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)84 ( إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل يشء أراده وتوجه إليه سببا قيل
وصل��ة توصله إليه من العلم والقدرة واآللة .  ) 85 ( فأراد بلوغ املغرب فاتبع 
س��ببا يوصله إليه  . ) 86 ( حتى إذا بلغ مغرب الش��مس وجدها تغرب يف عني 
محئة ذات محاة وهي الطني األس��ود او حارة وحيتمل أن تكون جامعة للوصفني 
قي��ل لعله بلغ س��احل البح��ر املحيط فرآه��ا كذلك إذ مل يك��ن يف مطمح برصه 
غ��ر امل��اء ولذلك قال وجده��ا تغرب ومل يقل كانت تغ��رب .  ) 87 ( ادعوهم 
إىل اإلي��امن أوال فأما من دعوته فظلم نفس��ه باإلرصار عىل كفره فس��وف نعذبه 
بع��ذاب الدني��ا ثم يرد إىل ربه يف مرجعه فيعذبه عذاب��ا نكرا عذابا منكرا مل يعهد 
مثل��ه يف اآلخ��رة .  ) 88 ( وأما من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلس��نى جزاء 
فعلته احلس��نى وس��نقول له من أمرنا مم��ا نأمر به من اخلراج وغره يرسا س��هال 

ميرسا غر شاق . ) 89 ( ثم أتبع سببا ثم اتبع طريقا يوصله إىل املرشق .
) 90 (  املوض��ع الذي تطلع الش��مس عليه أوال من معم��ورة األرض وجدها 
تطلع عىل قوم مل نجعل هلم من دوهنا س��رتا يف املجمع والعيايش عن الباقر عليه 
الس��الم مل يعلم��وا صنعة البي��وت ) 91 ( كذلك أي أمره ك��ام وصفناه يف رفعة 
املكان وبس��طة امللك أو امره فيه كأمره يف أهل املغرب وقد أحطنا بام لديه خربا 
م��ن اجلنود واآليات والعدد واألس��باب  ) 93 ( حتى إذا بلغ بني الس��دين بني 
اجلبلني املبني بينهام س��ده وجد من دوهنام قوما ال ي��كادون يفقهون قوال لغرابة 
لغتهم وقلة فطنتهم أي ال يفهمون السامع كالمهم وال يبينونه لتلعثمهم فيه . ) 
94 ( قال��وا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج وقرئ باهلمزة قيل مها قبيلتان من 

ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الرتك ومأجوج من اجلبل .

ٍء َسَبًبا }الكهف/84{ َفَأْتَبَع َسَبًبا  ْرِض َوآَتْيَناُه ِمن ُكلِّ يَشْ ا َلُه يِف اأْلَ نَّ إِنَّا َمكَّ
َئٍة  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب يِف َعنْيٍ مَحِ }الكهف/85{ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
��ا َأن َتتَِّخَذ ِفيِهْم  َب َوإِمَّ ا َأن ُتَعذِّ َوَوَج��َد ِعنَدَها َقْوًم��ا ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَن��نْيِ إِمَّ
ُبُه  ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إىَِل َربِّ ا َمن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ ُحْسًنا }الكهف/86{ َقاَل َأمَّ
ى  ْس��نَ ا َفَلُه َجَزاء احْلُ ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلً ْكًرا }الكهف/87{ َوَأمَّ َعَذاًبا نُّ
ا }الكهف/88{ ُثمَّ َأْتَبَع َس��َبًبا }الكهف/89{  َوَس��َنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيرْسً
ا  ن ُدوهِنَ ُم مِّ ْ َنْجَعل هلَّ ِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْوٍم ملَّ ��مْ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
ا }الكهف/91{ ُثمَّ  ا }الكهف/90{ َكَذلَِك َوَقْد َأَحْطَنا باَِم َلَدْيِه ُخرْبً ِس��رْتً
ْيِن َوَجَد ِمن ُدوهِناَِم َقْوًما  ��دَّ َأْتَبَع َس��َبًبا }الكهف/92{ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َبنْيَ السَّ
اُدوَن َيْفَقُه��وَن َقْواًل }الكه��ف/93{ َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَن��نْيِ إِنَّ َيْأُجوَج  الَّ َي��كَ
َعَل  ْرِض َفَه��ْل َنْجَع��ُل َل��َك َخْرًجا َع��ىَل َأن َتْ َوَمْأُج��وَج ُمْفِس��ُدوَن يِف اأْلَ
نِّ��ي ِفيِه َربِّ َخ��ْرٌ َفَأِعيُنويِن  ا }الكه��ف/94{ َقاَل َما َمكَّ َبْيَنَن��ا َوَبْيَنُهْم َس��دًّ
ِديِد َحتَّى  ٍة َأْجَع��ْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه��ْم َرْدًما }الكهف/95{ آُتويِن ُزَب��َر احْلَ بُِق��وَّ
َدَفنْيِ َق��اَل انُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه َن��اًرا َقاَل آُتويِن ُأْفِرْغ  إَِذا َس��اَوى َبنْيَ الصَّ
َعَلْيِه ِقْطًرا }الكهف/96{ َفاَم اْس��َطاُعوا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْس��َتَطاُعوا َلُه َنْقًبا 

}الكهف/97{
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االفتتاحية

عن كريِم أهل البيت اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( أنه قال: )اعَلموا أنَّ اهلل مل خيلقكم َعَبثًا، 
م بينكم معائشكم، لَِيعرف كل ذي ُلبٍّ منزلته، وأنَّ ما  وليس بتارِكُكم ُسدًى، َكَتب آجاُلكم، وقسَّ
غكم لعبادته، وحثَّكم عىل  ف عنه فلن ُيصيُبه، َقد كفاكم َمُؤونة الدنيا، وفرَّ ر له أصاَبه، وما رُصِ ُقدِّ
كر، وأوصاكم بالتقوى، منتهى رضاه، والتقوى باب كلِّ توبة، ورأس  الشكر، وافرتض عليكم الذِّ

ُف كلِّ عمٍل بالتقوى، فاز من فاز من املتِّقني. كلِّ حكمة، و َشَ
ِقنَي َمَفاًزا( )النبأ: 31(. قال اهلل تبارك و تعاىل: )إِنَّ لِْلُمتَّ

الرشيعة االس��المية اك��ّدت ع��ىل االوارص االجتامعية ومن 
بني افضل واقرص طري��ق لتحقيق هذه األوارص هو التكافل 
اإلجتامع��ي ، وتتجّس��د هذه الصورة من خ��الل تفّقد الغني 
للفق��ر ودائام األقرباء واجلار ه��م األوىل بذلك ، وألن بلدنا 
يمّر بظروف نس��مّيها عسكرية من اجل طرد  او القضاء عىل 
كيان داع��ش وتطهر بلدن��ا منهم فإن البعض م��ن املقاتلني 
الذين يبذلون أرواحهم يف س��بيلنا وس��بيل الوطن وضعهم 
املادي قد ال يساعدهم عىل توفر قوت يومهم ، وهنا ترتّتب 
املس��ؤولية عىل كل ج��ار يعلم أن جاره يقات��ل يف املعركة أن 
تك��ون عائلته حم��ّل اهتاممه ومتابعة ما حتت��اج عىل أقل تقدير 
الطعام او عالج مريض ، هذا التكافل حيّقق تكاتف املجتمع 
وه��و جزء ل��رّد  اجلمي��ل للمقاتل��ني الذين يصون��ون البلد 

ومقدساته بأرواحهم . 

يف ذكر التقوى..

جارَك ثم دارَك..
يقولوَن عندنا يف العراق أن اجلاَر 

)أخو(، وأهلنا يقولون )اجلار قبل 
الدار(، وحيث كلامت ال شّك أهنا 
مل تقْل اعتباطًا، ولكْن، هل ال يزال 

اجلار أخًا لنا يف الرساء والرّضاء، 
وكيُف ننظر اليوم للجران، فبعض 
اجلران ال يأيت منهم سوى اخلر.. 

وآخرون ال يأيت منهم سوى السوء.

التكافُل 



ف�����ي وع����������ِظِ أه����ل 
اهلل  اتقوا  المسؤولية.. 
بخدمة أبناء شعبكم

اختاَر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة، سماحة 
السيد أحمد الصافي، ومن خالل الخطبة األولى من صالة الجمعة 
بالصحن الحسيني الشريف، أن يوصَل رسالًة مهّمة إلى من يقود 
بلِدهم  أبناء  رعاية  في  الكاملة  المسؤولية  يتحّملوا  بأن  البالد 

وتفّقد أحوالِهم.

السيد الصايف بدأ خطبته وكام 
الديني  باخلطاب  املعتاد  هو 
ورضب  التوجيهات  بّث  عرَب 
باألحاديث  واإلتيان  األمثال 
لتأكيد  الرشيفة  وال��رواي��ات 
حّول  ولكنه  عنه،  يتحّدث  ما 
خطابه الديني إىل توجيه مهم 
ال��رأي  وأه��ل  املسؤولني  إىل 
مؤّكدًا  البالد،  يف  واملسؤولية 
جيب  البلدان  يقودون  من  أن 
ودراية  علم  أهَل  يكونوا  أن 
وعىل قَدٍر عاٍل من املسؤولية.

أمّهية  سامحته  ب��نّي  أن  فبعَد 
الدنيا  يف  والظفر  االع��ت��ب��ار 
اآلخ��رة،  يوم  وقفة  أج��ِل  من 
التي  الوقفة  تلك  »إّن  بقوله: 
منها  يسعفنا  ال  مجيعا  سنقفها 
الروايات  اهتمت  وقد  أحد، 
الرشيفة هبذه الوقفة باعتبارها 

ما  وك��ل  املحتومة،  النهاية 
مقدمة  هو  الدنيا  هذه  يف  كان 
لتلك النهاية، فاإلنسان الذي 
وفقر  وه��م  غم  يصيبه  مثاًل 
تلك  ازاء  الدنيا  يف  وم��رض 
عليها  سنقبل  التي  النتيجة 
يشء،  ال  ذل��ك  يعترب  مجيعا، 
لصاحله،  النتيجة  كانت  إذا 
بصحة  يّنعم  الذي  واإلنسان 
ومال ومنصب وما أشبه ايضًا 
ستكون  ما  إزاء  قيمة  له  ليس 
لغر  كانت  إذا  غ��دا  النتيجة 
الكريم  وال��ق��رآن  ص��احل��ه، 
اهلداية عن طريق  تبّنى مسألة 
فينا  وأودع  والقرآن  الرسل 
الغواية  ط��رق  وب��نّي  العقول 
لنا  معذر  ال  بشكل  واهلداية 

أبدًا«.
خطاٍب  إىل  سامحته  ينتقُل  ثّم 

أن  عسى  األمه��ّي��ة  غ��اي��ة  يف 
ي��ع��ت��رب م��ن��ه ك���ل إن���س���ان يف 
من  ه��م  م��ن  وك��ذل��ك  الدنيا 
واملناصب  املسؤولية  أه��ِل 
استشهاده  ع��رب  احل��س��اس��ة، 
و   111( الكريمتني  باآليتني 
112( من سورة النحل وقوله 
)ع��ّز وج��ل(: )َي��ْوَم َت��ْأيِت ُكلُّ 
َوُتَوفَّ  َنْفِسَها  َعْن  اِدُل  ُتَ َنْفٍس 
اَل  َوُهْم  َعِمَلْت  َما  َنْفٍس  ُكلُّ 
َمَثاًل   ُ اهللَّ َب  َورَضَ  * ُيْظَلُموَن 
ًة َيْأتِيَها  َقْرَيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمئِنَّ
َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمْن  َرَغ��ًدا  ِرْزُقَها 
 ُ اهللَّ َفَأَذاَقَها   ِ اهللَّ بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت 
ْوِف باَِم َكاُنوا  وِع َواخْلَ لَِباَس اجْلُ

َيْصَنُعوَن(.
ففي اآلية األوىل )َيْوَم َتْأيِت ُكلُّ 
َوُتَوفَّ  َنْفِسَها  َعْن  اِدُل  ُتَ َنْفٍس 
اَل  َوُهْم  َعِمَلْت  َما  َنْفٍس  ُكلُّ 

ُيْظَلُموَن( خطاب مهم، والتي 
اإلنسان  مصر  عن  تتحدث 
يقول  تعاىل  فاهلل  القيامة،  يوم 
ويؤكد  اجل��زم  مكان  يف  هنا 
أنه البد وأن يأيت ذلك اليوم، 
وه���ذا ال��ي��وم ال���ذي حي��اول 
عن  ي��دف��ع  أن  فيه  اإلن��س��ان 
ألن  سبيال،  استطاع  ما  نفسه 
ولذلك  تُتحمل،  ال  األهوال 
يأيت  أن  يأيت  اإلنسان  حي��اول 
سبيل  يف  وحيلة  حّجة  بكلِّ 
به،  ي��راد  عام  نفسه،  يمنع  أن 
ُكلُّ  َتْأيِت  )َيْوَم  يقول:  والقرآن 
َوُتَوفَّ  َنْفِسَها  َعْن  اِدُل  ُتَ َنْفٍس 
َوُه��ْم  َعِمَلْت  َم��ا  َنْفٍس  ُك��لُّ 
تفعل..  فامذا  ُيْظَلُموَن(..  اَل 
)ت��ادل  ق��ال  النفس؟،  ه��ذه 
هلا  وامل��ج��ادل��ة  نفسها(،  ع��ن 
يف  فاإلنسان  معنى،  من  أكثر 
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عرب  جي���ادل  احل���االت  بعض 
احلجة، وأحيانًا بال ثوابت أو 
وعي، جمّرد التشبث بأشياء ال 
التي  املشكلة  ولكن  هلا،  قيمة 
والقرآن  ج��دًا،  صعبة  أمامي 
هذه  أن  يبني  أن  يريد  الكريم 
)كل  للجميع  عامة  املجادلة 
نفس( تادل عن نفسها وتريد 
حق،  صاحبة  أهن��ا  تظهر  أن 
واملجادلة ال تنتهي، واهلل تعاىل 
يبني حيث يقول: )َوُتَوفَّ ُكلُّ 
َن��ْف��ٍس َم��ا َع��ِم��َل��ْت َوُه���ْم اَل 
الدقة  هنا  نالحظ  ُيْظَلُموَن(، 
املجادلة  التعبر، فهذه  يف هذا 
يوم  فاليوم  ال��واق��ع،  تغّر  ال 
والوفاء،  النتيجة  وغدا  عمل 
ولكن  ت��ب��ّدل،  ال  فاملجادلة 
هلول املنظر حياول اإلنسان أن 

يدفع عن نفسه.
مهمة  حقيقًة  هنالك  أن  كام 
يف  هي  النفس  هذه  أن  وهي 
هلا  يعطى  أو  يؤخذ  أن  مقام 
نفس  كل  )وتوف  عملت،  ما 
العمل يف  فام هو  ما عملت(، 
فهذا  الوفاء،  يكون  أن  مقابل 
يف  فهو  ك��رُب  أو  صُغر  العمل 
القرآن  يقول  ثم  الوفاء،  مقام 
يظلمون(،  ال  )ث��ّم  الكريم 
يشء  إىل  نلتفت  أن  وجي��ب 
ت��ب��ارك  اهلل  أن  وه���و  م��ه��م، 
فهو  أح��دًا،  يظلم  ال  وتعاىل 
بعض  يف  ب��ْل  ب��ظ��اّلم،  ليس 
إىل  حيتاج  ال��ذي  أّن  النكات 
ال��ذي  ال��ن��اق��ص،  ه��و  الظلم 
يظلم  عنده نقص، حيتاج ألن 
ال��ذي  النقص  ي���داري  حتى 
قدرته(  )جلت  واهلل  عنده، 

كامٌل فال يظلم أحدًا.
اآلية  إىل  سامحته  يتحّول  ثم 
َمَثاًل   ُ اهللَّ َب  )َورَضَ الثانية 
ًة َيْأتِيَها  َقْرَيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمئِنَّ
َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمْن  َرَغ��ًدا  ِرْزُقَها 
 ُ اهللَّ َفَأَذاَقَها   ِ اهللَّ بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت 
ْوِف باَِم َكاُنوا  وِع َواخْلَ لَِباَس اجْلُ
َيْصَنُعوَن(، ويقول: إن القرآن 
اإلنسان  بأن  لنا  يذكر  الكريم 
بالظلم،  نفسه  يوقع  من  هو 
واحدًا  شخصًا  يكون  ال  وقد 
ب��ل أّم���ة، وال��ت��ي ي��ع��رّب عنها 
فال  )قرية(،  ب�  الكريم  القرآن 
الناحية  أو  للقرية  خصوصية 
اليوم،  باصطالح  املدينة  أو 

فامذا فعل أهل هذه القرية؟! 
حيث أن األمثلة التي يرضهبا 
فهو  بنا،  عالقة  هلا  تعاىل  اهلل 
طريق  ل��ن��ا  ي��ؤّم��ن  أن  ي��ري��د 
كان  إذا  واملشكلة  اهل��داي��ة، 
اشرتك  والكل  عامًا  الظلم 
وإم��ا  ظلمت  إم���ا  ب��ال��ظ��ل��م 
الظلم..  نوع  هو  فام  سكتت، 
 ُ اهللَّ َب  اهلل تعاىل يقول: )َورَضَ
ًة(،  َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمئِنَّ
الكريم  القرآن  بالغة  نالحظ 
وال��ت��ي ي��ت��ح��دث ع��ن ه��ذه 
أهل  يقول  كام  والتي  القرية، 
البالغة بمعنى )أهل القرية(، 
آمنني،  مطمئنني  كانوا  فأهلها 
وحالة االستقرار هذه واألمن 
واألمان هي من النعم التي قد 
يفتقدها اإلنسان، واالطمئنان 
)أال  تعاىل:  اهلل  بذكر  مرتبط 
القلوب(،  تطمئن  اهلل  بذكر 
املطمئنة(،  النفس  أيتها  و)يا 
فمهموم االطمئنان مهم جدًا، 

والطمأنينة  االستقرار  وحالة 
التي  النعم  من  وهي  مهمة، 
واملؤمن  لإلنسان،  اهلل  وهبها 
دائاًم ما جيب أن يكون مطمئنًا 
وهذه مرحلة يف غاية األمهية، 
وطمأنينة  سكينة  يف  قلبه  تد 
األمور  مصائر  أن  يعلم  ألنه 
يشٍء  ك��ل  بصاحب  مرتبطة 
األس��ب��اب،  مجيع  بيده  وم��ن 
ينهزم  ال  اإلن��س��ان  أن  املهم 
ب��داخ��ل��ه ن��ف��س��ي��ًا، ح��ت��ى لو 
الناس  مجيع  عليه  تكالب 
يبقى مطمئنًا، ملاذا؟ ألنه يعلم 
عند  االطمئنان  مكامن  أن 
)سبحانه  اهلل  عند  هي  من؟.. 
يف  مطمئنًا  فتجده  وت��ع��اىل( 
رزقه وصحته واختيارات اهلل 
تعاىل له، واملقادير التي جرْت 
فهو يؤمن أن اهلل تعاىل مل خيرت 
إال ما هو صالح له، وإن كان 
صاحلًا،  ليس  هذا  أن  عندي 
وعقيل  ذهني  لقصور  ولكني 
وادراكي، أعتقد أن هذا ليس 
هو  األمر  واقع  ولكن  صاحلًا 
فيه مجيع كل الصالح، وهكذا 
مع  اإلن��س��ان  يكون  أن  جيب 
ربه، فاهلل تعاىل يريد وأنا أريد 
اهلل  ي��ري��د  م��ا  إال  ي��ك��ون  وال 
تعاىل  اهلل  أن  شك  وال  تعاىل، 

خيتار الصالح لإلنسان.
اهلل  رضب  التي  القرية  فهذه 
آمنة  كانت  م��ث��اًل،  هب��ا  تعاىل 
رغدا(  رزقها  )يأتيها  مطمئنة 
بمعنى رزق واسع، وهذا من 
الرزق  هذا  أن  الفن  عجيب 
كل  من  عليها،  متوايل  كأّنه 
مكان من السامء أو األرض.. 

هيمنا  وال  الغرب،  أو  الرشق 
القرية،  ه��ذه  تقع  أي��ن  اآلن 
الوصف،  ه��ذا  هو  هيمنا  ما 
واقعنا  إىل  ينسحب  و)ال��ذي 

اليوم(.
بالقول:  سامحته  ويستطرد 
وهو  مهم  يشء  إىل  فلنلتفت 
القرية،  هذه  حال  تبدل  ملاذا 
فاهلل تعاىل إذا أكرم وهو الكريم 
وإذا أنعم وهو املنعم، ال يبّدل 
إن  ويقول  )حاشاه(،  نعمته 
مطمئنة،  آمنة  كانت  القرية 
إذا  القرية؟  ه��ذه  تريد  ف��امذا 
وأمور  ومطمئنة  آمنة  كانت 
يبدو  ولكّن  مكفولة،  املعاش 
مل  القرية  عن  )املسؤولني(  أن 
املسؤولية،  بمستوى  يكونوا 
النعم  يتحملوا هذه  فهؤالء مل 

فامذا صنعوا؟!
إىل  النعم  ه��ذه  استغلوا  لقد 
بالقرية  أشبه  وه��ذه  الكفر، 
ال��ذي  ال���رزق  وه��ذا  املثالية 
س��واء  عليه  ال��ن��اس  تتقاتل 
هذه  ولكن  امل��ال  م��ن  حفنة 
ومكفولة  آمنة  كانت  القرية 
أهل  ولكن  الرزق  ناحية  من 
الرأي يف كل مكان وزمان ويف 
وأن  البد  قرية  أو  حمافظة  كل 
من  الناس  خرة  من  يكونوا 
العقالء، حتى ال ينزل بالقرية 
ملسؤوليتهم،  تركهم  بسبب 
النعم  هذه  يراعوا  أن  فعليهم 
حتى ال تفر، والنعم حتتاج إىل 
باللسان،  ليس  وهو  الشكر، 
فام أسهله، وإنام الشكر بالعمل 
ويف تفّقد اآلخرين والعمل بام 

يريض اهلل )تبارك وتعاىل(!!.
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السيُد الصافي ُيشيد بالمنفقيَن 
بأمواِلهم وأنفِسهم في الدفاع 
ع��ن ال���وط���ن، وي��ن��ق��ُل ص��ورًا 
مشرقًة ومشّرفة لمواقَف يحّق 

أن تكوَن فخرا للعراقييَن 
اخويت اخوايت .. اعرض عىل 
بعض  الكريمة  مسامعكم 
هلا  ال��ت��ي  القرآنية  املفاهيم 
عىل  كانت  أ  سواء  مّجة  فوائد 
عىل  ام  الشخيص  املستوى 
قبل  االج��ت��امع��ي..  املستوى 
عندما  املجتمعات  لعل  ذلك 
وأفرادها  بينها  فيام  تتكافل 
تتضامن وحياول كل منهم أن 

خيّفف األعباء عن اآلخر.
هي  املجتمعية  احل��ال��ة  ه��ذه 
حالة رقّي وحالة متّدن وحالة 
حت����رّض.. وع����ادة ح��اج��ات 
امل��ج��ت��م��ع ه��ن��اك ح��اج��ات 
يستغني  ال  بحيث   رضوري��ة 
االنسان عنها وهناك حاجات 
ك��امل��ي��ة.. ل��ع��ل احل��اج��ات 
املسكن  يف  تكون  الرضورية 

ويف املأكل وامللبس.
وت���أم���ني ه����ذه احل���اج���ات 
اإلنسان  أن  إم��ا  ال��رضوري��ة 
مل  إذا  او  هل��ا  يسعى  بنفسه 

أو  ملرض  ما..  لسبب  يستطع 
هناك  فهل   .. اليد  ذات  لقلة 
باتاه  املجتمع  امام  مسؤولية 

هؤالء؟!
املفهوم  ه��ذا  ع��ن  سنتكّلم 
إذا  فاإلنسان  االج��ت��امع��ي.. 
يرتكه،  ال  املجتمع  أن  اطمأن 
املجتمع  م��ن  وم��ق��ص��ودي 
يف  تعيش  التي  االف���راد  هي 
او  قضاء  او  دول��ة  او  مكان 
من  نحو  ع��ىل  عندها  ق��ري��ة؛ 
ال  اإلنسان  أن  العطاء  انحاء 
أن  حي��اول  وإن��ام  بنفسه  يفّكر 
أراد  اذا  ب��اآلخ��ري��ن..  يفّكر 
باآلخرين،  يفّكر  يأكل  أن 
يفّكر  ي��رشب  أن  أراد  وإذا 
باآلخرين وإذا أراد أن يسكن 
من  ليس   .. باآلخرين  يفّكر 
الصحيح االنسان يعزل نفسه 
عن اآلخرين.. تكون عالقته 
استفادة  عالقة  االخرين  مع 
يستفيد  ه��و  فقط  شخصية 

منهم وعالقته معهم ما دامت 
مصلحته الشخصية قائمة هو 
مصلحته  أن  بمجّرد  معهم 
أن  حياول  تتزعزع  الشخصية 
طريقة  ليست  هذه   .. ينتقم 

صحيحة.
والتكافل  االجتامعي  الضامن 
موارد  افضل  من  االجتامعي 
البخل  رفع  تأمينه وهي حالة 
عن كل منا.. قطعًا البخل من 
الصفات املذمومة ان االنسان 
او  ابتسامته  او  ماله  يف  بخيل 
بخيل  اإلنسان  إن  اخالقه.. 
به  ّمر  فإذا  بنفسه..  فقط  هيتّم 
ظرف قاهر سيحتاج اآلخرين 
ألنه  يساعده  أح��دا  جيد  وال 

اّسس ملفهوم خاطئ. 
يف مقابل البخل االنفاق وهذا 
املستوى  عىل  س��واء  االنفاق 
املستوى  ع��ىل  او  الشخيص 
املجتمعي له فوائد مّجة.. انقل 
سورة  يف  الرشيفة  اآلية  هذه 

آل عمران، تتحّدث عن صفة 
يف  نحن  عنها  وتنهانا  ذميمة 
املحبوبة،  الصفة  نفهم  املقابل 
��َس��َب��نَّ  حَيْ )َوال   : ت��ع��اىل  ق��ال 
 ُ اهللَّ آَتاُهْم  باَِم  َيْبَخُلوَن  ِذيَن  الَّ
ْم َبْل ُهَو  ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرًا هَلُ
َبِخُلوا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ ْم  هَلُ َشٌّ 
ِم��َراُث   ِ َوهلِلَّ اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  بِِه 
باَِم   ُ َواهللَّ َواأَلْرِض  َمَواِت  السَّ
يعني   ))180( َخبٌِر  َتْعَمُلوَن 
به  يبخلون  الذي  اليشء  هذا 
هذا  ان  هل��م،  بنفسه  سيعود 
خاطئ..  اعتقاد  هو  االعتقاد 
ب��ل ه��و ش هل���م.. ال��ق��رآن 
الكريم يقول بل هو ش هلم، 
ْم  هَلُ َشٌّ  ُهَو  )َبْل   : تعاىل  قال 
َيْوَم  بِِه  َبِخُلوا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ
َمَواِت  ِمَراُث السَّ  ِ اْلِقَياَمِة َوهلِلَّ
َتْعَمُلوَن  باَِم   ُ َواهللَّ َواأَلْرِض 
ان  املطلب  اتضح  َخ��بِ��ٌر(. 
االنسان ملاذا يبخل؟ يعتقد انه 
بقي حيافظ عىل  اذا بخل واذا 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  أحمد 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
2/رجب/  الشريف في  الحسيني  الصحن  أقيمت في 

1438ه� الموافق 2017/3/31م تحّدث قائالً: 
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املال هذا امر خر له .. القرآن 
ُيقّر هذا االعتقاد يقول بل  ال 
اخلر  ه��و  م��ا  اذن  ش..  ه��و 

احلقيقي؟ 
اخلر احلقيقي ليس يف البخل 
وان���ام اخل��ر ه��و يف اإلن��ف��اق 
كل  الناس..  وتفّقد  والعطاء 
هذا  ل��ك،  ان��ه  تتصّور  ال��ذي 
مؤمتن  انت  واقعًا  لك  ليس 
انت  جاه  مال  رزق  كل  عليه 
حتافظ  ان  فالبد  عليه،  مؤمتن 
صاحب  اراد  ما  وف��ق  عليه 
املال وصاحب املال ما ارادك 
يف  عليه  وحت��اف��ظ  تكنزه  ان 
اراد  وانام  اخلزينة  او  القاصة 

لك ان تنفق.
الح���ظ���وا اخ�����واين االث����ار 
االجي��اب��ي��ة ل��إلن��ف��اق س��واء 
االث��ار  او  الشخصية  االث��ار 
تعتقدون  م��اذا  االجتامعية، 
نعم  االن��ف��اق؟  يف  يشء  اه��م 

املال واالنفس.
عىل  حريص  االن��س��ان  ع��ادة 
متّكن  ف��إذا  نفسه،  وعىل  ماله 
من  ينفق  أن  م��ن  اإلن��س��ان 
يف  نفسه  يرّخص  ان  او  ماله 
بذل  فيه  حيتاج  الذي  املوطن 
االنفس الشك انه تاوز اعىل 
االنفاق..  مراحل  من  مرحلة 
االنفاق االجتامعي حيافظ عىل 
اجد  ال  االن  لعيّل  االوطان.. 
مصداقًا من مصاديق االنفاق 
واملحافظة عىل األوطان مثلام 
العراق  موضوع  االن  به  يمّر 
مطلب  ع���ن  أحت�����ّدث  وال 
احتّدث  وإن��ام  إطالقا  سيايس 
اآلن  اجتامعي..  مطلب  عن 
هناك أناس ينفقون ويقّدمون 
دماءهم وأنفسهم، هل يوجد 
انفاق اكثر من هذا؟ من اجل 
ما  االخ��وة  هؤالء  يفعل  ماذا 

يفعلون؟! ان االنسان لو رجع 
اىل نفسه ويسأل يقول ما الذي 
من  ينفقوا  ان  اىل  هؤالء  دعا 
دمائهم وانفسهم وتكون اخر 
جبهات  عىل  حياهتم  حلظات 
انفاق  هناك  وه��ل  القتال؟ 
العطاء؟  اكثر من هذا  وعطاء 
ان  اجل  من  ؟  ماذا  اجل  من 
العباد  البالد وحيفظوا  حيفظوا 
وحيفظوا  االعراض  وحيفظوا 
عندما  البلد  ألن  املقدسات 
ي��س��ت��رصخ اح����دًا الب���د ان 
يرّد  أن  يستطيع  من  ينهض 
االخوة  وهؤالء  العادية  هذه 
كل  انفقوا  بيشء..  يبخلوا  مل 
ما عندهم مع العلم ان اغلب 
هؤالء االخوة يف وضع مادي 
هذه  رضب��وا  لكنهم  متعب 

االمور وجاءوا.
انا  اذا  م��رّشف  جانب  ه��ذا 
ان  ستعرف  ه��ذا  لك  نقلت 
البخل  وان  رذي��ل��ة  البخل 
ستعرف  ألنه  مذمومة  صفة 
ماذا  العطاء  هذا  مقابلها  يف 
ان��ت��ج؟ وه��ن��اك ص���ورة ان 
دمه  من  ليس  انفاقه  االنسان 
وهؤالء  ماله  من  ينفق  وان��ام 
االخوة صور مرشقة واهلل وانا 
وتوثيق  كتابة  اىل  اآلن  أدعو 
هذه الصور املرشقة يف مسألة 
يبقى  ان  اج��ل  م��ن  االن��ف��اق 
جاءت  هلل  واحلمد  البلد  هذا 
افضل  عىل  انفقوا  ما  نتائج 
تعاىل  اهلل  ش��اء  ان  ي���رام..  ما 
انا  دائ��اًم.  مأمن  يف  البلد  نرى 
مكّررة  لعلها  ص��ورة  انقل 
ع����ادة.. اخ����واين ص��ّدق��وين 
بالعفة  يتمّتعون  الناس  بعض 
البلد،  عىل  واحلرص  والفقر 
هم  قصصهم  ينقلون  ال  ابدًا 
أن  يرون  ألهنم  يتحّدثون  ال 

هذا   .. يبذل  ما  مع  احلديث 
احلديث ال قيمة له، عّود نفسه 

عىل ان يعطي بال ثمن.
املايض  الصيف  يف  اتذكر  انا 
متلك  ال  عائلة  قبله  الذي  او 
احدهم  سقفية  م��روح��ة  اال 
حريص عىل ان البد أن يبذل 
يدافع  بامل  يعطي  يدافع  شيئا 
فباع هذه املروحة السقفية من 
اجل أن يؤّمن شيئا يساهم يف 

حفظ البالد. 
إنسان يعمل بكّد يومه وحياول 
أن يوّفر بعض املال حتى يدعم 
س��واء  للمساعدات  قافلة 
النازحني  او  للجبهات  كانت 
او اجلرحى حتى يؤّمن بعض 
ُيعرف  املرصوفات من هو ال 
وال حيب ان ُيعرف وال يتكلم 

يعمل وينفق.
الصور  ه��ذه  م��ن  ف��ع��رشات 
الصور؟  هذه  انتجت  وم��اذا 
حالة  انتجت  ال��ص��ور  ه��ذه 
م���ن ال��ت��الح��م وال��ش��ع��ور 
بعض  وّفق  اهلل  باملسؤولية.. 
ام��وال  عنده  ممن  امليسورين 
تعّوض  ال  ف��رص��ة  وج��ده��ا 
رك���ب من  ي��دخ��ل يف  ب��ان��ه 
عىل  احلفاظ  سبيل  يف  ينفقون 
البلد.. وكان البعض وال زال 
خياطب نفسه انا ال استطيع ان 
تعاىل  اهلل  مّن  بام  ولكن  اقاتل 
انا سأعطي بدل  عيّل من مال 
البخل  حالة  أل��ف��ا.  ال��ع��رشة 
 ً بخيال  ي��ك��ون  االن��س��ان  ان 
انا ال احتّدث  حالة مذمومة.. 
األث��ر األخ���روي.. لكن  عن 
اإلنفاق  اجيابيات  عن  احتّدث 
بعض  هناك  الطيب..  واالثر 
االخوة ال زالوا يوميًا بال ملل 
ويطعمون  يذهبون  كلل  وال 

من حيتاج اىل الطعام.. 

ال��س��خ��اء  يف  ق��م��ة  ح��ق��ي��ق��ة 
وهم  االخوة  هؤالء  والعطاء 
اخلطوط  يف  جمهولون  جنود 
يتوّفق  اإلن��س��ان  األم��ام��ي��ة، 
وي��رى  ه��ن��اك  اىل  وي��ذه��ب 
متوفرة..  احل��اج��ي��ات  مجيع 
م��ن وف��ّره��ا؟ وّف��ره��ا ه��ؤالء 
اإلخوة الذين ما فتئوا ينفقون 
ان  اىل  وي��س��ع��ون  وي��ع��ط��ون 
 ً اوال  االم��ور  ه��ذه  يوصلوا 

بأول..
ول��ق��د رأي���ن���ا ب��ع��ض اه��ل 
الساتر  اىل  يصلون  املواكب 
حتى  املقاتلني  االخ��وة  قبل 
االم��ور..  ه��ذه  مجيع  يؤمنوا 
صورا  الصور  ه��ذه  أليست 
ان  حقنا  من  ومرّشفة  مرشقة 
البخيل  وأليس  هب��ا؟  نفتخر 
هذا  أليس   - مكنه  اهلل  بام   -
هي  بصفات  يكون  البخيل 
هذا  يف  ال��رذائ��ل  منتهى  يف 
يقارن هذا مع  الوقت؟ كيف 
الثريا  السامء يف  هذا.. هذا يف 
اناس  هناك  الثرى؟  يف  وهذا 
الثريا  يف  تكون  ان  دائاًم  حتب 
مل يملك شيئًا كثرًا لكن  وان 
نفس  قوية  نفس  النفس  هذه 
حتب العىل، وهناك ناس حتب 
ان تبقى دائاًم بالثرى بل حتت 

الثرى.
ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اسأل 
املسلمني  وبالد  بالدنا  حيفظ 
يزيد  ت��ع��اىل  اهلل  وان  مجيعًا 
االخوة  هؤالء  توفيقات  من 
الذين يبذلون الغايل والنفيس 
التي  الطيبة  اآلث���ار  وه���ذه 
الدعم  ه��ذا  بفضل  حتّققت 

الكبر منهم..
واحفظهم  احفظنا  اللهم 
واغفر لنا وهلم  وآخر دعوانا 

ان احلمد هلل رب العاملني.
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بجامعة  االعالم  كلية  عقدت 
بغداد ندوة علمية تقيمها جملة 
بعنوان  اإلع��الم��ي  الباحث 
األه��يل(.  والسلم  )االتصال 
الشمري  جبار  عيل  د.  وق��ال 
رئيس حترير املجلة: ان الندوة 

هتدف اىل )تعزيز مفهوم السلم 
األهيل عىل الصعيد املجتمعي 
ونبذ العنف والكراهية وقبول 
السلمي  والتعامل  التنوع 
واحل���ض���اري م��ع االخ����ر(. 
العلمية  األوراق  هت��دف  كام 
 24 نحو  وع��دده��ا  املشاركة 
وسائل  دور  اب��راز  اىل  ورق��ة 
مفهوم  إش��اع��ة  يف  االع���الم 
ونبذ  األهيل  والسلم  التسامح 
سياسة االقصاء وتعزيز مفهوم 

املواطنة(. وتستفيد من الندوة 
اجلامعية  العلمية  اجل��ه��ات 
ك��ال��ت��دري��س��ي��ني وال��ب��اح��ث��ني 
العليا  ال���دراس���ات  وط��ل��ب��ة 
فضال عن املالكات اإلعالمية 
وسائل  يف  العاملة  املختلفة 
واملسموعة  املرئية  االع���الم 
واملكتوبة ومسؤويل الوحدات 
ال�����وزارات  يف  اإلع��الم��ي��ة 
ودواوي��ن  املساجد  وخطباء 
ال����ع����راق.  يف  األوق��������اف 

السلم  ثقافة  بث  يف  وأمهيتها 
للشباب  االفرتاضية  والبيئة 
وال��ش��اب��ات وح���وار األدي��ان 
وخطباء  السلمي  والتعايش 
املناهج  ودور  ودورهم  املنابر 
زرع  يف  والتعليمية  الرتبوية 
االخر  وقبول  التسامح  قيم 
الطائفي  اخل��ط��اب  ورف���ض 
والتحريض  العنف  وخطاب 
الثقافية  للمواقف  والتنميط 

واأليديولوجيات وغرها(. 

وإحدى  املقدسة  كربالء  مدينة  بني  تآٍخ  اتفاقية  إقامة  بوتني،  الرويس  للرئيس  اإلصالحية  الربامج  دعم  جلنة  رئيس  اقرتح 
املدن الروسية الذي تقع عىل هنر الفور توفر،وتسمى نجيل نوفر، والتي تتميز بإمكاناهتا الصناعية الكبرة. وذلك اثناء زيارة 
وفدي الروس والصيني للعتبة احلسينية املقدسة ولقائه بأمينها العام )السيد جعفر املوسوي(، وقال )اندريه ايكورف( رئيس 
املبادرة  الوفد جاءت من اجل دعم  زيارة  ان  الرويس:  الوفد 
مدينة  موقع  وبحكم  بوتني،  ال��رويس  للرئيس  اإلصالحية 
مقرتح  ولدينا  العراق،  يف  التارخيي  ودورها  املقدسة  كربالء 
الرويس  الوفد  ان  مبينا   كربالء،  مدينة  بني  تآٍخ  اتفاقية  اقامة 
يأمل نجاح مهمته بام خيدم املصالح املشرتكة، وتقوية العالقات 
الروسية العراقية. من جانبه قال رئيس الوفد الصيني )كولدن 
ين ( ان الصني لدهيا مشاريع صناعية كبرة بالتعاون مع روسيا 
إلمتامها بالعراق بالتباحث مع احلكومة املحلية واإلطالع عىل 
العراق  يف  القائمة  الصينية  الصناعات  ودعم  احتياجاهتم، 

وتطويرها.

23 ورقة بحثية تعالج االتصال والسلم األهلي في جامعة بغداد

وفد روسي يقترح إقامة اتفاقية تآٍخ بين كربالء والمدن الروسية 
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اخبار
ومتابعات

االخبار موجز

دوليا  ميدانيا  مستشفى  تفتتح  العراقية  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  العالمية  الصحة  منظمة   *
لمعالجة جرحى المعارك ف�ي غربي الموصل بهدف معالجة المصابين في تلك المناطق ..

العسكرية  للقطعات  أنفسهم  سّلموا  الدواعش  غالبية  ان  تؤكد  نينوى  يا  قادمون  عمليات  قيادة   *
المتواجدة في الساحل األيمن لمدينة الموصل...

* رايات العتبات المقدسة ترتفع في العاصمة الباكستانية )اسالم اباد( خالل حفل افتتاح مهرجان 
نسيم كربالء بنسخته الرابعة وسط حضور شخصيات دينية واجتماعية وسياسية وإعالمية.

* العراق على رأس أولويات القمة العربية التي انطلقت في منطقة البحر الميت باألردن لبحث 
القضايا العربية واإلقليمية واألزمات السياسية في المنطقة....

التجاوز على سيادة العراق خط أحمر العبادي: العراق دولة موّحدة ومتماسكة ولوال ذلك ما  أكد أن   *
استطعنا تحرير أراضينا من اإلرهاب وأعدنا مليونًا و600  الف  نازح إلى مناطقهم 

* مصادر استخبارية عراقية من داخل مدينة الموصل تؤكد ان داعش أصدر حكما أجاز انسحاب 
عناصره  من المعارك الدائرة في المدينة...



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

 امتثاال لتوجيهات املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني 
العني  مؤسسة  وب��إشاف  ال��وارف(،  ظله  )دام  السيستاين 
إلغاثة  جلنة  املؤسسة  رئاسة  شكلت  االجتامعية،  للرعاية 
أكثر من )5.500( عائلة نازحة من ظلم اإلرهاب االعمى 
رئيس  األساسية.  الغذائية  باملواد  وتهيزهم  املوصل  يف 
بالعوائل  كبرًا  اهتاممًا  تويل  املؤسسة  ان  يؤكد  املؤسسة 
من  اإلرهاب  غدر  من  لنزوحهم  األول  اليوم  منذ  املهجرة 
الغذائية  املؤونات  وختصيص  عرصية  خميامت  تنظيم  خالل 
واملواد الرضورية لآلالف منهم يف عموم العراق، مشرًا اىل 
الدينية  املرجعية  ترسمه  الذي  اخلط  وفق  تسر  املؤسسة  ان 
العليا يف رعاية العوائل النازحة ويتامى الشهداء واملتوفني، 
ومثمنًا يف الوقت ذاته الدور الكبر الذي يلعبه املتربعون يف 

دعم الرشائح االجتامعية التي حتتضنها املؤسسة .
 

احبط ابطال احلشد الشعبي، تعرضا واسعا لداعش االجرامي عىل 
قرية القامشلية جنوب غرب تلعفر. وذكر فريق_االعالم_احلرب 
لعنارص  تعرض  أكرب  صد  احلشد  يف   21 اللواء  الثاين  الفوج  ان   ،
احلشد  قوات  ان  مبينا  املوصل(،  )غرب  القامشلية  عىل  )داعش( 
احرقت أكثر من ست عجالت مفخخة وقتلت من فيها. وأضاف 
غرب  جنوب  الصد  حلائط  ثغرة  فك  حاول  )داعش(  ان  الفريق 
القامشلية  قرية  وتعترب  والبعاج.  القروان  باتاه  واهلروب  تلعفر 
املحررة نقطة ارتكاز مهمة بني تلعفر وسنجار، كام تعترب من القرى 
االسرتاتيجية التي كانت تشكل مصدرا هلجامت داعش ضد احلشد 

الشعبي جنوب غرب تلعفر...

اكد آمر لواء عيل االكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين خالل كلمته يف احلفل التأبيني الذي ُأقيم  استذكارا لشهداء اللواء بأنه 
علينا ان ننظر خلارطة البلد قبل وبعد التحرير من عصابات داعش ، مبينا ان كل ذلك حتّقق بربكة الفتوى املباركة للمرجعية الدينية 
العليا. مضيفا: ان املرشوع كان كبرا من اجل اسقاط احلياة يف العراق وتنفيذ خمطط مدروس لكن املرجعية العليا تداركت املوقف 
وأعلنت الفتوى للدفاع عن العراق ، مشرا اىل ان لواء عيل االكرب )عليه السالم( له خصوصية النتامئه اىل العتبة احلسينية املقدسة 
وقربه من املرجعية الدينية العليا. وتابع احلمداين : ان جماهدي لواء عيل االكرب )عليه السالم( اصبحت هلم قدرات قتالية هائلة 
نتيجة املعارك النوعية التي خاضوها ضد عصابات داعش، مؤكدا بأن االيام القليلة القادمة حتمل بني طياهتا بشائر النرص يف حترير 

مجيع املناطق التي يسيطر عليها داعش.

امتثااًل لتوجيهات المرجعية العليا 
مؤسسة العين تستنفر جهودها 

إلغاثة نازحي الموصل

لواء علي االكبر  يؤّكد ان تحرير 
فتوى  ببركة  تحّقق  ال��ع��راق 

المرجعية الدينية العليا

الحشد الشعبي ُيحبط تعّرضا كبيرا لداعش 
على القامشلية غرب الموصل
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السؤال : هل تسقط والية األب على ابنته اذا كان االب سفيهًا او ال يعرف أين مصلحة ابنته ؟
الجواب : الوالية على زواج الباكر ليست لألب فقط بل له وللجّد من األب أيضًا وهو ولّيه إن كان سفيهًا.

السؤال : ما هي حدود والية االب على غير البالغ او البالغ غير الرشيد؟ هل للولي التدخل في كل شؤونه أم في خصوص 
االمور المالية والزواج بالنسبة الى غير البالغ او البالغة الرشيدة البكر؟ فهل له ان يحدد مكان االقامة ومواصفاتها اذا كان 

الولد في حضانة أمه أم ألمه ذلك بال تدخل الولي ؟
الجواب : الحضانة لالب بعد بلوغ الطفل سنتين وله التدّخل قبل بلوغه او رشده في جميع شؤونه مع رعاية ما يصلح شأنه.

السؤال : هل يجوز للولد والبنت البالغين ان يختاروا وليا عليهم غير ابيهم العاقل المؤمن دون اذن االب ؟
الجواب : البالغ ال والية الحد عليه بل هو ولي نفسه نعم لالب الوالية على البنت الباكر في الزواج فقط.

السؤال : لمن والية الطفل في شؤونه ؟
الجواب : والية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه ألبيه وجّده ألبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، 

وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرًا في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الوالية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما األم والجد 
لألم واألخ فضاًل عن األعمام واألخوال فال والية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم 

ولسائر المؤمنين مع فقدهم.

السؤال : هل يجوز لولي الطفل ان يسلمه الى امين ليعلمه صنعة ما ؟
الجواب : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعّلمه الصنعة أو إلى من يعّلمه القراءة والخط والحساب والعلوم 

النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخالقه فضاًل عما يضر بعقائده.

السؤال : هل تشترط العدالة في والية االب ؟
الجواب : ال تشترط العدالة في والية األب والجد ، فال والية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن 
األحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصّرف ، وال يجب عليه الفحص عن 

عملهما وتتبع سلوكهما .

اعداد/ محمد حمزة جبر

سؤال العدد 
السؤال : فتاة يتيمة األب وليس لها عم وجّدها متوفى ولها اخ يبلغ من العمر ما يقارب ١3 سنة فمن 

هو ولي امرها ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : هل عمل الوسواس مبطل للطهارة المعنوية كما اذا اعاد الغسل مرات 

ومرات في نفس الوضوء والغسل ؟
الجواب : ال يبطل .

والية األب على 
الصبي

استفتاءات 
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آية اهلل الشهيد الشيخ 
محّمد تقي الجواهري

)١922 – ١980 م(

الشيخ  اهلل  آي��ة  الشهيد  ول��د 
نجل  اجل��واه��ري  تقي  حمّمد 
الرسول  عبد  الشيخ  اهلل  آية 
النجف  مدينة  يف  اجلواهري 
 ، ه�   1342( ع��ام  األشف 
جالوزة  واعتقله  1922م( 
 1399( عام  البعث  حزب 
إىل  واقتادوه  1979م(   ، ه� 

سجون صدام الرهيبة.
جّده الشيخ عبداحلسني نجل 

صاحب اجلواهر.
السعيد  ال��ش��ه��ي��د  ي��ن��ح��در 
ومعروفة  أصيلة  ُارسة  من 
والتقوى،  واألدب  بالفضل 
والده  احضان  يف   نشأ  وقد 
يف  جهدًا  يألو  ال  كان  ال��ذي 
تربية ولده; فقد بدأ تعليمه يف 
سّن مبكرة جّدًا ملا عرف عنه 

من ذكاء حاد وفطنة.
م��ن��زل��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة: ارت��ق��ى 
وبلغ  العلم،  سّلم  الشهيد 
رأى  متقدمة  مراتب  ذلك  يف 
للمرجعية  أهلّيته  البعض  فيه 
بعد السّيد أب القاسم اخلوئي 
لسعة علمه وتقواه وما وهبه 

اهلل من فضائل أخالقية.
الدراسية  حلقاته  كانت  وقد 
مسجد  يف  ت��ع��ق��د  ال���ت���ي 

تكتظ  امل��ع��روف  اجل��واه��ري 
بطالب  وتغص  بالتالميذ 
إىل  واضافة  واملعرفة،  العلم 
والعلوم  الفقه  يف  تضلعه 
يتمتع  ك��ان  فقد  احل��وزوي��ة 
ديوان  وله  فّياضة  بشاعرية 
اجلميلة،  ب��األش��ع��ار  م���يلء 
اعتقاله  بعد  ُارسته  اضطرت 
إىل اتالفه خوفًا من السلطات 
اش��ع��اره  أن  ذل��ك  ال��ظ��امل��ة، 
ك��ان��ت م��ف��ع��م��ة ب��احل��امس��ة 
تدعو  التي  املقاومة  وروح 
اش��ك��ال  ك���ّل  م��واج��ه��ة  إىل 

االنحراف والفساد.
الشهيد  تتّلمذ  أس��ات��ذت��ه: 
عىل  الرباين  والعامل  السعيد 
إىل  نشر  كبار  أساتذة  أيدي 
السيد  )اإلم��ام  منهم:  طائفة 
والده.  اخلوئي،  القاسم  أبو 
الرسول  عبد  الشيخ  اهلل  آية 
امل��رزا  آي��ة اهلل  اجل��واه��ري، 
الشيخ  اهلل  آية  الزنجاين،  باقر 

حسني احليّل(.
السعيد  الشهيد  كان  جهاده: 
رجاًل شجاعًا وجماهدًا جريئًا 
الئم،  لومة  اهلل  يف  خي��اف  ال 
وهلذا وقف يف مواجهة النظام 
حرمة  ع��ن  دف��اع��ًا  البعثي 

اإلسالم.
وبعد اعتقاله من قبل مرتزقة 
السّيد  ق��ام  البعث،  ح��زب 
من  حثيثة  بمساٍع  اخل��وئ��ي 
أج��ل اط���الق رساح���ه، ويف 
اخلوئي  السّيد  ارصار  مقابل 
ع��ىل اط���الق رساح����ه، ق��ام 
النظام بإرسال شيط مسجل 
انه  فيه:  جاء  الشهيد  بصوت 
البعثيني  مع  التعاون  جييز  ال 
ألهن���م أن��ج��س وأق����ذر من 

اليهود.
اخلوئي  ال��س��ّي��د  شعر  وق��د 
الشهيد  هل���ذا  ب��اإلع��ج��اب 
من  اتعجب  قائاًل:  الشجاع 
ال  كيف  اجل��واه��ري  الشيخ 
وال  القتلة  البعثيني  يرهب 

خيشاهم؟!
استشهاده: كان النظام البعثي 
الشهيد  إىل  ينظر  احل��اق��د 
وج��وده  يف  وي���رى  السعيد 
د اس��ت��م��راره يف  خ��ط��رًا هي���دِّ
والتحكم  واهليمنة  احلكم 
العراقي،  الشعب  بمقدرات 
النظام  ج���الوزة  ق��ام  وهل��ذا 
سجون  إىل  واقتياده  باعتقاله 

البعث وطوامره املظلمة.
اهلل  آية  وساطة  اخفقت  وقد 

يف  اخلوئي  السّيد  العظمى 
وانقطعت  رساح��ه،  اط��الق 
منذ  اجلواهري  الشيخ  أخبار 
سقوط  وبعد  التاريخ،  ذلك 
املنحط  البعث  ح��زب  نظام 
الشيخ اجلواهري قد  تبنّي أن 
نال وسام الشهادة عىل أيدي 

11البعثيني القتلة اجلناة.
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اين  اىل  اع��رف  ال  انطلقت 
ن��ض��ب��ت خم��ي��ل��ت��ي وم��ّل��ت��ن��ي 
االف��ك��ار ف��ال��ن��داء ج��اء من 
يعلن  الشهداء  سيد  روض��ة 
حتزم  اب   .. الكفائي  اجلهاد 
قبيل ودع امي بكالم املؤمنني 
تعاىل ال يرتك  ان اهلل  املتيقنني 
دون  االرض  ع���ىل   ً مح���ال 
رعاية .. عندها ماتت اخلاليا 
جسدي،  سطح  عىل  اهلائمة 
انتفض  بقشعريرة  وترتف 
واقفًا  وص��دري  ي��دي  شعر 
فأحسست  ومتكرمشًا،  حينًا 
رأيس  يف  وزن���ه  ل��ه  بشعور 
كافيًا  ثقله  وك���ان  وق��ل��ب��ي 
وال��ديت  ام��ام  رأيس  النحناء 
وه��ي ت��ودع وال��دي ال��وداع 
بقي  الطفوف..  يوم  الزينبي 
وانا  ذهني،  يف  عالقًا  املوقف 
اجهز نفيس للخروج وعيون 
زوج���ت���ي ت��ض��ح��ك ف��رح��ًا 
الوحيدة  طفلتي  حتمل  وهي 
ايضًا  ام��ي  عينا  زي��ن��ب«   «
تراقبان اطرايف  تالحقني فهام 
يف  لساين  وختبط  حلظتها   ..
وانخفضت  ف��م��ي  ت��وي��ف 
ومل  االرض  اىل  ع��ي��ن��اي 
قدسية  ام��ام  رفعهام  استطع 
ظلتا   ، الزوجة  وطهارة  االم 
بينام  االرض  يف  ت��غ��وص��ان 
فكل   .. ترتعشان  ركبتاي 
كلمة تقوهلا امي تشق طريقها 

اىل اذين... اخرها:
-  انه الواجب املقدس 
والوطن  االرض  عن  للذود 

شف  لصيانة  وامل��ق��دس��ات 
احلرائر من العراقيات..

باهلواء  اتعلق  انني  احسست 
شي��ط  عيني  اىل  وت���رسب 
راسام افقا من الرؤى، تتحرك 
عن  الدفاع  يف  رجولتي  فيه 
ال���ع���راق.. وامل��ق��دس��ات.. 
وص���وت ال��ن��داء.. ورج��ال 
احلياة،  ملذات  كل  غ��ادروا 
وه��ت��اف��ات م��ن ك��ل ح��دب 
حسني(  يا  )لبيك  وص��وب 
)نعم للمرجعية الدينية( )تاج 
الراس سيد عيل السيستاين(.. 
وس��ح��اب��ة اجل��ه��اد امل��ق��دس 
وه��ي  يشء،  ك��ل  ح��ج��ب��ت 
تتزاحم وتتدافع وتتصادم من 
اسامئهم  بكتابة  الفوز  اجل 
القائمني  املجاهدين  بقائمة 

للجهاد الكفائي..
زحام  وسط  خرجت  ان  وما 
مني  ت��اه��ت  امل��ج��اه��دي��ن 
ألشخاص  املعامل  من  الكثر 
ع���دي���دي���ن، اح��س��س��ت ان 
ع��الق��ت��ي هب���م حت��ول��ت اىل 
حالة  او  ذك���رى  او  ط��ي��ف 
ما،  كلمة  يف  تتكثف  شجن 
او اسم مكان اصبح اثرًا اىل 
الشهادة..  اىل  املتلهفة  نفيس 
اللحظات  تلك  وت��الش��ت 
التي كانت تبعث لدّي القدرة 
عىل االستمتاع باسرتجاع كل 
ال��زوج��ة،   ، االم   « م��ى  م��ا 
السالح  حيمل  ال��ذي  االب 

معي .. اصدقائي..«
االخ��ر  امل��ش��ه��د  اال  ي��ب��ق  مل 

ودفع  ام��ام��ي،  تكون  ال��ذي 
القوة  نوعًا من  الصدر  داخل 
اىل  وصلت  التي  والرجولة 
احلياة  م��واص��ل��ة  يف  ذروهت���ا 
ذلك،  كل  شاهد  ب��امل��وت.. 
سقطت  حلظة  داخل  متعانقًا 
م��ن ال���زم���ن، ع��ن��دم��ا أت��اين 
اسمعه  مل  املجاهدين  صوت 
حياة  احلياة  عرفت  ان  منذ 
دنيا..  حياة  وليست  آخ��رة، 
اختلط عيّل االمر بني اخلروج 
للموت  ال��ب��ق��اء  او  للصد 

اجلامعي..
رسعتها  بكل  قادمة  السيارة 
صوب خط الصد اهنا مفخخة 
والدواعش فيها انتحاريون.. 
ص��وت رص��اص��ه��م ال��غ��ادر 
للدفاع  ح��رك��ة..  ك��ل  قطع 
عن اجلمع املؤمن الذي صرب 
ال��ش��ه��ادة..  ب��داف��ع  للموت 
الساتر  حول  يتحلقون  وهم 
املوت  لكن  وشجاعة  ببسالة 

حمتوم ان وصلت السيارة..
بدون  فدائيًا  اكون  ان  قررت 

اعالن.. ارتفع صويت:
رؤوسكم  اخفضوا   -
اهي���ا االب���ط���ال... وم���ن ثم 
خرجت بقاذفتي ورشاشتي.. 
عرب  قبل  من  أالفها  مل  برسعة 
ارقب  وكنت  الصد،  ساتر 
اهنم  ش��دي��دة:  بجدية  االم��ر 
يفكرون  ال  ان��ذال  جمموعة 
والتخريب..  القتل  يف  اال 

سأفجركم بإذن اهلل..
وان  رأٍي  يف  ال��ن��داء  ج���اء 

اصوب قاذفتي نحو السيارة:
مظهر  ع��ل��ي��ًا  ن����اد   -
لك  ع��ون��ًا  ت��ده  العجائب 
ه��م وغم  ك��ل  ال��ن��وائ��ب  يف 
سينجيل بواليتك يا عيل.. ثم 
رميت الرمية االوىل . .شلت 
االبطال  حفزت  تقدمهم.. 
من  واخل���روج  الظهور  م��ن 
الدفاعية.. وكررت:  السواتر 
رميتي  ورم��ي��ت  عليا  ن��ادي 
ال��ث��ان��ي��ة ف��أص��اب��ت اهل��دف 
انذاهلا  السيارة مع  وانفجرت 

.. من الدواعش.. 
مشهدا  ليس  لكم  رويته  ما 
حلظة  يف  ارويه  مبتكرا  خياليا 
قاص  او  مقاتل  خيال  مجوح 
عشتها  حقيقة  هو  بل  مبالغ 
حتى  ال��ي��د..  مل��س  وملستها 
التي  الثانية  رميتي  حلظة 
غر  بطلقة  اصابتي  وافقت 
شظايا  وبقايا  الرأس  يف  مميتة 
االن��ف��ج��ار  اث���ر  جسمي  يف 
ما  ان  املفخخة..  لسيارهتم 
ناد عليا  قلته كان بربكة دعاء 
بوسام  روح��ي  ..فتوسمت 
وأن��ا  متنيتها  التي  ال��ش��ه��ادة 
اجهز نفيس للعودة مع ابطال 

املرجعية الدينية املقدسة ..
*)ص�����������الح س����ع����دون 
االب��راه��ي��م��ي( م��ق��ات��ل من 
وبطل  الرافدين،  ابناء  رجال 

من ابطال حمافظة ذي قار .

حيدر عا�شور

بطل من ابطال 
مدينة الناصرية..

اسطورٌة في الرجولة
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ذوي  رع��اي��ة  شعبة  ت���زال  ال 
العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
مستمرة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
لعوائل  استضافتها  يف  برباجمها 
ال��ش��ه��داء االب�����رار وزي����ارة 
مدينتي  يف  املقدسة  العتبات 
والنجف  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء 
االشف وكذلك بقية الربامج 
رسم  يف  تّصب  التي  االخ��رى 
حمياهم،  عىل  والرسور  البهجة 
حيث قامت الشعبة باستضافة 
من  االب��رار  الشهداء  لعوائل 
وبواقع)20( الديوانية  حمافظة 
عائلة وكان باستقباهلم يف مدينة 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 
اهلنون  حامد  احلاج  للزائرين 
الشعبي  احلشد  هيئة  عن  ممثال 
وعدد من منتسبي الشعبة وقد 
يومني  مدة  الزيارة  استغرقت 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  يوم 
النجف  مدينة  يف  يوم  وكذلك 
الربنامج  وحسب  االشف 
االس��ت��ض��اف��ات  يف  امل���رس���وم 
اخ��رى  جهة  وم��ن  السابقة، 
وبالتنسيق  الشعبة  سامهت 
يف  اللوجستي  الدعم  جلنة  مع 
لعائلة  دار  بتشييد  بابل  حمافظة 
سلامن  عباس  الشهيد)جاسم 
من  نفسه  أفنى  الزبيدي(الذي 
املقدسات،  عن  الدفاع  اجل 
العتبة  من  وف��د  توّجه  حيث 

احلسينية املقدسة املتمثل باحلاج 
الشعبة  مسؤول  رس��ول  امحد 
السيد حيدر اخلطيب  ومعاونه 
وال���س���ادة اخل���دم وامل��ش��اي��خ 
اىل  الزيارة  هذه  وتأيت  الكرام 
بافتتاح  للمسامهة  بابل  حمافظة 
بعض  وتقديم  الشهيد  دار 
املادية كذلك، هذا وقد  اهلدايا 
اقيم جملس عزاء حسيني ترّبكا 
موالتنا  باسم  ال��دار  بافتتاح 
ال��س��الم«،  »عليها  ال��زه��راء 
ذوو  استأنس  فقد  ذل��ك  اىل 
مرّحبني  القادم  بالوفد  الشهيد 
القّيم  حضورهم  ومثّمنني 
ومتابعتهم  جهودهم  شاكرين 
الشهداء  لعوائل  وتفّقدهم 
ودعمهم  احتياجاهتم  وتلبية 
املادي واملعنوي سائلني الباري 
إلدارة  املوفقية  دوام  وّجل  عّز 
نشاطات  ومن  املقدسة،  العتبة 
بربنامج  قيامها  ايضا  الشعبة 
احلشد  شهداء  ألبناء  ترفيهي 
الربيعية  العطلة  يف  الشعبي 
وذلك عىل حدائق مدينة نوارة 
كربالء  يف  السياحية  االم��الك 
برنامج  تضّمن  حيث  املقدسة 
وبحضور  فقرات  عدة  السفرة 
مسؤول  رس��ول  امح��د  احل��اج 
حيدر  السيد  ومعاونه  الشعبة 
منتسبي  م��ن  وع��دد  اخلطيب 
للفنان  استضافة  منها  الشعبة 

سلامن( ال��ك��وم��ي��دي)ه��اش��م 
عىل  واالبتسامة  الفرحة  لرسم 
بعروض  قام  فقد  االيتام  شفاه 
سحرية  وال��ع��اب  كوميدية 
وافرحتهم  االطفال  اهبجت 
ملامرسة  توّجهوا  ذل��ك  وبعد 
ب��ع��ض االل��ع��اب ه��ن��اك ويف 
السفرة تم تكريم االيتام  ختام 
امل��ادي��ة  اهل���داي���ا  م��ن  ببعض 
الصور  وال��ت��ق��اط  وامل��ع��ن��وي��ة 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع احل��ارضي��ن، 
حممد  الشهيد  وال��د  وحت���ّدث 
إدارة  نشكر  ق��ائ��ال«  زن��ك��اح 
الشعبة  وإدارة  املقدسة  العتبة 
القيمة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ع��ىل 
ألبناء  ومتابعتها  واهتاممها 
فهم  الشعبي  احلشد  شهداء 
التي  املبادرات  لتلك  بحاجة 
مل تكن االوىل لرسم االبتسامة 
عىل شفاه ابناء الشهداء االبرار 
فقد سبقتها عّدة برامج كاملخيم 
فقرات  تضّمن  الذي  الكشفي 
العيد  كسوة  وكذلك  عديدة 
االخرى  الربامج  من  وغرها 
واحد  مصّب  يف  تصّب  التي 
الشهداء  ع��وائ��ل  رع��اي��ة  ه��و 
الشعبي  احلشد  من  واجلرحى 
السياق  نفس  ويف  امل��ق��دس«، 
استشهاد  ذك���رى  وبمناسبة 
فاطمة  ال��ط��اه��رة  ال��ص��دي��ق��ة 
الزهراء »عليها السالم« ووفاء 

املقدس  الدفاع  شهداء  لدماء 
ع��زاء  جملس  الشعبة  أق��ام��ت 
بغداد  يف  الفقار  ذي  جامع  يف 
فضيلة  الرشيف  املنرب  وارتقى 
االبراهيمي  جعفر  الشيخ 
محيد  ملة  احلسيني  وال���رادود 
املجلس  افتتح  حيث  التميمي 
بآيات من الذكر احلكيم تالها 
أبيات  ثم  امح��د  ع��امر  ال��ق��ارئ 
شعر يف رثاء اهل البيت »عليهم 
ال���س���الم« ب��ص��وت ال��ش��اع��ر 
الربيعي،  حسنني  ابو  احلسيني 
كلمة  املجلس  ختّلل  وقد  هذا 
املقدسة  احلسينية  العتبة  باسم 
اخلطيب  حيدر  السيد  القاها 
وب��رف��ق��ة احل���اج امح��د رس��ول 
من  وع���دد  الشعبة  م��س��ؤول 
اخلدم  والسادة  الكرام  املشايخ 
تم  اخلطيب  السيد  كلمة  وبعد 
احلشد  شهداء  عوائل  تكريم 
التربيكات  ببعض من  الشعبي 
وغرها  الرشيف  الرضيح  من 
التي  للتضحيات  إك���رام���ا 
للدين  قّدمها شهداؤهم نرصة 
ذاته  الوقت  ويف  واملقدسات 
كّرم الوفد القادم خَدمة جامع 
بقبة  متربكة  راي��ة  الفقار  ذي 
السالم«  »عليه  الشهداء  سيد 
وأُه������دي ث�����واب امل��ج��ل��س 
االب��رار  الشهداء  ارواح  عىل 

تغمدهم اهلل بواسع رمحته.  

نشاطات متعّددة 
لشعبة رعاية ذوي 
الشهداء والجرحى 

في دعم عوائل 
الحشد الشعبي

االحرار/ قا�شم عبد الهادي
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حكاية بطوالت الحشد 
الشعبي وهمجية داعش 

يرويها أحد الموصليين

او  خفايا  تتضح  املحنة  عنَد 
ك��ان  ال��ت��ي  االوه�����ام  حقيقة 
حترير  معركة  البعض،  يعتقدها 
امل���وص���ل هل���ا ح��ك��اي��ات عىل 
إجرام وظلم  نقيضني حكايات 
اقدم  وما  القذر  داع��ش  تنظيم 
اه��ايل  بحق  اع���امل  م��ن  عليه 
بطولة  عن  وحكايات  املوصل، 
العراقي  املقاتل  وغرة  وشهامة 
العراقي  واخ��ي��ه  وط��ن��ه  ات���اه 
للنازحني  امل��رج��ع��ي��ة  ودع���م 

العراقيني من اهايل املوصل.
م��ن خ���الل ه���ذه احل��ك��اي��ات 
بني  وم��ن  احل��ق��ائ��ق  متّخضت 
الينا  يتحدث  احل��ق��ائ��ق  ه��ذه 
عمر  ناظم  امل��وص��يل  امل��واط��ن 
س��امل اجل��وع��اين ) م��ن ال��س��ادة 
يف  لنا  زيارته  عند  االشاف( 
احلسينية  العتبة  يف  العمل  موقع 
املقدسة عن ما شاهده وما عاناه 
من هذا التنظيم اإلرهاب وكيف 
بعد  الشعبي  احلشد  عاملهم 
انا  اجلوعاين:  يقول  التحرير، 
مقاول وميسور احلال من اهايل 

املوصل  جنوب  القيارة  ناحية 
ذهبت  داع��ش  احتّلنا  ان  منذ 
اجل  ومن  وامالكي  اموايل  كل 
سيارة  سائق  اشتغلت  العيش 
اجرة ، يف اليوم الواحد احصل 
عىل مخسة اىل سبعة االف دينار. 
مع  داعش  ممارسات  هي  ما   *

املواطنني؟
داع����ش االج����رام  م����ارس   -
وال��ق��ب��اح��ة ب��اب��ش��ع ص��وره��ا 
جمموعات  الشباب  ي��اخ��ذون 
وكلية  اخلسفة  يف  ويعدموهنم 
ال���زراع���ة يف مح���ام ال��ع��ل��ي��ل ، 
للتعرف  ايدينا  بشم  يقومون 
بتغريمه  فيقومون  املدخنني  عىل 
وجله يف الشارع ، وكم من طفل 
قطعوا رجله النه يلعب الكرة ، 
واحدا  يوما  بيته  ترك  شخص 
استوىل  جاره  ملجأ  يف  ليختبئ 
اشتغلت   ، داره  ع��ىل  داع���ش 
احلوجية  اىل  العوائل  بتهريب 
فانكشف  خ��اص  طريق  وف��ق 
وام��ا  تركيا  اىل  فهربت  ام��رن��ا 
بطرق  اعدموهم  فقد  زمالئي 

شيط  يضعون  مثال  منها  بشعة 
املواطن  رقبة  عىل  متفجرات 
خشبة  ع��ىل  ربطه  او  ويفجره 
ويقطع  االرض  عىل  مطروحة 
راسه بالسيف وغرها وغرها .

* كيف عدت اىل مدينتك؟
منطقتنا  بتحرير  سمعت  ملا   -
قررت  الشعبي  احلشد  قبل  من 
من  اصدقائي  فحذرين  العودة 
يرتكب  وان��ه  الشعبي  احلشد 
انني قررت  ، اال  انتقامية  جمازر 
احلشد  ان  وراي����ت  ال���ع���ودة 
االخ���الق  ق��م��ة يف  ال��ش��ع��ب��ي 
واملحبة واالحرتام والتضحية يف 
احلقيقي،  االمان  هم  بل  سبيلنا 
سالت نفيس وقلت هؤالء اتباع 
مشايخ  يوميا  الذين  البيت  اهل 
املنابر  عىل  يشتموهنم  الوهابية 
يتحدثون  كانوا   ، اجلوامع  ويف 
حقد  كله  كالما  الينا  املنرب  عىل 

وخبث .
* وسبب زيارتك لكربالء ؟ 

جئت  املواقف  هذه  رايت  ملا   -
كربالء العلن والئي الهل  اىل 
وهم  ال��س��الم  عليهم  البيت 
اىل  قدومي  وحتى   ، اج��دادي 
الشيعة  ب��ان  ح��ذروين  كربالء 
كربالء  حدود  عىل  سيقتلونني 
شيعي  الشعبي  احلشد  فقلت   ،
ان  ويستطيع  ال��س��الح  وب��ي��ده 
محانا  ولكنه  ي��ش��اء  م��ا  يفعل 

ووفر لنا حتى الطعام ، فقررت 
جدي  اىل  كربالء  اىل  ال��ق��دوم 
سيطرة  كل  يف  واهلل   ، احلسني 
من  سني  انا  للجندي  اقول  انا 
وسهال  اهال  يل  فيقول  املوصل 
بك ، مل يوقفني احد ، وها انت 
قلت لك انا سني قلت يل بل قل 
انا مسلم ، مل اسمع اال العبارات 
اجلميلة واملحبة ولذا اعلن بانني 
اترّشف باتباع اهل البيت عليهم 

السالم.
* هل لديك اطفال ؟ 

- لدي مخسة اطفا ثالث ذكور 
ايام  وبنتان االخرة ولدت قبل 

سميتها فاطمة الزهراء .
* يف مدينتك اال ختشى جيوب 

داعش؟
- كال بوجود احلشد ال اخشى 
ألقول  مدينتي  اىل  ساعود  بل 
هل��م م��ا ش��اه��دت وم��ا ق��ررت 
لوالئي  ثمنا  ح��ي��ايت  ولتكن 
هذا  اخ��رتت  طاملا  اخشى  ال 

الطريق فليكن ما يكن . 
* كلمة اخرة 

كل  وب��اس��م  باسمي  اق���ول   -
شكري  اقّدم  القيارة  يف  شيف 
الذي  الشعبي  للحشد  اجلزيل 
واشكر  وابناءنا  اعراضنا  حفظ 
للنازحني  دعمها  عىل  املرجعية 

اشكرهم من كل قلبي .  

حاوره/ سامي جواد كاظم
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تقيم مؤتمرها العلمي الدولي التاسع

كربالء  جامعة  رئيس  برعاية 
السعدي  محيد  منر  الدكتور 
واالقتصاد  االدارة  كلية  اقامت 
وبالتعاون  كربالء  جامعة  يف 
للعتبتني  العامتني  االمانتني  مع 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
العلمي  املؤمتر  االمالك  وشكة 
العلمي  )املؤمتر  التاسع  الدويل 
ملدة  استمر  عرش(والذي  الثاين 
يومني متتاليني يف جامعة كربالء 
اجلامعات  )اسهام  شعار  حتت 
تدعيم  يف  االع��امل  وقطاعات 
واملالية  االقتصادية  اجلوانب 

واالدارية(.
عواد  الدكتور  االس��ت��اذ  وق��ال 
االدارة  كلية  عميد  اخل��ال��دي، 
كربالء،  جامعة  يف  واالقتصاد 
املؤمتر  ك��رب��الء  جامعة  تقيم 
الثاين عرش لكلية االدارة والذي 
من  الباحثني  ك��ل  يستقطب 
والعربية  العراقية  اجلامعات 
لعدم  ون��ت��أس��ف  وال��ع��امل��ي��ة، 
هذا  العاملية  اجلامعات  حضور 
امل��ادي  ال��وض��ع  بسبب  ال��ع��ام 
البلد  يعيشه  ال���ذي  ال��س��ي��ئ 
البحوث  وجمموع  عامة  بصورة 
للنرش هي 125  قبوهلا  تم  التي 
اقتصادية  تناولت جوانب  بحثا 
واحصائية  وحماسبية  واداري���ة 
متعّددة تصّب مجيعها يف خدمة 
وكيفية  ال��ع��راق��ي  االق��ت��ص��اد 

واملادية  البرشية  امل��وارد  ادارة 
بالقطاعات  النهوض  اجل  من 

االقتصادية للبالد«.
أما عيل امحد نعمة الوكيل رئيس 
االم��الك  شك��ة  ادارة  جملس 
هو  املؤمتر  ه��ذا  »أمهية  فقال: 
ال��ت��واص��ل ب���ني ال��ق��ط��اع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع��ات 
العجلة  دع��م  ح��ول  اخل��اص��ة 
من  ونأمل  للبلد  االقتصادية 
متطّورة  علمية  مؤمترات  هكذا 
املقدسة  العتبات  فيها  تساهم 
التغّلب  والعباسية من  احلسينية 
وال��ذي  السائد  ال��روت��ني  ع��ىل 
اقتصاد  عىل  سلبا  يؤثر  ب��دوره 
القطاع  دع���م  واي��ض��ا  ال��ب��ل��د 
االستثامرية  واملشاريع  اخلاص 
هناك  ال��واق��ع  ويف  والسياحية 
يقوم  الذي  الروتني  من  الكثر 
ب��إع��اق��ة ال��ك��ث��ر م��ن االع���امل 
بعض  بتغير  ونطالب  ونامل 
يف  السائد  الروتني  من  ال��يشء 
السياحي  للقطاع  وان  البلد، 
االقتصادي  اجل��ان��ب  دع��م  يف 
تسهيل  يف  كبرة  امهية  للبلد 
وتشغيل  الصعبة  ال��ع��م��الت 
اكثر  بصورة  العاملة  االي��دي 
البطالة  عامل  عىل  والتغّلب 
الدعم  اىل  حي��ت��اج  ه��ذا  وك��ل 
احلكومية  اجلهات  من  املستمر 
الدعم  كان  وان  حتى  املسؤولة 

الطرق  بواقع  والنهوض  بسيطا 
وغرها  الكهربائية  والطاقة 
املهمة  اخلدمية  العوامل  م��ن 
اجلانب  ب��ازدي��اد  تساهم  التي 

السياحي«.
ل��واء عيل  ام��ر  ق��ال  م��ن جهته 
االك���رب ال��ل��واء ع��يل احل��م��داين 
خ����الل ح���ض���وره ل��ل��م��ؤمت��ر: 
لدى  جدا  فرح  اليوم  »حقيقة 
العلمي  املؤمتر  هذا  حضوري 
كلية  تقيمه  الذي  واالقتصادي 
جامعة  يف  واالقتصاد  االدارة 
انّوه للجميع  ان  كربالء واحب 
الطبيعية  احل��ي��اة  استمرار  ان 
املدنية  والدوائر  اجلامعات  يف 
يف  ان  ينسوا  ال  ان  واحلكومية 
كل ساعة يسقط شهيد او جريح 
يف السواتر االمامية من جبهات 
القتال من ابطال احلشد الشعبي 
وك��ذل��ك االج���ه���زة االم��ن��ي��ة 
االبطال الذين يواصلون الدفاع 
عن هذا الوطن وهنا اليوم ننظر 
والثاقبة  العظيمة  الفتوى  اىل 
الرشيدة  املرجعية  اطلقتها  التي 
امل��ب��ارك��ة ب��ال��واج��ب واجل��ه��اد 
الكفائي فهناك ابطال تدافع عن 
وهناك  العراق  وكرامة  شف 
استمرارية للحياة البرشية وهذه 
بدماء  احلياة  يف  االستمرارية 
املقدس  الشعبي  احلشد  شهداء 
واالجهزة االمنية مجيعا، ونحن 

املقدسة  احلسينية  العتبة  ابناء 
انفسنا  ن��ذرن��ا  باننا  ف��رح��ون 
وتلبية  ال��وط��ن  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
للسيد  العليا  املرجعية  لفتوى 
وكذلك  ظله«  »دام  السيستاين 
يفرحنا استمرار احلياة الدراسية 
الب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة وت��ف��ّوق��ه��م 
وال���درايس،  العلمي  باجلانب 
طالب  هناك  املقابل  وبالطرف 
اخل��رضاء  االس���م  جامعة  م��ن 
وفرحنا  خترجهم  بيوم  احتفلوا 
العام  القائد  تكلم  عندما  كثرا 
العراق  كان  املسلحة  للقوات 
خالل جولته يف امريكا يف أعداد 
بعد وصول  انتهت  التي  الدول 
داعش اىل مشارف بغداد واليوم 
من  احلسني  اب��ن��اء  ب��ان  نفتخر 
املقدس  الشعبي  احلشد  قوات 
ال��ي��وم ت��واج��دوا ع��ىل احل��دود 
اهلل  وب��اذن  العراقية/السورية 
ستعود احلياة الطبيعية للموصل 
وك���ذل���ك ج��ام��ع��ة امل��وص��ل 
الدولة  وخترس  الرشفاء  وابنائها 
االسالمية من سطوهتم وبقائهم 
يف املوصل وسنقوم بتطهر اخر 
العراقية،  االرايض  م��ن  ش��رب 
وفرح جدا هبذه املبادرة التي قام 
اثبتوا  الذين  احلرب  االعالم  هبا 
ابنائنا  اىل  احلقائق  نقل  للعامل 
معرض  يف  بالتواجد  وشعبنا 
ج��ام��ع��ة ك���رب���الء م���ن خ��الل 
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الدينية  املرجعية  ممثل  التقى 
العليا  يف مدينة كربالء املقدسة 
وامل���ت���ويل ال���رشع���ي ل��ألم��ان��ة 
سامحة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
احلسيني  باحلائر  مكتبه  يف   ،
ال��رشي��ف، ال��ك��وادر االداري���ة 
معهد  وت��الم��ي��ذ  والتعليمية 
السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام 
البرص  وض��ع��اف  للمكفوفني 
واطلع  املقدسة،  للعتبة  التابع 
وابرز  التالميذ  مستويات  عىل 
تصاحبهم   التي  االحتياجات 
الكوادر  اكد سامحته عىل  فيام   ،
اقىص  يبذلوا  ب��أن  التعليمية 
الرشحية  هل��ذه  خدمة  جهدهم 
سبحانه  اهلل  كتب  التي  املهمة 
تفقد  ان  واالق�����دار  وت��ع��اىل 
بنعمة  ويعوضهم  البرص  نعمة 
ان  سامحته  ووع��د   ، البصرة 
وك��وادره  املعهد   بدعم  يقوم  
املتاحة،  االم��ك��ان��ات  بكافة 
ال��دور  ذات��ه  الوقت  يف  مثمنًا  
مع  الكوادر  تلك  به  تقوم  التي 

التالميذ واالنتقال هبم من حال 
العزلة اىل حال النور من خالل 

تعليمهم القراءة والكتابة. 
اللقاء  ه��ذا  م��ن  اهل��دف  وي��أيت 
التالميذ  ملعرفة مدى مستويات 
التي  ل��ل��م��واد  واس��ت��ي��ع��اهب��م 
التعّرف  عن  فضاًل  يدرسوهنا 
حيملها  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ع��ىل 
عىل  ليشهد  التالميذ  اول��ئ��ك 
بينات  آي��ات  ق���راءة  اث��ر ذل��ك 
احدى  تلتها  احلكيم  الذكر  من 
عن  ،فضاًل  املعهد  تلميذات  
من  العقيدة  نداء  انشودة  قراءة 

املعهد،  وتلميذات  تالميذ  قبل 
ه���ذا ك���ام وع����دت ال���ك���وادر 
عىل  سيمضون  بأهنم  التعليمية 
بتقديم  عليه  اهلل  ع��اه��دوا  م��ا 
والعناية  بالتعليم  الطرق  افضل 
اإلمام  منهج  من  يتخذوا  وان 
تقديم  يف  دس���ت���ورًا  احل��س��ني 
لرعاية  وامل��س��اع��دة  ال��ع��ون  ي��د 

املكفوفني ».
اإلم����ام  م��ع��ه��د  ان  ي���ذك���ر: 
احل���س���ني)ع���ل���ي���ه ال���س���الم( 
البرص  وض��ع��اف  للمكفوفني 
معاهد  اوىل  من  واح��دًا  يعترب 

حمافظة  م��س��ت��وى  ع��ىل  ال��ن��ور 
لرشحية  خدمة  املقدسة  كربالء 
التالميذ  ويعّلم  املكفوفني، 
مجيع  االب��ت��دائ��ي��ة  م��رح��ل��ة  يف 
املدارس  يف  تدّرس  التي  املواد  
فقداهنم  مراعاة  مع  احلكومية 
ل��ل��ب��رص واس��ت��خ��دام ال��ط��رق 
لتعليم  ب��راي��ل  كلغة  البديلة 
وبرنامج  وال��ك��ت��اب��ة  ال��ق��راءة 
احل���اس���وب ال��ن��اط��ق وال��س��ر 

واحلركة والسلوك«.  

الشيخ الكربالئي خالل لقائه كوادر معهد اإلمام 
الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر... 

))اوصيكم اخواني بأبنائكم المكفوفين وادعو اهلل أن 
يرزقكم دوام التوفيق((
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مل تعاِن شحية إنسانية يف العراق 
من  النازحون  عانى  ما  بقدر 
التي  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات 
اإلرهابية،  العصابات  دخلتها 
بعد  الكثرة  للمتاعب  ولنتيجة 
سكناهم،  مناطق  من  هتجرهم 
أب��واب  أمامهم  ُفتحت  حتى 
املحافظات  يف  باحلياة  األم��ل 
ال��ع��راق��ي��ة اآلم��ن��ة ب��ال��ف��رات 
من  ولقوا  واجلنوب،  األوسط 
يمد هلم يد املساعدة والسيام من 
قبل العتبة احلسينية املقدسة التي 
منهم  الكبر  العدد  احتضنت 
ووفّرت هلم كل ما حيتاجونه من 
مسكن ومأكل وملبس وغرها 
ال��ت��ي رب��ام تكون  م��ن االم���ور 
كفيلة بسّد النقص احلاصل هلم 
الشاملية  مدهنم  يف  خلفوه  وما 
ومساعدهم عىل مزاولة حياهتم 
بسيط  بشكل  ول���و  ال��ي��وم��ي��ة 
الكثر  العدد  وان  خاصة  جدا 
جمموعة  للوطن  ق���ّدم  منهم 
مواجهتهم  جراء  الشهداء  من 
حيث  ال���داع���يش،  االره����اب 
املقدسة  العتبة احلسينية  تواصل 
املستمرة  اخلدمية  بمشاريعها 

واخلاصة بالنازحني ومنها انشاء 
النازحني  ايوان  مدينة  مرشوع 
كرفان   200 عىل  حيتوي  الذي 
ومن املؤمل افتتاحه خالل شهر 

حزيران من هذا العام.
ويف هذا السياق حتدث املهندس 
قسم  من  مهدي  رض��ا  حسني 
بالعتبة  اهل��ن��دس��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
امل��ق��دس��ة واح���د اع��ض��اء جلنة 
االشاف عىل املرشوع قائال: أن 
النازحني  ايوان  مدينة  »مرشوع 
مساحته  تبلغ  ب��ال��ك��رف��ان��ات 
بحدود 10 دوانم تم تصميمها 
وفق نظام متطّور اسوة باألحياء 
باقي  يف  امل��وج��ودة  السكنية 
الشوارع  خ��الل  من  املحافظة 
وتوزيع  والرئيسية  الداخلية 
الكرفانات بشكل منتظم والتي 
يبلغ عددها 200 كرفان اضافة 
اىل 9 كرفانات خاصة باإلدارية 
واحلراسة  والصيانة  واخلدمية 

وغرها مما يتعّلق باملدينة«.
املدينة  »تضم  حديثه،  وتابع 
املاء  من  متكاملة  خدمات  عىل 
عىل  احلصول  بعد  وامل��ج��اري 
دائرة  من  الرسمية  املوافقات 

عىل  باحلصول  وامل��اء  املجاري 
تقوم  التي  الرئيسية  اخلزانات 
الكرفانات،  اىل  امل��اء  بتحويل 
الكرفان  مساحة  ان   مضيفًا 
م��رتا   50 ب���ح���دود  ال���واح���د 
غرفتني  ع��ىل  حي��ت��وي  وال���ذي 
خاصة بالنوم اإضافة إىل املطبخ 
تستطيع  بحيث  والصحيات 
العائلة البسيطة العيش به لفرتة 
االيام  خالل  نتمنى  الننا  معينة 
االخوة  ع��ودة  القادمة  القليلة 
بالسالمة  مدهنم  اىل  النازحني 
واالم��ان  االم��ن  استتباب  بعد 

عىل عراقنا احلبيب«.
وأشار مهدي إىل أنه »سيتّم نقل 
الزهراء  مدينة  من  النازحني 
»عليها السالم« للزائرين طريق 
كربالء/بغداد اضافة اىل عوائل 
الن  خمتلفة  مناطق  من  اخ��رى 
عىل  حت��ت��وي  ال��ن��ازح��ني  مدينة 
واذا  اويل،  كنظام  عائلة   200
وحتتوي  صغرة  العائلة  كانت 
االشخاص  من  قليل  عدد  عىل 
ف��ان��ه ك��ل ك��رف��ان حي��ت��وي عىل 
كل  وان  بالتساوي  عائلتني 
نفرات   8 ع��ىل  حيتوي  ك��رف��ان 

نقّدمه  قليل  يشء  وه��و  فقط 
وسيتّم  ال��ن��ازح��ني،  ل��ألخ��وة 
بسياج واٍق حميط  املدينة  تسييج 
خاصة  رئيسية  بوابة  وفيه  هبا 
وسيتّوفر  واخل��روج  بالدخول 
فيه مجيع االمور اخلاصة بحفظ 
وسيتم  ذلك،  شابه  وما  النظام 
بالزائرين  اخلاص  احلي  افتتاح 
القادمة  القليلة  االي��ام  خ��الل 
الشهر  خ���الل  االك��ث��ر  وع���ىل 

السادس من هذا العام«.
قّدمته  ذل��ك وم��ا  وم��ن خ��الل 
بجميع  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اقسامها اخلدمية يشار له بالبنان 
شامل  من  النازحني  االهايل  اىل 
وغ����رب ال���ع���راق وب��ال��وق��ت 
هلم  املحافظة  ابناء  دعم  نفسه 
ج��زءا  ول��و  ي��ع��ي��دون  جعلهم 
اثر  ديارهم  يف  تركوه  مما  بسيطا 
عليه  ُأج���ربوا  ال��ذي  التهجر 
الصعبة  االمنية  الظروف  نتيجة 
بسبب  مناطقهم  س��ادت  التي 

االرهاب الداعيش.          

ضمن نشاطاتها االنسانية المختلفة ...
العتبة الحسينية المقدسة ُتنشئ إيوانا خاّصا بالنازحين
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وقد ألقى ممّثل املرجعّية الدينّية 
الُعليا يف باكستان واملرشف عىل 
الشيخ  سامحة  الكوثر  جامعة 
اثناء  كلمًة  النجفي  عيل  حمسن 
»ارحب  فيها:  جاء  االفتتاح، 
اواًل يف ما يف الكلمة  من معنى 
نزلوا  الذين  الكرام  بالضيوف 
يف بالدنا وّشفوا وطننا وزّينوا 
العتبات  من  نزلوا  الذين  بلدنا 
فيكم  نرحب  املقدسة،  العراق 
االحسان  هذا  عىل  ونشكركم 
وانتم تعلمون جدا ان جمتمعنا 
االسالمية  الثقافية  عن  بعيد 
وان  ت��ذك��ر،  ال  اس��ب��اب  لعدة 
الثقافية  املراسيم  ه��ذه  اقامة 
كبر  وب��رك��ة  عظيمة  خ��دم��ة 

ألبناء هذا الوطن«.
الوطن  هذا  ابناء  »ان  وأضاف 

تقرير/ حسني نرص  ـ تصوير/ حممد القرعاوي

انطالُق فّعاليات 
اأُلسبوع الثقافّي 

الّرابع في باكستان 
»نسيم كربالء«

الثقايّف الرابع )نسيم كربالء( الذي  انطلقت يف العاصمة الباكستانّية إسالم آباد فّعاليات األسبوع 
ُتقيمه العتبُة احلسينّيُة املقّدسة بالتعاون مع جامعة الكوثر يف باكستان، وبمشاركة العتبات املقّدسة 

)العلوّية والعسكرّية والعّباسية(، وسط حضور شخصيات دينية واجتامعية وسياسية واعالمية. 
كام شهد حفل االفتتاح رفع رايات العتبات املقدسة وافتتاح ثالثة  معارض ثقافية ختّص االطفال 

والنساء والرجال. 18
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كثرًا  عاطفيون  )باكستان( 
حممد  وال  ملحمد  وحم��ب��ون 
من  اكثر  عليهم  اهلل  صلوات 
يف  ووجودكم  تتصورون،  ما 
هذه البالد نعمة من اهلل عليها 
وخالل مهرجان نسيم كربالء 
سوف تشاهدون اثار بركات 
شكرا  الثقافية،  الربامج  هذه 
املقدسة عىل  العراق  للعتبات 
يسعى  ال��ذي  املهرجان  ه��ذا 

لنرش الثقافة االسالمية«.
عيل  الشيخ  القى  جانبه  من 
األم��ان��ة  كلمة  ال��ق��رع��اوي 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة 
فيها:  ج��اء  وال��ت��ي  املقدسة 
امل��ع��ج��زات  أك���رب  »م���ن  إن 
اهلل  جعلها  التي  االجتامعية 
ة  االخ��وّ نعمة  هي  للبرشية 
االهلية  النِعم  من  هي  حيث 
القرآن  دأب  لذلك  الكربى 

الكريم  ف��ال��ق��رآن  ب��ذك��ره��ا 
االهلية  املعجزة  هذه  إىل  يشر 
االجتامعية يف كثر من اآليات 
القرآنية ملا هلا من أمهية كربى 
حيث قال اهلل عز وجل » ُهَو 
ِه َوبِامْلُْؤِمننَِي  َدَك بَِنرْصِ َأيَّ الَِّذي 
َلْو   ۚ ُقُلوهِبِْم  َبنْيَ  َوَألََّف   )62(
ا  ْرِض مَجِيًعا مَّ َأنَفْقَت َما يِف اأْلَ
عز  ”.فاهلل  ُقُلوهِبِْم  َبنْيَ  ْفَت  َألَّ
وجل يبنّي لنا يف كتابه العزيز 
واأللفة  واملحبة  االخ��ّوة  بأن 
فطرة  يف  املرتكزة  الغرائز  من 
االنسان  أن  حيث  االنسان، 
واأللفة  ة  االخ��وّ عىل  مفطور 
نِعمه  من  نعمة  وإهنا  واملحبة 
عّز وجل، ثم ان هذه االخّوة 
من  تذهب  ال  باقية  واملحبة 
تغرت  مهام  االنسان  فطرة 
االزمنة  واختلفت  االح��وال 
وم��ه��ام اخ��ت��ل��ف��ت االف��ك��ار 

اآلي���ات  ألّن  وامل��ع��ت��ق��دات 
مل  االخوة  عىل  الدالة  القرآنية 
تقّيد األخّوة لزمان دون آخر 
آخر.  دون  ملعتقد  تقّيدها  ومل 
املعتقدات  يف  ف��االخ��ت��الف 
خيرج  مل  واآلراء  واالف��ك��ار 
االنسان  فطرة  من  االخ���ّوة 
بل اهنا باقية يف فطرته ما بقي 
االحيان  بعض  لكن  الدهر. 
فطرته  عن  االنسان  ينحرف 
عندها  فيحتاج  وشاماًل  يمينًا 
الكريم  القرآن  إىل  الرجوع 
الرشيفة  ال��ن��ب��وي��ة  وال��ُس��ن��ة 
عىل  املبنية  فطرته  إىل  لرجع 

االخوة واملحبة«. 
االدلة  »ومن  انه  بقوله  وتابع 
االختالف  أن  عىل  القرآنية 
ال���ف���ط���ري وال���ف���ك���ري ال 
باقية  اهّنا  بل  االخوة  ُيذهب 
القرآنية  فاآلية  ومستمرة، 
يِف  إِْك�����َراَه  »اَل  ت��ق��ول  ال��ت��ي 
عّز  الباري  بني  حيث  يِن«  الدِّ
ال  املعتقدات  بأن  فيها  وجل 
والقتل  بالقوة  تأيت  أن  يمكن 
تأيت  وان��ام  واالك��راه  والدماء 
الربهان  طريق  عن  باالختيار 

والفكر والعلم«. 
»لقد  ال��ق��رع��اوي،  وأوض��ح 
يف  الدينية  للمرجعية  ك��ان 
املتمثلة  اإلشاف  النجف 
دام  العظمى  اهلل  آية  بسامحة 
األكرب  ال��دور  ال���وارف  ظله 
واملحبة  االخوة  روح  بث  يف 
الرغم  عىل  املسلمني  كل  بني 
معتقداهتم  اخ��ت��الف  م��ن 
وإن  حتى  بل  ال  ومذاهبهم 
اخ��ت��ل��ف��ت ادي���اهن���م وذل��ك 
أصبح واضحا وجليا إىل كل 
الدولية  املنظامت  وإىل  العامل 

املنظامت  من  العديد  دعا  مما 
كرجل  اختياره  إىل  الدولية 
كان  حيث  واحلكمة  للسالم 
الدور  هلم  املرجعية  رجاالت 
النازحني  مساعدة  يف  الكبر 
يف األنبار وكركوك واملوصل 
جوانب  كل  يف  ومساعدهتم 

احلياة«.
»للعتبات  ان  إىل  وأش����ار 
الكبر يف نرش  الدور  املقدسة 
السلمي  والتعايش  األخ��وة 
املجتمع  أف�����راد  ك���ل  ب���ني 
أو  الثقايف  اجلانب  يف  س��واء 
االجتامعي  أو  االق��ت��ص��ادي 
تقيم  الثقايف  اجلانب  يف  فهي 
التي  وال��ن��دوات  امل��ؤمت��رات 
االخ��وة  روح  بث  إىل  تدعو 
ويف  الناس  كل  بني  واملحبة 
ترسل  االج��ت��امع��ي  اجل��ان��ب 
للصلح  الوفود  من  العديد 
كان  حيث  املتخاصمني  بني 
العديد  فّض  يف  كبر  دور  هلا 
واخلصومات  النزاعات  من 
اجلوانب  يف  وهكذا  الكربى 
األخرى، كام وأن هناَك دورا 
العظيم  شعبنا  به  ق��ام  كبرا 
احلشد  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
معامل  ب���نّي  ال���ذي  الشعبي 
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حيث  ج��دا  كبرة  لألخوة 
نراه بيد يقاتل وبشدة دفاعا 
تنقل  أخرى  ويد  احلق  عن 

العوائل إىل أماكن آمنة«.
القرعاوي،  الشيخ  واضاف 
األبطال  هؤالء  تأّسى  »لقد 
باإلمام احلسني عليه السالم 
العباس  الفضل  اب  واخيه 
)عليه السالم( تلك االخّوة 
العظيمة التي مل يوجد ملثلها 

نظر عىل مّر التاريخ«.
مسلم  ق���ال  ج��ه��ت��ِه،  م��ن 
امل��رشف  صكبان؛  ع��ب��اس 

نسيم كربالء:  عىل مهرجان 
)عزَّ وجل(؛  اهلل  »بربكة من 
نسيم  مهرجان  افتتاح  ت��ّم 
الرابعة  بنسخته  ك��رب��الء 
ويستمر مخسة ايام، وتضّمن 
االفتتاح رفع رايات العتبات 
باملهرجان  املشاركة  املقدسة 
الثقافية  امل��ع��ارض  وف��ت��ح 
املجتمع،  ال��رشائ��ح  جلميع 
اهلدايا  توزيع  يتم  كام سوف 
والربكات عىل الزائرين منها 
حممد  وآل  حممد  عن  كتب 
اهلل عليهم، وإقامة  صلوات 
تعرفهم  ألطفال  مسابقات 

عىل الثقافة االسالمية«.
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  برفقة املتويل الرشعي للعتبة 
سامحة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
جعفر  السيد  العام  واالم��ني 
امل��وس��وي، اج��رى وف��ٌد من 
م��ؤس��س��ة ال��ك��وث��ر امل��ن��ف��ذة 
العقيلة زينب  ملرشوع صحن 
اىل  زي���ارة  ال��س��الم(  )عليها 
التابعة  االوصياء  سيد  مدينة 
والكائنة  احلسينية  للعتبة 
بغداد،   � كربالء  طريق  عىل 
املدينة  ع��ىل  خ��الهل��ا  اط��ل��ع 
وقاعاهتا  مم��راهت��ا  يف  وت���ّول 
والشقق  االس��رتاح��ة  ودور 

واملساحات اخلرض.
رّصح بذلك الدكتور »حسن 
قسم  رئ���ي���س  خ������وشو« 
الشؤون اهلندسية يف املؤسسة 
جملة  ب��ه  خ���ّص  ت��رصي��ح  يف 
باالبداع  مشيدًا  )االح���رار( 
يف  املمّيز  وامل��ع��امري  الفني 

املدينة. 
العتبة  »التفاتة  اىل  واش���ار 
الزائرين  مدن  بتنّوع  املقدسة 
وتزويدها  ومعامريا،  مكانيا 
التي  املهمة  املرافق  بجميع 
اخلدمات  تقديم  شأهنا  من 
حمافظة  اىل  القادمني  للزائرين 

ك��رب��الء امل��ق��دس��ة يف االي��ام 
املليونية«،  والزيارات  العادية 
زادت  ال��زي��ارة  أن  واوض��ح 
واالستمرار  العزيمة  لدهيم 
بوسعهم  م��ا  اق���ىص  ب��ب��ذل 
زينب  العقيلة  صحن  لتنفيذ 
املدة  ضمن  السالم(  )عليها 

املحّددة ليسهم بشكل كبر يف 
الصحن  عىل  الزخم  ختفيف 
خصوصًا  الرشيف  احلسيني 
التي  املليونية  الزيارات  ايام 
ت��ش��ه��ده��ا حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 

املقدسة«.    

وفد لمؤسسة الكوثر  ُيشيد بخدمات مدينة سيد 
االوصياء ويصفها بالتحفة المعمارية

ضياء االسدي ـ   تصوير/ رسول العوادي
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حسن البياتي الى كربالَء

������ش�����اأ������ش�����ر اإل�������ي�������ك ع�����ل�����ى ع���ج���ل

�������������ش������������اأردد ل�����ب�����ي�����ك ح�������ش���ي���ن���ا

����ش���ك ب��������ا  ال����������������درب  ه�����������ذا  يف 

ف��������اخ��������رت ب����ح����ب����ك اأح�����ب�����اب�����ي

م��������������والي ح�����ب�����ي�����ب�����ي وم��������������رادي

ل�������ك روح������������ي ودم������������ي اأه������رق������ه

ق�����د������ش�����ت ف����ج����ي����ع����ت����ك ال�����ك�����رى

وراي����������ت����������ك ن���������������ورا ي���ت�������ش���ظ���ى

رب�����ت�����ن�����ي اأم������������������ي  ح�������ب�������ك  يف 

واأب������������������ي ق���������د ن������ف������ذ رغ����ب����ت����ه

ل�����ب�����ي�����ك ح�������������ش������ن، ق���������د ل���ب���ت

و�����ش����ت���������ش����رع ن�����ح�����وك خ����ط����وات����ي

ل�����ب�����ي�����ك غ��������ري��������ب ال������غ������رب������ات

م������ع������ن������ى حل�������ي�������ات�������ي ومم�������ات�������ي

وت�����ع�����ال�����ت ب����ا�����ش����م����ك ����ش���رخ���ات���ي

و�����ش����ف����ي����ن����ة ع���������ش����ق����ي وجن�����ات�����ي

ودم���������وع���������ي ������ش�����ت�����ك�����ون ف�����رات�����ي

وراأي������������������ت ج�����م�����ي�����ل ال����ط����ع����ن����ات

ب��������احل��������ق ي��������زي��������ح ال�����ظ�����ل�����م�����ات

ن����ب����ات����ي زرع  يف  وت�������ف�������ان�������ت 

ع�����ل�����م�����ن�����ي اأب�������ك�������ي�������ك ب������ذات������ي

ل�������ن�������دائ�������ك ������ش�����ب�����ع ������ش�����م�����وات
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قائد العصر ...حّق اليقين
حيدرعاشور

انت تراني وتلمسني بقوانين االرض والسماء، فبدون ان اكون 
انسانا ال استطيع ان اراك...وبدون ان املك يقين االنتظار لن 
انال جنانا، لكن لي هوى يكبُر كلما اكبُر، حلٌم يراودني دون 

تخطيط، منذ مشتَّ في دمي عواصف الحنين اليك، وازهرت 
براعم الكالم في فمي من عطاياك التي ابصرتها بالفكر، قبلما 
َعني، لم  ألمسها باليد، او اتحسسها بالعين، ففوجئت بمشهد روَّ

أجرؤ على أن أخبَر من حولي، عندما أجلس في الصباحات 
الباردة، وابحث عنك بغير انتباِه في أعظم كتاب مقدس، قد 

اجيُد مرةً ..وأخطُئ أخرى حتى ليبكيني صدى صوتي، ويثقُل 
الكالم في فمي، وأصغر فوق سجادة قيامي، وكأنني حبة رز، او 
نملة وضع فوقها كتاٌب ضخم، قيّد حركتها، وكان صوت نفسي 
يقول: اال تسمعني ما عهدتك اخرس، عاهد على يقين وانهض 
من تلقاء نفسك...تحتاج الى تجديد عهدك كل صباح ليساعدك 

على النهوض بقوة، لتستعد بيقين الى رحلة العالم الحقيقي 
ب)دعاء العهد( تجّدد البيعة لقائد العصر المنتظر، وتمهّد الطرق 

مع فرسان يحملون رايات االنتظار... افترشت السعادة ثنايا 
قلبي في ُعمق احضان الخوف، ولملمتها بصالة شكر صامتة، 

واستحضرت كل ما ُوهب لي، وقراءة مكنونات، وخفايا صوت 
العهد وصغر حجمي في قبلة ربي، فانشد اليك بفزع والحذر  

يرعبني "النك قائد العصر" بال منازع، فنذرت ان تكون 
صناعتي االنتظار وسيفي مدادي..اعزف به في خجل على 

الورق راية تظلني، ولقب من اسمائك المهدوية يهدي روحي 
وتطمئن نفسي...

ايها القائد، ايها المتواري في جنباب الكون ..اني اسمع صوتك 
في االعماق في السماء، وعرشك الرياح والبحار والجبال 

والسحب، واعوانك مخلصين خالصين لما وهبك رب السموات 
واالرضين..ايها القائد يا كتاب المرور الى الجنان..تعرف انت 

انهم يغتالونك كل يوم باسم من ال صوت لهم، وتعلم انهم زائلون 
وانت الباقي..انهم يخطّون مصائر االمم، وانت ممزقهم..

والتمحي�ص  التفتي�ص  اعجزين   ، اتو�شل  �شجودي،  ملحراب  ُعدت 
احكي  كي  تعبر،  يف  كلمة  يف  ظلك  املح  ان  ع�شى  عنك،  البحث  يف 

ال�شدقائي ق�شة الروؤية ال�شاحلة لقائد الع�شر ال�شالح.    
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ول������ي������دا اخل������ل������ي������ل  ح�������ج�������ِر  يف  اأم���������������ش�������ي�������ُت 
اأت����������ت مل����������ا  ������ش�����ي�����غ�����مٍ   ب�������ل�������ب�������وة  اأك�������������������رم 
ب�������ك�������ت ب������ب������ك������ة وا���������ش��������ت��������ج��������اب ن��������داءه��������ا
مل���������ا اأت�����������اه�����������ا ال�������ط�������ل�������ُق ف���������اط���������َم ي����وم����ه����ا
م�������رمي ك�������ه�������م�������زة  ال  ج�������������������������دارًا  ه������������������ّزت 
ف�����������اأت�����������ى ع���������ل���������يٌّ وال�����������ف�����������ق�����������اُر ب������ك������ّف������ِه
رط����������ب����������ًا ت���������������ش�������اق�������ُط ل�������ي�������ن�������ًا م����������ن م�������رمي
ح������ج������ُره������ا ط��������ه��������ورٍ   ل�������������ٍن  م����������ن  غ�������������������ذاُه 
ف������ن������م������ا ب�����ح�����������ش�����ن�����ي �����������ش����������ادق وك�������رمي�������ة
ي��������ا �����ش����ي����غ����م ال�������دن�������ي�������ا ول��������ي��������َث غ�����م�����اره�����ا
ي���������ا ك�������وك�������ب�������ًا ن��������������اَر ال���������دج���������ى ب���������ش����ي����ائ����ه
������ش�����ّي�����دي م������دي������ح������ك  يف  ������ُر  م������ق�������������شّ اإين 
ارت������ق������ي خ�����������ش�����ال�����ك  يف  ُت�����������������راين  ه���������و  ب���������ل 
ك��������������ٌل ت���������ه���������ال���������َك وان�������������������������زوى ب�����ع�����ج�����ال�����ة

ع������ل������ي������ةٍ  اآل  ع��������ن��������د  ت���������������ٌر  ال����������������������رُب 
ك���������رام���������ة ً احل���������ي���������اة  زي�����������ف  يف  ك������ن������ت  ق���������د 
ُج������م������ع������ت ب������ف������ي������َك حم�������ا��������ش�������ٌن ل���������و اأن������ه������ا
ك�������ث�������رٌة ُع����������������اك  يف  خ���������������ش�������اُل�������ك  اأم����������������ا 
ي���������ا ت�����������ارك�����������ًا ُل������������������ذَذ احل���������ي���������اة واآت���������ي���������ًا
جت�������ُل�������ًا ال�������������زم�������������اِن  ع�������������ِن  يف  ف��������ع��������ل��������وَت 
ك��������رام��������ٌة احل���������ي���������اة  ج������ي������ب  يف  ظ������������لَّ  اإن 
ي��������ا وال�������������د ال�����������ش�����ب�����ط�����ن ج�����ئ�����ت�����ك �����ش����اك����ي����ًا
ف�������اأت�������ي�������ت م�����ع�����ت�����������ش�����م�����ًا ب�����ح�����ب�����ل�����ك �����ش����ي����دي

وح����������ب����������ا حم����������م����������ٌد ك����������ف����������َك االم������������ل������������ودا
ع�������ن�������َد ال��������ع��������ري��������ِن ت�������خ�������اط�������ُب امل������ع������ب������ودا
ف������ان�������������ش������َق ج�������������������دراُن ال��������ه��������دى ُاخ����������������دودا
ح������دي������دا اذاَب  ق��������د  دع����������������اًء  ��������ش�������رَع�������ْت 
ح�������ت�������ى ت���������������ش�������اق�������َط م�����������وع�����������دًا ووع��������ي��������دا
وب��������ك��������ّف��������ه ي��������ط��������وي امل��������ن��������اي��������ا ال���������������ش�������ودا
وول������������ي������������ُد ف�������اط�������م�������ة اأت�����������������ى ������ش�����ن�����دي�����دا
ال�������ت�������وح�������ي�������دا زادُه  ق�����������د  وحم�����������م�����������ٌد 
واأف�����������ا������������ص ف������ي������ه اخل���������ال���������ق ال�����ت�����������ش�����دي�����دا
ي�����������ا اآه�����������������ة ع�������ن�������د ال������ي������ت������ي������م ن�����������ش�����ي�����دا
������ش�����ع�����ودا ال�������������ش������م������اء  ك������ب������د  يف  واط������������������ّل 
جن���������ودا ت�����������������راِب  م���������ن  �������ش������ه������ٌل  ي������������رق  اأو 
م����ن���������ش����ودا ل������������وؤل������������وؤًا  اأو�����������ش����������ف  اأن  م��������ن 
خ������ل������ودا ال������������زم������������اِن  م���������������وِت  يف  اإاّلَك 
وال����������ت����������ُر ع��������ن��������دَك ق��������د ج������ع������ل������َت زه������ي������دا
وه�������������م ي���������������������ش����������اوؤون احل������������ي������������اَة ع�����ب�����ي�����دا
ُج�������م�������ع�������ت ل��������غ��������رك الإ����������ش���������ت���������وى من�������������رودا
ول�������ي�������دا ������������ش�����������واَك  يف  ج�������م�������ع�������ًا  ي����������اأب����������ن 
وزه��������������ودا ط�������اع�������ة ً  امل�����ع�����ي�����������ش�����ة  �������ش������ظ������َف 
������ش�����ي�����دا االأح������������ب������������ة  ع����������ن  يف  وع������������ل������������وَت 
ت�������ع�������ودا حم��������������ال  ال  ال���������ك���������رام���������ة  ف�������ل�������ك 
ف������ل������ق������د ُرزئ������������ن������������ا م��������ن��������ك��������رًا وب�������ل�������ي�������دًا
و������ش�����ي�����دا ل������ي�������������صَ  اهلل  ب��������������اُب  ان�����������ت  اإذ 

انا دمعُتك ليس كمثِله وليد خ�شر البياتي 
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طالب الظاهر
ب�شرعة  اخلارجي  الطريق  اإ�شفلت  تنهب  احلافلة  عجاُت  بينما 
فائقة، انتبه امل�شافر فجاأة اإن على مرمى كر�شين اأمامه عر املمر 
تنظر  العمر،  املتو�شطة  اأمها  كتف  خلف  من  ر�شيعة  طفلة  ال�شيق، 
اليه بلهفة، وترمق تقطيبة وجهه القا�شية، لكنها تبت�شم له براءة 

مائكية رائقة، وتناغيه، فتمّد اأناملها الرقيقة نحوه .
وحماولة  لها،  ابت�شامَا  وجهه؛  بعبو�ص  ظنت  الريئة  الطفلة  لعل 

منه ملداعبتها...!
ازدادت تقاطيع وجهه ق�شوة، وعلتها  باأنه كلما  امل�شافر  ثم الحظ 
الكاآبة واحلزن، وتقل�شات االأمل؛ ازداد انفراج الفرح واآيات الراءة 
على وجه الطفلة ال�شغرة تلك، ومن ثم ازدادت رفرفة يديها نحوه 

كاأنها تريد الطران اإليه.
هذا،  القذر  ت�شاوؤمه  ونبذ  التفاوؤل  �شرورة  اأخ��رًا  امل�شافر  ف��اأدرك 

والتعلم من هذه الطفلة ال�شغرة، در�ص احلياة الكبر.

درُس الحياة الكبيُر

اأ�شيُء و اأملع بن اأجفانك .. 
لكي اأذكرك باأخطائك .. وحزنك

و اآالمك .. 
و لكنني اأق�شم اأنك بدوين لكانت اأجفانك مل  تتعانق..

اأنا التي اأ�شبحت بحرًا على و�شادتك ..
 اأنا من اأخفيت �شرك ..

و ب�شببي اأ�شفق  النا�ص عليك .. 
وا�شتاقوا  لب�شمٍة على وجهك

..  اأنا التي اأزورك بحزنك و فرحك .. 
بحبك و فراقك ..

 وبع�شقك وتركك ..
وبكل اأحوالك.. 

�شائرة عر خايا وجهك ..
واأجف و اأنا على �شدرك ..... 

انا دمعُتك 
فرح سمير قطان
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ب��أّن  ن��ذك��ر  أن  ب����دءًا جي��ب 
اختاره  الذي  الزمني  التاريخ 
هؤالء  حياة  لتوثيق  الباحث 
ال��ع��ل��امء، وه���و ل��ل��ف��رتة من 
)94 – 913 هجرية( والذي 
يصادف بالتحديد من )712 

– 1507 ميالدية(.
ما  »إن  امل���ؤل���ف:  وي��ق��ول 
وج��دت��ه م��ن ف��راغ ع��ن سر 
والسيام  األوائ����ل،  ال����رواد 
من  املكفوفني  العلامء  م��ن 
)رمحهم  املسلمني  ال��ع��رب 
العلمية  امل��ؤل��ف��ات  يف  اهلل( 
الذي  هو  واملتنوعة،  الكثرة 
دف��ع��ن��ا إلح���ي���اء ذك��ره��م، 
وترتيب معجم يضم سرهم 

باختصار«.
العلامء  سر  »بينا  ويضيف، 
امل��ج��االت  يف  امل��ك��ف��وف��ني 
كافة، خاصًة من كان عاملًا أو 
أو  مفرسا  أو  شاعرًا  أو  أديبًا 

وضحنا  إذا  مقرئا،  أو  حمدثا 
وما  وشامئلهم،  خصائصهم 
صفات  من  به  يتحّلون  كان 
علامء  من  ونقدهم  وفضائل 
عن  فضاًل  والتعديل،  اجلرح 
بشكل  العلمية  آثارهم  ذكرنا 
خمترص، معتمدين عىل الكثر 
من املصادر التارخيية واألدبية 
تلك  ذك��رت  التي  والفقهية 
ومصنفاهتم،  الشخصيات 
القدماء  امل��ؤرخ��ون  ك��ان  إْذ 
موصوفًا  جيدونه  من  يوّثقون 
به، وقد بلغ عددهم )150( 

شخصية«.
اّن  إىل  امل���ؤل���ف  وي��ل��ف��ت 
»ت��ف��اص��ي��ل س���ر ال��ع��ل��امء 
حمدودة،  تبدو  قد  املكفوفني 
التارخيية  املصادر  يف  والسيام 
عند  الفقهية  أو  األدب��ي��ة  أو 
ال���ع���رب امل��س��ل��م��ني ال��ت��ي 
ال��دراس��ة،  عليها  اعتمدت 

ومراجع  مصادر  عن  فضاًل 
الرغم  ع��ىل  أخ��رى  متنوعة 
من  لقسم  ذك��ر  وج���ود  م��ن 
بطوهنا،  يف  املتناثرة  األس��امء 
للرجوع  دفعنا  ال��ذي  األم��ر 
واملراجع  املصادر  تلك  إىل 
وانجازاهتم  سرهم  ملعرفة 

وتوثيقها«.
العكييل  الدكتور  ويتناول 

لغة  امل���ك���ف���وف  م��ف��ه��وم 
فاملكفوف  واص��ط��الح��ًا، 
واجلمع  الرضير،  تعني  لغة: 
من  ب��ه  ويقصد  مكافيف، 
كف برصه أي ذهب، ورجل 
وقد  أع��م��ى،  أي  مكفوف 
كف، واجلمع مكفوفون، أما 
املؤنث فهي مكفوفة، والذي 
ومنع  عمي  أي  برصه،  ُكّف 

أكاديمي عراقي 
يستكشف عالم 

المكفوفين العرب 
وإسهاماتهم المعرفية

أجهد  ما  نوعه، عرَب  فريدًا من  يكون  قد  كتابًا  األحرار(  )مكتبة  باِب  نستعرُض يف 
الباحث نفسه يف البحث باملصادر وبطون الكتب ليضَع بني ايدينا هذه الدّرة املعرفية، 
فضاًل عن أمهيته يف تسليط الضوء عىل أشخاٍص كانت هلم إسهاماٍت ثقافية ومعرفية 
وعلمية كبرة من العلامء املسلمني عىل الرغم من أهنْم فاقدون للبرص، حديثنا عن 
مشايل  عبد  عيل  للدكتور  املسلمني(،  العرب  من  املكفوفني  العلامء  )معجم  كتاب 

العكييل، األكاديمي الفذ يف كلية الرتبية بجامعة القادسية.

هر
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من أن ينظر.
البصر،  الكفيف:  ويسمى 
وه���و اس���م م��ن أس���امء اهلل 
اللغة،  يف  ويعني  احلسنى، 
ال��ب��رص: وه���ي ال��ع��ني، أو 
البرص:  وقيل  الرؤية،  حاسة 
ه��و ال��ن��ور ال���ذي ت���درك به 
البد  العني  وأن  املبرصات، 
هلا من وسيط من النور يتيح 
هلا أن ترى ما ينفذ إىل القلب، 
)صىل  حممد  الرسول  وقول 
بنا  )اذه��ب  وآل��ه(:  عليه  اهلل 
ال��ب��ص��ر(، وك��ان  ف��الن  إىل 
التفاؤل  هنا  وامل��راد  أعمى، 
لفظ  دون  من  البرص  بلفظ 
كونه  ع��ن  فضاًل  األع��م��ى، 

حاذقًا وله علم دقيق به.
األعمى  فيعني  الرضير:  أما 
الذي أصابه الرضر، والسيام 
الفضل  لقلة  شخصه  يف 
بدنه  يف  أو  أواًل  وال��ع��ل��م 
ثانيًا، يف حني يعرف األكمه: 
ب��أن��ه ال���ذي ي��ول��د أع��م��ى، 
يولد  الذي  العمي  والكمه: 
عينه:  وكمهت  اإلنسان،  به 
األكمه  وقيل:  أعميتها؛  إذا 
الذي يبرص بالنهار وال يبرص 

بالليل.
واص���ط���الح���ًا: ي���رى اب��ن 
باألعمى  املقصود  أن  منظور 
م��ا يف  عينه  )ت���رى  م��ن  ه��و 
الدين  ع��ن  وقلبه  الكتاب 
أعمى(، وعامء اإلنسان تعني 
البرص  فقده  وهو  الضاللة، 
لقول  واحد  آن  يف  والبصرة 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��رس��ول 
بِك  أعوُذ  إين  )اللهم  وآله(: 
ويرى  األعميني(،  ّش  من 
من  املقصود  أن  الزخمرشي 
ذلك هو السيل واحلريق، أو 
ملا يصاب به اإلنسان يف بعض 

األحيان من أمره من احلرة، 
القرار حني  اختاذ  والسيام يف 
الدين  اعتناقه  م��ن  ي���رتدد 
بسبب  احلنيف؛  اإلسالمي 
ال��ض��ع��ف وال���وه���ن ال��ذي 
كثرا  قدياًم  والعرب  يصبه، 
ب�البصر،  الكفيف  ما تسمي 
ترك  عىل  حتريضه  يف  رغبة 
ألنه  أص��اب��ه،  ال��ذي  العجز 
إْذ  فقط؛  حسيًا  نقصًا  يمثل 
قادرون  املكفوفني  أغلب  أّن 
عىل العطاء من خالل العمل 

واإلنتاج.
املكفوفني  لقائمة  وبالنسبِة 
عندهم  وقف  الذين  العلامء 
املؤلف، فتبدأ باملقرئ الشيخ 
ابن أبزونا احلمزي )أمحد بن 
األنباري،  إبراهيم  بن  حممد 
ه��ج��ري��ة(،   364 امل���ت���وّف 
برش  أب���و  ب��ال��ي��امن  وتنتهي 
ثابت  بن  اهلل  هبة  بن  )حممد 
البندنيجي � املتوف سنة 815 

هجرية(.
العلامء  ه��ؤالء  يتوزع  حيث 
ال��ع��امل ب��ني ف��ق��ي��ه وحم���ّدث 
وش��اع��ر وق����ارئ ل��ل��ق��رآن 
وحافٍظ له، ومن األس��ام    ء 
الكتاب  يف  وردت  ال��ت��ي 
بينهم  بعضها  اخرتنا  والتي 
)ابن اخلباز � أمحد بن احلسني 
األرب��يل  ب��ن معايل  أمح��د  ب��ن 
املتوف سنة 1193  املوصيل، 
النحو  يف  ع���امل  ه��ج��ري��ة(، 
والعروض  والفقه  واللغة 
علامء  من  وكان  والفرائض، 
النحو وفرسانه، أديبًا، لطيف 
برع  العبارة،  عذب  ال��روح، 
والفقه  والعروض  اللغة  يف 
أخذ  شعر،  وله  والفرائض 
الدين  جم��د  حفص  أب  ع��ن 
ع��م��ر ب��ن أمح���د ب��ن م��ه��ران 

العراقي، وقد صنف كتبًا يف 
النحو والعروض منها كتابه: 
احلروف؛  خمارج  يف  اجلوهرة 
يف  م��زدوج��ة  قصيدة  وه��ي 
التوحيد،  وكتابه  ال��رج��ز، 
يف  ال��ف��ري��د  النظم  وك��ت��اب 

شيح التقييد.
حممد  درب��اس،  )ابن  ومنهم 
عيسى،  ب��ن  امللك  عبد  ب��ن 
املتوف سنة 1180 هجرية(، 
بن  امللك  بن عبد  وهو حممد 
عيسى بن درباس بن فر بن 
املرصي،  عبدوس  بن  جهم 
الرضير،  العدل،  الشافعي، 
ال��ق��ض��اة صدر  اب��ن ق��ايض 
كامل  العامل  القايض  الدين 
درباس  بن  حامد  أب  الدين 

أب��اه،  سمع  حيث  امل���اراين، 
بن  والقاسم  والبوصربي، 
وأبا  واألرت��اح��ي،  عساكر، 
اجلود املقرئ ومجاعة، وأجاز 

له أبو طاهر السلفي.
وك����ذل����ك )أب������و ال��ب��ق��اء 
العكربي(، وهو حمب الدين 
عبد  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد 
العكربي، ولد  البغدادي  اهلل 
هجرية،   538 سنة  بغداد  يف 
بسبب  صباه  منذ  برصه  كّف 
يف  بعد  فيام  وب��رع  اجل��دري، 
كانْت  إذ  العلوم،  من  الكثر 
له مصنفات عدة، فضاًل عن 
حازب  كام  واألص��ول  الفقه 

السبق يف اللغة العربية، وكان 
من املهتمني يف دراسة اخلالف 
وله  واحلساب،  والفرائض 
اجلال،  هذا  يف  املؤلفات  من 
يف  االستيعاب  كتابه:  منها 
ومقّدمة  احل��س��اب،  معرفة 
من  واملنتخب  احلساب،  يف 
وإع��راب  املحتسب،  كتاب 
وكتاب  ال��ن��ب��وي،  احل��دي��ث 

التبيان يف إعراب القرآن.
ومن أشهر العلامء املكفوفني، 
املعري،  العالء  أبو  الشاعر 
أمحد بن بن عبد اهلل بن سليامن 
التنوخي، إذ كتب  القضاعي 
الباحث  م��ن  ال��ك��ث��ر  ع��ن��ه 
الشعر،  جم���ال  يف  والس��ي��ام 
يف  هجرية،   363 سنة  ول��د 
ثم  دمشق  أع��امل  من  املعرة 
ُكّف برصه، وهو فتى بسبب 
من  ورحل  اجل��دري،  مرض 
متوّجهًا  العلم  لطلب  مدينته 
إىل مدينة بغداد ثم إىل حلب 

ثم إىل أنطاكية.
وامل��ذاه��ب  األدي����ان  درس 
معرفته  عن  فضاًل  والِفرق، 
وكان  واألخ��ب��ار،  بالتاريخ 
ويفّضل  كام  فلسفيًا،  متزهدًا 
وك��ان  اخل��ش��ن،  يلبس  أن 
أن  يقبل  ال  متعففًا  قنوعَا 
أراد  ول��و  أح��د،  م��ن  يأخذ 
لكسب  باملديح  التكسب 

املال والدنيا.
ل��ه ال��ك��ث��ر م��ن امل��ؤل��ف��ات، 
العصفوريني،  أدب  منها 
واس��ت��غ��ف��ر واس��ت��غ��ف��ري، 
وسقط  الصديق،  وإسعاف 
الغفران،  ورس��ال��ة  ال��زن��د، 
وال��ل��زوم��ي��ات وغ��ره��ا، إذ 
بلغت مؤلفاته بحدود )24( 

مؤلفًا.
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  LDPE( الرابع  الرمز   -1  
وحيمل     ( أو    ))PE-LD

الرقم  -4-
Low-(�ال مادة  من  مصنوع 
 density polyethylene
الكثافة  منخفض  ايثلني  )بويل 
أغلفة  صناعة  يف  تستخدم   ،
األطفال،  وألعاب  األطعمة 
بعض  حفظ  يف  ويستخدم 
علب  أو  امل��ن��ظ��ف��ات  أن����واع 
التسوق  وأك��ي��اس  املعجون 
عىل  آمن  يعترب  البالستيكية، 
إلعادة  وقابل  نسبيًا  الصحة 

التدوير.
استخدام  هنالك  توعية:- 
يف   %100 وش��ائ��ع  خ��اط��ئ 

اخلبز  شاء  عند  وهو  جمتمعنا 
والصمون من األفران يوضع 
وهو  البالستك  اك��ي��اس  يف 
جدا  خطر  امر  وهذا  ساخن  
استخدام  عن  حتدثنا  وغالبا   ,
البالستك  بدل  الورق  اكياس 

ولكن دون جدوى وفائدة.
)2(

    )PP( اخل��ام��س  ال��رم��ز   -5  
وحيمل الرقم-5-

م����ص����ن����وع م������ن م������ادة 
ال�)Polypropylene )بويل 
بني  األفضل  يعترب  بروبلني، 
آمن  و  البالستيك  أنواع  مجيع 
اإلنسان  صحة   ع��ىل  تقريبا 
دون ارضار لفرتة طويلة وقابل 

يف  يستخدم  التدوير،  إلعادة 
مثل  املصنوعات  من  العديد 
األدوات  و  الطعام  حافظات 
هبا  املتعلقة  البالستيكية 
كالصحون و املالعق، والكثر 
من أنواع عبوات املرشوبات، 
و علب األدوية والقرطاسية و 
والصاحلة  العذبة  املياه  أنابيب 
ل���ل���رشب، وال��ت��ج��ه��ي��زات 
أنواع  بعض  وحتى  املختربية 
يعترب  السيارات،  غيار  قطع 
ضد  تقريبا  منيعَا  بالستيك 
التي  ال��ك��ي��اموي��ات  م��ن  كثر 
و  احلامضة  املواد  عىل  حتتوي 
املذيبة  و  احلارقة  أو  املؤكسدة 

وال يتفاعل معها.
ال��ن��وع  ان  ن��ج��د  ت��وع��ي��ة:-  
امن  كونه  م��ن  بالرغم  ه��ذا 

قليال  يستخدم  انه  اال  تقريبا 
لعدة  اع��اله  املصنوعات  يف 
اس���ب���اب ك���ون���ه ي��م��ث��ل ذو 
انواع  من  اعىل  تارية  تكلفة 
 )1,2,3,4( اع��اله  البالستك 
وعليه سيتم استخدام االنواع 
السيئة لغياب الرقابة عىل هذه 

املصنوعات 
  )PS( ال��س��ادس  6-ال��رم��ز 

حيمل الرقم -6-
م���ص���ن���وع م����ن م������ادة ال���� 
 P o l y s t y r e n e (
)البوليسرتين ، يعترب خطر عىل 
الصحة ، ضار جدا، يستخدم 
بشكل شبه  يومي ، إنه الفلني، 
ق��ه��وة و ش���اي من  أك����واب 
الفلني ، و علب السندويشات 
الرسيعة  والوجبات  الربغر  و 
التي  الفلني  صحون  وحتى 
اللحوم عند  فيها اجلزار  يضع 
علب  ان��واع  بعض  و  البيع، 
CD-( علب  و  ال��زب��ادي، 
مع  رسيعًا  يتفاعل   ،)DVD

احلرارة.
باستخدام  أنصح  توعية:- 

ج2والسرطانالبالستك 
عادل عباس الربيعي- كربالء املقدسة
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والصحون  ال��ش��اي  اك���واب 
الزجاجية يف مجيع استخداماتنا 

اليومية .
  )OTHER 7-الرمز السابع

او  O (  حيمل الرقم -7-
ق��د ي��ك��ون م��ص��ن��وع م��ن ال��� 
  Acrylic Nylon  (
  P o l y c a r b o n a t e
هذا   )   Polylactic acid

النوع من البالستيك 
تصنيف  أي  حت��ت  ي��ق��ع  ال 
قد  ألنه  السابقة  األن��واع   من 
مركب  أو  منها  مزيج  يكون 
عنها  خم��ت��ل��ف  ب��الس��ت��ي��ك 
من  العديد    OTHER((
الرشكات العاملية تتجنب هذا 
وال  البالستيك،  من  النوع 
ي��زال ه��ذا ال��ن��وع حم��ط جدل 
لذا  العلمية.  األوس���اط  بني 
استخدامه  م��ن  احل��ذر  جي��ب 
خالية  أهنا  عليها  ذكر  إذا  إال 

BPA وتكتب عىل  مادة   من 
كالت���ايل  األطفال  رضاعات 
  BPA-free bottles((

وتكون شفافة.
نصيحة من ذهب :- 

ألتمس منكم أخويت وأخوايت 
خصوصا  البيوت  س��ي��دات 

بالنصائح التالية –
ع�����دم اس���ت���خ���دام   -1
عبوات املاء )20 لرت- الزرقاء 
فهذا  م��رات  لعدة   ) الكبرة 
الترصف خطر جدا عىل صحة 

العائلة ومرسطن 
بيع  حم����الت  ع���ىل  وجي����ب 
امل����اء امل��ع��ب��أة ب��ع��دم اع���ادة 
م��رات  ع��دة  ال��ع��ب��وات  ملئ 
عبوات  شاء  وجيب  وبيعها, 
مرة  ك��ل  يف  الصنع  ج��دي��دة 
قليال  ماديا  مكلفة  تكون  قد 
بثمن  تقدر  ال  الصحة  ان  ,اال 
واجلميع يعلم أن الرسطان هو 

املوت  او  طائلة  اموال  انفاق 
احصائيات  ,وهنالك  غالبا, 
عراقي  أل��ف   50 م��ن   أكثر 
 500 و  بالرسطان  مصابني 
بالرسطان  متأثر  عراقي  الف 
انترشت  التي  امللوثات  نتيجة 

بالعراق .
 الرسطان

)3( أموال طائلة 
املوت 

2- ع��دم خ��زن االغ��ذي��ة يف 
الثالجة  يف  بالستيكية  أواين 
االواين  اس��ت��خ��دام  وجي���ب 
وكذلك   , واملعدنية  الزجاجية 
جي���ب خ���زن امل���ي���اه وشهب���ا 

بأدوات زجاجية حرصا.
ال���ل���ح���وم  أغ����ل����ب   -3
وال��ب��ق��ول��ي��ات امل���وج���ودة يف 
االسواق تكون حمفوظة بأواين 
مصنوعة من البالستك )غالبا 
كونه  الثمن  رخيص  يكون 

عىل  خطر  وب��ال��ت��ايل  ت���اري 
استخدام  يتم  ال  أذا  الصحة 
انواع أمنة تقريبا عىل الصحة( 
او الفلني وهو خطر ومرسطن 
ويستخدم تاريا ايضا لرخص 
ثمنه وجيب تبديل هذه االواين 
زجاجية  بأخرى  الرشاء  حال 

وخزهنا.
امل��ن��اس��ب��ات  يف  غ��ال��ب��ا   -4
وجبات  توزيع  يتم  املختلفة 
من  مصنوعة  ب��أواٍن  االغذية 
جيب   , والبالستيك  الفلني 
الطريقة  ه��ذه  من  التخلص 
واستخدام  املرسطنة  اخلطرة 
معدنية  او  زج��اج��ي��ة  اواين 

حفاظا عىل الصحة .
مالحظة:- )جيب التقليل من 
البالستيكية  امل��واد  استخدام 
والتخلص منها قدر املستطاع 
االدوات  واس����ت����خ����دام 
الزجاجية كوهنا  آمنة  %100(
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ماله  بمثابة  االن��س��ان  عمر  ان 
تناقص  يف  العمر  وهذا  االعظم 
امل��رء  ي��ول��د  ان  فمنذ  مستمر 
وخي��رج من رح��م أم��ه ب��دأ ذلك 
التناقص.. اذن ال بد ان خيصص 
العلم  وط��ل��ب  للعمل  وق��ت��ه 
وع��ي��ادة امل��ري��ض واحل��ض��ور يف 
غره  مشاركٍة  او  جنازة  تشييع 
أحزانه  يف  ومواساتِه  أفراحه  يف 
املؤمنني  حوائج  لقضاء  والسعي 
– ومساعدة اآلخرين ومتر باملرء 
احيانًا – اوقات فعلية ان يستغلها 
اىل  يصل  حتى  مثمرًا  استغالاًل 
املرضة  ودفع  املنفعة  استجالب 
الفراغ  مصيدة  يف  يقع  ال  ولكي 
الذي يوّرث مضارًا كثرة ويوّلد 
ونفسية  بدنية  متعّددة  مشكالت 
وقد يشتغل االنسان احيانًا بأمور 

قد  فمثاًل  ورائها  من  جدوى  ال 
عىل  التجّسس  اىل  الفراغ  يقوده 
مساوئهم  عن  والبحث  الناس 
اىل  االل��ت��ف��ات  دون  ومعايبهم 
اىل  او  وإصالحها  نفسه  عيوب 
إحداث فتنة بني الناس وحصول 
لكن   .. بينهم  والعداوة  اخلالف 
صاحبه  عىل  العقل  يفرضه  ما 
الفراغ  وقت  من  االستفادة  هو 
يف امور نافعة مثل مطالعة الكتب 
امُلسلّية  االلعاب  او  السباحة  او 
تنّمي  التي  الفكرية  واملسائل 
عن  ورد  وق��د  العامة..  الثقافة 
عليه  اهلل  صىل   ( األق��دس  النبي 
ان  للعاقل  ينبغي  ال   (  ) وآل��ه 
يكون شاخصًا اال يف ثالث مرمة 
ملعاش او خطوة ملعاد   او  لذة يف 

غر حمرم ( .

بقلم / سجى الرماحي
الغيبية  ال��ع��ن��اي��ة  ت��ق��ت��رص  مل 
واخل��ص��وص��ي��ات غ��ر ال��ع��ادي��ة 
السالم  عليها   ( املرضية  للزهراء 
ليشمل  أمتد  بل  نورها  أمر  يف   )
أن  ت��ري��د  ال��ت��ي  امل��ادي��ة  النطفة 
املميزة  النطفة  فهي  منها،  تتكون 
فقد روي عن  النطف،  باقي  عن 
أنه   ) وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
قال :)ملا عرج ب إىل السامء أخذ 
 ) السالم  )عليه  جربائيل  بيدي 
فأدخلني اجلنة فناولني من رطبها 
يف  نطفة  ذل��ك  فتحّول  فأكلته 
األرض  إىل  هبطت  فلام  صلبي، 
بفاطمة  فحملت  خدجية  واقعت 
حوراء  ففاطمة  السالم،  عليها 
رائحة  إىل  اشتقت  فكلام  إنسية، 
 ) فاطمة   ابنتي  شممت  اجلنة 
  .461: :ال���ص���دوق  األم�����ايل 
فاطمة  خيلق  أن  اهلل  أراد  فعندما 

عامل  يف  السالم  عليها  ال��زه��راء 
نطفتها  يف  بميزة  خّصها  الدنيا، 
لتكون متناسبة مع مقام نورانيتها 
ألطهر  وعاء  ولتكون  جهة،  من 
من  األط��ه��ار  األئمة  أي  اخللق 
من  سيخلقون  ال��ذي��ن  ذريتها 
إلتفاتة قرآنية  جهة أخرى.  وهنا 
مهمة جدا وهو أن القرآن الكريم 
اهلل  صىل   ( املصطفى  يذكر  حني 
امللكية  بجنبته  يبدأ   ) وآله  عليه 
يف  كام  امللكوتية  بجنبته  يثني  ثم 
ْثُلُكْم  اَم َأَنا َبرَشٌ مِّ قوله تعاىل  )ُقْل إِنَّ
 ،  110/ الكهف   ) إيَِلَّ ُي��وَح��ٰى 
إيل  و)يوحى  (ملكي  ف�)مثلكم  
عليها   ( الزهراء  أما  ملكويت،   )
إنسية  ( ( فهي )حوراء  السالم  

الساموية  امللكوتية  بجنبتها  فبدأ 
بجنبتها  ثنى  (ثم  )حوراء   بقوله 
بقوله  الدنيا  بعامل  املرتبطة  امللكية 
)إنسية ( والسب أن فاطمة عليها 

األص��الب  يف  تنتقل  مل  ال��س��الم 
امللكوت،  تفاحة  فهي  واألرحام 
وهذه ليست أفضلية عىل رسول 
واآلخرين  األولني  سيد  فهو  اهلل 
للسيدة  خ��ص��وص��ي��ة  ول��ك��ن��ه��ا 
السالم   عليها   ( الزهراء  فاطمة 
أعطيت  خصوصية  أهن��ا  أي   )
جنبيه  بني  التي  وروحه  لبضعته 
التي  البارزة  اخلصوصية  يف  كام 
احلسني  اإلم��ام  لولدها  أعطيت 
)عليه السالم ( وهي أن اهلل جعل 
الشفاء يف تربته كام يف قول اإلمام 
اهلل  إن   ) السالم  عليه   ( الصادق 
السالم  )عليه  احلسني  ع��ّوض 
اإلم��ام��ة  جعل  أن  قتله  م��ن    )
 ) تربته   يف  والشفاء  ذريته،  من 
ال��وس��ائ��ل :احل���ر ال��ع��ام��يل :14 
/423 ،ومل يكن ذلك ألبيه وهو 
عيل بن أب طالب ) عليه السالم 
خصوصية  أهن��ا  ذل��ك  ومعنى   )
 ) السالم  )عليه  احلسني  لإلمام 

وليست أفضلية عىل أبيه. 

االستغالل 
االمثل 
للوقت

فاطمة ... حوراء إنسية
خالد غانم الطائي
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حيتاج من يلّبي نداء اجلهاد ويسارع يف االلتحاق 
الشجاعة  إىل  العدو،  ومالقاة  الصفوف  لرّص 
وإن  العقيدة،  ورس��وخ  العزيمة،  وق��وة  الفائقة 
زخم  تديم  املجاهدون،  يمتلكها  التي  الشجاعة 
القتال،  يف  والصرب  الثبات  عىل  وحتافظ  املعركة، 
اهلمم،  وتزيد  الثغور،  وتسّد  الصفوف،  وترّص 
ويف  هلل  كله  وه��ذا  اهل��دف،  حتقيق  يف  والسعي 
صور  التاريخ  لنا  سّطر  ولقد  وطاعته،  اهلل  سبيل 
البطوالت الفردية التي حّول أبطاهلا أرض املعركة 
إىل كتاب عنفوان وشمم، ورجولة وإباء، وشف 
ونبل، وكم من بطل شجاع قلب موازين املعركة، 
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة، وخر ما يذكر 
موقف رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يوم حنني 
من  رجال  وتسعة  وبسالته،  وشجاعته  وصموده 
إىل نرص ساحق،  اهلزيمة  قلب  بني هاشم، كيف 
وكيف يفتح أمر املؤمنني )عليه السالم( حصون 
خيرب ويزلزل باليهود، وكيف ثبت اإلمام احلسني 
)عليه السالم( وأصحابه يوم كربالء، أمام ذلك 
أمام  الفضل  أب  شجاعة  وم��ا  الكثر،  اجلمع 
لإلنسانية مجعاء.  فريد  أنموذج  إال  البغي  حشود 
وتشتيت  الصفوف  متزيق  إىل  فيؤدي  اجلبن  وأما 
بكل  التضحية  وبالتايل  اجلانب،  وضعف  اهلمم، 
القيم واملبادئ، وخسارة الصفقة وفقدان األحبة، 
قال أمر املؤمنني )عليه السالم( يف بعض خطبه 
:) يقول الرجل:جاهدت، ومل جياهد، إنام اجلهاد 
أقواما  ويقاتل  العدو،  وجماهدة  املحارم  اجتناب 
فيحسنون القتال وال يريدون إال الذكر واألجر، 
فيحمي  الشجاعة  من  بطبعه  ليقاتل  الرجل  وإن 
من  بطبيعته  وجيبن  يعرف،  ال  ومن  يعرف  من 
القتل  وإن��ام  العدو،  إىل  وأم��ه  أب��اه  فيسلم  اجلبن 
حتف من احلتوف ، وكل امرئ عىل ما قاتل عليه، 

وإن الكلب ليقاتل دون أهله ( .

الشجاعة تالزم الجهاد
الشيخ طه العبيدي
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)حبوب  يف  يتمثل  ثوريا  اكتشافا  العلامء  حقق 
ب�)حياة أبدية(، حيث  مضادة للشيخوخة( للتمتع 
دون  لإلنسان  النووي  احلمض  حتديث  بإمكاهنا 
يساعد  أن  ويمكن  بالصحة.  رضر  أي  تسبب  أن 
التالف  النووي  احلمض  تديد  عىل  ال��دواء  هذا 
من  املريخ  سطح  عىل  الفضاء  رواد  محاية  وحتى 
الباحثني  من  فريق  وط��ور  الشميس.  اإلش��ع��اع 
اكتشافهم طريقة إرسال اإلشارات يف  الدواء بعد 
الشيخوخة. ومن خالل  النووي وخاليا  احلمض 
أن  البحث  فريق  وجد  الفئران،  عىل  التجارب 
الرضر  إصالح  عىل  يعمل  اكتشفوه  الذي  الدواء 
يف احلمض النووي الناجم عن التعرض لإلشعاع 
الربوفيسور،  وقال  مباش.  بشكل  الشيخوخة  أو 
البرشية  التجارب  بدء  املقرر  من  سنكلر:  ديفيد 
األدوية  أن  إىل  مشرا  أشهر،   6 يف غضون  للدواء 
الفئران.  عىل  فاعليتها  أثبتت  للشيخوخة  املضادة 
املضادة  للحبوب  يمكن  النظرية  الناحية  من 
باحلمض  الالحق  الرضر  آثار  ختفيف  للشيخوخة 
إطالة  يضمن  ما  إليه،  الشباب  وإع��ادة  النووي، 
السلبية  اآلثار  من  ومحايتهم  الفضاء،  رواد  حياة 

لإلشعاعات أثناء رحالهتم.

توصلوا علامء معهد وورسيسرت بوىل تيكنيك ، إىل ابتكار ثوري بإجيادهم حال ملشكلة إعادة تكوين شبكات األوعية الدموية 
الصغرة املتفرعة يف األنسجة البرشية بتحويل أوراق السبانخ النباتية إىل أنسجة قلب نشطة، حيث أثبتت النباتات أهنا الطريقة 
املثالية هلذه العملية، ألن األوردة الدقيقة املوجودة فيها قد تكون قادرة عىل إيصال الدم، عرب نظام األوعية الدموية يف األنسجة 
الكيميائية يف مجيع أنحاء اجلسم بطرق خمتلفة، إال أن شبكات  املواد  تنقل  النباتات واحليوانات  الرغم من أن  اجلديدة. وعىل 
القلبية،  النوبات  مفيدة، لعالج ضحايا  التقنيات  تكون هذه  أن  الباحثون يف  ويأمل  متاما.  متشاهبة  الناقلة  الدموية  الشعرات 

وذلك من خالل إنشاء طبقات صحية جديدة من عضلة القلب.

العلماء يكتشفون حبوبا

العلماء 
ينجحون في 
تحويل ورق 
السبانخ إلى 
أنسجة قلبية 

نشطة...!
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طور فريق من الباحثني يف جامعة بريستول طريقة إلنتاج كميات غر حمدودة 
فيعتمد  الباحثون  طوره  الذي  اجلديد  األسلوب  عىل  معمليا  بإنتاجه  الدم  من 
ال  أعدادا  لتنتج  وزرعها  الدم  إنتاج  عن  املسؤولة  اجلذعية  اخللية  حمارصة  عىل 
)غر  اخلاليا  هذه  جعل  إنه  العلامء  يقول  ما  وهو  اجلذعية،  اخلاليا  من  هنائية 
اجلذعية،  اخلاليا  من  اهلائل  الكم  هذا  عىل  احلصول  وبمجرد  للموت(.  قابلة 
تبدأ عملية حتفيزها لتتحول إىل خاليا دم محراء. وقالت جان فراين، املشاركة 
يف املرشوع البحثي اجلديد يف اجلامعة: نستطيع اآلن شح طريقة أثبتت جدوى 
ُترى  الطبية.  لألغراض  الصاحلة  احلمراء  الدم  لكرات  مستدام  إلنتاج  كبرة 
تارب للتأكد من سالمة الدم الصناعي وسيصبح جاهزا لإلنسان خالل أعوام 
قليلة فقط! ومن املتوقع أن يكون الدم الصناعي أعىل تكلفة من الدم الطبيعي، 
لذا من املمكن أن يقترص استخدامه عىل حاالت من ذوي فصائل الدم النادرة.

توصل الباحثون الربيطانيون إىل استنتاج طبي حول الشوكوال الساخنة بعد اختبار بعض املواد الغذائية التي حتتوي عىل كميات كبرة من امللح، واتضح 
امللح يف  نسبة  أن  التحليل عىل  نتائج  دلت  الغذائية، حيث  املواد  نوعا من  بتحليل 28  العلامء  وقام  البحر.  امللح كامء  كبرة من  نسبة  ، حتتوي عىل  أهنا 
معظمها تفوق ما هو مسموح به، وكانت نسبته منخفضة قليال يف اخلبز فقط. أما بقية األغذية فام زالت نسبة امللح فيها عالية، حيث زادت يف بعض أنواع 
الشوكوالتة الساخنة بمقدار 16 ضعف ما هو مسموح به. والحظ اخلرباء أن جرعة من الشوكوالته الساخنة، تؤثر عىل صحة اإلنسان أسوأ مما يؤثر عليه 
كيس من رقائق البطاطس. فيام أثبت العلامء أن كميات كبرة من امللح تلحق رضرا بجسم اإلنسان، ألهنا حتتفظ بالسائل، وتؤثر سلبا عىل عمل املفاصل.

اكتشاف علمي جديد قد يجعل الحصول على )دم صناعي( ممكنا ..!

مفاجأة غير سارة لعشاق الشوكوال الساخنة...!

اكتشاف سر قوة الحواس لدى المكفوفين..!
اكتشف جمموعة من األكاديميني يف مستوصف العني واألذن يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
البرصية،  املعلومات  إىل  تفتقر  مكفوفني  يولدون  الذين  أدمغة  أن  جديد  بحث  يف  ما بأمريكا 

جيعلها جتري اتصاالت جديدة لتحسني القدرات اإلدراكية 
كالسمع  األخرى  احلواس  ولتعزيز  واللغة  الذاكرة  مثل 
اهليكلية  التغريات  مــرة  ألول  البحث  ويصف  والشم. 
مؤلفة  وقالت  بالعمى،  املرتبطة  والترشحيية  والوظيفية 
أن  النتائج  تظهر   : ــاور  ب كورينا  الدكتورة  الــدراســة 
التي  الدماغ  يف  والوظيفية  اهليكلية  الدماغية  التغريات 
حتدث نتيجة فقدان البرص يف وقت مبكر، قد تصبح أكثر 
انتشارا مع الوقت، وأضافت الحظنا تغيريات كبرية ليس 
فقط يف القرشة القذالية، حيث تتم معاجلة الرؤية، ولكن 

والوظائف  اللغة  ومعاجلة  بالذاكرة  اخلاصة  املناطق  يف  أيضا 
بالرنني  الدماغ  تصوير  تقنيات  العلامء  واستخدم  اإلدراكية.  احلسية 

أصيبوا  أو  مكفوفني  ولدوا  ممن  شخصا   12 أدمغة  لفحص  املغناطييس 
بالعمى قبل بلوغ سن 3 سنوات، وقارن فريق البحث هذه الصور بصور لـ 16 

شخصا من الفئة العمرية ذاهتا من غري املصابني بالعمى. وأظهر املسح االختالفات اهليكلية والوظيفية، 
منها وجود اتصاالت معززة يف أدمغة املكفوفني مل تكن موجودة لدى نظرائهم املبرصين. 
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الصحن الحسيني 
الشريف من الداخل.. 
ستينيات القرن الماضي

شاب عراقي يتحّدى اإلعاقة عبر 
مساعدة العوائل الفقيرة

طرق بسيطة لزراعة الشتالت النباتية

يف  سكر  قلعة  مدينة  شباب  ألحد  اجلسدية  اإلعاقة  متنْع  مْل 
حيث  وكاماًل،  حقيقيًا  إنسانًا  يكون  إْن  من  قار،  ذي  حمافظة 
ال�  يقارُب  ما  خيدَم  أن  أجل  من  وق��وْة  بصرب  إعاقتُه  حتّدى 
إبراهيم  )حسني  الشاب  آث��َر  حيث  فقرة،  عائلة   )300(
زياد( عىل نفسِه واختَذ طريقتُه اخلاصة ومنهجُه يف احلياة، عرب 

مساعدِة الفقراء ومدِّ يد العوِن هلم.
باهبم  يطرَق  أْن  الفقرة  العوائل  هذه  اعتادت  عّدة  فلسننَي 
)حسني( بابًا بابًا من أجل أن يوّزع عليهْم املساعدات العينية 
واملادية وهو يّتنقل بينهم عىل كرسيِه املتحّرك، وعرب ما جيمعُه 
كل يوم مخيس من مساعداٍت مالية وتربعات أخرى ليتْم شاء 
احتياجات الفقراء وتوزيعها عليهم يف اليوم التايل )اجلمعة(.

الطريف يف قّصة هذا الشاب املكافح أّنه ال يمل أو يكل، وقد 
املتحّرك(،  الكريس  )مؤسسة  أسامها  خرية  مؤسسة  أّسس 
من أجْل أن يوّسع من إسهاماته وعدد العوائل الفقرة التي 

يعّدها عونُه ومتعته يف احلياة.

)1(
مرت،  نصف  وعرض  مرت  نصف  بعمق  املناسبة  احلفر  تهيز 
الري حتى  السامد ثم  ويضاف يف كل حفرة كمية مناسبة من 

هتبط الرتبة.
)2(

تغرس الشتالت داخل احلفر، عىل املسافات املحددة للزراعة، 
والتي تفضل خالل شهر نيسان.

)3(
جيب الضغط جيدا عىل الرتبة بعد الزراعة ملنع تواجد فراغات 

هوائية.
)4(

جيب وضع دعامات للشتالت ذات السيقان الضعيفة وذلك 
قبل الزراعة ثم يربط برباط عىل ساق النبات ويوايل بالري بعد 

الزراعة.
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مطلوب دم..

من ثماِر اللغة

م����وق����ٌف 

وموعظة

التقريظ: مدح الرجل حيًا.
التأبني: مدح الرجل امليت.

اجُلهد: الطاقة.
اجَلهد: املشقة.

الِسلم: الصلح.
الَسَلم: االستسالم.

الغوغاء: صغار اجلراد.
اهلمج: صغار البعوض.

مأفون: أي كأنه مستخرج العقل فال رأي له.
مأبون: أي معيب بخلة سوء.

الثار  ازدادْت بصورة مزرية عبارة )مطلوب دم( التي يكتبها أصحاب 

أحد  قرب  شاهد  عىل  تكتب  أن  أخــرياً  ووصلت  واملنازل،  املحال  عىل 

املتوفني، وال ندري ما املغزى من ذلك، وملاذا انترشت مثل هذه الظاهرة 

وما هو موقف القانون والرشع منها؟

ذهَب أحد األشخاص إىل خياط ليخيَط له ثوبًا؛ فلام استلم الثوب وجد 
بعض  الثوب  يف  وجدت  لقد  له:  وقال  إليه  فعاده  العيوب  بعض  فيه 
العيوب، فسكت اخلياط برهة ثم بكى، فقال الرجل للخياط: ما أردت 

أن أخذلك وسوف آخذ الثوب بعيوبه.
فقال اخلياط  واهلل ما هلذا بكيت، وإنام أبكي ألين اجتهدت يف خياطته 
وظهرت فيه كل هذه العيوب واجتهدت يف عبادة ريب سبحانه فيا وييل 

كم فيها من العيوب!!

* سأَل املمكن املستحيل: أين تقيْم؟ فأجابه يف أحالم العاجز!.
* إن بيتا خيلو من كتاب هو بيت بال روح!.

* ليس القوي من يكسب احلرب دائام وإنام الضعيف من خيرس السالم دائاًم.
* األلقاب ليست سوى وسام للحمقى والرجال العظام ليسوا بحاجة لغري اسمهم.

* إذا اختفى العدل من األرض مل يعد لوجود اإلنسان قيمة.
* ليست السعادة يف أن تعمل دائام ما تريد بل يف أن تريد ما تعمله.

* احلياء مجال يف املرأة وفضيلة يف الرجل.
* االبتسامة كلمة طيبة بغري حروف.

من ِحكِم الحياة..
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واحة االحرار



لرفد الساحة الثقافية بمنتج ادب ملتزم باحلقوق التي ارساها اإلمام السجاد )عليه السالم(، ولتفعيل 
وتشجيع الكتابة القصصية عند االدباء الشباب والراسخني يف كتابة القصة القصرة عن اإلمام عيل بن 
احلسني )عليهام السالم( ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية العاملي الرابع تعلن اللجنة التحضرّية 

ملهرجان تراتيل سجادية عن إقامة اول مسابقة للقصة القصرة عىل مستوى األدب العرب.
علام أن جوائَز مالية كبرة بانتظار الفائزين الثالثة االوائل يف املسابقة، مع شهادات تقديرية ألفضل عرش 
قصص مستوفية للرشوط العامة التي حّددهتا جلنة الفحص والتقييم، التي تضمُّ خرباء واسامء عراقية 

المعة يف سامء االدب العرب.
الضوابط العامة للمشاركة هي:

1- ان ال تقّل املشاركة القصصية عن )500( وال تزيد عىل )1500( كلمة، وُترسل عىل االيميل 
التايل:

)                                                                   ( او عرب صفحة الفيس بوك: )مسابقة القصة القصرة 
ملهرجان تراتيل سجادية(.

2- ان تكون باللغة العربية الفصحى.
3- ان تستلهم القصة حقا من رسالة احلقوق ال�)50(  التي ارساها االمام عيل السجاد )عليه 

السالم( وفق رؤية فنية معارصة. 
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- ان تكون املشاركة بقصة قصرة واحدة.
6- حيّق للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما تده مناسبا إلصدار جمموعة قصصية للقصص 

الفائزة واملمّيزة خالل مطبوعات املهرجان.
عن  وُيعلن   2017/8/15 يوم  يف  املشاركة  القصص  الستالم  موعد  اخر  يكون   -7
نسخته  العاملي يف  تراتيل سجادية  فعاليات مهرجان  النتائج يف حفل خاّص هبا ضمن 

الرابعة.
8- تتوىّل فحص النصوص املشاركة جلنة مؤلفة من نخبة من اساتذة وخرباء يف الرسد 

القصيص.
9- حتّدد اجلائزة االوىل والثانية والثالثة، وعرش جوائز تقديرية..

لمهرجان تراتيل سجاديةالعالمي الرابع

مسابقة
القصة القصيرة

Alsegad1439@yahoo.com


