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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُسْوَرة �لبقرة:
�ملاأمون  جمل�س  ح�سرت  قال:  �جلهم  بن  حممد  بن  على  �إىل  باإ�سناده  �لأخبار  عيون  يف 
وعنده �لرضسا عليه �ل�سالم فقال له �ملاأمون. يا بن ر�سول �هلل �ألي�س من قولك �إن �لأنبياء 
مع�سومون ؟ قال، بلى، فما معنى قول �هلل عز وجل وع�سى �آدم ربه فغوى فقال عليه �ل�سالم 
�إن �هلل تبارك وتعاىل قال لآدم عليه �ل�سالم، ��سكن �أنت وزوجك �جلنة وكال منها رغد� 
حيث �سئتما ول تقربا هذه �ل�سجرة �أ�سار لهما �إىل �سجرة �حلنطة فتكونا من �لظاملني ومل 
يقل لهما ول تاأكال من هذه �ل�سجرة ول مما كان من جن�سها، فلم يقربا تلك �ل�سجرة و�إمنا 
�أكال من غريها ملا �أن و�سو�س �ل�سيطان �ليهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه �ل�سجرة و�إمنا 
نهاكما �أن تقربا غريها ومل ينهكما عن �لأكل منها �إل �أن تكونا ملكني �و تكونا من �خلالدين 
وقا�سمهما �ين لكما ملن �لنا�سحني ومل يكن �آدم وحو�ء �ساهد� قبل ذلك من يحلف باهلل 
ومل  �لنبوة  قبل  �آدم  من  ذلك  وكان  باهلل  بيمينه  ثقة  منها  فاأكال  بغرور  فدلهما  كاذبا 
يكن ذلك بذنب كبري ��ستحق به دخول �لنار، و�إمنا كان من �ل�سغائر �ملوهوبة �لتي جتوز 
على �لأنبياء قبل نزول �لوحى عليهم، فلما �جتباه �هلل تعاىل وجعله نبيا كان مع�سوما ل 
يذنب �سغرية ولكبرية، قال �هلل تبارك و تعاىل، )وع�سى �آدم ربه فغوى ثم �جتباه ربه 
فتاب عليه وهدى( وقال عز وجل )�إن �هلل ��سطفى �آدم ونوحا و�آل �إبر�هيم و�آل عمر�ن 

على �لعاملني(.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�سِم اهلِل الرَّ
َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْسُجُدواْ الآَدَم َف�َسَجُدواْ اإاِلَّ اإِْبِلي�َس اأََبى َوا�ْسَتْكَبَ 

نَت َوَزْوُجَك  َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن }البقرة/34{ َوُقْلَنا َيا اآَدُم ا�ْسُكْن اأَ

َجَرَة  نََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغداً َحْيُث �ِسْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه ال�سَّ اجْلَ

ْيَطاُن َعْنَها  ُهَما ال�سَّ اِلنَِي }البقرة/35{ َفاأََزلَّ َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ

ُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ َوَلُكْم  ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطواْ َبْع�سُ َفاأَْخَرَجُهَما ِمَّ

يِف االأَْر�ِس ُم�ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإَِل ِحنٍي }البقرة/36{
دق اهلل العلي العظيم �سَ



رئي�س �لتحرير

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
فكرة  باأي  لالإميان  احلقيقية  الرتجمة  اإن 
كانت والتبعية الأي �سخ�س كان ال ميكن لها 
ان تكون وا�سحة للعيان اإال اإذا ترجمت ب�سكل 
عملي �سواء كانت قوال او فعال حتى يقال اإن 
كالم  فهو  ذلك  وعك�س  بفالن  يقتدي  فالنا 
االقتداء  الوقت  نف�س  ويف   ، هراء  يف  هراء 
معني  مبذهب  التم�سك  او  ما  ب�سخ�سية 
تفر�س على ال�سخ�س العني ان يكون حذرا يف 

ت�سرفاته حتى ال يلحق اإ�ساءة لذهبه .
البيت  اأهل  اأتباع  باأننا  نردد  ما  كثريا  نحن 
مبا  االلتزام  يعني  والتبعية  ال�سالم  عليهم 
ياأمرون به الن هذه التبعية عندما تاأتي من 
الكاملة  القناعة  يعني  فان هذا  كاملة  قناعة 
و�سبيل  �ساحلنا  يف  هو  به  ياأمروننا  ما  بان 
لالأ�سف  ولكن   ، منه  مفر  ال  يوم  يف  جناتنا 
فهما  فهمت  التي  احلاالت  بع�س  هنالك 
خاطئا من قبل البع�س وهم القلة ، فمثال لو 
قيل الأحد من اأتباع اهل البيت مل ال تت�سرف 
كذا ومتتنع عن  فعل او قول كذا فان االإمام 
كذا  ويقول  يفعل  كان  ال�سالم  عليه  الع�سوم 
كالع�سوم  انا  وهل  الفور  على  يجيب  فانه 
غريه  يقنع  منطقي  تبير  هذا  اإن  ويعتقد 
ونف�سه فقط اإال اإن اهلل عز وجل يرف�س ذلك  
يختلف  ال�سالم  عليه  الع�سوم  االإمام  نعم   ،
اإلهي  عنا مبا يحمل من علم لدين وت�سديد 
واله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  ر�سالة  حفظ  يف 
عن  ويعفو  غيظه  يكظم  نراه  عندما  ولكن   ،
الفقري  على  ويعطف  رحمه  ويو�سل  ال�سيء 
وال تاأخذه لومة الئم يف �سبيل حتقيق العدالة 
فاإن  الرائعة  واالأخالق  ال�سفات  وغريها من 
البيت  اأهل  اأتباع  هكذا ت�سرفات هي مبقدور 
مفردات  �سمن  ترجمتها  الأن  ال�سالم  عليهم 
عليهم  لهم  تبعيتنا  م�سداق  تكون  حياتنا 
ال�سالم  ، فال يحق لنا اأن ننتقي ما نقدر عليه 
من �سفات خ�سو�سا التي فيها نفع �سخ�سي 
 ، االنتقاء  يرف�س  فاالقتداء  البقية  ونهمل 

ولكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة . 

تدارك الذنوب باال�ستغفار والتوبة والفزع اإل اهلل تعال

الندافة ..
حرفة اأكل الدهر عليها و�سرب وهي تتنف�س بالوراثة

العتبة احل�سينية القد�سة توقع عقود ا�سترياد اأجهزة خمتبية ل�سروع الركز الطبي اجلراحي 
التخ�س�سي يف جممع �سفري احل�سني )عليه ال�سالم(   ..

دخل النار دون ح�ساب!!
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�القتد�ُء يرف�ُض �النتقاَء

�مل�ساركون
�ل�سيخ حبيب �لكاظمي                           خادمة �لزهر�ء

                                        جهاد �الأ�سدي
    



�خُلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة
�خلطيب: مثل الرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

 �سماحة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي
�ملكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف

�لزمان: 25 جمادي االأول 1432هـ الوافق 29 -4-2011م

ال  القد�سة   كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  تطرق 
ب�ساأن  مداوالت  من  النواب  جمل�س  يف  يدور  ما 
رواتب  تخفي�س  قانون  ل�سروع  الثانية  القراءة 
واأع�ساء  الثالث  والرئا�سات  ال�سوؤولني  كبار 
جمل�س النواب التي ُعِر�ست على الطاولة موؤخرا، 
القانون  هذا  مواد  بع�س  واأبدى مالحظته حول 
التقاعدية  الرواتب  باحت�ساب  التعلقة  الواد  وهي 
لهذه  الجعولة  الئوية  الن�سب  اإن  لوحظ  حيث 
ال  وب�سيطاً  �سكلياً  تخفي�ساً  تت�سمن  الرواتب 
اأبناء ال�سعب  اإل ال�ستوى الذي طالب به  يرتقي 
الفاح�سة  الفوارق  من  �س  يخفِّ بحيث  العراقي 
وبقية  ال�سوؤولني  لكبار  التقاعدية  الرواتب  بني 
�سمواًل  االأكرث  الن�سبة  اإن  وقال  الدولة،  موظفي 
فان  وبالتايل   %80 ن�سبة  هي  ال�سوؤولني  لهوؤالء 
الذي  الوظف  �سعور  يجنِّبنا  الذي  التخفي�س 

الدولة  دوائر  يف  العمل  يف  طويلة  �سنني  ق�سى 
بالغنب االجتماعي مل يتحقق ..

وتابع �سماحته: اإن الوظف الذي ق�سى 30 اأو اأكرث 
األف و  ال�سنني يف اخلدمة يتقا�سى بني 300  من 
700 األف دينار اأو اأكرث بقليل يف حني اإن ال�سوؤول 
�سنوات يتقا�سى  الذي ق�سى 4  الدولة  الكبري يف 

عموم  اإن  بقوله:  وعقب  دينار،  ماليني   8 قرابة 
الواطنني يف متابعة لهذا ال�سروع واالطالع عليه 
فاإن بقاءه على هذه ال�سياغة �سيوّلد �سعوراً لدى 
عموم الواطنني خ�سو�ساً الوظفني بعدم حتقيق 
العدالة واالإن�ساف يف م�ستوى الرواتب التقاعدية، 
�سكلية  تخفي�سات  اإال  تت�سمن  ال  مواده  اإن  حيث 

وب�سيطة وبالتايل �سيوؤدي اإل بقاء �سعور الواطن 
بالغنب حلقوقه التقاعدية، وهي من االأمور الهمة 

ل�سرائح وا�سعة من اأبناء ال�سعب العراقي ..
الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  تناول  اآخر  �سياق  ويف 
الدنيني  الدولة  موظفي  اغتياالت  م�سل�سل 
تت�سع  الظاهرة  هذه  اأخذت  قائال:  والع�سكريني 

االغتياالت  لهذه  اإن  �سك  وال  االأخرية  االآونة  يف 
واأدائهم  الوظفني  هوؤالء  عمل  على  تاأثريها 

لواجباتهم مع �سعوبة حتركهم الأداء اأعمالهم ..
وطالب �سماحته االأجهزة االأمنية بتكثيف اجلهد 
اال�ستخباري وتطويره بحيث يوؤدي اإل رفع كفاءة 
بني  والتن�سيق  والتعاون  اال�ستخبارية  العنا�سر 
ال�سادة،  االأمنية  اخلطط  وو�سع  االأجهزة  هذه 
بهذه  تقوم  التي  العنا�سر  ك�سف  اإل  ودعاها 
ويف  خلفها،  تقف  التي  اجلهات  وبيان  االأعمال 
االأمنية  االأجهزة  منت�سبي  ت�سجيع  نف�سه  الوقت 
هذه  بك�سف  ي�ساهمون  الذين  واال�ستخبارية 
مبكافاأتهم  االإرهابية  االأعمال  واإحباط  اخلاليا 

وترقيتهم ونحو ذلك...
ونا�سد ال�سوؤولني االإ�سراع بتعيني الوزراء االأمنيني 
القرار  م�سدر  وحدة  من  الوزير  وجود  يف  لا 
الوا�سعة  و�سالحياته  التام  وتفرغه  ومركزيته 

من تاأثري يف تفعيل اأداء االأجهزة االأمنية.
على  ردا  العليا  الدينية  الرجعية  مثل  وبني 

الإ�سراع بتعيني الوزراء الأمنيني ملا يف وجود 
الوزير من وحدة م�سدر القرار ومركزيته 

وتفرغه التام و�سالحياته الوا�سعة �سيوؤثر يف 
تفعيل اأداء الأجهزة الأمنية

اإن املوظف الذي ق�سى 30 �سنة يف اخلدمة يتقا�سى بني 300 األف و 700 األف دينار يف حني اإن 
امل�سوؤول الكبري يف الدولة الذي ق�سى 4 �سنوات يتقا�سى قرابة 8 ماليني دينار

الشيُخ الكربالئيُّ يدعو الربملاَن  اىل ختفيِض الرواتِب التقاعديِة لكباِر املسؤولنَي والوزراِء 

والنواِب مبا يضمُن تقليَل الفوارِق الفاحشِة بنَي رواتِب كباِر املسؤولنَي وبقيِة موظفي الدولِة

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



العرت�سني من قبل بع�س ال�سوؤولني اإن منب اجلمعة له اأهداف وغايات 
اأهمها بيان العقائد احلّقة وبيان النهج الرتبوي واالأخالقي لالإ�سالم يف 
جميع جوانب احلياة وبيان االأحكام ال�سرعية والن�سح والوعظة واالإر�ساد 

وتب�سرة عموم النا�س مبا هو مطلوب منهم لدنياهم واآخرتهم.
واأ�ساف: اإنه ومن خالل منب اجلمعة ننقل �سوت الظلومني ومطالب 
اأبناء ال�سعب العراقي، واإذا �سعرنا بان هناك خطاأ يف ال�سار ال�سيا�سي اأو 
اخلاطئ  ال�سار  ذلك  وجه  نبني  القانوين  اأو  االجتماعي  اأو  االقت�سادي 
وما هو مطلوب من اإ�سالح لهذا ال�سار، وبالتايل فاإن ال�سوت يف منب 
اجلمعة البد اأن يكون هناك تفهم وا�ستماع وقبول لهذه الطالب ولهذه 
الروؤى واالنطباعات، واأ�ساف: اإننا ننقل ومن خالل هذا النب ما يواجه 
م�ستذكرا  وم�ساكل،  هموم  من  وال�ست�سعفني  والظلومني  الواطنني 
االأحاديث ال�سريفة التي تبني اإن من جملة االأمور االأ�سا�سية اإن الوؤمن 

يحتاج اإل واعظ من نف�سه وقبول من ين�سحه .. 
اأن ي�ستمع اإل �سوت الرعية و�سوت  وتابع بقوله: الطلوب من احلاكم 
اإنه لي�س  الظلومني وال�ست�سعفني وال �سوت عموم الواطنني، واأو�سح 
لدى الواطنني كما ن�سعر من منب ينقل من خالله �سوتهم ومطاليبهم 
اأن يكون هناك  اإال من خالل منب اجلمعة، ونا�سد اجلميع  ومعاناتهم 
قبول لا يطرح من اجل دعم م�سرية االإ�سالح والتقومي لبع�س ال�سارات 
اإل ما فيه �سالحه وخريه واأمنه  اخلاطئة واالأخذ بيد البلد وال�سعب 

وازدهاره. 
ويف اخلتام قال �سماحته: اإننا نحاول اأن نلم بجميع االأمور ولي�س �سوت 
االأحيان  من  كثري  يف  بل  اخلاطئة  ال�سارات  انتقاد  دائماً  اجلمعة  منب 
من  نذكرها  اأحيانا  ورمبا  الواطنني  لعموم  اإ�سالحية  توجيهات  هناك 
اإن  اإل  ... م�سريا  الثانية  اأو من خالل اخلطبة  االأول  خالل اخلطبة 
هذا النب اإمنا يراد منه االإ�سالح للجميع واالأخذ بيد اجلميع �سواء كان 
من احلاكم اأو الحكوم اأو الراعي اأو الرعية، وهدفنا االأخذ بيد اجلميع لا 

فيه اخلري واال�ستقرار واالزدهار.

بع�س فقر�ت م�سروع قانون رو�تب كبار �مل�سوؤولني يف �لدولة
 قانون رواتب وخم�س�سات رئي�س اجلمهورية ونوابه ورئي�س جمل�س الوزراء ونوابه 
وال�ست�سارين  رواتبهم  يتقا�سى  ومن  بدرجتهم  هم  ومن  الوزارات  ووكالء  والوزراء 
يتقا�سى  ومن  بدرجتهم  هم  ومن  العامني  والديرين  اخلا�سة  الدرجات  واأ�سحاب 
رواتبهم والكافاأة ال�سهرية لرئي�س جمل�س النواب ونائبيه واع�ساء جمل�س النواب.  

الادة -1- اواًل/ يحدد راتبا رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء وخم�س�ساتهما 
على النحو االتي:-

1.)8000000( ثمانية ماليني دينار راتباً ا�سمياً.
2.)4000000( اربعة ماليني دينار خم�س�سات رئا�سية.

ع�سر  اثنا   )12000000( قدرها  �سهرية  مكافاة  النواب  جمل�س  رئي�س  مينح  ثانياً: 
مليون دينار.

الوزراء  رئي�س جمل�س  ونواب  رئي�س اجلمهورية  نواب  رواتب  الادة -2-اواًل : حتدد 
وخم�س�ساتهم على النحو االتي:-

1.)7000000( �سبعة ماليني دينار راتباً ا�سمياً.
2.- )3000000( ثالثة ماليني دينار خم�س�سات رئا�سية.

ثانياً : مينح نائب رئي�س جمل�س النواب مكافاأة �سهرية قدرها )10000000( ع�سرة 
ماليني دينار.

النحو  على  وخم�س�ساتهما  بدرجته  هو  ومن  الوزير  راتب  يحدد   : -3-اواًل  الادة 
االتي:-

1.)5000000( خم�سة ماليني دينار راتباً ا�سمياً.
2. )3000000( ثالثة ماليني دينار خم�س�سات من�سب.

ثانياً : يعد بدرجة وزير الأغرا�س هذا القانون كل من ي�سغل وظيفة واردة يف قانون 
نافذ يق�سي بكونه بدرجة وزير وعني فيها على وفق احكام القانون

ثالثاً : مينح ع�سو جمل�س النواب مكافاة �سهرية قدرها )8000000( ثمانية ماليني 
دينار.

على  ال�سهرية  وخم�س�ساته  وزير  راتب  يتقا�سى  من  راتب  يحدد   : -4-اواًل  الادة 
النحو االتي:-

1.)4000000( اربعة ماليني دينار راتباً ا�سمياً.
2. )3000000( ثالثة ماليني دينار خم�س�سات من�سب.

الادة -9- ويف الفقرة ثالثا : مع مراعاة احكام البند )اواًل( من هذه الادة تتول هياأة 
االمر )9(  باحكام  للم�سمولني  التقاعدية  احت�ساب احلقوق  اعادة  الوطنية  التقاعد 
ل�سنة 2005 )العدل( او اي قانون اخر مينح راتباً تقاعديا بن�سبة )80%( من جمموع 
المنوحة  ال�سهرية  والخ�س�سات  الراتب  وفق  على  ال�سهرية  والخ�س�سات  الراتب 

القرانهم مبوجب هذا القانون وي�سمل ذلك اع�ساء جمل�س احلكم ومناوبيهم .

 

�خباٌر  ذ�ُت عالقٍة

�أهمُّ ما جاء يف �خُلطبة
 

الرواتب  تخفي�س  ل�سروع  متابعة  يف  والوظفني  الواطنني  عموم  اإن 
التقاعدية لكبار ال�سوؤولني وان بقاءه على هذه ال�سياغة �سيوّلد �سعوراً 

بعدم حتقيق العدالة واالإن�ساف يف م�ستوى الرواتب التقاعدية.
اأبناء ال�سعب  من خالل منب اجلمعة ننقل �سوت الظلومني ومطالب 
العراقي، واإذا �سعرنا بان هناك خطاأ يف ال�سار ال�سيا�سي اأو االقت�سادي اأو 
االجتماعي اأو القانوين نبني وجه ذلك ال�سار اخلاطئ وما هو مطلوب 

من اإ�سالح لهذا ال�سار .
اإن من جملة االأمور االأ�سا�سية الذكورة يف االأحاديث ال�سريفة اإن الوؤمن 

يحتاج اإل واعظ من نف�سه وقبول من ين�سحه .
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تد�رُك �لذنوب باال�ستغفار و�لتوبة و�لفزع �إىل �لله تعاىل

م�ستقاة من اخلطبة االأول 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/4/22 

�إكمال ًملا جاء يف موعظة �لإمام �أمري 
�أبي طالب )عليه  �ملوؤمنني علي بن 

�أن  �ل�سالم( لرجل جاءه، وطلب منه 
ما قاله يف موعظته  يعظه، فمن جملة 

ينهى  قوله:]  �ل�سالم(  )عليه 
ول ينتهي، وياأمر مبا ل ياأتي، يحب 

ويبغ�س  عملهم،  يعمل  ول  �ل�ساحلني 
�ملوت  �أحدهم، يكره  �ملذنبني وهو 

ما يكره  لكرثة ذنوبه، ويقيم على 
�ملوت له، �إن �سقم ظل نادمًا، و�ن �سح 

�إذ� عويف،  �أمن لهيًا يعجب بنف�سه 
�بتلي. �إذ�  ويقنط 

والنف�س  الأنه ح�سن،  ال�سالح حمبوب  العمل  اإن 
كان  من  اإال  احل�سنة،  االأمور  اإل  عادة ً  متيل 
والفكر،  الذهن  �سوي  مع  هنا  وكالمنا  مري�ساً، 
وعدم  والوفاء  ال�سدق  فيه  ال�سالح  والعمل 
الغ�س، وفيه نوع من االإيثار، واجلانب االإن�ساين 
يف  فاالإن�سان  ال�سالح،  العمل  هذا  يف  يتمحور 
لكن  ال�ساحلني  عمل  يحب  احلاالت  بع�س 
نف�سه  يجنب  اإليه  ال�ساألة  ت�سل  عندما  ال�سكلة، 
ذلك، وهذا القدار وحده غري كاٍف..اإذ ال ُينجي 
اأن  دون  من  ما،  عمال  يحب  اأن  جمرد  االإن�سان 
خالفِه،  على  يعمل  اأحياناً  لعله  بل  به،  يعمل 
عن  يكون  ما  اأبعد  لكنه  االآخرين  يعظ  وتراه 
اأن  اأوال ً، ال ميكنه  الوعظة، فمن ال يوؤدب نف�سه 

يكون موؤدباً لالآخرين ..
ثم يقول)عليه ال�سالم(:) ويبغ�س الذنبني وهو 

اأحدهم ( عندما نقول: فالن قد ع�سق الع�سية، 
جتد يف الجل�س من يتاأفف، ويحاول اأن ي�سقطه 
من عينه، لكن ال�سكلة اإن البع�س هو اأ�سواأ منه..
وينقم  العا�سي،  اأهل  ُيبغ�س  عندما  فاالإن�سان 
، ففي  اأحدهم  يكون  اأن ال  ويتكلم عليهم، يجب 
رذيلة،  كل  لنف�سه  اأن يبر  بع�س احلاالت يحب 

وال يعتذر لالآخرين عن اأي فعل مهما �سغر..
لكنه  معها،  يت�ساهل  الُعرف  العا�سي  بع�س  اإن 
الذي  ال�سخ�س  االآخر، مثال ً  البع�س  يت�سدد يف 
بني  اعتباره  �سي�سقط  قطعاً  اخلمر،  يتناول 
النا�س..لكن االإن�سان عندما ي�سخر من االآخرين، 
فكاهة،  جمل�س  يف  اأ�سدقائه  مع  يجل�س  اأو 
بع�سهم  يغتاب  اأو  النا�س،  باأعرا�س  ويتندرون 
ُم�سقطا  القدار  هذا  يرى  ال  الجتمع  بع�سا.. 
لل�سخ�سية، لكن التدين ال يرى فرقاً بني االأول 
والثانية..كونه ال ينظر اإل �سغر الذنب، واإمنا 

ينظر اإل جليل وعظمة من يع�سي به..
لكرثة  الوت  يكره  ال�سالم(:)  يقول)عليه  ثم 
الوت له( متى يحل  ذنوبه، ويقيم على ما يكره 
الوت ال نعلم؟ االإن�سان يكره الوت..و�سرعاً ُيكره 
اأن يتمنى االإن�سان الوت، اأو يدعو بتعجيله، مثل 
الياأ�س،  الدعاء غري حمبب، الأنه يدل على  هذا 
تارة االإن�سان يف داخل نف�سه يخاف الوت، ويقول: 
يرك�س  والوت  يرك�س  فكاأنه  ذنوب كثرية،  لدي 
خلفه يطلبه ُ، عندما يخ�سى االإن�سان الوت ب�سبب 
كرثة الذنوب ماذا يفعل؟ يظل خائفا، وتتولد له 
حالة  فاخلوف  واالرتباك،  االهتزاز  من  حالة 
؟!  يفعل  ماذا  ؟  موته  يوؤخر  م�ستقرة،هل  غري 

بتدارك  ويبداأ  اخلوف،  اإزالة  اإل  يبادر  اأن  عليه 
الذنوب، خ�سو�ساً ال�ساب الذي فيه طاقة وقدرة 
يتدارك فيها الذنوب باال�ستغفار والتوبة والفزع 

اإل اهلل تعال.
نادماً،  ظل  �سقم  ال�سالم(:)اإن  يقول)عليه  ثم   
( االإن�سان مير�س يف الدنيا  وان �سح اأمن الهياً 
ال  تعال  اهلل  اإن  الرتبية،  جملة  ومن  وي�سقم، 
االإن�سان؛  مر�س  فاإذا  واحدة،  حال  على  يجعلنا 
جتده  ثم  فيندم،  وحجمه  �ساآلته  مبقدار  �سعر 
وال�سفاء؛  بالعافية  عليه  تعال  اهلل  منَّ  اإن  يعد 
ي�ستعيد  اأن  مبجرد  لكنه  وكذا،  كذا  �سيفعل 

عافيته، يرجع اأ�سواأ ما كان.. 
اإذا  بنف�سه  يعجب  ال�سالم(:)  يقول)عليه  ثم 
بني  دائماً  حياتنا  اإن  ابتلي(  اإذا  ويقنط  عويف، 
تعال  اهلل  نحمد  اأن  وعلينا  واخلوف،  الرجاء 
تعال  اهلل  نذكر  اأن  والبد  والرخاء،  ال�سدة  يف 
من  العبد  قرب  دليل  واالبتالء  احلالتني،  يف 
من  خلقه  ا�سرف  ابتلى  تعال  فاهلل  تعال،  اهلل 
ي�سلط  تعال  ..اهلل  ال�ساحلني  والعباد  االأنبياء 
يريد  واإمنا  انتقاماً،  ال  اأوليائه  على  اهلل  اأعداء 
اأن ُيري الب�سر، اإن هذه ال�سفوة تبقى مطيعة هلل 
تعال، و�ساجدة وراكعة، وقلبها ملوء باالإميان 
يجب  االبتالء..والوؤمن  هذا  مع  تعال  اهلل  اإل 
عندما  واالإن�سان  قرينه،  االبتالء  اإن  يعرف  اأن 
يبتلى ب�سيء،ال يجعل االبتالء حالة من القنوط 
والياأ�س، واإذا عويف ح�س اإن هناك حالة من الزهو 
.. االبتالء ي�سفي ويرجع االإن�سان اإل اهلل تعال 

وحمبة من اهلل بعبده اإن دائماً يرجعه اإليه .

جانب من �سالة �جلمعة
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ملاذ� رف�َض �لقوم م�سحف 

�أمري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم ؟

ال�سوؤاُل: اإذا كان الدم يخرج من اللثة با�ستمرار �سواء يف حال 
النوم اأو يف حال اليقظة فما هي وظيفة ال�سائم؟

ونحوه  النوم  حال  جوفه  اإل  ينزل  الدم  كان  اإذا  اجلواب: 
اإذا  واأما  ال�سوم،  ب�سحة  ي�سر  مل  ذلك  من  النع  ي�سعه  وال 
كان يبلغ الريق والمزوج بالدم غري ال�ستهلك فيه الأنه يجد 
فهذا  بالدم  ريقه  امتزج  كلما  يب�سق  اأن  يف  �سديداً  حرجاً 

موجب لبطالن �سومه.
ال�سوؤال: ما حكم ا�ستمرار الر�س لل�سائم؟

كفى  القادم  رم�سان  �سهر  حتى  الر�س  ا�ستمر  اإذا  اجلواب: 
اأو خبزا وال يجب  اأن تفدي عن كل يوم 750 غراماً حنطة 

الق�ساء.
ال�سوؤال: حول ا�ستخدام جهاز التبخري لر�سى الربو، والبخاخ 
اجلهازين  كال  اإن  علما  االأنف،  ح�سا�سية  لر�سى  االأنفي 
اأثناء  العالجية  والادة  الاء  من  دقيقة  مادة  على  يحتويان 
ا�ستخدام جهاز  يجيد  ال  وما حكم من  رم�سان،  �سهر  نهار 
البخاخ والذي قد يوؤدي اإل تعدي الادة اإل جمرى الطعام 

وال�سراب مع حاجته له اأثناء النهار؟
فهو مفطر  احللق  �سيء يف  نزول  ي�ستلزم  كان  اإذا  اجلواب: 
ولكن يجوز ا�ستخدامه لل�سرورة وعليه الق�ساء مع االإمكان 

واإذا كان ال ي�ستلزم ولكنه نزل خطاأ فال�سوم �سحيح.
ال�سوؤال: يف حالة كوين مر�سعة ومل اأمتكن من اأداء فري�سة 
ال�سوم الن حالتي ال�سحية منعتني من ذلك فهل يجوز يل 

ق�ساء ال�سوم اأو دفع كفارة وكيف؟
اجلواب: يجب الق�ساء وجتب الفدية ويكفي اإطعام م�سكني 

واحد 750غراماً حنطة.
ال�سوؤال: ما هو حكم �سوم الر�سع؟

اجلواب: الر�سع القليلة اللنب اإذا خافت ال�سرر على نف�سها، 
اأو على الطفل الر�سيع جاز لها االإفطار ـ بل قد يجب كما 
كل  عن  والتكفري  الق�ساء  وعليها  ـ  ال�سابقة  ال�ساألة  يف  مر 
يوم مبد، وال فرق يف الر�سع بني االأم وال�ستاأجرة والتبعة 
انح�سر  اإذا  ما  على  ذلك  يف  االقت�سار  ـ  لزوماً  واالأحوط  ـ 
االإر�ساع بها، بان مل يكن هناك طريق اآخر الإر�ساع الطفل 
االإفطار،  لها  يجوز  ال  واإاّل  مانع  دون  من  بالتبعي�س  ولو 
تقريباً،  غرام  الكيلو  اأرباع  ثالثة  اإعطاء  الّد  يف  ويكفي 
يجزي  كان  واإن  دقيقها  اأو  احلنطة  من  يكون  اأن  واالأول 

مطلق الطعام حتى اخلبز.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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)عليه  �ملوؤمنني  �أمري  مل�سحف  �لقوم  رف�س  يف  �ّن 
�ل�سالم( عّدة �حتمالت :

على  يحتوي  كان  اأنه   : االول  االحتمال  منها 
وم�ساديقها  االآيات  ح  وتو�سّ تف�ّسر  تاأويالت 
العلماء  بع�س  عليه  كما  النزول  �ساأن  وموارد 
)اأوائل القاالت للمفيد )ره( 81 ، البيان لل�سيد 
هذه  تبعات  من  فخوفاً   ،)223 )ره(  اخلوئي 
التاأويالت رف�سوه حتى يكونوا يف حّل منها !!!

القراآن  كان يختلف مع  اأّنه   : الثاين  االحتمال 
هذا  ويف   ، التنزيل  جهة  من  ترتيباً  الوجود 
الجال نقول: اأواًل : اإّن االأدّلة العقلية والنقلّية 
الزيادة  جانب  يف  التحريف  عدم  على  جممعة 
هو  كما  االآيات  وترتيب  والتبديل  والنق�سان 
مذكور يف مظاّنه ويتبّناه الحّققون من ال�سيعة 
من ال�سدر االأّول حتى االآن . ثانياً : اأّما ترتيب 
اإثبات  اإل  طريق  لنا  فلي�س   ، ال�سور  جميع 
توقيفّيته ، الأّن االأدلة العقلّية قا�سرة عن هذا 
اأو  اإطالقاً  ت�سمله  ال  النقلّية  واالأدّلة   ، الطلب 

مورداً .
ـ يف  االإلهي  االإعجاز  اّن  نقول:  القام  ولتو�سيح 
القراآن ـ ال يتوّقف على الرتتيب الكامل الوجود 
 ، تاأّمل  اأدنى  له  لن  وا�سح  هو  كما  ال�سور  بني 
ومن جانب اآخر فاإّن الن�سو�س الواردة يف عدم 
التحريف تن�سرف كّلها ـ اإن مل نقل بالت�سريح 
ـ للتحريف الذي ذكرناه يف البند االأّول والذي 

يلتزم الحقّقون بنفيه .
دليل  على  االآن  حتى  نعرث  مل  قلنا  كما   ، نعم 
علمي لتوقيفّية ترتيب ال�سور ، ولكن ال ننكره 
اأمر مكن ولكن ال دليل  ، بل هو  من االأ�سا�س 
على وقوعه كما قلنا �سابقاً يحتمل اأن يكون يف 
اخلوئي  لل�سيد  )البيان  فح�سب  ال�سور  ترتيب 

)ره( 223(.
على  ي�ستمل  كان  اأّنه   : الثالث  االحتمال 
الوحي  من  هي  التي  القد�سّية  االأحاديث 
اأعالم  بع�س  احتمله  كما  القراآن  من  ولي�ست 
الطائفة )االعتقادات لل�سدوق )ره( 93 ـ البيان 
كثري  علم  على  اأو   ،)223 )ره(  اخلوئي  لل�سيد 
ال�سنة  اأهل  من  االأعالم  بع�س  احتمله  كما 
)الت�سهيل لعلوم التنزيل 3/1(، اأو على النا�سخ 
اآخرين )ال�سايف  راأي جماعة  والن�سوخ كما هو 
للفي�س  اليقني  ـ علم  الكا�ساين 46/1  للفي�س 

الكا�ساين 130(.
االحتمال الرابع : اأّن رف�س القوم كان له بعد 
اأّن هذا االأمر  اأّنهم كانوا يعلمون  اأي   ، �سيا�سي 
ـ خطري جّداً وال ينبغي  ـ جمع وتاأليف القراآن 
اإاّل من له مقام اخلالفة والو�ساية  اأن يتواّله 
االإمام  ل�سحف  ير�سخون  كانوا  فلو   ، احلّقة 
)عليه ال�سالم( فهم بالالزمة كان يجب عليهم 
ـ  القراآن  جمع  مهّمة  الأّن   ، باإمامته  ير�سوا  اأن 
ال  ـ  ال�سلمني  على  النّزل  االإلهي  الكتاب  وهو 
مي�ّسها اإاّل من كان قائماً مقام النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( يف االأّمة . وعليه ، فهم حذراً 
من هذه التوايل التي كانت تهّدد اأركان حكمهم 

، رف�سوا ال�سحف الذكور .
ومن خالل بحثنا عن الكتب التي تتحدث عن 
�سور القراآن تف�سريا وتاأويال الحظنا ان البع�س 
منها وخ�سو�سا القدمية ي�سمن االآية تف�سريها 
ِبِه  ا�ْسَتْمَتْعُتم  َفَما   ( االآية  كتابة  عند  فمثال 
به  يق�سد   ( ًة  َفِري�سَ اأُُجوَرُهنَّ  َفاآُتوُهنَّ  ِمْنُهنَّ 
زواج التعة ( َواَل ُجَناَح َعلَْيُكْم ِفيَما َتَرا�َسْيُتم ِبِه 
) َحِكيًما  َعِليًما  َكاَن  اهلّلَ  اإِنَّ  ِة  اْلَفِري�سَ َبْعِد  ِمن 

الن�ساء/24 
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عائد�ت �لعر�ق �لنفطية ت�سجل يف �سهر �آذ�ر رقما قيا�سيا منذ عام 2003

جامعة �لدول �لعربية تقرر تقدمي �جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب

رئي�س �لوزر�ء يبلغ �لإد�رة �لأمريكية با�ستحالة متديد بقاء قو�ت 
�لحتالل بعد نهاية �لعام �جلاري

مظاهرة يف قطر تنديد� بالإجر�ء�ت �لقمعية ضسد مو�طني �لبحرين   
و�لب�سرة تقاطع �لب�سائع �ل�سعودية   

جمل�س �لوزر�ء يوقف عملية 
توزيع قطع �لأر�ضسي �ل�سكنية 
بني منت�سبي �لرئا�سات �لثالث

قطع  توزيع  عملية  الوزراء  جمل�س  اأوقف 
الرئا�سات  منت�سبي  بني  ال�سكنية  االأرا�سي 
االأمرين 21 و36  والواردة مبوجب  الثالث 
اإلغاء  قانون  م�سروع  واإعداد   ،2005 ل�سنة 
، وقرر منع اجلمع بني احل�سول  االأمرين 
الدولة و�سراء وحدة  اأر�س من  على قطعة 
ف�ساعدا  االآن  من  للدولة  عائدة  �سكنية 
.وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي 
وافق  الجل�س  �سحفي،ان  بيان  يف  الدباغ 
ببناء  الحلية  واالإدارات  الوزارات  قيام  على 
على   ، لنت�سبيها  عمودية  �سكنية  جممعات 
االأرا�سي  توفري  البلديات  وزارة  تتول  ان 
الالزمة لذلك،  م�سرياً ال تكليف جمل�س 
بيع  اإمكانية  بدرا�سة  الوطني  االإ�سكان 
وت�سهيل  الوظفني  لغري  �سكنية  وحدات 
ح�سولهم عليها وترتيب مو�سوع �سمانات 

الت�سديد.

وز�رة �لتـربية تنفي �ن يكون 
�لدخول �سامال لالمتـحـانـات 

�لنهـائـيـة “�لبـكـلوريا” 
نفت وزارة التـربية ان يكون اال�سرتاك فـي 
االمتـحـانـات النهـائـيـة “البـكـلوريا” �سـامال 
جلمـيع طـلبة الراحل النتهية. وقال مدير 
�ساكر  الوزارة  يف  واالمتحانات  التقومي 
نعمة عبد عون اإن الوزارة اأ�سدرت يف وقت 
بغداد  يف  الديريات  جلميع  تعميما  �سابق 
والحافظات قررت مبوجبه ال�سماح للطلبة 
االمتحانات  باأداء  مواد  بثالث  الرا�سبني 
العامة، بهدف منحهم فر�سة جديدة، لكنها 
الدخول  بجعل  يتعلق  قرار  اأي  ت�سدر  مل 
اإ�سدار  و�ساماًل لالمتحانات، معتبا  عاماً 
الرتبوية  بالعملية  ي�سر  القرار  هذا  مثل 
ويكلف الوزارة مبالغ طائلة لتجهيز جميع 
والقاعات  االمتحانية  بالدفاتر  الطلبة 

والراقبني وجلان الت�سحيح واالإ�سراف.

اأعلنت وزارة النفط ان عائدات العراق النفطية 
اآذار الا�سي �سجلت رقما قيا�سيا منذ عام  ل�سهر 
وبح�سب  دوالر.  مليارات  �سبعة  بتجاوزها   2003
موقعها  على  الوزارة  ن�سرتها  التي  االرقام 
االلكرتوين فان العراق �سدر 66،9 مليون برميل 
من النفط اخلام يف �سهر اآذار ما حقق له عائدات 

بقيمة 7،167 مليارات دوالر مبعدل 107،31 دوالر 
للبميل الواحد. وهذه العائدات ال�سهرية تعد 
 .2003 العام  منذ  ت�سجيلها  يتم  التي  االعلى 
حيث  الثاين  كانون  ال  ال�سابق  الرقم  ويعود 

بلغت العائدات 6،280 مليارات دوالر.

اجتماع  تقدمي  العربية  الدول  جامعة  قررت 
وزراء اخلارجية العرب، حيث حددت يوم الثامن 
من ال�سهر القبل موعدا لالجتماع بدال من يوم 
15 من ال�سهر نف�سه.اعلن ذلك م�سدر م�سوؤول 
موعد  تقدمي  ان  مبينا  العربية،  اجلامعة  يف 
موعد  مو�سوع  ح�سم  اجل  من  جاء  االجتماع 
للجامعة  العام  االأمني  بغداد ومر�سح  عقد قمة 
العربية، اإ�سافة ال درا�سة قمع التظاهرين من 

قبل حكومات دول عربية. وكانت م�سادر مطلعة 
لـ”ال�سباح”  اعلنت  قد  العربية  اجلامعة  يف 
موؤخرا، ان وزراء اخلارجية العرب رمبا يحددون 
يف اجتماعهم الرتقب، ايلول القبل موعدا لعقد 
ت�سهدها  التي  اال�سطرابات  ب�سبب  بغداد  قمة 
دول عربية، بعد ان اعلنت جامعة الدول العربية 
تاأجيل القمة التي كان من القرر ان تعقد يومي 

11 و12 من ال�سهر  اجلاري.

العالق  علي  الوطني  التحالف  عن  النائب  اأكد 
ان رئي�س الوزراء اأبلغ رئي�س هيئة اأركان جيو�س 
مولن،  مايكل  االأدمريال  االأمريكية  االحتالل 
ان على قوات بالده الرحيل ح�سب االتفاقية يف 
نهاية العام احلايل، وبانتفاء احلاجة اإل بقائها 

اتفاقية  هناك  ان  العالق  واأو�سح  العراق.  يف 
مبمة بني العراق والواليات التحدة تلزم تلك 
العراقية  القوات  ان  مبينا  بالرحيل"،  القوات 

قادرة على اإدارة اللف االأمني.

اأفادت م�سادر اإخبارية اإن اأهايل قطر نزلوا 
دعمهم  عن  للتعبري  ال�سوارع  ال  موؤخرا 
وذكرت   ، البحريني  لل�سعب  وحمايتهم 
الناطقة  االإخبارية  يف"  تي  "بر�س  قناة 
قطريني  مواطنني  ان  االجنليزية  باللغة 
البحريني  لل�سعب  دعما  مظاهرات  نظموا 
الع�سو  الثانية  الدولة  قطر  وتعتب  هذا   ،
العربي  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يف 
مواطنوها  فيها  ينظم  التي  ال�سعودية  بعد 

تظاهرات دعما ل�سعب البحرين..من جانب 
الب�سرة  حمافظة  جمل�س  قرار  دخل  اآخر 
ال�سعودية  الب�سائع  مبقاطعة  اخلا�س 
التي  القمعية  المار�سات  على  احتجاجا 
نفذتها قوات ما ي�سمى بدرع اجلزيرة �سد 
حيز  دخل   ، البحرينيني  العزل  الواطنني 
اجلهات  دعا  الحافظة  جمل�س   ، التنفيذ 
الرقابية وال�سعبية ال تطبيق القرار وذلك 

لن�سرة ال�سعب البحريني.
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حتقيق: ح�سني �لنعمة

تعد مهنة الندافة من الهن ال�سائعة التي مل ترتبط 
مدن  اغلب  يف  وعرفت  ا�ستهرت  بل  حمدد،  مبكان 
العراق، رغم اإن الناطق ال�سعبية اأكرث تعاماًل معها.. 
التطور  اأمام  نف�سها  على  الهنة  هذه  حافظت  وقد 
من  الكثري  واأد  والذي  احلديثة،  لالآالت  التقني 
وخياطة  اخلفوف  ك�سناعة  القدمية،  ال�سعبية  الهن 
الفرفوري وحداد ال�سكاكني وحائك الب�ساط، ولتبقى 
من  التوارث  عب  اآخر  ال  جيل  من  احلياة  تتنف�س 

االآباء ال االأبناء.
العراق  جنوب  حمافظات  يف  احلرفة  هذه  تعد  فيما 
من الهن الرائجة ولها اأ�سواقها واأ�سحابها، فما تزال 
رائجة ال�ستمرار الطلب على منتجاتها يف حمافظات 
و�سط العراق، فهي تعتمد على اجلهد العقلي ل�ساحب 
عمله،  جمال  يف  مهارة  من  ميتلك  ما  وعلى  الهنة، 
يف  ي�سنعها  التي  للت�ساميم  وفقاً  النماذج  �سنع  ويتم 
تفكريه وكيفما ي�سنعها خياله وح�سه وذوقه، والأهمية 
ال�ستاء  ف�سل  يف  وخا�سة  النا�س  قبل  من  ا�ستهالكها 
عند  بيوتهم  يف  يزاولونها  العاملني  من  ق�سما  فان 

احلاجة، فهي حرفة ال توجد فيها خماطر. 
يقول النداف اأحمد جبار اإن "مهنة الندافة احتفظت 
مل  ذلك  اإن  اإال  ذاتها،  بحد  كمهنة  وجودها  مبقومات 
ي�ستعملها  كان  التي  االأدوات  بع�س  اختفاء  من  مينع 
دوالب  عن  عبارة  وهو  )الحلج(  ال�سابق  يف  الندافون 
القطن،  عن  القطن  بذور  لعزل  ي�ستعمل  يدوي 
يف  ال�ستعملة  والقو�س(  )اجلك  اآلة  انقرا�س  وكذلك 
القطن  جعل  يف  ت�سهم  والتي  قدميا  القطن  ندافة 
حديثة  اآالت  ظهور  ذلك  مقابل  ويف  اللم�س،  ناعم 
تقوم  لكونها  عملهم  يف  ي�ستعملونها  الندافون  بداأ 
غاية  يف  اأمر  وهو  اق�سر  ووقت  اأف�سل  ب�سكل  بالعمل 
وت�سليم منتجاتنا  لنا الجناز عملنا  بالن�سبة  االأهمية 

للزبائن".
اإن  عاما   )61( االأمري  عبد  فا�سل  احلاج  يقول  بينما 
"حرفة الندافة �سناعة �سعبية تعود ال اأزمان بعيدة 
ولي�س مبقدور احد اكت�ساف متى بداأت هذه احلرفة، 
اإال اإن اجلميع متفقون على اأ�سالتها وروعتها وجمالية 
العراقية  العائلة  مبقدور  لي�س  التي  منتجاتها 

التعاقبة  ال�سناعية  التطورات  برغم  عنها  اال�ستغناء 
يف  ازدادت  التي  والن�سيجية  القطنية  النتجات  وغزو 
ال�ستهلك  رغبة  من  حتد  مل  والتي  الحلية،  االأ�سواق 
العراقي وبحثه عن منتجات احلرف والهن الرتاثية 
االأ�سيلة و�سرائها، بالرغم من �سحتها واختفائها من 
التجارية  والوالت  الع�سرية  االأ�سواق  من  كبري  عدد 

احلديثة".
حرفة �لند�فة بني و�أدها وتاأثري �لب�سائع 

�مل�ستوردة عليها وتطورها يف �لعر�ق
اخلياطة  عمل  واحد  اآن  يف  مهنتني  ميار�س  والنداف 
بكل احرتاف وير�سم  الفرو�سات  الأنه يخيط  والر�سم 

الزخارف والر�سومات على )اللحف(.
حرفة  يف  عاما   )33( عليوي،  غايل  عبا�س  النداف 
"كانت ُعدة  الندافة، يحدثنا عن ُعدة النداف فيقول 
اأغ�سان  من  وهي  مرنة(  )ع�سا  من  تتكون  النداف 
�سلك  من  وتر  فيه  خ�سبي(  )وقو�س  الرمان  �سجرة 
ونف�س  بندف  يقوم  خ�سبية(  )مطرقة  مع  معدين 
اإ�سافة  الوتر،  خالل  من  القطن  مترير  عند  القطن 
دفع  فيه  يتم  الذي  والك�ستبان  واخليط  االإبرة  ال 

االإبرة داخل القطن وال�سوط".
العراقية  االأ�سر  من  "الكثري  اإن  عليوي  وي�سيف 
من  واالأغطية  الفرو�سات  �سراء  يف  ترغب  تزال  ال 
من  اجلاهزة  الفرو�سات  �سراء  من  بدال  الندافني 

الحال التجارية االأخرى برغم ارتفاع اأ�سعارها".
اقتناًء   االأكرث  هي  الريفية  "االأ�سر  اإن  يوؤكد  كما 
ت�سكن  التي  العائالت  من  احلرفية  النداف  لنتجات 
ال�سناعة  مبوديالت  تاأثراً  اقل  الأنها  وذلك  الدن،  يف 

بكرثة  واالأ�سواف  االأقطان  وتوفر  احلديثة من جهة 
وباأ�سعار زهيدة من جهة اأخرى".

ال  تراثياً  طابعاً  حتمل  الندافة  مهنة  اإن  ال�سك 
الب�سائع  ا�سترياد  موجة  برغم  عنه،  التغا�سي  ميكن 
االأجنبية، التي هي من االأ�سباب التي تهدد هذه الهنة 
الرتاثية باالنقرا�س والتي عادة ما تكون من منا�سئ 
�سينية اأو تايوانية اأو اإيرانية بحيث ال ميكن تف�سيلها 
تف�سيل  �سبب  لكن  العراقي،  الفرا�س  على  قيا�ساً 
بح�سب  ال�سلعة،  وجاهزية  االأ�سعار  لتدين  ال�ستهلك 
وال�سناتر(،  )الوالت  يف  التجارية  الحال  اأ�سحاب 
عديدة  الأيام  النداف  انتظار  ميكنه  ال  االآن  فالواطن 
من اجل اجناز )فرا�س الزوجية(، اإال اإن هناك حقيقة 
ت�سمد  العراقية  الب�ساعة  اإن  وهي  اجلميع  يعرفها 

وتعمر طوياًل.
فيما ي�سيف التاجر �سفاء ال�سباغ اإن "هناك موروثا 
توارثناه عن االآباء واالأجداد وهو جتهيز العر�سان من 
النداف وهو عرف وتقليد اجتماعي من الهم الحافظة 
الفرو�سات  من  احلديث  الع�سر  مقتنيات  بوجه  عليه 

احلديثة التي تبهر االإن�سان يف كثري من االأحيان". 
ومهنة  القدمي  العراقي  الرتاث  من  حرفة  الندافة 
دخول  من  وبالرغم  البع�س،  ي�سميها  كما  االأجداد 
مل  فاإنها  ال�سنع  �سينية  وال�سيما  ال�ستوردة  الب�سائع 
اجلنوب  مناطق  يف  الندافة  على  الق�ساء  ت�ستطع  
اأكرث الندافني بان تلفظ  حتديدا بالرغم من خ�سية 
من  بها  االهتمام  لعدم  االأخرية  اأنفا�سها  الهنة  هذه 

قبل اأ�سحاب ال�ساأن الرتاثي. 

�لند�فة حرفة �أكل �لدهر عليها و�سرب وهي تتنف�س بالور�ثة
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دميقراطية  احتادية  جمهورية  الهند  -جمهورية 
يحدها الحيط الهندي من اجلنوب، وبحر العرب 
وحتدها  ال�سرق،  من  البنغال  وخليج  الغرب،  من 
من  وبوتان  والنيبال  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

ال�سمال.
-تبلغ م�ساحة جمهورية الهند 695ر561ر3 مليون 
كيلو مرت مربع. اأما �سكانها فهم 000ر000ر170ر1 

مليار ن�سمة.
-تتكون الهند من 28 والية و�سبعة اقاليم احتادية 

وتتمتع بنظام برلاين دميقراطي.
الهند/الواقع الدميغرايف الديني:

متتلك الهند جمتمعا تعدديا، يف اللغات واالعراق، 
ن�ساأت  فقد  الدينية،  التنوعات  موطن  اي�سا  وهي 
الهندو�سية والبوذية  اديان رئي�سة هي  اربعة  فيها 
الزراد�ستية  بعدها  تاأتي  وال�سيخية،  واجلاينية 

واليهودية وال�سيحية واال�سالم.
تبلغ ن�سبة ال�سلمني من جمموع �سكانها اكرث من 

.%30

�نت�سار �سيعة �لهند على 
خارطتها �لو��سعة

لدرجة  فاعل،  ح�سور  الهند  يف  لل�سيعة 
عليا  منا�سب  منهم  �سخ�سيات  ت�سنمت  انها 
الناحية  من  اقلية  كونهم  رغم  الدولة  يف 

العددية.
لل�سيعة يف الهند عدة معاقل ومدن ينت�سرون 
)لكنهو(  كذلك  الدكن:  اآباد  كحيدر  فيها 
عدد  والبالغ  با�سمها  ال�سماة  الوالية  عا�سمة 
العظمى  والغالبية  ن�سمة،  مليون   17 �سكانها 
ع�سري  االثني  ال�سيعي  الذهب  على  منهم 
وانهم ليهيمون ع�سقا ووالًء بالعرتة الطاهرة، 
ومدينتها  الوالية(  )عا�سمة  لكنهو  وتعتب 
ان  وميكن  لل�سيعة،  خال�سة  �سافية  والية 
من  حتويه  لا  الهند(  )جنف  عليها  يطلق 
ع�سرات احلوزات واآالف ال�ساجد واحل�سينيات 

ما  كذلك  فيها  ويوجد  اأرجائها،  كل  يف  النت�سرة 
وميكنك  الدين،  علماء  من  عامل   )1000( يقارب 
الدينية  ال�سبغة  لت�ساهد  �سوارعها  يف  تتجول  ان 
للمدينة حتى ليخيل اليك انك مت�سي يف النجف 

اال�سرف اأو قم القد�سة.
عليه  احل�سني  _عا�سوراء  حمرم  من  وللعا�سر 
ال�سالم _ يف لكنهو ق�سة، حيث يتقاطر للمدينة 
ومن  الوالية  من  االآالف  مئات  النا�سبة  هذه  يف 
غريها من مدن الهند. ليقيموا احتفاالت يوم اأبي 

االأحرار احل�سني عليه ال�سالم .
منها  ال�سيعة،  فيها  يتواجد  هندية  مدن  وهناك 
وبريلي  نكر  ومظفر  اآباد،  ومظفر  ومريت،  دلهي، 
بريلي،  وراي  اآباد  وفي�س  اآباد،  ومراد  وبدايون، 
وكيا  )دراوتربراب�س(  وبنار�س  وجونيور 
ويونا،  ومببي،  ومندرا�س،  ومي�سور،  )دربهار( 

وبنكلور، وجملي بندر.

مر��سيم عا�سور�ء �أبي �لأحر�ر �لإمام 
�حل�سني عليه �ل�سالم يف بنجلور

ال  الرغم من ان يف مدينة بنجلور عدداً  على 
باأ�س به من ال�سيعة، فانهم يحيون هناك ذكرى 
ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  ال�سهداء  �سيد 
خا�سة..  ومرا�سيم  جمال�س  يقيمون  حيث 
يف  احل�سينية  جمال�سهم  اأغلبية  وترتكز 
وي�ساركهم  الدينة،  و�سط  )ريت�سمان(  منطقة 
يف ذلك من يفدون ال هذه الدينة من العزين 
ق�سة  ت�سرد  حيث  الهند..  انحاء  خمتلف  من 
كربالء االمل.. كربالء احلق.. كربالء الدم.. 
هناك  ال�سالم  عليه  احل�سني  ان�سار  ويزيد 
الزيارات  وتبادل  ال�سموع  باإيقاد  احتفاالتهم 
بني  احياء  الاآمت يف احل�سينيات- واإقامة الاآدب 

وتوزيع الياه للجميع النا�س.
احل�سينية  الهرجانات  تنظيم  ويتول 
الدينة منظمة )اجنمان  العا�سورائية يف هذه 

االمامية(.

�سيعة �لهند..
رفعة الكانة وفاعلية احل�سور

�ل�سباب لي�ست قاعدة 
قر�آنية يف �أ�سلوب 
�لدعوة �إىل �هلل

واْ  واْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلّلِ َفَي�ُسبُّ يقول تعال : { َواَل َت�ُسبُّ
ٍة َعَملَُهْم ُثمَّ اإَِل َربِِّهم  نَّا ِلُكلِّ اأُمَّ اهلّلَ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ

ا َكاُنواْ َيْعَمُلوَن } �سورة االأنعام: 6. ْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهم مِبَ مَّ
تعتب هذه االآية الكرمية قاعدة اإ�سالمية ل�سلوك الدعوة يف 
احلياة ، وهي تريد اإبعاد الدعاة عن اأ�ساليب ال�سباب وال�ستائم 
، يف ما يخو�سون فيه من �سراع الفكر والفكر ال�ساد ـ �سواء 
يف ما يختلفون فيه من تقييم للمبادئ وللمواقف ، اأو يف ما 
يتنازعون فيه من تقييم لرموز اأو اأ�سخا�س ـ الأّن هذه اللغة 
 ، الهاترات  نطاق  يف  الوقف  ت�سع  حيث  فعل  ردود  اإل  جتر 
وتبعده عن اأجواء احلوار الهادئ الو�سوعي ، وينتهي االأمر 

بهم اإل الفراغ وال�سياع .
وقد حتدثت االآية عن هذه القاعدة من خالل منوذج حي ، 
ما كان يبتلى به ال�سلمون االأولون ، من جراء ما يواجهونه 
من حقد ال�سركني وعداوتهم وطغيانهم ، فريون اإّن ال�سبيل 
الوحيد للتنفي�س يف �سّبهم و�ستمهم ، وكتعبري عن رف�سهم 
لكل ما يعبدون وما ي�سركون باهلل ، ورمبا اأّدى ذلك اإل اأن 
واال�ستفزاز  االإثارة  األوان  من  لوناً  ال�سركني  داخل  يخلق يف 
اأن يواجهوا ال�سّب ب�سبٍّ مثله . . في�سبوا  ، فيكون رد الفعل 
، وتعبرياً عن حقدهم ، وحتقرياً  ، تنفي�ساً عن غيظهم  اهلل 

للموؤمنني به .
وقد اأراد اهلل يف هذه االآية ، اأن ينهى ال�سلمني عن البادرة اإل 
اآلهتهم  اأو �سب   ، الذين يدعون من دون اهلل بغري علم  �سب 
يف عملية الواجهة ؛ الأّن ذلك لن يحقق اأية نتيجة اإيجابية 
الوقوف  هو  الدعوة  من  الق�سود  الأّن   ، االإميان  ل�سلحة 
عن  احلق  به  يتميز  الذي  االأمور  مقت�سيات  على  ببهان 
الباطل ، واأما ال�سباب فمن �ساأنه اأن يوؤدي اإل تعقيد االأمور 
االإميان  �سد  النف�سية  احلواجز  واإقامة   ، اأكب  بطريقة 
والوؤمنني ، وحتويل الوقف اإل �سب اهلل من قبل ال�سركني .

اأن   ، وم�سريه  نف�سه  يحرتم  الذي  لالإن�سان  يجوز  ال  ولذا 
فعٍل  رد  ت�سرفاته  فتكون   ، طارئة  انفعالية  حلالة  يخ�سع 

ع�سبي لتلك احلالة .
ويف ال�سحيح عن اأبي ب�سري ، عن الباقر قال : "اإِنَّ َرُجاًل ِمْن 
ْن َقاَل :  اُه اأَ ِني ، َفَكاَن ِفيَما اأَْو�سَ يٍم اأََتى النَِّبيَّ َفَقاَل : اأَْو�سِ مَتِ

. " َلُهْم  اْلَعَداَوَة  َفَتْك�ِسُبوا  النَّا�َس  وا  َت�ُسبُّ " اَل 

�ل�سيخ ح�سني م�سطفى
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الَفوُز بالُكنوز 
اأماَمها  الذهب  كنوز  تبدو   .. واقعّية  كنوز  اإّنها 
وهماً و خواء. اإنها كنوز جتعل االإن�ساَن ) اإن�ساناً 
(، وُتدخله يف نور القدرة االأزلّية، وجَتِدُله باحلّق 

احَلقيق. وتلك هي ـ يا اأ�سدقاءنا ـ كنوز العبادة.
و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإّن 
ـ  وعّرفنا  َدّلنا  قد  الوجود  حقائق  يعلم  الذي 
عليه  اهلل  )�سلى  قال  ال�سفيق.  النا�سح  وهو 
اأف�سُل   ( النا�س:  اأف�سل  على  َيُدّلنا  و�سّلم(  واآله 
النا�س َمن َع�ِسق العبادة فعاَنَقها، واأحّبها بقلبه، 
وبا�َسَرها بج�سده، وتفّرغ لها.. فهو ال ُيبايل على 

ما اأ�سبح من الدنيا: على ُع�سٍر اأم على ُي�سر (.
وهي ـ يف الواقع ـ نعيٌم مقيم .. يجد َمن مار�َسها 
حالوًة ولّذة، دون حلظة منها كلُّ لّذات الغرائز 
يف  التعّبد  َيلقاه  الذي  النعيم  وهذا  االأر�سّية. 
يقول  ويزداد.  االآخرة  اإل  َيعُب  �سوف  الدنيا 
االإمام ال�سادق )عليه ال�ّسالم( :) قال اهلل تبارك 
موا بعبادتي يف  وتعال: يا ِعبادي ال�سّديقني، َتنعَّ

الدنيا؛ فاإنكم تتنّعمون بها يف االآخرة (. 
و حر�ساً علينا.. ين�سحنا النبّي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم( ال�ستثمار الفر�سة قبل اإفالتها من 
اليد. نقراأ اإَذن قوله ال�سريف: ) تفّرغوا لطاعة 
ما  البالء  من  بكم  ينزل  اأن  قبل  وعبادته  اهلل 

َي�سَغلُكم عن العبادة (.
للعبادة  جعل  اأْن  بنا  �سبحانه  اهلل  لطف  ومن 
النّية  ُح�سن  يجمعها  ف�سيحة،  وا�سعة  م�ساديَق 
وقدا�سة الق�سد. ويف تعليمات النبّي و اأهل بيته 
ال�ساديق  لهذه  متعددة  �سور  ال�ّسالم(  )عليهم 
العجيبة  الكنوز  هذه  اإل  منها  لندخل  رة،  الي�سَّ

الليئة.
اأف�سل   ( ال�ّسالم(:  )عليه  ال�سادق  االإمام  يقول 
يقول  و   .) له  والتوا�سع  باهلل  العلُم  العبادة 
اأي�ساً: ) اأف�سل العبادة اإدماُن التفّكر يف اهلل ويف 

قدرته(.
ويف كالم االأئّمة الع�سومني نقراأ مثل هذه العاين 

اأف�سل   (  ،  ) االإخال�س  العبادة  اأف�سل   ( اأي�ساً: 
العبادة العفاف ( ،) اأف�سل العبادة َغلَبة العادة ( ، 
هادة ( ، و غري هذا وذاك ّما  ) اأف�سل العبادة الزَّ
اأي�ساً ما  تزخر به اأحاديث االأئّمة الهداة. وفيها 
للعبادة، من  الخّربة  ال�سلبّية  ال�سالك  يدّل على 

اأجل تب�سرينا و حتذيرنا:
يقول ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(:) 
و  الرمل(.  على  كالبناء  احلرام  اأكل  مع  العبادة 
عنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: ) درهم َيرّده 
العبد اإل اخُل�َسماء خري له من عبادة األف �سنة، 
وخري له من ِعتق األف رقبة، وخري له من األف 

ِحّجٍة وُعمرة (.
الكنوز  هذه  من  نقرتب  ونحن  اأخرياً..  و 
الذخورة، نتذّكر ن�سيحَة النبّي )�سلى اهلل عليه 
ُخذوا   ( قال:  فاإّنه  ال�سياق،  هذا  يف  و�سّلم(  واآله 
ي�ساأم حّتى  فاإّن اهلل ال  ُتطيقون؛  ما  العبادة  من 

ت�ساأموا (.

دوُل ال�سيعة كيف �سقطت ؟
كثرية جدا هي الدول التي تاأ�س�ست والتي �سقطت 
وطريقة التاأ�سي�س هي مثل طريقة ال�سقوط قد 
تكون ب�سكل �سرعي وقد تكون ب�سكل غري �سرعي 
او  التاأ�سي�س  الدافع ال  الهم هو  العامل  ولكن 

ال�سقوط  هل هو �سرعي ام ال ؟.
تاأ�س�ست  �سيعية  دول  عن  لنا  يتحدث  التاريخ 
منذ وفاة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( وال 
دقيقة  تفا�سيل  عن  البحث  وعند  هذا،  يومنا 
تخ�س هذه الدول ن�سم رائحة العز يف تاأ�سي�سها 
هذه  بني  الهم  ولكن  �سقوطها  يف  واخليانة 
اال�ستنتاجات ا�ستنتاج واحد مهم جدا تنفرد به 

دول ال�سيعة كلها .
احدى و�سائل �سقوط الدول هي الثورات ولي�س 
احلروب والغزوات فالثورة هو هيجان ال�سعوب 
على  هو  ال�سعب  يكون  ودائما  طواغيتها  على 

حق واحلاكم على باطل حيث مل يثبت لدينا يف 
التاريخ ان هنالك حاكما عادال ثار عليه �سعبه 
فانها  ال�سيعة  دول  على  ينطبق  بعينه  وهذا 
الغزوات  ب�سبب  بل  الثورات  ب�سبب  ت�سقط  مل 
تاأ�سي�سها فيكون  واخليانة و�سعف احلاكم واأما 
باإرادة ال�سعوب ولي�س احلكام ويف بع�س االحيان 
ي�ستخدم  مل  الهم   ، ال�سيعة  الفقهاء  باإرادة 
ال�سيعي و�سيلة الغدر للو�سول ال ال�سلطة ويف 
نف�س الوقت �سقوط الدولة يكون نتيجة الغدر 

.
م�سر  تتغنى  م�سر  يف  الفاطمية  الدولة 
االمور  اليه  اآلت  وما  الذهبي  وبع�سرها  بها 
وانها  والثقافية  واالقت�سادية  االجتماعية 
كل   ، م�سر  تاريخ  يف  براقة  �سوء  نقطة  تعتب 

هذا وياأتي ال�سوؤال اذن كيف �سقطت ؟ 

بل  بثورة  �سقطت  انها  احد  ذهن  ال  يتبادر  ال 
الدين  �سالح  عنه  يقال  من  وخيانة  مبوؤامرة 
ومن  م�سر  يف  بال�سيعة  بط�س  الذي  االأيوبي 
ال�ستب�سر   الدكتور  كتابات  ليقراأ  الزيد  يريد 

احمد را�سم النفي�س .
الدولة  على  كذلك  ينطبق  االمر  وهذا 
احلمدانية والدولة االدري�سية يف الغرب و دولة 
العلويني والبويهية وكل هذه الدول ي�سهد لهم 
تاريخهم بالعز الذي عا�سوا فيه ب�سبب �سيا�سة 

حكام هذه الدول .
حكموا  احلديث  الع�سر  يف  ايران  يف  ال�سيعة 
وال�سيعة   ، ال�سعب  با�سم  جاءت  والتي  بالثورة 
حاكم  يوجد  ال   ، باالنتخابات  جاءوا  العراق  يف 
دول  من  بتن�سيب  بل  �سعبه  باإرادة  جاء  عربي 

كبى او ت�سلط بالو�ساية فيما بينهم . 
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تقرير:�سفاء �ل�سعدي

القد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة  عقدت 
درا�سة  ومناق�سة  لعر�س  الثانية   جل�ستها 
لعالج  كربالء  مركز  ل�سروع  االأولية  اجلدوى 
من  والقدمة  ال�سرطانية(،  االأورام)االأمرا�س 
فرج(  والدكتور)يا�سر  اأمني(  الدكتور)عالء  قبل 
وبح�سور  ال�سرطانية،  االأمرا�س  اأخ�سائيي 
مثل الرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد الهدي 
الكربالئي وال�سرف على ال�سروع الهند�س)فوزي 
حم�سن �ساهر( ومب�ساركة مدير عام دائرة �سحة 

كربالء الدكتور )عالء حمودي بدير(.
اخلا�سة  الفكرة  عر�س  اجلل�سة  خالل  مت  اذ 
الب�سرية  الوارد  وحاجة  واأهدافه   بال�سروع 

للم�سروع  والتكلفة  الالية. 
االإح�سائيات  ان  اأمني؛"  عالء   د.  بني  فقد 
�ست   ال�سحة   هي وجود  وزارة  قبل  التوفرة من 
ع�سرة  األف حالة �سرطان جديدة �سوف ت�سخ�س 
يف العراق يف غ�سون االثني ع�سر �سهرا  القادمة 
،وان  )50%(  من مر�سى ال�سرطان يحتاجون  اإل 
العالج االإ�سعاعي ال�ستكمال مراحل العالج الوؤدي 
لل�سفاء يف حني يحتاج الن�سف االآخر من الر�سى 

اإل اجلراحة والعالج الكيميائي".
من  حالياً  يعاين  العراق  ان  ال  ا�سار  امني  د.  
ندرة الراكز ال�سوؤولة عن توفري العالج األ�سعاعي 
، وان التقديرات االولية التي خل�ست يف لندن ال 
وان   ، ا�سعاع  جهاز   )150( ال  يحتاج  العراق  ان 
التي نحن بحاجة لها هي )66(  الفعلية  احلاجة 
على  وللوقوف  ال�سريع  العالج  لغر�س  جهازا  
حاالت  كونها  لدينا   الوجودة  الر�سية  احلاالت 

اإن�سانية ملحة".
مركز  الإن�ساء  التخميني  "ال�سقف  ان  وا�ساف؛ 
متكامل لعالج االأورام هو )21(مليون دوالر، تنفق 
لبناء ال�ست�سفى  وتوفري كافة االأجهزة وال�ستلزمات 
ال�سرورية التي تعمل على تقدمي خدمة العالج 
ال�سرورية للمر�سى و مبدة زمنية تقدر)24-18( 

�سهرا  وهي تبداأ من يوم االتفاق".
ان�ساء  الراد تقدميها من خالل     الروؤية والهام 
يقدم  لالأورام  متكامل  عالجي  مركز  واإدارة 
الرعاية ال�سحية الالزمة لر�سى ال�سرطان وهو 
مركز )غري حكومي(.حيث من القرر عند اكمال 
معتمداً  �سيكون  الر�سى  عالج   وبداية  الركز 
بـ  التعلقة  نفقاته  لتغطية  الذاتي  التمويل  على 
)االإدامة،الت�سغيل( ،باال�سافة ال ذلك تخ�سي�س 
الفقراء  الر�سى  لعالج  العائدات  من  ق�سم 
تكاليف  دفع  على  القادرين  غري  وال�ست�سعفني  

العالج.
"وزارة ال�سحة عازمة على   د. اأمني لفت اإل ان 
تكمن  ال�سكلة  ولكن  العالجية  الراكز  توفري 
وغري  احلكومية  اجلهات  بني  التكامل  عدم  يف 
اربعة مراكز فقط  العراق ميتلك  واإن  احلكومية 
يف حني اننا بحاجة ال 66 مركزاً عالجيا ميتلك 
والطابقة  الالزمة  العالجية  التقنيات  اأحدث 
الطبية  العناية  جمال  يف  العالية  للموا�سفات 

لعالج طيف وا�سع من الر�سى".
وا�ساف ان "من �سمن بنود الدرا�سة هي اأن الركز 
الطبية  الكوادر  وتطوير  للتدريب  مقرا  �ستكون 
على  وتكون  العراق  يف  عملها  لتمار�س  وال�سحية 
م�ستوى الكفاءة العالية، كما ناأمل من خالل هذا 
اأن نوفر اجلو  الركز الفريد من نوعه يف العراق 

والثقافة الطبية التي تتبع مع الر�سى من حيث 
النظافة التي تكاد تكون معدومة وهي ماأ�ساة بحد 

ذاتها"، بح�سب قوله.
التخ�س�س  الفني  الطبيب  اأو�سح  جهته  ومن 
"نوعية  اإن  فرج،  يا�سر  ال�سرطانية  باالمرا�س 
من  الزمنية  بالدة  تقا�س  باال�سعاع  العالج 
الت�سخي�س ال العالج يف حني ان التبع يف العراق 
عند ت�سخي�س الر�س يعطى موعد �ستة اأ�سهر فما 

فوق وهو امر غري مقبول به طبياً وان ما نطمح 
اعطاء  وهو   احلديثة  الراكز  هذه  يف  نوفره  ان 
مدة للمري�س ال تتجاوز اربعة اأ�سابيع وان  فرتة 
االنتظار كلما تقل�ست �ساعدت على عالج الري�س 

العتبة احل�سينية القد�سة تبداأ بدرا�سة اجلدوى االأولية 
 مل�سروع مركز كربالء لعالج �لأمر�ضس �ل�سرطانية

الدكتور عالء اأمني

الدكتور يا�سر فرج
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احل�سينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  اأقامت 
للطلبة  الف�سلية  القراآنية  ال�سابقة  القد�سة 
يف  للقراآن  حافظ  االألف  م�سروع  يف  ال�ساركني 
العراق، وبداأت الدار ن�ساطاتها القراآنية بفتح دورة 
خامت االأنبياء )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حلفظ 
بدايتها  يف  �سمت  حيث  كامال  الكرمي  القراآن 
ل�سيد  الطاهر  اجلوار  بركات  ومن  طالبا،   )20(
وما  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  االإمام  ال�سهداء 
القد�سة  للعتبة احل�سينية  العامة  االأمانة  تقدمه 
تلك  لتو�سع  حمفزا  كان  وت�سجيع،  دعم  من 
الدورات لتحت�سن الئات من الطالب والطالبات 
من ي�سعون ليكونوا من حملة كتاب اهلل العزيز، 
الذين هم اأ�سراف هذه االأمة واأهل اهلل وخا�سته، 
وكان ذلك �سمن م�سروع قراآين كبري يعد االأول 
من نوعه على م�ستوى العراق والعامل االإ�سالمي، 

بح�سب ال�سيخ ح�سن الن�سوري م�سوؤول الدار.
م�سروع  اإطار  يف  "انطلقت  قد  الن�سوري  واأ�ساف 
القراآنية  ال�سابقة  الكرمي،  للقراآن  حافظ  االألف 

اأكرث  عددهم  بلغ  الذين  فيه  ال�ساركني  للطلبة 
القد�سة  كربالء  يف  وحافظة  حافظ   )1500( من 
الذين  الطلبة  بلغ  حيث  الحافظات  وباقي 
وطالبة  طالبا   )80( كامال  القراآن  حفظ  اأمتوا 
ويتفاوت احلفظ لباقي الطلبة ال�ساركني وخالل 

ال�سابقة مت تر�سيح واختيار )200( طالب وطالبة 
للم�ساركة يف ال�سابقة التي �ستقام يف بداية العطلة 
الدر�سية يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف كما وزعت 
اللجنة ال�سرفة على ال�سابقة جوائز قيمة وهدايا 

تقديرية على التفوقني. 

حفظة �لقر�آن �لكرمي ي�سجلون �أرقامًا جديدة
 يف ظل م�سروع االألف حافظ للقراآن الكرمي

نوفرها  ان  ناأمل  نوعية  طفرة  وهي  وقت  با�سرع 
يف العراق".

مركزا   66 هي  العراق  "حاجة  ان  ال   ولفت 
ا�ستورد  قد  العراق  وان  تقدير  اقل  على  عالجيا 
�ستة اجهزة منذ �سنتني ومل تدخل العمل حلد االآن 
ب�سبب عدم توفر االأبنية واالأخ�سائيني وا�سحاب 
اخلبات وهذا كله ينعك�س على الر�سى"، م�سرياً 
ال�سابني  عدد  باأن  اكدت  طبية  "درا�سات  اإن  اإل 
بال�سرطان يف تزايد م�ستمر خالل ال�سنوات ال�ست   
القبلة بن�سبة 50% وما نعمل على اإن�سائه ال يكفي 
الزيادة  ب�سبب  القريب  ال�ستقبل  ل�سد احلاجة يف 

احلا�سلة وهذا ما اكدته الدرا�سات العالية".
اأما ما يتعلق بجدولة احل�سابات التي من المكن 
اأن يوفرها الركز، قال فرج: "ان ما مت عر�سه من 
رقم يخ�س االإن�ساء نتيجة لا يتم ا�ستخدامه من 
اجهزة متطورة وحديثة وهذا مقارنة مع العالج 
الجاورة،  الدول  يف  للمري�س  اعطاوؤه  يتم  الذي 
حيث ان ما توفره االجهزة احلديثة بفارق كبري 

تهدئة  من  بدال  نهائي  ب�سكل  العالج  حيث  من 
عالجا  االجهزة  توفر  ان  القرر  من  وانه  الر�س 
لـ 1500 مري�س ب�سكل نهائي لكل عام وهي قيمة 

االجهزة احلديثة ومرتفعة القيمة".
عالج  طريقة  �سيقدم  "الركز  ان  يا�سر،  وا�ساف 
الفيزيائي  والتخطيط  بالطابقة  تتمثل  ميزة 
ومن ثم العالج حيث �سيتم تاأهيل الري�س نف�سيا 
الراحل  تو�سيح  ار�ساديني عملهم  عب معاجلني 
و�سع  حتديد  ثم  ومن  به  اخلا�سة  العالجية 
العالج وطريقته من دون ال�سا�س باجزاء اجل�سم 
غري ال�سابة بالر�س عب قناع للوجه او حتديد 
االأجزاء  يف  كان   اذا  اجل�سد  يف   العالج  مكان 

االخرى من اجل�سم".
"الن�سبة االكب من العاملني يف الركز  وبني باأن 
العراقيني  االخ�سائيني  خرية  من  �ستكون 
�سيتم  كما  وخارجه،  البلد  داخل  التواجدين 
لتطوير  وذلك  اخلباء  من  عدد  ا�ستدعاء  
وتدريب  العلومات  لدى  العلومات  وحتديث 

الركز  يف  العاملة  وال�ساعدة  الفنية  الكوادر  
وهنالك نية �سيتم العمل بها عن طريق التعاقد 
ا�سناد  على  تعمل  التي  العالية  الراكز  احدى  مع 
ال�ست�سفيات التخ�س�سية احلديثة عب فتح نافذة 
واال�ست�سارة  للمداولة  االنرتنت  عب  خا�سة 

والتعليم".
درا�ستها  مت  قد  قدمت  التي  الدرا�سة  ان  يذكر 
بامرا�س  اأخ�سائيني  اأطباء  عب  واعدادها 

ال�سرطان يف لندن.
من  ال�سادرة  الطبية  التقارير  اأحدث  وت�سري 
احلاالت  عدد  ان  اإل  العالية  ال�سحة  منظمة 
40% حتى  �سيزداد مبعدل  الخ�س�سة  ال�سرطانية 
عام 2015 ما يوؤدي ال ازدياد احلاجة ال�سحية 
التقارير  يف  جاء  لا  وتطبيقاً  ال�سرطان  لر�سى 
العالجية  الراكز  العراق بحاجة ال  باأن  العالية 
الوجودة،  الر�سية  احلاالت  لتغطية  التطورة 
اأجهزة  اأربعة  �سوى  ميتلك  ال  العراق  ان  حني  يف 

فقط.
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خامت  قاعة  على  الا�سي  االأ�سبوع  يف  اختتمت 
الدورة  الطهرة،  احل�سينية  العتبة  يف  االأنبياء 
االجتماعية  النا�سطة  اأقامتها  التي  الن�سوية 
التبليغ  �سعبة  لنت�سبات  النمر  نوال  ال�سعودية 
والتوجيه الديني واالأخوات الزينبيات يف العتبة 

الطهرة.
اأيام  لت�سعة  ا�ستمرت  التي  الدورة  وتناولت 
فنون  اأبرزها  كان  خمتلفة  موا�سيع  متوا�سلة 
االإدارة احلديثة والتعامل مع االآخرين وبع�س 

ال�سطلحات االجتماعية والدينية.
)االأحرار(:  لـ  النمر  نوال  النا�سطة  وقالت 
البلغات  لالأخوات  الدورة  هذه  "خ�س�ست 
من  واأقيمت  احل�سينية،  العتبة  يف  والزينبيات 
االإدارة  جمال  يف  الن�سوية  الكفاءات  رفع  اأجل 
والتخطيط والتنظيم، واإعطائهن بع�س االأ�س�س 
اأثناء  التي ت�سادفهن  ال�ساكل االجتماعية  حلل 

الوافدين  الزائرين  مع  وتعاملهن  عملهن 
تدريبهن  اإل  اإ�سافة  ال�سريف،  الرقد  لزيارة 
االآخرين  مع  والتعامل  اجلماعي  العمل  على 
ودرا�سة بع�س االأمناط ال�سخ�سية للو�سول اإل 

اأف�سل الطرق يف التوا�سل االجتماعي".
جلميع  عامة  بدعوة  الدورة  "اأقمنا  وتابعت، 
النت�سبات ولكن طبيعة العمل والظروف  حالت 
دون تواجدهن ب�سكل تام، وقد الحظت تفاعاًل 
معروفة  العراقية  فالراأة  قبلهن،  من  كبرياً 
مبثابرتها واهتمامها بتثقيف نف�سها وتعط�سها 

للعلم والعرفة".
اإقامة  �سمت  "الدورة  اإّن  اإل  النمر  واأ�سارت 
ال�سرتكات  بني  يومية  ومتارين  عمل  ور�سات 
ومدعم  م�سبقاً  ومعد  حديث  منهج  ووفق 
)عليهم  بيته  واأهل  الكرمي  الر�سول  باأحاديث 

اأف�سل ال�سالة وال�سالم( واأخالقهم العالية".
يف  ال�سرتكات  اأو�سحت  فقد  جانبهن  من 
الدورة القامة باأن الفائدة عمت اجلميع وكانت 

موا�سيع الدورة مهمة جداً يف تطوير الكفاءات 
اأف�سل اخلدمات  واخلبات ال�سخ�سية لتقدمي 

للزائرين القادمني.
يو�سف:  اإقبال  وهي  ال�ساركات  اإحدى  وقالت 
وكانت  ال�ساركات  جميع  الفائدة  عمت  "لقد 
الدورة رائعة جداً وحتمل اأهمية كبرية لالأخوات 

الزينبيات يف تطوير عملهن بالعتبة الطهرة".
دينية،  مبلغة  وهي  يا�سر،  اأ�سواق  ال�ساركة  اأما 
جمموعة  �سمت  "الدورة  باأّن  اأو�سحت  فقد 
مهمة من الحاور منها فنون االإدارة والعالقات 
كل  �سخ�سية  وحتليل  واالأ�سرية  االجتماعية 
االآخرين،  مع  التوا�سل  اأجل  من  منا  واحد 
اإ�سافة اإل تعلم كيفية حل ال�ساكل التي تواجهنا 

اأثناء تاأدية عملنا".
ال�سيدات  من  )النمر(  النا�سطة  اأن  ُيذكر 
الديني  ال�ستوى  على  الفاعالت  ال�سعوديات 

واالجتماعي يف ال�سعودية. 

�ختتام دورة عن فنون �لإد�رة �حلديثة 
 للمبلغات والزينبيات بالعتبة احل�سينية القد�سة
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اخل�سرة والربيع �سنوان ال ينفكان وال يتخلفان اأحدهما عن 
االآخر، ولو كانت العمارة االإ�سالمية مبا حتمل من جماليات 
وعبقاته  الزاهية  باألوانه  االأخاذ  الت�سجري  �سحر  تتمازج مع 
�سناء  الروح  على  ت�سفي  خالدة  تواأمة  ي�سكل  فاإنه  النا�سية، 
القلوب  �سغاف  مت�س  ف�ساءات  يف  وانت�ساء  وحتلقا  وتاألقا 

وتاأ�سرها �سوقا وبهاء وبهجة و�سرورا... 
الزمان  بها  تعطر  التي  الزاكية  االأجواء  هذه  خالل  ومن 
والكان فقد حاز م�ستل العتبة احل�سينية القد�سة على الركز 
ال�ساركة  االأول على م�ستوى الحافظات العراقية من خالل 
حدائق  على  اأقيم  الذي  الثالث  الدويل  الزهور  معر�س  يف 

متنزه الزوراء للفرتة من 15– 2011/4/22م. 
وقال م�سوؤول �سعبة الزينة والت�سجري يف العتبة )ال�سيد عبا�س 
الو�سوي( يف ت�سريح لـ)االحرار( اإن م�ستل العتبة احل�سينية 
من  العراق  م�ستوى  على  االأول  الركز  على  ح�سل  القد�سة 
بني م�ساتل الحافظات العراقية ال�ساركة يف مهرجان الزهور 

الذي اأقيم على ار�س متنزه الزوراء يف بغداد . 
التكون  القد�سة  العتبة احل�سينية  اإن جناح م�ستل   : واأ�ساف 
ال�سجرات  من  كبرية  ومنارة  الزهور  من  بنيت  قبة  من 
اإ�سافة اإل جم�سم رمزي للتل الزينبي يتفرع منه جمريان 
من الورود احلمر التي ترمز لدم ال�سهادة ينتهي مب�سارين 
القبة  من  بالقرب  مير  كونه  ابي�س  واالآخر  احمر  احدهما 

الزهرة الذي يعب عن عطاء الثورة احل�سينية ". 
وتابع الو�سوي:  كما �ساهمت العتبة مبج�سم من الزهور  على 
�سكل �سفينة النجاة و�سراع ترمز لقولة االإمام ال�سادق عليه 
ال�سالم )كلنا �سفن النجاة ولكن �سفينة االإمام احل�سني عليه 
واأوراد  زينة  زهور  على  اجلناح  احتوى  كما   ) اأ�سرع  ال�سالم 
اأفكار  على  الحتوائه  اجلميع  اإعجاب  القت  فنية  ومناذج 
العمارة  بني  التمازج  فيها  برز   وميزة  حديثة  وديكورات 

االإ�سالمية وفن الت�سجري. 
العتبة  يف  االإدارية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  اأكد  جهته  من 
احل�سينية القد�سة وال�سرف العام على ال�ستل )بهاء خ�سر(: 
اإن ال�سر   وراء جناح جناح م�ستل العتبة احل�سينية القد�سة 
هو الدعم الالحمدود من قبل االأمني العام �سماحة ال�سيخ 
عبد الهدي الكربالئي، مبينا اإن �سماحته كان يواكب اأعمال 
اإن�ساء اجلناح بدءا  بافتتاحه وحتى اآخر �ساعات اخلتام مذلاًل 
اجلناح  اجناز  اأمام  حائال  تقف  كانت  التي  العوقات  جميع 

والذي ا�ستمر لدة ع�سرة اأيام فقط ". 
العتبة  م�ستل  جناح  باإهداء  اأمر  �سماحته  اإن  واأ�ساف" 
احل�سينية القد�سة اإل اأمانة بغداد كم�ساهمة من قبل العتبة 
للناظرين،  واأبهى  اأجمل  بغداد  جعل  يف  القد�سة  احل�سينية 
ال�سابقة  درع  اأهدت  ال�ستل  على  ال�سرفة  اجلهة  اإن  مبينا: 
القد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  لالأمني  ال�ساركة  وجائزة 
الباركة  جهوده  على  الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 

ودعمه الالحمدود  للم�ستل. 
احل�سني  )عبد  بغداد  الأمانة  االإداري  الوكيل  اأ�ساد  وبدوره 
الزينة  �سعبة  منت�سبو  بذلها  التي  باجلهود  الر�سدي( 

زوار  من  كبريا  عددا  اإن  مبينا  ال�ستل،  اإن�ساء  يف  والت�سجري 
القد�سة  احل�سينية  العتبة  م�ستل  ق�سدوا  الزهور  معار�س 
للتاأمل يف مدى االأفكار اجلميلة والت�سنيفات التي احتواها، 
تراأ�سها  �سخ�سيات  من  الكونة  التحكيمية  اللجنة  اإن  مبينا 
مثل دولة �سوريا وع�سوية ال�سودان وبع�س الدول العربية 
الزراعة اجمعوا  اأمانة بغداد وخباء من وزارة  وخباء من 
االأول  الفائز  القد�سة  احل�سينية  العتبة  م�ستل  حتديد  على 

على م�ستوى العراق.
على  التحدة  العربية  االإمارات  دولة  حازت  اآخر  جانب  من 
يف  ال�ساركة  واالأجنبية  العربية  الدول  من  االأول  الركز 
الهرجان حيث �ساركت بجناح خا�س احتوى على 950 �سنفا 

من االأ�سجار ف�سال عن 25 �سنفا من االأ�سجار الثمرة ". 
م�ساركة  �سهد  الثالث  الدويل  الزهور  مهرجان  اإن  يذكر 
ولبنان  �سوريا  بينها  من  واأجنبية  عربية  دولة   20 من  اأكرث 
وهولندا  واالإمارات  واالأردن  وم�سر  والكويت  وال�سودان 
وايطاليا وا�سبانيا وفرن�سا والواليات التحدة والهند واألانيا 

وال�سني وتركيا و�سوي�سرا وتايلند واليونان. 

م�ستل �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
 يح�سل على الرتبة االأول على م�ستوى الحافظات العراقية

 يف مهرجان الزهور الدويل الثالث
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تقرير: ح�سني �لنعمة
زار وفد من اأ�ساتذة جامعة بابل مدينة كربالء 
لرقد  الزيارة  مرا�سيم  اأدائهم  وبعد  القد�سة، 
الدكتور  ال�سالم( برفقة  االإمام احل�سني )عليه 
جلنة  رئي�س  احل�سناوي  الفتاح  عبد  علي 
 ، كربالء  حمافظة  جمل�س  يف  العايل  التعليم 
التقى الوفد الزائر �سماحة ال�سيخ عبد الهدي 
يف  العليا  الدينية  الرجعية  مثل  الكربالئي 
داخل  ال�سيافة  دار  قاعة  القد�سة، على  كربالء 
اللقاء  خالل  ومت  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن 
بحث ومناق�سة جملة من الوا�سيع الرامية اإل 
ونا�سد  اجلامعي،  التعليم  مب�ستوى  النهو�س 
خالل  الو�سوع  اإل  التطرق  �سماحته  الوفد 

ُخطب اجُلمعة. 
الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة     ا�ستهل  وقد 
الكربالئي احلديث مع الوفد ال�سيف قائاًل:" 
اهلل  اآية  االأعلى  الديني  الرجع  �سماحة  اإن 
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام 
اأ�ساتذة اجلامعات  �ساوى بني  الوارف( قد  ظله 
الدينية"،  العلوم  يدر�سون  الذين  والعلماء 
م�سيفا اإن "راأي الرجعية احلكيمة يف اأن االأنام 
اأي�سا  ينتفعون  االإلهية  بالعلوم  تنتفع  مثلما 
واجلامعات"  الدار�س  يف  تدر�س  التي  بالعلوم 
ترى  العليا  "الرجعية  اإن  �سماحته  وبني 

واالأ�ساتذة  الدين  علماء  بني  التوا�سل  �سرورة 
االأكادمييني".

�سرورة  "اإل  �سماحته  اأ�سار  اأخرى  جهة  من 
اال�ست�سعار بحجم وطبيعة ال�سوؤولية اللقاة على 
بال�سعب  النهو�س  �ساوؤوا  اإن  التدري�سيني  عاتق 
التقدم  من  الطموح  م�ستوى  اإل  العراقي 

واالزدهار والرقي". 
التطور  مع  التوا�سل  "وجوب  �سماحته  وبني 
عازيا   العلمي"،  اليدان  وموؤازرة  لواكبة  العلمي 
الذي  احلرمان  اإل  العلم  طالب  "تاأخر  �سبب 
التي  العلمية  التطورات  لوا�سلة  العراق  �سهده 
الجاالت  مبختلف  ال�سعوب  باقي  يف  حدثت 
"�سرورة االنفتاح  واالخت�سا�سات"، م�سريا اإل 
على هذه ال�سعوب التطورة، ونقل ر�سيد تطورها 

اإل اليادين العلمية الختلفة يف بلدنا".
الكربالئي     الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  واأ�سار 
ان  ال   ال�سيف   الوفد  مع  حديثه  ختام  يف 
الطلبة  عن  الغائبة  والبادئ  القيم  "ي�سخ�سوا 
البادئ   تلك  على  تربيتهم  على  ويعملوا 
وتنبيههم على اأهمية االلتزام بالبادئ للنهو�س 
م�ستويات  اإل  به  وال�سمو  ال�سعب  اأبناء  بحياة 
تربي  اأن  اجلامعة   " على  اإن  مو�سحا  راقية"، 
الطالب علميا وتربويا واأن ترعاه رعاية اأبوية ، 

وتعلمه احرتام الوقت وقد�سية العمل". 

  ويف لقاء لـ)االأحرار( مع رئي�س جلنة التعليم 
 " احل�سناوي:  قال  الحافظة  جمل�س  يف  العايل 
عبد  ال�سيخ  �سماحة  للقاء  َقِدم  الذي  الوفد  اإن 
اأ�ساتذة  جمموعة  ميثل  الكربالئي  الهدي 
"الغاية  اإن  مبينا  بابل"،  جامعة  من  جامعيني 
من الزيارة جاءت للتباحث حول ال�سبل الكفيلة 
لبناء الطالب العراقي ومن ثم االرتقاء وال�سمو 
بال�ستوى العلمي اإل الكانة التي ينبغي اأن ي�سار 

اإليها بالبنان".
واأكد الدكتور احل�سناوي، اإن "توجيهات مثلية 
�ستبقى  التعليمية  الطبقة  ال  العليا  الرجعية 
وجهة  من  متثله  لا  وذلك  التنفيذ،  طريق  يف 
التي راعت على الدوام  نظر الرجعية احلكيمة 
عبد  علي  الدكتور  واأ�ساف  بالعراق".  النهو�س 
الفتاح احل�سناوي رئي�س جلنة التعليم العايل يف 
جمل�س حمافظة كربالء يف نهاية اللقاء، "كان 
للجنة  برئا�سته  دور  كربالء  حمافظة  لجل�س 
باحلقل  للنهو�س  ال�سعي  يف  العايل  التعليم 
التعليمية  الطبقة  االإقدام يف   التعليمي وزيادة 
بني  والو�سائج  االأوا�سر  توثيق  اإل  وكذلك 
الطبقة االأكادميية يف اجلامعات ورجال الدار�س 
�سيما  ال  الكرام  والراجع   والعلماء  الدينية 
احل�سينية  للعتبتني  العامني  االأمينني  �سماحة 

والعبا�سية القد�ستني".

وفد �أ�ساتذة جامعة بابل يناق�س مع ممثل �ملرجعية يف كربالء 
�سبل االرتقاء بالتعليم اجلامعي
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تقرير: ح�سني �لنعمة
وقعت االأمانة العامة للعتبة احل�سينية القد�سة عقود ا�سترياد اأجهزة خمتبية 
من منا�سئ عالية مع �سركة الوارد العالية فرع بغداد يوم الثالثاء 2011/4/25 
لتجهيز خمتب الركز اجلراحي التخ�س�سي الواقع يف جممع �سفري احل�سني 
الطهرة حيث  احل�سينية  للعتبة  ال�سريف  الراأ�س  باب  مقابل  ال�سالم(  )عليه 
�سيوفر الركز اغتنام فر�س الوقت والال للمر�سى بدال من �سفرهم اإل خارج 
العراق الإجراء عمليات كبى كانت يف ال�ستقبل القريب غري متاحة الإجرائها 

يف دوائرنا ال�سحية.
فرع  الدولية  الوارد  �سركة  مدير  البغدادي(  )زيد  الهند�س  قال  جانبه  من 
وطاقاتنا  اإمكانياتنا  بكل  القد�سة  كربالء  مدينة  نخدم  اأن  "ي�سرفنا  بغداد، 
اأجهزة  ا�سترياد  على  القد�سة  احل�سينية  العتبة  مع  التعاقد  اأكرث  وي�سرفنا 
الدم  وفحو�سات  ال�سريرية  والكيمياء  الكيمائي  بالجال  تخت�س  خمتبية 
" العتبة  اإن  موؤكدا  اللحقة".  الختبية  االأجهزة  اللونة ف�سال عن  بال�سور 

احل�سينية القد�سة هي ال�سباقة يف جمال الطب يف العراق".
فيما بني االأ�ستاذ )جالوي نعمة ال�سيالوي( 
العتبة  يف  الالية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س 
اخلا�سة  "العقود  اإن  القد�سة،  احل�سينية 
)عليه  احل�سني  �سفري  مركز  بتجهيز 
ال�سالم( اجلراحي قد حتولت ال اأ�سحاب 
االخت�سا�س لتجهيز االأجهزة الطبية بعد 
حتليل عرو�س ال�سركات التقدمة من قبل 
اجلهات الخت�سة يف �سحة كربالء والعتبة 
"مت  اأنه  مو�سحا  القد�سة"،  احل�سينية 

التعاقد مع �سركة الوارد العالية لتجهيز اأجهزة الختب، على اأن يكون ال�سقف 
الركز الطبي  "افتتاح  اإن  التعاقد"، موؤكدا  الزمني خالل �سهرين من تاريخ 
اجلراحي يف الثالث من �سهر �سعبان االأغر بح�سب توجيهات اأمني عام العتبة 
فعاليات  �سمن  الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  القد�سة  احل�سينية 

مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العالي ال�سابع".
وبني رئي�س ق�سم ال�سوؤون الالية اإن "كلفة ا�سترياد اأجهزة الختب مائة و�ستة 
وثالثون مليونا وثمامنائة وثمانية اآالف  دينار اأما كلفة م�سروع االإجمالية 
و�ستة  وثمامنائة  مليارات  )ثالثة  التخ�س�سي  اجلراحي  الطبي  للمركز 
ماليني دينار  (" م�سيفا اإن "الركز ي�سغل طابقني من جممع �سفري احل�سني 
وغرف  عمليات  و�ساالت  �ساملة  طوارئ  ردهة  من  ويتكون  ال�سالم(،  )عليه 
لرقود الر�سى تت�سع الأكرث من )24( �سريرا"، مو�سحا "كونه مركزا تخ�س�سيا 
ومن طرز الدرجة االأول ارتاأى �سماحة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي اأمني 
عام العتبة اأن يكون للمركز �ساأن طبي كبري ويعمل على م�ساعدة العراقيني 

من  العتبة  والأن  اخلدمات  جماالت  يف  نوعية  طفرة  ي�سهد  البلد  اإن  خا�سة 
�سمن البادرين وال�ساهمني يف اإبداء العديد من اخلدمات ولكافة الجاالت"، 
مبينا اإن "عر�س �ساالت العمليات قد اأحيل ال �سركة )�سيمن�س(، فيما اأحيل 
جهاز  عر�س  واأحيل  الطبية،  اأ�سد  �سركة  ال  الطبي  االأثاث  جتهيز  عر�س 

)cR( لتحويل ال�سور الرقمية ال �سور )ِدجيتل( ال �سركة الرمال". 
اجلراحي  الركز  م�سروع  تاأ�سي�س  من  االأ�سا�س  "الهدف  اإن  ال�سيالوي  وذكر 
التخ�س�سي هو تقدمي خدمة جديدة للمواطن العراقي وزوار االإمام احل�سني 
�سيارات  يتعذر و�سول  الليونية حيث  الزيارات  ال�سالم( خا�سة خالل  )عليه 
"هنالك  اإن  االإ�سعاف ال منطقة بني احلرمني ال�سريفني"، عازيا ذلك ال 
اأمرا�سا يعاين منها الواطن العراقي ال ميكن معاجلتها داخل العراق ب�سبب 
احل�سينية  العتبة  مبادرة  جاءت  لذا  متطورة  عمليات  �ساالت  وجود  عدم 
اإال يف  له  يوجد مثيل  الذي ال  التطور  الركز اجلراحي  باإن�ساء هذا  القد�سة 
خدمي  هو  بل  با�ستثماري  لي�س  "ال�سروع  اإن  موؤكدا  التقدمة"،  العامل  بالد 

ولكل العراقيني"..

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة توقع عقود ��ستري�د �أجهزة خمتربية مل�سروع �ملركز 
�لطبي �جلر�حي �لتخ�س�سي يف جممع �سفري �حل�سني )عليه �ل�سالم(   

رئي�س ق�سم ال�سوؤون الالية 

مدير �سركة الوارد العالية - فرع بغداد

خدمي  هو  بل  با�ستثماري  لي�س  "�مل�سروع 
ولكل �لعر�قيني"
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تقرير: علي �جلبوري

احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  نائب  التقى 
االأ�سبوع  ال�سامي،  اأف�سل  ال�سيد  الطهرة 
وق�ساة  حماميي  من  وا�سع  بوفد  الا�سي، 
حمكمة ا�ستئناف الدائن برفقة مثلية االأمانة 
وذلك  )ر�س(  الحمدّي  �سلمان  لزار  اخلا�سة 

على قاعة دار ال�سيافة بالعتبة الطهرة.
العامة  االأمانة  من  بدعوة  الزيارة  وتاأتي 
للعتبة احل�سينية وعب م�سروعها يف التوا�سل 
لزيارة  العراقي  الجتمع  �سرائح  خمتلف  مع 
كربالء والت�سرف برحاب �سيد ال�سهداء )عليه 

ال�سالم(.
وتطّرق ال�سيد اأف�سل ال�سامي يف بداية حديثه 
االإمام  زيارة  "اأهمية  اإل  الزائر  الوفد  مع 
الوالء  عن  العبة  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
اأن  على  ال�سهداء  �سيد  مببادئ  والتم�سك 
وعظمته،  حقه  مبعرفة  مقيدة  الزيارة  تكون 
لالإن�سان  واأراد  والر�سلني  االأنبياء  وارث  وباأنه 
على  تعٍد  اأو  ظلم  غري  من  ب�سعادة  يعي�س  اأن 
الكثري  ليعطي  ا�ست�سهاده  جاء  حتى  االآخرين 
والقيم  الت�سحية  والعب مبعنى  الدرو�س  من 
التي تقّرب االإن�سان من اهلل �سبحانه وتعال".

ومن جانب اآخر اأ�سار ال�سامي اإل "دور االأمانة 
على  احلفاظ  يف  احل�سينية  للعتبة  العامة 

بعد  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  مرقد 
العراق  �سهده  الذي  الرتدي  االأمني  الو�سع 
ا�ستقالليتها  على  احلفاظ  من   ،2003 عام  يف 
الراقد  على  ال�سيطرة  من  جهة  اأي  ومنع 
القد�سة لتحقيق م�ساحلها ال�سخ�سية مع عدم 
التوا�سل  على  والعمل  معينة  جلهة  اخل�سوع 
العامة  "االأمانة  ان  اإل  م�سرياً  اجلميع"،  مع 
اأف�سل  تقدمي  اإل  ت�سعى  الطهرة  للعتبة 
اخلدمات للزائرين واأن تبقى العتبات القد�سة 
اجلميع  مع  وتقف  للجميع  االأبواب  مفتوحة 

على م�سافة واحدة". 
وتابع، باأن "هذه الراقد القد�سة قد بنيت لكل 
الطوائف واالأفراد ومل تقت�سر على منطقة اأو 
طائفة معينة، كما اأنها كانت ال�سباقة يف اإعادة 
العراقي  ال�سعب  اأبناء  بني  الوطنية  اللحمة 
اأو�ساله  تقطيع  عديدة  جهات  اأرادت  بعدما 

وزرع الطائفية فيه".
وبنّي باأن "العديد من �سيوخ ووجهاء الع�سائر 
خيمة  حتت  جتمعوا  العراقية  الحافظات  يف 
ال�سالم( والقوا ترحاباً  االإمام احل�سني )عليه 
بداية  وكانت  كربالء  اأهايل  قبل  من  كبرياً 
متينة لد ج�سور التوا�سل االأخوية من جديد 

بني اأبناء ال�سعب العراقي".
العامتني  "االأمانتني  باأّن  ال�سامي  واأ�ساف 
اأف�سل  تقدمي  اإل  �سعتا  القد�ستني  للعتبتني 

اإل  الوافدين  للزائرين  الختلفة  اخلدمات 
خدمتهم  يف  وت�سب  جمانية  وجميعها  الدينة 

ببكة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(".
من جانبهم تقّدم اأع�ساء الوفد الزائر ب�سكرهم 
احل�سينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  وامتنانهم 
واال�ستقبال،  ال�سيافة  حفاوة  على  الطهرة 
متمنني للعاملني فيها دوام الوفقية وال�سداد.

عامر  القا�سي  الدائن  حمكمة  رئي�س  واأ�سار 
على  "التعرف  اإّن  اإل  )االأحرار(  لـ  الكناين 
�سورة  يعطي  احل�سينية  العتبة  اإجنازات 
عليها  للعاملني  الناجحة  االإدارة  عن  وا�سحة 
اأبي  لزائري  جلية  خدمات  من  يقدمونه  وما 

عبد اهلل )عليه ال�سالم(".
لزار  اخلا�سة  االأمانة  يف  القانوين  العاون  اأما 
فقد  ال�سمري  الرزاق  عبد  الحمدي،  �سلمان 
اأو�سح لـ )االأحرار(؛ باأن "االأمانة العامة للعتبة 
احل�سينية الطهرة عودتنا على ا�ستقبال خمتلف 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  وال�سيوف  الزائرين 
لهم، خا�سة واإن هذه الدعوات والزيارات تعزز 
العراقي  الجتمع  �سرائح  بني  التوا�سل  من 
واإجناح عمل بقية الراقد القد�سة ومنها مزار 

ال�سحابي �سلمان الحمدي".
تطور  حالة  يف  "الزار  اإّن  اإل  ال�سمري  ولفَت 
م�ستمر من االإعمار وننتظر خالل هذه االأيام 

ن�سب �سباك الذهب لقبه ال�سريف".

وفٌد من حمكمِة ق�ساِء �ملد�ئن و�لأمانِة �خلا�سة
ِ لزاِر �سلمان الحمدّي يف �سيافِة العتبِة احل�سينيِة الطهرة

18جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



ُيحكى اأّن اأحد االأطفال كان لديه �سلحفاة 

يطعمها ويلعب معها.. ويف اإحدى ليايل 

ال�ستاء الباردة جاء الطفل ل�سلحفاته 

العزيزة فوجدها قد دخلت يف غالفها 

ال�سلب طلباً للدفء. 

فحاول اأن يخرجها فاأبت.. �سربها 

بالع�سا فلم تاأبه به.. �سرخ فيها فزادت 

متنعاً. فدخل عليه اأبوه وهو غا�سب 

حانق وقال له: ماذا بك يا بني؟ 

فحكى له م�سكلته مع ال�سلحفاة، فابت�سم 

االأب وقال له: دعها وتعال معي. 

ثم اأ�سعل االأب الدفاأة وجل�س بجوارها 

هو واالبن يتحدثان.. ورويداً رويداً واإذ 

بال�سلحفاة تقرتب منهم طالبة الدفء. 

فابت�سم االأب لطفله وقال: يا بني النا�س 

كال�سلحفاة اإن اأردتهم اأن ينزلوا عند راأيك 

فاأدفئهم بعطفك، وال تكرههم على فعل 

ما تريد بع�ساك. 

وهذه اإحدى اأ�سرار ال�سخ�سيات ال�ساحرة 

الوؤثرة يف احلياة... فهم يدفعون 

النا�س اإل حبهم وتقديرهم ومن ثم 

طاعتهم.. عب اإعطائهم من دفء قلوبهم 

وم�ساعرهم الكثري الكثري. كذلك الب�سر 

لن ت�ستطيع اأن ت�سكن يف قلوبهم اإاّل 

بدفء م�ساعرك.. و�سفاء قلبك.. ونقاء 

روحك. 

فاأف�سحت الــبــيــان  الــــرياع عــن  َعــجــز 
وجدها لــــواعــــج َ  تــ�ــســكــو  وتـــــرادفـــــت 
ــبــابــة �سبها وجتـــرعـــت غــ�ــســ�ــســا �ــسَ
�سوقها ــالــف  لــ�ــس وَهــــــل  تـــقـــول  مــــــاذا 
ـــهـــا رّي مـــنـــاهـــل  اإل  الــــقــــلــــوب  ظــــمــــاأ 
نوائحاً  الــــزمــــان  اأيـــــــدي  وتـــعـــاهـــدت 
�ـــســـاقـــت بـــنـــا االآفـــــــــاق يــــا بــــن حممد
ُحــــنــــي الـــــزمـــــان واأنــــــــت قــــائــــم اأمــــــره 
فـــمـــتـــى لـــــقـــــاوؤك والــــغــــيــــاب تـــطـــاول 

 

تـــتـــهـــجـــد ُ بــــهــــا  ــــــــــــــوار مــــ�ــــســــكــــاةٍ   اأن
مهبط  هــــي  قــد�ــســيــةٍ   رو�ــــســــةٍ   مــــن 
الرت�سى  الـــو�ـــســـي  ابــــن  مـــــزار ُ  هــــذا 
�سم�سامه ُ �سيغم ٌ  ال�سريعة  بطل ُ 
�ــــســــنــــاوؤه ُ اأطـــــــل  اإن  الـــعـــ�ـــســـرية  قـــمـــر 
اللوا حــمــل  اإن  الــ�ــســبــطــني  اخـــو  هـــذا 
ظامئا  يبقى  وهـــو  العطا�سى  ي�سقى 
فــــاإمنــــا  يــــــــــداي  ــــطــــعــــت  ُق اإن  واهلل 
�سريحه  قــ�ــســدت  اإن  احلـــوائـــج  بــــاب 
ان جــــارت الــدنــيــا عــلــيــك فــقــف على 
ـــتـــطـــعـــمـــني مـــــعـــــدة ٌ  ومـــــــوائـــــــد الـــ�ـــس
ـــــــُدر مـــ�ـــســـرور ٌ بــحــ�ــســرة رو�ـــســـه ِ وال

مبنحها  تــــفــــوز ُ  الـــيـــنـــا  و�ـــســـفـــائـــح 
ملجاأ   ( اأرخ  يــجــده ُ  اإ�ــســتــجــار  ومــــن 

والــــكــــوكــــب الـــــــــــُدريُّ فـــيـــهـــا يــ�ــســجــد ُ
االأمـــــــــــالك مـــــن اأفـــــالكـــــهـــــا تــــــــرتدد ُ
لــيــث الـــطـــفـــوف بـــه تــ�ــســامــى الـــرقـــد ُ
فتبددوا  الــعــدا  مــن  الـــروؤو�ـــس  ح�سد 
الفرقد  مــنــه  و�ـــســـّع  الـــظـــالم  كــ�ــســف 
تلبدوا  الــ�ــســالل  بــاأ�ــســه جــيــ�ــُس  مـــن 
ويـــــكـــــّر اأعـــــقـــــاب اجلـــــمـــــوع ويـــنـــ�ـــســـد ُ
اأتــــــــــــردد ُ وال  ديـــــنـــــي  عـــــن  دافـــــعـــــت ُ 
وت�سعد ُ ال�سعاب  حــوائــجــك  ُتق�سى 
يــــنــــفــــد ُ ال  فــــــعــــــطــــــاوؤه ُ  اأعــــــتــــــابــــــه 
ــــديــــن فــــنــــعــــمــــة وتــــــــــــــودد ُ ــــقــــا�ــــس لــــل
وتــــبك الـــذهـــب ُ الــ�ــســقــيــل االأجـــــود ُ
�ــســرف الـــدخـــول بــرو�ــســه تــ�ــســتــنــجــد ُ
) الــعــ�ــســجــد ُ الذ  الـــعـــبـــا�ـــس  مبـــنـــائـــر 
هـــــ  1431                 

�سجونا االنــــــتــــــظــــــار  لــــيــــل  اآهــــــــــــات 
عيونا الـــ�ـــســـفـــاه  ُذبـــــــل  وا�ـــســـتـــبـــدلـــت 
هتونا الــــــفــــــراق  كـــــاأ�ـــــس  وتـــــنـــــاولـــــت 
ـــــرٌح ومـــــــا طــــويــــت عـــلـــيـــه ُمـــتـــونـــا  �ـــــس
الــ�ــســغــاف غ�سونا عــلــى حــــّرى  قــفــّى 
�ُسكونا الـــنـــ�ـــســـيـــج  لــــدائــــمــــة  واأبـــــــــت 
وَغــــــــدت �ـــســـهـــول احلـــــادثـــــات ُحـــزونـــا
ولــ�ــســمــ�ــس طــلــعــتــك الــــزمــــان َرهـــونـــا
غونا �سُ واخلــــطــــوب  غــيــاثــك  ومـــتـــى 

ظم�أ القلوب
خادمة �لزهر�ء 

دفُء ال�ساعر

�حلاج حممد علي �حلالق �حلائري

هذه اأبيات متوا�سعة اأرخت التاريخ االأبجدي الهجري 
مبنا�سبة اإكمال تذهيب النائر ال�سرفة للرو�سة العبا�سية 

القد�سة وعددها )14( بيتاً تيمناً بالع�سومني االأربعة ع�سر 
عليهم اأف�سل التحية وال�سالم . 
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عن اللإمام جعفر بن حممد 
)عليه ال�سلم( اأنه قال:

م�سائب قوم عند قوم فوائد

ا�ستجاب اهلل دعوتك 

اأَِبي  َبنْيَ  َوَقَع   : َقاَل  اْلَِلِك  َعْبِد  َعْن  ُزَراَرُة  َروى 
�َسِن ) عليه ال�سالم  َجْعَفٍر [1[ َو َبنْيَ َوَلِد احْلَ

( َكاَلٌم ، َفَبلََغِني َذِلَك .
 ،  ) ال�سالم  عليه   ( َجْعَفٍر  اأَِبي  َعلَى  َفَدَخْلُت 

َفَذَهْبُت اأََتَكلَُّم .
ا  َ َفاإِمنَّ  ، َبْيَنَنا  ِفيَما  َتْدُخْل  اَل  " َمْه   : يِل  َفَقاَل 
َنا َكَمَثِل َرُجٍل َكاَن يِف َبِني  َمَثُلَنا َو َمَثُل َبِني َعمِّ

ِمْن  اإِْحَداُهَما  َج  َفَزوَّ  ، اْبَنَتاِن  َلُه  َكاَنْت  اإِ�ْسَراِئيَل 
اٍر ، ُثمَّ  َج ااْلأُْخَرى ِمْن َرُجٍل َفخَّ اٍع ، َو َزوَّ َرُجٍل َزرَّ

اِع . رَّ ِة الزَّ َزاَرُهَما ، َفَبَداأَ ِباْمَراأَ
َفَقاَل َلَها : َكْيَف َحاُلُكْم ؟

َفَقاَلْت : َقْد َزَرَع َزْوِجي َزْرعاً َكِثرياً ، َفاإِْن اأَْر�َسَل 
َماَء َفَنْحُن اأَْح�َسُن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َحااًل . ُ ال�سَّ اهللَّ

اِر ، َفَقاَل َلَها : َكْيَف  ى اإَِل اْمَراأَِة اْلَفخَّ ُثمَّ َم�سَ

َحاُلُكْم ؟

َفاإِْن   ، َكِثرياً  اراً  َفخَّ َزْوِجي  َعِمَل  َقْد   : َفَقاَلْت 
َماَء َفَنْحُن اأَْح�َسُن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل  ُ ال�سَّ اأَْم�َسَك اهللَّ

َحااًل .
َفاْن�َسَرَف َو ُهَو َيُقوُل : اللَُّهمَّ اأَْنَت َلُهَما َو َكَذِلَك 

َنْحُن " [2[ .

ـ  اأ�سفهان  اأهل  من  جماعة  حّدث 
الن�سر  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  منهم 
قالوا  ـ  علوية  بن  حممد  جعفر  واأبو 
: كان باأ�سفهان رجل يقال له : عبد 
الرحمن . وكان �سيعّياً ، قيل له : ما 
الذي اأوجب عليك القول باإمامة علي 

النقي دون غريه من اأهل الزمان ؟
قال : �ساهدت ما اأوجب علّي ؛ وذلك 
اأيّن كنت رجاًل فقرياً ، وكان يل ل�سان 
وجراأة ، فاأخرجني اأهل اأ�سفهان �سنة 
باب  اإل  اآخرين  ال�سنني مع قوم  من 
التوّكل متظلِّمني ، فكّنا بباب التوّكل 
يوماً اإذا اأخرج االأمر باإح�سار علي بن 
حممد النقي )عليه ال�سالم( ، فقلت 
الرجل  هذا  َمن   : َمن ح�سر  لبع�س 

الذي قد اأُِمَر باإح�ساره ؟
تقول   ، علوي  رجل  هذا   : فقيل 
. ثّم قال : ويقّدر  باإمامته  الراف�سة 

اأّن التوّكل ُيح�سره للقتل .
فقلت : ال اأبرح من هاهنا حّتى اأنظر 

اإل هذا الرجل اأيُّ رجل هو .
وقد   ، فر�س  على  راكباً  فاأقبل   : قال 

وي�سرتها  الطريق  مينة  الّنا�س  قام 
ّفني ينظرون اإليه ، فلّما راأيته وقع  �سَ
بنف�سي  اأدعو  فجعلت   ، قلبي  يف  ه  حبُّ
باأن يدفع اهلل عنه �سرَّ التوّكل ، فاأقبل 
اإل  ينظر  وهو   ، الّنا�س  بني  ي�سري 
عرف دابته ال ينظر مينة وال ي�سرة ، 
واأنا دائم الدعاء ، فلّما �سار اإيلَّ اأقبل 
اهلل  ا�ستجاب   (  : وقال  اإيّل  بوجهه 
مالك  وكرّث   ، عمرك  ل  وطوَّ دعاءك 
ووْلدك  .قال : فارتعدت ووقعُت بني 
 : يقولون  وهم  ف�ساألوين   ، اأ�سحابي 

ما �ساأنك ؟
 ، بذلك  اأُخِب  ومل   . خري   : فقلت 
 ، اأ�سفهان  اإل  ذلك  بعد  فان�سرفنا 
ففتح اهلل عليَّ وجوهاً من الال ، حّتى 
قيمته  ما  على  بابي  اأُغلق  اليوم  اإيّن 
خارج  يل  ما  �سوى   ، درهم  األف  األف 
داري ، وُرزقت ع�سرة من االأوالد ، وقد 
و�سبعني  نيِّفاً  عمري  من  االآن  بلغت 
�سنة ، واأنا اأقول باإمامة الرجل علّي ، 
الذي علم ما يف قلبي ، وا�ستجاب اهلل 

دعاءه يفَّ ويل .

الدين  هـــــذا  يف  دخـــــل  َمـــــن   (
الرجال  منه  اأخرجه  بالرجال 
وَمـــن دخل   ، فيه  اأدخــلــوه  كما 
اجلبال  زالــت  وال�سنَّة  بالكتاب 

قبل اأن يزول(.  البحار .

حق �لعامل عليك
ُرِوَي عن االمام جعفر بن حممد ال�سادق )عليه 

)عليه  اْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرُي  َكاَن   : َقاَل  اأنُه   ) الم  ال�سَّ

الم ( َيُقوُل : " اإِنَّ ِمْن َحقِّ اْلَعامِلِ اأَْن اَل ُتْكرِثَ  ال�سَّ

َذا َدَخْلَت َعلَْيِه  وؤَاَل ، َواَل َتاأُْخَذ ِبَثْوِبِه .. َواإِ َعلَْيِه ال�سُّ

ُه ِبالتَِّحيَّة  َوِعْنَدُه َقْوٌم َف�َسلِّْم َعلَْيِهْم َجِميعاً ، َوُخ�سَّ

َواَل   .. َخْلَفُه  ِل�ْس  جَتْ َواَل   ، َيَدْيِه  َبنْيَ  َواْجِل�ْس   ..  ِ

ِمَن  ُتْكرِثْ  َواَل   .. ِبَيِدَك  ُت�ِسْر  َواَل   ، ِبَعْيِنَك  َتْغِمْز 

ِلَقْوِلِه  اْلَقْوِل : َقاَل ُفاَلٌن ، َوَقاَل ُفاَلٌن ؛ ِخاَلفاً 

ا َمَثُل اْلَعامِلِ  َ منَّ ْحَبِته ؛ َفاإِ َجْر ِبُطوِل �سُ .. َواَل َت�سْ

 .. �َسْيء  ِمْنَها  َعلَْيَك  َي�ْسُقَط  َحتَّى  النَّْخلَة ِ  َمَثُل 

اِئِم اْلَقاِئِم ، اْلَغاِزي  َواْلَعامِلُ اأَْعَظُم اأَْجراً ِمَن ال�سَّ

." ِ يِف �َسِبيِل اهللَّ
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ِنْعَم الزاهدون والعابدون 

عامل  َفِقٌه  رجل  اإ�سرائيل  بني  يف  كان  اأّنه  ُروي 
عابد جمتهد ، وكانت له امراأة ، وكان بها ُمعجباً 
، فماتت ، فوجد عليها وجداً �سديداً ، حّتى خال 
عن  واحتجب   ، نف�سه  على  واأغلق   ، البيت  يف 

الّنا�س ، فلم يكن يدخل عليه اأحد .
ثّم اإّن امراأة من بني اإ�سرائيل �سمعت به فجاءته 
اأ�ستفتيه فيها ، ولي�س  اإليه حاجة  ، فقالت : يل 
الّنا�س  فذهب   . بها  اأ�سافهه  اأن  اإاّل  ُيْجزيني 
 : فقالت   . لها  فاأُِذَن   ، فاأُخب   ، الباب  ولزمت 

اأ�ستفتيك يف اأمر .
فقال : وما هو ؟

، فكنت  ُحلّياً  ا�ستعرت من جارة يل  اإينِّ   : قالت 
ه  اأفاأردُّ  ، فيه  اإيّل  اأر�سلوا  اإّنهم  ثّم   . زماناً  األب�سه 

اإليهم ؟
قال : نعم .

قالت : واهلل ، اإّنه قد مكث عندي زماناً طوياًل .
قال : ذاك اأحّق لردِّك اإيَّاه .

فقالت : رحمك اهلل ! اأفتاأ�سف على ما اأعارك اهلل 
عّز وجّل ، ثّم اأخذه منك ، وهو اأحّق به منك ؟

فاأب�سر ما كان فيه ونفعه اهلل بقولها .

حكى االأ�سمعي قال : كنت اأ�سري يف اإحدى 
�سوارع الكوفة، واإذا باأعرابي يحمل قطعة 
اأدله على خياط  اأن  من القما�س، ف�ساألني 
اإل خياط يدعى )زيدا(،  فاأخذته  قريب، 

وكان اأعور .
فقال اخلياط : واهلل الأخيطنه خياطة ًً ال 

تدري اأقباء هو اأم دراج!..
فقال االأعرابي : واهلل الأقولن فيك �سعرا، 

ال تدري اأمدٌح هو اأم هجاء!..
االأعرابي،  اأخذه  الثوب،  اخلياط  اأمت  فلما 
اأو  قباء  اأنه  على  يلب�سه  هل  يعرف  ومل 

دراج!..
يل  خاط   : ال�سعر  هذا  اخلياط  يف  فقال 

زيد قباء *** ليت عينيه �سواء
دعاء ٌ  اأم  له،  اأدعاء  اخلياط،  يدِر  فلم 

عليه!..

 : اجلزائري  اهلل  نعمة  ال�سّيد  قال 

حكى يل رجل من االأتراك ، اأّن رجاًل 

من االأكراد مات ، فراآه بع�س اأ�سحابه 

؟   : ما فعل اهلل بك  ، ف�ساأله  النام  يف 

العلماء  �سمعناه من  الذي  اإّن   : فقال 

منكر  وح�ساب  القب  �سغطة  عن 

ونكري ، وغري ذلك لي�س له اأ�سل ؛ الأّن 

الّنار  اإل  الوت  بعد  اأخذوين  الالئكة 

دفعة واحدة من غري ح�ساب وال �سوؤال 

. / زهر الربيع .

قال عطاء ال�سلمي : ُمنعنا الغيث ؛ فخرجنا ن�ست�سقي ، فاإذا نحن ب�سعدون الجنون يف القابر ، فنظر اإيّل فقال : يا عطا ، هذا يوم الن�سور اأو 
ُبعرِث َمن يف القبور ؟!

فقلت : ال ، ولكّنا ُمنعنا الغيث ؛ فخرجنا ن�ست�سقي .
فقال : يا عطا ، بقلوب اأر�سّية اأم بقلوب �سماوّية ؟!

فقلت : بل بقلوب �سماوّية .
فقال : هيهات ! يا عطا ، قل للُمتبهرجني ال يتبهرجوا ؛ فاإّن الناقد ب�سري . ثّم رمق ال�ّسماء بطرفه ، وقال : اإلهي و�سّيدي ، ال ُتهلك بالدك 
بذنوب عبادك ، ولكن بالكنون من اأ�سمائك وما وارت احُلجب من اآالئك ، اإاّل ما �سقيتنا ماًء غدقاً ، حُتيي به العباد وتروي به البالد ، يا َمن هو 

على كّل �سيء قدير .
قال عطا : فما ا�ستتّم كالمه ، حّتى اأرعدت ال�سماء واأبرقت ، وجاءت مباء كاأفواه القرب ، فوّل وهو يقول :

ِنْعَم �لّز�هدون و�لعابدونا      �إذ ملولهم �أجاعو� �لبطونا
�أ�سهرو� �لأعنُي �لعليلة فيه    فانق�سى ليلهم وهم �ساهرونا
�سغلتهم عبادة �هلل حّتى      قيل يف �لّنا�س �إّن فيهم جنونا

اأفتاأ�سف على ما اأعارك 
اهلل ثّم اأخذه منك ؟  

مديح
 مبا ي�سبه الذم

دخل النار
 دون ح�ساب!!
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ـَــيَّ ُبــــنـ

ح�سن �لها�سمي

دولة الوؤ�س�سات يكون جميع ال�سوؤولني فيها والوؤهم للوطن 
يبداأ  تراكميا  البناء  فيها  يكون  اأبنائه،  خدمة  وديدنهم 
يكون  وهكذا  القدمي،  ينتهي  حيث  من  اجلديد  ال�سوؤول 
العي�س  من  بحبوحة  يف  والواطن  مطرد  تطور  يف  البلد 
يرفل فيه بحرية ويتنعم بعدالته العهودة، حب الوطن فيه 
اأحمر ال ميكن  فوق كل االعتبارات ورفاهية الواطن خط 

تخطيها اأو الزايدة عليها.
ت�سرب  ثقافة  الدميقراطي  النظام  يف  الوؤ�س�ساتي  والبناء 
وتربيته  وظروفه  لالإن�سان  الف�سلجي  العمق  بجذورها 
فاالإن�سان  والفردية،  واالأ�سرية  االجتماعية  وعالقاته 
نتوقع  ال  االأ�سرة  نطاق  على  القمع  بيئة  يف  يرتبى  الذي 
يت�سنم  حينما  وموؤ�س�ساتيا  جمعيا  تفكريه  يكون  اأن  منه 
العمل  حمل  يف  االإن�سان  وهكذا  الدولة!!  يف  مهما  موقعا 
�سموليا  ومار�ساته  تفكريه  كان  فاإذا  والوؤ�س�سة،  والدائرة 
فاإنه ا�ستبدادي النزعة حتى لو عمل يف نظام دميقراطي، 
اأما اإذا كان دميقراطيا فاإنه ا�ست�ساري النزعة يف اأي موقع 
التي  الرء هي  ثقافة  تزال  يعمل، وال  اأي حمل  يخدم ويف 
تتحكم ب�سمولية ال�سوؤول اأو انفتاحه يف اإدارة ملفات حياته 

العامة واخلا�سة التي يخو�سها. 
ت�سامنية  م�سوؤولية  للدولة  الوؤ�س�ساتي  البناء  م�سوؤولية 
وجمل�س  النواب  وجمل�س  احلكومة  يف  االإخوة  يتحملها 

وال�سحافة  الدين  الجتمع  ومنظمات  االأعلى  الق�ساء 
وكل  ال�ساأن،  هذا  يف  باع  له  من  وكل  والثقفون  واالإعالم 
من له تاأثري وكالمه م�سموع عليه اأن يوؤ�س�س لهذه احلالة 
ال�سخ�سي  البناء  الأن  واحد،  اآن  يف  وال�سرورية  االإيجابية 
للم�سوؤول يجعله معزواًل ومكروها وبائ�ساً، اأما الذي يريد 
وال�سروع  اجليدة  الفكرة  عن  يبحث  فاإنه  بلده  يبني  اأن 
اجليد وال�سخ�س الذي يدر النافع للبلد ال االأرباح للجيب، 
ويبنيه  بالبلد  ينه�س  الذي  ال�سروع  عن  يبحث  وكذلك 
الح�سوبية  عن  بعيدا  وكفاءته  وخبته  اأفكاره  خالل  من 

والوا�سطة واالنتماء القبلي اأو الذهبي اأو القومي.
على ال�سوؤول يف اأي موقع كان يف الدولة اأن يحاول البناء 
ما دام يعمل يف موقعه واأن يكون حري�ساً اأمت احلر�س على 
هذا البناء، مبعنى اأن يكون تفكريه تفكرياً موؤ�س�ساتياً وان 
البناء  هذا  يكون  اأن  كذلك  ويداأب  موؤ�س�ساتياً،  بناًء  يبني 
والكتب...  واالأثاث  واحلا�سية  النف�س  اإثراء  على  مقدما 
اإذ اإن هناك ثمة �سرفيات فقط على ديكورات و�سكليات يف 
دوائر الدولة، وهذا القدار البد اأن ينا�سبه مقدار اأ�سخم يف 
بناء البلد وتطور اأبنائه، وبهذا االإ�سرار ميكن و�سع اللبنة 

االأول يف البناء الوؤ�س�ساتي للبلد.
يف  الفتية  الدميقراطية  الدولة  يف  الوؤ�س�سات  بناء  اإن  اإذ 
العراق �سهلة يف الل�سان �سعبة يف الرا�س، وعالوة على ما 
واالإداري  الايل  الف�ساد  حاالت  على  نق�سي  اأن  البد  ذكر 
والحا�س�سات والن�سوبيات والوا�سطات، لنبني دولة قائمة 

البدع  وتكافئ  الق�سر  حتا�سب  ح�سارية  موؤ�س�سات  على 
وتدفع فيها عجلة احلياة با�ستمرار دون اأن تتاأثر باالأفراد 
واالأحزاب والتوجهات ومن اأية جهة كانت، فاإن هذه االأمور 
النظام  يف  الثابتة  للحلقة  الداعمة  التغرية  احللقة  تعد 
يوالون  اأقوياء  نزهاء  اأكفاء  قبل  من  وتدار  الوؤ�س�ساتي، 
انتماءاته  عن  النظر  بغ�س  الواطن  ويحرتمون  الوطن 
احلالة  وهذه  والقومية،  والعرقية  الدينية  وميوالته 
نراها ولو بن�سب متفاوتة يف دول دميقراطية قد مار�ست 
اإل  وو�سلت  الزمن  من  اأحقابا  للدولة  الوؤ�س�ساتي  البناء 
ح�سبما  وتقدم  وحرية  ورفاه  عطاء  من  اإليه  و�سلت  ما 
�سمن  للفرد  الذاتية  والدوافع  النف�سية  احلالة  تقت�سيه 

دائرته النف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ثقة  اإل  بحاجة  الوؤ�س�ساتي  فالبناء  اآخرا  ولي�س  واأخريا 
مل  واإذا  الواطنني،  وبني  وبينهم  ال�سوؤولني  بني  متبادلة 
تكن الثقة موجودة �سُيتهم كل من يفكر ولو كان تفكريه 
تفكرياً �سحيحاً و�سينهار العمل ولو كان �سليما!! فالفرقاء 
الثقة  ج�سور  مبد  االأ�سا�س  بالدرجة  معنيون  ال�سيا�سيون 
فيما بينهم حبا للوطن الذي يعي�سون فيه ووالء للمواطن 
الذي رفعهم اإل مواقعهم التي هم عليها االآن، كفانا ثمان 
�سنوات م�ست ونحن نراوح مكاننا، ال نتقدم خطوة اإذا مل 
ثقة  وجود  من  اإذن  فالبد  اخللف،  اإل  خطوات  نرتاجع 
بداأ  الوؤ�س�ساتي  البناء  اإن  فعاًل  ن�ست�سعر  حتى  بيننا  فيما 

يدخل حيز الواقع والتنفيذ ولو يف خطواته االأول...

�سبيلُنا اإل دولة الوؤ�س�سات

�أ�أمْر باملعروف 
بني االأمر بالعروف لي�س بالكالم فقط بل العمل معه ويكون اف�سل وابلغ من القول وكل عمل ح�سن هو معروف 
او  ال�سارع  و�سط  حجرا  وجتد  ال�سارع  يف  ت�سري  عندما  احل�سنة  االعمال  هذه  بني  ومن 
حفرة فاعمل على رفع احلجر وطمر احلفرة فان هكذا عمل معروف هو كال�سدقة فكاأنك 
اأن تتخيل االأجر العظيم الذي  الارة وجزاء كل �سدقة ع�سر ح�سنات ولك  ت�سدقت على كل 

ت�ستحقه نتيجة هذا العمل بالعروف. 
�نَه عن �ملنكر 

وكذلك النهي عن النكر لي�س بالقول فقط بل العمل كذلك فاإذا ما راأيت احدا ما يرمي حجرا و�سط ال�سارع 
فتحمل م�سوؤولية النهي عن النكر وبكل اأدب حتدث مع الذي رمى احلجر وو�سح له باأن عمله هذا يلحق ال�سرر 
بالارة وان ا�سطر االمر فارفع احلجر اأمام مراأى ال�سخ�س الذي رماه و�سعه جانبا وليكن عملك قربة هلل عز 

وجل من باب النهي عن النكر ولي�س احلط من مكانة االآخر .
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الــعــدد:
التاريخ: 

العطاُء  قبل الطلب
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 1/ جمادى الثاين 1432هـ 
الوافق 5/  ايار 2011م م /�ي�ساٌح

اإل / القارِئ الكرمِي

اجلود والعفو والتزاور من اف�سل ال�سفات احلميدة التي يجب ان يتحلى بها االن�سان عامة وال�سلم خا�سة حتى يرتجم ما يوؤمن به من مبادئ 
اال�سالم واف�سل �سورة تتجلى فيها هذه ال�سفات عندما تكون انت ال�سباق قبل الطلب منك يف القيام بها .

فقيمة اجلود عندما جتود على من تعتقد انه  ي�ستحق قبل ان يطلب منك فانك بها حفظت ماء وجهه وق�سيت له حاجته والعفو احلقيقي 
عندما تكون قادرا على الق�سا�س فتتنازل عن حقك لتعطي اجمل �سورة للعفو ، واالمر ذاته ينطبق على التزاور واإي�سال الرحم فاإذا ما قطع 
�سخ�س ما ات�ساله معك فاقدم على االت�سال به حتى تردم الفجوة التي حدثت نتيجة اخلالف وهذه ال�سفات جمتمعة تتحقق يف موقف واحد 
فانك جتود بخلقك وتعفو عن من قطع الو�سال معك وبهذا تكون ترجمت حديث االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( عندما قال : اإّن اأجود النا�س 

َمن اأعطى َمن ال يرجوه ، واإّن اأعفى النا�س َمن عفا عند قدرته ، واإّن اأو�سل النا�س َمن و�سل َمن قطعه .
قلمي �ملتو�ضسع

ُروَن ُهْم اأَُنا�ٌس َيَتَطهَّ اأَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْرَيتُِكْم اإِنَّ
�سامي جو�د.....

- اأهل الباطل ال يوجد لديهم منطق وقدرة على حوار 
اأهل احلق بالنهج الو�سوعي والعلمي واالإن�ساين، اإال 
التي يفهمها  الوحيدة  اللغة   ، القوة  اأدوات  ا�ستخدام 

وال يتقن �سواها .
مرتبطة  م�ساحلهم  ان  جند  اليوم  احلكام  اغلب   -
مب�سالح متداخلة مع اأهل الباطل، كون اخلري واحلق 
االأر�س،  على  االإن�سان  بحياة  تتعلق  مبفاهيم  ينادي 
من عدالة  وحرية  وم�ساواة وكرامة وا�ستقامة وبعٍد 
عن الف�ساد باأ�سكاله الختلفة، وهذه العاين ال تر�سي 
يف  تطبيقها  الن  االأحيان  من  كثري  يف  ال�سلطة  اأهل 
الواقع االإن�ساين  قد تبعد اأهل ال�سلطة عن مواقعهم  
اأهل  بني  التكويني  االندماج  من  حالة  يخلق  ما 
اأهل  مواجهة  يف  معا  ويتحدون   ، وال�سلطة  الباطل 
تنطلي  قد  اأو  والو�سائل،  االأ�ساليب  بكافة  احلق 
اأن  ال�سلطة يف  اأهل  الباطل على   اأهل  اأ�ساليب خداع 
اأهل احلق ي�سكلون خطرا حقيقيا عليهم مبا يحملون 
اأهل  ،وبالتايل يتخذ  اأفكار جتديدية  وتغيريية  من 
احلق.  اأهل  من  ال�سارخ  العداء  موقف  ال�سلطة 
وتاأمل كلمة)اأخرجوهم( فهي فعل اأمر، يبني احلكم 
النهائي ل�سري لوط عليه ال�سالم واأتباعه وتدل على 

اأن قائلها يتمتع ب�سلطة كبرية يف القرية .

- الباطل ينظر اإل احلق واأهله يف قرارة نف�سه اأنهم 
فئة طاهرة ،  تدعو اإل اهلل ومتار�س ن�سر الف�سيلة 
بني  العالقة  االإن�ساين،وت�سحيح  الجتمع  اأفراد  بني 
الب�سر ورب العالني، وحتاول اأن تن�سر اخلري والهداية 

يف جمتمعهم
اأن  يحاول  ولهذا  واأهله،  احلق  من  يخاف  فالباطل 
ال  حتى  احلق  اأهل  وبني  بينه  ماديا  فا�سال  يعمل 
يتاأثر جمتمع اأهل الباطل بفكر و�سلوك اأهل احلق) 
الباطل(  اأهل  يعي�سها  التي  ال�سعف  من  اأي�سا  وهذا 
التاأثري  مواقع  عن  بعيدين  احلق  اأهل   كان  فكلما 
�سعيفة  التغيري  يف  فر�سهم  كانت  كلما  واالحتكاك 
وان هذا الف�سل الادي ياأخذ اأ�سكاال متعددة يف زمننا 
احلا�سر، من اإبعاد اأي اإن�سان �سالح م�سلح يحاول اأن 
التاأثري  الجتمع من مواقع  و�سلوكيات  فكر  يغري يف 
كافة  بذل  اأو  ووظيفته  موقعه  عن  بف�سله  �سواء 
الواقع.   هذه  اإل  و�سوله  لعدم  واالأ�ساليب  الو�سائل 
لهذا يلجا اأهل الباطل  تطبيقا لنهج )اأَْخِرُجوُهْم ِمْن 
ُروَن(  اإل  اإبعاد اأهل احلق  َقْرَيِتُكْم اإِنَُّهْم اأَُنا�ٌس َيَتَطهَّ
االإعدام  اأو  الت�سفية  اأو  الوطن  من  بالطرد  �سواء 

تطبيقا لقاعدة جتفيف منابع اخلري.
�سيدنا  اأهل قري�س على حياة  تاآمر  اإل  اأي�سا  وانظر 
ُكُر ِبَك الَِّذيَن  حممد �سلى اهلل عليه و اله �سلم )َواإِْذ مَيْ

ُكُروَن  َومَيْ ُيْخِرُجوَك  اأَْو  َيْقُتُلوَك  اأَْو  ِلُيْثِبُتوَك  َكَفُروا 
ُ َخرْيُ اْلَاِكِريَن )30(( �سورة االأنفال ،  ُ َواهللَّ ُكُر اهللَّ َومَيْ
فالنهج االق�سائي الذي ميار�سه اأهل الباطل ال يتغري 

بتغري الزمان والكان
                 اأهل الباطل ال يوجد لديهم حلوٌل و�سطى يف 
تعاملهم مع اأهل احلق، فاإما االلتزام بالنهج الباطل 
اأي  اأو  الوظيفة  اأو  الوطن  من  والطرد  االإخراج  اأو 

موقع تاأثريي يف موؤ�س�سات الجتمع
                  �سبب عداء اأهل الباطل الأهل احلق اأنهم 
اأن  يكتفون  ال  اأي  طاهرون،  اأنهم  ولي�س  يتطهرون 
تكون اأنف�سهم طاهرة فقط بل  ميار�سون ن�سر  اخلري 
والطهارة والف�سيلة بني اأفراد الجتمع، وهذه طبيعة 
االلتزام  اإل  النا�س  يدعو  الذي  ال�سلح  االإن�سان 
مبنهج رب العالني ، ون�سر اخلري بينهم، والتنبيه اإل 
وخماطر  وال�سلوكي،  االأخالقي  االنحراف  خماطر 
قد  الب�سر،ولهذا  �سناعة  من  ار�سي  منهج  تطبيق 
�ساحلون  اأنهم  االآخرين  من  الباطل  اأهل  يكتفي 
حياة  �سوؤون  يف  يتدخلوا  ال  اأن  �سريطة  وطاهرون 
احلياة  اإدارة  تكون  وان  الباطل  اأهل  و�سوؤون  الجتمع 
لهم فقط بال�سورة التي يرونها منا�سبة، وقد ي�سل 
تغطية  اخلري  بع�س  يفعلوا  اأن  الباطل  باأهل  االأمر 

ل�سرورهم الداخلية، و�سورتهم احلقيقية .
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لل�سّم و�لبكم
االعالمي يبحث عن اجلديد والهم الذي 
يكون  عندما  فيها  واالهم  الجتمع  يهم 
 ، والعاجلة  واالنتقاد  الطرح  يف  �سادقا 
احلري�سني  الوظفني  بع�س  وهنالك 
على نزاهة العمل يعر�س على االعالمي 
تعرت�س  التي  وال�سلبيات  ال�ساكل  بع�س 
عمله وعندما يريد االإعالمي التاأكد من 
�سحة ما يقول الوظف يلجاأ ال الدائرة 
الر�سود   ، حتقيق  اجراء  لغر�س  العنية 
التحقيق  ترف�س  الدوائر  هذه  ان  هنا 
اجلهة  من  الوافقة  ح�سول  م�سرتطة 
ال  الذهاب  وعند  منها  اعلى  هي  التي 
يف  بالوزارة  �سنت�سل  تقول  اجلهة  تلك 
بغداد وعندما تاأتي الوافقة �سي�سمح لكم 

باإجراء التحقيق .
ام  ال�سبط  على  تدل  اآلية  هذه  هل 
يف  الع�سا  و�سع  ام  النزاهة  يف  الت�سكيك 
ال�سلبية  ال�سكوك  كل  ؟  التطور  عجلة 

تكون حا�سرة اأمام هذه االآلية !!!!

ح16
�ملو�فقة من بغد�د

هم�سة..

هم�سة..

من مل يكن عقله اأكمل ما فيه .. 
كان هالكه اأي�سر ما فيه ..

 .. يلتقيان  الفقري  و  • الغني 
فكالهما من خلق اهلل ..

طالت  الدهر  على  عتب  • من 
معاتبته ..

يف  و  اأهله  يف  العروف  • ا�سنع 
غري اأهله ، فاإن مل جتد اأهله 

فاأنت اأهله ..

خماطُر امللح يف الطعام ت�ساوي خماطر التدخني 

ن�سائُح للمراهقني لإكت�ساب الثقة بالنف�س
ال�سباب  من  العديد  اأذهان  ت�سغل  بالنف�س  الثقة  اإكت�ساب 
لذاته  الراهق  تقدير  هي  بالنف�س  فالثقة  الراهقة،  �سن  يف 
واإمكانياته، وحيث اأن الراهق ما زال يف �سن حديثة، وما زال 
الطبيعي  فمن  كاإن�سان،  وقيمته  احلياة  يف  دوره  ي�ستك�سف 
وهذه  بنف�سه،  ثقته  الإكت�ساب  يواجه �سعوبات يف طريقه  اأن 
والظهر  الحيطة  كالبيئة  بعوامل  متعلقة  ال�سعوبات 

اخلارجي واالآمال والطموحات ال�ستقبلية.
اإليك عزيزي الراهق ن�سائحنا يف هذا الجال:

اأن  1. توقف عن نقد نف�سك وجلد ذاتك ب�سكل دائم، واعلم 
يف  التمادي  هي  ال�سيبة  لكن  اجلميع،  من  يحدث  اخلطاأ 
يخ�سك  الذي  القرار  وتتخذ  تفكر  اأن  حقك  ومن  اخلطاأ، 
ا�ستماعك  بعد  بالطبع  لكن  �سجاعة،  بكل  نتائجه  وتتحمل 
الحبون لك من حولك،  يقدمها لك  التي  البناءة  للن�سائح 

وا�ستفادتك من التجارب ال�سابقة التي مرت بك وبغريك.
2. نعلم اأنك تطمح اإل الكمال وال�سعود ب�سكل �سريع، ولكن 
عليك يف ذات الوقت اأن متيز بني االأ�سياء التي ت�ستطيع فعلها 

واالأ�سياء التي ال ت�ستطيع فعلها ، ولذا فعلى االإن�سان اأن يتبع 
نظام احلياة ال�سحي التوازن، واأن ي�سعد مبا وهبه اهلل تعال 

من منح كال�سحة والذكاء اأو حب النا�س.
3. انظر اإل االأمور من حولك باإيجابية، ومتتع بالنعم التي 
اأنعمها اهلل عليك، فالعائلة ال�سعيدة وال�سحة اجليدة واحلب 
والنجاح كلها اأمور جتعلك ترى احلياة بطريقة اأجمل وتزيد 
من ثقتك بذاتك، اأما النظرة ال�سلبية لالأمور فلن تعطيك 

�سوى التعا�سة واالإحباط.
4. اجتهد وثابر يف �سبيل احل�سول على اأهدافك، فاإذا اأردت 

النجاح عليك بالثابرة على الدرا�سة.
فاحلياة  االآخرين،  عن  نف�سك  تعزل  وال  اجتماعيا  كن   .5
الكثري  وتعلمك  خباتك  ت�سقل  اأن  �ساأنها  من  االجتماعية 

وتزيد من ثقتك بنف�سك.
مانع مثال من  ما فال  باإجناز  قيامك  عند  نف�سك  كافئ   .6
القيام برحلة اأو اخلروج مع بع�س االأ�سدقاء بعد انتهاء فرتة 

االمتحانات، التي يفرت�س اأنك قد بذلت جهدك فيها.

تاأثري التخفيف من ا�ستهالك اللح يف الطعام ي�سابه تاأثري 
االإقالع عن التدخني من الناحية ال�سحية”، هذا ما ادعاه 
اأمريكا واأ�سافوا ان تقليل ا�ستهالك  عدد من الباحثني يف 
القلبية  النوبات  حاالت،  من  االآالف  ع�سرات  �سيمنع  اللح 

والدماغية .
من  ل�سخ�س  بها  الو�سى  الكمية  فاإن  االأبحاث،  وبح�سب 
القلب  باأمرا�س  لالإ�سابة  اخلطر  جمموعات  يف  الواقعني 
ولالأ�سخا�س  يوميا،  جرام   3.7 هي  الدموية  واالأوعية 
لدى  اللح  ا�ستهالك  معدل  اأن  غري  جرام.   5.8 االأ�سحاء 
االأمريكيني ي�سل اليوم اإل 10.4 جرام عند الرجال و7.3 

جرام عند الن�ساء .
بناء على هذه العطيات، اأو�سى االأطباء يف الواليات التحدة 
بالتقليل من ا�ستهالك اللح مبعدل جرام واحد اإل ثالثة 
االإ�سابة  خماطر  من  احلماية  اأجل  من  يوميا  جرامات 
باالأمرا�س . اإال اأن التقليل من ر�س اللح على الطعام خالل 
الخاطر،  هذه  تفادي  اأجل  من  كافيا  يكون  ال  قد  الطبخ 
يف  الوجود  اللح  من   %77 ان  اإل  اأي�سا  ت�سري  فالعطيات 
الطعام ياأتينا معه من خالل عملية “الت�سنيع” التي مير 
بها، بينما ال تتجاوز الكمية التي ير�سها متناول الطعام عن 

6%، و5% اإ�سافية تو�سع يف الطعام خالل عملية الطبخ.
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عالماُت �لضسطر�ب �لنف�سي لدى �لأطفال

�أ�سباُب ��ستخد�م �ليد �لي�سرى عند بع�س �لأطفال

يحتاج الطفل اإل اال�ست�سارة الطبية النف�سية اإذا ظهر 
لدى الطفل عر�سان اأو اأكرث يف نف�س الفرتة:

1- زيادة اأو نق�س يف الن�ساط احلركي لدة تزيد عن 6 
اأيام بدون مر�س اأو وعكة �سحية.

2- ظهور توتر، خوف �سديد.
نحو  وال�سراخ   ، بالبكاء  الطفل  ا�ستجابات   -3

ال�سايقات.
4- العدوانية ، العناد ، التخريب ، الهروب.

5- ظهور اأفعال متكررة كاالهتزاز اإل االأمام اأو اخللف 
اأو غريها .

وعدم   ، بال�سعادة  االإح�سا�س  وعدم   ، االنطواء   -6
ال�سحك اأو االبت�سام .

7- عدم الطاعة للبالغني مع رف�س اال�ستجابة لهم .
 ، ال�سهية  يف  زيادة  اأو  ونق�سان   ، ال�سراخ  كرثة   -8

ا�سطراب النوم.
)تبول ال  االإخراج  التحكم يف �سبط وظائف  9- عدم 
�سبط  قد  يكون  اأن  بعد  اإرادي(  ال  تبز  – اأو  اإرادي 

االإخراج عنده .
10- �سعوبات النطق ، م�س االأ�سابع وق�سم االأظافر 

.
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نوبات �سغرى وكبى ، ومتكررة نف�سية حركية(.

االأن�سطة داخل احل�سانة وعدم  ال�ساركة يف  12- عدم 
اال�ستجابة للمعلمة.

13- ت�سخي�س الطفل واكت�ساف وجود التخلف العقلي 
متابعة  يجب  �سديد(   ، متو�سط   ، )ب�سيط  باأنواعه 
اأخ�سائي ليتابع حالته وير�سد ويدرب االأهل للتعامل 

معه بطرق �سليمة.
14- االأعرا�س النف�سية اجل�سمية : خا�سة االآم البطن 
، والقيء والغثيان ، وما يتلو ذلك من فقدان ال�سهية 
، وفقد الوزن ...وهناك كثري من االأطفال يتعر�سون 
اأو   ، اللوزتني  ا�ستئ�سال  خا�سة   ، جراحية  لعمليات 
الزائدة الدودية حتت تاأثري االعتقاد باأن اآالم البطن 

�سببها هذه االأمرا�س.
ويكت�سف   ، اجلراحة  بعد  حتى  ت�ستمر  االآالم  ولكن 
واأن   ، االآالم نف�سية  اأن هذه  الطبيب بعد مدة طويلة 

الطفل يعب عن ا�سطرابه النف�سي من خاللها  .
الذهاب  قبل  اأو  �سباحا  االآالم  هذه  تبداأ  ما  وغالبا 
للمدر�سة  ذهابه  قبل  اأكب  اأعمار  يف  اأو  احل�سانة  اإل 
احل�سانة،  عن  التغيب  فر�سة  للطفل  تتيح  وبذلك   ،
بل واأحيانا تقت�سر حدوث هذه االآالم على اأيام خا�سة 
، كاأن حتدث يف اليوم اخلا�س بدر�س الريا�سة اأو اللغة 
العربية ...الخ، الأن الطفل يخ�سى مدر�س اأو مدر�سة 

هذه الادة ...وهنا يعب عن األه النف�سي.

مييل بع�س االطفال ال ا�ستعمال اليد الي�سرى خالل 
الكتابة  يف  �سواء  والدر�سي  اليومي  ن�ساطهم  مار�سة 
االكل.ا�سباب  اثناء  حتى  او  اال�سياء  بع�س  تناول  او 
يعتقد  االأطفال  بع�س  عند  الي�سرى  اليد  ا�ستخدام 
بع�س الوالدين ان ذلك نتيجة خطاأ تربوي مع الطفل 
وقد تتولد م�ساكل اجتماعية ب�سبب تلك احلالة نظرا 
الختالف الطفل عن بقية االطفال رغم ان مثل هوؤالء 
االطفال ميتلكون قدرا كبريا من الهارة والباعة حيث 

مييلون ال مار�سة الن�ساطات التي تتميز باالإبداع 
اأ�سباب تف�سيل اليد الي�سرى

ويتجلى  االول  �سنته  يف  الطفل  عند  عادة  تن�ساأ   •
يديه  احدى  بتف�سيل  الطفل  يقوم  عندما  ذلك 

لتقريبها ال فمه..
من   %10 تقريبا  ي�سكل  الي�سرى  اليد  تف�سيل   •

الجتمع.
ان  ال  الدرا�سات  احدى  تو�سلت  2007م  عام  يف   •
بجني  مرتبط  هو  امنا  يديه  الحدى  الطفل  تف�سيل 
ايديهم  يف�سلون  الذين  االطفال  يتميز  حيث  معني 

LRRTM1 الي�سار بوجود جني يدعى
اأن  النظرية  هذه  تعتقد  التواأم:  تال�سي  نظرية   •
اأحد  هو  امنا  الي�سرى  يده  يف�سل  الذي  الطفل 
ل�سبب  ولكن  اليمنى  يده  يف�سل  طفل  مع  التوائم 
اأو الآخر كان هناك ف�سل يف منو الطفل االخري داخل 

الرحم.
�سنوات  عدة  بعد  دح�سها  مت  النظرية  هذه  ولكن 

بوا�سطة جمموعة من الباحثني اال�سرتاليني.
او  الطفل  عموما  ال�سخ�س  اليمنى:  اجلهة  • �سعف 
على  اليمنى  اليد  يف  �سعف  لديه  يكون  عندما  البالغ 

ا�سهر( فمن  ثمانية  تقل عن  الطويل )فرتة ال  الدى 
الرجح ان يكون اع�سر حتى بعد �سفاء يده اليمنى فانه 

من غري الحتمل ان يعود ال االعتماد عليها.
ان  اع�ساب تو�سل ال  • نظرية نورمان: وهو طبيب 
اثناء  الذكورة(  )هرمون  الت�ستريون  هرمون  ارتفاع 
هذه  وترجع  اع�سر  طفل  والدة  يف  يت�سبب  احلمل 
النظرية ال�سبب ال ان التغري يف م�ستويات الهرمون 
احلمل  اثناء  اجلنني  دماغ  منو  على  تاأثري  له  الذكور 
فهرمون الت�ستريون يقوم بتثبيط منو الن�سف االي�سر 
فتقوم  اليمنى"  اليد  حركة  يف  التحكم  "وهو  للمخ 
اجلهة  على  بال�سيطرة  الع�سبية  اخلاليا  من  العديد 
اليمنى للمخ "وهي التحكمة يف حركة اليد الي�سرى" 
وب�سفة عامة يتحكم الن�سف االمين من الخ يف الن�سف 

االي�سر من اجل�سم والعك�س �سحيح.
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يف معرضس )فان كوخ( يف �يطاليا �سورة خا�سة باضسر�ر �لتدخني فاز م�سممها مبليون دولر ..

مفارقاٌت ...
جهاد �لأ�سدي

اأكرث الفارقات �سيوعا حتى قيل ال�سر  التعميم من 
النا�س  من  الكثري  اإن  جند  اإذ  يخ�س،  واخلري  يعم 
يتورطون بالتعميم دون اأي م�ستند �سحيح، جند اإن 
معاملة  ويلقى  اأجرة  �سيارة  يف  يركب  حني  البع�س 
�سيئة من ال�سائق يعمم حكمه على كل �سواق االأجرة 
على  هذا  حكمه  يف  م�ستندا  �سيئون  ال�سواق  فيقول 
كافيا  اأظنه  اأو حالتني وهو م�ستند ال  واحدة  حالة 
�سرطيا  يرى  حني  البع�س  اجلميع،  على  للحكم 
ال�سرطة  كل  على  يحكم  �سيئة  معاملة  ويعامله 
بالتعميم  ابتليت  التي  ال�سرائح  ومن جملة  وهكذا، 
يتم  اإذ  الدينية  العلوم  وطلبة  ال�سيا�سيني  �سريحتا 
ويف  اجلميع  على  منهم  ال�سيئني  ت�سرفات  اإ�سقاط 
و�سلبيات  اجتماعية  اأ�سرار  الفارقة  لهذه  الواقع 
اإيجاد النفرة من بع�س الطبقات  اأهمها  كثرية من 
�سمورها  ي�ساهم يف  ما  الجتمع  اإليها  يحتاج  التي 
تدريجيا وت�سدي من لي�س اأهال لها من ال يهمهم 
اإليهم، وبالتايل يتعر�س الجتمع ككل  �سوء النظرة 
اأن يكون احلكم دقيقا فيذم  لل�سعف، من هنا البد 

ال�سيء وميدح الح�سن دون اأن يكون هناك تعميم.

�ىل �لأخوة �لذين بعثو� مب�ساركاتهم 
• االخ حبيب وهيلة ال�سلطاين م�ساركتك 
جميلة وهي قيد التحرير وان �ساء اهلل 

�سين�سر ما ميكن ن�سره 

• االخ حبيب كماز �سكرا على م�ساهماتك ونود 
خدموا  الذين  الرجال  من  كثريا  اإن  لك  نذكر  ان 

اال�سالم قد متت الكتابة عنهم وكذلك نحن ال نن�سر االخبار 

النن�سر  اننا  ال  ا�سافة   ، الدين  عن  بعيد  هو  مبن  تتعلق  التي 

، �سكرا لكم  اخلطاب احلاد والقا�سي مهما كانت اجلهة الخاطبة 

مرة اخرى. 

• االخ غيث عبد العبا�س �سكرا على م�ساركتك العنونة ) اجلوهرة 
الثمينة ( وهي قيد الراجعة والتحرير. 

تعلق  فيها  ال�ساركة  تكون  ان  منك  ناأمل  اخلفاجي  مرمي  • االخت 
وتدقيق  مراجعة  ال  حتتاج  الروايات  الن  روايات  ذكر  هو  ما  اكرث 

منك  وناأمل  االنرتنيت  خالل  من  التناول  �سهلة  وهي  والنت  ال�سند 

الزيد .
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 مناهج �ملعرفة
اإن االأدعية الاأثورة عن اأئمة اأهل البيت 
 ) و�سيلة   ( لي�ست  ال�سالم(  )عليهم 
 ، فح�سب  التعال  الرب  مع  للحديث 
اإل  ال�سبيل  لعرفة   ) مناهٌج   ( هي  بل 
اإل:  اإ�سارة  ..ففيها  اأي�ساً  احلق  لقاء 
القرب  دواعي  واإل   ، الغفلة  موجبات 
ي�سل  اأن  ميكن  التي  القامات  واإل   ،
اإليها العبد ، واإل جزئيات عناية احلق 
 ) مظاّن   ( ..ومن  اأوليائه  بخوا�س 
 ، كميل  دعاء  العالية:  ال�سامني  هذه 
ودعاء اأبي حمزة الثمايل ، ودعاء مكارم 
، ودعاء  ال�سعبانية  ، والناجاة  االأخالق 

ال�سباح ، والناجاة اخلم�س ع�سرة . 

طبيب �لأ�سنان: رجل يح�سل على لقمته من اأفواه االآخرين.

�لدبلوما�سي:رجل يتذكر عيد ميالد زوجته وين�سى عمرها.

�ل�سر:اأمانة يف عنق حامله .

قالت �لفال�سفة

اإبِك على نف�سك
...بينما  زائلة  دنيا  خلف  بالرك�س  تبداأ  عندما  نف�سك  على  • ابِك 

مل تناف�س اأحدا على طاعة اهلل
• ابِك على نف�سك عندما تتحول �سالتك من عبادة اإل عادة ..ومن 

�ساعة راحة اإل �سقاء ابِك على نف�سك
.. وحبا لبارزة  راأيت يف نف�سك قبوال للذنوب  اإن  • ابِك على نف�سك 

عالم الغيوب
الطاعة متعة  وال   .. العبادة  لذة  جتد  ال  عندما  نف�سك  على  • ابِك 

بينما كان حطاب يحطب ويجمع احلطب وي�سنع منه اأكواماً قبل نقله اإل بيته ، اإذا
ب�ساب يرك�س ويلهث من التعب ، فلما و�سل اإليه طلب منه اأن يخبئه يف اأحد اأكوام احلطب كي ال يراه اأعداوؤه الذين هم يف 

اأثره يريدون قتله ، فقال احلطاب : اأدخل يف ذلك الكوم الكبري ، فدخل وغطاه ببع�س احلطب كي ال يرى منه �سيء .
واأخذ احلطاب يحتطب ويجمع احلطب .

وبعد قليل اأب�سر احلطاب رجلني م�سرعني نحوه ، فلما و�سال �ساأاله عن �ساب مر به قبل قليل وو�سفاه له ، واإذا به ال�ساب نف�سه 
الختبئ عنده ، فقال لهم : نعم لقد راأيته

وخباأته عنكما يف ذلك الكوم ابحثوا عنه فاأنكم �ستجدونه ، وال�ساب يف كوم احلطب
ي�سمع احلديث ، فكاد قلبه يقف ل�سدة اخلوف والهلع عندما �سمع احلطاب يخبهم مبكانه

فقال اأحدهما لالآخر : اإن هذا احلطاب اخلبيث يريد اأن ي�سغلنا يف البحث عنه يف كوم
، هيا  اأن يخبئه ثم يدل عليه  العقول  ، فلي�س من  ، ال ت�سدقه  احلطب الكبري هذا ليعطيه فر�سة للهرب 
ن�سرع للحاق به .وم�سيا يف طريقهما م�سرعني .ولا ابتعدا واختفيا عن االأنظار خرج ال�ساب من كوم احلطب 
مذهواًل م�ستغرباً ، وقد بدت عليه اآثار اال�سطراب واخلوف والغ�سب ، فقال معاتباً احلطاب : كيف تخبئني 

عندك وتخبهم عني ، األي�س لك قلب ي�سفق ؟ !
األي�ست عندك رحمة .. األي�س .. األي�س ... ؟

فقال احلطاب : يا بني اإذا كان الكذب ينجي فال�سدق اأجنى ، وواهلل لو كذبت عليهم
لبحثوا عنك ووجدوك ثم قتلوك .�سر على بركة اهلل واإياك والكذب .واأعلم اأن ال�سدق طريق النجاة .

احلطاب والهارب
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 يف م�سقف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف

�سندوق �لزهر�ء )عليها �ل�سالم(
 �مل�ستن�سخ من قبل متحف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة د�خل �ل�سريح �ل�سريف

و�أ�سل �ل�سندوق موجود يف تركيا


