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قرال شور�
ال�شالم  عيه  جعر  بن  مو�شى  عن   رو اهلل  رمه  ل�شي   تجااال  كتا يف   •
ال�شام   يهو من  يهويا  ان   ا ال�شالم  عيه  عي  بن   احل�ش عن  ابائه  عن  ابيه  عن 
  فان مو�شى بن عمران ويل كالم نايه ال�شالم يف اع مناملو مال ا ارهموا
اعي املن وال�شو فهل فعل حم ن  هذا  ا له عي عيه ال�شالم لق كان كذلك 
وم �شى اهلل عيه واله اعي ما هو افشل من هذا ان اهلل عز وجل ال له النائم 
فان   اليهو له   ا  ووال�ش املن  من  افشل  فهذا   ه ه   ال ل   و  والمته
 كان كذلك و يه ال�شالم لقي عله ع ا  ماميه الل ع  يه ال�شالممو�شى ع
فعل ذلك ملو�شى يف التيه واعي م  �شى اهلل عيه واله افشل من هذا ان المامة 
كان ملحم �شى اهلل عيه واله ته من يوم ول اإىل يوم  يف شره وا�شاره فهذا 

يه ال�شالمي مو�شى ععا ا شلفا
ابيه  عن  مو�شى  بن  عي  الر�شا  عن   ال بن   احل�ش اإىل  باإ�شناه  االار  عيون  • يف 
عن ابائه عن ام املومن عي بن ابي ال )عيه ال�شالم( ا ا ر�شو اهلل �شى 
 ال بيي بن اها عمة وفاروهذه اال يو�ش وفارو يل امة �شل لهيه وااهلل ع

تها اتها وبا ينةيا �شان ع

 م ك يل ا عنلل ظو 5/البقرة ون ر ك س�ت م كل عل م ك ت و م د عن ب م م اكن ث عب م 
ونا  مل ا ظ م و م اكن قزا ر م اتبي  ن م وال ى كول ال�س و ن امل م ك يل ا عن ل نزاأ و ام م غ ال

 ةي ر ق ال  ذ ه وال خ ا ادنل ق ذا و 5/البقرة ون مل ي م ه س� نفاأ واان ن ك كل و
 ر ف غن ة ط ح واول ق و دا ج س� اب ال وال خ اد و دا ر مت  س� ي ا ح ه ن م وال ك ف

 ال و ق وا مل ظ ين ذال ل دب ف 58/البقرة ن س� ح امل يد زن س� و م اكاي ط خ م كل
 واان ا ك   اء م ال�س ن م زا ج ر وا مل ظ ين ذى الل ا عن ل نزاأ ف م هل يل ي ق ذال  ري 
 اك س�عب  ر ا ا�سنل ق ف ه م و ق ى ل و�س ى م ق س�ت ا�س ذ ا و 5/البقرة ون ق س� في
 وال ك م هب ر س� م ا�ضناأ ل ك مل ع د ق نا ي ع ة ر س� ا عتن ا ه ن م ت ر ج انف ف ر ج  احل

0/البقرة ين د س� ف م ض� راالأ يف ا وث عت الو  اهلل  ز ن ر م واب ر ا�س و
د اهلل العلي العيم س�





رئي� التحرير

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ 
العدالة واالح�سان امران من االمور احل�سنة التي يتمناها 
  معه  الغري  ت�سرف  او  ت�سرفه  خالل  من  �سواء  االن�سان 
واملذاهب  االديان  جميع  يف  عليهما  متفق  االمران  هذان 
انهما �سيكونان من �سلب عمل القائد املنتر الذي يهر يف 
اخر الزمان واالحادي التي تروي انه عند ظهور �سيمالأ 
كثرية  وجورا  ظلما  ملت  بعدما  واح�سانا  عدال  االر�ض 

ومتفق عليها.
وهذا   مولد ويف    هويته  يف  وقع  ؟  االف  وقع  اين  اذن 
االف لو ارجعنا  اىل الغاية من ظهور املنتر فانها ال 
تور على من هو لو كانت النتيجة املرجوة تتحقق على يد 
ب�سبب  االف  ؟  االف  ملاذا  لل�سوال  نعود  اذا    املنتر 
�سل�سلة االئمة املع�سوم عليهم ال�سالم الذين ا�سار اليهم 
  باال�سماء  وذكرهم  و�سلم  واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
فلو كان رجاونا العدالة وبقا لل�سريعة اال�سالمية فلماذا 
االف   اذا ؟  العدالة  لنا  يحقق  الذي  هو  من  اىل  نلتفت 
تدعيه  الذي  هو  املهدي  كان  ما  اذا  العدالة  تطبيق  ببنود 
بنود  من  لكثري  ن�سفا  يعد  فهذا  ع�سرية  االنا  االمامية 
اىل  يتطرقوا    ولهذا    امللل  بقية  تدعيها  التي  العدالة 
يحقق  الذي  هوية  يف  قدحوا  بل  واالح�سان  العدل  نوعية 
العدل واالح�سان ولو انكرت هوية املهدي يعني انكار هوية 

بقية املع�سوم عليهم ال�سالم ن قبله .
او  عزيزا  �سيبقى  اال�سالم  ان  ذكر  االآخر  الطرف  كتب  يف 
قائما بوجود اني ع�سر خليفة وعددوا االني ع�سر خليفة 
عند  اذن  مطب  يف  انف�سهم  فاوقعوا  املنتر  ذكر  ري  من 
املا  قائما  او  عزيزا  الدين  يكون  ال  �سوف  املنتر  ظهور 
ا�سم  من  تخلو  وهي  ع�سر  االني  اال�سماء  اختاروا  انهم 

راملنت
 اولة ن�سف  �سل�سلة االئمة املع�سوم الف هووعليه فا
االني ع�سر عليهم ال�سالم وبهذا تن�سف مدر�ستهم التي هي 
فالذي   حتقيقه ي�ستحيل  امر  وهذا  العدالة  ا�سول  منبع 
�سيهر  بانه  متفق  والكل  املنتر  يد  على  العدالة  يرجو 
املهدي  يحققها  التي  بالعدالة  مرحا  اذن  الهي  بت�سديد 
املنتر عليه ال�سالم وخالف ذلك فيعد خلال يف عقائدهم 

وعدالتهم.

االن�سان ما ب فوائد اجلو وم�سار التخمة

ال�سر ة ميامن)30( معمال لتعب اأك
 يف كربالء ري جمازة �سحيا 
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و�سف خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة ما 
تكار وتكرر من هرو ال�سجناء باأنها م�ساألة 
الق�سية هي  ان  اىل  و�سيا�سية م�سريا  مادية 
تهريب ال�سجناء ولي�ض هرو ال�سجناء عادا 
ذلك باأنه مو�سر خطري جدا وال �سك ان هناك 
دوافع وراء عملية التهريب ولعل من جملة 
ورا  و�سيا�سية  مادية  دوافع  هي  الدوافع 

دوافع اأخرى.
هناك  ان  ال�سايف:  ال�سيد  �سماحة  واأ�ساف 
اأيديهم  تلطخت  ون   كوم �سجناء 
م  تثبت  عندما  واجلرمية   االأبرياء بدماء 
من   ال�سج هذا   يهر اأن  البع�ض  يحاول 
ال�سجن ال�سك ان هذا ال�سخ�ض قطعا ي�سك 
يف  العدوانية  الربة  نف�ض  يف   ال�سج مع 
ويور  يوجد حر  واال ال   والتجر القتل 

على الدماء اأن يت�سبب يف تهريب ال�سجناء. 
وت�ساءل �سماحته: ما هي حقيقة االأمر؟ وما 
 راد دوا  مرارا  تكررت  التي  الق�سية  هي 
امل�سوول  بها  يعنى  امل�ساألة   هذ حقيقة   ؟
بالدرجة االأ�سا�ض والبد من وجود تواوات 
  ري املمكن اأن القاتل يهر ومن  كبرية جدا
االأبرياء  دماء  زالت  وال  باأخرى  اأو  بطريقة 
املهراقة يوميا  ف بعد عادا ما يتحقق 
خيانة   جدا والو�سيع  الهزيل   االأ�سلو بهذا 

.ن ولدم ال�سهداء وللبلدللو
ال�سايف  ال�سيد  �سماحة   اآخر تطر  سيا� ويف 
املوان   اا الدولة  م�سوولية  اىل  

ان  موكدا   نهو  اا املوان  وم�سوولية 
له  توفر  اأن  املوان   اا الدولة  م�سوولية 
الوقت  ويف   امل�ستطا قدر  ال�سرورية  االأمور 
على  االلتزامات  من  جمموعة  هناك  نف�سه 
املوان اا ونه بحي اذا اخل بها نتهمه 

ونقول له اأنت ال حتب ونك.
االأ�سا�سية  االاهات  جملة  من  ان  واأ�ساف: 
 نهلو املوان  بة  تعزز  اأن  للدولة 
فامل�سوول يف اأي موقع كان عليه اأن ينر اىل 
حجم انتاجه كم�سوول ال اىل حجم املكت�سبات 
املقابل  ويف   موقعه من  عليها  يح�سل  التي 

املوان عليه اأن يعي�ض حالة املحبة لونه. 
 نطا يف  امل�سوول  حترك  �سماحته   وعد
دون   فق واأقربائه  ولع�سريته  له  املكت�سبات 
النر اىل امل�سلحة العامة انها حالة تنب عن 
 االأ�سف نف�سية مر�سية موجودة بيننا مع بال
 ر متى تنتهي تلك الق�سية؟ولكن نحن ننت
البد من وجود اأجواء قافية ت�ساعد املوان 
فحتى   ال�سعا تلك  لتخطي  وامل�سوول 
فما   وليةللم�سو قافة  اىل  يحتاج  امل�سوول 
هي وظيفته وكيف يتعامل وما هي امل�سوولية 
امللقاة على عاتقه؟ واأكد ان املوان اذا اأح�ض 
برو الونية للم�سوول فانه �سيطمن ودعا 
عن  تغيب  ال  اأن  كتها  مع  االعالم  و�سائل 
والتثقيف  بالنا�ض  واللقاء  االت�سال  اأدوات 

على هكذا اأمور. 
والوقت  البلد  يحم  باأن  امل�سوول  والب 
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املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف
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ودعا   البلد اجل  من    ت�سر التي  واالأنمة 
اىل قافة امل�سوولية للم�سوول .. وامل�سوولية 
امل�سوول  يودي  هل  واا  مكت�سبات  لي�ست 

عمله اأمام االآخرين ب�سكل جيد اأو ال؟
الكيانات  بها  ر  التي  االأزمات  وعن 
ال�سيد  �سماحة  قال  البلد  يف  ال�سيا�سية 
جمموعة  وجود   اأجمل؟ اأيهما   ال�سايف
االفات  افاء  مهمتها  ال�سخ�سيات  من 
وجود  اأم   الكيانات  ب واملناحرات   والف
�سخ�سيات الارة الف اأيهما اأجمل للكيان 
 .. اأف�سل  االأوىل  ولل�سعب؟ بال �سك احلالة 
وجود جمموعة من عقالء القوم يف كل كيان 
مهمتهم تقريب وجهات النر وجعل الهوة 
 ىل اأن تنتهي املعوقات مع االحتفاسيقة ا�

بخ�سو�سية كل جهة.
كل  باأن  نفكر   دائما ملاذا  �سماحته:  وت�ساءل 
الكيانات  بع�ض  ان   فيه خالف؟ �سيء البد 
ال�سيا�سية اأ�سدقاء وهناك جل�سات بينهم لكن 
 نهم يتقاتلونعالم فاعندما تراهم على اال
 اجلمهور معي يقول   ت�ساأل فالنا وعندما 
وت�ساأل فالنا يقول اجلمهور معي وهم بعد 
  اهلل  �سبحان   سوية� يجل�سون  الكامريا 
ي م�ساألة التناحر  وكاأن ال�سا�سة تريد اأن تغذ
ال  انه  اأقول  ال  �سماحته:  وذكر   الفوا
اختالفات  تكون  وقد  اختالفات  مة  توجد 
جذرية لكن امل�ساكل ال ميكن اأن تبقى عالقة 
اأمن  تهم  م�سائل    فمثال  نهاية ال  ما  اىل 
البلد كاالتياالت باالأ�سلحة الكاة ملاذا ال 

 تمع الكتل ال�سيا�سة من اجل حلها؟
الثانية:  اطبة  ختام  يف  �سماحته  وذكر 
بع�ض  يف  حقيقية  �ساكل  مير   العرا ان 
 هذ يحلوا  اأن  باالخوة   واأها  احلاالت
امل�ساكل وان يكون هناك عقالء يف كل كيان 
 للحل هيدا  النر  وجهات  بون  يقر
كله  ال�سعب  ان  املعقول  ري  من   :واأو�س
ب�سبب  والتوتر   الت�سن من  حالة  يدخل 
ي�ستنزف  فالبلد   اأفراد جمموعة  م�ساكل 
ويحتاج من ي�سمد جراحه وكل من يت�سدى 
للم�سوولية عليه اأن يعرف ان هذ امل�سوولية 
مهمته  ان  كذلك  يعرف  وان  �سريبة  فيها 
لي�ست زيادة الفرقة واالن�سقا واا مهمته 
ردم الهوة ودرء امل�ساكل وراأ ال�سد والنا�ض 
حتب اأن ترى خطوات جادة من اجل الق�ساء 
البلد  ياأخذ  حتى   وف كثرية  م�ساكل  على 

جمرا الطبيعي ان �ساء اهلل تعاىل...

ة يف ا ما جا هما
كيان  كل  يف  القوم  عقالء  من  جمموعة  وجود  املثالية  احلالة    سك� • بال 

�سيا�سي مهمتهم تقريب وجهات النر ب الكيانات وجعل الهوة �سيقة اىل 

اأن تنتهي املعوقات مع االحتفا بخ�سو�سية كل جهة.

للم�سوولية  يت�سدى  وكل من  ي�سمد جراحه  ويحتاج من  ي�ستنزف   البلد •

زيادة  لي�ست  مهمته  وان  �سريبة  فيها  امل�سوولية   هذ ان  يعرف  اأن  عليه 

.ال�سد ا ردم الهوة ودرء امل�ساكل وراأوا الفرقة واالن�سقا
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م�ستقاة من اطبة االأوىل 

ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 

 2011/5/2 الكربالئي يف

 احل�س بن  علي  لالمام   احلقو ر�سالة  يف  زلنا  ما 
من  اآخر  حقا  و�سنتناول  ال�سالم(  )عليه  ال�سجاد 
 البطن..حي حق  وهو  اأال   ن�ساناال اأع�ساء   حقو
يقول االمام )عليه ال�سالم( يف ر�سالة احلقو: )واأما 
حق بطنك فان ال عله وعاء لقليل من احلرام وال 
 وال تخرجه من حد واأن تقت�سد له يف احلالل لكثري

التقوية اىل حد التهوين ..(
لقد خلق اهلل تعاىل لالن�سان - فيما خلق له- البطن 
ا فيها من اأع�ساء تلفة يف وظائفها لكي يقوى 
من   واحلياتية الدينية  الوظائف  اأداء  على   ج�سد
 وجهد حياته  ال�ستمرار   املطلو تناوله  خالل 
على  ويقوى  يتغذى  لكي  ال�سهوية  القوة  فيه   واأود
  ا�ستخدامها ي�ساء  قد  القوة   وهذ  .. وظيفته  اأداء 
املودي  االفراط  يتجنب   و�سطا  امان لها  و�سع  لذا 
  احلرام  يف   والوقو بال�سحة  وال�سرر  التلف  اىل 
والتفري املودي اىل �سعف االن�سان وعدم  قدرته على 
االن�سان  ان   وحي  احلياة يف  الوظيفية  مهامه  اأداء 
يف   الوقو اىل  وتدفعه  عليه  ت�سيطر  قد  �سهوات  له 
احلرام واالفراط يف ا�سبا �سهوة بطنه املودية به اىل 
جمموعة  له  تعاىل  اهلل  و�سع  فقد   وال�سرر الهالك 
 له الكثري من الطيبات من التعاليم واالأحكام واأحل
ليتمكن من �سد حاجة معدته للطعام وال�سرا ومن 
)عليه  ال�سجاد  االمام  البطن..وذكر  حق  بيان  ذلك 
ال�سالم( ان هناك رف لهذا احلق رف يف احلرام 

ورف يف احلالل.
حد  وهو  مقبول  حد   ان حد له  احلالل  رف  وان 
الدينية  الواجبات  اأداء  على  بها  يقوى  اأي   ( التقوية 
والعمل  االجتماعية   واحلقو واجلهاد  العبادات  من 

والك�سب ونحو ذلك والوظائف الدنيوية ( وحد ري 
مقبول وهو ال�سبع الذي يودي اىل ذها املروءة.

وان  احلرام   وال�سر االأكل  البطن  نيب  يجب  لذا 
االأعمة  الفقهية  الكتب  تناولت  وقد   ..  قليال كان 
 مناملو االن�سان  على  يجب  املحرمة..كما  واالأ�سربة 
من  الذي   احلرام املال  اىل  الو�سول  من   االنتبا
ولعائلته..  له   وامل�سر املاأكل  على  يح�سل  خالله 
واالأكل احلرام �سبب للعنة املالئكة والطرد من رحمة 

اهلل تعاىل. 
وقعت  اذا  و�سلم(:)  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  عن 
يف  ملك  كل  لعنه  العبد  جوف  يف  حرام  من  اللقمة 
ال�سموات واالأر�ض ومادامت اللقمة يف جوفه ال ينر 

اهلل اليه ..(
النار  العذا يف  ي�سبب   املاأخوذ ظلما املال  واالأكل من 
 فعن االمام ال�ساد )عليه ال�سالم( : ) من اأكل من 
 اليه اأكل جذوة من النار يوم  يرد و مال اأخيه ظلما

القيامة ..( 
واالأكل من احلرام �سبب لعدم قبول العبادات واالأعمال 
 ما يل فقد قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( : ) اأك

به اأمتي النار  االأجوفان : البطن وا لفرج( .
 ال  : و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  قال   واأي�سا
  اأخافهن على اأمتي من بعدي : ال�ساللة بعد املعرفة

وم�سالت الف  و�سهوة البطن والفرج.
احلد  فان   لاملحل  وال�سرا املحللة  االأعمة  واأما 
املاأمور به �سرعا وعقال هو االقت�ساد فيه )اأي االعتدال 
 بان يتناول ما يقوى به على اأداء وظائفه وال يتجاوز

اىل حد التخمة وملء البطن (.
 ف�سيلة ومنافع اجلو كثرية تب فقد وردت اأحادي

على  به  يقوى  ما  واأخذ  التخمة  عدم  به  واملق�سود   (
ودنيا(. ووردت   دينه  باأمور  والقيام  تعاىل  اعة اهلل 
  التخمة وال�سبع ال�سريفة يف م�ساو كذلك االأحادي

وبالتا يف م�سار كة االأكل حلد التخمة:
ابن  واآله و�سلم(:ما مالأ  النبي )�سلى اهلل عليه  فعن 
اآدم وعاء �سرا من بطنه  ح�سب ابن اآدم لقيمات يقمن 
 لو لطعامه   فثل  فاعال البد  كان  وان    �سلبه 
ل�سرابه ول لنف�سه..ويف حدي اآخر )�سلى اهلل عليه 
اأولكم  اهلل  عند  منزلة  اأف�سلكم  قال:  و�سلم(  واآله 
جوعا وتفكرا واأبغ�سكم اىل اهلل تعاىل كل نووم اأكول 

.سرو�
�سيء  من  ما  ال�سالم(:  )عليه   ال�ساد االمام  وقال 

اأ�سر لقلب املومن من كة االأكل .
ومنها  فكثرية  االأكل  يف  واالعتدال   اجلو فوائد  اأما 
للقلب  املميتة  التخمة  قبال  ورقته يف  القلب  : �سفاء 
وامل�سرة ل�سحة البدن .. فان اأك االأ�سقام واالأمرا�ض 
)عليه   ال�ساد االمام  فعن  االأكل  كة  على  تتب 
ال�سالم( : " كل داء من التخمة اال احلمى فانها ترد 

".. ورودا
فالبطن منبت العلل واالأدواء واالآفات وتتبعها �سهوة 
�سهوته من  لي�سبع  املال  اىل حت�سيل  الفرج واحلاجة 
 من اأي مك�سب اكت�سب ماله من حل الطعام فال يبا

اأو حرام ..
 وت�سبب البطنة والتخمة  الغفلة عن العبادة والتفكر
 وامل�ساك الفقراء  على    الت�سد وفوات  النوم  وحب 
على  ي�ساعد  الذي   اجلو بعك�ض   بالبهائم والت�سبه 
الفقر   الأربا والرحمة  والذكر  واملناجاة  العبادة 

واحلرمان وتذكر جو االآخرة .

جان من �شال امعة








 )( االجتها

فما  االجتهاد  اىل  تنتهي    اأن  البد  التقليد  حجية  ال�سوال: 
احلكم يف تقليد العوام الذين ال يلتفتون اىل ذلك فهم يقلدون 

تقليدا لالآباء اأو العلماء؟
اأمر   العا اىل  اجلاهل   رجو عنى  التقليد  اأ�سل   :اجلوا
ارتكازي وعليه جرت �سرية العقالء يف الرجو اىل اأهل اة 
يف جميع موارد احلاجة اليهم فان كان من رجع اليه )العامي( 
واجدا جلميع ال�سروط املذكورة يف الر�سائل العملية فهو يقطع 
املقدار يكفيه نعم لي�ض له  بحجية فتاوا ال عن تقليد وهذا 
تقليد الفاقد لبع�ض ال�سروط املحتملة دخالتها يف احلجية اال 

اذا افتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.
يف  االأعلم  احلي  املجتهد  فتوى  اعرف  اأكن    اذا  ال�سوال: 
م�سالة ما فهل ميكنني الرجو يف تلك امل�سالة اىل ري من 
احلي  املجتهد  فتوى  ملعرفة   البح  علي يجب  اأم   املجتهدين

االأعلم؟
جاز  ر  يتي�س   ولو  االأعلم  فتوى  ا�ستعالم  يجب   :اجلوا

الرجو اىل جمتهد اآخر مع رعاية االأعلم فاالأعلم.
ال�سوال: هل ميكن لغري العا الديني اأن ي�سخ�ض املجتهد اأو 
اأهل اة يف م�ساألة االجتهاد  املرجع االأعلم فيكون هو من 

واالعلمية ؟
اجلوا: ال ميكنه ت�سخي�ض املجتهد اأو االأعلم ولكن ميكنه اأن 
االن�سان  امن  اذا  ذلك  مثل  ويف  ذلك  يف  اة  اأهل  ي�ساأل 
بت�سخي�سه الأهل اة الذين ي�ساألهم حول املو�سو جاز له 

االعتماد على �سهادة من يثق به منهم.
اأو  االجتهاد  لت�سخي�ض  اأهل اة  املناط يف  ال�سوال: ما هو 

االعلمية؟
اجلوا: اأهل اة لت�سخي�ض االجتهاد هم املجتهدون اأو من 
يدانيهم يف العلم واأما اأهل اة لت�سخي�ض االأعلم في�سط 
فيهم باال�سافة اىل ذلك االال ـ ولو اجماال ـ على م�ستويات 
من هم يف اأراف �سبهة االعلمية يف اجلوانب الثالة املذكورة 
يف تعليقة العروة رقم 18 اجلزء االأول والبد للمكلف من احراز 

كون ال�ساهد من اأهل اة ليت�سنى له االعتماد على قوله.
ال�سوال: ما هو تعريفكم لالجتهاد؟ 

من  ال�سرعية  االأحكام  ا�ستنباط  يف  اجلهد  بذل  هو   :اجلوا
قول  وهي   ةن وال�س  الكر القراآن  واأهمها   رة املقر مداركها 
ت�ساعد على  التي  العلوم  درا�سة  بعد   وتقرير وفعله  املع�سوم 
م�سادرها  من  االأحكام  ا�ستخراج  على  للقادر  ويقال   ذلك

)جمتهد(.
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 اإجابا هة بعى  هذه ال�شع ن الر
لها انرجو االإلت

بالن�سبة  معجزة   الكر القراآن  اعتبار  ميكن   -1
 اأ�سحا وهم   -  العر باأن  فهمه  حال  يف  العربي  لغري 
 ثله فيكون عجز تيانخت�سا�ض - قد عجزوا عن االاال

عن ذلك من با اأوىل.
اأ�سول  ومعرفة  العربية  تعلم  العربي  لغري  ميكن   -2
واملعرفية  البالية  وا�سراقاتها  اللغة   هذ وقواعد 
ووجو التفرد بها عن باقي اللغات كما يف بديعها وبيانها 
ومعانيها وف�ساحتها ووو...... الخ لتكون له بابا ملعرفة 

اعجاز القراآن الكر وهذا اأمر كن بحد ذاته.
بالقراآن  الب�سري  التاأر  دائرة  اىل   الرجو ميكنه   -3
كامل�سيحية  االأخرى  الديانات   اأ�سحا من   الكر
واعافاتهم  ال�ساد  بلغة   قالنا واليهودية من ري 
 عجازوا القراآن  لغة  ل�سر  املحت�سنة  اللغة   هذ باأ�سرار 
 قري النا الد فهم - كما ال يخفى - حجة علىا
بالعربية يف قبولهم  اعجاز القراآن الكر املجيد رم اأن 
اأعتقد يبعد عنك معرفة كون  لغتهم ري العربية. و ال 
ومن  املختلفة  االأر�ض   بقا يف  موجودين   م�سلم اأخوة 
ري الناق باللغة العربية والناق بلغات تلفة 
كثريةولكن العربية لي�ست منها كانوا قد تعقلوا اال�سالم 
وفهموا معجزته واأدركوا دقائق علمه واأبدعوا بعد ذلك 
يف التعبري عنه بل ويف اللغة التي نزل بها واي�سال علومه 
اىل �سواهم وهم االأعاجم يف بالد الهند والك والفر�ض 

وريهم.
4- ال ميكن ح�سر معجزة القراآن يف الع�سر احلدي من 
جهة البالة فق حتى يقال انها لي�ست من اخت�سا�ض 
ري العر بل اأوجه االعجاز القراآ االآن وا�سعة املرامي 
على  القراآن  علوم  من  ينطبق  ما  فلدينا  االبعاد  كثرية 
ف�ساءات رحبة من العلوم املعا�سرة والكثرية والتي منها 
املعا�سرة وحديثه  عن  النف�ض  املطابقة لعلوم  معاجلاته 
 االجتما وعلم  والريا�سيات  واملغيبات  الفلكية  العلوم 
وفن االدارة والق�ساء واحلر واأ�سول االأخال وريها 

الكثري والكثري..
هي  ا  اللغة  معرفة  على  موقوف  ري   جميعا وهذا 

املجمة  امل�ساحف  ريق  عن  متابعتها  ميكن  بل  لغة 
 هذ تناق�ض  التي  العلمية  والكتب  املجمة  والتفا�سري 
�سيء  كل   اأ�سب فقد   اأي�سا واملجمة  الكثرية  العلوم 
واملخابة   البح و�سائل  تطور  وبكة   - االآن   تقريبا
ري  يعتمد  ال  فلماذا  االأيدي  متناول  يف   - والتوا�سل 
لب  يف   جادا كان  اذا  وال�سبل  الو�سائل   هذ العربي 

احلقيقة.
5- كما ميكن االميان عجزة النبي مد )�سلى اهلل 
عليه واآله( من خالل درا�سة نف�ض �سخ�سية النبي مد 
)�سلى اهلل عليه واآله( من اجلهات االأخالقية والتاريخية 
واالجتماعية بل والنف�سية وكذا درا�سة اآار وقدرته على 
ن حوله والروف التي ن�ساأ فيها ولياقته العالية  تغيري م
واملعامالت  والعبادات  االأفكار  من  لل�سائد   تغيري يف 
 الرفيع على قناعة اأ�سحا ريوتاأ امل�ستحكمة يف ع�سر
القدرة على  ال�سابقة م عدم  العلم والثقافة والديانات 
م�ض هذ االآار رم �سناعة االأحدا وق�ساوة املعادين 
ا   واأتباعه دينه  و�سد   سد� املتبعة   الطر وتع�سف 
عل  عمى  خفية  بقوة   فو الدين  هذا  ان  يعني 
جهل  يفر�سها  التي  التعرية  عوامل  اأمام   ع�سيا القراآن 
االن�سان وحقد املتالعن وي�سمد اأمام التحريف واأمواج 
اأن  نطمن  يجعلنا  ا  التاريخ  ول  العاتية  اوالته 

.خالدا فيه من عوامل القوة ما يجعله باقيا
- نحن ال ندعي اأن النبي االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله( 
كيف  ن�ساأل  حتى   بالعر ت�سة  االدة  ومعجزته 
النبي  ان  نقول  واا  عربي  ري  واأنا  املعجزة  اأعرف 
القراآن  اأي  ومعجزته  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  االأقد�ض 
الكر للنا�ض كافة وبع النبي )�سلى اهلل عليه واآله( 
بل�سان قومه ولغتهم ال يعني اخت�سا�سه بهم وعدم قدرة 
االآخرين على الدخول يف دينه واال لبطلت دعوته لغري 
قومه وادعاو انها للعامل را حي ال يجب احتاد لغته 
)�سلى اهلل عليه واآله( مع كل من بع اليهم وال ي�سط 
ذلك فهذا ابراهيم )عليه ال�سالم( دعا عر احلجاز اىل 
الكليم  عمران  بن  مو�سى  وهذا  منهم  لي�ض  وهو   احل
)عليه ال�سالم( دعا فرعون لالميان وهو عي واملر�سل 

اليه قبطي.

 





عال ماي�شمى بحز ر ن�شاانون يح ومة تقر م�شرواحل

رئي� الورا ينو ي مهة املة يوم 

 ويوية مع ال او�شيةشيا�شة ت� باإعتما الي ير النقل ال�شابو

 ية مائية مع العراايع اتل يف توا تركيا

 شيا�شي� شجنا�  يم رفحا يف يار املحتجزين العرااعت

 العم من لر يف لنيم موتن
املتاهرين يف الحرين

تعتزم اللجنة ال�سعبية يف العرا ال�سناد 
على  تاهرة  تنيم  البحرين  �سعب 
احتجاجا  ال�سعودية  العراقية  احلدود 
يف  ال�سعودي  الع�سكري  التدخل  على 
دوليا  مورا  �ستنم  كما   البحرين
�سهر  يف  لندن  اليطانية  العا�سمة  يف 
املتاهرين  مطالب  لدعم  املقبل  وز 

يف البحرين. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعتزم تق و بحر ائتال
او الال مار ميناال�شت �عر

 تقود  دو بحري  ائتالف  يعتزم 
عر�ض   تقد الكية   "K.S" �سركة 
وك�سف   الكبري الفاو  ميناء  ال�ستثمار 
املدير املفو�ض لل�سركة الكية كهرمان 
للتناف�ض   تخط �سركته  ان  عن   ساد�
حفة  الكبري  الفاو  ميناء  بناء  على 
ا�ستثمارية دولية وقد بداأت باطوات 
االوىل من خالل تقد عر�ض او اىل 
�سركة املوان العراقية بهذا ا�سو�ض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن�ش امن ارت ذيرا

 يف كربال نامل
من  كربالء  �سحة  مديرية  حذرت 
من   املدخن ن�سبة   ارتفا ار 
�سريحة  من  ال�سيما  املحافة  اأبناء 
خالل  جاء  التحذير  ال�سبا....هذا 
مور اأقامته وزارة ال�سحة يف افة 
 نا�سبة اليوم العاملي لالمتنا كربالء
�سعبة  مدير  التدخ.....وقال  عن 
كربالء  �سحة  دائرة  يف  ال�سحة  تعزيز 
عدم  ان  عي�سى  �سلطان  ع�سام  الدكتور 
 حتد من ظاهرة التدخ وجود قوان
 االأ�سبا احد  كان  العامة  االأماكن  يف 
 ب الرئي�سة يف انت�سار ظاهرة التدخ

..سريحة ال�سبا�

يحر  قانون   م�سرو احلكومة  اأقرت 
ويفر�ض   البع  بحز ماي�سمى  ن�ساط 
�سنوات  اىل ع�سر  بال�سجن ت�سل  عقوبات 
على من ينتمي اىل هذا احلز املنحل اأو 
التي  واالأن�سطة   واالأحزا الكيانات  اىل 
تتبنى اأفكارا عن�سرية اأو تكفريية. وقال 
وزير الدولة املتحد با�سم احلكومة علي 

املوافقة  قرر  الوزراء  جمل�ض  ان   :الدبا
على م�سرو القانون واحالته اىل جمل�ض 
ان  اىل  م�سريا  عليه.  للت�سويت   النوا
 ر كل كيان اأو نهالهدف من القرار ح
يتبنى العن�سرية اأو االرها اأو التكفري اأو 
التطهري الطائفي فكرا وار�سة وخا�سة 

حز البع ورموز وحتت اأي م�سمى. 

االله  عبد  القانون  دولة  عن  النائب  قال 
املالكي  نوري  الوزراء  رئي�ض  ان  النائلي: 
يعتزم ديد مهلة املائة يوم لتح�س اأداء 
  م�سيفا  املحافات.  وجمال�ض  الوزارات 

كما �سيتم تقو االأداء الوزاري وجمال�ض 
يوم  املائة  مهلة  انتهاء  بعد  املحافات 
 خط تنفيذ  على  للوقوف  احلالية 

االعمار واال�ستثمار وتقد ادمات.

عبد  عامر  ال�سابق  النقل  وزير  الب 
مع  التفاو�ض  على   القائم اجلبار 
قوية  �سيا�سة  باعتماد  الكويتي  اجلانب 
 العرا ان  قال   سغ�  اورا وا�ستخدام 
وعدم  �سيادته  احام  له  تكفل  ميلكها 
منتقدا    املائية  حقوقه  على  التجاوز 
با�ستخدام  العراقي  املفاو�ض  افراط 
 اال�سلو مقابل  يف  الودية  اال�ساليب 

يحرز  ان  وم�ستبعدا  املت�سدد  الكويتي 
االنق�سام  ظل  يف  جيدة   نتائ  العرا
قال  اآخر  جانب  ..من   احلا ال�سيا�سي 
ان  النوري:  كمال  النقل  وزارة  م�ست�سار 
دوالر  الف  و500  مليونا  جمدت  الكويت 
من اأموال اطوط اجلوية العراقية يف 
العراقية  النقل  وزارة  ان  موكدا   االأردن

�سكلت جلنة ملتابعة الق�سية.

الكرد�ستانية  الكتل  ائتالف  ع�سو  اأكد 
الكي  اجلانب  ان  عثمان  مود 
توقيع  على  املمالة  عام  منذ  يحاول 
ح�سة   حلف  العرا مع  اتفاقية 

دجلة  نهري  يف   امليا من  االخري 
 الدو القانون  ان  مبينا   والفرات
بكميات  التحكم  املنبع  لدول  اليجيز 

امليا للدول املت�ساة.

وال�سجناء  وال�سحايا  ال�سهداء  جلنة  قررت 
ال�سيا�سي يف جمل�ض النوا اعتبار املحتجزين 
 .“يم رفحاء ”�سجناء �سيا�سي يف العراقي
كاظم  مد  النائب  اللجنة  رئي�ض  وقال 
ان   ال�سبا“ ل�سحيفة   ت�سري يف  الهنداوي 
قبل  من  ال�سكاوى  من  الكثري  ت�سلمت  ”اللجنة 
ورفع  بان�سافهم  تطالب  رفحاء  يم  الجي 

اللجنة  ان  اىل   م�سريا  “عنهم واجلور  احليف 
ال�سجناء  بقانون  املحتجزين  ”�سمول  قررت 
 حقو من  عليه  يتب  وما   ال�سيا�سي
�ستقوم  اللجنة  ان  الهنداوي  واأكد  وامتيازات“. 
 ال�سيا�سي  واملعتقل ال�سجناء  قانون  بتعديل 
بهذا  رفحاء  يم  تجزي   احلا الجل 

التعديل.







ال�شع اش� قي

حالة ريبة ت�سهدها مدينة كربالء املقد�سة خا�سة مع بدء 
ف�سل ال�سيف تنطوي على نو من اال�ستهانة اأدهى ما فيها 
اأرهقته  الذي  الكربالئي  املوان  ب�سحة  املرة   هذ تعلقها 
م�ساكل احلياة اليومية رم زحمة الوعود ادمية لكنها 
�سرعان ما تتبخر على اأر�ض الواقع  ف�سعف ادمات من 
اأهم ما ي�سغل املوان الذي بداأ يبح وب�سكل يومي م�ستمر 
وامل�سكن  التحتية  بالبنية  املتعلقة  احتياجاته  له  يلبي  عمن 
" الكهرباء"   وفر�ض العمل ناهيك عن حاجته االأهم وهي 
ي�ستهلك  ال  بات  الذي   لل�سر  ال�سال املاء  ذلك  اىل  اأ�سف 
اال عن ريق اقتنائه لعبوات امليا ذات الـ)20( لا اأو االأقل 
منها واملنتجة يف معامل تعبة اأهلية ري مرخ�سة وامل�سكلة 

  .من املرخ�سة �سحيا عددا تكمن باأنها اأ�سبحت اأك
موانون ي�سكون ا�سطرارهم اىل االقبال على امليا املعباأة 
لل�سر رم ما ي�سكله من عبء ا�سايف ي�ساف اىل �سل�سلة 
)اال�سالة(   ميا عن  عزوفهم  جراء   االأعباء من  ويلة 
اجتذبت  املعباأة   امليا وان   ب�سالحيتها قتهم  لعدم  نتيجة 
اأن  االأمال فيها افل عما ميكن  املوان لعدم وجود 
حتتويه هذ امليا من خطر على �سحتهم و�سحة اأ�سرهم اذا 
ما كانت ري م�ستوفية لل�سروط ال�سحية والبع�ض االآخر 
اأ�سار اىل ان امليا املعباأة ال تقل خطورة عن ريها كوننا ال 
ري  واأيها  جماز   منها  واأي   االأف�سل هي  املعامل  اأي  نعلم 
 وا�سف نوهذا ما اتفق عليه عدد اآخر من املوا جماز
االأمر باأنه ال يعدو كونه اأهون ال�سرين وذلك لعدم معرفة 

 .االأف�سل اأ�سا�سا
 شما�ائمة با ورو كتو ة كربالشر

املعامل  املجا �شحيًا
"عالء  الرائد  كربالء  ل�سرة  الر�سمي   املتحد يذكر 
 وقانونيا ري املجازة �سحيا ي" م�سكلة معامل املياالغا
باأ�سماء املعامل ري املجازة �سحيا وردت  " قائمة  قائال ان 
با�سرت  وقد   االقت�سادية اجلرمية  مكافحة  �سعبة  اىل 
ال�سعبة ب�سدد االأمر من خالل التحري ومتابعة لق مثل 

هذ املعامل لعدم ا�ستيفائها ال�سروط ال�سحية".
ال�سيطرات  كافة  اىل  التعليمات  ا�سدار  "مت  الغاي  وتابع 
اارجية نع دخول منتجات هذ املعامل)ري املرخ�سة( 

و�سيتم م�سادرة جميع املنتجات يف االأ�سوا املحلية".
ولفت الغاي اىل  ان " على اأ�سحا الت اجلملة التاأكد 
 ولالتهم كونهم م�سو من جميع املنتجات التي تدخل
م�سوولية مبا�سرة اأمام الق�ساء عن تروي اأية مادة الفة 
لل�سروط لذا وجب عليهم التاأكد من اجازتها و�سالحيتها 

يف  انف�سم  يوقعوا  اأن  خ�سية   ترويجها على  االقدام  قبل 
ا�سكاالت".

املعامل  "عدد  بان   ب كربالء  من  موكد  م�سدر  وبح�سب 
 من )32( معمال بلغت اأك ال�سر ة مياالتي تقوم بتعب
يف كربالء وجميعها مثبتة لدينا باالأ�سماء وان هناك عددا 
اآخر من املعامل التي  يتم التو�سل اليها كونها اما تقع  

." يف املنازل اأو يتم العمل فيها ب�سكل متخف
 اأ�سحا على  مالية  رامات  فر�ض  يتم   امل�سدر واأ�ساف 
األف دينار مع لق ملدة   )50000( املتجاوزة وبواقع املعامل 
 )250000(الـ ت�سل  ق�سوى  رامة  هناك  وان   اأيام الة 
على  اال�ستح�سال   ح اىل  اأو   اأ�سبو ملدة   الا مع  األف 

املوافقات الر�سمية".
بها  تقوم  التي  اجلوالت  عدد  ان  العاملون"  اأكد   ح يف 
املفارز ال�سحية ب فة واأخرى ري كافية وال�سبب يعود 
 ي�سم ما  وهو   ..املوظف لقلة  اأو  االآليات  توفر  لعدم  اما 
ل�ساحب املعمل اأن يتابع عمله بعد دفعه الغرامة من بدون 

اال�ستح�سال على املوافقات الر�سمية ".
ال�سحية  الرقابة  موظفي  على  االعتماد   " ان   مو�سح
وا�سعا  العمل  كون  كاف  ري  التجاوزات  ملعاجلة  لوحدهم 
وال يتحقق النجا اال بتعاون بع�ض اجلهات معنا وان وحدة 
الرقابة ال�سحية قد اأوعزت لكافة ال�سيطرات احلدودية يف 
 ميا من  للمحافة  جلبه  يتم  ما  ار�سال  ب�سرورة  كربالء 
وع�سائر ومواد ذائية وحلوم اىل الرقابة لغر�ض فح�سها 
هذا  يف  الوحيدة  هي  كربالء  وان  �سالمتها  من  والتاأكد 

العمل".
 )( او شة�املر  املعامل ع 

معماًل وهنا ع ار منها  ي�شجل 
من جانبه اأكد الدكتور )عزيز جابر عبد اهلل( مدير �سعبة 
الرقابة ال�سحية يف دائرة �سحة كربالء باأن "وجود معامل 
الواهر  من   يعد ال�سكل  بهذا  املرخ�سة  ري   امليا تعبة 
امل�ست�سرية يف املحافة وال�سبب يعود للروف االقت�سادية 

مت  اذ   عموما البالد  بها  ر  والتي   نللموا القا�سية 
قبل  من  ع�سوائية  وباأماكن   للميا ت�سفية  طات  ان�ساء 
ا�سم  حتت   لتبا وتعبتها   امليا بانتاج  يقومون  اأ�سخا�ض 
ميا �ساحلة لل�سر وانها قد اأن�ساأت بدون موافقة الرقابة 

ال�سحية".
ري  املعامل  عدد  ومعاقبة   سب� مت  باأنه   "م�سيفا     
 وهناك عدد اآخر  معمال اوزت الثال املرخ�سة والتي
لغر�ض  جلان  ت�سكيل  مت  وقد   بها لنا  علم  ال  املعامل  من 
ت�سكيل جلنة من  املعامل حي مت  وال�سيطرة على  املتابعة 
الرقابة ال�سحية وجلنة من جمل�ض املحافة ت�سك فيها 
 نيالو واالأمن  البية  و�سرة  والبية  ال�سحية  الرقابة 

�سيتم من خاللها �سب عدد اآخر من املعامل".
عن  ال�سحية  الرقابة  �سعبة  مدير  ك�سف  اآخر  جانب  من 
اجلهات  مع  واأبرزها  العمل  عند  تواجههم  التي  املعوقات 
التنفيذية  ال�سلطات  تعاون  عدم  يف  واملتلخ�سة  احلكومية 
ابالنا  ب�سرورة  االأمن  رجال  اأبلغنا  وقد   العمل لتنفيذ 
ال�سغرية   امليا املرخ�سة النتاج عبوات  املعامل ري  باأ�سماء 
املدينةاأما  داخل  باالآليات  نقلها  حال  يف   منها الكبرية  اأو 
ال  عملها  ولكن  تعمل  فهي  البلدية  مثل  االأخرى  اجلهات 
يتنا�سب مع ما نطم اليه وان  على املوان التعاون معنا 
واملقامة  والع�سوائية  ة  املرخ�س ري  املعامل  عن   بالواال
لتاليف  ال�سحي  الوعي  بجانب  االهتمام  وكذلك   املنازل يف 

االأخطار ال�سحية ".
يذكر ان االمرا�ض التي ت�سيب االن�سان ب�سبب امليا امللوة 
كثريا  والتي   )االأميبي الزحار   التايفوئيد  الكولريا( هي 
ما يخ�ساها االن�سانعلى اأمل اأن يتم متابعة معامل التعبة 
ا  الالزم  واتخاذ   امل�ساألة خطورة  من  للحد  اأو�سع  ب�سكل 
عليها  الفح�ض  يكون  اأن  يجب  التي  اال�سالة   ميا يخ�ض 
املنا�سب  البديل  لتكون   يوميا مرات   ال وعدل   يوميا
�سحة  على  واملحافة  امل�سكلة  حلل  التعبة  عبوات  عن 

املوان الكربالئي. 

   شحيًا يف كربال� ا  ة مياه ال�شرمعمال لتع )(من كا

 





قي  رئي� التحرير

ادود   تغر ارادة  وبال  ا�ست�سهادها  ق�سة  رواية  وعند 
خم�ض  عمرها  يتجاوز    التي  ال�سبية   هذ    بالدمو
المثيل  احمق  اهوج  بت�سرف  يزيد   اللع قتلها  �سنوات 
له يف تاريخ االجرام عندما �سرخت تريد اباها فرمى لها 
راأ�ض احل�س عليه ال�سالم يف ح�سنها فاحت�سنته وفا�ست 
روحها ال�سريفة هذا امل�سهد كان يف خربة من خربات ال�سام 
ي�سكن  يزيد  كان  بينما  ال�سعاليك  حتى  ي�سكنها  ال  التي 
وجل  عز  اهلل  بركات   اال  �سيء  ينق�سه  ال  �سخما  ق�سرا 
واملالئكة والن التاريخ ياأبى تخليد االأر على ح�سا املور 
فكان لرقية حق على التاريخ بان تخلد وجاء تخليدها من 
 بي ابيها وتوالت ال�سنون ورفعت راية الطف فو قبل
كل م�سهد له عالقة اأ�ساة الطف ومن بينها مرقد رقية 
الذي نال االهتمام االوفر من قبل بيها فكانت هنالك 
عاتقهم  على  اخذوا  الذين   مناملو من  خرية  جمموعة 
يتنا�سب ومكانتها من  ب�سكل  اعمار وتو�سعة مرقد  رقية 
احل�س ويف قلو بي احل�س عليه ال�سالم فا�سبحت 
خربة رقية ق�سرا �ساا ت�سكنه املالئكة وبركات اهلل عز 
وجل ونفو�ض املومن الذين يزورون مرقدها على عك�ض 
 ر وال احد يباق�سر يزيد الذي  حتول اىل خربة بل اند

. له ان ت�سكنه ال�سيا
ولكي نطلع على �سري العمل يف هذا املرقد الطاهر الواقع 
لـ  كان   - �سوريا  دم�سق-  يف  االموي  امل�سجد  من   بالقر
ادارة  على   القائم االخوة  مع  اللقاء  هذا  )االحرار( 

رئي�ض  اال�سقر  مهر  مد  ال�سيد  اوال  فالتقينا  املرقد 
للمرقد  والتو�سعة  االعمار  اعمال  عن  ليحدنا  االدارة 
فتحد لنا قائال : قبل ان نكلف همة ادارة املرقد كان 
 ا مربعا ولكن بف�سل العالقة بم�ساحة املرقد 150 م
ال�سيد املغيب مو�سى ال�سدر مع احلكومة ال�سورية ا�سدرت 
وا�ستمالك  املرقد  بتو�سعة  جمهوريا   مر�سوما  احلكومة 

.15 العقارات املجاورة وكان ذلك عام
ويف  عام 182 م بداأنا بهدم العقارات التي ا�ستملكت وبعد 
الهدم بداأت اعمال البناء ففي عام 11 م انتهت التو�سعة 
 سر� جديد  م�سلى  وبناء  املقام  تو�سعة  و�سملت  االوىل 
ال�سري وتو�سعة ال�سحن وم�سجد �سغري داخل ال�سحن 

مع املغا�سل وعددها 18 للرجال ومثلها للن�ساء .
امل�سلى  تو�سعة  مت   حي الثانية  التو�سعة  بداأت  م   18
 ال�سحن مع بناء �سحن جديد جنو ني يف �سرالذي ب
اخر  وم�سلى  االر�ض  حتت  م�ستودعات  بناء  ومت  امل�سلى 

 40 ت تو�سعة املغا�سل لت�سب وقت االزدحام وكما يفت
مرفقا للرجال ومثلها للن�ساء 

ال�سيدة  معهد  بناء  مت  ال�سرقية  اجلنوبية  اجلهة  يف 
جمهوري  ور�سوم  تطور  اال�سالمية  للعلوم  رقية 
الدبلوم  �سهادة   ن بها  معفا  ر�سمية  جامعة   وا�سب
واللي�سان�ض اي البكالوريو�ض ويف امل�ستقبل يحدونا االمل 
يف فت درا�سات عليا للعلوم اال�سالمية متخ�س�سة بعلوم 
اهل البيت عليهم ال�سالم  يف عام 2010 م انتهت التو�سعة 

الثانية  .
 را�شةل املقرر ماهي املناه

ان  على  التدري�ض  على  امل�سرفة  اللجنة  تقررها   املناه
تكون �سمن ما هو متعارف عليه يف اجلامعات اال�سالمية 
اهل  علوم  موادها  تتعدى  ال  وان  املتطورة   املتخ�س�سة 
البيت عليهم ال�سالم  مدة الدرا�سة اربع �سنوات  البها 

 .من اجلن�س
 تو�شعة ما هيية لامل�شتق ا

نحاول �سراء العقارات الواقعة �سمال احلرم والو�سول اىل 
املدخل  يكون   بحي في�سل  امللك   سار� الرئي�سي   ال�سار
ال�سار ويكون هنالك موقف لل�سيارات مع  الرئي�سي من 

�سو خا�ض للزوار ومبنى �سكني �سغري .
 م التمويلة من اين لامل�شاريع عمال

جمل�ض  من  واكها  خال�سة   مناملو اموال  من  انها 
جمل�ض االدارة او اللجنة العليا التي مع التعات مع 

ما تت هي به .
 العقارا م  انتاهنا   ل والنا   ال من 
مع  م�شة  لهذا  ان   واعتق باحلرم  املحية 

 واليون�ش
نعم ان العائق الوحيد االن هو اليون�سكو حي ان املوافقات 

رية بن االإمام احل�ش )عيهما ال�شالم( �شور من �شور ما�شا الف
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شحن  املر�

رئي� االار متحا مع رر املجة







 قافةال


بقم�ش النعمة
هما  الثقافة  يف   ال�سبا ودور   لل�سبا الثقافة  اأهمية 
نقول  االآخر وحينما  عن�سران ال نى الأحدهما عن 
 وا�سعة بثقافات   اأنه ملم املثقف نعني  ان فالنا من 
للعلوم  مرادفة  يء  اليوم  عرفنا  يف  والثقافات 
واملعارف االن�سانية فح ننعت اأحدا من النا�ض باأنه 
وله  العلوم  من  بكثري   اأ قد  اأنه  نريد  فاننا  مثقف 
الراأي  وتكوين  والتحليل   البح يف  الوا�سع  ا�سهامه 
اأرها يف  لها  يكون  التي  واملعتقدات  االأفكار  وتاأ�سي�ض 

جمموعة وا�سعة من النا�ض. 
باأنها  قدميا  للثقافة  اللغوي  التعريف  كان  وان 
ال�سالبة واال�ستقامة فاننا ن�ساأل ان كانت الثقافة هي 
ال�سالبة واال�ستقامة فما عالقة ذلك بالعلم والفكر 
 واجلوا مثقف؟  لكل  مالزمة  �سفة   اأ�سب الذي 
اكت�سابهما  ميكن  ال  واال�ستقامة  ال�سالبة  اأن  عندي 
يف  وا�ض  العلم  يف  االن�سان  ر  بحت وكلما  بالعلم  اال 
الكثري  له  وبانت   احلياة  معا له  ات�سحت  اأعماقه 

من جوانبها اافية الغام�سة. 
قد يطول احلدي عن ال�سبا ودور والق�سد اأن يكون 
احلدي عن الثقافة وال�سبا فال حرج على جمتمع 
 ولي�ض بعجب النفور من ال�سا املثقف يطلب ال�سا
باأنه   عرفنا لقد  املثقف؟  هو  من   ذاا  املثقف ري 
امل�ستقيم الواعي املدرك وما هي الثقافة؟ انها الفكر 
والوعي وهما ما يحتاجه املجتمع ال�سليم للعمل وفق 

قافة ونية �سحيحة لي�ست قافة �سطحية.
وحركاتهم  اأ�سالفنا  ودور   وترا تاريخ  نقراأ  فحينما 
  نهم؟ وكيف اأنهمالأمتهم وو يمة وما قدموالع
ي�ستهولوا و ي�ست�سعبوا؟ ن�ست�سعر بهم قافة العمق 
قافة   هرامل ال  اجلوهر  قافة   الق�سور قافة  ال 
تنبع من فواد اا ونه قافة يريدها بهذا املعنى 
قافتهم  تكون  اأن  ب�سبابنا   وحري  اليوم جمتمعنا 
ال�سحيحة  الثقافة  اىل   فعال ي�سعون  كانوا  ان  هكذا 
الال ق�سرية التي تتناول اجلوهر وتنبع من احلقيقة 

بعيدا عن املاهر واالألفة املزيفة.

رية بن االإمام احل�ش )عيهما ال�شالم( �شور من �شور ما�شا الف

اارا  االبنية   هذ اعتبار  ب�سب  عليها  احل�سول  ي�سعب 
وتراا ويجب احلفا عليها. 

ان هذه التو�شعة ت عى جم الزيارا هل لم 
 نا عنها ان

وحتيى  كثيفا  احل�سور  يكون  و�سفر  رم  �سهري  يف 
الزوار من تلف اجلن�سيات  ال�سعائر احل�سينية ويكون 
احل�سينية  ال�سعائر   هذ وب�سبب  كثيفا  احل�سور  يكون  و 
املتميزة التي نحييها هنا فقد ا�ستب�سر كثري من اخواننا 
 هذ ان  فيه  ال�سك  وا    واملذاهب  االديان  بقية  من 
بع�ض  يف  الكلمة  من   اك مورة  �سورة  تعطي  ال�سعائر 
االحيان اتذكر يف احدى املنا�سبات وقفت امراأة م�سيحية 
وبنتاها ينرن  اىل ال�سعائر ف�ساألتني ماهي ق�سة رقية 
تنهمر  بدموعها  فاذا   احلدي واناء  لها  احكي  فبداأت 
على خدودها و تلك نف�سها واعلنت ا�ستب�سارها هي 
وبنتاها واعتناقهن مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم  ويف 
امراأة  مع  ح�سلت  احلادة  نف�ض  االخرية   االربع زيارة 

عليهم  البيت  اهل  مذهب  اىل  فاهتدت  العامة  ابناء  من 
ال�سالم واما كرامات �سفاء املر�سى فهي كثرية .

جمل�ض  ع�سو  بي�سون  ر�سيد  مد  كامل  ال�سيد  اما 
وكيفية  احلرم  يف  العمل  ادارة  عن   حتد فانه  االدارة 
تنيمها اداريا حي ذكر ان عدد املنت�سب يف احلرم هو 
االخرى  االمتيازات  مع  رواتب  لهم  ت�سرف  منت�سبا   0
تعتمد على ما نح�سل عليه من تعات من قبل  والتي 
االخوة املومن .كما اننا �سنفتت م�سيف ال�سيدة رقية يف 

القريب العاجل ان �ساء اهلل
 التاليف ى م�شتوم عن�شا

قمنا بتاليف جمموعة من الكتب منها على �سبيل املثال "  
 "  "الفةمامة يف عهد ااال "  "بقريب اأ لي�ض ال�سب
الربانيون"  " درة ال�سام العقيلة زينب"  وكتيب �سغري 
االمام  لزيارة  وفقنا  ما  واذا    املذاهب   ب التقريب  عن 
 بن�سخ من هذ عليه ال�سالم ان �ساء اهلل �سات احل�س

الكتب ملكتبة االمام احل�س عليه ال�سالم . 
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ا اروة مر�شة رية )عيها ال�شالم(

متة املر�شة

 





عذا ع تي�ش تقرير
وقعت االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
الاز  الكية  )بايابي(  �سركة  مع  عقدا 
م�سرو قايف خدمي يعد االأ�سخم واالأول من 
نوعه يف كربالء املقد�سة وبكلفة تقديرية بلغت 

)13( مليارا و)00( مليون دينار.

على  ال�سوء  من  املزيد   ت�سلي اأجل  ومن 
)االأحرار(  التقت   املهم   امل�سرو هذا  حيثيات 
ق�سم  رئي�ض  كاظم(  ح�سن  )مد  املهند�ض 
 امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
العقد  وقع   " قائال  امل�سرو هذا  عن  ليحدنا 
ب العتبة احل�سينية املقد�سة و�سركة )بايابي( 

الكية الن�ساء م�سرو جممع االمام احل�سن 
املجتبى )عليه ال�سالم( الثقايف الذي يقع على 
بيت  ريق  على  مربع   م  )200( م�ساحة 

املحاف القد ودة ااز )20( �سهرا ".
م�سيفا" بان امل�سرو يتاألف من بناية تتكون من 
االأر�ض  اىل ابق حتت  باال�سافة   وابق )(

العتة احل�شينية توع عقا مع شركة )بايابي(الكية 
                         الن�ساء اأ�سخـــــــــــــــــم جممع قايف  يف كربالء

 م�ساحة امل�سرو
 2( مــــــــــــــــ00(
مربع  وـــــــــــــــــدة 
ااز )20( �سهرا "

املجمع من اهة االمامية







العتة احل�شينية توع عقا مع شركة )بايابي(الكية 
                         الن�ساء اأ�سخـــــــــــــــــم جممع قايف  يف كربالء

ومن�ساآت   ال�سيارات لوقوف  بارك  عن  عبارة 
على  فتحتوي   االأخرى الطوابق  اأما   سحية�
 فالواالأ والرجال  بالن�ساء  خا�سة  مكتبة 
�سيكون   واأي�سا  ونيةوالك �سوتية  ومكتبات 
احل�سينية  العتبة  الذاعة  خا�ض  ابق  هنالك 
قافية  مدار�ض  اىل  باال�سافة   املقد�سة

�سققا  �سيكون  االأخري  والطابق   وحوزوية
ل�سيوف العتبة احل�سينية املقد�سة.

املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة  قال  جانبه  من 
احل�سينية  العتبة  عام   اأم الكربالئي( 
اأ�سخم  هو   امل�سرو هذا  �سيكون  املقد�سة" 
العتبة  حتر�ض   املدينة يف  قايف   م�سرو

احل�سينية على االهتمام ب�سرعة االاز ودقته 
 حديثة ب�سورة   امل�سرو واظهار   ومتانته
تنتهجها  التي  واحلداة  التطور  مع  تتالءم 
العتبة املقد�سة يف م�ساريعها العمرانية فيجب 
هذا  وااز   العقد �سروط  بكافة  االلتزام 

امل�سرو املهم الأها كربالء.

 كلفة امل�سرو
التقديرية بلغت 

 )00(مليارا و )13(
مليون دينار

املجمع من اهة اية

 





�سعت االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ومنذ 
ال�سحن  يف  االدارة  زمام  ال�ستالمها  االأوىل  الوهلة 
احل�سيني ال�سريف.. بل مازالت يف ذات امل�سعى جاهدة 
 جميع اأبناء البلد نية بمن اأجل تعزيز اللحمة الو
الطائفية وكل  نبذ  االخوةمن خالل  اأوا�سر  وتويد 
اأبناء   ب واألوانها  اأ�سكالها  ختلف  الفرقة   اأ�سبا
الدور  لها  فكان   يافهواأ �سرائحه  املجتمعوبجميع 
البارز واملميز امل�سار له بالبنان يف عملية االنفتا على 
كل  ح�سيلة  وكان   البلد افات  جميع  يف  االخوة 
 ب الونية  امل�ساحلة  عملية  دورها  يف  فعالية  ذلك 

اأبناء ال�سعب العراقي.
 املقد�سة احل�سينية  العتبة  زار  امل�سعى  هذا  و�سمن   
واملو�سل  الدين   سال� افة  من  م�سك  وفد 
 احل�س االمام  مرقد  بزيارة  ت�سرف  وكركوكوقد 
ال�سيف  الوفد  اأع�ساء  التقى  ال�سالم (ومن م  )عليه 
عام   اأم الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة 
االأنبياء  خامت  قاعة  على  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 

داخل ال�سحن احل�سيني ال�سريف. 
اأع�ساء  االخوة  لقائه  �سماحته خالل  األقاها  كلمة  ويف 
الدينية  املرجعية   ح "اىل  فيها  اأ�سار  الزائر  الوفد 
ال�سيد  العمى  اهلل  اآية  �سماحة  وبا�سو�ض   العليا
 دام ظله الوارف( وتاأكيد( علي احل�سيني ال�سي�ستا
مذهب  اأو  دين  اأي  من  البلد  اأبناء  ا�ست�سافة  على 
عن  االأحيان  من  كثري  يف   ع  حي  كانوا قومية  اأو 

اخواننا من الطائفة ال�سنية بـاأنهم )اأنف�سنا(".
واأ�ساف "كثريا ما يوكد على �سا�سة البلد باأن اجلميع 
هنالك  تكن  وال   اجلميع  بحقو يطالب  اأن  يجب 
ائفة   اأتبا اأو   مع دين   اأ�سحا  بحقو مطالبة 
واحد  البلد  هذا  ان  يوكد  انه  بل   بذاتها قومية  اأو 
واآخرحتى  موان   ب تفرقة  للجميعوال  وهو 
علينا  فيوكد   االأخرى الديانات   اأتبا من   ناملوا
نطالب  اجلمعةاأن  خطب  يف  وبا�سو�ض  دائما 
وتلكاتهم  اأرواحهم  على   واحلفابحقوقهم لهم 
لبقية   احلقو  بهذ نطالب  كما   واأعرا�سهم

."ناملوا
موكدا "ان مثل هذ اللقاءات ت�ساهم يف ا�ساعة اأجواء 
 اأنعم اهلل تعاىل علينا بنعمت اأن  املحبة واالألفة بعد 
البلد(ولهذا  لهذا  االنتماء  ونعمة   سالم�اال )نعمة 
جمموعة  علينا  تفر�ض  كثرية  م�سكات  فهنالك 

من اال�ستحقاقات واللوازم فربنا واحد وكتابنا واحد 
 تفر�ض علينا هذ  واحد..حي وديننا  واحدة  وقبلتنا 
وتعاون  وبة  باألفة   جميعا نتعاي�ض  اأن   كاتامل�س
وت�سافر وان�سجام من اأجل النهو�ض بامل�سوولية امللقاة 
 كة بينناومن اجل حتقيق االأهداف امل�س على عاتقنا
فهنالك   االأمور  اك يف هذا�س هنالك  يكن    نوا

ا�ساك يف دائرة الون الواحد وخرياته الواحدة".
يف   ولامل�سو نطالب  نحن  كما  الكربالئي"  وتابع 
احلكومة با�ست�سعار امل�سوولية كذلك على كل موان 
امللقاة  امل�سوولية  ي�ست�سعر  اأن   - موقعه  كان  مهما   -
 حي  القيامة يوم  عنها  �سي�ساأل  والتي   عاتقه على 
تختلف امل�سوولية من موان اىل اآخربح�سب موقعه 
االجتماعيوقدراته العلمية والثقافيةوبح�سب ما له 
 ن اأن يتحمل هذوعلى كل مواري  يف املجتمعمن تاأ

امل�سوولية ويودي لوازمها".
"ان  بالقول  كلمته  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  واختتم 
نزلت  اأر�سه  وعلى   ح�سارات �سعب  العراقي  ال�سعب 
بعقول  يتمتع  ال�سماوية..�سعب  الر�ساالت  من  الكثري 
مرت  التي  الروف  ال�سديد  لالأ�سف  جبارةولكن 
التعليم  من  ن�سيبهم  ينالوا  اأن  من   اأبناء بهحرمت 
الدول  اليه  و�سلت  ما  اىل  يرتقي   بية..بحيوال

املتقدمة.
ويف لقاء خا�ض لـمجلة )االأحرار( مع ال�سيخ )عبد اهلل 
واملو�سل  الدين   سال� وفد  رئي�ض  اجلبوري(  �سبار 
 " قائال اأجابنا  الزائر  الوفد  وبيعة  الزيارة  حول 
كال  من  �سخ�سا   )40( من  املتكون  الوفد  هذا  ح�سر 
مدار�ض  ومدراء  جامعات  اأ�ساتذة  �سم  وقد   اجلن�س
حاولوا  ال�سابق  النام  زمن  يف   سيا�سي�  كومو
االاحة بالنام يف حينها اىل كربالء املقد�سة لزيارة 

ق االمام احل�س )عليه ال�سالم( واأخيه اأبي الف�سل 
 والرواب ال�سلة  والدامة   )ال�سالم )عليه  العبا�ض 
االأ�سا�ض  هي  الرابطة  الن  ال�سيعة  اخواننا   وب بيننا 
الثابت لبناء االخوة وال�سداقة واللقاء بعلماء الدين 

لتوعية الفكر وتو�سي ال�سورة".
و�سائل  يف  ينقل  الذي  الكالم  "ان  اجلبوري  واأ�ساف 
وح�سن  اال�ستقبال  وجدنا  الأننا   سحي� ري  االعالم 
العتبة  باأم عام  العالية ولقائنا  ال�سيافة واحلفاوة 
 وهذا يدل على ح�سن ال�سيافة لدى اأها احل�سينية
كربالء وال فر ب �سني و�سيعي  وان �ساء اهلل نوا�سل 

هذ الزيارات للمراقد املقد�سة يف كربالء".
ال�سيد  كركوك  افة  وفد  رئي�ض  قال  جانبه  من 
من  الوفد  هذا  ي�سم   "مو�سحا البطاط(  )�سن 
افة  �سكنة  من  والكمان  وال�سيعة  ال�سنة 
بال�سكر  الوفد  اأع�ساء  يتقدم  املنا�سبة   وبهذ  كركوك
على   وللقائم احل�سينية  العتبة  عام   الأم اجلزيل 
يف  واال�ستقبال  ال�سيافة  حل�سن  املقد�ض  املكان  هذا 
هذا املكان الطاهر اأوال وانيا لهذا االعمار وامل�ساريع 
 املقد�سة احل�سينية  العتبة  بها  تقوم  التي  العمالقة 
الزائرين  اىل  ادمات  من  العديد   تقد  واأي�سا

الكرام وهذا جميعه وا�س لكل زائر لكربالء".
واأ�ساف البطاط يف ختام اللقاء"بالرم من اختالف 
قوميات ووائف �ساكني كركوك ولكن هنالك تداخال 
والعالقات  القوية  االأوا�سر  ناحية  من   بينها فيما 
احلميمة ولكن زر املغر�س االختالفات والطائفية 
اأبناء املدينة ونحن  ب بع�ض النفو�ض ال�سعيفة من 
�سني   ب  فر ال  انه   اجمع  للعا  لنب اليوم  هنا 
 نحن جميعا �سعب واحد ائفة اأخرى اأو اأي و�سيعي

ونعي�ض على ار�ض واحدة.

اأبناء العرا نية بمن اأجل تعزيز اللحمة الو ويف �سعيها الدو
ين واملو�شل وكركوال شال� ااف كًا منًا م�شل وفة احل�شينية ت�شتقالعت







تقرير �ش النعمة

اال�سالمية  واملراكز  اجلامعات  بتاأ�سي�ض  االهتمام  بدا 
علماء  من  الكثري  يتبعه  �سبيال  اأ�ساليبها  وتطوير 
الدين لب تعاليم وقافة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
 ب باملجتمع  تع�سف  التي  االرها�سات  ولتفادي 
احلكيمة  الدينية  احلوزات  دور  وكان   واالآخر  احل
تاأ�سي�ض املدار�ض  لهذا االأمر بينا ووا�سحا فدعت اىل 
الدينية واملعاهد الثقافية لن�سر فكر اأهل البيت )�سالم 
اهلل عليهم( والتعريف بالوجود الر�سمي لها يف ال�ساحة 
ل�سيخ  وذلك  املنا�سبة  التعريف  و�سائل  خالل  من 
دورها  ابراز   وبالتا  ودميومتها ودعمها  وجودها 

بتقد خدماتها للمجتمع ب�سرائحه املتعددة. .
النجف  يف  ال�سالم(  )عليه  الكاظم  االمام  ومدر�سة 
العلم  م�سعل  حملت  التي  املدار�ض  من   اال�سرف
 مد اآل  فكر  ن�سر  يف  كبري  دور   ولها  والف�سيلة 
لبتها  ولرفد   املجتمع  و�س عليهم(  اهلل  )�سالم 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  بفكر  عالقة  له  ما  بكل 
بزيارة  مبادرتها  ذلك يف  اال�سالمية عززت  واحل�سارة 
 احل�س االمام  بزيارة  ت�سرفت  وقد  املقد�سة  العتبات 
)�سالم اهلل عليه( واللقاء باأم عام العتبة احل�سينية 
املقد�سة بعد زيارة اأق�سام العتبة املطهرة واالال على 

اآخر التطورات احلا�سلة فيها..
ثابة  زائرا   )40( �سم   الذي  الوفد  زيارة  وجاءت 
واملفاهيم  املقد�سة  واملراقد  الطالب   ب التوا�سل 
االأنبياء   نه على  وال�سري  واالأخالقية  الدينية 

والر�سل..
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عام   اأم الوفد  التقى 
 ب الذي  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
باأنه   امل�سلم حياة  يف   ودور  الكر القراآن  "اأهمية 
الد�ستور من خالل االأحادي ال�سريفة التي ت�سري ان 
الكمال  االن�سان اىل  الذي ي�سل منه  والد�ستور   املنه
م�ستقبله  وحتديد  حياته  يف  ين�سدها  التي  وال�سعادة 
تعتمد على درا�سة القراآن وتعلمه وتعليمه وتعلم فكر 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم( والعمل به".
كما ب �سماحته خالل لقائه الوفد الزائر جانبا اآخر 
متمثال ببيان املقومات التي يجب اأن يتقلد بها الب 
حتى  درا�سته  مراحل  يطوي  ان  ي�ستطيع  كي  العلم 
 فقال    م�سري يف  يرومه  الذي  الهدف  اىل  الو�سول 

"هنالك جملة من املقومات يتطلب على الب العلم 
لقدا�سة  والوعي  االدراك  مقوم  من  تبداأ  بها  التقيد 
العلم  الأن   العلم ين�سدها الب  التي  والغاية  الهدف 
والكمال  وال�سعادة  والب�سرية  مفتا ملعرفة اهلل تعاىل 

لالن�سان ويف ذات الوقت هو مفتا ل�سعادة املجتمع"..
واأورد �سماحته جملة من االأحادي ال�سريفة يف ف�سل 
اهلل  )�سالم  الكاظم  االمام  عن  قيل  "ما  منها:  العلم 
عليه(  )تفقهوا يف دين اهلل فان التفقه مفتا الب�سرية 
والرتب  الرفيعة  املنازل  اىل  وال�سبب  العبادة  وام 
اجلليلة يف الدين والدنيا واالآخرة  (" مبينا ان "الغاية 
 ا هي لعبادة اهلل تعاىلن�سان االتي خلق من اأجلها اال
 للعا  اأ�سب لذلك   العلم هو  العبودية   هذ  ومفتا
الفقيه ف�سل على العابد حي ان لب العلم فري�سة 
املرت�سى  علي  االمام  اليه  اأ�سار  كما  م�سلم  كل  على 
)�سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت    قال  ح ال�سالم(  )عليه 
فري�سة  العلم  )لب  يقول:   و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
احلالل  يعرف  وبه   الر  يطا فبه   م�سلم كل  على 
يلهمه   تابعه والعمل  العمل  اأمام  والعلم   واحلرام
لم  الع كون  عن  وف�سال   )االأ�سقياء ويحرمه  ال�سعداء 
هي  احلقة  والعبودية   وعال جال  اهلل  معرفة   مفتا
 الو�سول اىل ال�سعادة والكمال للفرد واملجتمع مفتا
ويف حدي اآخر قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )ان 

املالئكة لت�سع اأجنحتها لطالب العلم حتى يطاأها(".
هلل  االخال�ض  هو   الثا "املقوم  ان  �سماحته   واأو�س
تعاىل يف التقر بالدرا�سة اىل اهلل جل وعال م تاأتي 
فاالأنبياء  والتاأمل  والثبات   كال�س االأخرى  املقومات 
اآنفة  املقومات  خالل  من  اال  املراتب   هذ يبلغوا   
ربطت جعل  التي  الكرمية  االآية  ت�سري  وكذلك  الذكر 
االمامة بال�س لقوله تعاىل )وجعلناهم اأئمة يهدون 

باأمرنا ملا �سوا( فال�س اما عن الطاعة اأو املع�سية 
وال�س يف االآية الكرمية ي�سري اىل مرتبة اأعلى فعلى 
قد  التي  امل�ساكل  اأمام  ويثبت  يتحمل  ان  العلم  الب 

تواجهه يف امل�ستقبل".
اىل  م�سريا  املقومات  با�ستعرا�سه  الكربالئي  وتابع 
 سال�ا يف  القوية  واالرادة  والهمة  باهلل  الثقة  "�سمة 
نف�سه وهذا ما يقود اىل مهمة ا�سال املجتمع وتربية 
اأو من  اأفراد من خالل ما يبينونه من اأحكام االآيات 

خالل �سرية اأهل البيت )عليهم ال�سالم(".
واأكد �سماحته ان "على الب العلم مهمة كبرية وهي 
�سخ�سيته  ب�سقل  يعتني  اأن  بد  فال  تعلمه  ما  تعليم 
 ليكون قدوة وقائدا الأن ما تعلمه من درو�ض ال يدعو
اأن يكون منزويا يف در�سه ومدر�سته بل عليه اأن ي�سنع 
�سغرية  جمموعة  على  وان  القائد  ذاك  �سخ�سه  من 
اهلل  اأخذها  التي  االأ�سا�سية  االأمور  من  الأن   يدر�سهم
وهي  املجتمع  يف  علمهم  ن�سر  العلم  لبة  على  تعاىل 
ورد  وكما   العلم لبة  على  اأخذت  التي  االأمور  من 
اجلهل  اأهل  على  اهلل  اأخذ  )ما  ال�سريف   احلدي يف 
اأن يعلموا( لذا  العلم  اأهل  اأخذ على  يتعلموا حتى  اأن 
يجب على الب العلم اأن يبني يف �سخ�سيته �سخ�سية 
بنية  اأن  خ�سو�سا  ذلك  بعد  املجتمع  ليخدم  االأ�ستاذ 
الفرد العراقي طمة وجمتمعنا حرم من قافة اأهل 

البيت )�سالم اهلل عليهم(  لفة ويلة من الزمن".
املدار�ض  دور   " اىل  الزائر  الوفد  رئي�ض  اأ�سار  فيما 
العراقية  ال�سخ�سية  ب�سناعة  امل�ساهمة  يف  الدينية 
اهلل  )�سالم  البيت  اأهل  فكر  بن�سر  تعنى  التي  املثقفة 
ارها�سات ت�سعى يف  اأية  عليهم( لتح�س املجتمع من 

ب ال�سم واحلقد ب اأبناء املجتمع الواحد".

ال�سيخ الكربالئي خالل لقائه وفد مدر�سة االمام الكاظم الدينية:
العم هو متا العوية وو�شية ال�شعا والما لر واملجتمع

 





1- الطلب من ثل وزارة اارجية بتزويد 
ر�سمي   بكتا املوازنة  دائرة   / املالية  وزارة 
يت�سمن مقدار االيرادات املتحققة فعال ازاء 
ح�سا �سمة الدخول للفة من 1/1 ولغاية 
الدينية  ال�سياحة  والرا�ض   2010/12/31
املتحققة  ح�سرا من ا�سل اجما االيرادات 
تهرها  والتي  الدخول  �سمة   ح�سا ازاء 
احل�سابات اتامية للعام 2010 واملر�سلة اىل 

ان  على  تدقيقها  اعتماد  بعد  املحا�سبة  دائرة 
ب�سمة  واملتعلقة   2011//10 خالل  تردنا 
 – ايران   – الهند  من  للوافدين  الدخول 

باك�ستان – البحرين – لبنان .
2- حتديد االيرادات الفعلية املتحققة خالل 
الفة املتحققة من 1/1 لغاية 2010/12/31 
يف  البعثات  ح�سابات  �سمن  كنقد  واملتبقية 
اارج و تر�سل اىل دائرة املحا�سبة لقيدها 

ايرادا نهائيا حل�سا ازينة العامة للدولة 
وف�سل ما هو الرا�ض �سمة الدخول لل�سياحة 

الدينية من �سمات الدخول االخرى .
3- يتم اتبا نف�ض االلية باحت�سا االيرادات 
ال�سياحة  عن  الدخول  �سمة  عن  املتحققة 
الدينية املعمول بها خالل عام 2010 والواردة 
ولغاية   1/1 وللفة من   اعال  1 الفقرة  يف 
املتحققة  االيرادات  ا�سل  من   2011/5/31

مة الزائر الر هي الاية التي تعمل من اجها االمانة العامة لعتة احل�شينية املق�شة ومنت�شوها
حتاول االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة بذل 
العقبات  وتذليل  ت�سهيل  �سبيل  يف  جهودها  ق�سارى 
تقدمها  التي  ادمية  االعمال  تع�ض  التي 
للزائرين الكرام ومن ب هذ اجلهود هو اولة 
ح�سولها على اك دعم كن من احلكومة العراقية 
لغر�ض تقد اف�سل واك ادمات للزائرين وكما 
هو معلوم للكل ان العتبات املقد�سة حتتل املكانة االوىل 

كان  ولهذا  واالجانب   العر الزائرين   ا�ستقطا يف 
هنالك نقا�ض ومداولة بخ�سو�ض اآلية �سرف الر�سوم 
 املناق�سات حتد عن هذ  الء الزوارالتي يدفعها هو
 باعتبار عبد  نعمة  جالوي  اال�ستاذ  )االحرار(  لـ 
ثال للعتبة احل�سينية حل�سور جل�سات النقا�ض يف 
 االجتما ح�سرنا   : قائال   حتد العراقي  الملان 
اللجنة  اع�ساء  وبح�سور   2011/5/31 يف  املنعقد 

شر االجتما �ن


نعمة ع جالو







اتامية  احل�سابات  تهرها  والتي  فعال 
لوزارة اارجية املر�سلة اىل دائرة املحا�سبة 

يف وزارة املالية بعد اعتماد تدقيقها .
اىل  اعمام  با�سدار  اارجية  وزارة  قيام   -4
 ارج لغر�ض ف�سل ح�ساكافة املمثليات يف ا
لغر�ض   العرا دخول  �سمة  عن  االيرادات 
زيارة املدن املقد�سة كافة عزل عن ايرادات 
وابتداء من  بها حاليا  املعمول  الدخول  �سمة 
/1/2011 لغر�ض معرفة االيرادات املتحققة 

. فعال للغر�ض مدار البح
اىل   مق برفع  اارجية  وزارة  قيام   -5
االمانة العامة ملجل�ض الوزراء لغر�ض حتديد 
�سمة  فيها  ا  كافة  الدخول  �سمة  ر�سم 

الدخول اىل العرا لزيارة املدن املقد�سة .
ذكرها  الوارد  املقد�سة  املدن  حتديد  مت   -
قانون  من   25 املادة  م   سابعا� الفقرة  باحكام 
املوازنة االحتادية رقم 2 ل�سنة 2011 واملثبتة 

: ادنا

- افة النجف اال�سرف – العتبة العلوية 
املقد�سة 

العتبتان   – املقد�سة  كربالء  افة   -
احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان .

الكاظمية  العتبة   – بغداد  افة   -
املقد�سة 

- افة �سال الدين – العتبة الع�سكرية 
املقد�سة 

املطلوبة  الن�سب  حتديد  اللجنة  تدار�ست   -
بتوزيع املبال مدار البح والواردة بالفقرات 
ثلي  قبل  من   اعال اليها  امل�سار   4/3/1
امانة العتبات املقد�سة ومت حتديدها كاالتي:

24 العتبة العلوية املقد�سة
25 العتبة احل�سينية املقد�سة
25 العتبة العبا�سية املقد�سة

18 العتبة الكاظمية املقد�سة
8 العتبة الع�سكرية املقد�سة

املوازنة  دائرة  املالية  وزارة  تزويد  يتم   -8

 املطلو  املبال تفا�سيل  يت�سمن  بجدول 
التبويب  ح�سب  افة  لكل  ا�سافتها 
املحافة  مع  بالتن�سيق  وذلك  اما�سي 

املعنية وثلي العتبة املقد�سة .
- يتم ت�سكيل جلنة لل�سرف للنفقات امل�سار 
ت�سكل  جلنة  قبل  من   اعال   بالفقرة  اليها 
ومدير  املحافة  ح�سابات  مدير  ثلي  عن 
ح�سابات العتبات املقد�سة ومدير ازينة يف 
العتبة يف  املحافة وعلى ان يكون ام عام 
املحافة هو االآمر بال�سرف وال يجوز �سرف 
املبال لغري االرا�ض املحددة باحكام الفقرة 
املادة 25 من قانون املوازنة رقم 2  �سابعا من 

ل�سنة 2011.
يجر    التي  املقد�سة  العتبة  ب�ساأن  اما   -10
يتم  فانه  تاريخه  لغاية  لها  عام   ام  تعي

.ترك االمر ملجل�ض الوزراء للبت باملو�سو
وبهذا ختم املح�سر ..

مة الزائر الر هي الاية التي تعمل من اجها االمانة العامة لعتة احل�شينية املق�شة ومنت�شوها
 ثل امل�سكلة برئا�سة مدير عام املوازنة وع�سوية
عن كل من ديوان الرقابة املالية / ووزارة اارجية 
/ ووزارة الداخلية / وثل ديوان الوقف ال�سيعي / 
عام  / ومدير  املقد�سة  العتبات  امناء عامي  وثلي 
اآلية  و�سع  لغر�ض  املالية  وزارة   / القانونية  الدائرة 
املوازنة  – �سابعا من قانون  املادة 25  لتطبيق احكام 
رقم )2( ل�سنة 2011 املت�سمنة اآلية �سرف االيرادات 

املتحققة من تا�سرية الدخول للعرا لزيارة العتبات 
يتم تخ�سي�سها   املقد�سة لالعوام 2011/2010 حي

�سمن موازنة املدن املقد�سة.
وا�ساف ال�سيالوي قائال : بعد نقا�سات مطولة لقد 
وهي  االخرية  اهمها  فقرات  عدة  اىل  التو�سل  مت 
اليها  امل�سار  للنفقات  لل�سرف  جلنة  ت�سكيل  "يتم 
ثلي  عن  ت�سكل  جلنة  قبل  من   اعال   بالفقرة 

العتبات  ح�سابات  ومدير  املحافة  ح�سابات  مدير 
املقد�سة ومدير ازينة يف املحافة وعلى ان يكون 
ام عام العتبة يف املحافة هو االآمر بال�سرف وال 
املحددة باحكام  املبال لغري االرا�ض  يجوز �سرف 
رقم  املوازنة  قانون  من   25 املادة  من   سابعا� الفقرة 
خدمة  على  ح�سرا  ت�سرف   2011".حي ل�سنة   2

الزائرين الكرام .

وار من اننوني�شيا
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)عليه   احل�س االمام  لزوار  اأو�سع  اأماكن  لتوفري 
اأفواج  ت�ستوعب  كبرية  م�ساحات  وتهية   )ال�سالم
الوافدين املتلهف لزيارة ريحانة الر�سول )�سلوات 
احل�سينية  العتبة  توجه  بات  عليهما(  و�سالمه  اهلل 
 منها االأربع   اجلهات  على  التو�سعة  نحو  املقد�سة 
املقد�سة  للعتبة  املجاورة  العقارات  ب�سراء  فبادرت 
الراحة  �سبل  فيها  تتوفر  باحات  لتكون  وتهيتها 

للزائرين الكرام.
وقال ال�سيد )مد احلكيم( رئي�ض ق�سم ال�سوون 
 االتفا "بح�سب   املقد�سة العتبة  يف  القانونية 
�سيكون   العمرا  التخطي مديرية  مع  املم 
االأوىل   مرحلت على  العقارات  ا�ستمالك   اا
املحاذية  املنطقة  من  القبلة   با منطقة  ت�سمل 
ل�سو املخيم حتى �سار االمام علي )عليه ال�سالم( 
 ستكون �سمن منطقة ال�سحن الكبري املق� حي
ان�ساو م�ستقبال بعد اام ا�ستمالك العقارات من 
اجلهة املذكورة ولها االأولوية يف التوجه" مبينا ان 
"املرحلة الثانية �ستكون على �سكل �سعاعي بالن�سبة 
م�سافة  على  املطهرة  بالعتبة  املحيطة  للعقارات 

)50( ما".
تزيد  م�ساحات  ا�ستمالك  "مت  انه  احلكيم  وتابع 
على )000( م"  مبينا ان "ادارة العتبة املقد�سة 
م�ستمرة ب�سراء العقارات القريبة من املرقد املقد�ض 

الأبي عبد اهلل احل�س عليه ال�سالم ".
امل�سجلة  الدعاوى  "عدد  ان  اىل  احلكيم  واأ�سار 

العتبة  اأقامتها  التي  كربالء  بداءة  كمة  يف 
 )0( بلغت  قد  والعقارات  االأرا�سي  ال�ستمالك 
دعوى فيما كانت عدد الدعاوى التي �سدر بها قرار 
العقاري  دائرة  يف  و�سجلت  باال�ستمالك  املحكمة 
 )83( بلغت  قد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  با�سم 
دعوى وهكذا بقيت �سبع  دعاوى مقامة يف املحكمة 

على مراحل املرافعة".
البنى  م�ساريع  اىل  "بالن�سبة  انه   احلكيم  وب
مع  تتعار�ض  ال  املنطقة  يف  حاليا  املقامة  التحتية 

م�ساألة ا�ستمالك العقارات".
العتبة  يف  القانونية  ال�سوون  ق�سم  رئي�ض   واأو�س
الوقف  ديوان  مع  ات�ساال  "هناك  ان  املقد�سة 
اليها  العائدة  العقارات  ا�ستمالك  على  ال�سيعي 
 م�سرو �سمن  الواقعة  وامل�ساجد  احل�سينيات  مثل 
ا�ستح�سال  بعد   العقارات وا�ستمالك  التو�سيع 
اآية اهلل العمى ال�سيد  االذن ال�سرعي من �سماحة 
ال�سي�ستا )دام ظله الوارف( بهذا  علي احل�سيني 

ا�سو�ض".

قرارا  اأ�سدرت  الوزراء  "رئا�سة  باأن  احلكيم  واأكد 
لتخ�سي�ض مبال ال�ستمالك العقارات بغية توفري 
العتبات  لزائري  خدمة  املنا�سبة  واالأجواء  االأماكن 
مبلغا  تخ�سي�ض  اأول  فكان   كربالء يف  املقد�سة 
تخ�سي�ض  ومت   200 �سنة  دينار  مليار   1 بقيمة 
الوزراء  "رئا�سة  ان  ا�سايف عام "2010 موكدا   مبل
العقارات  ا�ستمالك  لفكرة  والتعاون  الدعم  تقدم 

."ال�سريف لتو�سعة احلرم
ودعا احلكيم " كافة االخوة املوان  اىل  التعاون 
 دارة العتبة احل�سينية املقد�سة لتحقيق م�سرومع ا
اىل  للو�سول  وامل�ساعدة  التعاون  وابداء  التو�سعة 
�سواء  املهجورة  اأو  املوكة  العقارات   اأ�سحا

للم�سافرين اأو ورة املتوفى منهم".
ابراهيم   ح�س( االأ�ستاذ  احلقوقي  اأ�ساف  فيما 
ال�سوون  الدعاوى يف ق�سم  �سعبة  الناور( م�سوول 
القانونية ان "اجراءات اال�ستمالك هي وفق قانون 
اآلية  ر�سم  والذي   181 �سنة   12 رقم  اال�ستمالك 
ا�ستمالك العقارات وعلى �سوئه نقوم بتقد لب 
انه  مو�سحا   "كربالء بداءة  ملحكمة  اال�ستمالك 
العقارات  ا�ستمالك  يف  م�ساكل  لدينا  توجد  "ال 
الت�سجيل  الجراءات  اا�سعة  العقارات  با�ستثناء 

املجدد"  
فيه  اال�ستمالك  "قانون  ان  كما  الناور  واأ�ساف 
منها  واملحفزة  امل�سجعة  االجراءات  من  الكثري 
اعفاء امل�ستملك منهم من �سريبة االأرا�سي البالغة 
من -3 من بدل العقار وكذلك االعفاء من ر�سم 

معاملة االنتقال بن�سبة ت�سل 25 من البدل".

 سمن م�سرو�  م 000 من ا�ستمالك اأك
تو�شعة احلرم احل�شيني







يةقافة العراال جوهر كربال
)( لعاملية واع رشالة نا�ا                          

قي �ش النعمة

من   وا�سعة قافية  حركة  الكربالئية  ال�ساحة  ت�سهد 
 واالأدبية والفنية  الثقافية  لالأعمال  ا�ستقطابها  خالل 
 واالأهلية فيها  العامة  املكتبات  من  العديد  انت�سار  مع 
ف�سال عن تو�سع العديد من املراكز واملو�س�سات الدينية 
والثقافية واملكتبات العامة واالأهلية التي يرتادها العديد 
اقامة  من �سكان املدينة ومن خارجها والتي عمدت اىل 
املهرجانات واملعار�ض الكتابية املحلية والدولية على مدار 
باحت�سان  م�ستمرة  مدينتهم  تكون  اأن   اأمل على   العام

االبدا الفكري والثقايف لل�سعو االن�سانية املختلفة.
لـ  حديثه  يف   )الطالقا  سبا�( االعالمي  ي�سري 
)االأحرار( اىل ان "الوهلة االأوىل للمدينة تتمحور حول 
يف   واملثقف  لالأدباء والثقايف  الفكري   ااال والدة 
كربالء والثا ي�سري باا الواعز الديني الذي �ساعد 
ة  ري مقيد اآنية وم�ستقبلية ابداعية  على خلق ف�ساءات 
 املختلفة االن�سانية  الثقافات  على  منفتحة  بل   فكريا
الثقافة والفكر وبداأت تنجب  كنت من حتريك عجلة 

."الكثري من االأدباء واملفكرين املبدع
من  حالة  هنالك  "باتت  انه   قائال  الطالقا وي�سيف 
التالق الفكري وا�سدارات كثرية من الكتب وال�سحف 
 عالميواال تديرها كوكبة كبرية من املثقف املتنوعة
والعاملية  املحلية  ال�ساحة  على  وجودهم  اأبتوا  الذين 
من  هذا   املختلفة  العا بلغات  ن�سرها  مت  كا�سدارات 
لتلك   والنو الكم  م�ساألة  هي  اأخرى  جهة  ومن  جهة 
على  واملرئية  عموما  والثقافية  االعالمية  اال�سدارات 
املحافات  ان  �ستجد   العقد هذا  العرا خالل  م�ستوى 
الكثري  قدمت  قد   وا�س ب�سكل  كربالء  ومنها  املقد�سة 
يجعلها  ما  والفنية  واالعالمية  الثقافية  م�ساريعها  من 
يف ال�سدارة وهذا من خالل متابعة دقيقة ملا هو منت يف 
التغيري  "هذا  ان  وا�سفا   "امل�ستويات جميع  على  املدينة 
خالل  املدينة   هذ وكتب  ال�سدارات  والنوعي  الكمي 
الذي   الهائل الثقايف  بالتطور  ال�سابقة  القليلة  ال�سنوات 
دم والذي �سار بها  يف الق يدل على عمق الثقافة ال�سار
املواكبة   العرا مدن  ليعة  يف  وو�سعها   بدااال  سو�

للتطور الثقايف".
 )الكركو�سي )ائر  الت�سكيلي  الفنان   يو�س  جهته من 
افة  يف  الت�سكيلية  والفنون  الكتب  "معار�ض  باأن 

 للعيان  ووا�سحا  كبريا  قافيا  ابعا تعك�ض   كربالء
 املقد�ست  كالعتبت الدينية  املو�س�سات  تقيم   حي
احل�سينية والعبا�سية معار�ض فكرية وفنية مثل معر�ض 
مهرجان ربيع ال�سهادة الدو الذي يقام كل عام يف �سهر 
�سعبان ف�سال عن قيام بع�ض املو�س�سات الثقافية بدعوة 
املكتبات ودور الن�سر العاملية اىل عر�ض النتاجات الفكرية 
والثقافية والتي يجد فيها القار الكربالئي من االأديب 
�سقل  يف  يحتاجه  ما  كل   والباح واالأكادميي  واملثقف 

موهبته العلمية والفكرية".
 والفنان االأدباء  من  عدد  "برز  باأنه   الكركو�سي وتابع 
اأفق  مع   اوبا  االأك الفات   ب  عموما  واملثقف
 احلرو من  عقود  بعد  اأخريا  الى  الذي  احلرية 
يف  يتبلور  اأن  املومل  من  فكان   واال�ستبداد واحل�سار 
 امل�سرو يوازي   بديل قايف   م�سرو املندفع  الزخم  ذلك 
 مالم ويحدد   واالقت�سادي واالجتماعي  ال�سيا�سي 
 وحا�سر ال�سامخ   ن�سااال باه  اجلديد   العرا

الزاخر بالطاقات املبدعة". 
فيما يب )ج�سام ال�سعيدي( اعالمي يف العتبة العبا�سية 
املقد�سة اأن "العتبت احل�سينية والعبا�سية املقد�ست قد 
اأ�سهمتا يف البناء الثقايف للمجتمع العراقي وعملتا على 
 بات يف احل�سول على الثقافة ال�سافية امللتزمةتلبية الر

 ."ومعلوماتيا عالمي املتميز تقنيانتاج االلتوفري اال
 متعددة املعرفة  "و�سائل  اأن  اىل   ال�سعيدي  وي�سري 
الفكرية  باملادة   ني )ال�سالم البيت )عليهم  اأهل   وترا
ب�سكل  الينا  نقل   اال وهذا   سخما�  اترا وميتلك 
م�سادرها  من  وكان  النقل  م�سادر  وتنوعت   باآخر اأو 
االأ�سا�سية هي وجود العتبات املقد�سة بكل ما حتتويه من 
الزيارات  خالل  من  الزائر  يكت�سبه  ومعريف  روحي   نى

من  ي�ستذكر  حينما  العام  وال  املخ�سو�سة  اأو  اليومية 
خالل ن�سو�ض الزيارات الواردة عن املع�سوم )عليهم 

ال�سالم( معا القيم احلقة". 
راكزها   املقد�ست  العتبت" اأن   ال�سعيدي ويوكد 
ل عليها حتى على م�ستوى الطفولة  الثقافية م�ساريع يعو
وتن�سة  بتوجيه  يهتم  ا�سدار  من   باأك بادرت   حي
اأفالنا وفق تعاليم اال�سالم وقافة اأهل البيت )عليهم  
هو   جيدا عليه  ندقق  الذي  "االأمر  ان  ال�سالم(" متابعا 
تفجري الطاقات والقدرات الكامنة داخل ال�سخ�سية لكي 
تكون اأك كفاءة يف عملها كما اأن اجلهاز املتقدم علميا يف 
هذا الوقت والدورات املعرفية التي ت�ستخرج اقاته لها 
دور مهم يف تطوير هذ املهارات لذا حر�ست االأمانتان 
العامتان للعتبت على التكفل بايجاد كل الو�سائل التي 
واأن كربالء   الكامنة الطاقات  تلك  ا�ستخراج  �ساأنها  من 

.."بدالال ف�ساء مفتو
ال�ساحة   و�س  واالآدا والثقافة  الفنون  تعدد  لعل 
كل  بح�سب  اجلهات  من  العديد  وا�ستغال   الكربالئية
نو من العلوم واملعارف كان لكل منها هدف �سام بح�سب 
اأو عدمه فانهم عملوا على  تقديراتهم لكن وب�سعورهم 
ت�سخي�ض هوية كربالء الثقافية واملعرفية من خالل ما 
على  منها  العديد  حاز   اأعمال من  ويقدمونه  يبدعونه 
نور  من  بحروف  اأكهم  اأ�سماء   وخ  عاملية جوائز 
و�س جماالتهم ف�سال عن كون املدينة حا�سنة ملرقد هو 
�سبب  وا�سحا  بدا  لذا   حالال  و االأنف�ض  مهوى 
الهادفة  الثقافية  بامل�ساريع  املقد�سة  العتبة  ادارة  اهتمام 
لن�سر تعاليم وفكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وامل�ساهمة 
يف تاأهيل كربالء اأن تكون عا�سمة للثقافة اال�سالمية يف 

 .كل ح

 





  
 ت�شتعر  ااال و   راذك  ياجن

والع�شر يزف باالرا هامة 

يعها  االفار  ي�شتعمر  احلم  و 

قيقته  تي  كي   نيال  �رعوي

ن   امعال امعم الاجهي

ره  وش�ت �شجن  يف  نحن  هذا  و 

ير�شنا   يال من  �شمنا   قف

 ي وفتال راذكا بذن ل ذال

�شًا   اهن روا من زو ن تاب

ايته  و  امل�شعى  هل  الننا 

    عى  امل�شعى  موا  ن  و وهم 

وهم الف شيان ت�شحه 

منها اإتمنا وبًا لو عى جل 

 ت  قف  انيمحتل اإليك  ذنا  ل

شيعنا لك هذا اليوم ي ا 

 تش�م واهاالب احل رش�وم

ينر   اش�واال يف  فالين   نيل

با لون به نياه تزهر 

و المر  فيه  فالا�شل   رًاش�

عن العوم وعن اربابها نروا 

ر  ش� عال  هش�ت   اهم  وائن

�شنا ذر  من  عزم و نعنا 

ينح�شر  اليل  الم  فيها  كالجر 

 تن و   رش�امل يف   رال  رن به 

�شر  ال  و   ور به  ما  مهمه  يف 

ر   ا الرارهش�ا مش� ة رش�روم

اإنت�شروا  بها  اابيل  و   ائم

 وال واهه اال رش� تتل

  ا عهوم اا اناتم

با�شم اوا اإمام احل يزهر 

نا�سبة الوالدة امليمونة لتا�سع االأئمة االأهار)عليهم ال�سالم(
اأبيات يف مد االمام مد اجلواد)عليه ال�سالم(

حكاية الجد والحفيد
 حفيد مع  اجلبال  باحدى  مزرعة  يف  يعي�ض  رجل 
 ال�سبا يف  يوم  كل   ي�ستيق اجلد  وكان   ال�سغري
 القراآن ليقراأ  املطبخ  يف  مائدة  اىل  ليجل�ض  الباكر 
وحفيد يتمنى اأن ي�سب مثله ويقلد يف كل حركة 
انني  جدي  جد:يا  احلفيد  �ساأل  يوم  وذات   يفعلها
اأفهم  ولكنني ال  تفعل  القراآن مثلما  اأقراأ  اأن  اأحاول 
اأن�سى ما فهمته  كثرياواذا فهمت منه �سيا فانني 
القراآن  قراءة  فائدة  فما   امل�سحف األق  اأن  جرد 

اذن؟
كان اجلد ي�سع بع�ض الفحم يف املدفاأة فتلفت بهدوء 
 الية هذذ �سلة الفحم ا م قال: خ وترك ما بيد
 باملاء ملية  بها  ني  ائت النهرم  اىل  بها  واذهب 

ففعل الولد كما لب منه جد ولكنه فوج باملاء 
 البيت اىل  ي�سل  اأن  قبل  ال�سلة  من   يت�سر كله 
اىل   اأن ت�سر فابت�سم اجلد قائال له: ينبغي عليك 
 ة فعاود احلفيد الكر البيت يف املرة القادمة يا بني
 ىل البيت ب�سرعة ولكن املاء ت�سروحاول اأن يجري ا
اأي�سا فغ�سب الولد وقال جلد: انه من امل�ستحيل 
اأن اآتيك ب�سلة من املاء واالآن �ساأذهب واأح�سر الدلو 
 فقال اجلد ال اأنا  األب منك  لك ماء لكي اأمالأ
  يبدو اأنك لبت �سلة من املاء اأنا من املاء دلوا
 م خرج اجلد مع حفيد يا ولدي كافيا تبذل جهدا
 سرف بنف�سه على تنفيذ عملية ملء ال�سلة باملاء�لي
ولكنه   م�ستحيلة عملية  باأنها   موقنا احلفيد  كان 

 بالتجربة العملية فمالأ ال�سلة ماء ري جداأراد اأن ي
 لرييه وهو يله ىل جدم جرى باأق�سى �سرعة ا
قائال:  اليه  اجلد  فنر  فائدة  ال  اأراأيت؟   : قائال
اأتن اأنه ال فائدة ا فعلت؟ تعال وانر اىل ال�سلة 
اأنها  االأوىل  للمرة  واأدرك  ال�سلة  اىل  الولد  فنر 
اأ�سبحت تلفة لقد حتولت ال�سلة املت�سخة ب�سبب 
 ارج والداخلمن ا  اما يفةىل �سلة نالفحم ا
 قال له:هذا بال�سب فلما راأى اجلد الولد منده�سا
تفهم  الكر قد ال  القراآن  تقراأ  ما يحد عندما 
 اآياته من  حفت  اأو  فهمت  ما  تن�سى  وقد   بع�سه
من  لالأف�سل  تتغري  �سوف   تقرو  ح ولكنك 

الداخل واارج .

قدم على اأبي علقمة النحوي ابن اأ له 
بعد يا  فقال له : ما فعل اأبوك؟ 

قال : مات 
قال : وما علته ؟ 

قال : ورمت قدميه 
 ..قال : قل : قدما

 .ىل ركبتاقال : فارتفع الورم ا
 ..قال: قل : ركبتيه

اأبي  موت  فما    عم  يا  دعني   : فقال 
 ..من نحوك هذا باأ�سد علي













ال�سيعة  عند  والثابتة  العامة  القواعد  من 
ال  املع�سوم  اأن  هي  ع�سرية   االني  االمامية 
يجهز وال يدفنه اال مع�سوم مثله . فر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واله و�سلم ( مثال جهز ودفنه 
وكذلك  ال�سالم(  )عليه   مناملو اأمري  االمام 
االمام  قام  ال�سالم  عليها  فامة  الن�ساء  �سيدة 
 ليال ودفنها  وهيزها  بغ�سلها  ال�سالم  عليه 
وعفا مو�سع قها ح�سب و�سيتها عليها ال�سالم 
. واالمام علي )عليه ال�سالم( جهز ودفنه ابنه 
االمام احل�سن )عليه ال�سالم ( ... وهكذا كل امام 

اأو مع�سوم قام بتجهيز املع�سوم االآخر .
واملعلوم ان االمام الر�سا عليه ال�سالم ملا ا�ست�سهد 
يف و�ض كان ولد اجلواد عليه ال�سالم يف املدينة 

فمن �سله وكفنه ودفنه ؟ 
لالمام  خادما  وكان  الهروي  ال�سلت  اأبو  يقول 

الر�سا:
عندما تناول االمام الر�سا ال�سم دخلت معه اىل 
البيت واأمر اأن الق البا فغلقته وعدت اىل 

و�س الدار فراأيت الما عليه وفرة ظننته ابن 
الر�سا و اأكن قد راأيته من قبل ذلك فجل�ض 
 ىل �سدرم �سمه ا مع الر�سا مدة تناجيا فيها
 طاال�سرير و على  الر�سا  االمام  بعدها دد 
ابنه مد بالرداء وقال: )يا اأبا ال�سلت: عم 
قال:  فبكيت  م�سى(  فقد  الر�سا  يف  اأجرك  اهلل 
 اأمر املاء لنقوم يف تغ�سيله( م  )ال تبك هات 
باروج فقام بتغ�سيله وحد وكفنه وحنطه اىل 

الوفاة م عاد يف  االمام بجميع مرا�سيم  اأن قام 
نف�ض تلك الليلة اىل املدينة.

معجزة وي االر�ض هي بذاتها ح�سلت لالمام 
 ويت له االر�ض ب ال�سالم عندما علي عليه 
املدينة واملدائن ليغ�سل ويكفن ال�سحابي اجلليل 
املعاجز  فكل    عنه  اهلل  ر�سي  املحمدي  �سلمان 
ما ظهر منها وما بطن هي �سمن ملكة االئمة 

املع�سوم باأمر اهلل عز وجل.

ونحن نعي�ض افرا منا�سبة والدته امليمونة فاأف�سل �سعور 
بالفر هو ت�سلي ال�سوء على علومه الرائعة والتي تخدم 

كل جماالت احلياة وكل ذي اخت�سا�ض باخت�سا�سه .
ال�سالم  عليه  اجلواد  االمام  جمعت  التي  املناظرة  رواية 
ويحيى بن اكثم قا�سي ق�ساة بني العبا�ض يف زمن املامون 
كانت در�سا بليغا لطال العلم اوال ورادعا ملن يفكر ناظرة 

االمام املع�سوم عليه ال�سالم بدافع التغلب عليه .
ي�ساأل يحيى بن اكثم االمام اجلواد عليه ال�سالم ما تقول  

يف رم قتل �سيدا ؟
فقال اأبو جعفر ) عليه ال�سالم ( : " يف حل اأو حرم ؟ عاملا 
كان املحرم اأو جاهال ؟ قتله عمدا اأو خطاأ ؟ حرا كان املحرم 
اأو  بالقتل  كان  مبتدئا  ؟  كبريا  اأو  كان  �سغريا  ؟  عبدا  اأو 
معيدا ؟ من ذوات الطري كان ال�سيد اأم ريها ؟ من �سغار 
ال�سيد اأم كبارها ؟ م�سرا كان على ما فعل اأو نادما ؟ ليال 
كان قتله لل�سيد اأم نهارا ؟ رما كان بالعمرة اذ قتله اأو 

باحل كان رما ؟ " .

 وتلجل    واالنقطا العجز  وجهه  يف  وبان  يحيى  فتحري 
. حتى عرف اأهل املجل�ض اأمر

  والتوفيق  النعمة   هذ على  هلل  احلمد   : املاأمون  فقال 
: اخطب   ) ال�سالم  ) عليه  قال الأبي جعفر   م  الراأي  يف 
لنف�سك فقد ر�سيتك لنف�سي واأنا مزوجك اأم الف�سل ابنتي 
راأيت - جعلت  ان   : املاأمون الأبي جعفر  قال  الزواج  وملا مت 
فداك - اأن تذكر اجلوا فيما ف�سلته من وجو قتل املحرم 

. ال�سيد لنعلمه ون�ستفيد
فقال اأبو جعفر ) عليه ال�سالم ( : " ان املحرم اذا قتل �سيدا 
كبارها  من  وكان  الطري  ذوات  من  ال�سيد  وكان  احلل  يف 
  اأ�سابه يف احلرم فعليه اجلزاء م�ساعفا  فان  فعليه �ساة 
   الل من  فطم  قد  حمل  فعليه  احلل  يف  فرخا  قتل  فان 
كان  وان     الفر وقيمة  احلمل  فعليه  احلرم  يف  قتله  واذا 
من الوح�ض وكان حمار وح�ض فعليه بقرة  وان كان نعامة 
فعليه بدنة  وان كان ظبيا فعليه �ساة  فان قتل �سيا من 
  الكعبة   بال هديا  م�ساعفا  اجلزاء  فعليه  احلرم  يف  ذلك 

احرامه  اأ�سا املحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان  واذا 
باحل نحر نى  وان كان احرامه بالعمرة نحر  كة 
العمد  ويف    �سواء  واجلاهل   العا على  ال�سيد  وجزاء   
 والكفارة على احلر  املاأم وهو مو�سو عنه يف اطاأ  له 
 وال�سغري ال كفارة عليه   وعلى ال�سيد يف عبد  يف نف�سه
 بندمه عنه عقا والنادم ي�سق  وهي على الكبري واجبة
االآخرة  وامل�سر يجب عليه العقا يف االآخرة " . فقال له 
  321 - 31 : ر�ساداملاأمون : اأح�سنت يا اأبا جعفر . . . )اال

اأعالم الورى : 352  ( .
لين�سر  ال�سالم  عليه  اجلواد  االمام  ا�ستغلها  املناظرة   هذ
 ال قافة اهل البيت عليهم ال�سالم ويوجه ر�سالة اىل
تكون  حتى  جوانبها  بكل  امل�ساألة  درا�سة  ب�سرورة  العلم 
مراجعنا  وديدن  دين  هو  وهذا  �سحيحة  عليها  االجابة 
العام ويف نف�ض الوقت وجه ر�سالة للجهالء ان ال يكابروا 

ويناظروا العلماء .

 





 

�شن الهاشمي

العلم نور واجلهل ظالم فبالعلم ن�ستطيع 
وال   ال�سحي ن�سابها  يف  االأمور  ن�سع  اأن 
دمنا  ما  منعمة  را�سية  عي�سة  نعي�ض  نزال 
نتمتع  نزال  وال   بع�سا بع�سنا  نحم 
ما   والت�سام والراأفة  املحبة  ملوها  بحياة 
وال   واملوا�ساة االيثار  بخ�سال  نتمتع  دمنا 
ما  والدميقراية  باحلرية  نرفل  نزال 
واأخريا   االآخر والراأي  الراأي  ن�ستمع  دمنا 
نيفة  بية  يف  نعي�ض  نزال  ما  اآخرا  ولي�ض 
ذواتنا  يف  متغلغلة  اجلمال  قافة  دامت  ما 
فتكون وقتذ اأنف�سنا منجذبة ال الة ازاء 
كل منر جميل ومتنافرة حيال كل منر 

.قبي
ان االأ وال�سعو تتقدم ح�ساريا وان�سانيا 
والنهو�ض   بدااال قافة  بن�سر  وتقنيا 
واحلرية وعندما تتعرف على دولة اأو �سعب 
مع ينت�سر فيه العلم والت�سام واجلمال 
بعيدة  ابداعية  قافة  تلك  بالتاأكيد  هي 

اجلامدة  والعقليات  املتكررة  الثقافات  عن 
 التي ال تخدم التجديد والنهو�ض واملناه
نية  تكون  قد  دولة  على  نتعرف  وعندما 
قدميا   ن�ساوا ح�ساري  تاريخ  ولها 
وتنت�سر فيها املدار�ض واجلامعات واملتعلمون 
جدا  بطية  بدرجات  تتقدم  لكنها  والعلماء 
متكررة  قافة  ت�ستخدم  باحلقيقة  الأنها 
وجامدة وترفع �سعار )ابقاء ما كان على ما 
التاأخر  املجتمعات  بتلك  تدفع  والتي  كان( 
واال�ستزادة  اال�ستفادة  دون  املا�سي  واجار 

منه.
واعدة  وقافة  ابداعيا  علما  اأردنا  ما  واذا 
ومو�س�ساتنا  بدوائرنا  فلنبداأ  اقبة  وحكمة 
واالداري   املا الف�ساد  اآفات  من  لنخل�سها 
االن�سان   حقو احام   بقوان ولن�سخها 
)خدمة  حالة  ولنكر�ض   كرامته  وحف
املوان �سرف لنا( واذا ما محنا املزيد من 
اجلمالية والتاألق ملدننا و�سوارعنا و�ساحاتنا 
باأنف�سنا  نبداأ  اأن  علينا   التناو واأزقتنا 
كبيتك  )مدينتك  �سعار  ولفع  بالنافة 

وزارة  دور  وياأتي  بنافتها(  تق�سر  فال 
البلديات انويا يف التنيف والتجميل بعد 
�سعور املوان بامل�سوولية حيال ونه واأبناء 

جلدته. 
ان ملحمة التقدم تبداأ حينما يتحرر املجتمع 
بكل   بدااال اىل  ويتجه  اجلمود  قافة  من 
متطلباته دون خوف اأو وجل واالبتعاد عن 
 مر بال  كال�سجر  وهي  االن�سائية   املناه
واأهميته  العلم  اىل  ي�سري  دائما  واال�سالم 
توجد  ال   حي املجتمعات  وتقدم  نه�سة  يف 
ح�سارة بال علم وال ميكن اأن تنت�سر اأو تطبق 
الدميقراية ب �سعو جاهلة بعيدة عن 
 واحل�ساري  ن�سااال والنهو�ض   بدااال
يف�سي   ال�سحي بال�سكل  االن�سان  بناء  وان 
ولكي   سحيحة� حياة  بناء  اىل  بالتاأكيد 
 ن�سانيتقدم جمتمع ما علينا االهتمام باال
توعيته تثقيفه تعليمه.. لعل هذا ما مييز 
باالن�سان يف  اهتمامها  املتح�سرة هو  الدول 
بناء احلياة وهم مومنون بعبارة ان اجلهل 

هو عدو االن�سان االأول. 

اجلهل عدو االن�سان

مر باملعرواا
واالمر باملعروف من اهم الواجبات ال�سرعية التي يبداأ بها امل�سلم بنف�سه قبل ري ومن ب تلك االعمال 
احل�سنة التي يح عليها ال�سار اال�سالمي هو ان نتجنب رمي ف�سالت الطعام مع النفايات وجعلها عر�سة 
االماكن   والرز فيجب عدم رميها يف هذ الريف  املارة خ�سو�سا منها قطع  القدام 
النها نعمة اهلل التي انعم بها علينا ففي الوقت الذي نحن نرميها مع النفايات هنالك 
عوائل ال ت�ستطيع ان  حت�سل على لقمة العي�ض فيجب ان تتابع احوال جارك اوال واذا ما 

زاد على ذلك فيجب تخ�سي�ض ما ت�ستطيع احليوانات ان تاأكله .
اإنه عن املنر 

اذا ما �ساهدت احدا ما يرمي الطعام يف حاوية النفايات فما عليك اال  تنبيهه بخطاأ هذا الت�سرف وان نعه 
من ذلك حتى وان ترددت يف منعه فحاول رفع ف�سالت الطعام امام مراأى الذي قام برميها وو�سعها يف مكان 
جانبا بحي ت�ستطيع احليوانات ان تلتقطها  وتكون يف نف�ض الوقت قد ار�سلت ر�سالة اىل هذا ال�سخ�ض ان 

عمله  كان  خطاأ.






الــعــدد:
التاريخ: 



 3
284

 رجب املعم 1432هـ 
املوافق /  حزيران 2011م شااي م

الكر ىل / القارا


�سارفت ال�سنة الدرا�سية على االنتهاء وماهي اال ايام وتنتهي االمتحانات وتنتفي الفائدة من الكتب املدر�سية ودفاتر احل�سور والواجبات 
 واملنر املو �سنجد هذ الكتب والدفاتر مبعة يف ال�سوار وقر حاويات النفايات ومن ب هذ الكتب هي الكتب اا�سة بدر�ض 
البية اال�سالمية وا يحز بالنف�ض انها ترمى من ري مراعاة ملا فيها من ا�سماء مقد�سة واآيات قراآنية كرمية وحتى ال ايل عليكم 

احلدي لكم هذ املجموعة من االحادي ال�سريفة للمع�سوم عليهم ال�سالم بخ�سو�ض هذ احلالة 
عن عبد اهلل بن �سنان قال �سمعت اأبا عبد اهلل )عليه ال�سالم( يقول : الحترقوا القراي�ض ولكن اوها وحرقوها.

وعن اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم( اأي�سا اأنه �سل عن اال�سم من اأ�سماء اهلل ميحو الرجل بالتفل قال او باأهر ما دون.
وعنه )عليه ال�سالم( : اوا كتا اهلل تعاىل وذكر باأهر ما دون ونهى اأن يحر كتا اهلل ونهى اأن ميحى باالأقالم.

وعن اأبي احل�سن مو�سى )عليه ال�سالم( �سل عن الهور التي فيها ذكر اهلل عز وجل قال : ا�سلها.
فكيف بنا واحلالة اعال ونامل من وزارة البية ا�ستالم هذ الكتب والدفاتر من الطلبة حال انتهاء االمتحانات كما يجب ان تكون 
هنالك توعية ال�سحا العالقة من ال واولياء امور الطال وعليه يجب ان يتجنبوا هذ احلالة ملا فيها من ا�سكاالت وماآم 

�سرعية واحد  احللول ان ترمى يف االنهار يكون اف�سل .
مي املتوا�شع

اأعيد اىل العتبة احل�سينية املقد�سة ن�سخة نادرة من القراآن 
الكر مزخرفة ومنمنمة بالذهب تعود اىل العهد ال�سفوي 
اآذار  انتفا�سة  ابان  احل�سينية  العتبة  من  �سرقت  قد  كانت 
�سنة11 ومت تهريبها اىل خارج العرا م بيعها يف مزاد 
الذين   ليجيا التجار  بع�ض  قبل  من  و�سراوها  عاملي 
االأ�ستاذ  الملان  لع�سو  كربالء  اىل  اي�سالها  مهمة  اأوكلوا 

ح�سن ال�سنيد.
ملجلة   ت�سري يف  ال�سنيد(  )ح�سن  النائب   قال  جانبه  من 
من  رائعة  وطوة  فريدة  ن�سخة   رجاا "مت  )االأحرار( 
مبينا   "ال�سفوي العهد  اىل  تاريخها  يعود   الكر القراآن 
ان "هذ الن�سخة مت اخراجها ابان االنتفا�سة ال�سعبانية عام 
من  �سراوها  باالأردن ومت  عاملي  مزاد  وقد عر�ست يف   11

قبل اأحد التجار املوال الأهل البيت )عليهم ال�سالم(".
الكرمية  الن�سخة  ا�سداد  ازاء   م�ساعر عن  ال�سنيد   وع
 "ائتمنتها التي  االأمانة  اأديت   الأ بال�سعادة  "ا�سعر   فقال
ومنمنمة  ومكتوبة  نفي�سة  "املخطوة  ان  اىل   م�سريا 
بالذهب قد ردت اىل متحف االمام احل�س )عليه ال�سالم( 
كنوز  على  حتوي  التي  العاملية   ال�سرو من   يعت الذي 

اأرية ومقتنيات تخ�ض تاريخ هذا املرقد املقد�ض".
رئي�ض  الدين(  �سياء  )عالء  ال�سيد  دعا  اأخرى  جهة  من 
لديه  من  "كل   )ال�سالم )عليه   احل�س االمام  متحف 
ي�ساهم  اأن  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  تعود  مقتنية 
با�سجاعها" مهيبا يف ذات الوقت "كافة و�سائل االعالم 
باأن توجه خطابا للجميع اآمال باعادة املزيد من مقتنيات 

العتبة املقد�سة".
نادرة وقد مت  الكرمية  "الن�سخة  ان   الدين  وب �سياء 
يوم  ال�سالم(  )عليه   احل�س االمام  متحف  اىل  اعادتها 
االأربعاء املوافق "2011//1 الفتا اىل  ان "هنالك ن�سخا 
ابان االنتفا�سة ال�سعبانية  من القراآن الكر قد فقدت 

و يتم ا�ستعادتها بعد". 

ال�شني يعي ن�شة ني�شة من القران الر اىل العتة احل�شينية املق�شة 
تقرير  �ش النعمة

 











ن   : احلكيم  لقمان  • �سل 
تعلمت احلكمة  قال : من اجلهالء 
... كلما راأيت منهم عيبا نبته ...

ت�سق  التي  االبت�سامة  اأجمل  • ما 
.. الدمو ريقها و�س

زمن  يف  ت�سحك  اأن  منك  • جميل 
يريد البع�ض منك اأن تبكي فيه ..

عا�ض  ملا  الغد  يف  االأمل  • لوال 
امللوم حتى اليوم..

وت�ستقبل   تود التي  احلدودية  املراكز 
لها  يرى  حالة  يف   العرا يف  امل�سافرين 
تكون  انها  املفرو�ض  ولال�سف  نقولها   
اجمل حتى من العا�سمة النها اول منر 
عليه عند قدومهم  امل�سافرين  تقع عيون 
وال  نامية   ال�سوار فال     العرا اىل 
املرافق ادمية �سليمة بل وحتى االبنية 
يف   العامل باالخوة  اا�سة  والقاعات 
ومبعة  مت�سدعة  لال�سف  املراكز   هذ
املوظف  اين  يعلم  ال  امل�سافر  ان   بحي
حا�سباتهم  واما    التا�سرية  عن  امل�سوول 
فانها م�ستهلكة لدرجة ان املوظف امل�سوول 
كل  مع  احلا�سبة  يف  البيانات  ادخال  عن 
املهند�ض  فياتي   )   stop  ( ينادي  جواز 

. نامال املخت�ض لي�سل
احلقائب  تفتي�ض  عملية  ان  اىل  ا�سافة 
الداخلة اىل العرا ري دقيقة فاملفرو�ض 
بها ان هز باحد اجهزة ال�سونار حتى 

ال توخر امل�سافر ويكون التفتي�ض دقيقا .

املراكز احلوية 
العط�ض .. و�سيلة دفاعية دماية هامة لتخلي�ض 
ج�سم  اأي  ومن  ال�سوائب  من  التنف�سية  امل�سالك 
جمرد  فان   االأنف ريق  عن  يدخل  ريب 
فان  االأنف  لبطانة  الغريب  اجل�سم  مالم�سة 
 بطانة االأنف تتنبه ب�سرعة عجيبة اآمرة احلجا
احلاجز ب�سنع �سهيق عميق ال ارادي يتبعه زفري 

عنيف والذي يعرف بالعط�ض.
من  االأباء  حذر   الفوائد  هذ من  وبالرم 
اولة املرء كتم العط�ض اأو منعه ملا لذلك من 
بال�سلل  اال�سابة  اىل  ي�سل  قد  عليه    سي� اأر 

الن�سفى.
على  االأباء   اأجرا  بح خالل  من   تب فقد 
امراة اأ�سيبت بال�سلل الن�سفى اأن �سبب اال�سابة 
هو كتمها للعط�ض دائما م�سريا اىل اأن االأباء 
البع�ض  يعتها  التى  احلالة   هذ من  حذروا 

عادية اال اأن اأخطارها ي�سعب ح�سرها.
يعتقد  النا�ض  من  الكثري  اأن  اىل  االأباء  واأ�سار 
اأمر مهم  اأنه  اال   العطا�ض و�سع عادي باأن منع 
حلياة االن�سان فالبد منه الخراج ما ي�سر ج�سم 

االن�سان من اجلرايم كما اأنه يف اأناء العط�سة 
تتوقف جميع اأجهزة اجل�سم التنف�سية واله�سمية 
والبولية هذا باال�سافة اىل توقف نب�ض القلب 
 انية اأو جزءا مدة والتي ت�ستغر ملدة العط�سة
املمكن  فمن  ب�سدة  العط�ض  فاذا مت   الثانية من 
اأن ينك�سر �سلعا ويف ح ايقاف عط�سة مفاجة 
عن اروج فانه ي�سبب ارتداد الدم يف الرقبة اأو 

الراأ�ض ومن م يودي اىل الوفاة.

كتم الع� يه ياتك

العط�ض  اأن قوة  درا�سة بية حديثة   ك�سفت 
قد تثقب بلة االأذن وتق�سم الهر وتودي 
بحياة ال�سخ�ض وذلك بجانب اأنه ين�سر مات 
الفم  ي�ستخدم منديال على    ذاا اجلرايم 

.ملنع انت�سار
 نوع هناك  اأن  اىل  اخت�سا�سيون  واأ�سار 
يجعل  قوي  :االأول  العط�ض   من   ذيمو
البدن ير يف مكانه ويدفع الراأ�ض لالنحناء 

اما اىل االأمام اأو الف.
املرء  يكبته  الذي  العط�ض  هو   الثا  والنو
فال يخرج وي�سبب �سغطا هائال على الراأ�ض 
وزيق  االأذن  بلة  لثقب  يودي  قد  وهذا 
واتالف  الراأ�ض  وع�سالت  الدموية  االأوعية 
 يف الدما االأنفية وقد ي�سبب نزيفا اجليو

ولكن هذا ال يحد اال يف حاالت نادرة.

و ع�شتك  ت�ش وفاتك  







ال�سعر  و  ويجعل  الدموية  الدورة  يجدد  النوم  قبل  ال�سعر   سي� ان 
يف  نو�سحها  مالحات  وهناك   يقويه البارد  باملاء  ال�سعر  و�سطف   اأ�سر

النقاط التالية:
�سحيحة  املقولة   هذ  اليوم خالل  مرات  عدة  ال�سعر   سي� يجب   -1
ولكن �سي ال�سعر يجب اأن يكون اأناء ت�سفيفه فق الن التم�سي دون 

�سرورة يجعل ال�سعريات ال�سعيفة تت�ساق ب�سرعة. 
 سحي� ري   حجما  اأك الناعم  افيف  ال�سعر  جعل   ت�ستطيع ال   -2
الن لف ال�سعر على البكرات ال�ساخنة اأو العادية مع تعري�سه لهواء املجفف 

 .ال�ساخن مينحه حجما اأك
3- لتنيف ال�سعر اما يجب اأن تغ�سليه بال�سامبو مرة م ي�سطف ويغ�سل 
 هذ انية. 4- �سطف ال�سعر باملاء البارد يجعله اأقوى ومينحه ملعانا مرة
الطريقة قد ت�ساعدك على اال�ستيقا وال�سعور بالن�ساط وقد تقوي ال�سعر 

لكنها ال نحه بريقا اأو ملعانا. 
5- اذا نزعت ال�سعرات الرمادية اأو البي�ض  بعنف تعود وتتزايد هذا لي�ض 
حقيقيا ولكن نز ال�سعر بال�سد عادة �سية وتوذي جذور ال�سعر وتور على 

.و

 شعر ىع اف كيف

االإجها  ينعك ايانًا
 وت�شمع تقرير عن ه 

 وعن ه و يةة رمعا�ش
 رن الهاتف وفجا شهم�اال شو�

�شياتيك �شيو يف اليل وعًا 
ان ال تن�شى ان  ابنك من 
املر�شة وعيك النهو� باكرًا 

لعمل هل با ت�شعر 
 من جرا بالتوتر واالإجها

والعمل الت
 ت�سري البحو احلديثة اىل اأن م�ستويات 
من   فعال تعزز  اأن  ميكن  املعتدلة  التوتر 

�سحتك.
االيجابية  نعطي اجلوانب  اأحيانا ال  "اننا 
 ك يقول  هكذا   "حقها االجهاد  من 
روبنز  ا�ستاذ الطب النف�سي ال�سريري يف 

جامعة وي�سكون�سن مادي�سون االأمريكية.
هد  عندما   :م�سرا االجهاد  ويكون 
تفرز  الهرومونات  فان جمموعة من   كليا
بغزارة اىل الدم ومنها االأدرينال الذي 
ويرفع  القلب  �سربات  معدل  من  يزيد 
يفرز  وكذلك   الطاقة م�ستويات  من 
الكورتيزول الذي يزيد من �سكر الكلوكوز 

يف جمرى الدم.

 :جهاد اأن يكون مفيداواأما كيف ميكن لال
فمع حاالت ق�سرية من االجهاد )مثال يوم 
اأو اأقل( ميكن اأن عل ج�سمك اأك كفاءة 
يعيك  اأن  دون  يقة من   اأك وعقلك 

املر�ض.
االجهاد يجعلك: اأذكى

مدينة  يف  روكفلر  جامعة  من   بح اأ�سار 
تعزز  اأن  ميكن  التوتر  اأن  اىل  نيويورك 
ذاكرتك وقدرتك على التعلم وذلك بف�سل 
تدفق كميات اأك من هرمون الكورتيزول 

يف املخ.
االجهاد يجعلك: األطف

�سي�سخ  ج�سمك   احيانا هد  عندما 
وهو   )oxytocin(  االأوك�سيتو�س
 ابال ويزيد  ي�سهل  الذي  الهرمون 

االجتماعي.
عن   للبح عر�سة   اأك هن  "الن�ساء 
ي�سعرن  عندما  االجتماعي  الدعم 
اأ�ستاذ   رو�ض بول  يقول  كما   "باالجهاد
كلية  يف  النف�سي  والطب  ال�سريري  الطب 
�سديق   االأوك�سيتو�س  الطبية نيويورك 

جيد الأنه ي�سعرك بالهدوء.
تعافيا جهاد يجعلك : اأكاال

االجهاد  مل�ستويات  املعتدل   االرتفا ان 
الب�سري لال�ستعداد ملحاربة  حتفز اجل�سم 
وترميم  ومداواة   امل�ستقبلية االأمرا�ض 
نف�سه وهذا كله ما يعزز اجلهاز املناعي يف 

مواجهة حالة االجهاد ويلة املدى.

حيدر مرت�سى علي

 





معةبركة ا وشن�

ًرجا
اىل االو را "االرار" 

لـ  بار�سيف   يحتف من  اىل 
يزودنا  ان  منه  نرجو  )االحرار( 
ـ وذلك  وابي�ض  ا�سود   )11 بالعدد ) 

ال�سكر  وله  لدينا   وجود لعدم 
اجلزيل .

االحرار جملة  اأر�سيف 

نعوذ باهلل
�شن الهاشمي

  كان ال�سيخ ن�سر الدين املعروف عند العامة بجحا رجال
 املزا ب اأن يخل وكان يحلو له دائما وفيه عقل  فا�سال
 م�ستلهمة فكاهة  يف  فيه  براأيه  ده   وي�سار واجلد 

وذات يوم التقى بالطاية تيمورلنك فقال له:
الفاء  باأ�سماء   عجااال �سديد   ا الدين  ن�سر  يا 
ال�سابق التي تختتم دائما اأ�سماوهم با�سم اهلل .. كالواق 
 ا�سما  فر باهلل وامل�ستن�سر باهلل واأريد اأن تختارباهلل وامل
من هذا النو .. فالتفت اليه جحا وعلى �سفتيه ابت�سامة 
 ية وف�سحك الطا ساخرة وقال: اختار لك نعوذ باهلل�

ي�ستطع الكالم.
بها  خرجت  التي  واالر�سائية  ال�سرفية  املنا�سب  وعن 
لرئا�سة  الة   نوا من  الونية  ال�سراكة  حكومة  علينا 
اجلمهورية والوزراء وقرابة ام�س وزارة كاأ�سخم وزارة 
مهلة ت�سهدها دولة على وجه املعمورة وما يتطلب ذلك 
البنايات  يف  م�ساريف  من  الدولة  زينة  ا�ستنزاف  من 
من  ي�ستتبعه  وما  واحلمايات   واملوظف وامل�ست�سارين 
املقابل  واالداري ويف   املا الف�ساد  وتف�سي   الروت زيادة 
العي�ض  �سف  من  ال�سابر  العراقي  املوان  يعانيه  ما 
منا  يتطلب  ذلك  كل   دماتا  وتع االأمن  وهواج�ض 
التي  واالر�سائية  ال�سرفية  واملنا�سب  الوزارات  ت�سمية 
 مقيتة وحزبية  �سخ�سية  منافع  متقم�سوها  يبتغي 
 مة مطابقة ومكا�سفة ب الأنه ) ت�سميتها بـ ) نعوذ باهلل

...من قيلت الت�سمية ب�ساأنه قدميا وحديثا

 ال�سندو
الذي كان
 له الدور 
 يف تزوي
ع�سرات 
ال�سبا







الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 من ال معرفة له ت�ش 
اىل   سرر� يعود  الذي  اطاأ  من  ان 
معرفة  ال  من   ) يت�سدى   ( اأن    الدين 
له بقواعد البح واملجادلة  وال املـام له 
عن   للدفا   واالأ�سول   الفرو بتفا�سيل 
 ذ قد ي�سيء بذلك اأكا  ـة العقيدة احلق
..ي�سل ا   اأك ويف�سد    يح�سن  ا 
فعليه    ذلك  مان  يف  كان  فمن  وعليه 
  الهادف   االأ�سلو  ب�سال  )  يت�سل  ( اأن 
  الدين   ويل ال�سحيحة   وامل�سام
واال وجبت عليه ) الداللة ( على من يكون 
واجدا لتلك ال�سفات  من العلماء الذين 
وامل�سمون  احلكيم   االأ�سلو  ب جمعوا 
احلق ..ولقد كان اأئمتنا )عليهم ال�سالم( 
 عنهم لهم يف الذ يحبون من كان ل�سانا
فهذا االمام ال�ساد )عليه ال�سالم( يقول 
اأما    النا�ض:  مناظرة  كراهة  بلغه  ملن 
ن اذا ار يح�سن  م  كالم مثلك فال يكر
اأن يقع  وان وقع يح�سن اأن يطري  فمن 
 13البحار-ج2�ض نكرهه  ال  هكذا  كان 
ابن  على  ال�سالم(  )عليه  ..ويحم 
ن�سرة   ـا ولق اهلل  بقوله:رحمه  الطيار 
عنا  �سديد ا�سومة  كان  فقد     و�سرورا

 .  اأهل البيت

ال الال�شة
االعتذار:

جواز املرور اىل قلو النا�ض .
اال�ساعة :

�سيء لي�ض له �سيقان ولكنه 
يتحرك ب�سرعة هائلة .

العطف:
اأك راأ�سمال مدفون ال 

.ي�ستخدمه العا

جاء يف حكم و ق�س�ض ال�س القدمية اأن ملكا حكيما اأراد اأن يعطي در�سا عيما لرعيته
حي جاء �سا يريد اأن يخ�س�ض له اأر�سا ليزرعها فقال له :

امتلك من االأر�ض كل امل�ساحات التي ت�ستطيع اأن تقطعها �سريا على قدميك ب�سرط اأن تعود اىل قبل 
حلول الالم..

فر ال�سا واأخذ يجري يف جنون حتى يبل اأق�سى م�سافة كنه �سار م�سافة ويلة فتعب وفكر اأن 
يعود للملك ليمنحه امل�ساحة التي قطعها ..

ولكنه ري راأيه وقرر موا�سلة ال�سري ليح�سل على املزيد..
�سار م�سافات اأول واأول وفكر يف اأن يعود للملك مكتفيا ا و�سل اليه ..

لكنه تردد مرة اأخرى وقرر موا�سلة ال�سري ليح�سل على  املزيد واملزيد ..
.. يعد اأبدا ي�سري وي�سري و ظل ال�سا

فقد �سل ريقه ..
ويقال انه وقع �سريعا من جراء االنهاك ال�سديد ..

 ميتلك �سيا و ي�سعر باالكتفاء وال�سعادة ..
الأنه  يعرف حد الكــفاية اأو ) القناعة (.

لم املميز من التواري يى العع تو
11/1/1

11/11/1
11/1/11...

11/11/11............
 شي كل �هذا لي

خذ اآخر رقم من تاريخ ميالدك واجمعهم مع العمر الذي �ستبلغه هذا العام و �ستكون 
 النتيجه 111 للجميع

 هذا لي�ض كل �سيء
�سهر اكتوبر لهذا العام �سيحتوي على

5 ايام ال�سبت
5 ايام االأحد

ن5 ايام اال
وهذا ال يحد اال كل 823 عاما ..





الــــــــــــــــــــــورد

 





 يف م�شقف ال�شحن احل�شيني ال�شريف

تعلن �سعبة رعاية الطفولة التابعة لالمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة عن اجراء م�سابقة عنوانها ) ر�سالة اىل االمام املهدي ـ عجل اهلل تعاىل 
فرجه ال�سريف ـ ( م�سمونها لو اتيحت لك الفر�سة باأن تر�سل ر�سالة لالمام املهدي ) عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( فماذا تكتب له ؟

�سروط امل�سابقة :
توزيع  يوم  للمت�سابق  املدنية  االحوال  هوية  من  م�سورة  ن�سخة  جلب  وي�ستلزم  �سنة   )12( يتجاوز  ال  امل�سابقة  يف  وامل�ساركة  امل�سارك  عمر  يكون  ان   -1

اجلوائز.
2- ان ال تتجاوز كلمات الر�سالة 400 كلمة وميكن اال�ستعانة بامل�سادر واالهل واال�سدقاء.

3- �سيتم حتديد )50( جائزة للفائزين ح�سب قرار جلنة م�سكلة للغر�ض املذكور.
4- يقوم كل فائز بقراءة م�سمون الر�سالة امام احلا�سرين يوم توزيع اجلوائز من خالل االحتفال الذي �سيقام بتاريخ 15/�سهر رم�سان/1432هـ وهو 
يوم والدة االمام احل�سن املجتبى )عليه ال�سالم( وذلك يف ال�ساعة الثامنة والن�سف بعد االفطار على قاعة خامت االنبياء )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يف 

ال�سحن احل�سيني امل�سرف.
5- ت�سلم الر�سائل اىل ق�سم االعالم يف ال�سحن احل�سيني امل�سرف بعد و�سعها داخل ظرف ودرج اال�سم الكامل والعمر ورقم الهاتف او املوبايل وان اآخر 
"احل�سيني  موعد ال�ستالم هو يوم 28/ �سعبان/1432هـ و�سيتم ن�سر م�سمون الر�سالة الفائزة وا�سم املت�سابق و�سورته ومعلومات اخرى عنه يف جملة 

ال�سغري".

نتمنى من اعزائنا امل�شاركة الوا�شعة يف هذه امل�شابقة وبت�شجيع ذويهم االفا�شل وذلك 
توا�شاًل منا مع اإمام الع�شر والزمان ) عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف(


