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قال االإمام احل�سني عليه ال�سالم ال يقبل عمل اإال مبعرفة، وال معرفة اإال بعمل، ومن عرف دلته معرفته على العمل، ومن مل يعرف فال عمل له
)حتف العقول – ابن �شعبة احلراين -  �س294(

جماناً
توزع 

ماليني الزائرين يجددون العهد والوالء لالمام احل�سني عليه ال�سالم 
يف زيارة االربعني

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



:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
 رئيس التحرير

اخلري وال�شر حتدد هويته طبقا للت�شريعات 
وجل  عز  البارئ  من  ال�شادرة  الإ�شالمية 
ويحدد قيمة واأهمية اخلري ح�شب الطرف 
الفاعل  اإن  ، كما  امل�شتفيد من فاعل اخلري 
قد  الروؤية  فهذه  فعله  الذي  اخلري  يرى 
 ، فقط  اأخروية  او  واأخروية  دنيوية  تكون 
ذرة  مثقال  وا�شتخدام  اخلري  حجم  واأما 
فهذا الت�شبيه البالغي يدل على مدى دقة 
اهلل عز وجل يف اأن يظهر اخلري مهما كان 
الوقت  نف�س  ويف  ال�شاعة  تقوم  يوم  حجمه 
يعلمنا اإن فعل اخلري مهما كان حجمه فهو 
كما  الآخر  والأمر   . �شجالتنا  يف  مكتوب 
ع�شر  اىل  ت�شاعف  احل�شنة  اإن  معلوم  هو 
الذي  العمل  م�شاعفة  يعني  وهذا  ح�شنات 
ي�شتحق الأجر ولي�س الأجر فالأجر الإلهي 
اأعظم من احل�شنات الع�شر  فكيف واهلل عز 
نقوم  اأن  غري  من  بنعمه  علينا  يغدق  وجل 
ان  يت�شح  املقدمة  هذه  من   . باحل�شنات 
يثيبنا اهلل عز وجل  �شوف  ذرة خري  مثقال 
عليه،  فكيف بالذي ي�شخر ماله وجهده من 
بالذي  وكيف  لغريه؟  اخلري  تقدمي  اجل 
الزائرين؟  لإيواء  اخليم  ع�شرات  ين�شب 
ال�شيارات  ع�شرات  ي�شخر  بالذي  وكيف 
لنقل الزائرين جمانا؟ وكيف بالذي تكون 
اإطعام  اجل  من  املاليني  مئات  م�شروفاته 
الذي  هذا  للخري  حجم  واأي  ؟  الزائرين 
تظهر اآثاره على املالأ . ولو اأجرينا ا�شتطالعا 
عن امل�شتوى املعي�شي وعدد الفقراء الذين ل 
يح�شلون على قوت يومهم يف اأيام الزيارات 
اأي  باأنه �شوف ل جند   فانا اجزم  املليونية 
الطعام  ادخار  يف  فائ�س  هنالك  بل  جائع 
هي  املليونية  الزيارات  او  املنا�شبات  هذه   .
الجتماعي  للتكافل  وتعبري  �شورة  ا�شدق 
امل�شلمني  بني  الأوا�شر  توطد  وحتى  بل 
او  للتعبري  احلرية  مطلق  يف  املرء  وجتعل 
املباركة  الأيام  هذه  يف  الإبداع  او  التفكري 
ولجتد مهموما يفكر برزق الغد  كل هذه 
الآثار اليجابية يجمعها و�شببها واحد هو 

حب احل�شني عليه ال�شالم . 
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العدد  في هذا 

ومْن يعمْل مثقاَل ذرة خريًا يَره

ق�شُم ما بنَي احلرمني ال�شريفني..
 خدمات متنوعة للزائرين على مدار ال�شنة

زيارة ُ الأربعنَي 
�شريا على الأقدام �ُشنة وعالمة

م�شطلحات غذائية مفيدة

ال�سيخ حبيب الكاظمي
�سالح نوري اال�سدي
حممد �سناء ال�ساله

حيدر ال�سالمي
عبد اخلالق كرجي

اجمد حميد الكعبي 

م�شيُف الإمام احل�شني.. �شفرة ٌ مفتوحة
 لزائري الأربعينية املليونية

info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m
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ت�سميم : حممد البخاتي



توجه ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء 
من  الثانية  اخلطبة  يف  ال�شايف  احمد  ال�شيد  �شماحة  املقد�شة 
يف  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �شالة 
اجلزيل  بال�شكر  28-1-2011م  املوافق  1432هـ  اخلري  �شفر   23
لكل الذين بذلوا جهداً ا�شتثنائياً لإجناح زيارة اأربعينية الإمام 
احل�شني لهذا العام، واأ�شاف:  اإن ال�شكر وحده قد ل يكفي على 
بال�شكر  واأخ�س  الأمن  وتوفري  خدمات  من  الإخوة  قدمه  ما 
�شهلوا  الذين  الإخوة  وكل  لذلك  �شعت  التي  منهم كل اجلهات 
عمل الزيارة من املنافذ احلدودية اإىل و�شول الإخوة الزائرين 
يتكرر،  ل  اهلل  �شاء  وان  الأمني  اخلرق  حدث  نعم  كربالء،  اإىل 
يق�شروا  مل  الأمنيني  امل�شوؤولني  بع�س  �شاهدنا  احلقيقة  ويف 
يف اداء واجبهم ، واأعرب عن اعتقاده اإن امل�شاألة كبرية وبحاجة 
اإىل جهد م�شاعف وبحاجة اإىل فن يف عالج الأمور، ويجب اأن 

نخطط ونبداأ من الآن للعام القادم.
الأمور  بع�س  ومناق�شة  ذكر  اإىل  بحاجة  اإننا  �شماحته:  وتابع 
اإنها  حيث  الأربعني  زيارة  حيثيات  على  للوقوف  مبا�شر  ب�شكل 
يف احلقيقة لي�شت زيارة واإمنا هي مو�شم الأربعني وبحاجة اإىل 
كربالء فقط  تخت�س يف  ول  املتي�شرة  الطاقات  ا�شتنفار جميع 
على  مليا  وتبحث  ودراية  عالج  اإىل  حتتاج  كثرية  اأمورا  ولكّن 

طاولة جمل�س النواب واحلكومة املركزية. 
�شماحته  ذكر  لالآتي  وال�شتعداد  فات  ما  تدارك  ولغر�س 
املقدمة  اخلدمية  الأعمال  واأهم  الزائرين  لأعداد  اإح�شائية 
لهم وقد ل يلتفت لها عموم النا�س فالعدد الكلي يف هذه ال�شنة 
اإىل500(   350( من  بينهم  زائر  مليون   )15( اإىل  و�شل  للزوار 
األف زائر من جن�شيات ودول  متعددة ، وعدد املواكب يف احلدود 
املواكب  بينما  موكبا،   )4932( بلغ  كربالء  ملحافظة  الإدارية 
موكب    )3900( الزائرين  خلدمة  ت�شدت  التي  فقط  اخلدمية 
الإخوة  وعدد  موكبا،   )1032( بحدود  املعزية  واملواكب  خدمي  
اأكرث من )60(  الأدنى  املواكب اخلدمية يف احلد  امل�شاركني يف 
األف �شخ�س تفرغوا خلدمة الإخوة يف احلدود الإدارية، وعدد 

امل�شاركني يف العزاء يف احلد الأدنى )309600 ( �شخ�س .
من  بذلت  وما  ال�شحية  الفرق  اذكر  مل  اأنا  طبعاً  واأ�شاف:  
ومقدار  الكبرية  الأعداد  هذه  على  �شرف  الذي  واملال  الدواء 
اأن  علينا  ي�شعب  وواقعاً  نذكره  كله مل  ُبذل هذا  الذي  الطعام 
بداأ   الزيارة  بعد  املواكب  اأهل  وبع�س  تقديرية،  باأرقام  نح�شيه 
يت�شاءل مثال عن الرز الذي بقي عنده وغري ذلك واإنه يحتاط 

با�شتعماله ويقول ماذا اأفعل وكيف اأت�شرف به؟!.
وقارن �شماحته بني هذه الروحية امل�شوؤولة وبني روحية بع�س 
راتب  اأكرث من ن�شف  ياأخذ  النواب، حيث  الأع�شاء يف جمل�س 

حمايته املخ�ش�س له بطريقة اأو باأخرى! 
واأ�شاف:  اإن �شاحب املوكب اإذا قارّناه مع هذا النائب، فاإن الأول 
اندفع بذاته ومل يجربه احد وبداأ ي�شت�شكل على كيلو من الرز 
بها  الت�شرف  اأموال ل ميكن  اإن هذه  الذي بقي عنده ويعتقد 
قد  �شخ�شاً  يكون  اأن  يفرت�س  امل�شكني  وهذا   ، موردها  غري  يف 
به  واإذا  العام  ال�شالح  على  للحافظ  به  باأ�شوات جاءت  انتخب 
دينار،  األف   )200( اأو  األف   )100( مقدار  على  احلماية  يناف�س 
للبلد؟!  العامة  الأموال  على  يحافظ  اأن  ميكن  كيف  وت�شاءل 
هذا  �شاحب  ووجدت  احلالتني  بني  قارنت  اأنا  بقوله:  وتابع 
يتوا�شع  النائب  ليت  ويا  بكثري،  وعياً  اأكرث  الرز  من  الكيلو 

ويتعلم من هذا در�شا للحفاظ على املال العام!!.
اإح�شائية  خالل  ومن  اإنه  اىل  ال�شايف  ال�شيد  �شماحة  ونوه 
العراقي  ال�شعب  الكبري منهم ميثل  العدد  اإن  يتبني  الزائرين 
اجلن�شيات  من  الزائرين  اإىل  قيا�شا  مليونا   )15( الـ  بزائريه 
رغم  امل�شرية  اإكمال  على  الإ�شرار  هذا  اإن  واأكد  الأخرى، 
مبكر  وقت  يف  جاءت  التهديدات  بع�س  خ�شو�شاً   - التهديدات 
على  وا�شتمرارا  وحتديا  عزمية  اإل  زادهم  ما   - الزيارة  عن 
النهج احل�شيني اخلالد، وهوؤلء ي�شتحقون منا جميعا ول �شيما 
امل�شوؤولني يف الدولة اأن ينظر اإليهم نظرة فخر واعتزاز، وبني 
للزيارة هم يف فقر  امل�شي  ا�شرتكوا يف  الذين  النا�س  باأن بع�س 

مدقع ومع ذلك مل يدخروا �شيئاً من اجل هذا العمل املقد�س.
اإن  �شماحته:   قال  العقبات  ونتخطى  الأخطاء  نتجاوز  ولكي 
هناك م�شاكل حقيقية يف ق�شية النقل وال�شوارع ال�شيقة التي 
بع�س  توفرت  قد  نعم  واأ�شاف  الزائرين،  نقل  يف  ارباكا  ت�شبب 
يجب  واملو�شوع  الطرق  يف  م�شكلة  عندنا  ولكن  النقل  �شيارات 
اإن  اإىل  تلتفت  اأن  املركزية  الدولة  وعلى  الآن  من  يتدارك  اأن 
امل�شاألة لبد اأن تكون حمط اهتمام ورعاية فاإن بع�س البا�شات 
علقت يف الطرقات، فالطرق �شيقة ل تتنا�شب مع هكذا زيارة، 
وت�شاءل هل توجد مدينة فيها فعاليات دينية �شخمة وتعاين 
بهذه الطريقة ولو ملرة واحدة يف ال�شنة ؟!! وما هي اإمكانيات 
تلك املدينة ؟!! واإذا كانت توجد مثل هكذا مدينة اأر�شدونا لها 

حتى نتعلم منها!!! 
ال�شعبي  اجلهد  تكفل  قد  الكبرية  الإعداد  هذه  اإن  وا�شتطرد 

ا�شتكى  به  اأو ن�شمع  زائراً  واإيوائهم ومل نر  م�شكورا لإطعامهم 
من جوع .. نعم بع�س الزائرين ا�شتكى من غالء اأ�شعار الفنادق 
وبع�س الزائرين مل يتمكن من ال�شكن بالفنادق واأردف قائال: 
رفقاً بهوؤلء الزائرين .. وجزى اهلل الإخوة خرياً عندما وفروا 

بيوتهم ملبيت الإخوة الأعزاء..
هذا  بداية  يف  نحن  �شماحته:  قال  خطبته  من  اآخر  �شياق  ويف 
عام  العام  هذا  يكون  اأن  املخت�شة  اجلهات  من  واأمتنى  العام 
واخلدماتي،  الأمني  جانبني،  يف  تختزل  امل�شاكل  وكل  خدمات، 
وي�شعر املواطن باأنه متاأخر عن اجلانب اخلدمي لعدة ا�شباب، 
ال�شخ�شيات  وبع�س  املتخلفة،  القوانني  بع�س  هناك  اإن  منها 
امل�شاكل قد تكون مالية هي ال�شبب لكن  التي ل تفكر، وبع�س 
بالنتيجة ميكن عالج جمموعة من امل�شاكل اخلدمية لنبداأ بها 

وليكن عاماً للخدمة.
م�شّبق  وعمل  تفكري  اإىل  بحاجة  التي  الغذاء  م�شاكل  وعن 
اأزمات  اإننا تكلمنا عن  الأزمات قال �شماحته  لكي نتخل�س من 
الطحني كثرياً، ما بني طحني مغ�شو�س وم�شاكل الفح�س وعدم 
توفره ب�شورة منتظمة عند الوكالء، فاملطاحن التي عندنا الآن 
تطحن القمح لل�شهر التا�شع ونحن الآن على و�شك النتهاء من 
ال�شهر الأول يف ال�شنة اجلديدة، و�شعر كي�س الطحني كان)15( 
األفا، علما اإن الدولة  اأ�شهر والآن بلغ)35(  األف دينار قبل �شتة 
املواطن  غذاء  �شلة  يف  الأ�شا�شية  املادة  تلك  بتوفري  املعنية  هي 

ولبد من ال�شتعدادات للتغلب على امل�شاكل. 
ويف اخلتام اأهاب �شماحته اإي�شال الوجبة اإىل املواطن باأوقاتها 
املحددة للحوؤول دون ارتفاع الأ�شعار ما ي�شبب �شررا بالطبقات 
اإىل غالء  اإنذار  امل�شالة متثل جر�س  وهذه  املحرومة،  ال�شعبية 
الأ�شعار، وقال �شماحته: رفقاً بال�شعب وبهذه ال�شريحة ويجب 
هذه  من  للتخل�س   - التقادير  اأقل  على   – احلنطة  توفري 

الأزمة.

تقرير عن �سالة اجلمعة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف  ممثل املرجعية الدينية العليا يف  23 / �سفر اخلري/  1432 هـ املوافق 1/28  / 2011م

السيُد أمحد الصايف: حنن يف بداية هذا العام وأمتنى من اجلهات املختصة
 أن يكون هذا العام عاَم خدمات 

احلكومة املركزية مطالبة 
بتوفري با�سات النقل وتو�سيع 

الطرقات مبا يتالءم مع 
عظم الزيارة واأعداد 

الزائرين الوافدين اإىل 
كربالء املقد�سة 

اإن الدولة هي املعنية 
بتوفري تلك املادة االأ�سا�سية 

)الطحني( يف �سلة 
غذاء املواطن والبد من 

اال�ستعدادات للتغلب على 
امل�ساكل 
4جملة األحرار االسبوعية  صفر اخلري/ 1432هـ

نداء الجمعة



ونحن نحيا الأجواء الروحية للزيارة الأربعينية لالإمام احل�شني 
هذه  تقام  ملاذا  موؤداه:  هنا  �شوؤال  يربز  لعله  ال�شالم(،  )عليه 
امل�شريات املليونية يف كل �شنة، ويزحف املاليني من حمبي اأهل 
امل�شافات  هذه  عرب  الأقدام  على  م�شياً  ال�شالم(  )عليهم  البيت 
القادمني  الزائرين  من  الآلف  مئات  بينهم  ومن  ال�شا�شعة، 
واأعمالهم،  واأهاليهم  اأوطانهم  تاركني  العراق،  خارج  من 
اأنف�شهم  ومعّر�شني  بل  الطريق،  وعناء  امل�شقة  متحملني 
التي  الطائلة  الأموال  اإنفاق  عن  التفجريات..ناهيك  ملخاطر 
تقّدر باملليارات، لتوفري احتياجات هذه املاليني من الزائرين، 
م�شاب  يف  امل�شاركة  خالل  من  والولء،  العهد  جتديدها  اأثناء 
اأهداف مهمة، وغايات عظيمة،  ال�شهداء.. بل وهل هناك  �شيد 
ت�شتحق م�شاركة هذه احل�شود املليونية يف هذه ال�شعائر، خالل 
و�شائل  بع�س  بداأت  وقد  ل�شيما  ال�شنة،  اأثناء  عديدة  منا�شبات 
الإعالم املعروفة بطرح بع�س ال�شبهات حولها، وتثري ت�شاوؤلت 

نظري:
والربملان  الدولة  عمل  ت�شّل  ال�شعائر  هذه  ممار�شة  اإن   -1

والدرا�شة.
مع  ويتعار�س  يتنافى  الدينية  الطقو�س  هذه  ممار�شة  واإن   -2

بناء موؤ�ش�شات دولة مدنية.
مكونات  بقية  وتعزل  ق  تفرِّ �شوف  املمار�شات  هذه  مثل  واإن   -3
�شمن  املنا�شبات  هذه  مثل  تدخل  ل  التي  العراقي  ال�شعب 

ممار�شات قومياتها اأو طوائفها اأو اأديانها.
 وللجواب عن مثل هكذا �شبهات نقول: اإن ممار�شة هذه الطقو�س 
الدينية ل ريب ذات مردود وثمار عقائدية واجتماعية وثقافية 
و�شيا�شية، تعود بالنفع واخلري لعموم املجتمع )حيث اإن الزيارة 
الإمام  امل�شيبة  ب�شرية �شاحب  النفو�س لالقتداء  تذّكر وحتّفز 
خاللها  فمن  الأطهار(  الأئمة  وبقية  ال�شالم(  احل�شني)عليه 
يتم تر�شيخ وتعميق النتماء للدين، وقيمه واأخالقه ال�شامية، 
ومبادئه الإن�شانية واحل�شارية يف نفو�س املواطنني، و�شاأتعر�س 
اجلميع  ت�شمل  التي  ودرو�شها  الزيارة  هذه  معطيات  لبع�س 
رجال ون�شاء..اأطفال وفتيانا، �شبابا و�شيوخا كبارا، كما ت�شمل 

جميع �شوؤون النا�س:
الدر�س االأول: 

اأن يتعلم الإن�شان حمل امل�شوؤولية الجتماعية، فقد عّلمنا احل�شني 
)عليه ال�شالم( اإن الإن�شان مكّلف وم�شوؤول، وم�شوؤوليته كبرية 
و�شاملة،بع�شها يتعلق بنف�شه، وبع�شها الآخر يتعلق مبجتمعه، 
ومكلف  والنحراف،  والف�شاد  الظلم  اأمام  بالوقوف  مكّلف  فهو 
بهداية املجتمع، واإ�شالح �شوؤونه، واإننا م�شوؤولون جتاه ظواهر 
الأمر  بواجب  القيام  ب�شرورة  ويتمثل  والف�شاد،  النحراف 
انحراف  اأي  من  املجتمع  لنحمي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
عما  م�شوؤولون  واإننا  والتعا�شة،  الهالك  اإىل  به  يوؤدي  ف�شاد  اأو 
يح�شل من حرمان وا�شطهاد لل�شعوب ب�شبب احلكام الظاملني، 

ونرى ذلك وا�شحاً يف قول الإمام )عليه ال�شالم(:
) اأيها النا�س اإن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( قال : 
لعهد  ناكثاً  اهلل،  حلرم  م�شتحاًل  جائراً  �شلطاناً  منكم  راأى  من 

اهلل، خمالفاً ل�شنة ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واله و�شلم(، يعمل 
يف عباد اهلل بالإثم والعدوان، فلم يغرّي علّيه بقول ول بفعل، كان 

حقاً على اهلل اأن يدخله مدخله(.
الدر�س الثاين :

العبادة  تكون  كيف  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإمام  عّلمنا 
ال�شالة  على  مق�شورة  لي�شت  اإنها  اإذ  تعاىل،  هلل  احلقيقية 
ن�شحّي  وكيف  تعاىل،  هلل  نخل�س  كيف  هي  بل   ... وال�شيام 
باأنف�شنا واأموالنا من اجل اإحياء الدين وقيمه ومبادئه؟ واأن ل 
اأن نعمل خلري  نخ�شع للذل والهوان، واإن الأ�شا�س يف التكليف 
واأن نعمل من اجل  الدنيا،  اأنف�شنا ونزهد يف  املجتمع، وان نهّز 
به  الالئقة  احلرية  وحتقيق  لالإن�شان،  والعزة  الكرامة  حتقيق 
ال�شماوية،  وبالكتب  الأنبياء،  ببعثه  تعاىل،  اهلل  كّرمه  كمخلوق 

وباإر�شال الر�شل، وبالعقل.
 الدر�س الثالث :

املهم  ومن  احلياة،  يف  وغايته  هدفه  بقيمة  الإن�شان  قيمة  اإن 
لالإن�شان اأن ي�شع هدفاً مقد�شاً وم�شّرفاً، يحاول الو�شول اإليه 
بلوغه،  اجل  ال�شاعية من  اإمكاناته  يف حياته، وي�شتخدم جميع 
ر�شالة  اإىل ر�شا اهلل تعاىل، وتطبيق  بالو�شول  الهدف  ويتمثل 

ال�شماء يف الأر�س، وعزة الإن�شان وكرامته.
الدر�س الرابع :

در�س اتخاذ املوقف، فقد علمنا الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 
كيف نكون واعني ملا يجري يف املجتمع، و�شرورة اتخاذ املوقف 
وعدم  الالمبالة  واإن  فيه،  اخلطرية  ال�شلبية  الظواهر  اإزاء 
الكرتاث، اإزاء ذلك ب�شبب احلر�س على احلياة الدنيا، واخلوف 
فالبد  الإميان،  مع  يتنا�شب  ل  واإنه  مباهجها،  فقدان  من 
للموؤمن اأن يكون له موقف �شريح وجريء و�شجاع اإزاء ما يهّدد 

دينه وقيمه ال�شامية.
الدر�س اخلام�س :

در�س ال�شمود وال�شرب والثبات، فقد عّلمنا الإمام احل�شني)عليه 
ال�شالم( اأن ن�شت�شهل ال�شعاب واملعوقات وامل�شاكل التي متر بنا 
رحلة  واأثناء  املجتمع،  يف  والتغيري  الإ�شالح  حركة  اأثناء  يف 
البيت  اأهل  اأتباع  و�شرب  �شمد  ولذلك  الهدف،  اإىل  الو�شول 
)عليهم ال�شالم( على الرغم من املجازر واملاآ�شي وامل�شاعب التي 
مّروا بها عرب التاريخ، وكان نتيجة ذلك اأن بقي الدين والقراآن 
الكرمي مببادئه ومنهجه حياً فعاًل يف املجتمع، ل يخاف عليه 

من احلكام امل�شتبدين واأ�شحاب الأفكار ال�شالة واملنحرفة.

وللرد على ال�شبهات نقول:
اأوًل: اإن ممار�شة هذه الطقو�س الدينية، ل من حيث ذاتها، ول 
من جهة الأدلة ال�شرعية التي حتث عليها، ول من حيث اجلهات 
اأو حتث على  امل�شجّعة لإقامتها، تدعو  اأو  الراعية لها،  الدينية 
تعطيل عمل موؤ�ش�شات الدولة اأو الربملان اأو الدرا�شة، فقد �شبق 
اأن بيّنا انه كما ورد احلث ال�شديد على اأداء الزيارة، وانه ما من 
ملك مقرب ول نبي مر�شل اإل وهو ي�شتاأذن اهلل تعاىل للنزول 
لزيارة احل�شني )عليه ال�شالم( ففوج ي�شعد وفوج يهبط، وورد 
كان  وان  ال�شالم(،  احل�شني)عليه  زيارة  ترك  عدم  على  احلث 
اأداء  اإن  بيّنا  الوقت  نف�س  يف  الظاملني..ولكن  من  خوف  هناك 
املوظفون  بها  املوكل  باخلدمات  والقيام  الوظيفية،  الواجبات 
اأن يختار  وانه ميكن  واجب،  �شرعي  اأمر  امل�شوؤولني،  كبار  حتى 
املنا�شب الذي يوؤدي به الزيارة، بحيث يجمع  املوظف الأ�شلوب 
هناك  كان  واإذا  الوظيفي..  الواجب  واأداء  الزيارة  اأداء  بني 
اأن يتخّذ مثل  امل�شوؤولني؛ يحاول  اأو من  البع�س من املوظفني 
وهو  اأمر مرفو�س  فهذا  العمل،  لتعطيل  ذريعة  املنا�شبات  هذه 
�شاأن يخ�شه، ول عالقة لهذه الطقو�س مبثل هذه الأمور، واإذا 
اأو املدار�س، فهو �شمن  كان هناك تعطيل لبع�س دوائر الدولة 
التي  املقد�شة  املدينة  على  يكون مق�شوراً  �شّيق،  نطاق جغرايف 
ت�شمل  واأمنية  �شرورية  لأمور  وذلك  الطقو�س،  فيها  جتري 
التفّرغ لأداء اخلدمات للزائرين اأو ب�شبب غلق الطرق خوفاً من 
اأداء  مثل  الأخرى  الدول  يف  يح�شل  وهذا  الأمنية،  اخلروقات 

املنا�شك ملو�شم احلج.
القيم  تر�شيخ  اإىل  توؤدي  وممار�شتها  الطقو�س  هذه  اإن  ثانياً: 
بناء  اإىل  توؤدي  والتي  الرفيعة،  الأخالقية  واملبادئ  ال�شامية 
للدين،  النتماء  بناء  �شحيحاً، فهي حتفظ  املواطن  �شخ�شية 
ولها مردودات اجتماعية وثقافية و�شيا�شية ومثل هذا البناء هو 

الذي نحتاج اإليه يف بناء موؤ�ش�شات الدولة احلديثة.
ثالثاً: واأما اإنها تفّرق، فالدليل الوجداين الذي �شاهدناه على 
الكرمية،  ال�شنية  الطائفة  من  الإخوة  فان  ذلك،  من  العك�س 
ن�شبوا ال�شرادقات واخليم، خلدمة هوؤلء الزائرين، بل بع�شهم 
اإن  الزائرين، كما  اأن يحمي هوؤلء  اجل  �شهيداً من  نف�شه  قّدم 
امل�شريات لن  ي�شاركون يف مثل هذه  اخذوا  امل�شيحيني،  الإخوة 
من  ا�شت�شهد  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإمام  الذكرى  �شاحب 
وهي  العامة،  الإن�شانية  املبادئ  على  واحلفاظ  احلماية  اجل 

حفظ الكرامة والعدالة واحلرية يف املجتمع.
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على  احل�شني  حمبو  يبكي  عندما  تثار  دائما  البكاء  م�شاألة 
احل�شني عليه ال�شالم وكاأن هذا العمل من الكبائر ولو متعنا 
يف الأدلة التي يعتمدونها يف تخطئة اأتباع اأهل البيت يف بكائهم 
على احل�شني عليه ال�شالم وان كان الق�شد هو احل�شني ولي�س 
البكاء ولكننا لرناجع م�شادرهم يف م�شاألة البكاء ونَر هل هي 

بدعة ام ل ؟ 
�شدر  فقد   ، البكاء  جواز  على  به  ي�شتدل  اأن  ميكن  ما  وا�شح 
بكى  حيث  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  الأعظم  النبي  من  البكاء 
وزيد  الطيار  وجعفر  اإبراهيم  وابنه  مظعون  بن  عثمان  على 
بن حارثة وعلى حمزة... وغريهم ، كما روي ذلك يف: )�شنن 
الف�شول   ،  266/3 �شيبة  اأبي  لبن  امل�شنف   ،  22/4 الن�شائي 

املهمة : 93( .
بل وحث اأهل املدينة على البكاء على حمزة، حيث قال: )لكن 
)�شلى  اهلل  ر�شول  على  اعرت�س  وقد  عليه(،  بواكي  ل  حمزة 
اإنها  عوف  بن  )يا  فقال:  اإبراهيم  على  بكاوؤه  واآله(  عليه  اهلل 
رحمة(.. وقال )�شلى اهلل عليه واآله(: )اإن العني تدمع والقلب 
اإبراهيم  يا  بفراقك  واإنا  ربنا،  اإل ما ير�شي  يحزن، ول نقول 
بهام�س   / ال�شتيعاب   ،  40/2 اأحمد  م�شند  )راجع  ملحزونون( 
ال�شابة 275/1( . وكذلك قوله )�شلى اهلل عليه واآله( : ) على 

مثل جعفر فلتبك البواكي ( )ان�شاب الأ�شراف : 43(.
وقد يكون اأف�شح واأو�شح دليل على جواز البكاء ما رواه احلاكم 
ب�شنده عن اأبي هريرة قال : )) خرج النبي على جنازة ومعه 
فقال  عمر،  فزبرهن  يبكني،  ن�شاء  ن�شمع  اخلطاب،  بن  عمر 
فان  دعهن،  عمر  يا   (   : واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول 
)امل�شتدرك   ) قريب  والعهد  م�شابة،  والنف�س  دامعة،  العني 
على ال�شحيحني 381/1 وقال : هذا حديث �شحيح على �شرط 
اأحمد  م�شند   ،190/4 الن�شائي  �شنن   : )وراجع  ال�شيخني(، 

333/2، املحّلى 160/5، كنز العمال 620/15( .
واأما ا�شتدلل القوم على عدم م�شروعية البكاء فان زوج النبي 

عائ�شة هي من ترد على هكذا قول ومذكرة لكم ما رواه م�شلم 
اأبيه قال : ذكر عند عائ�شة قول ابن  عن ه�شام بن عروة عن 
عمر : امليت يعذب ببكاء اأهله عليه، فقالت : رحم اهلل اأبا عبد 
اهلل  ر�شول  على  مّرت  اإمنا  يحفظه،  فلم  �شيئاً  �شمع  الرحمن، 
واإنه  تبكون  اأنتم   (  : فقال  عليه،  يبكون  وهم  يهودي،  جنازة 

ليعذب ( )�شحيح م�شلم 44/3(.
اإذن نهي القوم يف البكاء على ميتهم لأنه لي�س من ملة الإ�شالم 
وانه �شمع بر�شالة حممد ومل يعتنقها فيكون قد األقيت احلجة 
عليه وانه �شيعذب ب�شبب ذلك فالبكاء ل ينفعه بل وحتى عبارة 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله انتم تبكون وانه ليعذب اي انه 

يعذب ب�شبب عدم اعتناقه الإ�شالم ولي�س لأنكم تبكون عليه .
بقية  حال  وحالها  الإن�شان  ج�شم  يف  موجودة  غريزة  البكاء 
ا�شتخدمت  فاإذا  ل�شتخدامها  �شرعية  خمارج  ولها  الغرائز 
الغريزة  ولي�شت  حراما  ال�شتخدام  ي�شبح  �شرعي  غري  ب�شكل 
ا�شتخدامها  ،  فغريزة اجلن�س هي موجودة وت�شتطيع  حراما 
بالزواج ال�شرعي وكذلك اأعاذكم اهلل واأعاذنا معكم من احلرام 
ال�شتخدام  يكون  وهنا  للزنى  ي�شتخدمها  من  هنالك  فان 

حراما ولي�شت الغريزة حراما .
على  نف�شية  ايجابية  مردودات  للبكاء  اإن  بل  كذلك  فالبكاء 
العقل  على  ال�شغط  من  تخفف  واإنها  امل�شيبة  �شاحب 
والأع�شاب وتوؤدي اىل اإفراغ الهم الذي يحمله �شاحب امل�شيبة 
اإرادي عندما  ب�شكل ل  تنهمر  والدموع   ، الأحبة  نتيجة فقده 
الإن�شان ويعلم قيمة ما املَّ به من  متر ذكرى يتعاي�س معها 
م�شيبة ، امل تالحظون هنالك من تدمع عينه نتيجة م�شهد 
متثيلي يتفاعل معه هذا بعيدا عن اإن امل�شهد �شرعي ام ل ولكن 
التفاعل موجود ونتيجته هو �شكب الدموع فهذه ال�شتجابات 
العاطفية املرتجمة بدموع الإن�شان هي �شليمة و�شحية وتكون 
�شرعيا  ال�شبب  �شاحب  يكون  عندما  للثواب  وموجبة  �شرعية 

كاأن يكون ا�شت�شهاد الإمام احل�شني عليه ال�شالم .

لو سألوكاستفتاءات متنوعة
ال�شوؤاُل: هل يجوز املتاجرة باآلت اللهو؟

اأو  و�شراًء  بيعا ً  املحّرم  اللهو  باآلت  املتاجرة  اجلواب: ل يجوز 
غريها، كما ل يجوز �شنعها واأخذ الأجرة عليها. واملق�شود باآلة 
بها  التي  ال�شناعية  ال�شورة  املحّرم ما يكون مبا له من  اللهو 
اأن ي�شتعمل  – ل ينا�شب  الغالب  قوام مالّيته ولأجلها يقتنيه 

اإل للهو احلرام.
تعود  ار�س  على  مبنية  )مكتبة(  حمل  املك  اإين  ال�شوؤال: 
العائد  املال  هل  وبعلمهم  )جتاوز(  بغداد  اأمانة  اإىل  ملكيتها 

منها حالل اأم حرام؟
ملكيتها  يف  اإ�شكال  ل  العمل  من  العائدة  الأموال  اجلواب: 
الر�شمية  ال�شعي لتح�شيل موافقة اجلهات  ولكن يجب عليك 

املخت�شة لت�شحيح الت�شرف يف الأر�س.
ال�شوؤال: هل يجوز ال�شرتاك يف الألعاب ذات ر�شوم واخلا�شر هو 

من يدفع ثمن هذه الر�شوم؟
اجلواب: ل يجوز.

اتخذتها  التي  الأمنية  الإجراءات  عليكم  يخفى  ل  ال�شوؤال: 
الأوربية وغريها  الدول  بع�س مطارات  املخت�شة يف  ال�شلطات 
من حيث اإن بدن امل�شافر يظهر بتفا�شيله على اجلهاز الكا�شف 
ال�شكرن )حتى العورة( ب�شكل وا�شح، �شرورة عر�س امل�شافرين 
تلك  اإىل  ال�شفر  حكم  فما  يّدعون،  كما  )ع�شوائياً(  بع�شهم  اأو 

البلدان على هذا؟
اجلواب: ل يحرم ال�شفر لغاية عقالئية مع التعر�س ملا تعارف 

اأخريا يف املطارات ل�شّيما مع كون التعر�س حمتماًل.
ال�شوؤال: يوجد يف الأ�شواق �شمك �شرائح جممدة ول يوجد على 

الغالف نوع ال�شمك ومن من�شاأ فيتنامي فهل هو حالل؟
اجلواب: ل يحكم بحلية ال�شمك ما مل يحرز كونه ذا فل�س واهلل 

الهادي.
هو  ال�شم�س  غروب  وموعد  ال�شويد  �شمال  ا�شكن  ال�شوؤال: 
ال�شاعة العا�شرة واأربعون دقيقة ليال ح�شب ما ذكر يف اجلريدة 
ح�شب  ليال  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  املغرب  اأذان  لكن  الر�شمية 
�شاعة  النتظار  يجب  هل  ا�شتوكهومل  يف  البيت  اأهل  موقع 

وع�شرين دقيقة لزوال احلمرة امل�شرقية؟
اجلواب: اإذا اأحرز غروب ال�شم�س يف وقت �شابق فلزوم التاأخري 
الوجوبي  الحتياط  على  مبني  امل�شرقية  احلمرة  زوال  حتى 
عند �شماحة ال�شيد )دام ظله( وميكن الرجوع اىل جمتهد اآخر 

الأعلم فالأعلم.
الن�شل  للن�شاء لغر�س حتديد  الربط  ال�شوؤال: ما حكم عملية 

علماً اإن الزوجني عندهما ما يكفي من الأولد ؟
القناة  لغلق  جراحية  عملية  جتري  اأن  للمراأة  يجوز  اجلواب: 
ل  بحيث  ن�شلها  قطع  اإىل  يوؤدي  كان  وان  )النفري(  التنا�شلية 
حتمل اأبدا ولكن اإذا توقف ذلك على ك�شف ما يحرم ك�شفه من 
بدنها للنظر اإليه اأو للم�شه من غري حائل مل يجز لها الك�شف 
اإل يف حال ال�شرورة، ول يجوز للمراأة اأن جتري عملية جراحية 
لقطع الرحم اأو نزع املبي�شني ونحو ذلك مما يوؤدي اإىل قطع 
�شرورة  اقت�شته  اإذا  اإّل  بها  بليغاً  �شرراً  ي�شتلزم  ولكن  ن�شلها 

مر�شية ونظري هذا الكالم كله يجري يف الرجل اأي�شا.

الكبائُر :   قيل اإنها ما اأوعد اهلل عليها العقاب. وقد عد من 
الكبائر ال�شرك باهلل تعاىل ، و الياأ�س من روحه ، والأمن 

من مكره ، و قتل النف�س املحرتمة ، وعقوق الوالدين ، 
وقذف املح�شنة ، و�شهادة الزور ، و�شرب اخلمر ، وترك 

ال�شالة اأو غريها مما فر�شه اهلل تعاىل متعمداً ، وقطيعة 
الرحم ، وال�شرقة ، واأكل امليتة ، والقمار ، والر�شوة على 

احلكم ولو باحلق ، والإ�شراف ، والتبذير ، والغناء ، والزنى 

، و �شب املوؤمن و اإهانته واإذلله ، والكذب و غريها. 48( 
لبا�س ال�شهرة: اللبا�س الذي يظهر لب�شه ب�شكل قبيح 

وفظيع و�شنيع عند النا�س في�شتوجب ذلك هتكه و اإذلله.
لبا�س ال�شهرة :   اللبا�س الذي يظهر لب�شه ب�شكل قبيح 

وفظيع و�شنيع عند النا�س في�شتوجب ذلك هتكه و اإذلله.
اللحيان :   العظمان املقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما 

اللحية.

عن م�سروعيِة الُبكاِء

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

مصطلحاتٌ فقهيٌة 

66

ائد
عق

ه و
فق

W
  W

  W
  .

S 
 I 

 S
  T

  A
  N

  I
  .

  O
  R

  G
سة

قد
امل

�م 
ق�

قع 
مو

جملة األحرار االسبوعية  /  صفر اخلري / 1432هـ



يف   - و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى   - النبي  بينما 
الطواف اإذ �شمع اأعرابياً يقول : يا كرمي!..

 : خلفه  و�شلم(  واله  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  فقال 
يا كرمي!..

يا   : وقال  امليزاب،  جهة  اإىل  الأعرابي  فم�شى 
كرمي!..

 : خلفه  و�شلم(  واله  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  فقال 
يا كرمي!..

اإىل النبي )�شلى اهلل عليه واله  فالتفت الأعرابي 
و�شلم( وقال : يا �شبيح الوجه، يا ر�شيق القد، اأتهزاأ 

بي لكوين اأعرابياً؟
واهلل لول �شباحة وجهك ور�شاقة قدك، ل�شكوتك 

اإىل حبيبي حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم..
اأخا  يا  نبيك  تعرف  اأما   : وقال  النبي  فتب�شم 

العرب؟
قال الأعرابي : ل

قال النبي : فما اإميانك به؟
قال : اآمنت بنبوته ومل اأره، و�شدقت بر�شالته ومل 

األقه..
الدنيا  يف  نبيك  اأين  اعلم  اأعرابي،  يا   : النبي  قال 

و�شفيعك يف الآخرة..
فاأقبل الأعرابي يقبل يد النبي �شلى اهلل عليه واله 

و�شلم..
فقال النبي : مه يا اأخا العرب!.. ل تفعل بي كما 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  فاإن  الأعاجم مبلوكها،  تفعل 
باحلق  بعثني  بل  متجرباً،  ول  متكرباً  ل  بعثني 

ب�شرياً ونذيراً..

حممد.  يا   : له  وقال  النبي  على  جربيل  فهبط 
بالتحية  ويخ�شك  ال�شالم،  يقرئك  ال�شالم 
يغرنه  ل  لالأعرابي،  قل   : لك  ويقول  والإكرام، 
القليل  على  نحا�شبه  فغداً  كرمنا،  ول  حلمنا 

والكثري، والفتيل والقطمري..
ر�شول  يا  ربي  يحا�شبني  اأو   : الأعرابي  فقال 

اهلل؟..
قال : نعم يحا�شبك اإن �شاء..

حا�شبني  اإن  وجالله،  وعزته   : الأعرابي  فقال 
لأحا�شبنه!..

فقال النبي - �شلى اهلل عليه واآله و�شلم - : وعلى 
ماذا حتا�شب ربك يا اأخا العرب؟..

قال الأعرابي : اإن حا�شبني ربي على ذنبي حا�شبته 
على مغفرته، واإن حا�شبني على مع�شيتي حا�شبته 
واإن حا�شبني على بخلي حا�شبته على  على عفوه، 

كرمه..
فبكى النبي حتى ابتلت حليته، فهبط جربيل على 

النبي )�شلى اهلل عليه واله و�شلم(..
ال�شالم، ويقول  ال�شالم يقرئك  وقال : يا حممد، 
األهيت حملة  : يا حممد قلل من بكائك فقد  لك 
العر�س عن ت�شبيحهم، وقل لأخيك الأعرابي : ل 

يحا�شبنا ول نحا�شبه فاإنه رفيقك يف اجلنة. 

موعظةٌ 
من االإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
عندما  ال�شالم  عليه  ال�شادق  الإمام  قال 

�شاأله رجل اأن يعّلمه موعظة :
فاهتمامك  بالرزق  تكّفل  قد  اهلّل  كان  »اإِن 
فاحلر�س  مق�شوماً  الرزق  كان  واإِن  ملاذا، 
ملاذا، واإِن كان احل�شاب حقاً فاجلمع ملاذا، واإِن 
واإِن  ملاذا،  فالك�َشل  اهلّل حقاً  الثواب عن  كان 
فالُبخل  اهلّل عّز وجّل حقاً  كان اخللف من 
ملاذا، واإِن كان العقوبة من اهلّل عّز وجّل النار 
فالفرح  حقاً  املوت  كان  واإِن  ملاذا،  فاملع�شية 
فاملكر  اهلّل حقاً  على  العر�س  كان  واإِن  ملاذا، 
ملاذا،  فالغفلة  ال�شيطان عدّواً  واإِن كان  ملاذا، 
فالعجب  ال�شراط حقاً  على  املمّر  كان  واإِن 
فاحلزن  وقدر  بق�شاء  �شيء  كّل  واإِن  ملاذا، 
فالطماأنينة  فانية  الدنيا  كانت  واإِن  ملاذا، 

اليها ملاذا..؟؟

املعروُف على قدر املعرفة
اخلوارزمي : روي اأن اأعرابيا من البادية ق�شد احل�شني 
ف�شلم عليه فرد عليه ال�شالم وقال : يا اأعرابي ! فيم 

ق�شدتنا ؟ قال : ق�شدتك يف دية م�شلمة اإىل اأهلها .
قال : اأق�شدت اأحدا قبلي ؟ قال : عتبة بن اأبي �شفيان 
 : وقلت  عليه  فرددتها   ، دينارا  خم�شني  فاأعطاين   ،
لأق�شدن من هو خري منك واأكرم ! وقال عتبة : ومن 
هو خري مني واأكرم ل اأم لك ! ؟ فقلت : اإما احل�شني 
اأتيتك بدءا  ابن علي ، واإما عبد اهلل بن جعفر ! وقد 

لتقيم بها عمود ظهري وتردين اإىل اأهلي .
 ، الن�شمة  وبراأ   ، احلبة  فلق  والذي   : احل�شني  فقال 
مائتا  اإل  نبيك  بنت  ابن  ما يف ملك  بالعظمة  وجتلى 
دينار ، فاأعطه اإياها يا غالم ! واإين اأ�شاألك عن ثالث 
اأنت اأجبتني عنها اأمتمتها خم�شمائة دينار  اإن  خ�شال 
فقال   . قبلي  كان  من  يف  اأحلقتك  جتبني  مل  واإن 
اأهل  اأنتم  ؟  علمي  اإىل  احتياجا  ذلك  اأكل   : الأعرابي 
 ! املالئكة  وخمتلف   ، الر�شالة  ومعدن   ، النبوة  بيت 
اهلل  ر�شول  جدي  �شمعت  ولكن   ، ل   : احل�شني  فقال 

يقول : اأعطوا املعروف بقدر املعرفة .
فقال الأعرابي : فا�شاأل ! ول حول ول قوة اإل باهلل .

فقال احل�شني : ما اأجنى من الهلكة ؟ فقال : التوكل 
على اهلل ! فقال : ما اأروح للمهم ؟ قال : الثقة باهلل 

اأي �شيء خري للعبد يف حياته ؟ قال : عقل  ! فقال : 
يزينه حلم .

فقال : فاإن خانه ذلك ؟ قال : مال يزينه �شخاء و�شعة   
فقال : فان اأخطاأه ذلك ؟ قال : املوت والفناء خري له 

من احلياة والبقاء .
قال : فناوله احل�شني خامته وقال : بعه مبائة دينار 
! وناوله �شيفه وقال : بعه مبائتي دينار ! واذهب فقد 

اأمتمت لك خم�شمائة دينار ، فاأن�شاأ الأعرابي يقول :
قلقت وما هاجني مقلق 

                                  وما بي �شقام ول موبق
ولكن طربت لآل الر�شول 

                               ففاجاأين ال�شعر واملنطق
فاأنت الهمام وبدر الظالم 

                               ومعطي الأنام اإذا اأملقوا
اأبوك الذي فاز باملكرمات 

                              فق�شر عن و�شفه ال�شبق
واأنت �شبقت اإىل الطيبات 

                                 فاأنت اجلواد وما تلحق
بكم فتح اهلل باب الهدى  

                                               وباب ال�شالل بكم مغلق

النبي حممد          و االعرابي..؟؟
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وسائُل اعالم محلية وعربية وعالمية 
تولي اهتماما بزيارة االربعين

و�شل حواىل 12 مليون من الزوار ال�شيعة اىل مدينة 
الإمام  اربعني  ذكرى  احياء  يف  للم�شاركة  كربالء 
احل�شني ، وذلك رغم التفجريات التي اوقعت ع�شرات 

ال�شهداء ومئات اجلرحى منذ اخلمي�س املا�شي.
العراق  انحاء  جميع  من  �شريا  احل�شود  وتقاطرت 
منذ حوايل ع�شرة ايام يف ظل اجراءات امنية م�شددة 
كربالء  اىل  الطريق  طوال  المنية  القوى  اتخذتها 

110) كيلومرتات جنوب بغداد(.
ال�شياحية  واملطاعم  الفنادق  رابطة  رئي�س  و�شرح 
الجانب  الزوار  »اأعداد  ان  قائال  الهر  �شادق  حممد 
دول  األف جاوؤوا من  من ثالثني جن�شية ت خم�شمئة 
ومن  والهند  وباك�شتان  ايران  ومن  العربي  اخلليج 

امريكا واأوروبا و�شوريا ولبنان«.
 ،360 وعددها  الفنادق،  يف  ال�شتيعاب  »ن�شبة  ان  وقال 
منازل  ا�شتئجار  اىل  الزوار  دفع  ما  املئة  مئة يف  بلغت 
�شريحي  اىل  ا�شارة  يف  املقد�شة«،  بالعتبات  حميطة 
الف�شل  ابي  ال�شقيق  غري  واأخيه  احل�شني  الإمام 

العبا�س.
ومن جهة اخرى قال مدير �شرطة النجف، اللواء عبد 

الكرمي العامري ان اأكرث من ع�شرة ماليني زائر من 
العراقيني والعرب والأجانب اجتهوا عرب النجف اإىل 

مدينة كربالء، لأداء مرا�شم زيارة الأربعني.
واأ�شار العامري اىل ان "الإح�شاءات الدقيقة عن اأعداد 
الزائرين والتي �شتظهر لحقا، �شتكون اكرب من هذا 

العدد بكثري".
جمل�س  يف  واملوا�شالت  النقل  جلنة  طالبت  كما 
لديها  ما  باإر�شال  املحافظات  كافة   ، حمافظة كربالء 

من مركبات لنقل املاليني من الزوار.
اأكرث  "هناك  اإن  �شدهان  ح�شني  اللجنة  رئي�س  وقال 
اأربعة ماليني زائر يف كربالء حاليا من خمتلف  من 
زائر  10 ماليني  اأكرث من  اإرجاع  وقد مت  املحافظات، 
خالل الأيام املا�شية، وما موجود من �شيارات ل يكفي 

لنقلهم".
وبع�س الو�شائل كتبت عن م�شري الزوار " عا�شفة من 

عباءات �شود على الطرقات اىل كربالء".
رويرتز،   ، الكويتية  الوكالت:القب�س  هذه  ومن 
الد�شتور الردنية،  احلياة، الفيحاء، ا�شوات العراق ، 

اليوم ال�شابع ، العراق احلر، الو�شط ، العراقية .  

�شرح )الدكتور ح�شني ال�شهر�شتاين( ملجلة )الأحرار( 
وتخطيط  تطوير  اىل  بحاجة  كربالء  "مدينة  اإن 
عمراين جديد ل�شتيعاب هذه املاليني من الزائرين"، 
مبينا اإن "هنالك خطة للتطوير؛ ولكن حتتاج اىل وقت 
ل�شتمالك العقارات والبيوت" م�شريا اىل "تخ�شي�س 
موازنات كبرية لهذا الغر�س"، وموؤكدا اإن " احلكومة 
التو�شعة  مب�شروع  املقد�شة  العتبات  دعم  يف  جادة 
اخلدمات  لتقدمي  الإمكانيات  وتوفري  والإعمار 
ال�شهر�شتاين  بني  مت�شل  �شعيد  وعلى  للزائرين".. 
"لقد مت ت�شكيل جلان يف وزارة النفط لتوفري امل�شتقات 
الزائرين  نقل  حلافالت   اأو  للمواكب  �شواء  النفطية 
وكذلك  مما مت تاأمينه من وزارة الكهرباء هو ح�شة 
الزيارة  ونواحيها خالل  للمحافظة  م�شتمرة  اإ�شافية 

املليونية" .
واأ�شاف ال�شهر�شتاين "وفرت وزارات الدفاع والداخلية 
لنقل  و�شاحنات  ومركبات  حافالت  والتجارة  والنقل 
اىل  لفتا  حمافظاتهم"،  اىل  كربالء  من  الزائرين 
الطريق  طول  على  لأنف�شهم  الزوار  تنظيم  "ح�شن 
الذي �شاروه اىل حمافظة كربالء"، وم�شريا اإىل "ما 
لحظه على العراقيني بتوفريهم كل �شيء من طعام 

ودواء واأماكن راحة واإيواء للزائرين" ..

واالإعمار كربالُء بحاجة للتو�سعة 

ال�سهر�ستاين يوؤكد :
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مـــن  الرابعـــة  الفرقـــة  مغاويـــر  فـــوج  �شـــارك 
قيـــادة عمليـــات كركـــوك القـــوى الأمنيـــة التي 
انت�شـــرت خالل زيارة الأربعني يف كربالء وبني 
اآمـــر فـــوج مغاويـــر الفرقـــة الرابعـــة اإن "فـــوج 
مغاويـــر الفرقـــة الرابعـــة �شـــارك يف التغطيـــة 
الأمنيـــة لل�شنة الثالثة �شمـــن عمليات الفرات 

الأو�شط".
ويف ت�شريـــح ملجلة )الأحرار( قـــال فيه العقيد 

"الفرقـــة  اإن  كمـــر   حممـــد  غالـــب  الركـــن 
الرابعـــة ت�شلم قاطـــع م�شوؤوليته علـــى اعتباره 
�شرفـــا عظيمـــا اإ�شافـــة اىل الواجـــب الر�شمـــي 
وال�شرعـــي"، مبينا اإن "اأكـــرث منت�شبي الفرقة 
الرابعـــة من القوميتـــني الكردية والرتكمانية 
وقـــد جـــاوؤوا باندفـــاع عـــاٍل وب�شوق حـــار وهمة 
وروحيـــة م�شتعدة"، موؤكـــدا اإن "ما يوؤدونه من 
خدمـــة اأمنيـــة هـــو موؤ�شـــر على عمـــق الرتابط 

العراقيني  بـــني 
لهـــم  ت�شا ا و
باحل�شني )عليه 
لأنـــه  ال�شـــالم( 

لكل الأحرار".
وتابـــع كمـــر اإن "م�شاركتهـــم اأمنيـــا هـــي لل�شنة 
الثالثـــة علمـــا اإن امل�شاركة ل تقت�شر على زيارة 

الأربعني بل  وعا�شوراء"، 

قيادُة عمليات كركوك ت�سارك بالتغطية االأمنية 
يف كربالء



زيارة  خالل  املقد�شة  كربالء  مدينة  �شهدت 
من  املاليني  اأحياها  والتي  املباركة  الأربعني 
الزائرين، خدمات وا�شعة وخمتلفة من قبل العتبة 
ال�شهداء  �شيد  لزائري  خدمة  املطهرة  احل�شينية 
اخلارجية  اخلدمية  ق�شما  وقدم  ال�شالم(،  )عليه 
والداخلية خدمات وا�شعة منقطعة النظري والتي 
اأظهرت كبقية اخلدمات الأخرى املقدمة للزائرين 
والإن�شاين  الديني  الولء احل�شيني واحل�س  عمق 
والوطني يف خدمة هذه احل�شود املليونية الوافدة 

اإىل كربالء.

واأو�شَح احلاج حممد اأبو دكة م�شوؤول ق�شم اخلدمية 
"اجتماعاً  باأّن  احل�شينية  العتبة  يف  اخلارجية 
انتهاء  بعد  املطهرة  للعتبة  العام  بالأمني  جمعهم 
زيارة العا�شر من حمرم، والذي تناولوا فيه ال�شبل 
للزائرين  اخلدمات  لتقدمي  والأف�شل  الكفيلة 
هذا  عن  متخ�شت  وقد  كربالء،  اإىل  الوافدين 
التي  والفعاليات  املقرتحات  من  الكثري  الجتماع 

اأعطت ثمارها خالل زيارة الأربعني املباركة".

�شحية  من�شاأة   )17( جلب  "مّت  دكة:  اأبو  وقال 
حديثة من �شركة ماموت العاملية بقيمة اأكرث من 
)750 مليون دينار(؛ كما ومّت ن�شر اأكرث من )57( 
من�شاأة �شحية يف مداخل وخمارج مدينة كربالء 
لتقدمي اخلدمات ال�شرورية للزائرين"، مو�شحاً 
باأّن "كل من�شاأة �شحية حتوي على )16(، كما ومت 

ن�شر )6( من�شاآت اأخرى داخل مركز املدينة".

ا�شتحداث كي�شوانيتني جديدتني  اأي�شاً  "مّت  وتابع، 
لهذه  التهيوؤ  ومت  الكرامة  وباب  الراأ�س  باب  يف 
الك�شوانيات  يف  رقم(  األف   50( باإ�شافة  الزيارة 
على  التاأكيد  ومّت  الزائرين،  الأخوة  ل�شتقبال 
اأكرث من  ومّت جلب حوايل  نظافة احلائر  مو�شوع 
)150( حاوية للنفايات، ومّت �شراء اأكرث من )2 طن( 
من اأكيا�س النايلون بالإ�شافة اىل انه توجد لدينا 3 
كاب�شات )�شيارة نفايات("، مبيناً باأن عملية تنظيف 

احلائر احل�شيني واملنطقة املحيطة بالعتبة املطهرة 
ق�شم ما بني احلرمني  بالتن�شيق مع م�شوؤول  متت 

ال�شريفني".

دائرة  يف  للعاملني  �شكره  دكة  اأبو  احلاج  وقّدم 
املاء  ومديرية  البلدية  ودائرة  كربالء  جماري 
جلهودهم املبذولة خالل الزيارة واإبداءهم للتعاون 
م�شريا  اخلارجية،  اخلدمية  ق�شم  يف  العاملني  مع 
املتطوعني من  "جهود الأخوة  اإىل  الوقت نف�شه  يف 
تقدمي  يف  اأي�شاً  �شاهموا  والذين  الكاظمية  العتبة 

اأف�شل اخلدمات للزائرين الكرام".

�شعبة  م�شوؤول  الأ�شدي  عبا�س  بني  اآخر  جانب  من 

اخلدمية  لق�شم  التابعة  والتنظيف  اخلدمية 
"ق�شم اخلدمية  باأّن  العتبة احل�شينية  الداخلية يف 
اأعداد  تزايد  مع  وخمتلفة  وا�شعة  فعاليات  �شهد 
ال�شريف،  املرقد  لزيارة  الوافدين  الزائرين 
من  عدد  مب�شاعدة  الق�شم  يف  العاملني  قام  حيث 
ب�شكل  احل�شيني  احلائر  تنظيف  باإدامة  املتطوعني 
داخل  املوجودة  املاء  ترامز  مالأ  وكذلك  م�شتمر 
م�شتمرة  وب�شورة  ال�شرب  مباء  ال�شريف  ال�شحن 
وخروج  دخول  حركة  ت�شهيل  اإىل  اإ�شافة  اأي�شاً، 
الزائرين وتنظيف ال�شجاد واإبداله املت�شخة بغريها 
واملحافظة ب�شورة كاملة على نظافة وقد�شية املرقد 

الطاهر".

واأ�شاف، "قامت �شعبة اخلدمية والتنظيف والتابعة 
يف  جديدة  بفعاليات  الداخلية  اخلدمية  للق�شم 
هذه الزيارة والتي متّثلت ب�شمل الفنادق والبنايات 
الزائرين  لإيواء  املطهرة  العتبة  افتتحتها  التي 
بالطعام  وتزويدهم  التنظيف  من  اخلدمات  بكافة 
وال�شراب وب�شورة م�شتمرة على مدى )24( �شاعة"، 
يف  املتطوعني  لالأخوة  اخلدمات  توفري  عن  ف�شاًل 

اأماكن مبيتهم".

قسما الخدمية "الخارجية والداخلية" في العتبة الحسينية.. 
خدمات منقطعة النظير خالل الزيارات المليونية

من�شاأة   )57( مـــن  اأكـــــرث  نــ�ــشــر 
�ــشــحــيــة يف مــــداخــــل وخمـــــارج 

مدينة كربالء
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�شيد  لزائري  اخلدمات  اأف�شل  بتقدمي  منه  اإمياناً 
ال�شهداء )عليه ال�شالم(؛ قام ق�شم امل�شيف يف العتبة 
الوافدين  للزائرين  اأبوابه  بفتح  املطهرة،  احل�شينية 
اإىل املدينة لإحياء الزيارة الأربعينية، ومت خالل اأيام 
يوماً   )12( من  لأكرث  ا�شتمرت  التي  املباركة  الزيارة 
واأو�شَح  املختلفة.  الطعام  بوجبات  الزائرين  تزويد 
باأّن  امل�شيف؛  ق�شم  م�شوؤول  دكة  اأبو  حممد  احلاج 
"ال�شتعدادات كانت على قدم و�شاق بافتتاح امل�شيفني 
بطاقة  واحللة  النجف  طريقي  على  وهما  املهّمني 
كل  يف   100 الـ  يتجاوز  يومي  ومبعدل  عالية  اإنتاجية 
قّدمت  التي  الأخرى  اخلدمات  اإىل  اإ�شافة  م�شيف، 
للزائرين الكرام". مع الأخوة الأعزاء يف ق�شمي املالية 
الأعزاء  املتطوعني  والأخوة  واملخازن  والت�شالت 
الذين هبوا لتقدمي كافة اخلدمات التي ا�شتطاعوا ان 

يقدموها للزائرين الكرام".

احل�شينية  للعتبة  العامة  الأمانة  ر�شدت  واأ�شاف، 
املقد�شة مبلغاً جتاوز  املليار دينار لتغطية الإنفاق يف 
تقدمي  الرئي�شي  عملنا  ويتمثل  املهمة،  الزيارة  هذه 
العتبة  يف  امل�شيف  ق�شم  خالل  من  الطعام  وجبات 
املطهرة  العتبة  يف  العاملني  �شملت  والتي  احل�شينية 

مضيُف اإلمام الحسين.. سفرةٌ  مفتوحة
 لزائري األربعينية المليونية

وزائري اأبي عبد اهلل احل�شني )عليه ال�شالم( وبواقع 
من  ثانوية  وجبات  تتخللها  رئي�شية  وجبات  ثالث 
يحتاجه  ما  وكل  ال�شرب  وماء  والع�شائر  الفواكه 

الزائر الكرمي.

ولفَت اأبو دكة، اإىل اإّن "اأعمال ق�شم امل�شيف تو�ّشعت مع 
وقد   ،)9( الـ  اخلدمة  مراكز  احل�شينية  العتبة  افتتاح 
اعتمدنا اآلية وفق برنامج اأعّد م�شبقاً لنواكب م�شتوى 
الطموح خلدمة الزائر"، مبيناً باأّن "امل�شيف الأ�شا�شي 
تقدمي  يف  �شفر  من  العا�شر  يوم  منذ  بعمله  توا�شل 
وجبة   )6000( حوايل  بتقدمي  قمنا  حيث  الطعام، 
والع�شاء،  الغداء  لفرتتي  وجبة  و)8000(  لالإفطار 
على  اخلدمات  تقدمي  فيتم  اخلارجية  الطرق  يف  اأما 
مدار ال�شاعة عرب مراكز اخلدمة املنت�شرة على الطرق 

اخلارجية املوؤدية اإىل املدينة املقد�شة".

باأّن  احل�شينية  العتبة  يف  امل�شيف  ق�شم  م�شوؤول  وبنّي 
"جلانا �شحية من دائرة �شحة كربالء رافقت عملنا 
واأ�شرفت عرب فحو�شاتها املختربية على جودة العمل 
ال�شالم(  )عليه  ال�شهداء  �شيد  لزائري  نقّدمه  الذي 

وكانت النتائج اإيجابية".

على  اعتمد  امل�شيف  "ق�شم  اإّن  اإىل  دكة  اأبو  واأ�شار 
الطعام  عمل  يف  املتمكنني  املتطوعني  من  طيبة  ثلة 
والطهي، حيث تطلب التو�شع يف اأعمالنا لهذه الزيارة 
اأخوانهم يف  املتطوعني يف م�شاعدة  العتماد على  اإىل 
للعمل  لهم  املالئم  املكان  بتوفري  قمنا  وقد  امل�شيف، 
باأننا  نف�شه  بالوقت  مبيناً  والراحة"،  املبيت  وكذلك 
للجميع  اخلدمة  ونقّدم  الأفق  بذات  للجميع  "ننظر 

بدون متييز".

رصدت األمانة العامة للعتبة 
الحسينية المقدسة مبلغًا تجاوز  
المليار دينار لتغطية اإلنفاق في 

هذه الزيارة المهمة، 101010
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زيارة  خالل  اإ�شالمه  م�شيحي  عراقي   مواطن  اأ�شهر 
جاء  اأن  بعد  املقد�شة،  احل�شينية  العتبة  يف  الأربعني 
احل�شني  الإمام  مرقد  قا�شدا  الأقدام  على  م�شيـا 

)عليه ال�شالم( .

وقال امل�شتب�شر )فادي متي( اإن ا�شمه الآن )علي متي( 
حيث اأ�شهر اإ�شالمه يوم الأربعني يف العتبة احل�شينية 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ومبباركة  املقد�شة 

كربالء �شماحة ال�شيخ )عبد املهدي الكربالئي(. 

كان  الإ�شالم  لعتناق  "دافعه  اإن  متي(  )علي  وبني 
للمنرب احل�شيني الذي اأثر  كثريا على تفكريه واتخاذه 
قرارا باأن يكون م�شلما"، م�شريا اىل  اإنه "كان يعي�س 
الإ�شالم  اىل  اهتدى  لكنه  عامني  ملدة  نف�شيا  �شراعا 
والف�شل للمنرب احل�شيني الذي اأثر على فكره وقلبه 

خالل  العام  هذا  ياأتي  اأن  يف  الإ�شرار  لديه  و�شكل 
احل�شينية  العتبة  يف  اإ�شالمه  لإ�شهار  الأربعني  زيارة 
املقد�شة"، م�شيفا اإن "من الأ�شباب الأخرى لعتناقه 
�شهرين  بحدود  قبله  اأخته  اإ�شالم  هو  احلنيف  الدين 

فكان دافعا له لعتناق الإ�شالم". 

واأ�شاف )متي( اإنني "قررت اأن اأ�شري اىل كربالء وان 
اربعينيته  ذكرى  الإمام احل�شني يف  ا�شلم عند �شريح 
التي �شمعت عنها الكثري وعن ثوابها واأجرها، فان�شرح 
والزاحفة �شوب  الغفرية  اأ�شاهد اجلموع  واأنا  �شدري 
امل�شلني  ال�شالة مع  اأوؤدي  اأن  قررت  وعندها  كربالء، 
فتوجهت اىل اإحدى املواكب ووجهوين اىل كيفية اأداء 
ال�شالة وجاوؤوا بي اىل ممثل املرجعية الدينية �شماحة 
اإ�شالمي  ليبارك  الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�شيخ 

وا�شهد بال�شهادتني يف احل�شرة احل�شينية املطهرة".

مسيحٌي عراقيٌّ ُيشهر إسالمه عند مرقد اإلمام الحسين 
والشيخ الكربالئي يبارك له 

�سّرح م�س�ؤول ق�سم ال�سياحة والآليات يف العتبة احل�سينية 
املطهرة عن ت�فري )80( اآلية )مركبات �سغرية وكبرية( 
ال�افدين  الزائرين  نقل  اأجل  من  املطهرة  للعتبة  تابعة 
اإىل املدينة لإحياء زيارة اأربعينية الإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم( وعلى مدار )24( �ساعة.
)ر�سالة  لـ  ت�سريحه  يف  امل��س�ي  عادل  ال�سيد  وقال 
تابعة  وكبرية  �سغرية  اآلية   )80( ت�فري  "مت  الأربعني(: 
الك��سرتات،  الكبرية،  للعتبة املطهرة ومنها )البا�سات 
البيكمات والقالبات( وكل ما متلكه العتبة املطهرة من 

العتبة الحسينية توّفر "اكثر من 80 عجلة  لنقل الزائرين 
الوافدين إلى كربالء وعلى مدار 24 ساعة

الزائرين  نقل  اأجل  من  الكهربائية  العربات  مثل  اآليات 
ال�افدين اإىل كربالء من مناطق القط�عات و�س�ًل اإىل 

املركز وعلى مدار )24( �ساعة".
�سخ�سني  ب�اقع  منت�سب   )300( بـ  الآليات  تزويد  مت 
الكافية،  بال�ق�د  وكذلك  اآلية  لكل  ومراقب(  )�سائق 
وقمنا بنقل الزائرين خالل اأيام الزيارة املباركة والتي 
ا�ستمرت )12( ي�مًا من مناطق القط�عات من منطقة 
)الرتبية اىل تقاطع ال�سريبة( ومن )الرتبية اىل منطقة 
ال�سيد ج�دة( ومن )قنطرة ال�سالم اىل باب ط�يريج( 
ومن )حي العبا�س( و�س�ًل اإىل مركز املدينة املقد�سة".
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املطهرة  احل�سينية  العتبة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�س�  اأ�ساَر 
اإىل اإن الأمانة العامة للعتبة املطهرة حر�ست على تقدمي 
خدمات ن�عية ومتميزة لزائري اأربعينية الإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( لهذا العام، م�سريًا اإىل اأنها قامت "بن�سر 
امل�ؤدية  اخلارجية  الطرق  على  خدمية  م�اكب  ع�سرة 

للمدينة املقد�سة لتقدمي اأف�سل اخلدمات للزائرين".
وقال احلاج زهري عبد الكرمي لـ )ر�سالة الأربعني(: "مّت 
املطهرة  للعتبة  العام  الأمني  �سماحة  اإىل  درا�سة  تقدمي 
عددًا  �سملت  والتي  املا�سية  الأربعني  زيــارة  انتهاء  بعد 
للزائرين  املقدمة  اخلــدمــات  لتط�ير  املقرتحات  مــن 
وتكثيفها خا�سة بامل�اكب اخلدمية امل�ج�دة على الطرق 
�سماحة  اأوعــز  وقد  املطهرة،  للعتبة  والتابعة  اخلارجية 
هذه  خدمات  بت��سيع  عــزه(  )دام  الكربالئي  ال�سيخ 
امل�اكب خدمة لزائري �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(". 
وتابع حديثه بالق�ل، "مّت خالل هذه الزيارة ت��سيع عدد 
هذه امل�اكب اخلدمية ومنها امل�ج�دة على طرق )النجف 
ـ كربالء( و )احللة ـ كربالء( و )بغداد ـ كربالء( )عني 
و�سل  والتي  الأخــرى  امل�اكب  وبع�س  كربالء(  ـ  التمر 

عددها الكلي )10( م�اكب". 
ولفًت عبد الكرمي اإىل اأنه "ركزنا خالل هذا العام على 

تقدمي خدمة ن�عية غري م�ج�دة اأو قليلة يف بقّية امل�اكب 
وخا�سة  الــ�افــديــن،  الزائرين  تخدم  التي  احل�سينية 
عملية اإي�ائهم وقد ت�سّعبت هذه اخلدمة حيث مت �سراء 
والتي  ال�سابقة  اخليم  اإىل  اإ�سافة  كبرية  خيمة   )175(
ت�سل اإىل )150( خيمة، وقد مّت ت�زيع ن�سف هذا العدد 
على اأ�سحاب امل�اكب اخلدمية ليق�م�ا باإي�اء الزائرين 
ال�افدين، مع ت�فري كافة م�ستلزمات الإي�اء من الفرا�س 

والبطانيات".
واأ�ساف، "عملنا اأي�سًا على ن�سب بقية اخليم يف املناطق 

من  املدينة  مركز  يف  وامل�ج�دة  املطهرة  للعتبة  العائدة 
 )15( ن�سب  مت  حيث  وخدمتهم،  الزائرين  اإيــ�اء  اأجل 
العتبة  با�ستمالكها  التي قامت  ال�ساحة  خيمة كبرية يف 
وت�ست�عب  احل�سيني  املخيم  مقابل  والكائنة  احل�سينية 
بع�س  فتح  عن  ف�ساًل  ـــرًا،  زائ  )70  –  60( خيمة  كل 
الفنادق والبي�ت العائدة للعتبة احل�سينية واملنت�سرة يف 
الزائرين  ل�ستقبال  املدينة  مركز  من  متفرقة  مناطق 
واإي�ائهم، وكذلك الط�ابق الثالثة مل�سروع ت��سعة احلائر 
احل�سيني والتي مت فر�سها وتزويدها بالبطانيات واأ�سبح 

اأكرث من )9( مواكب خدمية تقيمها العتبة            احل�سينية خلدمة الزائرين الوافدين
اإىل كربالء، وفتح جميع االأمالك التابعـــــــة         للعتبة املطهرة الإيوائهم.. 
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اأكرث من )9( مواكب خدمية تقيمها العتبة            احل�سينية خلدمة الزائرين الوافدين
اإىل كربالء، وفتح جميع االأمالك التابعـــــــة         للعتبة املطهرة الإيوائهم.. 

مبيتًا لأخ�اتنا الزائرات".
للعتبة احل�سينية...  التابعة  الزائرين  مراكز وا�سرتاحة 

خدمات وجه�د ل حت�سى
اإي�اء  مركز  م�س�ؤول  العميدي  ه�سام  ال�سيد  قال  بــدوره 
"يق�م  ـ كربالء:  الزائرين يف طريق النجف  وا�سرتاحة 
للعتبة  التابعة  املراكز اخلدمية  كبقية  مركزنا اخلدمي 
الالزمة  اخلــدمــات  كافة  بتقدمي  املطهرة  احل�سينية 
حر�سنا  حيث  كربالء،  مدينة  اإىل  ال�افدين  للزائرين 
على ت�فري )23(  خيمة للرجال و )25(  خيمة للن�ساء 
بالفرا�س  تــزويــدهــا  مــع   ،20×6 و   15×6 وبــحــجــم 

والبطانيات".
اأي�سًا على مفرزة  "يحت�ي املخّيم  وتابع حديثه بالق�ل، 
طبية مزودة بكادر متخ�س�س بالتعاون مع مفرزة العتبة 
احل�سينية وم�ست�سفى احل�سني العام يف املحافظة؛ حيث 
للن�ساء وقد قامت  واأخرى  للرجال  هنالك مفرزة طبية 
اأ�سيب�ا  الذين  اجلرحى  مبعاجلة  الطبية  املفارز  هذه 
اإىل  اإ�ــســافــة  املحافظة  �ــســرب  الـــذي  النــفــجــار  خــالل 
اإىل  الإ�سعاف  �سيارات  ب�ا�سطة  الطارئة  احلــالت  نقل 

امل�ست�سفى".
واأ�ساف العميدي، "ي�سم املركز اخلدمي وحدة الإعالم 
لالأ�سياء  واأمــانــات  للمفق�دين  مركز  على  حتت�ي  التي 
مع  مرتبط  املركز  وهذا  وغريها؛  حقائب  من  املفق�دة 
امل�اكب  وكذلك  احل�سينية  العتبة  يف  املفق�دين  مركز 
خط�ط  خــالل  مــن  الــطــريــق  على  املنت�سر  احل�سينية 
الإعالم  وحــدة  يف  وفــّرنــا  كما  بيننا؛  مبا�سرة  ه�اتف 

م�سلى و�سا�ستني كبريتني لنقل قناة كربالء الف�سائية، 
اإىل  اإ�سافة  للزائرين،  جمانية  ات�سال  خدمات  وكذلك 

وحدة املبلغني واملبلغات". 
وا�ستطرد يف حديثه اإىل اإّن "وحدة التبليغ الن�س�ي مهمتها 
حما�سرات  باإقامة  وال�ــســرتاحــة  ال�سالة  اأثــنــاء  مثاًل 
اإ�سافة  للزائرات"،  وت��سحيها  وال��س�ء  ال�سالة  ح�ل 

ال�سرعية  امل�سائل  ت��سيح  يف  اأي�سًا  املبلغني  عمل  اإىل 
للزائرين".

"عدد املنت�سبني يف هذا املخيم  اإّن  اإىل  واأ�سار العميدي 
ال�س�اق،  من  منت�سبني   10 وحــ�ايل  منت�سب   30 حــ�ايل 
و  للرجال  من�ساأة   70 حــ�ايل  �سحية  من�ساآت  ولدينا 
جديدة  �سحية  وحدة  باإن�ساء  كذلك  وقمنا  للن�ساء   55
كادر  عرب  الزائرين  مالب�س  غ�سل  يتم  حيث  للغ�سالت 
خا�س لهذا الغر�س، كم وقمنا بت�زيع املالب�س لن اجل� 
ا�س�د  بل�ن  مالب�س  ووزعنا  الكف�ف  وزعنا  فمثاًل  بارد 
مطرزة بكلمات يا ح�سني وال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل 
.. لالطفال من عمر ال�سهر الوىل اىل حد عمر 12 �سنة 

وكذلك مالب�س ن�سائية".
ولفت اإىل اأّن "هناك وحدة جديدة هي وحدة الباجات، 

حيث يتم تزويد الزائر خا�سة الأطفال  بباجات حتت�ي 
على ا�سمه ورقم امل�بايل واملحافظة وقد مت اإجناز اأكرث 

من 60 األف ه�ية تعريفية بهذا اخل�س��س".
خمّيم  على  امل�سرف  عمران  ي��سف  احلاج  اأ�سار  بينما 
"العتبة  اإّن  اإىل  اأمام املخيم  حبيب بن مظاهر والكائن 
ا�ستملكتها  التي  امل�ساحة  ا�ستثمرت  املطهرة  احل�سينية 
وهي  الزائرين  لإيــ�اء  كبرية  خمّيمات  بن�سب  حديثًا 

)30( خيمة(".
الرجال  مــن  لكل  الــزائــريــن  با�ستقبال  "قمنا  وتــابــع، 
هذه  بتهيئة  وقمنا  �سفر،  من  ال�سابع  ي�م  منذ  والن�ساء 
واإعطاء  والفرا�س  الكا�سان  بال�سجاد  بفر�سها  اخليم 
بطانيتني لكل زائر والذين و�سل عددهم اإىل )1800( 
�سخ�س، كما قمنا بتقدمي وجبات الطعام للزائرين من 

الف�اكه وامل�سروبات الغازية �سباحًا وم�ساًء".
منت�سبني  مــن  فـــرد   )15( بــتــ�فــري  "قمنا  واأ�ـــســـاف، 
ومتط�عني لالإ�سراف على خيم الرجال وتقدمي اخلدمة 
الزينبيات  الأخــــ�ات  مــن  اأفــــراد   )5( وكــذلــك  لــهــم، 

لالإ�سراف على خيم الن�ساء".

)9( مراكز اإيواء على الطرق اخلارجية  افتتاح   •
املوؤدية لكربالء خلدمة زائريها الوافدين.

اآلية )مركبات( كبرية و�سغرية من  تخ�سي�س)80(   •
ق�سم ال�سياحة الدينية من اأجل نقل الزائرين جمانًا.

• اأكرث من )150( حاوية للنفايات و �شراء اأكرث من )2 
طن( من اأكيا�س النايلون.

• توزيع )53.000( بطانية و)1450( �سجادة.

العتبة  منت�سبي  �ساندوا  متطوع   )2500(  •
احل�سينية يف تقدمي اخلدمات للزائرين، اإ�سافة 

اإىل )112( متطوعا من اأطباء ومعاجلني.

• اأكرث من )57( من�ساأة �سحية يف مداخل وخمارج مدينة 
كربالء وحتوي كل من�ساأة �سحية على )16( حماما.

مل�سيف  عراقي(  دينار  مليون   200 و  )مليار  ر�سد   •
االإمام احل�سني لتوزيع وجبات الطعام جمانا.

ارقام من الزيارة

325 خيمة مت ت�زيعها 
ون�سبها يف الطرقات 

خلدمة الزائرين 
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العتبات  زوار  اىل  اخلدمات  خمتلف  توفري  لأهمية 
من  جملة  تاأ�ش�شت  كربالء  حمافظة  يف  املقد�شة 
الأق�شام وال�ُشعب داخل العتبتني احل�شينية والعبا�شية 
املقد�شتني وكان من جملة ما تاأ�ش�س هو ق�شم ما بني 
من  جملة  فيه  ت�شكلت  الذي  ال�شريفني،  احلرمني 
مهياأة،  معايري  وفق  عملها  منها  كل  مار�شت  ال�ُشعب 
اأن يكون منت�شبو  اأنيطت بها لتاأديتها، على  وواجبات 
ق�شم ما بني احلرمني ال�شريفني على مالك العتبتني 
)ح�شن  بح�شب  املقد�شتني  والعبا�شية  احل�شينية 

م�شوؤول  هالل( 
اأ�شاف  الذي  الق�شم 
اإن "الق�شم منذ بداية 
على  عمل  تاأ�شي�شه 
جعل املنطقة املقد�شة 
خا�شة لتاأدية منا�شك 
ما  اأول  لذا  الزيارة 
منع  هو  عليه  عمل 

املنطقة  و�شط  العمل  ممار�شة  من  املتجولني  الباعة 
ف�شمر  الكحولية  امل�شروبات  يبيع  كان  اأكرثهم  لأن 
الظاهرة  لهذه  وت�شدوا  ال�شريفني  احلرمني  َخدمة 

مبنع الباعة املتجولني من العمل داخل املنطقة"..
على  "يحتوي  باأنه  اإداريا  الق�شم  ت�شكيلة  وبنّي هالل 
تتوىل  التي  العوار�س  �شعبة  اأولها  ال�ُشعب  جملة من 
عملية تفتي�س العجالت من بداية القطع اىل منطقة 
اأيِة مركبة دون  ما بني احلرمني حيث ل يتم دخول 
هوية تعريفية اأو معرف من العتبتني املقد�شتني على 
والق�شم  التفتي�س  نقطة  يف  م�شجلة  الهوية  تكون  اأن 
برقم خا�س وبا�شم ونوع العجلة وتبا�شر بالدخول بعد 
اأن يتم فح�شها كما يتم تفتي�س كل من يروم الدخول 
اىل املنطقة، وال�شعبة الثانية هي �شعبة حفظ النظام 
تفتي�س  ومهمتها  الو�شطية  ال�شاحة  داخل  وعملها 
من يروم الدخول اىل املنطقة وتعمل اأي�شا على منع 
دخول الأ�شلحة وكذلك منع دخول ال�شافرات وتوفري 
للزيارة   منهن  الدخول  ت�شاء  ملن  الن�شائية  العباءات 
املنطقة من  متابعة  وكذلك  املدينة،  لقد�شية  مراعاة 
خالل وحدة املتابعة يف �شعبة حفظ النظام عن طريق 
خم�شني  من  اأكرث  اىل  عددها  و�شل  التي  الكامريات 
التي  النظافة  �شعبة  هي  الثالثة  ال�شعبة  اأما  كامريا، 

وكذلك  �شاعة   24 مدى  على  املنطقة  نظافة  تتوىل 
نظافة احلائر احل�شيني والعبا�شي و�شارع قبلة العبا�س 
ال�شدرة"،  و�شارع  ال�شالم  عليهما  احل�شني  والإمام 
الزيارات  يف  ت�شل  النفايات  "ن�شبة  اإن  اىل  م�شريا 
اأربعني طنا  الأربعني اىل  زيارة  املليونية خ�شو�شا يف 
يوميا بح�شب �شرفيات الأكيا�س املخ�ش�شة للنفايات 

اأثناء فرتة الزيارة"..
وتابع م�شوؤول ق�شم ما بني احلرمني ال�شريفني: اأنه 
التي حتتوي  الآليات  �شعبة  الق�شم  �شعب  "من �شمن 
على اأكرث من خم�س ع�شرة اآلية وكاب�شة نفايات تقوم 
مبينا  ال�شحي"،  الطمر  مناطق  اىل  النفايات  بنقل 
بلدية  مديرية  مع  التن�شيق  على  تعمل  "ال�شعبة  اإن 
املعلومات  "�شعبة  اإن  متابعا  الالزم"،  كربالء لإجراء 
املنت�شبني  متابعة  على  تعمل  التي  للق�شم  التابعة 
واأدائهم والتزامهم بواجب و�شرف اخلدمة كما تتوىل 
احلرمني  بني  ملا  بامل�شورين  اخلا�شة  باجات  اإ�شدار 
املخت�شة  والت�شجري  الزينة  �شعبة  ثم  ذلك،  وغري 
على  واحلفاظ  واإدامتها  احلرمني  بني  ما  بحدائق 
بينما  واجلميل،  الزاهي  باملظهر  واإظهارها  نظافتها 
�شعبة الكهرباء التي مت ا�شتحداثها ل�شيانة الأجهزة 
الكهربائية داخل منطقة ما بني احلرمني، اأما وحدة 

ق�سُم بنَي احلرمني ال�سريفني..
 خدمات متنوعة للزائرين على مدار ال�شنة

حتقيق: ح�سني النعمة
ت�سوير: عمار اخلالدي
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�شعبة  �شمن  وحدات  فهي  املفقودين  ومركز  الإعالم 
�شعبة  البطانيات فتابع اىل  اأما مركز توزيع  املتابعة، 
الإدارة التي تتوىل اإدارة كافة اأمور الق�شم وخماطبة 
كافة  يف  املقد�شتني  للعتبتني  العامتني  الأمانتني 

الأمور الإدارية"..
اإدارة  مع  مبكرة  اجتماعات  "هناك  اإن  هالل  واأكد 
لإجراء  كربالء  وحمافظة  املقد�شتني  العتبتني 
اأية  قبل  �شليمة  اآلية  وو�شع  الأمنية  الحرتازات 
مبينا اإن "عدد منت�شبي ق�شم ما بني  زيارة مليونية"، 
وي�شل  منت�شب   1000 من  اأكرث  ال�شريفني  احلرمني 
اىل 3000 منت�شب خالل زيارة الأربعني وذلك لتوافد 
البالد  حمافظات  باقي  من  املتطوعني  من  العديد 
اأيام  ع�شرة  من  لأكرث  تطوعا  للخدمة  جاءت  التي 
التعامل  كيفية  حول  واإر�شادهم  توجيههم  يتم  حيث 

مع الزائرين".
�شعبة  م�شوؤول  احل�شيني(  ح�شني  )فا�شل  بني  فيما 
"ال�شعبة بداأت  اإن  ال�شيانة يف ق�شم ما بني احلرمني 
من  املهنية  الأعمال  بجميع  ملما  كان  واحد  بحّداد 
حجم  ازدياد  ومع  وكهرباء  وجنارة  و�شباكة  حدادة 
ال�شعبة قبل عامني حتديدا  العمل يف الق�شم ت�شكلت 
الكرفانات  اإن�شاء  من  بها  املناط  عملها  وزاولت 
اخلارجية  والعوار�س  التفتي�س  ونقاط  واملظالت 
وكذلك العوار�س التابعة لفوج قوة ما بني احلرمني 
التفتي�س  نقاط  و�شور  العوار�س  جميع  وطالء 
واأبي  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإمام  قبلة  وبوابات 
ما  حدائق  و�شور  عليه(  اهلل  )�شالم  العبا�س  الف�شل 
بني احلرمني ال�شريفني الذي بلغ 1800م مبدة �شتة 
يحيط  الذي  اخلارجي  الطوق  �شور  عن  ف�شال  اأيام 
ال�شريفني وتاأ�شي�س �شبكة  مبنطقة ما بني احلرمني 
الطوق  م�شروع  اىل  اإ�شافة  باملنطقة  اخلا�شة  املياه 
اخلارجي يف مركز املدينة القدمية كت�شميم وهند�شة 
اأما خالل الزيارات املليونية فمما نقوم به هو ن�شب 
حلقات حديدية لتحديد م�شاحة كافية ملنع التزاحم 
الزيارات  خالل  احل�شينية  املواكب  مرور  وتنظيم 
يف  حتى  والآن  وال�شعبانية  والأربعينية  العا�شورائية 

اأيام اجُلمع"..

بني  خمازن  م�شوؤول  جواد(  )ن�شيم  اأو�شح  جهته  من 
احلرمني ال�شريفني اإن "املهمة الأ�شا�شية للمخزن هي 
املفرو�شات  وتوفري  الكرام  للزائرين  اخلدمة  تقدمي 
والو�شائد  واحل�شائر  البطانيات  عن  عبارة  هي  التي 
التي يتم ت�شليمها مقابل ترك هوية تعريفية للزائر 
اخلدمة  "هذه  اإن  موؤكدا  اأ�شلي"،  م�شتم�شٍك  كاأي 
يتم  اجلمع  اأيام  وخالل  ال�شنة،  مدار  على  م�شتمرة 
فر�س منطقة ما بني احلرمني ال�شريفني باحل�شائر 
وال�شجاد بعد اإن ا�شتقرت قراءة دعاء كميل يف املنطقة، 
اأما يف الزيارات املليونية فيتم فر�س احل�شائر وال�شجاد 
التي  البطانيات  "عدد  اإن  مبينا  امل�شقفات"..  حتت 
نعريها للزائرين ت�شل اىل )6000( بطانية اأ�شبوعيا 
من  املليونية  الزيارات  خالل  البطانيات  عدد  وي�شل 
)15000 ـ 20000( يوميا علما اإن هذه الكمية فقط من 

خمازن ق�شم بني احلرمني"..
ومن �شمن مهام �ُشعبة املتابعة مركز املفقودين الذي 
حدثنا م�شوؤوله )حممد عبد جا�شم( عن الدور الذي 
يوؤديه، فقال اإن "مركز املفقودين ي�شمل وحدة املناداة 
ووحدة ا�شتالم املفقودات اأما عمل مركز املفقودين يف 
مركز  بينما  املفقودين  ذوي  على  املناداة  هو  الأ�شا�س 
اىل  واإعطاوؤها  املفقودات  ا�شتالم  فعمله  املفقودات 
املفقودين  مركز  عمل  "اآلية  اإن  مو�شحا  اأ�شحابها"، 
املوجودة بني  ال�شوت  املناداة عرب مكربات  تقوم على 
املوجودة  للمفقودات  "بالن�شبة  اإنه  ذاكرا  احلرمني"، 

عندنا فنحن ن�شتلم كافة املفقودات �شواء كانت مبالغ 
"مركز  اإن  جا�شم  وبني  حقائب"..  اأو  ذهبا  اأو  نقدية 
مزاولة  يف  امل�شتمر  الوحيد  املركز  هو  املفقودين 
كمركز  املفقودين  مراكز  بقية  اأما  املنطقة  يف  عمله 
ومركز  العلقمي،  باب  منطقة  يف  الكائن  املفقودين 
فقط  عملهما  فيكون  ال�شريف،  الراأ�س  باب  منطقة 
املفقودات  "مركز  اأن  لفتا  املليونية"،  الزيارات  يف 
ي�شتلم عدة اأ�شكال من املفقودات، مثاًل عندما ن�شتلم 
املوبايل املفقود مفتوحا نرتكه مفتوحا وننتظر مكاملة 
يت�شل  مل  واإذا  �شاعة   24 خالل  املوبايل  �شاحب  من 
ا�شم  وناأخذ  فيه،  موجود  رقم  اأول  على  �شنت�شل  بنا 
وياأخذه  ياأتي  اإن  اىل  وحمافظته  املوبايل  �شاحب 
لنا  ويعطي  الأمر  بهذا  يوليه  اآخر  �شخ�شا  ير�شل  اأو 
حتى  م�شتم�شكاتِه  لنا  ويجلب  املوبايل  موا�شفات 

نتاأكد من اأحقيته للجهاز".
"اأكرث املفقودات املوجودة  اإن  واأعرب عبد جا�شم  عن 
موبايل  بداخلها  يكون  قد  ن�شائية  حقائب  هي  لدينا 
م�شتم�شك  معها  جاء  واإذا  املوبايالت،  مع  فنودعه 
بها ل موبايل  واإذا ل يوجد  امل�شتم�شكات  فن�شعه مع 
ياأتي  حتى  احلقائب،  مع  فنعر�شها  م�شتم�شكات  ول 
املفقودات  "كل  اإن  ذاكرا  عليها"  ويتعرف  �شاحبها 
املوجودة عندنا من حقائب وموبايالت تبقى ملدة �شنة 
عدا امل�شتم�شكات تبقى اأكرث من �شنة، بعد مرور ال�شنة 
يتم اإخبار التوجيهات الدينية وهم بدورهم ير�شلون 
لنا احد املعتمدين ل�شتالمها وتوزيعها على الفقراء 

والأ�شر املتعففة"..
قال  التي  الذهبية  امل�شكوكات  املفقودات  اأهم  ومن 
عنها عبد جا�شم اإن "الذهب الذي يبقى عندنا ي�شّور 
وت�شجل موا�شفاته و�شكله، اأما جوازات ال�شفر للزوار 
احل�شينية  العتبة  مفقودات  ُنَخرِب  العراقيني  غري 
يومني  وخالل  املقد�شة  العبا�شية  والعتبة  املقد�شة 
اأن  نحاول  اجلواز  �شاحب  ياأت   مل  اإذا  اأيام  ثالثة  اأو 
واإذا  اإيرانيا  كان  اإذا  مثاًل  الإيرانية  القن�شلية  نبلغ 
يف  املوجودة  للحمالت  الو�شول  نحاول  خليجيا  كان 

الفنادق وهكذا باقي الأجانب" .                                
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ُوِلَد يف املدينة املنورة يف ال�شنة الثانية للهجرة النبوية 
املباركة ، ويف �شنة بدر الكربى ، فجر الثالثاء اخلام�س 
ع�شر من �شهر رم�شان املبارك ، عا�س مع جده ر�شول 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( �شبع �شنني واأ�شهراً ، ومع 
اأبيه اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�شالم( ثالثني �شنة 
، وكانت مدة اإمامته )عليه ال�شالم ( بعد �شهادة اأبيه 
)عليه ال�شالم( ع�شر �شنوات ، في�شبح جمموع عمره 

ال�شريف �شبعاً واأربعني �شنة واأ�شهراً .
اأ�شهر األقابه: التقي والزكي وال�شبط  وعرف غريها 

كال�شيد واملجتبى. والطيب والويل.
تزوج )اأم اإ�شحاق( بنت طلحة بن عبيد اهلل، و)حف�شة( 
�شهيل  بنت  بكر، و)هند(  اأبي  بن  الرحمن  بنت عبد 
بن عمرو، وجعدة بنت الأ�شعث بن قي�س، واما تهمة 
ان المام احل�شن عليه ال�شالم مزواج ومطالق على 
ما يبدو اإن الذين ال�شقوا هذه التهمة هم : املدائني 
وال�شبلنجي واأبو طالب املكي ، وعنهم اأخذ املوؤرخون 

والكتاب من ال�شنة وال�شيعة وامل�شت�شرقني .

باملدائني  املعروف  الب�شري  عبداهلل  بن  علي  اأما 
يف  بالكذب  املتهمني  من  فهو  للعبا�شيني  واملعا�شر 
الذهبي  عن  ذلك  جاء  كما   ، وم�شعف   ، احلديث 
املدائني يف �شحيحه  الرواية عن  وامتنع م�شلٌم عن 
. كما ن�س ابن حجر يف ل�شان امليزان بو�شعه لالأخبار 
يروها  مل  التي  ال�شبعني  رواية  بان  يوؤكد  ذلك  كل 
مل�شلحة  مو�شوعاته  من   - املدائني  اأي   - غريه 
احلاكمني اأعداء العلويني .كما انه اأح�شى ع�شر ن�شاء 
ل غري وعدهن باأ�شمائهن كما جاء يف املجلد الرابع 

من �شرح النهج .
يف  ال�شبلنجي  اأر�شلها  فقد  الت�شعني  رواية  واأما 
مل  انه  كما   ، لأحد  ين�شبها  ومل  الأب�شار  نور  كتابه 
كتابه  يف  رواها  التي  مروياته  يف  ال�شحيح  يتحرَّ 
املذكور كما يبدو ذلك للمتتبع .واملر�شل اإذا مل يكن 
لال�شتدلل  الداخل  او  اخلارج  من  ب�شاهٍد  مدعوماً 
اإن ال�شواهد والقرائن ترجح  ي�شبُح �شاقطاً يف حني 
عليهم  البيت  اأهل  على  احلاقدين  �شنع  من  باأنها 

ال�شالم . واأما رواية املكي يف قوت القلوب فهي اأقرب 
لالأ�شاطري من غريها لأنها مل ترد على ل�شان احد 
كان  املكي  اأبا طالب  اإن  ذلك  اإىل  اأ�شف   ، الرواة  من 

م�شابا باله�شترييا كما ن�س على ذلك معا�شروه .
اأولده خم�شة ع�شر ولداً ما بني ذكر واأنثى وهم: زيد، 
اأم احل�شن، اأم احل�شني، اأمهم اأم ب�شري بنت اأبي م�شعود 
اخلزرجية. احل�شن، اأمه خولة بنت من�شور الفزارية. 
عمر والقا�شم وعبد اهلل، اأمهم اأم  ولد. عبد الرحمن، 
اأمه اأم ولد. احل�شني امللقب بالأ�شرم وطلحة وفاطمة 
التميمي.  اإ�شحاق بنت طلحة بن عبيد اهلل  اأم  اأمهم 
واأم �شلمة ورقية، لأمهات �شتى  اأم عبد اهلل وفاطمة 
ومل يعقب منهم غري احل�شن وزيد. ا�شُت�شهد �شالم 
اإليه  د�شته  الذي  بال�شم  ، متاأثراً  اهلل عليه م�شموماً 
اخلمي�س  يوم   ، الكندي  الأ�شعث  بنت  ُجعدة  زوجته 
ال�شابع من �شهر �شفر �شنة خم�شني للهجرة ، ودفنه 
قرب  عند  املنورة  باملدينة  بالبقيع  احل�شني  الإمام 

جدته فاطمة بنت اأ�شد بو�شيٍة منه.

االإماُم احل�سُن املجتبى عليه ال�سالم
مع�سوم هوية 

نبيلة  رائعة وقيم  الأربعني بكل ما حتمله من معانٍ   زيارة 
واآثار طيبة وجهود اإميانية ومت�شك اأتباع اأهل البيت عليهم 
الطبيعي تكون عر�شة للقدح  فاإنها من  اإحيائها  ال�شالم يف 
من  �شعائرنا  جتريد  دائما  و�شعيهم  املخالفني  قبل  من 
معتقداتنا الروحية حيث ينظر اليها نظرة مادية �شطحية 
ولزاما على كل من يحيي زيارة الأربعني اأن يتح�شن بثقافة 
التم�شك  حجم  اول  يعلم  حتى  امل�شوؤولية  مب�شتوى  عالية 
بزيارة الإمام احل�شني عليه ال�شالم يوم الأربعني وما يرتتب 
عليها من اجر عظيم وثانيا حتى يرد من يحاول الت�شكيك 
ملحاولة  جمال  ادع  ول  ع�شريا  حديثنا  يكون  .حتى  بها 
ب�شحتها  نثق  نحن  ن�شو�س  من  اعتمده  ما  يف  الت�شكيك 
ولكنهم يرف�شون ال�شتدلل بها فاإنني �شاأعتمد على واقعنا 
الأربعني  زيارة  اهداف  مع  اللتقاء  نقاط  وحتديد  احلايل 
بهم  حلت  ما  اإذا  بطبيعته  والإن�شان  عامة  املجتمعات  .كل 
م�شيبة فاإنهم يجتمعون رغم اخلالفات التي بينهم ليوا�شي 
احدهم الآخر وهذا ما نعي�شه نحن يف العراق فاإذا ما  حلت 
م�شيبة بع�شرية ما جند الأخرى التي هي على خالف معها 
تقف اىل جنبها وتوا�شها وهذا حتى بني الدول فاإننا ن�شاهد 
عندما حتل كارثة بدولة ما تقف الخرى التي على خالف 
معها اىل جنبها بعيدا عن الأغرا�س ال�شيا�شية وهذه املواقف 
ال�شغينة  نار  واإطفاء  الوئام  واأجواء  املحبة  تولد  ما  كثريا 
المة  م�شيبة  ال�شالم  عليه  احل�شني  .م�شيبة  واحلقد 
يتوجهون  الذين  املاليني  ان  فيه  �شك  ل  فمما  ال�شالمية 
اىل كربالء احل�شني عليه ال�شالم ل حتمل قلوبهم ال املحبة 

والتجلد على التعب للو�شول اىل الهدف املن�شود ، فال ميكن 
زيارة  يحيي  ان  امل�شلم  لأخيه  بغ�س  ذرة  قلبه  يف  يحمل  ملن 
م�شاكل  حتدث  ما  عند  حتى  بل   ، الزيارات  وبقية  الأربعني 
عليهم  احل�شني  زوار  انكم  تذكريهم  مبجرد  زائرين  بني 
ال�شالم ينقلب اخل�شام اىل وئام واعتذار احدهم من الآخر. 
الزائر  يبذلها  التي  اجلهود  من  الغاية  عن  احلديث  واإما 

�شريا على الأقدام وقطع الطرق وتعطيل العمل وحديثهم 
بالإمام  القوي  بالتم�شك  الطعن  غايتهم  حيث  مبطن  هذا 

احل�شني عليه ال�شالم وجنيبهم على هذا كالآتي :
وتاأويل  ورد  اخذ  هنالك  ويكون  بالتاريخ  ا�شتدل  ل  حتى 
املارثون  رك�شة  ا�شمها  م�شابقة  هنالك  باحلا�شر  ا�شتدل 

تقيمها بع�س الدول على مر ال�شنني ا�شلها ما هو؟
قام جندي يوناين ُيدعى فيبيدي�س بقطع م�شافة 150 مياًل 
عدواً من اأثينا اإىل ا�شربطة وبعدها خا�س معركة "مارثون 
" والتي انت�شر فيها الأثينيون فقام هذا اجلندي مّرة اأخرى 
بالعدو اإىل اأثينا ليحمل لأهلها الأخبار بالن�شر املوؤزر ، وكان 
اء فوق طاقته واأكرب مما  هذا اجلهد الذي قام به هذا العدَّ
اإىل  و�شل  اأن  فبعد   ، يتحمله  اأن  الب�شري  ج�شده  ي�شتطيع 
اأثينا �شقط على الأر�س وهو يقول " مرحى .. لقد انت�شرنا 
.. وبعدهـــا فا�شت روحـــه وتيمنا بهذا اجلندي فقد اقر �شباق 

املارثون اىل يومنا هذا .
تعلمون التخ�شي�شات املادية لهذه امل�شابقة ا�شافة اىل قطع 
الطرق وانت�شار املفارز الطبية حتى تعالج من ي�شقط اثناء 
قبل  الذي مات  اجل اجلندي  ؟ من  ماذا  اجل  امل�شابقة من 
رمز  اجل  من  احل�شينية  ال�شعائر  نقيم  ونحن   . �شنة   2500
الإن�شانية الذي نال حمبة واإعجاب امل�شلمني وغري امل�شلمني 
�شحى بنف�شه وعياله و�شحبه من اجل ان ير�شم لنا طريق 
لي�س  ال�شنة  يف  واحدة  منا�شبة  ن�شتكرث   ، والأحرار  احلرية 
الغاية منها اإل التقرب اىل اهلل عز وجل ول هنالك جوائز 
ور�شاوى او حتيز او من�شطات كما هو عليه امل�شابقات اليوم.

نا على امل�سككني بزيارة االأربعنَي ردُّ
ح�سني �سالح
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اإن النبي حممدا �شلى اهلل عليه واله يحثنا على ان يكون ل�شاننا  لهجا  بذكر اهلل عز وجل ، ولكن هذا الذكر له �شروطه ال وهي ا�شتيعاب معنى الكلمة 
ودللتها عند نطقها كما اننا عندما نتحدث اىل �شخ�س اخر مبو�شوع يهمنا او ن�شتمع اىل مو�شوع يهمنا فان كل جوارحنا تكون م�شدودة ونحر�س على فهم 
كل كلمة ننطقها او ن�شمعها ، والقراآن الكرمي فانه اوىل بهذا الهتمام لنه خال من اللغو وفيه فائدتنا على عك�س كالم الب�شر فيجب الهتمام بذلك حتى 
ل ينطبق علينا حديث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله عندما و�شف زمرة من امل�شلمني اخلوارج باأنهم ميرقون من الدين، وباأنهم يقروؤون القراآن ل يجاوز 
تراقيهم  بل وحتى ان هنالك رواية عندما �شاأل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم من منكم يختم القراآن يف ليلة فاأجاب �شلمان املحمدي ر�شوان اهلل تعاىل 
عليه انا يا ر�شول اهلل ، فا�شتغرب القوم من ذلك وعندما �شاألوه كيف ؟ قال :قراءة �شورة التوحيد ثالث مرات فانها تعادل ختم القراآن الكرمي ، من هذه الرواية 

قلمي املتوا�سعنفهم ان قراءة �شورة التوحيد يجب ان تكون بتفكر وخ�شوع حتى ميكننا معادلتها بختم القراآن..   

الــعــدد:
التاريخ:

ال يجاوُز  تراقيهم
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 29/ �شفر اخلري 1432هـ 
املوافق 4/  �شباط 2011م

م /اي�ساٌح
اإىل / القارِئ الكرمِي

�سالح نوري اال�سدي

زار قرب  اول من  التاريخ ملعرفة  لو تبحرنا يف كتب 
احل�شني عليه ال�شالم �شريا على الأقدام لتع�شر ذلك 
علينا وحديث زيارة جابر الأن�شاري وعطية العويف 
زار قرب  اول من  انه  بل  الأقدام  مل تكن �شريا على 

احل�شني بعد دفنه من قبل ال�شجاد عليه ال�شالم .
فله  ح�شنة  �شنة  �شن  من  امل�شهور  النبوي  واحلديث 
امل�شلمني  ي�شجع  حديث  بها  عمل  من  واجر  اجرها 
تخدم  بعده  من  بها  يعمل  ح�شنة  �شنة  �شن  على 
ر�شول  يراها  التي  الت�شرفات  من  وكثري  امل�شلمني 
نزول  غري  من  ح�شنة  واآله(  عليه  اهلل  )�شّلى  اهلل 
اآية  فيها فيقرها ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه واآله ( 
ويثني عليها كما يف ق�شة املتطهرين يف م�شجد قبا 
كان  ما  بعد  واملاء  باحلجارة  يتطهرون  كانوا  حيث 

املعلوم التطهر باحلجارة .
م�شالة ال�شري على الأقدام اجتاه قرب احل�شني عليه 
ال�شالم كانت موجودة قبل اإمامة علي الهادي عليه 
ال�شالم وا�شتدللنا على ذلك حديث عالمات املوؤمن 
خم�س لالإمام احل�شن الع�شكري عليه ال�شالم عندما 
وتعفري  واخلم�شون  الإحدى  ال�شلوات   ( ذكرها 
وزيارة  الرحيم  الرحمن  اهلل  با�شم  واجلهر  اجلبني 

الأربعني والتختم باليمني (.
الأربعني  زيارة  با�شتثناء  العالمات  كل  لحظنا  لو 
املوؤمن  وقول  فعل  يف  امتيازها  على  تدل  والتي 
موجه  واخلطاب  للمتلقي  وم�شموعة  ظاهرة  وانها 
به  لنتم�شك  لنا  ال�شالم  عليه  الع�شكري  الإمام  من 

ونعرف املوؤمن من خالله .
�شماعها  يعني  الرحيم  الرحمن  اهلل  با�شم  فاجلهر 
نراه  اأن  هو  وخم�شني  اإحدى  و�شالة  عالٍ   ب�شوت 
ي�شلي وتعفري اجلبني والتختم باليمني هي كذلك 
من خالل روؤيتهما ، بقي لدينا زيارة الأربعني كيف 

لنا ان منيزها ؟
متعلقات  غري  من  لوحدها  الزيارة  قراءة  م�شالة 
ال�شالم  عليه  احل�شني  فزيارات  ذلك  على  تدل  ل 
منها  عظيم  واأجرها  كثرية  للمنا�شبات  املخ�شو�شة 
عا�شوراء والرجبية والن�شف من �شعبان والتي كانت 
قبل ولدة الإمام احلجة )عجل اهلل فرجه ال�شريف( 
املقد�س ولها  ال�شارع  وزيارة عرفة كلها يحث عليها 
تختلف  فبماذا  الرائعة  املدلولت  مع  عظيم  اجر 

زيارة الأربعني عنها ؟ ل اختالف يف ذلك .
لرب قائل يقول املق�شود منها توقيت الع�شرين من 
العا�شر  توقيت  يختلف عن  ل  التوقيت  وهذا  �شفر 
من حمرم واخلام�س ع�شر من �شعبان والتا�شع من 

ذي احلجة ، اذن اأين العالمة يف زيارة الأربعني ؟
عليه  احل�شني  قرب  اىل  زرافات  ال�شري  هو  جوابي 
ال�شالم فان امل�شري يعد من ال�شنن التي يحث عليها 
الإ�شالم وقد وردت يف �شحيح البخاري اأحاديث تدل 
على ذلك منها هذا احلديث: )اإن النبي )�شّلى اهلل 
اأو  عليه واآله( كان ياأتي م�شجد قبا كل �شبت ما�شياً 
راكباً(. البخاري 332/2 . لحظوا التوقيت حيث انه 
يتخذه  ان  للم�شلم  ميكن  يوم  هنالك  اإذن  �شبت  كل 
يقول  الآخر  والأمر   ، ح�شنة  �شنة  لي�شن  له  عنوانا 
بعد  راكبا تدل على  راكبا فكلمة  او  احلديث ما�شيا 

املكان وبالرغم من ذلك فانه ياأتي ما�شيا.
وحديث اآخر يذكر الأجر العظيم الذي مينحه اهلل 
عز وجل للم�شلي الذي ي�شري اىل امل�شجد البعيد عن 
لطالب  مينح  الذي  العظيم  الأجر  وكذلك  منزله 
العلم الذي يقطع امل�شافات البعيدة �شريا على القدم 
لتلقي العلم . واإذا ما علمنا اإن الإمام الع�شكري عليه 
اللعني  وهذا  العبا�شي  املتوكل  عا�شر  قد  ال�شالم 
العيون  ون�شر  ال�شالم  عليه  احل�شني  قرب  هدم  قد 
ال�شالم(  )عليه  البيت  اهل  اأتباع  ليمنع  واجلالوزة 
التاريخ  ال�شالم وكتب  من زيارة قرب احل�شني عليه 
حتكي كثريا من الروايات والأحداث عن ما تعر�س 
 . الزمان  ذلك  يف  ال�شالم(  )عليه  علي  �شيعة  له 
ومن هنا كان البع�س منهم ي�شتخدم �شتى الو�شائل 
للزيارة  ال�شالم  عليه  احل�شني  قرب  اىل  للو�شول 
وهذا اإن دل على �شيء فاإمنا يدل على عمق الإميان 
بالق�شية احل�شينية وقوة التم�شك باملبادئ احل�شينية 
، وعليه فامل�شري يعد من العالمات الرائعة والدالة 
على البعد الإمياين للقائم على هذه ال�شعرية وهو 
 ، الأربعني  لزيارة  العالمة  اأعطى  امل�شري  اأي  الذي 
ويكون حديث الإمام الع�شكري عليه ال�شالم مالئما 
)عليهم  البيت  اهل  اأتباع  يعي�شه  كان  الذي  للو�شع 
ال�شالم( ويكفينا فخرا ان ال�شري على الأقدام �شوب 
احل�شني عليه ال�شالم يلفت انتباه كل العامل وب�شتى 
م�شتوياتهم الفكرية فهذا يعظم هذه ال�شعرية وذاك 
املليونية  اجلموع  يرى  عندما  والأرق  احلقد  يقتله 
وامل�شتوى  الأمني  والظرف  التعب  يكون  ل  التي 

املادي عائقا للزيارة بل زيادة الأجر على ذلك.

زيارة ُ االأربعنَي �سريا على االأقدام �ُسنة وعالمة
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الــعــظــيــم  ـــاأ  ـــب ـــن ال ايـــهـــا  اهلل  ــم  ــس ــ� ــق ي ــــك  ب

ــــحــــك زاهـــــــــــــر  بــــــوفــــــوده  ــــري هـــــــــذا �ــــس

ـــمـــا  ـــــرمي كـــرائ ـــــك ـــــن كـــــــرم ال ـــــون م ـــــرج ي

ــــعــــى الـــــــدهـــــــر اخلـــــــــــوؤون  ــــس كـــــــم قـــــــد �

ـــــرت كـــــــل اجلـــــــهـــــــود الجــــلــــه  ـــــاف ـــــ�ـــــس وت

نـــــــوره  ــــــاأ  ــــــطــــــَف ُي اهلُل  يـــــــاأبـــــــى  لـــــكـــــن 

ـــوطـــًا ــــن الـــــــذي ا�ـــســـتـــ�ـــســـرخ ل ــــرك ايــــهــــا ال

ـــــون جنــــاة ـــــن ـــــا كـــــــان لـــــــذي ال لــــــــوالك م

ـــا  ـــَم ـــس � وال  يـــــنـــــري  قـــــمـــــر  ال  ـــــــــــوالك  ل

الــــقــــارعــــة  اأنـــــــــت  الــــقــــلــــم  اأنـــــــــت  واهلل 

عــــدال  الــــــــقــــــــراآن  مــــــع  اهلل  �ــــســــاغــــك 

ــــاء الأبــتــهــجــوا ــــي لــــو مـــــرَّ ذكــــــرك يف االح

ـــــــــــــرف بـــــقـــــيـــــت قــــــرونــــــا  ثـــــــالثـــــــة اح

ـــي الــــقــــلــــوب ربـــيـــعـــا  ـــط ـــع فــــهــــي الـــــتـــــي ت

بجمعهم  ـــاة  ـــغ ـــط ال عـــلـــى  ميــيــنــك  تـــهـــوى 

يــــاأتــــي مبــثــلــك زاهــــد الـــــزمـــــان ال  َحـــلـــف 

ـــــــد الـــ�ـــســـبـــطـــني يــــا بــــــدر الــــُدجــــى  يــــا وال

فـــــهـــــم الـــــنـــــجـــــاة الأمـــــــــــة قـــــــد اآمـــــنـــــت 

احلـــكـــيـــم  اهلل  قــــالــــهــــا   ، ــــقــــمــــر  وال كـــــال 

فــــــيــــــه املـــــــــالئـــــــــُك زائــــــــــــــــٌر ومــــقــــيــــم 

ـــــــــــوَم الــــــتــــــالقــــــي كـــــرمي  ــــقــــائــــهــــم ي ــــل ل

لـــئـــيـــم  ــــــاع  ــــــط ي اأو  احلــــــــــق  لــــيــــكــــتــــم 

ــــة فــــتــــنــــة و�ــــســــمــــوم  ــــاب ــــس ــــ� ــــوا امل ــــل ــــع ج

يـــــــدوم  الــــــــزمــــــــان  دام  مـــــــا  ويـــــــــــــدوم 

       

الـــ�ـــســـقـــيـــم  ـــــــــــوب  اأي اهلل  ــــى  ــــاف ــــس � بــــــك 

ـــــــالم احلـــــــــوت والــــبــــحــــر املـــلـــيـــم  مــــــن ظ

�ــــــســــــدوُم  َتـــــــّلـــــــم  او  جنــــــومــــــا  حتـــــــــوي 

ـــم  ـــي ـــوام احل اآيـــــــــات  ـــل  ـــزي ـــن ـــت ال يف  اأنـــــــت 

�ــــســــبــــحــــان جــــامــــعــــكــــم حمـــــــدث وقــــــدمي 

اله�سيم  الأنــتــفــ�ــس  االأمــــــــوات  يف  ـــــرَّ  َم اأو 

  

ــم  ــي ــس ــ� ــن ــــوب بـــهـــا ال ــــوف عـــلـــى الــــقــــل ــــط ي

ــم  ــي ــرم ـــى اأجـــــــاب لـــهـــا ال ـــوت ولـــــو كـــّلـــمـــت م

و�ـــســـمـــالـــك يـــنـــعـــم بـــراحـــتـــهـــا الــيــتــيــم 

ـــم  ـــي ـــق فـــــهـــــو ملـــــثـــــل ذالـــــــــــك عــــــاجــــــز وع

جنـــــوم  مــــــنــــــك   اهلل  بــــــنــــــور  بــــــزغــــــت 

ـــــاد غــــيــــوم  ـــــب ـــــع بـــــهـــــم اجنــــــلــــــت عـــــــن ال

شذراتٌ

النبأُ  العظيمُ 
�شبحت بحمدك مذ كانت لغة احلمد 

وجبلت على اأن�شام �شذاك
قب�س من نورك يغمرين 

يا رب ر�شاك
لو ف�شلوا راأ�شي عن قلبي 

�شاأوا�شل اآيات املجد
بك يا ربي 

راأ�شي قد اأ�شبح قراآْن
واأنا جلاللك قربان

حتى طفلي 
ذبحوه ب�شهم عط�شان
واأ�شارى �شيقت بعدي 

خرية اأهلي 
وم�شيت براأ�شي فوق الرمح اأطاول �شارية امللكوت 

اأرنو لأعاليَك واأتلو:
علق الرب قناديل ال�شماء 
اأم روؤو�س رفعت لالأنبياء 
ون�شيج الكون هذا اأم بكاء

ونبال تلك اأ�شرت خ�شالٍت 
نحو فجر الكربياء؟!

اأيها الركب املعنّى يف طريٍق 
هو كرب وبالء 

حلظة كي ترتوي النف�س هدًى 
وجتود العني دمعا ودماء 

كيف للراهب ل ي�شمعه 
يقراأ الإجنيل حمداً وثناء 
كيف ل ي�شلم للرب جالًل
اإنه راأ�س �شهيد ال�شهداء؟!

�شوف اأ�شدو معه: 
يا رّب اإليك قرابيني.. 

هل تقبلها؟
هل تغفر ذنبي؟

يا ربي اأملت ر�شاك..
ناجيتك يف تيهي 

من اأملي.. 
ربي رحماك

�شاأظل اأدوُر على نف�شي
كي اأبحث عنك.. 

اأتلم�س ما اأبدته يداك
عن اآثارك 

عن اأ�شرارك 
األهث خلف خطاك 

اأتبع نورك نحوك �شبباً
اأحمل يف تابوتي وجدي

اأعدو نحوك 
اأحمل �شيزيف و�شخرته 

بني عيوين 
اأعدو نحوك 

اأعدو.. 
وحدي..

                                                                   

ما الثقة؟
اإذا ح�شل يف يوٍم ما، وقرر جمع من النا�س اأن 
ي�شلوا �شالة الإ�شت�شقاء، وجتمعوا جميعهم 
لل�شالة، لكن اأحدهم كان يحمل معه مظلة !

تاأكد اإن تلك هي الثقة
*********

ما الت�سديق؟
يكون كالإح�شا�س الذي يوجد عند الطفل 
الذي عمره �شنة، فعندما تقذفه يف ال�شماء 

ي�شحك، لأنه يعرف اإنك �شتلتقطه ولن تدعه 
يقع !

هذا هو الت�شديق
*********
ما االأمل؟

يف كل ليلة ن�شتعد لنخلد اإىل النوم ول�شنا 

متاأكدين من اأننا �شننه�س من الفرا�س يف 
ال�شباح اأم ل،

لكننا مازلنا نخطط لالأيام القادمة. 
فهذا هو الأمل.

*********
در�س االأطفال للكبار  

اإذا جل�شت يف الظالم بني يدي اهلل تعاىل 
ا�شتعن بت�شرف الأطفال، فالطفل اإذا طلب 
�شيئاً ومل يعطه بكى حتى ياأخذه..فكن اأنت 

هذا الطفل، واأطلب حاجتك.
*********

الر�سا
اأخرياً ورغم كل �شيء ابت�شم.. فاإن كل �شخ�س 

تقابله يحمل اأعباء كثرية.
*********

حيدر ال�سالمي
 ترنيمةٌ  ح�سينيٌة

عبد اخلالق كرجي
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هو حممد بن حممد بن احل�شن الطو�شي ، ولد هذا 
ملحافظة  التابعة  طو�س  مدينة  يف  املبارك  امليمون 
اإيران  جمهورية  حمافظات  اإحدى  خرا�شان 
الإ�شالمية وذلك يف اليوم احلادي ع�شر من �شهر 
جمادي الأول عام 597هـ ـ وتويف )قد�س اهلل �شره( 
يف اليوم الثامن ع�شر من �شهر ذي احلجة احلرام 
يوم الغدير عام 672هـ يف العراق ودفن يف الكاظمية 
عند مرقد الإمامني اجلوادين ) عليهما ال�شالم( 
يف املكان الذي اأعده النا�شر لدين اهلل لنف�شه وقربه 
مزار اهل الإميان اىل يومنا هذا اأ�شله من جهرود 
فاطمة  ال�شيدة  مرقد  حيث  قم  مدينة  توابع  من 
العوا�شم  اإحدى  ال�شالم( وهي  املع�شومة ) عليها 
اأوليات  تلقى  وفيها  اإيران  يف  ال�شيعية  العلمية 
درا�شاته ثم �شرع يف العلوم العقلية عند خاله بعدها 
�شافر اىل ني�شابور التي كانت من اأمهات العوا�شم 
العلمية قبل ق�شاء الكافر الوح�شي الوثني املغويل 
البارزين  علمائها  مع  تباحث  عليها  خان  جنكيز 
الدين  وقطب  الداماد  الدين  فريد  كال�شيخ 
عن  املنقول  اخذ   . الفطاحل  من  وكثري  امل�شري 
والده الذي كان تلميذ ال�شيد ف�شل اهلل الراوندي 
وهو تلميذ ال�شيد املرت�شى علم الهدى ) قد�س اهلل 

اأ�شرارهم( حتى ا�شبح �شيخنا الطو�شي من نوابغ 
الع�شر وح�شنات الدهر ذلت له رقاب الأفا�شل من 
العلمية  مطالبه  لفهم  وخ�شعت  وال�شيعة  ال�شنة 
الأعاظم  من  الفحول  جباه  واملنقول  املعقول  من 
وي�شرة  مينة  ميدانه  يف  وجال  التحقيق  يف  فاأخذ 
حتى فاق اجلميع. ويكفيه ما قاله العالمة احللي 
فيه ) كان هذا ال�شيخ اأف�شل اهل ع�شره يف العلوم 
العقلية والنقلية ولل�شيخ الطو�شي موؤلفات ثمينة 
نفي�شة جداً منها ) جتريد الكالم( وهذا وان كان 
خمزون  بالغرائب  م�شحون  لكنه  احلجم  �شغري 
بالعجائب غزير العلم كبري ال�شاأن ح�شن الأ�شلوب 
بديع النظم عليه �شروح كثرية منها �شرح اآية اهلل 
القو�شجي من  و�شرح  العالمة احللي  العلوم  بحر 
التذكرة  كتاب  ول�شيخنا   . ال�شنة  اأخواننا  علماء 
الن�شريية يف علم الهيئة وقد �شرح الكتاب النظام 
اآداب  اأخواننا ال�شنة وكتاب  الني�شابوري من علماء 
الأ�شراف  واأو�شاف  النا�شرية  والأخالق  املتعلمني 
وحترير  املج�شطي  وحترير  العقائد  وقواعد 
ا�شول الهند�شة لإقليد�س وتلخي�س املح�شل وحل 
م�شكالت الإ�شارات لبن �شينا و�شرح ق�شم الإلهيات 
احللي  املحقق  مع  حما�شرة  وله  الإ�شارات  من 
يف  م�شهورة  العراق  قبلة  حول  ال�شرايع  �شاحب 

الكتب م�شطورة.

من اأعالم املذهب ...
( الفيل�سوف اخلالد اأعلى اهلل مقامه ) املحقُق الطو�سيُّ

حممد �سناء ال�ساله

يف الأول اإىل الرابع من حمرم عام )1330( للهجرة، انت�شرت 
الإيرانية،  اآذربايجان  حمافظة  احتالل  يف  الرو�س  ع�شاكر 
وجوب  التربيزي  الإ�شالم  ثقة  املجاهد  العالمة  فاأعلن 
قهرت  الع�شاكر  �شرا�شة  ولكن  الرو�شي،  الحتالل  مقاومة 
وهم  التربيزي  العالمة  بيت  اإىل  و�شلوا  حتى  املقاومة 
ماّرون على اأج�شاد ال�شهداء الذين �شقطوا يف حماية البيت، 
ال�شجن،  اإىل  التربيزي  ال�شيخ  �شماحة  الرو�س  الغزاة  فاأخذ 
وطلبوا منه اإ�شدار بيان يف �شرعية الحتالل، واأن التواجد 
واإن  لالأمن..  اأمر �شروري  اآذربايجان  يف  للرو�س  الع�شكري 

رف�س اأُعدم!..
اأكتب  ول  م�شلم،  قائاًل:اأنا  التربيزي  ال�شيخ  عليهم  فرّد 
�شد وطني �شيئاً، اأنتم اأطردوا كل من يف اآذربايجان �شغرياً 
اأن النا�س  وكبرياً، حتى حت�شلوا على الأمن الكامل )كناية 

لي�شوا معكم(!..
وملا راأوا من ال�شيخ موقفه الراف�س هذا اقتادوه اإىل من�شة 
الإعدام، ومعه ثمانية من قيادات املقاومة؛ علماء دين ورجال 
موؤمنني، وذلك اأمام املالأ يف �شاحة املدينة، ويف يوم عا�شوراء 

�شنة )1330( للهجرة حتدياً لكل امل�شاعر الدينية والوطنية.
العلماء،  لهوؤلء  اإعدامها  اجلائرة  الرو�س  دولة  بّررت  ثم 
احلائط  عر�س  العلماء  ح�شانة  �شربت  اإيران  دولة  باأن 
بالفار�شية  كتاب  النوري!..  اهلل  ف�شل  لل�شيخ  اإعدامها  يف 

)�شهداي روحانيت(/ �س139
عدم  على  ر  ن�شّ حينما  باأنف�شنا  اأنف�شنا  نقتل  كيف  اأراأيت 
يعطوا  كيال  يعتربوا  اأن  امل�شلمني  على  األي�س  التفاهم؟.. 
املربر لأهل الباطل ليفتكوا بهم؟.. لقد ا�شتنكرت يف خطاب 
واليهود  البو�شنة  ال�شرب يف  يرتكبها  التي  املجازر  ذات مرة 
اإىل  اخلطاب  وّجهت  ثم  العراق،  يف  والأمريكان  لبنان  يف 
اأبناء هذه ال�شعوب قائاًل: اأتعلمون مِلَ دماوؤكم رخي�شة عند 
حترتمون  كنتم  فلو  اأوًل..  عندكم  رخ�شت  لأنها  هوؤلء؟.. 

بع�شكم، وحتتاطون يف الدماء والأرواح لحرتموكم..
حكومة  وزراء  اأحد  عاملي  ال�شيد  لف�شيلة  قلته  هذا  ومثل 
رباين الأفغانية، فتاأثر وجعل مالحظتي مو�شوعاً ملحا�شرته 
جموع  على  املقد�شة  م�شهد  مدينة  يف  يوم  بعد  األقاها  التي 

املهاجرين الأفغان.

ال�سهيد الثاين
يقول العالمة الكبري ال�شيخ حممد جواد 

مغنية رحمه اهلل:
للمكتبة  الثاين  ال�شهيد  ترك  وقد 
�شتى  يف  موؤلفاً   79 والعربية  الإ�شالمية 
"الرو�شة  كتاب  منها  والفنون،  العلوم 
يف  الدم�شقية"  اللمعة  �شرح  يف  البهية 
الفقه، وعلى هذا الكتاب مدار التدري�س 
نال  وقد  اليوم،  حتى  املوؤلف،  ع�شر  منذ 
وطبع  والرواج،  الإقبال  من  كبرياً  حظاً 
"م�شالك  كتاب  ومنها  عديدة،  مرات 
الفقه  يف  الإ�شالم"  �شرائع  اإىل  الأفهام 
املوؤلفني  اأنظار  حمل  وهو  اأي�شاً، 
واملدر�شني واملجتهدين، وعماد من اأعمدة 

ال�شريعة الإ�شالمية.
حياته  يختم  اأن  �شبحانه  اهلل  و�شاء 
بال�شهادة، ليجمع له بني كرامتني: مداد 
اإىل  به  ُفو�ِشَي  ال�شهداء،  ودماء  العلماء، 
يجمع  باأنه  الق�شطنطينية  يف  ال�شلطان 
مذهب  ويبث  والف�شالء،  العلماء  حوله 
فجاء  طلبه،  يف  ر�شوًل  فاأر�شل  الت�شيع، 
اإىل  ذهب  له:  فقيل  بلده،  اإىل  الر�شول 

احلج.
فذهب اإىل مكة، واأ�شره وهو يطوف حول 
الكعبة بعد اأن قام بزيارة النبي الأعظم، 
املتع�شبني  بع�س  حّر�س  الطريق  ويف 
على  مكان  يف  فقتله  قتله،  على  الر�شول 
من  جماعة  هناك  وكان  البحر،  �شاحل 
الرتكمان، فراأوا يف تلك الليلة نوراً ينزل 
هنالك،  فدفنوه  وي�شعد،  ال�شماء،  من 
يوم  ا�شت�شهاده  وكان  قبة..  عليه  وبنوا 

اجلمعة يف �شهر رجب �شنة 966 هـ.
وهكذا مل ي�شلم من حمنة التع�شب من 
التع�شب،  على  والق�شاء  لالألفة  عمل 
مل  من  والبغ�شاء  احلقد  ب�شيف  وُقتل 
يعرف يف حياته اإل املحبة والت�شامح، واإل 

العلم والعمل، والطاعة والعبادة.
اإىل اهلل ور�شوله،  خرج من بيته مهاجراً 
وفاأُخذ وهو يطوف حول البيت، وا�شُت�شهد 
القراآن،  يتلو  وهو  النبي،  اآل  حمبة  على 
هذه؟!..  من  واأف�شل  اأعظم  خامتة  واأي 

مع علماء النجف الأ�شرف/ �س47

متى قتلنا اأنف�سنا؟ 
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الرا�سد !

هو  بل  والعطاء  اخلري  دليل  هو  الذي  املطر  هذا 
الطبيعة  على  احلياة  لبقاء  املهمة  امل�شادر  احد 
به  خا�شة  �شالة  ال�شريعة  جعلت  فقد  ولأهميته 
املطر  ي�شح  التي  فالأر�س  ال�شت�شقاء  �شالة  هي 
اأ�شبح  املطر  . يف كربالء  القحط  تعاين من  فيها 
حمنة املدينة ملا يرتتب عليه من اآثار يعاين منها 
اهل املدينة، ال�شوارع املعبدة ت�شبح وحلة واأما غري 
مل  التي  والأحياء  ال�شالم  عليها  فليقراأ  املعبدة 
اإجباريا  التجوال  يكون فيها حظر  �شوارعها  تعبد 
جماري  اأما   ، الأمنية  القوات  ولي�س  املطر  باأمر 
املياه الثقيلة فان بع�س الفتحات ) املنهول ( ت�شبح 
بني  املواطن  فيكون   ، النج�شة  املياه  لقذف  عينا 

اأمرين اإما الوحل او النجا�شة !!
اعمار  اجل  من  تبذل  التي  اجلهود  اإن  نرى  نحن 
الأهم  للمهم على ح�شاب  الأولوية  كربالء تعطي 
واذا ما بقي احلال على ما هو عليه فان اأهل املدينة 
او )اأهل الولية ( �شيبقون ل يتمنون املطر كما هو 
حال كثري من املواطنني اليوم عندما ت�شاأله اأيهما 
اأح�شن ال�شيف ام ال�شتاء؟ يقول ال�شيف، تقول له 

ملاذا ؟ يقول لنتجنب املطر !!

املطُر م�سكلةٌ  يف كربالء

اعريف قدرك فان املراأة روح الوطن وبركة 
ال�شعب وثروة الأر�س ولك مكانة عظمى 
عند اهلل الذي خلقك باإرادة خا�شة منه 

وجعلك اأنثى لت�شتمر بك احلياة وت�شع منك 
اأنوار العاطفة فاعريف من اأنت لتوؤدي دورك 
كاماًل غري منقو�س ول تقبلي بدور هام�شي 
يف احلياة لن املراأة لي�شت جزءاً من احلياة 

كما يقول البع�س واإمنا هي احلياة ومن دون 
اأن يكون دور فاعل للمراأة يف الأوطان فلن 

يكون هناك دور لالآخرين فيها اأي�شا .

همسة

متابعة: جنات احل�سناوي

اأن  والأطباء  اخلرباء  لحظ 
دائما  ي�شكون  النا�س  من  الكثري 
التي  �شواء  الذاكرة،  نق�س  من 
الب�شيطة،  بالأ�شياء  تتعلق 
فقد  الن�شيان  هذا  وملعاجلة 
اأف�شل طريقة  باأن  ن�شح الأطباء 
لتقوية الذاكرة هي بتغيري منط 
احلياة الذي ميار�شه النا�س، لأنه 
عمل  جمرى  يغري  اأن  �شاأنه  من 
ذاكرته.  يقوي  وبالتايل  العقل 
التي  املفاجئة  الأمور  ومن 

)البالك(  البكترييا  غ�شاء  اإن  حيث  العقلية،  ال�شحة  على  يوؤثر  الأ�شنان  تنظيف  عدم  اإن  املخت�شون،  لحظها 
العالق بني الأ�شنان ممكن اأن ي�شبب برد فعل مناعي ينعك�س على �شرايني القلب، بحيث مينع و�شول مغذيات 

�شرورية للخاليا الدماغية.
ومن الن�شائح الأ�شا�شية الخرى مثال القيام بعدة ن�شاطات بوقت واحد مثل قيام اأحد الأ�شخا�س وهو يتمرن 
على عجلة للتخ�شي�س بقراءة كتاب، اأو �شماع حما�شرات دينية ، وهو الأمر الذي ينع�س ويقوي الذاكرة ب�شكل 
اأن يرفع الإن�شان  اإ�شافة اإىل ذلك راأى العلماء �شرورة  اأمور يف وقت واحد.  قوي ويعود الدماغ على فعل عدة 
معدل خفقان قلبه ثالث مرات بالأ�شبوع ملدة 20 دقيقة، حتى عرب امل�شي اليومي، لأنه من �شاأنه اأن ميالأ �شدر 

الإن�شان بالأوك�شجني، وي�شجعه على اإمناء خاليا جديدة.
ويف اخلامتة راأى خرباء اأنه حتى لو مل يكن اأمام ال�شخ�س مت�شع من الوقت اأثناء الأ�شبوع، فاإن الأبحاث ت�شري 
اإىل �شرورة القيام بتدريبات ريا�شية ترتاوح بني القوة والعتدال خالل �شبعة اأيام، حتى ولو كان جمرد الرك�س 

العادي، والذي من �شاأنه اأن يحافظ على القوة الإدراكية يف ذهن الإن�شان خ�شو�شا مع تقدمه بالعمر.

تنظيُف األسنان
 يقوي الذاكرة ويحمي الدماغ

اإن  موؤخرا  الطبية  البحاث  اأكدت 
يف  ت�شاعد  الطبيعية  الروائح  بع�س 
يعاين  التي  التوتر  حالت  تخفيف 
منها الكثريون . وافاد الباحثون اإن 
فاعلية   واأكرثها  الروائح  هذه  اأهم 
رائحة  هي  بالتوتر  الإ�شابة  عند 
واإ�شافة  الأ�شفر  اأو  الأخ�شر  التفاح 
اإىل الفيتامينات والعنا�شر الغذائية 
يتميز  فاإنه  التفاح  رائحة  يف  املهمة 
باأن رائحته الطبية تزيد من ن�شاط 
حدة  من  فتخفف  الأنف  موجات 
القلق والتوتر وتقلل حالت الإ�شابة 
بال�شداع الن�شفي وقال اخلرباء ان 
اأو  رائحته  وا�شتن�شاق  التفاح  تناول 

ا�شتعمال اأنواع ال�شابون وال�شامبو  التي حتتوي على هذه الرائحة  ي�شعر الفرد بالراحة النف�شية واملعنوية.

رائحة ُ التفاح تخفف حاالت التوتر
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لل�سّم البكم

م�سابقة العدد 266
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/متى و�سل خرب ا�ست�سهاد احل�سني 
عليه ال�سالم اىل املدينة ؟

�س2/ماهو ال�سل�سال ؟
�س3/ من هم  اخللفاء العبا�سيون 

الذين عا�سرهم االإمام مو�سى بن جعفر 
عليه ال�سالم ؟

ح3

املناعة  نظام  ت�شعف  وال�شلبية  واحلزينة  ال�شود   الأفكار  ان  جديدة  درا�شة  اأثبتت 
جامعة  يف  الباحثون  للمر�س.ووجد  ا�شتعدادا  اأكرث  الإن�شان  وجتعل   ، اجل�شم  يف   
عاما،   60  -  57 بني  اأعمارهم  تراوحت  �شخ�شا،   52 درا�شة  بعد  وي�شكون�شن-مادي�شون، 
بالأفكار  املرتبطة  املنطقة  يف    الدماغي  الن�شاط  من  عالية  م�شتويات  من  يعانون 
الن�شاط للقاح  اأعلى م�شتوى من هذا  ا�شتجابة الأ�شخا�س الذين ميلكون  اأن  ال�شلبية، 

الزكام كانت الأ�شواأ. 
وكانت الدرا�شات قد اأظهرت اأن املت�شائمني واحل�شا�شني لالأحداث التوترية وال�شلبية، 
يظهرون ن�شاطا اأكرب يف منطقة الدماغ التي تعرف بالق�شرة قبل اجلبهوية اليمنى، يف 
حني يرتبط الن�شاط الأعلى يف الق�شرة قبل اجلبهوية الي�شرى بال�شتجابات العاطفية 

الإيجابية.
واملخيفة  واحلزينة  ال�شارة  الأحداث  من  جمموعة  حتليل  بعد  الباحثون  ولحظ 
قبل  الق�شرة  يف   الدماغي  الن�شاط  وقيا�س  امل�شاركني،  حياة  يف  مرت  التي  واملغ�شبة 
دورا  تلعب  العواطف  اإن  الأنفلونزا،  لقاح  اإعطائهم  بعد   ، والي�شرى  اليمنى  اجلبهوية 

مهما يف وظائف اأنظمة اجل�شم التي  توؤثر على ال�شحة.

التفكري ال�سلبي ي�سبب املر�س 
وي�سعف املناعة

- من�سط : هو كل طعام يحارب التعب والإجهاد وميد اجل�شم 
بالن�شاط تطلق عليه هذه الت�شمية.

يرفع درجة حرارة اجل�شم  للحرارة: هو كل طعام  - مولد 
فبالتايل ي�شاعد يف حرق الدهون عو�شاً عن تخزينها كوقود.

- مدر بويل: هو كل طعام اأو �شراب يعمل على نزع الفائ�س 
وزن  يعمل على تخفيف  فبالتايل  املخزن يف اجل�شم  املاء  من 

اجل�شم الناجت عن تخزن املاء يف خاليا اجل�شم.
- مزيل لل�سمّية: هو كل طعام يخل�س اجل�شم من ال�شموم 
ويعمل على تنظيف الكبد من �شمومه فبالتايل ي�شبح الكبد 

نظيفاً ن�شيطاً جاهزاً للعمل كحارق للدهون.
الذي  ال�شراب  اأو  الطعام  هو  للكولي�سرتول:  مزيل   -
بني  واملوازنة  الكولي�شرتول  من  اجل�شم  تخلي�س  على  يعمل 

الكولي�شرتول ال�شيئ واجليد.
يعمل  الذي  ال�شراب  اأو  الطعام  هو  الدم:  ل�سكر  موازن   -
ال�شــهية  �شبط  على  ي�شاعد  فبالتايل  ال�شـكر  توازن  على 
واحليلولة دون تخزين الدهون التي ت�شـكل جزءاً من مقاومة 

الأن�شولني.
لي�شبح  ال�شموم  من  الكبد  تنظيف  الدهون:  تذويب   -
تخزينها  وعدم  الزائدة  الدهون  حرق  على  وي�شاعد  ن�شيطاً 
التي  ال�شحيحة  الأنظمة  فكل  بال�شموم  ملوثا  يكون  عندما 

اأن  ي�شمى )بالدايت( يجب  اأو ما  الدهون  تعمل على تذويب 
تناول  الدموية،  الدورة  تن�شيط  الكبد،  تنظيف  على  تقوم 
يخزنها  والتي  الدهون  تذويب  على  ت�شاعد  التي  الأغذية 

اجل�شم عادة يف الوركني، الفخذين، والردفني.

م�سطلحات غذائية مفيدة
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�سبحان اهلل..

بريد "الحرار"

املبدع  الذي يتخذه  النهائي  ال�شكل  الو�شول اىل  يعد 
الإبداعية  اأعماله  لعر�س  و�شيلة  احل�شيني   امل�شلم 
،اأمرا غاية الأهمية لأنه ي�شكل ال�شلوب الذي يخاطب 
املتلقني من خالله ، لكن الو�شول اىل هذا الأ�شلوب او 
لي�س  اأفكاره  املبدع خال�شة  فيه  الذي ي�شب  الطريق 
بالأمر الهني ولي�س الو�شول طريقا �شهال ملن حاول 
ت�شهم يف  واأ�شباب  واإمنا هناك عدة عوامل  �شاء  ومتى 
او  الأدب  او  ال�شعر  ،�شوى يف  ذاك  او  ال�شكل  خلق هذا 
الر�شم لذلك جند هناك من ي�شوغ ال�شعر او الق�شة 

او من ميتلك العنا�شر التي توؤهله ميتهن هذا النوع 
من الفن اأو ذك دون اأن يتميز باأ�شلوب يعرف به لأنه 
ل ميتلك الروؤية التي توؤهله لذلك. فاأما اأن يبقى يف 
خ�شو�شا  الآخرين  للمبدعني  والتقليد  التاأثر  دائرة 
ممن �شبقوه ب�شنني من جتربته ، واذا و�شل اىل �شكل 
اأ�شكال  عدة  من  مقتب�شا  ال�شكل  هذا  يبقى  به  خا�س 
لفنانني او مبدعني اآخرين تتوزع تاأثرياتهم يف اأعماله 
العمل  من  �شنني  وبعد  فكرية  معاناة  بعد  ي�شل  وقد 
اأدوات خمتلفة يف  اأ�شاليب م�شتخدما  التجريبي لعدة 
اأعماله اىل �شكل خا�س به ليكون هو النافذة التي تطل 
منها اأفكاره وخطابه اجلمايل والفني اىل اجلمهور .  

عندما نقوم با�شتخدام احلوا�شيب النقالة خارج البيت وداخله، لكن نالحظ بعد فرتة من ا�شتخدام احلا�شوب 
اأن تعمل بها. اأقل من املفرو�س  النقال، بان بطاريته بداأت بالإهرتاء وبداأت ت�شعف وت�شتمر بالعمل ل�شاعات 

على  املحافظة  اأردنا  اإذا  اأطول، لكن  لفرتة  املحمولة  الهواتف  بطارية  عمر 
عندما  باإزالتها  نقوم  اأن  نقوم يجب  ونحن  احلا�شوب  ن�شتخدم 
اأردنا  واإذا  الكهرباء،  يف  احلا�شوب ب�شحنه  ا�شتخدام 

البطارية  ن�شع  ونحن  النقال 
�شلك  ب�شحب  نقوم  اأن  يجب  بداخله، 

عمر  على  نحافظ  حتى  القاب�س  من  الكهرباء 
البطارية. ولكن علينا اأن نقوم بعملية ت�شغيل احلا�شوب باإ�شافة 

بطاريته، وتفريغها حتى نهاية مدة ا�شتخدامها، ويجب ان نقوم بتلك العملية 
مرة واحدة كل اأ�شبوع للمحافظة على جودة البطارية ومدة �شالحية اإ�شتخدامها.

الشكُل النهائيُّ للعمل اإلبداعي 
اجمد حميد الكعبي - كاتب  وفنان ت�شكيلي

للمحافظِة على عمر بطارية الحواسيب المحمولة

التي  الكبرية  اخلطوة  نثمن  الزائرات  من  جمموعة  نحن 
�شحية  من�شاءات  بن�شب  احل�شينية  العتبة  عليها  اقدمت 
الدور  لها  كان  والتي  كربالء  من  اماكن  عدة  يف  متنقلة 
الفاعل يف احتواء العدد الهائل من الزائرين يف ا�شتخدامها 
كما وانها م�شنوعة بطريقة جدا جميلة وعملية وتعترب هذه 
املن�شاءات خطوة جديدة اىل المام لفتت انتباه الزائرين يف 
هذه الزيارة دون الزيارات ال�شابقة ونامل ان نرى كل ما هو 

جديد يف خدمة الزائرين.
---------------------------------------------

وردتنا اكرث من ر�شالة يقرتحون فيها ان تخ�ش�س حاويات 
وبلون خمتلف عن احلاويات الخرى تخ�ش�س لرمي بقايا 

الطعام التي الفائ�شة عن احلاجة .
لال�شف ال�شديد نالحظ ان بقايا الطعام ترمى يف اماكن غري 

�شليمة مما تثري ال�شمئزاز عندما ن�شاهد هكذا منظر .
وللحفاظ على نظافة الدينة وقد�شية النعمة التي من اهلل 
عز وجل بها علينا نرى ان تخ�شي�س هكذا حاويات ن�شتطيع 

من خاللها ان نتجاوز هذه امل�شكلة .
--------------------------------------------

َماَذا  َفاأَُرويِن   ِ اهللَّ َخْلُق  َهَذا   ((  : تعاىل  العزة  رب  يقول 

امِلُوَن يِف �َشالٍل ُمِبنٍي (( َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّ

لقمان الآية 11

من  حتتاجه  ما  بكل  تعاىل  احلق  زودها  �شمكة  فهذه 

الوظائف التي تتالءم و�شكلها ومكان عي�شها،

التعاي�س والعي�س يف قلب تلك املحيطات،  لكي ت�شتطيع 

والتقاط رزقها، والذود عن نف�شها يف �شاحة البقاء وباقي 

املخلوقات .

فهذا خلق اهلل العظيم، اخلالق و املدبر كل �شيء، اهلل جل 

جالله، فله الكربياء وله مراجع الأمور يف اخللق

واحلياة واملوت والقيامة والرجوع .

شكر 
             واقتراح
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ  مصطلحات

القراآن وروايات  ال�شريفة من  الن�شو�س  اإن 
اأكدت على طهارة  ال�شالم(،  العرتة )عليهم 
لل�شك  جماًل  تدع  ل  مبا  وتزكيته  القلب 
للعبد  كمال  ول  جناة  ول  �شالح  ل  اأنه  يف  
واملربجمة  الدقيقة   ) املراقبة   ( دون  من   ،
 ) اجلوارح   ( �شلحت  �شلح  اإن  الذي  للقلب 
كلها ..ومن هذه الن�شو�س التي تفتح اآفاقا 
اأمري  عن  روي  ما   ، احلق  اإىل  لل�شالكني 
قلوب   (  : قال  اأنه  ال�شالم(  املوؤمنني )عليه 
فمن   ، اهلل  نظر  موا�شع  الطاهرة  العباد 
احلكم..وما  غرر   ) اإليه  نظر  قلبه  طهر 
قيمة القلب الذي مل ينظر احلق اإليه ، واإن 
ا�شتغلت اجلوارح ببع�س الأعمال القربـية ؟! 

 .

االإن�سانية  Humanism القلُب مو�سع النظر
الأوربية،  النه�شة  ع�شر  يف  �شادت  فكرية  حركة 
على  توؤكد  حيث  الإن�شان  مو�شوعها  وكان 
وكانت  قيمة،  كل  مقيا�س  وجتعله  كرامته، 
ومقاومة  الإن�شاين  بالفكر  العتداد  اإىل  تدعو 
اإىل  خا�س  بوجه  وتهدف  والتقليد،  اجلمود 
القرون  وقيود  الكني�شة  �شلطة  من  التخل�س 
الإن�شاين  املذهب  فال�شفة  قام  وقد  الو�شطى. 
يف  الإن�شان  حلياة  اجلوهرية  القيمة  باإبراز 
الدنيا دون الهتمام بالعن�شر الروحي له، ودون 
العناية بالدين؛ وذلك يف مقابل نظرة الكني�شة 
املذهب  فال�شفة  يقف  ومل  لالإن�شان.  القا�شرة 
الإن�شاين عند حماربة الدين، بل حاولوا اإيجاد 

بديل للدين، يتمثل يف دعواتهم الكثرية، والتي 
جعلت  التي  الإن�شانية"،  "احلركة  اأبرزها  من 
من الإميان بالإن�شانية بدياًل عن الإميان باهلل، 
واأعلنت اأن الإن�شانية غاية ل ُتعرف غاية وراءها. 
اأ�شحاب  عند  الإن�شانية  مفهوم  مظاهر  من  اإن 
ما  اإىل  النظر  هو  املعا�شر  التوفيقي  الجتاه 
يخ�س النوع الب�شري والتهاون فيما ينبغي من 
اعتبار معيار احلق واللتزام به، فهم حني ينادون 
ب�شعار "الإخاء الإن�شاين" بدعوى عدم التفرقة 
مفكري  ذلك  يف  يتابعون  اإمنا  الب�شر،  اأنواع  بني 
الغرب الذين �شبقوا اإىل تبني هذا ال�شعار، وردده 
عدد من مفكريهم الذين بالغوا يف اإعالء قيمة 

الإن�شان اإىل حد تقدي�شه وتاأليهه.

كي ال ت�ساَب بالدوخة 
�شع يدك على �شيء ثابت لن اليد حتتوي 

على اأع�شاب تعطي الدماغ موؤ�شرا باأنك 
متوازن.

بعد الإ�شارة التي تر�شلها القوقعة،اجلزء 
امل�شئول عن التوازن يف الأذن.يعوم اجلزء 

امل�شئول عن التوازن يف �شائل
من نف�س كثافة الدم. بينما يخفف 

الكحول الدم في�شبح اأقل كثافة وترتفع 
القوقعة مما ي�شبب الدوخة.

معلومات طبية غريبة تهمك!

في 60 ثانية حاول ان تكتشف قوة مالحظتك في أن تجد 
حرف الـ ع الوحيد من كل حروف الـ غ 

الراتـــق:
فيبلغ  ارتفاعه  اأما  156 قدماً  يقدر طوله  حائط كبري 
65 قدماً وقد رويت روايات باأن النبي اأوقف براقه ليلة 
من  جزء  اليوم  املكان  ولهذا  املوقع  هذا  على  املعراج 
اجلدار الغربي للحرم،  وقد زاره الرحالة نا�شر خ�شرو 
عام 438هـ وقال عن ال�شخرة التي كانت قبلة الإ�شالم 
اأحد  يطاأها  ومل  لونه  اأزرق  حجر  وال�شخرة  ن�شه:  ما 
انخفا�س  للقبلة  املواجهة  ناحيتها  ويف  اأبداً  برجله 
تبدو  اآثار قدمه كما هي  �شار عليها فثبتت  اإن�شاناً  كاأن 
عليها  باقية  قدمه  اأ�شابع  فاإن  الطري  الطني  على 
اإبراهيم  اإن  و�شمعت  اأقدام،  اآثار طبع  عليها  بقيت  وقد 
)عليه ال�شالم( كان هناك وكان ا�شماعيل طفاًل فم�شى 
رحلته  اإىل  خ�شرو  نا�شر  وقال  قدمه،  اآثار  وهي  عليها 
عن القد�س: وبعد قبة جربيل قبة اأُخرى يقال لها قبة 
الر�شول، وبينهما ع�شرون ذراعاً، وهي مقامة على اأربع  
اإن الر�شول �شّلى ليلة  اأي�شاً، ويقال  دعائم من الرخام 
املعراج يف قبة ال�شخرة اأوًل ثم و�شع يده على ال�شخرة 
عليها  يده  الر�شول  فو�شع  جاللة  يف  وقف  خرج  فلما 
بعد جنم معلقة، وقد  وت�شتقر وهي  اإىل مكانها  لتعود 
ذهب الر�شول من هناك اإىل القبة التي تن�شب اإليه ورد 

الرباق وهذا �شبب تعظيمها.
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