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قال اإلمام السجاد:
من كُرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا

a

)87( يا بني اذهبوا فتفحصوا من يوس��ف وأخي��ه من حاهلام واطلبوا 
خربمها وال تيأسوا من روح اهلل.

عن الصادق عليه السالم إن اعرابيا اشرتى من يوسف طعاما فقال له 
إذا مررت بوادي كذا فناد يايعقوب فإنه خيرج إليك ش��يخ فقل له إين 
رأيت رجال بمرص يقرؤك السالم ويقول إن وديعتك عند اهلل حمفوظة 
ل��ن تضيع فل��ام بلغه األعرايب خر يعقوب مغش��يا عليه فل��ام أفاق قال 
ه��ل لك من حاجة قال يل ابنة عم وهي زوجت��ي مل تلد فدعا له فرزق 
منه��ا أربع��ة أبطن يف كل بط��ن اثنان .  ) 88 ( فلام دخل��وا عليه بعدما 
رجعوا إىل مرص قالوا يا أهيا العزيز مس��نا وأهلنا الشدة وجئنا ببضاعة 
مزجاة رديئة .  ) 89 ( قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلون قاهلا ش��فقة ونصحا ملا رأى من عجزهم ومتسكنهم ال معاتبة 
وتثريبا إيثارا حلق اهلل عىل حق نفسه.  ) 90 ( قالوا أإنك ألنت يوسف 
قال أنا يوس��ف وهذا أخي من أيب وأمي ذكره تعريفا لنفس��ه وتفخيام 
لش��أنه قد من اهلل علينا أي بالس��المة والكرامة إنه من يتق أي من يتق 
اهلل ويصرب عىل البليات وعن املعايص فإن اهلل ال يضيع أجر املحسنني .

ْوِح  ُس��وْا ِمن ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل َتْيَأُسوْا ِمن رَّ َيا َبنِيَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ
ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن }يوس��ف/87{  ْوِح اهللهّ ُه اَل َيْيَأُس ِمن رَّ ِ إِنَّ اهللهّ
ُّ َوِجْئَنا  ��َنا َوَأْهَلَن��ا الضُّ ا اْلَعِزيُز َمسَّ َ َفَل��امَّ َدَخُلوْا َعَلْي��ِه َقاُلوْا َيا َأهيُّ
ِزي  َ َيْ ْق َعَلْيَن��آ إِنَّ اهللهّ ْزَجاٍة َف��َأْوِف َلَنا اْلَكْي��َل َوَتَصدَّ بِبَِضاَع��ٍة مُّ
ا َفَعْلُتم بُِيوُس��َف  ِق��نيَ }يوس��ف/88{ َقاَل َه��ْل َعِلْمُتم مَّ امْلَُتَصدِّ
نَت ُيوُسُف  َوَأِخيِه إِْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن }يوسف/89{ َقاُلوْا َأإِنََّك أَلَ
ِق َويِْصرِبْ َفإِنَّ  ُه َمن َيتَّ ُ َعَلْيَنا إِنَّ َقاَل َأَنْا ُيوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللهّ
ِ َلَقْد آَثَرَك  َ اَل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِس��ِننَي }يوس��ف/90{ َقاُلوْا َتاهللهّ اهللهّ
اِطئنَِي }يوس��ف/91{ َقاَل اَل َتْثَريَب َعَلْيُكُم  ا خَلَ ُ َعَلْيَنا َوإِن ُكنَّ اهللهّ
امِحِنَي }يوس��ف/92{ اْذَهُبوْا  ُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ اْلَي��ْوَم َيْغِفُر اهللهّ
بَِقِميِص َه��َذا َفَأْلُقوُه َعىَل َوْج��ِه َأيِب َيْأِت َبِصرًيا َوْأُت��ويِن بَِأْهِلُكْم 
ِجُد  ِعنَي }يوس��ف/93{ َومَلَّا َفَصَلِت اْلِعرُي َق��اَل َأُبوُهْم إيِنِّ أَلَ َأْجَ
ِ إِنََّك َلِفي  ِريَح ُيوُسَف َلْواَل َأن ُتَفنُِّدوِن }يوسف/94{ َقاُلوْا َتاهللهّ

َضاَللَِك اْلَقِديم ِ }يوسف/95{

�سورة يو�سف 

التف�سري

فتحسس��وا: التحس��س طل��ب ال��يء باحل��واس 
والتعرف عليه مع االستقصاء الدقيق والفحص

روح اهلل: رمحت��ه وفرج��ه  مزج��اة: التزجي��ة دفع 
اليء لينس��اق كتزجية الريح للحساب واملقصود 
: انعم  َءاث��رك: فضلك  هن��ا رديئة وناقص��ة   م��نهّ

واختارك ال تثريب: ال تانيب لكم

اياك ان تنسى 

التفت

اال بذك��ر اهلل تطمئ��ن القل��وب ، ق��د يعتق��د 
البع��ض اهنا ت��دل فقط عند احل��رج واخلوف 
تطمئ��ن القلوب عندما تلهج بذكر اهلل ، وهذا 
ج��زء من املعنى ، فذكر اهلل يعني اوال خش��يته 
يف ال��ر والعل��ن ، اي ان نرتجم عملية الذكر 
بش��كل عميل ع��ىل ترصفاتنا، وثاني��ا ذكر اهلل 
بعدم��ا ينعم علين��ا باخلري فالذك��ر ايضا يعني 
الشكر ، وعليه تطمئن القلوب بان ما اصاهبم 
م��ن خ��ري س��يطرح اهلل عز وج��ل في��ه الربكة 
وس��يدوم ، ومن اخلطا ان ننس��ى اهلل ان عشنا 
حلظ��ات الس��عادة والرخاء فيج��ب ان يكون 

الذكر موصوال يف كل مفاصل حياتنا.
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ان م��ن يعتق��د ب��ان املرجعي��ة رفعت يدها ع��امهّ يري يف 
العراق وعىل جيع مستوياته بدليل ما اعلنه سامحة السيد 
الص��ايف يف خطبة اجلمعة 2/5 فهو واهم ، الن املرجعية 
بحكم منزلتها الرفيعة عند اهلل عز وجل وعند املس��لمني 
ال يمك��ن هلا ان ترتك من يعبث بامور املس��لمني وترتكه 
م��ن غري نصح او رد، فالذي ال يلت��زم بنصائح املرجعية 
سيضع يف حساباته ان اخلطاب االخري موجه له وملن عىل 
ش��اكلته وهذا اليعني تركهم ب��ل كل ما يف االمر ارادت 

املرجعية ان توصل رسالة اىل من يعنيه الشان العراقي وقد يكون اسلوب نصحها اخذ شكال 
اخر وفق ما تقتضيه الضورة وهذا ما اشار اليه السيد خطيب اجلمعة .

واما بالنسبة لالقالم التي ذهبت بعيدا يف حتليالهتا غري املنطقية فنقول هلم انتم وامهون. 

قال االمام علي
في الحثِّ على العمل الصالح

a

َع ُحْكاًم َفَوَعى، َوُدِعَي إىَِل َرَش��اد َفَدَنا، َوَأَخَذ بُِحْج��َزِة َهاد َفَنَجا، َراَقَب َربُِّه،  َرِحَم اهلُل َعْبدًا َس��مِ
��ُذورًا، َرَمى َغَرضًا،  َم َخالِصًا، َوَعِمَل َصاحِلًا، اْكَتَس��َب َمْذُخورًا، َواْجَتَنَب حَمْ َوَخ��اَف َذْنَبُه، َق��دَّ
َة َوَفاتِِه، َرِكَب  ْقَوى ُعدَّ ، والتَّ َة َنَجاتِ��هِ رْبَ َمِطيَّ َب ُمناُه، َجَعَل الصَّ َوَأْح��َرَز ِعَوضًا، كاَبَر َهَواُه، َوَكذَّ

َد ِمَن اْلَعَمِل. َجَل، َوَتَزوَّ َة اْلَبْيَضاَء، اْغَتَنَم امْلََهَل، َوَباَدَر ااْلَ اَء، َوَلِزَم املَحجَّ ِريَقَة اْلَغرَّ الطَّ

انتم واهمون
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قرر  ال��وزراء  »جملس  إن  مطلع  مصدر  أكد 
حيدر  برئاسة  االعتيادية  جلسته  خ��الل 
بامدة  والتعامل  واسترياد  انتاج  منع  العبادي، 
يف  عليها  املنصوص  ومكوناهتا  االسبستوس 

تعليامت السالمة يف استعامل احلرير الصخري 
االسبستوس رقم 1 لسنة 2002«. 

الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر  وأض��اف 
عن اسمه، أن »املجلس قرر االستعاضة عن 

تلك املادة ببدائل أخرى«. 
وُيطلق مصطلح )األسبستوس( عىل جمموعة 
جتارية  فائدة  وهلا  طبيعيًا  ن  تتكوهّ ليفية  معادن 
لقوة  العادية  غري  ملقاومتها  نظرًا  حاليًا، 
للحرارة، ومقاومتها  ، ورداءة توصيلها  الشدهّ
عليها،  الكياموية  امل���واد  هلجامت  النسبية 
ولتلك األسباب ُتستخدم مادة األسبستوس 
تشكيلة  ويف  املباين  داخ��ل  العزل  ألغ��راض 
أل��واح  مثل  املنتجات،  من  ع��دد  مكونات 

التسقيف، وأنابيب اإلمداد باملياه، وبطانيات 
البالستيكية،  احلشو  ومواد  احلرائق،  إطفاء 
يف  استخدامها  عن  فضاًل  الطبية،  والعبوات 
قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات 

وحشياهتا ومنصاهتا.
موادا  )األسبستوس(  أشكال  جيع  متثهّل  فيام 
يف  تتسبهّب  وق��د  للبرش،  بالنسبة  مرطنة 
الرئة  ورسط��ان  متوسطة  ب��وروم  اإلص��اب��ة 
ض  ورسطاين احلنجرة واملبيض، ويؤدي التعرهّ
لتلك املادة أيضًا إىل اإلصابة بأمراض أخرى، 
الرئتني(  )ت��ل��يهّ��ف  األسبستوس  داء  مثل 
ن  التثخهّ وح��االت  الرئتني  أغشية  ولوحيات 

واالنصباب.  .

حمافظة  أطباء  من  العرشات  نظم 
بعقوبة  مستشفى  يف  وقفة  دياىل، 
تكرار  عىل  احتجاجًا  التعليمي 
الطبية،  الكوادر  اختطاف  ظاهرة 
وهددوا باعتصام مفتوح واهلجرة 
إىل خارج البلد يف حال استمرار 
بتوفري  طالبوا  وفيام  استهدافهم، 
احلامية هلم، حذر جملس املحافظة 
يف  الطبية  اخلدمات  »اهنيار«  من 

املحافظة.
حمافظة  يف  األطباء  نقابة  وكانت 
)7 شباط  قد ح��ذرت، يف  دي��اىل 
اخلدمات  اهنيار  من   ،)2016
وفيام  املحافظة،  داخ��ل  الطبية 
حلامية  عاجلة  »وقفة  إىل  دع��ت 

ه���ذه ال��رشحي��ة م��ن اس��ت��ه��داف 
طالبت  اإلجرامية«،  العصابات 
للحيلولة  أمنية  معاجلات  بتوفري 
خارج  إىل  األطباء  هجرة  دون 

املحافظة.
األجهزة  املحتجون  طالب  فيام 
لرشحية  احل��امي��ة  بتأمني  األمنية 
وال��ك��وادر  والصيادلة  األط��ب��اء 
املختطفني  وحت��ري��ر  ال��ص��ح��ي��ة 
»املحتجني  أن  وأك��دوا  منهم«، 
مفتوح  اعتصام  بتنظيم  ه��ددوا 
واهلجرة إىل خارج البالد يف حال 
يف  ملطالبهم«.  االستجابة  ع��دم 
سياق متصل قررت نقابة االطباء 
الطبية  ال��ع��ي��ادات  فتح  إع���ادة 

أقضية  عموم  يف  والصيدليات 
إغالقها  بعد  املحافظة،  ونواحي 
عىل  احتجاجًا  متتاليني  ليومني 

األطباء  اختطاف  مسلسل  تكرار 
يف بعقوبة«. 

الداخلية العراقية تمنع دخول األتراك بدون فيزا
افاد مصدر يف وزارة الداخلية، بأن الوزارة اختذت قرارا بعدم السامح لألتراك بدخول العراق دون ان يستحصلوا تأشرية دخول، مشريًا 

اىل ان هذا االجراء يأيت بعد ان قررت تركيا منع دخول العراقيني دون تأشرية مسبقة إىل اراضيها.
وقال املصدر ان »هبذا تكون الوزارة قد تعاملت باملثل مع القرار الرتكي بمنع دخول العراقيني اىل اراضيها دون احلصول عىل تأشرية 

مسبقة«.
وأضاف، ان »الوزارة بلغت مكتب جوازات مطار البرصة بتطبيق القرار، فيام سيتم تطبيقه يف مطار بغداد اعتبارا من يوم العارش من شهر 

شباط اجلاري«..

العراق يمنع إنتاج واستيراد مادة االسبستوس الحتوائها على مواد مسرطنة

أطباء ديالى يحتجون على استمرار مسلسل االختطاف ويهددون بـ«الهجرة«
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غذائية  م��واد  وإت��الف  مصادرة  عن  كربالء،  صحة  دائ��رة  أعلنت 
اىل  أش��ارت  وفيام  البرشي،  لالستهالك  صاحلة  غري  وم��رشوب��ات 
إغالق وتغريم حمال جتارية ملخالفتها الرشوط الصحية، أكدت جتديد 
ومنح عرشات اإلجازات والبطاقات الصحية للعاملني يف األسواق 

واملحال العامة.
وقال مدير شعبة الرقابة الصحية يف قطاع املركز التابع لدائرة صحة 
كربالء، امحد فيصل،  إن »فرقنا الرقابية أجرت خالل الشهر املايض، 
جوالت تفتيشية عدة يف األسواق واملحال التجارية ملتابعة صالحية 
 « اىل  مشريًا  املختصة«،  األمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  الغذائية  املواد 
مصادرة وإتالف أكثر من طنني و600 كيلو غرام من املواد الغذائية«.
أتلفت قرابة 1600 لرت من املرشوبات  »الفرق  أن  وأضاف فيصل، 
غري الصاحلة لالستهالك البرشي، حيث جرت عملية اتالفها يف موقع 
العالقة«،  اصحاب  وبحضور  رسمية  حمارض  ووفق  الصحي  الطمر 
مشريًا اىل »اغالق 50 حماًل جتاريًا يف مركز كربالء ملخالفتها الرشوط 
الصحية وفرضت غرامات مالية عىل 75 حماًل آخر بلغ جمملها اكثر 

من مليونني و300 الف دينار«.
وأوضح فيصل، انه »تم جتديد 123 اجازة و589 بطاقة صحية فضاًل 
عن إقامة ثالث دورات تثقيفية للعاملني يف  االسواق واملحال العامة 

الفرق  مع  »التعاون  اىل  املواطنني  داعيًا  الصحية«،  للرقابة  اخلاضعة 
الرقابية الصحية والتأكد من صالحية املواد الغذائية قبل رشائها من 
األسواق واملحال التجارية واإلخبار عن املنتهية الصالحية أو التالفة 

منها.
االقتصادي  واألمن  الرشطة  ومفارز  الصحية  الرقابة  فرق  أن  يذكر 
صالحية  عن  للكشف  مستمرة  بجوالت  تقوم  كربالء،  حمافظة  يف 
املواد الغذائية يف األسواق واملحال التجارية وأماكن الباعة اجلوالني، 
غري  وتصادر  الغذائية  املواد  خمتلف  عىل  خمتربية  فحوصات  وجتري 

الصالح منها وتتلفه.

البشري،  لالستهالك  الصالحة  غير  الغذائية  المواد  من  طنين  اتالف 
وصحة كربالء تمنح عشرات اإلجازات والبطاقات الصحية

الموجز

• الكالب السائبة« تنتشر في مدارس ديالى ومجلس المحافظة يحّمل التربية المسؤولية

• صحة المثنى تتلف طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك بناًء على تبليغات تقدم بها مواطنون

• ميسانيون يستغربون قطع الكهرباء عن الدوائر الحكومية، ومجلس المحافظة يؤكد: الحل بنقل الصالحيات

•بعد انهيار اجزاء من الجهة الغربية لها، آثار كركوك تحذر من انهيار مبنى القشلة 

العائدة لسنة 1863م

• التجارة تدقق قاعدة بيانات التموينية، وتكتشف أكثر من 800 ألف أسم وهمي

• ناشطون ميسانيون يطلقون حملة »احنة بخدمتكم« لمساعدة المحتاجين والنازحين ومسؤولون يعدونها 

»ممارسة ديمقراطية« 

• ذي قار تدعو الى الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي لالهوار و حمايتها من الجفاف

• محللون سياسيون: التعرفة الجمركية طبقت بشكل مخالف لقانون الموازنة ولم تشمل كافة المنافذ
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الشيخ الكربالئي يتناول مقاطَع من كتاب اإلمام أمير المؤمنين 
االشتر  الحارث  بن  مالك  الى  السالم(  )عليه  طالب  ابي  بن  علي 

)رضوان اهلل عليه( حين عّينه واليًا على مصر

   يف هذه اخلطبة نتلو مقاطع 
م���ن ك��ت��اب االم�����ام ام��ري 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني 
)عليه السالم( اىل مالك بن 
احل��ارث االش��رت )رض��وان 
واليًا  عينه  حني  عليه(   اهلل 

عىل مرص.. 
ر  لنتذكهّ  .. املقاطع  نقرأ هذه 
كيف  املسلمني  ام���ام  ان 
��ه م��ن ي��ك��ون يف  ك��ان ي��وجهّ
التعامل  يف  السلطة  موقع 
م��ع امل��واط��ن��ني، ورع��اي��ة 

حقوقهم..
قال )عليه السالم(:

َقْد  َأينِّ  َم��الِ��ُك-  َيا  )اْع��َل��ْم 

َجَرْت  َقْد  باَِلٍد  إىَِل  ْهُتَك  َوجَّ
ِمْن   - َقْبَلَك  ُدَوٌل  َعَلْيَها 
النَّاَس  -َوَأنَّ  َوَج��ْوٍر  َعْدٍل 
ِمْثِل  يِف  ُأُموِرَك  ِمْن  َيْنُظُروَن 
ُأُموِر  ِمْن  ِفيِه  َتْنُظُر  ُكْنَت  َما 
ِفيَك  َوَيُقوُلوَن  َقْبَلَك  اْلُواَلِة 
��امَ  َوإِنَّ ِفيِهْم  َتُقوُل  ُكْنَت  َما 
باَِم  احِلِنَي  الصَّ َعىَل  ُيْسَتَدلُّ 
َأْلُسِن  َع��ىلَ  ��مْ  هَلُ  ُ اهللَّ ��ِري  ُيْ

ِعَباِدِه(.
وقال )عليه السالم( :

��َة  مْحَ )َوَأْش���ِع���ْر َق��ْل��َب��َك ال��رَّ
ْطَف  ْم َواللُّ َة هَلُ ِة َوامْلََحبَّ ِعيَّ لِلرَّ
َعَلْيِهْم  َت��ُك��وَن��نَّ  َواَل  هِبِ��ْم 
َأْكَلُهْم  َتْغَتنُِم  َضاِريًا  َسُبعًا 

َلَك  َأٌخ  ��ا  إِمَّ ِصْنَفاِن  ْم  ُ َفإهِنَّ
يِف  َلَك  َنِظرٌي  ا  َوإِمَّ يِن  الدِّ يِف 
َلُل  الزَّ ِمْنُهُم  َيْفُرُط  ْلِق  اخْلَ

َوُيْؤَتى  اْلِعَلُل  ُم  هَلُ َوَتْعِرُض 
اْل��َع��ْم��ِد  يِف  َأْي���ِدهيِ���ْم  َع���ىَل 
َعْفِوَك  ِمْن  َفَأْعِطِهْم  َطإِ  َواخْلَ

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 
في الصحن الحسيني الشريف في 3 / جمادي األول /1437ه� 

الموافق 2016/2/12م، تحدث سماحته في ُخطبته قائال:

َها  َوَأَعمُّ قِّ  احْلَ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك  ُموِر  اأْلُ َأَحبَّ  َوْلَيُكْن 
ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ  ِة  ِعيَّ الرَّ لِِرَض  ُعَها  َوَأْجَ اْلَعْدِل  يِف 
َمَع  ُيْغَتَفُر  ِة  اصَّ اخْلَ ُسْخَط  َوإِنَّ  ِة  اصَّ اخْلَ بِِرَض  ِحُف  ُيْ
اْلَوايِل  َعىَل  َأْثَقَل  ِة  ِعيَّ الرَّ ِمَن  َأَحٌد  َوَلْيَس  ِة  اْلَعامَّ ِرَض 

َخاِء َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف اْلَباَلِء!! َمُئوَنًة يِف الرَّ

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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حُتِبُّ  الَِّذي  ِمْثِل  َوَصْفِحَك 
ِمْن   ُ اهللَّ ُيْعِطَيَك  َأْن  َوَتْرَض 
َفْوَقُهْم  َفإِنََّك  َعْفِوِه َوَصْفِحِه 
َفْوَقَك  َعَلْيَك  ْم��رِ  اأْلَ َوَوايِل 

َك(. ُ َفْوَق َمْن َوالَّ َواهللَّ
وقال )عليه السالم(: 

َ َوَأْنِصِف النَّاَس  )َأْنِصِف اهللَّ
ِة  َخاصَّ َوِم���ْن  َنْفِسَك  ِم��ْن 
َهًوى  ِفيِه  َلَك  َوَم��ْن  َأْهِلَك 
َتْفَعْل  إاِلَّ  َفإِنََّك  تَِك  َرِعيَّ ِمْن 
ِ َكاَن  َتْظِلْم َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَّ

َوَمْن  ِعَباِدِه  ُ َخْصَمُه ُدوَن  اهللَّ
َتُه  ُحجَّ َأْدَحَض   ُ اهللَّ َخاَصَمُه 
َيْنِزَع  َحتَّى  َحْربًا   ِ هلِلَّ َوَك��اَن 
َأْدَعى  َشْ ٌء  َوَلْيَس  َيُتوَب  َأْو 
َوَتْعِجيِل   ِ اهللَّ نِْعَمِة  َتْغيرِِي  إىَِل 
نِْقَمتِِه ِمْن إَِقاَمٍة َعىَل ُظْلٍم َفإِنَّ 
َ َسِميٌع َدْعَوَة امْلُْضَطَهِديَن  اهللَّ

امِلنَِي بِامْلِْرَصاِد(. َوُهَو لِلظَّ
وقال )عليه السالم(:

إَِلْيَك  ُموِر  اأْلُ َأَحبَّ  )َوْلَيُكْن 

َها  َوَأَعمُّ ��قِّ  احْلَ يِف  َأْوَسُطَها 
لِِرَض  ُعَها  َوَأْجَ اْلَعْدِل  يِف 
ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  نَّ  َف��إِ ِة  ِعيَّ الرَّ
َوإِنَّ  ِة  اصَّ اخْلَ بِِرَض  ِحُف  ُيْ
َمَع  ُيْغَتَفُر  ��ِة  ��اصَّ اخْلَ ُسْخَط 
َأَح��ٌد  ��َس  َوَل��يْ ِة  اْلَعامَّ ِرَض 
اْلَوايِل  َعىَل  َأْثَقَل  ِة  ِعيَّ الرَّ ِمَن 
َخاِء َوَأَقلَّ َمُعوَنًة  َمُئوَنًة يِف الرَّ
َلُه يِف اْلَباَلِء َوَأْكَرَه لِْلِْنَصاِف 
��اِف َوَأَق��لَّ  َوَأْس����َأَل بِ��اإْلِحْلَ
َوَأْبَطَأ  اإْلِْعَطاِء  ِعْنَد  ُشْكرًا 

َوَأْضَعَف  امْلَْنِع  ِعْنَد  ُع��ْذرًا 
ْهِر  الدَّ ِت  ُم��ِل��امَّ ِعْنَد  َص��رْبًا 
ِعاَمُد  اَم  َوإِنَّ ِة  اصَّ اخْلَ َأْهِل  ِمْن 
����اُع امْلُ��ْس��ِل��ِم��نَي  ي��ِن َوِجَ ال��دِّ
ِمَن  ُة  اْلَعامَّ ْعَداِء  لأِْلَ ُة  َواْلُعدَّ
ْم  هَلُ ِصْغُوَك  َفْلَيُكْن  ��ةِ  مَّ اأْلُ

َوَمْيُلَك َمَعُهْم(.
نسأل اهلل تعاىل ان يعيننا عىل 
انفسنا بام يعني الصاحلني عىل 
انفسهم، ونعوذ به من رشور 

انفسنا وسيئات اعاملنا.

أوصلتهم  الذين  والمسؤولين  الساسة  من  وخصوصًا  اآلخرين  حقوق  يؤدي  أن  فعالً  يريد  من 

أصوات الناخبين إلى مراكزهم الحكومية.. نقول عليكم بسيرة أهل البيت )عليهم السالم( 

الذين  األمر  السالم( مع والة  )عليه  اإلمام علي  الوالة والرعية.. عليكم بتعامل  وتعاملهم مع 

عينهم على األمصار والمدن في وقت خالفته.. وهذا ما تريد قوله المرجعية الدينية العليا بعد 

أن ُبّح صوتها.. وما على السياسيين إال أن يعوا ما تريده المرجعية الرشيدة التي تتكلم باسم 

الشعب.
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بماذا يوصينا أئمتنا )عليهم السالم( بالجيران؟

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي، 
بتاريخ 3/مجادي 

االول/1437هـ املوافق 
2016/2/12م

يؤّكد أهل البيت )عليهم السالم( على حسن الجوار واالهتمام بالجيران، ويمكن أن نبين ذلك من خالل دعاء اإلمام السجاد 
نا،  ني في ِجيراِني َوَمواِلّي العاِرِفيَن َبَحقِّ ٍد َوآِلِه، َوَتَولَّ )عليه السالم( لجيرانه واوليائه اذا ذكرهم بقوله: )ّالّلُهمَّ ّصلِّ ّعلى ُمَحمَّ
َوِعياَدِة  ِتِهْم،  ِخلَّ َوَسدِّ  َضِعِيِفِهْم،  إرَفاِق  في  َأَدِبَك  ِبَمَحاِسِن  َواأَلْخِذ  ِتَك،  ُسنَّ إلقاَمِة  ْقُهْم  َوَوفِّ َوالَيِتَك  ِبَأْفَضِل  ألْعداِئنا  َوالُمناِبذِيَن 

َمِريِضِهْم، َوِهداَيِة ُمْسَترِشِدِهْم(.

يف  االق��وال  اختلفت  وحقيقة 
حتديد اجلار؛ فقد قيل: من ييل 
الدار اىل أربعني ذراعًا من كل 
دارًا  اربعني  اىل  وقيل:  جانب، 
من كل جانب، وقيل: الرجوع 

اىل العرف يف حتديد اجلار.
أما االولياء الذين ذكره اإلمام 
فهي  السالم(  )عليه  السجاد 
معان  ع��ىل  ويطلق  ويل  ج��ع 
كثرية والذي يقتضيه املقام منها 
واملعني  والتابع  املحب،  هو 
كان  ذكرًا  والصديق  والنارص 

ام انثى.
له  أما قوله تواله اهلل؛ أي كان 
مًلصاحله  وكافال  معينًا  أي  وليًا 

وقائاًم باموره.

اجعل  أي  جمازية:  ظرفية  ويف: 
جرياين  يف  سارية  يل  واليتك 

وموايلهّ راسخة فيهم.
به  واملراد  موىل  جع  واملوالني: 

هنا: املحب والتابع والنارص.
والعارفني بحقنا: أي املعتقدين 
طاعتهم  واف��رتاض  بامامتهم 
والتسليم  اتباعهم  ووج��وب 

اليهم.
العدائنا؛  املنابذين  وق��ول��ه: 
ويف  خالفتهم،  يعني  نابذهتم 
العارفني  املذكورين..  النعتني 
العدائنا  وامل��ن��اب��ذي��ن  بحقنا 
اشارة اىل ان مواالهتم ال تكون 
وخمالفة  حقهم  بمعرفة  اال 

اعدائهم.

لغتان  بالفتح والكر:  الوالية 
بمعنى النرصة واالعانة.

وال���غ���رض ه��و ال���دع���اء هلم 
بالتوفيق باستعامل هذه اآلداب 
واالخذ هبا يف معارشة بعضهم 

بعضا..
حدود اجلار:

ايب عبداهلل )عليه  عن   -
اهلل  رسول  قال  قال:  السالم( 
وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
من  ج��ريان  دارًا  اربعني  »ك��لُّ 
بني يديه ومن خلفه وعن يمينه 

وعن شامله«
)صىل  النبي  عن  ورد   -
اهلل عليه وآله وسلم( : »اجلريان 
ثالثة : جاٌر له حق واحد وهو 

اجل��ار امل��رشك ل��ه ح��ق اجل��ار، 
اجل��وار  حق  ان  حقهّ له  وج��اٌر 
وح���ق االس����الم وه���و اجل��ار 
حقوق  ثالثة  له  وج��اٌر  املسلم 
ح��ق اجل���وار وح��ق االس��الم 
وحق الرحم وهو اجلار املسلم 

ذو الرحم«.
اعتناء  ش���دة  ع��ىل  ي���دل  ومم���ا 
م��ا ورد عن  ب��اجل��ار  االس���الم 
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
وسلم( : »ما زال اخي جربئيل 
يوصيني باجلار حتى ظننت انه 

ث«. يورهّ
واعلم .. انه ال ينحرص حقه يف 
كفِّ االذى، فانه حق كل احد، 
بل البد من الرفق واسداء اخلري 
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وحيتاج  يملكه  فيام  وترشيكه 
يف  وعيادته  املطاعم،  من  اليه 
مصيبته،  عند  وتعزيته  املرض 
والصفح  مرته،  يف  وهتنئته 
وغض  عورته  وسرت  زلته  عن 
والتوجه  حرمته،  عن  البرص 
اىل  واالش��ارة  غيبته،  يف  لعياله 
جنازته،  وتشييع  مصلحته، 
منه  يلتمس  فيام  يضايقه  وال 
ان امكنه، ومل يضه مطلقًا وال 
عىل  فيرشف  عليه  البناء  يطيل 
اال  عنه  اهل��واء  حيجب  او  بيته 
يف  ورد  مما  ذلك  وغري  باذنه، 

االخبار.
متوليا  اجعلني  أي  تولهّني: 

المورهم وقضاء حوائجهم.
أي  نا(:  َبَحقِّ العاِرِفنَي  )َوَموايِلهّ 
العارفني  والنارصين  املحبني 
بنا  القائلني  بامامتنا  بحقنا، أي 
جانب  من  منصوصون  وباننا 
ووصايته  خلالفته  ورسوله  اهلل 

واحدًا بعد واحد.
نا( )َوَموايِلهّ العاِرِفنَي َبَحقِّ

ب��ال��ض��م: يف االص��ل  ��ن��ة  ال��سُّ
 : تعاىل  اهلل  وسنة  الطريقة، 

او  ما رشعه من فرض  حكمه 
نة عبارة عن  ندب.. واقامة السُّ
يقع  ان  من  وحفظها  صيانتها 
عن  او  الزيغ؛  من  شء  فيها 

املواظبة عليها.
يف  َأَدبِ��َك  بَِمَحاِسِن  )َواأَلْخ��ِذ 

إرَفاِق َضِعيِِفِهْم(
الذي  احلسن  جع  املحاسن: 
االدب:  القبح،  خ��الف  ه��و 
ري���اض���ة ال��ن��ف��س وحم��اس��ن 
وفقهم  واملعنى:  االخ���الق، 

للسرية بمحاسن ادبك.
العنف  خالف  وهو  اإلرفاق: 
الفعل،  ولطافة  اجلانب  لني 

ويأيت االرفاق بمعنى النفع.
بالفتح:  ة  اخللهّ تِِهْم(،  ِخلَّ )َوَسدِّ 
ها جربها  احلاجة والفقر، وسدهّ

وازالتها.
وعدت  َمِريِضِهْم(،  )َوِعياَدِة 
وقيل:  زرت��ه،  عيادة:  املريض 
العيادة يف املرض، والزيارة يف 

الصحة.
)َوِه���داَي���ِة ُم��ْس��رَتِش��ِدِه��ْم(، 
واملسرتشد: طالب الرشد؛ أي 

اهلدى وإصابة الصواب.

ث��م ي��ق��ول االم����ام ال��س��ج��اد 
ال��دع��اء:  يف  ال��س��الم(  )عليه 
ِد  )َوُمناَصَحِة َمْسَتِشرِيِهْم َوَتَعهُّ
 ، أرْساِرِه��مْ َوِكْتامِن  قاِدِمِهْم، 
ِة  َوَس����رْتِ َع���ْوراهِتِ���ْم، َوُن����رْصَ
ُمواَساهِتِْم  َوُحْسِن  َمْظلُوِمِهْم، 
بِاملاُعوِن، َوالَعْوِد َعَلْيِهْم بِاجِلَدِة 

َواإلْفَضاِل(
أي  َمْسَتِشرِيِهْم(  )َوُمناَصَحِة 

النصح.
وتعهدت   ، قاِدِمِهْم(  ِد  )َوَتَعهُّ
اليء: تفقدته وجددت العهد 

به أي االلتقاء به.
)َوِكْتامِن أرْساِرِهْم( ، واالرسار 
: جع رسهّ بالكر وهو ما ختفيه 

وتكتمه عن غريك.
، والعورات  َعْوراهِتِْم(  )َوَسرْتِ 
شء  كل  وه��و  ع��ورة:  جع   :

يسرته االنسان أنفة او حياء.
والنرصة  َمْظلُوِمِهْم(،  ِة  )َوُنرْصَ

: اعنته وقويهّته.
بِاملاُعوِن(  ُمواَساهِتِْم  )َوُحْسِن 
: املشاركة واملسامهة يف املعاش 

والرزق.
 ، معناه  يف  اختلف   : املاعون 

ه. فقيل : هو املعروف كلهّ
ال  ملا  جامع  اس��م  هو  وقيل: 
الفقري  ويسأله  العادة  يف  يمنع 
االح���وال  اغ��ل��ب  يف  والغني 
بل  لؤم،  اىل  سائله  ينسب  وال 
ينسب مانعه اىل اللؤم والبخل، 
وال��ق��در  والقصعة  كالفأس 
والقدوم،  والغربال  والدلو 
ويدخل فيه املاء وامللح والنار.

)َوال���َع���ْوِد َع��َل��ْي��ِه��ْم بِ��اجِل��َدِة 
عليهم  والعود  َواإلْف��َض��اِل(، 
ايصال   : بمعنى  العائدة  من   :
 : بمعنى  او  اليهم  امل��ع��روف 
الرجوع ، أي : التكرار عليهم 

باالنعام.
وال��غ��ن��ى،  ال���ث���روة   : اجل����دة 
واالكثار  الزيادة   : واالفضال 

او الكثرة يف العطاء.
فقوله )عليه السالم( : )َوالَعْوِد 
أي  َواإلْفَضاِل(  بِاجِلَدِة  َعَلْيِهْم 
واالح��س��ان  عليهم  التطول 

اليهم.
رابطة اجلوار :

رابطة اجلوار هلا دورها العظيم 
بناًء  االجتامعية  احلياة  بناء  يف 
سلياًم ألهنا تعد باملرتبة الثانية يف 
رابطة  بعد  االجتامعي  النسيج 
الترشيع  يف  نجد  وهلذا  االرسة 
االسالمي عناية خاصها هبا ..

روي عن النبي )صىل اهلل عليه 
اجلار  حرمة   «  : وسلم(  وآل��ه 

عىل االنسان كحرمة امه«.
اجل��وار هو  آث��ار حسن  من  ان 
الصادق  ع��ن   : العمر  زي���ادة 
)عليه السالم( : »حسن اجلوار 

زيادة يف االعامر«.
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  ع���ن 
السالم( : » حسن اجلوار يزيد 

يف الرزق«.
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م��س��اح��ي��ق  ه���ل   : ال����س����ؤال 
وال��ص��اب��ون  التنظيف)التايد 
ويمكن  وال���زاه���ي(ط���اه���رة 
و  الطباخ  بتنظيف  استخدامها 
شطف  بدون  وغريها  الكاونرت 

باملاء ؟

اجلواب : نعم هو طاهر .

؟  التوبة  غسل  هو  ما   : السؤال 
وهل هو  واجب ؟

يثبت  مل  بل  يب  ال   : اجل��واب 
استحبابه .

السؤال : غسل االحرام هل هو 
ام واجب وهل يزي  مستحب 

عن الوضوء ؟

عن  ويزي  مستحب   : اجلواب 
الوضوء .

ال��س��ؤال : م��ا ه��ي االغ��س��ال 
املستحبة ؟

الفقهاء  ذك���ر  ق��د   : اجل����واب 
كثريًا  أرساره����م(  اهلل  )ق���دس 
ولكنه  املستحبة  األغسال  من 
منها،  جلة  استحباب  يثبت  مل 

والثابت منها ما ييل:
من  وه��و  اجلمعة:  غسل   )1(
ووقته  امل��ؤك��دة،  املستحبات 
الغروب،  اىل  الفجر  طلوع  من 
واألفضل االتيان به قبل الزوال 
يؤتى  ان   � األوىل  واألح���وط   �
الغروب  اىل  ال��زوال  بني  فيام  به 
والقضاء،  األداء  قصد  دون  من 
يوم  غ��روب  اىل  قضاؤه  وي��وز 
يوم  تقديمه  وي���وز  السبت، 
اعواز  خيف  اذا  رجاًء  اخلميس 
وتستحب  اجلمعة،  ي��وم  امل��اء 

اعادته اذا وجد املاء فيه.
األوىل،  الليلة  غسل   )7  �  2(
والليلة السابعة عرشة، والتاسعة 
ع��رشة واحل��ادي��ة وال��ع��رشي��ن، 
والرابعة  والعرشين،  والثالثة 
رمضان  شهر  من  والعرشين، 

املبارك.
العيدين  ي��وم  غسل   )9  �  8(
من  ووقته  واألض��ح��ى،  الفطر 
طلوع الفجر اىل غروب الشمس 
عىل األظهر، واألفضل أن يؤتى 

به قبل صالة العيد.
الثامن  اليوم  غسل   )11  �  10(
احلرام،  احلجة  والتاسع من ذي 
أن  التاسع  اليوم  يف  واألفضل 

يؤتى به عند الزوال.

)12( غسل االحرام.
احلرم  دخول  غسل   )13(

املكي.
)14( غسل دخول مكة.

الكعبة  زيارة  غسل   )15(
املرشفة.

)16( غسل دخول الكعبة 
املرشفة.

)17( غسل النحر والذبح.
)18( غسل احللق.

املدينة  )19( غسل دخول حرم 
املنورة.

املدينة  دخ���ول  غ��س��ل   )20(
املنورة.

)21( غسل دخول مسجد النبي 
)صىل اهلل عليه واله(.

النبي  قرب  ل��وداع  الغسل   )22(
)صىل اهلل عليه واله(.

)23( غسل املباهلة مع اخلصم.
)24( غسل االستخارة.
)25( غسل االستسقاء.

)26( غسل من مسهّ امليت بعد 
تغسيله.

االغ��س��ال  ه���ذه  ان  واألظ��ه��ر 
جتزي عن الوضوء، وأما غريها 
فيؤتى هبا رجاًء، والبدهّ معها من 

الوضوء فنذكر جلة منها:
االفراد من  ليايل  الغسل يف   )1(

ليايل  املبارك ومتام  شهر رمضان 
العرشة األخرية.

الثالثة  الليلة  يف  آخر  غسل   )2(
رمضان  شهر  م��ن  والعرشين 

املبارك قريبًا من الفجر.
)3( غسل الرابع والعرشين من 

ذي احلجة احلرام.
)4( غسل يوم النريوز )اول ايام 

الربيع(.
من  النصف  ي��وم  غسل   )5(

شعبان.
رج��ب  أول  يف  ال��غ��س��ل   )6(
املبعث  وي��وم  ونصفه،  وآخ��ره 

وهوالسابع والعرشون منه.
)7( الغسل لزيارة كل واحد من 
املعصومني )عليهم السالم( من 

قريب أو بعيد.
اخل��ام��س  ال���ي���وم  غ��س��ل   )8(

والعرشين من ذي القعدة.

سؤال للقراء
السؤال : ما هو وقت غسل الجمعة ؟ 

سؤال وجواب العدد السابق )528(

السؤال اذا كان الخاتم فضة ويكتب عليه االسم البارز بالذهب هل يجوز لبسه للرجل ؟

الجواب :اليجوز . 
اعداد: محمد حمزة جبر
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تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت )عليهم السالم( أن اخلمس يقسم عىل ستة أسهم: سهم منه هلل، وسهم منه لرسوله، 
وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى يف عرص الرسول ألهل البيت خاصة ومن بعده هلم، ثم لسائر األئمة اإلثني عرش 
من أهل البيت وأن السهام الثالثة هلل ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم اهلل لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان 
للنبي من سهمه وسهم اهلل يكون من بعده للمام القائم مقامه، فنصف اخلمس يف هذه العصور كمل إلمام العرص، سهامن 
له بالوراثة وسهم مقسوم له من اهلل تعاىل وهو سهم ذي القربى، وأن هذه األسهم الثالثة إلمام العرص من حيث إمامته، 
الذين  النبي  بني هاشم وسهم ملساكينهم وسهم ألبناء سبيلهم، وهؤالء هم قربة  الثالثة األخرى سهم أليتام  واألسهم 

ذكرهم اهلل يف قوله »وانذر عشريتك األقربني«. وهم بنو عبد املطلب، الذكر منهم واألنثى، وهم غري أهل بيت النبي.
ومالك االستحقاق يف الطوائف الثالث أمران:

أ - قرابتهم من رسول اهلل.

ب - افتقارهم إىل اخلمس يف مؤونتهم، خالفا ألصحاب السهام الثالثة األول الذين كانوا يستحقوهنا بالعنوان.
ويقسم نصف اخلمس عىل الطوائف الثالث من بني هاشم عىل الكفاف والسعة ما يستغنون به يف سنتهم، فان فضل عنهم 
شء فللوايل وان عجز أو نقص عن استغنائهم فان عىل الوايل أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنام صار عليه ان 

يموهلم الن له ما فضل عنهم.
ويعترب يف الطوائف الثالث انتساهبم إىل عبد املطلب باألبوة، فلو انتسبوا باألم خاصة مل يعطوا من اخلمس شيئا وحتل هلم 

الصدقات الن اهلل يقول »ادعوهم آلبائهم«.
وروي عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: أن املطلبي يشارك اهلاشمي يف سهام اخلمس ففي احلديث املروي عنه: »لو كان 
العدل ما احتاج هاشمي وال مطلبي إىل صدقة، أن اهلل عز وجل جعل هلم يف كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا 

مل يد شيئا حلت له امليتة، والصدقة ال حتل ألحد منهم إال أال يد شيئا ويكون ممن حلت له امليتة.
وان ما قبضه واحد من أفراد الطوائف الثالث من باب اخلمس ومتلكه، يصبح بعد وفاته كغريه مما تركه ينتقل إىل وارثه، 
وكذلك ما كان قد قبضه النبي أو اإلمام املايض من األسهم الثالثة ومتلكه ينتقل بعد وفاته إىل وارثه عىل حسب ما تقتضيه 

آية املواريث ال آية اخلمس.

موضوعة الخمس في مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(

فقه وعقائد



رئيس  »االح��رار«  جملة  التقت   
كاظم(  عيل  )حسن  املهندسني 
وم���س���ؤول ق��س��م امل��ش��اري��ع 
ان   : قائال  اكد  الذي  اهلندسية 
االوصياء  سيد  مدينة  مرشوع 
التي  للزائرين  ال��س��الم  عليه 
ت��ق��ع  ع��ىل ط��ري��ق  ك��رب��الء –
املشاريع  احدى  وتعترب  بغداد 
حتتويه  ملا  العراق  يف  العمالقة 
من  مرافق خدمية متنوعة تعمل 
ع��ىل ت��وف��ري أف��ض��ل اخل��دم��ات 
ل��زائ��ري امل��راق��د ال��ط��اه��رة يف 

قبل  من  جاٍر  والعمل  كربالء، 
ارض  رشك��ة  املنفذة  ال��رشك��ة 
بصيغته  املرشوع  النجاز  املرمر 
وبذلك  عام  من  بأقل  النهائية 

حت��رص ال��رشك��ة امل��ن��ف��ذة عىل 
السقف  انتهاء  قبل  تسليمه 
من  للنجاز.  املحدد  الزمني 
)جاسم  املهندس  ب��ني  جهته 
املقيم  املهندس  جاسم(  حممد 
للمرشوع  : يعد مرشوع مدينة 
سيد االوصياء عليه السالم  من 
تنفذها  التي  الضخمة  املشاريع 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
دون��اًم،   )29( مساحتها  ارض 
حيث يتكون املرشوع من جامع 
الضيوف  لطعام  ومضيف  كبري 

يتسع ل�)600( شخص، ناهيك 
الثامن لالسرتاحة  القاعات  عن 
اىل  منها  واحدة  كل  تتسع  التي 
)400( شخص، وتضم املدينة 
لعالج  صحيًا  مستوصفًا  ايضًا 
واض��اف  واملصابني.   امل��رض 
باقي  عن  املدينة  تتميز  جاسم: 
بإنشاء  املقدسة  العتبة  مشاريع 
تتضمن  سكنية  ع��امرات  ست 
طوابق  مخسة  منها  ع��امرة  كل 
ال��ت��ي ب���دوره���ا حت��ت��وي عىل 
)س��وي��ت��ات( وش��ق��ق م��ن نوع 

الكوادر الفنية والهندسية التابعة للعتبة الحسينية تنجز )92(% 
من مشروع مدينة سيد االوصياء عليه السالم للزائرين

أنجزت الكوادر الفنية والهندســـية التابعة لقسم المشاريع الهندسية 
في العتبة الحسينية المقدسة )92%( من مشروع مدينة سيد االوصياء 
عليه الســـالم الواقعة على طريق )كربالء– بغداد(  وُتعد واحدة من 
المشاريع العمالقة من حيث السعة واالمكانات التكنولوجية الحديثة 

والتصاميم العالمية التي تشرف عليها العتبة الحسينية المقدسة.

تصوير/ صالح السباح      االحرار/ حسين نصر
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كافة  عىل  حتتوي  التي   )vip(
من  الراحة  ووسائل  اخلدمات 
منظومة االتصاالت واالنرتنت 
والدفاع املدين واالطفاء الذايت، 
السكنية  العامرات  جتهيز  وتم 
 )VRV( بمنظومة تربيد حدية
اهنا  اىل  ،م��ش��ريا  داي��ك��ن  ن��وع 
االح���رار  ايب  ل��زائ��ري  ع��ام��ة 
ال��زي��ارات   يف  ال��س��الم  عليه 
وامل��ن��اس��ب��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي   العاملية  وامل��ه��رج��ان��ات 
مشريا  املقدسة  العتبة  تقيمها 
أفضل  اس��ت��خ��دام  ت��م  إن��ه  اىل 
تتفوق  وهي  احلديثة  التقنيات 
عىل املشاريع األخرى باسترياد 
املواد األساسية من دول أوربية 
برصانتها  معروفة  وآسيوية 

وكفاءهتا يف انتاجها.
احتواء  ان   « جاسم  واوض��ح 
(ع��امرات  ست  عىل)  امل��رشوع 
مناسبا  ي��ك��ون  ق���د  س��ك��ن��ي��ة 

لالستثامر ألهايل مدينة كربالء، 
كام تضم مدينة الزائرين اجلديدة 
مرت   )  1000 بمساحة)  مطعاًم 
مربع وحمطة ملعاجلة املياه ولسقي 
امل����زروع����ات واس��ت��خ��دم��ت 
العرصية  التقنيات  أح���دث 
إلكرتونية  ش��اش��ات  كنصب 
املدينة  وخ��ارج  داخل  عمالقة 
املراقبة  لكامريات  ومنظومة 
بإرشاف قسم املشاريع اهلندسية 
والفنية التابعة للعتبة عرب رشكة 
]برج مرمر[ املنفذة للمرشوع«.  
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة 
املاضية  االع��وام  خالل  متكنت 
 ، مماثلة  م��ش��اري��ع  إن��ج��از  م��ن 
طريق  عىل  الزائرين  مدينة  منها 
كربالء –نجف ومدينة الزائرين 
عىل طريق كربالء –بابل اضافة 
املشاريع  من  العديد  تبنيها  اىل 
زائ��ري  خدمة  يف  تصب  التي 

املراقد الطاهرة يف كربالء.
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الذكر  من  بآي  االحتفال  بدئ 
احل��ك��ي��م رت��ل��ه��ا أح���د أع��ض��اء 
دقيقة  الوقوف  ثم  ومن  التجمع 
واحدة وقراءة سورة الفاحتة عىل 
الشعبي  احلشد  شهداء  أرواح 
والقوات املسلحة ومن ثم ألقى 
)عثامن  األستاذ  التجمع  رئيس 
بني  االف��ت��ت��اح  كلمة  ال��ك��ن��اين( 
يظهر  مل  التجمع  ان  خالهلا  من 
االي��ادي  ل��وال  احلالية  بصورته 
احلكيمة  وال��ع��ق��ول  الكريمة 
لألمانة  التابعة  النرش  لشعبة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
وج���ه���ود م��س��ؤوهل��ا االس��ت��اذ 
)سامي جواد( الذي وضع اللبنة 
عىل  املكفوفني  لتعليم  االساسية 
)الربايل(  لغة  اعامرهم  خمتلف 
رئيس  كلمة   ج��اءت  ثم  وم��ن 
)ماجد  األستاذ  الصحافة  نادي 

ان  امهية  فيها  وض��ح   ) اخلياط 
ن���ادي ال��ص��ح��اف��ة ي��رع��ى ه��ذه 
فقدان  رغ��م  املعطاء  ال��رشحي��ة 
ابواب  فتح  عن  برصهم،منوها 
يرمون  م��ا  ك��ل  هل��م يف  ال��ن��ادي 
فيام  اب���داع���ات...  م��ن  تقديمه 
املكفوفني  األعضاء  أحد  شارك 
بحب  تغنت  ق��ص��ائ��د  ب��ق��راءة 
اعجاب  اث��ارت  واألم  الوطن 

احلضور... 
وكان ملرح الظالم وجود فعال 
االول  ليكون   االداء  يف  وتفرد 
الفنية   ال��س��اح��ة  ع��ىل  وع��ه  م��ن 
أعضاء  قدم  حيث  املرح   لعامل 
انسان(  )ان��ا  مرحية  التجمع 
من خالل عصب أعني اجلمهور 
بعصابة سوداء وتم االستامع اىل 
املرحية بالصوت مسامهًة منهم 
بمشاركة إخواهنم من املكفوفني 

واالح��س��اس  الشعور  ه��ذا  يف 
االنسانية  سواكن  ح��رك  ال��ذي 
من  وه��ي  احل��ض��ور،  روح  يف 
السيد(   )ك��رار  املكفوف  تأليف 
ومتثيل   وإخ����راج  وس��ي��ن��اري��و 
املكفوف عامر. هذا وعقد رئيس 
سناًّ  األكرب  واألعضاء  التجمع 
وتلقي  احلضور  مع  حوار  بفتح 
بمهنية  عليها  واالجابة  أسئلتهم 
وح��رف��ي��ة ح��ي��ث مت��ك��ن اح��د 
املكفوفني من استعامل احلاسوب 

بشكل مبارش امام احلضور وبني 
احلاسبة  لكيبورد  حفظه  كيفية 
ان  مؤكدا  والدقة  الرعة  هبذه 
استعامل  ع��ىل  املكفوف  ق��درة 
او  ت��ف��وق  ال��ع��ال��ي��ة  التقنيات 
البصري... وعىل  توازي االنسان 
والطموح  الواضح  اجلهد  هذا 
املرشوع أعلنت إحدى املنظامت 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة ض��م هذا 
رئيس  وأع��ل��ن  إليها  التجمع 
برعاية  سيقوم  بأنه  املنظمة  هذه 

تجمع )أنا إنسان( للمكفوفين في كربالء يحتفل بتأسيسه األول 

أعلـــن تجمـــع )أنا إنســـان( للمكفوفين في مدينة كربالء المقدســـة احتفالية تأسيســـه االول من نوعه  في 
المدينـــة وذلك على قاعـــة نادي الصحافة الجهة الراعيـــة لالحتفال وبحضور شـــخصيات كربالئية وفضالئها 

وإعالمي المحافظة وبعض وسائل اإلعالم العراقية اضافة الى اعضاء الجمعية وعوائلهم الكريمة... 

شور
رعا

حيد
 / 

رار
الح

ا

وشعبة النشر في العتبة الحسينية تحصد ثمرة جهدها االنساني

جانب من مسرحية انا انسان
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ضمن  وتسجيله  التجمع  هذا 
منظامت املجتمع املدين.

يف خ��ت��ام احل��ف��ل ق���ام أك��رب 
اهلدايا  بتوزيع  ا  سنهّ األعضاء 
ع���ىل أص��غ��ر األع���ض���اء من 
توزيع  ث��م  وم��ن  املكفوفني 
كتب الشكر وعبارات التقدير 
هذه  إنجاح  يف  سامهوا  للذين 
ماجد  األستاذ  من  االحتفالية 
اخل���ي���اط واألس���ت���اذ م��ه��دي 
سامي  واألس��ت��اذ  امل��وس��وي 
مسؤول شعبة  النرش يف العتبة 
واجلدير  املقدسة.  احلسينية 
بالذكر ان شعبة النرش يف العتبة 
احلسينية وبرعاية ابوية من  لدن 
املهدي  عبد  الشيخ)  سامحة 
الكربالئي( تستمر يف برناجمها 
املتعاقبة  ودوراهت���ا  التعليمي 
الشهداء)عليه  سيد  جممع  يف 
برايل  لغة  لتعليم  ال��س��الم( 
واحلاسبة الناطقة هلذه الرشحية 
بعد انتهائها من دورة )عبد اهلل 
املكفوفني  لتعليم  عفيف(  بن 
-14( بتاريخ  انطلقت  والتي 
2ربيع  (املوافق)   2015-12
االول ( 1437 ملدة  15 يوما 
نفسه..وتعلن  املجمع  ع��ىل 
املقدسة  العتبة   النرش يف  شعبة 
ملن  التسجيل  استمرار  ع��ن 
هذه  يف  املشاركة  يف   يرغب 

الدورات ولعموم العراق.

نظم مركز احلوراء زينب )عليها السالم( لرعاية 
احلسينية  للعتبة  العامة  لالمانة  التابع  الفتيات 
مع  بالتعاون  االولية  االسعافات  دورة  املقدسة 
املفرزة الطبية يف العتبة املقدسة وذلك عىل قاعة 
الشهداء، وسط حضور  الكائن يف شارع  املركز 
ترصيح  .ويف  ال��دورة  يف  املشاركات  من  كبري 
حممد  )سارة  املهندسة  اكدت  )االح��رار(  ملجلة 
عيل( مسؤولة مركز احلوراء زينب عليها السالم 
السادسة  االسعافات   دورة  نظم  املركز  ان   :
زرق  وكيفية  االولية  االسعافات  لتعليم  عرشة  
من  وغ��ريه��ا  والسكر  الضغط  وق��ي��اس  االب��ر 
املرأة  حتتاجها  التي  االخ��رى  الصحية  االم��ور 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  صدور  منُذ  عامة  بصورة 
لسامحة السيد عيل السيستاين ) دام ظله( لتحرير 
االجرامية  )داعش(  دنس  من  العراقية  االرض 
للتدريب  النساء  الطلبات من  الكثري من  وردتنا 
عىل محل السالح وبعد اخذ راي سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية العليا وكان 
جوابه يف هذه املرحلة الرجال حتمل السالح وعىل 
املرأة واجب تعلم تضميد اجلروح واالسعافات 
املستقبل   يف  ط��ارئ  اي  حل��دوث  تأهبا  االولية 
الدولة  ، االوىل ملوظفات دوائر  ونظمنا دورات 
الكثر من )150( مشاركة والحظنا اقباال كبريا 
ال��دورات   من  واالستفادة  ال��دورات  هذه  عىل 
وتم حتديد عمر الفتيات املشاركات يف الدورات 
النظر عىل  ان ال يقل عن )20( سنة بغض  عىل 
اهنا خرية او ربة بيت كانت الدورات يف بدايتها 
عامة  اىل  اضافة  والطالبات  للموظفات   خاصة 
اعالهنا  تم  االش��رتاك  آلية  ان  اىل  مشرية  النساء 

املركز   يف  اخلاصة  واالرق��ام  املوقع  طريق  عن 
اكثر  دورة  كل  يف  عددهن  يصل  واملشاركات 
اىل  املشاركات  عدد  وجتاوز  مشاركة   )40( من 
اكثر من   ) 500( يف 2015م مشاركة ونطمح 
مشاركة،   2016 عام  يف   )1000( اىل  نصل  ان 
املفرزة  اسناد  وهو  الدورات  هذه  من  والفائدة 
املليونية  الزيارات  يف  احلسينية  العتبة  يف  الطبية 
بشكل تطوعي وبالنسبة اىل عمل مركز احلوراء 
املحافظات  اىل  يمتد  بل  كربالء  يف  يقترص  ال 
وقدم  العراق   خارج  وحتى  االخرى  العراقية  

املركز دورات يف الديوانية و النجف  وبغداد. 
املفرزة  مسؤول   ) الشمري  زيد  )امحد  قال  فيام 
االولية  االسعافات  دورة  ان  العتبة:  يف  الطبية 
التي ينظمها مركز احلوراء )عليها السالم( لرعاية 
الفتيات ملدة اسبوع  واوقات دوام  الدورة يبدأ 
من العارشة صباحا حتى الثالثة مساء  والغرض  
واهلدف منها  هو تقليل اخلطر الذي يتعرض له 
مبادئ  ال��دورة  يف  املشاركات  وتتعلم  االنسان 
اجلريح  وحاالت  واسعافات  التمريض   اسس 
او  الغرق  او  االختناق   او  واحل���روق  كالر 
منها  يستفاد  االمور  هذه  وكل  الدهس   حادث 
يف الدورة ، وقت املحارضة ثالث ساعات عميل 
ونظري واجلميل يف الدورات مشاركة حمافظات 
االربعينية  الزيارة  يف   « مضيفا   ، اخرى  عراقية 
تم مشاركتهن عىل طول الطريق ملعاجلة املرض  
من قياس الضغط ورزق االبر ووضع الكانونة  
وهذا يدل عىل نجاح  وإيابيات هذه الدورات 
املركز ووضعنا يف كل عائلة عراقية  التي نظمها 

او منطقة مسعفة تعالج احلاالت اخلطرة  .

بمشاركة ما يزيد على )150( مشاركة من مختلف المحافظات

م  مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات ينظِّ
 االحرار : حسين نصر دورة لإلسعافات االولية
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ومعرفة  عليها  الضوء  ولتسليط 
عملها  وطبيعة  االنساين  دورها 
جملة  احل���رائ���ق...  م��ع��اجل��ة  يف 
من  ع���ددا  التقت  »االح����رار« 
فقال:  باألمر  املعنيني  املسؤولني 
املالزم )حسني جبري العرداوي( 
الدفاع  وإع��الم  عالقات  مدير 
املقدسة:  كربالء  ملحافظة  املدين 
امل��دي��ري��ة ت��ض��م  ع���دة اق��س��ام 
وال��ذي  االط��ف��اء  اب��رزه��ا قسم 
احلرائق،  اطفاء  يف  عمله  خيتص 
وقسم )انقاذ االرواح( املختص 
بإنقاذ االرواح واملعدات, وقسم 
بتدريب  يقوم  الذي  )التدريب( 
موظفي الدوائر والقطاع اخلاص 
الغاية من هذا القسم هو تطوير 
بالنسبة  امل��دين  الدفاع  ق��درات 
املعلومات  وإيصال  للمنتسبني 

عىل  وإطالعهم  الدولة  ملوظفي 
وتطوير  امل���دين  ال��دف��اع  عمل 
قدراهتم يف جمال الدفاع املدين,اما 
من  االولية(  )االسعافات  قسم 
خالله يتم نقل احلاالت اخلطرة 
ال��الزم  إلج���راء  املستشفى  اىل 
ومحاية  )حتسني  قسم  كذلك   ,
احداث  بعد  افتتح  الذي  البيئة( 
املخالفات  ملراقبة   2003 عام 
مديرية  م��ع  بالتنسيق  البيئية 
محاية البيئة ووزارة البيئة ملعاجلة 
املخالفات البيئية, اضافة اىل قسم 
املنفلقة(,  غري  القنابر  )معاجلة 
اضافة اىل شعبة العمليات وحدة 
تقوم  املركزية  السيطرة  تسمى 
واتصاالت  النداءات  باستقبال 
ح��دوث  حالة  ويف  امل��واط��ن��ني, 
ان��ق��اذ ختص  او ح��ال��ة  ح���ادث 

جهود جبارة واستعدادات كبيرة

لرجال إطفاء مديرية الدفاع المدني
 العامة في كربالء المقدسة

حيـــن تتحدث عن واجبـــات الدفاع المدني تتبادر الى ذهنـــك مجموعة من االجراءات 
الوقائية الكفيلة بحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة لذا تعتبر مهمة انسانية 
بمشـــاركة الجميع، لذلك ُسن قانون الدفاع المدني لسنة 1941م، فكان لمدينة كربالء 
المقدســـة دور مهم في تكوين) 9(  مراكز اضافة الى مفارز ثابتة تابعة بشكل مباشر 

الى مديرية الدفاع المدني احدى تشكيالت وزارة الداخلية لمدينة كربالء المقدسة.
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النداء  استالم  املدين عند  الدفاع 
يتم تعميمه عىل الرقعة اجلغرافية 
واملركز املختص يستلم االجراء 

ويذهب اىل موقع احلالة.
ان عمل  ال��ع��رداوي:  واوض��ح 
ال��دف��اع امل���دين االس����ايس هو 
خالل  من  واإلن��ق��اذ..  االطفاء 
نحتاجها  التي  املعدات  توفري 
من سيارات االطفاء والرافعات 
ان  اىل  مشريا  اإلن��ق��اذ  لغرض 
يبذلون  امل��دين  ال��دف��اع  رج��ال 
العمل  يف  ج��ه��وده��م  اق���ى 
بعض  احلاصل يف  النقص  وسد 
بجهودهم  وجدت  ان  املعدات 
اغلب  ان  ,م��ن��وه��ا  الشخصية 
ح���االت احل��ري��ق ال��ت��ي حتصل 
من  عليها  مسيطر  املحافظة  يف 
خ����الل س��ج��الت احل����وادث 
اليومية التي نثبت و نسجل فيها 
ووقت  احل��ادث  استالم  وق��ت 
اخلروج ووقت الوصول ووقت 
ان  ,مفيدا  العودة  ووقت  االمخاد 
عملية  يف  تستخدم  التي  امل��واد 
االطفاء تعتمد عىل نوع احلرائق 
ان��واع  ع��دة  اىل  تصنف  ال��ت��ي 
السائلة,  )الصلبة,  امل��واد  حرائق 
الغازية, الكهربائية( فكل نوع له 
فعند وصول   .. طريقة مكافحة 
منطقة  اىل  امل��دين  ال��دف��اع  فرقة 
الفرقة  مسؤول  يقوم  احل��ادث 
للمنطقة  ال��ري��ع  بالكشف 
عن  ويبحث  احل��ادث  نوع  عن 
امل��وج��ودي��ن حتى  االش��خ��اص 
نوع  وحتديد  االنقاذ  عملية  تتم 
عملية  لتتم  وتشخيصه  احلادث 
صلبة  موادا  كانت  فإذا  املعاجلة 
استخدام  يتم  وغريه  كاخلشب 
حريق  هناك  كان  اذا  اما   ، املاء 
كالنفط  س��ائ��ل��ة  م���ادة  بسبب 
مادة  استخدام  يتم  ومشتقاته 
امل��اء  م��ع  ال��ت��ي ختلط  )ال��ف��وم( 
املادة  هبا  وتكافح  معينة  بنسب 
للغاز  بالنسبة  ام��ا  ال��س��ائ��ل��ة، 
احلريق,  إلطفاء  امل��اء  يستخدم 

الكهربائية  امل���واد  ح��رائ��ق  ام��ا 
اتصال  هناك  فيكون  والكهرباء 
التيار  لقطع  الكهرباء  دائرة  مع 
الكهربائي عن املنطقة التي فيها 
احلادث وبالتايل يمكن استخدام 
احل��ري��ق يف هذه  امل���اء إلط��ف��اء 
هي  )الفوم(  ملادة  بالنسبة  احلالة, 
تستورد  كياموية  مادة  عن  عبارة 
شكل  عىل  وتكون  اخل��ارج  من 

عبوات.
املديرية  ان  القول  يف  مستدركا 
الصعوبات  بعض  م��ن  ت��ع��اين 
)البستنه(  مناطق  يف  خصوصًا 
ضيقة  فيها  االف��رع  تكون  التي 
دخ��ول  صعوبة  اىل  ي���ؤدي  مم��ا 
اىل  فنضطر  االط��ف��اء  س��ي��ارات 
ونمدها  اهل����وزات  اس��ت��خ��دام 
احل��ري��ق,  منطقة  اىل  للوصول 
سيارات  استخدام  اىل  اضافة 
اطفاء صغرية يف بعض احلاالت 
معاجلة  يف  التأخري  لنا  تسبب  مما 
واطفاء احلرائق, وبالنسبة لعملنا 
مسألة الوقت مهمة جدًا بعملية 
وبعدها  اوال  االرواح  ان��ق��اذ 
رجال  ان  مضيفا  املعدات,  انقاذ 
مشكلة  م��ن  يعانون  االط��ف��اء 
التوجه  عند  ال��ط��رق  ازدح���ام 
بعض  ويف  احل��االت  مواقع  اىل 
التعاون  عدم  نشاهد  االحيان 
باملساعدة  املواطنني  قبل  م��ن 
سيارات  مل��رور  املجال  وفسح 
املواطنني  ندعو  امل��دين,  الدفاع 
فرق  مع  التعاون  اىل  ال��ك��رام  
انقاذ الدفاع املدين وذلك بفسح 
عند  العجالت  ام��ام  الطريق 
للعجالت  االنذار  سامع صفارة 

املتوجهة اىل مناطق احلادث.
املدين  الدفاع  عمل  خيص  وفيام 
املليونية  ال���زي���ارات  خ���الل 
بالنسبة  قائال:  العرداوي  اجاب 
فيكون  املليونية  ل��ل��زي��ارات 
خالل  من  مضاعفا  فيها  عملنا 
االسناد الذي يأيت لنا من خارج 
عجالتنا  وت��وزي��ع  امل��ح��اف��ظ��ة 

والعجالت االضافية عىل انحاء 
لسهولة  وذل��ك  كربالء  مدينة 
احل��ادث  مناطق  اىل  ال��وص��ول 
يكون  والتحرك  قصوى  برعة 
ضمن مناطق حمددة حيث ننرش 
حوايل 20 فرقة عىل مركز املدينة 

والطرق املؤدية هلا.
لفته(  صبيح  ق��ال)ع��يل  ف��ي��ام 
مديرية  يف  ال��ت��دري��ب  مفوض 

للمحافظة:ان  امل��دين  ال��دف��اع 
العمل تتضمن اإلطفاء-  طبيعة 
وبالنسبة  املعاجلة(،  اإلن��ق��اذ- 
بإمخاد  معروف  االطفاء  لعمل 
احلرائق بكافة اشكاهلا ومسبباهتا 
احلرائق  عن  التبليغ  يتم  حيث 
باالتصال عىل الرقم 115 وهو 
االستجابة  وتكون  جم��اين  رق��م 
الشخص  ق��ب��ل  م��ن  م��ب��ارشة 
حيث  االت��ص��ال,  ع��ىل  املسئول 
الدفاع  هيكلية  ضمن  يوجد 
 - الفنية  ال��ش��ؤون  قسم  امل��دين 
يديرها  وال��ت��ي  املعاجلة  شعبة 
ناس اكفاء تعالج القنابل املنفلقة 
شء  كل  ورف��ع  املنفلقة  وغ��ري 
االرض  سطح  ع��ن  ب��ه  مشتبه 
الكامل,  بالشكل  احلالة  ومعاجلة 
هناك ايضا قسم شؤون التدريب 
الوزارة  منهاج  حيث من خالل 
ما  دورات  يتضمن  عام  كل  يف 
السنة،  خالل  دورة   46 يقارب 
بشكل  تقيم  املديرية  ان  ،مضيفا 
جيع  تشمل  دورات  مستمر 
اسبوعني  ملدة  املجتمع  رشائ��ح 
دوائ��ر  كافة  اىل  كتاب  بإرسال 

الرقعة  ضمن  املوجودة   الدولة 
ك��رب��الء  ملحافظة  اجل��غ��راف��ي��ة 
الدورة  صيغة  الكتاب  يتضمن 
لغرض  منها  واهل��دف  ومدهتا 
نرش الوعي الثقايف ضمن رشائح 
الدفاع  اع��امل  جمال  يف  املجتمع 
املدين وتقام تلك الدورات عىل 
التدريب  يكون  املديرية  قاعة 
وهناك  خمتصني  ارشاف  حت��ت 
وهي  اجلدد  للمنتسبني  دورات 
دورة دفاع مدين اساسية ملدة 45 

يوما.
فيام قال املقدم املهندس

ضابط  ه��اش��م(  ش��ي��اع  )اجم���د 

بغداد:  باب  مدين  الدفاع  مركز 
الرقعة  ضمن  يقع  امل��رك��ز  ان 
التي  املدينة  ملركز  اجلغرافية 
تتميز باألبنية والفنادق واملناطق 
بمكافحة  ويمتاز  ال��زراع��ي��ة، 
حرائق األبنية العالية والعامرات 
تقارب  ف��ن��ادق  وج��ود  بسبب 
،ك��ذل��ك  ف��ن��دق   )  600 ال����) 
عن  السالمة  بإجراءات  خيتص 
وندوات  كشوفات  محلة  طريق 
واسعة  وحم��ارضات  وممارسات 

اىل طلبة املدارس.
احلرائق يف  إطفاء  ان  »موضحا« 
املديرية  جتهيز  يتم  العامة  االبنية 
من قبل وزارة الداخلية ومديرية 
وبالتنسيق  العامة  املدين  الدفاع 
م��دين حمافظة  دف���اع  م��دي��ر  م��ع 
سلم  )سنوكر(  بأجهزة  كربالء 
تشارك بإطفاء احلرائق يف االبنية 
كبري  دور  هل��ا  وي��ك��ون  العالية 
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اليدوية  السالمل  اىل  باإلضافة 
وقوة  فيها,  املوجودة  االعتيادية 
ب��ارا يف  اىل 16  امل��اء يصل  دف��ع 
)بوال  عجلة  وهناك  العجالت 
رايز( خمتصة بالدخول يف االزقة 
ق��درة  وهل��ا  الضيقة  واالح��ي��اء 

جيدة يف اطفاء احلرائق.
»مبينا« يضم املركز كوادر جيدة 
احلديثة  واالل��ي��ات  االف��راد  من 
 68 ه��ن��اك  أي  العجالت  م��ن 
ضباط   4 اىل  باإلضافة  منتسبا 
املركز  ويمتلك  عالية  بكفاءة 
ثالثةعجالت اطفاء اختصاصية 
خاصة  )ب���والراي���ز(  وع��ج��ل��ة 
بدخول االماكن الضيقة وعجلة 
)سنوكر( وعجلة اسعاف إلنقاذ 
موقع  يف  املصابني  االشخاص 
احلادث اضافة اىل عجلة سنوكر 
وتم  العالية,  باألبنية  خ��اص��ة 
كربالء  حمافظة  قبل  من  التجهيز 

املقدسة.
ع��دة  ه��ن��اك  ان  اىل  »م���ش���ريا« 
منها  عملنا  ت��راف��ق  صعوبات 
ازدح������ام ال���ط���رق امل���روري���ة 
خصوصا يف اوقات بدء  وانتهاء 
تأخري  الدوام وهبذا يكون هناك 
بعض اليء يف وصول عجالت 
احل���ادث  م��وق��ع  اىل  االط���ف���اء 
االس���الك  م��د  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
املولدات  من  املتدلية  الكهربائية 
ذلك  ورغ��م  العشوائي  والبناء 
التغلب  االمكان  ق��در  نحاول 
عىل تلك الصعوبات من خالل 

عجلة )البوالرايز( التي بإمكاهنا 
الضيقة  االماكن  اىل  الوصول 
عجلة  ب��ك��ف��اءة  ل��ي��س  ول��ك��ن 
ذلك  يف  بام  االعتيادية  االطفاء 
االمانتني  من  الكبري  التعاون 
املقدستني  للعتبتني  العامتني 
بالوصول  والعباسية  احلسينية 
احلادث  مكان  اىل  ممكنة  برعة 
م��ن خ��الل االت��ص��ال امل��ب��ارشة 
ومن  احل��ادث,  خالل  واملستمرة 
ه��ن��ا ن��ن��ص��ح ج��ي��ع امل��واط��ن��ني 
حريق  مطفأة  وج��ود  ب��ضورة 
داخل  منازهلم او سياراهتم ألهنا 

مهمة جدا.
وكانت الوقفة االخرية مع املقدم 
خليل(ضابط  اسامعيل  )سعد 
كربالء  يف  الطوارئ  رتل  مركز 

الطوارئ  رت��ل  مركز  ف��ق��ال:ان 
يعترب من املراكز املهمة ومتعددة 
يرتكز  النه  املحافظة  يف  العمل 
العمل  مواقع  من  كبري  عدد  يف 
وعمل  االط��ف��اء  عمل  ومنها 
يشمل)االنقاذ  ال��ذي  االن��ق��اذ 

الثقيل(وهو  واإلنقاذ  اخلفيف 
املحافظة  يف  ال��وح��ي��د  امل��رك��ز 
ال����ذي حي��ت��وي ع��ىل االل��ي��ات 
عملية  يف  تستخدم  التي  الثقيلة 
اهنيارات  مثل  الثقيل  االن��ق��اذ 
والفيضانات  السكنية  ال��دور 
االنقاذ  اهلل,  سمح  ال  والكوارث 
االشخاص  انقاذ  يمثل  اخلفيف 
امل��ح��ص��وري��ن داخ���ل احل��ري��ق 
واملتمثل بعمل االطفاء ويتم من 
خالل معدات منها حبال االنقاذ 
وبالنسبة  ال��س��ح��ب,  وح��ب��ال 
احلرائق  داخل  الشخص  إلنقاذ 
الدفاع  معدات  خالل  من  يتم 
بطانية  ومنها  الكاملة  امل��دين 
خفيف  تنفس  وج��ه��از  ان��ق��اذ 
طريق  عن  للشخص  يستخدم 
جهاز  ع��ن  وخيتلف  اخ��راج��ه 
قبل  م��ن  حيمل  ال��ذي  التنفس 
ضمن  من  الن  االط��ف��اء  رج��ل 
عملنا هناك عجلة اسعاف ويتم 
الصوت  خالل  من  عليه  العثور 
بطانية  وهناك  العينية,  واملشاهدة 
احلريق  ضد  تكون  )ازب��س��ت( 
ح��رارة  درج��ات  تتحمل  وه��ي 
وتأثره  بالنار  متاسه  ومتنع  عالة 
فيها, وبالنسبة للنقاذ الثقيل فانه 
منها  اليات  عدة  طريق  عن  يتم 
الشفل والدتانو واحلفارة اضافة 
ابعادها  رفع  وس��ادة  وج��ود  اىل 

50 يف 60 سم بإمكاهنا رفع 25 
يف  وعملها  ضغطها  ويكون  طنا 
اهلواء عىل االلية وجهاز التنفس، 
ضمن  م��ن  ذل���ك  اىل  اض��اف��ة 
املعاجلة  ه��و  امل��رك��ز  م��الك��ات 
بمعاجلة  متخصص  كادر  ولدينا 
واملتساقطة  املنفلقة  غري  القنابل 
وك��ذل��ك االس��ل��ح��ة احل��رب��ي��ة 
عىل  حيتوي  ومركزنا  املطمورة, 
ودائام  االن��واع  متعددة  الية   18
املراكز  جلميع  االسناد  يقدم  ما 
يمكن  وكذلك  املحافظة  داخل 
االستعانة به اسناد للمحافظات 
االخ���رى وخ��اص��ة خ��الل اي��ام 
كل  ويف  املليونية,  ال���زي���ارات 
حمافظة هناك مركز رتل طوارئ 
االليات  متعدد  يكون  واح��د 

واملالكات واالختصاصات.
رت��ل  م��رك��ز  ان  ح��دي��ث��ه  خمتتام 
املراكز  ع��ن  خيتلف  ال��ط��وارئ 
االخ�����رى م���ن خ���الل ت��ع��داد 
حيث  فيه  املتواجدة  املالكات 
 86 من  متكونا  مالكا  يمتلك 
منتسبا موزعا عىل شفتني وبنظام 
الوجبتني ويمكن االستعانة هبم 
لتقديم فرق االطفاء واإلنقاذ او 
الثقيلة عىل مدار  تقديم االليات 

الساعة. 

20



الصندوق  يف  امل��وض��وع  امل���ال 
املرجع  ب��إذن  مقبوضة  صدقة 
ال��دي��ن��ي األع����ىل ال��س��ي��د عيل 

احلسيني السيستاين دام ظله
ل��ت��وض��ي��ح م��وض��وع ال��ص��دق��ة 
الذي  امل��ال  ان  نقول:  املقبوضة 
يكون صدقة إنام يكون كذلك إذا 
ذلك  قبل  ومتلك�ه  الفق�ري  قبضه 
وضع  فإذا  صدقة  املال  كون  ال  
شخ�ص مااًل معينًا يف جيب�ه مثاًل 
ع�زله  أو  ما  لفقي�ر  إعطاءه  ناوي�ًا 
يتحقق  ف��ال  معني  ص��ن��دوق  يف 
بعد  يتحقق  وإنام  الصدقة  عنوان 
املرجع  ولكن  له  الفقري  تسلم 
الدين�ي األعىل سامح�ة السيد عيل 
ظله(  )مد  السيستاين  احلسيني 
صندوق  يف  املوضوع  املال  اعترب 
العني  ملؤسسة  التابع  الصدقات 
عن  قبضًا  االجتامعية  للرعاية 
طريقة  ح���دد  ه��و  أي  ال��ف��ق��ري 
املتصدق  للامل  الفقري  استالم 
املبارش  استالمه  إىل  مضافًا   - به 
الوضع  خالل  من  يكون  بان   -
لواليته  وذل���ك  ال��ص��ن��دوق  يف 
فلذا  الفقراء  األيتام  عىل  العامة 
بمجرد  الصدقة  عنوان  يتحقق 
جعله يف الصندوق قبل أن يصل 
املؤسسة  حترت  وقد  الفقري.   إىل 
املوضوع  امل��ال  إيصال  يف  الدقة 

الفقراء  األيتام  إىل  الصناديق  يف 
وذل����ك م��ن خ���الل ال��وس��ائ��ل 

الكفيلة بذلك وكالتايل:
1- تسليم الصندوق إىل املؤمنني 
احلصول  يمكن   : املتصدقني 
امل�ؤس�س�ة  م�ق�ر  م�ن  علي�ه 
ع�ن  أو  م�ب�اش�رة  للرئي�س 
مندوبيها  أو  فروعها  ط��ري�ق 
واس��م  امل�س�ت�ل��م  اس��م  ويثبت 
عىل  التسلي�م  وتاريخ  الواسطة 

ظهر الصندوق .
بعد   : ال��ص��ن��دوق  ام��ت��الء   -2
أربعة  مرور  أو  الصندوق  امتالء 
أشهر عل�ى تسلي�م�ه للم�ؤمن�ي�ن 
منه�م  الص�ندوق  اس�ت�الم  ي�ت�م 
احد  أو  الرئيس  املقر  طريق  ع�ن 

فروعها أو مندوبيها .
عند   : ال��ص��ن��دوق  3-اس��ت��الم 
رقم  يسجل  الصن�دوق  استالم 
املتصدق  واس���م   ال��ص��ن�����دوق 
صاحب الصندوق والواسطة يف 
اىل  ويرسل  أويل،  استالم  وصل 

قسم صناديق الصدقات.
الصدقات  فتح صناديق  4-جلنة 
:  ضمن قسم صناديق الصدقات 
ث�الث  ت�ق�ل ع�ن  توجد جلن�ة ال 
موظفني مهمتها تدقق املعلومات 
ال��ص��ن�����دوق  ع�����ىل  امل�كت�وبة 
اس�ت�الم  وص�ل  م�ع  وم�طابق�تها 

وم�ن  ف�تح�ه  ق�ب�ل  الصن�دوق 
ب�ف�ت�ح  الل�ج�ن�ة  ت�ق�وم  ث�م 
امل��بل�غ  الح�ت�س�اب  الص�ندوق 
الفئات  وح�س�ب  ف�ي�ه  امل�وج�ود 

املدونة يف املحض .
قبل  م��ن  امل��ح��ض  ت��دق��ي��ق   -5
: يقوم رئيس جلنة  اللجنة  رئيس 
بتدقيق  الصدقات  صناديق  فتح 
الكيل  املبلغ  وجم��م��وع  املحض 
هناك  ك��ان��ت  وإذا  فيه  امل���دون 
إىل  فرتسل  عراقية  غ��ري  عملة 
جلنة الترصيف لتثبيت ما يعادهلا 
نفس  يف  العراقي  الدينار  م��ن 
املحض ويرسل إىل مسؤول قسم 

صناديق الصدقات .
صناديق  ق��س��م  م��س��ؤول   -6
ي��دق��ق م��س��ؤول   : ال��ص��دق��ات 
وصال  حيرر  ثم  املحض  القسم 
)وصل  الكيل  املبلغ  بقيمة  أوليا 
مسؤول  إىل  ويرسلهام  إي���راد(  

قسم الشؤون املالية .
يدقق   : املالية  الشؤون  قسم   -7
من  أو  املالية  الشؤون  مسؤول 
الوصل  مع  املحض  عنه  ينوب 
رئيس  إىل  وي��رس��ل��ه��ام  األويل 

املؤسسة للمصادقة عليها.
يصادق   : املؤسسة  رئيس   -8

املحض  ع��ىل  امل��ؤس��س��ة  رئ��ي��س 
ويرسلهام  األويل  وال���وص���ل 
ليعتمدا        اإلي����رادات  شعبة  إىل 

ضمن إيرادات الشهر املعني .
تستلم   : اإلي���رادات  شعبة   -9
إدراج  وي��ت��م  األويل  ال��وص��ل 
ق�اعدة  ف�ي  اإلجايل  املبلغ  قيمة 
بحس�ابات  اخل�اص�ة  الب�يانات 
املؤس�س�ة  العتامدها ريعا للشهر 

املعني .
الصدقات  صناديق  قسم   -10
صناديق  قسم  مسؤول  يقوم   :
وص�ل  بت�حري�ر  ال��ص��دق��ات 
املوض�وع  املب�لغ  بق�يمة  ن�هائي 
ع�ىل  مع�تمدا  صن�دوق  ك�ل  يف 
وترسل  عليه  املصادق  املح�ض 
املؤسسة  رئيس  إىل  الوصوالت 

للمصادقة عليها .
يقوم   : املؤسسة   رئيس   -11
عىل  باملصادقة  املؤسسة  رئيس 
اىل  وتعاد  النهائية  الوصوالت 

قسم صناديق الصدقات .
12- قسم صناديق الصدقات : 
تظرف الوصوالت النهائية وهتيأ 
لتوزيعها عىل أصحاب الصناديق 
مبارشة  املؤسسة  مقر  طريق  عن 

او فروعها او مندوبيها .

مؤسسة العين تضمن لك قبول واجر الصدقة 
حالما تودُعها في صناديقها 

صناديـــق الصدقات: صناديق قامت بتصنيعها المؤسســـة وتوزعها على من 
يرغـــب بذلك لغرض جمع أمـــوال تصرف  على اليتامى المســـجلين لديها 
والتي تســـاهم في كفالة أعداد أكبر من اليتامى الموثقين لديها، من أجل 
رفع العوز و الحرمان الذي يعيشـــُه اليتامى في هذه الظروف الصعبة بعد 

أن فقدوا من يعيلهم.
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ظالماُت الزهراء )سالم اهلل عليها(
خضير البياتي 

امل�������س���م���ار خ������ر  َع��������ن  ت���������س����اأ  اإن  ������ْل  �������سَ
ت����ك����ال����ب����وا ي���������وم  ال�������ق�������وم  ان  اأن������ب������ئ������ك 
غ���ي���ل���ة ال������ن������ب������وة  دار  ع�����ل�����ى  ه�����ج�����م�����وا 
وامل�����رت�����������س�����ى حت������ت ال����و�����س����ي����ة ����س���ي���ُف���ُه
ك������رام������ةٍ   ذاُت  وال�������������دار  اح�������رق�������وا  ه������م 
ب���و����س���ط���ه���ا ال�����ن�����ب�����ي  ك���������ان  وان  ق�������ال�������وا 
حم����م����ٌد ي�������ك�������ون  اإذ  ل�������ق�������ومٍ   ت�������ب�������ًا 
ي�������ا �����س����ائ����ل����ي ع�������ن م�������ن�������زٍل م�������ن زاره���������ا
وال���������ي���������وم ق�����ن�����ف�����ذ زاره����������������ا م�����ت�����ج�����رًا 
ف����ت����ل����وذ خ�����ل�����َف ال������ب������اب رع������ي������ًا خ����دره����ا
وت���������س����اب����ك����ت وال��������ب��������اب م����ن����ه����ا ا�����س����ل����ٌع
وه������������وت خم���������س����ب����ة وا�������س������ق������ط حم�������س���ٌن
ن�����������ادت ف�����اق�����رح�����ت ال������ق������ل������وَب ب���ق���ول���ه���ا
واق�����ت�����ي�����د ل������ي������ٌث م�������ن ع�����ري�����ن�����ه ط����ائ����ع����ًا
����س���ي���ُف���ه اجل�����اه�����ل�����ي�����ة  ي�����ع�����ي�����َد  ان  اأو 
ف����ت����خ����ي����ل����وا ه����������ذي امل���������ه���������ازل ع���ي���ن���ه���ا

وغ���������دا اأن���������ن ال�������س���ج���و اأف���������س����ل م����وؤن���������سٍ

ت����ب����ك����ي ع�����ل�����ى ف�����ق�����د ال�����ن�����ب�����ي وت��������������ارة ً
حت����ن����و ع����ل����ى ح���������س����ٍن واخ������������رى ت��ن��ح��ن��ي
وغ������������دت ت������ع������ُد ا�������س������اب������ع������ًا ل���رح���ي���ل���ه���ا
وو��������س�������ي�������ة ت�����ف�����������س�����ي ب������ه������ا حل���ل���ي���ل���ه���ا
واح��������������ذر جم���������يء امل��������ارق��������ن ج����ن����ازت����ي
واع�����������ف ت�����������راب ال������ق������ر ت�����ل�����ك و����س���ي���ت���ي
ب���ن���ع�������س���ه���ا وج�����������يء  ُح�����م�����ل�����ت  اذا  ح�����ت�����ى 
�����س����ل����م����اُن م������ن ج�����ن�����ٍب وم��������ن ج�����ن�����ٍب اب����و
����س���ال���ك ب���ق���ل���ة ِ  ي�����وح�����������سُ  ال  وال���������������درُب 
ه�������������ذا ن����������ذي����������ُر م����������ن ك�������ث�������ري ط�����ال�����ه�����ا
اإن االأك����������������وان  �����س����ي����د  ف����ي����ه����ا  ق��������ال  ك������م 
ل��ه��ا ك����������فٍء  م������ن  االأك���������������وان  ك��������ان يف  م������ا 
م���ا����س���ق���ًا وي���غ�������س���ب  ر�����س����ي����ت  اذا  ي����ر�����س����ى 
ف�����راره�����م ال����وط����ي���������سُ  ������س�����دَّ  ان  ال������ع������رُب 
����س���اءل���ت���ن���ي ان  ال��������زه��������راء  ه������ي  ه��������ذي 
ب�������س���ح���ب���ةٍ   ف��������اَز  ال����ك����ه����ف  ك����ل����ُب  ك�������ان  اإن 

ال����������دار يف  ج����������رت  ظ��������ام��������ات  ع��������ن  او 
م��������ا ع�������������اَد ف����ع����ل����ه����م م��������ن االأ�����������س����������رار
خ�����م�����اِر دون  ال���������زه���������راء  وال����ب���������س����ع����ة 
ج���������داِر �������س������دع  ذاك  ي�������ج�������ّرد  ان  او 
ال����ن����ار يف  ال  ال������ن������م������رود  يف  وال������ع������ي������ُب 
خ������������ٌر م�����������س�����ى ك�����ب�����ق�����ي�����ة االأخ���������ب���������ار
خ���������س����م����ًا ل����ه����م خ���������س����م����ًا ب����ت����ل����ك ال��������دار
وح�������������ُي االإل����������������ه وم�������ر��������س�������ُل اجل������ب������ار
ي�����ع�����ل�����و ب�������������س������وط ب�����������س�����ع�����ة امل�����خ�����ت�����ار
اأ�����س����ت����ار م������ن  ال������ب������اب  غ��������رُي  ل����ي���������س  اإذ 
وان���������ع���������اَب �������س������در ال�����ط�����ه�����ِر ب���امل�������س���م���ار
اأوزار ع������ل������ى  وزرًا  ف�����ت�����ح�����م�����ل�����وا 
ب��������������ازار ف���������������س�������ة   احل������ق������ي������ن������ي  ان 
غ����م����ار خل������و�������س  ال  ل�����������س�����دعٍ   رت��������ق��������ًا 
ب��������االأن��������وار ال�����ظ�����ل�����م�����اُت  ت���������س����ت����وي  او 
ب�������س���غ���ار حم���������س����ن����ًا  ت�������������س������اوي  اأن  يف 
م����������ا غ�����������ادرت�����������ه ب�����ل�����ي�����ل�����ه�����ا ون��������ه��������اِر
م�������ا خ�������ّل�������َف امل�����������س�����م�����اُر م�������ن اأ��������س�������رار
ت�����ب�����ك�����ي ح���������س����ي����ن����ًا ث�������������ايَن االأق��������م��������ار
ورح������ي������ل������ه������ا ك������ال������ق������و�������س ب����������االأوت����������ار
ب�����االأ������س�����ح�����ار ال��������دف��������ن  خ����������لِّ  م��������ت  ان 
واع���������������ِف ت���������������راَب ال�������ق�������ر م��������ن اث����������اِر
واج�������ع�������ل ب���������ذي ��������س�������رًا م�������ن االإ���������س��������رار
ك�������������ان امل�������������س������ي������ع ث�������ل�������ة االأخ����������ي����������ار
ع�������م�������اِر ع�������ل�������ى  ج���������ن���������ٍب  وذا  ذٍر 
ال��������������زوار وج�������ه�������ة  ح�������ق�������ًا  ك������������ان  ان 
االأزرار م��������ن  ي�����خ�����ل�����و  ال  وال���������ث���������وب 
غ���������س����ب����ت ف�������������ذاك مب����غ���������س����ب اجل�����ب�����ار
ال������ف������ق������ار ��������س�������اح�������ب  ع������ل������ي������ا  اإال 
ف���������ق���������اره ك�����ال�����������س�����ي�����ل واالإع�����������������س��������ار
ال���������ك���������رار م����������ن  ع�����������������اٌر  وال  ع�����������������اٌر 
ت���������س����م����و ع�����ل�����ى االإي����������ث����������ار ب������االإي������ث������ار
�����س����ار ك�������ل�������ٌب  ال�����������زه�����������راء  اىل  اإين 

ُيناديني!!
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الليل..  ه��دوء  يف  و�سادتي  اأتو�سد  اأن  يل  كيَف 
واأن��ا  ا�ستقرار  حلظات  الراحة،واأعي�س  واأ�سكن 
�ساعة وكل حلظة..  يوم وكل  يناديني كل  ا�سمعه 
يناديني بدموع اليتامى.. يناديني بجرح الثكلى.. 
اأمدها  بلوعة  يناديني  ال�سباب..  بفقد  يناديني 
مئات ال�سنن، حتى يف �ساتي وحيث دعائي اأ�سمع 
وب��روح  ال��وط��ن،  بحرمة  يناديني  و���س��ار  ن���داءه، 
العقيدة، وبا�سم االإن�سانية اجلريحة التي حتت�سر 
ي�سمعها  ال  ب�سرخة  ويناديني  امل��وت،  عتبة  على 
ذات��ي..  يف  �سداها  يعلو  ..�سرخة  حي  قلب  اإال 
من  اأال   ( �سرخة  ف��وؤادي.  وتعت�سر  كياين،  متزق 
نا�سر............ (، نعم انا ا�سمع احل�سن ينادي 
حامي  اأين  احلرمات؟  عن  الذائد  اأين  املعن؟  اأين 
العتبات ؟ حتى �سمعت نداءه ب�سوت نداء اجلهاد.. 
يل  اأ���س��ه��دوا   ... ال��ن��داء  لبيُت  اإين  يل  فاأ�سهدوا 

بروحي التي نذرتها قربانا للن�سر .
فانا جندي يف احل�سد املقد�س، حملتني الغرية اىل 
الأهبها  راحتي  على  روحي  ..فحملت  اجلهاد  ار�س 
فداء لوطني.. فاأنا من ارتويت من مائه، وحفظت 
الرجولة  اأن  العبا�س  علمني  من  انا  وزاده..  ملحه 
عزم وعطاء،اأنا خادم احل�سن اجلريح على م�سيبة 

عا�سوراء، انا الفجيع على �سبي احلوراء.
اأنا  للحق..  الطالب  اأن��ا  الظلم..  على  الثائر  اأن��ا   
اأديت �ساة ليلة الوح�سة  ال�سهادة..اأنا من  عا�سق 
اأنا  البهاء..  لطلة  املنتظر  اأنا  ال�سهيد..  اأخي  على 
ال�سغرية علم  باأناملهم  من تركت �سغاري ير�سمون 
اأه��ل��ي واأح��ب��اب��ي الأرك��ب  ال��ع��راق الكبري، وودع���ت 
اخلطر يف رحلة البطولة التي ال تعرف احلذر، اأنا 
من �سيمطر املوت على العدو مطرا.. اأنا ابن العراق 
الذي �ساأخط بدمي ودماء رفاقي ق�سائد الظفر.. 

اأنا من �سي�سجلني التاريخ �سهيدا يف طف العراق .

ُيناديني!!
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ف����������ي����������ه ن�����������ف�����������و������������سٌ ع������ب������ق������ري������ه

امل��������ن��������ّي��������ه  .. ي�����������ه�����������اب�����������ون  ال 

ف����������ه����������م ع����������ل����������ى ن����������ه����������ج ��������س�������وي�������ه

ع���������ل���������ى ُرب�������������������ان�������������������ا.. ب�������رب�������ري�������ه

واأن���������������ه���������������م ا��������������س�������������ُل ال�����������ردي�����������ه

دن��������ّي��������ه ب���������اث���������م���������انٍ   وج��������ه��������ه��������م 

ي���������ا ب���������وؤ����������س اأن������ف�������������س������ه������م خ���������س����ّي����ه

ول���������ن���������ا ب�����������ه ِن�����������ع�����������َم االأ����������س���������ّي���������ه

االب�������ّي�������ه ال�����ن�����ف�����������س  ذي  واخ����������ي����������ُه 

����������س���������وّي���������ه ن�������������������غ�������������������دو..  اإذ 

م��������������ن داع���������������������������������سَ ال�������ه�������م�������ج�������ّي�������ه

����������س���������رب���������ًا ب�������������اأي�������������ٍد ح��������ي��������درّي��������ه

اإن�����������������������ا ف��������������داه��������������ا م�������رج�������ع�������ّي�������ه

ُه��������������ُب��������������وا ه��������ل��������م��������وا م�����ل�����ح�����م�����ّي�����ه

وُرب��������������������������������اُه ت�������ب�������ق�������ى ي������ع������رب������ّي������ه

ك���������������ي ت������������ك������������ون ل����������ه����������م ه����������وّي����������ه

ح���������������س�������ٌد م�����������ن ال�������ه�������م�������م ال������ق������وي������ه

������ي������ٌد ف�������ي�������ه م�����������ن االأب��������������ط��������������ال �������سِ

ال�������ُب�������غ�������اة ردع  ع�������ل�������ى  ع�����������زم�����������وا 

ي��������ك��������وَن اأاّل  اق�����������������س��������م��������وا  ق�����������د 

ال�����������������������������رداءُة اال  ف�������ي�������ه�������م  م�������������ا 

ُج�����������������������������������رذان ب���������������اع���������������وا م���������������اَء

ح������ال������ه������م يف  ����������ه����������م  ب����������وؤ�����������سَ ي�������������ا 

اإّن���������������������������ا ع���������������������������راُق ح�����������س�����ي�����ن�����ن�����ا

اإن�����������������������ا ع�����������������������راق اخل�����������ال�����������َدي�����������ن

م�����������ن�����������ه�����������م.. ف������������م������������دُّ ال������������ع������������زَم

م���������������ن ان������������ف�������������������������سٍ م����������ذم����������وم����������ٍة

������������س�����������رب�����������ًا ع���������ل���������ى ه�������ام�������ات�������ه�������م

ح��������ت��������ى ي��������������������روا م������������ن َح��������زِم��������ن��������ا

ال���������������س�������ب�������اِب ك������������ل  اىل  ق������������اَل������������ت 

ُت���������������ف���������������دوَن ار��������������س�������������ًا ل�������ل�������ع�������راق

ه�����������م اه���������ُل���������ه���������ا وه���������������ي احل�����ب�����ي�����ب�����ة

إّنا عراُق الخالَديِن
سليم كريم كريمش
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ب����ح����ي����ا�����س����ه �����س����ب����ل اجل�������ن�������ان م����ق����رب����ه

ف������������زي������������ارة ب����������االأرب����������ع����������ن جم�����رب�����ه

وال��������������رزق وال������غ������ف������ران اح�����ل�����ى م�����وؤدب�����ه

ف����ال����ن����ف���������س ت�����ام�����ر ب����ال����ق����ب����ي����ح وف����دي����ت����ه

م�������ن م���������س����ل����ك ف�����ي�����ه ال����ن����ع����ي����م م���رح���ب���ه

ل����ل���������س����ب����ط ا���������س��������اع ت��������دا���������س خم����رب����ه

ب������ال������ط������ف ن������������ار ب�������اخل�������ي�������ام م����ع����ذب����ه

ط�����ل�����ق�����اء ح���������رب ب������اجل������زي������رة ����س���ح���ب���ه

خ������رق������ت م������واث������ي������ق ال������ن������ح������ور وق�����رب�����ه

وخ����������������وارج ن�����ك�����ث�����وا ال������ع������ه������ود و����س���ي���ب���ه

ول�����������س�����ب�����ي اح�������ف�������اد احل�����������س�����ن ون����ه����ب����ه

وع�������������دوا ب�������روي�������ع ال���������س����ه����ي����د و����س���ل���ب���ه

ب����خ����ي����ول����ه����م �������س������در االم��������������ام وج����ن����ب����ه

ي��������ا زائ�����������������رًا ق��������ر احل�����������س�����ن ت����رق����ب����ه

ت���ق���رب���ا ل��������اأم��������ام  ف�����ام�����������سِ  �����س����ئ����ت  ان 

اخل�����������ري وال��������ع��������رف��������ان ت�����ل�����ق�����ى وامل������ن������ى

ق������م ف����ا�����س����ل����ك ال�����������درب اب�����ت�����غ�����اء م���ث���وب���ة

ف�����ي�����ال�����ه االب��������������������اة  م����������ر  ب����������ه  درب 

ب�������االأم���������������س �����س����ل����ع ل����ل����ب����ت����ول ب����ن����اره����ا

ع������ن������ف وخ���������������وف ي���������س����ت����ق����ر ب����ك����رب����ا

ج����ي���������س ب����ج����ن����ح ال����ل����ي����ل ي����ل����ه����ب ����س���وت���ه

ن�����ح�����و احل�����������س�����ن ت�����ق�����دم�����وا و����س���ه���ام���ه���م

م�������ن ن���������س����ل �����س����ف����ي����ان واك�������ل�������ة احل�������س���ا

م�����������س�����ارك احل�����������س�����ن  ق�����ت�����ل  يف  ال�������ك�������ل 

ه�����رع�����وا ب���������س����وء ال����ف����ع����ل ي����دف����ع ب��ع�����س��ه��م

ق�����ت�����ل�����وه ط����ع����ن����ا ب������ال������رم������اح وح����ط����م����وا

عطشى الذكرى
عباس كاظم الخفاجي
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درس���ت ش��ع��ره ب��ال��ذات م��ن أج��ل تلك 
النصوص اإلبداعية التي قاهلا اإلمام 

) عليه السالم ( يف جمال األدب اإلسالمي 
 ، البيانية  امل��ظ��اه��ر  تلك   ، باحتوائها 
وأدوات  الصورة  عند  تقف  فالشاعرية 
واستعارة  وكناية  تشبيه  م��ن  التصوير 
نقل  يف  عميقة  ودراس��ة  نفسية  وح��االت 
ومرحلة  جوهّ  يف  آن��ذاك  السائدة  األج��واء 
عليه  اهلل  صىل   ( الرسول  نفس  من  قريبة 
النبوة  شجرة  من  يتغذى  قد  فهو   ،  ) وآله 
وأغصان الوالية بني أحضان والديه اإلمام 
ه بضعة  عيل )عليه السالم ( أمري البلغاء وأمهّ
النبي الزهراء البتول )عليها السالم ( سيدة 
نساء العاملني صاحبة البيان واملنزلة الرفيعة 

وهو   ، الروايات  تصفها  كام  ثة  املحدهّ فهي 
أخ اإلمام احلسن )عليه السالم  ( كريم آل 

حممد ) عليهم السالم (  .
اإلمام  تراث  تعرفنا عىل  العربية  املكتبة  إنهّ 
احلسني )عليه السالم ( من خالل مصادرها 
القديمة ومراجعها احلديثة إال أنهّ ما روي 

عن اإلمام احلسني ) عليه السالم (
القديمة  الكتب  متون  يف  مبثوث  فهو   
التارخيية وكتب السري التي تناولت أشعاره 
جاءت  إذ  متعددة  مواقف  يف  قاهلا  التي 
فليس   ، حياته  من  مناسبات  يف  أشعاره 
للحسني ديوان شعر مروي كبقية الشعراء 
اإلسالميني ، فهناك أبيات مبعثرة يف متون 
انربى  وقد   ، إليه  تنسب  القديمة  الكتب 

وحتقيق   وترتيب  جع  يف  الباحثني  بعض 
بحسب   ) السالم  عليه   ( احلسني   شعر 
الروايات التي ذكرته بمعنى أنهّ هناك عدة 
وهناك   ، وحتقيقه  ونرشه  جلمعه  حماوالت 
مفقود  منها  قسم  سابقة  حم��اوالت  ع��دة 

وقسم منها موجود وهي كاآليت :
أبو  : جعه  احلسني  اهلل  عبد  أيب  ديوان   -1
خمنف)1( لوط بن حييى بن سعيد األزدي 
املتوىف 157ه ذكره األربيل) 2 ( أبو احلسن 
ببغداد  املتوىف  الفتح  عيل بن عيسى بن أيب 
يف  الغمة  كشف   ( كتابه  يف  ه   693 ع��ام 
كثريون  وروات���ه   )  3  () األئ��م��ة  معرفة 
منهم عبد الرمحان بن نخبة اخلزاعي) 4 ( 
واملسيب بن رافع املخزومي) 5 ( ، وهذا 

دراسات 

التعريف بمصادر شعر اإلمام الحسين
يعّد شعر اإلمام الحسين بن علي )عليهما السالم( من األدب 
اإلســـالمي على الرغم من قلته كما يروى عنه ، وينســـب إليه 
من الشـــعر اإلسالمي إذ يتضمن المعاني اإلسالمية في الوعظ 
واإلرشاد والنصيحة والفخر والحماسة والوصف والتذكير باآلخرة 

والتحذير من النار ومن فتنة القبر 

مستق من بحٍث للدكتور مرتضى علي الشاوي/ مهرجان ربيع الشهادة الـ 11

a
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الديوان مفقود  .
2- شعر موالنا الشهيد أيب عبد اهلل ) عليه 
بن  أمح��د  اهلل  عبد  بخط  ورد   ،  ) السالم 
1) ت 567ه� ( ويعتمد  اخلشاب) 6 (  
عنه  نقل  وقد   ، خمنف  أيب  عىل  روايته  يف 

األربيل)  7 ( وهو مفقود أيضًا .
شعر  دي��وان   : األب���رار  نصح  دي��وان   -3
منسوب إىل اإلمام احلسني ) عليه السالم  (
اهلمداين  الصابري  أمحد  الشيخ  عليه  عثر   
يف   ) بايزيد   مكتبة   ( يف  تركيا  يف   )  8  (
يف  عنه  ونقل   ، منه  واستنسخ  اسطنبول 
كتابه ) أدب احلسني ومحاسته () 9 ( وهذا 

الديوان  مفقود أيضًا  .
4- كتاب املخمسات : وهو أيضًا  ضمن 

خمطوطات ) مكتبة بايزيد ( يف اسطنبول
الصابري  أمح��د  الشيخ  أورده   )   10  (
اهلمداين يف كتابه ) أدب احلسني ومحاسته ( 

وهذا الديوان مفقود .
أيب  بن  بن عيل  اإلم��ام احلسني  دي��وان   -5
الشيخ  أورده   :  ) السالم  )عليهام  طالب 
تصانيف  إىل  الذريعة  كتابه  يف  الطهراين 
الشيعة ، وهذا الديوان  مفقود أيضًا 11 ( .
عليه   ( احلسني  اإلم��ام  أشعار  رشح   -6
السالم ( : وهو رشح للمخمسات ، وهو 
مكتبة  يف  منه   نسخ  توجد  خمطوط  كتاب 
الرضوي ومكتبة املرعي ومكتبة املجلس 
والشيخ مؤيد بحسب ما ذكره حممد صادق 

حممد  الكربايس) 12 (   .
 ( السالم  عليه  احلسني  قصيدة  رشح    -7

خرية اهلل أيب ( : ال يعرف مؤلفه) 13 ( .
أمحد  الشيخ   : ومحاسته  احلسني  أدب    -8
الصابري اهلمداين  كتاب مطبوع ومنشور 
آليًا عىل موقع 600 كتاب و1300 مقالة 

حسيني .
9- موسوعة كلامت اإلمام احلسني تأليف 
الرشيفي  حممود   (  : وهم   : احلديث   جلنة 
 ، أمح��دي��ان   وحم��م��ود  الزينايل  وحسني   ،
وحممود املدين  ( وهو كتاب مطبوع ، وقد 

وهو   ، ه�   1415 عام  يف  طباعته  ج��اءت 
مرتب حسب املوضوعات )  14 ( .

10-   شعر اإلمام احلسني )عليه السالم ( 
يف قرص مدمج باسم ) املوسوعة الشعرية 
الثقايف  املجمع  ( ، وهو صادر عن  رقم 3 
عام  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  يف 

2001م .
 : ع��يل  ب��ن  احلسني  اإلم���ام  دي���وان   -11
جعه حممد عبد الرحيم وقامت بنرشه دار 
وهو   ، 1412ه  ع��ام  العربية  املختارات 

كتاب مطبوع .
بتحقيق  املقديس  حممود  ق��ام  وق��د   -12
ديوان اإلمام احلسني بن عيل ونرشه أيضًا  .
حممد  ص��ادق  حممد  ق��ام  وك��ذل��ك   -13
الكربايس  بتحقيق ) ديوان اإلمام احلسني 
– من الشعر املنسوب إليه – اجلزء األول ( 
من حتقيق : حممد صادق حممد ) الكربايس 
(  وتكليف املركز احلسيني للدراسات  – 

لندن – بنرشه 2001م .
وإنهّ املحققني منهم  من )) يناقش إمكانية 
نسبة الشعر إىل ساحة اإلمام احلسني ) عليه 
 ، ذلك  من  مانع  ال  أنهّ  يرى  و   ،  ) الم  السَّ
هم كانوا  بل يؤكد أنهّه و أبيه و أخيه ، بل كلهّ
 ()) خصوصية   لشعرهم  أنهّ  إال   ، شعراء 
16 ( إذ كانت هلم دراية بعلم العروض ، 
وهو علم املوازين والعروض ، وقد أشار 
ذلك  إىل   ) السالم  عليه   ( احلسن  اإلم��ام 

العلم بقوله ) 17  (:
يه م  الرمحن      بالتطهري جدهّ غالٌم كرهّ

كساه القمر القمقام     ُم من نور سنائيه
م��ُت    وق��د أرص��ن��ُت م��ن ش��ع��ري    وق��وهّ

عروضيه
  ويتوزع شعر اإلمام احلسني ) عليه السالم 
شعرية  وأغ���راض  ودالالت  معان  يف   )
من  شعره  عموم  يف  الزهد  وصفة  خمتلفة 
الرغم  وعىل   ، البارزة  الشعرية  األغراض 
من عمومية الزهد يف شعره إذ يشتمل عىل 
أغراض أخرى : الفخر ، والشعر الروحي 

 ، األخالقي  والشعر   ، الوعظي  والشعر   ،
ذلك  عن  فضاًل   ، والوصف   ، واحلكمة  
يمتاز   ) السالم  عليه   ( احلسني  شعر  أنهّ 

بخصائص فنية منها)  18 ( :
عن  بعيدة   ، سلسة  واضحة  لغته  أ-كانت 
فيها غموض وخالية من  وليس   ، التعقيد 

اخلشونة .
ب-كانت األلفاظ املختارة مالئمة للمعاين 

املعربة عنها ومتحدة هبا.
املستخدمة،  البالغية  الوجوه  ج-تعددت 
والتقديم  واجلناس  الطباق  هناك  فكان 

والتأخري واإلياز وغريها.
عن  بعيدًا  أغراضه  جيع  يف  الشعر  د-جاء 
ذا  وكلهّ   ، بميزان  شء  كلهّ  وكان  املبالغة، 

معنى بمقدار ، وكلهّ لفظ بقدر.
هو  ما  كلهّ  ذكر  عن  يكون  ما  أبعد  ه-كان 
الشعرية  األبيات  وكانت  وحشو،  زائ��د 
ودون  م��ب��ارشة  أغ��راض��ه��ا  إىل  ت��دخ��ل 

مقدمات.
كانت   (( ونظمه  كالمه  ع��ن  قيل  وق��د 
ألمره  والبالغة   ، خاضعة  لديه  الفصاحة 
فيعدهّ  نظمه  وأما   ... طائعة  سامعة  متبعة 
من الكالم جوهر عقد منظوم ومشهر برد 

مرقوم ((.
بمفرداته  السالم(  )عليه  احلسني  فشعر 
الشعري وصوره وأغراضه خري  ومعجمه 
سواء  مدونًا  منه  إلينا  وصل  ما  عىل  دليل 
أو  القديمة  الكتب  متون  يف  مدونًا  كان  
ديوان  يف  جمموعًا  أو  وهناك  هنا  منثورًا 
كتب  يف  قصائد  او  مقاطع  منه  ذكرت  او 
أنهّنا نحن  إال  قلته  الرغم من  قديمة، وعىل 
ديباجته  يف  منظومًا  كالمًا  ب��ه   فخرون 
الشعرية وموضوعاته اإلنسانية ؛ بام حيمل 
من حكمة وزهد وأخالق وإرشاد وتوعية 
من  الشعرية  الكلمة  تتضمن  م��ا  بأقل 

إحساس وأفكار.

دراسات 
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كاتٌب وكتاْب

قد يأيت أحٌد ما بعَد هذِه الكلامت 
رها ويقول  والقصص التي نسطهّ
وكذب  اف��رتاء  تقولونه  ما  انهّ 
الظل  دائرة  ع  ُيوسهّ أن  وحياول 
بعيدًا عام جرى  بالضوء  ويبعد 

عىل أهل بيت العصمة )عليهم 
الرسول  رحيل  بعَد  السالم( 
األعظم )صىل اهلل عليه وآله(.. 
هنالك  أنهّ  قوله  نريد  ما  ولكن 
بالفعل  حصلت  مريرة  أحداثا 

كان  سواء  التاريخ  لنا  وينقلها 
العالمة  منصفًا أو ظاملًا.. فيأيت 
ليسلط  السبحاين  الشيخ جعفر 
ال��ض��وء ع��رب بحث ل��ه ع��ىل ما 
حوادث  ظهرت  هناَك  حدث 
مريرة للغاية، وقد سكت قسم 
من املؤرخني عن رسدها خوفًا 

ورهبة أو تزلهّفًا وطمعًا.
يف  احلمية  أخذته  من  وهناك 
الوقائع  تلك  فسجلوا  الدين 
بنحو موجز، وهْم عىل قسمني: 
بني  دار  ما  عىل  اقترص  من  أ. 
عمر  مع  اهلاشمي  والبيت  عيل 
واحتجاجات  مناشدات  من 

وهتديدات.
قام  عام  الستار  أزاح  من  ب. 
أخذ  من  اخلطاب  بن  عمر  به 
إىل  األم��ر  انتهى  حتى  البيعة 
تاله  وما  الباب وكره  إحراق 

من حوادث.
ينقل  الكتاب  هذا  خالل  ومن 
كلامت  ال��س��ب��ح��اين  ال��ع��الم��ة 
اجلميع  ليعلم  الفريقني  ك��ال 

وش��ه��ادة  ال��ب��اب  ح��دي��ث  أنهّ 
تلك  جراء  من  املصطفى  بنت 
القالقل ليست ُأسطورة تارخيية 
ت��ارخي��ي��ة،  حقيقة  ه��ي  وإنهّ����ام 
حول  الكتاب  ي��دور  وبذلك 

حماور ثالثة:
)عليها  الزهراء  عصمة  ل:  األوهّ

الم( يف لسان النبي. السَّ
لبيت  الرفيعة  املكانة  الثاين: 
يف  ��الم(  ال��سَّ )عليها  ال��زه��راء 

القرآن والسنهّة.
التي  املريرة  احلوادث  الثالث: 
أبيها  وفاة  عقب  عليها  جرت 
ال��رس��ول األع��ظ��م )ص��ىلَّ اهللهّ 

عليه و آله(.
ث���م ي����أيت ال��ك��ات��ب وي��ذك��ر 
عىل  الرتويع  حم��اوالت  بعض 
بينهم  م��ن  امل��ؤرخ��ني  ل��س��ان 
وامل��ص��ن��ف،  شيبة  أيب  )اب���ن 
األنساب،  وكتاب  ال��ب��الذري 
والسياسة،  واإلم��ام  قتيبة  ابن 
ربهّه  عبد  ابن  وتارخيه،  الطربي 
الرب  عبد  ابن  الفريد،  والعقد 

كتاب )الحّجُة الغّراء
 على شهادِة الزهراء( 
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»ال���رحي���اين«  ت��ك��ن رح��ل��ة  مل 
كغريها  »األن���دل���س«  ل��ب��الد 
أضفت  ف��ق��د  رح��الت��ه،  م��ن 
األندلس عىل حكيه من جاهلا 
أضفت  ما  وسحرها  وهبائها 
األندلس  أضفته  الذي  النور 
عىل خميلة املؤلِّف، وأضفاه هو 
كتابه،  صفحات  عىل  بِ���َدْوِره 
خُييَّل  حتى  القارئ،  إىل  ينتقل 
بدائع  إح��دى  تقرأ  أن��َك  ل��َك 
فام  األوائ��ل،  األندلس  شعراء 
أو  مدينة  بني  ال��رحي��اين  ل  تنقَّ
ترك  ما  عىل  وقف  إال  شاطئ 
وجال  فنون  من  الفاحتون  فيه 

وحضارة. 
و»أشبيلية«،  »قرطبة«،  وبني 
الرحياين  ط��اف  و»طليطلة« 
من  السامية  غايته  ح��ام��اًل 
روح  إشاعة  وه��ي  رح��الت��ه؛ 
والتكامل  والتكافل  املحبة 
لتسمو  العرب،  األشقاء  بني 
وتصبح مصافحة حمبة ووفاء. 
أخذ  ق��د  ��ف  امل��َؤلَّ ه��ذا  وألن 
فقد  ومم��ي��ًزا،  خمتلًفا  ش��ك��اًل 
تأليفه  إثر  الرحياين عىل  حصل 
املغريب«  املعارف  »وسام  عىل 
تكرياًم  م��راك��ش،  سكان  من 
التقاط  يف  برباعته  وعرفاًنا  له 
أش��ع��ات ال��ن��ور األن��دل��يِّ 

وحياكتها.
عن املؤلف

الرحياين:  انطون  فارس  أمني 
م��ف��ك��ٌر وأدي������ٌب، وروائ����ي 
وم����ؤرخ ورح���ال���ة، ورس���ام 
عام  ول��د  لبناين،  كاريكاتري 
ال��ف��ري��ك��ة  ب��ق��ري��ة  1876م 
أكابر دعاة  اللبنانية؛ ويعدُّ من 
وعاملقة  االجتامعي  اإلصالح 
التاسع  القرن  أواخر  الفكر يف 
العرشين  القرن  وأوائ��ل  عرش 

ويلقب  ال��ع��ريب،  ال��وط��ن  يف 
بفيلسوف الفريكة.

من  العديد  يف  الرحياين  َكتَب 
كالشعر  األدب��ي��ة؛  األج��ن��اس 
وال��رواي��ة وامل��ق��ال وامل��رح 
والنقد.  وال��رح��الت  والسري 
من  ال��ع��دي��د  يف  ����ف  ألَّ ك���ام 
األخ���رى؛  املعرفية  احل��ق��ول 
كالفلسفة والتاريخ واالقتصاد 
واالج����ت����امع واجل��غ��راف��ي��ا، 

ومارس الرسم والتمثيل.

كتاب )الحّجُة الغّراء
 على شهادِة الزهراء( 

احلديد  أيب  ابن  واالستيعاب، 
ورشح هنج البالغة و السيوطي 

ومسند فاطمة(.
موضوعة  امل��ؤل��ف  ي��ذك��ر  ث��م 
)عليها  فاطمة  بيت  كشف 
املؤرخني  لسان  عىل  الم(  السَّ
وك��ت��اب  ع��ب��ي��د  )أب����و  بينهم 
والطبقات  سعد  ابن  األموال، 
الوايف  وكتاب  النظام  الكربى، 
ب��ال��وف��ي��ات، امل����ربد وك��ت��اب 
وم��روج  املسعودي  الكامل، 
وميزان  دارم  أيب  ابن  الذهب، 
واملعجم  الطرباين  االع��ت��دال، 
والعقد  رب��ه  عبد  اب��ن  الكبري، 
كتابه  يف  عساكر  واب��ن  الفريد 
ال��ذي  دم��ش��ق  ت��اري��خ  خمترص 
يذكر فيه ترجة أليب بكر فريوي 
)ال  وفاته:  قبل  قال  بكر  أبا  ان 
إالهّ  الدنيا  من  شء  عىل  آس��ى 
أينهّ  وودت  فعلتهن  ثالث  عىل 
تركتهن  وث��الث  تركتهن،  لو 
وثالث  فعلتهن،  اينهّ  وودت 
عنهن  سألت  أينهّ  ل��و  وددت 
عليه  اهلل  )ص���ىلَّ  اهللهّ  رس���ول 

وآله(. 
تركتهن:  اينهّ  وددت  التي  ا  فأمهّ
وددت  ساعدة  بني  سقيفة  يوم 
لو أينهّ ألقيت هذا األمر يف عنق 
أحد هذين الرجلني � يعني عمر 
وأبا عبيدة � فكان أحدمها أمريًا، 
وكنت وزيرًا، وددت اينهّ مل أكن 
شء  عن  فاطمة  بيت  كشفت 

م أغلقوه عىل احلرب. مع أهنهّ

من أجمل ما ُكتَب في فن أدب الرحالت
كتاب )نور األندلس( لألديب أمين الريحاني



تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

              المرجعيُة العليا ...من أمن العقاب اساء األدب

وردت العبارة اعاله يف املأثور 
يف  نسمعها  ما  كثريًا  ونحن 
االنسان  ان  ومفادها  حياتنا 
حيمل يف داخله نزعة من الرش 
يف  العقاب  يرشع  ان  فيجب 
احلياة الن الذي ييء االدب 
الناس  حقوق  عىل  ويتجاوز 
ويعاقبه  يردعه  ما  يد  مل  ان 
عىل جتاوزه فإنه سوف يتامدى 

رغباته،  لتحقيق  اخطائه  يف 
كالغابة  احلياة  وبذلك تصبح 
الضعيف،  فيها  القوي  يأكل 
ونحن عندما نستمع اىل هذه 
دور  يفعل  ان  نتمنى  العبارة 
املجتمع  يف  ال��ي��وم  العقاب 

لردع املخطئني بحق الناس.
من  قليل  اال  يفكر  مل  ولكن 
الناس يف ان يطبق هذا القول 

مع  عالقته  يف  نفسه  عىل 
فقد  يذنب  عندما  فهو  ربه 
الذي  اهلل  مع  االدب  اساء 
باالحسان  عليه  يتفضل 
بالعصيان،  يقابله  وه��و 
معاقبة  اىل  يبادر  ان  فعليه 
لكوهنا  وت��أدي��ب��ه��ا  نفسه 
لكي  امر خالقها،  خالفت 
يردعها وهيذهبا، وقد اشار 
عيل)عليه  املؤمنني  ام��ري 
تأديب  معنى  اىل  السالم( 
حيث  وهتذيبها  النفس 
ْوا  َتَولَّ النَّاُس  ��ا  َ )َأهيُّ ق��ال: 
ِم���ْن َأْن��ُف��ِس��ُك��ْم َت��ْأِدي��َب��َه��ا 
اَوِة  رَضَ َع��ْن  ��ا  هِبَ اْع��ِدُل��وا  َو 
مل  )من  ايضا  وقال  ا(،  َعاَداهِتَ
بعقله(،  ينتفع  مل  نفسه  هيذب 
اهل  عند  نجده  املعنى  وهذا 
يعاقب  من  فمنهم  العرفان، 
يذنب،  عندما  بالصيام  نفسه 
ملدة  اهلل  استغفر  وأح��ده��م 

يومًا  ق��ال  الن��ه  سنة  ثالثني 
))احلمد هلل((.
قيل: وكيف؟

حريق  يوم  ذات  اندلع  قال: 
فخرجت  ال��س��وق،  داخ���ل 
قد  احل��ري��ق  ك��ان  ان  ألرى 
وصل اىل دكاين أم ال؟ فقيل 
اليه،  يصل  مل  احلريق  ان  يل: 

فقلت )احلمد هلل(.
أكن  مل  أنني  فجأة  التفت  ثم 
مهتام إال بنفي ومل التفت اىل 

مصلحة املسلمني؟!
الوارد  احلديث  تذكر  ولعله 
)عليه  ال��ص��ادق  اإلم��ام  عن 
أف��ض��ل ال��ص��الة وال��س��الم( 
يروى عن رسول اهلل ) صىل 
اهلل عليه وآله( ، أنه قال ؛ يف 
االهتامم  بوجوب  يتعلق  ما 
من   (: قال   ، املسلمني  بأمور 
أصبح ال هيتم بأمور املسلمني 

فليس بمسلم(.

كاظم الطائي
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تاريخ  يتصفح  أن  أراد  م��ن 
هناك  أنه  يد  املعارص  العراق 
يبتدئ  وجيال  أصيال  خمطوطا 
وال ينتهي أسمه املرجعية العليا 
وهذا أسم مبارك لكل املسلمني 
التاريخ  واقع  عىل  قفزا  وليس 
تعني  ما  بقدر  املرشق  العراقي 
ايابيات  حمطة  كوهنا  الكلمة 
ونتائج  وارتقاء  خري  وحمصلة 
يف  متكاملة  بناء  وحالة  مثمرة 
املثمر ، وعندما  طريق الطموح 
تعني  ال  العليا  املرجعية  نقول 
يملك  ش��خ��ص  إىل  ان��س��ي��اق��ا 
هو  ب��ل  وسلطة  حكم  ك��ريس 
ابحار يف شخصية هلا مكانتها يف 
القلوب والضامئر وال هي جمرد 
عواطف وانبهار بل هي إنصاف 
الوجدان احلي لرجل قاد تاريخ 
العراق املعارص للسلم واألمان 
التفرقة  ونبذ  الصفوف  ووحد 
دين  رجل  أنه  املقيتة  والطائفية 
إنام  وجيوش  حكومة  رجل  ال 

للضامئر  ويقظة  ثورة  رجل  هو 
األص��ي��ل��ة يف اخل���ري وال��ع��دل 
عامة  املسلمني  يعل  ما  وه��ذا 
حيبونه  خ��اص��ة  وال��ع��راق��ي��ني 
ويطيعونه طوعا ويبذلون الغايل 
وخدمة  أج��ل��ه  م��ن  والنفيس 
وهذا  والوطن،  الدين  لصالح 
الشعور واحلب هو حب العقل 
الواعي والفكر اهلادئ والضمري 
احل��ايل  ال��وض��ع  أن   ، ال��ص��ايف 
باحث  إىل  حي��ت��اج  ال  للعراق 
ماهر لكي يصل إىل احلقائق ألن 
األدلة تؤكد عىل وجود انحدار 
املفاسد  نحو  للسلطة  وج��وح 
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ع��دل وه��ذه 
حقيقة أكيدة جسدهتا األحداث 
يعيشها  التي  امل��رة  والشواهد 
املرجعية  ف��إن  ل��ذا   ، الشعب 
املباركة تعاملت مع هذا الوضع 
بروح  وإحداث  كحقائق  الشاذ 
اإلنسانية كنتائج ودروس وعرب 
كافة  يف  ايابية  آثار  هلا  وكانت 

الرأي الصائب  األصعدة فكان 
العليا يقع يف اآلفاق  للمرجعية 
احلياة  ط��ري��ق  مل��س��رية  الرحبة 
واملستقبل  للحارض  املستقرة 
املفتوحة  األب��واب  هي  وه��ذه 
من  لكل  السالكة  وامل��م��رات 
لفهم  املرجعية  نداء  يستوعب 
م��ا ي���دور يف ال��ع��راق واألم��ة 
خطرية  احداث  من  اإلسالمية 
أن  عليه  يستوعبها  الذي  وعىل 
جيدا  ويعرفها  بجدية  يأخذها 
قيمتها  هلا  ال معرفة عابرة ألهنا 
الكبرية واحلافز العظيم للحركة 
األوض��اع  صياغة  يف  احلاسمة 
اجلديدة وتوجيهها وتطويرها ملا 
فيه اخلري واملنفعة، إذ هو القائد 
الفرص  خيلق  ال���ذي  ال��ب��ارع 
مستلزماهتا  م��ن  يتهيب  وال 
وال  وتضحياهتا  ورشوط��ه��ا 
كان  مهام  بالتحديات  يفكر 
قوته  يستمد  وأن��ه   ، مصدرها 
وثقته  تفاؤله  وأن  تعاىل  اهلل  من 

للعراقيني  الكبرية  بامكاناهتا 
يف  ح���ارضا  جعلته  األب��ط��ال 
ال���وج���ود اإلن���س���اين الن��ت��زاع 
الفرصة وتضييقها عىل األعداء 
شاقة  الطريق  كانت  ولو  حتى 
انتزاع  من  البد  وك��ان  ووع��رة 
املحلية  التحديات  رغم  النرص 
حتاول  التي  والعاملية  واألقلمية 
دوره  م��ن  ال���ع���راق  ح��رم��ان 
التارخيي والسيطرة عليه، فكان 
ونقول  نفتخر  أن  بنا  ح��ري 
صامم  هي  العليا  املرجعية  أن 
املفتاح  وه��ي  للعراق  األم��ان 
بني  الصالت  عقد  يفك  الذي 
الدين والوطن ، وهذا ما جعل 
التفاف احلشود املؤمنة حوله ما 
هو إال اندفاع أصيل لن تضعفه 
الدعايات اإلعالمية وال غريها 
ألن���ه م��ل��ك ق��ل��وب امل��ؤم��ن��ني 
ال��ذي  األب  فأنه  وضامئرهم 
واالحرتام  باحلب  هيبته  متتزج 

والعرفان.

              المرجعيُة العليا ...

 صمام األمان للعراق              

كاظم الطائي
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فخر العراق
الشهيدة  ُأمية

 ناجي جبارة الجبوري        

وقفت  الشهيدة عمرة زوجة املختار بوجه 
للمختار  ارسلت  قد  قال  ال��ذي  مصعب 
عن  فكف  عندي  ارسى  بيتك  اه��ل  ان 
عرضك  دم  واربح  املجدية  غري  مقاومتك 
وهذا  عرضًا  لألمراء  ان  قال  اجاب  فبامذا 
فالعرض  بيتهم  اهل  عىل  مقدم  العرض 
ل��دى االم��راء هو ك��ريس االم��ارة حسب 
رسولك  ان   : قائلٍة  عمرة  فأجابت  قوله 
ابدًا  املختار  كالم  الكالم  ،ليس  لكاذب 
فاملختار مل يكن متقمصًا للدين انه اصدق 
انه خيشى اهلل ويميض  واعدل رجل رأيت 
اجل��دارة  وس��ام  حاز  فقد   ، ساجدًا  الليل 
من االمام عيل )عليه السالم( وقد وصفه 
الطفل  بالكياسة منذ صغره وسيكون هذا 
)عليهم  البيت  اهل  قلوب  جل��راح  بلساًم 
النيل  .. استطاعت  املختار  يد  ان  السالم( 
فأجاهبا  اهلل  رس��ول  كبد  فلذة  قتلة  م��ن 
 : فقالت   ، نبيًا  ام  املختار  اتصفني  كفاِك 
النقمة   اهلل  وعد  اهلل  عبيد  من  عبد  املختار 
املختار..فأجاب  فاختري  املجرمني،  من 
املشوب  ملعتقدك  دم��ك  هي��در  مصعب 
هذه  املؤكد  من  كان  ،فقالت  هذا  بالرشك 
تبجحتم   ان  ما  تضحية  اىل  حتتاج  املعركة  
الضمري  وتأنيب  واحلمية  والرشف  بالدين 
انتم   .. حياك  ام��رًا  هناك  ان  علمت  حتى 
ختافون املختار وترتعد فرائصكم عند سامع 
اسمه..فرموها بالسهام ظنا منهم بأهنم قد 
متكنوا من اسكات صوت احلق ، وكذلك 

الشهيدة ُسالفة التي نرصت اوالد مسلم بن 
السالم( والتي قالت ألبيها  عقيل )عليهام 
رسول  حممدًا  ان  اشهد  ونقول  هلل  نصيل   :
اهلل ولكن متى حان الوقت لنرصة احلسني 
دماء  الذين جتري يف عروقهم  واهلِه وهم 
نربر  بألف حجة كي  نتذرع  الرسول   هذا 
بريئان  طفالن  أيب  عنه  وختلفنا  اعراضنا 
الطيبة  الشجرة  عىل  فرع  مظلومان  طفالن 
التي ال تثمر غري النقاء واملحبة ومها هاربان 
من قطيع من الذئاب وها نحن نقعد سوية 
ال  اراك   ، حيالنا  زياد  ابن  من  خوفًا  بيتنا 
ختشى اهلل ولكن ختشى سطوة  بعض عبيده 
القيامة  ي��وم  نفسك  متني  ب��امذا  العاصني 
وابن  يزيد  وليس  اهلل  حمض  يف  ستكون 
احلارث  الظامل  يد  عىل  فأستشهدت  زياد( 
بالسيف منادية ياحسني  فنجد اخ الفارسة 
يقول : عند زيارتنا  لوزارة املرأة  كان هناك 
)امية(  فأختريت  القيادية   للمرأة  تكريم  

الدين  ص��الح  حمافظة  عن  قيادية  كمرأة 
التي سطرت اروع املالحم يف التكاتف مع 

الرجل جنبا اىل جنب للدفاع عن العراق 
الليايل  تلك  يف  اصبحنا  االكرب:  االخ  بينام 
حالكة الظالم نقف يف السيارات املوجودة 
ويف الصبات املوجودة وعىل السواتر نقدم 

االهازيج .
اما عمتها الشيخة: قادت الفارسة السيارة 
متي  ال��ش��ارع  اىل  ل��ي��اًل  ذاه��ب��ة  بنفسها  
الصوت  وبمكربة  صوهتا  تسمع  والناس 
تنادي وتشحذ مهم الرجال قائلٍة : اذهبوا 
اُخويت  السواتر  اىل  منازلكم  من  اخرجوا 

الغيارى دفاعًا عن االرض وعن العرض 
واذا بالفارسة امية قبل استشهادها بيوم قد 
حشدت 300 شخص عىل مدى ساتر طول 
،فهي  االول  القاطع   يف  100م   وعرض 
عىل  تدل  االخ��رية  ووقفتها  ايثار  صاحبة 
وليست  للخدور  ليست  العراقية  املرأة  ان 

م.م.حنان رضا حمودي
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لرتبية االطفال فقط هي للقتال 
وخالل االربعة عرش يوما قبل 
الشجاعة  اظهرت  استشهادها 
التي  القتالية  املواهب  كل  يف 
عليها عندما وقفت عىل  تربت 
الظاملني  قتال  يف  احل��ق  ساتر 
املقدسات  لتدمري  الذين جاءوا 

ببلد احلضارات.
إنهّا نخاف عليها  وقال أقارهبا : 
لكوهنا  للخطر  تتعرض  ان  من 
تلك  يف  املقاتلني  اش��د  كانت 

املعارك
كانت  اهن���ا  ال��ف��ارس��ة:  اخ���و 
اللحظات  ويف  بالشهادة  تؤمن 
االخ����رية هل��ا اج��ربت��ن��ي عىل 
كان  الذي  مع زوجها  الذهاب 
مريضًا جدًا فقالت انت تذهب 
ما  واين  واالوالد  حسن  م��ع 
مرفوعة  اطلع  فإما   ، أروح 
الرأس من ديريت  وحمد يدخلها 
ألجل  واستشهد  شهيدة  او   ،
راح  اهنا  مؤمنه  كانت  العراق 
االوىل  اللحظات  منذ  تستشهد 
فيه  رجعة  ال  ت��وادع  توادعنا 
اخر  يف  يل  ابدي.فقالت  وداع 
اتصال بيننا متثلت  بقول املتنبي 
فأن  بٍد  امل��وت  من  يكن  مل  فأن 

من العار ان متوت جبانًا 
الفارسة هتتف ُقبيل  استشهادها 

بساعات: ها خويت ها 
اخويت الغيارى فيجبوهنا: ها

يم  اليوصل  شحده  الفارسة: 
بينا  يندك  املحد  حدنا..احنا 
تعرفنا وتعرف ماضينًا .. الديرة 

من يكثر محله ماهلا اال اهلها.
اخر  اىل  بقائنا  االك���رب:   االخ 
ففي  م��وج��ودة  كانت  معركة 
 10 ق��ت��ل��ن��ا  االوىل  امل��ع��رك��ة 
سياراهتم  واخ��ذن��ا  مسلحني 

وبعدها  واعتدهتم  واسلحتهم 
املعركة  وه��ي  ونصف  بساعة 
االخرية. فقال د. عيل العنبوري  
تم  بأنه  االخبار  اخر  : وصلت 
لداعش  عجالت  ثالث  حرق 
حينها واالستيالء عىل  سيارتني 
من سياراهتم فسألته للتوثق من 
هذه التي قتلت يف العلم هل هي 
امية  الشيخة  نعم  فأجابني  امية 
اكرب دعم معنوي لنا هل تعرفها 
اهلل  رمحها  اعرفها  نعم  فقلت 
ماتت  فأجاب  بمئة رجل  بطلة 
وهي بجانبنا عىل الساتر فأكمل 
فاستشهدت   : ق��ائ��اًل  اخ��وه��ا 
صابرة صامدة مقبلة غري مدبرة 
ابناء  عىل  العتاد  ت��وزع  كانت 
الشباب  املقاتلني  من  عمومتها 
هي  ك��ان��ت  ايل  امل��ت��ح��م��س��ني 
فقد  اهلم  والفخر  القوة  مصدر 
عىل  بشهادهتا  ملحمة  سطرت 
الساتر اسوة بأقراهنا من الشبان 
عمومتها  وابناء  عشريهتا  ابناء 

ايل بناحية العلم .
ابتهال  د.  السابقة   املرأة  وزيرة 
امية  الفارسة  مل تقف   الزيدي: 
ومل  االعداء  صف  يف  اجلبوري 
لألغراب  مدينتها  ابواب  تفتح 
السالح  محلت  بل  تساوم  ومل 
وحثت الرجال ومحت الغريب 
الشاب  مح��ت  ال��ع��راق��ي  مح��ت 
سبايكر  قاعدة  من  نجا  ال��ذي 
واخ��وهت��ا شيوخ  ه��ي  واوت���ه 
حقيقة  كانوا  بيتهم  يف  العشرية 
فرحم  العراقيني   لكل  مفخرة 
فخر  جبارة   امية  الفارسة  اهلل 

العراق .

زار رئيس ديوان الوقف الشيعي سامحة السيد عالء املوسوي 
احلسن  اإلم��ام  بنت  رشيفة  العلوية  م��زار  له  املرافق  والوفد 
اعامر  مراحل  عىل  لالطالع  بابل  حمافظة  يف  السالم(  )عليها 

املرقد الرشيف واخلدمات التي تقدم للزائرين.
وأوضح مصدر اعالمي يف ديوان الوقف الشيعي لوكالة نون 
اخلربية ان السيد املوسوي والوفد املرافق له زار مرقد العلوية 
اخلاص  باألمني  والتقى  السالم(  )عليها  احلسن  بنت  رشيفة 

باملرقد الرشيف احلاج عامد رايض اجلبوري.
وأضاف ان السيد املوسوي اطلع عىل واقع اخلدمات املقدمة 
يف املزار الرشيف والتطورات احلاصلة فيه داعيا إدارة املرقد اىل 
تزايد  املرقد الستيعاب  وتوسعة  مستقبلية إلعامر  وضع خطة 
املجاورة  األرايض  بعض  ضم  اىل  باإلضافة  الزائرين  أعداد 

للمرقد لتوسعته وإعادة اعامره بشكل يليق باملكان الرشيف.

من جانبه قدم األمني اخلاص للمرقد رشحًا مفصاًل اىل معايل 
اىل  اخلدمات  تقديم  وكيفية  العمل  آلية  حول  الديوان  رئيس 

الزائرين واملشاكل واملعوقات التي حتدث يف عملهم.

السيد عالء الموسوي 
يكشف عن خطة إلعمار 

مرقد السيدة شريفة بنت الحسن
األحرار/ متابعات
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يوم  الشهداء  سادات  من  هم  السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب 
القيامة وهم الذين توىل اهلل تعاىل قبض ارواحهم بيده، وهم خليط 
غري متجانس فيهم الرجل واملرأة والكبري والصغري، واحلر والعبد 
والعثامين-  وامل��وايل   – والنرصاين  واملسلم  واالس��ود،  واالبيض 
والعامل مثل حبيب بن مظاهر االسدي الذي صحب النبي )صىل 
اليه احلسني )عليه السالم( : »  اهلل عليه وآله وسلم( الذي كتب 
)اىل الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، اما بعد يا حبيب فانت تعلم 
اعرف  وانت  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  من  قرابتنا 
بنا من غريك.. وهو الذي علمه امري املؤمنني )عليه السالم( علم 
له  قال  الذي  الغفاري  ذر  ايب  موىل  جون  وفيهم  والباليا،  املنايا 
احلسني )عليه السالم( : انت يف حل، انام تبعتنا طلبًا للعافية فال 
الشدة  الرخاء احلس قصاعكم ويف  انا يف   : فيجيبه   ، بسببنا  تبتِل 
حسبي  ويعلو  رحيي  يطيب  حتى  باجلنة  عيل  تنفْس   .. اخذلكم 
ويبيض وجهي.. وفيهم الغالم الرتكي الذي قال ملا رصع وجاء 
)صىل  اهلل  رسول  وابن  مثيل  من   «  : السالم(  )عليه  احلسني  اليه 
بن  زهري  ومنهم  خدي(،  عىل  خده  واضع  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
القني الذي مل يكن يرغب ان يلتقي باحلسني )عليه السالم( ولكن 

كيف حتول حتى قال: » لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها خملدين 
بن حباب  فيها، ومنهم وهب  االقامة  النهوض معك عىل  آلثرنا 
الكلبي النرصاين وامه وزوجته، اسلم عىل يد احلسني وبذل نفسه 
له ومنهم احلر بن يزيد الرياحي وهو قائد عسكري يف جيش بني 
امية، كيف حتول وقال : » اخريُّ نفي بني اجلنة والنار واهلل ال اختار 
عىل اجلنة شيئًا ولو احرقت« ، وباتوا ليلة العارش من املحرم وهلم 
دوي كدوي النحل ما بني قائم وقاعد وتاِلٍ للقرآن .. وانتقل من 
اصحاب عمر بن سعد اىل جانب احلسني )عليه السالم( ملا رأوا 

فسقهم وباطلهم اثنان وثالثون فارسًا ..
ذلك  منهم  وكون  السالم(  )عليه  احلسني  صهرهم  كيف  هؤالء 
املجتمع املتجانس الذي ال نظري له وال مثيل كام قال )عليه السالم( 
: ما اعلم اصحابًا اوىف وال خريًا من اصحايب، وال اهل بيت ابر 
عىل  انفسهم  نون  يوطهّ جعلهم  كيف   ، بيتي(  اهل  من  واوص��ل 
واالخالص  الصدق  علمهم  وشوق؟!  برغبة  يديه  بني  الشهادة 
والوفاء والتفاين يف التضحية ونكران الذات واالقدام واالقتحام، 
اقواله  خالل  من  عجيبة  نقلة  ونقلهم  واالنكشاف  والوضوح 
والدين  الدنيا  عبيد  »الناس  قال:  اذ  وسلوكه  ومسريته  وتعاليمه 

اصحاب الحسين 
 جمع غير متجانس كيف تجانسوا ؟!

بقلم : كاظم محمد النقيب
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ت معايشهم فاذا حمصوا بالبالء  لعق عىل السنتهم حيوطونه ما درهّ
قال الديهّانون« وعلمهم الثبات واالستقامة فهو )عليه السالم( مل 
بن  ليزيد  يبايع  ان  ملا رفض  املدينة  قال يف  اذ  يتزحزح عن موقفه 
معاوية : »انا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة بنا 
النفس  قاتل  اخلمر  شاب  فاسق  رجل  ويزيد  خيتم،  وبنا  اهلل  فتح 
 : كربالء  يف  وقاهلا  عليها  وثبت  مثله«  يبايع  ال  »ومثيل  املحرتمة 
والذلة  السلة  بني  اثنتني  بني  قد ركز  الدعي  ابن  الدعي  وان  »اال 
بشوق  املعاقبة  االجيال  ترددها  مدوية  لتبقى  الذلة،  منا  وهيهات 

واندفاع ورغبة.
الثاين من حمرم احلرام  نزل احلسني )عليه السالم( يف كربالء يوم 
يوم  واصحابه  هو  منها  وارحتل  اهلجرة،  من  وستني  احدى  سنة 
العارش من العام نفسه اىل جنان اخللد ولكن ما صنع يف هذه االيام 
ج  الثامنية ؟! اسس اكرب مدرسة واوسع حوزة وارقى جامعة خرهّ
منها اصحابه بعد ان اجتازوا دورة وقتها قصري ولكن املادة التي 
درسوها غزيرة مضغوطة بحيث تم استيعاب فلسفة احلياة والغاية 
التي اوجد اهلل سبحانه فيها االنسان عن طريق املامرسة احلقيقية 

وتوطني النفس عىل التحمل :
   اذا كانت االبدان للموت انشئت         

                                فقتل امرئ بالسيف يف اهلل افضل
» اين ال ارى املوت اال سعادة واحلياة مع الظاملني اال برمًا« وليلة 

العارش من املحرم قال هلم : 
» هذا الليل قد غشيكم فاختذوه جال، وليأخذ كل رجل منهم بيد 
رجل من اهل بيتي وتفرقوا عني« » انتم يف حل من بيعتي« ارأيت 
الظرف ؟! اسمع ماذا  املقولة يف مثل هذا  قائدًا يقول جلنده هذه 

اجابوه ؟ مِلَ نفعل ذلك ؟! لنبقى بعدك ؟! ال ارانا اهلل ذلك.
وملا عرف صدق نياهتم اوقفهم عىل غامض القضاء وقال هلم : »اين 
غدًا اقتل وكلكم تقتلون معي وال يبقى منكم احد حتى القاسم 
يقطع  مل  اهلل  ألن  العابدين  زين  عيل  ولدي  اال  الرضيع  وعبداهلل 
نسيل منه وهو ابو ائمة ثامنية، وكشف هلم عن ابصارهم واراهم 
منازهلم يف اجلنة، فقالوا : »احلمد هلل الذي اكرمنا بنرصك ورشفنا 
يا بن رسول  او ال ترى ان نكون معك يف درجتك  بالقتل معك 
وطنت  ما  عىل  انفسكم  وطنتم  قد  كنتم  »فان   : هلم  فقال  ؟!  اهلل 
نفي عليه، فاعلموا ان اهلل هيب املنازل الرشيفة لعباده لصربهم 

عىل احتامل املكاره.
ويف صبيحة اليوم العارش قال )عليه السالم( هلم : »ان اهلل سبحانه 
يا  والقتال  بالصرب  فعليكم  اليوم  هذا  يف  وقتيل  قتلكم  يف  اذن  قد 

واينعت  اهنارها  واتصلت  ابواهبا  فتحت  قد  اجلنة  هذه  ان  كرام، 
قتلوا  الذين  اهلل والشهداء  ثامرها وزينت قصورها، وهذا رسول 
بن  عمر  وابتدأ  بكم  ويتبارشون  قدومكم  يتوقعون  اهلل  سبيل  يف 
يل  اشهدوا   :  ً قائال  احلسني  خيم  نحو  رماه  بسهم  املعركة  سعد 
مخسني  عن  واسفر  القتال  والتحم  رمى  من  اول  فانا  االمري  عند 
شهيدًا من اصحاب احلسني )عليه السالم( فبان النقص فيهم ثم 
حتولت احلرب اىل املبارزة فكان الرجل منهم اذا اراد القتال جاء 
اىل احلسني )عليه السالم( يستأذنه ويودعه ويقول له : ونحن عىل 
االثر وشهد هلم العدو بالشجاعة واكثروا القتل يف اصحاب عمر 
بن سعد حتى قال قائلهم : اتدرون من تقاتلون ؟! تقاتلون فرسان 
املرص واهل البصائر وقومًا مستميتني ال يربز اليهم احد منكم اال 
اليهم وحدانًا ألتوا عليكم، قيل  تهم ! ولو خرجتم  قتلوه عىل قلهّ
اقتلتم ذرية رسول  الطف مع عمر بن سعد: وحيك  لرجل شهد 
اهلل ؟ فقال : عضضت باجلندل لو شهدت ما شهدنا، لفعلت ما 
كاالسود  سيوفها  مقابض  عىل  ايدهيا  عصابة  علينا  ثارت  فعلنا، 
الضاربة حتطم الفرسان يمينًا وشامالً  وتلقي انفسها عىل املوت، ال 
تقبل االمان وال ترغب يف املال وال حيول حائل بينها وبني الورود 
عىل حياض املنية فلو كففنا عنهم رويدًا ألتوا عىل نفوس العسكر 

بحذافريها فام كنا فاعلني ال ام لك ؟!
)عليه  احلسني  اىل  الصائدي  ثاممة  ابو  جاء  مستعرة  احلرب  بينام 
السالم( وقال: يا بن رسول اهلل هؤالء قد اقرتبوا منك وال واهلل ال 
تقتل حتى اقتل دونك ولكن احب ان القى اهلل ريب وقد صليت 
وقال:  املاء  اىل  رأسه  السالم(  )عليه  احلسني  فرفع  الصالة  هذه 
اول  هذا  نعم  الذاكرين،  املصلني  من  جعلك  الصالة  ذك��رت 
وقتها.. وصىل هبم صالة اخلوف وسعيد بن عبداهلل احلنفي يتلقى 
السهام بنحره وصدره حتى ال يصيب احلسني )عليه السالم( منها 

شء.
ف نفسه، وقد  ينتسب اىل عشريته ويذكر اسمه ويعرِّ وكل مبارز 
ليبقيه  السالم(  املعركة فرده احلسني )عليه  ابوه يف  برز غالم قتل 
ألمه فقال : سيدي هي التي البستني المة حريب وامرتني بالقتال 

دونك فأذن له وهو من ادبه يقول :
    امريي حسني ونعم االمري           رسور فؤاد البشري النذير

    عيل وفاطمة والداه                  فهل تعلمون له من نظري
    له طلعة مثل شمس الضحى         له غرة مثل بدر منري

وقدم نفسه فداء للحسني وانتسب اليه وكفاه بذلك فخرا..
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النجف  يف  ال��رتاث  دار  مؤسسة  اعلنت 
تأرخيية  وثيقة  لنرش  تبنيها  عن  األرشف، 
وحدة  اىل  تشري  سنة   172 عمرها  مهمة 
شيعة  املسلمني  علامء  بني  والفتوى  الرأي 
بيضة  حلفظ  التصدي  يف  العراق  يف  وسنة 

اإلسالم.
يف  واإلعالم  العامة  العالقات  مدير  وقال 
املؤسسة حسن االعسم يف بيان للمؤسسة 
انه »تم إحياء وثيقة تارخيية مهمة وهي الرد 
املعروف  الشريازي  حممد  عيل  دعوة  عىل 
علامء  جيع  وقعها  وال��ت��ي  ب���)ال��ب��اب(، 
عام  العراق  يف  والسنة  الشيعة  املسلمني 
1260هجرية  واملوافق  1844م��ي��الدي 

بمؤمتر عقد ملواجهة اإلحلاد والتكفري«.
التالحم  اىل  تشري  »الوثيقة  أن  إىل  وأش��ار 
وال��ت��ع��اض��د ال��ت��ارخي��ي ووح����دة ال���رأي 
والفتوى بني علامء املسلمني شيعة وسنة يف 

العراق يف التصدي حلفظ بيضة اإلسالم«.
واضاف االعسم إن » هذه الوثيقة التارخيية 
تعود اىل األرشيف العثامين لرئاسة الوزراء 
الوثيقة  هذه  وتعد  الرتكية،  اجلمهورية  يف 
املسلمني  وح��دة  عىل  املهمة  الدالئل  من 
يف  املتأصل  السلمي  التعايش  توثق  حيث 

املجتمع ».
وتابع االعسم »تم طباعة الوثيقة التارخيية 
طول  سم  و100  عرض  سم   70 بحجم 
نص  بتنضيد  املؤسسة  قامت  وك��ذل��ك 
العلامء  واس��امء  ق��راءهت��ا  ليسهل  الوثيقة 

املوقعني فيها«.

ون��ع��ود  ال��ت��اري��خ  ل��ن��س��ري يف 
مىض  زمن  يف  لنقرأ  أدراج��ن��ا؛ 
أروقة  يف  التجوال  من  لنا  البدهّ 
متحف العتبة احلسينية املقدسة، 
ع��ام 2009 يف  ُأس��س  ال��ذي 

ًأ؛ ليكون قاعة  مكان مل يكن مهيَّ
للمتحف، ولكن بعد أن جرْت 
الصيانة  أع��امل  من  كثرٌي  عليه 
ملدة سنتني من العمل الدؤوب 
فافتتح  احلالية  بصورته  أصبح 

يف شهر شعبان ذكرى والدات 
االئمة االطهار ضمن فعاليات 
العاملي  الشهادة  ربيع  مهرجان 

السنوي لعام 2011.
اجلوية  املتحف  خريطة  أم��ا 
كلمة  ش��ك��ل  ع���ىل  م��ك��ت��وب��ة 
مدخل  يف  ويوجد  )حسني(، 
املتحف عمل فني فلسفي عبارة 
عن عمود مهشم يف وسطه شبيه 
الطارمة  يف  املوجودة  باألعمدة 
كلمة  عىل  ارتكز  قد  الرشيفة 
زجاجية  بكرة  حماطة  حسني 
أنه  الوضع  بلسان  يقول  وكأنه 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  بفضل 

كربالء  مدينة  رفعت  السالم( 
الكبري  ال��س��ق��ف  ه���ذا  ورف���ع 
خريطة  يف  يظهر  العمود  وهذا 
املتحف اجلوية كنقطة للنون يف 

كلمة )حسني(.
أما لون املتحف والذي يتدرج 
من األبيض إىل األخض كاسًيا 
واهلدوء  بالقدسية  املتحف  جوهّ 
اإلمام  حياة  إىل  يرمز  فهو  معا 
منا  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
لباس  لون  إىل  والنقاء  الصفاء 
أهل اجلنة والذي ذكر يف القرآن 
الديمومة  ل��ون  وه��و  الكريم 

واحلياة.

النجف تحيي وثيقة تأريخيه عمرها 172سنة ضد اإللحاد والتكفير

بماذا تتميز خريطة متحف االمام الحسين عليه السالم؟
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بالشخصيهّات  حافٌل  اإلسالميهّ  التاريُخ 
عىل  س��واًء  ساحته  يف  ث��رة  وامل��ؤهّ العمالقة 
االجتامعي  أو  الديني  أو  السيايس  الصعيد 
وغ���ريه���ا، وح���ني ت��ك��ون إح����دى ه��ذه 
اه يكون  الشخصيات مؤثهّرًة يف أكثر من اجتهّ
حتاًم عىل التاريخ أن يذكرها ويتناول سريهتا 
هذه  نالت  إذا  وباألخصهّ  جوانبها،  وجيع 
)عليهم  البيت  أهل  ة  أئمهّ اهتامم  الشخصيهّة 
التابعي  شخصيهّة  مثل  ورعايتهم  السالم( 
يعترب  الذي  النخعيهّ  زياد  بن  كميل  اجلليل 
ألمري  اخللهّص  واألصحاب  التابعني  من 
املؤمنني عيل )عليه السالم(، فقد شهد معه 
وزاهدًا  فاتكًا  شجاعًا  وكان  صفني  حرب 
باسمه  املعروف  الدعاء  مه  وعلهّ ع��اب��دًا، 
اخلض)عليه  دعاء  وهو  كميل-  دعاء   –
ال��س��الم(، وت��ؤك��د م��ص��ادر ال��ت��اري��خ انه 
بشخصيٍة  يتمتهّع  كان  عليه(  اهلل  )رض��وان 
)عليه  اإلم���ام  عند  عالية  وث��ق��ٍة  علميهّة 
ثه  حيدهّ السالم(  )عليه  ك��ان  إذ  ال��س��الم(، 
أنهّه  حتهّى  غريه  أحدًا  عليها  ُيطِلْع  مل  بأموٍر 

ب ب�)أمني رسهّ اإلمام(. ُلقهّ

روى كميل بعضًا من أحاديث النبيهّ )صىل 
عابدًا  زاهدًا  مرشدًا  وكان  وآله(  عليه  اهلل 
من  أضحى  حتى  مصلحًا،  بليغًا  وناصحًا 
أبرز علامء الكوفة، وكانت شفتاه ال تفرتان 
عن تالوة القرآن الكريم وذكر اهلل العظيم.

للتابعي  املرشقة  اجلهادية  احلياة  ب��دأت 
وقد  السالم(  )عليه  اإِلمام  عهد  يف  اجلليل 
بلغ  حتى  ومؤيهّديه  أنصاره  كبار  من   اعُترب 
إىل  السالم(  )عليه  اإِلمام  من  كميل  قرب 
يل  جوف  اللهّ يف  معه  خيرج  كان  أنهّه  درجة 

للمناجاة، وبثهّه بعض احِلَكم واألرسار.
وضمن سلسلة التعيينات التي بادر هبا أمري 
املؤمنني )عليه السالم( أنه عنيهّ كميل واليًا 
وحاكاًم عىل مدينة )هيت( العراقية التي تقع 
عىل  هنر الفرات يف العراق، حيث بلغت ثقة 
التابعي  ب�هذا  السالم(  )عليه  عيل  اإِلم��ام 
بيت  إىل  كاتب  كتب  أنهّه  درجة  إىل  املؤمن 
املال يقول فيه: »سيصلك عرشة من الثقات 
قة  ة واملتعلهّ إِلجراء  تصفية احلسابات اخلاصهّ
املال  بيت  كاتب  استفر  فلامهّ  املال«،  ببيت 
له  السالم(  )عليه  هم  أسامئهم،  سامهّ عن 

أحدهم،  عليه(  اهلل  )رضوان  كميل  وكان 
بيت  عن  مسؤواًل  قصرية  غري  ة  ملدهّ فصار 

 املال.
كام كان عىل مستوى رفيع من العلم واملعرفة 
والفضيلة، مع زهٍد وعبادٍة وحيطٍة  يف كلهّ 

ُأموره السيهّام يف عقيدته ودينه.
اسُتشِهَد )رضوان اهلل عليه( عىل يد طاغية 
اج بن يوسف الثقفي الذي َقَتَل  عرصه احلجهّ
خرية املسلمني املؤمنني وباألخصهّ املوالني 
للمام عيل )عليه السالم(، فقد روى جريٌر 
أمرُي  ين  خربهّ »لقد  للحجاج:  قال  كميال  ان 
أنهّك قاتيل«،  فقال:  املؤمنني )عليه السالم( 

» بىل.. ارضبوا عنقه«، فُقتل صابرًا  حمتسبًا.
النجف  يف  للعيان  شاخصا  مرقُدُه  يزل  ومل 
املؤمنني  أمري  مرقد  عن  ويبعد  األرشف، 
الغربية  اجلهة  اىل  تقريبًا  )كيلومرتين( 
النجف  مدينة  بني  الواصل  الطريق  عىل 
عامرة  ٌة  قبهّ وله  سة،  املقدهّ والكوفة  االرشف 
ه آالُف الزائرين أسبوعيًا  وصحٌن كبري يؤمهّ
مناقب  ول��ه  وخارجه  العراق  داخ��ل  من 

جليلة يروهيا عنه أكثر الذين زاروه.

التابعي  ما ال تعرفه عن حياة 
كميل النخعي)رض(
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انا

ُكّن����ا قد تناولنا في احللقة األولى 
من هذا املوضوع املهم، احلديث 
عن مرض الشلل الدماغي الذي 
يصيب نس����بة كبيرة من األطفال 
ويس����بب لهم تلفًا في خاليا املخ 
لديه����م، وبع����د أن تعرفنا على 
أنواع ه����ذا املرض، نس����تعرض 
في هذه احللقة أس����باب الش����لل 

الدماغي وأعراضه وعالجه.
اصابة املرأة احلامل بعدوى خالل 
فت����رة احلم����ل, ال����والدة املبكرة, 
االوكس����جني  وص����ول  نق����ص 
للطفل, او قد يحدث بعد الوالدة 
نتيجة للتعرض حلادث, التس����مم 
بالرصاص, العدوى الفيروس����ية, 
اساءة التعامل مع الطفل, وغيرها 
م����ن العوام����ل االخ����رى, واكثر 
االسباب شيوعا في هذه القائمة 
املذكورة عدم وصول االوكسجني 
او ال����دم للجنني او املولود حديثا 
بش����كل كاف, وقد يحدث ذلك 
بسبب انفصال املش����يمة في غير 
التوقي����ت احمل����دد لها, اس����تغراق 
الوالدة لوقت طويل من الزمن او 
تلك الفجائية, التدخل في احلبل 
الس����ري, عدم البراعة في توليد 

املرأة, اما عن االس����باب االخرى 
تتصل بال����والدة املبك����رة, عامل 
رسيس, عدم توافق فصيلتي الدم 
لألبوي����ن, اصاب����ة االم باحلصبة 
االملاني����ة او اي مرض فيروس����ي 
في بداي����ة احلم����ل, او الكائنات 
احلي����ة الدقيقة التي تهاجم اجلهاز 
العصبي املرك����زي للطفل املولود 
احلام����ل  حديث����ا, وافتق����ار االم 
لتلق����ي الرعاية والعناية اثناء فترة 
حملها ويكون عامال هاما يضاف 
الى قائمة االس����باب, واقل هذه 
االساب اصابات الشلل الدماغي 
املكتس����بة بع����د والدة الطفل من 
ال����راس التي بس����بب  اصاب����ات 
ح����وادث الس����يارات والوق����وف 

وسوء معاملة الطفل.
اعراض الشلل الدماغي

تعتمد اعراض الش����لل الدماغي 
عل����ى اجل����زء التالف م����ن خاليا 
امل����خ ومدى تأثير اجلهاز العصبي 
املرك����زي ومهم����ا كان مدى هذا 
التأثي����ر فال يس����تطيع الش����خص 
التحكم كليا في تصرفاته وتوازنه, 
االعراض)تش����نجات,  هذه  ومن 
حركات ارادية, ادراك واحساس 

غي����ر طبيعي����ني, ضع����ف الرؤية 
والكالم والس����مع, اعاقة عقلية, 
اضطراب في السلوك واحلركة(.

عالج الشلل الدماغي
التدخل املبكر ل����ن يعاجله ولكن 
يتحكم في احلالة ومينع تدهورها 
بشكل سريع ويكون ذلك باتباع 
اخلطوات التالية)عالج التخاطب, 
ع����الج مهن����ي, تأهيل جس����دي, 
املساعدة النفسية من جانب االهل 
واالصدقاء, واهم عالج في ذلك 
كله هي اعطاء استقاللية لهؤالء 
االطفال في احلياة مع املراقبة غير 

املباشرة لهم(.
طرق الوقاية من الشلل الدماغي

� احملافظة على صحة االم احلامل 
من خالل التغذية الصحية اجليدة 

واملتابعة الطبية.
� الفحوصات الدورية والتطعيمات 
الوقائي����ة من االمراض الش����ائعة 
التي تصيب اجلنني داخل الرحم 

كاحلصبة االملانية.
� جتنب زواج االقارب ألنه يزيد 
نسبة االعاقة اذا كان في االسرة 

معاق ملرض وراثي.
� جتن����ب تن����اول االدوي����ة اثن����اء 

احلمل او التعرض لإلش����عاعات 
التي تش����وه اجلنني دون استشارة 

الطبيب.
� الوالدة في املستش����فيات اجملهزة 
بأس����باب الرعاي����ة الطبي����ة املثلى 

واالطباء االكفاء.
الن م����ن اه����م اس����اب الش����لل 
تك����ون  الت����ي  تل����ك  الدماغ����ي 
نتيج����ة الختن����اق املول����ود اثن����اء 
الوالدة او عس����ر ال����والدة وعدم 
مد دماغه باألوكس����جني الالزم, 
وينصح باالهتمام ورعاية املواليد 
الدوري  والفحص  بالتطعيم����ات 
املبك����ر ع����ن املرض,  للكش����ف 
واتخ����اذ االحتياط����ات الوقائي����ة 
لتجن����ب احل����وادث او التع����رض 
للسقوط في املسابح او من مكان 
مرتف����ع, واستش����ارة الطبيب عند 
الوظائف  ف����ي  مالحظة قص����ور 
االدراك  او  للطف����ل  احلركي����ة 
او ضع����ف احل����واس كالس����مع 
واالبصار وتأخر الكالم حتى يتم 
التشخيص الس����ليم والتعامل مع 

االعاقة في املراحل املبكرة.  

الشلل الدماغي..
 المرض األصعب/ ح2

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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ما لم تحذره في مشاهدة 

ملشاهدة الرسوم املتحركة سلبيات عديدة أهمها: سلبيات التلفاز، مبا أنه وسيلة 
عرض الرس���وم املتحركة؛ فمن الطبيعي أن تش���ارك الرس���وم املتحركة التلفاز 

سلبياته والتي من أهمها:
)1( التلق���ي ال املش���اركة: ذل���ك أن التلف���از يجعل الطفل »يفضل مش���اهدة 
األحداث واألعمال على املش���اركة فيها خالف���ًا للكمبيوتر الذي يجعل الطفل 
يفضل صناعة األحداث ال املشاركة فيها فقط � ولعل هذا األثر السالب جلهاز 
التلفاز هو الذي يفس���ر لنا ملاذا قنع الكثيرون � في أمتنا اإلس���المية � باملشاهدة 

دون املشاركة.
)2( إعاق���ة النم���و املعرفي الطبيعي: ذل���ك ألن املعرفة الطبيعية هي أن يتحرك 
طالب املعرفة مستخدمًا حواسه كلها أو جلها، ويختار ويبحث ويجرب ويتعلم 
)قل س���يروا في األرض فانظروا..(، لك���ن التلفاز � في غالبه � يقدم املعرفة 
دون اختي���ار وال حركة، كما أنه يكتفي من حواس الطفل بالس���مع والرؤية، 
وال يعمل على ش���حذ ه���ذه احلواس وترقيتها عند الطف���ل، فال يعلمه كيف 
ينتقل من السماع املباشر للسماع الفّعال، من الكلمات والعبارات إلى اإلمياءات 

واحلركات، ثم إلى األحاسيس واخللجات.
)3( اإلضرار بالصحة: فمن املعلوم أن اجللوس لفترات طويلة واستدامة النظر 
لشاش���ة التلفاز لها أضرارها على جهاز الدوران والعينني. )4( تقليص درجة 
التفاعل بني أفراد األس���رة: »إن أفراد األس���رة كثيرًا ما ينغمس���ون في برامج 

التلفزيون اخملصصة للتسلية لدرجة أنهم يتوقفون حتى عن التخاطب معًا«.
وال يفوتن���ا أن دعاة الباطل تبث أفكارا كثيرة خالل الرس���وم املتحركة، تقدم 

مفاهيم عقائدية وفكرية مخالفة لإلسالم موجهة لألطفال.. 

أطفالك للرسوم المتحركة!

يعتمد النجاح دوما على عاملني هما: مهارات العمل والعالقات االنس���انية، وبناء عالقات انس���انية 
ناجحة يبدأ باملوقف اإلنساني االيجابي..

وأولى املواقف االيجابية في انشاء عالقة إيجابية هي محبة الناس ابتداًء فمحبة الناس لك هي  اصال 
انعكاس محبتك لهم.

لذا ربط )صلى الله عليه وآله( هذا احلب باالميان  ألنه أوثق العرى وأقوى رابطة بني الناس فجعل 
مما ينجي العبد بعد االميان بالله هو محبة االخرين لله عز وجل وجعل من السبعة الذين يظلهم الله 
تعال���ى ف���ي ظل���ه يوم ال ظل إال ظله »رجالن حتابا في الله واجتمع���ا عليه وتفرقا عليه«، حتى قال 

)صلى الله عليه وآله(: »ال يؤمن احدكم حتى يحب ألخيه املؤمن ما يحب لنفسه«.
ومما يتجلى فيه احلب احلقيقي لآلخرين في صور عملية ش���تى هو محبة اخلير لهم، فليس���ت االفكار 

والكلمات سوى ادوات للمشاعر في عالقتك مع نفسك  ومع االخرين..

محبة االخرين
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ساعات   8 من  أق��ل  تنام  هل 
قدر  نومك  ع��دم  أن  ؟  يوميًا 
يوميًا  ال��س��اع��ات  م��ن  ك���ايف 
من  للكثري  جسمك  يعرض 
فحصولك  النوم،  قلة  أرضار 
مهم  النوم  من  واىف  قسط  عىل 
عىل  حصولك  كأمهية  للغاية 
الطعام وقيامك بعملية التنفس 
جسمك  ي��ق��وم  ن��وم��ك  اث��ن��اء 
بتهيئة  اخ��ر  ليوم  باالستعداد 
يفرز  الدماغ   و  اجلسم  صحة 
اثناء  االطفال  النمو ىف  هرمون 
مهم  اهل��رم��ون  ه��ذا  و  نومهم 
وكتلة  ال��ع��ظ��ام   لبناء  للغاية 

ال��ع��ض��الت, اع����ادة اص��الح 
و  اجل��س��م  ىف  التالفة  اخل��الي��ا 
لعملية  جدا  مهم  الكاىف  النوم 

البلوغ..
النمو  من  حمروما  تكون  عندما 
املخ  ق��درات  من  العديد  ف��ان 
مؤثرة  اخللل  تصيبها  العقلية 
واذا  لديك،  املشاعر  حالة  عىل 
االقى  احلد  عن  احلرمان  زاد 
فأنت تعرض جسمك للصابة 
جهاز  عىل  والتأثري  باألمراض 

املناعة بالسلب.
أحد االعراض اجللية للحرمان 
املفرط  ال��ن��وم  ال��ن��وم ه��ى  م��ن 

احلساسية  و  العصبية  ,التثاؤب 
النوم  من  احل��رم��ان  الشديدة  
السليم  القرار  اختاذ  عىل  يؤثر 
ي��ع��رض��ك خل��ط��ورة  ل��دي��ك و 
وس��ط  ىف  ال��ن��وم  ىف  ال��وق��وع 
يومك اثناء اداء مهامك اليومية 
املنبهات ال تساعدك عىل  حتى 

اجلسم  حاجه  م��ن  التخلص 
اجرهتا  لدراسة  طبقا  النوم  اىل 
جامعه هارفارد فان النوم ألقل 
بالليل  من مخس ساعات يوميا 
خطورة  معدل  ي��زود  يقلص 

حدوث وفيات بنسبة 15 %.

تعرضها  عند  املوز  قرشة  تنتج 
للشمس بشدة، متامًا مثل برشة 
اإلنسان، أنزيمة تسمح بتحديد 
اجللد  رسط��ان  انتشار  مرحلة 
إنتاجها  نسبة  إىل  باالستناد 
ما  بحسب  توزيعها،  وطريقة 
بيان  يف  وجاء  دراس��ة،  كشفت 
املدرسة  يف  باحثني  عن  صادر 
)اي  لوزان  الفدرالية يف  التقنية 
 : أن  س��وي��را  يف  ال(  اف  يب 
البقع السوداء التي تغطي قرشة 
وجود  عن  ناجة  الناضج  املوز 
عملية  وهي  تريوزيناز،  أنزيمة 
طبيعية تؤدي إىل اسوداد بعض 
امل��واد  مثل  العضوية،  امل���واد 

تؤدي  األنزيمة  هذه  الغذائية، 
أيضًا دورًا يف رسطان اجللد من 
حيدث  وعندما  ميالنوما،  نوع 
األنزيمة  ه��ذه  إنتاج  يف  خلل 
اس��م��رار  يف  ت��س��اه��م  ال��ت��ي 
املعروف  الورم  يظهر  البرشة، 

بميالنوما.
أن:  ال��ب��اح��ث��ون  وأوض������ح 
عىل  بداية  أجريت  األب��ح��اث 
خاليا  عىل  ثم  ناضجة  فواكه 
لنا  سمحت  وه��ي  رسطانية، 
املرض  انتشار  مراحل  بتحديد 
انتشار  نسبة  إىل  ب��االس��ت��ن��اد 

األنزيمة.
ويف املرحلة األوىل من املرض، 

وت��زداد  ضئيلة  النسبة  تكون 
املرحلة  يف  األنزيمة  كميات 
انتشارًا  تنترش  وه��ي  الثانية 
متجانسًا، أما يف املرحلة الثالثة، 
وإذا  متباينًا،  انتشارها  فيصبح 
باكرًا،  اجللد  رسطان  شخص 
قيد  عىل  البقاء  حظوظ  ترتفع 
إىل  سنوات  مخس  مل��دة  احلياة 

عند  الرجال و%92  عند   %86
النساء.

بني  جتمع  مقاربة  ان  وي��ذك��ر 
وال��ب��رشة  الناضجة  ال��ف��واك��ه 
تشخيص  يف  تساهم  املسمرة 
األورام والقضاء عليها، وترفع 
احلياة  قيد  عىل  البقاء  حظوظ 

لدى املرض.

استخدام النسور القتناص الطائرات المسّيرة!احذر أضرار قلة النوم وتأثيره على الجسم...!

قشرة الموز 
ترسم خارطة انتشار سرطان الجلد
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استخدام النسور القتناص الطائرات المسّيرة!

الثنيات في الدماغ لم تعد لغزا يحير العلماء...!

سيام  ال  ة،  املسريهّ الطائرات  عن  األخرية  اآلونة  يف  احلديث  كثر 
بدأت  فيام  للقانون،  خمالفة  بأعامل  للقيام  استعامهلا  إلمكانية 
الطائرات  هذه  مهاجة  عىل  النسور  بتدريب  الرشكات  بعض 
نسور  تدريب  يف  اسكتلنديارد  رشط��ة  قامت  وإسقاطها،لذا 
استخدام  متزايدة من  ة وسط خماوف  املسريهّ الطائرات  العرتاض 
هذه الطائرات يف نشاطات اجرامية، حمذرة من ان الطائرات املسرية 
بعمليات  املستهدفة  البيوت  عىل  للتجسس  ُتستخدم  ان  يمكن 
مسرية  طائرة  هناك  ان  مؤكدة  خمتلفة،  ممنوعات  ولتهريب  سطو 
وخمدرات  )سيم(  وبطاقات  لتهريب هواتف حممولة  اسُتخدمت 

ليست  أهنا  هلم  تبني  إذ  اإلنسان،  دماغ  يف  الثنيات  لغز  فهم  إىل  باحثون  توصل 
سوى نتيجة للضغط امليكانيكي الذي يسببه نمو الدماغ داخل اجلمجمة حمدودة 
احلجم، ومن املؤكد أن هذه الثنيات هلا دور مهم جدا، فالدماغ يغطي مساحة مرت 
مربع إىل مرتين مربعني لوال هذه الثنيات، أما هبا فتنحر مساحته ليتسع داخل 
اجلمجمة، ويرى العلامء أن الضغط الناجم عن نمو الدماغ هو الذي يسبب هذه 
الثنيات، وأن ال عالقة ألي عامل كيميائي يف هذه الظاهرة،ولكن هذا االشتباه مل 

يتأكد يف املايض بسبب القيود األخالقية عىل األبحاث املتعلقة بالدماغ.
إال أن الباحثني يف هذه الدراسة توصلوا إىل طريقة جديدة يف مقاربة هذا األمر، 
إذ صمموا نموذجا لدماغ استنادا إىل صور الرنني املغناطيي الدمغة أجنة برشية، 
العرشين عىل تشكل  بالظهور يف األسبوع  تبدأ  الدماغ  الثنيات يف  أن  والحظوا 

اجلنني، وتتواصل إىل ما بعد والدة اجلنني وبلوغه عمر السنة ونصف السنة.
يروا  كام  األجنة،  أدمغة  يف  رأينا  ملا  مشاهبة  نتائج  عىل  حصوهلم  الباحثون  واكد 
وحتديد  األم��راض  تشخيص  يف  فوائد  له  تكون  أن  يمكن  االكتشاف  هذا  أن 

العالجات لعدد من االضطرابات العصبية.

قشرة الموز 
ترسم خارطة انتشار سرطان الجلد

اىل نزالء احد السجون، وقوع تسع حماوالت الخرتاق سجون 
بطائرات مسرية خالل األشهر اخلمسة األوىل من عام 2015.  

تستخدم  ان  يمكن  ارهابية  جاعات  ان  من  باحثون  وح��ذر 
طائرات مسرية يف عملياهتا، كام اعرتفت السلطات ب�أن طائرات 
مسرية كادت تسبب حوادث كارثية بتحليقها عىل مسافة خطرية 
السري  أبدى  فيام  بريطانية..  مطارات  يف  مدنية  طائرات  قرب 
)برنارد هوغان هاو( قائد الرشطة اسكتلند يارد اعجابه بربنامج 
الطائرات املسرية،  الرشطة اهلولندية يف تدريب نسور القتناص 
اقتناص  عىل  النسور  تدرب  التي  اهلولندية  الرشكة  قالت  فيام 
تكنولوجيا  باستخدام  »حل  الطريقة  هذه  ان  املسرية  الطائرات 

متدنية ملشكلة ذات تكنولوجيا متطورة. 
قادرة  النسور  ان  البيئة  حلامية  االمريكية  اودوبون  جعية  وقالت 
عىل تفادي حمركات الطائرة املسرية وهتاجها يف منطقة املركز لكي 

ال ُتصاب باملحرك معتمدة عىل حدة نظرها. 
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إنهّ أهم أسباب املشاكل بني الزوجني مدهّ البرص اىل متاع اآلخرين، 
فالزوجة التي ال تقنع بام عندها؛ تقوم بمطالبة الزوج بام تراه عند 
األخريات؛ وإْن مل يستطع تلبية رغبتها، ينشأ خالف بينهام، وقد 

يكون هذا اخلالف بداية خلالفات كربى.
يذهب  اإلنسان؛  تستهوي  التي  املتاع  أنواع  كل  أن  املعلوم  ومن 
بريقها بعد فرتة قصرية ولو بذل جهدًا بليغًا القتنائها؛ إذ كل نعيم 

دون اجلنة مملول!..
انتظار  يف  سنوات  وُيميض  امرأة،  من  للزواج  يسعى  مْن  فهناك 
حتقيق هذا احللم، وإذا به يتفاجأ بعد ليال أن هذه احلياة ليست كام 

كان يتخيلها: حياة خمملية مليئة بألوان املتع!..
ق بمتاع الدنيا؛ هو احللهّ الذي يكفي من  ومن هنا كان عدم التعلهّ

كل هذه املشاكل!

مّد البصر

عبد  السيد  صهر  جواد  السيد  يقول 
الكريم الكشمريي:

دعوت  أن  عديدة  مرات  حدث  لقد 
إىل  الكشمريي  الكريم  عبد  السيد 
واخل��ضة  امل��اء  حيث  الكوفة  ش��ط 
من  ف��رتة  بعد  ول��ك��ن  واألش���ج���ار، 
ينبض  قلبي  إن  يل:  يقول  جلوسه 

هناك. 
حيث  األرشف  النجف  إىل  فريجع 
احلرارة ترتاوح بني 45 - 50  درجة 
درجة ويلس يف صحن أمري املؤمنني 
الضيح،  إىل  وينظر  السالم(  )عليه 

وكلام قلت له: أيف مثل هذا احلر؟!!
روحي  إنهّ  احل��ي��اة،  هنا  يقول:  ك��ان 

تتجدد هنا.

جاء موظفو إحدى الرشكات ذات صباح إىل دوامهم ليشاهدوا إعالنًا كبريًا عىل الباب 
يقول »تويف ليلة أمس الشخص الذي كان يعيق تقدمك يف هذه الرشكة. ندعوك حلضور 
جيع  شعر  األمر،  بادئ  ويف  لالسرتاحة.«  معدة  كانت  التي  الغرفة  يف  التشييع  مراسم 
بالفضول ملعرفة من  بدؤوا يشعرون  لوفاة واحد من زمالئهم، لكنهم  باحلزن  املوظفني 

كان ذلك الرجل الذي أعاق تقدم زمالئه والرشكة ذاهتا.
توجه اجلميع إىل غرفة االسرتاحة حيث توجد مراسم التشييع وإلقاء النظرة األخرية عىل 
الزميل الراحل، وقد طلب من رجال األمن إبقاء الوضع حتت السيطرة. كان كل واحد 
من املوظفني يفكر يف داخله »ترى من ذلك الشخص الذي أعاق تقدمي؟ حسنًا، عىل 
وعندما  التابوت،  من  باالقرتاب  املوظفون  وبدأ  اآلن.«  مات  قد  الشخص  ذلك  األقل 
مصدومني  التابوت  من  بالقرب  وقفوا  كالم.  دون  بالدهشة  شعروا  الداخل  إىل  نظروا 
فقد كان هناك مرآة داخل  أرواحهم.  أن أحدًا مس اجلزء األعمق من  لو  وصامتني كام 

التابوت وكل شخص نظر داخل التابوت مل ير أحدًا سوى نفسه.
قادر  فقط  واحد  شخص  »هناك  عبارة:  محلت  املرآة  جانب  إىل  رسالة  أيضًا  هناك  كان 
عىل وضع حدود لتقدمك. ذلك الشخص هو أنت. إنك الشخص الوحيد القادر عىل 
إحداث ثورة يف حياتك. أنت الشخص الوحيد القادر عىل التأثري عىل سعادتك وإدراكك 

ونجاحك. إنك الشخص الوحيد القادر عىل مساعدة نفسك. 

هنا الحياة

الشخص الذي يعيق تقدمك

42



صورة وتعليق
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لألسف الشديد انترشت يف كربالء ظاهرة جتوال 
حيث  السكنية  األحياء  يف  املتسولني  األطفال 
يستغلون  وآخ��روَن  بابًا  بابًا  األب��واب  يطرقون 
أمامهم  يدونه  ما  فيرقون  البيت  أهل  غياب 
خلطر  تشري  احلالة  وهذه  صغرية،  أغراض  من 
وااللتفات  معاجلتها  من  والبدهّ  املجتمع  د  هيدهّ
هلذه الرشحية واالهتامم هبم وتوفري سبل العيش 
يف  التجول  من  بداًل  مدارسهم  إىل  ليذهبوا  هلم 

م األمور السيئة. الشوارع وتعلهّ

أن  الفقهاء  من  أصحابه  بعض  فسأل  وحشة،  وزوجته  األعمش  بني  وقَع 
يرضيها ويصلح ما بينهام.

عمش  فيه  يزهدنك  فال  كبري؛  شيخ  د  حممهّ أبا  إن  وقال:  إليها  أحدهم  فدخل 
عينيه، ودقة ساقيه، وضعف ركبتيه، وجود كفيه.

فقال له األعمش: قبهّحَك اهلل، فقد أريتها من عيويب ما مل تكن تعرفه.

ُسئَل أحدهم: من أسعُد الناس؟
فقال: من أسعَد الناَس!

جانب من تشييع زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم
مّد البصر ويظهر بالصورة الشهيد محمد باقر الصدر

هنا الحياة
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