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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

مدينة زائري االمام احلسني عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة طريق كربالء - بابل/ تصوير ليلي

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

464 - يف رو�سة الكايف با�سناده اإىل اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم حديث طويل 
يقول فيه عليه ال�سالم وان ل�سياطني االن�س حيلة ومكرا وخدايع وو�سو�سة 
بع�س���هم اإىل بع�س يريدون ان ا�س���تطاعوا اأن يردوا اأهل احلق عما اكرمهم 
اهلل به من النظر يف دين اهلل الذي مل يجعل اهلل �س���ياطني االن�س من اأهله 
ارادة اأن ي�ستوي اأعداء اهلل واأهل احلق يف ال�سك واالنكار والتكذيب فيكونون 
�س���واء كما و�س���ف اهلل تعاىل يف كتابه من قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا 

فتكونون �سواء.
حدثن���ي اأب���ي عن حممد بن الف�س���يل عن اأبي ال�س���باح الكناين عن اأبي عبد 
اهلل عليه ال�س���الم قال كانت �س���رة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله قبل نزول 
�س���ورة ب���راءة اال يقاتل اإال م���ن قاتله، وال يحارب اال من حارب���ه واأراده، وقد 
كان ن���زل علي���ه يف ذلك من اهلل عزوجل فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا 
اليكم ال�سلم فما جعل اهلل لكم عليهم �سبيال فكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآل���ه ال يقات���ل اأحدا ق���د تنحى عنه واعتزل���ه حتى نزلت عليه �س���ورة براءة، 
واأمر بقتل امل�سركني من اعتزله ومن مل يعتزله اال الذين قد كان عاهدهم 
ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل علي���ه واآل���ه يوم فتح مك���ة اإىل مدة، منهم �س���فوان بن 

امية و�سهيل بن عمرو واحلديث طويل وهو مذكور بتمامه يف اأول براءة.
يف تف�س���ر العيا�س���ي عن اأبي عبداهلل عليه ال�س���الم حدي���ث طويل ويف اآخره 

قال: و )ح�سرت �سدورهم( هو ال�سيق.

حٌق على الغنّي اأن ياأتي قرب احل�سني بن علي«عليهما ال�سالم«يف ال�سنة مرتني ، وحٌق على الفقر اأن 
ياأتيه يف ال�سنة مرة 



االفتتاحية

الثامن من ربيع الثاني

الثامن من ربيع الثاني

السادس من ربيع الثاني
أحداث االسبوع

ت���ويّف ال�س���ريف اجلرج���اين عل���ي بن حممد احل�س���يني اال�س���رابادي املعروف ب� » مر �س���يد �س���ريف  « 
�ساحب كتاب �سرح املواقف يف �سنة 816 للهجرة. 

ول���د في���ه النور احلادي ع�س���ر من اأنوار اأهل البيت عليهم ال�س���الم االمام احل�س���ن بن علي الع�س���كري 
عليه ال�سالم يف �سنة 232 للهجرة  وقيل يف العا�سر منه.

تويّف احلارث بن �س���عيد بن حمدان املعروف باأبي فرا�س احلمداين ابن عم �س���يف الدولة احلمداين 
يف 357 للهجرة.

من �سنة 1325 ه� تويف العامل اجلليل ال�سيخ عبد احل�سني امل�سكيني ، وكان من الفقهاء الف�سالء

من �سنة 1369 ه� تويف العامل اجلليل ال�سيد جمال الدين ابن ال�سيد اأبي القا�سم الطباطبائي التربيزي . 
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 وفيه :
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 وفيه :
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العتبة احلسينية تّثمن جهود الدوائر 
األمنية واخلدمية خالل الزيارة األربعينية

من أجل توفري األجواء األمنية املناسبة
العتبة احلسينية تنفرد بنصب كامريات متطورة 
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�سنة 2009م

البحُث عن محنة

م���ن املاأل���وِف ان العاط���ل ع���ن العم���ل 
يبحث عن مهنة لكي يعمل ويح�س���ل 
على قوت يومه هو وعياله وبطريقة 
�س���رعية ودائم���ا يك���ون امل�س���تفيد ه���و 
 ، الرج���ل  ه���ذا  مهن���ة  م���ن  املجتم���ع 
يب���دع  ن���راه  مهنت���ه  يح���رم  وم���ن 
ويحاف���ظ عليه���ا وعل���ى م���ا يب���دو ان 
تبح���ث  ال  اخ���رى  �س���ريحة  هنال���ك 
ع���ن مهن���ة ب���ل ع���ن حمن���ة اال وه���م 
�س���ريحة ال�سيا�س���يني فالبع�س منهم 
يقت���ات ويعتا����س عل���ى املحن���ة فخل���ق 
االأزم���ة الت���ي ه���ي وقود املحن���ة  باتت 
دعاي���ة  لي�س���تخدمها  اأولويات���ه  م���ن 
انتخابي���ة ودائم���ا يك���ون داف���ع الثمن 
ه���و املواط���ن اأي انه���ا تعود بال�س���لبية 
عل���ى املجتم���ع لت�س���بح املحن���ة مهن���ة 
م���ن وجه���ة نظ���ر ه���وؤالء البع�س من 
ال�سيا�سيني وبالتايل يوليها اهتمامه 
لكي يطوره���ا ويبدع يف خلقها الإبقاء 
االأج���واء متاأزم���ة امتث���اال لالأجن���دة 
الت���ي تق���وده وق���د تك���ون خارجي���ة او 

مر�سا نف�سيا خبيثا يعاين منه.

رئيس التحرير



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  27/ ربيع االول/ 1434هـ املوافق  8/ 2 /2013 م   

املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تطرق 
املوافق  1434هـ   األول/  /ربيع   2 يف7  الشريف  احلسيين  الصحن  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  يف 

2013/2/8م يف خطبته اىل أمور ثالثة استهلها مبا يلي:

زار العتبة احل�سينية املقد�سة ليلة   
اأم�����س وفد م����ن اإخواننا رجال الدين ال�س����نة 
)الذي����ن عرب عنهم �س����ماحة املرج����ع الديني 
االأعل����ى ال�س����يد علي احل�س����يني ال�سي�س����تاين 
الطائف����ة  ه����ذه  "ع����ن  ال����وارف  ظل����ه  "دام 
الكرمي����ة باأنه����م اأنف�س����نا(، وكان الوف����د م����ن 
مدين����ة الزب����ر، واأدوا �س����الة اجلماع����ة اإىل 
جان����ب زوار اأب����ي عب����د اهلل احل�س����ني )عليهم 
ال�س����الم( تعب����راً عن حر�س����هم عل����ى حفظ 
وحدة اأبناء ال�س����عب العراقي، وقوة الن�س����يج 
بجمي����ع طوائف����ه  البل����د  له����ذا  االجتماع����ي 
 - الراه����ن  الظ����رف  يف  خ�سو�س����اً  واأديان����ه، 

فجزاه����م اهلل تعاىل خر اجل����زاء عن النبي 
عل����ى موقفه����م   - واآل����ه(  علي����ه  )�س����لى اهلل 

النبيل.

األمر الثاني:
اأوّد اأن اأتقدم بالتو�سيات التالية:

به���ا  مي���ر  الت���ي  الراهن���ة  الظ���روف  اإن   -1
الع���راق، وال اأحت���دث ع���ن االأزمة ال�سيا�س���ية 
ع���ن  احلدي���ث  ولك���ن   ، خا�س���ة  ب�س���ورة 
حماوالت البع�س- ومن اأي طرف كان- اإىل 
جر ال�سارع العراقي واملواطن العراقي لل�سد 
الطائفي، والعمل على متزيق وحدة الن�سيج 

االجتماعي لهذا البلد، فاإن اخلطورة حينما 
ي���راد اقحام ال�س���عب العراقي يف �س���د طائفي 
ونف�س���ي واجتماعي بني مكوناته بع�سها مع 
البع�س االآخر، اأكرب بكثر من اأن يكون هذا 
ال�س���د والتوت���ر حم�س���ورا ب���ني ال�سيا�س���يني، 
ولذل���ك تاأت���ي هنا اأهمي���ة دور رج���ال الدين، 
ال�سيا�س���يني  م���ن  واحلكم���ة  العق���ل  واأه���ل 
واأعي���ان املجتمع، وروؤ�س���اء الع�س���ائر، لتهدئة 
ال�س���ارع واملواط���ن، وب���ذل اجله���ود للحف���اظ 
عل���ى وحدة الن�س���يج االجتماعي يف الظروف 

الراهنة.
2- ان املطل���وب ����� باخل�س���و�س ����� م���ن رج���ال 
خطابه���م  يك���ون  ال  اأن  واخلطب���اء  الدي���ن 

األمر األول:

الشيخ الكربالئي حيذر من خطورة جّر الشارع حنو الّشد الطائفي  

 ويدعو اخلطباء للتوجيه بروح القرآن وحكمة النيب 
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وتعابرهم وكلماتهم حتمل �سيئاً من ال�سدة 
والق�سوة واجلرح مل�ساعر االآخرين، فاإن مثل 
ه���ذا اخلط���اب، واإن كان ي���راد من���ه اأن يله���ب 
عواط���ف اجلماه���ر، لكنه قد يث���ر حفيظة 
االآخرين وي�س���تفزهم، فرد البع�س ممن ال 
ميلك ال�س���يطرة عل���ى انفعاالته ب���كالم اخر 
يحمل نف�س اال�س���لوب من الق�س���وة وال�س���دة، 
وميك���ن التعب���ر ع���ن املطال���ب باأ�س���لوب لني 
والتاأث���ر-  للقب���ول  اأدع���ى  فان���ه  وه���ادئ، 
الثق���ة  ف���ان  الدي���ن-  م���ن رج���ال  خ�سو�س���ا 
واالمان���ة ق���د و�س���عها النا�س برج���ال الدين 
واخلطب���اء، حينم���ا ينظ���ر النا����س لكالمه���م 
نظرة قدا�س���ة واجالل واذعان، واإن التوجيه 
ال���ذي يوجه���ون ب���ه.. توجي���ه ناب���ع م���ن روح 
القراآن الكرمي، وحكمة ورحمة النبي االكرم 
)�س���لى اهلل علي���ه واآل���ه( ال���ذي ار�س���ل رحمة 

للعاملني والأمته باخل�سو�س .
م���ن رج���ال  يك���ون اخلط���اب  ان  فاملفرو����س 
الدين واخلطباء ، بل من اجلميع �سيا�سيني 

وغرهم ، ان يكون اخلطاب مدرو�سا وهادئا 
واال�س���تفزاز  اجل���رح  م���ن  وخالي���ا  ومتاأني���ا، 

واالثارة.
�س���وت  الأي  وااللتف���ات  اال�س���غاء  ع���دم   -3
متطرف ي�س���در من هن���ا وهناك اأو اأية دعوة 
تهدد وحدة الن�س���يج االجتماعي لهذا البلد، 
- وم���ن اي جه���ة كان���ت – وان ال ن�س���مح ملثل 
هذه اال�سوات �سواء ا�سدرت من هذه اجلهة 
او تلك، ومن هذا الطرف او ذاك، ان تهيمن 
وتعلو وتتحكم بال�ساحة او تكون هي املوجهة 
او الفاعل���ة واملوؤث���رة يف املواطنني.. بل علينا 
االع���الم،  م���ن  االأو�س���ع  امل�س���احة  نعط���ي  ان 
لالأ�س���وات  والقب���ول،  والتاأث���ر  واال�س���تماع 
املتعقلة واحلكيمة والتي تريد احلفاظ على 

وحدة العراق )وما اكرثها يف هذا البلد(.
ويف نف����س الوقت ان نعطي املجال والفر�س���ة 
لل�س���وت الذي يع���رب عن املطالب���ة باحلقوق 
امل�س���روعة، وال���راأي احل���ر احلكي���م، والنق���د 
البن���اء، وكذلك �س���وت الفق���راء املحرومني، 
االآذان ال�س���اغية والقب���ول، والعمل لتحقيق 
هذه احلقوق واملطالب ومن جميع االطراف 
نق���د  ل���كل  �س���درنا  يت�س���ع  وان  واملكون���ات، 
وتوجيه ون�س���ح وار�ساد، وان كان يوؤ�سر خطاأً 
يف االداء، وه���ذا االم���ر يتوج���ه باخل�س���و�س 
اىل الكت���ل ال�سيا�س���ية وقادته���ا وامل�س���وؤولني 

مبختلف اخت�سا�ساتهم يف هذا البلد.
4- ان الرابط���ة التي متل���ك الهيمنة والقوة 
على العالقات االجتماعية بني ابناء ال�سعب 
الواحد وباخل�سو�س يف العراق هي الرابطة 
الديني���ة اوال، والرابط���ة الع�س���ائرية ثاني���ا، 
واحلف���اظ على ان يكون من���ط هذه الرابطة 
واملحب���ة  واالنفت���اح  باالن�س���جام  مت�س���فا 
وال�س���فاء؛ يعني احلفاظ على وحدة الن�سيج 
وق���وة مت�س���كه،  ال�س���عب،  له���ذا  االجتماع���ي 
وحينما ن�ست�س���عر بوجود مالمح �سد طائفي 
او نف�سي او اجتماعي ع�سائري، فاملطلوب ان 
يهب العقالء واأهل احلكمة لتهدئة الو�س���ع، 
وت���دارك تداعي���ات بع����س الت�س���رفات الت���ي 
ت�س���در من بع�س اال�سخا�س، وال ميكن باأي 
حال من االحوال ان حت�س���ب على هذا املكون 

االجتماعي اأو غره.
فما هو املطلوب هو ان نحافظ بكل قوة على 
�س���فو العالقة والتوادد بني ابناء ع�س���ائرنا، 
لالنفع���ال  ن���دع  وال  جميع���ا،  بلدن���ا  واأبن���اء 
والت�س���نج، وبع�س االختالفات جماال لتعكر 

�سفو هذه العالقات.

األمر الثالث:
ما يتعلق بالفي�سانات وال�سيول التي ا�سابت 
بع�س حمافظات العراق، وهنا نود اأن ن�س����كر 
جه����ود اجلي�س العراقي الذي �س����اهم ب�س����كل 
وا�س����ح وكب����ر يف اإنق����اذ واإج����الء الكثر من 
العوائل، خا�س����ة يف حمافظة �سالح الدين، 
وكذلك جهود بقية اجلهات احلكومية التي 
�س����اهمت يف اإج����الء ه����ذه العوائ����ل، وهن����اك 
مثال ي�س����تحق الذكر والثناء حينما قام اأحد 
اجلنود بحمل اإحدى الن�س����اء الكبرات على 
ظهره لينقذها من حما�سرة ال�سيول، وهذه 
ال�س����يول والفي�س����انات اإن مل تكن قد و�سلت 
اىل ح����د كارث����ي؛ اإال اأن املطل����وب اأن ت�س����عى 
الدول����ة، ومنه����ا  املعني����ة يف دوائ����ر  اجله����ات 
وزارة امل����وارد املائية، وكذلك جميع الوزارات 
بكيفي����ة  واآلي����ات  خط����ط  بو�س����ع  املعني����ة، 
اال�س����تفادة واالنتفاع مبثل هذه احلاالت من 
ح�س����ول كميات كب����رة من االأمط����ار، والتي 
يعاين العراق من نق�س حاد فيها، فاإن ذلك 
�س����يوفر ث����روة مائي����ة كب����رة، ويحم����ي ه����ذه 

املناطق من االأ�سرار.
وقت����ا  تتطل����ب  كان����ت  واإن  اخلط����ط  وه����ذه 
واأم����واال لتنفيذه����ا واجنازه����ا، ولك����ن امله����م 
اأن نب����داأ ون�س����عى لو�س����ع خط����ط متو�س����طة 
وبعيدة االأمد، فاإن الدول التي �سبقتنا مرت 
بنف�����س الظروف، ولكنها م����ع االإرادة والهمة 
واالإخال�����س، وتوف����ر الكف����اءات متكن����ت من 

تدارك تداعيات مثل هذه الفي�سانات.

الشيخ الكربالئي حيذر من خطورة جّر الشارع حنو الّشد الطائفي  

 ويدعو اخلطباء للتوجيه بروح القرآن وحكمة النيب 
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* م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 20/ربيع االأول/1434هـ املوافق 2013/2/1

التجارُة مع اهلِل وحضوُر العمِل الصالِح والطالِح  

عندما  الكرمي  القراآن  اإن  �سك  ال   

اأ�سدق  من  فاإنه  ما،  اأمر  عن  ويتحدث  يعد 
القائلني الأنه عن اهلل واإن قوله تعاىل: )َيْوَم 
اأي، البد  َضرًا(  ْ دحُ كحُلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍ محُ َتِ
واأن ياأتي يوم تواجه النف�س فيه اأعمالها خراً 
ورد  اخلر  على  احلث  وهذا  �سرا..  اأم  كانت 
فاإن  وبالنتيجة  كثرة،  واأحاديث  روايات  يف 
مبفهومه  اأو  ال�سرعي  مبفهومه  �سواء  اخلر 
العريف .. الذي ال يتنافى مع ال�سارع املقد�س، 
كون كل ما ندب اليه ال�سارع املقد�س هو خرا، 
�سواء كان يف االمور الواجبة اأو كان يف االمور 
اأفعال  من  ال�سارع  اأقّره  ما  وكل  امل�ستحبة، 
ت�سب يف امل�سالح العامة، وهي بالتايل لي�ست 
املقد�س،  ال�سارع  عنها  نهى  التي  املوارد  من 

ومن ثم فهي تدخل يف �سلك اخلر.
عمله،  عن  م�سوؤول  اإن�سان  كل  ان   
)َيْوَم  اأحداً  ت�ستثِن  مل  ال�سريفة  االآية  وهذه 
َخْيٍ  ِمْن  َعِمَلْت  و)َما  َعِمَلْت(  َما  َنْفٍس  كحُلُّ  دحُ  َتِ
عمل  فيه  نحتاج  الذي  الوقت  يف  َضرًا(  ْ محُ
اخلر ليكون حا�سراً، مبعنى ان هناك جتارة 
التجارة  وهذه  خا�سرة،  جتارة  وهناك  رابحة، 
وهو  العمر،  مالها  راأ�س  اخلا�سرة  او  الرابحة 

احلياة  هذه  يف  نق�سيها  التي  ال�سنوات  هذه 
ن�سعى  اأن  العمر  هذا  يف  منا  وينبغي  الدنيا، 

فيه لالأعمال التي تنّمي هذه التجارة.
واردة  املحا�سبة  لفظة  فاإن  ولذا،   
املحا�سبة  وعنوان  ال�سريفة،  االآيات  يف  عندنا 
مالحظة  وميكن  نف�سه،  يحا�سب  االن�سان  ان 
)أال  السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  عبارة 
القيامة  يف  فان  حتاسبوا  ان  قبل  انفسكم  فحاسبوا 
ماسبة(،  اىل  حيتاج  موقف  وكل  موقفًا  مخسني 
وبالنتيجة كاأن االن�سان الواعي املوؤمن يحتاج 
غداً،  ح�سابه  ي�سهل  حتى  نف�سه؛  يحا�سب  اأن 
نف�سه  فليحا�سب  يغفل،  ال  ان  االن�سان  وعلى 
حتى يرى انه يف خانة الرابحني ام اخلا�سرين 

كما يح�سب اأرباحه وخ�سارته يف التجارة.
قال أمي املؤمنني )عليه السالم(: ) من   
ومن  اهلوى  عليه  غلب  نفسه  من  النقص  يتعاهد  مل 

كان يف النقص فاملوت خي له(.

ان العمر لغر�س الك�سب واأي ك�سب   
؟! اإنه الك�سب يف جتارتنا التي ارادها اهلل تعاىل، 
فاذا كان االن�سان دائماً يف اخل�سران، وكلما زيد 
يف عمره؛ زيد يف خ�سرانه ونق�سانه، ال�سك ان 
فهذا  اخل�سارة،  �سيقلل  فاملوت  اأفظع،  املوت 

العمر وهذه ال�سنني اأمانة، وكل حلظة �ستمر 
علينا �ستعود علينا �ساهدة يوم القيامة.

َبْيَنَها  َأنَّ  َلْو  َتَودُّ  وٍء  سحُ ِمْن  َعِمَلْت  )َوَما   
االن�سان  الندامة..  حالة  َبِعيدًا(،  َأَمداً  َوَبْيَنهحُ 
عمل  وبني  بينه  ان  لو  ويرغب  ويود  يتمنى 
انف�سنا  بعيداً، فلننتبه وال جنعل  ال�سوء امداً 

ممن يعمل ال�سوء.
االعمال،  منّيز  ان  لنا  ميكن  نحن   
َعِمَلْت(  َما  َنْفٍس  كحُلُّ  دحُ  َتِ )َيْوَم  يقول  والقراآن 
يعني النف�س هي التي تعمل، وامل�سوؤولية تقع 
عملته  الذي  اخلر  هذا  فاإن  وكذلك  عليها، 
�سوف ياأتيها حم�سراً يوم القيامة، واالن�سان 
اغلب  الأن  يتوفق،  املادة  لبا�س  من  خرج  اذا 
ال�سعي للح�سول على  نتيجة  نا�سئة  م�ساكلنا 
من  ذلك  غر  او  اجلاه  او  املال  من  املزيد 

احل�سد اأو ال�سهوات وغرها ..
َرءحُوٌف  حُ  َواللَّ َنْفَسهحُ  حُ  اللَّ رحُكحُْم  ذِّ َ )َوحيحُ  
نف�سه  من  يحذّرنا  تعاىل  اهلل  اإن  اأي  ِباْلِعَباِد( 
عذاب  فان  يعاقب  ان  اراد  اذا  تعاىل  فاهلل   ِ
عليه  تقوى  وال  عليه،  نقوى  ال  �سديد  اهلل 
ل�سعة  تعاىل  واهلل  واالأر�سون،  ال�سماوات 
رحمته اأراأف   وقال : ) واهلل رءوف بالعباد(، 

وتعاىل  تبارك  الل  قال 
)َيْوَم   : الكريم  كتابه  يف 
دحُ كحُلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍ  َتِ
وٍء َتَودُّ  َضراً َوَما َعِمَلْت ِمْن سحُ ْ محُ
َبِعيداً  َأَمداً  َوَبْيَنهحُ  َبْيَنَها  َأنَّ  َلْو 
حُ  َواللَّ َنْفَسهحُ  حُ  اللَّ رحُكحُْم  ذِّ َ َوحيحُ

َرءحُوٌف ِباْلِعَباِد )30(( 

آل عمران .
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وهذه الراأفة البد اأن ن�ستغلها، فاهلل تبارك 
وتعاىل يختربنا يف ا�سياء كثرة من جملة 
االرزاق،  يف  االختبار  هي  لنا  اختباراته 
هل  يياأ�س؟  هل  رزقه  يف  االن�سان  فيخترب 
يبقى يعبد اهلل تعاىل ام ال .. فعندما نوؤمن 
نعتقد  ان  فالبد  الرازق؛  هو  تعاىل  اهلل  ان 

باأن الرزق هو بيد اهلل تعاىل.
اأن  البد  ِباْلِعَباِد(  َرءحُوٌف  حُ  )َواللَّ  
ن�ستغل هذه الراأفة، والبد ان نعّر�س اأنف�سنا 
ن�ستغل هذه  فاذا مل   ، ولراأفته ِ اهلل  لرحمة 
تعاىل  فاهلل  فينا،  اخللل  �سيكون  الراأفة 
اهلل  ان رحمة  بل  تعاىل رحيم،  واهلل  روؤوف 
اذنب  اذا  واالن�سان  غ�سبه،  �سبقت  تعاىل 
يف  كما  العر�س،  لها  يهتز  الذنوب  فبع�س 

بع�س الروايات.

الذي  ال�سيئ  االأثر  فلنالحظ   
لها  يهتز  بحث  الذنوب  هذه  مثل  تفعله 
روؤوف  تعاىل  اهلل  فاإن  ذلك  ومع  العر�س، 
اىل  ق  يوفٌّ االن�سان  ان  ومبجرد  بالعباد، 
ف�سيجد  جديدة؛  �سفحة  ويبداأ  التوبة، 
يف�سحه  ال  به،  رحيماً  روؤوفا  تعاىل  اهلل 
لي�س  قلنا  كما  ولكن  اال�سهاد،  روؤو�س  على 
فاإن  التوبة، ولذا  كل من يذنب يتوفق اىل 
يف  اليوم  انه  لالإن�سان  تبنّي  ال�سريفة  االآية 
ال  تعاىل  اهلل  فاإن  ي�ساء  ما  فليعمل  الدنيا، 
ينق�سه �سيء يف ع�سيانه كما ال يزيده �سيء 
م�سّجلة  كّلها  االعمال  وهذه  طاعته،  يف 
اىل  العامل  هذا  من  و�سينتقل  وحمفوظة، 
احل�سنة  باأعماله  و�سياأتي  االآخرة،  عامل 

واأعماله ال�سيئة.

باخلر،  نتوا�سى  اأن  علينا  لذا   
يعني  اأن  اأجل  من  بيننا،  فيما  نتحابب  واأن 
ح�سن  االإعانة،  من  فجزء  االآخر،  اأحدنا 
و�سلة  بالغيب،  لالآخرين  والدعاء  الظن، 
االرحام، وخلق جو يف طاعة اهلل تعاىل، وال 
يكون  بالعك�س  بل  ال�سلبية،  باالأجواء  يتاأثر 
لفعل  لالآخرين  وحمببا  نافعا  �سخ�سا  هو 
تعاىل من  �ساء اهلل  ان  نتمكن  اخلر، حتى 
)�سلى  النبي  وبركة  برحمته  االول  ال�سق 
االطهار،  واالئمة  و�سلم(  واله  عليه  اهلل 
اأما  املح�سر،  فقط  اخلر  هذا  يكون  واأن 
ال�سوء فابعدنا اهلل تعاىل عنه ون�ساأله ح�سن 

العاقبة .

عصر يوم عاشوراء الوجه اآلخر ملسرية الطف

َج احل�س���ني )عليه ال�س���الم(  ع���رَّ  
اإىل  الزكي���ة  ونف�س���ه  الطاه���رة،  بروح���ه 
امللك���وت االأعل���ى ومع���ه ثلة م���ن اأهل بيته 
واأ�س���حابه الغ���ر امليام���ني يحل���ون بحل���ل 
من نور الذين قال فيهم احل�س���ني )عليه 
ال�س���الم(: )اإين ال اأعل���م اأ�س���حابا اأوف���ى 
اأه���ل بي���ت  وال خ���را م���ن اأ�س���حابي وال 
اأب���ر واأو�س���ل م���ن اأه���ل بيت���ي( فاأظلم���ت 
االأر����س بفق���ده واأن���ارت االآخ���رة بقدومه 
فم�سى واأ�سحابه اإىل روح وريحان وجنة 

ور�سوان.
واأما زينب الكربى )�س���الم اهلل   
عليه���ا( فبقيت على اأر����س الطفوف وقد 
عظ���م عليها امل�س���اب تنظ���ر ميينا فرى 
اأهل بيتها �س���رعى جمزري���ن بال روؤو�س، 
مرمل���ني بالع���راء ت�س���في عليه���م الري���ح 
بينه���م الب�س���عة الزهراء البت���ول، وتنظر 
ق���د  واليتام���ى  الث���كاىل  ف���رى  �س���ماال 
اأنهكتهم االأح���داث وقد اأحرق اأهل البغي 
خيامه���ا، حق���ا اإنه���ا )اأم امل�س���ائب( ف���اأي 

اإمراأة بل اأي اإن�س���ان ي�س���رب عل���ى مثل ما 
�س���ربت عليه عقيلة بني ها�س���م، هي بنت 
ال�س���هداء واأخ���ت ال�س���هداء واأم ال�س���هداء 

وعمة ال�سهداء وخالة ال�سهداء!!
اأقب���ل اللي���ل الكئي���ب بظالم���ه   
الدام�س و اآل ر�سول اهلل على اأر�س الكرب 
والبالء منك�س���رة قلوبهم دامية عيونهم، 
يف حال م���ن القلق والرعب بال حمى وال 
كفي���ل ومل يب���ق له���م اإال حج���ة اهلل عل���ى 

خلقه زين العباد وهو عليل.
ولك���ن مل تن����س زين���ب الكربى   
)�س���الم اهلل عليه���ا( م���ا وع���دت ب���ه اأخاها 
احل�سني )عليه ال�سالم( حينما قالت له: 
ي���ا بن اأم���ي، طب نف�س���ا وقر عين���ا، فاإنك 
جت���دين كما حتب وتر�س���ى( فلم يحدها 
جور الزمان من تنفيذ ما وعدت به، ومل 
تثقلها نوازل الدهر ونوائبه عن ذكر ربها 
ومناجاته والت�س���رع له، فكانت م�سداقا 
- ب���ل اأكم���ل م�س���داق- لالآي���ة الكرمي���ة: 
)وا�س���تعينوا بال�س���رب وال�سالة..( علمت 

عل���م اليق���ني اأن���ه ال معني له���ا اإال اهلل عز 
وجل فان�س���رفت اإلي���ه واأقبلت عليه وهي 
لق�س���ائه،  م�ست�س���لمة  بر�س���ائه  را�س���ية 
املقد�س���ة  وكي���ف، وق���د جمع���ت يف ذاته���ا 
ع�سارة ال�س���رب من جدها االأكرم )�سلى 
اهلل علي���ه واآله و�س���لم( ال���ذي كان يقول: 
)مــا اأوذي نبي مثل مــا اأوذيت( ومن 
اأبيه���ا املظل���وم الذي ق���ال: )�سربت ويف 
العــن قذى ويف احللــق �سجى( واأمها 
علــي  )�سبــت  قال���ت:  الت���ي  املقه���ورة 
م�سائــب لــو اأنها �سبــت علــى االأيام 
�سرن لياليا(. نعم �س���لت زينب الكربى 
)�س���الم اهلل عليه���ا( نافلة الليل جال�س���ة، 
فق���د اأنهكته���ا امل�س���ائب واأ�س���عفت قواها 
البدني���ة ولك���ن ال �س���بيل له���ذه امل�س���ائب 
اإىل قلب زينب ونف�سها وروحها املقد�سة؛ 
ا�س���تعدادا للب���دء بقيادة احللق���ة االأخرى 
االأجي���ال  اإىل  واإي�س���الها  الط���ف  مل�س���رة 

القادمة.
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منقول عن موقع مكتب 
المرجع الديني األعلى 

سماحة آية اهلل العظمى 
السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله الوارف ( 
www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

ال�سوؤاُل :هل الر�سوة من املحرمات يف ال�سريعة اال�سالمية ؟
اجل���واب : الر�س���وة عل���ى الق�س���اء ، اعطاوؤها واأخذه���ا حمرم وان كان الق�س���اء باحلق ، واأما 

الر�سوة على ا�ستنفاذ احلق من الظامل فال باأ�س بدفعها وان حرم على الظامل اأخذها.
ال�سوؤال : هل يجوز دفع ر�سوة من اجل احل�سول على وظيفة يف القطّاع احلكومي 

علمًا انه ال توجد طريقة اخرى يف الوقت احلا�سر؟
اجلواب : ال يجوز.

ال�ســوؤال : اأنــا خريجــة كليــة وقدمــت اإىل التعين اأكــر من خم�ض مــرات ولكن 
الميكــن احل�ســول عليه اإال بطريــق غری م�ســروع اأي نق�سد ر�ســوة اأو تزوير فهل 

يجوز؟
اجلواب :اليجوز للموظف اأن يقب�س املال وهو �سحت عليه.

هل يجوز ملالك العن املرهونة ان يت�سّرف فيها مبا ال ينايف حق الرهانة ؟
اجلواب :يجوز ملالك العني املرهونة اأن يت�سرف فيها مبا ال ينايف حق الرهانة باأن ال يكون 
متلف���اً له���ا اأو موجب���اً للنق�س يف مالّيته���ا اأو خمرجاً لها عن ملكه ، فيج���وز له االنتفاع من 
الكتاب مبطالعته ومن الدار ب�س���كناها ونحو ذلك ، واأما الت�س���رف املتلف اأو املنق�س ملاليتها 
فغر جائز اإاّل باإذن املرتهن ، وكذلك الت�سرف الناقل فيها ببيع اأو هبة اأو نحوهما فاإّنه ال 

يجوز اإاّل باإذنه ، وان وقع توقفت �سحته على اجازته فاإن اأجاز بطل الرهن.
ال�ســوؤال :هل يبطل الرهن لو باع املرتهن العن املرهونة قبل حلول االجل باأذن 

املالك ؟
اجلواب :لو باع املرتهن العني املرهونة قبل حلول االجل باذن املالك بطل الرهن وال يكون 
ثمنها رهناً بداًل عن االأ�سل ، وكذلك لو باعها فاجازه املالك ، ولو باعها املالك باذن املرتهن 

على اأن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع اإاّل اأن يجيزه املرتهن.
ال�سوؤال :هل ال�سيغة معتربة يف الرهن ؟

اجل���واب :ال تعت���رب ال�س���يغة يف الره���ن ، ب���ل يكفي دفع املدي���ون � مثاًل � مااًل للدائن بق�س���د 
الرهن ، واخذ الدائن له بهذا الق�سد.

ال�سوؤال :
 ما حكم رهن الذهب؟

اجلواب :يجوز.
ال�سوؤال : ما هو تعريفكم للرهن؟

اجلواب : الرهن هو : ) جعل وثيقة للتاأمني على دين اأو عني م�سمونة ( . 
الره���ن عق���د مرك���ب من اإيجاب من الراهن و قبول من املرته���ن ، و ال يعترب فيهما اللفظ 
ب���ل يتحقق���ان بالفع���ل اأي�س���اً ، فلو دف���ع املديون مااًل للدائن بق�س���د الره���ن و اأخذه الدائن 

بهذا الق�سد كفى .

هل �إنَّ �ملع�صوَم من �أهل 
�لبيللت )عليهم �ل�صللام( 
�أّن �لأكل �لذي ي�أكله  يعلم 

م�صموم �أم ل يعلم ؟

 الجواب عن هذه 
الشبهة يتّم بأحد 

وجهين : 

األّول : إّن األئّمة ) عليهم السللالم 
( أقدموا على القتل وشللرب السللّم ، 
مع علم ويقني منهم على ذلك ، وأّما 
أّنهللم ال يعلمون مبا جيللري عليهم ، 
ولو علموا مل يقدموا ألّنه من اإللقاء 
يف التهلكللة ، فهللذا ينللايف صريح 

األخبار عنهم يف هذا الشأن . 
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وهذا االإمام الر�سا ) عليه ال�سالم   
( يق���ول ل���ه احل�س���ن ب���ن اجله���م : اإّن اأم���ر 
املوؤمن���ني ) علي���ه ال�س���الم ( قد ع���رف قاتله 
، والليل���ة الت���ي يقت���ل فيه���ا ، واملو�س���ع الذي 
يقت���ل في���ه ، وقول���ه ملا �س���مع �س���ياح االأوز يف 

الدار : » �سوائح تتبعها نوائح « . 
وبعد هذا البيان اجللي ، واحلّجة   
النا�سعة ، حت�سل القناعة لُكّل عارف ب�سر 
، فاحلا�س���ل : اأّن الت�سليم مبا هو ق�ساء اهلل 
وق���دره لي�س من االإلقاء للنف����س يف التهلكة 

 .
الثاين : اإّن االأئّمة املع�سومني   
) عليهم ال�سالم ( كانوا جمبورين يف حياتهم 
ال�سخ�س���ية ، واأمام االأحداث والظواهر على 
العم���ل بعلمه���م الع���ادي املتاأّت���ي م���ن العل���ل 
املتوّف���رة  املتداول���ة  واالأ�س���باب   ، الطبيعي���ة 

للجميع . 
ويوؤّك���د على ذلك ا�ست�س���الم النبّي   
) �سلى اهلل عليه واآله ( اأمام اإرادة اهلل تعاىل 
، جاء يف التاريخ : اأّن النبّي ) �سلى اهلل عليه 
واآله ( كان يف امل�س���جد ، فاأخربوه ب�س���وء حال 
ابنه اإبراهيم ، فذهب ) �س���لى اهلل عليه واآله 
( اإىل البي���ت واحت�س���ن ابنه ، فق���ال له � وهو 
ينظ���ر اإليه � : » يا اإبراهيم اإّنا لن نغني عنك 
من اهلل �س���يئاً ، اإّنا بك ي���ا اإبراهيم ملحزونون 
، تبك���ي العني ، ويح���زن القلب ، وال نقول ما 
ي�سخط الرّب ، ونهانا عن ال�سياح ، ولوال اأّنه 
وعد �س���ادق وموعود جام���ع وجدنا عليك يا 
اإبراهيم وجداً �سديداً ما وجدناه « )ال�سرة 

احللبية 3 / 434( . 

وكان باإم���كان النب���ّي ) �س���لى اهلل   
علي���ه واآل���ه ( ع���ن طري���ق االإعج���از والوالية 
، تل���ك الوالي���ة الت���ي كانت لل�س���ّيد امل�س���يح ) 
عليه ال�سالم ( يف معجزاته يف اإحياء املوتى ، 
واإعادة �سّحة و�سالمة املر�سى من اأمرا�سهم 

ال�سعبة ، اأن يعيد �سالمة ابنه . 
كان باإمكان النبّي ) �سلى اهلل عليه   
واآل���ه ( بربكة الدعاء امل�س���تجاب الذي منحه 
اهلل تع���اىل اأن يغّر احلال���ة التي كانت البنه 
، ولكّنه ) �سلى اهلل عليه واآله ( مل ي�ستخدم 
يف ه���ذا االأم���ر ، وال يف االأُم���ور االأُخ���رى هذه 

االأ�سباب املوؤّثرة ، ملاذا ؟! 
الأّن ه���ذه االأ�س���باب غ���ر العاّدي���ة   
 ) واآل���ه  علي���ه  �س���لى اهلل   ( للنب���ّي  اأُعطي���ت 
الأه���داف اأُخ���رى ، واأّنه عليه اأن ي�س���تخدمها 
فيم���ا يخ����سّ باإثبات الوالي���ة ، اأو يف املواقف 
امل�س���ائل  يف  ال   ، فيه���ا  اإليه���ا  يحت���اج  الت���ي 
ال�سغرة واالأعمال ال�سخ�سية العاّدية ، نعم 
اإّنه ي�س���تطيع ا�ستخدام هذه االأ�سباب عندما 
اإله���ي ، عندم���ا يري���د  يق���رن االأم���ر ب���اإذن 
اأن يثب���ت ويربه���ن نبّوت���ه وارتباط���ه مبق���ام 

الربوبية مثاًل . 
ومن اأ�س���باب ع���دم ا�س���تخدام هذه   
االأُمور رعاية اجلوانب الربوية ، فاإّن حياة 
الزعي���م القائ���د واالإمام لو كان���ت بعيدة عن 
واالأمرا����س  والبالي���ا   ، وامل�س���اكل  امل�س���ائب 
االآخري���ن  يو�س���ي  اأن  ي�س���تطع  مل   ، مث���اًل 
بال�س���رب والتحّم���ل يف امل�س���اكل وامل�س���ائب ، 
اأو يدع���و االأُّم���ة للمقاومة وحتّمل ال�س���عاب 
وال�سرب عليها ، اإذ ال�سّك يف اأّن �سرب القائد 

واالإم���ام يف امل�س���ائب وامل�س���اكل ، ومقاومت���ه 
واإيث���اره يف ميادي���ن اجلهاد ق���دوة لالآخرين 
، الأّن ال�س���خ�س ال���ذي ال يع���رف االأمل وعدم 
الراح���ة ، ومل يلم����س طوال حياته امل�س���ائب 
يف  منوذج���اً  يك���ون  اأن  ميكن���ه  ال  وامل�س���اكل 

االأخالق ، وقدوة حلياة االإن�سان . 
اأّن  التاري���خ  يف  ت���رى  وله���ذا   
ال�سخ�س���يات االإلهية كانت ت�سعى كاالآخرين 
حلّل م�ساكلها ومواجهة م�سائبها بالو�سائل 
العاّدي���ة ويوؤّك���د عل���ى ذل���ك م���ا ن�س���اهده يف 
اأ�س���لوب حياة املع�س���ومني ) عليهم ال�سالم ( 
م���ن اأّنه ال يختل���ف كثراً عن حياة االآخرين 
ويتو�ّس���لون   ، مثله���م  مير�س���ون  كان���وا   ،
ل�سفائهم باالأدوية التي كانت يف زمنهم ، ويف 
احلي���اة االجتماعي���ة ، اأو املع���ارك اجلهادي���ة 
ي�ستخدمون نف�س الو�سائل التي ي�ستخدمها 
االآخ���رون ، وير�س���لون االأ�س���خا�س لياأتوه���م 
بالتقاري���ر ع���ن املع���ارك ، ف���اإّن ُكّل ذل���ك يدّل 
على اأّنهم مل يكونوا لي�ستفيدوا من الو�سائل 

االإعجازية . 
ف�سفوة البحث : اإّن النبّي ) �سلى   
اهلل علي���ه واآل���ه ( واالأئّم���ة يعلم���ون الغي���ب 
اإاّل يف  ، ولك���ن ال ي�س���تخدمون ذل���ك العل���م 
اليومي���ة  حياته���م  يف  ال  ���ة  اخلا�سّ املواق���ف 

العاّدية  . 
فكانوا ) عليهم ال�س���الم ( يعلمون   
 ، ياأكلون���ه م�س���موم  ال���ذي  الطع���ام  ه���ذا  اأّن 

ولكّنهم ي�سّلمون الأمر اهلل تعاىل وقدره . 

فهذا اإلمام الصادق ) عليه السالم ( يقول : » إّن اإلمام لو مل يعلم ما 

يصيبه وإىل ما يصري ، فليس ذلك حبّجة اهلل على خلقه « )بصائر 

الدرجات : 504( . 

A L A H R A R  M A G A Z I N9 جملة االحرار اال�سبوعية



            وزارة النف���ط تعل���ن ع���ن ارتف���اع 
مليون���اً   72 اإىل  النفطي���ة  �س���ادراتها 
و850 األ���ف برمي���ل خالل كان���ون الثاين 

املا�سي.
              وزارة النق���ل تعل���ن ع���ن افتت���اح 
اجل���وي  لن���دن   - بغ���داد  ط���ران  خ���ط 
مبا�س���رة مطل���ع اآذار املقب���ل، فيم���ا اأكدت 
اأنه���ا �س���تفتتح بع���د ذلك خط���ني اآخرين 
م���ع  واالآخ���ر  كوبنهاك���ن  م���ع  احدهم���ا 

برلني.
                 وزارة االإعمار واالإ�سكان تك�سف 
عن تنفيذها اأكرث من 65 جُمّمعاً �س���كنياً 

يف جميع املحافظات
                 اأعلنت حمافظة �سالح الدين، 
اأن ح�سيل���ة خ�سائرها ج���راء الفي�سانات 
وال�سيول الت���ي تعر�ست لها اأخرا بلغت 
276 ملي���اراً و500 ملي���ون دين���ار عراقي، 

�سملت خمتلف القطاعات.

اأعل���ن رئي����س اللجنة املالي���ة يف الربملان حيدر 
العبادي، عن تخ�سي�س 100 الف دينار �سهرياً 
ل���كل متقاعد حتى يتم اإجن���از قانون التقاعد، 

�سي�س���تمر حت���ى  التخ�س���ي�س  ه���ذا  اأن  مبين���ا 
اإقرار املوازنة.

بعد موجة الفي�س���انات التي �س���هدتها مدن �س���مال 
العراق اال�س���بوع املا�س���ي ، اتخذت حمافظة وا�س���ط 
اإج���راءات احرازي���ة ملن���ع ح���دوث �س���رر بالن�س���بة 
ل�س���كان املحافظة ال�سيما القريبني من نهر دجلة ،  

ه���ذه االإجراءات جاءت بالرغم من تطمينات وزارة 
امل���وارد املائي���ة للمحافظ���ات اجلنوبي���ة بال�س���يطرة 

على الفي�سانات وعدم حدوث ا�سرار م�سابهة..

اأكدت وزارة النقل اأنها �ستت�سلم ثمان طائرات من 
ن���وع بوينغ 777 خ���الل العامني احل���ايل واملقبل، 
فيم���ا بينت اأنه���ا لن تتعاقد مع اأي �س���ركة اأخرى 

ل�س���راء طائرات جديدة باعتبار اأن ما مت التعاقد 
عليه كاٍف لتطوير االأ�سطول اجلوي العراقي.

اأكد مدير عام ال�س���ركة العامة ل�سناعة ال�سيارات 
اإحدى �س���ركات وزارة ال�س���ناعة واملعادن املهند�س 
عدنان احمد رزين باأن ال�س���ركة ما�س���ية وب�س���كل 

ج���اد اإىل اإيج���اد احل���ل املنا�س���ب ملعاجلة مو�س���وع 
اإيق���اف العم���ل باالآلية ال�س���ابقة لرقيم �س���يارات 

ال�سالون املجهزة عن طريق ال�سركة قريبا.

100 ألفحُ دينار شهريًا لكحُّل متقاعد حلني صدور القانون

إجراءات احرتازية يف واسط لتقليل خطر الفيضانات

مثان طائرات من نوع بوينغ تصل البالد خالل العامني احلالي واملقبل

شركة صناعة السيارات تحُؤّكد مساعيها 
للحصول على متديٍد لرتقيم السيارات

البنك املركزي ينفي اخنفاض 
احتياطي الذهب

الذرية تنفي أن يكون موقع طمر 
النفايات املحُشعة لدول أخرى

اأكدت وزارة املاليــة انخفا�ض احتياطي الذهب 
يف البنك املركزي اإىل ن�سبة 5% ، م�سریة اإىل اأن 
ذلــك ال يوؤثر يف �سعر العملــة املحلية ،فيما نفى 
البنــك املركزي انخفا�ض احتياطيه من الذهب 
الفتــًا اإىل انــه ي�سهــد ا�ستقــرارًا خــالل االأ�سهر 

املا�سية .

لوحــت اللجنة الوطنية العليــا للطاقة الذرية 
العراقية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا،  
اجلهــات  بحــق  قانونيــة،  اإجــراءات  باتخــاذ 
التــي نقلــت اأخبــارا غــری �سحيحــة عــن موقــع 
يف  اإقامتــه  تعتــزم  امل�سعــة  النفايــات  لطمــر 
البــالد بالتن�سيــق مع االحتــاد االأوروبي. وقال 
رئي�ــض اللجنــة فــوؤاد املو�ســوي اإن وزارة العلوم 
والتكنولوجيــا تعمل منذ نحو اربع �سنوات على 
اإن�ســاء موقــع لطمــر النفايات امل�سعــة؛ حلاجة 
العراق للموقــع المتالكه من�ساآت نووية مدمرة 
ولديــه برنامج نــووي م�ستقبلي، مبينــا، انه قد 
فاحتنــا اجلهــات املعنيــة يف الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذرية ب�ساأن املوقع الــذي ا�ستقر على 
ان يكــون �سطحيــا لتــاليف التاأثــری علــى امليــاه 

اجلوفية.
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نشاٌط  حسيينٌّ 
يف كندا 

لرتسيخ املبادئ 
اإلسالمية
 احلقة يف 

نفوس األطفال

تقيمه���ا  الت���ي  الثقافي���ة  الن�س���اطات 
اجلالي���ات االإ�س���المية يف دول املهج���ر 
العقي���دة  ن�س���ر  يف  كب���ر  وق���ع  له���ا 
االإ�س���المية احلقة بني �س���عوب العامل 
، ف���رى ب���ني احل���ني واالآخ���ر اإعالن���ا 
لالإ�س���الم م���ن ه���ذا ال�س���خ�س او ذاك 
وكذل���ك لر�س���يخ الدي���ن االإ�س���المي 
ال�س���يما  املغرب���ني  امل�س���لمني  ل���دى 

االطفال.
الطباطبائ���ي  خلي���ل  ال�س���يد  وق���ال 
العا�س���مة  �س���هدت   « ال�س���دد  ه���ذا  يف 
الكندي���ة اأوتاوا واحدا من الن�س���اطات 
املب���ادئ  تر�س���يخ  اىل  الهادف���ة 
ال�س���يما  املغرب���ني  ب���ني  االإ�س���المية 
ال�س���باب منهم واالأطفال وكذلك ن�سر 
 ، ال�س���عوب  ب���ني  املحمدي���ة  الر�س���الة 
وا�س���اف ان املعر�س الثقايف احل�سيني 
االول ال���ذي نظمت���ه مدر�س���ة اجي���ال 
امله���دي عليه ال�س���الم يع���د واحدا من 
تل���ك الن�س���اطات حيث ج�س���د امل�س���رة 
ان  اىل  وا�س���ار   ، اخلال���دة  احل�س���ينية 
املعر�س ت�س���من �سورا ر�سمها االوالد 
وماكيتات تبني موقع املعركة ومدينة 
الكوفة ومو�سع دخول وخروج ال�سبايا 
وكذلك مدينة ال�سام ومو�سع جلو�س 
طاغية الع�سر يزيد لعنه اهلل ومو�سع 

الراأ�س ال�سريف لالإمام احل�سني عليه 
ال�سالم ومو�سع ا�ست�سهاد رقية عليها 
ال�س���الم. م���ن جهته���ا قال���ت الطفل���ة 
املنا�س���بة  ه���ذه   « البح���راين  م���رمي 
علمتن���ي الكث���ر ع���ن تاري���خ واأحداث 
ه���ذا  يف  م�س���وؤوليتي  كربالء.وكان���ت 
املعر����س ان اأتكل���م م���ع النا����س ح���ول 

ال�سيدة رقية عليها ال�سالم.
اما الطفل علي ر�سا فقال » باعتقادي 
ان ه���ذا اليوم كان جي���دا ملعرفة املزيد 
م���ن املعلوم���ات لالأوالد عن ا�ست�س���هاد 
االإمام احل�س���ني عليه ال�سالم وعائلته 
، وا�س���اف كان دوري ه���و التقدمي عن 
الطفل الر�سيع عبد اهلل عليه ال�سالم 

وتعلمت الكثر عن الطفل الر�سيع.
بدوره بنيَّ احد اأولياء اأمور التالميذ 
مهم���ة  الن�س���اطات  ه���ذه   « بالق���ول 
يف  االإ�س���المية  املب���ادئ  لر�س���يخ 
نفو����س اأطفالنا ال�س���يما اإننا نعي�س يف 
ومعتقداته���ا  ثقافاته���ا  تختل���ف  دول 
اأوالدن���ا  تعل���م  وا�س���اف   ، ودياناته���ا 
وكذلك نحن اأ�س���ياء من هذا الن�ساط 
ل���ذا اأطال���ب بتك���راره الأث���ره البالغ يف 
تر�س���يخ العقي���دة االإ�س���المية احلق���ة 
ف�س���ال ع���ن ن�س���ر الر�س���الة املحمدية 

بني �سعوب العامل.

مي
سال

ء ال
عال

ير 
قر

ت

املعرُض الثقايفُّ احلسيينُّ

تقرير
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�س���رورة ا�س���تثمار فر�س���ة ال�س���باب   
مب���ا ميتل���ك م���ن حيوي���ة ون�س���اط يف تدف���ق 
االأفكار ويف اأن فكره وج�سده وروحه مل تتعب 
ث عنها  بع���د من اأعب���اء احلياة ا�سا�س���يات حتدَّ
االمني العام للعتبة احل�س���ينية املقد�س���ة على 
دار ال�س���يافة بالعتب���ة املقد�س���ة خ���الل لقائه 
وفد جمعية ك�س���افة االإمام املهدي )عجل اهلل 
فرج���ه ال�س���ريف( م���ن لبنان ظهر ي���وم 1/22 

.2013/
وق���ال �س���ماحة ال�س���يخ عب���د املهدي   
الكربالئ���ي مبتهجا يف حديث���ه للوفد »كثرا 
م���ا ي�س���عدنا اأن ن���رى ثل���ة طيب���ة من ال�س���باب 
الواع���ي الذين يحر�س���ون على التوا�س���ل مع 
االإم���ام احل�س���ني )عليه ال�س���الم( لينهلوا من 
عطائ���ه الفكري والروح���ي، وبالتايل نثق باأن 
هنال���ك �س���ريحة م���ن ال�س���باب مم���ن لديه���م 
التوجه هلل تعاىل واجلدية يف �سناعة اأنف�سهم 

ولبلدهم امل�ستقبل الزاهر«.
»ا�س���تثمار  ان  اىل  �س���ماحته  ولف���ت   
فر�س���ة ال�سباب وتوظيفها مبا يخدم املجتمع 
واالإ�س���الم يف كيفي���ة توظيف مرحلة ال�س���باب 
بالت�س���اوؤل عن مدى قوة االت�سال واالرتباط 

ب���اهلل تع���اىل؟ وما هي ق���وة االرتب���اط مبنهج 
النب���ي )�س���لى اهلل علي���ه واآل���ه( واأه���ل البي���ت 
)عليه���م ال�س���الم(؟ وم���ا م���دى �س���موده اأمام 
اأهوائ���ه و�س���هواته؟«، م�س���را اىل اإن »ال�س���اب 
املوؤم���ن بحاج���ة اىل عنا�س���ر مهم���ة ت�س���اعده 
على توظيف �سبابه خلدمة الدين هي تقوية 
عالقته باهلل عزَّ وجل وفهم االإ�سالم بتطبيق 
منهاجه وحت�س���يل قوة ال�سمود والثبات اأمام 

اإغواء ال�سيطان واأهواء النف�س«. 
وتابع » البد لل�ساب ان يعد عقائديا   
وتربوياً وان كان املنا�سب ملرحلة ال�سباب ولكن 
يبق���ى الركيز على البناء العقائدي ال�س���ليم 
والب���د م���ن الرب���ط ب���ني الق�س���ية احل�س���ينية 
والق�س���ية املهدوي���ة فاالإم���ام احل�س���ني علي���ه 
ال�س���الم ج�ّسد بو�سوح قمة املبادئ االخالقية 
فرج���ه  اهلل  امله���دي )عج���ل  االم���ام  وكذل���ك 
ال�س���ريف( �س���احب الدولة املتكاملة وعن�س���ر 
اح���د  ه���و  فيه���ا  اجله���ادي  والبن���اء  ال�س���يف 
املقوم���ات فالب���د ان يبني ال�س���اب ه���ذا البناء 

اجلهادي املتكامل«. 
ان  الواق���ع  »يف  �س���ماحته  وب���ني   
الر�سول )�س���لى اهلل عليه واآله( ا�س�س النظام 

اجله���ادي املتكام���ل وفرع���ه اىل �س���قني هم���ا 
جه���اد النف����س وه���و اجله���اد االك���رب وجه���اد 
ال�س���يف الذي ميثل اجلهاد اال�سغر وكالهما 
مرابط���ان مبعنى اآخر هو  ان دولة اال�س���الم 
احلقيقية التي يريدها االئمة عليهم ال�سالم 

ال تقوم اإال بهذين الركنني العظيمني«.
م�سيفاً ان »ان�س���ار االمام احل�سني   
)عليه ال�سالم( الذين ا�ست�سهدوا معه جنحوا 
يف اخلو����س يف اجله���اد االك���رب لذل���ك بلغ���وا 
الفت���ح والذي���ن مل يبلغ���وا الفت���ح ه���م اأولئك 
الذي���ن ف�س���لوا يف اجله���اد االك���رب لذل���ك ان���ا 
اأو�سي ال�س���باب بان يعتنوا مبجاهدة انف�سهم 
منهج���اً  اال�س���الم  فه���م  خ���الل  م���ن  وذل���ك 
متكام���اًل للحي���اة ».فيما اأثنى الوفد ال�س����يف 
على كلمة �س����ماحته وتقدم بال�سكر على حفاوة 
اال�س����تقبال واخلدمة ل�سيوف االإمام احل�سني 
)عليه ال�س����الم( كما �سلَم رئي�س الوفد اال�ستاذ 
اأبو ح�س����ن �س����حادي مفو�س العالقات الدولية 
يف اجلمعي����ة درع التميز ل�س����ماحته تعبرا عن 
�سكره للخدمة التي تقدمها العتبة احل�سينية 

املقد�سة .

استثمار حيوية الشباب ضرورة للنشاط العقائدي  

الشيخ الكربالئي خالل لقائه وفَد مجعية الكشافة من لبنان :

ƕǄƴǆǁƐ ǅǐƨƟ :ƥǐƥƾƗ
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واجت����ه وف����د العتب����ة املقد�س����ة لزي����ارة كاف����ة   
الدوائ����ر احلكومية ومنه����ا مديرية ال�س����رطة ومديرية 
البلدي����ة  ومديري����ة  ال�س����حة  ودائ����رة  ال�س����يعي  الوق����ف 
�س����هادات  مع����ه  حم����ل  وق����د  واملج����اري  املي����اه  ومديري����ة 
تقديري����ة جلمي����ع م����ن �س����اهم يف خدم����ة زائ����ري �س����يد 
ال�س����هداء )عليه ال�سالم( بح�س����ب ما بنّي م�سوؤول الوفد 

مازن الوزين.
وق����ال ال����وزين: اّن »االأمان����ة العام����ة للعتبة   
احل�س����ينية تّثم����ن اجله����ود املبذول����ة م����ن قب����ل اجله����ات 
احلكومي����ة وغ����ر احلكومي����ة الت����ي تق����ف عل����ى حاج����ة 
زائ����ري مدين����ة كرب����الء املقد�س����ة وتعم����ل عل����ى تق����دمي 

اأف�سل اخلدمات لهم«.
واأ�س����اف، اّن »الدوائ����ر احلكومي����ة االأمني����ة   
الثن����اء   ا�س����تحّقت  كب����رة  جه����وداً  بذل����ت  واخلدمي����ة 
والتقدير من اجلميع، وقد بادرت العتبة احل�سينية اإىل 

زيارتها وتقدمي �سهادات تقديرية موؤطرة بكلمات احلّب 
والثن����اء للجه����ود املبذول����ة يف خدم����ة الزائري����ن الكرام«، 
مبيناً اّن »زيارة اأربعينية االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
هذا العام كانت االأ�سخم مقارنة بال�سنوات ال�سابقة وقد 

بذل اجلميع جهوداً ا�ستثنائية الإجناحها«.
وت�س����عى االأمان����ة العام����ة للعتبة احل�س����ينية املطّهرة اإىل 
تعمي����ق اأوا�س����ر التوا�س����ل والتع����اون م����ع كاف����ة اجله����ات 
احلكومي����ة وغره����ا والت����ي تعم����ل عل����ى خدم����ة زائ����ري 
مدين����ة كربالء، موؤكدة اأن ت�س����افر اجلهود بني اجلميع 
تعني تقدمي اأف�سل اخلدمات واأح�سنها واإظهار ال�سورة 

اجلميلة لهذه املدينة املقد�سة.
م����ن جهتهم اأع����رب مدراء الدوائ����ر االأمنية   
واخلدمية يف كربالء عن �سعادتهم بهذه املبادرة املباركة 
للعتبة املقّد�سة واأّكدوا على »زيادة التن�سيق والتعاون مع 
العتبتني املقد�ستني وكافة املوؤ�س�سات الدينية والثقافية 
لو�س����ع اخلط����ط الناجح����ة وتق����دمي اأف�س����ل اخلدم����ات 

لزائري اأبي عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم(«.

العتبة احلسينية تّثمن جهود الدوائر 
األمنية واخلدمية خالل الزيارة األربعينية

بعد جنــاح اخلطــة احلكوميــة التي 
االإمــام  اأربعينيــة  لزيــارة  و�سعــت 
احل�ســن )عليه ال�سالم( هــذا العام، 
للعتبــة  العامــة  االأمانــة  �سّكلــت 
لزيــارة  وفــدًا  املقد�ســة  احل�سينيــة 
يف  واخلدميــة  االأمنيــة  الدوائــر 
حمافظــة كربــالء لتثمــن جهودها 

املبذولة خالل الزيارة املباركة.

ƒƐƤƳ ƣƓƳ ƥǐƨǐƗ :ƥǐƥƾƗ
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واأقيم املوؤمتر العلمي على قاعة خامت االأنبياء   
يف ال�س���حن احل�سيني ال�سريف وحتت �س���عار )ا�سراتيجية 
الربي���ة لع���راق امل�س���تقبل(، و�س���ط ح�س���ور �س���ّم ع���دداً من 

االأكادمييني والباحثني ورجال الدين واملثقفني.
وق���ال اأح���د القائمني عل���ى املوؤمتر وه���و زمان   
�سالــح عبــد الهــادي: »تقي���م اجلامع���ة العاملي���ة للعل���وم 
االإ�س���المية والتكنولوجية موؤمتره���ا العلمي الثاين تزامناً 
االإ�س���المية  العم���ارة  رائ���د  الثاني���ة لرحي���ل  الذك���رى  م���ع 

الدكتور حممد علي ال�سهر�ستاين )رحمه اهلل(«.
ويتح���دث  ترب���وي  املوؤمت���ر  »ه���ذا  اّن  وتاب���ع،   
ع���ن اآف���اق الربي���ة ومنهاجه���ا وتطوي���ر االأبني���ة املدر�س���ية 
هند�س���ياً وعلمي���اً، ويت�س���من  اأربع���ة حماور، ي�س���مل  املحور 

االأول )الربي���ة املدر�س���ية من وجهة نظر اإ�س���المية( الذي 
تناول���ه الدكت���ور �س���تار االأعرجي، واملحور الث���اين )الربية 
م���ا لها وما عليها( لل�س���يد ريا�س املو�س���وي، واملحور الثالث 
)اأ�س���اليب التدري����س احلديث���ة والقدمي���ة � درا�س���ة مقارن���ة 
�( لالأ�س���تاذ الدكت���ور ط���ارق عب���د ع���ون م���ن جامع���ة بغداد، 
واملحور الرابع )هند�سة املدار�س واأفق امل�ستقبل( للمهند�س 
م�سر احليدري من املركز العاملي لالأبحاث الفنية، واملحور 
�س���الم  لل�س���يخ  االإ�س���المية(  الربي���ة  )مناه���ج  اخلام����س 

الع�سكري«.
واأو�س���ح عب���د اله���ادي اّن »بحوث ه���ذا املوؤمتر   
قد عرّبت عن روؤى واأفكار الراحل ال�سهر�س���تاين امل�ستقبلية 
واأهداف���ه الت���ي كان يو�س���ي به���ا دائم���اً بخ�س���و�س قّط���اع 

الربية والتعليم يف العراق ومتطلبات تطويره«.
اإح�س���ان  الدكت���ور  الراح���ل  لنج���ل  وكان   
يف  احلديث���ة  التقني���ات  في���ه  تن���اول  بح���ث  ال�سهر�س���تاين 
باحلا�س���وب  املرتبط���ة  التقني���ات  منه���ا  والتعلي���م  الربي���ة 

واالإلكرونيات.
واأو�ســح الدكتــور اإح�ســان حممــد علــي   
ال�سهر�ستــاين الذي ي�س���غل حالياً من�س���ب رئي�س اجلامعة 
العاملي���ة للعل���وم االإ�س���المية، اّن »اجلامع���ة �س���تقيم �س���نوياً 
موؤمتراً علمياً يناق�س االأفكار والروؤى التي طرحها الراحل 
ال�سهر�س���تاين الإع���ادة بناء الع���راق من جدي���د بالتعاون مع 
موؤ�س�سة الدكتور ال�سهر�ستاين التي حملت ا�سمه وتهتم ببناء 

القدرات االإن�سانية وتنميتها«.
واأ�س���اف، اّن »مو�س���وع الربي���ة ال���ذي تن���اول   
املوؤمت���ر الث���اين م���ن املوا�س���يع املهّمة ل���كّل االأجي���ال، والبّد 
اأن تعتم���د عل���ى منه���ج �س���حيح يعمل عل���ى زي���ادة معلومات 
الطال���ب وتنمي���ة قدرات���ه، ف�س���اًل ع���ن االهتم���ام باالأبني���ة 
املدر�س���ية وا�س���تخدام طرائق التدري����س احلديثة والتقنيات 

العلمية املتطورة«.
واأ�سار اإىل اّن »العراق اليوم بحاجة اإىل تطبيق   
فك���رة املدار����س الذكية والتي تعتمد على تقنيات احلا�س���وب 
واالإلكروني���ات احلديث���ة لتنمية قدرات الطال���ب العراقي 

وزيادة وعيه ومعلوماته«. 
ُيذكر اّن م�س���روع ت�س���قيف ال�س���حن احل�سيني   
مرق���د  قب���ة  وبن���اء  الكاظمي���ة  العتب���ة  وتو�س���عة  ال�س���ريف 
االإمام���ني الع�س���كريني م���ن اأعم���ال الدكت���ور حمم���د عل���ي 
الع���راق  الهند�س���ية يف  اأعمال���ه  ع���ن  ف�س���اًل  ال�سهر�س���تاين 
وخارجه ومن بينها املوؤ�س�س���ات اخلرية وتاأ�س���ي�س اجلامعة 

العاملية للعلوم االإ�سالمية يف لندن.

العتبة احلسينية تشهد إقامة مؤمتر علمي يناقش 
رؤى اسرتاتيجية الرتبية احلديثة

تزامنــًا مــع الذكــرى الثانيــة لرحيل رائد 
العمــارة االإ�سالميــة الدكتــور حممــد علي 
ا�ست�سافــت  اهلل(،  )رحمــه  ال�سهر�ستــاين 
العتبــة احل�سينيــة املقد�ســة يــوم ال�سبــت 
2013/2/2 وقائع املوؤمتــر العلمي الثاين 
للعلــوم  العامليــة  اأقامتــه اجلامعــة  الــذي 
االإ�سالميــة بالتعاون مــع موؤ�س�سة الدكتور 
ال�سهر�ستــاين لتنمية القــدرات االإن�سانية 

يف العراق.

ƒƐƤƳ ƣƓƳ ƥǐƨǐƗ :ƥǐƥƾƗ
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وعملت �س���عبة املراقب���ة االإلكروني���ة التابعة   
لق�س���م حفظ النظ���ام يف العتبة املقد�س���ة عل���ى البحث عن 
اأحدث الربامج والتقنيات اخلا�س���ة باملراقبة االإلكرونية 
ومنه���ا ا�س���تخدام الكامرات الع���دادة حديثة املن�س���اأ  التي 
اأ�س���يفت للمجموع���ة املتط���ورة م���ن الكام���رات واأجه���زة 
الت���ي ه���ي م���ن منا�س���ئ اجنبي���ة  املراقبة بالعتبة املقد�سة 
املراقب���ة  �س���عبة  م�س���وؤول  ت�س���ريح  ،بح�س���ب  متط���ورة 

االإلكرونية »ر�سول ف�سالة«. 
وقال م�س���وؤول ال�سعبة ر�سول ف�سالة: اّن »االأمانة  العامة 
للعتب���ة احل�س���ينية حتر����س عل���ى خل���ق االأج���واء االأمني���ة 
املنا�س���بة للزائري���ن الك���رام، وعمل���ت عل���ى و�س���ع اأح���دث 
اأجه���زة املراقب���ة االأمني���ة الت���ي تخت�س���ر اجله���د وت���وؤدي 
العم���ل ب�س���ورة دقيق���ة  م���ن بينه���ا ا�س���تخدامها يف الوقت 
احلا�س���ر لكامرات حديثة تعمل بنظ���ام الدقة العالية ال� 

.”)HD(
وتاب���ع؛ “تع���ّد الكام���رات العدادة م���ن ارقى   
املنا�س���ئ االأوربي���ة وال�س���ناعات املتطورة الت���ي انفردت بها 
العتب���ة احل�س���ينية املقد�س���ة، ومت ن�س���ب ع�س���ر كام���رات 
ُوِزع���ت على االأبواب الع�س���رة للمرقد املقّد����س”، مبيناً، اّن 
“عملها ي�سمل ح�ساب اأعداد الداخلني واخلارجني للحرم 
املقد����س ومراقبته���م، وتتنا�س���ب اآلي���ة عمله���ا م���ع احلجم 
والزخ���م اليوم���ي للزائري���ن ولي���ايل اجلمعة، اأم���ا  يف اأيام 
الزي���ارات املليوني���ة فيك���ون عمله���ا ت�س���جيليا وامني���ا م���ن 

خالل مراقبة املداخل واملخارج الرئي�سية للحرم”.
واأ�س���اف، اّن “البح���ث امل�س���تمر للعامل���ني يف   
�سعبة املراقبة وحر�سها يف احل�سول على اف�سل التقنيات 
االأمنية �س���اهم باإقناع ال�سركة امل�سنعة للكامرات العدادة 
بتزويد العتبة املقد�س���ة بعد 6 ا�سهر من ت�سنيعها والعمل 

بها مع �سمان يف اجلودة و�سل ل�3 �سنوات”. 
العتب���ة  “امت���الك  ان  اإىل  ف�س���الة  واأ�س���ار   
�س���رعة  �س���اهم يف  ال�س���وئي  املقد�س���ة للكيب���ل  احل�س���ينية 
الرب���ط للكام���رات احلديث���ة كون���ه يزيد من �س���رعة نقل 
ال�سورة واملعلومة ودقتها وو�سوحها مع عدم التاأثر على 
ال�س���ورة وحجم البيان���ات املنقولة منها، وان جميع اأعمال 

الربط متت وبوا�سطة العاملني يف �سعبة املراقبة”. 
وتعم���ل الكام���رات الع���دادة احلديث���ة عل���ى   
نظ���ام )software( وال���ذي م���ن خالل���ه يت���م معرف���ة 
ع���دد  الداخل���ني واخلارج���ني م���ع ح�س���اب الن�س���بة املئوية 
وفق ر�س���م بياين واإعطاء البيانات احل�سابية واالإح�ساءات 
الدقيق���ة يف الث���واين والدقائ���ق واالأي���ام واالأ�س���ابيع، مم���ا 
يتي���ح للعاملني معرف���ة اأوقات الذروة الت���ي من املمكن ان 
ت�س���هدها العتب���ة املقد�س���ة  يف الزيارات واالأي���ام االعتيادية 
م���ن تواجد للزائرين يف احلرم املقد�س واإمكانية االعتماد 

على الكامرات للمراقبة االأمنية. 
م���ن جان���ب اآخر اأك���دت االأمان���ة العامة للعتبة احل�س���ينية 
يف  الع���دادة   الكام���رات  ن�س���ب  �س���رورة  عل���ى  املقد�س���ة 

للزائري���ن يف  ال�س���الم(  )علي���ه  احل�س���ني  االم���ام  مدين���ة 
طري���ق كرب���الء– باب���ل وذل���ك ملعرف���ة اع���داد الزائري���ن 
الداخل���ني اىل املدينة واال�س���تفادة منها يف و�س���ع اخلطط  
االمني���ة  اجلوان���ب  يف  امل�س���تقبلية  واال�س���راتيجيات 

واخلدمية للزائرين.
يذك���ر ان  وبع���د جن���اح التجرب���ة الفري���دة  يف   
العتب���ة احل�س���ينية املقد�س���ة من خ���الل ن�س���ب الكامرات 
ع���رب ك���وادر منت�س���بي �س���عبة مراقب���ة الكام���رات ومب���دة 
زمنية ق�س���رة و امكانية العمل وال�س���يطرة عليها ، ا�س���اد 
الكث���ر م���ن ذوي اخل���ربة واالخت�س���ا�س مبج���ال املراقبة 
والكام���رات على االأعمال التي تنفّذها العتبة احل�س���ينية 
املقد�س���ة يف جم���ال ن�س���ب الكام���رات �س���واء الكام���رات 
الع���دادة او الكام���رات االمني���ة الت���ي امت���ازت به���ا العتبة 
املقد�س���ة من���ذ �س���نوات؛ ومتك���ّن العامل���ون م���ن خالله���ا 
م���ن العم���ل يف مراكز وموؤ�س�س���ات حكومية اخرى بن�س���ب 

الكامرات لهم وتدريب كوادرها على طرق ا�ستخدامها.
وك�س���ف م�س���وؤول �س���عبة املراقبة االإلكرونية   
ع���ن “وج���ود مقرح���ات عدي���دة م���ن ذوي االخت�س���ا�س 
الإن�س���اء معه���د خا����س للتدري���ب االلك���روين يف العتب���ة 
احل�سينية املقد�سة وبالتحديد �سعبة املراقبة االإلكرونية 
لن�س���ب وت�س���غيل ومتابعة �س���ر عمل الكامرات احلديثة 
ملوؤ�س�س���ات الدول���ة وذلك مل���ا حتقق من جناح���ات يف جمال 

املراقبة االإلكرونية”.

)HD(العتبة احلسينية تنفرد بنصب كاميات متطورة تعمل بنظام الـ
من أجل توفري األجواء األمنية املناسبة

تعتمــد اغلــب الــدول املتطــورة عامليًا 
علــى التقنيــات االإلكرتونية احلديثة  
يف جمــال مراقبــة االمــن وال�سيطــرة 
�ساأنهــا  مــن  التــي  االعمــال  ومتابعــة 
ان تعمــل علــى تقليــل اجلهــد والوقت 
اإدارة  اأكدتــه  مــا  وهــو  واحــد،  اآن  يف 
العتبــة احل�سينية املقد�سة يف اعمالها 
مبراقبــة  اخلا�ســة  االلكرتونيــة  
وتوفــری  املقامــة  وامل�ساريــع  االبــواب 
االأجواء االأمنيــة للزائرين الوافدين 

اليها.
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استشعار املسؤولية وخدمة اآلخرين حتققان السكينة والسعادة لإلنسان

واأكد �سماحته على اأهمية ا�ست�سعار   
واملجتم���ع،  الف���رد  حي���اة  يف  الربي���ة  موق���ع 
وال���ذي ياأتي »من خ���الل الثقاف���ة التي تبني 
ت�سل�س���ل االأهّمي���ات يف حي���اة االإن�س���ان، حي���ث 
اأّن الثقاف���ات الت���ي تعلمها االإن�س���ان يف حياته 
عام���ة  ب�س���ورة  املجتم���ع  ع���ادات  اإىل  اإ�س���افة 
واملوق���ع االجتماع���ي للربوي ه���ي جمموعة 
عوامل تولد ا�ست�س���عار لدى االإن�س���ان باأهمية 
الربي���ة ونح���ن نحت���اج اإىل ثقاف���ة تب���ني لنا 
اأهمي���ة وحقيق���ة الربية يف حياتن���ا، وهذا ال 
يتاأتى اإال من خالل الثقافة االإ�سالمية الأنها 

ثقافة اإلهية«.  
وتاب���ع حديثه، »جن���د اأن كثراً من   
االآي���ات القراآني���ة توؤّك���د عل���ى اأهمي���ة التقوى 
ذل���ك يف  واأث���ر  النفو����س  واالأخ���الق وتزكي���ة 
حي���اة الفرد يف الدنيا واالآخرة، وهذه الثقافة 
العام���ة الت���ي ننه���ل منها ه���ي الت���ي ميكن اأن 
ت�س���كل اأح���د االأ�س����س للو�س���ول لال�ست�س���عار؛ 
داخ���ل  ن�س���نعها  الت���ي  االأج���واء  ع���ن  ف�س���اًل 

املدر�سة«.
واأ�س���اف الكربالئ���ي، »عندما يجد   
الطال���ب اأن ال���كادر التدري�س���ي يعط���ي اأهمية 
للجان���ب الرب���وي فه���و يتلق���ى ب�س���ورة غر 
اإىل  اإ�س���افة  االأهمي���ة،  ا�ست�س���عار  مبا�س���رة 
ا�ست�س���عار الطف���ل وال�س���اب ه���ذه االأهمية من 
اللذي���ن يعتني���ان باجلان���ب  االأب واالأم  قب���ل 
ال���كادر  م���ن  »املاأم���ول  اأّن  مبين���اً  الرب���وي«، 
الرب���وي اأن يب���ذل جه���وداً يف توليد ال�س���عور 

داخل النف�س، واإ�س���عار االآخرين باأهمية طلب 
العلم وبناء ال�سخ�سية«.

اأّن  اإىل  اأي�س���اً  �س���ماحته  واأ�س���ار   
»احلياة ال�سعيدة التي تليق باالإن�سان ال تكون 
اإال م���ن خالل املنهج الرب���وي الذي يتزامن 
م���ع املنهج العلمي، وتعني الربية مبفهومها 
اللغوي التنمية، واإن االإن�س���ان ال يكتمل منوه 
اإال مب���ا يحق���ق اكتم���ال الركن���ني االأ�سا�س���يني 
للمخل���وق املكون من اجل�س���د وال���روح، والبد 

اأن يوىل كل مكون اأهميته التي ي�ستحقها«.
ان  املقد�س���ة  للعتب���ة  الع���ام  االأم���ني  واأو�س���ح 
»مفهوم الربية وا�س���ع جداً والذي ي�س���تطيع 
م���ن خالله االإن�س���ان اأن يكيف حياته وي�س���ل 
اإىل حتقي���ق الهدف، وي�س���مل اجلانب العلمي 
والبحث واجلوانب االأخ���رى ومنها االهتمام 
بالقي���م واالأخ���الق واملهارات والق���درات اأو ما 

يوجد لدى االإن�سان من طاقات كامنة«.
واأ�س���اف، ان »هناك ركيزة اأ�سا�س���ية   
باالأخ���الق،  االعتن���اء  يف  تتمث���ل  حياتن���ا  يف 
وم���ن دون االأخالق ال ي�س���دق علينا االنتماء 

لدي���ن االإ�س���الم ومذهب اأهل البي���ت )عليهم 
بجوان���ب  االهتم���ام  ناأم���ل  ولكن���ا  ال�س���الم(، 
التنمي���ة وبال���ذات اجلان���ب االأخ���الق وال���ذي 
يوؤك���د ذلك ه���و انتماوؤنا لهويتنا االإ�س���المية 
الت���ي يج���ب اأن نفخ���ر به���ا وانتماوؤن���ا للم���دن 
العراقي���ة املقّد�س���ة، وكذل���ك عك����س ال�س���ورة 
احل�س���نة للمحافظة على ه���ذه الهوية وذلك 
م���ن خ���الل االلت���زام الرب���وي واالأخالق���ي 
وبلدن���ا  دينن���ا  اجت���اه  امل�س���وؤولية  وا�ست�س���عار 

واأبناء �سعبنا«.
عل���ى  الكربالئ���ي  ال�س���يخ  واأّك���د   
»اأهمي���ة اأن ينظر االإن�س���ان لعمل���ه باأنه واجب 
ديني وحينئذ �س���يلقى م���ن الثواب العظيم ما 
ال يتوقع���ه، حيث ي�س���بح عمل���ك لي�س جمرد 
وظيف���ة واإمنا مهمة دينية ووطنية يف �س���بيل 
تربي���ة النا����س واالآخرين عل���ى اخلر والقيم 
التي يحبها اهلل؛ و�ستتحقق بذلك الطماأنينة 
االإن�س���ان  ب���اأن  وال�س���عور  والر�س���ا  وال�س���كينة 
يق���دم �س���يئاً مهماً ومقد�س���اً يف حيات���ه يجعله 

اأعلى همة يف حياته«.

:ƹƜǆǁƐ ǏĉǐǋƓƥƗ ƣƺǋ ǈƏƑƾǁ üǘƢ ǏƏǘƓƥǀǁƐ ơǐƪǁƐ

خــالل لقائــه وفــدًا من تربويــي حمافظة النجــف االأ�سرف برفقــة معتمد املرجعيــة الدينية العليــا ال�سيخ علي 
العتابــي، يوم الثالثــاء 2013/2/5، تطّرق �سماحة االأمــن العام للعتبة احل�سينية املقد�ســة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي اإىل اأهمية بناء اجلانب الرتبوي لدى الفرد واملجتمع العراقي وامل�سوؤولية الكبریة التي تقع على عاتق 

الكوادر التدري�سية بالنهو�ض ب�سخ�سية الفرد واالهتمام باجلوانب الرتبوية والعلمية له.
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يقول املواطن علي عبد الر�سا: اّن »هنالك 
االإعالن���ات  ن�س���ر  يف  وا�س���حة  ع�س���وائية 
التجارية يف مدينة كربالء التي تعد مدينة 
اإليه���ا،  املالي���ني  اأنظ���ار  وجت���ذب  مقد�س���ة 
حيث اأ�س���بح كل �س���خ�س با�ستطاعته و�سع 
االإعالنات واملل�س���قات عل���ى جدران االأبنية 
دون مراع���اة  العام���ة  واملناط���ق  وال�س���وارع 

حلرمة املدينة وجماليتها ونظافتها«.
�س���الح  املواط���ن  يوؤّك���د  بينم���ا   
املط���ري على �س���رورة »تنظي���م االإعالنات 

التجاري���ة والدعاي���ات االنتخابي���ة م���ن قب���ل اجلهات 
خا�س���ة  اأماك���ن  وحتدي���د  توف���ر  م���ع  احلكومي���ة 

لالإعالنات وو�سع املعاير الالزمة لن�سرها«.
ويتاب���ع املط���ري اّن »هنال���ك اإعالنات ال   
تراعي قد�س���ية املدينة واأخرى ع�س���وائية تغطي على 
جمالي���ة االأماك���ن، ناهي���ك ع���ن االإعالن���ات الأ�س���ياء 

وهمية ت�سبح اأفخاخا ل�سيد الفقراء«.
من جهته يو�س���ح م�س���وؤول �س���عبة تنظيم   
�س���هيل  املهند����س  بلدي���ة كرب���الء  امل���دن يف مديري���ة 
طعم���ه خزع���ل ان »هنال���ك اإج���راءات حكومي���ة ثابتة 
بخ�س���و�س ن�س���ر االعالن���ات التجاري���ة اأو احلكومية 
يج���ب  حي���ث  للمدين���ة،  االأ�س���ا�س  الت�س���ميم  �س���من 
مراجعة �ساحب االإعالن مديرية البلدية للح�سول 

على املوافقة بعد عر�س منوذجا من اإعالنه«.
جلن���ة  ال�س���عبة  »ل���دى  حديث���ه،  ويكم���ل   
م�س���كّلة لالإ�س���راف عل���ى ن�س���ب االإعالن���ات، وهنالك 

حتقيق

االنتخابية  والدعايات  اإلعالنات  عشوائية 
تشّوه صورة مدينة كربالءاملقدسة 

تعد االإعالنات التجارية ظاهرة ح�سارية بالن�سبة للمدن الراأ�سمالية وذات االقت�ساد 
الكبری، حيث تعتمد عليها يف حتقيق االأرباح واإي�سال منتجاتها اإىل امل�ستهلكن، ف�ساًل 
ت�سبح غری  الظاهرة  ولكّن هذه  الناخبن،  اأنظار  وا�ستقطاب  االنتخابية  الدعاية  عن 
التي  التجارية  االإعالنات  وتوزيع  ن�سر  يف  ع�سوائية  ي�سهد  الذي  العراق  يف  ح�سارية 
خلقت �سورة غری جميلة ملدنه ومنها مدينة كربالء املقد�سة من ع�سوائية ن�سر االإعالنات 
التجارية والدعايات االنتخابية على اأبنيتها و�سوارعها مما دفع جملة )االأحرار( اىل 

اأن تكتب يف هذا املو�سوع وتقف على اأ�سباب هذه الظاهرة.

�سوابط وحمددات لن�سب االعالن بعد االتفاق على 
م���ادة االإع���الن وامل���كان املخ�س����س ل���ه، وبعد ح�س���ول 
املوافق���ة يو�س���ع ر�س���م م���ادي عل���ى م�س���احة االعالن 
وحت�س���ب امل�س���احة باملر املربع وحُتدد مدة ل�س���احب 
االع���الن ح���ول الف���رة التي ي�س���تمر فيه���ا العر�س«، 
مبيناً اأّن »هنالك من يتجاهل هذه االآليات احلكومية 
ويقوم بن�س���ر اإعالناته دون اأخ���ذ املوافقة والذي يعد 
جتاوزاً يحا�س���ب عليه وتعمل اللجنة اخلا�س���ة باإزالة 

االإعالنات املخالفة لل�سروط«.
فيم���ا يبني مدي���ر  اإعالم بلدي���ة كربالء؛   
ماجد ناجي اأّن »املديرية م�ستمرة يف اإزالة االإعالنات 
املخالف���ة لل�س���روط والع�س���وائية، وذلك عرب حمالت 
تق���وم بها املديري���ة الإزالة اللوحات امل�س���وهة للمنظر 

وغر اخلا�سعة لقوانني البلدية«.
االنتخاب���ات،  عملي���ة  يخ����س  فيم���ا  ام���ا   
في�س���يف ناج���ي باأن���ه »يتم ت�س���كيل جلن���ة مكونة من 
ثالثة موظفني مهمتها التن�سيق مع مكتب مفو�سية 

كرب���الء لالنتخاب���ات ويت���م حتدي���د جمموع���ة م���ن 
النقاط الرئي�سية لعمل املفو�سية خالل هذه الفرة 
واخلا����س باإعالن���ات املر�س���حني وتوجي���ه املفو�س���ية 
مبجموع���ة من النق���اط والبد من التزام املر�س���حني 
به���ا كاالأماكن العام���ة واملراكز ال�س���حية واحلكومية 
واجلامع���ات واملعاهد واملدار�س والدوائر واملوؤ�س�س���ات 

احلكومية وال�سيطرات االمنية«. 
ويتاب���ع حديث���ه، »هنال���ك جمموع���ة م���ن   
االأماك���ن العام���ة التي منعت بها ا�س���تخدام الدعايات 
ومت حتدي���د �س���وابط جديدة من قب���ل اللجنة املعدة 
ومنه���ا ا�س���تخدام امل���واد غ���ر القابل���ة لل�س���ق حت���ى 
بالبناي���ات  االأماك���ن اخلا�س���ة  عل���ى  اآث���اراً  ت���رك  ال 
اإحل���اق  دون  ب�س���هولة  اإزالته���ا  واإمكاني���ة  واجل�س���ور 
ال�س���رر«، معرب���اً ع���ن اأمل���ه يف الوق���ت ذات���ه بالت���زام 
املر�س���حني بهذه ال�س���وابط للحد من ظاهرة ت�سويه 

املدينة واملحافظة على ت�سويهها«.
م���ن جهته���ا ت�س���ر رئي�س���ة جلن���ة االإع���الم والثقاف���ة 

يف جمل����س حمافظ���ة كربالء �س���ليمة �س���لطان اإىل اأّن 
»االنتخاب���ات ظاه���رة ح�س���ارية ونرج���و اأن ال تك���ون 
خمرجاته���ا ظاه���رة غ���ر ح�س���ارية« وتعن���ي بذل���ك 
املدين���ة،  �س���ورة  ت�س���ّوه  الت���ي  الدعائي���ة  املل�س���قات 
م�س���يفة اّن »العامل اليوم يهتم مبو�س���وع االإعالنات 
والدعاي���ات االنتخابي���ة وي�س���رف االأم���وال الطائل���ة 
لالهتمام بها، ف�ساًل عن ا�ستفادة اجلهات احلكومية 
م���ن اأخذ الر�س���وم املالي���ة املحددة لكل اإع���الن، وذلك 
�سي�س���اعد عل���ى تنظيم ن�س���ر االإعالنات وحت���ت رقابة 

وت�سرف احلكومات«.
وتب���نّي اأّن »للجنة الثقاف���ة واالإعالم دورا   
رقابيا يف و�س���ع ال�سوابط اخلا�س���ة بن�سر االإعالنات 
وقد�س���ية  ل�س���معة  وامل�س���يئني  املخالف���ني  وحما�س���بة 
مدين���ة كربالء، اأما بالن�س���بة الإزالتها فهذا دور تقوم 
ب���ه مديرية البلدية التي حتدد الر�س���وم املالية ومدة 
العر����س واحلف���اظ عل���ى جمالي���ة ونظاف���ة املدين���ة 

املقد�سة«.

..Ƒǉƥƪǆǁ ƔƣƣƟǄ ƯƓƐǋƮ ƣǋƜǋ ƲǄ

�سليمــة �سلطــان: االنتخابات ظاهــرة ح�سارية ولكــن خمرجاتها 
)الدعايات( غری ح�سارية!!

مدخل مديرية بلدية كربالء

دعايات النتخابات الدورة ال�سابقة
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اعتراُف العباسييَن بإمامة اإلمام محمد الجواد 

دليٌل على مكذبي اإلمامة

ه���َو مع���روف عن���د اجلمي���ع وخا�س���ة 
االإم���ام  اأّن  ال�س���يعة  امل�س���لمني  عن���د 
حممد اجلواد )عليه ال�س���الم( اأ�سبح 
اإماماً واجب الطاعة بعد ا�ست�سهاد والده علي بن 
مو�س���ى الر�سا )عليه ال�سالم( وكان عمره اآنذاك 
ت�سع �سنوات، والذي اأجج بذلك حقد البع�س من 
املغر�سني من اأعداء اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
حّتى راح ي�س���ّكُك يف اإمامة اجلواد )عليه ال�سالم( 
ومن بينهم )اأحمد الكاتب( الذي عمل من خالل 
كتابه )تطور الفكر ال�سيا�س���ي( على حماربة اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( وراح يتهم حممد اجلواد 
بعدم الن�ّس على اإمامِته به بعدما يئ�س من حّجة 

�سغر �سّنه خالل ت�سلمه م�سوؤولية االإمامة.
وم���ن ب���ني االأق���الم ال�س���جاعة الت���ي واجهت هذه 
االأطروحات الواهية واالدعاءات الفارغة، ال�س���يد 
نذي���ر احل�س���ني ال���ذي �س���نتناول �س���من �س���فحة 
)حوار الكتب( ما جاء يف كتابه )دفاٌع عن الت�سّيع( 

من ردٍّ علميٍّ وقاطع على افراء )الكاتب(.
وق���د اكتف���ى ال�س���يد احل�س���ني باجل���واب على هذا 
الك���ذب ال�س���ريح بق���ول ال�س���يخ املفي���د )ر�س���وان 
اإمام���ة  ب���اب  يف  ق���ال  حي���ث  علي���ه(،  تع���اىل  اهلل 
حمم���د اجل���واد: )فمم���ن روى الن����س ع���ن اأب���ي 
احل�س���ن الر�س���ا عل���ى ابن���ه اأب���ي جعف���ر )عليهم���ا 
ال�س���الم( باالإمام���ة؛ عل���ي ب���ن جعفر ب���ن حمّمد 
ال�س���ادق، و�س���فوان بن يحيى، ومعّم���ر بن خاّلد، 
واحل�س���ني ب���ن ي�س���ار، وابن اأب���ي ن�س���ر البزنطي، 
ب���ن اجله���م،  الوا�س���طي، واحل�س���ن  قيام���ا  واب���ن 
واأب���و يحي���ى ال�س���نعاين، واخل���راين، ويحيى بن 
حبي���ب الزّي���ات( ومن اأراد اأن يّطل���ع على مروّيات 
هوؤالء بالن�س على اإمامة اجلواد )عليه ال�س���الم( 
فلرجع اإىل كتب احلديث املعتربة عند االمامّية، 

اأمثال الكايف وغره.

ويكف���ي هن���ا اأي�س���اً قول رج���ل من البي���ت العلوي 
وه���و عل���ي ب���ن جعفر، حي���ث ق���ال للج���واد )عليه 
اإمام���ي عن���د اهلل(، ويف  اأّن���ك  ال�س���الم(: )اأ�س���هد 

رواية اأخرى: )اأ�سهد اأّنك اإماٌم عند اهلل(.
وم���ن �س���ّدة تعظيم علي بن جعف���ر للجواد )عليه 
ال�س���الم( وتكرميه له، وّبخه اأ�س���حابه على ذلك، 
باأّنك �سيخ كبر، وهذا �سبي، فاأجابهم: )ا�سكتوا، 
اإذا كان اهلل ع���ّز وج���ّل � وقب����س عل���ى حليت���ه � مل 
يوؤّهل هذه ال�سيبة واأّهل هذا الفتى وو�سعه حيث 
و�س���عه اأنكر ف�س���له؟ نعوذ باهلل مّم���ا تقولون، بل 

اأنا له عبد(.
ويت�س���اءل املوؤلف هل ي�س���هد علي ب���ن جعفر بهذا 
االإمام���ة؟  يع���رف  ومل  العبودّي���ة  وبه���ذه  املق���ام 
لكّن )الكاتب( بح�س���ب قوله: »�س���اهد الن�س���و�س 
ال�س���ريحة الإمام���ة اجل���واد، و�س���اهد اعراف���ات 

اأ�سحابه باإمامته ولكّنه اأنكر ذلك كله«.
وقّدمه���ا  التاري���خ  نقله���ا  الت���ي  االأح���داث  وم���ن 
ال�س���يد احل�س���ني دلياًل اأمام )الكاتب( اأّن املاأمون 
العبا�س���ي اأراد اأن يوق���َع باالإمام اجلواد من خالل 
مناظرة عقدها له مع قا�س���ي الق�س���اة يحيى بن 
اأكثم، حّتى يك�س���ف للنا�س باأّن االإمامة والع�س���مة 
م�سطلحات ال واقع لها يف اخلارج، وخ�سو�ساً اأّن 
�س���غر ال�س���ن لالإمام اجل���واد �س���ّجعهم على ذلك، 
وي���روى اأن يحي���ى ب���ن اأكثم قا�س���ي الق�س���اة جاَء 
م�س���تعّداً للمنازل���ة، م�س���تهزئاً بالط���رف املقاب���ل 
ل�س���غر �سّنه، متوقعاً فوزه باجلولة االوىل واإنهاء 
م�س���األة االإمامة والع�س���مة يف الواقع االإ�سالمي، 
واإلغاءه���ا م���ن اأذه���ان النا����س، فابت���در يحي���ى بن 
اأكث���م بال�س���وؤال عن حُم���ِرٍم قت���َل �س���يداً؟ فاأجابه 
االإم���ام )علي���ه ال�س���الم( م�ستف�س���راً ع���ن �س���وؤاله 
ب�س���قوق يجهله���ا ال�س���ائل، فقال له: »ه���ل قتل يف 
ح���ل اأو حرم؟ عاملاً كان اأو جاهاًل؟ عمداً اأو خطاأ؟ 

ح���ّراً كان املح���رم اأو عبداً؟ �س���غراً كان اأو كبراً؟ 
مبتدي���اً بالقت���ل اأو معي���داً؟ م���ن ذوات الطر كان 
ال�س���يد اأو م���ن غرها؟ من �س���غار الطر اأو من 
���راً عل���ى م���ا فع���ل اأو نادم���اً؟ يف الليل  كب���اره؟ م�سّ
كان القت���ل اأو يف النه���ار؟ يف عم���رة كان ذلك اأو يف 

حج«؟
فتح���ّر اب���ن اأكث���م بج���واب ه���ذه ال�س���قوق واُلق���م 
حج���راً، وعند ذلك ان���ربى املاأمون مت�س���راً على 
وا من  ف�س���يحته بقوله: )اإّن اأهل هذا البيت ُخ�سّ
���غر  دون اخلل���ق مب���ا ت���رون من الف�س���ل، واإّن )�سِ
ال�س���ّن( فيه���م ال مينعهم م���ن الكم���ال....( فقال 
احلا�س���رون: �س���دقت، فالعج���ب كّل العج���ب، اأّن 
���ة، والكاتب  املاأم���ون يعرف به���ذه احلالة اخلا�سّ

مع ا�ستمرار دفاعه عن املاأمون يحاول اإنكارها.
واأّكد امل�س���عودي ذلك بقوله: )اإّن اأ�س���حاب الر�سا 
)عليه ال�س���الم( �س���األوا اجلواد فاأجابهم باإجابات 
ه���ذه  وكل  باالإمام���ة(،  ل���ه  فاعرف���وا  وال���ده، 
االأقوال، وهذا الواقع التاريخي، اأهمله )الكاتب( 
عم���داً وبغ�س���اً الأهل البيت )عليهم ال�س���الم( ومل 

ي�سر اإليه، بالرغم من اعراف العبا�سيني.

كما
ƥǉƑƪǁƐ ǏǂƳ :ƣƐƣƳƋ
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منه  يطلب  لبهلول  رجــل  ــاَء  ج
امل�ساعدة يف حمنته

 فقال له بهلول وماهي حمنتك ؟
اجاب الرجل : انا مدير عام يف 

اإحدى وزارات الدولة ؟
باملالين  راتــبــك  اذًا   : بهلول 
وهو كفيل بدفع اي حمنة عنك 

فماذا يقول الفقری ؟
ــر  ا�ــســتــمــع اىل االخ الـــرجـــل: 

وعندها �ستعلم اين م�سيب
بهلول : اكمل 

الرجل: ات�سل بي الوزير وطلب 
احد  معاملة  على  التوقيع  مني 
اال�سخا�ض بان املقاولة اجنزت 
وانه ي�ستحق مبلغ املقاولة ، ويف 
تنجز  مل  املقاولة  ان  احلقيقة 

بال�سكل املطلوب 
بهلول : اذًا ارف�ض التوقيع 

الرجل : لو رف�ست التوقيع فان 
هنالك من يقوم باغتيايل 

هنا و�سع بهلول يده على ذقنه 
وبداأ يفكر يف حمنة هذا الرجل 
املعاملة  �ساحب  هــل   : و�ساأله 

يعرفك ؟ 
اجاب الرجل : كال 

ــــدت احلــل  ــقــد وج ــول : ل ــل بــه
و�ساأكون معك يف مكتبك غدا 

وبالفعل ذهب بهلول اىل مكتب 
منه قبل  وطــلــب  الــعــام  املــديــر 

املقاول : وكيف ا�سمن ذلك 
بهلول: وانا كيف ا�سمن ذلك 

املقاول: اق�سم لك ب�سريف 
بهلول: دع �سرفك جانبا وتف�سل خذ 

القلم وقم بالتوقيع بدال عني 
تخ�سى  هــل  توقع  مْل  مَل   : املــقــاول 

احدا ؟
بهلول : نعم 

كيف  و�سنعرف  هو  من  قل   : املقاول 
نتعامل معه 

بهلول : مهما يكون 
املقاول: مهما يكون 

بهلول : انا اخ�سى اهلل فلو ا�ستطعتم 
ان تدفعوا عني انتقامه �ساأوافق على 

املقاولة ...
ر توقيعا وتدعي  انت تخ�سى ان تزوِّ
اخ�سى  مــن  بت�سفية  �ستقوم  ــك  ان

منه.  

بهلول  يجل�ض  ان  الرجل  يدخل  ان 
خلف املكتب باعتباره هو املدير العام 
ويخرج املدير من الباب االخرى ريثما 

ينهي االمر 
طرق ال�سكرتری الباب على املدير 

وبالفعل  الرجل  ليعلمه بقدوم 
خلف  بهلول  وجل�ض  له  اذن 

املكتب وخرج املدير من 
ــاب االخـــرى  ــب ال
ــقــاول  امل دخـــل   ،
املعاملة  وبــيــده 

وظرف �سميك  
وبعد ال�سالم و�سع املعاملة امام بهلول 
، قّلب بهلول املعاملة و�ساأله هل اأجنزت 

املقاولة طبقا للموا�سفات ؟
املكتب  على  الــظــرف  ــاول  ــق امل و�ــســع 
فقال له بهلول انني ات�سلت باالخوة 
يف موقع املقاولة وقالوا ان العمل مل 

ينجز بال�سكل املطلوب 
بك  يت�سل  مل  اأ   : املــقــاولــة  �ساحب 

الوزير ليوؤكد لك االجناز 
هذا  ارى  ولكني  ات�سل  نعم   : بهلول 
الظرف على مكتبي وال اريد ان ازيد 
الظرف  تاأخذ  ان  اقــرتح  خ�سائركم 

و�ساأجنز لك املعاملة من دون مقابل 
املقاول : كيف ذلك ؟

قع ؟ بهلول : اأين تريدين ان اوَّ
املقاول : هنا

ع انت بدال عني  بهلول: خذ القلم ووقِّ
اأقول  ال  �سوف  بــاأين  لك  ا�سمن  وانــا 

رت توقيعي  بانك زوَّ

بهلوٌل مدير عام
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ćƝƸǾǆǢǩƗ ćƞǆǢǩƗ

اإن الق�س���َة الق�س���رة كجن����س اأدب���ي، تعتم���د يف طرحه���ا 
على ال�س���رد الفني احلديث اأو الق����س، وهو ما يعني فيما 
يعنيه اقت�س���ا�س ج���زء من كل؛ اأي اقتط���اع حادث اأو عدة 
ح���وادث م���ن احلي���اة.. بيد اإنه���ا يج���ب اأن تكت�س���ب اأهمية 
م���ا، يف جترب���ة القا�س االإبداعي���ة، واإال ف���ال نقطة معينة 
يف الواق���ع ميكن لنا تاأ�س���رها، لكي تبت���دئ عندها احلياة 
اأو تنتهي اليها، والق�س���ة الق�س���رة واح���دة من االأجنا�س 
االأدبية املعروفة التي لعله يقف يف مقدمتها ال�سعر، ومن 
ث���م تاأتي الرواية وامل�س���رحية واخلاط���رة واملقالة وغرها 

من �سروب االأدب..
 وتعد الق�سة الق�سرة حديثة عهد يف تاريخ اأدبنا العربي 
املعا�سر.. اإذ اإنها غربية اجلذور، ومن ثم انتقلت منه الينا، 
كم���ا يجم���ع النق���اد واملهتمون بدرا�س���ة تاري���خ االأدب، على 
الرغم من وجودها كحكايات وق�س�س مع وجود االإن�سان، 
ون�س���اأتها معه منذ اقدم الع�سور، لكنها لي�ست هي الق�سة 
الق�س���رة باملفهوم احلديث التي نعنيها، حيث اإن الق�س���ة 
الق�س���رة م���ا ت���زال يف اأط���وار ن�س���جها الفن���ي، واملحاولة 
لتحديد هويتها امل�س���تقلة عندنا، ب���ل واإنها ماتزال تفتقد 
للنظري���ة لتحدي���د م�س���اراتها، عل���ى العك����س م���ن ال�س���عر 
ال�س���ارب بج���ذوره واأ�س�س���ه يف واقعن���ا الثق���ايف، كونن���ا اأمة 
�س���اعرة، والقا�س كال�س���اعر من الناحية ال�سعورية، اإال اإن 
اأداة االأول النرث والثاين ال�س���عر.. فبينما يتو�س���ل ال�ساعر 
دائم���ا التكثيف الروؤيوي يف اللغة ال�س���عرية، يبقى القا�س 

معنيا بتتبع وت�سجيل ايقاع احلياة العادية.
اأخراً، فاإن الق�سة تقوم على عدة ركائز اأو دعائم ا�سا�سية 
ال ميكن اال�س���تغناء عنها، كال�سخ�س���ية واحلدث والزمان 
وامل���كان واحلبك���ة وال�س���راع، والق�س���ة احلديث���ة تختل���ف 
يف اآلياته���ا ع���ن احلكاي���ة، اإذ حتت���اج ه���ذه اىل ح���ّكاء اأو راٍو 
فق���ط .. بينم���ا الق�س���ة حتتاج اىل �س���ارد قد يك���ون عليما، 
اأي كل���ي العل���م مبا بُطن اأو ظهر من اأحوال ال�سخ�س���يات، 
وخلفيات االأحداث ومالب�س���اتها، اأو قد يكون جزئي العلم 
اأحياناً، خا�س���ة حينما يكون م�س���اركاً يف االأحداث.. كاأحد 
�سخو�س���ها، اأو قد يكون غر م�س���ارك يف الق�سة، اأي خارج 
االأح���داث والزم���ان وامل���كان، وع���ادة م���ا يبداأ منت الق�س���ة 
باال�س���تهالل والتوطئ���ة اأو اال�س���تعرا�س، وم���ن ث���م تبل���غ 
العق���دة اأو ال���ذروة، واأخ���راً ينبغ���ي الو�س���ول اىل احلل اأو 

اخلامتة. 

طالب عباس الظاهر

قصي��دٌة بمناس��بِة ذكرى مول��د االمام 
الحسن العسكري)عليه السالم(

اهلل( )رحمه  الوائلي  اأحمد  ال�شيخ  الدكتور  للفقيد 

بحيــث احتفال ال�سنا االأزهـــر وحيــث اأريج الرى االأعفِر  
ومــن حيــث �سامــرة يف التــالع جــالل ومنبــع وحــي الري

اأخ�ســِر   مقعــد  يف  وجتل�ــض  اأزرق  اأفـــــــــــــــق  يف  تلفــع 
هنــاك �سريــح لهــادي االأنــــــام واآخــر للح�ســن الع�سكــري

�سريحــان عندهمــا للنبــــــــــي مــكان املعــاين مــن االأ�سطِر  
والغــرّو فالزهــر ن�ســل اخلميل و�سنــخ الريا مــن امل�سرتي

اأخــان ال�سعاليــك هــل �سجـــــت التواريخ يف �سمعــك املوقِر  
وهــل مــّرت العــرب احلا�ســــدات ومــا للمظاهــر مــن خمــرِب  
لتنبيــك اأن ديــار الغـــــــــــرور مــن جو�ســق ثــّم اأو جعفــري

تهــاوت ركامــًا وظــل اخللــــــود ينــام علــى رملــك االأ�سمــِر  
تثمــِر   الــرتاب ومل  الطغــــــــاة طواهــا  بــذور  اأن  وتهتــف 
املنظــِر   رائعــة  خمائــل  اأجنبـــــــــــت  التقــى  بــذور  واإن 
ويــا اأيهــا الدهر اأيــن الطغـــــاة وقــرع ال�سيــوف على مغفِر  
و�سكــر املقا�ســری يف لهوهـــــا وعــزف القيــان علــى مزهــِر  
وبط�ــض ال�سيــاط وفتــك ال�ســالح وردح املدائــح من مفرتي

تال�ســت فــال �سخــب للخيــــــول وال �سجعــات علــى منــرب  
وظلــت حماريــب اآل الر�ســـول وحرب لهــا يف الدجى ينربي

م�ستغفــِر   الــرتب جبهــة  �ســــــــارع ويف  �ســدى  باأجوائهــن 
اأجــل تلك عاقبــة املتقيـــــــــن رواها اخللــود مدى االأع�سِر  
فيــا ل�سريحــن يجثــو الرجــــاء بظــل �سماحهمــا املمطــِر  
ويــا ل�سميمــن تبكيهمـــــــــــــا عيــون الهدى بالــدم االأحمِر  
غريبــن عا�ســا وليــل الغريـــب دمــوع ترقــرق باملحجــِر  
وماتــا بعيديــن يــا لل�سجــــــــى عن الــدار واالأهــل واملع�سِر  
فيــا ل�سرائــح اآل النبــــــــــــي بعــدن عــن اخليــف وامل�سعــِر  
توزعــن اأ�ستــات يف حا�ســـــر مــن االأر�ــض اأو مهمــه مقفــِر
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الشاعر د. بدري رسول احللي

ćǨǵƘǲǭ ćǨǾǞǥ Ƙǽ ǣƳǸƩ Ć ǫǸǾǩƗ

اأحمد مطر  �سكــَت البيــاُن عــن اجلــدى يتمتــُع
ال اأدري  مــاذا مــن الآلئهــا اغتــدى
الوفــا رائعــة  العبا�ــض  بــذا  اأكــرم 
اللــوا فهــو  وبغــریه  بلوائــه ِ 
والُعــال اجلاللــة  ثغــر  يــا  مــوالي 
ف�َسموت بال�سرب اجلميل على اال�سى
�سوابغــًا احلنيــف  للديــن  وبذلــت 
واليــوَم جــودك يــا كفيــل مناهــٌل
وافتــك مــن كل البقــاع ح�سودهــم
حمرابهــا يف  االميــان  يتو�ســاأ 
وفــُم املالئــك يف لهيب ِ ال�ســوق ت�سـ
ُهّمــٌع واحلمائــم  ال�سحائــب  واذا 
وافــى الربيع الطّلــق يحمــُل للعبيـ
طوفــه ِ حلظــة  التبتيــل  اأرَوع  مــا 
ال�ّسنــا وذا  الريا�ــض  ذي  هــي 
للجنــا ن�ســٌر  التاريــخ  ُمقبــل  مــن 
اأبحــٌر الزكّيــة  كّفيــك  ودمــاء 
نــورك م�ستطيــال ً �سرمــدًا �سيظــّل 
ولــذا جبــُن ال�سم�ــض من نــور انبال
اأَو ي�ستكــي العبا�ــُض من حــّر الظما
اأم ي�ستكــي العبا�ــض مــن �ُســّح الّروا
كاأخيــه ِ يعــرج لل�سمــاء اىل الُعــال
ي�ستطــع مل  الأنــه  الُفــرات  جــّف 
تاأ�سّيــًا مــوع  الدُّ مبــدرار  وبكــى 
اأوفــى علــى �ســرف االإبــاء ِ وراح للـ
باأ�ســًى يقــول » فاإننــي �ساأظــّل حــو
اأبــَد الدهــور اأظــلُّ األطــُم جاه�ســًا
ُمعّفــٌر واجلبــن  اهابــي  خجــٌل 
ترونــُه الريا�ــض  حــول  الــذي  ان 
جبيـــ مــن  ت�سّبــب  عــرٌق  اّنــه  اأم 
زيتيــٌة لوحــة  لــك  �سيــدي  يــا 
ثناوؤهــا �ســفَّ  التاأطــری،  ذهبيــة 

ُمــذ راح يف �ُسحــب الــروؤى يتطلُع!!!
؟ وي�سنــُع  ــوُغ  َي�سُ ِمنهــا  اأقالئــدًا 

اروع ُ اخلــوارق  ُكلِّ  مــن  فجــداه ُ 
هو  يف الوغى، بطُل الطفوف �سميَدُع
ت�سّيــُع واحللــول  ُلغــٌز،  فالأنــت 
ف�سمــا بــك املجــد ال�سمــيُّ االأرفُع!!
ف�سعــى اليــك َ التــرُب ُطــّرًا يفــزُع!!
اخُل�ّســُع الظمــاُء  الأبحــره ِ  تــاأوي 
و�سيــاك قد�ــض للمالئــك جممُع!!
تركــُع واملــاآذُن  ت�سجــُد  والطــرُی 
اأرَوُع كــرمٌي  وتهليــٌل  ـبيــٌح 
وال�ّســدُو ترتيــال ً كذلــك ُي�سمــُع!!
ـــری ن�سائمــًا ، ل�ســذا ال�ســالة لتنزُع
�َسرُیجــُع! لل�ســدى  التطــّوف  قبــل 
وجنــى اجلنــان ِ لــكل �ســاد ِ مرتُع!
يت�ســّوُع! جنباتهــا  اىل  اأتــى  ن 
وتنبــُع ت�سيــُل  اأمنلــة ِ  كل  مــن 
واملفــزُع! مالذهــا  لل�سمو�ــض  هــو 
ــُع !! جــَك واملُحيــا ي�سطفــي وُيَر�سّ
ع!! الــرُتّ الُبحــوُر  كّفــاُه  الــداأُب  و 
وال�ســاأن �سعدتُه الُفــراُت االأهيُع؟!
ُي�ســرُع؟ ع�سّيــًا  معراجــًا  اأراأيــَت 
ميــرُع بالف�سائــل  جــودٍ   اإفعــام َ 
ُهّمــُع!! �سجــوٌم  �سحــٌب  وعيونــه 
ي�ست�سفــُع  ، قامــة  يثنــي  ـعبا�ــض ِ 
اأدوُر واركــُع !! ل ريا�ســك َ اجُللــى 
فح  منــك َ ، وُي�سَمُع حتــى يلــوح ال�سّ
والّراأ�ــُض مــن وجــد ٍ يخــوُر وُيهطــُع

يجــري فمــا هو مــن حيا�ســي ينبُع 

ين ح�ســرة ً جلدى اجلدى هو يهمع ُ
! يلمــع ُ روؤاهــا  يف  حــي ٌّ  والّزيــُت 
! ُيقطــع ُ فيهــا  تخــم  ال  لكّنمــا 

وجوهكم اأقنعة بالغة املرونة 
طالوؤها ح�سافة، وقعرها رعونة 

�سفــق اإبلي�ــض لها منده�ســا، وباعكم 
فنونه 

».وقال : » اإين راحل، ما عاد يل دور 
هنا، دوري اأنا اأنتم �ستلعبونه 

ودارت االأدوار فــوق اأوجــه قا�سيــة، 
تعدلها من حتتكم ليونة ، 

رحتــم  بينكــم  العــدو  نــام  فكلمــا 
تقرعونه ، 

لكنكــم جتــرون األف قرعــة ملن ينام 
دونه 

وغاية اخل�سونة ، 
اأن تندبــوا : » قــم يا �ســالح الدين ، 
قم » ، حتى ا�ستكى مرقده من حوله 

العفونة ، 
كم مرة يف العام توقظونه ، 

كم مرة على جدار اجلنب جتلدونه ، 
اأيطلب االأحياء من اأمواتهم معونة ، 
ترابــه  يف  الديــن  �ســالح  دعــوا 

واحرتموا �سكونه ، 
الأنــه لــو قــام حقــا بينكــم ف�ســوف 

تقتلونه 

ورثة إبليس
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الكاظمي   حبيب  • ال�سيخ 

 ،  ) الو�س���ل   ( رج���اء  الف���راق  يف  اإن 
وخا�س���ة اإذا ا�س���تد اأمل الف���راق وطال 
زمان الهجران ، ويف الو�س���ل خوف ) 
الف���راق ( ، وخا�س���ة مع ع���دم مراعاة 
هن���ا  وم���ن   ، بكامله���ا  الو�س���ل  اآداب 
كان���ت حالة الفراق لديهم - يف بع�س 
احل���االت - اأرج���ى م���ن حالة الو�س���ل 
..اإذ عن���د الو�س���ل تعط���ى اجلائ���زة ) 
املق���درة ( ، بينم���ا عند الف���راق يعظم 
ال�س���وؤال فرتف���ع ق���در اجلائ���زة فوق 
املقدر ..وعند الو�سل حيث االإح�سا�س 
 ( االأم���ان  �س���اطئ  اإىل  بالو�س���ول 
ي�س���كن ( القلب ويق���ل الطلب ، وعند 
اال�س���طراب يف بح���ر الف���راق ي�س���تد 
الت�س���رع واالأن���ني ..وعلي���ه فلي�س���لم 
العبد ف�سله وو�س���له للحكيم ، الذي 
يحكم بعدله يف قلوب العباد ما ي�س���اء 

و كيف ي�ساء.  

الفراق 
والوصل 

نصائح ذهبية

قالوا يف األم

من اآداب الكفاح يف احلياة 
عندما تخ�سر جولة يف رحلة احلياة ..ال تخ�سر التجربة !
وانه�س فوراً م�ستب�سراً ...فتلك هي اأوىل درجات النجاح !

من اآداب احلديث يف الهاتف
عندما يرن الهاتف ابت�سم و اأنت تتلقى ال�سماعة ..فاإن حمدثك على الطرف االآخر �سرى ابت�سامتك 

من خالل نربات �سوتك !

من اآداب الزواج
تزوج من جتيد املحادثة ..فعندما يتقدم بك العمر �س���تعرف اأهمية ذلك ..عندما ي�س���بح احلديث مع 

من حتب قمة اأولوياتك واهتماماتك !

من اآداب احلب 
اإذا اأحبب���ت �سخ�س���ا فاذه���ب اإليه وقل اإن���ك حتبه ....اإال اإذا كنت ال تعني ما تقول فعال ! الأنه �س���يعرف 

احلقيقة مبجرد النظر يف عينيك !!

من اآداب ال�سداقة
ال تدع االأ�سياء ال�سغرة تدمر �سداقتك الغالية مع االآخرين ...فال�سداقة احلقيقية تاج على روؤو�س 

الب�سر ..ال يدركه اإال �سكان اجلدران اخلالية والقلوب !

من اآداب احلياة
ال ت�س���خر من االآخرين واأحالمهم الوردية اجلميلة ..خا�س���ة من تعتقد اأنهم اأقل منك من الب�س���طاء 
الطيبني ..فلرمبا تكون منزلة خادمتك عند اهلل اأ�سمى واأرفع منك ومن كثر من علياء القوم ..وقد 
حتظى ب�سفاعتهم يوم القيامة ..وال تقلل من �ساأن االأحالم ..فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما 

يكن الواقع جميال !

االم مدر�سة اذا اعددتها          اعددت �سعبًا طّيب االعراق           ) حافظ ابراهيم(

                                ) �سقراط(
مل اأطمئن قّط ااّل واأنا يف حجر اأمّي.                 

                                )�سك�سبری(
لي�ض يف العامل و�سادة اأنعم من ح�سن االم.       

                                )ماري هوبكتز(
االمومة اأعظم هبة خ�ّض اهلل بها الن�ساء.      

االّم التي تهّز ال�سرير بيمينها تهز العامل بي�سارها.                      ) نابليون بونابرت(

لي�ض يرقى االبناء يف امة ما          مل تكن قد ترّقت االمهات      )جميل �سدقي الزهاوي(
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االكرامية
االخالق دائمــا تظهر حقيقتها 
هــي  املحــن  وا�ســد  املحنــة  يف 
عندما تتارجح املبادئ بن املال 
والنزاهــة ، ففــي الوقــت الذي 
نــرى بع�ــض املوظفــن النزيهن 
لال�ســف الزال هنالــك البع�ــض 
من املوظفن الذين يحتم عليهم 
عملهــم اخلروج خــارج الدائرة 
الزال  احلكوميــة  املوؤ�س�ســة  او 
ولال�ســف ال�سديــد يطالــب بـ ) 
االكرامية( ويف حالة االمتناع 
مــن قبــل املراجع فــان العمل ال 
ينجز بال�ســكل ال�سليم، ظاهرة 

ناأمل ان ال نراها م�ستقبال.

صورةو تعليق

تذّكر اجلوع عند الرخاء والفقر عند الغنى .                   )روماين(

من يكذب ي�سرق                                                                          )هندي(

كما تكونون يوىّل عليكم                                                          ) عربي(

من يريد ان ياأكل البندقة البّد ان يك�سر ق�سرتها             )ياباين(

تخّل�ض من همومك بو�سعها يف جيبك املثقوب.                   ) �سيني(

ƙǸǖǂǩƗ ǧƘƦǭƍ ǰǭ
اعداد: �سيد كمال �سرب

 ألهل االعتبار تُضرب األمثال ) االمام علي )عليه السالم(

كثرا ما تطالب الدول االوربية واالمريكية بامل�ساواة بني 
الرجل واملراأة وفق املفهوم العلماين والتي تتعار�س بع�س بنودها 

مع ال�سريعة اال�سالمية ودائما ي�سفون املراأة امل�سلمة باملتخلفة تارة 
وباملظلومة تارة اخرى .

اقر املجتمع الدويل اتفاقية حتت ا�سم �سيداو للم�ساواة بني الرجل 
واملراأة وفق املفهوم الغربي والتي جاءت متطابقة مع ما ينادي به 

الغرب وامريكا فكيف نظرت امريكا اىل هذه االتفاقية ؟
لقد رف�س الكوجنر�س االأمريكي التوقيع على اتفاقية ال�سيداو 

)امل�ساواة بني الرجل واملراأة («ورف�س فر�س اأي ت�سريعات خا�سة 
باالأحوال ال�سخ�سية واعترب الكوجنر�س االمريكي تلك االتفاقية 

نوعا من التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للواليات املتحدة االأمريكية 
، كما اعترب اأن ق�سايا االأحوال ال�سخ�سية ومنها حتديد الن�سل �ساأن 

�سخ�سي ال ينبغي للقوانني اأن حتكمه » وعلق نائب يف الكوجنر�س 
االأمريكي اأن هذه االأتفاقية مدمرة للمجتمع وتق�سى على الرابط 

االأ�سري الأي دولة توقع على بنود االتفاقية .
يذكر ان اأ�سرائيل رف�ست التوقيع على االتفاقية واالأغرب اأن اأغلبية 

قوانني االحوال ال�سخ�سية اال�سرائيلية مطابقة لل�سريعة اال�سالمية 
وعندما �سئل احد خرباء القانون اليهود ملاذا تطبقون ال�سريعة اال�سالمية 

يف اغلبية قوانني االحوال ال�سخ�سية لديكم اأجاب اأنه ال توجد يف العامل 
قوانني حتافظ على الرابط االأ�سرى واملجتمعي اال يف �سريعة امل�سلمني 

وهو ما نحتاجه لبناء جمتمع يهودي متما�سك وهو �سر متا�سك امل�سلمني 
فاذا كانت امريكا ومن مبعيتها تنتقد او�ساع املراأة امل�سلمة واتفاقية 

�سيداو هي من �سميم ما يقولون، فلماذا مل تعرف بها امريكا 
وا�سرائيل ؟.
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ضريح االمام احلسني  القديم من جهة علي االكرب 


