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كلمة التحرير

االخالق تتجلى عند المحنة

َل  ِّ ��َ� َعَلْي��ِه َما حمُ ��وَل َف��إِن َتَولَّوا َفإِنَّ سمُ ��وا الرَّ َ َوَأِطيعمُ ��وا اللَّ ��ْل َأِطيعمُ  قمُ
��وِل إِلَّ اْلَبَلغمُ  سمُ وا َوَما َعَل الرَّ َتدمُ ��وهمُ َتْ ِطيعمُ ْم َوإِن تمُ ْلتمُ ِّ ��ا حمُ ��م مَّ َوَعَلْيكمُ
اِت  اِلَ وا الصَّ ��مْ َوَعِملمُ وا ِمنكمُ ِذيَن آَمنمُ مُ الَّ اْلمُبنِيمُ }الن��ور/54{ َوَعَد اللَّ
ْم  َننَّ َلمُ َمكِّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَليمُ ْرِض َكَ� اْسَتْخَلَف الَّ م ِف اْلَ َلَيْسَتْخِلَفنَّهمُ
وَننِي  دمُ ن َبْعِد َخْوِفِه��مْ َأْمًنا َيْعبمُ م مِّ َلنَّهمُ َبدِّ ��ْم َوَليمُ ��ممُ الَِّذي اْرَتَض َلمُ ِديَنهمُ
وَن  ممُ اْلَفاِس��قمُ ْوَلئَِك همُ ��وَن ِب َش��ْيًئا َوَم��ن َكَفَر َبْع��َد َذلِ��َك َفأمُ كمُ ْشِ َل يمُ
ْم  كمُ وَل َلَعلَّ سمُ وا الرَّ َكاَة َوَأِطيعمُ وا الزَّ َلَة َوآتمُ وا الصَّ }النور/55{ َوَأِقيممُ
ْرِض  ْعِجِزيَن ِف اْلَ وا ممُ ِذيَن َكَف��رمُ َس��َبنَّ الَّ ��وَن }النور/56{ َل َتْ ْرَحمُ تمُ
وا  ِذي��َن آَمنمُ ا الَّ َ ��ارمُ َوَلبِْئ��َس اْلَِصريمُ }الن��ور/57{ َي��ا َأيهُّ ��ممُ النَّ َوَمْأَواهمُ
ْم َثَلَث  َم ِمنكمُ لمُ وا اْلمُ غمُ ِذيَن َلْ َيْبلمُ ْم َوالَّ ِذيَن َمَلَكْت َأْيَ�نمُكمُ ممُ الَّ لَِيْسَتْأِذنكمُ
ِهرَيِة َوِمن  َن الظَّ م مِّ وَن ثَِياَبكمُ اٍت ِمن َقْبِل َصَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضعمُ َم��رَّ
َناٌح  ْم َوَل َعَلْيِهْم جمُ ْم َلْيَس َعَلْيكمُ َبْعِد َصَلِة اْلِعَش��اء َثَلثمُ َعْوَراٍت لَّكمُ
ممُ  مُ َلكمُ مُ اللَّ َب��نيِّ ْم َع��َل َبْعٍض َكَذلَِك يمُ كمُ م َبْعضمُ ��وَن َعَلْيكمُ افمُ ��نَّ َطوَّ َبْعَدهمُ

مُ َعِليٌم َحِكيٌم }النور/58{  اْلَياِت َواللَّ

سورة النور
) 54 ( قل أطيعوا الل وأطيعوا الرسول أمر بتبليغ ما خاطبهم الل به عل

الكاي��ة مبالغة ف تبكيتهم فإن تول��وا فإن� عليه عل حممد صل الل عليه وآله ما 
ح��ل من التبليغ وعليكم ما حلتم من المتثال وإن تطيعوه تتدوا إىل الق وما 
عل الرسول إل التبليغ الواضح لا كلفتم فإن أديتم فلكم وإن توليتم فعليكم .

 ) 55 ( وع��د الل الذي��ن آمنوا منكم ليجعلنهم خلفاء بعد نبيكم ك� اس��تخلف 
وصاة النبياء عليهم الس��لم بعدهم وليمكنن لم دينهم الذي ارتض لم وهو 
اإلسلم وليبدلنهم من بعد خوفهم من العداء أمنا منهم يعبدونني ل يشكون 
ب ش��يئا ومن كف��ر ارتد أو كفر هذه النعمة بعد ذل��ك بعد حصوله فأولئك هم 
الفاس��قون الكاملون ف فس��قهم حيث ارتدوا بعد وض��وح المر وكفروا تلك 

النعمة العظيمة .
 ) 56 ( وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحون .

) 57 ( ل تس��بن الذين كفروا معجزي��ن ف الرض معجزين الل عن ادراكهم 
واهلكهم وقرئ بالياء ومأويم النار ولبئس الصري .

) 58 ( يا أيا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أي�نكم .
ف الكاف عن الصادق عليه السلم هي خاصة ف الرجال دون النساء قيل

فالنس��اء يس��تأذن ف هذه الثلث س��اعات قال ل ولك��ن يدخلن وخيرجن وف 
رواية أخرى هم الملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين ل يبلغوا 

اللم منكم الصبيان من الحرار .
ف الكاف عن الصادق عليه الس��لم قال ليستأذن الذين ملكت إي�نكم والذين 
ل يبلغ��وا اللم منكم ثلث مرات ك��� أمركم الل قال : ومن بلغ اللم فل يلج 
عل أمه ول عل أخته ول عل خالته ول عل من سوى ذلك إل بإذن ول تأذنوا 

حتى يسلم فإن السلم طاعة لل - عز وجل.

تفسيرالسورة

ل يمكن لنا ان نعلم ان هذا الشخص او ذاك حيمل اخلقا عالية من خلل النظر اليه فقط ، نعم اننا نحمل النسان 
عل مبدا العدالة ول نشكك فيه ولكن الذي يفتخر ب� حيمل من مفردات اخلقية عليه ان يطبقها عل ارض الواقع 

حتى يؤكد خلقه العايل، بعض الحيان يبادر النسان لثبات خلقه من خلل اليثار ، وف بعض الحيان يعيش 
حمنة تتطلب منه حسن تدبره وقوة عقله وسعة صدره ، والهم ان ل يقرتف صغائر المور بحجة اهنا ل تؤثر .

اليوم نعيش ف العراق ظروفا خاصة وان كانت الغمة الكربى ولل المد انتهت ال وهي عصابة داعش ال 
اننا مقبلون عل النهوض هبذا البلد ف بقية جمالت الياة سياسيا اقتصاديا اجت�عيا ، وهذا يتطلب منا ان 
نحسن الترصف وفق العايري الخلقية السليمة التي هي من صلب الشارع السلمي وبخلفه فاننا سنزيد 
الحنة ونضع العراقيل امام اليض قدما نحو الفضل ، ولننا مقبلون عل النتخابات وهذا يتطلب منا ان 

نحسن الترصف ف التعامل معها بغية السري بالبلد نحو بر المان ولتكن لك بصمتك ف مسري بلدك
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بمشاركة دولية .. العتبة الحسينية تكشف عن 
)12( فائزا في مسابقة »بصمة« الثقافية االولى

الشروع بأعمال الهيكل السفلي لبرج المراقبة
 في مشروع مطار كربالء  الدولي 

يا كاظم الغيظ... وسراج الدياجير

كربالء في الوثائق العثمانية 
للفترة ) 1845 -1895م(



ف  الصاف  احد  السيد  س�حة  تطرق 
رجب   26 ليوم  الوىل  اجلمعة  خطبة 
الشيف  الصحن السيني  الصب ف 
اىل ذكرى يوم البعث النبوي وقد اشار 
التهنئة  بعد  فيها  جاء  رائعة  مفاهيم  اىل 

والتربيكات:
سنذكر بعض اليات الشيفة ف ذلك 
عن  ورد  م��ا  بعض  ع��ل  نعطفها  ث��م 
السلم(  )عليه  العابدين  زين  الم��ام 
وآله  عليه  الل  النبي )صل  ف شخصية 

وسلم(..
َو  )همُ  : الثانية  الية  ف سورة اجلمعة ف 
و  ْم َيْتلمُ وًل ِمْنهمُ يِّنَي َرسمُ مِّ الَِّذي َبَعَث ِف المُ
ْم اْلِكَتاَب  همُ ممُ َعلِّ يِهْم َويمُ َزكِّ َعَلْيِهْم آَياتِِه َويمُ
َواْلِْكَمَة َوإِْن َكانمُوا ِمْن َقْبلمُ َلِفي َضلٍل 

بنٍِي )2(. ممُ
وجازتا  عل  الشيفة  الية  هذه  طبعًا 
الدقة  غاية  ف  أمور  عل  الضوء  تسّلط 
اراده��ا  التي  البعثة  هذه  ان  والمهية 
ف  بعث  الذي  هو  وتعاىل  سبحانه  الل 

الميني رسولً  منهم..
ل  اي  الفهوم  بالعنى  ليست  المّية 
جناية  ه��ذه  والكتابة  ال��ق��راءة  يعرف 
وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عل  تارخيية 
عن  عاجزًا  يكون  ان  وحاشاه  وسلم( 
القراءة والكتابة، »المينّي« يعني الذين 

ل ينزل فيهم كتاب س�وي..

العابدين  زين  الم��ام  عن  ورد  ايضًا 
)عليه السلم( ف شخصية النبي )صل 
الصحيفة  ف  وسلم(  وآل��ه  عليه  الل 
التي  الدعية  مجلة  ومن   ، السجادية 
للنبي  الدعاء  هو  السلم(  )عليه  بينها 

)صل الل عليه وآله وسلم(..

ذكرها  التي  الشيفة  البداية  لحظوا 
المام السجاد )عليه السلم(، لحظوا 
اخواين من مجلة الّنة التي منها الل علينا 
ولذلك  الباركة،  النبوية  البعثة  هي 
لحظوا جزء من التحميد لل عز وجل

ال��شي��ف كأنه مج��ع بني  ال��دع��اء  ه��ذا 

المد وذكر النبي ف عبارة واحدة..
قال المام )عليه السلم( ف هذا الدعاء 
َعَلْيَنا  َمنَّ  الَِّذي  ْمدمُ للِ  : )َواْلَ الشيف 
وَن  دمُ َوآلِِه  َعَلْيِه  ٱللمُ   ٰ َصلَّ ِه  َنبيِّ ٍد  َحمَّ بِممُ
ْدَرتِِه  الَِفِة، بِقمُ وِن ٱلسَّ رمُ َمِم اْلَاِضَيِة َواْلقمُ المُ
َم، َوَل  ٍء َوإِْن َعظمُ تِي َل َتْعِجزمُ َعْن َشْ الَّ

َعَلٰ  بَِنا  َفَخَتَم  َف،  َلطمُ َوإِْن  ٌء  َشْ ا  َ وتمُ َيفمُ
َمْن  َعَلٰ  َهَداَء  شمُ َوَجَعَلَنا  َذَرَأ،  َمْن  مَجِيِع 

.) ِه َعَلٰ َمْن َقلَّ َرنا بَِمنِّ َجَحَد، َوَكثَّ
لحظوا هذا التعبري ف غاية الروعة من 
للِ  ��دمُ  ��مْ ))َواْلَ السلم(:  )عليه  المام 
ٱللمُ   ٰ َصلَّ ِه  َنبيِّ ٍد  َحمَّ بِممُ َعَلْيَنا  َمنَّ  الَِّذي 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 26/رجب االصب/1439هـ الموافق 2018/4/13م

من يوم المبعث النبوي نتعلم دروسًا 
مفيدة ونتعرف على مفاهيم رائعة 



َعَلْيِه َوآلِِه(، يقول المام )عليه السلم( 
الّنة  وه��ذه  المد  وه��ذا  الرحة  ه��ذه 
مّنة مّن  منا هذا المد، هذه  تستوجب 

الل تعاىل علينا بنبيه.
وَن  )دمُ بقوله:  السلم(  )عليه  والم��ام 
يقول  الَِفِة(  ٱلسَّ وِن  رمُ َواْلقمُ اْلَاِضَيِة  َمِم  المُ
يدرك  النسان  ان  خّصنا  تعاىل  الل  ان 
انه فيه هذا الوجود القدس  قرنًا وزمنًا 
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل  للنبي  ال��ب��ارك 
وسلم( وما أدرانا ما عظمة النبي )صل 

الل عليه وآله وسلم(..
هو  به  ونتفكر  وصلنا  الذي  كل  واقعًا 
الل  )ص��ل  للنبي  السامي  القام  دون 
عليه وآله وسلم(، تعلمون ان مدركاتنا 

حمدودة وقدراتنا حمدودة وكل ما نفكر 
بعظمة النبي وشخصيته )صل الل عليه 
البرص  يرجع  واقعًا  فاننا  وسلم(  وآله 

خاسئًا وهو حسري..
عندنا  م��ا  لبعض  ن��أيت  عندما   ً مثل 
جربائيل  ان  وتعلمون  رواي���ات  م��ن 

اللئكة  اعاظم  من  ال��س��لم(  )عليه 
وجربائيل  تفضيل  فيهم  اللئكة  ايضًا 
عليهم  الل  سلم  وعزرائيل  وميكائيل 
مجيعًا هذه من الطبقة الهمة من اللئكة 
يوكل  ب�  امهيتها  الهمة  الطبقة  وه��ذه 
اليها ايضًا.. يعني جربائيل عندما يوكل 
والتبليغات  الكتب  لنزال  التابع  بانه 
وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عل 
به..  يكّلف  اعظم شء  ان هذا  لشك 
ان  تقول  ال��رواي��ات  بعض  ذل��ك  م��ع 
نزل  اذا  كان  السلم(  )عليه  جربائيل 
وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عل 
وآله  عليه  الل  )صل  النبي  اىل  جاء  او 
لِعَظم  العبد  جملس  منه  جيلس  وسلم( 

هذه الشخصية الكريمة.. ولعل سورة 
عامة  امور  من  تعطي  ما  بعض  النجم 
عامة  امور  لكن  تفاصيل  ف  تدخل  ل 
وآله  عليه  الل  )صل  النبي  يبلغ  عندما 
لاذا  النتهى..  سدرة  مقام  اىل  وسلم( 
سدرة النتهى ؟! لاذا ل يصلها أي احد 

ال النبي )صل الل عليه وآله وسلم( ؟! 
كل  نعرف  ل  لكننا  حقائق  هذه  تبقى 

الرسار..
الرساء  او  الشيف  البعث  ذل��ك  ف 
الل  )صل  النبي  عرج  عندما  والعراج 
عليه وآله وسلم( ماذا رأى ؟ رأى قْطعًا 
هذه  سابقًا..  يرهمُ  ل  شء  ربه  آيات  من 
الل  ان  الروايات  بضع  ف  التي  العظمة 
تعاىل خلق النبي او عن النبي )صل الل 
نبيًا  كنت  يقول  هو  وسلم(  وآله  عليه 
وآدم بني الاء والطني وكنتمُ نبيًا قبل ان 

خيلق الل تعاىل آدم بكذا سنة..
هذه العظمة للنبي )صل الل عليه وآله 
الم��ام  عنها  يتحدث  عندما  وسلم( 
هذه  ويفهم  السلم(  )عليه  السجاد 
لسانه  من  الكل�ت  هذه  خترج  العظمة 
البارك غري ما خترج من لساين.. انا اقرأ 
اغفل  قد  القضية  واقع  ولكن  الدعاء 
فعندما  ينّبه  السلم(  )عليه  فالمام 
يتكلم  ل  السلم(  )عليه  المام  يتكلم 
كلمًا جزافًا لنه جده مثلً  وان� لقيقة 
جيعل  العظيمة  الشخصية  هذه  وعظمة 
علينا؛  مّنة  هذه  السلم(  )عليه  المام 
تعاىل فضّلنا والل  اكرمنا والل  تعاىل  الل 
بأننا  علينا  وم��نّ  وتلطف  تنن  تعاىل 
وجعلنا  البارك  الوجود  هذا  عارصنا 

منتمني اىل هذه الّمة الرحومة..
التوفيق  وت��ع��اىل  سبحانه  الل  ن��س��أل 
التوفيق  يلهمنا  والتسديد والسداد وان 
عليه  الل  )ص��ل  النبي  مع  نكون  لن 
وآله وسلم( وآخر دعوانا ان المد لل 
واله  حممد  عل  الل  وصل  العالني  رب 

الطيبني الطاهرين..

صدى الجمعة



عل  اعرض  ان  اود  اخوايت  اخويت 
مسامعكم الكريمة المر التايل :

طبعًا الشعوب من حقها ان تتفاخر 
تستوجب  م���وارد  م��ن  عندها  ب��� 
تتفاوت  اهن���ا  ولش���ك  ال��ف��خ��ر، 
والنشأة  البيئة  بمقتض  ذل��ك  ف 
أهلنا  مع  الن  حديثي   .. والرتبية 
سأعرّب  قضية  ف  وجمتمعنا  وأرسن��ا 
عنها عبارة عن النظومة الخلقية، 
لذا  العزاء  الخوة  صدر  وليتسع 
اصلح  منه  نريد  ال��ذي  الديث 
ولعلنا  استطعنا  ان  الم��ور،  بعض 
كل�ت  اىل  نحتاج  ل  لكن  نستطيع 
فقط ، وان� اىل عمل دؤوب وعبارة 

عن جو مجاعي. 
طبة  خمُ من  أكثر  قبل  ذكرنا  نحن 
الجتمع  حيتاج  التي  المور  بعض 
لا اىل قناعة اجت�عية، وهذه القناعة 
وأرس  كأفراد  منا  تبدأ  الجت�عية 

وجمتمع.
البلد  ه��ذا   .. الخلقية  النظومة 
وفيه  ك��ث��رية،  اخ��لق  فيه  الكريم 
الفرتة  ف  ��رّب��ت  جمُ وق��د  شجاعة 
ف  ّرب  جمُ وقد  كرم  وفيه  الخ��رية، 
الفرتة الخرية باإلضافة اىل مواسم 
وفيه  حّية،  فيه  وأيضًا  عاشوراء، 
جود وفيه ما فيه من صفات حيدة 
جدًا.. فالذي نريد ان نبنّي ان هناك 
جمموعة من الترصفات بدأت تدب 
دبيبًا ف بعض الالت  الجتمع  ف 
يكون بطيئًا، ونفاجأ باهنا اصبحت 
النظومة  ول��ع��ّل  اجت�عية،  حالة 
هي  نبنّي  ان  نريد  التي  الخلقية 

منظومة تستعمل اصطلح العيب.
جمتمع  م��ع  نتعامل  ت��ارة  لح��ظ��وا 
دائً�  يسأل  التدين  الجتمع  متدين، 
فعندما  ح��رام،  أو  جائز  ه��ذا  هل 
اب ان هذا حرام جيتنب، وعندما  جيمُ
قال له ان هذا جائز، بمعنى لك ان  يمُ
ان  الصلحية ف  يمتلك  فهو  تفعل 
يفعل او ل يفعل، واذا كان الجتمع 
ل يلتفت اىل قضية التدّين لبد من 
وجود ايضًا مصطلحات توقفه عن 
الفعال، ومن مجلة  ارتكاب بعض 
الفعل  هذا  ان  الصطلحات،  هذه 
ان  هو  العيب  من  ومقصود  عيب 
رف  رف ل يقبل بِه، فإذا كان العمُ العمُ
فعل  اذا  ، لنه  به هو جيتنبهمُ يقبل  ل 
امرًا فيه عيب سيفتح بابًا ان الخر 
ايضًا سيفتح عليه بابا ول يرعوي، 
من  العرفية  اليبة  حيفظ  الفرد  فهذا 
وحيافظ  نفسه  عل  فيحافظ  العيب 
عوائل  ع��ل  وحي��اف��ظ  عائلته  ع��ل 

الناس.
الشعي،  اجلانب  نفقد  لكن عندما 
ل  شخص  ال���الت  بعض  ففي 
رفية  العمُ ال��الت  وبعض  يلتزم، 
هب��ذا  يتقيد  ل  ال��ش��خ��ص  اي��ض��ًا 

رف.. ماذا ستكون النتيجة ؟! العمُ
منظومة  هناك  ان  ستكون  النتيجة 
بدأت  واذا  بالتدين،  تبدأ  اخلقية 
ال��ن��ظ��وم��ة الخ��لق��ي��ة ب��ال��ت��دين 

سنتحسس اخلطأ..
ما  سابقًا  ذكرناه  ولعلنا   ً مثل  اذكر 
موضوع  لا  ه��ذه  ال��رش��وة؟  معنى 
رشعي، النسان التدين يسأل جيوز 

ان اخذ الرشوة؟ الفقيه يقول له ل 
جيوز عندك عمل تؤديه ل حيق لك 

ان تقبل الرشوة ول ان ترتيش..
وتارة نأيت اىل جمتمع يتكلم بالرشوة 
يقول  ؟  لاذا  معيبا  أمرا  باعتبارها 
عن  عبارة  العيب  بمعناها  الرشوة 
هذا  ان  النسان،  هذا  لكرامة  هز 
يعني  الرشوة  يقبل  عندما  النسان 
ليست له كرامة، يعني هذا الرجل ل 
نثق به ف هذا الوقع وف موقع آخر، 
الرشوة  يعطي  ال��ذي  والشخص 
عل  الناس  ستشجع  انك  له  قال  يمُ
التفسخ الخلقي.. وانا هنا اتكلم 
العيب وليست منظومة  ف منظومة 
النظومة  ف��ه��ذه  وال���رام  ال���لل 
اذا  ال��ف��ردة  ه���ذه  ف  الخ��لق��ي��ة 
استحسناها بدأنا نستحسن الرشوة 
ما  الخلقية  النظومات  وستنهار 

بعدها..
لح��ظ��وا ه��و ب���اب واح���د لكن 
يقبل  ان  ف  نفسه  تون  ال��ذي  هذا 
أن  ف  نفسه  عليه  ستهون  الرشوة؛ 
اعراض  يستعرض  ان  ف  يكذب، 
الناس، ف ان ل حيرتم الشارع وهيبة 

الشارع.
ضعت  لحظوا الن الشوارع لاذا ومُ
الناس  يسلكها  حتى  ؟  ال��ش��وارع 
أي  او  السابلة  شوارع  كانت  سواء 
شوارع أي شوارع السيارات، هذه 
آداب،  اىل  تتاج  قطعًا  ال��ش��وارع 
اىل  نحتاج  الشارع  نسلك  عندما 
ف  الوحيدين  لسنا  لن��ن��ا  أدب، 
اترصف  عندما  واين  الشارع،  هذا 
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السيُد الصافي يحذُر من دبيب بعض التصرفات المعيبة 
في المجتمع ، ويدعو الى الوقوف بوجهها 



انا  التي  الرتبية  اعكس  الشارع  ف 
اكرتث  ل  وعندما  عليها،  تربيت 
وفلن ل يكرتث وزيد ل يكرتث.. 
هذه  ان  سيحصل  سيحصل؟  ماذا 
النظومة الخلقية تبدأ بالهنيار ثم 

تتفشى حالة اىل عموم الجتمع..
مسألة  وهذه  العام  الال  من  الخذ 
النظومة  عن  ات��دث  وان��ا  تربوية، 
مال  عل  يؤمتن  النسان  العيب،  ف 
عيب ان يمد يده اليِه، وهذا ف مجيع 
المانات  ان��همُ  والديانات  الشائع 
رسق  او  الال  من  اخذ  فإذا  تؤدى، 
سيكون  المانة؛  انكر  او  الال  من 

هذا امرا مرفوضا عند العقلء..
اننا  ب��دأت  عندنا  اخ��واين  الشكلة 
بعض  ف  بل  المور..  هبذه  نبايل  ل 
عليها  يشجع  بالل  والعياذ  الالت 
ل  صغرية  مفردة  هذه  ان  بدعوى 
تؤثر عل جمتمع.. جارك يقول هذه 
مفردة صغرية ل تؤثر، والخر يقول 
نرى  تؤثر، وفجأة  مفردة صغرية ل 
ان هذه الفردة الصغرية قد انتفخت 
ك��ب��ريًا يصعب  واص��ب��ح��ت جم��ل��دًا 
هذه  عل  والقضاء  معه،  التعامل 
التي كانت.. لهنا تفّشت  الفردات 

بطريقة اصبحت مرعبة.
اتدث  انا  تتذكر..  الكريمة  رس  المُ
سنة..  ك��ذا  اىل  ب��ال��ذاك��رة  وارج���ع 
رس الكريمة كانت تتعاطى الوّدة  المُ
والحبة في� بينها، وكان رب الرسة 
يويص اولده باجلار خريًا، ويويص 
اجلار بأهله ايضًا خريًا اذا سافر، هذه 
مودة  عل  مبنية  الخلقية  النظومة 
النظومة  هذه  الن  وب��راءة،  وحمبة 
ل  طفل  تنهار،  ب��دأت  الخلقية 
يبلغ اللم يتجاوز عل رجل كبري.. 
ل أحد يرّده، سائق ف الشارع يقطع 
يرّده،  أحد  ل  ويتحدث  الطريق.. 
مؤسسات  عل  ليس  ات��دث  وان��ا 
عل  مبني  جمتمع  عن  وان���  دول��ة، 

مبني  كريمة،  اس��س  وع��ل  فضيلة 
الادة  اصبحت  به،  نعتز  شء  عل 
الن هي حمور كل البادئ.. هذا من 

أين جاء ؟!
يفّكر  عمل  ع��ل  تمُكلفه  الن��س��ان 
يتعامل  فلن  الشخصية،  بمصلحته 
كم  يستفيد  حتى  يغش  ان  لب��د 
كأن  ال��ادة  اصبحت  زائ��د..  دينار 
فيها  يتفاضل  ال��ت��ي  ال��س��وق  ه��ي 
ال��ن��اس.. ه��ذا من أي��ن ج��اء؟ جاء 
اعلم  وانا  يغش،  احد  يأتيني  عندما 
هذا  احسنت  له  اقول  ب�ل  ويأتيني 
نِعَم العمل، لكني لو اقول له ابتعد 
اولدك  ��ب  تمُ ل  انسان  ان��ت  عّني 
ب اهلك.. تعطيهم من رزق  ول تمُ
انا  فاذا  يفعل،  ل  ذلك  بعد  مشبوه، 
لكن  سيتقزم،  رددت��ه  وانت  رددت��ه 
سيتعملق،  قبلته  وانت  قبلته  انا  اذا 
وبني  قزم  بني  اخواين  كبري  والفرق 
عملق.. هو حقيقة ليس قزمًا نحن 
انكرنا عليه، وهو ليس  قّزمناه لننا 
نفخنا  لننا  نحن عملقناه..  عملقًا 

فيه روحًا هي ليست فيه.
الكل  بدأ  الخلقية  النظومة  وهذه 
يعاين منها، جار ويأيت جار ف منطقة 
اربعة  لعله  بناء  يبني  وت��راه  سكنية 
اجل��ار،  حي��رتم  ول  طوابق  مخسة  او 
عيب  فيها  منظومة  عن  ات��دث  انا 
اخ���واين، ه��ن��اك اع���راف وم��ب��ادئ 
ما هي  القيم  نتنازل عن  لاذا  وقيم، 

الربرات؟
الينا  ينظر  ايضًا  وتعاىل  تبارك  الل 
ونتعاون  بيننا،  في�  نرتاحم  اخواين 
في� بيننا والل يا اخواين هذا الديث 
أي  فيه  حديثا  وليس  حمبة  حديث 
جنبة سياسية او اقتصادية او ادارية، 
اجلميع  عل  الشارع  ف  متيش  ام��رأة 
امه،  او  اخته  او  ابنته  هذه  يعترب  ان 
تتصفح  ل  القيقية  النظرة  ه��ذه 
اعراض الناس لن الناس ستتصفح 

ع���رض���ك.. ه��ذه 
م����ب����ادئ ع��ام��ة 
والل  تزنا  اخواين 

ف  حي��دث  م��ا  ي��زه  ال��ي  الضمري 
بعض الالت.

نرى البعض يترصف ترصفات والل 
ل تليق، هذا البن ف ريعان الشباب 
بأي  يترصف ترصفات ل يتم  تراه 
عنه؟  السؤول  من  تربى  أين  احد، 
هذه مدننا وهذه بلدنا فيها اخواين 
ارجعوا  ال��رج��اء،  ال��رج��اء..  قيم، 
اىل  والعّفة  والعيب  الياء  مفردات 
ان  يتحسسوا  حتى  الولد  هؤلء 
ليس كل شء ف ذهنهم يعني جيوز، 
نحافظ عل  ان  نحن ف جمتمع لبد 
ارسنا وأولدنا وأبنائنا، انا ف القدمة 
الغرض  ليس  كل�ت  دائ���ً�  اذك��ر 
وبناتنا،  ابنائنا  مشاعر  هبا  ادغ��دغ 
رشفنا  بناتنا  اقصد  انا  واقعًا  لكن 
وحياؤنا،  ورشفنا  عزتنا  اخواتنا 
اعزة  اخوة  اقصد  كذلك  واخواننا 
ونريد  خري  كل  فيكم  ن��رى  علينا 
ذلك، ل ان النسان ينسى كل شء 
والنظومة الخلقية بدأت ف التدين 

والتدين ول من مغيث. 
جو  اىل  تتاج  سهلة  اخواين  السألة 
بعد ما دخل  مجاعي، كلنا نحاول ان نمُ
رس،  المُ مزقت  غريبة  ثقافة  من  الينا 
مع  نجتمع  ونوّجه،  عندها  فلنقف 
الصحيح،  التوجه  ونوّجههم  ارسنا 
تقدم نستغله ف  فيه  ما  ونستغل كل 

اخلري ول نستغله ف الش.
من  واي��اك��م  جيعلنا  ان  الل  ن��س��أل 
السنة  ب��اإلخ��لف  دائ��ً�  التحلني 
يمتعنا  ان  وتعاىل  تبارك  الل  سائلني 
واياكم بأخلق عالية .. اللهم اغفر 
والسلمني  والؤمنات  للمؤمنني 
المد  ان  دعوانا  واخر  والسل�ت 
لل رب العالني وصل الل عل حممد 

واله الطيبني الطاهرين



من وحِي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهرالمنظومُة األخالقية

من  الخلقية  النظومة  طبيعة  تتباينمُ 
اىل أخرى..  اىل آخر، ومن منطقة  جمتمع 
وضعف  ش��دة  بحسب  وضعفًا  ش��دة 
وورعهم  بدينهم،  الناس  عند  اللتزام 
عن مغريات الياة، وأعني مدى تدينهم 
ترصفاتم  ف  والرام  اللل  ومراعاتم 
وأقوالم ومعاملتم مع الخرين، ومن 
ثم متسكهم بقيم الجتمع الصيلة، فكل� 
ازدادوا حفاظًا عل دينهم، ومن ثم متسكًا 
وأعني  الصيلة،  الجت�عية  بقيمهم 
الجت�عية؛  والتقاليد  الع��راف  بذلك 
اجلميع،  ع��ل  ال��وف��ري  اخل���ري  ع��م  ك��ل��� 
الحبة والتعاون والوئام  وسادت مظاهر 
والتسامح والتآخي وغريها من قيم اخلري 
ف  حياتم  عاشوا  ثم  وم��ن  بينهم،  في� 

راحة واطمئنان  وسلم.
أي  أيضًا،  صحيح  بالعكس  والعكس 
بدينهم،  بتعاليم  التزامهم  ضعف  كل� 
الجت�عية  بقيمهم  بتمسكهم  وتاونوا 
الصيلة؛ كل� زادت مشاكلهم وضاقت 
فيها  معيشتهم  وكانت  الياة،  سبل  هبم 

ضنكا.
العيب والحرام

وهي  للردع،  حر  خطوط  جمموعة  هناك 
منظومة  ح���دود  حفظ  ع��ل  ال��س��ؤول��ة 
الخ���لق م��ن ال��ت��ده��ور أو ال��ك��ر ف 
حر  خطوط  منها  جمتمع،  أي  الجتمع.. 
قوة  أي  ف��ال��رام..  والعيب؛  للحرام 
بمعنى  اإلنسان،  عند  الديني  اللتزام 
أو  يتعامل  أن  قبل  الجتمع  ف  الفرد  إن 
يترصف أو يتكلم مع أهله وجريانه وبقية 
الناس.. هل يسأل نفسه : هل هذا حرام 
أم حلل؟ فإذا سأل وعرف بأن ما يقوم 
به حرام؟ ف� مدى التزامه الديني من أجل 
العدول والكف عن العودة ثانية لثل هذا 

الرام، حتى ولو ترضرت مصاله نتيجة 
ذلك، وتسببت له ف خسائر؟ 

اإلي�ن  قوة  مدى  عل  متوقف  طبعًا  هذا 
الذي  فاإلنسان  اإلنسان،  عند  والتدين 
لديه دين ل يفكر باخلسائر، مقابل جتنيب 

نفسه الرام. 
أما خطوط العيب؛ فإهنا جمموعة خطوط 
معينة  وأخلقيات  وأع��راف��ا  قي�  ت��دد 
الجتمع،  ف  الفرد  عل  العرف  يفرضها 
الجت�عي،  )العيب(  بمنظومة  وتعرف 
ل  لكي  الناس..  عنها  يدافع  أن  وجيب 
والتميع  اخللقي  التحلل  مظاهر  تعم 
كرها  ما  ف��إذا  الجتمع،  ف  والرذيلة 
أحدهم أو جتاوز عليها بقوله أو سلوكه؛ 
ودعا  شجع  قد  تلك..  بفعلته  سيكون 
بل  ه��ذا،  بترصفه  اتباعه  اىل  الخ��ري��ن 
مكنهم من التهاون والتجرؤ عل كرها 
هم أيضًا.. سبيل اىل النحلل والتفسخ 
ف بقية قيم وأعراف النظومة الجت�عية، 

وهو خطر داهم حييق بالجتمعات.    
إن  ال��الت،  من  عدد  ف  الصيبة  لكن 
بدل خوفه من ردة  البعض مع السف، 
وانتقامه  عليه،  وغضبه  الجتمع،  فعل 
م��ن��ه، ت���راه ل ي��ت��ورع ع��ن الع���رتاف 
الرام  رب�  أو  العيب  باقرتافه  والتبجح 
الخرين  ويشجع  سيدعو  مما  أحيانًا.. 
الذين  من  والشباب  الصبية  من  خاصة 
به  التأثر  اىل  معه  يتعاملون  أو  يسمعونه 

واىل اتباعه بذات الطريق.
تقزم وتعملق

داخل  ف  شعور  جم��رد  إن��ه  هنا،  التقزم 
وجوده،  وتفاهة  حجمه  بصغر  اإلنسان 
وأعني هبذا هو إن الجتمع لو وقف بوجه 
كل شخص تسّول له نفسه عل ارتكاب 
العيب، واجلهر هب�، وقام مثل  الرام أو 

هذا الجتمع بمحاربته ومقاطعته ونبذه؛ 
ف  الشخص  ه��ذا  مثل  سيت�دى  فهل 

ارتكاب الرام أو اتيان العيب؟ 
أو  نفسه  إنه سريى  بل  اجلواب طبعًا ل، 
بني  أيضًا  وتافهًا  ج��دًا،  صغريًا  حجمه 
الناس؛ أي ل وزن ول قيمة له عندهم، 
هو  ما  ترك  عل  جم��ربًا  سيكون  ثم  ومن 
لنه  به،  اجلهر  ترك  القل  عل  أو  عليه، 
سيشعر بانه منبوذ من قبل الناس.. غريب 
بينهم، نتيجة فعله وقوله هذا، ويرى بأنه 
ورب�  بينهم..  في�  أصًل  به  مرّحب  غري 
وهي  اص��لح��ه،  ف  سببًا  ه��ذا  سيكون 

مسؤولية وواجب يتحمله الجتمع.  
شعور  جم��رد  أي��ض��ًا  فهو  التعملق،  أم��ا 
بالتكرب وبالجم الكرب بكثري من حقيقته 
الغرور  يصيبه  اإلنسان  إن  أي  الطبيعية، 
بنفسه  ويشعر  بل  الكاف،  بكر  والكرب 
له،  متلقهم  نتيجة  الناس  بني  عملقًا  
وتزلفهم اليه، إلمتلكه مال أو سلطانا أو 
مكانة اجت�عية وغريها، فريى نفسه أكرب 
ومقامه  حجمه  من  بكثري  ومقامًا  حجً� 

الطبيعيني)عملق( يعني.
هذا  بمثل  اإلن��س��ان  يصاب  متى  لكن 

الشعور بالتعملق؟
والعيب،  الرام  يرتكب  كان  إذا  طبعًا، 
ورغم ذلك يرى الناس تستحسن صنيعه 
وعمله، وتصفق له، وتستلطف منكراته، 
خلفه..  تسري  بوجهه؛  تقف  أن  وب��دل 
بأن حجمه  أكيد هم هبذا سيومهونه  نعم 
وهم  قدره،  صغر  من  بالرغم  جدًا  كبري 
يديه  بني  ب�  رغبة  إن�  هكذا  يترصفون 
وطمعًا  ج��اه،  أو  أم��وال  أو  سلطان  من 
في� يملكه ويسيطر عليه من هبرج الياة 

الدنيا.
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الصحابة  من  عّدة  الديث  هذا  روى 
الل  )صل  الل  رس��ول  عن  والتابعني 
الديث  هذا  ذكرت  وقد  وآله(  عليه 
لك  نذكر  الفريقني  مصادر  من  عّدة 
بعض الروايات من كتب أهل السنة :

أيوب  أب  عن  باسناده  وروى   -1
 : ق��ال   ) عنه  الل  ريض   ( الن��ص��اري 
يقول  عليه(  الل  )صل  النبي  سمعت 
الناكثني  تقاتل  طالب:  أب  بن  لعيل 
بالطرقات  وال��ارق��ني  والقاسطني 
أبو  ق��ال  وبالسعفات  والنهروانات 
أيوب : قلت يا رسول الل مع من تقاتل 
هؤلء القوام ؟ قال : مع عيل بن أب 
طالب. )الستدرك عل الصحيحني 3 

.)139 /
أب  عن  بأسناده  المويني  روى   -2
: أمرنا رسول الل  سعيد اخلدري قال 
)صل الل عليه وسّلم( بقتال الناكثني 
رسول  يا  فقلنا  والارقني  والقاسطني 
الل أمرتنا بقتال هؤلء فمع من نقاتلهم 
معه  طالب  أب  بن  عيل  مع   : ق��ال  ؟ 
يقتل ع�ر بن يارس. ) فرائد السمطني 
1 / 281 ( . 3- وروى باسناده عن 
عمرو بن مرة قال : سمعت عمرو بن 
يارس  بن  ع�ر  سمعت   : يقول  سلمة 
أخذ  طويًل  آدم  شيخًا  صفني  ي��وم 

والذي   : قال  ترعد  ويده  بيده  الربة 
بنا  بلغوا  حتى  رضبونا  لو  بيده  نفيس 
الّق  عل  أّننا  لعرفنا  هجر  سعفات 
السمطني  فرائد  الضلل.)  عل  وهم 

.) 285 / 1
4- روى ابن الغازيل باسناده عن عيل 
)عليه السلم( قال : ) قال رسول الل 
من  منكم  ان   : وآله(  عليه  الل  )صل 
قاتلت  ك�  القرآن  تأويل  عل  يقاتل 
عل تنزيله فقال أبو بكر : أنا ؟ قال : 
: ل ولكن  قال  ؟  فأنا   : قال عمر  ل، 
الناقب   (  ) يعني علّيا  النعل  خاصف 
التقي الندي  ص54 ح 78(، ورواه 
الطبوع   ) الع�ل  كنز  منتخب   ( ف 
والاكم   33  /  5 أحد  مسند  هبامش 
 /  3 الصحيحي�ن  عل  الستدرك  ف 
123. بسندمها عن أب سعيد مع فرق.
عن  ب��اس��ن��اده  ال��ب��لذري  روى   -5
حكيم بن جبري قال : سمعت ابراهيم 
يقول : سمعت علقمة قال : سمعت 
الناكثني  بقتال  )أم��رت   : يقول  عليًا 
أن  وحدثت  وال��ارق��ني(  والقاسطني 
أهل  )الناكثون   : لنا  ق��ال  نعيم  أب��ا 
صفني  أصحاب  والقاسطون  اجلمل 
)أنساب   ) النهر  أصحاب  والارقون 

الرشاف 2 / 138 ح 129(.

النبي  أن  عل  دللة  الديث  هذا  وف 
عليًا  وع��د  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ل 
وقول  الثلث  الطوائف  هؤلء  بقتل 
حق  وآل��ه(  عليه  الل  )ص��ل  الرسول 
ووعده صدق وقد أمر )صل الل عليه 
أبو  ذلك  روى   . بقتالم  عليًا  وآل��ه( 
الشكني  قاتل:  أنه  وأخرب  عنه  أيوب 
سيقاتل  وان��ه  والقاسطني  والناكثني 

الارقني. )كفاية الطالب ص168( .
الشافعي  طلحة  بن  حممد  روى   -6
خرج   : قال  مسعود  ابن  عن  باسناده 
رسول الل )صل الل عليه وآله( فأتى 
منزل أم سلمة فجاء عيل فقال رسول 
الل )صل الل عليه وآله( : )يا أم سلمة 
والناكثني  القاسطني  قاتل  والل  هذا 
فالنبي )صل   .  ) بعدي  من  والارقني 
الديث  هذا  ف  ذكر  وآل��ه(  عليه  الل 
)عليه  عليًا  ب��أن  رّصح  ثلثة  ف��رق��ًا 
الناكثون  وهم  بعده  يقاتلهم  السلم( 
والقاسطون والارقون وهذه الصفات 
التي ذكرها رسول الل )صل الل عليه 
وآله( قد س�هم هبا مشريًا إىل أن وجود 
هبا  الختصة  الفرق  ف  منها  صفة  كّل 

علة لقتالم مسلطة عليه .

ماهي المصادر التي ذكرت حديث رسول اهلل 
)ص( المير المؤمنين بانه سيحارب الناكثين 

والقاسطين والمارقين
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ألف معتمر عراقي خالل االشهر الثالثة االخيرة 
ألداء مناسك العمرة في الديار المقدسة.

الف وحدة سكنية يتفق العراق على بنائها عبر 
الشركات المصرية لالستثمار في قطاع اإلسكان.. 16300

• العتبة الحسينية تكرم مئات المتفوقين من طلبة مدراس مدينة كربالء 
المقدسة المشاركين في مشروعها التبليغي الديني. .

• جهود استثنائية وخدمات متميزة قدمتها دائرة إحياء الشعائر 
الحسينية في الوقف الشيعي لزائري اإلمام الكاظم )عليه السالم( 

في ذكرى استشهاده...

العتبة الحسينية المقدسة تفّعل برامجها 
في التنمية البشرية دوليا

وال��دراس��ات  البشية  للتنمية  ال���وارث  أكاديمية  فريق  اق��ام 
السرتاتيجية التابعة لألمانة العامة للعتبة السينّية القدسة برناجما 
ف  والبلغني  الدين  ورجال  العلم  لطلبة  البشية  التنمية  ف  دوليا 
مدينة قم القدسة. وذلك من خلل دورات تدريبية لدربني دوليني 
خمتصني ف هذا الجال. أكد ذلك )عيل الاشمي(  مسؤول اإلعلم 
ف  الكاديمية، مضيفا ان الكاديمية وضعت خطة سنوية لتفعيل 
البشية.  التنمية  اقامة دورات ف جمال  الدويل من خلل  برناجمها 
مبينا ان الدورات كانت لدة ثلثة أيام بواقع ثلث ساعات يوميا 
ف )لغة اجلسد( قدمتها شخصيا وأخرى ف )فن الناظرة( للمدرب 
بني  تنوعوا  الدورات  ف  الشاركني  ان  اىل  الشيفي.مشريا  عقيل 

اجلالية العربية والفريقية  وغريهم  من الدول الخرى.

السينية  القدستني  للعتبتني  العامتني  لألمانتني  فعال  بحضور 
القاعة  عل  العارش  العلمي  الؤمتر  فّعالياتمُ  انطلقت  والعباسية 
القدسة،  كربلء  حمافظة  ف  والقتصاد  الدارة  لكلّية  الكربى 
وال��رؤى  الساسية  وال��اج��ات  التطلبات  أه��م  الؤمتر  ناقش 
جمال  ف  ورصينة  متنوعة  بحوث  خلل  من   ،2030 عام  حتى 
الباحثني  من  ومجٍع  الستوى  رفيع  اكاديمي  بحضور  القتصاد، 

الهتمني هبذا الشأن.
وقال الدكتور )عواد اخلالدي( رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر: 
تصدي  وان��ه  السابقة،  للنتصارات  استك�ل  هو  الؤمتر  ان 

لوضوعة التطلبات والحتياجات وسوق العمل ب� ينسجم متاما 
نائب  الربيعي(  اوضح)بشري  الستدامة.في�  التنمية  أهداف  مع 
لدينا  ان  كعراقيني  نفتخر  القدسة  العباسية  للعتبة  العام  المني 
نمتلك  نفتخر كمسلمني لننا  ارث عظيم اخذناه ممن سبقنا، و 
علم  هم  الذين  السلم(  البيت)عليهم  وأهل  الكريم  القرآن 
الكتاب، متمنيا من  الباحثني وطلبة الدراسات العليا ان تكون 
البيت)عليهم  اهل  من  او  القران  من  مأخوذة  العلمية  مادتم 
السلم( ومنها سنقدم كل ما هو مفيد للعال. هذا واختتم الؤمتر 

بورشة عمل ناقشت البحوث العلمية الشاركة.

المؤتمر العلمي العاشر لجامعة كربالء ينطلق بحضور فعال للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية
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الف زائر دخلوا العراق عبر خمسة منافذ خالل تسعة ايام للمشاركة 
بأداء مراسيم زيارة األمام موسى الكاظم )عليه السالم(..

طالب متفوق من مدارس مدينة كربالء كرمتهم العتبة الحسينية 
المقدسة  بهدايا رمزية وشهادات تقديرية. 300500

• الكوادر الفنية والهندسية في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية يواصلون التحضيرات 
الفتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب...

• وجهاء وشيوخ عشائر مدينة كربالء المقدسة يؤكدون على ضرورة تفعيل وثيقة الشرف لدعم 
األجهزة األمنية..

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

. )علي البياتي( المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق اإلنسان:
بمعايير  لاللتزام  والمرشحين  الناخبين  دعت  مفوضيتنا 

التنافس االنتخابي

•)اللواء أحمد علي زويني( قائد شرطة محافظة كربالء المقدسة:
البد من بذل الجهود من أجل أمن مدينة كربالء المقدسة والقضاء على كل بؤر 
الجريمة واالنحراف فيها، وقد حققنا نسب عالية ولكننا نطمح بالمزيد من االنجازات 

على مستوى المحافظة والقضاء على كل أشكال الجرائم..

•)مارسيلو دي سوزا(  رئيس البرتغال:
البرتغالية فمن الضروري العمل للوصول للسالم  الدولة  لإلسالم جزء من 

واحترام حرية اآلخر ومعتقداته، والتصدي لظاهرة  الدين في اإلرهاب..

العتبة الحسينية المقدسة تباشر بإنشاء مضيف جديد لإلمام الحسين 
بجوار مرقده الطاهر

عمليات نوعية للواء علي االكبر بتعقب الخاليا النائمة 
لداعش في محيط الحويجة

بارش قسم  الشاريع الندسية والفنية ف العتبة السينية القدسة بإنشاء مضيف 
جديد لإلمام السني عليه السلم, ضمن مشوع  صحن العقيلة زينب عليها 

السلم بجوار مرقده الشيف, يستوعب اللف الزائرين.
وقال )حممد حسن كاظم( مسؤول القسم: ضمن التصميم الوضوع لصحن 
العقيلة زينب عليها السلم هو انشاء مضيف كبري يتسع اىل اللف من الزوار 
العمل  ان   : واضاف  طوابق.  أربعة  من  مكون  مربع،  مرت   28000 بمساحة 
مستمر ف الفر للمشوع بجميع اجزائه, وان نسبة اع�ل الفريات  للمضيف 
عليها  العقيلة  صحن  مشوع  إنجاز  ف  والعمل   ،%62 اىل  وصلت  اجلديد 
السلم مستمر بحسب اجلدول الزمني من قبل الشكة النفذة وتت إرشاف 

قسم الشاريع الندسية ف العتبة القدسة.

بارشت قوات لواء عيل الكرب )عليه السلم( – اللواء 11 ف الشد الشعبي -  بعمليات تفتيش واسعة وتتبع خلليا عصابات 
داعش الرهابية الغرض منها البحث عن الضافات التي تأويم ، هذا ما أكده الشيخ احد  النشداوي معاون آمر اللواء مضيفا: تم 
تفتيش ثلث قرى وهي الفخار وسبع تلول وطكطاكة، وتم القبض عل 4 عنارص من الشتبه هبم، فضل عن تدمري عدة مضافات 

لداعش والعثور عل نفق ، مشريا اىل  ان العمليات مستمرة حتى تطهري كل الناطق الحيطة بناحيتي الرياض والوجية.
ويذكر ان قوات لواء عيل الكرب )عليه السلم( انقذت احدى العوائل الساكنة ضمن قاطع الرياض بعد تعرضها للتهديد بالقتل 

من قبل عصابات داعش الرهابية.
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السؤال : اي� افضل اداء صلة النوافل ف السجد ام ف البيت ؟
اجلواب : أداؤها ف السجد افضل من ادائها ف البيت مطلقًا، 

نعم مراعاة الّر ف ادائها ايضًا افضل من العلن هبا .
السؤال : هل جيوز ان امجع صلة ركعتي الشفع والوتر بسلم 
واحد؟ اي تكون عبارة عن ثلث ركعات فاسلم بعد ركعة 

الوتر ؟
اجلواب : نعم ل يبعد جواز التيان بالوتر متصلة بالشفع .

السؤال : اذا ل يّصل الشخص نافلة الليل ولكنه صل الشفع 
والوتر فقط، فهل جيوز التيان بنافلة الفجر قبل دخول وقت 

صلة الفجر ؟
اجلواب : نعم .

ف  المد  بعد  السورة  من  بجزء  جيوزالتيان  هل   : السؤال 
النافلة بنية الستجاب ؟

التي تستحب بسور معينة  النوافل  ، ولكن ف  نعم   : اجلواب 
يعترب ف كوهنا تلك النافلة قراءة السورة بكاملها .

ذلك  عن  ب��دًل  ويصيل  النوافل  يصيل  ل  شخص   : السؤال 
الصلة الفريضة قضاًء برجاء الطلوبية لعل ذمته مشغولة هبا 
نتيجة لوضوء غري صحيح او قراءة غري صحيحة او غري ذلك 

فهل هذا العمل صحيح وممدوح ؟
وان  الفريضة  من  فوته  حيتمل  ما  بقضاء  الحتياط   : اجلواب 
كان راجحًا ف حد نفسه ولكن الجدر به ان ل حيرم نفسه من 

ثواب النوافل الرتبة .
من  تصيل  ان  الفضل  هل   ، النوافل  صلوات  ف   : السؤال 
قيام مع ترك قراءة سورة بعد المد، ام الفضل ان تصيل من 

جلوس مع اللتزام بقراءة سورة بعد المد ؟
اجلواب : ل يبعد ان يكون الول افضل ولكن النوافل التي 
تستحب بسور معينة يعترب ف كوهنا تلك النافلة قراءة السورة 

ف  الستحب  باب  من  كان  تعيينها  ان  احراز  مع  اّل  الوظفة 
الستحب عيل وجه تعدد الطلوب .

السؤال : بعض الصلوات الستحبة ول سي� صلة ليايل رجب 
عشين  صلة   . مثًل  يقول  الصلة  صفة  ورمضان  وشعبان 
ركعة يسلم بني كل ركعتني، سؤايل عل نية الصلة هل انوي 
العشين ركعة معًا قربة اىل الل تعاىل واسلم بني كل ركعتني ام 

انوي كل ركعتني عيل انفصال ؟
اجلواب : تنوين عل النحو الول .

نفس  ف  تكون  وهل  الوحشة؟  صلة  تكون  متى   : السؤال 
الليلة الوىل بعد الدفن أم ف الليلة الثانية؟ وإذا تم دفن اليت 
ف منتصف الليل هل يصح التيان بصلة الوحشة بعد صلة 

العشاء قبل الدفن ؟
بعد  الوىل  الليلة  نفس  ف  تكون  الوحشة  صلة   : اجل��واب 
الدفن حتى لو تم دفنه ف منتصف الليل ، نعم لصلة الوحشة 
الواردة هبا استحباهبا ف أول  الرواية  ثانية ويستفاد من  كيفية 

ليلة بعد الوت .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

هل يجوز تبديل نافلة العشاء بركعة من قيام 

بداًل من الركعتين من جلوس ؟

بعام  أي غير محددة  الوصّية مطلقة  كانت  إذا   : الجواب 
الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد االكبر .

االكبر  ولده  بــاداء  اوصى  وقد  شخص  مات   : السؤال 
االكبر  الولد  قيام  من  عوائق  هناك  ولكن  عنه  الحّج 

بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم ؟

الصلوات المندوبة
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الصلوات المندوبة

فقه وعقائد

قواعد وفوائد ـ الشهيد االول
من المبني على أن ما ال يتم الواجب إال به واجب 
 ، اجزائه  ف  النجاسة  اشتباه  عند  كله  الثوب  غسل  وجوب   
وغسل الثياب الحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب 
إعادة ثلث صلوات أو اخلمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب 
ف  الشرتي  وعل  البيع  ف  البائع  عل  وال��وزان  الكيال  أجرة 
الثمن . ووجوب الكاف )من الراكب شبه الرحال والقتاب 
توضع عل ظهرها  ( ، والزام ، والزمام )اخليط الذي يشد ف 
الربة أو ف اخلشاش ثم يشد ف طرفه مقود اليوان ( ،والقتب 

)رحل صغري عل قدر سنام البعري ( ، عل الؤجر

ارتفاع االثم 
فإنه   ، فأخطأ  القبلة  جهة  ظن  أو   ، الظهر  صلة  نيس  كمن   
ل يرتفع الكم ، إذ جيب القضاء ، وإن� ترتفع الؤاخذة به ، 
كقوله   ، جديد  أمر  من  هنا  التدارك  ووجوب   . عليه  والثم 
صل الل عليه وآله : ) من نام عن صلة ، أو نسيها ، فليصلها 

إذا ذكرها (

ما يجب على الفور من األوامر بدليل من خارج :
 دفع الزكاة ،واخلمس ، والدين عند الطالبة ، لن القصود من 
الاشميني،  ومعونة  الفقراء  خلة  سد  واخلمس  الزكاة  رشعية 

ففي تأخريمها إرضار هبم ل سي� مع تعلق أط�عهم به . 

النكر، لن تأخريمها كالتقرير  والمر بالعروف والنهي عن 
عل العصية .

 والكم بني اخلصوم، لن العتدي منه� ظال فيجب كفه عن 
ظلمه، كالمر بالعروف، ولن ظلمه مفسدة ناجزة، وتأخر 

الكم حيققها .
الزجر  تقليل  تأخريها  ف  لن  والتعزيرات،  الدود  وإقامة   
عن الفاسد الرتتبة عليها ، إل أن يعرض ما يوجب التأخري، 
اتلف  القصد  يكون  ل  حيث  والراية  ال��لك،  كخوف 

النفس .
ومنها : اجلهاد ، وقتال البغاة ، لئل تكثر الفسدة .

تأخريه  ولن   . عليه  الخبار  لدللة   ، عندنا  الج   : ومنها 
تأخريه  يت�دى  قد  إذ   ، العارض  ، جلواز عروض  كالتفويت 

سنة إىل سنة، والسلمة فيها من العوارض ، مشكوك فيه .
من  الفور  عل  الواجبة  كالتوبة  لهنا   ، الكفارات   : ومنها 

العايص .
ورد السلم ، لفاء التعقيب ف قوله تعاىل : ) فحيوا بأحسن 

منها (، ولن السلم يتوقعه ف الال فتأخريه إرضار به .
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شـــعبة التبليغ الديني النســـوي تقيم احتفـــااًل كبيرًا 
تضّمن ثالث مناسبات مختلفة

حضور  الحتفالية  شهدت  حيث 
ف  الدينية  ال��ش��ؤون  قسم  م��س��ؤول 
رائد  الشيخ  س�حة  السينية  العتبة 
التبليغ  شعبة  وم��س��ؤول  ال��ي��دري 
عيل  الشيخ  س�حة  النسوي  الديني 
كبري  ع��دد  لضور  اضافة  الطريي 
»عليهم  البيت  له��ل  ال��وال��ني  م��ن 
السلم«، ففي فقرة الفتتاح تعّطرت 
ف  القرآنية  الي��ات  بعبري  الج���واء 
تلوة مميزة للحافظة رقية عيل الائزة 
النخبة  مسابقة  ف  الثانية  الرتبة  عل 
وحدة  مسؤولة  كلمة  تلتها  الوطنية، 
التعليم القرآين انتصار فاضل أشارت 

فيها إىل أهداف النشاطات التي تقوم 
وهي  أل  القرآين  التعليم  وح��دة  هبا 
موجة  من  النسوي  الجتمع  انقاذ 
الفتيات  تستدرج  التي  الن��ح��راف 
أس��ريات  ليقعن  ال��ج��الت  بشتى 
وبذلك  والضللة،  التيه  ظل�ت  ف 
يفقدن هويتهّن اإلسلمية وكرامتهّن.
واض��اف��ت: م��ن ه��ذا ال��دف كانت 
نحو  الفتيات  توجيه  ف  انطلقتنا 
لتزداد  تلوته  وتعّلم  وحفظه  القرآن 
داخل  الواعية  الؤمنة  ال��رأة  مساحة 
قدمنا  ق��د  ن��ك��ون  وهب���ذا  الجتمع 

للمجتمع النسوي ما يصلحه.

أقامت شـــعبة التبليغ الديني النسوي 
التابعـــة للعتبة الحســـينية المقدســـة 
وعلى قاعة سيد االوصياء »عليه السالم« 
بالحائر الحسيني الشريف احتفاال كبيرا 
جمـــع ثـــالث مناســـبات   مختلفة هي 
اختتام )دورة النور القرآنية التطورية( 
والتي أقامتها وحدة التعليم القرآني، 
تكريم المتفوقات فـــي معهد العقيلة 
للتبليـــغ اإلســـالمي، تكريـــم الطالبات 
اللواتـــي لهـــنَّ أقـــارب من لبـــوا نداء 
المرجعية المقـــدس بخصوص الجهاد 

الكفائي.

تقرير/قاسم عبد الهادي
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وب��ي��ن��ت: م���ن ال�����دورات 
تقام  والتي  الثابتة  القرآنية 
ال��ن��ور(  )دورة  ع���ام  ك��ل 
معل�ت  وت��أه��ي��ل  إلع���داد 
القرآنية،  الحافل  وقارئات 
وقد متيزت الدورة هذا العام 
أكثر  إىل  امتدت  التي  بمدتا 
من ثلثة أشهر بعد أن كانت 
السابقة شهرا  الدورات  مدة 
بإضافة  متيزت  ك�  واح��دا، 
ج��دي��دة  ودروس  م����واد 
القرآنية  القامات  ك��درس 

والتفسري.
وجاء ف حديثها: إن طالباتنا 
جيب  غالية  ثروة  العزيزات 
الرعاية  بمقومات  تاط  أن 
مشاريع  وه��نَّ  واله��ت���م، 
نفعا  يتبلور  مستقبيل  عمل 
العالني،  للناس ورضا لرب 
ممن  طالباتنا  تكريم  وكذلك 
لن أقارب لبوا نداء الرجعية 
يعكسن  ال��ل��وايت  ال��ق��دس 
ح��ق��ي��ق��ة ال�����ولء وروع����ة 

اإلي�ن واإلباء، حيث تقرص 
العاين  وت��ش��حهُّ  ال��ع��ب��ارات 
بأفقها  ال��ك��ل���ت  وت��ع��ج��ز 
لتصف  ترقى  ول  الحدود 

مقام اجلهاد والشهادة.
انتصار  ك� أشارت الستاذة 
القرآنية  الطفل  دورة  إىل 
والتي تستمر مدة ثلثة أشهر 
لشوع  أوىل  جتربة  وتعترب 
يدف  تعاىل  بإذنه  قادم  كبري 
عل  الط��ف��ال  تشجيع  إىل 
فمثل  وحفظه،  القرآن  حب 
وسط  ن��ور  الطفال  ه��ؤلء 
هو  فالقرآن  الرض،  ظلم 
ك�  الفتن  ه��ذه  من  الخرج 
الشيف  ال��دي��ث  ف  ورد 
الفتن  عليكم  التبست  )فإذا 
فعليكم  الظلم  يل  اللَّ كقطع 
كلمتها  ختام  وف  بالقرآن(، 
انتصار  الس��ت��اذة  شكرت 
القرآين  التعليم  وحدة  كادر 
لجل  جهد  م��ن  تبذله  ل��ا 
بالكتاب  يستنري  جيل  خلق 

الل العزيز.
وق���د ت��ض��م��ن الح��ت��ف��ال 
قرآنية  مهارات  فقرة  أيضا 
للحافظتني مريم عيل، وسارة 
رحيم، وأناشيد لفرقة معهد 
العقيلة لإلنشاد، وأخريا قام 
س�حة الشيخ رائد اليدري 
عيل  الشيخ  س�حة  وبرفقة 
الطالبات  بتكريم  الطريي 
ف  الق�����ارب  ذوات  م���ن 

تكريم  وتم  الشعبي،  الشد 
هبدايا  التفوقات  الطالبات 
وأختتم  تقديرية،  وشهادات 
عل  ح��ي   بقصيدة  ال��ف��ل 
بأجماد  تغّنت  التي  ال���ولء 
اجل��ه��اد،  س��وح  ف  ابطالنا 
ورائ��ع  متميز  أداء  كذلك 
به  قامت  الوطني  للنشيد 

فرقة العهد لإلنشاد.
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بمشاركة دولية .. العتبة الحسينية تكشف عن )12( فائزا 
في مسابقة »بصمة« الثقافية االولى 

ولتفاصيل اكثر عن الوضوع 
منتظر  الح��رار  جملة  التقت 
ع���ب���اس رشي����ف م��ع��اون 
الوارد  تطوير  قسم  مسؤول 
السينية  العتبة  ف  البشية 

ال��ق��دس��ة :وت�����دث ق��ائ��ل 
الفائزين  اس���ء  اع��لن  »ت��م 
الثقافية  البصمة  مسابقة  ف 
الوىل  سنتها  ف  الوىل  
السني  )المام  شعار  تت  

للتنمية  منهاج  السلم  عليه 
قسم  ان  مبينا«  ال��ب��شي��ة( 
اطلق  البشية  الوارد  تطوير 
زي����ارة  ي����وم  ف  ال��س��اب��ق��ة 
الايض  العام  من  الرب��ع��ني 

كشـــف  قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة عن االسماء الفائزة في مسابقة   
البصمـــة الثقافية االولى التي اقيمت تحت شـــعار )الحســـين منهاج للتنمية البشـــرية( والتي تهدف لزيادة 
الرصيد الفكري واالرث االدبي فيما يخص النهضة الحســـينية وذلك من خالل تسليط الضوء على صور مهمة 
من هذه النهضة وتوظيف ذلك بشـــكل يخدم المجتمع وينميه، على قاعة خاتم االنبياء عليه الســـالم في 

الصحن الحسيني الشريف، وسط حضور شخصيات اكاديمية وادبية  واعالمية .

االحرار: حسين نصر / تصوير صالح السباح 
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اىل  السابقة  ت��دف  مضيفا« 
بمنهج  التنمية   مفهوم  ربط 
وزي���ادة  السينية  القضية 
الرصد العرف والدب التعلق 
التارخيية اخلالدة  بثورة الطف 
والفنانني  الباحثني  وتشجيع 
نتاجاتم  ون��ش  تطوير  عل 
الفاهيم  تعزيز  ال��ف��ك��ري��ة، 
ال��ق��ي��ادة ،ح��ق��وق الن��س��ان، 
ال��ت��واص��ل ، الع���لم ال��ر،  
ال��ذات،   بناء  بالنفس،  الثقة 
ان  مبينا«   ، وما شابه  التحفيز 

للمسابقة  النهائية  الصيلة  
منهم  ف��ائ��زا    )  12( ك��ان��ت  
قسم  كل  ف  الوائ��ل  الثلثة 
والفائزون  السابقة  اقسام  من 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ح��اف��ظ��ات 
من  الفائزون  وحتى  العراقية 
ان  موضحا«  العراق  خ��ارج 
واخرى  مادية  منها  اجلوائز 
السينية  العتبة  مقتنيات  من 
القدسة ودرع للفائزين مقدم 
ال��وارد  تطوير  قسم  قبل  من 
السابقة  وتضمنت   ، البشية 
ابواب منها قسم خمتص  اربع 
بالقالت  واخ��ر  بالبحوث 

الشعرية  والقصائد  الدبية 
الفوتوغرافية,  للصور  وقسم 
رشوط��ه  ل��ه  قسم  ك��ل  ان  اذ 
ايضا   ال��شوط  ومن  اخلاصة, 
ربط العمل الشارك مع شعار 

السابقة. 
تدف  السابقة  »ان  وأض��اف 
اىل  الرتكيز عل جوانب ثورة 
السلم  عليه  السني  الم��ام 
اىل  الجت�عية  الناحية  من 
والتضحية  ال��ق��ي��ادة  ج��ان��ب 
وحقوق  والتحفيز  واليثار 

النسان ودور الرأة والساواة 
التي  النواحي  م��ن  وغ��ريه��ا 
الذي  السايس  الحور  تعترب 
ج��اه��د م��ن اج��ل��ه��ا الم���ام 
من  ال��س��لم   عليه  ال��س��ني 
جهته بني حسني رشيد خضري 
حمافظة  م��ن  الول   ال��ف��ائ��ز 

ف  مشاركتنا  ان   : ميسان 
الوىل   الثقافية  بصمة  مسابقة 
عل  فيها  حصلت   وال��ت��ي 
الركز الول ف فقرة البحوث 
واقعة  )خطاب  عنوان  تت 
والتجسيد  التنظري  بني  الطف 
السلم  عليه  السني  الم��ام 
انموذجا ( وتطرق البحث اىل 
السني  المام  تعامل  طريقة 
بيته  أه��ل  م��ع  ال��س��لم  عليه 
واصحابه عليهم السلم وعن 
السني  المام  تعامل  طبيعة 
وخطبه  اقواله  السلم   عليه 
ووصاياه مع اعدائه ووجدت 
السني  الم���ام  خ��ط��اب  ان 

الطف  واقعة  ف  السلم  عليه 
وحاول  انساين   خطاب  هو 
ان يزيل الجب عن القائق 
من  السحمراين  فاطمة  اما    .

الثالث  الركز  الفائزة ف  لبنان 
ف  اجلميل   : الشعر  قسم  ف 
الوىل  الثقافية  بصمة  مسابقة 
السينية  العتبة  تقيمها  التي 
الفقرات  متنوعة  اهنا  القدسة 
اجلنسيات  مج��ي��ع  وت��ش��م��ل 
مبينة«  الع�����ر،  وخم��ت��ل��ف 
سفري   ( قصيدة  ف  وشاركت 
متثل  وه���ي   ) ال��س��ني  اىل 
عليه  السني  المام  اىل  حبي 

السلم  .
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دورات توعوية متنوعة
ال��ك��ائ��ن ف حي  ال��ع��ه��د  ت��أس��س 
القدسة  كربلء  مدينة  ف  النقيب 
التويل  قبل  م��ن  م��ب��ارش  بتوجيه 
القدسة  السينية  للعتبة  الشعي 
س����ح���ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ه��دي 
اقيمت  تأسيسه  ومنذ  الكربلئي، 
والرش��ادي��ة  التوعوية  ال���دورات 
»بوعيك  ب���دورة  بدئت  الكثفة، 
والتي  للفتيات«  كفؤك  تكسبني 
الشهداء  سيد  جممع  ف  اقيمت 
عديدة  حم��اور  وضمت  اخل��دم��ي، 
وتربية  ال��زوج  اختيار  أس��س  بني 
العلقة  عل  تأثريها  ومدى  البناء 

الطرائق  أهم  اىل  اضافة  الزوجية، 
الزوج  مع  التعامل  ف  والساليب 
والشاكل  اإلسلمية،  الرؤية  وفق 
وطرائق  أث��اره��ا  وأه��م  الزوجية 
تفكري  بني  الفرق  كذلك  علجها، 
الرجل والرأة، وتم تقديم جمموعة 
ال����دورات،  م��ن  وخمتلفة  ك��ب��رية 
العلمية،  ومادتا  َدِدها  ممُ ف  تتنوع 
منها  والستفادة  إلقائها  وأساليب 
لتغطي مساحة واسعة من الشائح 
احتياجاتا،  واختلق  الجت�عية 
خمتصة  اس��ت��ش��اري��ة  ك���وادر  وف��ق 
والطبية  النفسية  العلوم  جم��ال  ف 
كادر  وجود  مع  العامة،  والصحة 

بنـــاء  فـــي  المســـاهمة  بغيـــة   
اســـرة مسلمة واعية بالشـــؤون الدينية 
واالجتماعية تبنى على اساســـها االسرة 
الناجحـــة، افتتحـــت العتبـــة الحســـينية 
باألســـرة  متخصصا  المقدســـة معهـــدا 
المســـلمة يسعى من خالل برامجه الى 
تعميق وتثبيت مســـتوى الوعي الديني 
والنفســـي لـــدى الفتيـــات المقبالت على 

الزواج، أو الالتي تزوجن حديثًا..

تقرير: حسنين الزكروطي

معهد لألسرة المســـلمة تفتتحه العتبة 
الحســـينية المقدســـة ببرامج ومشاريع 

تسهم في بناء االسرة الناجحة
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تدرييس ف جمال العلوم الفقهية والروائية 
والخلقية.

أسس التربية ألطفال الرياض
كذلك اقيمت ف معهد الزهراء )عليها 
السلم( بمجمع سيد الشهداء اخلدمي 
واستمرت  ال��ري��اض،  لعل�ت  دورة 
اليوم  ف  حمارضتني  بواقع  أيام  لربعة 
بني  الرتبية  أسس  وتناولت  الواحد، 
ف  السليمة  والليات  والبيئة  الوراثة 
أسس  كذلك  الط��ف��ال,  م��ع  التعامل 
والشاكل  لألطفال،  السليمة  التغذية 
وأهم  الرياض،  أطفال  لدى  السلوكية 
ف  تستخدم  ان  جيب  التي  الساليب 
ان  ي��ف��رتض  وال��ت��ي  السلوك  تعديل 

تستخدمها العل�ت وغريها.
كيفية تنمية مهارات المرشد االسري
وقد عمد العهد ف مقره اخلاص اىل اقامة 
دورات متعددة الستويات كان من بينها  
وأنواع  لإلرشاد  الولية  البادئ  دراسة 
واسرتاتيجيات  اإلرشادية  الساليب 
اإلرشادية  القابلة  وفنيات  اإلرش��اد، 
تتوفر  ان  جيب  التي  الهام  وخصائص 
للمعهد  وفر  وقد  الرسي..  الرشد  ف 
روضة وحضانة جمانية ف مقرِه، لتسهيل 
مهمة الستفادة، بحسب ما اكدتهمُ مديرة 
ان  ومبينة:  الكيم،  مهدي  رفاه  العهد 
عل  قائم  وال��ك��ادر(،  )اإلدارة  العهد 
التخصصة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  جمموعة 
النفس  وع��ل��م  الرسي  اإلرش���اد  ف 
ويسعى  اإلسلمية،  والعلوم  الرتبوي 
الديني  الوعي  مستوى  ف  الرتقاء  اىل 
فتياتنا  لبعض  والنفيس،  والجت�عي 

القبلت عل الزواج، أو الليت تزوجن 
الثقاف  الغزو  خطورة   وتليل  حديثًا، 
واإلعلمي الناتج من النفتاح الواسع 
والقروء،  والشاهد  السموع  آفاق  ف 
والذي يؤثر ف جلء خصوصية الزواج 
وإنسانيا  إليا  م��شوع��ا  يعترب  ال��ذي 
لبناء  أداة  كونه  والمهية،  القيمة  عايل 
جمتمع اسلمي مثايل  معاىف من الوهن 
التفكك  او  والج��ت���ع��ي  الخ��لق��ي 
»لكون  الكيم:  واضافت  الرسي، 
الرسة نواة الجتمع اإلسلمي ومعيار 
القول  نستطيع  فإننا  ونموه،  سعادته 
صلح  من  يبدأ  جمتمع  كل  صلح  إن 
تم  لذلك  له،  الكونة  أمُرسِه  واستقرار 
زاخرة  بمكتبة  ملحقا  العهد  تأسيس 
الهمة، ولكي تكون  بالكتب والصادر 
الواعية  الستجابة  طريق  عل  خطوة 

والدقيقة للفتيات«.
التدريسية  »ال��ك��وادر  ان  واك���دت: 
فهم  عل  تعمل  العهد  ف  والداري���ة 
تواجه  التي  والصاعب  التحديات 
وعللها  ثغراتا  وتليل  الرس،  بعض 

ف مواجهة الشاكل، والعمل عل إعداد 
والعلجات  والبحوث  ال��دراس��ات 
النواقص  وتشخيص  ل��ا،  الناسبة 
الرسة،  واق��ع  ف  والدائ��ي��ة  الرتبوية 
اإلعلمي  الغزو  اثار  تشخيص  كذلك 
بعض  ف  النسوج  الثقاف  والتهجني 
الغزو  وبيان مدى خطورة هذا  الرس، 
والقيم  ال��ب��ادئ  وتسطيح  متاهي  ف 
الكريم  القرآن  ف  ال��واردة  السلمية 

وأحاديث العرتة الطاهرة«.
جهود مبذولة ونتاج واسع

ف  الشاركة  حسني(  )دع��اء  وتدثت 
الفائدة  الرياض عن  اطفال  تربية  دورة 
الكبرية حسب وصفها، مضيفة »جاءت 
الدورة بفائدة كبرية  استطعنا من خللا 
الطفال  مع  التعامل  أساليب  اكتساب 
الوقت  تنظيم  كيفية  وكذلك  والزوج، 
الطبية  والعاجلات  اللول  ومعرفة 
والوقائية الفورية عند تعرض الطفال 
لالة معينة، وتعلم مهارات أخرى منها 
النزل  ترتيب  وكيفية  والطبخ  اخلياطة 

والحافظة عل الرسة من الضياع«.
»اهنا  حممد(:  )نور  الشاركة  ذكرت  ك� 
التغلب عل  استطاعت أن تتعلم كيفية 
وتسني  نفسها  عل  والسيطرة  غضبها 
معربة  وأطفالا،  زوجها  مع  التعامل 
العامة  المانة  اىل  الكبري  شكرها  عن 
للعتبة السينية القدسة التي تبادر دوما 
بمبادرات  الثقافية  مراكزها  خلل  من 

انسانية و توعوية مستمرة«.
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الشروع بأعمال الهيكل السفلي لبرج المراقبة
 في مشروع مطار كربالء  الدولي 

رشعت   2018 نيسان   7 ف    
مشوع  ف  الندسية  الكوادر 
بأع�ل  ال��دويل  كربلء  مطار 
مراقبة  ل��ربج  السفيل  اليكل 
ال��رك��ة اجل��وي��ة ف ال��شوع. 
ف  اجلارية  الع�ل  وتضمنت 
اخلرسانة  إزال��ة  عملية  الوقع 
برج  ف  الركائز  رؤوس  من 
ال��راق��ب��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 19 
ركيزة عاملة ليتم بعدها وضع 
الناسبة  الرتبة  ثانوية من  طبقة 

ويتم  وتدل  ستضغط  والتي 
خرسانية  طبقة  صب  بعدها 
طبقة  ص��ب  ث��م  وم��ن  خفيفة 
نشأ  للممُ اخلرسانية  الس��اس 
Raft Pile Cap. هذا ومتت 
اخلرسانية  الحال  كتل  إزالة 
عددها  ال��ب��ال��غ  الخ��ت��ب��اري��ة 
1م��رت3  بحجم  كتلًة   375
لطرح  الكافية  الساحة  لتوفري 
النشاء  التسليح ومواد  حديد 
لآلليات  آمنة  مم��رات  وتوفري 

ك�   المُنشأ،  ف  العاملة  الثقيلة 
الرافعة  بتجهيز  البارشة  متت 
لتابعة  نصبها  لغرض  الربجية 
بعد  بالربج  اخلاصة  الع���ل 
للشوع  السفيل  اليكل  اك�ل 
ف اجلزء الثاين من برج الراقبة 
العلوي.  باليكل  يعرف  ما  أو 
تم  ال��ذي  العمق  أن  اىل  يشار 
اليه  اخلرسانية  الركائز  صب 
الرض  ت��ت  م��رتًا   15 بلغ 
وبقطر مرٍت واحٍد لكل ركيزة، 

وستكون قاعدة الربج الستندة 
من  امتار   9 بقطر  الركائز  اىل 
 1.20 وبسمك  اخل��رس��ان��ة 
برج  ط��ول  ويبلغ  ه��ذا  م��رتًا. 
إنشاؤه  جي��ري  ال��ذي  الراقبة 
حاليًا قرابة 65 مرتًا، أي بطول 
طابقًا،   18 من  مكوٍن  مبنى 
أول  الراقبة  ب��رج  وسيكون 
بورش  التي  اليوية  النشآت 
مطار  م���شوع  ف  بإنشائها 

كربلء الدويل.

مسؤول اعالم المطار
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م��������ه��������دِه يف  ك����������������ان  ُم����������������ذ  ق������������م������������رًا  ي������������ا 
اأه��������������������ُل ال�������ف�������ت�������ى ك�������ال�������ع�������ن م����������ن ه������ا�������ش������ٍم 
ف���������ال���������ع���������ّز اأ��������������ش�������������ٌل وال�������������وف�������������ا ف��������رع��������ُه
ي�������اف�������ٌع ف���������ت���������ًى  احل�����������������رب ِ  يف  ي�����������������ش��������وُل 
ال������وغ������ى ب�������������ش������وح ِ  ال���������ري���������ح  م���������ع  ي��������ج��������ري 
ال���������������ردى وروَد  ت������خ�������������ش������ى  ف���������������وار����������������سٌ 
ي��������������غ��������������وُر ب��������ال��������ق��������ل��������ب ف���������م���������ا راَع����������������������ُه
ح������ك������م������ةٍ  يف  ال�������������راأ��������������س  ق���������ط���������َع  ك��������������������اأنَّ 

ه�����������ل ُت���������������������رُك احل���������������������ورا ب�����������ا ح�����������ار������������سٍ 
ال�����َق�����ن�����ا ف������������وق َ  وال��������������راأ���������������سُ  ح�����ك�����م�����ة  ي���������ا 

ب������������������اَت اجل������������������وى وال��������������رك��������������ُب حت��������������دو ب����ه 
ج��������رى ف�������ي�������م�������ا  ف������������اخل������������ُر  جت������������زع������������ْن  ال 

ف�����ي�����������س ال�����������ّن�����������دى وق���������������ٌف ع������ل������ى َزن������������������ده ِ
ع������ه������ده ��������ش�������ن�������ا  م������������ن  ع����������ه����������ٌد  واالأُُم 
َغ���������م���������ده ِ يف  ال�������������ش������ي������َف  ي���������������داين  ذا  م���������ن 

م����������ن ي����������ج����������روؤ ال������������ق������������رَب ع�������ل�������ى ُب����������ع����������ده ِ
��������ش�������ي�������ده ِ ع�������ل�������ى  ك�����ال�����ن�����������ش�����ر ِ  ي������ن������ق�������������سّ 
ِع���������������ش�������ده ِ ع������ل������ى  ب�����ال�����������ش�����ي�����ف ِ  ��������ش�������ّد  اإن 

ه ِ م����������������دِّ م����������ا  ع�������ل�������ى  ال�����������������ش��������رك ِ  جت����������ّم����������ُع 
ه ِ َج���������������������دِّ يف  وال�������������������ش���������ر  ال�������ق�������ن�������ا  ف��������������وق 

ك�������ف�������ي�������ل�������ه�������ا ي��������ب��������ق��������ى ع���������ل���������ى ع�����������ه�����������ده ِ
ه ِ ي�����������������ش��������ُر وال����������������ن����������������وُر ��������ش�������ن�������ا َخ�����������������������دِّ
م��������������دام��������������ٌع َح������������������������ّرى ع��������ل��������ى َوج������������������������ده ِ
َوع���������������������������ِدِه ع���������ل���������ى  هلل ِ  واحل����������������م����������������ُد 

ح�شن عي�شى ال�شمريابو الفضِل
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يف عامل االرواح )الذر( البد اإين ع�شقت احل�شن عليه ال�شام، 
ومن��ذ ان كن��ت يف �شل��ب اب��ي.. ا�شتمريت وان��ا اع�شق احل�شن 
وعندم��ا �ش��رت جنينًا يف رحم امي وانا اع�ش��ق احل�شن الأنهما 
يع�شقانه، وبعد ان نزلت اىل عامل الدنيا وانا اع�شق احل�شن..

فاأم��ي كان��ت تغذيني م��ع لبنها ح��ب احل�شن، ث��م كربت وكرب 
مع��ي ح��ب احل�ش��ن وكان اب��ي يحملن��ي اىل حبيب��ي احل�شن 
وارت�شف م��ن ح�شرته الطاهرة تلك النفحات الروحية.. ثم 
ك��ربت وكرب حبي اكرث فاأكرث للح�شن عليه ال�شام، وتر�شخت 
ج��ذور حبه يف اعم��اق روح��ي.. فاأ�شوات املواك��ب احل�شينية 

اآل البي��ت واملن��رب احل�شين��ي  والق�شائ��د الت��ي تغن��ت بح��ب 
ومواقف وبط��والت وماأثر ومناقب و�شم��ات و�شفات اآل البيت 

كانت وما زالت تغذيني بحبهم...
واىل املم��ات وانا عل��ى درب احل�شن اخ��دم زواره وحتت قبته 
املباركة ابتهل بالدعاء ويف مدر�شته اتعلم... واتعلم، وطمعي 
بع��د املمات ان يح�ش��رين اهلل حتت راية احل�شن فهويتي حبه 

نعم حبه وع�شقه. 
فاأنا قد.. ع�شقت احل�شن عليه ال�شام.

عشقُت الحسين عليه السالم 
خالد غامن الطائي
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امل������������رق������������دا ادخ�����������������������ل  ان  ب�����������������اإذن�����������������ك 
اأط������������وف ������ش�����ب�����ع�����ا  ال������ف�������������ش������ل  اب������������ا  وذرين 
ح������������ب������������اك امل��������ه��������ي��������م��������ن ه�������������������ذا امل�������������������زار
ت�����������ب�����������ارك�����������ت ع����������ب����������ا�����������س م��������������ن خم�����ل�����������س
ف�����������ه�����������ذا ال����������������وف����������������اء ال����������������������ذي ������ش�����ن�����ت�����ه
ت�������������ش������ام������ي������ت جن��������م��������ا ي����������ف����������وق ال�������ن�������ج�������وم
ف������ق������ي������ه������ا ف�����������ش�����ي�����ح�����ا ح�������������ش������ي������ف احل������ج������ى
اأب���������������ا ال������ف�������������ش������ل ي���������ا م���������ن اأم������������������ات ال������������ردى
رق��������������ى وا���������ش��������ت��������ط��������ال ال���������������ش�������م�������اء ال�����ع�����ل�����ى
و���������������ش��������������ار االم�����������������������ر ال�����������������������ذي ي�������رجت�������ى
وب����������������������������اب احل��������������������وائ��������������������ج ل����������ائ����������ذي����������ن
ت��������خ��������ط��������ى االك��������������������������������ارم وال�����������������ش��������احل��������ن
اب�����������������و ال��������ف�����������������ش��������ل ه�����������������ذا ف���������م���������ن م�����ث�����ل�����ه
ك����������رب����������ا يف  االخ�������������������������������������وة  اأع�������������������������������ز 
ي�����ه�����ن مل  ال  ال���������ع���������ه���������د  ي��������ن��������ك��������ل  ومل 
ي�����ل�����ن ال  ال���������������������ذي  امل����������ح����������ام����������ي  ف�������ن�������ع�������م 
ت�������ف�������ي���������������س ال�����������������ش��������م��������اح��������ة م�������������ن وج�������ه�������ه
ال�����غ�����������ش�����وب ال��������ه��������زب��������ر  اأغ��������������������ار  م����������ا  اذا 
ف���������������������ش����������واه ي����������وم����������ا ك����������ي����������وم ال������ن�������������ش������ور
اب��������������و ال������ف�������������ش������ل رم��������������ز االب�����������������ا وال������ت������ق������ى
ك�������رب�������ا يف  ال�����������������ش��������ب��������ط  اآزر  ف���������ق���������د 
ف�����������������ش��������ح��������ى ب����������ع����������ن وك����������ل����������ت����������ا ي��������دي��������ه
مت���������وت ل��������������ن  ال  احل������������������ي  اي������������ه������������ا  ف���������ي���������ا 
امل�������������رق�������������دا ادخ�������������������������ل  ان  ب���������������اذن���������������ك 

ف�����������ه�����������ا ت��������ف�����������������ش��������ل��������ت ي�����������������ا ���������ش��������ي��������دا
ا���������ش��������ع��������دا ان  ب���������ل���������ق���������ي���������اك  ل��������ع��������ل��������ي 
ف�����������������ب�����������������ارك ق�����������������������ربك وامل���������������������ش����������ه����������دا
ف�������ك�������ن�������ت ال��������������������ويف ال��������ف��������ت��������ى االأوح�����������������������دا
واأب�����������ق�����������ي�����������ت�����������ه ل���������������ل���������������ورى ����������ش���������اه���������دا
ج�������م�������ع�������ت ال�����������ك�����������م�����������االت وال�������������������������ش������������وؤددا
ب����������ي����������وم ال�����������وغ�����������ى ف���������ار����������ش���������ا اأ���������ش��������ي��������دا
واأب�������������ق�������������ى ب������ق������ل������ب ال�������������ف�������������رات ال�������������ش������دى
ك���������������ش�������م���������������س ع����������ل����������ى ال�����������ع�����������امل�����������ن ب����������دا
ح���������������������ش����������ود ع����������ل����������ى ب�������������اب�������������ه ��������ش�������ج�������دا
وغ��������������ي��������������ث ل�����������ك�����������ل ال�������������������رباي�������������������ا غ�����������دا
ارت�������������������دى االن�������������ب�������������ي�������������اء  م��������������ن  رداء 
وم���������������ن راح���������ت���������ي���������ه ال�������������������ش���������ذى وال���������ن���������دى
ب�����������اأم�����������ر احل���������������ش�������ن اق�����������ت�����������دى واه���������ت���������دى
وم�������������������ا م���������������د ل��������ل��������م��������ع��������ت��������دي��������ن ال����������ي����������دا
ف��������ن��������ع��������م امل�����������ج�����������اه�����������د ن����������ع����������م ال����������ف����������دا
ع��������ب��������و���������س ع��������ل��������ى م�����������ن ط��������غ��������ى واع����������ت����������دى
ت�������������رى اجل�������ي���������������س م�������������ش������ت������ن������ف������رًا ����������ش���������اردا
ره��������ي��������ب��������ا ب����������وج����������ه ال������������ع������������دى اأ�������������ش������������ودا
ل��������ق��������د ك����������������ان ب����������ال����������دي����������ن م�������������ش������ر�������ش������دا
اح���������م���������دا امل���������رت�������������������ش���������ى  اآزر  ك���������م���������ا 
ف������������ن������������ال ال���������������������ش����������ه����������ادة وامل��������ق�����������������ش��������دا
وت���������ب���������ق���������ى م��������������ن��������������ارا ب������������ط������������ول امل��������������دى
ت��������ط��������ردا ان  ل������ل�������������ش������ي������ف  وح����������ا�����������ش����������اك 

ال�شيخ م�شر ال�شحافوتبقى منارًا
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تراتيُل ظمأى في حضرة الحسين

...................

) 1(
اأنى لنا اأن ن�شَل احُل�شْن

فبيننا وبينُه
م�شافة فارقة مهوله

طويلة
طويلة

طويلة ْ
كبعدنا عن �شم�شنا

وقر�شها الل�ُ�َجْن
.......

ِعز لنا
اأن نحت�شْن....

 حوافر ) امليمون (
نلثمها
نلمثها

لعلها...
تخت�شر ُ امل�شافة َ

فنحبو يف طريقنا اليه خطوتْن  
) 2 (

الأننا مل نعرَف

احل�شَن اال دمعة
و�شورة تزين اجلدراَن

يف البيوْت
غادرنا احل�شُن

يف �شفينة النجاِة  
ل�شفة ِ اجلال ِ واجلمال ِ و القنوْت

فارتطمت قلوبنا بل�ُجة ِ الرزايا
حتى غدونا لقمة

يف ِمعدٍة ٍ قاهرةٍ  فاغرٍة
للحوْت

لكن ) �شدرا ( عامرا بالنوْر
قد بدد القتاَم وال�شخاَم وال�شكوْت

َعل�ّمنا
اإن احل�شَن �شمعة

وزهرة وعزة وقوْت
ودونُه

فاننا اأ�شفاُر اأو ا�شناْم 
قلوبنا ت�شداأ باخلاف ِ واخلواء ِ

واخلفوْت
ودونه

فاننا...
منوت ُ

اأو منوُت
.... اأو منووووووْت

) 3 (
الأن يف عاملنا املجنوْن

ح�شيننا
يذبُح كل يوْم

فاننا
يف ظماأ الطوفان ِغارقوْن

لن ترتوْي... القلوُب
واالفواْه
والعيوْن

..............
لكن ) �شدرا ( عامرا بالنوْر

علمنا النجديْن
فاأما اأن نكوْن

او...ال.. ال نكوْن

 جبار عودة اخلطاط
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تراُث العلماء

أصول 
تزكية النفس وتوعيتها

اهم ما يتميز به هذا الكتاب انه جاء بطريقة 
يستفاد منها الدارسون لفاهيم تنمية الوارد 
في�  الغوص  ف  س�حته  اجاد  وقد  البشية 
السيطرة  وكيفية  غرائز  من  بالنفس  يتعلق 
عليها للتعامل باجيابية تريض اخلالق سبحانه 

وتعاىل وترتقي بالبش اىل درجات عليا .
عدم  اىل  السيد  اش��ار  اخ��ر  جانب  وم��ن 
لثبات  والتخيلت  بالنامات  التمسك 
لتغري  الهم  هو  وه��ذا  والحكام  القائق 
هذه الثقافة التي يعول عليها البعض لسي� 
اطلقا  النفي  نقصد  ل  وهنا  الناس  عوام 

ولكنها ليست دليل حكم.
واكد الؤلف ان الفطرة هي النعمة الساسية 
التي يتمتع هبا النسان ال اهنا تنحرف عن 
او  السيئة  النسان  اقرتف  اذا  عليه  ماهي 
العيش وسط اجواء غري سليمة مع ضعف 

الوازع الي�ين .
ان  عل   )1( رقم  اجل��زء  حل  الكتاب  هذا 

وادناه   ، شتى  لواضيع  اخرى  اجزاء  تتبعه 
موقع  من  اخذناها  الكتاب  من  مقتبسات 

كتابات ف اليزان 
العلم  طعم  الرء  يذوق  ل  أنه  وليمُعلم   ...«
 – والزكاة  بالوعي  ال  وحقيقته�  والي�ن 
التزكية – إذ ليس العلم معاين خيزهنا النسان 
هبا  ويستنري  يعتربها  حقائق  ،بل  ويعتقدها 
ومن ثم جاء : »ليس العلم بالتعلم ان� هو 
نور يقع ف قلب من يريد الل تبارك وتعاىل 
اىل كثري من  النسان  ... ل يصل  أن يديه 
العلم اللزم له ف دنياه أو آخرته ال بتزكية 
عن  ناشىء  النسان  جهل  وجّل   ... نفسه 

أحد عاملني :
يلزم  ما  جت��اه  اللمبالة  فهو  أحدمها  أم��ا 
اإلطلع عليه ،تثاقل عن البحث او تساهل 
ف تصيل العلومة الصحيحة ،وإخلدا اىل 

اإلنطباعات الواهنة والماين القائمة . 
الق  قبول  عن  التعصب  فهو  الخر  وأما 

جنل  ال�شي�شتاين  باقر  حممد  ال�شيد  �شماحة  تاليف  العربي   املوؤرخ  دار  عن  �شدر  كتاب 
املرجع االعلى للطائفة يف النجف عدد �شفحاته 345 ت�شمن الكتاب اربعة ف�شول واكرث 
مدعمة  املوا�شيع  وج��اءت  بالنف�س  اخلا�شة  املفاهيم  خمتلف  �شملت  مو�شوع   175 من 
باال�شت�شهادات  القراآنية وال�شنة النبوية مع تب�شيط ال�شرح واال�شتدراج يف فهم املعلومة 

بحيث انها ت�شمن مقاربة مع ثقافة الع�شر اليوم .

تاأليف:�شماحة ال�شيد حممد باقر ال�شي�شتاين
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واإلستنكاف من اإلقرار .
وكل العاملني مما يتعالج بالتوعية والتزكية ...

ول خيتص هذا العنى بالتزكية الدينية الناظرة 
فطر  ب�  والعمل  سبحانه  الل  رضا  ختصيل  اىل 
عليه النسان والتهيؤ للقائه والدار الخرة بل 
استعدادين  عن  يستغني  ل  نافع  علم  كل  إن 
لستقباله  س��اب��ق  نفيس  اس��ت��ع��داد  اث��ن��ني: 
الوقوف  بعد  به  للعمل  لحق  آخر  واستعداد 

عليه ....
بأصول  تذكرة  الوراق  هذه  كانت  وبذلك 
تزكية النفس وتوعيتها او قل » قواعد السلوك 
العقل  إليها بشهادة  الكيم ف الياة » مهتديا 
تبارك وتعاىل لإلنسان ودللة  الل  الذي منحه 
قضائه�  م��وارد  ف  عليها  فطره  التي  الفطرة 
فهمه  تير  ،وب�  الواضح  وادراكه�  الرصيح 

من كتاب الل سبحانه ...«
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ء ف��ي    الوثائ��ق      العثماني��ة  كرب��ال
للفترة ) 1845 -1895م(

كربلء  ف  باشا  نجيب  جمزرة  انتهاء  بعد 
سنة 1843م  ، ومن الطبيعي ان الوثائق 
ان��ج��ازات  تعتقده  م��ا  تذكر  العث�نية 
جتاهل  وحم��اول��ة  العث�نية  للحكومة 
الط��راف  هبا  تقوم  التي  الصلحات 
فان  العث�نية  للوثائق  وطبقا   ، الخرى 
باختصار  ه��ي  ك��رب��لء  اح���داث  اه��م 

كاليت:
عام  اإلي���راين  ال��دول��ة  ص��در  استئذان 
جتديد  ف  العث�نية  الدولة  من  م   1847
بناء فناء )صحن مقدس( رضيح اإلمام 
السني ، إن هذه الع�ل التي أراد صدر 
الدولة القيام هبا ف القابر قد طرحت بعد 

اجلو اإلجياب
فقد   ، أررضوم  معاهدة  بعد  ظهر  الذي 
قدم صدر الدولة اإليراين رسالة إىل وايل 
بغداد ف 1 يونيو 1848 م ، أوضح فيها 

 3000 أرسل  أنه  اإليراين  الدولة  صدر 
تومان وسريسل أخرى مثلها لبناء مقربة 
ورشاء منزل له ف كربلء وترميم النزل 
الدولة  أن  إل   ، يمتلكه  ال��ذي  الخ��ر 

العث�نية رفضت هذا الطلب .
عام  ف  بالتحرك  العث�نية  الدولة  قامت 
اإلص��لح��ات  بعض  لعمل  م   1848
القدس  للصحن  اللزمة  والرتمي�ت 
واإلم��ام  عيل  الم��ام   رضي��ح  من  لكّل 
أهنا  وثبت  العباس،  وسيدنا  السني 
ستكلف )296337( قرشا ، وباإلرادة 
 1849 أبريل   3 بتاريخ  الؤرخة  السنية 
ولية  خزانة  من  البلغ  هذا  دفع  تقرر  م 

بغداد .
جتديد  ال��دول��ة  ق��ررت  م    1850 سنة 
آي��ات  اإلم���ام السني ووض��ع  رضي��ح 
ال�يونية  والطغراء  الكريم  القرآن  من 

كامل  الهندس  وق��ام   ، مناسب  بشكل 
اليات  بنقش  بغداد  ف  الوجود  أفندي 
عل  ال�يونية  الطغراء  ورسم  القرآنية 
وتكلفت   ، بالذهب  وصبغت  الرخام 
 )150000( و  والزينات  النقوش  تلك 

قرش.
ألفي  بطلب  النود  الشيعة  أحد  تقدم 
العث�نية  الكومة  من  الفضة  من  مثقال 
السني  اإلم���ام  رضي��ح  ب��اب  لزخرفة 
ل  الدولة  أن  إل   ، م   1850 أبريل   3 ف 
ل  كانت  لهن��ا  ذل��ك  عل  أيضا  توافق 
تريد أن يقوم أحد غريها بذلك حتى ل 
الدولة   ، هناك  نفوذها  أو  اعتبارها  يقل 
العث�نية تركت ف عام 1852 م إلعاقة 
و   ، النطقة  ف  إيران  هبا  تقوم  أع�ل  أي 

أعلنت الدولة العث�نية أنه إذا كانت 
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هذا  يتم  فلن  عمل  لي  حاجة  هناك 
من  سيكون  بل  إي��ران  قبل  من  العمل 

قبلها.
قرش   )500( مبلغ  ختصيص  ت��ق��رر 
رممته  ال��ذي  السبيل  بنظافة  للعتناء 
رضيح  فناء  ف  عال  بزم  السلطان  والدة 
من  قرشا   )2160( ومبلغ   ، السني 
مبلغ )10200( قرش الخصصة لتعيني 
الطريقة  شيخ  دده  أح��د  للشيخ  خ��ادم 
 )9049( مبلغ  خيصص  وأن   ، الولوية 
بغداد  لوقاف  الزائد  الدخل  من  قرشا 

لشاء حانوت لتوسعة السبيل.
النهارية  إي��وان  ترميم  من  النتهاء  بعد 
الوجود ف فناء رضيح اإلمام السني تم 
الحيطة  الغرف  إيوانات  ترميم  ف  البدء 
به وذلك ف 18 يناير 1890 م ، ك� أن 
القسام التي بنيت قبل مائة عام عل يد 
إيران حممد شاه قد رممت قبل سبع  شاه 
وعشين سنة عل يد شاه إيران أيضا ، إل 
إيران عن هذا  نّحت  العث�نية  الدولة  أن 
المر وكلفت وايل بغداد به ، وخصصت 
لذه اإلنشاءات مبلغ )162700( قرشا 
تم  التاريخ  هذا  من  عام  وبعد   ، لذلك 
الرضحة  هذه  توسيع  أع���ل  ف  البدء 
مقدما وأنفق فيها مبلغ )29344( قرشا 

 21 ف 

نوفمرب 1890 م .
تلقت الدولة العث�نية أخبارا من سفريها 
أرسل لرضيح  إيران  بأن شاه  ف طهران 
اإلمام السني عام 1850 م سيفا ذهبّيا 
وبعض الدايا القيمة الخرى ، وأرسلت 
الدولة أمرا لوايل بغداد برضورة البحث 

والتحّري عن هذا الوضوع.
إعطاء  سياسة  قبلت  ق��د  اإلدارة  أن 
لألغنياء  الرضيح  مفتاح  حامل  منصب 
حممد  عني  عندما  الثال  سبيل  وعل   ،
سعيد أفندي حامل لفتاح رضيح سيدنا  
م   1855 عام  أغسطس    ف  العباس  
مقابل  ق��رش   )5000( اجليش  منح 
اخلدمات التي قامت هبا الدولة العث�نية 

لألرضحة.
قد جرت العادة بأن يقدم كل من يرغب 
الرضيح  مفتاح  حامل  منصب  شغل 
احرتامه  بقدر  للرضيح  مساعدات 
وتقديره له ، حتى إنه ف بعض العهود 
صار التعيني ف هذا النصب عل حسب 
الساعدات القدمة للرضيح ، وف بعض 
ك�  الساعدات  تلك  تراقب  ل  الحيان 
ينبغي ، ومن ذلك عل سبيل الثال : ف 
تعيني  السبان  ف  وضع  م   1857 سنة 
حامل  منصب  لشغل  أف��ن��دي  حسني 
سعيد  حممد  السيد  بعد  الرضيح  مفتاح 
أفندي  سعيد  ت��وف  لا  ولكن   ، أفندى 
صالح   حممد  مكانه  عني  م   1870 سنة 

وأدى هذا المر إىل خلق جو من النزاع 
فبعض   ، واجل���ع��ات  الشخاص  بني 
تويل  يريدون  كانوا  الذين  الشخاص 
أنفسهم  يظهرون  كانوا  النصب  ه��ذا 
أهنم  حني  ف  الم��وال  دفعوا  أهنم  عل 
فإن  الثال  سبيل  وعل   ، شيئا  يدفعوا  ل 
منصب  شغل  ف  الراغبني  من  شخصا 
أرسل  قد  اإلم��ام   رضيح  مفتاح  حامل 
حمسن  الاج  توقيع  عليه  مزيفا  تلغرافا 
أن  يلحظ  الطروحة  المثلة  وم��ن   ،
تعيني  أثناء  تتم  كانت  النحرافات  أكثر 
اإلمام   رضيح  مفتاح  حامل  منصب  ف 
رضيح  مفتاح  ح��ام��ل  منصب  لن   ،
الذي  الوحيد  النصب  هو  كان  اإلم��ام  
العرب  الشيعة  استمر عليه اخللف بني 
الدولة  إحكام  من  بالرغم  واإليرانيني 
العث�نية قبضتها عل الرضحة بعد تويل 

نجيب باشا ولية بغداد.
إىل  أرسلت  التي  الرئيسية  الدايا  ان 
السني     واإلم���ام  عيل  اإلم��ام  أرضح��ة 
والياقوت  وال���اس  الكريم  ال��ق��رآن   :
والفضة  والذهب  والفريوز  والزمرد 
وال��ل��ؤل��ؤ والح���ج���ار ال��ك��ري��م��ة إىل 
والستائر  والسجاد  والنحاس  آخ��رة 
وال���ف���روش���ات وال��ك��ل��ي��م وال��دي��د 
وشال  الزينة  والشمعدانات  والسلحة 

وخيام ورايات وأعلم إىل آخره.
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حياتنا  ف  مه�  دورا  النرتنت  يلعب   
كالعمل  صعيد  من  أكثر  وعل  العامة، 
فهو  والرتفيه،  الجت�عي  والتواصل 
ويصلنا  اجل��اه��زة  العلومة  لنا  يقدم 
لكن  ج��دا،  سهلة  بطريقة  بالخرين 
ي��ودي  ق��د  طويلة  ل��ف��رتة  استخدامه 
ويرى  »اإلدم��ان«  يسمى  ما  نشوء  اىل 
تشويه  عل  يساعد  ان��ه  اخل��رباء  بعض 
نتيجة  الستخدم  لدى  الوقت  مفهوم 
ومهية  اشباعات  ف  ح��واس��ه  إغ���راق 
الواقع،  ارض  عل  تقيقها  يمكن  ل 
ويبقى التساؤل الكثر أمهية هل يمكن 
تفكك  ف  سببا  الن��رتن��ت  يكون  أن 

العائلت والرس.
تقول احداهن: كل يوم استقبل زوجي 
المل  ملؤها  بنظرات  عمله  من  العائد 
التي  معانايت  رواي��ة  استك�ل   متمنية 

طويلة،  أشهر  منذ  إحداثها  تتغري  ل 
تقديري  ف  أخطئ  م��رة  كل  ف  لكني 
تناول طعامه  ينهي  ان  ما  لنه  لألمور، 
شاشة  ام��ام  اجللوس  اىل  يسارع  حتى 
الاسوب لساعات متتد ف أحيان كثرية 
وحتى  الليل،  من  متأخر  وقت  حتى 
منه  اقتطعها  التي  السرتاحة  ف��رتات 
فأراه  التكررة،  شكواي  نتيجة  مكرها 
العبث  ع��ن  تنفك  لت��ك��اد  وأصابعه 
بالاسوب بعصبية كبرية، وف كل مرة 
ينهرين لين أكون السبب ف خسارته ف 
اللعبة التي يلعبها والتي صارت العدو 
اللدود والسارق لزوجي طوال الوقت 

من الليل والنهار.
حكايات  من  بجعبتي  ما  إفراغ  أحاول 
علني  وحكايات  بحكايات  وإخباره 
دوما:  افشل  لكني  انتباهه،  اسرتعي 

أحيان  ف  التساؤل  اىل  يدفعني  وه��ذا 
هذا  ك��ل  تكريسه  سبب  ع��ن  ك��ث��رية 
اعتبار  أدنى  دون  للنرتنت من  الوقت 
لوجودي وحديثي، حتى إين ظننت انه 
عل  أخرى  امرأة  ومع  ثانية  علقة  عل 
النرتنت لكني كنت عل خطأ، انا انتظر 
الاسوب  من  ويمل  يكل  الذي  اليوم 
وعليه  حقوق  لا  زوجة  إنني  ويتذكر 
وتكريس  مراعاته  عليه  جيب  واجبات 
وقته للمشاركة ف أفكاري وطموحايت.

أما أم عيل تقول أحب زوجي كثريا، ف 
بداية ارتباطنا كان زوجي يتم ب كثري 
ذلك  بعد  ولكن  السعادة،  يل  ويوفر 
اللل  وبدأ  وانرتنت  أولد  لدينا  أصبح 
يسيطر عل حياتنا وأصبحت ل تتمل 
وبدأ الوقت يمر طويل عيل فهو جيالس 
خاص  أيميل  بافتتاح  وقام  الاسوب 
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مظاهر احرتام الزوج لزوجته:  إّن الحرتام هو فطرة ربانية وحاجة 
جمالسة  ّبون  حيمُ البش  خلق  ف��الل  البش،  مجيع  إليها  حيتاج  نفسية 
هو  الحرتام  إّن  حيثمُ  الح��رتام،  لم  يمُظِهرون  الذين  الشخاص 
لدى  ح��ّب  علمة  وه��و  والتقدير،  واله��ت���م،  ال��ب،  عل  دليل 
الزوج  احرتام  تمُظِهر  التي  العلمات  بعض  هناك  أّن  ك�  الزوجني، 
للزوجة  النظر  عترَب  يمُ أثناء الديث  البرصي  التواصل  منها  لزوجته، 
أّنه  دليل عل  وأّنه  الزوج لا، ك�  خلل حديثها علمة عل احرتام 
ستِمٌع جّيد، عل عكس الزوج الذي ل حيرتم زوجته ول يلتفت إىل  ممُ
ما تقوله الزوجة، ويبقى منشغًل هباتفه أو بمشاهدة التلفاز. مشاركة 
لا  ويستجيب  مشاعرها  زوجته  يشارك  الذي  الزوج  عترَب  يمُ الشاعر 
سواء كانت مشاعر فرح أو حزن هو زوج حيرتم زوجته، ك� وجيب 
حزينًا.  كان  إن  وخصوصًا  زوجها  مشاعر  مراعاة  الزوجة  عل 
احرتام مشاعر الزوجة جيب عل الزوج تقدير مشاعر الزوجة وعدم 
الستهزاء منها، وذلك بغض النظر عن خلفّيتها التعليمية أو الستوى 
ث عن الزوجة ب� ل يّرها مع إخراج خصوصيات  الفكري. التحدهُّ
النزل. نعت الزوجة بألقاب غري حمبوبة أمام الهل والولد. القيام 
م آداب الياة الزوجية. الصرب عل  بتصحيح الفاهيم اخلاطئة، و تعلهُّ

الزوج وعل الخطاء التي يقوم هبا، مع السعي لتصحيحها بالودة.
تقدير الزوجة لزوجها مع وضعه ف الكانة التي يستحقها. نصائح 
زواج  عل  الصول  ف  التزوجون  يرغب  ناجح  زواج  أجل  من 
سعيد وناجح، ولذا جيب اتباع بعض النصائح أمهها: تقدير الطرف 
والزوجة  للزوج  والتقدير  التعبري  خلل  من  ذلك  ويكون  الخر، 
كر الطرف الخر عل  حتى ومع مرور سنوات طويلة من الزواج. شمُ
أو  الزوج  المر سيمُشّجع  بسيطة. لّن هذا  كانت  وإن  المور  مجيع 
الزوجة عل القيام بالثل. جيب أن يتعّود الطرفان عل الصدق، لّن 
هذا المر سوف يزيد من الثقة بني الطرفني. الهت�م ف الظهر حتى 
مع النشغال بالع�ل اليومية. مراقبة القوال أمام بعضهم البعض. 
الزوج  أمام  الزوجة  تقولا  أّل  التي جيب  الكل�ت  من  الكثري  هناك 
والعكس صحيح. العقلنية ف مواجهة الشكلة عن طريق التغايض 
من  الكثري  عل  تتوي  لهّنا  وذلك  مثالية،  ليست  الياة  والنسيان. 
ويظهر  الخر،  الطرف  مع  طف  اللهُّ ال��زواج.  ف  العاطفية  الالت 
ها وإن كانت غري حمبوبة  بهُّ ذلك من خلل مشاركته ف المور التي حيمُ

لدى الطرف الخر.

العقالنية في آداب
 الحياة االسرية...!

به وصار ل يفارق الاسوب، ومن هنا بدأ »وجع الرأس » 
فقد أصبح يقيض معظم وقته ف الديث بالنت مع أصدقائه. 
حاولت ان أوفر له مجيع وسائل الراحة ف النزل علني أبعده 
عن النرتنت ولكن دون جدوى. ف البداية كنت أجالسه ف 
سهراته لكن ذلك اثر عل عميل، وتعرضت للتوبيخ أكثر من 
يشاء  ما  يفعل  تركه  قررت  إين  ال  العمل،  مرة من صاحب 
امرأة أخرى  الصيبة أن هناك  النهاية يعود يل، لكن  كونه ف 
كنف  من  وأخذته  تفكريه  عل  واستحوذت  إعجابه  نالت 
عائلته. ل اريد التفكري بالوضوع لنه »لن يصيبنا إل ما كتب 
الل لنا »،ل احد يعلم متى يعود الينا وتزول الغ�مة عن عينيه 

فيشعر بظلمه لنا؟؟
سحر النرتنت ...!

)فاطمة  تقول  انرتنت...  مدمن  عقله..زوجي  ينور  »الل 
حسن ( !انه حيب كل الواقع اللكرتونية اخلاصة بالصحف 
وان  طويلة،  ساعات  وبمعدل  يوميا  وتصفحها  والجلت 
حصلت معجزة وجلس معنا فعيناه غالبا تكونان عل شاشة 
الاسوب. ل أنكر أن هذا المر يزعجني كثريا لكني رصحت 
أنا  بذلك ولكني ف كل مرة أجد اجلواب  مرارا وتكرارا  له 
باين  تعرفون  ل  رب�  هبا،  ينش  وما  الصحف  مطالعة  أحب 
أكثر من مرة قمت بإطفاء الكهرباء وقطع السلك اخلاصة 
بالنرتنت، لكني ل استفد من الوضع فقد قام بأخذ حاسوبه 
أتعبني  الذي  إدمانه،  إلشباع  النرتنت  مقهى  اىل  والذهاب 
كثريا ف النهاية واقتنعت بأنه من الفضل أن يبقى ف البيت 

والسهر عل النرتنت بدل السهر خارجا.
ف  سببا  النرتنت  من  جتعل  رئيسة  أسباب  ثلثة  وهناك 
التي  اإلمكانية  أن  حيث  الرية،  أول-   : وهي  اإلدم��ان 
والتعرف  السئلة  وطرح  العلومة  عل  الصول  ف  يوفرها 
اىل  الاجة  دون  من  اجلنسيات  خمتلف  وم��ن  الناس  عل 
تعريف النفس بالتفاصيل القيقية وتوفر الشعور بالسيطرة. 
اىل جانب ذلك، فان الفرتة عل الظهور كل يوم بشكل أخر 
ناحية  من  النفسية  الراحة  ثانيا  الشخص،  اختيار  حسب 
لهنا  للغاية،  مرحية  ترفيهية  وسيلة  النرتنت  حيث  الرتفيه، 
عادة ما تكون ف البيت ووسط العائلة، ول تتطلب اخلروج 
والسفر ول تقديم الربرات من اجل استع�له، وثالثا الروب 

من الواقع القيقي واللجوء اىل واقع بديل خيايل.

33

االسرة



ذكر اهلل
عن أب جعفر حممد بن عيل الباقر ) عليه السلم ( ، قال : ل 
يزال الؤمن ف صلة ما كان ف ذكر الل قائ� كان أو جالسا أو 
مضطجعا ، إن الل ) تعاىل ( يقول : » الذين يذكرون الل قياما 
وقعودا وعل جنوهبم ويتفكرون ف خلق الس�وات والرض 

ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار«
خطبة االمام الحسن عليه السالم يوم الجمعة

أهل  مشيخة  من  واح��د  غري  سمعت  سريين:  بن  حممد  قال 
البرصة يقولون : لا فرغ عيل بن أب طالب ) عليه السلم( من 
عنها،  فتأخر  اجلمعة،  وحرضت   ، مرض  له  عرض   ، اجلمل 
وقال لبنه السن ) عليه السلم ( : انطلق يا بني فجمع بالناس 
. – فأقبل السن ) عليه السلم ( إىل السجد ، فل� استقل عل 

النرب حد الل وأثنى عليه وتشهد وصل عل رسول الل ) صل 
بالنبوة،  اختارنا  الل  إن   ، الناس  أيا   : وقال   ،  ) وآله  الل عليه 
واصطفانا عل خلقه ، وأنزل علينا كتابه ووحيه ، وأيم الل ل 
ينقصنا أحد من حقنا شيئا إل تنقصه الل ف عاجل دنياه وآجل 
آخرته ، ول يكون علينا دولة إل كانت لنا العاقبة » ولتعلمن 

نبأ ه بعد حني«.
ثم مجع بالناس ، وبلغ أباه كلمه ، فل� انرصف إىل أبيه ) عليه 
ثم   ، أن سألت عل خديه  وما ملك عربته  إليه  نظر   ) السلم 
استدناه إليه فقبل ، بني عينيه ، وقال : باب أنت وأمي » ذرية 

بعضها من بعض والل سميع عليم«
االمام علي عليه السالم  ال يجامل على حساب الحق

الؤمنني  أمري  بويع  لا   : قال   ، أبيه  عن   ، سحيم  بن  جبلة  عن 
بلغه أن معاوية قد توقف   ) السلم  عيل بن أب طالب ) عليه 
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عن إظهار البيعة له ، وقال : إن أقرين عل الشام وأع�يل التي 
عليه   ( الؤمنني  أمري  إىل  الغرية  فجاء   ، بايعته  عث�ن  ولنيها 
السلم ( فقال له : يا أمري الؤمنني ، إن معاوية من قد عرفت ، 
وقد وله الشام من قد كان قبلك ، فوله أنت كي� تتسق عرى 

المور ثم اعزله إن بدا لك.
فقال أمري الؤمنني ) عليه السلم (: أتضمن يل عمري يا مغرية 
في� بني توليته إىل خلعه ؟ قال : ل . قال : ل يسألني الل ) عز 
وجل ( عن توليته عل رجلني من السلمني ليلة سوداء أبدا : 
» وما كنت متخذ الضلني عضدا » لكن أبعث إليه وأدعوه إىل 
ما ف يدي من الق ، فإن أجاب فرجل من السلمني له ما لم 
وعليه ما عليهم ، وإن أبى حاكمته إىل الل ، فوىل الغرية وهو 

يقول: فحاكمه إذن.

سبعة حقوق للمؤمن على المؤمن
عن معل بن خنيس ، قال : قلت لب عبد الل ) عليه السلم ( 

: ما حق الؤمن عل الؤمن ؟
 ، ، ما منها حق إل واجب عليه  قال : سبع حقوق واجبات 
إن خالفه خرج من ولية الل ، وترك طاعته ، ول يكن لل فيه 

نصيب .
قال : قلت حدثني ما هن ؟

فقال : وحيك يا معل، إين عليك شفيق، أخشى أن تضيع ول 
تفظ، وأن تعلم ول تعمل . قال : قلت : ل حول ول قوة إل 

بالل العيل العظيم .
تب  ما  له  تب  أن  منها  حق  أير   :  ) السلم  عليه   ( قال 
لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك ، والق الثاين أن متيش ف 
حاجته وتتبع رضاه ول ختالف قوله ، والق الثالث أن تصله 
الرابع  والق   ، ولسانك  ورجليك  ويديك  ومالك  بنفسك 
أن  اخلامس  والق   ، وقميصه  ومرآته  ودليله  عينه  تكون  أن 
ل تشبع وجيوع ول تلبس ويعرى ول تروى ويظمأ ، والق 
امرأة  لخيك  وليس  وخ��ادم  ام��رأة  لك  يكون  أن  السادس 
وخادم فتبعث بخادمك فتغسل ثيابه، وتصنع طعامه ، ومتهد 
فراشه، فإن ذلك كله لا جعل بينك وبينه ، والق السابع أن 
ترب قسمه ، وجتيب دعوته، وتشهد جنازته ، وتعود مريضه، 
وتشخص ببدنك ف قضاء حوائجه ، ول تلجئه إىل أن يسألك 
، فإذا حفظت ذلك منه فقد وصلت وليتك بوليته ووليته 

بوليته ) تعاىل ( .
اياك ورد حاجة المحتاج وانت قادر عليها

 ،  ) السلم  عليه   ( الل  عبد  أب  عن   ، مهران  بن  صفوان  عن 
قال : أي� رجل مسلم أتاه رجل مسلم ف حاجة ، وهو يقدر 
عل قضائها ، فمنعه إياها ، عريه الل يوم القيامة تعيريا شديدا، 
وقال له : أتاك أخوك ف حاجة قد جعلت قضاؤها ف يدك ، 
فمنعته إياها زهدا منك ف ثواهبا، وعزيت ل أنظر إليك اليوم 

ف حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك .
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نور من نور.استضاءت به ابصار هديت.

،وحنقا... عنه..عيون..جهل  وعشيت 
هاما  يراعي..قد  وذاك  ف��ؤادي،  هو  ها 
وتعلقا  ازليا،  عشقا  الغيظ  كاظم  بنور 
ب��ه.. م��ه��ج��ة...وع��ق��ل..وروح��ا...ف 
سقف  عطر...له  عمق...له  له  حمراب 
اخط  ال��س���وات...وأن��ا  ف��وق  امتد  قد 
السطور. اديم  عل  الرياع..كل�ت  هبذا 
ع��ل اع��ت��اب ذك���رى ال��ش��ه��ادة، ولين 
مقايل... يطعني  بيانًا...فلم  اليوم  شئت 
أناميل... قلمي...فخانتني  وانتدبت 
مدادي  أبجديتي...فرصخ  يل  وتنكرت 
...ترجيل  اللفاظ  صياغات  يا  نادبا: 
بني  راه��ب  م��ولي  لرثاء  عليائك  من 
استشهادك  ذكرى  ف  .....ونحن  هاشم 

س��ي��دي ..أس����ف رح��ي��ل��ك...ت��ردده 
ملتاعًا  ف��ؤادي  أبقت  السنني...وحرقة 
الثواكل  النوح  وخزها...تطارح  ..من 
ال��ولء  ال��ان  شكواها  بثت  ذك��ري��ات 
الس���ع  خرقت  الاشمي...أشجانا 
الغيظ   كاظم  ي��ا  ...ه��اأن��ذا  والف��ئ��ده 
آلم��ا... حلتها  رسالة  ح��روف  اسطر 

راهب  يا  وأوجاعا...وأنينا...أرثيك 
...والصفاء  الوفاء  ...ارث��ي  حممد  آل 
.... زائ��ف  قناع  خلف  خم��ادع  ع��ال  ف 

ملك  ألاشميه...يا  الزعامات  أمري  يا 
أرثيك  الرباين...سأبقى  الدعاء  حمافل 
ل  ...ولين  ال��رث��اء  ع��ن  اك��ف  ...ل 
...وم���دادا  كل�ت  أح��زاين  لبيان  أج��د 
...يا  اجلواد  أبا  يا  ...كعاديت  ...ويراعا 

فتون  نسيان  يل  ...فأنى  عواطفي  نجي 
عليك  بكلكلها  ألقت  التي  الواقف 
...شاهدة لرصاع الشجون ...والنائبات 
التي طوقت دهرك أشباحا...وصحائف 
م��ن��ش��ورة اخ��رتق��ت ج����دران ال��زم��ان 
العصمة  م��واق��ف  م��ن  علويًا  ...ن����ورًا 
...واإلمامة... ولنك أعظم من أن تلني 
العباس  بني  ...وظلم  الدهر  لدياجري 
شاهك(...فأضحى  )ابن  ...وطوامري 
م��ولي..م��اذا  بصربك  يستجري  القطر 
؟  الحتسب  الصابر  أي��ا  سيدي  أق��ول 
الشا  ف  وجدي  ...وبحر  صربًا  أأقول 
أم  عليه؟  انطوت  وم��ا  أضلعي  أذاب 
استعري من جتلدك وصربك وادع شجوين 
الكل�ت  السطور...وترق  ...تلهب 

د. يوسف السعيدي
يا كاظم الغيظ... وسراج الدياجير
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أرشقت شمس الشهادة صبيحة يوم اللقاء، وتوج الكفاح 
بيضاء،  ثلجية  اراده��ا  ك�  فهي  والتضحية،  النرص  بتاج 
حيث خط قلمه ختام العمل بعاقبٍة حسنٍة من خرِي العمل؛ 
ف  وصل  الفداء  ارج��وزة  فأنشد  اإلب��اء  ب��دروس  أجتهد 

حمراب كربلء ، مرتقيًا منرب التأريخ اسدا. 
أسطورٌة تتناقلها افواه الجيال جيًل بعد جيل، هذا حفيد 
الساتر وهلهل  افرتش  الذي  الشهيد  ابن  الشهيد، وهذا 
ازيز الرصاص تييه بعرس اللقاء مع الصدقاء ، ف�)حي 
عل اجلهاد( رصخة سيد الشهداء بكتيبٍة من الخيار يوم 
ف  السلم  وأبدية  باخللود  يرغب  مجٌع  اجلمعان،  التقى 
ارض التضحيات، ومجٌع باطل ازٌف ل يعرف إل الظلم ، 
مرت سوداء ، ليلةمُ طويلٌة عل انسانيِة النسان الذي لزال 
العناء رفيقه من طغمة قدمت هواها عل غاية النسان ، 
، كأنه  لبيوتم  أٌس  الناس  فراشا ومجاجم  الدم  فافرتشت 
الرصاع الزيل الذي ل ينقطع حتى يقول الل فيه الكلم ان 
ظهر الق وان قوى الباطل ف دهر الحن . شع قمٌر رغم 
شوهت  التي  اخلدوش  ورغم   ، بدنه  غطت  التي  الدماء 
وهو   ، تعوي  داعش  كلبمُ  ومن حوله   ، الصامد  وجهه 
الشهيد  صامد   ، ملٍل  ادنى  دون  التضحية  أرض  مفرتٌش 
فيها  له  أمُرسَج  السلم(  السني)عليه  فقافلة   ، مبتسٌم 
للكلِب  بأسد  اهًل  يللون  النصار  حوله  ومن   ، خيًل 
البدن  وان وضعوا   ! وان فخخوه  ؟  ماذا  ثم  ل يكرتث.. 
ف  اشلؤه  وتنتش  ؟!  سيفجرونه    ! اللغام  سيارة  عل 
الدوء بني الرض  ، ويعم  يعطر الجواء  ، مسٌك  الواء 
والس�ء ! أغبياء قد حققوا حلمه ! لن مراده الوت كميتة 
والس�ء   ، كإمامه  حمتسبًا  صابرًا  راح   .. كربلء  ف  القطع 
، فكرامة الر موٌت ف سبيل الل، وها هو  بالنقياء  تعج 
واستبسال  طويل  كفاٍح  بعد  يومه  ختم  اليتي�ت  راعي 
أصبعان   .. حسني  البجل  موله  كشهادِة  بشهادٍة  نادر 
رمز  فأصبع   ، الل  لعداء  الويل  يرصخان  كأهن�  بقيا  منه 
النرص وأسطورة من اساطري الفداء ، واخر كتب أرجوزٌة 

حروفها من دماء ، أسمها السيادةمُ تبقى لهل الولء ..

السيادُة ألهل الوالء
حسين علي الشامي

................

.........................

رشاعًا... حيايت  جمرى  عل  الروف....وانش  ...وتذيب 
ذوي  الصطفى  بيت  لل  ولئي  بحر  ف  بيانه  الريح  تدفع 
الطايب،  الغرر  ليل  ف  الثواقب  النجم  وأن��وار  الناقب 
ساد  اخلطوب...وحيث  ونوائب  الادثات  تزعزعك  ل 
الوجوم أتباع البيت الحمدي ..حزنًا عل وداعك سيدي...
دموعي... ق��در  لفقدك...وما  ..ناطقة  الدموع  ان��ربت 
الوالني  قلوب  ف  مآتم  عقدت  أنني  ح��زين...إل  قدر  وما 
...معارض... شهادتك  ذكرى  ف  والنصار....وأقمت 
العقوق  من  انه  ...وظلمتك....  ....لفجيعتك  ومواسم 
أن ل أرثيك...أيا اإلمام ...يا حليف السجدة الطويلة...

الطامري  الرهيبة...وغياهب  السجون  قعر  ف  العذب  أيا 
الولء  بسلسل  ...مكبًل  الزن  لشعائر  مؤديًا  ....أتيتك 
...فرضا عيل ورثاًء حمتً�...خذها مني دموع عواطف مسطرة 
ألا... ممضًا... مرتمجًا... ضمنتها   ... الصفحات  أديم  عل 
إحصاء  أطق  ل  ...متألًا....فأن  ...جازعًا  الفجوع  قلبي 
كراماتك ...وفضائلك....فعذري أين ل اعلم كيف أحيص 
النجم والكواكب.......فغلبني غيث الدامع من بني ثنايا 
صباحات الآقي التي واكبت نعشك الحمول صوب اجلر 
الثكل بفقدك ...مواسيا شيعتك الحزونني.....ذلك اجلر 
اخلضوع...فأظلمت  ...واستشعر  اخلشوع  حمض  ال��ذي 
حمافلنا ...وصوحت زهراتنا اخلرض ...حني اقرتب نعشك 
حمموًل...وانساب طوع النايا ف شواطئنا الزينة....فحنت 
الشيعني... حفل  ...وانفض  القديس  النغم  إىل  الطيار 
...وع��دت  الوجود  حنايا  بني  خرساء  ج��ذوة  واستعرت 
...والروق��ة.... الظلل  بقايا  ...أتلمس  انتحب  أدراجي 
واجلدران ....واحتواين ليل الذكرى...وعاصفة من الموم 
الغيظ  كاظم  واجللد....يا  الصرب  أتصنع  والحزان...وأنا 
ورساج الدياجري، وأنا عل أعتاب هنايات السطور ...حيث 
...وتبعتها  الصياغات  مني  ..وضاعت  اخليال  غ��ادرين 
الفراق...وأمست  ليب  آه��ات  من  ....ه��رب��ًا  البلغات 
...حزنًا  اجلريح  قلبي  من  مدماة  فصول  لا  رواية  مقالتي 
عل فراقك يا راهب بني هاشم...وحيث تلوى يراعي عل 
جثث الفكار...وخارت قواه...والقى بكل مداده.فلم يبق 
للخطوط معنى...لقد رحل كاظم الغيظ..رحل راهب بني 

هاشم.وإنا لل وإنا اليه راجعون.
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يريد  يتخذها من  هنالك عدة خطوات 
ان يبدع ف ادارته للمؤسسة واصحاب 
الصنعة ) تنمية الوارد البشية ( يضعون 
هبا  يلتزم  لكي  ومصطلحات  خططا 
وحقيقة   ، عمله  ف  يبدع  حتى  الدير 
هي مسالة حذاقة ، فهنالك مدير يعلم 
بكل صغائر المور وكبريها ول ينساها 
والهم  تعامل،  من  يقابلها  ما  ويضع 
عل  تطرا  التي  التغريات  دائ�  يلحظ 
العاملني من حيث ترصفهم او حالتهم 
النفسية سواء بالسلب او الجياب وهذا 

يسمى عندهم العايرة .
فالعايرة : هي عملية ملحظة التغريات 
حيث  م��ن  الخ��ري��ن  ع��ل  تطرأ  التي 
الشكل أو الصوت أو الركة مقارنة مع 

الالة الطبيعية و عنارص العايرة:
تكون العايرة ) قوة اللحظة والفراسة( 

الطارئة  التغريات  ملحظة  خلل  من 
عل العنارص التالية :

العضلت  ح��ال��ة  و  العينيني  ح��رك��ة 
ال��وج��ه واجل��س��م( وشكل  )ع��ض��لت 
الشفة و لون البشة و التنفس و الوقفة 
)صفة  والصوت  والرائحة  والركة 
الصوت،  مستوى  رسعته،  الصوت، 

النغمة ...إلخ (.
قوة  لتنمية  عديدة  تدريبات  وهناك 
جيب  ما  وملخص  والعايرة،  اللحظة 

ان يراعيه الدير هي:
- لكل حالة ذهنية مشاعر متحدة معها

الثقة  مشاعر  تصاحبها  التألق  حالة   *
بالنفس والسعادة.

* حالة الزن والكآبة تصاحبها مشاعر 
الزيمة والضعف.

التفكري  عل  كبري  أثر  الشاعر  لذه   -

والسلوك.
إجيابية  مشاعر  دائ��ً�  اإلنسان  حيتاج   -

ليقوم بأداء فعالياته بكفاءة.
إليقاد  طريقة  هناك  ه��ل  س��ؤال  ي��رد 
الشاعر اإلجيابية عندما حيتاجها  جذور 
إىل  السلبية  الشاعر  فتغري  الشخص 

مشاعر إجيابية؟
طريق  عن  وذلك   ... نعم   ... اجلواب 
عملية  هي  الرساء:  فتعريف  اإلرساء 
حيس  بمثري  معينة  شعورية  حالة  ربط 
)صورة ، صوت ، رائحة ، ذوق ، لس ( 
بحيث إذا أطلق الثري تدث الستجابة 

باستحضار الالة الشعورية الطلوبة.
من أمثلة اإلرساء الذايت

عند  ابنها  ظهر  ع��ل  الم  تربيت   -
البكاء، إرساء حالة اخلشوع والطمأنينة 

ف رمضان.

رة
الدا

ي ا
ع ف

بدا
اال
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للتنمية  والدربون  الدارسون  يتحدث 
مفهوم  منها  مفاهيم  عدة  عن  البشية 
القانون  معنى  ولبيان  النطفاء  قانون 

سنعرض بعض المثلة ...
مثال )1(

ما  متى  بالنزهة  دوًم��ا  أبناءه  يعدمُ  أٌب 
تركوا سلوًكا غري حمبب , ومن ثم ل يفي 
لإلرادة  قتًل  لم  يسبب   , معهم  بوعده 
, فيجب اللتزام  ف ترك السلوك اليسء 

بالوعد.
هنا نقول ...قانون النطفاء 

 . مثال )2(
: تقول الم  الذاكره  تفيز الولد عل 
نذهب  كي  تأدبوا  و  ذاك��روا  ل��ألولد 
فرح  شدة  ومن  النزل   خارج  للعشاء 
ما  بكل  جيتهدون   و  يذاكرون  الولد 
يملكون وف هناية المر تأيت  الم وتقول 
هكذا  احسن..  ناموا  وقت  ف  ما  لم 

الرغبة  عندهم  تنطفئ 
،مما  موجودة  كانت  التي 
عدم  و  الحباط  لم  يسبب 

اجلدية ف الذاكرة بعد الن
هنا نقول ...قانون النطفاء

اسمه  النفس  علم  ف  مفهوم  ه��ن��اك 
اإلنجليزية،  باللغة  ويسمى  »النطفاء« 
إىل  الفهوم  هذا  ويشري   Extinction 
شهدت  إذا  شء  ب��أي  ال��رء  علقة  أن 

»النطفاء« فمن الصعب إعادة إشعالا
اشار  الرتبوية  المور  هذه  حقيقة  اقول 
وحذر  وسنته  قرآنه  ف  الس��لم  اليها 
منها جمرد قاموا بوضع عنوان للمفهوم 
الديث  وعند   ، النطفاء  قانون  وهو 
عن تربية البناء وتذير الباء من بعض 
من  يصدر  فعٍل  أي  فإن   ، السلوكيات 
الفعيل  التوجيه  بمثابة  هو  إن�  الرّبني 
قول  عنده  تعارض  لو  الذي  للمتّلقي، 

الفعل  ��ق��ّدم  يمُ أن  فلعّله  وفعله  ال��رّب 
الرّبني  عل  ك��ان  لذلك  ش��ع��ورّي��ًا،  ل 
لقول  والتنّبه  المر  خطورة  استشعار 
الل تعاىل: } يا أيا الذين آمنوا ل تقولون 
أن  الل  عند  مقتًا  تفعلون )2( كرب  ما ل 

تقولوا ما ل تفعلون{ )الصف:3-2(.
هكذا  الب��اء  ارتكب  ما  اذا  هنا  وم��ن 
اخطاء فل يلومون ال انفسهم ان كذب 
البناء عليهم مستقبل ، ومن بني الظاهر 
طبيعية هي  اهنا  الباء  بعض  يراها  التي 
عن  الطارق  ليسأل  اجلرس  يرن  عندما 
الب فيقول لبنه قل له غري موجود او 
السم  الب  فريى  الاتف  يرن  عندما 
وهذه  ال���م  ف  ان��ا  اجبه  لبنه  فيقول 
عل  مستقبل  خطورتا  تظهر  الم��ور 
هنالك  ان  تعتقدوا  ان  فاياكم   . البناء 

مفاهيم تربوية ل يتطرق لا السلم.

طفاء
 االن

قانون
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الدولة  خلفاء  تالعب  كيف 
االموية بالحديث؟

االشاعة 

ذكر اليعقوب ف تارخيه ج 2 - ص 261
ومنع عبد اللك أهل الشام من الج وذلك 
أن ابن الزبري كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة 
فل� رأى عبد اللك ذلك منعهم من اخلروج 
إىل مكة فضج الناس وقالوا : متنعنا من حج 
 ! علينا  الل  من  فرض  وهو  ال��رام  الل  بيت 
فقال لم: هذا ابن شهاب الزهري حيدثكم أن 
رسول الل قال: ل تشد الرحال إل إىل ثلثة 
مساجد : السجد الرام ومسجدي ومسجد 
السجد  مقام  لكم  يقوم  وهو  القدس  بيت 
الرام وهذه الصخرة التي يروى أن رسول 
الس�ء  إىل  صعد  لا  عليها  قدمه  وضع  الل 
تقوم لكم مقام الكعبة فبنى عل الصخرة قبة 
سدنة  لا  وأقام  الديباج  ستور  عليها  وعلق 
الناس بأن يطوفوا حولا ك� يطوفون  وأخذ 

حول الكعبة وأقام بذلك أيام بني أمية.

عل  تساعدها  برامج  عدة  الشاعة  وجدت  الشديد  للسف 
الربامج  هذه  ضمن  المكن  فمن  والتحريف  والكذب  النش 
لتعطي مصداقية لا  توير أي صورة واي فلم وفق الشاعة 

وتنطيل عل الناس البسطاء او اصحاب الغايات السيئة .
متابعة  من  ذلك  ويكون  مهم  امر  اخلرب  مصادر  من  التاكد 
الواقع الوثوقة ف نش اخبارها لن السيطرة عل هذه الليني 
السيطرة  نستطيع  ولكن   ، مستحيل  امرا  اصبح  الواقع  من 

عليها باخلقنا وعقلنيتنا ف قبول ما تطرحه هذه الواقع.

كثري من الشياء او الظواهر تمل ف طياتا صورًا وحكً� 
رشورًا  كأهنا  تبدو  بالعكس  بل  المر  بادئ  تمُعرف  ول 
وآلمًا جتعل غري التثبت يائسًا مكروبًا، وقد تصل به الال 
اىل متّني الوت فمريم عليها السلم لا ارادت الولدة من 
ْخَلِة َقاَلْت  غري زوج قالت )َفَأَجاَءَها اْلََخاضمُ إىَِل ِجْذِع النَّ
نتمُ َنْسيًا َمْنِسّيًا )23(( – سورة  َيا َلْيَتنِي ِمتهُّ َقْبَل َهَذا َوكمُ

مريم- .
ول تعلم بأهنا تمل ف بطنها نبيًا عظيً� قلب الوازين وجاء 

رحة للناس يربئ الرىض وحييي الوتى باذن الل تعاىل.
أي ل تكم عل الشياء قبل وقوعها فقد تكون خري لك 
ْم  َو َخرْيٌ َلكمُ وا َشْيئًا َوهمُ ويقول الل تعاىل )َوَعسى َأْن َتْكَرهمُ
ل  ْم  َوَأْنتمُ َيْعَلممُ  مُ  َواللَّ ْم  َلكمُ رَشٌّ  َو  َوهمُ َشْيئًا  وا  ِبهُّ تمُ َأْن  َوَعَسى 

وَن )216( – سورة البقرة- . َتْعَلممُ
تعرف  ان  قبل  تكم  ول  البلء  بك  طال  ان  تيأس  فل 
َخرْيٌ  َو  همُ َبْل  ْم  َلكمُ ًا  رَشّ وهمُ  َسبمُ َتْ )ل  تعاىل  وقال  الشياء، 

ْم( – سورة النور 11- . َلكمُ

حسن خان مؤسس مدرسة حسن خان
ويظهر خلفه أخوه حسين خان

كْم من باطٍن خيٌر من ظاهْر؟
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المعقبون

افضل الكالم 
و افضل الناس!

بالعلوة  اشبه  بغداد  ف  الدولة  دوائر  احدى  ف 
اللتوية  الطرق  وفق  تريد  ما  عل  تصل  وفيها 
وباقرص وقت وباعل السعار، والطرق الرسمية 
ان  وال��ؤل  العصاب،  وفقدان  الجهاد  يعني 
الواطن الراجع لذه الدائرة ليعلم من اين يبدأ 
ول يوجد من يرشده للطريق الصحيح فيضطر 
الريع  عل  ينادون  الذين  الدللني  اىل  للجوء 

انجاز العاملة.
نأمل ان يتم معاجلة هذه الظاهرة من قبل الكومة 

لسي� الدوائر التي يكتظ فيها الراجعون.

َأْفَضَل  ْمنِي  َعلِّ  ،ِ اللَّ َنبِيَّ  َيا   : ْلتمُ قمُ َقاَل:   ، َهنِيِّ اجْلمُ اْلمُْنِذِر  َأِب  َعْن 

اْلَكَلِم؟

َلهمُ  َو  اْلمُْلكمُ  َلهمُ   ، َلهمُ يَك  رَشِ َل  َوْحَدهمُ  مُ  اللَّ إِلَّ  إَِلَه  َل  ْل،  »قمُ َقاَل: 

لِّ َشْ ٍء َقِديٌر، ِماَئَة  َو َعَل كمُ رْيمُ َو همُ ، بَِيِدِه اخْلَ ِميتمُ يِي َو يمُ ْ ، حيمُ ْمدمُ اْلَ

لِّ َيْوٍم، َفَأْنَت َيْوَمئٍِذ َأْفَضلمُ النَّاِس َعَمًل � إِلَّ َمْن َقاَل  ٍة ِف كمُ َمرَّ

مُ  ِ َو َل إَِلَه إِلَّ اللَّ ْمدمُ لِلَّ ِ َو اْلَ ْبَحاَن اللَّ ْلَت � َو َأْكثِْر ِمْن سمُ ِمْثَل َما قمُ

ِ اْلَعيِلِّ اْلَعِظيِم، َو َل َتْنَسنَيَّ  َة إِلَّ بِاللَّ وَّ مُ َأْكرَبمُ َو َل َحْوَل َو َل قمُ َو اللَّ

 »ِ ا مِمَْحاٌة لِْلَخَطاَيا بِإِْذِن اللَّ َ اِلْستِْغَفاَر ِف َصَلتَِك، َفإهِنَّ

طريقته  عل  عظيمة  حكمة  حفيده  يعلم  أن  خياط  أراَد 
اخلاصة..وف أثناء خياطته لثوب جديد أخذ مقصه الثمني 
يبدأ  إىل قطع أصغر كي  الكبرية  الق�ش  وبدأ يقص قطعة 
انتهى من قص  إن  ثوبا جديدا.وما  منها  ليصنع  بخياطتها 
الق�ش حتى أخذ ذلك القص الثمني ورماه عل الرض 
أخذ  ثم  فعله جده,  ما  بتعجب  يراقب  قدميه!والفيد  عند 
ثوبا  منها  القطع..ليصنع  تلك  مجع  ف  وبدأ  اإلب��رة  اجلد 
ف  ع�مته  ف  غرسها  حتى  اإلبرة  من  انتهى  أن  وما  رائعا 
هذه اللحظة ل يستطع الفيد أن يكبح فضوله وتعجبه من 

سلوك جده فسأله:
بني  الرض  عل  الثمني  مقصك  رميت  جدي  يا  لاذا   -
قدميك بين� احتفظت باإلبرة زهيدة الثمن ووضعتها عل 

ع�مة رأسك؟!
فأجابه اجلد:يا بني إن القص هو الذي قص قطعة الق�ش 
بين� اإلبرة  الكبرية تلك وفرقها،وجعل منها قطعا صغرية 
مجيل.فينبغي  ثوبا  لتصبح  القطع  تلك  مجعت  التي  هي 
ترابطنا  ويفكك  يفرق  أن  حياول  من  قدر  تعيل  أل  عليك 

وتآخينا مه� بدت مكانته العالية.
مكتبُة المنزل.. أفكار ليست صعبة

هل تعلم؟

قصة وحكمة

* عل الرغم من أننا نكره الشمع الذي تصدره 
الذن أحيانًا إل أن له فوائد كبرية للغاية فهو خط 
البكرتيا  ضد  الداخلية  الذن  عن  الول  الدفاع 
ال��شات  من  وحتى  والوس���اخ  والفطريات 

وأيضًا ينظف ويلنّي قناة الذن.
* مع الوقت، تبدأ مكونات الكتب العضوية ف 
أو  الرارة  بالتخزين،  متأثرة  والتفكك  التحلل 
مصّدرة  و)الليغنني(  )السيلولوز(  مثل  الضوء، 
الرائحة  الواد الخرى مما يتسبب ف  العديد من 
الحببة للكتب القديمة.. ول يوجد مركب واحد 
يتسبب ف رائحة الكتب، لكنه ينتج عن التحلل 
الخرى  الواد  وتفاعل  الواد،  لبعض  التدرجيي 
الصنوع منها الكتب والركبات التي متت معاجلة 

الورق هبا.
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وأثمرْت شجرُة الوالية


