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.

قال اإلمام علي السجاد:
كفُّ األذى من كمال العقل

a

) 15 ( وألقى يف األرض روايس جباال ثوابت أن متيد بكم كراهة أن متيل
بكللم وتضطللرب . ويف الكايف عن الصللادق )عليه السللالم( إن اهلل جعل األئمة 

عليهم السالم أركان األرض أن متيد بأهلها . 
) 16 ( وعالمللات هللي معللامل الطرق وكل ما يسللتدل به املارة من جبل وسللهل 
وغللري ذلك وبالنجم هللم هيتدون بالليل يف الرباري والبحللار . العيايش عن أمري 
املؤمنني )عليه السللالم( قال : قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بالنجم 
هللم هيتدون هللو اجلدي ألنه نجم ال يزول وعليه بنللاء القبلة وبه هيتدي أهل الرب 

والبحر .  
) 18 ( وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها ال تضبطوا عددها فضال أن تطيقوا القيام 
بشللكرها إن اهلل لغفللور حيللث يتجاوز عللن تقصريكم يف أداء شللكرها رحيم ال 
يقطعهللا لتفريطكم فيه وال يعاجلكللم بالعقوبة عىل كفراهنا .  ) 21 ( أموات غري 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وال يعلمون وقت بعثهم أو بعث عبدهتم فكيف 
يكللون هلللم وقت جزاء عىل عبادهتم .  ) 23 ( ال جرم حقا أن اهلل يعلم ما يرسون 
وما يعلنللون فيجازهيم وهو وعيد إنه ال حيب املسللتكربين .القمي والعيايش عن 
الباقر )عليه السالم( ال يؤمنون باآلخرة يعني بالرجعة قلوهبم منكرة يعني كافرة 
وهم مستكربون يعني عن والية عيل )عليه السالم( إنه ال حيب املستكربين يعني 

عن والية عيل )عليه السالم (.

َتُدوَن  ُكْم هَتْ َعلَّ اًل لَّ اًرا َوُسللبُ َوَأْلَقى يِف اأَلْرِض َرَوايِسَ َأن مَتِيَد بُِكْم َوَأهْنَ
}النحل/16{ َأَفَمن  َتُدوَن  }النحل/15{ َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم هَيْ
 ِ وْا نِْعَمَة اهللهّ ُروَن }النحل/17{ َوإِن َتُعدُّ ُلُق َأَفال َتَذكَّ ُلُق َكَمللن الَّ َيْ َيْ
وَن  ُ َيْعَلُم َما ُترِسُّ ِحيٌم }النحل/18{ َواهللهّ َ َلَغُفللوٌر رَّ ُصوَها إِنَّ اهللهّ اَل حُتْ
ُلُقوَن  ِ اَل َيْ ِذيَن َيْدُعوَن ِمللن ُدوِن اهللهّ َوَمللا ُتْعِلُنوَن }النحللل/19{ َوالَّ
اَن  َلُقوَن }النحل/20{ َأْمواٌت َغرْيُ َأْحَياء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّ َشْيًئا َوُهْم ُيْ
ِذيللَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة  ُكللْم إَِلٌه َواِحٌد َفالَّ ُيْبَعُثللوَن }النحل/21{ إهَِلُ
َ َيْعَلُم َما  وَن }النحل/22{ اَل َجَرَم َأنَّ اهللهّ ْسَتْكرِبُ نِكَرٌة َوُهم مُّ م مُّ ُقُلوهُبُ
ْكرِبِيَن }النحل/23{ َوإَِذا ِقيَل  ُه اَل حُيِبُّ امْلُْسللتَ وَن َوَما ُيْعِلُنوَن إِنَّ ُيللرِسُّ
لنَِي }النحللل/24{ لَِيْحِمُلوْا  ُكْم َقاُلوْا َأَسللاِطرُي اأَلوَّ اَذا َأنَزَل َربُّ للم مَّ هَلُ
م بَِغرْيِ ِعْلٍم  وهَنُ ِذيللَن ُيِضلُّ َأْوَزاَرُهللْم َكاِمَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمللْن َأْوَزاِر الَّ
 ُ ِذيللَن ِمن َقْبِلِهْم َفَأَتى اهللهّ َأاَل َسللاء َما َيِزُروَن }النحل/25{ َقْد َمَكَر الَّ
ُف ِمن َفْوِقِهْم َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب  للقْ َن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ م مِّ ُبْنَياهَنُ

ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن }النحل/26{ 

�سورة احلجر 

التف�سري

الروايس: اجلبال الثابتة
متيد: تتحرك

وعالمات: معامل الطرق ما يدل عىل اليشء
ايان: متى او يف أي وقت

ال جرم: حقا
اساطري: اباطيل

فخر: فسقط

ردة الفعل

التفت

احكم السيطرة عىل ردة الفعل مهام كان الفعل واياك 
ان يكون لللردة الفعل ردة اخرى مللن الطرف االخر 
فتدخللل يف نفللق له اول ليللس له اخللر ، فاعمل عىل 
خلق حمطة اسللرتاحة والعللودة اىل االصل ، فكم من 
ردة فعللل خلقت مشللاكل بل اسللتحدثت ما مل يكن 
باحلسللبان ، بل يف كثري من االحيان عندما تكون ردة 
الفعل صمتا تايت بنتائللج قد ال يلتفت اليها الصامت 
ولكن بعللد مدة عندما يتذكر موقفلله فيحمد اهلل عىل 

صمته ، فالصمت يف بعض االحيان حكمة .
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تزينِت السامء بكلامت االخيار يف دعائها ألشاوس العراق 
يف محاية ثغور اإلسللالم وقد اجللادت يف رد كيد االعداء 
من اغلب ربوع الوطن وهي عىل مشارف معركة حاسمة 
إلعادة بنت العراق املوصل ألحضان امها العراق ، وهذا 
ليس باهلنيهّ طاملا هنالللك من يعبث يف طريق التحرير من 
ابناء الداخل ، ولكن طاملا ان الغاية مقدسة إلجل صيانة 
العللراق وإعللادة سلليادته بالكامل عىل كامللل ارضه فان 
الدعاء اخلاص بكم وعىل لسللان سلليد الساجدين  )عليه 

السالم( سيأخذ طريقه بمشيئة اهلل ليعبَِّد لكم طريق النرص.
 اهلَل اهلَل بوصايا املرجعية التي ال ينتهي مفعوهلا مع الزمن ففيها من حيميكم من كيد االعداء ويدفع 
دنس ابواق االعالم الفاسدة التي تعمل عىل خلق االكاذيب ، فاألمل معقود عىل استنساخ نسخة 
حتريللر الفلوجة بل بصورة اروع منها مع ما يسللتجد لديكم من مهللارات القتال لتحرير املوصل، 

ولكم الفخر بان املرجعية تدعو لكم ليَل هنار. 

قال االمام علي 

في التظلم والتشكي من قريش

a

ًا ُكْنُت َأْوىَل بِِه ِمْن  ُعوا َعىَل ُمَناَزَعتِي َحقهّ ْم َقْد َقَطُعوا َرمِحِي، َوَأْكَفُأوا إَِنائِي)2(، َوَأْجَ ُ ُهمَّ إيِنِّ َأْسَتْعِديَك )1( َعىَل ُقَرْيش، َفإهِنَّ اللَّ
فًا. قِّ َأْن مُتَْنَعُه، َفاْصرِبْ َمْغُمومًا، َأْو ُمْت ُمَتَأسِّ قِّ َأْن َتْأُخَذُه، َويِف احْلَ َغرْيِي، َوَقاُلوا: َأاَل إِنَّ يِف احْلَ

للِة، َفَأْغَضْيُت َعىَل اْلَقذى،  )4( َواَل ُمَسللاِعٌد، إاِلَّ َأْهَل َبْيتِللي، َفَضنِْنُت هِبِْم َعِن امْلَنِيَّ َفَنَظللْرُت َفإَِذا َلْيللَس ِل َراِفٌد)3(، َواَل َذابٌّ
َفاِر.  ُت ِمْن َكْظِم الَغْيِظ َعىل َأَمرَّ ِمَن الَعْلَقِم، َوآمَلَ لِْلَقْلِب ِمْن َخزِّ الشِّ َجا، َوَصرَبْ َوَجِرْعُت ِريِقي َعىَل الشَّ

____________
1. أستعديك: أستعينك لتنتقم ل.

2. إكفاء االناء: قلبه، جماز عن تضييع احلق.
3. الرافد: امُلِعني.

: املدافع. 4. الذابهّ

يا اهَل الثغور
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قوات مكافحة االرهاب تستعد القتحام الموصل 

تفوقًا  بابليون،  جامعيون  طلبة  حقق 
يف  االوىل  املللراتللب  بللإحللرازهللم  علميًا 
التوأمة  برنامج  ضمن  ليفربول  جامعة 
بني اجلامعتني، وفيام بينت جامعة بابل أن 
هذا االنجاز مل يتحقق يف جامعة ليفربول 
اجلامعة  ان  اكلللدت  عللامللا(،  مللنللذ)20 
الربيطانية قدمت عروضا للطلبة العراقيني 

والدكتوراه  املاجستري  دراستي  بإكامل 
بريطانية فرص  فيام قدمت رشكات  لدهيا 

تعيني للطلبة اخلرجيني بفروعها بالعراق.
اطلعت  هلا  بيان  يف  بابل  جامعة  وقالت 
رافللد  »الللدكللتللور  إن  )األحللللرار(،  عليه 
يف  املدنية  اهلندسة  قسم  رئيس  اخلضار 
تألقًا عراقيًا جديدًا  ليفربول اعلن  جامعة 

يؤكد  العراقية  اجلامعات  يف  طلبتنا  حيققه 
املحافل  يف  الللعللراقللي  العقل  قيمة  فيه 

الدولية«.
واضاف البيان أن » )14( طالبا وطالبة يف 
قسم اهلندسة املدنية يف جامعة بابل اكملوا 
البكالوريوس  لنيل  االوللليللة  دراستهم 
بابل  جامعة  بني  التوأمة  برنامج  ضمن 
وجامعة ليفربول جون مورس الربيطانية 
املراكز  العلمي وحصد  التفوق  استطاعوا 

االوىل يف الدفعة االوىل«.
 )11(« أن  بياهنا  يف  اجلامعة  وتابعت 
للامجستري  دراستهم  اكامل  قللرروا  طالبا 
الدكتوراه،  لدراسة  طالبان  ضمنهم  من 
بريطانية  هندسية  رشكللات  قدمت  فيام 
يف  اخلللرجيللني  هلللؤالء  لتعيني  عللروضللهللا 

فروعها يف العراق«.

مكافحة  جهاز  قوات  قائد  االسدي  الغني  عبد  الركن  الفريق  أعلن 
اإلرهاب أن قواته تستعد للبدء باملرحلة الثانية من عملية حترير حمافظة 

نينوى والتي تتمثل باقتحام مدينة املوصل.
وقال االسدي إن »قوات جهاز مكافحة اإلرهاب وبعد أن متكنت من 
القيارة،  بتحرير  واملتمثلة  نينوى  األوىل من عملية حترير  املرحلة  إهناء 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  الصادرة  األوامللر  بانتظار  فإهنا 

إلعالن ساعة الصفر القتحام مدينة املوصل«.
االقتحام  لعملية  وساق  قدم  عىل  جارية  »االستعدادات  أن  وأضاف 
وحتديد  االقتحام  بعملية  ستضطلع  التي  القوة  إعداد  تتضمن  والتي 
اإلسناد  نوعية  حتديد  عن  فضال  منها،  االنطالق  سيتم  التي  املحاور 
اجلوي، مشريا إىل أن لدى األجهزة األمنية معلومات وافية عن مقرات 

ومضافات عنارص تنظيم داعش اإلرهايب«.
وأشار االسدي إىل أن »قضاء الرشقاط تم حمارصته من جيع املحاور 
وفقد عنارص تنظيم داعش االتصال مع قياداته، مبينا أن عملية حترير 
األمنية  القوات  لتصبح  قالئل،  ساعات  سوى  تستغرق  لن  القضاء 

جاهزة 100 % القتحام املوصل«.

حترير  »عملية  أن  إىل  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  قوات  قائد  أشار  وفيام 
أن  بني  فقد  للغاية،  صعبة  تكون  لن  العسكرية  السياقات  يف  املوصل 
املوصل وباعتبارها آخر هدف سيايس وعسكري فأهنا بحاجة إىل املزيد 

من الوقت من حيث إعداد اخلطط العسكرية الالزمة لتحريرها«.

طلبة بابليون يحققون »انجازا« غير مسبوق في جامعة ليفربول
 واالخيرة تكافئهم بالدراسات العليا
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• إحالة اصحاب مقالع المواد االنشائية المتجاوزين على محرمات قصر األخيضر في كربالء إلى القضاء.

• مطالبات بمحاسبة شركة طيران )فالي بغداد( المحلية لتعريضها حياة )300( مسافر للخطر و«إهانتهم«.

• لدغة عقرب تودي بحياة صبي شمال غربي كركوك، ولدغة افعى تودي بحياة شاب في الديوانية. 

• كندا تمنح العراق أكثر من )350( مليون دوالر كقروض ومساعدات إنسانية، منها )200( مليون دوالر كقرض.

• مجلس األنبار يقر بـ«عدم قدرته« على إعمار المدن المحررة ويطالب بـ«دعم دولي«.

• األمم المتحدة تتفق مع تويوتا على تدريب مئات النازحين من المناطق الساخنة
 على صيانة السيارات وتوظيفهم. 

• البصرة تستعد لنصب )435( كاميرا مراقبة بمركزها وتسعى لتقسيط أجور تردداتها أو إلغائها.

• خريجو ذي قار يتظاهرون للمطالبة بـ«إلغاء المحاصصة« بالتعيين، والتربية تِعد بنقل مطالبهم.

العراق  يف  الفقر  لتخفيف  وطنية  اسرتاتيجية  اعداد  عن  الوزراء  ملجلس  العام  األمني  أعلن 
للسنوات األربع املقبلة، وفيام لفت اىل نجاح العراق بتخفيف نسبة الفقر خالل االسرتاتيجية 
املعدة من 2010-2014، اكد ارتفاع نسبة الفقر بعد سيطرة تنظيم )داعش( عىل مساحات 

واسعة من االرايض العراقية.
وقال مهدي العالق األمني العام ملجلس الوزراء إن »احلكومة تعمل اآلن بالتنسيق مع البنك 
الدول عىل اعداد اسرتاتيجية جديدة تغطي 2017 - 2020«، مبينًا أن »االسرتاتيجية اجلديدة 

ستكون خمتلفة عن سابقتها واألخذ باحلسبان التطورات احلاصلة«.
وأضاف العالق أن »احلكومة بعد اعدادها االسرتاتيجية الوطنية السابقة للتخفيف من الفقر يف 
عام 2010 حتى 2014 حصل خالل السنوات املذكورة انخفاض واضح يف نسب الفقر اىل 
15% بعدما كانت 23% لكن مع األسف عادت هذه النسبة لرتتفع من جديد بسبب احداث 

حزيران عام 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش عىل عدد من املناطق«.

اعلن مدير املرصف العقاري عن آليات يعتمدها املرصف لرصف القروض للمواطنني تصل اىل 
)50( مليون دينار، وفيام بنيهّ أن الفائدة عىل القرض تبلغ 3% وبمدة تصل اىل )10 (    سنوات 
من دون وجود كفيل واجازة بناء، مؤكدا حتويل اي موظف يتقاىض الرشى من املواطنني اىل 

القضاء والغاء معاملة القرض بالكامل.
للمواطن  يمنح  بناء  قرض  اوهلا  للمرصف  نشاطات  ثالثة  »هناك  إن  عباس  خضري  واضاف 
الذي لديه قطعة أرض سكنية تزيد مساحتها عن )100 مرت( ، والنوع الثاين هو قرض لعملية 
اضافة البناء، والنشاط الثالث هو قرض لرشاء وحدة سكنية ضمن املجمعات السكنية التابعة 

للحكومة«.
واضاف عباس أن »نه تم تنظيم آلية هبذا الشأن بالتعاون مع اهليئة الوطنية لالستثامر وتقديمها 
تأت  مل  اللحظة  هذه  »حلد  انه  مبينا  الللوزراء«،  رئيس  مكتب  يف  املستشارين  هيئة  رئيس  امام 

االجابة عليها ونتوقع املوافقة وتدعم املستثمر واملواطن بآن واحد«.

الــمــصــرف الـــعـــقـــاري: قــرُضــنــا 
مليون   )50( يبلغ  للمواطنين 
الموظفين  ــحــيــل  وســُن ديـــنـــار 

المرتشين للقضاء

العراق يعدُّ استراتيجية وطنية لتخفيف الفقر بالتعاون مع البنك الدولي

قوات مكافحة االرهاب تستعد القتحام الموصل 
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السيُد الصافي: اقرُأ على مسامعكم الكريمة اآلية 177 /
من سورة البقرة الحتوائها على مضاميَن كبيرة 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الحسيني الشريف في 17/ شوال/ 1437ه� الموافق 2016/7/22م 

تحدث قائالً:

اخللللواين.. اخلللوايت اقلللرأ عىل 
مسامعكم الكريمة اآلية 177 
من سورة البقرة الحتوائها عىل 
مضامني كبرية.. اقرأها وارجع 

عليها عىل نحو االجياز :
ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ َأْن  اْلرِبَّ  )َلْيَس 
َوَلِكنَّ  َوامْلَْغِرِب  ِق  ِ امْلَللرشْ ِقَبَل 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَّ
بِيِّنَي  َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلاَلئَِكِة 
للِه َذِوي  امْلَلللاَل َعللىَل ُحللبِّ َوآَتلللى 
َوامْلََساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
َويِف  ائِِلنَي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبللَن 
َوآَتى  الَة  الصَّ َوَأَقللاَم  َقاِب  الرِّ
إَِذا  بَِعْهِدِهْم  َوامْلُوُفوَن  َكاَة  الزَّ
اْلَبْأَساِء  يِف  ابِِريَن  َوالصَّ َعاَهُدوا 
ُأْوَلئَِك  اْلَبْأِس  َوِحنَي  اِء  َّ َوالضَّ
ُهْم  َوُأْوَلللئِللَك  َصَدُقوا  ِذيَن  الَّ

امْلُتَُّقوَن )177( – سورة البقرة 
. -

حضاتكم  عىل  ُتفى  ال  طبعًا 
تبارك  اهلل  ارادها  التي  املوازين 
املللوازيللن  وهللذه  لنا،  وتللعللاىل 
تشمل االنسان بام هو مع غض 
النظر عن أي موقع من املواقع 

التي هو فيها..
م سلوكنا  اهلل تعاىل يريد ان ينظِّ
هناك  الللرب..  معنى  خالل  من 
يكون  قد  الرب،  ضد  وهناك  بر 
فجورا.. يشء آخر، املهم ليس 
هو  اخلللريات  جممع   .. الرب  من 
الرب ؟! اآلية فيها  الرب ..ما هو 
)َلْيَس  تقول  اثبات  وفيها  نفي 
ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ َأْن  اْلرِبَّ 

ِق َوامْلَْغِرِب(. امْلرَْشِ

اسباب  عن  نتحدث  ال  نحن 
ان  نبني  ان  نريد  النزول ولكن 
الرشيفة  اآلية  تريده  الذي  الرب 
يمس  الللذي  الواقعي  الرب  هو 
شللغللاف الللقلللللب، واللللذي له 
وااللللتللزام  باالعتقاد  عالقة 
بالفعل  عللالقللة  للله  ايللضللًا  ثللم 
الرب..  هذا  جممع  اخلللارجللي.. 
ما  تفاصيل  يف  ليست  املسألة 
اخلطوط  يف  وانام  اآلية،  تريده 
الرب  هو  ما  تبني  التي  العريضة 
اْلللرِبَّ  )َوَلللِكللنَّ  اآليللة  قالت  ؟! 
ِ َواْلللَيللْوِم اآلِخللِر  َمللْن آَمللَن بِللاهللَّ
بِيِّنَي..(  َوامْلاَلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ

هذه يف مسألة االعتقادات.
اخواين الذي يؤمن هبذا الفعل 
الذي افعله من يؤمن بان فعيل 

وال  يظلم  ال  جزاء..  وراءه  ما 
يفكر  وال  يللرسق  ان  حيلللاول 
باهلل  يؤمن  ألنه  يعتدي  انه  يف 
اليوم   .. اآلخر  باليوم  ويؤمن 
االخر فيه انتصار وانتصار من 

الظامل بحق املظلوم .
يرى  الدنيا  يف  االن  االنسان 
كل يشء وال يقوى عىل جماهبة 
يؤمن  اللللذي  لكن  يشء  كللل 
فيعيش  آخللر؛  يوم  يوجد  بأنه 
يوم  سيأيت  ألنه  البال  مطمئن 
امللوال؟  اخللذ  من  انللت  تقول 
؟  اعتدى عيلَّ من رسقني؟ من 
منك  يذهب  ال  اهانني؟   من 
محاية  االعتقاد  هللذا   .. يشء 
او  مكانًا  تبوأت  اذا  ايضًا  لك، 
نفسك  متنع  ان  عليك  موقعًا 
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آمنت  اذا  ألنك  التعدي،  من 
سيتهذب  االخر  وباليوم  باهلل 

سلوكك باليشء احلسن.
َذِوي  ِه  ُحبِّ َعللىَل  امْلَلللاَل  )َوآَتلللى 

اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنَي(.
أي اعطى املال عىل حبه اما عىل 
حيب  االنسان  الن  املللال  حب 
او  املال  يعطي  ذلك  ومع  املال 
ألنه  املللال  يعطي  اهلل  حبه  عىل 
املال  واعطاء  تعاىل،  اهلل  حيب 
املجاهدات  افضل  من  اخواين 
تللعللاىل،  اهلل  اىل  واللللقلللربلللات 
خدمتكم  يف  سابقًا  وذكللرنللا 
بعض اآليات )الذين جياهدون 
م املال  بأمواهلم وانفسهم..( قدهّ
لشدة حرص االنسان عىل املال 
قد حيب املال اكثر من ان حيب 
الكريمة  اآلية  تقول  اوالده.. 
َذِوي  ِه  ُحبِّ َعىَل  امْلَللاَل  )َوآَتللى   :
َوامْلََساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
َويِف  ائِِلنَي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبللَن 
َوآَتى  الَة  الصَّ َوَأَقللاَم  َقاِب  الرِّ

َكاَة َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم ..( الزَّ
الحظوا اكثر املصاديق موجودة 
اآلن عندنا يف البلد وخصوصًا 
اليتامى  اليتامى  اليتامى.. اقول 

امانة  بالنتيجة  اليتامى  وهؤالء 
ُيعفى  احد  اعناق اجلميع ال  يف 
نعم قد تتلف   ، املسؤولية  من 
الللثللراء  بللاخللتللالف  املسؤولية 
نعم..  الللعللطللاء..  وباختالف 
من  جزء  هذا  بالنتيجة  ولكن 
تكليفنا امام الوضع االجتامعي 

الذي نعيشه اآلن.
واملسكني انسان ليس يتياًم لكنه 
سميهّ  يقال  واملسكني  مسكني 
سكنت  حركته  ألن  مسكينا 
مللن فللقللره ..ثلللم تللبللنيهّ اآليلللة : 
ويف  والسائرين  السبيل  وابللن 
الرشيفة  اآلية  الحظ  الرقاب. 
بينت االعتقاد اوال ً ثم اجلانب 
م املال..  مه ..القرآن قدهّ املال قدهّ
َوآَتى  الَة  الصَّ )َوَأَقللاَم   : قال  ثم 
إَِذا  بَِعْهِدِهْم  َوامْلُوُفوَن  َكاَة  الزَّ

َعاَهُدوا(.
لعله  اخلللواين  بالعهد  الللوفللاء 
بعض االنبياء غري اسامعيل ابن 
السالم(  )عليه  ابراهيم  النبي 
 .. الللوعللد  صلللادق  نبي  وهللو 
بعض ما يقال انه وعده شخصا 
الفالين  املللكللان  يف  يلتقيه  ان 
وجاء عىل املوعد وتلف ذلك 

هذا  يف  سنة  بقي  الشخص.. 
القادم  العام  اىل  ينتظره  املكان 

جاء فوجده فقال اين انتظرك.
وعللدًا  يعطي  عندما  االنللسللان 
بيده  التي  للمواقع  خصوصًا 
ما تستطيع ان تنفذ.. الوفاء من 
واملحمودة  املمدوحة  الصفات 
)َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا 
اِء  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالضَّ َوالصَّ
ِذيَن  الَّ ُأْوَلللئِللَك  اْلللَبللْأِس  َوِحللنَي 

َصَدُقوا َوُأْوَلئَِك ُهْم امْلُتَُّقوَن(.
يف احلقيقة اخواين انا فقط اريد 
العراقيني  اهلل  ساعد  اقللول  ان 
وصللربوا  حتملوا  واقعًا  جيعًا 
هبا  يمر  ان  يللنللدر  ظلللروف  يف 
العراقي  الشعب  مثل  شعب 
كثرية  ايضًا  الصرب  ومتعلقات 
عىل  يصرب  او  حللر  عللىل  يصرب 
عىل  او  فقر  عللىل  او  خللدمللات 
قتل .. يصرب ويصرب .. ال شك 
عىل  تتعلق  مسؤولية  هناك  ان 
يعنينا  ما   .. هبا  نتكلم  ال  غرينا 
الصرب  فضيلة  الفضيلة  هذه  ان 
هبا  يوسم  التي  الفضائل  من 
يتحدث  والتي  املؤمن  االنسان 
عنها القران ضمن هذه املنظومة 

هذه  ذكرهتا  التي  الفضائل  من 
اآلية الرشيفة .

ِذيَن َصَدُقوا َوُأْوَلئَِك   )ُأْوَلئَِك الَّ
ُهْم امْلُتَُّقوَن(

ولعله  التقوى  اخللواين  طبعًا 
آيللللات كللثللرية تللتللحللدث عن 
اآلية  هذه  يف  واجلميل  التقوى 
استعرضت  ان  بعد  الرشيفة 
هلللذه املللسللائللل تللشللري وتللقللول 
للِذيللَن َصللَدُقللوا(   )ُأْوَللللئِلللَك الَّ
اهلل  والصدق صفة من صفات 
ثم   .. القائلني  واهلل هو اصدق 
املتقون  اولئك هم  ان  اىل  يشري 
 .. املتقني  من  اهلل  يتقبل  وانللام 
اهلل  جعله  مهم  ميزان  فالتقوى 

تعاىل ميزانًا لقبول االعامل .
القران  بربكة  تعاىل  اهلل  نسال 
منهّا ومنكم ..  يتقبل  ان  الكريم 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات 
اللهم   .. واملسلامت  واملسلمني 
خري  كل  وشعبنا  بلدنا  يف  ارنا 
واراحنا اهلل تعاىل من كل رش .. 
ان احلمد هلل رب  واخر دعوانا 
حممد  عىل  اهلل  وصللىل  العاملني 

وآل الطيبني الطاهرين .
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة 
بإمامة السيد امحد الصايف يف 

17/شوال/1437هـ املوافق 
2016/7/22م

العابدين  زين  االمللام  يقول 
)عليه السالم( : )َوَللك       َ 
يِف  َأُعوَد  َأالهّ  َشلْرِطي  َربِّ  َيلا 

َمْكُروِهَك(..
هذا   .. الللرشط  هلذا  التفتوا 
الرشوط  عن  يتلف  الرشط 
فلللالن..  وبلللني  بيني  الللتللي 
بيني  رشطا  اشللرتط  فعندما 
وبلليللنللك فلليلله مللصلللللحللة ل 
هذه   ً مثال   .. لك  ومصلحة 
وهذا  حقي  هذا  بيننا  ارض 
حقك نرشط رشطا ونتعاهد 
عهدًا ان ال اجتاوز عليك وال 
تتجاوز عيلهّ حتفظ مصلحتي 

واحفظ مصلحتك..
خمتلف  تعاىل  اهلل  مع  الرشط 
يشء  مللن  يستفيد  ال  فللهللو 
تقل  خزائنه  ال  تعاىل  اهلل   ..
باالنكار وال يتضر بمعصية 
االنسان .. فهذا الرشط نحو 
اىل  العبد  هبذا  االرتقاء  من 
هذا  واال   .. يمكن  ما  اعىل 
هيمه  ال  تعاىل  اهلل   .. الرشط 
يعِص..  مل  ام  االنسان  عىص 
ان  ل  رشط  اللللرشط  وهلللذا 
اصل اىل حالة من التكامل. 

)عليه  االمللللام  يللقللول  ثللم 
السالم(: )َوَضاَميِن َأالهّ َأْرِجَع 

يِف َمْذُموِمَك(
انا عندما اطلب من اهلل تعاىل 
ان هييئ ل هذه فرص التوبة 
استغلها،  ان  البد  فالقبول 
ان  احاول  استغلها؟  وكيف 
بيني  جديدة  صفحة  افتح 
..واحلللاول  تعاىل  اهلل  وبللني 
انتم   .. الللتللفللت  ان  دائللللاًم 
مع  رصاع  يف  اننا  تعلمون 
يرتك  ال  فالشيطان  الشيطان 
هنا  يأتيه من  ان  احدًا حياول 
قدر  االنللسللان  لكن  وهناك 
املستطاع حياول ان جياهد اىل 

ان يغلب الشيطان.

 : الللسللالم(  )عليه  قللال  ثللم 
َجِيَع  َأْهللُجللَر  َأْن  )َوَعللْهللِدي 

َمَعاِصيَك(
يستطيع  الللواحللدة  املعصية 
يعاهد  هيجرها،  ان  االنسان 
او يقسم او ينذر هو يريد ان 
هيجر هذه املعصية.. وهنا يف 
الدعاء عىل نحو الكل )جيع 
اهلي  يا  يشء  أي  معاصيك( 
يعترب  وفعله  تريده  ال  انللت 
عهدًا  اعطيك  انللا  معصية 
هذه  عن  وابتعد  اهجر  ان 

االمور جيعها.
فعندما االنسان يتربأ البد ان 

المعاهدُة على التوبة
نتطرق الى بعض فقرات دعاء االمام السجاد )عليه السالم( في ذكر التوبة وطلبها:

َك  ُهمَّ إنَّ )َوَلـَك َيـا َربِّ َشـْرِطي َأاّل َأُعوَد ِفي َمْكُروِهَك، َوَضَماِني َأاّل َأْرِجَع ِفي َمْذُموِمَك، َوَعْهِدي َأْن َأْهُجَر َجِميَع َمَعاِصيَك. أللَّ
.) ، َوَتِبَعاٌت َقْد َنسيُتُهنَّ ُهمَّ َوَعَليَّ َتِبَعاٌت َقْد َحِفْظُتُهنَّ َأْعَلُم ِبَما َعِمْلُت َفاْغِفْر ِلي َما َعِلْمَت، َواْصِرْفِني ِبُقْدَرِتَك إَلى َما َأْحَبْبَت. أللَّ
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يتربأ من عمل غري جيد امام 
االنسان  وتعاىل  تبارك  اهلل 
فاالنسان  بللريء(  )اين  يتربأ 
انت  للله  يقال  عندما  مثاًل 
من  بللريء  اين  يقول  تكذب 
اللللكلللذب، وقلللد جللعللل اهلل 
االنسان  عىل  وتعاىل  تبارك 
عليه  وجللعللل  الللتللزامللات 
يبتعد  ان  فعليه  حمللرمللات. 
بللراءة  معناه  االبتعاد  وهللذا 
جيع  مللن  اليك  ابللرأ  اين   ..
صحية  حالة  هذه  املعايص.. 
بالواجبات  يعمل  العبد  ان 
حالة  هذه  املحرمات  ويرتك 
هبا  االنسان  جاء  لو  صحية 

بضوابطها.
ارقى من ذلك..  هناك حالة 
من  يتعوذ  االن  االنللسللان 
االرقللى  احلالة  الشيطان.. 
منا  اراد  تبارك وتعاىل  اهلل  ان 
نحسن  ال  نحن  لكن  احياء 
اهلل تعاىل   ً االتيان هبا .. مثال 

واراد  الصالة  اقامة  منا  اراد 
ُنقبل  ان  البد   .. الدعاء  منهّا 
اهلل  بان  بيقني  تعاىل  اهلل  عىل 
 .. الللدعللاء  يستجيب  تعاىل 
هناك  عندما  االرقللى  احلالة 
ادعية تقول )اللهم اين اعوذ 
بللك مللن دعللاء ال يللرفللع( و 
)اعوذ بك من قلب ال يشع 

ومن عني ال تدمع...(.
وكلامت  الرشيفة  االدعلليللة 
السالم  عليهم  البيت  اهللل 
تأخذوا  ال  انتم  تقول  تنبهنا 
من االمور هذه الصور وانام 
ألن  اقبال  مع  عليها  تعاملوا 
وقد  حتصل  قد  فرصة  هللذه 
ال حتصل فانت تقرأ دعاء ال 
ُتقبل  ال  وانت  تفهم  ما  تعي 
من  ليس  هذا  تعاىل  اهلل  عىل 
امام اهلل تعاىل  العبودية  رسم 
وهذا ليس من فعل العبد مع 
ربه وانام هذا فعل شخص ال 
يلتفت  وال  بسيده  يكرتث 

من  حالة  هللذه  طبعًا  اليه.. 
يتعوذ  االنسان  كيف  الرقي 
 .. احلللرام  ومللن  الباطل  من 
وهذه حالة الرقيهّ يريدها اهلل 

تبارك وتعاىل ..
عىل  الرتكيز  اخواين  ولذلك 
ان  االمهية  غاية  يف  الصالة 
ولعلها  سواها  ما  ُقبل  ُقبلت 
عندما  فاالنسان  دقيق  ميزان 
تعاىل  اهلل  عىل  وُيقبل  يصيل 
ان  قبل  احلالة  هلللذه  ويتهيأ 
ُيقبل عىل اهلل تبارك وتعاىل .. 
ليس  الدعاء  اخللواين  لذلك 
عبارة عن لقلقة لسان الدعاء 
عللبللارة عللن ابللللراز احلللاجللة 
تعاىل  اهلل  اىل  حمتاج  انا  مني 
يف   .. يفعل  كيف  فاملحتاج 
نحتاج  نحن  احلاالت  بعض 
جمازية  او  شكلية  حاجات 
اخر  شيئا  او  مللاال  نحتاج 
هلذا  يتذلل  االنللسللان  فتجد 
منه  يظفر  حتى  الشخص 

مع  فكيف   .. احلاجة  هبللذه 
.. االنسان  تبارك وتعاىل  اهلل 
تعاىل  اهلل  اىل  ُيقبل  عندما 
عليه ان يستحض هذه احلالة 
تبارك  اهلل  اىل  احلاجة  حالة 
وتعاىل حتى يأيت اىل اهلل تعاىل 
احلالة  هللذه  مستجمع  وهللو 
لقلقة لسان  .. فالدعاء ليس 
يف  تعاىل   اهلل  اىل  احلاح  وانام 
توجد  ال   .. العبد  حللاجللة 
عندنا حالة من ان نتكلم مع 

احد افضل من اهلل تعاىل ..
اىل  عندما  اخللواين  فالدعاء 
واقعًا  الفقرات  هذه  بعض 
حالة  يف  نكون  ان  نللحللاول 

الدعاء املطلوبة ..
نسأل اهلل تعاىل ان يعيننا عىل 
الصاحلني  اعللان  كام  انفسنا 
هلل  واحلمد   .. انفسهم  عىل 

رب العاملني ..
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باملعروف  االمر  رشوط  هي  ما   : السؤال 
والنهي عن املنكر ؟

االمللر  يللشللرتط يف وجلللوب   : اجلللللواب 
باملعروف والنهي عن املنكر امور :

إجااًل  ولو   - واملنكر  املعروف  معرفة   -1
اجلاهل  عىل  باملعروف  االمر  جيب  فال   -
املنكر  عن  النهي  جيب  ال  كام   ، باملعروف 
م  التعلهّ جيب  قد  نعم  باملنكر  اجلاهل  عىل 

ل والنهي عن الثاين . مة لألمر باالوهّ مقدهّ
2- احتامل ائتامر املأمور باملعروف باالمر ، 
وانتهاء املنهي عن املنكر بالنهي ، فلو علم 
أنه ال يبال وال يكرتث هبام ، فاملشهور بني 
الفقهاء أنه ال جيب يشء جتاهه ، ولكن ال 
والكراهة  االنزعاج  بإبداء  االحتياط  يرتك 
لرتكه املعروف أو ارتكابه املنكر وإن علم 

عدم تأثريه فيه.
3- أن يكون تارك املعروف أو فاعل املنكر 
وفعل  املعروف  ترك  يف  االستمرار  بصدد 
املنكر ، ولو عرف من الشخص أنهّه بصدد 
ملهّرة  ولو  املعروف  ترك  أو  املنكر  ارتكاب 

واحدة وجب أمره أو هنيه قبل ذلك.
تللارك  أو  املنكر  فاعل  يكون  ال  أن   -4
تركه  أو  للمنكر  فعله  املعروف معذورًا يف 
مباح  فعله  ما  أن  العتقاد   ، للمعروف 
وليس بحرام ، أو أنهّ ما تركه ليس بواجب  
الشارع  يرىض  ال  ممهّا  املنكر  كان  إذا   ، نعم 

فال  املحرتمة  النفس  كقتل  مطلقًا  بوجوده 
بدهّ من الردع عنه ، ولومل يكن املبارش مكلفًا 

فضاًل عامهّ إذا كان جاهاًل .
والناهي  باملعروف  األمر  ياف  ال  أن   -5
نفسه  يف  عليه  رضر  تللرتهّللب  املنكر  عللن 
، وال  به  املعتدهّ  باملقدار  ماله  أو  أو  عرضه 
ال  شديد  حللرج  يف  وقوعه  ذلللك  يستلزم 
فعل  كللون  أحللرز  إذا  إالهّ   ، عللادة  ل  يتحمهّ
األمهيهّة  من  بمثابة  املنكر  ترك  أو  املعروف 
ل  س هيللون دونلله حتمهّ املللقللدهّ الللشللارع  عند 

الضر واحلرج.
النهي عن  باملعروف أو  وإذا كان يف االمر 
املسلمني  ببعض  اإلرضار  خللوف  املنكر 
سقط  به  املعتدهّ  ماله  أو  عرضه  أو  نفسه  يف 
وجوبه . نعم ، إذا كان املعروف واملنكر من 
ة رشعًا فال بدهّ من املوازنة بني  االمور املهمهّ
وأمهيهّة  االحتامل  درجة  جهة  من  اجلانبني 
املحتمل ، فربهّام ال حيكم بسقوط الوجوب.
الصاحلني  منهاج  كتاب  يف  ورد   : السؤال 
يف باب االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يبال حيث يقول  الذي ال يكرتث وال  مع 
والنهي  باملعروف  االمللر  جيب  سامحتكم 
ولكن  رشائط  فيه  اجتمعت  اذا  املنكر  عن 
عىل نحو االحتياط الوجويب فكيف يكون 
التأثر يف مراتب  ذلك وهل يالحظ مسألة 

االمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟

االمللر  وجلللوب  رشوط  مللن   : اجلللللواب 
احتامل  هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
التأثري فاذا مل حيتمل التأثري بأن كان الفاعل 
املشهور  ذكر  فقد  والنهي  باالمر  يبال  ال 
املنكر  والنهي عن  باملعروف  االمر  سقوط 
ولكن سامحة السيد حيتاط احتياطًا وجوبيًا 
ُيظهر  بأن  قواًل  أو  فعاًل  الكراهة  باظهار 

استياءه من فعل املنكر .

مع  املنكر  عن  النهي  جيب  هل   : السؤال 
احتامل  مع  او  الشخص  ديانة  معرفة  عدم 

كونه عىل غري دين االسالم )يف املهجر( ؟

باحلكم  اجلللاهللل  إعللالم  : جيللب  اجللللواب 
يوجب  ومل  الضر  من  األمن  مع  الرشعي 
الوقوع يف احلرج وإذا عرف احلكم وخالف 

فيجب النهي عن املنكر .

سؤال للقراء
هل قاعدة كثير الشك تجري في العبادات و المعامالت ؟

سؤال وجواب العدد السابق )551(

هل من الواجب حضور ُخطبة الجمعة لتمام الصالة ) صالة الُجمعة ( ؟
الجواب : ال يجب .

اعداد: محمد حمزة جبر



فتوى

عجزي  حاملة  أخرج  مرة  كل  يف  كعاديت 
ظننته  كام  بسيطًا  يكن  فلم  وتقصريي، 
بمعاين  جزيئاته  توشجت  فني  مزيج  بل 
التي  املللرأة  تلك   .. املنزل  ذلك  اإليثار، 
كيف  خميلتي،  عن  وجهها  طيف  يغب  مل 
ببنت  تنبس  مل  هللدوء  بكل  قريب  جلست 
شفة ومل تظهر جزعًا او ندما ، أمعنت النظر 
بقايا  إال  أَر    فلم  مرارًا وتكرارًا  عينيها  يف 
ذرات أمل مصهورة بالرضا، وكأهنا ال حتمل 
عندها  حاولت  لثقله،  الللروح  هتللاوت  ما 
كرس قيود حرييت وسألتها عن أحواهلا فلم 
فأردفت  هلل«  »احلمد   .. بكلمة  اال  جتبني 
التحاقه  متانعي  أمل  تعارضيه  أمل   : منفعلة 

باملوت ؟!
أجابتني بصوت قنوع انسجم  مع صوت 

القرآن الذي مأل فضاء منزهلا : 
; كنت أخشى عليه املوت لكنني مل  » نعم 
امانعه، هو زوجي ورفيق حلظات سعاديت 
قاطعت   « عامًا   25 معه  عشت  وحللزين، 
كالمها مستهجنة هذا اهلدوء الذي يتملكها 
السكون  هذا  لِك  أنهّى  إذًا   « دخولنا   منذ 
أنِك  أم  لفراقه  تتأملي  أمل  أال حتبينه  والرضا 
ال تفتقدينه، أمل ..؟؟ » َصمُت حني رأيت 
دموعها امتزجت بنظرات العتاب، مل أقصد 
إيذاءها جل ما أردتُه أن أفهم فقط، كيف 
لزوجة أن تزجَّ زوجها للموت وهي قانعة 
راضية ؟!، وضعت يدي عىل كتفها أربت 

جالسة  فرتكتني  معتذرة،  وأواسيها  عليه 
ولدها  عىل  لتطمئن  وهنضت  ندمي  أسرية 
يف الغرفة املجاورة قبل ذهابه اىل املدرسة، 
ثم عادت ترحب يب بابتسامة طيبة، وهكذا 
لديه  أن  معللة  دقائق  بضع  كل  دواليك 
املرات  احدى  ويف  اليوم،  صعبا  امتحانا 
تشد عليه  اللون،  داكن  عادت حتمل شيئًا 
بقوة كأهنا تشى فقدانه، ترى ما امهيته ؟؟ 
إال  هي  وما  السؤال،  هبذا  روحللي  تتمتم 
حلظات معدودة حتى جلست هتدم أسوار 
يف  حيمل  كان  ماذا  انظري   : قائلة  حرييت 

جيبه عند استشهاده .
تفلت  أن  قبل  برفق  أمسكها  أن  أوصتني 
استأمنتني  ما  أمهية  أعللرف  أكن  مل  يدها، 
تعلقها  رس  ألفهم  النظر  فسابقت  عليه 
فضاًل  واملتصبغة  املهرتئة  األوراق  هبللذه 
عن الثقب  الذي توسطها فإذا هبا ) فتوى 
نقود(  وبعض  الكريس  وسللورة  املرجعية 
طياهتا  فتحت  بدمائه،  جيعها  تعفرت 
الللوسللام  هللذا  بحمل  وأتلللرشف  ألراهلللا 
خلف  الللواحللدة  مرتبة  كانت  العظيم، 
األخرى يف جيبه عند استشهاده، وبينام أنا 
أقلبها ببالغ األمهية واحلذر )فقد نقلت إل 
أن زوجها كان  خوفها( اسرتسلت تربين 
حيملها أينام ذهب حيفظها يف جيب قميصه  
بسورة  بدءًا  تباعًا،  الرصاصة  فاخرتقتها 
وتوجيهات  الفتوى  نللص  ثللم  الللكللريس 

حتى  النقود  من  القليل  وبعدها  املرجعية 
وصلت اىل قلبه النقي، ثم ومن دون وعٍي 
رمق  لتسد  يدي  من  إحداها  أخذت  منها 
لولدي  هبا  احتفظت  وأنا  وتقول  شوقها 
واإلرث  الرشف  وسام  تكون  كي  )عيل( 

املقدس الذي تركه والده ... 
مل  قصري  صمٍت  بعد  كالمها  وأكملت 
رجللاًل  رافللد  كللان   : ثلللواٍن  بضع  يتجاوز 
بوالدته  بللارًا  األخطاء  عن  مرتفعًا  طيبًا 
بعد  ابتعادها عنه حتى  تتقبل فكرة  مل  التي 
الثالثة  أوالدهللا  بني  من  فاختارته  زواجه 
لكن   .. نعم  مللؤمل  الللفللراق  معه،  لتسكن 
الذلة والتخاذل أكثر إيالمًا هذا ما تعلمته 
بيد  بيننا  لوجوده  دومللًا  أشتاق  رافللد،  من 
أنني لست نادمة ولن أفكر ماذا فعلت بنا 
األقدار بل ما فعلناه لنهزم األقدار ونقلب 
املعادلة من هزيمة نكراء اىل عزٍة غراء،  لقد 
رجفت جفون املوت بجراحه وتلد عمله 
مرآته  أكون  أن  نفيس  عاهدُت  لذا  احلسن 
كام  سأكون  حييت،  ما  وصيته  وأحفظ 
وأمًا حنونة  لوالدته  بارة  ابنة  دومًا   أرادين 

لولده .
أدون  أوراقللي،  حاملة  منزهلا  من  خرجت 
هزيمتي بحرب انتصاراهتا، كأنني ولدت من 
هكذا  طويلة،  غيبوبة  بعد  أفقت  أو  جديد 
جبال  العتلينا   .. كنا  ولو  نكون  أن  جيب 

الظفر بالصرب .

نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

وحُي

وبقايا نقود
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متابعات

مستشفى اإلمام زين العابدين  )عليه 

السالم( مستعدة الستقبال المرضى 

وإجراء العمليات الجراحية

االمللام  مستشفى  مدير  أعلَن 
السالم(  )عليه  العابدين  زين 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
عن  املقدسة  كربالء  بمحافظة 
بكامل  املستشفى  تشغيل  قرب 
الستقبال  االستيعابية  طاقتها 
العمليات  للة  ولللكللافهّ امللللرىض 

ة فيها. اجلراحية املختصهّ
وقال الدكتور حسني عيل جميد، 
ان املستشفى ستفتتح هذه األيام 
االجلللراءات  كافة  اكللامل  بعد 
اخلاصة  والللللرشوط  قة  املتعلهّ
اجلراحية   العمليات  بصاالت  
املللوافللقللات  إكلللامل  اىل  اضللافللة 
بللوزارة  تتعلق  التي  االخلللرى 

الصحة.

بارشت  املستشفى  ان  واضاف، 
املرىض  باستقبال  فللرتة   ومنذ 
تنافسية  وبأسعار  املراجعني 
جدا مقارنة باسعار املستشفيات 
االسللتللثللامريللة االخللللرى، وقللد 
السفر  إىل  املللريللض  حيللتللاج  ال 
بعد  الللعللالج  لتلقي  للخارج 
يف  االختصاصات  كافة  توفر 

املستشفى.
املستشفى  ان  جملليللد،  وتللابللع 
ُجهزت بالكوادر الطبية ملختلف 
االختصاصات االستشارية منها 
واجلراحة  والباطنية  الصدرية 

العامة والكسور وغريها.
ولفت إىل أنه تم التعاقد مع اطباء 
وسوريا  لبنان  من  اختصاص 

إىل  مشريًا  الللعللراق،  اىل  اضافة 
يف  املستخدمة  االجللهللزة  أن 
االجهزة  احدث  من  املستشفى 
الدرجة  ومللن  العاملية  الطبية 

االوىل.
ان  املستشفى،  مللديللر  وذكلللر 
بنحو  تللقللدر  املللريللض  كشفية 
فقط  عراقي  دينار  الف   )15(
مقارنة  شيئًا  تساوي  ال  وهللي 
االسللتللثللامريللة  باملستشفيات 

االخرى، عىل حد قوله.
واشار اىل  ان صاالت العمليات 
و  جللاهللزة  ستكون  اجلللراحلليللة  
بعد  القادم  ستفتتح يف االسبوع 
املتعلقة  االجراءات  كافة  اكامل 
اخلللاصللة  بصاالت   واللللرشوط 

اىل  اضافة  اجلراحية   العمليات 
التي  االخرى  املوافقات  اكامل 

تتعلق بوزارة الصحة.
وبأسعار  العمليات  وجتلللري 
يف  اخلللاص  اجلناح  من  مقاربة 
وتقدم  احلكومية  املستشفيات 

خدمة مميزة جدا.
صاالت  اربع  املستشفى  ويضم 
انواع  ارقى  من  كربى  عمليات 

الصاالت املوجودة يف العامل.
زين  االمللام  مستشفى  م  وتللقللدهّ
دعاًم  السالم(  )عليه  العابدين 
احلشد  مللرىض  ملعاجلة  خللاصللًا 
الشعبي وعوائل الشهداء وايضا 
العوائل املتعففة ومنتسبي العتبة 

احلسينية املقدسة وعوائلهم.

احلسيني  الصحن  يف  انطلقت 
املللطللهللر، اللللللدورات الللقللرآنلليللة 
دار  قسم  يقيمها  التي  الصيفية، 
للعتبة  التابع  الكريم،  الللقللرآن 

احلسينية املقدسة سنويًا.
انطالق  مع  بالتوازي  ذلك  يأيت 
الدورات الصيفية لطلبة املدارس 
خمتلف  يف  والثانوية،  االبتدائية 
والتي  الللعللراقلليللة،  املللحللافللظللات 
اإلمللام  مللدرسللة  عليها  تللرشف 

احلسني، )عليه السالم(.
وقال املرشف عىل الدورات، عيل 
الدورات  هذه  إن  الطائي،  عبود 
العتبة  توجيهات  ضمن  تللأيت 

احلسينية املقدسة القرآنية واهلادفة 
الكريم  اهلل  كتاب  ثقافة  إلشاعة 
عىل  والعمل  املجتمع  فئات  بني 
الكريم وأهل  القرآن  ثقافة  جتذير 

البيت )عليهم السالم(.
يضع  كامل،  شهر  مللدار  وعللىل 

إىل  كللربللالء،  يف  امللللدارس  طلبة 
التالوة  أحكام  يف  مكثفة  دروس 
والتجويد وحفظ جزء من القرآن 
الكريم وتعلم القراءة الصحيحة، 

ودروس أخالقية أخرى.
بدءًا  يوميًا  الطلبة درسني  ويتلقى 

والنصف  الثامنة  الساعة  مللن 
والنصف،  العارشة  حتى  صباحًا 
من  واجلمعة  اخلميس  يومي  عدا 

كل أسبوع.
الطائي،  أوضح  التفاصيل،  ويف 
عللت  وزهّ الكريم  الللقللرآن  دار  أن 
من  حلقات  شكل  عللىل  الطلبة 

يهم الدروس. أجل تسهيل تلقهّ
د أن الطلبة الذين سيحفظون  وأكهّ
الكريم  القرآن  من  كاماًل  جللزءًا 
سيمنحون جوائز قيمة، فيام أشار 
إىل أن الطلبة املوهوبني سيكونون 
حمط اهتامم مركز املواهب القرآنية 

التابع لقسم دار القرآن الكريم.

كيف يقضي طلبة كربالء عطلتهم الصيفية؟

14



متابعات

العتبة  تقيمها  التي  الصيفية  الللدورات  السبت،  امس  بدأت، 
واملتوسطة  االبتدائية  امللللدارس  لطلبة  املقدسة  احلسينية 

واإلعدادية داخل احلرم احلسيني املطهر سنويًا.
حمافظة  دورات  يف  طالب   )300( نحو  يشارك  اآلن،  وحتى 
كربالء من أصل )1000( يف دورة مماثلة تقام يف عموم حمافظات 

العراق، بحسب مدرسة اإلمام احلسني) عليه السالم(.
»اإلمللام  شعار  حتت  انطلقت  التي  اللللدورات،  عىل  ويللرشف 
العظمى« مدير مدرسة  اهلدى واملحبة  املهدي صاحب منهاج 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام 

الشيخ أمحد الصايف.
السالم(  )عليه  احلسني،  اإلمام  ملدرسة  الرسمي  املوقع  وذكر 
الطلبة وتعليمهم علوم أهل  يأيت جلذب  الدورات  أن مرشوع 

البيت) عليهم السالم(.
وأشار إىل أن املناهج التي تدرس خالل الدورات الصيفية هي 

الفقه والعقائد واألخالق والسرية الرشيفة.
وتوزع هذه املناهج جمانًا عىل الطلبة املشاركني.

وقال منسق الدورات، الشيخ أمري املوال، إن الدورات شملت 
الكثري من حمافظات العراق وبدأت مطلع الشهر احلال.

كام وتوفر العتبة احلسينية املقدسة خطوط نقل الطلبة من مناطق 
كربالء الداخلية واخلارجية لضامن وصول الطلبة وسالمتهم، 
)عليه  احلسني  اإلمللام  ملدرسة  الرسمي  املوقع  تعبري  حد  عىل 

السالم(.

الديني  التبليغ  شعبة  أجللرت 
النسوي، التابعة للعتبة احلسينية 
الكتبية  »املسابقة  قرعة  املقدسة 
)630( لنحو  الللرمللضللانلليللة« 
مشاركة عىل قاعة سيد األوصياء 
الصحن  داخللل  السالم(  )عليه 
عدد  وكان  الرشيف.  احلسيني 
التي  املسابقة،  يف  املشاركات 
رمضان  شهر  خللالل  انطلقت 
 )  5500 بلللللغ)  قللد  املللنللرصم 

مشاركة.
الصحيحة  اإلجللابللات  أن  غري 
متسابقة   )630( نحو  أدخلت 
 )75( حصلت  فيام  للقرعة، 
متنوعة  جوائز  عىل  فقط  فائزة 

بحسب  الللقللرعللة،  إجلللراء  بعد 
مللسللؤولللة وحللللدة الللللدورات 

واملسابقات رسور مهدي.
الديني  التبليغ  مسؤول  للد  وأكهّ
احلسينية  العتبة  يف  الللنللسللوي 
املطريي،  عيل  الشيخ  املقدسة، 
خالل كلمة له، أمهية املسابقات 
إىل  مشريًا  الشعبة،  تقيمها  التي 
هو  املسابقة  هذه  من  اهلدف  أن 
اخلاصة  الرشعية  األحكام  تعلم 

بشهر رمضان.
يف  املبلغات  أن  املطريي،  ورأى 
شهر  أيام  اغتنام  حاولنهّ  الشعبة 
للتقرب  النساء  بتوجيه  رمضان 
املبارك  الشهر  هللذا  يف  اهلل  إىل 

حد  عىل  وقتهن،  تضييع  وعدم 
قوله.

من  عللدد  يتصدى  األثللنللاء،  يف 
التابعات  الدينيات  املبلغات 
»فقهية«  حلقات  لعقد  للشعبة، 
للزائرات يف منطقة  بني احلرمني 

الرشيفني .
الديني  التبليغ  شعبة  وذكللرت 
النسوي عىل موقع »فيسبوك« أن 
عدد احللقات بلغت نحو )10( 
حلقات تناولت أحكام الصالة.

مسابقة في كربالء تسجل مشاركة )5500( امرأة

حرم اإلمام الحسين )عليه السالم( يفتح أبوابه لطلبة المدارس

كيف يقضي طلبة كربالء عطلتهم الصيفية؟
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ولتسليط الضوء عىل مهام القسم 
ونشأته يف رحاب العتبة احلسينية 
التقت  »االحرار«  جملة  املقدسة، 
رئيس   ) احلكيم  حممد  )السيد 
قللسللم اللللشلللؤون الللقللانللونلليللة يف 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
احلسينية  العتبة  فقال:ان  املقدسة 
رقم  قانون  هلا  صدر  قد  املقدسة 
ذلك  ومنذ   )2005 لسنة   19(
املقدسة  العتبة  بارشت  التاريخ 
بتنظيم امورها وفق هذا القانون، 
سابقًا  املوجودة  االقسام  وأقرت 
علللىل شللكللل جللللان ملللن خللالل 
ال  القانون  يف  متخصص  كللادر 
منتسبا   )  18 عددهم)  يتجاوز 
القانون..  كلية  خرجيو  اغلبهم 
تللم اخللتلليللارهللم مللن اصللحللاب 
مهنة  ممارسة  يف  واخلربة  التجربة 
القانونية،  والقضايا  املحاماة، 
القانونية  الشؤون  قسم  ان  مبينا 
تأسس منذ استالم ممثيل املرجعية 
الدينية العليا عام 2003 وكانت 
جلنة  املقدسة  العتبة  شؤون  ادارة 

ترأسها  التي  القانونية  الشؤون 
احلكيم(  )مظهر  السيد  وقتها  يف 
عضو  اىل  ترشيحه  حلد   واستمر 
جملس املحافظة ومن ثم عضوية 
ان  وبعد  مضيفا  النواب،  جملس 
تسنمت  رئاسة اللجنة اصبحت 
العتبتني  تشمل  قانونية  دائللرة 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
القانونية  الللدائللرة  باعتبارها 
هلللام حلللني صللدور الللقللرار )19 
الدائرة  لتتحول   )2005 لسنة 
الللشللؤون  قللسللم  اىل  الللقللانللونلليللة 
املذكور،  القانون  وفق  القانونية 
تقديم  عاتقه  عىل  القسم  فاخذ 
املشورة القانونية ملجلس االدارة 
وإقامة  املقدسة   العتبة  وألقسام 
الدوائر  يف  ومتابعتها  الدعاوى 
املقدسة  العتبة  شللؤون  ومتابعة 
كافة  يف  القانونية  الناحية  من 

الدوائر الرسمية وغريها.
شعب الشؤون القانونية :

لقسم  ان  »احلللكلليللم«  وأوضلللح 
شعب  عللدة  القانونية  الشؤون 

ما  تص  الدعاوى  شعبة   : منها 
وما  دعاوى  من  العتبة  عىل  يقام 
العتبة املقدسة من دعاوى  تقيمه 
سواء كانت مدنية او غري مدنية، 
الللدعللاوى  شعبة  ان  اىل  مشريا 
منها  وحدات،  عدة  من  تتشكل 
عللقللارات(  متابعة  )اجلللزائلليللة، 
متابعة  مهامها  مللن  فاجلزائية 
او  كاجلرائم  التحقيقية  القضايا 
العتبة  عىل  تقع  التي  املخالفات 
جتاوز  او  اعتداء  أي  او  املقدسة 
او  املقدسة  العتبة  منتسبي  عىل 
للزائرين  حتدث  التي  الرسقات 
وكللذلللك حلللوادث الللسلليللارات 
للعتبة  العامة  باألمانة  اخلاصة 
وحللدة  امللا  املقدسة،  احلسينية 
اهلبات  تتابع  عللقللارات  متابعة 
والللتللربعللات وكللذلللك دعللاوى 
كم  لدهيا  واصبح  االستمالك 

ممتاز من العقارات.
القول  يف  »احلكيم«  واسللتللدرك 
خاصة  شعبة  اسللس  القسم  ان 
عقود  تنظيم  مهمتها  بالعقود 

العتبة املقدسة من بيع او رشاء او 
ذاتية  شعبة  اىل  اضافة  استئجار، 
التي  القانونية  والشعبة  القسم 
املعوقات  وترفع  وتعالج  تسعى 
املقدسة  العتبة  تللواجلله  الللتللي 
احد  عىل  يتجاوز  شخص  مثاًل 
احلسينية  للعتبة  التابعة  االمالك 
املقدسة فيتم رفع دعوى وتكون 
للمحاكم  مللراجللعللات  هللنللاك 
ويستحصلون قرارا من املحكمة 

ويتم رفع التجاوز.
قسم  ان  اىل  »احلكيم«   وأشللار 
يف  سبهّاقا  كان  القانونية  الشؤون 
السعي لتحقيق مصالح املنتسبني، 
وذللللك مللن خلللالل الللسللعللى له 
للمنتسبني،  اخلدمة  نظام  بإعداد 
النظام اخلاص بمنتسبي العتبات 
انطالقته  كانت  حيث  املقدسة 
احلسينية  العتبة  قانونية  من  اوىل 
الذي  النظام  باستصدار  املقدسة 
الللوزراء  رئاسة  من   ً فعال  صدر 
الرسمية  اجللللريلللدة  يف  وُنللللرش 
النظام  املفعول،  ساري  وأصبح 
يضمن  مللا  للمنتسبني  يضمن 
كافة  أي  للموظف من حقوق.. 
احلقوق املضمونة ملوظف الدولة 
تقاعد  من  للمنتسب،  مضمونة 
وضامن صحي اضافة اىل شموله 
مميزات  وكافة  الللرواتللب  بسلم 

املوظفني يف الدوائر احلكومية.

رسالة إلى يتيم

قسم الشؤون  

.. الصمام القانوني 

العطاء الحسيني

يعدُّ قســـم الشـــؤون القانونية في االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الرابط 
القانوني بين العتبة المقدســـة ومختلـــف االطراف الذين يتعاملون معها، اضافة الى 
قيامها بعدة ادوار منها البت في كافة المشـــاكل القانونية التي تتعرض لها العتبة 
المقدســـة وصياغة العقود وتتولى التحقيق مـــع الموظفين وتوقيع الجزاءات االدارية 

حسب اللوائح المعمول بها ومباشرة كافة االعمال القانونية االخرى. صر 
ن ن

سي
 ح

ر /
حرا

اال

لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 

لمسُة يد بيضاء.. كتبتها إيمان كاظم الحجيمي
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أنا طفل كباقي االطفال ل حلم صغري أريد ان احيى كام العصفور دون قيود ترسق بسمتي او قفص من احلاجة ينقني أو آالم تتالعب 
بمصريي، فأن كانت احلياة من حقي فلام ال أحلم وملا ال اسعى هل هناك ما ينقصني..؟ 

نعم هناك ما ينقصني اتعرفونه؟ 
ليس غطاًء يدفيني او بيتا يأويني او نقودا تعينني ما ينقصني ايب الذي هو غطائي ومأواي وعوين وغاية سعاديت هل بإمكانكم اعادة 

أيب؟ هل بإمكانكم اعرتاض القدر؟!
اريد ان التقي ايب يف السامء او اترك له قصاصات عند قربه واخربه عن قلوب رحيمة احتضنتي.. ساعدتني.. ألصَل اىل ما امتناه بلمسة 
حب عىل رأيس وبعطاء يامزجه ود وحنان وسأخربه بأن ثمة ابا ل منحني توقيعه عىل شهاديت وأبا اخر منحني حلظة هلفة وهو يعانقني 
فغريَّ جمرى حيايت وعلمني  املالئكة  كام  وبقلب شفيف  بعني صادقة  نظر ل  أخر  وابا  لتحملني  الباب  عند  لك  انتظاري  كام حلظات 

بخصاله ان اكون عونا ألمي وسندًا ألخويت علمني ان العلم سالحي ويدي رزقي.
سأترك لكم األمر كيفام تتمنون حياة اطفالكم متنوا ل حياهتم فأن ُحرمت من ايب ساعدوين الكون ابا صاحلا ذات يوم فهذا اميل باهلل 

وثقتي بعدالته.
ارجوكم ال تنسوا كلاميت ألين طفل واحرتموا يتمي فتلك مشيئة ريب.

ال تثر بحزنك دمعتي فمذ عرفتك واالبتسامة تاصم شفتي فال قيمة لوجودي أمام جمهول هيدد زهرة حياتك اسمح ل ألكون بك 
انسانا، أرفع رأسك وال تدع اخلوف هيزمك ها انا اقف بقربك يدي بيدك أغزل من مالمح يتمك رداء اجلنة الذي سألبسه بفخر حينام 
أتم وعدي إليك بأين لن أدعك تتاميل لرياح احلياة سأكون سندك ورفيقة نجاحك ورقيبة أمرك ستحملني مشاعري ألضع البلسم عىل 
جرحك وأقطف السعادة من مداواة يتمك سنميض معا يف رحلة احلياة بحلوها ومرها ونتفق عىل طاعة اهلل وحسن العمل ومصاحلة 

الذات . سنحيل قسوة القدر اىل عزم وإرصار عىل املواصلة وحسن الظن باهلل .
ستبني بيدك وترتقي بعلمك وتنترص بعزمك وذات يوم ستكرس القيود وتتعدى بطموحك احلدود وستكون فاقد االب لكنك مانح 
احلياة وتكون أبا مثاليًا تلهم ابناءك معاين الصرب يف مصارعة الظرف القايس وستوقد بأناملك شموع األمل لتنري درب يتامى ساروا 
عىل طريق نجاحك فأمنحهم بعملك أماًل وال تسمح إال ان تكون برعم خري ينمو بأرض خضاء ويستلهم من يتم النبي زهورا بيضا 

وعمال تسمو به يف الدنيا ويف اآلخرة يوصلك جلنة بوسع األرض والسامء وتذكر دومًا أن اهلل اوىص بك خريًا.

رسالة إلى يتيم

رسالة من يتيم

اصنْع عمالً تجد أمالً

لمسُة يد بيضاء.. كتبتها إيمان كاظم الحجيمي
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ويللوضللح مللسللؤول املللفللرزة 
الشمري  جليل  امحد  الطبية، 
الطبية  املفرزة  »تأسست  قائاًل: 

بعد  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
بالتنسيق  البائد  النظام  سقوط 
دائرة صحة حمافظة كربالء  مع 

واالمانة العامة للعتبة احلسينية 
عبارة  آنللذاك  وكانت  املقدسة 
عللن غللرفللة واحلللدة والللكللادر 
الرجال  من  فقط  فيها  املوجود 
وكانت  فقط  اشخاص  بثالثة 
املستلزمات  بعض  عىل  حتتوي 
املراجعني  ة  وقلهّ النادرة  الطبية 
عللللليللهللا، ولللكللن بللاسللتللمللرار 
املراجعني  توافد  وكثرة  العمل 
والزائرين لذلك ارتأت االمانة 
توسيع  املقدسة  للعتبة  العامة 
عمل املفرزة لتكون بدل الغرفة 
عبارة  غللرف  اربلللع  الللواحللدة 
واالخللرى  للرجال  ردهللة  عن 
للنساء واخرى لفحص املرىض 
والرابعة خاصة بالصيدلية، فيام 

من  اكثر  العاملني  عدد  أصبح 
)16( منتسبًا و)7( منتسبات«.
صحة  دائرة  مع  مستمر  تعاون 

كربالء
»املفرزة  ان  الشمري  ويضيف 
تابعة  اداري  بشكل  الطبية 
يف  الطبية  الللشللؤون  قسم  اىل 
دائرة  اىل  وفنيًا  املقدسة،  العتبة 
املقدسة،  كربالء  حمافظة  صحة 
عىل  متواصل  االن  واللللدوام 
مدار الل )24 ساعة( الستمرار 
عكس  الطبية  اخلدمات  تقديم 
السابق  يف  به  معمواًل  كان  ما 
لغاية الساعة الثامنة مساًء حيث 

يتم اغالق املفرزة الطبية«.
عمل كبري وجهد مضاعف

ويتابع الشمري حديثه، »العمل 
متواصل بشكل كبري من حيث 
طريقة جلب العالجات ولدينا 
حصة خمصصة من دائرة صحة 
تلك  نفاد  بعد  ولكن  كربالء، 
احلصة يتم االستعانة باملتربعني 
وهم  التربع  بعملية  املتواصلني 
ومذخر  اجلديد  احللة  مذخر 
بابل ومذخر  الرشق يف حمافظة 
الكرار وكذلك الدكتورة سعاد 
الطائي من العاصمة بغداد دائام 
رشكة  وكذلك  بالتربع  تقوم 
وكذلك  ايضا  بغداد  يف  ابيكو 
اهلدايا  قسم  مع  تنسيق  لدينا 
احلسينية  العتبة  يف  والللنللذور 
تربعات  طريق  عللن  املقدسة 
املجال  يف  املستمرة  الزائرين 
ة  حصهّ هنالك  أن  كام  الطبهّي، 
دائرة  قبل  من  إضافية  دوائية 
العتبة  وإدارة  كربالء  صحة 

العطاء الحسيني

بعد أن أصبحت تستقبل اكثر من )5 آالف( مراجع يوميا

المفرزة الطبية في العتبة الحسينية المقدسة..

على مدى أكثر من عشـــرة أعوام متتالية، تسعى المفرزة الطبّية في العتبة الحسينية 
المقدســـة إلى اســـتقبال الحاالت المرضية من الزائريـــن والمواطنين وتقديم الخدمات 
الصحية لهم، تحت إشـــراف كادر متخصص وبالتنسيق بين العتبة المقدسة ودائرة صحة 

كربالء.

من غرفة واحدة وثالثة أشخاص إلى مركز مهم يساهم 
بتقديم الخدمات الصحية المجانية للمرضى 

األحرار/ قاسم عبد اهلادي
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العطاء الحسيني

املليونية  بللالللزيللارات  واخلللاصللة  سة  املقدهّ
بغداد  املفرزة يف حمافظات  التي تشارك هبا 

والنجف وسامراء«.
الزيارات املليونية

كربالء  يف  املليونية  الزيارات  يص  وفيام 
الدواء  جتهيز  »يكون  للشمري:  واحلديث 
وبالتعاون  الصحة  وزارة  قبل  من  مبارشة 
العامة  واالمانة  كربالء  صحة  دائللرة  مع 
للعتبة احلسينية املقدسة، الن العمل يكون 
كبرية  جمموعة  اىل  فيه  ونحتاج  مضاعفًا 
باألدوية  الزيارة  تلك  لتغطية  الللدوام  من 
للكادر  وبالنسبة  الطبية,  واملستلزمات 
من  اكثر  فلدينا  الزيارة  ايام  خالل  الطبي 
والصيادلة  االطباء  من  (متطوع   300(
معظم  من  اجلنسني  بكال  الطبي  والكادر 
البالد؛  خارج  ومن  العراقية  املحافظات 
حيث يكون هلم دور كبري ومتميز ومرشف 
يف خدمة زائري أيب عبد اهلل احلسني )عليه 
استقطاب  خللالل  ونللشللرتط  الللسللالم(، 
املتطوعني يف املجال الطبي عىل أن يكونوا 
من احلاصلني عىل هوية او كتاب يؤيد هلم 
مزاولة العمل الطبي ويامرسون عملهم يف 

الوقت احلارض«.
استقبال احلاالت الباردة

الطبية  »املفرزة  ان  إىل  الشمري  ويلفت 
احلاالت  االحيان  من  الكثري  يف  تستقبل 
)الباردة(؛  بل  تسمى  والتي  البسيطة  الطبية 
شديدة  حللالللة  حللصللول  حللالللة  يف  ولللكللن 
نقوم  جللراحللي  تللداخللل  اىل  وتستوجب 

بتحويلها مبارشة اىل مستشفى سفري اإلمام 
احلسني )عليه السالم( التابع للعتبة املقدسة 
أما  الرشيف،  الللرأس  باب  عند  والكائن 
فيتم  والعيون  االسنان  أمللراض  حللاالت 
)عليها  زينب  السيدة  مركز  اىل  حتويلها 
والكائن  املقدسة  للعتبة  التابع  السالم( 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  ع  جممهّ يف 
التي  احلللاالت  فيام  اخلللان،  بللاب  بمنطقة 
وردهة  املركزة  العناية  دخول  تستوجب 
االنعاش واحلروق او ما شابه ذلك فنقوم 
بارساهلا واحالتها اىل مدينة اإلمام احلسني 
عجالت  بواسطة  الطبية  السالم(  )عليه 
للعتبة  العامة  االمانة  اىل  التابعة  االسعاف 
احلسينية املقدسة بأرسع ما يمكن للحفاظ 

عىل سالمة املريض«.
املشاركة الفعالة مع قوات احلشد الشعبي

التي  األخللرى  النشاطات  مستوى  وعىل 
ان  الشمري  يبني  الطبية،  املفرزة  هبا  تقوم 
املستمرة  وأعامهلم  نشاطاهتم  ضمن  »من 
الشعبي بكل  جتهيز قوات اجليش واحلشد 
واملستلزمات  االدويللة  من  حيتاجونه  ما 
الطبية واالمور االخرى التي حيتاجوهنا يف 
من  وكذلك  ايضا,  املعركة  وخارج  املعركة 
الصحية  املراكز  جيع  جتهيز  عملنا  ضمن 
النقص  لسد  الزائرين  مللدن  اىل  التابعة 
النازحني  كثرة  خللالل  من  فيها  احلاصل 
اىل  اضللاف  الزائرين,  مدن  يف  املتواجدين 
عدة نشاطات اخرى تغطيها املفرزة الطبية 
من  جدا  كبرية  كميات  استالم  خالل  من 

طريق  عن  الطبية  واملستلزمات  االدويللة 
االمانة  قبل  من  والللرشاء  الصحة  وزارة 
ومتت  املقدسة,  احلسينية  للعتبة  العامة 
مشاركة االخوة العاملني يف املفرزة الطبية 
كمتطوعني ضمن صفوف احلشد الشعبي 
يف جبهات القتال حيث شاركنا يف املعارك 
واالنبار  وسامراء  بيجي  يف  حدثت  التي 
جمهزة  طبية  كوادر  بصفة  الصخر  وجرف 
الشعبي  احلشد  مع  واالسعافات  باألدوية 
وااللوية  السالم(  )عليه  االكرب  ولواء عيل 

االخرى«.    
نحتاج اىل مكان اوسع

مسؤول  متنهّى  الشيهّق،  حديثه  ختام  ويف 
العتبة  عىل  الشمري  أمحد  الطبية  املفرزة 
املقدسة توفري مكان أوسع للمفرزة الطبية 
بإضافة غرفتني جديدتني، مع تزايد أعداد 
 5( إىل  عددهم  يصل  والذين  املراجعني 
توسيع  منهّا  يتطلب  يوميًا(  مراجع  آالف 
املكان الستيعاهبم وتقديم اخلدمات الطبية 

هلم«.

بعد أن أصبحت تستقبل اكثر من )5 آالف( مراجع يوميا

المفرزة الطبية في العتبة الحسينية المقدسة..

19



اأن اأتوجع..ومل يعد قلبي قادرا على الرغبات  اأعْد راغبا، بعد،  مل 
اىل  مذعنا،  انتميت،  فقد  الآن،  بعد  يل  �سداقة  من  ما  احلمقاء، 
مملكة ل ت�سبهها يف الكون مملكة يف الطهارة والأ�سالة اإل م�سبهات 
لها يف الوجود والعظمة والقدا�سة واحدة با�سم اهلل تعاىل والأخرى 

حتمي جدث اأعظم خلق اهلل...
واأخرج  الر�سا،  هدية  اأنال  حتى  اأجوائها،  يف  اهلك  اأن  ُكتب  مملكة 
من ظلمات الوهم اىل نور الفهم، اأخذت طريقي مطاأطئ الراأ�ش يف 
اأن  املا�سي..�ساأعتاد   بعد، اىل  ما من عودة يل،  واأق�سمت  حمرابها، 
ام�سك النار واحرتق حتى اح�سل على الأمان من اهلل وار�سم �سعادتي 

مبحاربة الياأ�ش، يف ظل اأجواء مملكة ال�سهيد.. 
اأيتها املالئكة، اأيتها املالئكة املحيطة بجدثه والقائمة على مملكته 
�سباحاتي  واختمي  ال��ذاوي��ة،  اأيامي  قلبي  عن  اأزيحي  الروحية، 

ب�سالة وداع عند عر�ش دمائه الزاكيات..
ال�سباب  و�سيد  ال�سهداء،  اأول  قبة  حتت  املرفوعات  الأي��ادي  اأيتها 
،وقتيل العربات: لي�ش كل اإن�سان قادرا على الو�سول، اإن مل يعرفه 
حق املعرفة، ويفزع كل يوم مل�سيبته، كما لو كان يتغذى بنار فجيعته، 
من  ا�ست�سهاده  اأنتجه  وما  م�سيبته  حملته  ملا  خال�سا  اإميانا  فيجزع 
الفكر واحلرية والعقيدة، واللتزام بنقاء احلياة ود�ساتري  روا�سخ 

الأو�سياء من بعده..
عبدا  بقبويل  هديتي  انتظر  الكون،  و�سيدة  الطاهرة  النبيلة  اأيتها 
مطيعا يف رحاب مملكة �سيد ال�سهداء، خذي بيدي �سيدتي واركبيني 
زلت  ل  لأنني  كربالء،  �سهداء  بدماء  اأبحرت  التي  النجاة  �سفينة 
يل،  يرّدد  من  ا�سمع  كنت  مثلما  زلت  وما  طفولتي،  بذكريات  مري�سا 
على  ويحملني  يرافقني،  طيفك  اأحت�س�ش  وكاأين  انتمائي،  اأن�سودة 
اليم كلما �ساقت روحي، واحتار  اأدمي  اأجنحة الريح وينزلني على 
يقيني، وا�سطدمت معرفتي بهوام�ش الباغيني، فانت�سر على نف�سي، 

وتنتع�ش روحي وتقل كاآبتي... 
مل اأعد راغبا، بعد، اأن اأتوجع، واأنا اأطوف يف مدينة غا�سة بالزائرين 
الذين يح�سدون الأمل، قوامي�ش �سمت دماء انت�ساراتها، حتى ك�سفت 
عن نار �سريرتها هياما وحبا را�سخا، واأ�سواق نزفت ع�سقا على اأبواب 
واقرتب  معرفته  بابتهاج  عيناي  فتلونت  املقد�سة،  مملكته  عتبات 
منه رويدا رويدا، وقلبي نافذة فتحت لل�سم�ش اذرعها تر�سم ب�سوء 

جدثك اأبيات �سعر غطاها دمك الطاهر. 

عيٌن على السعادةالوجوُد في حضرِة الشهيد.. 
حيدر عاشور 
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ق��������م��������ر م�����������ن ه��������ا���������س��������م م�����������د ��������س�������ع�������اَع�������ْه
ي�����زه�����و ������س�����ع�����ب�����ان  م���������ن  ال����������راب����������ع  يف  ه������������لَّ 
ان����������������ه ال��������ع��������ب��������ا���������ش ك����������ال����������ط����������ود جت����ل����ى
���������س��������ف��������ره ط���������������اف ب���������������اأب���������������راج امل��������ع��������ايل
ن���������������س�������ر ال�������������دي�������������ن ب���������������اآي���������������ات ف�������������داء
م������ق������ام������ا اخل�����������ل�����������د  يف  اهلل  ف���������ح���������ب���������اه 
ل��������وان��������ا خ��������ف��������اق��������ا  زال  ل  ���������س��������ي��������دي 
ن��������دح��������ر الأوب�������������ا��������������ش م���������ن داع�������������������ش ف���ي���ه
ون�������������������رد اجل�������������������ور م������������ن ح��������ي��������ث اأت����������ان����������ا
ب������������ذئ������������اب اأح��������������دث��������������ت ك������������ل اخل�������ط�������اي�������ا
ب������������ريء واهلل  اهلل  دي����������������ن  ب��������ا���������س��������م 
زورا الإ���������������س��������������الم  اأق��������ن��������ع��������ة  ل������ب�������������س������ت 
دن�����������������س��������ت م��������ه��������د ح�����������������������س�����������ارات وجم��������د
وف�������ع�������ل ل�����������������ون  يف  ك�����������احل�����������رب�����������اء  ه�������������ي 
خم�������ل�������ب ال�������ت�������ف�������ري�������ق ف������ي������ن������ا غ�����ر������س�����ت�����ه
ب�������اي�������ع�������ت ب����������الأم���������������������ش ط�����������اغ�����������وت ظ�������الم
وج���������ف���������اء ذل  اجل�����������ب�����������ت  وت����������ال�����������س����������ى 
ق����ب����ي����ح وج���������������ه  يف  ال������������ي������������وم  وات���������ت���������ن���������ا 
ون�������ه���������������س�������ن�������ا وان������������������������ربى ��������س�������ي�������ف ع����ل����ي
ف�������ب�������ج�������رف ال������ن�������������س������ر اأ�����������س����������ط����������ورة جم����د
ودي�������������������������اىل ج�������ع�������ل�������ت ح���������م���������ري���������ن ق���������ربا

واك�������ت���������������س�������ى ه��������ال��������ة ح�������������س������ن وب����������داع����������ْه
واع���������ت���������ل���������ت ف��������������وق حم���������ي���������اه ال�����������وداع�����������ه
ب���������رب���������ى امل���������ج���������د ف�������م�������ن ي���������دن���������و ق������الع������ه
ون�����������زي�����������ف اجل������������������ود ق�����������د خ�����������ط رق�������اع�������ه
وط�������اع�������ه ب����������اإي����������ث����������ار  ال���������������س�������ب�������ط  اآزر 
ف�������������س������م������ا ج��������ن��������ب دع�������������������اة ل�����ل�����������س�����ف�����اع�����ه
ال���������س����ج����اع����ه ��������س�������وح  يف  ال���������ي���������وم  ب������ي������دي������ك 
ب�������������س������راي������ا احل�������������س������د وال������ن�������������س������ر ت����ب����اع����ه
ب����������دي����������اج����������ري ع���������م���������ى غ���������ط���������ت ب������ق������اع������ه
ت������ق������ت������ل الإن���������������������س����������ان ظ������ل������م������ا ب����ب���������س����اع����ه
م������ن������ه������م واحل�����������������ق ي���������وم���������ا م����������ا اأ��������س�������اع�������ه
وب�����������ه�����������ا ك��������������ل ت���������������������������وارى ب�������������س������ن������اع������ة
ه�����������دم�����������ت ������������س�����������رح ع�����������ل�����������وم وب�����������راع�����������ة
ول���������ه���������ذا ال�����������س�����ع�����ب ق���������د رام���������������ت خ������داع������ه
غ������ي������ل������ة ت���������ذك���������ي اأراج���������������ي���������������ف م�����ب�����اع�����ه
������س�����ج�����اع�����ه ل  ب���������غ���������در  ال�������������س������ع������ب  ذب��������������ح 
ف������ق������اع������ه امل���������������������اء  يف  ي�������ح�������م�������ل  زب�����������������د 
وع��������������رو���������������ش ل�������ي���������������ش ف�������ي�������ه�������ن ق������ن������اع������ه
وغ���������������دا الإره������������������������اب م������ك�������������س������ورا ذراع������������ه
وب���������ه���������ا ال������������غ������������ادر ق����������د ن�������������ال اق������ت������الع������ه
ل������ب������ق������اي������ا ال�������ب�������ع�������ث اأذن����������������������اب اخل������ن������اع������ه

لواُؤك والحشُد
مهدي هالل
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. ( الداهية من الرجال، ودابٌة ذات ِع�سا�ش اذا كانت َتع�شُّ )الِع�شُّ
هُته قابلتُه بالأفك. )الع�سيهة( الأفُك )الكذب(: وع�سَ

د.. ُد: داء ي�سيب الَع�سُ د( ما بني املرِفِق واملنِكِب، والَع�سَ )الَع�سُ
َعةٌ .. َع( املولود َير�سُع، كَعِلَم َيعَلُم، َر�ساعًا وِر�ساعًا ور�ساعة ً وِر�ساعة ً ، وامراأٌة ُمر�سٌع وُمر�سِ )َر�سَ

َع الرجُل )ب�سم ال�ساد( اذا َلوؤَُم، ولئيم را�سًع. وَر�سُ
)ع�سال( داٌء ل دواء له، ورجٌل ُع�سَلٌة من الُع�سِل: وهو الداهية.

: كاأنهم يريدون بذلك قّوة ا�سالعه. ليٌع : قويُّ لٌَّع : اذا كان فيه �ِسبُه ال�سالع: ورجٌل �سَ )الظَلُع وال�سلُع( – لغتان- وكذلك ثوٌب ُم�سَ
وفالٌن ُم�سطلٌع بالمور.. ودابةٌ  ُم�سَطلِعة باحلمِل..

قُته.. )بع�ُش ال�سيء : جزء منه، وبع�ست ال�سيء: فرَّ
والبعو�ش معروف واحدته : بعو�سة.

 ----------------------------------------------------
ُن : ما حتت البط اىل الك�سِح.. احِل�سُن و املُحت�سِ

واحت�سنت ال�سيء اذا اخذته حتت ابطك..وح�سنت املراأة ال�سبي، وكذلك ح�سنت الدجاجة بي�سها.
َنًا.. ٌن: جبٌل ُم�سرٌف على جنٍد، ومنه قيل " اأجنَد من راأى َح�سَ وَح�سَ

)النَّح�ُش( : اللحُم، ورجٌل نِح�ٌش: كثري اللحم.
ونحي�ٌش – بالياء- اذا قّل حلمُه.. وقد قيل النحي�ُش- اي�سًا- الذي كرث حلُمُه، وهو من ال�سداد.

�سُح( الّر�سُح: ُيقال: ن�سح اجللد بالعرق. )النَّ
�سِح( و)الَن�سخ( باحلاء واخلاء. وقد اختلف النا�ش يف )النَّ

فقال قومٌ : الن�سُح – باحلاء غري معجمه- ما كان ر�سًا خفيفًا فاذا كرث حتى يبلُّ ال�سيء فهو ن�سٌخ- يف ما كان رقيقًا نحو املاء.
. بِّ �سُخ – باخلاء معجمه- يف ما كان ثخينًا كالع�سل والرُّ والنَّ

والنَّ�سيُح: احلو�ُش وكذلك بتحريك ال�ساد.. والنا�سُح: هو اجلمل الذي ُي�ستقى عليه املاء.
)من كتاب – الفروق بني احلروف اخلم�سة- لل�سيد البطلو�سي(.

ما ُيكتُب بالضاِد من األلفاظ المشهورة
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ير�سى  ل  والإق��دام  والعزُّ  عراق  يا  كلك  املجد 
�سواك

األهمتنا كل العزمية وامل�ساء فكل ما نرجو ر�ساك
انت املالذ وانت من كل النفو�ش اىل هواك
تبًا ملن ن�سب العداَء ومن اأباحوا من ُرباك

هذي جموع اخلريين �سعارها.. نحن فداك
ل لن ُت�سام ول ُت�سام ف�سواعد الأحرار تعلو يف 

�سناك
الهجمة العمياُء من اأوغادهم لقت.. لظاك

فتناثروا ومتزقوا و�سيهزمون مقابرهم ثراك

واأخ��راه��م  ِخ��زي  دنياهم  يف  التاريخ  لعنة  هم 
كذاك

روحي فداك ترنو اليك وانت خفاٌق لواك
يا كل ما يف الكون من ُجوٍد ومن في�شٍ  عطاك
هذي �سروحك متالأ الآفاق ت�سهُد من َجداك

يا ُملِهَم الأحرار عزمًا وانطالقًا يف روؤاك
كي ت�ستقيم حياة من يف جهدهم لبوا نداك

وتظُل ت�سمخ ل تلني وانت تزهو يف ُعالك
اأبناوؤك ال�سيد الأباة نفو�سهم عرَفت هواك

وبف�سل اأهل البيت ِ من نفحاِت جودهم عطاك

حسن الصباغ الكعبي

يا ملهَم األحرار
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ابن  قاله  ملا  التاريية  الشواهد  راجعنا  لو 
تيمية عن عبد اهلل بن سبأ ونسبه للشيعة، 
تيمة  ابن  إليه  استند  ما  كلَّ  أن  نجد  فأننا 
يف وجود ابن سبأ ودوره إنام هو )دعوى 
م حتقيقًا علميًا ناضجًا  بال دليل(، فلم يقدهّ
عن وجود هذه الشخصية ودورها، بل مل 
يأِت وال بدليل واحد يمكن الركون إليه، 
املسلهّامت،  إرسال  ذلك  يرسل  أنه  سوى 
أظهر  من  أول  قيل:  بقوله:  ره  يصدهّ أو 
ذلك...، أو: ورووا أنه أظهر أيضًا سب 
أهل  ذكللر  وقللد  أو:  وعللمللر...  بكر  أيب 
العلم... أو: والعلامء دائاًم يذكرون... أو: 
قد علم أهل العلم... أو: وخربه معروف 

وقد ذكره غري واحد من العلامء.
فلم يذكر ابن تيمية عاملًا، وال راويًا معتمدًا، 
وال أحدًا من أهل العلم الذين نسب إليهم 
ذلك، فإن كانت الدعاوى ُتقبل بال دليل، 
فال فرق إذن بني العامل واجلاهل، ألن كاًل 
عي ما يدعي! وال فضل  منهام يمكنه أن يدهّ
عن  نقله  ما  إال  اللهم  أثر،  وال  للعلم  بعُد 

الشعبي، وطريقه إليه عبد الرمحن بن مالك 
عن  موضع  غري  يف  نقله  ومللا  مغول،  بن 
بال  مرساًل  املقاالت  صاحب  األشعري 

سند.
روايته  يف  تيميهّة  ابن  أورده  ما  أغرب  ومن 
بن  مالك  بن  الرمحن  عبد  الللكللذاب  عن 
مغول قوله: فهذا الكالم معروف بالدليل، 

ال حيتاج إىل نقل وإسناد، وبعبارة أخرى 
ال  للشيعة  اليهودي  األصل  عللاءه  ادَّ أن 
)الدليل(  ألن  وإسناد،  نقل  إىل  حيتاج 
هذا  مثل  يف  الدليل  هو  فام  عليه،  قائم 

املقام يا ترى؟
التاريي ال  إثبات احلدث  فاملعروف أن 
طريق له سوى النقل، وال دليل إلثباته أو 
نفيه غري هذا، فال يمكن البتُّ يف حادثة 
الرياضيات  أو  العقل  باستخدام  تاريية 
الوثيقة  يعتمد  التاريي  فالبحث  مثاًل، 
أواًل، إال أن ابن تيميهّة استغنى عن النقل 
دعواه  واعترب  املقام،  هذا  يف  واإلسناد 
إثباهتا،  عىل  دلياًل  الدليل،  من  املجردة 
البحث  الللطللرق يف  أغلللرب  مللن  وهلللذا 
العلمي، ال سيام يف جمال احلديث والتاريخ.
ال  تيميهّة  ابن  دعوى  فإن  ذلك  عىل  وبناًء 
عليها،  والبناء  قبوهلا  األساس  من  يمكن 
أهنا  بنفسه  للدليل، وألنه رصح  الفتقارها 
ال حتتاج إىل النقل واإلسناد، يف حني أهنا ال 

تثبت إال بالنقل واإلسناد.

من كتاب )النظرية السبئية في منظار ابن تيمية( للشيخ حسين المياحي

ابن تيمّية والسبئّية

كاتٌب وكتاٌب
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الدين  )تقيهّ  الكبري  خ  واملؤرهّ العامل  اجتهَد 
 845  - ه    766( املقريزي(  عيل  بن  أمحد 
ه ل( أحد مؤرخي مرص اإلسالمية يف القرن 
عىل  الضوء  تسليط  يف  اهلجري،  التاسع 
مكانة أهل البيت )عليهم السالم(، فألهّف 
كتابه القيم )فضل آل البيت( الذي يعدهّ من 
وقفت  التي  والبديعة  االستثنائية  الكتب 

عىل سرية العرتة الطاهرة.
التي  الكتب  من  البيت(  آل  )فضل  كتاُب 
جعت فضائل أهل البيت )عليهم السالم( 
الوقت، ومهام  جعًا موجزًا ومهاًم يف نفس 
كتب يف وصف ورشح هذه الكتلة النورانية  

فإنه يبقى ما دون حقيقتهم )عليهم أفضل 
الصالة والسالم(.

إىل  الكتاب  هللذا  يف  املصنف  وتللعللرض 
جتاه  الواجبة  باحلقوق  ترتبط  نقاط  عدة 
مل  والتي  وآللله(،  عليه  اهلل  )صىل  حممد  آل 
األوىل  ة  للمرهّ ُطبَِع  وقد  سواهم،  ملن  تثبت 
سنة 1972 م يف مرص - دار االعتصام - 

بتحقيق الدكتور حممد عاشور.
واعتمد يف طبع هذا الكتاب عىل نسختني، 
القاهرة  جامعة  مكتبة  يف  موجودة  األوىل 
)ق(،  ورمللزهللا   )26247( رقللم  حتللت 

والثانية يف مكتبة كلية اآلداب بجامعة 

ورمزها   )2310( رقم  حتت  اإلسكندرية 
املكتبة  نسخة  عن  رة  مصوهّ وهللي  )ب(، 

األهلية بباريس ورمزها )س(.
فإين  كتابه:  مة  مقدهّ يف  املقريزي  كتَب  وقد 
البيت  آل  حق  يف  الناس  أكثر  رأيللت  ملا 
معرضني،  احلللقهّ  من  هلم  وعام  مقرصين، 
اهلل  من  وبمكانتهم   ، مضيعني  وملقدارهم 
تعاىل جاهلني، أحببت أن أقيد يف ذلك نبذة 
املتقي  وترشد   ، مقدارهم  عظيم  عىل  تدل 
عند  ليقف  أقدارهم،  جليل  عىل  تعاىل  هلل 
]به[  ومن  اهلل  وعدهم  بام  ويصدق  ه،  حدهّ

عليهم من صادق وعده .
اآليات  حول  يدور  كتابه  حمور  كان  وقد 
بيت  أهل  بحقهّ  نزلت  التي  التالية  القرآنية 

العصمة والطهارة ومنها:
الرجس  عنكم  ليذهب  اهلل  يريد  )إنللام   *

أهل البيت ويطهركم تطهريا(.
بإيامن  ذريتهم  وأتبعتهم  آمنوا  )والذين   *
أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم 

من يشء(.
* )جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من 

آبائهم، وأزواجهم وذرياهتم(.
املودة يف  * )قل ال أسألكم عليه أجرا إال 

القربى(.

منذ زمن نزول القرآن وظهوره بلسان النبي العريب )صىل اهلل عليه وآله( عني به املسلمون من 
الصحابة والتابعني والعلامء والقراء عناية كبرية ال مثيل هلا ألي كتاب من الكتب الساموية.

والكتب املؤلفة يف علومه من أقدم القرون اإلسالمية للمفرسين والقراء وسائر العلامء دليل 
ساطع عىل ذلك، وال يزال العلامء يسريون عىل البحث عنه بنواح شتى، وقد كان االهتامم 
ثنايا  يف  البحث  بغرض  العديدة  الكتب  فُألَِّفت  سواء،  حدٍّ  عىل  واملسترشقني  املسلمني  من 
القرآن وعلومه. والكتاب الذي بني أيدينا ملؤلِّفه »أيب عبد اهلل الزنجاين« هو أحد هذه الكتب 
ع املراحل املختلفة التي مرَّ هبا  التي اهتمت بدراسة القرآن من منظور تاريي؛ حيث ُيعنى بتتبُّ
عه، وأخرًيا ترجته إىل خمتِلف اللغات، كذلك  القرآن؛ بدايًة من نزول الوحي به وكتابته وَجْ
الصحابة  السور يف مصاحف  ترتيب  مواطن اخلالف؛ ال سيام  الضوَء عىل عدٍد من  ُيسلِّط 
والتابعني، ورأي بعض علامء الغرب يف تفسري تاريخ سور القرآن، كذلك تفسري وَفْهم معاين 

احلروف الواردة يف بدايات بعض السور.

من كتاب )النظرية السبئية في منظار ابن تيمية( للشيخ حسين المياحي

تاريخ القرآن ألبي عبد اهلل الزنجاني

مؤّرخ مصرّي يؤلف كتابًا عن فضل أهل البيت )عليهم السالم(
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بقلم/ خالد غانم الطائي

ابتداًء 
البللللللد مللن 
الشعور  عللدم  وهللو  القسوة  معنى  بيان 
بالعاطفة واالهتامم واحُلب والشفقة والرمحة 
ملن جيب هلم ذلك وقد ورد عن اإلمام حممد 
رضب  )..ومللا  قوله  السالم(  )عليه  الباقر 
وعن  القلب(  قسوة  من  أعظم  بعقوبة  عبد 
) السالم  )عليه  الللصللادق  جعفر  اإلمللام 
اما  احلجر(،  من  اقسى  الكافر  )قلب  قوله 
العضو  ذلك  عىل  تارًة  فُتطلق  القلب  كلمة 
صدر  يسار  إىل  الواقع  الشكل  الكمثري 
يتدفق  اإلنسان وبواسطة حركاته ورضباته 
جهاز  ويصفيه  الكبد  يولدُه  الذي  منه  الدم 
التنفس ويتصاعد منه بخار لطيف فيجري 
إىل الدماغ وجيع اعضاء اجلسم وبواسطته 
يتم احلس واحلركة يف البدن وُيسميه احلكامء 
ذلك  عن  عبارة  والثاين  احليوانية..  بالروح 
التي  الربانية  والنفخة  االبداعي  املخلوق 
بل  العامل  هلذا  املوجودات  سنخ  من  ليست 
هبذا  واملتعلق  املادة  عن  امُلجرد  االمر  عامل 

البدن وهو مرادنا من الكالم.
ألنه  االسللم  هبللذا  ُسمي  القلب  ان  وقيل 

يتقلَّب.
باملرء  تصل  كثرية  امللور  وهنالك 
الظاملني  قلبه وهي مصادقة  قسوة  إىل 
وكثرة  اخُللللللق،  وسيئي  والفاسدين 
سبيل  يف  ينفعه  ال  ملَللْن  خصوصًا  املللال 
وكثرة  واالغللاين  اللهو  إىل  واالستامع  اهلل 
الكالم بام ال ُيريض اهلل وترك قراءة القرآن 
وزينتها  بالدنيا  والتعلق  اهلل  وذكر  الكريم 
اهلل  ناجى  فيام  جللاء  )وقللد  الدنيا  وحللب 
تعاىل به موسى عليه السالم(: يا موسى ال 
ل يف الدنيا املك فيقسو قلبك والقايس  تطوَّ
ص329  ج2  الكايف  بعيد(  مني  القلب 
القلب  قسوة  يللورث  ممللا  وكللذلللك  ح1/ 
عليه  عيل  اإلمام  فعن  الذنب  عىل  االرصار 
السالم قاله: )وما قست القلوب إال لكثرة 
وجود  نفسه(  السابق  )املصدر  الذنوب( 
العني فعن اإلمام عيل عليه السالم قوله )ما 
الوسائل  القلب(  لقسوة  إال  الدموع  جفت 
ج16 ص45 ح20938.. وكثرة الضحك 
من  التخمة  وأيضًا  باآلخرين  واالستهزاء 
الطعام والرشاب فعن اإلمام الصادق عليه 
السالم قوله )وليس يشء ارض لقلب املؤمن 
قسوة  لشيئني  مورثة  وهي  األكل  كثرة  من 
اطالق  إىل  اضافًة  الشهوة  وهيجان  القلب 
االكللرم  اهلل  رسللول  وعللن  للسان  العنان 
االعظم االنور )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
يستقيم  حتى  عبٍد  ايامن  يستقيم  )ال  قوله 
لسانه(  يستقيم  حتى  قلبه  يستقيم  وال  قلبه 
واجلللدال  العناد  أيضًا  القلب  ُيقيسَّ  وممللا 

والرياء وطول االمل ومواقعة الذنوب قال 
قلوهبم  بل ران عىل  )..كال  ل  اسمه  تبارك  ل 
ما كانوا يكسبون( سورة املطففني اآلية 14 
وعن أمري املؤمنني عليه السالم قوله )..وما 
وجمالسة  الذنوب  لكثرة  إال  القلوب  قست 
وعبيد  واالنذال  والفجار  السوء  اصحاب 
االرشف  االكمل  اهلل  رسول  وعن  الدنيا( 
وسلم(  والللله  عليه  اهلل  )صللىل  االقلللدس 
مع  اجللوس  القلب  متيت  جمالستهم  )ثالثة 
النساء واجللوس مع  االنذال واحلديث مع 

االغنياء(.
واالسباب  للعوامل  العرض  هللذا  وبعد 
املؤدية إىل قسوة القلب البد من بيان طرق 
الكريم  للقرآن  االسللتللامع  وهللي  عالجه 
الكتب  وقللراءة  آياته  يف  والتدبر  وقراءته 
والتوسل  الللدعللاء  مللن  واالكللثللار  الدينية 
والصالة بخشوع هلل ل جلَّ وعال ل واالستامع 
قد  الناس  أهيللا  )يللا  تعاىل  قللال  للموعظة، 
يف  ملا  وشفاء  ربكم  من  موعظة  جاءتكم 
م  وتعلَّ  57 اآليللة  يونس  سللورة  الصدور( 
اآلداب االسالمية وتطبيقها يف كافة جوانب 
احلسن  اخُللق  اصحاب  ومصادقة  احلياة 
والعلامء وحضور جمالس الوعظ واالرشاد 
املساجد  يف  اجلامعة  صللالة  يف  واملشاركة 
املساكني  واطعام  الناس  حوائج  وقضاء 
ذكر  من  واالكثار  اليتيم  رأس  عىل  واملسح 
اخبار  ر  وتذكَّ الدنيا  مصائب  ر  وتذكَّ املوت 
يف  وجعل  القسوة  من  اهلل  أعاذنا  املاضني. 

قلوبنا الرمحة.

لقد خاطب اهلل تعالى بني اســـرائيل في قرآنه المجيد ))..ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة...( سورة البقرة 
اآليـــة/ 74 وقد توعد اهلل عّز وجلَّ ـ قســـاة القلـــوب بقوله المبارك 

)..فويل للقاسية قلوبهم...( سورة الزمر اآلية 22.
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اآلخرون  ويعجز  للعادة  خارق  أمر  هي  املعجزة 
املعجزات  تللعللددت  وقللد  بمثله،  االتلليللان  عللن 
التعدد  سللبللب  وان  االنللبلليللاء  عللنللد  واخللتلللللفللت 
االقوام  لتناسب  هي  املعجزات  يف  واالختالف 
واالمم ، فمثال معجزة سيدنا عيسى )عليه السالم 
( هي أحياء املوتى وابراء االبرص واألعمى وان 
قوم عيسى الهنم  لتناسب  املعجزات جاءت  هذه 
اشتهروا بالطب واتقنوه ومن معجزاته ايضا انزال 
)عليه  كان  وايضا  منه  ارادوا  كام  السامء  من  مائدة 
فيها  ينفخ  ثم  الطني  من  متاثيل  يصنع   السالم( 
لتكون طريا بأذن اهلل تعاىل وغريها من املعجزات.
اما سيدنا صالح )عليه السالم ( فكانت معجزته 
قال  كام  الصخر  من  ترج  كانت  والتي  الناقة 
َقْوِم  َيا  َقاَل  ا  َصاحِلً َأَخاُهْم  َثُموَد  )َوإىَِل  تعاىل 
ُه َقْد َجاَءْتُكْم  َ َما َلُكْم. ِمْن إَِلٍه َغرْيُ اْعُبُدوا اهللَّ
ِ. َلُكْم َآَيًة َفَذُروَها  َنٌة ِمْن َربُِّكْم َهِذِه َناَقُة اهللَّ َبيِّ
بُِسوٍء  وَها.  مَتَسُّ َواَل   ِ اهللَّ َأْرِض  يِف  َتللْأُكللْل 

َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِيٌم »(.
هي  معجزته  فكانت  موسى  سيدنا  امللا 
فرعون  مع   معروفة  حادثة  من  جرى  ما 
اىل   ) السالم  )عليه  عصاه  حتولت  حيث 
حباهلم  كل  ابتلعت  تسعى  كبرية  حية 
جيبه  يف  يده  ادخاله  وكذلك  وحياهتم 
خرجت بيضاء من غري سوء وان هذه 
قومه  مللع  متالئمة  جللاءت  املعجزة 
بالسحر  اشتهروا  قد  كانوا  ألهنللم 

وخداعهم للناس.
)عليه  ابراهيم  النبي  معجزة  اما 
النار  من  خروجه  هي   ) السالم 
قال  حيث  فيها  القي  عندما  ساملا 
تعاىل )ُقْلَنا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما 
َعىَلٰ إِْبَراِهيَم(، اما نبينا حممد صىل 
تعددت  فقد  اهلل عليه وآله وسلم 
معجزة  هللي  وامهللهللا  معجزاته 

الرسول  قوم  كان  حيث  وبالغته  الكريم  القرآن 
صىل اهلل عليه وآله وسلم يمتازون بالبالغة واتقان 
اللغة العربية وجاء القرآن مليئًا باالعجاز اللغوي 
معجزات  .وان  واعجبهم  اهبرهم  مما  والعلمي 
االسالم كثرية ال تعد وال حتىص ومن امهها معجزة 
عليه  عيل  االمللام  مع  حدثت  التي  الشمس  رد 
السالم فهي معجزة مل يستطع أحد االتيان بمثلها 
)صىل  الرسول  زمن  يف  الشمس  له   ت  ُردهّ حيث 
اهلل عليه وآله( يف املدينة املنورة وذلك يف 16شوال 
سنه 7ه يف مسجد الفضيخ ويعرف اليوم بمسجد 
رد الشمس ومل تكن هذه املرة االخرية بل حدثت 
يف زمن خالفته يف 6 شوال سنة 36 ه وهلا شاهد 

اىل يومنا هذا ،ومن االحاديث التي تؤكد ذلك:
وأم  عميس،  بنت  أسامء  عن  مردويه،  ابن  *عن 
سلمة، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وأيب سعيد 
اخلدري، واحلسني بن عيل )ريض اهلل عنهم(:) أن 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( كان ذات يوم يف منزله، 
وعيل بني يديه، إذ جاء جربئيل يناجيه عن اهلل عز 
وجل فلام تغشاه الوحي توسد فخذ عيل، ومل يرفع 
حتى غابت الشمس، فصىل العرص جالسًا، يومئ 

لِل ركوعه وسجوده إيامًء،
فلام أفاق قال لعيل: أفاتتك صالة العرص؟

إيامًء. أو قال: مل أستطع أن أصليها  فقال: صليتها 
قائاًم ملكانك يا رسول اهلل، واحلال التي كنت عليها 
يرد عليك  ادع اهلل حتى  الوحي. فقال:  يف استامع 
فاتتك،  كام  وقتها،  يف  قائاًم  تصليها  حتى  الشمس 
فإن اهلل جييبك؛لطاعتك هلل ورسوله، فسأل اهلل يف 
من  موضعها  يف  صارت  حتى  عليه  فردت  ردها، 
غربت( ثم  فصالها،  العرص،  صالة  وقت  السامء 

الخ..
شيعتهم  نرص  هي  البيت  اهللل  معجزات  ومللن 
فسالم  ومغارهبا،  االرض  مشارق  يف  وحمبيهم 
عليك يا أمري املؤمنني كلام طلعت شمس او غربت.

معجزُة علّي
صاحب عليوي العبيدي
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العراق  مدن  من  مدينة  حتَظ  مل 
بالشهرة  كللربللالء  حظيت  كللام 
والقداسة، وهو ما نراه يف كتاب 
كربالء(،  زاروا  الذين  )الزعامء 
رشيد  »سعيد  التاريي  للباحث 
من  جلة  فيه  مستعرضا  زميزم« 
ثم  واالجانب،  العرب  الزعامء 
العرب  الرحالة  زيللارات  يوثق 
وفد  مللن  وبينهم  واالجللانللب، 
لزيارة  الربيطانية  اململكة  من 
كلللربلللالء، مللا يللعللكللس اهللتللامم 
االسالمي  بللالللرتاث  االنجليز 

وعىل اخلصوص املدن املقدسة.
أول  أن  زملليللزم  للللدى  يللتللبللني 
الرحالة الربيطانيني، هو الرحال 
 1281( سللنللة  ارش(  )جللللون 
للهجرة( ومما قاله: »اهنا مزدمحة 
بالزائرين وفيها  السنة  عىل مدار 
اسواق كبرية حتتوي عىل خمتلف 

االشياء«.
للهجرة(   1327( عللام  ويف 
واملسترشقة  الللرحللالللة  زارت 
بيل(  )غلللريتلللورد  الللربيللطللانلليللة 
بعرشين  زيارهتا  وتال  كربالء، 
الربيطاين  الباحث  زيللارة  عاما 

دونللالللدسللون( سنة  )دوايللللت 
وكتب  للللللهللجللرة(،   1347(
فقال:  كربالء،  يف  جتواله  بعد 
التصاميم  ارى  ان  »استطعت 
املآذن..،  آلجر  املعقدة  الدقيقة 
)عليه  احلسني  اإلمللام  قرب  وأمللا 
يقع  رضيح  به  فيحيط  السالم( 
حتت القبة الذهبية وهو مصنوع 
منهام  الللداخلليل  مشبكني  مللن 

الذهبي واخلارجي فيض«.
الللربيللطللاين  اللللرحلللال  زار  كللام 
كربالء  فللريللزر(  بييل  )جيمس 
وكانت  للميالد(   1834( سنة 
واقعة  حلللدوث  وقللت  زيللارتلله 
فيها  استباح  التي  )املناخور( 
كربالء  مدينة  الرتكي  اجليش 
فكتب: »ال تزال كربالء يف حالة 
الرتكي  اجليش  كان  حيث  ثورة 
بحيث  كلها  البلدة  عىل  هييمن 
له  يعيص  ان  احد  بوسع  يكن  مل 

أمرا«..
)لوفتس(  االثللار  عللامل  وزارهللا 
وبعد  للميالد(   1853( سنة 
نصه:  مللا  عنها  كتب  زيللارتلله 
كانت  كللربللالء  اسللللواق  »ان 

التي  وبالسلع  باحلبوب  ممتلئة 
من  اليها  اللللزوار  حيملها  كللان 
تشتهر  وهي  العامل  انحاء  جيع 
املخرمة  املصوغات  بصناعة 
االصللداف  عىل  املتقن  واحلفر 

املستخرجة يف البحرين«.
الربيطاين  الللرسللام  زارهلللا  كللام 
 1850( سنة  كاليف(  )روبت 
املرقد  بللرسللم  وقلللام  للميالد( 
رائعة  املطهر يف صورة  احلسيني 
الصورة  هذه  نرشت  وقد  جدا، 
يف العديد من الكتب واملجالت 
وعرضها مؤلف هذا الكتاب يف 
بني  اقامها  التي  معارضه  احد 
شهر  خالل  الرشيفني  احلرمني 

حمرم احلرام.
زار  للميالد(   1917( عام  يف   
الللرحللال الللربيللطللاين )رونللالللد 
تلك  يف  وكتب  كربالء  ستووز( 
كربالء:  يف  جتواله  بعد  السنة 
)عليه  احلللسللني  قللبللة  »شللهللدنللا 
الللسللالم( املللذهللبللة واملللنللارتللني 
املذهبتني وبرج الساعة املذهب، 
ترسح  كانت  التي  اللقالق  مع 
بحرية، كام شهدنا  فوقها  ومترح 

انللواع  بأفخر  مزينا  الصحن 
القاشاين وازهاها«.

ويللنللقللل صللاحللب )كللربللالء يف 
»ستووز«  ان  الرحالت(  ادب 
زار  االنكليز،  االستعامريني  من 
قبل  من  احتالله  بعد  الللعللراق 
ن  ودوَّ قصرية،  بفرتة  االنكليز 
مذكراته يف كتاب صدر فيام بعد 
عن )النجف وكربالء(، وقد زار 
التفاصيل  عىل  وتعرف  كربالء، 
واجتللاهللات  املدنية  يف  الدقيقة 
التوجهات  وطبيعة  العام  الرأي 

الفكرية السائدة فيها.
ويف سنة )1922 م( زار الرحال 
كربالء،  فيلبي(  جون  )سانت 
الرحالة  وفدت  السنة  ذات  ويف 
درور(  )للليللدي  االنللجللللليللزيللة 
وكتبت ما نصه: »وكربالء غنية 
اجلميلة..،  امللونة  بللاألركللان 
دوما  املتعرجة  اسواقها  وتنتهي 
مغشاة  أطللواق  تعلوها  بأبواب 
االبللواب  هللذه  ومللن  بالقاشاين 
يصار مرقد اإلمام احلسني )عليه 

السالم( البهيج«.

رّحالٌة
انجليز  زاروا كربالَء
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جلجامش صديقي هل ما زلت 
لقد عادت  اخللود؟  تبحث عن 
الزمن عن  األهوار تنفض غبار 
يمجد  اخللود  وجاء  العراق.. 
أصوات العراقيني الذين اعادوا 
خلود  فال  صباها..  ملرتع  احلياة 

من دون شعب واٍع..
االعالمية  املللحللطللات  وزفلللت 
العاملي  الللرتاث  جلنة  تصويت 
املتحدة  األمللم  ملنظمة  التابعة 
للللللرتبلليللة والللعلللللم والللثللقللافللة 
املللوافللق  األحلللد  »اليونسكو« 
عىل  احلال،  العام  من  متوز   17
إدراج األهوار واملناطق األثرية 
الللرتاث  الئحة  عىل  العراق  يف 

العاملي.
ومتللللت امللللوافلللقلللة علللىل ضم 
من  وأربللع  قديمة  مللدن  ثللالث 
سجل  إىل  العراقية  األهلللوار 
لعام  الللعللاملللي  اللللرتاث  الئللحللة 
األهوار  )منطقة  هي:   ،2016
اجلنوبية،  واألهلللوار  الوسطى 
وأريللدو  أور  مواقع  اىل  اضافة 
حظي  بللعللدمللا  والللللوركللللاء(، 
العراق  به  تقدم  الللذي  الطلب 
ولبنان  )الكويت  دول  بدعم 
وكازاخستان  وفرنسا  وإيللران 
والربتغال  واندونيسيا  وفنلندا 
وتونس وتنزانيا وفيتنام واليابان 

والبريو(.
اعرتضت  قللد  تركيا  وكللانللت 
العراق  اهوار  ضم  عىل  رسميًا 
من  العاملي،  اللللرتاث  لالئحة 
الرتكي  الللوفللد  تقديم  خللالل 
الجتامعات اليونسكو، اعرتاضا 
رسميا عىل إدراج اهوار العراق 

عىل الئحة الرتاث.
يف  األهلللوار  إدراج  يعني  مللاذا 

الئحة الرتاث العاملي؟
األهللللوار عللىل الئللحللة الللرتاث 
حضارة  قصة  تعد  مل  العاملي، 
بني  تعد حلقة جافة  منسية، ومل 
امللللايض الللسللومللري واحلللارض 

العراقي.
هذا ما أكدته منظمة اليونيسكو، 
العراقيني،  فرحة وسط  وخلف 
آالف  مخسة  اسلللرتدوا  وكأهنم 
عمر  وهي  احلضارة،  من  سنة 
تبلغ  التي  العراقية  األهلللوار 
كيلو  ألف   16 بنحو  مساحتها 

مرت مربع.
وعىل مدى هذه املساحة، يؤمن 
احلياة  الفريد  البيئي  النظام  هذا 
ملا يقارب 81 نوعا من الطيور، 
مهمة  تللوقللف  حمللطللة  وتللعللتللرب 
سيبرييا  بني  املهاجرة  للطيور 
أنواع  إىل  باإلضافة  وأفريقيا، 
العذب  املللاء  أسللامك  من  نللادرة 
واحللليللوانللات الللربيللة واألبللقللار 

واجلاموس.
هذا  يللوفللر  أن  الطبيعي  ومللن 
الظروف  أيضا  البيئي  التنوع 

األهلللوار  أهللل  ملهنة  املللالئللمللة 
العديد  زراعللة  من  األساسية 
ريهّا  حتتاج  التي  املحاصيل،  من 
والقصب  والتبغ  الرز  مثل  غنيا 
بيوهتم  به  يبنون  الذين  الربدي، 
السومريون  أجدادهم  بناها  كام 

قبل مخسة آالف عام.
يف  األهلللوار  إدراج  يعني  فيام 
تتعهد  ان  العاملي  الرتاث  الئحة 
اإلعللالن،  هبللذا  املتحدة  األمللم 
وتشرتك معها الدول األعضاء، 
األهوار  عىل  واحلفاظ  باحلامية 
فمنسوب  القادمة،  لألجيال 
ثابتا  سيبقى  املللائللي  األهلللوار 
اتفاقات  بموجب  رقابة  وحتت 

دولية.
ملشاريع  أموال  ستخصص  بينام 
األصليني  للسكان  تنموية 
املهاجرين،  السكان  وإعلللادة 
إىل  نفسها  األهللللوار  وحتللويللل 
السياح  يقصده  سياحي  موقع 
مللن أنللحللاء الللعللامل كللافللة، ولن 
منبع  دولللة  ألي  دوليا  يسمح 
للمياه بقطع او تقليل احلصص 
كام  االهوار،  يؤثر عىل  بام  املائية 
نزاعات  بللاي  دوليا  يسمح  ال 
االهوار،  يف  وحروب  عسكرية 
كذلك ال يسمح باي صيد جائر 

للكائنات احلية فيها.
سكان  عدد  ان  بالذكر  وجدير 
األهللللوار كلللان يللقللدر بللحللوال 
تقلص  نللسللمللة   400.000
عللددهللم بللعللد محلللللة اإلبللللادة 
والتجفيف التي ارتكبها بحقهم 
يف  املللجللرم  الللصللدامللي  النظام 
إىل  املللايض  الللقللرن  تسعينيات 

85.000 نسمة.

عودة االهوار
 وضمها مع مناطق أثرية عراقية لقائمة التراث العالمي
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المشروبات الغازية تسبب أنواعًا نادرة من السرطانات...!
000

حول العالم

والقنوات  املرارة  نادرة من رسطانات  بأنواع  اإلصابة  نسبة  ترفع  والسكرية  الغازية  املرشوبات  أن رشب  إىل  دراسة سويدية  توصلت 
الصفراوية، وينصح أخصائي أمراض الرسطان باالكتفاء باملاء، مشرية الدراسة إىل أن االكثار من استهالك املرشوبات الغازية )الصودا( 
واملرشوبات السكرية األخرى ربام جيعل صحة االنسان أكثر عرضة لإلصابة بأنواع نادرة من رسطانات املرارة والقنوات الصفراوية. 
ولدراسة هذا االحتامل قام الباحثون بتحليل بيانات استطالع للعادات الغذائية لنحو 70 ألف بالغ. ثم قاموا بمتابعة حاالهتم ألكثر من 
13 عاما يف املتوسط ملعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بالرسطان. وقد أصيب 150 شخصا فقط برسطانات القنوات الصفراوية واملرارة خالل 
فرتة الدراسة. لكن الدراسة أظهرت أن األفراد الذين يستهلكون يوميا مرشوبني أو أكثر من املرشوبات الغازية،املحالة صناعيا، تزيد 

فرص إصابتهم برسطان املرارة وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79 باملائة.
ويقول الطبيب إيغور استاساتوروف من مركز فوكس للرسطان يف فيالدلفيا: إن األسباب املحددة الرتباط هذه املرشوبات هبذه األنواع 

من األورام وهي رسالة للمستهلكني. ويمكنك أن تروي عطشك باملاء لتظل بصحة جيدة.

اكتشف باحثون من جامعة نوفغورود الروسية يف أزهار نبات السحلب أو )األوركيد( مادتني إحدامها تستخدم إلنتاج أدوية باهظة 
الثمن واألخرى للوقاية من الرسطان. فقد وجد يف درنات )األوركيد( عنرص )السكوالني(. وتتواجد هذه املادة أيضا يف كبد سمك 
القرش وتستخدم يف إنتاج أدوية باهظة الثمن. إضافة إىل هذا اكتشفوا مادة أخرى يف هذه الزهرة هي )للوبيول( التي متتلك خصائص 

مضادة للرسطان.
وذكر )الفر كروكوف( رئيس خمترب التقنيات املبتكرة يف اجلامعة أن اخلصائص العالجية ألزهار )األوركيد( معروفة منذ وقت طويل 
ولكن غالبا ما يتم االعتامد عىل هذه الزهرة إلنتاج أدوية للوقاية من أمراض اجلهاز اهلضمي. وأضاف أن الباحثني يف املخترب جيرون بحوثا 
حول زهرة السحلب منذ سنوات، كام تم حتليل جذورها، وتبني أهنا حتتوي عىل مكونات وعنارص لدهيا خصائص مضادة للرسطان 
وألمراض أخرى،مشريا إىل أهنم سيقومون يف الوقت احلال بدراسة نسبة هذه املواد يف )األوركيد( وبعد حتليلها سيتم إجراء جتارب عىل 

الفئران. علام أن )اللوبيول( أكثر فاعلية يف القضاء عىل الرسطان مقارنة بأدوية العالج الكياموي وليست له أعراض جانبية.
ا

علماء يكتشفون مضادات 

للسرطان في أزهار نبات 

السحلب..!
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كأس العامل حدث عاملي يلتفت حوله الكثري من الناس حول العامل حيث أن 
كرة القدم من أكثر األلعاب شعبية يف العامل ولكن كأس العامل الذي نتحدث عنه 
اليوم من نوع خاص جًدا حيث أن الالعبني ليسوا من البرش ولكن من اآلليني. 
تطوير  هو  منها  اهلدف  وكان   1997 عام  لآلليني  العامل  كأس  فكرة  إجياد  تم 
البحث يف جمال الروبوتات والذكاء االصطناعي وفكر القائمني عليه يف الكثري 
من األلعاب حتى استقروا عىل كأس العامل لكرة القدم والتي أقيمت يف الصني 
عام 2015 وأقمت دورته الثانية يف أملانيا عام 2016... هذا  العام شارك يف 
املسابقة الكثري من الباحثني حول العامل هبدف تطوير اآلليني لكي هيزموا البرش 
يف لعبة كرة القدم عام 2050 ُتقام املباراة اآلليني يف ملعب مساحه) 9× 6 ( 
تتكون من شوطني ولكن كل  املباراة وهي  ليدخل  آليني   5 فريق  مرتا ولكل 

منهام بتوقيت 10 دقائق وهي متلك معظم قواعد لعبة كرة القدم احلقيقية.

صدرت املختربات العلمية عام 2016 اهم  ثالث اخرتاعات عىل وشك أن تغادر 
وخياليا  غريبا  املصطلح  يبدو  :ربام  الفضاء  تنظيف   -1 قريبا:  املختربات  جدران 
بعض اليشء للوهلة األوىل، غري أنه واقعي جدا ألن بقايا األقامر الصناعية التالفة 
وبقايا الصواريخ يف الفضاء املؤلفة من مواد صلبة وزجاج هي قاممة تشكل خطرا 

عىل حياة سكان األرض بطريقة غري مبارشة.  2-دراسة يوميات البعوض :
يف السنوات الل 12 األخرية قام العلامء خالل حرهبم عىل املالريا باخرتاع مبيدات 
حرشية ملكافحة البعوض الناقل هلذا املرض. بيد أن البعوض طور من بنيته ومناعته 
احلياة  بدراسة  العلامء  فبدأ  املبيدات.  هلذه  األخرية  السنوات  يف  مقاومته  وازدادت 
سبل  لتطوير  احلمراء  حتت  باألشعة  تعمل  كامريات  باستخدام  للبعوض  اليومية 

مكافحتها.
عظام  لزراعة  جديدة  تقنية  الباحثون  طور  العظام:  ملعاجلة  جديدة  3.تقنيات 
الكيميائية أو األدوية، بمساعدة  املواد  اصطناعية يف املختربات من دون استخدام 
يف  ُتزرع  الشوكي،  النخاع  من  جذعية  خاليا  بأخذ  ذلك  ويتم  املتذبذبة.  املوجات 
بواسطة  حتفيزها  بعد  العظام  خاليا  نمو  إىل  يؤدي  مما  اجلسم،  من  أخرى  أماكن 
الكبرية  الكسور  معاجلة  املمكن  من  سيصبح  االكتشاف  هلذا  وكنتيجة  املوجات. 

بمساعدة هذه التقنية من دون احلاجة إىل القيام بعمليات جراحية.

اجلنويب  األورويب  املرصد  من  الفلكية  الفيزياء  علامء  متكن 
الثلوج يف مدار نجم حديث  ألول مرة من مراقبة خط من 
ما  غالبا  التشكل  احلديثة  فالنجوم   .»V883« هو  التشكل 
يف  املتبخرة  واملياه  والغبار  الغاز  من  بسحب  حماطة  تكون 
املنطقة املعروفة بقرص الكواكب. وغالبا ما تتشكل يف هذه 
املنطقة كواكب جديدة. وكلام ابتعدت هذه السحب الغازية 
يتخذ  جليد  إىل  البخارية  املياه  تتحول  النجم  عن  والغبار 

شكل خط من الثلج. 
ما  غالبا  الفضاء  يف  اجلديدة  الكواكب  أن  العلامء  وذكللر 
الغازات  حتول  ظواهر  فيها  حتدث  التي  املناطق  يف  تتشكل 
كواكب  األحيان  بعض  تتشكل يف  وقد  جليد.  إىل  والبخار 
ظواهر  تفيش  أن  إىل  مشريين  املشرتي،  مثل  عمالقة  غازية 
مثل ما حدث بمحيط النجم »V883« يعترب أمرا عاديا ألن 

أغلب الكواكب والنجوم يتشكل هبذه الطريقة.

مرة  ألول  يشاهدون  فلكيون 
تساقط الثلوج في الفضاء..!

أغرب ثالثة  اكتشافات علمية 
حديثة ستغير العالم...!

حول العالم

بطولة كأس العالم لكرة القدم لآلليين 2016..!
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ا  وكأهنهّ حيهّة  تزْل  مل  صور  ذاكرتنا  يف  تعيُش 
تعيش معنا كل وقت، وتبقى لألسواق تلَك 
بدأ  أن  ومنذ  نكهتها،  وحتهّى  اجلميلة  الصور 
اإلنسان بتبادل السلع بدَأ الناس يعتادون عىل 
موقع حمدد لذلك التبادل. تطورت األسواق 
قوانني  هلللا  أضللحللى  حتى  الللزمللن  بللمللرور 

وأعراف متبعة.
كربالء  مدينة  يف  القديمة  االسللواق  وُتعد 
عىل  تللدل  التي  التاريية  اآلثللار  أهللم  أحللد 
ومدى  ناحية،  من  املدينة  هذه  عراقة  مدى 
حيويتها وفاعليتها التجارية عىل مر العصور 

اإلسالمية من ناحية أخرى.
األسواق  نشأة  أن  التاريية  املصادر  ر  وتذكهّ
الرتاثية يف هذه املدينة املقدسة تعود إىل بداية 
زمن  من  وبالتحديد  اهلجري،  الثالث  القرن 
احلاكم العبايس املأمون، وُتشري تلك املصادر 
الفرتة  تلك  يف  كانت  كربالء  أسواق  إن  إىل 
القوافل.  وتؤمها  الطمأنينة  تسودها  عامرة 
وكان من الزائرين من يؤثر البقاء عند مرقد 
يرجع  ومن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمللام 

هبدم  املتوكل  يأمر  أن  قبل  وذلك  وطنه،  إىل 
البناء الذي كان يعلو القرب واملباين التي حوله 

وذلك سنة 236هل )850م(.
بني  األسللواق  انترشت  البوهيي  العهد  ويف 
الدولة  عضد  قام  ان  بعد  وذلللك  املرقدين 
)عليه  احلسني  اإلملللام  مرقد  بناء  بللإعللادة 
 -  980( 371هل   369 سنتي  بني  السالم( 
982م( ، وبناء مرقد العباس )عليه السالم(  
بيوت  وتشييد   ، )983م(  372هلللل  سنة 

واسواق جديدة يف املدينة.
التاريية  بأسواقها  كربالء  مدينة  واشتهرت 
من  وحدة  بمجموعها  تؤلف  التي  العريقة 
ترتبط  فهي  االجتامعية،  املنشأة  وحللدات 
وقسم  هبا،  وحتيط  املقدسة  باملراقد  عضويًا 
منها يمتد أمام مداخلها بحيث ال يمكن إال 
األسواق  بعض  وكانت  خالهلا،  من  املرور 
الشعائر  إقامة  أثناء  احلسينية  للمواكب  ممرًا 
املواكب  ملرور  وكذلك  الدينية  املناسبات  يف 

اجلنائزية.
وتوجد إىل جانب األسواق الرتاثية الرئيسية 

جتارية  حمللاور  تعترب  أخللرى  تقليدية  أسللواق 
جهة،  من  الرئيسية  باألسواق  ترتبط  جانبية 

وباملناطق السكنية من جهة أخرى.
إىل  واملسترشقني  الرحالة  من  الكثري  واشار 
أسواق مدينة كربالء. وقال الرحالة الربتغال 
بيدرو تكسريا يف  وصفه ألسواق املدينة عند 
زيارته هلا عام 1013هل )1604م( : )بسبب 
كل  من  املدينة  عىل  وتقاطرهم  الزوار  توافد 
حدب وصوب يف مواسم معلومة من السنة 
بحيث  والللرشاء  البيع  حركة  فيها  تنشط  أن 
الضورية  املللواد  جيع  عىل  املدينة  حتتوي 
وعىل  أخرى  بلدان  من  التجارية  والبضائع 
الكثري  متيز  والتي  حملية  بضائع  من  اصناف 
منها بخصائص ومميزات دينية غنية بمواضيع 
مدينة  فإن  وهلللذا   ، اإلسالمية  التقاليد  من 
التجار  من  كبري  لعدٍد  ملتقى  كانت  كربالء 

القادمني من خمتلف األقطار( .
كربالء،  مدينة  يف  األسللواق  تصصت  وقد 
أن  أو  األسلللواق،  من  سللوق  كل  أن  حيث 
معنية،  ببضاعة  يتص  كللان  منها،  جلللزءًا 

في كربالء.. 
األسواق 

هتمامك بي هو نصف 

تراث وذكريات
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كانْت وال تزال الدول والبلدان حمتاجة  إىل سفراء هلا يمثهّلوهنا 
مهامها  الدبلوماسية  املهنة  وهلذه  العامل،  من  خمتلفة  مناطق  يف 
يف  بلده  متثيل  يف  الدبلوماسية  السفري  قدرة  ومدى  اخلاصة، 
دة وعىل رأسها  اخلارج والتي تعتمد عىل إمكاناته ومهاراته املتعدهّ
م بلغات أجنبية؛ وأيضًا جيب أن يكون السفري عىل  إتقان التكلهّ
عىل  حيافظ  وأن  والسياسة،  والكياسة  الثقافة  من  عالية  درجة 
أبناء  التواصل مع  البلدين، فضاًل عن  السياسية بني  العالقات 

بلده من اجلالية.
ف الدبلومايس  فه موسوعة )ويكيبيديا( هو املوظهّ والسفري كام تعرهّ
األعىل الذي يرتأس سفارة لتمثيل بالده يف اخلارج، وعادًة ُيوفد 
املنظامت  أو  األجنبية  املستقلة  األقاليم  أو  للحكومات  السفري 

الدولية ليمثل حكومة بالده.
هي  مرتبة  وأعالها  أشهرها  ولكن  أنواع،  ة  عدهّ السفارة  وملهنة 
وهناك  الصالحية(،  ومطلق  العادة  فوق  )سفري  بل  ى  يسمهّ ما 
بعض البلدان تعنيهّ بعض املوظفني الدبلوماسيني بمرتبة )سفري 
إقامة طويلة يف  بمهام خارجية حمددة دون  فون  ض( ويكلهّ مفوهّ

اخلارج ويعملون كمستشارين حلكوماهتم.
بمرتبة  دبلوماسيني  موظفني  تعنيهّ  احلكومات  بعض  وكانت 
»وزير مفوض« وتعطيه صالحيات السفري فوق العادة لتمثيل 
يف  شائعة  تعد  مل  املرتبة  هذه  لكن  أجنبية،  حكومة  لدى  بالده 

الوقت احلال. 
إليها  يوفد  التي  األجنبية  الدولة  عاصمة  يف  السفري  ويقيم 
وتسمح له هذه احلكومة بالسيادة عىل قطعة أرض حمددة عليها 
بناء السفارة. يتمتهّع السفري وجيع املوظفني الذين حتت سلطته 
يف سفارته واملركبات والربيد ومبنى السفارة بحدِّ ذاته بحصانة 
مهنة  تطورت  وقد  املضيف.  البلد  هلم  يمنحها  دبلوماسية 
السفراء مع صعود نظام الدبلوماسية احلديثة، مع أن هلذه املهنة 
مهنا أخرى مشاهبة وهي مهنة الرسل واملبعوثني الدوليني. اليوم 
يستخدم السفراء عىل نطاق واسع، حيث أن الدول واجلهات 
غري احلكومية لدهيا ممثلون دبلوماسيون للتعامل مع العديد من 

املشاكل التي حتدث يف إطار النظام الدول.
ِر األمور وتسارعها وخصوصًا مع دخول التكنولوجيا  ومَع تطوهّ
السفراء يف  بانتهاء عرص  يتنبأ  من  فهنالك  املبهرة يف كل يشء، 
العامل، واالكتفاء بالتواصل مع الدول األخرى عرَب تكنولوجيا 

التواصل احلديث.

يعترب األسواق  والللتللنللوع  التخصص  وهلللذا 
األسواق  مظاهر  من  بديعًا  مظهرًا 

اإلسالمية. 
وكللانللت هللنللاك داخلللل األسلللواق 
البيوت  مللن  الكثري  حمللاذاهتللا،  يف 
الصغرية  واملراقد  اجلميلة  الرتاثية 
كانت  التي  واخلانات  والقيساريات 
هذه  يف  الرتاثية  األماكن  من  تعترب 

املدينة.
كربالء  مدينة  يف  الرتاثية  واألسواق 
معاجلتها  ببساطة  تتسم  كللانللت 
امللللعلللامريلللة  خللصللوصللًا أطللواقللهللا 
وسقوفها اآلجرية املعقودة باحكام، 
اخلارجية   واجهاهتا  معاجلة  وكذلك 
والللرتكلليللز عللىل إغللنللاء املللعللاجلللات 
ونتيجة  ولكن  الداخلية؛  املعامرية 
الرتاثية  بللاألسللواق  االهللتللامم  لعدم 
فقدت  وترميمها،  صيانتها  وعللدم 
التي  اإلنشائية  مقوماهتا  من  الكثري 
سقوفها  خصوصًا  هبا،  تتميهّز  كانت 
استبدلت  التي  املعقودة  األجللريللة 
تغطيها  اخلشب  جسور  من  بسقوف 

صفائح معدنية.
ومنذ السبعينيات من القرن املايض، 
واهلدم  جديدة  شوارع  فتح  وبسبب 
أزيلت  املدينة،  مركز  طللال  الللذي 
التاريية  األسللللواق  مللن  الللكللثللري 
سوق  التجار،  سوق  ومنها  القديمة 
باب  سوق  العباس،  سوق  احلسني، 
هناك  زالللت  ومللا  وغللريهللا.  القبلة 
القديمة  الرئيسية  االسللواق  بعض 
كسوق  كربالء  مدينة  يف  موجودة 
الللعللرب، وسللوق امللليللدان، وسللوق 

املخيم، وسوق باب السالملة.
التجار  سللوق  يف  تنحرص  وكللانللت 
املختلفة  بأنواعها  األقمشة  بيع  مهنة 
، وقد هدم جزء منه سنة 1978م . 
سنة  هدم  فقد  منه  اآلخر  اجلزء  أما 

1991م .
تنرش  فكانت  العباس  سللوق  أمللا 
الذهب  وبيع  صياغة  حمللالت  فيه 

والفضة. وأما موقعه فهو عىل امتداد 
بينهام شارع  ، ويفصل  التجار  سوق 
سنة  أيضًا  هللدم  وقللد   ، عيل  اإلمللام 

1991م .
العرب  أسلللواق  إىل  بالنسبة  وأمللا 
شيدت  فقد   ، والعالوي  وامليدان 
سنة  حللدود  ويف  العثامين  العهد  يف 
توىل  عندما   ، )1642م(  1052هللل 
مبنى  وشيد  املدينة  إدارة  آغا  أمحد 
امليدان  )قراة خانة( يف موقع  البلدية 

القديم.
بيع  مهنة  العرب  سوق  يف  وتنحرص 
االسم  هبللذا  ُسمي  وقللد  االقمشة، 
)البدو  االعراب  عىل  قائاًم  كان  ألنه 
البادية  من  يأتون  الذين  الللرحللل( 
األقمشة  مللن  حيتاجونه  مللا  لللرشاء 
هذا  من  قسم  زال  وما   ، واملالبس 

السوق قائاًم إىل يومنا هذا.
أما سوق امليدان فيشتهر ببيع الفواكه 
وغريها.  واللحوم  واخللللضوات 
الرز  ببيع  العالوي  سوق  ويشتهر 
واحلللبللوب والللطللحللني، أمللا سوق 
النعلجية فقد ُشيهّد يف العهد العثامين، 
وموقعة مواٍز لسوق العرب وينتهي 
وهو   ، عيل  اإلمام  شارع  عند  أيضًا 
ويتص  الشعبية،  االسللللواق  مللن 
بصناعة وبيع األحذية والنعل لذلك 

ُسمي هبذا االسم.
يف  أخلللرى  قديمة  أسلللواق  وهللنللاك 
موقعه  يف  زال  ما  منها  قسم  املدينة، 
تغري  فقد  اآلخر  القسم  أما  القديم 
موقعه نتيجة هدم مواقعها القديمة. 
ومن هذه األسواق سوق الرساجني، 
احلياك،  وسللوق  اخلياطني،  سللوق 
وسلللوق بلللاب الللسللالملللة، وسللوق 
وسوق  اخلللان،  باب  سوق  املخيم، 

الصفارين وغريها من األسواق.
----------

* شبكة كربالء املقدسة.
دائللرة  الكربايس:  حممد  الشيخ   *
املعارف احلسينية قسم مدينة كربالء.

مهنُة 
السفراء
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قّصة وعبرة 
منتهى  يف  كلمة  هي  )نفس(  كلمة  إن 
اخلطورة، وقد ُذكرت يف القرآن الكريم 
تبارك  اهلل  يقول  إذ  كللثللرية،  آيللات  يف 
َخَلْقَنا  )َوَلَقْد  )ق(:  سورة  يف  وتعاىل 
َنْفُسُه  بِِه  ُتَوْسِوُس  َما  َوَنْعَلُم  اإْلِنَساَن 

َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد(.
ونذكره  وجللل(  )عللزهّ  باهلل  إيامننا  ومع 
الللقللرآن،  ونللقللرأ  املسجد  يف  ونللصلليل 
ونتصدق.. وإلخ، وبالرغم من ذلك فام 

زلنا نقع يف املعايص والذنوب، فلامذا؟
العدو  تركنا  أننا  هو  ذلك  يف  السبب 
احلقيقي وذهبنا إىل عدو ضعيف، يقول 
)إِنَّ  العزيز:  كتاُبه  حُمكم  يف  تعاىل  اهلل 
العدو  إنام  َضِعيًفا(،  َكاَن  ْيَطاِن  الشَّ َكْيَد 

احلقيقي هو )النفس(. 
املوقوتة،  القنبلة  هللي  فالنفس  نعم 
واللغم املوجود يف داخل اإلنسان يقول 
َكَفٰى  ِكَتاَبَك  ْأ  )اْقللرَ وتعاىل:  تبارك  اهلل 

بَِنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا(.
ُكلُّ  َزٰى  جُتْ )اْلَيْوَم  وتعاىل:  تبارك  وقوله 
 َ اهللَّ إِنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  اَل  َكَسَبْت  باَِم  َنْفٍس 

يُع احْلَِساِب(. رَسِ
اآليللات  من  وغريمها  اآليللتللان  فهاتان 
)النفس(،  كلمة  حول  تدوران  املباركة 

فام هي:
يقول العلامء: ان اآلهِلة التي كانت ُتعبد 
يفا  مت ماعدا إللها مزهّ من دون اهلل قد ُهدهّ
ما زال ُيعبد من دون اهلل، كام قال تبارك 
َهَواُه(؛  ُه  َ إهَِلٰ َذ  َ اتَّ َمِن  )َأَفَرَأْيَت  وتعاىل: 
إذا متكن  النفس  أن هوى  ذلك  ومعنى 
وال  لرشع  يصغي  ال  فإنه  اإلنسان  من 
لوازع ديني، لذلك جتده يفعل ما يريد، 
املعايص والذنوب  السبب يف  فإن  ولذا 
النفس  مللن  وإمللا  الشيطان،  مللن  إمللا 
خطري؛  فالشيطان  بالسوء،  األملللارة 

ولكن النفس أخطر بكثري.

قيل ان رجاًل اراد ان يطلق امرأته فسأله االصدقاء عن سبب طالقه هلا.
فقال: لعيٍب فيها.

فقالوا له : وما ذلك العيب؟
فقال: كيف لرجٍل عاقٍل ان يكشف ارسار بيته وُيرب االخرين عن عيوب أهله وزوجته!!

ة طلقها فقالوا له: وبعد مدهّ
اما االن فهي ليست زوجتك فأخربنا بعيبها الذي من أجله طلقتها.

فقال: سبحان اهلل كيف ل ان أكشف عيوب االخرين وقد صارت يف عهدة غريي !!
امام  اخلاصة  البعض يف مشاكلهم االرسية وقضاياهم  ثرثرة  أن تسمع  الغريب  وفعال من 
املأل بال ورع وبال حتفظ هذا يتكلم عن زوجته وتلك تتحدث عن زوجها يكشفون ما سرته 
بداعي  واالنتقاد  االنتقاص  ألنفسهم  احلق  يعطون  وعي  بال  بيوهتم  بأرسار  ويبوحون  اهلل 

الشكاية وإظهار املظلومية او البحث عن حلهّ لتلك املشاكل.
هم ال يعلمون اهنا ثرثرة تقلل من هيبتهم وشأهنم.

من هو الشيطان
 الحقيقي لنا؟!

من أروقة الـ

سأل موسى )عليه السالم( ربهّه:ملاذا ال تنام يا رب؟
فقال الرب )جل وعال(: امسك قدحًا بيدك يا موسى واسكب بداخله 

ماًء وضعه يف يديك وحذاري ان تنام. 
ففعَل موسى ما ُطلب منه، فظلهّ واقفًا )عليِه السالم( والقدح يف يده 
وفيه ماء فغلبه النعاس فسقط القدح من يدي موسى )عليه السالم( 

وانكرَس وانسكب منها املاء.
يت وجالل لو غفلت عن عبادي حلظة يا  فقال الربُّ )جل وعال(: وعزهّ

موسى لسقطت السامء عىل االرض.

لماذا ال تنام يا رب؟

البيوت

34



00

صورة وتعليق

رفقًا بأطفال العراق

الصالُة أول الوقت

الشكَّ أنَّ املسؤولني العراقينَي ينظروَن بأمِّ 
أعينهْم احلاالت املزرية التي يمرهّ هبا أطفال 
مل  ولكن  بالشوارع،  دون  امللللرشهّ العراق 
نسمع حتى اآلن إصدار قانون لرعاية هذه 
إقامة مشاريع النتشاهلْم من  أو  الرشحية، 
ة هلم  الضياع وتأمني احلياة اآلمنة واملستقرهّ
اخلدمات  وتقديم  م  التعلهّ فرص  وتوفري 
احلالة  هذه  تزايد  ظلِّ  يف  هلْم،  الصحية 

املأساوية.

الدين،  عمود  هي  الصالَة  أن  الشللكهّ 
وإن  سواها،  ما  ُقبل  ُقبلت  أن  والتي 
من  البللدهّ  ولللذا  سللواهللا،  ما  ُردهّ  ت  ُردهّ
االلتزام بأداء هذه الفريضة وعىل أكمل 

ل وقتها. وجه ويف أوهّ
الرباين الشيخ عبد اهلل  ويف وصية للعامل 
 - »وعليك  فيها:  يقول  ألبنه  املامقاين 
بنيهّ - بحفظ أول أوقات الفرائض، فأنهّه 
أفضل وأبرأ للذمة وأفرغ للبال، وأروح 
للبدن وأجع للفكر، وقد أرسل أنهّه ))ال 
ُبنيهّ -  فأدِّ -  يفلح عمل قبل الصالة(( 
ل وقتها، واسرتح من همهّ  الفريضة يف أوهّ
تكليفها، يتسع بذلك رزقك إن شاء اهلل 

تعاىل«.

ـ العلُم والزهد ـ
مرجع الطائفة الشيعية السيد محسن الحكيم )قّدس سره(
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