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كلمة التحرير

صاحب تجربة

مر عىل العراق اكثر من مهرجان انتخايب ومرت باملواطن اكثر من جتربة مع هذه االنتخابات  ،وعاش املواطن اكثر من
شكل للدعايات االنتخابية  ،وتاكد بالدليل والربهان ان اغلب الوعود االنتخابية مل تنفذ.
اليوم ونحن عىل ابواب انتخابات جديدة واملرشحون يعاودون جوالهتم الدعائية لالنتخابات  ،ولكن املواطن
اصبح صاحب جتربة فعليه ان ينظر اىل من يرتشح لالنتخابات ماذا قدم طوال ممارسته ملهامه السلطوية يف الدولة؟
والعودة اىل وعود انتخابات  2014و 2010ماذا حتقق منها وماذا نكث منها ؟ فاملرشح الذي يريد ان خيترص
الطريق للفوز باالنتخابات عليه ان تكون دعايته ماذا قدم طوال عمله يف الربملان او احلكومة اما الشهادات
واالمتيازات التي يتمتع هبا اصبحت امر ثانوي فالنزاهة واالخالص بالعمل مها االساس .
نعم هنالك وجوه تبذل قصارى جهدها للفوز باالنتخابات ولكن املواطن الحيمل أي صورة اجيابية عنها وهنا
له اخليار واالختيار والندم ال ينفع الن الذي مر كان طعمه مر ،فيا اهيا املواطن انت صاحب جتربة  ،واياك ان
ترمي خطأ اختيارك عىل غريك .

سورة النور
ال اَّل ُت ْل ِهي ِه ْم جِ َت َار ٌة َو اَل َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر هَّ
ِر َج ٌ
الز َك ِاة
الص اَل ِة َوإِيتَاء َّ
اللِ َوإِ َقا ِم َّ
َ
وب َو أْال ْب َص ُار {النور }37/لِ َي ْج ِز هَ ُي ُم هَّ ُ
خَ َيا ُف َ
الل
ون َي ْو ًما َت َت َق َّل ُب ِف ِيه ا ْل ُق ُل ُ
َأ ْح َس َن َما َع ِم ُلوا َو َي ِزيدَ ُهم ِّمن َف ْض ِل ِه َو هَّ ُ
ي ِح َس ٍ
الل َي ْر ُز ُق َمن َي َشاء بِ َغ رْ ِ
اب
َ
اب بِ ِق َيع ٍة حَي َْس ُب ُه َّ
الظ ْم ُ
س ٍ
آن َماء
{النورَ }38/وا َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا أ ْع اَم هُ ُل ْم َك رَ َ
يدْ ُه َش ْ��يئًا َو َو َجدَ هَّ َ
الل ِعندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َو هَّ ُ
َح َّتى إِ َذا َجاء ُه مَ ْل جَ ِ
الل رَ ِ
يع
س ُ
َ
حْ ِ
��اب {النور }39/أ ْو َك ُظ ُل اَم ٍ
ت يِف َب ْح ٍر جُّ ِّ
ال َس ِ
ل ٍّي َيغْ َشا ُه َم ْو ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه
اب ُظ ُل اَم ٌت َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
��ض إِ َذا َأخْ َر َج َيدَ ُه مَ ْل
��ح ٌ
��و ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه َس َ
َم ْ
َ
ُ
ِ
هَّ
مَ
َ
َ
مَّ
اَ
ْ
ْ
َ
ٍ
ورا فم ل ُه من نُّور {النور }40/أل َت َر
َي َك��دْ َي َر َاها َو َمن ل جَي َْع��لِ الل ل ُه ُن ً
ات َو أْ َ
َأ َّن هَّ َ
الس�َم�اَ َو ِ
الط�ْي�رْ ُ َصا َّف ٍ
ض َو َّ
ال ْر ِ
ات ُك ٌّل َقدْ
الل ُي َس ِّ��ب ُح َل ُه َمن يِف َّ
يح ُه َو هَّ ُ
الل َع ِل ٌيم بِ اَم َي ْف َع ُل َ
ون {النورَ }41/وللِهَّ ِ ُم ْل ُك
َع ِل َم َص اَل َت ُه َو َت ْس��بِ َ
ات َو أْ َ
اللِ مْالَ ِص ُري {النورَ }42/أ مَ ْل َت َر َأ َّن هَّ َ
الس�َم�اَ َو ِ
ض َوإِ ىَل هَّ
ال ْر ِ
الل ُي ْز ِجي
َّ
تى ا ْل َ��و ْد َق خَ ْي ُر ُج ِم ْن ِخ اَللِهِ
��حا ًبا ُث َّم ُيؤَ ِّل ُف َب ْين َُه ُث َّم جَي َْع ُل ُه ُر َكا ًما َف رَ َ
َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ِ
ٍ
اَ
ِ
َ
صف ُهُ
يب بِه َمن َي َشاء َو َي رْ ِ
السمء من ج َبال ف َيها من َب َرد ف ُيص ُ
َو ُينَزِّ ل م َن َّ
َ
أْ
ِ
ِ
َ
َعن َّمن َي َشاء َيك ُاد َسنَا َب ْرقه َي ْذ َه ُب بِال ْب َصا ِر {النور}43/

تفسيرالسورة
(  ) 37ع��ن الص��ادق عليه الس�لام يف هذه اآلية ق��ال كانوا أصح��اب جتارة فإذا
حرضت الصالة تركوا التجارة وانطلقوا إىل الصالة وهم أعظم أجرا ممن ال يتجر
 ) 38 ( .تقرير للزيادة وتنبيه عىل كامل القدرة ونفاذ املش��يئة وس��عة اإلحسان ( .
تعبد يف اجلاهلية والتمس الدين فلام
 ) 39روي أهنا نزلت يف عتبة بن ربيعة بن أمية ّ
جاء اإلس�لام كفر  ) 40 ( .أعامهلم لكوهنا الغي��ة ال منفعة هلا كالرساب ولكوهنا
خالي��ة عن نور احلق كالظلامت املرتاكمة من جلج البحر واألمواج والس��حاب (
 ) 41والطري أيض��ا صافات واقفات يف اجلو مصطفات األجنحة يف اهلواء كل قد
علم صالته وتسبيحه واهلل عليم بام يفعلون قال بعض أهل املعرفة خلق اهلل اخللق
ليس��بحوه فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والس��جود له فقال أمل تر أن اهلل يسبح
له من يف الس�ماوات واألرض والطري اآلية وقال أيضا أمل تر أن اهلل يس��جد له من
يف الس�ماوات ومن يف األرض والش��مس والقمر والنج��وم اآلية وخاطب هباتني
نبيه الذي أشهده ذلك وأراه فقال أمل تر ومل يقل أمل تروا فإنا ما رأيناه فهو لنا
اآليتني ّ
إيامن وملحمد صىل اهلل عليه وآله عيان فأشهده سجود كل يشء وتواضعه هلل وكل
من أش��هده اهلل ذل��ك ورآه دخل حتت هذا اخلطاب (  ) 42وهلل ملك الس�ماوات
واألرض وإىل اهلل املصري مرجع اجلميع  ) 43 ( .يزجي يعني يس��وق س��حابا ثم
يؤلف بينه بأن يكون قطعا فيضم بعضه إىل بعض ثم جيعله ركاما مرتاكبا بعضه إىل
بعض فرتى الودق املطر خيرج من خالله من فتوقه مجع خلل وينزل من السامء من
الغامم من جبال من قطع عظام تش��به اجلبال يف عظمها ومجودها فيها من برد بيان
للجبال فيصيب به بالربد من يشاء ويرصفه عمن يشاء .
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تمر علينا ذكرى
في الخامس والعشرين من رجب ّ
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

ُ
وأصالة التراث
التاريخ
السماوةعطرُ
ِ

اإلعالم مهنة يخوضها من يعرف مفرداتها

هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر
حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي
املراسلون
حسني نرص -قاسم عبد اهلادي  -حسنني الزكروطي
التصميم  /عيل صالح املرشفاوي  -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف
حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
عباس الصباغ
التصوير
وحدة التصوير

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

ال ْ
نغفل عن عبادة اهلل تعالى!
كان دأب اإلمام السجاد (عليه السالم)
بعد واقعة الطف احل��زن؛ ح ّتى ُعرف
عنه ،بحيث يبدو م��ن جمموع بعض
الروايات أن هذه احلالة أصبحت سمة
َ
وب��ان بحيث
عنده ،فقد ح��زن كثري ًا
يقيض وقت ًا كبري ًا يف البكاء! ،وبعض
من هذا احلزن عىل أبيه سيد الشهداء
(عليه السالم) وهو يقارن ما بينه وبني
يعقوب (عليه السالم) ،والقرآن الكريم
عندما يتحدث عن يعقوب وهو نبي
م��ن األنبياء فيقول( :ابيضت عيناه
من احل���زن) ،ف��اإلم��ام السجاد يقارن
بينه وب�ين يعقوب ،وه��ذا النبي كان
له جمموعة من األبناء يأنس هبم واهلل
يمت وإنام غاب،
غيب يوسف ومل ْ
تعاىل ّ
َ
حي ًا ومع
ويعقوب كان يعلم أن
يوسف ّ
ذلك مّ
تأل هذا األمل الذي يصفه القرآن،
فيقول اإلمام السجاد (فكيف يب وأنا
رأيت ما رأيت ،رأيت أه��وا ً
ال ورأيت
ُ
أيب احلسني ورأي��ت أعاممي وأخ��واين،
فض ً
ال عن أين رأيت أهل بيتي من نساء
وأطفال وبعد أن أحرقوا اخليام عليهم
فروا بالبيداء ،ثم تنتقل القضية إىل يشء
ّ
آخر وهو األرس ومشاكله ،فرييد أن
يبني أنني معذور هبذا الفعل ،وطبع ًا
يترصف اإلمام فالبدّ أن يكون
عندما
ّ
لترصفه وجه ًا رشعي ًا ،لكن يف مقابل
ّ
إقناع الطرف املقابل ،فيقارن بينه وبني

يعقوب ،ح ّتى ينقطع الطرف اآلخر
عن املعاتبة والكالم ،وكان عنده (عليه
ٌ
حزن آخر أال وهو االنقطاع
السالم)
إىل اهلل تعاىل والبكاء من خشيته ،ح ّتى
ّ
أن العائلة حاولت ْ
توسط بعض
أن ّ
املقربني بأن اإلمام البدّ أن خيفف عن
وس ّمي السجاد
نفسه ،فهو كثري العبادة ُ
وسمي زين العابدين،
وذو الثفناتُ ،
مع أن العابدين كثر ،ولكن زينهم هو

ك��ان حزن ًا عىل أبيه وم��ا ج��رى عليه،
وه��ي إش��ارة ب��أن ما ج��رى عليه كان
ظل ًام وج���ور ًا وتعدي ًا ،ولذلك يندبه
(عليه السالم) ،واحلزن اآلخر متع ّلق
بجدّ ه أمري املؤمنني يف جانب العبادة،
ولذلك أخ��ويت الب��دّ أن نلتفت إىل أن
ّ
كل ما صدر من اإلمام زين العابدين
(عليه السالم) يف مقام العالقة مع اهلل
تعاىل ،من التو ّدد والركوع والسجود

اإلمام السجاد (عليه السالم) ،بحيث
عندما دخل عليه البعض بدأ يقول له
ق ّلل ،فاإلمام تناول صحائف وقرأها
ثم وضعها وهو متضجر ومتأذي ًا ،فقال:
من يقدر عىل عبادة أمري املؤمنني (عليه
السالم) ،هذا غري احلزن األول ،فقد

والصالة ،كان يمثّل أقل مما كان عند
أم�ير املؤمنني (عليه ال��س�لام) ،فأمري
املؤمنني قىض عمره الرشيف ولعل اهلل
تعاىل اختار له ذلك أن يولدَ بالبيت
و ُيستشهد بالبيت ،وه��ي حياة تبدأ
من البيت احلرام إىل بيت اهلل يف حمرابه

بالكوفة ،وطبع ًا مل يولد يف البيت احلرام
غريه؛ لكن أمري املؤمنني (عليه السالم)
عنده مشكلة واملشكلة ليست عنده
وإنام عند األفهام األخرى ،إذ كان أمري
تعرض ألي
املؤمنني ّ
حساد ُه ُكثر بحيث ّ
خصه النبي
خصه اهلل تعاىل هبا أو ّ
منقبة ّ
(صىل اهلل عليه وآل��ه) هبا ،قد ُع ّرضت
للتشويه ،فلم يولد من املسلمني أحد
بالبيت احلرام ،ولكن جاء بعض الوعاظ
الذين يقومون بوضع احلديث ،فيفتش
باألصحاب فلم جيد أح��د ًا ،فذهب يف
عمق التاريخ صعود ًا وأظهروا لنا قائلني
أن هذه اخلصيصة ليست ألمري املؤمنني
وإنام شاركه شخص آخ��ر! ..فوضعوا
حديث ًا ،وأمري املؤمنني (عليه السالم)
يعبرّ عن نفسه القدسية بتعبري وهذا
يتصوره اإلنسان
هو عمق ما يمكن أن
ّ
فيقول :ينحدر عني السيل وال يرقى إ ّيل

الطري ،فهو تعبري يف منتهى الد ّقة ،وبيان
ِ
مقامه (صلوات اهلل وسالمه عنه)،
علو
ّ
فالطري مني ينزل ولكنه ال يرقى ،فعلو
هنا وعلو هنا ،هذا املقام الكريم ألمري
املؤمنني (عليه السالم) واقع ًا استحقّ أن
يكون كام قال (اتبع رسول اهلل كالفصيل

عندما تبع أمه) فقد كان لصيق ًا برسول
اهلل ،ويقول :ع ّلمني رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) ألف ٍ
باب من العلم وكل
علم
باب ُيفتح منه ألف باب ،فهو باب ِ
رسول (عليه أفضل الصالة والسالم)،
نسأله بحق هذا املقام الرشيف مقام أمري
املؤمنني أن يفتح علينا وعليكم كل خري.
ن��ع��ود م��رة أخ���رى إىل حفيده اإلم��ام
السجاد (عليه السالم) يف ِ
بعض ما بينّ
بدعائه الكريم إذ قال (اللهم صلِ عىل
ِ
واقض عني كل ما ألزمتنيه
حممد وآله
وفرضته ع� ّ
لي لك يف وج��ه من وجوه
طاعتك أو خللق من خلقك وإن ضعف
عن ذل��ك ب��دين ووهنت عنه ق� ّ�ويت ومل
تنله مقدريت ومل يسعه م��ايل وال ذات
يدي ذكرته أو نسيته هو يا رب مما قد
أحصيته ع ّ
يل وأغفلته أنا من نفيس)،
نمر هبا،
فقد بينّ بعض األشياء التي ّ
َ
الشيطان ال يرتكنا
وتأكيد ًا للمطلب أن
وأنا أؤكد عىل ذلك ،فأنا قد ال أرى أو
ال أسمع واملشكلة عندي لكن هذا ال
يغي من واقع املسألة ،ألن واقع القضية
رّ
أن الشيطان ال يرتكنا ،والشيطان له
أساليبه ،وله طرقه ،وله مكره ،وله،.....
وهنا نتحدث عن شياطني اإلن��س أو
اجل��ن ،وأع�ّب�رّ وأري��د من الشيطان كل
عملية فيها حالة من االنحراف ،فقد
ُسئل أمري املؤمنني ..من رش األخوان؟
ق���ال :م��ن ي��ز ّي��ن ل� َ
��ك معصي َة اهللِ،
فالشيطان يعبرّ عنه من رش األخ��وان،
فهذه احلالة الواقعية التي نحن فيها
ففي بعض احلاالت أن اإلنسان يلتفت
إىل أن املعركة احلقيقية مع الشيطان؛
لكن يف بعض احلاالت هييأ نفسه لقبول
ٌ
معركة من
االهن��زام ويعلم أن املعرك َة
الشيطان والبدّ أن يستعد ويتهيأ لكنه
يغفل أو هييأ نفسه ألن يكون مهزوم ًا

صدى الجمعة

نقلت ألخويت من
يف هذه املعركة ..أنا
ُ
باب املوعظة يل ...فلو أخذنا إنسان ًا
عمره ستني عام ًا ،سن التكليف مخسة
عرش فيبقى مخسة وأرب��ع��ون سنة ،لو
اإلنسان جيلس مع نفسه ويعمل معادلة
ويرى أنه يف ِّ
كل يوم أذنب ذنب ًا واحد ًا،
عىل طول السنة يكون قد أذنب (365
يرضبه بـ ( 45سنة)
ذنب ًا) هذا املقدار
ُ
سيخرج عنده كم هائل ،كل عرش سنني
سيخرج بـ ( 3650ذنب ًا!!) ،وأربعون
�روع ،وهنالك
سنة كم يصبح الرقم م� ّ
ذنوب لكن بعضها هتتك ِ
العصم حتبس
الدعاء ،وبعض الذنوب تؤ ّثر ليس عىل
بالقع
الشخص أو املجتمع ،تدع الديار
َ
(صحراء جرداء) هبذه الذنوب ،وبعض
الذنوب هلا شأنية أو هلا حالة من السوء
ُ
اإلنسان منها ،واإلنسان
يشمئز
بحيث
ُّ
راب (يتعامل بالربا) وهذا الدرهم
إذا َ
الذي حيصل عليه أعظم عند اهلل من كذا
ْ
اعمل..
فعل فاحشة بذات حمرم ،وهكذا
الحظوا اخواين أننا نتيجة ابتعادنا عن
اهلل تعاىل جلأنا إىل املحسوسات ،فاآلن لو
أن شخص ًا يطل ُبك ( 500دينار) فتعطيه
فور ًا يبدأ يعدّ ها؛ فهو حييص ،فهو يعدّ ها
خوف ًا من أهنا ناقصة ،ونحن نحيص لكننا
يف غفلة عن إحصاء ما يتع ّلق بنا والعياذ
باهلل من الذنوب واآلثام فنغفل ،وهذه
مشكلتنا فنقول (اهلل كريم) باملستقبل
أو بعد مدّ ة ،وهنالك بعض ُ
األرس ايض ًا
زلت
أنت ال َ
ر ّبت أوالدها عىل طريقة َ
ثم بعد ذلك اذهب
شاب ًا مت ّتع هبذه الدنيا ّ
ّ
وكأن املساجد قد ُكتب عليها
للمسجد
ال يدخلها إال كبار السن!! هذه تربية
لكن يف معزل عن الواقع ،وأنا أحتدث
عن الواقع هل هي مطابقة للواقع؟..
اجل��واب :ك�لا ..وه��ل الشيطان ابتعد
عنا؟ ،واجلواب :كال.

ُ
السيد الصافي يتناول موضوع البطالة
ويشير الى خطورته على المجتمع
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
َ
ُ
الجمعة والتي
الجمعة في
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
َ
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في /12رجب األصب 1439/هـ ،الموافق
2018/3/30م تحدث سماحته عن البطالة قائالً:

اخ���ويت اخ����وايت احت���دث ح��ول
م��وض��وع أراه م��ه� ً
ما ،أال وهو
م��وض��وع ال��ب��ط��ال��ة ،وأرج���و ان
يتضح املطلب بشكل واض��ح
للجميع..
طبع ًا مفردات البطالة كثرية..
يعني معنى البطالة ،ولكن انا
أتكلم ع��ن م��ف��ردة هل��ا مصاديق
اجتامعية يف موردين أساسيني،
وسنتحدث عن بعض اجلزئيات..
البطالة تارة نريد منها يف حديثي،
ان االنسان مثال ً بذل أهله عليه
اموا ً
ال وبلغ مبلغ الرجال ،وهم
ينتظرون خ�يره كام نقول يف ان
حيصل ع�لى وظيفة معينة كي
ُيكمل م�شروع حياته ،لكنه مل
يتوفق السبب منه م��ن غ�يره..
سيأيت احلديث عن هذا...
اجتامعي ًا نعبرّ عنه هذا عاطل ،أو
عندما نحيص البطالة نجعل هذا
من الذين يدخلون يف رقم عدد
ّ
البطالني ،فهو ال يملك وظيفة..
مرتب ًا شهري ًا..
يعني ال يملك ّ

وتارة نطلق البطالة عىل شخص
مرتب ًا شهري ًا،
آخر ،وهو إنه يملك ّ

لكنه ال ُينتج ..التفتوا معي..
ُ
لكنه ال ُي��ن��ت��ج ..يعني ليس له
عمل ،وأيض ًا نقول هذا عاطل
عن العمل ،ونعبرّ عن هذه بطالة
والبعض يعبرّ عنه بطالة مق ّنعة،
ول��ك��ن واق��ع � ًا ه��ي ب��ط��ال��ة ..اذا
قسناها مع العمل ليس له عمل،
نعم عنده مرتّب لكنه ال ينتج..
احلالة االوىل طبع ًا حالة خطرة،
االن��س��ان عندما ي��أم��ل بعد أن
يقطع شوط ًا مثال ً من الدراسة،
يأمل ان يستقر بحالة اخرى غري
حالة الدراسة ،ثم ال جيد شيئ ًا من
ذلك ف ُيصاب باإلحباط ..وهذا
االح��ب��اط خصوص ًا اذا شاركه
غريه يف االحباط ؛ أي له زمالء
اصدقاء مثله ..هذه حالة االحباط
ستكون حالة اجتامعية ،وهذه
احلالة ستو ّلد حالة أخرى أخطر..
ألن هذا سيكون فقري ًا ،واذا كان
فقري ًا يف بعض احلاالت اذا مل تكن
ايض ًا روحيته وقدرته بمستوى
كبري؛ هذا الفقر سيو ّلد أفكارا
اخرى وسيكون هذا الفقري طعمة
جلهات اخرى ..بل هو سيحاول

ان يلجأ اىل مشكلة بزعمه انه
ّ
ستحل املشكلة ،وبعبارة أخرى
سيهرب م��ن ه��ذه املشكلة اىل
مشكلة اخرى ..ملاذا؟!
ألن��ه ك��ان يأمل وه��ذا األم��ل مل
يتحقق ..فالبطالة من املظاهر
السلبية يف املجتمع واملجتمع،
كثر ّ
البطالون؛ كلام زادت
وكلام َ
املشاكل ،فهي عبارة عن جرس
ان���ذار اج��ت�ماع��ي ..احت���دث عن
قضية اجتامعية ..من املسؤول؟
جهات أخرى مسؤولة حكومية..
اقتصادية ..سياسية ،هذه مسألة
اخرى.
واحلالة الثانية هو ّ
بطال بال انتاج
اي��ض � ًا ه��ذه ح��ال��ة م��ن احل��االت
اخلطرة ملاذا؟! التفتوا..
املال هو ليس كل يشء ،لكن املال
باملقدار ال�ض�روري رضوري..
يعني ب��م��ق��دار ال��ك��ف��اي��ة امل��ال
ومقوم حلياة االنسان،
رضوري،
ّ
فإذا كان ّ
البطال من النوع الثاين
يعني عنده مال ،ولكن ليس عنده
انتاج ،سيشعر بامللل ،وسيشعر
بالتشاؤم ..االنسان الذي ُينتج؛

يكون انسان ًا متفائال ً ،يكون انسان ًا
يرى نفسه عنرص ًا مه ًام يف املجتمع..
الح��ظ��وا ام�ي�ر امل��ؤم��ن�ين (عليه
ال��س�لام) ذك� َ�ر ه��ذا املطلب قال:
(من تساوى يوماه فهو مغبون)،
الحظوا د ّق��ة العبارة ..املفروض
ال��ي��وم ال��ق��ادم أف��ض��ل م��ن اليوم
احلايل ..فهذه البطالة ستو ّلد جمتمع ًا
متشائ ًام ومتكاسال ً ،ويف جزء منه
شباب فيه طاقة و ّ
مهة سواء ال ُبنى
البنيوية اجلسمية او الفكرية ،ويرى
نفسه عاطال ً ،وي��رى ان الفرص
مغلقة أمامه ..بالنتيجة هناك اثار
سلبية حتدث هبذا..
وأنا كام قلت البطالة تو ّلد حالة من
الفراغ ،والفراغ قاتل لإلنسان.
اخواين التفتوا جيد ًا ملا اقول؛ الفراغ
يقتل االنسان ،وهذا الفراغ حتى
يف أدعيتنا ..االمام السجاد (عليه
السالم) يقول ( :اهلي ان قدّ رت
يل فراغا فاجعله ف��راغ سالمة)،
ألن االنسان الفارغ يكون مشوشا،
تأتيه فكره يمنة وي�سرى ..ذهنه
غ�ير مستقر غ�ير مشغول ب�شيء،
ولذلك هو ف��ارغ ،وه��ذه املسألة
فارغ ..عقائدي ًا ..اخالقي ًا ..عملي ًا،
انا احتدث عن الفراغ بام هو فراغ..
ولذلك البطالة خطرة جد ًا ،فالبد
من معاجلتها للحد الذي نستطيع
اجتامعي ًا ان ّ
نحل البطالة..
لعل أح��دا يسأل كيف نحلها؟
وبعض االم���ور ليست بيدنا!..

هذا صحيح لكن اقول تشخيص
املشكلة ب��داي��ة حل� ّل��ه��ا ،الب��د أن
نفهم ،هل البطالة اجتامعي ًا أمر
صعب؟ نعم البطالة اجتامعي ًا أمر
صعب ،ألن له كثريا من املشاكل
االجتامعية ،وال أري��د ان أع��دد،
والبعض يعرف ماذا اقول ،كثري من
املشاكل االجتامعية سببها البطالة،
وك��ث�ير م��ن االن��ح��راف��ات سببها
البطالة ،وكثري من الترصفات غري
املسؤولة سببها البطالة ..البطالة
عبارة عن ام��ر خطري اجتامعي ًا..
كام تكلمنا سابق ًا عن اثر الطالق
وهت���دي���م ا ُالرس وب�ل�ا أس��ب��اب
مسوغة ،كذلك البطالة عبارة عن
ّ
قضية اجتامعية سلبية جداً.
اذا اردن��ا ان نجعل الناس تتفاءل
علينا ان نجعلها منتجة ..ا ُملنتِج
يتفاءل ..وهذا من ابسط االمور..
اآلن الفالح العزيز الذي يتمسك
ب��أرض��ه وج����زاه اهلل خ�ي�را ،ه��ذا
الفالح اذا زرع مرة مرتني عندما
يرى الناتج يتفاءل ،لكن عندما ال
يرى الناتج يشعر بالضجر قد جيعله
يرتك ارضه والعياذ باهلل..
اذ ًا اخ��واين انا احببت ان ابينّ ان
من مجلة االدواء االجتامعية هو داء
البطالة ،وعىل اجلميع بال استثناء
ان يتصدوا لرفع ه��ذه البطالة،
وتقليل النسبة ،لكي نلغي البطالة
أو نرفع البطالة ،ومن ثم االخوة
يشعرون بالفائدة واملجتمع ايض ًا

يشعر بالفائدة اذا
اش��ت��غ��ل االخ���وة
وشغلوا أوقاهتم
بيشء نافع..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق
والتسديد اللهم ارن���ا يف بلدنا
كل خ�ير ..اللهم اغفر للمؤمنني
وامل��ؤم��ن��ات وت��اب��ع بيننا وبينهم
باخلريات وصىل اهلل عىل حممد وآله
الطيبني الطاهرين.

االنسان الذي
يُ نتج؛ يكون
انسانًا متفائ ًال،
يكون انسانًا
يرى نفسه
عنصرًا مهمًا
في المجتمع..

من وحي خطبة الجمعة

ُ
ظاهرة البطالة
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ُ
البطالة كظاهرة اجتامعية سلبية ،تعني
بوجه من الوجوه فقط ..عملية ّ
تعطل
الطاقات البرشية ،ومنعها ألن تكون
عاملة وفاعلة ومنتجة يف خدمة البلد
ورفاهية املجتمع ،وتعني أيض ًا عدم
القدرة عىل توظيف مثل هذه الطاقات،
واستثامرها يف زي��ادة العمل واإلنتاج
 ..سواء أ كان يف خدمة احلياة اخلاصة
بالنسبة هل��ذه الطاقات ذاهت��ا ،وأعني
كأفراد من املجتمع ،أم للمجتمع عموم ًا
كبلد ..خصوصا وإن هذه الطاقات هي
يف األغلب من فئة الشباب الذين يعدون
مصدر احلركة والنشاط والعطاء.
وهو ما يؤدي بالنتيجة اىل تعطيل الطاقة
املحركة لعجلة التقدم يف أي جمتمع من
املجتمعات ،ويف أي بلد من البلدان
يف ال��ع��امل ،وبالتايل ت��أخ�يره يف عملية
بناء حارضه ومستقبله ،ومن ثم توفري
بيئة مالئمة لنمو كثري من األم��راض
االجتامعية بني أفراده.
ومشكلة البطالة األه���م ،تكمن يف
اهلدر ملثل هذه الطاقات اهلائلة واملهمة
بال أدنى اهتامم ،أو شعور باملسؤولية
اجتاههم واجتاه الوطن ،ولعل أخطر ما
يف ذلك هو حتويلها من جانب اجيايب
مهم ومفيد للبناء ،اىل جانب سلبي
ومرض للهدم ،وبدل توظيفها يف خدمة
احلياة واملجتمع ،واستثامرها يف تقدم
ورفاهية البلد ،تتحول اىل عامل تأخر
ٍ
وترد ،وعصا ّ
تعطل عجلة التقدم.
بطالة مقنعة
هناك قسم من املوظفني ممن ال يعدون
ضمن نسب البطالة ،أي هم يف الظاهر
ليسوا عاطلني عن العمل ،ولكنهم يف

احلقيقة عاطلون ..إذ ال يقدّ مون انتاج ًا
أو فائدة معينة للمجتمع ،وأعني هبم
ممن يتقاضون روات��ب أو أج���ور ًا من
الدولة دون تقديم عمل يذكر يستحقون
عليه استالم مثل هذه الرواتب أو هذه
األج��ور ،وهم سيشكلون عبئ ًا مضاف ًا
يثقل كاهل الدولة ،ويؤدي اىل املزيد من
املشاكل يف املجتمع.
خاصة حينام نرى الكثري من الطاقات
الشبابية املعطلة ..س��واء أك��ان��وا من
خرجيي اجلامعات أو املهرة من أصحاب
املهن العامة ،نراهم يدورون يف فراغات
البطالة دون أن جيدوا ح ً
ال هلذه املعضلة
االجتامعية املتفاقمة ،خصوص ًا الشاب
يف مقتبل العمر ،وه��و بطبيعة احلال
مقبل ت��و ًا عىل احلياة ،وتنتظره الكثري
من التحديات املادية واحلياتية ،ولكنه
ال جيد وظيفة أو عم ً
ال يسد جزءا من
احتياجاته ،ولعل أوهلا الزواج ،ومن ثم
االستقرار والسكن ،وغريها الكثري من
متطلبات احلياة.
خطورة البطالة
لعله تكمن خطورة ظاهرة البطالة يف
شقني أو جانبني رئيسيني:
أوال :فيام خي��ص العاطل ك��ف��رد من
املجتمع
طبع ًا ،البطالة ستو ّلد ل��دى اإلنسان
العاطل حالة م��ن ح��االت اإلحباط
والتشاؤم ،وربام إذا استطالت بطالته،
وتفاقمت مشاكلها ،سيكون إنسان ًا
سلبي ًا يف تفكريه ويف سلوكه ،يف خضم
تزايد ضغوط احلياة واألهل واملجتمع،
وستقوده البطالة اىل شبه يأس ربام من
احلياة ،وهي مرحلة خطرة جد ًا ..خاصة

بقلم :طالب عباس الظاهر

حينام حيس بأنه عضو عديم الفائدة يف
املجتمع ،وجزء عاطل يف احلياة.
إضافة طبع ًا ملشاكله الشخصية وغريها،
ومن ثم احتياجاته احلياتية غري القادر
عىل حتقيقها وه��و عاطل عن العمل،
مما سيو ّلد عنده شعورا بالفراغ ،ويف
بحثه عن وسيلة مللء مثل هذا الفراغ
يف حياته ،رب�ما يقوده ه��ذا البحث اىل
املطبات واملشاكل
الوقوع يف الكثري من ّ
وامل��ص��ادم��ات ،ورب�ما سيكون غرضا
متاح ًا يمكن تسخريه واستغالله بسهولة
نتيجة حاجته ،وأداة تنفيذ رخيصة يف يد
بعض األفراد أو اجلامعات أو اجلهات
املشبوهة ..لدفعه اىل تنفيذ مطامعها
وجرائمها التخريبية.
ثاني ًا :فيام خيص العاطل وتأثريه عىل
املجتمع
ال ريب إن املجتمعات تتقدم وتزدهر
وتتطور ..إنام بطاقاهتا الشبابية املبدعة ..
العاملة بإخالص وحب وتفان من أجل
خدمة جمتمعاهتا وبلداهنا ،وليس طبع ًا
بشباهبا العاطل أو املعطل الذي يبحث
ويطيل البحث عن العمل ،لكنه ال جيد
وظيفة أو عمال ليعيش حياته من خالله
بكرامة ،أي بمعنى إذا ك��ان الشاب
ي���درس ويتعب وجيتهد م��ث� ً
لا اىل أن
يتخرج بتفوق ،ويأخذ شهادته اجلامعية
ويركنها يف إحدى زوايا البيت املنسية،
هل يتطور املستوى العلمي للتدريس يف
جامعاتنا ؟ وبالنتيجة هل يتقدم البلد؟
وإذا كان عدد العاطلني عن العمل سواء
بطالة فعال أو بطالة مق ّنعة ،كبري ًا وبنسب
خميفة أحيان ًا ..هل يمكن أن يتطور البلد
ويزدهر؟

ما هو دور االمام علي (عليه السالم)
في تدوين الحديث ؟
ان االمام امري املؤمنني عليا (عليه السالم)
كان عنده كتاب يعرف بكتاب عيل (عليه
السالم) يقول عنه االمام احلسن املجتبى
(عليه السالم)  :ان العلم فينا ونحن اهله
وهو عندنا جمموع كله بحذافريه ,وانه ال
حيدث يشء اىل يوم القيامة حتى ارش
اخلدش اال وهو عندنا مكتوب بامالء
رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وال��ه) وخط
عيل بيده (االرش���اد ص .)274وهذا
دون بيد االمام عيل (عليه
الكتاب كان قد ّ
السالم) وقد ورد التعبري عن كتب عيل
(عليه السالم) بعناوين شتى مثل (فيها
علم كثري ) و ( صحيفة طوهلا سبعون
ذرعا ) و ( كتاب مدروج عظيم).
وقد ذكر السيوطي يف االتقان يف بيان
دور الصحابة يف تفسري القرآن بقوله :
(اما اخللفاء فأكثر من روى عنه منهم عيل
بن ايب طالب (عليه السالم) ويف شواهد
التنزيل للحاكم احلسكاين يقول االمام
عيل  ..... :ما نزلت عىل رسول اهلل اية من
القرآن اال اقرأنيها وأمالها عيل فكتبتها
بخطي وعلمني تأويلها وتفسريها )....
هذه الرواية ترصح بتدوين االحاديث
والبيانات النبوية يف تفسري وتاويل
االيات القرآنية يقول العالمة سيد رشف
دون��ه امري
الدين العاميل  :واول يشء ّ
املؤمنني كتاب اهلل عز وجل  ...فجمعه
مرتبا ع�لى حسب ال��ن��زول واش���ار اىل
عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وحمكمه
ومتشاهبه وناسخه ومنسوخه وعزائمه
ونبه عىل اسباب
ورخصه وسننه وآدابه ّ
النزول يف اياته البينات واوضح ما عساه
يشكل م��ن بعض اجل��ه��ات وك��ان ابن

سريين يقول  :لو اصبت ذلك الكتاب
كان فيه العلم (املراجعات ص.)411
ول�لام��ام ع�لي(ع��ل��ي��ه ال��س�لام) كتاب
معروف بعنوان ( كتاب السنن والقضايا
واالحكام) .
وهو كتاب يشتمل عىل االبواب املختلفة
ومن عناوينه يظهر انه قد ضم االداب
الرشعية والسنن والعبادات وقد ذكر
كثريون من ال��رواة ه��ذا الكتاب يقول
السنة
السيد اجل�لايل يف كتابه تدوين ُ
الرشيفة عن هذا الكتاب ( :والذي يظهر
من املصادر أن كال من هؤالء الرواة قد
ألف ما خيصه ،ومجع روايات كتابه عن
اإلم��ام عليه السالم ،إال إنا نعتقد بأن
الكتاب ليس إال جمموعة كبرية واحدة
من تأليف اإلمام وإمالئه عليه السالم،
وذلك ملا ييل :
 - 1انتهاء األسانيد يف تلك الكتب إىل
أمري املؤمنني عليه السالم بعنوان أن كال
منها نسخة منه ،أو إمالؤه .
 - 2لوجود نفس العناوين ضمن ما
نسب إىل غري ال��رواة املذكورين ،الذين
اعتربوا كمؤلفني للكتب .
فذلك يؤكد أن الكتاب امل��ذك��ور كان
جمموعة كبرية من تأليف اإلم��ام نفسه
عليه السالم ،رواه بعض أصحابه كامال،
وروى بعضهم أبوابا منه) .
وق��د كتب االم��ام عيل (عليه السالم)
دستور احلكومة الكبرية ملالك االشرت
عندما واله م�صر وامل��وج��ود يف هنج
البالغة للسيد الريض ،واجلامعة لالمام
عيل التي يقول عنها ابن شربمة .... :
فيها مجيع احل�لال واحل���رام حتى ارش

اخلدش (اعيان الشيعة  )93/1ويقول
عنها االم��ام الصادق (عليه السالم) :
فيها مجيع ما حيتاج اليه الناس (بصائر
الدرجات ص.)145
وق��د اك��د االم���ام ع�لي (عليه السالم)
عىل تدوين احلديث خاصة وال�تراث
االس�لام��ي بشكل ع��ام بقوله  :قيدوا
العلم قيدوا العلم هكذا مرتني  .وقد
دع��ت تاكيدات ودع���وات االم��ام عيل
(عليه السالم) اتباعه املخلصني وتالمذته
املجدين لالقتداء بسرية موالهم والسعي
لتدوين العلم واحلديث كايب رافع الذي
دون
يقول عنه السيد الصدر  :اول من ّ
احلديث من شيعة امري املؤمنني (عليه
السالم) بعده ابو رافع( مؤلفو الشيعة يف
صدر االسالم ص )6وسلامن الفاريس
الذي يقول عنه السيد الصدر  :اول من
ص ّنف يف االثار موالنا ابو عبد اهلل سلامن
الفاريس ريض اهلل عنه .
وهكذا ابو ذر وغريه من اجالء اصحاب
دون��وا
االم���ام عيل(عليه ال��س�لام) ق��د ّ
االحاديث والبيانات النورانية الصادرة
من النبي واهل بيته الطاهرين (عليهم
السالم).
ويغني يف هذا املقام ما هو موجود من
خطبه ورسائله وقصار حكمه يف هنج
البالغة وغرر احلكم وكتاب سليم بن
قيس اهلاليل وغريه من الكتب  .وان كنت
تريد التفصيل من هذا فعليك بكتاب
السنة الرشيفة للسيد اجلاليل
تدوين ُ
وتدوين احلديث للشيخ مهدوي وغريها
من الكتب .
املصدر /مركز األبحاث العقائدية.
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اخبار
ومتابعات

• لجنة دعم الحشد الشعبي في ديوان الوقف الشيعي تعلن عن
استمرارها بعالج جرحى الحشد داخل العراق وخارجه..
• وزارة العدل تعلن عن انطالق مشروع التحكيم العشائري ودخوله حيز العمل
وباعتماد محكمين من العشائر (عوارف) من جميع المحافظات...

يخرج دورة البطرية النموذجية الشاملة
الحشد الشعبي ّ
لسياقات ضبط النار الرسمية
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خرجت مدفعية احلشد الشعبي ال��دورة التدريبية الثانية
ّ
(دورة البطرية النموذجية) الشاملة لسياقات ضبط النار
الرسمية وذل��ك بمشاركة  35متدربا وب��إرشاف مدربني
اكفاء  .وذكر (عيل فاضل) ومسؤول ال��دورة :ان الدورة
التي استمرت  15يوما بقسميها النظري والعميل تعد من
الدورات الشاملة لسياقات ضبط النار الرسمية.
ويذكر ان معاونية التدريب والتعليم يف هيئة احلشد الشعبي
أعلنت منذ بداية عام  2018التدريب والتطوير ملختلف
صنوف وتشكيالت وكوادر مؤسسات احلشد الشعبي.

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

كرمت الرشكة العامة لنفط الوسط قيادة عمليات احلشد الشعبي ملحور غرب
االنبار ولواء  13الطفوف ,جلهودهم املبذولة يف حفظ املمتلكات العامة ,بحضور
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) .وقال
(جالل امحد حممود) مدير الرشكة :ان التكريم شمل عددا من ابطال لواء الطفوف
وجمموعة من جماهدي احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار .وأضاف  :ان تكريم
لواء الطفوف جاء تقديرا وتثمينا ملواقفه البطولية يف حفظ املال العام وباخلصوص
ارجاع حقول عكاز للوزارة وطرد العصابات املستولية عليه  ،مشريا اىل ان دور
العتبة احلسينية املقدسة كبري من خالل قيادة عمليات احلشد الشعبي يف حفظ املال
العام و طردها لعصابات داعش االرهابية اضافة لعصابات التهريب .الفتا اىل ان
لواء  13الطفوف عمل عىل تأمني حقل عكاز الغازي واحلفاظ عىل معدات تقدر
بماليني الدوالرات ,وتأمني وفود الوزارة اهلندسية لنقل املعدات وغلق االبار بعد
تفكيك العبوات الناسفة من قبل اجلهد اهلنديس التابع له.
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مليار دوالر إلعادة إعمار ( )288مشروعًا في شرق وغرب الموصل المتضررة
من حرب(داعش)...
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طالب من مختلف دول العالم يشتركون في مشروع الدراسة
المفتوحة عبر االنترنت للعتبة الحسينية المقدسة...

• 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...

مدينة كربالء المقدسة االولى
في مسابقة الجامعات الفرقية بنسختها الثانية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

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

حصدت جامعة كربالء املركز االول يف فعاليات ختام املسابقة القرآنية الفرقية
بنسختها الثانية ,التي أقامتها دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون
مع رئاسة جامعة كربالء .وقال (صفاء عبد احلمزة) مسؤول مركز اعالم الدار:
ان املسابقة أفرزت مستويات جيدة وتعد مؤرش ًا جيدا لالهتامم بالثقافة القرآنية يف
أوساط طلبة اجلامعات ،وذلك بمشاركة ثامن جامعات عراقية حصلت جامعة
كربالء عىل املركز األول بينام حصلت جامعة بغداد عىل املركز الثاين وجامعة
بابل جاءت يف املركز الثالث ،مشريا اىل ان جلنة اإلرشاف عىل املسابقة ستسعى
إلرشاك مجيع اجلامعات العراقية يف املسابقات القادمة.
ويذكر أن املسابقة الفرقية تقام للعام الثاين عىل التوايل ,ضمن املرشوع القرآين
يف اجلامعات العراقية الذي ترعاه األمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني.

11
• (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...

•(علي ادي��ب الحبحاب) السفير اللبناني في بغداد :هناك تعاون كبير
بين العراق ولبنان على مختلف االصعدة التجارية والسياحية وستعقد
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين قريبا في بغداد بمشاركة  20وزارة
ومؤسسة لبنانية تعمل على تفعيل االتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

سبعون طبيبًا من مختلف الجنسيات يقدّ مون الخدمات الصحية لمدارس االيتام

قدّ م وفد من منظمة العطف العاملية الطبية اخلدمات الصحية والعالجية ملدارس السيدة رقية وعيل االصغر (عليهام السالم) لأليتام ،يف
مدينة كربالء املقدسة ،أكد ذلك (سعد الدين البناء) املرشف العام عىل املدارس،مضيفا ان الوفد ضم سبعني طبيبا من (كندا وسويرسا
وأمريكا وتنزانيا وبريطانيا وفرنسا ولبنان والعراق) وباختصاصات متنوعة ،شاركوا يف تقديم اخلدمات الصحية اىل األيتام .واجلدير
بالذكر ان مؤسسة االمام الرضا(عليه السالم) التابعة ملكتب سامحة السيد السيستاين (دام ظله) وبالتعاون مع االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اكملت االجراءات الالزمة لوصول وإقامة وفد منظمة العطف العاملية الطبية.
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طالبا من مختلف دول العالم يشتركون في مشروع الدراسة المفتوحة عبر
االنترنت للعتبة الحسينية المقدسة...

50

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

بيع الثمار والخضر والزرع
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السؤال :هل يجوز بيع ثمار النخيل قبل أن تصفر أو تحمر؟
إذا كان الجواب بالنفي ،فهل يجوز بيع منفعة النخلة مدة
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 تع ّين 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 النخل ـ 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 ؟
الجواب :ال يجوز بيع ال��زرع بذرًا قبل ظهوره على األحوط
وجوبًا  ،ويجوز بيعه تبعًا لألرض لو باعها معه  ،أما بعد
ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر
مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه
مع اشتراط اإلبقاء ـ أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك
ـ أو بإذن من صاحب األرض  ،فإن أبقاه حتى يسنبل كان له
السنبل وعليه أجرة األرض إذا لم يشترط اإلبقاء مجانًا  ،وإن
قصله قبل أن يسنبل فنمت األصول الثابتة في األرض حتى
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
ولو من غيره  ،كما ال يجوز بيع سنبل غير الحنطة من
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 ؟
الجواب :الظاهر جواز األكل للمار وإن كان قاصدًا له من
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 .

سؤال العدد
هل يبطل بيع الثمر بموت بائعها ؟
جواب العدد السابق

ما حكم الصالة أمام المرايا والزجاج والنظر اليها ؟

الجواب  :يجوز على كراهة

فقه وعقائد

تعريفات عن الفقه والحديث
ماتعريف اخلرب املتواتر؟
إذا كثر الرواة للخرب وكانوا من اماكن متعددة بحيث يستنبط
من خربهم عدم إمكان اجتامعهم واتفاقهم عىل الكذب ,وذلك
حيصل تارة بالكثرة لوحدها ,وتارة بالعدد وكوهنم من اماكن
متفرقة ,وت��ارة بوجود القرينة عىل عدم امكان اتفاقهم عىل
الكذب .
ما هو تعريف االنقالب (يف املطهرات)؟
اجلواب :خيتص تطهريه بمورد واحد ،وهوما إذا انقلب اخلمر
خ ً
ال  ،سواء أكان االنقالب بعالج أم كان بغريه  ،ويلحق به يف
ذلك العصري العنبي إذا انقلب خ ً
ال فإنه حيكم بطهارته لوقلنا
بنجاسته بالغليان .
حتول املاء اىل املاء املضاف ؟
متى يتحقق ّ
اجلواب :املاء املضاف هوماال يطلق عليه املاء حقيقة كالعصري
فانه يقال له ماء الرمان مثال وال يقال له املاء وكام اذا خلط به
غي اسم املاء .
مادة بحيث رّ
متى يكون االنقالب مطهر ًا للخمر ؟
اجلواب :االنقالب  ،فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خ ً
ال بنفسها
أو بعالج  ،ولو تنجس إناء اخلمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت
اخلمر خ ً
ال مل تطهر وكذا إذا وقعت النجاسة يف اخلمر وإن
استهلكت فيها  ،ويلحق باخلمر فيام ذكر العصري العنبي إذا
انقلب خ ً
ال فإنه حيكم بطهارته بنا ًء عىل نجاسته بالغليان .

ما هو تعريف االنتقال يف (املطهرات)؟
اجل��واب :وخيتص تطهريه بانتقال دم االنسان واحليوان
اىل جوف ما ال دم له عرف ًا من احل�شرات ،كالبق والقمل
والربغوث ،ويعترب فيه ان يكون عىل وجه يستقر النجس
املنتقل يف جوف املنتقل اليه بحيث يكون يف معرض صريورته
جزء ًا من جسمه ،واما اذا مل يعد كذلك ،أو شك فيه مل حيكم
يمصه العلق من االنسان عىل
بطهارته وذلك كالدم الذي ٌ
النحو املتعارف يف مقام املعاجلة ،فانه ال يطهر باالنتقال،
واالحوط االوىل االجتناب اّ
يمصه البقّ أو نحوه حني
عم ّ
مصه.
ّ
ما معنى اإلستحالة وتغيري الصورة النوعية؟
اجل��واب :وهي تبدّ ل يشء اىل يشء آخر خيالفه يف الصورة
النوعية عرف ًا وال اثر لتبدّ ل االسم والصفة فض ً
تفرق
ال عن ّ
االجزاء  ،فيطهر ما احالته ال ّنار رماد ًا او دخان ًا  ،سواء كان
املتنجسة  ،وكذا ما
متنجس ًا  ،كاخلشبة
ّ
نجس ًا  ،كالعذرة  ،أو ّ
مقومات حقيقته السابقة
رّ
صيته فح ًام إذا مل يبق فيه يشء من ّ
النباتية والشجر ّية ونحومها.
وخواصه من
ّ
ّ
جص ًا أو نورة  ،ففيه
وا ّما ما أحالته ال ّنار خزف ًا  ،او آجر ًا او ّ
تفرق
جمرد ّ
إشكال  ،واالحوط لزوم ًا عدم طهارته  ،وأ ّما ّ
املتنجس فال جيب احلكم بطهارة املائع
أج��زاء النجس أو
ّ
ومنجس ًا  .نعم ال ينجس بخارمها ما
املصعد فيكون نجس ًا
ّ
يالقيه من البدن والثوب وغريمها.
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ُ
محمد
راهب آل
ّ
َ
ظلمة طوامير الظالمين
أخرس
نور
َ
ٌ
14

تمر علينا ذكرى استش���هاد االمام
في الخامس والعش���رين من رجب ّ
الكاظم عليه الس�ل�ام في سجون هارون العباسي  ،فلنحي هذه الذكرى
بذكر س���يرته العطرة بش���كل مختصر لكي ننهل م���ن كلماته ومواقفه
الرائعة دروسًا تنفعنا في حياتنا ونبدأ بهويته البراقة.

فاالسم والنسب موسى بن جعفر بن
حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب
السالم ) .
طالب ( عليهم َّ
أشهر ألقابه  :الكاظم  ،احلليم  ،الطاهر،
الطهر  ،العبد الصالح  ،باب احلوائج .
كنيته  :أبو إبراهيم  ،أبو احلسن األول ،
أبو احلسن املايض .
أم��ه :محيدة الرببرية أو املغربية بنت
صاعد ،أم ولد و ُتل َّقب بـ « املصفاة « وهلا
اخ اسمه صالح .
والدته  :يوم السبت أو األحد (  ) 7شهر
صفر سنة ( . ) 128
حمل والدته  :األبواء  ،و هو ما بني مكة
املكرمة و املدينة املنورة قرب جحفة .
مدة عمره  ) 55 ( :سنة .
مدة إمامته  ) 35 ( :سنة
من زوجاته ُ :تكتم ( طاهرة ) وهلا اسامء
اخرى ،و كنيتها أم البنني  ،والتي جتتمع
مع ام ايب الفضل العباس هبذه الكنية
وهي ام االمام الرضا (عليه السالم).
تصدّ ى عليه السالم ملنصب اإلمامة
بعد استشهاد أبيه اإلمام جعفر الصادق
عليه السالم سنة  148هـ ،واستمرت
إمامته مخس ًا وثالثني سنة حتى استشهاده
مسموم ًا يف اخلامس والعرشين من شهر
رجب سنة  183هـ يف سجن السندي بن
شاهك يف بغداد.
أزواجه وأوالده
مل تسجل لنا امل��ص��ادر شيئ ًا ع��ن عدد
أزواج��ه ،ولكن الغالب عليهن كوهنن
يشرتهين،
أ ّمهات أوالد  -إم��ا ًء  -كان
ّ
ويتزوجهن .أوالهن السيدة
يعتقهن،
ثم
ّ
ّ
ّ
نجمة التي أنجبت ل��ه اإلم���ام الرضا
عليه السالم ،وقيل أم اإلمام الرضا هي
السكن النوبية ويقال هلا أروى ،والنجمة
السامنة وتكنى أم البنني وهنالك مصادر
أخرى تذكر أسام ًء مغايرة ،وقد اختلفت
كلمة املؤرخني يف عدد أوالده ،فمنهم
ـالشيخ املفيد أوصلهم إىل سبعة وثالثني
موزعني عىل ثامنية عرش ولد ًا ذكر ًا وتسع
عرشة أنثى ،منهم :عيل بن موسى الرضا
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عليه السالم ،القاسم ،أ ّمهم ّأم ولد،
فاطمة املعصومة يف قم  ،محزة يف الري،
وغريهم.
ورغم ّ
أن اإلمام الصادق عليه السالم قد
أوىص  -لدواع أمنية وحلفظ حياة اإلمام
الكاظم عليه السالم  -إىل مخسة ،هم :أبو
جعفر املنصور وحممد بن سليامن وعبد
اهلل وموسى ومحيدة ،إ ّ
ال ّ
أن تشخيص
اإلمام عليه السالم احلق من بني هؤالء
مل يكن باألمر الصعب عىل علامء وكبار
رجال مذهب أهل البيت عليهم السالم.
اخللفاء املعارصون له

عارص عليه السالم إ ّب��ان إمامته أربعة
من خلفاء بن العباس ،ه��م :املنصور
الدوانيقي ( ،)158 -136املهدي
العبايس (  ،)169 -158اهلادي العبايس
(  ،)170 -169هارون العبايس(-170
.)193
ذهب طائفة من الشيعة يف حياة اإلمام
ال��ص��ادق عليه السالم إىل القول ّ
بأن
اإلمام من بعده ولده إسامعيل باعتباره
الولد األكرب ،ولكن ملّا تويف إسامعيل يف
حياة أبيه أنكروا وفاته يف بادئ األمر،
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وق��ال��وا :إ ّن��ه حي ي��رزق ،وملّ��ا يئسوا
من حياته ذهبوا إىل القول بإمامة ابنه
سموا
حممد بن إسامعيل ،وم��ن هنا ّ
بـاإلسامعيلية.
وذهب فريق آخر إىل القول بإمامة عبد
اهلل االفطح ابن اإلمام الصادق عليه
السالم عرفوا بـالفطحية.
وهناك فريق آخ��ر ذه��ب إىل القول
ب��إم��ام��ة حممد ب��ن جعفر امل��ع��روف
بـالديباج.
وبعد استشهاد اإلم��ام الكاظم عليه
السالم أنكر فريق من الشيعة وفاته،
وق��ال��وا« :مل يمت وأنّ��ه مهدي هذه
األم��ة» ،ووقفوا عند اإلم��ام السابع،
ومل يؤمنوا بإمامة الرضا عليه السالم،
فعرفوا بـالواقفية ،والري��ب أن فكرة
املهدوية والقائمية تعد من أساسيات
الفكر اإلمامي.
الثورات الشيعية املعارصة لإلمام
عارص اإلمام عليه السالم من الثورات
الشيعية ثورة ّ
فخ التي تعترب  -باستثناء
عاشوراء  -من أشدّ احلوادث التارخيية
إيالم ًا يف تاريخ التشيع ،وكانت بقيادة
احلسني بن عيل بن احلسن املثنى عليه
السالم املكنى بأيب عبد اهلل واملعروف
بـصاحب ّ
فخ ،سنة  169هـ ضد اهلادي
العبايس يف منطقة ّ
فخ القريبة من مدينة
مكة املكرمة .وروى الكليني« :إنّه ملَّا
ُ
خرج احلسني بن ع ٍّ
املقتول ٍّ
بفخ جاء
يل
إىل اإلم��ام عليه السالمَ ،فقال له َأبو
ودع ُ��ه:
احلسن موسى بن جعفر حني َّ
ٌ
مقتول ف� َ�أ ِج��دَّ (أح��دّ )
يا بن ع� ِّ�م إِ َّن��ك
اب َفإِ َّن القوم ُف َّس ٌ
َ
اق
يظهرون إِيامن ًا
الضرِّ َ
هَ
ِ
رت َ
ويس ُ
ون رشك ًا وإِ َّنا لل وإِ َّنا إِليه راجعون
َأ ِ
حتس ُب ُك ْم عند هَّ
الل من ُع ْص َبة».
الوشاية باإلمام عليه السالم
عمد البعض من أعداء اإلمام الكاظم
(ع) إىل السعي باإلمام (ع) والوشاية
به عند هارون ليتز ّلفوا إليه بذلك .من

هؤالء َمن أبلغ هارون بأن اإلمام عليه
السالم جتبى له األم���وال الطائلة من
ش ّتى األق��ط��ار اإلسالمية فأثار ذلك
كوامن احلقد عند هارون .وفريق آخر
من هؤالء سعوا باإلمام عليه السالم
إىل هارون ،فقالوا له« :إن اإلمام عليه
السالم يطالب بـاخلالفة ،ويكتب إىل
سائر األقطار اإلسالمية يدعوهم إىل
نفسه ،وحي ّفزهم ضد الدولة العباسية»،
وك��ان يف طليعة ه��ؤالء ال��وش��اة حييى
الربمكي  -وقيل بعض أب��ن��اء أخ��وة
اإلمام عليه السالم ،فأثار هؤالء كوامن
احلقد عىل اإلم��ام عليه السالم .ومن
األسباب التي زادت يف حقد هارون
ع�لى اإلم���ام عليه ال��س�لام وسببت يف
اعتقاله احتجاجه عليه السالم عليه بأنّه
أوىل بـالنبي العظيم صىل اهلل عليه وآله
وسلم من مجيع املسلمني ،فهو أحد
احفاده ووريثه ،وإنّه أحق باخلالفة من
غريه وقد جرى احتجاجه عليه السالم
معه يف مرقد النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلم.
وقد اعتقل اإلمام عليه السالم مرتني مل
نعرف عن تاريخ األوىل منهام واملدة التي

قضاها عليه السالم يف السجن شيئ ًا ،فيام
وقعت الثانية سنة  179هجرية وانتهت
بشهادة اإلمام عليه السالم يف السجن
سنة 183هجرية .
كيفية شهادته
اختلفت كلمة ال��ب��اح��ث�ين يف سبب
شهادته ،فذهب مشهور املؤرخني إىل أنّه
مات مسموم ًا عىل يد حييى بن خالد أو
السندي بن شاهك .
أصحابه والرواة عنه
سجلت الكتب احلديثية والرجالية
أسامء الكثري من أصحابه وال��رواة عنه
عليه السالم ،حتى قال الشيخ املفيد:
«أك��ث��ر ال��ن��اس يف ال��رواي��ة عنه ،وك��ان
أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب اهلل،
وأحسنهم صوت ًا بتالوة القرآن».فيام
أوصل الشيخ الطويس عدد الرواة عنه
محاد بن عيسى،
إىل  272راويا ،.منهمّ :
عيل بن يقطني ،هشام بن احلكم ،أبو
الصلت بن صالح اهلروي ،صفوان بن
مهران ،صفوان بن حييي.
السنة عن االمام
م��اذا قال علامء اهل ُ
الكاظم عليه السالم ؟
قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،

املتوىف سنة  ،310يف تاريخ األمم وامللوك
طبع دار املعارف ،ج 8ص:177
قال الربيع :رأيت املهدي يصيل يف هبو له
يف ليلة مقمرة ،فام ادري أهو أحسن أم
البهو أم القمر أم ثيابه.
قال :فقرأ هذه اآلية( :فهل عسيتم ان
توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا
أرحامكم).
قال :فتم صالته والتفت ايل فقال :يا
ربيع ..احرض يل موسى بن جعفر.
قال :فاحرضته.
ق��ال :فقطع صالته وق��ال :يا موسى
إين قرأت هذه اآلية( :فهل عسيتم ان
توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا
أرحامكم) ،فخفت أن أكون قد قطعت
رمحك ،فوثق يل انك ال خترج عيل.
قال :فقال :نعم ،فوثق له وخ ّ
اله».
قال أبو حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم
حممد بن إدري��س بن املنذر التميمي
احلنظيل الرازي ،املتوىف سنة 327هـ ،يف
كتابه (اجلرح والتعديل) ج 8ص:139
ق��ال :سئل أيب عنه ( االم��ام الكاظم)
ف��ق��ال :ث��ق��ة ص���دوق إم���ام م��ن أئمة
املسلمني».

قال أبو الفرج األصفهاين املتوىف سنة
 ،356يف كتابه (مقاتل الطالبيني) ،طبع
دار املعرفة بريوت ،ص 499ـ :505
حدثنا حييى بن احلسن :كان موسى ابن
جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث
إليه برصة دنانري ،وكانت رصاره ما بني
الثالثامئة إىل املائتي دينار ،فكانت رصار
موسى مثال.
ق��ال أمح��د ب��ن أيب يعقوب ب��ن جعفر
بن وهب بن واضح الكتاب العبايس
املعروف باليعقويب ،يف كتابه املعروف
بتاريخ اليعقويب صادر بريوت ،صفحة
 414ـ :415
وكان موسى بن جعفر من أشد الناس
عبادة.وكان قد روى عن أبيه.

بن حممد بن حييى بن احلسن بن احلسن
العلوي حدثني جدي قال :كان موسى
بن جعفر يدّ عى بالعبد الصالح من
عبادته واجتهاده.
وك��ان سخي ًا ك��ري� ً
ما ،وك��ان يبلغه عن
الرجل أنه يؤذيه ،فبعث إليه برصة فيها
ألف دينار ،وكان يرص الرصر ثالثامئة
دينار ،واربعامئة دينار ،ومائتي دينار ثم
يقسمها باملدينة ،وكان مثل رصر موسى
ّ
بن جعفر إذا جاءت اإلنسان الرصة فقد
استغنى.
اخربنا اجلوهري ،عن حممد بن اسامعيل
قال :بعث موسى بن جعفر إىل هارون
من احلبس رسالة كانت :انه لن ينقيض
عني يوم من البالء إ ّ
ال انقيض عنك معه
يوم من الرخاء ،حتى نقيض مجيع ًا إىل
يوم ليس له انقضاء خيرس فيه املبطلون.
قال حممد بن عمر الزخمرشي ،املتوىف سنة
 ،538يف كتابه ربيع األبرار ونصوص
األخبار ،ج 1ص 315ـ :316
«كان هارون يقول ملوسى الكاظم بن
جعفر :يا ابا احلسن حد فدك حتى أردها
عليك ،فيأبى ،حتى الح عليه ،فقال :ال
أخذها إ ّ
ال بحدودها ،قال وما حدودها؟

ق��ال :أن حددهتا مل تردها ،ق��ال :بحق
جدك إ ّ
ال فعلت ،قال :أما احلد األول
فعدن ،فتغري وجه الرشيد وقال :هيه،
واحلد الثاين :سمرقند ،فأربد وجهه،
واحلد الثالث افريقيه ،فاسود وجهه،
وقال :هيه ،والرابع سيف البحر مما ييل
ق��ال احلسن بن أس��د :سمعت موسى اخلزر وأرمينية.
بن جعفر يقول :ما أهان الدنيا قوم قط
إ ّ
ال هناهم اهلل إياها وبارك هلم فيها ،وما
أعزها قوم قط إ ّ
ال نغّ صهم اهلل إياها.
قال احلافظ أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب
البغدادي ،املتوىف سنة  ،463يف كتابه
تاريخ بغداد  ،ج 13ص 27ـ :32
اخربنا احلسن بن أيب بكر ،اخربنا احلسن
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قال هارون :فلم يبق لنا يشء ،فتحول
يف جمليس.
قال موسى :قد اعلمتك أين إن حددهتا
مل تردها.
قال مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي،
املتوىف سنة 597ه���ـ ،يف كتاب صفة
الصفوة ،ج 2ص 184ـ  187رقم
:191
كان يدعى العبد الصالح ألجل عبادته
واجتهاده وقيامه بالليل ،وكان كري ًام
حلي ًام إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث
إليه بامل.

سنة  ،654يف كتابه تذكرة اخلواص،
ص 312ـ :315
وكان موسى جواد ًا حلي ًام ،وانام سمي
الكاظم النه كان إذا بلغه عن أحد يشء
بعث إليه بامل.
ق��ال أب��و عبداهلل شمس الدين حممد
بن أمحد بن عثامن الذهبي املتوىف سنة
748ه��ـ ،يف كتابه ميزان االعتدال يف
نقد الرجال ،ج 4ص 201ـ  202رقم
:8855
قال ابن أيب حاتم :صدوق امام من أئمة
املسلمني.
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ق��ال اخلطيب يف تاريخ ب��غ��داد :كان
موسى يدعى العبد الصالح من عبادته
واج��ت��ه��اده ،وروى ان��ه دخ��ل مسجد
رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) فسجد
س��ج��دة يف أول الليل وس��م��ع وهو
يقول يف سجوده :عظم الذنب عندي
فليحسن العفو م��ن ع��ن��دك ،ي��ا أهل
التقوى ويا أهل املغفرة ،فجعل ير ّددها
حتى أصبح.
ق��ال شمس الدين يوسف بن مرغيل
املعروف بسبط بن اجل��وزي ،املتوىف

قال أبو حممد بن عبداهلل بن أسعد بن
عيل بن سليامن اليافعي اليمني املكي،
امل��ت��وىف سنة 767ه���ـ ،يف كتابه م��راة
اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب
من حوادث الزمان ،ج 1ص:394
«وفيها (أي :سنة 183هـ) تويف السيد
أبو احلسن موسى الكاظم ولد جعفر
الصادق.
كان صاحل ًا عابد ًا ج��واد ًا حلي ًام كبري
القدر ،وهو أحد االئمة االثني عرش
املعصومني يف اعتقاد االمامية.

ق��ال الشيخ سيد الشبلنجي املدعو
بمومن ،يف كتابه نور األبصار يف مناقب
آل البيت املختار ،ص 148ـ :152
ق��ال بعض أه��ل العلم :الكاظم هو
اإلم��ام الكبري القدر ،األوح��د احلجة
الساهر ليله قائ ًام ،القاطع هناره صائ ًام،
املسمى ل��ف��رط حلمه وجت����اوزه عن
املعتدين كاظ ًام ،وه��و املعروف عند
أه��ل ال��ع��راق بباب احل��وائ��ج إىل اهلل،
وذل��ك لنجح حوائج املتوسلني به،
ومناقبه(ريض اهلل عنه) كثرية شهرية.
قال خري الدين الزركيل املتوىف ،يف كتابه
االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال
وال��ن��س��اء م��ن ال��ع��رب واملستعربني
واملسترشقني ،طبع دار العلم للماليني
ب�ي�روت ـ ل��ب��ن��ان ،الطبعة السابعة
1986م ،ج 7ص:321
موسى بن جعفر ال��ص��ادق بن حممد
الباقر ،أبو احلسن ،سابع األئمة االثني
عرش عند اإلمامية ،كان من سادات بني
هاشم ،ومن أعبد أهل زمانه ،واحد
كبار العلامء األجواد ،ويف فرق الشيعة
فرقة تقول :انه القائم املهدي ،وفرقة
تسمى الوافقة تقول ان اهلل رفعه
اخرى ّ
إليه وسوف يرده ،وسميت بذلك الهنا
وقفت عنده ومل تأتم بإمام بعده ،له
(مسند ط) سبع صفحات من تأليف
موسى بن ابراهيم املروزي».
(املصدر االمام الكاظم باقوال علامء
السنة تاليف الشيخ حممد حسون)

تراث اهل البيت (عليهم السالم)
خاص عن اإلمام الكاظم ـ عليه السالم ـ

الفقهاء حصون االسالم

َع ْن َعليِ ِّ ْب ِن َأبيِ حمَ ْ زَ َةَ ،ق َ
الَ :س ِم ْع ُت َأ َبا
حْ َ
السالم
ال َس ِن ُم َ
وسى ْب َن َج ْع َف ٍر ( عليه َّ
) َي ُق ُ
ات مْ ُال ْؤ ِم ُن َب َك ْت َع َل ْي ِه
ول« :إِ َذا َم َ
اع أْ َ
ض ا َّلتِي َك َ
ال ْر ِ
ان َي ْع ُبدُ
مْالَ اَلئِ َك ُةَ ،و بِ َق ُ
هَّ َ
الس اَم ِء ا َّلتِي َك َ
ان
الل َع َل ْي َهاَ ،و َأ َْب��و ُ
اب َّ
ُي ْص َعدُ ِف َيها بِ َأ ْع اَملِ ِهَ ،و ُث ِل َم يِف الإْ ِ ْس اَل ِم
ُث ْل َم ٌة اَل َيسدُّ َها شيَ ْ ٌء ،أِ َ
ل َّن مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ
ُ
ِ
ا ْل ُف َق َها َء ُح ُص ُ
ون الإْ ِ ْس اَل ِم َكح ْص ِن ُسو ِر
مْالَ ِدين َِة هَ َلا»

البيع في الظالل غش

عن هشام بن احلكم قال  :كنت أبيع
ري  :رضب من الثياب
(السابِ ّ
السابِ ّ
ري َ
َ
ُ
بسا ُبور موضع بفارس)
الرقاق تعمل َ
يف ِ
فمر يب أبو احلسن األول
الظالل َّ ،
السالم ) ـ راكب ًا ـ فقال يل
موسى ( عليه َّ
 « :يا هشام إن البيع يف ِ
الظالل غش  ،و
الغش ال حيل « .

حتدّ ثوا أنفس��كم بفقر وال بطول عمر،
فإنّه من حدّ ث نفسه بالفقر بخل .ومن
حدّ ثها بط��ول العمر حي��رص .اجعلوا
ألنفس��كم ّ
حظ ًا من الدني��ا باعطائها ما
املروة
تش��تهي من احل�لال وماال يثل��م ّ
وما ال رسف فيه .واستعينوا بذلك عىل
أم��ور الدين ،فإنّ��ه روى  :ليس م ّنا من
ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه».

وقال (عليه السالم)  :لبعض ولده« :يا
بني إ ّي��اك أن ي��راك اهلل يف معصية هناك
ّ
عنه��ا .وإ ّياك أن يفق��دك اهلل عند طاعة
خترجن
أم��رك هبا .وعليك باجل��د .وال
ّ
نفس��ك م��ن التقص�ير يف عب��ادة اهلل
وطاعت��ه ،فإن اهلل ال ُيعب��د حق عبادته.
وإ ّياك واملزاح; فإنّه يذهب بنور إيامنك
ّ
ّ
والضجر
مروتك .وإ ّي��اك
ويس��تخف ّ
والكس��ل ،فإنهّ �ما يمنع��ان ّ
حظ��ك من
وقال (عليه السالم) لفضل بن يونس:
الدنيا واآلخرة».
«أبل��غ خ�ير ًا وقل خ�ير ًا وال تكن ا ّمعة
وقال (عليه السالم) « :اجتهدوا قل��ت :وما اال ّمع��ة؟ ق��ال :ال تقل :أنا
يف أن يك��ون زمانك��م أربع س��اعات :م��ع ال ّناس وأنا كواحد م��ن الناسّ .
أن
ساع ًة ملناجاة اهلل .وساع ًة ألمر املعاش .رس��ول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) ،قال:
وس��اع ًة ملع��ارشة االخ��وان والثق��ات ي��ا أهيا الناس إنّام مه��ا نجدان نجد خري
يعرفونكم عيوبك��م وخيلصون ونج��د رش ف�لا يكن نجد ال�شرّ
أحب
ّ
الذي��ن ّ
لك��م يف الباط��ن .وس��اع ًة ختل��ون فيه إليكم من نجد اخلري.
حم��رم وهبذه الس��اعة
للذاتك��م يف غري ّ
تق��درون ع�لى الث�لاث س��اعات .ال
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ربط توسعة المخيم الحسيني
زينب (عليها السالم)
بصحن العقيلة
َ

وتتواىل م�شاريع العتبة احل�سينية املقد�سة اخلدمية التي انفردت بها من حيث جودتها
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
العراقيني والعرب واالجانب مع توفري كل �سبل الراحة الداء العبادات ومرا�سم الزيارات
قررت العتبة احل�سينية املقد�سة وباالتفاق مع اجلهات املنفذة ل�صحن العقيلة ربط تو�سعة
املخيم احل�سيني ب�صحن العقيلة .

العطاء الحسيني

وعن هذا املرشوع املهم حتدّ ث االستاذ املهندس حممد
حسن كاظم رئيس قسم املشاريع اهلندسية قائ ً
ال:

تم عقد عدة اجتامعات يف قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف

العتبة احلسينية املقدسة مع االخوة املهندسني االستشاريني

حول موضوع توسيع بناية املخيم احلسيني عىل مساحة

جديدة مضافة قدرها 2200م�تر مربع ،حيث سيتضمن

املرشوع صحنا مسقفا عىل املساحة مجيعها مع اضافة طابق
نصفي بحيث يكون االريض للرجال والنصفي للنساء مع
غرف ترشيفات وغرفة إدارية وأمانات.

وعن طبيعة النقوش االسالمية التي ستعتمد للمرشوع اجاب

االستاذ كاظم :اخذنا بنظر االعتبار إستخدام نفس اللغة

املعامرية املعتمدة يف تصميم صحن العقيلة (عليها السالم)
من حيث العنارص الزخرفية واالقواس ورضورة ربط حماور

احلركة بني فضاءات الصحون باالضافة اىل ربط التوسعة
اجلديدة للمخيم مع صحن العقيلة (عليها السالم) ،وسيتم

املبارشة باألعامل بعد إكامل كافة التصاميم املطلوبة (معامرية،
إنشائية وميكانيك وكهرباء) وبام حيقق االنجاز األمثل هلذا

املعلم التارخيي.

علام ان مشاريع التوسعة للعتبة احلسينية املقدسة اخذت
حيزا كبريا من اهتاممات االمانة العامة وب��دات بالطابق

الثاين والتسقيف م��رورا بتوسعة الصحن وعىل مساحة
بنائية تقريبا  24000مرت مربع وبثالثة طوابق  ،واالن جيري

العمل بانشاء رسداب احلجة حيث انجز اجلزء االول من
اجلهة الشاملية والثاين من اجلهة الرشقية واالن العمل جار

من اجلهة الغربية .
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جهود حسينية خلف الكواليس

العطاء الحسيني
من اهم املشاريع اخلدمية والرضورية
جدا للزائر الكريم هي املغاسل التي
اليمكن ان يستغنى عنها  ،سابقا قبل
سقوط الصنم كانت هذه اخلدمة من
املعضالت التي يعاين منها الزائر فتقوم
بعض ال��ع��وائ��ل باملسامهة يف خدمة
الزائرين يف هذا املجال اال ان االعداد
املليونية اليمكن للعوائل ان تستوعبها .
االن اقدمت العتبة احلسينية املقدسة
عىل انجاز اكثر من مرشوع خاص هلذه
اخلدمة املهمة وتعيني منتسبني للقيام

هبذه اخلدمة التي يكون اجرها عظيام
 ،فرتاهم يبذلون جهودا رائعة ومن
دون تكبرّ او استنكاف ويعملون عىل
ثالثة حماور النظافة والطهارة واملحافظة
عىل موجودات املغاسل  ،ويتحركون
كحركة النحل يراقبون ويتجولون عىل
املغاسل واملرافق الصحية واحلاممات
باستمرار للمحافظة عليها نظيفة ،
اضف اىل ذلك استخدامهم للمعقامت
والشامبو وال��ص��اب��ون الصحي ومن
افضل واجود االنواع .

وهنا لنا اشارة لالخوة الزائرين لنقول
ان احلفاظ عىل هذه املمتلكات يعني
احلفاظ عىل اموال احلسني عليه السالم
وه��ي لكم ومنكم ه��ذا ناهيكم عن
التعليامت التي تعلق عىل شكل لوحات
غايتها ارشاد الزائرين .
نقوهلا ولالسف الشديد نرى يف بعض
االح��ي��ان هنالك من يطفئ سيكارته
بالباب فيحدث ثقبا  ،والبعض منهم
يرتكون احلنفيات مفتوحة او انابيبها
عىل االرض.
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خدم���ات متنوع���ة وجهود عظيم���ة تقدمها العتبة
الحسينية المقدسة للزائرين على مدار العام
توا�صل الكوادر اخلدمية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
تقدمي اخلدمات احل�سينية للزائرين على مدار العام
وخا�صة خ�لال املنا�سبات الدينية التي حتدث
مبختلف امل��دن املقد�سة يف ال��ع��راق ،ويف هذا
ال�سياق توجه اك�ثر م��ن ( )50منت�سبا من
العتبة احل�سينية املقد�سة اىل مدينة �سامراء
قبيل ذكرى ا�ست�شهاد االمام علي الهادي (عليه
ال�سالم) وامل�صادف  2رجب من اجل تقدمي اخلدمات
احل�سينية املتنوعة للزائرين ...
االحرار :ح�سنني الزكروطي
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ولتسليط ال��ض��وء اكثر ح��ول طبيعة

بني العتبات املقدسة يف العراق ،توجه

املتنقلة وعددها اربع منشآت موزعة

احل���اج حممد اب��و دك��ة م��س��ؤول وفد

مدينة سامراء لتقديم اخلدمات التطوعية

حتمل مياه الرشب توزع عىل الزائرين و

اخلدمات املقدمة اىل الزائرين حتدث

العتبة احلسينية املقدسة يف املناسبات

الدينية ملجلة «االح��رار» قائال :تنفيذا

لتوجيهات امل��ت��ويل ال�شرع��ي سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي  ،وتنسيقا

وف��د من العتبة احلسينية املقدسة اىل
اىل الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد

االمام عيل اهلادي(عليه السالم) ،وقد
ضمت هذه اخلدمات التي استمرت
ملدة ستة ايام كال من املنشآت الصحية

عىل عدة مناطق ،كذلك توفري مركبات
املواكب اهليئات احلسينية املوجودة يف

سامراء ،و نصب جمموعة من املخيامت

الس�تراح��ة الزائرين او ايوائهم ،مع

وجود مفارز طبية ومركبات اسعاف
لتوفري املستلزمات الطبية التي حيتاجها
الزائر الكريم اثناء تأديته الزيارة ،ومن

الناحية االمنية وفرت العتبة احلسينية
املقدسة جمموعة كبرية من اجهزة «»id

(جهاز كشف االسلحة و املتفجرات)

وزعت يف املناطق احلساسة و املهمة يف
املدينة.

وتابع اب��و دك��ة حديثه بالقول :والن

توفري املستلزمات التي حيتاجها الزائر

من االم��ور املهمة التي دائ�ما ما يوكد

العطاء الحسيني

عليها امل��ت��ويل ال�شرع��ي يف ك��ل ع��ام،

االرش���ادي���ة والتوجيهية عىل

من الباصات من اجل نقل الزائرين

وبعد التنسيق مع االخ��وان يف

فقد وف��ر الوفد ايضا جمموعة كبرية
الوافدين اىل سامراء من مناطق القطع

اىل اقرب نقطة لإلمامني العسكريني و

بالعكس.

خدمات جديدة ومتنوعة

االطفال والنساء وكبار السن،
قسم املضيف يف العتبة احلسينية
املقدسة سيتم توفري كميات

كبرية من الصمون ت��وزع عىل
اهليئات وامل��واك��ب احلسينية،

واض��اف ابو دك��ة :بعد تقديم اخلدمة

نسأل اهلل العزيز القدير ان يوفقنا

الوفد لشد الرحال والتوجه اىل مدينة

املباركة و ان يثبت مجيع خدمة

احلسينية يف مدينة س��ام��راء يستعد

الكاظمية املقدسة لتقديم اخلدمات
اىل الزائرين يف ذكرى استشهاد االمام

موسى الكاظم(عليه السالم) يف يوم
 25رج���ب ،واض��اف��ة اىل املركبات

الصحية املتنقلة واملفارز الطبية وغريها
من اخلدمات احلسينية التي يوفرها

الوفد اىل الزائرين ستضاف يف هذه
السنة جمموعة جديدة من اخلدمات
وتتمثل يف توفري مراكز للمفقودين يف

منطقتي الشوصة وساحة حممد اجلواد،
كذلك توفري مراكز ارش��ادي��ة(ارش��اد

التائه) وتتمثل يف توزيع البطاقات

يف االستمرار يف ه��ذه اخلدمة
اهل البيت(عليهم السالم) عىل
هذه اخلدمة العظيمة.
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وسط اجواء يسودها الفرح واألمل احتضنتها محافظة المثنى
إقامة حفل تخرج طالب دورة الرؤية البديلة من المكفوفين والمكفوفات
ش���هدت قاعة مديرية الش���باب والرياضة ،في محافظة المثنى ،صباح يوم األحد الموافق  ، 2018/3/25إقامة حفل
تخرج اكثر من  30كفيفا وكفيفة لدورة «الرؤية البديلة « التي نظمها مركز الهدى للدراسات الثقافية برعاية العتبة
الحس���ينية المقدسة والذي تعلم فيها المستفيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل واستخدام الحاسوب بواسطة
البرنامج الناطق ومهارات السير والسلوك.
فعاليات احلفل ابتدئت ب��ق��راءة آي��ات
بينات من الذكر احلكيم تالها عىل مسامع
احلارضين القارئ احل��اج نافع عبد عيل
تال ذلك قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح
شهداء العراق الذين ضحوا بأنفسهم
دون الوطن واملقدسات وقوف ًا وق��راءة
النشيد الوطني العراقي لتأيت بعدها كلم ًة
إلدارة معهد اإلمام احلسني للمكفوفني
وضعاف البرص قدمها االستاذ سامي
جواد كاظم حتدث فيها قائ ً
ال »:بعد التحية

وال��س�لام انقل للجميع حتيات سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة جلميع
احلارضين والقائمني عىل دورة «الرؤية
البديلة» واملستفيدين عىل وجه اخلصوص
 ،كام تعلمون ان رشحية املكفوفني رشحية
مظلومة ومهمشة بسبب ماهو معروف
عند اجلميع اال وه��ي االوض���اع التي
يمر هبا العراق وألن العلم حق للجميع
ومل يستثن احد من هذا االم��ر انطلقت

دورتكم املباركة وان اجلهود الطيبة التي
قدمت خدمة لرشحية املكفوفني وهي
ب��ذرة صاحلة ألرض طيبة وهي اخلطوة
االوىل لكي نستطيع ان نكمل املسري مع
بقية مراحل تعليم املكفوفني».
واض���اف ك��اظ��م ق��ائ� ً
لا »:ه��ذه ال���دورة
تعترب اب��ج��دي��ات للمكفوف ال���دارس
تعلم فيها طريقة برايل والسري والسلوك
والربنامج الناطق وتعد طريقة برايل هي
األم للمكفوفني  ،وان شاء اهلل ستعقبها
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خطوات اخ��رى الحقة برعاية العتبة
احلسينية املقدسة وهي السعي إلفتتاح
معهد متخصص يستقطب التالميذ
وبمختلف االع�مار ويمنح املتخرج من
املعهد الشهادة االبتدائية املعرتف هبا من
قبل وزارة الرتبية العراقية اسو ًة بمعهد
اإلمام احلسني « عليه السالم» للمكفوفني
وضعاف البرص يف كربالء املقدسة وان
مبادرتكم هذه هي الثانية بعد ان سبقتكم
بذلك حمافظة واسط».
الفت ًا بالقول  »:بتوجيه من سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة نعمل عىل ان
يكون هنالك معهد يف كل حمافظاتنا
احلبيبة وسيكون للمثنى نصيب يف ذلك».
جاءت بعدها كلمة ملستشار حمافظ املثنى
االستاذ كريم سعد قال فيها »:انطالق ًا
م��ن قوله تعاىل (وق��ل اعملوا فسريى
اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون» ليس
بالغريب عىل العتبة احلسينية املقدسة
اقامة مثل هكذا م��ب��ادرات مهمة رغم
ال��ظ��روف القاسية التي يمر هب��ا بلدنا
العزيز فنراها تارة ترعى االيتام وتارة
اخرى ترعى اجلرحى واليوم املكفوفني
فمبارك لرجال العتبة الغيارى الذين
ِ
وشعبه او ًال وكانت
وضعوا خدمة الوطن
رسالتهم ومهمتهم االوىل اخلدمة ،ونحن
كحكومة حملية نعرتف ان لدينا بعض
التقصري وهذا التقصري له اسبابه قد يكون
احدها هو االزمة املالية التي يمر هبا البلد
واحلرب ضد داعش وعصاباته التكفريية

هو سبب ًا اخر ًا».
واض���اف سعد ق��ائ� ً
لا »:ه��ذه الرشحية
التي حرمها اهلل نعمة البرص بفضل اهلل
ٍ
كثرية
نعم
ومساعي العتبة مل حيرمها من ٍ
لتجعل من هذه الرشحية جاهزة لزجها
وتكييفها مع املجتمع العراقي  ،لذلك
بإسم احلكومة املحلية والسيد حمافظ
املثنى اتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان
عىل ما قدموه وسيقدمونه خدمة لرشحية
املكفوفني».
اما كلمة مركز اهلدى للدراسات الثقافية
التي قدمها االستاذ حممد اجلابري قال
فيها »:بعد التحية والسالم بتوفيق من اهلل
سبحانه وتعاىل وبرعاية العتبة احلسينية
املقدسة ُوفق مركز اهلدى بإقامة دورة هي
االهم من بني الدورات وهي دورة الرؤية
البديلة خدمة لرشحية املكفوفني واملرشوع
ان شاء اهلل متجه برؤية إلفتتاح اول معهد

يف حمافظة املثنى برعاية العتبة احلسينية
املقدسة ألصحاب اهلمم للمكفوفني ،
ان عدد املشاركني يف الدورة التي نحتفي
بتخرجها اليوم قد جتاوز الثالثني مكفوفا
واخذ املركز عىل عاتقه نقل املستفيدين
من واىل مدرسة املناهل املقامة فيها الدورة
واستمرت ألربعة عرش يوم ًا باستنفار عام
للجهود ومساندة طيبة من قبل كوادر
معهد اإلمام احلسني للمكفوفني وضعاف
البرص طيلة إقامة الدورة واليفوتني ان
اتقدم بالشكر اجلزيل اىل اغلب الدوائر
احلكومية يف املحافظة واجلهات الساندة
داخل املحافظة والعتبة احلسينية املقدسة
ع�لى وج��ه اخل��ص��وص وادارة مدرسة
املناهل االهلية للبنني والبنات «.
اجلدير بالذكر  :ان احلفل الذي حرضه
شخصيات اكاديمية ورسمية قد صاحبه
العديد من الفعاليات املهمة كان ابرزها
تقديم عرض مرسحي ملستفيدي الدورة
حتت عنوان (قهوة ابو عيل) محل العديد
م��ن امل��ط��ال��ب م��ن بينها اف��ت��ت��اح معهد
للمكفوفني يف مدينة الساموة ومشاركة
طيبة للمتميزة املستفيدة نور طالب الفرايت
عربت فيها عن شكرها وامتناهنا للجهة
الراعية والقائمة ملثل هكذا مشاريع
مهمة ختدم رشحية املكفوفني ويف اخلتام
تم توزيع عدد من الشهادات التقديرية
لعدد من الشخصيات املسامهة يف إنجاح
الدورة ومن بينها ادارة املعهد «.
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اإلرشاد االسري في العتبة الحسينية
يهيء مكان للقاء المطلقين بابنائهم وينجح بتوفير بيئة صحية لألطفال

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح����رار( مريفت آل طعمة )
املعاونة االداري���ة يف مركز االرش��اد
االرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة
 :حتدثت قائلة « بتوجيه من املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملركز
اإلرش���اد األرسي عىل اجي��اد احللول
للمشاكل التي تعرتض احلياة األرسية
ومن خالل تواصله املبارش مع األزواج
الذين يعجزون يف كثري من األحيان
عن ّ
حل مشاكلهم الزوجية والعمل
عىل إصالح بعض حاالت الطالق»،
أيام
مبينة ان «االرش��اد االرسي حدَّ د َ
املشاهدة م��وزَّ ع� ًة بني السبت االول
والثالث م��ن ك� ّ
�ل شهر ومل��دة ثالث
ساعات يف احلائر احلسيني  ،مضيفة «
ان عدد احلاالت التي يستقبلها املركز
وصلت اىل ( )305عوائل  ،مبينة»

ان الكادر املسؤول عن املشاهدة يقع
عىل عاتقه هتدئة االطراف املتنازعة يف
االي��ام املخصصة هلا وتقديم النصح
واالرشاد كام يشارك يف اقناع االطفال
ملشاهدة ذوهيم والتحدث معهم بعد
ف���راق يصل يف بعض احل���االت اىل

االحرار  :حسين نصر
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تحول 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 المش���اكل الزوجية من خالل حاالت المش���اهدة في الحائر الحسيني الشريف بين اآلباء واالبناء والوقوف
على أسباب الطالق ومشكالته ،باالتفاق المباشر مع محكمة ودائرة التنفيذ في كربالء .

سنوات  ،موضحة « بجهود قسم حفظ
النظام متكنا ومنذ االي��ام االوىل يف
مبارشة برنامج املشاهدة ومشاركتهم
لنا يف احلضور والتدخل بني االطراف
املتنازعة يف حالة حدوث شجار بينهم
كام هلم الدور الكبري يف املحافظة عىل
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النظام داخ��ل القاعة وع��دم خروج
االطفال اال بعد انتهاء الوقت املخصص
للمشاهدة او حصول املوافقة من اجلهة
احلاضنة للخروج مع اجلهة االخرى.
وأضافت طعمة « ان االرشاد االرسي
يتابع احل��االت االنسانية يف املجتمع
وجدنا كثرية هي حاالت الطالق وهي
يف تزايد خطري عىل املجتمع بسبب
سوء االختيار يف بداية األمر وتدخل
اطراف اخرى بني الزوجني باإلضافة
اىل اسباب اخرى كثرية والتي َّأدت
ري
إىل هذه النتائج احلتمية ونجد تأث َ
واضحا عىل تعامل ُ
األم
حالة الطالق
ً
مع األبناء وآثاره السلبية عىل تكوين
ق��رر املركز
شخصية الطفل لذلك َّ
ّ
التدخ َل عن طريق استدعاء االطراف
ّ

َّ
وحل ما يمكن ح ُّله
املتنازعة اىل املركز
من نزاعات بينهم مشرية اىل ان املركز
استقبل الكثري من ح��االت الطالق
واملشاكل الزوجية ولذلك االرش��اد
االرسي اخ��ذ ع�لى عاتقه خطوات
اص�لاح ( ال��زوج�ين ) وت��وف�ير حياة
افضل لألطفال والوقوف عىل اسباب
الطالق واجي��اد حلول هلا وحرصت
العتبة احلسينية املقدسة من خالل
مركز االرش��اد االرسي عىل ان تنظم
حاالت املشاهدة بني االب��اء واالبناء
وباالتفاق مع املحكمة ومديرية التنفيذ
يف كربالء املقدسة والعمل عىل حتديد
ايام املشاهدة بني السبت االول والثالث
من ّ
كل شهر وملدة ثالث ساعات يف
احلائر احلسيني من اجل اجياد توافق يف

الرؤى واالفكار الزوجني مع مستقبل
االبناء الهنم بحاجة اىل عطف الوالدين
وان يروا والدهيم يف صورة راقية حتى
ينعكس ذلك عىل نفسيتهم ..
مشرية اىل ان القوانني والتعليامت املتفق
عليها يف برنامج املشاهدة هي :رضورة
االلتزام من قبل االطراف املتخاصمة
بالوقت املخصص للمشاهدة سواء
أك���ان س��اع��ت�ين أو ث�ل�اث س��اع��ات
واحل��ض��ور ب��ال��وق��ت امل��ح��دد وع��دم
التأخري بحجج وأع���ذار واه��ي��ة  ،و
حرص املشاهدة بالشخص املعني فقط
(وهو االب)  ،عىل املحكمة أن تبلغ
االشخاص ذوي العالقة ( املطلقني
واملطلقات ) باملكان املالئم للمشاهدة
وفق رغبتهم وعدم اكراههم للمجيء

اىل مركز االرشاد االرسي اال برغبتهم ،
أما اذا شاءوا احلضور اىل العتبة املطهرة
فعليهم االحتكام التام للنظم والقوانني
ال��س��ائ��دة فيها واخل��ض��وع لقدسيتها
املطلقة  ،واالت��ف��اق ع�لى ان يكون
موعد املشاهدة اي��ام السبت االوىل
والثالث من كل شهر حرص ًا وحالي ًا
لكونه عطلة رسمية ويمكن جلميع
االط��راف احلضور اىل املشاهدة وهذا
االتفاق يكون ملزما به حتى اصحاب
القرارات السابقة والتي تنص عىل ان
موعد املشاهدة يكون يف اليوم االول
من الشهر ومنتصفه  ،وضع الئحة
بتعليامت املشاهدة لتدارك االشكاالت
احلاصلة فيها ويتم تعليقها يف قاعة
املشاهدة  ،و الغاء موضوع املصاحبة
واملقصود به ( اصطحاب االطفال من
قبل والدهم اىل خارج قاعة املشاهدة
) من قبل مركز االرش��اد االرسي  ،و

اذا كان لدى احد االطراف عذر لعدم
املجيء سوء اكان لسفر او مرض او
أي ظ��رف يمنعه من احلضور يكون
باالتفاق بني الطرفني املتنازعني وبعلم
املركز وحت��ت ارشاف���ه وع�لى الطرف
املتخلف عن احلضور اذا كان عذره
مرضا فيجب عليه احضار تقرير طبي
يوضح هذا االمر او سفرا يكون بكتابة
تعهد بعدد امل��رات التي يعتذر فيها،
و ختصيص قاعة اضافية للمشاهدة
باإلضافة للقاعة املوجودة حاليا يف
احلائر احلسيني املطهر حلني االنتقال اىل
مكان اخر لفصل النساء عن الرجال
وتسليم االطفال آلبائهم وعدم تدخل
االم او من ينوب عنها يف املجيء بني
االب��اء واطفاهلم يف الوقت املخصص
للمشاهدة ،و يف ح��ال اع��ت��داء احد
طريف املشاهدة عىل احد منتسبي العتبة
احلسينية املقدسة او كادر مركز االرشاد

االرسي او عدم االلتزام بالتعليامت
املذكورة اعاله يتم الغاء حق املشاهدة
له فور ًا ...
فيام قالت (ام زي��ن��ب) ان املشاهدة
يف العتبة احلسينية املقدسة اكثر امان ًا
لألطفال وتساعد عىل ختفيف الضغط
عىل نفسيتهم وما خيص القانون العراقي
ال يعطي ضامنا ألطفال مع مصاحبة
االطفال مع ( االب او االم ) والقانون
وضع فقرة املشاهدة االطفال من قبل
االب هو القى احلجة عليه مبينة «
احلمد هلل االطفال يف جمال الدراسة يف
املراتب االوىل يف كربالء املقدسة .
واجل��دي��ر بالذكر ان مركز االرش��اد
االرسي التابع للعتبة احلسينية هيتم
بتقديم اف��ض��ل اخل��دم��ات وإلرش���اد
وتوعية مجيع االرس العراقية لتستطيع
مواجهة الصعاب التي تعصف هبا ..
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مطار كربالء نموذج للمطارات العراقية
النائب علي الشكري :ان مشروع مطار كربالء الدولي سيرى النور
في وقت قياسي باذن اهلل
اثناء زيارة الدكتور عيل الشكري وزير
التخطيط السابق ملجمع سيد الشهداء
عليه السالم وحضوره ضمن دورة بنك
الرجال التي يقيمها قسم املوارد البرشية
التقى به مراسل جملة االحرار لبيان رايه
حول مشاريع العتبة باعتباره صاحب
موقف اجي��ايب مع العتبتني املقدستني
فتحدث قائال ان «نجاح مشاريع العتبة
احلسنية املقدسة يف مجيع املجاالت
اخلدمية والصحية والرتبوية والتعليمية
واجهت الكثري من العقبات واملعوقات،
وهنالك م��ن ح��اول وض��ع العصا يف

عجلة املشاريع» ،مبين ًا ،انه «منذ ان كنت
يف وزارة التخطيط متواصل مع العتبة
احلسينية ،من اجل املخططات االوىل
للرشكة الفرنسية ووضعت الكثري من
العقبات لعدم تنفذ مرشوع املطار».
وأضاف« ،انتهت اشكالية توقيع عقد
االستثامر املطار خالل هذا االسبوع من
قبل اهليئة الوطنية لالستثامر واستأنف
العمل باملرشوع ،وسوف يكون مطار
كربالء املقدسة نموذجا لكل املطارات
العراقية» ،م��ؤك��د ًا ان «ه��ذا امل�شروع
سريى النور يف وقت قيايس».

واش��ار الشكري ،اىل ان «بالرغم من
ان مشاريع العتبتني املقدستني احلسينية
والعباسية ،واجهت الكثري من العقبات
ولكن عزيمة االدارة العليا والعاملني
واملتابعة املستمرة للمشاريع كفيلة ان
تذلل كل هذه العقبات».
علام ان مشاريع العتبة احلسينية املقدسة
بني املنجزة وقيد االنجاز واملستحدثة قد
جتاوزت املئة مرشوع واغلبها ان مل تكن
كلها خدمية تعاونية للمواطنني .
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ماذا تعرف عن مطار كربالء الدولي؟
يعترب م�ش�روع م��ط��ار ك��رب�لاء ال��دويل
م��ن املشاريع اجلريئة والطموحة يف
ال��ع��راق ،ذل��ك ك��ون التصميم ال��ذي
قدمته رشكة Aeroports de Paris
 Ingenierieالفرنسية ،والتي تعرف
اختصار ًا  ،ADPIقد أخذ باحلسبان
ح��اج��ة املنطقة اىل مثل ه��ك��ذا مطار
يستوعب الدفق املليوين يف املناسبات
الدينية الكربى التي تشهدها مدينة
كربالء املقدسة سنوي ًا ،وسيكون هذا
املطار نقطة تفويج كربى للوافدين من
بلدان اخلليج ودول اجل��وار ومنطقة
الرشق األوس��ط ودول أورب��ا وأمريكا
واسرتاليا.
شمرت رشكة طيبة
وبعد التوكل عىل اهللّ ،
كربالء التي تشكلت من رشكة خريات
السبطني التابعة اىل العتبة احلسينية
املقدسة وجمموعة الرضا لالستثامر عن
ساعدها وتولت مهمة تذليل العقبات
إلنشاء هذا الرصح احليوي الذي خيدم
املنطقة و ُي� َي�ِّس�رِّ لعشاق سيد الشهداء
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) رسعة
ال��وص��ول اىل ال�ضري��ح امل��ق��دس ،وقد
وضع حجر األساس للمرشوع بتأريخ
 23كانون الثاين  2017وأخ��ذ هدير
آليات العمل يمزق صمت صحراء
كربالء ليحيل ه��ذا القفر اىل أضخم
مرشوع عمل ينبض باحلياة لي ً
ال وهنار ًا.
وملعرفة بعض التفاصيل األساسية عن
هذا املنشأ احليوي ال��ذي سينشط من
اقتصاد املنطقة ويوفر اآلالف من فرص
العمل وال��وظ��ائ��ف ،تستعرض هذه
االسئلة ما يريد القارئ أن يعلمه عن
هذا املرشوع.
كم تبلغ املساحة الكلية ملطار كربالء
الدويل؟
يبلغ ط��ول املطار ح��وايل  9كيلو مرت ًا
وبعرض  5كيلو مرت ًا ليشكل مساحة
إمجالية تبلغ حوايل  45كيلو مرت ًا مربع ًا،
أي ما يعادل  18,000دون ًام.
ما مدة إنجاز املرشوع؟

من املؤمل إن إنشاءات املطار ستكتمل
يف النصف الثاين من عام .2019
ما هي أهم البنى التحتية ملطار كربالء
الدويل؟
من املخطط أن تستوعب بنى املطار
التحتية للجزء األول من املرحلة األوىل
أو السنة التشغيلية األوىل له قرابة 3
ماليني مسافر سنوي ًا ،وباإلضافة إىل
مبنى صالة املسافرين بمساحة 45,000
مرت ًا مربع ًا تقريب ًا.
هنالك العديد منشآت البنى التحتية
اخلدمية الساندة ،مثل( :حمطة االطفاء،
نقاط التفتيش األمنية ،مركز الرشطة
واجل�م�ارك ،مركز االت��ص��االت ،مركز
طبي ،برج املراقبة مع املبنى الفني).
ما هو طول املدرج؟
يبلغ طول املدرج  4,500مرت ًا بعرض
 75م�تر ًا مع أكتاف الطريق .سيكون
مدرج مطار كربالء الدويل كبري ًا بام فيه
الكفاية الستيعاب حتى أكرب الطائرات
التجارية مثل إيرباص أي 800-380
وبوينغ 8-747ف.8-/
هل استعانت اجلهة املستثمرة برشكات
مقاوالت؟
هذا املوضوع بدهيي يف أعامل إنشائية
صغرى فكيف بمنشأ حيوي ضخم

مثل املطار .تنفذ حالي ًا أكثر من رشكة
مقاوالت أعامل احلفر والتسوية الرتابية
وصب ركائز الربج وصالة املسافرين
وبقية املنشآت احليوية يف املطار وبشكل
تتابعي ،وهنالك خدمات أخرى مقدمة
من رشكات أخرى مثل خدمات أمن
املوقع وخدمات االستشارة اهلندسية
واخلدمات اللوجستية األخرى.
مع تقدّ م العمل سيكون هناك العديد من
املقاولني الثانويني الذين سيضطلعون
باألعامل التالية التي قسمت اىل ( -:بناء
املنشآت اجلوية ،إنشاء البنى التحتية
األرض��ي��ة ،ب��رج مراقبة احلركة اجلوية
واملنشأة املعلوماتية ،مركز األمح��ال
الكهربائية ،م��راف��ق اإلس��ن��اد ،صالة
املسافرين).
ما هي اخلصائص املتميزة األخ��رى يف
مطار كربالء الدويل؟
سيكون برج مراقبة احلركة اجلوية يف
مطار كربالء الدويل ،والبالغ طوله 65
ٍ
ٍ
بارزة تلوح يف األفق اىل
عالمة
مرت ًاّ ،أو َل
املسافرين .وستضفي اإلنارة الليلية من
قبة الربج والتي ترتفع اىل عنان السامء
منظر ًا مهيب ًا ،وهذه اإلنارة التي تنعكس
عىل زجاج القبة تضيف مسحة مجالية
معربة.
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يف ٍ
بيان صادر عن هيئة االستثامر ورشكة
خ�يرات السبطني للرد ع�لى م��ا ذك��ره
السيد عقيل الطرحيي حمافظ كربالء
يف لقائه األخ�ير مع قناة آسيا بتاريخ
 ،2018/3/22نو ّد بيان اآليت -:
 .1أن مرشوع مطار كربالء الدويل (
مرشوع مطار الفرات االوسط الدويل)
تم عرضه لالستثامر بموجب قرارات
جملس ال��وزراء املرقمة (  )313لسنة
 2009و 309لسنه  2009و404
لسنه  2014وب���ن���ا ًء ع�لى ذل���ك تم
االعالن عنه كفرصة استثامرية بتاريخ
 2013/3/22من قبل وزارة النقل
وليس من قبل اهليئة الوطنية لالستثامر
بصورة منفردة .
ان اجلهة التي احالت املرشوع
.2
اىل العتبة احلسينية هي وزارة النقل
بصفتها اجلهة املنظمة للنشاط وذلك
ب��م��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م املوقعة
بينها وب�ين العتبة احلسينية املقدسة
ب��ت��اري��خ  2014/12/25باعتامد
العتبة كمستثمر ملطار كربالء الدويل
 ،وج��اء دور اهليئة الوطنية لالستثامر
بصفتها اجلهة احلكومية املختصة بمنح
االج��ازات االستثامرية بموجب قانون
االستثامر رقم  13لسنة  2006املعدل
والتي قامت بدراسة امكانات الرشكات
التي طلبت ان تكون منفذة للمرشوع
وتقييم مقدرهتا الفنية واملالية بالتنسيق
مع العتبة احلسينية املقدسة واطالع وزارة
النقل واحلكومة املحلية يف املحافظة
 ،ويف ض��وء ذل��ك تم اختيار جمموعة
الرضا لالستثامر وعدد من الرشكات
املتخصصة يف بناء املطارات كرشيك
يف تنفيذ امل�شروع ليتم منح االج��ازة
االستثامرية اىل هذه اجلهات حتت رقم

( ) 2017/ 120عمال ب�ما ورد يف
مذكرة التفاهم يف اعاله ومتطلبات منح
االجازة االستثامرية الواردة يف القانون
اضافة لكون الرشكات التي تم اختيارها
هي افضل من غريها يف هذا املجال .
وجت��در االش��ارة اىل ان السيد املحافظ
كان من احلارضين يف االجتامع اخلاص
بتقييم ه��ذه ال�شرك��ات باالضافة اىل
ممثلني يف جملس املحافظة .
 .3بالرغم م��ن ع��دم توقيع العقد
االستثامري مع اجلهة التي صدرت هلا
االجازة االستثامرية اال اهنا قد بارشت
بتنفيذ امل�ش�روع ت��اك��ي��دا ملصداقيتها
وحرصها عىل ان��ج��ازه يف التوقيتات
املعينة وانفقت مبلغ ًا بحدود ()21
م��ل��ي��ون دوالر ل��غ��اي��ة ت��وق��ي��ع العقد
االس��ت��ث�ماري اخل���اص بمطار كربالء
ال���دويل بتاريخ  2018/3/11من
قبل اهليئة الوطنية لالستثامر ال��ذي
راعى اختيار افضل الرشكات العاملية
الغراض التنفيذ وافضل االستشاريني
الدوليني الغراض املراقبة كام اشرتط
وجود دور لرشكة ( )ADPIاملصممة
ملرشوع املطارعند تنفيذ املرشوع والتي
زارت املرشوع بتاريخ 2018/2/20
والتي اب��دت ارتياحها جلدية العمل
املنفذ عىل االرض.
مع االشارة اىل ان جملس حمافظة كربالء
قد اشاد بجهود اهليئة الوطنية لالستثامر
وجدية الرشكة املنفذة نظر ًا لتقدم العمل

يف املرشوع .
 .4وردت ارقام ومعلومات غري دقيقة
يف حديث السيد املحافظ من حيث عدد
املسافرين الذين سيستوعبهم املطار اذ
ان هذه االعداد سيكون استيعاهبا وفقا
ملراحل تنفيذ املرشوع وبشكل ال يعيق
من دخول املطار حيز التشغيل التجاري
ضمن اجلدول الزمني املحدد .
 .5لقد كانت اهليئة الوطنية لالستثامر
عىل تواصل مستمر مع اجلهات العليا
سواء اكانت تنفيذية ام رقابية  ،اضافة
اىل تواصلها مع وزارة النقل واحلكومة
املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة وان
جلنة الرقابة عىل االستثامر يف جملس
حمافظة كربالء املقدسة لدهيا زي��ارات
دورية ملوقع العمل  ،ومن جهة اخرى
فان السيد وزير النقل كان عىل اطالع
بمراحل منح االج��ازة وتوقيع العقد
االستثامري .
اننا ويف الوقت الذي نستغرب فيه من
اطالق هذه الترصحيات من قبل السيد
املحافظ دون ان تكون مستندة اىل دليل
او خماطبة للهيئة الوطنية لالستثامر او
العتبة احلسينية بالتحفظ او بيان رأي
خمالف لالجراءات التي كانت تتبعها
اهليئة ط���وال ف�ترة ال��ت��ف��اوض ومنح
االجازة وتوقيع العقد .
ف��ان��ن��ا ن��دع��وه مل�مارس��ة دوره الفعيل
بالتواصل وفق القنوات الرسمية سواء
م��ع اهليئة او العتبة احلسينية لكونه
مرشوع خيدم املواطن العراقي بشكل
عام واملحافظة بشكل خاص بدال من
اختاذ االعالم كوسيلة للتعبري عن مايراه
خالفات بينه وب�ين جهات حكومية
خمتصة ..مع التقدير.
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العتبة الحسينية تنظم محاضرات للشباب تبين خاللها
خطورة ظاهرة االلحاد
اقامت �شعبة التدريب والتطوير التابعة لق�سم املوارد الب�شرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة ،وعلى
قاعات مدار�س الوارث حما�ضرات تنموية تبني خطورة االحلاد والت�أثر به.
االحرار :ح�سنني الزكروطي /ت�صوير :خ�ضري ف�ضالة

وحتدث السيد «حممد الكناين» مسؤول
شعبة التدريب والتطوير يف قسم تطوير
املوارد البرشية ملجلة «االحرار» قائال:
«هبدف مناقشة كيفية احلد من احدى

ال��ظ��واه��ر اخل��ط�يرة امل��وج��ه��ة صوب
املجتمع االس�لام��ي نظمت شعبة
التدريب والتطوير حم��ارضهت��ا التي
محلت عنوان( :االحلاد بنظرة خمتلفة)».
مؤكدا بأن «منذ اربعة اعوام اخذ قسم
التطوير يف العتبة احلسينية املقدسة عىل
عاتقه تقديم ن��دوات ثقافية اسبوعية
تعنى بحل مشاكل املجتمع
العراقي واملجتمع الكربالئي
عىل وجه اخلصوص ،واليوم
ج���اءت ه��ذه ال��ن��دوة بسبب
ان��ت��ش��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة بني
الشباب».
واش���ار اىل ان «ال��ك��ث�ير من
االخوة واالخوات طلبوا من
العتبة احلسينية املقدسة العمل

عىل احلد من هذه الظاهرة ،وبادرنا
يف اق��ام��ة ه��ذه ال��ن��دوات واستضافة
شخصيات اكاديمية مؤثرة يف املجتمع
العراقي لدراسة كيفية العمل عىل اهناء
هذه الظاهرة جمتمعيا وتضييق الفجوة
عليها».
واض��اف الكناين« :ج��اءت استضافة
السيد هباء املوسوي احد الشخصيات
الدينية الشابة من اجل معاجلة بعض
ح��االت االحل��اد والتأثر هب��ا ،كذلك

لإلجابة عىل مدى تأثري مواقع التواصل
االجتامعي يف زيادة هذه الظاهرة».
وتابع «حينام نشاهد ردودا قوية يف
مواقع التواصل االجتامعي حول ظاهرة
خطرية يقينا ال تستطيع التأثري هبذه الفئة
من خالل التعليقات او الردود ،ولكن
نعمل عىل اخذ هذه ال��ردود وحتليلها
وفق دراسات متخصصة للوصول اىل
االسباب الرئيسية التي دفع هذه الفئة
اىل االحلاد».
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المدارس الدينية في العتبة الحسينية ترعى اكثر من ()5000

طالب وطالبة في عموم العراق لترسيخ التعاليم
االسالمية الصحيحة بين افراد المجتمع
االحرار  :حسين نصر

هب��دف نرش الثقافة اإلسالمية بشكل
سليم بني أف��راد املجتمع وخصوصا
طلبة امل��دارس كوهنا اللبنة األساسية
للمجتمع دأبت شعبة املدارس الدينية
التابعة لقسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة ومنذ سنوات عىل
افتتاح العديد من امل��دارس الدينية يف
عموم حمافظات العراق هتدف اىل تعليم
املتقدمني املسائل الفقهية والعقائدية
واألخالقية واللغة العربية والقرآن
الكريم وتنمية قابلياهتم الذهنية ،
وهي نفس املناهج التي تدرس يف احلوزة
العلمية يف النجف االرشف وجتاوز عدد
املقبلني عىل املدارس اكثر من ()5000

طالب وطالبة يف عموم العراق
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة
االحرار الشيخ عيل القرعاوي مسؤول
شعبة املدارس الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة :وحتدث قائ ُ
ال» ّ
إن هذه املدارس
تأسست قبل أكثر من أرب��ع سنوات
ّ
بأعداد بسيطة ال تتجاوز العرشات أما
اآلن فالعدد العدد أصبح أكثر من( 60
) مدرسة دينية وعدد فروعها ما يقارب(
 ) 105مدارس حيث ّ
أن أعداد الطلبة
يف بعض املدارس أصبحت تتعدّ ى الـ(
 )500طالب وطالبة يف حمافظة البرصة
 ،وهو ما ّ
يدل عىل مدى وعي املجتمع
الذي يو ّد أن يتع ّلم وينهل من دروس

ومناهج أه��ل البيت عليهم السالم
مضيفا» ّ
إن املناهج هي نفسها مناهج
��درس الفقه
احل��وزة
العلمية حيث ُي� ّ
ّ
والعقائد واألخ�ل�اق واللغة العربية
والقرآن الكريم ،مبينا» من أجل توطيد
العالقة بني الطلبة والطالبات نتواصل
معهم عن كثب كي جي��دوا ّ
أن العتبة
احلسينية املقدسة متواصلة معهم وترعى
ه��ذه امل��ش��اري��ع امل��ت��ع��دّ دة ال��ت��ي هتدف
اىل خدمتهم وتطوير فكرهم الديني
والثقايف .
وأض���اف ال��ق��رع��اوي « ان اجل��والت
مستمرة اذ توجهت شعبة امل��دارس
الدينية اىل حمافظة البرصة الفيحاء للقيام
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بزيارة ميدانية للعديد من املدارس الدينية من
أجل التواصل واالطالع عىل األمور اإلدارية
العلمية وتقديم
الدراسية
وعىل املستويات
ّ
ّ
الدعم املادي واملعنوي هلا  ،مبينا « ان العتبة
احلسينية املقدسة افتتحت املدارس الدينية يف
عموم العراق من اجل خلق جيل واع مثقف
مسلح بالعلم واملعرفة وقد وصل عدد الطلبة
اىل اكثر من ( )5000طالب وطالبة والعدد

يف تزايد مشريا اىل ان هذه الزيارات جاءت
من أجل زيادة احلافز عند الطلبة واألساتذة
ومعرفة احتياجات املدارس وتقديم الدعم
امل��ادي واملعنوي هلم سائلني اهلل أن يوفق
اجلميع لعمل اخلري من أجل نرش مفاهيم
الدين االسالمي املحمدي املتمثل بمذهب
أهل البيت عليهم السالم.
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يعود للعتبة الحسينية ...مشروع محلي بمواصفات عالمية

العتبة الحسينية تواصل انجاز اكبر مخازن للمنتوجات
الزراعية والحيوانية (المجمع التسويقي)

توا�صل ال��ك��وادر الهند�سية والفنية
�أع��م��ال��ه��ا لإجن�����از م�����ش��روع خم���ازن
امل��ن��ت��ج��ات احل��ي��وان��ي��ة وال��زراع��ي��ة
املربدة واملجمدة والواقع على الطريق
الرابط بني حمافظتي كربالء املقد�سة
و النجف اال�شرف .
وق��ال املهندس امل��ع�ماري فرقان رضا
جاسم املرشف عىل امل�شروع من قسم
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املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية
املقدسة :ان امل�شروع يقع عىل مساحة
( )15دونام ويشتمل عىل أربعة خمازن
للتجميد والتربيد بمساحة ()2500
م�تر مربع فض ً
ال ع��ن جممع تسويقي
بمساحة ()7000مرت مربع وان نسبة
اإلنجاز الفعلية وصلت حلد اآلن إىل
ستني باملئة .واوضح فرقان ان املرشوع
تم العمل به منذ عام الفني وأربعة عرش
ولكنه توقف يف ع��ام  2015بسبب
األزمة املالية موضح ًا أنه مع القروض
املمنوحة سنحاول اإلنجاز يف الوقت
احلايل فقط املخازن واخلدمات اخلاصة

االحرار :ماجد حميد  /ت�صوير �صالح ال�سباح
باملرشوع كالكهرباء واملاء واملجاري
وتبليط الطرق الداخلية وم��ع توفر
السيولة سنتمكن من االنتهاء يف غضون
ثالثة أشهر ليبقى فقط املجمع التسويقي
الذي ننتظر السيولة املالية لبدء العمل به
وانجازه. .
م��ن جهته ب�ين املهندس امليكانيكي
يف امل�شروع ثامر رض��ا حممد من قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية
املقدسة :ان املرشوع يشتمل عىل ستة
وثالثني جهاز ًا للتربيد والتجميد حيث
ستكون أج��ه��زة التربيد سعة ()21
كيلو واط والتجميد سعة ()18كيلو
واط وهي من مناشئ فرنسية وضمن
املواصفات الفنية واملواصفات العاملية
وحتت إرشاف شعبة التربيد يف العتبة

احلسينية املقدسة موضح ًا أنه تم نصب
أربعة وعرشين جهازا حلد اآلن ونحن
جاهزون لتشغيلها بعد ربطها بالكهرباء
من قبل املرشفني عىل التغذية الكهربائية
للمرشوع .
وبحسب القائمني عىل مرشوع املنتجات
احليوانية والزراعية امل�بردة واملجمدة
للعتبة احلسينية املقدسة فإن املرشوع يف
حالة اكتامل خمازنه وجممعه التسويقي
ستكون له أمهية اسرتاتيجية يف حفظ
املنتجات احليوانية والزراعية ملدينة
اإلم��ام احلسني عليه السالم الزراعية
املجاورة له فضال عن اسهامه بزيادة
احلركة التسويقية للمواطنني نظر ًا لزيادة
القدرة الرشائية لدهيم.

العطاء الحسيني

مدارس السيدة رقية وعلي االصغر «عليهما السالم»
تستقبل  70طبيبًا عالميًا
العتبة الحسينية المقدسة تستقدم اطباء اجانب لمعالجة االيتام مجانًا
ا�ستقبلت م��دار���س ال�سيدة
رقية وعلي اال�صغر عليهما ال�سالم
للأيتام التابعة ملمثلية مكتب ال�سيد
ال�سي�ستاين (دام ظ��ل��ه) وب��ا���ش��راف
العتبة احل�سينية املقد�سة منظمة
ال��ع��ط��ف ال��ع��امل��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة لتقدمي
اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة وال��ع�لاج��ي��ة
للأطفال االيتام
ت�صوير  :مرت�ضى اال�سدي
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح��رار السيد ( سعد الدين
البناء ) مدير مكتب االم�ين العام
للعتبة احلسينية املقدسة وامل�شرف
العام عىل مدارس االيتام  :وحتدث
قائال» ان سبعني طبيبا من خمتلف
اجلنسيات وباختصاصات خمتلفة
من منظمة العطف العاملية شاركوا
يف تقديم اخل��دم��ات الصحية اىل
طلبة مدارس االيتام مبينا» إن الوفد
الطبي جاء من دول خمتلفة أبرزها
كندا وس��وي�سرا وامريكا وتنزانيا
وبريطانيا وفرنسا ولبنان والعراق,
وباختصاصات متنوعة مضيفا»
ان ه��ذا يمثل ج���زءا م��ن العناية
الكبرية التي توليها العتبة احلسينية
املقدسة لرشحية األيتام وب��إرشاف
ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة .
واضاف» تم التنسيق مع املنظمة من
قبل مؤسسة االم��ام الرضا التابعة
ملكتب السيد السيستاين والعتبة
احلسينية املقدسة إلكامل االجراءات

الالزمة لوصوهلم واقامتهم .
من جهته اكد رئيس الوفد الطبي
الدكتور حسنني ديفجي عىل  :إن
مجيع األط��ب��اء ال���ذي ح�ض�روا من
بلداهنم ج��اؤوا كمتطوعني ملعاجلة
األطفال يف العراق بالتنسيق مع العتبة
احلسينية املقدسة  ،مبينا اجلهد الكبري
الذي تبذله من اجل رعاية االطفال
االيتام من فتح املدارس واالهتامم يف
اجلانب الثقايف والرتبوي .
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سامي جواد كاظم
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كنتم على �شفا حفرة من النار ،مذقة ال�شارب ،و ُنهزة  ،وقب�سة العجالن،
وموطئ االق��دام ،ت�شربون َ
الطرق ،وتقتاتون ال ِق ّد اذل��ة خا�سئني،
تخافون �أن يتخطفكم النا�س من حولكم ،فانقذكم اهلل تبارك وتعاىل
مبحمد ( �صلى اهلل عليه و�آله )( ...من خطبة الزهراء عليها ال�سالم)
ختلص املجتمع من ع��ادات وتقاليد
جاهلية وانطلق نحو بناء االنسان الذي
كام يريده املعبود  ،دائام نرى العابد يف
املعبد وبعد عبادته املعبود يلقي دروسه
ليوضح منهجية املعبود يف تكوين جمتمع
حيمل كل صفات الرقي سواء بعالقته
مع املعبود او مع العباد او مع نفسه ،
ازدهر املجتمع وبدات قوى الرش تتقهقر
ولكنها مل ترحل بل جل��أت اىل اوك��ار
تسبت هبا كاحليوانات السامة تنتظر
دفء اجلو لتتمكن من اعادة نشاطها،
يف القرآن إشارة إىل رجل جاءهم يسعى
لكي يرشدهم اىل اخل�ير ولكن هنا
جاءهم رجل يسعى للنكاية هبم حيمل
اسلحة متعددة ال هترق الدماء ولكنها
تفسد العقول وه��ذا ه��و املطلوب .

دخل قيدار املعبد واختذ ركنا منه يثني
عىل املعبود ولكنه يطعن بالعبادة  ،انه
يريدها متحرضة  ،بعدما كانوا يطوفون
عراة حول الكعبة جعلهم يطوفون عراة
يف االس��واق  ،يعمل عىل احياء تراث
اجلاهلية عندما كانوا يعرضون النساء
عرايا عىل منصة وسط سوق النخاسة
لتباع  ،بداوا خيصصون اماكن للنساء
للفاحشة واملنكر وبالقانون حتت ذريعة
احلرية وللرجل ان خيتار من يشاء بحجة
التحرر .يقول قيدار هذا العابد يريد
لكم الدكتاتورية بعبادة واحد احد فرد
صمد القادر عىل كل يشء يتسلط عىل
رقابكم  ،االفضل لكم الديمقراطية
النتخابات حرة فهنالك مرشحون هلذا
املنصب هبل والالت وعزى وغريهم

وان ال ترغبوا هبم فلكم احلرية .
ق��داس��ة امل��ع��ب��ود وال��ع��اب��د وامل��ع��ب��د
استنكروها ولكنهم ابتدعوا احلصانة ،
حصانة قيدار ،حصانة العنرص السامي
 ،حصانة الكنيست  ،حصانة تيودور
هرتزل  ،حصانة اهلولوكوست  ،من
جي��رؤ ع�لى امل��س��اس هب��ا ؟!!!! ماهذا
الكتاب وما هذه الصحف ومن يضمن
صحتها  ،فاحلمض النووي واالشعة
الليزرية وك��ريس االع�تراف يتكفلون
بكشف احلقيقة ،احلقيقة اخلاصة فقط
بالعابد وباتباع العابد ،اما حقيقة قيدار
فاهنا حمصنة بجدار ،وحصانة ايب سفيان
وايب جهل والنرض ابن احلارث  ،وايب
هلب  ،واملغرية هي يف االم��م املتحدة
منحت خلمسة ايضا  ،ليس فقط ان
تتمتع ذات الراية بحريتها بل ايضا ذو
الراية له احلق بالزواج من مثله .فهل
يقبل قيدار ان نطبق قانون احلرية الذي
رشعه معه ومع ذويه  ،اهنم ال يطلبوا
منه ذلك الهنم ادوات موجهة اىل جمتمع

مقاالت

العابد .
كنتم عىل شفا حفرة من النار ،االن هم عىل
شفا حفرة من النار كلها حروب وكره وقتل
 ،مذقة الشارب ،ونهُ زة الطامع ،ويف اليمن
وافريقيا مل جيدوا حتى مذقة الشارب وال هنزة
الطامع ( قطعة رغيف يابسة ولبن االبل)
وقبسة العجالن ،وموطئ االقدام وها انتم
مغلوبون عىل امركم واذلة لغريكم ،ترشبون
َ
الطرق ترشبون ماء السامء ال��ذي تبول به
البعري وتبعر  ، ،وتقتاتون ِ
القدّ اذلة خاسئني
باالمس تأكلون اجللد املدبوغ واليوم ياتيكم
معلبا ال تعلمون مصدره وانتم اذلة ،ختافون
أن يتخطفكم الناس من حولكم  ،ختافون
ع�لى ع��روش��ك��م ف��ارمت��ي��ت��م ب��اح��ض��ان من
تظنون انه سينقذكم اهنا مجهورية اجلاهلية
الديمقراطية حرية املراة هي رفض احلجاب
م��س��اواة امل���راة ه��ي اقحامها يف االج���واء
املوبقة  ،استغفل ضعاف االي�مان فظهرت
فكرة االحل��اد وال يعلمون ماهو االحل��اد ؟
االحلاد هو انكار احكام اهلل التي حتافظ عىل
البرشية وكراماهتا  ،امللحدون يدعون احلرية
لالنسان يف ممارسة غرائزه ومع من يشاء وبال
ضوابط رشعية وحتى قانونية  ،اهنم يدعون
احلرية لكل انسان يف استخدام اعضائه
التناسلية  ،فيقع ضعاف االيامن والنفوس
يف هذا الرشك الذي خيضع له بينام اسياده
املرشعون هلذه املفاسد ال يقدمون عليها .يف
اغلب دول اورب��ا اصبحت ظاهرة االبناء
غري الرشعيني ظاهرة طبيعية بل يستفيدون
منهم لتسخريهم يف تنفيذ اجندة حكوماهتم
حتى شن احلروب  ،ويف بعض االحيان تظهر
اخبار عىل االرج��ح مفربكة فحواها رجل
يتزوج ابنته وعىل شاكلته الغاية منها تلويث
الثقافة باكاذيب  ،بل لالسف هنالك بعض
وسائل االعالم املدسوسة وغري املهنية تتناقل
هكذا حوادث مفربكة لتنسبها اىل املجتمع
االسالمي .عودوا ملجتمع اجلاهلية سرتون
كل ثقافاهتم هي اليوم بعينها التي يطالب هبا
التنويريون .

مالزمةالشكر هلل والوالدين
من األمور التي تكشف عن فشل البنوة ترك شكر الوالدين والذي اعترب
عند أهل البيت (عليهم السالم) من ترك شكر اهلل تعاىل  ،للمالزمة بني
الشكرين  ،كام قال تعاىل يف حمكم كتابه َ
{:أ ِن ْ
اش ُك ْر ليِ َولِ َوالِدَ ْي َك إِليَ َّ مْالَ ِص ُري}
[لقامن.]14 :
وقال اإلمام زين العابدين (عليه السالم)  :وأما حق أمك فأن تعلم أهنا
محلتك حيث ال حيتمل أحد أحدا وأعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد
أحدا  ،ووقتك ( ،بسمعها وبرصها ويدها ورجلها وشعرها وبرشها ومجيع
جوارحها مستبرشة بذلك فرحة موبلة حمتملة ملا فيه مكروهها وأملها وثقلها
وغمها  ،حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك اىل األرض ومل تبال أن
جتوع وتطعمك  ،وتعطش وتسقيك  ،وتعرى وتكسوك  ،وهتجر النوم
ألجلك ( ،وتنعمك ببؤسها  ،وتلذذك بالنوم بأرقها وكان بطنها لك وعاء ،
وحجرها لك حواء  ،وثدهيا لك سقاء  ،ونفسها لك وقاء  ،تبارش حر الدنيا
وبردها لك دونك  ،فتشكرها عىل قدر ذلك ) وإنك ال تطيق شكرها (وال
تقدر عليه) إال بعون اهلل وتوفيقه.*1
وأما حق أبيك فإن تعلم أنه أصلك ( ،وأنك فرعه) وأنك لواله مل تكن  ،فمهام
رأيت يف نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه  ،فامحد اهلل
واشكره عىل قدر ذلك  ،وال قوة إال باهلل تعاىل .وقال إمامنا الصادق (عليه
السالم) (:من مل يشكر الوالدين مل يشكر اهلل) .*2ومعنى شكر الوالدين هو
أداء مجيع حقوقهام من طاعة وبر واحرتام وتقدير ونفقة ومحاية من األخطار
 ،يف حياهتام وبعد وفاهتام بام هو مناسب  .وهو من األمور الواجبة لوجوب
شكر كل منعم .ومن الشكر للوالدين حسن معارشهتام وإدخال الرسور
عىل قلبيهام املفعم بالعطف واحلنان  ،قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله)
( :نظرك إليهام ونظرمها إليك وضحكك إليهام وضحكهام إليك أفضل من
حتطم السيوف يف سبيل اهلل).*3إهنا سعادة لو يعلم املرء كنهها ؟ ! فأثناء
جمالسة الوالدين ينبغي التلطف معهام وإدخال الرسور عىل قلبيهام  ،بحسن
احلديث واألدب معهام وعدم العبوس يف وجهيهام  ،وعدم قطع كالمهام
مهام كان نوع الكالم ويف أي زمن كان  .ومن الشكر للوالدين برمها حيني
وميتني بأن يبقى يشكرمها عىل ما أنعام عليه من النعم  ،وأن يفي عنهم ديوهنام
وأمانتهام وما تعلق بذمتهام  ،وأن يستغفر هلام ويدعو هلام يف صالته وخارجها
 ،ويزور وحيج عنهام .
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اعداد :حسين النعمة – حسنين الزكروطي
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السماوة

ِ
التاريخ
عطر
ُ
ُ
وأصالة التراث

محافظة المثنى ومركزها مدينة
الس���ماوة تقع على بع���د  270كم عن
بغ���داد جنوب���ا ،تعد ثاني أكب���ر محافظة
بع���د االنبار من حيث المس���احة حيث تبلغ
مساحتها  51740كيلو مترا مربعا.
وتقع محافظة المثنى في المنطقة الجنوبية من
العراق وتحدها من الش���رق محافظتا البصرة وذي
قار ومن الغرب المملكة العربية السعودية وجزء من
بادية النجف ومن الشمال محافظة القادسية وجزء من
محافظة النجف ومن الجنوب العربية الس���عودية وجزء
من محافظة البصرة والكويت.

ملف العدد

لماذا سميت بالسماوة؟

لكلمة الساموة معان عدة أوردهتا معاجم
اللغة وكتب التاريخ فقد أورد احلسني
عن ياقوت احلموي يف كتابه (معجم
البلدان )  1429م إنام سميت ساموة
ألهنا ارض مستوية ال حجر فيها  .وأما
املنجد فيورد ان ساموة فلك ال�بروج .
وسام عىل وارتفع  .ويوضح الشيخ امحد
رضا يف كتابه معجم اللغة ان ساموة :
اليشء العايل لذا طرفها العايل  .وتورد
بعض املصادر التارخيية ان املنطقة التي
متتد فيها مدينة الساموة حاليا قد نشأت
فيها قبل اإلسالم مدينة سمتها املصادر
(اليس) وكانت حمطة اسرتاحة للجيوش
العربية ومقر جتمع املقاتلني من أبناء
القبائل العربية التي حاربت الفرس
وقد ذكر ياقوت احلموي يف كتابه معجم
البلدان (اليس -املوضع الذي كانت فيه
الواقعة بني املسلمني والفرس يف أول
ارض العراق من ناحية البادية .
يغلب جغرافيتها الطابع الصحراوي
ويشق ال��ف��رات مركز قضاء الساموة
وال���ذي يعد امل��ص��در امل��ائ��ي الوحيد
ألغراض ري املحاصيل الزراعية والتي
تعد مصدر ال��رزق األول لـ  % 65من
سكان املحافظة قبل عام 2003

كيف اصبحت محافظة

كانت الساموة قضاء تابعا اىل لواء الديوانية
ثم صارت لواء بقرار حكومة البعث يف
 1969/6/26وبموجب تطبيق قانون
املحافظات يف  1969/10/1اصبحت
حمافظة باسم (املثنى).
يتألف القسم القديم من املدينة من عدة
مناطق وأس��واق مثل س��وق املسقوف
وعكد اليهود وحتيط بمدينة الساموة
مساحة كبرية من م��زارع النخيل التي
اشتهرت يف العراق ،يسكنها خليط من
العشائر العربية والبدو ،وكانت املدينة
مركز ًا للقوات اليابانية بعد غزو العراق
عام  2003ميالدية ،وكان هدفها إعادة
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إنشاء البنية التحتية للمنطقة وذلك يف
عامي .2006-2005
وتتألف حمافظة املثنى من أربعة أقضية
وهي :
 -1قضاء الساموة وفيه مركز املحافظة
وترتبط به ناحية السوير .
 -2قضاء الرميثة وترتبط ب��ه ناحية
الوركاء وناحية املجد وناحية اهلالل
وناحية النجمي .
 -3ق��ض��اء اخل�ضر وترتبط ب��ه ناحية
الدراجي و ترتبط به قرية اهلويشيل .
 -4قضاء السلامن وترتبط به ناحية بصية
.

معالم المدينة

تشتهر الساموة بمعامل اثرية وعمرانية
وسياحية يبلغ عددها  33موقع ًا ترتاوح
أزم��اهن��ا ب�ين  3200ق.م والعصور
اإلسالمية احلديثة ،كذلك العديد من
املراقد واملقامات الدينية التي تنترش يف
أرجائها والتي يزورها مئات اآلالف
سنوي ًا ،أبرزها؛ مقام اخلرضالذي يبعد
ع��ن ال��س�ماوة ح��وايل  32كيلومرت ًا إىل
اجلنوب منها.
أما السوق املسقوف الكبري؛ فهو واحد
من املعامل التارخيية يمتد تاريخ هذا السوق
إىل الثالثينيات من القرن املايض ،ويعترب

ملف العدد

سوق ًا
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متنو ع ًا
بتشكيال ته
وبضاعته ،فهم
يتفننون يف طريقة
البيع والتجارة بطرقهم
اخلاصة.
بحرية س��اوة ،وتقع يف وس��ط صحراء
��س�م�اوة ،ع�لى مسافة ثالثني
مدينة ال� ّ
كيلومرت ًا جنوب غ��رب املدينة وتبلغ
مساحة البحرية ما يقدر باثني عرش كيلو
مرتا مربعا ،وشكل البحرية يشبه شكل
حبة الباذنجان ،وترتفع عن األرض
املحيطة هبا مخسة أمتار ،وتبعد عن هنر
الفرات بمسافة  10كيلومرتات ،ومن
الظواهر ّ
أغرب ّ
الطبيعية لبحرية ساوة
أنه عند حماولة سحب املياه من خارج
البحرية تتحول م��ب��ارشة إىل صخور
كلسية ،ك�ما وتشتهر ب��ادي��ة ال��س�ماوة
بالصيادين القادمني من عدة حمافظات
ومن خارج العراق ملامرسة هواية صيد
طيور احلبارى ،وكذلك فيها سجن

«نقرة السلامن».
ك��ان��ت ال��س�ماوة
تستقبل ضيوفها
يف بيوهتا ويقومون
بخدمته عىل افضل
وجه وال تقبل ان
ه��ن��ال��ك ف��ن��ادق
ي��ك��ون
السكان الزائرين  ،ولقد استمر هذا احلال
حتى صحا الناس عىل اول ٍ
فندق يستقبل
زائ��ري��ه بأجور وت��ق��دّ م للنزالء خدمة
ٍ
ٍ
فندق
وإيواء بافرشة واعتناء  .وكان أول
هو فندق األهايل «  .بناه وفتحه رؤوف
احلاج عبيد أواسط العقد اخلمسيني من
القرن العرشين  .وكان افتتاحه ُيعد من
املشاريع اجلريئة التي يضع اإلنسان نفسه
اجتامعي ًا يف فم املدفع ؛ إذ مل يكن من
املقبول واملستحسن أن يكون ثمة فندق
يأوي إليه الغرباء وأبواب بيوت أهايل
الساموة مفتوحة عىل مصاريعها تستقبل
القادم إىل املدينة كضيف مرحب به.
ويف هن��اي��ة اخلمسينات اف��ت��ت��ح حممد

حرجان فندق ًا له أطلق عليه اسم
« اجلمهورية « تيمن ًا بثورة متوز
 1958وكان موقعه قريب ًا من فندق
األهايل ولكن عىل اجلانب اآلخر .
وم��ع ب��داي��ة الستينات افتتح فندق «
بغداد « وهو بناء أريض بسيط يقع يف
بداية شارع « مصيوي « ثم بنى منصور
حيدر التتنجي فندق « احل��ي��دري» يف
نفس الشارع وتال فندق احليدري فندق
آخر اسمه « الوحيد « وموقعه يف شارع «
اهلجع « ؛ أي يف الشارع الذي يرتبط مع
شارع مصيوي لكنه ال يبعد سوى أمتار
عن السوق الرئيس املفتوح .
وم��ع بداية الثامنينات وق��دوم العاملة
املرصية والعربية بأعداد كبرية ووصول
الكثري منهم إىل الساموة نظر أصحاب
النظرة التجارية فرصة الفتتاح فنادق
يف بناياهتم الكبرية التي تضم غرف ًا كثرية
فكان فندق « األخوين « الذي حوى «
 « 30غرفة وموقعه يف شارع مصيوي ،
وفندق « السعادة « الذي يضم « « 26
غرفة وكان يف السوق الرئييس ويملكه
عامر موسى  .وبسبب ق��دوم العاملة
ب��أع��داد ضخمة ما ّ
شكل ضغط ًا عىل
فنادق املدينة ما جعل حالة من انتعاش
حركة إنشاء الفنادق فكان هناك « فندق
سالم» و «فندق القدس» يف شارع «باتا».
ويف ب��داي��ة األلفية الثالثة استحدثت
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عدد من الفنادق التي تسرتعي االنتباه
ويمكن أن ُيشار إليها كفنادق فخمة
حتمل عدد امن النجوم  .فكان فندق
احلجاري حيث
اهلدى لصاحبه حييى
ّ
يستقبل النزالء الذين يبحثون عن أماكن
خدمية مرحية واغلبهم ّمم��ن يقدمون
موفدين من دوائ��ر الدولة ويدفعون
املبالغ العالية لقاء كسب راحتهم .
وكان أيض ًا « فندق اخلري « وهو فندق
سياحي حيوي شقق ًا ( سويت ) وحيمل
مواصفات عالية التقييم.

من تاريخ السماوة

اما يف العرص احلديث فقد وردت أقدم
إش��ارة عنها يف الوثائق العثامنية عام
1494م وتصفها باهنا قرية زراعية تقع
عىل شط العطشان وه��و هنر الفرات
االص�لي ال��ذي حتول عنها عام 1700
إىل جم��راه احل��ايل اث��ر فيضان كبري غمر
املنطقة ،كام أهنا خضعت لسلطة الفرس
ع��ام 1662م يف زم��ن ال��ش��اه عباس
األول وعززوا محايتهم العسكرية فيها
عام  1625م بعد انتصارهم عىل بكر
ص��وب��اش ،ويف ع��ام  1758م م��ر هبا
الطبيب الربيطاين الرحالة ايفز ومجاعته
يف طريقهم من البرصة إىل احللة فمر
بنهر ال��ك��ري��م احل���ايل وك���ان املجرى
األس���ايس اجل��ن��ويب للفرات حينذاك
فوجدها بلدة مسورة بيوهتا من طني..
ومما يذكر ان سورها الذي كان حيميها
من غارات البدو والوهابيني تم هتديمه
ع��ام 1937م نظرا النتفاء احلاجة له
وتوسيع املدينة .ويف عام  1765م مر هبا
الرحالة األملاين (نيبور) وهو يف طريقه
إىل النجف االرشف فبغداد واشار إىل
اهنا مدينة مبنية من الطني ويف باديتها
ملح كثري وتنترش يف املنطقة املواقعة
األثرية إذ ان عددها قد بلغ  33موقعا
اثريا ترتاوح ازماهنا بني 3200ق.م إىل
العصور اإلسالمية احلديثة.

ومن تاريخها العريق

الوركاء ..عاصمة السومريني اخلالدة
قبل أن ينحرس عنها هنر الفرات الذي
كانت تقع عليه  ،ليتجه رشق� ًا شاطر ًا
مدينة الساموة اىل نصفني  ،تارك ًا الوركاء
لتبتعد عنه بحوايل( 12كم )غرب ًا حيث
تلوح للرائي ع�لى شكل أسنمة من
الرتاب هي بقايا تلك املدينة التارخيية
العظيمة من التلول واملرتفعات التي
تبلغ جمموع مساحتها( 7كم )2مسورة
بسور طوله حوايل( 9.5ك��م) وقد تم
تسييج املدينة من قبل القوات اليابانية
بأسالك ( )B.R.Cللحفاظ عليها من
لصوص اآلثار.
والوركاء كام يستدل من آثارها ،مدينة
ذات أمهية بالغة تارخييا ،وهي من املدن
العراقية الضاربة يف القدم يرجع تأسيسها

اىل زمن فجر السالالت (األلف اخلامس
ق.م) وكانت قد عرفت واشتهرت منذ
(األلف الرابع ق.م) كمدينة جليلة ،بل
هي من أمجل املدن السومرية ،لكوهنا
واحدة من املراكز الدينية املهمة يف ذلك
العرص ،وقد استمر السكن فيها حتى
صدر اإلسالم.

الوركاء على مر العصور

وي��ق��ول ال��ق��ايض ع�لي احلميدي “لقد
سكنت ال��ورك��اء بتعاقب العصور،
واحل���ض���ارات ،م��ن قبل السومريني
فاالكديني فالبابليني فالكيشيني الذين
شيدوا فيها املعابد والقصور ،وكانت
هلم حضاراهتم الزاهية.
واض��اف احلميدي “حكمت الوركاء
من األشوريني ،فالكلدانيني ،فالفرس
األمخينيني كام أنشأ فيها األغريق ،
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والسلوقيون  ،والفرثيون  ،بنايات
ضخمة ما تزال بقاياها جاثمة يف التلول
ميز املنقبون سبعة أدوار تأرخيية
وقد ّ
رئيسية ،قسموها اىل طبقات ثانوية ،
بلغ جمموعها اثنتي عرشة طبقة..أعىل
طبقات املدينة ه��ي التي تنترش فيها
األبنية الفرثية والساسانية ..وأعمق
تلك الطبقات التأرخيية تعود اىل العرص
األكدي ،ثم ان املنقبني ميزوا حتت تلك
الطبقات األثنتي ع�شرة ،ث�ماين عرشة
طبقة أخ��رى تعود اىل ما قبل التاريخ
أعالها ،طبقة عرص فجر السالالت ،
أو ما يسمى بعرص( جلش) ويف أخرها
وهي الطبقة الثامنة عرشة ،انقطعت اثار
السكنى  ،وبانت األرض الغرينية البكر
ويف عرص العبيد( 4000ق.م) تقدمت
املدينة يف مضامر احلضارة وجتلت منذ
منتصف (األل��ف الرابع ق.م) أي يف
عرص أوروك نسبة اىل أسم املدينة ،فتقدم
فن العامرة،وشيدت املعابد،وكان أكثرها
مزدان ًا بالفسيفساء املؤلفة من مسامري
الفخار املصبوغة بأأللوان الزاهية –
والتي ما تزال موجودة ومل تتغري حتى
اآلن -كام حتسنت الصناعات والتعدين
والصياغة ،فنقشت األل��وان احلجرية،
واملسالت ،واإلنية املنقوشة نقش ًا بارز ًا ،
واملطعمة بالصدف،واألختام ،كام اثبتته
الكتب التارخيية”.

بيت السماء

وم��ن أه��م املعابد ال��ت��ي اكتشفت يف
الوركاء  ،معبد (آنو) الذي أقيم آلهلة
السامء يف القسم الغريب من املدينة ،
ومعبد(أي – ننا )الكبري ال��ذي أقيم
آلهلة السامء (أن�ين) يف القسم الرشقي
منها ،وهو أكرب معبد بني عىل اليابسة يف
أرض الدلتا يف الوركاء ما قبل التأريخ
(ما تزال آثار املعبدين حمافظة عىل الكثري
من مالحمها حتى اآلن) ،وق��د كانت

معابد اآلهلة الكبار مبثوثة عىل السواء الذروة من قبة السامء.
يف كل من املنطقتني السومرية اجلنوبية،
مدينة كلكامش
والشاملية األكادية ،عىل أن معابد سومر اقرتن اسمها بملحمته اخلالدة ولد فيها
كانت عرف ًا أقدم من معابد ( أكاد) وكان حرف الكتابة األول وذكرها الطربي يف
االله األعظم (أنا) (أنو) (رب السامء) تأرخيه واحلموي يف معجمه وما التسمية
معروف ًا ومهيمن ًا وم��رم��وز ًا له بنجمة العربية احلالية (ال��ورك��اء) إال حتريف ًا
واح��دة ،أما سائر أآلهل��ة  ،فهي جيش لالسم السومري القديم (أوروك).
السامء جمموع ما يرصعها من كواكب .
أوروك البداية
وقد كرمه السومريون يف الوركاء بزمن
يقول الكاتب والباحث حامد فاضل
مبكر سبق سواه عىل ما يظهر  .وذلك
يف ن��ح��و س���ن���ة( 3000ق.م) اب��ت��دأ
يف معبد( أي -أنا)أي مسكن(أنا)(آنو)
التأريخ يف أوروك وغريها من املدن
او(بيت السامء ) … وأصبح هو أالله
السومرية يف جنوب العراق ،فدونت
االعظم عند السومريني  ،والساميني
احل��وادث التأرخيية ،كاحلروب ،وسري
ع�لى ح��د س����واء ،وه��وع��ن��ده��م رب
امللوك ،وأعامهلم العمرانية .وقد ورد
الساموات العىل.
يف ثبت امللوك أسامء أثني عرش ملك ًا من
ويؤكد القايض عيل احلميدي يف احد
الساللة األوىل التي حكمت يف أوروك،
كتبه “عىل العالقة بني معبد (أي – أنا)
وأكثرهم كان من صنف اآلهلة ،أو من
وأصل تسمية الساموة منطلق ًا من الكيفية
أشباه اآلهلة وقد أشارت األساطري اىل
التي استبدل فيها اللفظ السومري ،
بعضهم ،وأشهرهم كلكامش املشهور
بآخر س��ام .حيث أستبدل لفظ (رب
بامللحمة التي عرفت باسمه ،وقد ورد
السامء ) من السومرية اىل معناه ليلفظ
ذكره يف الكتابات القديمة املكتشفة يف
(سامي) وهو (سموي)الذي نعتت به
الوركاء مقرتن ًا ببناء أسوار املدينة ،كام
أرض الساموة  ،والذي يظنه احلميدي
اشرتك يف بناء معبد (أي -ننا).
أن تأثري اإلله (سموي) وانتشاره اىل ما
وي��ذه��ب ف��اض��ل اىل أن كلمة مدينة
هو أبعد من الساموة ،كان يف الغالب
باللغة السومرية تلفظ (أورو) ومقدسة
نابع ًا من معبد الوركاء الكبري معبد(رب
تلفظ (كو) وبذلك يكون لفظ املدينة
السامء) الذي دعاه مح��ورايب يف مقدمة
املقدسة (أوروك��و) ومن هذه التسمية
رشيعته (اإلله األعظم) وجعلوا مقره
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ج��اء اس��م (أوروك) واس��م العراق،
ألن امل��دن السومرية مجيعها كانت
توصف باملقدسة وهناك عىل ما يبدو
خيوط خفية تربط بني اسم (نينوى)
و(اوروك) وأسم (العراق) ولعل مرد
ذل��ك مرتبط ًا ب��أول استيطان برشي
عرفته منطقة األه���وار واليابسة من
أرض الدلتا املحاذية لألهوار.

استئناف التنقيب

يقول ع�لي عبيد شلغم مفتش آث��ار
حمافظة املثنى:ان الكثري من الرحالة
واملنقبني م��روا يف الوركاء وذكروها
يف تأليفهم ،وأق���دم م��ن نقب فيها
اجليولوجي االنكليزي وليم لفتس عام
 1849ثم أوف��دت املؤسسة األملانية
لألبحاث الرشقية املهندس يوليوس
ي��وردان ال��ذي اشتغل فيها زه��اء ستة
أشهر من عام  .. 1913-1912ويف
عام  1928استأنفت البعثة األملانية
أبحاثها يف هذا املوضع برئاسة نولدكه ،
وثابرت يف التفتيش والتنقيب شتاء كل
عام وذلك حتى مطلع احلرب العاملية
الثانية 1939ويف عام1953أستأنفت
البعثة األملانية عملها ملوسمها الثاين

عرش يف الوركاء..

االقتصاد في السماوة

تعد حمافظة املثنى من املدن الزراعية
سابقا ولكن توقف أو قلت سقوط

األم���ط���ار ال���ت���ي ادت إىل
انخفاض منسوب املياه يف هنر الفرات
قلل إىل حد كبري اإلنتاج الزراعي ،ومن
أهم املحاصيل التي تزرع يف املحافظة
ه��ي احلنطة وال��ش��ع�ير ،كذلك حتيط
بساتني النخيل كل من اقضية الساموة
واخل�ضر والرميثة وتتميز باإلنتاج
املتميز من اجود أنواع التمور.
ص��ن��اع��ي��ا ي��وج��د م��ع��م�لان إلن��ت��اج
االسمنت يف املحافظة ،يعاين احدها
من التقادم وهو املعمل الواقع رشقي
املدينة ويعد املصدر األول املتسبب
بالتلوث يف املحافظة ،توجد ترسبات
أمالح الصوديوم املستخدمة يف إنتاج
ملح الطعام بكثرة يف اجلهة الغربية
من مدينة الساموة بالقرب من بحرية
ساوه وهي بحرية مجيلة حتيط هبا الرمال
من مجيع اجلهات تكونت طبيعيا منذ
آالف السنني تعد هدفا استثامريا مميزا
ومتنفسا للمدينة التي تعاين من عدم
وجود مرافق ترفيهية فيها.
حمافظة املثنى يسودها الطابع الزراعي
إال أهن��ا اشتهرت ببعض الصناعات
املحلية اليدوية املتميزة كالنسيج اخلاص
ب��امل��داد والبسط (الغاليج) وتطريز
األزر الذي اخذ الطابع الفولوكلوري
املتوارث يف التصاميم واأللوان والذي
كان يرافقه حكايات اجلدات لألحفاد

وال��ص��غ��ار وال��ك��ب��ار
امللتصقني بدائرة الدفء
حول املوقد او (املنقلة)
يف الليايل الباردة من األيام اخلوايل عىل
ضوء الفانوس او (الاللة) تتحدث عن
الفتوة والفداء والبطولة  ..وتكثر يف
املحافظة ويف الساموة خاصة األمالح
– ملح الطعام – حيث توجد فيها
أكرب ممالح يف العراق وأغزرها إنتاجا ..
وتكثر يف الساموة األسمنتية وتطورت
ت��ط��ورا كبريا يف س��ن��وات م��ع��دودة ،
إضافة إىل بعض الصناعات النفطية
واملداجن ومعامل األعالف وخياطة
العبي الرجالية الرتاثية التي تشتهر
هبا عشرية الشنابرة وما إىل ذلك من
مشاريع يف طور النهوض .

قالوا عن السماوة

يف عام  1758ميالدية ،مر هبا الطبيب
الربيطاين الرحالة ايفز ،يف طريقه من
ال��ب�صرة إىل احل��ل��ة ،ويف ع��ام 1765
مر هبا الرحالة األملاين نيبور ،وهو يف
ّ
طريقه اىل حمافظة النجف ،وأشار اىل
أهنا مدينة مبنية من الطني ،ولقد وردت
أقدم إش��ارة عنها يف الوثائق العثامنية
عام 1494ميالدية وتصفها بأهنا قرية
زراعية تقع عىل شط العطشان وهو هنر
الفرات.
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بربوتي قصة جسر
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يمتلك بربويت وهو رجل له أتباع ُكثر من
الرجال أرض ًا واس��ع ًة متتد فيها البس��اتني
وت��زرع ع�لى أديمه��ا احلبوب م��ن قمح
وش��عري 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�ما عهد امل��واالة له مل��ا يتمتع
به م��ن خصال جيدوهن��ا موازي��ة حلياهتم
أحف��اد ينترشون اآلن
البس��يطة  .لرببويت
ٌ
يف الس�ماوة ويامرس��ون خمتلف املهن بعد
س��حبتهم أضواء املدينة وأغرهتم بالعيش
يف هبرجتها بعيد ًا عن الريف امليلء بالفراغ
 ،واخل��ايل من متطلبات احلياة الراهنة عىل
ث��رى احلرك��ة املديني��ة املث�يرة  .ي��وم قدم
االنكلي��ز كمحرري��ن عىل لس��ان اجلنرال
م��ود وليس��وا فاحت�ين أول ما فك��روا فيه
ه��و رب��ط الع��راق م��ن ش�ماله إىل جنوبه
بمواصالت س��هلة توفر له يرس االتصال
يف احلرك��ة والنق��ل  .ولكوهنم نجحوا يف
جتربته��م يف اهلند عندما اس��تعمروها فقد
أرادوا هلم النجاح أيض ًا يف العراق  ،فمدوا
شبكة من السكك احلديد وحركوا فوقها
القط��ارات احلديدية التي نظ��ر هلا الناس
عىل أهنا من أعامل السحر  .إذ كيف تسري
كل هذه الكتل احلديدية عىل س��كة رفيعة
ومل متل أو تس��قط  .وبم��رور األيام تآلفوا
املحي حتى وإن
معها ونسوا هذا السؤال رّ
ٍ
جواب له .
مل حيصلوا عىل
ولقد وجد االنكليز أن األرض القريبة
التي تتطلب م��رور سكة القطار عليها
هي من ممتلكات بربويت فاتفقت معه
عىل منحه مبلغا من املال لكي يتم ذلك
؛ وجتاوز األمر إىل بناء جرس يربط ضفتي
الفرات ؛ وكان هذا يف العام( ) 1918
فكانت أرض بربويت هي الضفة اجلنوبية
وأرض « ال�ُب�رُ ك��ات» هي الشاملية التي
تتجه باجتاه بغداد  .وقد نصب االنكليز
عىل اجلرس إضافة ملرور العربات خط ًا

للسكك احلديد يمر عليها القطار القادم
من بغداد إىل البرصة وبالعكس  .ىّ
وتول
بربويت من جهته محاية القطار وحركته .
ومنذ ذلك اليوم أطلق عىل اجلرس اسم «
جرس بربويت «.
أ ّم��ا كيف وصل اسم بربويت إىل الشعر
ودخ��ل ع��امل األه��زوج��ة فهو ما أوردت��ه
األلسن عنها وعن املناسبة  .يقول املحامي
حممد عبد الشهيد وه��و م��ن املتابعني
ألحداث الساموة وقارئ حمب ألحداث
التاريخ أن املرجع األعىل للشيعة السيد
حممد سعيد احلبويب أصدر فتوى جهادية
بمحاربة االنكليز كوهنم حمتلني وطالب
املجاهدين بالتوجه إىل الشعيبة جنوب
ال��ع��راق حيث تتمركز هناك قواهتم .
فاستنهضت العشائر رجاالهتا بالتوجه
نحو ميدان القتال  .فتحرك الشيخ (
ه��ادي املكوطر ) من عشائر الفرات
األوس���ط ؛ وق��دم من الشامل «الشيخ
أمحد» شيخ مشايخ عشرية اجلاف الكردية
والتقت أثناء توجهها جنوب ًا باملجاهدين
عند الساموة حيث استقبلتهم العشائر
وحيتهم ونحرت هلم الذبائح ودعمتهم
باألشعار واملفاخر التي تثري احلامسة .
ووق��ف يف أح��د التجمعات شاعر من
شعراء الفرات األوسط يف احلشود ،ومن
أجل أن يفخر بشيخ عشريته الشيخ هادي
رفع عقريته وصاح « :ثلثني اجلنة هلادينة»

؛ ويقصد (هادي املكوطر) ومن معه من
أتباع حيث أهنم سيذهبون شهداء الدين
ومكاهنم حت ًام اجلنة ؛ وهو فخر ال يضاهيه
فخر باملقارنة مع من افتخروا وفاخروا
بأنساهبم وأفعاهلم .
إزاء ذل��ك ان�برى أح��د ش��ع��راء الكرد
املرافقني للشيخ أمحد اجل��اف  ،فهتف:
«وثلث من اجلنة لكاكه أمح��د»  .وهنا
التفت بربويت ال��ذي وجد أنه مل حيصل
َ
عىل يشء له وألتباعه موجه ًا نظرة غضب
اىل شاعر العشرية الذي رسعان ما تدارك
االمر فهتف « :وشوية  ،شوية لرببويت».
فكان لرببويت اخللود يف مضامر التاريخ
واألدب  .وظل هذا النمط من الشعر
القصري يذكر تارخيي ًا وإن قد جاء بيشء
من الفكاهة التي تعرض حال بساطة
الناس يف تقاسم اجلنة واحلصول عليها
هبذا اليرس من التفكري .
وها هو اجلرس ينتصب منذ العام 1925
عىل ضفتي الفرات ؛ لكن قطار بغداد
النازل إىل البرصة مل يعد يمر عليه ..ومل
يعد القطار الصاعد من البرصة إىل بغداد
يبصم أثره  ،ويعلن رصخته القائلة  :أنا
هنا ذلك أن جرس ًا آخر وبعيد ًا عن الساموة
هو الذي يستقبل القطارات بعدما نقلت
حمطة قطارات الساموة إىل مكان يبعد أكثر
من عرشة كيلومرتات عن املدينة بعد أن
كان يف وسطها .

ملف العدد
جرس بربويت اآلن جرس ضعيف ومتهالك
يمتد فوق ظهره انبوبان يمر خالهلام ماء
ٍ
صاف من ضفة إىل أخرى يغذي أحياء «
اجلربوعية ».
وبذكر جرس بربويت ال بد أن ُيذكر جرس «
السوير» وهو جرس أنشئ ملرور املركبات
ال لسري القطارات ؛ وقد بناه االنكليز
نظر ًا حلاجتهم إليه

حكاية الجس����ر الخشبي الذي غير
مكانه أكثر من مرة

مازال اجلرس اخلشبي الواطئ  ،القريب
من املاء ينتصب لريبط الصوب الكبري
من املدينة برشقيها وغربيها مع الصوب
الثاين الصغري والذي يطلق عليه « صوب
القشلة»  .لقد بني هذا اجلرس يف مكان
كان يسمى قبل  1926بـ « الطبكة» (
والطبكة هو زورق صغري ينشد بحبل
يربط بني الضفتني وما عىل الراكب سوى
جر احلبل ليتحرك الزورق عابر ًا النهر )
 .وقد شيد هذا اجلرس من قبل املرحوم
رشيد الدفاعي ال��ذي ك��ان مرشف ًا عىل
العمل ؛ وهو اجلرس الذي مر عليه امللك
غازي وامللك فيصل الثاين حيث مدت
عىل طوله السجاجيد والبسط لتمر عليه
عربة امللك الشاب .وقد أطيح هبذا اجلرس

يوم  1962/1/17يف زمن القائمقام
حممود عبد الرمحن  .وأعيد بناؤه مرة
ٍ
مكان آخر ال يبعد أكثر من مئة
ثانية يف
مرت  .وصار يربط مستشفى الساموة العام
بشارع « مصيوي» .
وق��د رضب اجل�سر يف ح��رب حترير
الكويت يف التاسع من شهر شباط عام
. 1991وس��ق��ط ج���راء رضب���ه مئات
الشهداء واجلرحى من النساء واألطفال
الذين كانوا جيتمعون عند النهر مللء
القدور وغسل الصحون واملالبس بعدما
توقف املاء يف األنابيب ثم أعيد مر ًة أخرى
إىل مكانه القديم من ف�ترة الثالثينات

واألربعينات،فصار يربط صوب القشلة
بالسوق الكبري .

الجس����ر المعل����ق ذو الدعامتين
الكونكريتيتين

وه��و اجل�سر ال��ذي ك��ان مفخرة ملدينة
الساموة ملا له من هيبة بشكله وهيأته
املثريين لالنتباه  .وكان يضاهي ويشابه
اجل�سر املعلق يف ب��غ��داد  .وق��د صممه
املعامر االنكليزي « وليم آرو « حيث ترك
احلرفني األوليني من اسمه ولقبه (W .
 ) Aكهندسة مجالية يف األعمدة املنتصبة
يف اهل��واء  .ولقد وضع حجر األساس
له يف نيسان من العام  1956؛ ومن
املفارقات املؤملة أن هذا اجلرس أطيح به
يف يوم  1991 / 2/ 8بعد ثامن غارات
جوية موجهة بالصواريخ يف حرب حترير
الكويت وهو نفس يوم افتتاحه  .كانت
اإلغ���ارة األوىل ي��وم 1991/1/21
واألخ�يرة التي أطاحت به كام قلت يف
الثامن من شباط  .وقامت احلكومة وقتها
يف إعادة بنائه مضيف ًة له ركيزتني فأصبح
اآلن بأربع ركائز .
املصادر /ويكيبيديا املوسوعة احل��رة ـ
موقع جامعة كربالء ـ
 ال��س�ماوة العراقية رائ��ح��ة التاريخ/بغداد /ميمونة الباسل .ـ جملة الكاردينيا.
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خيتلف مفهوم االع��ت��ذار عند كثري
م��ن األش���خ���اص ،فالكثري من
األشخاص يعتقدون بأن االعتذار

هو موضع ضعف لشخصياهتم

ولكربيائهم ونقص لذواهتم حينام

يعرتفون بأخطائهم ويعتذرون ،وهو

خ�لاف ذل��ك فكلام أدرك��ن��ا أخطاءنا

واعرتفنا هبا باالعتذار ؛فذلك يرفع

االعتذار مفهوم
انساني راقي
مها سليم
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مستوى ذواتنا ألنفسنا و عند اآلخرين

 ،والبعض اآلخ��ر م��ن األش��خ��اص الذين

يعتقدون بأهنم ال يلزمهم االعتذار ملجرد أهنم
األكرب سن ًا وأن من يصغرهم هو من جيب عليه أن

يعتذر هلم حتى وأن كانوا هم املخطئني ويعتربون ذلك

من باب االحرتام والتقدير هلم  ،وهم ال يعلمون بأهنم بذلك
الفعل كانوا سبب ًا يف هدم كل ما نحمل هلم من مكانه يف قلوبنا ،

كام أن البعض من األشخاص أخطؤوا يف فهم االعتذار ،وأخطؤوا

يف حق أنفسهم فأصبحوا يعتذرون عىل كل يشء ويف كل يشء سوا ًء
كانوا خمطئني أم ال  ،مما سلب منهم كرامتهم وحقوقهم وأضعف شخصياهتم

وتدنى مفهوم الذات لدهيم  ،وهنالك البعض الذين جُيربون ويكونون مكرهني
بأن يعتذروا لك ،لكيال خيرسوا أشخاص ًا أحبوهم ،ومن يكابرون ويعاندون أن

يعتذروا  ،فليس االعتذار إجباريا ،إنام االعتذار ثقافة راقية .االعتذار ال
يكفي لننسى ما حدث فعلينا أن نعتذر بالقول ونثبته الفعل
 .احلياة فانية ومجيعنا راحلون فكلام استشعرنا ذلك
استحقرنا الغضب واحلزن واألخطاء التي تبعدنا
عن بعضنا ،فكم نحتاج لتغيري مفهوم االعتذار

عند كثري من األشخاص ،االعتذار جيب أن يكون
نابع ًا من القلب صادق ًا حتى جُيرب النفس  ،اخري ًا أن

االعتذار يشء مجيل ،وهو العطر الذي حيول أكثر
اللحظات محاقة إىل هدية مجيلة .

مشاركات

لبناء الذات للفرد املسلم
املستكملة ل�شروط
اإليامن كافة ،وممارسة
دوره وفق ًا ملا رسمته
حسن شاكر
الرشيعة املقدسة ،ومن
ثم االنطالق نحو القاعدة
هناك س�مات وم��ي��زات كثرية
متيز املؤمن الصالح من غ�يره ،تؤهله األوسع املتمثلة باملجتمع ككل .ومن
لبلوغ الرقي ،وجتعله املحور األساس أهم تلك اللمحات املضيئة التي حتمل
يف نجاح مسرية احلياة ،والوصول إىل معاين كثرية تؤسس لعالقة وطيدة بني
أعظم الغايات اإلنسانية ،فض ً
ال عن العبد وربه ،ويستكمل من خالهلا إيامنه
تأهيله حلمل مشعل اخلري والصالح يف قوله(عليه السالم) (:أربع من كن فيه
األمة  .ولعل من أعظم تلك السامت استكمل إيامنه :من أعطى هلل ،ومنع يف
وأكثرها فعالية وتأثري ًا يف نفس املؤمن اهلل ،وأحب هلل ،وأبغض فيه)  ،حيث
ومن حييط به ما حثت عليه الكثري من خُياطب (عليه السالم) من خالل هذه
القيمة ألئمة املفردات البليغة أبناء األمة ويدعوهم
الوصايا والتوجيهات
ّ
أه��ل البيت (عليهم ال��س�لام) ،حيث إىل ات��ب��اع هن��ج سليم واض���ح املعامل
جعلوا من مهمة بناء شخصية املؤمن يستند إىل أسس عقائدية رصينة أربعة
الرسالية اهل��دف األول يف حركتهم هي(:العطاء واملنع واحلب والبغض)،
املباركة ومرشوعهم اإلهل��ي ،وقدموا فلو أمعنا النظر والتدبر يف كل مفردة
كل ما من شأنه أن خيدم الدين ،وينفع من هذه املفردات نجدها ـ إذا ما وظفت
الناس ويشيع الفضيلة والوئام بينهم .يف مرضاة اهلل تعاىل ـ سلوك ًا إيامني ًا راقي ًا
وعىل هذا األس��اس ،رشع تاسع أئمة يسمو بروح العبد إىل أرقى الدرجات،
أه��ل البيت (عليهم السالم) اإلم��ام فالعطاء الذي يشري إليه اإلمام (عليه
حممد بن عيل اجل��واد (عليه السالم) ال��س�لام) هو البذل واإلن��ف��اق بشقيه
ومنذ بدايات عمره الرشيف بأداء هذه امل����ادي وامل��ع��ن��وي ال���ذي ي��ص��ب يف
املهمة الرشيفة ،وذل��ك عرب مجلة من مرضاة اهلل تعاىل عرب السبل املرشوعة
الوصايا الرشيفة التي قدمها كمنهاج التي أقرهتا الرشيعة املقدسة ،وهذا

صفات أخالقية

ما نستشفه من دقة تعبري اإلمام (عليه
السالم) بقوله (أعطى هلل) ،أما حالة
(احلب هلل والبغض فيه) التي وردت
يف حديث إمامنا اجلواد (عليه السالم)
فهي األخرى تؤرش أساسني أو شرَ َطني
مهمني الس��ت��ك�مال امل���رء ملقتضيات
اإليامن .األول يتمثل يف تفعيل عالقة
امل��رء بربه سعي ًا للوصول إىل أقىص
درجاهتا من خالل حب كل توجه أو
سلوك أو عمل َيصب يف مرضاة اهلل
تعاىل ،فال ريب أن كل ذلك متعلق به
سبحانه وتعاىل ومنسوب إليه ،وهناك
شواهد كثرية يمكن أن تؤكد هذا املعنى
منها حب كل من يسارع يف اخلريات،
ويسعى إىل خ��دم��ة ع��ب��اد اهلل تعاىل،
فالتودد ملثل هكذا أشخاص ،وحب
عملهم ال شك يعد حب ًا هلل تعاىل ،ألن
هذه األفعال بجملتها توجب القرب
من اهلل تعاىل ،وهو ما يسعى إليه كل
مؤمن .خالصة القول ،يتبني لنا مما
سبق أن هذه الوصية املباركة تعكس
اهتامم إمامنا اجل��واد (عليه السالم)
بنرش املعارف والعلوم اإلسالمية ،وبث
مكارم األخ�لاق وهن��ج السبل املثىل
للوصول إىل مرضاة اهلل تعاىل.
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مشاركات

أثر اآلثار
نجم الدراجي

تهت���م األم���م عل���ى اخت�ل�اف
ثقافاتها بتأريخها وتحتفظ بكل
ش���يء له صلة ،بم���ا فيه ليكون
دليال عل���ى أصالته���ا وعراقتها
وجذورها الضارب���ة في التأريخ،
وريادتها في مجاالت السياس���ة
واالقتصاد والفنون وغير ذلك،
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مما دعا األم��م إىل إنشاء دوائ��ر خاصة
بالرتاث واآلث��ار وكل ما يتعلق به من
خمطوطة قديمة م��ات صاحبها قبل
مئات السنني ،أو قرص ملك أصبح
هو ملكه ج��زء من التأريخ أو مسلة
كتب عليها قانون ُطبق يف فرتة سحيقة
من التأريخ ،وغري ذلك من اجلزئيات
والتي ترصف عليها األم��وال الطائلة
وختصص هلا األبنية الضخمة ويتفرغ هلا
كثري من العامل واخلرباء ليصونوا هذا
الرتاث وحيفظوه من الضياع ،وبذلك
يكون معل ًام من املعامل الرئيسية يف البالد
ُيزار من قبل أهل البلد ومن الضيوف
الذين حيلون يف البلد ليتعرفوا عىل
بعض جذور األمة وحضارهتا ،واألمة
اإلسالمية ليست مستثناة م��ن هذه
القاعدة الكلية ،فاآلثار التي تدل عىل
وجود صاحب الرسالة (صىل اهلل عليه
وآله ) ففي هذا البيت القديم ولد (صىل
اهلل عليه وآله) ،وهنا جلس يدعو ربه،
ويف هذه املنطقة هاجر وبنى دولته ،ويف
هذا البيت نزل ،وهنا بنى مسجده وقاد

مق

ب
ر
ة
ا
لبقي

ع

أمته ،وهنا حارب أع��داءه ،ومن هذا
اجلبل التف املرشكون يف واقعة أحد عىل
املسلمني وحتول النرص إىل هزيمة ،وغري
ذلك من الشواخص الدالة عىل واقعية
الرسالة والرسول واألمة التي ألتفت
حول الرسول (صىل اهلل عليه وآله)،
عىل العكس متام ًا من ص��ورة السيد
املسيح وأمه (عليهام السالم) ،وكتابه
يف نظر الغربيني فقد حتول إىل أسطورة
تأرخيية وصار هناك جمال واسع للشك
يف وجوده لعدم وجود أثر حيس يدل
عليه فال ُيعرف اين ولد؟ وبأي دار؟
وأي��ن مدفنه ؟  -حسب زعمهم،-
وهذا الكالم جيري عىل غري األنبياء،
م��ن ال��ص��احل�ين ب��ل ال��ط��احل�ين ايضا،
فقد أمرنا القرآن بالسري يف األرض
ريو ْا
والنظر يف عاقبة املكذبني ( ُق ْل ِس ُ
يِف َ
ان َع ِ
ض ُث َّم ُ
انظ ُرو ْا َك ْي َ
ف َك َ
األ ْر ِ
اق َب ُة
مْ ُال َك ِّذبِنيَ )  ،وكثرة ما تركوا من جنات
كم َت َر ُكوا ِمن َج َّن ٍ
ات َو ُع ُي ٍ
ون*
وعيون َ( ْ
يم * َو َن ْع َم ٍة َكا ُنوا ِف َيها
َو ُز ُرو ٍع َو َم َقا ٍم َك ِر ٍ
َف ِ
اك ِهنيَ ) ،ونجاة بدن فرعون ليكون

آية لكل
م�����ن ي�����راه
ع�ل�ى م���دى ال��ق��رون
( َفا ْل َي ْو َم ُنن َِّج َ
يك بِ َبدَ نِ َك لِت َُك َ
ون
ريا ِّم َن ال َّن ِ
اس َع ْن
مِلَ ْن َخ ْل َف َك آ َي ًة َوإِ َّن َكثِ ً

آ َياتِنَا َل َغ ِاف ُل َ
ون)  ،أما الصاحلون من أئمة
وصحابة أجالء وتابعني وعلامء ،الذين
ُأمرنا بمحبتهم وأتباعهم ومن مصاديق
ذلك احلفاظ عىل آثارهم سواء بيوهتم
التي عاشوا فيها ،أو امل���دارس التي
تعلموا هبا وعلموا هبا ،أو بقية ثياهبم
وأثاثهم ،أومن كان دفنهم ،وهذه سرية
كل األم��م كام أسلفنا ومل تشذ األمة
اإلسالمية من هذه السرية اال رشذمة
قليلة ترى أن بقاء اآلثار لون من ألوان
الرشك فيحاولون أن حيطموها بالقوة
من غري دليل رشعي عىل ذلك ،بل إن
القبور شاهدة بوضوح عىل أن أصحاهبا
ليسوا بآهلة إن�ما برش جي��ري عليهم ما
جيري عىل البرش من موت ،واإلله حي
ال يموت فلم يبق إال اجلهل.

مشاركات

عَ دي الكاظمي

مما ال شك فيه إن كل إنسان له أسوة وقدوة يسعى أن يكون
مثلها أو ال أقل حيلم بالتمثل والوصول إليها ،ولكون عاملنا
هذا حيمل الكثري من التباين واالختالف تبع ًا الختالف

وتباين امليول واألهواء واالعتقادات الفاسدة والصاحلة،
ولِ َكون أننا نعيش اليوم يف عامل التسويق اإلعالمي؛ نجد
أن هناك عملية ممنهجة يف هتيئة وبث األس��وة الطاحلة
بصورة منمقة إعالمي ًا ،تيضء من بعيد وتلوح لكل عقلٍ
ِ
منه أنه مصدر
سقيم خيفق
بأجنحته نحو ذلك الشعاع ظن ًا ُ
ٍ
السعادة واألسوة ُ
الكمىل ،وال َيعرف أن هالكه تلك النار

املنبعث منها الشعاع وليس النور ،وهناك حركة عكسية

تتبعها تلك املؤسسات (الظالمية) وهي حركة تغييب
ِ
وأهله وإبعاد كل ما خيصهم أو يتعلق هبم من آثار
احلق

أوعلوم ،وطمسها يف غياهب ٍ
جب عميق ،بل تعمد إىل

قلب احلقائق وحتريفها وجعلها مشوهة ثم تصدربصورة
مقنعة ومنمقة مرة أخ��رى .وعليه نجد أن عاملنا اليوم
أصبح حاف ً
ال باألسوة املزيفة واملشوهة التي ينقاد إليها
املاليني ،وعىل سبيل املثال ال احلرص نشهد أن هناك مئات

اآلالف وقد يصل العدد إىل املاليني من احلاملني واملتخذين
ألحد املطربني أو نجوم السينام قدوة وأسوة ،ولعل كلمة

(املغني العاملي أو املمثل العاملي والالعب العاملي) تشري
ٍ
بشعب أو قومية بل هي أسوة
إىل أن هذه القدوة ال ختتص

وقدوة يف تصور اجلميع دون اختصاص .وها هنا تكمن
املصيبة التي يعاين منها جمتمعنا اليوم الذي َبقي متمسك ًا
باالسم فقط ،إنه جمتمع إسالمي(وإىل اهلل املشتكى).
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أدب الطف

شبر
عباس ّ
السيد ّ
المتوفى 1391هـ

ي���ا ب�����اذال يف ���س��ـ��ب��ي��ل احل���ـ���ق مهـجته
وم��ن��ق��ـ��ذا ���ش��ـ��رف اال�����س��ل�ام م��ـ��ن فئة
���ش��رع��ت د���س��ت��ور اخ�ل�ا����ص وت�ضـحية

وم���ـ���ا ح���ق���ا ك���ـ���ل مت���ـ���وي���ه وت���أ���س��ي�����س
ي��زي��ـ��ده��ـ��ا ال��ب��غ��ي ت��دن��ي��ـ�����س��ا لتـدني�س
يف جم��ل�����س ل��ل��ه��دى واحل���ـ���ق ت���أ���س��ي�����س��ي

االان يقول:
ه����ذا ���ض��ري��ح��ك ك��ـ��م ح���ج امل���ل���وك له
���ص��ل��ى ع��ل��ي��ك ال���ـ���ذي �أوالك م��ـ��ن��زل��ة
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ف����أي���ن ق��ـ��ر اخل��ـ��ن��ا ف��ـ��ي �أي ن���اوو����س
دان���ـ���ت ل��ع��ل��ـ��ي��ائ��ه��ا ع��ل��ـ��ي��اء ادري��ـ�����س

الفقيه االديب ال�سيد عبا�س �شرب ح�سنة من ح�سنات الدهر ونابغة من نوابغ
الع�صر ووجه نا�صع من وجوه الكمال
عان��ى من �شظ��ف العي�ش ومرارة احلي��اة و�آالم املجتمع �شيئا كث�يرا وهو �صلب
االرادة قوي العزمية
كان عندم��ا ي�شاهد هذا املجتمع الراك�ض وراء ال�سفا�سف والزخارف وقد بنى
كل مقومات��ه على الدج��ل ا�ست�شهد بقول االمام العادل ام�ير امل�ؤمنني علي بن
ابي طالب  :ان ه�ؤالء لب�سوا الدين كما يلب�س الفرو مقلوبا
وعندم��ا تعرف علي��ه ال�شاعر ال�سيد حممود احلبوبي �أثناء اقامته بالب�صرة
و�ساجل��ه ور�أى ق��وة براعته االدبية اذ كان له عل��ى كل كالم �شاهد �أو �شواهد
�شعري��ة قال له  :اهنئك على هذا ال�شغف فما ر�أيت ا�سمى من روحك االدبية
وحافظتك القوية.
ت��وىل من�ص��ب الق�ض��اء ال�شرعي بع��د احلاح كثري م��ن عارفيه ومق��دري ف�ضله
وحت��ى �ألزم��ه املرج��ع الدين��ي االعل��ى ال�سيد اب��و احل�سن فت��وىل الق�ضاء يف
العمارة �أوال ثم يف الب�صرة فبغداد فكان املثال الرائع
لقد �ألزم نف�سه ان ال يجل�س للق�ضاء بني النا�س اال وهو على و�ضوء داعيا ربه
�أن يهدي��ه لل�صواب  ،ق��ال له زميله ال�شيخ علي ال�شرق��ي على �سبيل املداعبة ،
انك �ستج��د الن�شوة الكربى عندما جتل���س وراء من�ضدتك وترى نف�سك ك�أنك
جال���س فوق النجوم  .وعندما توىل ال�سيد املن�صب كتب لل�شيخ ال�شرقي  :اين
وج��دت �أن تل��ك ال�ساعة هي �أخوف �ساع��ة  ،فما من مرة وق��د هممت با�صدار
احلك��م اال وارت�سم��ت امام عيني الآية من قوله تعاىل «م��ا يلفظ من قول اال
لديه رقيب عتيد» .
وقوله وقد كتبه بخطه على جملة االماين وهو من املناجاة :
�أن���ق���ذت ن��وح��ا واب���راه���ي���م  ،م���ن غ��رق
ف���ه���ـ���ا ان�����ا غ�������ارق ب���ال���ـ���دم���ع حم�ت�رق

�أجن����ي����ت ه�����ذا وذا م����ن ح�����رق ن��ي�ران
(ب���ن���ار) ح����زين ف���أن��ق��ـ��ذين ب��اح�����س��ان

وكت��ب �أي�ض��ا بخطه عل��ى كتاب (اع��رف مذهبك)
مل�ؤلفه مارتني دودج .
م�������ذاه�������ب ل����ي����ـ���������س ل����ه����ـ����ا غ���ـ���اي���ة
اال ج����������������دال و�أ�������ض������ال������ي������ـ������ل
واحل����������ق م����ق���������ص����ور ع����ل����ى واح������د
الح��������م��������د �أوح����������������������اه ج��ب��ري�����ل

وارجت��ل م��رة عدم��ا ا�ستم��ع اىل خطي��ب الذكرى
احل�سينية يف احدى املجال�س :
ه�����ت�����ف�����ت ل��������ك االم��������ل�������اك وال��������ـ
ـ�����ع�����ل�����ي�����اء ت���������ص����ف����ق ب����ال����ي����دي����ن
ذه��������ب��������ت ������س�����ف�����ـ�����ر احل������������ق م���ن
دم�����������ك امل�������ق�������د��������س ي��������ا ح�������س�ي�ن

ن�ش��رت ل��ه امه��ات املجالت ادب��ا كث�يرا منها جملة
االعت��دال والهات��ف والغ��ري والبي��ان وكتب عنه
اال�ست��اذ اخلليل��ي يف (هك��ذا عرفته��م) كم��ا كتب
عن��ه احلوم��اين يف (وح��ي الرافدي��ن)  .كان��ت
والدت��ه �سنة  1322هـ بالب�ص��رة ليلة اجلمعة 19
ذي احلج��ة احل��رام وامل�ص��ادف � 24شب��اط 1905
م وكان��ت وفات��ه ليل��ة اجلمع��ة � 8ش��وال 1391
وق��د �شي��ع يف كل م��ن الب�ص��رة والعم��ارة مي�س��ان
والكاظمي��ة وكرب�لاء والنج��ف مث��واه االخري يف
اح��دى حج��ر ال�صح��ن ال�شري��ف وه��ي احلج��رة
املج��اورة لباب القبل��ة عن ميني الداخ��ل واقيمت
ل��ه الفاحت��ة الكربى يف م�سج��ده ال��ذي يقيم فيه
�ص�لاة اجلماعة بالب�صرة كم��ا اقيمت له الفاحتة
يف املدر�س��ة ال�شربي��ة بالنجف وا�ستم��رت الفواحت
بنواح��ي الب�صرة و�سائر العراق حتى يوم اربعينه
ال��ذي �أقيم يف م�سج��ده و�شارك العلم��اء واالدباء
نظما ونرثا .

األخضر
الحلم
ُ
ُ

ُ
ال���������ل���������ي���������ل���������ة ت�������ط�������ف�������ح ب������ال�������������س������كّ������ر
م������������ن �أي�����������������������نَ ���������س��������ن��������ب��������د�أ رح�����ل�����ت�����ن�����ا
أب���������������ح���������������ر م�����ب�����ت�����ه�����ج����� ًا
م��������رك��������ب��������ن��������ا �
َ
أل��������������������ب��������������������اب وع�������������ي�������������ونٌ
ف���������ي���������ن���������ا �
ٌ
���ي��ن
ب����������ال����������وج����������ه الأج���������������م���������������ل ب������ج������ب ٍ
�������������ع�������������ذب ح���������ا ِم��������� َل���������هُ
وال���������������������ش����������وق ُي
ُ
تحُ�����������������ب و�إن وق������ع������ت
وال��������ن��������ف�����������������س
ُ
ُّ
ُّ
ومت�������������ت�������������د ذراع����������������������������� ًا ُم����������ره����������ف����������ة ً
ي���������ح���������م��������� ُل���������هُ ط�����������ي�����������ر ًا ام�������ان�������ي�������ن�������ا
وك����������������������������أنَّ الأر����������������������������ض ع��������ل��������ى ي������������د ِه
ُ
ي�������������س������ت������ن�������������ش������ق ع�����������ط�����������ر ًا ُع��������ل��������و ّي��������ا
ي�����ت�����خ�����ط�����ى
ال���������ن���������ا����������س ب�����������إ�����������ص����������رار ٍ
َ
َّ�������ر
ت��������ط��������ف��������ح
ال�������ك�������ع�������ب�������ة
ب�������ال���������������س�������ك ِ
ُ
ُ
ِ���������ه
ف�����ي�����������س�����ي�����ح ال�������������ن�������������و ُر ع�������ل�������ى َف���������م ِ
َ
آي�����������������ت�����������������ه ال����������ك�����ب����رى
ل���������ن���������ر م���������������ن �
ِ
��������ه
أ���������������س حم�������� ّب�������� ِت ِ
ف���������������ش�������رب�������ن�������ا ك��������������� َ

ح�سن ال�صباغ الكعبي

وال�����ن����رج���������������������س َي���������������ش�������ه�������دُ وال������ع������ن���ب��ر
ُ
وامل������������������������������������وج ق��������������������������ويٌ ال ي������ق������ه������ر
ُ
امل������������رك������������ب ل����������و �أب�������ح�������ر
م����������ا �أح����������ل����������ى
َ
ُ
ت��������ب��������ح��������ث ع�����������ن ج������وه������ر
ون����������ف����������و�����������س
ٌ
ك�����ال�����������ص�����ب�����ح ال�������������ض������اح������ك ل���������و �أ������س�����ف�����ر
ج�����������������ر َب �أو �أب�����������ص�����ر
ف��������ا���������س���������أل م���������ن
ّ
ب����������ح����������ب����������ال م��������ع��������ذب��������ه��������ا الأج���������������������در
ِ
ل�������ل�������ع�������ب�������ق ال���������������ق���������������ادم ل�������������و �أزه�����������������ر
ب�������������������ش���������م���������وخ ال�������������ف�������������احت ي������ َت������ب������خ���ت��ر
ٍ
�����������س����������ح����������ري امل���������������ص�������در
�إ�������������ش������������ع������������ا ٌع
ُّ
ُ
����������ل����������م الأخ�����������������ض��������ر
ك����������احل
ي�����ت�����م�����������ش�����ى
ُ
ُ
ال����������������������������درب اىل امل������ن���ب��ر
وي���������������������ش����������ق
َ
َ
ّ
ي������ت������ف������ط������ر
وه�����������������ن�����������������اك ج����������������������������دا ٌر
وال������������ن������������ب�������������أ االع��������������ظ��������������م ي�����ت�����ف�����ج�����ر
َّ
ه��������������ل ع�������ل�������ى ال���������دن���������ي���������ا ح������ي������در
�إذ
َ
ذك ال������������ي������������و ِم اىل امل�����ح�����������ش�����ر
م����������ن
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يوم الحسين
ُ
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ّ
����ع
�������س������ب������ط ال������ن������ب������ي ب������ك������رب���ل��اء
ِ
م����ب���������ض ُ
ر�أ������������س ال���������ش����ري����ع����ة ف��������وق ر�أ������������س ب����ا�����س����ق ٍ
ي�����������وم ب��������ه �������س������ال������ت دم�������������اء امل���������ص����ط����ف����ى
ي����������وم ب�����ك�����ت ف�����ي�����ه ال�����������س�����م�����اء وار������ض�����ه�����ا
جت����������ر�أت
ك����ي����ف ال�����ط�����غ�����اة ع����ل����ى احل���������س��ي�ن
ّ
ه�������������ذا ح�������������س���ي��ن اهلل ف�������������رع حم�������م�������د ٍ
ا َو م�������ا دروا ه���������ذا اب���������ن ب�����ن�����ت ن���ب��� ّي���ه���م
اب�������ن�������اء ح�������ي�������د َر ف�����ي�����ا ل�����ط�����ف�����وف ت���ق���ت���ل���وا
وب���������ن���������ات���������ه يف ا����������س���������ر �آل ام������ي������ة
ف�������خ�������ر ال������ن�������������س������اء ك�������������س���ي��رة م�������س���ب���ي���ة
ُ
ه��������������ذي رق���������ي���������ة ط�����ف�����ل�����ه�����ا م������رع������وب������ة
م�������ا ه������ك������ذا او��������ص�������ى ال�����ن�����ب�����ي امل�������ص���ط���ف���ى
اي�����������ن االم�����������������ام ال�����ه�����ا������ش�����م�����ي امل������رجت������ى
ي��������ا غ������ائ������ب������ ًا ع������ج������ل ف������دي������ت������ك �����س����ي����دي
ُ
ي�������س���ت���ط���ي���ل ع����ل����ى امل��ل�ا
ف����م����ت����ى �������س������ن������ا�ؤك
َ
ت��������خ��������ر ُج ث������ائ������ر ًا
ن�������������راك وان�����������ت
ف����م����ت����ى
ُ
ي������ا �����ص����ف����وة االط�������ه�������ار ق������د �����ض����اق����ت ِب���ن���ا

ال�شيخ م�ضر ال�صحاف

امل���������رج���������ع
وه��������������و ال�����������������ذي ل������ل������ع������امل���ي��ن
ُ
واجل���������������س�������م ج���������س����م االن�������ب�������ي�������اء م������������و ّز ُع
ُ
ال�������ق�������ل�������وب وجت��������زع
ف�����ل�����ت�����ب�����ك
وع������ل������ي������ه
ِ
ِ
ُ
ي�������ت�������وج�������ع
ب������������ل ك������������ل خم����������ل����������وق ل������������ه
ّ
����ع
وه���������و ال������������ذي ي���������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ة ي���������ش���� َف ُ
َ
�����ع
�������ل�������ق ال�����ن�����ب�����وة ي
ق�������د ك���������ان م�������ن ُخ
ِ
�����ر������ض ُ
������ع
يف �����ش����خ���������ص����ه ك�������ل ال�����ف�����������ض�����ائ�����ل تجُ������ َم ُ
ت������دم������ع
ع�����ي�����ن ال������ب������ت������ول������ة
ول�����ق�����ت�����ل�����ه�����م
ُ
ُ
ال�������و��������ص�������ي االن�����������زع
ق��������د غ�����������اب ع�����ن�����ه�����ن
ُّ
ي���������س����م����ع
وان�������ي�������ن�������ه�������ا يف ق�����ل�����ب�����ه�����ا ال
ُ
م���������ا ذن������ب������ه������ا ب�����������س�����ي�����اط�����ه�����م ت������ت������ل������ ّو ُع
م���������ن ب��������ع��������ده اه������������ل ال������ت������ق������ى ت�������ت�������ر ّو ُع
ي������ط������ال������ب ب�����احل�����������س��ي��ن وي������ف������ز ُع
م��������ن ذا
ُ
ّ
وت�����ه�����ج�����ع
ب�������ك�������ل ال������ن������ائ������ب������ات
ت��������������دري
ُ
و َي����������ه ُ
وي����ط����ل����ع
ِ����������ل وج�������� ُه��������ك ل�������ل�������وج�������و ِد
ُ
ُ
���ع
ل��������دم ال����ق����ت����ي����ل
و��������ص�������وت ث�������������أرك ي�������س���م ُ
َ
ف���������ج���������دك ع�������ي�������نُ�������هُ
ت����ت����ط����ل����ع
ان������ه�������������ض
ُ

ُ
بطلة كربالء

ح�������وراء
ع���ل���ي���ك ي����ا
م���ن���ي ال���������س��ل�ام
ِ
ُ
ووالء
وع������ل������ى اب������ي������ك حت�����ي�����ة
ُ

حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

واب��������و حم����م����د واحل���������س��ي�ن ك�ل�اه���م���ا
ال�����زه�����راء
م����ن دوح�������ة ن���ب���ع���ت ب���ه���ا
ُ
ح��ت��ى اب����ن م���رج���ان���ة ع��ل��ى اع��ج��اب��ه
���اء
مل�����ا غ����زت����ه اخل���ط���ب���ة ال���ع�������ص���م ُ
م����ن غ��ي�ره����ا وق����ف����ت �أم��������ام ع����د ّوه����ا
���ش���اء
ووراءه�����������ا ال�������س���ج���اد ك���ي���ف ي���� ُ
وخ����ط����اب����هُ ق����د ه�����زّ هَ ���ي���ب���ة ع��ر���ش��ه
اخل����ر�����س����اء
وت�����داف�����ع�����ت ك���ل���م���ات���ه
ُ
�أم�������ا ي����زي����د ف���ق���د ت�������ش���ظ���ى غ��ي��ظ��هُ
م�����ن خ���ط���ب���ة �أب�����ل�����ت ب���ه���ا احل��������وراء
و�إذا ب�����ش��خ�����ص ق����د ت����ق����رب ن���ح���و ُه
���ل��اء
اذ ق��������ال ه��������ذي �����ض����رب����ة جن ُ

خواطر
ُ
َ
القل ْم )
(

القل��م �صديق��ك ال��ذي يبق��ى
مع��ك م��ا دم��ت تهتم ب��ه  ،وهو
�أدات��ك الت��ي تعك���س �شخ�صك
على مر�آة الورق� ،إنها هبة اهلل
لبع���ض م��ن النا���س يحملون��ه
�سالح�� ًا ومن��ار ًا ،يرتج��م ب�ؤ�س
قلوبه��م وجراحاته��م اىل
قنادي��ل ت�ضيء دروب ال�سعادة
للآخري��ن والقل��م كم��ا يق��ال
ل�سان القل��ب ..فالبع�ض نعرف
�شخ�صياتهم م��ن كتاباتهم وما
م��ن كات��ب �إال �سيفن��ى ويبق��ي
الدهر ما كتبت يداه.

( الَ تتخيل )

ال تتخي��ل كل النا���س مالئك��ة
فتنه��ار �أحالم��ك ،وال جتع��ل
ثقت��ك به��م عمي��اء ،لأن��ك
�ستبك��ي يوم��ا عل��ى �سذاجتك،
ولتكن في��ك طبيعة املاء الذي
يحطم ال�صخ��رة بينما ين�ساب
قطرة ..قطرة .كن و�سط ًا بني
االثن�ين ال مف��رط الثق��ة وال
�شكاكا قال تعاىل ..وجعلناكم
� ً
أمة و�سطا.

َ
أخطاؤنا )
(

لي�س��ت امل�شكل��ة �أن تخط��ئ ،
حت��ى لو كان خط���ؤك ج�سيما،
ولك��ن امل�شكل��ة وكل امل�شكلة �أن
تتم��ادى يف خطئ��ك وتتك�بر
عم��ن يلق��ي ل��ك الن�صيح��ة..
كل اب��ن �آدم خط��اء وخ�ير
اخلطائني التوابون
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( الَ تَ قف )

ال تق��ف كث�يرا عن��د �أخط��اء
ما�ضي��ك ،لأنه��ا �ستحي��ل
حا�ضرك جحيم�� ًا ،وم�ستقبلك
ُحطام�� ًا ،،يكفي��ك منه��ا وقفة
اعتبار ،،تعطيك دفعة جديدة
يف طريق احلق وال�صواب ،و�إذا
غف��رت لنف�سكـ ما �أخط�أت فمن
ال�شهام��ة والك��رم �أن تغف��ر
للآخرين �أخطاءهم.

يكرهك؟)
(من
َ
َ

�أن يكره��ك النا���س و�أن��ت تثق
بنف�س��ك وحترتمها �أهون كثريا
م��ن �أن يحب��ك النا���س و�أن��ت
تك��ره نف�سك وال تث��ق بها فكن
واث��ق اخلط��وة تنظ��ر للوجه
الإيجابي يف كل �ش�ؤون احلياة.

ُ
ُ
روق َو ُغروب)
(ش

ال تدع الي�أ���س ي�ستويل عليك،
انظر اىل حيث ت�شرق ال�شم�س
كل فجر جديد ،لتتعلم الدر�س
ال��ذي �أراد اهلل للنا���س �أن
يتعلم��وه ،ان الغ��روب ال يحول
دون �ش��روق م��رة �أخ��رى يف
كل �صب��ح جدي��د ،وانظ��ر �إىل
اجلان��ب امل�ش��رق م��ن حيات��ك
فهناك �أعمال قد تكون عملتها
يف ظه��ر الغي��ب ت�ستح��ق
الوق��وف له��ا والت�صفي��ق ونور
النهار يجلي �سواد الليل.

أسرة ومجتمع

معاناة مخفية...
اسمها (الطالق)
56

لن احتدث عن الطالق من النواحي القانونية �أو النواحي االخرى لكن �س�أتطرق ايل م�س�ألة الطالق
من الناحية النف�سية للمر�أة فمجرد ال�سماع او التفكري مبو�ضوع الطالق تنهار نف�سيتها .
زينب موسى

وخاصة اذا كانت متتلك طفال أو طفلني
أو أكثر فسوف تشتعل ن�يران احلقد
والكراهية ب�ين الطرفني وه��م عائلة
الزوجة وعائلة الزوج ونشوب العداء
واملطالبة باحلقوق وكل طرف يريد أن
يثبت احل��ق له متناسني ه��ذه االنسانة
الضعيفة التي ال حول وال قوة هلا تدفع
الثمن نتيجة قسوة طرف من االطراف
الذي أدى اىل الطالق.
أما يكون السبب هو معاملة الزوج أو
سوء معاملة أهل الزوج كمعاملة (العمة
أو االخ��وات او االخ��وان ) لنقف عند
هذه النقطة ونسأل لو أن هؤالء الناس
الذي يعاملون زوجة أبنهم هبذه القسوة
وعدم االحرتام هل يتقبلون املوقف مع
ابنتهم !!! كل يشء ال ترضاه عىل نفسك
وعىل أي احد من أفراد عائلتك جيب أن
ال تتقبله عىل الناس اآلخرين .

فالعالقة الزوجية هي كيان مستقل مبني
عىل التفاهم واالحرتام وعدم التدخل يف
حياة أثنني متزوجني ويسعون لبناء عائلة
متكاملة لكن نالحظ ومع االس��ف يف
االونة االخرية انتشار حاالت الطالق
بنطاق واس��ع وه��ذا امل��ؤرش ال يطمئن
حتى من الناحية الرشعية .ألن فيه هتديام
ل�ل�أوارص االرسي���ة وش��ت��ات االطفال
كيف تستطيع امل��رأة أن ت��ريب طفال او
طفلني وه��ي مطلقة واملجتمع ينظر
أليها نظره خمتلفة أينام تذهب تالحقها
الكلامت بأهنا مطلقة ويف بعض االحيان
حترم هذه األم من اطفاهلا  .رفقا بقلوب
االطفال فان الطفل بحاجة أن يعيش بني
أحضان الوالدين وليس ان يعيش مرشدا
وحمطام بني حطام األي��ام التي جعلت
أالبوين ينفصالن عن بعضهم أن ابغض
احلالل عند اهلل هو الطالق ويف معظم

احل���االت يمثل ال��ط�لاق ت��دم�يرا حلياة
الوالدين واألبناء ,والتأثري األكرب يكون
عىل األوالد و نفسياهتم ملا يشعرون به
من حرية حول ما حدث بني الوالدين
 ,فذلك له تأثري نفيس وسلوكي ومن
املمكن أن ي��ؤدي إىل أم��راض عضوية
وعقلية نتيجة فقدان أح��د الوالدين
بسبب الطالق ,و له تأثري عىل الدراسة
و العالقات االجتامعية والصداقات مع
اآلخرين والنوم الكثري أو السهر الكثري
والعصبية وكثرة اخلالفات ,لذا من املهم
الرتكيز عىل الرعاية و االهتامم باألبناء
ملساعدهتم عىل التعامل بشكل صحيح
و منطقي يف ح��ال ح���دوث الطالق
واملحاولة بالتفكري املنطقي والعقيل عىل مل
شمل العائلة من جديد وإرجاع االبوين
حلياهتم وبناء حياة جديدة واالستفادة
من االخطاء السابقة وتصحيحها.

أسرة ومجتمع

أهم مراتب التطور  ..تحصين االسرة العراقية

االم مدرسة إذا اعددتها
أعددت شعبًا طيب األعراق

من االم��ور التي اتفق عليها املربون
هي الرتبية باعتبارها عامال اساسيا يف
النهوض باألمم ،وبام أن املرأة وخصوص ًا
املرأة املسلمة التي كرمها اإلسالم تعترب
عامد البيت املسلم وهي تضطلع بدور
االمومة َّ ،
وكل اليها االسالم دور تربية
األوالد تربية صحيحة تقوم عىل أسس
والسنة النبوية
وضعها القرآن الكريم
ُ
الرشيفة .حيث خص اهلل تعاىل امل��رأة
املسلمة وكرمها بقدوة ف��ذة أال وهي
موالتنا فاطمة الزهراء (عليها السالم)
وهي مثال لألم الصاحلة و املربية الفذة
التي ترتقي بأرسهتا إىل أع�لى مراتب
التطور.

وأهم مراتب التطور هي ترسيخ األخالق
السامية يف نفس الطفل يف املجتمع املنزيل
حيث إن املنزل هو أول جمتمع ينمو فيه
الطفل ويبدأ باكتساب االخ�لاق منه،
يبدأ الطفل بمتابعة ترصفات والديه
وخصوص ًا ترصفات وال��دت��ه لكوهنا
هي املربية األوىل ووج��وده��ا الدائم
يف املنزل أكثر من الرجل فيجب ان
تكون االم واعية مثقفة لتعرف الطرق
السليمة للرتبية وخصوص ًا إن جمتمعنا
يتعرض هلجمة اعالمية غربية رشسة
متمثلة بالتلفاز واالن�ترن��ي��ت هدفها
حتطيم االرس املسلمة اخالقي ًا وانتزاع
اهلوية االسالمية املتمثلة بأعىل مراتب

االخالق السامية هنا يقع الدور الكبري
عىل عاتق األم يف مواجهة هذه اهلجمة
ومراقبة ت�صرف��ات ابنائها خصوص ًا
يف استخدامهم للتكنولوجيا ومراقبة
أصدقائهم واختيار هلم األصدقاء ذوي
األخالق الفاضلة حيث ألصدقاء السوء
دور كبري يف انحراف االوالد وابتعادهم
عن الطريق الصحيح بدوري كأم اجعل
هلم من اهل البيت عليهم السالم أسوة
حسنة فأجعل مواليت الزهراء ومواليت
زينب (عليهام ال��س�لام) اس��وة لبنايت
واجعل من املعصومني (عليهم السالم)
اسوة ألوالدي .
وأشعرهم بمراقبة اهلل ألفعاهلم واجعل
من النصيحة الطيبة أسلوبا لرتبيتهم
فكثري من البنات انجرفن وراء االفكار
الغربية اهل��دام��ة املنافية مل��ا ج��اءت به
الديانات الساموية من ه��ذه االفكار
املوضة ووضع مساحيق التجميل وإقامة
العالقات املحرمة التي تؤدي بالبنات يف
دور املراهقة اىل اهلاوية ف��دوري كأم
اراقب افعال بنايت وأرشدهم اىل الطريق
السليم وكذلك بالنسبة ألبنائي اضع
هلم حدودا وخطوط محرا احصنهم هبا
من االنجراف مع هذه االفكار املنحرفة
ابدأ معهم منذ الصغر ال بعد ان يكربوا
فبعدها ال ينفع الندم .
وباهتاممك بزوجك واهتاممك بأطفالك
قد بنيت ارسة حتمدين بعد اهلل عليها
وتكوين اما مثالية ترضني اهلل ورسوله
وال بيته عليهم الصالة والسالم  ،ومن
خاللك عزيزيت ايتها االم والزوجة
الطيبة ومن خالل غريك من الزوجات
واألمهات الطيبات قد بنينا جمتمعا راقيا
ساميا بأخالقه الفاضلة التي أت��ى هبا
االسالم املحمدي الرشيف.
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اإلعالم

مهنة يخوضها
منيعرفمفرداتها
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االعالمي سواء أكان مسؤوال او أي درجة
وظيفية اعالمية جيب ان تتوفر فيه بعض
الصفات التي تساعده عىل اداء عمله
بنجاح وخيدم املؤسسة التي يعمل هبا
واالهم دائام القائد لذا هنالك بعض النقاط
املهمة املوكلة للمسؤول قبل االعالمي
جيب ان تتوفر فيه لنجاح املهمة االعالمية
 -1ت��ع��رف ع�لى ال��رس��ال��ة االع�لام��ي��ة
للمؤسسة لكل مؤسسة اهداف تعمل عىل
حتقيقها هذه االه��داف جيب ان تكون يف
صلب العمل االعالمي
 -2ح��اول إتقان العديد من املهارات
اإلعالمية
عليك ك��م��س��ؤول إع�لام��ي ان تكون
ملام ملعظم املهارات اإلعالمية املختلفة
كالتصوير الفوتوغرايف والفيديو والكتابة
األخ��ب��اري��ة وال��ت��ص��م��ي��م وامل���راس�ل�ات
الصحفية وك��ت��اب��ة ال��ت��ق��اري��ر وإع���داد
املطبوعات بأنواعها كالكتب واملجالت
والربوشورات وغريها.
وهذا ال يعني أن تقوم بعملها بنفسك،
ولكن يتوجب عليك معرفة يشء عن
كل يشء يف املجال اإلعالمي ،ألن هذا
سيساعدك عىل ممارسة عملك بسهولة
 -3التميز بمهارات إعالمية حمددة
التميز بمهارة اعالمية حم��ددة تساعدك
كاعالمي وكمسؤول يف اتقاهنا وبالتايل

االبداع فيها
 -4اح�������رص
ع�لى تلبية ت��وق��ع��ات
مسؤولك املبارش وزمالئك
جي��ب ان ت��ك��ون م��وف��ق��ا يف تلبية
تعليامت مديرك املسؤول املبارش وتعليامت
املسؤول من قبل االعالميني وان تكون
هنالك تواصل قائم عىل التفاهم املهني
لغرض نجاح العملية االعالمية
 -5العمل اجلامعي ثم العمل اجلامعي
.كونك املسؤول اإلعالمي الوحيد ال
يعني أنك ستكون ق��ادر ًا عىل عمل كل
يشء ،وال يعني أيض ًا أنك الوحيد الذي
يفهم هذا املجال بشكل كامل.
لذلك ال تستهن بمشاركة زمالئك يف
التخطيط والتنفيذ لألنشطة اإلعالمية،
والتي ع��ادة ماترتبط بشكل كبري بعمل
األقسام األخرى داخل املؤسسة.
 -6احرص عىل التجديد ومواكبة العرص
مفهوم طبيعة عمل املسؤول اإلعالمي
يتطور دائام تبع ًا لتطور وسائل اإلعالم،
لذلك جيب عليك أن ت��داوم عىل تطوير
مهاراتك بام يواكب التطورات الرسيعة يف
هذا املجال.
 -7تريث يف اختاذ القرار
اياك ان تتخذ أي قرار فيه تغيري للعمل
يف املؤسسة وبرسعة دون دراسة او التأين

فيه فان هكذا قرارات يكون اثرها السلبي
فادحا يف العمل االعالمي  ،نعم التغيري
رضوري عندما يكون هنالك تراجع يف
العمل االعالمي فيكون التغيري ٍ
بتان
 -8العالقات الواسعة رضورية
اح��رص دائ� ً
ما عىل أن تكون ممن يبنون
جسور التواصل مع اآلخرين سواء داخل
املؤسسة أو خارجها .فللعالقات مع
اجلهات اإلعالمية املختلفة كالصحف
واإلذاعات والقنوات التلفزيونية خمتلفة
التوجهات واالهتاممات أثر اجي��ايب عىل
أدائ���ك ،وه��ذا يمنح أيض ًا فرص ًا أكثر
ل��وص��ول اس��م مؤسستك ألك�بر رشحية
ممكنة من اجلمهور.
 -9الشهرة للجميع
أي نجاح يكتب للمؤسسة االعالمية
جيب ان يسجل باسم اجلميع بالرغم من
ان مسؤولية املسؤول اكرب من االعالمي
نفسه ولكن بالتكاتف والعمل اجلامعي
ظهر هذا االنجاز فلتكن الشهرة للجميع
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الصحفية الطويلة.
ُي��ل��م ه���ذا ال��ك��ت��اب بجميع ج��وان��ب
الصحافة ،ب��د ًءا من القواعد واملهارات
الصحفية وطريقة الوصول عىل مصادر
امل��ع��ل��وم��ات ،ك�ما ي��ق��دم جم��م��وع��ة من
التجارب التى تبني كيف يتم التعامل
م��ع امل��ص��ادر الصحفية ،باإلضافة إىل
حديثه عن الكتابة اإللكرتونية واملهارات
االستثنائية التى تتطلبها.
 -2كتاب ” صناعة اخل�بر ىف كواليس
الصحافة االمريكية”
يعترب من أهم الكتب الصحفية املوجودة
نظرا لقوته املعرفية ،فبالرغم
حول العاملً ،
من قدم تأليفه مقارنة بتطور الصحافة إال

أنه ال يزال رائدً ا ىف جماله.
قام الكاتب الصحفى االمريكى “جون
ماكسويل هاملتون” بتأليفه ،وي��روى
فيه جتربته طوال سني عمله ىف كواليس
املؤسسات اإلعالمية الكربى ىف الواليات
املتحدة االمريكية.
ويمتاز هذا الكتاب بأنه يأخذ القارئ ىف
رحلة إىل عامل الصحافة امليلء باألرسار
الرائعة ،كام يوضح كثريا من املواقف
التى مر هبا طوال فرتة حياته الصحفية،
باإلضافة إىل ذك��ره إىل سلبيات مهنة
الصحافة واآلث��ار التى ترتكها ىف حياة
الصحفى الشخصية.
 -3كتاب “تغطية االحتاد األوروبى”
الكتاب عبارة عن دليل يغطى كافة البلدان
األوروب��ي��ة م��ن إن��ت��اج مؤسسة اجل��وار
اإلعالمى بتمويل االحتاد األوروبى.
كام ُيعد خريطة معلوماتية خمتصة بدول
االحت��اد األوروب���ى ،كام يوضح طريقة
تغطية األح����داث ه��ن��اك وم���ا هل��ا من
خصوصيات ،باإلضافة إىل تقديمه كثريا
من الروابط ملصادر املعلومات ومراكز
البيانات املتعلقة باالحتاد.

او حيور جزء منه  ،اضافة اىل املصاريف
االخرى اخلاصة بكادر العمل واالجهزة
االلكرتونية وال��وق��ت ال��ذي تستغرقه
هكذا برامج لعرضها السيام املسجلة
ف��ن��رى برناجما نصف س��اع��ة استغرق
تسجيله اسبوعا او حتى اكثر .
املعادلة التي تايت بثامرها هي هل كان
يف حسابات االخ��وة القائمني عىل هذه
الفضائيات م��دى تاثري براجمهم هذه
وهل يتناسب التاثري مع حجم االموال
املرصوفة ؟ ،فالكثري منا يتابع برامج
يراها ضعيفة وركيكة ولكنه يلتفت اىل
ستوديو والعاملني فيه
ديكور اال	
فيضع يف حساباته االموال املرصوفة التي
ال تتفق والفائدة املرجوة من الربنامج ،

هذه املعادلة مهمة بالنسبة للفضائيات
االس�لام��ي��ة اك��ث��ر م��ن ب��اق��ي الصنوف
الن تلك الصنوف مدعومة من اموال
احلكومة او االثرياء او االجندة السياسية
اخلبيثة فالتبايل باالموال املرصوفة ولدهيا
منفذ .
اما بالنسبة لالسالمية فيجب ان تكون
دقيقة يف رصف هذه االموال عىل الربامج
 ،ويفضل هلا ان ختصص وحدة استطالع
ومتابعة جمهولة اهلوية ملعرفة مدى تقبل
هذا الربنامج او ذاك الربنامج  ،نعم قد
تكون املعلومات التي يقدمها الربنامج
رائعة لكن مقدم الربنامج غري موفق ،
او وقت الربنامج غري سليم ،او فقرات
الربنامج مبعثرة  ،وهكذا .

االطالع والقراءة مهمة لالعالمي
جي��ب ان يكون االع�لام��ي مطلعا عىل
التطور االعالمي يف العامل وه��ذا يلزمه
بمتابعة املكتبات العاملية التي تنرش احدث
االص��دارات وبام انك اعالمي فالكتب
االعالمية تكون رضورية لك وهذه ثالثة
كتب حتفز وتساعد االعالمي عىل النجاح
يف مهنته
 -1كتاب ” الصحفى العاملى”
يعد هذا الكتاب كنزا لكل الصحفيني
املتدربني واملحرتفني ً
أيضا وملن يامرسون
الكتابة الصحفية.
كتبه اإلعالمي “دافيد راندال” بأسلوب
مميز ،حيث مجع فيه كل ما يعرفه حول
ح��رف��ة الصحافة ان��ط�لا ًق��ا م��ن خربته

حسابات برنامج

املسؤولون عىل القنوات الفضائية هلم
رسالة يريدون ان يوصلوها اىل املتلقي
( بغض النظر عن ماهية هذه الرسالة )
 ،وطاملا ان اغلب وسائل االع�لام هي
ليست ربحية لذا جيب ان تكون دقيقة يف
اختيار املادة التي تعرضها للمتلقي من
حيث املعلومة واالموال املرصوفة وقوة
تاثريها .
سنتحدث ع��ن ال�برام��ج احل��واري��ة او
الثقافية وم��ا ع�لى شاكلتها  ،الالفت
للنظر الديكور ال��ذي خيصص لغرفة
استوديو الربنامج حيث االثاث الفاخر
واالشكال الرائعة التي تدل عىل حجم
االم��وال املرصوفة عليها  ،هذا االثاث
قد يستخدم ملرة واحدة ومن ثم اما هيمل
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ُ
تراث العلماء
كتاب «بصائر الدرجات»..
ّ
سل ٌم معرفي يرتقي َ
بك نحو أهل البيت
تب املعتربة التي يزْ دهي بها الرتاث ال�شيعي؛ كتاب (ب�صائر الدرجات) للثقة اجلليل
ْ
من ب ِ
ني ال ُك ِ
واملحدث النبيل �أبي جعفر حممد بن احل�سن بن فروخ "ال�صفار" (ت  290هـ) من �أ�صحاب الإمام
ُ
يتناول ف�ضائل �آل حممد (�صلوات اهلل و�سالمه
احل�سن الع�سكري (عليه ال�سالم) ،وال��ذي
عليهم) ،وقدّ مه وع ّلق عليه العالمة احلجة مريزا حم�سن "كوجه باغي".
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ال���ع���ل���م���اء ورث����ة
الأن���ب���ي���اء وذل���ك
�أن الأن���ب���ي���اء مل
ي����ورث����وا دي���ن���ار ًا
وال دره��م�� ًا و�إمن��ا
ورثوا �أحاديث من
�أح��ادي��ث��ه��م فمن
اخ��ذ ب�شيء منها
ف��ق��د اخ����ذ ح��ظ�� ًا
وافر ًا..

الكتاب من األصول املعتربة واملعتمدة
و ُيعدُّ
ُ
العلامء
عند الشيعة اإلمامية ،نسب ًة ملا ذك��ره
ُ
األعالم يف اعتامده كمصدر مهم ،حيث يقول
ُ
النجايش :أخربنا أبو عبد اهلل ابن شاذان قال
حدثنا أمح��د بن حممد بن حييى عن أبيه عنه
(الصفار) بجميع كتبه وببصائر الدرجات،
وقال الشيخ يف الفهرست أخربنا احلسني بن
عبيد اهلل عن أمحد بن حممد بن حييى عن أبيه
عنه.
ويقول :العامل اجلليل السيد حممد باقر اجليالين
األصفهاين امللقب بحجة االسالم يف رسالته
يف العدة يف رشح كالم الفاضل األسرتابادي:
الصفار الذي هو من أعاظم املحدثني والعلامء
وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات ونحوه.
وابتدأ املحدّ ث الصفار (قدس رسه) كتابه يف
ذكر األحاديث ال��واردة عن الرسول األكرم
(صىل اهلل عليه وآله) يف طلب العلم وفضيلته،
حيث يروي الصفار :حدثنا حممد بن حسان
ع��ن حممد ب��ن ع�لي ع��ن عيسى ب��ن عبد اهلل

العمرى عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال طلب
العلم فريضة من فرائض اهلل.
وروى ايض ًا :حدّ ثنا أمحد بن حممد عن احلسني
بن السعيد عن محاد بن عيسى عن عبد اهلل بن
ميمون القداح عن أيب عبد اهلل عن أبيه (عليه
السالم) قال؛ قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) :من سلك طريقا يطلب فيه علام سلك
اهلل تعاىل به طريقا إىل اجلنة وان املالئكة لتضع
أجنحتها لطالب العلم رضا به وانه ليستغفر
من يف الساموات ومن يف األرض حتى احلوت
يف البحر وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر
عىل سائر النجوم ليلة البدر وان العلامء لورثة
األنبياء؛ ان األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا
إنام ورثوا العلم.
وعنه ايض ًا :حدثنا أمحد بن حممد عن احلسني
بن السعيد عن حممد بن احلسني بن صغري
عمن حدثه عن ربعي بن عبد اهلل عن أيب عبد
اهلل (عليه السالم) أنه قال :أبى اهلل ان جيرى
األشياء اال باألسباب فجعل لكم سبب ًا رشحا

وجعل لكم رشحا علام وجعل لكل علم
بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من
جهله ذلك رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) ونحن.
وروى ايض ًا :حدثنا أمحد بن حممد عن
احلسن بن عيل بن فضال يرفعه إىل أبى
عبد اهلل (عليه السالم) قال إن العلامء
ورثة األنبياء وذلك أن األنبياء مل يورثوا
دينار ًا وال درمه ًا وإنام ورثوا أحاديث من
أحاديثهم فمن اخذ بيشء منها فقد اخذ
حظ ًا واف��ر ًا فانظروا علمكم هذا عمن
تأخذونه فان فينا يف كل خلف عدو ً
ال
ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال
املبطلني وتأويل اجلاهلني.
حدثني عيل بن حسان عن عيل بن عطية
الزيات يرفعه إىل أمري املؤمنني (عليه
السالم) ق��ال :ق��ال عيل بن أيب طالب
عليه السالم ان هلل هنرا دون عرشه ودون
النهر الذي دون عرشه نور من نوره وان
يف حافتي النهر روح�ين خملوقني روح
القدس وروح من ام��ره وان هلل عرش
طينات ،مخس من نفح اجلنة ومخس من
األرض وفرس اجلنان وفرس األرض ثم
قال ما من نبي وال من ملك من بعد جبله
اال نفخ فيه من الروحني وجعل النبي
(صىل اهلل عليه وآله) من إحدى الطينتني
فقلت أليب احلسن عليه السالم ما اجلبل
قال اخللق غرينا أهل البيت فان اهلل خلقنا
من العرش الطينات مجيعا ونفخ فينا من
الروحني مجيعا فاطيبهام طيب ًا وروى غريه
عن أيب الصامت قال طني اجلنان جنة

هوية امل�ؤلف:

عدن وجنة املأوى والنعيم والفردوس
واخللد وطني األرض مكة واملدينة وبيت
املقدس واحلرية.
ويقسم الصفار كتابه إىل أبواب عديدة،
ّ
ومنها (باب يف خلق أبدان األئمة ـ عليهم
السالم ـ ويف خلق أرواحهم وشيعتهم)،
ويروي فيه :حدثني أمحد بن حممد عن
أيب حييى الواسطي عن بعض أصحابنا
قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :خلقنا
من عليني وخلق أرواحنا من فوق ذلك
وخلق أرواح شيعتنا من عليني وخلق
أجسادهم من دون ذلك فمن اجل تلك
القرابة بيننا وبينهم قلوهبم حتن إلينا .
وباب (يف أئمة آل حممد عليهم السالم
اهنم اهلادون هيدون
إىل م��ا ج��اء ب��ه النبي ص�لى اهلل عليه
وآل��ه وس��ل��م) و ب��اب (يف األئ��م��ة اهنم
الصادقون) وباب ( فيه الفرق بني أئمة
العدل من آل حممد عليهم السالم وأئمة
اجلور من غريهم بتفسري رسول اهلل ص
واألئمة) و(باب امر النبي ص باإليامن
بعىل ع واألئمة من بعده وما أعطوا من
العلم والتسليم هلم عليهم السالم)،
وباب يف األئمة اهنم حجة اهلل وباب اهلل
ووالة امر اهلل ووجه اهلل الذي يؤتى منه
وجنب اهلل وعني اهلل وخزنة علمه ،وباب
ما خص اهلل به األئمة من آل حممد ص
عليهم أمجعني ووالية املالئكة.
وحدّ ثنا أمح��د ب��ن حممد ع��ن حممد بن
إسامعيل بن بزيع واحلسني بن سعيد عن
حممد بن الفضل عن أيب الصباح الكناين

عن أيب جعفر عليه السالم قال سمعته
يقول واهلل ان يف السامء لسبعني صنفا من
املالئكة لو اجتمع عليهم أهل األرض
كلهم حيصون عدد كل صنف منهم ما
احصوهم واهنم ليدينون بواليتنا.
كام ورد يف الكتاب باب النوادر يف األئمة
عليهم ال��س�لام وأعاجيبهم ،وي��روي
الصفار :حدّ ثنا العباس بن معروف عن
محاد بن عيسى عن حريز عن فضيل بن
يسار عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال إن
عيل بن احلسني اوتى بعسل فرشبه فقال
واهلل انى ال علم من أين هذا العسل وأين
ارضه وانه ليمتار من قرية كذا وكذا.

(حممد بن احل�سن ال�صفار ابن فروخ ال�صفار �أبو جعفر الأعرج موىل عي�سى بن مو�سى
ابن طلحة بن عبيد اهلل ابن ال�سايب بن مالك بن عامر الأ�شعري).
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بهاء الدين علي بن عبد الكرمي
النيلي من علماء القرن التا�سع
ال��ه��ج��ري ومل ت��ع��رف بالدقة
تاريخ والدت��ه ووف��ات��ه ولكنه
�أ���س��ت��اذ �أح��م��د ب��ن فهد احللي
امل��ت��وف��ى ���س��ن��ة  841للهجرة
وقد �أدرك �أواخ��ر حياة فخر
املحققني اب��ن العالمة احللي
املتوفى �سنة  771للهجرة وهو
من تالميذه.
نسبته :النييل منسوب إىل النيل وهي مدينة
بني بغداد والكوفة وقد بناها احلجاج
ولقب بالنجفي أيض ًا حيث قصد النجف
وسكنها لتحصيل العلم.
مل يكن السيد عبد الكريم من علامء الفقه
واألصول فحسب بل ختصص يف علوم
كثرية و هلذا فقد أطلق عليه عدة ألقاب
منها :العالمة ،الفقيه ،املتكلم ،املفرس،
الرجايل ،النسابة.
وكانت له حمبة خاصة بوالية وإمامة إمام
العرص احلجة ابن احلسن عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف وقد بدا هذا واضح ًا يف
مؤلفاته.

و من مجلة مفاخر السيد عبد الكريم أنه
تسنم منصب النقابة وكان من مجلة العلامء
الذين حتملوا مسئولية مجيع السادات ممن
كانوا يعيشون يف مدينته وكان مرجع ًا حلل
االختالفات بينهم وملجأ للمساكني منهم
وهلذا املنصب قيمة معنوية كبرية ويعهد
عادة إىل أكرب شخص من األرس اهلاشمية
من حيث العلم والتقوى والتدين.
أساتذته /ونذكر منهم:
 - 1فخر املحققني ابن العالمة احليل
 - 2السيد عبد الكريم بن عبد احلميد
النييل والده
 - 3السيد عبد احلميد بن عبد اهلل النييل
جده
 - 4السيد عميد الدين بن حممد
 - 5السيد ضياء الدين أخو السيد عميد
الدين
 - 6الشهيد حممد بن مكي الشهيد األول
مؤلف كتاب اللمعة الدمشقية
تالمذته /ومنهم:
 - 1أمحد بن فهد احليل املتوىف سنة 841
للهجرة.
 - 2العامل الكبري الشيخ حسن بن عيل
املعروف بابن عرشة.

 - 3الفقيه الكبري الشيخ حسن بن سليامن
مؤلف كتاب خمترص البصائر.
 - 4السيد مجال الدين بن أعرج العميدي
ال��ذي أكمل كتاب الرجال للسيد عبد
ال��ك��ري��م و أض���اف إل��ي��ه ب��ي��ان أح���وال
معارصيه.
مؤلفاته:
 - 1منتخب األنوار املضيئة الذي عرب عنه
الشيخ آقا بزرگ بالغيبة.
 - 2اإلن��ص��اف يف ال���رد ع�لى صاحب
الكشاف.
 - 3ب��ي��ان اجل���زاف يف تبيان ان��ح��راف
صاحب الكشاف.
 - 4إيضاح املصباح ألهل الفالح ،وهو
رشح املصباح الصغري للشيخ الطويس.
 - 5رسور أهل اإليامن يف عالمات ظهور
صاحب الزمان وحيتمل أن يكون هذا
الكتاب خالصة لكتاب السلطان املفرج
عن أهل اإلي�مان وال��ذي هو لغري السيد
عبد الكريم.
 - 6كتاب يف علم الرجال و قد قام بإمتامه
تلميذه مجال الدين بن أعرج بطلب منه.
 - 7األنوار اإلهلية يف احلكمة الرشعية.

دور علماء الشيعة
في ازدهار علم اللغة

من ّ
املؤكد تارخيي ًا وال��ذي وصل إلينا،
أن للعديد من علامء الشيعة دور هام
وحموري يف ازدهار علوم اللغة العربية،
ومل يقترص دوره��م عىل علوم الفقه،
فض ً
ال عن دورهم يف علوم مثل الطب
والفلك ،ونذكر منهم:
 .1أب��و عبد ال��رمح��ن اخلليل ب��ن أمحد
ال��ب�صري ال��ف��راه��ي��دي األزدي :سيد
أهل األدب ،هو ّأول من ضبط اللغة
وأول من استخرج علم العروض إىل
ّ
الوجود ،فهو أسبق العرب إىل تدوين
اللغة وترتيب ألفاظها ع�لى ح��روف
املعجم فأ ّلف كتابه «العني» مجع فيه ما
كان معروف ًا يف أ ّيامه من ألفاظ اللغة
وأحكامها ،وقواعدها ،ور ّت��ب ذلك
عىل حروف اهلجاء ،لك ّنه رتّب احلروف
حسب خمارجها من احللق ،فاللسان،
فاألسنان ،فالشفتان ،وبدأ بحرف العني
وس ِّمي
وختمها بحروف الع ّلة «واى» ُ
بأول لفظ من ألفاظه.
الكتاب ّ
وكان الكتاب خمطوط ًا عزيز النسخة،
لك ّنه رأى النور أخ�ير ًا وطبع حم ّقق ًا .مل
يشك أحد من علامئنا ّ
أن اخلليل كان
شيعي ًا وعن املرزباين أنّه ولد عام مائة
ّ

من اهلجرة وت��ويف سنة  170أو 175
وقال ابن قانع أنه يّ
توف سنة  1602قد
حممد
أ ّلف كتاب ًا يف اإلمامة ،أورده بتاممه ّ
بن جعفر املراغي يف كتابه واستدرك
عليه ما مل يذكره وسامه «اخللييل» قال
حممد :أبو
حممد بن جعفر بن ّ
النجايش ّ
الفتح اهل��م��داين ال��وادع��ي امل��ع��روف بـ
«املراغي» كان يتعاطى الكالم ،له كتاب
خمتار األخبار ،كتاب اخللييل يف االمامة،
وكتاب ذكر املجاز من القرآن.
قال الع ّ
المة يف اخلالصة :كان اخلليل
بن أمحد أفضل الناس يف األدب وقوله
�ج��ة فيه واخ�ت�رع علم ال��ع��روض،
ح� ّ
إمامي
وفضله أشهر من أن يذكر وكان
ّ
املذهب.
وقال ابن داود :اخلليل بن أمحد شيخ
الناس يف علوم األدب فضله وزهده
إمامي املذهب.
أشهر من أن خيفى ،كان
ّ
 -2أبان بن تغلب بن رباح ُ
اجل َريري:
م��ن أص��ح��اب الباقر وال��ص��ادق ،قال
القراء،
النجايش :كان قارئ ًا من وجوه ّ
فقيه ًا ،لغوي ًا ،سمع من العرب وحكى
عنهم وق��ال ياقوت :ذك��ره أب��و جعفر
الطويس يف مصن ّفي االمامية .وقال :هو

ثقة جليل القدر عظيم املنزلة وقال :كان
قارئ ًا ،فقيه ًاُ ،لغو ّي ًا ،نبيه ًا ثبتا.
 -3ابن محدون النديم :شيخ أهل اللغة
ووجههم و ُاستاذ أيب العباس ثعلب.
حممد بن احلسن بن دريد
 -4أبوبكر ّ
األزدي :األدي���ب اللغوي ،صاحب
اجلمهرة يف اللغة مات هو وأبو هاشم
اجلبائي يف يوم واحد فقال الناس :مات
ّ
علم اللغة والكالم .أ ّلف كتاب «مجهرة
اللغة» عىل منوال «العني» واخترصه
الصاحب اّ
وسمه «جوهرة اجلمهرة».
 -5الصاحب بن عباد :عظيم الشأن،
جليل القدر يف العلم واألدب ،وأ ّلف
الصدوق ( 306ـ  )381كتابه عيون
أخبار الرضا ـ عليه السالم ـ ألجله،
وم��ن كتبه يف اللغة« :املحيط» عرش
جملدات وقد عرفت تلخيص اجلوهرة.
تشيعه فحدّ ث عنه وال حرج .
وأ ّما ّ
وكم له من قصائد يف مدح أهل البيت
نذكر منها ما ييل:
أمل تعلموا ّ
ان الويص هو الذي
أتى الزكاة وكان يف املحراب
أمل تعلموا ّ
ان الويص هو الذي
حكم الغدير له عىل األصحاب
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منذ سقوط طاغية ال��ع��راق انترشت
يف العراق ظواهر خمتلفة بني السلبية
واالجي��اب��ي��ة وع�لى خمتلف االص��ع��دة ،
والبعض منها دخ��ل للعراق بشكل
عشوائي  ،ومن بني تلك الظواهر ظاهرة
الستوتة  ،التي مل تكن معروفة حتى يوم
السقوط لربام نراها عندما يكون هنالك
خرب عن اهلند مثال  ،الن هذه الستوتة
توحي اىل الفقر وليس اىل الغنى .
ان��ت�شرت يف ال��ع��راق بشكل كثيف
وخمتلف من حمافظة اىل اخ��رى ولكن
العجيب فيها اهنا متعددة االستعامل
ولكل اخلدمات  ،فتارة نراها خمصصة
لنقل الركاب بعدما ما يقوم سائقها
بتحوير عربتها بشكل يسمح للمواطن
اجللوس فيها  ،والبعض منهم جعلها
خطوط لنقل الطلبة .
وهناك من جعلها حمل جت��اري متنقل
خيتلف حسب نوع البضاعة منها لبيع
الغاز ومنها لبيع املاء ارو ومنها لبيع
اخلرضوات والرقي .
واخر ما شاهدت ان هنالك من صممها
عىل شكل مكتبة لبيع الكتب  ،وهي بني

هذا وذاك نجدها تارة تلتزم باالشارات
املرورية وتارة اخرى هلا مطلق احلرية ،
االغلب فيها ليست هلا ضوابط مرورية
او اوراق ثبوتية  ،اضافة اىل من يقودها

الي��ك��ون خاضعا الي رشط وحتى
لرشط العمر .
بعض هذه الستوتات نجد عليها رقم
مروري اسود والبعض منها بل االغلب
منها بال رقم .

نعم هنالك من يستخدمها استخداما
سيئا ويكون عبثيا يف الشارع بل ان
البعض ممن امتهن رشاء االجهزة املنزلية
القديمة متجوال بني االزقة والشوارع
يقوم يف بعض االح��ي��ان ب��اع�مال غري
مقبولة .
ضايقت الستوتة سيارة احلمل ( 1طن)
حيث انه سائقها يستطيع املرور من أي
ش��ارع م��ن غ�ير معوقات ع�لى عكس
سيارات البيك اب.
الشباب الذي يعجز عن اجياد فرصة
عمل يرى ان الستوتة اق��رب واقرص
طريق للعمل بل البعض من اصحاب
االم��وال يقومون باستئجار ستوتات
باجر يومي ملن يريد العمل وغري قادر
عىل الرشاء

ظواهر اجتماعية

المغسلة والصابونة

من اهم ما يميز الزوجة امللتزمة بنظافة منزهلا هي املغسلة
وملحقاهتا  ،ومجاهلا او نظافتها من االمور التي تبعث االرتياح
عىل النفس عند استخدامها ففي الوقت الذي تعلم االبناء
بان حيافظوا عىل نظافة املغسلة كأن يقوموا بتنظيفها من بقايا
االكل دائام  ،وان تكون حريصة عىل استخدام املعطرات
تنبيه اىل من قد تغفل المر قد ال ترى
ان��ه مهم  ،اال وه��و نرش املالبس بعد
غسلها  ،فالبعض منهن يقمن بنرش
الغسيل يف احلديقة او عىل السطح مع
وج��ود منازل اعىل من منزهلم فتكون
هذه املالبس السيام النسائية عىل مرأى
اجلار وهذا امر حيتاج اىل حتذير وتدبري ،
فاما نرشها ونرش الرشاشف مثال عليها
او اختيار مكان ال تكون هنالك رشفية
عليه  ،واالفضل ان كان وضع العائلة
امل��ادي ميسورا هو استخدام الغسالة
التي فيها خدمة التنشيف حتى تتجنب
هذه الظاهرة.
وأما من تعتقد انه امر غري مهم فهذا
خطا فادح اليكم هذه القصة احلقيقية:
ذكر (ابن بطوطة) ان بعض أهل التاريخ
ذك��روا ان مسجد بلخ بنته ام��رأة كان
يسمى
زوجها أمريا بلخ لبني العباس ّ
داود بن عيل (*) ،فاتفق أن اخلليفة
غ��ض��ب م���رة ع�لى أه���ل ب��ل��خ حل��ادث
أحدثوه فبعث إليهم من يغرمهم مغرما
فادحا  ،فلام بلغ إىل بلخ أتى نساؤها
وصبياهنا إىل تلك امل���رأة ال��ت��ي بنت
املسجد  ،وهي زوج أمريهم  ،وشكوا
حاهلم وما حلقهم من هذا املغرم ،فبعثت

لتبقى رائحتها طيبة .
االمر االخر ازالة رغوة الصابون والدهون من مقبض احلنفية
بعد غسل اليدين حتى ال تلوث من يستخدمها بعدهم
واهم اداة للمغسلة هي الصابونة وحاويتها  ،فيفضل التي
تكون قاعدهتا مصفاة لتمنع جتمع املاء يف احلاوية وبالتايل
تصبح الصابونة عجينة  ،كام وان نوعية الصابون له دور مهم
يف اختيار اجليد الذي يزيل الدهون وما يتعلق باليد من اوساخ
.
وقبل ان تنتهي الصابونة يفضل استخدام احد الطريقتني
اما استخدام جديدة والصاق املتبقي من القديمة هبا  ،او
مجع البقايا الصابون يف قدح حتى تكون كتلة كبرية يمكن
استخدامها مرة اخرى .
املناشف او املحارم تكون معلقة بالقرب من املغسلة واالفضل
هي املحارم التي تستخدم ملرة واحدة ( الكلينكس) مع وجود
علبة نفايات بالقرب من املغسلة .

مراعاة الستر

إىل األم�ير ال��ذي قدم برسم تغريمهم
بثوب هلا مرصع باجلواهر قيمته أكثر
مما أمر بتغريمه  ،فقالت له  :اذهب هبذا
الثوب إىل اخلليفة  ،فقد أعطيته صدقة
عن أهل بلخ لضعف حاهلم .فذهب
به إىل اخلليفة وألقى الثوب بني يديه
وقص عليه القصة فخجل اخلليفة وقال
ّ
 :أتكون امل��رأة أكرم منا؟ وأم��ره برفع
املغرم عن أهل بلخ  ،وبالعودة إليها
لري ّد للمرأة ثوهبا  ،واسقط عن أهل بلخ
خراج سنة!
فعاد األم�ير إىل بلخ وأت��ى منزل املرأة
وقص عليها مقالة اخلليفة ورد عليها

الثوب  ،فقالت له  :أوقع برص اخلليفة
عىل هذا الثوب؟ قال  :نعم  ،قالت  :ال
ألبس ثوبا وقع عليه برص غري ذي حمرم
مني!! وأمرت ببيعه  ،فبني منه املسجد
ّ
بالكذان
مبني
والزاوية ورباط يف مقابلته ّ
 ،وه��و عامر حتى اآلن  ،وفضل من
الثوب مقدار ثلثه فذكر أهنا أمرت بدفنه
حت��ت بعض س���واري املسجد ليكون
خرج ،
هنالك رّ
متيسا إن احتيج إليه ّ
فأخرب تنكيز هبذه احلكاية فأمر هبدم
سواري املسجد فهدم منها نحو الثلث
ومل جيد شيئا فرتك الباقي عىل حاله.
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عرف عىل أنه الدمج بني حرفني يكون أحدمها
ُي ّ
ً
متحركا واآلخر ساكنًا ،ويتم اللفظ هبام عىل أهنام
حرف واحد مشدّ د ،وليس حرفني ،والنطق هبام
من خمرج واحد.
 يقرتن وج��ود حكم اإلدغ��ام بوجود النونالساكنة أو التنوين ،وينتفي بانتفائها.
ٌ
أحرف خاصة مجعها العلامء يف
وله يف هذه احلالة
كلمة واحدة هي (يرملون) ،وعىل ذلك تكون
أحرف اإلدغام عىل اعتباره أحد أحكام النون
الساكنة والتنوين هي :الياء ،وال��راء ،وامليم،
وال�لام ،وال��واو ،والنون ،و ُيش َ
رتط ألجل متام
احلكم أن تكون النون الساكنة يف آخر الكلمة
األوىل ،وحرف اإلدغام يف بداية الكلمة الثانية.
اً
مثل :فمن يعمل ،النون ساكنة  +الياء متحركة =
(فميعمل) بتشديد الياء.
إدغام فتصبح َّ
ولدينا اإلدغام بغنة وله أربعة حروف جمموعة
بكلمة (ينمو) ،فعدما نجد هذه احل��روف مع
تنوين أو نون ساكنة نبحث عن إدغام بغنة يف
الكلمة .أو :من رب��ه ،النون الساكنة  +الراء
(مر ِّبه) ،بتشديد الراء،
متحركة = إدغام ،فتصبح َّ
وهذا اإلدغام يسمى اإلدغام بغري غنة له حرفان
فقط وهي (ر +ل).

فروق لغوية
الشعور /ينبع من الداخل دون وجود عامل خارجي.
اإلح��س��اس /ينتج ع��ن عامل خ��ارج��ي ي��ؤ ّث��ر عىل
الشخص مثل اخلوف أو اللمس.

فن تدوير النفايات

يتج ُه العديد من أصدقاء البيئة منذ القدم إىل ابتكار عدة وسائل للحد
من املشكالت البيئية ومن ضمنها فكرة إعادة تدوير النفايات لتقليص
النفايات و محاية املوارد الطبيعية ،حيث أصبحت هذه الفكرة سمة من
سامت العرص احلديث يف وقتنا احلايل.

حكمة

قيل ألعرابية :ما اجلرح الذي ال يندمل؟
قالت :حاجة الكريم اىل اللئيم ،ثم ير ّده!.

الشهيد المفكر السيد محمد باقر الصدر والشيخ
سرهما)
محمد جواد مغنية ُ(ق ّدس ّ

مخاطر الجلوس الطويل في العمل

تتطلب طبيعة عمل البعض منا املكوث لساعات طويلة عىل الكريس خالل العمل,
و احلفاظ عىل وضع اجلسم املستقر ,بأقل قدر ممكن من احلركة ,و لكن ذلك يكلفنا
الكثري ,فهو يعرضنا ملخاطر صحية متعددة ,منها ما هو متعلق بالبنية العضلية و
العظمية للجسم ,بحكم وضع اجللوس الذي قد ال يكون صحيا ,و كذلك قلة
احلركة ,و منها ما يتعلق بالوظائف احليوية للجسم ,والتي تتأثر تأثرا كبريا هبذا
الوضع املستقر للجسم ,و من املخاطر التي قد تواجهنا بسبب اجللوس الطويل-:
انخفاض معدل عمليات األيض إىل أدنى مستواياته ,و مشاكل التمثيل الغذائي ,مما
يسبب السمنة وما يرتتب عليها من أخطار صحية أخرى.
التعرض للجلطات والسكتات الدماغية والقلبية ,فهذه الوضع املستقر يسبب
مخوال يف الدورة الدموية ,مما يزيد من خطورة اإلصابة هبذه املشاكل الصحية.
انخفاض حساسية األنسولني يف اجلسم ,مما يزيد من فرصة اإلصابة بداء السكري.
مشاكل يف البنية العضلية و العظمية ,بسبب قلة احلركة و وضع االستقرار.
مالحظة مهمة :يعتقد األشخاص الذين يقومون بإجراء التامرين الرياضية يف
ساعات الصباح قبل الذهاب إىل مكاتبهم ,أهنم يف مأمن من هذه األخطار ,و لكن
ذلك ليس صحيحا عىل أرض الواقع ,فالرغم من أن الرياضة مفيدة جدا ,وقد تقلل
من هذه األخطار ,ولكن مفعوهلا ,ال يستمر لساعات اجللوس الطويلة ,فرسعان ما
يتخلص اجلسم من أثرها بعد فرتة بسيطة ليعود إىل حالة الركود و االستقرار التي
جتعله معرضا للمخاطر السابقة.
احلل :ينصح األطباء و املختصون يف هذا املجال ,اللجوء للحركة املستمرة ,و القيام
بامليش ,أو صعود وهبوط السالمل كل  30-20دقيقة ,من أجل حتفيز عمل الدورة
الدموية ,و تنشيط عملية التمثيل الغذائي ,و يفضل التنقل بامليش الرسيع ,و كذلك
القيام بمجهود عضيل جيد خالل وقت اإلسرتاحة و التبديل ما بني وضع اجللوس
والوقوف بشكل مستمر.

قصص بهلول
ي���روى أن ه���ارون ال��ع��ب��ايس أراد
أن ي �وليّ أح��د قضاء بغداد فشاور
أصحابه فقالوا( :ال يصلح لذلك اال
وهب بن عمرو ) ،فاستدعاه.
وقال :يا أهيا الشيخ الفقيه! أع ّنا عىل
عملنا هذا .قال :بأي يشء ُاعينك.
ق��ال :بعمل القضاء .ق��ال :أن��ا ال
أصلح لذلك .قال :أطبق اهل بغداد
عىل أنك تصلح له .فقال :يا سبحان
اهلل! اين اعرف بنفيس منهم ،ثم إين
يف إخباري عن نفيس بأين ال أصلح
للقضاء ،ال خيلو أمري من وجهني:
إما أن أكون صادق ًا ،فهو ما اقول  ،أو
أن أكون كاذب ًا ،فالكاذب ال يصلح
هلذا العمل! .ق��ال :ان كان وال بد
فأمهلوين الليلة حتى أفكر يف أمري.
ف��أم��ه��ل��وه ..ف��خ��رج م��ن عندهم،
وطرح مشكلته عىل اإلمام الكاظم
(ع) فأمره بأن يتظاهر باجلنون ،اّ
فلم
أصبح يف اليوم الثاين جتانن وركب
قصبة ،ودخل السوق ،وكان يقول:
ط� ّ�رق��وا ،خ ّلوا الطريق ال تطؤكم
فريس .
فقال الناسُ :ج َّن هبلول.
جن
فقيل ذل��ك هل��ارون فقال :ما ّ
فر بدينه م ّنا ،وبقي عىل ذلك
ولكن ّ
إىل أن مات.

أعمال يدوية يمكن صناعتها بالبيت

بعودت ْك
أه ًال
ِ

حنان ناظم
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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 50_15
عاماً للتسجيل يف دورة محو االمية التي يقيمها املعهد مع بدء العطلة الصيفية للعام الدراسي2018_2017
علماً أن اخر موعد للتسجيل هو  2018/5/31لذا 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 07717964640/ 07801112651 -:
مالحظة  :التسجيل سيكون حصراً للمكفوفني من اهالي محافظة كربالء املقدسة ،وان املعهد سيأخذ على عاتقه توفري العديد
من الخدمات للدارسني كالنقل املجاني ومجانية التعليم فض ً
ال عن تقديم برنامج غذائي يف كل يوم دراسي.

