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)98 ( فإذا جاء وعد ريب بقيام الساعة جعله مدكوكا مبسوطا مسّوى باألرض.
 ) 99 ( وتركنييا بعضهييم يومئييذ يمييوج يف بعييض خيتلطون مزدمحييني حيارى 
والعيايش عن أمري املؤمنني عليه السالم يعني يوم القيامة ونفخ يف الصور لقيام 
السيياعة فجمعناهم مجعا للحسيياب واجلييزاء . ) 100 ( وعرضنا جهنم يومئذ 
للكافرييين عرضييا وأبرزناها هلم فشيياهدوها . ) 101 ( الذين كانت أعينهم يف 
غطاء عن ذكرى عن آيايت والتفكر فيها وكانوا ال يسييتطيعون سييمعا أي وكانوا 
صام عنه . عن الصادق عليه السالم إنه سئل تستطيع النفس املعرفة فقال ال قيل 
يقول اهلل الذين كانت أعينهم يف غطاء اآلية قال هو كقوله ما كانوا يسييتطيعون 
السمع وما كانوا يبرصون قيل فعاهبم قال مل يعبهم بام صنع هو هبم ولكن عاهبم 
بييام صنعوا ولو مل يتكّلفوا مل يكن عليهييم يشء . ) 102 ( أفظن الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادي املالئكة واملسيح معبودين ينجياهنم من عذايب، عن الصادق عليه 
السالم قال يعينهام وأشياعهام الذين اختذومها من دون اهلل أولياء وكانوا يريدون 
أهنييم بحبهم إيامها أهنام ينجياهنم من عذاب اهلل عز وجل وكانوا بحبهام كافرين 
إنييا اعتدنا جهنييم للكافرين نزال.  ) 104 ( الذين ضل سييعيهم يف احلياة الدنيا 
ضاع وبطل لكفرهم وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا لعجبهم واعتقادهم أهنم 
عييى احلق .  ) 105 ( أولئك الذين كفروا بآيييات رهبم ولقائه فحبطت أعامهلم 
بكفرهييم فال يثابون عليها فال نقيم هلم يييوم القيمة وزنا فنزدري هبم و ال نضع 
هلم ميزانا يوزن به أعامهلم النحباطها .  ) 106 ( ذلك جزاؤهم جهنم بام كفروا 
واختذوا آيايت ورسيل هزوا قال يعني األوصياء اآليات التي اختذوها هزوا .جاء 

وعد ربى بقيام الساعة جعله مدكوكا مبسوطا مسوى باألرض.

ا  اء َوَكاَن َوْعُد َريبيِّ َحقًّ يبيِّ َفإَِذا َجاء َوْعُد َريبيِّ َجَعَلييهُ َدكَّ ن رَّ ٌة ميِّ َقيياَل َهَذا َرمْحَ
وِر  }الكهييف/98{ َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمئِييٍذ َيُموُج يِف َبْعٍض َوُنِفَخ يِف الصُّ
ْلَكاِفِريَن َعْرًضا  ييَم َيْوَمئٍِذ ليِّ ًعا }الكهف/99{ َوَعَرْضَنا َجَهنَّ َفَجَمْعَناُهييْم مَجْ
ِذيييَن َكاَنييْت َأْعُيُنُهْم يِف ِغَطاء َعن ِذْكييِري َوَكاُنوا اَل  }الكهييف/100{ الَّ
ِذيَن َكَفييُروا َأن َيتَِّخُذوا  َيْسييَتِطيُعوَن َسييْمًعا }الكهف/101{ َأَفَحِسييَب الَّ
َم لِْلَكاِفِريَن ُنُزاًل }الكهف/102{  ا َأْعَتْدَنييا َجَهنَّ ِعَبيياِدي ِمن ُدويِن َأْولَِياء إِنَّ
ُيُهْم  ِذيَن َضلَّ َسييعْ يَن َأْعاَماًل }الكهف/103{ الَّ ْخَسِ ُئُكييْم بِاأْلَ ُقْل َهْل ُنَنبيِّ
ِسُنوَن ُصْنًعا }الكهف/104{ ُأوَلئَِك  ْم حُيْ ُ وَن َأهنَّ َسييبُ ْنَيا َوُهْم حَيْ َياِة الدُّ يِف احْلَ
ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  ْم َفاَل ُنِقيُم هَلُ ِْم َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعاَمهُلُ ِذيَن َكَفييُروا بِآَياِت َرهبيِّ الَّ
ييُذوا آَيايِت  َ ُم بِيياَم َكَفُروا َواختَّ َوْزًنييا }الكهف/105{ َذلِييَك َجَزاُؤُهييْم َجَهنَّ
اِت َكاَنْت  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوُرُسيييِل ُهُزًوا }الكهف/106{ إِنَّ الَّ
ييْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل }الكهف/107{ َخالِِديييَن ِفيَها اَل َيْبُغوَن َعْنَها  هَلُ
ِت َريبيِّ َلَنِفَد اْلَبْحُر  َكِلييامَ ْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ليِّ ِحَواًل }الكهييف/108{ ُقل لَّ
اَم َأَنا  َقْبييَل َأن َتنَفَد َكِلاَمُت َريبيِّ َوَلْو ِجْئَنييا بِِمْثِلِه َمَدًدا }الكهف/109{ ُقْل إِنَّ
ِه َفْلَيْعَمْل  ُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربيِّ اَم إهَِلُ ْثُلُكْم ُيوَحى إَِلَّ َأنَّ َبرَشٌ ميِّ

ِه َأَحًدا }الكهف/110{ ْك بِِعَباَدِة َربيِّ ا َواَل ُيرْشِ َعَماًل َصاحِلً
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االفتتاحية

وا يف الطلب وجتاه اهلرب، وبادروا  عن اإلمام احلسيين املجتبى )عليه السالم(: )اتقوا اهلل عباد اهلل، وِجدُّ

ذات، فإنَّ الدنيا ال يدوم نعيمها، وال يؤمن فجيعها، وال تتوقَّ  العمييل قبل مقطعات النقامت، وهادم اللَّ

مساوهيا، غرور حائل، وسناد مائل، فاتَّعظوا عباد اهلل بالعرب، واعتربوا بأثر، وازدجروا بالنعيم، وانتفعوا 

ِة ثوابًا، وكفى بالنار  باملواعظ، فكفى باهلل معتصام ونصريًا، وكفى بالكتاب َحِجيجًا وَخصياًم، وكفى باجلنَّ

عقابًا ووبااًل( .

قد ال يدرك املرء ما يرتّتب عى الذنب الصغري يف صحيفته ، وال يدرك ان 
الذنب الصغري هو اخلطوة االوىل للذنب الكبري ، وال يعلم ان االستخفاف 
بصغائر الذنوب هو استصغار لبعض األحكام ، كل هذا يؤّثر تأثريا سلبيا 
عى املجتمع برمّته ، ألن مثل هكذا امور إن مل يِع هلا مقرتفها وال يوجد من 
ينبّههم ، فاألثر السييلبي يكون عى اجلميع ونحن يف العراق نعيش ظروفا 
اسييتثنائية فيجب ان نكون يف منتهى الدقيية فيام نقول ونفعل، الن هنالك 
من يتصّيد هكذا عثرات لينال من عزيمة العراقيني يف حتقيق االنتصارات 

ووحدة صّفهم التي هي مفتاح خروج العراق من االزمات .
يقول االمام عيل عليه السالم من ارّص عى ذنبه اجرتأ عى اهلل ، واالرصار 

يكون عندما ينّبه العبد لذنب فيعاود اقرتافه .
ويقييول اإلمام الصييادق عليه السييالم الصغرية مييع االرصار وال كبرية 
مييع االسييتغفار، فمن يسييتصغر ذنبييه فليعلييم ان اقرتف ذنييب اخر هو 

االستصغار، ومن يعيش اليأس لكرب ذنبه فليعلم ان االستغفار اكرب .

يف املبادرة اإىل العمل

يوم من العمر
البعض من أهلنا يتصّور أّن 

االحتفال بيوم الزواج )العرس( 
مباح يف كل يشء، من الغناء 

والرقص ولألسف اللباس الفاضح 
حتت شعار )يوٌم من العمر(، ولكْن 

احلرام يبقى حرامًا يف كل مكان 
وزمان، فلام ال نتمّسْك بتعاليم ديننا 

يف األفراح واألحزان؟..

احذروا من صغائِر الذنوِب



اإلماُم الجواد
 القدوة الحسنة

تمرُّ علينا يوم العاشر من شهر رجب ذكرى والدة االمام الجواد 
)عليهم  االئمة  بها  اهتم  التي  االم��ور  ومن   .. السالم(  )عليه 
اتباعه  تربية  السالم(  )عليه  الجواد  االم��ام  ومنهم  السالم( 
وشيعته ومتابعته لتربيتهم وتأديبهم وتخّلقهم بمكارم االخالق 

ومحامد الصفات... ومن ذلك :

اليينييشيياط  عييييى  حيييثيييه   -1
الناس  وخييدميية  االجييتييامعييي 
حوائجهم  قضاء  يف  والسعي 
تعاىل  اهلل  َمييّن  من  خصوصًا 
واجلييياه  امليييال  بنعمة  عليه 
واملييقييام  واليينييفييوذ  واملنصب 
حيث  ذلييك..  ونحو  العلمي 
ما   «  : الييسييالم(  )عليه  قييال 
عظمت نعمة اهلل عى عبد اال 
الناس،  مؤونة  عليه  عظمت 
فمن مل حيتمل تلك املؤونة فقد 

عّرض النعمة للزوال«.
لييالنييسييان  كيييان  مييا  كييل  أي 
موقع  او  او علمي  مال  مركز 
يف  منصب  او  مهم  اجتامعي 
حاجات  كانت  كلام  الدولة 
مل  فمن  اعييظييم  اليييييه  اليينيياس 

حيتمل ضغط وتبعات واحلاح 
فإن هذه  الناس يف حوائجهم 
لييلييزوال..  معّرضة  النعمة 
عليها  املحافظة  اجييل  فمن 
ان يوظف هذه  البد لالنسان 
وقضاء  الناس  خلدمة  النعم 
هذه  مجلة  ومن  حوائجهم.. 
حل  يف  الييسييعييي  احليييوائيييج 
واصالح  والنزاعات  املشاكل 

االحوال.. 
واستمرار  النعمة  هذه  وبقاء 
الناس  يف  ومنصبه  موقعه 
اليهم  احسانه  بدرجة  مقرتنة 

وخدمته هلم ..
)عليه  املؤمنني  امري  عن  ورد 
عييبييادًا  هلل  )ان   : اليييسيييالم( 
فيهم  ويقّرها  بالنعم  هم  خَيصُّ

ما بذلوها، فاذا منعوها نزعها 
عنهم وحّوهلا اىل غريهم(.

)اهل   : السالم(  )عليه  وقال 
أحوج  اصطناعه  اىل  املعروف 
من أهل احلاجة اليه، الن هلم 
فمهام  وذكييَره،  وفخَره  أجييَره 
معروف  من  الرجل  اصطنع 
فال  بنفسه،  فيه  يييبييدأ  فييانييام 
يطلبن شكر ما صنع اىل نفسه 

من غريه(.
االمام  دعا  الوقت  نفس  ويف 
املييعييروف  اهيييل  جميييياراة  اىل 
والذين يقضون حوائج الناس 
الن  شكرهم  اىل  وخيدموهنم 
االحسان  هو  االحسان  جزاء 
بإحسانه  املحسن  بإشعار  ولو 

وفضله..

)عليه  االمييييام  ان  كييام   -2
توجيهاته  مجلة  من  السالم( 
اصول  كيفية  بيان  الرتبوية 
البّناء  االجتامعي  التكامل 
العالقة  وحيّسن  ينّمي  الييذي 
فقد  واالصدقاء،  االخوة  بني 
املؤمنني  امري  جده  عن  روى 
ثالث   «  : الييسييالم(  )عليه 
املحبة:  هبن  جتتلب  خصال 
امليييعيييارشة،  يف  االنيييصييياف 
واملواساة يف الشدة، واالنطواء 

والرجوع اىل قلٍب سليم«.
أي  املييعييارشة  االنييصيياف يف 
نفسك،  من  الناس  انصاف 
كيييييف انييصييف اليينيياس من 
لنفيس  شيئًا  احب  انا  نفيس؟ 
واذا  لالخرين  احبه  ان  البد 

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 9/رجب األصب/1438هـ املوافق 2017/4/7م

)عليه السالم(..
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اكييرهييه  لنفيس  شيييييئييًا  اكيييره 
ادفع  ان  واحيياول  لالخرين 
نفس  ويف  عنهم  املكروه  هذا 
ان  احييب  كنت  اذا  الييوقييت 
يبادلوين االحرتام واملودة عيلَّ 
املعاملة  ابادهلم بنفس هذه  ان 
كان  ولو  حتى  احلق  اقّر  وان 

عى نفيس.. 
الصداقة  اوقيييات  جتعل  ال 
والييعييالقيية مييع الييصييديييق يف 
تستفيد  انييت  الييذي  الييوقييت 
وشدة  حمنة  يف  وقييع  فيياذا  منه 
وهو بحاجة اىل صدق االخوة 
فالعالقة االسالمية الصحيحة 
ان تواسيه يف ايام الشدة وايام 
الضيق  واييييام  االبيييتيييالءات 
تواسيه بأن تعينه بالتغلب عى 
واملحن  واملصاعب  املشاكل 
مع  تقف  وان  هبييا  يمر  التي 
املشاكل  هذه  وجتيياوز  اخيك 
واملحن.. وتتعامل معه بقلب 
ختدعه  وال  تغشه  وال  ناصح 
يف  وتضمر  شيئًا  تييريييه  وال 

قلبك شيئًا آخر.. 
)ال   : الييسييالم(  )عليه  وقييال 
صديق  عييى  الييظيين  يفسدك 
وقيييد أصييلييحييك اليييييقييني لييه، 
ومن وعظ أخاه رسًا فقد زانه 
شانه،  فقد  عالنية  وعظ  ومن 
استصالح االخيار بإكرامهم، 

واالرشار بتأديبهم(.
اخواين  االحيان  من  كثري  يف 
تييفييسييد الييقييلييوب وتييفييسييد 
تتحول  والعواطف  املشاعر 
واالحرتام  احلب  مشاعر  من 
البغض  مشاعر  اىل  وامليييودة 
والييتييحييسييس ميين االخييرييين 
بييسييبييب سيييوء الييظيين الييذي 
وال   ً عقال  ال  لييه  اسييياس  ال 
رشعًا..البد ان حتمل يف قلبك 
جتاه الصديق مشاعر االحرتام 
يفسد  الظن  وسييوء  وامليييودة 

تلك العالقة..
3- ما حيتاجه االنسان للنجاح 

يف حياته :
)ثالث   : السالم(  )عليه  قال 

تييرُك   : ييينييدم  مل  فيه  كيين  ميين 
والتوكل  واملشورة،  العجلة، 
العزيمة،  عند  تعاىل  اهلل  عى 
ومن نصح اخاه رسًا فقد زانه 
ومن نصح عالنية فقد شانه(.

اذا  تييتييسع  وال  تتعجل  ال 
تتسع  ال  تتكلم  ان  اردت 
الكالم هل هو  قلياًل يف  تأمل 
مقبول رشعًا او عقاًل فتكلم، 
يكون  او  تتكلم  ان  اردت  اذا 
لك رأي او تقدم عى فعل فال 
االمر  وادرس  تأنَّ   .. تتسع 
احلياة  جماالت  مجيع  يف  جيدًا 
االمر  ودراسيية  التأين  بعد  ثم 
اختيياذ  يمكن  جيدة  بييصييورة 
استشارة  الييقييرار..ويييمييكيين 
اهل  من  خصوصًا  االخرين 
الرأي  واهل  واحلكمة  العقل 
تستشريهم  حينام  واخليييربة 
او  بعقلني  فييكييّرت  فييكييأنييام 
املشورة  وهييذه  عقول  ثالثة 
تعطي رأيًا ناضجًا حكياًم ينفع 

االنسان يف مجيع املجاالت..

انت احيانًا تفّكر يف امر وتريد 
ان تقدم عليه ثم عزمت عليه 
تقدم  بييأن  الييقييرار  وحييصييل 
عى  فتوكل  االميير  هييذا  عييى 
بأنه  تعاىل  باهلل  وثق  تعاىل  اهلل 
ال  النجاح  بأسباب  يييمييدك 
يعزم  االنسان  احيانًا  ترتدد.. 
عى يشء ويتخذ القرار ويبقى 
من  الثقة  لديه  ليس  مييرتددًا 
انت  العمل،  هذا  يف  النجاح 
لك  وحييصييلييت  عييزمييت  اذا 
االرادة فال ترتدد وتوكل عى 
اهلل ولتكن لديك الثقة بان اهلل 
تعاىل ينجحك يف هذه احلياة..
)املؤمن   : آخيير  حديث  ويف 
اهلل،  ميين  تييوفيييييق  اىل  حيييتيياج 
وواعٍظ من نفسه، وقبوٍل ممن 

ينصحه(.
ما  التباع  يوفقنا  ان  اهلل  نسأل 
االئمة  به  امرنا  ومييا  به  جيياء 
عليهم السالم من التوجيهات 
واحلمد  واملواعظ  والنصائح 

هلل رب العاملني..
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الشيُخ الكربالئيُّ يدعو لترسيِخ الصفاِت 
النظاِم  الكريمِة في  النبيلِة واألخالِق 
ثالثًة  م��ب��ادَئ  وي����ورُد   ، ال��ع��ش��ائ��ريِّ
لالضطالِع  بدوِره االيجابيِّ واالصالحيِّ 

في المجتمِع 

للعشرية  ان  فيه  شييّك  ال  ممييا 
وأعرافها  وتقاليدها  ونظامها 
وفاعال  مهام  دورا  وأحكامها 
يف  االجييتييامعييييية  احلييييييياة  يف 
فكيان  اسباب..  لعدة  العراق 
اساسيا  جييزءا  يمّثل  العشرية 
يف  املجتمعية  الرتكيبة  ميين 
العشائر  لدى  ايضًا  العراق، 
النبيلة  الصفات  من  الكثري 
وهييذه  الكريمة  واألخيييالق 
وتدعيمها  ترسيخها  من  البّد 
ونرشها يف خمتلف العشائر ويف 
املجتمع، وان الكثري من الناس 
للعشائر  يلجؤون  اصبحوا 
واالختالفات  النزاعات  حلّل 
حلييّلييهييا..  أو  فيها  للقضاء 
من  هلا  بام  للعشرية  وأصبح 
دور  واحكام  وتقاليد  اعراف 

املجتمع واصبح  مهم يف حياة 
دورها اكثر حساسية وخطورة 
قييبييل خييصييوصييًا يف  ميين ذي 

اجلانب االجتامعي.
عييى ضييوء مييا ذكييرنيياه االن 
نفس  يف  احلييارض  الييوقييت  يف 
هذه  فيه  ذكرنا  الييذي  الوقت 
االمييييور ومميييا يييؤسييف لييه يف 
شيوع  ظاهرة  االخييرية  الفرتة 
والتقاليد  االعييييراف  بعض 
مع  تتناىف  الييتييي  واالحييكييام 
والضوابط  الرشعية  القواعد 
القانونية مما يشّكل خطورة يف 

بعض اجلوانب االجتامعية.
هذه  بييروز  عى  املخاطر  من 
واالحكام  والتقاليد  االعراف 
هو هتديد التعايش السلمي بني 
تكون  فحينام  املجتمع..  افراد 

هيينيياك رصاعيييات ونييزاعييات 
وحُتيييييّل بيياحلييكييميية واحلييييوار 
الوقت  طال  وان  والتصالح 
االسييلييوب؛  هييذا  باستخدام 
املجتمع  ان  يييييؤدي  فييهييذا 
اذا  ولكّن  بسالم..  يتعايش 
بعض  واستعامل  العنف  ُغّلَب 
هذا  حينئذ  اجلائرة  االحكام 
افييراد  بني  السلمي  التعايش 
سيكون  والعشائر  املجتمع 

مهددًا.
من  البعض  بسبب  احيييييانييًا 
هييذه االحييكييام او االعييراف 
والييتييقيياليييييد الييتييي تييتيينيياىف مع 
يؤدي  قد  الرشعية  القواعد 
الظلم  او  احليف  وقييوع  اىل 
االفييراد  بعض  عى  اجلييور  او 
يف املييجييتييمييع.. ايييضييًا يييؤدي 

اهلجران  حيياالت  ازديييياد  اىل 
واخرى  عشرية  بني  والتقاطع 
ويؤدي اىل ان املجتمع يف كثري 
احلالة،  هذه  تربز  مفاصله  من 
حالة  تكون  ان  املفروض  بينام 
التواصل والتوادد حتى يكون 

املجتمع متامسكًا.
اليه وهو  امر آخر مهم نلتفت 
ان يغّلب الفوىض عى القانون 
والييييرشع فييهييذا ميين االميييور 
املجتمع..  هتدد  التي  الضارة 
الضارة  االثار  هذه  ضوء  عى 
ونشّخص  نرصد  ان  لنا  البد 
واالعيييراف  التقاليد  هييي  مييا 
والسلبية  الضارة  واالحكام 
االعييراف  عييى  نمّيزها  لكي 
نتمّسك  ان  جيب  التي  اجليدة 
يقع  املقدمة  هذه  وبعد  هبييا.. 

المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تناوَل ممثُل 

الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته 

الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صللالة  من  الثانية 

الشريف في  9/ رجب / 1438هل الموافق 2017/4/7م، تناول سماحته 

في ُخطبته محورين في الشأن العشائري قائال: 
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احلديث عن النظام العشائري 
حماور  يف  املجتمع  يف  ودوره 

عدة :
االدوار   : االول  املييحييور 
االجيابية للعشرية يف املجتمع :

تعّد العشائر يف العراق مدرسة 
النبيلة  القيم  ميين  ملجموعة 
وحمييامييد الييصييفييات ومييكييارم 
العشائر  يف  فتالحظ  االخالق 
والشجاعة  واجليييود  الييكييرم 
الطعام  واطييعييام  والشهامة 
والنزاعات  املشاكل   ّ وحييل 
والسلمية  املقبولة  بالطرق 
ومكارم  حمامد  ميين  وغييريهييا 
الييصييفييات واالخييييالق وهي 
االرث  اىل  اصوهلا  يف  ترجع 
عرب  العشائر  هلذه  احلضاري 
قد  فاألبناء  الطويل..  تارخيها 
توارثوها عن االباء واالجداد 
ومتّسكوا  عليها  وحييافييظييوا 
ّمييا اتسمت  هبييا.. وميين اهييم 
الكريمة  العراقية  العشائر  هبا 
الييفيياعييليية عرب  مييسيياهييتييمييهييا 
الوطن  عن  الدفاع  يف  التاريخ 
وقد  واملقدسات..  والعرض 
االستجابة  ذلك جليًا يف  ظهر 
املرجعية  لييفييتييوى  الييكييبييرية 
بييالييوجييوب  العليا  الييدييينييييية 
العراق  عن  للدفاع  الكفائي 
امييييام هييجييامت االرهييابيييييني 
الثورات  وكذلك  الدواعش، 
الييتييي قييامييت ضييد االحييتييالل 
بوجه  والييوقييوف  االجيينييبييي 
من  وغريها  الظاملني  احلكام 
املواقف االصيلة.. اال انه البد 

القيم  ميين احلييفيياظ عييى هييذه 
واالمييور  والنبيلة  الصحيحة 
االجيابية وان ال يعّكرها شائبة 
االعيييراف  ببعض  االمييتييزاج 

والتقاليد السلبية والضارة.
املحور الثاين: املبادئ االساسية 
واالصالحي  االجيييايب  للدور 

للكيان العشائري:
هذا الكالم لكم اخواين مجيعًا 
اهيا  انييت  الفرد،  او  للعشرية 
اجتامعي  كيان  أي  او  الفرد 
يريد  كييان  اذا   .. العشرية  او 
واجتامعيا  اصالحيا  دورا  له 
واجيابيا واصالحيا له وألرسته 
وللمجتمع؛ البد ان يتّم اعتامد 
ان  والبييد  مهمة  ثالثة  مبادئ 
ملبادئ  اعييتييامد  هيينيياك  يييكييون 
املقبولة  الضوابط  اىل  مستندة 
رشعًا وعقالً .. حينئذ سيكون 
لإلنسان وللعشرية دور اجيايب 
وفييّعييال وبييّنيياء واصييالحييي 
عامة..  بييصييورة  املجتمع  يف 
هذه  نبنّي  ان  هنا  البد  فلذلك 
هناك  يييكييون  حتى  املييبييادئ 
العشائر  افييراد  لييدى  وضييوح 
هناك  يكون  العشائر  وشيوخ 
دقيقة  ومعرفة  كيياٍف  وضييوح 
وما هو  للمجتمع  نافع  بام هو 

ضار ومهدد. 
جتيياوز  عييدم   : االول  املييبييدأ 
احلييييدود الييرشعييييية وثييوابييت 

احكام االسالم.
صادقًا  يكون  لكي  املسلم  ان 
يف اسالمه البد ان يلتزم ليس 
فقط يف اداء العبادات كالصالة 

والصيام واحلج ونحوها فقط 
به  جاء  ما  يراعي  ان  عليه  بل 
اجلوانب  يف  احلنيف  الييدييين 
يتعّلق  مييا  وميينييهييا  االخييييرى 
وحييّل  االجييتييامعييي  باجلانب 
اليينييزاعييات واالخييتييالفييات، 
اليينيياس،  بييني  للعدل  حتقيقًا 
وجتيينيييييبييًا هلييم عيين الييفييوىض 
يؤدي  الذي  والتناحر  والظلم 
وشقائه..  املجتمع  عناء  اىل 
َ َيْأُمُرُكْم َأْن  قال تعاىل : )إِنَّ اهللَّ
وا اأَلَماَناِت إىَِل َأْهِلَها َوإَِذا  ُتَؤدُّ
ُكُموا  َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ
َيِعُظُكْم  نِِعامَّ   َ اهللَّ إِنَّ  بِاْلَعْدِل 
َبِصريًا  َسِميعًا  َكاَن   َ اهللَّ إِنَّ  بِِه 

)58( – سورة النساء- .
الضوابط  رعاية   : الثاين  املبدأ 
لغرض  ٌاقييرت  التي  القانونية 
املييصييلييحيية الييعيياميية ووفييقييًا 
فانه  الصحيحة،  للمبادئ 
جمتمع  أي  رّقييي  اىل  سبيل  ال 
القانون  برعاية  ااّل  وتقّدمه 
عن  التخّلف  وعدم  وتطبيقه 
يف  تطبيقه  أكييان  سييواء  ذلييك 
او  االرسة  او  الفرد  مصلحة 
مصلحة  ان  اذ  ال،  ام  العشرية 
أي  تفوق  بالقانون  االلييتييزام 

مصلحة اخرى.
منهج  اعتامد  الثالث:  املبدأ 
والتغايض  والعفو  التسامح 
عيين االسييياءة واالبييتييعيياد عن 
واالهيييواء  القبلية  العصبية 

الشخصية.
نفس  كل  اليه  يدعو  مما  وهذا 
رشيييفيية وضييمييري حييي وميين 

االسالمية  النصوص  يالحظ 
الكريم والروايات  القرآن  من 
املباركة جيد عددًا ال حيىص كثرة 
التحيّل  عى  احلّث  يف  ورد  مما 
والتسامح  والعفو  بالصفح 
والييعييمييل عييى اصيييالح ذات 
اليييبيييني وفيييييّض اليينييزاعييات 
باحلسنى، وحتبيب ذلك بشّتى 
الوسائل كبيان ما يف ذلك كله 
واالجيير  اجلزيل  الثواب  من 
اىل  اضافة  االخييرة  يف  العظيم 
فاذا  العظيمة،  الدنيوية  الثامر 
حصلت مشكلة جيلس اجلميع 
وحماولة  والتفاهم  للتحاور 
حلّل  سلمي  حّل  اىل  الوصول 
التّسع  من   ً بدال  النزاع  هذا 
واسييتييخييدام الييعيينييف الييذي 
يؤدي اىل سفك الدماء والتيّتم 
واليييرتّميييل وربيييام ييييؤدي اىل 

مشاكل ورصاعات ال تنتهي.
من  البّد  الثالثة  املبادئ  هذه 
عى  نحافظ  لكي  اعييتييامدهييا 
يف  وسنكمل  النبيلة..  القيم 
بعض  هي  ما  القادمة  اخلطب 
واالحكام  والتقاليد  االعراف 
العشائر  بعض  لدى  املوجودة 
االحييكييام  مييع  تتناىف  والييتييي 

والقواعد الرشعية. 
وترىض  حتّب  ملا  وفّقنا  اللهم 
وجيينييّبيينييا مييعيياصيييييك وصييى 
الطيبني  وآلييه  حممد  عييى  اهلل 

الطاهرين.
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للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  قّدمت 
املقدسة الدعم اللوجستي ألكثر من) 
ابتداء  املوصل  من  نييازح  الف   )40
من خميامت محام العليل ومن ثم قرية 
االيمن  الساحل  وأحياء  العبد  قرب 
وقرية  والييدنييدان  الطريان  احياء  يف 
خالل  والقيار،  اجلبور  الصالحية 
موكبها  فيه  تواجد  الييذي  األسبوع 
عضو  ذلك  املوصل...أّكد  مدينة  يف 
جملس إدارهتا املوقر االستاذ )جالوي 
نعمة السيالي(،مضيفا ان الدعم كان 

بنوعني الطبي حيث شمل تقديم مجيع 
مستشفى  خالل  من  الطبية  املعونات 
وجمهز  متخصص  وكييييادر  متنقل 
بأنواع خمتلفة من االدوية منها املزمنة، 
شمل  فقد  اللوجستي  الييدعييم   امييا 
خيمة   250 من  كامل  خميم  جتهيز 
االحتياجات  بكل  ومزودة  مفروشة 
غذائية  مييواد  من  للنازح  الرضورية 
متنوعة ومالبس بمختلف املقاسات، 

وأغطية اضافة اىل حليب االطفال.

ديوان  يف  العتبات  دائييرة  عام  مدير  معاون  ناقش 
الوقف الشيعي االستاذ )فاضل االنباري( مع ممثيل 
اإلخبارية  الوكاالت  ومراسيل  املقدسة  العتبات 
يف  اإلعالمي  العمل  بتطوير  الكفيلة  السبل  فيها 
الديوان. أكد ذلك مصدر إعالمي بالديوان، مضيفا 
وكالة  بعمل  اخلاصة  اآلليييييات  بيينّي  االنييبيياري  ان 
ان  قريبا..موضحا  افتتاحها  املزمع  املقدسة  العتبات 
بّينوا خالل  الوكالة  املقدسة ومراسيل  العتبات  ممثيل 
التي  البناءة  املقرتحات  ومناقشة  نظرهم  وجهات 
العقبات  مجيع  ان  ومؤكدا  االجتامع،  يف  طرحت 
املخلصة  اجلهود  بتضافر  حلها  يمكن  واملشاكل 
, الفتا ان االجتامع ناقش ترشيح مراسلني  الرقمي احلديث  ابعد نقطة يف عامل اإلعالم  العتبات املقدسة اىل  إليصال صوت 
من أقسام اإلعالم لعمل اللقاءات الصحفية وإرسال األخبار العاجلة لتزويد الوكالة بأهم األخبار واملقاالت والتحقيقات 

والصور عالية الدقة إضافة اىل الدخول يف دورات صحفية مكثفة للمراسلني .

الوقف الشيعي يناقش االستعدادات الخاصة بافتتاح وكالة أنباء خاصة بالعتبات المقدسة

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة  تقّدم الدعم اللوجستي ألكثر من أربعين ألف نازح من الموصل
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اخبار
ومتابعات

االخبار موجز

* رئيس الجمهورية يدعو القوى السياسية الى ضرورة تجاوز الخالفات ورئيس الوزراء يوّجه تحذيرًا 
شديدًا من أي محاولة للمساس بقوات الحشد الشعبي ..   

العالمي  الشهادة  للمشاركة بمهرجان ربيع  للفاتيكان  توّجهان دعوة رسمية  المقدستان فى كربالء  العتبتان   *
الثالث عشر الذي ينطلق في شعبان المقبل بمرقد االمام الحسين تزامنا مع حلول ذكرى مولده الشريف...

، المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة يفتتح معرضا  العالمي للتوّحد  اليوم  * بمناسبة 
بعنوان) فلننتصر على التوحد( يقيمه معهد اإلمام الحسين في منطقة بين الحرمين الشريفين..

* األمين العام لألمم المتحدة يؤكد ان معركة الموصل دفاع عن أمن جميع سكان العالم 
داعيًا المجتمع الدولي الى تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات للعراق ..

* المرجعية الدينية العليا ُتشّدد على أهمية دعم جهود المقاتلين في حربهم ضد تنظيم )داعش( االرهابي 
وإغاثة النازحين..

يمنع  قانون  تشريع  عزمها  السالم(  الحسين)عليه  مرقد  من  تعلن  المتحدة  األمم  منظمة   *
التجاوز على الرموز والمرجعيات الدينية للمسلمين وغير المسلمين..



لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  نّظمت 
شعبة النشاط املدريس يف مديرية تربية دياىل مسابقة احلسيني 
الصغري الوطنية الرابعة بمشاركة حمافظات الوسط واجلنوب، 
املقدسة،  العتبة  موفد  السرياوي(  العال  )عبد  ذلك  أكد 
مضيفا ان مسابقة احلسيني الصغري تتكون من )10( فقرات 
هي الرسم واخلطابة واإلنشاء والتجويد اضافة اىل التمثيل 
واملناجاة، وحسب توجيهات املتول الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي برضورة ارشاك مجيع 
معن  )جعفر  قال  جهته  من   . املسابقة  يف  العراق  حمافظات 
الزركويش( مدير عام تربية دياىل: ان املسابقة ظاهرة ثقافية 
وتصقلها  املواهب  وتنمي  تنّظم  املييدارس  لطلبة  تطويرية 
وترّسخ تعاليم ديننا االسالمي يف نفوسهم. من جانبها بيّنت 
دياىل،  يف  املدريس  النشاط  مسؤولة  املندين(  حسني  )زهراء 
الوطنية والدينية  القيم  ان املسابقة هتدف اىل ترسيخ مبادئ 
الذي  العام  املهرجان  يف  ليشاركوا  الفائزين  اختيار  اضافة 

سيقام يف حمافظة كربالء املقدسة .

تعتزم  احلكومة  أن  السويدية،  لوكال  ذي  صحيفة  موقع  كشف 
ارسال رشطة سويدية اىل العراق إلجراء التحقيقات مع العنارص 
التي حتمل اجلنسية السويدية والذين سافروا لالنضامم اىل عصابات 
داعش يف العراق. ونقل املوقع عن وزير الداخلية السويدي اندرس 
يغامن قوله : آمل ان ذلك يعني أن االشخاص الذين يذهبون اىل 
العراق  يف  حماكمتهم  سيتم  االرهابية  للجامعات  لالنضامم  هناك 
االجراء  هذا  أن  وأضاف  واوربا.  السويد  اىل  العودة  من  ومنعهم 
هو من اجل وضع املزيد من االشخاص الذين يسافرون الرتكاب 
اوروبا والسويد  اىل  العودة  العراق ومنعهم من  ارهابية يف  جرائم 
الرشطة  ضباط  يساهم  أن  املحتمل  من  أن  وتابع  باخلصوص. 
كالعمل  املتخصصة  واملهارات  والتدريب  باخلربة  السويديون 
قد  سويدي   300 من  يقرب  ما  أن  االدلة.يذكر  وتأمني  القضائي 
غادروا البالد لالنضامم اىل اجلامعات االرهابية يف العراق وسوريا 

منذ عام 2012 طبقا ملا ذكرته الرشطة السويدية.

متكنت قوات احلشد الشعبي لواء 20 من صد هجوم واسع لعنارص 
صالح  بمحافظة  مكحول  غرب  الصينية  جزيرة  شامل  لداعش 
الدين. وذكر موفد إعالم احلشد الشعبي: ان قوات احلشد كّبدت 
القوات عززت من تواجدها  املهامجني خسائر كبرية. وأضاف ان 
يف املنطقة املذكورة حتسبا لتعرض اخر لإلرهابيني.فيام صد اللواء 
99 للحشد تعرضا عى قاطع صحراء الصينية شامل غرب بيجي، 
اسفر عن قتل 11 عنرصا من التنظيم وتفجري عجلتني مسلحتني 
تابعتني هلم. يشار اىل ان اللواء 99 يف احلشد الشعبي يقوم بحامية 
قرى الشيخ عيل وطه العبود وحممد املوسى ضمن قاطع عمليات 

بيجي شامل تكريت.

العتبة الحسينية تقيم مسابقة 
الحسيني الصغير في ديالى

الحشد الشعبي يصّد تعّرضًا لداعش 
شمال جزيرة الصينية 

الحكومة السويدية تعتزم ارسال 
شرطة الى العراق 
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اخبار ومتابعات



السؤال : ما حكم استثمار األموال في البنوك ، علمًا أن االستثمار على قسمين :
القسم األول : ال يضمن لي ال الربح وال رأس المال في الخسارة.

القسم الثاني : ال يضمن لي الربح لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقدارًا مساويًا لرأس المال الذي دفعته ؟
الجواب : يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة فالبّد من ذكر كيفية االستثمار 

والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .

السؤال : هل يجوز االستثمار بالعمالت االجنبية � أي � الدوالر = ٣.٧٥ ريال وعندما يرتفع الدوالر يصبح الدوالر = ٤ ريال ؟
الجواب : إذا كان االستثمار بأن تشتري الدوالر حين الرخص ثم تبيعه حين الغالء فال مانع منه .

السؤال : هل يجوز اخذ قرض بغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي ؟
الجواب : يجوز بدون فائدة واما ان كان بفائدة فان كان من شركة او بنك فيه نسبة للحكومة جاز باذن المرجع وسماحة 

السيد يأذن بذلك لعامة المؤمنين وان كان من شركة اهلية فال يجوز .

السؤال : لدي مبلغ من المال واريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية :
ان يشتري المقترض سلعة معينة موجودة لدي بمبلغ ٦٠٠٠ االف ريال ولمدة سنة بحيث يدفع لي كل شهر٥٠٠ ريال وبعد 

ان يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ االف ريال نقدًا وبذلك اكون قد استفدت الف ريال هل يجوز ذلك 
؟ وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة في مثل تلك االستثمارات؟

الجواب : يجوز ذلك بشرطين :
١� ان يكون البيع واقعيًا ال صوريًا بحيث لو اشترى منك ثم رفض البيع او رفضت انت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع 

االول.
٢� ان ال يشترط البيع الثاني في البيع االول فال تقول له ابيعك بشرط تشتريها مني والهو يشترط عليك ذلك.

السؤال: ماحكم الصناديق األستثمارية في البنوك ؟
الجواب: يجوز مالم يكن من ضمن الشركات الموقع عليها بين الطرفين شركة معامالتها محرمة كما لو كانت 

تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور .

اعداد/ محمد حمزة جبر

سؤال العدد 
السؤال : هل يجوز استثمار األموال في معمل للسكائر ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : فتاة يتيمة األب وليس لها عم وجّدها متوٍف ولها اخ يبلغ من العمر ما 

يقارب ١٣ سنة فمن هو ولي امرها ؟
الجواب : ال والية الحد عليها .

اإلستثمار استفتاءات 
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فقة وعقائد



السيد مهدي الحيدري 
مواقف وبطوالت

)١٢٥٠ ه� – ١٣٣٦ ه�(

بن  أمحييد  بيين  مهدي  السّيد 
حمّمد  بن  إبراهيم  بن  حيدر 
وينتهي  بالعّطار،  املعروف 
اهلل  عييبييد  الييسييّيييد  إىل  نسبه 
ابن  املثنى  املحض بن احلسن 
اإلمام احلسن بن عيل بن أيب 

طالب )عليهم السالم(.
حوال  احليدري  السّيد  ُولييد 
بمدينة  هيييي،   1250 عيييام 
الييكيياظييمييييية امليييقيييّدسييية يف 
الكاظمية  يف  ى  وتلقَّ العراق، 
املقدسة دروسه اأُلوىل، حّتى 
العلم  ميين  وافيييًرا  حًظا  نييال 
والفضل، وملّا فرغ من مرحلة 
نفسه  اشييتيياقييت  الييسييطييوح 
مدينة  إىل  فسافر  املزيد،  إىل 
ودرس  األرشف،  النجف 

عند فطاحل أساتذهتا.
)الشيخ  فهم:  أساتذته  فأما 
الشيخ  األنييصيياري،  مرتىض 
حمييّمييد حييسييني الييكيياظييمييي، 
الرشتي،  اهلل  حبيب  الشيخ 
السّيد حمّمد حسن الشريازي، 
املعروف بالشريازي الكبري(.

أقوال العلامء فيه: نذكر منهم 
ما ييل:

األمني  حمسن  السّيد  قال   -1
عامل،  )إّنه  الشيعة:  أعيان  يف 
علمية  رئاسة  له  وإّن  فقيه، 

يف عرصه، وإّنه من بيت علم 
وسيادة، رأيته مراًرا وحادثته، 

فُأعجبت به(.
حرز  حمّمد  الشيخ  قال   -2  
امليييعيييارف: )إّنيييه  الييدييين يف 
املجاهد،  الفقيه،  الييعييامل، 
الييثييقيية، األميييني، وإّنيييه كان 
مييقييّدًمييا، وبييييييارًزا، ونييافييذ 
الكلمة، ومطاًعا عند األكابر 

والوجوه(.
صفاته وأخالقه:

والتقوى،  اليييورع  ميين  كيياَن 
وشّدة الزهد، ولزوم العبادة، 
وصييييدق اليينييييية، ورسيييوخ 
النفس،  وسييمييو  اإلييييييامن، 
وطيييهيييارة الييقييلييب، وكيييرم 
الفكر،  وسييعيية  األخييييالق، 
اهلّمة،  وعلو  الذهن،  وتوّقد 
اهلل،  ذات  يف  واخلييشييونيية 
والصالبة يف احلق، والعزوف 
ال  التي  باملنزلة  الدنيا،  عن 
امتحن  رجل  إاّل  إليها  يصل 

اهلل قلبه لإليامن.
السّيد  قييام  ف:  ُمييرشيِّ موقف 
احليييييييدري خييييالل حييييياتييه 
إصالحية  بمواقف  الرشيفة 
العدَّ  تفوق  كييثييرية،  فيية  مييرشيِّ
واإلحصاء، نذكر منها ي وعى 
هذا  ي  احلرص  ال  املثال  سبيل 

املوقف:
وقييع  هييي   1334 عيييام  يف   
االخييييتييييالف والييتييبيياغييض 
بني  التطاحن  إىل  ى  أدَّ الذي 
وأهييال  العثامنية  احلكومة 
مدينة كربالء املقّدسة، بسبب 
تدّخل بعض املتمّردين الذين 
أثيييياروا عييواطييف اجلييامهييري 
احلكومة  دفع  مّما  وحّركوها، 
ورضهبا  املدينة،  حمارصة  إىل 
املدفعية،  قذائف  من  بوابل 
عن  للدفاع  األهيييال  فييهييّب 
وقاموا  املقّدسة،  مدينتهم 
األرايض  عييى  املييياء  بفتح 
تكون  لكي  باملدينة،  املحيطة 
العثامين  اجليش  بني  حاجًزا 

واملدينة.
طلب  املأزق  من  وللخروج   
فريق من علامء مدينة كربالء 
وأرشافها من السّيد احليدري 
عند  الفتنة  إمخاد  يف  للتدّخل 
كانت  ألهّنا  العثامنية،  الدولة 
اهتامًما  احليدري  للسّيد  تقيم 
فلبَّى  ييا،  خيياصًّ واحيييرتاًميييا 
نحو  وتوّجه  طلبهم،  السّيد 
رغم  املقّدسة  كربالء  مدينة 
الصحي،  وضييعييه  تييدهييور 
استقبله  املدينة  وصييل  فلاّم 
األهال استقبااًل عظياًم، وبقي 

مدينة  يف  احليييييدري  السّيد 
شهر  مييّدة  املقّدسة  كييربييالء 
الكلمة،  مجع  حّتى  ونصف، 
األهييال  بني  الصدع  ورأب 
اأُلمور  وعييادت  واحلكومة، 
مدينة  إىل  فعاد  جمارهيا،  إىل 
واجلميع  املقّدسة  الكاظمية 
أن  العظيم  العيل  لييه  يدعو 
اإلسييالم  عن  وجيزيه  يرعاه 

واملسلمني خري اجلزاء.
)كتاب  منها:  نذكر  مؤلفاته: 
الييطييهييارة، كييتيياب الييصييالة، 
عى  تعليقة  الييصييوم،  كتاب 
للشيخ  االستصحاب  رسالة 
اهليئة،  يف  كتاب  األنصاري، 
القوانني  كتاب  عى  حاشية 
القّمي، حاشية عى  للمحّقق 
للعاّلمة  املتعّلمني  تبرصة 
كتاب  عييى  حاشية  احلييييّل، 
صاحب  للشيخ  العباد  نجاة 

اجلواهر(.
احليدري  السّيد  تويّف  وفاته: 
من  العارش  يف  رسه(  )قدس 
ودفيين  هييي،   1336 املييحييّرم 
احليييييدرييية  األرسة  بييمييقييربة 

اخلاّصة يف مدينة الكاظمية.
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ُعذَرًا ُبَني .. 
ك.. ! أخَطأُت ِبحقِّ

بقلم صادق مهدي حسن 

ويف  التدريبية  الييدورات  إحدى  خالل   
االجتامع  بعلم  املختصني  ألحد  حمارضٍة 
حتدث   .. والنفسية  الرتبوية  والعلوم 
التعامل مع األبناء  األستاذ عن مهارات 
مشاكلهم  واستيعاب  احتوائهم  وكيفية 
األثناء  ويف   .. قلوهبم  يف  املحبة  وزرع 
الدورة  املشاركني يف  أحَد  املحارض  رأى 
تأثٍر  عييالمييات  وجهه  عييى  بانت  وقييد 
وانفعال أكدهتا قطرات دمع ترقرقت يف 
األستاذ  انفرد  املحارضة  وبعد   .. عينيه 
 .. منه  رأى  عام  بفضوٍل  وسأله  بالرجل 
ًا وقال:ل ولٌد له من  فتنهد الرجل متحسيِّ
منذ  هجرته  وقد  عامًا  عرش  سبعَة  العمر 
مخس سنوات ألنه متمرد ال يطيعني وال 
يطيع أّمه، وليس له التزام بأي عبادة من 
صالة أو صيام ، له رفاق رش تعلم منهم 
حاولت  وقد  الطباع  وحّدة  اخللق  سوء 
طريق  عن  لريتدع  األساليب  بشتى  معه 
الغي والعناد فمنعته من اخلروج وحرمته 
من املرصوف ورضبته عدة مرات ولكنه 
مل يمتنع عن موبقاته وال أعلم ماذا أصنع 
أساليب  حييول  حديثك  ولكن  معه! 
احليييوار مييع األبيينيياء وأنييه حييل سحري 
إلصالح حاهلم قد المس شغاف قلبي.. 
قائاًل:  األستاذ  فتبسم  تنصحني؟  فبامذا 
الغد.. ال  اليوم قبل  بابنك  أعد عالقتك 
أنكر أنَّ ابنك عى خطأ، ولكنك أخطأت 

اعتذر  سنوات..  مخس  بمقاطعته  أيضًا 
منه وأخربه بأنك كنت خمطئًا يف مقاطعتك 
إياه وعليه أن يكون بارًا بوالديه ومستقياًم 
مستغربًا:  الرجل  فقال  سلوكه«..  يف 
أيعتذر الرجل من ابنه ؟!.. نحن مل نرتبَّ 
يعتذر  أن  بد  ال  نعم  فقال   ..! ذلك  عى 
والكبري  كبريًا  أو  كان  صغريًا  املخطئ 
انتهى  عقاًل.  أنضج  ألنه  باالعتذار  أوىل 
بام  مقتنع  غري  الرجل  وغييادر  احلديث 
قال األستاذ املحارض .. ويف اليوم التال 
بدا  وقد  األستاذ  غرفة  إىل  الرجل  دخل 
فّكرت  قائاًل:  وفاجأه  االنبساط  عليه 
وتييرددت  أمييس  يييوم  بكالمك  طييوييياًل 
غرفة  إىل  خطوايت  تأخذين  أن  قبل  كثريًا 
 .. بابه  طرقت  لياًل  العارشة  ويف  ابني 
وعندمًا فتح الباب مل يصدق عينيه قلت 
ك! فارمتى  له: ُعذَرًا ُبَني.. أخَطأُت بِحقيِّ
دون تردد بأحضاين باكيًا بمرارة وبكيت 
لبكائه.. وقال ساحمني يا أيب .. أقسم أين 
قال  اليوم..  هذا  بعد  وأمي  أعصيك  لن 
األستاذ: أحسنت ُصنعًا هذا ما أردته من 
إن األب  السابقة..  املحارضة  كالمي يف 
إذا أخطأ يف حق أبنائه ثم اعتذر منهم فإنه 
بذلك يعلمهم االعتذار عند اخلطأ، وإذا 
والتعال  التكرب  فيهم  يريب  فإنه  يعتذر  مل 

من حيث ال يشعر.
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الدينية  املرجعية  بفتوى  عماًل 
املتول  من  مبارش  وبتوجيه 
احلسينية  للعتبة  الييرشعييي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
»دام عزه«  الكربالئي  املهدي 
لتفّقد عوائل الشهداء االبرار 
واجلرحى من احلشد الشعبي 
وبالنظر  األمنية  والييقييوات 
قامت  الييذي  الكبري  للدور 
احلييريب  اإلعييييالم  شعبة  بييه 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
بتوثيق البطوالت التي حقّقها 
ابطالنا املجاهدون من احلشد 
الّعز  سيياحييات  يف  الشعبي 
العصابات  ضييد  واليييرشف 
زار  فقد  الضالة،  التكفريية 
رعاية  شعبة  إدارة  من  وفييد 
يف  واجلرحى  الشهداء  ذوي 
منزل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
االعالمي يارس قاسم عبود يف 
كربالء املقدسة احد مصّوري 
شعبة اإلعالم احلريب يف قاطع 
نينوى/ يا  قادمون  عمليات 
عني طالوي الذي نال رشف 
االيمن  سيياقييه  يف  االصييابيية 
لالطمئنان  قناص  طلق  إثيير 
وتقديم  الصحية  حالته  عى 
املساعدة املادية واملعنوية حتى 

ويف  الكامل،  للشفاء  متاثله 
هذا السياق حتّدث االعالمي 
يارس قاسم عبود قائال« حقيقة 
اشكر اهلل سبحانه وتعاىل عى 
هذه النعمة التي كرّمني إياها 
بتعّريض اىل تلك االصابة التي 
ال تزيدين اال ارصارا وعزيمة 
ساحات  اىل  جمييّددا  بالعودة 
اشتقت  فقد  والرشف  القتال 
بدماء  تلّطخت  التي  لكامريت 
ألخويت  وسأعاود  جراحايت 
انتصاراهتم  معهم  وأوّثيييق 
أمنيتي  هييي  فهذه  العظيمة 
يف  ابيييدا«.  عنها  اتيينييازل  وال 
من  كل  هبا  قاَم  تفقدية  زيارة 
مكتب  مع  وبالتعاون  الشعبة 
عييالقييات ليييواء عيييل االكييرب 
ملستشفى  الييسييالم«  »عليه 
السالم«  »عليه  العابدين  زين 
اجلريح  املجاهد  يرقد  حيث 
اجلبوري  اهلل  عبد  نجم  نارص 
احد جماهدي لواء عيل االكرب 
تعّرض  الذي  السالم«  »عليه 
قاطع  يف  ثييانييييية  اصييابيية  اىل 
نينوى/ يا  قادمون  عمليات 
تقديم  اجل  من  حصان  عني 
يييد الييعييون واملييسيياعييدة  له، 
كل  الزيارة  وفد  حرض  وقد 

اخلطيب  حيييييدر  السيد  ميين 
و  الشعبة  مييسييؤول  مييعيياون 
عييالقييات  مكتب  مييسييؤول 
اللواء امحد رضا اضافة لعدد 
اطلعهم  حيث  املنتسبني  من 
االخوة من اللواء من املقيمني 
املجاهدين  عى  املستشفى  يف 
عالجهم  وسيييري  اجلييرحييى 
احتياجاهتم،  عى  والوقوف 
وقد كّرم الوفد الزائر املجاهد 
اجلريح ببعض التربيكات من 
وكذلك  الييرشيييف  الييرضيييح 
املقدسة،  العتبة  تسليمه منحة 
وبدوره عرّب الشخص املصاب 
ووصفها  الييزيييارة  هييذه  عيين 
فيه  بعثت  والييتييي  باملباركة 
عى  معاهدهم  والعزم  اهلمة 
الرجوع لساحات القتال بعد 
قوله.  حد  عى  للشفاء  متاثله 
ومن جهة اخرى قامت إدارة 
ملنزل  تفّقدية  بزيارة  الشعبة 
عيل  حممد  اجلييريييح  املجاهد 
اهلندية  قييضيياء  يف  فييدعييوس 
التاسع  اللواء  جماهدي  احد 
بدر اجلناح العسكري والذي 
منطقة  يف  اصابة  اىل  تعّرض 
الرأس أدت اىل فقدانه الوعي 
وقد أوهم بذلك اعداءه زعام 

وجيياءت  استشهد،  قييد  انييه 
عى  لالطمئنان  الزيارة  هذه 
وتقديم  له  الصحية  احلالة 
يييد الييعييون واملييسيياعييدة حتى 
الوقت  ويف  للشفاء،  متاثله 
املجاهد  واليييد  حتيييّدث  ذاتيييه 
عند  بالذعر  أّصب  مل  قائال« 
سييامعييي نييبييأ اصييابيية ولييدي 
للجهاد  خيييرج  فييهييو  حمييمييد 
الرشيدة  املرجعية  لنداء  تلبية 
وشييهييداء  بجرحى  وأسيييوة 
معركة الطف فكلهم خرجوا 
ليينييرصة لييلييدييين واملييذهييب، 
خصّني  الذي  قوله  وحسب 
به)الكالم الزال لوالد حممد(
وأُكمل  اهلل  شيياء  ان  سأعود 
منحة  فهذه  جهادي  مسرية 
فعلينا  وّجل  عّز  الباري  من 

استغالهلا بأفضل الطرق«.
وفد  زار  اخيير  جانب  وميين 
دييياىل  حمييافييظيية  الشعبة  ميين 
لييتييفييّقييد عيييوائيييل الييشييهييداء 
يف  بواقع)17(عائلة  االبييرار 
اخلالص،  اقضية)بعقوبة، 
جيزاين  احلييويييش،  الييعييبييارة، 
اجليييييول، اليييعيييزاب(وكيييّرم 
الشهداء  عوائل  القادم  الوفد 
التربيكات  ببعض  واجلرحى 

وفد من العتبة الحسينية المقدسة يتفّقد عوائل شهداء وجرحى الحشد 
الشعبي ويقّدم يد العون والمساعدة لهم 

االحرار/ قا�سم عبد الهادي
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بناء  أسييس  الييطييرفييان  وتيينيياول 
شعبه  أوارص  وتقوية  الييعييراق 
والعمل عى مواصلة انتصارات 
قواتنا البطلة من اجليش واحلشد 
ساحات  يف  املييرابييطيية  الشعبي 
من  شييرب  آخيير  لتحرير  القتال 
ارضنا املقدسة. ويف هذا السياق 
كلمة  الكربالئي  الشيخ  القى 
اال  ليس ل  الواقع  فيها: يف  جاء 
ان اشكر واثني عى هذه املواقف 
الشجاعة جلناب الشيخ واالخوة 
العصيب  الوقت  هذا  يف  حقيقة 
الييعييراق واالميية  بييه  يمّر  الييذي 
املوقف  اىل  نحتاج  االسالمية، 
والصلب  الييشييجيياع  اإليييييامين 
حتى  املوقف  هذا  عى  والثبات 
بعض  املوقف  هذا  تطّلب  وان 
ال  االسيييالم  ألن  التضحيات، 
الكلمة  بمجرد  يقوم  ان  يمكن 

وبيان  واملييوعييظيية  والنصيحة 
االحكام وتوضيحها وانام حيتاج 
الكثرية كام  التضحيات  اىل  ايضًا 
الدعوة  قيام  اول  يف  العهد  هو 
فهناك  واستمرارها  االسالمية 
الكثري من التضحيات التي ثبّتت 
اركانه،  وثبتت  وقّومته  االسالم 
لذلك نحن نشيد حقيقة بموقف 
من  الرغم  عى  املشايخ  االخوة 
يكون  املناطق  بعض  يف  اهنييم 
املوقف الشجاع اإليامين اصعب 
هتديدات  من  فيه  ملا  غييريه  من 
وخماطر بل وربام يتعّرض لبعض 
يضّيق  مما  االجتامعية  املواقف 
عليه اختاذ مثل هذه املواقف ضد 
التكفريي«. وأضاف  الفكر  هذا 
اليشء  االخييوة  »اهيييا  سامحته، 
املوقف  هو  ونقّدره  نثّمنه  الذي 
الييشييجيياع والييثييبييات عييى هييذا 

يكون  االنسان  احيانًا  املوقف، 
ال  بعد  فيام  ولييكيين  مييوقييف  لييه 
يثبت عليه ال يتحّمل وال يصرب 
فيرتاجع اىل الوراء ولكن بحمد 
اهلل هذا املؤمتر الثاين ولعله بعض 
تفجريات  اىل  تعّرضوا  االخييوة 
ذلك  ومييع  اغتيال  وحمييياوالت 
جمموع  املوقف،  هذا  عى  ثبتوا 
هذه املواقف وما صدر من فتوى 
من سامحة السيستاين »دام ظله« 

يف  الوضع  جتاه  مواقفه  وكذلك 
التضحيات  ايضًا  واالن  العراق 
الثمرة  هلذه  اوصلتنا  تقّدم  التي 
ان  اال  علينا  يبق  ومل  والنتيجة، 
االن  النتيجة،  هذه  عى  نحافظ 
هو  من  وتبنّي  االمور  اتضحت 
هو  ومن  احلق  عى  يسري  الييذي 
انحرف  الييذي  الفكر  صاحب 
عيين االسييييالم وشييييّوه صييورة 
االسالم، ليس يف داخل العراق 

ممّثل المرجعية العليا يلتقي وفَد شــيوخ وعلماء 
مؤسسة اإلمام الشافعي

األحرار/ قاسم عبد اهلادي  ـ عدسة/ امحد القرييش

الدينية العليا في كربالء المقدسة والمتولي الشرعي للعتبة  التقى ممثل المرجعية 
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، وفدًا رفيعًا من شيوخ وعلماء 
مؤسسة اإلمام الشافعي من محافظة بغداد بهدف ربط االواصر االجتماعية واالنسانية بين 
ابناء الشعب العراقي والوقوف سدا رصينا بوجه االرهاب الداعشي الذي يحاول النيل من 

شرف وكرامة العراق. 
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فقط بل حتى يف خارج العراق«.  
ان  إىل  الكربالئي  الشيخ  وأشار 
»هناَك رصاعًا فكريًا، ففكر يفرز 
واالحييرتام  وامليييودة  الرمحة  لنا 
فكر  وهناك  السلمي  والتعايش 
واخلطف  والييذبييح  القتل  فيه 
يظهر  حينام  لذلك  والتفجريات 
بيان  يف  الشجاعة  هييذه  منكم 
حقيقة االسالم وان هذه اجلامعة 
احلق  الطريق  عن  انحرفت  قد 
فهذا يمّثل موقفا اسالميا اصيال 
اهلل  بحمد  واالن  وشييجيياعييا، 
لن  تنتهي وداعش  املعركة  تعاىل 
امامنا  يزال  »ما  مضيفًا،  تبقى«، 
احلقائق  توضيح  ميين  فييصييول 
والييقييول احلييق ألنييه ربييام هناك 
كام  البعض  لدى  تبقى  رواسب 
برغم  بتاممها  متَحَ  مل  اجلاهلية  ان 
)صى  النبي  بذهلا  التي  اجلهود 
ولكن  وسييلييم(  وآلييه  عليه  اهلل 

مع ذلك بقي يشء من رواسب 
لييدى  االن  فييربييام  اجليياهييلييييية، 
هذا  رواسييب  من  يشء  البعض 
احلقائق  لبيان  ندعوكم  الفكر، 
القرآنية  للناس وبيان النصوص 
الييرشيييفيية عى  واالحيييياديييييث 
حقيقتها، وان تبنّي حقائق الُسّنة 
النبوية الرشيفة اىل الناس والتي 

جاءت رمحة للناس«.
أميييا رئيييييس مييؤسييسيية اإلميييام 
مصطفى  الييشيييييخ  الييشييافييعييي 
»ترّشفنا  قييال:  فقد  الشافعي، 
اليوم بزيارة مرقد سيد الشهداء 
احلسني بن عيل )عليهام السالم( 
عنوان  حتت  مؤمترًا  عقدنا  وقد 

نبني  االسييالمييييية  )بييياألخيييوة 
الييعييراق(، فييلييوال االخيييوة لن 
هي  ة  االخييوّ ألن  العراق  يبنى 
لبناء  االسايس  والداعم  الركيزة 
عن  املشايخ  وحتيييّدث  الييعييراق 
االسييالم  يف  ومكانتها  االخييّوة 
انه  وهي  ثمرة  املؤمتر  اثمر  وقد 
الطائفتني  ابناء  بني  وحّدنا  نحن 
هناك  كانت  حيث  الكريمتني 
كال  من  والقاء  وبحوث  كلامت 
الطائفتني ومن ثم ترّشفنا بزيارة 
السالم(  )عليه  احلسني  االمييام 
العباس  الييفييضييل  ايب  واخيييييه 
الكربالئي،  الشيَخ  والتقينا 
جزيل  احلسينية  العتبة  نشكر 
بإنجاح  سامهت  حيث  الشكر 
الكثري من املؤمترات التي نقيمها 
بالعتبة والشيخ الكربالئي داعم 
هلذه املؤسسة والتي هي مؤسسة 
تدعو للوسطية و االعتدال و نبذ 

الفكر املتطّرف«.
مؤسسة  يف  التبليغ  مسؤول  أما 

عدنان  الشيخ  الشافعي؛  اإلمام 
»هذا  ان  أوضييح  فقد  الشافعي 
للعتبة  الرشعي  باملتول  اللقاء 
اللقاء  ليس  املقدسة  احلسينية 
يف  سابقا  شاركنا  فقد  االول 
وديني  علمي  مؤمتر  من  اكثر 
معه فهو يمّثل الوسطية يف الدين 
املنهج  ويف  والسلوك  والوسطية 
الزيارة  من  وهدفنا  العقيدة  ويف 
االسالمية  االخييّوة  لتعزيز  هذه 
يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اكد  التي 
كتابه الكريم بعدة آيات، كام ان 
عليه  اهلل  »صى  حممدا  الرسول 
واله« رّكز عى هذه االخّوة فقد 
آخى بني االوس واخلزرج كام انه 
واالنصار  املهاجرين  بني  آخى 
حتى  تفوق  ربام  االخييّوة  وهييذه 

النسب  اخّوة  الن  النسب  اخّوة 
هذا  اخييّوة  ولكن  بالكفر  تزول 
ومنهجا  سلوكا  تبقى  الييدييين 
اجلها  ميين  يقاتلون  وعييقيييييدا 
لبناء هذا  وعلينا ان نكون اخوة 
العراق العظيم وعلينا ان نستمد 
»عليهم  البيت  اهييل  من  القوة 
االسالمية  بالدنا  لبناء  السالم« 
التحديات  بوجه  عنه  والدفاع 

االرسائيلية واالمريكية«.
وقيييد عيييرّب الييوفييد الييزائيير عن 
حمافظة  يف  بالتواجد  سعادته 
اإلمام  وزيييارة  املقدسة  كربالء 
واللقاء  السالم«  »عليه  احلسني 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  باملتول 
عبد  الشيخ  سييامحيية  املييقييدسيية 
من  والتي  الكربالئي  املهدي 
الدين  خالهلا عززت االخّوة يف 
وتوحيد الصفوف للوقوف سّدا 
الداعيش  االرهاب  بوجه  منيعا 
رشف  من  النيل  حيياول  الييذي 
حماوالهتم  لكن  العراق  وكرامة 
الفتوى  بفضل  بالفشل  بيياءت 
املرجعية  اطلقتها  التي  العظيمة 

املباركة باجلهاد الكفائي.     
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بمطابع  الفنية  الكوادر  تواصل 
للعتبة  الييتييابييعيية  الييييوارث  دار 
احلسينية املقدسة ، بطباعة املناهج 
عنوانا   18 بلغت  التي  الدراسية 
وللمراحل  عقدين  عى  موزعا 
االبتدائية  من  بييدءًا  الدراسية 
 ، االعييدادييية  باملرحلة  وانتهاًء  
وقيييد وصييلييت نييسييب االنييجيياز 
عنوانا   16 من  اكثر  طباعة  اىل 
إلنجازها  مييتييواصييل  والييعييمييل 
بشكل كامل. ويف ترصيح خّص 

املهندس  قال  )االحرار(  جملة  به 
موفق حميي أبو محرة مدير اإلنتاج 
عى  الييييوارث:«  دار  مطابع  يف 
وزارة  تعلنها  التي  املناقصة  اثر 
عام  كييل  يف  والتعليم  الييرتبييييية 
)مناقصة طبع الكتب( تم منحنا 
لطباعة  عقدين  إلبيييرام  الثقة  
عقدين   عى  موزعا  عنوانا   18
عرشة  من  االول  العقد  وتأّلف 
حمددة  كمية  عنوان  لكل  عناوين 
الدراسية  املراحل  عى  وموزعة 
تألف  والذي  االبتدائية  من  بدءًا 
واملييرحييليية  نسخة  مييليييييون  ميين 
بييني500  تييراوحييت  املتوسطة 
االعدادية  و  نسخة   الف  ي700 
الف   300 من  اقل  اىل  وصلت 
لطباعة  النسب  ووصلت  نسخة 
كالرياضيات  العناوين  بعض 

 %50 اىل  االبتدائية  املرحلة  يف 
ومادة  نسخة  الف  اربعني  بواقع 
 85 االبتدائي  للصف  العلوم 
االنكليزي  ومييادة  نسخة   الف 
الف   980 االبتدائي  للسادس 
نييسييخيية«. واضيييياف ابيييو محييرة 
يف  متواصلة  الكوادر  ان  قائاًل:« 
العمل  ،فضاًل عن اننا اضطررنا 
العقد  إلنجاز  العمل  نوقف  ان 
االول بالكامل والرشوع بطباعة 
الثاين  العقد  الثامنية من  العناوين 
حلاجتهم  الييييوزارة  ميين  بطلب 
املاسة لتسليم تلك املواد اىل طلبة 
الصفوف املنتهية، مادعانا اىل  ان 
التي  الفرتة  لتمديد  طلبًا  نقّدم 
تبلغ 120 يومًا من العقد االول 
بأربعني يوما اخر وذلك ال نجاز 
بأن  منوهًا  كامل،  بشكل  العمل 

انجزت  قد  املطبعة  يف  الكوادر 
ملجمل  و  عنوانا   16 مايقارب 
تكون  ان  وحرصنا   ، العقدين 
عالية  جودة  حتمل  الطباعة  تلك 
ضمن  عليه  املتفق  عن  وفضاًل 
ورق  عى  الطباعة  العقد  بنود 
حرصنا  اننا  اال  والكتابة  القراءة 
ان نقوم بطباعتها بنوع من الورق 
)ات  واسمه  عالية  جودة  حيمل 
النوع  هذا  به  يمتاز  وما  مييات( 
)ملاع(  العال  بالربيق  الورق  من 
الرغم  وعييى  للرطوبة  ومقاوم 
اضافة  ولكننا  العالية  تكلفته  من 
2ي4  نسبة  بطباعة  املسامهة  اىل 
املحددة  الكمية  عيين  زييييادة   %
احلسينية  العتبة  قبل  من  كهدية 
املقدسة خدمة للعملية التعليمية 

والرتبوية ». 

مدير اإلنتاج في مطابع دار الوارث المهندس موفق محيي أبو حمرة لل )االحرار(...

ســاهمنا بطباعة 2ـ4 % من مناهــج وزارة التربية 
كنسبة إضافية خدمًة للعملية التربوية

األحرار/ ضياء االسدي ـ تصوير : صالح السباح

16

العطاء الحسيني



األحرار/ ضياء االسدي  ـ تصوير/ امحد القرييش

االوصياء  سيد  قاعة  شهدت 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف 
من  للحد  عمل  ورشيية  اقيياميية 
ظييياهيييرة خميياطيير امليييخيييدرات 
واملنشطات وآثارها اخلطرية عى 
العامة  املديرية  ،اقامتها  الطلبة 
لوزارة  التابعة  الرياضية  للرتبية 
منظمة  مييع  بالتعاون  الرتبية 
واالبحاث،  للدراسات  اهلوية 
قبل  من  رسمي  حضور  وسط 
املديرية العامة للرتبية يف حمافظة 
وشخصيات  املقدسة  كربالء 

دينية وقانونية وطبية .
ويف كلمة له قال مدير عام تربية 
عودة  عباس  املقدسة  كربالء 
عليوي :« ان تعاطي املخدرات 
أعظم  ميين  يعترب  واإلدميييييان 
الشباب  يواجهها  التي  املشاكل 
بدأت  واهنا  احلديث  العرص  يف 
املجتمعات,  خمتلف  يف  تنترش 
خطرًا  تشكل  أصبحت  حتى 

هيدد الصغري والكبري باالهنيار، 
لييذا جيييب الييتييعيياون بييني مجيع 
رشائح املجتمع واجلهات املعنية 
من مؤسسات الدولة ومنظامت 
هذه  من  للحد  املييدين   املجتمع 

الظاهرة«.
اقامة  ان  عليوي:«  واضييياف 
هييييذه الييييربامييييج الييتييوعييوييية 
تشّجع  اصبحت رضورية ألهنا 
واالبتكار  النجاح  عى  الشباب 
الشباب  إبعاد  ألن  واالبيييداع 
باإلحباط  مايشعره  كييل  عيين 
عماًل  يعترب  والفشل  واليأس 
وبني  بينهم  احليلولة  يف  مهاًم 
الييوقييوع يف بييراثيين االنييحييراف 
فأننا  املخدرات،  تعاطي  بامفيه 
الرتبوية  الربامج  خييالل  وميين 
ذواهتم  لتقدير  الفرصة  نعطيهم 
اجيابية  صييورة  هناك  ولتكون 
مع  للتعامل  ونشّجعهم  عنها 
التعاون  اسيياس  عى  االخرين 

االهيييداف  لتحقيق  واليييتيييآزر 
لألفراد  اخلييري  فيه  ملا  املشرتكة 
واملجتمع، اضافة اىل النشاطات 
جتعلهم  لكي  والفنية  الرياضية 
احلقيقية  قييدراهتييم  يكتشفون 
فيدركون بكيفية سليمة وواقعية 
ويصبحون قادرين عى التعامل 

مع االخرين«.
العميد  حتدث  متصل  سياق  يف 
احلييقييوقييي رعيييد مييهييدي عبد 
مكافحة  ادارة  مدير  الصاحب 
الداخلية  وزارة  يف  املخدرات 
احلسينية  العتبة  :«نشكر  وقال 
هذه  عييى  والقائمني  املقدسة 
تسليط  تتناول  التي  الييورشيية 
الضوء عى جريمة باتت تؤرق 
مجيع املهتمني بالشأن االجتامعي 
والظواهر االجتامعية عى اعتبار 
جرائم  واقول  اجلرائم  هذه  ان 
بكل  كييوهنييا  جريمة  وليست 
لوحده  جريمة  هييو  ماحتتويه 

والييرتويييج  جريمة  فالتعاطي 
ابعادا  اخييذت  ،واهنيييا  جريمة 
ومن  العراقي  املجتمع  يف  كبرية 
هيّمه  من  مجيع  ادعييو  خاللكم 
وللحد  للوقوف  املجتمع  شأن 
التي  اخلطرية  الظاهرة  هذه  من 

تفتك بالشباب«.  
هذه  اقامة  ان  بالذكر:  اجلدير 
ليست  كربالء  لرتبية  الورشة 
من  العديد  سبقها  بل  األوىل 
بمخاطر  للتوعية  الييييورش 
جتتاح  بييدأت  التي  املييخييدرات 
عن  فضاًل  املجتمعات,  مجيع 
توعية خاصة  فولدرات  اصدار 
بييرامييج  وتكثيف  بيييامليييدارس, 
لتخفيف  للطلبة  النفيس  الدعم 
الييضييغييوطييات اليينييفييسييييية عى 
رئيس  سبب  هي  التي  الطلبة 

للتعاطي«.

برعاية العتبة الحسينية المقدسة...
تربية كربالء 

تقيم ورشة عمل 
للتوعية بمخاطر 

رات  المخدِّ
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خيتص  سينامئي  مهرجان  هو  الدول  السينامئي  النهج  ومهرجان 
وثائقي، رسوم متحركة(،  القصرية )روائي،  السينامئية  باألفالم 
تأسس  الييعييراق،  يف  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة  تقيمه 
األوىل يف 25- دورته  انطالق  العام 2014 وكان  املهرجان يف 
3-2015 ، ويتعامل املهرجان مع السينام عى أهنا رسالة إنسانية 

وظيفتها صناعة حياة يعيش فيها الناس كرماء سعداء.
وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمة له »ان عى الفنانني 
االلتفات اىل املبادئ التي يصنعون منها احلياة التي ننشدها مجيعا 
لتعيش  البرشية،  لكل  واالستقامة  والعدل  السعادة  لتحقيق 
مجيع  يف  والسعادة  اخلري  ويعم  والتكاتف  بالتعاون  الشعوب 

ارجاء املعمورة بعيدا عن رصاعات الظلم والرش والقسوة«.
يف  حيركه  معيارا  واحلق  اخلري  جيعل  ان  الفنان  »عى  ان  واضاف 
عمله وفنه ويبتعد عن دائرة الباطل, وان يعمل عى توعية االنسان 
بدائرة اخلري والعدل والفضيلة واملبادئ والقيم, وان ال تغريه املادة 

واملال واجلاه والشهرة«.
من جهته قال املرشف عى املهرجان حيدر جلوخان يف كلمة له 
ابداعيا يسعى اىل  الفني االعالمي يمثل مرشوعا  »ان مرشوعنا 
واالخالقي  االجتامعي  الواقع  جوانب  وجتذير  وايضاح  حتقيق 
والفكري يف املجتمعات العاملية هبدف اثراء احلياة الثقافية بصورة 
يعني  وهذا  الرؤى  حتديث  مصطلح  تبنّينا  ولقد  ومؤثرة  جذابة 
املناهج  عى  قائم  وهو  احلياة  معاين  بجوهر  والتغيري  التحديث 

كربالء - فراس الكربايس

كربالء تشهد 
انطالق فعاليات 

مهرجان النهج 
السينمائي 

الدولي الثالث 
بمشاركة 26 

دولة
يف حدث يعد هو االكرب من نوعه عىل مستوى العراق، شهدت حمافظة كربالء املقدسة، إقامة مهرجان النهج 
السينامئي بدورته الثالثة بحضور املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والوكيل 
االقدم لوزارة الثقافة جابر اجلابري واملرشف العام عىل قنوات كربالء الفضائية حيدر جلوخان واكثر من 500 
شخصية فنية عراقية وعربية واجنبية، والذي استمّر ملدة مخسة ايام وتم خالله عرض 93 فيلام سينامئيا قصريا يف 

ثالثة حماور )روائي، وثائقي، رسوم متحركة(.
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باطنها  التي ختتزل يف  العلمية 
االبداع والقدرة عى التحويل 
تكوينها  منطق  ميين  الفني 

البرصي واجلامهريي«.
املهرجان  مدير  قييال  وبعده 
حسنني  السينامئي  واملخرج 
الييتييي  األفيييييالم  »ان  اهليييياين 
شاركت يف املهرجان بنسخته 
فيلام   1387 بلغت  الثالثة 
موضحا   ، دول   103 ميين 
عالمة  يمّثل  الرقم  ذلك  ان 
الييوقييوف  تستدعي  فييارقيية 
نحو  خطوة  وجعلها  عندها 
وبعد  واإلبييييداع  االنييطييالق 
والرشعي  الفكري  الفحص 
وبعد  فلم   300 اختيار  تم 
الييوصييول اىل 93  تييم  الييفييرز 

فلام من 25 دولة هي العراق 
وايرلندا وايران ومرص واهلند 
وتركيا  وبلجيكا  وايطاليا 
واجلييزائيير  وفرنسا  وبييوليينييدا 
وكييوريييا واملييانيييييا وامييريييكييا 
والربازيل  واسرتاليا  وكندا 
وكييوسييرتيييكييا واالرجيينييتييني 
وشييل  ونيوزلندا  والفليبني 

والصني وبريطانيا ولبنان.
الفنانني  املييهييرجييان  وكييييّرم 
املييرصيييني حمييمييود اجليينييدي 
منح  عن  فضال  امحد  وفتوح 
رئيس جمموعة قنوات كربالء 
دكييتييوراه  شييهييادة  الفضائية 

فخرية.

النهج  مييهييرجييان  جيييوائيييز 
عن  عبارة  الييدول  السينامئي 
عيار  الييذهييب  ميين  سبيكة 
لوكو  شكل  عى  قييرياط   21
االوىل  واجلييائييزة  املييهييرجييان 
100 غرام واجلائزة الثانية 75 
غرام واجلائزة الثالثة 50 غرام 
عبارة  فضية  جوائز  وهنالك 
عى  الفضة  من  سبيكة  عن 
)بوزن  املهرجان  لوكو  شكل 
100 غرام( متنح للحائز عى 
واحلائز  التحكيم  جلنة  جائزة 
افييالم  مسابقة  جييائييزة  عييى 

السيناريو والفنانني الرواد.

السيد حيدر 
جلوخان:

المهرجان 
يهدف إلى 

تجذير جوانب 
الواقع 

االجتماعي 
واالخالقي 

والفكري في 
المجتمعات 

العالمية..
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وإرشاف  طلبتها  بييجييهييود 
شهدت  التدريسية  كوادرها 
بجامعة  اهلندسة  كلية  أروقة 
كيييربيييالء، إقيييامييية عيييروض 
للصور  ومعرض  مسحية 
تضحيات  خُيّلد  الفوتوغرافية 
الشعبي  احلييشييد  جميياهييدي 
يعود  اىل سوٍق خريي  اضافة 
ابييطييال احلشد  لييدعييم  ريييعييه 
الييشييعييبييي وأطيييفيييال مييرىض 

السطان.
الدكتور  بنّي  السياق  ويف هذا 
كلية  عميد  نايل  خليل  باسم 
اهلندسة قائاًل »إيامنا من رئاسة 
)حشدنا  بأن  كربالء  جامعة 
كلية  اقامت  وفخرنا(  عزنا 
عى  الثانية  وللسنة  اهلندسة 
التوال مهرجانا لدعم احلشد 
املصابني  واالطفال  الشعبي 
وتضّمن  السطان،  بمرض 
فعاليات  املييهييرجييان  هيييذا 
مييشيياركييات  منها  مييتييعييّددة 
طييالبييييية شييعييرييية وعيييروض 
مسحية ومحلة للتربع بالدم، 
يييعييود ريعه  وسيييوق خييريي 
لدعم احلشد الشعبي ومرىض 

السطان من االطفال.
فعاليات  مجيع  ان  واضاف:« 

املييهييرجييان هييي بييدعييم ذايت 
بييإرشاف  الكلية  طلبة  ميين 
لتنمية  التدريسية  كييوادرهييا 
نفوسهم،  يف  الوطنية  روح 
جامعتنا  تبقى  اهلل  شيياء  وان 
احلشد  يييوازي  علميًا  حشدًا 
االفضل  بتقديم  الشعبي 
تضحياهتم  وليييوال  للوطن 
واستمرار  للجامعة  كان  ملا 
اهلل  شيياء  وان  وجييود  العلم 
عراق  نحو  واحدة  يدًا  نبقى 

افضل«. 
كلية  عميد  معاون  اشار  فيام 
االدارييية  للشؤون  اهلندسة 
الييدكييتييور رائييد رمحيين  » ان 
هذا املهرجان هيدف اىل دعم 
خالل  ميين  الشعبي  احلييشييد 
وتضحياهتم  بطوالهتم  إبراز 
بحجم  املييجييتييمييع  وتييوعييييية 
يرتّتب  وما  االبطال  ماقّدمه 
لتوفري  اطفاهلم  جتيياه  علينا 
كريمة هلم، وهو كجزء  حياة 
ملا  اجلميل  ليييرّد  جيييدًا  يسري 
تضحيات  من  الغيارى  قّدمه 
املسرية  اسييتييمييرار  حفظت 
بييواقييع  للنهوض  العلمية 
املتقّدمة  للمراتب  الييعييراق 
وتفّووق  االبطال  وبسواعد 

بناء عراٍق عظيم  نعيد  الطلبة 
عزيز بعزة شعبه وقوهتم«.

اوضحت  متصل  سياٍق  ويف 
املهندسة سارة حممد مسؤولة 
عليها  زينب  احلييوراء  مركز 
نشاطات  »ضييميين  الييسييالم 
عليها  زينب  احلييوراء  مركز 
توعية  اىل  اهلييادفيية  الييسييالم 
املجتمع بام قّدمه االبطال من 
تضحياٍت مّجة حفظت ارض 
شييارك  ومقدساته،  الييوطيين 
قام  مسحي  بعرٍض  املركز 
تالميذ  ميين  جمموعة  بييأدائييه 
والسيد  رقية  السيدة  مدارس 
السالم   عليهام  االصغر  عيل 
لييأليييتييام سييّلييط الييضييوء عى 
فقد  بعد  االطييفييال  مييعييانيياة 
عى  يستوجب  ومييا  آبائهم 
واهتامم  رعاية  من  االفيييراد 
هبذه الرشحية التي هي خليفة 
شييارك  أرضيييه..كيييام  يف  اهلل 
جمموعة  عيييرض  يف  املييركييز 
الشهداء  مقتنيات  من  قّيمة 
وصيييور جييّسييدت مييواقييف 
انسانية وبطولية ألبناء احلشد 
أثر  ذا  كانت  والتي  الشعبي، 
كبري عى نفوس الوافدين اىل 
ضمن  احلييوراء  مركز  جناح 

املعرض، ومن اجلدير بالذكر 
ان لكلية اهلندسة دور الريادة 
يف التقّدم ليس علميًا فحسب 
فتميزت  وخرييًا  وطنيًا  بل 
كوادرها التدريسية واالدارية 
تتوق  عالية  وطنية  بيييروح 
لفعل اخلري وتركت اثرها عى 
هناك  ان  فنجد  الكلية،  طلبة 
احلشد  لدعم  كبرية  محييالت 
التدريسون  ينّظمها  الشعبي 
االبطال  تزويد  خالهلا  يتّم 
باملعدات  اجلييهيياد  سييوح  يف 
وجييوده  يفتقر  ومييا  القتالية 
ومحالت  هناك،  املجاهدون 
اجلرحى  لتفّقد  اخرى  خريية 
والتخفيف شيئًا ما عن كاهل 
تعاين  والتي  الشهداء  عوائل 
واحلرمان  الفقر  من  اغلبها 
من  كبري  تكاتف  اىل  وحتتاج 
لرعايتهم  املجتمع  افراد  كافة 

وحفظ كرامتهم«.
يذكر ان مركز احلوراء زينب 
بتنوع  هيييدف  السالم  عليها 
نشاطاته عن الشهداء االبرار 
وربطهم  املجتمع  توعية  اىل 
روحيييييييًا هبييييؤالء االبييطييال 
لتمجيد وتعظيم ما قدموه من 

بطوالت وتضحيات.

كلية الهندسة في جامعة كربالء تؤازر أبطال الحشد 
الشعبي  وُتــمّجد شهداءهم األبطال

االحرار: خاص ـ تصوير: حورية حامد
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اكد رئيس اللجنة التحضريية ملهرجان ربيع الشهادة العاملي 
جملة  به  خّص  ترصيح  يف  الشامي  افضل  السيد   )13( الي 
)االحرار(  وقال:« حرصنا يف هذه النسخة ان تكون لكل 
فقرة مايمّيزها عن اقامتها يف النسخ السابقة وسيكون يف 
حفل االفتتاح هلذه السنة مشاركة ألحد الشعراء البارزين 
متعّددة  شخصيات  حضور  اىل  اضافة  الكويت  دولة  من 
الطوائف واالديان يف جلسات البحوث ، ومشاركة عدد 
الثقافة فيها  العربية ووزارة  من الدول من مجهورية مرص 
ومسؤولني عن معرض القاهرة الدول ، مضيفًا بأن ماتّم 
انجازه ومن خالل متابعة اعامل اللجان الرئيسية والفرعية 
هو 80% ونحن االن يف طور اكامل الي20% املتبقية ليقام 
املهرجان يف الفرتة املحّددة له يف الثالث من شهر شعبان 
االغر وتزامنًا مع الوالدات امليمونة لإلمام احلسني وابنه 

السجاد واخيه ايب الفضل العباس )عليهم السالم(«.
ربيع  مهرجان  إلقامة  االهييداف  »ان  الشامي:  وتابع   
الشهادة العاملي كثرية وابرزها احياء ذكرى والدة االقامر 
املحمدية يف شهر شعبان االغر ، وايصال رسالة اىل العامل 
امجع بأن العراق واحد موحد ال تفّرقه يد التكفري والظالم 
و  مجعاء،  لألمة  هي  فيها  واملراقد  املقدسة  كربالء  وان 
البيت  ألهل  الطاهرة  االجساد  حتتضن  اهنا  عن  فضاًل 
)عليهم السالم( ويقصدها الزائرون من مجيع دول العامل 
عى مدار العام ،فأهنا مصدر اشعاع ديني وفكري وثقايف، 
العامتان  االمانتان  تقيمه  التي  الشهادة  ربيع  ومهرجان 
عى  شاهد  ابرز  املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني 

ذلك«.

ضياء االسدي
األحرار/ رسى اجلليحاوي

رئيللللس اللجنللللة التحضيريللللة لمهرجللللان ربيع 
الشهادة العالمي لل )االحرار( ..

حرصنا أن تكون 
فقرات المهرجان 
لهذه النسخة 
مختلفة وسيكون 
لكل فقرة شيء 
يمّيزها

عددًا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النسوي  اإلعييالم  استضاَف 
ضمن  وذلك  املعاقني،  لرعاية  الغدير  مؤسسة  من  الفتيات  من 
الربنامج الذي اعدته العتبة احلسينية املقدسة لرعاية هذه الرشحية.
الربنامج  »ضمن  الغدير:  مؤسسة  مدير  هادي  جاسم   وقال 
مؤسسة  ملعاقي  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقيمه  الذي  السنوي 
الغدير ، اقيمت هذه الزيارة لي )75 فتاة( من ذوي االحتياجات 
االعالم   قبل  من  ثقافية  نشاطات  وتنظيم  اقامة  وتم   اخلاصة، 
النسوي للعتبة املقدسة وتقديم  اهلدايا للمشاركات حيث قدمت 
الفكرية  القدرات  بتنمية  تقوم  التي  املؤسسة بعض االقرتاحات 
الفئات  وباقي  الفيزيائي  والعوق  والبكم  الصم  من  للمعاقات 
الرشحية  هذه  لرعاية  استعداده،   النسوي  اإلعالم  أبدى  حيُث 
واقامة  واملهرجانات  االنشطة  كافة  وتنظيم  واملهمة   الكبرية 

معرض للمنتجات اليدوية للمعاقات«.
فيام قالت املهندسة ندى اجلليحاوي، مسؤولة االعالم النسوي: 
»ان االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة  هو رسالة وامانه فقد 
وعناية  رعاية  وأوالهييم  باملعاقني  بالغًا  اهتاممًا  اإلسييالم  اهتم 
خاصة، فالبد  ان حتظى قضية  اإلعاقة اهتامم كبري ومتزايد  وال 
نجعلها  تقترص عى رعاية املعاقني بمجرد مساعدات مالية خريية 
بسيطة، بل  جيب ان تكون قضية مهمة ورسالة اجتامعية سامية، 

فهذه الفئة أمانة يف عنقنا«.
واكدت اجلليحاوي قائلة » جيب ان تتضمن رعاية املعاقني  اهتامم  
يف خمتلف املجاالت، منها عالجهم وتعليمهم وتشغيلهم وضامن 
واإلنسانية،  والصحية  والنفسية  والرتبوية  االجتامعية  حقوقهم 

األمر الذي يساعد يف حتسني حياهتم بشكل واضح.
تم  حيث  الفئة  هذه  بقدرات  منا  »ايامنا  اجلليحاوي  واضافت 
راقي  مستوى  يف  وكانت  املعاقات  الفتيات  اعامل  عى  االطالع 
جدا فبعضهن مبدعات يف فن الكروشيه  والبعض  جيدن التطريز 
وشغل املكرمية ولتشجيعهن عى تقديم االفضل  سينظم االعالم 
يتضمن  باملعاقات  خاص  مهرجان  املقبلة  االيييام  يف  النسوي 
ولدجمهم   مواهبهم  لعرض  اخرى  فقرات  اعامهلن وعدة  عرض 

يف املجتمع بصورة مقبولة تكسبهم الثقة بأنفسهم وباملجتمع«.

العتبة الحسينية تقيم 
بتأهيل  خاصة  برامج 
الفتيات المعاقات  
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مب������������اذ ح�������������س������ن������ِك ت���������اأم���������ن االأع������������������������راُب!
ب������ن������ت ال�����������ك�����������رام م���������ن ال�������ه�������وا��������س�������م م���ك���ة 
ُق���������ّد����������س���������ِت ام���������������������راأة ال������ع������ج������ائ������ب ك���ل���ه���ا 
اط�������ل�������ق�������ِت األ�������������س������ن������ة ال�����������زم�����������ان ك���ل���ي���م���ة 
�������ِت ال���������س����ن����ة ال������ع������رو�������ش ف����اأف����ل����ح����ْت  اخ�������ر��������سْ
م���������ن األ�����������������ِف ع������������ام واجل��������������������راح �����س����ل����ي����ل����ةٌ 
ق�������د �������س������ار ق������������رِك خ���������س����م����ه����م وخ���������س����ام����ه����م
ي�����خ�����������س�����ون ق���������������رِك وامل�����������������������زاَر وزائ������������������رًا
ت�����������س�����ري�����ف�����ه  يف  االإع������������������������ام  ي��������ال��������وح��������ة 
ي����������اك����������رب����������اء ب�����������س�����م�����ت�����ه�����ا وه��������دي��������ره��������ا 
ق������د �������س������رِت ب���ل���ق���ي�������ش ال�����ع�����رو������ش ع����ل����ى امل������دى 

واأع���������������اج���������������ٌم و���������س��������ق��������ال��������ٌب ورح��������������������اُب!
ان���������ع���������م ب�������ه�������ا ل������ل������ظ������ام������ئ������ات ��������س�������ح�������اُب!
ُت���������������اُب! م������������������داِك  يف  م������������رمي  اأ�������������س������������رار 
ف�������ت�������ح�������دث�������ْت ب�������ح�������دي�������ث�������ِك االأح������������ق������������اُب
ب������ل�������������س������ان ع�������ر��������س�������ِك ث���������������ورة وخ���������ط���������اُب!
م������������������اآُب! ل���������ل���������ج���������راح  اح���������م���������د  اآل  يف 
ح�������������ّط�������������اُب! ح���������م���������ال���������ة  ي�������ك�������ف�������ه�������م  مل 
��������س�������ه�������ي�������ون ف������ي������ه������م ح�����������اك�����������ٌم ب������������������واُب!
ي�������������اث�������������ورًة ������س�����ف�����ح�����ات�����ه�����ا االأل�������������ب�������������اُب!
ح�����������س�����اُب ال������������درو�������������ش  يف  ي������������وم  ل���������وح���������ان 
ع�������ف�������ري�������ت جم����������������دِك ل��������ل��������ق��������رون ك��������ت��������اُب!

رحيم ال�ساهرسيدة الشام- ظامئة العنفوان
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» سيري ُجموع الحشِد سيري«
محسن الخطيب

���������س��������ري ُج����������م����������وع احل�����������������س��������ِد ������س�����ري
�������������������������������ف�������وة ال�����������وط�����������ن اإث�������������اأري ي���������ا ����سَ
ت��������������ق�������������������ّدم���������ي ن���������ح���������و ال���������������س���������������ع�������اب 

������س�����������ويل ب�����������������اإن�����������زال ال�����������ق���������������س�������ا����شِ
�����������ْه�������ي�������ن�������ي�������ن �����س���������ويل ع���������ل����ى ال�������ُم�������ت�����������سَ
�����س��������������ري ع���������ل����ى ُخ�����ط�����ى ال�������ُح�����������س���������������ي�������ن
االأوان اآن  ف���������������ق�����������د  ����س�������������������������������ي�������ري 
����س�����������������������ي�������ري ف��������ذي ف�����������ت�������وى ال�������ج�������ه�������اد
ال��������������َم��������������رج���������ُع االأع�����������������ل�����������ى َي��������������ُم���������دُّ
����س�����������������������ي�������ري م�����ع اجل�������ي�����������ش ال���������ُم���������دّج����ِج
����س�������������������������������ي�������ري ك�������������اأّن ال��������������ط���������ّف ع�������اَد
�����������������������ح�������ق�������ًا الأ�����س���������ح����اب ال��������س�����������ع�����ي�����ر ����سُ

وع���������ل���������ى ال�����������ظ�����������ام�������ي�����������ي�������َن غ�����������ي�������ري
ول���������������ك�������ّل َم�������������������ذب��������������وٍح اأ����س�������������������������������ي�������ر 
ل���������ُت���������خ��������������ر�����س���������ي �������س������وت ال�����������������ُغ�����������روِر
ب�������������������ُك���������ل َم��������������ل�������������������ع���������وٍن اأج�������������������ي���������ر
������������������������ق���������ور ب�����ان�����ق�����������س�����ا������ش ك���������ال�������������������سُ
ال��������س�����������ب�����ط وال�����������س�������������������ُب�������َع ال�������َه�����������س�������ور
ل��������ت��������س��������������َح��������ق�����ي اأه��������������ل ال���������������س���������������رور
��������������������ط�����ور �����������ه���������������ا َب�����������������������ي�������ن ال�����������سُ دويُّ
ك����������ل ُم�����������ن�����������������ت�����������������ف�����������������شٍ غ��������������ي���������ور
ب�����������ال�������ع�������������������زي�����������م�������ِة وال�����������س�����������������م��������ي�����ِر
وق���������������������������ّرب�������������ي ي�������������وم ال�����������ظ�����������ه�����������ور
وك������������ل ُم�����������������خ�����������������������ت�����������اٍل ف�����������������خ�����������وِر
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��������س�������اٌم ع�����ل�����ى احل�����������������وراء م�������ا ب�����ق�����ي ال�����ده�����ر
�������س������ام ع������ل������ى  ال������ق������ل������ب  ال������ك������ب������ر  و������س�����ره 
ج�������ح�������اف�������ل ج����������������اءت ك����������رب����������اء ب�������اأث�������ره�������ا 
وع����ي����ن����ه����ا  ك���������رب���������اء  يف  ج������������رى  م���������ا  ج������������رى 
���ع���ًا  ل�����ق�����د اأب�������������س������رت ج���������س����م احل�����������س�����ن م���ب�������سّ
راأت�����������������ه ون�����������������ادت ي�������اب�������ن اأم��������������ي ووال��������������دي 
اأط�����ي�����ُق�����ه  ال  اأ���������س��������ًى  ق����ل����ب����ي  يف  اإّن  اأخ�����������ي 
اأي��������������������دري ح���������������س�������اٌم ح������������ّز ن��������ح��������رك ح������ده 
ال������ع������دى  م��������ع  اأ���������س��������ر  اأن  ع��������زي��������ٌز  ع�������ل�������ّي 
ب���ك���رب���ا  ف���ق���ل���ب���ي  ج�������س���م���ي  ������س�����رى  اإن  اأخ����������ي 
ه���������ّنٌ  رزئ���������������ك  غ���������ر  ُرزٍء  ك���������������ُلّ  اأخ���������������ي 
االأذى  م�������ن  �����س����ل����ي����ٍم  ج�����������س�����ٍم  يف  ُان�������ع�������م  اأ 
اأخ������������ي ب������ع������دك االأّي����������������������اُم ع������������ادت ل����ي����ال����ي����ًا 
ل�����ق�����د ح�������ارب�������ت ع����ي����ن����ي ال��������رق��������اد ف�����ل�����م ت���ن���م 
اأخ������������ي اأن������������ت ت������������دري م��������ا الأخ��������ت��������ك راح����������ٌة 
ف�������ا �������س������ل������وٌة ُت�������رج�������ى ل�����ه�����ا ب�����ع�����د م�������ا ج�����رى 
وورده  ال������������ف������������رات  ال����������ق����������وم  اأمي��������ن��������ع��������ك 
اأخ����������ي اأن����������ت ع������ن ج����������ّدي واأّم��������������ي وع��������ن اأب������ي 
م�����ت�����ى �������س������اه������دت ع�����ي�����ن�����اي وج������ه������ك �����س����اه����دت 
وم����������ذ غ�����ب�����ت ع�������ّن�������ي غ����������اب ع�����ن�����ي ج���م���ي���ع���ه���م 

وم���������ا �����س����ط����ع����ت �����س����م���������شٌ وم���������ا ب���������زغ ال������ب������دُر
ب������ي������وٍم ج��������رت ح������زن������ًا ل������ه االأدم����������������ُع احُل�����م�����ُر
ح���������س����ُر ع�������ده�������ا  ع�����ل�����ى  ي�������ق�������وى  ال  ج�����ح�����اف�����ل 
ت���������رى م�������ا ج���������رى مّم���������ا ي�����������ذوب ل�������ه ال���������س����خ����ُر
ال���������س����ُر م����ف����ه����وم����ه  دون  ب�����������س�����ٍر  ف�������ج�������اءت 
االأ��������س�������ُر ك�����ت�����ب  ويل  م������ك������ت������وٌب  ال�����ق�����ت�����ل  ل�������ك 
وق���������د �������س������اق ذرع��������������ًا ع�������ن حت����م����ل����ه ال�����������س�����دُر
ب������ه ح��������ّز م������ن خ������ر ال������������ورى امل���������س����ط����ف����ى ن���ح���ُر
وت�����ب�����ق�����ى ب�������������وادي ال�������ط�������ّف ي���������س����ه����رك احل���������ُرّ
ال�����ُع�����م�����ُر م������ّن������ي  ي����ن����ت����ه����ي  اأن  اإىل  م�����ق�����ي�����ٌم 
وم��������ا ب�����������س�����واه ا������س�����ت�����ّد واع���������س����و�����س����ب االأم����������ُر
����م����ُر وج���������س����م����ك م����ن����ه ت����ن����ه����ُل ال����ب����ي���������ش وال���������سُ
ع���������س����ُر وال  ه��������ن��������اك  ������س�����ب�����ح  ف���������ا  ع��������ل��������ّي 
ال�����ع�����ذُر ع����ي����ن����ي  ت����ن����م  مل  اإن  اأخ����������ي  ي������ا  ويل 
وذل�������������ك م��������ن ي�������������وٍم ب��������ه راع��������ه��������ا ال���������س����م����ُر
ُم����������ُرّ ف����م����ه����ا  يف  ال�������ع�������ذب  ال��������������زالل  وح�������ّت�������ى 
َم������ْه������ُر رّب�������ه�������ا  م�������ن  ال���������زه���������راء  اإىل  وذاك 
ال����ي���������س����ُر وب����������ك  �������س������ل������وٌة  يل  ح�����������س�����ٍن  وع����������ن 
وج������وه������ه������م ال���������غ���������راء وان������ك�������������س������ف ال�����������س�����ُر
ف�����ف�����ق�����دك ك�����������س�����ر ل�����ي�����������ش ي�������رج�������ى ل��������ه ج�����ُر

ال�سيد ر�سا الهنديسالٌم على الحوراء ما بقي الدهر
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ميعاد كاظم الالونديحدٌث عابٌر

لي�َش من طبعي ان اهدر وقتي يف مراقبة النا�ش فا نّية يل ان اموت هّمًا لكن 
جمريات  وا�سمع  نحوه  اته  نف�سي  فوجدت  عنوة  باأحداثه  �سّدين  املنظر 

احلديث..
عجيب امرها تلك املراأة.. بدا �سيماء النعيم طافحًا على مظهرها، رايتها وهي 
ت�ستعر�ش احلقائب الفاخرة ذات املاركات واال�سكال املتنّوعة فما بن ال�سا�سل 
وااللوان يبدو ان ال �سيء خّاب يف نظرها لدرجة ان عائم االمتعا�ش ت�سّللت 
البائع  لها  �سّرح  حيث  �سرورًا  امتعا�سها  تبّدل  ما  �سرعان  لكن  حمّياها،  اىل 
بان ب�ساعة جديدة �ستعر�ش قريبًا بادرته بتعليمات �سارمة اكرث منها طلبًا 
)ات�سل بي حال و�سولها الأين اريد ان اكون اول من يلقي نظرة عليها واول من 
يختار ويقتني( واما اال�سعار فقد خا حديثهما منها كاأن ثمة اتفاقًا م�سبقًا ان 
ال قيمة لها يف هذا العامل املهوو�ش بالت�سابق املحتدم واّيهم يكون �ساحب احلظ 
�سبب  انها  بع�سهم  يظّن  زائلة  مبقتنيات  والتفاخر  التعايل  فر�ش  التقاط  يف 
ال�سام  عليها  العاملن  ن�ساء  �سيدة  ت�سّدقت  ملا  كذلك  االمر  كان  فلو  ال�سعادة، 
بثوب عر�سها اجلديد والوحيد اإال الإنها موؤمنة بقول اهلل عز وجل )لن تنالوا 
الر حتى تنفقوا مما حتبون( وهذا هو �سّر ال�سعادة يف الدارين حيث التفاين 
والت�سحية يف �سبيل اهلل تعاىل، ثم ان املراأة انهت حديثها وتخطتني م�سرعة 
وعطر الرفاهية يعدو خلفها كاأنه انذار ان اخلو الطريق كي متّر دون حواجز 
يعرقل �سعيها وبعد ان ا�ستقّلت �سيارتها وانتهى العر�ش وجدت نف�سي ا�ستن�سق 
ادراج  من  ا�ستيقظت  كاأنها  ادري  ال  ذكرى  غزتني  غّرة  حن  وعلى  ال�سعداء 
الن�سيان تعلوها اتربة املا�سي الع�سيب وكيف كّنا ن�سارع احلرمان وعلى الرغم 
من هذا فقد كنا ن�سنع من الا �سيء �سيئًا جميا ً نبهج به انف�سنا ومن يهّمنا 

امرهم وعلى ذكر احلقيبة املبّجلة التي مل ترق ل�ساحبتنا الدنيوية انت�سبت 
�سناعتها  يف  حينذاك  اختي  ابدعت  التي  املدر�سية  احلقيبة  تلك  عيني  امام 
التي جمعتها من هنا وهناك واهدتني  بالرغم من ب�ساطة موادها  وزخرفتها 
ومدر�ساتي  تارة  رفيقاتي  من  االعجاب  عامات  واتلّقى  احملها  ف�سرت  اياها 
تارة اخرى املهم فان لق�ستي معنى فاالجنراف خلف مغريات الدنيا اكيد يق�سي 
حولنا  من  امل�ست�سعفن  باحتياج  ال�سعور  وين�سي  رّبه  عن  ويبعده  العبد  قلب 
اذ ال )اآه( جلائع تق�ّش  املتحّجر  القلب  ما ي�سّر ذلك  وتكون االنانية وحدها 
م�سجعه وال دمعة ليتيم حتّرك فيه اح�سا�سًا واحدًا اين نحن من حديث االمام 
ال�سادق )عليه ال�سام( : )املال مال اهلل جعله ودائع عند خلقه وامرهم ان 
ياأكلوا منه ق�سدًا وي�سربوا منه ق�سدًا ويلب�سوا منه ق�سدًا وينكحوا منه ق�سدًا 
ويعودوا مبا �سوى ذلك على فقراء املوؤمنن فمن تعّدى ذلك كان ما اأكله حرامًا 

وما نكحه منه حرامًا وما ركبه منه حرامًا( - م�ستدرك الو�سائل-.
من  بدال ً  واال�ستهاك  ال�سراء  على  والفتيات  الن�ساء  اغلب  اتكلت  مل��اذا  ثم 

االبتكار واالقت�ساد وتعّطلت االيادي وخمدت االفكار عن االبداع ؟
زحف  لقد  ؟  ام��راأة  ام  كان  رجا ً  اال�سرة  رّب  كاهل  على  عبئًا  هذا  يكون  اأال 
ن�سرتي  ان  فعلينا  مثا ً  البيتزا  ناأكل  كي  اننا  لدرجة  البيوت  اىل  اال�سراف 

عجينتها املكّونة فقط من طحن وماء وبع�ش الزيت..
امتّنى ان تتعّلم ن�ساء اليوم وت�ستذكر ن�ساء االم�ش رحم اهلل تعاىل املا�سيات 
االب��داع  فنون  يف  يت�سابقن  كن  وكيف  وبركة  ذخ��رًا  االحياء  وحفظ  منهن 
على  اال�سرية  احلياة  متطّلبات  جميع  ويف  مهاراتهن  من  املكنون  وا�ستخراج 

الرغم من ب�ساطة العي�ش فخر النا�ش من نفع النا�ش.
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ييينييل حظه  مل  مميين  بييني  ميين 
وهو  الييبييرشييية  العناية  ميين 
هو  به  قام  ما  النه  عنها  غني 
وخدمة  وجييل  عييز  هلل  قربة 
بزرك  اغا  انه  اإلمامي  للفكر 
 )1389-1293( الطهراين 
موسوعتني  افضل  صاحب 
الربهان  اعمدة  من  تعتربان 
والرجال  العلمي  الثراء  عى 
كل  عن  والييوقييوف  الشيعي 
يتطلب  حييدة  عى  موسوعة 
دقيقني  وبحثا  دراسييية  منا 
حقه  املجهود  هييذا  إلعطاء 
كل  عى  وفضله  واستحقاقه 
االمامي  الفكر  لقراءة  متصد 

وتراثه قراءة منطقية عقلية.
اىل  اليييذرييييعييية  ميييوسيييوعييية 
تصانيف الشيعة، موسوعة ال 
يمكن ان يقدم عليها شخص 
وبكادر  كاملة  مؤسسة  بل 
نفس  واصحاب  متخصص 
عناوين  مجع  سبيل  يف  طويل 
عى  زاد  بل  الشيعة  تصانيف 

باملؤلفني  تعريفية  ترمجة  ذلك 
ومل يرتك قصاصة ورق كتبها 
ااّل  الشيعة  اعييالم  من  علم 
رقم  هلا  وعقد  عليها  وعييّرج 

تسلسيل بالتصانيف.
وما  الذريعة  تاليف  وحكاية 
كثرية  مفارقات  من  رافقها 
الشيخ  كتبه  ما  ومنها  جييدا، 
يقول:  بقلمه  الطهراين قدس 
تعاىل  اهلل  َمييّن  فلاّم  )وبييعييد؛ 
من  كثرٍي  لِتتّبع  بالتوفيق  عيَلّ 
سّيام  وال  اإلسالمّية،  الكتب 
اإلمامّية  أصحابنا  مصّنفات 
رأيييُت  عليهم،  اهلل  رضييوان 
واملييتييداول  منها  املييشييهييور 
َنْزرًا يسريًا، وما سواه  بأيدينا 

كأن مل يكن شيئًا مذكورًا...
ودفعني  نفيس...  فحّدَثْني 
ر  ُأشميِّ أن  إىل  التوفيق  سائق 
عيين سيياعييد اجِلييييّد يف هييذا 
قصور  من  بالرغم  املضامر، 
الباع، وقّلة االّطالع، والعجز 
النفائس  بتلك  اإلحاطة  عن 

التي حُمَِيت رسوُمها، فطِفقُت 
ناظرًا  القصد  هذا  وراء  أسري 
ال  ه  كلُّ ُيييدَرك  ال  )ما  أّن  إىل 
َوَلعًا يف  ه(، وزاَدْتني  كلُّ ُيرَتك 
ِمن  متواصلة  َطَلباٌت  ذلك 
فبادرُت  األعييالم..  ِمن  مجٍع 
عليه  اّطييلييعييُت  مييا  مجييع  إىل 
األصييحيياب  مصّنفات  ميين 
وميييسيييائيييليييهيييم وكييتييبييهييم 
بمشاهديت  إّمييا  ورسائلهم، 
املكتبات واملدارس،  إّياها يف 
إىل  بمراجعتي يف معرفتها  أو 

ُمراعيًا  والفهارس،  املعاجم 
ترتيب  أسامئها  ترتيب  يف 
وحمافظًا  اهلجائّية،  احلييروف 
عى صدق القول فيام رأيت، 
وتصحيح النقل عّمن نقلت.

سنة  أواخييير  فيه  ورشعيييُت 
املقّدسة  البلدة  يف  هي   1329
اإلمييام  والدة  دار  ي  سامراء 
أبيه  ومييدفيين  عييرش،  الييثيياين 
أيب  اهلامَمني  اإلمامني  وجييّده 
احلسن عيّل بن حمّمد اهلادي، 
العسكري  وأيب حمّمد احلسن 

اال  متأللئة  تارخيية  صفحة  من  وما  التاريخ  دروب  تنري  شموع  هم  الشيعة  اعالم 
وفيها علم من اعالم الشيعة، هذا عى ارض الواقع ولكن الذي جيب ان نقف عنده 
قبل  من  واالمتنانية  والبحثية  الفكرية  العناية  من  حقهم  االعالم  هؤالء  اخذ  هل 
من تفضل عليهم هؤالء االعالم بالتساوي وكل حسب تراثه العلمي الذي قّدمه 

ظمللساحة الفكرية اإلمامية؟ االجابة كال رصحية مع وفاء شحيحة.
 كا

واد
 ج

مي
سا

الطهراني وذريعته..
تصنيف احتضن 

تصانيف
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عليهم السالم ي، وأهديُته إىل 
نّية، والناحية  السَّ السّدة  تلك 

املقّدسة العسكرّية(.
سبُب  فيه  ُذكر  آخر  بياٍن  ويف 
ُقّدس  أّنه  )الذريعة(،  تأليف 
بأّن  يقول  قائاًل  سمع  رّسه 
مؤّلفات  هلييم  ليس  الشيعة 
َخَلُفهم يف شّتى  منها  يستفيد 
عى  متطّفلون  وهم  العلوم، 
متسّولون  غييريهييم،  مييوائييد 
يف  متكّففون  الييُبييَعييداء،  من 
أغا  الشيخ  قييال  علومهم! 
ذلك  )فعند  الطهراين:  بزرك 
ُحرمة  احتامُل  َخَلدي  يف  داَر 
البيان؛  ووجييوِب  الكتامن، 
لينقطع عذُر اجلاهل، وُيسِفَر 
واضُح احلّق مُلرتاده، وَتتِمَّ هلل 

احلّجُة البالغُة عى عباده..(.
نعم هنالك بعض الدراسات 
اليد  اصابع  تتعدى  ال  التي 
الذريعة  بخصوص  الواحدة 
لتلميذ  البديعة  مثال  منها 
الشيخ الطهراين السيد اجلليل 
والذي  اجلالل  حسني  حممد 
خمطوطاته  ببعض  حيتفظ 
رد  عى  جاهدا  يعمل  وهييو 
الفطحل  العامل  هلذا  اجلميل 
موسوعة  هنالك  وكييذلييك 
عبد  للسيد  مؤخرا  صدرت 
اهلل رشف الدين عن الذريعة 
وهنالك  الشيعة  واعيييالم 
منها  للذريعة  مستدركات 
مستدرك الذريعة للسيد امحد 
اخرى  وكذلك  االشكوري 

للسيد النوري.
قيل  مما  مقتطفات  لكم  انقل 
عن الذريعة لبعض رجاالت 

الشيعة:
كييتييب الييشيييييخ حمييّمييد عيل 
ويف   : اأُلورُدبيييادي  الغروي 
املوىل  قّيض  األخييرية  اآلونيية 

اأُلّمة  أفذاذ  ِمن  فّذًا  سبحانه 
للربهنة عى )فضل الشيعة(، 
اإلسيييالم  حييّجيية  وهيييو  أال 
الرازي،  حمسن  حمّمد  الشيخ 
الضمري  ميين  حييافييٌز  ومييعييه 
احلّر، واحلفاظ امُلّر، ُيميل عى 
املجد  أُلّمته من  ما  ه  كليِّ العامَل 
احلييارض،  ييؤدد  والييسُّ الغابر، 
بنرش  الييوّضيياح،  واليييرشف 
أال  الفضائل،  واقتفاء  العلم 
)الذريعة  الكتاب:  هذا  وهو 

إىل تصانيف الشيعة(...
حمّمد  الييشيييييخ  سييامحييُة  اميييا 
الغطاء  كيياشييف  آل  حسني 
ولكن  يييقييول:  كتب  قييدس 
علامئنا  مآثر  أّن  املؤسف  من 
ألهل  حّتى  جمهولًة  تييزال  ال 
عن  فضاًل  أبنائنا،  من  العلم 
من  أغيارها  وعاّمة  عواّمها 
سييائيير املييذاهييب واملييلييل... 
اهلمة  روَح  اهلُل  بعث  أن  إىل 
العزيمة  وِصييدَق  والنشاط 
يف نفس العامل العاّلمة احَلرب، 
يي  وحُمْ والورع،  العلم  جامع 
أخينا  البدعة،  ومميت  نة  السُّ
آقا  الشيخ  اهلل  يف  وخليلنا 
بيييزرك الييطييهييراين أّييييده اهلل 
وأمييّده بخصوص  وسييّدده، 
ألطافه،  وخيياّصيية  عناياته 
فييشييّميير عيين سيياعييد اهلييّميية، 
وجّد  اخلدمة،  بتلك  وهنض 
بكتاٍب  وجيياء  املسعى،  يف 
تكّلف  أن  بعد  فأوعى،  مجع 
مييشييّقيية األسيييفيييار، وجيياب 
من  كثريًا  ورصف  األقطار، 
الفحص  يف  الرشيف  عمره 
املييكييتييبييات  يف  والييتيينييقيييييب 
الدارسة  والكتب  املشهورة، 

املطمورة.

الشؤون  والنرشات يف قسم  الدراسات  صدر عن شعبة 
املقدسة ، اصدار  يوثق مجيع  العباسية  العتبة  الفكرية يف 
الشهادة  ربيع  مهرجان  ضمن  جاءت  التي  الفعاليات 
احلسينية  للعتبتني  العامتان  االمانتان  تقيمه  الذي  العاملي 
 2014 لغاية   2005 عييام  منذ  املقدستني  والعباسية 
حتدث  )االحييرار(  جملة  به  خص  ترصيح  ،ويف  ميالدية 
الشهادة  ربيع  مهرجان  يف  االعالمية  اللجنة  رئيس 
اليارسي وقال:« هبدف حفظ  السيد عقيل  الثالث عرش 
فقرات  من  جاء  وما  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  تراث 
 2014 2005ي  عييام  منذ  الشهادة  ربيع  مهرجان  يف 
الفكرية  الشؤون  قسم  يف  االعالمية  الييكييوادر  سعت 
السيد  املقدسة  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتول  وبمباركة 
امحد الصايف ،بجمع مجيع النشاطات التي جاءت ضمن 
فقرات املهرجان وضمن املدة املذكورة والتي تلخصت يف 
اربعة كتب بمجلد واحد وتضّمن الكتاب االول مجيع ما 
جاء من كلامت حلفل االفتتاح واخلتام، اما الكتاب الثاين 
فقد مجع مجيع الدراسات والبحوث التي جاءت يف نسخ 
والقرآنية  الشعرية  االمسيات  فوّثق  الثالث  اما  املهرجان 
املشاريع  ليوّثق مجيع  اتى  املجلد  والرابع واالخري ضمن 

واملعارض التي اقيمت ضمن فعاليات املهرجان«.
واضاف اليارسي قائاًل:« اعتمدنا يف هذا االصدار عى ما 
جاء يف الصحف واملواقع التابعة للعتبتني املقدستني ومن 
هذه الصحف والوكاالت )جملة االحرار االسبوعية، جملة 
صدى الروضتني ، هذا فضاًل عن مشاركة قسم االعالم 
يف  واملونتاج  التصوير  وشعبة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 

العتبة العباسية املقدسة«.       

صدور مجّلد يوّثق ما 
جاء به مهرجان ربيع 
الشهادة منذ عام 
.٢٠٠٥�٢٠١٤

االحرار : ضياء االسدي 
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دور العتبة الحسينية في تطوير السياحة 
الدينية في كربالء المقدسة

الزائرين  خدمة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  املقّدمة  للخدمات  أصبَح 
وتطوير قطاع السياحة الدينية يف كربالء املقدسة، ذلك احلضور الواضح واملهم، 

الذي استقطب الباحثني إليِه ليكوَن حتت جمهر البحث والدراسة. 
وحتت عنوان )دور العتبة احلسينية املقدسة يف تطوير السياحة الدينية يف كربالء 
العامة يف  البرشية ومسؤول اإلعالم والعالقات  التنمية  املقدسة(، نجَح مدرب 
قسم التطوير بالعتبة احلسينية، الطالب مهدي حممد السعدي بتسليط الضوء عى 
هذا املوضوع املهم، ونيل شهادة املاجستري يف قسم السياحة وبدرجة امتياز، من 

كلية العلوم السياحية باجلامعة اإلسالمية يف لبنان لسنة 2017.
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املناقشة  جلنة  تكونت  وقييد 
املوسوي  صفاء  الدكتور  من 
واألستاذ  ورئيسًا،  مرشفًا 
قارئًا  األمحيير،  نافذ  الدكتور 
جيياك  واليييدكيييتيييور  أول، 

سموري؛ عضوًا.
نضُع  البحث؛  هذا  وألمّهيِة 
ملخصًا  الييقييراء  أيييدي  بييني 

مقتضبًا له.
القطاع  أمهييييية  تنبع  حيييييُث 
الباحث:  بنّي  وكام  السياحي 
»مييين كييونييه احيييد الييركييائييز 
عليها  تقوم  التي  االساسية 
االقييتييصييادات الييعيياملييييية ملا 
تطوير  يف  مهم  دور  ميين  لييه 
عن  فضال  املحيل،  االقتصاد 
الظواهر  يف  املييبييارش  تييأثييريه 
االجتامعية والثقافية، وتعتمد 
العديد من الدول عى القطاع 
السياحي يف مردوداهتا املالية، 
أداة  الييّسييييياحيية  تعد  حيث 
للّدولة،  حضارّية  تسويق 
وهي وسيلٍة لتبادل الّثقافات 
واليييّتيييعيييرف عيييى عييييادات 

وتييقيياليييييد الييّشييعييوب، وممييا 
هذا  تييطييور  أن  فيه  الشييك 
زيييادة  إىل  سيييييؤدي  القطاع 
فرص العمل وخلق وظائف 
املسامهة  وبالتال  جييديييدة، 
املشاكل  من  الكثري  حل  يف 
للنقد  ومييوّلييدا  االقتصادية 
األجنبي نظرًا لآلثار اإلجيابية 
التي جتنى من وراء ذلك، كام 
نظيفة  صناعة  السياحة  تعد 
ختتلف عن باقي الصناعات، 
توجهاهتا  أصييبييحييت  وقيييد 
واالهتامم  البيئة  محاية  نحو 
واملحافظة عى البيئة الطبيعية 
أطلق  حتى  الرتاثية  والبيئة 
بال  صناعة  السياحة  عييى 

دخان أو بال مداخن«.
املقدسة  كربالء  مدينة  وتعد 
احييييييدى أهيييييم احليييييوارض 
السياحية  واملدن  االسالمية 
الييعييراق ويف  واشييهييرهييا يف 
أّدت  وقد  االسالمي,  العامل 
يف احقاب زمنية خمتلفة دورًا 
االسالمي,  التاريخ  يف  متميزًا 
مييركييزا  تيييزال  وال  فييكييانييت 
السياحي  واالزدهار  للتمدن 
والعمراين،  والديني  والثقايف 
وحتييتييضيين مييدييينيية كييربييالء 
املقدسة  املراقد  من  العديد 
الدينية  السياحة  متثل  والتي 
من  املاليني  سنويًا  يؤمها  اذ 
الييعييراقيييييني ومن  الييزائييرييين 
شتى أنحاء العامل، فضال عن 
املواقع  من  العديد  احتضاهنا 
األثرية والسياحية التي يعود 
يف  موغلة  سنني  إىل  تارخيها 
القدم، حيث يفد اليها العديد 

والتي  والسّياح،  الييزوار  من 
متثل تنوعًا حقيقيًا يف االنامط 
االنييامط  السيييييام  السياحية 

املستحدثة منها والقديمة.
ومتّثل العتبة احلسينية املقدسة 
الدينية  املؤسسات  أهم  أحد 
تعمل  التي  العراق  يف  العامة 
بشكل كبري عى تقديم أفضل 
اخلييدمييات لييزائييري املييراقييد 
كربالء  مدينة  يف  الدينية 
املييقييدسيية، واملييحييافييظييات 
متثله  ملا  األخييرى،  العراقية 
الشعب  ألبيينيياء  مكانه  ميين 
من  الزائرين  ومجيع  العراقي 
فضاًل  األرض،  بقاع  خمتلف 
الواقع  حتسني  يف  دورها  عن 
االقييتييصييادي املييحييمييي من 
السياحية  املشاريع  خييالل 
وغريها،  واخلدمية  والطبية 
وتييييأيت امهييييية الييبييحييث من 
السياحة  واقع  دراسة  خالل 
املقدسة  كربالء  يف  الدينية 
مسامهتها  وحتديد  وحتليله, 
اخلدمات  حتسني  يف  ودورها 
الوافدين  املقدمة للزائيرين و 
العرب و األجانب فضاًل عن  

العراقيني.
البحث  اخييتيييييار  اسيييبييياب 

وأهدافه:
الرشعي  املتول  اهتامم  أواًل: 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
االكاديمية  البحوث  بإجراء 

حول العتبة.
منتسبي  أحد  الباحث  ثانيًا: 
منذ  املقدسة  احلسينية  العتبة 

14 عام تقريبًا.
االفكار  أهييم  دراسيية  ثالثًا: 

اليينييظييرييية حيييول اليينييشيياط 
الييسييييياحييي بييشييكييل عييام 
بشكل  الدينية  والسياحة 
خييييييياص ودورهييييييييييييا يف 
والتنمية  االقتصاد  تطوير 

االقتصادية.
رابييعييًا: دراسيية واقييع اسهام 
املقدسة  احلسينية  العتبة 
السياحة  وتطوير  تنمية  يف 
املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
واملشاريع  األنشطة  وأهييم 
هبا  تقوم  التي  والفعاليات 
العتبة املقدسة يف جمال التطوير 

السياحي يف املحافظة. 
مقرتحات  تقديم  خامسًا: 
ان  يمكن  جييديييدة  وأفييكييار 
العتبة  دور  تفعيل  يف  تسهم 
تطوير  يف  املقدسة  احلسينية 
حمافظة  يف  وتنميتها  السياحة 

كربالء املقدسة.
االستنتاجات:

1. إّن السياحة الدينية عصب 
احلييييياة يف حمييافييظيية كييربييالء 
املييقييدسيية والييعييامييل االهييم 
الصعبة  بالعملة  رفدها  يف 
االقتصاد  عجلة  وحتييريييك 
وعموم  للمحافظة  املحيل 

حمافظات العراق.
يف  االمني  االستقرار  ان   .2
مدينة كربالء املقدسة من ابرز 
العوامل التي تساعد يف زيادة 
يؤدي  ما  السياحي  املييردود 
السياحي  العرض  حتفيز  إىل 
البنى  مشاريع  تنمية  وبالتال 

التحتية والفوقية للمحافظة.
االحصاءات  خالل  من   .3
السياحة  ان  اتضح  الرسمية 
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الرحى  قطب  هييي  الدينية 
السياحية  االنيييامط  بييني  ميين 
هبا  تتميز  والييتييي  االخيييرى 
ملا  جييارهتييا،  عيين  املحافظة 
تتمتع به من بنى فوقية تتمثل 
وتارخيية  دينية  بمقومات 
الفنادق  عن  فضال  وثقافية، 
وليال املبيت وتشغيل العاملة 

املحلية واالجنبية.
4. عى الرغم من نمو القطاع 
السياحي  املجال  يف  اخلاص 
من  كييربييالء  تييعيياين  انيييه  اال 
العام  للقطاع  واضح  ضعف 
البنى  مقومات  خييالل  ميين 
الكهرباء،  )املييياء،  التحتية 
عى  زد  البلدية(،  اخلدمات 
الربية  النقل  طرق  قلة  ذلك 

واجلوية وحداثة وسائله.
5. يعترب عدم انسجام واتساع 
لالستثامر  النافذة  القوانني 
عن  املسؤولة  الدوائر  وتعدد 
من  االسييتييثييامر  فييرص  منح 
اهم معوقات جذب رؤوس 
اهييداف  لتحقيق  االمييييوال 

تطوير وتنمية السياحة.
االحيييصييياء  ضيييعيييف   .6
ويف  الييعييراق  يف  السياحي 
وقلة  املقدسة  كربالء  مدينة 
ونييييدرة مييصييادر مييوضييوع 
البحث وهذا ما ملسه الباحث 
البيانات  تبيان  عملية  خالل 
االحييصييائييييية الييبييحييث عن 

املصادر.
من  واضح  تقصري  هناك   .7
قبل بعض اجلهات احلكومية 
بييالييدور  الييقيييييام  عيييدم  يف 
تنشيط  يف  منها  املييطييلييوب 

وتنمية  الدينية  السياحة 
االخرى  السياحات  وتطوير 

املعتمدة عى األوىل.
8. ان للعتبة احلسينية املقدسة 
ختفيف  يف  الييفيياعييل  اليييدور 
املوسمية  السياحات  تأثري 
ان  اعتبار  عييى  )املليونية( 
االنشطة السياحية يف كربالء 
االكثر تقلبًا وتأثرًا باملوسمية، 
اجليد  التنظيم  خييالل  ميين 
واالدارة الناجحة والتخطيط 
الزوار  حلركة  االسرتاتيجي 
الطعام  وتييوفييري  وايييوائييهييم 

وباقي اخلدمات االخر.
واالنشطة  املشاريع  تنوع   .9
احلسينية  للعتبة  والفعاليات 
حجم  مييين  زاد  املييقييدسيية 
بشكل  واسهامها  مشاركتها 
القطاع  مسار  تقويم  يف  كبري 
بشكل  للمحافظة  السياحي 

عام. 
اجلييغييرايف  الييتيينييوع  إن   .10
حفز  والسياحي  والبيئي 
من  جمموعة  عييى  الباحث 
لتفعيل  والييرؤى  املقرتحات 
حمافظة  يف  الدينية  السياحة 

كربالء املقدسة.
أميييا بيياليينييسييبيية لييتييوصيييييات 

الباحث فهي: 
االحصاء  جهاز  تقوية   .1
له،  التابعة  والدوائر  املركزي 
مستحدثة  بيانات  واعيييداد 
والنمو  للتطور  ومييواكييبييه 
والذي  للمحافظة،  املتسارع 
خطط  وضيييع  يف  يييسيياعييد 
جلدوى املشاريع االقتصادية. 
كييربييالء  مييقييرتح  رفيييع   .2

يف  الدينية  السياحة  عاصمة 
العراق.

دور  وتييفييعيييييل  تنظيم   .3
السياحي  واالعالن  االعالم 

يف كربالء والعراق.
الدينية  السياحية  إضافة   .4
باملراقد  املتمثلة  كربالء  يف 
ومرافقها  ومشاريعها  الدينية 
الرتاث  الئحة  إىل  السياحية 
الييعيياملييي وتييسييجيييييلييهييا يف 
قييوائييم امليينييظييامت الييدولييييية 

واالقتصادية.
النقل  مييشيياريييع  إنييشيياء   .5
كاملطارات  واجلييوي،  الربي 
احلديد  وسكك  واملييواقييف 
الستقبال  واجلسور  والطرق 
االعداد املليونية يف املنسابات 

ومواسم الذروة.
كييربييالء  مييدييينيية  تييوأميية   .6
مدن  مع  السياحي  وقطاعها 
باملقومات  تشبهها  اخييرى 
واالقييتييصييادييية،  السياحية 
يف  والنجاح  القدم  هلا  والتي 

تطوير وتنمية السياحة.
احلديثة  التقنيات  تطبيق   .7
تلبية  املتطورة يف  واالساليب 
املطلوب  السياحية  اخلدمات 

تقديمها للسياح.

االستثامر  قانون  تفعيل   .8
ليتسنى  واحدة  نافذة  وجعله 
وتنفيذ  تقديم  للمستثمر 
السياحية  املييشيياريييع  جممل 

واملساندة.
االعتبار  بعني  األخيييذ   .9
من  املقرتحة  املشاريع  تنفيذ 
احلسينية  العتبة  ادارة  قبل 
املقدسة أو املختصني يف جمال 

السياحية، أمهها:
اليييرحيييالت  مييييييرشوع   *
اليييسييييييياحييييييية املييييرزوميييية 

)التنموية(.   
* مرشوع املدينة السياحية.                     
* وحدة التخطيط السياحي.
الكفاءات  تطوير  مركز   *

السياحية.
بييرنييامييج دليييييل كييربييالء   *

االلكرتوين.
* مرشوع املسح احلسيني.

متعدد  مييوقييف  ميييرشوع   *
الطوابق.

وتأهيل  تفعيل  برنامج   *
املواقع السياحية االثرية.

* مرشوع املدينة اإلعالمية.
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الصرب امر مستحب ومطلوب 
كانت  وكلام  األمييور  مجيع  يف 
أكرب  احلياة  يف  االنسان  جتربة 
كلام كان صربه وحتمله أكرب، 
هو  املييؤميين  عييالمييات  فمن 
يواجه  جيعله  الييذي  الصرب 
واهلموم  واملصاعب  املشاكل 
الصرب  من  بمزيد  احلياة  يف 
رسول  سئل  حيث  والتحمل 
وآلييه(  عليه  اهلل  صييى   ( اهلل 
 . الصرب   : قييال  ؟  اإليييامن  ما 
األمييور  من  ختلو  ال  واحلياة 
الييتييي ميين واجيييب االنييسييان 
عزيز  كفقد  عليها   التصرب 
االصابة  أو  مالية  ضائقة  او 
كل  يييوجييب  معني  بييمييرض 
اجلميل  الصرب  االمييور  هييذه 
السيدة  ليينييا  جييسييدت  وقيييد 
كل  السالم(  )عليها  زينب 
من  الرغم  عى  الصرب  معاين 
أشد  وقاومت  املصاب  هول 
املييقيياوميية وأبيييت كييل االبيياء 
ووقفت موقف العظامء حيث 
الطف  معركة  وصفت  اهنييا 
وملحمة  الخواهنا  وفقدها 

الفظيعة وصفت ذلك  االرس 
رأيت  )مييا  الصادق  بالقول 
يراه  ما  كل  الن  مجيال(  ااّل 
مجيل..   اهلل  سبيل  يف  املؤمن 
وقد جعل اهلل االنبياء )عليهم 
السالم( رمزا وعنوانا للصرب 
وحتييمييل اشيييد املييعييانيياة من 
من  القوه  ملا  نتيجة  العذاب 
النبي  اهلل  جعل  وقد  اقوامهم 
جيسد  السالم(  )عليه  أيوب 
التضحية يف حياته  معاين  كل 
وكيف يصارع املرض بالصرب 
نوح  النبي  وكذلك  اجلميل 
صنع  عندما  السالم(  )عليه 
منه  سييخيير  كيييييف  السفينة 
ذلك  من  الرغم  وعى  قومه 
من  الييصييرب  بييسييالح  تسلح 
اهلل  عييذاب  من  النجاة  اجييل 
نبينا حممد )صى اهلل  وكذلك 
عليه وآله وسلم( فألزم نفسه 
بالسحر  اهتييم  حيث  الصرب 
قريش  قييبييل  ميين  واجليينييون 
والرفق  بالصرب  اهلل  واميييره 
:)واصييرب  تعاىل  قييال  حيث 
وأهجرهم  مايقولون  عييى 

كربت  وكلام   . مجيال(  هجرا 
الطاقات العقلية عند االنسان 
أمام  كاجلبال  صامدا  اصبح 
نالحظ  فعندما  الصعوبات 
كل  عينيها  أمام  تشاهد  امرأة 
املغريات لكنها  تصرب وتبتعد 
بمرضاته  اهلل  سييخييط  عيين 
وكذلك  للصرب  جتسيد  فهذا 
أمامه  من  متر  عندما  الرجل 
ترتدي  وال  مجال  ذات  امرأة 
عنها  برصه  ويغض  احلجاب 
للصرب  جتسيد  أيييضييا  فييهييذا 
مزرعة  عن  عبارة  هي  احلياة 
من  جمموعة  فيها  غييرسييت 
اثار  الصعاب والعراقيل وهلا 
يواجهنا  فقد  ونفسية  روحية 
والبعض  ظاملون  طواغيت 
يييبييدأ بييياالعيييرتاض عييى اهلل 
هيلك  ال  ملاذا  وتعاىل  سبحانه 
هذا الطاغوت وملاذا ال ينتقم 
لنا من هذا الظامل فأن هنالك 
فقد  اخللق  ويييدر  يدبر  ربييا 
والظاملني  الطواغيت  يمهل 
وييييؤخييير عيينييهييم الييعييذاب 
ربانية  لغاية  وذلك  واهلييالك 

ال يصرب عليها االنسان ويبدأ 
أمييري  بييياالعيييرتاض . وعييين 
قال:  السالم(  )عليه  املؤمنني 
)الصرب يمحص الرزية (. أن 
مثل الصرب مثل سائر اخلصال 
االنسانية احلميدة إذ جيب أن 
ال  حيث  عليها  أنفسنا  نعّود 
وانفع  الصرب  من  أمجل  عادة 
كام رصحت بذلك الروايات 
بيته  وأهل  النبي  عن  املأثورة 
كلام   .. السالم  وعليهم  عليه 
قويت العالقة بني العبد وربه 
الصرب  اعامقه  يف  كرست  كلام 
حمصنا  وأصبح  الشدائد  عى 
وروي  اآلخييرييين،  لييوم  ضد 
الصادق  جعفر  االمييام  عن 
عن ابيه )عليهام السالم( قال: 
يف  عييبيياس  بيين  الفضل  قييال 
حديث :قال رسول اهلل)صى 
استطعت  :إن  وآله(  اهلل عليه 
اليقني  مع  بالصرب  تعمل  أن 
فأصرب  تستطع  مل  فإن  فأفعل 
تكره  ما  عى  الصرب  يف  فييأن 
النرص  أن  واعلم  كثريا  خريا 

مع الصرب .

الصبر
زينب موسى 

سبيل 
المؤمن
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العاصمة  يف  تقطن  امرأة  عثرت 
نسخة  عييى  موسكو  الروسية 
يف  الكريم  الييقييرآن  ميين  نيييادرة 
حيث  وفاته،  بعد  جدها  أمتعة 
وتدعى  امليييرأة  هييذه  أصبحت 
نسخة  وريثة  مراد  حاج  أناشكا 
الرشيف  املصحف  ميين  نيييادرة 
وقالت  عرش.  السادس  القرن  إىل  تعود  باملاليني  ثمنها  يقدر 
هذه  أن  أكدا  النادرة  املخطوطة  عى  حتليلني  أجرينا  أناشكا 
السادس  القرن  بداية  إىل  تارخيها  يرجع  القرآن  من  النسخة 
معلومات  عى  احتوت  صفحة  باملخطوطة  ويوجد  بل  عرش، 
نسخة  صاحبة  وأفادت  إنجازها.  وتاريخ  كتابتها  مكان  عن 
القرآن النادرة بأهنا تلقت عرضا يف لندن لبيع املخطوطة مقابل 
12 مليونًا، ورفع السعر الحقا إىل 45 مليونًا، إال أن الصفقة 
املصحف  نسخة  بيع  عن  عدلت  السيدة  ألن  وذلك  تتم،  مل 
الرشيف النادرة واملتاجرة بدينها وقررت أن هُتدي املخطوطة 

ألحد املساجد.

االنسان  )روبوت(  بابتكار  اليابانية  الرشكات  احدى  قامت 
وهو  طيياوليية(،  )تنس  لتدريب   forpheus يدعى  اآلل 
جينيس  موسوعة  يف  قيايس  رقم  عى  حيصل  آل  انسان  اول 
اللعب  عى  لقدرته  اللعبة  بتلك  التدريس  مهارات  يف  العاملية 
الذكاء  ان  املوسوعة:  يف  املسؤولون  وقال  الرياضة.  وتعليم 
حيث  نوعها.  من  فريدة  به  التعليمية  والقدرة  التكنولوجي 
استشعار  أجهزة  استخدام  يف  قيايس  رقم  الروبوت  حطم 
الرؤية و احلركة لتعقب املباراة فهو يتعقب بالكامريات املركبة 
عليه 80 كرة يف الثانية. واجلدير بالذكر أن حتديد اخلوارزمية 
املناسبة لنظام الذكاء االصطناعي داخل الروبوت كان واحًدا 
 taku من أكرب التحديات يف املرشوع. فيام بني املطور الرئييس
oya ملوسوعة جينيس يف بيان له: ان يف هذه اللحظة االنسان 
هو الذي يعلم الروبوت كيفية الترصف او التعليم و لكن يف 
الي)20 (سنة املقبلة سوف يكون من املمكن ان يقوم روبوت 

بتعليم روبوت اخر.

طّور علامء جامعة معهد ملبورن امللكي يف اسرتاليا، حبة دواء ذكية، تساعد عى معرفة طبيعة الغازات املعوية، وحتديد أنواع 
احليوانات،  باجلامعة عى  املتقدمة  اإللكرتونيات  االختبارات يف مركز  بعمل  تناسب طبيعة كل جسم. وقاموا  التي  االطعمة 
لدراسة تأثري احلبة يف القناة اهلضمية. وقال الباحث )كوروش كلنرت(: إن تطوير هذه التقنية يمكن أن يوضح املزيد من التفاصيل 
عن القضايا املرتبطة بالغازات املعوية، بام يف ذلك رسطان القولون، ومتالزمة القولون العصبي ومرض التهاب األمعاء. وتقوم 
احلّبة الذكية بجمع البيانات يف األمعاء عن طريق عدد من أجهزة االستشعار، التي يمكنها قياس نوع الغاز وتركيزه، ويرسل 
حتليلها  طريق  عن  يمكن  البيانات،  إرسال  من  االنتهاء  وبعد  املحمول.  اهلاتف  يف  استقبال  جهاز  إىل  البيانات  احلبة  ُمعالج 
بالتفصيل توفري معلومات كافية حول كيفية عالج بعض األمراض يف اجلهاز اهلضمي، وقد متت االختبارات األولية مجيعها 

عى أجسام احليوانات، أما أجسام البرش فسوف تبدأ االختبارات عليها يف غضون الشهرين املقبلني.

حبة دواء ذكية 
تخبرك بالهاتف 

عن األكل المناسب 
لجسمك...

امرأة تعثر على 
نسخة نادرة من 
المصحف الشريف 

في موسكو..!

اول انسان آلي مدرب لتنس الطاولة...!
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واكتشفوا  كثب  عن  املخ  بدراسة  أملان  باحثون  قام 
املعلومات  استدعاء  عى  املييخ  تدريب  يمكن  أنييه 
تكرب  املخ  معينة يف  مناطق  هنالك  وأنه  الذاكرة،  من 
عضلة  أي  مع  حيدث  مثلام  املستمر  االستخدام  بعد 

استخدمه  حال  اإلنسان،  مخ  يصدأ  أن  يمكن  هل  ُترى  تدريبها.  يتم  باجلسم 
بمعدل حمدود؟! يف هذا السياق أوضح الربوفيسور الرس شفابه، رئيس قسم 
علم النفس املعريف بجامعة هامبورغ األملانية: ال يتعلق األمر باختفاء معلومات 
استدعائها  عدم  حال  إليها،  الوصول  إمكانية  تصعب  ولكن  الذاكرة،  من 
لفرتات طويلة. لذا أوىص شفابه من ال يرغب يف البحث عن كل صغرية عرب 
القيام  يمكن  أنه  موضحا  عضلة،  وكأنه  خمه  بتدريب  )غوغل(  البحث  حمرك 
بذلك مثال من االستعانة بكتاب، بحيث يتم القراءة فيه، ثم إغالقه، ثم حماولة 
مناطق  هناك  أن  تبني  بذلك  مبارشة.  الذاكرة  من  اجلديدة  املعلومات  استدعاء 

معينة بالدماغ تكرب أيضا مثلام حيدث مع أي عضلة باجلسم يتم تدريبها.

هذا  فإن  وبالفعل  النقل.  لوسائل  كمستقبل  الطائرة  بالسيارة  الكثري  تنبأ 
آتية ال حمال، وقد  القيادة  ذاتية  السيارات  التحقق،  وحقبة  التنبؤ شارف عى 

السيارات الكربى أصبح لدهيا نموذجها  تأيت أرسع مما كنا نتخيل، فجميع رشكات 
اخلاص من السيارات ذاتية التحكم، ومن املتوقع أنه بحلول عام 2035، سيكون هناك أكثر 

من 54 مليون سيارة ذاتية التحكم تسري عى الطرقات، وسيغري كل يشء، حيث يساهم يف إنقاذ 
حياة العديد من األشخاص، فهناك 1.2 مليون شخص يلقون حتفهم سنويًا جراء حوادث السيارات، 

ولكن السيارات الذاتية القيادة ال تسري عى الطريق بدون وعي، وال تقوم بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، 
وال تصاب بمرض الزهايمر، وال تغفو عى عجلة القيادة. ومن جهة ثانية يبدو بأن وسائل النقل ذاتية القيادة لن تقترص 

فقط عى السيارات الشخصية، فقد قام مؤخرًا املهندس واملصمم الصناعي اإليطال )توماسو جيتشيلني( بطرح تصميم لوحدة 
مفاهيمية تدعى )Next( مؤلفة بشكل أسايس من غرف كهربائية يمكنها االتصال واالنفصال عن بعضها حسب احلاجة.

من  للتكنولوجيا  فريجينيا  جامعة  من  الباحثون  حييذر 
للتجسس  رسا  عملها  الذكي  اهلاتف  تطبيقات  مواصلة 
عى التفاصيل الدقيقة يف حياة املستخدمني. وقام ما يقرب 
من  تطبيق  ألييف   100 من  أكثر  بتحليل  سنوات   3 من 
برجميات نظام أندرويد، ووجدوا أن التطبيقات التي تتعلق 

بتخصيص النغامت والرموز التعبريية، األكثر خطرا عى املعلومات الشخصية. ويمكن أن تتضمن هذه البيانات تفاصيل حسابك املرصيف، ما يتيح 
لقراصنة اإلنرتنت فرصة رسقة أموالك املرصفية. ويمكن لتطبيقات هواتف أندرويد الكشف عن تفاصيل حركة األشخاص باستخدام املعلومات 
التي مُجعت عرب ميزة حتديد املوقع، عى اهلاتف الذكي. ويمكن أن تشمل املعلومات املسوقة، كلامت الس، ما يتيح إمكانية احلصول عى اهلاتف 
وتشغيله بسهولة. وقال فريق البحث إن الرشكات اخلاصة يمكنها الوصول إىل جهات االتصال عى اهلاتف، وكذلك الصور ومعلومات املوقع 

وحتى عدد اخلطوات التي يمشيها املستخدمون، عرب التطبيقات التي تتواصل رسا فيام بينها.

باحثون يكتشفون ان مخ اإلنسان يمكن 
تدريبه كأي عضلة بالجسم ....!

مستقبل وسائل النقل : السيارات الطائرة ..!

تطبيقات هاتفك تسرق 
معلوماتك سرًا ..!
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مكان قلعة خيبر
ُألتقطت الصورة 

سنة١9٧٢

ماذا تعني االوراد ؟
األوراد )مجع ورد(: كل ما يقرأ وُيكرر قراءته بعدد معني ألمد 
ما سواء أكان قرآنا أم ختاًم واألوراد من جهة املدة عى نوعني:

الورد مدة  فيها قراءة  التي يكرر  أ- األوراد األربعينية، وهي 
اربعني يومًا ألجل جلب منفعة او دفع مرضة أو حتصيل ثمرة 

مادية او معنوية.
ب- األوراد التعقيبية، وال تتحدد بمدة معينة وهي كاالدعية 

التي تقرأ عقيب الصلوات املفروضة أو املستحبة
وقد وردت هذه الكلمة يف دعاء كميل ) واجعلها وردا واحدا(

عن  االستغناء  مكان  او  زمييان  اي  ويف  كان  ايا  يستطيع  ال 
احلرفني ، اهنام امليزان 

، مها روح  للذكر  االيامن  ، مها روح  للعطر  العطر  مها روح 
العقل للفكر 

مها النجوم للسامء ، مها عني ماء يف البيداء
مها الساء، مها اهلواء ، مها الضياء ،مها الشفاء

خيفق هلام اخلافقان ، وينطق هبام الكريامن ،وال جيهلهام الثقالن
وخيشامها االصفران ،ويكرههام االفجران ، وذكرمها القران.

ان اردت ان تستقيم فعليك باحلرفني
ان جهلتهام فانت من اخلارسين

الهنام االرصة بني احلبيبني
هل ال زلت مل تعرفهام ؟ اساعدك عى معرفتهام ،

كلنا نتبعهام ، احلاء هو احدمها
اذًا عرفتهام....انه احلب 

اخطأت اجلواب
انه احلق ..هو الصواب

فرصخ بوجهي احلق قال نسيت اهم صفة ل
كل البرشية ان مل تتبعني فهي عى باطل
اال واحد انا اتبعه انه امري املؤمنني عيل

حرفان
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أين أولوا األمِر منهم..

اتذكر يف السبعينيات كنا نذهب اىل املدرسة قبل بدء الدوام يريع ساعة او حتى نصف ساعة لنجلس يف الصف ونذاكر فيام بيننا 
بخصوص الواجبات املطلوبة منا حيث لربام قد يكون احدنا نيس واجب معني فيقوم بكتابته او مناقشة طالب اخر حول مسالة 

رياضية او فيزيائية من اجل حلها وهكذا .
اليوم قبل ان يدق اجلرس يدقائق اشاهد طلبة يف الشارع وبيدهم حقائبهم وهم يركضون للوصول قبل بدء الدرس وعندما 
اصل اىل املدرسة اجد عرشات وليس عدد بسيط بل عرشات من الطلبة يف الشارع وباب املدرسة مغلقة حيث تعليامت املدير 

بغلق الباب مع بداية الدرس .
هذه طامة كربى واحدة ، االخرى اهنم يتجمعون امام باب املدرسة ليعلقوا عى مباراة بكرة القدم جرت ليلة امس والكل 

سهارى ملتابعتها وقبل الفجر ينامون، والطامة االخرى يدل تاخرهم عى االغلب عدم هنوضهم فجرا للصالة .
هذا الشباب هو املاسوف عليه وليس من يموت يكتبون عى قربه املاسوف عى شبابه او من يقرا كتايب فليبك عى شبايب 

التقراين قراءة سطجية / 11 

الفقراُء واملتعبون الذين يعيشون عىل اهلامش، ال نجد حّتى اآلن جهداً 

تقدمها  التي  املساعدات  تلك  سوى  معاناهتم،  من  النتشاهلم  حكوميًا 

العتبات املقدسة ومنظامت املجتمع املدين هلم وبجهود مشكورة حقيقًة، 

ولكن أين املسؤولوَن الذيَن أقسموا عىل خدمةِ أبناء شعبهم فيام راحوا 

خيدمون أنفسهم ومصاحلهم اخلاصة؟!

كان هناك شيخ هيتم كثريَا بالنحو و كان له ابن، وقد قال له ذات يوم: إذا أردت أن تتكلم بيشء فاعرضه عىل 
ومة. مه ثم أخرج الكلمة مقَّ عقلك, وفّكر فيه بجهدك, حتى تقوَّ

فبينام مها جالسان يف بعض األّيام يف الشتاء , والنار تتقد , وقعت رشارة يف ُجبَّة َخزٍّ كانت عىل األب وهو غافل واالبن يراه , فسكت 
ساعة يّفكر ثم قال : يا أبِت , أريد أن أقول شيئًا فتأذن يل فيه ؟

قال أبوه :إن حقًا فتكّلم , قال أراه حقًا , فقال: قل .
قال: إينيِّ أرى شيئًا أمحر , قال ما هو ؟

قال: رشارة وقعت يف جّبتك .فنظر األب إىل ُجّبته وقد أحرتق منها قطعة , فقال لالبن : مَل مْل ُتعلمني رسيعًا ؟
مت الكالم وتكّلمت فيه. قال : فكرُت فيه كام أمرتني , ثم قوَّ

فحلف أبوه أن ال يتكلم بالنحو أبدًا .

من طرائف العرب
أرى شيئًا أحمر!!

شباب مأسوف 
على شبابهم
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