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ملتقى سنوي يجمع المبلغين في 
العتبة الحسينية المقدسة

للتش���اور والتباحث ف���ي آليات إيصال 
الديني  الوع���ي  وترس���يخ  المعلومة 

والثقافي في المجتمع العراقي

مرقد الس���يد محمد )عليه 
السالم( بقضاء بلد.. 

باإليث���ار  جلي���ٌة  ش���خصّيٌة 
بقض���اِء  مائ���زٌة  وأيقون���ٌة 

الحوائج

ما هي مواصفاُت الزوجة الصالحة ...
ولماذا نتزوج هذه الزوجة ؟

أورام المثانة..
مراجعة الطبيب بوقت مبّكر 

تضمن لَك شفاًء مبّكرًا



) 77 ( وجعلنا ذريته هم الباقني إذ هلك من هلك القمي عن الباقر عليه السللام يف هذه اآلية 

يقللول احلق والنبللوة والكتاب وااليامن يف عقبه وليس كل مللن يف األرض من بني آدم من ولد 
نوح قال اهلل عز وجل يف كتابه امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول 
منهللم ومللن آمن وما آمن معه إال قليللل وقال أيضا ذرية من محلنا مع نللوح ) 78( وتركنا عليه 
يف اآلخريللن من األمم ) 79 ( سللام عىل نوح يف العاملني قيللل أي تركنا عليه فيهم التحية هبذه 
الكلمة والدعاء بثبوهتا يف املائكة والثقلني ) 80 ( إنا كذلك نجزى املحسللنني يعني إنه جمازاة 
للله عىل إحسللانه ) 81 ( إنه من عبادنا املؤمنللني ) 82 ( ثم أغرقنا اآلخريللن يعني كفار قومه ) 
83 ( وإن مللن شلليعته يف االيللامن وأصول الرشيعللة إلبراهيم عن الباقر عليه السللام ليهنئكم 
االسللم قيل وما هو قال الشلليعة قيل إن الناس يعريوننا بذلك قال أما تسللمع قول اهلل وإن من 
شيعته إلبراهيم ) 84 ( إذ جاء ربه بقلب سليم من حب الدنيا ) 85 ( إذ قال ألبيه وقومه ماذا 
تعبللدون) 86 ( أئفكا آهلة دون اهلل إفللكا ) 87 ( فام ظنكم برب العاملني بمن هو حقيق بالعبادة 
حتى أرشكتم به ) 88 ( فنظر نظرة يف النجوم فرأى مواقعها واتصاالهتا ) 89 ( فقال إين سقيم 
قيل إنه مشللارف للسللقم لئا خيرجوه إىل معبدهم ألهنم كانوا منجمني وذلك حني سللألوه أن 
يعبد معهم وكان أغلب أسللقامهم الطاعون وكانوا خيافون العدوي ويف الكايف عن الباقر عليه 
السللام واهلل ما كان سللقيام ومللا كذب ) 90 ( فتولللوا عنه مدبرين إىل عيد هلللم) 91 ( فذهب 
إليهللا يف خفيللة فقال أي لألصنام اسللتهزاء أال تأكلللون ) 92 ( ما لكم ال جتيبللون ) 93 ( فامل 
عليهم مستخفيا فرضهبم رضبا ) 94 ( فأقبلوا إىل إبراهيم بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكرسة 
وبحثللوا عللن كارسها فظنوا أنه هللو ) 95 ( قال أتعبدون ما تنحتونه مللن األصنام) 96 ( واهلل 
خلقكللم وما تعملونه فإن جوهرهللا بخلقه ونحتها باقتداره ) 97 ( قالوا ابنللوا له بنيانا فألقوه 
يف النللار الشللديدة) 98 ( ملللا قهرهم باحلجة قصللدوا تعذيبه بذلك لئا يظهللر للعامة عجزهم 
فجعلناهللم األذلللني وجعله برهانا منريا عىل علو شللأنه حيث جعل النار عليه بردا وسللاما ) 
99 ( وقللال إين ذاهللب إىل ريب يعني بيت املقدس) 100 ( رب هب يل بعض الصاحلني يعينني 
عىل الدعوة والطاعة ويؤنسللني يف الغربة يعني الولد )101 ( فبرشناه بغام حليم قيل ما نعت 
اهلل نبيللا باحللللم لعزة وجوده غري إبراهيم وابنه ) 102 ( قال يا بني إين أرى يف املنام أين أذبحك 
فانظر ماذا ترى من الرأي قيل وإنام شللاوره ليعلم ما عنده فيام نزل من باء اهلل فيثبت قدمه إن 
جزع ويأمن عليه إن سلللم وليوطن نفسلله عليه فيهون ويكتسللب املثوبة باالنقياد له قبل نزوله 

قال يا أبت افعل ما تؤمر ما تؤمر به ستجدين إن شاء اهلل من الصابرين 

ِخِريَن  للِه يِف اآلآْ َنا َعَليآْ َباِقللنَي {الصافات/77} َوَتَركآْ َتُه ُهمآْ الآْ يَّ َنللا ُذرِّ َوَجَعلآْ
َعامَلنَِي {الصافللات/79} إِنَّا  {الصافللات/78} َسللَاٌم َعللىَل ُنللوٍح يِف الآْ
ِمننَِي  ُؤآْ ُه ِمللنآْ ِعَباِدَنللا املآْ ِسللننَِي {الصافللات/80} إِنَّ ُحآْ للِزي املآْ َكَذلِللَك َنجآْ
َخِريَن {الصافات/82} َوإِنَّ ِمن ِشيَعتِِه  َنا اآلآْ َرقآْ {الصافات/81} ُثمَّ َأغآْ
ٍب َسللِليٍم {الصافات/84}  ُه بَِقلآْ إَلِبآَْراِهيَم {الصافللات/83} إِذآْ َجاء َربَّ
 ِ للًكا آهِلًَة ُدوَن اهللَّ ُبُدوَن {الصافات/85} َأئِفآْ ِمللِه َماَذا َتعآْ بِيِه َوَقوآْ إِذآْ َقللاَل أِلَ
َعامَلِللنَي {الصافات/87}  ُكللم بَِربِّ الآْ ُتِريللُدوَن {الصافللات/86} َفاَم َظنُّ
ُجوِم {الصافات/88} َفَقاَل إيِنِّ َسِقيٌم {الصافات/89}  َرًة يِف النُّ َفَنَظَر َنظآْ
ُكُلوَن  تِِهللمآْ َفَقاَل َأاَل َتأآْ بِِريَن {الصافات/90} َفَراَغ إىَِل آهِلَ للُه ُمدآْ ا َعنآْ وآْ َفَتَولَّ
{الصافللات/91} َما َلُكللمآْ اَل َتنِطُقوَن {الصافات/92} َفللَراَغ َعَليآِْهمآْ 
للوَن {الصافات/94}  ِه َيِزفُّ َبُلوا إَِليآْ َيِمنِي {الصافللات/93} َفَأقآْ ًبللا بِالآْ رَضآْ
َمُلوَن  ُ َخَلَقُكللمآْ َوَما َتعآْ ُبُدوَن َما َتنآِْحُتللوَن {الصافات/95} َواهللَّ َقللاَل َأَتعآْ
ِحيِم {الصافات/97}  َ َياًنا َفَألآُْقوُه يِف الآْ {الصافات/96} َقاُلوا ابآُْنوا َلُه ُبنآْ
للَفِلنَي {الصافللات/98} َوَقللاَل إيِنِّ  سآْ َ َناُهللُم األآْ للًدا َفَجَعلآْ َفللَأَراُدوا بِللِه َكيآْ
احِلِنَي  ِديِن {الصافللات/99} َربِّ َهبآْ يِل ِمللَن الصَّ َذاِهللٌب إىَِل َريبِّ َسللَيهآْ
َبَلَغ  َناُه بُِغَاٍم َحِليٍم {الصافللات/101} َفَلامَّ  آْ {الصافللات/100} َفَبرشَّ
َبُحَك َفانُظرآْ َماَذا َتَرى َقاَل َيا  ََناِم َأينِّ َأذآْ َي َقاَل َيا ُبَنيَّ إيِنِّ َأَرى يِف املآْ عآْ َمَعُه السَّ
ابِِريَن {الصافات/102} ُ ِمَن الصَّ َمُر َسَتِجُديِن إِن َشاء اهللَّ َعلآْ َما ُتؤآْ َأَبِت افآْ

تفسير السورةسورة الصافات 

خطاُب السيد السيستاني هو محل اهتمام الجميع اصدقاء واعداء، فاالصدقاء يأخذون منه النصيحة واالعداء يبحثون عن 
التاوي������ل الخاطئ واما الخطابات القديمة للمرجعية بخصوص ح������دث معين يكون وفق ذلك الظرف ويختلف الخطاب اذا ما 

اختلفت الظروف دون المساس بالشرعية والمصداقية.
وعندما صدر بيان المرجعية بخصوص فتوى الجهاد الكفائي خالل تعرض العراق لغزو داعش وبعد قراءة الوضع العسكري 
واالمني والسياسي للعراق وجدت المرجعية ضرورة اصدار هذا البيان النقاذ العراق وشعبه ومقدساته، لنفرض ان العراق 
بعد س������نة تعرض لهجمة معينة وعلى محافظات معينة فال يجوز اذاعة بيان فتوى الجهاد الكفائي الس������ابق لتلك الحالة على 
ه������ذه الحالة، فلربما الجيش يكون قادرا على المواجهة ولربم������ا هنالك حيثيات أخر بخصوص االطراف المتنازعة وهكذا، 

فالقياس مرفوض وقد حّذر منه االمام الصادق )عليه السالم( في مناظرته الفقهية مع ابي حنيفة النعمان.
وكذلك خطاب المرجعية طوال السنين الماضية تضمن عدة اتجاهات ومجاالت، مثال ان تحّذر المرجعية من وضع معين 
اذا م������ا بق������ى االمر كذا وكذا فهذا خاضع لقراءة المرجعية للوضع الس������ائد ، وكذلك تح������ّذر من اتخاذ قرار معين النه 
س������تكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل،مثال المحاصصة، او ضرورة محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد فهذا امر 
عام وضروري يخص الطبقة السياس������ية وعند اختالف معطيات الحدث فال يجوز خلط االمور وتنسيبها للمرجعية، واليوم 
أكدت المرجعية على س������يادة العراق وسرعة تش������كيل الحكومة وتنفيذ مطالبات الشعب وأكدت على السلمية التي ذكرتها 

ست عشرة مرة في ثمان خطب لشهرين ماضيين.

خطاُب املرجعية له خ�صو�صية وم�صداقية

لنختِم القراآن  معًا



التواصل  مواقع  عىل  املتداولة  األنباء  اليوم  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
االجتامعي حول نصبها عدد من اخليام يف ساحات التظاهرات وسط 

العاصمة بغداد وبقية املحافظات.
الشامي:  أفضل  السيد  املقدسة  العتبة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
اخليام وسط  نصبها عدد من  تنفي  احلسينية  للعتبة  العامة  »األمانة  أن 
الوسطى  واملحافظات  بغداد  العاصمة  يف  التظاهرات  ساحات 

والنوبية«.
التواصل  مواقع  بعض  تداولتها  التي  »األنباء  ان  الشامي،  واكللد 

االجتامعي هي عارية عن الصحة وال أساس هلا«.

أّكد مدير مركز تأهيل املعاقني ومصنع األطراف الصناعية يف دائرة صحة كرباء املقدسة، الدكتور خالد عدنان عبيد، عىل تقديم 
الرعاية الكاملة لرشحية املعاقني يف املحافظة، عرب توزيع )1196( معينة طبية، ووفقًا لضوابط حّددهتا وزارة الصحة.

وقال عبيد: »تم خال العام املايض )2019( توزيع )451 كرسّيًا متحّركًا لكبار وصغار السن من املعاقني، و )21 حجلة ثابتة( 
للكبار والصغار، و)66 عكازة مرفقية وإبطية(، فضًا عن توزيع أفرشة هوائية كهربائية عدد )2(، و )367 كريس تواليت( ثابت 

للكبار، و)289 طرفًا ومسندًا( إىل مجيع املعاقني بضمنهم املعاقني من أبطالنا يف القوات األمنية واحلشد الشعبي« . 
وأشار، بأّن »املركز وّزع ايضًا معينات طبية من مناشئ عاملية رصينة ومتطورة سبق وأن تعاقدت عليها وزارة الصحة، فيام تكّفل 

بتجهيزها قسم الصيدلة واملستلزمات الطبية يف الدائرة« . 
وتابع عبيد، إن »عدد مراجعي املركز خال الفرتة ذاهتا بلغ )8557 مراجعًا(، من بينهم )91 ُمراجعًا( من معاقي القوات األمنية 

واحلشد الشعبي«، موضحًا إّن »املركز يقدم هلم خدمات تأهيلية ومعينات طبية«.

العتبة الحسينية تنفي نصبها 

»خيام« في ساحات التظاهرات

كربالء.. 
جهود كبيرة لمركز تأهيل المعاقين ومصنع األطراف الصناعية

قام���ت قيادة عمليات بغداد، الس���بت الماضي، 
برف���ع الكتل الكونكريتية من س���احة الخالني 

وسط العاصمة.
وكان���ت قيادة عمليات بغ���داد أعلنت، في وقت 
س���ابق، عن إع���ادة فت���ح طريق محمد القاس���م 
وجسر األحرار وس���احتي قرطبة والطيران أمام 

حركة العجالت بشكل كامل.

قالت قيادة ش���رطة كرب���الء، أن مفارزها األمنية 
تمّكنت من إلقاء القبض على عصابة لس���رقة 

الدراجات النارية في المحافظة.
ويأتي ذلك خالل  العمليات األمنية التي تنفذها  

المفارز األمنية في عموم أرجاء المدينة.
وأك���دت القي���ادة أنها »تس���عى للحف���اظ على 
وتأمي���ن  والخاص���ة  العام���ة  الممتل���كات 
الكافي���ة للمواطني���ن والمتظاهرين  الحماية 
الس���لميين«، الفت���ًة إل���ى أن »المتهمين تمت 
إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بعد 

اعترافهم بسرقة )7( دراجات نارية«.

رفع الكتل الكونكريتية من 
ساحة الخالني ببغداد 

شرطة كربالء تلقي القبض على 
عصابة لسرقة الدراجات النارية 

أخبار
ومتابع��ات
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منظمة )املسلم احلر( تطالب السلطات املرصية بإطالق رساح معتقيل الرأي وإشاعة احلريات وحق التعبري.
إرتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إىل 1035 قتياًل وجرحيًا، إذ شهدت منطقة رشق البالد 10 هزات قوية.

حمكمة فرنسية تقيض بسجن اإلرهايب الفرنيس مراد فارس ملدة 22 عامًا لتحريضه للشباب عىل القتال بسوريا.
السلطات الصينية: فريوس كورونا هيّدد مليون مسلم يف الصني، وحتديدًا يف إقليم شينجيانغ غريب البالد.

مستشفى الكفيل يقدم خدماته 

لـ)1600 ( مصابًا بالتظاهرات أستأنفت مديرية الطرق والجسور في محافظة 
كرب���الء المقدس���ة، العمل بقضاء الحس���ينية، 
وتحدي���دًا بإكمال طريقي )قرية جبار التميمي( 

و )أبو جزء( التابعين للقضاء.
وبي���ن المهن���دس ون���اس فيص���ل أّن »كلف���ة 
المش���روع تجاوزت الملي���ار و)400 مليون دينار(، 

تم رصدها ضمن تخصيصات المحافظة«.

أعلن مستشفى الكفيل التخصيص يف كرباء عن تقديم اخلدمات 
الطبية ألكثر من )1600( مصابًا من املتظاهرين، فيام بني أن عددًا 

منهم كانت إصاباهتم بليغة وإجريت هلم عمليات جراحية.
التظاهرات  مواكبة  عىل  »عملنا  بيان:  يف  املستشفى  إدارة  وقالت 
اخلدمات  وقدمنا  املحافظات  خمتلف  يف  إنطاقها  منذ  الشعبية 
العمليات  وأجرينا  األولية  واإلسعافات  والعاجية  الطبية 

الراحية ألكثر من )1600( متظاهر لغاية اآلن«.
وبّينت اإلدارة أن »املستشفى تكفل وبشّكل جماين بإجراء أكثر من 
)50( عملية جراحية ملصابني سقطوا خال التظاهرات يف كرباء 

وبغداد وذي قار واملثنى والديوانية والنجف وواسط«، الفتة إىل 
وكانت  املستشفى  طللوارئ  إستقبلتهم  املصابني  »عللرشات  أن 
الكرات  النارية،  )العيارات  نتيجة  عميقة  بجروح  إصاباهتم 
مصابني  وغريهم  للوعي  فاقدين  وآخرون  والزجاجية(  احلديدة 
بالعيص(، وكانت إصابة  الشدة اخلارجية )رضب  نتيجة  بكسور 

بعضهم بليغة وتطلب إجراء العمليات الراحية هلم«.

تعددت اهتمامات ونشاطات جمعية كشافة 
الوارث التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة 
التي تهت���م بفئة الفتية وألكث���ر من مرحلة 
عمرية لصقل مواهبه���م وتطوير مهارتهم 
الش���خصية واخرها في مجال فن التش���بيك  

)الفيلوغرافيا(.
وتحدث القائد الكشفي )علي حسين عبيد( 
قائالً، إن »فن التشبيك هو من االعمال اليدوية 
المهمة يعود لزمن العثمانيين الذين كانوا 
يس���تخدمونه في السجون كمتنفس لهم 

لتفريغ الطاقة«.
واض���اف ان »المواد التي تس���تخدم في هذا 
الفن هي الخيوط بمختلف الوانها واحجامها 
والمس���مار والمطرق���ة وااللواح الخش���بية« 
اضاف���ة الى االصب���اغ«، مؤكدًا عل���ى »أهمية 
وجود الف���ن لدى الفتية لم���ا يبعثه من راحة 
نفس���ية وتفريغ الطاقة السلبية وقتل الفراغ 
ال���ذي من خالل���ه يس���تطيع ان يب���دع ويطور 

نفسه فنيًا وثقافيًا«.

الطرق والجسور بكربالء 
تستأنف أعمالها في الحسينية

فن الفيلوغرافيا ينتعش من جديد 
في جمعية كشافة الوارث

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/جمادي االول/1441هـ الموافق 2020/1/24م :

قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة االنبياء: )َوإَِذا 
ُهُزوًا  إاِلَّ  َيتَِّخُذوَنَك  إِنآْ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َرآَك 
ِن  َ محآْ الرَّ ِر  بِِذكآْ َوُهمآْ  َتُكمآْ  آهِلَ ُكُر  َيذآْ الَِّذي  َأَهَذا 
َعَجٍل  ِمنآْ  اإِلنَساُن  ُخِلَق   )36( َكاِفُروَن  ُهمآْ 

ِجُلوِن )37((. َتعآْ َسُأِريُكمآْ آَياِت َفا َتسآْ
من  جللاء  بام  يصدح  الكريم  القرآن  زال  ال 
وقوة  الرتكيب،  وعذوبة  األسلوب،  باغة 
علّنا  أبدية  حياة  اىل  يوّجهنا  وهو  املضمون، 
نستفيد ونعي مما يقول يف هذه احلياة الدنيا بام 
اىل  وقصص  وأحكام  موعظة  آيات  من  جاء 

آخره.
تكون  قد  الكريمة  القرآن  يف  اآليللات  بعض 
اآلية  هذه  وللتنبيه،  االنسان  لتوجيه  واضحة 
االنبياء  وسللورة  االنبياء،  سورة  يف  الرشيفة 
واجهت  التي  املشاكل  بعض  تستعرض 
االنبياء  بّينها  التي  احللول  وأيضًا  االنبياء، 
العبارة،  املتعارف مع ضغط  القرآن  بأسلوب 
والقرآن  املعنى،  وعمق  االلفاظ،  وجزالة 

الكريم كتاب اعجازي من مجيع النواحي.
للِذيللَن  الَّ َرآَك  يلللقلللول:)َوإَِذا  الكريم  الللقللرآن 

َكَفُروا(.
الحظوا هذه االدبية يف املحاورة ما بني دعوة 
كيف  باطل،  وسلوك  انكباب  بني  وما  حق، 
هؤالء يمرون بحاالت من املناقضة ألن آذاهنم 
غفلت عن سامع احلق، واالنسان اخواين اشّد 
الباء عليِه عندما ال يستفيد من عقلِه وال من 
قلبه وال من برصِه وال من اذانه.. ال يستفيد 
وحيتاج  موجود  يشء  احلق  املرجّوة،  الفائدة 
اىل بصرية، االنبياء جاؤوا به والُرسل جاؤوا 
جاءت  املحّرفة  غري  الساموية  والكتب  به 
االبرار  والعلامء  بِه  جاؤوا  اهُلداة  واالئمة  بِه 

وبالنتيجة  بللِه،  جللاؤوا  واالملللوات  االحياء 
نحن  املشكلة  واضللح،  مسلك  احلق  مسلك 
اذا تربينا بطريقة قد ُتعطينا اعوجاجا يف الِفهم 
فنحاول ان نرى احلّق، ولكن نصد عنُه وهذا 
أن  يمكن  ال  ألنه  االنسان  عىل  خطر  املعنى 
يصل اىل احلق، اذا مل يكن لُه واعز من نفسِه اذ 
البد ان يكون لُه ما يوقظُه وما ينّبهُه، ولذلك 
حماسبة النفس يف غاية االمهية كٌل مّنا حياسب 
ما  وعىل  انتقد  ما  وعىل  تفّوه،  ما  عىل  نفسُه 
ترّصف.. ال يرتك االمور جزافًا ثم بعد ذلك 
حتصل هذه الِغشاوة حتى انُه اذا رأى احلق ال 
يمّيزُه او اذا مّيزُه ال يتبعُه، االنسان يرتّبى عىل 
ستكون  مشى  ثم  بزاوية  ابتعد  اذا  معنّي  هنج 
الزاوية منفرجة اكثر كلام مشى اكثر كلام ابتعد 

عن احلق اكثر.
ِذيَن َكَفُروا(. )َوإَِذا َرآَك الَّ

وآللله  عليه  اهلل  )صللىل  النبي  مللع  اخلللطللاب 
وسلم(، ماذا قال هؤالء؟ )إِنآْ َيتَِّخُذوَنَك إاِلَّ 
حاالت  من  حالة  ء  واهُلزآْ يستهزئون،  ُهُزوًا(، 
املناقشة  يف  ينحرس  عندما  االنسان  الِضعة، 
اساليب  اىل  يلجأ  الربهان  يف  ينهزم  وعندما 
عىل  القائم  الربهان  مقصودي  وانا  أخللرى، 

أصول حقيقية.
ُكُر  َيذآْ للِذي  الَّ ا  )َأَهللذَ الرشيفة:  اآلية  تقول  ثم 
َكاِفُروَن(،  ُهمآْ  ِن  َ محآْ الرَّ ِر  بِِذكآْ َوُهللمآْ  َتُكمآْ  آهِلَ
بإشارة االستهزاء، الحظ هنا قضية  يشريون 
االمهية  غاية  يف  اليها  النظر  يلفتون  املفرسين 
يقول هؤالء مع كفرهم مل جيرؤوا ان يتكلموا 
عن آهلتهم بيشء حتى اهنم ذكروا من وصف 
كفرهم  عىل  هم  الصفة،  يذكر  مل  لكن  اآلهلة 
كانوا حيرتمون آهلتهم، هذه اآلية الرشيفة تبنّي 

ان هؤالء عندهم حالة من التناقض.
ما هو اهلزء؟ وما هو االستهزاء؟ وبأي صفة 
ُكُر  بدأوا يعرّيون الُرسل، قالوا: )َأَهَذا الَِّذي َيذآْ
(، املقصود يذكر آهلتهم بسوء لكنهم مل  آهِلََتُكمآْ
جيرؤوا ويأنفوا ان ُتذكر آهلتهم بسوء والقرآن 

رّب الباغة والفصاحة أوجز هذه العبارة.
انتم اخواين تعرفون احلرب النفسية عىل أهل 
وهذه  املادية،  احلللرب  من  وطللأة  اشللّد  احلق 
ُكل  ويوّجهون  مؤملة  حرب  النفسية  احلرب 
ابتعاد  لغرض  منقصة  فيها  حالة  وُكل  هتمة 
الناس عن صاحب احلق، وهذه املسألة تبقى 

اىل أن يرث اهلل االرض ومن عليها.
ودائاًم أهل احلق ُملجمون، احلق ُيلجمهم ال 
اآلخرون،  يتكلم  كام  يتكلموا  ان  يستطيعون 
ال  اآلخللر  حللق،  وسيلة  وسيلتُه  احلللق  أهللل 
حرجية لُه فيتكلم بكل سوء وبكل يشء ليس 
عنده خطوط محر ، يف املقام الذي يتكلمون فيِه 
عليه  اهلل  )صىل  بالنبي  ويستهزئون  النبي  عن 
وآله وسلم( وحاشاه، لكن مع ذلك جيعلون 
ان  يستطيعون  ال  حمفوظًا،  مقامًا  آهلتهم  مقام 
يقولوا انُه يستهزئ بآهلتنا ويرميهم بالسوء ال 

جيرؤون عىل ذلك.
ساحر  يقولون  النبي  عللىل  يتكلمون  نعم 
ويقولون جمنون ويقولون اساطري االولني كل 
يشء يقولون، لكن عندما يكونون ازاء آهلتهم 
ماذا  الكريم  القرآن  باطل  وأهل  كفرة  وهم 
ِر  بِِذكآْ َوُهمآْ  َتُكمآْ  آهِلَ ُكُر  َيذآْ الَِّذي  )َأَهَذا  يقول: 

ِن ُهمآْ َكاِفُروَن(. َ محآْ الرَّ
والغمز  باالستهزاء  يشري  هو  املناقضة  هذه 
واللمز واذا وصل الكام اىل آهلتِه تراه يبتعد 
ِن ُهمآْ َكاِفُروَن( يعني ال  َ محآْ ِر الرَّ وينّزه )َوُهمآْ بِِذكآْ

رؤيُة المؤمن للحق بالبصيرة

صالة الجمعة 



حيرتمون عقيدة اآلخر، هم يكفرون بالرمحن، 
ال جيدون حرجية يف ذلك لكن ال أحد يمّس 
عندما  الباطل  اهل  سفاهة  من  وهذا  آهلتهم، 
ان  االنسان  بدل  املنهج  هذا  مع  يتعاملون 
يسمع وان يتأّمل ما ُيقال لُه، ولذلك ِحرص 
الذي  القول  هذا  قال،  ما  اىل  انظر  انُه  شديد 

صدر قول جيد.
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ُيريد  ماذا 
من الناس؟ اقرأوا حياة النبي )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( ومجيع االنبياء ماذا كانوا يريدون 
واىل  الباطل  اىل  تذهب  الناس  الناس؟  من 
املوبقات واىل الرشك واىل االحلاد وتذهب اىل 
انسانيتِه، يأت االنبياء  جُيّردوا االنسان من  ان 
هذا  الطبيعي،  وضعِه  اىل  االنسان  لُيعيدوا 
االنسان الذي اهلل تبارك وتعاىل كّرمُه وجعله 
نفسه  ُينكّس  ان  دائاًم  تقويم حياول  يف احسن 
ُيغني  ُيسمن وال  ما ال  نفسه ويتّبع  ويرّخص 
نبي  ُامته وكل  نبي شفيق عىل  من جوع، كل 
هؤالء  الكامل،  حالة  اىل  ُامّتُه  ترقى  ان  يريد 
يبتعدون  وكانوا  يستهزئون  كانوا  مساكني 
وكانوا حياربون وهم ال حُيسنون ان يعقلوا من 
كتاب اهلل آية وكانوا ال يفهمون شيئًا خرجوا 
عن االنسانية ودخلوا يف حدود البهيمية، يأت 
اراد  كام  جيعلهم  وان  يقوهيم  ان  ُيريد  النبي 
ان  بأنفسهم ويريد  ثقة  اهلل ويريد ان يعطيهم 
يعطيهم انسانيتهم.. وهذه من سيئات هؤالء 
الكفرة عندما ال يفهمون طبيعة هذه الرسالة.
ما  كان  اذا  آية  من  أكثر  يف  الحظوا  وعللادة 
تدعونا اليِه حّق وان كان هذا احلق ال يقولون 
وهذا  عذابًا(،  علينا  )انللزل  بل  اليِه  فاهدنا 
ُيكمل  الكريم  القرآن  العقل،  وضع  ِخاف 
َسُأِريُكمآْ  َعَجٍل  ِمنآْ  اإِلنَساُن  )ُخِلَق  يقول: 

ِجُلوِن(. َتعآْ آَياِت َفا َتسآْ
هذه العجلة عندما تكون يف االنسان كأنُه ُفِطَر 
عليها واالنسان يستعجل حتى العذاب عّذبنا 
وتعاىل  تبارك  اهلل  عّذبنا،  احلق  هذا  كان  ان 
وهذا  االشياء  كل  يف  العباد  عجلة  يعّجل  ال 
حياتنا  يف  الدنيا،  حياتنا  يف  لنا  اخواين  منهج 
وعندنا  ابتعادنا  نتيجة  مشاكل  عندنا  الدنيا 
واهلل  االمور  حقائق  نفهم  ال  قارصة  نظرات 
تعاىل لُه حساباتُه اخلاصة واملؤمن كّلام اقرتب 
كلام يستطيع ان يفهم هناك منهج ساموي عند 
خيتلف  السام  عليهم  االئمة  وعند  االنبياء 
الرعاع..  اهلمج  بقية  الناس  بقية  منهج  عن 
اهلل تعاىل منهجه خيتلف، اهلل تعاىل حمض رمحة 
رمحة  حمض  السام  عليهم  واالئمة  والنبي 
للبرش علينا فقط ان نفهم.. اخواين اهلل تعاىل 
سُيسائلنا عن كل ما نتفوه به يوم القيامة وعن 

كل يشء.
الرشائع  ُتللريللدُه  مللا  يفهم  عندما  االنللسللان 
متوازنة،  تكون  حياتُه  حتى  حقيقة  الساموية 
يقول:  الكريم  القرآن  يستعجلون  هللؤالء 
َفا  آَياِت  َسُأِريُكمآْ  َعَجٍل  ِمنآْ  اإِلنَساُن  )ُخِلَق 
ِجُلوِن( وهذه نكتة مل يقل )ُخِلَق الكافر(  َتعآْ َتسآْ
مشكلة  األويل  الطبع  اإِلنَساُن(  )ُخِلَق  وانام 
االنسان  املصلحة،  نعلم  وال  نعجل  عندنا 
االمور  ان  يرى  ويتأّمل  ويصرب  هيدأ  عندما 
ِعندنا  يتوقع،  انكشفت بيشء ِخاف ما كان 
عقول لكن يف بعض االحيان عقولنا ال حُتيط 
املوضوع  اعلم  انا  املوضوع  تفاصيل  بكل 
يعلم  وفان  احلق  عىل  اين  اتصور  زاوية  من 
انُه  ايضًا  يتصور  اخرى  زاوية  من  املوضوع 
منهج  احلللق  منهج  يمكن،  ال  وهللذا  احلللق 
 )124( واضح،  سبيل  احلق  وسبيل  واضح 

فرضًا  ولو  واحد  يشء  اىل  يدعون  نبي  الف 
خيتلفون  جتدهم  ال  امامنا  اجتمعوا  لو  االن 
قبل  بأنفسنا  نرفق  ان  بِنا  حريٌّ  اخواين  ولِذا 
نكون  ان  بأنفسنا  نرفق  باآلخرين..  نرفق  ان 
احلق  وُطلللّاب  واحلقيقة  احلللق  طللاب  من 
واحلقيقة فيها رضيبة، النبي ُاستهزئ بِه وهو 
من  افضل  وتعاىل  تبارك  اهلل  خلق  ما  اعظم 
)صىل  النبي  بِه،  وُيستهزأ  والُرسل  االنبياء 
الطريقة  هبذه  ينظر  ال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
اهلل  )صىل  النبي  وانللام  هللؤالء  هبا  ينظر  التي 
وافق  رحب  ُافق  اىل  ينظر  وسلم(  وآله  عليه 
وهؤالء  بالعذاب  يستعجلون  هؤالء  واسع، 
ولكنها  عقوال  اعطوا  نعم  شيئا،  يفهموا  مل 
وُاعطوا  وُاعطوا برصا  اىل احلضيض،  ذهبت 
آذانا ولكنها ال تسمع احلق بدأت تشمئز من 

سامع احلق وتنفر.
ِجُلوِن( َتعآْ )َسُأِريُكمآْ آَياِت َفا َتسآْ

نحن  اخلللواين،  التهديد  عجيب  من  وهللذا 
ان  االشياء  وُنريد  نفهم  ال  ألننا  نستعجل 
متيض وفق رأينا وكٌل مّنا يرى نفسُه هو احلّق 
ُكّنا  لو  ابتعدنا عن احلق،  الرُصاح ملاذا؟ ألننا 
احلق  عّدلنا سلوكنا عىل هذا  لكّنا  احلق  نرى 
جماهداتنا  وكثرت  ترصفاتنا  بعض  وغرّينا 

ألنفسنا حتى نأت اىل احلق.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان نكون من الذين 
الباطل  ويللرون  فيتبعونه  حقًا  احلللق  يللرون 
احلق  اصحاب  من  ونكون  فيجتنبونه   ً باطا 
وان ُيرينا كل خري وآخر دعوانا ان احلمد هلل 
رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين.



صالة الجمعة 

أهّيا األخوة واألخوات..
نوجز لكم مواقف املرجعية الدينية من قضايا 
سامحة  مكتب  من  ورد  كام  البلد  يف  الساعة 

السيد )دام ظّله( يف النجف األرشف:
موقفها  تؤكد  الدينية  املرجعية  إّن  أواًل: 
العراق  سيادة  احللرتام  رضورة  من  املبدئي 
أرضًا  ووحدته  السيايس  قللراره  واستقال 
هذه  يمّس  ملللا  القاطع  ورفضها  وشعبًا، 
الثوابت الوطنية من أي طرف كان وحتت أي 
ذريعة، وللمواطنني كامل احلرية يف التعبري ل 
بالطرائق السلمية ل عن توجهاهتم هبذا الشأن 

واملطالبة بام جيدونه رضوريًا لصيانة السيادة 
الوطنية بعيدًا عن االماءات اخلارجية.

ثانيًا: تؤكد املرجعية الدينية ايضًا عىل رضورة 
تنفيذ االصاحات احلقيقية التي طاملا طالب 
هبا الشعب وقّدم يف سبيل حتقيقها الكثري من 
التضحيات، وترى ان املامطلة والتسويف يف 
اىل مزيد من معاناة  إاّل  يؤدي  لن  هذا األمر 
املواطنني واطالة أمد عدم االستقرار األمني 

والسيايس يف البلد.  
تأخر  قد  الديدة  احلكومة  تشكيل  إّن  ثالثًا: 
فمن  دستوريًا،  هلا  املحددة  املدة  عن  طويًا 

قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة 

في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 28/ جمادي االول/1441هـ 

الموافق 2020/1/24م قرأ سماحته ما ورده  من مكتب سماحة السيد )دام ظّله( في النجف األشرف قائاًل:

* إّن المرجعية الدينية 

تؤكد موقفها المبدئي 

من ضرورة احترام سيادة 

العراق واستقالل قراره 

السياسي ووحدته أرضًا 

وشعبًا، ورفضها القاطع 

لما يمّس هذه الثوابت 

الوطنية من أي طرف كان 

وتحت أي ذريعة. 

السيُد الصافي يقرأ موجز مواقف المرجعية الدينية العليا 

من قضايا الساعة 



الرضوري أن يتعاون خمتلف األطراف املعنية إلهناء هذا امللف وفق 
حّل  طريق  يف  مهمة  خطوة  فاّنه  قبل،  من  اليها  أشري  التي  األسس 

األزمة الراهنة.
اىل أن  العراقيني  الفرقاء  الدينية تدعو مرة أخرى مجيع  املرجعية  إّن 
يعوا حجم املخاطر التي حتيط بوطنهم يف هذه املرحلة العصيبة وأن 
الرئيسة والتحديات  القضايا  جيمعوا أمرهم عىل موقف موحد من 
للشعب  العليا  املصلحة  ذلك  يف  مراعني  يواجهها،  التي  املصريية 

العراقي حارضًا ومستقبًا، واهلل ويل التوفيق.  
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل وهو ويّل التوفيق ان يرينا يف هذا البلد كل 
خري وان يوّفق الميع ملا حيب ويرىض وان يرزقنا معافاة هذا البلد 

عاجاً  بحق حممد وآله الطيبني الطاهرين.

تؤكد المرجعية الدينية ايضًا على ضرورة تنفيذ االصالحات الحقيقية التي 
طالما طالب بها الشعب وقّدم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات، 

وترى ان المماطلة والتسويف في هذا األمر لن يؤدي إاّل الى مزيد من معاناة 
المواطنين واطالة أمد عدم االستقرار األمني والسياسي في البلد.  

* إّن المرجعية الدينية تدعو مرة 
أخرى جميع الفرقاء العراقيين 

الى أن يعوا حجم المخاطر التي 
تحيط بوطنهم في هذه المرحلة 

العصيبة وأن يجمعوا أمرهم 
على موقف موحد من القضايا 

الرئيسة والتحديات المصيرية التي 
يواجهها البلد، مراعين في ذلك 

المصلحة العليا للشعب العراقي 
حاضرًا ومستقباًل.

،
،



طالب الظاهر

تداعياٌت خطرة يمر بها البلد، وقد أدت الى الخدش في سيادته الوطنية، نتيجة تراكم أخطاء السلطات الحاكمة، ومن ثم 
عدم االستجابة لمتطلبات اإلصالح، رغم تحذيرات المرجعية الدينية العليا المتكررة من مغبة الوصول الى مثل هذا المنعطف 

الخطر، وهو ما فتح المجال واسعًا أمام التدخالت وتصفية الحسابات الخارجية. 

سيادُة العراق

حرب ناعمة
اخلللارجلليللني  الللعللراق  أعللللداء  منهج  إن 
أدنللى  استغاهلم   رشا،  بنا  واملرتبصني 
الوطنية  الوحدة  لتمزيق  املتاحة  الفرص 
يف  املؤثرين  أذنللاهبللم  حتريك  خللال  مللن 
وانتهازيني  وحاقدين  مرتزقة  من  الداخل 
ينعقون  مغفلني  وآخللريللن  ووصوليني، 
عىل  أخطر  طبعًا  وهللؤالء  ناعق،  كل  مع 
أولئك  ألن  اخلارجيني،  أولئك  من  البلد 
فمسترتون،  هؤالء  أما  للعيان،  ظاهرون 
لذلك هم األخطر عىل سيادة الوطن، وهم 
قراره، وكذلك هم  استقال  األخطر عىل 

األخطر عىل وحدة أرضه وحُلمة شعبه.
 إذ إن مثل هؤالء ينخرون يف وحدة الصف 
وادعلللاءات  زائفة  بشعارات  الوطني.. 
وتلفيقات  أكاذيب  من  وسلسلة  باطلة، 
ماكرة  أساليب  من  اليها  وما  ومغالطات، 
من  الناس  بني  وبثها  هلا  الرتويج  حياولون 
خال جتنيد جيش إعامي أصفر، موجهًا 
التواصل  خلوض حرب ناعمة عرب مواقع 
يتم  الوطنية،  الثوابت  وضد  االجتامعي، 
فيها استبدال الرصاصة بالكلمة، والدبابة 
بالعماء  واليوش  اإلعامية،  باملؤسسة 
باالحتال  املللادي  واالحتال  والهلة، 

الفكري واإليديولوجي.
تنفيذ اإلصاحات

اإلصاح  طلب  يف  املتظاهرين  خروج  إن 
مل  بعدما  حصل  اإلصاحية(  الثورة   ( يف 

التظاهر  سوى  أمامهم  آخر  سبيا  جيدوا 
احلاكمة،  السلطة  ظلم  عىل  واالحتجاج 
ومن  الغالية  الدماء  من  الكثري  قّدموا  وقد 
التضحيات يف هذا السبيل، وهم لن حييدوا 
بتحقيق اإلصاحات  الطريق إال  عن هذا 
تنطيل  ولللن  الشكلية،  وليست  احلقيقية 
واملللامطلللللة  امللللراوغلللة  أسللاللليللب  عليهم 
والتسويف، وااللتفاف عىل املطالب احلقة 
حقيقة  أدركلللوا  إهنللم  حيث  السابق،  كام 

اللعبة، وانكشفت امامهم املخططات. 
استرشاء  نتيجة  وحيصل  حصل  ذلك  كل 
مفاصل  كل  يف  واإلداري  املللايل  الفساد 
الدولة، واستئثار السلطة احلاكمة بخريات 
أبسط  عىل  الكبرية  والتجاوزات  البلد، 
حللقللوق املللواطللنللني املللرشوعللة، ومللن ثم 
كل  من  بالرغم  مظلوميتهم،  أمد  استطالة 
املستمرة  العليا  الدينية  املرجعية  حتذيرات 
واللف  التغافل،  مغبة  مللن  واملللتللكللررة 
للمطالب  االستجابة  وعللدم  واللللدوران، 
اآلمللن،  الللكللريللم  العيش  يف  املللرشوعللة 
وتأكيدها بأن تلك األساليب ليست سوى 
إطالة غري مربرة ملعاناة املواطنني، واستمرار 
يف  البلد  يعيشها  التي  والتوتر  القلق  حالة 
خّضم التحديات اخلارجية والداخلية عىل 

حد سواء.
تشكيل احلكومة

فرد  أي  عىل  العسري  أو  الصعب  من  ليس 
منهم،  البسطاء  حتى  املجتمع  أفللراد  من 

ماحظة خطورة ما يمر به البلد حاليًا من 
منعطف حاسم.. ناهيك عن وعي الطبقة 
السياسية احلاكمة ملثل هذه اخلطورة، ولكن 
النزاعات  أسرية  زلت  ما  فهي  ذلك  رغم 
واخلافات، مما أدى ذلك اىل عدم التوصل 
عىل  املقدرة  وعدم  سياسية،  توافقات  اىل 
توحيد القرار السيايس من أجل حل األزمة 
املدة  احلكومة  تشكيل  جتاوز  وقد  الراهنة، 
القانون  يف  عليها  املنصوص  الدستورية 
السلطة  يف  السيايس  الفراغ  حصول  منذ 
احلاكمة بعد استقالة رئيسها التنفيذي منذ 

شهرين تقريبًا. 
أخريًا، فإن املطلب األهم حاليًا هو تشكيل 
الدينية  املرجعية  توجيهات  وفق  احلكومة 
العليا هبذا الصدد ووفق متطلبات املرحلة، 
مرارا  األمللر  هذا  عىل  التأكيد  جرى  وقد 
أكثر من خطبة وبيان ومناسبة  وتكرارا يف 
الكاملة  باملسؤولية  يلقي  وتوجيه، وهو ما 
عىل الفرقاء السياسيني لتحّمل مسؤوليتهم 
وحتّمل  واإلنسانية،  والرشعية  الوطنية 
تداعيات ما جرى وجيري يف البلد من سفك 
العامة،  األموال  يف  وهدر  الربيئة،  الدماء 
ومن ثم عدم األمن واألمان واالستقرار، 
عىل  كلمتهم  مجللع  مسؤولية   ّ وكللذلللك 
بعيدًا عن  والعباد..  للباد  العليا  املصلحة 
املصالح الفئوية واحلزبية والقومية يف سبيل 

املصلحة العليا للعراق.     

من وحي الجمعة



»عليه  السجاد  إمامنا  عن  روي  ما  ل   1
يف  ما  ذر  أبو  علم  »لو  قال:  أنه  السام«، 
اهلل  آخى رسول  ولقد  لقتله،  قلب سلامن 
ظنكم  فام  بينهام،  وآللله«  عليه  اهلل  »صىل 

بسائر اخللق« .
أنه  السام«،  »عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  ل   2
قللال: »آخللى رسللول اهلل »صللىل اهلل عليه 
وآله« بني سلامن وأيب ذر، واشرتط عىل أيب 

ذر: أن ال يعيص سلامن«.
3 ل إننا نعتقد: أن مؤاخاة سلامن مع أيب ذر 
هي األصح، واألوفق بام يذكرونه من أن 
النبي »صىل اهلل عليه وآله« كان يؤاخي بني 

كل رجل ونظريه كام تقدم.
أبو ذر أكثر مشاكلة لسلامن من أيب  وكان 
الدرداء له؛ فإن سلامن يؤكد عىل أنه ال بد 
اقتتل  إذا  القرآن،  جانب  إىل  الوقوف  من 
كان  قد  ذر  أبا  أن  كام  والسلطان،  القرآن 
السلطة، حينام وجد  له موقف عنيف من 
أهنا تسري يف خط انحرايف خطري، فكان أن 
اختذ جانب احلق، وأعلن إدانته لانحراف 
بصورة قاطعة، كام أنه هو وسلامن قد كان 
السقيفة  أحداث  من  منسجم  موقف  هلام 

ونتائجها...
وعاظ  من  أصبح  فقد  اللللدرداء.  أبو  أما 
املتسلطني،  احلكام  وأعللوان  الساطني، 
هيتم  ل  للجميل  كرد  ل  معاوية  لنجد  حتى 

بمدحه وتقريظه والثناء عليه.
يكتب  ل  تقدم  حسبام  ل  الللدرداء  أبا  أن  كام 
لسلامن يدعوه إىل األرض املقدسة، وهي 
واملدينة!  مكة،  وليست  بزعمه،  الشام 

أراك  عشت  ما  فإنك  واعللجللب؛  فاقرأ 
الدهر عجبًا.

قد  معاوية  بن  يزيد  أن  نذكر:  أن  ويكفي 
أن  كام   ، عليه  وأثنى  اللللدرداء،  أبا  مدح 

معاوية قد واله دمشق .
باإلضافة إىل أن رسول اهلل »صىل اهلل عليه 
الدرداء،  أبا  ذم  قد  ل  يروى  ل حسبام  وآله« 

وقال له: إن فيك جاهلية.
قال: جاهلية كفر، أم جاهلية إسام؟

قال: جاهلية كفر.
4 ل وإذا كان سلامن قد أسلم يف أول سني 
فصل  يف  عنه  احلديث  سيأت  كام  اهلجرة، 
تأخر  قد  الللدرداء  أبو  كان  وإذا  مستقل، 
إسامه إىل ما بعد أحد.. فلامذا ترك النبي 
أن  دون  من  سلامن  وآله«  عليه  اهلل  »صىل 
يؤاخي بينه وبني أحد من الناس، يف هذه 

املدة الطويلة كلها؟!.
5 ل وإذا أخذنا بقول الواقدي: »إن العلامء 
ويقولون:  بللدر،  بعد  املللؤاخللاة  ينكرون 

قطعت بدر املواريث«.
ينكرون  العلامء  أن  تكون:  النتيجة  فإن 
أبا  ألن  الدرداء،  وأيب  سلامن  بني  املؤاخاة 

الدرداء قد تأخر إسامه عن بدر كثريًا..
6 ل وأخريًا.. فقد جاء يف بعض النصوص: 
أنه »صىل اهلل عليه وآله« قد آخى بني أيب 
 ، األشجعي  مالك  بن  وعللوف  الللدرداء 

ولعل هذا هو األصح واألوىل بالقبول..
وقد روى الكليني عن أيب عبد اهلل »عليه 
اهلل  »صىل  اهلل  رسول  آخى  قال:  السام« 
واشرتط  ذر،  وأيب  سلامن  بني  وآله«  عليه 

عىل أيب ذر: أن ال يعيص سلامن.
ذر  أيب  طاعة  أن  يعني:  ذلك  أن  وواضح 
لسلامن مل تكن: إال ألهنا توصل إىل احلق، 
عليه،  واحلفاظ  به،  االحتفاظ  إىل  وتؤدي 
وألنه يمثل الوعي الرسايل الرائد يف أعىل 
وحيميه،  الوعي  هذا  ويدعم  مستوياته، 
توجه  راسخة،  وعقيدة  ثٍر،  إيامن  ويرفده 
احلركات  وكل  والوعي،  والللرأي  الفكر 
نحو اهلللدف األسللمللى، واملللبللدأ األعللىل، 
لتعيش يف ظاله، وتفنى كلها فيه بكل ما 

هلذه الكلمة من معنى.
فإن اإليامن عرش درجات، وسلامن كان يف 
العارشة، وأبو ذر يف التاسعة، واملقداد يف 

الثامنة.
أن  لتعطينا:  لسلامن  ذر  أيب  إطاعة  وإن 
الطاعة ليس إال ذلك  امليزان واملقياس يف 
وسيلة  القرآن  واعتربه  إليه،  أرشنا  الذي 
تعاىل: ﴿  قال  واليقني: حني  التقوى  لنيل 
ِذيَن اَل  َوالَّ َلُموَن  َيعآْ ِذيَن  الَّ َتِوي  ... َهلآْ َيسآْ

َلُموَن ... ﴾. َيعآْ
إذن، فليس للعرق، وال للون، وال للجاه، 
يف  دور  أي  ل  ذلللك  غري  وال  للامل،  وال 
التفاضل وإعطاء االمتيازات ل من أي نوع 
كانت وألي كان، وإنام امليزان واملقياس يف 
كل ذلك هو التقوى والتقوى فقط، التي 
النري،  والفكر  الراسخ،  اإليللامن  يدعمها 
والوعي الرسايل الرائد، وألجل ذلك كان 
عىل أيب ذر: أن ال يعيص سلامن، الذي بلغ 
من العلم واملعرفة بحيث لو اطلع أبو ذر 

عىل ما يف قلب سلامن لقتله.

خامسًا قولهم: 
إن المؤاخاة قد كانت بين سلمان وبين أبي الدرداء يقابله:
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قواعد  فقهية

املال  صاحب  تصديق  هو  القاعدة  معنى  املعنى: 
أمينه بالنسبة إىل املال الذي كان عنده بنحو الوديعة، 
وعليه إذا أخرب املستودع عن تلف الوديعة أو حدوث 
العيب فيها )بدون االفراط والتفريط( تكون وظيفة 

صاحب املال أن يصدق املستودع.
وال خيفى أن املقام )تصديق األمني( يمتاز عن قاعدة 
محل قول املسلم عىل الصدق )قاعدة الصحة( بقيد 
االدعاء  تصديق  يكون  هنا  فالتصديق  )االدعللاء( 
يكون  وهناك  )الوديعة(  الغري  مال  بأحوال  املتعلق 

التصديق بدون االدعاء وال يتعلق بامل الغري.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
1 - السرية القطعية: قد جرت السرية عند املترشعة 

عىل تصديق األمني بالنسبة إىل أحوال الوديعة.
2 - التسامل: قد حتقق التسامل عند الفقهاء عىل مدلول 
بينهم  فيه  خاف  وال  األمللني(  )تصديق  القاعدة 

فاألمر متسامل عليه عندهم.
منها  الوديعة  باب  الواردة يف  الروايات: وهي   -  3
أبيه  موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر بن حممد عن 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  )قال  قال:  السام  عليهام 
دلت   . ائتمنته(  قد  من  تتهم  أن  لك  ليس  وآللله: 
باطاقها عىل أن األمني إذا أخرب عن أحوال األمانة 
وال  التصديق،  هو  جتاهه  الرشعية  الوظيفة  تكون 

جيوز ألحد اهتام األمني وتكذيبه.

ال خيفى أن مورد تصديق األمني هي الصور التي مل 
يكن فيها الضامن عىل األمني، وأما يف فرض ثبوت 
أتلف  أنه  األمني:  قال  إذا  كام  األمني،  عىل  الضامن 
األمانة أو ترصف فيها منافيا للحد املأذون كان ذلك 
يف  ودخل  األمني  تصديق  قاعدة  مورد  عن  خارجا 
مورد قاعدة اإلتاف. وبكلمة واحدة: كان تصديق 
السيد  قللال  كام  املللعللارض،  بعدم  مرشوطا  األمللني 
)ليست  األمني  قول  سامع  قاعدة  اهلل:  رمحه  احلكيم 
يكن  مل  إذا  بام  خيتص  )السامع(  فإنه  مطلقا(  بحجة 

ظاهر حجة عىل خافه .
فرعان: 

األول: قال املحقق احليل رمحه اهلل: إذا أنكر الوديعة، 
بينة  الرد وال  التلف، أو ادعى  أو اعرتف، أو ادعى 
فالقول قوله وذلك ألن املستودع أمني جيب تصديقه.
اشرتاه  أنه  اشرتاه  العامل يف جنس  ادعى  لو  الثاين: 
قدم  للمضاربة،  اشرتاه  أنه  املالك  وادعى  لنفسه، 
للمضاربة،  اشرتاه  أنه  ادعى  لو  وكذا  العامل.  قول 
بنيته  أعرف  ألنه  لنفسه،  اشرتاه  أنه  املالك  وادعى 

وألنه أمني فيقبل قوله .

قاعدة تصديق األمين فيما أؤتمن عليه



استفتاءات شرعية

الطيور
السؤال : ما هي الطيور التي حيّل اكلها ؟

الواب : كل طائر ذي ريش حيل أكل حلمه إاّل السباع ، فيحل 
ووحيّل  والورشان  والدبيس  كالقمري  اصنافه  بجميع  احلامم 
واحلباري  والكروان  والبط  والطيهوج  والقطا  والقبج  الدراج 
بجميع  والعصفور  اقسامه  بجميع  الدجاج  حيل  كام  والكركي، 
واخلطاف  اهلدهد  وحيل  والقربة،  والزرزور  البلبل  ومنه  انواعه 
والشقراق والرصد والصوام وان كان يكره قتلها، وحتل النعامة 
خملب  ذي  كل  وهي  السباع  وأمللا  االقللوى.  عىل  والللطللاووس 
ل كالبازي والصقر  الطري  افرتاس  به عىل  يقوى  أكان قويًا  سواء 
به عىل ذلك  ل أو ضعيفًا ال يقوى  والعقاب والشاهني والباشق 
كالنرس والبغاث فهي حمرمة االكل، وكذا الغراب بجميع انواعه 
حتى الزاغ عىل االحوط لزومًا، وحيرم ايضًا كل ما يطري وليس 
من  وغريها  والفراشة  والبق  الزنبور  وكذا  كاخلفاش  ريش  له 

احلرشات الطائرة ل عدا الراد ل عىل ااَلحوط لزومًا .
 

السؤال : ما هي عائم الطري املحلل اكله ؟
ل  دفيفه  من  اكثر  صفيفه  يكون  طائر  كل  ان  الظاهر   : الواب 
ل أي حتريكهام  أي بسط جناحيه عند الطريان أكثر من حتريكهام 
دفيفه  يكون  ما  بخاف  حلمه.  فيحرم  خملب  ذا  يكون  ل  عنده 
املحرم من  فيتميز  اللحم. وعىل هذا  فانه حملل  أكثر من صفيفه 
الطيور عن غريه بماحظة كيفية طرياهنا، كام يتميز ما ال يعرف 

طريانه بوجود )احلوصلة أو القانصة أو الصيصية( فيه، فام يكون 
له أحدى الثاث حيل أكله دون غريه. واحلوصلة ما جيتمع فيه 
فيه  جيتمع  ما  والقانصة  احللق.  عند  املأكول  من  وغريه  احلب 
رجل  يف  شوكة  والصيصية  الطري.  يأكلها  التي  الدقاق  احلصاة 

الطري خارجة عن الكف .

السؤال : هل بيض الطري حملل اكله ؟
املحلل  فبيض  واحلرمة  احلّل  يف  له  تابع  الطري  بيض   : الواب 
حال وبيض املحّرم حرام، وما اشتبه أنه من املحلل أو املحّرم 
يؤكل ما اختلف طرفاه ومتيز اعاه من أسفله مثل بيض الدجاج، 

دون ما اتفق وتساوى طرفاه .

فيصطادها  احلامم  فيه  لتعشش  داره  يف  برجًا  صنع  اذا   : السؤال 
فعششت فيه فهل جيوز له متلكها ؟

فيصطادها  احلامم  فيه  لتعشش  داره  برجًا يف  اذا صنع   : الواب 
فعششت فيه مل يملكها ولكنه يكون احق هبا من غريه ما مل ترتكه 
ولو  اذنه،  دون  من  اصطيادها  أو  اخذها  لغريه  جيوز  فا  باملّرة، 

فعل مل يملكها .

السؤال : ما حكم اكل حلم طيور النعام ؟
الواب : جيوز .



بحضور ما يقارب )250( مبلغا من عموم البالد اقامت شعبة التبليغ والتعليم 
الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة على 

قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني الشريف الملتقى السنوي للمبلغين، 
بغية التباحث في البرامج والمقترحات الساعية في النهوض بالواقع التبليغي 

واالرشادي في العراق.

للتشاور والتباحث في آليات إيصال المعلومة وترسيخ 

الوعي الديني والثقافي في المجتمع العراقي

االحرار: حسنين الزكروطي

ملتقى سنوي يجمع المبلغين في العتبة الحسينية المقدسة
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مسؤول  االبراهيمي  فاهم  الشيخ  وقال 
العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة 
الشباب  احتواء  »بغية  املقدسة:  احلسنية 
والرشيعة  الدينية  القضايا  وتعليمهم 
)عليهم  البيت  اهل  وعقيدة  اإلسامية 
الللسللام( عللرب املللحللارضات واللللدروس 
مجيع  يف  والدينية  والتنموية  التعليمية 
التبليغ  شعبة  دأبت  العراقية،  املحافظات 
والتعليم الديني عىل إقامة امللتقى السنوي 
السليمة  بالطرائق  وارشادهم  للمبلغني 
املتطرف  الفكر  مواجهة  يف  والصحيحة 
التوعوية  الدورات  خال  من  واحتوائهم 
واالرشادية وبرامج خاصة هتدف لرتسيخ 

الوعي الديني والثقايف لدهيم«.
مجيع  عىل  خيفى  »ال  االبراهيمي:  وتابع 
بالغة  أمهّية  الديني  للتوجيه  أّن  املبّلغني 
التوجيه  وألّن  الراهنة،  الظروف  هذه  يف 
الديني امتداد ملهّمة األنبياء والعلامء وورثة 

بالواقع  للنهوض  باإلضافة  األنللبلليللاء، 
التبليغي من أجل احتواء الشباب يف عموم 

العراق«.
اهلدف  »إّن  قائًا:  االبراهيمي  وأضللاف 
مللن انللعللقللاد هلللذا امللللللتللقللى هللو لللزيللادة 
وصايا  تفعيل  كيفّية  يف  املبّلغني  معلومات 
األرشف  النجف  يف  الرشيدة  املرجعية 
)دام  السيستاين  السيد  بسامحة  املتمثلة 
التبليغ  آلية  اىل  والوصول  الللوارف(  ظله 
املطلوب،  باملستوى  لارتقاء  احلديثة، 
وبام يتناسب مع الوقت احلارض واملخاطر 
للعقائد  وللتصّدي  املجتمع،  يف  املوجودة 

الفاسدة املوجودة فيه«.
من  البسيط  الزء  يؤّدي  املبّلغ  »إّن  مبّينًا: 
الصفات  هذه  امتلك  لذلك  العلامء،  دور 
الوقت  املقومات« ومشّددًا يف ذات  وهذه 
والعميل  العلمي  التحصيل  »رضورة  عىل 

للمبلغني«.

شعبة  »لدى  حديثه:  االبراهيمي  واختتم 
تبليغّية  الديني نشاطات وفعاليات  التبليغ 
ومنها  الللعللراقلليللة،  املحافظات  كللافللة  يف 
للزائرين  وتوعوّية  دينّية  دروس  إقامة 
وقللوات  اليش  ومساندة  والللنللازحللني، 
احلشد الشعبي يف جبهات القتال، والكثري 

من النشاطات يف كرباء وخارجها«.
وجتدر اإلشارة اىل أّن شعبة التبليغ والتعليم 
يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الديني 
طلبة  من  املؤلفة  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
نرش  مهاّمها  أولوّيات  من  الدينّية  العلوم 
إقامة  خال  من  األصيل،  الديني  الوعي 
مع  والتواصل  واملهرجانات،  الندوات 
لتقديم  اإلنللسللايّن،  املجتمع  رشائللح  كافة 
الفقرية،  واملناطق  للعوائل  اخلللدمللات 
السلمي  التعايش  ثقافة  وتعميم  وترسيخ 

بني األديان واملذاهب.
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االحرار /  حسين نصر

من اجِل بناِء جيٍل وٍاٍع ومثقف قرآنيا افتتحت االمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة مركز الزهراء )عليها السالم( 

للطفل القرآني في منطقة –القزوينية - وسط محافظة كربالء، 
أكد ذلك السيد )سعد الدين هاشم مهدي( مدير مكتب االمين 

العام للعتبة الحسينية المقدسة، مضيفا ان المركز يعّد 
االول بين المراكز القرآنية التخصصية الخاصة بشريحة االطفال 
وذلك من اجل االرتقاء نحو جيل قرآني مميز، مبينا ان المركز 

بدأ  باستقبال االطفال من عمر ثالث سنوات الى خمس سنوات 
ونصف السنة وهذا العمر يكون  به الطفل قادرا على  ان يحفظ 

الكثير من سور القرآن الكريم فضال عن الجانب العقائدي 
واألمور الفقهية االخرى التي تهم االسرة المسلمة.

من اجِل بناِء جيٍل واٍع ومثقف قرآنيا...

العتبُة الحسينيُة المقدسة 
تفتتح مركز الزهراء )        ( 
للطفل القرآني
B
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العتبة احلسينية  وأوضح »البناء« ان إدارة 
نشاطاهتا  اولويات  ضمن  تضع  املقدسة 
كللل مللا خيللص رشحيللة األطللفللال وكللل ما 
خيدمهم لتنمية  قدراهتم العقلية والفكرية. 
قد  املقدسة  العتبة  مشاريع  كانت  لذلك 
منافذ  خال  من  التعليم  قاعدة  وّسعت 
تعليمية متعددة منها روضة السيدة زينب 
فيها  توجد  ايضًا  لأليتام  السام(  )عليها 
مشريا  الكريم..  القرآن  حتفيظ  برامج 
اىل  ستستمر  االبوية  الرعاية  هذه  ان  اىل 

املرحلة االبتدائية والثانوية.
معاونة  هادي(  صاح  )هديل  قالت  فيام 
خطوة  يعد  املللركللز  مللرشوع  ان  املللركللز: 
األطفال  برشحية  لاهتامم  وفعالة  ناجحة 
لبناء جيل متعلم  وإعدادهم اعدادًا جيدًا 
إدارة  ان  مبينة  سليمة،  بثقافة  ومتسلح 
هذه  مثل  تدعم  املقدسة  احلسينية  العتبة 

األطفال  بواقع  تنهض  التي  املشاريع 
وتسعى اىل تلبية طموح القائمني عىل تنفيذ 
ويعد  الواقع  أرض  عىل  املشاريع  تلك 
للطفل  السام(  )عليها  الزهراء  مركز 
واملتخّصص  األول  النموذج  الللقللرآين 
منهجًا  يتضّمن  والللذي  القرآن  جمال  يف 
رشع  املركز  ان  مؤكدة   وأكاديمّيًا.  دينيا 
وقراءة  العربية،  احلروف  األطفال  بتعليم 
اضافة  مبتكرة  حديثة  بطرائق  الللقللرآن 
حفظ  يف  الذهنية  اخلرائط  استخدام  اىل 
املستهدفة  األعامر  أّن  علاًم  املباركة  السور 
اىل  ونصف  سنتني  من  تللرتاوح  لألطفال 
يف  املللركللز  أمهية  وتكمن  سللنللوات  سللت 
تقوية النطق يف قراءة القرآن الكريم فضًا 
االبتدائية.  ملرحلة  األطللفللال  هتيئة  عن 
الروضة  يف  الرتبوي  النظام  ان  اىل  مشرية 
من  الكريم  للقرآن  االطفال  حفظ  يكون 

اعامر ثاث سنوات نبدأ بتعليمهم السور 
القصار تقريبًا كل اسبوع سورة اضافة اىل 

املراجعة املستمرة لاطفال.
قابليات  لدهيم  االطفال  بعض  ان  علام 
الرسيع  احلفظ  عىل  أي  اكثر  احلفظ  عىل 
الرسيع،  للحفظ  بسيطة  طريقة  فأخذنا 
مبينة ان العدد الكيل لألطفال يف الروضة 
مستمر  والعدد  طفا  بحدود)65(  حاليًا 
بالتزايد وحلد االن نحن نستقبل تسجيل 

االطفال.
السام(  )عليها  الزهراء  مركز  أّن  ويذكر 
احلسينية  للعتبة  التابع  القرآين  للطفل 
للطلبة  خللدمللاتلله  مجيع  يللقللّدم  املللقللدسللة 
االطفال جمانا اضافة اىل توفري وسائل نقل 
يف  الكائن  املركز  اىل  منازهلم  من  تقّلهم 
بمنطقة –القزوينية-  وسط مدينة كرباء 

املقدسة.

السيد سعد الدين البناء
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الديني والثقافي والشعبي  مدينة كربالء وتراثها 
في عيون الباحث والمؤرخ سعيد زميزم 

حاوره : حسين النعمة
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ودخل  فيها  ونشأ  1951م،  سنة  كرباء  يف  زميزم  ُولللد 
مدارسها بمراحلها الثاث ثم سافر اىل بغداد إلكامل دراسته 
الامعية وقد مجع بني الدراسة والعمل التجاري فهو من ارسة 
اشتغلت بالتجارة، لذا تفرغ للعمل مع والده الذي كان ُيعد 

من مثقفي كرباء.
وكان لوالده مكتبة كبرية بأكثر من 2800 عنوان حيث كانت 
خري  تركٍة علميٍة قد ورثها من ابيه، فمنها تعلم الكثري وعّدها 
االساس لبدايته يف عامل التأليف، وكذلك يف استحصاله عىل 
احلسينية  الثورة  وعن  كرباء  مدينة  عن  القّيمة  املعلومات 

املباركة وعن كل ما خيص العراق.
ويقول زميزم: »ولدت يف حملة باب اخلان التي تعد من اهم 
رجاهلا  ومواقف  الشعبي  لرتاثها  القديمة،  كرباء  مناطق 
وإقامة الشعائر احلسينية فيها، وقد ترعرعت يف كنف والدي 
)رمحه اهلل( الذي كان له دور اسايس يف تقويم توجهات الفكرية 
التي  منذ نعومة اظافري، ويرسُد قصًة ربام اجرتحتها ذاكرته 
اعدناُه هبا اىل نصف قرن او يزيد عىل ذلك اىل حادثة جرت 
مع والده«، ويتابع: »كنُت يف مقتبل العمر حينام طرأت عيّل 
فكرة التأليف وتوثيق االحداث فكنت اسمع وأدّون وألتقي 
يف  ذلك  وكللان  املدينة  يف  املعتربة  الشخصيات  من  بالكثري 
اخلامس  الصف  يف  كنُت  وأتذكر  املنرصم،  القرن  ستينيات 
اكوَن  ان  أريد  )أيب  لوالدي:  ُقلت  حني  حينذاك  االبتدائي 
فلسًا(  وعرشين  )مخسة  جيبه  من  وأخللرج  فتبسَم  مؤلفا(، 
وقال يل: )اذهب واشرت ورقا وقلام وستصبح ان شاء اهلل من 
خرية الُكّتاب، ويعرضون صورك يف الريدة والتلفزيون(«، 
ويصف زميزم هذه الذكرى بل »اهنا ختللتها دعوة مباركة من 

والده«.
مكتبة زميزم

تقع مكتبة املؤرخ سعيد رشيد زميزم يف منزله يف حي املوظفني 
يف كرباء فهي تركة  من والده إضافة اىل مئات الكتب التي 
اقتناها وابتاعها من دور النرش يف خمتلف دول العامل، فمكتبته 
أكثر من عرشة آالف عنوان، وحتتوي عىل كتب  حتتوي عىل 
التاريخ والفكر اإلسامي مثل مؤلفات الدكتور عيل الوردي 
من  وغريهم  بارا  انطوان  والدكتور  احلسني  الللرزاق  وعبد 
وتقريبًا  الرحات  كتب  عىل  حتتوي  كذلك  الفكر،  عاملقة 
كتب  عىل  أيضًا  وحتتوي  العراق  عن  منها  طبع  ما  معظم 
املسترشقني وترامجهم وما ذكروه عن العراق أيضًا كام حتتوي 
وقادة  الوزراء  ورؤساء  الوزراء  مذكرات  من  كبري  عدد  عىل 
اليش والدراسات عنهم، فكرباء حتتل مكانة مميزة يف قلب 
خاصة  مجيلة  منمقة  مكتبة  صاحبها  هلا  خصص  لذا  زميزم 

اجرت »االحرار« حوارًا موسعا مع 
الباحث التاريخي والتراثي الكربالئي 
سعيد رشيد زميزم عن تراث مدينة 

كربالء المقدسة الديني والثقافي 
والشعبي، وسعيد رشيد زميزم باحث 
ومؤلف يعمل مسؤوال لشعبة التوثيق 

والمعارض في قسم متحف اإلمام 
الحسين )عليه السالم( التابع للعتبة 

الحسينية المقدسة.
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التقارير

لكل ما صدر عن كرباء من كتب جملدة وكتب ورقية وكتيبات 
وجمات وبعض الرسائل الامعية التي تناولتها.

اي فترة تأثر فيها زميزم؟ 
فرتة الستينيات من القرن املنرصم كان هلا دور كبري يف حياة البحث 
والتقيص ومجع املعلومات لكثرة سفريات مع والدي اىل لبنان واىل 
سوريا وخصوصا املكتبات التي قطعت فيها اياما طويلة بني مجع 
عن  الكتب  تلك  اكثر  وكان  القراءة  يف  واالهنامر  الكتب  وابتياع 
العراق،  تاريخ  وعن  السام(  )عليهم  البيت  اهل  وحياة  تاريخ 
ومن اهم ما اقتنيته حينها كتاب )مقاتل الطالبيني( و ) الكامل يف 

التاريخ( وكتب اخرى خمتلفة.
حدثنا عن مؤلفاتك؟

وثورة  )كرباء  بعنوان:   1974 سنة  كان  يل  صدر  كتاب  اول 
العرشين( بعدها يف سنة 1988 صدر يل كتاب )ملحات تارخيية 
العراق  )رجللال  فصدر  التأليف  يف  واستمريت  كرباء(،  عن 
ليومنا هذا حتى صار  التأليف  الربيطاين( وواصلت  واالحتال 
رصيد املؤلفات )80( كتابا ما بني مطبوع وخمطوط، وقد وصل 
العراق  يف  مطبوعا  كتابا   )42( حللوايل  املطبوعة  الكتب  عدد 
كتابا   )20( تقريبًا  الكتب  هللذه  من  وكللان  وايلللران،  وبللريوت 
متخصصا يف كرباء وقسم منها متخصص يف فكر وحياة اإلمام 

احلسني )عليه السام(..ص
ومن بني ما طبع يل كتاب )كرباء والعهود املاضية( الذي احتدث 
العهد  اىل  االسامي  العهد  اىل  االسللام  قبل  ما  عهود  عن  فيه 

االموي واىل العهد البوهيي والعهد السلجوقي والعهد الرتكامين 
والعهد  امللكي  والعهد  العثامين  والعهد  التيموري  والعهد 
المهوري وعهد االحتال اىل يومنا هذا تناولت فيه االحداث 

التارخيية واهم ما جرى يف كرباء وفيه رسد تارخيي.
التاريخ(  عرب  كرباء  هلا  تعرضت  التي  )اهلجامت  كتاب  كذلك 
من  الكثري  يطلبه  ما  دائام  الكتاب  وهذا  بريوت  يف  ُطبع  حيث 

الباحثني واصحاب الرساالت العليا..
من  جمموعة  فيه  تناولت  كرباء(  )أديبات  يل  صدر  االدب  يف 
أما  بالنساء،  خاص  اديب  اصللدار  وهو  ومرسحيات  شاعرات 
عدة  يف  وجعلت  منهم  الكثري  تناولت  فقد  واالدبللاء  الشعراء 
لشعراء  منُه  وحديثًا(  قدياًم  كرباء  )تاريخ  كتاب  من  فصول 
يف  الدينية  )املللدارس  عن  خاص  كتاب  يلَّ  صدر  كام  كرباء، 
كان  الفقه واالدب.. كام  اىل اصحاب  فيه  تطرقت  كرباء( وقد 
يف فصول كتاب )كرباء تارخيًا وتراثًا( جانب كبري مما وثقت عن 

املؤلفني والشعراء واالدباء واملواقف البطولية..
زاروا  الذين  )الرحالة  كتاب  يل  صدر  الرحالة  بخصوص  ايضًا 
عن  واحداث  كرباء  عن  قالوا  وماذا  زيارهتم  ذكرت  كرباء( 
احلسينية  العتبة  زار  والذي  الصينيني  احد  ضمنهم  من  زيارهتم 
املقدسة قبل عدة سنوات حيث التقيت به وابدى اعجابه وتقديره 

وثناءه عىل اهل كرباء واالهتامم به..
ما هي مساعي زميزم الجديدة؟

ومل  القداسة  كرباء  عن  يشء  كل  توثيق  اىل  دائام   اسعى  حقيقة 
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توثيق  اتواَن عن ذكر كل جمال وصعيد والبحث والتقيص سعيا يف 
املعلومة، فقد تأثرت كثريا بعدد من املؤلفني والُكتاب الذين جعلوا 
من كرباء مادهتم يف كثري من مؤلفاهتم ومنهم الدكتور عيل الوردي 
الفياض  اهلل  عبد  والدكتور  احلسني  الللرزاق  عبد  السيد  واملرحوم 
اضافة اىل جمموعة من االخوة اللبنانيني والباحثني االيرانيني اضافة 
اىل الباحثني من كرباء كالدكتور سلامن آل طعمة واملرحوم حممد عيل 
حسني  وحممد  الكليدار  الواد  وعبد  الفتال  عيل  واالستاذ  االشيقر 
الكليدار ولشدة تعلقي بكرباء وحبا هبا ُيطبع اآلن يف بريوت كتاب 
يل بعنوان: )قالوا يف كرباء( باِم يقارب 300 شخصية عربية واجنبية 
ومدارسها  كرباء  يف  قالوا  متعددة  وملل  طوائف  من  ومسيحية 
وشعرائها وأدبائها.. فكرباء بيتي اآلمن وماذ كل االنفس احلائرة.

وانا اتناوش السبعين من خريف حياتي..
يقول زميزم وانا اتناوش السبعني  من خريف احلياة مل اجد امجل من 
سنوات عمري التي قضيتها يف خدمة اإلمام احلسني )عليه السام( 
كبرٍي من  بعدٍد  املقدسة  احلسينية  العتبة  التقيت يف  الفرتة  فطيلة هذه 
الوفود العربية واالسامية واالجنبية التي شاركت يف مهرجان ربيع 
الشهادة وغريه من املهرجانات واملعارض التي اقامتها العتبة املقدسة 
االخوة  واالدباء وعدد من  الشعراء  من  كبري  فيهم عدد  كان  حيث 
املسيح من لبنان وغريها وايضًا التقيت بعدد من الشخصيات حيث 

كانت هذه اللقاءات مادًة حية وثقت خاهلا ما قالوه عن كرباء.
الحسين )عليه السالم( بحر بال ساحل تتالطم 

فيه االمواج وهي حائرة من أين تتجه
من اول االهداف التي سعيُت لتحقيقها هي توثيق احداث كرباء وارشفتها 
بعنوانات  وخارجه  العراق  يف  املعارض  من  الكثري  اقامة  الثمرة  فكانت 
خمتلفة كان ابرزها )االمام احلسني )عليه السام( يف كتب التاريخ والسرية( 
ونرشت املعلومات الطاع السياح يف منطقة بني احلرمني الرشيفني وبعد 
ذلك بدأت التقي مع املواكب والشعراء و اجري لقاءات مع الفضائيات..

ويضيف كان وجودي بالقرب من االمام احلسني )عليه السام( هو ما يزيد 
من عزيمتي ونشاطي الن اكون اكفأ من السابق ألنني اطلع عىل الكرامات 
غري  من  الناس  تضامن  عىل  وكذلك  للناس  احلقيقي  الوالء  عىل  واطلع 
املسلمني الذين يفدون اىل كرباء من خال املؤمترات وغريها وتعاطفهم 
امور  وفيه  ومجيل  لطيف  كتاب  لدّي  باملناسبة  واآلن  احلسينية  القضية  مع 
مل يسلط عليها الضوء كثريًا وهو )االمام احلسني )عليه السام( وانصاره 
امور  عن  صغريا   فصا   )117( عىل  حيتوي  حيث  املختارة(  واملعلومات 

نادرة.
وكانت لدي مقولة كثريا ما ارددها وسأرُس ان كانت مسك ختام لقاء جملة 
االحرار الرائدة يف الصحافة العراقية وكذلك لتوثيق تلك املقولة املخترصة: 
»ان احلسني )عليه السام( بحر با ساحل تتاطم فيه االمواج وهي حائرة 

من أين تتجه«..
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شخصّيٌة جليٌة باإليثار وأيقونٌة 
مائزٌة بقضاِء الحوائج 

مرقد السيد محمد )عليه السالم( بقضاء بلد.. 
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الكتابة عن عظامء األّمة وقادهتا  هذا وإن 
يستلزم  ذلك  كون  اليسري،  باألمر  ليس 
الوانب  مجيع  من  ها  حقَّ الشخصية  إيفاء 
من  الشخصية  هذه  كانت  اذا  وخصوصًا 
رموز أهل بيت العصمة )عليهم السام(، 
رحاهلا  تشدَّ  ان  )األحللرار(  جملة  دعا  مما 
عىل  الضوء  لتسليط  بلد؛  قضاء  صوب 
اهلادي  عيل  االمام  ابن  حممد  السيد  مزار 
)عليهام السام( ومراحل إعامره، وإلتقت 
)احلاج  الرشيف  للمزار  اخلاص  األمني 
لنا  بدأ  الللذي  حسني(،  عيل  عبد  عباس 
الوالدة  ذكرى  تاريخ  عن  الشيق  حديثه 
وّثقها  كام  السام(  )عليه  حممد  للسيد 

التاريخ مسرتسًا باألحداث:
وقال حسني: »هو السيد حممد ابن االمام 
عيل اهلادي )عليهام السام( ولد يف املدينة 
ان  وبعد  للهجرة   )228( سنة  يف  املنورة 
أصبح شابًا استقدم املتوكل العبايس اإلمام 
العسكري  احلسن  اإلمللام  وابنه  اهلللادي 
اىل  االكلللارم  وذوهيللم  الللسللام(  )عليهام 
)عليه  اهلادي  االمام  اخلف  وقد  سامراء 
يف  االكللرب  ولللده  حممد  السيد  الللسللام( 

الشيعة من  اليه  املنورة لكي ترجع  املدينة 
اتباع مدرسة اهل البيت )عليهم السام( 
وتوجهاهتم  وامورهم  مشاكلهم  حلِّ  يف 
املدينة  يف  له  وكيًا  واصبح  وارشادهم 

املنورة. 
ذا  الللسللام(  )عليه  حممد  السيد  وكللان 
شخصية عظيمة علمية واجتامعية من كافة 
الشيعة  وتوهم  وغريها،  الفقهية  امورها 
عيل  االمام  ابن  حممد  السيد  بأن  حينذاك 
اهلادي )عليهام السام( هو االمام احلادي 
عرش وكذلك احلكومات العباسية الظاملة 
كانت قد توّقعت انه االمام احلادي عرش، 
ويف حدود سنة )252(هل  جاء السيد حممد 
من املدينة املنورة اىل مدينة سامراء لزيارة 
املوجودين  من  واقاربه  واهله  واخيه  ابيه 
تقول  االوىل  روايتان  وهناك  سامراء،  يف 
بلد  مدينة  منطقة  يف  وتللوّف  متللرض  أنلله 
هذه املنطقة التي كانت عبارة عن بساتني 
والرواية  السام(،  )عليه  اهلادي  لإلمام 
باقر  الشيخ  سامحة  يرجحها  التي  الثانية 
اليه  دسَّ  بانه  اهلل(  )رمحه  القريش  رشيف 
السم كمحاولة اغتيال وهذا اثناء رجوعه 

عىل  وتويف  ببلد  مرورًا  سامراء  مدينة  من 
اثره، وبعثوا اىل االمام اهلادي واىل االمام 
من  السام(  )عليهام  العسكري  احلسن 
سامراء فجهزاه وكفناه وصلّيا عليه ودفناه 

يف مكانه الطاهر«.
وتابع حسني قوله: »اما بالنسبة لكرامات 
السيد حممد فهي ال تعد وال حُتىص ويعطي 
البيت )عليه السام(  ألتباع مدرسة اهل 
من  ولكل  للمسيحيني  وحتى  وغريهم  
الزائرين  عن  كثرية  قصص  ولدينا  زاره، 

ممن قضيت حوائجهم«.
ملراحل  بالنسبة  »امللا  بللالللقللول:  وتللابللع 
بعّدة  مّر  فقد  الرشيف،  للمزار  االعللامر 
له  كانت  لإلعامر  مرحلة  واول  مراحل، 
بمرحلة  بللدأوا  حيث  الصفويني  يدِّ  عىل 
وكذلك  بسيط  ببناء  الطاهر  املرقد  بناء 
بزرك  االغا  الشيخ  من  شخصية  مسامهة 
وهناك  بسيط  ببناء  بدأ  الذي  الطهراين، 
مراحل بناء كثرية تقارب )لتسع( مراحل 
هناية  يف  إعللامره  اىل  البسيط  من  لإلعامر 
الثانية  العاملية  احلللرب  بعد  األربعينات 
ويف بداية اخلمسينات، حيث تم بناء القّبة 

يمّثُل مرقد السيد محمد ابن االمام علي الهادي 
)عليه السالم( أحَد أبرز المزارات الشريفة التابعة 

لديوان الوقف الشيعي في قضاء بلد التابع إداريًا 
لمحافظة صالح الدين شمال مدينة بغداد، وصاحَب 

األثر البالغ في قلوب الموالين والمحبين ألهل 
البيت )عليهم السالم( من داخل العراق وخارجه 

لفيض الكرامات التي يمنحها لقاصديه، لمكانته 
الكبيرة والدرجة العظيمة عند اهلل سبحانه وتعالى 

ابرزها )شفاء السقيم، واعطاء الذرية للعقيم، 
والبطش بحالف الزور، والحانث باليمين، وإغاثة 

الملهوف  وأخريات  كثيرات العدد(.

تحقيق/ ضياء االسدي
تصوير/ رسول العوادي وصالح السباح

الشريف  ل��ل��م��زار  ال��خ��اص  األم��ي��ن 
)الحاج عباس عبد علي حسين(
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واملنارة الغربية واحلرضة املطهرة«، مضيفًا 
غرفة   )99( عددها  غرف  »هناك  كانت 
السبعينيات تم حتويل  بالصحن، يف  حتيط 
تلك الغرف اىل )طارمات واواوين( وكام 
اآلن،  عليه  هي  الذي  بالشكل  موجودة 
ويف عام 1987 تم عمل بناء املنارة الثانية 
املنارة  وهللي  واحللدة  منارة  كانت  حيث 
املنارة  بناء  تم   1987 عام  ويف  الغربية، 
وبعد   2007 عام  إىل  وصللواًل  الرشقية، 
األمانة  تتبع  التي  اخلاصة  االمانة  تشكيل 
العراق،  يف  الرشيفة  للمزارات  العامة 
توسعة  اعلللامل  حينها  أصبحت  حيث 
رائعة جدًا  املطهرة وهي توسعة  للحرضة 
وبعمل رائع حيث باإلضافة اىل التوسعة، 
املقدسة  العباسية  العتبة  مع  اتفقنا  فقد 
عىل  القدس(  )أرض  رشكة  من  وبتنفيذ 
ويف  للمنارتني  املينا  ووضللع  التذهيب 

العلوي  الزء  تذهيب  تم  االوىل  املرحلة 
يف  الثانية  املرحلة  وبعدها  املللؤّذن  وغرفة 

عام 2017«.
الكلّية  »املساحة  أّن  إىل  حسني  ويشري 
مرقد  باسم  مسجّلة  )59دونللاًم(  للمزار 
ومساحة  الللسللام(،  )عليه  حممد  السيد 
البناء يف داخل املرقد )8 دونامت( تقريبًا، 
منها  االستفادة  تم  جماورة  أماكن  والبقية 
للمرقد الطاهر، جيري استخدامها كمرأب 
االخللرى«،  ولاحتياجات  للسيارات، 
مضيفًا أن »عدد العاملني يف املرقد الرشيف 
يصل إىل )350( خادمًا وخادمة، يعملون 
والعمل  ومسائية(،  )صباحية  بوجبتني 
فالرواتب  مادي،  هو  مما  اكثر  روحي  هنا 
ومضٍن؛  ُمتعب  جدًا  والعمل  ضعيفة  هنا 
حيث أن أغلب الزائرين يأتون اىل سامراء 
ويزورون ومن ثم يتوجهون اىل بلد لزيارة 

من  وهناك  السام(  )عليه  حممد  السيد 
ليلته  ليبيت  الرشيف  املرقد  قرب  يمكث 

متربكًا بربكاته وفيوضاته«.
ويعود حسني يف حديثه للفرتة الواقعة بني 
عامي )2003 – 2016(، مبينًا أّن »املرقد 
هلجوم  املللرات  لعرشات  تعّرض  الطاهر 
استهدفت  التي  الصاروخية  بالقذائف 
القّبة واملنائر والزائرين، ولكن كان يقابلها 
العديد من املعجزات والكرامات اإلهلية، 
وإنام  املباركة؛  القذائف  تصب  مل  حيث 
يف  شهد  فيام  مسارها،  عن  تنحرف  كانت 
يوم 2016/7/7، هجومًا إرهابيًا قذرًا، 
للحشد  زّيًا  يردتون  إرهابيون  قام  حيث 
للمرقد  والتعرض  بالدخول  الشعبي 
وكام  الزائرين،  عىل  واالعتداء  الرشيف 
هو معروف فإّن قضاء بلد قد أصبح بعد 
مركزًا  املباركة،  الهادية  الفتوى  صدور 
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اللوجستي  والدعم  الشعبي  للحشد 
من  املواكب  ملئات  مركزًا  وأصبحت 
الفصائل،  لكّل  اللوجستي  الدعم 
العيد،  أيللام  ثاين  كان  احلللدث  وهللذا 
الكرادة  تفجري  عملية  بعد  وحتديدًا 
املجموعة  متكنت  حيث  أيام،  بثامنية 
الساحة  اىل  الدخول  من  اإلرهابية 
وأخللذوا  اللللدار،  خللارج  اخلارجية 
املحات  وأصحاب  الناس  يقتلون 
وبناء  املللحللال  وحيللرقللون  التجارية 
الرشيف  املرقد  خدمة  فقام  املرقد، 
اىل  الزائرين  من  عدد  أكرب  بإدخال 
الداخل وقفل البواب، وبدأت معهم 
الساعة  عند  اندلعت  حاسمة  معركة 
بعد )44  وإنتهت  ليًا(  الل )11:21 
دقيقة(، وقام االرهابيون بقتل بعض 
الزائرين وأصحاب املحال واالعتداء 
عىل املنتسبني، ولكن بحمد اهلل منعنا 
وصوهلم إىل احلرضة الرشيفة، ولكننا 
حيث  شهيدًا(   52( حينها  قّدمنا 
اخَلدمة،  من  شهيدًا   )17( منهم  كان 
وقرابة  بلد  اهايل  من  شهيدًا  و)18( 

)20( شهيدًا من الزائرين«.

احلادثة  هذه  »بعد  بالقول:  مستدركًا 
لنرصة  بأمجعهم  الللعللراقلليللون  هللّب 

املرقد الرشيف لل )سبع الدجيل( وبدعم 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  قبل  من 
العتبة احلسينية  املقدستني، حيث تكفلت 
وتكفلت  الللدار  اعللامر  بإعادة  املقدسة 
العتبة العباسية املقدسة بصنع الباب بدل 
قام  حيث  احرتقت،  التي  السابقة  الباب 
أحد اإلرهابيني أثناء تلك الواقعة بتفجري 
عن  ناهيك  وإحراقها،  الباب  عىل  نفسه 

قيامهم برمي )رمانات( حارقة«.

من الدير ذكره، أن املرقد الطاهر للسيد 
تللزايللدًا  يشهد  الللدجلليللل(،  )سبع  حممد 
ذروهتم  تصل  الزائرين،  بأعداد  مستمرًا 
استتباب  مللع   خصوصًا  اخلميس،  يللوم 
القوات  تقدمه  ملا  اآلن  االمني  الوضع 
األمنية من جهد كبري حلامية املدينة واملرقد 
الطاهر، وبحسب أمانة املزار املطّهر؛ تصل 
للزائرين  املقدمة  الطعام  وجبات  عدد 
الف   18( حللوايل  الكبرية  الللزيللارات  يف 
احلسينية  املواكب  مع  وباالتفاق  وجبة(، 
الف   35( حللوايل  اىل  أعللدادهللا  وصلت 

لإلمام  االربعني  زيارة  يف  وهذا  وجبة(، 
املرقد  السام(، كام يشهد  احلسني ) عليه 
املطهر يف اآلونة االخرية أعامال عمرانية يف 
عن  فضًا  التوسعة  واكامل  النساء  رواق 
عزم ادارة املرقد بإكامل اعامل وضع املرمر 
واكامل  الطاهر  للمرقد  الرشقية  الهة  يف 
دؤوب  سعي  يف  الصحيتني،  املجموعتني 

خلدمة الزائرين الوافدين إليه.
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من  انبثق  الللذي  )االجتهاد(  مبدأ  فكان 
العميل، لإلجابة عىل وقائع  واقع اإلسام 
احلياة املستجدة، وبواسطة البحث الفقهي 
ومناهجه  أسسه  وضللع  الللذي  املنهجي 
وآللله(  عليه  اهلل  )صللىل  األكللرم  الللرسللول 
وأهل بيته )عليهم السام( ومن ثم الفقهاء 
إليهم  أرشللدنللا  الذين  الللعللدول  والعلامء 
)عليهم  عنهم  روي  فيام  األطهار  األئمة 
السام(: )من كان من الفقهاء صائنًا لدينه 
خمالفًا هلواه، مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن 

يقّلدوه(.
وسارت حركة االجتهاد يف حركة تكاملية 
وأضحت  اإلمامية  الشيعة  لدى  مرحلية 
هلا  التارخيية  واملسرية  املباركة  احلركة  هذه 
بمعامل  تتسم  هذا  يومنا  إىل  ظهورها  منذ 
خاهلا  من  استطاعت  واضحة،  ومناهج 
اإلسامي  للفقه  كبريًا  تقّدمًا  حتقق  أن 
وأصوله، وأثرت الفكر اإلسامي بنفائس 
الرتاث الفقهي واألصويل، ومن هنا دعت 
حركة  تطور  يف  تارخيي  بحث  إىل  احلاجة 
أدواره  اإلمامية  الشيعة  عند  االجتهاد 

ومراحله التارخيية فكان هذا الكتاب.

بمعناه  يكن  مل  االجتهاد  فللإن  وتارخييًا، 
النبي  عللرص  يف  مللوجللودًا  اإلصللطللاحللي 
حدث  وإنام  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
احلقيقة  وهذه  ذلك،  بعد  االصطاح  هذا 
هي التي تبعث عىل الشك يف صحة بعض 
النبّوة، وورد  املنسوبة إىل عرص  النصوص 
فيها لفظ )االجتهاد( وأريد له يف العصور 
بالرأي،  االجتهاد  معنى  أن حيمل  املتأخرة 
السّنة،  أهللل  من  الفقهاء  مصطلح  عىل 
حديث  هو  الباب  هذا  يف  البارز  والنص 

معاذ بن جبل.
يقول  االجتهاد(،  )نشوء  لل  بالنسبة  أما 
االجتهاد  نشوء  تاريخ  خيتلف  املؤلف: 
البيت  أهل  مدرسة  فقهاء  عند  وظهوره 
السنة،  أهل  فقهاء  عن  السام(  )عليهم 
من  االجتهاد  تاريخ  يبدأ  السنة  أهل  فعند 
وآللله(،  عليه  اهلل  )صللىل  النبي  وفللاة  حني 
حاالت  يواجهون  املسلمون  بللدأ  حيث 
من  نصوص  فيها  ترد  مل  جديدة  ووقائع 
توسعت  بعدما  والسيام  والسنة،  الكتاب 
احلياة االجتامعية لدى املسلمني، وتوسعت 
رقعة الوطن اإلسامي، واتصل املسلمون 

وظهرت  كثرية،  ومدنيات  بحضارات 
أثر من قبل، ومل  مسائل جديدة مل يكن هلا 
دعا  ما  وهذا  الشارع،  من  نص  فيها  يرد 
املسائل،  هذه  حكم  يف  للتفكري  املسلمني 

وما ينبغي أن يتخذ إزاء ذلك من موقف.
األمر  فيختلف  اإلمامية،  الشيعة  وأمللا 
)عليهم  البيت  أهل  أن  حيث  كثريًا  لدهيم 
ترشيعيًا  امتدادًا  عندهم  يمثلون  السام( 
وقياديًا لرسالة النبي )صىل اهلل عليه وآله(، 
بحسب  الكريم  للقرآن  عداًل  ويعتربون 

حديث الثقلني.
معالة  وكيفية  االجتهاد  بدايات  أن  ثم 
واألصول  القواعد  واستعامل  األحاديث 
قللد ظللهللرت يف عللرص األئللمللة وبللإرشللاد 
استنباط  كيفية  يف  وذلك  منهم؛  وتوجيه 
احلكم الرشعي مبارشة من القرآن الكريم، 
من  بللالللرباءة  الناس  عىل  التوسعة  يف  أو 
من  بيان  فيه  يرد  مل  فيام  املحتمل  التكليف 
الشارع، كام وردت توجيهات خاصة منهم 
من  يردهم  ما  بمعالة  السام(  )عليهم 

أحاديث متعارضة من حيث املدلول.
اإلمامية  الشيعة  عند  االجتهاد  أن  إال 

للمؤّلف البارع )الدكتور الشيخ عدنان فرحان آل قاسم(

كتاب 
)تطّور حركة اإلجتهاد عند الشيعة اإلمامية(

حديقة الكتب
يعدها: علي الشاهر

هذا الكتاب، هو عبارة عن دراسة تاريخية تبحث في حركة االجتهاد وتطّوره وأدواره عند الشيعة 
اإلمامية اإلثني عش���رية، وقد بذلك المؤلف )آل قاس���م( جهدًا كبيرًا في الوقوف على تاريخانية 

هذه الحركة العظيمة المتمّثلة ب� )االجتهاد الديني(.
ويرى الش���يخ آل قاسم أن مستجدات الحياة اإلنسانية في أبعادها المختلفة وتجّدد االحتياجات 
وأوجه العالقات اإلنس���انية من جهة، واالبتعاد عن عصر النص والتش���ريع م���ن جهة ثانية وعدم 
محدودية الش���ريعة اإلس���المية بجيل من األجيال، أو عصر من العصور من جهة ثالثة، استوجب 
إيجاد آلية علمية وضمن إطار الش���ريعة اإلس���المية، الستنباط األحكام الجزئية وتطبيقها على 

الحاالت الراهنة المرحلية.
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كمدرسة ذات معامل واضحة مل يظهر إال بعد 
غيبة اإلمام الثاين عرش من أئمة أهل البيت 
إىل  احلاجة  مّست  حيث  السام(،  )عليهم 
ذلك، وأما قبل ذلك فكانوا يسألون األئمة 
فيام تعرض هلم من حاجة، أو يكاتبوهنم، أو 

يسألون املوثقني من أصحاهبم.
املدرسة  يف  االجتهاد  حركة  استمرت  فيام 
داخلها  يف  وظهر  واتساع،  نمو  يف  السنية 
تيار  أمهها:  من  خمتلفة  ومذاهب  اجتاهات 
الرأي، وتيار أصحاب احلديث،  أصحاب 
من  الفقهاء  كبار  احلركة  هذه  واستقطبت 
ابن  وأنس  والشافعي،  حنيفة،  أيب  أمثال 
واألوزاعلللي،  حنبل،  بللن  وأمحللد  مللالللك، 
احلركة  هذه  أن  إال  وغريهم،  والثوري.. 
قد أصيبت بانتكاسة كربى يف أواخر القرن 
تدخلت  عندما  اهلجريني  السابع  أو  الرابع 
االجتهاد،  بللاب  سد  لتعلن  السياسة  يد 
ثم  فقط،  األربعة  باملذاهب  العمل  وحرص 
خالف  بام  العمل  عدم  عىل  اإلمجاع  أّدعي 
عند  االجتهاد  حركة  أما  املذاهب،  هذه 
الشيعة اإلمامية، فإن أهم ما امتازت به هي 
االستمرارية التي تتصف احلركة هبا منذ أن 

ولدت وإىل الوقت احلارض.
عهد  منذ  أولية  بصورة  االجتهاد  بدأ  لقد 

املنترشين  أصحاهبم  بني  األولللني  األئمة 
االجتهاد  حركة  نطاق  واتسع  اآلفللاق،  يف 
عهد  مللنللذ  البسيطة  األوللليللة  بللصللورهتللا 
اإلمامني الباقر والصادق )عليهام السام(، 
النمو  يف  االجللتللهللاد  حللركللة  واسللتللمللّرت 
املعصومني  األئمة  عهد  طيلة  واالتللسللاع 
بلغت  أن  إىل  وتوجيههم  رعايتهم  وحتت 
املجتمع  لللرضورات  واستجابت  أشدها، 

اإلسامي يف ذلك احلني.
املعصومني  األئمة  عهد  أواخللر  يف  ونجد 
العسكري  احلسن  اإلمام  السام(  )عليهم 
الللسللام( وقللوللله عللىل مللا رواه  )عللللليلله 
الطربيس: )فأما من كان من الفقهاء صائنًا 
مطيعًا  هلواه،  خمالفًا  لدينه،  حافظًا  لنفسه، 

ألمر مواله، فللعوام أن يقّلدوه(.
ليس  التقليد  أن  الظاهر  املؤلف،  ويوضح 
ويكون  املعصوم،  عن  الرواية  قبول  جمرد 
عبارة  هو  وإنام  للرواية،  ناقل  جمرد  املقلد 
الفقيه،  فتوى  استنادًا إىل  العامي  عن عمل 
خاصة  روايلللة  مضمون  تكون  قللد  التي 
بأعامل  مستنبطًا  حكاًم  تكون  وقد  باملسألة، 
فقيه،  هو  بام  والسنة  الكتاب  يف  االجتهاد 
وقد  )فقهاء(،  لفط  الروابط  يف  ورد  وقد 
الشيعة  عند  االجتهاد  حركة  تللطللّورت 

اهلجري  الرابع  القرن  أوائل  منذ  اإلمامية 
تطورًا نوعيًا، ودخلت هذه احلركة املباركة 
يف دور التوّسع والتدقيق يف القرن اخلامس 
عىل أيدي فقهاء كبار من مدرسة اإلمامية، 
بن  حممد  بن  حممد  املفيد  الشيخ  أمثال  من 
املرتىض  والسيد  هللل(،   413 )ت  النعامن 
)ت436 هل(، والشيخ الطويس )ت 460 

هل(.
حركة  كأي  ل  االجتهاد  حركة  كانت  وإن 
أخرى ل قد أصيبت بفرتة من الركود النسبي 
الطويس، واستمّرت هذه  الشيخ  وفاة  بعد 
أهنا  إال  تقريبًا،  الزمن  من  قرن  مّدة  الفرتة 
حركتها  وانطلقت  حيويتها  إىل  عللادت 
والشمول  بالعمق  متّيزت  فائقة  بحيوية 
عىل أيدي فقهاء كبار من أمثال ابن إدريس 

احليل )ت 598 هل(.
عند  استمرت  قد  االجتهاد  حركة  أن  ثم 
وحيويتها  عطائها  يف  اإلمامية  الشيعة 
الزمن، وال زالت مستمرة  طيلة قرون من 
كمدرسة فقهية كربى يف العامل اإلسامي، 
احلركة  هللذه  تللاريللخ  نستعرض  وعندما 
وأدوار  بمراحل  مرت  قد  نجدها  املباركة 
سامته  منها  ودور  مرحلة  ولكّل  خمتلفة، 

وفقهاؤه الكبار.
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ليبنّي  مقّدمته  عرب  نجح  قد  العّقاد  ولعّل 
عىل األقل ولآلخر املختلف، من هو عيل 
كتابه  من  سطور  ففي  الللسللام(،  )عليه 
ملتقى  طالب  أيب  ابللن  سللرية  يف  يللقللول: 
املتطّلع  واإلحساس  املشبوبة  بالعاطفة 
أبو  الشهيد  ألنلله  واإلكللبللار..  الرمحة  إىل 
أبنائه  وتللاريللخ  تارخيه  جيللري  الشهداء، 
الهاد  مللصللارع  مللن  طويلة  سلسلة  يف 
بعيد  من  للمتتّبع  ويلللرتاءون  واهلزيمة، 
وقار  جللهم  شيوخًا  واحللد  بعد  واحللدًا 
الشيب ثم جللهم السيف الذي ال يرحم، 
أو فتيانًا عولوا وهم يف نرضة العمر حيال 
بينهم  حيال  بل  احلياة،  متاع  وبني  بينهم 
أحيانًا وبني الزاد واملاء، وهم عىل حياض 

ملرصعهم  األمل  وأوشك  ظامء،  جياٌع  املنّية 
أن يصبغ ظواهر الكوان بصبغتهم وصبغة 
العاء  أبللو  الشاعر  قللال  حتى  دمائهم، 

املعري:
وعىل األفق من دماء الشهيدين 

                                     عيٍل ونجله شاهداِن
فهام يف أواخر الليل فجراِن 

                                        ويف أولياتِه شفقاِن
باخليال  ملتقى  طالب  أيب  ابن  سرية  ويف 
حيث حتّلق الشاعرية اإلنسانية يف األجواء 
أو تغوص يف األغوار، فهو الشجاع الذي 
الشاعرة اإلنسانية منزع احلقيقة  به  نزعت 
ومنزع التخيل، واشرتك يف تعظيمه شهود 

العيان وعشاق األعجايب.

باخليال  تلتقي  كام  بالفكر  سريته  وتلتقي 
التصّوف  آراء يف  والعاطفة، ألنه صاحب 
اآلراء  مجيع  سبقت  واألخاق  والرشيعة 
يف الثقافة اإلسامية، وألنه أحجى اخللفاء 
املذاهب  أصحاب  من  يعد  أن  الراشدين 
أوت  وألنه  العصور،  حكامء  بني  احلكيمة 
الباحثني  بذكاء  أشبه  هو  ما  الذكاء  من 
فهو  املتغلبني،  الساسة  بذكاء  منه  املنقبني 
الذكاء الذي حتسه يف الفكرة واخلاطرة قبل 

أن حتّسه يف نتيجة العمل وجمرى األمور.
كل  به  يلتّف  علاًم  عيل  اسللم  أصبح  لقد 
طالب  كل  هبا  ينادي  وصيحة  مغصوب، 
موته  بعد  الدول  باسمه  وقامت  إنصاف، 
وجعل  حياته،  يف  دولللة  للله  تقم  مل  ألنلله 

في فكر كاتب مصرّي
علٌي )عليه السالم( 

اسٌم لمَع من بين الكتب وصافَح بمداِدِه سماَء 
الُشهب.. وقد أورَث مكتباتنا بما يقارب ال� )89 كتابًا( 
في مجاالت أدبّية وثقافّية وصحفّية وتاريخّية، وتراه 
عندما يكتُب عن التاريخ يتفّحصه جيدًا، ال يعرف كما 
يقال )اللف وال الدوران(، يتناول القضية التاريخية وقد 
حفر في متونها كأّي منّقب بارع ينّقُب في حفريات 
الزمن، إنه الشاعر والمفّكر والصحفي المصري 
)عّباس محمود العّقاد(، ومع صيت هذا الرجل ومكانته 
الثقافية العربية، أحببُت أن أقّدمه للقراء األعزاء عبر 
كتابه المائز )عبقرّية اإلمام علي � عليه السالم(.
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من كتاب )اإلمام المهدي بين التواتر وحساب 

االحتمال( للعالمة محمد باقر اإليرواني

فكرة والدة االمام 
المهدي 

بين الشيعة

يلوذون  باغ، وكل حكومة جائرة  الغاضبون عىل كل جمتمع 
أو  اإلصاح،  لكلمة  املرادفة  الدعوة  كأهنا  العلوية  بالدعوة 
نازع يف  فمن  إليه كل مكظوم،  يسرتوح  الذي  املتنفس  كأهنا 
ثار عىل ضيم  نفسه، ومن  لنوازع  ففي اسم عيل شفاء  رأي، 
واجه  ومن  لغضبه،  ومرضاة  لثورته  حافز  عيل  اسم  ففي 
بالعاطفة  أو  باخليال  أو  بالذوق  أو  بالعقل  العريب  التاريخ 
فهناك ملتقى بينه وبني عيل يف وجه من وجوهه، وعيل حالة 
من حاالته، وتلك هي املزية التي انفرد هبا تاريخ اإلمام عيل 
بينه  فأصبحت  اخللفاء،  األئمة  تواريخ  بني  السام(  )عليه 
وبني قلوب الناس وشائج ختلقها الطبيعة اآلدمية إن قرص يف 

خلقها التاريخ واملؤرخون.
إن كل ملتقى من هذه امللتقيات يدع الكاتب يف حذر ما بعده 
الباحث  يزيد صعبة  النفسية  العوامل  اشتباك  من حذر؛ ألن 
عن نفس من النفوس، وال ينقصها أو يؤول هبا إىل البساطة 
والوضوح، وكلام قلت هذه العوائل وانحرصت يف ناحية من 

النواحي سهل اخللوص إىل مقطع احلق فيها.
الكتاب عمومًا ينقسم إىل )عرشة فصول(، لكل فصل عنوانه 
لئالئه  عن  كالغّواص  باحثًا  الكاتب  فيه  أبحر  الذي  وبحره 
عرب  السام(  )عليه  املؤمنني  أمري  سرية  عىل  فيقف  وكنوزه، 
البيعة،  اإلمللام،  عرص  إسامه،  شخصيته،  مفتاح  )صفاته، 
سياسته، حكومته، قضاء عيل، يف بيته(، وهو متاح للقراء أن 

يقرأوه ويقفوا عىل مجال كلامته.  

من يقرأ التاريخ ويقرأ الروايات الرشيفة، يفهم أّن الشيعة 
االمام  فكرة  يتداولون  كانوا  األول  الزمان  من  اإلمامية 
املهدي )عليه السام( وأّنه يغيب، وكانت قضيته واضحة 
اإلمام  أّن  ادعت  الناووسية  أّن  نرى  ولذلك  بينهم،  فيام 
الغائب هو االمام الصادق )عليه السام(، ولكن بعد وفاة 

االمام الصادق )عليه السام( اتضح بطان هذه العقيدة. 
كام أن الواقفّية ادعوا أّن االمام املهدي الذي يبقى هو االمام 
موسى بن جعفر )عليه السام(، وإن هذا ال ينبغي أن يكون 
بل   - السام(  )عليه  املهدي  االمام  فكرة  لتضعيف  سببًا 
بالعكس - فيه    عامل للتقوية؛ الّن هذا يدّل عىل أّن هذه 
اإلهلية كانت فكرة واضحة بني االوساط، ولذلك  الفكرة 
هو  هذا  وان  صحيحة  غري  نسبة  االئمة  بعض  إىل  ينسبون 

االمام املهدي أو ذاك.
وإذا راجعنا كتاب الغيبة للشيخ الطويس نجده يذكر بعنوان 
النمريي،  نصري  بن  حممد  منهم:  عّدة،  املذمومني  الوكاء 
العزاقر  أيب  بن  عيل  بن  حممد  الكرخي،  هللال  بن  أمحللد 
أدعوا  الذين  أكثر من  أو  إىل عرشة  الشلمغاين، وغري ذلك 
الوكالة والسفارة عن االمام كذبًا وزورًا وخرجت عليهم 

اللعنة وترّبأ منهم الشيعة.
االمام  فكرة  لتضعيف  سببًا  يكون  ال  أيضًا  العامل  وهذا 
املهدي ووالدته وغيبته، بل هذا يف احلقيقة عامل للتقوية، 
لذلك  وثابتة،  واضحة  كانت  الفكرة  هذه  أّن  عىل  يدّل  اذ 
ادعى هؤالء الوكالة كذبًا وزورًا، وخرجت الرباءة واللعنة 
بفكرة  اليقني  حصول  من عوامل  نعده  مما  وهو  يف حقهم، 

االمام املهدي )عليه السام(.

A
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تقرير: حسين النعمة

......................

أهالي كربالء يّودعون صوتا 
وقافيًة عاشورائيًة هادرة
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يف  عميقًا  احلسيني  الللوالء  ينغرس  حني 
)يا  كّل  يف  النرصة  حلُم  يتنامى  الوجدان 
حسيناه(، وحيملها الزهو أنفاسًا من الشجي 
إمضاء  حتمل  وهي  اهلوية  أمجل  ما  احلزين، 
سيدي أيب عبد اهلل احلسني )عليه السام(! 
وما أمجل العمر حني ينثر زهوه عىل عتبات 
امللتحق  الكربائّي  وهذا  يقني!،  من  منرٍب 
هذا  خللّدام  من  خادمًا  احلسينّي  بالركب 
)عزيز  احلاج  هو  االصيل  املحمدي  العبق 
سنة  مواليد  من  الكلكاوي(  كاظم  حممد 
1932م يف حملة باب النجف احدى املناطق 
كرباء،  مدينة  يف  العريق  بتارخيها  املعروفة 
عزٍّ  وأوسمة  املنبع  طيبَة  حيمل  فتًى  وكان 
وفخر، ترعرع يف كنف بيئة حسينية فخالط 
وكان  السام(،  )عليه  احلسني  حب  دمه 

وعاًء ينضح بالطيب والشدو الميل.
1945م  عام  الشعر  بنظم  الكلكاوي  وبدأ 
وبعدها بسبع سنوات قرأ القصائد احلسينية 
حتى ذاع صيته يف حقبة العقد اخلامس من 
املواكب  من  للعديد  فقرأ  املنرصم،  القرن 
ومنها  كللربللاء،  يف  احلسينية  واالطلللراف 
وعزاء  النجف  وباب  املخيم  موكب  عزاء 

السودان وعزاء حي احلسني.
املجالس  طفولته  منذ  الكلكاوي  والزم 
دروس  أّول  إنصاته  من  يصوغ  احلسينية 

حكمته شاعرًا، وقد عرفته كرباء مع بعض 
 – احلسينية  االطللوار  جمال  يف  املتخصصني 
)نغميات الرتاتيل احلسينية(، تلك النغميات 
الكثري  عند  باألوزان  تعرف  التي  املدروسة 
ختصص  من  ابرز  من  فكان  احلسينيني،  من 
فيها  هنج  وقد  احلسينية،  االطللوار  بصناعة 
سبيا  للشعراء  بعد  فيام  كان  كبريا  منهجا 
الشاعر  املرحوم  خصوصا  القصائد  لنظم 
عالقة  اطواره  كانت  حيث  املنظور،  كاظم 
يف اذهان اتباع أهل البيت )عليهم السام( 
حلداثتها، وقد واكب الكلكاوي العديد من 
املرحوم  )الشاعر  منهم  احلسينيني  الشعراء 
كاظم  واملرحوم  حمفوظ،  ابو  كريم  شيخ 
البناء واملرحوم السيد عبد االمري الرشيفي، 
وكان  اخلفاجي(،  الرسول  عبد  والشاعر 
احلسينيني  الشعراء  امللرَي  يعدُّ  الكلكاوي 
اهلل(  )رمحلله  املنظور  كاظم  احلللاج  املرحوم 

مصدر إهلامِه حيث كان له ابا واستاذا.
الرسول  عبد  احلسيني  الشاعر  فيه  ويقول 
كان  الكلكاوي  »ان  الكربائي:  اخلفاجي 
شاعرا حسينيا تراثيا اصيا ابدع يف االوزان 
له  يقرأون  الللرواديللد  اكثر  وكللان  والنظم 
»ان  واضللاف:  القوي«،  ولتأثريها  لامهلا 
للكلكاوي بصمة حسينية من الرعيل االول 

ال يمكن نسياهنا«.  

واجدادهم،  ابائهم  هنج  عىل  يسريون  ابناٌء 
شعائرها  ورشبوا  احلسينية،  اخلدمة  استقوا 
بإمامهم  وحبا  طوعا  لدهيم  ما  وقللدمللوا 
له  انللشللد  وقللد  الللسللام(،  )عليه  احلللسللني 
من  الكثري  الصغري  محللزة  املللا  املللرحللوم 
القصائد احلسينية ومن ابرزها: قصيدة )نار 
بدلييل تسعر ما تنطفي ياالكرب – هيل رحتو 
– يا  ليل  يا  – آه  اليتامه  هذه  بقت  بسامة 
وكذلك  تدلوين(  ما  اشصار  إشصار  هيل 
قرأ  كام  الكلكاوي،  جاسم  املرحوم  اخيه 
ثمة  لكن  الشعراء،  من  للعديد  الكلكاوي 
اخذت  حمفوظ  ابللو  كريم  للشيخ  قصيدة 
لديه شأنا عظيام ووكان كثريا ما يقرؤها عىل 
الطور الكربائي: )كوم حورب لعد عباس 

املشكر للللللللل ِكله يبن حيدر(.
يف  واملحبون  احلسينيون  جثامَنه  شيَع  وقد 
املوافق  الثاثاء  يوم  املقدسة  كرباء  حمافظة 
عاما،   88 جتاوز  عمر  عن   2020/1/21
احلسيني  املخيم  من  االكللف  عىل  ومحلوه 
الصحن  اىل  الرشيف  احلسيني  الصحن  اىل 
يف  االخللري  مثواه  اىل  ثم  الرشيف  العبايس 
التي  اخلالدات  قصائده  فيها  ُذكللر  جنازة 
انشدها الصوت احلسيني الصداح املا محزة 

الصغري )رمحه اهلل(.
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األسلوب المرغوب
في المكتوب

فيها  تجتمع  ف��ن  ال��ك��ت��اب��ة 
والتعبير  وال��ذوق  المشاعر 
وال��ت��اث��ي��ر وح��س��ب ن��وع��ي��ة 
ق���وة  ان  ب����ل  ال����م����وض����وع 
باسلوب  ت��ت��اث��ر  ال��م��وض��وع 
الموضوع  الكتابة قد يكون 
االس��ل��وب  ان  اال  ج��دا  مهما  
ال��م��وض��وع  فيفقد  رك��ي��ك 
اهميته وقد يكون العكس 
االسلوب  ان  اال  ج��دا  ضعيفا 
االهمية  يمنحه  ال��م��ه��ن��ي 
بعض  وف���ي   ، وااله���ت���م���ام 
االحيان الفكرة مكررة لكن 
فيعطي  متغير  االس��ل��وب 

رغبة للقراءة مرة اخرى .

اسلوب االستدراج يف ايصال املعلومة يعد 
من افضل االساليب اي كانك متهد بشوق 
ملعرفة صلب املوضوع وعدم وضع المل 
او العبارات التي ال تؤثر عىل املعنى ، بل 
افضل اسلوب هو تضمني املقالة قصة او 
هذا  يف  االساليب  افضل  من  وهو  مثا 
العرص بالرغم من ان القرآن الكريم نزل 
والذي  والقصص  االمثال  من  كثري  فيه 
ملن  والباغة  االسلوب  يف  درسا  اعطى 
التي  والقصص   ، الصنعة  هذه  يف  يعمل 
جيب تضمينها املقال تكون واقعية او من 
مع  وتتامشى  تنموية  او  العربية  الطرائف 

فكرة املقال .
جتنب التشخيص او االنتقاد دون احللول 
من  ممكن  عدد  اكرب  احتواء  عىل  واعمل 
االجتاهات الفكرية بحيث ال ترش اىل من 
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خيالفك رصاحة او تنتقص منه بل ركز عىل ما تؤمن به من افكار مع 
اظهار االحرتام لاخرين جتنبا للتسفيه. 

هلا  يرغب  ال  اليوم  فالقارئ  املعقدة  الباغية  الكلامت  عن  االبتعاد 
باقرص  الفكرة  له  يوصل  الللذي  املمتنع  للسهل  يرغب  بل  اطاقا 
تغريت  اليوم  الثقافة  ان  الكاتب  حسابات  يف  وليكن  طريق  وابسط 
يتحدث  التي  فاللغة  العربية  اللغة  وامهها  ضمنها  ومن  االمس  عن 
هبا الناس ليست هي التي باالمس وبدات تظهر كلامت تفرض عىل 

ارض الواقع وحتى ال وجود هلا يف معاجم اللغة العربية .
اهم  من  فاهنا  للقارئ  النفسية  واحلالة  االجتامعي  الظرف  مسالة  اما 
مقومات الكاتب الناجح عندما يشخصها بدقة ويعرف كيف يصوغ 
احلالة  او  االجتامعي  الوضع  من  قرؤه  ملا  طبقا  وخيتارها  الكلامت 
اي  املجتمع  يتداوله  الذي  احلدث  عىل  ويركز   ، للمجتمع  النفسية 
فيام  لك  والتاثري  الراي  يكون  لكي  فتتوسطها  افكارهم  يشغل  الذي 

يتناولونه .
االستشهاد بالنصوص القرانية او النبوية تعترب من اهم العبارات التي 
من  الكاتب  اطاع  وكثرة  جانب  من  ومصداقية  قوة  للمقال  تعطي 
جانب اخر لذا تعد كثرة املطالعة مهمة جدا للكاتب كي يستطيع ان 
يرتب كلامته بشكل جيعل الفكرة تسري بطريق سهل نحو عقول الناس 
عندما  ثقافة  وينسف  ثقافة  وخيلق  خربا  ويكذب  خربا  خيلق  املقال 
وتقديس  هتميل  او  كاذبة  معلومة  يتضمن  وال  رصينا  املقال  يكون 
الجتاه معني دون االخر فتظهر اجتاهات الكاتب فيصبح متابعوه من 

اجتاه معني .
الشباب  االعامر  خمتلف  خياطب  ان  جيب  الكتابة  اسلوب  وان  وكام 

والشيبة 

اهلل  آية  احلجة  سامحة  تويف 
ميبدي  رضللا  حممد  السيد 
تعاىل(  اهلل  )رمحلله  اليزدي 
ثللاين  كللانللون   14 يلللوم   ،
مجادى  املوافق18   2020
علامء  من  1441هل  االوىل 
احلوزة  وأساتذة  وفضاء 
، ومن  )إيللران(  العلمية يف 
النجف   ( حللوزة  خرجيي 

األرشف(

رحـــيـــل 
عـــالـــم

33
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



االدبية

ه����وُل����ه����ا، ت�����ع�����اظ�����َم  واإْن  اخل��������ط��������وَب،  اإّن 
ملّ������������ا ال��������ن��������ب��������اُل ت����������خ����������ّ�ُت ل����ن���������ص����اِل����ه����ا

جم������ب������ورًة،  ت�����ك�����ْن  ومل  ال�����������ص�����ي�����وُف،  وك����������ذا 
ث�����������ّم الأ����������ص���������ّن���������ُة ب�������ع�������َد ط�������ع�������ٍن ل����ل����ه����دى
ل�������ك�������ّن م��������ا ج�������ع�������َل ال�������ع�������ي�������وَن �����ص����ح����ائ����ب����ًا
خ�������ص���ا����ص���ًة اخل������ي������اَم  ح�����رق�����وا  اأْن  ب����ع����ِد  ِم�������ن 
ك����اأّن����ه����م ال��������ط��������اه��������راِت!  وراَء  وَع������������������َدْوا 
������وا، وا�����ص����ت����ه����ان����وا. ب��ئ�����ص��م��ا ������بُّ ����َل����ب����وا، و�������صَ �����صَ
اإّن�����������ُه اأذك��������������������ُر؟!  اخل��������ْط��������ِب  واأيَّ  اآٍه، 
ال�����ص��م��ا اإىل  رم���������اُه  وق��������ْد  ال����ر�����ص����ي����ِع؟  اأََدَم 
اأََف�����������ك�����������اَن اأك���������������رَم ِم���������ن ح�����������ص�����ٍن واب�������ِن�������ِه
ك��������������ّا، ول���������ك���������ْن ح������ك������م������ٌة خ�������ف�������ي�������ْت، ف���ا
اإخ������واَن������ه������ا ت��������رى  اإْذ  زي�������ن�������َب؟  اأم�������������ص������اَب 
واإْذ ق������ت������اه������ا،  ب��������ن  ت�����ب�����ح�����ُث  وت�����������������روُح 
ق����ل����وُب����ن����ا امل���������������ص�������اُب!!  ه���������ذا  م�������ا  اأّواُه، 
واأك��������������������اُد اأزُع��������������������ُم اأّن�����������������ُه ُم�������������ْذ ك����رب����ا
رق�������ّي�������ٌة اخل����������ي����������اِل  ع������ل������ى  ت�������ع�������نُّ  واإذا 
ك���خ���ف���ِق���ه���ا ال������ق������ل������وِب  يف  ال�����ت�����ف�����ّج�����ُع  واإذا 

اأّم������������������ا ب���������ذك���������ٍر ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����ل�����ِة ف�����ال�����ّن�����ه�����ى 
ول������������������ذاَك، ف�����ال�����������ص�����ّج�����اُد ظ���������لَّ �����ص����ح����اب����ًة
ول���������و ال������ب������ح������اُر دم���������وُع���������ه، ب�������ل ����ص���ع���ُف���ه���ا

ق����ل����ي����ُل! ال������ط������ف������وِف  يف  خ������ط������ٍب  ج������ن������ِب  يف 
! ي�����������ص�����وُل  وه��������و  الإمي����������������اَن  ������َق  ت������ر�������صُ اأْن 
ال����ت����ه����ل����ي����ُل! وخ�����������ص�����اُب�����ه�����ا  اأ������ص�����ب�����ح�����ْت  اإْذ 
��������ص�������َرع�������ْت ب�������ه�������ام�������اِت ال���������������ص�������اِة جت����������وُل!
ال�����رح�����ي�����ُل! ج��������رى  اإْذ  زي�������ن�������ُب،  ل�����ل�����دم�����ِع: 
������غ������ِن احل�����������ص�����ا ت�����دل�����ي�����ُل! ف����ي����ه����ا ع�����ل�����ى �������صَ
ت������ن������زي������ُل! اأ��������ص�������م�������اِع�������ه�������م  يف  م������������رَّ  م���������ا 
ُط��������وي��������ْت ع�����ل�����ي�����ِه م�������ن ال�������������ص������اِل ع������ق������وُل!
َم��������ه��������وُل! ف�������املُ���������������ص�������اُب  خ��������ْط��������ٍب  ك����������لَّ  يف 
َع�������َج�������ب�������ًا ف��������ا ت������رم������ي������ِه������ُم ال�����������ص�����ّج�����ي�����ُل!
وف�����������ص�����ي�����ُل؟! ن�������اق�������ٌة   – ������ص�����ال�����َح  ق�����������وِم  يف 
ي�������رق�������ى اإل�������ي�������ه�������ا ال�������ع�������ق�������ُل وه�����������و ك����ل����ي����ُل
ُم�������ث�������وُل! ال������ع������ظ������اُم  ل  حل�����������ٌم،  ال�����ل�����ح�����ُم  ل 
ك�����ف�����ي�����ُل! ه��������ن��������اَك  ول  ال������ك������ف������ي������ِل،  ك����������فُّ 
حل��������������ٌم، وه��������������ذا ال�����������ّن�����������اُر وال�����ت�����ن�����ك�����ي�����ُل!
ف�����ال�����غ�����ي�����ُث دم���������������ٌع، وال�����������رع�����������وُد ع������وي������ُل!
ف����������������اإذا ف�������������ص������وٌل ل������اأ�������ص������ى وف�������������ص������وُل!
ت����ق����ت����ي����ُل! احل�����������ص�����ا  يف  ال�������ت�������وّج�������ُع  واإذا 
ت�����������زوُل! ل�����ي�����������سَ  الأر�������������������سَ  اأّن  ل�����ت�����ح�����اُر 
ل������ل������دم������ِع ج��������ال��������ْت ح������ي������ُث ك����������ان ي������ج������وُل!
ق�����ل�����ي�����ُل!! ذاَك  ول����������ق����������اَل:  ف����ل���������ص����ّب����ه����ا، 

إّن الخطوَب  في جنب خطٍب في الطفوِف قليُل!
العاملي  ش���رارة  مرتضى 
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�صيدي، اأح�ُسّ بالفزع ويف راأ�صي العليل مت�صع لأي حلم واأمل، ويف 
يربح  ل  �صراخ  فمي  ويف  توّقف،  ول  لها  لح��دود  اأ�صئلة  عينّي 
وجزعي  اآلم��ي  من  �صجي  كاأنه  با�صمك  يح�صرج  وقلبي  �صفتّي، 
وحرماين؛ يخرج يف الكام اليك - نقيا من كل رج�س-، واأ�صجانًا 
اأن اذكرها، واأنا - عبدك وابن عبدك- جدا متعب  ل اأجروؤ على 
اأراك يف  اأن  اأريد  ال�صوء،  بقاع  بكل  اأبحث عنك  وج�صدي �صئيل. 
خادم  مثل  دعائي  عذاب  اأعّطر  �صيدي،  اأجعلني  ال�صياء.  جميع 
مثمر نزيه يف ح�صرتك، يعرفك حق املعرفة ويخاف اهلل فيك يف 
كل �صيء. واأجعل ج�صدي فرا�صا يطمح ان تدو�صه اأرجُل زائريك 
ادفنّي مولي  ر�صيت عني  وان  نورك وبكل اجلهات،  اركان  يف كل 
على  ال�صت�صهاد  فر�صة  اأمنحني  اأو  الظال،  عميقة  اأثامك  يف 
طريقك اخلالد، اأو اأمنح مفرداتي �صبغة ر�صاك، لتبقى يل عقدا 
ب�صياء  ومتوهجا  وليتك،  حب  ب�صياغة  حيا  اأمكث  كي  �صرمديًا، 

ونور عقيدتك.  

مولي، اأح�ُس بالفزع، فمنذ �صغري والمل يف فمي �صراخ، وقلبي 
مّرة،  و�صاو�س  من  كلمات  جترجره  كالفجر  يته�صم  الآن  الفيا�س 
لنزف  ن�صدو  من  املاين  ك��اآث��ار  اأح��د،  ي�صمعها  ل  نحيلة  تغدو 
اىل  احلزينة  اأح��ريف  اأرم��ي  املاين،  اآم��ال  مع  اأميل  واأن��ا  نحرك. 
كاأنها  تتاألأ   مولي،  اجعلها  قبتك.  حتت  وات�صرع  جدثك  ادمي 
روحي التي تّئن تنطلق من دياج�ها كاأنن العا�صق اجلريح اليك 
يلتم�صك ان تخرجه من الوهام والحام وال�صمت اىل ب�صاتن 
الل�صان مثلما يناجيك �صمتي.  اأكلمك بطاقة  �صفاعتك. ودعني 
ع�صى اأن ترمقني بعينيك فاأغدو كما تريدين وت�صّ�ين كما ي�صاء 
ان يريدين. �صاأبزغ كالفجر مع الفجر وروحي ل�صمك فداء لأنك 
اأبدي ك�صم�س، كالقمر، كاملياه، كالأر�س؛ فقد وهبك اهلل اخللود ما 
دامت ال�صم�س ت�صرق على الر�س.. فاأنَت كاملدى كالزمن كل �صيء 

غرق فيك وكل �صيء باق لأجلك.     

ح�����ي�����در ع����اش����ور
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مب���دِح���ك�������م الق���������ام ت���ف�������رح واحل���ب�������ر وط���ر����س
ي�����ف�����������وز ������ص�����واك�����������م ب�����ال�����ق�����واف�����������ي وان����ه���������ا
ف���ل���ي���ل�������ة ق���������در ل��ي��ل�����ت�����ي مب���دي���ح�������ك�������م لن�������ي
وره����ط���������ه����ا ال������ر�������ص������ول  غ��������  يف  ك���������ان  ف�������ا 
ه���������ُم ع�����������ص�����رة م�����������ع اح�����م�����������د ث�����������م ارب�����������ع
�������������ُه وم��������ن ك�����ان�����ت ال������زه�������������راء ف����اط���������م اأمَّ
����ص���م���ات�������ة ق�����و������س  ع����ن����ك  دع  ال������ع������دى  ذراع 
ف�����اب�����د م������ن ح��������رب اي��������ا ح�����������رب ي���رجت�������ى
ظ������ه������ور �����ص����م����ي امل���������ص����ط����ف���������ى و����ص���ل���ي���ل�������ه
ي������ث������ور لخ���������ذ ال��������ث��������اأر م�����������ن ب����ي���������ت رب���������ه
م����وال����ي���������ًا ادرك  امل�����ه�����������دي  �����ص����ال���������ح  اب��������ا 
اي��������ا ����ص���م�����������س ل����ي���������ل الن�����ت�����ظ�����������ار ف���ان���ن�������ا
لأ����ص���ره�������م ف����ك���������اك  ل  ع�����ب�����������ادًا  ت�������������دارك 

ب��������ه م��������ن ح�����������ص�����ن او�������ص������اف������ك������م �����ص����ط����ْر
ف��خ�����ر ل����ه���������ا   م���ن���ك���م  ك�������ان  اذا  ب����ك����م  ت�����ف�����وز 
ال�����ق�����������در ي�������رف���������������ع   اح�����ي�����ي�����ت�����ه�����������ا  اذا 
الم���������ر ق����������در   ول  م��������دح  يل  الم����������ر  ويل 
ت���ل���ت���ه���م ب���ل���ي�������ل ال����ت���������م �����ص����ول���������ه  ال����ب���������در
ف�������ا ������ص�����ك ف����ي����ه���������م ان�����ه�����������م اجن�������������م زه���������ر
ت�������ص���ي���ب ب����ه����ا ق�����وم�����ًا ه�����م ال���������ص���������ادة ال���غ�������ر
ب���ع�������ص���ر ي����ري����ك ال���ن���ج���م م�����ن ب����وؤ�����ص����ه  ال��ظ��ه��ر
اإم���������������ام ه�����م�����������ام ط����ي���������ب ط�����اه�����������ر ط���ه�������ر
ف����ي����وؤم����ئ���������ذ ي���خ���ت�������ص�������ه ال����ن����ه���������ي والم�����������ر
ح����ي����ات����ه���������م م�������������وت ودن������ي������اه�������������م  ق�������ب�������ر
ع�����ص�����ر ول  �����ص����ب���������اح  ل  اخ������ت������اف  ب����ل����ي����ل 
احل���ج���ر ب�����ك  ي����زه����و  ال����ن����ا�����س  ت��������راك  ان  اىل 

ل���أدي���ب م��ح��م��د ال��ص��ح��اف 

في التشّوق لإلمام المهدي 
)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(
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ُيقاُل اإّن تاجرًا قد اأر�صل ابنه عند اأحكم رجٍل يف العامل كي يعلمه �صَرّ ال�صعادة، �صار الفتى 
اأربعن يومًا و�صل اإىل ق�صٍر بهٍيّ مبنٍيّ على قّمة جبل مرتفع،  م�صافًة طويلًة جدًا، وبعد 
اأخربه النا�س اأّن احلكيم الذي يبحث عنه يعي�س يف هذا الق�صر، فدخل اإليه، ولكّنه وجده 
فانتظر  احلكيم،  الرجل  من  امل�صورة  لطلب  ج��اوؤوا  الذين  الأ�صخا�س  من  بالكث�  ممتلئًا 
عن  ي�صاأله  احلكيم  يدي  بن  ووقف  الفتى  دور  جاء  حن  دوره.  حان  حتى  �صاعاٍت  عّدة 
الآن  يّت�صع  "اإّن وقتي ل  له:  ثّم قال  بانتباه،  اإليه احلكيم  اأن�صت  ال�صعادة احلقيقية  �صر 
اأنتهي من عملي، وعد  اأن تتجّول يف الق�صر حتى  لاإجابة عن �صوؤالك، ولذلك اأرجو منك 
اإيّل بعد �صاعتن"، اأ�صاف احلكيم بعد اأن قّدم للفتى ملعقًة �صغ�ًة حتتوي على القليل من 
الّزيت: "اأم�صك هذه امللعقة يف يدك واأنت تتجول يف الق�صر، ولكن احذر اأن ت�صكب الزيت 
يف اأنحاء الق�صر!" بداأ الفتى يتجّول يف الق�صر، وظّل طوال هذا الوقت مرّكزًا على امللعقة 
التي يف يديه خ�صية �صقوط الزيت منها حتى عاد كي يقابل احلكيم �صاأله احلكيم، والذي 
بداأ ب�صوؤاله: "هل راأيت التحف القدمية والثمينة التي اأحتفظ بها يف غرفة جلو�صي؟ وهل 
راأيت الأزهار التي ُتزّين احلديقة اجلميلة؟ وهل ا�صتوقفتك الكتب الثمينة التي اأحتفظ 
بها يف مكتبتي؟ �صعر الفتى بالرتباك وال�صدمة، واأخرب احلكيم اأّنه مل ُيعر هذه الأمور اأّي 
"ُعد  اهتمام، فقد كان مرّكزًا على اأّل ين�صكب الزيت من امللعقة التي يده، فقال احلكيم: 
اللوحات  اإىل  واأخذ ينظر  الق�صر،  للتجول يف  الفتى  اأخرى"، عاد  مّرًة  الق�صر  وجتّول يف 
اجلميلة املُعّلقة على اجلدران، وا�صتمتع مب�صهد احلديقة اجلميلة والّزهور العطرة، وحن 
الزيت  اأين  "ولكن  ف�صاأله احلكيم:  الق�صر،  راأى يف  ما  بالّتف�صيل  له  اإىل احلكيم روى  عاد 
الذي كان موجودًا يف امللعقة؟" نظر الفتى اإىل امللعقة، فوجد اأّنه قد ان�صكب دون اأن ينتبه، 
اأن  اإّن �صّر ال�ّصعادة هو  اإليك!  اأ�صديها  اأن  اأ�صتطيع  "هذه الّن�صيحة التي  فقال له احلكيم: 
فهم  ملعقتك".  من  الزيت  ت�صكب  اأن  دون  وجمالها  باحلياة  ال�صتمتاع  على  ق��ادرًا  تكون 
الفتى مق�صد احلكيم، ف�صّر ال�صعادة هي باأن ي�صتطيع الإن�صان املوازنة بن الأمور، وي�صتمتع 

بحياته مع النتباه اإىل �صحته وعمله، واملحافظة على �صمعته الطيبة.

حقيقُة السعادة 
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حيدر عاشور

رجٌل عانقْت أنفاُسه كربالَء وجنة السماء

الى روِح الشهيِد السعيد )عباس هاشم مشتت الفيصالوي(

أب���ى »عباُس« أن يكّح���ل النوم جفونه، وبدا له وكأنم���ا قامت في داخله ثورة 
غلي���ان ايقظت كل أحالمه. وبدأت الكلمات المكتوب���ة على قلبه تنطلق من 

فمِه بهيام عجيب : 
- س���يدي يا حس���ين، أي ألم أن أراك، وأي ألم أن ال أراك. لم يعد في الكون شيء 
كام���ل التكوين إال معرفتك، والريح الصفراء تعاود االنتقام من خلودك. انها ريح 
–يزيدية – دموية تنضج االفاعي السامة باألشكال والصور، وتعيد بحقٍد مصيبة 

- كربالء والطف وعاشوراء - .

شهداؤنا
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وبأمل شديد عامت يف ذهنه ذكريات الطفولة، 
وأبيه  اخلمسة  بأخوته  يتشبث  كان  وكيف 
السام(  )عليه  احلسني  زيارة  اىل  يأخذه  ان 
وهم خيافون عليه من سطوة وقسوة السلطة 
الصدامية والطريق امللغوم باألخطار واملوت. 
الزيارة  منعوا  قد  البعثي  الشيطان  جنود  كان 
كرباء  اىل  بالذهاب  وأبللوه  اخوته  وخاطر 
ألداء العهد إلمامهم حتى ولو كان املوت من 
عىل  يرّصون  كيف  شاهدهم  حني  نصيبهم. 
وهو  الغض  عمره  األنوار  اطفأت  الذهاب. 
ابن ثاث عرشة سنة، وروحه أخذت تيضء 

وبدأ حيدث نفسه:
- الذي ال يغامر بيشء ال يملك شيئًا !، وعىل 
اهلل  يف  يرغب  عندما  أهللواءه  يقاوم  ان  املرء 
وعشق حججه عىل أرضه، وان كانت زيارة 
احلسني)عليه السام( مغامرة يف ظل تعسف 
يف  والشهادة  املغامرة  حمىل  يا  السلطوي... 
 « راية  محل   . اهلل  عبد  ابا  سيدي،  يا  طريقك 
كرباء«  عطاشى  ساقي  يا  عليك  السام 
احللم  يبلغ  مل  وهو  كرباء  درب  اىل  وخرج 

بعد...
افاق من غيبوبة الطفولة لينظر اىل بناته الثاث 
وابنه الوحيد »صادق« فقد اختار اسم صادق 
واحلسني)عليه  اهلل  مع  دائللام  صادقا  ليكون 
مزخرفة  كلامت  ذكرياته  تكن  مل  السام(.. 
عشق  يف  راسخة  عقيدة  نمو  هي  بل  عادية، 
منازع.  وبا  األبدي،  السام(  احلسني)عليه 
احلكمة  احلسيني  املللنللرب  مللن  ارتللضللع  فقد 
معلقا  قلبه  اصبح  حتى  احلسنة  واملوعظة 
– عاشوراء-  – طف  – بكرباء  فتوته  منذ 
اهلل  عبد  ايب   ملعشوقه  عشق  بعد  ما  وعشق 

احلسني)عليه السام( . 
ان حيكم  ارد  اذا  احلسيني،  االمتاء  بعد هذا 
يبنون  ظل  بناة  فيه  العامل  فان  يللرى،  حسبام 
هذا  من  خريا  تكون  حياة  أجل  من  االنسان 

يف  يقتل  »من  قال  من  ومنهم  الفاين،  العامل 
يّعد  واملقدسات  واألرض  العرض  سبيل 
شهيدا« . هذه الكلامت حققت لل«أيب صادق« 
حيب  من  لقاء  يف  يللراوده  الذي  االزيل  احللم 
خمضبا بدمه. فقد تعلم ان االوصياء واألنبياء 
اال  اليه  يذهبوا  مل  جواره  اىل  اهلل  حيبهم  ومن 
قربان  اىل  حتتاج  فالنة  بالدماء.  مرضجني 

لدخوهلا.  
ولد  الللتللي  الللبللرصة  ترك«عباس«حيانية« 
وابنه  كبده  فلذات  ووّدع   ،1984 عام  فيها 
الوالية  حب  يف  املجاهدين  وأخوته  ووالديه 
 ( السام(  االكرب)عليه  عيل  بلواء  ليلتحق 
فوج سبع الدجيل(. شعر بفخر كبري لوجوده 
االمام  ان  املؤمنني  املجاهدين  كبار  ِعداد  يف 
احلسني)عليه السام( مبدأ االسام وهنايته، 
وعتبة الدنيا وهنايتها.  وفتوى الهاد الكفائي 
لإلمام »سيد عيل السيستاين« هي طريق احلق 
بدقات  قلبه  دقللات  امتزجت  النة.  لغاية 
االيللادي  تطلقه  الللذي  الصاخب  الرصاص 
احلسينية لسحق فلول املغتصبني من )داعش( 

وخونة العراق ومرتزقة العرب واألجانب. 
ترشق  البطولية  صادق«  »ايب  شمس  بدأت 
وهو  والعز،  الللرشف  سواتر-   – مجيع  عىل 
أمحلها  حتى  صلب  كرجل  ببندقيته  هيمز 
تتجّمر  القتالية،  طاقتها  فاق  مرهقا  جهدا 
فوهتها وال يتوقف وهو جيندل اعدادا كبرية 
كل  هيللدد  خطرا  شكل  مما  الللدواعللش،  من 
العراق  ارض  ان  واعتقد  طريقه  ّضللل  من 
كعدو  هبا  املللرور  يريد  ملن  سهلة  واحلسني 
ومغتصب. فأطعمهم برصاصه خوفا ورعبا 
رجل.  بألف  رجا  يتخيلونه  جعلهم  حتى 
الرصاص، وإذا  كان كاملرمر صلبا ال خيرتقه 
اصابه؛ كمن يسقط يف املاء. انه خيرتقه ولكن 
ال جيرحه. ويشبه غصن شجرة مثمرة يسقط 
انه يطفو حمموال عىل اوراقه. هكذا  املياه.  يف 

التي  الللراح  بأوسمة  صللادق«  »ابللو  امتأل 
هبا  هيتم  مل  خطورهتا  رغم  جسمه  يف  كثرت 
فأنفاسه قد عانقت اهلل واحلسني والنة.  لكنه 
املرمر   القتال، كأن  ينقطع عن  يعيد قوته وال 
يف  بذرة  اىل  حتول  والغصن  يموت  ال  الذي 
مهامه  يف  وجللود  للموت  وليس  حر  طني 

الدينية والوطنية.  
كغطاء  تبدو  »مكحول«  جبال  سامء  وكانت 
الدجيل(،  سبع  فوج   ( طّهرها  ان  بعد  آمن 
وتنّفس املجاهدون انفاس انتصاراهتم بعد ان 
)داعش(.  ظلم  من  والعرض  االهل  حرروا 
ال  واملنية  الرحيل  اوجللب  قد  امليعاد  لكن 
تعرف الوقت والزمن فهام مكتوبان يف شجرة 
اهلل بسامئه.. ما ان انبلج الصباح وهو هائم بعد 
الصاة بالترضع اىل خالق السامء واألرضيني، 
ألمري  الصباح  دعاء  جهوري  بصوت  منشدا 
رصخ  السام(..  )عليه  عيل  االمام  املؤمنني  
ابو  استشهد   – حسني  يا   - أكرب  اهلل  النداء 
الذي  الشجاع  البرصاوي  املجاهد  صللادق 

ارعب واقّض مضاجع الدواعش .. 
مشتت  هاشم  )عباس  السعيد  الشهيد  غادر 
الفيصاوي( ابو صادق، اىل اهلل بعشقه ملواله 
وبطموحاٍت ال يعرفها إال قلبه امليلء بكرباء 
والطف وعاشوراء. وكان ذلك واضحا من 
يشمه  فواحا  عطرا  جثامنه  بمنح  اهلل  قللدرة 
مهيب  بتشيع  وحظي  و  والقريب،  البعيد 
متدد  من كرباء اىل البرصة كمسريته ملعشوقه 
وجنود  عشائر  الطريق  جانبي  فعىل  احلسني 
واحلسني  العراق  رايات  حيملون  وجماهدون 
مل  ايامن  برحلة  السام  وادي  يف  دفن  ان  اىل 
ما  نال  حتى  يتجدد  لروحه  واذكللار  تتوقف 
متناه فقد عانقت انفاسه ارضحة االئمة مجيعا 
بعد ان عانقت النتني )كرباء وجنة السامء(.  
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من اقوال اهل البيت 

الصدق و الكذب

D
اعداد: ليث النصراوي

     الصدق
وهو مطابقة القول للواقع، وهو أرشف الفضائل النفسية، واملزايا اخللقية، خلصائصه الليلة، وآثاره اهلامة يف 

حياة الفرد واملجتمع. 
الرشيعة  جّمدته  لذلك  والنجاة،  النجاح  وسبب  والصاح،  االستقامة  ورمز  ورواؤه،  احلديث  زينة  فهو 

االسامية، وحرضت عليه، قرآنًا وسنة. 
أبدًا  فيها  خالدين  األهنللار،  حتتها  من  جتري  جنات  هلم  صدقهم،  الصادقني  ينفع  يوُم  ﴿هذا  تعاىل:  وقال 

﴾)املائدة:(119 
قال تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلّل، وكونوا مع الصادقني﴾)التوبة(:119

قال النبي )صىل اهلّل عليه وآله(: )زينة احلديث الصدق(
قال أمري املؤمنني )عليه السام(:) إلزموا الصدق فإّنه منجاة(

قال الصادق )عليه السام(:)ال تغرتوا بصاهتم، وال بصيامهم، فإّن الرجل ربام هلج بالصاة والصوم حتى 
لو تركه استوحش، ولكن إختربوهم عند صدق احلديث، وأداء األمانة(

قال الصادق )عليه السام(:) من صدق لسانه زكى عمله (
الكذب

الفضيحة  وداعية  والرشور،  اآلثام  ومصدر  والرائم،  العيوب  أبشع  من  وهو  للواقع.  القول  خمالفة  وهو: 
والسقوط. لذلك حرمته الرشيعة اإلسامية، ونعت عىل املتصفني به، وتوّعدهتم يف الكتاب والسنة:

قال تعاىل: ﴿إّن اهلّل الهيدي من هو مرسف كّذاب﴾:)غافر(:28
وقال تعاىل: ﴿إنام يفرتي الَكِذَب الذين ال يؤمنون بآيات اهلّل، وأولئك هم الكاذبون﴾:)النحل(:105

وقال تعاىل: ﴿ويل لكل أفاك أثيم﴾:)الاثية(:7
قال أمري املؤمنني )عليه السام(:)إعتياد الكذب يورث الفقر(

وقال الباقر عليه السام: »)إنَّ اهلّل جعل للرش أقفااًل، وجعل مفاتيح تلك األقفال الرشاب، والكذب رّش من 
الرشاب(«

وقال الباقر )عليه السام(: »)إّن الكذب هو خراب االيامن(
جّد  كل  يف  والكبري،  منه  الصغري  الكذب،  إتقوا  لولده:  يقول  احلسني  بن  عيل  )كان  السام(:  )عليه  وقال 
وهزل، فإن الرجل إذا كذب يف الصغري، إجرتأ عىل الكبري، أما علمتم أّن رسول اهلّل )صىّل اهلّل عليه وآله( 

قال:) ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه اهلّل صدّيقًا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اهلّل كّذابا (
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حنان الزيرجاويقيوٌد لم تحجب الشمس

هل سللمعَت يومًا عن شمٍس قّيدها الظام؟! كان يوم العارش من 
حمرم إنتصللار للدم، درس لألخللوة، فناٌء وتضحية، فللداٌء ووفاء، 
عللز وابللاء، تقودها عبقة فواحة نثرت شللذى عبريهللا يف كل حيز 
تواجدت به، هذا من فضله وألق من نبله وكرامًة آلل بيت رسوله 
، إن الرياع عاجز عن وصفها واإلطراء عن شخصها، مهام حاولنا 
اخلللوض يف عظمة هذه الشللخصية  الفللذة كلام أزددنللا تعجبًا من 
مواطللن عزها وشللموخها وعبقريتهللا، ونبوغهللا الفكري، كيف 
ال وهللي ابنة حيدر . ملا بدت تلك احلمول سللريها، أرشقت تلك 
الشللمس عىل ربى متنها، مل تكرسها قيودهم وسللبيها، ومل حتجب 
شمسللها بظلم حادهيللا بعد فقد أخوهتا، فسللحابة ظلللامء كهذه مل 

تستطع حجب روع نور شمسها.  
عندما أكتب عن تلك السيدة معلنة عن اسمها أبدأ بحرف الزاي، 
تتسللاقط عنللدي تباعا احلروف التللي قبلها وبعدها كأهنا بسللباق! 

أو أهنا تستسلللم لتلك القائدة أو التسللتطيع خللط العبارات عنها، 
ليس سللها مللمللة تلك احلروف ومجع شللملها السللتعادة الكتابة 
فقد يسللقط حرٌف آخر سللهوا ! هكذا تفعل احلللروف عند ذكرها 
فللام بالللك بالروح حتى وان مجعللت احلروف املناسللبة كيف ترمم 
كرس الروح وترأب صدعها. خانتني يدي وهي تكتب وتستدعي 
احلروف فجللاءت الياء حزينة وممزقة الفؤاد ومتسللك معها النون، 
النللون متيش بتكللرب وهيبة ووقللار، وهلا شللأن عظيم لكللن الدماء 
تغطيهللا وخلفهللا متيش البللاء وقد غطاها السللواد كانت حمتشللمة 
بكرامللة ورفعة مل ُيعرف مثلها عىل طول الزمان. سلليدت زينب ها 
هي حروف اسللمك وقد اكتملت يا موالت وأمّتت معها حكايات 
النضال والتضحيات، كشمٍس أبت أن حتجبها قيود الظام. حتى 
عانقت الشللمس ،ونثرت شللعاعها نرباسللًا مّد خيوطلله عبعد أن 

حتولت حمات البقالني اىل معارض للتسوق العاملي.
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كيف تجعل االخر مستسلما لك ولكل ما تلقنه له؟، قبل الغور في تفاصيل 
هذا نتساءل من هو كامرون؟ هو الكندي )د. دونلد إوين كامرون( وقد شغل 
منصب رئيس الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين )خالل عامي 1952 و1953(، 
ورئيس الجمعية الكندية لألطباء النفسيين )خالل عامي 1958 و1959(، ورئيس 

الجمعية األمريكية لألمراض النفسية )عام 1963(، ورئيس جمعية الطب 
النفسي البيولوجي )عام 1965(، ورئيس الجمعية العالمية لألطباء النفسيين 

)منذ عام 1961 وحتى عام 1966(، ورغم شهرته في أوساط األطباء النفسيين، 
انُتِقَد كامرون بسبب تجريبه ألساليب العالج بالصدمات الكهربائية والعقاقير 

المخدرة على مرضاه دون الحصول على موافقتهم، وقد تم إجراء جزء من 
هذه التجارب في سياق مشروع )M.K. elatra( التابع لوكالة االستخبارات 

المركزية في الواليات المتحدة، حيث تضمن المشروع أساليب غسيل الدماغ 
ومحو األنماط.

صدمة 
»كامرون«

بقلم : عبد اهلل الذهبي
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ماذا فعل؟
يف مخسينيات القرن العرشين فّكر كامرون بفكرة شيطانية، 
حيث اراد ان يعثر عىل طريقة يستطيع من خاهلا ان يغري 
انسانا  ما  انساٍن  من  يصنع  ان  اي  بالكامل  االنسان  فكر 
وقناعاته،  وعواطفه  بأفكاره  وخمتلفا  متاما  بفكره  مغايرا 
وعواطفنا  مشاعرنا  كل  ان  كامرون  الدكتور  يرى  فكان 
وافكارنا تأت من مصدرين، مها: )االول ذكريات املايض، 
االنسان  كامرون  يصنع  للحارض(، ولكي  ادراكنا  والثاين 
الديد الذي يريد كان ال بد له اوال من ان يلغي االنسان 
القديم، فابد ان يرجع الصفحة بيضاء قبل ان يكتب فيها 
ما يريد، وك ان عليه ليفعل ذلك ان يعرضه لصدمة كبرية 
تلغي املايض واالحساس باحلارض، فقام كامرون بتجاربه 
عىل مرضاه النفسيني بتعريضهم لصدمات كهربائية شديدة 
مع اعطائهم عقاقري مهلوسة ليفقدوا ذاكرهتم، وليس هذا 
فحسب بل كان يعمل عىل تعطيل مجيع حواسهم، حيث 
وصمٌت  دامللس،  ظام  يسودها  اماكن  يف  يضعهم  كان 
يفقدهم  حتى  حوهلم،  من  بلليشء  يشعرون  فا  مطبق، 

احساسهم بالواقع.
ما هي الفكرة االساسية لنظرية 

الصدمة؟
اشيع يف العديد من املواقع االعامية ان وكالة استخبارات 
االمريكية التي  دعمت مشاريع كامرون وطورهتا للعمل 
االساسية  الفكرة  أما  غريب(،  وابللو  )غوانتنامو  يف  هبا 
لنظرية الصدمة فهي كيف جتعل الطرف االخر ُملكا لك 
وألفكارك وقراراتك، عليك ان ختضعه اوال لصدمة كبرية 

لتجعله مستسلام لك ولكل ما تلقنه له، فكيف ذلك؟..
ابحاثه  الذي كان جيري خاله كامرون  الوقت  ويف نفس 
يف كندا، ظهر شيطاٌن اخر يف شيكاغو، يف جمال االقتصاد 
ايضا ولكن  يدعى )ميلتون فردمن( يطبق نظرية الصدمة 
وكانت  الشعوب،  عىل  بل  االفللراد  عىل  ليس  املللرة  هذه 
الفكرة من صدمة فردمن هو السامح للرشكات االمريكية 

بأكملها، وبام  بلدان  اقتصاد  باهليمنة عىل  للقارات  العابرة 
ان اغلب الشعوب ال تقبل ان يكون مصريها واقتصادها 
كبرية  صدمة  اذن من  فابد  اجانب،  رجاٍل  من  حفنة  بيد 
ألهل البلد جتعلهم فاقدي الوعي ليقبلوا للتجربة الديدة.
)تشييل(  هو  عليه  النظرية  هذه  تطبيق  تم  بلٍد  اول  وكان 
جنوب أمريكا النوبية، وكان نظام االقتصاد فيه شيوعيا، 
وبدأ االمر بتدبري امر انقاب عسكري فيه بدعم الواليات 
جاءت  االنقاب  وبعد  )نيكسون(،  برئاسة  االمريكية 
 – شغب  واعللامل   – االسعار  يف  كبري  )ارتفاع  الصدمة، 
 – النهار  وضح  يف  علنٌي  – وخطٌف  تعسفية  واعتقاالت 
وفوىض عارمة يف الباد – ارتفاع يف مستويات البطالة – 
اقتتال عنرصي(، وكانت الباد تسري مرسعة نحو اهلاوية، 
واملصائب تتدفق دفعة واحدة، واصيب الناس بالشلل يف 
التفكري والفهم، فلم يعودوا يفهمون ماذا جيري؟ وملاذا؟ 

وكيف اخلاص؟.
الحلول

يف حلظة الصدمة هذه تم عرض احللول املمنهجة العملية 
التي حلت يف تشييل وذلك بتحويل  الكارثة  واالنقاذ من 
اقتصادها اىل اقتصاد السوق حرة، اي ان ترفع الدولة يدها 
عن االقتصاد لتسوده الرشكات االمريكية عابرة القارات، 
فقبلت الدولة ذلك والشعب ايضا قبَِل، وانترصت نظرية 
الصدمة، لكن )تشييل( مل تكن اال اول حلقة من مسلسل 
الصدمة ذاك، حيث طبقت هذه النظرية عىل عدة بلدان من 
امريكا النوبية ثم عىل االحتاد السوفيتي سابقا ثم العراق.

نظرية الصدمة:
تقول النظرية عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم 
اي حٍل ممكن  االفق  يلوح يف  يدور حوله وال  ما  وادراك 
يقع عندها يف  السئ  التطبيق خيرجه مما هو عليه يف واقعه 
خارجية  حلوٍل  لقبول  مستعدا  سيصبح  وعندها  الصدمة 

جاهزة كان من املستحيل ان يقبلها سابقا. 
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أسرة ومجتمع

ويف هذا الصدد يقول اإلمام الصادق -عليه السام- : » إّنام املرأة 
وال  لصاحلتهنَّ  ال   ، خطر  للمرأة  وليس  تتقّلد،  ما  فانظر  قادة 
هي   ، والفضة  الّذهب  خطرها  فليس  صاحلتهنَّ  فأما   : لطاحلتهنَّ
خري من الذهب والفضة ، وأما طاحلتهن فليس خطرها الرتاب، 

الرتاب خري منها«.

* ال��زواج موؤ�ّص�ص��ة اجتماعي��ة تبن��ى عل��ى احل��ب 

والتفاهم والحرام
يقول )عيل الشاعر( شاعر وإعامي : ان الزوجة الصاحلة هي ما 
يبحث عنها كل رجل، فالزواج مؤّسسة اجتامعية جيب أن تكون 
مبنّيًة عىل احلب والتفاهم واالحرتام، وأن يكون اختيار الرشيك 

ما هي مواصفاُت الزوجة الصالحة ...
 ولماذا نتزوج هذه الزوجة ؟

  يبحُث كل رجل وب�صكل دائم وم�صتمر عن زوجة 
ذات اأخاق حميدة و�صاحلة كي ت�صونه وحتافظ عليه، 
ويعي�س معها يف �صعادة وحب وا�صتقرار. ولها القدرة على 

ل اأن تكون طائعة  اإدخال ال�صرور على قلبه، كما يف�صّ
وت�صتجيب له بدون تكرّب اأو تعّنت... يف �صوء ما ورد 

يف موا�صفات الزوجة ال�صاحلة ، جند اأن ال�صام يقّدم 
الر�صادات املنا�صبة للزوج كاأ�ص�س اختيار الزوجة يف 

�صوء معاي� �صليمة. اإنَّ الإ�صام يرى اأّن الوقاية خٌ� 
من العاج ، لذلك ُي�صدي ن�صائحه ب�صخاء للزوج يحّثه 

فيها على التثّبت والتاأيّن عند الختيار كي ل يكون 
كحاطب ليل ل يدري ما يجمع يف حزمته ، وقد ك�صف 

له عن خطاأ النظرة احادية اجلانب التي ترّكز على 
اجلمال اأو املال فح�صب ، موؤكدا على النظرة ال�صمولية 

التي تتجاوز الظواهر املادية ، بل تغو�س نحو العمق 
لتبحث عن املوا�صفات املعنوية من دين واأخاق وما اإىل 

ذلك من موا�صفات مثالية. 
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الحنينع�������ل�������ي ال������ش������اع������ر ف���راس  االس���ت���اذ 

يقع  األحيان  معظم  ويف  وصحيحة،  ُأسٍس سليمة  قائاًم عىل  فيها 
التي  املرأة  لطلب  يبادر  الذي  الرجل  عىل  الرشيك  اختيار  عبء 
تعجبه وهي بدورها إّما أن تقبل وإّما أن ترفض، لذلك جيب أن 
يكون االختيار صحيحًا، بحيث يتم اختيار الزوجة الصاحلة التي 
تصلح لتكوين أرسة وتربية األبناء، فالزوجة الصاحلة هي أساس 
ألهنا  األرسة  األساس يف  الركن  املرأة هي  ألن  الزوجّية  السعادة 
سرتًا  تكون  الصاحلة  املرأة  أن  كام  وتعّلم،  وتريّب  تنجب  من  هي 
لزوجها يف احلياة ومعينًة له، بعكس الزوجة املستهرتة التي تضيع 
زوجها  إسعاد  يف  وتفّرط  نافعة  غري  أشياٍء  عىل  وحياهتا  أرسهتا 

وتلبية احتياجاته املختلفة.
عامل  يف  متخصص  اعامي  احلنني(  فللراس  )االستاذ  قال  فيام   
االرسة: عدُّ عاقة الزواج من أكثِر العاقات اإلنسانّية َحساسية 
وتوازًنا، حيُث إهنا تبنى عىل وجود الرجل واملرأة من خال عاقٍة 
يزيد  وما  الرجل،  تكّمل  واملرأة  املرأة،  يكّمل  فالرجل  تكاملية، 
أمهية هذه العاقة وجود الصبغة الرشعّية التي تربط طرفيها من 
بديمومتها  العاقة  هذه  وتتصف  بينهام،  يربُط  زواج  عقد  خال 
أن  فيجب  األمهية،  بالغ  احلياة  رشيك  اختيار  جيعل  الذي  األمر 
تبحَث املرأة عىل رجل يناسبها، وينظر يف حاجاهتا، وجيب أن عىل 
الرجل أن خيتاَر الزوجة التي تساعده عىل مواجهة عقبات احلياة 
ومشاّقها، وذلك من خال وجود صفات املرأة الصاحلة للزواج 

فيمن خيتارها.
َب الأَعراِق * الأُُمّ َمدَر�َصٌة اإِذا اأَعَددَتها           اأَعَددَت �َصعبًا َطِيّ

والكتاب  االدباء  احتاد  وعضو  كاتبة  الربيعي(  رجاء  بينت)  فيام 
يف  والكوادر  القادة  إلعداد  ومعاهد  جامعات  هناك  العراقيني: 
إعداد  إىل  اليوم  يكون  ما  أحوج  املجتمع  ولكن  املجاالت،  شّتى 
الصاحلة،  الزوجة  صفات  أهم  عىل  للحصول  للّزوجّية،  الفتاة 
وجيب أن يشرتك يف هذا العمل كّل من األرسة واملدرسة واملعهد 
والامعة، ألّن الزوجة الصاحلة مدرسة بحّد ذاهتا كام قال الّشاعر 
مدرسة  ستكون  بأهّنا  الصاحلة  الزوجة  إعداد  يف  إبراهيم  حافظ 

تنتج شعًبا صاحب صفات فضيلة وأخاق عريقة:
اأَلعراِق«..   َطيَِّب  َشعبًا  َأعَددَت   ... َأعَددهَتا  إِذا  َمدَرَسٌة  »اأُلمُّ   
والّصدق  والفضيلة  الّرجولة  أبناءها  تعّلم  مدرسة  تصبح  فاألّم 
وتقف  وتقّدره  الّزوج  حترتم  صاحلة،  زوجة  وتكون  والّصاح، 
هلا  فاملرأة  إعداًدا رشعيًّا صحيًحا.  إعدادها  تّم  إن  متطّلباته،  عند 
ترعاها  أن  جيب  مسؤوليات  عليها  وكذلك  زوجها،  عىل  حقوق 
حّق الّرعاية من حسن تربية أبنائها وطاعة زوجها وخدمته ضمن 

حدود الرّشيعة.
* املراأة ال�صاحلة حافظة وكامتة لأ�صرار زوجها

ونختم بالقول : ان الرجل املحظوظ هو الذي يقع يف حب امرأة 
صاحلة، ألنه حسب ما يقال الزوجة الصاحلة هي التي تكون سبب 
سعادة زوجها، وسبب راحته. كام أهنا هي التي تصون رشفه وماله 
والصاح.  اخلري  عىل  وتعينه  راحته،  أجل  من  تتعب  وأرساره، 
تقف إىل جانبه وتساعده، وتدعمه بقلبها وروحها وذكائها أيًضا. 
زوجها،  ألرسار  وكامتة  حافظة  تكون  التي  هي  الصاحلة  املللرأة 
تعّمد  رًسا  تفيش  ال  التي  وهي  عللام.  بشكل  الزوجية  وحياهتا 
الصاحلة  الزوجة  لذلك، البد وأن تكون  يأمتنها عليه.  أن  الزوج 
ملجأ ألرسار زوجها، ويف نفس الوقت تكون داعمة له يف الفرح 
والقرح. وأن تصرب معه عىل أي ابتاء، وتقف إىل جانبه، وتسانده 

يف مجيع أمور حياته، وحترتم قراراته. 
اهتاممها  هي  الصاحلة  الزوجة  هبا  تتسم  التي  الصفات  أهم  ومن 
برتبية أطفاهلا تربية سليمة وجيدة. فهي املرأة التي تعرف جيًدا أن 
تبث األخاق واملبادئ يف نفوس أوالدها، مع تعليمهم الصفات 
والطباع احلميدة. هذا إىل جانب دورها يف زرع قيمة األب بقلوب 
أبنائها، ورضورة وجوده يف حياهتم. جيب أن تعلمهم أن والدهم 
مهم  دور  لألب  بل  فقط،  املنزل  عىل  واالنفاق  املال  للب  ليس 
يف حياهتم، وأنه هو األمان واالستقرار والطمأنينة. فهذا هو دور 

األم والزوجة الصاحلة التي يسعى كل رجل إلجيادها.

45
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



الطفل وتساهم  بالغًا عىل عقل  تشكُل األلعاب اإللكرتونية خطرًا 
بشكل كبري يف تدمري أية موهبة له ألهنا تعمل عىل جذب كافة انتباهه 
وتركيزه وغري قادر عىل فعل أي يشء آخر يف حياته إال اللعب هبذه 
اإلبللداع،  أجل  من  له  فرصة  وجللود  وعللدم  غري  ال  فقط  األلعاب 
فكثري  واألمللهللات  اآلبللاء  خطأ  هو  الفادح  اخلطأ  هللذا  ولألسف 
يتمكنوا  يقومون برتك مثل هذه األلعاب لفرتات طويلة كي  منهم 
من إنجاز مهامهم أيًا كانت وهذا األمر يساهم يف وقت نمو عقل 
الطفل شيئًا فشيئًا بشكل تدرجيي، لذلك جيب ترك مساحة ضئيلة 
للطفل للعب مثل هذه األلعاب وحتت إرشاف األم أو األب لفرتة 

ال تتجاوز النصف ساعة يوميًا.

جديدة،  لدراسة  وفقا  باحثون،  توصَل 
العرض  يفضلون  الرجال  من   %  75 أن 
بأهنم   % أقر  حني  يف  للقصة،  السينامئي 
يف  طابا  كانوا  أن  منذ  كتابا  يقرؤوا  مل 
الرجال  أن  الدراسة  وأظهرت  املدرسة. 
أبطأ يف القراءة وأقل حتما لقراءة كتاب 
حتى هنايته. ومن بني املستطلعني آراؤهم 
القراءة، قال 63 % إهنم مل  بشأن عادات 
املطلوب،  الكايف  بالقدر  القراءة  يامرسوا 
حاليا  يقرؤون  أهنم   %  46 ذكر  حني  يف 
بالسابق.  مقارنة  الكتب  من  أقل  عددا 
الذين  الرجال  ثلث  ان  الباحثون  وبني 
الدراسة إهنم يفضلون قضاء  شاركوا يف 
وقت فراغهم يف استخدام اإلنرتنت، بينام 
يقيض 30 %  أوقاهتم يف مشاهدة األفام 

والتلفزيون. 

الطفل  ــرك  ت خــطــورُة 
لأللعاب اإللكترونية

الرجاُل 
يفضلون 

االفالم 
والنساء 

قراءة الكتب
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نـــــصـــــائـــــُح حــــول
 تــرتــيــب الــمــنــزل

إنَّ بر األم دائم يف حياهتا وال ينقطع بموهتا، فام 
أمجل أن ترّب أّمك يف كل يوم وليس يف يوم واحد 
من العام! ترّبها بحبها والتقرب إليها، وحسن 
والسؤال  حوائجها،  وقضاء  معها،  احلديث 
عليها  تؤثر  وال  صوتك  عليها  ترفع  ال  عنها، 
تقر  معروف،  يف  أمرها  تعص  وال  زوجللك، 
عينها بصاح حالك، وحسن أخاقك وطاعة 
أن  منذ  عليك  وفضلها  حقها  هلا  تعرف  ربك، 
محلتك يف بطنها، إىل أن رصت رجًا شابًا، أو 

فتاة يانعة.
تواضع هلا وتذلل، وال تأخذك مكانتك العالية 
ووظيفتك املرموقة إىل طريق العقوق؛ فتجعلك 
ووظيفتك  منزلتك  فتذُكر  ألملللك،  تتنكر 
لكام  حسابًا  وتعمل  ومكتبك،  وأصدقاءك 
اإلحسان  من  عليك  حقها  معه  تضّيع  الناس 
والطاعة والرب، وتنسى أهنا هي من ربت وتعبت 
وسهرت ومهدت طريق النجاح لك، بل افخر 

بأمومتها لك وال تستِح منها أو من حاهلا،
السام(  )عليه  العابدين  زين  االمام  كان  وقد 
كثري الرب بأمه، حتى قيل له: »إنك من أبّر الناس 
صحيفة؟«،  يف  معها  تأكل  نراك  ولسنا  بأمك، 
فرد عليهم: »أخاف أن تسبق يدي إىل ما سبقت 

إليه عينها؛ فأكون قد عققتها«.

افخُروا 
بأمومتها

هذا  يف  املفيدة  األمور  ومن  سيِّدة؛  كل  تتمّناه  ما  هو  املرّتب  املنزُل 
اآلت،  اليوميَّة. ويف  املهام  بسهولة ضمن  ة ودجمها  إعداد خطَّ اإلطار 
يف  العمل  بدء  ُيستحسن  قة.  امُلتعلِّ البسيطة  العمليَّة  النصائح  بعض 
م. هناك،  ترتيب الغرفة، التي تكون عمليَّة الفرز فيها سهلة، مثل: احلامَّ
عملّية  لتتم  الفارغة،  والشامبو  الكريم  عبوات  من  التخّلص  يسهل 
الفرز بحسب االستخدام بعد ذلك، من خال جتميع منتجات العناية 
مستحرضات  عىل  أيًضا  األمر  ويرسي  البعض.  بعضها  مع  بالشعر 

العناية بالبرشة.
عند  صغرية  مهام  إىل  املنزل  ترتيب  وظيفة  تقسيم  الرضوري  من   •
تنظيم  ة  مهمَّ إىل:  العمل  يقسم  اإلطللار،  هذا  ويف  باملطبخ.  العناية 
ة ترتيب اخلزائن واألدراج. علاًم أنَّ عمليَّة  جة واملجمدة، ومهمَّ الثاَّ

التنظيم تشمل كلَّ مكان.
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مراجعة الطبيب بوقت مبّكر تضمن لَك شفاًء مبّكرًا

أورام المثانة..

ازدادت نس���بة هذا المرض )أورام المثانة( في الس���نوات االخيرة لألس���ف واهم 
االعراض تكون بعد عمر الخمس���ين عامًا، وفي الوقت نفسه قد تكون بأعمار 
اصغ���ر نتيجة زيادة التدخين والمواد الكيميائية في االغذية، وفي هذا الس���ياق 
ولمعرف���ة المزيد عن المرض مجل���ة )االحرار( التقت الدكتور الس���وري محمد 

يوسف ديب واالخصائي بالجراحة البولية والذي بين لنا ما يأتي.

تقرير/قاسم عبد الهادي

طبيبك انا
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أعراض المرض
مع  الدموي  التبول  هي  املرض  تصاحب  التي  االعراض  اهم  ان 
اعراض جيب  مثل هكذا  الدم، وعند مشاهدة  وجود خثرات من 
الفحوصات  واجراء  االختصاص  الطبيب  مراجعة  املريض  عىل 

حيث ان التبول الدموي يكون غري مؤمل وخاصة اثناء التبول.

اسباب االورام
بالنسبة ألسباهبا فغري معروفة لغاية االن ولكن قد يكون من اهم 
وامللونات  الصبغية  واملواد  املسكنات  واستخدام  التدخني  اسباهبا 
والكيميائية وايضًا العامل الوراثي يلعب دورا  اكرب حيث ناحظها 
يف بعض االحيان عند عوائل تنترش اكثر من عوائل اخرى وهذا قد 

يكون بسبب العامل الوراثي.

التشخيص
حتليل  بعمل  املراجعة  عند  تكون  االساس  التشخيص  عملية  ان 
لإلدرار وفحص السونار ومن خال ذلك يتم التشخيص ان كان 
هناك تورم من عدمه، ويف هذه احلالة يتم عاج السبب ان كان هناك 
او اسباب اخرى،  التهاب االحليل  او  البولية  التهاب يف املجاري 
وبعد التشخيص ويف حالة وجود ورم يتم تشخيص حجمه ومن 
ثم اجراء العاجات، ويكون الورم شائعا عند الذكور فوق عمر 
االلتهابات  تكون  الشباب  عند  االقل  االعامر  ويف  عاما  اخلمسني 

اكثر من االورام.

طريقة العالج
لرؤية  السفيل  البويل  بالناظور  العاج  يتم  الللورم  تشخيص  بعد 
الورم باإلضافة اىل االستئصال، حيث ان استخدام الناظور البويل 
السفيل هو عبارة عن تشخييص وعاجي يف نفس الوقت حيث يتم 
للمثانة  العضلية  الطبقة  اىل  الوصول  يتم  بحيث  الورم  استئصال 
يتناسب  ما  وغالبا  املثانة،  عضلة  اىل  يصل  مل  الورم  هذا  كان  فاذا 
حجام  اصغر  الورم  كان  كلام  أي  االنتشار  مدى  مع  الورم  حجم 
اعىل  بنسبة  والشفاء  اقل  االنتشار  يكون  مبكرا  التشخيص  وكان 
تتم  الورم  بتجريف  االستئصال  عملية  وبعد  صحيح،  والعكس 
صغري  حجمه  ويكون  يصل  مل  الورم  ان  نجد  واملراجعة،  املراقبة 

وتكون الطبقة العضلية سليمة فهذا يعني ان الورم غري منترش فيتم 
املراقبة واملراجعة كل ثاثة  الورم وبعد اجراء عمليات  استئصال 
اشهر خال السنة االوىل، ويف السنة الثانية تكون املراجعة كل ستة 
اشهر، ويف السنة الثالثة تتم املراقبة والفحص ملرة واحدة للتأكد من 
الشفاء التام حيث كلام كان الورم صغريًا كانت نسبة الشفاء اكثر، 
ويف حالة كان الورم قد وصل للطبقة العضلية للمثانة عندها جيري 
املثانة  قد دخل يف عضلة  يكون  الورم  مثانة جذريا ألن  استئصال 
حيث يف احلاالت الشديدة يتم استئصال املثانة بصورة كاملة، وعند 
انه  او  باإلحليل  مثانة وربطها  يتم صنع  للمثانة  الكيل  االستئصال 

يتم اخذ قطعة من االمعاء ووضعها عىل اللد.

صنع المثانة
ان عملية تصنيع املثانة يتم بعد استئصال املثانة بشكل كامل واخذ 
قطعة من االمعاء من نفس الشخص ويتم عملها بشكل كيس او 
جيب ويوصل هذا الكيس باإلحليل اذا مل يكن الورم قد وصل له، 
واالحليل سليم وحيتاج اىل طريقة خاصة للمريض حيث حيتاج ان 
يتعلم املريض طريقة الضغط عىل البطن كي يستطيع التبول، اما اذا 
كان الورم قد وصل لإلحليل ففي هذه احلالة يتم قص قطعة من 
التبول يف كيس خارجي، ومثل  االمعاء ووضعها عىل اللد ويتم 
العراق ونسبة نجاحها تعتمد عىل  العمليات يتم اجراؤها يف  هذه 

املريض واحلالة الصحية له.

النصيحة الطبية
هناك عدة نصائح طبية يجب على المريض 

االخذ بها بعين االعتبار اهما ان أي تبول دموي 
واي شك انه يوجد دم في اإلدرار يجب مراجعة 

الطبيب واجراء التحاليل والسونار بشكل 
فوري، وان المراجعة المبكرة اثناء بداية 

الورم تساعد في الحصول على نسب شفاء 
كبيرة وان العالج يقلل من نسبة الخطورة 

للمرض.
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الواحة

- أول نقيب للعلويني يف كرباء يف اواخر 
كرباء  يقطن  كان  اهلجري  الثالث  القرن 
الذي  االمللر  العلويني  السادة  من  الكثري 
منهم  نقيب  شأهنم  يتوىل  ان  استوجب 
حممد  بن  ابراهيم  بن  امحد  جعفر  )ابو  هو 
احلائري بن ابراهيم املجاب، )ابن الوزي 

املنتظم ج12/ص344(. 
كرباء  يف  كانت  اسامية  مدرسة  اول   -
هي »املدرسة العضدية« التي اسسها عضد 
)980م(،  هل   369 سنة  البوهيي  الدولة 
وكان موقعها بجانب مسجد رأس احلسني 
الدولة  عضد  شيده  الذي  السام(  )عليه 
البوهيي ايضا بالقرب من باب السدرة احد 
حول  )دراسات  احلسينية  الروضة  ابواب 
ص604- احلللضللاري  ودورهلللا  كرباء 
حممد  رؤوف  الدكتور  مقالة:   /  657
العلمية  املدارس  بعنوان:  االنصاري  عيل 

االسامية يف كرباء(.

المرأة التي ذكرتها المرجعية بُخطبة صالة الجمعة
)زهراء صفاء( زوجة البطل )اجمد( املقاتل باحلشد الشعبي، خال فرتة )اخلطوبة( 
يوم  ويف  داعللش،  عصابات  هجامت  ملواجهة  القتال  جبهات  اىل  أجمللد  ذهللب 
)31/7/2016( أصيب بمنطقة اخلالدية واإلصابة كانت بليغة عىل اثرها برتت 

كلتا قدميه.
نسبًة لوضعه  لل)خطيبته(،  يعتذروا  أن  أهله  أفاق وطلب من  وبعد هذه اإلصابة 
اخلاص وعندما وصل اخلرب اىل أهل البنت، وسمعوا بإصابته كانت النتيجة عىل 
عكس ما ظنَّ هو باألهل، فقد أرصوا عىل الزواج وطلبوا عقد القران يف املستشفى 
وعدوا ما اصابه وساما ألبنتهم باهنا ستتزوج من بطل مغوار شارك  يف املعارك 

تلبية لنداء الوطن وحارب الدواعش، فتم عقد القران داخل املستشفى.

00

أشياؤنا الجميلة؟

ال تحزن مهما كان  الناس 
ضدك، ومهما تكالبت عليك 
الظروف، ومهما فقدَت اناسا 

يحبونك ومهما ضاعت 
سنوات من عمرك.

 وثق ان هناك ربا يقضي 
كل الحوائج، وانه ما ابتالك اال 
لحكمة عنده وفيها خير لك، 

فتماسك واصبر، فالقادم 
أجمل بإذن اهلل.

األوائل 

النجف االشرف  التبريزي )قدس سره( وهو متوجه من  الميرزا جواد  الشيخ 
الى كربالء المقدسة لزيارة االمام الحسين )عليه السالم( ايام زيارة االربعين 
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الصرب على الوفاء

عندما تطلقت أمي ورحلت يف حال سبيلها، أجربنا والدي عىل 
أنساها وأعتاد عىل زوجة  بأن  األيام كفيلة  زيارهتا، وكانت  عدم 

أب سيئة.
يعود  يأبه حني  اثنتني، وال  أو  لليلة  املنزل  يغيب عن  أخي  وكان 
للعقاب الذي ينتظره، ومع الكثري من الركل والصفع، كان يتظاهر 

أنه فاقد للوعي، فينقذ نفسه من االعرتاف عن مكان غيابه.
كان  أين  ابدا  خيربين  مل  ذلك  ورغم  الوحيد،  أخي  صديق  كنت 
يقيض األيام التي يغيبها؟، لربام ألين كنت جبانًا واخشى العقاب.

ويف أحد األيام، أتذكر أنه دام عىل غياب اخي أكثر من ثاثة أيام، 
وكان والدي يشتاط غضبًا، ويتأبط رشا ألخي، لكثرة ما أغدقت 
له  يسبب  ان  والدي  كاد  اخي  عليه، وحني وصل  برأسه  زوجته 

موتًا مؤقتًا. 
الغرفة  وسط  عىل  ممددًا  كان  واحدة،  ساعة  إال  هي  ما  وبالفعل 
بجعيل  أيضًا  كفيلة  الوحدة  أن  أدركت  عندها  دمائه،  يف  غارقًا 

أنساه هو اآلخر.
ويف ثاين ليلة من وجدت نفيس ان اقدامي تقودين اىل غرفته البائسة 
استيقظت  عندما  الصباح  ويف  ارضها  فافرتشت  باردة  وكانت 
كنت اتلمُس كل قامشة وثوب له واضعه يف مكانه ووجدت حتت 

وسادته رسالة كان قد اخفاها وكتب فيها:
»واصل زيارة أمنا يا أخي، فهي عمياء ولن تفرق صوتنا، واصل 

رعايتها حتت التعذيب وال تشعرها أن أحدنا قد رحل«.

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك

وما ليس لك لن تناله بقوتك..
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