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)65 ( رب الس��اموات واألرض وما بينهام بيان المتناع النس��يان عليه فاعبده واصطرب لعبادته خطاب للرسول مرتب عليه هل تعلم 
له س��ميا .  ) 66 ( ويقول اإلنس��ان ء إذا ما مت لسوف أخرج حيا ملا كانت هذه املقالة موجودة يف جنسهم اسند إىل اجلنس .  ) 67 ( 
أوال يذكر االنس��ان الذي يراد به التفكر أنا قدرناه يف العلم حيث كان اهلل ومل يكن معه ش��ئ ومل يك ش��يئا بل كان عدما رصفا .  ) 68 
( فوربك لنحرشهنم والش��ياطني ملا روي أن الكفرة حيرشون مع قرنائهم من الش��ياطني الذين أغووهم كل مع ش��يطانه يف سلسلة ثم 
لنحرضهنم حول جهنم جثيا  ) 69 ( ثم لننزعن من كل شيعة من كل أمة تبعت أهيم أشد عىل الرمحن عتيا من كان أعىص وأعتى منهم 
فنطرحهم فيها .) 70 ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا صليا أوىل بالصيل .) 71 ( كان ورودهم واجبا أوجبه اهلل عىل نفسه وقىض 
ب��ه .) 72 ( ث��م ننجي الذين اتقوا فيس��اقون إىل اجلنة ونذر الظاملني فيها جثيا عىل هيأهتم كام كانوا .ع��ن النبي صىل اهلل عليه وآله قال 
يرد الناس النار ثم يصدرون بأعامهلم فأوهلم كلمع الربق ثم كمر الريح ثم كحرض الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرحل ثم كمشيه .

) 73 ( وإذا تت��ىل عليهم آياتنا مبين��ات املعاين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقني املؤمنني هبا أو اجلاحدين هلا خري موضع قيام 
وأحس��ن نديا جملس��ا وجمتمعا ) 74 ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن آثاثا متاعا ورئيا منظرا القمي قال عنى به الثياب واألكل 
وال��رشب . ) 75 ( ق��ل من كان يف الضاللة فليمدد ل��ه الرمحن مدا فيمده ويمهله بطول العمروالتمتع ب��ه ، إنام نميل هلم ليزدادوا إثام 
وقوله أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الس��اعة تفصيل للموعود . ) 76 ( عن الصادق 
عليه الس��الم يف هذه اآلية قال كلهم كانوا يف الضاللة ال يؤمنون بوالية أمري املؤمنني عليه الس��الم وال بواليتنا فكانوا ضالني مضلني 
فيم��د هل��م يف ضاللتهم وطغياهن��م حتى يموتوا فيصريهم اهلل رشا مكانا وأضعف جندا قال وأما قول��ه حتى إذا رأوا ما يوعدون فهو 
خروج القائم عليه السالم وهو الساعة فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل هبم من اهلل عىل يدي قائمه فذلك قوله من هو رش مكانا يعني 

عند القائم وأضعف جندا ويزيد اهلل قال يزيدهم يف ذلك اليوم هدى عىل هدى باتباعهم القائم عليه السالم حيث ال جيحدونه وال
ينكرون��ه والباقي��ات الصاحلات الطاع��ات التي تبقى يتأثر منها أبد اآلباد خري عند ربك ثوابا عاي��دة مما متع به كفرة من النعم خمدجة 
الغاني��ة الت��ي يفتخرون هبا وخري م��ردا مرجعا وعاقبة فإن ماهلا النعي��م املقيم ومئال هذه احلرسة والعذاب الدائم الصاحلات تفس��ري 

الباقيات واخلري هاهنا ملجرد الزيادة وقد سبق أخبار يف سورة الكهف .

ا }مريم/66{  َف ُأْخَرُج َحيًّ ا }مريم/65{ َوَيُقوُل اإْلِنَس��اُن َأئَِذا َما ِمتُّ َلَس��وْ يًّ ْرِض َوَما َبْيَنُهاَم َفاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َس��مِ َواِت َواأْلَ ��امَ َربُّ السَّ
ا }مريم/68{ ُثمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن  َم ِجثِيًّ ْم َحْوَل َجَهنَّ ُ هنَّ َياِطنَي ُثمَّ َلُنْحرِضَ ْم َوالشَّ ُ هنَّ َأَواَل َيْذُكُر اإْلِنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َومَلْ َيُك َشْيًئا }مريم/67{ َفَوَربَِّك َلَنْحرُشَ
ا  ْقِضيًّ نُك��مْ إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعىَل َربَِّك َحْتاًم مَّ ا }مريم/70{ َوإِن مِّ ا ِصِليًّ ِذيَن ُهْم َأْوىَل هِبَ ا }مريم/69{ ُثمَّ َلَنْحُن َأْعَل��مُ بِالَّ ِن ِعتِيًّ مْحَ ��ْم َأَش��دُّ َعىَل الرَّ ُ ُكلِّ ِش��يَعٍة َأهيُّ
َقاًما  ِذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َخرْيٌ مَّ ِذيَن َكَفُروا لِلَّ َناٍت َقاَل الَّ ا }مريم/72{ َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيِّ امِلنَِي ِفيَها ِجثِيًّ َنَذُر الظَّ َقوا وَّ ِذيَن اتَّ ي الَّ }مريم/71{ ُثمَّ ُنَنجِّ
ا َحتَّى إَِذا َرَأْوا َما  ُن َمدًّ مْحَ اَلَلِة َفْلَيْمُدْد َل��ُه الرَّ ن َقْرٍن ُهْم َأْحَس��ُن َأَثاًث��ا َوِرْئًيا }مريم/74{ ُقْل َمن َكاَن يِف الضَّ ��ا }مريم/73{ َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ َوَأْحَس��ُن َنِديًّ
اُت َخرْيٌ ِعنَد  احِلَ ِذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّ ُ الَّ َكاًنا َوَأْضَعُف ُجنًدا }مريم/75{ َوَيِزيُد اهللَّ ��اَعَة َفَس��َيْعَلُموَن َمْن ُهَو رَشٌّ مَّ ا السَّ ا اْلَعَذاَب َوإِمَّ ُيوَعُدوَن إِمَّ

ا }مريم/76{  َردًّ َربَِّك َثَواًبا َوَخرْيٌ مَّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

�ملعروف و�أهلُه..
عن أيب هاش��م اجلعفري قال: س��معت أبا جعفر )عليه الس��الم( يقول: »اّن يف اجلّنة بابًا يقال له املعروف ال يدخله إاّل أهل املعروف فحمدت 
اهلل تعاىل يف نفيس وفرحت بام اتكلف من حوائج الّناس، فنظر ايلَّ )عليه السالم( ، فقال : نعم تّم عىل ما انت عليه فإّن أهل املعروف يف دنياهم 

هم أهل املعروف يف اآلخرة جعلك اهلل منهم يا أبا هاشم ورمحك«.



عودوا الرشيف البيانات

ان املرحل��ة التي يمر هبا الع��راق االن وكاهنا جاءت لتؤكد ما مل يلتفتوا اليه 
او مل يؤخذ بام يستحق من االمهية ارشيف بيانات املرجعية العليا يف النجف 
االرشف الت��ي كانت تؤكد عىل الوح��دة ونبذ الطائفية وكان اش��دها هي 
حادثة تفجري مرقد العس��كريني عليهام السالم والتي كان هدف االوباش 
منه��ا  اثارة الفتنة الطائفية ولكن املرجعية بالرغم من االالم التي متخضت 
عن هذا الفعل االجرامي اكدت عىل حفظ النفس وعدم اخذ الغري بجريرة 

املجرم .
نامل ان الدعوات التي تصدر من هنا وهناك التي تنادي بوحدة العراقيني 
ونبذ خماطر التقسيم والتفرقة ان تكون حمل اهتامم اصحاب الشان وكل ما 
يصب يف هذا املنحى فان املرجعية سوف لن تبخل عليهم بالنصح والرشد 

ان كانوا ساعني بجد لدمل جراح العراق وواد الفتن .
االعالم له الدور الرئييس يف اختيار خطاب االعتدال وعدم تسليط الضوء 
ع��ىل ترصف فردي منب��وذ الي كان وعدم بث االش��اعات التي تؤدي اىل 

ارباك الشارع العراقي.

   ان االرساف مل يقترص عىل الطعام فقط , وانه من صفة الش��يطان , وعليك ان تتقي اهلل وال ترسف وال تقرت وكن بني ذلك قواما , ان 
التبذير من االرساف .

  واعل��م ي��ا ول��دي .. ان االرساف يكون يف الوقت , فال تضيع وقت��ك ارسافا بمجالس اللغو والله��و , وال تضيع عملك بعمل غري 
ممدوح اوغري حمبوب اوغري نافع لك او لغريك , فانه من االرساف .

وال تضيع ايامك مع ايام غريك يف سفر وسياحة دون الفائدة منها فتكون مرسفا .
وال متال جوفك بطعام اال ما احتاجته نفسك , وال االكثار به فانه ارساف .

واعل��م ي��ا ولدي ...    ان القصد ام��ر حيبه اهلل , وان الرسف ليبغضه اهلل حتى طرحك النوى فاهن��ا تصلح ليشء , وحتى صبك فضل 
رشابك .

واعلم يا ولدي ...    ان للمرسف ثالث عالمات , يأكل ما ليس له , ويلبس ما ليس له , ويشرتي ما لبس له .
فاياك... اياك ... ذر الرسف فان املرسف ال حيمد جوده وال يرحم فقره .

واعلم يا ولدي... انه ما فوق الكفاف ارساف . 
وهذا القول لك يا ولدي ..

لَك يا ولدي... )ح5(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
االسراف 
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
*رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد ان  المرجعية الدينية العليا حمت الوطن ولوال فتوى الجهاد 

لكانت الرياح تعصف بالعراق وتجعله أجزاء ..

*  هيئة الحشد الشعبي تنظم استعراضا عسكريا في محافظة ذي قار  استذكارًا لفتوى الجهاد الكفائي المقدس التي اطلقتها المرجعيُة الدينية العليا ..

* مؤسسة الشهداء توزع 2454 قطعة أرض على أسر شهداء الحشد الشعبي  في سبع محافظات، فيما انجزت اكثر 
من 11 الف هوية تقاعدية لذويهم ..

* وفد من الطائفة المسيحية يزور العتبة الحسينية المقدسة ويبعث رسالة حب وسالم من داخل الصحن الحسيني الشريف الى بقية اطياف الشعب العراقي ..

*  الحكومة المحلية لمدينة كربالء المقدسة تبحث مع وفدين من )روسيا وإيران( التعاون التجاري والسياحي وزيادة الفرص االستثمارية بالمحافظة ..

شددت وزارة النقل عىل أمهية مطار مدينة كربالء املقدسة، وقال الوزير  كاظم فنجان احلاممي  
يف بيان ان )مطار كربالء الدويل سيكون األكرب واالهم يف العراق بسبب موقعه االسرتاجتي 
كجرس يربط العامل القديم بقاراته الثالث أسيا وإفريقيا وأوربا(، وأضاف ان )املطار سيكون 
)الوزارة تدرس مرشوع  ان   الصغرية( موضحا  املروحية والطائرات  للطائرات  حمليا خدميا 
الرقابية تكون  انه بسبب إجراءات اجلهات  املعلق بني حمافظتي كربالء والنجف، اال  القطار 
العاملة يف مطار  اهلندسية والفنية  املالكات  بطيئة جدا(. عىل صعيد متصل اكدت  اخلطوات 
مدينة كربالء املقدسة اهنا ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي وضعتها النجاز املطار يف وقته املقرر 
متحدية بذلك مجيع الصعوبات واملعوقات التي تواجهها، موضحة ان العمل يسري وفق اخلطة 
املعدة له هببوط أول طائرة باملطار بعد 24 شهرا من تاريخ وضع حجر األساس الذي وضعته 

االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف 23 من كانون الثاين 2017 ملرشوع املطار .

أسباب  وج��ود  أنطوان،  مجيل  باسم  االقتصادي  اخلبري  نفى 
أوضح  وفيام  رمضان،  شهر  يف  األسعار  الرتفاع  اقتصادية 
باحتكار  اجلشعني  التجار  بعض  قيام  هو  االرتفاع  سبب  بان 
خيالية،  أرباح  لتحقيق  أسعارها  ورفع  واألساسية  املهمة  املواد 
وأوضح اخلبري االقتصادي، ان األسواق يف الدول الغربية تقوم 
الطبقة  ملساعدة  واملواسم  املناسبات  خالل  األسعار  بتخفيض 
الفقرية، مشريًا اىل ان هناك حاجة لتحرك منظامت املجتمع املدين 
باجتاه عدم رفع األسعار  التجارة لعقد ندوات للضغط  وغرف 
األس��واق  ان  يذكر  التجار.  جشع  من  الفقري  املواطن  ورمح��ة 
العراقية تشهد ارتفاع كبري يف األسعار خالل شهر رمضان وسط 
غياب تام من قبل أجهزة الدولة املختصة مما يساهم يف تزايد هذه 

الظاهرة يف كل سنة لتكون األسعار اعىل من السنوات السابقة.

وزارة النقل تشّدد على أهمية مطار مدينة كربالء المقدسة

خبير اقتصادي يحذر التجار من ارتفاع االسعار في رمضان..!

25

20
17

يار
ا

6



املقدسة  ك��رب��الء  زي��ارت��ه  بعد 
حكومية  مؤسسات  يف  وجولته 
السفري  زار  عديدة  ومشاريع 
»ماكسيم  العراق  لدى  الرويس 
احلسينية  العتبة  ماكسيموف« 
املقدسة والتقى بممثل املرجعية 
ك��رب��الء  ال��ع��ل��ي��ا يف  ال��دي��ن��ي��ة 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
املوافق  االثنني  يوم  الكربالئي 
مكتب  يف   2017/5/15
من  لفيف  بحضور  سامحته 
العتبة  اق��س��ام  رؤس���اء  ال��س��ادة 
حول  السفري  وحتدث  املقدسة، 
ان  يمكن  ال��ت��ي  االم��ك��ان��ي��ات 
جماالت  يف  روسيا  هبا  تساهم 
واالقتصاد  وال��ط��ب  التعليم 

واالستثامر.. 
واض������اف »م��اك��س��ي��م��وف« 
امليدانية  جولته  »خ���الل  ان��ه 
كربالء  يف  املقامة  للمشاريع 
التابعة  املشاريع  بعض  اذهلته 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
متنيه  ع��ن  معربا  امل��ق��دس��ت��ني، 
الروسية  ال��رشك��ات  بمشاركة 
ومؤكدا  كربالء،  يف  لالستثامر 
هنالك  يكون  بان  حرصه  عىل 
الصحة   جمال  يف  رويس  تعاون 
يف  متخصصني  اطباء  واستقدام 

طب الكسور والعيون«.
عبد  الشيخ  حت��دث  جانبه  من 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي امل��ت��ويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
املقدسة  كربالء  استقبال  عن 
ملاليني الزائرين سنويا وعن دور 

العتبة احلسينية املقدسة يف تقديم 
صحيا  الصعد  كافة  يف  خدماهتا 

وامنيا وخدميا واجتامعيا..
مدينة  »قدسية  ان  سامحته  وقال 
كربالء من قدسية اإلمام احلسني 
)عليه السالم( الثائر ضد الظلم 
منوها  والطغيان،  واالستبداد 
جاء  ان��ه  اإلم���ام  تقديس  ع��ن 
العالية  االنسانية  وقيمه  ملبادئه 
لذا فأن العامل امجع من املسلمني 
اإلم��ام  حيبون  املسلمني  وغ��ري 

احلسني )عليه السالم(«..
عن  الكربالئي  الشيخ  ون���وه 
باهنم  وأهلها  ك��رب��الء  سكنِة 
وكرم  ضيافة  واصحاب  طيبون 
عن  وبعيدون  السالم  وحيبون 
العيش  حي��ب��ون  ب��ل  ال��ع��ن��ف؛ 
مدينة  وهي  اجلميع،  مع  بسالم 
اي  يف  الزائرين  تستقبل  أمنة 
نأمل  لذا  كبرية،  وبأعداد  وقت 
يف  التفاتة  للمدينة  يكون  ان 
االقتصادية  املجاالت  خمتلف 
ودعا  وال��زراع��ي��ة،  والصناعية 
الرشكات  انفتاح  اىل  السفري 
ملا  املقدسة  امل��دن  عىل  الروسية 
وخدمات  امن  من  فيها  يتوفر 

وإمكانية االستثامر فيها«.
»صدور  ان  اىل  سامحته  واش��ار 
لقّي  الكفائي  باجلهاد  الفتوى 
فهب  العراقيني،  من  كبرية  تلبية 
الوطن  عن  للدفاع  الكثريون 
بان  م��ؤك��د  داع���ش،  ومقاتلة 
وال  العنف  حيبون  ال  العراقيني 
محل  عىل  اض��ط��روا  ان��ام  القتال 

مدهنم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��س��الح 
والعاصمة«..

السفري  من  الكربالئي  وطالب 
رؤيا  هنالك  تكون  ان  الرويس 
ودويل  كبري  وت��ع��اون  مشرتكة 
تكون  وان  االرهاب،  حماربة  يف 
مع  وقوية  جدية  وقفة  هنالك 
عانى  ألن��ه  العراقي،  الشعب 
كثريا من عصابات داعش ودفع 
اضافة  كثريا  ودم��اء  باهظا  ثمنا 
العراق  يف  التنمية  تأخري  اىل 
والتطور  التقدم  وامكانيات 
ان  مبينا  املجاالت،  خمتلف  يف 
االرهاب يشكل خطر ليس عىل 
العامل وال  بل عىل  فقط؛  العراق 
خطوات  هنالك  تكون  ان  بد 
ومنها  االرهاب،  ملواجهة  جادة 
ما يتعلق بالفكر والثقافة، وبيان 
عىل  خطر  فكر  االره���اب  ان 

العامل ككل«.
م��ن وج��ود  ب��د  واض����اف »ال 
التي  اجلهات  بني  مشرتكة  رؤيا 

واملحبة  التسامح  مبادئ  تتبنى 
سبيل  يف  االدي��ان  بني  والتالقي 

مواجهة الفكر املتطرف«.
للعتبة  الرشعي  املتويل  ولفت 
السفري  انظار  املقدسة  احلسينية 
العتبة  م��ش��اري��ع  اىل  ال���رويس 
احلسينية التي تؤكد ان يف كربالء 
اع���امر وم��ش��اري��ع وخ��دم��ات 
امل��ج��االت  ك��ث��رية يف خم��ت��ل��ف 
واالكاديمية  والتنموية  العلمية 
واالنسانية والصحية والعمرانية 
العتبة  ان  منوها  والثقافية، 
خدمتها  يف  تقترص  ال  املقدسة 
ع��ىل ال��زائ��ر ال��ك��ري��م؛ ب��ل اهنا 
ومراكز  مستشفيات  ان��ش��أت 
يف  وجامعة  وم���دارس  صحية 
والقانون  )اهلندسة  ختصصات 
وال���ط���ب(، وم��ع��اه��د مل��رىض 
ومشاريع  واملكفوفني  التوحد 
زراعية ومراكز ثقافية يف كربالء 

وبعض املحافظات العراقية«.

اثناء زيارته العتبة الحسينية المقدسة..
السفير الروسي يناقش سبل التعاون واالنفتاح على العراق..

والشيخ الكربالئي يطالبه برؤيا مشتركة وتعاون كبير ودولي 
االحرار: حسني النعمةفي محاربة االرهاب 
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اعداد/ محمد حمزة جبر

االعتمادات
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

اقسام  هي  ما  السؤال: 
االعتمادات ؟

اع��ت��م��اد   �  ١ ال����ج����واب: 
يريد  أّن  وهو  االستيراد: 
أجنبية  بضاعة  استيراد 
ي���ت���ق���ّدم إل����ى ال��ب��ن��ك 
بطلب فتح اعتماد يتعهّد 
بتسّلم  بموجبه  البنك 
م��س��ت��ن��دات ال��ب��ض��اع��ة 
وتسليمها  المستوردة 
إل����ى ف���ات���ح االع��ت��م��اد 
إل��ى  ثمنها  وت��س��دي��د 
وذلك  المصّدرة،  الجهة 
المعاملة  تمامية  بعد 
والمصدر  المستورد  بين 
ب��م��راج��ع��ة  أو  م��راس��ل��ة 
ال��وك��ي��ل ال��م��وج��ود في 
القوائم  وإرس��ال  البلد، 

المحّددة لنوعية البضاعة 
ك���م���ًا وك���ي���ف���ًا ح��س��ب 
والمواصفات  الشروط 
وقيام  عليها،  المتّفق 
قسم  بدفع  المستورد 
إلى  البضاعة  ثمن  م��ن 
هذه  بعد  فإّنه   ، البنك 
البنك  ي��ق��وم  ال��م��راح��ل 
ب��ت��س��ّل��م م��س��ت��ن��دات 
ثمنها  وأداء  البضاعة 

إلى الجهة المصّدرة .
ال��ت��ص��دي��ر:  اع��ت��م��اد   �  ٢
ع��ن  ي��خ��ت��ل��ف  ال  وه�����و 
في  إاّل  االستيراد  اعتماد 
االسم، فمن يريد تصدير 
يقوم  الخارج  إلى  بضاعة 
ال��م��س��ت��ورد ااَلج��ن��ب��ي 
البنك  لدى  اعتماد  بفتح 

بموجبه  البنك  ليتعهّد 
ب��ت��س��ّل��م م��س��ت��ن��دات 
ثمنها  وتسديد  البضاعة 
بعد  المصّدر  البائع  إلى 
المشار  ال��م��راح��ل  ط���ّي 

إليها آنفًا.
القسمين  أّن  فالنتيجة 
الحقيقة  في  يختلفان  ال 
أكان  س��واء  فاالعتماد   ،
للتصدير  أم  لالستيراد 
تعهد  أساس  على  يقوم 
دين  ب��أداء  للبائع  البنك 
ثمن  وه����و  ال��م��ش��ت��ري 
ال��ب��ض��اع��ة ال��م��ش��ت��راة 
مستنداتها  وت��س��ّل��م 
وت���س���ل���ي���م���ه���ا إل����ى 

المشتري.
ن��ع��م، ه��ن��ا ق��س��م آخ��ر 

م��ن االع��ت��م��اد، وه��و أّن 
بإرسال  يقوم  المصّدر 
كمًا  ال��ب��ض��اع��ة  ق��وائ��م 
وك��ي��ف��ًا إل���ى ال��ب��ن��ك أو 
البلد  ذل���ك  ف��ي  ف��رع��ه 
مسبقة  معاملة  دون 
المستوردة،  الجهة  مع 
يعرض  ب����دوره  وال��ب��ن��ك 
تلك  على  القوائم  تلك 
قبلتها  ف���إن  ال��ج��ه��ة، 
فتح  البنك  م��ن  طلبت 
يقوم  ث��م  لها،  اعتماد 
أن  إل��ى  الوسيط  ب���دور 
البضاعة  تسليم  ي��ت��ّم 

وقبض الثمن.

لم  وان  الزيادة  لي  يدفع  سوف  البنك  بأّن  اعلم  كنت  لو   : السؤال 
اشترطها عليه فهل يجوز لي االيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في 

حساب التوفير؟

السؤال : شخص نذر ان يصوم اثناء سفره صومًا مندوبًا هل يصح منه 
ذلك الصوم؟
الجواب : يصح

سؤال العدد السابقسؤال العدد

25

20
17

يار
ا

8



من فقه المغتربين

سؤال : هل يجوز تصوير أو إخراج 
مشهد يظهر فيه النبي محمد 
)ص( ، أو أحد األنبياء السابقين 
، أو  ، أو األئمة المعصومين )ع( 
الرموز التاريخية المقدسة على 
 ، شاشة السينما أو التلفزيون 

أو على المسرح؟
ف��ي��ه  روع������ي  إذا   : ج������واب 
والتبجيل  التعظيم  مستلزمات 
يسيء  ما  على  يشتمل  ول��م   ،
في  المقدسة  ص��وره��م  ال��ى 

النفوس ، فال مانع. 

مسائل قرآنية
القرَان  إهداء  يجوز  هل   : سؤال 
الخاصة  واألذك�����ار  واألدع���ي���ة 
 ، العافية  أو  ال��رزق  أو  بالحفظ 

للكفار؟
جواب : المانع منه ، إذا لم يكن 
 ، واإله��ان��ة  الهتك  معرض  في 
وروعي فيه مقتضيات االحترام 

والتشريف.

تحمل  األوراق  بعض   : س���ؤال 
أس��م��اء  أو  ال��ج��الل��ه  أس���م���اء 
المعصومين )ع( ، وبعض اآليات 
رميها  لنا  واليتيسر   ، القرَانية 
نصنع  فكيف  النهر  أو  البحر  في 
أين  ن��دري  ال  بأننا  علمًا   ، بها 
هذه؟  النفايات  أكياس  تذهب 

وماذا يصنع بها؟
في  وضعها  ي��ج��وز  ال   : ج���واب 
ذلك  في  لما  النفايات  أكياس 

ال  ولكن   ، واإلهانة  الهتك  من 
ولو   ، كتابتها  إزال��ة  من  مانع 
أو   ، الكيميائية  المواد  ببعض 
أو   ، ط��اه��ر  م��ك��ان  ف��ي  دفنها 
صغيرة  جزئيات  الى  تقطيعها 

جدًا كالتراب.

سؤال : هل االستخارة بالطريقة 
ذة شرعًا  المتبعة عندنا االن ، محبَّ
ضير  من  هناك  وهل  ؟  واردة  أو 
في تكرار اإلستخارة مع التصدق 

لتوافق رغبة المستخير؟
 ، ًا  رج���اء  ب��ه��ا  ي��ؤت��ى   : ج���واب 
��ح  ت��رجُّ ال��ح��ي��رة ، وع����دم  ع��ن��د 
التأمل  بعد  االح��ت��م��االت  أح��د 
، وتكرار الخيرة غير  واإلستشارة 
 ، الموضوع  تبدل  مع  ااّل  صحيح 

ومنه التصدق ببعض المال. 
أسئلة حول الحيوانات

ال يجوز حبس الحيوان - مملوكًا 
كان أم غير مملوك- و تركه من 

دون طعام وشراب حتى يموت.

سؤال : هل تجوز مصارعة الديكة 
مالكي  موافقة  مع  والثيران 

الحيوانين على المصارعة؟
لم  ما  كراهة  تجوزعلى   : جواب 

تتسبب في تضييع المال. 

األحكام األخرى
الرافع  الحرج  حدُّ  هو  ما   : سؤال 
للحرمة ، وهل أن غالء الثمن مع 
أو  بصعوبة  ولو   ، عليه  القدرة 
بقرض ، يجعل الموضوع المحرم 

حرجيًا فيجوز شرعًا؟
جواب : يختلف الحال في ذلك ، 
والمعيار هو المشقة الشديدة 

التي ال تتحمل عادة.
سؤال : ما هو وزن الحمصة من 
الذهب  بأوزان  مقارنة  الذهب 
المثقال  من  الحاضر  عصرنا  فى 

أو الغرام؟
أربعة  من  جزء  الحمصة   : جواب 
المثقال  م��ن  ج���زءًا  وع��ش��ري��ن 

الصيرفى ومقداره معروف.

إخراج أفالم حول األنبياء واألئّمُة )عليهم االسالم(
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القرآن الكريم
كتاُب 

صالٍح وهداية..
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في ٢٢/

شعبان١438ه� الموافق ٢0١7/5/١9م :

ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ي��ق��ول 
اْل���ُق���ْرآِن  بِ��َح��ْب��ِل  ���ْك  : )َومَتَ���سَّ
ْم  َواْسَتْنِصْحُه َوَأِحلَّ َحاَلَلُه َوَحرِّ
ِمَن  َسَلَف  بِ��اَم  ْق  َوَص���دِّ َح��َراَم��ُه 
ْنَيا مِلَا  قِّ َواْعَترِبْ باَِم َمىَض ِمَن الدُّ احْلَ
َبِقَي ِمْنَها َفإِنَّ َبْعَضَها ُيْشبُِه َبْعضًا 
َها  َوُكلُّ ��ا  هِلَ بِ��َأوَّ اَلِح��ٌق  َوآِخ��َرَه��ا 
َأْن   ِ اْسَم اهللَّ ِم  َوَعظِّ ُمَفاِرٌق  َحائٌِل 
ِذْكَر  َوَأْكثِْر  َحقٍّ  َعىَل  إاِلَّ  َتْذُكَرُه 
َتَتَمنَّ  َوال  امْلَْوِت  َبْعَد  َوَما  امْلَْوِت 
َواْح��َذْر  َوثِيٍق  ٍط  ْ بِ��رشَ إاِلَّ  امْلَ��ْوَت 
لَِنْفِسِه  َصاِحُبُه  َيْرَضاُه  َعَمٍل  ُكلَّ 
َواْحَذْر  امْلُْسِلِمنَي  ِة  لَِعامَّ َوُيْكَرُه 
 ِّ ُك��لَّ َع��َم��ٍل ُي��ْع��َم��ُل بِ��ِه يِف ال��رسِّ

َوُيْسَتَحى ِمْنُه يِف اْلَعاَلنَِيِة(.
����ْك بِ��َح��ْب��ِل اْل���ُق���ْرآِن  )َومَتَ����سَّ
ْم  َواْسَتْنِصْحُه َوَأِحلَّ َحاَلَلُه َوَحرِّ

َحَراَمُه(
واع��ت��ص��م  أي   : ومت���س���ك 
النصح  اطلب  أي  واستنصحه 
منه، واملراد لزوم العمل به وقبول 
وان  بمواعظه  والعمل  نصائحه 

حييد  وال  وحرامه  بحالله  يلتزم 
والعظة  العربة  يأخذ  وان  عنها 
من احوال وعاقبة االمم السابقة 
اطاعوا  ملن  فالحهم  وع��وام��ل 
هالك  واسباب  تعاىل  اهلل  انبياء 
ون����زول ال��ع��ذاب االهل���ي عىل 
وعصت  مت��ردت  التي  االق���وام 
انبياء اهلل تعاىل وان يتأمل ويتدّبر 
يف ق��ص��ص ه���ذه االق����وام ف��إن 
رسد  كتاب  ليس  الكريم  القرآن 
االمم  قصص  وعرض  للتاريخ 
املاضية بل كتاب يراد منه اهلداية 
وان  ك��اف��ة،  للبرش  واالص���الح 
ما  خالهلا  من  نرى  مرآة  نجعله 
العذاب  من  املاضية  باالمم  حّل 
وظلمها  تكربها  بسبب  االهل��ي 

وعصياهنا هلل تعاىل والنبيائه..
االيات  من  الكثري  اشارت  وقد 

القرآنية اىل ذلك:
ٌة أُلْويِل  )َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ
ى( –  اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَ

يوسف 111-.

االي���ات  م��ن  ع��دي��د  يف  وورد 
)لعلهم  ب���  التعبري  ال��ق��رآن��ي��ة 
يعقلون(  )لعلهم  يتفكرون( 
وه��ك��ذا..  يفقهون(  )لعلهم 
لزوم  عىل  التأكد  من  ج��رى  مما 
القرآن  آيات  يف  والتدبر  التأمل 

الكريم...
كام ان هناك احاديث رشيفة تدعو 
والعمل  القرآن  دراسة  لزوم  اىل 
به وتعليمه، فقد ورد عن رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : 
وموت  السعداء  عيش  اردتم  ان 
احلرسة  ي��وم  والنجاة  الشهداء 
يوم  واهلدي  احلرور  يوم  والظل 
فانه  القرآن  ف��ادرس��وا  الضاللة 
كالم الرمحن وحرز من الشيطان 

ورجحان يف امليزان.
كالم  الكريم  القران  ان  وحيث 
مراد  معرفة  وألج��ل  تعاىل  اهلل 
ومقاصده  ومعانيه  الكالم  هذا 
هم  َم��ن  اىل  الرجوع  من  فالبد 
اهلل  اىل  املوصلة  القرآن  وسيلة 

تعاىل اال وهم النبي وآله االطهار 
لذلك ورد يف عدة احاديث لزوم 
معًا  والعرتة  القرآن  اىل  الرجوع 
اهلداية  حتصل  ال  دوهن��ام  وم��ن 
التي وردت يف عدد من  املرجوة 

االيات القرآنية.
 ) قِّ ْق باَِم َسَلَف ِمَن احْلَ )َوَصدِّ

ق بام سلف من احلق  أي ان يصدِّ
من  الكريم  ال��ق��رآن  حكاه  مم��ا 
واحوال  املاضية  القرون  احوال 
منه  ليصبح  اممهم  مع  االنبياء 

االعتبار. 
القرآن عن  التي ذكرها  فاحلقائق 
ومصري  السالفة  االقوام  حاالت 
االلتفات  ينبغي  املاضية  االم��م 
اليها والتدّبر فيها وكسب العربة 
منها واحلركة يف طريق هذه العرب 
مصري  من  املستوحاة  والدروس 

تلك االقوام..
مِلَا  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َمىَض  باَِم  )َواْعَترِبْ 
َبِقَي ِمْنَها َفإِنَّ َبْعَضَها ُيْشبُِه َبْعضًا 
َها  َوُكلُّ ��ا  هِلَ بِ��َأوَّ اَلِح��ٌق  َوآِخ��َرَه��ا 

25

20
17

يار
ا

10

م��ن كتاب ألمير المؤمنين )عليه الس��الم( الى الحارث يوصيه بالتمس��ك بالقرآن وذكر الموت 
ونصائح اخ��رى عظيمة، وهي تمثل دورة كاملة في علم االخالق بش��كل مضغوط وتتضمن ثالث 

وثالثين توصية اخالقية ودينية في عبارات موجزة وبليغة.



َحائٌِل ُمَفاِرٌق(
بقي  ما  تعرف  ان  اردت  اذا  أي 
املستقبل  يف  واحواهلا  الدنيا  من 
فكام  منها،  مىض  ما  اىل  فانظر 
حاله  عىل  يبق  مل  منها  املايض  ان 
الدنيا  ان  وكام  املستقبل  كذلك 
أهلكت اهلها وأفنت من اعتمد 
فكذلك  السالفة  االيام  يف  عليها 
حاهلا فيام بقي منها، وآخر الدنيا 
والتنّكر  التغيري  يف  بأوهلا  الحق 
)التاريخ  آخر  وبتعبري  والفناء.. 
االص���ول  وان  ن��ف��س��ه(  ي��ع��ي��د 

مسرية  عىل  احلاكمة  والقواعد 
واحل��ارض  منه  امل��ايض  التاريخ 
هذه  ذكر  كام  واح��د،  واملستقبل 
املؤمنني  ام��ري  االم���ام  احلقيقة 
)عليه السالم( بقوله : )ان الدهر 
جيري بالباقني كجريه باملاضني(.

)عليه  يشري  اجلملة  ه��ذه  ويف 
الدهر  ح���وادث  اىل  ال��س��الم( 
اآلف���ات  قبيل  م��ن  وال���زم���ان، 
وال���ب���الي���ا، ح����االت ال��ن��ج��اح 
واالخ���ف���اق وم���وت االع���زاء 
واالحبة وقساوة الدهر ومصائبه 

ونوائبه.
ون��س��ت��وح��ي م��ن جم��م��وع ه��ذه 
تصّفح  اذا  االنسان  ان  الكلامت 
البرشية يف  متّر هبا  التي  احلوادث 
العامل وعرف االصول االساسية 
تاريخ  البرش مع مطالعة  يف حياة 

يكشف  فسوف  السابقة  االقوام 
التي  االح���داث  طبيعة  ه��ي  م��ا 
سيمرُّ هبا حاال ومستقبال ً ولكن 
بشكل امجايل ال تفصييل وحياول 
نتائج  من  استفادته  خ��الل  من 
له  يكون  ان  السابقة  احل��وادث 
االح��داث  مع  وتعامل  سلوك 
يناسبها بحيث يتجاوزها بنجاح.

َها َحائٌِل ُمَفاِرٌق( )َوُكلُّ
واحلائل : هو اليشء الذي حيجب 
بمعنى  وت��أيت  شيئني  بني  ويقع 
العبارة  ويف  والتبديل،  التغيري 

اعاله وردت باملعنى الثاين يعني 
ان نِعم الدنيا دائاًم يف حال التغيري 

والتبديل.
إاِلَّ  َتْذُكَرُه  َأْن   ِ اهللَّ اْسَم  ِم  )َوَعظِّ
َوَما  امْلَْوِت  ِذْكَر  َوَأْكثِْر  َحقٍّ  َعىَل 
إاِلَّ  امْلَْوَت  َتَتَمنَّ  َوال  امْلَْوِت  َبْعَد 
عن  كناية  َوثِ��ي��ٍق(وه��و  ٍط  بِ���رَشْ
واحللف  القسم  م��ن  االح���رتاز 
احلق  م��ورد  غ��ري  يف  تعاىل  ب��اهلل 
م��ورد  غ��ري  يف  ب��ه  تقسم  ال  أي 
العوام  اكثر  يفعله  كام  ال��رضورة 
حيث ان اسم اجلاللة عىل طرف 
لسانه )كام يقولون( فيحلف باهلل 
صادقًا وكاذبًا عند الرضورة ويف 
يكرر  بل  اجلزئية  التافهة  االمور 
كالم  ويف  مرات  عدة  به  القسم 
بالذات  استهانة  يعترب  مما  واحد 
العوام  بعض  نرى  بل  املقدسة 

هبا  لريبح  سلعة  عىل  باهلل  يقسم 
كاذبًا  يكون  وتارة  دنانري  بضعة 
اهون  الصدق  ويف  صادقًا  وتارة 
باهلل  يقسم  حينام  املشكلة  ولكن 
كاذبًا وألجل متاع الدنيا الفانية..
وع��دم  امل��وت  ذك��ر  م��ن  ويكثر 
الغفلة عنه وان اجله غري معلوم 
له ويذكر ما بعد املوت من القرب 
ترغيب  ذل��ك  ف��ان يف  واالخ���رة 
الدنيا  يف  وت��زه��ي��د  االخ���رة  يف 
املعايص  ع��ن  وزاج���ر  وواع���ظ 
والتعلق واحلب للدنيا ويبعد عن 

عىل  والتكالب  والظلم  االهواء 
وجيعل  والبخل  واحلرص  الدنيا 
للتزّود  اس��ت��ع��داد  يف  االن��س��ان 

لالخرة..
وآله  عليه  اهلل  )صىل  عنه  وورد 
املوت  ذكر  من  )اكثروا  وسلم(: 
يف  ويزهد  الذنوب  يمحص  فانه 

الدنيا(.
وال��غ��رض م��ن ذك��ر امل��وت هو 
بالتوبة  له  واالستعداد  التهيؤ 
واالعامل الصاحلة واداء احلقوق 
سواء أكانت هلل تعاىل ام للعباد.. 
باخلضوع  ت��ع��اىل  هلل  وال��ت��وج��ه 
واخل���ش���وع وع����دم االن��ش��غ��ال 

بالدنيا..
ٍط  ْ بِ��رشَ إاِلَّ  َت  امْلَ���وْ َتَتَمنَّ  )َوال 

َوثِيٍق(
ان  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  هنى 

وثيق  ب��رشط  اال  امل��وت  يتمنى 
الصاحلة  االعامل  عن  كناية  وهو 
وطاعة اهلل تعاىل وواليته ووالية 
ذلك  ب��دون  متنيه  ف��ان  اول��ي��ائ��ه 
بأن من طلب شيئًا  سفه ومحق.. 
بالتوجه لالخرة  له وذلك  يعمل 

وتفريغ القلب هلمها وعملها..
)َواْحَذْر ُكلَّ َعَمٍل َيْرَضاُه َصاِحُبُه 

ِة امْلُْسِلِمنَي( لَِنْفِسِه َوُيْكَرُه لَِعامَّ
نّظم االمام )عليه السالم( وصايا 
املسلم  بني  الروابط  يف  اجتامعية 
وسائر اخوانه وابناء نوعه وحّذر 
سائر  يكره  ب��ام  االستئثار  ع��ن 

الناس ويرّضهم وعن النفاق..
حسن  ت��ع��رف  ان  اردت  ف���اذا 
فانظر  غريك  يف  وصحته  العمل 
اليه فان كان الفاعل يرضاه لنفسه 
فال  املسلمني  من  لغريه  ويكرهه 
املسلم  وذلك  فافعله  وااّل  تفعله 
عىل  دائ���اًم  الغري  يرجح  امل��ؤم��ن 
نفسه بمعنى انه اذا دار االمر بني 
ان يكون النفع عائدًا اىل شخصه 
املسلمني  ع��ام��ة  اىل  وال����رض 
العموم  اىل  سيتوجه  وبالعكس 
ويفعل ما يكون نفعه عامًا ويرتك 
وحمصل  كذلك،  رضه  يكون  ما 
ان  ينبغي  ان االنسان  الكالم هو 
ما  ال  للناس  انفع  هو  ما  يفعل 
هو انفع لشخصه ولو كان مرضًا 

لغريه.
يرىض  ان  جيب  املؤمن  فاالنسان 
وال  لنفسه  يرضاه  ما  لالخرين 
يرضاه  ال  م��ا  لالخرين  ي��رىض 
يفرق  ال  اجلهة  هذه  ومن  لنفسه 
بني مصلحته ومصلحة االخرين 
وخ��س��ارة  خ��س��ارت��ه  ب���ني  او 

االقربني..
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الشيخ الكربالئي 
يتناول المبادئ 

األساسية للنظام 
اإلسالمي في التعايش 

السلمي بين أفراد 
المجتمع  

اهي���ا االخ�����وة واالخ�����وات 
اىل  الثانية  اخلطبة  يف  نتعرض 
انظمة  م��ن  مهم  ن��ظ��ام  ب��ي��ان 
التعايش  كيفية  يف  االس���الم 
االج��ت��امع��ي ال��ص��ح��ي��ح مع 
ان  سبق  حيث  االخ��ري��ن.. 
يف  االنفاق  نظام  اىل  تعرضنا 
العشائر،  نظام  ثم  االس��الم 
كيفية  نظام  اىل  نتعرض  واالن 
الصحيح  االجتامعي  التعايش 
وجهة  بحسب  االخرين  مع 
النظر  ووجهة  االس��الم،  نظر 

االنسانية.
الشك ان كل فرد وكل جمتمع 
االجتامع  اىل  رضورية  بحاجة 
ألنه  االخرين،  مع  والتعايش 
جمتمع  او  فرد  لكل  يمكن  ال 
وجوده؛  بمقومات  ينهض  ان 
مع  التعايش  خ��الل  م��ن  اال 
حاجة  وه��ن��اك  االخ���ري���ن، 
االجتامعي  للتعايش  رضورية 
ينّظم  ان  والبد  االخرين  مع 
ه���ذا ال��ت��ع��اي��ش االج��ت��امع��ي 
وقواعد  وأسس  مبادئ  وفق 
بحيث  العالقات  هذه  تنظم 
ي��س��ت��ج��اب م��ن��ه��ا احل��اج��ة 

سرية  م��ع  وتتسق  الفطرية، 
نفسه  ال��وق��ت  ويف  العقالء، 
يستقر املجتمع ويسعد وتنتظم 
اموره بعيدًا عن تسلط االنانية 
والغريزة الشخصية واملصالح 
ذلك  وغري  الضّيقة،  االنانية 
من االمور االنسانية التي هتدد 
االجتامعية  العالقات  سالمة 

وهتدد استقرار املجتمع.
مع  يعيش  ت��ارة  االن��س��ان  ان 
اشخاص يتفقون معه يف اللون 
وأحيانًا  وامل��ذه��ب،  واللغة 
يعيش مع آخرين خيتلفون معه 
يف الرأي والدين واللغة وغري 

ذلك من االمور.. 
التي  واألسس  املبادئ  هي  ما 
تتفق  التي  و  االسالم  وضعها 
العقالء،  وس��رية  الفطرة  مع 
التي  االن��س��ان��ي��ة  واحل���اج���ة 
الصحيح  للتعايش  وضعها 

والسلمي مع االخرين.
فهمناها  ان  م��ب��ادئ  ل��دي��ن��ا 
ان  امكن  تطبيقها؛  واستطعنا 
صحيحة  ع��الق��ات  نضمن 
والسعادة  االستقرار  ونضمن 

للفرد واملجتمع.

النظرة  طبيعة  االول:  املبدأ 
العقائدية لآلخر:

يف  االخ��ر  معي  يشرتك  ت��ارة 
والعقيدة  وال��ل��ون  السكن 
معي  خيتلف  وت��ارة  وامل��ب��دأ، 
فاذا  االم��ور..  هذه  بعض  يف 
كانت النظرة العقائدية لآلخر 
يل  يمكن  حينئذ  سليمة؛  نظرة 
تربطه  وجمتمعًا  ف��ردًا  اقيم  ان 
وسليمة  صحيحة  ع��الق��ات 
خالهلا  من  اضمن  االخر  مع 
االزدهار واالستقرار أال وهي 
نظرة االنتامء اىل وحدة االصل 

االنساين.
نحتاجها  مهمة  هذه  اخ��واين 
مع  ونحتاجها  بلدنا  يف  نحن 
بتأمل وبتمّعن  انظروا  البقية.. 
القرآنية  اآلي���ات  بعض  اىل 
الكريم  ال��ق��ران  يؤكد  حيث 
)َيا  تعاىل:  قال  املبدأ،  عىل هذا 
الَِّذي  َربَُّكْم  ُقوا  اتَّ النَّاُس  ا  َ َأهيُّ
َواِح���َدٍة  َن��ْف��ٍس  ِم��ْن  َخَلَقُكْم 
َوَب��ثَّ  َزْوَج��َه��ا  ِمْنَها  َوَخ��َل��َق 
 – َونَِساًء(  َكثرِيًا  ِرَجااًل  ِمْنُهاَم 

النساء1-.
انتم اهيا االفراد الذين ختتلفون 

يف اللون ويف اللغة ويف القومية 
نظرة  ه��ي  م��ا  اجل��ن��س  ويف 
االخ��ر،  البعض  اىل  بعضكم 
هذا  اىل  ان��ظ��ر  ان  جي��وز  ه��ل 
اللون  يف  معي  خيتلف  ال��ذي 
نظرة  اللون  اسود  يكون  كأن 
وازدراء..  وهل جيوز  احتقار 
قومية  اصحاب  اىل  ينظر  ان 
واحتقار  ازدراء  نظرة  اخرى 
الكريم  القران  واستعالء.. 
ال��ن��اس كلكم  ي��ا اهي��ا  ي��ق��ول 
خلقتم من نفس واحدة ولكم 
هو  انام  والتاميز  واح��د،  اصل 
تعاىل..  هلل  والعبودية  بالتقوى 
)َيا   : اخ��رى  آي��ة  يف  الحظوا 
ِمْن  َخَلْقَناُكْم  إِنَّا  النَّاُس  ��ا  َ َأهيُّ
ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر 
َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل 
– احلجرات  َأْتَقاُكْم(   ِ اهللَّ ِعْنَد 

.-13
او  اجلنس  يف  االختالف  هذا 
االمور  او  القومية  او  اللون 
ه��ي حلكمة ال  ان��ام  االخ���رى 
البعض  ان  ال  آخ���ر..  ل��يشء 
القومية  او  ال��ل��ون  بسبب 
يفضل  اجل��ن��س  او  اللغة  او 
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت في الصحن 

الحسيني الشريف في 22 شعبان 1438هـ الموافق 2017/5/19م، تحدث في خطبته قائال:            



االخر.. فلذلك البد ان تكون 
وكيف  نتعامل؟  كيف  نظرتنا 
ننظر اىل االخرين ممن خيتلفون 

معي؟
اىل  وان��ظ��ر  ات��ع��ام��ل  ان  ع��يّل 
االخ���ري���ن ن��ظ��رة االح����رتام 
الكرامة  وح��ف��ظ  وال��ت��ق��دي��ر 
معي  اختلفوا  وان  هل���ؤالء، 
مجيعًا  ألننا  االم���ور  ه��ذه  يف 
والحظوا  واح��د..  اصل  من 
امري  عن  وردت  التي  الوصية 
يف  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني 
كيفية  يف  االشرت  ملالك  عهده 
ينبعث  الذي  القلبي  التعامل 
مع  االجتامعية  املعارشة  منه 
قلبك  )واش��ع��ر  االخ��ري��ن: 
هلم  واملحبة  للرعية  ال��رمح��ة 
صنفان  فإهنم  هبم..  واللطف 
نظري  او  الدين  يف  لك  اخ  اما 

لك يف اخللق(.
فرد  كل  إشعار   : الثاين  املبدأ   

باحلاجة لآلخر:
جمتمع  ك��ل  ب��ل  ان��س��ان  فكل 
حيقق  ان  يمكن  ال  ب���رشي 
م��ق��وم��ات ع��ي��ش��ه وت��ط��وره 
تلبية  خالل  من  اال  وديمومته 
احتياجاته من اآلخر.. فهو ال 
يملك القدرة مهام عمل وكان 
البرشية  االم��ك��ان��ات  م��ن  ل��ه 
اغ��راض��ه  حيقق  ان  وامل��ادي��ة 

حياته،  ومقومات  واه��داف��ه 
االجتامع  من  لإلنسان  فالبد 
ضمن  االخ��ر  مع  والتعايش 
التبادل  عملية  تنظيم  قوانني 
حقوق  حتفظ  بصورة  املنفعي 
البعض  جتعل  وال  اجلميع 
منه  سالبًا  اآلخر  عىل  يتجاوز 

حقه ومنافعه.
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  ق��ال 
من  لكم  البد  )إنه   : السالم( 
يستغني  ال  اح��دًا  ان  الناس، 
والناس  حياته،  الناس  عن 

البد لبعضهم من بعض(.
بوجود  االن��س��ان  ش��ع��ور  ان 
لآلخرين  له  رضوري��ة  حاجة 
معهم  االتساق  حي��اول  جيعله 
صحيح  اجتامعي  نظام  ضمن 

حيفظ للجميع حقوقهم.
لآلخر  احل��ب  الثالث:  املبدأ 

ونزع االنانية :
استطاع  اذا  م��ّن��ا  واح���د  ك��ل 
بمقدار ما،ان ينزع االنانية من 
عالقاته  يف  اكثر  يربح  نفسه 
نفسه  وي��ن��ف��ع  االج��ت��امع��ي��ة 
وجمتمعه اكثر، وبمقدار ما فيه 
من صفات االنانية يرض نفسه 

ويرض جمتمعه اكثر. 
وصيته  يف  املؤمنني  امري  يضع 
السالم(  )عليه  احلسن  لولده 
للتعايش  الصحيحة  املوازين 

فيقول  اآلخرين  مع  والتعامل 
)عليه السالم(: )َيا ُبَنيَّ اْجَعْل 
َوَبنْيَ  َبْيَنَك  ِفَيام  ِميَزانًا  َنْفَسَك 
َغرْيَِك، َفَأْحبِْب لَِغرْيَِك َما حُتِبُّ 
َتْكَرُه  َما  َلُه  َواْك��َرْه  لَِنْفِسَك، 
َأْن  حُتِبُّ  اَل  َكاَم  َتْظلِمْ  َواَل  هَلَا، 
َأْن  حُتِبُّ  َكاَم  َوَأْحِسْن  ُتْظَلَم، 
ِمْن  َواْسَتْقبِْح  إَِلْيَك،  َسَن  حُيْ
َنْفِسَك َما َتْسَتْقبُِحُه ِمْن َغرْيَِك، 
َتْرَضاُه  باَِم  النَّاِس  ِمَن  َواْرَض 
َما  َتُقْل  َواَل  َنْفِسَك،  ِمْن  ْم  هَلُ
تْعَلُم،  َما  َق��لَّ  َوإِْن  َتْعَلُم  اَل 
ُيَقاَل  َأْن  حُتِبُّ  اَل  َما  َتُقْل  َواَل 
اإْلِْعَجاَب  َأنَّ  َواْع��َل��ْم،  َل��َك. 
ْلَباِب.  ُاأْلَ َوآَفة  َواِب،  الصَّ ِضدُّ 
َتُكْن  َواَل  َكْدِحَك،  يِف  َفاْسَع 

َخاِزنًا لَِغرْيَِك..(
ف��ال��دي��ن االس���الم���ي وض��ع 
االس���س وامل��ب��ادئ ألص��ول 
الناس بام يضمن  املعارشة بني 
بينهم،  فيام  العالقات  حسن 
عن  بعيد  ملجتمع  وي��ؤس��س 

االحقاد والتناحر والرصاع.
قواعد  حت��ري   : الرابع  املبدأ 
والقسط  واالن��ص��اف  العدل 

والعفو والصفح:
معرض  واملجتمع  االن��س��ان 
ألس��ب��اب ع��دي��دة م��ن ان��واع 
الدينية  املختلفة..  ال���رصاع 
واالج��ت��امع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة،ل��ل��ت��ن��اح��ر 
وال����ت����ح����ارب وال������رصاع 
وال��ع��داءات واالح��ق��اد، ومل 
وض��ع  ع��ن  االس����الم  يغفل 
االمارة  للنفس  وكوابح  قيود 
الشيطان  وتسويالت  بالسوء 
الظروف  ه��ذه  حصول  عند 
ب��ني االن��س��ان واخ��ي��ه وب��ني 
قواعد  فجعل  املجتمعات.. 
واالنصاف  والقسط  العدل 
منظمة  والتسامح  وال��ع��ف��و 
اآلخرين  مع  التعامل  لطبيعة 
من  النمط  هذا  حصول  عند 

ا  َ َأهيُّ )َيا   : تعاىل  قال  العالقة.. 
 ِ هلِلَّ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ
ُكْم  ِرَمنَّ جَيْ َوال  بِاْلِقْسِط  ُشَهَداَء 
َتْعِدُلوا  َأالَّ  َع��ىَل  َق��ْوٍم  َش��َن��آُن 
لِلتَّْقَوى..(  َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا 

– املائدة 8- .
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام��ري  وق���ال 
 َ اهللَّ )َأْن���ِص���ِف   : ال���س���الم( 
َنْفِسَك  ِمْن  النَّاَس  وَأْنِصِف 
َلَك  وَمْن  َأْهِلَك  ِة  َخاصَّ وِمْن 
َفإِنََّك   ، تَِك  َرِعيَّ ِمْن  َهًوى  ِفيِه 
َظَلَم  وَمْن   ، َتْظِلْم  َتْفَعْل  إاِلَّ 
ُ َخْصَمُه ُدوَن  َكاَن اهللَّ  ِ ِعَباَد اهللَّ

ِعَباِدِه (.
النفس  تطهري   : اخلامس  املبدأ 
م���ن ال��ن��ظ��رة االس��ت��ع��الئ��ي��ة 

واالزدراء لآلخرين:
فإن بعض االفراد واملجتمعات 
ترى نفسها أعىل مرتبة ورقيًا، 
وتنظر لغريها بازدراء واحتقار 
واستعالء، وينبع ذلك ملا تراه 
– بحسب نظرها- تفوق ومتّيز 
ليس  ولكن  االخ��ري��ن،  ع��ىل 
وفق املعايري الصحيحة للتمّيز 
اجلنس  يف  ال��ت��ف��وق  ك��ن��ظ��رة 
واملعتقد  والديانة  والقومية 
التقنيات  او  القوة  او  والقبلية 
يؤسس  مم��ا  ذل����ك..  ون��ح��و 
التناحر  تثري  عالقات  لنمط 
واالزم��ات وال��رصاع، وتولد 
والبغض  الكراهية  مشاعر 
للتعايش  اآلخر  قبول  وعدم 

معه.
نظرة  نظرتنا  تكون  ان  الب��د 
م��ب��ن��ي��ة ع���ىل ه���ذه امل���ب���ادئ، 
حفظناها  ان  امل��ب��ادئ  وه��ذه 
تطبيقها  ونحاول  وفهمناها 
االجتامعية  العالقات  جمال  يف 
م���ع االخ���ري���ن؛ ام��ك��ن ان 
ويزدهر  املجتمع  ام��ر  ينتظم 
السعادة  منه  وتنشأ  ويستقر 

واالستقرار.
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للعتبة  الرشعي  املتويل  افتتح 
سامحة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد 
يف  للعمليات  الثالثة  الصالة 
مستشفى سفري االمام احلسني 
اجل��راح��ي،  ال��س��الم(  )عليه 
يف  الطبي  بالواقع  للنهوض 
خالل  م��ن  املقدسة   ك��رب��الء 
توفري االجهزة الطبية احلديثة، 
يستقبل  املستشفى  ان  علام 
حمافظات  خمتلف  من  املرىض 
العراقية و يقدم مجيع اخلدمات 

الطبية جمانًا.
وقال سامحة الشيخ الكربالئي 
العمليات  صالة  افتتاح  اثناء 
من  علمت  ك��ام   « اجل��دي��دة: 
وربام   %25 نسبة  بان  االخوة 
جترى  الذين  املرىض  من  اكثر 
خارج  من  هم  العمليات  هلم 
عىل  ي��دل  مما  كربالء  حمافظة 
الطبية  اخلدمات  مستوى  ان 

اإلم��ام  سفري  املستشفى  يف 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه  ال��س��الم( 
اجلراحي  ارتقت و بدأ املرىض 
يقصدوها من مدن وحمافظات 
اخ���رى وي��ل��ج��أون هل��ا  وان 
جتري  التي  النوعية  العمليات 
عمليات  السفري  مستشفى  يف 

تكون كلفتها خارج املستشفى 
امل��رىض  فبعض  عالية  كلفة 
وغريها  ب��ريوت  اىل  يذهبون 
كلفة  وت��ك��ون  ال����دول  م��ن 
العملية فقط يف بعض االحيان 
دوالر   )  6000 اىل)  تصل 
العالج  تكاليف  إىل  إض��اف��ة 

مستشفى  يف  بينام  وامل��ب��ي��ت 
بكلفة  العملية  جترى  السفري 
عدد  ان  مضيفا  جمانية   شبه 
االشهر  اح��د  يف  العمليات 
 )  1000 اك��ث��ر)  اىل  وص���ل 
مع  مقارنتها  وبعد  عملية  
عدد العمليات يف املستشفيات 

g لمستشفى سفير اإلمام الحسين
اكثر من) 1000( عملية في الشهر 

العطاء الحسيني

من مختلف محافظات العراق و يفتتح صالة العمليات الثالثة
االحرار: حسني نرص ..تصوير صالح السباح 
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نسبة  ان  ن��ج��د  االخ������رى 
الرغم  عىل  عالية  العمليات 
للعمليات  صالتني  وجود  من 
العمليات  ان  مبينا   ف��ق��ط 
بعض  دوام  بعد  ما  اىل  تستمر 
الثانية  الساعة  وحتى  االطباء 
االحيان  بعض  يف   ً ليال  عرش 
بأجور  يتم  ه��ذا  ال��واق��ع  ويف 
الذين  االطباء  قبل  من  قليلة 
العمليات«، معربًا عن  جيرون 
املنحى  هذا  وفق  »السري  أمله 
اخلدمات  هذه  بمثل  والقيام 
االطباء  االخ��وة  لكل  الطبية 
والكوادر التمريضية مما يشكل 
الطبية  اخل��دم��ات  يف  ط��ف��رة 
نشكر  وهنا  املدينة،  ه��ذه  يف 
االخوة  وكافة  الطبية  الكوادر 
بارتقاء  اخلدمة  الذين سامهوا 
الطبية بحيث وّفروا الدافع لنا 

إلنشاء صالة عمليات ثالثة«.
م���ن ج��ه��ت��ه ب���ني ال��دك��ت��ور 
عام  مدير   – املوسوي  صباح 
اليوم  ترشفنا  كربالء:  صحة 
سفري  مستشفى  اىل  باحلضور 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
اجلراحي حلضور حفل افتتاح 
صالة العمليات الثالثة  لتقديم 
للمرىض  العالجية  اخلدمات 
من كربالء ومن كافة حمافظات 
الزخم  شاهدنا  بعدما  العراق 
ال��ك��ب��ري م���ن امل�����رىض عىل 
وبنسبة  ال��س��ف��ري   مستشفى 
توّسع  عىل  ي��دل  وه��ذا  كبرية 
الناجحة  الطبية  اخل��دم��ات 
وايضًا  املستشفى  تقدمها  التي 
تكون  التي  العمليات  اج��ور 
رمزية وهناك كادر متخصص 

ومالكات طبية متميزة«.
وأضاف ان »املستشفى تسعى 
أيضًا إلجراء عمليات جراحية 
الرسمي،  ال��دوام  بعد  حّتى 

لتخفف  ايضًا  رمزية  وبأجور 
نصب  وتم  املرىض  كاهل  عن 
احلىص  لتفتيت  جديد  جهاز 
احلىص  ويفتت  يعالج  وه��و 
ض��م��ن ج��ل��س��ات م��ع��دودة 
وخيرج املواطن اىل بيته بدون امل 
وبدون عملية وال مضاعفات  
يف  اجللسات  تكلفة  ان  حيث 
تصل  اخلارج  يف  املستشفيات 
للجلسة  دوالر   )  1000 اىل) 
الواحدة، بينام هنا خالل دقائق 
هذه  يأخذ  املستشفى  هذه  يف 
بأجور  متابعته  ويتم  اخلدمة 
ان  مبينا   زه��ي��دة«،  رم��زي��ة 
املستشفى رغم صغر مساحتها 
تكاد  خدمات  تقّدم  اهن��ا  اال 
منها  اكرب  مستشفيات  توازي 
صحة  ك��دائ��رة  ونحن  بكثري 
بمستشفى  نفتخر  ك��رب��الء 
ان  باعتبار  اجلراحي  السفري 
إجراؤها  يتم  التي  العمليات 
وحفزت  ناجحة  جتربة  تعّد 
بمثل  للتعامل  الصحة  وزارة 

هكذا مستشفيات».
الشيخ  »سامحة  ان  وأض��اف 
ال��ك��رب��الئ��ي ط����رح ف��ك��رة 
الطبية(،  العاصمة   � )كربالء 
كدائرة  منهجنا  سيكون  وهذا 
صحة كربالء ان تكون كربالء 
يقصدها  الطبية  للعلوم  مدينة 
بني  التعاون  بفضل  امل��رىض 
والعتبة  كربالء  صحة  دائ��رة 
املجال  يف  املقدسة  احلسينية 
ال��ط��ب��ي وت��ق��دي��م اخل��دم��ات 
ان  ون��أم��ل  للمرىض  الطبية 
اخلطة  ه��ذه  من  ج��زءًا  نكون 
الشيخ  سامحة  اطلقها  التي 
كربالء  لتكون  ال��ك��رب��الئ��ي 
وقبلة  اهلل  عبد  ايب  لزوار  قبلة 

للتطبيب والعالج«.
فيام أوضح احلاج خضري ياس 

االداري  امل��ع��اون  خ��ض��ري، 
مل��س��ت��ش��ف��ى س��ف��ري اإلم����ام 
أنه  السالم(«  )عليه  احلسني 
افتتاح صالة عمليات  »تم  قد 
السفري  مستشفى  يف  ثالثة 
اجلراحي وذلك للزخم الكبري 
حيث  االطباء  عىل  للمرىض 
بعض  يف  العمليات  تستمر 
ال�  الساعة  حوايل  اىل  االحيان 
«،  مبينا ان »صالة  ) 12( لياًلً
)ستالس ستيل( كلفت حوايل 
حيث  م��ن  دوالر(  )مليون 
كاملة  وجت��ه��ي��زاهت��ا  ال��ص��ال��ة 
املرىض  اعداد  تستوعب  حتى 
وبوقت قيايس، وتتميز الصالة 
بجدار مضاد للبكترييا، حيث 
معدودة  بدقائق  تعفريها  يتم 
ويتم ممارسة العمليات بصورة 
بانشاء  قامت  حيث  مستمرة 
سيمنز  رشك��ة  الصالة  ه��ذه 
وبضامن  عاملي  مستوى  وعىل 

)5( سنوات للصالة«.
»جهاز  ان  إىل  خضري  ويلفت 
النوع  من  هو  احلىص  تفتيت 
وولف(   ( رشكة  من  احلديث 
اجلهاز  هذا  ان  حيث  االملانية 
قليل  االش��ع��اع  ف��ي��ه  ي��ك��ون 
او  امل��ري��ض  ع��ىل  ي��ؤث��ر  وال 
وان  العامل  الطبي  ال��ك��ادر 
جترى  التي  العمليات  اكثر 
هي  ال��س��ف��ري  مستشفى  يف 

عمليات  من  نوعية  عمليات 
تبديل املفصل وقص وتصغري 
املعدة وعمليات اخرى صعبة 
وصعبة  معقدة  عمليات  فهي 
العمليات  من  الكثري  وهناك 
بقية  من  احالتها  يتم  الصعبة 
مستشفى  اىل  امل��ح��اف��ظ��ات 
هذه  وك��ل  اجل��راح��ي  السفري 
العمليات تكون باجور رمزية 

زهيدة شبه جمانية«.
الرشيفي،  ليث  الدكتور  أما 
ففقد  اخ��ت��ص��اص  ج�����راح 
تعد  التجربة  »ه��ذه  ان   : قال 
استثنائية عىل املستوى للعاملي 
الصاالت  وبعدد  احلجم  هبذا 
القليل وبزخم العمليات حالة 
تعترب نادرة جدًا، حيث توفرت 
العوامل لنصل اىل هذه املرحلة 
حيث ان املستشفى جتدها دائاًم 
جترى  الذين  باملرىض  ممتلئة 
رمزية  وبأجور  عمليات  هلم 
وهو ما ال جتده يف املستشفيات 

األخرى«.
هبذا  »مستشفى  ان  وأض��اف 
األعداد  وهبذه  الصغري  حلجم 
تعد  امل����رىض  م���ن  ال��ك��ب��رية 
وإجراء  رعايتهم  تتم  إذ  نادرة 

العمليات اجلراحية هلم«.

العطاء الحسيني
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مدينة ابي االحرار علية السالم الزراعية
في العتبة الحسينية 

المقدسة تعلن 
حصاد )2000( دونم من 

الحنطة والشعير 
االحرار: حسني نرص / تصوير امحد القرييش 

العطاء الحسيني
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تعتبر مدينة ابي االحرار )عليه السالم(  
الزراعية  من المشاريع المهمة في 

العتبة الحسينية المقدسة من حيث 
االنتاج الزراعي والحيواني، وقد نجحت 
جديدا بزراعة وحصاد الحنطة والشعير 

بأحدث االجهزة المتطورة من حيث 
السقي والحصاد، كما أنها أعلنت 
حصادها  لمساحة  )2000( دونم من 

الحنطة والشعير  بتاريخ  )2017/5/16 م(  
من اجل تسويقها الى سايلو كربالء 

لتزويد مخازن الدولة بمادة الدقيق.

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

املوضوع  اكثر عن  ولتفاصيل 
اخلبري  االح���رار  جملة  التقت 
عوز  عدنان  احلاج  الزراعي  
عىل  العام  املرشف  الشمري، 
الزراعية  التنمية  مشاريع 
احلسينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع��ة 
قائاًل:  حتدث  حيث  املقدسة، 
»ان مدينة ايب االحرار الزراعة 
للعتبة  املهّمة  املشاريع  احدى 
بمساحة  املقدسة  احلسينية 
دونم   )5500( ل�  تصل  كلية 
 2800  ( منها  املستصلح  و 
كافة  استغالل  وت��م  دون��م   )
التي تم استصالحها  املساحة 
وت���م م��ف��احت��ة م��ع��ايل وزي��ر 
باستحصال  املائية  امل���وارد 

للبدء  االستثنائية  املوافقات 
املساحة  استصالح  بعملية 
ولدينا   ، االرض  من  املتبقية 
تم  دون���م(   100( مساحة 
الربسيم  بمحصول  زراعتها 
ل��غ��رض ت��وف��ري االع����الف 
متت  كام  واألغ��ن��ام،  لألبقار 
زراعة مساحة اخرى بأشجار 
العنجاص  من  احلمضيات  
وال��ع��رم��وط وك��ذل��ك بعض 
ذات  املركبة  السدر  اصناف 
انواع  وبعض  اجليدة  النوعية 
احلمضيات، وسميت ببستان 
)عليها  ال���زه���راء  ال��س��ي��دة 

السالم(«. 
»بالنسبة  ح��دي��ث��ه،  وت��اب��ع 

أيب  مدينة  يف  احلصاد  حلملة 
بارشنا  ال��زراع��ي��ة   االح���رار 
ب��ح��ص��د احل��ن��ط��ة وال��ش��ع��ري 
التابعة  امل��ت��ط��ورة  ب���اآلالت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
اىل  التسويق  عملية  وب��دأت 
عند  ظهر  وقد  كربالء  سايلو 
الفحص  ل���دى  االس���ت���الم 
من  انه  للمحصول  املختربي 
ان  مضيفًا  االوىل«،  الدرجة 
»أول حصاد للمدينة جتاوز ال� 
) 100 ( طن والكمية املتوقعة 
ك��إن��ت��اج ل��ل��دون��م ال��واح��د 
 ، ال��واح��د(  )ال��ط��ن  يتجاوز 
وهذا يعترب انتاج جيد بالنسبة 
املياه  ذات  املاحلة  ل��ألرايض 

يف  كانت  إهنا  علام  اجلوفية،  
السابق عبارة عن هور يسمى 
ان��ه تم  ال��ك��رط��ة( اال  )ه��ور 
العتبة  قبل  من  استصالحه 
بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
وقد  املائية،  املوارد  وزارة  مع 
طائلة  مالية  مبالغ   رصف  تم 
والتسوية  التعديل  لعملية 
أنه  إال  احلقلية  املبازل  وشق 
أثمر عن حتسني الرتبة وزيادة 

االنتاج الزراعي«.
»دور  ان  الشمري  وأض��اف 
دائرة املوارد املائية  يف حمافظة 
كربالء املقدسة دور بّناء حيث 
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العطاء الحسيني

هو  امل��رشوع  يف  نعانيه  ما  ان 
وبالتايل  اجلوفية  املياه  ارتفاع 
مضختني  ب��ج��ل��ب  ق���ام���وا 
كل  طاقة  عمالقة  صاروخية 
مما  مكعب(  مرت   5( مضخة 
منسوب  خفض  عىل  ساعد 
املياه وحتسني الرتبة«، مبينًا ان 
وحتديات  صعوبات  »هنالك 
ومنها  العمل  يف  واجهتنا  قد 
احلصة املائية للمرشوع فعملنا 
املائية  احلصص  تنظيم  عىل 
االرايض  ك��اف��ة  م��ع  للسقي 

االحرار  ايب  ملدينة  املجاورة  
ان  إىل  الفتًا  السالم(«،  )عليه 
املزروعة  األرض  »مساحة 
ب��احل��ن��ط��ة وال��ش��ع��ري ح��وايل 
خطة  ولدينا  دون���م،  أل��ف��ني 
لتوسيع االنتاج مع استصالح 

االرض«.
من جهته بني رئيس املهندسني 
عبيد  االم��ري  عبد  ال��زراع��ني، 
قسم  مدير  الفتالوي،  رسول 
مديرية  يف  ال��ن��ب��ايت  االن��ت��اج 
زراع����ة ك��رب��الء امل��ق��دس��ة، 

احلنطة  ح��ص��اد  »جل��ن��ة  ان 
ال��زراع��ة   دائ���رة  يف  والشعري 
مجيع  عىل  ومتابعة  محلة  تنفذ 
املقدسة  كربالء  يف  االريض 
مبينا  تسويقها«،  اج��ل  م��ن 
شعبة  يف  املزارعني  »عدد   ان 
م��زارع   )  412  ( هم  املركز 
لغاية  حصادهم  تم  والذين 
 )63( هم   2017/5/10

مزارع فقط«. 
ايب  »مدينة  ان  حديثه  وتابع 
النموذجية   الزراعية  االحرار 
ملا  ناجحة وذات جودة جيدة 
استصالح  عملية  من  حصل 
هور  كانت  بعدما  االرض 
وك��ان  ل��ل��زراع��ة،   يصلح  ال 
اجلميع يستبعد زراعتها ولكن 
وزراعتها   استصالحها  ت��م 
وت��وف��ري اح����دث االج��ه��زة 
ال��زراع��ي��ة  ودائ����رة زراع���ة 
ك��رب��الء ع��ىل اس��ت��ع��داد ت��ام 
احلسينية  العتبة  مع  بالتعاون 
جتهيزهم  يتم  حيث  املقدسة 
النفطية  للمنتجات  بكتب 
ايضًا  الكاز  عىل  للحصول 
بالعقود  تسهيالت  وه��ن��اك 
الزراعية لبعض االرايض التي 
يتم التعاقد عليها ويتم تقديم 

االخ��رى  التسهيالت  كافة 
وهذه  املزارعني  ولكافة  هلم 
املنتج  بدعم  تساهم  املشاريع 
األرايض  استصالح  و  املحيل 

يف حمافظة كربالء املقدسة«. 
وأوضح الفتالوي اّن »أغلب 
ال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات 
واالنتاج  الزراعة  تواجه  التي 
هي  االرايض  لبعض  املحيل 
زيادة امللوحة وتراكمها وعدم 
استصالحها ناهيك عن عدم 

وجود دعم لإلنتاج املحيل«.
ايب  مدينة  ان  بالذكر  اجلدير 
االح�����رار )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
تضّم  أصبحت  ال��زراع��ي��ة، 
ب��ح��رية اس����امك ن��م��وذج��ي��ة  
حتتوي عىل ) 2500 ( سمكة 
وسيتم  )كفية(،  ال��ن��وع  م��ن 
ال��ت��وّس��ع  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  يف 
بإنشاء  عرش بحريات حسب 
امل��خ��ط��ط هل��ا ب��اإلض��اف��ة اىل 
الزهراء  بستان  إنتاج  توسيع 
للحمضيات  السالم(  )عليها 
املختلفة  وكذلك حقل لقطيع 
أع��داده��ا  اغ��ن��ام تصل  م��ن  
من  رأس(   1500( إىل 
واالي��راين  احلمداين  اصناف 

والعواش«.
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ادارة معهد االمام الحسين)عليه السالم( للمكفوفين 
دورة  إلقامة  جاهزيتها  تعلن  البصر  وضعاف 

محو االمية
س��عيًا الس��يتعاب اك��رب عدد 
املكفوفني  م��ن رشحي��ة  ممكن 
واالنتق��ال هب��م من ح��ال اىل 
إدارة  اعلن��ت  من��ه،  أفض��ل 
معه��د االمام احلس��ني )عليه 
السالم( للمكفوفني وضعاف 
البرص التابع لقسم النشاطات 
احلس��ينية  العتب��ة  يف  العام��ة 
املقدس��ة، عن جاهزية املعهد 
التام��ة إلقامة دورة حمو االمية 
مم��ن جت��اوزت اعامرهم س��ن 
اخلامس��ة عرش عام��ًا وبواقع 
مرحلت��ني ليمن��ح ع��ىل اثرها 
املتدرب شهادة الصف الرابع 

االبتدائي.
ويف ترصي��ح خص ب��ه »جملة 
االس��تاذ  حت��دث  االح��رار« 
س��امي ج��واد كاظ��م مدي��ر 
املعهد قائ��اًل:« طاملا ان املعهد 
يس��تقبل الطلبة ممن مل تتجاوز 
اعامرهم س��ن ال�10 س��نوات 
ان هنال��ك مكفوفني  اتض��ح 
ال�15  ممن جت��اوزت اعامرهم 
الق��راءة  جيي��دون  ال  عام��ًا 
والكتاب��ة ، وه��ذا م��ا دعان��ا 
املوافق��ات  ع��ىل  للحص��ول 
الرس��مية الفتت��اح مركز حمو 
االمي��ة هل��ذه الرشحي��ة املهمة 
وانف��اس س��يد  اهلل  وبفض��ل 
الس��الم( تم  الش��هداء )عليه 
املتويل الرشعي  ذلك وبرعاية 

املقدس��ة  احلس��ينية  للعتب��ة 
س��امحة الش��يخ عب��د املهدي 
الكربالئي ، وسيستقبل املعهد 
 2017/6/1 ي��وم  الطلب��ة 
وبواق��ع مرحلتني االوىل منها 

تس��تمر ملدة ثالثة اشهر بواقع 
270 حصة موزعة عىل ثالث 

حصص لليوم الواحد«.
واض��اف كاظ��م قائ��اًل:« ان 
املواد التي س��تدرس يف املعهد 
ه��ي ذاهتا املق��ررة للمبرصين 
االمي��ة  حم��و  يف  الدارس��ني 
أخذن��ا  ولكوهن��م مكفوف��ني 
بنظ��ر االعتبار تعلي��م القراءة 
)براي��ل(  بطريق��ة  والكتاب��ة 
ه��ذا اضاف��ة اىل م��ادة الس��ري 
وم��ادة  والس��لوك  واحلرك��ة 
احلاس��وب الناطق  مع اضافة 
امل��ادة العلمية الت��ي وضعتها 
وزارة الرتبي��ة ك��امدة العل��وم 
بصورة  فتعلم  واالجتامعيات 

س��معية، وبعد اجتياز املرحلة 
يت��م  مت��درب  ل��كل  االوىل 
ال��رشوع بإقامة املرحلة الثانية 
ليمن��ح م��ن اجت��از الدورتني 
االبتدائ��ي  الراب��ع  ش��هادة 
مع��رتف هب��ا م��ن قس��م حم��و 
وزارة  يف  اخل��اص  االمي��ة 

الرتبية والتعليم العراقية«. 
الفت��ًا بالق��ول :«هن��اك اقبااًل 
وف��ق  للتس��جيل  ش��ديدًا 
املعه��د  حدده��ا  الت��ي  امل��دة 
والت��ي كان اخ��ر ي��وم هلا هو  
وألنن��ا   ،2017/5/20
اس��تيعابية حمددة  لدينا طاق��ة 
فستكون االس��بقية ملن يكون 
وحريص��ون  اواًل،  تس��جيله 
نج��ري  ان  احل��رص  كل 

ب��ني ف��رتة واخ��رى جوالت 
امليداين ويشمل ذلك  للمسح 
املكفوف��ني مم��ن مل يس��تطيعوا 
ان يتواصلوا م��ع املعهد ومن 
سكنة املناطق النائية يف حمافظة 
لش��موهلم  املقدس��ة  كرب��الء 
يف التعلي��م وال��دورات الت��ي 
ف��رتة  ب��ني  املعه��د  يقيمه��ا 

واخرى ».
مبين��ا:« ان املعه��د قد اس��تلم 
مؤخرًا املناهج اخلاصة بمحو 
االمية م��ن مديري��ة الرتبية يف 
املحافظ��ة وان ك��وادره ع��ىل 
اتم االس��تعداد إلقامة الدورة 
يف موعدها املحدد وسيتكفل 
بالنقل املجاين وجمانية التعليم. 

تقرير: ضياء االسدي 
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يقي��م معهد االرسة املس��لمة 
التابع ملركز االرشاد االرسي 
يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة، 
بمنطق��ة  املرك��ز  موق��ع  يف 
تس��تمر ملدة  اجلمعي��ة ،دورة 
ثالثة اشهر تتضمن مواضيع 
ع��دة ابرزه��ا حم��ارضات يف 
الصحة النفس��ية، ودور املرأة 
يف املجتمع وبواقع حمارضتني 
يف الي��وم الواح��د وملدة ثالثة 
أك��دت  االس��بوع،  يف  اي��ام 
ومنس��قة  مس��ؤولة  ذل��ك  
تنفيذ نش��اطات املركز الست  
ب��رشى جميد لفت��ة يف حديث 

خصت به جملة )األحرار(.
واضاف��ت قائل��ة: ان »ه��ذه 
وق��د  الثاني��ة  ه��ي  ال��دورة 
اقيم��ت   دورة  س��بقتها 
 120 م��ن  اكث��ر  بمش��اركة 
متدرب��ة وبمس��تويات علمية 

خمتلفة ابتداءًا من الش��هادات 
البيوت،  انتهاءًا بربات  العليا 
وام��ا ال��دورة احلالي��ة الت��ي 
تق��ام بمش��اركة 85 متدرب��ة 
مرحلت��ني  ع��ىل  س��تكون 
يفصل كل مرحلة اختبارات 
نظري��ة وعملية ليت��م عىل اثر 
ذلك تكريم الفائ��زات بكلتا 
تقديرية  ش��هادات  الدورتني 
ثمين��ة  جوائ��ز  اىل  اضاف��ة 

للفائزات باملراكز االوىل ».
م��ن جهتها حتدثت احلاجة ام 
حيدر احدى املش��اركات يف 
ال��دورة قائل��ة :« ان ال��دورة 
افادتن��ي كث��ريًا ورفع��ت من 
مس��توى التعامل مع االرسة 
م��ن املقبول اىل اجلي��د، وكل 
ه��ذا بفض��ل اس��اتذة املعهد 
والقائمني عليه مل��ا قدموه لنا 
من دروس يف رعاية االطفال 

الناجحة  االرسة  ومقوم��ات 
املراهقني  التعامل مع  وكيفية 
اضاف��ة اىل االم��ور الطبي��ة ، 
وألن االسالم حيثنا عىل كيفية 
الرعاية الصحيحة نحن نأمل 
ان تتوس��ع اقامة مث��ل هكذا 
دورات تس��هم بش��كل كبري 
بن��اء يف جمتمع واع��ي ويدير 

اموره بيرس وبدون تعقيد«.

العطاء الحسيني

مركز االرشاد االسري يقيم دورة تتضمن 
مواضيع ارشادية وتثقيفية 

بهدف مساعدة المرأة في تأدية مهامها في الحياة....

تقرير: ضياء االسدي / تصوير : حسنني الرششاحي 
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المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة  بحضور 
وامينها العامة

ضمن سلس��لة النشاطات العلمية والتوعوية التي تقدمها العتبة الحسينية 
المقدس��ة للطالب، اقام االعالم النس��وي التابع لمكتب االمين العام في العتبة 
الحس��ينية المقدسة، حفال لتكريم الطالبات المثال في قاعة خاتم االنبياء في 

الصحن الحسيني الشريف و التي شملت جامعتي كربالء والكوفة .

ع��دة  االحتف��ال  وق��د ش��هد   
فعالي��ات ب��دأت بق��راءة ايات 
م��ن الذكر احلكيم ج��اء بعدها 
االس��تامع اىل النش��يد الوطن��ي 
تلته��ا كلم��ة املت��ويل الرشع��ي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الش��يخ عبد املهدي الكربالئي 
حف��ل  ان  فيه��ا:  ج��اء  والت��ي 
التكريم الطالب��ات املثال الذي 
ي��راد م��ن خالله ع��دة اهداف 
من مجلتها التواصل بني الوسط 
عامدت��ه  و  برئاس��ته  اجلامع��ي 
الطالب��ات  وجي��ل  واس��تاذته 
الش��ابات م��ع مب��ادئ االم��ام 
احلس��ني )علي��ه الس��الم( و يف 
نفس الوقت يعت��رب هذا احلفل 
وس��يلة م��ن وس��ائل التحفي��ز 
نحو معرفة الطريق الصحيح و 
احلقيقي يف احلياة  و لكي ننجح 
يف ه��ذه االختب��ارات جيب ان 

نتعلم الدروس و القوانني التي 
هي باألس��اس انظمة والرتكيز 
عليها وليس��ت ه��ذه الدروس 
و القواع��د خاضع��ة للم��زاج 
النفيس او االه��واء اىل الطالب 
قوان��ني  ه��ي  ب��ل  االس��تاذ  او 
الب��رش وهي  اكتش��فها عظ��امء 
حمصل��ة جمموع��ة احلضارات و 
الكربالئي:   واك��د  الش��عوب، 
ان النج��اح احلقيقي لإلنس��ان 
يتمثل بالس��عي الدائم يف مجيع 
املج��االت الت��ي يعيش��ها، هلذا 
نحاول دائ��ام ان نوضح ألبنائنا 
و بناتن��ا ان النج��اح ال يتوقف 
الدراس��ية  الواجب��ات  ع��ىل 
التعامل  يش��مل  ب��ل  فحس��ب 
و  الوالدي��ن  م��ع  الس��لوكي 
الزمالء يف اجلامع��ة و يف احلياة 
بش��كل عام اىل جانب االهتامم 
باحلجاب الزينبي الذي اوصانا 

به نبينا الكريم)صىل اهلل عليه و 
اله وسلم(،

يف س��ياق متصل حت��دث مدير 
مكت��ب االمني الع��ام يف العتبة 
وامل��رشف  املقدس��ة  احلس��ينية 
ع��ىل االعالم النس��وي الس��يد 
س��عد الدين هاشم البناء قائاًل: 
جاء هذا التكريم وفق ضوابط 
و معاي��ري وضع��ت م��ن قب��ل 
جلن��ة اداري��ة متخصصة يف هذا 
املجال منه��ا االلتزام باحلجاب 
و  الزين��ة  ت��رك  و  االس��المي 
التربج مع التأكيد عىل املستوى 
العلم��ي و الس��لوكي للطالبة، 
ويتم اختيار طالب��ة واحدة من 
كل مرحل��ة يف مجي��ع الكليات 
بعدها يتم اختي��ار واحدة متثل 

الكلية«. 
واض��اف البناء: هذه املس��ابقة 
تقام للس��نة الثانية عىل التواتيل 

تقرير: حسنني الزكروطي / تصوير مرتىض نارص

العطاء الحسيني

االعالم النسوي يقيم حفال لتكريم الطالبات المثال...
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العطاء الحسيني
وق��د ش��ملت )15( كلي��ة م��ن 
جامع��ة كرب��الء اىل جان��ب )6( 
الكوف��ة  جامع��ة  م��ن  كلي��ات 
وق��د وصل عدد املش��اركات يف 
االحتف��ال ما يقارب )12345( 
طالب��ة، ي��أيت اهل��دف م��ن اقامة 
هكذا مسابقات من اجل ترسيخ 
املفاهي��م االس��المية  من خالل 
و  االس��المي  املجتم��ع  توعي��ة 
خاص��ة فئة النس��اء و التمس��ك 
باحلج��اب االس��المي الصحيح 
و االقتداء ب� س��يدة نساء العاملني 
فاطمة الزهراء )عليها الس��الم(
ويف نف��س الوق��ت ندع��و مجي��ع 
اخواتن��ا و بناتن��ا ان ال ينجرف��وا 
هل��ذه الوس��ائل للوق��وف ام��ام 
اهلجامت الثقافية الغربية الرشسة 
الت��ي حت��اول الني��ل م��ن الدين 
االسالمي عرب وس��ائل االعالم 
املختلف��ة ، و هندف يف املس��تقبل 
اىل تطوير هذه املسابقات لتشمل 

طالبات اإلعدادية«. 

م��ن جهت��ه حت��دث اس��تاذ اللغة 
االنكليزية يف جامعة كربالء ازهر 
الطيف قائال: اّن »مسابقة الطالبة 
املثال م��ن املس��ابقات اجلميلة و 
الرائعة و التي تعطي اليش الكثري 
للطالب��ات من خ��الل حتفيزهّن 
ع��ىل تقدي��م االفضل س��واء من 
النواح��ي  او  العلمي��ة  الناحي��ة 
االخرى ، وهناك اهداف تسعى 
العتبة احلس��ينية املقدسة وعمداء 
املشاركة يف االحتفال  اجلامعات 
من حتقيقها للحفاظ عىل املبادئ 
االس��المية التي اوصانا هبا نبينا 
الكري��م )ص��ىل اهلل علي��ه و ال��ه 

وسلم(«.
 تش��اركه يف احلديث الطالبة نور 
عبد رس��ن و التي قالت: مبادرة 
ج��دا مجيلة م��ن العتبة احلس��ينية 
تش��جع  باعتباره��ا  املقدس��ة 
الطالبات عىل االلتزام باحلش��مة 
االس��المية واحلجاب اىل جانب 
التحفي��ز باالس��تمرار يف التفوق 
الدائم ع��ىل املس��توى العلمي و 
االخالق��ي الن التط��ور العلمي 
و االجتامع��ي ال يتمث��ل بالتربج 
و اخل��روج عن املبادئ التي حيث 
عليه��ا االئمة االطه��ار )عليهم 

السالم(«.

اجلدي��ر بالذكر: ان احلفل ش��هد 
و  االوائ��ل  الطالب��ات  تكري��م 
 )15( عدده��ن  بل��غ  الل��وايت 
طالب��ة بزي��ارة االم��ام ع��يل ابن 
موس��ى الرضا )عليه السالم( و 
املراق��د االطهار يف دول��ة ايران، 
يف ح��ني الطالبات املث��ال اللوايت 
طالب��ة   )27( عدده��ن  بل��غ 
كرمن باوس��مة ذهبية من العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة ،كذلك شهد 
احلف��ل اقام��ة مرسحي��ة صامت��ة 
بأس��م )صوت السالم( جسدها 
جمموع��ة من طلبة جامعة كربالء 
جتس��د البط��والت الت��ي تقدمها 
القوات االمنية و ابطال احلش��د 
الشعبي يف س��احات القتال ضد 

عصابات داعش االجرامية«.
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العطاء الحسيني

تزامنا م��ع صدور فت��وى اجلهاد 
الكفائ��ي التي اطلقته��ا املرجعية 
الدينية العليا يف النجف االرشف 
ع��يل  الس��يد  بس��امحة  املتمثل��ة 
السيس��تاين)دام ظل��ه ال��وارف(، 
احل��وراء زينب)عليها  اقام مركز 
الس��الم( لرعاية الفتي��ات التابع 
ملكت��ب االم��ني الع��ام يف العتب��ة 
احلسينية املقدسة ، عىل قاعة سيد 
االوصي��اء يف الصحن احلس��يني 
لتكري��م  مهرجان��ا  الرشي��ف، 
عوائل ش��هداء احلش��د الش��عبي 

املقدس والقوات االمنية .
فعاليات املهرجان ابتدأت  بقراءة 
اي��ات بين��ات من الذك��ر احلكيم 
تلتها كلمة املتويل الرشعي للعتبة 
احلس��ينية املقدسة س��امحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي)دام ظله( 
والتي جاء فيها: يف ذكرى صدور 
بيان فت��وى اجلهاد الكفائي الذي 
اصدرته املرجعية الدينية العليا يف 
النجف االرشف املتمثلة بالس��يد 
عيل السيستاين)دام ظله الوارف( 
يف الرابع عرش من ش��هر ش��عبان 
املبارك عام 1435ه�  للدفاع عن 
العراق و مقدس��اته، ولوال فضل 

اهلل تع��اىل و فتوى اجلهاد الكفائي 
التي اصدرهتا املرجعي��ة العليا ملا 
متكن��ا من حفظ بلدن��ا ، ان فضل 
الفت��وى تنس��ب اىل فضل هؤالء 
املجاهدين ال��ذي ضحوا بالغايل 
و النفي��س و ذهبوا للوقوف امام 
الظلم و الطغيان الذي جاءت به 
عصابات داع��ش االجرامية ، ان 
الذين جس��دوا مب��ادئ الطف يف 
عرصنا احلارض جاء التعبري عنهم 
بمكان��ة الش��هداء و املجاهدي��ن 
االج��ل ق��درا و االعظ��م اج��را 
وثواب��ا لعل االغلب يعرف جيدا 
منزلة الش��هيد عن��د اهلل تعاىل كام 
ورد يف الكث��ري م��ن االحادي��ث 
الت��ي تب��ني منزلته��م عن��د خالق 
لن��ا ان  الكون��ني، كذل��ك الب��د 
نش��يد بالدور الكب��ري الذي تقوم 
ب��ه عوائل املقاتل��ني الذي حتملوا 
امل الفراق و اس��تمروا بتحفيزهم 
يف القت��ال لنرصة الدين املحمدي 

االصيل«.
يف س��ياق متص��ل حتدث الس��يد 
سعد الدين هاشم البناء  املرشف 
عىل مركز احل��وراء زينب )عليها 
الس��الم( لرعاية الفتيات قائاًل:«  

تثمين��ًا لتضحيات الش��هداء وما 
قدموه من مواق��ف بطولية دفاعًا 
والع��رض  الوط��ن  ارض  ع��ن 
واملقدس��ات ، اقام مركز احلوراء 
زين��ب )عليها الس��الم( مهرجانا 
لتكري��م عوائل ش��هداء احلش��د 
الش��عبي املق��دس، وق��د تضمن 
املهرجان افتت��اح معرضا صوريا 
جيس��د انتصارات احلشد الشعبي 
احلرم��ني  ب��ني  م��ا  منطق��ة  يف 
الرشيف��ني كذل��ك حمف��ل ق��راءة 
القران لعوائل وذوي الشهداء اىل 
جانب دعوة ما يقارب 35 عائلة 
ش��هيد وتكريمهم من قبل املتويل 
الرشعي للعتبة احلس��ينية املقدسة 
امله��دي  عب��د  الش��يخ  س��امحة 
الكربالئ��ي )دام ظله( ببعض من 
الدع��م امل��ادي واملعن��وي اكراما 
ملواقفه��م البطولي��ة ازاء مواجهة 
العصابات االجرامية يف ساحات 

اجلهاد«. 
 م��ن جهت��ه حت��دث ضي��اء حممد 
اجلبوري عم الش��هيد قائ��اًل: ان 
للش��هادة منزل��ة عظيم��ة عند اهلل 
)عز وجل( ال يناهلا اال اصحاب 
الش��أن ، وان اب��ن اخي الش��هيد 

س��لامن خلي��ل عطية ال��ذي كان 
يس��كن يف حمافظة ص��الح الدين 
قضاء الرشق��اط متزوج��ًا ولديه 
اربع��ة اطف��ال و ق��د نال وس��ام 
رشف الش��هادة  يف قضاء احلرض 
دفاع��ا ع��ن الوطن و املقدس��ات 
عىل ي��د عصابات داعش املجرمة 
وتلبي��ة لن��داء املرجعي��ة العليا يف 
اخلت��ام  يف  االرشف،  النج��ف 
احب ان اش��كر العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة و مركز احل��وراء زينب 
)عليها الس��الم( لتقديمها الدعم  
املادي و املعنوي املس��تمر لعوائل 

الشهداء«.
تضم��ن  املهرج��ان  ان   : يذك��ر 
عرض فلاًم وثائقيًا جيس��د بس��الة 
الش��عب العراق��ي بالوقوف امام 
الطغ��اة منذ س��نة 1991م والتي 
تع��رف بالث��ورة الش��عبانية ع��ىل 
الطاغي��ة اىل وقتنا احلارض املتمثلة 
باحلشد الشعبي املقدس ومواقفه 
ضد عصاب��ات داعش االجرامية 
اىل جانب ع��رض مرسحية يدور 
حموره��ا ح��ول امل الف��راق يرتكه 
الشهيد عند عائلته بعد رحيله«. 

ضمن انشطته وفعالياته المختلفة ....
مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات يقيم مهرجانا 

لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات االمنية
تقرير :حسنني الزكروطي/ تصوير:  امحد القرييش
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العطاء الحسيني

ذوي  رعاي��ة  ش��عبة  الزال��ت 
العتب��ة  يف  واجلرح��ى  الش��هداء 
احلسينية املقدس��ة تواصل اعامهلا 
املس��تمرة بمتابعة ورعاية عوائل 
الشهداء االبرار وذلك باحلضور 
ع��ىل  املقام��ة  الفاحت��ة  ملجال��س 
ارواحه��م الطاه��رة وايض��ا بقية 
النش��اطات والربام��ج االخرى، 
ه��ذا وقد كانت هلا زي��ارة لقضاء 
املس��يب يف حمافظة بابل من اجل 
م��ن  كل  ض��م  مب��ارك  حض��ور 
معاون مس��ؤول الش��عبة الس��يد 
حيدر اخلطيب وعدد من املشايخ 
الك��رام والس��ادة اخل��دم وبرفقة 
آمر ل��واء الطفوف احلاج قاس��م 
الفاحت��ة  لق��راءة س��ورة  مصل��ح 
املباركة عىل روح الش��هيد البطل 
ك��رار رزاق ج��رب اجلن��ايب اح��د 
ابطال ل��واء الطفوف ال��ذي نال 
رشف الشهادة يف قاطع عمليات 

حتري��ر قادم��ون ي��ا نين��وى، وتم 
تكريم والد الش��هيد براية متربكة 
بقبة سيد الشهداء »عليه السالم« 
اجلس��يمة  للتضحي��ات  إكرام��ا 
الت��ي قدّمها ولده الش��هيد وتلبية 
لن��داء املرجعي��ة الديني��ة ونرصة 
والت��ي  واملذه��ب  للمقدس��ات 
سبقتها كلمة باسم العتبة املقدسة 
القاها الس��يد اخلطي��ب يف جملس 
الفاحت��ة ب��نّي م��ن خالهل��ا )دور 
واجره��م  االبط��ال  املجاهدي��ن 
عند الباري »عز وجل« ملرابطتهم 
ع��ىل الس��اتر لدح��ر العصاب��ات 
التكفريي��ة وكذلك عظي��م منزلة 
ش��هدائنا االب��رار ي��وم القيامة(، 
وم��ن جهته حتّدث والد الش��هيد 
قائ��ال: ابني الش��هيد خ��رج تلبية 
لن��داء املرجعية العلي��ا فأنا فخور 

بذلك وارف��ع رأيس هبذا القربان 
وأس��أل اهلل تعاىل ان جيعله شفيعا 
يل ي��وم القيام��ة فكلن��ا مش��اريع 
استش��هاد يف س��بيل نرصة الدين 

واملقدسات.
توزيع الرواتب عىل عوائل 

الشهداء
ومن جهة اخرى مازال التواصل 
مستمرًا يف خدمة عوائل الشهداء 
لتضحي��ات  وإكرام��ا  االب��رار 
الش��عبي  جماهدين��ا م��ن احلش��د 
املق��دس ش��كلت الش��عبة جلن��ة 
خاص��ة م��ن منتس��بيها وكاملعتاد 
الب��رصة  حمافظ��ة  اىل  بالتوج��ه 
لعوائل ش��هداء  لتوزي��ع رواتب 
احلش��د الش��عبي م��ن ل��واء عيل 
االك��رب »عليه الس��الم« وبواقع ) 
25( عائلة باإلضافة اىل تسليمهم 

املنحة بقيمة )مخسة مليون(  دينار 
اخلاصة بالشهداء من هيئة احلشد 
الش��عبي حيث تم ذلك بالتعاون 
مع منسق العتبة احلسينية املقدسة 
يف حمافظة الب��رصة لتخفيف عناء 
الس��فر لكرب��الء وه��ذا أق��ل ما 
تقّدمه العتبة املقدسة هلذه الرشحية 
الكريمة التي قّدمت فلذة اكبادها 
نرصة للدين واملقدس��ات وتلبية 
وق��د  الديني��ة،  املرجعي��ة  لن��داء 
أس��تأنس عوائل الشهداء االبرار 
بتلك املبادرة املس��تمرة من إدارة 
املقدس��ة وذلك  العتبة احلس��ينية 
بتأسيس��ها ش��عبة خاص��ة تعن��ى 
برعاية عوائل الشهداء ومتابعتهم 

وتلبية احتياجاهتم.

العتبة الحسينية المقدسة تواصل دعمها 
لعوائل شهداء الحشد الشعبي

تقرير/قاسم عبد اهلادي
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العطاء الحسيني

اك��د ع��دد كب��ري م��ن رج��ال 
الدي��ن والباحثني واملثقفني ممن 
حرضوا مهرجان ربيع الشهادة 
الثق��ايف العامل��ي الثال��ث عرش 
ع��ىل ان املهرج��ان كان عاملي��ا 
م��ن حي��ث التنظي��م والضيافة 
رسوره��م  ع��ن  وع��ربوا 
باحلض��ور اىل كرب��الء واحي��اء 
الشعائر احلسينية وتبادل اآلراء 
واالف��كار م��ع املش��اركني من 
ال��دول والطوائ��ف االخ��رى 
... جمل��ة »االح��رار« س��لطت 
الض��وء اكثر من خ��الل لقائها 
بعدد من الضي��وف وكان اول 
املتحدثني الش��يخ عب��د احلميد 
الغمغ��ام م��ن اململك��ة العربية 
الرشقي��ة/ الس��عودية)املنطقة 

القطيف(ال��ذي حت��دث قائال: 
ترشفت باملش��اركة يف مهرجان 
العاملي  الثق��ايف  الش��هادة  ربيع 
ويف  توالي��ا  اخلامس��ة  وللم��رة 
كل سنة ارى واش��اهد التطور 
امللم��وس يف التنظيم من حيث 
الضيوف املشاركني بام يف ذلك 
التي  والبحوث  األطروح��ات 
تط��رح يف هذا املحف��ل الدويل 
املبذولة  الكبرية  اجلهود  بفضل 
العتب��ات  مس��ؤويل  قب��ل  م��ن 

املقدسة يف كربالء.
واض��اف: هن��اك اث��راء فكري 
للمكتبة االس��المية فيام يتعلق 
وبدورن��ا  احلس��ينية  بالقضي��ة 
نس��تمد من هذا الفك��ر الوافر، 

ويف السعودية لدينا مشاركة يف 
معرض الكتاب يف قسم العتبة 
املحمدي��ة م��ن خ��الل جن��اح 
خاص بالتعري��ف بأئمة اهلدى 

»عليهم السالم«.
مبين��ا: ان تواجد اكثر من دولة 
يف كرب��الء لدي��ه ع��دة مميزات 
وامهه��ا التعريف بقضية االمام 
السالم« حيث  احلس��ني »عليه 
ولألس��ف  البع��ض  الزال 
الشديد بوجود االعالم املضلل 
ال يعرفون حقيقة قضية االمام 

احلس��ني ولكن من خالل هذا 
املهرج��ان يت��م اط��الع الناس 

ع��ىل فكر اه��ل البي��ت عليهم 
الس��الم وم��ا قدم��وه للبرشية 
مجع��اء خصوصا العنوان الذي 
عنون فيه املهرجان هذه الس��نة 
مهام جدا)االمام احلسني غيث 

منهمر وفيض مستمر(.
الش��يخ  حت��دث  جانب��ه  وم��ن 
ش��عيب ام��ام وباح��ث دين��ي 
وم��درس يف امل��دارس الدينية 
ترشف��ت  الس��نغال:  بدول��ة 
العراق  بزي��ارة  ول��ألول م��رة 
والعتبات املقدسة فيه وكذلك 

اللقاء بعلامء اهل البيت »عليهم 
الس��الم« واملفكرين والباحثني 
من خمتل��ف انحاء الع��امل بام يف 
ذل��ك اللق��اء بالطوائ��ف م��ن 
اجلنسيات االخرى وكيل فخر 
ويف  املبارك��ة،  الزي��ارة  هب��ذه 
ربي��ع  مهرج��ان  كان  احلقيق��ة 
الش��هادة الثقايف العاملي بمثابة 
واملبارك��ة  الكب��رية  الفرص��ة 
لتب��ادل اآلراء واالف��كار ب��ني 
الطوائ��ف وال��دول االخ��رى 
وكال منا ط��رح فكره ومعتقده 

االمام الحسين طريق االصالح
اصداء عن مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 

الثالث عشر

الغمغام: 
المهرجان يعد 

اثراء فكري 
للمكتبة 
االسالمية

الشيخ شعيب: 
رسالتنا واضحة 
تتمثل بالوحدة 

والحرية 
والوقوف صفا 

واحدا

تقرير/قاسم عبد اهلادي

التميمي: 
المهرجان فرصة 

كبيرة لتبادل 
اآلراء واالفكار

كروك: العتبات 
المقدسة نجحت 

في تنظيم 
هكذا احتفال 

كبير
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العطاء الحسيني
كب��رية  فائ��دة  ع��ىل  وحصلن��ا 
اف��كار القوميات  باالطالع عىل 

والديانات االخرى.
واضاف: ان املهرجان حيمل كل 
املعاين االنسانية واهداف الدور 
احلس��يني وامهية ال��والء لألمام 
احلسني )عليه الس��الم( والدور 
االنس��اين الذي قام ب��ه من اجل 
اصالح املجتمع وهذا هو هدفنا 
ال��ذي اتين��ا م��ن اجله ونس��عى 
إليصاله اىل كل بق��اع العامل ألنه 
»عليه السالم« دافع بنفسه وماله 
وعرض��ه وكل م��ا لديه من اجل 

القيم االنسانية واالجتامعية.
ل��وال االمام احلس��ني  واكم��ل: 
مل��ا ع��رف احدن��ا االخ��ر وهذه 
مب��ادرة طيبة م��ن قب��ل العتبتني 
املقدس��تني احلس��ينية والعباسية 
القوميات  لكافة  الدعوة  بتوجيه 
والطوائ��ف ودلي��ل قاط��ع عىل 
ان العتب��ات املقدس��ة يف العراق 
مس��توعبة للجمي��ع وال تقترص 
ع��ىل طائف��ة واحدة ب��ام يف ذلك 
االمام احلس��ني »عليه الس��الم« 
واالدي��ان،  الطوائ��ف  جلمي��ع 
رس��التنا  ذل��ك  خ��الل  وم��ن 
واضحة تتمثل بالوحدة واحلرية 
والوقوف صفا واحدا بوجه من 
حياول النيل من كرامة االنس��ان 
الن االس��الم دي��ن حمبة وس��لم 
ووئ��ام، وان الوض��ع يف العراق 
رائ��ع ج��دا وعىل العك��س متاما 
عام سمعناه وشاهدناه يف وسائل 

االتصال.
وحتدث الش��يخ رسمد التميمي 
ممث��ل دار االفت��اء العراقية قائال: 
هك��ذا  مث��ل  يف  املش��اركة  ان 
مهرجان��ات عاملية يعط��ي فائدة 

كبرية لكل املش��اركني من خالل 
تب��ادل اآلراء واالف��كار ونق��ل 
قيم اهل البي��ت اىل البلدان التي 
نفيس  فباألصال��ة عن  يمثلوهنا، 
ممث��ال ًع��ن دار االفت��اء العراقية 
ونيابة ع��ن الوفود املش��اركة يف 
ه��ذا املهرج��ان املب��ارك نتق��دم 
باحر التهاين والتربيكات جلميع 
املسلمني يف بقاع االرض بوالدة 
هذه االقامر املن��رية فبارك اهلل لنا 
وعلينا وحفظ املسلمني من كيد 
الكائدين وغ��در الغادرين، وال 
يس��عنا يف ه��ذا املحف��ل املبارك 
اال ان نذك��ر ابطالن��ا م��ن قوات 
االحتادي��ة  والرشط��ة  اجلي��ش 
واحلشد الش��عبي وابناء العشائر 
والق��وات االمنية بكافة اصنافها 
الذي��ن وقفوا جنب��ًا اىل جنب يف 
مقاوم��ة االره��اب الداع��يش ، 
وان ندعو اهلل تعاىل بأن ينرصهم 
ويثبت اقدامهم ويشايف اجلرحى 

بحق حممد وال حممد.
واضاف: ان حض��ور هذا الكم 
اهلائ��ل من الش��خصيات العاملية 
املختلفة يدل عىل عدة امور منها 
احلس��ني)عليه  االمام  مظلومي��ة 
الس��الم(وكذلك انه ليس لدولة 
معينة او لطائفة دون س��واها بل 
ه��و للع��امل امجع وهو ش��خصية 
انس��انية حمرتم��ة وثائ��را كوني��ا، 
وان الش��عور كبري بحضورنا يف 
ه��ذا املهرج��ان ال يمكن وصفة 

اطالقا.
وحتدث أليس��رت ك��روك مبعوث 
لل��رشق  ممث��ل االحت��اد االوريب 
االوسط ومدير منتدى النزاعات 
العاملية قائال: احتفال كبري كهذا 
حيت��اج اىل تنظيم وجه��ود كبرية 
بسبب تعقيدات املهرجان وكثرة 
الفعالي��ات وه��ذا م��ا نجح��ت 
به العتب��ات املقدس��ة يف كربالء 
بحس��ن اس��تقباهلا للضيوف من 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه ومن 
خمتل��ف الطوائ��ف والقومي��ات 
العاملي��ة، واملهرج��ان يعد فرصة 
رائعة لالطالع عىل االفكار التي 
واملذاه��ب  اجلنس��يات  حتمله��ا 
االخرى التي اجتمعت حتت قبة 
س��يد الش��هداء )عليه السالم(، 
ونش��كر مجيع االشخاص الذين 
س��امهوا يف ه��ذا التنظي��م اجليد 
ب��ام يف ذل��ك االدارة القائمة عىل 
هذه العتبات املقدس��ة خلدمتهم 
ودعمه��م للنازح��ني وعوائلهم 
م��ن خ��الل اطالع��ي عليهم يف 
زيارة قصرية ملخيامهتم يف كربالء 
وق��د الحظت هناك عدة اش��ياء 

مقدمة هلم.
مبينا: وج��دت العراق بلدا طيبا 
والتطور العمراين فيه يزداد يوما 
بع��د ي��وم من خ��الل املش��اريع 
الكثرية للعتبة احلس��ينية املقدسة 
م��ن  خم��اوف  ب��اي  اش��عر  وال 
التواج��د هنا، وعندم��ا اعود اىل 

اوربا س��أحاول ان اذكر ان هذه 
املنطق��ة عظيمة وجي��ب ان تعود 
لتك��ون  الطبيعي��ة  مكانته��ا  اىل 
مركزًا لإلش��عاع ولإلس��الم يف 
العامل، كذلك خالل هذه الزيارة 
وج��دت ان هنال��ك الكث��ري من 
االيامني��ة  واحلال��ة  الروحاني��ة 
املوجودة عند الناس يف الرضيح 
املقدس لألمام احلسني وتذكرت 
حتمية ان هناك يشء ما يف داخل 
الن��اس والطاق��ة احليوي��ة الت��ي 
يملكوهن��ا، وكذل��ك ان الن��اس 
املس��لمني يتجمع��ون ويكونون 
قوة ليس��ت قوة سياسية ولكنهم 
ق��وة م��ن ناحي��ة الثق��ة بالنفس 
وهذه الرس��الة جيب ان يسمعها 
اجلميع سأحاول نقلها اىل اوربا.
واختتم حديثه قائ��ال: اعتقد ان 
ش��خص االم��ام احلس��ني ليس 
لطائف��ة او قومي��ة معين��ة بل هو 
رمزًا للعدالة ومثاًل ملن اراد اتباع 
طري��ق احل��ق، وعلينا مجيع��ًا ان 
نواج��ه اقدارنا مثلام واجه االمام 
احلس��ني ق��دره يف كل الصعاب 

حتى يف مواجهة املوت.
ربي��ع  مهرج��ان  ف��ان  وهب��ذا 
الش��هادة الثقايف العامل��ي الثالث 
عرش اثبت اس��وة بس��ابقاته من 
املهرجانات بان االمام احلس��ني 
اقط��ار  ل��كل  الس��الم«  »علي��ه 
بانتامءاهت��م ومعتقداهت��م  الع��امل 
وتوجهاهت��م ألنه صن��ع الطريق 
ويفرتض  لإلنس��انية  الصحي��ح 
ع��ىل البرش ان يعوا ه��ذا الطريق 

لو ارادوا النجاة يف احلياة. 
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يا زهراُء يا زهراُء يا زهراء 
زه����������������ِت �جل����������ن����������ان ب�������ه�������ال�������ة �ل����������زه����������ر�ء
ه��������ي م�����ه�����ج�����ة �مل�������خ�������ت�������ار ع��������ن �مل����رت���������ض����ى
ه���������ي ل�����ي�����ل�����ة �ل���������ق���������در و����������ض���������ّر ن�����زول�����ه�����ا
زي�����ت�����ه�����ا ي���������وق���������د  درّي  ك���������وك���������ب  ه����������ي 
ب����ك����ت����اب����ه �����ه�����ا  خ�����������ضّ ق���������د  �ل������ع������ل������ى  ربُّ 
�ل������ي������وم ح������ل �ل����ع����ي����د و�ل������ع������ر�������ش و�ن���ت�������ض���ى
�ل������ه������دى �ه�����������ل  �م  �مل���������ه���������دي  ���������ر  �أ�ب�������������������ضّ
ي��������ا م��������ن ت�����و������ض�����م�����ت �ل�������������ض������م������اء ب�����ن�����وره�����ا
وب�������������ض������ّره������ا �مل������ك������ن������ون �ل�������ه�������ج �������ض������ادق������ًا
ي�������ا ك������وث������ر �ل�������ف�������ردو��������ش ي�������ا �ل���������ق �ل�����وف�����ا
ُب���������������ض�������ر�ك ي��������ا رم����������ز �ل���������وف���������اء خ����دي����ج����ة
غ�������ذت�������ن�������ي �م�������������ي م����������ن وف����������اه����������ا ن����ف����ح����ة
م���������ن و�ل�����������������دي ه�������ّب�������ت ن�����������ض�����ائ�����م ح����ّب����ه����م
�ل����������ورى رب  �����ه�����ا  خ�����������ضّ �ل�������ه�������د�ي�������ة  ت�����ل�����ك 
م���������ا زل������������ت �ل��������ه��������ج ب������ال������و�������ض������ي وف������اط������م
ث�������ائ�������رً� ُي������ظ������ه������ر  �هلل  رج����������������وُت  ف�����ي�����ه�����م 
ي���������ا ل�����ي�����ت�����ن�����ي �ح�������ظ�������ى ب�����ن�����������ض�����رة ظ�����ام�����ئ
�ل�������ذي ب������اال�������ض������م  �ل�����ب�����ي�����ت  رّب  و�ن��������اج��������ي 
و�����ض����ع����ب����ه �الم��������������ن  �ل������ب������ل������د  ي����ن���������ض����ر  �ن 
وت�����������ق�����������ّر ع�����������ن �ل�������ط�������ال�������ب�������ي�������ة زي������ن������ب
حم����م����د ب�������ي�������ت  �ل  ي����������ا  ب���������������ض�������ر�ك�������م�������و  

وب��������ن��������وره��������ا ����������ض���������اءت ب��������������روج �����ض����م����ائ����ي
وه������������ج �ل��������ُت��������ق��������اة ودم���������ع���������ة �ل�����������ض�����ه�����د�ء
ه�����������ي �آي������������������ة �مل������������ع������������ر�ج و�ال�������������ض������������ر�ء
م�������������ن ����������ض���������ج���������رة ع���������ل���������وي���������ة ع������ل������ي������اء
ف��������اق��������ت ن���������������ض�������اء �ل����������ك����������ون م����������ن ح����������و�ء
ح���������ّي���������ا �مل�������ل�������ي�������ك مب���������ول���������د �ل����������زه����������ر�ء
�ل�����ب�����ط�����ح�����اء ����������ض���������ادة  ط��������ال��������ب  �آل  �أم 
ب��������والئ��������ه��������ا �ع�������ل�������ن�������ت ����������ض���������وق والئ�����������ي
ه����������ي ح���������ّج���������ة ل������ل�������������ض������ف������وة �ل�����ن�����ج�����ب�����اء
وف�������ائ�������ي ع��������ق��������دت  ق����������د  ن�������اظ�������ري�������ه�������ا  يف 
وت��������ه��������ان��������ي��������ًا ت���������ه���������دى م����������ن �ل�����ع�����ل�����ي�����اء
ن�������ه�������ج �ل������������والي������������ة ب��������ال��������و���������ض��������ّي ن����������د�ء
م�����������واله�����������م �ب���������ق���������ى دل���������ي���������ل ر�������ض������ائ������ي
م���������ن خ�����م�����������ض�����ة و�ل������ت�������������ض������ع������ة �الب��������ن��������اء
ه��������م ُع����������������روة �ل������وث������ق������ى وب�������������اب رج������ائ������ي
ل������و�ئ������ي ي���������ض����م����و  �الأح���������������������ر�ر  ك�����ع�����ب�����ة  يف 
وب��������رب��������ة �ل�����������ض�����ب�����ط �ل���������ض����ه����ي����د ����ض���ف���ائ���ي
�����م�����ك �ل�����������ض�����م�����اء ب�����������اأن ي����ج����ي����ب دع�����ائ�����ي ������ضَ
ي����������ن ب����������االأرج����������اء ك���������ي ي���������ض����ت����ق����ي����م �ل����������دِّ
ه���������ي م�����ن�����ب�����ع �حل�������ك�������م�������اء و�ل������ُع������ظ������م������اء
جت������ل������ى �ل�������ه�������م�������وم ب�������اأع�������ظ�������م �الأ��������ض�������م�������اء

االدبية
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ميعاد كاظم الالوندي

بها �الن قالها  لكنه نطق  و�ربعن عامًا كانت تلك كلمتي  لت�ضعة 
يدي  قب�ضته  ��ضتحكمت  �لعدم  ديجور  يف  عينيه  بريق  غار  وقد 
بقوة: يا ولدي قد و�ضلت �ملنحنى و�نا �الن حمتاج �ليك.. نعم هي 
ذ� كلمتي مل ُ��ضمعها �ليه يومًا لي�ش تعنتًا بل حياء كي ال �رهقه 
عندما  يفهمها  مني  ت�ضريح  دومنا  يفقه  كان  لكنه  يطيق  ال  مبا 
�بكي و�فرح عندما �خفق و�جنح بل حتى عندما �رمتي خمتبئًا يف 
حجره �مللكي هربًا من تعنيف �مي ومقالبي �لتي ت�ضل معها �حيانًا 
حد �الذية فا�ضلبه مر�رً� �ضاعات ر�حته، و�ضابًا عندما تخا�ضمني 

�لدنيا وتاأبى عنادً� م�ضاحبتي وعندما.. وعندما..
متّهل ؟ فال ز�ل �لوقت مبكر� لنفرق، �أفق يا مالذي، �فق و�نظر يف 

عيني و�ن�َش بربك خطاب �لود�ع، �دركنا يا مغيث..
خبت  روي��دً�  روي��دً�  زفري،  يعقبه  مل  بالتوحيد  هلل  �ضهيق  لكن.. 
��ضتغيث  �ن  بارد �جربين  �ضبح  و�ند�ّش بن كفينا  حر�رة �حلياة 
��ضتنجد  بت  للعودة،  له حلظة �خرى  ��ضتجدي  عّلي  مبن حويل 
حتت  �ضاب  �ل��ذي  بعمري  مبكانتي  ب�ضهاد�تي  و�ضهرتي  با�ضمي 
كنفه فجميعها منه وكلها �ىل ف�ضله تعود، ولكن عبثًا �حاول فقد 
�ضفعني ��ضرجاع �لطبيب وحال �ل�ضتار �البي�ش بيني وبن وجهه 
�ل�ضاحب وجهه �لذي �بلته جبابرة �لف�ضول مبعاولها دون رحمة 

وبال كلل..
تنعى  �ل�ضحاب  �ن  يل  خال  �لنحيل..  نع�ضه  حملت  �كتايف  على 
لوعتي فاأر�ضلت مبعوثها �مطارً� �خرقت ر�أ�ضي كر�ضا�ضات باردة 

�ضرعان ما عانقت دموعي �ل�ضاخنة فاأخذت تغ�ضل مر�آة ذ�كرتي 
�لهو و�لعب مع  �در�جي �ضبيًا  لتت�ضح بعدها �ضور ومناظر فعدت 
رفاقي يف طرقات حملتنا �ل�ضيقة ثم �أملح �ضخ�ضه من بعيد عائدً� 
�ن تقع عيناه  ما  لكن  �ملتعاقبة  �ثقال �حلياة  وقد �حنت قامته 
علي حتى ينت�ضب مت�ضّنعًا قوة �علم �ن كالمه �مل�ضتميت من �جلي 
قد �جهزت عليها لكنه يبت�ضم يف وجهي كي ال ي�ضعرين بالذنب..

�ملذلة  �ضخور  �ل�ضمر  �ضو�عدك  ل��وت  من  يا  �ضاأفتقدك  كم  �آه 
مناغاته  �ضوت  على  مدّلاًل  الأ�ضحو  عزيزً�  مهدي  يف  �غفو  كي 
�لد�فئة على خدي وتر�نيم  ملدر�ضتي فيطبع قبلته  لي�ضطحبني 
ي�ضحذ  ما  حار�ش  كمالك  ر�أ���ض��ي  ف��وق  حتلق  �لالهوتي  دعائه 

طاقاتي فت�ضكن هو�ج�ضي وتت�ضابق �حالمي دون وجل..
هو�دة  بال  مت�ضي  �للحظات  �ل�ضالم،  و�دي  ثرى  �قد�مي  وطئت 
ليتها متهلني وترّفق بحايل فقد كنت �ح�ضب �ن �لذكريات تربق 
يف خميلتي كالوم�ش �خلاطف لكن مع هذ� �مل�ضّجى تتج�ّضد كما هي 
�ضفري  �ضريط ذكرياتي حتى على  ينتهي  لن  لذ�  بروحها وعبقها 
قربه، �آه كيف �م�ضيت وحيدً� غريبًا، �أَو مثلك تقربه �ملنون ؟ ت�ضّد 

�ربطة �لكفن قامته �ملهيبة فتطوى ذكر�ه �ل�ضنون ؟
يا �آية �الح�ضان �أتر�ين جازيت �ح�ضانك يومًا ؟ �بدً� �م �ضاأتنكر 
معناك فاأن�ضاك؟ كيف و�نا �ىل �الن حمتاج �ليك فلريحمك ربي 

يا نبع عطاء و�آ�ضفاه قد ن�ضب..
�بي .. يا �نا ود�عًا يا عاملي �حلنون..

هَي ذا كلمتي
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على قرطا�ش �لبوح
�ضكبت مد�د م�ضاعري

بقلم �لهيام �ملتنف�ش برئتي �لذوبان و�لنقاء..
الأكتب عنك..

فاإطاللتك تر�ضم �لب�ضمة على �ضفتي
وتاأ�ضرية رحيل �أحز�ين ومتاعبي  باإم�ضاء �بت�ضامتك. .

و�بحر ب�ضفينة �ل�ضوق يف بحر عينيك �لزرقاوين. .
و��ضت�ضعر �لربيع يف خديك �ملتوردتن

و�أرى �ل�ضالم يف بيا�ش ب�ضرتك..
و�رت�ضف من كاأ�ش �ل�ضعادة �إذ  �طالع  بر�ءتك �لربانية ..

وتطري روحي حملقة بجناحي �لن�ضوة يف �ضماء �لفرح عندما 
تتناهى �إىل م�ضامعي �ضحكاتك كاأنها تر�تيل طيور �حلب ..

مناجاتك بل�ضم الأوجاعي
ومناغاتك �ن�ضر�ح ل�ضدري 

وباحت�ضانك تهب نفحات �لرحمة
وتتفتح �أزهار �لع�ضق �لفو�حة..

ومع تبا�ضري �ل�ضباح ت�ضرق �ل�ضم�ش
وت�ضرق �نت يا�ضم�ضي فاأب�ضر �ضم�ضن. .

وعندما ي�ضدل �لليل عباءته �ل�ضود�ء
فاأنت قمري �لذي ��ضتاأن�ش به..

�أيا مالكي �لو�ضيم. .�أيا �بنتي..نور �لهدى.

أيا مالكَي الوسيم
خالد غانم الطائي
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إلى اإلماِم )الرضا عليه السالم( حيث أقول فيه: طريد الطغاة، ومأوى النجاة!

راحلُة الغرباء 
رحيم الشاهر

غ������ري������ُب ت������اأ�������ض������ي������ه  يف  غ���������ري���������ٌب 

�إل�����ي�����ن�����ا  ت�������د�ن�������ي�������ه  يف  ق���������ري���������ٌب 

ف������ك������م وط������������ن ب�����ن�����ائ�����ي�����ه م����ع����اف����ى

روؤ�ُه يف  )ط������و�������ش(جت������ل������ْت  وك���������م 

�أق�������������ام ع�����ل�����ى �ل�������ف�������الة ب������رح������ل ع���ز

ع����ل����ى خ����ط����ر �ل�����������ض�����ر�ط ل������ه وق�������وٌف

م�������ض���ى �ل����دن����ي����ا ل��ي��ق��ط��ع��ه��ا �ح���ت�������ض���اب���ا 

م�������������د�ُر رح�����ي�����ل�����ه �أل�����������ف �ح����ت���������ض����ار

ط�����غ�����اة  ف�������ي�������ه  ع��������ر�ق��������ن��������ا  الأن 

ت���������غ���������ادرن���������ا جن�����������������وٌم الن�����ق�����ي�����ه�����ا

وم��������������از�ل �ل������غ������ري������ُب ب����ن����ا ط�����ري�����دً�

ف�����ه�����ذي �الأر���������������ش الت����ب����ك����ي دم����وع����ا

م���ن���ه���ا �أن�������������ت  دي�������������ار  يف  )ع���������ل���������ٌي( 

ف������ق������ب������ل رك����������ن����������ُه م����������������االح جن�������ٌم

������ض�����غ�����ايف   ث����������ري����������اه  يف  وع����������ل����������ْق 

����ض���غ���ايف م���������ض����ك����ن����ُه  ب��������ات   ) ع������ل������يٌّ  (

ي�����ج�����وُب �ل�����ك�����ون ه����ات����ف����ُه �ل���ع�������ض���ي���ُب!

ب�����رغ�����م �ل����ن����ف����ي حم���������ض����ره ق�����ري�����ُب!

وك�����������م ق�������د��������ش مب����������������ر�آه ت�����ط�����ي�����ُب!

وك����������م ب�������ل�������ٍد م������الق������ي������ِه غ�������ري�������ُب!

ي�����ج�����وُب! ب������ه  �ل�����رح�����ي�����ل  �إىل  و�آل 

�مل����ج����ي����ُب! ه�����و  �مل����خ����ي����ف  �حل���������ض����ر  ويف 

�ل���ن�������ض���ي���ُب! ط�����اوع�����ُه  )�إي�������������ر�ن(  �إىل 

و�������ض������وب رح����ي����ل����ه ت����ه����ف����و �ل�����ق�����ل�����وُب!

ب�������ض���ي���ف ن����ف����اق����ه ن���������ض����اأ �ل�������ض���ل���ي���ُب!

وم�������ن ن�����ك�����ِد  �ل�����ط�����غ�����اِة ل����ن����ا ن�������ض���ي���ُب!

ي��������ط��������اردُه �مل�������ن�������اوئ و�ل������رب������ي������ُب!!

ع�����ل�����ى غ��������ر ق�����و�ف�����ي�����ه�����م خ�������ط�������وُب!

م����ن����ي����ُب �ل�����ُف�����ْل�����ك ي���غ���ب���ط���ُه �مل����ن����ي����ُب!

م���غ���ي���ُب! �أو   ، ����ض���م���و����شٌ  الح��������ْت  وم������ا 

ف��������������اإين م���������ن ث����������ري����������اُه �أط���������ي���������ُب!

وم������ن ����ض���ك���ن �ل���������ض����غ����اَف ه�����و �حل���ب���ي���ُب!
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الشيخ نور اهلل النجفي األصفهاني

هو الشيخ نور اهلل ابن الشيخ حمّمد باقر ابن الشيخ حمّمد تقي النجفي اإلصفهاين ، ولد عام 

1278ه بمدينة إصفهان يف إيران.

جّده الشيخ حمّمد تقي الرازي، قال عنه الشيخ حمّمد عيل التربيزي اخلياباين)قدس رسه( يف 

فقيه  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  أواسط  اإلمامية  علامء  فحول  أكابر  »من  األدب:  رحيانة 

والعملية  العلمية  جاللته  النظر…  دقيق  الفكر  عميق  زاهد،  عابد  مدّقق،  حمّقق  ُأصويل، 

مشهورة، بل تقّدم عىل معارصيه يف املعقول واملنقول بشهادة بعض املرتمجني له، خصوصًا يف 

ُأصول الفقه الذي كان فيه بغاية التبّحر«.

دراسته  إلكامل  األرشف  النجف  إىل  سافر  ثّم  رأسه،  مسقط  يف  الدينية  العلوم  بدراسة  بدأ 

احلوزوية، وبقي فيها حّتى نال درجة االجتهاد، ثّم رجع إىل إصفهان عام 1300ه  فتصّدى 
للتدريس والتبليغ هبا.

من أساتذته، الشيخ حبيب اهلل الرشتي، السّيد حمّمد حسن الشريازي املعروف بالشريازي 
الكبري، أبوه الشيخ حمّمد باقر.

من تالمذته، الشيخ حمّمد عيل النجفي اإلصفهاين.

من نشاطاته، كان له)قدس رسه( دور يف هنضة املرشوطة، كان له دور يف هنضة التنباكو يف 

إصفهان، كان من أركان هنضة املطالبني بالعدالة يف قم، مؤّسس اجلامعة الوطنية يف إصفهان، 

مؤّسس مجاعة صفاخانه، مؤّسس جمّلة اإلسالم.

من مؤّلفاته، رسالة يف فوائد املرشوطة، تقريظ عىل كتاب حقائق احلّق للقائم باحلّق، ديوان 

مقيم  مكاملات  الشيعة، رساله  الفارسية: خصال  باللغة  مؤّلفاته  وفاريس، ومن  شعر عريب 
ومسافر.

الشيخ  أُلّمه  أبيه  جّد  مرقد  بجوار  وُدفن  1346ه،  رجب  من  األّول  يف  رسه(  ُتويّف)قدس 

جعفر كاشف الغطاء يف النجف األرشف.

علماء األمة
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التي  املخطوطة  الرسائل  ه��ذه 
واهلادي  السلمي  اخلطاب  تثبت 
اإلس���الم،  اع��ت��ن��اق  يف  للبرشية 
فكانت هذه الكتب وسيلة دعوية 
وإبالغهم  الناس  إلعالم  هامة، 
بدعوة اإلسالم، وقد كان بعضهم 
وبعضهم  ك��رسى،  مثل  جيهلها 

ينتظرها مثل قيرص.
قريش  بني  السلمي  التحول  إّن 
السادس  ال��ع��ام  يف  املسلمني  و 
الكريم  الرسول  استغله  للهجرة 

يف التفرغ لعاملية اإلسالم.
مرص:  حاكم  للمقوقس  فكتب 
من  الرحيم  ال��رمح��ن  اهلل  »ب��س��م 
املقوقس  إىل  اهلل  رس���ول  حممد 
اتبع  من  عىل  سالم  القبط  عظيم 
اهلدى أما بعد فإين أدعوك بدعوة 
اهلل  يؤتك  تسلم  أسلم  اإلس��الم 
أجرك مرتني »قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم 
أال نعبد إال اهلل وال نرشك به شيئا 
من  أربابا  بعضا  بعضنا  يتخذ  وال 
دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

بأنا مسلمون«.
أيب  ب��ن  حاطب  ال��رس��ال��ة  ومح��ل 
وت��ق��ول  امل��ق��وق��س،  إىل  بلتعة 
ملا  املقوقس  إن  التارخيية  الرواية 
منع  ما  حلاطب:  قال  الرسالة  قرأ 
صاحبك إن كان نبيًا أن يدعو عىل 
اهلل  فيسلط  بلده  من  أخرجوه  من 

عليهم السوء.
فقال حاطب له: »وما منع عيسى 

أن يدعو عىل أولئك الذين تآمروا 
عليه ليقتلوه فيسلط اهلل عليهم ما 
أنت  املقوقس  فقال  يستحقون؟ 

حكيم وجئت من عند حكيم«.
إىل  الكريم  ال��رس��ول  كتب  ك��ام 
وهرقل  احل��ب��ش��ة،  يف  ال��ن��ج��ايش 
ملك  وك���رسى  ال����روم،  عظيم 
أمري  س��اوى  بن  واملنذر  ف��ارس، 
أمري  احلنفي  وه��وذه  البحرين، 
واحل��ارث  ع��امن  وملك  الياممة، 
واحلارث  اليمن  حاكم  احلمريي 

الغساين أمري الغساسنة.
إىل  النبوية  الرسائل  وش��ه��دت 
مناصبهم  أسامء  واألم��راء  امللوك 
إىل  بالدعوة  متثلت  التي  وألقاهبم 
اإلسالم ليختمها »إن أثم تابعيك 

يقع عليك«.
إىل  التارخيية  الروايات  وأشارت 
مزق  قد  فارس  عظيم  كرسى  أن 
رسالة النبي حممد )صىل اهلل عليه 
»عبد عقري من  قال  أن  بعد  وآله( 
رعيتي يكتب اسمه قبيل«، وملا بلغ 
ذلك رس��ول اهلل ق��ال: »م��زق اهلل 
مات  فقد  قال،  كام  وكان  ملكه«، 
كرسى بعد فرتة من الزمن ومتزق 

ملكه.
ببعض  اسطنبول  متحف  وحيتفظ 
الرسول  بعثها  التي  الرسائل  هذه 
الكريم إىل بعض امللوك واألمراء 
ال��رس��ول  م��ع��رض  حيتفظ  ف��ي��ام 
بنسخ  املنورة  املدينة  يف  الكريم 

طبق األصل هلذه الرسائل.

بالصور.. رسائل النبي محمد 
) صلى اهلل عليه واله ( إلى 

ملوك العالم

مقال

مخطوطة رسائل
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أصالة  االصوليون  بعض  يرى 
داعي  لغري  الرواية  صدور  عدم 
بيان احلكم الواقعي وهي حجة 
املجمع  القاعدة  اىل  لرجوعها 
من  والعقالء  العلامء  بني  عليها 
كونه  ع��ىل  املتكلم  ك��الم  مح��ل 
صادرًا لبيان مطلوبه الواقعي ال 
تقية  من  مقصوده  خالف  لبيان 

وخوف.
يف  اختالف  هناك  كان  إذا  نعم، 
االخبار وال يمكن اجلمع بينهام 
محل  إىل  املوارد  بعض  يف  يلتجأ 

أحد املتخالفني عىل التقية.
اخل��ربي��ن  أح���د  ك���ان  إذا  ف��إن��ه 
خيالف  واآلخ��ر  العامة  يوافق 
وي��رتك  باملخالف  يعمل  فإنه 
وقد  التقية،  له عىل  املوافق محاًل 
)عليهم  عنهم  النصوص  دلت 
ورد  فقد  ذل��ك,  ع��ىل  ال��س��الم( 
)إن  ال��س��الم(:  )عليهم  عنهم 
)الوسائل  خالفهم(  يف  الرشد 

البيت  اه��ل  فمنهج   ,)8:18
معروف عرب تارخيهم مع حكام 
هنالك  يكون  فلربام  عرصهم 
حديث مشهور بني الناس واخر 
جيب  هنا   ، مشهور  غري  بخالفه 
غري  احلديث  صدور  من  التاكد 
عليهم  االئ��م��ة  ع��ن  امل��ش��ه��ور 
ال��س��الم وب��م��ح��رض م��ن وم��ن 
احاديث  هكذا  فمثل   ، الناقل 
صدر  وما   ، هبا  يؤخذ  التي  هي 
او  تقية  عن  يكون  قد  بخالفها 
وكانوا  هبتانا،  للمعصوم  نسب 
)عليه  املؤمنني  أم��ري  يسألون 
ال��س��الم( ع��ن ال��يشء ال��ذي ال 
يعلمونه فإذا أفتاهم بيشء فيقوم 
له  ض��دًا  جيعل  بان  الوضاعون 
عىل  ليلبسوا  أنفسهم  عند  من 

الناس( 
خمالفي  اح��د  ع��ن  حكي  وق��د 
السالم   عليه  ال��ص��ادق  االم��ام 
كل  يف  جعفرًا  ))خالفت  قوله: 

ما يقول أو يفعل لكني ال أدري 
هل يغمض عينيه يف السجود أو 

يفتحهام((!!
خالل  من  الرواية  تعرف  وقد 
معرفة الراوي الذي كان خياطبه 
فبالرجوع  ب��ال��رواي��ة,  اإلم���ام 
كون  وعند  ال��رواي��ة  مسند  إىل 
إرادة  حيتمل  خمالفًا  املخاطب 
وخصوصًا  الكالم  عند  التقية 
آخر  اخلرب خرب  ذلك  إذا خالف 

مل يكن املخاطب خمالفًا.
ألن  التقية  عىل  اخلرب  حيمل  وال 
استعامل  بعدم  ي��رصح  اإلم���ام 
التقية فيها، فعن الصادق )عليه 
فيهن  أتقي  ال  )ثالث  السالم(: 
عىل  واملسح  اخلمر  رشب  أحدًا 
وكذلك   .) احلج  ومتعة  اخلفني 

قوله: )إذا بلغ الدم فال تقية(.
مضمون  اىل  النظر  جيب  وم��ن 
كان  ان  يعرف  حتى  احلديث 

تقية او ال 

هذه موارد وهناك موارد يرجع 
يستفادها  التي  القرائن  اىل  فيها 

الباحث يف الرواية.
هذا وان يف السؤال اعاله خلل, 
بني  التفريق  كيفية  قصد  ف��أن 
الروايات الصادرة عن تقية عن 
الروايات الصادرة من غري تقية, 
فان  صحيحة!  هل��ذه  يقال  وال 
جهة  من  للرواية  وص��ف  ه��ذا 
تكون  ف��ال  سندها،  مالحظة 
يف  قساًم  الصحيحة  ال��رواي��ات 
تقية,  الصادرة  ال��رواي��ات  قبال 
فقد  اجتامعهام  من  مانع  ال  بل 
تكون الرواية صحيحة من جهة 
صادرة  وهي  سندها  مالحظة 

عن تقية.

كيف يمكننا ان نفرق 
بين روايات التقية 

والصحيحة ؟

لوسألوك
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يف  )۱۹۷۰م(  ۱۳۸۹ه���  عام  ولد 
“كانكيسا”،  بمدينة  أوغ��ن��دا 
واصل دراسته األكاديمية حّتى 
نحو  توّجه  ثّم  الثانوية،  املرحلة 
بعدها  الدينية، فأصبح  الدراسة 

إمام مسجد منطقته.
منطلق حتّوله املذهبي:

عندما  زبري”  “يوسف  يقول 
املرحلة  يف  ال��دراس��ة  أكملت 
بمدرسة  التحقت  االبتدائية، 
يف  السالم(  البيت)عليهم  أهل 
شافعي  وكنت  جينجا،  مدينة 
يف  اح��د  يسالني  ومل  امل��ذه��ب 
وبمرور   ، مذهبي  عن  املدرسة 
مرحلة  اجتيازي  وبعد  الزمان 
إمامة  مهّمة  واستالمي  النضج 
مجاعة مسجد منطقتنا، واجتاهي 
أحببت  والتحقيق  البحث  نحو 
املحطات  بعض  عىل  االط��الع 

التارخيية للدولة االسالمية 

وبعد البحث تعّرفت عىل حقائق 
دفعتني نحو عقائد مذهب أهل 
ومن  السالم(،  البيت)عليهم 
مقام  سمو  عرفت  احلني  ذلك 
السالم(  البيت)عليهم  أه��ل 
تصّديت  ث��ّم  ت��ع��اىل،  اهلل  عند 
ملهّمة التدريس والتبليغ، وإمامة 
“غولو”  ج��ام��ع��ة  يف  اجل��امع��ة 

الواقعة يف شامل أوغندا.
تأّثره بأخالق أهل البيت)عليهم 

السالم( :
من  إّن  زب���ري:  ي��وس��ف  ي��ق��ول 
يف  هبا  تأّثرت  التي  الكتب  مجلة 
استبصاري كتاب “أخالق أهل 
البيت)عليهم السالم(” “للسيد 

مهدي الصدر”.
“إّن  الكتاب:  هذا  يف  جاء  وقد 
علم األخالق هو العلم الباحث 
ومساوئها،  األخالق  حماسن  يف 
واحل���ّث ع��ىل ال��ت��ح��يّل ب��األوىل 

والتخيّل عن الثانية.

أفضل املناهج األخالقية:
امل��ق��ارن  للباحث  “امللحوظ 
أفضلها  أّن  املناهج  تلك  بني 
وأكملها هو: النهج اإلسالمي، 
الكريم،  ال��ق��رآن  م��ن  املستمد 
البيت)عليهم  أه��ل  وأخ���الق 
بالقصد  ازدان  ال��س��الم(ال��ذي 
واالع���ت���دال، وأص��ال��ة امل��ب��دأ، 
وسمو الغاية، وحكمة التوجيه، 
ملختلف  امل��الئ��م��ة  وح���س���ن 

العصور واألفكار.
وهو النهج الفريد األمثل الذي 
خصائصه  ب��ف��ض��ل  يستطيع 
فردًا  بالناس  يسمو  أن  وميزاته 
وجمتمعًا، نحو التكامل اخللقي، 
وامل���ث���ل األخ��الق��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، 
يستهوي  حمّبب،  شّيق  بأسلوب 
هلم  وحيقق  والقلوب،  العقول 
ذل���ك ب��أق��رب وق���ت، وأي��رس 

طريق.

زبري”  “يوسف  وط���ّن  وق���د 
يف  املشاكّل  كافة  لتحّمل  نفسه 
أهل  بأّن  يعلم  ; ألّنه  السري  هذا 
البيت)عليهم السالم( حتمّلوا ما 
حتّملوا يف سبيل نرشهم للحق، 
واملايض عىل سبيلهم أيضًا ينبغي 
اهلل  وسيعينه  بالصرب،  يتحىّل  أن 
ويساعده  الدنيا،  هذه  يف  تعاىل 
وحيعله يف كنف رمحته، ثّم خيّلده 
بعد املامت يف جنانه، وجيعله من 
السعداء والفائزين، وهذه جتارة 
للذين  تعاىل  اهلل  يرّسها  مربحة 
يتعاملون معه، ويبيعون أنفسهم 
وأمواهلم لتكون هلم اجلنة، وقد 
ِمَن  ى  اشرَتَ اهلّلَ  )إِنَّ  تعاىل:  قال 
بَِأنَّ  َوَأمَواهَلُم  َأنُفَسُهم  امُلؤِمننَِي 

َة( )التوبة:۱۱۱(. ُم اجَلنَّ هَلُ

ي  
يوسف زبير سر نجوج

مستبصر
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مشاركات

ال احد 
يدعي 
الشر 

عالنية

نقوهلا ولالسف الشديد ان املنكر 
بدا يسلك عدة طرق للتوغل يف 
س��اح��ة امل��ع��روف واق��ب��ح هذه 
بلباس  يتلبس  عندما  ال��ط��رق 
املعروف ، هذا جانب ، وجانب 
اخر هنالك ترصفات غري الئقة 
غري  ولكنها  حمرمة  تكون  ال  قد 
الئقة فيتشبث هبا بعض ضعاف 
وال  حمرمة  ليست  باهنا  النفوس 
املكروه يف ظرف معني  ان  يعلم 
يصبح حرام او قد يمهد للحرام 

.
هنالك  ان  الشباب  ننصح  هلذا 
افكارا يروج هلا البعض ظاهرها 
فلربام  تفسيق  وباطنها  ان��ي��ق 
دائ��ام  وليعلموا  عليهم  تنطيل 

الرش ال يايت بوجهه احلقيقي بل 
افكار  جتعل  شيطان  بوساوس 
اسئلة  لتطرح  مشتتة  الشباب 
ويعتقد  منها  طائل  ال  فوضوية 
الثقافة  بانه عىل درجة عالية من 
ان  ل��ه  الي��ص��ح  اسئلة  ليسأل 
يسمع اجابتها ) وال تسالوا عن 
تسوؤكم  لكم  تبدوا  ان  اشياء 
تشهد  التاريخ  وح��وادث   ،)...
هلكذا نامذج منافقة ، فاعلموا أن 
يقولون ال حكم  كانوا  اخلوارج 
عليه  عيل  االم��ام  وك��أن  هلل  اال 
اهلل وهو  يعلم بحكم  السالم ال 
احلاكم بامر اهلل عىل البرشية وهو 
يوم  اىل  وعلينا  عليهم  احلجة 

الدين .

انشغال  نرى  عندما  نتأمل  نحن 
وبقية  املوبايل  باجهزة  الشباب 
لالطالع  االلكرتونية  االجهزة 
تظهر  التي  االفكار  مفاسد  عىل 
يعلمون  وال  مجيلة  بصورة  هلم 
قبحها ، فاحلذر من هذه املهالك 

التي نامل جتنبها  
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مشاركات

باي  يقم  مل  النمر  باقر  الشهيد 
عمل  أي  او   ، اره���ايب  عمل 
مل   ، اح��د  يشتم  مل   ، ع���دواين 
قال  ان��ه  القتل،  ع��ىل  حي��رض 
فقط اريد حريتي وحرية اهيل 
هذه   ، والعوامية  القطيف  يف 
وجهة  من  هتمة  هي  املطالبة 
 ، االستبدادية  االنظمة  نظر 
عىل  ال��دام��غ  الدليل  اهن��ا  ب��ل 
 ، الشهيد  به  ادع��ى  ما  صحة 
واال لو كانت احلكومة متيقنة 
احلجة  لقارعت  عدالتها  من 

باحلجة .
بعد  ح��ت��ى  ال��ش��ه��ي��د  ه����ذا 
حمل  جسده  ك��ان  استشهاده 
قلق الطغاة، فخشوا من تسليم 
جعلوا  ب��ل  ذوي��ه  اىل  جسده 
مكان دفنه جمهول ، ان كان يف 
فانه معلوم يف  االرض جمهول 
بني  السامء  ذرى  ويف  القلوب 

مالئكة اهلل عز وجل.

عىل  السائرين  ضمن  النمر 
طريق احلرية فليس هو االول 
مل��اذا ال   ، االخ��ري  ه��و  وليس 
واملنظامت  االنظمة  تلتفت 
العاملية اىل ما جيري يف العوامية 
ان��ت��ه��اك ح��رم��ات وقتل  م��ن 
السكوت  ه��ذا  مل��اذا  ؟  ابرياء 

عنه ؟ 
نحن ال نطالب بل نعلن لنؤكد 
ازدواجية  العاملي  العام  للراي 
العامل  يف  الطاغوتية  االنظمة 
هذه  مرتكبي  مع  تعاملها  يف 
وليعلموا   ، الوحشية  االعامل 
من  االح��رار  تثني  ولن  مل  اهنا 
السري قدما عىل خطى احلسني 
شعار  متخذين  السالم  عليه 
لدحر  مبدا  الذلة  منا  هيهات 

االعداء واعالء كلمة احلق .
حكومة تنظر اىل شعبها كاهنم 
دستور  بال  زال��ت  وال  عبيد 
اجتهادية  ال��ق��رارات  تصدر 

 ، خمروم  ديني  بغطاء  مزاجية 
واذا ما رفض أي مواطن هذه 
سجن  فمصريه  االنتهاكات 
، وكم  الرقاب  النسيان وقطع 
احلكومة  هل��ذه  م��ع��ارض  م��ن 
هرب خارج البالد تم تصفيته 
استخباراتية  جهات  بمساعدة 

متخصصة باغتيال االحرار .
شهادة النمر ستبقى علام عاليا 

يف سامء املظلومني حتى حتقيق 
موصوال  وسيكون  ال��ن��رص، 
زالوا  ال  الذين  البحرين  بثوار 
من  قرابني  ابنائهم  يدفعون 
عليه  احل��س��ني  م��ب��ادئ  اج��ل 

السالم
 

الزال صدى 
صوته يعلو 
فوق صوت 

الطغاة
كتابة ورسم سامي جواد

باقر النمر 
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من  علامء  مع  بالتعاون  احلكومية  موسكو  جامعة  من  الفيزياء  علامء  ابتكر 

الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا مادة خارقة قائمة عىل أساس جسيامت النانو 

يساعد  أن  ويمكن  الضوء،  تعكس  ال  مرآة  تشبه  املادة  هذه  )الزرنيخيد(.  ملادة 

هذا االبتكار مستقبال عىل تصنيع أجهزة قادرة عىل نقل املعلومات برسعة فائقة. 

ويؤكد  مكوناهتا.  من  عنرص  أي  يف  تتوافر  ال  بخصائص  اخلارقة  املادة  وتتسم 

العلامء إنه باستخدام تكنولوجيا تركيبات النانو يمكن حتقيق مواصفات تسمح 

بإخفاء األجسام يف وجه املوجات الكهرومغناطيسية، ويف نفس الوقت يستحيل 

املادة اخلارقة من  املادة بعد تصنيعها. وقد تم تصنيع هذه  تغيري خصائص هذه 

إىل  تنتقل  طاقته  فإن  الليزر  نبض  لتأثري  تعريضها  حال  ويف  الزرنيخيد،  غشاء 

اإللكرتونات التي تسري بسهولة داخل املادة، األمر الذي يؤثر أيضا عىل غريها 

جيرون  موسكو  جامعة  علامء  أن  يذكر  فيها.  تدخل  التي  الضوء  نبضات  من 

حاليا بحوثا لتصميم أجهزة إلرسال ومعاجلة املعلومات برسعة تعادل عرشات 

ومئات أضعاف التريابيت يف الثانية.

علماء الفيزياء يبتكرون مرآة ال 

تعكس الضوء...!

توصل علامء أمريكيون اىل اخرتاع جديد متطور مستشعر صغري قادر عىل التقاط وتسجيل أصوات حركة البكترييا داخل اجلسم،  وقال 
العامل )دونالد سريبويل( أحد املسامهني يف تطويره : ان االخرتاع بحد ذاته يشبه مايكروفونا متناهي الصغر، قادرا عىل رصد أدق األصوات، 
وحتى تلك الناجتة عن حركة األحياء الدقيقة داخل اجلسم وأنسجته الدقيقة لدرجة أنه قادر عىل استشعار تغريات الضغط واحلركة النامجة 
عن تلك التحركات،وعن اجلهاز ومكوناته أوضح اخلرباء أنه شبيه بسلك )نانوي( متناهي الدقة، يدخل يف تركيبه ثالثة مكونات أساسية، 
ألياف نانوية من أوكسيد القصدير، ونوعني من اجلسيامت النانوية من معدن الذهب. وأضافوا: ان الفكرة من السلك هو إرسال إشارات 

ضوئية عرب األلياف النانوية لداخل اجلسم لتنقلها إىل الكمبيوتر لتفسريها وقياس شدهتا.

حول العالم
منوعات

اختراع جديد يرصد حركة البكتيريا داخل الجسم...!
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رصد خرباء يف جمال أمن اإلنرتنت هجوما الكرتونيا استهدف حكومات 
ومؤسسات ورشكات آسيوية يف شتى أرجاء العامل  رسهبا قراصنة أطلقوا 
عىل أنفسهم )شادو بروكرز(. مؤكدين حدوث بعض األعطال بسبب 
فريوس )وانا كراي( وهو من برجميات الفدية اخلبيثة الذي يشفر بيانات 
أجهزة الكمبيوتر ويطالب بمبالغ مالية كي تعود األجهزة للعمل بشكل 
املوظفني  من  مزيد  فتح  مع  أكرب  تأثري  من  اخلرباء  حذر  حني  طبيعي يف 
اإللكرتوين. موضحني  بريدهم  اخلاصة هبم وفحص  الكمبيوتر  أجهزة 
ان الفريوس الذي ُأطلق االسبوع املايض أغلق مئات اآلالف من أجهزة 
ومستشفيات  مصانع  به  وتأثرت  دول��ة   150 من  أكثر  يف  الكمبيوتر 

ومتاجر ومدارس يف أنحاء العامل. 
تربط  أدلة  إىل  توصلوا  اإللكرتوين  األمن  جمال  يف  باحثون  ان  ويذكر 
كوريا الشاملية بفريوس )وانا كراي( الذي أصاب أكثر من 300 ألف 
جهاز كمبيوتر عىل مستوى العامل بينام تكابد السلطات يف كل مكان ملنع 

املتسللني من نرش نسخ جديدة من الفريوس.

لليوم  استباق  يف  االصطناعية،  املريخ(  من)تربة  أحجارا  كاليفورنيا  جامعة  من  علامء  صنع 
حديثة   دراسة  ذلك  األمحر،أكدت  الكوكب  عىل  مستوطنات  بناء  البرش  خالله  سيبدأ  الذي 
نرشهتا جملة )ساينتيفك ريبورتس( الفرنسية. تبني تزود املهندسني بقليل من الرتبة املحرضة 
املريخ هبدف  الرتبة عىل  والتي حتاكي خصائص  )ناسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  من جانب 

األحجار. وال  احلمراء إلنتاج هذه  الرتبة  من  كتل  يكفي ضغط  أنه  الباحثون  األمحر. والحظ  الكوكب  بإنشاءات مستقبلية عىل  القيام 
يتعني القيام بأي أمر إضايف أو إضافة مواد أخرى أو وضع املزيج يف الفرن. ومن خالل ضغطها تشتد )تربة املريخ( لتصبح أكثر مقاومة 
من اخلرسانة املسلحة. ومع هذه اآللية، متكن الباحثون من تصنيع مئات األحجار الدائرية بسامكة ثالثة ميلليمرتات. ويذكر ان أحدث 
األبحاث والتطلعات باجتاه املريخ ما تسعى إليه رشكة تكنولوجيا الفضاء )سبيس اكس( يف استعامر الكوكب األمحر وإرسال البرش إليه 

بحلول عام 2018 ضمن برنامج ختطط له الرشكة.

أعلنت منصة التواصل اإلجتامعي فيسبوك عن اطالقها جمموعة من املناهج الدراسية املجانية التي ترشح للصحفيني كيفية استعامل فيسبوك 
وإنستغرام بأفضل شكل من أجل مشاركة ومجع األخبار. وهتدف املناهج إىل اقامة عالقات أقوى بني املنصة وبني صناعة األخبار، حيث 
تتعاون فيسبوك مع املؤسسات اإلخبارية لتطوير املنتجات وتعليم الصحفيني الطرق التي يمكن من خالهلا أن يكون رشيكًا أفضل للمنصة. 
وتعترب هذه املناهج والدورات أحدث خطوة يف مرشوع الصحافة كوسيلة لتعزيز موقع املنصة كمنرب للنارشين وجتنب األخبار الومهية، 
للصحفيني  وتدريبات  وأدوات  اإلخبارية  للمنتجات  التشاركية  التنمية  هي  طرق  بثالث  فيسبوك  عىل  الصحافة  مرشوع  يعمل  وسوف 
وغريهم ، ويعترب مرشوع الصحافة عىل املنصة بمثابة مركز لتعزيز ودعم الصحافة عىل فيسبوك. واحلد من انتشار األخبار الومهية. وجتدر 

اإلشارة أن عدد املؤسسات التجارية التي تعلن عرب شبكتها االجتامعية الفيسبوك كل شهر وصل إىل أكثر 5 ماليني مؤسسة.

هجوم )فيروس( 
إلكتروني عالمي يشفر 

بيانات أجهزة الكمبيوتر 
ويطالب بالفدية...!

علماء يصنعون أحجارا مريخي��ة لبن��اء 
المستوطنات الفضائية ..!

فيس��بوك تطلق منصة مناهج  لوس��ائل األعالم 
عن كيفية صناعة األخبار...!
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ازاحة الستار عن الف ثرية سُترّكب في مرقد االمام علي )عليه السالم(

ابحث عن حرف N في 
المجموعة التالية

ازيح الستار عن الف ثرية خمصصة ملرقد االمام عيل )ع( أهداها متربعون 
النجف  مدينة  اىل  ارساهلا  املقرر  ومن  ايران،  يف  )ع(  البيت  اهل  وعشاق 

االرشف بالعراق.
يف  الزهراء  فاطمة  السيدة  وأروقة  صحن  يف  سرتكب  التي  الثريات  هذه 
وجاءت  الغرض  هلذا  خصيصا  صنعت  السالم  عليهام  عيل  االمام  مرقد 

بشكل مجايل ومنسق يزيد من مجالية صحن فاطمة الزهراء عليها السالم
 وصنعت هذه الثريات من امجل املواد وأدومها وتعد االمجل التي صنعت 
يف ايران حلد اآلن ومن املقرر ارساهلا اىل النجف االرشف يف االمد القريب 
لرتكيبها يف صحن السيدة فاطمة الزهراء يف مرقد االمام عيل بن ايب طالب 

عليهام السالم. 
علام ان مرشوع تشييد صحن السيدة فاطمة الزهراء يف مرقد االمام عيل بن 

ايب طالب يف مراحله االخرية .
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من اليسار السيد محمد 
باقر الصدر ، السيد مهدي 
الحكيم ، السيد اسماعيل 

الصدر ، السيد علي الهاشمي 
، والشيخ مهدي النمدي

قالت الفالسفة
كل  بعدها  ينرصف  بطريقة  الكعكة  تقسيم  فن  التفاوض: 

من احلضور معتقدا أنه حصل عىل اجلزء األكرب.
الخ: عالمة توحي لآلخرين بأنك تعرف أكثر مما قلت.

الواجب: ما نطالب به اآلخرين.
التلميذ الفاشل:  هو التلميذ الذي يمكن أن يكون األول يف 

فصله لوال وجود اآلخرين.
هم  ي��رون  كام  اآلخرين  وصف  عىل  القدرة  هي  اللباقة: 

أنفسهم.

  

  

البعض ممن  اىل  ، ولكن ال زال عتبنا  ايامهم خري وعطاء وبركة  العرسان وجيعل كل  ان يسعد  نسال اهلل 
يترصف بشكل يؤثر عىل الذوق العام والشارع العام بحيث يتم حجز الطريق لرتل العرسان ، مع الرقص 

بشكل غري سليم واستخدام املنبه بصوت عال يزعج السامعني 
نامل ان ياخذ االخوة اصحاب املناسبات احلق والذوق العام

الزلنا نعاني من االعراس
واحة
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صدَر عن مركز الحوراء زينب )عليها السالم( 
في العتبة الحسينية المقدسة، الجزء 

الثاني من كتاب )ومنهم من ينتظر(، الذي 
يضّم سلسلة قصص وثائقية عن شهداء 
الحشد الشعبي الذيَن نذروا أرواحهْم في 

الدفاع عن العراق ومقدساته.

إعالن


