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عن �لإمام �ل�سادق )عليه �ل�سالم(، قال: من �أتى قرب �حل�سني )عليه �ل�سالم( ما�سيًا كتب �هلل له بكل خطوة �ألف ح�سنة، وحما عنه �ألف �سيئة، 
ورفع له �ألف درجة ) كامل �لزيار�ت: �ص 133(

السيد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي 
يزور العتبة الحسينية المقدسة 

حشود غفيرة من الزائرين
يحيون ذكرى استشهاد زيد بن علي )رضوان اهلل عليه(

قلوب �ملحبني �إليكما و�فدة 

جماناً
توزع 

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



:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
رئيس التحرير

اأ�صبه  زيارات  اأ�صبحت  ليايل اجلمع  وهلل احلمد حتى 
العراقيني  الزوار  الهائلة من  الأعداد  نتيجة  باملليونية 
والعرب والأجانب التي تتوافد على ار�س احل�صني عليه 
ال�صالم وهذا مما ل�صك فيه يعود لعظمة نه�صة الإمام 
وامل�صاعر  النفو�س  هزت  التي  ال�صالم  عليه  احل�صني 
يعود  وثانيا   ، اول  هذا  �صريحه  نحو  الأقدام  و�صاقت 
للجهود املبذولة من الأخوة القائمني على امن كربالء 
الف�صل  اأبي  واأخيه  احل�صني  الإمام  خدام  والأخوة 
ملا  املقد�صتني  العتبتني  يف  ال�صالم  عليهما  العبا�س 
يبذلونه من جهود خدمية رائعة من اجل راحة الزائر 

الكرمي .
الزيارات املليونية والتي تكون مميزة عن بقية الزيارات 
هي عا�صوراء والأربعني وال�صعبانية وعرفة ولكن املميزة 
اكرث من بني الأربع  هي الأربعينية لأنها وح�صب حديث 
عالمات  اإحدى  هي  ال�صالم  عليه  الع�صكري  الإمام 
املوؤمن اخلم�س  ونالحظ اإنها قرنت بالعالمات الأربع 
باإ�صم  باليمني واجلهر  التختم  ال�صالة )  التي تخ�س 
اهلل الرحمن الرحيم و�صالة الإحدى واخلم�صني ركعة 

وتعفري اجلبني وخام�صتها زيارة الأربعني (.
ومائز  مكانة  الأربعني  لزيارة  كان  املنطلق  هذا  من 
وتقراأ  اليوم  كربالء  يف  تتجول  واأنت  بها  خا�س 
من  الفالين  املوكب  هذا  عليها  كتب  والتي  اليافطات 
املو�صل واآخر للديوانية وثالث لكركوك ورابع للب�صرة 
املواكب  هذه  و،  و  و  وبغداد  الدين  ل�صالح  وخام�س 
يرعى  موكب  كل  والقن�صليات حيث  بال�صفارات  اأ�صبه 
من  الزائرين  خدمة  اليها  م�صافا  حمافظته  م�صالح 
وخدمات  املجانية  وامل�صروبات  املاأكولت  تقدمي  خالل 
تبذله  لديها  ما  وافخر  واأف�صل  طيبة  وبنف�س  اأخرى 
البقعة  هذه  كربالء  ال�صالم،  عليه  احل�صني  �صبيل  يف 
وحتى  بل  العراق  اأبناء  لكل  ملتقًى  تكون  ال�صغرية 
اأعداء  تقلق  ال�صورة  هذه  اخلارج  من  العراق  �صيوف 
تعد  والتي  كثريا  عليها  ال�صوء  وت�صلط  بل  الإ�صالم 
ظاهرة ور�صالة اىل من يريد تهمي�س هذه الطائفة يف 
العراق والتي لها مدلولت ايجابية لالإ�صالم والإمامية 
على  الزاحفة  املاليني  وهذه  التجمهر  هذا  فقراءة 
اأقدامها ومن حمافظاتها التي تبعد مئات الكيلومرتات 
عن كربالء وتعطيل عملهم وحتمل الربد القار�س �صتاء 
�صريف  نبيل  هدف  اجل  من  �صيفا  ال�صم�س  حرارة  او 
ولنا  لهم  لي�صفع  ال�صالم  عليه  للح�صني  الوفاء  وهو  األ 
عند اهلل عز وجل يوم يقوم احل�صاب . هذه الزيارة تعد 
و�صيلة وغاية ، هي و�صيلة لوحدة ال�صف واللتقاء بني 
اأبناء البلد الواحد على ار�س كربالء وجت�صيد مبادئ 
احل�صني عليه ال�صالم من خالل ال�صعائر التي يحييها 
الزائر الكرمي ، وهي الغاية عندما تكون هدف املوؤمن 
يف اللتزام بها وتهذيب نف�صه على الدوام باإحيائها .   
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�لعر�ُق يف كربالَء
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 يزور العتبة احل�صينية املقد�صة ويلتقي اأمينها العام 

ديوان اآل كمونة 

فاطمة الزهراء عليها ال�صالم 
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روى ال�ّسيخ يف الّتهذيب وامل�سباح عن الإمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( قال: 
عالمات �ملوؤمن خم�ص: �سالة �إحدى وخم�سني )�أي �لفر�ئ�ص �ليومّية وهي �سبع ع�سرة ركعة 

و�لّنو�فل �ليومّية وهي �أربع وثالثون ركعة( وزيارة �لأربعني، و�لتخّتم باليمني وتعفري 
حيِم ْحمِن �لرَّ �جلبني )بال�ّسجود( و�جلهر ِباإِ�ْسِم �هلِل �لرَّ



كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  نوه 
املقد�صة �صماحة ال�صيد احمد ال�صايف يف اخلطبة الثانية من �صالة 
اجلمعة التي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف التا�صع من 
انفتاح  �صرورة  على  14-1-2011م  املوافق  1432هـ  اخلري  �صفر 
انه  ل�صيما  اجلوار  ودول  الإقليمية  عالقاته  يف  اجلديد   العراق 
وبعد �صقوط الالنظام  بداأت هناك م�صاكل يف البلد ل�صبب اأو لآخر 
ولدت ما ي�صبه العزلة، واأ�صاف: اإن الأمور بداأت الآن تاأخذ م�صارها 
اجليد ولبد من حماولة جادة لكل الأطراف لعودة البلد اإىل موقعه 
الطبيعي، وما يجري من حماولت جادة لعقد قمة عربية يف بغداد 
ي�صب  يف هذا امل�صمار، م�صريا اإىل  اإن ظرف البلد حاليا ي�صمح 

لعقد مثل هذه القمة.
اأكد  الإقليمية  الدول  بع�س  مع  البلد  عالقات  ت�صنج  اأ�صباب  وعن 
اإىل  تفتقر  معلومة  هناك  تكون  احلالت  بع�س  يف  اإنه  �صماحته: 
من  عليه  هو  مبا  املوقف  هذا  ويبقى  موقف  عليها  فيبنى  الدقة 
التي �صربت مل�صلحة ما  املعلومات  نتيجة بع�س  والت�صلب  الت�صنج 

واإنها غري مبنية على الدقة اأو قد ل تكون �صحيحة اأ�صال.
كثريا  �صتغري  والنفتاح  التوا�صل  م�صاألة  اإن  اعتقاده  عن  واأعرب 
مرارة  الأوقات  بع�س  ع�صنا يف  البلد  نحن يف  وقال:  امل�صائل،  من 
وعدم التوا�صل مع اإخوتنا يف بع�س املحافظات والتي جاءت نتيجة 
و�صع مت�صنج اأو غياب حقيقة اأو  ما�صابه ذلك وعندما بداأ التوا�صل 

انق�صعت كثري من الأمور عن طريق املودة والتوا�صل. 
وتابع : اإن العراق الآن يريد اأن يبني نف�صه ويتجاوز اأزمات املا�صي 
فعندما تكون هناك حماولة من العراق اأن ينفتح على الدول العربية 
والإ�صالمية وهذه املحاولت جادة وحماولت ر�صمية، على الإخوة 
اأن يقابلوا هذا النفتاح بانفتاح  اأي�صا يف الدول العربية الر�صمية 
ال�صيا�صية  التحركات  بع�س  �صاهدنا  املتاأخرة  الفرتة  ويف  مماثل، 
وعندما  وُت�صِمع  ت�صَمع  عندما  جيدة  هذه  تكون  طبعًا  والإقليمية 
تنقل لها الأمور ب�صكل وا�صح وتطلع هي بنف�صها على الأمور، ويف 
التوادد  من  يخ�صر  ل  وبالنتيجة  �صُتَبدل  القناعات  بع�س  اإن  هذا  
والتقارب احد، بل على العك�س فالكل �صيكون واحدا ومنت�صرا يف 
نهاية املطاف، وحث اجلميع على بذل املزيد من التوا�صل والنفتاح 
بني الدول الإقليمية والإ�صالمية والعربية ودول اجلوار وعلى اأعلى 
هناك  ويكون  امل�صاكل  من  كبرية  جمموعة  تذوب  حتى  امل�صتويات 

روح التوادد واملوا�صلة بني جميع الإخوة الأعزاء . 
وحتدث �صماحته عن الأمور الواقعية واحلقيقية عما تتناوله و�صائل 
وهذه  ال�صوت  بكامت  الغتيالت  م�صاألة  وهي  الأيام  هذه  الإعالم 

ظاهرة قد تكون قليلة لكنها خطرية يف الوقت نف�صه، وال�صبب يف 
واإمنا  عبثية  م�صاألة  لي�صت  فهي  كبري  خمطط  عن  تنم  اإنها  ذلك 
وتعر�س  ُيقتل.  اأن  يراد  الذي  الطرف  اختيار  فيها دقة يف  م�صاألة 
تربك  اأن  حتاول  قد  جهة  هناك  اأن  اإىل  ال�صايف  ال�صيد  �صماحة 
�صيطاين يف  بفكر  قد حتاول  وهناك جهة  فو�صى  الو�صع وحتدث 
الطريقة،  بهذه  لآخر  اأو   ل�صبب  معينة  عنا�صر  ترت�صد  اأن  �صبيل 

وهذه امل�صاألة قطعًا وراءها خمططات كبرية.
وطالب الإخوة الأعزاء يف الأجهزة الأمنية باأن ل يتعاملوا مع هذه 
املفردة على اإنها م�صاألة ب�صيطة واإمنا عليهم اأن يتعاملوا معها يف 
دقة متناهية، فعملية الغتيالت تريد اأن تنتقي كفاءات وعنا�صر 
معينة ثم ت�صتهدف هذه العنا�صر والكفاءات وقد يكون وراء هذه 
تعاماًل  امل�صاألة  هذه  مع  ُيتعامل  اأن  املهم  يكون!!  من  الغتيالت 

دقيقًا ومهنيًا من اجل الق�صاء عليها.
م�صكلة  اىل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تطرق  اآخر  �صياق  ويف 
ملعاجلة  الطبي  الن�صائي  الكادر  ب�صاأن  امل�صت�صفيات  يف  حقيقية 
تاأخذ مزيدا من الهتمام  اأن  امل�صاألة لبد  اإن هذه   : الن�صاء وقال 
منا خ�صو�صًا اإن بها جوانب �صرعية فاملراأة تكون اأرفق باملراأة يف 
جممل الق�صايا التي حتتاج اإىل طبيب، بيد اإن ثمة م�صاكل تثقيفية 
بع�س  يزج  ل  قد  النا�س  من  فكثري  والأخرى  الفينة  بني  تظهر 
وهناك  موروثة،  امل�صاألة  وهذه  التمري�س  مهنة  ملمار�صة  الأخوات 

طاقات موجودة واإنها مهنة نبيلة و�صريفة.
والقراءات مع احلفاظ  القناعات  يغريوا هذه  باأن  الإخوة  وطالب 
على كل ال�صوابط ال�صرعية، لكي ميالأوا غياب اجلانب التمري�صي 
الن�صائي يف م�صت�صفياتنا ب�صكل عام، خ�صو�صًا اإن هناك فتوًى تبني 
من  تعد  واإنها  والتمري�س  الطب  مهنة  يف  املراأة  انخراط  �صرورة 
"التمري�س  اإن  على  يوؤكد  الفتوى  هذه  ون�س  الكفائية.  الواجبات 
يف  يجدن  الالتي  من  ولبد  والن�صاء،  الرجال  على  كفائي  واجب 
اأنف�صهن املقدرة والكفاية لالنخراط يف هذا ال�صلك القيام بذلك 
مبا يوؤمن حاجة املجتمع اإىل املمر�صات، اإننا نحث الن�صاء املوؤمنات 
على ذلك مع التاأكيد على رعاية ال�صوابط ال�صرعية عند اأداء هذه 

املهمة ال�صامية".
رعاية  واىل  تثقيف  اإىل  حتتاج  امل�صاألة  هذه  اإن  �صماحته:  واأكد 
اجلانب ال�صرعي وعلى الإخوة يف اإدارة هذه امل�صت�صفيات اأن يوفروا 

هذا اجلانب للق�صاء على هذه امل�صكلة.
بزيارة  املتعلقة  النقاط  بع�س  ال�صايف  اأحمد  ال�صيد  �صماحة  وبني 

الأربعني واأوجزها مبا يلي:

زيارة  هي  واإمنا  املحلية  الزيارات  من  لي�صت  الأربعني  زيارة   -1
اأعدادا  لي�صت  الزيارات  امل�صاركة يف مثل هذه  عاملية والأعداد يف 
الزيارة  وهذه  الإعالم،  خالل  من  م�صاهدتها  وميكن  بها  مبالغا 
اأن  العزيزة  املحافظات  كل  على  لذلك  فقط  كربالء  بها  تعنى  ل 
تبذل ما بو�صعها لهذه الزيارة �صواء من اجلانب اخلدمي اأو جانب 
النقل وال�صحة .. النا�س على طول الطريق تبذل الطعام وتخدم 
الزائر .. اأما الأمور املتعلقة بالدولة مثال ً الآليات عند الدولة اأكرث 
الدوائر  وبح�صب  اجلهد  بهذا  تتكفل  اأن  فالبد  اأكرث  واإمكاناتها 
املخت�صة .. و�صفارات العراق لبد اأن ي�صهلوا اأمور الإخوة القادمني 
اأيام مو�صم الزيارة  اإن هذه الأيام  اإىل  من اخلارج .. واأن يلتفتوا 
اإن الأعداد لي�صت كما كانت تتحدد يف الأيام  اأن يالحظوا  ويجب 
ت�صهد مثل  العراق  ... فاحلدث كبري ول توجد مدينة يف  املا�صية 
تكون  اأن  فالبد   .. كربالء  اإىل  تدخل  التي  الهائلة  الأعداد  هذه 
اإىل  القادمة  الهائلة  الأعداد  هذه  مع  تتنا�صب  ا�صتعدادات  هناك 
اإىل  حتتاج  وقد  خا�صة  نظرة  اإىل  حتتاج  امل�صاألة  وهذه  الزيارة 
ت�صريع خا�س يتنا�صب مع هول وعظمة هذه الزيارة، فاملطلوب من 

اجلميع اأن يبذلوا جهودا ا�صتثنائية يف هذا املجال.
2- يف هذه الأيام لبد اأن ي�صتقبل الزائر ا�صتقبال جيدا ول يحق 
 .. الزائر  جميء  من  يتذمر  اأن  احلدودية  املخافر  يف  موجود  ملن 
فاأنت رجل يف مو�صع معني عليك اأن ت�صتقبل الزائر وان ل تتعر�س 
عنا�صر  هناك  تكون  اأن  ومتنى   .. للبلد  جيدة  �صمعة  وتعطي  له 
اإىل  ي�صل  اأن  اإىل  الالزمة  الت�صهيالت  له  وتقدم  الزائر  ت�صتقبل 

مدينة كربالء املقد�صة ويغادرها ب�صالم ..
الكيلومرتات  هذه  ومي�صي  للزيارة  يتوفق  عندما  الإن�صان   -3
الطويلة فاإن هذه فر�صة لالإخوة ملراجعة النف�س وعليه اأن ي�صتغلها 
.. فهو يق�صد احل�صني ) عليه ال�صالم( .. وعندما يجتمع ثلة من 
الإخوة يف الطريق عليهم اأن ي�صتفيدوا من قراءة القراآن والدعاء 
الل�صان وجتديد  اأوقاتها وتهذيب  اأداء ال�صالة يف  واملحافظة على 
الوقت  وا�صتغالل  النف�س  التوبة ومراجعة  تعاىل يف  العهد مع اهلل 
اأف�صل ا�صتغالل حتى يقتنع اجلميع با�صتثمار امل�صي واملعاودة عليه 

يف ال�صنة القادمة..
ويف اخلتام اأكد �صماحته اإن طريق احل�صني ) عليه ال�صالم( طريق 
مبارك وان على الزائر اأن يتعود على ثقافة ا�صتغالل الوقت ل اأن 
يق�صيه يف النوم اأو املزاح اأو الت�صامح ببع�س الواجبات حتى عندما 
اآتي اإىل احل�صني )عليه ال�صالم( ا�صعر بداخلي اإنني حققت �صيئًا 

ما.

تقرير عن �سالة �جلمعة يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف باإمامة �ل�سيد �حمد �ل�سايف  ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا يف  9 / �سفر �خلري/  1432 هـ �ملو�فق 1/14  / 2011م

السيد أمحد الصايف يدعو إىل إقامة عالقات طيبة ومتكافئة مع دول اجلوار ويطالب األجهزة 
األمنية بالقضاء على اغتياالت  كامت الصوت

على  كفائي  و�جب  "�لتمري�ص 
�لرجال و�لن�ساء، ولبد من �لالتي 
يجدن يف �أنف�سهن �ملقدرة و�لكفاية 

لالنخر�ط يف هذ� �ل�سلك �لقيام 
بذلك مبا يوؤمن حاجة �ملجتمع �إىل 

�ملمر�سات، �إننا نحث �لن�ساء �ملوؤمنات 
على ذلك مع �لتاأكيد على رعاية 

�ل�سو�بط �ل�سرعية عند �أد�ء هذه 
�ملهمة �ل�سامية"
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اإنها لفر�صة يف ال�صابع من �صهر �صفر اخلري من 
هذه ال�صنة وهي ذكرى ا�صت�صهاد الإمام احل�صن 
مالمح  ن�صتذكر  ال�صالم(،لأن  املجتبى)عليه 
وحماولة  لالإمام،  العظيمة  ال�صخ�صية  هذه 
الرتقاء  اجل  من  وقد�صها  في�صها  من  النهل 
اإىل  الدنيا،  احلياة  يف  و�صريتنا  �صلوكنا  يف 
ندعي  ونحن  خا�صة  واحلق،  ال�صدق  مقامات 
حيث  ال�صالم(  )عليهم  البيت  لأهل  الولية 
الروحية  والرتبية  الإلهي  الإعداد  ب�صمات  اإن 
والفكرية يف اأ�صمى مراتبها قد حظي بها الإمام 
احل�صن)عليه ال�صالم( من لدن جده )�صلى اهلل 
عليه واله و�صلم( واأبيه واأمه )عليهما ال�صالم( 
معامل  يف  الرتبية  تلك  اآثار  وا�صحة  وبدت 
والجتماعية،  والعبادية  القيادية  �صخ�صيته 
فنجد يف عبادات الإمام )عليه ال�صالم( ذلك 
مما  تعاىل  باهلل  الروحي  واللت�صاق  الن�صداد 
جعله يذوب بذاته وروحه وعقله وقلبه يف ذات 
انه حينما كان  ال�صرية  وتنقل كتب  تعاىل،  اهلل 
ملا  وذلك  لونه،  وي�صفر  مفا�صله  ترتعد  يتو�صاأ 
داخله  يف  ال�صالم(  )عليه  الإمام  يعي�صه  كان 
من ح�صور للعظمة الإلهية يف قلبه وتفاعله مع 
فيحج  والعناء  واجلهد  امل�صقة  ذلك..ون�صيانه 
وع�صرين  خم�صًا  احلرام  اهلل  بيت  اإىل  ما�صيًا 
�صنة، وقا�صم اهلل تعاىل ماله مرتني وقيل ثالث 
وهو  راأ�صه  يرفع  امل�صجد  بلغ  اإذا  وكان  مرات، 

يقول:
اأتاك  قد  حم�صن  يا   ، ببابك  �صيفك  )الهي 

ما  بجميل  عندي  ما  قبيح  عن  فتجاوز  امل�صيء 
عندك يا كرمي ( .

وكان اإذا ذكر املوت بكى، واإذا ذكر القرب بكى 
ي�صهق  اهلل  على  والعر�س  القيامة  ذكر  واإذا   ،
املعريف  اجلانب  ويف  منها،  عليه  ُيغ�صى  �صهقة 
مل  ال�صالم(  )عليه  احل�صن  فالإمام  والعلمي 
اأ�صكل  قد  اأمرًا  هناك  اإن  قط  التاريخ  يحدثنا 
عليه يف اأي باب من اأبواب العلم واملعرفة- كما 
هو �صاأن الأئمة - اأو انه تعذرت عليه الإجابة عن 
اأي �صوؤال �صئل عنه، اأو ا�صتف�صار، اأو اإ�صكال �صواء 
يف اأمر فكري اأو ت�صريعي اأو علمي .. ونذكر  هنا 
ال�صالم( حينما �صئل عن  جوابًا لالإمام )عليه 

ال�صيا�صة فاأجاب:
الأحياء،  وحقوق  اهلل،  حقوق  ترعى  اأن  هي   (
ما  فاأداء  اهلل،  حقوق  فاأما  الأموات،  وحقوق 
حقوق  واأما   .. نهى  عما  والجتناب  طلب، 
الأحياء، فهي اأن تقوم بواجبك نحو اإخوانك ول 
تتاأخر عن خدمة اأمتك .. وان تخل�س لويل الأمر 
ما اأخل�س لأمته .. وان ترفع عقريتك يف وجهه؛ 
حقوق  واأما  ال�صوي..  الطريق  عن  حاد  ما  اإذا 
الأموات، فهي اأن تذكر ميزاتهم وتتغا�صى عن 

م�صاوئهم فان لهم ربًا يحا�صبهم (.
وهذه نبذة من كمال عقله، ووفرة علمه، و�صعة 
منابعه  من  اأخذه  الذي  ال�صالم(  )عليه  فكره 

الأ�صيلة ال�صافية.
الأخالقي و�صفحه وجتاوزه عمن  واأما اجلانب 
كجده  ال�صمو  قمة  يف  كان  فقد  اإليه؛  اأ�صاء 

واأبيه  و�صلم(  واله  عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول 
�صيدة  الزهراء  واأمه  ال�صالم(  )عليه  الو�صي 

الن�صاء )عليها ال�صالم(.
معاوية  غذاهم  ممن  �صاميًا  اإن  يروى  ومما 
ابن اأبي �صفيان باحلقد على اآل البيت )عليهم 
ال�صالم( راأى الإمام ال�صبط راكبًا فجعل يلعنه 
عليه  يرد  ل  ال�صالم(  )عليه  احل�صن  والإمام 
)عليه  الإمام  عليه  اأقبل  الرجل،  فرغ  فلما   ،

ال�صالم( �صاحكًا وقال:
) اأيها ال�صيخ اأظنك غريبًا ولعلك �صبّهت .. فلو 
ولو  اأعطيناك،  �صاألتنا  ولو  اعتبناك،  ا�صتعتبتنا 
ا�صرت�صدنا اأر�صدناك، ولو ا�صتحملتنا حملناك، 
عريانًا  كنت  وان  اأ�صبعناك،  جائعًا  كنت  وان 
ك�صوناك، وان كنت حمتاجًا اأغنيناك، وان كنت 
اآويناك، واإن كانت لك حاجة ق�صيناها  طريدًا 
اإىل  وكنت �صيفنا  اإلينا،  لو حّركت رحلك  لك، 
وقت ارحتالك، كان اأعود عليك،لأن لنا مو�صعًا 

رحبًا وجاهًا عري�صاً  وماًل كثرياً  (.
فلما �صمع الرجل كالمه بكى ..ثم قال : 

اأعلم  ، اهلل  اأر�صه  انك خليفة اهلل يف  ا�صهد   (
اأبغ�س  واأبوك  اأنت  كنت   ، ر�صالته  يجعل  حيث 
خلق اهلل اإيل َّ، والآن اأنت واأبوك اأحب خلق اهلل 

اإيل ّ (.
ثم ا�صت�صافه الإمام )عليه ال�صالم( حتى وقت 
ومنهجه  وعقيدته  فكرته  تغريت  وقد   ، رحيله 

ومفاهيمه عن اأهل البيت )عليهم ال�صالم(.

اإلمامُ الحسن)عليه السالم( وشخصيته الربانية.. مدرسة متكاملة للعلم واألخالق

م�صتقاٌة من اخُلطبة الأوىل ل�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2011/1/7
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وعالقتها  الكوثر  �صورة  تف�صري  عن  �صائٍل  لربَّ 
على  ولالإجابة  ال�صالم  عليها  الزهراء  بفاطمة 
هذا ال�صوؤال لبد من تف�صري كلمة الكوثر وعالقتها 
بكلمة الأبرت اللتني جاءتا يف نف�س ال�صورة اأي �صورة 
الكرثة  من  وتعني  فوعل  وزن  على  الكوثر  الكوثر. 
اخلري  والكوثر  الكرثة  �صاأنه  من  الذي  ال�صيء  وهو 
الكثري و الإعطاء على وجهني اإعطاء متليك واإعطاء 
كاإعطاء  اإعطاء متليك  الكوثر  واإعطاء  غري متليك 
الأجر واأ�صله من )عطاـ   يعطي( اإذا تناول اأما كلمة 
و  الأبرت  اأ�صله من احلمار  والأبرت  املبغ�س  ال�صانئ 
هو مقطوع الذنب ويف حديث زياد اإنه خطب خطبته 
البرتاء لأنه مل يحمد اهلل فيها وكذلك عندما نهى 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله عن ال�صالة البرتاء 
والت�صليم  ال�صالة  اأثناء  اآله  ذكر  عدم  وهي  عليه 

فاألف �صالة وت�صليم على حممد واآل حممد . 
ويوؤكد  املعنى  ن�صف  على  يدلنا  النزول  و�صبب 
يف  ال�صورة  نزلت  قيل  وقد  مف�صرونا  اليه  ذهب  ما 
العا�س بن وائل ال�صهمي وذلك اأنه راأى ر�صول اهلل 
امل�صجد  من  يخرج  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى 
من  واأنا�س  وحتدثا  �صهم  بني  باب  عند  فالتقيا 
�صناديد قري�س جلو�س يف امل�صجد فلما دخل العا�س 
الأبرت  ذلك  قال  معه  تتحدث  كنت  الذي  من  قالوا 
اهلل  ر�صول  بن  اهلل  عبد  ذلك  قبل  تويف  قد  وكان 
خديجة  من  وهو  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى 
اأبرت ف�صمته قري�س  ابن  له  لي�س  وكانوا ي�صمون من 
عند موت ابنه اأبرت و �صنبورا عن ابن عبا�س، كما 

جاء يف تف�صري جممع البيان. 
ج20  )امليزان  يف  الطباطبائي  ال�صيد  ذكر  كما 
 ) �س370( بخ�صو�س تف�صري )اإِنَّ �َصاِنَئَك ُهَو اْلأَْبرَتُ
اجلملة  وظاهر  ن�صله  املنقطع  هو  الأبرت  وظاهر   ،
اإنها من قبيل ق�صر القلب ـ ان كرثة ذريته )�صلى 
بالكوثر  وحدها  املرادة  هي  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل 
و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  اأعَطيه  الذي 
يف  مراده  الذرية  وكرثة  الكثري،  اخلري  بها  واملراد 
�صمن اخلري الكثري، ولول ذلك لكان حتقيق الكالم 

( خاليًا عن الفائدة. ْبرَتُ بقوله: )اإِنَّ �َصاِنَئَك ُهَو اْلأَ
نزلت  اإمنا  ال�صورة  اإن  الروايات  ا�صتفا�صت  وقد 
فيمن عابه )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم ( بالبرت بعد 
ما مات ابناه القا�صم وعبد اهلل ، وبذلك يندفع ما 
عن  املنقطع  )اأبرت(  بقوله:  ال�صانئ  مراد  اإن  قيل: 
قومه اأو املنقطع عن اخلري، فرد اهلل عليه باأنه هو 
ا اأَْعَطْيَناَك(  املنقطع من كل خري. وملا يف قوله: )اإِنَّ
 ) و�صلم  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  عليه  المتنان  من 
جيء  بلفظ املتكلم مع الغري الدال على العظمة، وملا 
فيه من تطييب نف�صه ال�صريفة اأكدت اجلملة )باأن( 
وعرب بلفظ الإعطاء الظاهر يف التمليك واجلملة ل 
تخلو من دللة على اإن ولد فاطمة )عليها ال�صالم( 
ذريته )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(، وهذا يف نف�صه 
من مالحم القراآن الكرمي فقد كرث اهلل تعاىل ن�صله 
بعده كرثة ل يعادلهم فيها اأي ن�صل اآخر مع ما نزل 
املقاتل  من  جموعهم  واأفنى  النوائب  من  عليهم 

الذريعة.

لو سألوكاستفتاءات متنوعة
ال�صوؤاُل: هل يجوز للرجل لب�س �صاعة يف داخلها اأدوات 

من ذهب اأو �صريها ذهبي؟ وهل جتوز ال�صالة بها؟
دون  معها،  وال�صالة  الأوىل،  لب�س  يجوز  اجلواب: 

الثانية.
يومًا  �صي�صاهد  باأنه  اأحيانًا  املكلف  يجزم  ال�صوؤال: 
يجوز  فهل  الفيديو،  اأو  التلفاز  يف  حمرمة  لقطة  ما 

�صراوؤه؟
اجلواب: يلزمه عقاًل عدم اقتنائه.

الروبيان،  واأم  البحر،  �صرطان  اأكل  يحل  ال�صوؤال: هل 
والقواقع البحرية؟

اجلواب: ل يحل من حيوان البحر اإل ال�صمك الذي له 
فل�س، ومنه ما ي�صمى بـ )الروبيان(، واأما غري ال�صمك 
فال  له،  فل�س  ل  الذي  ال�صمك  وكذا   - كال�صرطان   -
يجوز اأكله، واهلل العامل، وبي�س ال�صمك يتبع ال�صمك، 
ال�صمك  وبي�س  اأكله،  حالل  املحلل  ال�صمك  فبي�س 

املحرم حرام اأكله.
ال�صوؤال: يحرم اجللو�س على مائدة فيها خمر اإذا ُعّد 
باملائدة؟ هل  املق�صود  امل�صلم من اجلال�صني، فما هو 
هي املجل�س الواحد ولو تعددت املوائد؟ اأو هي املائدة 
جاز  املائدتني  بني  فا�صل  ف�صل  لو  بحيث  الواحدة، 

اجللو�س؟
اجلواب: العربة بوحدة املائدة، علمًا اأن حرمة اجللو�س 
مبنّية  امل�صكرات  اأو  اخلمر  عليها  ي�صرب  مائدة  على 
املائدة  تلك  من  وال�صرب  الأكل  نعم  الحتياط،  على 

حرام على الأقوى.
ال�صوؤال: هل يجوز اأكل طعام حمّلل، مبخر ببخار حلم 

غري مذكى؟
اجلواب: ل يجوز، والطعام حمكوم بالنجا�صة ملالقاته 
املحكوم  اللحم  بخار  من  املجتمعة  املائية  لالأجزاء 

بالنجا�صة ح�صب الفر�س.
ال�صوؤال: اإذا كان نقل امل�صلم امليت اإىل بلدان اإ�صالمية 
يكلِّف كثريًا فهل يجوز دفنه مبدافن غري امل�صلمني من 

اأ�صحاب الديانات ال�صماوية الأخرى؟
اإّل مع  اجلواب: ل يجوز دفن امل�صلم يف مقابر الكفار 

النح�صار وال�صرورة الرافعة للتكليف.
وعلى  الكتابة،  اأوراق  ال�صجود على  يجوز  ال�صوؤال: هل 
املحارم الورقية ) الكلينك�س(، ونحن ل ندري من اأي 
ال�صجود  الأوىل مما ي�صح  مادة �صنعت، وهل مادتها 

عليه، اأم ل؟
اإّل  الورقية  املحارم  على  ال�صجود  يجوز  ل  اجلواب: 
اأنها �صنعت مما ي�صح ال�صجود عليه،  بعد التاأكد من 
م�صنوعًا  يكن  مل  اإذا  القرطا�س  على  ال�صجود  ويجوز 

من احلرير.

حق �لإخت�سا�ص :   حق لل�صخ�س بالن�صبة اىل �صيء مل 
يعرتف ال�صارع مبلكيته له، اأو مباليته.

�لدية :   مال يجب دفعه للمجني عليه، اأو لورثة املقتول.
رّد �ملظامل :   الت�صدق على الفقراء نيابة عن من له حّق 

مايل متعلق بذمة الدافع، ول ميكن الو�صول اإليه.
�لزو�ل :   حلظة بعد منت�صف النهار.

�ل�سبهة �ملفهومية :   عدم العلم بانطباق العنوان على 

امل�صداق اخلارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو  مل 
نعلم �صدق الغناء على �صوت خا�س، لعدم علمنا بحدود 

الغناء.
�ل�سبهة �مل�سد�قية :   اإذا علم املكلف معنى الغناء 

-مثاًل- و لكنه �صك يف  اإن هذا ال�صوت من اأفراد الغناء 
اأو لي�س من اأفراده ، فهذه تعد �صبهة م�صداقية. ول يحكم 

باحلرمة يف مثل هذه احلالة.

كيَف تثبُت �إن �لكوثَر هي 
فاطمة عليها �ل�سالم ؟

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

مصطلحاتٌ فقهيٌة 
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قال �هلل عز وجل يف كتابه �لعزيز: ) يا �أيها �لإن�سان �إنك كادٌح 
�إىل ربك كدحًا فمالقيه( �لن�سقاق- �آية: 6

ت�صاعدي  وب�صكل  نتحرك  اأن  علينا  يحتم  الأر�س  على  وجودنا  اإن 
للب�صرية واأن نكابد �صراعنا  نحو اهلل عز وجل املثل الأعلى املطلق 
والنفحة  الأر�س  اإىل  ي�صدنا  الذي  الطيني  تكويننا  بني  الداخلي 
عز  اهلل  حّمل  وقد  الروحية،  الكمالت  نحو  جتذبنا  التي  الإلهية 
قانون  والبناء احل�صاري مبقت�صى  الإعمار  م�صوؤولية  الإن�صان  وجل 
واإر�صاد  لهداية  والأئمة  الر�صل  الأنبياء  اأر�صل  ولهذا  ال�صتخالف، 
النا�س وبناء  املجتمعات وفقًا لقيم العزة واحلرية والكرامة والتي 
نادت بها جميع الأديان ال�صماوية، فالدين الإلهي يوجه الإن�صان دومًا 
كي ينت�صر على حفنة الرتاب املادية وينتزع ذاته من وحل الأنانية 
وحب الدنيا لريتقي نحو الكمال املطلق يف حراك نوعي ي�صفه اهلل 
عز وجل باملكابدة، وحينما يفقد املجتمع خوا�صه احل�صارية املمثلة 
بهذه القيم ومتوت حركته فاإنه ينحدر نحو الرذيلة والف�صاد ويعي�س 
كما  كالبهائم  وي�صربون  ياأكلون  املعا�صية  الغريزية  اأفراده همومهم 
يقول اهلل عز وجل )يتمتعون وياأكلون كما تاأكل الأنعام( حممد: اآية 
الر�صالية  م�صوؤولياتهم  عن  ويتخلون  العليا،  اأهدافهم  فين�صون   ،12
وي�صرتخ�صون  ومنهاجه  اهلل  اأحكام  ويعطلون  ال�صرعية  وتكاليفهم 
قيم العزة والكرامة فيتذللون من اأجل معائ�صهم واأرزاقهم ويتملقون 
الطواغيت واحلكام فيت�صربلون كاأمة وجمتمع يف حالة من الوثنية 
الباطنية حيث الن�صالخ الالواعي عن ربهم، عن ولئهم احلقيقي 
ظاملة،  حيوانية  مبتذلة،  ممار�صات  الوثنية  هذا  من  وتنطلق  هلل، 
وهذا  الإ�صالم،  قبل  ما  وجاهلية  الغاب  ع�صر  اإىل  الإن�صان  تعيد 
يعني �صقوطًا ح�صاريًا وانحرافًا عقائديًا يدفع الدعاة، القادة، اأهل 

الإميان لتقوميه واإعادته اإىل اجلادة.
الإمام )احل�صني(، جمتمع حاد عن  املجتمع عا�صره  فنموذج هذا 
احلق وغرق يف الف�صاد والنحطاط فانطلق �صالم اهلل عليه بحركته 
النه�صوية اإىل كربالء لإ�صالح الأمة واإقامة حكم اهلل العادل، وبعد 
ا�صت�صهاده عليه ال�صالم يف معركة الطف كان لل�صيدة )زينب( دور 
اإعالمي رائد يف امل�صرية املباركة اإذ قادت قافلة الإباء بقوة ورباطة 
يف  �صت�صعها  التي  امل�صريية  للمواجهة  املرتب�س  وبا�صتعداد  جاأ�س 
قلب الأحداث واملخطط �صمن ا�صرتاتيجية اإلهية حكيمة ت�صتهدف 
اأن عاث يزيد يف�صد  الإ�صالمية من النقرا�س بعد  ال�صريعة  حفظ 

فيها حتى الطغيان واجلور.
قد  خانعًا  ذلياًل  ال�صالل،  يف  غارقًا  اآنذاك  الكويف  املجتمع  كان 
ففرط  وال�صكون  الدعة  حياة  يف  رغبة  الطاغوت  لإرادة  ا�صت�صلم 
بكرامته وعزته.. ف�صوطت �صمريه املرتاخي امراأة ثكلى ل نا�صر لها 
اأمام الطاغية  اأولدها، ع�صريتها ووقفت  ول معني قد ُقتل اأخوتها، 
يزيد حتاجج وتقارع حجة بحجة، دليال بدليل ثابتة، را�صخة، فقد 
متنطقت مبنطق القراآن وت�صلحت بلغة النبوة والإميان فا�صتطاعت 
الراأي  وتوؤلب  جذرية  �صعقة  وت�صعقه  امليت  املجتمع  ت�صتفز  اأن 
العام على ال�صلطة الظاملة، وقد قال فيها ب�صر بن خزمي الأ�صدي: 
)ونظرت اإىل زينب بنت علي عليه ال�صالم يومئذ فلم اأر خفرة اأنطق 
منها كاأنها تفرغ عن ل�صان اأمري املوؤمنني، وقد اأوماأت اإىل النا�س اأن 

ا�صكتوا فارتدت الأنفا�س و�صكنت الأجرا�س(.
اإنها �صالبة نادرة لمراأة ا�صتثنائية قررت اأن ت�صقط نظامًا �صيا�صيًا 
دخلت  فقد  الف�صيحة،  وعار  الهزمية  ُمّر  ال�صلطة  وتذيق  منحرفًا 
ا�صتاأذنته يف  ول  اإليه  التفتت  قاتل فما  واأ�صر�س  اأكرب م�صتكرب  على 
الهامة،  مرفوعة  وهي  وا�صتحقرته  وا�صتنكرته  اأهملته  بل  اجللو�س 
ترعى  بالأ�صفاد  بلد وهي مقيدة  اإىل  بلد  وتقاد من  ثابتة اجلنان، 
نعيم  وجل  عز  اهلل  �صاكرة  احلق  طريق  يف  ومت�صي  ال�صبايا  قافلة 

بالئه وعظيم م�صابه.
نحن  منها  ن�صتلهم  ماذا  والكرامة  بالعزة  الناطقة  امل�صاهد  هذه 
جديدًا  حتديًا  فينا  يوقد  كنموذج  ونقتديها  حذوها  لنحذو  الن�صاء 
اأمام اأنف�صنا.. ما هي العرب والدرو�س التي نحتاجها كن�صاء يف هذا 
اأن تناهبتنا ملذات الدنيا، هموم املعا�س، حياة الهداأة  الزمن بعد 
وال�صرتخاء، فان�صلبت اإرادتنا وعجزنا عن اتخاذ قرار �صجاع، قرار 
تهيمن  الداخلية  اأ�صنامنا  مازالت  جمتمعنا،  وتغيري  الذات  تغيري 
وعينا،  وغاب  فغبنا  الدفينة،  نوازعنا  ت�صتحوذ  م�صاعرنا،  على 
جماهدة  دون  والأهواء  بالأنانيات  نتلوث  الدنيا  وحل  يف  وانغمرنا 

للذات ومواجهة للواقع الراكد.
فالقرار الزينبي مل ياأِت وليد حلظة انفعال اإمنا هو خطة مدرو�صة 
ذات منهج ر�صايل قائم على مقومات هامة ميكن قراءتها ب�صيء من 

الوعي والتدبر، وهي:
1-  حينما خرجت ال�صيدة زينب مع اإمامها واأخيها احل�صني كانت 
الطريق لرحلتها اجلهادية،  ا�صتاأذنت زوجها عبد اهلل ومهدت  قد 
م�صريتها  يف  املكلفة  اإليه  تنتبه  اأن  ينبغي  �صرعي  موقف  وهذا 

الر�صالية.
2-  اجلانب العبادي كان ي�صكل حمطة هامة يف �صخ�صية ال�صيدة 
وقودًا  النافلة  هذه  باعتبار  وتتهجد  الليل  �صالة  تقيم  فهي  زينب، 
فقد  وال�صرب،  ال�صجاعة  تهبها  كونية  وطاقة  العظيمة،  لروحها 
حر�صت على �صالة الليل وهي يف ذروة الفاجعة فقد �صلتها يف ليلة 
احلادي ع�صر من حمرم وهي جال�صة، وقد خاطبها الإمام احل�صني 
من  تن�صيني  )ل  قائاًل  حمرم  من  العا�صر  ليلة  يف  ال�صالم(  )عليه 
نافلة الليل( هذا يعني اإن للقرب الإلهي دفقا معنويا وجذبة قد�صية 

ت�صمو بالإن�صان كي يتجرد عن حب الذات والأهل والولد ويذوب يف 
حب اهلل حتى الفناء.

بثقافة  تتح�صن  اأن  عليها  الداعية  فاملراأة  واملنطق،  اللغة    -3
واملرتددين  ال�صالني  ملحاججة  يوؤهلها  وفكر  ومنطق  اإ�صالمية 
باإقامة حكم  اإل  تاأتي  ل  الب�صرية  �صعادة  باأن  لإقناعهم  واملت�صككني 

اهلل العادل.
واقع  ياأِت من  زينب مل  ال�صيدة  انطالق  الزمان،  اإمام  4-  معرفة 
وم�صوؤوليتها  ال�صرعي  تكليفها  هو  اإمنا  الدم  ورابطة  الرحم  �صلة 
الر�صالية اجتاه اإمامها  يف اإ�صرام �صعلة النه�صة يف جمتمع ان�صلخ 

عن دينه.
املفاهيم  ت�صتوعب  اأن  املراأة  على  ينبغي  الواعي،  احلراك    -5
الإ�صالمية من منظور اإلهي حتى تتحرك عن قناعة ويقني فتعرف 
التي  الربانية  واملعايري  املقايي�س  �صمن  والن�صر  الهزمية  معنى 

تختلف عن منطق املاديني.
6-  العزة والكرامة، ترويج ثقافة العزة والكرامة بني ن�صاء الإ�صالم، 
اأن�صاف  ترف�س  واخلنوع،  الذل  تاأبى  الكرمية،  العزيزة،  فاملراأة 
نحو  با�صتمرار  جتنح  اإنها  اأهدافها،  متيع  ل  تتنازل،  ل  احللول، 
الكمال، هذه املراأة ت�صخ�س بنوازعها نحو اهلل عز وجل، فالنفحة 
الإلهية جتذبها يف حراك �صاعد نحو اهلل، نحو املثل الأعلى املطلق.

7-  الإميان بالن�صر، عندما نوؤمن اأن من ين�صر دين اهلل فاإن اهلل 
جمتمعاتنا  نه�س  الذي  الفكري  فالغزو  �صين�صره،  حتمًا  وجل  عز 
اأن  يجب  بل  والهزمية،  بالإحباط  ي�صعرنا  ل  اأن  ينبغي  الإ�صالمية 
نتيقن اأن امل�صتقبل لدين اهلل واأن انت�صار احلق والعدل هو م�صري 
امل�صت�صعفني الذين جاهدوا امل�صتكربين والطواغيت طوال امل�صرية، 
التاريخ،  مّر  على  وامل�صلحني  الثوار  لكل  يتحقق  الذي  الوعد  وهو 
فعليِك اأن تكوين واثقة من حتقيق اأهدافك الكربى كما وثقت زينب 

من انت�صار الدم على ال�صيف.
عليهما  املوؤمنني  اأمري  بنت  زينب  ال�صيدة  زرعتها  املفاهيم  هذه 
وحركات  الثورات  نريان  الأقطار  يف  فاأججت  الأمة  يف  ال�صالم 
الغفلة  غبار  عينيها  عن  ونف�صت  �صباتها  من  فا�صتيقظت  التحرير 

واجلمود.

�ل�سيدة زينُب )عليها �ل�سالم( و�لقر�ُر �ل�سجاع
خولة �لقزويني
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موجز انباء الوكاالت

واسط ترسل قوة أمنية لكربالء
 تعزيزا إلجراءاتها األمنية خالل زيارة األربعين

هيئة االعالم
 تعد آلية الستيراد أجهزة االتصاالت في العراق

قائممقام قضاء الهندية :
التصميم الجديد جاء لخدمة االهالي

امريها يف  م�صاركة  ر�صميا  تعلن  • الكويت 
قمة بغداد العربية القادمة.  

 وكالة ال�صحافة امل�صتقلة.

موؤهلة  �صركة  من45  اكرث  النفط:  • وزير 
جلولة الرتاخي�س الثالثة.

وكالة اور الخبارية.

للبعثات  رئي�صًا  مهامه  يت�صلم  العراق   •
املتحدة  المم  مكتب  لدى  الدائمة  العربية 

يف جنيف.
 ممثلية جمهورية العراق – جنيف.

• وفقاً  لأ�صهِر ال�صحف ال�صويدية: العراق 
يف مقّدمة الدول الأ�صرع منوًا عام 2011 

رئي�س جمعية الأكادمييني العراقيني  يف ال�صويد.

عالوي  اإياد  العراقية  القائمة  رئي�س   •
جناد  احمدي  الرئي�س  من  دعوة  يتلقى 

لزيارة ايران .
 وكالة ال�صحافة امل�صتقلة.

• جلنة الهجرة واملهجرين:ثالثمائة ارملة 
دياىل.  يف  المية  ملحو  دورات  يجتزن 
ال�صومرية نيوز.

بنك"  لـ"اي�س  فرعني  فتح  على  • املوافقة 
الرتكي بالعراق .

�صبكة هذا اليوم لالأخبار.

من  فوجا  اإر�صالها  عن  وا�صط   �صرطة  قيادة  اأعلنْت 
الإجراءات  لتعزيز  كربالء  حمافظة  اإىل  الطوارئ 
�صرطة  قائد  وقال  الأربعني.  بزيارة  اخلا�صة  الأمنية 
"قيادة �صرطة  اإن  الهادي  اللواء ح�صني عبد  املحافظة، 
اإىل  الطوارئ  قوة  من  فوج  باإر�صال  �صاهمت  وا�صط 
اخلا�صة  الأمنية  الإجراءات  لتعزيز  كربالء  حمافظة 

بزيارة الأربعني".

واأ�صاف عبد الهادي اإن "الفوج �صيكون حتت اإمرة قيادة 
�صرطة كربالء، لتنفيذ ما يوكل اإليه من مهام"، موؤكدا 
اإن وجود هذه القوة خارج حمافظة وا�صط "لن يوؤثر على 
راحة  مراعاة  فيها  مت  التي  الأمنية  املحافظة  اخلطة 
يف  عليهم  ال�صغط  وعدم  ال�صرطة  اأفراد  من  املنت�صبني 

الواجبات مما يربك عملهم".

للح�صول  جديدة  اآلية  والت�صالت  الإعالم  هيئة  اأعدْت 
وقال  العراق.  يف  الت�صالت  اأجهزة  ل�صترياد  ت�صريح  على 
والت�صالت  الإعالم  اإن"هيئة  الهيئة  يف  م�صوؤول  م�صدر 
الرتاخي�س  اإ�صدار  عن  ح�صرًا  امل�صوؤولة  اجلهة  باعتبارها 
الرتددات،فقد  ومنح  بالعراق،  الت�صالت  اأجهزة  ل�صتخدام 
لأجهزة  النوعية  واملطابقة  للموافقة  جديدة  اآلية  اأعدت 
املوا�صفات  حتديد  الإجراءات  ت�صمل  الت�صالت،حيث 
الراغبة   اجلهة  قبل  من  طلب  وتقدمي  املطلوبة،  القيا�صية 
للح�صول على  اأو ل�صلكية  �صلكية  ات�صالت  اأجهزة  با�صترياد 
ت�صريح ل�صتريادها." واأ�صاف اإن" الت�صريح املوؤقت يتطلب 
اأن تكون اجلهة الراغبة با�صترياد اأجهزة الت�صالت ال�صلكية 

ولديها  ال�صركات  م�صجل  لدى  ر�صميًا  م�صجلة  والال�صلكية 
عالمة جتارية م�صجلة لدى دائرة م�صجل العالمات التجارية 
براءة  بكتاب  الهيئة  تزويد  مع  واملعادن  ال�صناعة  وزارة  يف 
ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب،وطلب خطي للح�صول على 
ت�صريح موؤقت ل�صترياد نوعية حمددة من اأجهزة الت�صالت 
امل�صدر:"يتطلب  الأوىل." وتابع  للمرة  للعراق  توريدها   يتم 
والوحدات  لالأجهزة  و�صفًا  يت�صمن  اأن  اي�صا  الت�صريح 
وجميع  الطراز  ورقم  التجاري  ال�صم  اإي�صاح  مع  امل�صاحبة 
بتلك  اخلا�صة  و)الكاتالوكات(  التف�صيلية  الفنية  البيانات 
الأجهزة وخ�صائ�س الربط مع ال�صبكات العامة لالت�صالت 

وباللغتني العربية والنكليزية .

عقدْت يف ق�صاء الهندية مبحافظة كربالء ندوة تعريفية 
الأ�صا�صي  الت�صميم  حتديث  م�صروع  حول  وتو�صيحية 
العري�صة  اخلطوط  لتو�صيح  الهندية  ق�صاء  ملركز 

وجهات  ملعرفة  املواطنني  اآراء  وا�صتطالع  للم�صروع 
نظرهم ومقرتحاتهم التي ت�صب يف م�صلحة الت�صميم 

لالرتقاء به نحو الأح�صن .

جناحها  الدولية   الأحمر  ال�صليب  منظمة  اكدْت 
موؤخرا يف الك�صف عن م�صري املئات من العراقيني 
ـ  العراقية  احلرب  منذ  املفقودين  والإيرانيني 
ع�صرات  عن  البحث  ا�صتمرار  موؤكدة   ، الإيرانية 
الآلف من املفقودين الآخرين. واو�صحت يف بيان 
اجتماعًا  انهوا  واإيران  العراق  عن  ممثلني  ان  لها 
اللجنة  رعاية  امل�صتوى عقد يف طهران حتت  رفيع 
الدولية لل�صليب الأحمر يف 9 و10 من كانون الثاين 

اجلاري �صمن اإطار عمل اللجنة الثالثية التي ت�صم 
الأحمر،  لل�صليب  الدولية  واللجنة  والعراق  اإيران 
الأ�صخا�س  م�صري  عن  الك�صف  مت  انه  م�صيفة 
رفات  ت�صليم  على  التفاق  اإىل  اإ�صافة   ، املفقودين 
عملية  بت�صريع  اأنف�صهم  الأع�صاء  واإلزام  ب�صرية 
البحث امل�صرتك لك�صف م�صري املفقودين لأ�صباب 

ترتبط باحلرب العراقية ـ الإيرانية.

الكشف عن مصير المئات من مفقودي الحرب العراقية ـ اإليرانية

جملة األحرار االسبوعية  /  صفر اخلري / 1432هـ

8



اأحيا اأكرث من مليوين زائر من حمبي اأهل البيت )عليهم 
ال�صالم( ذكرى ا�صت�صهاد زيد ابن الإمام علي ال�صجاد 
زيد  مزار  يف  �صفر  من  الثالث  يف  ال�صالم(؛  )عليهما 
ال�صهيد حيث بداأ توافد املحبني واملوالني منذ الأول من 
�صهر �صفر ولغاية الرابع منه و�صط اإطار امني وخدمي 
توافدا  التي �صهدت يف عامها هذا  الزيارة  تكلل بنجاح 
واملقروءة  منها  )املرئية  املحطات  ملختلف  اإعالميا 
الزيارة  حجم  على  الأ�صواء  �صلطت  والتي  وال�صمعية( 
من  يلزم  ما  لتهيئة  للمزار  اخلا�صة  الأمانة  وا�صتنفار 

اأمور لنجاح الزيارة..
وقال ال�صيخ )قا�صم احل�صناوي( اأمني خا�س مزار زيد 
الزيارة  "ان  )الأحرار(  لـ  خ�صه  ت�صريح  يف  ال�صهيد 
خدمة  بجهود  بالنجاح  وتكللت  زائر  مليوين  تعدت  
املزار واجلهات الأمنية والرقابية"، م�صيفا اإن "الزيارة 
املقد�صة،  العتبات  منت�صبي  من  العديد  اإقبال  �صهدت 
من  وكذلك  املقد�صتني  واحل�صينية  العلوية  العتبة  من 
ميثم  ومزار  الغربي  احلمزة  كمزار  ال�صيعية  املزارات 

التمار لإبداء اخلدمة ومعاونة َخدمة املزار الأمر الذي 
ال�صيعية  واملزارات  املقد�صة  العتبات  منت�صبي  اإن  يوؤكد 
�صعائره  اإبراز  على  والتوا�صل  املذهب  ِخدمة  همهم 

الدينية واإحياء منا�صباته �صنويا"..
فيما بنّي )اإح�صان العميدي( الناطق الإعالمي يف املزار 

امل�صرف اإثر ت�صاوؤلت الزوار عن تاأخر مزار زيد ال�صهيد 
جملة  هنالك  "اإن  بالإعمار  عليه(  تعاىل  اهلل  )ر�صوان 
من امل�صاريع امل�صتقبلية منها تو�صعة احلرم وبناء من�صاآت 
"هنالك  اإن  موؤكدا  م�صقفة"  ا�صرتاحة  واأروقة  �صحية 
للمزارات  بابل  حمافظة  جمل�س  من  معدة  ميزانية 
عليه(  تعاىل  اهلل  )ر�صوان  زيد  ملزار  و�صيكون  ال�صيعية 
الن�صبة الكبرية من هذه التخ�صي�صات املالية تاأمل منها 
امل�صاريع  من  بالعديد  �صروعها  للمزار  اخلا�صة  الأمانة 

التي ت�صب يف املزار وزائره الكرام"..
اىل ذلك طالب الزائرون بتح�صني اأو�صاع املزار والعمل 
اأكرث ت�صع احل�صود املليونية التي وفدت  على فتح منافذ 
تعاىل  اهلل  )ر�صوان  زيد  ا�صت�صهاد  ذكرى  لإحياء 
اخلدمات  نق�س  من  منهم  البع�س  �صكا  كما  عليه(، 
العامة  الأمانة  على  املفرو�س  من  التي  الإمكانات  وقلة 
توفريها  على  تعمل  اأن  العراق  يف  ال�صيعية  للمزارات 

خالل الزيارات املليونية..
املحافظة  مركز  عن  النائية  املدينة  اأهايل  رحب  فيما 
عليه(  اهلل  )ر�صوان  زيد  ال�صهيد  مزار  فيها  يقع  والتي 
باحل�صود الغفرية فاحتني اأبواب بيوتهم على م�صراعيها 

يفا للوافدين ..      م�صِ

تقرير: ح�سني �لنعمة

حشود غفيرة من الزائرين
يحيون ذكرى استشهاد زيد بن علي وسط أجواء أمنية وخدمية مكثفة
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زار وفد �صم 50 ع�صوا برملانيا برئا�صة رئي�س جمل�س 
احل�صينية  العتبة  النجيفي  اأ�صامة  ال�صيد  النواب 
املقد�صة والتقى اأمينها العام �صماحة ال�صيخ عبد املهدي 
الكربالئي ، الذي طالب يف كلمة القاها بالوفد الزائر 
جمل�س النواب اجلديد بان ينه�س بدوره بفعالية اكرث 
لتحقيق اآمال وطموحات ابناء ال�صعب العراقي، مبينا 
عن  تعبري  هو  الت�صريعية  املقاعد  اىل  و�صولهم  " ان 
املهمة  هذه  على  وا�صتئمانهم  ال�صعب  هذا  ابناء  ثقة 
اع�صاء جمل�س  " م�صوؤولية  قائال  �صماحته  وا�صاف   ،
ان  جميعا  لنا  ولبد  ووطنية  دينية  م�صوؤولية  النواب 
�صن�صاأل  القيامة  يوم  يف  امل�صوؤوليتني،  هاتني  ن�صت�صعر 
ر�صول  قال  الراعي  موقع  يتوىل  من  خ�صو�صا  جميعا 
وكلكم  راع  كلكم  و�صلم(:  واله  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل 
القيامة  يوم  اننا  ذلك  فمعنى   ، رعيته  عن  م�صوؤول 
حقها  المانة  لهذه  واعطينا  قدمنا  عما  �صن�صاأل 
فيجب  العراقي  ال�صعب  بابناء  تتعلق  انها  خ�صو�صا 
جاهدين  ن�صعى  وان  حقها  امل�صوؤولية  هذه  نعطي  ان 
لتحقيق م�صالح وحقوق ابناء هذا ال�صعب جميعا مع 
قطع النظر عن انتمائهم الديني او املذهبي او القومي 

فاأنهم جميعا ابناء هذا البلد وال�صعب الواحد".
املقد�صة  للعتبة احل�صينية  العام  المني  �صماحة  وتابع 
" نحن بحاجة لن ندعم م�صرية العملية الدميقراطية 
من  ال  ليتاأتى  امل�صرية  هذه  وتعزيز  ودعم  بالعراق 
بهذه  العراقي  �صعبنا  ابناء  من  ثقة  وجود  خالل 

امل�صرية".
من جانبه قال ال�صيد ا�صامة النجيفي رئي�س الربملان 
املقد�صة،  كربالء  مدينة  بزيارة  "ت�صرفنا  العراقي، 

لكل  امن  مبثابة  يعترب  مقد�س  مكان  من  نتكلم  نحن 
على  نوؤكد  ونحن  كبرية  م�صوؤولية  منا  ويتطلب  العامل 
الإمام احل�صني )عليه  به  نادى  الذي  ال�صالح  منهج 
ال�صالم( وا�صت�صهد من اجله فيجب ان ي�صود منهجه 
الكبرية  لالمانة  حتمل  هنالك  يكون  ان  ويجب  البلد 
يكون  ان  ويجب  العراقي  ال�صعب  اإيانا  اولها  التي 
بحاجة  حاليا  والبلد  المانة  هذه  يوازي  عمل  هناك 

اىل كل جهد".
ال�صابق  النواب  جمل�س  ان  اوؤكد   " النجيفي  وتابع 
ال�صراع  من  نوع  فيه  كان  والبلد  كبرية  بازمات  مر 
لكننا  املطلوب،  العمل  له  يتح  فلم  والمني  ال�صيا�صي 
كثري  فيها  يكون  ان  ممكن  جديدة  حقبة  نبداأ  الن 
بني  والوحدة  والخوة  واملحبة  التعاون  اوا�صر  من 

العراقيني ونتجاوز كل العناوين الفرعية ونتكلم حول 
عنوان واحد هو عنوان العراق.

بواجبنا  " �صوف نقوم  النواب  وا�صاف رئي�س جمل�س 
املجل�س  وليدة  هي  التي  احلكومة  وجتاه  ال�صعب  جتاه 
العراقي،  الو�صع  ا�صالح  �صبيل  يف  معها  ونتعاون 
جمل�س النواب لديه مهمات اخرى وهي مهمة الت�صريع 
مع  توا�صال  تتطلب  املهمات  وهذه  الرقابة  ومهمة 
وخ�صو�صا  والر�صاد  الن�صح  اىل  وال�صتماع  النا�س 
العلى  الديني  املرجع  ك�صماحة  العظام  املراجع  من 
العلماء  جميع  ومن  ال�صي�صتاين  احل�صيني  علي  ال�صيد 
الذين يقومون بدور مهم يف تقومي وتر�صيد الداء يف 

هذا البلد".
على  العزم  عقد  النواب  جمل�س  " ان  النجيفي  واكد 
البلد  م�صكالت  ومعاجلة  المور  من  ماف�صد  ا�صالح 
ومكافحة الف�صاد واعطاء احلرية للنا�س مبا ي�صتحقون 
مبا اوجبه الدين احلنيف والد�صتور واوجبته العراف 

والتقاليد املن�صبطة".
م�صريا بالقول اىل ان هنالك حريات لبد ان حترتم 
عليها  يحافظ  ان  لبد  واموال  حتقن  ان  لبد  ودماء 
وحدودا ومعامل للبلد لبد ان تقام، فالبلد بحاجة اىل 
تثبيت الهوية وال�صيادة كي نكون بلدا واحدا له �صوت 
واحد واداء واحد متقارب ومتعاون ، ونوؤكد اليوم هذا 
هذا  يف  العراقي  لل�صعب  نقطعه  الذي  والعهد  املنهج 
من  العراق  انقاذ  على  �صنعمل  باننا  ال�صريف  املكان 
كل الزمات وا�صالح ماف�صد من المور و�صن�صرب بيد 
من حديد اأي �صخ�س فا�صد من اأية جهة كانت وندافع 

عن حقوق البلد والنا�س".

وفٌد برلمانيٌّ برئاسة النجيفي..
 يزور العتبة الحسينية المقدسة ويلتقي أمينها العام 
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زاَر وفد �صم م�صوؤويل العالقات العامة يف العتبات 
العتبة   ، والعبا�صية  والكاظمية  العلوية  املقد�صة 
للعتبة  العام  المني  والتقى  املقد�صة  احل�صينية 
املطهرة �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي على 
قاعة دار ال�صيافة يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف. 
وقال �صماحته خالل اللقاء "  ان العالقات العامة 
باعتبارها  املقد�صة  للعتبات  املهمة  الواجهة  متثل 
وال�صخ�صيات  الوفود  تنظيم  عن  امل�صوؤولة  اجلهة 
من  يظهر  والتي  املقد�صة  العتبات  تق�صد  التي 
خاللها واجهة مايقدم من تعاون وخدمة، وا�صاف 
اإما  تتعامل  العتبات  اق�صام  بقية  ان  نالحظ   "
امل�صاريع  مع  تتعامل  او   مبا�صرة   الزائرين  مع 
اما  املقد�صة،  العتبات  تقدمها  التي  واخلدمات 
اجلهة  فهي  العامة  العالقات  ق�صم  يخ�س  فيما 
التي تتوىل ا�صتقبال ال�صيوف وال�صخ�صيات املهمة 
�صيوخ  او  الدين  علماء  او  احلكوميني  )امل�صوؤولني 
الع�صائر او الوفود القادمة من خارج العراق......( 
واكد   ، لهم  اخلدمات  وكافة  ال�صيافة  وتقدمي 
" ان تكون  �صماحة ال�صيخ الكربالئي على �صرورة 
هنالك بنى ا�صا�صية ومكمالت مهمة ملنت�صبي هذا 
الق�صم من اجل ان يعك�صوا هذه الواجهة على الوجه 
و�صرافة  قدا�صة  مع  يتنا�صب  الذي  والمت  الف�صل 

وتابع  املقد�صة"  العتبات  ميثلون  لنهم  العتبات، 
�صماحته "ناأمل من الخوة يف هذا الق�صم ان يبحثوا 
وي�صتق�صوا ماهي البنى ال�صا�صية واملقومات املهمة 
العالقات  ق�صم  يف  يعمل  الذي  الفرد  �صخ�صية  يف 
العامة ابتداء من رئي�س الق�صم اىل كافة املنت�صبني، 
اخرى  مبهام  ت�صطلع  العامة  "العالقات  ان  وبني 
وهي تنظيم العالقة والتن�صيق مع دوائر وموؤ�ص�صات 
الدولة مبا يوؤدي اىل حتقيق م�صالح العتبات وت�صهيل 
امورها �صواء كان يف جمال العمار والتطوير او يف 
جمال تلبية احتياجات العتبات املقد�صة، لفتا اىل 
ان " التعاون والتن�صيق بني اأق�صام العالقات العامة 
يف العتبات املقد�صة مهم جدا لن منبع الئمة واحد 
روح  هنالك  تكون  يجب  فلذلك  واحد،  ومنهجهم 

واحدة بحيث يرى ال�صيف الزائر للمراقد املقد�صة 
وال�صتقبال  ال�صيافة  مقومات  اف�صل  بان  ويلم�س 

والتعامل قد وجدها يف هذه املراقد"
ال�صهر�صتاين  الدين  جمال  ال�صيد  بني  جهته  من 
م�صوؤول ق�صم العالقات العامة يف العتبة احل�صينية 
العام  المني  ب�صماحة  اللقاء  خالل  " مت  املقد�صة 
للعتبة احل�صينية املقد�صة مناق�صة ال�صبل املطورة يف 
ا�صتقبال �صيوف العتبات املقد�صة وتوحيد ال�صفوف 
خلدمة زائري الئمة الطهار )عليهم ال�صالم( من 
ان   اىل  م�صريا  وال�صخ�صيات،  ال�صرائح  خمتلف 
لقاءات  هنالك  تكون  ان  ب�صرورة  ه  وجَّ �صماحته 
ان  ، لفتا اىل  املقد�صة  العتبات  العمل بني  لتكامل 
هذا الجتماع يعترب الجتماع الدوري الول للو�صول 
اىل الطريق الو�صع والق�صر لراحة الزائر الكرمي  

خا�صة الوفود القادمة من خارج البالد 
يف  العامة  العالقات  ق�صم  م�صوؤول  بني    ذلك  اىل 
يف  العالقات  ق�صم  ان  املقد�صة،  العلوية  العتبة 
كبري  ب�صكل  �صبقنا  قد  املقد�صة  احل�صينية  العتبة 
يكون  ان  يجب  الذي  الجتماع  هذا  يف  هنا  ونحن 
دوريا لكل �صهر يف احدى العتبات كي يكمل احدنا 
الآخر، وا�صاف: ان العمال التي قامت بها العتبات 
املقد�صة يف ال�صنني القليلة الأخرية و�صلت يف جمال 
العمار اكرث من ع�صرات ال�صنني يف املا�صي فلذلك 
يجب ان نحافظ على هذا التطور والجنازات التي 

و�صلنا اليها ونطمح ان ن�صل اىل اكرث من هذا.

تقرير: تي�سري �لغز�يل

خالَل لقائه مسؤولي العالقات العامة في العتبات المقدسة.. 
سماحة الشيخ الكربالئي يوجه بضرورة ان تكون هنالك لقاءات 

لتكامل العمل بين العتبات المقدسة
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ت�سّرَف وفد من موكب طلبة جامعة دياىل، ،،
�لأ�سبوع �ملا�سي، بزيارة مرقد �لإمام �حل�سني 

و�أخيه �لعبا�س )عليها �ل�سالم( للتو��سل مع 
�ساحب �لذكرى �لعظيمة و�إحياء �سعائره �خلالدة 

و�لتي تتز�من مع حلول ذكرى �أربعينية �لإمام 
�حل�سني )عليه �ل�سالم(..

للعتبة  العام  الأمني  نائب  الزائر  الوفد  والتقى 
احل�صينية وال�صيخ عماد املن�صوري م�صوؤول يف ق�صم 
قاعة خامت  املطهرة على  العتبة  الديني يف  التوجيه 

الأنبياء يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف.
العام  الأمني  نائب  ال�صامي  اأف�صل  ال�صيد  واأو�صح 
للعتبة احل�صينية باأّن "اإ�صرار حمّبي الإمام احل�صني 
)عليه ال�صالم( من اأهايل دياىل على املجيء واإحياء 
ذكراه العطرة يف كربالء دليل على اإن هذه املدينة 
بحب  ت�صّربت  قد  ب�صهدائها  و�صّحت  اأعطت  التي 
وهي  ال�صامية  مبادئه  من  ونهلت  احل�صني  الإمام 
اإحياء  اأجل  من  اآخرين  �صهداء  تقّدم  لأن  م�صتعدة 

ال�صعائر احل�صينية اخلالدة".
وتعاىل خلقكم  �صبحانه  "اإن اهلل  ال�صامي،  واأ�صاف 

اأحرارًا ولبّد اأن تبقوا هكذا يف دنياكم واأن تدافعوا 
عن احلق واحلقيقة وعن مبادئكم، وخروجكم هذا 
الثقافة  حتملون  واأنتم  اجلامعي  لل�صباب  كموكب 
احل�صينية �صيزيل كل العقبات والأخطار التي حتيط 
بهذه البالد، و�صتوؤ�ص�س للحرية واحلقيقة والإ�صالح 
الذي خرج من اأجله �صيد ال�صهداء والأحرار )عليه 

ال�صالم(".
للوفد  املطهرة  للعتبة  العام  الأمني  نائب  وحتّدث 
حماولة  يف  البائد  البعث  "خمططات  عن  الزائر 
بناء  يعيد  وكيف  العراقي،  ال�صعب  لتهمي�س 
خالل  من  ال�صقوط  بعد  جديد  من  ديكتاتوريته 
بالأ�صلحة  وجتهيزهم  العراق  اإىل  ال�صلفيني  اإدخال 

التي ا�صتخدموها بالتفجري وقتل الأبرياء".
امل�صرفني  اأحد  احل�صيني  �صادق  ال�صيد  قال  بدوره 
على  لنقف  اليوم  "جئنا  دياىل:  جامعة  موكب  على 
اأر�س كربالء لنقراأ �صيئا  من ر�صالة الإمام احل�صني 
)عليه ال�صالم(، فموكب جامعة دياىل اأعطى يف هذا 

العام �صهيدًا وهو 
التميمي(  )علي 
الذي قتلته اأيادي 
بعقوبة  يف  ال�صر 
فمن  وبالتايل 
ال�صهادة  غري 
وال�صهيد ل ميكن 
اأن ي�صتمر  ملوكبنا 

بعطائه".
اأن  اجلامعات  طلبة  "على  بالقول،  حديثه  وتابع 
)عليه  احل�صني  الإمام  جامعة  باأخالق  يتخلقوا 
ال�صالم( ويتعلموا كيف يكونون مدافعني عن الإ�صالم 
بعدما يكونون جمتهدين يف علومهم الرتبوية التي من 
ر�صالة  اأبناء  فاأنتم  القادمة،  الأجيال  نربي  خاللها 
احل�صني ونتاج مبادئه ال�صامية"، مو�صحًا باأن "هذه 
الأيام التي نعي�س فيها مّت اإثبات احلقوق ونه�س دور 
الإمام  ور�صالة  نه�صة  اإي�صال  يف  الر�صايل  الإعالم 

احل�صني )عليه ال�صالم( اإىل العامل".
واملنظمني  دياىل  جامعة  طلبة  اأحد  ذكر  جهته  من 
)الأحرار(  لـ  حديثه  يف  حممد  طالب  وهو  للموكب 
العهد  وجتديد  احل�صينية  ال�صعائر  "اإحياء  باأّن 
قبل  من  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  لالإمام  والولء 
طلبة حمافظة دياىل تاأتي لل�صنة الثانية على التوايل 
بالثقافة  املت�صّلح  احلا�صد  املوكب  هذا  اإقامة  عرب 

احل�صينية الواعية .
من  طالب   )200( املوكب  "�صّم  حمّمد،  واأ�صاَف 
دياىل  حمافظة  ن�صيج  ومن  الخت�صا�صات  خمتلف 
عن  ليعربوا  جاوؤوا  وقد  و�صيعة،  �صنة  بطوائفها 
الثوري اخلالد  الرجل  وباأنه  حّبهم لالإمام احل�صني 
واأ�صبح قدوة  الإن�صانية جمعاء  الذي خرج لإ�صالح 
لالأحرار يف حتّدي الظلم وال�صطهاد، والذي عملوا 
اإحياء  على  واإ�صرارهم  لالإرهاب  حتّديهم  يف  به 

ال�صعائر احل�صينية اخلالدة". 

لل�سنِة �لثانية.. موكٌب  حا�سٌد  من طلبِة جامعة دياىل..
 يت�صّرف بزيارِة مرقد الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( ويوؤّكد على حتديِه لالإرهاب باإحياء ال�صعائر احل�صينية  

تقرير: علي �جلبوري
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يف مبادرة من م�صايخ ع�صائر حمافظتي نينوى و�صالح 
العتبة  زاروا  الواحد  الدين  اأبناء  بني  ال�صمل  ِللم  الدين 
احل�صن  الإمام  ا�صت�صهاد  مبنا�صبة  املقد�صة  احل�صينية 
عطاء  في�س  من  ولريت�صفوا  ال�صالم(  )عليه  املجتبى 
الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( الوارف، وليوؤكدوا على 
اأوا�صر  ومد  احلنيف،  الدين  اأبناء  بني  العالقة  تعميق 
زائرا حر�صوا   45 الوفد  و�صم   ، بينهم  والتوادد  املحبة 
على تكرار زيارتهم اىل الإمام احل�صني )عليه ال�صالم(. 
والتقى الوفد اأمني عام العتبة احل�صينية املقد�صة �صماحة 
ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي على قاعة دار ال�صيافة يف 
العتبة املقد�صة �صباح يوم الأربعاء املوافق 2011/1/12 
الو�صايا  الزائر بجملة من  الوفد  ااىل  وتوجه �صماحته  
منها: "اإن  اهلل َمنَّ على امل�صلمني باأنهم اأخوان متحابون  
وجعل لهم ال�صرف والكرامة  وال�صيادة والعزة بالن�صبة 

اىل بقية �صعوب العامل"..

م�صرتكات  امل�صلمني  “بني  باإن  الوفد   �صماحته  ونا�صد 
كالرب والدين والقراآن والنبي الواحد حتتم عليهم جملة 
من امل�صوؤوليات بع�صها دينية واأخرى  وطنية” مو�صحا 
اإن “امل�صوؤوليات الدينية من حيث وجود امل�صرتكات التي 
كاأخوة  نتعاي�س  ان  علينا  حتتم  كم�صلمني  بيننا  جتمع 
متحابني ومتاآزرين واأن نبتعد عن كل ما يوؤدي اىل اإف�صاء 
اأن  علينا  اأخرى  جهة  ومن  والكراهية  والبغ�صاء  املحن 
نلتزم مببادئ القراآن الكرمي للوقوف بحزم اأمام كل من 
اأمتنا  قوة  �صيعك�س �صورة عن  ما  �صوءا  وهذا  بنا  يريد 
الإ�صالم  اأعداء  على  الفر�صة  تفويت  وكذلك  وعزتها 
اختلفت مذاهبنا  وان  تفرقة �صفوفنا  ي�صعون اىل  ممن 
واآراوؤنا الفقهية ولي�س بال�صحيح ان نتفرق ب�صبب ذلك؛ 
الإ�صالم الذي  اإننا منتمون اىل الدين  اأن نعي  بل يجب 
منحنا العزة وال�صرف واملجد والكرامة مما يتطلب علينا 

اأن نحافظ ونراعي وحدة اأمتنا وكتابنا وديننا وانتماءنا 
له بالعمل على اإ�صاعة املحبة والتاآلف والتوادد من خالل 
واللتفات  الإ�صالم  ثقافة  ون�صر  بديننا  التزامنا  تقوية 

اىل خمططات الأعداء”..  

وذكر �صماحته اإن “�صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد علي 
احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف( بنّي من خالل 
فتاواه وتوجيهاته للمجتمع العراقي وحر�صه على حتقيق 
انتماءاتهم  كانت  مهما  العراقي  ال�صعب  اأبناء  م�صالح 
خطباء  ويحث  دوما  �صماحته  يوؤكده  الذي  املنهج  وهو 
اإبرازه والدعوة اىل جمع �صفوف ال�صعب،  اجلمعة على 
التفرقة  يزرع  اأن  واأن ل ندع جمال لأي �صخ�س يحاول 
تف�صل  “ما  اإن  الكربالئي  واأكد  والأحقاد”،  والتناحر 
ال�صي�صتاين )دام ظله  ال�صيد علي احل�صيني  به �صماحة 
الوارف( من و�صايا وتوجيهات كان يو�صي بها دائما كل 
واخلطباء  والعلماء  والف�صالء  الأ�صاتذة  من  يلتقيه  َمن 
على  للمحافظة  مراعاة  وامل�صوؤولني  والوكالء  واملبلغني 
وحدة هذا البلد وحمايته وم�صاحله وحفظ دماء اأبنائه    
للت�صتت ومتاأملا على بع�س العراقيني  وكان دوما راف�صا 
اأبناء  بني  تفرقة  يخلق  كالم  منهم  �صدر  رمبا  الذين 

ال�صعب الواحد” ..

ال�صي�صتاين  ال�صيد  “�صماحة  اإن  اىل   الكربالئي  واأ�صار 
الهدف  دعم  اىل  دائما  يدعو  الوارف(   ظله  )دام 
الإ�صالم”،  خيمة  حتت  العراقيني  وحدة  وهو   ال�صامي 
يو�صي  ما  كثريا  ال�صيد  “�صماحة  ان  اىل  م�صريا  
با�صتعمال احلوار الهادف مع اجلميع ودعوة العقالء اىل 
ا�صتعمال احلوار حلل اأي م�صكلة عالقة مبينا  اإن هذا ما 
يدعو  اإليه منهج الإ�صالم والقراآن وهو الدعوة باحلكمة 

واملوعظة احل�صنة”..

اأ�صتنكر  له  خطبة  اآخر  “يف  اإنه  عن   �صماحته  وك�صف 
مبحافظة  امل�صيحيني  طال  الذي  اجلائر  احلدث 
الإ�صكندرية يف م�صر جاء بناًء على توجيٍه من �صماحة 
الوارف(  ظله  )دام  ال�صي�صتاين  احل�صيني  علي  ال�صيد 
على هذه اجلرمية، على اأن ندعو اأبناء ال�صعب امل�صري   
بينهم،  الفتنة  زرع  يريد  من  على  الفر�صة  تفويت  اىل 
وكذلك دعانا اأن ندعوهم اىل اليقظة واحلذر والنتباه 
امل�صيحية  الديانتني  اأبناء  بني  تفرقة  من  لهم  يحاك  ملا 
والإ�صالمية واأن تكون هنالك دعوة للمحافظة على روح 
مبراعاتهم  العراق  اأبناء  اىل  بالن�صبة  وهكذا  املواطنة 
عليه  واحلفاظ  الوطن  حب  تعني  التي  املواطنة  لروح 
والعنف  التفرقة  ونبذ  املحبة  ون�صر  ال�صفوف  بر�س 

الزائر  الوفد  توجه  فيما    .. ال�صغينة”  على  والبتعاد 
وبينوا  والمتنان  وال�صكر  العرفان  بكلمات  �صماحته  اىل 
وتكريت(  وبيجي  )ال�صرقاط  ق�صاء  من  جاوؤوا  اإنهم 
ما  املقد�صة  كربالء  باجتاه  خطوة  يتقدموا  مل  واإنهم 
والدجيل  )بلد  اأهل  من  واأحبتهم  اإخوتهم  يتقدمهم  مل 
وطوز خرماتو  و�صامراء( وهم يد واحدة جاوؤوا لزيارة 
احل�صني مبنا�صبة ذكرى ا�صت�صهاد اأخيه الإمام احل�صن 
يفوتوا   اأن  تعاهدوا على  واإنهم  ال�صالم(  املجتبى )عليه 
الفر�صة  على كل  من ت�صول له نف�صه ببث التفرقة بني 

اأبناء الدين الواحد لأنهم حلمة واحدة وعائلة واحدة. 

�لوفد �ل�سيف: مل نفد �ىل كربالء �إل ونحن عائلة عر�قية و�حدة 

ال�صيخ الكربالئيُّ خالل لقائه وفَد م�صايخ �صالح الدين واملو�صل:
على �أبناِء �ل�سعِب �لعر�قي �ملحافظُة على روِح �ملو�طنِة ونبذ �لتفرقة 

تقرير: ح�سني �لنعمة
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لكربالء تاريخ عريق افتتحه الإمام احل�صني عليه ال�صالم وهذا ما جعلها تزخر بكثري من املواقع 
ال�صهداء  ل�صيد  العرفان  يقدم من خدمة  ملا  والمتنان  بالبنان  له  ي�صار  الذي  العايل  البريق  ذات 
احل�صني عليه ال�صالم ، ومن بني تلك املواقع التي تفوح منها رائحة العطاء احل�صيني هو ديوان  اآل 
كمونة الواقع خلف التل الزينبي والذي توارث ادارته �صخ�صيات من نف�س الع�صرية فخدموا وابدعوا 
واليوم اآلت ادارته اىل  اإبن الع�صرية ال�صيخ علي عبد احل�صني كمونة وكان لـ )الحرار(  هذا اللقاء 
معه لتقليب �صفحات املا�صي والتطلع اىل كيفية ادارته م�صتقبال ومن الطبيعي يكون اول �صوؤالنا 

عن بداية الديوان:  
ـ  بيت كمونة هي ا�صرة ترتبط بفخذ البومراد الذي يرتبط بقبيلة بني ا�صد ، واآل كمونة كاأ�صم ولي�س 
كظهر يعود اىل حوايل نهايات القرن ال�صابع ع�صر مع بدايات الغزو  واحلركات الوهابية التي بداأت 
تهاجم كربالء .. ويف وقتها طلب مراجع النجف من ال�صيخ عي�صى بن مو�صى بن اإبراهيم ال�صدي 
ان يتوجه هو وابناء عمه وقبيلته اىل كربالء حتى يحموها من غارات الوهابية حيث هم كانوا يف 

بادية النجف . 
وللمالحظة فاإننا نختلف عن كمونة النجف .. فكمونة النجف �صادة اعرجية ونحن نت�صابه معهم 
فقط يف ال�صماء .. وجاء ال�صيخ عي�صى و�صكن يف املنطقة املحيطة بالإمام احل�صني ) عليه ال�صالم( 

و�صميت منطقة املخيم با�صم حملة اآل عي�صى والتي كانت ت�صمى بها �صابقًا ..
وممكن ان نقول باأن الديوان ان�صئ  يف بدايات القرن الثامن ع�صر وطبعًا لي�س هو هذه البناية وامنا 
مر مبراحل اإعمار ولو تالحظ باأن الباب الرئي�صية هي نف�صها فعمرها اكرث من مئتي �صنة ونحن 

ابقيناها اىل الن لننا نعتربها عتبة اىل الديوان ..
ومن املعلوم باأن يف كربالء كان هنالك 48 ديوانا مبا فيها ديوان العتبتني املقد�صتني والن بقى فقط 

هذا الديوان موجودا .. ونحن نعتز بهذه الباب كعتبة للديوان وابقيناها اىل الن ..
النظام  زمن  يف   1991 العام  احداث  يف  طبعًا 
البائد حاول ان يقوم بازالة هذا الديوان لنهم 
اعتقدوا انه ح�صينية. و�صار اعمار يف 1962 اثر 
قدم البناء وبعد احداث العام 1991 اي�صًا كان 
152مرتا  هي  الديوان  ..م�صاحة  اعمار  هناك 
�صابقًا يف البناء القدمي مل تكن هناك قاعة يف 
الطابق الثاين وامنا كانت هناك جمموعة من 
الغرف ال�صغرية يطلق عليها بـ ) الآرا�صي( ..

اذن الفكرة من ان�صاء الديوان هي كمقر لل�صيخ 
يحت�صنهم  حيث  وع�صريته  واتباعه  عي�صى 

ويجتمع بهم يف هذا الديوان 

�س/ من كان يح�صر او يرتاد  على الديوان؟
ج/ الع�صر الذي ازدهر فيه الديوان يف احلركة الدبية ع�صر ال�صيخ حممد علي بن جواد كمونة 
وكان �صاعرا م�صهورا  يدعو الدباء وال�صعراء فكان الديوان مركزًا لهم ..وتويف  يف 1882 ، الفرتة 

او املرحلة الثانية هي فرتة ال�صيخ فخري كمونة. 
يف هذا الديوان كتب اول د�صتور يف كربالء ولدينا ن�صخة منه حيث اتفقت فيه املحالت ال�صبع  يف 

كربالء على تنظيم امورهم ونظام كامل لهم ..
�س/ ابرز الذين كانوا يرتددون على الديوان من القّراء وال�صيوخ ؟

ج/ الكل موجودون ول ن�صتطيع ان ن�صتثني احدًا ، فكان قارئنا يف الديوان ال�صيخ هادي الكربالئي 
وكان ياأتي كاظم املنظور وغريهم ولنه الديوان الوحيد الذي بقى فانه يعترب قطب الرحى لهذه 

الن�صاطات ..
حدث  البائد  النظام  �صقوط  ..بعد  هنا  اىل  ياأتون  ال�صيا�صيون  كان  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  حتى 
جمل�س  اول  انبثق  ومنه  الجتماع  و�صار  الديوان  يف  كربالء  و�صخ�صيات  لوجهاء  كبري  اجتماع 
بداية  كانت  الن�صان  حقوق  جمعية  ان  اىل  بال�صافة   .. احلكيم  مظهر  ال�صيد  تراأ�صه  للمحافظة 
تاأ�صي�صها يف الديوان .. واي�صًا جلنة املواكب يف العتبة العبا�صية املقد�صة كانت بداية اجتماعاتهم 

وتاأ�صي�صها يف الديوان ..
�س/ هل فكرمت يف تو�صعة الديوان ؟

ج/ اجلهة اليمنى للديوان  هي فرع اأي طريق فرعي فال ميكن ، اجلهة اخللفية مباع اىل اقارب 
وزير الوقاف ال�صابق يف زمن النظام ال�صابق ومل ن�صتطع مفاحتتهم باملو�صوع ، واجلهة الي�صرى 
عبارة عن جمموعة حمالت وعقارات فيها ح�صة اىل الوقف .. والتو�صعة  حتتاج اىل �صراء العقارات 
من الآخرين وعقارات كربالء بداأت ا�صعارها بالرتفاع ومن اغلى مناطق العامل تقريبًا ..فعملية 

التو�صعة لي�صت بالمر ال�صهل والهنّي ..
�س/ يف حال ح�صول تو�صعة للح�صرة احل�صينية ؟

العبق  وهذا  الديوان  هذا  بان  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  مع  وتكلمت  مقرتحا  قدمت  انا  ج/ 
ا�صراف مديرية  ليبقَ   حتت  ولكن  ا�صتمالكه  فليتم  التو�صعة  اذا ح�صلت  فمثاًل   ... له  التاريخي 
منهُ   جزء  يزال  مثاًل  او  كاأثر  ويبقى  الثار 
ويبقون جزءا منه لأن هذا الديوان ح�صلت فيه 

الكثري من الحداث التي تهم كربالء ..
�س/ كيف ترى ادارة الديوان اليوم ؟

فانها  اإيّل  الديوان  اإدارة  اأمور  اآلت  عندما  ج/ 
خدمة  اعتربها  وانا  اجـدادنا  لر�صالة  امتداد 
فعندما  النا�س  اىل  الوفاء  من  وجزءا  للنا�س 
فاحت�صنني  �صنة   11 عمري  كان  والدي  تويف 
املكان  هذا  اىل  ودفعوين  وقدروين  النا�س 
فعلى القل اعترب هذا توا�صاًل معهم على هذا 

اجلانب .. 

ديو�ُن �آل كمونة
يف هذا الديوان كتب اأول د�صتور يف كربالَء

 �جتماع كبري لوجهاء و�سخ�سيات كربالء يف �لديو�ن ومنه �نبثق �ول جمل�س 
للمحافظة تر�أ�سه �ل�سيد مظهر �حلكيم
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كربالء  مدينة  اأق�صية  اإحدى  التمر  عني  مدينة  اىل 
اأطالل حل�صارة  اإليها متر عرب  واأنت ت�صري  املقد�صة، 
الطريق  هو  يوؤملك  ما  لكن  �صابقا؛  العراقي  الإن�صان 
 )85( من  اأكرث  البالغ  التمر  عني  باحة  اىل  املوؤدي 
كيلومرتا حيث ن�صهد املطبات والتعرجات التي �صببت 
املوت هذا بح�صب  و�صارع  ال�صري،  العديد من حوادث 

والإياب  للذهاب  الوحيد  ال�صبيل  هو  مرتاديه  ت�صمية 
ملدينة عني التمر، وهو ذاته الطريق املوؤدي اىل طريق 

احلج الربي..
يقول ال�صائق )طالل �صلمان( اإن "اأغلب املرتادين اىل 
م�صريا  الطريق"،  هذا  عرب  ميرون  التمر  عني  ق�صاء 
القرن  من  ال�صاد�س  العقد  نهاية  يف  "ُعبَد  اأنه  اىل  
الإجحاف  من  يعاين  هذا  ليومنا  زال  ول  املن�صرم 

وعدم الهتمام"..
ويلفت ال�صائق )طارق كزار( اإن "الطريق هذا تنت�صر 
لذا  الإن�صائية،  املواد  معامل  من  العديد  جانبيه  على 
اأكرث ما ت�صلكه املركبات الكبرية، التي كانت معر�صة 
هذه  اأ�صحاب  اإن  كما  اخلطرية،  احلوادث  لأكرث 
املركبات عانوا الأَمَرين، مرة ب�صبب خطورة الطريق 
ومرة  اأخاديد،  هيئة  على  اأ�صبحت  التي  وتعرجاته 
ب�صبب ال�صرائب التي جتبى من قبل احلكومة املحلية 
حيث ارتفعت من 5000 اىل 15000دينار" م�صريا اىل 

لهم".. املدينة  يف  احلكومة  اإن�صاف  "عدم 
املركبات  اأجابتنا  الطريق  وللحديث عن حوادث هذا 
اىل  اأدت  تقلبات  عدة  اىل  تعر�صت  التي  املت�صررة 
فقدان حياة العديد من ذويها وهذه احلوادث ال�صارية 
اأ�صبوعيا ب�صبب طريق املوت هذا، اأجابنا عنها )حمد 
موؤ�صف  حادث  نتيجة  قدميه  فقد  الذي  ال�صمري( 
تعر�س له ب�صبب امتداد تعرجات الأخاديد على م�صافة 
)60( كيلومرتا من مدينة كربالء باجتاه ق�صاء عني 

التمر..
اأكدوا فقط على مبادرة قائمّمقام  اأ�صحاب املركبات 
الق�صاء بتعبيده اأكرث من 25 كيلومرتا من جهة الق�صاء 
بكلفة تعادل ميزانية الق�صاء لعامني وهو ذاته ما اأ�صار 
ق�صاء  قائمّمقامية  الإعالمي يف  اإليه )ح�صن هادي( 

عني التمر..

طريٌق على حمك 
�ملوت ترتاده مئات 

�ملركبات يوميا

تقرير: ح�سني �لنعمة
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ــــــــُك و�حلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل �مل

عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بنت  فاطمة  هي 
تاأريخ  يف  املوؤّرخون  اختلف   ، الها�صمية  املطلب 
بني  امل�صهور  اأّن  اإّل  ال�صالم(  )عليها  ولدتها 
موؤّرخي الإمامية اأّنه يف يوم اجلمعة يف الع�صرين 
من �صهر جمادي الآخرة يف ال�صنة اخلام�صة من 
عبداهلل  اأبي  عن  ب�صري  اأبو  روى  كما   ، البعثة 
جعفر بن حمّمد )عليهما ال�صالم( قال : » ولدت 
�صنة  الع�صرين  يوم  الآخرة  جمادي  يف  فاطمة 
خم�س واأربعني من مولد النبّي  )�صلى اهلل عليه 
واآله( ، فاأقامت مبكة ثمان �صنني وباملدينة ع�صر 

�صنني .
هم   اأخوة الزهراء عليها ال�صالم ، منهم من عدَّ
هم �صبعة ،فقد ذكر العالمة  �صتة ومنهم من عدَّ
�صلى   ( النبي  اأولد  جمموع  اإن  �صهراآ�صوب  اإبن 
اهلل عليه واآله ( من الذكور و الإناث �صبعة .اأما 
الذكور فهم : القا�صم وعبد اهلل ـ وهما الطاهرو 
 ، الكربى  خديجة  ال�صيدة  واأمهما  ـ  الطيب 

واإبراهيم ، واأمه ال�صيدة مارية القبطية .
ـ وهي  واأما الإناث فهن : زينب ورقية واأم كلثوم 
اآمنة ـ ، وكلهن من ال�صيدة خديجة .َو َقاَل الإمام 
الم ( : " َو مَلْ ُيوَلْد  �َصنْيِ ) عليه ال�صَّ َعِليُّ ْبُن احْلُ
ِ ) �صلَّى اهلل عليه و اآله ( ِمْن َخِديَجَة  ِلَر�ُصوِل اهللَّ
الم ( َعَلى ِفْطَرِة اْلإِ�ْصاَلِم اإِلَّ َفاِطَمُة  ) عليها ال�صَّ

الم ( "  الكايف : 8 / 340  . ) عليها ال�صَّ
رحمه   ( احل�صني  معروف  ها�صم  ال�صيد  قال  و 
اعني  اهلل ( : اأما رقية واأم كلثوم فمن �صنع الو�صَّ
اأ�صافوهما اإىل بناته وزوجوهما لعثمان بن عفان 

على التوايل.
وقيل اإنها قد اأولدت له ثالثًا زينب ورقية والزهراء 
، والقول الأول هو ال�صائع و امل�صهور عند املحدثني 
اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  .زوجها  املوؤرخني  و 
واحل�صني  اأولدها احل�صن   ، ال�صالم  عليه  طالب 
وزينب وام كلثوم وحم�صن ال�صقط عليهم ال�صالم 

.

فاطمة ُ �لزهر�ء عليها �ل�سالم
مع�سوم هوية 

تعد ول حت�صى  ِنعما ل  الإن�صان  الباري عز وجل  وهب 
�هلل(  َفِمَن  ِنْعَمٍة  ِمْن  ِبُكم  )َوَما  العقل  نعمة  واأهمها 
اخلطاأ  بني  التمييز  قابلية  منحه  النعمة  تلك  وبف�صل 
ِبيل  �ل�سَّ َهَدْيناُه  ا  )�إنَّ والطالح  ال�صالح  وبني  وال�صواب 
اإن  فاملالحظ  ذلك  ورغم  َكُفوَر�(  ا  و�إمَّ �َساِكرً�  �إّما 
الإن�صان كثري الأخطاء معر�س للزلل مرتكب للحماقات 
واأتباعه،  ال�صيطان  لنزوات  ملبيًا  وهواها  للنف�س  متبعًا 
ويجتاحه  الأخطاء  تلك  على  ي�صحو  ما  �صرعان  ولكنه 
الأعذار  واإيجاد  والغفران  العفو  لطلب  فيلجاأ  الندم 
واملربرات ليتالفى القطيعة من الآخرين ويجد يف ابتكار 
التي  الأخطاء  باأن  باإقناعهم  الكفيلة  وال�صبل  الو�صائل 
ارتكبها كانت دون ق�صد وب�صكل غري متعمد ويرجوهم 
م�صاحمته عليها ويعدهم بعدم تكرارها م�صتقباًل لكنه 
�صرعان ما يعود لرتكابها مرة اأخرى هذا اإذا مل ي�صْف 
الكّرة  تعاد  وهكذا  منها  وقعًا  اأكرث  اأخرى  اأخطاء  اإليها 

فهي الطبيعة الب�صرية فقد خلق الإن�صان ظلومًا.

ومع ان الر�صالت ال�صماوية قد اأو�صحت بجالء ال�صرية 
املثالية التي يجب اأن ينتهجها الإن�صان وخا�صة الر�صالة 
اخلالق  ر�صا  الإن�صان  فينال  الأديان  خامتة  املحمدية 
الذي اأوجده لغاية وهدف معني وهو العبادة )ما خلقت 
الفرائ�س  باأداء  فاأمرهم  ليعبدون(  اإل  والإن�س  اجلن 
ال�صاحلة  الأعمال  وبقية  وال�صالة  كال�صوم  املطلوبة 
واملاآب  العاقبة  ح�صن  للب�صر  خاللها  من  ي�صمن  التي 
و�صوح  ومع  النعيم  جنات  يف  باخللود  الفوز  وبالتايل 
التعليمات الإلهية و�صهولة تنفيذها اإل اأننا جند معظم 
ولذلك  اخلالق  اأمر  يع�صون  بل  بها  يلتزمون  ل  الب�صر 
فانهم �صيالقون �صوء العاقبة واخللود يف نار جهنم وقد 
اآل اخلالق على نف�صه اإل اأن مينح عباده فر�صة مراجعة 
اأخطائهم ومينحهم التوبة قبل مغادرتهم احلياة الدنيا 
ومالقاته وقبل ح�صابهم على اأعمالهم يف احلياة الأوىل 
الدنيوية لكن امللمو�س اإن معظمهم ل ي�صتغل هذه الفر�س 
املتعددة فيكّفر عن ذنبه ويتوب اإىل بارئه )ومن يعمل 
يره(  �صرًا  مثقال ذرة  يعمل  ومن  يره  مثقال ذرة خريًا 
وهنالك يف القراآن الكرمي ع�صرات من الآيات الكرمية 
والعمل  اخلري  فعل  على  وحتفزهم  الب�صر  تنذر  التي 
ال�صالح ولذلك وكمرحلة نهائية اأو�صحت الآية الكرمية 

باأنه ل رجعة اإطالقًا بعد وفاة الب�صر الذي منح اأكرث من 
رجعة لي�صحح اأخطاءه )َحَتى �إَذ� َجاَء �أََحدُهم �ملَوت 
احِلًا ِفْيَما َترْكت  َقاَل َربِّ �ْرِجُعوِن • َلَعّلي �أْعَمل �سَ
َكال �إنَّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمن َوَر�ِئِهم َبْرَزٌخ �إىِل َيوِم 
التي  والفر�س  املرات  عدد  على  ركزنا  ولو  ُيْبَعُثون(، 
اأخطائنا  وت�صحيح  اأعمالنا  ملراجعة  اإيانا  اهلل  منحها 
اإعالننا  بعد  بوعودنا  ننكث  حيث  ن�صتغلها  مل  والتي 
التوبة وطلب املغفرة ثم نعاود ارتكاب املعا�صي متنا�صني 
املوقف فكم جنازة رافقناها اإىل مثواها الأخري ووقفنا 
يرافقه  فارقنا ل  لنودع عزيزًا  القبور  تلك  واجهة  على 
فيه ول مال،  يرافقه  ولد  اإل كفنه وعمله فال  يف حلده 
فلوا اننا ت�صورنا باأننا نحن املتوفون بدًل من هذا الذي 
وتعاىل مينحنا  �صبحانه  وان اهلل  نواريه يف مثواه  جئنا 
للنوم  نخلد  عندما  بالرجعة  لنا  وي�صتجيب  يوم  كل  يف 
وكم من نائم توفته املالئكة، لكننا ن�صتيقظ من �صباتنا 
من  وغريها  للعمل  حوا�صنا  فتعود  وقدرته  اهلل  باأمر 
يا  فهل  الخ،  الإغماء..  كحالت  الف�صيولوجية  احلالت 
ترى �صنتعظ ونعمل �صاحلًا كما ندعي؟ ليتنا نتعظ من 
ذائقة  نف�س  فكل  الفر�س  وهذه  العظيمة  الدرو�س  هذه 

املوت ل حمالة.

�لرجوُع للحياة.. 
بقلم:حممد �سناء حميد �ل�ساله �لأعرجي

{حتى �إذ� جاء �أَحدهم �ملوُت 
قال ربِّ �أرجعون}

بني �لتمني و�لو�قع
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ذروة الأخالق الرفيعة عندما ل يكون الإن�صان عادل داخل نف�صه وهذه العدالة تتاأتى من خالل اعرتا�صنا على موقف معني من قول او فعل فكثريا ما ننتقد او نتحدث 
مع اأنف�صنا اإذا راأينا اأمرا ما ل يتفق ومبادئنا او طبيعتنا فنقول اإن هذا عمل خاطئ او ن�صت�صغر عمال ما يف نفو�صنا وهذا هو الظلم الباطني. 

يحكى اإن احد علمائنا الإجالء كان  متزوجا من اأربع  ن�صاء ولبد اإن للنف�س ميول لإحداهن اأكرث من الأخريات اإل انه مات ومل تعرف ن�صاوؤه اأيهن املف�صلة لديه هذه 
العدالة بينهن تاأتي من خالل العدالة الباطنية الكامنة يف نف�صه بحيث تكون نظرته بالت�صاوي لهن بدليل عدالة تعامله معهن.

ومثلما تكون لنا اآراوؤنا بالغري فهم لهم اآراوؤهم  بنا وقد نكون نحن املظلومني يف راأي النا�س لنا مثلما نكون نحن الظاملني يف نظرتنا لهم ، فاإذا اأردنا ان نبلغ الأخالق 
العالية فيجب تطويع نفو�صنا على ان تكون عادلة يف قراراتها عندما تنظر اىل الغري،وعلى اقل تقدير التزام احلياد وعدم انتقاد الغري باطنا وهذا يتطلب ثقافة 

قلمي �ملتو��سعاإ�صالمية بحتة والتي يكون منهلها دائما فقه اأهل البيت عليهم ال�صالم .

الــعــدد:
التاريخ:

�لعد�لة ُ �لباطنية ُ
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م /�ي�ساٌح
اإىل / القارِئ الكرمِي

ــــــــُك و�حلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل �مل

وفعل  قول  كل  �صبب  يعلم  ان  للمرء  لميكن  بداية 
خافية  غيبية  لعلوم  تكون  افعاله  من  فكثريا  املع�صوم 
علينا ولكن املح�صلة النهائية ان قول او فعل او تقرير 
املع�صوم هو ال�صحيح وهو احلجة علينا ، بقي ان نحاول 
معرفة ال�صبب فهذا يلزمنا بالت�صكيك يف تفكرينا ل مبا 
تف�صري  واي  تف�صرينا  خاب  ما  اذا  املع�صوم  من  �صدر 
نعتقده �صحيحا ويظهر خلله فاخللل يف تف�صرينا ولي�س 

بت�صرف املع�صوم .
ال�صتف�صارات  تعد  نه�صته  يف  ال�صالم  عليه  واحل�صني 
حولها كثرية جدا حتى ت�صل بقذف ال�صبهات من الغري 
على الإمامية نتيجة يقينهم بعظمة نه�صة احل�صني عليه 
ال�صبهات  هذه  واحدى  اجلنا  من  جاءت  وانها  ال�صالم 
التي يحاول البع�س من �صيعتنا ان يعرف ال�صبب لريد 
احل�صني  علم  ملا  وهي  ال  ال�صبهة  هذه  يدعي  من  على 
عليه ال�صالم مبقتل ابن عمه م�صلم عليه ال�صالم ملاذا 
وا�صل امل�صري ومل يرجع ؟ بالرغم من ان ن�صف الجابة 
هو عرفاين بحت بحكم ما يكنه ب�صر وب�صرية الإمام 
احل�صني عليه ال�صالم مل�صتقبل امة جده فهنالك بع�س 
العقلي  ال�صبهة والتي كثريا ما مييل اىل  املخارج لهذه 

منها ا�صحاب ال�صكوك .
ال�صالم  عليه  احل�صني  علم  حينما  امل�صهد  لرنوي 
وهذه  الثعلبية  يف  ذلك  كان  حيث   ، م�صلم  با�صت�صهاد 
املنطقة اقرب اىل الكوفة من مكة اأي ان امل�صافة التي 

قطعها احل�صني عليه ال�صالم اكرث من الن�صف واللذان 
�صليمان  بن  اهلل  عبد  هما  م�صلم  با�صت�صهاد  اعلماه 
اما  املقتل وابن الثري  امل�صعل ،هذا كما يف  واملنذر بن 
اراد  ال�صالم  عليه  احل�صني  ان  وال�صيا�صة  الإمامة  يف 
الرجوع ال ان ا�صرار بني عقل على امل�صي نحو الكوفة 

هو الذي غري راأيه وهذا قول مردود .
حيث  الوراء  اىل  يقودنا  املوقف  هذا  يف  البحث  ان 
اخلروج من مكة والنهي الذي اعرت�صه من قبل البع�س 
مع  امل�صري  على  ال�صالم  عليه  احل�صني  ا�صرار  يقابله 
ر�صول  من  خرب  الول  عرفانية  امور  بثالثة  مت�صكه 
راآه  الذي  الطيف  والثاين  واآله(  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل 
يف منامه والثالث ال�صتخارة التي اعتمدها يف م�صريه 
على  با�صراره  كفيلة  فهذه  امل�صري  على  حتثه  وكلها 
امل�صري ويقينه املطلق بان اهلل عز وجل ادرى مبا �صيوؤول 

اليه امل�صري اف�صل مبا يتنباأ به العبد .
على  ال�صرار  فلم  ال�صالم  عليه  م�صلم  ا�صت�صهد  والن 
تكملة امل�صري ،وانا ا�صاأل ايهما الف�صل اآلف الر�صائل 
يف  وهي  الكوفة  اىل  بالقدوم  تطالبه  التي  اخلطية 
جعبته ام قول رجلني يدله على رف�س طلب الآلف له ؟ 
ل اعتقد ان العقل مييل اىل القول دون الكتابة فالكتابة 
الآخر  .اجلانب  القول  من  اف�صل  القرار  �صاحبة  هي 
افراد  غدر  نتيجة  ال�صالم  عليه  م�صلم  مقتل  يكون  قد 
معينة ولي�س ب�صبب الآلف الذين كتبوا له وهذا احتمال 
وارد وعليه فالبد من ا�صتفهام المر ومن ثم التقرير 
ملا  ال�صالم  عليه  احل�صني  ان  هذا  راأينا  يدعم  والذي 

التقى باحلر قبل توبته �صاأله احلر مل قدمت؟ قال ان 
القوم يطلبونني وقد كتبوا يل فان تراجعوا عن ما كتبوا 
يل رجعت ، حيث ان الذي كتب لو قال تراجعت لرجع 
يقول  من  يظهر  مل  طاملا  ولكن  ال�صالم  عليه  احل�صني 
للح�صني عليه ال�صالم اين تراجعت عن ما كتبت طلب 
ابن مرجانة  بامر  الكوفة فمنع  الدخول اىل  من احلر 
كتب  وان  كربالء  �صعد يف  ابن  على  كرره  المر  ونف�س 
عليه  للح�صني  حجة  ل  لنه  عاد  نكثوا  فاذا  معه  القوم 
النهو�س  على  ا�صراره  يف  بالنكث  اعلموه  ان  ال�صالم 
ولكنهم منعوه من الرجوع بعد ما رمى باحلجة عليهم 

.
ابن  مبقتل  علم  حاملا  ال�صالم  عليه  احل�صني  رجع  ولو 
كاتبوا  الذين  الكوفة  لهل  حجة  يكون  هذا  فان  عمه 
مل  وهو  للبيعة  كاتبوه  بانهم  ال�صالم  عليه  احل�صني 
ي�صتجب لهم وعندها يكون غدر من غدر �صرعيا لعدم 
ا�صتجابة الإمام له . ي�صاف اىل ذلك ما قاله ا�صحاب 
احل�صني عليه ال�صالم ملا علم با�صت�صهاد م�صلم وذلك : 
انك واهلل ما انت مبثل م�صلم ولو قدمت الكوفة ونظر 
ول  عنك  عدلوا  وما  ا�صرع  اليك  لكانوا  اليك  النا�س 
عدلوا بك احدًا .... والذي يوؤكد هذا هو منع احل�صني 
ابن زياد كان يطلب  بالرغم من ان  الكوفة  من دخول 
احل�صني فلماذا خ�صي دخوله الكوفة ؟ والعتبار الخر 
مل�صافة  بعد قطعه  ال�صالم  عليه  ان احل�صني  ي�صح  هل 
اكرث من الن�صف لجل هدف عظيم يرتاجع حاملا يقتل 

اول �صهيد ؟ فهذا ما ل يليق بهكذا نه�صة عظيمة .

يقولوَن مِلَ مل يرجْع �حل�سنُي )عليه �ل�سالم( ملا علم 
باإ�ست�سهاد م�سلم )عليه �ل�سالم( ؟!

رعد خ�سري عبا�س
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احلياة  ملواجهة  وم�صتعدًا  قويًا  كن   •
دائمًا. 

على  قادر  غري  باأنك  لتعلم  �صعيفًا  كن   •
اأداء كل الأعمال وحيدًا. 

بحاجة  هم  َمن  مع  كرميًا  كن   •
مل�صاعدتك. 

احتياجاتك  يف  ومقت�صدًا  قنوعًا  •كن 
اخلا�صة. 

• كن عاقاًل مبا فيه الكفاية لدرجة قبولك 
باأنك جاهل بالكثري من الأمور. 

باملعجزات.  قبولك  لدرجة  ب�صيطًا  • كن 
باأفراحك.  الآخرين  • �صارك 
باأحزانهم.  الآخرين  • �صارك 

طريقه.  اأ�صاع  ملن  دلياًل  • كن 
ت�صاب  • اقتِد مبن جنح يف حياته عندما 

بالرتدد. 
ل  كي  املقبلة  خطواتك  من  واثقًا  كن   •

تف�صل. 
يحبك.  َمن  مع  حنونًا  • كن 
اأنت   كن  هذا..  كل  • وفوق 

يومَ حشري

21
دقٍ  ، اأ�صعلت فينا هوانا  هذه حلظة �صِ
بعدَ  اأن اأقفَرتِ  الروحُ  وتهنا بعمانا 
يا اأخي امل�صلم ادعوك لنحيا ِلُعالنا 

انني الآن ارى حمنة قومي ، يوم ح�صري
-------------------

22
ل�صتُ  مّمن يتقنون الوعظَ  ، لكنَّ احلقيقه 

هي مفتاح ال�صعادات مِلن ُيدركُ  �صيقه 
وهي ينبوع روؤانا ِبدمانا م�صتفيقه 

َرت يل ، يوم َح�صري اإنني ادركتها ، اذ َب�صّ
-----------------------

23
اأدرك البع�س من الفذاذِ  اأبعاد الغوايه
وانربت اقالمهم تكُتبُ  عن نورِ  الوليه 

واهتدت للحقِ  ملّا َعرفت ُلبَّ الهدايه 
الف طوبى لديبٍ  ُمن�صفٍ  ، يف يوم ح�صرِ 

-----------------
24

لي�سَ  �صهالً  من اأديبٍ  لمعٍ  يهجرُ  نهجهْ 
اإمنا الن�صافُ  يدعوهُ  باأن ميالأ �َصرجه 

من اأ�صولِ  الفكرِ  حتى   يف غدٍ  يرُبقُ  وهجهْ 
اإنهاِ كمة ربي ، تنتقي يف يومِ  ح�صرِ  

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

25
ِفكرُ  اآل البيتِ  يبقى     بكتاب اهلل م�صند 

وبنور الوحي َي�صمو    وباعجاز حمّمد 
منقذاً  للخلق حتى   تبلغ الدربَ  املعّبدْ  
هكذا القدرة ُ �صاءت  ، ملزايا يوم َح�صرِ 

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

ر�سا �خلفاجي

األ اأيها القرب الغريب حمله  
                بطو�س عليك ال�صاريات هتون

بك العلم والتقوى بك احللم واحلجى  
                  بك الدين والدنيا واأنت �صمني

جرى املوت يف خري النبيني فارتقى  
            ولكنني فيما دهاك �صنني

ومن قبل مو�صى كم بدت منه اآية  
                     فاأم�صى يعاين ال�صم وهو �صجني

فيا لقتيلي غدرة �صقيتما  
               بها ال�صم واملكر اخلفي يبني

�صابكيكما عمري والعن غادرا  
                  وما كان اأوحى واحلديث �صجون

كْن  �أنَتخاطرةٌ 
ق�صيدٌة يف رثاء الإمام الر�صا عليه ال�صالم     

�أل �أيها �لقرب �لغريب حمله

هذه رباعيات حتت عنوان )يوم ح�صري( خ�س بها ال�صاعر ن�صرة "الأحرار" ول�صيق امل�صاحة ارتاأينا ن�صرها تباعًا على �صكل حلقات 
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�صاحب "ال�صوابط" هو ال�صيد اإبراهيم املو�صوي 
القزويني، الفقيه املعروف كان معا�صرًا ل�صاحب 

اجلواهر، وكان ي�صله �صنويًا اأكرث من ع�صرين 
األف تومان من الهند، ومبالغ كبرية من اإيران 
و�صائر البالد.. ومع ذلك كان يعي�س فقريًا ومل 

يكن له اإل القليل الذي ي�صد الرمق، ويقيم الأود، 
ومبنتهى الإقت�صاد.

عليه  احل�صني  الإمام  زيارة  ق�صد  عامّيا   رجال  اإن  ُيروى 
الأر�س  ال�صريف جل�س على  القرب  اإىل  اإنتهى  فلما  ال�صالم 
بعد  اإ�صلونك  اإي   : عفوي  ب�صكل  الإمام   مع  يتحدث  واأخذ 
املّرة  هل  متاأخر  اإجيت  علي  يابو  اأعذرين  واهلل   ، مولي 
الإمام  مع  العامّي  الرجل  كالم  اأثار  �صيدي..  يا  عليك 
حديث  ي�صتهجن  كان  الذي  العلماء  اأحد  وف�صول  اإنتباه 
ينظر  بعيدا  وقف  ولكنه  الكيفية  بتلك  الإمام  مع  العامّي 
اخلبز  من  ك�صرتني  الرجل  ذلك  اأخرج  اأن  اإىل  وي�صمع 
 : ويقول  لالأمام  يقّدم  واأخذ   اخل�صروات  بع�س  ومعهما 
يابو  عندي غريهن  ما  واهلل  اإيل،  ووحدة  اإلك  وحدة  هاي 
املزيد  �صماع  اجلليل  العامل  ذلك  يحتمل  يامولي، مل  علي 
ال�صالم.  عليه  الإمام  مع  العامّي  العفوي  الكالم  ذلك  من 
تقدم ب�صكل غا�صب نحو ذلك الزائر وم�صكه من تالببيب 
ثوبه و�صرخ بوجهه قائال : واقعا اإنك ل تخجل ول ت�صتحي ، 
ثم ما هذا اخلرب والكّراث الذي تقدمه لالإمام. اأخرج الآن 
اأن ميهله قليال كي  من احلرم، تو�صل الزائر بذلك العامل 
اإخراجه  اأ�صر على  العامل  ولكن  ويودعه  الإمام  ي�صلم على 
من احلرم احل�صيني املطهر، خرج الزائر العامّي امل�صكني 
خمتنقا بعربته لأن العامل قد حرمه حلظات توديع الإمام 

وال�صتئذان منه لالن�صراف.
كاملجنون  العامل  ذلك  النا�س  راأى  الليلة  تلك  منت�صف  يف 
كربالء  واأزقة  �صوارع  يف  العامّي   الزائر  ذلك  عن  يبحث 
يقبل  كي  العامّي  الأمّي  الزائر  ذلك  يبحث عن   ، املقد�صة 
اأقدامه. اإلتف النا�س حول العامِل : ما اخلرب جناب ال�صيخ 
؟ اأجابهم بعد اأن ذكر لهم ق�صة ذلك الزائر وما جرى له 

على يديه :
واإمامي  ومولي  �صيدي  املنام  يف  اأرى  بي  واإذا  الليلة  منت 
اأبا عبد اهلل عليه ال�صالم. ا�صتب�صرت كثريا بروؤيته فلطاملا 
كنت منتظرا لتلك الروؤية املباركة ولكني كّلما اأردت حمادثة 
الإمام عليه ال�صالم اأعر�س بوجهه عني وكاأنه متاأمل مني : 
مولي اأبا عبد اهلل  ملاذا تعر�س بوجهك عني، هل �صدر مني 
اأجابني الإمام : لقد طردَت   : ما ل ير�صيك. يقول العامل 
زائري من بيتي. َمن �صمح لك بذلك اإنه �صيفي وكان يتكلم 
معي واأنا اأ�صتمع اإليه، ويكمل الإمام : اأيها ال�صيخ كن واثقا 
اأين قد اأخذُت منه تلك الك�صرة من اخلبز و�صكرته عليها. 
الزائر  اأبحث عن ذلك  انتبهت مذعورا فزعا  العامل  يقول 
احل�صيني كي اأقبل اأقدامه واأعرب له عن ندمي عّما فعلته 
معه البارحة. ق�صة حتتاج اإىل اأن نتدار�س ت�صرفاتنا نحن 
الذين نقوم بخدمة حا�صري جمل�س احل�صني عليه ال�صالم. 

ق�صة ل حتتاج اإىل املزيد من التعليق والتعقيب.

�إنُه �سيفي �أيها �ل�سيُخ 
حممد جعفر �ملو�سوي

عالقة �لنا�ص بالعلماء
حينما ورد ال�صيخ جعفر ال�صو�صرتي اإيران قادمًا 
ل�صتقباله،  طهران  يف  النا�س  خرج  العراق،  من 
متفاٍن  زاهد  ورع  تقي  عامل  باأنه  معروفًا  وكان 
�صفري  امل�صتقبلني  بني  من  وكان  اهلل..  ذات  يف 
الرو�س اأي�صًا، حيث كانت الرو�س ت�صتطلع الأمور 
الداخلية لإيران من اأجل الهيمنة عليها والو�صول 

اإىل مياه اخلليج الدافئة.
يقّدم  اأن  ال�صيخ، وطلبوا منه  النا�س حول  اجتمع 
غري  يقل  ومل  راأ�صه  ال�صيخ  فرفع  موعظة،  لهم 
جملة واحدة: "اأيها النا�س!.. اعلموا اإن اهلل تعاىل 

حا�صر  يف كل مكان، و�صاهد على كل �صيء".
الكلمات  بهذه  احلا�صرين  نفو�س  فتفاعلت 
�صوتهم  ارتفع  حتى  عجيبًا،  تفاعاًل  القليلة 
ال�صفري  وعاد  ال�صتقبال،  انتهى  بذلك  بالبكاء.. 
الرو�س  قي�صر  اإىل  فكتب  �صفارته،  اإىل  الرو�صي 
النا�س،  بني  العلماء  هوؤلء  دام  ما  )نيكولي(: 
بكلماتهم،  ويتاأثرون  بهم،  النا�س  يحّف  وهكذا 
خطوة  اأهدافنا  نحو  نتقدم  اأن  ن�صتطيع  ل  فاإننا 
منهم  ت�صدر  التي  العادية  الكلمات  لأن  واحدة، 
�صدرت  اإذا  فكيف  النا�س،  معها  يتفاعل  هكذا 

عنهم اأوامر وفتاوى؟!..

دعم مكانة �لعلماء
اهلل  اآية  للمرحوم  العلمية  املدر�صة  كانت 
امل�صهور  النجفي،  ح�صن  حممد  ال�صيخ 
اإىل  ن�صبة   - اجلواهر(  )�صاحب  بـ 
الفقه  يف  الكالم(  )جواهر  الكبري  كتابه 
ال�صتدليل - قد تخرج منها كبار العلماء 
ال�صماح  عدم  ال�صيخ  داأب  وكان  الأفا�صل، 
على  يحثهم  بل  احلوزة،  يف  بالبقاء  لهم 
ليكونوا  امل�صلمني،  مناطق  اإىل  النت�صار 
بني  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ُر�صل 

النا�س.
رحمه  اجلواهر  �صاحب  ال�صيخ  اأن  وحيث 
يف  )الالمركزية(  اأ�صلوب  يعتمد  كان  اهلل 
النا�س  ُيرجع  كان  لذلك  الديني،  العمل 
بالتعظيم  ويذكرهم  العلماء،  تالميذه  اإىل 
والحرتام، لكي يدعم مكانتهم بني النا�س 

يف تلك املناطق.
بغداد،  جتار  اأحد  اإليه  جاء  مرة  وذات 
ال�صرعية  احلقوق  من  يديه  بني  فو�صع 
وهو   - )ب�صلك(  األف  )ثالثني(  مبلغ 

ي�صتلم  فلم   - الأيام  تلك  يف  الرائج  النقد 
يف  يكن  "اأمل  للتاجر:  وقال  ال�صيخ،  منه 
بغداد عامل كال�صيخ اآل يا�صني، ليغنيك عن 

املجيء اإىل النجف الأ�صرف"؟!..
يف  املوؤمنني  جعل  الت�صرف  هذا  مثل  اإن 
حممد  ال�صيخ  عاملهم  حول  يلتفون  بغداد 
اأجالء  من  كان  الذي  يا�صني،  اآل  ح�صن 
النجفي  ح�صن  حممد  ال�صيخ  تالمذة  
الر�صوان  )عليهما  اجلواهر  �صاحب 
والرحمة(، هذا مع العلم اأن ال�صيخ النجفي 

يومئذ كان يف غاية احلاجة اإىل املال.
هذا  مدر�صة  من  يتخرج  اأن  عجيبًا  فلي�س 
كال�صيخ  علماء  املتفاين  الزاهد  العامل 
اهلل  حبيب  واملريزا  ال�صو�صرتي،  جعفر 
وال�صيخ  املّدر�س،  ح�صن  وال�صيد  الر�صتي، 
اخلليلي،  واملريزا ح�صني  املامقاين،  ح�صن 
وال�صيخ حممد ح�صني الكاظمي.. وع�صرات 
واأفا�صل  واملجتهدين  الفقهاء  من  اآخرون 

املدّر�صني.

�ساحب �ل�سو�بط
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�لر��سد !

واأ�صبح  العامل  تطور  الذي  الوقت  يف 
عرب  ال�صائل  بالغاز  املنازل  جتهيز 
الأنابيب كما هو عليه احلال للماء نحن 
اإن  قيل  والتي  القنينة  ن�صتخدم  زلنا  ل 
القنينة  �صكل  يف  ح�صل  تطورا  هنالك 
ميكن  حتى  بال�صتيكية  اأ�صبحت  واإنها 
التي  والعوجاجات  الت�صوهات  جتنب 
من  الرمي  �صدة  من  القنينة  تتلقاها 
 ( عن  ناهيك  هذا  الأر�س  على  العجلة 
الوا�صر ( البال�صتيكي الأ�صود الذي ياأتي 
م�صتهلكا يف بع�س القناين والبع�س منها 
ل يثبت عليها قاعدة املنظم مما جتعل 
املواطن امل�صكني يخ�صر قيمتها والطامة 
الكربى اإذا ا�صرتاها من ال�صوق ال�صوداء 
البال�صتيكية  نر  مل  الآن  اىل  ونحن   ،
القنينة  �صالحية  مدة  تنتهي  فمتى   ،

امل�صكينة ؟!!

م�سكينةٌ  �لقنينة ُ

خطر  من  للوقاية  امراأة  لكل  هام  اأمر  العظام  تقوية 
ل  �صامتا  مر�صا  يعد  الذي  العظام  به�صا�صة  الإ�صابة 
فت�صبح   ، اأعرا�صه  تتفاقم  اأن  بعد  اإل  حواء  به  ت�صعر 
جتاوز  بعد  خا�صة  ب�صرعة،  للك�صر  وقابلة  ه�صة  العظام 
�صن الأربعني. لذلك ين�صحك الأطباء بالهتمام ب�صحة 
تقويها  التي  الأطعمة  وتناول  مبكرة  �صن  من  العظام 
يف  مهمًا  دورًا  يلعب  ناأكله  فما  �صالمتها،  على  وحتافظ 
تقوية عظامنا ، وب�صفة خا�صة تناول كميات منا�صبة من 
الفئة  للرا�صدين يف  بالن�صبة  الكال�صيوم )األف ملليغرام 
وحدة   200( )د(  وفيتامني  عامًا(   50 ــ   19 العمرية 
للرا�صدين الفئة العمرية 12 ــ 50 عامًا( لأن ذلك مهم 
بالن�صبة للعظام، واإليِك قائمة مل�صادر لذيذة للح�صول 

على الوقاية واحلماية املطلوبة :

�ملاغن�سيوم
يقوم معدن املاغن�صيوم بالعديد من الوظائف يف اجل�صم، 
بقوتها  حمتفظة  العظام  اإبقاء  يف  امل�صاعدة  اإحداها 
وخم�صون يف املائة من املاغن�صيوم يف اجل�صم يوجد يف 
يف  ي�صاعد  الأطعمة  من  خمتلفة  اأنواع  وتناول  العظام، 
املاغن�صيوم.  من  منا�صبة  كمية  على  ح�صولنا  �صمان 
على  احل�صول  عليهن  الثالثني  فوق  هن  ممن  والن�صاء 
الرجال  يحتاج  بينما  يوميًا،  املاغن�صيوم  من  ملج   320
ميكن  الكمية  هذه  ملج.   420 اإىل   400 بني  ما  اإىل 
احل�صول عليها ب�صهولة من اأنواع خمتلفة من البقوليات 
الأوراق  ذات  واخل�صروات  الأ�صمر  والقمح  واملك�صرات، 
تعترب م�صدرًا جيدًا  التي  ال�صبانخ  مثل  داكنة اخل�صرة 

للماغن�صيوم ، ومن م�صادره:
والزبادي  الإفطار  حبوب  اإىل  اإ�صافته  وميكن  • اللوز 

وال�صلطات لإعطائها نكهة خا�صة.
تعد  بالبخار  املطبوخة  وخ�صو�صا  ال�صويا  حبوب   •
والأطعمة  لل�صلطة  اإ�صافتها  لذيذة وميكن  وجبة خفيفة 
من  تعدي  اأن  ت�صتطيعني  كما  اإليها،  الربوتني  لإ�صافة 

حبوب ال�صويا طبق حم�س لذيذا.

فيتامني »د«
عظامنا  بناء  يف  اأي�صًا  اأ�صا�صيًا  دورًا  »د«  فيتامني  يلعب 
الكال�صيوم،  ا�صتيعاب  يعزز  انه  اإذ  وحمايتها،  وتقويتها 
من  متدنٍّ  م�صتوى  لديهم  من  اإن  الدرا�صات  واأو�صحت 
اأو كتلة  فيتامني »د« يعانون من انخفا�س كثافة العظام 
تقدم  عند  العظام  لك�صر  معر�صني  ويكونون  العظام، 
ال�صن، وفيتامني »د« موجود ب�صكل طبيعي يف عدد قليل 
اأ�صعة  من  عليه  احل�صول  ن�صتطيع  لكننا  الأطعمة،  من 
املعززة  الأطعمة  من  العديد  هنالك  اإن  كما  ال�صم�س، 

بهذا الفيتامني املهم، ويعترب زيت ال�صمك اأف�صل م�صدر 
اأخرى ذات طعم  طبيعي لفيتامني »د« وهنالك م�صادر 

اأف�صل ، ومن م�صادره :
الطبيعية  امل�صادر  اأف�صل  اأحد  ال�صاملون   : ال�صاملون   •
من  اأون�صات   3.5 وزنها  قطعة  وتوفر  »د«  لفيتامني 
احلاجة  من  املائة  يف   90 حوايل  املطبوخ  ال�صاملون 
مهمًا  م�صدرًا  ال�صاملون  يعد  كما  »د«،  لفيتامني  اليومية 
تناول  حاول  للقلب،  املفيدة   3 اأوميغا  ولدهون  للربوتني 

طبق واحد على الأقل من ال�صاملون يف الأ�صبوع.
تتحمل  ل  ميزانياتنا  كانت  اإذا   : املعلبة  التونة   •
على  العتماد  ن�صتطيع  اأ�صبوعيًا  الطازج  ال�صمك  تناول 
»د« وهو  للح�صول على فيتامني  اآخر  اقت�صادي  م�صدر 
التونا املعلبة، وحتتوي 3 اأون�صات من التونا املعلبة على 
حوايل 50 يف املائة من احتياجنا اليومي لفتيامني »د«. 
كانت قد اأثريت بع�س املخاوف حول م�صتوى الزئبق يف 
بع�س اأنواع ال�صمك والقواقع البحرية حول فوائد تناول 
الأ�صماك باعتدال )ما ي�صل اإىل 12 اون�صة من ال�صمك 
املخف�س الزئبق يف الأ�صبوع( التي تفوق املخاطر كثريًا.

الإفطار  حبوب  اأنواع  بع�س   : املعززة  الإفطار  • حبوب 
مكونات  من  تاأكد  »د«  بفيتامني  معززة  تكون  تباع  التي 
تلك  �صراء  على  احر�س  وكذلك  املنتجات  وحمتويات 
من  الأقل  على  املائة  يف   10 ن�صبة  على  حتتوي  التي 

حاجتنا اليومية لهذا الفيتامني املهم.

فيتامني »ك«

يقوم فيتامني »ك« بوظائف عديدة يف اجل�صم، وقد ربط 
يتعلق  فيما  املهم  املغذي  البحوث هذا  متزايد من  عدد 
ب�صحة العظام، وت�صري اأبحاث حديثة اىل  اأنه قد ي�صاعد 
يف الوقاية من فقد كثافة العظام، وميكن مقابلة احلاجة 
لفيتامني »ك« عن طريق تناول وجبات غنية باخل�صروات 

الورقية ، ومن م�صادره :
مثل  الورقية  اخل�صروات   : الورقية  اخل�صروات   •
ال�صوي�صري  وال�صمندر  واللفت  والهندباء  ال�صبانخ 

وامللفوف تعد م�صدرًا غنيا بفيتامني »ك«.
ن�صف كوب من هذه اخل�صروات املطبوخة يحتوي على 

اأكرث من 500 يف املائة من حاجتنا اليومية له.
ملحوظة  : اإ�صاءة ا�صتخدام حبوب املغذيات التكميلية 
كنت  واإذ  الت�صمم،  اإىل  يقود  اأن  ميكن  »ك«  لفيتامني 
مراجعة  الرجاء  الدم  لت�صييل  كومودين  عقار  تتعاطى 
»ك«.  لفيتامني  تعاطيك  اإنقا�س  اأو  زيادة  قبل  الطبيب 
وعند احل�صول عليه عن طريق امل�صادر الغذائية تبدو 
ان  للغاية غري  مرتفعة  املائة  اخلم�صمائة يف  »ك«  ن�صبة 
فيتامني »ك« الذي يتم تناوله عن طريق الأطعمة نادرًا 

ما ينتج منه ت�صمم.

يف مالقاتك ب�صكل عام ويف مواقفك 
ب�صكل خا�س حاويل ان تكوين 

معتدلة فال ت�صدي احلبال حتى 
تنقطع ول ترخيها حتى تنفلت 

واعلمي ان العتدال قرين العدل 
فال عدل بال اعتدال ول اعتدال بال 
عدل ول تن�صي ان الفراط والتفريط 

كالهما مرفو�س.

همسة للمرأة قائمة ٌ بأطعمة تقوية العظام 
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لل�سّم �لبكم

م�سابقة �لعدد 264
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�ص1/خلق �هلّل  عّز وجّل �ل�سماو�ت و�لأر�ص يف 

�ستة �أيام ، ففي كم يوم خلق �لأر�ص وحدها ؟

�ص2/�أين ُيقتل �ساحب �لنف�ص �لزكية وملاذ�؟

�ص3/�أذكر �لعالئم �خلم�ص  �ملحتومة �لتي 

حتدث يف  �سنة �لظهور؟

ال�صنتني  جيل  يف  الطفال  من   %50-25 بني  ما  ان  يالحظ 
)البهام(،  الكرب  اليد  ا�صبع  م�س  على  معتادين  يبقون 

بعد  حتى  العادة  هذه  "يواظبون" على  كثريين  ان  بل 
ال�صنتني ، ويحتار الهل يف كيفية دفع  ان يجتازوا  

اطفالهم اىل القالع عن ذلك.
الق�صاء  بوا�صطتها  ميكن  التي  الو�صائل  تلك  ومن 

على هذه العادة:
عندما  ا�صبعه:  طفلكم  مي�س  متى  افح�صوا   •

تتبينون  وحني  متوترا،  يكون  عندما  اأم  متعبًا  يكون 
م�س  من  م�صبقا  ملنعه  و�صيلة  ايجاد  يف  فكروا  ال�صبب 

ال�صبع.
ممتعة  بنزهة  تعدوه  كاأن  ال�صبع،  م�س  من  متنعه  اغراءات  عن  اذا ما امتنع عن • ابحثوا 

ذلك .
ا�صبعه.  ال�صاق بال�صرت )ل�صقة طبية( على  بوا�صطة  العادة  "تذكروه" بالمتناع عن هذه  ان  • حاولوا 
تن�صح  )كفوف(وهنا  قفازات  الب�صوه  النوم،  خالل  ا�صبعه  م�س  على  معتادا  الطفل  كان  حال  ويف 

اخلبرية الهايل بتجنب ا�صتعمال هذه الو�صيلة اذا كانت ت�صبب للطفل غ�صبا واإزعاجا �صديدين.
! اإ�صبعه  م�س  عن  ق�صرية  لفرتة  امتنع  لو  حتى  كثريا  وامتدحوه  الطفل  على  • اإطروا 

كيَف ميكن فطام �لطفل عن م�ص ��سبعه؟

ح1

املجالت  يف  وتطوره  اجل�صمي  الطفل  منو  متطلبات  تلبي  متوازنة  تغذية  اىل  الطفل  يحتاج 
املختلفة وم�صادر الطاقة لتلبي حركة الطفل واجلهد الع�صلي واللعب يف هذه الفرتة

مييل الطفل اىل الن�صغال يف اللعب واحلركة وكذلك اىل النتقائية يف تناول الطعام وظهور 
املمانعة عند بع�س الطفال ،فتجد الأم �صعوبة يف كيفية تاأمني وجبات الطعام وتناولها من 

قبل طفلها.
بع�س �صلوكيات الهل يف تغذية الطفل يف هذه الفرتة غري املرغوبة حيث توؤدي اىل نق�س او 

زيادة يف بع�س العنا�صر الغذائية.
قائمة  يف  او  اللعب  يف  ورغبته  الطفل  ميول  تراعي  ول  الأم  ينا�صب  معني  روتني  فر�س  اول 

الطعام املقدم.
�جبار �لطفل على تناول �لطعام

العر�س اخلاطئ لل�صوكول وال�صب�س واملختلف املحليات وهذا يوؤدي اىل نق�س عنا�صر تغذية 
مهمة واىل ال�صمنة.

قلة املعرفة بالتغذية املنا�صبة واملتوازنة للطفل يف مراحل عمره.
الدم   الطفل مثل فقر  قلة �صهية  ا�صباب  او تق�صي  الطبيب لالر�صاد  عدم مراجعة ومتابعة 

نتيجة نق�س عن�صر احلديد او نق�س فيتامني ب12.

�خطاء يف تغذية �لطفل ما قبل �ملدر�سة 

�عالن �ىل �لز�ئر �لكرمي:
 يرجى مراجعة �صعبة اخلارجية 
القريبة من املفرزة الطبية داخل 
احلرم املقد�س اذا كنت قد ن�صيت 
جهازك املحمول اخلا�س بك يف 

امانات العتبة احل�صينية املقد�صة  
اأو غريه كما ميكنك الت�صال 

بالرقام التالية:
07800003443
07704401444
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�سبحان �هلل ..!!

بريد "الحرار"

ر�سائُل �ملوبايل
وردتنا ر�صائل يطالب فيها ا�صحابها ت�صليط ال�صوء 
اىل  اخلطوط  �صركات  تبعثها  التي  الر�صائل  على 
م�صرتكيها واغلب هذه الر�صائل يكون م�صمونها غري 

�صليم وبعيدا عن الذوق ال�صرعي .
خالل  من  ذلك  على  ال�صوء  �صن�صلط  باننا  جنيب 
�صركات  يف  ال�صاأن  ا�صحاب  بامل�صوؤولني  اللتقاء 
الخوة  على  نوؤكد  الوقت  نف�س  ويف  املوبايل  خطوط 
اذا  ر�صائل  يقوموا مب�صح مثل هكذا  بان  امل�صرتكني 
كان مر�صلها غري معروف لديهم وحتى ان المتيازات 
التي تعلن عنها هذه ال�صركات هي امتيازات جتارية 
امل�صرتك  ي�صتفيد  الربح اكرث مما  تدر عليهم  بحتة 
�صركات  عنها  تعلن  التي  الدرد�صة  خدمة  واما   ،
اخلطوط فان ا�صتخدامها م�صيء  اكرث مما هو مفيد 
املحادثة  خالل  اخالقية  غري  عبارات  ترد  حتى  بل 
وكذلك البلوتوث عندما يكون ا�صتخدامه ب�صكل غري 
�صليم فانه يخد�س الخالق واحلياء يجب البتعاد او 
ال�صتخدام احلذر لهذه اخلدمات واذا كان ابناوؤنا 

فيجب مراقبتهم با�صتمرار   .

اأثبتت درا�صة جديدة اإن امل�صي ي�صاعد على التخل�س 
من حجم البطن )الكر�س(، لأنه يعترب ريا�صة �صهلة 
وغري مكلفة ومفيدة جدًا لل�صحة ولتخفيف الدهون. 
املرتاكمة، خ�صو�صًا  الدهون  من حرق  يزيد  فامل�صي 
تلك القابعة يف البطن. حيث يفقد اجل�صم ما يقارب 
يزداد  كما  م�صي،  �صاعة  لكل  حرارية  �صعرة   200
اأن  ويف�صل  ومدته.  امل�صي  �صرعة  ازدياد  مع  احلرق 
متار�س ريا�صة امل�صي واملعدة فارغة، لرتكز الدماء يف 
منطقة اجلهاز اله�صمي اأثناء امتالئه بالطعام، مما 

قد ي�صر الإن�صان وي�صبب الدوخة والتعب ال�صريع.
بثالث  الأكل  بعد  الريا�صة  مبمار�صة  ين�صح  لذا 
يف  التدرج  ال�صروري  ومن  الفجر،  يف  اأو  �صاعات 

ملن  اأو  الأربعني  �صن  تعدوا   ملن  خ�صو�صا  املمار�صة، 
ال�صعور  عند  بالتوقف  الأمرا�س،  بع�س  من  ي�صكون 
يف  وامل�صي  الريا�صة  اأثر  اأن  اخلرباء  واأكد  بالتعب.  
املمار�صة  بعد  يومني  اإىل  ميتد  الدهون  حرق  معدل 

وي�صد ع�صالت البطن.
ويتكون جدار البطن من اأربع ع�صالت مل�صاء حتمي 
وت�صاعد  البطن،  جتويف  يف  الأع�صاء  وت�صم  وتدعم 
على حفظ اجل�صم يف و�صع انت�صاب عمودي. بيد اأنها 
ت�صعف وترتخي باخلمول والتقدم يف ال�صن والعادات 
الغذائية ال�صيئة، فيما تقوى وتتح�صن بفعل التمارين 
املخ�ص�صة للذراعني وال�صدر والظهر والبطن وترك 

العادات ال�صيئة.

على  خطورة  ي�صكل  القهوة  تناول  من  الكثار  اأن  رغم 
الكافني  من  عالية  ن�صبة  على  لحتوائها  الن�صان  �صحة 
اإل اأن الأبحاث الطبية توؤكد اأن تناول فنجان واحد من 

القهوة يوميًا ي�صاعد على الوقاية من الأمرا�س الآتية:
�صرطان الكبد : ك�صفت الأبحاث عن  اأن القهوة حتتوى 
التي  ال�صرطانية  اخلاليا  قتل  على  ت�صاعد  مواد  على 

تتكون فى الكبد.
ال�صكتة الدماغية : توؤكد البحاث الطبية اأن الأ�صخا�س 
يوميًا  القهوة  من  فقط  واحدا  فنجانا  يتناولون  الذين 
تقل اإ�صابتهم  بال�صكتات الدماغية عن غريهم ممن ل 

يتناولون القهوة نهائيًا. 

اآلم  ت�صكني  على  القهوة  ت�صاعد   : العظام  اآلم  ت�صكن 
ب�صرط  ريا�صية  متارين  ممار�صة  عن  الناجمة  العظام 

تناولها عقب التمرين.

�لقهوة..ثالثة ُ �أ�سباب لتناول 

دراسٌة تؤكُد : الـمـشـي يـقـضـي عـلـى الكرش !   

)�سنع �هلل �لذي �أتقن كل �سيء(

من منكم يعرف ما هذه اللوحة املزخرفة 
الرائعة ؟ قد يظن البع�س انها من �صنع ر�صام 

ماهر ، ولكن احلقيقة ان الذي �صنعها هو 
اهلل تعاىل. انها متثل جزيئة ثلج �صغرية بعد 
تكبريها مئات املرات، ويقول العلماء الذين 
اكت�صفوا هذه الت�صاميم الرائعة جلزيئات 
الثلج: اإنه ل توجد يف العامل كله منذ خلقه 
وحتى الآن جزيئتا ثلج مت�صابهتان، بل كل 

جزيئة تختلف عن الخرى مع العلم انها كلها 
م�صنوعة من املاء، فتبارك اهلل القائل: 

{�صنع اهلل الذي اأتقن كل �صيء}!! 
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�لكاظمي حبيب  • �ل�سيخ  مصطلحات
يف  ال�صالم(  )عليه  ال�صادق  الإمام  عن  روَي 
منهم  انتقمنا  اآ�صفونا  )فلما  تعاىل:  قوله  ذيل 
(:   اإن اهلل ل ياأ�صف كاأ�صفنا، ولكنه خلق اأولياء 
خملوقون  وهم  وير�صون،  ياأ�صفون  لنف�صه 
فامل�صتفاد   .. امليزان-ج18�س118   .. برون  مدَّ
يف  الأحاديث  من  وغريه  احلديث  هذا  من 
ال�صالم(  )عليه  املع�صوم  اإن  املجال،  هذا 
والغ�صب وغري ذلك من  الر�صا  مظهر حلالة 
رغم  املتعال،  الرب  اإىل  املنت�صبة  ال�صفات 
ال�صريف  احلديث  يف  كما  ـر  مدبَّ خملوق  اأنه 
�صاحب  ر�صا  نيل  اأهمية  تتاأكد  هنا  ومن   ..
الأمر )عليه ال�صالم( - وهو الإمام لأهل هذا 
الزمان - لأن ر�صاه ) كا�صف ( عن ر�صا الرب 
بل ) مالزم ( له .. وقد وردت عبارة بليغة يف 
زيارة احل�صني )عليه ال�صالم( التي اأو�صى بها 
الإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( وهى: ) اإرادة 
وت�صدر  اإليكم،  تهبط  اأموره  مقادير  الرب يف 

من بيوتكم ( البحار-ج101�س151. 

�لوطنية  Patriotism َمظهريُة �ملع�سوم ل�سفات �حلق
مبداأ اجتماعي اأخالقي يدل على موقف للنا�س من 
الأفعال مبحبة  بالدهم يتجلى يف منط معني من 
الوطن هي اأحد اأعمق امل�صاعر التي ر�صختها اآلف 
وينطوي حب  املنعزلة  الأوطان  تاريخ  ال�صنني من 

وم�صائرها  البالد  مب�صالح  العناية  على  الوطن 
�صبيلها  يف  الذات  لنكران  وال�صتعداد  التاريخية 
والإخال�س للوطن والعتزاز مبنجزاته الجتماعية 
واحرتام  ال�صعب  اآلم  مع  والتعاطف  والثقافية 

ما�س البالد التاريخي و تقاليده املوروثة.

ال�صخ�صيات  اأروع  من  طالب  اأبي  بن  جعفر  يعد 
البطولة الإ�صالمية، فهو  التي تتمثل فيها  التاريخية 
الزعيم الأول للم�صلمني يف ال�صام، زعيم املهاجرين 
حملة  يف  الأبرار  ال�صهداء  قائد  الإ�صالم،  تاريخ  يف 
هو  الباطل.  مع  احلق  وحرب  الكفر  على  الإ�صالم 
جعفر بن اأبي طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن 
ها�صم بن عبد مناف واأمه هي فاطمة بنت اأ�صد بن 
ها�صم بن عبد مناف، واإخوته: طالب وعقيل والإمام 
تاريخ  يف  امل�صرفة  اأدوارهم  لهم  وجميعهم  علي 
الإ�صالم يف  اإىل  ال�صابقني  كان جعفر من  الإ�صالم، 
وكان  اأ�صلم  من  ثالث  كان  اإنه  رواية  كما يف  الدعوة 
يف  ال�صتمرار  على  واإخوته  ي�صجعه  طالب  اأبو  اأبوه 
الدعوة، كما راآه يومًا ي�صّلي مع اأخيه علي مع حممد 
فقال:  معهم  ثالث  ول  و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صلى 

)تقدم �صل جناح ابن عمك( واأن�صاأ قائاًل:
اإن علــــــيًا وجـــــــــعفرًا ثقـــــتي

                               عند مــــــلم اخلـــــــطوب والكرب 
واهلل ل اأخـــــــــــــــذل النــــــبـــي

                               ول يخـــــــذله مــن بني ذو ح�صب
ل تخـــــــــذل وانـــ�صرا ابن عمكما

                                   اأخـــــي لكـــــــم مـــن دونه واأبي 
املهاجرين  بني  اآخى  ملا  النبي  اإن  الطيار  تاريخ  من 

كما  جبل  بن  معاذ  وبني  جعفر  بني  اآخى  والأن�صار 
ا�صتقبل  للهجرة  ال�صابع   العام  ويف  )الإ�صابة(،  يف 
وقال  اإليه،  و�صمه  عينيه  بني  ما  وقّبل  النبي جعفرا 
قولته امل�صهورة: )ما اأدري باأيهما اأفرح بقدوم جعفر 
اأم بفتح خيرب(. قال يف )املراقد(: )مرقده يف موؤتة 
حيث ا�صت�صهد و�صيد عليه قبة قدمية وله حرم واإىل 
العراقيني  اأ�صحابنا  بع�س  حدثنا  م�صهد.  جنبيه 
الأمري  اإمارة  يف  الأردن  اإمارة  يف  ملرقده  الزائرين 
عبد  املحامي  عن  الهام�س  ويف  اهلل(  عبد  ال�صريف 
اهلل اأنه يف �صنة 1942م ذهب مع ال�صريف امللك عبد 
اهلل لتعمري قرب جعفر الطيار يف موؤتة، فلما و�صلوا 
جعفر  بدن  فراأى  فنزل  مهدومًا  وجدوه  القرب  اإىل 
يف  وال�صيف  طريًا  الدم  وعليه  وثيابه  بهيئته  الطيار 
عنقه مل يتغري من بدنه �صيء فكاأنه ميت من يومه، 
وكان املحامي ال�صريف يحلف بالأميان املغلظة مرارًا 
امللك  بن  اهلل  عبد  الأمري  فعّمر  كذلك،  وجده  اأنه 
واملرقد  عليه،  الذي  امل�صجد  وبنى  القرب  احل�صني 
الأبرار  و�صحبه  طالب  اأبي  بن  جلعفر  ال�صريف 
ال�صهداء اليوم يعرف مبنطقة املزار يف املنطقة التي 
يف  املزار  لهذا  الر�صمي  والإ�صم  مبوؤتة  تعرف  كانت 
الأردن وهكذا جند حياة الطيار تعترب درو�صًا عملية 

يف الت�صحية واجلهاد من اأجل العقيدة واحلق.
- زئري الأ�صد ميكن �صماعه من على م�صافة 8 

كيلومرتات
بطانة  تفرز  اأن  الإن�صان  معدة  على  يتعني   -
خماطية جديدة كل اأ�صبوعني واإل فاإنها �صته�صم 

نف�صها.
»النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   -
ال�صفاح« وذلك لأنه ي�صن غارات على م�صتعمرات 
وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  له  املجاورة  النمل 
النمل  ذلك  من  عددا  يقتاد  ثم  حمتوياتها 

ويجربه على العمل كعبيد لديه!
 300 ج�صمه  يف  يكون  الإن�صان  يولد  عندما   -
عظمة ، اإل اأن ذلك العدد يرتاجع اإىل 206 فقط 

عند الو�صول اإىل �صن البلوغ.

تخل�ص من �آثار �حلروق ..
عندما حترق اإ�صبعك عر�صيًا على فرن 

الغاز، نظف اجللد وا�صغط ب�صكل خفيف 
على مكان احلرق باأ�صابع يدك الأخرى. 

الثلج �صيخفف اأملك ب�صرعة اأكرب. لكن 
الطريقة الطبيعية �صتعيد

اجللد املحروق اإىل درجة احلرارة 
الطبيعية، في�صبح اجللد اأقل ت�صوهًا.

نا جعفُر بن �أبي طالب )ر�سي �هلل عنه( �سيدُّ

معلومات طبية غريبة تهمك!

هل تعلم.. 
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