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قال الإمام احل�شني عليه ال�شالم: من مل يجعل اهلل له من نف�شه واعظا فاإن مواعظ النا�س لن تغني عنه �شيئا. 
)حتف العقول – ابن �صعبة احلراين -  �س294(. 

مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( الزراعية..
جهود متميزة في سبيل زيادة المساحة المزروعة

جماناً
توزع 

كوادر قناة كربالء الف�شائية 
توا�شل اعمال اجناز ا�شتوديو  
داخل العتبة احل�شينية املقد�شة

دعمًا لتحسين الواقع الصحي ..
دائرة صحة كربالء تقيم معرضا صحيا بالتنسيق مع 

وزارة الصحة اإليرانية

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين)896(لسنة 2010م



:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
رئيس التحرير

بداأت املاليني تزحف �صوب كربالء بعدما انهت 
فرتة  طوال  م�صاكنها  عن  للغياب  ا�صتعداداتها 
املواكب  ا�صحاب  ي�صبقهم   ، والزيارة  امل�صري 
و�صرادقهم  بخيمهم  االر�س  يفرت�صون  الذين 
للزائرين   خدمة  و�صعهم  يف   ما  كل  ليبذلوا 
وال�صقيم  والفقري  الغني  �صوا�صية  الكل   ، الكرام 
والكبري  وال�صغري  واملراأة  والرجل  واملعافى 
عليه  احل�صني  حب  هو  واحد  هدف  يجمعهم 
همه  ويكون  جانبا  همومه  يركن  فالكل  ال�صالم 
هنالك  عليه  يخفى  ال  النه  كربالء  اىل  الو�صول 
نفو�س جتتمع يف الظالم للنيل من هذه اجلموع 

املليونية التي �صالحها �صرخة يا ح�صني .
اىل  تتوجه  العامل  كل  عيون  ان  يعلم  والكل 
هذا  ومن  كربالء  اىل  توؤدي  التي  الطرقات 
ما  اف�صل  يقدم  ان  الكرمي  الزائر  على  املنطلق 
هو  ما  كل  عن  بعيدة  ح�صينية  �صعائر  من  عنده 
له  ترت�صد  االعداء  عيون  يجعل  ال  حتى  �صلبي 

وت�صطاد ما تقتات عليه من هفوات .
عليه  للح�صني  يقدمونه  ما  عن  م�صوؤولون  الكل 
يف  قمة  م�صريه  يكون  ان  يجب  فال�صائر  ال�صالم 
�صميم  من  تخرج  ان  يجب  وال�صعارات  االتزان 
القلب والواقع والتاريخ بعيدا عن الدخيل ال�صلبي 
�صورة  جتعل  التي  ال�صروريات  من  النظافة   ،
الزائر  واأبهى �صورة تعك�س ثقافة  باأحلى  امل�صري 
الطعام  تقدمي  يف  االفراط  عدم   ، احل�صيني 
والتن�صيق بني املجموعات التي تقدم الطعام يف 
الوقت والكمية حتى ميكن  لهم تقدمي اكرب خدمة 
الأكرب عدد من الزائرين ، ولنجعل هذه امل�صرية 
در�صا نتعلم منه درو�صا يف حياتنا على ان يكون 
التطبيق العملي لهذه التعاليم بعد انتهاء الزيارة 
حيث البد من تاأثريها على ت�صرفاتنا اجتاه اهلل 

عز وجل واجتاه املجتمع واجتاه نفو�صنا .
املواكب  بع�س  تتكفل  لو  حبذا  يا  االمر  واآخر 
جزءا  تتدخر  بان  كربالء  اطراف  من  القريبة 
الزيارة  النتهاء  واملعنوية  املادية  خدماتها  من 
حيث ان املتوفر من و�صائل النقل ال يكفي العدد 
فالبع�س  كربالء  اىل  الزاحفني  من  الهائل  
على  �صريا  كربالء  من  للخروج  �صي�صطر  منهم 
االقدام ولو لعدة كيلومرتات للو�صول اىل اقرب 
مكان لتجمع �صيارات النقل  وهذا يتطلب بع�س 

اخلدمات ال�صرورية لهم .  
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العدد  في هذا 

در�ُس امل�شرية

ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي:
على طالب العلم رعاية حتقيق الهدف املقد�س من درا�صته

 مركُز احل�صنِي الطّبيُّ لرعاية املعاقنَي يف كربالء... 
بادرة لعودة االأمل واحلياة من جديد

ال�صيعُة يف اذربيجاَن..

بكاء الطفل..!!

ال�شيخ حبيب الكاظمي

د.اآمال كا�شف الغطاء 

هادي عبا�س ح�شني

ر�شا اخلفاجي

�شفيان العبدي الكويف

  احمد الداوودي
info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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كان)ر�شي اهلل عنه( من اأهل فار�س، قراأ اأخبار الأديان 
اإىل  الأوائل  ال�شابقني  من  وُيعّد  احلجاز،  اإىل  و�شافر 
واآله(  عليه  اهلل  اهلل)�شلى  ر�شول  مع  �شهد  الإ�شالم، 

بدرًا.
ُحظي �شلمان مبراتب ال�شرف والكرامة؛ ملوالته للنبي 
مع  الأربعة  الأركان  اأحد  فكان  ال�شالم(،  )عليهم  واآله 
منهاج  املا�شني على  اأحد  وكان  ذر،  واأبي  واملقداد  عّمار 
ال�شحابة  جماعة  من  واآله(  عليه  اهلل  نبّيهم)�شلى 

الأبرار الأتقياء، الذين مل يبّدلوا تبدياًل.
من اأقوال ر�شول اهلل)�شلى اهلل عليه واآله( فيه

1ـ »لو كان الدين عند الُثّيا لناله �شلمان«)ال�شتيعاب 
.)636/2

الر�شا  اأخبار  البيت«)عيون  اأهل  مّنا  »�شلمان  2ـ 
.)70/1

فقد  اآذاه  وَمن  جفاين،  فقد  جفاه  َمن  مّني،  »�شلمان  3ـ 
اآذاين«)الخت�شا�س: 222(.

ال�شالم(  علّيًا)عليه  خماطبًا  ـ  اإليك  ت�شتاق  »اجلّنة  4ـ 
واملقداد«)اخل�شال:  ذر،  واأبي  و�شلمان،  عّمار،  واإىل  ـ 

.)303
تويف يف  8�شفر 34 ه، منطقة املدائن، جنوب العا�شمة 
، وتوىّل الإمام علي)عليه  ُيزار  بغداد، وقربه معروف 
ال�شالم( غ�شله، وال�شالة على جثمانه، ودفنه، وقد جاء 
من املدينة اإىل املدائن من اأجل ذلك، وهذه الق�شية من 

الكرامات امل�شهورة لالإمام علي)عليه ال�شالم(.

الذين  الأوائل  امل�شلمني  من  يا�شر  بن  عّمار  ُيعّد   •
حتّملوا اأ�شناف التعذيب والتنكيل.

وكان  م�شجدًا،  بيته  يف  واّتخذ  الِقبلَتني،  اإىل  �شّلى   •
اأّول من بنى م�شجدًا يف الإ�شالم.

جمموعة  وَقَتل  كّلها،  وامل�شاهد  واخلندق  بدرًا  • �شهد 
من روؤو�س الكفر وال�شرك.

اأمري املوؤمنني علّي عليه ال�ّشالم، وكان  • دعا اإىل بيعة 
حني  عنه  واملدافعني  به  اللتحاق  اإىل  ال�شابقني  من 

هوجمت دار الزهراء عليها ال�ّشالم.
جثمان  على  �شلَّوا  الذين  اخلوا�ّس  من  عّمار  كان   •
ودفنوها  و�شّيعوها  ال�ّشالم،  عليها  فاطمة  ال�شّديقة 

�شّرًا.
ُنفي  حني  ذّر  اأبي  توديع  يف  امل�شاركني  من  عّمار  • كان 
ت�شييعه،  من  باملنع  ال�شادر  املر�شوم  رغم  الربذة،  اإىل 
الإمام  احتجاج  لول  يقع  وكاد  بالنفي  عّمار  ُهّدد  وقد 

علّي عليه ال�ّشالم وبني خمزوم.
اقوال ر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه واله ( يف عمار 

ـ ُملَئ عمار  اإميانًا اإىل اأخم�س قدميه.
اإىل  ويدعونه   ، اجلنِة  اإىل  يدعوهم   ، ار  ولعمَّ لهم  ما  ـ 

الناِر ! اإن عمارًا جلدٌة ما بني عيني واأنفي.
قال  حني  واله(  عليه  اهلل  �شلى   ( اهلل  ر�شول  �شدق 
من  �شرابك  واآخر  الباغية..  الفئة  تقتلك   : لعمار 

الدنيا �شياح من لنب.
به  ا�شتد  وقد  عماٌر  ا�شت�شقى  �شفني  اأيام  من  يوم  ففي 
فيها  اإداوة  ومعها  البدن  طويلة  اأمراأة  فاأتته   ، العط�س 
�شياح من لنب ، فقال حني �شرب : » اجلنُة حتَت الأ�ِشنة 
، اليوم األقى الأحبة حممدًا وحزبه ، واهلل لو �شربونا 
واإنهم  اإنا على احلق  ، لعلمنا  حى يبلغونا �شعفات هجر 

على الباطل «.
واأبو  ال�شك�شكي  حّوى  ابن  عليه  وحمل   ، حمل  ثم 
حّوى  ابن  واأما   ، فطعنه  العادية  اأبو  فاأما   ، العادية 

فاحتز راأ�شه.
كان ذلك يف 9 من �شفر اخلري عام 37 هـ 

اأبو عبد اهلل، �شلمان بن عبد اهلل الفار�شي، وُلّقب ب�شلمان املحّمدي

عّمار بن يا�شر بن عامر 
بن مالك... بن َيعُرب بن َقحطان



يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأ�صار 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة  املقد�صة  كربالء 
يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف 
اخلري  �صفر  من  الثاين  يف  ال�صريف   احل�صيني  ال�صحن 
1432هـ املوافق 7-1-2011م اإىل اجلرمية التي تعر�س لها 
املواطنون امل�صيحيون يف مدينة االإ�صكندرية بجمهورية م�صر 
العربية، واأ�صاف:  اإن هذا اأمر مدان  وم�صتنكر جدًا وتدينه 
اال�صرف،  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  وت�صتنكره 
فهوؤالء مواطنون اأبرياء ي�صاركون بقية املواطنني يف اأي بلد 
بحقوق املواطنة وممار�صة �صعائرهم العبادية، وا�صتهدافهم 
التي  اجلرائم  كباقي  يعّد جرمية  االإجرامية  االأعمال  بهذه 

ت�صتهدف بقية مواطني اأي بلد.
اإن انتقال هذه االأعمال االإجرامية اإىل بقية البلدان  وتابع: 
ي�صتدعي ت�صافر اجلهود وتعاون حكومات البلدان امل�صتهدفة 
هذه  مواطني  حذر  كما  امل�صينة.  االأعمال  لتلك  حّد  لو�صع 
الذين  املجرمني  هوؤالء  خمططات  من  امل�صتهدفة  البلدان 
ي�صتهدفون زرع الفتنة الطائفية، وطالب عقالء القوم اأينما 
ملثريي  ال�صماح  وعدم  االأو�صاع  تهدئة  على  يعملوا  اأن  كانوا 
احلكمة  منطق  على  منطقهم  ويغلب  �صوتهم  يعلو  اأن  لفنت 

والتعقل والت�صامح.
ومع اقرتاب زيارة االأربعني لهذا العام توجه �صماحته ببع�س 

االإر�صادات والن�صائح جلميع الزائرين والزائرات، منها:
جميع  قبل  من  االأمنية  االأجهزة  مع  التعاون  �صرورة   -1
�صك،  مو�صع  اأو  مريب  اأمر  اأي  عن  واالإخبار  املواطنني 
واالنتباه  واحلذر  باليقظة  االأمنية  االأجهزة  حتلي  و�صرورة 
وعدم الت�صاهل يف االأمور امل�صكوك فيها، ومبا اأنهم يتحملون 
هذا اجلهد الكبري، ناأمل من االإخوة اأن يتحلوا ب�صعة ال�صدر 

والتحّمل واملعاملة الطيبة مع الزائرين.
2- ندائي لالإخوة املوظفني اأينما كانوا والذين يرغبون باأداء 
– اإن هناك  تعاىل خريا  – جزاهم اهلل  الزيارة  مرا�صيم 
اأن  فالبد  الزيارة  الأداء  خمتلفة  واأ�صاليب  متعددة  و�صائل 
يختاروا من االأ�صاليب الأداء الزيارة ما ال يتعار�س وال يتنافى 

اأداءها من  اأداء الواجبات والوظائف املكلفني بها، فان  مع 
االأ�صلوب  يختاروا  اأن  لهم  وال�صرورية وميكن  املهمة  االأمور 

الذي ال مينعهم من مزاولة واأداء وظائفهم كما ينبغي.
– جزاهم  اأ�صحاب املواكب اخلدمية  اأملي من االإخوة   -3
خلدمة  احل�صينية  اجلهود  هذه  على  خريا-  تعاىل  اهلل 
الزائرين ولكن يف نف�س الوقت نو�صيهم ب�صرورة املحافظة 
واحلدائق  واالأر�صفة  ال�صوارع  من  العامة  اخلدمات  على 
العامة وذلك بحمايتها من االأ�صرار التي تن�صاأ من الطبخ اأو 
ن�صب ال�صرادقات وتنظيفها ب�صكل م�صتمر وعدم اال�صتعمال 
الذي ي�صر باأي خدمة عامة، واأي�صا نو�صي املواطنني بعدم 
االإ�صراف  يف الطبخ وذلك باأخذ حاجتهم من الطعام وتوفري 

الزائد منه ملواطنني اآخرين رمبا يكونون بحاجة اإليه.
وفيما يتعلق برواتب اجلهات العليا يف الدولة وكبار امل�صوؤولني 
عليه  ن�س  كما  بقانون  تنظيمها  من  البد  اإنه  �صماحته  اأكد 
االإخوة  ونا�صد   )82( و   )74( و   )63( املواد  يف  الد�صتور 
اأع�صاء جمل�س النواب بتقليل الفوارق الكبرية بني الرواتب 
احلالية وما يوؤمل اأن ي�صدر من حتديد للرواتب يف القانون 
املوظفني   كبار  رواتب  بني  توازن  هناك  يكون  وان  اجلديد، 
ورواتب اجلهات العليا، اإذ اإن هذه الفوارق الكبرية اأعطت 
�صعورًا  ووّلدت  امل�صوؤولني  عن  املواطن  لدى  �صلبيًا  انطباعًا 
بالظلم االجتماعي، اإ�صافة اإىل ما تكّلفه يف ميزانية الدولة 
عامة  ل�صالح  توظيفها  باالإمكان  كان  باهظة  مبالغ  من 

املواطنني.
االجتماعية  باملنافع  يتعلق  ما  �صماحته  ا�صتكرث  وكذلك 
جدًا  باهظة  مبالغ  اإنها  بقوله  العليا  للجهات  املخ�ص�صة 
وترهق ميزانية الدولة وتتنافى مع ما جتري عليه دول العامل 
واملوافق للقوانني املرعية حتى يف العراق من قيام كل جهة 
خمت�صة مبا هو منا�صب لها من االأعمال وعدم التداخل يف 
ذلك مع اجلهات االأخرى ممن لي�صت بذات اخت�صا�س يف 

مورد ال�صرف.
وتابع:  اإن البع�س يحتج بان هناك موارد �صرف كاالإعانات 
احلكومية  غري  املوؤ�ص�صات  على  وال�صرف  االجتماعية 

ومت�صرري االإرهاب فالبد من تخ�صي�س موارد مالية كبرية 
لكبار امل�صوؤولني ل�صرفها يف هذه املوارد، ورد هذا االحتجاج 
املوارد  ال�صرف يف هذه  يكون  اأن  يتنافى مع �صرورة  باأنه  
واالأن�صطة،  االأعمال  هذه  مبثل  املخت�صة  اجلهات  قبل  من 
وتراقبه  وتنظمه  تديره  خمت�صة  جهة  له  الثقايف  فالعمل 
وتتابعه وحتا�صبه، والعمل االجتماعي له جهة خمت�صة تتواله 
والعمل  وغريه،  ال�صرف  على  واملراقبة  والتنظيم  باالإدارة 
�صماحة  ونفى  وهكذا...  خمت�صة  جهة  كذلك  له  ال�صحي 
ال�صيخ الكربالئي باأن هذا النوع من ال�صرف يكون �صروريا 
وهو اأن يتوىل كبار امل�صوؤولني االإنفاق على هذه املوارد  والذي 
لقانون  خمالف  هو  بل  له،  طائلة  مبالغ  تخ�صي�س  يتطلب 
اإذ  والدول،  املجتمعات  جميع  به  تعمل  الذي  االخت�صا�س 
ميكن اأن ي�صوب هذا العمل العبثية وعدم االنتظام بل وحتى 
واملراقبة  ال�صرف  يف  لنظام  خ�صوعه  عدم  ب�صبب  الف�صاد 
اإىل  االأموال  هذه  حتويل  من  البد  وبالتايل  ذلك،  وغري 
ووفق  لها  املحددة  املوارد  يف  بال�صرف  املخت�صة  اجلهات 

التعليمات واالأنظمة املعمول بها يف مثل هذه املوارد.
اأما عن االآلية التي مت من خاللها ا�صتبدال النواب الذين مت 
اختيارهم كوزراء ذكر �صماحته باأنها متثل م�صادرة الإرادة 
املواطن العراقي واختياره ومتثل خمالفة د�صتورية وقانونية، 
وان االأ�صا�س الذي ي�صتند عليه جناح العملية الدميقراطية 

هو احرتام اختيار املواطنني يف االنتخابات. 
واأ�صاف: لقد قلنا اأثناء انتخابات جمل�س النواب يف �صهر اآذار 
من العام املا�صي، اإن �صوت املواطن واختياره يف االنتخابات 
اأغلى من الدنيا وما فيها، فالبد من جعل املعيار يف تقدمي 
النائب الذي يحل حمّل النائب الذي مت ا�صتيزاره من ح�صل 
اختياره  مت  الذي  النائب  ذلك  بعد  االأ�صوات  اأعلى  على 
يف  املعّدلة  القوانني  مقت�صى  هو  وهذا  ا�صتقال،  اأو   كوزير 
االنتخابات، الن ذلك هو الذي ميثل اإرادة املواطن واختياره   
وبالتايل ال ميتلك هوؤالء النواب الذين ال ياأتون بعد النواب 
امل�صتوزرين �صفة التمثيل ال�صعبي، وعليه فاملاأمول من الكتل 

ال�صيا�صية اخذ هذا االأمر بنظر االعتبار.

تقرير عن �شالة اجلمعة يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي  ممثل املرجعية الدينية العليا يف  2 / �شفر اخلري/  1432 هـ املوافق 1/7  / 2011م

الشيُخ الكربالئيُّ يطالب جملس النواب اإلسراع يف تشريع قوانني تقّلل من 
الرواتب العليا لكبار املسؤولني يف الدولة

انتقال الأعمال 
الإجرامية اإىل بقية 

البلدان ي�شتدعي ت�شافر 
اجلهود وتعاون حكومات 
البلدان امل�شتهدفة لو�شع 
حّد لتلك الأعمال امل�شينة
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قد عا�س االإمام ال�صجاد علي بن احل�صني )عليهما 
ال�صالم( فرتة زمنية ق�صرية مع جده االإمام اأمري 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( ثم مع 
قبل  ال�صالم(  املجتبى)عليه  احل�صن  االإمام  عمه 
الأحداث  معاي�صته  ثم  ومن  كربالء،  فاجعة  وقوع 
على  قامتة  ظالل  من  األقته  مبا  الفاجعة  تلك 
مراقبًا  كان  حيث  حينذاك،  االإ�صالمي  املجتمع 
حتمت  وقد  جمتمعة،  االأدوار  هذه  يف  لالأحداث 
املبا�صرة  امل�صوؤولية  حتمل  ال�صالم(  )عليه  عليه 

بعد واقعة الطف.
ذهب  ال�صالم(عندما  )عليه  ال�صجاد  االإمام  اإن 
اإىل ال�صام بداأ بعملية تعريف، والذي يقراأ خطبته 
اخلطابة  من  لونا  فيها  يجد  الكوفة  يف  ال�صريفة 
ففي  ال�صام،  يف  خطبته  يف  عليه  هو  ملا  مغايرا 
انطباعًا  يعطينا  وهذا  بنف�صه،  يعرف  بداأ  ال�صام 
)عليه  العابدين  زين  االإمام  اإن  وهو   ، مهماً 
ال�صعبية  االأو�صاط  يف  معروفًا  يكن  مل  ال�صالم( 
ال�صلطات،  الذي كانت تعرفه  بامل�صتوى  ال�صام  يف 
فال�صلطات تعرف من هو علي بن احل�صني )عليه 
الكوفة  اأمري  من  حماولة  هناك  وكانت  ال�صالم( 
حينما  ال�صالم(  )عليه  االإمام  ي�صت�صغر  الأن 
بن  علي  اإنه  له  قيل  وعندما  هذا؟!  من  �صاأل 
قتل  األي�س   : ثانية  ي�صاأل  ال�صالم(  احل�صني)عليه 
اهلل عليا؟ وميكن مالحظة  تلك املحاولة من هذا 
اأن يطليه  الذي يريد  املعوج  ال�صوؤال وهذا املنطق 

على عامة النا�س.  
)عليه  ال�صجاد  لالإمام  ندين  نحن  باحلقيقة 

بذله  الذي  اجلهد  جهة  من  بالعرفان،  ال�صالم( 
معرفيًا  خزينًا  لنا  ترك  حيث  ال�صالم(  )عليه 
هائاًل، رغم كل الظروف القاهرة التي مّر بها..

ناهيك عن كونه اإماما مفرت�س الطاعة.. 
يعّرف  ال�صالم(  )عليه  االإمام  بداأ  ال�صام  ويف 
بنف�صه وباأبيه وبجده النبي )�صلى اهلل عليه واآله 
ين�صب  اأن  االأهمية  غاية  يف  م�صاألة  وهذه  و�صلم( 
نف�صه للنبي )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( يف وقت 
اأقرباء  اهلل  لر�صول  اإن  يعرفون  ال  ال�صام  اأهل  اإن 
اإال بني اأمية، ويف هذه االأجواء امل�صحونة تبني اإن 
هوؤالء هم �صاللة واأقرباء النبي وهم اأوىل باحلفاظ 
و�صلم(  واله  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  تراث  على 
ال�صالم(  االإمام )عليه  اآخر، ولذلك  من �صخ�س 
ولبيان  مظلوميته،  لبيان  احلالة  هذه  ا�صتثمر 
حقيقة االأمر، فامل�صائل التاريخية املهمة ُق�صدت 
اأهل  اإخفاء حقيقة   : االأوىل  : اجلهة  فيها جهتان 
رفعة   : الثانية  واجلهة  ال�صالم(،  البيت)عليهم 
اجلهة املقابلة اأمثال يزيد، وبالنتيجة النا�س كانت 

تتوارث هذا املفهوم .
املدار�س  ملعرفة  جدًا  مهم  التاريخي  اجلانب  اإن 
االإمام  اإ�صرار  كان  ولذلك  منها،  انبثقت  التي 
)عليه ال�صالم( على ق�صية االإمام احل�صني )عليه 
وكان  املدينة،  اإىل  رجوعه  بعد  حتى  ال�صالم( 
يتعامل يف حياته اليومية كلها �صمن هذه الق�صية، 
بع�س  كانت  بحيث  جدًا  كثري  فيها  احلزن  فاأثر 
العلويات من االأ�صرة ترتجى بع�س اأ�صحاب االإمام 
اأن يكف عن البكاء، واالإمام )عليه ال�صالم( يريد 

فيها  قتل  التي  النكراء  اجلرمية  تلك  يبني  اأن 
حماولة  وكانت  عا�صوراء،  يوم  والتهليل  التكبري 
بني اأمية االإجها�س على كل من ينتمي اإىل النبي 

)�صلى اهلل عليه واله و�صلم(.
اإن االإمام ال�صجاد )عليه ال�صالم( ترك لنا تراثًا 
�صخمًا،ت�صمنته "ال�صحيفة ال�صجادية" املباركة، 
فهي عبارة عن مدر�صة تربوية، حتى نعتت باأنها " 
زبور اآل حممد " فهذه املجموعة الرتبوية ال�صلوكية 
مهمة جدًا، واالإمام ال�صجاد )عليه ال�صالم( عندما 
مار�س هذا الدور الدعائي؛ اإمنا من اجل الرتبية، 
بعده  من  ا�صتلمه  كبريا  جيال  اأنتج  هلل  واحلمد 
مدر�صة  ال�صالم(،وانفتحت  الباقر)عليه  االإمام 
االإمام ال�صادق بربكة االأ�ص�س التي اأر�صاها االإمام 
رغم  ال�صالم(  الباقر)عليهما  واالإمام  ال�صجاد 
ق�صاوة الظروف، واأي�صًا ترك لنا )عليه ال�صالم( 
"ر�صالة احلقوق" والتي يبني فيها )عليه ال�صالم( 
واالبن  وال�صديق  االأب  بني  ما  احلقوقية  العالقة 
هذه  تنظيم  وكيفية  تعاىل  اهلل  مع  والعالقة 
بحر  ال�صالم(  كتبه)عليه  يف  بثه  فما  العالقة. 

زاخر من االأخالق واملعارف والثقافة والرتبية.
اأخريًا، اأحب اأن اأنوه باأن ال�صحيفة ال�صجادية البد 
اأن تكون قرينة ال�صخ�س، واإن غيبة بع�س االإخوة 
بركات  االأعزاء عن قراءتها، قطعًا يحرمهم من 
كثرية موجودة يف ثناياها، فهي عبارة عن منهج 
وعن  واالآخرين،  والنف�س  اهلل  مع  كامل  تربوي 
كيفية اإ�صالح الذات، ونحن مطلوب منا اأن ن�صلح 

ذواتنا ما دمنا يف احلياة.

حياة اإلمام السجاد)عليه السالم( مهام وأدوار للنهوض برسالة السماء

م�صتقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�صماحة ال�صيد احمد ال�صايف  يف 2010/12/31  
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ال�صالم(  البيت )عليهم  اآل  ت�صرع عند مذهب  هذه ال�صالة مل 
الأنها مل تثبت عندهم انها من �صنة ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 
عليه  اهلل  )�صلى  وعبادته  ب�صالته  النا�س  اأعرف  وهم  واآله( 
قائل  وال  م�صتحبة  اأنها  على  فاالأكرث  ال�صنة  اأهل  واأما  واآله(. 
كما  م�صروعة  وغري  بدعة  اأنها  اىل  ذهب  من  ومنهم  بوجوبها، 

�صرنى بع�س ذلك.
وا�صل هذه ال�صالة ك�صالة الرتاويح بال�صبط ، فاإن النبي)�صلى 
اأو غزوة مثاًل  اهلل عليه واآله( كان ي�صلي عند قدومه من �صفر 
يف اأي وقت �صكرًا هلل تعاىل على ال�صالمة اأو الن�صر اأو النعمة ، 
وهناك من يجتهد براأيه فيجعلها �صنة قائال عنها بدعة ح�صنة . 
فكما طالب ال�صحابة ر�صول اهلل)�صلى اهلل عليه واآله( باخلروج 
و مل  بابه  الليل جماعة حتى ح�صبوا  بهم �صالة  وال�صالة  لهم 
ي�صلِّ بهم بل نهاهم عنها واأمرهم ب�صالتها يف بيوتهم، قاموا 
بعد ذلك بجمع النا�س ل�صالتها يف امل�صجد فكذلك هذه ال�صالة 
فمع وجود االأدلة ال�صحيحة التي تثبت باأن النبي)�صلى اهلل عليه 
واآله( مل ي�صلها قط ح�صب رواية عائ�صة، ولكنهم يتاأولون ذلك 
باأنه كان يرتكها اأحيانًا خ�صية وجوبها وعائ�صة تنفي �صالته لها 
بتاتا  ونورد بع�س االأحاديث التي تثبت بدعيتها وعدم م�صروعيتها 

وبع�س االآثار عن ال�صحابة والتابعني:
1- وروى البخاري اأي�صًا يف )�صحيحه ج2 ـ 44 و 54، وم�صلم ج2 
ـ 156( عن عائ�صة اإنها قالت: ))ما راأيت ر�صول اهلل )�صلى اهلل 

عليه واآله( ي�صلي �صبحة ال�صحى قط واإين الأ�صبحها((.
قلت  قال:  �صقيق  بن  وروى م�صلم )ج2ـ 156( عن عبد اهلل   -2
لعائ�صة: هل كان النبي )�صلى اهلل عليه واآله( ي�صلي ال�صحى؟ 

قالت: ال اإال اأن يجيء من مغيبه.
اإن ر�صول  وكذلك ما رواه م�صلم )2ـ 156( عن كعب بن مالك: 
نهارًا يف  اإال  �صفر  يقدم من  ال  كان  واآله(  عليه  اهلل )�صلى اهلل 
ال�صحى فاإذا قدم بداأ بامل�صجد ف�صلى فيه ركعتني ثم جل�س فيه. 
التي  واآله(  النبي )�صلى اهلل عليه  اإتفاق �صالة  وهذا يدل على 

ي�صليها عند و�صوله  من ال�صفر يف ال�صحى.
3- وروى البخاري )2 / 38و53 و 5 ـ94 وم�صلم 2 ـ 157( عن اأم 

هانئ ذكرت اأن النبي )�صلى اهلل عليه واآله( يوم فتح مكة اإغت�صل 
يف بيتها ف�صلى ثماين ركعات فما راأيته �صلى �صالة اأخف منها 

غري اأنه يتم الركوع وال�صجود.
م�صروعية �صالة  اال�صتدالل على  الرواية هي عمدتهم يف  وهذه 
ال�صحى وهي كما ترى اأ�صح الروايات عن اأم هانئ  ولي�س فيها 
ذكر ل�صالة ال�صحى مطلقا، واإمنا هي �صالة �صكر اأو مقدم من 

�صفر كما يف حديث عائ�صة.
4- روى البخاري )2ـ 54(: وقال ابن اجلارود الأن�س اأ كان النبي 
)�صلى اهلل عليه واآله( ي�صلي ال�صحى؟ فقال: ما راأيته �صلى غري 

ذلك اليوم.
ال�صحابي  اأي�صًا كانت ملنا�صبة كرد جلميل ذلك  ال�صالة  وهذه 
الذي اأ�صاف النبي)�صلى اهلل عليه واآله( واأعد له الطعام ف�صكره 
�صالة  عن  له  تعوي�صًا  منزله  يف  الربكة  حللول  ال�صالة  بتلك 
اجلماعة مع النبي )�صلى اهلل عليه واآله( يف امل�صجد لعدم قدرته 
على الذهاب اىل امل�صجد وح�صور ال�صالة خلف النبي)�صلى اهلل 

عليه واآله(.
5- وحديث ابن عمر رواه البخاري )2ـ 119( قال جماهد: دخلت 
اأنا وعروة بن الزبري واإذا نا�س ي�صلون يف امل�صجد �صالة ال�صحى 

قال ف�صاألناه عن �صالتهم فقال: بدعة.
فيدلنا كل ذلك على اإن �صالة ال�صحى بدعة ال اأ�صل لها، واإنها 
غري م�صروعة! وبالتايل فاأننا نقول ملن ي�صليها : اإن كان اخلالف 
يف م�صروعيتها بهذا ال�صكل مع اأن اأق�صى ما يقولونه باأنها �صنة 
عدد  ويف  وقتها  يف  االختالف  وكذلك  واجبة،  ولي�صت  م�صتحبة 
يف  اأو  البيت  يف  �صالتها  ويف  عليها  الدوام  جواز  ويف  ركعاتها 
امل�صجد ويف �صالتها جماعة اأو فرادى، فلماذا ال يحتاط امل�صلم 
ال�صادق املخل�س وياأتي مبا ثبت دون هذه ال�صالة امل�صكوكة التي 
ين�صبها اىل ال�صرع والدين دون دليل قوي؟! بل بنفي الكثري من 
ال�صحابة والتابعني واأهل البيت)عليهم ال�صالم( اأجمعني واأئمة 
الزيدية لها كذلك وي�صر عليها مع عدم وجوبها عنده اأ�صاًل مع 
اأبواب اخلري كثرية فهذا خالف العقل واالحتياط يف الدين  اأن 

واهلل يهدي من ي�صاء اإىل �صراط م�صتقيم.

لو سألوكاستفتاءات متنوعة
حلم  لبيع  حمل  يف  العمل  يجوز  هل  ال�صوؤاُل: 
اخلنزير، باأن ياأمر امل�صلم امل�صت�صكل اأحد عماله 

باإعطاء حلم اخلنزير للم�صرتي؟
على  ولو  اخلنزير  حلم  بيع  يجوز  ال  اجلواب: 
والت�صبب،  املبا�صرة  م�صتحليه، من دون فرق بني 
واأما تقدمي حلم اخلنزير مل�صتحّليه ففيه اإ�صكال، 

ويجب االحتياط برتكه.
اخلنزير  حلم  يبيع  اأن  مل�صلم  يحلُّ  هل  ال�صوؤال: 

مل�صتحليه من الكتابيني؟
اجلواب: ال يجوز التك�صب بلحم اخلنزير مطلقًا.

ال�صوؤال: هل يجوز �صراء كالب احلرا�صة واحلماية، 
تلك التي حتتمي بها بع�س الن�صاء اأثناء جتوالها 
يف ال�صوارع �صمانًا الأمنها وت�صليًا بها؟ وهل جتوز 

املتاجرة بها؟ وهل جتوز اإجارتها؟
اجلواب: ال ي�صح بيعها، و�صراوؤها، نعم يثبت ملن 
هي بيده حق االخت�صا�س بها، وال مانع من دفع 
ماِل اإليه لريفع يده عنها ويخّلي بينها وبني دافع 
املال، في�صري هو �صاحب احلق با�صتيالئه عليها، 
املنافع  من  لها  ما  الأجل  اإجارتها  من  مانع  وال 

املحّللة.
ال�صوؤال: هل يجوز العمل يف جمال البيع يف حمالت 
تبيع املجالت اخلليعة ذات ال�صور العارية؟ وهل 

يجوز االإجتار بها؟ وهل جتوز طباعتها؟
اجلواب: ال يجوز �صيء من ذلك، لكونها ترويجًا 

للحرام واإ�صاعة للف�صاد.
يخط  باأن  عليه  يعر�س  م�صلم  خطاط  ال�صوؤال: 
اأو  رق�س،  الإحياء حفلة  اأو  اخلمر،  ل�صرب  قطعة 

ملطعم فيه حلم خنزير، فهل يجوز له ذلك؟
اإ�صاعة  من  فيه  ملا  ذلك  له  يجوز  ال  اجلواب: 

الفاح�صة وترويج الف�صاد.
الكفار  من  ي�صرق  اأن  للم�صلم  يجوز  هل  ال�صوؤال: 
واأمثالهما؟  واأمريكا  كاأوروبا  الكفار،  بالد  يف 
االأموال  اأخذ  يف  عليهم  يحتال  اأن  له  يحق  وهل 

بالطريقة املتعارفة لديهم؟
اخلا�صة  اأموالهم  من  ال�صرقة  جتوز  ال  اجلواب: 
اأو العامة، وكذا اإتالفها اإذا كان ذلك ي�صيء اإىل 
ال  وكذا  عام،  ب�صكل  امل�صلمني  اأو  االإ�صالم  �صمعة 
اإذا مل يكن كذلك، ولكن ُعّد غدرًا ونق�صًا  يجوز 
رخ�صة  طلب  حني  لهم  املعطى  ال�صمني  لالأمان 
االإقامة  رخ�صة  طلب  اأو  بالدهم،  يف  الدخول 
اإىل  بالن�صبة  االأمان  ونق�س  الغدر  حلرمة  فيها، 

كل اأحد.

اجلاهل باحلكم و اجلاهل باملو�شوع :   
اجلاهل باحلكم من ال يعلم احلكم ال�صرعي العام 

بالن�صبة لذلك املو�صوع. واجلاهل باملو�صوع  من 
ال يعلم بانطباق مو�صوع احلكم ال�صرعي على 

اأمر معنّي، وهذا على ق�صمني: فتارة ال يعلم معنى 
املو�صوع و�صعة دائرته، وهذه �صبهة مفهومية، كمن 

ال يعلم املراد بالغناء بدقة، وتارة ال يعلم حالة 
امل�صداق املعني خارجًا، كمن ال يعلم اأّن املائع املعني 

خمر مثاًل.
اجلرم احلائل :   املادة التي متنع و�صول املاء اىل 

اجللد.
احلرج :   وهو ال�صيق وامل�صقة التي ال تتحمل عادة.

عن �شالة ال�شحى

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

مصطلحاتٌ فقهيٌة 
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�صــالم من قلب ميلوؤه االأنني، �صــالم من روح متعط�صة اإىل احلق 
املبني  �صــالم على من حمل هموم العامل على كتفيه �صــالم على 
الكوكب النري الذي يدور يف فلك االإ�صالم لي�صيء النفو�س املظلمة. 
�صــالم على من كان رحيله عن هذه الدنيا عظة وعربة لنا. �صــالم 
على من قدم عمال ختم به كل االأعمال وغري ت�صاريف الزمان. 
�صــالم على من مات بقتله خلق كثري يجرون معا�صيهم وذنوبهم 
وبني  والطيبني  ال�صفلة  بني  مبوته  حدا  و�صع  من  على  �صــالم   .
امل�صنوعة من طينة  �صريع اجليو�س  �صــالم على  واملتقني  اللئام 
الغدر والظلم والكفر. �صــالم على من دافع عن احلق الذي كان 
مهمال وعن ال�صرائع التي مل يعد لها هيبة ونفوذ. لتت�صح ال�صماء 
بال�صواد و لتهوى الكواكب من اأعايل ال�صماء ولنذرف دموما متالأ 
الوديان فقد قتل من كانت اأفعاله تتعدى عن االأقوال واأ�صطع من 
ال�صم�س يف رابعة النهار. لب�صنا ال�صواد حدادا ولب�س عراقك ثيابا 
من الدماء لقد اأحببته وف�صلته على كل البلدان حامال حرميك 
الوئام واالإخاء على نهج جدك  واأوالدك ومريديك لتزرع �صجرة 

واأبيك. 
وتقطعت  اأطفاله  ويتمت  ن�صاوؤه  �صردت  �صيدي  يا  عراقك  هذا 
وال�صقاء  البوؤ�س  جتنبه  اأن  اأردت  �صيدي  يا  عراقك  هذا  اأ�صالوؤه 

لتنزل عليه قطرات الندى وال�صفاء. 
عراقك  هذا  والهوان  التعا�صة  دموع  ترويه  �صيدي  عراقك  هذا 

�صيدي �صلطوا عليه اجلوع واحلديد والنار ليقتلونا وي�صردونا .
ولكن كان الرجل الواحد منا األف رجل ،  وكنا نعمل يف �صاعة ما 

يعادل ردحا من الزمان.
واأخمدنا بقوة احلق لهيب النريان .
لتتكلم بلغة الع�صر وحقوق االإن�صان

وكانت معركة األطف انتهاكا لكل االأديان.
حرموك من اأب�صط احلقوق حق �صرب املاء احتجزوك يا �صيدي 
اأن تنقذ االإ�صالم من �صاللة �صرار النفو�س باالأموال  الأنك تريد 
وقتل امل�صلمني وقتل االأطفال والت�صلط على الرقاب فو�صعوا اأمام 
اأعينهم هجرة النبي )�صلى اهلل عليه واآله( واالآن الهجرة الثانية 

يجب اأن تبرت وتوقف حتى ال يعود االإ�صالم اإىل نهجه ال�صحيح .
قتلوا الطفولة بالطفل الر�صيع واأوالد م�صلم ليق�صوا على الرباءة 
والطهارة كانوا اأقواما همجية متت اإىل ع�صور موغلة يف القدم 
وكاأن  واالأمانة  وال�صدق  ال�صرف  كل  لت�صحق  وكانت جولة اخليل 
تنب�س  ال�صهادة التزال حية  كفنتها  التي  ال�صريفة  االأج�صاد  هذه 

باحلياة . 
الكفر  روح  و�صادت  واالأطفال  الن�صاء  و�صردوا  اخليام  اأحرقوا 
واجلاهلية االأوىل ليخلقوا عاملا حتكمه اأئمة الكفر وال�صاللة ولكن 

اهلل ياأبى اإال اأن يتم نوره ولو كره الكافرون .
�صيدتي وموالتي العقيلة زينب ارفع لك اآهاتي و�صجوين .

واجهت جي�صا تقوده االأحقاد يرددون �صرخات الهمجية االأوىل. 
ليكتب  والتقوى  العدل  تيجان  ويك�صر  اليانعة  زهراتك  يهاجم 

تاريخه باأج�صاد املوتى . 
يزهو بروؤو�س مقد�صة ليقدمها قربانا الأكيا�س الذهب والف�صة . 

اأين حزينة من اأجلك ومن اأجل عا�صوراء جتدد كل يوم، ها هي 

اأحالمي باتت مو�صاة بالدم ومطرزة باألف �صليب معكوف. 
عن  تبحث  واأر�صي  ثمارها  تندب  التي  اأ�صجاري  اأ�صكو...  اإليك 

�صنابلها والطري ي�صع البي�س يف برج عتيق .
ها هي اأ�صماكي نبتت لها �صيقان واأذرع واأخذت تتجول هنا وهناك 

تبحث عن قطرة مياه . 
الكربيت  رائحة  منها  تنبعث  ور�صقته مبياه  قلبي  الهموم  �صرقت 

قراأت عليه تعاويذ ورقى و�صط زجمرة عربات جمنزرة .
اإىل  انتقلت  التي  اأحفادك وهاهي مدينتك  يا �صيدتي هنا مدفن 
وتخنقها  املوقوتة  القنابل  تقذفها  املنازل  هاهي   . بعيدة  بالد 

�صرخات اأمهات ثكلى . 
اإىل  وخرجت  غالفها  و�صاع  حوا�صيها  متزقت  كتبي  هذه   – اآه 

االأر�صفة واالأزقة تبحث عمن ي�صمها حتت جناحيها . 
�صم�س  ت�صرق  حيث  هنالك  بعيدا  بعيدا  �صاروا  اأحبتي  اأ�صدقائي 

اهلل دون رماد ومتطر ال�صماء دون دماء .
لقد كربت وهرمت وها اأنا جالدي ينه�س قلبي يف النهار ومينحه 

احلياة يف الليل . 
واأهرب اأهرب بعيدا اإليك يا �صيدي الأ�صمع �صوت �صيدنا احل�صني 
وهو يقول كونوا اأحرارا يف دنياكم ان ال�صنني تطاردنا بعذاباتها 
بن�صيج العنكبوت الذي يطوقني باالفاعي ذات العيون االأرجوانية 
و�صعف  يثمر  مل  الذي  التفاح  ب�صجر  لتذكرين  بي  حتدق  وهي 

النخيل ي�صتلقي على اأر�س تربتها مت�صدعة . 
اأ�صوات  حتت  تزحف  وهي  الكلمات  اختفت  لقد  �صيدتي  يا  اآه 
يغفو على حفنة تراب  لت�صرخ بني عظام مك�صورة وطفل  مريعة 

واأم يك�صوها غبار اأيام ال�صيف املحرقة . 
يعود  حلم  يف  واأ�صتغرق  الطويل  بليله  ليلقى  اآت  ال�صتاء  هو  ها 
الوطن وتلتف حوله  الريح تداعب وجنات  اأيام ال�صبا حيث  اإىل 
اأغ�صان ال�صجر وتطرزه قطره الألئ قطرات ماء نقية وا�صحو على 

كف معروقة واأ�صنان ناتئة و�صعر اأبي�س كلون ال�صقيع . 
اأن  اهلل  اإىل  وت�صرعي  اآهاتي  اأ�صمعي  الربيع  ن�صمة  يا  �صيدتي 
الندم  نتاأرجح بني  ال  واأن  الرياء جانبا  ندع  واأن  ال�صالم  مينحنا 
اأنف�صنا من الزيف واخلداع . ت�صرعي معي اأن  واالأمل واأن نطهر 
ال تق�صف مدننا وال تكوى جباهنا وال نرق�س على �صرخات جوع 

وعط�س وانني. 
�صيدتي اإن قدميَّ مكبلتان واأنفا�صي اأنفا�س طفل عليل ولكن اأ�صري 
مغلق  ولكنه  العدالة  طريق  اإىل  و�صلت  واأخريا  ملتهبتني  برئتني 
االأزقة  وامتالأت  الطوفان  جاء  رب  يا  القهقرى،  اأعود  اأن  وعلي 
ومواد  باإحكام  ملفوفة  عر�س  وبدلة  النور  ير  مل  طفل  ب�صرير 
واخلناجر  بال�صكاكني  النوافذ  ي�صرب  واخذ  بعد.  تفتح  مل  زينة 
التي �صدئت منذ زمن بعيد �صيدتي ملاذا اأ�صبحت االأر�س تندب 
اخل�صار والفواكه تلتهمها العناكب واحل�صرات . ملاذا اأ�صبح نهر 
الفرات يبتلع مياهه وي�صكو الظماأ ملفوفة باإحكام ومواد زينة مل 
تفتح بعد، ملاذا بدت العرو�س كاحلة كئيبة تت�صاقط منها وريقات 
القادة  �صرب  يفوق  جدك  �صرب  كان   . الالآلئ  وحبات  الذهب 
والل�صو�س  والقتلة  الطغاة  اإن  واملفكرين.  والعلماء  واملبدعني 
اإىل  للو�صول  واخلداع  الكذب  ميار�صون  فهم  ال�صرب  ميلكون  ال 
يا  �صربك  من  جزءا  منلك  نكن  مل   ، الطرق  باأقرب  غاياتهم 
وعدم  والتذمر  واجلزع  والنواح  العويل  اإىل  جلاأنا  فلقد  �صيدتي 

وجود هدف وغاية . 

الإماُم احل�شنُي)عليه ال�شالم( ثائرًا
د.اآمال كا�شف الغطاء 
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الكشف عن 600 ألف حالة تجاوز على أمالك الدولة

التربيةُ تعلن إنهاءالمسودّة الوطنية للتربية والتعليم

وكيل وزير التجارة سويبة محمود زنكنه : وزارة 
التجارة ابتعدت عن مهامها األساسية

بغداد تنصب 210 كاميرات 
مراقبة متطورة

 لتأمين القمة العربية

العراق يحصل على مليار دوالر 
من السياحة الدينية

هيئة النزاهة :
 منع النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية

جمل�س  يف  اال�صرتاتيجي  التخطيط  جلنة  رئي�س  دعا 
حمافظة بغداد حممد الربيعي الربملان اإىل اإعادة النظر 
امل�صيدة  املباين  هدم  باإيقاف  يق�صي  قرار  م�صروع  يف 
ب�صورة غري م�صروعة على اأمالك الدولة. وقال الربيعي 
واأمالك  اأرا�صي  على  التجاوز  اإن  �صحفي  ت�صريح  يف 

انتهاكات  عدد  اإن  اإىل  م�صريا  قائما،  يزال  ال  الدولة 
تلك االأرا�صي و�صل اإىل نحو �صتمائة األف حالة. وانتقد 
يف  الربملان  عليه  �صوت  الذي  القرار  م�صروع  الربيعي 
االآونة االأخرية ويق�صي باإيقاف هدم املباين امل�صيدة على 

اأمالك الدولة. بغداد – املوؤمتر

م�صروع  م�صوّدة  اإجناز  عن  الرتبية  وزارةُ  اأعلنت 
�صيتّم  والتي  والتعليم  للرتبية  الوطنّية  االإ�صرتاجتية 
املقبلة  االأيام  خالل  الوزراء  جمل�س  على  عر�صها 
وليد  الوزارة  با�صم  الناطق  .وقال  عليها  للم�صادقة 
واال�صت�صاريني  اإن جلنة اخلرباء  له:  ح�صني يف ت�صريح 
يف الوزارة اأنّهت اإعداد هذا امل�صروع الذي تناول مواطن 
العراق«  يف  والتعليم  الرتبية  عمل  يف  والقوة  ال�صعف 
.واأ�صاف ح�صني، اإن جلنة اخلرباء �صّمت وزارتي الرتبية 

والتعليم العايل والبحث العلمي اىل جانب وزارتي الرتبية 
والتعليم العايل يف اإقليم كرد�صتان حيُث با�صرت اأعمالها 
اللجنة  اإن  عامني.وبنيَّ   نحو  قبل  امل�صروع  هذا  باإعداد 
واملدراء  الكليات  وعمداء  ني  تربوينّي خمت�صّ تتاألف من 
املعلمنّي، م�صريًا،  نقابة  الوزارة، ف�صال عن  العامني يف 
للت�صويت عليها من  امل�صوّدة �صوف تعر�س  اإن هذه  اىل 
قبل جمل�س النواب بعد م�صادقة جمل�س الوزراء عليها 

خالل االأيام القليلة املُقبلة.

اأعلنت هيئة النزاهة اإنها اأمهلت اأع�صاء جمل�س النواب 
لذممهم  الر�صمية  الك�صوف  لتقدمي  يوما  �صتني  مدة 
يف  العكيلي  رحيم  النزاهة  هيئة  رئي�س  وقال  املالية. 
اأبلغت رئا�صة جمل�س النواب  ت�صريح �صحفي اإن الهيئة 
ك�صفا  يقدموا  مل  الذين  النواب  ب�صاأن  القانونية  باملدة 
بالذمة املالية يف الفرتة ال�صابقة، م�صريا اإىل اإنه �صيتم 
من  لهم  املمنوحة  املهلة  يتجاوزون  الذين  النواب  منع 

ممار�صة عملهم النيابي والت�صريعي.

اأكرث  ل�صراء  اال�صتعداد  عن  الداخلية  وزارة  يف  م�صدر  ك�صف 
من مائتي كامريا مراقبة متطورة لن�صبها يف �صوارع العا�صمة 
ردود  وتاأمني  امل�صبوهة،  التحركات  ومتابعة  لر�صد  الرئي�صية 
اأفعال ا�صتباقية �صد اأي خطر.انعقاد القمة العربية يف اآذار/

مار�س املقبل.
االأول  الـ25 من ت�صرين  اأ�صدرت يف  الوزراء قد  وكانت رئا�صة 
املا�صي اأمرًا ديوانيًا لت�صكيل جلنة اأمنية عليا ملتابعة اخلطط 
االأمنية املخ�ص�صة للقمة العربية برئا�صة وكيل وزير الداخلية 

ل�صوؤون ال�صرطة اآيدن خالد.

املركزية  االأ�صواق  عن  التجارة  وزير  وكيل  حتدثت 
قائلة :نحن ال بد ان نغري جتاربنا مع االقت�صاد احلر 
جريئة،  اإجراءات  اىل  بحاجة  ال�صوق  واقت�صاد   .
وعلى �صبيل املثال ال�صركة العامة لالأ�صواق املركزية، 
للمواطنني  املالب�س  توفر  العامل  دولة يف  توجد  اذ ال 
عديدة  وت�صاميم  موديالت  للمالب�س  اإن  خ�صو�صًا 
خمت�صة  كحكومة  اأنا  فهل  املوديالت،  مئات  وهناك 
ذلك  اىل  ي�صاف   . للمواطنني  املالب�س  با�صترياد 
من  اأكرث  فهناك  املركزية،  االأ�صواق  يف  التعيينات 

�صتة اآالف موظف ومن �صمن هوؤالء يوجد ثالثة اآالف 
اأن  الدول علينا  تقليد جتارب  اأردنا  واذا   ، )حمال( 
املركزية  فاالقت�صاديات  الناجحة،  التجارب  نقلد 
على  ماليزيا  ولناأخذ   ، احلر  االقت�صاد  اىل  حتولت 
والرتهل  مركزيا،  اقت�صادها  كان  فقد  املثال  �صبيل 
وبراأيي  باآلية   فكروا  وهم  فيها،  موجود  والت�صخم 
طبيعة  الأن  التجارب  اجنح  من  اإنها  اأرى  ال�صخ�صي 
املجتمع  من  وقريبة  اإ�صالمية  املاليزي  املجتمع 

العراقي . 

االأجانب  ال�صائحني  عدد  اإن  العراقية  ال�صياحة  وزارة  اأعلنت 
الوافدين لزيارة العتبات الدينية يف عام 2010 يف العراق بلغ 

1.5 مليون �صائح.
عبد  العراقية  واالآثار  ال�صياحة  وزارة  با�صم  املتحدث  وذكر 
الدينية  ال�صياحة  اإن  �صحفي  ت�صريح  يف  الطالقاين  الزهرة 
�صهدت خالل عام 2010 زيادة كبرية مقارنة باالأعوام املا�صية. 
منخف�صة  معدالت  �صجلت  االآثارية  ال�صياحة  اإن  اإىل  واأ�صار 
الوافدين قدموا من 30  ال�صياح  اإن  واأو�صح  بالدينية.  مقارنة 
االقت�صادية  املوارد  اإن  واأعلن  واأوروبيا.  واآ�صيويا  خليجيا  بلدا 

املتاأتية من ال�صياح هذا العام قدرت بنحو مليار دوالر.

المحكمة الجنائية العلـيا 
تفتح ملــف منظمــة خلـــق 
لتورطهـــا بقتــل عراقيين 

ك�صف م�صدر يف املحكمة اجلنائية العليا عن  اإن ملف زعامات 
منظمة خلق االإرهابية �صيبت به قريبا وان اأوامر قب�س بحق 7 
من الزعامات �صت�صدر بعد ورود معلومات عن تورط املنظمة 
ثبت  كما  واأ�صاف   . البائد  النظام  عهد  خالل  عراقيني  بقتل 
تورط هذه الزعامات بق�صايا اإرهاب يف حمافظة دياىل وجعل 
الذين  االإرهابيني  لبع�س  ماأوًى  املنظمة  تتخذه  الذي  املع�صكر 

تطاردهم اجلهات احلكومية. ــ النخيل
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دائرة  بادرت  ال�صحي  الواقع  حت�صني  على  حر�صا 
�صحة كربالء بفكرة اإقامة معر�س لل�صحة �صيقام 
يف التا�صع ع�صر من �صهر �صباط املقبل وملدة خم�صة 
اأيام يف املحافظة، والذي �صيثمر بح�صب املخت�صني 

يف فتح اآفاق جديدة بني البلدين بهذا ال�صاأن.
وجاء االتفاق على حتديد اإقامة املعر�س مع تزايد 
تبادل الزيارات بني البلدين، اأف�صح عنه مدير عام 
ال�صحة  لوفد  زيارة  اآخر  يف  كربالء  �صحة  دائرة 
اإبراهيم  االإيراين الذي تراأ�صه وكيل وزير ال�صحة 

توليان..
بدير  حمود  عالء  الدكتور  خ�صه  ت�صريح  ويف 
م�صبقة  لقاءات   لنا  "كانت  لـ)االأحرار(  فيه  اأكد 
باجلانب االإيراين تن�صيقا لدعم احلركة الطبية  يف 
كادر  اإيفاد  معر�س خا�س حيث مت  واإقامة  املدينة 
من دائرة �صحة كربالء بينهم اأخ�صائي اجلراحة 
اإيران"،  يف  املوجود  الطبي  التطور  على  لالإطالع 
م�صريا اىل  اإنه "ميكن ان يفتح اآفاقا جديدة داخل 

العراق وعلى اخل�صو�س حمافظة كربالء".
متانة  اأي�صا  مالحظته  مت  "مما  اإن  بدير  واأ�صاف 
اأكرث  يف  �صناعتها  يتم  التي  الطبية  االأجهزة 
باملجال  متخ�ص�صا  اإيرانيا  م�صنعا   )450( من 

الطبي".
كما اأ�صار بدير اىل اإن "بادرة اإقامة املعر�س جاءت 
جتارة  وغرفة  كربالء  �صحة  دائرة  جهد  نتيجة 
للمحافظة  املحلية  احلكومة  واإ�صراف  كربالء 
على  الهر  الدين  اآمال  املهند�س  كربالء  وحمافظ 
بوادر  ال�صتقطاب  االإيراين  اجلانب  مع  التن�صيق 
التطور الطبي واال�صتفادة منها يف الواقع ال�صحي 

يف املدينة".
االإيراين  ال�صحة  وزير  وكيل  اأعرب  جانبه  من 
الواقع  على  االإطالع  مت  "لقد  توليان(  )اإبراهيم 
العراق  يف  امل�صت�صفيات  من    لنخبة  ال�صحي 
و�صاهدنا اإنه ال يرتقي للم�صتوى املطلوب لذا بادرنا 
بالواقع  لالرتقاء  ال�صحة  دائرة  مع  التوا�صل  اىل 
ال�صحي يف املنطقة"، م�صيفا  اإن "عالقاتهم على 
وانكلرتا،  كاأملانيا  اأوربية  دول  مع  الطبي  امل�صتوى 
ت�صكيل نخبة من اخلرباء يف اجلانب  خدمتهم يف 
باإر�صال الزماالت وتهيئتهم ملواكبة  ال�صحي بداأت 
على  و�صنعمل  املجتمع  وخدمة  الطبي   التطور 
العراقي  املجتمع  خلدمة  الطاقات  هذه  توظيف 

اأي�صا وبدءًا من كربالء"..  
املهدي  ال�صيخ )عبد  اأ�صار �صماحة  اآخر  من جانب 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  الكربالئي( 
كربالء خالل لقائه  وفد ال�صحة االإيراين املرافق 

الطب  كلية  واأ�صاتذة  كربالء  �صحة  دائرة  لوفد 
لدعم  جاءت  واأنها  البادرة  هذه  "�صرورة  اىل 
�صباقة  خطوة  وتعد  املدينة،  يف  ال�صحي  القطاع 
االأخرى"،  املجاالت  باقي  على  االنفتاح  منها  ناأمل 
مبينا �صماحته اإن "لل�صعبني م�صرتكات قوية اأهمها 
م�صاألة االنتماء ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�صالم( 
التي  االأخرى  االأوا�صر  من  ذلك  وغري  واملجاورة 
االنفتاح على  منها  وا�صعة  اآفاقا  تفتح  اأن  ت�صتدعي 
التعاون؛  واإبداء  البلد  يف  ال�صحي  الواقع  حت�صني 
بل واالنفتاح على ال�صوق العراقية واأن توازي باقي 
ال�صركات التي انفتحت على ال�صوق العراقية والعمل 

بالعراق مثل تركيا وال�صني وغريهما". 
اأو�صع  اآفاق  هنالك  "تكون  اأن  الكربالئي  وطالَب 
طبية  زماالت  ا�صتقبال  منها  الطبي  امل�صتوى  على 
يف جامعات اإيران للعمل على االأجهزة الطبية التي 
اإقامة  حال  عليها  املتفق  املواد  �صمن  من  �صتكون 

املعر�س"..
"العراق ي�صهد اليوم حالة  اإن  ولفت �صماحته اىل  
مدنه  اأغلب  يف  وا�صتتبابه  االأمني  التطور  من 
كانت  قد  م�صاألة  وهي  كربالء،  اخل�صو�س  وعلى 
ال�صوق  الدول على  بع�س  ال�صابق النفتاح  عائقا يف 

العراقية". 

دعمًا لتح�شني الواقع ال�شحي ..
دائرة �صحة كربالء تقيم معر�صا �صحيا بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة االإيرانية

تقرير: ح�شني النعمة
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طلبتها  لرفد  املقد�صة  العتبات  مع  التوا�صل  يف  منها   مبادرة 
وفد   زار   ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل  بفكر  عالقة  له  ما  بكل 
ال�صريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االإمام  جامعة  من 
اال�صرف  النجف  مدينة  من  الدينية   للدرا�صات  النموذجية 
العتبة احل�صينية املقد�صة و�صم الوفد  75 زائرا وت�صرف اجلميع 
بزيارة االإمام احل�صني  عليه ال�صالم  وجاءت زيارتهم هذه مبثابة 
الدينية  واملفاهيم  املقد�صة  واملراقد  الطالب  بني  العالقة  توا�صل 

واالأخالقية وال�صري على نهج االأنبياء والر�صل ..

ال�صيخ  �صماحة  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  عام  اأمني  الوفد  التقى 
العلم  طلب  ودور  اأهمية  لهم  بني  الذي  الكربالئي  املهدي  عبد 

بالن�صبة للم�صلمني من خالل بع�س االأحاديث ال�صريفة.. 

الدرا�صة  الهدف من  العلم، حتديد  : على »طالب  �صماحته  واأكد 
يف اجلامعة وهل اإن هذا الهدف يقت�صر على حيازة ال�صهادة ثم 
له  لتحقيق فر�صة عمل وان يكون  الطموح  وينتهي  اأ�صبح مدر�صا 
مركز عمل مرموق، هذه االأهداف ال ت�صهم بتحقيق اأن يكون النبي 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( �صائقه اىل اجلنة ودليله و�صوف لن 

تكون له هذه النتائج والثمار« .. 

ال�صيخ الكربالئي بني للوفد الزائر اأهمية اأخرى يجب على امل�صلم 
مراعاتها وهي م�صاألة طلب العلم ومنزلتهم العظيمة م�صريا اىل 
النبوة  مرتبة  من  درجة  النا�س  »اأقرب  ال�صريف  النبوي  احلديث 
اأهل العلم واجلهاد« وحديث  اآخر »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خريا فقهه يف 

الدين  وزهده يف الدنيا وب�صره عيوب نف�صه« فاجلانب االأخالقي 
وجانب جماهدة النف�س هذان اجلانبان مقرونان  بالعلم هما من 

اأ�صرار توفيق العلماء يف بلوغ مرتبة املرجعية«..

اخلدمة  تقدمي  العلم   طالب  على  ان    اىل   �صماحته  وا�صار  
بخلق  تتعامل  مهذبة  موؤمنة  لبنة  لتاأ�صي�س  للمجتمع  ال�صاحلة 
ويجعل من جملة هذه االأمور عربة لتزكية النف�س و�صفاء اخللق« 
جاء  ما  ح�صب  وتطبيقه  ودرا�صته  العلم  طلب  »اأهمية  اإن  عازيا  
باحلديث ال�صريف هي  بحاجة اىل و�صائل واآليات اأولها االإخال�س 
هلل تعاىل وهو التقرب بالدرا�صة اىل اهلل )جل وعال(« مبينا اإنها  
الهمة  تاأتي  ثم  تعاىل  اهلل  اىل  التقرب  بهدف  و�صيلة  »خري  هي 
والعزمية فكل اإن�صان اأودعه اهلل تعاىل طاقات كامنة تارة االإن�صان 
ويحييها  يفجرها  اآخر  اإن�صان  ياأتي  وتارة  تفعيلها،  بعدم  يخفيها 
ويوظفها خلدمة هذا الهدف حينئذ تظهر لهذه الطاقات نتاجات 

واأعمال ال يتوقعها االإن�صان يف حياته«..

االإمام  جلامعة  االإداري  املدير  الوائلي(  )حيدر  ال�صيخ  بنّي  فيما 
اجلامعة  »ديدن  اإن  ال�صريف(   فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
زيارة العتبات املقد�صة والتفقه بعلوم اأهل البيت )عليهم ال�صالم( 

واالطالع على ثقافتهم«..

تاأ�ص�صت هذه اجلامعة عام   1426 هـ ي�صل  الوائلي: »لقد  وقال 
مدن  جميع  من  طلبتها  ت�صتقطب  طالب  مائة  اىل  طلبتها  عدد 
العراق والدول  االخرى  كاإيران وباك�صتان« م�صيفا اإن »اجلامعة 
الثانوية  والعلوم  العقلية  والعلوم  ال�صرفة  الدين  علوم  بني  جتمع 

كمنهجية البحث واخلطابة وتعلم احلا�صبة واخلط«..

ويوؤكد الوائلي اإن »جلامعة االإمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 
ال�صريف( خطوات حقيقة ت�صعها يف م�صاف اجلامعات املتقدمة 
يف النجف االأ�صرف وقد تكلل جهد هذه اجلامعة مبباركة العديد 

من املراجع العظام«..

االنتفا�صة  ل�صهداء  احل�صني  اأن�صار  هيئة  اأقامت 
احل�صيني  املخيم  ق�صم  مع  بالتعاون  ال�صعبانية 
حمرم  �صهر  يف  ليلة   )11( ملدة  ال�صنوي  جمل�صها 
حمرم  �صهر  من   )25( يوم  من  ابتداء  احلرام 
من  عدد  عام  كل  يف  املنرب  يرتقي  حيث   ، احلرام 
وتوجيه  كلمة احلق  الإحياء  والرواديد  املنرب  خطباء 
البيت  اأهل  نهج  على  وال�صري  دينهم  اأمور  النا�س 

)عليهم ال�صالم(.

ابو دكه( م�صوؤول ق�صم املخيم  وقال احلاج )فا�صل 
انه" يف كل عام من �صهر حمرم احلرام  امل�صرف، 
ي�صهد املخيم احل�صيني الكثري من املجال�س احل�صينية 
ملا لهذا املكان من اأهمية بالغة يف نفو�س حمبي اأهل 

االإمام  ترحال  حمط  الأنه  ال�صالم(  )عليهم  البيت 
واأ�صحابه  بيته  واأهل  هو  ال�صالم(  )عليه  احل�صني 
هو  "دورنا  اإن  مبينا  االأليمة"،  الطف  واقعة  يف 
تنظيم هذه املجال�س من خالل توفري املكان والوقت 
املنا�صبني لها لكي ال تتقاطع مع تاأدية الزيارة واأي�صا 
اأجهزة ال�صوت والت�صوير وتوجيه عدد من  ت�صليك 
الطعام  ماأدبة  اإعداد  بامل�صاعدة يف  الق�صم  منت�صبي 

وغريها من االأمور املتعلقة الإقامة املجال�س".

من جانبه قال احد موؤ�ص�صي هذه الهيئة )�صعد ح�صن 
فهد(: "بعد عودتي عقب �صقوط النظام البائد من 
املهجر الحظت اإن ا�صم �صباب االنتفا�صة ال�صعبانية 
يف  انتفا�صة  هناك  توجد  مل  وكاأمنا  وجود  له  لي�س 

النا�س  ي�صتذكر  افعله كي  الذي  �صنة )1991(، فما 
اأقيم  اأن  فقررت  ال�صريفة  االنتفا�صة  هذه  �صهداء 
هيئة با�صم �صهداء االنتفا�صة على اأن نقيم جمال�س 
وبنف�س  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  لالإمام  العزاء 
�صد  جاهدوا  الذين  ال�صهداء  فيه  ن�صتذكر  الوقت 
�صعوبة  واجهنا  واأ�صاف:   ." املقبور  احلكم  نظام 
املخيم  يف  االإعمار  ح�صل  عندما  املجل�س  اإقامة  يف 
احل�صيني فن�صبنا موكبنا اأمام املخيم، وبعد اكتمال 
على  الثانية  لل�صنة  عدنا  احل�صيني  املخيم  اإعمار 
التوايل بالتعاون مع ق�صم املخيم باإقامة جمل�صنا يف 
�صحن املخيم احل�صيني حيث تقام ماأدبة طعام يف 

كل ليلة عقب انتهاء املجل�س.

ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي:
على طالب العلم رعاية حتقيق الهدف املقد�س من درا�شته

هيئة ُ النتفا�شة ال�شعبانية..
 تقيم جمل�صا ح�صينيا يف املخيم احل�صيني

تقرير: ح�شني النعمة
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�صهدت مدينة االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( الزراعية التابعة 
للعتبة احل�صينية املقد�صة زيادة م�صاحة املناطق اخل�صر حيث 
و�صلت اىل اأكرث من )88( بيتا بال�صتيكيا و)7( مزارع بعد ان 
كانت )3( يف العام ال�صابق، مما ادى اىل زيادة ملحوظة يف 
الباذجنان  اخليار،  )الطماطم،  الرئي�صية  اخل�صروات  اإنتاج 

والب�صل(.
وقال )توفيق اإدري�س عالوي( معاون �صعبة التنمية الزراعية لـ 
)االأحرار( " خالل جتربتنا ال�صابقة يف العام املن�صرم كانت 
لدينا ثالث مزارع فحاولنا زيادة الرقعة الزراعية لهذا العام 
بال�صقي عن  الزراعة  امل�صتخدمة يف  الطريقة احلديثة  بنف�س 
طريق اأجهزة التنقيط، الغاية من هذا  تطوير الواقع الزراعي 
ملدينة كربالء وذلك بزيادة ن�صبة متويل اخل�صروات والفواكه 
الرئي�صية للمدينة �صنة من بعد �صنة ، نحاول ان نو�صع الزراعة 
يف  العاملني  عدد  يزيد  حيث  املنتجة  االأيادي  بت�صغيل  وذلك 

املزارع من �صكنة املنطقة على الـ)150( مزارعا ومزارعة"
على  وا�صح  تاأثري  لنا  كان  جتربتنا  خالل  من   " واأ�صاف 
الزراعية كي  الرقعة  لدينا زيادة يف  اأ�صبحت  واالآن  االأ�صواق، 
تقليل  والتجار املحتكرين ا�صافة اىل  العالية  االأ�صعار  نخف�س 
االإنتاج  على  واالعتماد  اجلوار  دول  من  اخلارجي  اال�صترياد 

املحلي".
من جانبه ا�صار املهند�س علي حممد الها�صمي امل�صوؤول الفني 
اإن  اىل  الزراعية،  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  االإمام  ملدينة 
موقعني  اىل  مق�صمة  دومن  بـ)1000(  تقدر  امل�صروع  "م�صاحة 
م�صافة  االول  املوقع  عن  يبعد  والثاين  دومن   )100( االول 

)3-4( كيلومرتات  م�صاحته )900( دومن".
رئي�صية  م�صاريع  عدة  اىل  النباتي  االإنتاج  "يق�صم  وا�صاف، 
م�صاحة  الف�صاءات  متعددة  حممية  بيوت  زراعة  ي�صم  حيث 

املن�صوبة  البيوت  عدد  مربع  مرت   )2500( الواحد  البيت 
البيوت  اإن�صاء  بعد  جاءت  فكرته  بيتان،  هي  امل�صاحة  بهذه 
اأجهزة  بوجود  البيت  هذا  ميتاز  حيث  املفردة،  البال�صتيكية 
تدفئة وتربيد حيث ن�صتطيع زراعة حما�صيل خارج مو�صمها، 
البيوت  زراعة  م�صروع  �صتلة.اأما   )8000( البيت  هذا  وي�صم 
البال�صتيكية املفردة م�صاحة البيت الواحد )500( مرت مربع 

عدد البيوت املن�صوبة )88( بيتا بال�صتيكيا. 
ملدينة  الفني  امل�صوؤول  الها�صمي  حممد  علي  املهند�س  وتابع   
امل�صروع  "و�صمل  الزراعية،  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  االإمام 
)الزراعة  الواطئة  االأنفاق  حتت  اخل�صر  زراعة  الثالث 
احل�صني  االإمام  مدينة  يف  توجد   انه  اىل  الفتا  املتداخلة(، 
الزراعية  حاليا )7( مزارع مزروعة بهذه الطريقة طاقة كل 

مزرعة حوايل )350( م�صعابا".
وا�صاف "امل�صروع قائم يف حمافظة كربالء حيث كانت كربالء 
واق�صيتها ونواحيها امل�صتفيدة  االوىل من االإنتاج ويف امل�صتقبل 
القريب يغطي اإنتاجنا كربالء واملحافظات االخرى، ولدينا نية 
مب�صاحة)4(  الزراعية  باملدينة  خا�س  ت�صويقي  مركز  الإن�صاء 
تقليل  االإمكان  نحاول جهد  الأننا  الرئي�صي  ال�صارع  على  دوامن 

اإنتاجنا  ي�صل  كي  وامل�صتهلك،  املنتج  بني  الو�صل  حلقات 
التجار  ج�صع  عن  بذلك  ونبتعد  منا�صب  ب�صعر  للم�صتهلك 

واحتكارهم لالأ�صعار. 
خطة  و�صع  الواحد  عبد  �صاكر  مهند�س  معاون  اكد  ذلك  اىل 
لزيادة امل�صاحة املزروعة، وا�صاف " اخت�صت املنطقة اخللفية 
يف املدينة على الزراعة املتداخلة حيث و�صعنا هذا العام خطة 
زراعية حمكمة مما ادى اىل زيادة الرقعة الزراعية للمزارع 
وبطاقة  املقبل  العام  يف  مزارع   )3( كانت  ان  بعد  املك�صوفة 
اىل  و�صعناها  التي  وبف�صل اخلطط  م�صعابا، حتولت   )250(
اىل  الواحدة  املزرعة  طاقة  زيادة  اىل  اإ�صافة  مزارع   )7(

)350( م�صعابا.
بالبطيخ،  م�صعابا   )150( زراعة  اىل  "باالإ�صافة  القول  وتابع 
ونحن حاليا قد زرعنا )66( دومنا، و�صعنا مكافاآت ت�صجيعية 
خلق  اىل  ادى  مما  وجيدا،  اأكرث  اإنتاجا  يعطي  الذي  للفالح 
مناف�صة وزيادة اعتناء الفالح باالإنتاج، باالإ�صافة اىل حماولتنا 
احل�صول على بذور قابليتها لالإنتاج عالية ومقاومة لالأمرا�س 

والظروف اجلوية املختلفة.

مدينة ُ الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( الزراعية .. 
جهود متميزة يف �شبيل زيادة امل�شاحة املزروعة

تقرير: تي�شري الغزايل
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زاَر االأمني العام للعتبة املقد�صة �صماحة ال�صيخ عبد املهدي 
الف�صائية  كربالء  قناة  يف  اخلا�س  االأ�صتوديو  الكربالئي 
اخلام�س  يف  افتتح  والذي  املقد�س   احل�صيني  ال�صحن  يف 
اال�صتوديوهات  احدث  من  ويعد  احلرام  حمرم  �صهر  من 
ومطورة  حديثة  اأجهزة  على  الحتوائه  البالد  يف  املوجودة 
اخلا�صة  االأجهزة  ب�صناعة  م�صهورة  عاملية  منا�صئ  ومن 

بالف�صائيات.
وطالب �صماحة ال�صيخ الكربالئي خالل جتواله مع الكوادر 
العاملة يف االأ�صتوديو للتعرف على نوعيات االأجهزة ، طالب 
منت�صبي االأ�صتوديو العمل بكل طاقاتهم من اجل ن�صر ر�صالة 
كافة  اىل  �صوتهم  واإي�صال  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل 

اأنحاء العامل.

االأ�صتوديو  العاملة يف  الكوادر  التقت عددا من  )االأحرار( 
للتعرف على نوعيات االأجهزة وفائدتها ، مهند�س االأ�صتوديو 
قد  او عطالت  اأخطاء  اأي  امل�صوؤول عن  ح�صني حممد هدو 
ومتطورة  حديثة  باأجهزة  االأ�صتوديو  جهز   " قال  حت�صل 
فيه  تدخل  حيث   ))4A715 نوعية  ال�صورة  كمك�صر 
ومك�صر  يحتاجها،  التي  اللقطة  املخرج  ويختار  الكامريات 
املخرج  مع  تن�صيق  هنالك  يكون  دي  والديفي  ال�صوت 
" مت  املنا�صبة. وا�صاف  لل�صورة  املنا�صب  ال�صوت  الختيار 
افتتاح االأ�صتوديو يف اخلام�س من �صهر حمرم احلرام بعد 
تكامل االأجهزة وبعد اأن ا�صتبدلنا اللوكي�صنات )الديكورات( 
عن  عبارة  وكانت  ال�صابق  العام  يف  ت�صتخدم  كانت  التي 
)فلك�صات( تعلق على احلائط وتكون خلفية للربنامج، اما 
االآن فاأ�صبح اللوكي�صن حقيقيا وديكورات حديثة متكونة من 
اخل�صب واالألوان وغريها من املواد امل�صتخدمة يف �صناعة 

الديكورات، ويتحمل هذا االأ�صتوديو 3 لوكي�صنات.

افتتاح  منذ   " بالقول  هدو   حممد  ح�صني  املهند�س  واكد 
الربامج  لت�صجيل  ونهارا  ليال  نعمل  االآن  ولغاية  االأ�صتوديو 
االأربعني  زيارة  و�صرح  ال�صمري  يف  )عا�صوراء  مثل 
باالإ�صافة  متتلك  كربالء  ف�صائية  اإن  اىل  الفتا  وغريها(، 
اىل هذا االأ�صتوديو 3 ا�صتوديوهات يف مقرها الرئي�صي يف 
االإبراهيمية وهذا االأ�صتوديو اجلديد مت فتحه ليكون خا�صا 

بن�صاطات العتبة احل�صينية املقد�صة.
من جهته قال مهند�س ال�صوت احمد عبد الر�صول "ال�صوت 
الف�صائيات،  جميع  يف  العمل  اأركان  من  اأ�صا�صي  ركن 
ن�صيطر  حيث  ال�صوت  ملك�صر  ا�صتخدامات  عدة  لدينا 
يعمل  انه  اىل  الفتا  وغريها،  الكروبات  و  املايكات  على 
على مك�صر ال�صوت )�صاوند كرافت( وهو �صناعة اأملانية. 
وا�صار " لدينا دعم كبري ومتوا�صل من االأمني العام للعتبة 
احل�صينية املقد�صة كي نرتقي ب�صوت االإمام احل�صني )عليه 
ال�صالم( اىل اأف�صل اإمكانات ممكنة خدمة مل�صاهدينا من  

كوادر قناة كربالء الف�شائية توا�شل اعمال اجناز ا�شتوديو
داخل العتبة احل�شينية املقد�شة..  

تقرير: تي�شري عبد عذاب
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حمبي االإمام احل�صني )عليه ال�صالم(.
اما املخرج التلفزيوين �صالم ال�صاعدي فقال لـ )االأحرار( 
"دوري هو قيادة العمل من جميع جوانبه )الت�صوير وال�صي 
املقدم  توجيه  واي�صا  وغريها(  واالإ�صاءة  والديكور  �صي 
ناحية  من   اآخر  عن  برنامج  كل  يختلف  حيث  وال�صيف 
�صيا�صيا. او  اجتماعيا  او  دينيا  يكون  كاأن  الربنامج  توجه 
وتابع القول" االأ�صتوديو متكامل من كافة اجلوانب الحتوائه 
على اأر�صية وجدران عازلة لل�صوت، وكامريات حديثة ذات 
موديالت 2010 وحتتوي على نظام خا�س وهو )االوتكيو( 
واأجهزة  الف�صائية،  للقنوات  اخلا�س  النظام  يعترب  الذي 
ال�صوت املتكاملة وذات تقنية عالية لدقة ال�صوت، ومك�صر 
املك�صرات  اأنواع  احدث  يعترب  الذي   )4A( نوع  االإخراج 
امل�صتخدمة يف االإخراج التليفزيوين وكافة اأجهزة االأ�صتوديو 

ذات منا�صئ عاملية.
كادر   " �صاحب  خلدون  االإنارة  يف  املتخ�ص�س  قال  فيما 
االإ�صاءة يف الف�صائية يتكون من  �صتة عنا�صر يق�صمون على 
يف  او  خارجها  يف  او  الف�صائية  يف  كان  �صواء  العمل  مكان 
هذا االأ�صتوديو اجلديد، وا�صاف "نن�صب اإ�صاءة االأ�صتوديو 
ونتحكم بها عن طريق جهاز )الدمر( حيث نتحكم باالإ�صاءة 
اخلارجية عن طريق هذا اجلهاز، كل برنامج لديه اإ�صاءته 

اخلا�صة، اجلهاز نوعية فلب�س هولندي املن�صاأ:.
هي  "م�صوؤوليتي  ريا�س  عمار  االأ�صتوديو  م�صوؤول  اكد   كما 
من  الربامج  وتنظيم  وال�صيوف  املقدمني  مع  التن�صيق 
" لدينا العديد من  حيث ترتيب الديكورات ، الفتا بالقول 
الربامج بع�صها تبث ب�صكل مبا�صر وت�صجل اي�صا والبع�س 

1313االآخر ي�صجل ويبث يف وقت الحق " .
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تقرير: علي اجلبوري

على مدى �صنوات طويلة مل يكن هنالك اهتمام كاٍف 
ب�صريحة املعاقني الذين خّلفتهم احلروب واالأمرا�س 
يف العراق مّما اأدى اإىل تفاقم حاالتهم املر�صية، اإال 
يف  االأوفر  احلظ  �صاحبة  كانت  كربالء  حمافظة  اإّن 
املحافظة  يف  املعاقني  لرعاية  خا�س  مركز  تاأ�صي�س 
2009 وهو مركز )احل�صني الطبي( الذي  يف عام 
االأمل  ت�صتعيد  لكي  ال�صريحة  لهذه  فر�صة  اأعطى 

واحلياة من جديد لها.

احل�صني  مركز  مدير  اجلبوري  عمار  الدكتور  ويقول 
)االحرار(:  لـ  حديثه  يف  املعاقني  لرعاية  الطبي 
واحلروب  االأمرا�س  من  الكثرية  للم�صببات  “نتيجة 
واحلوادث فهنالك جيل من املعاقني يف كربالء وجب 
ونف�صيًا  ماديًا  ودعمهم  لهم  الالزمة  الرعاية  تقدمي 
بعد  الأج�صادهم  وال�صحة  االأمل  ا�صتعادة  اأجل  من 
اللذين تعر�صا لهما يف  الكبريين  املعاناة واالإجحاف 
ال�صحة  وزير  افتتح  فقد  ولذلك  ال�صابقة،  ال�صنوات 

 )25/7/2009( يف  احل�صناوي  �صالح  الدكتور 
هذا املركز التابع مل�صت�صفى احل�صني العام الحت�صان 
الالزم  العالج  وتقدمي  املحافظة  املعاقني يف  �صريحة 

واملتطور يف الوقت نف�صه”.

املركز )14( معاجلا  “ي�صّم  بالقول،  ويتابع حديثه 
الكافية  اخلربة  وميتلكون  واالإناث  الذكور  من  طبيا 
لتقدمي املعاجلة للمر�صى، وكذلك وجود طبيب موؤقت 
وطبيب  للمركز  كمدير  عملي  اإىل  اإ�صافة  املركز؛  يف 
املتخ�ص�صني يف  االأطباء  لقلة  الوقت  نف�س  معالج يف 
هذا املجال وهو العالج الطبيعي، كما يحتوي املركز 
لكال اجلن�صني وحتتوي  للمعاجلة  اأي�صًا على �صالتني 
على االأجهزة اخلا�صة باملعاجلة الطبيعية للمر�صى، 
منازلهم  من  املعاقني  لنقل  خا�صة  �صيارة  وكذلك 
البعيدة  لالأماكن  خا�صة  العالج  لتلقي  املركز  اإىل 

والفقرية”. 

العالج  بتقدمي  املركز  "يعنى  اجلبوري،  وي�صيف 
االأمر  فهذا  الدواء  �صرف  ولي�س  للمعاقني  الطبيعي 
احل�صني  م�صت�صفى  يف  املتخ�ص�صني  باالأطباء  مناط 
با�صتالم  فقط  املركز  ويقوم  املحافظة،  يف  العام 
حاالت االإعاقة والعمل على تقدمي العالج الالزم لها، 
ومن هذه احلاالت ال�صلل الدماغي الوالدي لالأطفال 

ال�صوكي  واإ�صابات احلبل  والكبار واجللطة الدماغية 
وحاالت ال�صلل الت�صنجي ومر�س الكوملربي وت�صوهات 
االأطراف و�صلل ال�صفرية العقدية واأمرا�س االأع�صاب 
املحيطية الناجتة عن زرق االإبر املو�صعية اأو حوادث 

ال�صدة على االأع�صاب وكذلك �صعف الع�صالت”.

جلنتني  عقد  الطبي  املركز  يف  “يتم  اأنه  اإىل  وي�صري 
والكرا�صي  املعينات  بتوزيع  خا�صة  وهي  �صهريًا 
حاجته،  ح�صب  وكل  املر�صى  على  جمانًا  املتحركة 
كارتني  واإ�صدار  يوميًا  املر�صى  با�صتقبال  ونقوم 
اإىل  اإ�صافة  مري�س  لكّل  عالجي  واآخر  تعريفيني 
املري�س  عن  املعلومات  كافة  يحوي  )فايل(  ا�صبارة 
من اأجل متابعة حالته املر�صية والتي تكون يف اأوقات 

متفرقة بح�صب حالة املري�س”.

باأّن  للمعاقني  الطبي  احل�صني  مركز  مدير  ويو�صح 
للتاأهيل،  قابلة  )اإعاقة  وهي  اأنواع  ثالثة  “لالإعاقة 
اإعاقة م�صتقرة واإعاقة غري قابلة للتاأهيل( ونقوم يف 
ومتابعتها  الثالث  احلاالت  هذه  مع  التعامل  املركز 
باأوقات متفرقة واأخرى ن�صطر اإىل املعاجلة الطبيعية 

يوميًا وهي متعبة جدًا للمعاجلني”.

عالج  اإىل  املعاق  “يحتاج  بالقول،  حديثه  وا�صتطرد 

 مركُز احل�شنِي الطّبيُّ لرعاية املعاقنَي يف كربالء... 
بادرة لعودة االأمل واحلياة من جديد

 مدير املركز لـ )الحرار(:
 املعاق يحتاج اإىل عالج مرّكز لتاأهيله 

من جديد وتبقى امل�صيئة االإلهية وحدها 
الكفيلة لل�صفاء من املر�س.. 
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مرّكز اأثناء تطور حالته �صواء كان  اإيجابًا اأو �صلبًا وهذا 
من  لتاأهيله  �صنوات  اإىل  �صهور  من  يطور  قد  العالج 
جديد، وهنالك جل�صات عالجية للمعاق الذي تتاأهل 
حالته املر�صية اإىل اأن ن�صمن امل�صار ال�صحيح للعالج 
ومن ثم نّعلم اأ�صرة املعاق كيفية العناية مبري�صهم يف 
البيت وتقدمي العالج الطبيعي له، وبالن�صبة للحاالت 
هذه  مبعاجلة  فنقوم  ب�صرعة  تاأهيلها  ي�صعب  التي 
حالته،  على  حتفظّا  االأ�صبوع  يف  واحدة  مرة  احلالة 
اأما احلاالت التي ال توؤهل نهائيًا وخا�صة لالأ�صخا�س 
الكبار الذين تاأخروا يف تلقي العالج فلي�س با�صتطاعة 
لكي  جماين  متحرك  بكر�صي  تزويدهم  �صوى  املركز 
“امل�صيئة  اإن  اإىل  م�صريًا  به”  التحرك  ي�صتطيعوا 
االإلهية وحدها هي الكفيلة بعالج املر�س اإ�صافة اإىل 

االإرادة ال�صخ�صية للمعاق”.

املركز  يف  امل�صجلني  “عدد  اإّن  اإىل  اجلبوري  ويلفَت 
الثقافة  لقلة  ونتيجة  معاقًا   )637( اإىل  و�صل 
واأ�صرهم  املعاقني  من  البع�س  لدى  والفقر  الطبية 
تاأهيل  مّت  فيما  املركز،  يف  العالج  تركوا  فمعظمهم 
معاقًا   )170( وبقي  �صحتهم،  وا�صتعادوا  اآخرين 
فقط يتلقون العالج يف املركز ونقوم با�صتقبالهم يف 
حياتهم  ميار�صوا  لكي  لتاأهيلهم  العالجية  جل�صاتهم 
توعية  �صرورة  على  موؤكدًا  جديد”،  من  الطبيعية 
الندوات  وكذلك  االإعالم  و�صائل  قبل  من  املعاقني 
واملحا�صرات وحثهم على زيارة املركز لتلقي العالج 

وتفادي تفاقم احلالة”.

عمله  بتطوير  ومطالباتهم  املركز  احتياجات  وعن 
احل�صني  مركز  مدير  يبني  املقدمة،  وخدماته 
اإىل  بحاجة  “املركز  باأّن  املعاقني  لرعاية  الطبي 
واملعاجلني  باالأطباء  وتزويده  بنايته  م�صاحة  زيادة 
املخت�صني بالعالج الطبيعي، وقد وعدت دائرة �صحة 
كربالء باأن االأيام املقبلة �صت�صهد تزويد املركز ب�صبعة 
املحافظة  يف  املعاقني  برعاية  متخ�ص�صني  اأطباء 
املعاقني  لنقل  اإ�صافية  نقل  ب�صيارات  تزويده  وكذلك 

واإعطائهم العالج الالزم”.

احل�صني  مركز  يف  جتوالنا  واأثناء  ذاته  اجلانب  ويف 
بهم  التقت  املعاقني  من  عدد  اأو�صح  فقد  الطبي 
يف  كبرية  فر�صة  لهم  وّفر  املركز  باأّن  )االحرار(؛ 
الطيبة  العناية  اإىل  اإ�صافة  املر�صية  حاالتهم  تاأهيل 

واالإن�صانية العالية للمعاق من قبل املعاجلني.

وي�صري م�صطفى جا�صم وهو م�صاب ب�صلل يف اأطرافه 
ال�صفلى عندما كان بعمر ثالث �صنوات اإىل اإن “هنالك 
اإهمااًل كبريا من قبل املوؤ�ص�صات احلكومية يف الوقت 
االحتياجات  واأ�صحاب  املعاقني  ل�صريحة  ال�صابق 
اخلا�صة، وجاء هذا املركز بادرة خري لالإلتفات اإىل 
لكي  لهم  الالزم  العالج  وتقدمي  كربالء  يف  املعاقني 

ي�صتعيدوا االأمل يف احلياة”.

يف  لعملي  مزاولتي  “اأثناء  فيقول:  زغري  حامد  اأما 
البناء تعر�صت حلادث مفاجئ ب�صقوط عمود حديد 
ال�صوكي،  احلبل  يف  ب�صلل  اأ�صابني  مما  ظهري  على 
وعند مراجعتي للمركز املخت�س باملعاجلة تبني وجود 
)جلطة( يف ج�صدي متنعني من تلقي العالج الطبيعي 
واأنا بانتظار اأن اأ�صفى منها لكي اأتلقى العالج الالزم 
�صفائي  يف  باالأمل  املعاجلون  وعدين  حيث  املركز  يف 
بكر�صي  بتزويدي  قاموا  وقد  القادمة  االأيام  خالل 

متحّرك”. 

ح حمزة جا�صم الذي اأ�صيب اأثناء احلرب  بينما يو�صّ
باأّن  احلركة،  عن  اأقعده  ب�صلل  االإيرانية  ـ  العراقية 
نف�صيًا وج�صديًا  املعاق  بتاأهيل  يقوم  الطبي  “املركز 
النهائي  بال�صلل  الإ�صابته  ونتيجة  نف�صه،  الوقت  يف 
فقد منحه املركز كر�صيا متحّركا ي�صتطيع من خالله 

التنقل واحلركة”.

وتتحدث اأم ريام عن حالة ابنتها )ريام جنم( بالقول، 
ابنتي قبل �صبعة اأ�صهر ل�صقوط مفاجئ من  “تعر�صت 
يف  ن�صفي  ب�صلل  اأ�صيبت  اأيام  ع�صرة  وبعد  ال�صّلم 
االأطراف ال�صفلى اأقعدها عن احلركة وبعد مراجعتي 

املنا�صب،  العالج  اإعطاوؤها  يتم  مل  لالأطباء  الكثرية 
اإىل مركز احل�صني الطّبي وهذا  ولذلك قمنا بجلبها 
الطبيعي  العالج  فيه  تتلقى  الذي  الثالث  االأ�صبوع  هو 

الذي �صاعدها على ا�صرتجاع عافيتها”. 

الدكتور عمار اجلبوري

حامد �شغري

حمزة جا�شم

ريام جنم
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ــــــــُك واحلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل امل

لب بن  د العرب ، عليُّ بن اأبي طالب بن عبد املطَّ هو �صيِّ
بن  ة  مرَّ بن  كالب  بن  ق�صي  بن  مناف  عبد  بن  ها�صم 
بن  ن�صر  بن  مالك  بن  فهر  بن  غالب  بن  لوؤي  بن  كعب 
كنانة بن خزمية بن مدركة بن اإليا�س بن م�صر بن نزار 

بن معد بن عدنان 
ي ، املدين. القر�صي ، الها�صمي ، املكِّ

�صلى  النبيِّ  جدُّ  وهو  ـ  ها�صم  بن  اأ�صد  بنت  فاطمة  ه  اأُمُّ
اهلل عليه واآله و�صلم ـ بن عبد مناف بن ق�صي الها�صمية 
رواحة  بن  بن هرم  قي�س  بنت  فاطمة  ها  واأُمُّ  ، القر�صية 
بن حجر بن عبد بن بغي�س بن عامر بن لوؤي  بنت عم 

اأبي طالب.
ذكور  ثالثة   : اأ�صد  بنت  فاطمة  ه  اأمِّ من  كلُّهم  اإخوته 
، وبني كلِّ  ، وجعفر  ، وعقيل  : طالب  ، فالذكور  وبنتان 

واحد واآخر ع�صر �صنني والبنتان : اأم هاين ، وجمانة
ال�صالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  زوجات  اأّول   : زوجاته 
فاطمة الزهراء )عليها ال�صالم( بنت ر�صول اهلل )�صلى 
يتزّوج عليها حّتى  ، ومل  املر�صلني  �صّيد  واآله(  اهلل عليه 
توّفيت عنده )عليها ال�صالم(. و�صياأتي الكالم يف زواجه 

منها )عليهما ال�صالم( عند ذكر ملحة من حياتها. وملّا 
املوؤمنني  اأمري  تزوج  ال�صالم(  )عليها  الزهراء  توفيت 
بنت  زينب  وُاّمها  الربيع،  بن  العا�س  اأبي  بنت  ُامامة 

ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله(.
ثّم تزوج ُاّم البنني بنت حزام الكالبّية. وتزّوج ليلى بنت 
عمي�س  بنت  ا�صماء  وتزوج  النه�صلّية.  خالد  بن  م�صعود 
التغلبّية وا�صمها  اأم حبيب بنت ربيعة  اخلثعمّية، وتزّوج 
احلنفّية.وتزوج  جعفر  بنت  خولة  وتزّوج  ال�صهباء. 

خمباأة بنت امرئ القي�س بن عدي الكلبّية.
املفيد  ال�صيخ  وقال  عددهم،  يف  فاختلف  اأوالده،  واأّما 
ال�صالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اأوالد  �صره(:  )قد�س 
 ،)12( الذكور   ، وُانثى  ذكرًا  ولدًا  وع�صرون  �صبعة 
واالإناث )15(.ومع �صّم املح�صن الذي �صّماه ر�صول اهلل 
)�صلى اهلل عليه واآله( والذي اأ�صقطته الزهراء عندما 
ع�صرت وراء الباب يكون عدد اأوالد اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�صالم(  )عليه  اأوالده  اأبرز  ومن   ،  )28( ال�صالم( 
االإمامان ال�صبطان احل�صن واحل�صني )عليهما ال�صالم( 

واأبو الف�صل العبا�س )عليه ال�صالم(.

الإمام علي بن ابي طالب )عليه ال�شالم(

جمهورية تقع على �صاطئ بحر قزوين يف الق�صم ال�صرقي 
من البالد املمتدة وراء القفقاز ويحدها �صمااًل جمهورية 
داغ�صتان و�صمااًل غربيًا جمهورية جورجيا وجنوبًا غربيًا 

جمهورية اأرمينيا وجنوبًا تركيا وايران.
ا�صتقالاًل  م�صتقلة  اخرى  جمهورية  اذربيجان  وت�صمل 
اداريًا هي جمهورية »نخ�صوان« وتف�صل هذه اجلمهورية 
واأرا�صي  االرمنية  اجلمهورية  ارا�صي  اذربيجان  عن 

مقاطعة »قرباغ«.
كليومرت   86/600 اذربيجان:  جمهورية  م�صاحة  تبلغ 
مربع. وعا�صمتها باكو وتقع على �صفاف بحر قزوين يف 

�صبه جزيرة اآب�صوران.
اذربيجان ح�صب اح�صاء عام 1997م كان  عدد �صكان 

7.566.000 ن�صمة.
يف عام 1911م تاأ�ص�س حزب امل�صاواة يف االرا�صي احلالية 
جلمهورية اذربيجان وقام اأع�صاء هذا احلزب يف اآذار 
امتدت  ان  لبثت  ما  باكو  يف  م�صلحة  بانتفا�صة  1918م 
اآيار   27 يف  هوؤالء  واأ�ص�س  املنطقة.  نواحي  �صائر  اىل 
اذربيجان«  باأ�صم »جمهورية  تفلي�س دولة  1918 مبدينة 
واأعلنوا ا�صتقاللها. ويف اأواخر عام 1919م واأوائل عام 
�صيا�صية  الأزمة  امل�صاواة  حزب  حكومة  تعر�صت   1920

احلكومة  1919م  عام  ربيع  يف  وتاأ�ص�صت  واقت�صادية 
ال�صوفياتية يف منطقتي ُمغان ولنكران. ولكنها مل تعمر 
ني�صان 1920 جلنة ثورية موؤقتة  طوياًل. و�صكلت يف 26 
حزب  حكومة  و�صقطت  اأوف.  نرميان  نرميان  برئا�صة 
اللجنة  ا�صتلمت  حيث  1920م  ني�صان   28 يف  امل�صاواة 
الثورية مقاليد احلكم يف باكو واأطلقت على نف�صها ا�صم 
اال�صرتاكية«  ال�صوفياتية  اآذربيجان  »جمهورية  حكومة 

وبتفكك االحتاد ال�صوفياتي عادت جمهورية م�صتقلة.
من  اأكرث  اذربيجان  جمهورية  يف  ال�صيعة  عدد  يبلغ 
ال�صيعة  غري  اأما  اذربيجان،  جمهورية  �صكان  من   %70
وهم  �صافعيون  وفيهم  احلنفي  املذهب  على  فمعظمهم 

كغريهم من �صكان اآذربيجان يتكلمون اللغة الرتكية.
الدولة  �صعف  مرحلة  يف  اذربيجان  مناطق  وحكم 
العبا�صية اأمراء من �صالالت �صيعية، وكانت هذه املناطق 
فيها  الت�صيع  ينت�صر  ومل  »اآران«  مناطق  اآنذاك  ت�صّمى 
ب�صكله الوا�صع ااّل من ابتداء العهد ال�صفوي الذي ن�صط 
يف الدعوة والتبليغ من القرن التا�صع الهجري. ويف عهد 
وعهد خليفته  ا�صماعيل  ال�صاه  ال�صفوية  الدولة  موؤ�ص�س 

طهما�صب ا�صبح الت�صيع مذهبًا ر�صميًا لهذه املناطق.
احلقبة  ابان  اذربيجان  جمهورية  يف  امل�صاجد  جمموع 
وال�صنة  ال�صيعة  من  ولكل  م�صجدًا،   16 هو  ال�صوفياتية 
م�صاجدهم اخلا�صة بهم. وامل�صجد اجلامع لل�صيعة الذي 
تقام فيه �صالة اجلمعة يف باكو ا�صمه »م�صجد تازه بري« 

لل�صنة  اجلامع  وامل�صجد  هناك،  امل�صاجد  اأكرب  من  وهو 
الذي تقام فيه �صالة اجلمعة ا�صمه م�صجد »اآردربك«. 
على ان امل�صاجد ال�صغرية هي على االأغلب م�صرتكة بني 

ال�صيعة وال�صّنة.
ومن املراقد املقّد�صة لدى �صيعة اذربيجان يوجد مرقد 
عليه  الباقر  حممد  االمام  ابن  ابراهيم  اىل  ين�صب 
بني  وقد  يقع قريبًا من مدينة »كريوف«،  ال�صالم، وهو 
امليالدي«  ع�صر  »اخلام�س  الهجري  التا�صع  القرن  يف 
�صنويًا  تقام  وفيه  ال�صيعة  للزوار  مهم  مزار  اليوم  وهو 
ال�صالم  عليه  احل�صني  االإمام  مقتل  بذكرى  االحتفاالت 

يف عا�صوراء.

ال�شيعُة يف اذربيجاَن
معلومات عامة:

هـــويـــة اإمــــام
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اذاما اراد املرء ان يتجنب ال�صد الع�صبي والتاأ�صف على كل ما يجري عك�س مراده فعليه ان ينظر اىل ما يحدث له نظرة ا�صالمية واقعية فقد 
يكون االمر خارج نطاق قدرته فعليه ان يتذكر اهلل ويكون حمد اهلل عز وجل على كل امر يحدث له من اف�صل الو�صائل التي متت�س غ�صبه او ندمه 
وجتعله ي�صعر باإرتياح روحي ، نعم الندم والتاأ�صف موجود عندما يقدم املرء على عمل من غري تخطيط فلو تاأنى يف  اإقدامه على اي عمل ما فاإنه 
�صيتجنب الف�صل ولكن قد تكون العجلة وحب الت�صلط واالنفراد بالراأي   من اال�صباب التي تغر االن�صان فيقدم على ما يندم ، فالتوكل على اهلل عز 
وجل يف اي عمل يريد االن�صان ان يقدم عليه مع �صدق االميان واالطمئنان بنتيجة العمل اذا ما بذل كل ما بو�صعه من جهد وتفكري فاإن النتائج 

قلمي املتوا�شع�صتكون يف �صاحله وقد تكون الفوائد  اآنية او م�صتقبلية او قد تكون غيبية ينتفع بها يف االآخرة .

الــعــدد:
التاريخ:

احمِد اهلَل بدل من التاأفاأف
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اإىل / القارِئ الكرمِي

ــــــــُك واحلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل امل

االأم�س واليوم وغدا �صتبقى ذكراك دائمة يف القلوب يا اأبا عبد اهلل 
�صتى، فقد  لل�صهادة معاين  اأن  ال�صالم فقد علمتنا  احل�صني عليك 
اأدمعت عيوننا و�صقينا كاأ�س االآالم واالأحزان يوم ودعك اأهل بيتك  
ونق�صت ببهاء وروعة ودالئل ال ميكن لالإن�صان اأن يتنا�صاها بالرغم 
من مرور اأكرث من األف عام، انك جاد  للموت من اجل ق�صية الدين 
وحمتواه وما فيه من قيم بطولية عليا، من وقفتك تعلمنا اأن نكون 
اأو ال نكون، اأن نهتف للحق وان يكلفنا هذا عمرنا، جميعنا ناأتيك يا 
ن�صتلهم  اأفواجا  اأفواجا   ، االأقدام  اأبا عبد اهلل احل�صني م�صيا على 
من ذكراك الدرو�س واملعاين والعرب، وقلوبنا ميلوؤها االأ�صى واالأمل، 

كلها  املختلفة  واأل�صنتنا  واأ�صواتنا  الدموع،  منها  تن�صكب  واأعيننا 
وان  نبلغ  ر�صاك،  اأنف�صنا حتى  نرحم  يا ح�صني مل  باإ�صمك  تهتف 
ت�صفع لنا عند جدك حممد )�صلى اهلل عليه واآله( اأن يجعلنا من 

م�صت�صقي حو�صه الدائم الذي ال نظماأ بعده اأبدا. 
لك  لنعرب  األيك  و�صنقدم  منه  حمال  ال  اآت  االأربعني  يوم  هو  هذا 
عن والئنا امل�صتميت متذكرين دورك البطويل الذي يبهر االآخرين 
ويدفعهم ليت�صاءلوا ماذا يعني لنا هذا اليوم اجلليل، يوم االأربعني 
ونحن نتهافت على مدينتنا كربالء املقد�صة، مبالييننا التي ي�صعب 
اإال  زائر  يبقى  ولن  ت�صمني اجلميع  مدينتنا  يا  اإح�صاوؤها، جندك 
ووجدت له مكانا يف بقاعك الطاهرة، انه يومنا متالزم مع يومك 
يا �صيد ال�صهداء، انه االأذان ملعرفة احلق واحلقيقة وال�صري �صوب 
جتاه  بخطواتك  جت�صدت  التي  املثلى  ال�صهادة  انه  املن�صود  الهدف 

املوت بب�صالة و�صرب على الظلم الذي راأيته. 
الر�صيع  طفلك  من  ن�صتلهمها  التي  الدرو�س  نن�صى  ال  اأن  علينا 
الن�صاء  �صرب  من  والتعلم  الن�صامى  واأ�صحابك  االأبرار  بيتك  واأهل 
الها�صميات عند البالء درو�صا بليغة ووا�صعة املفاهيم، �صتبقى كل 
اأيام �صهرك يا �صهر حمرم احلرام عطاء م�صتمرا الأجل اأن تتبلور 
�صورة الفداء والت�صحية والعزم والثبات من اجل اإعالء كلمة احلق 
الذي �صار عنوانه ال�صهادة وحب املوت كي ترت�صخ كل القيم ال�صامية 
، من يوم العا�صر من حمرم ورك�صة طويريج وحتى الزحف الكبري 
يوم االأربعني، ال�صالم لكل من �صيزحف يف امل�صري، و�صالما لكل من 
�صيقف عرب الطريق يوؤدي واجبا من موقعه، �صرطيا كان، ع�صكريا 
كل  اهلل  �صاء  اإن  ال�صهداء،  �صيد  يا  زوارك  خدام  من  خادما  كان، 
الدروب اآمنة، والقلوب مطمئنة، فانه يوم لي�س كباقي االأيام...             

سالمًا في يوم األربعيَن

هادي عبا�س ح�شني
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وزوجتُه  هو  ياأُكل  يومًا  جل�س  رُجاَل  اإن  ُيحكى 

�صائل  فوقف  م�صوية  دجاجة  اأيديهما  وبني 

،ودارت  وطردُه  واأنتهرُه  اإليِه  فخرج  ببابِه 

االأيام وافتقَر ذلك الرجل وزالت نعمُتُه حتى 

اإنُه طلَق زوجتُه. 

ومرت االأيام وال�صهور وال�صنوات وتزوجت من 

بعدِه برجٍل اآخر..فجل�س ياأكُل معها يف يوٍم من 

االأيام وبني اأيديهما دجاجة م�صوية واإذا ب�صائل 

ادفعي  لزوجتِه:  الرجل  فقال  الباب  يطُرق 

بِه  فاإذا  اإليِه  بها  ،فخرجت  الدجاجة  لُه هذه 

الدجاجة ورجعت وهي  فاأعطتُه  االأول  زوجها 

بكائها  �صبب  عن  ف�صاألها  زوجا  اإىل  تبكي 

فاأخربتُه ان ال�صائل كان زوجها االأول وذكرت 

لُه ق�صتها مع ذلك ال�صائل الذي اإنتهرُه زوجها 

تعجبني  زوجها،ومِما  لها  وطردُه،فقال  االأول 

واأنا واهلل ال�صائل االأول.

لقد هدّ ركنـي رزء آل محمد
ال�صاعر �صفيان العبدي الكويف ينظم يف رثاء االإمام احل�صني ) عليه ال�صالم (

حكاية ُ  "يـومٌ  لك ويـومٌ  
عليـك"

حمّمـد اآل  رزء  ركــنـــــي  هـــّد  لــقــد 
م�شارع بالفرات  جفوين  واأبــكــت 
زكيـة الـــفـــرات  بــاأكــنـــــاف  عــظــام 

ويتيمـة  مــ�ــشـــــبــّيــة  ّحـــــــرة  فــكـــــم 
عليهم �ــشـــــّلــت  اهلل  ر�ـــشـــول  لآل 
العلى  ذوو  بنوك  اأ�شجاين  اأفاطم 
معي�شتي  طيب  األتذ  ل  واأ�شحيت 
اأ�شيغه الفرات  العذب  البارد  ول 
و�شلوة جمياًل  �ــشــربًا  يل  يقولون 
حممٍد اآل  بعد  ا�شطباري  فكيف 

ــوب عظام ـــ ــط الـــرزايـــا واخل وتــلــك 
ــام ــظ وع املــ�ــشـــــطــفــى  ــي  الــنــبـــ لآل 
ـــة وذمـــــــام ــا حـــرمــــ ـــ ــن ــي ــل لــهـــــن ع
ح�شـام عـــاله  قــد  كـــرمي  مـــــن  وكـــم 
ــرام ـــ ــة بــيــ�ــس الـــوجـــــــوه ك مــالئــكـــ
ــــي �ـــشـــــــادق لــغــالم ـــــْبــُت واإنـــــ فــ�ــشِ
كـــــــاأن عــلـــــّي الــطــّيــبـــــات حـــــرام
طـعام الـــغـــداة  يهنينـي  ـــّل  ظ ول 
ــرام م الــ�ــشــرب اجلــمــيــل  اإىل  ـــايل  وم
ــة و�ــشــرام لــوعـــ مــّنــي  الــقــلــب  ويف 

يومَ حشري
16

قدري منْ  تّوج الروح  باآيات الهدايه
ف�صمت تنهلُ  من نورٍ  جتلى بالكفايه 

وع�صقتُ  ) االآل( ِع�صقاً  اأ�صرقت فيه الدرايه 
ثّم قادتني لكي ُيزهر نبتي يومَ  ح�صري 

----------------------
17

اأنا بال�صعر تغنيتُ  مبجدٍ  ال ي�صاهى 
يوم اأدركت باأن اهلل قد هياأ – طه-

رحمة للنا�س طّراً  ونذيراً  من غواها 
فهمت االأمر بال�صدق الأرقى يوم ح�صري 

----------------------

18
اأيها املوؤمن باحل�صر ، ترّيث يف ُخطاك 

و اإنتبه ، قبل فواتِ  الوقت وا�صتنفر هواكْ 
وتيّقن اأيَّ دربٍ  يرتقي فيهِ  �َصناكْ 

اأنا ادعوك لنهجٍ  ، هو نوري يومَ  ح�صري 
---------------------

19
يا اأخي يف اهلل ، هذي ف�صحةُ  العمر ق�صريه 
دق ال�صريره  ال تكن فيها �صقّياً   واإنتخب �صِ

اإنني اأ�صلكُ  درباً  فيه اآيات منريه 
مام اماين ، يوم ح�صري  درب اآل البيت �صَ

---------------------

20
يف غد تنطق اأغ�صاين مبا جادَ  زماين 

لتكون امل�صاِهَد االكرث �صدقاً  من ل�صاين 
ثم تطوى بكتابٍ  ، فيه تثبيت بياين 

واأنحى جانباً  اأرقب دوري ، يومَ  ح�صري
--------------------  

ر�شا اخلفاجي
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ا�صمه وهب، وكان من خوا�س تالمذة موالنا ال�صادق 
واملعارف  احلكم  فنون  يف  كاماًل  ال�صالم  عليه 
اأهل  طريقة  على  املفتني  جملة  ومن  بل  واالآداب، 
احلق يف زمانه مقبواًل عند العامة اأي�صًا، ويقال: اإن 
اأباه عمروًا كان عم الر�صيد كما يف "تاريخ امل�صتويف" 
ويف "املجال�س" اأن الر�صيد العبا�صي  ملا اأجمع اأمره 
وجعل  ال�صالم  عليه  الكاظم  موالنا  اأثر  قمع  على 
يحتال يف ذلك، اأر�صل اإىل حملة الفتيا ي�صتفتيهم عن 
اإباحة دمه املع�صوم عليه ال�صالم متهمًا اإياه بداعية 
– باالإباحة  جميعًا  اهلل  – قاتلهم  فاأفتوا  اخلروج، 
�صوى البهلول، وكان منهم، فاإنه لقى يف �صره االإمام 
الهداية  منه  وطلب  بالواقعة،  واأخربه  ال�صالم  عليه 
اإىل طريق النجاة، فاأ�صار عليه ال�صالم اإليه بالتجنن 
لنف�صه  �صيانة  والهذيان  ال�صفه  واإظهاره  اأعينهم  يف 
ودينه، واقدارًا له على اإحقاق احلق، واإبطال الباطل 

كما يريد.
قلت: ويوؤيد ذلك ما نقله ال�صيد نعمت اهلل الت�صرتي 
املو�صوم  كتابه  يف  الرجل  حق  – يف  اهلل  – رحمه 
العبا�صي  هارون  اأن  روى  قال:  االأخبار"  بـ"غرائب 
اأ�صحابه  ف�صاور  بغداد  ق�صاء  اأحدًا  يويل  اأن  اأراد 

فقالوا: ال ي�صلح لذلك اإال بهلول.
على  اأعنا  الفقيه!..  ال�صيخ  اأيها  يا  وقال:  فا�صتدعاه 

عملنا هذا.
قال: باأي �صيء اأعينك؟..

قال: بعمل الق�صاء.
قال: اأنا ال اأ�صلح لذلك.

قال: اأطبق اأهل بغداد على اأنك �صالح لهذا العمل.
فقال: يا �صبحان اهلل!.. اإين اأعرف بنف�صي منهم.. 
ثم اإين يف اإخباري عن نف�صي باأين ال اأ�صلح للق�صاء، 
ال يخلو اأمري من وجهني: اإما اأن اأكون �صادقًا، فهو 

واإن كنت كاذبًا.. فالكاذب ال ي�صلح لهذا  اأقول،  ما 
اأو  ندعك  ال  وقالوا:  و�صددوا،  عليه  فاأحلوا  العمل. 
تقبل هذا العمل، قال: اإن كان وال بد فاأمهلوين الليلة 
عندهم  من  فخرج  فاأمهلوه..  اأمري،  يف  اأفكر  حتى 
ق�صبة،  وركب  جتانن،  الثاين  اليوم  يف  اأ�صبح  فلما 
ال  الطريق  خّلوا  طّرقوا  يقول:  وكان  ال�صوق،  ودخل 
يطاأكم فر�صي.. فقال النا�س: جّن بهلول فقيل ذلك 
لهارون، فقال: ما جن ولكن فّر بدينه منا، وبقي على 
ذلك اإىل اأن مات، وكان من عقالء املجانني – رحمه 
اهلل -. وله مناظرات طريفة ومباهات لطيفة مع اأبي 
"املجال�س" وغريه.  منقولة يف  اأي�صًا  وغريه  حنيفة، 
الأ�صحابه  يذكر  اأبي حنيفة  اإىل  يومًا  �صمع  اأنه  منها 
ال�صالم ثالثة ال  ال�صادق عليه  اإن من مقالة جعفر 
اأن  بالنار، مع  ُيعذب  ال�صيطان  اإن  اأقبلها منه يقول: 
�صنخه..  ال�صيء مبا هو من  يتاأذى  وال  منها،  خلقته 
ويقول: بنفي الروؤية عن اهلل، مع اأنه �صيء موجود ال 
بد فيه من الروؤية.. ويقول:با�صتناد اأفعال العباد اإىل 

اأنف�صهم، والن�صو�س على خالفه.
فاألهم بهلول يف جوابه عن كل ذلك، باأن اأخذ مدرة 
قد  بحيث  اأبي حنيفة،  وجه  بها  و�صرب  االأر�س  من 
واأتوا  عليه  وقعوا  اأن  اإىل  القوم  فتبعه  واأدماه،  �صجه 
اأبو  ومعهم  منه،  لن�صبته  رعاية  اخلليفة  دار  اإىل  به 
حنيفة، فالتفت بهلول اإليه يف حم�صر الر�صيد، قال: 
اأبو  فقال  مني،  لل�صكاية  املقام  هذا  يف  اأ�صهدك  ما 
واأين  فقال:   ، اإيلَّ رميتك  من  اأ�صابني  اأمل  حنيفة: 
ثم  فيك؟..  مبب�صر  ولي�س  تدعيه،  الذي  االأمل  هذا 
كيف اأنت تاأذيت من مدرة واأ�صلك تراب؟.. ثم كيف 
اأبو  فبهت  غريي؟..  بيد  االأمر  وكان   ، اإيلَّ ن�صبتها 
حنيفة، وعرف اأنه مل يرد بذلك اإال جواب ت�صكيكاته، 

وقام من املجل�س منكوبًا.

ال�شيخ ُ الأن�شارّي
  و�شعيد العلماء رحمه اهلل
االأخرية  اأيامه  يف  اجلواهر  �صاحب  املرحوم  اأمر 
من  النجف  علماء  جميع  ي�صم  اجتماع  بعقد 
بح�صور  املذكور  املجل�س  وعقد  االأول..  الطراز 
�صاحب اجلواهر ، اإال اأن ال�صيخ االأن�صاري مل يكن 

موجودًا.
مرت�صى  ال�صيخ  اأح�صروا   : اجلواهر  �صاحب  قال 
كثريًا  عنه  البحث  وبعد  )االأن�صاري(،  اأي�صًا 
املوؤمنني  اأمري  حرم  من  زاوية  يف  ال�صيخ  وجدوا 
ل�صاحب  يدعو  القبلة  نحو  متوجهًا  ال�صالم  عليه 
باالأمر  اأخربوه  الدعاء  وبعد  بال�صفاء..  اجلواهر 

فم�صى لالإ�صرتاك يف ذلك املجل�س.
فرا�صه،  بجوار  ال�صيخ  اجلواهر  �صاحب  اجل�س 
واأخذ يده وو�صعها على قلبه قال: )االآن طاب يل 
من  مرجعكم  هذا   ( للحا�صرين:  قال  ثم  املوت( 
له:  وقال  االأن�صاري  ال�صيخ  اإىل  توجه  ثم  بعدي( 
) قلل من احتياطك فاإن ال�صريعة �صمحة �صهلة( 
اأن  اجلواهر  �صاحب  يلبث  ومل  املجل�س  وانتهى   ،
التحق بالرفيق االأعلى، وجاء دور ال�صيخ مرت�صى 
يف تويل قيادة االأمة، ولكنه بالرغم من اأن اأربعمائة 
باأعلميته.  اعرتفوا  باجتهادهم  م�صلم  جمتهد 
�صيخ  زندَكاين  عن  نقاًل   61 معا�صرين  )علماي 
املرجعية،  وقبول  االإفتاء  عن  امتنع  اأن�صاري(.. 
املتوفى حوايل  العلماء(  اإىل )�صعيد  وكتب ر�صالة 
1270هـ - الذي كان اآنذاك يف اإيران، وكان ال�صيخ 
زميله يف الدرا�صة يف كربالء، وكان يرى اأنه اأعلم 

منه-.
يف  كنت  عندما  امل�صمون:  بهذا  ر�صالة  اإليه  كتب 
العلماء(  )�صريف  على  معًا  ندر�س  وكنا  كربالء، 
اأن  ينبغي  واالآن  وا�صتيعابًا،  فهمًا  مني  اأكرث  كنَت 
االأمر، فكتب  باأعباء هذا  النجف وتقوم  اإىل  تاأتي 
اإليه )�صعيد العلماء( يف اجلواب مبا حا�صله: لقد 
بقيت اأنت خالل املدة املا�صية يف احلوزة م�صتغاًل 
باأمور  اأنا  ان�صغلت  وبينما  واملباحثة،  بالتدري�س 

النا�س، ولذا فاأنت اأحق مني بهذا االأمر..
بزيارة  االأن�صاري  ت�صرف  اجلواب،  و�صول  وبعد 
من  وطلب   ، ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  حرم 
تعاىل  اهلل  باإذن  يعينه  اأن  العظيم  االإمام  ذلك 
�صيخ  زندَكاين  وي�صدده.  اخلطري  االأمر  هذا  يف 
اأن�صاري/74/73 والكالم يجر الكالم ج127/1.

اإخال�ُس املحدث القمي
عندما كان املحدث القمي مقيمًا يف م�صهد، كان يف اأحد 
املوا�صم يعظ يف م�صجد َكوهر�صاد، فجاء املرحوم ال�صيخ 
والروحانيني  االأبرار  العلماء  من  وهو   – تربتي  عبا�س 
الُعّباد- من ) تربت حيدرية ( حمل اإقامته اإىل م�صهد، 

لي�صتفيد من مواعظ ال�صيخ عبا�س القمي.
كان ال�صيخ الرتبتي �صديقًا قدميًا لل�صيخ القمي، وكانت 
فوق  ومن  يوم  وذات  ومتينة..  حميمة  عالقة  تربطهما 
 - عبا�س  ال�صيخ  على  القمي  ال�صيخ  عني  وقعت  املنرب 
اإىل  ي�صتمع  املكتظ،  املجل�س  من  زاوية  يف  الرتبتي- 

حديثه، عندها قال ال�صيخ القمي: اأيها النا�س!.. �صماحة 
من  الرغم  وعلى  علمه،  من  ا�صتفيدوا  موجود..  ال�صيخ 
عن  نزل  الأجله،  جاوؤوا  قد  كانوا  الذين  النا�س  كرثة 
املنرب، وطلب من ال�صيخ اأن يتوىل احلديث اإىل اآخر �صهر 
رم�صان بداًل منه، وهكذا كان )اأنا عبد الهمة من حترر 
من كل ما اأظلته ال�صماء مما فيه لون اجلذب واالإغراء(. 
م�صمون بيت �صعر فار�صي والن�س بكامله من كتابحاج 

�صيخ عبا�س قمي مرد تقوا وف�صيلت/29/28.

بهلوُل بن عمرو العاقل العادل الكويف ال�شويف
 امل�شتهر باملجنون
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الرا�شد !

اغلب املدار�س وحتديدا االعدادية وجدنا 
من خالل متابعة امور الطلبة ان اغلبهم 
اخل�صو�صي  التدري�س  على  يعتمدون  
حيث  خا�صة  مبدار�س  ا�صبه  هو  الذي 
بيته  يف  الطلبة  بتجميع  املدر�س  يقوم 
بالقاء  ويقوم  الطلبة  بيوت  احد  او  
حما�صراته ومن ال ميلك القدرة املالية 
على التدري�س اخل�صو�صي فاإن م�صريه 
ال�صقوط  او  بقرار  النجاح  بني  متاأرجح 
املدر�صني  بع�س  ان  ذلك  من  واال�صواأ 
يف  بتدري�صهم  يهتمون  ال  واملدر�صات 
املدار�س احلكومية حتى يرغموا  الطلبة 
على الت�صجيل يف التدري�س اخل�صو�صي 
للطالب  املطلوب  املبلغ  يقدر   الذي 
ون�صف اىل مليوين  مليون   الواحد من 

دينار . 

النجاح مقرون بالتدري�س 
!! اخل�شو�شّيّ

واليو�صفي  الربتقال  مثل  احلم�صية  الفواكه  ق�صور  ان 
العنا�صر  قمة  على  حتتوي  فروت  واجلريب  والليمون 
التي  الفالفونيدات  ت�صمل  والتي  الوظيفية  الغذائية 
من  وتقلل  ال�صرطان  من  الوقاية  يف  مهما  دورا  تلعب 
امل�صاد  الكبري  بفعلها  القلب  باأمرا�س  االإ�صابة  خطر 
الطيارة  الزيوت  مكونات  اأحد  والليمونني  لالأك�صدة ،  
املذهل من  بتاأثريه  يتميز  والذي  الق�صور  املوجودة بهذه 
خالل حتفيز الكبد على القيام بعملية تخلي�س اجل�صم 
املعدة  داخل  باالأورام  االإ�صابة  ومنع  ال�صامة  املواد  من 
والرئة واأن�صجة الثدي ،  اأما الرئتان فهو ي�صاعد اجل�صم 
يف امت�صا�س العنا�صر املعدنية املهمة مثل احلديد .  واما 

ق�صور اليو�صفي غنية مبادة '  �صالف�صرتول كيو برتكيز اأكرب 
مما هو يف الثمرة ذاتها والتي تتحول اإىل مركب �صام يف 

خاليا ال�صرطان وتقوم بالق�صاء عليها . 

اذا كان اهلل عزوجل خلق املراأة ا�صعف 
من الرجل يف ج�صمها ، فقد جعلها اقوى 
منه يف روحها فهي قادرة على ان تتحمل 

ال�صعاب اكرث من الرجال وان توؤدي 
واجباتها الدينية اكرث منهم وهذا يجعل 
لها موقعًا متقدماً  يف حرا�صة القيم التي 

جاء بها االنبياء والر�صل )عليهم ال�صالم( 
ونادى بها ال�صاحلون من عباد اهلل. البرتقال وقشره

همسة للمرأة
النكاح لعدد من  اأوجب ذلك حرمة  اأر�صعت امراأة ولد غريها  اإذا 

الرجال والن�صاء، ولكن ي�صرتط يف ذلك التحرمي �صروط:
1 ـ اأن يكون اللنب الذي يف ثدي املر�صعة حا�صال لها من والدة ولد 
�صرعي، فلو دّر اللنب يف ثدي املراأة من دون والدة اأو من والدة ابن 

الزنا فال ين�صر ذلك االإر�صاع احلرمة.
و�صعت  �صواء  املر�صـعة،  والدة  بعد  باالإر�صاع  احلرمة  تتحّقق  ـ   2
الر�صاع  واأّما  اأّنه ولد ُعرفًا،  اأو �صقطًا وقد �صدق عليه  تاّمًا  حملها 

قد  كان  واإن  التحرمي  له يف  اأثر  فال  الوالدة  على  �صابقًا  كان  الذي 
ح�صل قبل الوالدة.

كانت  فاإن  طفال:  اأر�صعت  ثّم  فرتة  تر�صـع  ومل  املراأة  ولدت  لو  ـ   3
موجبًا  كان  والدتها  اإىل  م�صتندًا  اللنب  �صار  بحيث  ق�صرية  الفرتة 
للحرمة واإن علم بجفاف الثدي قبل وجود هذا اللنب املتجّدد..واأّما 
ا�صتناده  الثاين  اللنب  الفرتة طويلة بحيث ال ي�صدق على  اإن كانت 

للوالدة فال يوؤّدي اإىل التحرمي، �صواء جّف الثدي قبله اأم ال.

بع�س ُ �شرائط التحرمي يف الر�شاع..

ولي�س  ا�صتعمالها فقط  اإال عند  الفواكه  ثمار  تقطعي  • ال 
قبل ذلك حتى ال يتغري لونها اأو طعمها.

واأخرى  حلظة  كل  بني  الوعاء  عن  الغطاء  رفع  • احذري 
الن�صج، وبالتايل  تاأخري  اإىل  يوؤدي  الن�صج، فذلك  ملراقبة 
النار، مما  اأطول على  االإبقاء على اخل�صراوات مدة  اإىل 

يوؤدي اإىل تاأك�صد بع�س الفيتامينات وتلفها. 
العادة،  بحكم  البيوت  ربات  بع�س  ترتكبه  خطاأ  • هناك 
لالإ�صراع  الطبخ  اإىل  الكيماوية  املواد  بع�س  اإ�صافة  وهو 
اأثناء الطبخ تزيد  باإن�صاجه، فاإ�صافة بيكربونات ال�صودا 

من تلف الفيتامينات وفقدانها.
الأن هذه  وهذا خطاأ،  وامللفوف،  القرنبيط  �صلق  • اعتدنا 
اأثناء  املاء  ينحل يف  الذي  الكربيت  النباتات غنية مبعدن 
اأن  االأف�صل  ومن  الرئي�صة،  فوائدها  بذلك  فتفقد  ال�صلق 
توؤكل نيئة على �صكل �صلطة ي�صاف اإليها الزيت والليمون، 
يف  املوجود  الكربيت  معدن  من  اال�صتفادة  ن�صمن  وبهذا 
ويك�صبه  ال�صعر  يقوي  كما هو معروف  والكربيت  امللفوف، 

ملعانًا وبريقًا.
اأن تطبخ اخل�صراوات واللحوم معًا، ويرتك  • من اخلطاأ 
املزيج على النار �صاعات طويلة، حيث تعمل خاللها النار 

تخريبًا يف املواد الغذائية وقتاًل يف الفيتامينات. 
من  بقليل  فورًا  ر�صيه  تقطيعه  بعد  املوز  ي�صود  ال  • لكي 

ال�صكر الناعم ثم ع�صري الليمون.

ملدة  فور(  و)البيتي  الب�صكويت  على  حتافظي  لكي   •
و�صطه  يف  و�صعي  مغلقة،  معدنية  علبة  يف  �صعيه  طويلة، 

تفاحة لتمت�س الرطوبة.
والزيوت  بنوعيه  ال�صمن  ا�صتخدام  اأبدًا  يجوز  ال   •
تقلي  اأن  لل�صيدة  يجوز  ال  اأي  مرتني،  باأنواعها  النباتية 

وتطهو مبادة دهنية �صبق ا�صتعمالها.
املقالة  اإىل  املحمي  غري  ال�صمن  من  ملعقة  اإ�صافة   •
للمحافظة  واالأخرى  الفينة  بني  النار  على  املو�صوعة 
تفكك  دون  وللحيلولة  املذابة  ال�صمن  حرارة  درجة  على 

ذراتها.
امل�صتخدمة  اخل�صراوات  تقطعي  ال  ال�صلطة  عمل  • عند 
كبريًا  جزءًا  يعّر�س  هذا  الأن  �صغرية،  قطعًا  اإعدادها  يف 
الفيتامينات  من  الفاقد  ن�صبة  فيزيد  للجو  �صطحها  من 

بها والقابلة لالأك�صدة مثل فيتامني )ج(.
الغذائية  قيمته  يف  ي�صاوي  اخل�صراء  ال�صلطة  طبق  • اإن 
كل  مع  وجوده  ال�صروري  ملن  واإنه  الفواكه،  اأنواع  اأغلى 
ا�صتخدام كل اخل�صر املوجودة  وجبة رئي�صية، لهذا وجب 
يف املو�صم من طماطم وفجل وخيار وخ�س وبقدون�س، الأنها 

غنية جدًا بالفيتامينات الالزمة لنمو اجل�صم.
من  كبرية  ملعقة  اإ�صافة  ي�صتح�صن  البي�س  �صلق  عند   •
اخلل اإىل املاء ال�صاخن حتى ال تت�صّرب حمتويات البي�صة 

اإىل اخلارج اإذا انك�صرت ق�صرتها اخلارجية.

كيف ت�شبحني طباخة ماهرة
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م�شابقة العدد 263
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/من هو اأبو الأديان ؟

�س2/عّدد اأ�شماء ثالثة كتب �ُشنّية تتحدث عن 

الإمام املهدي عليه ال�شالم ؟

�س3/ما ا�شم النف�س الزكية الذي ُيقتل قبل 

ظهور املهدي عليه  ال�شالم ؟

لو بكى طفلك عليك القيام مبا يلي :

الطفل  حفاظات  اختبار  عليك   •
وهل حتتاج اإىل تغيري .

لي�س  الطفل  اأن  من  تاأكدي   •
جائعًا اأو عط�صًا .

يف  لي�س  الطفل  اأن  من  تاأكدي   •
جو بارد اأو دافئ اأكرث مما يجب .

. مري�صًا  لي�س  الطفل  اأن  من  • تاأكدي 
. الت�صنني  م�صاكل  اأو  املغ�س  معاجلة  • عليك 

. هزاز  �صرير  اأو  مقعد  يف  طفلك  اأرجحة  • ميكنك 
. الطفل  �صرير  يف  اأو  ذراعيك  بني  برفق  الطفل  • تن�صيط 

. دمية  اإعطاءه  • جربي 
. طفلك  مع  • حتدثي 

. االأطفال  حاملة  يف  طفلك  • احملي 
م�صاعدة  جهات  اأو  الطبيب  اأو  ال�صحية  االأخ�صائية  مع  حتدثي   •

الوالدين.
. لنزهة  طفلك  مع  • اخرجي 

. الوقت  لبع�س  اأخرى  حجرة  يف  الطفل  • دعي 
. الراحة  بع�س  لتاأخذي  الوقت  لبع�س  اآخر  �صخ�س  مع  الطفل  • اتركي 

. فعلت  مهما  يبكون  االأطفال  بع�س  اأن  فكرة  • تقبلي 
. �صريعًا  �صتم�صي  املرحلة  هذه  اأن  • تذكري 

بكاء الطفل..!!

بقلم / احمد الداوودي

زيادة كمية االلياف الغذائية توؤدي اىل 
وخا�صة  الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  خف�س 
وكما   .. ال�صكري  بداء  للم�صابني 
امل�صابني  املر�صى  الباحثون  ن�صح 
باملر�س بزيادة كمية االلياف اىل 50 
يجدون  الذين  خا�صة  يوميا  غراما 
ال�صيطرة على هذا املر�س  �صعوبة يف 
بداء  اخلا�صة  العقاقري  تناولهم  رغم 

ال�صكري ، حيث ان هذه االلياف تكرث 
يف الفواكه واخل�صراوات ونخالة اخلبز 
وكذلك  اللوز(  خا�صة   ( واملك�صرات 
امل�صتح�صرات  بع�س  تناول  باالمكان 
اإما  االلياف   هذه  على  حتوي  التي 
كما  م�صحوق  او  حبوب  هيئة  على 
باأن االلياف توؤدي اىل  وجد الباحثون 
خف�س ن�صبة الكول�صرتول والدهون يف 
 " مرتفعة  تكون  " ما  عادة  وهو  الدم 

لدى امل�صابني بداء ال�صكري . 

الألياف الغذائية 
ت�صاعد على خف�س ن�صبة ال�صكر لدى امل�صابني بداء ال�صكري

1- قحطان طارق هادي 
2- عقيل طالب كاظم/  دياىل منديل

3- دعاء موؤيد م�صجل
4- رازقية احمد ويل

5- رباب فرا�س حممد
6- ازهار طارق هادي

7- با�صمة �صعد عبد االمري 
8- مرمي جعفر عبد احل�صني اخلزعلي

9- ح�صون علي كامل اجلنابي
نرج�س ح�صن حممد علي   -10

ا�شماُء الفائزين
) 260 ، 259 ، 258 ، 257 (
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منظر ملدينة النجف ال�شرف .. وامل�شجد اجلامع يف الكوفة  ..

بريد "االحرار"

توثيق جرائم البعث
جرائم  ن�صرنا  قد  �صابقة  اعداد  يف  كنا 
العراقي  �صعبنا  ابناء  بحق  املقبور  البعث 
على  نح�صل  وكنا  خا�صة  وعلمائنا  عامة 
املعلومات تارة من املواقع وتارة اخرى من 
ا�صحاب العالقة ، وقد توقفنا االن ب�صبب 
�صحة املعلومات او  عدم توثيقها ولهذا فان 
ا�صبحت  ن�صرناها  التي  املعلومات  بع�س 
فهذا  العالقة  اطراف  بني  خالف  حمل 
طلبات  وردتنا  وقد   . االآخر  خالف  يقول 
جرائم  عر�س  يف  باال�صتمرار  تطالب 
على  لهم يف حالة ح�صولنا  ونقول  البعث 
معلومات موثقة او �صهادة ا�صحاب اخلربة 
او من عاي�س الواقع املاأ�صاوي فاننا �صنقوم 

بن�صرها  ان �صاء اهلل. 

النفخ يف الطعام وال�صراب اأو اإخراج النف�س 
دائما  االإن�صان  يفعلها  يومية  عادة  فيه 
عندما ياأكل اأو ي�صرب �صيئًا �صاخنًا بغر�س 
تربيده، ولكنها لالأ�صف عادة خاطئة جدا 
وقد توؤدي لالإ�صابة بداء ال�صكري اأو اإلتهاب 

االأغ�صية املبطنة للمعدة - القرحة- .
قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم(: ال ينفخ 
وال يف طعامه،  �صجوده،  مو�صع  الرجل يف 

وال يف �صرابه، وال يف تعويذه )1(.
عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  لر�صول  قول  ويف 
ميّكن  حتى  احلار  الطعام  اأقّروا  واآله(: 
�صوى  اأمكن:  اإذا  خ�صاال  فيه  فاإن  اأخذه، 

فيه الربكة، وي�صبع �صاحبه، وياأمن فيه املوت)2(.
احلار  الطعام  اكل  عن  نهيا  هناك  ان  يتبني  هذا  ومن 
مكارم  من  وهذا  وال�صراب  الطعام  يف  النفخ  وعن 
واله  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  بها  او�صى  التي  االخالق 
و�صلم( واالئمة االطهار ) عليهم ال�صالم(. ففي االإن�صان 
تعي�س بكترييا يكون عددها اأكرث من عدد خالياه ولكنها 
بف�صل اهلل ورحمته نافعة للج�صم وغري �صارة بحيث اأنها 
تقوم بعمليات تن�صيط التفاعالت احليوية واأي�صا تن�صيط 

التفاعالت الالزمة لله�صم.
وتوجد بع�س من هذه البكترييا باملاليني يف الفم، ونوع من 
   Helicobacter pylori ي�صمى  البكترييا  هذه 
ولكن تلك البكترييا عند خروجها من الفم اإىل الطعام 
تكون �صارة و ميكن اأن ت�صبب عدة اأمرا�س منها القرحة 
الفم  من  تخرج  عندما  البكترييا  تلك  تقوم   . املعدية 
بوا�صطة النفخ بالتحو�صل على الطعام ال�صاخن حيث اأن 
البكترييا كائنات ح�صا�صة للحرارة فتقوم بحماية نف�صها 

بالتحو�صل ثم يتناول االإن�صان ذلك الطعام حيث تتواجد 
البكترييا فيه ب�صكل كبري جدا وتكون يف اأمت اال�صتعداد 
للدخول اإىل داخل اجل�صم، ثم يقوم االإن�صان بتناول ذلك 

الطعام مع تلك البكترييا املتحو�صلة.
تبداأ الرحلة من الفم ومن ثم املريء اإىل اأن ت�صل اإىل 
انزمي  اإفراز  و  بالتن�صيط  البكترييا  تلك  فتقوم  املعدة 
التهاب  ي�صبب  الذي   Urease enzyme اليوريا 
للمعدة م�صببا بذلك خرقا يف اجلدار  املبطنة  االأغ�صية 
بجدار  تاآكل  وحدوث  نف�صها  به�صم  املعدة  تبداأ  حيث 
املعدة مما يوؤدي اإىل ه�صم املعدة لنف�صها والذي ي�صبب 
يف  �صعفا  البكترييا  تلك  ت�صبب  وقد  القرحة.  مر�س 
اإفراز االأن�صولني بالبنكريا�س مما يوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة 

ال�صكر بالدم وحدوث مر�س ال�صكري. 
----------------------------

البحار 66:458 .  )1(
اجلعفريات: 160.  )2(

الذي يحدُث عندما ينفخ في األكل لتبريده؟ 
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ  مصطلحات
لو اعتقد العبد اعتقادا را�صخا اإن اخللق ) عيال 
- النقلبت  وعياله  اأهله  ومنهم   - تعاىل  ( اهلل 
عقب،  على  راأ�صا  معهم  التعامل  موازين  لديه 
على حتّمل   ) م�صاعفة   ( قدرة  بذلك  فيمتلك 
املوىل  بعني  كله  ذلك  اإن  لعلمه  منهم،  االأذى 
بل   .. لهم  خلقه  بعد  عياله  يرعى  الذي  تعاىل 
يزداد ) حـّبه ( وراأفته لهم، زائدا عن مقت�صى 
العالقة الب�صرية املتعارفة بني املخلوقني .. كما 
عياله،  من  به  يحيط  فيمن  املوىل   ) يبارك   (
ويجعلهم قرة عني له كما ذكر القراآن الكرمي، 
اهلل  عيال  هم  من  اإكرام  يف  لق�صده  اإكرامًا 
تعاىل، واأحب اخللق اإليه - كما روي - من نفع 
عيال اهلل، اأو اأدخل على اأهل بيت �صرورًا .. وقد 
روى عن النبي )�صلى اهلل عليه واأله( اأنه قال: 
اأح�صنكم  القيامة،  يوم  جمل�صًا  مني  اأقربكم   (
باأهلي  األطفكم  اأخالقًا وخريكم الأهله… واأنا 

( البحار-ج71�س387. 

الدمياغوجية Demagogy النظرة ُ اإىل اخللق
الدمياغوجية م�صطلح �صيا�صي يعني املنطق الثنائي يف 
احلكم على االأ�صياء، وهو يف االأ�صل كلمة يونانية م�صتقة 
من كلمة )دميو�س(، وتعني ال�صعب، و)غوجية( وتعني 
العمل، اأما معناها ال�صيا�صي فيعني جمموعة االأ�صاليب 
التي يتبعها ال�صيا�صيون خلداع ال�صعب واإغرائه ظاهريًا 
للو�صول لل�صلطة وخدمة م�صاحلهم.  الدمياغوجية تعني 
مفهوم حكم الغوغاء، مبا يعك�س اإيحاء �صلبيًا، م�صدره 
كلمة )غوغاء( وهي حكم قيمة على اجلماهري، تت�صمن 
غري  اجليا�صة  والعاطفة  كاجلهل  حميدة  غري  اأو�صافًا 

واالندفاع  لالنخداع،  والقابلية  املن�صبطة،  وال  املربرة 
خلف من ينجح يف ا�صتثارة عواطفها وغرائزها البدائية، 
مما يجعل راأيها يف النهاية غري ر�صيد، ويوؤدي اإذا ما مت 
ال�صري على هديه اإما اإىل الفو�صى، اأو ارتكاب اجلرائم. 
)الغوغاء(  للجماهري  كان  التاريخ  جرائم  من  فالكثري 
من  بتحري�س  فقط  لي�س  ارتكابها،  يف  الطوىل  اليد 
ال�صخ�صية،  للدوافع  حتقيقًا  الغوغاء  قيادة  حمرتيف 
عن  تفريجًا  للجماهري  الذاتية  باملبادرة  اأي�صًا  واإمنا 
نوازعها وميولها، التي غالبًا ما تعادي كل جديد، وتغتنم 

الفر�س ملمار�صة العنف والتخريب اجلماعي.

�صاد   ، وا�صتلقيت  فرا�صك  نحو  اجتهت  الوقت،  حان 
ياأتيك  اأن  قبل  تنام،  اأن  تنتظر  اأنت  االآن   ، ال�صمت 
النعا�س متر حلظات ، الكثريون منا يقومون با�صرتجاع 
يف  يفكر  فرتاه  الفرتة  هذه  يف  وهمومهم  م�صاكلهم 
التي ح�صلت ويفكر يف ما  اأو درا�صته وامل�صاكل  عمله 
و�صاأفعل  العمل  هذا  اإىل  �صاأذهب   ! غد  ليوم  �صيفعله 
كذا وكذا ! وكاأنه تيّقن انه �صي�صحو من غفوته يوم غد 

والتي قد تكون غفوة اأبدية ال ي�صحو بعدها اأبدًا!!
علينا اأن نحا�صب ونراجع اأنف�صنا  كل ليلة قبل اأن ننام 
فيما عملنا وفعلنا يف هذا اليوم هل عملنا ير�صي اهلل 
�صبحانه وتعاىل؟! هل قمنا باإيذاء اأحد من النا�س ولو 
بكلمة جارحة ؟!! ونفكر يف كل عمل قمنا به ونعاهد 
العمل  نحو  اأنف�صنا  ونوجه  ن�صحح  اأن  على  اأنف�صنا 
كما يف   .. اليوم  من  اأف�صل  الغد  وان جنعل  ال�صالح 
قول اأمري املوؤمنني ) عليه ال�صالم( " َمن ا�صتوى يوماُه 
فهو مغبون ومن كان اأم�صه خريًا من يومه فهو ملعون 

.. "
ي�صتحب  وم�صتحبات  اأعمال  هناك  هذا  اإىل  اإ�صافة 
على  والنوم  الو�صوء  وهي   .. النوم  قبل  بها  القيام 
مرات  ثالث  االإخال�س  �صورة  وقراءة  االأمين  الكتف 

وقراءة اآية الكر�صي.

االأموي  للجامع  القبلي  الباب  من  خرجت  اإذا 
م�صتقيمًا ينتهي اإىل حي ال�صاغور حيث ال يزال اآثار 
الذي كان يحيط مبدينة دم�صق، وتخرج من  ال�صور 
باب ال�صاغور على اليمني جادة تنتهي اإىل مقابر باب 
ويف  البيت(  اآل  )جادة  ت�صمى  جادة  وفيها  ال�صغري 
املكان  حيث  من  متقاربة  مقامات  تقع  اجلادة  هذه 

وهي:
1- مقام �صكينة:

كتب عليها )هذا مقام ال�صيدة �صكينة كرمية االإمام 
ومقام  ال�صالم(،  )عليه  كربالء  �صهيد  احل�صني، 
ال�صيدة زينب امللقبة باأم كلثوم، ابنة االإمام علي بن 
املقامات  هذه  �صيدت  ال�صالم(،  )عليه  طالب  اأبي 
ال�صيد  ابن  اأفندي  �صليم  ال�صيد  مب�صاعي  املقد�صة 

اأهل البيت  اأفندي مرت�صى قائممقام مراقد  ح�صني 
عليهم ال�صالم �صنة 1330هـ.

2 - عبد اهلل بن ال�صجاد جاء عليها ما ن�صه:
قــــــرب تـــــ�صمن بقـــعة من اأحمد***وح�صا�صة مــــــــن 

ب�صعة الزهراء
ال�صما***وعــــــال  هام  على  �صرفًا  �صما  قــــــرب 

بــــ�صاكنه على اجلوزاء
ابن  االإمام احل�صني  ابن  هذا مقام �صيدنا عبد اهلل 
االإمام علي بن اأبي طالب ت�صيد هذا املقام ال�صريف 
ح�صني  ال�صيد  ابن  اأفندي  �صليم  ال�صيد  مب�صاعي 
مرت�صى قائممقام مراقد اأهل البيت عليهم ال�صالم 

1330هـ.

االخالق  معيار  اأهمها  معايري  عدة  االإن�صانية  لقانون  اإن 
بني  الفا�صل  احلد  هو  اخللق  فح�صن  واحل�صنة  الفا�صلة 
الذي  االإن�صان خلقه  والالاإن�صاين فجوهر  االإن�صاين  املجتمع 
يتحلى ويت�صح من خالل تعامله مع ربه ونف�صه ومع االآخرين 
اذ ان هناك مبادئ وقيما يجب العمل بها واحلذر من تعديها 
امل�صتويات ويف  كافة  املتبادل مع  او جتاهلها منها االحرتام 
جميع املجاالت واالأطر  يف ) العمل وال�صارع والبيت ( الذي 
ينبع من احرتام النف�س فمتى كان االن�صان حمرتماً  لنف�صه 
اذن هو حمرتم االخرين فلكل ان�صان كيانه وم�صاعره ا�صافة 
الفالين  ال�صخ�س  ان  باملنزلة  اق�صد  ال  ومنزلة  مكانة  اىل 
ي�صغل املن�صب الفالين فعلي اأن احرتمه ال بل ما اعنيه هو 
ب�صطاء  اأنا�صا  ن�صادف  ما  فكثريًا  لذاته  ال�صخ�س  احرتام 
اأخالق  ا�صحاب  املتعففني  �صيماء  وجوههم  تعلو  متوا�صعني 
عالية تلم�س نربة الطيب تخرج من اأفواههم يجعلونك خجال 

ً اذا ما احرتمتهم .
عليهم  حتكم  باأفعالهم  اأ�صخا�صا  ترى  الوقت  نف�س  ويف 
بعك�س هذا احلكم فاملعيار اذن االحرتام الذي هو جزء من 

هو  االأخالق  ينابيع  من  اخر  نبع  وهناك  الفا�صلة  االأخالق 
االعتذار الذي غالبًا ما نتهرب منه خوفًا على كرامتنا من 
ان تهدر او ان يقال علينا ) �صعيفي ال�صخ�صية ( بالعك�س 
فاالعتذار دليل على قوة ال�صخ�صية فهو دليل على املواجهة 
هو  لالعتذار  الطبيعية  فالنتيجة   ، اخلطاأ  وراء  التخفي  ال 
من  متلك  فبت�صاحمك  الب�صر  بني  بني  الود  وخلق  الت�صامح 
ت�صاحمه روحًا وقلبًا اىل درجة ت�صبح �صيدًا له ففي اخلامتة 
اعجز انا وقلمي املتوا�صع عن اخلو�س يف بحر اخللق واأقول 
اإن االن�صان ال يقا�س مبا ميلك من حال وجمال وح�صب ون�صب 
اقرتنت  اذا  انها  اال  زوال  من  لها  البد  ال�صفات  هذه  فكل 
وبريقًا  ملعانًا  يزيدها  اخرى  وجهة  لها  فان  اخللق  بح�صن 
حممدا  الكرمي  ر�صوله  اهلل  و�صف  ملاذا  انف�صنا  �صاألنا  فهال 
لعلى  واإنك   } العزيز  بكتابه  و�صلم(  واله  عليه  اهلل  )�صلى 
من  النف�صوا  القلب  غليظ  فظًا  كنت  ولو   }  { عظيم  خلق 
حولك} اهلل ميجد نبيه وعرفنا عليه بو�صف خلقه اذن فان 

ا�صا�س االن�صانية االخالق وبدونها ...!!!

مقاماُت اآل البيت )عليهم ال�شالم(

ُح�شن اخُللق

ماذا تفعُل قبَل النوم ؟ 

خادمة احل�صني)عليه ال�صالم(
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جامع ال�شحابي اجلليل   �شعيد بن جبري  )ر�شوان اهلل عليه(

من م�شاريع مكتب ممثلية املرجع الديني الأعلى �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(  يف كربالء املقد�شة 


