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) 87 ( إال أن يرمحك ربك فريده عليك إن فضله كان عليك كبريا .
) 88 ( قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن يف البالغة وحس��ن النظم 
وجزال��ة املعنى ال يأتون بمثله وفيهم العرب��اء وأرباب البيان وأهل التحقيق ولو كان بعضهم 

لبعض ظهريا ولو تظاهروا عىل اإلتيان به .
 ) 89 ( ولق��د كررنا بوجوه خمتلفة زي��ادة يف التقرير والبيان للناس يف هذا القرآن من كل 
مثل يعني من كل معنى كاملثل يف غرابته ووقوعه موقعا يف األنفس فأبى أكثر الناس إال 

كفورا إال جحودا .
 ) 90 ( وقال��وا ل��ن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض عين��ا قالوه عنادا وجلاجا 
وتعنت��ا واقرتاح��ا بعد م��ا لزمتهم احلجة ببي��ان إعجاز القرآن وانض��امم غريه من 

املعجزات إليه .
) 91 ( أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا .

) 92 ( أو تسقط السامء كام زعمت علينا كسفا قطعا يعنون قوله تعاىل وإن يروا كسفا 
من الس��امء ساقطا يقولوا س��حاب مركوم أو تأيت باهلل واملالئكة قبيال كثريا أو مقابال أي 

وهم مقابلون لنا نشاهدهم ونعاينهم .
) 93 ( أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب وأصله الزينة أو ترقى يف السامء يف معارجها 
ولن نؤمن لرقيك لصعودك وحدك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه فيه تصديقك قل سبحان ريب 
تنزهي��ا هلل م��ن أن يتحكم عليه أحد ويأيت بام يقرتحه اجلهال وقرأ قال أي الرس��ول هل كنت إال 
برشا رس��وال كسائر الرسل وقد كانوا ال يأتون قومهم إال بام يظهره اهلل عليهم من اآليات عىل ما 
يالئ��م حال قومهم وليس أمر اآليات إيل إنام هو إىل اهلل وهو العامل باملصالح فال وجه لطلبكم إياها 

مني .
 ) 94 ( وم��ا من��ع الناس أن يؤمن��وا إذ جاءهم اهل��دى إال أن قالوا أبعث اهلل برشا رس��وال وما منعهم 

االيامن بعد ظهور احلق إال إنكارهم أن يرسل اهلل برشا .
) 95 ( قل جوابا لشبهتهم لو كان يف األرض مالئكة يمشون كام يميش بنو آدم مطمئنني ساكنني فيها لنزلنا 
عليهم من الس��امء ملكا رس��وال لتمكنهم من االجتامع به والتلقي عنه وأما األنس فعامتهم عامة عن إدراك 

امللك والتلقف منه فإن ذلك مرشوط بنوع من التناسب والتجانس وليس إال ملن يصلح للنبوة .
) 96 ( قل كفى باهلل شهيدا بيني وبينكم عىل إين رسول إليكم وإين قد قضيت ما عيل من التبليغ إنه كان بعباده 

خبريا بصريا بعلم أحواهلم الباطنة والظاهرة فيجازهيم عليه وفيه تسلية للرسول وهتديد للكفار .

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

ِنُّ َعىَل َأن  َتَمَعِت اإِلنُس َواجلجْ ئِِن اججْ َلُه َكاَن َعَليجَْك َكبرًِيا }اإلرساء/87{ ُقل لَّ بَِّك إِنَّ َفضجْ ن رَّ ًة مِّ َ إاِلَّ َرمحجْ
َنا  فجْ ��ٍض َظِهرًيا }اإلرساء/88{ َوَلَقدجْ َصَّ ُضُهمجْ لَِبعجْ ِلِه َوَلوجْ َكاَن َبعجْ ُتوَن بِِمثجْ آِن اَل َيأجْ ُقرجْ ��ِل َهَذا الجْ ُت��واجْ بِِمثجْ َيأجْ
ِمَن َلَك  ؤجْ َثُر النَّاِس إاِلَّ ُكُف��وًرا }اإلرساء/89{ َوَقاُلواجْ َلن نُّ آِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأكجْ ُقرجْ ��اِس يِف َه��َذا الجْ لِلنَّ
اَر  َ َر اأَلهنجْ ن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ ٌة مِّ ِض َينُبوًعا }اإلرساء/90{ َأوجْ َتُكوَن َلَك َجنَّ ُجَر َلَنا ِمَن اأَلرجْ َحتَّى َتفجْ
آَلئَِكِة َقبِياًل  ِ َواملجْ يِتَ بِاهللهّ ا َأوجْ َتأجْ َنا ِكَس��فً َت َعَليجْ ء َكاَم َزَعمجْ ��امَ َط السَّ ��قِ ِجرًيا }اإلرساء/91{ َأوجْ ُتسجْ ِخالهَلَا َتفجْ
َنا  َل َعَليجْ ِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ ؤجْ اَمء َوَلن نُّ َقى يِف السَّ ُرٍف َأوجْ َترجْ ن ُزخجْ }اإلرساء/92{ َأوجْ َيُكوَن َلَك َبيجٌْت مِّ
ِمُنواجْ إِذجْ  ُس��واًل }اإلرساء/93{ َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيؤجْ ا رَّ َرُؤُه ُقلجْ ُس��بجَْحاَن َريبِّ َهلجْ ُكنُت َإالَّ َبرَشً ِكَتاًبا نَّقجْ
ِض َمآلئَِكٌة  ��وجْ َكاَن يِف اأَلرجْ ُس��واًل }اإلرساء/94{ ُقل لَّ ا رَّ ُ َبرَشً ��َدى إاِلَّ َأن َقاُلواجْ َأَبَعَث اهللهّ ُ َجاءُه��ُم اهلجْ
يًدا َبيجْنِي  ِ َش��هِ ُس��واًل }اإلرساء/95{ ُقلجْ َكَفى بِاهللهّ ء َمَلًكا رَّ ��امَ َن السَّ َنا َعَليجِْهم مِّ لجْ َمئِنِّنَي َلَنزَّ ُش��وَن ُمطجْ َيمجْ

ُه َكاَن بِِعَباِدِه َخبرًِيا َبِصرًيا }اإلرساء/96{  َنُكمجْ إِنَّ َوَبيجْ



صفة التس��امح من الصفات التي تزيد من املحبة بني املس��لمني والتنازل ع��ن بعض احلقوق التي ال 
يرتتب عليها اثر س��لبي رشعي او دنيوي امر مس��تحب ، والتنازل يك��ون ضمن ما خيص املتنازل ال 
ان يتن��ازل عن اس��تحقاقات غريه لغريه بحج��ة املصاحلة ، ولكن يمكن له ان يامرس دور الوس��اطة 
يف العفو والتس��امح فهنالك حقوق ثمنها ارواح املس��لمني فهذه احلقوق من حق ذوي الذين فقدوا 

احبتهم لسبب غري رشعي. 
فالتس��امح ب��رشوط والعفو املرشوط مع اختزال الرشوط ان امكن وبإط��ار رشعي فانه يقودنا اىل بر 
االمان ومعاجلة جراحنا لنبني مستقبال زاهرا البنائنا بعيدا عن االزمات والرصاعات وفكرة االنتقام 

التي ال تؤدي اىل نتيجة سوى خسارة االرواح والركود يف مستنقع العداوات والطائفية.
وهنالك من يعتقد احلق الذي فقد يسقط وال جيوز ان يطالب به اصحابه ملرور فرتة زمنية معينة فمثل 
هذا غري صحيح فاحلق ال يس��قط بالتقادم واسرتجاعه قد يكون بأمر العبد وفق االصول الرشعية او 

بأمر إهلي يف الدنيا او يف االخرة او  يف كليهام فان احلكمة االهلية هي العدل االهلي للجميع  .

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حّقان مهّمان

a

* وأما حق ذي املعروف عليك فأن تش��كره وتذكر معروفه وتنرش به املقالة احلس��نة وختلص له الدعاء 
فيام بينك وبني اهلل سبحانك فانك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته رسا وعالنية ثم إن أمكنك مكافأته 

بالفعل كافأته وإال كنت مرصدا له موطنا نفسك عليها. 
* وأم��ا حق املؤذن فأن تعلم أنه مذكرك بربك وداعيك إىل حظك وأفضل أعوانك عىل قضاء 

الفريضة التي افرتضها اهلل عليك فتش��كره عىل ذلك ش��كرك للمحس��ن إليك وإن كنت يف 
بيتك متهام لذلك مل تكن هلل يف أمره متهام، وعلمت أنه نعمة من اهلل عليك ال ش��ك فيها 

فأحسن صحبة نعمة اهلل بحمد اهلل عليها عىل كل حال. وال قوة إال باهلل. 

الحقُُّ ال يسقُط بالتقاُدِم

االفتتاحية



حّقان مهّمان



يكونوَن  قد  المنافقوَن  الصافي:  السيُد 
العدوِّ  من  المؤمنيَن  على  ض��ررًا  أش��دَّ 
لكن   أُمره معلوٌم ومكشوٌف  العدو  ألنَّ 

هؤالِء المنافقوَن ُيظهروَن ويُبطنوَن 

إخ�����ويت أخ������وايت اع���رض 
ب��خ��دم��ت��ك��م ب��ع��ض األم���ور 
اآلي��ات  بعض  من  املستفادة 
أن  أحب  ذلك  قبل  الرشيفة، 
من  الكثري  يف  التأمل  اىل   ه  انوهّ
ل��ه عالقة  ال��رشي��ف��ة  اآلي���ات 
ببعض الطريقة آو املنهج الذي 
يف  كان  س��واء  البعض  يتخذه 
جانب سلبي آو كان يف جانب 

آخر اجيايب.
يدعي  ما  كثريًا  اإلنسان  طبعًا 
أشياء،  لنفسه  وينسب  ويقول 
أو  البالء  يف  ��ص  حُمهّ إذا  لكن 
ه��ذه  ق  ُت��ص��دهّ إن  أري���د  إذا 
له  يكون  الواقع  مع  األفعال 
أيضا  والتاريخ  آخ��ر،  وض��ع 
ح��االت  ه��ن��اك  إن  لنا  ي��ذك��ر 
استفاد  ال��ذي  يكن  ومل  كثرية 
بذل  أن  بعد  معينة  نتيجة  من 

حقيقيًا   ً بذال  اآلخ��رون  فيها 
جيد  بشكل  النتائج  وج��اءت 
هذه  ليكسب  هو  جاء  واجيايب 
أي  له  يكون  أن  بال  النتيجة 
هذه  يف  وفاعل  حقيقي  دور 
قد  كان  العكس  بل  املحصلة 

يكون موقف سلبيا..
س���أع���رض ب��ع��ض اآلي����ات 
عن  تتحدث  التي   الرشيفة 
املقاتلة  قضية  وهي  فتنة  قضية 
تكون  وكيف  احلرب(  )قضية 
هناك جهة حتاول أن تثبهّط ويف 
عىل  جهة  هناك  تكون  املقابل 
تتأثر  وال  أم��ره��ا  م��ن  بصرية 
التثبيط  طبعًا  التثبيط،  هب��ذا 
أو  اف��رتاء  أو  ك��ذب  نحو  عىل 
عىل نحو إشاعات مغرضة أو 
اجل  من  م��ال  ب��ذل  نحو  عىل 
أن ينترص الباطل وأمثال ذلك, 

هذه األشياء تبدأ وهلا مصاديق 
واسعة..

ي��ك��ون عىل  م��ن  امل��ق��اب��ل  ويف 
أن  وحي��اول  أم��ره  من  بصرية 
 ً تعامال  األم��ور  هبذه  يتعامل 
واٍع  إنسان  تعامل  موضوعيًا، 
اىل  ملتفت  وإن��س��ان  م���درك 
طبعًا  جيد..  بشكل  وظيفته 
انا ال استعرض مجيع اآليات، 
وإنام سآخذ نموذجًا بسيطًا من 
سورة آل عمران: تتحدث عن 
حالة االقتتال واملشاكل وهناك 
من  وهناك  العافية  يطلب  من 
أن  حياول  من  وهناك  يشكك 
ما  االنتصار  عجلة  يف  يضع 
اآليات  تعرض هذه   .. يمكن 
بشكل واضح األسلوب الذي 
احلالة  وه��ذه  البعض  يامرسه 

مستمرة أمِس واليوم وغدًا.

هَلُمجْ  َق��اَل  ِذيَن  )الَّ  : تعاىل  قال 
ُعوا  مَجَ َق��دجْ  النَّاَس  إِنَّ  النَّاُس 
إِياَمنًا  َفَزاَدُهمجْ  ُهمجْ  َشوجْ َفاخجْ َلُكمجْ 
َوِكيُل  َم الجْ ُ َونِعجْ ُبَنا اهللَّ َوَقاُلوا َحسجْ
)173( – سورة آل ِعمران- .

ناس  هناك  التاريخ  مر  عىل 
جبناء وهذا اجلبان ال يقول انا 
انا شجاع،  يقول  قد  بل  جبان 
ولكنه يتمتع هبذه الرذيلة وهو 
اجُلبن  واجُلبن رذيلة والحظوا 
أخواين أن اخلوف خيتلف عن 
اجُل��ب��ن يشء واخل��وف  اجُل��ب��ن 
يشء آخر ليست رذيلة اخلوف 
غ��ري��زة ك��اجل��وع وال��ع��ط��ش 
الشجاعة  مقابل  اجُل��ب��ن   ..
والشجاعة واجُلبن هذه فضيلة 
ليس  الكالم   .. رذيلة  وه��ذه 
عىل  يمر  فاخلوف  اخل��وف  يف 
منقصة  فيه  ليس  اهلل  أول��ي��اء 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة 
الثانية  ُخطبته  ف��ي  المقدسة  ك��رب��اء  ف��ي 
الصحن  أقيمت في  والتي  الُجمعة  من صاة 
األول/  رب��ي��ع   /  23 ف��ي  ال��ش��ري��ف  الحسيني 
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يريد  القرآن   .. اجلبن  عكس 
أن يعطي صورة لبعض هؤالء 
الناس  ه��ؤالء  ب��دأ  اجلبناء.. 
جيبهّنوهنم  احل���رب  ح��ال��ة  يف 
وُيضعفون مهتهم وحياولون أن 
عندهم  اخلذالن  حالة  جيعلوا 
يف  األساليب  مجيع  ويامرسوا 
ِذيَن َقاَل  سبيل أن ال يقاتلوا )الَّ
ُعوا  مجْ النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقدجْ مَجَ هَلُ

) َلُكمجْ
هتيأ  ق��د  ال��ع��دو  يعني  مج��ع��وا 
وجاء  وتسلح  ومت��رتس  لكم 
أشداء  بمقاتلني  وجاء  بخرباء 
واقعة  يف  حدثت  ك��ام  وه��ذه 
أوله  بجيٍش  )سآتيك  الطف 
الشام(  يف  وهنايته  الكوفة  يف 

كذب ودعاية.
ف������امذا ي���ري���د ه������ؤالء م��ن 
تعاىل  ق���ال   ، ال��ك��ل��م��ة  ه���ذه 
منهم  خافوا  أي   ) ُهمجْ َشوجْ )َفاخجْ
واخرجوا  اهنزموا  وبالنتيجة 
واه���رب���وا، ه���ؤالء ي��ري��دون 
ه��ؤالء  ول��ذل��ك  املعنى  ه��ذا 
اشد  يكونون  قد  املنافقني  من 
العدو  من  املؤمنني  عىل  رضرًا 
و  معلوم  أم���ره  ال��ع��دو  ألن 
مكشوف لكن هؤالء املنافقون 
يأتون  فهم  ويبطنون  يظهرون 
بعنوان النصيحة تارة ويقولون 
وانسحبوا  اهنزموا  للمقاتلني 
وحافظوا عىل حياتكم فهؤالء 
ق��د مج��ع��وا ل��ك��م.. واألم���ر 
اجلبان  هذا  وإنام  كذلك  ليس 
 .. جبناء  كلها  الناس  يتصور 
كل  حيسب  واقعًا  اجلبان  هذا 
الكريم  القرآن   .. صيحة عليه 
األبطال  ص��ورة  يعكس  ب��دأ 

املؤمن الذي عنده بصرية ماذا 
يفعل.

حربًا  يشنون  ه��ؤالء  الح��ظ 
الحظوا  ه��ؤالء  ع��ىل  دعائية 
يقول  م���اذا  الكريم  ال��ق��رآن 
)َفَزاَدُهمجْ إِياَمنًا( هم يعلمون أن 
هذا الطريق طريق حق عندهم  
أكثر  أنفسهم  وثبتوا  وتقووا 
وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل 
مل  نحن  اهلل  عىل  توكلنا  نحن 
– إن ظهر املؤمن  نأت وحدنا 
معنا  م��ك��ش��وف- ألن��ن��ا  غ��ري 
نِعم  تعاىل  اهلل  عليه  نتوكل  من 
فهو  عليه  توكلنا  نحن  الوكيل 
حسبنا وهو وكيلنا. نحن قاتلنا 
واملقدسات  الدين  اج��ل  من 
انتم   .. وال��وط��ن  وال��ع��رض 
تتصورون أننا وحدنا لكننا اهلل 

تعاىل معنا.
نذكر  أن  نريد  ال  نحن  طبعًا 
صورا ملا قبل ألف سنة أو أكثر 
وإنام ممكن أن نذكر صور اآلن 
التي  ية  وهذه املشاهدات احلسهّ
مع  أبطال  مع  اليوم  نعيشها 
عوائل  مع  شيوخ  مع  شباب 
استشعروا  ام  كلهّ بأبنائها  تدفع 
زادت  ك��ل��ام  أك��ث��ر  خ���ط���رًا 
القرآن  وه��ذا  أكثر  عزيمتهم 
اإلخ��وة  وه���ؤالء  أيدينا  ب��ني 
ون هذه اآليات عمليًا..  يصدقهّ

.. وبشكل حسهّ
األع���داء  نسمع  اآلن  نحن 
هائلة  إم��ك��ان��ات  ع��ن��ده��م 
يف  لكن   .. وتسليحيًا  إعالميا 
املقابل انا ال اهتم هلذا انا أرى 
القوية  الشبابية  الطاقات  هذه 
.. لذلك إخواين من باب حق 

هؤالء اإلخوة علينا ..أرى أن 
أحتدث يف هاتني النقطتني:

إننا  ه��ؤالء  يستشعر  أن  الب��د 
ايضًا معهم بكل ما تعني هذه 
إعالميا  وماديًا  معنويًا  الكلمة 
املعاناة  هبذه  التحسس  وايضًا 
جيد  يشء  أي  اع��م��ل��وا   ..
وليشعر  هلم..  ثوابه  وأرسلوا 
معهم  اهلل  بأن  اإلخ��وة  هؤالء 
ايضًا  البد  معهم  اهلل  كان  إذا 
نحن أن نسعى أن نكون معهم 
أن  البد  يشء  كل  يف  والدعم 
يوجه هلم، وايضًا هناك دعم يف 
حاالت أخرى كمسألة الطبابة 
وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن اجل��رح��ى 
الواجب  املستلزمات  وتأمني 
علينا أن نؤمنها حفاظًا عليهم 
عندما  واهلل  أبطال..  فهؤالء 
مت��ر ح���االت ب��ع��ض األخ���وة 
واإلنسان ال يملك حقيقة إزاء 
يتأمل يدعو اهلل  هكذا مواقف 
باألسطورة  أشبه  فحقيقة  هلم، 
الزمن  هذا  يف  اآلن  نكن  مل  لو 
هؤالء  وبسالة  شجاعة  ونرى 
إن  لقلنا  إلينا  وُنقلت  األبطال 

هذا نوع من املبالغة . 
تراه  ونتحسس  نعيشها  لكننا 
جتد  عامًا   16 الزهور  عمر  يف 
هذه  تأتيه  والقوة  البسالة  هذه 
الدبابة  أو  املفخخة  السيارة 
هلا  رسيعًا  ويذهب  املفخخة 
الغطاء  ويفتح  الدبابة  قمة  اىل 
ويقتل من فيها وينهزم.. لكن 
إلينا عن  نقل  لو  االندفاع  هذا 
سنة   100 قبل   ً مثال  زم��ن 
..لكن هذا  مبالغة  لنقول هذه 
م��ن حقهم  أل��ي��س  االن��دف��اع 

الذين  هؤالء  الحظوا  علينا.. 
بشكل  التاريخ  قرأوا  يقاتلون 
جيد واستوعبوا الفتوى بشكل 
جيد وهم قد حددوا مصريهم 
الذي  املشكلة  املصري..  ونِعم 
انه  مل يفهم اىل اآلن وال اعتقد 

سيفهم.
َمٍة  ثم قال تعاىل : )َفانجَْقَلُبوا بِنِعجْ
ُهمجْ  َسسجْ َيمجْ مَلجْ  ٍل  َوَفضجْ  ِ اهللَّ ِمنجْ 
 ُ َواهللَّ  ِ َواَن اهللَّ َبُعوا ِرضجْ َواتَّ ُسوٌء 
 –  )174( َعِظيٍم  ٍل  َفضجْ ُذو 
اتبعوا   . ع��م��ران-  آل  س��ورة 
اهلل  أن  بمعنى  اهلل  رض���وان 
عظيم  فضل  ذو  واهلل  ي��رىض 
وهل  سيجزي  ال���ذي  وه��و 
ثم  تعاىل.  اهلل  ج��زاء  سندرك 
��امَ  )إِنَّ  : الرشيفة  اآلي��ة  تقول 
لَِياَءُه  َأوجْ ُف  وِّ خُيَ يجَْطاُن  الشَّ َذلُِكمجْ 
��اُف��وُه��مجْ َوَخ��اُف��ويِن إِنجْ  َف��ال خَتَ
ِمننَِي )175(. فهؤالء  ُمؤجْ ُتمجْ  ُكنجْ
املقاتلون  األع���زاء  األب��ط��ال 
الذين  ه��ؤالء  النجباء  ه��ؤالء 
الوطني  احل��س  هب��ذا  متتعوا 
رشفنا  ه��م  ه���ؤالء  احلقيقي 
هم  ه��ؤالء  وب��ق��اؤن��ا  وعزتنا 
هبا  نفتخر  ال��ت��ي  ال��ت��ي��ج��ان 
ق ارض  هؤالء هم إكليل يطوهّ

العراق.. 
هلم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
ولكم النرص والعزة وان حيفظ 
أوطاهنم  يف  اجلميع  تعاىل  اهلل 
أن  دعوانا  وآخ��ر  وعوائلهم 
وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآل��ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

7
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



الذنب  منه  اإلنسان يصدر  انهّ 
وهذه الذنوب ترتاوح، فحتى 
إذا غفلوا عن ذكر اهلل  املتقون 
وكام  الغفلة  هذه  تعترب  تعاىل 
الكل  وبالنتيجة  ذنبًا،  يروهنا 
من  بحالة  حيس  بأنه  يشرتك 

االفتقار إىل اهلل تعاىل.
الشارع  أن  نوهنا  أن  وسبق 
مع  يتعامل  ما  ع��ادة  املقدس 
امل��ريب  تعامل  األش��ي��اء  ه��ذه 
يرسع  ال  تعاىل  اهلل  أن  بمعنى 
إىل العقوبة، اهلل تعاىل بمقتىض 
رمحته وكذلك األنبياء واألئمة 
ال  السالم(  )عليهم  األطهار 

الوسيلة  هي  العقوبة  جيعلون 
اإلص��الح  مسألة  يف  األوىل 
ال  مورد  يف  تأيت  العقوبة  وإنام 
يشء  هناك  يكون  أن  يمكن 
اإلنسان  ول��ذا  عنها،  ب��دي��اًل 
بعض  ويف  النصيحة  له  توجه 
اىل  جاء  شخصًا  أن  الروايات 
النبي أو أمري املؤمنني واعرتف 
فعاًل  ف��ع��ل  أن���ه  ن��ف��س��ه  ع��ىل 
أمري  أو  النبي  فبدأ  فاحشًا، 
املؤمنني يشككه بذلك )لعلهّك 
(، وقطعًا هذه الطريقة  مل تفعلجْ
عنه،  العقوبة  درء  ب��اب  من 
فاهلل تعاىل يؤدبنا واإلنسان إذا 

وسائله  له  فاهلل  وأذنب  أخطأ 
هذا  مع  التعامل  يف  اخلاصة 
بحاجة  املذنب  وهذا  املذنب، 
اخلاصة  الوسائل  يعرف  ألن 
فاهلل  تعاىل،  اهلل  إىل  للرجوع 
بعض  ويف  بوسائله،  أع��ل��م 
عامة  عناوين  يبني  احل��االت 
حيدث  ماذا  جهنم(،  )ج��زاؤه 
ال��ع��ذاب،  وكيفية  جهنم  يف 
تبنيهّ  الكريمة  اآلي��ات  بعض 
لنا،  تبني  ال  وبعضها  ذل��ك 
التائب أو املذنب أيضًا  ولكن 
طريق  هذا  أن  بأساليب  ه  ُيوجهّ
التوبة، اإلنسان البد أن يشعر 

املقدس  وال��ش��ارع  ب��األم��ل، 
يشعرنا  أن  عىل  عودنا  ايضًا 
ب��األم��ل، وال��ع��الق��ة م��ا بني 
برمحة  األم��ل  بني  وما  املذنب 
لكن  وثيقة؛  عالقة  تعاىل  اهلل 
حالة  إىل  األم��ل  يصل  أن  ال 
جادة  عن  واالبتعاد  التواين 
احلق، والعياذ باهلل قد اإلنسان 
يدخل يف معصية أخرى وهي 
تعاىل،  اهلل  مكر  م��ن  األم���ن 
ك��ان حتى ال  األم���ل  ول��ك��ن 
من  باالحباط  اإلنسان  يشعر 
اهلل  ولذلك  الذنب  ارتكابه 
تعاىل حيب التوابني، بل سيأتينا 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف بالصحن احلسيني الرشيف، بتاريخ 23 / ربيع األول/ 1438هـ املوافق 2016/12/23م

وقد  التوبة  عن  دعائه  وفي  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  في خدمة  كنا 
سياحة  وكانت  المبارك،  الدعاء  هذا  من  األخيرة  للفقرات  الوصول  على  شارفنا 
عملية  من  النفيسة  المجموعة  بهذه  السالم(  )عليه  اإلمام  يرفدنا  أن  جميلة 

التوّجه إلى اهلل )تبارك وتعالى(. 
مفهوم الدعاء وحقيقته
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التواب ويأيت  أن اهلل تعاىل هو 
هذه  ولذلك  ال��ت��واب  معنى 
العالقة ما بني املذنب والتائب 
فهو  املذنب،  نفس  هو  الذي 
يذنب يف حالة ثم يتدارك نفسه 
والعالقة  تائب،  إىل  فيتحول 
اهلل  ب��رمح��ة  األم���ل  وب��ني  بينه 
تعاىل عالقة وثيقة جدًا، والبد 
حياول  ولذلك  تنفصل،  ال  أن 
بني  م��ا  يدخل  أن  الشيطان 
قبول  بني  وم��ا  املذنب  العبد 
يتوب، ألنه  أن  أراد  إذا  التوبة 
للشيطان  مصلحة  توجد  ال 
قد  وبالعكس  العبد،  تاب  إذا 
يعترب الشيطان أن هذا صيٌد قد 
يصيده  أن  منه، وحاول  خرج 
املعصية  ل��ه  ل  ف��س��وهّ بالذنب 
وزيهّنها له وأوقعه بالذنب، فإذا 
يتوب،  أن  املذنب  هذا  حاول 
وخيرج  الشباك  هذه  يقص  أو 
الشيطان  منها، ولذلك حياول 
هذا  جيعل  أن  حلظة  آخ��ر  إىل 
نالحظ  ولذا  له،  تابعًا  الطريد 
وجدانيًا  صاع��ًا  هنالك  أن 
يشعر به اإلنسان، كلام همَّ إىل 
حتاول  ن��وازع  فهنالك  التوبة 
أن متسكه وجتعله يرجع إىل ما 
كان عليه وهذه عملية اجلذب 
اجلذب  هذا  مقاومة  وعملية 
صاع  يف  اإلن���س���ان  فيبقى 
من  ينال  أن  من  يتمكن  حتى 
الشيطان وأن ال يقع برشاكه. 

ولذا أخويت فإن التوبة بعنواهنا 
اهلل  إىل  ال��رج��وع  ه��و  ال��ع��ام 
صحية  ح��ال��ة  وه���ي  ت��ع��اىل، 
عبارة عن التمسك باهلل تعاىل، 
اإلنسان  يكون  أن  البد  ولذا 
يدع  ال  حتى  ت��وب��ة  ح��ال��ة  يف 
له،  يدخل  أن  للشيطان  جمااًل 
ولذا فهذا الدعاء الرشيف قد 
العلامء،  من  الكثري  به  أوىص 
وعىل اإلنسان أن يتأمل كلامته 
ن نفسه  جيدًا وحياول أن حيصهّ
السجاد  واإلم��ام  خالله،  من 
يكرر  ما  عادًة  السالم(  )عليه 

التوبة(  )عملية  العملية  هذه 
تعاىل  اهلل  إىل  الرجوع  وعملية 
والوثوق برمحته، فيقول )عليه 
َت  َأَمرجْ َفَكاَم  ُهمَّ  )اللَّ السالم(: 
َقُبوَل  الجْ ��َت  َوَض��ِم��نجْ َب��ِة  ��وجْ بِ��ال��تَّ
َت  َع�اِء َوَوَعدجْ َوَحَثثجَْت َعىَل الدُّ
ِد َوآلِِه  مَّ اإلَجاَبَة، َفَصلِّ َعىَل حُمَ
ني  ِجعجْ َترجْ َواَل  َبتِي  َتوجْ ��َب��لجْ  َواقجْ
إنََّك  تِك  َ َرمحجْ منجْ  الَغيَبِة  َمرَجَع 

نِبنَِي(. ُذجْ اُب َعىَل املجْ َأنجَْت التَّوَّ
حالة  األح��ب��ة  أهي��ا  احل��ثهّ  إن 
فيه  الدعاء  ألن  الرتغيب،  من 
هلا  يلتفت  ال  وقد  مجة،  فوائد 

ولذا  بنفسه،  خال  لو  اإلنسان 
ومنبهّه،  ز  حمفهّ إىل  بحاجة  فهو 
وجهة تلفته إىل عظيم الفوائد، 
كام متعارف عندنا عندما نغفل 
أن  نستطيع  ف��ال  أش��ي��اء  ع��ن 
تأتينا  لكن  بأنفسنا،  ندركها 
هذه  فينا  ز  وحتفهّ وتنبهّه  جهة 
والدعاء  الفعل،  هلذا  الرغبة 
يتحىل  التي  املفاهيم  أجلِّ  من 
نالحظ  ولذلك  امل��ؤم��ن،  هبا 
آيات  نتصفح  عندما  األنبياء 
كانت  حياهتم  أن  نجد  القرآن 
تعاىل،  اهلل  إىل  بالدعاء  مفعمة 

لطلب  ال��دع��اء  ك���ان  س���واء 
هو  ك��ام  ال��ن��اس  إىل  اهل��داي��ة 
إذا  الدعاء  أو  هذا،  يف  األول 
رت قلوهبم  استحكمت وحتجهّ
السالم(  )عليه  ن��وح  يف  ك��ام 
وتعاىل(  )ت��ب��ارك  اهلل  فيدعو 
الدعاء  هذا  ولذلك  عليهم، 
املميزة  والعالمة  الثيمة  من 

عند اإلنسان املؤمن.
وهنا  اإلنسان،  يدعو  ما  دائام 
نتحدث عن الدعاء الذي أمر 
ص��ورة  وليس  ب��ه،  تعاىل  اهلل 
ة،  مهمهّ قضية  وه��ذه  الدعاء، 

فنحن ألنسنا باملاديات وكثريا 
ما نغفل فندعو اهلل ولكن هذا 
عن  ع��ب��ارة  سيكون  ال��دع��اء 
مع  نتعامل  ال  قد  لسان  لقلقة 
الدعاء الذي يريده اهلل، كام يف 
يقرؤه  فبعضنا  القرآن،  قراءة 
الكريمة  اآلي��ات  عىل  ويمر 
أو  خاطئة  بطريقة  ويقرؤها 
غري ملتفت، وكأنه يركض يف 
اهلل،  إىل  ه  متوجهّ غري  القراءة، 
وواحد آخر يقرأ القرآن بتأمل 
ويفكر  ليديرها  فيها  ويبقى 
معناها  ع��ن  وي��ب��ح��ث  فيها 
تفسري  من  ج��اء  ما  إىل  وي��أيت 
البيت  أه��ل  ط��ري��ق  ع��ن  هل��ا 
يف  ويتأمل  السالم(،  )عليهم 
غري  األول  وطبعًا  اآلية،  هذه 
للقرآن  ق��ارئ  )ف��ربهّ  الثاين، 
احلديث  يف  ورد  ك��ام  يلعنه( 
أن  املقصود  وهنا  الرشيف، 
القارئ هلذه الكلامت هلا معاٍن 
وهنا  نعرفها،  أن  جيب  خاصة 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  يقول 
الدعاء،  السالم( وحثثت عىل 
َبُأ بُِكمجْ َريبِّ  وكام جاء )ُقلجْ َما َيعجْ
هنا  فالقيمة   ،) ُدَع��اُؤُك��مجْ اَل  َل��وجْ
الدعاء  وه��ذا  ال��دع��اء،  قيمة 
الذي حثهّ اهلل تعاىل أن ندعوه 
الكريمة  ال��ن��ك��ات  ه���ذه  يف 
اإلنسان  وعالقة  والكثرية، 
بقضية  تتجسد  ت��ع��اىل  ب��اهلل 

الدعاء.

المقدس  والشارع  باألمل،  يشعر  أن  البد  اإلنسان   
ايضًا عودنا على أن يشعرنا باألمل، والعالقة ما بين 
المذنب وما بين األمل برحمة اهلل تعالى عالقة وثيقة؛ 
لكن ال أن يصل األمل إلى حالة التواني واالبتعاد عن 

جادة الحق، والعياذ باهلل..
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

اال

* رئيس اللجنة االقتصادية في مجلس كربالء: الشركة العامة لتجارة 
الحبوب أصرت على توزيع الرز الفاسد!!.

بتجهيز  وتتعهد  التموينية.  البطاقة  ملف  باستالم  تطالب  كربالء   *
المواطن )12( مفردة ضمن البطاقة.

* المفوضية ترجح اجراء انتخابات مجالس المحافظات في ايلول 2017.

* ازدياد حاالت تشويه شوارع كربالء وسط صمت حكومي.

* وزير العمل : نصف المسجلين بالرعاية اإلجتماعية غير مستحقين !.

* منظمة دولية إنسانية توزع النفط األبيض على العوائل النازحة في كربالء.

* أطّباء بال أجور.. مشروٌع تطبيبّي وعالجّي مجاني ُيطلقه مستشفى الكفيل في المناطق والقرى النائية.

* القاء )4 ( ماليين رسالة دعم في سماء الموصل كتبها عراقيون من كل انحاء البالد.

* زراعة )خمسة( ماليين شتلة بطريق سيد الشهداء الممتد من منفذ زرباطية باتجاه قضاء الكوت.

م مساعدات انسانية  لواء الطفوف يقدِّ
للعوائل النازحة جنوب الموصل

ف على القرى التي حررها لواء علي االكبر »عليه  تعرَّ
السالم« خالل الصفحة الخامسة غرب الموصل

بتقديم  املقدسة   احلسينية  للعتبة  التابع  الطفوف  ل��واء  ق��اَم 
مساعدات انسانية للعوائل النازحة من داعش جنوب املوصل.

وقال آمر اللواء قاسم مصلح ان »دورنا ال يقترص عىل اجلانب 
املرجعية  به  حتثنا  ما  وهذا  انساين  جانب  لدينا  بل  العسكري 
اتضح هلم من هو  قد  املوصل  »اهل  ان  العليا«، مضيفًا  الدينية 
هلم  نقلت  ما  عكس  معهم  احلسنة  املعاملة  بعد  الشعبي  احلشد 

داعش«.

حررت قوات لواء عيل االكرب )عليه السالم ( التابع للعتبة احلسينية 
عمليات  من  اخلامسة  الصفحة  خالل  القرى  من  عددا  املقدسة  

احلشد الشعبي يف املحور الغريب للموصل.
وقال مراسل وكالة نحن اخلرب: ان قوات لواء عيل االكرب حررت 
يف هذه الصفحة العديد من القرى ومن امهها قرى هزيمة الرشقة ، 
تل عبطة ، ياسني احللبوص، قرية تل صالح ، زيد املعيب ، اشواه ، 

محود عبد العزيز ، بوته الرشقية ، اجلانب الرشقي لتل ميدان قويل.
واضاف :« تم تكبيد عناص تنظيم داعش االجرامي خسائر كبرية 

يف االرواح واملعدات خالل عملية حترير القرى.

10
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



متكن عدد من طلبة جامعة كربالء املقدسة وبجهودهم الذاتية وبمواد اولية 
بسيطة بصنع نامذج من طائرات مسرية عرضت ضمن نشاطات طلبة اجلامعة.

الطائرات  هذه  »أن  اىل  طائرات،  صانع  حسني،  أمري  أشار  االطار،  هذا  يف 
صنعناها بطريقة يدوية من عدة مواد، هناك جمموعة تصنع من الفلني وأخرى 

من اخلشب ونستخدم فيها االمور االلكرتونية كاملحركات أو البطاريات«.
عن  فضال  هلم  الالزم  الدعم  بتوفري  املعنية  اجلهات  طالبوا  املصنعون  الطلبة 
طائرات  لتصنيع  احلكومية  اجلهات  مع  تعاوهنم  مبدين  االمنية،  املوافقات 

تصل اىل مسافات ابعد ملساعدة القوات االمنية.

الدكتور  املقدسة،  كربالء  مركز  قضاء  مقام  قائمهّ قال   
القرار )222 لسنة  ُمناقشة  املنكويش إنهّ »جلنة  حسني 
قامية يف املحافظة  1977( إجتمعت يف ديوان القائممهّ
بتحويل  اخلاص  القرار  وُمناقشة  لتدارس  برئاستنا 
األرايض الزراعية بكل أصنافها اىل قطع طابو وحسب 

التصميم األساس امُلصادق عليه.
»واضاف املنكويش انه تمهّ خالل اإلجتامع التأكيد عىل 
مديرية بلدية املحافظة بتزويد مديريتي الزراعة واملوارد 
عليها  املصادق  أو  ة  امُلعدهّ القطاعية  بالتصاميم  املائية 
بيئة )GIS( ملقاطعتها مع تصاميمهم، فضاًل  وضمن 
وأرقام  مواقع  حتديد  الزراعة  مديرية  عىل  التأكيد  عن 
ة بالتصاميم القطاعية وذلك  القطع واملقاطعات اخلاصهّ
واخل��روج  األرايض  ه��ذه  وأع��داد  مساحات  حلرص 

بدراسة عنها خدمة ألهايل املحافظة«.

* ازدياد حاالت تشويه شوارع كربالء وسط صمت حكومي.

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

ت على قرار شراء كاميرات حرارية مجلس محافظة كربالء يصوِّ

رة  طلبة جامعة كربالء يصنعون طائرات مسيَّ
للقوات االمنية

عقد اجتماع لدراسة تحويل أراضي البستنة إلى 
طابو في كربالء

صوت جملس حمافظة كربالء عىل قرار رشاء )3( كامريات حرارية سيتم نصبها يف قضاء عني التمر.
ثالث  رشاء  قرار  عىل  صوت  »املجلس  ان  اخلطايب:  جاسم  نصيف  املحافظة  جملس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
عني  قضاء  يف  نصبها  سيتم  والتي  االوسط  الفرات  عمليات  قيادة  قبل  من  املعد  الكشف  حسب  و  حرارية  كامريات 

التمر«.
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َسَبقْتني إليك
ها هي قدماي حتثان 

امل�سري وكما يف كل عام، 
نحو طريق الع�سق 

ال�سرمدي ، فحفظت 
�سحبتي ال�سواك 

ال�سحراء، ورفقتي 
ل�سذى م�ساعل النار التي 

تعبق برائحة املوت 
الذي ير�سم طريقه عرب 

نخيالت اأهتزت حتى 
عجافها لت�سري لنا باأن 

طريق املجد من ها هنا 
.فهو م�سباح هدى ومنار 

للتائهني .
رح��ت اس��ل��ك ال����وادي ال��ذي 
بحمر  وان��اج��ي  ب���ورك ح��ول��ه 
بالعراء  حسني  )ه���ذا  مقلتي 
صدر  الط��ام   ) االعضاء  مقطع 
رافعا اسمه شعارا خالدا  العزاء 
بنظرات  العليا  القبة  ...فرمقت 
توسيل وأمل مصايب .)خذين اليك 
الجتمع  ات��وق  ..ف��أن��ا  سيدي 
بفنائك  حلت  التي  ب���االرواح 
ارسيت  اف��راد  من  وثامنية  ...ايب 
التحقوا بركب الشهادة يف املقابر 
يزيد  بيعة  راف��ض��ني  اجل��امع��ي��ة  
استغاثة  ن��داء  ملبني  عرصهم 

امامهم (
السنني  ت��رصم��ت  م��ا  رسع���ان 
ارض  عىل  جديد  فجر  وانبثق 
ان���ا فلم  ه���ذا ال��وط��ن ..ام����ا 

يفتئأخافقي المنية شائق يتمنى .
للجهاد  الفتوى  انطالق  فبعد 
امل���ق���دس، ت���وال���ت خ��ط��وايت 
اال  التسجيل   مقر  اىل  املرسعة 
املسافات  يسابق  كان  قلبي  ان 
)ال��س��اب��ق��ون  ب���رشف  ليحظى 

السابقون (...
حتى  ط��وي��ل  وق���ت  ي��م��ض  مل 
اس��امء  حتمل  ال��ق��وائ��م  اعلنت 
..اخ��ربت  املتطوعني  وام��اك��ن 
حينها ان اسمي ضمن قوة محاية 
منتسب  لكوين  الساموة  مدينة 
ال��ورك��اء يف  اع��ىل م��الك حمكمة 

الرميثة ..
؟؟(...اخ��ربت  يشء  كل  )أهذا 
اىل عملك  ترجع  ان  نعم عليك 

االن ..
مقر  اىل  اذهب  مل  الثاين  اليوم  يف 
عميل يف املحكمة ، النني عزمت 
،وضعت  لييل  بيهّته  قد  امر  عىل 
واوصيت  كتفي  عىل  سالحي 
ارجع  مل  ان��ا  )ان  اوالدي  اك��رب 
يب  ....ف��احل��ق  م��ا  يوما  اليكم 
أوىل  نحن  الذي  الطريق  لتكمل 

بحمل ِسفره (
من  يوما  عرش  ثالثة  .انقضت 
شهر حمرم وعىل الرغم من البعد 
الشهداء  سيد  خدمة  عن  املكاين 
اال   ) الرضا  االم��ام  )موكب  يف 
سيد  من  بقريب  اشعر  كنت  انني 
وان  العشرية  وقمر  الشهداء 

الفينة  بني  احلنني  حيملني  ك��ان 
،اال  العزاء  ملواكب  واالخ��رى 
يف  باندفاع  يتحرك  جسدي  ان 
دموعي  لرتسم  املعركة  ارض  
بني  املبضع  اجلسد  م��واراة  قصة 

النواويس وكربالء ..
املرة  هذه  ختطان  قدماي  كانت 
عىل ارض )قرية املحاسنة( تطهر 
بساتينها والدماء تغيل يف العروق 
االرض  ع��ىل  بالغرية  وتطفح 
والعرض الذي خدش بمخالب 

غدر اموية .
احد  فشاهدنا   يمينا  انعطفنا 
االب��واب  خائر  وهو  البيوت 
ذئ��اب��ا  ث��م��ة  ان  .خي��ربن��ا ع��ن 
الكت  و  كرامته  هنشت  ق��د 

حماسنه.
وان��ا  س��اع��ة  نصف  انقضت 
اعرف  ال  ظالمات  يف  ابحر 
احرك  ان  ..فحاولت  جُليتها 
املرتاكمة  باثقاله  ضغط  ساكنا 
ي��دي  ...ان��ت��اب��ن��ي خ���در يف  
كفي   ...ف���م���ددت  ال��ي��رسى 
اليمنى عىل اعىل كتفي االيرس 
..لعلني استخرج يدي لكنني 
..يف  ...)ح��س��ن��ا  اج��ده��ا  مل 
بكفي  (...م���ررت  اهلل  سبيل 
اليمنى عىل ساقي فلم اجدها 

..)حسنا ..يف سبيل اهلل (..
اين انا هل يف االرض ام السامء 
كربالء  بركب  ألتحقت  ..هل 

..ام مازلت انتظر وامنيهّ النفس 
بلقاء  ..رحت اهلج بنداء : 

العجائب         مظهر  عليا  )ن���اد 
جتده عونا لك يف النوائب 

ك����ل ه����م وغ������م س��ي��ن��ج��يل             
بواليتك يا عيل يا عيل (

تقطف  ناعمة  بيد  فأحسست   
وتزيح  وامانا  عطفا  وجهي  عىل 
اهلواء  جمرى  عن  الرتاب  ذرات 
ال���ذي ع��ب��ق ب��أري��ج ال��ك��اف��ور 
من  املتقطع  بصويت  ...مهست 

انت ؟؟فلم أردف بجواب .

االء طاهر/ مركز الحوراء زينب
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الوظائف  أو  الرشعية  األحكام  احلجج عىل  َمَلكة حتصيل  هو:  الفقهي  االصطالح  االجتهاد يف 
العملية رشعية أو عقلية.

إذا عرفنا هذا نقول: إن مما ال يقبل االنكار أن بقاء الدين يف كال حقليه العقائدي والترشيعي إنام 
هو نتيجة اجلهود املبذولة يف سبيل صقل العقيدة وتنمية الرشيعة فلو كان املسلمون يقترصون عىل 
أخذ ما وصل إليهم عن طريق الوحي من دون تكرير وتقرير أو تدبهّر وإمعان وبحث ونقاش لزال 

الدين واندرس ومل يبَق منه خرب وال أثر.
د وتكسب اجتاهاهتا  د باقر الصدر )قدس  رسه(: »إن حركة االجتهاد تتحدهّ يقول السيد الشهيد حممهّ
يطرأ عىل هذين  ما  الفن، ومن خالل  اهلدف، وعامل  ومعاملها عىل أساس عاملني ومها: عامل 

ر وتغيري تتطور احلركة نفسها. العاملني من تطوهّ
ٰى حركة االجتهاد وحياول املجتهدون حتقيقه واجياده يف واقع  وأقصد باهلدف: األثر الذي تتوخهّ
احلياة. وأريد بالفن : درجة التعقيد والعمق يف أساليب االستدالل التي ختتلف يف مراحل االجتهاد 

تبعًا لتطور الفكر العلمي«.
ويف خصوص اهلدف من حركة االجتهاد يقول الشهيد الصدر  يف ذلك: »أظن أننا متهّفقون عىل 
تطبيق  من  املسلمني  متكني  وهو  به  وتتأثهّر  االجتهاد  حركة  اه  تتوخهّ الذي  للهدف  عريض  خط 
د حركة االجتهاد معامل النظرية  دِّ ق ما مل حُتَ النظرية اإلسالمية للحياة، ألن التطبيق ال يمكن أن يتحقهّ

وتفاصيلها«.

من منا ما يصادفه انه اشرتى بضاعة ما وتبني اهنا بخالف املطلوبة فرييد ان يسرتجعها او 
يستبدهلا فيمتنع التاجر عن ذلك ، ومن منا من اشرتى مالبس البنائه وتبني صغرها او كربها 

فريفض التاجر اعادهتا؟
مثل هذه احلاالت وغريها كثريا ما تعرتضنا كمستهلكني او باعة ، وقد اشار الشارع املقدس 
احلسيني  عيل  السيد  املرجع  عبارة  بنص  والعكس  املشرتي  البائع  يقيل  ان  استحباب  اىل 
السيستاين يف املسائل الفقهية ) ويستحب أن يقيل النادم (، فالنادم هنا ليس املشرتي فقط قد 
يكون البائع ايضا فلربام باع بضاعة ما وتبني اهنا مباعة اصال ونس ذلك او انه اخطا يف السعر 
واراد ان يبطل البيع فاملفروض ان يتسامح البائع مع املشرتي واملشرتي مع البائع فاهنا امور 

تزيد من الربكة يف التجارة اذا اعتمدناها يف حياتنا التجارية.

مل اكن ارغب بلملمة بقايا الروح 
..اردت ان  انثرها  قربانا جلسد 
او  رمح  لطعنة  مكان  فيه  يبَق  مل 

رضبة سيف ..
اعضائي  تسافر  ان  قدري  لكن 
امل  اعاين  انا  إليك ألبقى  املقطعة 
يا  سيدي  اليك  الوصول  انتظار 

ابا عبد اهلل ..
واي انتظار!!

رباه مل تلملمني بكيل اليك
احلياة  تودع  روحي  ودع  خذين 

وتعانق الشهادة
لست اجزع للبعض الذي رحل 
املثقل  فؤادي  فهذا  جسدي  من 
التي  واعضائي   ، الغياب  بحزن 

وفت بعهدها ومل تشعر بذرة أمل
التحقت  الن  احسدها  جزع  انا 

وانا ال . يف املرة االوىل
العمل  ات��رك  ان  عىل  ق��ادر  ان��ا   
واخ���ت���ار اجل��ه��اد . ول��ك��ن يف 
خيار.   من  عندي  ليس  الشهادة 
اجلسد  وات��رك  روح��ي  احلق  ان 

هنا فوق الرتاب
روح��ي  تسف  العكس  وك���ان 

الرتاب وجعا لشوق اللقاء
بالوان  املمزقة  اعضائي  وتشبع 

اجلنة وزخرفها ومخائلها الغناء
مهال مازلت اطلبها ولست منها 
ملن  امل��زي��د  يعطي  ف��ريب  ب��آي��س. 
هذا  اشكر  انا  وها  نعامءه.  شكر 
وارحتال  اكرب.  لبالء  طلبا  البالء 
عنه  وال  ع���ودة  منه  م��ا  اع��ظ��م 
 .. اخلالدين  خطى  ارجتاع.عىل 

ودرب املمهدين
لن اترك السري فهو فتح احلسني.

تجارة خالية من الشبهات
ارجاع البضاعة

دوُر االجتهاد في خلود الشريعة
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التحق الشهيد باملدرسة القريبة 
املرحلة  من حمل سكناه وأكمل 
االبتدائية بتفوق وتنفيذا لرغبته 
مدينة  إىل  إنتقل  أرسته  ورغبة 
يف  لينتظم  االرشف  النجف 
يف  ال��دي��ن��ي  ال���درس  حلقات 
طالبًا  ولكونه  العلمية  احل��وزة 
كان  فقد  سنه  ولصغر  متفوقًا 
أساتذته،  وعطف  رعاية  حمط 
أكمل دراسة املقدمات هناك ثم 
التحق يف مدرسة القاسم الدينية 
إىل  السطوح  يف  درس��ه  ليكمل 
يد  عىل  اخلارج  البحث  مرحلة 
الشهيد السيد حممد تقي اجلاليل 
اجلاليل  السيد  أعجب  )ق��د(، 
وإهتاممه  ومتابعته  وبذكائه  به 
ينتقل  أن  الشيخ  أراد  بالدرس. 
إىل مدينة النجف االرشف لكن 
يبقى  أن  إرت��أى  اجلاليل  السيد 
ليتوىل  القاسم  مدينة  يف  الشيخ 

الوقت  يف  فيها  الطلبة  تدريس 
جمال  يف  قابليته  نضجت  الذي 
احلسيني  املنرب  عىل  من  اخلطابة 
حيث  صباه  يف  بدأها  قد  وكان 
كثرية  مدن  يف  حمارضاته  ألقى 
القاسم  مدينة  مدينته  منها 
وك��رب��الء وال���س���اموة وق��ض��اء 
وكذلك  واس���ط  يف  النعامنية 
التابعة  واألري�����اف  ال��ق��رى 
ملحافظة بابل والديوانية وكانت 
بالعلمية  تتميز  حم���ارضات���ه 
منها  م��ت��خ��ذًا  وامل��وض��وع��ي��ة 
الديني  الطابع   : :األول  أمرين 
رشح  يتضمن  والذي  التبليغي 
مفاهيم الدين اإلسالمي، الثاين 
تنبيه  وذلك  السيايس  الطابع   :
الناس إىل خطورة ما يقدم عليه 
للحقائق  تشويه  من  البعثيون 
الركون  عدم  من  الناس  حمذرًا 
إال  يتجرب  ال  الظامل  كون  للظامل 

إليه.كان  يركن  من  وج��د  إذا 
التأليف  جمال  يف  مولعا  الشهيد 
بعنوان  ك��ت��اب��ًا  اص���در  ح��ت��ى 
الثقفي  يوسف  بن  )احل��ج��اج 
 1978 سنة  طبع  التاريخ(  يف 
أوجه  خالله  من  بني  وال��ذي 
الشبه بني السياسة األموية التي 
ضد  األموية  احلكومة  اتبعتها 
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
حزب  سياسة  وبني  وأتباعهم 
رق��اب  ع��ىل  املتسلط  البعث 
املؤمنني، وكان من املؤمل طبع 
بن  )حممد  بعنوان  الثاين  كتابه 
أيب بكر وحب أمري املؤمنني له( 
حممد  )حياة  الثالث  والكتاب 
إستشهاده  لكن  احلنفية(  إب��ن 
الشهيد  أدرك  ذلك.  دون  حال 
أن تكليفه الرشعي هو خالص 
هذا الشعب من الطغمة اجلاثمة 
من  وذل��ك  العراق  ص��در  عىل 

خالل خطاباته الثورية ومواقفه 
النظام  وأفعال  ترصفات  ضد 
ال��روح  هل��ذه  ونتيجة  املقبور 
من   1981 عام  أعتقل  الثورية 
القاسم  مدينة  يف  الواقعة  داره 
التي  اإلعتقاالت  محلة  ضمن 
هذا  أبناء  من  املؤمنني  شملت 
املنزل  البلد حيث متت حماصة 
يف ساعة متأخرة من الليل حتى 
املقبور  النظام  جلالوزة  قال  أنه 
أطفايل  أودع  حتى  :)أمهلوين 
وعيايل( لكنهم مل يمتثلوا لقوله 
وبقي الشيخ يف زنزانات البعث 
إن  ك��ام  ال��ع��ذاب  أل���وان  يعاين 
من  الطرد  إىل  تعرضوا  أطفاله 
عام  ويف  م��رات  عدة  امل��دارس 
الشهيد  أرسة  سلمت   1989
بابل  أمن  قبل  من  وفاة  شهادة 
يوم  الشيخ  ب��إع��دام  خت��ربه��م 

.1982/8/15

الشهيد الشيخ 
عبد علي حمزة الجوذري

ولَد ال�سهيد يف قرية جرف امل�سفاة جنوب مدينة القا�سم 
فيها  وترعرع  ن�ساأ   ،1956 �سنة  بابل  ملحافظة  التابعة 
موؤمنة،  االإن�سانية،  باملواقف  عرفت  اأ���س��رة  يف  وتربى 
ملتزمة، فوالده هو ال�سيخ حمزة جنم اأحد خطباء املنرب 
احل�سيني والذي طاملا كان يحذر النا�س من عدم التعامل 
مرات،  عدة  االإعتقال  اإىل  تعر�س  حتى  البعث  حزب  مع 
اأم��ا ج��ده فهو امل��رح��وم جن��م ب��در ال��ذي ع��رف مبواقفه 

االإ�سالحية ، ف�ساًل عن كونه �ساعرًا ح�سينيًا. 
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السؤال : ما حكم َمن استاجر حمله وبعد عدة اشهر اكتشف ان املحل 
الذي أستأجره مغصوب من اصحابه من قبل املالك احلايل ؟
اجلواب : جيب عليه ان يسرتيض املالكني ولو بدفع االجرة .

بيت  السكن يف  الزوجة مع زوج يكرهها عىل  بقاء  : ما حكم  السؤال 
مغصوب؟ وما حكم صالهتا فيه ؟

اجلواب : جيب عليها اخلروج من البيت املذكور والطاعة عليها لزوجها 
يف ذلك واالكراه الرافع للتكليف ال يتحقق عادة يف امثال املقام، وعىل 
فرض حتققه فتقترص يف البقاء والترصفات عىل مقدار الرضورة ويف هذه 

احلالة ال اشكال يف صحة صالهتا .

رة وقد اتى اشخاص وسكنوا يف البيت  السؤال : يوجد بيت لعائلة مهجهّ
واآلن رجع صاحب البيت فهل جيوز له اخراجهم من البيت ومطالبتهم 

بدفع اجيار أو ما شابه ذلك خالل تلك السنوات ؟
اجلواب : نعم لصاحب البيت احلق يف ذلك .

بيوت  املهجرين من  أمالك  استوىل عىل  ممهّن  املواطنني  : بعض  السؤال 
ه( بإرجاع  وعقارات وغريها يدعي انه إذا أفتى سامحة السيد )دام ظلهّ
هذه االمالك إىل أصحاهبا فانه سوف يعيدها. ويدعي هذا البعض انه 
سامحة  فتوى  وعىل  أصحاهبا  إىل  االمالك  هذه  إرجاع  عدم  يف  يعتمد 
عىل  جيب  لذلك،فهل  خاصة  وجلان  حماكم  بتشكيل  ه(  ظلهّ )دام  السيد 
هؤالء الغاصبني انتظار املحاكم أم جيب عليهم إرجاع هذه املمتلكات 

إىل أصحاهبا ؟
وجب  منه  ُغِصب  وانه  ر  امُلهجهّ إىل  العقار  عائدية  ثبتت  إذا   : اجلواب 

إرجاعه له عند الطلب وال جيوز االمتناع والتأخري .

السؤال : نحن طلبة أقسام داخلية يف حمافظة بغداد ويوجد مسجد تابع 
يعتقدون  الطلبة  بعض  ان  إالهّ  فيه  الصالة  إقامة  يف  ونرغب  للجامعة 
بكون املكان مغصوبًا من دون بينة رشعيهّة او كونه ملكًا لالمام )عجل 

اهلل فرجه الرشيف( فال جيوز الصالة فيه إالهّ بإذنه ؟
اجلواب : ال مانع من الصالة فيه ما مل يثبت انه مغصوب .

السؤال : هل جيوز التعامل مع الدكاكني املبنية يف االماكن املغصوبة؟إذا 
االجراء  هو  فام  ذلك  بعد  به  علم  ثم  بالغصب  عامل  غري  املستاجر  كان 

املرتتب عليه لسالمة موقفه رشعًا ؟
دون  من  الدكاكني  تلك  أصحاب  مع  التعامل  من  مانع  ال   : اجلواب 
له احلال بعد االستيجار فعليه  الذي تبني  املستاجر  فيها واما  الترصف 
يمكن  وال  غائبًا  كان  فان  موقفه  لتصحيح  منه  املغصوب  مراجعة 
مصلحة  تقتضيه  ما  ليقرر  الرشعي  احلاكم  مراجعة  لزم  اليه  الوصول 

الغائب يف ذلك .

سؤال للقراء
اشترى المكلف خزانًا بمال غير مخمس فاذا ملئ الخزان 
بالماء فهل يعد الماء مغصوبًا اذا استعمل في الوضوء 

والغسل وغيرهما ؟

سؤال وجواب العدد السابق
ال حاجة الى االذن منه .

الغصب
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دار التراث
 تكشف عن انشاء أول متحف لوسائل التحرير في النجف األشرف

إنجاز )٨000( مخطوطة إلكترونيًا ضمن موسوعة فهارس النسخ 
الخطّية العراقّية

كش���فت مؤسس���ة دار الت���راث 
في مدينة النجف األش���رف عن 
انش���ائها ملتحف مصغر لوس���ائل 
التحري���ر التراثي���ة القدمية والذي 
يع���د أول متح���ف م���ن نوع���ه 
حتتضنه مدينة النجف األش���رف 
واحد االقسام املهمة للمؤسسة.

وق���ال احل���اج ع���اء األعس���م 
املدير العام ملؤسس���ة دار التراث 
ف���ي مدين���ة النجف األش���رف: 
»يعتب���ر املتحف ه���و املقر الدائم 
القائ���م على خدم���ة اجملتمع من 
خال عرض التراث اإلنس���اني 
احلض���اري ومراح���ل تط���وره، 

والدراس���ة  التعلي���م  ألغ���راض 
والترفيه مبا يحمل من قيمة علمية 
وفنية وتاريخي���ة وجعلها متاحة 
للجمه���ور، لذا من هذا املنطلق 
س���عت مؤسس���تنا وبرعاي���ة من 
سماحة حجة اإلسام واملسلمني 
السيد جواد الشهرستاني الوكيل 
املطلق للمرج���ع الديني األعلى 
س���ماحة آية الله العظمى السيد 
علي احلس���يني السيس���تاني )دام 
ظله(، وبجه���ود مباركة وجادة 
من رئيس املؤسسة السيد حسن 
املوس���وي البروجردي في تأمني 
اقتن���اء بع���ض وس���ائل التحرير 

اس���تخدامها  مت  الت���ي  القدمي���ة 
ف���ي مختل���ف مناط���ق العال���م 
اإلسامي، باإلضافة إلى بعض 
وسائل التحرير اإلفرجنية القدمية 
ووضعه���ا ف���ي متح���ف مصغر 
لتك���ون معروضة أم���ام مرتادي  
املكتب���ة العام���ة ف���ي املؤسس���ة 
ليتلمس���وا ذلك ع���ن قرب، ملا 
فيه من فوائد إيجابية في ش���حذ 
الهم���م للباحث���ني والطلبة على 
وجه العم���وم« مؤكدًا ان »صغر 
البقع���ة اجلغرافية للمؤسس���ة لم 
مينعنا من فت���ح نواة أولى جلناح 
املتح���ف املزم���ع انش���اؤه بإذن 

الل���ه تعال���ى تطبيق���ًا لقاعدة ما 
ال ي���درك كله ال يت���رك جله«.

أضاف األعسم: »كما تضمنت 
بع���ض  املتح���ف  معروض���ات 
النس���خ اخلطية ومناذج فريدة من 
مص���ورات نفائس اخملطوطات مبا 
يتناسب مع حجمه املصغر احلالي 
في املؤسسة وسط قاعة املطالعة 
العامة ووضع بعض من النس���خ 
التي مت اصدارها كمحاكاة للنسخ 
النفيس���ة والفريدة  اخلطية املهمة 
في العالم كالنسخة اخلطية لنهج 
الباغ���ة بخط اخلط���اط ياقوت 

املستعصمي«.

تواص���ُل الك���وادر العامل���ة في مؤسس���ة دار التراث مبدينة النجف األش���رف إجناز 
مشروعها التراثي األول من نوعه في العراق واملتضمن فهارس النسخ اخلطية خلزائن 
اخملطوط���ات العراقية إلكترونيًا )فنخع(، ليصل ع���دد اخملطوطات املنجزة حاليًا إلى 

قرابة الثمانية آالف مخطوطة.
وعن طبيعة العمل، أوضح حسن األعسم مسؤول قسم العاقات العامة واإلعام 
في املؤسس���ة: »تواصُل الكوادر املتخصصة بإجناز املشروع األهم على صعيد حفظ 
التراث من خال فهرس���ة آالف اخملطوطات بش���كل إلكتروني جملموعة من املكتبات 
العراقية ليصل العدد املنجز حلد اآلن الى قرابة الثمانية آالف مخطوطة في مختلف 

العلوم والتخصصات«.
وأضاف األعسم: »مت وضع خطة إلجناز هذا املشروع الرائد تتضمن إدخال حدود 
٦٠٠ مخطوطة إلكترونيًا كمعدل ش���هري، يرافقه���ا رفع تقارير دورية إلى اإلدارة 

العامة للمؤسسة لتقييم املنجز ومعرفة مدى انسيابية العمل من أجل تطويره«. 
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وق���د تأثر الفت���ى بتلك املواقف 
التي تربي النفوس على االعتزاز 
واالعت���داد، ورمب���ا تفت���ح في 
وعيه كيف يك���ون رجل الدين 
فوق رجل الس���لطة والسياسة، 
سيما وانه كان يرى بيت اجملدد 
الش���يرازي أضحى قبلة العلماء 
إليه من  واألح���رار يتوجه���ون 
العراق والهند وإي���ران وغيرها 

من البلدان.
بعد وفاة اجملدد الشيرازي انتقل 
الس���يد هب���ة الدين م���ع والده 
إل���ى كرباء وه���ي موطن آبائه 
وأج���داده، وبع���د وف���اة والده 
انتقل إلى النجف للدراسة فيها 
بتوجي���ه من أح���د أصدقاء أبيه 
فتوطنها ملدة خمسة عشر عامًا، 
وكان تلمي���ذًا يتوف���ر على ذكاء 
وّقاد، فتقدم في دروسه ليكون 
واحدًا من أبرز تامذة الش���يخ 

كاظم الطباطبائي اليزدي، )وقد 
بل���غ مكانة س���امية ف���ي العلم 
والفضل واألدب وشهد له عدد 

من العلماء باالجتهاد(.
وف���ي ذلك الوقت، فتح أبواب 
التدريس في العل���وم األربعة: 
) الباغ���ة، املنطق والفلس���فة، 
الهيئة والنجوم، وأصول الدين 
وفروعه ( وكان الس���يد متحدثًا 
لبقًا، ومصورًا بارعًا، ومجددًا 
مبتك���رًا، فأقبل���ت عليه جموع 
الشباب املتعطش للعلم واملعرفة 
من األسر النجفية املعروفة ومن 
أبن���اء اجلاليات األخرى لتغترف 
م���ن معين���ه. وامت���د طموحه 
ليتصل باجملامع العلمية والنوادي 
العربي���ة  الب���اد  ف���ي  األدبي���ة 
الصحف  فأخذت  واإلسامية. 
واجمل���ات واملطبوع���ات احلديثة 
تنهال علي���ه من كافة األرجاء، 

مما س���اهم بشكل فعال في ربط 
النجف بالعالم اخلارجي لتحيط 

مبا يحدث فيه من جديد.
علمي���ة  ف���ي  املوس���وعية  إن 
الس���يد الشهرس���تاني، وتن���وع 
مص���ادر معرفته، ألقت بظالها 
عل���ى كتبه من خ���ال اختاف 
اهتماماتها،  وتعدد  موضوعاتها 
فمن أش���هر م���ا صدر للس���يد 
هب���ة الدين كتاب���ه القيم )الهيئة 
واإلسام( عام 19٠7م، أثبت 
فيه س���بق اإلسام إلى اكتشاف 
قضايا مهمة ف���ي علم الفلك، 
كم���ا نقض مبادئ الهيئة القدمية 
بأدل���ة علمية قوي���ة، فدّل على 
تضّلع مؤلفه في العلوم الطبيعية 
والرياضي���ة فضًا ع���ن العلوم 
وأحدث  والفلس���فية.  الشرعية 
ه���ذا الكتاب ف���ي حينه صدى 
واس���عًا في األوس���اط العلمية، 

وانهال���ت الرس���ائل على مؤلفه 
م���ن كبار علم���اء عصره، كما 
ترجم إلى لغات عدة كالفارسية 

واألوردية واإلجنليزية.
بقي السيد الشهرستاني في مدينة 
الكاظمية فأعاد صياغة مؤلفاته 
العلمية وإمت���ام ما لم يتمه كما 
أس���س عام 13٦٠ ه���� مكتبة 
اجلوادي���ن في الصحن الكاظمي 
الشريف، فنقل إليها كتبه وظل 
يضيف إليها حتى أصبحت من 
أكبر املكتب���ات وأغناها، وكان 
ل���ه فيها مكان خاص يس���تقبل 
إلي���ه  زواره، وكان���ت توج���ه 
األس���ئلة اخملتلفة من شتى الباد 
فيج���ب عليها، وجمعت بعض 

األسئلة اخملتلفة .
توفي )رض���وان الله عليه( عام 
19٦7م، ودفن في الكاظمية.

 السيد هبة الدين الشهرستاني.. تاريخ حافل باإلنجازات
يزخر تاريخنا وتراثنا العلمي والفكري بالعديد من العلماء 
االأعالم الذي �سخروا حياتهم خلدمة الدين وتقدم االإن�سانية 

ورفعتها، ومنهم ال�سيد هبة الدين ال�سهر�ستاين.
املوافق  ه�   1301 ع��ام  �سامراء  يف  الدين  هبة  ال�سيد  ول��د 
العلم  ربياه على حب  اأبوين �ساحلني  ون�ساأ يف كنف  1883م. 
والتقوى والورع ومنا وترعرع يف جو هيمن عليه زعيم ديني 
1895م(   -  1814( ال�سريازي  ح�سن  حممد  املجدد  هو  كبري 
�ساحب فتوى التبغ ال�سهرية، التي جعلت الدوائر اال�ستعمارية 
ما  فحاولت  ح�ساب،  األف  الوطنية  الدينية  للقيادات  حت�سب 
ا�ستطاعت تعطيل دورها اإما ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر عن 

طريق �سنائعها يف العامل االإ�سالمي.
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هذا  ع��ن  ال��ض��وء  ولتسليط 
»جملة  اوسع  بشكل  املوضوع 
امل��ع��رض  زارت  االح�����رار« 
اللقاءات  من  العديد  واجرت 
الصحفية وكان اوهلا مع  مدير 
بالعتبة  العام  االم��ني  مكتب 
وامل��رشف  املقدسة  احلسينية 
وتنمية  رع���اي���ة  ق��س��م  ع���ىل 
الدين  سعد  السيد  الطفولة 
وال��ذي  البناء  مهدي  هاشم 
قال:»للسنة الثانية عىل التوايل، 
املرجعية  مم��ث��ل  وب��م��ب��ارك��ة 
بمحافظة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��دي��ن��ي��ة 
الشيخ  املقدسة سامحة  كربالء 
يقام   الكربالئي  املهدي  عبد 

الثاين  الدويل  كربالء  معرض 
لكتاب الطفل وبمشاركة أكثر 
االطفال  لثقافة  دارًا   25 من 
النسخة  ه���ذه  ،وام���ت���ازت 
شاركت  قد  دول   3 بمشاركة 
يف هذا املعرض، ونحن نسعى 
يف السنوات املقبلة اىل  توسيع 
خالل  م��ن  امل��ش��ارك��ة  طبيعة 

تنوع عدد الدول املشاركة«.
واضاف البناء: »فضاًل عن ان 
بالطفل  متخصص  املعرض 
عىل  حرصنا  اننا  اال  وثقافته 
لألطفال  مسابقات  اق��ام��ة 
الثقافية،  واالسئلة  )كالرسم 
اقامة  ف��رتة  طيلة  والدينية( 
ذلك  اث��ر  عىل  ليتم  املعرض 
ت��ق��دي��م ع���دد م���ن اجل��وائ��ز 
اقامة  اىل  اضافة  التشجيعية، 
ورش لثقافة االطفال كالرسم 
وهذا يأيت هبدف سبل االرتقاء 
هذا  وك��ون  االط��ف��ال  بثقافة 
خصبة  ارض��ا  بمثابة  العمر 
لتلقي مجيع ماهو مفيد ويريض 

اهلل سبحانه وتعاىل  واهل بيته 
األطهار«.

هكذا  مثل  اقامة  ان  مبينًا:« 
ن��ش��اط��ات ودي��م��وم��ت��ه��ا هي 
وتشجيع  بدعم  ماحتظى  دائاًم 
سامحة  ق��ب��ل  م��ن  م��ت��واص��ل 
للعتبة  ال���رشع���ي  امل���ت���ويل 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
واالم��ني  الكربالئي  املهدي 
السيد   املقدسة  للعتبة  العام 
جعفر املوسوي  والرتكيز عىل 
اقامة املسابقات ومجيع ما خيدم 
النهوض  شأهنا  م��ن  الطفل 

بواقع الطفل وتنمية ذائقته«.
يف سياق متصل اوضح رئيس 

االأحرار/ �سياء اال�سدي

به���دف تنمية قابليات الطف���ل وتنمية ذائقته في القراءة، اقام قس���م رعاية وتنمية الطفولة التابع لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية 
المقدس���ة ، بمنطقة بين الحرمين الش���ريفين، معرض كربالء الدولي الثاني لكتاب الطفل للفترة من2016/12/15 ويستمر لمدة عشرة 

ايام، بمشاركة  اكثر من 25 دارًا للنشر من )ايران، لبنان ، الكويت ، مصر( اضافة الى البلد المضّيف العراق . 

إقامُة معرض كربالء الدولي الثاني  لكتاب الطفل..
بمشاركة اكثر من 25 دارًا للنشر
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الطفولة   وتنمية  رعاية  قسم 
املقدسة   احلسينية  العتبة  يف 
االس���ت���اذ حم��م��د احل��س��ن��اوي 
يعد  امل��ع��رض  ق��ائ��اًل:»ه��ذا 
االول من نوعه يف العراق ويف 
ونحن  العربية  ال��دول  بعض 
يستمر  ب���أن  ك��ب��ري  طموحنا 
حتمل  الالحقة  نسخه  وتكون 
قضية   ك��ون  اوس��ع  مشاركة 
بالطفل  اخلاصة  النرش  دور 

بدأت تتحول الكرتونيًا وبات 
اقامة  امللحة  ال��رضورات  من 
من  للكتاب  دوري��ة  معارض 
عىل  الطفل  تشجيع  ش��أهن��ا 
، واضاف  حرصنا يف  القراءة 
هذه السنة عىل اقامة ورش فنية 
للعاملني داخل دور النرش من 
للطلبة  اليومي  امللتقى  خالل 
ايضًا هبدف تبادل اخلربات بني 
الدور املشاركة لتحقيق هدف 
عام  بشكل  للجميع  الفائدة 
اخلصوص  وجه  عىل  وللطفل 
هذا اضافة  اىل وجود  العاب 

فكرية ،ووسائل تعليمية ».

م��س��ؤول  حت���دث  جهته  م��ن 
لألطفال«  املرسة   »دار  جناح 
سعدون  ب��غ��داد  حمافظة  م��ن 
 »: قائال  ال��ن��رصاوي  جاسم 
كربالء  معرض  يف  مشاركتنا 
الطفل  لكتاب  الثاين  ال��دويل 
الزائرين  واقبال  االوىل  هي 
الفرتة ما بعد  جيد وخصوصًا 
ذاته  الوقت  ويف  الصباح  فرتة 
دعوات  هناك  تكون  ان  نأمل 
اىل ادارات املدارس لتقام عىل 
اىل  مدرسية  سفرات  ذلك  اثر 
افضل  هو  ما  لتقديم  املعرض 
الطفل  بواقع  للنهوض  وامجل 

الثقايف والفني ».
يف  االمانة(  )مركز  وكيل  اما 
العراق االستاذة صفا اخلفاجي 

قالت :« هذه مشاركتنا االوىل 
تطويرها  املؤمل  ومن  كتجربة 
فيها  وحرصنا  املستقبل  يف 
الوسائل  من  عدد  توفري  عىل 
عدد  ع��ن  ف��ض��اًل  التعليمية 
املختلفة  الكتب  عناوين  من 
اىل  اضافة  لألنبياء  وقصصًا 
توفري وسائل لأللعاب العلمية 
قابليات  تقوية  شأهنا  من  التي 
نحن  خاللكم  وم��ن  الطفل 
نأمل ونتمنى ان تتكرر وتزداد 
معارض  ه��ك��ذا  مثل  اق��ام��ة 
كوننا  اوسع،  بشكل  وتصبح 
هكذا  مثل  نحتاج  العراق  يف 

النهوض  شأهنا  من  مبادرات 
ب��دءًا  وثقافته   الطفل  بواقع 
بالروضة  مرورًا  احلضانة  من 

واالبتدائية وبشكل اوسع«.
االناشيد  قسم  مدير  قال  فيام 
»ه��ده��د  ق��ن��اة  ال��ع��رب��ي��ة يف 
ال���ف���ض���ائ���ي���ة« ع����يل مج��ي��ل 
جناح  يف  ح��س��ن:»ح��رص��ن��ا 
ان  عىل  الفضائية  هدهد  قناة 
للطفل  مميز  هو  ما  كل  نقدم 
ال��ع��راق��ي واب�����رز م��ان��ق��وم 
 )CD( ق��رص  ه��و  بتقديمه 
حتمل  متعددة  اناشيد  حيمل 
اضافة  ودينيًا  توعويًا  فكرًا 
مقاعد  م��ن  ع��دد  ت��وف��ري  اىل 
اكثر  الطفل  لقضاء  للجلوس 
كل  عىل  واالطالع  ممكنة  فرتة 
الشاشة  خالل  من  يعرض  ما 
تقديم  عن  فضاًل  »البالزما« 
)القرطاسية(  اهلدايا  من  عدد 
عمل  يقدم  ما  ان  امل  وكلنا 
التي  االع��امر  هذه  خيدم  جيد 
 ، للمستقبل  ب��ن��اة  س��ت��ك��ون 
ونحن حريصون كل احلرص 
مثل  مشاركتنا يف  ديمومة  عىل 

هكذا مهرجانات فتية«.

من جهة اخرى حتدث املواطن 
حيدر عبداهلل حسني الطائي من 
اهايل حمافظة كربالء املقدسة ل� 
اقامة  :»ان  وق��ال  )األح���رار( 

م�����ث�����ل 
ه����ك����ذا 

للطفل  ج��دًا  مهمة  معارض 
وذائقته  ثقافته  تنمي  كوهنا 
اىل  حال  من  بالطفل  وتنتقل  
يمر  البلد  ان  وخصوصًا  اخر 
كثريًا  يغري  ما  واس��ع  بانفتاح 
بنفسية الطفل ما جيعله يامرس 
كاستخدام  الئقة  غري  ام��ورا 
ل��ع��ب ال��س��الح ف��ب��داًل عن 
امور  هبكذا  مواجهتها   ذلك 
احلسينية  العتبة  نشكر  ونحن 
املقدسة عىل اقامتها مثل هكذا 
معارض ، ونحن من خاللكم 
الطفل  هيمه  من  مجيع  ندعو 
العراقي باملواظبة عىل ديمومة 
معارض  هكذا  مثل  وافتتاح 
ينهض  ان  للطفل  يتسنى  لكي 
ويرتبى عىل ثقافة فنية وثقافية 
ثقافة  ال  صحيحة  ودي��ن��ي��ة 
االسلحة  واستخدام  العنف 

النارية ».
عليوي  حسني  امل��واط��ن  ام��ا 
ذي  حمافظة  اه��ايل  من  كاظم 
املعرض حيمل  قار فقال:»هذا 
الدين  ثقافة  بأن  مهمة  رسالة 
التنشئة  ثقافة  هي  االسالمي 
بجميع  واالهتامم  الصحيحة 
يقترص  ومل  املجتمع  رشائ��ح 
،و  وص��غ��ري  كبري  ع��ىل  ذل��ك 
مجيع  عىل  نشد  خاللكم  من 
بالطفل  هتتم  التي  االي���ادي 
وث��ق��اف��ت��ه ون��أم��ل م��ن مجيع 
حذو  حت��ذو  ان  امل��ؤس��س��ات 
،كون  املقدسة  احلسينية  العتبة 
بشكل  تساهم  امللتقيات  هذه 
كبري يف تطوير قابليات وثقافة 

الطفل«. 
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العليا  املرجعية  ممثل  وق���ال 
للعتبة  ال���رشع���ي  وامل���ت���ويل 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
خالل  الكربالئي   املهدي  عبد 
الوقت  »يف  االف��ت��ت��اح:  حفل 
املسلحة  قواتنا  فيه  ترسم  الذي 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 
العشائر  ورج����ال  االب���ط���ال 
الغيارى عىل صفحات التاريخ 
تاركة  والكرامة  العزة  لوحات 
تفتخر  م��ا  املستقبل  ألج��ي��ال 
صفحات  يرسم  من  هناك  به 
أخ���رى م��ن ال��ع��م��ل وال��ب��ن��اء 

العراقيني  والتطور مضيفا«  إن 
رفعوا يدًا حتمل السالح لتحفظ 
واعراضنا  ومقدساتنا  وطننا 
من  وت��راث��ن��ا  فكرنا  وت��ص��ون 
لتسندها  واالنحراف  التضليل 
والعمران  البناء  يف  أخ��رى  يد 
اخلدمة  من  متعددة  ميادين  يف 
العتبات  كانت  واذا   ، والتطور 
انطلق  التي  العراق  يف  املقدسة 
املقدس للدفاع عن  النداء  منها 
فال  مواطنيه  وأع���راض  البلد 
العتبات  هذه  تكمل  ان  عجب 
مسرية  م��ن  اآلخ���ر  ال��ن��ص��ف 

الدفاع عن موقع هذا البلد بني 
املوقع  هي  وتكون  العامل   دول 
الذي يظهر ويربز به العراق من 

فيها  يبدع  وإمكانات  طاقات 
صوحا  لتبني  العراقي  العقل 
الشعب  براعة  يظهر  ما  مشيدة 

العتبة الحسينية المقدسة 
تفتتح مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( العصرية للزائرين 
على طريق )كربالء – بغداد( بأحدث المواصفات العالمية 

)عليه  االو�سياء  �سيد  مدينة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  افتتحت  ال�سريف،  النبوي  املولد  ذكرى  مع  تزامنا 
واجتماعية  و�سيا�سية  دينية  �سخ�سيات  بح�سور  بغداد(،  )كربالء-  طريق  على  للزائرين  الع�سرية  ال�سالم( 
واعالمية، وقد مت بناوؤها على م�ساحة اأر�س تقدر ب�)30( دومنا وخ�س�ست اجزاء منها لبناء عمارات �سكنية  

وقاعات ومطاعم وم�سجد وحدائق عامة ..

االحرار/ ح�سني ن�سر
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العراقي وقدرة رجاله يف خمتلف 
واخلدمة  االع��امر  من  امليادين 
للعتبتني  كان   مبينا«   وغريها  
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
من  العديد  انجاز  يف  كبري  دور 

والسياحية  اخلدمية  املشاريع 
والصحية  والثقافية  والتعليمية 
الزائرين  مدن  ومنها  والزراعية 
اإلكبار  يف  موردا  صارت  التي 
داخل  من  ليست  واإلعجاب 

العراق وحسب وإنام حتى من 
خارج العراق.

مشريا اىل  دور مدن الزائرين مل 
املليونية  الزيارات  عىل  يقترص 
من  الكثري  ايضا  قدمت  وان��ام 
خالل  للمواطنني   اخلدمات   
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة وط���وال 
استخدمت  إذ  السنة  شهور 
النازحني  إلي���واء  امل��دن  ه��ذه 
كربالء  مدينة  اىل  نزحوا  الذين 
من  وهم  خمتلفة  حمافظات  من 
األن��ب��ار وال��ف��ل��وج��ة وص��الح 
قدمت  وقد  املدن  وباقي  الدين 
مضيفا:  اخلدمات،  خمتلف  هلم 
املدن  من  املستفيدين  عدد  ان 
مليون   )  24( بلغ  ال��ث��الث  
م���واط���ن خ����الل ال��س��ن��وات 

املاضية«.
وأكد سامحته ان العتبة احلسينية 
مشاريعها  وض��م��ن  امل��ق��دس��ة 
عرش  إلنشاء  تسعى  املستقبلية 
احل��دود  ع��ىل  للزائرين  م��دن 
واحل��دود  الكويتية،  العراقية 

ال��ع��راق��ي��ة اإلي��ران��ي��ة وب��اق��ي 
تأخر  ولكن  العراق  حمافظات 
املدن العرش هو لعدم  بناء هذه 
املالية،  التخصيصات  توفر 
لكافة  بالشكر  حديثه  خمتتاًم 
مدينة  انجاز  يف  سامهوا  الذين 
وبقية  العرصية  االوصياء  سيد 

املدن االخرى ..
من جهته بنيهّ رئيس املهندسني 
مسؤول   « كاظم  حسن  حممد 
يف  اهلندسية  امل��ش��اري��ع  قسم 
 : امل��ق��دس��ة  احلسينية  العتبة 
سيد  مدينة  م��رشوع  تنفيذ  ان 
االوص���ي���اء )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(  
املشاريع  قسم  ب��إرشاف  ك��ان 
جمموعة  تضم  وهي  اهلندسية 
بمساحة  والندسكيب  ابنية 
وجممل  دون��ام   )  30( امجالية 
هي  للمدينة   التابعة  املرافق 
بناية اجلامع  بمساحة) 1200( 
م2 وبناية االدارة  بناية بطابقني 
حتتوي  (م2   350 بمساحة) 
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العطاء الحسيني

اجتامعات  وقاعة  اداري��ة  غرفا 
الصحي   املركز  وبناية  كبرية 
 350 بمساحة)  واح��د  بطابق 
كبريتني  صالتني  تتضمن  م2   )
للعالج الطبيعي وايضا قاعات 
بطابقني   )  11  ( ع��دد  امل��ن��ام  
 400 الواحد)  الطابق  مساحة 
( م2 واملجاميع الصحية  عدد 
الواحدة  حتتوي  )6(بطابقني 
صحية  جمموعة    )  24  ( عىل  

متضمنة محامات بمساحة
الواحدة  للبناية  م2   )200  (
عدد  السويتات  بناية  وكذلك 
مساحة  طوابق  بخمسة   )  5  (
بناية  كل  م2   )  600  ( البناء 
بمجموع   سويتا   )  40 حتتوي) 
يتضمن  س���وي���ت   )200(
السويت الواحد )صالة وغرفة 
بمساحة  وصحيات  ومطبخ 
الشقق   وبناية  )60م2(  كاملة 

طوابق  بخمسة   )  1  ( ع��دد 
م2   )800  ( ب��ن��اء  بمساحة  
شقة   )  20 عىل)  البناية  حتتوي 
استقبال  )ص��ال��ت��ي  تتضمن 
ثالث  او  نوم  وغرفتي  ومطبخ 
 )10  ( بالتساوي(  نوم  غرف 
م2   )120 بمساحة)  شقق 
160(م2  بمساحة)   )  10 و) 
وجماميع صحية حتتوي الواحدة 
عىل) 12 ( منشأة صحية خاصة 

للنساء وللرجال.
بطابقني  امل��ض��ي��ف   بناية  أم��ا 
مع  م2   )1400 ب��م��س��اح��ة) 
 500 بمساحة)  ملحق  مطبخ 
عدد  تشيي  عن  فضاًل   ، م2   )
عىل  املتحركة   النافورات  من 
مساحة) 2000 ( م2 بتصاميم 
وديكورات  وأشكال  حديثه 
بطول  صناعي   وشالل  خمتلفة 
)30 ( م وارتفاع) 9 ( م وينتهي 
بنافورة دائرية بمساحة) 500 (
امل��س��اح��ات  ع��ن  ف��ض��اًل  م2، 
تقدر  امجالية  بمساحة  اخلرضاء 
بأشجار  م2   )  24000 ب���) 
خ��رض  وم���ن���اط���ق  وورود 
خمتلفة.  واشكال  بديكورات 
البناية  ع��ىل  امل��دي��ن��ة  وت��ض��م 
مساحة  طوابق  بثالثة  اخلدمية  
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وحمطة  طابق  لكل  500م2(   (
بمساحة  الثقيلة   املياه  معاجلة 
 )  6000( بطاقة  (م2   600  (
مولدات  وحمطة  لليوم  شخص 
كهربائية  حتتوي) 5 ( مولدات 
واط  م��ي��ك��ا   )  25 ب��ط��اق��ة) 

للواحدة. 
وبالنسبة للبوابة الرئيسية  فهي 
ب��ارت��ف��اع) 12( م��رتا  وط��ول 
)20 ( م وعرض) 5( م حتتوي 
صغرية  وبوابات  تفتيش  غرف 
ورئيسية، مع شبكة من الطرق 

بمساحة) 12500 ( م2«.
اخلارجي  »اجلدار  أن  وأضاف 
بارتفاع  )ال��س��ي��اج(   للمدينة 
وبطول  املدينة  ح��ول  م   )4(
الكونكريت  من  2000م(   (
انارة  وشبكات  الصب  مسبق 

ان��ارة  اعمدة  تتضمن  خمتلفة  
ك��ب��رية وم��ت��وس��ط��ة وص��غ��رية 
خمتلفة  واش��ك��ال  ب��دي��ك��ورات 
)27 بارتفاع)  ان��ارة  واب���راج 

تم  »قد  ان  مبينًا  م عدد) 10(، 
كبرية  اع��الم   ساريات  وض��ع 
بارتفاع  ث��الث��ة   )  17  ( ع��دد 
س��اري��ة(   14( و  م   )30(

بارتفاع) 14م(. 
»تصميم  أن  إىل  كاظم  وأش��ار 
تشييد  يغفل  مل  املدينة  وب��ن��اء 
منطقة االلعاب ) مناطق العاب 
فضاًل  ل��ألط��ف��ال(،  خمصصة 
بطاقة  مياه  حمطة  تشييد  ع��ن 
مع  املياه  خل��زان  م3   )3000(
شبكة متكاملة للمدينة واالبنية 
ومنظومة  االق��ط��ار  بمختلف 
ومنظومة   )  R.O املياه)  حتلية 
وتصفية  لتحلية  متكاملة 

م3/ساعة   )  20 بطاقة)  املياه 
)اجللر(   امل��اء  تربيد  ومنظومة 
بطاقة) 67   ) جلرات عدد) 2 
الواحد  للجهاز  تربيد  طنا   )
وش��اش��ات ك��ب��رية ع���دد) 3 ( 
ذاتية  السقي  ومنظومة  للمدينة 
للمدينة اوتوماتيكية العمل مع 

منظومة  مثل  اخرى  منظومات 
خل��دم��ات االن��رتن��ت وال��دف��اع 
واجهزة  وال��ك��ام��ريات  امل��دين 
التربيد حديثة ومتطورة للمباين 
وال���  البكجات  بمنظومات 

.VRV
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املوضوع   عن  اكثر  ولتفاصيَل 
مع  )االح����رار(  جملة  التقت  
واحلارضين  املعنيني  من  عدد 
مع  األول  ل��ق��اؤه��ا  وك����ان 
سامي  واالع��الم��ي   الكاتب 
جواد كاظم مدير معهد االمام 
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني 
َث  امل��ك��ف��وف��ني، وال����ذي حت���دهّ
قائاًل: »ان الالفت للنظر يف هذا 
ذوي  كل  حضور  هو  االجتامع 
من  حمافظات  من  حتى  الطلبة 
اضافة  املقدسة،  كربالء  خارج 

اىل ذلك فان تعاوهنم واشادهتم 
حياة  يف  نوعية  نقلة  باملعهد 
جذريًا«،  تغريت  التي  ابنائهم 
اكد  ق��د  »االج��ت��امع  ان  مبينًا 
مع  بالتعاون  العائلة  دور  عىل 
النهوض  املعهد من اجل  ادارة 
دفرت  ومراجعة  الطلبة  بواقع 
فيه  ي��دون  ال��ذي  املالحظات 
املطلوبة  الواجبات  املعلمون 

منهم«.
الطالبة  والدة  بيهّنت  جهتها  من 
زهراء قحطان: ان »هذا املعهد 

املشاركة  عىل  ابنتها  ز  حفهّ قد 
والتواصل مع األطفال بعد أن 
كانت خاملة، حتى تم تسجيلها 
باملعهد لتتغري ترصفاهتا تدرجييًا 
ت���ت���واص���ل مع  واص���ب���ح���ت 
واصبح  وتضحك  االط��ف��ال 
فهي  حياهتا  يف  ه��دف  ل��دهي��ا 
تصحو من النوم مبكرًا وتستعدهّ 
واصبحت  ل��ل��دوام  للذهاب 
اف��ض��ل ب��ك��ث��ري م���ن ال��س��اب��ق 
وانا  واملدرسة  املعلمني  وحتب 
ال��دروس  حتضري  يف  اساعدها 

واتابع املالحظات التي ترسلها 
عالقة  هل��ا  وه��ي  امل��درس��ة  لنا 
مدرستها   ميس  بالست  كبرية 
وحتبها  عنها  كثريًا  تتكلم  وهي 

وتتعلهّق هبا بصورة كبرية«.
فيام قالت والدة الطالبة ضحى 
بالل سعيد ذات الثامن سنوات: 
التحاق  من  االوىل  الفرتة  »يف 
ارافقها  كنت  باملعهد  ابنتي 
ما  شاهدت  وعندما  للدوام، 
احلسينية  العتبة  منتسبو  يقدمه 
املكفوفني  ل��رشحي��ة  امل��ق��دس��ة 

معهد اإلمام الحسين)عليه السالم( لرعاية المكفوفين في اجتماعه األول..

يف  الب�سر  و�سعاف  املكفوفني  لرعاية  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  معهد  عقَد   
�سبل  فيه  وناق�س  الطلبة  امور  اولياء  ذوي  مع  اجتماع  اول  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 

االرتقاء بامل�ستوى التعليمي للمكفوفني من جميع جوانب احلياة.

االحرار: ح�سني ن�سر 

يناقش السبل الكفيلة مع آباء الطلبة 
لالرتقاء بمستوى أبنائهم

العطاء الحسيني
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عن  احلكومة  عجزت  والتي 
تقديمها هلم ومن بينها خطوط 
ابنتي  أن  علمت  املجانية  النقل 
»هناك  ان  مبينًة  أمينة«،  بأياٍد 
قبل  م��ن  تقدم  ك��ب��ريًة  ج��ه��ودًا 
وصفها  يمكن  وال  امل��ع��ه��د 
اإلنسانية  الرعاية  رأسها  وعىل 
الناحية  من  الكبري  واالهتامم 
واالهتامم  واجلسدية  النفسية 
والقابليات  الثقافة  بتطوير 
من  وغ��ريه��ا  ال��وق��ت  وتنظيم 

زة«. اجلوانب اإلجيابية املحفهّ
كام أوضح والد الطالب سجاد 
كامل ان »سلوك ابنه هو اآلخر 

من  يتلقاه  ما  بفضل  تغري  قد 
يف  وث��ق��اف��ي��ة  وت��رب��ي��ة  دروس 
ج��ذري��ًا  تغري  حيث  امل��ع��ه��د،  
قبل  م��ن  اكثر  منظاًم  واص��ب��ح 
وتعامله اصبح جيدًا مع اخوته 
ل��ل��دروس«،  تعلمه  وك��ذل��ك 
مؤكدًا ان »اخلدمة التي تقدمها 
توصف  ال  احلسينية  العتبة 
أبدًا، وجهود القائمني عىل هذا 
املعهد خصوصًا وان هذا املعهد 
هو االول يف كربالء فهناك نقل 
املعهد  اىل  البيت  من  للطلبة 

وبالعكس فنشكر جهودكم«.

الطالب جعفر صادق  اما والد 
قائاًل:  ث  حتدهّ فقد  العباس  عبد 
املعهد  يف  جعفر  تسجيل  »بعد 
اختلف جذريًا من ناحية التعلم 
مبكرًا  ينام  واصبح  وااللتزام 
حيب  واصبح  مبكرًا،  ويصحو 
بصورة  هب��ا  ويتعلق  امل��درس��ة 
عن  يتكلم  دائ���اًم  وه��و  كبرية 
املقدمة  واخلدمة  اجليد  التعامل 

يف املعهد«. 
وبني والد الطالبة  زهراء سالم 
يف  زه��راء  تسجيل  »تم  حممد، 

قبل  اقيمت  التي  ال����دورات 
سابقًا  وكانت  املعهد  افتتاح 
كانت  وهي  نشاط  لدهيا  ليس 
ولكن  للدراسة  الذهاب  تود 
وعندما  ال��يشء  ه��ذا  يتوفر  مل 
تسجيلها  تم  الدورات  فتح  تم 
عن  خمتلفًا  تعاملها  واص��ب��ح 
امل��درس��ة  فتح  وب��ع��د  السابق 
يف  االمور  من  الكثري  اختلفت 
التنظيم  ناحية  من  ترصفاهتا 
يف  معلومات  لدهيا  واصبحت 
ولدهيا  والرياضيات  ال��ق��راءة 

قابلية للحفظ كبرية«.
الزم  عدنان  أوض��ح  ذلك  إىل 
عبود، منتسب يف قسم االليات 
املعهد:  يف  العاملني  وأح���د 

»يكمن عملنا يف اخذ املكفوفني 
من منازهلم ونقوم بإيصاهلم اىل 
)عليه  احلسني  االم���ام  معهد 
بيننا  تعاون  وهناك  السالم(، 
حيث  الطلبة  امور  اولياء  وبني 
هنتم اهتاممًا كبريًا هبم خصوصًا 
يف ظ���ل ح��ال��ت��ه��م وص��ع��وب��ة 
قدر  نحاول  ولكنا  حركتهم، 
وتقديم  مساعدهتم  االمكان 

اخلدمة الالزمة هلم«.
ف��ي��ام ق���ال زم��ي��ل��ه حم��م��د عبد 
السادة حممد: انهّ »خدمة الطلبة 

املكفوفني رشف لنا ونحن هنتم 
نقلهم وإيصاهلم  كثريًا هبم عرب 

ذهابًا وإيابًا«.
الكناين،  عثامن  لألستاذ  وكان 
العراقية  ال��رساج  مجعية  رئيس 
اآلخر  هو  كلمة  للمكفوفني 
حيث قال: »لنا الرشف والفخر 

نتاجات  من  نتاجا  نكون  ان 
ويعد  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
)عليه  احلسني  االم���ام  مركز 
السالم( لرعاية املكفوفني طفرة 
لذوي  التعليم  ع��امل  يف  نوعية 
اهتم  وقد  اخلاصة،  الطاقات 
املكفوفني  برشحية  كبريًا  اهتاممًا 
جمموعة  النتشال  فرصة  ووفر 
املكفوفني  االطفال  من  كبرية 
أفضل  واق��ع  إىل  مواقعهم  من 
هبم  وااله��ت��امم  تعليمهم  ع��رب 
هلم  املجانية  اخلدمات  وتقديم 

من الطعام والنقل والتعليم«.
املركز  »ه��ذا  ان  حديثه  وتابع 
يف  مرشقة  مضيئة  نقطة  اصبح 
مبينًا  االط��ف��ال«،  ه��ؤالء  حياة 
الدورية  لالجتامعات  »بالنسبة 
ب��ني اول���ي���اء االم����ور وك���ادر 
اجيابية  نقطة  تعترب  امل��درس��ة 
واالهايل  املركز  إلدارة  حتتسب 
كجمعية  ونحن  خاص  بشكل 
ونتابع  امل��رك��ز  م��ع  ن��ت��واص��ل 
اجتامع  يف  والحظنا  عملهم 
جملس اآلباء ان االجواء كانت 
االهايل  مع  االجتامع  يف  رائعة 
التفاؤل واأللفة  فهناك جو من 
وامل��ح��ب��ة ب��ني اول��ي��اء االم��ور 
اش���ادوا  وق��د  املعهد  وادارة 
إشادة كبرية باجلهود املبذولة يف 
التغيري  يالحظون  وهم  املعهد 

الكبري يف حياة أطفاهلم«.

العطاء الحسيني
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للبرش  سبحانه  اهلل  جعل  لقد 
لهم  سادة وقادة, اختارهم وفضهّ
حججا  وجعلهم  العاملني,  عىل 
البالد,  يف  وأم��ن��اء  العباد  ع��ىل 
وواس���ط���ة ال��ف��ي��ض األك���رب 
ون��صهّ  ت��ع��اىل,  إليه  والوسيلة 
احلكيم  الذكر  آي  يف  عليهم 
ُقواجْ  اتَّ آَمُنواجْ  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ )َيا  فقال 
��اِدِق��نَي(,  ال��صَّ َم��َع  َوُك��وُن��واجْ   َ اهللهّ
ك  بالتمسهّ أمرنا  فقد  وكذلك 
)عليهم  البيت  أه��ل  بحبل 
ال���س���الم( امل��ت��ني وع��روهت��م 
يف  أيضا  تعاىل  ح  وصهّ الوثقى, 
بأهنم  املناسبات  م��ن  العديد 
يف  علينا  شهداء  السالم  عليهم 
أقوالنا وأفعالنا, قال تعاىل )َوُقِل 
َعَمَلُكمجْ   ُ اهللهّ ى  َفَسرَيَ َمُلواجْ  اعجْ
وَن  دُّ َوَسرُتَ ِمُنوَن  ُؤجْ َواملجْ َوَرُسوُلُه 
��َه��اَدِة  َوال��شَّ ��ِب  ��َغ��يجْ الجْ َع���امِلِ  إىَِل 
 , َمُلوَن(  َتعجْ ُكنُتمجْ  بِ��امَ  ُئُكم  َفُيَنبِّ
َناُكمجْ  َجَعلجْ )َوَكَذلَِك  أيضا  وقال 
ُشَهَداء  َتُكوُنواجْ  لِّ َوَس��ًط��ا  ��ًة  ُأمَّ
ُسوُل  الرَّ َوَي��ُك��وَن  النَّاِس  َع��ىَل 
وأش��ارت   , َش��ِه��ي��ًدا(  َعَليجُْكمجْ 

العصمة  أهل  عن  األحاديث 
اآليات  لتلك  السالم(  )عليهم 
بالتوضيح والتفسري, بأن أعاملنا 
صغرية  مجيعها  عليهم  ُتعرض 
وكبرية, سواء يف ذلك ما اكتسبناه 
من  اجرتحناه  أو  اخل��ريات,  من 
بحسناتنا  فيفرحون  السيئات, 
واملزيد,  بالتوفيق  لنا  ويدعون 
نرتكبه  وما  سيئاتنا  تسوؤهم 
اهلل  لنا  فيسألون  الذنوب  من 
سامعة  فعن  والسامح,  باملغفرة 
عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( 
لكم  ما  يقول:  سمعته  ق��ال:) 
اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  تسؤون 
رجل:  له  فقال  وآل���ه(؟,  عليه 
ك��ي��ف ن���س���وؤه؟, ف��ق��ال: أم��ا 
ُتعرض  أعاملكم  أن  تعلمون 
معصية  فيها  رأى  ف��إذا  عليه، 
ساءه ذلك، فال تسوءوا رسول 
وآل���ه(  ع��ل��ي��ه  اهلل  )ص���ىل  اهلل 
اهلل  عبد  عن  وأيضا   , وه(  ورسُّ
مكينا  وك��ان  الزيات  أب��ان  بن 
عند الرضا )عليه السالم(, قال: 
السالم(:  )عليه  للرضا  )قلت 

أدع اهلل يل وألهل بيتي فقال أو 
لست أفعل ؟, واهلل إن أعاملكم 
لتعرض عيلهّ يف كل يوم وليلة، 
فقال  ذل��ك,  فاستعظمت  ق��ال: 
عز  اهلل  ك��ت��اب  ت��ق��رأ  أم���ا  يل: 
 ُ ى اهللهّ َمُلواجْ َفَسرَيَ وجل )َوُقِل اعجْ
ِمُنوَن(  ُؤجْ َواملجْ َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكمجْ 
أيب  ب��ن  ع���يلهّ  واهلل  ه��و  ق���ال: 
وعن  السالم((,  عليه  طالب( 
اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
عىل  ُتعرض  العباد  أعامل  )إن 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
ارها،  وفجهّ أبرارها  صباح  كلهّ 
أن  أحدكم  فليستِح  فاحذروا 
يعرض عىل نبيه العمل القبيح( , 
وكام نرى فإن الروايات صحية 
يف ما أشري إليه ال تقبل التأويل 
إحدى  ولعل  آخ��ر,  تفسريًا  أو 
العرض  من  املتوخاة  الغايات 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل  ع���ىل 
وعلمنا  اطالعنا  هو  السالم( 
السلوك  تصحيح  هبدف  بذلك 
اع��وج��اج  ك��لهّ  م��ن  وتقويمه 
من  واستحيائنا  وان���ح���راف, 

حيث  وشينها,  األع��امل  سيهّئ 
األئمة  أعاملنا  قبائح  عىل  لع  يطهّ
املعصومون, فريون السيئات يف 
كل يوم, ويف كل صباح ومساء, 
سُتعرض  أهنا  ذلك  إىل  مضافا 
وبمشهد  األك��رب  العرض  يوم 
من الثقلني, فينبغي علينا املبادرة 
السلوك  وتصحيح  التوبة  إىل 
فأعاملنا  التقوى,  بزاد  والتزود 
ينفع  ال  يوم  يف  مذخور  رصيد 
اهلل  أتى  من  إال  بنون  وال  مال 
بقلب سليم, واىل هذا يشري أمري 
بقوله  السالم(  )عليه  املؤمنني 
بعينه،  أنتم  ال��ذي  اهلل  )فاتقوا 
يف  وتقلبكم  بيده،  ونواصيكم 
قبضته، إن أرسرتم علمه، وإن 
بذلك  ل  وكهّ وقد  كتبه،  أعلنتم 
حفظة كراما، ال يسقطون حقا، 

وال يثبتون باطال( .
املصادر- اآليتان األوىل والثاين 
يف سورة التوبة/ 119 و 105 
 -  143 البقرة/اآلية  سورة   -
 -  )131/17 األن��وار  )بحار 

)مسند اإلمام الرض(

أعمالنا رصيد ُيعرض على أهل البيت

حممد عبد احل�سني املالكي  

26
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

مشاركات



العام  باملظهر  االعتناء  خاصية  ،منها  اخلصوصيات  من  بالعديد  يتمتع  االنسان 
خاصة  جتده يلمع صورته وهييئ اموره عىل اكمل شكل ..وإذا كان هذا االنسان 
مرتبطا بجهة عسكرية جتده )يتهندس( بمقابلة رئيسه خوفا من العقوبة... الذي 
اليه ومعرفته ملاذا هذا الشخص ال هيتم بمظهره وهو يقابل اكرب  نريد الوصول 
او  البناء  عامل  معذور  يكون  ،قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وهو  الكون  يف  مرؤوس 
االهلية  العبادة  باجتاه  العملية  العبادة  بمالبس  يقفون  وهم  امليكانيكي  او  احلداد 
..ولكنه يلبس افضل ما لديه حني يتجه اىل مراقد اهل البيت )عليهم السالم(..
يف هذه االيام يقدم بعض الزوار من اماكن بعيدة للزيارة والتربك، وهو بشكل 
غري الئق جدا وال يتالءم وقدسية املكان، وهذا ما نشاهده خالل زياتنا اىل االمام 
بعيدة  وترسحيات  مالبس  السالم(،  العباس)عليهام  الفضل  ايب  واخيه  احلسني  
كل البعد عن الزيارة وآداهبا، الزائر يمتلك من القوة وعدم املباالة غريبة، ليس 
هناك مهابة لوجوده يف حرضة سيد الشهداء، نحتاج اىل وعي ونرشات وجمالس 
ترهب كل من ال يعرف املكان وصاحبه واآلداب الواجبة يف حرضته، يف حمرم 
يأكل  ارض احلسني،  يبالون يف وجودهم يف  الذين ال  ان اصور بعض  حاولت 
وهو ماٍش وهذا ال جيوز يف كل االخالقيات التي نعرفها عن ادب الطعام وتاثريه 
اخواننا  من  خاصة  مشاعة  اصبحت  احلالة  هذه  ماشيا،  اكله  اثناء  اجلسم  عىل 
القادمني من خارج احلدود، كل تعب زيارته هيده بسلوك غري قويم من خالل 
مالبسه وأكله، لنكن اكثر مجاال يف اهلل الن اهلل مجيل حيب اجلامل من خالل احرتام 
املخصصة؟  اماكنها  يف  النفايات  ارمي  ان  الصعوبة  من  ليس  وأصحابه،  املكان 
ليس من  الطعام واجلس وأكل..؟  يكفيني من  ما  اخذ  ان  الصعوبة  وليس من 
الصعوبة ان اختار مالبس مستوردة ليس عليها عالمات وأعالم لدول حتارب 
عىل  واقفون  واملتطوعون  كربالء  وابن  احلسيني  اخلادم  ذلك  رغم  عقيدتنا؟.. 
املقدم  اجلهد  هذا  نعي  ان  السنة..علينا  طوال  احلسني،  زائر  خلدمة  وساق  قدم 
من خدمة احلسني ونساعدهم ونخفف عنهم التعب وبذات الوقت نرتقي سلم 

اجلامل بالنظافة واملحافظة عىل ممتلكات احلسني )عليه السالم(.

عيل  االم���ام  ان  ال��ن��اس  ع���وام  بعض  ي��ق��ول 
)عليهام  احلسني  االم��ام  وابنه  طالب  ايب  بن 
العراق  اهل  عىل  بالدعاء  ابتهال  قد  السالم( 
فينا  ونافذ  تعاىل  اهلل  عند  مستجاب  ودعاءمها 
امتد  ما  ويمتد  االن  واىل  العراقيني  )نحن 
الدهر( بإنزال السخط والغضب االهلي علينا 
االئمة  عصمة  يف  عقيدتنا  مع  يتناقض  وهذا 
فاإلمام  والسالم(  الصالة  )عليهم  الطاهرين 
)حاشاه(  اطالقًا  يظلم  ال  معصومًا  بكونه 
)واهلل   : قوله  السالم(  )عليه  عيل  االمام  فعن 
افالكها  حتت  بام  السبعة  االقاليم  ُاعطيت  لو 
عىل ان اعيص اهلل يف نملة عىل ان اسلبها جلب 
مل  اجيال  عىل  يدعو  فكيف  فعلت(  ما  شعرية 
املطيعون  املوالون  املؤمنون  ومنهم  يولدوا 
الصالة  )عليهم  الطاهرين  بيته  واهل  ملحمد 
والسالم( وهذا ُيعد ظلاًم وحاشا ملقام االمامة 
دائرة  من  االمام  خُيرج  القول  فهذا  ذلك  عن 
العدالة والعصمة وما ورد يف التاريخ من ُدعاء 
االمامني )عليهام السالم( هو خاص ومتعلق 
البيت من  ال  واخلارجني عن والية  باملسيئني 
يف  ال  الزمان  عرض  يف  الدعاء  ان  أي  زماهنام 
 ً اضافة  والنهار  الليل  امتد  ما  وامتداده  طوله 
لذلك فاهلل سبحانه مل يكلفنا )15 سنة( بداية 
اعامرنا اىل ان نصل سن التكليف فكيف يكلفنا 
عن جرائم قوم جرت قبل مئات السنني؟ قال 
َكَسَبتجْ  َما  هَلَا  َخَلتجْ  َقدجْ  ��ٌة  ُأمَّ َك  )تِلجْ عزوجل 
َمُلوَن  َأُلوَن َعامَّ َكاُنوا َيعجْ ُتمجْ َوال ُتسجْ َوَلُكمجْ َما َكَسبجْ

)134(( – سورة البقرة -.

الدعاء على اهل العراق

نور حيدر العبيدي

خالد غامن الطائي

ان اهلل جميل يحب الجمال
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رحيم ال�ساهر)النطحُة( الرعناء!

ال����ع����ظ����م����اُء؟! ي�������س���ت�������س���رف  ه����ك����ذا  اأم 

وت������ن������اول������وك ب���خ�������س���ة م������ا�������س������اوؤوا!

وال������ع������ي������ب ف����ي����ه����م ك������ام������ن ب������������ذاُء!

ح��������رب ال�����ع�����ي�����وب ت����ن����اب����ز م����ع����ط����اُء!

وب������ق������رن ق�����رن�����ك ن����ط����ح����ة رع������ن������اُء!

ال���������س����ه����داُء! ب����ه����ا  ح�������رب  ي���ك���ف���ه���م  مل 

خ���ل�������س ال���ك���م���ال وع����ن����دك االإ�������س������داُء!

وب��ح�����س��ن ط����ه����رَك ي��ح��ت��م��ي ال�������س���رف���اُء!

ل���ط���خ���وا ����س���ن���اك  اه����ك����ذا ال���������س����رف����اُء؟!

ق�����دح�����وا ع���ظ���ائ���م���ك ال����ت����ي م����اُق����ّدح����ْت

وت����ع����ل����م����وا ل�������س���ق ال�����ع�����ي�����وب ب���غ���ريه���م 

ف������ن ال�����ع�����ي�����وب ب�������س���اح���ن���ا م���ت���ج���ح���ف���ٌل

ت���رم���ي���ن���ي ب���ال���ك���ب�������س ال���ق���ب���ي���ح م���ف���ن���دا 

ح�������رب ال�����رم�����اي�����ة ب���ال�������س���ه���ام ت��ط��ال��ن��ا 

ع��م��ي��ده��م ال����ك����م����ال  اأه��������ل  يف  م������ازل������َت 

ل����ي����ظ����ل جم����������دَك م���������س����رق����ا ب����ط����ه����ارة 
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أميُر الفرات
جنالء املو�سوي

ال���������������س�������وق م���������ف���������رٌع وال�������ق�������ل�������ب ول�������ه�������اُن
ول��������ل��������ف��������رات ع������ل������ى االم��������������������واه م����ف����خ����رة
وال�����ف�����ج�����ر ي����ح����ك����ي �����س����ع����اع����ًا م������ن ب����راع����ت����ه

ت����ن���������س����ق م�������ن ن������������وره االأق���������م���������ار ب�������ازغ�������ة ً
ل����ل����ف���������س����ل م������در�������س������ة ل����ل����خ����ل����د ع����ا�����س����م����ة
ي�������������س������اوق ال�����ل�����ي�����ل ف�������ج�������رًا م�������ن اأروم�������ت�������ه
������س�����وارم�����ه ت����غ����ف����و  ال  امل������������وت  ف�������ار��������س  ي�������ا 

ف��������ال ت�������ب�������ايل اأان�����������������س��������ًا ق��������د ف�����ت�����ك�����ت ب���ه 
ل����ل����خ���������س����م ت����������ربز واالأن��������ف��������ا���������س م����ذع����ن����ة
الأن��������������ك اجل������ل������م������د ال�������ع�������م�������الق م����و�����س����ع����ه
م���������س����رع����ٌة ك����ف����ي����ك  يف  امل�����������وت  �����س����ي����ف����ك  يف 

ع���ط�������س���اُن وال�������وج�������د  �����س����غ����ٍب  يف  وال��������������روح 
ع�������ل�������ى ��������س�������واح�������ل�������ه ل�����ل�����م�����ج�����د ب�����ن�����ي�����ان
ب�����������اأّن اأب���������ا ال����ف���������س����ل ل����الح���������س����ان اح���������س����اُن
ن���������ور ال���������س����ح����ى جل�����ب�����ني ال����ف���������س����ل ب������ره������اُن
اأرك�������������ان ل���������الأجم���������اد  ال�������ط�������ف  يف  ه�������ن�������اك 
ف����ي����ن����ج����ل����ي ف��������������اإذا االإ��������س�������ب�������اح ����س���ح���ي���ان
وع����������ن����������ده ل����������ل����������ردى ج��������ن��������ٌد واع�������������������واُن
وغ���������ي���������الُن ف������ت������ك������ت������ه  ج�����������ن  ذاك  ام 
ن����������ريان �����������س����������رياك  ويف  ب����������������رٌد  مي�������ن�������ك 
اأع���������ل���������ى وغ���������������ريك اأق��������������������زام وودي�����������������اُن
ق�����������راآُن ع����ي����ن����ي����ك  يف  ال�����ع�����ط�����ف  ق����ل����ب����ك  يف 
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�ساأبكي ولكن رغم بكائي.. اأب�سم وجهي كي ال ت�سمت اأعدائي
وملن اأبكي ؟!اأبكي وطني

اأبكي اأر�سي 
اأبكي لدماء ال�سهداء

و�ساأزف دموع احلزن بقلبي
واأذكرهم كل �سباح كل م�ساء

ال لن اأن�سى ومل اأن�َس ؟
اأو ما اأن�سى ما مر بوطني اأي وباء

كل نهار فيه جرح فيه طرح
فيه تهدر خري دماء

كيف �ساأن�سى ؟ال جتربين
اأن اأترك اأحد اأ�سالئي

اأنه اأ�سبح جزءا مني !لي�س لوحدي
بل جزء من كل عراقي ووالئي

فعلى كل من ين�سب لعلي
اإحدى طرق اال�ستق�ساء

اإما اأن يرك مواله
اأو اأن يذبح باالإمياء

ال لن ن�ستق�سى من ا�سم علي
اأو نرك نهج النجباء
ل�ست ممن هدموا داره

اأو مثكوال يف اأبنائي
اأن ما يك�سر ظهري اأمر

يذبحنا قوم ال�سفهاء

وطني
رقية رحيم العالك
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كْم من املالئكة وقفوا
على اأعتاب اأبواب للزائرين ابتهلوا
املتعلقني ال�سارحني بف�ساء قد�سك

يحظون بعطر م�سكك املتاألق
ومب�سر املتلهفني ال�ساجدين عند بابك

باملغفرة اإن رغبوا
�سك من الرب اجلليل يفتحون

والعيون ذارفات الدمع .. بدعائها
تتلوه �سفاه حتت قبتك يكتبون

والطامعون مبغفرة يف ح�سرتك
فوق اجلبني كل حني يطبعون

واكف ترجتف.. وقلوب بها �سجى متالألئ
ونف�س بها �سوق متاح لل�سابرين بدعائها

حتت قبتك بالنجاة بابا يفتحون
وب�سماء ح�سرتك ر�سل مالئكة

تر�سل ن�سماتها عطرًا للراب�سني بحبها
على اأعتاب اأبوابك قد فلحوا

ودليل حقيقة اىل النجاة بك ت�سلحون
الذائبون عن ا�سوار مدينتك فوج فوق فوج لل�سهادة �سرحوا

واحلاملني املوت على اكتافهم رق�سوا
على ال�سواتر لل�سهادة عناوين قد �سطروا

ودليلهم �سربك �سيدي.. وبك اال�سالم قد ذبحوا
بدمائهم الزكية الطاهرة كتبوا

ملحمة ع�سق بو�ساح املوت ال خوف وال رهبة
ويف العقيدة دين قد دفعوا

يا نا�سرين ابا ال�سهداء طبتم وطاب املو�سع الذي به �سكنتم
والذائبون عن حيا�س ا�سوار مدينتك �سيدي

بحب ر�ساك قد فازوا وقد ربحوا

يا ساكَن الضريح
حامد عبد خ�سان
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تعد �سريحة النازحني من اهم �سرائح املجتمع التي حتتاج للدعم واالهتمام؛ ملا القاها النازحون 
من م�ساكل ومتاعب كثرية نتيجة تهجريهم من مناطقهم ب�سبب احلرب التي �سنها االرهاب الداع�سي 
ما  لهم  وتوفري  املدن  تلك  قبل  من  واحت�سانهم  العراق  وجنوب  بو�سط  جديدة  افاقا  لهم  لتفتح 
يحتاجونه من م�سكن وملب�س وماأكل وغريها من االمور التي رمبا تكون كفيلة ب�سد النق�س احلا�سل 
�ساهمت حمافظة كربالء وبف�سل تواجد  املنطلق  ال�سمالية، ومن هذا  وما خلفوه يف  مدنهم  لهم 
العتبات املقد�سة فيها وبالتعاون مع احلكومة املحلية باحت�سان العدد الكبري من النازحني الذي 
ي�سل اىل 1200 عائلة وتوفري ما يحتاجونه من امور ت�ساعدهم على مزاولة حياتهم اليومية ولو 
ب�سكل ب�سيط جدا ال�سيما االطفال وال�سباب مبمار�سة هواياتهم املختلفة ومنها كرة القدم وغريها 
من االمور الرفيهية التي ت�ساعدهم على �سد النق�س احلا�سل يف حياتهم ال�سيما وان البع�س منهم 

قّدم للوطن جمموعة من ال�سهداء جراء مواجهتهم االرهاب الداع�سي ... 

للعتبات المقدسة دور كبير في توفير الخدمات لهم
مخيم النازحين في كربالء يحتضن اكثر من 1200 عائلة مهجرة

جم��ل��ة  االط�������ار  ه�����ذا  ويف 
خميم  زارت  »االح��������رار« 
امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال���ن���ازح���ني 
بشكل  عليه  الضوء  وسلطت 
لقائها  خ���الل  م���ن  اوس����ع 
يامرسون  وكيف  منهم  بعدد 
كان  حيث  اليومية  حياهتم 
العام  املختار  املتحدثني  اول 
كربالء  ن��ازح��ي  خميم  وممثل 

ابراهيم عبد الرمحان الذي اكد  
قائال: نواصل العيش وممارسة 
خالل  م��ن  اليومية  حياتنا 
اخلاص  املتواضع  املخيم  هذا 
ب��ال��ن��ازح��ني ل��ك��ن ب��ال��وق��ت 
موقف  ونشكر  نثمن  نفسه 
والعتبات  عامة  كربالء  اهايل 
خاص  بشكل  فيها  املقدسة 
لنا  ومساندهتم  دعمهم  عىل 

املوقف  وهذا  نحتاج  ما  بكل 
من  بأحرف  التاريخ  سيسجله 
االمن  توفري  وخاصة  ذه��ب 
ال��ذي  امل��خ��ي��م  واالم�����ان يف 
كرفان   1200 ع��ىل  حي��ت��وي 
كل  قاطعا   12 اىل  ومقسم 
وفيه  كرفان   100 يضم  منها 
املسؤول  وه��و  خ��اص  خمتار 
العام  املختار  وبصفتي  عنه 

بشكل  معهم  بالتواصل  اقوم 
التربعات  ل��ت��وزي��ع  مستمر 
وغريها  املالحظات  وتسجيل 
م��ن االم����ور ول��دي��ن��ا ق��وائ��م 
اغلبهم  وان  العوائل  بجميع 
وهناك  امل��وص��ل  حمافظة  م��ن 
صالح  حمافظة  م��ن  ع��وائ��ل 
ايضا  الفلوجة  وم��ن  ال��دي��ن 
ومن كلتا الطائفتني وال يوجد 

حتقيق/قا�سم عبد الهادي
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فرق طائفة عن اخرى فاجلميع 
متساعد.

معاناة كبرية
عدة  من  نعاين  حديثه،  وتابع 
امور يف املخيم منها شحة املاء 
جماين  وبشكل  متعاقدون  ألننا 
ماء حمافظة كربالء  مع مديرية 
تنكرا  عرش  ثالثة  توفري  عىل 
الينا  يصل  الذي  ولكن  يوميا 
فقط  تناكر  االربعة  يتجاوز  ال 
طالبنا  ال��ص��دد  هب��ذا  ون��ح��ن 
بتوفري  كثريًا  املعنية  اجلهات 
حلول  اية  توجد  ال  لكن  املاء 
ذلك  اىل  اضافة  االم��ر،  هل��ذا 
فان يوم اجلمعة من كل اسبوع 
ونحن  امل��اء  لنا  يرسلون  ال 
1200 عائلة، وبدورنا نشكر 
حمافظة  يف  املقدسة  العتبات 

والعباسية( كربالء)احلسينية 
املاء  تناكر  من  عددا  بارساهلم 
النقص  لسد  ي��وم��ي  بشكل 
احلاصل الذي نعانيه من شحة 
قلة  من  نعاين  وكذلك  امل��اء، 
مديرية  من  املقدمة  اخلدمات 
ايضا  ونعاين  املحافظة  بلدية 
الصحية  الطبابة  مشكلة  من 
حيث لدهيم نقص يف االدوية 
ذلك  اىل  اضافة  والعالجات 
املدافئ  اىل  نحن بحاجة ماسة 
برد  من  الواقية  والبطانيات 

الشتاء القارس.
ت�سحيات من اجل الوطن

املتواجدين  النازحني  عوائل 
بدوائر  موظفون  فيها  معنا 
يدافعون  ومقاتلون  ال��دول��ة 
ومقدساته  العراق  ارض  عن 

واستشهد العديد منهم والزلنا 
وخصوصًا  ال��ش��ه��داء  ن��ق��دم 
يوجد  حيث  تلعفر  اهايل  من 
الكثري منهم تطوع يف صفوف 

احلشد الشعبي.
النهو�س بالعلم وال�سباب
املخيم  يف  توجد  ويضيف، 
ابتدائية  االوىل  م��درس��ت��ان 
كادر  وفيها  ثانوية  واالخ��رى 
تلعفر  م��ن  اغ��ل��ب��ه  ت��دري��س 
من  ف��ه��م  امل����دراء  باستثناء 
من  العديد  ك��رب��الء  حمافظة 
كربالء  يف  يعملون  العوائل 
او النجف ولدهيم العديد من 

املهن.
كرم و�سيافة اهايل كربالء
وم���ن ج��ه��ة اخ����رى حت��دث 
حممد  جسام  شهاب  املواطن 

االن��ب��ار  حمافظة  م��ن  ال��ن��ازح 
قائال: قدمنا  الفلوجة(  )قضاء 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  اىل 
ت��ده��ور  ب��ع��د   2014 ع���ام 
مدننا  يف  االمنية  االوض���اع 
الرتحيب  تم  حيث  الغربية 
اهايل  قبل  من  واستقبالنا  بنا 
ان  فهو  كبري  بشكل  كربالء 
دل عىل يشء فيدل عىل حسن 
وبالنسبة  وضيافتهم،  كرمهم 
نعيش  النازحني  خميم  يف  لنا 
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املخيامت  بقية  بكثري من  افضل 
اننا  حيث  بالنازحني  اخلاصة 
من  واملساعدات  الدعم  نتلقى 
املقدسة   العتبات  يف  االخ��وة 
الذين مل يقرصوا معنا يف تقديم 
دائ��رة  من  وكذلك  اخل��دم��ات 

اهلجرة واملهجرين.
الكرفانات اخلا�سةبالعوائل

حيتوي  كرفان  »ك��ل  ان  ويبني 
ع��ىل غ��رف��ت��ني ومح���ام وص��ال��ة 
بالنسبة  ج��ي��د  وه���و  ص��غ��رية 
بالنسبة  اما  الصغرية،  للعوائل 
حتصل  فأهنا  الكبرية  للعائلة 
اطفالنا  كرفان،  من  اكثر  عىل 
خالل  من  الدراسة  يواصلون 
املخيم،  يف  املتوفرة  امل��درس��ة 
اخوة  لدينا  اخ��ر  جانب  وم��ن 
والقوات  الشعبي  احلشد  يف 
عن  الدفاع  يواصلون  االمنية 
ارض العراق وكرامته من دنس 

االرهاب الداعيش«.
ال فرق بني الطوائف

انا وعائلتي من  ويؤك شهاب، 
تعامال  ووج��دت  العامة  ابناء 
طيبا واخويا من اهلنا واخواننا 
الشيعة وكذلك من مجيع دوائر 

بتسهيل  قاموا  الذين  الدولة 
الكثري  يف  وساعدونا  ام��ورن��ا 
ننساه  ال  الفضل  وه��ذا  منها 

ابدًا.

�سرب وا�سرار
رشيف  عيل  املواطن  وحت��دث 
النازح من حمافظة نينوى )قضاء 
تلعفر( قائال: نواصل حياتنا يف 
هذا املخيم بشكل مستمر رغم 
واجهناها  التي  الكبرية  املعاناة 
الوقت  يف  نواجهها  والزل��ن��ا 
احل����ارض ول��ك��ن م���ن خ��الل 
الذي  الكبري  والدعم  اصارنا 
حمافظة  اهايل  من  عليه  حصلنا 
والدوائر  ع��ام  بشكل  كربالء 
اخلدمية فيها والعتبات املقدسة 
بمثابة  ك���ان  خ���اص  بشكل 

الدافع املعنوي الكبري لنا.
الوطني  ال��ك��ه��رب��اء  ت��وف��ر 

جمانا
مولدة  صاحب  أنا  ويضيف، 
يوميا  بتشغيلها  اقوم  املخيم  يف 
وبالتناوب  ساعات  سبعة  ملدة 
التي  احلكومية  امل��ول��دات  مع 
الوطني  بالكهرباء  املخيم  ترفد 
جم��ان��ا ومل����دة س��ب��ع س��اع��ات 
الكاز  نقوم برشاء  ايضا، حيث 
 )  300( كل  باملولدة  اخل��اص 
لرت ب� )127( الف دينار وسعر 
الف   )  12  ( الواحد  االمبري 

دينار.
متابعة دوريات ال�سرطة

امر  حتدث  نفسه  السياق  ويف 
يف  املتواجدة  الرشطة  دوري��ة 
حمسن  املفوض  النازحني  خميم 

غايل عبد: دورية الرشطة تابعة 
اخلارجية  الطرق  لسيطرات 
اشخاص  ث��الث��ة  ع��ىل  حت��ت��وي 
وجبتني  ع��ىل  يكون  والعمل 
وبشكل متناوب ومستمر حول 
العمل  اىل  اضافة  املخيم  حميط 
الوطني  االم���ن  م��ع  امل��ش��رتك 
داخل  املوجود  الرشطة  ومركز 
املخيم، وكذلك نقوم بجوالت 
ميدانية مستمرة عىل مدار اليوم 
اخ��رتاق  ع��دم  ملتابعة  الكامل 
شخص  دخ����ول  او  امل��خ��ي��م 

غريب له.
ا�ستتباب االمن داخل املخيم
لألمن  بالنسبة  حديثه،  وتابع 
مستقر وال نواجه اية مشكلة يف 
املشاجرات  وخصوصًا  عملنا 
بأرساهلم  نقوم  النازحني  بني 
اخذ  ويتم  االمني  املركز  اىل 
واذا  منهم  خطية  ت��ع��ه��دات 
هذه  مثل  تكررت  او  حصلت 
الشخص  نفس  من  احل��االت 
امنية  اج���راءات  اخت��اذ  يتم  قد 
ب��إخ��راج��ه��م من  م��ض��اع��ف��ة 
املخيم« مضيفًابالقول: عالقتنا 
طيبة واخوية مع مجيع النازحني 
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تعاون  هناك  املقابل  وبالطرف 
مشرتك معهم حلل مجيع االمور 

االمنية«. 
خدمات �سحية جمانية

املمرض  حت��دث  جهته  وم��ن 
 ، عيل  جاسم  حيدر  الصحي 
الفوري  االسعاف  شعبة  من 
يف دائرة صحة كربالء: بالنسبة 
يف  املتواجدة  الصحية  للكوادر 
صحة  لدائرة  والتابعة  املخيم 
يكون  املقدسة  كربالء  حمافظة 
عملنا بشكل مستمر من خالل 
التفقدية  االس��ع��اف  ج��والت 
بعض  لعالج  الكرفانات  عىل 
بعض  ألن  املرضية  احل��االت 
املرىض جيد صعوبة يف الوصول 

ونحاول  الصحي،  املركز  اىل 
تقديمه  يمكن  ما  اقىص  تقديم 
للمرىض  الطبية  اخلدمات  من 
احلاالت  واكثر  جماين،  وبشكل 
ال��ص��ح��ي��ة وامل��رض��ي��ة ال��ت��ي 
االطفال  جروح  هي  تواجهنا 
نزالت  او  خفيفة  اصابات  او 
السن  لكبار  وك��ذل��ك  ال���ربد 
ح���االت ال��س��ك��ر وال��ض��غ��ط، 
وبالنسبة لبقية احلاالت املرضية 
ال��ت��ي ت��س��ت��وج��ب ع��الج��ات 
فيتم  اكرب  جراحية  وتداخالت 
نقلها اىل املستشفيات املتواجدة 
لدائرة  والتابعة  املحافظة  يف 

صحة حمافظة كربالء.
ا�ستثناء النازحني من قانون 

التمويل ال�سحي
ومن جانب اخر كانت لنا وقفة 
مع مدير عام دائرة صحة حمافظة 
كربالء املقدسة الدكتور صباح 
اخلدمات  بخصوص  املوسوي 
التي تقدمها الدائرة بشكل عام 
واملستشفيات واملراكز الصحية 
للنازحني بشكل خاص حتدث 
ق��ائ��ال: ن��ح��ن ك��دائ��رة صحة 
حمافظة كربالء من اوىل الدوائر 
التي قامت بفتح مركز طوارئ 
او مركز صحي خاص بمخيم 

النازحني يقدم اخلدمات الطبية 
قانون  من  استثنائهم  بعد  جمانا 
املركز  وهذا  الصحي  التمويل 
متريضية  مالكات  من  مكون 
وكذلك طبية بتخصيص طبيب 
هلم، واالن نحن بصدد رفدهم 
مركز  وهناك  اضافية  بطبيبة 
للحاالت  مثبت  ل��إس��ع��اف 
ال�  م��دار  ع��ىل  يعمل  الطارئة 
ِفرق  لدينا  وايضا  ساعة(   24(
لسنا بصدد  رقابية صحية ألننا 
فقط  الصحية  اخلدمات  تقديم 
بل تقديم اخلدمات الوقائية من 

ناحية اللقاحات.
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

احلاالت املر�سية اخلطرية
امل����وس����وي، متت  وأض�����اف 
احل��االت  مجيع  ع��ىل  السيطرة 
اخلطرية مثل الكولريا وامراض 
اجل��ه��از ال��ت��ن��ف��س واحل��ص��ب��ة 
املعدية  االم��راض  من  وغريها 
من  العال  املستوى  خالل  من 
الصحة  قسم  من  اللقاحات 
شهرية  زيارات  ولدينا  العامة، 
من بعض اطبائنا من االمراض 
اجللدية وغريها وايضا االدوية 
يتم صفها هلم من دائرة صحة 
احتياجاهتم،  مجيع  لسد  كربالء 

التي  ل��ل��ح��االت  وب��ال��ن��س��ب��ة 
الصحي  امل��رك��ز  يستطيع  ال 
عالجها  من  باملخيم  املتواجد 
اىل مدينة  الفور  نقلها عىل  فيتم 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 
الطبية ويتم عالجها جمانا ايضا، 
يسكنون  الذين  النازحون  اما 
فيتم  املحافظة  اح��ي��اء  ب��اق��ي 
ابرازهم  مقابل  جمانا  عالجهم 

هلوية االحوال املدنية فقط«.
وم��ن خ��الل ذل��ك وم��ا قدمته 
دوائرها  بجميع  حمافظة كربالء 
مستوى  ع��ىل  س���واء  اخلدمية 
الصحة والبيئة والبلدية وغريها 
وبالتعاون مع العتبات املقدسة 
هلا  يشار  جليلة  خدمات  من 
بالبنان اىل االهايل النازحني من 
شامل وغرب العراق وبالوقت 
هلم  املحافظة  ابناء  دعم  نفسه 
ج��زءا  ول��و  يعيدون  جعلهم 
ديارهم  يف  ت��رك��وه  مم��ا  بسيطا 
ُاجربوا عليه  الذي  التهجري  اثر 
نتيجة الظروف االمنية الصعبة 
بسبب  مناطقهم  س��ادت  التي 

االرهاب الداعيش.
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الثورُة الحسينية ومعالُمها التربوية
ومشاهد  احلزن  اجواء  ل  تشكهّ
ك��ب��ريًا يطغي  امل��أس��اة ط��اب��ع��ًا 
للثورة  االخرى  اجلوانب  عىل 
احل��س��ي��ن��ي��ة اخل���ال���دة وال��ت��ي 
الرتبوية  معطياهتا  تبلورت 
صورة  من  اكثر  يف  وجتسدت 
احلياة  مكونات  مجيع  وشملت 
واعطت لالجيال صورًا رائعة 
للتضحية القيمة التي قدمها ابو 
)عليه  احلسني  االمام  االحرار 
تكون  ان  اراد  والتي  السالم( 
بني  قامت  معركة  فقط  ليست 
ضد  والوقوف  والباطل  احلق 
اراد  بل  ال��زم��ان  ذل��ك  طاغية 
وج��ذورا   عنوانا  تكون  ان  هبا 
يف  لالحرار  بمفاهيم  تتعمق 
العامل وبام اهنا اصبحت كام اراد 
سيد الشهداء )عليه السالم(..

الطف  معركة  ان  لنا  يتضح 
واحطنا  درسناها  لو  اخلالدة 

يظهر  مل  فيها  زاوية  كل  من  هبا 
باهنا  واحد  استنتاج  سوى  لنا 
من  اكثر  تربوية  معركة  كانت 
والرش  اخلري  بني  معركة  كوهنا 
اىل  املسن  الرجل  يف  جتسدت 
الذي  والصبي  الشاب  الفتى 
وحتى  وامل���رأة  احللم  يبلغ  مل 
دور  له  ك��ان  الرضيع  الطفل 
كل  وكان  الواقعة  هذه  يف  مميز 
واحد منهم مكمل لالخر وكل 
بالدور  يقوم  كان  منهم  واحد 
الذي اتاح له القدر وساقت له 
االقدار ان يكون بطله بأحسن 

صورة واكمل وجه.
وسألنا  الواقع  بعني  نظرنا  ولو 
احلسني  االم���ام  مل���اذا  انفسنا 
بالنساء  خرج  السالم(  )عليه 
واالطفال من اهل بيته نستذكر 
الذي  بالدور  ونشيد  ونقول 
ترسيخ  اج���ل  م��ن  ب��ه  ق��ام��وا 

الذي  االسالمي  الدين  عقيدة 
ابو  هبا  قام  التي  التضحية  لوال 
االحرار مع اهل بيته واصحابه 
الدين وال  مل يكون وجود هلذا 

لثورته العظيمة.
فاالمام احلسني )عليه السالم( 
االطار  هذا  ويف  وَع��ربة  ِع��ربة 
االبعاد  ابراز  ان  البعض  يؤكد 
واالخالقية  والرتبوية  الفكرية 
ان  ينبغي  ال  احلسينية  للثورة 
يثار بالشكل الذي يلغي جانب 
العاطفة واملأساة، فهذا اجلانب 
مأساة  ألن  ُيلغى  ان  يمكن  ال 
مدى  عىل  حية  بقيت  كربالء 
واملشاعر  العواطف  يف  الزمن 
والوجدان، وقد اكد االئمة من 
السالم عىل  البيت عليهم  اهل 
املشاعر  وابراز  والعزاء  احلزن 
عاشوراء  موسم  يف  اجلياشة 
االم���ام  ث����ورة  ألن  وب���ع���ده، 

باقية  السالم(  )عليه  احلسني 
اثارها يف كل جوانب احلياة كام 
اجلليلة  اهلاشمية  السيدة  قالت 
السالم  يف جملس  زينب عليها 
والناس  اهلل  لعنة  عليه  يزيد 
امجعني مع االمام زين العابدين 
بيت  واه���ل  ال��س��الم(  )عليه 
حيث  ال��س��الم  عليهم  النبوة 
ذكرنا  متحو  ال  )واهلل  قالت: 
يرحض  وال  وحينا  متيت  وال 
اال  رأي��ك  وهل  عارها،  عنك 
ومجعك  عدد،  اال  وايامك  فند 
اال  املنادي  ينادي  يوم  بدد،  اال 

لعنة اهلل عىل الظاملني(.
السيدة  تريد  ما  هلا  كان  وفعال 
اجلليلة املساندة ألخيها لوضع 
الثورة  ه��ذه  ومفاهيم  اس��س 
العريقة والتي ابى الدهر اال ان 

يقف اجالاًل وتعظياًم هلا.

جنان حممد اجلنابي
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الب��دهّ يف ك��لهّ زم��ان م��ن إم��ام 
يعتقد به الناس أي املسلمون، 
حجة  وجيعلونه  به،  ويقتدون 
بينهم وبني رهبم، وذلك )لَِئالَّ 
ة(  ُحجَّ اهللِ  َعىَل  لِلنَّاِس  َيُكوَن 
َنة  َبيِّ َعن  َهَلَك  َمنجْ  ِلَك  و)لَِيهجْ
و  َنة(  َبيِّ َعنجْ  َحيَّ  َمنجْ  َيى  َوحَيجْ

ُة البالَِغُة(. ِه احُلجَّ )ُقلجْ َفِللهّ
)عليه  املؤمنني  أم��ري  ويقول 
البالغة:  هنج  يف  كام  السالم( 
االرض  ختلو  ال  بىل  »اللهمهّ 
ظاهرًا  ا  إمهّ ة  بحجهّ هلل  قائم  من 
مغمورًا،  خائفًا  ا  وإمهّ مشهورًا 
لئالهّ تبطل حجج اهلل وبيهّناته«.

ال���واردة يف هذا  وال��رواي��ات 
أظنهّ  وال  كثرية،  أيضًا  الباب 
املناقشة  عىل  جي��رؤ  أح��دًا  أنهّ 
ال��رواي��ات  يف أس��ان��ي��د ه��ذه 
ا روايات واردة  ومداليلها، إهنهّ
املسانيد،  ويف  الصحيحني،  يف 
املعاجم،  ويف  ال��س��ن��ن،  ويف 
احل��دي��ث،  ك��ت��ب  مج��ي��ع  ويف 
عند  مقبولة  هذه  والروايات 

الفريقني.
فقد اتفق املسلمون عىل رواية: 
ي��ع��رف إم��ام  »م��ن م��ات ومل 

زمانه مات ميتة جاهليهّة«.
اللفظ  هب���ذا  احل��دي��ث  ه���ذا 
موجود يف بعض املصادر، وقد 
التفتازاين  الدين  سعد  أرسله 
عليه  وبنى  م،  املسلهّ إرس���ال 
بحوثه يف كتابه رشح املقاصد.

ُأخرى  ألفاظ  احلديث  وهل��ذا 
مع  االمج��ال  بنحو  ختتلف  قد 
أينهّ  إالهّ  احلديث،  ه��ذا  معنى 
االلفاظ  هذه  مجيع  بأنهّ  أعتقد 
معنى  إىل  ت��رج��ع  وأن  الب���دهّ 
إىل  تنتهي  أن  والب��دهّ  واح��د، 
رسول  يقصده  واح��د  مقصد 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
فمثاًل يف مسند أمحد: »من مات 
إمام مات ميتة جاهلية«،  بغري 
ة م��ن امل��ص��ادر:  وك��ذا يف ع��دهّ
الطيالس،  داود  أيب  كمسند 
واملعجم  حبهّان،  ابن  وصحيح 

الكبري للطرباين، وغريها.

إضافة  الكتب  بعض  وع��ن 
يعرف  ومل  م��ات  »م��ن  بلفظ: 
شاء  إن  فليمتجْ  زمانه  إم��ام 
هيوديًا وإن شاء نرصانيًا«، وقد 
العلامء  بعض  اللفظ  هبذا  نقله 
اخلمسون  املسائل  كتاب  عن 

للفخر الرازي.
ول���ه أي��ض��ًا أل��ف��اظ ُأخ���رى 
ويف  ال��س��ن��ن،  يف  م���وج���ودة 
أيضًا،  املسانيد  ويف  الصحاح، 
إىل  ونشري  القدر،  هبذا  نكتفي 
بعض اخلصوصيات املوجودة 
مات  »م��ن  احلديث:  لفظ  يف 
تكون  وأنجْ  البدهّ  يعرف«،  ومل 
االعتقاد  بمعنى  هذه  املعرفة 
أو مقدمة لالعتقاد، »من مات 
ومل  مات  من  أي:  يعرف«  ومل 
مطلق  ال  زمانه،  بإمام  يعتقد 
إمام الزمان، بإمام زمانه احلق، 
بإمام  الرشعي،  زمانه  بإمام 
اهلل  قبل  من  املنصوب  زمانه 

سبحانه وتعاىل.
ي��ع��رف إم��ام  »م��ن م��ات ومل 

زمانه« هبذه القيود »مات ميتة 
املراد  كان  لو  وإالهّ  جاهلية«، 
حاكم  أيهّ  ال��زم��ان  إم��ام  م��ن 
املسلمني  ش��ؤون  عىل  سيطر 
وتغلَّب عىل ُأمور املؤمنني، ال 
شخص  هكذا  معرفة  تكون 
واجبة، وال يكون عدم معرفته 
وال  النار،  يف  للدخول  موجبًا 
جاهلية،  م��وت  موته  يكون 

هذا واضح.
إذن، البدهّ من أن يكون االمام 
حق،  إمام  معرفته  جتب  الذي 
عىل  فحينئذ،  رًشعيًا،  وإماما 
هذا  بإمامة  يعتقد  أن  االنسان 
بينه  حجًة  وجيعله  الشخص، 
وب���ني ربهّ����ه، وه���ذا واج���ب، 
بإمامته  يعتقد  مل  أنهّه  لو  بحيث 
وم���ات، ي��ك��ون م��وت��ه موت 
ُأخ���رى:  وب��ع��ب��ارة  جاهلية، 
وإنجْ  هيوديًا  شاء  إنجْ  »فليمت 

شاء نرصانيًا«.

معرفُة إمام زماننا
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ضد  حممية  حممولة  كمبيوتر  أجهزة  تطوير  عىل  الروس  العلامء  يعمل 
مئوية(  درجة   50+ )إىل  املرتفعة  احلرارة  ودرجات  والصدمات  املاء 
الكهرومغناطيسية.  واملجاالت  مئوية(  درج��ة   50-( واملنخفضة 
هناك  سيكون  أنه  املرشوع  عن  املسؤولة  املحلية  الرشكة  أكدت  كام 
بمعالج  يعمل  واآلخر  إنتل،  رشكة  بمعالج  يعمل  واحد  كمبيوتران 
حميل الصنع هو »بايكال-ام« الذي عملت عىل تصميمه رشكة »بايكال 
إلكرتونيكس«. وتعترب أجهزة الكمبيوتر املحمولة هذه مفيدة لرجال 
النفط واجليولوجيني وكذلك يف ورش العمل حيث درجات احلرارة 
عالية. وستعمل أجهزة الكمبيوتر املحمول بنظام لينوكس، ولكن بناء 
عىل طلب العمالء يمكن تثبيت ويندوز 10 يف بعض احلاالت. ووفقا 
للمطورين، فإن إنشاء أجهزة كمبيوتر هبذه املواصفات سوف يستغرق 

سنة عىل األقل. وقد تصل تكلفة املرشوع إىل 450 مليون روبل.

اح���ت���امل ح�����دوث ت��ص��ادم 
كوكب  مع  لكويكب  »كارثي« 
األرض نادر للغاية، وقد يكون 
قبل  وق��ت  مسألة  جم��رد  األم��ر 
حقيقة  التهديد  هذا  يصبح  أن 
اخل��رباء ح��ذروا  واق��ع��ة. لكن 
جاهزين  غري  البرش  ك��ون  من 
صدمة  ل��ت��أث��ري  ي��ن  حم��رضَ أو 
حيث  ألرض���ه���م،  ك��وي��ك��ب 

جوزيف  ال��دك��ت��ور  ع��امل  ق��ال 
أمل  أفضل  إن  ناسا  من  نوث 
الصواريخ  بناء  هو  بالبقاء  لنا 
استعدادا  وختزينها  االعرتاضية 
مهامت  يف  استخدامها  إلمكان 
طارئة، موضحا إن الكويكبات 
وامل��ذن��ب��ات اخل��ط��رية ن���ادرا ما 
ثمة  ول��ك��ن  األرض  ت��رضب 
خطرها  حيل  ألن  دائم  احتامل 

املرة  ليست  وه��ذه  الكارثي. 
اخلرباء  فيها  حيذر  التي  األوىل 
مستعدة  غري  األرض  كون  من 
أيلول  يف  ك��وي��ك��ب.  ل��رضب��ة 
م��دي��ر مكتب  امل���ايض، ح��ذر 
جون  والتكنولوجيا،  العلوم 
التي  األرضار  من  ه��ول��درن، 
كويكب  يلحقها  أن  يمكن 
باألرض حني يصدمها. وطرح 

هولدرن احتامل احتياجنا لتغيري 
عن  بعيدا  الكويكب  م��س��ار 
إىل  التقديرات  األرض.وتشري 
أن ما يسمى بعثة »إعادة توجيه 
الكويكب« ُتكلف حوايل 1.4 
يشمل  ال  وهذا  دوالر،  مليار 
وهي��دف  اإلط���الق.  تكاليف 
يف  املهمة  إلط��الق  الباحثون 

كانون األول 2021.

علماء يطورون حواسيب تعمل
 في الصقيع ودرجات الحرارة العالية

مستعدة  ليست  األرض  ان  يؤكدون  خبراء 
لضربة كويكب مفاجئة

38
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



دامت  عملية  بتجربة   1960 عام  يف  التيمر  ديفيد  قام 
, من خالل زراعته بذور يف قارورة زجاجية،  40 عاما 
وأغلق  االخ��رية  للمرة  بسقيها  ق��ام   1971 ع��ام  ويف 
القاروة اىل يومنا هذا , يقول انه يف بداية االمر قام بذلك 
, وما ادهشُه هو استمرار النبتة باالزدهار  للتجربة فقط 
والنمو عامًا بعد االخر، ما قام به التيمر من اجل خلق 
قليلة  لرتات  بسقيها  قام  مغلق مصغر, حيث  بيئي  نظام 
من املاء , واملاء عمل دورة مصغرة داخل القارورة, حيث 
ان النبتة متتصه من الرتبة وتطلقه من مسامات اوراقها, 
الليل خالل انخفاض درجة احلرارة يقوم بخار  وأثناء 
القارورة وبعدما يتحول  بالتكثف عىل زجاج  املاء هذا 
جمددًا  القارورة  قاع  يف  الرتبة  اىل  يعود  سائل  ماء  اىل 
وهكذا. اما بالنسبة لثاين اكسيد الكربون واملواد املغذية 
تفسخ  خالل  من  النبتة  عليها  فتحصل  للنمو  الالزمة 
البكرتيا  عمل  بواسطة  الرتبة,  عىل  املتساقطة  اوراقها 

املحللة التي حتصل عىل االكسجني من النبتة نفسها.

الباحثني الربيطانيني جهازًا جديدًا يف حجم ذاكرة الفالش  طور جمموعة من 
»يو إس يب« قادر عىل كشف مرض نقص املناعة البرشي خالل 30 دقيقة، بداًل 
من االختبارات احلالية التي تظهر النتيجة بعد أيام عدة، باإلضافة إىل أنه حيتاج 
الثمن.ويعتمد  وباهظ  فقط  املستشفيات  داخل  موجودة  معقدة  معدات  إىل 
االختبار اجلديد عىل أخذ نقطة دم من الشخص ثم توصيل »يو إس يب« داخل 
أو أي جهاز  الكمبيوتر  قراءهتا عن طريق  يمكن  إشارة  ينشأ  كمبيوتر، حيث 
نقال يدعم منفذ »يو إس يب«. وقال الباحثون املطورون للجهاز يف جامعة لندن 
اإلمرباطورية البحثية بالتعاون مع رشكة لتشخيص احلمض النووي »دي إن 
إيه إلكرتونيكس« إن اختبار »يو إس يب« يستخدم ملساعدة املرىض يف املناطق 
الة، مشريين إىل أن اكتشاف  البعيدة عىل كشف املرض والتحكم فيه بطريقة فعهّ

املرض برسعة والتحكم فيه، هو أساس نجاح عالجه.

برنامج  يف  أمنية  ثغرة  وجود  املصنعة  الرشكات  احدى  من  خمتصون  أكد 
واملكاملات  الرسائل  الع��رتاض  تستخدم  أن  املمكن  من  )سكايب( 
هذه  فإن  للخرباء  ووفقا  الربنامج.  هذا  مستخدمي  معلومات  واخرتاق 
الثغرة هي عبارة عن خطأ يف الربجمة تسبب به أحد مصممي الربنامج قبل 
الثغرة قد تعطي فرصة  أن تقوم مايكروسوفت برشاء »سكايب«، وهذه 
اإلص��دارات  ملستخدمي  الشخصية  املعلومات  إىل  لينفذوا  للمخرتقني 
إىل  دخوهلم  بتسجيل  املستخدمون  يقم  مل  لو  حتى  سكايب،  من  القديمة 
للوصول  املخرتقون  يستغلها  قد  الثغرة  »هذه  اخلرباء  الربنامج. وأضاف 
إىل  الوصول  من  متكنهم  أهنا  كام  للمستخدم،  الشخصية  املعلومات  إىل 
بتغيري  يقوم  أن  طريقها  عن  للمخرتق  ويمكن  واملحادثات.  الرسائل 
كام  االتصال،  إعدادات  حتى  أو  سكايب  بمستخدم  اخلاصة  اإلعدادات 
ورأى  االتصال.  جمموعات  ضمن  املوجودة  باجلهات  االتصال  يمكنه 
املحللون أن الرشكة املالكة لسكايب تعري هذه املشكلة اهتامما كبريا، ومن 

املتوقع أن تقوم بمعاجلتها يف أقرب وقت ممكن.

جهاز بحجم )يو إس بي( يكشف مرض 
نقص المناعة في 30 دقيقة..!

تجربة لخلق نظام بيئي 
مغلق مصغر...!  30 تهدد  في)سكايب(  أمنية  ثغرة 

مليون مستخدم..!
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مكتبة »االحرار«

اإلنسانية  هداية  أج��ل  وم��ن 
لطريق احلق ،فلقد ُأرسل نبينا 
فأرضعته  البادية  اىل  األك��رم 
ولتعلم  ال��س��ع��دي��ة،  حليمة 
 ، ..وال��ف��روس��ي��ة  الفصاحة 
وتفسريات  تأويالت  وهناك 
ك��ث��رية ح��ول امل��وض��وع ذات��ه 
كفار  من  النبي  عىل  كاخلشية 
قصة  يف  ،ك���ام  بقتله  ق��ري��ش 
للحفاظ  باليم  بالقائه  موسى 
بلوغه  وعند   .. حياته  ع��ىل 
الرشيف  عمرة  من  السادسة 
اىل  سفرها  يف  آمنة  أمة  راف��ق 
توفيت  الرجوع  وعند  يثرب، 
آمنة يف ) األبواء ( وتركته يتيم 
األبوين، ويف الثامنة تويف عبد 
وكفيله،  النبي  ج��د  املطلب 
طاب  أيب  اىل  كفالته  وت���رك 

عمه.. وكان بمثابة والده حلبه 
اخلاصة  ورعايته  له،  الشديد 
جتارته  يف  يصطحبه  ،وكان  له 
إحدى  ويف  والشام  اليمن  اىل 
رح���الت���ه ل��ل��ش��ام، م���ر عىل 
 ( أسمه  راه��ب  فيها  صومعه 
بحريا ( فأخربه: بأنه نبي أخر 
الزمان فأعجب به من كان يف 
القافلة وقص عىل الناس تلك 
السفرة فأشتهر أمره بعد تلك 
احلادثة ثم أخذت عظمة النبي 
وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل   (
هدم  بعدما  وتنترش  (ت���زداد 
الرشيف  الكعبة  بنيان  السيل 
فأختلف رؤساء القبائل حول 
وضع احلجر األسود يف مكانه 
يدخل  ملن  نحتكم   : فقالوا 
الباب  ه��ذا  م��ن  أواًل  علينا 

فأطل النبي بطلة الرشيفة فقال 
أحدهم هذا األمني قد رضينا 
 ( حممد  النبي  ،فأمر  حكاًم  به 
 ) وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل 
بأن يؤتى بثوب وتناول احلجر 
عىل  ووضعه  الرشيفتني  بيديه 
يستلم  ب��أن  أم��ر  ثم  ال��ث��وب.. 
بطرف  قبيلة-  -رئ��ي��س  ك��ل 
ووضعه  احلجر  رف��ع  ثم  منة 
يف املكان املخصص له فحفظ 
دور  بدأ  ..ثم  القبائل  حقوق 
أيب  كفيله  مع  بالتجارة  النبي 
ذات  خدجية  وكانت  طالب؛ 
جتارة كبرية ، ورغبت بالزواج 
اخلامسة  يف  وه��و  النبي  م��ن 
وقد  عمره..  من  والعرشين 
املرحلة  تلك  يف  ال��ع��امل  ك��ان 
إىل  احلاجة  أم��س  يف  املظلمة 

نبي هلداية البرشية ؛ ودعوهتم 
املصطفى  كان  لذا  احلق  لدين 
يمثل العودة للديانة التوحيدية 
النبي  كان  لقد  ؛  اإلبراهيمية 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  العظيم 
وس��ل��م ( رم����زًا ل��ألخ��الق، 
املخلص  واملوحد   ، والعفاف 
وامُلجسد   ، للحق  ،والعارف 
بالذوبان  ،واملتمثل  للعدل 
اإلهل��ي  للحب  واإلخ���الص 
من  للعقيدة  ،واإلخ����الص 
إنقاذ اإلنسانية من عتمة  أجل 
فجاءت  ؛  احل��ق  ر  لنوهّ اجلهل 
يف  اإلن��م��وذج��ي��ة  شخصيته 
 ، والرتبويهّ  ، الفكريهّ طرحها 
األمة  ،إلنتشال  واألخالقيهّ
والعامل أنذاك من براثن الرشك 
واجلهل ، وإلثبات حقيقة دين 

بقعة ضوء على كتاب حياة الرسول األعظم 

لعّلن����ا  بأمس الحاجة اليوم لفهم  ش����خصية النبي الخاتم المعصوم المؤي����د المنصور بالحق نبينا محمد –صلى اهلل عليه وآله – نحتاج 
:  دراس����تها ،واإلقتداء بها ،و بالمنظومة المعرفّية، والفكرّية، والتربوّية،وثقافة التعايش ،والس����الم، وإحترام اآلخر ....وكل القّيم العلمّية 
واألخالقّية  التي أرس����ى أساس����ها النبي العظيم ،فعلى األمة قراءة الرس����الة المحمدية القراءة الصحيحة كما في وعي آل البيت وأتباعهم 
،ليس كفهم من أخطأ  من  المنحرفين االمويين والعباسيين والخوارج والوهابيين والسلفيين الذين أساؤوا لرسالة النبي بالتكفير والقتل 
والعنف . فجاءت  والدة الرسول األعظم من أجل إستمرار مسيرة التوحيد في البشرية من أبي األنبياء إبراهيم الخليل -عليه السالم-

صباح محسن كاظم
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اهلل »اإلسالم« دين احلق الذي 
ُيعد الدين اخلاتم يف الرساالت 
جذرية  ثورة  وقاد  والبعثات  
اإلج��ت��امع��ي   اإلص�����الح  يف 
اخلري  ..ودعوة  العالية  وامُلثل 
كل  ع��ىل  ورد  ،والفضيلة، 
والضاللة،  اجلهل،  مفاهيم 
وعبادة  والرذيلة،  والفساد، 
ال����ش����ه����وات.. ف���ج���اءت 
ت��ل��ك امل��ن��ظ��وم��ة االخ��الق��ي��ة 
حلقوق  اإلهلية  ،واإلط��روح��ة 
فكريهّة  منظومة  ،ببث  اإلنسان 
بقيم  تؤمن  جديدة  ومعرفيهّة 
،ومكانتها  ل��ل��م��رأة  احل���ب 
ومكانتها   ، األرسية  الطبيعية 
التنشئة اإلجتامعية  الرتبوية يف 
وهي  امل��رأة  وأد  كان  بعدما   ،
حيهّة باجلاهلية ، وهتان كرامتها 
الطرح  أما   ، اليوميهّ  بالتعامل 
ذلك  خالف  الرشيف  النبوي 
األع��راب  أح��د  ب��أن أوىص   :
واإلنسانية  ب��أرسه��ا  واألم���ة 
ثم  أم��ك  )ب��رهّ   : قائال  مجعاء 
واجلنة   (  ,  ) أب���اك  ث��م  أم��ك 
حتت أقدام األمهات ( ثم قام 
أساس  عىل  األرسي  بالبناء 
العالقة  وقدسية  األح���رتام 
الروحية ،والعالقة بني األبناء 
يف  ورد  كام  الوالدين،  بر  يف 
ربك  وقىض   ( الكريم  القرآن 
اياه وبالوالدين  أال تعبدوا اال 
اجلامعية  واملسؤولية   ) إحسانا 
مسؤول  وكلكم  راع  )كلكم 
يويص  وك���ان   ) رعيته  ع��ن 
ال��ق��رآن  ح��ب  ع��ىل  املجتمع 
تعلم  من  خريكم   ( وتالوته 
القرآن وعلمه ( وطلب العلم 
من  العلم  أطلب   ( والتعلم 
النقلة  إن   ) اللحد  إىل  املهد 

النبي  أسسها  التي  احلضارية 
وآل��ه  عليه  اهلل  ص��ىل   ( حممد 
وعرشين  ث��الث  يف   ) وسلم 
اجلهل  من  األم��ة  نقلت  سنة 
اليوم  فاملسؤولية   النور.  إىل 
لتوضيح الرسالة املحمدية يقع 
الواجب الرشعيهّ واألخالقيهّ 
والعلميهّ عىل النخب العلامئية 
شخصية  أعظم  عن  بالكتابة 
عىل  بوضعها  الغرب  اعرتف 
شخصية   100 افضل  الئحة 
 : ك��ت��اب  ج��اء   ، باإلنسانية 
الناصي  مهدي  حممد  الشيخ 
ال��رس��ول األع��ظ��م  / ح��ي��اة 
 ) وسلم  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
/الصادر  الكريم  القرآن  من 
عام  م��ن  األخ���ري  الشهر  يف 
التضامن  مجعية  /عن   2016
صفحة   72 ب  اإلس��الم��ي 
،لِيدرس شخصية نبينا العظيم  
بفصول شيهّقة ،وبقراءة علميهّة 
الكريم  القرآن  من  ُمستوحاة 
احلاالت   – البشارة  دارس��ًا   ،
عليهم  األنبياء  هبا  مر  التي 
– املباركة  البعثة  قبل  السالم 
االسالم  لنبي  املباركة  البعثة 
–خامتية  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل 
اهلل  صىل  حممد  النبي  رسالة 
عليه وآله- االختيار – الوحي 
للنبي  تكذيبهم  املواجهة   –
اإلرش��اد  ال��ق��رآن-  – ن��زول 
وال���دع���وة ب��ني االس��ال��ي��ب 
الرسول-  –طاعة  واملشاكل 
صىل  النبي  أخالق  الوالية- 
اهلل عليه وآله يف حياته اخلاصة 
ومرحلة  املباركة  –اهلجرة 
أخرى  صيغ  املنورة-  املدينة 
صىل  للنبي  تعاىل  اهلل  خلطاب 
اهلل عليه وآله- أساليب تربوية 

وفتح  االنتصارات   – متنوعة 
اهلل  صىل  النبي  وحروب  مكة 
عليه وآله- حواريات واحكام 
يذكر   . خمتلفة  جم���االت  يف 
 : ص3  بمقدمته    « »املؤلف 
النبي  عن  للحديث  دعيت   (
صىل اهلل عليه وآله ، يف ذكرى 
إىل  فلجأت   ، امليمونة  والدته 
وامجع  مافيها  اقلب  املكتبة 
فالحظت  امل���ص���ادر  ب��ع��ض 
االخ��ت��الف وال��ت��ض��ارب يف 
وال��ت��ف��اس��ري وقد  ال���رواي���ات 
اكثر  للتعرف  ذل��ك  دفعني 
عىل سرية النبي صىل اهلل عليه 
،ومن  الكريم  القرآن  يف  وآله 
اآلي���ات  بجمع  ب���دأت  ه��ن��ا 
األنبياء  ببشارة  بدءًا  وترتيبها 
اهلل  صىل  رحيله  حني  إىل  به 
عليه وآله( .لقد إقتفى املؤلف 
)حم��م��د م��ه��دي ال��ن��اصي( 
التقيص  يف  اإلستداليل  املنهج 
أرى  ل��ذا  والبيان  والكشف 
املباحث  تلك  من  باب  بكل 
وفهم  ل��ل��رأي   )ب��ي��ان(  هناك 
ُمستل من القرآن الكريم بروح 
والكشف  ب��ال��ص��دق،  متتلئ 
،واملوضوعية  احلقيقة  ع��ن 
املنطقيهّة  اإلستدالالت  بطرح 

تلك  م��ت��ن  يف  ��ة  وال��ع��ل��م��يهّ
قدمها  ال��ت��ي  ال���رشوح���ات 
الشيخ  حممد مهدي الناصي 
مائدة  م��ن  ش��ه��ي   طبق  ع��ىل 
الرصني،وقد  العلميهّ  البحث 
باملولد  ب��اإلح��ت��ف��اء   : ق��ل��ت 
آية  ج��ده  بحسينية  ال��ن��ب��وي 
-15 يوم  عباس   الشيخ  اهلل 

عبد  املفكر  .إن   2016-12
 12 إن  يقول  الرفاعي  اجلبار 
ودراس��ة  وكتاب  بحث  ألف 
عن  سنويًا  بريطانيا  يف  تصدر 
والدة  م��ن  ون��ح��ن  شكسبري 
النبي إىل يومنا هذا انتجنا 12 
وأهل  النبي  عن  كتاب  الف 
جاحدون  نحن  ،فكم  البيت 
العظيم  نبينا  بحق  ومقرصون 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  حممد 
التأليف  تشجيع  يتوجب  لذا 
العلميهّة  املؤسسات  كل  من 
وأه��ل  النبي  ع��ن  بالتأليف 
،مناقبهم  ،س��ريهت��م  البيت 
،فقههم،فكرهم  ،علومهم 
،ثقافتهم ....وتسويق مباديء 
)صىل  العظيم  الرسول  وقيم 
اهلل عليه وآله( .وهذا الكتاب 
الرسايل  الفكر  يف  مهمة  بذرة 

السليم.
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ميناء أم قصر
 البصرة � 1920

ه����ل تعل�����م؟
األش�����خ�����اص  أن 
ال����ذي����ن ي��ع��ان��ون 
م�����ن ال���م���ش���اك���ل 
يقومون  ال  الحقيقية 
بنشرها على مواقع 
االجتماعي  التواصل 
عن  ي��ب��ح��ث��ون  وال 
أو  ال��ن��اس  تعاطف 
بينما  االنتباه،  لفت 
ال���ع���ك���س ص��ح��ي��ح، 
ب��ح��ث  ب��ح��س��ب  إذ 
اس��ت��ق��ص��ائ��ي ف���إن 
الذين  الناس  أغلب 
مشاكل  ي��واج��ه��ون 
سيسعون  حقيقية 

لحّلها ال لنشرها!.

إح���دى  إىل  ت��دخ��ل  وأن����ت 
الفتات  تقرأ  الرسمية  الدوائر 
حت���ذر م��ن إع��ط��اء ال��رش��وة 
وجتدها  العاملنَي  للموظفني 
ع��ة ع��ىل ك��اف��ة ج���دران  م��وزهّ
حتدث  فيام  ال��دائ��رة،  وأروق���ة 

بعيدًا  عنها، كل  بقرهبا وليس 
حاالت الرشا واملعامالت غري 
القانونية، فلامذا كل هذا التعب 
مثل  طبع  يف  األموال  وصف 

هذه البوسرتات التثقيفية؟!!

يا ُبني، إياك والنميمة، إهنا ال ترتك مودة 
أوجدهتا،  إال  ع��داوة  وال  أفسدهتا،  إال 

دهتا!! وال مجاعة إال بدهّ

الى من
يهمه االمر

من وصية أعرابي البنه:
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سأل رجل مهموم حكياًم فقال: أهيا احلكيم لقد أتيتك وما يل حيلة 
مما أنا فيه من اهلم؟

فقال احلكيم: سأسألك سؤالني وأريد أجابتهام.
فقال الرجل: اسأل..

فقال احلكيم: أجئَت إىل هذه الدنيا ومعك تلك املشاكل؟..
فقال: ال.

فقال احلكيم: هل سترتك الدنيا وتأخذ معك املشاكل؟... 
فقال: ال.

قال احلكيم: أمٌر مل تأِت به، ولن يذهب معك، األجدر أال يأخذ 
الدنيا وليكن نظرك إىل  منك كل هذا اهلم، فكن صبورًا عىل أمر 

السامء أطول من نظرك إىل األرض يكن لك ما أردت.

ف مغيل الليمون بأنهّه عبارة  يعرهّ
الليمون  عصري  إض��اف��ة  ع��ن 
فوائد  وله  الساخن،  امل��اء  إىل 
صحة  عىل  حيافظ  حيث  كثرية 
عىل  لقدرته  البولية  املسالك 
خُيلهّص  وبالتايل  البول،  إدرار 
الضارة  السموم  من  اجلسم 
والبكترييا واملواد غري املرغوب 

فيها بطريقة رسيعة.
* يساعد يف الترسيع من عمليهّة 
والتخسيس؛  ال���وزن  ف��ق��دان 
القلوية،  املواد  من  ُيعترب  ألنهّه 
وحيدهّ من الشهية الحتوائه عىل 
البكتني واأللياف بنِسب عالية 
عالجات  أفضل  من  فُيعترب 

الُسمنة.
* حيارب عالمات الشيخوخة 
ظهور  من  ��ف  وخُي��فهّ رة،  املبكهّ
باإلضافة  الرفيعة،  اخلطوط 
البرشة  نضارة  من  يزيد  أنهّه  إىل 
فيتامني  عىل  الحتوائه  وتألهّقها 

يس.
اجلهاز  تنشيط  عىل  يعمل   *
اهل��ض��م��ي وت��ن��ظ��ي��ف امل��ع��دة 
السامة؛  امل��واد  من  واألم��ع��اء 
وذل������ك ب��ف��ض��ل امل���ع���ادن 

ن منها. والفيتامينات التي يتكوهّ
معدل  ت���وازن  يف  يساعد   *
اجلسم  يف  احل��م��وض��ة  درج���ة 
املناعة  جهاز  عمل  من  وُيعزز 
يه ويعالج الزكام ونزالت  ويقوهّ

الربد واإلنفلونزا.
مستوى  ضبط  عىل  يعمل   *
مشاكل  وع��الج  ال��دم  ضغط 

القلب.
عصري  قدرة  الدراسات  أثبتت 
األم��راض  حماربة  يف  الليمون 
الرسطانية واألورام واحلدهّ من 

انتشارها.
ال يف تنظيف الرئتني  له دور فعهّ
من  الكىل  ��ص  وخُي��لهّ والكبد 

احلىص.
ُي��ع��زز م��ن ق���درة األع��ص��اب 

والدماغ،
بوظائفها  للقيام  ��زه��ا  وحُي��فهّ
من  يزيد  عالية.  بمعدالت 
فعالية وقدرة الغدد الليمفاوية 
��ًة  وخ��اصهّ وظائفها  أداء  ع��ىل 

الغدة الكظرية
الغثيان  أع��راض  من  ُيقلل   .

والدوخة والصداع

مع حكيم..

فوائد مغلي الليمون
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للبح����ث عن المواضيع المفيدة والهامة التي تخص األس����رة والمجتم����ع... ندعوكم القتناء 
وقراءة مجلة )العائلة المس����لمة( الصادرة عن ش����عبة النش����ر � العتبة الحسينية المقدسة، 

فهي بالتأكيد ستلّبي احتياجاتكم المعرفية والثقافية...

دعوة للقّراء األعزاء


