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 قال االمام العسكري
00000000
a

38 ( متهي��د للدعوة وإظهار أنه من أهل بيت النبوة لتقوى رغبتهام يف 
االس��تامع إلي��ه والوثوق عليه ما كان لنا ما صح لن��ا معرش األنبياء أن 
نرشك باهلل من شئ أي شئ كان ذلك أي التوحيد من فضل اهلل علينا 
بالوحي وعىل الناس وعىل س��ائر الناس ببعثنا إلرش��ادهم وتنبيههم 
علي��ه ولكن أكث��ر الناس املبع��وث إليهم ال يش��كرون ه��ذا الفضل 
والنعم��ة فيعرضون عن��ه وال ينتهون . ) 39 ( يا صاحبي الس��جن ء 
أرب��اب متفرقون ش��تى متعددة متس��اوية األقدام خ��ر أم اهلل الوحد 
املتوح��د باأللوهي��ة القهار الغالب ال��ذي ال يعادله ش��ئ وال يقاومه 
غ��ره . ) 40 ( ما تعب��دون من دونه خطاب هلام ومل��ن عىل دينهام من 
أهل مرص إال أسامء سميتموها آهلة من غر حجة تدل عىل استحقاقها 
اإلهلية إنام احلكم يف أمر العبادة إال هلل ألنه املستحق هلا بالذات أمر أال 
تعب��دوا إال إياه ذلك الدين القيم احلق ولك��ن أكثر الناس ال يعلمون 
فيخبطون يف جهاالهتم . ) 41 ( القمي قال له يوس��ف عليه الس��الم 
خترج من السجن وتصر عىل رشاب امللك وترتفع منزلتك عنده وأما 

االخر يعني اخلباز فيصلب فتأكل الطر من رأسه 
فقال يوسف عليه السالم قىض االمر الذي فيه تستفتيان وهوما يؤول 

إليه أمركام يعني قطع وفرغ منه صدقتام أو كذبتام .

َك  ِ ُقوَب َما َكاَن َلَنا َأن نُّرشرْ َحَق َوَيعرْ َة آَبآئِي إِبرَْراِهيَم َوإِسرْ ُت ِملَّ َبعرْ َواتَّ
َثَر  َنا َوَع��ىلَ النَّاِس َوَلِكنَّ َأكرْ ِ َعَليرْ ِل اهللهّ ٍء َذلَِك ِمن َفضرْ ِ ِمن َشرْ بِ��اهللهّ
َباٌب  ِن َأَأررْ جرْ ُروَن }يوس��ف/38{ َيا َصاِحَبِي السِّ ��كُ النَّاِس اَل َيشرْ
ُبُدوَن  اُر }يوس��ف/39{ َما َتعرْ َقهَّ َواِحُد الرْ ُ الرْ ٌ َأِم اهللهّ ُقوَن َخ��ررْ َتَفرِّ مُّ
ا ِمن  ُ ِبَ ��ا َأنَزَل اهللهّ ُتُموَها َأنُتمرْ َوآَبآُؤُكم مَّ يرْ ء َس��مَّ ��امَ ِمن ُدونِِه إاِلَّ َأسرْ
َقيُِّم  يُن الرْ اُه َذلَِك الدِّ ُبُدوارْ إاِلَّ إِيَّ ِ َأَمَر َأالَّ َتعرْ ُم إاِلَّ هلِلهّ كرْ ُ َطاٍن إِِن احلرْ ُس��لرْ
ِن  جرْ َلُموَن }يوسف/40{ َيا َصاِحَبِي السِّ َثَر النَّاِس اَل َيعرْ َوَلِكنَّ َأكرْ
 ُ ررْ ُكُل الطَّ َل��بُ َفَتأرْ ا اآلَخُر َفُيصرْ ا َوَأمَّ ��رً ُه َخرْ ي َربَّ ��قِ ا َأَحُدُكاَم َفَيسرْ َأمَّ
تَِياِن }يوسف/41{ َوَقاَل  فرْ ��تَ ُر الَِّذي ِفيِه َتسرْ أرِْس��ِه ُقِضَ اأَلمرْ ِمن رَّ
َر  َطاُن ِذكرْ ��يرْ يِن ِعنَد َربَِّك َفَأنَس��اُه الشَّ ُكررْ ُهاَم اذرْ نرْ ُه َناٍج مِّ ِذي َظنَّ َأنَّ لِلَّ
َِلُك  َع ِس��ننَِي }يوس��ف/42{ َوَق��اَل املرْ ِن بِضرْ ��جرْ ِه َفَلبَِث يِف السِّ َربِّ
ُكُلُهنَّ َسبرٌْع ِعَجاٌف َوَسبرَْع ُسنُباَلٍت  َع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيأرْ إيِنِّ َأَرى َس��برْ
َيا  ؤرْ َياَي إِن ُكنُتمرْ لِلرُّ ُتويِن يِف ُرؤرْ أَُل َأفرْ ا املرْ َ ٍ َوُأَخَر َيابَِس��اٍت َيا َأيُّ ُخضرْ

وَن }يوسف/43{  رُبُ َتعرْ

�سورة يو�سف 

التف�سري

متفرقون : متوزعون مشتتون
سلطان: حجة وبرهان

القيم: الشامل لكل جماالت احلياة
فلبث: فمكث

بضع سنني: عدة سنني والبضع من الثالث اىل التسع سنني
عجاف: مهازيل يف غاية الضعف

شهادة العطاء
التفت

عندما يؤمن االنس��ان بمب��دا معني وحياول ان حيقق 
هذا املبدا الس��يام اذا كانت فائدت��ه للمجتمع فاياك 
ان تنتظ��ر الش��كر والعرفان ممن اس��ديت له خدمة 
او انج��زت انج��ازا معينا يفيد املجتم��ع ودائام فكر 
ب��ان العطاء االهل��ي افضل من العط��اء البرشي ولو 
خ��روك بينه��ام اي ب��ني العط��اء الب��رشي والعطاء 

االهلي فامذا ستختار؟ 
املطالبة برد اجلميل يضيع مجيلك ، والس��كوت عن 
ذل��ك فان��ه قد ينع��م اهلل عز وجل علي��ك بعطايا ال 

تعلم با وقد يدفع عنك بالء ال تعلم به .

4

ه��ذا الثم��ن الذي دفعت��ه حمافظة الرم��ادي نتيجة ع��دم توحد 
الكلم��ة، فف��ي الوقت ال��ذي نفرح ب��ه باالنتص��ارات الباهرة 
للقوات االمنية يف تدمر داع��ش يف الرمادي فانه يؤملنا ما الت 
الي��ه الرمادي بعد ط��رد داعش وهذا كل��ف ويكلف كثرا من 
حي��ث النف��س واملال، ولو ان م��ن بيده االمر التف��ت اىل تاكيد 
املرجعي��ة عىل وح��دة اخلطاب ال��ذي يؤدي اىل وح��دة العمل 
وه��ذا يؤدي اىل وحدة ش��عب ووح��دة وط��ن وال يدفع ثمن 

التفرقة والطائفية اال الشعب العراقي قبل غره ، كم ستحتاج الرمادي الزالة الرماد حتى تعود اىل سابق 
عهده��ا؟ ملاذا ندفع ثمن الخطاء نوه��ت عنها املرجعية بل ونوهت عن نتائجها ، فخطاب املرجعية لكل 

العراقيني وال ختص رشحية دون غرها .
اثبتت القوات االمنية واحلش��د الش��عبي باهنام قادران عىل حترير البلد من دنس داعش دون تدخل قوات 

خارجية فيجب املحافظة عىل زخم االنتصارات وتعزيزها والتوجه لتحرير املوصل ووحدة الكلمة .

قال اإلمام علي

عنَد المسيِر إلى الشاْم

a

َضاِل. ُقوِد ااِلنرَْعام، َواَل ُمَكاَفَا ااِلفرْ َ َمفرْ ُد هللِ َغررْ مرْ َ ٌم َوَخَفَق )3(، واحلرْ اَم اَلَح َنجرْ ُد هللِ ُكلَّ مرْ َ اَم َوَقَب )1( َليرٌْل َوَغَسَق )2(، َواحلرْ ُد هللِ ُكلَّ مرْ َ احلرْ
ِذَمة  َفَة إىَِل رِشرْ طرْ نُّ َطَع هِذِه الرْ ِري، َوَقدرْ َرَأيرْ��ُت َأنرْ َأقرْ تَِيُهمرْ َأمرْ َطاِط )5(، َحتَّى َيأرْ مرْ بُِلُزوِم هَذا املِلرْ هُتُ َمتِ��ي )4(، َوَأَمررْ ��ُد، َفَقدرْ َبَعثرُْت ُمَقدِّ ��ا َبعرْ َأمهّ

. ِة َلُكمرْ ُقوَّ َداِد الرْ َعَلُهمرْ ِمنرْ َأمرْ ، َوَأجرْ ُكمرْ َِضُهمرْ َمَعُكمرْ إىَِل َعُدوِّ َلَة، َفُأهنرْ َناَف َدجرْ ننَِي َأكرْ ، ُمَوطِّ ِمنرُْكمرْ
____________

1. َوَقَب: دخَل.
2. َغَسَق: اشتدت ظلمته.

3. َخَفَق النجم: غاب.
مة االنسان � بفتح الدال �: صدره. مة � بكرس الدال �: صدر اجليش، ومقدهّ 4. امُلَقدِّ

5. املِلرْطاط: حافة الوادي وشفُرُه وساحل البحر.
َت الذي أمرهم بلزومه، وهو شاطئ الفرات، ويقال ذلك أيضًا لشاطئ  البحر، وأصله ما  مرْ يعني )عليه السالم( بامللطاط ها هنا: السهّ

استوى من االرض.. ويعني بالنطفة: ماء الفرات، وهو من غريب العبارات وعجيبها.

رماد
 الرمادي
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 قال االمام العسكري
00000000
a

38 ( متهي��د للدعوة وإظهار أنه من أهل بيت النبوة لتقوى رغبتهام يف 
االس��تامع إلي��ه والوثوق عليه ما كان لنا ما صح لن��ا معرش األنبياء أن 
نرشك باهلل من شئ أي شئ كان ذلك أي التوحيد من فضل اهلل علينا 
بالوحي وعىل الناس وعىل س��ائر الناس ببعثنا إلرش��ادهم وتنبيههم 
علي��ه ولكن أكث��ر الناس املبع��وث إليهم ال يش��كرون ه��ذا الفضل 
والنعم��ة فيعرضون عن��ه وال ينتهون . ) 39 ( يا صاحبي الس��جن ء 
أرب��اب متفرقون ش��تى متعددة متس��اوية األقدام خ��ر أم اهلل الوحد 
املتوح��د باأللوهي��ة القهار الغالب ال��ذي ال يعادله ش��ئ وال يقاومه 
غ��ره . ) 40 ( ما تعب��دون من دونه خطاب هلام ومل��ن عىل دينهام من 
أهل مرص إال أسامء سميتموها آهلة من غر حجة تدل عىل استحقاقها 
اإلهلية إنام احلكم يف أمر العبادة إال هلل ألنه املستحق هلا بالذات أمر أال 
تعب��دوا إال إياه ذلك الدين القيم احلق ولك��ن أكثر الناس ال يعلمون 
فيخبطون يف جهاالهتم . ) 41 ( القمي قال له يوس��ف عليه الس��الم 
خترج من السجن وتصر عىل رشاب امللك وترتفع منزلتك عنده وأما 

االخر يعني اخلباز فيصلب فتأكل الطر من رأسه 
فقال يوسف عليه السالم قىض االمر الذي فيه تستفتيان وهوما يؤول 

إليه أمركام يعني قطع وفرغ منه صدقتام أو كذبتام .

َك  ِ ُقوَب َما َكاَن َلَنا َأن نُّرشرْ َحَق َوَيعرْ َة آَبآئِي إِبرَْراِهيَم َوإِسرْ ُت ِملَّ َبعرْ َواتَّ
َثَر  َنا َوَع��ىلَ النَّاِس َوَلِكنَّ َأكرْ ِ َعَليرْ ِل اهللهّ ٍء َذلَِك ِمن َفضرْ ِ ِمن َشرْ بِ��اهللهّ
َباٌب  ِن َأَأررْ جرْ ُروَن }يوس��ف/38{ َيا َصاِحَبِي السِّ ��كُ النَّاِس اَل َيشرْ
ُبُدوَن  اُر }يوس��ف/39{ َما َتعرْ َقهَّ َواِحُد الرْ ُ الرْ ٌ َأِم اهللهّ ُقوَن َخ��ررْ َتَفرِّ مُّ
ا ِمن  ُ ِبَ ��ا َأنَزَل اهللهّ ُتُموَها َأنُتمرْ َوآَبآُؤُكم مَّ يرْ ء َس��مَّ ��امَ ِمن ُدونِِه إاِلَّ َأسرْ
َقيُِّم  يُن الرْ اُه َذلَِك الدِّ ُبُدوارْ إاِلَّ إِيَّ ِ َأَمَر َأالَّ َتعرْ ُم إاِلَّ هلِلهّ كرْ ُ َطاٍن إِِن احلرْ ُس��لرْ
ِن  جرْ َلُموَن }يوسف/40{ َيا َصاِحَبِي السِّ َثَر النَّاِس اَل َيعرْ َوَلِكنَّ َأكرْ
 ُ ررْ ُكُل الطَّ َل��بُ َفَتأرْ ا اآلَخُر َفُيصرْ ا َوَأمَّ ��رً ُه َخرْ ي َربَّ ��قِ ا َأَحُدُكاَم َفَيسرْ َأمَّ
تَِياِن }يوسف/41{ َوَقاَل  فرْ ��تَ ُر الَِّذي ِفيِه َتسرْ أرِْس��ِه ُقِضَ اأَلمرْ ِمن رَّ
َر  َطاُن ِذكرْ ��يرْ يِن ِعنَد َربَِّك َفَأنَس��اُه الشَّ ُكررْ ُهاَم اذرْ نرْ ُه َناٍج مِّ ِذي َظنَّ َأنَّ لِلَّ
َِلُك  َع ِس��ننَِي }يوس��ف/42{ َوَق��اَل املرْ ِن بِضرْ ��جرْ ِه َفَلبَِث يِف السِّ َربِّ
ُكُلُهنَّ َسبرٌْع ِعَجاٌف َوَسبرَْع ُسنُباَلٍت  َع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيأرْ إيِنِّ َأَرى َس��برْ
َيا  ؤرْ َياَي إِن ُكنُتمرْ لِلرُّ ُتويِن يِف ُرؤرْ أَُل َأفرْ ا املرْ َ ٍ َوُأَخَر َيابَِس��اٍت َيا َأيُّ ُخضرْ

وَن }يوسف/43{  رُبُ َتعرْ

�سورة يو�سف 

التف�سري

متفرقون : متوزعون مشتتون
سلطان: حجة وبرهان

القيم: الشامل لكل جماالت احلياة
فلبث: فمكث

بضع سنني: عدة سنني والبضع من الثالث اىل التسع سنني
عجاف: مهازيل يف غاية الضعف

شهادة العطاء
التفت

عندما يؤمن االنس��ان بمب��دا معني وحياول ان حيقق 
هذا املبدا الس��يام اذا كانت فائدت��ه للمجتمع فاياك 
ان تنتظ��ر الش��كر والعرفان ممن اس��ديت له خدمة 
او انج��زت انج��ازا معينا يفيد املجتم��ع ودائام فكر 
ب��ان العطاء االهل��ي افضل من العط��اء البرشي ولو 
خ��روك بينه��ام اي ب��ني العط��اء الب��رشي والعطاء 

االهلي فامذا ستختار؟ 
املطالبة برد اجلميل يضيع مجيلك ، والس��كوت عن 
ذل��ك فان��ه قد ينع��م اهلل عز وجل علي��ك بعطايا ال 

تعلم با وقد يدفع عنك بالء ال تعلم به .
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ه��ذا الثم��ن الذي دفعت��ه حمافظة الرم��ادي نتيجة ع��دم توحد 
الكلم��ة، فف��ي الوقت ال��ذي نفرح ب��ه باالنتص��ارات الباهرة 
للقوات االمنية يف تدمر داع��ش يف الرمادي فانه يؤملنا ما الت 
الي��ه الرمادي بعد ط��رد داعش وهذا كل��ف ويكلف كثرا من 
حي��ث النف��س واملال، ولو ان م��ن بيده االمر التف��ت اىل تاكيد 
املرجعي��ة عىل وح��دة اخلطاب ال��ذي يؤدي اىل وح��دة العمل 
وه��ذا يؤدي اىل وحدة ش��عب ووح��دة وط��ن وال يدفع ثمن 

التفرقة والطائفية اال الشعب العراقي قبل غره ، كم ستحتاج الرمادي الزالة الرماد حتى تعود اىل سابق 
عهده��ا؟ ملاذا ندفع ثمن الخطاء نوه��ت عنها املرجعية بل ونوهت عن نتائجها ، فخطاب املرجعية لكل 

العراقيني وال ختص رشحية دون غرها .
اثبتت القوات االمنية واحلش��د الش��عبي باهنام قادران عىل حترير البلد من دنس داعش دون تدخل قوات 

خارجية فيجب املحافظة عىل زخم االنتصارات وتعزيزها والتوجه لتحرير املوصل ووحدة الكلمة .

قال اإلمام علي

عنَد المسيِر إلى الشاْم

a

َضاِل. ُقوِد ااِلنرَْعام، َواَل ُمَكاَفَا ااِلفرْ َ َمفرْ ُد هللِ َغررْ مرْ َ ٌم َوَخَفَق )3(، واحلرْ اَم اَلَح َنجرْ ُد هللِ ُكلَّ مرْ َ اَم َوَقَب )1( َليرٌْل َوَغَسَق )2(، َواحلرْ ُد هللِ ُكلَّ مرْ َ احلرْ
ِذَمة  َفَة إىَِل رِشرْ طرْ نُّ َطَع هِذِه الرْ ِري، َوَقدرْ َرَأيرْ��ُت َأنرْ َأقرْ تَِيُهمرْ َأمرْ َطاِط )5(، َحتَّى َيأرْ مرْ بُِلُزوِم هَذا املِلرْ هُتُ َمتِ��ي )4(، َوَأَمررْ ��ُد، َفَقدرْ َبَعثرُْت ُمَقدِّ ��ا َبعرْ َأمهّ

. ِة َلُكمرْ ُقوَّ َداِد الرْ َعَلُهمرْ ِمنرْ َأمرْ ، َوَأجرْ ُكمرْ َِضُهمرْ َمَعُكمرْ إىَِل َعُدوِّ َلَة، َفُأهنرْ َناَف َدجرْ ننَِي َأكرْ ، ُمَوطِّ ِمنرُْكمرْ
____________

1. َوَقَب: دخَل.
2. َغَسَق: اشتدت ظلمته.

3. َخَفَق النجم: غاب.
مة االنسان � بفتح الدال �: صدره. مة � بكرس الدال �: صدر اجليش، ومقدهّ 4. امُلَقدِّ

5. املِلرْطاط: حافة الوادي وشفُرُه وساحل البحر.
َت الذي أمرهم بلزومه، وهو شاطئ الفرات، ويقال ذلك أيضًا لشاطئ  البحر، وأصله ما  مرْ يعني )عليه السالم( بامللطاط ها هنا: السهّ

استوى من االرض.. ويعني بالنطفة: ماء الفرات، وهو من غريب العبارات وعجيبها.

رماد
 الرمادي
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ذكر مصدر أمني رفيع املستوى تنفيذ اول عملية انزال جوي عراقي 
بني  من  ان  اكد  فيام  كركوك  حمافظة  غريب  جنوب  احلوجية  قضاء  يف 

املعتقلني ما يسمى ب�«وايل داعش« بالقضاء.
تنظيم  من  عنرصا   27 وقتلت  اهدافها  نفذت  القوة  أن  وأض��اف 
»داعش« االرهايب واعتقال ثامنية آخرين، مشرا اىل ان القوة مل تعط 

اية خسائر يف عملية االنزال«.
تابعة  العملية ملفات مهمة  »القوة صادرت خالل  ان  املصدر  واكد 
يمتلكه  وما  مهمة  وخرائط  اليه  املنتمني  وأسامء  احلوجية  يف  للتنظيم 
يف  مهام  دور  هلا  سيكون  وعسكرية  ومالية  برشية  موارد  من  داعش 

عمليات حترير القضاء خالل الفرتة املقبلة«.
واشار املصدر اىل ان »القوة دمهت نحو ستة منازل يف حميط مبنى املعهد 

الفني تابعة لعنارص التنظيم وهم من القيادات املحلية للتنظيم«.
حذيفة  اب��و  يدعى  شخصا  القتىل  بني  »م��ن  أن  املصدر  وأوض��ح 
االنصاري وآخر يدعى ابو مسلم املهاجر اللذين يعتربان من العنارص 

القيادية يف التنظيم والعقل املخطط للكثر من التفجرات االنتحارية 
يف عدة حمافظات«، مبينا ان »عملية انسحاب القوات كانت بحرفية 
التي  واألهداف  املرسومة  اخلطة  االنزال  حقق  ان  بعد  عالية  مهنية 

جاءت ألجلها«.

ورفع  الرمادي  حمافظة  العبادي  حيدر  الدكتور  ال��وزراء  رئيس  زار 
العلم العراقي معلنا حتريرها بالكامل يوم الثالثاء 2015/12/29 

من عىل مبنى املجمع احلكومي.
القوات  بان  واضحة  رسالة  وحتريرها  الرمادي  استعادة  واعترب 
العراقية قادرة عىل حترير املوصل الوجهة االخرى من عنارص داعش 

وابعادها عن العراق.
العراقية واحلشد  للقوات  ثاين مكسب عسكري  الرمادي  ان  ويذكر 

الشعبي بعد مدينة تكريت وحتريرها من عنارص تنظيم داعش 

االهوار  يف  ورداءهتا  املائية  اإليرادات  قلة  ان  الزراعة  وزارة  أكدت 
أدت اىل هالك الثروة السمكية.

هناك  »ليس  القييس،  ضمد  مهدي  ال��وزارة  يف  الفني  الوكيل  وقال 
اإليرادات  بشحة  األمر  يتعلق  ما  بقدر  السمكية،  للثروة  تام  هالك 
األساس  بالدرجة  اجلوار  دول  سببها  املياه  »شحة  إن  مبينا  املائية«، 

واالنحباس احلراري وقلة هطول األمطار«.
واضاف ان »قلة اإليرادات املائية اثرت عىل املياه التي تغمر االهوار 
قليلة  تكون  التي  املياه  كمية  عىل  اثر  الذي  األمر  إليها،  حتتاج  والتي 
جدا، ونوعيتها التي تدهورت اذ كلام كانت كمية املياه قليلة تركزت 
الكائنات  عىل  وتؤثر  االهوار  بيئة  يف  وامللوثات  والشوائب  األمالح 
احلية النباتية واحليوانية وبالدرجة األساس يكون التأثر عىل األسامك 
النوعية  حيث  من  متأثرة  املياه  هذه  ان  وبام  املياه  يف  معيشتها  الن 

والكمية فاخلارس األول بذا األمر هو األحياء املائية«.
تكمن  السمكية  الثروة  هل��الك  الرئيسية  »املشكلة  إن  إىل  وأش��ار 
باإليرادات املائية التي سببت تدهور نوعية املياه«، مبينا إن »املياه التي 
سقطت االمطار كانت موجودة يف مناطق حمددة واحتفظت با وزارة 
االخر  والقسم  املائية  املسطحات  يف  إطالقها  اجل  من  املائية  املوارد 
يترسب مبارشة اىل املياه اجلوفية الن طبيعة الرتب يف املناطق اجلنوبية 

ليست صخرية خلزن املياه«.
الوسطى  املناطق  يف  املياه  حصاد  »إمكانية  ان  القييس  وأوض��ح 
ألهنا  االمطار  بمياه  االحتفاظ  الصعب  من  ان  اذ  صعب،  واجلنوبية 

تذهب مبارشة إىل النهر او االهوار او تترسب إىل املياه اجلوفية«.

بداءة كربالء: أغلب استمالكات الحرمين رضائية واجراءات العتبتين قانونية

اول قوة انزال عسكرية في الحويجة تقتل 27 داعشيا وتصادر ملفات عسكرية

رداءة اإليرادات المائية اهلكت الثروة السمكية وال يمكن االحتفاظ بمياه األمطار

مائة واربعون صالة سينما في ايران تشهد عرض فيلم محمد رسول اهلل العبادي يرفع العلم العراقي 
في الرمادي المحررة
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اخبار

مائة واربعون دار سينام يف ايران بدأت عرض فيلم حممد رسول اهلل االضخِم واألكثر كلفة يف تاريخ السينام االيرانية حيث بلغت ميزانيته 
اربعني مليون دوالر، وشهد الفيلم اقباال واسعا يروي طفولة النبي االعظم )صىل اهلل عليه وآله( كام سيعرض خالل مهرجان مونرتيال يف 

كندا.
ويقول جميد جميدي خمرج الفيلم إن »الفيلم يتناول سرة النبي)صىل اهلل عليه وآله( منذ والدته حتى سن الثالثة عرشة، وهو بذلك يدف إىل 
تصوير رؤية رمحانية للرسالة اإلسالمية مستمدة من النزعة اإلنسانية، مقابل حماوالت راهنة هتدف إىل تشويه صورة االسالم وتقديمه كدين 

عنف«.
وينقد الفيلم مجع من النقاد بقوهلم: »لعل فرادة الفيلم نابعة من اجلرأة عىل جتسيد شخص النبي ألول مرة، برغم ما صاحب ذلك من منع 
لظهور الوجه، وهذا التجسيد املصحوب أحيانًا ب� »صوت النبي« أسهم يف تقديم السرة النبوية يف إطار واقعي أشد تأثرًا، من دون اإلخالل 

بالبعد الغيبي للنبوة«.
ال قيمة إضافية له.  ويضيف النقاد: »اعرتاض األزهر عىل الفيلم، إىل جانب اعرتاض اإلفتاء السعودي، سامها يف اإلقبال عىل مشاهدته وشكَّ

أعلنترْ حمكمة بداءة كربالء أن اغلب دعاوى االستمالك الناجتة عن عمليات توسيع 
منطقة احلرمني تتم بشكل رضائي.

للسلطة  اإلعالمي  املركز  مع  حديث  يف  علوان  بدر  عادل  املحكمة  قايض  ويقول 
القضائية االحتادية، إن »الدعاوى االستمالكية يف املحافظة قد شهدت تصاعدًا خالل 
السنوات االخرة مع توسعة مشاريع الدولة«. وأضاف علوان »هناك ثالثة انواع من 
الدعاوى سجلتها املحكمة خالل تلك املدة، ختص استمالك أراض وعقارات لفتح 
شارع )كربالء- احللة(، وطريق املحافظة الدوار )احلويل(، إضافة إىل تطوير منطقة 
العتبتان  ترفعها  بدعاوى  احلرمني  منطقة  »االستمالك حول  أن  احلرمني«. وأوضح 

ع العراقي«.  احلسينية والعباسية تتم وفق اإلجراءات التي رسمها املرشهّ

بداءة كربالء: أغلب استمالكات الحرمين رضائية واجراءات العتبتين قانونية

الموجز

•داعش يعدم معلمتين في الموصل لرفضهما تدريس منهاجه ويحرق الكتب المدرسية ويصدر منهاجا جديدا في الشرقاط

• ارتفاع اسعار النفط، آلخر اسبوع في عام 2015 يتجاوزا الـ37 دوالرا للبرميل، رغم بقائه في أدنى مستوياته خالل 11 عاما

• منظمة بيئية تؤكد ارتفاع منسوب مياه أهوار الجبايش 70 سم

• وزارة الصحة تسجل 90 حالة وفاة واصابة باألنفلونزا الموسمية وتدعو المواطنين الى الوقاية

• تشكيل لجنة عليا إلعادة استقرار واعمار الرمادي 

• مستشار بريطاني يزور كربالء، والمحافظ يكشف عن فتح غرفة عمليات مشتركة تخص      

عددا من المجاالت

لواء انصار المرجعية والقوات االمنية يحررون مناطق واسعة بين نهر الفرات والخط   •

السريع الذي يرتبط بمدينة الفلوجة

• الهيئة المستقلة لدعم الحشد الشعبي ترسل مساعدات للقطعات العسكرية في األنبار

مائة واربعون صالة سينما في ايران تشهد عرض فيلم محمد رسول اهلل
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ذكر مصدر أمني رفيع املستوى تنفيذ اول عملية انزال جوي عراقي 
بني  من  ان  اكد  فيام  كركوك  حمافظة  غريب  جنوب  احلوجية  قضاء  يف 

املعتقلني ما يسمى ب�«وايل داعش« بالقضاء.
تنظيم  من  عنرصا   27 وقتلت  اهدافها  نفذت  القوة  أن  وأض��اف 
»داعش« االرهايب واعتقال ثامنية آخرين، مشرا اىل ان القوة مل تعط 

اية خسائر يف عملية االنزال«.
تابعة  العملية ملفات مهمة  »القوة صادرت خالل  ان  املصدر  واكد 
يمتلكه  وما  مهمة  وخرائط  اليه  املنتمني  وأسامء  احلوجية  يف  للتنظيم 
يف  مهام  دور  هلا  سيكون  وعسكرية  ومالية  برشية  موارد  من  داعش 

عمليات حترير القضاء خالل الفرتة املقبلة«.
واشار املصدر اىل ان »القوة دمهت نحو ستة منازل يف حميط مبنى املعهد 

الفني تابعة لعنارص التنظيم وهم من القيادات املحلية للتنظيم«.
حذيفة  اب��و  يدعى  شخصا  القتىل  بني  »م��ن  أن  املصدر  وأوض��ح 
االنصاري وآخر يدعى ابو مسلم املهاجر اللذين يعتربان من العنارص 

القيادية يف التنظيم والعقل املخطط للكثر من التفجرات االنتحارية 
يف عدة حمافظات«، مبينا ان »عملية انسحاب القوات كانت بحرفية 
التي  واألهداف  املرسومة  اخلطة  االنزال  حقق  ان  بعد  عالية  مهنية 

جاءت ألجلها«.

ورفع  الرمادي  حمافظة  العبادي  حيدر  الدكتور  ال��وزراء  رئيس  زار 
العلم العراقي معلنا حتريرها بالكامل يوم الثالثاء 2015/12/29 

من عىل مبنى املجمع احلكومي.
القوات  بان  واضحة  رسالة  وحتريرها  الرمادي  استعادة  واعترب 
العراقية قادرة عىل حترير املوصل الوجهة االخرى من عنارص داعش 

وابعادها عن العراق.
العراقية واحلشد  للقوات  ثاين مكسب عسكري  الرمادي  ان  ويذكر 

الشعبي بعد مدينة تكريت وحتريرها من عنارص تنظيم داعش 

االهوار  يف  ورداءهتا  املائية  اإليرادات  قلة  ان  الزراعة  وزارة  أكدت 
أدت اىل هالك الثروة السمكية.

هناك  »ليس  القييس،  ضمد  مهدي  ال��وزارة  يف  الفني  الوكيل  وقال 
اإليرادات  بشحة  األمر  يتعلق  ما  بقدر  السمكية،  للثروة  تام  هالك 
األساس  بالدرجة  اجلوار  دول  سببها  املياه  »شحة  إن  مبينا  املائية«، 

واالنحباس احلراري وقلة هطول األمطار«.
واضاف ان »قلة اإليرادات املائية اثرت عىل املياه التي تغمر االهوار 
قليلة  تكون  التي  املياه  كمية  عىل  اثر  الذي  األمر  إليها،  حتتاج  والتي 
جدا، ونوعيتها التي تدهورت اذ كلام كانت كمية املياه قليلة تركزت 
الكائنات  عىل  وتؤثر  االهوار  بيئة  يف  وامللوثات  والشوائب  األمالح 
احلية النباتية واحليوانية وبالدرجة األساس يكون التأثر عىل األسامك 
النوعية  حيث  من  متأثرة  املياه  هذه  ان  وبام  املياه  يف  معيشتها  الن 

والكمية فاخلارس األول بذا األمر هو األحياء املائية«.
تكمن  السمكية  الثروة  هل��الك  الرئيسية  »املشكلة  إن  إىل  وأش��ار 
باإليرادات املائية التي سببت تدهور نوعية املياه«، مبينا إن »املياه التي 
سقطت االمطار كانت موجودة يف مناطق حمددة واحتفظت با وزارة 
االخر  والقسم  املائية  املسطحات  يف  إطالقها  اجل  من  املائية  املوارد 
يترسب مبارشة اىل املياه اجلوفية الن طبيعة الرتب يف املناطق اجلنوبية 

ليست صخرية خلزن املياه«.
الوسطى  املناطق  يف  املياه  حصاد  »إمكانية  ان  القييس  وأوض��ح 
ألهنا  االمطار  بمياه  االحتفاظ  الصعب  من  ان  اذ  صعب،  واجلنوبية 

تذهب مبارشة إىل النهر او االهوار او تترسب إىل املياه اجلوفية«.

بداءة كربالء: أغلب استمالكات الحرمين رضائية واجراءات العتبتين قانونية

اول قوة انزال عسكرية في الحويجة تقتل 27 داعشيا وتصادر ملفات عسكرية

رداءة اإليرادات المائية اهلكت الثروة السمكية وال يمكن االحتفاظ بمياه األمطار

مائة واربعون صالة سينما في ايران تشهد عرض فيلم محمد رسول اهلل العبادي يرفع العلم العراقي 
في الرمادي المحررة
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مائة واربعون دار سينام يف ايران بدأت عرض فيلم حممد رسول اهلل االضخِم واألكثر كلفة يف تاريخ السينام االيرانية حيث بلغت ميزانيته 
اربعني مليون دوالر، وشهد الفيلم اقباال واسعا يروي طفولة النبي االعظم )صىل اهلل عليه وآله( كام سيعرض خالل مهرجان مونرتيال يف 

كندا.
ويقول جميد جميدي خمرج الفيلم إن »الفيلم يتناول سرة النبي)صىل اهلل عليه وآله( منذ والدته حتى سن الثالثة عرشة، وهو بذلك يدف إىل 
تصوير رؤية رمحانية للرسالة اإلسالمية مستمدة من النزعة اإلنسانية، مقابل حماوالت راهنة هتدف إىل تشويه صورة االسالم وتقديمه كدين 

عنف«.
وينقد الفيلم مجع من النقاد بقوهلم: »لعل فرادة الفيلم نابعة من اجلرأة عىل جتسيد شخص النبي ألول مرة، برغم ما صاحب ذلك من منع 
لظهور الوجه، وهذا التجسيد املصحوب أحيانًا ب� »صوت النبي« أسهم يف تقديم السرة النبوية يف إطار واقعي أشد تأثرًا، من دون اإلخالل 

بالبعد الغيبي للنبوة«.
ال قيمة إضافية له.  ويضيف النقاد: »اعرتاض األزهر عىل الفيلم، إىل جانب اعرتاض اإلفتاء السعودي، سامها يف اإلقبال عىل مشاهدته وشكَّ

أعلنترْ حمكمة بداءة كربالء أن اغلب دعاوى االستمالك الناجتة عن عمليات توسيع 
منطقة احلرمني تتم بشكل رضائي.

للسلطة  اإلعالمي  املركز  مع  حديث  يف  علوان  بدر  عادل  املحكمة  قايض  ويقول 
القضائية االحتادية، إن »الدعاوى االستمالكية يف املحافظة قد شهدت تصاعدًا خالل 
السنوات االخرة مع توسعة مشاريع الدولة«. وأضاف علوان »هناك ثالثة انواع من 
الدعاوى سجلتها املحكمة خالل تلك املدة، ختص استمالك أراض وعقارات لفتح 
شارع )كربالء- احللة(، وطريق املحافظة الدوار )احلويل(، إضافة إىل تطوير منطقة 
العتبتان  ترفعها  بدعاوى  احلرمني  منطقة  »االستمالك حول  أن  احلرمني«. وأوضح 

ع العراقي«.  احلسينية والعباسية تتم وفق اإلجراءات التي رسمها املرشهّ

بداءة كربالء: أغلب استمالكات الحرمين رضائية واجراءات العتبتين قانونية

الموجز

•داعش يعدم معلمتين في الموصل لرفضهما تدريس منهاجه ويحرق الكتب المدرسية ويصدر منهاجا جديدا في الشرقاط

• ارتفاع اسعار النفط، آلخر اسبوع في عام 2015 يتجاوزا الـ37 دوالرا للبرميل، رغم بقائه في أدنى مستوياته خالل 11 عاما

• منظمة بيئية تؤكد ارتفاع منسوب مياه أهوار الجبايش 70 سم

• وزارة الصحة تسجل 90 حالة وفاة واصابة باألنفلونزا الموسمية وتدعو المواطنين الى الوقاية

• تشكيل لجنة عليا إلعادة استقرار واعمار الرمادي 

• مستشار بريطاني يزور كربالء، والمحافظ يكشف عن فتح غرفة عمليات مشتركة تخص      

عددا من المجاالت

لواء انصار المرجعية والقوات االمنية يحررون مناطق واسعة بين نهر الفرات والخط   •

السريع الذي يرتبط بمدينة الفلوجة

• الهيئة المستقلة لدعم الحشد الشعبي ترسل مساعدات للقطعات العسكرية في األنبار

مائة واربعون صالة سينما في ايران تشهد عرض فيلم محمد رسول اهلل
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الشيخ الكربالئي يبارك لألبطال انتصارهم على االرهابيين في مدينة 

الرمادي، ويبدي أسفه لما تسببت فيه المعارك االخيرة من دمار 

مناطق واسعة منها، ويجدد ادانته واستنكاره الستمرار النزاعات 

العشائرية المسلحة بهذه الممارسات المخالفة لجميع المعايير 

الشرعية والوطنية واالخالقية

األمُر االول:
االخرة  االي��ام  يف  حتررت  لقد 
مركز  ال��رم��ادي  مدينة  معظم 
سطر  حيث  االن��ب��ار..  حمافظة 
املسلحة  القوات  مقاتلو  فيها 
مقاتيل  م��ن  ي��س��ان��ده��م  وم���ن 
مالحم  االص��ي��ل��ة  ال��ع��ش��ائ��ر 
التي  وال��ت��ض��ح��ي��ة،  ال��ب��ط��ول��ة 
ه��ؤالء  ب��ه  يتحىل  م��ا  عكست 
املقاتلون الشجعان من مقومات 
االرادة  بامتالك  االن��ت��ص��ار.. 
الدينية  والعقيدة  الوطنية، 
ومقدساته  العراق  عن  للدفاع 

مهام غلت التضحيات..
انام هو  الكبر  ان هذا االنتصار 
وبطوالت  تضحيات  حصيلة 
اجليش  يف  احبتنا  من  اآلالف 
وال��رشط��ة االحت���ادي���ة واب��ن��اء 

اىل  باإلضافة  الغيورة،  العشائر 
املتطوعني  د له اعزتنا من  ما مههّ
بمختلف  العشائر  ورج���ال 
ع��ن��اوي��ن��ه��م خ���الل االش��ه��ر 
معارك  دارت  حيث  السابقة 
مساحات  عىل  امتدت  رشسة 
املحيطة  امل��ن��اط��ق  يف  واس��ع��ة 
بمدينة الرمادي استنزفت كثرًا 
داعش  عصابات  ق��درات  من 

االرهابية.
ليفند  املهم  االنتصار  ويأيت هذا 
مزاعم البعض من عدم امتالك 
القتال،  إلرادة  العراقي  اجليش 
تقدم  حتقيق  من  يتمكن  ال  وانه 
مهم عىل االرض، فقد ثبت انه 
احلكيمة  القيادة  توفرت  متى 
املعدات  وهتيأت  والشجاعة، 
وان  معركة  ألي��ة  ال��ضوري��ة 

كانت كبرة؛ فان رجال القوات 
من  يساندهم  وم��ن  املسلحة 
املقاتلني اآلخرين سيخوضوهنا 
وارادة،  عزم  من  اوتوا  ما  بكل 
ال  حليفهم  االنتصار  وسيكون 

حمالة.
نبارك هلؤالء االبطال  اذ  ونحن 
ان��ت��ص��اره��م ع��ىل االره��اب��ي��ني 
ون���ب���دي ح��زن��ن��ا وأس��ف��ن��ا ملا 
االخ��رة  امل��ع��ارك  فيه  تسببت 
من  واس��ع��ة  مناطق  دم��ار  م��ن 
مدينة الرمادي، نحثهّ القيادات 

املسلحة  قواتنا  يف  العسكرية 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 
املناطق  وابناء  العشائر  ومقاتيل 
عصابات  سطوة  حتت  الرازحة 
داعش عىل ان يستثمروا ظروف 
اهلزيمة النفسية والعسكرية هلذه 
وينفذوا  ويضعوا  العصابات، 
بقية  لتحرير  حمكمة  خططًا 
املناطق .. خصوصًا املدن املهمة 
ت  وتفوهّ اهاليها،  ختلهّص  لكي 
االط��راف  بعض  عىل  الفرصة 
يف حماولتهم حتقيق مكاسب غر 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناول 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي   المهدي 
أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 
1437ه���  األول  ربيع   20 ف��ي   الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق 2016/1/1م، تناول أمرين وكما يلي:

* آن االوان لألطراف الداخلية والخارجية التي حاولت 
اهدافها  لتحقيق  وسيلة  العنف  م��ن  تتخذ  ان 
السياسية لغرض اشاعة الفوضى، واشغال االجهزة 
جربت  ثم  السياسية،  العملية  وتعطيل  االمنية، 
الظاهرة الداعشية كوسيلة لتحقيق هذه االهداف، 
وقد فشلت في كل ذلك.. آن لهذه االطراف ان تعيد 

النظر في حساباتها. 8

بالتحكم  العراق  يف  مرشوعة 
ببعض مناطقه.

عام  وب��دء  ع��ام  انقضاء  وم��ع 
ج���دي���د جي����در ب��اجل��م��ي��ع ان 
مما  والعرب  ال��دروس  يستلهموا 
برمتها  واملنطقة  العراق  عىل  مرهّ 
يف السنني السابقة، وبذا الصدد 

نذكر امورًا :
االوان  آن  ق�����د   -1
واخلارجية  الداخلية  لألطراف 
من  تتخذ  ان  ح��اول��ت  ال��ت��ي 
اهدافها  لتحقيق  وسيلة  العنف 
السياسية .. من خالل استهداف 
املفخخة،  بالسيارات  املدنيني 
واملجرمني  الناسفة،  والعبوات 
اشاعة  لغرض  االنتحاريني.. 
االجهزة  واش��غ��ال  ال��ف��وىض، 
العملية  وتعطيل  االم��ن��ي��ة، 
الظاهرة  جربت  ثم  السياسية، 
هذه  لتحقيق  كوسيلة  الداعشية 
كل  يف  فشلت  وقد  االه��داف، 

ذلك..
لقد آن األوان هلذه االطراف ان 
تعيد النظر يف حساباهتا، وترتك 
مل  التي  اخلبيثة  املخططات  هذه 
مزيد من  اىل  االهّ  تؤدي  تؤِد وال 
اخلسائر،  افدح  ووقوع  الدمار، 
االرواح  يف  االرضار  وأعظم 

واملمتلكات..
ب��ع��ض  ان  الش�����ك   -2
ال��س��ي��اس��ات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي 
االط����راف  ب��ع��ض  انتهجتها 
االدارة،  وس����وء  احل��اك��م��ة، 
اجواًء  وفر  قد  الفساد..  وتفيش 
الظاهرة  وتفاقم  لنمو  مساعدة 
آن  فقد  هنا  وم��ن  الداعشية، 
التي  السياسية  للقوى  االوان 
تعزم  ان  السلطة..  بزمام  متسك 
وادائها  سياساهتا  مراجعة  عىل 
انه  تدرك  وان  السابقة،  للفرتة 
ال سبيل امامها إلنقاذ البلد من 

املسامهة  اال  به؛  متر  التي  املآيس 
املبني  الرشيد  احلكم  اقامة  يف 
يف  املواطنني  مجيع  تساوي  عىل 

احلقوق والواجبات.
ال����ضوري  م���ن  ان   -3
املناطق  اىل  االستقرار  إلع��ادة 
ال��ت��ي حت���ررت م��ن االره���اب 
خطة  وض���ع  ه���و  ال���داع���يش 
البنى  خصوصًا   .. الع��امره��ا 
االساسية  واخلدمات  التحتية 
وامل���دارس  كاملستشفيات   ..
وحم���ط���ات ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
ونحوها، وايضا اعادة النازحني 
وفق آلية ينسق فيها بني القوات 
املناطق  ه��ذه  وأه���ايل  االمنية 
عدم  يضمن  بام  وعشائرها.. 
االرهابية  العصابات  متكني 
جديد،  م��ن  اليها  ال��ع��ودة  م��ن 
يمكن  نائمة  خاليا  وتشكيل 
ان تشكل خطرًا عليها وعىل ما 

جاورها من املناطق.
األمُر الثاني :

ت��ت��واىل ال��ش��ك��اوى م��ن اه��ايل 
من  وغ��ره��ا  ال��ب��رصة  حمافظة 

العشائرية  النزاعات  استمرار 
امل��س��ل��ح��ة ال��ت��ي خت��ل ب��األم��ن 
ضحيتها  ويذهب  واالستقرار، 
العرشات من املواطنني االبرياء 
بارتكاب  هلم  دخ��ل  ال  الذين 
ولكن  وغرها،  القتل  جرائم 
يتم استهدافهم لكوهنم من ابناء 

عشرة املجرم ونحو ذلك..
ادان��ت��ن��ا  ن���ج���دد  اذ  ون���ح���ن 
امل��امرس��ات  هل��ذه  واستنكارنا 
املعاير الرشعية  املخالفة جلميع 
ونؤكد  واالخالقية  والوطنية 

القتل  عمليات  كل  حرمة  عىل 
ونحوها  ال��ق��رسي  والرتحيل 
ان  اىل  االمنية  ال��ق��وات  ندعو 
من  ومتنع  االم��ور  بزمام  متسك 
ك��ل م��ا خي��ل ب��أم��ن واس��ت��ق��رار 

املواطنني أيًا كان مصدره..
عاما  ه��ذا  عامنا  اجعل  اللهم 
وتنرصنا  كرباتنا  عن  فيه  تفرج 
فيه  وتصلح  اعدائنا  ع��ىل  فيه 
احوالنا انك عىل كل شء قدير.

* الشك ان بعض السياسات الخاطئة التي انتهجتها 
وتفشي  االدارة،  وس��وء  الحاكمة،  االط��راف  بعض 
وتفاقم  لنمو  مساعدة  اج���واًء  وف��ر  قد  الفساد.. 
الظاهرة الداعشية، ومن هنا فقد آن االوان للقوى 
السياسية التي تمسك بزمام السلطة.. ان تعزم 
على مراجعة سياساتها وادائها للفترة السابقة، وان 
البلد من المآسي  انه ال سبيل امامها إلنقاذ  تدرك 
الحكم  اقامة  في  المساهمة  اال  ب��ه؛  تمر  التي 
المواطنين  جميع  تساوي  على  المبني  الرشيد 

في الحقوق والواجبات.

الجيش  أبناء  أيدي  التي تحققت على  العظيمة  االنتصارات  * مباركة 
والتي  الرمادي  في  الغيورة  والعشائر  الشعبي  والحشد  العراقي 

جاءت بعد التضحيات الكبيرة لهم.
والمنطقة  العراق  على  مر  مما  والعبر  ال��دروس  استلهام  ضرورة   *

برمتها ونحُن ندخل عاما جديدًا..
ضد  العنف  تستخدم  التي  والداخلية  الخارجية  الجهات  تحذير    *
العراقيين إلشاعة الفوضى بإعادة النظر بحساباتها وترك مخططاتها 

الخبيثة.
تراجع  أن  السلطة  بزمام  التي تمسك  السياسية  للقوى  األوان  آن   *
سياساتها وأدائها بعد سوء األداء والسياسات الخاطئة التي انتهجتها 

بعض األطراف وسوء اإلدارة وتفشي الفساد..

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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بالتحكم  العراق  يف  مرشوعة 
ببعض مناطقه.

عام  وب��دء  ع��ام  انقضاء  وم��ع 
ج���دي���د جي����در ب��اجل��م��ي��ع ان 
مما  والعرب  ال��دروس  يستلهموا 
برمتها  واملنطقة  العراق  عىل  مرهّ 
يف السنني السابقة، وبذا الصدد 

نذكر امورًا :
االوان  آن  ق�����د   -1
واخلارجية  الداخلية  لألطراف 
من  تتخذ  ان  ح��اول��ت  ال��ت��ي 
اهدافها  لتحقيق  وسيلة  العنف 
السياسية .. من خالل استهداف 
املفخخة،  بالسيارات  املدنيني 
واملجرمني  الناسفة،  والعبوات 
اشاعة  لغرض  االنتحاريني.. 
االجهزة  واش��غ��ال  ال��ف��وىض، 
العملية  وتعطيل  االم��ن��ي��ة، 
الظاهرة  جربت  ثم  السياسية، 
هذه  لتحقيق  كوسيلة  الداعشية 
كل  يف  فشلت  وقد  االه��داف، 

ذلك..
لقد آن األوان هلذه االطراف ان 
تعيد النظر يف حساباهتا، وترتك 
مل  التي  اخلبيثة  املخططات  هذه 
مزيد من  اىل  االهّ  تؤدي  تؤِد وال 
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الظاهرة الداعشية، ومن هنا فقد آن االوان للقوى 
السياسية التي تمسك بزمام السلطة.. ان تعزم 
على مراجعة سياساتها وادائها للفترة السابقة، وان 
البلد من المآسي  انه ال سبيل امامها إلنقاذ  تدرك 
الحكم  اقامة  في  المساهمة  اال  ب��ه؛  تمر  التي 
المواطنين  جميع  تساوي  على  المبني  الرشيد 
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الجيش  أبناء  أيدي  التي تحققت على  العظيمة  االنتصارات  * مباركة 
والتي  الرمادي  في  الغيورة  والعشائر  الشعبي  والحشد  العراقي 

جاءت بعد التضحيات الكبيرة لهم.
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العراقيين إلشاعة الفوضى بإعادة النظر بحساباتها وترك مخططاتها 

الخبيثة.
تراجع  أن  السلطة  بزمام  التي تمسك  السياسية  للقوى  األوان  آن   *
سياساتها وأدائها بعد سوء األداء والسياسات الخاطئة التي انتهجتها 

بعض األطراف وسوء اإلدارة وتفشي الفساد..

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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يف  االع��ىل  الشيعي  املرجع  دعا 
دون  تركيا  السيستاين  العراق 
عن  الكف  اىل  باالسم  ذكرها 
بمصر  للتحكم  حم���اوالهت���ا 
املهمة  ال���ع���راق  م���دن  ب��ع��ض 
بتفويت  وطالب  املوصل  ومنها 
مكاسب  حتقيقها  عىل  الفرصة 

غر مرشوعة يف العراق.
البالد  ازم���ات  ان  ع��ىل  وش��دد 

باقامة  اال  تنتهي  ل��ن  احلالية 
احل��ك��م ال��رش��ي��د م��وض��ح��ا ان 
يف  املسلحة  ال��ق��وات  ان��ت��ص��ار 
ال���رم���ادي ف��ن��د ادع����ات ع��دم 
امتالكها الرادة القتال او قدرهتا 
التي  الكبرة  املعارك  عىل كسب 

ختوضها.
وق����ال ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
امل��رج��ع  معتمد  ال��ك��رب��الئ��ي 

الشيعي االعىل آية اهلل السيد عيل 
كربالء  مجعة  خطيب  السيستاين 
)110 كم جنوب بغداد( خالل 
تابعتها  ال��ت��ي  اجلمعة  خطبة 
ان  حملية  قنوات  عرب  »إي��الف« 
عاصمة  الرمادي  مدينة  حترير 
ايام  قبل  الغربية  االنبار  حمافظة 
القوات  ابناء  فيها  سطر  حيث 
بطوالت  والعشائر  املسلحية 

يتحىل  ما  قد عكس  وتضحيات 
الوطنية  االرادة  من  املقاتلون  به 
عن  للدفاع  الدينية  والعقيدة 

االرض واملقدسات.

انتصار الرمادي أكد ارادة القتال لدى الجيش العراقي
السيستاني لمواجهة محاولة تركيا التحكم بمصير الموصل

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

آراء وأصداء..
ممثل السيستاني يدعو األطراف السياسية التي تقف وراء داعش للكف عن استخدام العنف

عبد  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  دع��ا 
تقف  التي  األط���راف  الكربالئي  امل��ه��دي 
حساباهتا  يف  النظر  إع��ادة  إىل  داع��ش  وراء 
القوى  وطالب   ، اخلبيثة  املخططات  وترك 
السياسية احلاكمة بمراجعة سياساهتا اخلاطئة 
شدد  وفيام  داع��ش،  نمو  يف  ساعدت  التي 
املناطق  إىل  االستقرار  إع��ادة  رضورة  عىل 
العشائرية  النزاعات  أدان  املحررة وإعامرها، 

وعمليات القتل والرتحيل.
اجلمعة  صالة  خطبة  خالل  الكربالئي  وقال 

)املستقلة(  وتابعتها  احلسينية  العتبة  يف 
الداخلية  األط��راف  “عىل  إن  اجلمعة   اليوم 
من  تتخذ  أن  ح��اول��ت  ال��ت��ي  واخل��ارج��ي��ة 
ثم  سياسية  أه��داف  لتحقيق  وسيلة  العنف 
األهداف  لتحقيق  الداعشية  الظاهرة  جربت 
يف  النظر  تعيد  أن  ذلك،  كل  يف  فشلت  وقد 
التي  اخلبيثة  املخططات  وت��رتك  حساباهتا 
يف  ال��دم��ار  من  مزيد  إىل  إال  ت��ؤدي  ول��ن  مل 
الكربالئي  وأضاف  واملمتلكات”.  األرواح 
أن “بعض السياسات اخلاطئة التي انتهجتها 

اإلدارة  وس��وء  احلاكمة  األط���راف  بعض 
لنمو  مساعدة  أجواء  وفر  قد  الفساد  وتفيش 
األوان  آن  وقد  الداعشية،  الظاهرة  وتفاقم 
السلطة  بزمام  املمسكة  السياسية  للقوى 
وأن  السابقة  للمرحلة  سياساهتا  تراجع  أن 
من  البلد  إلنقاذ  أمامها  سبيل  ال  أن  ت��درك 
الرشيد  احلكم  إقامة  يف  املسامهة  إال  املآيس 
املبني عىل تساوي مجيع املواطنني يف احلقوق 

والواجبات”.

10



يف  االع��ىل  الشيعي  املرجع  دعا 
دون  تركيا  السيستاين  العراق 
عن  الكف  اىل  باالسم  ذكرها 
بمصر  للتحكم  حم���اوالهت���ا 
املهمة  ال���ع���راق  م���دن  ب��ع��ض 
بتفويت  وطالب  املوصل  ومنها 
مكاسب  حتقيقها  عىل  الفرصة 

غر مرشوعة يف العراق.
البالد  ازم���ات  ان  ع��ىل  وش��دد 

باقامة  اال  تنتهي  ل��ن  احلالية 
احل��ك��م ال��رش��ي��د م��وض��ح��ا ان 
يف  املسلحة  ال��ق��وات  ان��ت��ص��ار 
ال���رم���ادي ف��ن��د ادع����ات ع��دم 
امتالكها الرادة القتال او قدرهتا 
التي  الكبرة  املعارك  عىل كسب 

ختوضها.
وق����ال ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
امل��رج��ع  معتمد  ال��ك��رب��الئ��ي 

الشيعي االعىل آية اهلل السيد عيل 
كربالء  مجعة  خطيب  السيستاين 
)110 كم جنوب بغداد( خالل 
تابعتها  ال��ت��ي  اجلمعة  خطبة 
ان  حملية  قنوات  عرب  »إي��الف« 
عاصمة  الرمادي  مدينة  حترير 
ايام  قبل  الغربية  االنبار  حمافظة 
القوات  ابناء  فيها  سطر  حيث 
بطوالت  والعشائر  املسلحية 

يتحىل  ما  قد عكس  وتضحيات 
الوطنية  االرادة  من  املقاتلون  به 
عن  للدفاع  الدينية  والعقيدة 

االرض واملقدسات.

انتصار الرمادي أكد ارادة القتال لدى الجيش العراقي
السيستاني لمواجهة محاولة تركيا التحكم بمصير الموصل

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

آراء وأصداء..
ممثل السيستاني يدعو األطراف السياسية التي تقف وراء داعش للكف عن استخدام العنف

عبد  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  دع��ا 
تقف  التي  األط���راف  الكربالئي  امل��ه��دي 
حساباهتا  يف  النظر  إع��ادة  إىل  داع��ش  وراء 
القوى  وطالب   ، اخلبيثة  املخططات  وترك 
السياسية احلاكمة بمراجعة سياساهتا اخلاطئة 
شدد  وفيام  داع��ش،  نمو  يف  ساعدت  التي 
املناطق  إىل  االستقرار  إع��ادة  رضورة  عىل 
العشائرية  النزاعات  أدان  املحررة وإعامرها، 

وعمليات القتل والرتحيل.
اجلمعة  صالة  خطبة  خالل  الكربالئي  وقال 

)املستقلة(  وتابعتها  احلسينية  العتبة  يف 
الداخلية  األط��راف  “عىل  إن  اجلمعة   اليوم 
من  تتخذ  أن  ح��اول��ت  ال��ت��ي  واخل��ارج��ي��ة 
ثم  سياسية  أه��داف  لتحقيق  وسيلة  العنف 
األهداف  لتحقيق  الداعشية  الظاهرة  جربت 
يف  النظر  تعيد  أن  ذلك،  كل  يف  فشلت  وقد 
التي  اخلبيثة  املخططات  وت��رتك  حساباهتا 
يف  ال��دم��ار  من  مزيد  إىل  إال  ت��ؤدي  ول��ن  مل 
الكربالئي  وأضاف  واملمتلكات”.  األرواح 
أن “بعض السياسات اخلاطئة التي انتهجتها 

اإلدارة  وس��وء  احلاكمة  األط���راف  بعض 
لنمو  مساعدة  أجواء  وفر  قد  الفساد  وتفيش 
األوان  آن  وقد  الداعشية،  الظاهرة  وتفاقم 
السلطة  بزمام  املمسكة  السياسية  للقوى 
وأن  السابقة  للمرحلة  سياساهتا  تراجع  أن 
من  البلد  إلنقاذ  أمامها  سبيل  ال  أن  ت��درك 
الرشيد  احلكم  إقامة  يف  املسامهة  إال  املآيس 
املبني عىل تساوي مجيع املواطنني يف احلقوق 

والواجبات”.

10

ندد 

السيستاني يندد بالنزاع العشائري بالبصرة ويتطرق النتصار الرمادي وإرادة الجيش

ندد املرجع الديني عيل السيستاين بالنزاعات املسلحة التي حتدث 
بني العشائر يف حمافظة البرصة وأشاد باجليش يف استعادة الرمادي 

من داعش.
وتال عبد املهدي الكربالئي خطبة نيابة عن السيستاين  يف كربالء 
ونقل عنه القول إن »بعض السياسات اخلاطئة التي انتهجتها بعض 
أجواء  وفر  قد  الفساد  وتفيش  اإلدارة  وسوء  احلاكمة  األط��راف 

مساعدة لنمو وتفاقم الظاهرة الداعشية«.
السلطة  بزمام  متسك  التي  السياسية  للقوى  األوان  »آن  وأضاف 
ان تعزم عىل مراجعة سياساهتا وأدائها يف الفرتة السابقة«، مشددا 
اال  به  يمر  مما  البلد  إلنقاذ  أمامها  سبيل  ال  انه  »تدرك  بأن  عليها 
املسامهة بإقامة احلكم الرشيد املبني عىل تساوي مجيع املواطنني يف 

احلقوق والواجبات«.
وتابع »مع انقضاء عام وبدء عام جديد جيب عىل اجلميع استلهام 

الدروس والعرب مما مر عىل العراق واملنطقة يف السنني السابقة«.
ان  حاولت  واخلارجية  الداخلية  األطراف  »بعض  أن  إىل  ولفت 
خالل  من  السياسية  أهدافها  لتحقيق  وسيلة  العنف  من  تتخذ 
الناسفة  والعبوات  املفخخة  بالسيارات  املدنيني  استهداف 
القوى  وإشغال  الفوىض  إشاعة  لغرض  االنتحاريني  واملجرمني 
الداعشية  الظاهرة  جربت  ثم  السياسية  العملية  وتعطيل  االمنية 

كوسيلة لتحقيق هذه االهداف وقد فشلت يف كل ذلك«.
النظر يف  تعيد  ان  األوان هلذه األطراف  »آن  أنه  الكربالئي  وشدد 
تؤدي  وال  تؤد  مل  التي  اخلبيثة  املخططات  هذه  وترتك  حساباهتا 
االرضار  واعظم  اخلسائر  أفدح  ووقوع  الدمار  من  مزيد  اىل  اال 

باألرواح واملمتلكات«.
الرمادي  حترير  اىل  متطرقا   السيستاين   عن  نقال  الكربالئي  وقال 
بانتصار  املاضية  االيام  خالل  الرمادي  مدينة  معظم  حتررت  »لقد 
كبر هو حصيلة تضحيات وبطوالت االالف من اجليش والرشطة 
االحتادية وأبناء العشائر باالضافة اىل ما مهد له املتطوعون خالل 

االشهر السابقة«.
عدم  من  البعض  مزاعم  يفند  املهم  االنتصار  »هذا  أن  اىل  ولفت 
امتالك اجليش عدم إرادة القتال وانه ال يتمكن من حتقيق تقدم مهم 

عىل األرض«.

قال معتمد املرجع الشيعي يف العراق، آية اهلل 
عيل السيستاين اليوم اجلمعة، إن حترير مدينة 
قدرة  “أثبت  األنبار،  حمافظة  مركز  الرمادي 

اجليش العراقي عىل إرادة القتال”.
ودعا عبد املهدي الكربالئي، يف خطبة صالة 
اجلمعة بمدينة كربالء، احلكومة إىل “رضورة 
وإعادة  الرمادي  مدينة  إلعامر  خطة  وضع 
النازحني إليها بأرسع وقت ممكن”، موضحا 
البعض  مزاعم  يفند  املهم  االنتصار  “هذا  أن 
إرادة  عىل  القدرة  اجليش  امتالك  عدم  من 
مهم  تقدم  حتقيق  من  يتمكن  ال  وانه  القتال 

عىل األرض”.
إع��ادة  “رضورة  ع��ىل  الكربالئي،  وش��دد 

خطة  بوضع  املحررة  للمناطق  االستقرار 
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السيستاني: تحرير الرمادي أثبت قدرة الجيش على إرادة القتال
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االبتالُء.. قانوٌن إلهي صريح

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 20/ربيع 
االول/1437هـ املوافق 

2016/1/1م

أنبياءه  به  ابتلى  مما  كتابه  في  عليكم  اهلل  قّص  ما  )فتدبروا  لشيعته:  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر  االمام  رسالة  في  ورَد 
وأتباعهم المؤمنين ، ثم سلوا اهلل أن يعطيكم الصبر على البالء في السراء والضراء، والشدة والرخاء مثل الذي أعطاهم ..(.. 
وبالتأمل والتفكر في أحوال االنبياء )عليهم السالم( الماضين واتباعهم المؤمنين التي قّصها القرآن الكريم كيف كانوا في حال 
التمحيص والبالء وكانوا اثقل الخالئق عناء واجهدهم بالء واضيقهم حاالً  واقلهم مااًل، اتخذهم الفراعنة عبيدًا وآذوهم شديدا 

وساموهم سوء العذاب فلم يجدوا وسيلة للدفاع وال حيلة في امتناع.

ع��ب��اده  يف  اهلل  س��ن��ة  ج�����رترْ 
واالمتحان  باالختبار  الصاحلني 
اال  يلقاها  وم��ا  والتمحيص 
خر  وهم  الفائزون  الصابرون 
الدنيا  يف  تعاىل  اهلل  عند  عاقبة 
واالخرة.. فالبد من التأيس بم 

عند نزول البالء..
ان من العوامل املؤدية اىل النجاح 
والصرب  ال��ب��الء  اخ��ت��ب��ارات  يف 
عليها هو التأمل يف تاريخ االمم 
باالنبياء )عليهم  مرهّ  املاضية وما 
رضوب  من  واتباعهم  السالم( 
واملشاكل  وامل��ص��ائ��ب  امل��ح��ن 

والتعذيب.
من  مواقفهم  يف  النظر  وإمعان 
اهنم صربوا  االختبارات وكيف 
وحتملوا فرفع اهلل درجتهم وهو 

االمتحان  الجتياز  مؤثر  عامل 
االهلي بنجاح..

يمر  ما  بأن  االنسان  عرف  فلو 
ب��ه م��ن م��ص��ائ��ب واب��ت��الءات 
هو  وان��ام   .. ش��اذة  حالة  ليس 
االفراد  لكل  شامل  عام  قانون 
يون  س��وف  فانه  واجل��امع��ات 
احلالة  ولتفهم  عليه  اخل��ط��ب 
بوعي وقبول والجتاز املصاعب 
للمصاعب  وم��ق��اوم��ة  بثبات 
قلب  تعاىل  اهلل  يثبت  ول��ذل��ك 
نبيه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
واملؤمنني معه باستعراض تاريخ 
يرافق  واالم��ت��ح��ان  امل��اض��ني.. 
حياهتم،  مراحل  كل  يف  املؤمنني 
واشد الناس بالء  هم االنبياء ثم 

االمثل فاالمثل..

)عليه  ال��ك��اظ��م  االم����ام  ق���ال 
كفتي  مثل  )املؤمن   : السالم( 
امليزان، كلام زيد يف ايامنه زيد يف 

بالئه(.
ما هو الغرض من االبتالء :

1-ل��ي��ظ��ه��ر ح��ق��ي��ق��ة االي����امن 
املؤمن  االنسان  لدى  والصفات 
باالدعاء  تعاىل  اهلل  يكتفي  ال  اذ 
مؤمن  ان��ه  املؤمن  من  باللسان 
ان  ليظهر  االختبار  من  البد  بل 
ام جم��رد دعوى  االي��امن ص��ادق 
ينال  ال��ت��ي  الصفات  ولتظهر 
عليها االنسان الدرجات الرفيعة 
يف اجلنة من قبيل اجلهاد والصرب 
وليتميز  وغ��ره��ا..  وال��ت��وك��ل 
الكاذب  من  ايامنه  يف  الصادق 
والصابر من غر الصابر وهكذا 

املجاهد من غر املجاهد..
وامل��ؤم��ن��ني  للمؤمن  وليظهر 
االخرين ان فالنًا يستحق الثواب 

وفالناً  يستحق العقاب..
ليذَر  اهلل  ك��ان  )م��ا   : تعاىل  ق��ال 
حتى  عليه  انتم  ما  عىل  املؤمنني 

متيَز اخلبيث من الطيب(.
االم��ام  املعنى  ه��ذا  اىل  واش���ار 

احلسني )عليه السالم( :
والدين  الدنيا  عبيد  الناس  )ان 
ما  حيوطونه  السنتهم  عىل  لعق 
حمصوا  ف���اذا  معايشهم  ت  درهّ

بالبالء قلهّ الديهّانون(.
يكون  فقد  وااليقاظ  2-التنبيه 
وهو  امره  من  غفلة  يف  االنسان 
يرتكب  او  تعاىل  اهلل  عن  بعيد 
يف  وه��و  معصيه  وه��ي  ام����ورًا 
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غفلة عنها فيبتىل يعود اىل رشده 

ويستيقظ..
الوان البالء :

اوالً  : بالء املؤمن
يتعرض املؤمنون للبالء المتحان 
وشكرهم  وص��ربه��م  اي��امهن��م 
واستمرارهم عىل املنهج الرباين، 
وللحصول عىل االجر والثواب 
والتقويم  التوجيه  اج��ل  م��ن 
��ص..  ومت��حهّ نفوسهم  لتصقل 
ويكون البالء بالشدة والرخاء..

بالشدة  االبتالء  مظاهر  وتتعدد 
اىل  جمتمع  ومن  آخر  اىل  فرد  من 
االي��امن  درج���ات  حسب  اخ��ر 
وحسب طاقاهتم الكامنة بالصرب 

والتحمل ..
ونقص  واجل����وع  1-اخل�����وف 
والثمرات..  واالنفس  االموال 
بالشدة يف هذه االمور  فاالبتالء 
لكي يلتجئ االنسان اىل اهلل تعاىل 
ويتضع اليه لتتعمق العالقة بينه 

وبني خالقه ..
اهلل  يبتيل   : بالكفار  2-االبتالء 
وغرهم  بالكفار  املؤمنني  تعاىل 
م��ن اع����داء االس����الم واع���داء 
ابتالئهم يف الوقت  املؤمنني مثل 
داع��ش«    « بعصابات  احل��ارض 
للكفار  ان  جي��دوا  بان  فيبتليهم 

قوة  من  يملكون  بام  قوية  دولة 
واالقتصاد  وال��س��الح  امل��ال  يف 
التقنية  الوسائل  ومن  والرجال 
احلديثة وان هلم مؤيدين واتباعًا 
عىل  االم���ور  وتضييق  ال��ن��رص 

املؤمنني..
فالفقر   : امل��ع��ي��ش��ة  3-ض��ي��ق 
وض��ي��ق امل��ع��ي��ش��ة م���ن اوج���ه 
الختبار  للمؤمنني  االب��ت��الء 
بقضاء  ايامهنم  واختبار  صربهم 
بضيق  واالبتالء   .. وق��دره  اهلل 
املعيشة يتناسب طرديًا مع درجة 

االيامن..
)عليه  ال��ص��ادق  االم����ام  ق���ال 
ايامنًا  العبد  ازداد  : كلام  السالم( 

ازداد ضيقًا يف معيشه«.
والعلل  االمراض  االبتالء  ومن 
االنسان  يبتىل  وق��د  واالس��ق��ام 
الزوجة  او  اخللق  سيئة  بزوجة 

بزوج سيئ اخللق.
4-ابتالء التأديب :

النهج  عن  املؤمن  يبتعد  فعندما 
الرباين وال يكون سلوكه مطابقًا 
مل��ا ي��ؤم��ن ب��ه وي��رت��ك��ب بعض 
يبتليه  صغرة  او  كبرة  املعايص 
ب��ع��ذاب ت��أدي��ب��ي ل��ردع��ه عن 
لالستقامة  يعود  ولكي  املعايص 
ويتوب اىل اهلل فعىل املؤمن حينام 

او  ال��ع��ذاب  ه��ذا  ملثل  يتعرض 
او  هم  يف  جيعله  امر  او  العقوبة 
غم فعليه ان يراجع ويبحث عن 
فربام  واقواله  وترصفاته  سلوكه 
ارتكب معصية وحينئذ عليه ان 
ومن  تعاىل  اهلل  ويستغفر  يتوب 

مظاهره :
وحبس  ال��ث��م��رات  أ -ن��ق��ص 

الربكات..
وه��و   : االرشار  ب -ت��س��ل��ي��ط 
ال��ت��ارك��ني  للمؤمنني  ت��أدي��ب 
ملسؤولية االمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.
ذلك  ومن   : االرضار  ت -توايل 
غ��الء االس��ع��ار وق��رص االع��امر 
وحبس  ال��ت��ج��ارة  وخ����رسان 

الربكات واالمراض وغرها..
ابتالء الرخاء :

ف��االب��ت��الء ب��ال��رخ��اء واخل���ر 
واملال  والثروات  املادي  والنعيم 
للمؤمنني  اهلي  ابتالء  والسلطة 
المتحان قياسهم بواجب الشكر 
لالخرين  به  واالح��س��ان  عليه 
املرشوعة،  طرقه  يف  واستثامره 
بالرخاء  االب��ت��الء  يكون  وق��د 
من  واصعب  وطأة  اشد  واخلر 
ما  غالبًا  ألن��ه  ة  بالشدهّ االبتالء 
ينسى االنسان خرات اهلل تعاىل 

عليه ونعمه ويلهيه عن واجباته 
يف  يستخدمها  وق��د  وتكاليفه 
الدنيا  ع��ىل  يقبل  او  معاصيه 
البطر  هلم  ...وحيصل  وملذاهتا 

والرتف يف املعيشة ..
بالنرص  عباده  تعاىل  اهلل  ويتبيل 
يشكرون  فهل  االع����داء  ع��ىل 
الزهو  عن  ويبتعدون  تعاىل  اهلل 
والعجب والغرور بالنرص وهل 

حيافظون عىل مقومات النرص..
كيف يرفع البالء :

)عليه  ال��ص��ادق  االم����ام  ق���ال 
مؤمنني  تكونوا  )لن   : السالم( 
نعمة،  ال��ب��الء  وا  ت���ع���دهّ ح��ت��ى 

والرخاء مصيبة(.
من االمور التي تدفع البالء :

االنحراف  الن   : 1-االستغفار 
واملعايص والذنوب سبب للبالء 
االنسان  ت��اب  ف��اذا  وال��ع��ذاب 

واستغفر فانه يتقي البالء..
2-ال��دع��اء : ق��ال االم���ام عيل 
انواع  »ادفعوا   : السالم(  )عليه 
قبل  به  عليكم  بالدعاء،  البالء 

نزول البالء«
كانت  وان  فهي  3-ال��ص��دق��ة: 
تدفع البالء اال اهنا بنفسها مظهر 
والتعاطف  الرتاحم  مظاهر  من 

والتكافل بني املسلمني..
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م���ا ه���و رأي��ك��م   : ال���س���ؤال 
باالستخارة ؟

املتيقن من مرشوعية   : اجلواب 
ر بعد  االستخارة هو مورد التحهّ

االستشارة.

بأخذ  تنصحون  هل   : السؤال 
خرة يف أمر الزواج ؟

وعدم  املشاورة  بعد   : اجلواب 
رفع التحر البأس به.

السؤال : هل اخلرة عند احلرة 
أم هي جائزة يف كل األحوال ؟

اجلواب : املتيقن من مرشوعيتها 
ر  تعذهّ مع  التحرهّ  حصول  هو 
اىل  إنتهائها  وعدم  األستشارة 

نتيجة .

عىل  جي���ب  ه���ل   : ال����س����ؤال 
املستخر االلتزام باالستخارة؟ 
بعد  اخلرة  اعادة  له  جيوز  وهل 

مض وقت ؟
ال��ع��م��ل  ي��ن��ب��غ��ي   : اجل�����واب 
بتبديل  اال  تعاد  وال  بموجبها 

املوضوع ولو بالصدقة .

السؤال : هل يستحب الطهارة 
يف اخلرة ؟

اجلواب : نعم يستحب .

السؤال : ما أفضل األوقات يف 
عمل اخلرة ؟

بالصالة  االتيان  بعد   : اجلواب 
وأفضلها  املستحبة  أو  الواجبة 
يوم  م��ن  الشمس  طلوع  قبل 

اجلمعة .

األستخارة  جيوز  هل   : السؤال 
عىل نفس املوضوع اكثر من مرة 
بغية احلصول عىل نتيجة اجيابية 
ام  ب��األوىل  )اي  يؤخذ؟  وبأيا 

بأالخرة( ؟
لتجديد  معنى  ال   : اجل���واب 
إالهّ  واحد  ملوضوع  اإلستخارة 
أو  الظروف  بعض  ت  تغرهّ اذا 
ر  تغهّ حيتمل  بحيث  زمان  مىض 

املصالح واملفاسد.

: ه��ل االس��ت��خ��ارة  ال���س���ؤال 
االن  عندنا  املتبعة  بالطريقة 
؟  واردة  أو  رشع���ًا  ��ذة  حم��بَّ  ،
تكرار  يف  ضر  من  هناك  وهل 
اإلستخارة مع التصدق لتوافق 

رغبة املستخر؟
اجل���واب : ي��ؤت��ى ب��ا رج���اًء ، 
ح  ترجُّ وع���دم   ، احل���رة  عند 
التأمل  بعد  االح��ت��امالت  أح��د 
اخلرة  وتكرار   ، واإلستشارة 

تبدل  مع  االهّ  صحيح  غر 
التصدق  ومنه   ، املوضوع 

ببعض املال.

اخذت  اين  لو   : ال��س��ؤال 
استخارة وكانت غرجيدة 
فهل استطيع ان اذبح شيئا 
من اخل��راف واوزع��ه عىل 

الفقراء وابدًا العمل به ؟
اجلواب : جيوز ولكن ذلك 

اليمنع من ترتب ما حتذر منه يف 
خمالفة االستخارة .

يف  سامحتكم  راي  ما   : السؤال 
االستخارة بالقرآن الكريم ؟

اجل��واب : جي��وز االع��ت��امد عىل 
عدم  بعد  ولكن  االس��ت��خ��ارة 
بالتدبر  احلرة  رفع  من  التمكن 
ومراجعة اهل اخلربة ومشاورة 
بقيت  فان  واالصدقاء  االه��ل 
احد  ترجيح  يمكن  ومل  احل��رة 
االمرين او االمور فاالستخارة 
ترجح احد االطراف وليس هلا 
شان آخر كالكشف عن الغيب.

ت��ك��ون  ك���ي���ف   : ال����س����ؤال 
كيفيتها  هي  ما  ؟  االستخارة 
شيئني  بني  حمتارة  كنت  واذا  ؟ 
ان  االستخارة  بعد  يل  وظهر 

احدمها سلبي فهل جيب عيل اال 
افعله واذا فعلته ما هو احلكم ؟

طلب  االس��ت��خ��ارة   : اجل���واب 
وه��ي  ت��ع��اىل  اهلل  م���ن  اخل����ر 
ورب��ام  يستجاب  ف��رب��ام  دع���اء 
حال  ك��ل  وع��ىل  يستجاب  ال 
واردة  خاصة  طريقة  هلا  فليس 
العلامء  دأب  وان��ام  ال��رشع  يف 
التوجه  بعد  ال��ق��رآن  فتح  عىل 
منه  اخلر  وطلب  تعاىل  اهلل  اىل 
يمني  يف  االوىل  باآلية  ويستدل 
الصفحة عىل كون العمل خرا 
او رشا وال يوجب ذلك تكليفا 
وال يدل عىل الواقع فالغيب ال 
جيعل  ومل  تعاىل  اهلل  اال  يعلمه 
ولكن  للغيب  ن��اف��ذة  لنا  اهلل 
االستخارة تفيد يف وقت احلرة 
وعدم امكان الرجحان يف احد 
مرجحة  هي  فتكون  الطرفني 

الحدمها وال حترم خمالفتها.

سؤال للقراء
السؤال : االستخارة، اذا كانت جيدة هل يجوز عدم االلتزام بها 

والعمل بها كترك الموضوع مثاًل؟
سؤال وجواب العدد السابق )522(

الفقه على المذاهب الخمسة ...مبطالت الصالة
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هي حكم املكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك يف صحته ، فللقاعدة موضوع
وحممول ، موضوعها العمل املفروغ عنه املشكوك يف صحته وفساده ، وحمموهلا احلكم بالصحة وترتيب آثارها عليه .

فإذا صىل الشخص صالة الظهر مثال ثم شك يف صحتها وبطالهنا من جهة احتامله ترك جزء أو رشط أو اجياد مانع أو قاطع ، 
حكم بالصحة ورتب آثارها ، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك يف 

صحتها بنى عىل الصحة يف اجلميع .

قوله تعاىل يف سورة آل عمران آية 154 ) يقولون هل لنا من األمر من شء قل إن األمر كله هلل ( وهذه اآلية كام تراها رصحية 
الداللة يف أنه ليس هلم وال لغرهم أمر يف شء مطلقا أبدا ال سيام إذا الحظت كلمة ) كل ( الدالة عىل االستغراق وأنه ليس هلم 
وال من حقهم أن يقيموا شخصا ويوجبوا عىل اآلخرين االنقياد إليه والطاعة له ألن ذلك كله هلل وحده ال رشيك له فيه من أحد 
من العاملني أمجعني وأي أمر يأمر ترى أعظم خطرا من اخلالفة التي تبني عليها مصالح الناس الدنيوية واألخروية فهو هلل تعاىل 
ال لسواه إطالقا وهم تابعون لترصفه تعاىل فيهم وليس هلم أن يترصفوا يف شؤون أنفسهم فضال عن شؤون غرهم بأمر أو هني 
أو وضع أو رفع مطلقا كام نصت عليه اآلية فأين منك عينك الصحيحة لرتى كيف أنك جعلت مع اهلل رشيكا يف األمر وأعطيته 
صالحية األمر والنهي وأوجبت له الطاعة يف أمره وهنيه كاهلل تعاىل عام تقول علوا كبرا وطعنت يف الشيعة ألهنم خالفوك . مل 

يرشكوا مع اهلل يف أمره ومتسكوا بقوله تعاىل يف سورة األعراف آية 54 ) أال له اخللق
واألمر ( 

بطل الصالة بأمور :
الكالم ، وأقله ما كان مركبا من حرفني ولو مهملني ال معنى هلام ، وكذا احلرف الواحد إذا كان مفهام مثل ) ق ( فعل أمر من وقى ، وال 

تبطل بحرف مهمل ال معنى له ، وال بصوت يشتمل عىل حروف غر مقصودة .
ومل يفرق احلنفية واحلنابلة يف احلكم ببطالن الصالة بالكالم بني صدوره عمدا وسهوا .

وقال اإلمامية والشافعية واملالكية : ال تبطل الصالة بالكالم سهوا إذا كان يسرا بحيث تبقى صورة الصالة حمفوظة .
وال تبطل بالتنحنح سواء أكان حلاجة أو غر حاجة عند اإلمامية واملالكية .

وتبطل عند بقية املذاهب ان كان لغر حاجة ، وال بأس به للحاجة ، كتحسني الصوت حتى خترج احلروف من خمارجها ، أو يتدى اإلمام 
إىل الصواب .

واتفقوا عىل انه جيوز الدعاء أثناء الصالة بطلب اخلر واملغفرة من اهللَّ سبحانه إال عند احلنفية واحلنابلة فإهنم قيدوا مثل هذا الدعاء بام 
ورد يف الكتاب والسنة ، أو بام يطلب من اهللَّ وحده كالرزق والربكة

فقه وعقائد
قاعدة الفراغ

االمر هلل عز وجل ولمن يوكله

الفقه على المذاهب الخمسة ...مبطالت الصالة
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م���ا ه���و رأي��ك��م   : ال���س���ؤال 
باالستخارة ؟

املتيقن من مرشوعية   : اجلواب 
ر بعد  االستخارة هو مورد التحهّ

االستشارة.

بأخذ  تنصحون  هل   : السؤال 
خرة يف أمر الزواج ؟

وعدم  املشاورة  بعد   : اجلواب 
رفع التحر البأس به.

السؤال : هل اخلرة عند احلرة 
أم هي جائزة يف كل األحوال ؟

اجلواب : املتيقن من مرشوعيتها 
ر  تعذهّ مع  التحرهّ  حصول  هو 
اىل  إنتهائها  وعدم  األستشارة 

نتيجة .

عىل  جي���ب  ه���ل   : ال����س����ؤال 
املستخر االلتزام باالستخارة؟ 
بعد  اخلرة  اعادة  له  جيوز  وهل 

مض وقت ؟
ال��ع��م��ل  ي��ن��ب��غ��ي   : اجل�����واب 
بتبديل  اال  تعاد  وال  بموجبها 

املوضوع ولو بالصدقة .

السؤال : هل يستحب الطهارة 
يف اخلرة ؟

اجلواب : نعم يستحب .

السؤال : ما أفضل األوقات يف 
عمل اخلرة ؟

بالصالة  االتيان  بعد   : اجلواب 
وأفضلها  املستحبة  أو  الواجبة 
يوم  م��ن  الشمس  طلوع  قبل 

اجلمعة .

األستخارة  جيوز  هل   : السؤال 
عىل نفس املوضوع اكثر من مرة 
بغية احلصول عىل نتيجة اجيابية 
ام  ب��األوىل  )اي  يؤخذ؟  وبأيا 

بأالخرة( ؟
لتجديد  معنى  ال   : اجل���واب 
إالهّ  واحد  ملوضوع  اإلستخارة 
أو  الظروف  بعض  ت  تغرهّ اذا 
ر  تغهّ حيتمل  بحيث  زمان  مىض 

املصالح واملفاسد.

: ه��ل االس��ت��خ��ارة  ال���س���ؤال 
االن  عندنا  املتبعة  بالطريقة 
؟  واردة  أو  رشع���ًا  ��ذة  حم��بَّ  ،
تكرار  يف  ضر  من  هناك  وهل 
اإلستخارة مع التصدق لتوافق 

رغبة املستخر؟
اجل���واب : ي��ؤت��ى ب��ا رج���اًء ، 
ح  ترجُّ وع���دم   ، احل���رة  عند 
التأمل  بعد  االح��ت��امالت  أح��د 
اخلرة  وتكرار   ، واإلستشارة 

تبدل  مع  االهّ  صحيح  غر 
التصدق  ومنه   ، املوضوع 

ببعض املال.

اخذت  اين  لو   : ال��س��ؤال 
استخارة وكانت غرجيدة 
فهل استطيع ان اذبح شيئا 
من اخل��راف واوزع��ه عىل 

الفقراء وابدًا العمل به ؟
اجلواب : جيوز ولكن ذلك 

اليمنع من ترتب ما حتذر منه يف 
خمالفة االستخارة .

يف  سامحتكم  راي  ما   : السؤال 
االستخارة بالقرآن الكريم ؟

اجل��واب : جي��وز االع��ت��امد عىل 
عدم  بعد  ولكن  االس��ت��خ��ارة 
بالتدبر  احلرة  رفع  من  التمكن 
ومراجعة اهل اخلربة ومشاورة 
بقيت  فان  واالصدقاء  االه��ل 
احد  ترجيح  يمكن  ومل  احل��رة 
االمرين او االمور فاالستخارة 
ترجح احد االطراف وليس هلا 
شان آخر كالكشف عن الغيب.

ت��ك��ون  ك���ي���ف   : ال����س����ؤال 
كيفيتها  هي  ما  ؟  االستخارة 
شيئني  بني  حمتارة  كنت  واذا  ؟ 
ان  االستخارة  بعد  يل  وظهر 

احدمها سلبي فهل جيب عيل اال 
افعله واذا فعلته ما هو احلكم ؟

طلب  االس��ت��خ��ارة   : اجل���واب 
وه��ي  ت��ع��اىل  اهلل  م���ن  اخل����ر 
ورب��ام  يستجاب  ف��رب��ام  دع���اء 
حال  ك��ل  وع��ىل  يستجاب  ال 
واردة  خاصة  طريقة  هلا  فليس 
العلامء  دأب  وان��ام  ال��رشع  يف 
التوجه  بعد  ال��ق��رآن  فتح  عىل 
منه  اخلر  وطلب  تعاىل  اهلل  اىل 
يمني  يف  االوىل  باآلية  ويستدل 
الصفحة عىل كون العمل خرا 
او رشا وال يوجب ذلك تكليفا 
وال يدل عىل الواقع فالغيب ال 
جيعل  ومل  تعاىل  اهلل  اال  يعلمه 
ولكن  للغيب  ن��اف��ذة  لنا  اهلل 
االستخارة تفيد يف وقت احلرة 
وعدم امكان الرجحان يف احد 
مرجحة  هي  فتكون  الطرفني 

الحدمها وال حترم خمالفتها.

سؤال للقراء
السؤال : االستخارة، اذا كانت جيدة هل يجوز عدم االلتزام بها 

والعمل بها كترك الموضوع مثاًل؟
سؤال وجواب العدد السابق )522(

الفقه على المذاهب الخمسة ...مبطالت الصالة

السؤال : هل تجب سجدة السهو في صالة النوافل والمستحبات ؟       
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هي حكم املكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك يف صحته ، فللقاعدة موضوع
وحممول ، موضوعها العمل املفروغ عنه املشكوك يف صحته وفساده ، وحمموهلا احلكم بالصحة وترتيب آثارها عليه .

فإذا صىل الشخص صالة الظهر مثال ثم شك يف صحتها وبطالهنا من جهة احتامله ترك جزء أو رشط أو اجياد مانع أو قاطع ، 
حكم بالصحة ورتب آثارها ، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك يف 

صحتها بنى عىل الصحة يف اجلميع .

قوله تعاىل يف سورة آل عمران آية 154 ) يقولون هل لنا من األمر من شء قل إن األمر كله هلل ( وهذه اآلية كام تراها رصحية 
الداللة يف أنه ليس هلم وال لغرهم أمر يف شء مطلقا أبدا ال سيام إذا الحظت كلمة ) كل ( الدالة عىل االستغراق وأنه ليس هلم 
وال من حقهم أن يقيموا شخصا ويوجبوا عىل اآلخرين االنقياد إليه والطاعة له ألن ذلك كله هلل وحده ال رشيك له فيه من أحد 
من العاملني أمجعني وأي أمر يأمر ترى أعظم خطرا من اخلالفة التي تبني عليها مصالح الناس الدنيوية واألخروية فهو هلل تعاىل 
ال لسواه إطالقا وهم تابعون لترصفه تعاىل فيهم وليس هلم أن يترصفوا يف شؤون أنفسهم فضال عن شؤون غرهم بأمر أو هني 
أو وضع أو رفع مطلقا كام نصت عليه اآلية فأين منك عينك الصحيحة لرتى كيف أنك جعلت مع اهلل رشيكا يف األمر وأعطيته 
صالحية األمر والنهي وأوجبت له الطاعة يف أمره وهنيه كاهلل تعاىل عام تقول علوا كبرا وطعنت يف الشيعة ألهنم خالفوك . مل 

يرشكوا مع اهلل يف أمره ومتسكوا بقوله تعاىل يف سورة األعراف آية 54 ) أال له اخللق
واألمر ( 

بطل الصالة بأمور :
الكالم ، وأقله ما كان مركبا من حرفني ولو مهملني ال معنى هلام ، وكذا احلرف الواحد إذا كان مفهام مثل ) ق ( فعل أمر من وقى ، وال 

تبطل بحرف مهمل ال معنى له ، وال بصوت يشتمل عىل حروف غر مقصودة .
ومل يفرق احلنفية واحلنابلة يف احلكم ببطالن الصالة بالكالم بني صدوره عمدا وسهوا .

وقال اإلمامية والشافعية واملالكية : ال تبطل الصالة بالكالم سهوا إذا كان يسرا بحيث تبقى صورة الصالة حمفوظة .
وال تبطل بالتنحنح سواء أكان حلاجة أو غر حاجة عند اإلمامية واملالكية .

وتبطل عند بقية املذاهب ان كان لغر حاجة ، وال بأس به للحاجة ، كتحسني الصوت حتى خترج احلروف من خمارجها ، أو يتدى اإلمام 
إىل الصواب .

واتفقوا عىل انه جيوز الدعاء أثناء الصالة بطلب اخلر واملغفرة من اهللَّ سبحانه إال عند احلنفية واحلنابلة فإهنم قيدوا مثل هذا الدعاء بام 
ورد يف الكتاب والسنة ، أو بام يطلب من اهللَّ وحده كالرزق والربكة

فقه وعقائد
قاعدة الفراغ

االمر هلل عز وجل ولمن يوكله

الفقه على المذاهب الخمسة ...مبطالت الصالة



مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( الزراعية....

 تستحدث آليات وتقنيات متطورة لالرتقاء بمشاريعها 

االنتاجية على مستوى العراق 

األحرار/ حسين نصر 

ســـاهمت االمانـــة العامـــة للعتبة  الحســـينية 

المقدســـة باالرتقاء في الواقـــع الزراعي لمدينة 

كربالء وذلـــك من خالل مشـــروع مدينة االمام 

الحســـين )عليه الســـالم( الزراعية الواقعة على 

طريق )كربـــالء/ النجـــف( وهي من المشـــاريع 

االنتاجية التي ترفد السوق المحلية بالعديد من 

المنتجات الزراعية، مســـاهمًة منها في تحسين 

االقتصاد العراقي...

الكربالئـــي ..  يدعو إلى زيادة انتـــاج المحاصيل 

الزراعية لحل األزمة االقتصادية في العراق
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)عبد  الشيخ  س��امح��ة  ودع���ا   
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي( االم��ني 
املقدسة   احلسينية  للعتبة  العام 
إىل رضورة استخدام االساليب 
انتاج  لزيادة  احلديثة  والتقنيات 
التي تسهم  الزراعية  املحاصيل 
من  ج��زٍء  حل  يف  كبر  بشكل 
يمر  التي  االقتصادية  االزم��ة 
خالل  من  وذلك  العراق،  با 
تفقده للمدينة الزراعية ،مؤكدا 

الزراعية  املنتوجات  ه��ذه  أن 
حلول  وضع  يف  تسهم  سوف 
للسلة الغذائية بشكل عام وسد 
املحلية  السوق  جزء من حاجة 
السوق  ل��دع��م  منها  حم��اول��ة 

العراقية باملنتج الوطني.
اخلبر  التقت  )االح��رار(  جملة 

عوز(  )عدنان  احلاج  الزراعي 
ليبني  للمدينة  العام  امل��رشف 
امج��ال��ي��ة امل��س��اح��ة امل��زروع��ة 
فيها  العمل  وآلية  واملستخدمة 
االمجالية  امل��س��اح��ة  ان  ف��ق��ال 
 )  1000  ( الزراعية   للمدينة 
واجلزء  املحمية  للزراعة  دونم 
متت  دون��م   )  900  ( اخللفي 
والشعر  باحلنطة  زراع��ت��ه��ا 
ب��األس��ال��ي��ب وط����رق ال���ري 

املحورية  باملرشات  احلديثة 
أص��ن��اف  ان  وال��ث��اب��ت��ة،ع��ل��ام 
اصناف  من  والشعر  احلنطة 
والنوعية  اجلودة  عالية   الرتب 
او  ن���واة  ب���ذور  تعترب  وال��ت��ي 
اخلض  حماصيل  ،ام��ا  اس��اس��ا 
)ال��ط��امط��ة وال��ف��ل��ف��ل احل��ار 

باصناف  والباذنجان(  والبارد 
او  بثالثة  مائي  وخيار  اجنبية 
املدينة  وتستمر   اصناف  اربعة 
املحاصيل  بتسويق  الزراعية 
باجلملة  املحلية  االس��واق  اىل 
التابعة  املبارش  البيع  منافذ  واىل 

للعتبة احلسينية املقدسة..
االنتاج  بلغ  ك��م  االح����رار/  
السوق  يف  للمزرعة  الزراعي 

املحلية العراقية ؟
واإلنتاجية  االن��ت��اج  ع���وز:  
ومعدالت  املوسم  هناية  ُيقاس 

خربتنا  ضمن  االن��ت��اج 
ج��دًا  جيدة  العملية 

ويوميًا نرفد) 10-
من  ط��ن��ا   )  15

املحاصيل  خمتلف 
من اخليار والباذنجان 

والبارد  احلار  والفلفل 
والطامطة العمودية.

يشهد  ال��ي��وم  االح������رار/  
اقتصادية  اوض��اع��ا  ال��ع��راق 

من  حم��اوالت  ..هناك  حرجة 
بتنشيط  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
كيف   ... املحيل  املنتج  ودع��م 

تعلهّق عىل ذلك ؟
حقيقي  دع��م  يوجد  ال  ع��وز: 
ال��زراع��ي،  للقطاع  بالنسبة 
تعطي  ان  هو  احلقيقي  الدعم 
املحيل  الزراعي  لإلنتاج  محاية 
االس��واق  غ��زو  يكتسح  حتى 
االجنبية  ال��دول  حماصيل  من 
يف عموم العراق.. وسبب عدم 
اىل  يعود  الزراعي  املنتج  دعم 

األحرار/ حسين نصر 
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)عبد  الشيخ  س��امح��ة  ودع���ا   
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي( االم��ني 
املقدسة   احلسينية  للعتبة  العام 
إىل رضورة استخدام االساليب 
انتاج  لزيادة  احلديثة  والتقنيات 
التي تسهم  الزراعية  املحاصيل 
من  ج��زٍء  حل  يف  كبر  بشكل 
يمر  التي  االقتصادية  االزم��ة 
خالل  من  وذلك  العراق،  با 
تفقده للمدينة الزراعية ،مؤكدا 

الزراعية  املنتوجات  ه��ذه  أن 
حلول  وضع  يف  تسهم  سوف 
للسلة الغذائية بشكل عام وسد 
املحلية  السوق  جزء من حاجة 
السوق  ل��دع��م  منها  حم��اول��ة 

العراقية باملنتج الوطني.
اخلبر  التقت  )االح��رار(  جملة 

عوز(  )عدنان  احلاج  الزراعي 
ليبني  للمدينة  العام  امل��رشف 
امج��ال��ي��ة امل��س��اح��ة امل��زروع��ة 
فيها  العمل  وآلية  واملستخدمة 
االمجالية  امل��س��اح��ة  ان  ف��ق��ال 
 )  1000  ( الزراعية   للمدينة 
واجلزء  املحمية  للزراعة  دونم 
متت  دون��م   )  900  ( اخللفي 
والشعر  باحلنطة  زراع��ت��ه��ا 
ب��األس��ال��ي��ب وط����رق ال���ري 

املحورية  باملرشات  احلديثة 
أص��ن��اف  ان  وال��ث��اب��ت��ة،ع��ل��ام 
اصناف  من  والشعر  احلنطة 
والنوعية  اجلودة  عالية   الرتب 
او  ن���واة  ب���ذور  تعترب  وال��ت��ي 
اخلض  حماصيل  ،ام��ا  اس��اس��ا 
)ال��ط��امط��ة وال��ف��ل��ف��ل احل��ار 

باصناف  والباذنجان(  والبارد 
او  بثالثة  مائي  وخيار  اجنبية 
املدينة  وتستمر   اصناف  اربعة 
املحاصيل  بتسويق  الزراعية 
باجلملة  املحلية  االس��واق  اىل 
التابعة  املبارش  البيع  منافذ  واىل 

للعتبة احلسينية املقدسة..
االنتاج  بلغ  ك��م  االح����رار/  
السوق  يف  للمزرعة  الزراعي 

املحلية العراقية ؟
واإلنتاجية  االن��ت��اج  ع���وز:  
ومعدالت  املوسم  هناية  ُيقاس 

خربتنا  ضمن  االن��ت��اج 
ج��دًا  جيدة  العملية 

ويوميًا نرفد) 10-
من  ط��ن��ا   )  15

املحاصيل  خمتلف 
من اخليار والباذنجان 

والبارد  احلار  والفلفل 
والطامطة العمودية.

يشهد  ال��ي��وم  االح������رار/  
اقتصادية  اوض��اع��ا  ال��ع��راق 

من  حم��اوالت  ..هناك  حرجة 
بتنشيط  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
كيف   ... املحيل  املنتج  ودع��م 

تعلهّق عىل ذلك ؟
حقيقي  دع��م  يوجد  ال  ع��وز: 
ال��زراع��ي،  للقطاع  بالنسبة 
تعطي  ان  هو  احلقيقي  الدعم 
املحيل  الزراعي  لإلنتاج  محاية 
االس��واق  غ��زو  يكتسح  حتى 
االجنبية  ال��دول  حماصيل  من 
يف عموم العراق.. وسبب عدم 
اىل  يعود  الزراعي  املنتج  دعم 

األحرار/ حسين نصر 
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الثمن(  الكلف)باهظة  غ��الء 
سبيل  عىل  العراق،  يف  االنتاج 
املثال مادة الكاز والذي يشكل 
االن��ت��اج  كلفة  م��ن   )%35(
قبل)  كانت  العراقي  الزراعي 
يصل  ال��ك��از  (برميل   2003
بسعر) 2000 (دينار اىل املزارع 
الرسمي)  الربميل  سعر  واالن 
والسعر  دي��ن��ار  (ال���ف   100
الربميل التجاري حوايل) 150 
(الف   200 او)  دينار  (ال��ف 
بالكلف  االرتفاع  هذا  دينار، 
العائدات  يدعم  ان  يشجع  ال 

للفالح ..
العمل  الية  هي  ما  االح��رار/ 
للمدينة..؟  اخللفية  باملنطقة 

وكيف يتم تأمني املياه هلا؟؟
اخللفية  املنطقة  ان   ع���وزر: 
تم  دون��م    )  900  ( مساحتها 
بمحاصيل  اسلفنا  كام  زراعتها 
احلنطة والشعر بست مرشات 
 )  4 اىل)  ب��االض��اف��ة  حم��وري��ة 
مرشات ثابتة، اما اخلزين املائي 
هلا) 6000 ( مرت مكعب وهو 
يف  يومني  مل��دة  للسقي  يكفي 
مضيفا  خلل  ح���دوث  ح��ال��ة 
املناطق  ان  اثبت  العمل  ان 
زراعتها  باإلمكان  الزراعية 
يف  والشعر  احلنطة  بمحاصيل 
هلذه  الزراعة  وزارة  رؤية  حني 
وهذه  صاحلة  غر  بأهنا  االب��ار 
ممكن  وب��ال��ت��ايل  خاطئة  رؤي���ة 
لزراعة  االرايض  هذه  استثامر 
اإلسرتاتيجية  احلبوب  حماصيل 
وبالتايل  وال��ش��ع��ر(  )احلنطة 
خ��اص  بشكل  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
اىل  الشعر..مشرا  ملحصول 
ان  املزارعني يف املدينة قاموا يف 
االرايض  بزراعة  االوىل  السنة 
الصحراوية ، وهناك طموح ان 

ان  باملستقبل  العمل  يف  نتوسع 
شاء اهلل تعاىل ..

مدينة  خطة  هي  ما   / االحرار 
احلسني الزراعية املستقبلية..؟

زراع���ة)  ت��م  ان  بعد   / ع��وز 
باحلنطة  دون�����م    )  3200
العليا  ال��رت��ب  م��ن  وال��ش��ع��ر 
مدينة  يف  االنتاجية  واألصناف 
خطط  ه��ن��اك  االح�����رار  ايب 
ت��رب��ي��ة االغ��ن��ام  ت��وس��ع��ي��ة يف 
يزيد  ب��ام   )  2016  ( ع��ام  يف 
من  غنم  راس   )6000( عىل  
)كاحلمداين  اجليدة  االصناف 
والعوايس( وهي اصناف يصل 
وزهنا اىل حوايل) 45 ( كغم من 
اللحم ونحن سنحاول االكثار 
منها،  وان ما يشجع يف توسيع 
زراعة  تم  انه  هو  االغنام  تربية 
حوايل) 1000 ( دونم حماصيل 
ولدينا  للحيوانات  اع���الف 
اعالف  حلصد  خاصة  مكائن 
ان  عوز  احليوانات..ويضيف 
وجممد  مربد  خمزن  لديا  املدينة 
بطاقة) 1000 ( طن وهو بنسبة 
انجاز) 52% ( وهذا خيدمنا يف 
املستقبل خلزن اللحوم وغرها 

ابقار  حمطة  انشاء  اىل  ..منوها 
 ( يقارب  اسايس  بقطيع  كربى 
نواة  تكون  كي  راس   )  1000
جماورا  ويكون  احلليب  إلنتاج 
واسع  بإنتاج  البان  معمل  هلا 
عىل  املحافظة..  حاجة  يسد 
معمال  املعمل  ه��ذا  يكون  ان 
حديثا ويوازي او يفوق املعامل 
واضاف«  واملتطورة.  احلديثة 
متعددة  البيوت  مساحة  ان 
مرت   )2500  ( ال��ف��ض��اءات 
كل  ويف  االن��ت��اج  كثيفة  وه��ي 
بيت حيوى عىل )6000( شتلة 

الوحد  البيت  يف  االدنى  واحلد 
خالل  وم��ن  طنا   )45-35(
املامرسة شاهدنا امحرار الطامطم 
يتم بعد )120( يوم وتم اختيار 
اسمة  الطامطم  من  اخرى  نوع 
يف  االمح��رار  ومدة  فلور(  )ريد 
هذا النوع ما يقارب )75( يوما  
وبالتايل يمكن زراعة موسمني 
الواحد  املوسم  بدل  السنة  يف 
تكون  الثامر  جني  عملية  وان 
توقف  بدون  مستمرة  بصورة 
نوسع  املستقبل  يف  مضيفا   ،
الزراعة ونضاعف االنتاج، اما 
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يف  املحمية   الزراعة  خيص  ما 
البيوت البالستكية  والتي تبلغ 
مربعة  امتار    )506( مساحته 
وهو  ببذنجان  زراع��ت��ه��ا  ت��م 
وهو  الربشلوين  الصنف  من 
ويوميا  االنتاجي   النوع  من 
واغلب  والتسويق  اجلني  يتم 
علوة   ( اىل  يذهب  املحصول 
املبارش  البيع  واس��واق  اجلملة  
التابعة لقسم التنمية الزراعية ( 
وخمطط ان نوسع هذه املنافذ يف 
االسعار  الزائرين وتكون  مدن 
مدعومة مبينا ان االنتاج املحيل 

من  الطعم  حيث  م��ن  افضل 
نستخدم  نحن  الننا  املستورد  
وحماصيل  العضوية   االسمدة 

اخلض الطبيعية  .
لفتح  ختطط  املدينة   : املنكوش 
واالغنام  االبقار  لرتبية  حمطة 

وبيوت لزراعة املحمية
احل��اج)  احل��دي��ث   ويشاركنا 
املرشوع  مدير  املنكوش(  زكي 
مدينة  يف  اخل��دم��ة  ان  ق��ائ��ال: 
السالم  علية  احلسني  االم���ام 
االحرار  ايب  بمدينة  و  الزراعية 
بتوفيق  الزراعية   السالم  عليه 
لكل  خ��دم��ة  ن��ق��دم  اهلل  م��ن 
ال��ع��راق��ي��ني، خ��اص��ة م��رشوع 
املزمع  واالغنام  االبقار  حقول 
املدينة   ان  قريبا،مضيفا  فتحه 

دونم   )300( بزراعة  قامت 
قسميها  يف  والشعر   احلنطة 
االمامي )100( دونم  مزروعة 
وبيتني  بالستيكية  بيوت  يف 
من  وأكثر  الفضاءات  متعددة 
حممية   زراع���ة  بيت   )200(
اخللفية  املزرعة  يف  بيتا  و)64( 
اختصاص  بيت   )100( و 
جني  ومدة  مائي  اخيار  زراعة 
وينتهي  ي��وم   )40( اخل��ي��ار  
املوسم  ويبدا  اخلريفي  املوسم 
الربيعي ويعد هذا املوسم غزير 
االنتاج اكثر من موسم اخلريف 
البالستيكية  البيوت  وه��ذه 
برامج  بسبب  عناية  اىل  حتتاج 
التسميد واملكافحة واحلرشات 
افضل  اختيار  وتم  والنباتات  
حلصول  الزراعة  يف  االصناف 

عىل افضل االنتاج .
بذلت   : قوله  املنكوش  وتابع 
جهود استثنائية يف احلصول عىل 
االرض التي تعد مساحتها اكثر 
باعتبارها  دون��م   )900  ( من 
اعاده  وتم  ارضا غر مزروعة  
تأهيل )26( بئر ارتوازيا  وهي 
عطل  بسبب  تعمل  ال  كانت 

طواقمها  ومتت االستعانة بيئة 
مياه  املياه اجلوفية مرشوع حفر 
االبار  وإعادة  املقدسة   كربالء 
وتم  تعمل  ال  التي  امل��ردوم��ة 
من  م��اء  غاطس   )26( رشاء 
النوع اجليد  وتم حفر )6( برك 
اصطناعية  مساحتها )   30  يف 
40  ( مرتا يف عمق خسة امتار  
ويقاوم  ليلون  يف  تغليفها   وتم 
اما ماخيص   ، ملدة عرشين سنة 
برسعة  يتطور  احليواين  اإلنتاج 
اقامة  عىل  ذلك  يساعد  كبرة  
حلوم  وجم��زرة  لأللبان  معمل 
لرفد االسواق املحلية باللحوم 
وااللبان واحلليب وتم النجاح 
من  وايضا  االوىل    املرحلة  يف 
نعتمد  االبار  يف  اجليدة  االمور 

عىل الطاقة الكهربائية.
)حسنني  البيطري  الطبيب 
صحية  رعاية  هناك  عيل:  حممد 

مثالية يف تربية االغنام
 من جهته بني الطبيب البيطري 
يف  حسني(  عيل  حممد  )حسنني 
الطبية  للرعاية  بالنسبة  املدينة: 
التي حتتاجها االغنام اول عمل 
هو املحافظة عىل الوالدات عن 
واملقويات  اللقاحات  طريق 
 ، لألغنام  املغذية  واألم���الح 
من  اجليدة  لألنواع  وبالنسبة 
االغنام هو خصوصًا احلمداين 
احلجم  كبر  يكون  ان��ه  حيث 
والوالدات تكون توائم يف اكثر 
االحيان وهذا النوع من االغنام 
من االنواع اجليدة مبينا االغنام 
التنظيف  من  رعاية  اىل  حتتاج 
وتعقيمها   للقاعات  املستمر 
تصيب  التي  االم��راض  وأكثر 
تنفسية  ام��راض  هي  االغ��ن��ام 
ل��ذل��ك جي��ب رع��اي��ة االغ��ن��ام 

واملحافظة عليها.
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الثمن(  الكلف)باهظة  غ��الء 
سبيل  عىل  العراق،  يف  االنتاج 
املثال مادة الكاز والذي يشكل 
االن��ت��اج  كلفة  م��ن   )%35(
قبل)  كانت  العراقي  الزراعي 
يصل  ال��ك��از  (برميل   2003
بسعر) 2000 (دينار اىل املزارع 
الرسمي)  الربميل  سعر  واالن 
والسعر  دي��ن��ار  (ال���ف   100
الربميل التجاري حوايل) 150 
(الف   200 او)  دينار  (ال��ف 
بالكلف  االرتفاع  هذا  دينار، 
العائدات  يدعم  ان  يشجع  ال 

للفالح ..
العمل  الية  هي  ما  االح��رار/ 
للمدينة..؟  اخللفية  باملنطقة 

وكيف يتم تأمني املياه هلا؟؟
اخللفية  املنطقة  ان   ع���وزر: 
تم  دون��م    )  900  ( مساحتها 
بمحاصيل  اسلفنا  كام  زراعتها 
احلنطة والشعر بست مرشات 
 )  4 اىل)  ب��االض��اف��ة  حم��وري��ة 
مرشات ثابتة، اما اخلزين املائي 
هلا) 6000 ( مرت مكعب وهو 
يف  يومني  مل��دة  للسقي  يكفي 
مضيفا  خلل  ح���دوث  ح��ال��ة 
املناطق  ان  اثبت  العمل  ان 
زراعتها  باإلمكان  الزراعية 
يف  والشعر  احلنطة  بمحاصيل 
هلذه  الزراعة  وزارة  رؤية  حني 
وهذه  صاحلة  غر  بأهنا  االب��ار 
ممكن  وب��ال��ت��ايل  خاطئة  رؤي���ة 
لزراعة  االرايض  هذه  استثامر 
اإلسرتاتيجية  احلبوب  حماصيل 
وبالتايل  وال��ش��ع��ر(  )احلنطة 
خ��اص  بشكل  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
اىل  الشعر..مشرا  ملحصول 
ان  املزارعني يف املدينة قاموا يف 
االرايض  بزراعة  االوىل  السنة 
الصحراوية ، وهناك طموح ان 

ان  باملستقبل  العمل  يف  نتوسع 
شاء اهلل تعاىل ..

مدينة  خطة  هي  ما   / االحرار 
احلسني الزراعية املستقبلية..؟

زراع���ة)  ت��م  ان  بعد   / ع��وز 
باحلنطة  دون�����م    )  3200
العليا  ال��رت��ب  م��ن  وال��ش��ع��ر 
مدينة  يف  االنتاجية  واألصناف 
خطط  ه��ن��اك  االح�����رار  ايب 
ت��رب��ي��ة االغ��ن��ام  ت��وس��ع��ي��ة يف 
يزيد  ب��ام   )  2016  ( ع��ام  يف 
من  غنم  راس   )6000( عىل  
)كاحلمداين  اجليدة  االصناف 
والعوايس( وهي اصناف يصل 
وزهنا اىل حوايل) 45 ( كغم من 
اللحم ونحن سنحاول االكثار 
منها،  وان ما يشجع يف توسيع 
زراعة  تم  انه  هو  االغنام  تربية 
حوايل) 1000 ( دونم حماصيل 
ولدينا  للحيوانات  اع���الف 
اعالف  حلصد  خاصة  مكائن 
ان  عوز  احليوانات..ويضيف 
وجممد  مربد  خمزن  لديا  املدينة 
بطاقة) 1000 ( طن وهو بنسبة 
انجاز) 52% ( وهذا خيدمنا يف 
املستقبل خلزن اللحوم وغرها 

ابقار  حمطة  انشاء  اىل  ..منوها 
 ( يقارب  اسايس  بقطيع  كربى 
نواة  تكون  كي  راس   )  1000
جماورا  ويكون  احلليب  إلنتاج 
واسع  بإنتاج  البان  معمل  هلا 
عىل  املحافظة..  حاجة  يسد 
معمال  املعمل  ه��ذا  يكون  ان 
حديثا ويوازي او يفوق املعامل 
واضاف«  واملتطورة.  احلديثة 
متعددة  البيوت  مساحة  ان 
مرت   )2500  ( ال��ف��ض��اءات 
كل  ويف  االن��ت��اج  كثيفة  وه��ي 
بيت حيوى عىل )6000( شتلة 

الوحد  البيت  يف  االدنى  واحلد 
خالل  وم��ن  طنا   )45-35(
املامرسة شاهدنا امحرار الطامطم 
يتم بعد )120( يوم وتم اختيار 
اسمة  الطامطم  من  اخرى  نوع 
يف  االمح��رار  ومدة  فلور(  )ريد 
هذا النوع ما يقارب )75( يوما  
وبالتايل يمكن زراعة موسمني 
الواحد  املوسم  بدل  السنة  يف 
تكون  الثامر  جني  عملية  وان 
توقف  بدون  مستمرة  بصورة 
نوسع  املستقبل  يف  مضيفا   ،
الزراعة ونضاعف االنتاج، اما 
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يف  املحمية   الزراعة  خيص  ما 
البيوت البالستكية  والتي تبلغ 
مربعة  امتار    )506( مساحته 
وهو  ببذنجان  زراع��ت��ه��ا  ت��م 
وهو  الربشلوين  الصنف  من 
ويوميا  االنتاجي   النوع  من 
واغلب  والتسويق  اجلني  يتم 
علوة   ( اىل  يذهب  املحصول 
املبارش  البيع  واس��واق  اجلملة  
التابعة لقسم التنمية الزراعية ( 
وخمطط ان نوسع هذه املنافذ يف 
االسعار  الزائرين وتكون  مدن 
مدعومة مبينا ان االنتاج املحيل 

من  الطعم  حيث  م��ن  افضل 
نستخدم  نحن  الننا  املستورد  
وحماصيل  العضوية   االسمدة 

اخلض الطبيعية  .
لفتح  ختطط  املدينة   : املنكوش 
واالغنام  االبقار  لرتبية  حمطة 

وبيوت لزراعة املحمية
احل��اج)  احل��دي��ث   ويشاركنا 
املرشوع  مدير  املنكوش(  زكي 
مدينة  يف  اخل��دم��ة  ان  ق��ائ��ال: 
السالم  علية  احلسني  االم���ام 
االحرار  ايب  بمدينة  و  الزراعية 
بتوفيق  الزراعية   السالم  عليه 
لكل  خ��دم��ة  ن��ق��دم  اهلل  م��ن 
ال��ع��راق��ي��ني، خ��اص��ة م��رشوع 
املزمع  واالغنام  االبقار  حقول 
املدينة   ان  قريبا،مضيفا  فتحه 

دونم   )300( بزراعة  قامت 
قسميها  يف  والشعر   احلنطة 
االمامي )100( دونم  مزروعة 
وبيتني  بالستيكية  بيوت  يف 
من  وأكثر  الفضاءات  متعددة 
حممية   زراع���ة  بيت   )200(
اخللفية  املزرعة  يف  بيتا  و)64( 
اختصاص  بيت   )100( و 
جني  ومدة  مائي  اخيار  زراعة 
وينتهي  ي��وم   )40( اخل��ي��ار  
املوسم  ويبدا  اخلريفي  املوسم 
الربيعي ويعد هذا املوسم غزير 
االنتاج اكثر من موسم اخلريف 
البالستيكية  البيوت  وه��ذه 
برامج  بسبب  عناية  اىل  حتتاج 
التسميد واملكافحة واحلرشات 
افضل  اختيار  وتم  والنباتات  
حلصول  الزراعة  يف  االصناف 

عىل افضل االنتاج .
بذلت   : قوله  املنكوش  وتابع 
جهود استثنائية يف احلصول عىل 
االرض التي تعد مساحتها اكثر 
باعتبارها  دون��م   )900  ( من 
اعاده  وتم  ارضا غر مزروعة  
تأهيل )26( بئر ارتوازيا  وهي 
عطل  بسبب  تعمل  ال  كانت 

طواقمها  ومتت االستعانة بيئة 
مياه  املياه اجلوفية مرشوع حفر 
االبار  وإعادة  املقدسة   كربالء 
وتم  تعمل  ال  التي  امل��ردوم��ة 
من  م��اء  غاطس   )26( رشاء 
النوع اجليد  وتم حفر )6( برك 
اصطناعية  مساحتها )   30  يف 
40  ( مرتا يف عمق خسة امتار  
ويقاوم  ليلون  يف  تغليفها   وتم 
اما ماخيص   ، ملدة عرشين سنة 
برسعة  يتطور  احليواين  اإلنتاج 
اقامة  عىل  ذلك  يساعد  كبرة  
حلوم  وجم��زرة  لأللبان  معمل 
لرفد االسواق املحلية باللحوم 
وااللبان واحلليب وتم النجاح 
من  وايضا  االوىل    املرحلة  يف 
نعتمد  االبار  يف  اجليدة  االمور 

عىل الطاقة الكهربائية.
)حسنني  البيطري  الطبيب 
صحية  رعاية  هناك  عيل:  حممد 

مثالية يف تربية االغنام
 من جهته بني الطبيب البيطري 
يف  حسني(  عيل  حممد  )حسنني 
الطبية  للرعاية  بالنسبة  املدينة: 
التي حتتاجها االغنام اول عمل 
هو املحافظة عىل الوالدات عن 
واملقويات  اللقاحات  طريق 
 ، لألغنام  املغذية  واألم���الح 
من  اجليدة  لألنواع  وبالنسبة 
االغنام هو خصوصًا احلمداين 
احلجم  كبر  يكون  ان��ه  حيث 
والوالدات تكون توائم يف اكثر 
االحيان وهذا النوع من االغنام 
من االنواع اجليدة مبينا االغنام 
التنظيف  من  رعاية  اىل  حتتاج 
وتعقيمها   للقاعات  املستمر 
تصيب  التي  االم��راض  وأكثر 
تنفسية  ام��راض  هي  االغ��ن��ام 
ل��ذل��ك جي��ب رع��اي��ة االغ��ن��ام 

واملحافظة عليها.

19

العطاء الحسيني



اف��ت��ت��ح احل��ف��ل ب���ق���راءة اي��ات 
قرأها  احلكيم  الذكر  من  بينات 
احد  احل��ارضي��ن  مسامع  ع��ىل 
الدورة  يف  املكفوفني  املشاركني 
ثم  كامل(،ومن  عالء  )سجاد 
جاءت   كلمة الشيخ الكربالئي 
مبينا فيها : ان هذه االيام املباركة 
والدة  ذكرى  فيها  نستذكر  التي 
)صىل  حممد  االك���رم  ال��رس��ول 
تعلمون  وانتم  وآل��ه(  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  حياة  ان 
وآل��ه وس��ل��م( وم��ا واج��ه��ه من 
ومصاعب  ومشاكل  حت��دي��ات 
وكيف  اهل��دف  اىل  وصوله  ام��ام 
واملشاكل  املصاعب  حت��دى  ان��ه 
االنبياء  سيد  وك��ان  لتحقيقه،  
اعربهّ  ان  يمكن  فهذا  واملرسلني 
عنه بأنه والدة االمل باالنسان..

من  تتخذوا  ان  اخ���واين  ن��أم��ل 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  ح��ي��اة 
)عليهم  االطهار  واألئمة  وآله( 
وأس��وة  وق��دوة   ً مثاال  السالم( 
االه��داف..  حتقيق  اىل  للوصول 

هذا من جهة ..

ببعض  نذكركم  اخرى  جهة  من 
التي تبني ان االنسان  االحاديث 
بالًء  اهلل  زاده  اي��امن��ًا  ازداد  كلام 
من  ختتلف  ف��االب��ت��الءات   ..
مجلة  من  ولعله  آخر  اىل  انسان 
ر  يقدهّ تعاىل  اهلل  ان  االب��ت��الءات 

ولكن  برصه  يفقد  ان  لالنسان 
وهو  ممكن  هذا  بصرته  يفقد  ال 
لديه  يكون  االنسان  ان  االه��م 
البصرة يف امور دينه ودنياه وهذا 
ما نشاهده عند الكثر من االخوة 
اهلل  ان  واملكفوفات  املكفوفني 
خاصة  ب��ق��درة  هم  عوضهّ تعاىل 
ومعرفة  والتعليم  العلم  ع��ىل 
الكثر من االمور والتي يصعب 
ان  البرص  لديم  ممن  الكثر  عىل 

يصلوا اليها..
تعاىل  اهلل  ان  »سامحته«  واش��ار  
رب��ام  بنعم  امل��ك��ف��وف  ض  ي��ع��وهّ
وهي  ال��ب��رص  نعمة  م��ن  اع��ظ��م 
بعض  او  التعلم  ع��ىل  ال��ق��درة 
يمكن  التي  االخ��رى  القدرات 
من  خالهلا التعويض عن فقدان 
نشاهد  البرص..مضيفا  نعمة 

برعاية ســـماحة الشـــيخ )عبد المهدي الكربالئي( االمين العام للعتبة الحســـينية المقدســـة  أقامت شعبة النشـــر حفل اختتام دورة 
الصحابي الجليل )عبد اهلل بن عفيف االزدي (رضوان اهلل تعالى عليه، الخاصة بالمكفوفين تزامنًا مع اســـبوع والدة النبي االكرم ..وذلك  
يوم االثنين الموافق 2015/12/28 على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحســـيني الشـــريف، بحضور شخصيات دينية وأكاديمية ومشاركة 

المساهمين والمشتركين في الدورة.

برعاية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ....
االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تختتم فعاليات دورة الصحابي 

)عبد اهلل بن عفيف االزدي( للمكفوفين

تقرير : ضياء االسدي 
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الكثر ممن فقدوا نعمة البرص قد 
واملعرفة  العلم  مدارج  يف  ارتقوا 
واالب��داع��ات  والتخصصات 
مفتاح  املفتاح  هذا  ان  والش��ك 
الروح والقلب هؤالء استطاعوا 
متقنة  ب��ص��ورة  يستعملوه  ان 
هذا  من  متكنوا  بحيث  وكفوءة 
الكالم  بذا  اتكلم  وانا  االرتقاء 
لكي ابعث االمل اىل نفوسكم .. 
لذلك اخواين اجعلوا ثقتكم باهلل 
االمور  مفاتيح  بيده  ألنه  تعاىل 
تستعملوا  ان  يمكن  وانتم  كلها 
تعاىل  اهلل  بإعانة  املفاتيح  ه��ذه 
للوصول اىل مراتب قد ال يصلها 
ه��ذه  يمتلك  ال���ذي  االن��س��ان 
البرص،منوها  نعمة  وهي  النعمة 
هذه  مثل  تستمر  ان  نأمل  انه  اىل 
عة  موسهّ وب��ص��ورة  ال�����دورات 
الطاقات  ر  نفجهّ ان  يمكن  حتى 
الكثر  لدى  الكامنة  واملواهب 
االم��ل  ونبعث  املكفوفني  م��ن 
كيف  ون���ع���رف  ن��ف��وس��ه��م  يف 
واالل��ي��ات  ال��وس��ائ��ل  نستخدم 
لننفع  الطاقات  ه��ذه  لتوظيف 
العتبة  ان  املجتمع،مؤكدا  با 
اهلل  ش��اء  ان  املقدسة  احلسينية 
تعاىل مستعدة لتقديم كل الدعم 
تعاىل  اهلل  واسأل  ال��دورات  هلذه 

لكم التوفيق.. 

املالكي(  صادق  الدكتور)  وقال 
:ان  برايل يف كلمته  مدير منظمة 

 ، االنتباه  تثر  دورة  الدورة  هذه 
املكفوفني  تعليم  برايل يف  طريقة 
بالطريقة  القراءة والكتابة ليست 
وتعليم  )شفرة(  اهنا  بل  املألوفة 
مجيع  يف  املعتادة  الطريقة  ه��ذه 
انحاء العامل ال يقل عن سنة وقد 
ولكن  ينجح..  ال  وق��د  ينجح 
من  املجموعة  هذه  اسبوعني  يف 
من  املجموعة  وه��ذه  املكفوفني 
ال  م��دة  يف  يتعلموهنا  املبرصين 
اىل  حتتاج  اسبوعني  ع��ىل  تزيد 
انه  االن��ج��از  ه��ذا  نتأمل  وقفة 

انجاز ليس بالقليل.. 
ومؤمن  ل��ديهّ  الثابت  ان  مبينا 
س  ت��درهّ كانت  ق��وة  هناك  ان  به 
ايب  بركة  اهنا  ايامنية،  قوة  معنا، 
السالم(،  )عليه  احلسني  عبداهلل 

طريقة  تشمل  مل  ال���دورة  ه��ذه 
دراسة  شملت  فقط..بل  برايل 
واحل��رك��ات  العربية  احل���روف 
فضال  كاملة  الرتقيم  وعالمات 
عىل  وتدريبهم  تعليمهم  عن   ً
والربنامج  احلاسوب  استعامل 
يثر  االق��ب��ال  ال��ن��اط��ق..ف��ك��ان 
االنتباه ايضًا واستطاع املتدربون 
والكتابة  القراءة  يستعملوا  ان 
ومل  الربنامج  وتنصيب  والربجمة 
شملت  بل  بذا  ال��دورة  تكتف 
النفس  ايضًا طريقة االعتامد عىل 
وهو ما يطلق عليه علميًا بالسر 
استعامل  كيفية  م��ن  واحل��رك��ة 
العصا البيضاء كيف جيلس كيف 
يصعد  كيف  يأكل  كيف  يقوم 
السلم  م��ن  ينزل  كيف  م  السلهّ
بحياهتم  تتعلق  اخ��رى  وام���ور 

التوجيه  ع��ن   ً فضال  اخل��اص��ة 
العلم  ان  نؤمن  ألننا  االي���امين 

يؤدي اىل االيامن..
يف  اصبحنا  االن  نحن  »مضيفا« 
مرحلة نعتقد ان هؤالء املتدربني 
املواصلة  ألن  يواصلون  سوف 
حتتاج اىل تدريب واذا كان القدر 
قد حرمهم البرص فان اهلل منحهم 
بالعلم  البصرة  وتنوير  البصرة 
والكتابة  بالقراءة  يكون  والعلم 
واالطالع عىل العلوم املختلفة..

مشرا اىل ان املنظمة عىل استعداد 
كامل للتعاون مع العتبة احلسينية 
املقدسة وان نتواصل يف مثل هذه 
ونجده  نقرتحه  ..م��ا  ال��دورات 
مناسبًا ان يكون يف االمانة العامة 
خاص  مركز  احلسينية  للعتبة 
وتعليمهم  املكفوفني  لشؤون 

تقرير : ضياء االسدي 
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اف��ت��ت��ح احل��ف��ل ب���ق���راءة اي��ات 
قرأها  احلكيم  الذكر  من  بينات 
احد  احل��ارضي��ن  مسامع  ع��ىل 
الدورة  يف  املكفوفني  املشاركني 
ثم  كامل(،ومن  عالء  )سجاد 
جاءت   كلمة الشيخ الكربالئي 
مبينا فيها : ان هذه االيام املباركة 
والدة  ذكرى  فيها  نستذكر  التي 
)صىل  حممد  االك���رم  ال��رس��ول 
تعلمون  وانتم  وآل��ه(  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  حياة  ان 
وآل��ه وس��ل��م( وم��ا واج��ه��ه من 
ومصاعب  ومشاكل  حت��دي��ات 
وكيف  اهل��دف  اىل  وصوله  ام��ام 
واملشاكل  املصاعب  حت��دى  ان��ه 
االنبياء  سيد  وك��ان  لتحقيقه،  
اعربهّ  ان  يمكن  فهذا  واملرسلني 
عنه بأنه والدة االمل باالنسان..

من  تتخذوا  ان  اخ���واين  ن��أم��ل 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  ح��ي��اة 
)عليهم  االطهار  واألئمة  وآله( 
وأس��وة  وق��دوة   ً مثاال  السالم( 
االه��داف..  حتقيق  اىل  للوصول 

هذا من جهة ..

ببعض  نذكركم  اخرى  جهة  من 
التي تبني ان االنسان  االحاديث 
بالًء  اهلل  زاده  اي��امن��ًا  ازداد  كلام 
من  ختتلف  ف��االب��ت��الءات   ..
مجلة  من  ولعله  آخر  اىل  انسان 
ر  يقدهّ تعاىل  اهلل  ان  االب��ت��الءات 

ولكن  برصه  يفقد  ان  لالنسان 
وهو  ممكن  هذا  بصرته  يفقد  ال 
لديه  يكون  االنسان  ان  االه��م 
البصرة يف امور دينه ودنياه وهذا 
ما نشاهده عند الكثر من االخوة 
اهلل  ان  واملكفوفات  املكفوفني 
خاصة  ب��ق��درة  هم  عوضهّ تعاىل 
ومعرفة  والتعليم  العلم  ع��ىل 
الكثر من االمور والتي يصعب 
ان  البرص  لديم  ممن  الكثر  عىل 

يصلوا اليها..
تعاىل  اهلل  ان  »سامحته«  واش��ار  
رب��ام  بنعم  امل��ك��ف��وف  ض  ي��ع��وهّ
وهي  ال��ب��رص  نعمة  م��ن  اع��ظ��م 
بعض  او  التعلم  ع��ىل  ال��ق��درة 
يمكن  التي  االخ��رى  القدرات 
من  خالهلا التعويض عن فقدان 
نشاهد  البرص..مضيفا  نعمة 

برعاية ســـماحة الشـــيخ )عبد المهدي الكربالئي( االمين العام للعتبة الحســـينية المقدســـة  أقامت شعبة النشـــر حفل اختتام دورة 
الصحابي الجليل )عبد اهلل بن عفيف االزدي (رضوان اهلل تعالى عليه، الخاصة بالمكفوفين تزامنًا مع اســـبوع والدة النبي االكرم ..وذلك  
يوم االثنين الموافق 2015/12/28 على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحســـيني الشـــريف، بحضور شخصيات دينية وأكاديمية ومشاركة 

المساهمين والمشتركين في الدورة.

برعاية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ....
االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تختتم فعاليات دورة الصحابي 

)عبد اهلل بن عفيف االزدي( للمكفوفين

تقرير : ضياء االسدي 
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الكثر ممن فقدوا نعمة البرص قد 
واملعرفة  العلم  مدارج  يف  ارتقوا 
واالب��داع��ات  والتخصصات 
مفتاح  املفتاح  هذا  ان  والش��ك 
الروح والقلب هؤالء استطاعوا 
متقنة  ب��ص��ورة  يستعملوه  ان 
هذا  من  متكنوا  بحيث  وكفوءة 
الكالم  بذا  اتكلم  وانا  االرتقاء 
لكي ابعث االمل اىل نفوسكم .. 
لذلك اخواين اجعلوا ثقتكم باهلل 
االمور  مفاتيح  بيده  ألنه  تعاىل 
تستعملوا  ان  يمكن  وانتم  كلها 
تعاىل  اهلل  بإعانة  املفاتيح  ه��ذه 
للوصول اىل مراتب قد ال يصلها 
ه��ذه  يمتلك  ال���ذي  االن��س��ان 
البرص،منوها  نعمة  وهي  النعمة 
هذه  مثل  تستمر  ان  نأمل  انه  اىل 
عة  موسهّ وب��ص��ورة  ال�����دورات 
الطاقات  ر  نفجهّ ان  يمكن  حتى 
الكثر  لدى  الكامنة  واملواهب 
االم��ل  ونبعث  املكفوفني  م��ن 
كيف  ون���ع���رف  ن��ف��وس��ه��م  يف 
واالل��ي��ات  ال��وس��ائ��ل  نستخدم 
لننفع  الطاقات  ه��ذه  لتوظيف 
العتبة  ان  املجتمع،مؤكدا  با 
اهلل  ش��اء  ان  املقدسة  احلسينية 
تعاىل مستعدة لتقديم كل الدعم 
تعاىل  اهلل  واسأل  ال��دورات  هلذه 

لكم التوفيق.. 

املالكي(  صادق  الدكتور)  وقال 
:ان  برايل يف كلمته  مدير منظمة 

 ، االنتباه  تثر  دورة  الدورة  هذه 
املكفوفني  تعليم  برايل يف  طريقة 
بالطريقة  القراءة والكتابة ليست 
وتعليم  )شفرة(  اهنا  بل  املألوفة 
مجيع  يف  املعتادة  الطريقة  ه��ذه 
انحاء العامل ال يقل عن سنة وقد 
ولكن  ينجح..  ال  وق��د  ينجح 
من  املجموعة  هذه  اسبوعني  يف 
من  املجموعة  وه��ذه  املكفوفني 
ال  م��دة  يف  يتعلموهنا  املبرصين 
اىل  حتتاج  اسبوعني  ع��ىل  تزيد 
انه  االن��ج��از  ه��ذا  نتأمل  وقفة 

انجاز ليس بالقليل.. 
ومؤمن  ل��ديهّ  الثابت  ان  مبينا 
س  ت��درهّ كانت  ق��وة  هناك  ان  به 
ايب  بركة  اهنا  ايامنية،  قوة  معنا، 
السالم(،  )عليه  احلسني  عبداهلل 

طريقة  تشمل  مل  ال���دورة  ه��ذه 
دراسة  شملت  فقط..بل  برايل 
واحل��رك��ات  العربية  احل���روف 
فضال  كاملة  الرتقيم  وعالمات 
عىل  وتدريبهم  تعليمهم  عن   ً
والربنامج  احلاسوب  استعامل 
يثر  االق��ب��ال  ال��ن��اط��ق..ف��ك��ان 
االنتباه ايضًا واستطاع املتدربون 
والكتابة  القراءة  يستعملوا  ان 
ومل  الربنامج  وتنصيب  والربجمة 
شملت  بل  بذا  ال��دورة  تكتف 
النفس  ايضًا طريقة االعتامد عىل 
وهو ما يطلق عليه علميًا بالسر 
استعامل  كيفية  م��ن  واحل��رك��ة 
العصا البيضاء كيف جيلس كيف 
يصعد  كيف  يأكل  كيف  يقوم 
السلم  م��ن  ينزل  كيف  م  السلهّ
بحياهتم  تتعلق  اخ��رى  وام���ور 

التوجيه  ع��ن   ً فضال  اخل��اص��ة 
العلم  ان  نؤمن  ألننا  االي���امين 

يؤدي اىل االيامن..
يف  اصبحنا  االن  نحن  »مضيفا« 
مرحلة نعتقد ان هؤالء املتدربني 
املواصلة  ألن  يواصلون  سوف 
حتتاج اىل تدريب واذا كان القدر 
قد حرمهم البرص فان اهلل منحهم 
بالعلم  البصرة  وتنوير  البصرة 
والكتابة  بالقراءة  يكون  والعلم 
واالطالع عىل العلوم املختلفة..
مشرا اىل ان املنظمة عىل استعداد 
كامل للتعاون مع العتبة احلسينية 
املقدسة وان نتواصل يف مثل هذه 
ونجده  نقرتحه  ..م��ا  ال��دورات 
مناسبًا ان يكون يف االمانة العامة 
خاص  مركز  احلسينية  للعتبة 
وتعليمهم  املكفوفني  لشؤون 
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وتأهيلهم ليس التعليم فقط وانام 
للحياة  نؤهلهم  ان  أي  التأهيل 
املهارات  بعد  ونعلمهم  اجلديدة 
وهذا  آخ��ر..  اع���دادًا  ونعدهم 
العتبة  به  هنضت  ال��ذي  العمل 
عمل  انه  ثقوا  املقدسة  احلسينية 
تعجز عنه مؤسسات كبرة وهو 
كربالء  حمافظة  ع��ىل  يقترص  مل 
النارصية  من  متدربون  فهناك 
ومن الكوت ومن العامرة وبغداد 
عىل  حريصني  وكنا   .. والنجف 
جاءوا  الذين  املدربون  يكون  ان 
املحافظات  خمتلف  م��ن  معنا 
االخ��وات  م��ن  مدربتان  فبيننا 
واالنبار  بابل  ومن  املوصل  من 
ان  عىل  حريصني  فكنهّا  والبرصة 
نثبت هذه اللحمة بني ابناء بلدنا 

العزيز الغايل..
فيام اوضح االستاذ )عامر هاشم 
حبيب الشمري( مسؤول وحدة 
العالقات العامة  يف شعبة النرش: 
ت��م االع���الن ع��ن امل��ش��ارك��ة يف 
الدورات التي ستقام للمكفوفني 
املكفوفني  االخ����وة  وت���واف���د 
للمشاركة يف هذه الدورة من عدة 

وبغداد  اجلنوب  من  حمافظات 
خترجت  وغرها..واليوم  ودياىل 
الثانية  الدورة  من  الثانية  الوجبة 
مدة  ان  ..مبينا  املكفوفني  من 
الدورة 15 يوما ، عدد املشرتكني 
مكفوفا   26 ح��وايل  ال���دورة  يف 
بالنسبة  واالن��اث،  الذكور  من 
العامة  االمانة  ارت��أت  للكوادر 
شعبة  وبالذات  احلسينية  للعتبة 
خاصة  ك��وادر  عمل  عىل  النرش 
خالصة  ال����دورة  تصبح  حتى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  م��ن 
وكفاءات  شهادات  لديا  كوهنا 
اقامت  احلسينية  فالعتبة  كثرة 
ه���ذه ال����دورة ب��دورت��ني وه��ي 
وعددهم  املعلمني  اع��داد  دورة 
للمكفوفني  ودورة   ، معلام   16
واحلاسوب  برايل  لغة  لتعليمهم 
العصا  استخدام  وكيفية  الناطق 

البيضاء للسر واحلركة، مبينا ان 
من  هم  شاركوا  الذين  الكوادر 
من  اثنتان  فهناك  حمافظات  عدة 
االخوات املهجرات من املوصل 
وهناك استاذ من كركوك واستاذ 
البرصة  من  واستاذ  االنبار  من 
املحافظات  وبعض  بابل  وم��ن 
االخ����رى ..وه�����ذا ي���دف اىل 
حياول  من  كل  اىل  رسالة  ايصال 
ان يبني بان العراق فيه تفرقة وانام 
هذا يبني ان اجلميع متوحدون يف 

هذا العراق.. 
املرشوع  ان  اىل  الشمري  واشار  
اللبنة االساسية إلقامة مركز  هو 
سيكون  وال���ذي  للمكفوفني 
ال���دورات  حيث  م��ن  متكامال 
برايل  لغة  تعليم  تشمل  التي 
واحلاسوب عىل الربنامج الناطق 
والسر واحلركة فضال عن اللياقة 

البدنية وبقية االمور االخرى ..
الكناين( )ابو  اما االستاذ )عثامن 
الناشطني يف جتمع  احد  زمزم(/ 
وال��ذي  ك��رب��الء  يف  املكفوفني 
ثمرات  من  ثمرة  قائاًل:  اوضح 
ه���ذه ال�����دورة ن��ت��ج جت��م��ع بني 

التجمع  وه��ذا  كربالء  مكفويف 
التكنولوجيا  ب��إي��ص��ال  يعنى 
احلديثة لكل املكفوفني يف كربالء 
بشكل  والعراق  خاص  بشكل 
اهلل  بفضل  التجمع  فهذا   .. عام 
وعملنا  االخ����وان  ك��ل  دع��ون��ا 
م��ن��ش��ور ووض��ع��ن��ا ف��ي��ه ارق���ام 
التجمع  وهذا  معينة  الالتصال 
هو عىل )الواتساب( وقد وعدنا 
بإقامة  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
مركز للمكفوفني فمركز التجمع 
شاء  ان  املركز  ه��ذا  يف  سيكون 
منشورات  ت��ع��اىل..ق��دم��ن��ا  اهلل 
تعامل  كيفية  تثقف حول  للناس 
بشكل  الكفيف  م��ع  املجتمع 
ع��ام،  بشكل  وامل��ع��اق  خ��اص 
رادي��و  م��ع  ت��ع��اون  هناك  اي��ض��ًا 
اسمه  برنامج  بإقامة  احلقيقة 
يعنى  الربنامج  هذا  انسان(  )انا 
ويستضيف  وعاملهم  باملكفوفني 
كل  يف  املكفوفني  من  املتميزين 
حلقة ..معربا عن شكره لكل من 
ساهم يف انجاح واقامة مثل هذه 
من  كل  نشكر  ونحن  ال��دورات 

يقدم لنا الدعم.
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انشأ قسم الرتبية والتعليم التابع 
لألمانة  التابعة  الوارث  ملدارس 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
بمثابة  وهو  ب�)الكود(  يسمى  ما 
االول  يعد  للطلبة  تعريفي  دليل 
من نوعه كتطبيق عميل يف مدينة 
للتطور  مواكبة   املقدسة  كربالء 
بصورة  املجتمع  يعيشه  ال��ذي 
عامة...وذلك من خالل تضمينه 
وسلوكهم  الطلبة  درجات  نرش 
وغ��ره��ا م��ن األم���ور واع��الم 
بصورهةرسية... با  االمر  ويل 
جابر  )حممد  االستاذ  ذلك  أكد 
االلكرتوين  املوقع  مدير  نعمة( 
الكود  ان    ،مضيفا  للمدارس 
يف  ن��وع��ه  م���ن  االول  ي��ع��ت��رب 
خاصة  بصورة  الوارث  مدارس 
التواصل  تسهيل  عىل  ويعمل   ،
واولياء  التعليمي  الكادر  بني 
احلضور  عناء  وختفيف  األم��ور 
مستمر  بشكل  امل���درس���ة  اىل 

ومتواصل.
»مبينا«إن املوقع الرئييس ملدارس 

خمتلفة  م��واق��ع  يضم  ال���وارث 
برياض  خ��اص  )م��وق��ع  منها 

األط���ف���ال(، و)م��وق��ع خ��اص 
االبتدائية  ال���وارث  ب��م��دارس 
بثانوية  خاص  و)موقع  للبنني(، 
للبنات(كل  ال����وارث  رحي��ان��ة 
أساسية  حماور  من  تتكون  منها 
عدة)حقل تفاعيل خاص بأخبار 
نشاطات املدارس، حقل خاص 
خاص  حقل  الطالب،  بأنشطة 
مرئيهّة  مكتبه  التدرييس،  بالكادر 
اىل  اض��اف��ة.  ص��وري��ة،  ،مكتبة 
دقيق  بشكل  مفهرس  ج��دول 
مع  الدراسية  احلصص  وواضح 
الشهرية،  االمتحانات  ج��دول 
وكافة  بالعنوان  خ��اص  حقل 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل وص��ن��دوق 

للشكاوى واملقرتحات وبرنامج 
األم��ور  بأولياء  خ��اص  متابعة 

ملتابعة نشاطات ابنائهم:«
جمهز  امل��وق��ع  إن  »م��وض��ح��ا« 
حيتاج  التي  الوسائل  بجميع 
قبل  من  مبارش  ب��إرشاف  اليها 
والتعليم  الرتبية  قسم  رئيس 
الصفار(  احلميد  )عبد  االستاذ 
بشكل  عليه  اإلقبال  بدأ  حيث 
تدرجيي متصاعد من قبل أولياء 
األمور ونحن بدورنا نحتاج اىل 
لغرض  بم  خاص  اجتامع  عقد 
تعليمهم بآلية عمل الكود الذي 
القادمة  األيام  خالل  من  نشهد 
اجل���وال  اج��ه��زة  ع��ىل  تطبيقا 

امل��وق��ع  اىل  دخ��وهل��م  لتسهيل 
بطريقة أرسع. 

»مشرا« اىل إن اهلدف من انشاء 
بني  التواصل  هو  )الكود(  هذا 
التعليمي واولياء األمور  الكادر 
األم��ور  مجيع  ع��ىل  واطالعهم 
ضمنها  ومن  بأبنائهم  اخلاصة 
علم  دون  والسلوك  الدرجات 
يسهل  مما  التلميذ  او  الطالب 
اىل  االم���ر  ويل  ح��ض��ور  ع���دم 
املدرسة. والدخول اىل الربنامج 
اخلاص  الرسي  الرقم  كتابة  يتم 
بربنامج  اخل��اص  احلقل  يف  بم 
ومشاهدة  امل��وق��ع  يف  املتابعة 
ان  اىل  تفاصيله،منوهًا  كافة 
جدًا  حديثة  طريقة  يعترب  الكود 
يتم  املتابعة ومن خالله  لربنامج 
اخلامس  لطلبة  الدرجات  تنزيل 
اما  شهرية  بصورة  وال��س��ادس 
تقييمهم  يتم  األولية  الصفوف 
من  سهل  بشكل  لفظيًا  تقياًم 
اجلوال  واهلاتف  احلاسوب  قبل 
والتابلت دون التأثر عىل شكل 

املوقع.

)الكود(... تطبيق الكتروني يعد االول من نوعه
 في مدارس الوارث
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وتأهيلهم ليس التعليم فقط وانام 
للحياة  نؤهلهم  ان  أي  التأهيل 
املهارات  بعد  ونعلمهم  اجلديدة 
وهذا  آخ��ر..  اع���دادًا  ونعدهم 
العتبة  به  هنضت  ال��ذي  العمل 
عمل  انه  ثقوا  املقدسة  احلسينية 
تعجز عنه مؤسسات كبرة وهو 
كربالء  حمافظة  ع��ىل  يقترص  مل 
النارصية  من  متدربون  فهناك 
ومن الكوت ومن العامرة وبغداد 
عىل  حريصني  وكنا   .. والنجف 
جاءوا  الذين  املدربون  يكون  ان 
املحافظات  خمتلف  م��ن  معنا 
االخ��وات  م��ن  مدربتان  فبيننا 
واالنبار  بابل  ومن  املوصل  من 
ان  عىل  حريصني  فكنهّا  والبرصة 
نثبت هذه اللحمة بني ابناء بلدنا 

العزيز الغايل..
فيام اوضح االستاذ )عامر هاشم 
حبيب الشمري( مسؤول وحدة 
العالقات العامة  يف شعبة النرش: 
ت��م االع���الن ع��ن امل��ش��ارك��ة يف 
الدورات التي ستقام للمكفوفني 
املكفوفني  االخ����وة  وت���واف���د 
للمشاركة يف هذه الدورة من عدة 

وبغداد  اجلنوب  من  حمافظات 
خترجت  وغرها..واليوم  ودياىل 
الثانية  الدورة  من  الثانية  الوجبة 
مدة  ان  ..مبينا  املكفوفني  من 
الدورة 15 يوما ، عدد املشرتكني 
مكفوفا   26 ح��وايل  ال���دورة  يف 
بالنسبة  واالن��اث،  الذكور  من 
العامة  االمانة  ارت��أت  للكوادر 
شعبة  وبالذات  احلسينية  للعتبة 
خاصة  ك��وادر  عمل  عىل  النرش 
خالصة  ال����دورة  تصبح  حتى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  م��ن 
وكفاءات  شهادات  لديا  كوهنا 
اقامت  احلسينية  فالعتبة  كثرة 
ه���ذه ال����دورة ب��دورت��ني وه��ي 
وعددهم  املعلمني  اع��داد  دورة 
للمكفوفني  ودورة   ، معلام   16
واحلاسوب  برايل  لغة  لتعليمهم 
العصا  استخدام  وكيفية  الناطق 

البيضاء للسر واحلركة، مبينا ان 
من  هم  شاركوا  الذين  الكوادر 
من  اثنتان  فهناك  حمافظات  عدة 
االخوات املهجرات من املوصل 
وهناك استاذ من كركوك واستاذ 
البرصة  من  واستاذ  االنبار  من 
املحافظات  وبعض  بابل  وم��ن 
االخ����رى ..وه�����ذا ي���دف اىل 
حياول  من  كل  اىل  رسالة  ايصال 
ان يبني بان العراق فيه تفرقة وانام 
هذا يبني ان اجلميع متوحدون يف 

هذا العراق.. 
املرشوع  ان  اىل  الشمري  واشار  
اللبنة االساسية إلقامة مركز  هو 
سيكون  وال���ذي  للمكفوفني 
ال���دورات  حيث  م��ن  متكامال 
برايل  لغة  تعليم  تشمل  التي 
واحلاسوب عىل الربنامج الناطق 
والسر واحلركة فضال عن اللياقة 

البدنية وبقية االمور االخرى ..
الكناين( )ابو  اما االستاذ )عثامن 
الناشطني يف جتمع  احد  زمزم(/ 
وال��ذي  ك��رب��الء  يف  املكفوفني 
ثمرات  من  ثمرة  قائاًل:  اوضح 
ه���ذه ال�����دورة ن��ت��ج جت��م��ع بني 

التجمع  وه��ذا  كربالء  مكفويف 
التكنولوجيا  ب��إي��ص��ال  يعنى 
احلديثة لكل املكفوفني يف كربالء 
بشكل  والعراق  خاص  بشكل 
اهلل  بفضل  التجمع  فهذا   .. عام 
وعملنا  االخ����وان  ك��ل  دع��ون��ا 
م��ن��ش��ور ووض��ع��ن��ا ف��ي��ه ارق���ام 
التجمع  وهذا  معينة  الالتصال 
هو عىل )الواتساب( وقد وعدنا 
بإقامة  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
مركز للمكفوفني فمركز التجمع 
شاء  ان  املركز  ه��ذا  يف  سيكون 
منشورات  ت��ع��اىل..ق��دم��ن��ا  اهلل 
تعامل  كيفية  تثقف حول  للناس 
بشكل  الكفيف  م��ع  املجتمع 
ع��ام،  بشكل  وامل��ع��اق  خ��اص 
رادي��و  م��ع  ت��ع��اون  هناك  اي��ض��ًا 
اسمه  برنامج  بإقامة  احلقيقة 
يعنى  الربنامج  هذا  انسان(  )انا 
ويستضيف  وعاملهم  باملكفوفني 
كل  يف  املكفوفني  من  املتميزين 
حلقة ..معربا عن شكره لكل من 
ساهم يف انجاح واقامة مثل هذه 
من  كل  نشكر  ونحن  ال��دورات 

يقدم لنا الدعم.
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انشأ قسم الرتبية والتعليم التابع 
لألمانة  التابعة  الوارث  ملدارس 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
بمثابة  وهو  ب�)الكود(  يسمى  ما 
االول  يعد  للطلبة  تعريفي  دليل 
من نوعه كتطبيق عميل يف مدينة 
للتطور  مواكبة   املقدسة  كربالء 
بصورة  املجتمع  يعيشه  ال��ذي 
عامة...وذلك من خالل تضمينه 
وسلوكهم  الطلبة  درجات  نرش 
وغ��ره��ا م��ن األم���ور واع��الم 
بصورهةرسية... با  االمر  ويل 
جابر  )حممد  االستاذ  ذلك  أكد 
االلكرتوين  املوقع  مدير  نعمة( 
الكود  ان    ،مضيفا  للمدارس 
يف  ن��وع��ه  م���ن  االول  ي��ع��ت��رب 
خاصة  بصورة  الوارث  مدارس 
التواصل  تسهيل  عىل  ويعمل   ،
واولياء  التعليمي  الكادر  بني 
احلضور  عناء  وختفيف  األم��ور 
مستمر  بشكل  امل���درس���ة  اىل 

ومتواصل.
»مبينا«إن املوقع الرئييس ملدارس 

خمتلفة  م��واق��ع  يضم  ال���وارث 
برياض  خ��اص  )م��وق��ع  منها 

األط���ف���ال(، و)م��وق��ع خ��اص 
االبتدائية  ال���وارث  ب��م��دارس 
بثانوية  خاص  و)موقع  للبنني(، 
للبنات(كل  ال����وارث  رحي��ان��ة 
أساسية  حماور  من  تتكون  منها 
عدة)حقل تفاعيل خاص بأخبار 
نشاطات املدارس، حقل خاص 
خاص  حقل  الطالب،  بأنشطة 
مرئيهّة  مكتبه  التدرييس،  بالكادر 
اىل  اض��اف��ة.  ص��وري��ة،  ،مكتبة 
دقيق  بشكل  مفهرس  ج��دول 
مع  الدراسية  احلصص  وواضح 
الشهرية،  االمتحانات  ج��دول 
وكافة  بالعنوان  خ��اص  حقل 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل وص��ن��دوق 

للشكاوى واملقرتحات وبرنامج 
األم��ور  بأولياء  خ��اص  متابعة 

ملتابعة نشاطات ابنائهم:«
جمهز  امل��وق��ع  إن  »م��وض��ح��ا« 
حيتاج  التي  الوسائل  بجميع 
قبل  من  مبارش  ب��إرشاف  اليها 
والتعليم  الرتبية  قسم  رئيس 
الصفار(  احلميد  )عبد  االستاذ 
بشكل  عليه  اإلقبال  بدأ  حيث 
تدرجيي متصاعد من قبل أولياء 
األمور ونحن بدورنا نحتاج اىل 
لغرض  بم  خاص  اجتامع  عقد 
تعليمهم بآلية عمل الكود الذي 
القادمة  األيام  خالل  من  نشهد 
اجل���وال  اج��ه��زة  ع��ىل  تطبيقا 

امل��وق��ع  اىل  دخ��وهل��م  لتسهيل 
بطريقة أرسع. 

»مشرا« اىل إن اهلدف من انشاء 
بني  التواصل  هو  )الكود(  هذا 
التعليمي واولياء األمور  الكادر 
األم��ور  مجيع  ع��ىل  واطالعهم 
ضمنها  ومن  بأبنائهم  اخلاصة 
علم  دون  والسلوك  الدرجات 
يسهل  مما  التلميذ  او  الطالب 
اىل  االم���ر  ويل  ح��ض��ور  ع���دم 
املدرسة. والدخول اىل الربنامج 
اخلاص  الرسي  الرقم  كتابة  يتم 
بربنامج  اخل��اص  احلقل  يف  بم 
ومشاهدة  امل��وق��ع  يف  املتابعة 
ان  اىل  تفاصيله،منوهًا  كافة 
جدًا  حديثة  طريقة  يعترب  الكود 
يتم  املتابعة ومن خالله  لربنامج 
اخلامس  لطلبة  الدرجات  تنزيل 
اما  شهرية  بصورة  وال��س��ادس 
تقييمهم  يتم  األولية  الصفوف 
من  سهل  بشكل  لفظيًا  تقياًم 
اجلوال  واهلاتف  احلاسوب  قبل 
والتابلت دون التأثر عىل شكل 

املوقع.

)الكود(... تطبيق الكتروني يعد االول من نوعه
 في مدارس الوارث
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شعبة النشر في العتبة الحسينية المقدسة 
تحقق نجاحا متميزا  في دورتها الثانية  للمكفوفين

الدورة  واكبت  )االح��رار(  جملة 
استطالعا  وسجلت  كثب  عن 
أله����م االس����ات����ذة امل��ش��رتك��ني 
الدورة واملسجلني  واملسامهني يف 
دوليا من قبل منظمة )برايل( عىل 
بدف  ،وذلك   طوائفهم  خمتلف 
وما  ال��دورة  عىل  الضوء  تسليط 
املستقبل  يف  وستحققه  حققته 
ال��ع��راق  يف  املكفوفني  ل��رشحي��ة 
بشكل  وك��رب��الء  ع���ام  بشكل 
خاص هذا من جانب اما اجلانب 
الوطن  ابناء  حلمة  بيان  االخ��ر 
اخلدمات  من  العديد  تقديم  يف 
رشحية  ضمنها  وم��ن  االنسانية 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
جرجيس  )ه��ال��ة  امل��درب��ة  تقول 
)نينوى(  امحد( من سكنة حمافظة 
)برايل(  منظمة  قبل  واملكلفة من 
 : اللغة  بإعطاء مواد ختصصية يف 
واحدة  تعد  املكفوفني  رشحية  ان 
من اهم الرشائح املغيبة واملهمشة 

العراق،  حمافظات  مستوى  عىل 
هلذه  دورات  اقامة  جدا  ومفرح 
ال��رشحي��ة يف ك��رب��الء وب��رع��اي��ة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
 ، بالغريب  ليس  املقدسة،وهذا 
انسانيا  م��ؤرشا  سجلت  لكوهنا 
رعايتها  عىل  ودوليا  وعربيا  حمليا 
وخيدم  مفيد  هو  ما  لكل  الدائمة 
العراق  املجتمع يف داخل  رشائح 
ال���دورة  ان  مبينة  وخ���ارج���ه، 
يف  املعتادة  الطريقة  استخدمت 
تكون  التي  )برايل(  لغة  تعليم 
معرفة  الكفوفني  م��ع  بدايتها 
اىل  مزجها  ث��م  وم��ن  احل���روف 

برايل(  )معلم  طريق  عن  كلامت 
من  جمموعة  ع��ىل  حيتوي  ال��ذي 
لتكوين  ال��س��داس��ي��ة  االش��ك��ال 
ال��ك��ل��امت ع���ىل ش��ك��ل )ن��ق��اط 
لغة  ان مشهد  . موضحة:  بارزة( 
مؤمل  مشهد  العراق  يف   ) )برايل 
تقل  ال  املكفوفني  رشحي��ة  ك��ون  
املجتمع  رشائ��ح  بقية  عن  شأنًا 
يمكنهم  مواطنون  فهم  العراقي، 
الرسه���م  خ��دم��ة  ي��ق��دم��وا  ان 
اقامة  ان  اىل  ووطنهم،مشرة   
تواظب  م��ب��ادرات  ه��ك��ذا  مثل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عليها 
نوعها  من  والفريدة  االوىل  هي 
قبل،منوهة  من  مثيال  هلا  نشهد  مل 
قبل  م��ن  تكليفها  ت��م  اهن���ا   اىل 

)صادق  الدكتور  املنظمة  رئيس 
احلرص  كل  وحرصت  املالكي( 
كربالء  اىل  واملجيء  املسامهة  عىل 
احلسني للترشف اواًل بزيارة امام 
االمة االسالمية واالنسانية مجعاء 
احلسني )عليه السالم( واخيه ايب 
السالم(  )عليه  العباس  الفضل 
وامل��ش��ارك��ة ب���دورة )ع��ب��داهلل بن 
نظمتها  التي  االزدي(  عفيف 
احلسينية  بالعتبة  ال��ن��رش  شعبة 
شكرها  ع��ن  امل��ق��دس��ة،م��ع��ربة 
الضوء  وضع  يف  ساهم  من  لكل 
متيز    عن  املكفوفني،معربة  بطريق 
الدورة  يف  واملشاركني  املكفوفني 
عليها  هم  التي  املستويات  بتنوع 
احلرص  كل  حرصهم  مدى  وما 

اقامت شـــعبة النشـــر التابعة لألمانة العامة 
للعتبـــة الحســـينية المقدســـة دورتهـــا االولى 
دورة الصحابـــي الجليـــل )عبـــد اهلل بن عفيف 
االزدي( رضـــوان اهلل تعالـــى عليـــه الخاصـــة 
بالمكفوفين،حيـــث تميزت بادئها وهي ترســـم 
االســـس االولـــى لبناء مدرســـة للغـــة البرايل 
لجميـــع مكفوفـــي العـــراق في مدينـــة كربالء 
المقدسة،تســـجل بذلك ســـابقة انســـانية على 

صعيد المدينة..

استطالع : ضياء االسدي 
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عىل اخذ كل معلومة مفيدة.
ف��ي��ام ق��ال��ت االس���ت���اذة )غ���ادة 
بكالوريوس  امح���د(  جرجيس 
الرغم  عىل  احلاسبات:  علوم  يف 

املكفوفني  من  عددا  هناك  ان  من 
يدخلوا  مل  بتدريبهم  قمت  الذين 
اىل املدراس اال ان استيعابم كان 
جيدًا وذلك نظرًا لتوفر الظروف 
احلسينية  العتبة  قبل  من  املالئمة 
املقدسة من قاعات دراسية جيدة 
فضاًل عن تقديم وجبات الطعام 

اخلفيفة يف فرتة االسرتاحة ضمن 
الوقت املحدد اربع ساعات يوميًا 
التي نحملها  ، اضافة اىل املشاعر 
مجيعًا بمنظمة )برايل( ال توصف 
كون ما نقوم به هو خدمة انسانية 
وان تعلم اللغة هلذه الرشحية بات 
االنفتاح  يف  الضوري  من  اليوم 

والتكنلوجيا احلديثة ».
ام���ا م����درس ل��غ��ة )ال���رباي���ل( 
فالح  االستاذ)عمر  واحلاسوب 
التاريخ  يف  ماجستر  اجلبار(  عبد 
وعضو  بغداد  جامعة  االسالمي 
للمكفوفني  )ب���راي���ل(  منظمة 
الفروق  ان  تعلمون  كام  يقول: 
الفردية يف كل انسان هي موجودة 
لكن االغلبية هم حيملون استيعابا 

البدء  منذ  حرصنا   ، وجيدا  عاليا 
يف ال����دورة م��ع زم��ي��يل االس��ت��اذ 
التعلم عىل املفاتيح  )مروان عىل( 
بوجود  الكيبورد  يف  االساسية 
الربنامج الناطق والذي اقصد با 
والكونرتول  االربعة  االجتاهات 
وقمنا  ك��ام  ال��ت��ح��ك��م(  )ل��وح��ة 
ملساعدهتم   )alt(عىل بتعليمهم 
اخرى  اىل  صفحة  من  باخلروج 
من  بالكيبورد  يتعلق  م��ا  وك��ل 
املكفوف  منها  يستفيد  ادوات 
للحاسوب  اس��ت��خ��دام��ه  اث��ن��اء 
املكفوف  تساعد  مجيعها  وه��ذه 
لالنرتنت  استخدامه  عىل  ايضًا 
الناطق  ال��ربن��ام��ج  ب��م��س��اع��دة 

ما  معرفة  للمكفوف  يتيح  الذي 
اىل  اضافة  ايعازات  من  به  يقوم 
املجلدات  تسمية  كيفية  تعليمهم 
وح���ذف احل��روف،م��ض��ي��ف��ا ان 
ال����دورة ج���اءت خل��دم��ة رشحية 
رسالة  وإيصال  اواًل  املكفوفني 
جماهدين  انفسهم  يدعون  من  اىل 
وغرهم  داع��ش  االس��الم  باسم 
يد  هم  وابنائه  بشعبه  العراق  ان 
واحدة وان ارصارنا عىل املشاركة 
واملجيء اىل كربالء    املقدسة هو 

رضبة هلم وملخططاهتم الدنيئة.
دورة  اقامة  من  اسبوعان  الفتًا: 
ونأمل  تام  بنجاح  متت  املكفوفني 
عىل املواصلة والتعلم وعدم ترك 
)برايل(  منظمة  يف  وأننا  التعلم 
طريق  اسمها  تصدر  جملة  لدينا 
تتح  مل  ل��الس��ف  ل��ك��ن  اهل����دى 
الفرصة بأن نزود مجيع املكفوفني 
الطابعة  عطل  بسبب  املجلة  بذه 
تزامنًا مع جميئنا اىل هنا،مؤكدا:ان 
والكتابة  ال��ق��راءة  عىل  املواصلة 
جيدة  امكانية  ذا  املكفوف  جتعل 
الكثر  يف  املواصلة  عليه  تسهل 
ودون  بيرس  احلياتية  االم��ور  من 
جيدة  العتبة  مبادرة  ان   ، تعقيد 
جدًا وهذا يأيت من االيامن الكبر 
وحفظها  وت��ع��اىل  سبحانه  ب��اهلل 
وحرصها عىل هذه الرشحية وبقية 
عمومًا  العراقي  املجتمع  رشائح 
تكون  ان  نأمل  خاللكم  وم��ن 
الرشحية  هذه  ختدم  برامج  هناك 
ام  تلفزيونية  كانت  سواء  املهمة 
طريق  عن  تقدم  ملا  مماثلة  اذاعية 
سومر ))fm بالتعاون مع املنظمة 
هلذه  اوس���ع  ب��ص��ورة  للتعريف 
  . امكاناهتم  وبيان  املهمة  الرشحية 
يوسف  )رسور  االستاذ  بني  فيام 
التاريخ  ختصيص  نصار(ماجستر 
وح��ق��وق االن���س���ان  وم��س��ؤول 
االحتياجات  ذوي  رعاية  شعبة 

البرصة  حمافظة  بديوان  اخلاصة 
فيهام  وال��دورة  الورشة  ان  قائال: 
اكثر من مردود اجيايب ومها برأيي 
با  تقوم  التي  وطنية  محلة  اول 
امية  احلسينية واضخم حمو  العتبة 
منه  االول  اهل��دف  للمكفوفني، 

هو حمو امية هذه الرشحية وحتمل 
بطريقة  ال��ق��راءة  االوىل  نقطتني 
احلاسوب  باستخدام  )ب��راي��ل( 
والثانية كرس العزلة فيام بينهم من 
البعض  بعضهم  مع  اللقاء  خالل 
والنقطة االسمى هو كرس احلاجز 
يعيشونه  الذي  املجتمع  بينهم مع 
املجتمع  اح��ت��ض��ان  خ��الل  م��ن 
هو  املكفوف  يتوقع  طاملا  ال��ذي 
وعدم  املبرص  املجتمع  عن  بعيدًا 
احلسينية  العتبة  ان  اال  به  االهتامم 
الدورة  هذه  خالل  ومن  املقدسة 
اثبتت هلم عكس ذلك،مضيفا ان 
اقامة دورة اخرى  ما وجدناه من 
منتسبي  من  الشهادات  محلة  من 
العتبة احلسينية املقدسة وخارجها 
لتقديم  ال��ت��ع��ل��م  يف  ي��رغ��ب��ون 
الرشحية  هلذه  مستقباًل  خدماهتم 
حيث ارشفنا وقمنا ايضًا بتدريب 
من  اخلرجيني  هؤالء  من  طيبة  ثلة 
وهناك  والنساء  الرجال  رشحيتي 
ومعايشتهم  بينهم  فيام  تفاعل 
ألج����واء امل��ك��ف��وف م��ن خ��الل 
من  احلاسوب  جهاز  عىل  عملهم 

دون شاشة.
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شعبة النشر في العتبة الحسينية المقدسة 
تحقق نجاحا متميزا  في دورتها الثانية  للمكفوفين

الدورة  واكبت  )االح��رار(  جملة 
استطالعا  وسجلت  كثب  عن 
أله����م االس����ات����ذة امل��ش��رتك��ني 
الدورة واملسجلني  واملسامهني يف 
دوليا من قبل منظمة )برايل( عىل 
بدف  ،وذلك   طوائفهم  خمتلف 
وما  ال��دورة  عىل  الضوء  تسليط 
املستقبل  يف  وستحققه  حققته 
ال��ع��راق  يف  املكفوفني  ل��رشحي��ة 
بشكل  وك��رب��الء  ع���ام  بشكل 
خاص هذا من جانب اما اجلانب 
الوطن  ابناء  حلمة  بيان  االخ��ر 
اخلدمات  من  العديد  تقديم  يف 
رشحية  ضمنها  وم��ن  االنسانية 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
جرجيس  )ه��ال��ة  امل��درب��ة  تقول 
)نينوى(  امحد( من سكنة حمافظة 
)برايل(  منظمة  قبل  واملكلفة من 
 : اللغة  بإعطاء مواد ختصصية يف 
واحدة  تعد  املكفوفني  رشحية  ان 
من اهم الرشائح املغيبة واملهمشة 

العراق،  حمافظات  مستوى  عىل 
هلذه  دورات  اقامة  جدا  ومفرح 
ال��رشحي��ة يف ك��رب��الء وب��رع��اي��ة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
 ، بالغريب  ليس  املقدسة،وهذا 
انسانيا  م��ؤرشا  سجلت  لكوهنا 
رعايتها  عىل  ودوليا  وعربيا  حمليا 
وخيدم  مفيد  هو  ما  لكل  الدائمة 
العراق  املجتمع يف داخل  رشائح 
ال���دورة  ان  مبينة  وخ���ارج���ه، 
يف  املعتادة  الطريقة  استخدمت 
تكون  التي  )برايل(  لغة  تعليم 
معرفة  الكفوفني  م��ع  بدايتها 
اىل  مزجها  ث��م  وم��ن  احل���روف 

برايل(  )معلم  طريق  عن  كلامت 
من  جمموعة  ع��ىل  حيتوي  ال��ذي 
لتكوين  ال��س��داس��ي��ة  االش��ك��ال 
ال��ك��ل��امت ع���ىل ش��ك��ل )ن��ق��اط 
لغة  ان مشهد  . موضحة:  بارزة( 
مؤمل  مشهد  العراق  يف   ) )برايل 
تقل  ال  املكفوفني  رشحي��ة  ك��ون  
املجتمع  رشائ��ح  بقية  عن  شأنًا 
يمكنهم  مواطنون  فهم  العراقي، 
الرسه���م  خ��دم��ة  ي��ق��دم��وا  ان 
اقامة  ان  اىل  ووطنهم،مشرة   
تواظب  م��ب��ادرات  ه��ك��ذا  مثل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عليها 
نوعها  من  والفريدة  االوىل  هي 
قبل،منوهة  من  مثيال  هلا  نشهد  مل 
قبل  م��ن  تكليفها  ت��م  اهن���ا   اىل 

)صادق  الدكتور  املنظمة  رئيس 
احلرص  كل  وحرصت  املالكي( 
كربالء  اىل  واملجيء  املسامهة  عىل 
احلسني للترشف اواًل بزيارة امام 
االمة االسالمية واالنسانية مجعاء 
احلسني )عليه السالم( واخيه ايب 
السالم(  )عليه  العباس  الفضل 
وامل��ش��ارك��ة ب���دورة )ع��ب��داهلل بن 
نظمتها  التي  االزدي(  عفيف 
احلسينية  بالعتبة  ال��ن��رش  شعبة 
شكرها  ع��ن  امل��ق��دس��ة،م��ع��ربة 
الضوء  وضع  يف  ساهم  من  لكل 
متيز    عن  املكفوفني،معربة  بطريق 
الدورة  يف  واملشاركني  املكفوفني 
عليها  هم  التي  املستويات  بتنوع 
احلرص  كل  حرصهم  مدى  وما 

اقامت شـــعبة النشـــر التابعة لألمانة العامة 
للعتبـــة الحســـينية المقدســـة دورتهـــا االولى 
دورة الصحابـــي الجليـــل )عبـــد اهلل بن عفيف 
االزدي( رضـــوان اهلل تعالـــى عليـــه الخاصـــة 
بالمكفوفين،حيـــث تميزت بادئها وهي ترســـم 
االســـس االولـــى لبناء مدرســـة للغـــة البرايل 
لجميـــع مكفوفـــي العـــراق في مدينـــة كربالء 
المقدسة،تســـجل بذلك ســـابقة انســـانية على 

صعيد المدينة..

استطالع : ضياء االسدي 
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عىل اخذ كل معلومة مفيدة.
ف��ي��ام ق��ال��ت االس���ت���اذة )غ���ادة 
بكالوريوس  امح���د(  جرجيس 
الرغم  عىل  احلاسبات:  علوم  يف 

املكفوفني  من  عددا  هناك  ان  من 
يدخلوا  مل  بتدريبهم  قمت  الذين 
اىل املدراس اال ان استيعابم كان 
جيدًا وذلك نظرًا لتوفر الظروف 
احلسينية  العتبة  قبل  من  املالئمة 
املقدسة من قاعات دراسية جيدة 
فضاًل عن تقديم وجبات الطعام 

اخلفيفة يف فرتة االسرتاحة ضمن 
الوقت املحدد اربع ساعات يوميًا 
التي نحملها  ، اضافة اىل املشاعر 
مجيعًا بمنظمة )برايل( ال توصف 
كون ما نقوم به هو خدمة انسانية 
وان تعلم اللغة هلذه الرشحية بات 
االنفتاح  يف  الضوري  من  اليوم 

والتكنلوجيا احلديثة ».
ام���ا م����درس ل��غ��ة )ال���رباي���ل( 
فالح  االستاذ)عمر  واحلاسوب 
التاريخ  يف  ماجستر  اجلبار(  عبد 
وعضو  بغداد  جامعة  االسالمي 
للمكفوفني  )ب���راي���ل(  منظمة 
الفروق  ان  تعلمون  كام  يقول: 
الفردية يف كل انسان هي موجودة 
لكن االغلبية هم حيملون استيعابا 

البدء  منذ  حرصنا   ، وجيدا  عاليا 
يف ال����دورة م��ع زم��ي��يل االس��ت��اذ 
التعلم عىل املفاتيح  )مروان عىل( 
بوجود  الكيبورد  يف  االساسية 
الربنامج الناطق والذي اقصد با 
والكونرتول  االربعة  االجتاهات 
وقمنا  ك��ام  ال��ت��ح��ك��م(  )ل��وح��ة 
ملساعدهتم   )alt(عىل بتعليمهم 
اخرى  اىل  صفحة  من  باخلروج 
من  بالكيبورد  يتعلق  م��ا  وك��ل 
املكفوف  منها  يستفيد  ادوات 
للحاسوب  اس��ت��خ��دام��ه  اث��ن��اء 
املكفوف  تساعد  مجيعها  وه��ذه 
لالنرتنت  استخدامه  عىل  ايضًا 
الناطق  ال��ربن��ام��ج  ب��م��س��اع��دة 

ما  معرفة  للمكفوف  يتيح  الذي 
اىل  اضافة  ايعازات  من  به  يقوم 
املجلدات  تسمية  كيفية  تعليمهم 
وح���ذف احل��روف،م��ض��ي��ف��ا ان 
ال����دورة ج���اءت خل��دم��ة رشحية 
رسالة  وإيصال  اواًل  املكفوفني 
جماهدين  انفسهم  يدعون  من  اىل 
وغرهم  داع��ش  االس��الم  باسم 
يد  هم  وابنائه  بشعبه  العراق  ان 
واحدة وان ارصارنا عىل املشاركة 
واملجيء اىل كربالء    املقدسة هو 

رضبة هلم وملخططاهتم الدنيئة.
دورة  اقامة  من  اسبوعان  الفتًا: 
ونأمل  تام  بنجاح  متت  املكفوفني 
عىل املواصلة والتعلم وعدم ترك 
)برايل(  منظمة  يف  وأننا  التعلم 
طريق  اسمها  تصدر  جملة  لدينا 
تتح  مل  ل��الس��ف  ل��ك��ن  اهل����دى 
الفرصة بأن نزود مجيع املكفوفني 
الطابعة  عطل  بسبب  املجلة  بذه 
تزامنًا مع جميئنا اىل هنا،مؤكدا:ان 
والكتابة  ال��ق��راءة  عىل  املواصلة 
جيدة  امكانية  ذا  املكفوف  جتعل 
الكثر  يف  املواصلة  عليه  تسهل 
ودون  بيرس  احلياتية  االم��ور  من 
جيدة  العتبة  مبادرة  ان   ، تعقيد 
جدًا وهذا يأيت من االيامن الكبر 
وحفظها  وت��ع��اىل  سبحانه  ب��اهلل 
وحرصها عىل هذه الرشحية وبقية 
عمومًا  العراقي  املجتمع  رشائح 
تكون  ان  نأمل  خاللكم  وم��ن 
الرشحية  هذه  ختدم  برامج  هناك 
ام  تلفزيونية  كانت  سواء  املهمة 
طريق  عن  تقدم  ملا  مماثلة  اذاعية 
سومر ))fm بالتعاون مع املنظمة 
هلذه  اوس���ع  ب��ص��ورة  للتعريف 
  . امكاناهتم  وبيان  املهمة  الرشحية 
يوسف  )رسور  االستاذ  بني  فيام 
التاريخ  ختصيص  نصار(ماجستر 
وح��ق��وق االن���س���ان  وم��س��ؤول 
االحتياجات  ذوي  رعاية  شعبة 

البرصة  حمافظة  بديوان  اخلاصة 
فيهام  وال��دورة  الورشة  ان  قائال: 
اكثر من مردود اجيايب ومها برأيي 
با  تقوم  التي  وطنية  محلة  اول 
امية  احلسينية واضخم حمو  العتبة 
منه  االول  اهل��دف  للمكفوفني، 

هو حمو امية هذه الرشحية وحتمل 
بطريقة  ال��ق��راءة  االوىل  نقطتني 
احلاسوب  باستخدام  )ب��راي��ل( 
والثانية كرس العزلة فيام بينهم من 
البعض  بعضهم  مع  اللقاء  خالل 
والنقطة االسمى هو كرس احلاجز 
يعيشونه  الذي  املجتمع  بينهم مع 
املجتمع  اح��ت��ض��ان  خ��الل  م��ن 
هو  املكفوف  يتوقع  طاملا  ال��ذي 
وعدم  املبرص  املجتمع  عن  بعيدًا 
احلسينية  العتبة  ان  اال  به  االهتامم 
الدورة  هذه  خالل  ومن  املقدسة 
اثبتت هلم عكس ذلك،مضيفا ان 
اقامة دورة اخرى  ما وجدناه من 
منتسبي  من  الشهادات  محلة  من 
العتبة احلسينية املقدسة وخارجها 
لتقديم  ال��ت��ع��ل��م  يف  ي��رغ��ب��ون 
الرشحية  هلذه  مستقباًل  خدماهتم 
حيث ارشفنا وقمنا ايضًا بتدريب 
من  اخلرجيني  هؤالء  من  طيبة  ثلة 
وهناك  والنساء  الرجال  رشحيتي 
ومعايشتهم  بينهم  فيام  تفاعل 
ألج����واء امل��ك��ف��وف م��ن خ��الل 
من  احلاسوب  جهاز  عىل  عملهم 

دون شاشة.
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االس��دي  مظاهر  ب��ن  حبيب 
النبي  اصحاب  من  ال��ك��ويف، 
 �  ) وآل��ه  عليه  اهلل  حممد)صىلهّ 
أصحاب  وخواص   � قول  عىل 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ر  اإلم���ام 
السالم( وشهد حروبه مجيعها، 
م��ن اص��ح��اب احلسني  وك���ان 
وكان  سامية،  علمية  رتبة  وله 
عمره  وك��ان  اس��د،  بني  زعيم 
يوم الطف � عىل ما قيل � خسة 
حافظا  وك��ان  عاما.  وسبعون 

للقرآن كله.
من  عليه(  اهلل  )رض��وان  وكان 
أوائل الكوفيني الذين كتبوا اىل 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
اىل  يدعونه  معاوية  وف��اة  بعد 

القدوم اليهم والثورة، فلامهّ ُقتل 
ة ثمهّ أتى  مسلم وهاين اختفى مدهّ
)عليه  احلسني  االم��ام  إىل  ًا  رسهّ
الليل  يسر  فكان  ال��س��الم(، 
وصل  حتهّى  ��ه��ار  ال��نهّ ويكمن 
بكربالء  السالم(  )عليه  إليه 
واستشهد بني يَديه يوم العارش 

م عىل أرض كربالء.  من املحرهّ
اسمه، كنيته ونسبه الرشيف..

ُمظاهر(  )أو  ر  ُمَظهَّ بن  حبيب 
بن حجوان  اشرت  بن  رئاب  بن 
بن فقعس بن طريف بن عمرو 
ثعلبة  بن  ح��ارث  بن  قيس  بن 
األس��دي  أس��د  بن  دودان  بن 

الكندي الفقعيس. 
اثبتت املصادر التارخيية املتقدمة 

ر  ومظههّ تارة  ُمظاهر  أبيه  أسم 
ر«،  أخرى، وبعضها أثبته »ُمطههّ
املامقاين  عن  كام  والصحيح- 
اشتهر  وما  الزيارات  وبقرينة 

عىل األلسن– ُمظاهر. 
له  يقال  و  القاسم،  أبا  يكنهّى  و 
اء، و كان حيفظ القرآن  سيهّد القرهّ

ه. الكريم كلهّ
والدته.. 

بادية  بن مظاهر يف  ولد حبيب 
ال��ك��وف��ة من  ن��ج��د، ون��ش��أ يف 
املصادر  لنا  د  حُت��دهّ ومل  العراق، 
إالهّ  ومكاهنا،  والدت���ه  ت��أري��خ 
ل  ال��ق��رن األوهّ أنهّ��ه م��ن أع��الم 
عند  سنه  ك��ان  واذا  اهلجري، 
شهادته )75( عاما، وكان ذلك 

والدته  فتكون  ه�(   61( سنة 
قبل البعثة بسنة واحدة، ويكون 
عاما،   )14( اهلجرة  حني  سنهّه 
وح��ني وف��اة ال��رس��ول االك��رم 
 )24( وال��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
عاما، وحني شهادة االمام عيل 
عاما،   )54( ال��س��الم(  )عليه 
احلسن  االم��ام  شهادة  وح��ني 
 )64( السالم(  )عليه  املجتبى 

عاما. 
صحبته للنبي األكرم )صىلهّ اهلل 

عليه وآله( 
يف  الرجالني  كلمة  اختلفت 
كان  ه��ل  مظاهر:  ب��ن  حبيب 
فذهب  تابعيًا؟،  أو  صحابيًا 
واب��ن  الكلبي  كابن  البعض 

دراسات 

السالم،  عليه  الحسين  نصروا  الذين  الرجال  من 

واستقبلوا  الحمّية،  بأنوفهم  الرجال  آالف  ولقوا 

وجابهوا  باإليمان،  المفعمة  بصدورهم  الرماح 

عليهم  ُتعرض  إذ  المشرقة؛  بوجوههم  السيوف 

لنا  عذر  ال  ويقولون:  فيأبون،  ــان  واألم ــوال  األم

قتل  إْن  ؛   ) وآله  عليه  اهلل  )صّلى  اهلل  رسول  عند 

الحسين و مّنا عين تطرف، حّتى قتلوا جميعًا بين 

في  والفداء،  التضحية  بكربالء  عنه  يذّبون  يديه، 

اليوم العاشر من المحّرم الحرام سنة 61 هـ.
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االس��دي  مظاهر  ب��ن  حبيب 
النبي  اصحاب  من  ال��ك��ويف، 
 �  ) وآل��ه  عليه  اهلل  حممد)صىلهّ 
أصحاب  وخواص   � قول  عىل 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ر  اإلم���ام 
السالم( وشهد حروبه مجيعها، 
م��ن اص��ح��اب احلسني  وك���ان 
وكان  سامية،  علمية  رتبة  وله 
عمره  وك��ان  اس��د،  بني  زعيم 
يوم الطف � عىل ما قيل � خسة 
حافظا  وك��ان  عاما.  وسبعون 

للقرآن كله.
من  عليه(  اهلل  )رض��وان  وكان 
أوائل الكوفيني الذين كتبوا اىل 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
اىل  يدعونه  معاوية  وف��اة  بعد 

القدوم اليهم والثورة، فلامهّ ُقتل 
ة ثمهّ أتى  مسلم وهاين اختفى مدهّ
)عليه  احلسني  االم��ام  إىل  ًا  رسهّ
الليل  يسر  فكان  ال��س��الم(، 
وصل  حتهّى  ��ه��ار  ال��نهّ ويكمن 
بكربالء  السالم(  )عليه  إليه 
واستشهد بني يَديه يوم العارش 

م عىل أرض كربالء.  من املحرهّ
اسمه، كنيته ونسبه الرشيف..

ُمظاهر(  )أو  ر  ُمَظهَّ بن  حبيب 
بن حجوان  اشرت  بن  رئاب  بن 
بن فقعس بن طريف بن عمرو 
ثعلبة  بن  ح��ارث  بن  قيس  بن 
األس��دي  أس��د  بن  دودان  بن 

الكندي الفقعيس. 
اثبتت املصادر التارخيية املتقدمة 

ر  ومظههّ تارة  ُمظاهر  أبيه  أسم 
ر«،  أخرى، وبعضها أثبته »ُمطههّ
املامقاين  عن  كام  والصحيح- 
اشتهر  وما  الزيارات  وبقرينة 

عىل األلسن– ُمظاهر. 
له  يقال  و  القاسم،  أبا  يكنهّى  و 
اء، و كان حيفظ القرآن  سيهّد القرهّ

ه. الكريم كلهّ
والدته.. 

بادية  بن مظاهر يف  ولد حبيب 
ال��ك��وف��ة من  ن��ج��د، ون��ش��أ يف 
املصادر  لنا  د  حُت��دهّ ومل  العراق، 
إالهّ  ومكاهنا،  والدت���ه  ت��أري��خ 
ل  ال��ق��رن األوهّ أنهّ��ه م��ن أع��الم 
عند  سنه  ك��ان  واذا  اهلجري، 
شهادته )75( عاما، وكان ذلك 

والدته  فتكون  ه�(   61( سنة 
قبل البعثة بسنة واحدة، ويكون 
عاما،   )14( اهلجرة  حني  سنهّه 
وح��ني وف��اة ال��رس��ول االك��رم 
 )24( وال��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
عاما، وحني شهادة االمام عيل 
عاما،   )54( ال��س��الم(  )عليه 
احلسن  االم��ام  شهادة  وح��ني 
 )64( السالم(  )عليه  املجتبى 

عاما. 
صحبته للنبي األكرم )صىلهّ اهلل 

عليه وآله( 
يف  الرجالني  كلمة  اختلفت 
كان  ه��ل  مظاهر:  ب��ن  حبيب 
فذهب  تابعيًا؟،  أو  صحابيًا 
واب��ن  الكلبي  كابن  البعض 

دراسات 

السالم،  عليه  الحسين  نصروا  الذين  الرجال  من 

واستقبلوا  الحمّية،  بأنوفهم  الرجال  آالف  ولقوا 

وجابهوا  باإليمان،  المفعمة  بصدورهم  الرماح 

عليهم  ُتعرض  إذ  المشرقة؛  بوجوههم  السيوف 

لنا  عذر  ال  ويقولون:  فيأبون،  ــان  واألم ــوال  األم

قتل  إْن  ؛   ) وآله  عليه  اهلل  )صّلى  اهلل  رسول  عند 

الحسين و مّنا عين تطرف، حّتى قتلوا جميعًا بين 

في  والفداء،  التضحية  بكربالء  عنه  يذّبون  يديه، 
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دراسات 
حجر العسقالين اىل القول بأن 
اهلل  )ص��ىلهّ  النبي  أدرك  حبيبًا 
ابن  قال  وصاحبه،  وآله(  عليه 
حتى  ر  وعمَّ إدراك،  له  حجر: 
)عليه  عيل  بن  احلسني  مع  قتل 

السالم(. 
يقول الشيخ الساموي )1292� 
العني(:  )ابصار  يف  1370ه���( 
)كان صحابيًا رأى النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(، قال أهل 
الكوفة،  نزل  حبيبًا  إن  السر: 
وصحب عليًا )عليه السالم( يف 
حروبه كلها، وكان من خاصته 
ومحلة علومه. وذكر أهل السر 
أن حبيبًا كان ممن كاتب اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
ال��ن��امزي  ع��يل  الشيخ  وق���ال   
الشاهرودي )1333 - 1402 
ممن  أنه  مجع  عن  )نقلت  ه���(: 
ادرك رسول اهلل )صىلهّ اهلل عليه 

وآله (. 
ق���ال ال��ش��ب��س��رتي: )ت���رشف 
اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  بخدمة 
منه  وسمع  وسلم(  وآله  عليه 

أحاديث(. 
مصاحبته ألمر املؤمنني االمام 

عيل )عليه السالم( 
حبيبيا  إن  ال��س��ر:  أه��ل  ق��ال 
الكوفة  ن��زل  عنه(  اهلل  )ريض 
حروبه  مجيع  يف  عليا  وصحب 
وكان من خاصته ومن أصفياء 
أصحابه ومحلة علومه.. وتعلم 
وكان  والباليا،  املنايا  علم  منه 
اخلميس  رشط���ة  رج���ال  م��ن 
املؤمنني  أم��ر  ع��ن  امل��داف��ع��ني 

)عليه السالم(. 
يف  امل��ج��ل��يس  ال��ش��ي��خ  وروى 
احلكم  بن  ع��يلهّ  عن  )البحار( 
أصحاب  أصفياء  )م��ن  ق��ال: 
عيلهّ أمر املؤمنني)عليه السالم( 
اخل��زاع��ي،  احَل��م��قرْ  ب��ن  عمرو 

اهَلَجري  وُرَشيرْد  ر،  التامهّ وميثم 
د بن  وحبيب بن مظاهر، وحممهّ

أيب بكر(.
احلسن  اإلم��ام��ني  صحب  ث��م 
ال��س��الم(،  )عليهام  واحل��س��ني 
يف  ف��ان��خ��رط  عنهم،  روى  و 
أصحاب أيب حممد احلسن )عليه 
أمر  استشهاد  بعد  ال��س��الم( 
وبقي  السالم(،  )عليه  املؤمنني 
والئه  عىل  حمافظًا  الكوفة  يف 
الفرص  يتحني  البيت،  آلل 
الرشعي  واجبه  ب��أداء  للقيام 
بإعادة احلق اىل أهله، حتى أتت 
معاوية،  بالك  الفرصة  تلك 
من  مج��ل��ة  م��ن  حبيب  ف��ك��ان 
السالم(  )عليه  للحسني  كتبوا 
رفضه  وأعلن  الكوفة  أهل  من 
مسلم  ورد  وملا  ليزيد،  البيعة 
حبيب  كان  الكوفة  عقيل  بن 
من  استقبله  م��ن  أوائ���ل  م��ن 
والئه  خالص  وأعلن  أهلها، 
اجلهاد  عزمه  عن  وكشف  له، 
بني يدي آل الرسول )صىلهّ اهلل 
عليه وآله( حتى الرمق األخر، 
قال الطربي: )ملا ورد مسلم بن 
عقيل الكوفة، ونزل دار املختار 
الشيعة  وأقبلت  عبيد،  أيب  بن 
بن  عابس  فقام  إليه،  ختتلف 
اهلل  فحمد  الشاكري،  شبيب 
بعد  أما  قال:  ثم  عليه،  وأثنى 
ف��اين ال أخ���ربك ع��ن ال��ن��اس، 
وما  أنفسهم،  يف  ما  اعلم  وال 
أحدثك  واهلل  منهم،  أغ���رك 
عليه:  نفيس  م��وط��ن  أن��ا  ع��ام 
دعوتم،  إذا  ألجبينكم  واهلل 
ع��دوك��م،  معكم  وألق��ات��ل��ن 
وألرضبن بسيفي دونكم حتى 
أريد بذلك إال ما  ألقى اهلل، ال 
عند اهلل. فقام حبيب بن مظاهر 
فقال: رمحك اهلل قد قضيت ما 
يف نفسك بواجز من قولك، ثم 

إال  إله  الذي ال  وأنا واهلل  قال: 
هو عىل مثل ما هذا عليه(.

)عليه  احلسني  االم��ام  رسالة 
السالم( حلبيب

)عليه  احلسني  اإلم��ام  عزم  ملا 
السالم(  عىل ما أقدم عليه أخذ 
وبدعوة  م��رة،  باخلطب  يمهد 
املسلمني  رج�����االت  ب��ع��ض 
لدعوة  رسله  بث  فقد  أخرى، 
إىل  االستجابة  فيه  م  يتوسهّ من 
له  ُقتل  حتى  ومؤازرته  نرصته 
)عليه السالم( أكثر من رسول.
وم���ن أول��ئ��ك ال��ن��ف��ر ال��ذي��ن 
راس��ل��ه��م )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
متهيدًا  ن��رصت��ه  إىل  ودع��اه��م 
امل��ب��ارك��ة؛  ���ة  اإلهل���يهّ لنهضته 
حبيب بن مظاهر )رضوان اهلل 
السالم(  )عليه  وكتابه  عليه(، 
شخصية  لنا  يصور  حبيب  إىل 
أهل  عند  مقامه  وسمو  حبيب 
من  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  شهادة 

السالم(  له بالفقاهة.
)وممهّ��ا  السبحاين:  الشيخ  ق��ال 
الصدر  يف  الفقيه  أنهّ  عىل  يدلهّ 
ل بمعنى صاحب البصرة  األوهّ
يف الدين، أنهّ احلسني بن عيل - 
عليهام السالم - وصف حبيب 
بالفقيه،  األس��دي  مظاهر  بن 
وهو  كربالء  من  إليه  وكتب 

بالكوفة بالنحو التايل:
أيب  ب��ن  ب��ن ع��يل  )م��ن احلسني 
طالب إىل الرجل الفقيه حبيب 
حبيب  يا  بعد  ��ا  أمهّ مظاهر.  بن 
رسول  من  قرابتنا  تعلم  فإنهّك 
اهللهّ )صىل اهلل عليه وآله( وأنت 
أعرف بنا من غرك، وأنت ذو 
علينا  تبخل  فال  وغرة،  شيمة 
رسول  جدي  جيازيك  بنفسك 
يوم  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهللهّ 

القيامة(. 

االمام  لنداء  حبيب  استجابة 
احلسني )عليه السالم(

الرابع  يف  الرسالة  وصلت  ملا 
كان  الذي  حبيب  إىل  حُمرم  من 
قبهّل  ابنه  و  زوجته  مع  جالسا 
حبيب الرسالة و الدموع تنهمر 
من عينيه. ملا سألته زوجته عن 
استغرابه  عن  هلا  عرب  السبب 
يتعطشون  أناس  من  تعجبه  و 
لقتل حفيد نبيهم الذي يرددون 
صالهتم..  يف  ي��وم  ك��ل  اسمه 
وقد طلب حبيب من خادمه أن 
املدينة  إىل خارج  يأخذ حصانه 
يف  للرعي  أخذه  أنه  جييب  وأن 

حال ُسئل عن ما يفعل.
عند صالة العرص استغلهّ حبيب 
تواجد معظم الناس يف املسجد 
حيث  إىل  الكوفة  من  وتسلل 
باإلمام  والتحق  فرسه  ك��ان 
يف  ال��س��الم(   )عليه  احل��س��ني 
استقبااًل  استقبله  الذي  كربالء 
األليمة  الطف  وكانت  ًا..  حارهّ
اهلل  )رض���وان  استشهد  حيث 
وذودًا  احلسني  يدي  بني  عليه( 

عنه.
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 مولُد النوِر
أياد هنين

ال��������ك��������وُن اأ���������س��������رق وال���������وج���������ود ����س���ع���ي���د
ي�����اع�����ل�����ة ال�����ت�����ك�����وي�����ن وال�����������س�����ب�����ب ال�������ذي
ال�������ورى يف  خ����ل����ق����ًا  ال�����رح�����م�����ن  ي���خ���ل���ق  مل 
حم����م����دًا الإل������������ه  الأر���������������ض  يف  ������س�����م�����ّاك 
دع���������������وات اإب��������راه��������ي��������م ف�����ي�����ك حت���ق���ق���ت
ع������ه������د الإل�����������������ه ال�������ي�������ك خ������ت������م ن�����ب�����وة
حم�����م�����د وال�����������ن�����������ب�����������ي  رب  اهلل 
م�������ن ُك������������ِل ع������ي������ٍب ق�������د ول������������دت ُم������������ّراأ
اأع�����ط�����ي�����ت م�������ن ل�����ط�����ف الإل�������������ه ع����ن����اي����ًة
ع����ل����ي����ائ����ه يف  اهلل  ع�����ل�����ي�����ك  ������س�����ل�����ى 
ق���������رن الإل�������������ه ا�������س������م ال�����ن�����ب�����ي ب���ا����س���م���ه
غ�����واي�����ة و�������س������ر  ج�����ه�����ل  يف  ف�����ال�����ن�����ا������ض 
ح�����ت�����ى ط����ل����ع����ت ع�����ل�����ى ال�������دن�������ا ب����ه����داي����ة
ل���������������ولك م���������اع���������رف الإل������������������ه م�����وح�����د
وم��������ا ك��������ان ب����ال����رح����م����ن ل����������ولك م����وؤم����ن
موقفا" ال���������س����ف����اع����ة  ي�������وم  يف  اع����ط����ي����ت 
ي������اأت������ي ال�������ن�������داء اإل������ي������ك خ������ذ ي������ا اح���م���د
ي�����ا������س�����ي�����دي اأ������س�����ك�����و ال������ي������ك وح����رق����ت����ي
ي���������ا ������س�����ي�����د الأك�����������������������وان ه������������ذي ام������ة
واجل������اه������ل������ي������ة ق��������د اأط��������ل��������ت راأ������س�����ه�����ا
ه����������ذي اأب������������ا ال����������زه����������راء ح������ال������ة ام�����ة
ع���������ذرا اأب���������ا ال��������زه��������راء ج���ئ���ت���ك ظ���ام���ئ���ا

ول����������د ال�������ه�������دى وال���������ن���������ور وال�����ت�����وح�����ي�����د
وج����������وُد ل������ل������وج������ود  ي����������ُك  مل  ل�������������ولك 
م����وج�����������������������������وُد ق�����ب�����ل�����ُه  ون��������������ورك  اإل 
حم�����م�����وُد ال�����������س�����م�����ا  يف  ح������ق������ًا  ولأن��������������ت 
ب�����������س�����رى امل���������س����ي����ح ب�������اأن�������ك امل����ق���������س����وُد
ق������ب������ل اخل������ل������ي������ق������ة ع��������ه��������ده م�����ع�����ه�����وُد
وج��������ح��������وٌد ف�������ك�������اف�������ٌر  ي������ق������ر  ل  م���������ن 
وال������ع������ي������ُب ع�������ن ل�����ط�����ف الإل�������������ه ب���ع���ي���ُد
ف�����ح�����ب�����اك ق�������������درا" م�������ا ه������ن������اك ح���������دوٌد
ن�������س���ي���ُد ال��������زم��������ان  ث�����غ�����ر  ع�����ل�����ى  حلنا" 
ال�����ت�����وح�����ي�����ُد ������س�����ن�����وه�����ا  ال�������ن�������ب�������وَة  ان 
ف�����ال�����������س�����ر ف�����ي�����ه�����م ق�������ائ�������م م�����ر������س�����ود
ف���������اط���������ل ن�����������������وٌر ل������ل������ح������ي������اة ج�����دي�����د
م������ع������ب������وُد ول  ف������ي������ن������ا  لع�����������اب�����������د 
وم����������ا ك�������������ان  ف�����ي�����ه�����ا رك�������������ٌع و������س�����ج�����وُد
ف�����اخل�����ل�����ق والأم��������������������اك ف�����ي�����ه �����س����ه����وُد
ن������ع������م امل���������ق���������ام وم�����������وق�����������ٌف حم������م������وُد
م������وق������وُد احل�����������س�����ا  يف  ل�����ظ�����اه�����ا  ن��������������ارا" 
ف����ي����ه����ا ال�����ت�����������س�����رذم وال������ن������ف������اق ي���������س����وُد
واحل���������اك���������م���������ون ف�������ج�������اه�������ٌل وح�������ق�������وُد
ع�����ق�����وُد ال������ن������ائ������ب������ات  ع����ل����ي����ه����ا  دارت 
ورود ال����ظ����ام����ئ����ني  ل���ل���ع���ط���ا����ض  وع������ن������دك 
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 مولُد النوِر
أياد هنين

ال��������ك��������وُن اأ���������س��������رق وال���������وج���������ود ����س���ع���ي���د
ي�����اع�����ل�����ة ال�����ت�����ك�����وي�����ن وال�����������س�����ب�����ب ال�������ذي
ال�������ورى يف  خ����ل����ق����ًا  ال�����رح�����م�����ن  ي���خ���ل���ق  مل 
حم����م����دًا الإل������������ه  الأر���������������ض  يف  ������س�����م�����ّاك 
دع���������������وات اإب��������راه��������ي��������م ف�����ي�����ك حت���ق���ق���ت
ع������ه������د الإل�����������������ه ال�������ي�������ك خ������ت������م ن�����ب�����وة
حم�����م�����د وال�����������ن�����������ب�����������ي  رب  اهلل 
م�������ن ُك������������ِل ع������ي������ٍب ق�������د ول������������دت ُم������������ّراأ
اأع�����ط�����ي�����ت م�������ن ل�����ط�����ف الإل�������������ه ع����ن����اي����ًة
ع����ل����ي����ائ����ه يف  اهلل  ع�����ل�����ي�����ك  ������س�����ل�����ى 
ق���������رن الإل�������������ه ا�������س������م ال�����ن�����ب�����ي ب���ا����س���م���ه
غ�����واي�����ة و�������س������ر  ج�����ه�����ل  يف  ف�����ال�����ن�����ا������ض 
ح�����ت�����ى ط����ل����ع����ت ع�����ل�����ى ال�������دن�������ا ب����ه����داي����ة
ل���������������ولك م���������اع���������رف الإل������������������ه م�����وح�����د
وم��������ا ك��������ان ب����ال����رح����م����ن ل����������ولك م����وؤم����ن
موقفا" ال���������س����ف����اع����ة  ي�������وم  يف  اع����ط����ي����ت 
ي������اأت������ي ال�������ن�������داء اإل������ي������ك خ������ذ ي������ا اح���م���د
ي�����ا������س�����ي�����دي اأ������س�����ك�����و ال������ي������ك وح����رق����ت����ي
ي���������ا ������س�����ي�����د الأك�����������������������وان ه������������ذي ام������ة
واجل������اه������ل������ي������ة ق��������د اأط��������ل��������ت راأ������س�����ه�����ا
ه����������ذي اأب������������ا ال����������زه����������راء ح������ال������ة ام�����ة
ع���������ذرا اأب���������ا ال��������زه��������راء ج���ئ���ت���ك ظ���ام���ئ���ا

ول����������د ال�������ه�������دى وال���������ن���������ور وال�����ت�����وح�����ي�����د
وج����������وُد ل������ل������وج������ود  ي����������ُك  مل  ل�������������ولك 
م����وج�����������������������������وُد ق�����ب�����ل�����ُه  ون��������������ورك  اإل 
حم�����م�����وُد ال�����������س�����م�����ا  يف  ح������ق������ًا  ولأن��������������ت 
ب�����������س�����رى امل���������س����ي����ح ب�������اأن�������ك امل����ق���������س����وُد
ق������ب������ل اخل������ل������ي������ق������ة ع��������ه��������ده م�����ع�����ه�����وُد
وج��������ح��������وٌد ف�������ك�������اف�������ٌر  ي������ق������ر  ل  م���������ن 
وال������ع������ي������ُب ع�������ن ل�����ط�����ف الإل�������������ه ب���ع���ي���ُد
ف�����ح�����ب�����اك ق�������������درا" م�������ا ه������ن������اك ح���������دوٌد
ن�������س���ي���ُد ال��������زم��������ان  ث�����غ�����ر  ع�����ل�����ى  حلنا" 
ال�����ت�����وح�����ي�����ُد ������س�����ن�����وه�����ا  ال�������ن�������ب�������وَة  ان 
ف�����ال�����������س�����ر ف�����ي�����ه�����م ق�������ائ�������م م�����ر������س�����ود
ف���������اط���������ل ن�����������������وٌر ل������ل������ح������ي������اة ج�����دي�����د
م������ع������ب������وُد ول  ف������ي������ن������ا  لع�����������اب�����������د 
وم����������ا ك�������������ان  ف�����ي�����ه�����ا رك�������������ٌع و������س�����ج�����وُد
ف�����اخل�����ل�����ق والأم��������������������اك ف�����ي�����ه �����س����ه����وُد
ن������ع������م امل���������ق���������ام وم�����������وق�����������ٌف حم������م������وُد
م������وق������وُد احل�����������س�����ا  يف  ل�����ظ�����اه�����ا  ن��������������ارا" 
ف����ي����ه����ا ال�����ت�����������س�����رذم وال������ن������ف������اق ي���������س����وُد
واحل���������اك���������م���������ون ف�������ج�������اه�������ٌل وح�������ق�������وُد
ع�����ق�����وُد ال������ن������ائ������ب������ات  ع����ل����ي����ه����ا  دارت 
ورود ال����ظ����ام����ئ����ني  ل���ل���ع���ط���ا����ض  وع������ن������دك 
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بحوٌر مستحدثة ُتبطل ما في  جعبة شعراء الحداثة من أعذار )3-1(
والدهور،  الع�سور  غابر  من  الإن�سان  عا�َض 
وارتقى  الوديان،  يف  وتنقل  الفيايف،  يف  ومّر 
احلجر  مع  وتعامل  البحر،  ورك��ب  اجلبال، 
اليومية  حلاجاته  وط��ّوع  واحليوان،  وامل��در 
وا�ستعمل  ال��ف��ل��زات،  وغ��ري  ال��ف��ل��زات  بع�ض 
ال��داب��ة يف احل��رث واحل��رك��ة، وظ��ل لفرتة 
طويلة على هذا املنوال، ويف كل مّرة يكت�سف 
يديه  وع��ل��ى  وي��ط��ّور،  يتطور  ب��ه  اجل��دي��د 
تت�سارع مراحل احلياة، ويف كل فرتة زمنية 
ت�سهد الأر�ض طفرة علمية تتنا�سب والو�سع 
التي  العقلية  والأم���داء  العام  الجتماعي 
بلغتها الب�سرية، حتى و�سلنا وما و�سلنا اليه 
من تطويع للذرة التي ل ترى بالعني املجردة، 
والتي بها ُي�سرب املثل ل�ساآلة حجمها، ودخلت 
واحلربية،  ال�سلمية  احلياة  مفا�سل  كل  يف 
يومًا  ي�سهد  الطفرات  ل�سريع  التطور  وهذا 
يف  وات�ساعًا  اخلطوات  يف  ارتفاعًا  اآخر  بعد 
اأجزائه  بع�ض  يف  العلم  ب��ات  حتى  اخلطو، 
الب�سرية  عموم  وعلى  احلياة  على  خطرًا 
والكرة الأر�سية مبا حتمل من جبال ووديان 
من  بها  حتيط  ومبا  وحميطات  وبحار  وانهر 

طبقة اأوزون واقية.
ومل ت��خ��ل دائ����رة م��ن دوائ����ر احل��ي��اة من 
والإب��داع��ات  بالكت�سافات  قطرها  تو�سع 
يف  �سنن  م��ن  اهلل  اأودع  مب��ا  والخ���رتاع���ات، 
باطن الأر�ض وخارجها، وهي �سنن فّو�ض اإىل 
الإن�سان اأمر ا�ستخراجها من خزانة امل�ستور، 
ين�سد  عقل  من  جمجمته  عيبة  يف  جعل  مبا 
قلبه  على  ران  اأو  ال�سداأ  عاه  كلما  ال�سقل 

الرين.
ومل تكن �سناعة الكام، مبا قذفته الأل�سن 

مبناأى  والأق��ام،  املحابر  واأ�سالته  والأفهام 
عن �سنن التطور، ويف حقل القوايف والأوزان 
املتوفى  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  �سّكل 
اإرجاع  يف  ومميزًا  فارقًا  معلمًا  175ه���،  عام 
امل�سّكلة  تفاعيله  تازم  اىل  العربي  ال�سعر 
لوزنه وبحره، فكانت التفاعيل ثماين، وهي: 
)فعولن، فاعلن مفاعلنت، متفاعلن، مفاعيلن، 
هذه  ومن  مفعولُت(،  فاعاُتن،  م�ستفعلن، 
التفاعيل جاء الفراهيدي بالبحور اخلم�سة 
الرجز،  الب�سيط،  املتقارب،  الطويل،  ع�سر: 
املديد،  الوافر،  الكامل،  املن�سرح،  ال�سريع، 
املقت�سب،  امل�سارع،  الهزج،  اخلفيف،  مل،  الرَّ
واملجتث، وكلها م�ستخرجة من دوائر خم�ض 
املجتلب،  امل��وؤت��ل��ف،  املتفق،  املختلف،  ه��ي: 
م�سعدة  بن  �سعيد  الأخف�ض  وزاد  وامل�ستبه، 

املتوفى عام 215ه� ببحر املتدارك.
ال�سعر  ب��ح��ور  اك��ت�����س��اف  ب�����راءة  وظ��ل��ت 
القرن  جاء  حتى  الفراهيدي،  على  مقفولة 
الهجري، ل ليكت�سف الأديب  اخلام�ض ع�سر 
حممد  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة  والفقيه  واملحقق 
بطون  من  جديدة  بحورًا  الكربا�سي  �سادق 
واإمنا  الفراهيدي،  فعل  كما  العربي،  ال�سعر 
 43 بلغت  جديدة  �سعرية  دوائر  لي�ستحدث 
دائرة وليبدع بحورًا جديدة بلغت 210 ابحر 
من اثنتي ع�سرة تفعيلة اأخرى هي: )فْعلن، 
م�ستفعلنُت،  مفتعلن،  مفاعلن،   ، مفاعيلنُتْ
 ، مفتعلنُتْ متفاعلنت،  ف��اع��ات��نُت،  ف��ع��اُت��ن، 
وه��ذه  متفاعيلنُت(،  مفعولُتنن  مفعولْن، 
ا�ستحداثها  ب��راءة  قّيد  والبحور  ال��دوائ��ر 
هي:  2011م  عام  يف  �سدرت  كتب  ثاثة  يف 
"الأوزان  جديد"،  من  العرو�ض  "هند�سة 

و"بحور  والقافية"،  ال��ع��رو���ض  ال�سعرية 
الكربا�سي  الأدي��ب  ي�سع  وحتى  العرو�ض"، 
يف  ودار�سيه  وطابه   العربي  الأدب  ع�ساق 
ديوان  و�سع  اىل  عمد  اجلديدة  البحور  جو 
"ظال العرو�ض يف ظئاب املطالع واملاحق" 
مطلعًا  ق�سيدة  كل  �سم  اأج���زاء،  ثاثة  يف 
فيه تفعيلة البحر اجلديد )التام واملجزوء 
واملنهوك( واأبدع ال�ساعر اجلزائري الدكتور 
مطلع  اإمت���ام  يف  �سبني  خمتار  العزيز  عبد 
الق�سيدة مباحق من �سنخ التفعيلة والبحر 
والوزن والروي يف مئات الأغرا�ض ال�سعرية 
�سم  بديعة،  ق�سيدة   )639( على  توزعت 
�سم  فيما  ق�سيدة،   )199( الأول  اجل��زء 
يف  )2014م(  حديثا  ال�سادر  الثاين  اجلزء 
بيت  عن  ال��وزي��ري  القطع  من  �سفحة   424
العلم للنابهني يف بريوت، من )200 ق�سيدة( 

والبقية تاأتي يف اجلزء الثالث والأخري.

د. نضير الخزرجي

29



رحيم الشاهرأسطورة الرأس الشريف!

ع����ج����ب����ا ل������راأ�������س������َك م��������اي��������زاُل ي�����ط�����وُف!

راأ���������������ضٌ ي����ب����ع����ُر م����ل����ك����ه����ْم م����ه����م����ا ط���غ���وا 

م�������ن األ��������������ِف ع�����������اٍم �������س������ائ������ٌر ب���ن���زي���ف���ن���ا 

ال���������رم���������ُح خم������������زيٌّ ي��������ن��������وُء ب����ح���������س����رٍة

ظ�������ن�������وا ب��������اأن��������ك ت����ن����ت����ه����ي مل����غ����ي����ب����ه����م ْ

ت���ع���اظ���م���ا  ال��������ده��������ور  اأم�������������ِد  يف  دّوي���������������َت 

�����س����َق����َط����ْت ح���������روُف اخل����ال����دي����ن م�����ن امل�����دى 

ب��������اأذان��������ن��������ا اأن���������������َت ال���������������س�������اٌة ب����ه����ي����ٌة

ك���اه���م���ا  ف�������اأن�������َت   ، ي���ح���ي���ى  اأم  اأي�����������وب ُ 

ُخ������ل������َق احل���������س����نُي م������ن اجل������������راِح حم����ب����ًة!

(ُط�������ف�������وُف! )ك��������رب��������اَك  اأر������������ض  ك������ل  يف 

ُح�������ت�������وُف! ال������ط������غ������اِة  ك�������ل  اإىل  ف�����ي�����ه 

ح����������ول اجل���������������راح م�����ع�����م�����ٌد وي��������ط��������وُف!

ف�����ه�����و الأ����������س���������رُي حل�����ت�����ف�����ِه م�������������س������روُف!

ف�����ط�����وي�����ت�����ه�����ْم وت��������ب��������دد ال������ت������زي������ي������ُف!

وم��������اأت��������ه��������ا وامل��������ال��������ئ��������ون �������س������ن������وُف!

وح��������������روُف جم��������دك ل����ل����خ����ل����وِد ح����������روُف!

ووق���������������وُف! وق������ي������اُم������ه������ا  ت�����ك�����ب�����رُيه�����ا   

م����و�����س����ى وع����ي���������س����ى وال����������������رداُء ح���ن���ي���ُف!

ف�����ه�����و ال���������������س�������اُم ون��������ح��������رُه م�����ك�����ف�����وُف!
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عنَدما تت�سل�سل احلروف فت�سبح
ِحكاية.. رواية.. 

اأ�سطورة.. َملحمة.. ابياتًا لل�سعر..
لكن؟؟ 

ماذا �ست�سبح يا ح�سني؟ ومباذا مُتَثل؟؟...                                          
فُكُل الكلمات تنتهي..                                       

واأقام العامل جتف.. 
والأوراق متتلئ بالعبارات..

واخلواطر ُيحوها التفكري..  
فبماذا يكن الو�سول اىل منتهى ذلك الفي�ض ؟؟..                        

فمن في�ض تلك الواقعة..                                   
�ساحٌب ُجن يف حبه.. فراح �سريعًا  ...                    

ابٌن َنزل ل�سوِح القتال وقلُبه يتقطع عط�سًا..            
اأٌخ تقطعت يداه واأ�ساب النبل عينه..           

طفٌل َتلَّوب بني يديه ب�سهم حز عنقه..                                                                                     
  واختًا.. ُتركت للم�سائب لرتعى ثكاىل، اأيتاما، اأرامل!!

فها اأنت مل ترُتك �سيئًا حتى �سحيَت به!!                                                                                                                                                  
فَمن يجروؤ لإنهاِئك يا ُح�سني؟!                        

فاأنت ل ومل ولن تنتهي..                              
فانت ثورة!!

نهى محسن
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كاتٌب وكتاْب

يعدهّ 
ب  كتا

أع���ي���ان 
من  الشيعة 

ألفه  م��ا  أه���م 
حمسن  السيد  الكبر  العالمة 
األمني )قدس رسه(، والكتاب 
عىل  تشتمل  كبرة  موسوعة 
ترمجة حياة مفاخر علامء الشيعة 
خصص  وقد  الكبار،  ورجاهلا 
من  األكرب  اجلزء  األمني  السيد 
للبحث يف حياة  املوسوعة  هذه 

أئمة الشيعة األمامية.
هذه  يف  األم��ني  السيد  وتناول 
املوسوعة- التي كان يدف من 
خالهلا إىل تعريف األمة باهلوية 
عرشية  اإلثني  للشيعة  الثقافية 
وال��ت��ذك��ر ب���دور اإلم��ام��ي��ة يف 
إحياء احلضارة اإلسالمية ترمجة 
 )11733( وآث��ار  وآراء  حياة 
ش��خ��ص��ي��ة م���ن ش��خ��ص��ي��ات 
الطائفة اإلمامية اإلثني عرشية.

يرتجم  ح��ي��ث 
ال��ك��ت��اب 
ح��ي��اة 

ال��ش��خ��ص��ي��ات 
صدر  من  الكبرة  الشيعية 
املؤلف،  حياة  فرتة  إىل  اإلسالم 
ن الكتاب ترمجة ألحوال  وتضمهّ
ورج��ال  والتابعني  الصحابة 
الرواة  إىل  ق  تطرهّ حيث  فن  كل 
واملفرسين  والقراء  واملحدثني 
واملتكلمني  واحلكامء  والفقهاء 
وال���وع���اظ وال��ش��ع��راء وك��ذا 
والنحو  وال��رصف  اللغة  علامء 
والرياضيات  واملنطق  والبيان 
امللوك  والنجوم وحتى  والطب 

والوزراء. 
حمسن  السيد  العطرة..  السرة 
الكريم  عبد  السيد  ابن  األمني، 
ال��ع��اِم��يل، ول���د سنة  األم���ني 
عريقة  أرسة  يف  ق  ه�   1284
)صىل  ال��رس��ول  آل  إىل  تنتمي 
اهلل عليه وآله( يف جبل عامل يف 

حسني  إىل  نسبه  ويرجع  لبنان، 
ذي الدمعة ابن زيد الشهيد. 

دراس��ات  األم��ني  السيد  أكمل 
املقدمات يف مسقط رأسه شقرا 
هناك  أتم  حيث  عامل  جبل   يف 
ثم  وال��ب��ي��ان  والنحو  املنطق، 
حمض  من  ُجبيل  بنت   يف  انتهل 
أستاذه الشيخ موسى  رشاره. يف 
سنة 1408ه�، ثم انتقل )قدس 
النجف األرشف سنة  اىل  رسه( 
دروس  أتم  أن  بعد  1408ه���، 
رأسه جبل  املقدمات يف مسقط 
مرحلة  هناك  ودرس  عامل، 
الفقه  يف  واخل�����ارج  ال��س��ط��ح 
واألصول لينال بعد ذلك  درجة 
تربية  يف  ساهم  كام  االجتهاد، 
الذين  ال��ط��الب  م��ن  جمموعة 

هنلوا من علومه.
يف  عاملًا  األم��ني  السيد  يكن  مل 
باع  له  كان  بل  وحسب،  الدين 
أن  استطاع  حيث  األدب،  يف 
عن  فضاًل  شعريًا  ناقدًا  يكون 
نظمه للشعر، وفضاًل عن كتابه 
فله  الشيعة(  )أع��ي��ان  الشهر 
)أصدق  منها  أخ��رى  مؤلفات 
بالثار،  األخذ  قصة  يف  األخبار 

ت��اري��خ جبل ع��ام��ل ،    نقض 
ك��ت��اب  ع���ىل  ًا  ردهّ ال��وش��ي��ع��ة 
اهللَّ ،  ج��ار  موسى  ل���  الوشيعة 
مقتل  يف  األش���ج���ان  ل��واع��ج 
ار يف رشح  خهّ احلسني، البحر الزهّ
أحاديث األئمة األطهار، إرشاد 
التقليد  الثمني ،  ر  ال��دُّ ال ،  اجلههّ
الفضول  ح��ذف  العقول ،  آف��ة 
ح��واش  األص����ول ،  علم  ع��ن 
الدرهّ  القوانني ،  حاشية  املعامل ، 
األعلم ،  تقليد  مسألة  يف  م  املنظهّ
أساس الرشيعة، حتفة األحباب 
وال���رشاب ،  الطعام  آداب  يف 
الدمشقية،  املسائل  ج��واب��ات 
الصافيتية،  املسائل  ج��واب��ات 
أح��ك��ام  يف  ال��ق��ن��اع  ك��اش��ف��ة 
اجلديدة،  ااُلجرومية  الرضاع، 
الرحلة العراقية، أبو متام الطائي  

وغرها(.
سنة  األم��ني   حمسن  السيد  توىف 
دمشق،  مدينة  يف  ه���   1471
رشق  جنوب  يف  الثرى  ووري 
ل�  الكبر  الباب  مقابل  املدينة، 
اإلمام  بنت  السيدة زينب  مرقد 

أمر املؤمنني )عليهام السالم(.

كتاُب أعياِن الشيعة.. 
أشهُر ما أّلفُه العالمة محسن األمين



33

ابن تيمية وبوصلُة الميل ألعداء أهل البيت 
)عليهم السالم(

ما أّلفه المستشرقون عن الشيعة

يف كتابه القيهّم )ابن تيمية يف صورته احلقيقية( يقول املؤلف صائب 
تيمية كان رصحيًا جدًا يف ميله إىل جانب أعداء  ابن  ان  عبد احلميد 
البيت )عليه السالم(، ودفاعه عنهم بكل ما يمتلك من قدرة  أهل 
عنهم،  يكافح  الكالم،  يف  وااللتواء  القول  يف  واللف  اجلدل  عىل 
وأئمة  الرسول  أحاديث  ألجلهم  يكذب  األع��ذار،  هلم  وخيتلق 
بل  العلامء،  عنه  يتنزه  بأسلوب  والتابعني،  الصحابة  من  السلف 
حتى العوام والبسطاء.. وله يف هذا كالم كثر ومنه تأليفه كتابًا سامه 
)فضائل معاوية ويف يزيد وأنه ال يسب(.. هذا مع أن الذي ثبت عن 
السلف أنه ال يصح يف فضائل معاوية وال حديث واحد، نقل ذلك 
احلافظ الذهبي عن إسامعيل بن راهويه الذي كان يقرن باإلمام أمحد 

بن حنبل. )سر أعالم النبالء 3: 132(
وثبت ذلك عن النسائي صاحب السنن، الذي طلب منه أهل دمشق 
أن يكتب يف فضائل معاوية فقال: ما أعرف له فضيلة إال: »ال أشبع 

اهلل بطنه«! )سر أعالم النبالء 14: 125، وفيات األعيان 1: 77(
وثبت عن احلسن البرصي أكثر من ذلك، حيث قال: أربع خصال 
انتزاؤه  موبقة:  لكانت  واح��دة  إال  فيه  يكن  مل  لو  معاوية،  يف  كنهّ 
وفيهم  مشورة،  غر  من  األمر  أخذ  حتى  بالسيف  األمة  هذه  عىل 
 - يزيد   - ابنه  بعده  واستخدامه  الفضيلة،  وذوو  الصحابة  بقايا 
وقد  زيادا  وادعاؤه  بالطنابر،  ويضب  احلرير  يلبس  خرا  سكرا 
وللعاهر  للفراش  »الولد  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  قال 

احلجر«، وقتله حجر بن عدي وأصحاب حجر، )الكامل يف التاريخ 
3: 487، هتذيب تاريخ دمشق 2: 384(.

ان  ن��ق��ول  ك���ث���رًا ع��ن��دم��ا  ن��خ��ت��ل��ف  ال 
وملفتة  واسعة  تارخيية  ظاهرة  االسترشاق 
للنظر وهلا جذورها ورجاهلا ومؤسساهتا، 
برتاث  املجيء  املسترشقون  استطاَع  وقد 
هائل من الكتب واملخطوطات عن بلدان 
كتبوا  ما  وكثرًا  ال��ع��راق،  ومنها  ال��رشق 
حالة  بحالتني..  ولكن  اإلس���الم..  عن 
الكبر  الساموي  الدين  هذا  من  انتقاص 
وحالة عرض لألحداث والسر والتاريخ 
نصيب  اإلمامية  للشيعة  وكاَن  اإلسالمي، 

الغربيني  املسترشقني  مؤلفات  يف  كبر 
ومنها )كتاب )أصول التشيهّع( للربوفيسور 
برلني  يف  وطبع  فلهاوزن  يوليوس  األملاين 
سنة 1899 ميالدي، كتاب )الشيعة األثني 
عرشية( للكاتب واملؤلف األملاين رودلف 
م،   1926 اليبزك  يف  وطبع  شرتوسامن 
يف  للتشيهّع  اإلس��الم��ي��ة  )احل��رك��ة  ك��ت��اب 
جويس  االنكليزي  للمسترشق  العراق( 
كتاب  1992م،  سنة  لندن  يف  طبع  ويليل 
الدكتور  اإلنكليزي  للمسترشق  )الشيعة( 

فيلوت والذي صدر عام 1911 م، كتاب 
)الشيعة األثني عرشية يف األزمنة احلديثة: 
دين وثقافة وتاريخ سيايس( لكل من رينر 
برونر وورنر أند، كتاب )احلركات الشيعية 
إيفانوف  ال��رويس  للمسترشق  املبكرة( 
بحث  ع��ن  فضاًل  1939م،  سنة  ون��رش 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  مقتل  عن 
للمسترشق اهلولندي فان فلوتن؛ وقد ُنرش 

يف عام 1892 م. 



موضوع  اىل  اليوم  هذا  اتطرق 
خيتلف عن كل ما كتبته سابقًا يف 
جملة االحرار الغراء ويف غرها، 
وهذا املوضوع اعتربه مهام جدًا 
وحساسا، ومل اجد احدا تطرق 
او  املكتوب  االعالم  يف  ال  اليه 
يف املسموع او يف املرئي وهو من 
برشط  صلة  هلا  التي  املواضيع 
وكثرًا  االس���الم  رشوط  م��ن 
الكريم  القرآن  عنه  حتدث  ما 
واالئمة  االك��رم  نبينا  وكذلك 
عليهم(  اهلل  )صلوات  االطهار 
مل��س االجنبي  م��ا خي��ص  وه��و 
التصافح  املرأة من خالل  لبدن 
باأليدي او االحتكاك ما بينهام 
اجللوس  نتيجة  حيدث  وال��ذي 
يف املركبات العامة او من خالل 
االلتصاق عند الباعة او يف اثناء 
او  احلاجيات  لبعض  التسوق 
التي  االخ���رى  املناسبات  يف 
يزدحم فيها اجلنسان معًا، وهذا 
املوضوع هام جدًا لكل املؤمنني 

سلبية  آث���ار  ول��ه  وامل��ؤم��ن��ات 
رشع��ًا  حم��رم  وه��و  للطرفني، 
اصوله  ومن  وعرفًا  واخالقًا 
الصحيحة  االجتامعية  وآداب��ه 
يف  امل��رأة  عن  الرجل  يبتعد  ان 
كل حال ألن الشيطان اقرب ما 
نستعرض  ان  اردنا  ولو  بينهام، 
للتصافح  ال��س��ل��ب��ي��ة  اآلث����ار 
واالل���ت���ص���اق ال���ت���ي حت��دث 
للمرأة عند اللمس جلسدها او 
التصافح من االجنبي الذي ال 
حيل هلا، فقد اكد العلامء يف جمال 
احلالة  هلذه  احلديثة  دراستهم 
الراقية  النفوس  لبعض  الشاذة 
امل��ت��ح��ضة ب��ح��ض��ارة ال��رشق 
النفوس  او من بعض  والغرب 
الدنيئة وضعيفة االيامن. حيث 
اكد العلامء انه يوجد 500000 
جسم  يف  خلية  ماليني  خ��س 
تقوم  اجللد  سطح  تغطي  املراة 
هذه اخلاليا بنقل االحساس اىل 
بلمس  املرأة  تقوم  وعندما  املخ 

طريق  ع��ن  اجنبي  رج��ل  أي 
تقوم  االلتصاق  او  املصافحة 
االحساس  بنقل  اخلاليا  ه��ذه 
هذا  برتمجة  املخ  ويقوم  املخ  اىل 
تعلوها  نظرة  اىل  االح��س��اس 

الشهوة..
الرسول  منه  حذرنا  ما  وه��ذا 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  االعظم 
وسلم( يف حديثه الرشيف )ألن 
يطعن يف رأس احدكم بمخيط 
يمس  ان  من  خ��رًا  حديد  من 
واملصافحة  ل��ه(  حتل  ال  ام��رأة 
الكف  صفح  الصاق  هي  هنا 
عىل  الوجه  إقبال  او  بالكف 

الوجه كام يفعل البعض.
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وكان 
وآله وسلم( يمتحن املهاجرات 
اآلية  نزلت  عندما  املؤمنات 
اذا جاءك  النبي  املباركة )يا ايا 
املؤمنات يبايعنك... – املمتحنة 
12- ( فكانت املؤمنات يبايعنه 
 ، بالكالم ومل يلمس يَد أي منهنَّ

وكذلك امر املؤمنني عيل )عليه 
كانت  الغدير  بيعة  يف  السالم( 
ماء  ايدين يف  املؤمنات يضعن 

الورد ومل يصافح ابدًا،
االلتصاق  او  التصافح  ان 
االجنبي  قبل  من  امل��رأة  ببدن 
واملكتظة  املختلطة  املناطق  يف 
ظ���اه���رة غ���ر رشع��ي��ة وه��ي 
حمرمة وفيها اثم كبر وتعد من 
الزنا،  بمثابة  الكبرة  الذنوب 
نراه يامرس من بعض  ما  وهذا 
ال��ش��ب��اب وح��ت��ى ال��ك��ب��ار من 
املنضبطني  غ��ر  اجلنسني  ك��ال 
مدينة  يف  ونحن  واخالقا،  دينا 
نناشد  السالم(  )عليه  احلسني 
مج��ي��ع امل��ؤم��ن��ني وامل��ؤم��ن��ات 
والتنبيه  واحل����ذر  ب��االن��ت��ب��اه 
من  البعض  توعية  اج��ل  م��ن 
واملحرمات  املوبقات  ارتكاب 
هكذا  ي��رف��ض  جمتمعنا  ألن 
واخالقنا  بديننا  تليق  ال  امور 

االسالمية..

التصافح وااللتصاق 
مع االجنبي

عبد الستار جابر الكعبي

العولمة 
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موضوع  اىل  اليوم  هذا  اتطرق 
خيتلف عن كل ما كتبته سابقًا يف 
جملة االحرار الغراء ويف غرها، 
وهذا املوضوع اعتربه مهام جدًا 
وحساسا، ومل اجد احدا تطرق 
او  املكتوب  االعالم  يف  ال  اليه 
يف املسموع او يف املرئي وهو من 
برشط  صلة  هلا  التي  املواضيع 
وكثرًا  االس���الم  رشوط  م��ن 
الكريم  القرآن  عنه  حتدث  ما 
واالئمة  االك��رم  نبينا  وكذلك 
عليهم(  اهلل  )صلوات  االطهار 
مل��س االجنبي  م��ا خي��ص  وه��و 
التصافح  املرأة من خالل  لبدن 
باأليدي او االحتكاك ما بينهام 
اجللوس  نتيجة  حيدث  وال��ذي 
يف املركبات العامة او من خالل 
االلتصاق عند الباعة او يف اثناء 
او  احلاجيات  لبعض  التسوق 
التي  االخ���رى  املناسبات  يف 
يزدحم فيها اجلنسان معًا، وهذا 
املوضوع هام جدًا لكل املؤمنني 

سلبية  آث���ار  ول��ه  وامل��ؤم��ن��ات 
رشع��ًا  حم��رم  وه��و  للطرفني، 
اصوله  ومن  وعرفًا  واخالقًا 
الصحيحة  االجتامعية  وآداب��ه 
يف  امل��رأة  عن  الرجل  يبتعد  ان 
كل حال ألن الشيطان اقرب ما 
نستعرض  ان  اردنا  ولو  بينهام، 
للتصافح  ال��س��ل��ب��ي��ة  اآلث����ار 
واالل���ت���ص���اق ال���ت���ي حت��دث 
للمرأة عند اللمس جلسدها او 
التصافح من االجنبي الذي ال 
حيل هلا، فقد اكد العلامء يف جمال 
احلالة  هلذه  احلديثة  دراستهم 
الراقية  النفوس  لبعض  الشاذة 
امل��ت��ح��ضة ب��ح��ض��ارة ال��رشق 
النفوس  او من بعض  والغرب 
الدنيئة وضعيفة االيامن. حيث 
اكد العلامء انه يوجد 500000 
جسم  يف  خلية  ماليني  خ��س 
تقوم  اجللد  سطح  تغطي  املراة 
هذه اخلاليا بنقل االحساس اىل 
بلمس  املرأة  تقوم  وعندما  املخ 

طريق  ع��ن  اجنبي  رج��ل  أي 
تقوم  االلتصاق  او  املصافحة 
االحساس  بنقل  اخلاليا  ه��ذه 
هذا  برتمجة  املخ  ويقوم  املخ  اىل 
تعلوها  نظرة  اىل  االح��س��اس 

الشهوة..
الرسول  منه  حذرنا  ما  وه��ذا 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  االعظم 
وسلم( يف حديثه الرشيف )ألن 
يطعن يف رأس احدكم بمخيط 
يمس  ان  من  خ��رًا  حديد  من 
واملصافحة  ل��ه(  حتل  ال  ام��رأة 
الكف  صفح  الصاق  هي  هنا 
عىل  الوجه  إقبال  او  بالكف 

الوجه كام يفعل البعض.
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وكان 
وآله وسلم( يمتحن املهاجرات 
اآلية  نزلت  عندما  املؤمنات 
اذا جاءك  النبي  املباركة )يا ايا 
املؤمنات يبايعنك... – املمتحنة 
12- ( فكانت املؤمنات يبايعنه 
 ، بالكالم ومل يلمس يَد أي منهنَّ

وكذلك امر املؤمنني عيل )عليه 
كانت  الغدير  بيعة  يف  السالم( 
ماء  ايدين يف  املؤمنات يضعن 

الورد ومل يصافح ابدًا،
االلتصاق  او  التصافح  ان 
االجنبي  قبل  من  امل��رأة  ببدن 
واملكتظة  املختلطة  املناطق  يف 
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االسالمية..

التصافح وااللتصاق 
مع االجنبي

عبد الستار جابر الكعبي

العولمة 
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)العوملة(  مصطلح  ورود  رغم 
انه  اال  العربية  اللغة  معاجم  يف 
وهذا  مماثلة  مصطلحات  وردت 
هذه  ومن  العربية  اللغة  ثراء  رس 
او  )دول��ب��ة(  ه��و  املصطلحات 
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إاِلَّ  َناَك  َسلرْ َأررْ )َوَما   : تعاىل  قوله 
َوَلِكنَّ  َوَنِذيرًا  َبِشرًا  لِلنَّاِس  ًة  َكافَّ
 –  )28( َلُموَن  َيعرْ ال  النَّاِس  َثَر  َأكرْ

سورة سبأ- .
َل  َنزَّ الَِّذي  )َتَباَرَك   : تعاىل  وقوله 
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َنِذيرًا )1( – سورة الفرقان- .
إاِلَّ  َناَك  َسلرْ َأررْ )َوَما   : تعاىل  وقوله 
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االنبياء- .
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َعامَلنَِي )27( – سورة التكوير-  لِلرْ
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آٌن ُمبنٌِي )69( لُِينرِْذَر َمنرْ َكاَن  َوُقررْ

َحيهًّا(- سورة يس-.
الكريمة  االي���ات  خ��الل  وم��ن 
جاء  التي  العوملة  تتضح  ه��ذه 
)لكل  للناس  رمحة  االس��الم  با 
او  خاصة  لطبقة  وليس  الناس 
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هي لتنذر من كان حيا( .
وكذلك وردت العوملة يف السرة 
رسالة  يف  وردت  حيث  النبوية 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي 
جيفر  امللك  من  كل  اىل  وسلم( 
ورد  حيث  اجللندي  ابني  وعبد 

 ( الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  فيها 
جيفر  اىل  عبداهلل  بن  حممد  من 
عىل  سالم  اجللندي  ابني  وعبد 
فاين  بعد  ام��ا  اهل���دى  ات��ب��ع  م��ن 
ادعوكم اىل االسالم فاين رسول 
هرقل  واىل  كافة(  الناس  اىل  اهلل 
عظيم الروم حيث ورد فيها بسم 
بن  حممد  من  الرحيم  الرمحن  اهلل 
ال��روم  عظيم  هرقل  اىل  عبداهلل 
اما  اهلدى  اتبع  من  عىل  )السالم 
بعد فاين ادعوك بدعاية االسالم 
اج��رك  اهلل  يؤتك  تسلم  اسلم 
عليك  فانام  توليت  ف��ان  مرتني 
ملك  هوذا  واىل  األريسيني(  اثم 
اهلل  )بسم  فيها  الياممة حيث جاء 
الرحيم من حممد رسول  الرمحن 
اهلل اىل هوذا بن عيل : السالم عىل 
ديني  ان  واعلم  اهلدى  اتبع  من 
سيظهر اىل منتهى اخلف واحلافر 
فاسلم تسلم واجعل لك ما حتت 

يدك(.
االسالمي  الدين  ان  نرى  وبذا 
الشعوب  كل  يالئم  عاملي  دين 
ويوافق متطلبات احلياة العرصية 
كافة  للبرشية  العقيدة  يوحد  فهو 
الواحد  باهلل  االيامن  عقيدة  وهي 
وال��ي��وم اآلخ��ر وتشمل  االح��د 
املعاملة  ووح��دة  العبادة  وح��دة 

مع  واالم��ام��ة  القيادة  ووح���دة 
العقيدة  االعتبار  بنظر  االخ��ذ 
االس��الم��ي��ة ال ت��ف��رض، ك��ام ان 
االسالم يعمل عىل ازالة املفاسد 
ال��ت��وازن  حت��ق��ي��ق  اىل  وي����دف 
املجتمع  اف��راد  عىل  واالجيابية 
اجتامعي  نظام  اقامة  ويعمل عىل 
ع��امل��ي )إن���ام امل��ؤم��ن��ون اخ��وة( 
السلمي  التعايش  عىل  ويعمل 
وع���ىل جت��س��ي��د وح����دة ال��ت��ق��دم 
ُقوا  اتَّ النَّاُس  ��ا  َ َأيُّ )َيا  االنساين. 
ٍس  َنفرْ ِمنرْ  َخَلَقُكمرْ  ي  ��ذِ الَّ َربَُّكمرْ 

َواِحَدٍة( ..
االسالمية  العوملة  ف��ان  واخ��رًا 
)أسلمه(  هي  بل  هيمنة  ليست 
تعمل  املادية  الغربية  العوملة  وان 
والضمر  العقل  اس��ت��الل  ع��ىل 
وبذلك   ، فيه  ما  بكل  واالنسان 
الشعوب  كل  يالئم  ف��االس��الم 
العرصية  احلياة  متطلبات  وكل 
ولكن يف اهدافها البناءة ويؤاخي 
َناُكمرْ  َخَلقرْ إِنَّا  النَّاُس  ا  َ َأيُّ )َيا  بينها 
َناُكمرْ ُشُعوبًا  ِمنرْ َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلرْ
َرَمُكمرْ ِعنرَْد  َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأكرْ
َخبٌِر  َعِليٌم   َ اهللَّ إِنَّ  َقاُكمرْ  َأترْ  ِ اهللَّ

)13( – سورة احلجرات- .
احلمدي  ال��رس��ول،  )مكاتيب 

امليانجي، ج2، ص391(.
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النسب بالرضاعة

رِّ حكَمُة الَخيِر َوالشَّ

فراسة المؤمن

الم عن غالم رضع من امرأة ، أحيل له ان يتزوج أختها ألبيها من الرضاع ؟ فقال  قال عامر الساباطي ، قال : » سألت أبا عبد اهللَّ عليه السهّ
ال ، فقد رضعا مجيعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها ألمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : ال بأس بذلك ، ان 

أختها الَّتي مل ترضعه كان فحلها غر فحل الَّتي أرضعت الغالم ، فاختلف الفحالن فال بأس .

قال اإلمام الصادق ) عليه السالم ( : َمِرَض أمُر امُلؤِمننَي ) عليه السالم ( َفعاَدُه َقوٌم َفقالوا َلُه : َكيَف أصَبحَت يا أمَر 
امُلؤِمننَي ؟ َفقاَل : أصَبحُت برَِشٍّ ، َفقالوا ) َلُه ( : ُسبحاَن اهللِ ! هذا َكالُم ِمثِلَك ؟ !

َجُعوَن ( َفاخَلُر َنا ُتررْ َنًة َوإَِليرْ ِ ِفترْ ررْ َ ِّ َواخلرْ َفقاَل : َيقوُل اهلُل َتعاىل : ) َوَنبرُْلوُكم بِالرشَّ
ُّ املََرُض َوالَفقُر ؛ اِبتاِلًء َواختِبارًا ُة َوالِغنى ، َوالرشَّ حَّ الصِّ

يف عيون أخبار الرضا ) عليه السالم ( : 1 / 216 ، عن احلسن بن جهم قال : » حضت جملس املأمون يومًا وعنده عيل بن موسى 
يا بن رسول اهلل بأي شء تصح اإلمامة   : له  الفرق املختلفة فسأله بعضهم فقال  الفقهاء وأهل الكالم من  الرضا ، وقد اجتمع 
ملدعيها ؟ قال بالنص والدليل . قال له : فداللة اإلمام فيَم هي ؟ قال : يف العلم واستجابة الدعوة . قال : فام وجه إخباركم بام يكون 
؟ قال : ذلك بعهد معهود إلينا من رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( . قال : فام وجه إخباركم بام يف قلوب الناس ؟ قال : أما بلغك 
قول الرسول ) صىل اهلل عليه وآله ( : اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل . قال : بىل . قال : ما من مؤمن إال وله فراسة ينظر بنور 
َقُه يف مجيع املؤمنني ، قال عز وجل يف حمكم كتابه : إِن يِف  اهلل عىل قدر إيامنه ومبلغ استبصاره وعلمه ، وقد مجع اهلل يف األئمة ما فرَّ

ِمنَي « ُمَتَوسِّ َذلَِك آلَياٍت لِلرْ
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الحسن 

فلامهّ بلغ معاوية بن أيب سفيان وفاة أمر املؤمنني ) عليه السالم ( 
وبيعة النهّاس ابنه احلسن ) عليه السالم ( دسهّ رجاًل من محر إىل 
الكوفة ، ورجاًل من بني القني إىل البرصة ليكتبا إليه باألخبار ، 

ويفسدا عىل احلسن ) عليه السالم ( األمور .
باستخراج احلمريهّ  فأمر   ) السالم  فعرف ذلك احلسن ) عليه 
إىل  وكتب  عنقه  بضب  وأمر  فأخرج  بالكوفة  ام  حلهّ عند  من 
البرصة ، باستخراج القيني من بني سليم فأخرج ورضبت عنقه 

وكتب احلسن ] ) عليه السالم ( [ إىل معاوية :
جال لالحتيال واألغتيال وأرصدت  ا بعد ، فإنهّك دسست الرهّ أمهّ
عه إن شاء اهلل  قاء وما أوشك ذلك ، فتوقهّ العيون كأنك حتبهّ اللهّ
وبلغني أنهّك شمتهّ بام ال يشمت به ذو حجى ، وإنهّام مثلك يف 

ل : ذلك كام قال األوهّ
فقل للهّذي يبغي خالف الهّذي مىض        

ز ألخرى مثلها فكأن قد                                                   جتههّ
فإنا ومن قد مات منهّا لكالهّذي               

                                                 يروح فيميس يف البيت ليغتدي

َكنرُْت  َأسرْ إيِنِّ  َنا  َربَّ  :  ) السالم  عليه   ( إبراهيم  اهلل  نبي  قال 
لُِيِقيُموا  َنا  َربَّ ِم  َُحرَّ املرْ َبيرْتَِك  َد  ِعنرْ ٍع  َزررْ ِ ِذي  بَِواٍد َغررْ تِي  يَّ ُذرِّ ِمنرْ 
ِمَن  ُهمرْ  ُزقرْ َواررْ إَِليرِْهمرْ  هَترِْوي  النَّاِس  ِمَن  ئَِدًة  َأفرْ َعلرْ  َفاجرْ الَة  الصَّ
ُكُروَن . ) إبراهيم : 37 ( ، فأعطاهم اهلل  ُهمرْ َيشرْ َمَراِت َلَعلَّ الثَّ

سقيا زمزم يف مكة ، وجبل الطائف !
 ، وضاعت  غ��ارت  زم��زم  كانت   ، سنة  آالف  ثالثة  وبعد 
 ،  ) السالم  عليه   ( إبراهيم  لوارث  هديًة  ثانيًة  اهلل  فأعطاها 
عبد املطلب ريض اهلل عنه ، مقدمًة لبعثة سيد الرسل ) صىل 

اهلل عليه وآله ( !
مع  املطلب  عبد  فحفرها   ، املنام  يف  زمزم  بئر  اهلل  أراه  فقد 
أوالده ، وأهل مكة يسخرون من عملهم ! حتى إذا انفجر 
نبعها طمعت فيها قريش فنازعوه فيها فغلبهم عبد املطلب ، 
لكنه بذل ماءها للناس ! وصار بنو عبد املطلب ُسقاة قريش 
وإطعام  الرفادة  أهل  هاشم  زمن  من  كانوا  كام   ! واحلجيج 

احلجيج !
وعندما حارص املسلمون عثامن ألكثر من شهر ، ومنعوا عنه 
املاء بأمر طلحة التيمي ! أرسل عيلٌّ ولديه احلسن واحلسني 
) عليهم السالم ( بِقَرب املاء إىل دار اخلالفة ، ففكوا احلصار 
 ،  416  /  3  : الطربي  تاريخ   (  ! معه  ومن  عثامن  وسقوا 

وغره ( .

a

يعاقب جواسيس معاوية 

الماء  وبذل  السماحة 
بني  فـــي  والــطــعــام 

هاشم
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التي  الكربى  االهلية  النعم  من 
انعمها اهلل )سبحانه وتعاىل( عىل 
للتمييز  العقل  اعطاه  ان  عبده 
الصحيحة  واالفعال  االمور  بني 
وغر الصحيحة السيام يف قضية 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
حياول  حقائق  من  يالزمها  وما 
عن  وحجبها  اخفاءها  البعض 
جانب  من  وخاصة  الناس  اعني 
ما  دائام  التي  احلكومات  اغلب 
واملستبرصين  املتشيعني  حتارب 
والوالء  التشيع  فقضية  البالد,  يف 
السالم« ال  البيت »عليهم  ألهل 
كام  حمدد  مكان  او  بوقت  ترتبط 
)االح��رار(  جملة  البعض,  يعتقد 
فيي( من  املستبرص )وانغ  التقت 
الصني  الشعبية   الصني  مجهورية 
نتيجة  استبصاره  اعلن  وال��ذي 
السالم(  )عليه  باحلسني  تأثره 
الطف  بواقعة  عليه  ج��رى  وم��ا 
ومصائب  اه���ات  م��ن  االليمة 
خالله  من  ليتجه  العيال  وسبي 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  اىل  بعقله 
احل��ق,  طريق  ويسلك  ليهتدي 
معه  اج��ري  عنه  الكثر  وملعرفة 

احلوار التايل:� 
*هالهّ تعرف نفسك للقراء؟

 �

اس���م���ي 
وان�������غ ف��ي��ي 

 Wang »يوسف«
fe , من مواليد 1986، 

أمحل شهادة البكالوريوس 
متزوج  العربية،  اللغة  بتخصص 
ورزقني اهلل بطفلني, اسكن مدينة 
واي تان, وامارس االعامل احلرة 
يف مدينة ايوو, وقد أصبح اسمي 
ألن  )يوسف(  االستبصار  بعد 
ان  جي��ب  الصني  يف  مسلم  ك��ل 

حيصل عىل اسم عريب.
الدخول  فكرة  راودتك  *كيف 

اىل املذهب الشيعي ومتى؟
� يف عام 2011م اعتنقُت املذهب 
ابحث  دائام  كنت  ألنني  الشيعي 
جمال  خ��الل  وم��ن  احلقيقة,  عن 
عميل بتسويق البضائع اىل العراق 
املقدستني  العتبتني  وخ��اص��ة 
خالل  من  والعباسية  احلسينية 
ال��وارث  ل��دار  البضاعة  شحن 
يف  والفكري  الثقايف  والقسم 
مدينة  وايضا  العباسية  العتبة 
النجف   � الزائرين طريق كربالء 
بان  ودراي��ة  علم  عىل  اصبحت 

االسالم 
احلق  دين  هو 
عليه  اهلل  »صىل  حممد  والرسول 
واالنبياء  الرسل  خاتم  وآل��ه« 
نفس  يف  كربالء  اىل  اتيت  وهلذا 
يف  باملشاركة  وت��رشف��ت  ال��ع��ام 
وبعدها  الشهادة,  ربيع  مهرجان 
عيل  االم���ام  ع��ن  الكثر  ق��رات 
السالم«  »عليه  احلسني  واالمام 
اح��ب  ألين  االن����رتن����ت  ع���رب 
االط��الع عىل االخ��ري��ن ودائ��م 
ال����رتدد واالط�����الع ع��ىل مجيع 
منها  لالستفادة  االخرى  االمور 
كربالء  يف  احلقيقة  ووج���دت 
عن  ق��راءيت  خ��الل  من  املقدسة 
املكان  ه��ذا  يف  وقتله  احل��س��ني 
امل��ق��دس وك��ن��ت اب��ح��ث عن 
احلقيقة وهي البعض يتهمنا باننا 
اكثر  واحلسني  عيل  االمام  نحب 
خاطئ  االمر  وهذا  هلل  حبنا  من 
هذه  اص��دق  سابقا  وكنت  متاما 

االقاويل.
االس��الم  وج��دت  *كيف 

بعد اعتناقَك له؟
نحن  االم���ر  ب���ادئ  يف   �
من  مسلمة  عائلة  من  ننحدر 
الصني  يف  واالس���الم  اج��دادن��ا 
وخصوصا  كبرة  بصورة  منترش 
يف املناطق الشاملية, اما يف مدينتي 
واي تان ال يوجد فيها مسلمون 
اال بشكل قليل عكس باقي املدن 
تقال  ان  جيب  واحلقيقة  الصينية, 
وجدت يف االسالم كل ما ابحث 
عنه وخاصة الطمأنينة يف القلب 

فهو دين تسامح ومواخاة.
*ه��ل واج��ه��ت ص��ع��وب��ات يف 

بادئ االمر؟
اية  اواجه  مل  متاما  العكس  عىل   �
املذهب  دخ��ويل  عند  صعوبات 
بدخويل  رحبوا  والكل  الشيعي 
من  االخ����وان  بعض  وخ��اص��ة 
كبر  دور  كان هلم  الذين  العراق 
التواصل  خ��الل  م��ن  ذل��ك  يف 

معهم عرب وسائل االتصال.
اللغة  بتعليمك  س��اه��م  *م��ن 

العربية؟
من  العربية  اللغة  تعلمت   �
يف  االكاديمية  دراس��ت��ي  خ��الل 

المستبصر الصيني وانغ فيي لـ )األحرار(

العتبات المقدسة في كربالء كان لها الدور 

الكبير  باعتناقي المذهب الشيعي 

ي
اد

له
د ا

عب
م 

س
قا

ر/ 
وا

ح

38

لقاءات



التي  الكربى  االهلية  النعم  من 
انعمها اهلل )سبحانه وتعاىل( عىل 
للتمييز  العقل  اعطاه  ان  عبده 
الصحيحة  واالفعال  االمور  بني 
وغر الصحيحة السيام يف قضية 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
حياول  حقائق  من  يالزمها  وما 
عن  وحجبها  اخفاءها  البعض 
جانب  من  وخاصة  الناس  اعني 
ما  دائام  التي  احلكومات  اغلب 
واملستبرصين  املتشيعني  حتارب 
والوالء  التشيع  فقضية  البالد,  يف 
السالم« ال  البيت »عليهم  ألهل 
كام  حمدد  مكان  او  بوقت  ترتبط 
)االح��رار(  جملة  البعض,  يعتقد 
فيي( من  املستبرص )وانغ  التقت 
الصني  الشعبية   الصني  مجهورية 
نتيجة  استبصاره  اعلن  وال��ذي 
السالم(  )عليه  باحلسني  تأثره 
الطف  بواقعة  عليه  ج��رى  وم��ا 
ومصائب  اه���ات  م��ن  االليمة 
خالله  من  ليتجه  العيال  وسبي 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  اىل  بعقله 
احل��ق,  طريق  ويسلك  ليهتدي 
معه  اج��ري  عنه  الكثر  وملعرفة 

احلوار التايل:� 
*هالهّ تعرف نفسك للقراء؟

 �

اس���م���ي 
وان�������غ ف��ي��ي 

 Wang »يوسف«
fe , من مواليد 1986، 

أمحل شهادة البكالوريوس 
متزوج  العربية،  اللغة  بتخصص 
ورزقني اهلل بطفلني, اسكن مدينة 
واي تان, وامارس االعامل احلرة 
يف مدينة ايوو, وقد أصبح اسمي 
ألن  )يوسف(  االستبصار  بعد 
ان  جي��ب  الصني  يف  مسلم  ك��ل 

حيصل عىل اسم عريب.
الدخول  فكرة  راودتك  *كيف 

اىل املذهب الشيعي ومتى؟
� يف عام 2011م اعتنقُت املذهب 
ابحث  دائام  كنت  ألنني  الشيعي 
جمال  خ��الل  وم��ن  احلقيقة,  عن 
عميل بتسويق البضائع اىل العراق 
املقدستني  العتبتني  وخ��اص��ة 
خالل  من  والعباسية  احلسينية 
ال��وارث  ل��دار  البضاعة  شحن 
يف  والفكري  الثقايف  والقسم 
مدينة  وايضا  العباسية  العتبة 
النجف   � الزائرين طريق كربالء 
بان  ودراي��ة  علم  عىل  اصبحت 

االسالم 
احلق  دين  هو 
عليه  اهلل  »صىل  حممد  والرسول 
واالنبياء  الرسل  خاتم  وآل��ه« 
نفس  يف  كربالء  اىل  اتيت  وهلذا 
يف  باملشاركة  وت��رشف��ت  ال��ع��ام 
وبعدها  الشهادة,  ربيع  مهرجان 
عيل  االم���ام  ع��ن  الكثر  ق��رات 
السالم«  »عليه  احلسني  واالمام 
اح��ب  ألين  االن����رتن����ت  ع���رب 
االط��الع عىل االخ��ري��ن ودائ��م 
ال����رتدد واالط�����الع ع��ىل مجيع 
منها  لالستفادة  االخرى  االمور 
كربالء  يف  احلقيقة  ووج���دت 
عن  ق��راءيت  خ��الل  من  املقدسة 
املكان  ه��ذا  يف  وقتله  احل��س��ني 
امل��ق��دس وك��ن��ت اب��ح��ث عن 
احلقيقة وهي البعض يتهمنا باننا 
اكثر  واحلسني  عيل  االمام  نحب 
خاطئ  االمر  وهذا  هلل  حبنا  من 
هذه  اص��دق  سابقا  وكنت  متاما 

االقاويل.
االس��الم  وج��دت  *كيف 

بعد اعتناقَك له؟
نحن  االم���ر  ب���ادئ  يف   �
من  مسلمة  عائلة  من  ننحدر 
الصني  يف  واالس���الم  اج��دادن��ا 
وخصوصا  كبرة  بصورة  منترش 
يف املناطق الشاملية, اما يف مدينتي 
واي تان ال يوجد فيها مسلمون 
اال بشكل قليل عكس باقي املدن 
تقال  ان  جيب  واحلقيقة  الصينية, 
وجدت يف االسالم كل ما ابحث 
عنه وخاصة الطمأنينة يف القلب 

فهو دين تسامح ومواخاة.
*ه��ل واج��ه��ت ص��ع��وب��ات يف 

بادئ االمر؟
اية  اواجه  مل  متاما  العكس  عىل   �
املذهب  دخ��ويل  عند  صعوبات 
بدخويل  رحبوا  والكل  الشيعي 
من  االخ����وان  بعض  وخ��اص��ة 
كبر  دور  كان هلم  الذين  العراق 
التواصل  خ��الل  م��ن  ذل��ك  يف 

معهم عرب وسائل االتصال.
اللغة  بتعليمك  س��اه��م  *م��ن 

العربية؟
من  العربية  اللغة  تعلمت   �
يف  االكاديمية  دراس��ت��ي  خ��الل 

المستبصر الصيني وانغ فيي لـ )األحرار(

العتبات المقدسة في كربالء كان لها الدور 
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العربية«  اللغة  »كلية  الصني 
وهذا  بامتياز,  منها  خترجت  التي 
بالتعامل  كثرا  ساعدين  االم��ر 
وخاصة  ال��ع��رب  املسلمني  م��ع 

العتبات املقدسة يف العراق.  
الدينية  طقوسكم  عن  *حدثنا 

هناك وكيف يتم ممارستها؟ 
ختتلف  الصيني  املسلم  حياة   �
الصيني  املواطن  حياة  عن  كثرا 
الصني  توجد يف  وال  املسلم  غر 
واسالمية  عربية  ط��ق��وس  اي��ة 
شخصيا  وان���ا  ال��ش��امل,  يف  اال 
اواصل احياء املراسيم والشعائر 
احلسينية  خ��الل  م��ن  احلسينية 
تان  واي  مدينة  يف  امل��وج��ودة 
العراقية  اجلالية  مع  وبالتعاون 

ليلة  كل  ونقيم  هناك  املتواجدة 
اضافة  احلسيني,  املجلس  مجعة 
اىل قراءة القران وذكر اهل البيت 
اصبح  وتقريبا  السالم«,  »عليهم 
ربع سكان الصني االن مسلمني 
البالغ  الكيل  املجموع  اصل  من 

)مليار و370 مليون نسمة(.
ختص  نقاشات  تقيمون  *ه��ل 
الشيعي  وامل���ذه���ب  االس����الم 
خ��اص��ة م��ع ب��اق��ي ال��ط��وائ��ف 

واالديان؟
واحل���وارات  النقاشات  نقيم   �

اهل  وحياة  ب��اإلس��الم  اخلاصة 
يف  فقط  السالم«  »عليهم  البيت 
اما  واملعاهد االسالمية  املجالس 
يف غر ذلك ال نقيم اية حوارات 
عن  واملعروف  دينية,  نقاشات  او 
من  منهم  قليال  عددا  ان  الصني 
تلك  بأحياء  يتمون  وال  الشيعة 

الشعائر.
من  صعوبات  تواجهون  *هل 

جانب احلكومة؟
فاحلكومة  متاما  العكس  عىل   �
مذهب  وكل  اطالقا  تتدخل  ال 
تامة  ب��ص��ورة  اع��امل��ه  ي����زاول 

وحسب ما حيب او يكره.
اخلاصة  الكتب  ع��ن  *حدثنا 
باإلسالم عامة واملذهب الشيعي 

خاصة التي قرأهتا؟
كتاب  اي  اق��را  مل  احلقيقة  يف   �
ول��ك��ن��ن��ي درس�����ت االس����الم 
خالل  م��ن  الشيعي  وامل��ذه��ب 
االنرتنت  مواقع  عرب  التصفح 
وخصوصا  الشيعي  والتاريخ 
واحلسني  ع��يل  االم��ام��ني  س��رة 
عىل  جرى  وما  السالم«  »عليهام 
عاشوراء,  يوم  يف  الشهداء  سيد 
التي  الصينية  املواقع  خالل  من 
وتذكر  عنهم  تكتب  م��ا  دائ���ام 

بطوالهتم.

*ه���ل ت��س��ع��ى خ���الل االي���ام 
الشيعي  املذهب  نرش  اىل  القادمة 
بعض  كسب  لغرض  دولتك  يف 

االشخاص؟
جاهدا  اعمل  االن   ... نعم   �
املذهب  اىل  عائلتي  ب��دخ��ول 
االن  االه���ل  فجميع  الشيعي 
يف  واسعى  العامة  ابناء  من  هم 
زوجتي  احضار  اىل  القادم  العام 
واملشاركة  كربالء  اىل  واطفايل 
والشعائر  امل��راس��ي��م  اح��ي��اء  يف 
ذلك  اىل  اضافة  فيها,  احلسينية 
يف  با  اق��وم  كبرة  مساع  هناك 
اهل  افكار  بنرش  احل��ايل  الوقت 
البيت »عليهم السالم« باملجتمع 
الذي اعيش فيه لغرض مساعدة 

ب��ع��ض االص���دق���اء واالق��رب��اء 
العتناق املذهب الشيعي. 

*ح��دث��ن��ا ع��ن ش��ع��ورك وان��ت 
»عليه  الشهداء  سيد  رح��اب  يف 

السالم«؟
ان  اطالقا  يوصف  ال  الشعور   �
املباركة من  الرقعة  اكون يف هذه 
ألول  كربالء  زرت  حيث  اجلنة 
يف  وشاركت  2011م  عام  مرة 
الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان 
يل  الثانية  الزيارة  وهذه  العاملي, 
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وامان  بأمن  يعيش  العراق  بان 
وليس فيه اية خطورة ومل اجد اية 
كربالء  يف  وموت  قتل  حماوالت 
والوضع مستتب واملشاعر كبرة 
واق��ام��ة  ك��رب��الء  اىل  ب��احل��ض��ور 
احلسني  االمام  قبة  حتت  الصالة 
ليس  هو  ال��ذي  السالم«  »عليه 
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ابنه  هو  وهذا  لإلنسانية  ربانية  
)حسني  فيه  الرسول  قال  حيث 
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*ح��دث��ن��ا ع���ن ص���دى ف��ت��وى 
بإعالن  العليا  الدينية  املرجعية 

اجلهاد الكفائي يف دولتكم؟
املرجعية  ف��ت��وى  ع��ن  سمعنا   �
الكفائي  اجلهاد  بإعالن  الرشيدة 
وه����ي ك��ب��رة ج����دا مل��واج��ه��ة 
االرهاب وكام قال سامحة الشيخ 
»دام  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
عزه« خالل لقائنا به )ان خطورة 
فقط  العراق  عىل  ليست  داعش 
وسيمتد  امج��ع  ال��ع��امل  ع��ىل  ب��ل 
العامل  ب��ل��دان  مجيع  اىل  م��ا  يوما 
وهذه  ضدهم(,  الوقوف  وجيب 
عىل  تدل  فهي  دلت  ان  الفتوى 
لكل  التصدي  يف  املذهب  ق��وة 
واالس��الم  البالد  يواجه  خطر 
ايدها  الصني  يف  واجلميع  عامة, 
العراقي  الشعب  مع  وتعاطف 
ضد  ال��ت��ارخي��ي��ة  م��واج��ه��ت��ه  يف 

العصابات االرهابية.
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الكربى  ال��ع��راق  مكتبات  من 
)عليه  احل��س��ن  األم���ام  مكتبة 
النجف  يف  ال��ع��ام��ة  ال��س��الم( 
القديمة  امل��دي��ن��ة  يف  األرشف 
اهلل  )صىل  الرسول  شارع  هناية 
يف  مكتبة  أكرب  وتعد  وآله(  عليه 
ناحيتني:  من  األرشف  النجف 
العمراين  البناء  األوىل من حيث 
الفاخر والناحية الثانية من حيث 
حيث  حتويا  التي  الكتب  عدد 
يقارب  م��ا  الكتب  م��ن  حت��وي 
كتاب  ال��ف  ث��امن��ني   80000
وكذلك حتوي عىل جمموعة من 
الثمينة  والنفائس  املخطوطات 
القديمة  وامل��ج��الت  واجل��رائ��د 

واحلديثة.
العالمة  س��امح��ة  اس���س  وق���د 
)قدس  القرش  ه��ادي  الشيخ 
مع   1993 سنة  املكتبة  رسه( 
املفكر  اهلل  آي��ة  العالمة  سامحة 
القرش  باقر  الشيخ  االسالمي 
بدايتها  وكانت  رسه(  )ق��دس 
ومن  صغر  واملكان  متواضعة 
اصبحت  ان  اىل  األمر  تطور  ثم 

باحلجم الذي عليه اليوم.
وتتألف املكتبة من خسة طوابق 
قاعتني  عىل  حيتوي  طابق  كل 
األوىل  القاعة  للكتب  وخم��رن 
للنساء  الثانية  والقاعة  للرجال 
متحف  عىل  ايضا  وحتتوي  كام 
آية  ال��راح��ل  العالمة  لسامحة 
)قدس  القرش  باقر  الشيخ  اهلل 
قسم  عىل  ايضا  وحتتوي  رسه( 
وقسم  للمخطوطات  خ��اص 
خ���اص ل��ل��ج��رائ��د وامل��ج��الت 
واالستنساخ  للحاسبة  وقسم 
مركز  بداخلها  وي��وج��د  وك��ام 
السالم(  )عليه  احلسن  االم��ام 
ومؤسسة  القرآنية  للدراسات 
السالم(  )عليه  احلسن  األم��ام 
ألحياء تراث اهل البيت )عليهم 
حتتوي  اهنا  اىل  اضافة  السالم(، 
لكتب  املبارش  للبيع  مركز  عىل 
القرش  الشيخ  الراحل  العالمة 
آية  العالمة  مقربة  وتضم  ك��ام 
القرش  رشيف  باقر  الشيخ  اهلل 

)قدس رسه( 
رشيف  باقر  الشيخ  ع��ن  نبذه 

القرش )قدس رسه(
رشيف  باقر  الشيخ  العالمة   
من  واسعة  مرتبة  نال  القرش 
ال��ع��ل��م وال��ف��ض��ل وال��ت��واض��ع 
والتقوى, وتتلمذ عىل يد اساتذة 
عىل  املكاسب  قرأ  فقد  وفقهاء. 
خان  عيل  الكريم  عبد  السيد  يد 
واللمعة الدمشقية عىل يد السيد 
وقرأ  البعاج  والسيد  شرب  عيل 
السيد  يد  عىل  االص��ول  كفاية 
والسيد  الشخص  باقر  حممد 
بشر  والشيخ  املرعيش  حممود 

العاميل.
واكثر حضوره يف االصول عىل 
يد الشيخ حممد طاهر آل الشيخ 
, فقد  رايض، وأماهّ بحث اخلارج 

حض بحث اية اهلل السيد حمسن 
احلكيم واية اهلل السيد ابو القاسم 
واالص���ول،  الفقه  يف  اخل��وئ��ي 
وكان عاملا وحمققا يف علمي الفقه 
فيهام  بارعا  واستاذا  واالص��ول 
ومشهورا  بارعا  ومؤلفا  وكاتبا 
يف ال��ع��امل ال��ع��ريب واالس��الم��ي, 
حيث جتاوزت مؤلفاته السبعني 
الكربى  املوسوعة  ابرزها  مؤلفًا, 
)عليهم  البيت  اهل  ائمة  لسرة 
التي توجد نسخة منها  السالم( 
االمريكي  الكونغرس  مكتبة  يف 
االنظمة  منهاج  موسوعة  ومنها 
االسالمية وغرها من البحوث 
وال��ت��ق��ري��رات وال���دراس���ات 

الفقهية واالصولية.

الحسن العامة مكتبة اإلمام
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الكربالئي  التأريخ  معامل  من 
السنني  بتقادم  تتآكل  مل  التي 
الدهر  سلطة  ت��ق��اوم  وك��أهن��ا 
االح��ي��ان  اغ��ل��ب  يف  املستبدة 
مل��ئ��ات م��ن ال��س��ن��ني وت��رس��ل 
املايض  بأريج  العابق  خطابا 
العنفوان  م��ن  ف��ي��ه  م��ا  ب��ك��ل 
)القنطرة  ال��روح��ي،  والسمو 
املائية  كربالء  بوابة  البيضاء( 
املحملة  السفن  كانت  حيث 
متر  الغذائية  وامل��واد  بالبضائع 
املرور  بعد دفع أجرة  من حتتها 
أخرى  قنطرة  إىل  بعدها  لتصل 
تسمى  كانت  بغداد  باب  قرب 
القنطرة  وفتحة  حديبة(،  )أم 
للسفن  ت��س��م��ح  ال  ص��غ��رة 
اهنا  أي  حتتها،  من  بالدخول 

تنقل  حيث  بامليناء  أشبه  كانت 
البضائع منها إىل املدينة.

ش��ه��دت ع��ىل م��دى أك��ث��ر من 
تارخيية  أح��داث��ا  ع��ام��ا   450
امل��ؤرخ��ون..  يذكرها  زال  ما 
املباين  م��ن  األه���ايل  واعتربها 
أكثر من  ترميمها  تم   .. األثرية 
من  أكثر  قبل  آخرها  كان  مرة، 
150 عاما قبل أن يتم ترميمها 

يف العرص احلايل.
تقف  الطابوق  من  جرس  هي 
بوابة  وهلا  منارتان  جانبيه  عىل 
احلسينية  هنر  عىل  تقع  واحدة، 
عىل  الفراشية   47 املقاطعة  يف 
ال  )احلسينية(..  يسمى  هن��ر 
أمتار،  خسة  عرضه  يتعدى 
اإلمام  )قنطرة  كذلك  وتسمى 

البيضة(  )القنطرة  أو  ع��يل( 
ويعتربها  ال��دارج��ة،  باللهجة 
من  احلسينية  ناحية  يف  األهايل 
التي  واألثرية  الرتاثية  املواقع 

ون با. يعتزهّ
بأمر  ش��ق  ال��ن��ه��ر  ان  وي��ذك��ر 
سليامن  ال��ع��ث��امين  ال��س��ل��ط��ان 
مدينة  إىل  زيارته  أثناء  القانوين 
1550م��ي��الدي��ة،  ع��ام  كربالء 
مناشدة  عىل  بناء  النهر  وحفر 
م��ن أه����ايل ك��رب��الء وس���ادن 
الروضة احلسينية يف وقتها عبد 

املؤمن الدده.
جدد بناءها وايل بغداد اململوكي 
الغزو  بعد  الكبر  باشا  سليامن 
ويف  1803م...  عام  الوهايب 
عام 1824 دارت عليها معركة 

املراخور  واقعة  تسمى  وطنية 
كربالء  وأه��ايل  العثامنيني  بني 
العصيان  أعلنت  كربالء  الن 
وأصبحت حتكم نفسها بنفسها 
خان،  اهلل  فتح  املتويل  قتل  بعد 
للمدينة  طويلة  حمارصة  وبعد 
اضطر الوايل العثامين داود باشا 
لقيادة اجليش العثامين الحتالل 
مدينة  بكتاب  جاء  كام  املدينة 
احلسني ملحمد حسن الكليدار.

وسميت بالقنطرة البيضاء نظرا 
داللة  ولكوهنا  األبيض  للوهنا 
والسالم  للوصول  واض��ح��ة 
كربالء  يف  األئ��م��ة  م��راق��د  إىل 

وخاصة قبل وجود بساتني 
حتجب  ال��ت��ي  النخيل 

رؤية املنائر حاليا.

أسسها العالمة السيد عيل ابن السيد مهدي البغدادي ، وكان من العلامء األفاضل يف كربالء  وقد مجع با الكثر من 
الكتب اخلطية واملطبوعة ، لكن هذه الكتب توزعت بني ورثته فبيع أغلبها ونقل عن العالمة السيد مرتىض 
الطباطبائي احلائري املتوىف سنة 1389 ه� قوله: كان املرحوم السيد عيل البغدادي من تالمذة العالمة 
الكبر السيد املرزا حممد  حسني املرعيش الشهرستاين املتوىف بكربالء سنة 1315 ه� ، وله إجازة 

منه يف أإلجتهاد ، ومن مؤلفاته املطبوعة »رسالة يف الكر« 

مؤسسها السيد طالب السيد عاشور ، كانت تضم كتبا مستنسخة ، كان صاحبها مولعا وهاويا بجمعها وأإلحتفاظ با يف مكتبته 
، ونقل عن العامل البحاثة املرحوم السيد عبداحلسني الكليدار صاحب »تاريخ كربالء املعىل« قوله: أن كتاب »الدر النظيم« ملؤلفه 
مجال الدين الشامي وهو كتاب ثمني وقيم جدا ، توجد نسخة منه عند ورثة السيد طالب السيد عاشور ، وهي مستكتبة من عىل 

النسخة التي كانت موجودة بمكتبة الشيخ عبداحلسني الطهراين. 

القنطرة البيضاء من تراث كربالء

مكتبة البغدادي

مكتبة السيد عاشور
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انا

القل���ق الع���ام الف���زع او الهل���ع 
الوس���واس  اخملاوف)الره���اب, 
القه���ري, اضطرابات الكرب وما 
الصمة(وجمي���ع  الك���رب,  بع���د 
ه���ذه االمراض تش���ترك بش���كل 
كبي���ر باألعراض وه���ي اعراض 
ل���كل  ولك���ن  النفس���ي  القل���ق 
م���رض خصوصيته في االعراض 
الت���ي متي���زه, وملعرف���ة املزيد عن 
اضطرابات القلق النفس���ي مجلة 
»االح���رار« التقت الدكتور احمد 
جعفر القره غولي اخصائي الطب 
النفس���ي في مدينة االمام احلسني 
عليه السالم الطبية في كربالء؟ 

*اعراض القلق:� 
� أعراض نفس���ية : شعور مزعج 
باخلوف م���ن اجملهول)خوف غير 
وردة  األث���ارة  س���رعة  مح���دد, 
الفع���ل, صعوب���ة ف���ي التركي���ز 
واالنتباه, الش���عور بعدم االرتياح 
والتوتر, الشعور بعدم االستقرار, 

التعب السريع, ارق(.
� أعراض جسميه : ومنها)تسارع 
دق���ات القل���ب, الرجف���ة, األآلم 
في اجلس���م, التع���رق, التنمل في 

اجلسم, الش���عور باالختناق, كثره 
التب���ول, اضطراب���ات ف���ي املعدة 

واالمعاء ... وغيرها(.
*القلق النفسي العام:   االشخاص 
الذي���ن لديه���م قلق نفس���ي عام 
يعانون بش���كل دائم من اعراض 
القل���ق النفس���ي لي���س فقط في 
بع���ض املواقف ولها عالقة وثيقة 
باالكتئاب وعسر املزاج  ,غالبا ما 
يبدأ في س���ن مبكره بعد املراهقة 
اضط���راب مزمن يتمي���ز بفترات 
من التحسن واالنتكاس وبحاجة 
دائما للع���الج مما يجعل املصابني 

عرضه لإلدمان على املهدئات.
*الف���زع  او الهل���ع : يأت���ي على 
ش���كل نوبات قلق شديد متكررة  
غير متوقعة غالبا باألعراض األنفة 
الذكر)قلق شديد من تبعات النوبة 
عل���ى حياته او س���لوكه او عقله 
القل���ق او اخل���وف املس���تمر من 
نوبات جديدة مع الرغبة الشديدة 
في مغادرة امل���كان الذي هو فيه 
وتس���تمر النوب���ات حوالي 10 - 
60 دقيقة وتنتهي, من املمكن ان 
تؤدي الى جتنب املريض املواقف 

التي تؤدي الى الفزع وهكذا حتدد 
حركته ونشاطه(.

*الرهاب : هو خوف وقلق نفسي 
شديد اكثر ما يتطلب املوقف املثير 
مقارنة باخلوف غير املرضي الذي 
تكون االعراض متناسبة مع املثير, 
يدرك الشخص ان ما يقوم به ليس 
منطقيا ولكنه ال يستطيع السيطرة 
على س���لوكه حي���ث يقود تكرار 
االعراض عادة الى جتنب املوقف 

الذي يثير الرهاب. 
*االمثل���ة على الره���اب: رهاب 
املغلق���ة,  او  املفتوح���ة  املناط���ق 
رهاب احليوانات, رهاب االماكن 
املرتفعة, ره���اب احلقن, الرهاب 
االجتماع���ي »اخلوف« او الرهاب 
االجتماعي)وهو الش���عور بالقلق 
الش���ديد ورمبا الف���زع عند مقابله 
االش���خاص الغرب���اء او احلديث 
الى مجموعة من الناس او االكل 
والش���رب في مكان عام وكذلك 
الش���عور باألحراج واالزدراء في 
هذه املواقف يشعر ان خوفه مبالغ 
به وغير مبرر يتجنب هذه املواقف 
يؤدي في كثي���ر من االحيان الى 

تعطيل املصاب عن مزاولة حياته 
بش���كل طبيعي يعرضه الى اساءة 

استعمال الكحول واملهدئات(.
داء الوسواس القهري:�

� الوس���واس: فك���رة او خي���ال 
او رغب���ة  تأتي بص���ورة متكررة 
تقتحم باس���تمرار يعتقد عادة انها 
غير الئق���ة وغير مب���ررة يحاول 
طرده���ا ومقاومتها وال يس���تطيع 
افعال قهرية متكررة كردة فعل او 
استجابة للوساوس   تسبب القلق 
الش���ديد مثال)يدخل  واالزع���اج 
فج���أة ال���ى تفكير الش���خص ان 
يديه متس���ختان فيغسلهما فتعاود 
الفك���رة, يحاول مقاوم���ة الفكرة 
ولكن ال يس���تطيع فيغس���ل يديه 
فيرت���اح قليال وتعاوده الفكرة من 
جدي���د من املمكن ان تكون هذه 
الوس���اوس معطلة حلياة املصاب 

في احلاالت الشديدة(.
� ان���واع الوس���واس: الفح���ص, 
التغسيل, العد, االحتياج لالطمئنان 
او الس���ؤال التماث���ل او الدق���ة 
التخزي���ن ..............

وغيرها.

اضطراب القلق النفسي ... 
قلق وخوف شديد يصيب المصاب بشكل مستمر

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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مكفوفا  رجال  االخر  الطرف  يكون  موقفا  ما  شخص  يصادف  قد 
فلربام اليبايل ويعمد اىل ترصفات او حركات بلوانية الن املكفوف 
ال يراه بل انه ال يؤدي السالم باعتبار ان املكفوف ال يراها ، واعلم 
ياهذا ان هذه الترصفات تدل عىل اخالقك وان كان املكفوف اليراك 
فان اهلل عز وجل يراك ولربام يراك شخص ثالث فتتكون لديه صورة 
قيمته  بل  حواس  من  يفقده  بام  قيمته  ليس  فاالنسان   ، عنك  سلبية 

بعقله وحسن ترصفه.

تفيض  حتى  مطر  زخة  اي  مع  الشديد  لالسف  شوارعنا  هي  هكذا 
هذه الشوارع باملاء والبعض منها يكون فيها بركا من املاء عىل جوانبها 
او وسطها السيام تلك التي فيها حفر ، وهذا يؤثر عىل الناس الذي 
السيارات  يؤثر عليهم اصحاب  نيسرون يف هكذا شارع واول من 
املاء  تطاير  اىل  فيؤدي  والدراجات عندما جتتاز االشخاص وبرسعة 
من هذه الربك عىل االشاخص الذين يصادف وجودهم بالقرب من 
هذه الربك املائية ، كام وان الرسعة يف الشوارع اثناء املطر قد تؤدي اىل 
حوادث سر ينجم عنها جرح او حتى وفاة السمح اهلل سائق السيارة 

او الدراجة . 
تكون  رفيع  وخلق  سليم  ذوق  عىل  تدل  التي  السليمة  الترصفات 

مفروضة علينا يف هكذا مواقف.

التعامل مع 
المكفوف

واذا  احل��ارضون  بينهم  فيام  يتحاور  جملس  ضمن  حارضا  تكون  قد 
ما ذكر احدهم امرا ييسء لشخص ما كان غائبا فسارع اىل رده وبام 
متاح من اسلوب يفي بالغرض وان مل تستطع وهنالك من ايهّده فاترك 
، ومهام يكن  بالسامع  بقيت ستكون رشيكا معهم  ان  املجلس النك 
االمر السيئ سواء كان حقيقة ام بتانا فهو مرفوض ولكل حالة هلا 
عالجها ، حاول ان تساهم يف خلق اجواء املحبة والسالم واالستفادة 

العلمية من هكذا جمالس.

يتعرض  عارض  الي  السليم  الرشعي  احلكم  جيهل  قد  منا  البعض 
له فيستحي ان يسال اصحاب االختصاص معتقدا باهنم سينتقدونه 
جلهله ، ولكنه ال يعلم بان البقاء عىل اجلهل اشد كثرا من االستحياء 
من السؤال ، اسال حتى تتعلم ويف نفس الوقت تعلم من قد يعرتضه 
نفس موقفك ، وبعض املواقف يرتتب عليها اثر رشعي قد تتحمل 
اىل  يتحول  الذي قد  نتيجة االستحياء  بعقوبة اشد  القيامة  يوم  وزره 
امهال وتقصر، وال تستمع من قد ينهيك او ينال من رجل الدين ، 
فانك بذا االستامع تكون قد ارتكبت محاقة اخرى اضافة اىل جهلك 

، اسال وال تستح 

اقطع حديث السوء

التستِح من السؤال

المطر يختبر ثقافتنا
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ثقافة اجتماعية 



مكفوفا  رجال  االخر  الطرف  يكون  موقفا  ما  شخص  يصادف  قد 
فلربام اليبايل ويعمد اىل ترصفات او حركات بلوانية الن املكفوف 
ال يراه بل انه ال يؤدي السالم باعتبار ان املكفوف ال يراها ، واعلم 
ياهذا ان هذه الترصفات تدل عىل اخالقك وان كان املكفوف اليراك 
فان اهلل عز وجل يراك ولربام يراك شخص ثالث فتتكون لديه صورة 
قيمته  بل  حواس  من  يفقده  بام  قيمته  ليس  فاالنسان   ، عنك  سلبية 

بعقله وحسن ترصفه.

تفيض  حتى  مطر  زخة  اي  مع  الشديد  لالسف  شوارعنا  هي  هكذا 
هذه الشوارع باملاء والبعض منها يكون فيها بركا من املاء عىل جوانبها 
او وسطها السيام تلك التي فيها حفر ، وهذا يؤثر عىل الناس الذي 
السيارات  يؤثر عليهم اصحاب  نيسرون يف هكذا شارع واول من 
املاء  تطاير  اىل  فيؤدي  والدراجات عندما جتتاز االشخاص وبرسعة 
من هذه الربك عىل االشاخص الذين يصادف وجودهم بالقرب من 
هذه الربك املائية ، كام وان الرسعة يف الشوارع اثناء املطر قد تؤدي اىل 
حوادث سر ينجم عنها جرح او حتى وفاة السمح اهلل سائق السيارة 

او الدراجة . 
تكون  رفيع  وخلق  سليم  ذوق  عىل  تدل  التي  السليمة  الترصفات 

مفروضة علينا يف هكذا مواقف.

التعامل مع 
المكفوف

واذا  احل��ارضون  بينهم  فيام  يتحاور  جملس  ضمن  حارضا  تكون  قد 
ما ذكر احدهم امرا ييسء لشخص ما كان غائبا فسارع اىل رده وبام 
متاح من اسلوب يفي بالغرض وان مل تستطع وهنالك من ايهّده فاترك 
، ومهام يكن  بالسامع  بقيت ستكون رشيكا معهم  ان  املجلس النك 
االمر السيئ سواء كان حقيقة ام بتانا فهو مرفوض ولكل حالة هلا 
عالجها ، حاول ان تساهم يف خلق اجواء املحبة والسالم واالستفادة 

العلمية من هكذا جمالس.

يتعرض  عارض  الي  السليم  الرشعي  احلكم  جيهل  قد  منا  البعض 
له فيستحي ان يسال اصحاب االختصاص معتقدا باهنم سينتقدونه 
جلهله ، ولكنه ال يعلم بان البقاء عىل اجلهل اشد كثرا من االستحياء 
من السؤال ، اسال حتى تتعلم ويف نفس الوقت تعلم من قد يعرتضه 
نفس موقفك ، وبعض املواقف يرتتب عليها اثر رشعي قد تتحمل 
اىل  يتحول  الذي قد  نتيجة االستحياء  بعقوبة اشد  القيامة  يوم  وزره 
امهال وتقصر، وال تستمع من قد ينهيك او ينال من رجل الدين ، 
فانك بذا االستامع تكون قد ارتكبت محاقة اخرى اضافة اىل جهلك 

، اسال وال تستح 

اقطع حديث السوء

التستِح من السؤال
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ثقافة اجتماعية 



عام 2016 األشد ) حّرًا ( عالميا
مكتب  من  توقعات  ص��درت 
عام  بأن  تفيد  اجلوية  األرص��اد 
يكون  أن  املنتظر  من   2016
األدف����أ ب��ني مج��ي��ع ال��س��ن��وات 
من  العامل،  صعيد  عىل  السابقة 
جتمع  توليفة  تقود  أن  املتوقع 
وظاهرة  املناخية  التغرات  بني 
ذروهت��ا،  بلغت  التي  )النينيو( 
احل��رارة  درج���ات  متوسطات 
إىل  املقبل  ال��ع��ام  يف  العاملية 
القياسات  من  أعىل  مستويات 
ع��ام  يف  تسجيلها  ت��م  ال��ت��ي 
بدورها  كانت  والتي   ،2015
أع���ىل م���ن درج�����ات ح���رارة 

.2014

وتشر توقعات مكتب األرصاد 
اجلوية يف بريطانيا إىل أن متوسط 
العاملية يف عام  درجات احلرارة 
2016 سيكون أكثر ارتفاعا بام 
مئوية  درجة   )  1.14 مقداره) 
احل��رارة  درج��ات  مستوى  عن 
وقال  الصناعية،  الثورة  قبل  ما 
فرصة  فقط  هناك  إن  املكتب 
درجات  معدل  يكون  أن   %5
 2016 عام  يف  العاملية  احلرارة 

أقل مما كان عليه يف 2015.
وقال الربوفيسور )آدم سكيف( 
اجلوية:  األرص��اد  مكتب  مدير 
الرت��ف��اع  األع���م  ال��س��ب��ب  إن 
متوسطات درجات احلرارة هو 

االحتباس،  ظاهرة 
ظ���اه���رة  أن  إال 
ستلعب  )النينيو( 
يف  كبر  دورا  أيضا 

هذا األمر، متوقعا أن 
ارتفاع  ذروة  إىل  تصل 

بسبب  احل���رارة  درج���ات 
النينيو خالل عام 2016.

احتامل  نسبة  إن  العلامء  ويقدر 
الفيضانات  حدوث  يكون  أن 
األخرة يف شامل غرب انجلرتا 
تقدر  املناخية  التغرات  بسبب 

بحوايل %40.

أسباب  ع��ن  ال��ن��اس  م��ن  الكثر  يتساءل 
جفاف اللسان، وعن الطرق التعامل معه، 
مرتبط  اللسان  جفاف  أن  فيه  الشك  ومما 
بمجموعة من الظروف الصحية، قد يكون 
املاء، أو مسببات  سبب اجلفاف قلة رشب 

أخرى، إليك أمهها:
من  الكافية  الكمية  رشب  اجلفاف  أواًل: 
املاء حيافظ عىل رطوبة اجلسم. هناك عوامل 
ق  والتعرهّ ى  احلمهّ مثل  اجلفاف  إىل  ت��ؤدي 

واإلسهال.
يسبب  ما  أحيانًا  احلياة  نمط  عوامل  ثانيًا: 
جفاف  األن��ف  وليس  الفم  من  التنفس 
اللسان. كام قد يسبب مضغ التبغ والتدخني 

جفاف الفم.
األدوي���ة  بعض  تسبب  األدوي����ة  ث��ال��ث��ًا: 
اهلستامني،  مضادات  مثل  اللسان،  جفاف 
ومضادات االحتقان التي توصف لنزالت 
والقلق،  االك��ت��ئ��اب  وم��ض��ادات  ال���ربد، 
وأدوي��ة  الربو،  وأدوي��ة  البول،  ات  وم��درهّ

الرصع، وعالجات حب الشباب.
رابعًا: العالجات الرسيرية

من اآلثار اجلانبية لبعض العالجات الطبية 
اخلاصة بالرسطان جفاف اللسان.

يمكنك  ال��ل��س��ان  ج��ف��اف  ول��ت��خ��ف��ي��ف 
بضع  كل  باملاء  الفم  شطف  اآليت:  عمل 
ساعات... رشب املزيد من املاء عىل مدار 
السكر  من  اخلالية  العلكة  مضغ  اليوم. 

اختيار معجون  الفم.  للحفاظ عىل رطوبة 
لتخفيف  املناسب  الفم  وغسول  األسنان 
طريقة  إىل  التنبه  اللسان.  جفاف  حالة 
طريق  عن  التنفس  عادة  وتغير  التنفس، 
طريق  عن  التنفس  إىل  والتحول  الفم، 
الغرفة  مرطب  استخدام  يمكنك  األنف. 
إذا  للغرفة.  الرطوبة  من  مزيد  إلضافة 
استمرت املشكلة عليك استشارة الطبيب.

تعّرف على أسباب )جفاف اللسان( وُطرق التعامل معه..!
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حول العالم 

املجموعة  تعديل  لقضية  املكرس  ال��دويل  القمة  مؤمتر  جرى 
اجلينية لإلنسان خالل ثالثة أيام يف واشنطن بمشاركة أكاديمية 
العلوم األمركية واجلمعية العلمية الربيطانية وأكاديمية العلوم 

الصينية.
تنظيم  تتلخص يف رضورة  القضية  أمهية  أن  املختصون  ويعتقد 
مجلة من املسائل الفنية واألخالقية قبل أن يبدأ الباحثون بتعديل 
جينات األجنة مثال عن طريق حذف جينات جنني وهو بعد يف 
الرحم يف حماولة إلزالة تأثر األمراض الوراثية أو إمكان نقلها إىل 
اخلَلف، فال جيوز استخدام أي تقنية لتعديل أجنة تعود لبني آدم 
وبويضات وحيوانات منوية خمصصة للزرع الحقًا أو إلنجاب 
أطفال مستقبال، واتفق املختصون عىل السامح بإجراء بحوث يف 

جمال اهلندسة اجلينية ال تؤثر سلبًا عىل األجيال القادمة.
إىل  ترمي  اجلينية  اهلندسة  يف  تقنيات  لتطوير  اخل��رباء  وخيطط 
املنجيل  الدم  تثر نشوء فقر  التي  التغرات اجلينية  إصالح تلك 

يف اخلاليا.
اإلنسان  مناعة  املسؤولة عن  تعديل اخلاليا  الباحثون  ينوي  كام 

للرسطان بغية املساعدة عىل معاجلته.

بعض  لقشور  والصحية  املذهلة  الفوائد  الناس  من  الكثر  يتجاهل 
الفواكه، والتي حتتوي عىل العديد من الفيتامينات والربوتينات املغذية 
للجسم، والعائدة بالفائدة عىل صحة اإلنسان، ومن هذه الفواكه التي 

ينصح بعض اخلرباء بتناوهلا بقشورها مثل ) التفاح واإلجاص(
الربتقال  لقرشة  لكن  بالقرشة،  واإلج��اص  التفاح  تناول  املعتاد  من 
فوائد كثرة فهي حتتوي عىل مركبات كيميائية مضادة للكوليسرتول؛ 
ما يساعد عىل ختفيف الكوليسرتول املض يف اجلسم، ويقلل من خطر 
نتيجة تراكم الكوليسرتول، فضاًل عن أن  اإلصابة بتصلب الرشايني 
متالزمة  من  تقي  األلياف  من  عالية  كمية  عىل  حتتوي  الربتقال  قرشة 

القولون العصبي بام يف ذلك اإلمساك وغازات البطن.
من  عالية  كمية  عىل  حتتوي  فهي  جدًا،  مفيدة  فقرشته  الليمون  اما  
الذي خيفف من عمليات األكسدة يف اجلسم،  مركب )الفالفونويد( 
فضاًل عن أن لقرشة الليمون دور ا مهام يف ختليص اجلسم من السموم؛ 
وذلك الحتوائها عىل مركب )بيوفالفونويدس(، ويمكن تناول قرشة 
الليمون بطرق خمتلفة إما ببرشها أو كقطع صغرة تضاف إىل السلطة، 
كام يمكن االستفادة من املواد املوجودة يف قرشة الليمون بغليها بقليل 

من املاء ورشب املزيج.
الكآبة؛ وذلك لغناها بأمحاض  اما قرشة املوز هلا دور كبر يف ختفيف 
أمينية حتفز إفراز السروتونني املسؤول عن حتسني املزاج، كام حتتوي 
قرشة املوز عىل مضاد األكسدة )لوتني( الضوري حلامية خاليا العني 
لإلصابة  تؤدي  والتي  البنفسجية  فوق  لألشعة  التعرض  أرضار  من 

ببعض األمراض، مثل “املياه البيضاء”.

اصحاب المناصب السياسية أقصر عمرا ..!

علماء ضد تعديل المجموعة 
الجينية لإلنسان

أكدت دراسة حديثة أجريت يف أكثر من ) 17 ( دولة حول أعامر الرؤساء السابقني واحلاليني، أن العمل 
السيايس يسبب الشيخوخة ويؤدي إىل الوفاة املبكرة ملامرسيه بسبب الضغط اهلائل الذي يتعرضون له أثناء 

أدائهم مهام مناصبهم...
مل  الذين  أولئك  مع  عليا  مناصب  لشغل  اختروا  الذين  الساسة  أعامر  أنهّ  إىل  دراستهم  يف  اخلرباء،  ولفت 

حيالفهم احلظ يف االنتخابات، وتوصلوا إىل أن حتمل أعباء دولة أمر ينقص من العمر.
مل  الذين  أقراهنم  من  سنوات  ثالث  قبل  يموتون  قيادية  أدوارا  يؤدون  الذين  الساسة  أن  النتائج  بينت  وإذ 
امتيازات  يوفر  قيادية  تويل مناصب سياسية  إن  يقول  البعض  أن  السيايس مطلًقا... مع  املعرتك  يدخلوا يف 

استثنائية، لكن هذه الدراسة تظهر أن لكل شء ثمًنا.

فواكه قشورها صحية ومغذية
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املجموعة  تعديل  لقضية  املكرس  ال��دويل  القمة  مؤمتر  جرى 
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جمال اهلندسة اجلينية ال تؤثر سلبًا عىل األجيال القادمة.
إىل  ترمي  اجلينية  اهلندسة  يف  تقنيات  لتطوير  اخل��رباء  وخيطط 
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الفواكه، والتي حتتوي عىل العديد من الفيتامينات والربوتينات املغذية 
للجسم، والعائدة بالفائدة عىل صحة اإلنسان، ومن هذه الفواكه التي 

ينصح بعض اخلرباء بتناوهلا بقشورها مثل ) التفاح واإلجاص(
الربتقال  لقرشة  لكن  بالقرشة،  واإلج��اص  التفاح  تناول  املعتاد  من 
فوائد كثرة فهي حتتوي عىل مركبات كيميائية مضادة للكوليسرتول؛ 
ما يساعد عىل ختفيف الكوليسرتول املض يف اجلسم، ويقلل من خطر 
نتيجة تراكم الكوليسرتول، فضاًل عن أن  اإلصابة بتصلب الرشايني 
متالزمة  من  تقي  األلياف  من  عالية  كمية  عىل  حتتوي  الربتقال  قرشة 

القولون العصبي بام يف ذلك اإلمساك وغازات البطن.
من  عالية  كمية  عىل  حتتوي  فهي  جدًا،  مفيدة  فقرشته  الليمون  اما  
الذي خيفف من عمليات األكسدة يف اجلسم،  مركب )الفالفونويد( 
فضاًل عن أن لقرشة الليمون دور ا مهام يف ختليص اجلسم من السموم؛ 
وذلك الحتوائها عىل مركب )بيوفالفونويدس(، ويمكن تناول قرشة 
الليمون بطرق خمتلفة إما ببرشها أو كقطع صغرة تضاف إىل السلطة، 
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أمينية حتفز إفراز السروتونني املسؤول عن حتسني املزاج، كام حتتوي 
قرشة املوز عىل مضاد األكسدة )لوتني( الضوري حلامية خاليا العني 
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المثنى لكائنينفي رحاِب الوطْن
                  غير متشابهين

مثلام طوى الزمن أمجل اللحظات واملواقف والذكريات، فقدرْ طوى 
صناعة  بينها  ومن  األرض  وجه  عىل  البرشية  الصناعات  أقدم  معها 
بناء  يف  األساس  املادة  )الِلبن(  عراقيًا  يعرف  ما  أو  الطيني  الطابوق 
الزقورة العراقية والعديد من اآلثار القديمة، وبعد أن كانت هذه املهنة 
لعرشات الشباب العراقيني فقد اندثرترْ بعدما توجهت االحتياجات 
يستخدم  الطيني  الطابوق  كان  احلديثة.  العمرانية  للصناعات  اليوم 
البيوت  وأس��وار  احليوانات  وحظائر  السكنية  ال��دور  لبناء  سابقًا 
واملزارع، وهو رخيص الثمن قياسًا بغره من األنواع األخرى، ومع 
أنهّ األشهر هو )الطابوق الطيني( نسبة الستخدام الطني يف صناعته 
إال أنهّ ملادة القش النباتية دورًا كبرًا يف زيادة صالبة الطني ومتاسكه 

أمام ظروف التعرية املناخية وغرها يف ظل اإلدامة املستمرة له.
وتتطلب صناعة الطابوق الطيني مراحل متعددة ابرزها هتيئة الرتاب 
من النوعية اجليدة التي تنعدم فيها معدالت امللوحة ثم جيري اضافة 
جيري  حتى  ليختمر  الوقت  بعض  يرتك  ثم  املاء  مع  وخلطه  القش 
وضعه يف قالب خشبي لصنع الطابوق، ومع اجلهود العضلية البرشية 
وتوافر املواد األولية )الطني والقش( يتم صناعة هذا الطابوق الذي 
احلراري  للطابوق  اليوم  الناس  التجاء  بسبب  كان  خرب  يف  أصبح 
البيوت  تلك  نزال نشاهد  أنهّنا ال  إال  املفخور والطابوق االسمنتي.. 
اآلمنة يف البساتني واألحياء الفقرة التي بنيت من هذا الطابوق الذي 

يعد صاحب تاريخ كبر يعود للحضارة السومرية القديمة.

* قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: حبُّ الوطِن من اإليامن.
، هو  يبقيَك حيًا، لكنه ال يمنحَك احلياةرْ البديل قد  الوطُن  * وقيل: 
امرأة  أنهَّك من  تنس  فال  بدت حنونة..  بالضبط كزوجة األب، مهام 
أرض  من  أعذب  الدنيا  يف  شء  هناك  ليس  أيضًا:  وقيل  أخرى.* 

الوطن. * حتنهّ الكراُم ألوطاهِنا ** حننَي الطيوِر ألوكاِرها
* مجيل أن يموت اإلنسان من أجل وطنه، ولكن األمجل أن حييى من 

أجل هذا الوطن. * حب الوطن أقوى من كل حجج العامل.

 الثقالن : االنس واجلان
-الوالدان : االب و االم .

-الداران : الدنيا و اآلخرة .
-العشاءان : املغرب والعتمة .

-األصغران : القلب و اللسان .
-األصفران : الذهب والزعفران .
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المثنى لكائنينفي رحاِب الوطْن
                  غير متشابهين

مثلام طوى الزمن أمجل اللحظات واملواقف والذكريات، فقدرْ طوى 
صناعة  بينها  ومن  األرض  وجه  عىل  البرشية  الصناعات  أقدم  معها 
بناء  يف  األساس  املادة  )الِلبن(  عراقيًا  يعرف  ما  أو  الطيني  الطابوق 
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إال أنهّ ملادة القش النباتية دورًا كبرًا يف زيادة صالبة الطني ومتاسكه 

أمام ظروف التعرية املناخية وغرها يف ظل اإلدامة املستمرة له.
وتتطلب صناعة الطابوق الطيني مراحل متعددة ابرزها هتيئة الرتاب 
من النوعية اجليدة التي تنعدم فيها معدالت امللوحة ثم جيري اضافة 
جيري  حتى  ليختمر  الوقت  بعض  يرتك  ثم  املاء  مع  وخلطه  القش 
وضعه يف قالب خشبي لصنع الطابوق، ومع اجلهود العضلية البرشية 
وتوافر املواد األولية )الطني والقش( يتم صناعة هذا الطابوق الذي 
احلراري  للطابوق  اليوم  الناس  التجاء  بسبب  كان  خرب  يف  أصبح 
البيوت  تلك  نزال نشاهد  أنهّنا ال  إال  املفخور والطابوق االسمنتي.. 
اآلمنة يف البساتني واألحياء الفقرة التي بنيت من هذا الطابوق الذي 

يعد صاحب تاريخ كبر يعود للحضارة السومرية القديمة.
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صورة وتعليق

واهلل ما صايرة!!

الباقي والزائل

يف  اجلديدة  السكنية  األحياء  أحد  سكان  اشتكى 
يف  النفايات  حاويات  وجود  انعدام  من  كربالء 
حييهم ومنها احلاويات الصغرة التي تمهّ توزيعها 
املنازل السكنية، وكحل بسيط تمهّ نرش بعض  عىل 
أجل  بلدية كربالء من  قبل  من  الكبرة  احلاويات 
أن جيمع األهايل فيها نفاياهتم.. ولكن ماذا حدث؟
حيملون  ب��ق��وا  األه���ايل  أن  األم���ر  يف  ال��غ��ري��ب 
الفارغة  الساحات  يف  ويرموهنا  النفايات  أكياس 
والشوارع... وحتهّى قريبًا لنصف مرت من احلاوية 

املخصصة جلمع النفايات... اذن.. واهلل عجيبة.

حيكى أن هارون العبايس قد مرهّ ذات يوم عىل بلول فوجده جالسًا عىل املقابر.. فقال له 
هارون معنهّفًا: يا بلول يا جمنون… متى تعقل؟

يا  هارون  يا   : صوته  بأعىل  هارون  عىل  نادى  ثم  شجرة  أعىل  إىل  وصعد  بلول  فركض 
جمنون…. متى تعقل؟ فأتى هارون حتت الشجرة وهوعىل صهوة حصانه… وقال له: أنا 

املجنون أم أنت الذي جيلس عىل املقابر؟
فقال له بلول: بل أنا عاقل!! قال هارون: وكيف ذلك؟

قال بلول: »ألين عرفت أن هذا زائل، )وأشار إىل قرص هارون( وأن هذا باِق، )وأشار إىل 
بت هذا  القرب( فعمرت هذا قبل هذا، وأما أنت فإنك قد عمرت هذا )يقصد قرصه( وخرهّ
)يعنى القرب(.. فتكره أن تنتقل من العمران إىل اخلراب مع أنك تعلم أنه مصرك ال حمال«.

وأردف قائال: فقلهّ يل أيهّنا املجنون؟
فرجف قلب هارون وقال: »واهلل إنك لصادق«.

ثم قال هارون: زدين يا بلول… فقال بلول: »يكفيك كتاب اهلل فالزمه«.
قال هارون: »ألك حاجة فأقضيها« قال بلول: نعم ثالث حاجات، إن قضيتها شكرتك.. 

قال: فاطلب، قال: أن تزيد يف عمري!!
قال: »ال أقدر«.

قال: أن حتميني من ملك املوت!!
قال: ال أقدر.

قال: أن تدخلني اجلنة وتبعدين عن النار!!
قال: ال أقدر.

قال: فاعلم انك مملوك ولست ملكًا وال حاجة يل عندك.

لوحة عاشوراء 
للفنان التشكيلي الكربالئي الراحل حسني أبو المعالي
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