


ٌة ِلِرَس��ْاَلِْت اْلَسَمْاِء ، َوِلُرِسِل اْلَس��َمْاِء ، َوِرَجاَلِت الَمْبَدِأ  الُخُلْوُد َحِقْيَقٌة َحيَّ
َواْلَعِقْي��َدِة... ِقلٌَّة ُهْم ُأْولِئَك اْلِذْيَن َيْنَفِصُل��ْوَن َعْن آِخِر اْلَزَماِن والَمكاِن؛ 
ُموَن ِقَمَم  ِلَيُكْوُن��ْوا ِمْلكًا ِلْلَحياِة َواإِلْنس��ان, وِقلٌَّة ُهْم ُأْولِئَك اْلِذْيَن َيَتَس��نَّ
الُخُلْوِد واْلُس��ُموِّ واْلَعَظَمِة، َوَما َأْرَوَع الُخُلْوَد واْلُس��ُموَّ َواْلَعَظَمَة، ِإَذْا َكْاَن 

ُخُلْودًا َوُسُمْوًا َوَعَظَمًة، َصَنَعُه ِإْيَماٌن ِباهلِل، َوَصاَغْتُه َعِقْيَدُة اْلَسَم���ْاِء. 
ٍل َأَمْاَم َأْبَهى ُأْمُثْوَلٍة ِلْلُش��ُمْوِخ...  َوِإَذْا َكْاَن ِلْلَتْأِرْي��ِخ َأْن َيِق��َف َوْقَفَة ِإْج���َْ
َلَها تْأِرْيُخ اْلِفَدْاِء... َوِإَذْا َكْاَن  َر ِلَْرَوِع َتْضِحَيٍة َس��جَّ َوِإَذْا َكْاَن ِلْلُدْنَي��ا َأْن ُتَكبِّ
ِة َأْن َتْنَحِنَي ِفْي ُخُشْوٍع َأَمْاَم َأْنَبِل ُأْمُثْوَلٍة ِلْلُبُطْوَلِة... َفُشُمْوُخ الُحَسْيِن  ِلْلِْنَسْاِنيَّ
َوَتْضِحَيُة الُحَس��ْيِن ، وبطولة الُحَسْيِن )عليه الس���م(، غاَيُة اَلْمِثَلٍة اّلِتي َشِهَدَها 
ُأ ِعْنَد  ��ُر ، َواْلَيَراُع َيَتَلكَّ تْأِرْيُخ اْلُش��ُمْوِخ َواْلَتْضِحَياِت َواْلُبُطْوَلِت. اْلِفْكُر َيَتَعثَّ

الُجْرَأِة ِفي الُوُقوِف َأَماَم ِإْنس��اٍن َفذٍّ َكِبْيٍر َكاإِلِماِم الُحَس��ْيِن )عليه الس�م(، َوَأَماَم 
ِق َواإِلْش��راِق، َكُوُجوِد الُحَسْيِن )عليه الس���م(..َوَأَماَم ِإْيَماٍن َحيٍّ َناِبٍض، َكِإْيماِن  ُوُجوٍد َهاِئٍل ِمَن اْلَتَألُّ
ٍق َكُس��ُموِّ الُحَسْيِن )عليه الس�م(... َوَأَمْاَم َحَيْاٍة َزْاِهَرٍة  الُحَس��ْيِن )عليه الس�م(..َوَأَمْاَم ُسُموٍّ َشْاِمٍخ ِعْمَ�ْ

ِبْالَفْيِض َواْلَعَطْاِء َكَحَيْاِة الُحَسْيِن )عليه الس�م(.. 
ْ ِبِمْق��َدْاِر َمْا َنْمِلُك ِمْن ُبْعٍد ِفْي  ِن )عليه الس���م(، ِإلَّ ل ُيْمِكُن َأْن َنِلَج آَفْاَق اْلَعَظَمِة ِعْنَد اإْلَِمْاِم الُحَس��يْ
ُة،  ِر، َوْاْنِكَش��ْاٍف ِفْي اْلُرْؤَيِة، َوُس��ُموٍّ ِفْي اْلُرْوِح َوْاْلَذْاِت ، َوَلْ ُيْمِك��ُن َأْن َتْغُمَرَنْا اْلَعَبَقْاُت اْلَنِديَّ اْلَتُصوُّ
َنا ِإْشَراَقاُت  ُة، ِلَنَسَمْاِت الَحَيْاِة اْلُمْنَسْاَبِة ِمْن ُأِفِق الُحَسْيِن )عليه الس�م(, َوَلْ ُيْمِكُن َأْن ُتَجْللُّ َواْلَْشَذْاُء اْلَرِويَّ
ِق َعَلْى اْلَنْفِس،  َمْت ُعُقْوُلَنا َأْسَوْاَر ْاإِلْنِغَ�ْ ْ ِإَذْا َحطَّ اْلُطْهِر اْلُمْنَسِكَبُة ِمْن َقَبَسْاِت الُحَسْيِن )عليه الس�م(.. ِإلَّ
َقِة، َوَتَسْاَمْت َأْرَوْاُحَنا ِإَلْى َعَوْاِلِم اْلُنْبِل َوْاْلَفِضْيَلِة، َوَتَعْاَلْت َعَلْى اْلَحَيْاِة  َوْاْنَفَلَتْت ِمْن َأْسِر اْلُرَؤْى اْلَضيِّ
ُف َعَطْاَء  يِّ اْلَزْاِئِف . َفَمْن ُيِرْيُد َفْهَم الُحَس��ْيِن )عليه الس���م(، َوَمْن َيَتَرشَّ اْلُمْثَقَلِة ِبَأْوَضْاِر اْلَفْهِم الَمْادِّ
ُق ُنْوَر الُحَسْيِن )عليه الس�م(، َوَمْن َيِهْيُم ِبَعْلَيْاِء الُحَسْيِن )عليه الس�م(،  الُحَس��ْيِن )عليه الس���م(، َوَمْن َيَتَعشَّ
ِق ِإَلْى ُدْنيا الُحَسْيِن )عليه الس���م(، َوَيْكَسُح َعْن َحَيْاِتِه َأْرِكَمَة اْلَعَفِن  َيْفَتُح َأَمْاَم َعْقِلِه َمَس��اِرَب ْاإِلْنِطَ�ْ
ُر ُرْوَحُه ِمْن ِثَقِل اْلِتْيِه ِفْي اْلُدُرْوِب ْاْلُمْعِتَمِة ِلَتَتَجلَّْى اْلُرْؤَيُة، َوَتْسُمْو اْلَنْظَرُة، َوَيِفْيُض  َواْلَزْيِف، َوُيَحرِّ
ُد  )عليه الس�م( َسيِّ ُد اْلُمْرَسِلْيَن، َوَأُبْوُه َعِليٌّ ٌد)صلى اهلل عليه وآله(  َسيِّ ُه ُمَحمَّ اْلَعَطاُء، َفَأْعِظْم ِبِإْنَس��ْاٍن.. َجدُّ
َدُة ِنَسْاِء اْلَعْاَلِمْيَن، َوَأُخْوُه اْلِسْبُط الَحَسُن )عليه الس�م(  ُه اْلَزْهَرْاُء َفْاِطَمُة)عليها الس���م( َسيِّ اْلَوِصّييَن، َوُأمُّ

اٌء، ِبَبْيٍت َزِكيٍّ َطُهْوٍر. ِفْي ِظَ�ِلِه ِإْشَراَقُة اْلُطْهِر  ِة... َنَسٌب ُمْشِرٌق َوضَّ ُد َشَبْاِب َأْهِل الَجنَّ َسيِّ
ٍد َوَعل����ِ��يٍّ َوَفاِطَمَة )صلى اهلل عليهم  ِم��ْن َمْقَبِس اْلَوَحِي، ِبَداي��ٌَة َصَنْعَته��ا َأَياِدْي ُمَحمَّ
ى َنْفَسُه ِإْيَماُن َعِليٍّ )عليه الس�م(،  ٍد )صلى اهلل عليه وآله(, َوَروَّ اُه َفْي���ُض ُمَحمَّ أجمعين(... َغذَّ
َوَصاَغ ُرْوَحُه ُحُنوُّ َفاِطَمَة )عليها الس�م(، َوَهَكْذا َكاَنْت َبَواِكْيُر اْلَعَظَمِة َتِجُد َطِرْيَقَها ِإَلْى 
َحَياِة اْلَوِلْيِد اْلَزاَكْي، َوَهَكْذا َتْرَتِس��ُم َدْرُب الُخُلْوِد ِفْي َحَياِة الِسْبِط الُحَسْيِن )عليه الس�م(. 
ْوَر في َدْرِب  َفَكاَن��ْت َحَياُتُه َزاِخَرًة ِباْلَفْيِض َوالَعَطاِء، َوَكاَنْت َحَياُتُه ُش��ْعَلًة َفَرَش��ْت اْلنُّ

الَحَياِة، َوُشْحَنًة ِمَن اْلُنْوِر اإْلَِلِهيِّ َغَرَسْت الِدْفَق ِفْي َقْلِب اْلُوُجْوِد .

Rاإلفتتاحية

مواكب  يشارك  املعظم  السهلة  مسجد  أمانة  موكب 
العزاء يف ذكرى شهادة السفري مسلم بن عقيل )عليه السالم( 

....

إىل أهل الطب مع التحية ....

الكشـف عن ابتكار طبى لعـــــــــــــــــــــــــــــــالج الصــــــداع والسكري
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األخبـــــــــــاراألخبـــــــــــار

الحسين  اإلمام  لشهادة سفير  الليمة  الذكرى  في 
في  إنطلقت   ) الس�م  عليهما   ( عقيل  بن  مسلم 
بالذكرى  العزاء  مواكب  المقدسة  الكوفة  مدينة 
يوم الخميس 25 / 10 / 2012 م ، وقد شاركت أمانة 

تشرف بزيارة مسجد السهلة المعظم يوم الث�ثاء 
23 / 10 / 2012 م وفد قسم المواكب الحسينية في 
المانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، واستقبل 
في  المانة  أعضاء  السادة  قبل  من  الضيف  الوفد 
المسجد المبارك ، وقد أدى أعضاء الوفد الكريم 
مراسيم الزيارة في البقعة المباركة ونقلوا تحيات 
المهندس الحاج فاضل النباري المين العام للعتبة 
الكاظمية المقدسة ومنتسبيها إلى المهندس السيد 
مضر علي خان المدني أمين مسجد السهلة المعظم 
ومنتسبيه ، ويذكر أن الوفد شارك في المواكب 
التي انطلقت في الكوفة المقدسة معزية بذكرى 
الس�م( بن عقيل)عليهما  الحسين مسلم  شهادة سفير 

والشهيد العظيم هاني بن عروة )رض( .

مسجد السهلة المعظم بموكب المانة الذي واكب 
مسيرة العزاء إلى المرقد الطاهر لسفير الحسين 
) عليهما الس�م ( وإلى ضريح حواري أمير المؤمنين 
) عليه الس�م ( الشهيد هاني بن عروة ) رض ( .

مس��جد  بزي��ارة  تش��رف 
وزي��ر  المعظ��م  الس��هلة 
اإلجتماعية  والشؤون  العمل 
اإليران��ي الدكت��ور عب��د 
الرضا ش��يخ اإلس�مي يوم 
الربع��اء 24 / 10 / 2012 م 
الح��اج  باس��تقباله  وكان 
حيدر العلياوي عضو مجلس 
المان��ة وعدد من الس��ادة 
مسؤولي القسام ، وبعد أن 

أدى الضي��ف والوفد المرافق 
له مراس��يم الزيارة للمسجد 
المبارك توج��ه للقاء صاحب 
السماحة آية اهلل السيد محمد 
حس��ين الحكيم )دام��ت بركاته( 
إم��ام الجماعة في المس��جد 
المعظم ، حيث رحب سماحته 
بضي��وف الم��كان المق��دس 
والتوفي��ق  الس��داد  متمني��ًا 

والخير لكل المسلمين .

موكب أمانة مسجد السهلة املعظم يشارك مواكب العزاء 
يف ذكرى شهادة السفري مسلم بن عقيل )ع(

وفد قسم املواكب احلسينية يف األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة

 يتشرف بزيارة املسجد املعظم
وزير العمل والشؤون اإلجتماعية اإليراني 

الدكتور عبد الرضا شيخ اإلسالمي يف رحاب مسجد السهلة املعظم

المهندس  المعظم  السهلة  مسجد  بزيارة  تشرف 
المعماري الحاج وفي البهاش رئيس هيئة اإلستثمار 
في محافظة النجف الشرف والمهندس الحاج منير 
محبوبة عضو مجلس إدارة الهيئة ، وبعد أداء مراسيم 
المهندس  المبارك  المسجد  أمين  إستقبل  الزيارة 
السيد مضر السيد علي خان المدني ضيفيه الكريمين 
مشروع  مراحل  على  للط�ع  جولة  في  وصحبهما 

رئيس هيئة اإلستثمار يف حمافظة النجف األشرف يف ضيافة مسجد السهلة املعّظم

إعادة بناء وتوسعة المقامين الشريفين للمامين زين 
العابدين والمهدي ) عليهما الس�م ( الذي تضطلع بالقيام 
به أمانة المسجد المبارك ، فأبدى المهندسان البهاش 
التنفيذ  ودقة  العمل  بمراحل  إعجابهما  محبوبة  و 
المفتوحة  الفضاءات  المعماري على فكرة  والتصميم 

الخالية من العمدة الوسطية .
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مقــــــاالت مقــــــاالت

المستش��رق المريك��ي غوس��تاف 
غرويينام :

))إن واقع��ة كرب�ء ذات أهمية كونية 
، فلق��د أثرت الص��ورة المحزنة لمقتل 
الحس��ين الرج��ل النبيل الش��جاع في 
المس��لمين تأثي��رًا لم تبلغه ش��خصية 

مسلمة أخرى(( .
الباحث البريطاني جون آثر :

))إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على 
أس��مى معاني اإلستشهاد في سبيل العدل 

اإلجتماعي(( .
الكاتبة البريطانية فريا ستارك :

))إن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء 
حتى تصل إلى اإلسس وهي من القصص 
القليلة التي ل إستطيع قراءتها فقط من 

دون أن ينتابني البكاء(( .

الكاتب والمؤرخ البريطاني برس��ي 
سايكس :

))إن المام الحس��ين وعصبت��ه القليلة 
المؤمن��ة عزموا الكفاح حت��ى الموت ، 
وقاتل��وا ببطولة وبس��الة ظلت تتحدى 
إعجابن��ا وإكبارنا عب��ر القرون حتى 

يومنا هذا (( .
موريس دوكابري : 

))يقال ف��ي مجالس عزاء الحس��ين إن 
الحس��ين ضحى بنفس��ه لصيانة شرف 
وأعراض الناس ولحفظ حرمة الس���م 
، ولم يرضخ لتس��لط ونزوات يزيد ،إذًا 
تعالوا لنتخذه ق��دوة لنتخلص من نير 
الستعمار وأن نفضل الموت الكريم على 

الحياة الذليلة(( .

مـــني وأنا من حســـــين

إعداد : السيد مهلي جريو

اإلمام احلسني )عليه السالم( 
إعداد : علي صحن المحمودييف القرآن الكريم

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجبًا(()الكهف :9( 1- بسم اهلل الرحمن الرحيم:))َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
قال الشيخ المفيد : لما اصبح عبيد اهلل بن زياد ، بعث براس الحسين )عليه الس�م( فدير به في سكك 
الكوفة وقبائلها فروي عن إبن أرقم انه مر به علّي وهو على رمح طويل وأن���ا في غرفة لي 
ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجبًا((  فلما حاذاني سمعته يقرأ: ))َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
فوقف واهلل شعري علّي ون�������اديت : رأسك يابن رس����ول اهلل أعجب وأعجب.
اإلرشاد:117/2

2- بسم اهلل الرحمن الرحيم:))كهيعص(()مريم :1(     
َسأل سعد بن عبد اهلل القمي الحجة القائم )عّجل اهلل فرجه( عن تأويل )كهيعص( 
قال )عّجل اهلل فرجه( هذه الحروف من أنباء الغيب أْطَلَع اهلل عليها عبده زكريا 
ث��م قصها على محمد )صلى اهلل عليه واله وس��لم( وذلك إن زكريا )عليه الس���م( 
ُه  سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأْهَبَط عليه جبرئيل )عليه الس�م( فعّلمَّ
إّياها فكان زكريا )عليه الس���م( إذا ذكر محمد وعلي وفاطمة والحس��ن 
س��ري عنه همه وانجلى كربه ، واذا ذكر اس��م الحس��ين )عليه الس�م( 
خنقت��ه العبرة ووقعت علي��ه البهرة فقال )عليه الس���م( ذات يوم : الهي 
مابالي اذا ذكرت اربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي واذا ذكرت 
الحسين تدمع عيوني وتثور زفرتي فأنباه اهلل تعالى عن قصته فقال : 

)كهيعص( 
.. الكاف : كرب�ء.

.. الهاء : ه�ك العترة .
.. الياء : يزيد قاتل الحسين.

.. العين : عطش الحسين.
 .. الصاد : صبره .

فلما سمع ذلك زكريا )عليه الس�م( لم يفارق مسجده ث�ثة ايام ومنع 
فيه��ن الناس م��ن الدخول عليه واقبل على الب��كاء والنحيب وكان 

يرثيه :
))اله��ي اتفجع خير خلقك بولده ؟ اله��ي اتنزل بلوى هذه الرزية 
بفنائ��ه ؟ الهي اتلبس علي��َا وفاطمة ثياب هذه المصيبة ؟ الهي اتحل 
كربة هذه المصيبة بس��احتها؟(( ث��م كان يقول : ))الهي ارزقني 
ولدا تقر به عيني على الكبر ، فاذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني 
به كما تفج��ع محمدا حبيبك بولده((فرزقه اهلل يحيى وفجعه به 

وكان حمل يحيى ستة اشهر وحمل الحسين )عليه الس�م( كذلك. 
البحار:178/14 ج14
ُب َقاَل َربِّ  3- بس��م اهلل الرحمن الرحيم:))َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئف��ًا َيَتَرقَّ

اِلِميَن(()القصص :21(   ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َنجِّ

س��ار الحسين )عليه الس�م( الى مكة وهو يقرأ )َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئفًا....( 
ولزم الطريق العظم فقال له اهل بيته : )لو تنكبت الطريق العظم 
كم��ا فعل الزبير لئ� يلحقك الطلب فق��ال : ))ل واهلل ل افارقه 

حتى يقض اهلل ما هو قاض(( 
الرشاد 35/2

قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يف اإلمام الحســـــــــــــــــــــــني )عليه السالم(  

ل تشرب من عصارة أغصان الشجرة الملعونة..
ال ان رمح اهلل ش��ق الجموع الى مش��رعة الفرات ، كانوا اشباحًا 
أمام��ه ، إنه علي بن إبي طال��ب يرتدي خوذة العباس ومرة اخرى 
كان ظن ابناء هند ان العباس عطش��ان ولم يكن يعلموا بأنه كان 
رسول من الحسين )عليه الس�م( الى الفرات ليخبره بأن الحسين 
ليس عطش��انا لماءه ، كم كانت هذه الرسالة غالية على الحسين 
أل إنه أصر على تبليغها الى الفرات فكلفته شبيه علي بن أبي طالب 
وحامل لوائه .وإس��تجاب الفرات للرسالة ، وسالت أودية بقدر من 
الدم��اء الزاكية تفوح أريجًا .. لك��ن الرض لما ترتوي وكانت 
عيناه��ا تصبو إلى من ليس على وجه الرض إبن بنت نبي غيره ، 
كانت تنظر إليه وتتذكر طعم دماء هابيل ويحيى وسائر النبياء 
، وبالفعل جاء سهم إبليس ليقطع نياط قلب اإلنسان ، ذاك اإلنسان 
نفس��ه الذي إمتنع إبليس عن الس��جود له بأمر الخالق فس��قطت 
اإلنس��انية على إرض كرب�ء وتناوش��تها الوحوش تفرغ حقدها 
الزلي على محمد وعلي .. فصاحت جموع الشيطان يا محمد يوم 
بيوم بدر ، وأخذوا الرأس يلفون به البلدان أل إنهم لم ينتبهوا الى 
إن دماء الحس��ين سارت إلى الفرات وإختلطت  به لتصل إلى كل 

الجيال وتبلغها الرسالة .

كان واقفا كالطود العظيم يرمق تلك الرض بنظرة ملؤها اليمان وقفة هي نفسها وقفة 
النبوة في عرصات مكة عندما واجه وحوشها وحده هو وابن عمه .

كان الطود يس��أل تل��ك الرض بعينيه عن ما يكفيها م��ن القرابين لكنها كانت 
تتهرب من اجابته  وتكتفي بتذكيره بميثاق النبوة عن فتيه امنو بربهم ، تحدثه 

عن اس��ماعيل الذبيح تحدثه عن رأس يحيى تحدثه عن الدماء التي لبد منها  
كي تصل الرس��الة الى الجيال وكأنها بذلك تصبره على ما س��يحل به 
واه��ل بيته وصحبه . ال انه كان يجبها بابتس��امة بان��ه يعلم بانها قبره 
هو واهل بيته وصحبه . كان الحس��ين )عليه الس���م( وأرض كرب�ء 
يش��كوان العطش ال انه كان أصلب منها واكثر تحم� ، وبدأت قوافل 
قرابين الدين تس��ير بخطى ثابتة تعلوها إبتس��امة الوثوق من المصير 
وبدأت الرض ترتوي وعطش الحس��ين يزداد وفرح أبناء الدعي يتفاقم 
وإصرارهم على قطع طرق ماء الفرات يزداد ، الظن منهم بأن الحس��ين 
كان عطش��ًا للماء أل إن الحسين كان عطشًا للحرية ، عطشًا للشهادة 

، كان يتحم��ل العطش لث�ثة ايام ويتحمل تلظ��ي عياله واهل بيته 
لترتوي الجيال القادمة من الس�م المحمدي الصافي ومن اجل ان 

بقلم : الحاج مجاهد مهدي ال�مي
رسالة الطف ..
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نشاطات المسجد مقــــــاالت

بقلم :جابر عبد الرضا علقم

من المعروف بأن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بحتة ، ولكن 
ما يجري في بعض مشافينا ل يمت إلى هذه المهنة بصلة ل من بعيد ول 
من قريب وأقول البعض . حيث تبدأ القصة من قطع تذكرة الدخول إلى 
الطبيب)الباص(حيث حجة ال�باقي )ماكو باقي تعال لمن تصير خرده(،وعند 
دخولك إلى الطبيب المعالج وقبل أن تشتكي من الحالة المرضية التي أتيت 
بسببها إلى الطبيب ، يشكي إليك : الع�ج غير متوفر ، ولكن إذا شئت عيادتي 
في المكان الف�ني وإن شآء اهلل سأعطيك الع�ج لحالتك ؤيكتب لك الوصفة 
التهاب( وكأن كل المرضى  التي هي عادًة ما تكون )باراسيتامول وكبسول 
يشكون الصداع واإللتهاب ، وإذا ما قلت أو أردت التنبيه إلى حالتك ، يقول لك 
الطبيب تعال وحل مكاني إذا أنت تفهم إلى هذه الدرجة ،أضف إلى ذلك الجهزة 
المتوفرة في المشافي والحمد هلل ، فقد توفرمنها الكثير وهي تضاهي ما موجود 
في الدول المتقدمة من أجهزة السونار إلى المفراس إلى اإليكو إلى الرنين ، 
فإنك تعجز على الحصول على خدمات هذه الجهزة ، فالموعد شهر أو أكثر 
عندها قد تكون ودعت هذه الدنيا قبل أن يحل الموعد ولكن ! وما أدراك مالكن  
هذه ، حيث إذا كان لديك شخص يعمل في هذا المشفى كان موظفًا أو طبيبًا 
فإن طاقة القدر تفتح إليك بذراعيها وتكون حينئٍذ من الفائزين، متى تنتهي 

هذه المعناة يا أهل الطب ؟ 
إلى  المريض  يدخل  عندما  الغرب  في  المشافي  أن  ونشاهد  نسمع  ما  كثيرًا 
الخاصة في  المشافي  المشفى فأنه يحاط برعاية خاصة ل ن�حظها حتى في 
منا  أهم أكثر   ، اإلنسانية  الرعاية  في  واإلخت�ف  التفاوت  هذا  فلماذا   ، بلدنا 
إنسانية ، أم أن مشافيهم فيها م�ئكة الرحمة ونحن قد رفعت منا أم أن 

أطّبائهم أطّباء وأطّبائنا أطّباء ولكن .
وعذرًا لمن يعمل بضمير وله منا التحية والتقدير . 

أنجزت الم�كات الهندسية في أمانة مسجد السهلة المعظم مقرًا 
لوح��دة طبية تتولى تقديم الخدمات الصحية لزائري المس��جد 
المب��ارك . وكانت المانة قد فاتح��ت المديرية العامة لصحة 

محافظة النجف الش��رف لتوفير ال��كادر الطبي 
لهذه الوحدة ولقي الطلب إس��تجابة س��ريعة من 

قبلها . ويضم المقر المشيد غرفة لألطباء وغرفتين 
للممرضين والممرضات وصيدلية إضافة الى صالة 
فحص المرضى . وقد تم تجهيز كافة المستلزمات 
من أجهزة التكييف والنارة والملحقات الخدمية من 

قبل أمانة المسجد المعّظم .

ش��ارك قس��م الع�م في امانة مس��جد السهلة 
المعّظم بجناح خاص في مهرجان الغدير الدولي 
السادس للع�م الذي بدأ أعماله يوم 2012/11/6 
في مدينة النجف الشرف . وضم جناح المسجد 
المبارك عروضًا لنش��اطات قس��م اإلع�م الذي 
يتول��ى تغطية مختلف الفعاليات التي يش��هدها 

إجناز مقر للوحدة الطبية اليت تتوىل تقديم اخلدمات الصحية لزائري املسجد 

املبارك ...

قسم االعالم يف أمانة مسجد السهلة املعّظم 

يشارك  يف مهرجان الغدير الدولي السادس لإلعالم

مسجد الس��هلة المعّظم والتي يتم عرضها على 
موقع المانة على شبكة المعلومات .

كما ضم الجناح عرضًا للنش��اط الفكري الذي 
تضطلع به مؤسس��ة مس��جد الس��هلة المعظم 
لتراث أهل البيت )عليهم الس�م( عبر إصداراتها 

المختلفة التي زادت على )80( مطبوعًا .
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مؤسسة المسجد
قراءة في كتاب

إعداد : الحاج احمد رزاق الجنابي

من وحي الطف

نبذة عن المؤلف : 
آية اهلل العظمى المرجع الكبير السيد محمد سعيد 
الحكي��م )دام ظله( ، ولد س��ماحته عام 1354 ه�  في 
النجف الش��رف وحظي برعاية والده الذي أنهى 
على يديه دراسة الس��طوح العالية ، وأحاطه جده 
لمة مرجع الطائفة الراحل السيد محسن الحكيم 
)ق��دس س��ره( بإهتمام بالغ حي��ث أدرك فيه النبوغ 
المبكر واإلس��تعداد الذهن��ي ، وعهد إليه مراجعة 
مس��ودات موس��وعته الفقهية الكبرى ) متمسك 
الع��روة الوثقى ( ، وانضم س��ماحته )دام ظله( إلى 
درس ج��ده في الفقه ، كما حض��ر لدى صاحب 
الس��ماحة الشيخ حسين الحلي )قدس سره( في علمي 
الفق��ه والص��ول ، ولزمه مدة طويلة ، ش��رع 
س��ماحته بتدريس البحث الخارج في الصول عام 
1390 ه��� بتدريس البحث الخارج في الفقه ، وقد 
تخرج على يديه نخبة من أفاضل الع�م الج�ء 
في الحوزة العلمية ، وله العش��رات من المؤلفات 

الفقهية والصولية والعقائدية 0

نبذة عن الكتاب : 
)من وحي الط��ف( دللت وتوجيهات إط�لة من 
مق��ام المرجعية الرش��يدة على واقعة عاش��وراء 
وحركة س��يد الشهداء )عليه الس���م( ، ويقع الكتاب 
في ع��دة فصول منها : )حزن الش��يعة له جذور 
أصلية( و )فداحة مصائب أهل البيت( )عليهم الس�م( 
و )تحريف الظالمين( و )سبب مصائب أهل البيت( 
)عليه��م الس���م( و )زهد أهل البيت )عليهم الس���م( في 

الدنيا( 0
    ويهت��م س��ماحة المرجع الكبي��ر )دام ظله( في 
كتاب��ه بتوجيه المؤمنين بوصاي��ا عديدة تتعلق 

بواقعة الطف منها : 
)الح��ذر من كي��د العداء( و )الش��عور بوحدة 
اله��دف( و )المحافظ��ة على الطاب��ع الديني( و 
)التركيز على الهدف النبيل( و )توجيه الخطباء 
والمبلغي��ن( و )التثقيف بالحكام الش��رعية( و 

)التركيز على الجان��ب العقائدي( و )التركيز 
عل��ى الظ�م�����ة( و )لتأكيد على اإلستش��هاد 

بالقرآن والسنة( 0
   كما يستعرض سماحته في كتابه أسباب النهضة 
الحسينية بشكل موضوعي رصين و يستجلي عظمة 

اإلمام الحسين )عليه الس�م( 0
وهن��اك م�حق للكتاب تضم بيانات س��ماحته )دام 
ظله( لزوار الحس��ين )عليه الس�م( وللطلبة المبلغين 
وبعض اإلس��تفتاءات الخاصة بالشعائر الحسينية 

وأجوبتها 0



دورة يعسوب الدين القرآنية
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السؤال:
م��ا حكم من لم يصلي ص�ته اليومية في المس��جد مع 

إستطاعته أن يصلّ�ي هناك؟
الجواب:

يستحب كثرة التردد إلى المس��اجد فعن النبي )صلى 
اهلل عليه و آله وسلم(: من مشى إلى مسجد من مساجد 
اهلل فله ب��كل خطوة خطاه��ا حتى يرج��ع إلى منزله 
عشر حس��نات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر 

درجات.?
السؤال:

يوجد في الحي الذي اسكن فيه جامع واسمع الذان، هل 
تصح ص�تي في البيت؟

الجواب:
ص�تك صحيحة لك��ن ورد التأكيد على الحضور في 
المس��جد والص�ة جماعة مع إم��ام تثق بدينه وعدالته 
وعن المام )ع(: )ل ص�ة لجار المسجد إل في المسجد( 

وحمله الفقهاء على الستحباب الكيد.
السؤال:

كيف يمكنن��ا معرفة القبل��ة اذا اردن����ا الص�ة في 
الطائ����رة ؟

الجواب:
ام��ا القبلة فيمكن تحديد جهتها بالس��ؤال من القبطان 
اوالمضيفين فإن اجوبتهم تورث � في الغالب � الطمئنان 
أو الظن فيلزم العمل وفقه. واما الس��تقرار فتس��قط 
ش��رطيته مع عدم امكان التحف��ظ عليه، ولكن لبّد من 
رعاية سائر الشروط حسب المستطاع، ول يجوز تأخير 

الص�ة عن وقتها في كل الحوال.

السؤال:
أيهما أفضل ثوابًا وفضيلة ص���ة الجماعة في الفنادق 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو الص�ة فرادى في 

الحرمين الشريفين ؟
الجواب:

ورد نص معتبر يتضمن اس��تحباب الص�ة في المسجد 
الحرام في مكة المش��رفة فرادى على الص�ة في غيره 
جماعة ، أما بالنسبة لغير مكة المشرفة فالنصوص فيه 

مختلفة .
السؤال:

مؤمن أخذ ) تربة ( من مس��جد الكوفة دون إذن ، فهل 
يجوز له اس��تعمالها في الص�ة ؟ وبم��اذا تنصحوه أن 

يفعل ؟
الجواب:

يجب عليه إرجاعها لمحلها الذي أخذها منه ، ول يصح 
منه الص�ة عليها في غير المكان الذي أخذت منه ، نعم 

إذا صلى عليها غافً� عن ذلك صحت ص�ته .
السؤال:

هل تجوز الص�ة في بيت لم يخمس ؟ أو ارتداء م�بس 
صاحبه��ا لم يخمس��ها ؟ أو أخذ حاجات من ش��خص ل 
يخم��س ؟ وما حك��م الدار أو الم�ب��س التي تعلق بها 
الخمس بالنس��بة إلى مالكها من جه��ة الص�ة وبعض 

المور العبادية ؟
الجواب:

ل تجوز الص�ة في البيت غير المخمس ، ول في الثياب 
غير المخمس��ة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس 
بذمت��ه ، ولكن العلم بتعلق الخم��س في الثياب والبيت 
ونحوهما يحتاج إلى س��ؤال شفوي ، وأما اآلخرون عدا 

المالك فيجوز لهم التصرف .
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قصـــــــةمن زائري مسجد السهلة

السيد أبو القاسم، علي بن موسى بن جعفر ... بن محمد الطاووس، وينتهي 
نسبه إلى الحسن المثنى بن اإلمام الحسن المجتبى)عليه الس�م(   . 

ولد السيد في الخامس عشر من المحرم 589 ه� ، بمدينة الحلة في العراق, 
ودرس ف��ي بادئ المر عند أبيه وجده لمه الش��يخ وّرام بن أبي فراس في 
الحلة، وكان يتمتع بذهن وقاد، وذكاء حاد، فأكمل خ�ل س��نة واحدة من 
الدراس��ة ما كان اآلخرون يكملونه في عدة س��نوات, ثم س��افر إلى مدينة 
الكاظمية، وأقام في بغداد خمس��ة عشر عاما، مشغول بالتدريس ، ومواصلة 
الدراس��ة ، ثم عاد إلى الحلة، ثم أقام في جوار اإلمام الرضا)عليه الس���م(بمدينة 
مشهد المقدس��ة ث�ث سنوات، بعدها س��افر إلى النجف الشرف، وكرب�ء 
المقدس��ة، وأقام في كل منهما ث�ث س��نوات، فدون خ�لها الكتاب الشريف 

كشف المحجة كوصية لولده. 
أساتذته 

منهم : موس��ى بن جعفر طاووس)والده ), ورام بن ابي فراس)جده لمه) , 
ابن نما الحلي , فخار بن معد الموسوي.

ت�ميذه: 
منهم: سديد الدين الحلي, الع�مة الحلي, حسن بن داود الحلي ,عبد الكريم 

بن طاووس) إبن أخيه) , علي بن عيسى الربلي.
مكانته العلمية: 

ن��ال ذروة المجد والفخر كما نالها آباؤه وأجداده من قبل ، وكان العلماء 
يثنون عليه وعلى منزلته العلمية ، ولجل ذلك عرض عليه الخليفة العباسي 
ف��ي عام 661 ه� نقابة العلويين وهي زعامة علمية ودينية للعلويين وكانت 
تش��مل ادارة شئونهم في القضاء وفض الخ�ف واإلشراف على امور الفقراء 
واليتام و …الخ.ويؤكد الس��يد ان قبوله لهذا المنصب كان للحفاظ على 

حياة الشيعة التي كانت آنذاك معرضة لخطر المغول .
مؤلفاته: 

للس��يد ابن طاووس مايقرب من )50( مؤلفا اكثرها في الدعية والزيارات 
نذكر منها:

 ف�ح الس��ائل ونجاح المس��ائل, اللهوف على قتل��ى الطفوف, الطرائف في 
معرفة مذاهب الطوائف, مهمات في ص�ح المتعبد وتتمات لمصباح المتهجد 
, اإلقبال لصالح العمال , كش��ف المحجة لثم��رة المهجة, مصباح الزائر 

وجناح المسافر, مهج الدعوات ومنهج العنايات
وفاته: 

توفي الس��يد إبن طاووس  في الخامس من ذي القعدة 664 ه� بمدينة بغداد 
في سن الخامسة والسبعين ، ونقل جثمانه الطاهر الى النجف الشرف ، ودفن 

بجوار مرقد اإلمام علي)عليه الس�م(.
خص  السيد إبن طاووس)قدس سره( زيارة مسجد السهلة المعظم  بليلة الربعاء 
فقال : ))إذا أردت أن تمضي إلى الس��هلة , فاجعل ذلك بين المغرب و 

العشاء من ليلة الربعاء , و هو أفضل من غيره من الوقات(()1(.
) 1( البراقي – اليتيمة الغروية و التحفة النجفية : 81

من كراماتاملقدس السيد إبن طاووس  )قدس سره(

مسجد السهلة املعّظم إعداد : حيدر خوير

 : قائً�  المازندراني  تقي  محمد  الجليل  الشيخ  كتب 
النجف  إلى  الشبيبة  سنوات  في  أذهب  كنت  كلما   (
الشرف للزيارة ، كنت أقصد مسجد السهلة أبيت فيه : 
إذ كنت أجد في هذا المسجد من الروحية العالية ومن 
الشفافية ما ل أجده في سواه من المساجد ، وقد ألفت 
العلوي  الطابق  في  للمبيت  هناك  حجرة  لي  أتخذ  أن 
محاذية للمقام المقدس للمام بقية اهلل )روحي فداه( 
، وفي إحدى السفرات مضيت من النجف الشرف إلى 
 ، الليل وحان وقت نومي  ، ثم لما حل  السهلة  مسجد 
خلدت إلى النوم ، وحين بلغ الليل منتصفه إستيقضت 
، ونظرت إلى الساعة كان الوقت وقت التهجد والقيام 
لص�ة الليل ، وفي هذه الثناء سمعت في فضاء المسجد 
صوتًا يموج بمناجاة مذهلة توقظ الروح ، كانت جدران 
المسجد تتجاوب لها وتهتز ، أصغيت جيدًا لعرف من 
فأدركت   ، الرائعة  الجليلة  المناجاة  هذه  تصدر  أين 
أنها كانت تنبعث من مقام صاحب الزمان )عّجل اهلل فرجه( 
وتركت مقامي قاصدًا المقام ، فرأيت هناك رجً� مهيبًا 
اهلل  )عّجل  الزمان  إمام  مقام  شرقي  الجدار  لدى  ساجدًا 
اهلل )جل  يناجي  ، وهو  المسجد  باحة  فرجه( في وسط 
ج�له( ، وارتعدت فرائصي بغتة لرؤياه ، وقعدت على 
لكني   ، إلى ما كان يقول في مناجاته  أستمع  الرض 
يقول  ، كان  إلى بضع كلمات  مناجاته  أتبين من  لم 
أحيانًا : شيعتي ! واذ كنت أدركت من بعض الدلئل 
هو  المهيب  الرجل  هذا  أن  تمامًا  أيقنت  بل  والمارات 
اإلمام بقية اهلل )روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه 
الفداء( ، فأضطربت ووقعت على الرض في إغماء ، ثم 
لما فتحت عيني ، كانت الشمس على وشك الشروق ، 
فقمت وتوضأت وصليت فريضة الصبح ، وبعد سماعي 
تلكم المناجاة بقيت مدة أجد في داخلي حالة من البهجة 
 .. الوفاة  . عند  الوصف  اإلنشراح تستعصي على  ومن 
رجحانًا  الراجح  من  فرجه(  اهلل  )عّجل  الزمان  إمام  يجيء 
قويًا كما يفهم من الروايات أن اإلمام بقية اهلل )روحي 
كان  إذا  خاصة   ، إحتظاره  عند  الميت  يحظر  فداه( 
الميت من العلماء ، ومن الشيعة التقياء ، وإذ إنه )عّجل 
فمن   ، ، وولي كل مؤمن ومؤمنة  إمام حي  فرجه(  اهلل 
غير المستبعد أن الوجود المقدس للمام )عّجل اهلل فرجه( 
عليه  صلى  لو  حتى  الميت  هذا  على  يصلي  نفسه  هو 

اآلخرون ( . 
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فــــوائد الغـــذاءتربيـــة الطفــــل
الرمان

يحتوي ثمر الرمان الحلو على %10,1 
مواد س��كرية، 1% حام��ض الليمون، 
84,20% م��اء، 2,91% رماد، 3% بروتين، 

ألياف ومواد عفصية وعناصر   %2,91
مرة وفيتامين��ات )A, B, C( ومقادير 
قليل��ة م��ن الحدي��د والفوس��فور 
والكبري��ت والكل��س والبوتاس��يوم 
والمنغنيز وفي بذوره ترتفع نس��بة 
المواد الدهنية 7-9%. وقد اكتش��ف 
العلماء أن الرم��ان غني في عناصره 
وله  بالفيتامينات  وخاص��ة  الغذائية 
خ��واص وقائي��ة وع�جي��ة عظيمة 
فهو مسكن لآللم ومخفض للحرارة 
ويفيد ف��ي حالت العطش الش��ديد 
أثناء الطق��س الحار وقابض لحالت 
اإلسهال ومانع للنزيف وخاصة الناتج 
عن البواس��ير والغشية المخاطية . 
وعصيره يشفي بعض حالت الصداع 
وأم��راض العي��ون وخاص��ة ضعف 
النظر وإن مغلي أزهار الرمان يفيد 

في ع�ج أمراض اللثة وترهلها.
وللرم��ان فائ��دة لح��الت الحم��ى 
المزم��ن  واإلس��هال  الش��ديدة 
والدوسنتاريا المبية ولطرد الديدان 
المعوي��ة خاصة الدودة الش��ريطية 
وع�ج البواسير، كما هو نافع للبرد 
والرش��ح ولع�ج المراض الجلدية 
وذلك بخلط مسحوق قشوره الجاف 
مع عسل النحل واستعماله يوميًا على 

شكل دهان موضعي.
وقد عرف الفراعنة قتل ديدان البطن 

بواسطة حرق قشور الرمان وخلطها 
بالعسل، والدهان بهذا المخلوط ينفع 
إلزالة آثار الجدري وأما ذر القشور 
المحروق��ة على الج��روح والقروح 

المزمنة فإنه يشفيها.
وق��د ورد في عدة رواي��ات من أهل 
بيت العصمة والنبوة توصي بتناول 
الرم��ان وتصف بع��ض مزاياه 
الحديث  الط��ب  أكدها  التي 
فمنها م��ا روي ع��ن اإلمام 
علي )عليه الس�م( أنه قال: 
فإنه  بش��حمه  الرمان  كلوا 
دب��اغ للمعدة، وق��ال )عليه 
الس���م(: أطعم��وا صبيانك��م 
الرمان فإنه أسرع للسنتهم. وقال 
)عليه الس�م( لصعصعة بن صوحان: 
كله مع قش��ره )أي مع شحمه( فإنه 
يذهب بالحفر )صفرة تعلو السنان( 
وبالبخ��ر )النتن ف��ي الفم( ويطيب 

النفس.
وع��ن اإلمام الرضا )عليه الس���م(: 
أكل الرم��ان يزيد في م��اء الرجل 
ويحس��ن الول��د، وعن عب��د اهلل بن 
الحس��ن )عليه الس���م( قال: كلوا 

الرمان ينفي أفواهكم.

الكرفس
الكرف��س من الغذي��ة النباتية التي 
تملك صيتًا طيبًا نظرًا الى خصائصها 

الش��فائية والغذائي��ة 
العلم��اء  أت��ى  وق��د 
القدام��ى عل��ى ذكر 
عصي��ر الكرفس ومن 
البيطار  اب��ن  بينه��م 
الذي قال عنه انه نافع 

في ع�ج الحمى. 
دراسات  وكش��فت 
حديثة أجريت على 
الكرف��س  عصي��ر 

أن��ه يفيد ف��ي ع�ج 
الم�ري��ا، وذل��ك بأخ��ذ 

حزمة م��ن أوراق الكرفس ومن ثم 
عصره��ا، وأخذ مق��دار فنجان قهوة 
من هذا العصير بمعدل 3 مرات يوميًا 

، وذل��ك قبل موعد نوب��ة الم�ريا 
المعروف��ة بث�ث��ة أيام، ويس��تمر 
المريض في ش��رب العصي��ر 3 أيام 
أخرى بعد انته��اء النوبة وانخفاض 

الحرارة.
وف��ي الولي��ات المتحدة يس��تعمل 
الكرفس على نطاق واسع في النظمة 
الغذائية لتخسيس الوزن، ويعتقد أن 

هذا الثر يعود إلى سببين: 
اليود  بعنص��ر  العصير  الول:غن��ى 
الذي يلعب دورًا كبيرًا في تنش��يط 

الغدة الدرقية. 
للبول،  المدر  العصي��ر  والثاني:فعل 
وهذا ما يش��جع عل��ى التخلص من 

السوائل المتراكمة في الجسم.
ولعصير الكرفس اس��تخدامات طبية 
كثيرة، فهو فاتح للش��هية، وخافض 
لضغط ال��دم، ومض��اد للروماتيزم، 
ومهدئ للتشنجات، ومضاد للمساك.

كما يس��تعمل هذا العصير في ع�ج 
الفطري��ات الجلدي��ة خصوصًا تلك 
التي تطاول القدمين. كما وإن عصير 
الكرفس غني بمادة الكلوروفيل التي 
تملك تأثيرات مض��ادة ل�لتهابات ، 
وهناك بحوث أك��دت أنها تحد من 
نمو الخ�يا السرطانية. وتساعد في 
تنقية الدم، وتطهير النبوب الهضمي، 
والتخلص من الميكروبات، والحفاظ 
عل��ى التوازن الحامضي - القلوي في 
الدم، وتقوية جهاز المناعة، وتجديد 
كري��ات الدم، وهو غن��ي ايضًا غني 
بالفيتامين��ات خصوص��ًا 
)A,B,C(الت���ي 

أهم  بين  تعتب��ر 
التي  الفيتامينات 
يحتاجها الجسم.

وتوج��د في عصير 
الكرفس مجموعة واسعة من 
المعادن على رأسها الكلس والصوديوم 
والفوسفور  والنحاس  والبوتاس��يوم 

والحديد واليود والمنغنيز.

ان نمو الطفل وتطوره تؤثر فيه عوامل متعددة ومتداخلة 
وهذا التعدد والتداخل يؤثر كل منهما في اآلخر ويتاثر 

به سلبًا وإيجابًا ، ومن هذه العوامل :

أوًل : الوراثة :
وتمثل الوراثة التي تنقل في جينات الكروموسومات 
وبنية  الشخصية  معالم  من  كثيرًا  تحدد  والتي 
 . بالمراض  ل�صابة  والستعداد  ومكانتها  النسان 

ويدخل في العوامل البيولوجية المراض المكتسبة 
فهي  واس�فه  واجداده  آبائه  من  تنتقل  التي 

تلعب دورًا في تحديد الخصائص الجسمية 
للفرد وتكوين الجهاز العصبي الذي يشرف 

على جميع الوظائف العضوية . فمثً� يؤدي 
النمو  تأخر  الى  النخامية  الغدة  افراز  نقص 
بصفة عامة . ونقص افراز الغدة الدرقية يؤدي 

الى ضعف عقلي .

ثانيًا : العوامل البيئية والحضارية .
البيئة نعني بها كل العوامل الخارجية التي تؤثر 
غير  او  مباشرة  بطريقة  اما  الطفل  نمو  على 
مباشرة وهذه العوامل هي المادية والجتماعية 

والثقافية التي تحيط بالطفل .
واسرة الطفل هي البيئة الولى التي يتأثر بها 
الطفل منذ نشأته وهي تكسبه مقومات الشخصية 
مثل  فرعية كثيرة  عوامل  وهناك   . الساسية 

ويشمل  النسان  فيه  يعيش  الذي  المحيك 
الى  إضافة  الجغرافية  والظروف  المناخ 
قيم  من  الجتماعيةوالثقافية  الحوال 

وعادات وتقاليد .
وهناك اثر واضح لدور البيئة على نمو الطفل وتطوره 

وينقسم الى عدة اقسام :
أ -بيئة ماقبل تكوين الجنين : وهي مرحلة نمو والديه 
ومايتعرضان له من امراض ومصاعب اجتماعية واقتصادية 

وثقافية .
ب -بيئة تكوين الجنين : فنقصد بها بيئة ما قبل الولدة 

اي الجنين في بطن امه .
وتوجد عدة عوامل تؤثر على الجنين في بطن امه :

1- تعرض الم الحامل لمرض معدي .

دور الوراثــــــــــة والبيئــــــــــة يف منو الطفل 
إعداد : أم فاطمة الزهراءوتطوره

2- تعرض الم الحامل لتناول العقاقير والدوية .
3- تعرض الم الحامل لألشعة في الشهر الولى .

4- سؤ التغذية عند تعرض الم الحامل .
وإحباطات  نفسية  لمراض  الحامل  الم  تعرض   -5

اسرية .
6- صغر سن الم الحامل وعدم نضجها الجسمي .

النفسية  ل�ضطرابات  الحامل  الم  تعرض   -7
والجهاد الذهني

8- اصابة الم الحامل بتسمم حملي حاد في بداية 
الحمل وانتقال حالة التسمم الحملي لدى الم 

الحامل الى مراحل متأخرة من الحمل .
9- تعرض الم الحامل لمشاكل واضطرابات 

قبل الوضع مباشرة او اثناء الوضع .
للمخدرات  الحامل  الم  استخدام   -10

والمؤثرات العقلية .
ج�-بيئة ما بعد ولدة الطفل : وهي ذات 
بها  ويرتبط  وتطوره  الطفل  نمو  في  اهمية 
نوع الغذاء وكميته لن للغذاء دور  فعال في 

تكوين وتحديد انسجة جسم الطفل .
ء–ظروف بيئة من النوع الجتماعي والثقافي 
بداية  من  بالطفل  تحيط  الظروف  وهذه   :
حياته وتؤثر في نموه وتطوره ، وهذه العوامل 

والظروف هي : 
1- مستوى التعليم في اسرة الطفل والمجتمع .

اسريًا  الطفل  محيط  في  والتقاليد  ف  العر   -2
واجتماعيًا .

3- ممارسات وسلوكيات أبوي الطفل الحسنة منها 
والسيئة .

4- مدى الت�زم والت�حم في اسرة الطفل .
5- اإلحترام والتقدير السائد في اسرة الطفل بين افراد 

اسرته وكذا تعامل السرة معه .
الحرية للطفل من اسرته له ومن  6- مدى توفير مناخ 

المجتمع لسرته .
7- الحب والحنان والعطف بين افراد اسرة الطفل وكذلك 

نصيبه منه .
8- مدى توافر التكامل السري والجتماعي حول الطفل .
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تكنلوجيـــــــاهل تعلــــــم ؟؟؟
تستطيع  الزرقاء  الحيتان  أن  تعلم  هل  ل التخاطب بواسطة غنائها على مسافة850 كم ..  غاز  طبيعته  في  الغاز  أن  تعلم  هل  الرائحة ..  إليه هذه  ، ولكن تضاف  له  النجوم والحماية ل�نتباه إليهلدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل المان رائحة  عدد  أن  الفلك  علماء  يقول  كوكب المتناثرة في أرجاء الكون يزيد على عدد ..  في  الموجودة  الرمل  حبيبات 

الدم تنتحر بسبب المرض... هل تعلم أن النسور ل تموت و لكنها الرض . من  واحدة  قطرة  أن  تعلم  هل  تحتوى على 250 مليون خلية... 

.. هناك جملة في اللغة اإلنجليزية تشتمل على جميع الحرف اإلنكليزية وهذه 
) A Quick brown fox jumps over the lazy dog(: الجملة هي

وتعني )الثعلب البني السريع يقفز فوق الكلب الكسول( ...

احلكمة من قول)احلمدهلل( بعد العطسة

العطاس  خالل  النبض  عن  يتوقف  القلب  إن 

الساعه  في  كيلومتر   100 سرعتها  والعطسه 

وإذا عطست بشده من الممكن أن تكسر ضلع من 

أضالعك وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من 

الخروج ، فإنه يؤدي إلى إرتداد الدم في الرقبه 

أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة وإذا تركت عيناك 

مفتوحتان أثناء العطاس ، من المحتمل أن تخرج 

تتوقف  العطسة  اثناء   ،، وللعلم  محجريها  من 

والبولي  والهظمي  التنفسي  الجسم  أجهزة  جميع 

وبما فيها القلب رغم ان وقت العطسه ) ثانيه او 

الجزء من الثانيه( وبعدها تعمل إن أراد هللا لها 

أن تعمل و كأنه لم يحصل شيء . لذلك كان حمد 

هللا تعالى هو شكر هلل على هذه النعم

ص 
شخ

صحية .. توقع وفاة مليار 
كارثة 

ني
ب التدخ

سب
هذا القرن ب

سيتســــــــــبب التدخني بوفاة مليار شــــــــــخص هذا القـــــــــــــــــــــرن ان مل تكبح احلكومات صناعة التبغ اليت تســــــــــاوي 

نصف تريليون دوالر. هكذا وصف رئيس »اجلمعية االمريكية ملكافحة مرض الســــــــــرطان« جون 

سيفرين، التدخني. وأصدر سيفرن يف مؤمتر مجــــــــــــــــــــــع ابــــــــــــــرز 100 خبري ملرض السرطان 

يف سويســــــــــرا، حتذيرا شــــــــــديد اللهجة للحكومات على املستوى العاملي. وقال 

اجملتمعون ان على احلكومات بذل املزيد من اجلهود عامليا لكبح صناعة 

التبغ من خالل رفع أســــــــــعار الدخان، حظر تسويق الدخان كليا، أو زيادة 

الضرائب علــــــــــى عائدات الشــــــــــركات املصنعة للســــــــــجائر وأخذ العرب من 

فرنســــــــــا اليت فرضت ضريبة رفعت اســــــــــعار الســــــــــجائر 40 % عام 2003-

2004، ما أدى اىل امتناع مليوني شــــــــــخص عن التدخني ، باالضافة اىل 

زيادة كبرية يف عائدات الدولة.

كش��ف مركز كليف�ند الطبي عن ابت��كارات طبية للعام القادم 
تش��مل جهازا في حجم حبة اللوز ي��زرع في الفم لتخفيف آلم 
الصداع الشديدة وجهاز مسح يمسك باليد يشبه مجفف الشعر 

لرصد سرطان الجلد.
وعلى مدى س��نوات لحظ الجراح��ون الذين يعملون في مجال 
البدانة أن هذه الجراحة كثيرا ما تخلص المرضى الذين يعانون 
من الس��منة من النوع الثاني من الس��كري حت��ى قبل مغادرتهم 

المستشفى.
ويج��ري الباحثون زرع الجهاز الصغي��ر -الذي تم ابتكاره 
في مركز كليف�ند الطبي ثم تحول إلى ش��ركة خاصة 
تدعى اوتونوميك تكنولوجي��ز- في اللثة فوق الضرس 
الثاني لع�ج الص��داع العنقودي والصداع النصفي. 
ويوض��ع طرف هذا الجهاز ق��رب أعصاب بعينها 

خلف عظمة النف.
وعندما يشعر المريض أن الصداع سيبدأ بوضع 
جه��از للتحكم عن بعد على جانب الخد ليحفز 

الجهاز تلك العصاب لمنع اللم.

كش��ف علم��اء امريكيين النقاب عن اس��تنباط غضاري��ف من خ�يا 
جذعية يمكن الستعانة بها في ع�ج تلف الغضاريف الناجمة عن إصابات، 

باإلضافة إلى ع�ج مرضى خشونة الركب والمفاصل.
وأوضح العلماء أنه أمكن إس��تنباط هذه الغضاريف من خ�يا جذعية 

جنينية ومأخوذة من بالغين على حد سواء.
وأشارت البحاث إلى أن الغضروف المفصلي يساعد على إمتصاص 
الصدم��ات التي تتعرض لها النس��جة في المفاصل، مما يس��اعد 
ويمك��ن المريض من المش��ى وصعود الس���لم أو القفز وأداء 
النش��طة اليومية من دون ألم، موضحة أن تلف هذه الغضاريف 

بس��بب اإلصابات أو هشاش��ة العظام خاصة بين كبار السن 
يعرضه لمخاطر استبدال المفاصل.

ابتكار  عن  الكشـــــــــــف 
لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طبــــــــــى 
الصــــــــــــــــداع  اج 

والسكري

الكشــــــــــف عــــــــــن إســــــــــتنباط غضاريف مــــــــــن خاليا 
جذعية
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من عيون الشعر

س��أل المخ�الف حي��ن أن�هك�ه الع�جب 
ل ي�ن�قضي ذك�ر الحس��ين بث�غرهم
وك���أنَّ ل أَك����َل الزم���اُن على دٍم
أَوَلْم َي�ِحْن ك�فُّ الب�كاء ف��ما عس��ى
فأج�ب�ت���ه ما لل�ح�س��ين وما ل���كم
إن لم ي�كن بين الح��سين وب�ي�ن�ن���ا
ه والح�ر ل ي�ن�س��ى الج�م����يل وردِّ
يالئ�مي ح�ب الح�س��ين أج������ن�نا
ب في الن��خاع ولم ي��زل فل�قد ت�ش�رَّ
من م�ث�له أح��يى الك�رامة ح�ي��ن�ما
وأف�اق دن�ي�ًا ط�أط���أت ل�ولت����ها
و غ����دا الص�م�ود بإث���ره م�ت�حفزًا
أم��ا ال�ب�كاء ف����ذاك م��ص�در ع�زنا
الم���رت�ل آي�ة ال��رأس  ن�ب�كي على 
الث�غ�ر الم�ك�س�ر س��نه ن�ب�كي على 
ن�ب�كي على خ�در الف��واط�م ح��سرة
دع عن�ك ذك��ر الخ�ال�دي�ن وغ�ب�طهم

 هل للح�س��ين مع الرواف�ض من نسب
 وعلى امتداد الده���ر ُيوِق�ُد كاللَّ�هب
 كدم الح�س��ين ب�ك�رب�ء ول ش��رب
 ُي�بدي وُي�جدي والحسين قد اح��تسب
 ي��ا رائ��دي ن����دوات آل�ي�ة الط�رب
 ن�س��ٌب ف�ي�ك�ف�ي�نا ال�رثاء له ن��سب
 وَلئْن ن�س��ى ف�ل�ق��د أس�اء إلى الدب
 واج��تاح أودي��ة الض���مائر واشرأبّْ
 س�ريانه حتى تس���لَّ�ط في ال�ُرك��ب
 م�اتت على أي��دي ج��باب�رة ال�ع�رب
 ف��رقى ل�ذاك ون�ال ع��الية ال�رت��ب
 وال�ذل عن وه�ج الحي�اة قد احت�ج�ب
ال�من�ق�ل�ب لي�وم  ن�واس���ي�ه�م   وبه 
 وال��رمح م�ن�ب�ره وذاك هو الع�ج�ب
 ن�بكي على الج�س�د الس�ليب ال�ُمنته�ب
 وع�لى ال�ش�ب�ي�بة ق�ط�ع�وا إرب�ًا إرب
كي ل ت��كون ل�ن�ار ب�ارئ�ه�م ح��طب

قبان��ي  ن��زار 

سأل املخالف حني أنهكه 
الَعَجب !!
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