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 قال االمام المهدي 
ٌة  ِذي�َن أَْحَس�ُنواْ اْلُحْس�نَى َوِزيَ�اَدٌة َوالَ يَْرَه�ُق ُوُجوَهُه�ْم َقتَ�ٌر َوالَ ِذلَّ لِّلَّ
ِذيَن َكَسبُواْ  ِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن }يونس/26{ َوالَّ أُْولَِئَك أَْصَحاُب اْلَجنَّ
ا لَُهم مِّ�َن اللِّ ِمْن َعاِصٍم  ٌة مَّ ئٍَة بِِمْثِلَها َوتَْرَهُقُه�ْم ِذلَّ ئَاِت َجَزاء َس�يِّ �يِّ السَّ
ْي�ِل ُمْظِلًما أُْولَِئ�َك أَْصَحاُب  َكأَنََّم�ا أُْغِش�يَْت ُوُجوُهُه�ْم ِقَطًعا مِّ�َن اللَّ
�اِر ُهْم ِفيَه�ا َخالِ�ُدوَن }يون�س/27{ َويَ�ْوَم نَْحُش�ُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ  النَّ
ْلنَ�ا بَْينَُهْم َوَقاَل  ِذيَن أَْش�َرُكواْ َمَكانَُك�ْم أَنتُْم َوُش�َرَكآُؤُكْم فََزيَّ نَُق�وُل لِلَّ
انَا تَْعبُُدوَن }يونس/28{ فََكَفى بِاللِّ َشِهيًدا بَْينَنَا  ا ُكنتُْم ِإيَّ ُشَرَكآُؤُهم مَّ
ا َعْن ِعبَاَدِتُكْم لََغاِفِلي�َن }يونس/29{ ُهنَالَِك تَْبُلو ُكلُّ  َوبَْينَُكْم ِإن ُكنَّ
ا َكانُواْ  واْ ِإلَى اللِّ َمْوالَُه�ُم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنُه�م مَّ �ا أَْس�َلَفْت َوُردُّ نَْفٍس مَّ
ن يَْمِلُك  َماء َواألَْرِض أَمَّ يَْفتَُروَن }يونس/30{ ُقْل َمن يَْرُزُقُكم مَِّن السَّ
َت ِمَن  �ْمَع واألَْبَصاَر َوَم�ن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِم�َن اْلَميِِّت َويُْخ�ِرُج اْلَميَّ السَّ
ُقوَن }يونس/31{  اْلَح�يِّ َوَمن يَُدبُِّر األَْمَر فََس�َيُقولُوَن اللُّ فَُقْل أَفَ�َا تَتَّ
َاُل فَأَنَّ�ى تُْصَرفُوَن  فََذلُِك�ُم اللُّ َربُُّك�ُم اْلَحقُّ فََم�اَذا بَْعَد اْلَح�قِّ ِإالَّ الضَّ
ُهْم الَ  ِذيَن فََس�ُقواْ أَنَّ ْت َكِلَمُت َربَِّك َعَلى الَّ }يونس/32{ َكَذلِ�َك َحقَّ

يُْؤِمنُوَن }يونس/33{ 

)26 ( ع�ن الباقر عليه  الس�ام أما الحس�نى : فالجنة ، وأما الزي�ادة : فالدنيا ، 
ما أعطاهم الل في الدنيا لم يحاس�بهم به في اآلخ�رة ، ويجمع لهم ثواب الدنيا 

واآلخرة .
 ) 27 ( عن الباقر عليه السام هؤالء أهل البدع والشبهات والشهوات يسود

الل وجوههم ثم يلقونه ، قال : ويلبسهم الذلة والصغار .
وفي الكافي ، والعياشي : عن الصادق عليه السام أما ترى البيت إذا كان الليل

كان أشد سوادا ، فكذلك هم يزدادون سوادا .
) 28 ( ويوم نحشرهم جميعا : يعني الفريقين . ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
:ألزم�وا مكانكم ال تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم . أنتم وش�ركاؤكم فزيلنا 

بينهم : ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم 
) 29 ( فكفى بالل شهيدا بيننا وبينكم : فإنه العالم بكنه االمر . إن كنا : أنه كنا .

عن عبادتكم لغافلين .

�سورة يون�س

التف�سري

إّن الحقَّ 
معنا وفينا

a

a

الحسنى : الجنة 
الزيادة : الدنيا

فزيلن�ا بينه�م : ففرقنا 
بينهم

وضاع   : عنه�م  وض�ل 
عنهم

حقت كلمة ربك : حق 
حكمه

َش)1(ِفي َمَهل،  َر َتْجِريدًا، َوَجدَّ َتْشِميرًا، َوَكمَّ اتَُّقوا اللَه َتِقيََّة َمْن َشمَّ
َوَباَدَر َعْن َوَجل)2(،َنَظَر ِفي َكرَِّة اْلَمْوئِِل)3(، َوَعاِقَبِة اْلَمْصَدِر، َوَمَغبَِّة 

اْلَمْرِجِع)4(.
1. َكّمَش � بتش���ديد امليم �: َجّد في الَس���ْوق، أي: وبالغ في حث 

نفسه على املسير إلى الّله ولكن مع متهل البصير.
 2. الَوَجل: اخلوف.

3. امَلْوئِل: مس���تقّر الس���ير، يريد به � هنا � ما ينتهي إليه االنسان من 
سعادة وشقاء، وكّرته: حملته وإقباله.

4. امَلَغّبة � بفتح امليم والغني وتشديد الباء �: العاقبة، إال أنه يالحظ 
فيه���ا مج���رد كونها بع���د االمر، أم���ا العاقبة ففيها أنها مس���ببة عنه، 
واملص���در: عملك الذي يك���ون عنه ثوابك وعقاب���ك، واملَْرجع: ما 

ترجع إليه بعد املوت ويتبعه إما السعادة وإما الشقاوة.

من حكم اإلمام علي



هذا وينبغي ملن ِقَبلكم من الناس مّمن يتمترس بهم عدّوكم أن يكونوا ناصحني حلماتهم يقّدرون 

تضحياتهم ويبعدون األذى عنهم وال يثيرون الظنة بأنفس���هم ، فإّن الله س���بحانه لم يجعل ألحد  

على آخر حّقًا إاّل وجعل لذاك عليه حّقًا مثله ، فلكّلٍ  مثل ما عليه باملعروف.

   واعلموا أنكم ال جتدون أنصح من بعضكم لبعض إذا تصافيتم واجتمعتم فيما بينكم باملعروف 

حت���ى وان اقتض���ى الصفح والتجاوز عن بعض األخطاء بل اخلطايا وإن كانت جليلة ، فمن ّظن 

غريب���ًا أنصح له من أهله وعش���يرته وأهل بلده ووااله من دونه���م فقد توّهم ، ومن جّرب من 

األم���ور ما ُجّربت م���ن قبل أوجبت له الندامة. وليعلم أن البادئ بالصفح له من االجر مع أجر 

صفحه أجر كل ما يتبعه من صفح وخير وسداد، ولن يضيع ذلك عند الله سبحانه، بل يوفيه 

إّياه عند احلاجة إليه في ظلمات البرزخ وعرصات القيامة. ومن أعان حاميًا من حماة املسلمني 

أو خلفه في أهله وأعانه على أمر عائلته كان له من األجر مثل أجر من جاهد

المكسب الحقيقي التفت
طموح االنس���ان في حتقيق املكاس���ب التي يراها مهمة في حياته تختلف من ش���خص الى اخر ، وفي الوقت ذاته ماهو 
العمل الذي ينجز ويستحق ان يقال عنه مكسب ؟ هنالك اعمال نكلف بها على شرط الوجوبية وليس االستحبابية ولهذا 
فان مثل هكذا اعمال اليقال عنها مكس���ب ، بل املكس���ب هو العمل االيجابي الذي يتحقق خارج احلس���ابات املتوفرة ، 
مثال تربية احد ابنائك ليست مكسبا بل واجب ولكن اصالح االخرين هو املكسب ، ولالسف نحن االن نصارع املنكر 
في دائرة املعروف واملفروض ان دائرة املعروف محصنة وعلينا اقتحام دائرة املنكر للنهي عنه وفق االساليب الشرعية وهذا 

هو املكسب احلقيقي

من نصائح المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف
للمقاتلين في ساحات الجهاد
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العس���كرية  املس���لمات  م���ن 
اخلاص���ة بحماي���ة البل���د ان 
القرار العس���كري ببدء احلرب 
يك���ون قرارا حساس���ا ودقيقا 
ومن يصدر هذا القرار يجب 
ان يك���ون على دراية وحنكة 
واسعة بهذا اخلصوص بل في 
بعض الدول مب���ا فيها امريكا 
تعق���د اجتماع���ات حلكومتها 
والت���داول ف���ي ش���ن احلرب 
أي الق���رار ش���ورى ، وهذا 
القرار م���ن املؤكد ينطلق بعد 
ان تتوف���ر الظ���روف اخلاصة 
الص���داره م���ع االخ���ذ بنظر 

االعتبار مستلزمات جناحه.
االزم���ات الت���ي تع���رض لها 
اس���تنجد  والت���ي  الع���راق 
السياس���يون باملرجعي���ة حللها 
كانت احللول كلها ارش���ادية 
وسلمية وسليمة، ولكن ازمة 
كيان داعش اس���تنجد الوطن 
باملرجعي���ة فج���اءت الفت���وى 
باجلهاد الكفائ���ي للدفاع عن 
الوطن واملقدس���ات هي احلل 

االمثل لهذه االزمة.
ق���د تك���ون هنالك ق���راءات 
الفت���وى  له���ذه  وحتلي���الت 

التاريخية وهنالك من يؤيدها 
وباملقابل من يخالفها ، ولكن 
عندم���ا نعي���د قراءة املش���هد 
العراق���ي خالل س���نة منذ ان 
ص���درت الفت���وى ال���ى االن 
س���نرى مواقف وبطوالت ملن 
لبى هذا النداء ادت الى حفظ 
الع���راق وال يكابر اال جاهل 
ف���ي غمط حق امللبني للفتوى 
، فكل املعارك التي اش���ترك 
فيها احلشد انتهت اما بالنصر 
او ايق���اف زح���ف داعش ، 
ولم يخس���ر وال معركة واما 
املكاسب التي يحققها داعش 
فه���ي بس���بب تخ���اذل بعض 
والتي  والعسكريني  السياسيني 
احلش���د  معه���م  يتواج���د  ال 

الشعبي.
اضاف���ة الى ان احلش���د ورقة 
االنتصارات  لتحقيق  عسكرية 
اصبح ايض���ا ورقة سياس���ية 
بيد السياس���يني لغرض حتقيق 
طم���وح الش���عب العراقي في 
حف���ظ امنه واس���تقالله، فاذا 
كانت احلكومة العراقية وعلى 
مدى اثنتي عش���رة س���نة لم 
تس���تطع تكوين جيش مبعنى 

الكلمة يدافع عن العراق ومع 
كل االمكان���ات املتوفرة لديه 
من عدة ورواتب اس���تطاعت 
اجله���اد  وبفت���وى  املرجعي���ة 
تاسيس جيش عقائدي وطني 
ويحم���ل من ق���وة االميان ما 
يف���وق قوة الس���الح وبالرغم 
من قلة وحتى انعدام الرواتب 
للبعض منهم والزالوا يقاتلون 

بقوة .
احلش���د الش���عبي اصبح ورقة 
تفاوضية في حترير أي منطقة 
يتواجد بها داعش والن النصر 
مؤكد له���م اصبح املتخاذلون 
من اصحاب القرار السياس���ي 

يعارضون مشاركة احلشد .
التاريخي���ة  الفت���وى  ه���ذه 
س���يذكرها التاريخ بان هنالك 
بل���دا كان عل���ى وش���ك ان 
يلغ���ى من اخلارط���ة وهنالك 
ش���عبا كان عل���ى وش���ك ان 
يقتل ويغتصب ولكن الفتوى 
قلب���ت اوراق املتامري���ن على 
وجوهه���م ، الفت���وى الت���ي 
قيل عنها انها الهام الهي الن 
نتائجها حتققت بفضل الهي.

هنال���ك افتراض���ات البع���ض 

يعتمده���ا لبيان ق���وة الفتوى 
مثال لو كان كذا الصبح كذا 
ولو ال لكان هذا ، ومثل هذه 
االفتراضات ال ميكن ان يؤخذ 
بها بقدر م���ا يؤخذ باملتحقق 
على ارض الواقع فان احلشد 
الشعبي حقق انتصارات بقوة 
اميان���ه اكثر من قوة س���الحه 
واستطاع ان يحجم الدواعش 
واصبح مهاجما وليس مدافعا 
ب���ل ان كي���ان داع���ش اذا ما 
علم بتواجد احلش���د ينسحب 

من تلك املنطقة .
وبع���د الفتوى ص���درت من 
نصائح  مجموع���ة  املرجعي���ة 
للمقاتلني في ساحات اجلهات 
كانت قمة في الدقة من حيث 
تشخيص املطلوب من املقاتلني 
فكريا وعقائديا وميدانيا والتي 
ان دلت على شيء فامنا تدل 
عل���ى االهتم���ام اخلاص من 
واملرجعية  باملقاتلني،  املرجعية 
هي امتداد خلط مدرس���ة اهل 
البي���ت عليهم الس���الم وهذا 
الش���عبي  احلش���د  ان  يعن���ي 
س���ينتصر بفض���ل رعاية اهل 

البيت عليهم السالم لهم  

عاُم الفتوى
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السيُد الصافي يحّذر االجهزة االستخباراتية من الغفلة في ظل 

استغالل  الى  الطلبة  ويدعو  والكبيرة،  الكثيرة  البلد  تحديات 

العطلة في تطوير القدرات، وينتقد ظاهرة الفصلّية  

ت����ح����دث م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

الصافي   أح��م��د  السيد  سماحة 
خ��ط��ي��ب وإم����ام ال��ُج��م��ع��ة ف��ي ك��رب��الء 

الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة 
 17 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  التي 

أمور  ثالثة  عن  تحدث  2015/6/5م  الموافق  1436ه���  شعبان   /
أستهلها كما يلي: 

 األمُر االول :
بها  مير  التي  التحديات  ان 
ومن  وكبيرة،  كثيرة  البلد 
األمنية..  التحديات  أهمها 
سواء الداخلية او اخلارجية، 
يدافع  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 
والشرطة  اجليش  في  ابناؤنا 
العشائر  وأبناء  واملتطوعون 
بلدنا  ع��ن  ي��داف��ع��ون   ..
حت���دث ب��ع��ض اخل���روق���ات 
االم��ن��ي��ة ف��ي داخ���ل امل��دن 
وهناك،  هنا  تفجيرات  من 
وحتصد ارواح العشرات من 

اعدادًا من  االبرياء وتخلف 
يستدعي  وه��ذا  اجل��رح��ى، 
املزيد من اليقظة واحلذر من 
اجلهات االمنية، فإن التعامل 
واالرهابيني  االره���اب  م��ع 
ومهنية  بدقة  يكون  ان  البد 

كبيرتني .. 
ت��ك��ون االج��ه��زة  الب���د أن 
دائمًا،  منتبهة  االستخباراتية 
املعركة  حالة  وان  خصوصًا 
ت��وج��ب ب���ذل امل���زي���د من 
حتركات  ل��رص��د  اجل��ه��د.. 
وتطوير  وت��ع��زي��ز  ال��ع��دو، 

ملنتسبي  الشخصية  القدرات 
هذه االجهزة ..

األمُر الثاني :
الكليات  ف��ي  ابنائنا  على 
امل��دارس  وط��الب  واملعاهد 
االع���دادي���ة وامل��ت��وس��ط��ة ان 
ي��س��ت��ف��ي��دوا م���ن اوق����ات 
نعمة  الوقت  فإن  التعطيل، 
وعلينا ان نستغله االستغالل 
االمثل، واألصح فباإلضافة 
الى التفّوق في ايام التحصيل 
ان  يجب  كذلك  والدراسة 
التعطيل،  اي��ام  ف��ي  يكون 

ولعل من جملة االمور التي 
ينبغي ان تتحقق في العطلة 
للدخول  احلثيث  السعي  هو 
في دورات تطويرية فكرية او 
علمية  مجاالت  وفي  ثقافية 
واخ��الق��ي��ة..  اختصاصية 
هذه  من  االستزادة  لغرض 
وتسجيل  النافعة،  املعارف 
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محاضرات  وعقد  حلقات 
امل��واط��ن��ة  ع��ل��ى  للتثقيف 
بالبلد،  واالهتمام  الصاحلة 
واالسهام في احلفاظ عليه، 
حمل  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب 
لدرء  واالستعداد  السالح 
اخملاطر عنه لو تطلب األمر 

ذلك..
ملا  اجليدة  ال��ق��راءة  وكذلك 
يدور من امور من حولنا، 
واالدراك،  الوعي  وزي��ادة 
ف���أن���ت���م ال����ي����وم ط���الب 
ومسؤوليتكم محددة، وغدًا 
أكبر  مسؤوليتكم  ت��ك��ون 
مواقَع  في  تكونون  حينما 
ان  شعبكم  خلدمة  متقدمة 

شاء الله تعالى ..
األمُر الثالث :

التراث  ان بلدنا يحمل من 
الكثير  ال��ش��يء  احل��ض��اري 
ساهمت  وقد  لله،  واحلمد 
امور  االرث  ه��ذا  بناء  في 
ك��ث��ي��رة وم��ت��ع��ددة والب���د 
م��ن ان��ع��ك��اس ذل���ك على 
وان��ن��ا  مجتمعنا،  ع��م��وم 
االجتماعية  بالتركيبة  لنعتز 
امل��وج��ودة ف��ي ب��الدن��ا بكل 
العشائر  ولعل  وجوداتها، 
حتتل مساحة واسعة من هذه 

التركيبة..
 ولقد ساهمت هذه العشائر 
على  احل��ف��اظ  ف��ي  الكرمية 
من  االصيلة  العربية  الطباع 
والكرم  والشهامة  الشجاعة 
واح���ت���رام ال��ك��ب��ي��ر واق���راء 
من  ذلك  وامثال  الضيف، 

االخالق الفاضلة التي يقّرها 
الشرع والعرف .. 

وق��������د حت��������دث ب��ع��ض 
واملشاجرات  االحتكاكات 
لسبب  العشائر  اب��ن��اء  ب��ني 
يسعى  وق����د  آلخ����ر،  او 
البعض لفض هذه النزاعات 
واصالح ذات البني وهو امر 

حسن ..
تكون  ان  ع��ل��ى  وح��رص��ًا 
العشائر الكرمية متقدمة دائمًا 
نبني  ان  ن��ود  الفضائل  في 

االمور التالية :
االسراع بتطويق أي   -1
من  حت��دث  ومشكلة  ازم��ة 
قبل وجهاء العشائر، وعدم 
االم��ور  تأخذ  ب��أن  السماح 
مساحتها  من  اكبر  مساحة 
توسيع  ف���ان  ال��واق��ع��ي��ة، 
املشكلة يوّلد مشاكل جانبية 

يصعب السيطرة عليها ..
االفعال  ردود  ان   -2
ال  ان  يجب  مشكلة  ألي 
تكون اكبر من الفعل نفسه، 
من  خروجا  ذلك  في  ألن 
احل��ق ال��ى ال��ب��اط��ل، وفي 
حاالت غير قليلة يقع ظلم 
على بعض االشخاص ممن 
املشكلة،  في  لهم  دور  ال 
في  يتعارف  ما  ذلك  ومن 
بعض املناطق من حل بعض 
بأخذ  العشائرية  النزاعات 
بعض النساء للتزويج، وهو 
ما يسمى بالفصلية وهو امر 
مستنكر اخالقًا وشرعًا ..

فإنه ال يجوز في حال من 

االحوال ان ُتجبر املرأة على 
وال  تريد،  ال  ممن  ال��زواج 
والية لالب وال لغيره في ان 
يزوجها خالفًا ملصلحتها.. 
فاتقوا الله يا كرام، واجتنبوا 
هذه املمارسات البعيدة عن 

الشرع واالخالق ..
على العشائر الكرمية   -3
العلماء  م��ن  تستفيد  ان 
من  الدينية  العلوم  وطلبة 
في  وغيرهم  العشائر  ابناء 
للمشاكل..  احللول  وضع 
خشية من ان تكون لبعض 
املتعارفة  واحللول  االفكار 
وان   .. سلبية  تداعيات 
التشاور في هكذا امور امر 
مستحسن، والتعّصب للحق 
وقد  لغيره  ال  مطلوب  امر 
)عليه  املؤمنني  ألمير  ُنسَب 
فليكن   : قال  انه  السالم( 
اخلصال  مل��ك��ارم  تعصّبكم 
ومحاسن  االفعال  ومحامد 

االمور .. 
من  اح��د  يتمكن  ل��م  واذا 
االص�������الح؛ ف���الب���د من 
ال���رج���وع ال����ى احمل��اك��م، 
ُمرضيًا  احل��ل  ي��ك��ون  ومب��ا 
للمعايير  وفقًا  للجميع.. 

الشرعية واالخالقية ..
كل  من  بالدنا  الله  حفظ 
انفسنا  على  واعاننا  سوء، 
على  الصاحلني  اع��ان  كما 
انفسهم، واحلمد لله اوال ، 
لنا ولكم  الله  وآخرا وغفر 

ولصالح املؤمنني ..
واحلمد لله رب العاملني ..

بالتركيبة  لنعتز  ان��ن��ا   *
في  الموجودة  االجتماعية 
ولعل  بكل وجوداتها،  بالدنا 
مساحة  ت��ح��ت��ل  ال��ع��ش��ائ��ر 

واسعة من هذه التركيبة..
 ولقد ساهمت هذه العشائر 
على  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  الكريمة 
من  االصيلة  العربية  الطباع 
والكرم  والشهامة  الشجاعة 
واح���ت���رام ال��ك��ب��ي��ر واق����راء 
ال��ض��ي��ف، وام��ث��ال ذل��ك من 
يقّرها  التي  الفاضلة  االخالق 

الشرع والعرف .. 

ازمة  أي  بتطويق  االسراع   *
قبل  م��ن  ت��ح��دث  ومشكلة 
وج��ه��اء ال��ع��ش��ائ��ر، وع��دم 
ال��س��م��اح ب��أن ت��أخ��ذ االم��ور 
مساحتها  من  اكبر  مساحة 
ال���واق���ع���ي���ة، ف����ان ت��وس��ي��ع 
المشكلة يوّلد مشاكَل جانبية 

يصعب السيطرة عليها ..

ان  الكريمة  العشائر  على   *
وطلبة  العلماء  من  تستفيد 
ابناء  من  الدينية  العلوم 
وضع  في  وغيرهم  العشائر 
خشية  للمشاكل..  الحلول 
االفكار  لبعض  تكون  ان  من 
تداعيات  المتعارفة  والحلول 

سلبية..
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يا عباد اهلل.. أطيعوا اهلل
مستقاٌة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 17/شعبان/1436ه� الموافق 2015/6/5م

حيث نالحظ تارة بأننا نتكلم 
عن اثر طاع���ة اخروية وهذا 
معنى بنفس���ه يحتاج االنسان 
ان يلتف���ت اليه ألن مآبنا الى 
الله تعالى وال���ى ذلك اليوم 
الذي يتميز فيه املطيع من غير 

املطيع.  
وبالنسبة للطاعة الدنيوية ماذا 
تنفع الطاع���ة الدنيوية؟! وما 
هي اآلث���ار التي تترتب على 

مسألة الطاعة الدنيوية؟
الحظوا االنسان عندما يطيع 
تب���ارك وتعال���ى ويطيع  الله 
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 

وس���لم(  واالئم���ة االطهار 
عليهم السالم ..قطعًا سيوّفر 
على نفسه مجموعة كبيرة من 
املشاكل حتاول لوال الطاعة ان 
تعيقه ع���ن الوصول الى الله 
تبارك وتعالى، فالطاعة جزء 
مهم منه���ا ان تنظ���م حياتنا 
والطاعة عبارة عن وعي ملن 

نطيع وندرك من نطيع. 
ولذا مفه���وم الطاع���ة وهذا 
املفهوم كان من املسائل املهمة 
ايضًا التي اك���ّد عليها االئمة 

االطهار عليهم السالم.
اذن الطاعة عبارة عن موضوع 

ترب���وي ان ه���ؤالء الن���اس 
يتمركزون حول شخص جهة 

مؤهل ان ُيطاع.
االس���اس  بالدرج���ة  طبع���ًا 
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 
وسلم( كما في اآلية الشريفة 
َوَأِطيُع���وا  اللَّ���َه  )َوَأِطيُع���وا 
الرَُّس���وَل( واطاعة الرس���ول 
)صلى الله عليه وآله وسلم( 
ه���و عبارة عن مفهوم تربوي 
أي انك���م ال خي���ار لكم اذا 
اردمت ان تصلوا وتنظموا امور 
حياتك���م ال خيار لكم اال ان 
تطيع���وا الله تعال���ى وتطيعوا 

الرسول )صلى الله عليه وآله 
وسلم(. 

ثم بعد ذلك عندما نأتي نرى 
ان الش���ارع االقدس تعرض 
ايضًا جلهات ندب اليها الطاعة 
م���ن قبيل طاع���ة الوالدين ، 
بعض اآليات الشريفة تتحدث 
ع���ن الوالدي���ن وتعطي لهما 
اهمية كبرى فالوالد كان احد 
االس���باب الطبيعية في وجود 
الش���خص وهذا اثر االرتباط 
التربوي املهم ألن االسرة اذا 
ُاطيع الوالد االس���رة ستكون 
ف���ي وضع مس���تقر وهذا من 

اْلَبالُغ  َرُسوِلَنا  َعَلى  َما  َفِإنَّ ْيُتْم  َتَولَّ َفِإْن  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا  َه  اللَّ )َوَأِطيُعوا  التغابن:  قال اهلل تبارك وتعالى في سورة 
اْلُمِبيُن(.

الكريمة نتعرف على مفهوم الطاعة هلل تعالى ورسوله، وان عالقة االنسان مع اهلل تبارك  من خالل هذه اآلية 
وتعالى هي عالقة عبد مع سيده وبالنتيجة ال يمكن لهذا العبد ان يخرج عن سلطان السيد، فقد يتوهم االنسان انه 
في منأى عن سلطنة وسطوة السيد.. لكن هذا من زخرف القول ومن االشياء التي يسّول نفسه بها وايضًا التسويفات 
الشيطانية تجعل االنسان ينصرف عن طاعة اهلل تبارك وتعالى ..ومقتضى ان االنسان يدرك هذا المعنى يتعين عليه 

ان يطيع وهذه الطاعة يترتب عليها مجموعة اشياء.
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يا عباد اهلل.. أطيعوا اهلل
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مركزي���ة الوالد واالم واطاعة 
االوالد لهم ..

وهذه الطاعة جتعل االسرة في 
حالة تنظيم وحالة استقرار..
وان���ا احتدث االن ع���ن آثار 
الدني���ا..وان  ف���ي  الطاع���ة 
الطاعة منظمة لشؤون حياتنا 
ان االنس���ان يس���مع الكالم 
ويطيع م���ن امَر الل���ه تبارك 
وتعالى بطاعته .. وهذا غير 

مسألة اآلثار االخروية ..
وتربيتن���ا  الطاع���ة  ومفه���وم 
عل���ى الطاعة تربية في منتهى 
االهمي���ة ..لذلك االنس���ان 
الذي يطيع ال يشعر باخلذالن 
ألن���ه عمل بهذا املطلوب منه 
وكذلك الش���خص املطاع ان 
ال يش���عر باخلذالن ألنه وجد 
م���ن يطيع���ه وه���ذه االطاعة 
قطع���ًا البد ان تك���ون على 

رشد وبّينة ..
الطاع���ة مجلب���ة للخير  وان 
وعكس ذل���ك عصيان ومتّرد 
وفوض���ى .. احلق قد يضيع 
بسبب هذه اإلشكالية ..هذا 

املفهوم مفهوم الطاعة مفهوم 
ينّظم  تربوي االنس���ان كيف 

اموره .. 
وقطعًا العلم���اء ورثة االنبياء 
والعلم���اء قوم جعلهم االئمة 
عليهم السالم مرجعًا وملجًأ 
لن���ا، وه���م بيده���م احللول 
سواء كانت احللول الشخصية 
االجتماعي���ة  احلل���ول  ام 
ومنه���م يؤخذ معال���م الدين 
..وبالنتيجة البد من الطاعة 
لهم .. العالِ���م عندما يريد 
ش���يئًا ويأم���ر ش���يئًا الحظوا 
مة  طاع���ة العلم���اء ه���ي منظِّ
ألمورنا وجتعل االنس���ان في 
ق���وة وجتعله ف���ي هيبة وهذه 
الطاعة تؤسس لهذا املعنى..
الق���رآن الك���رمي عندما يؤكد 
عل���ى طاع���ة الل���ه وطاع���ة 
الرسول )صلى الله عليه وآله 
وس���لم( وبالنتيجة الرس���ول 
الب���د ان ُيط���اع .. وهن���اك 
الكثير م���ن االنبياء امتهم لم 
ُتطعهم فم���اذا كانت النتيجة 
؟! كان���ت النتيج���ة ان الل���ه 

تعالى جعل االمة املطيعة هي 
الناجية واالم���ة االخرى غير 

املطيعة اهلكها بالعذاب ..
اذن ان ه���ذه االية الش���ريفة 
وه���ي قول���ه تب���ارك وتعالى 
َوَأِطيُعوا  اللَّ���َه  )َوَأِطيُع���وا   :
الرَُّس���وَل َف���إِْن َتَولَّْيُت���ْم َفإِنََّما 
َعَلى َرُس���ولَِنا اْلَب���الُغ اْلُمبنُِي 
)12((، أي ال يض���ر النب���ي 
)صلى الله عليه وآله وسلم(  
ش���يء او من يقوم مقامه .. 
فالذي���ن يعصون النبي )صلى 
الل���ه علي���ه وآله وس���لم( او 
االئمة االطهار عليهم السالم 
.. ال يضروه بش���يء ولكن 
تخس���ر االمة وتقل حظوظها 
بس���بب هذه الفوضى وعدم 

الطاعة ..
نسأل الله تعالى ان ميّن علينا 
وعليك���م بطاعة الل���ه تبارك 
وتعالى وطاعة النبي واالئمة 
الس���الم  عليه���م  االطه���ار 
وطاع���ة العلم���اء واحلمد لله 

رب العاملني ..

ال��ط��اع��ة ج��زء مهم 
ت��ن��ظ��م  ان  م��ن��ه��ا 
حياتنا والطاعة عبارة 
عن وعي لمن نطيع 

وندرك من نطيع..

االنسان الذي يطيع ال 
ألنه  بالخذالن  يشعر 
المطلوب  بهذا  عمل 
الشخص  وكذلك  منه 
يشعر  ال  ان  المطاع 
ب��ال��خ��ذالن ألن��ه وجد 
وه��ذه  يطيعه  م��ن 
االطاعة قطعًا البد ان 
تكون على رشد وبّينة
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السؤال:ما هو حكم املستحصل من العمل للمواد املسروقة كأجرة النجار لعمل باب من مواد مسروقة مثاًل ؟
اجلواب: إن كان عاملًا بها قبل العمل فال يستحق األجرة وإن لم يكن عاملًا فله أجرة املثل .

السؤال : هل جتوز الصداقة مع اجلنس اآلخر، سواء كان ذلك على االنترنت أو في اجلامعة؟

سؤال العدد:

السؤال : ما هو تعريفكم 
للصلح ؟

اجلواب : الصلح هو :
 ) التس���الم بني شخصني 
على متليك عني أو منفعة 
أو على إس���قاط دين أو 
م���ادي أو  بع���وض  حق 
مجانا ( و ال يشترط كونه 
مسبوقا بالنزاع ، و يجوز 
إيقاع���ه عل���ى كل أمر و 
ف���ي كل مقام إال إذا كان 
محرما حل���الل أو محلال 
حلرام ، و قد مر املقصود 
بهما في املسألة ) 1٧2 ( 

من كتاب التجارة .

السؤال : ما هي الشروط 
في التصالح ؟

اجل���واب : يعتب���ر ف���ي 
املتصاحل���ني : البلوغ ، و 
العق���ل ، و االختي���ار ، 
و القص���د ، كم���ا يعتبر 

فيم���ن تقتض���ي املصاحلة 
أن يتص���رف في ماله من 
يك���ون  ال  أن  الطرف���ني 
محج���ورًا عليه من ذلك 

لسفه أو فلس .

الس���ؤال : هل يعتبر في 
الصلح صيغة معينة ؟

اجل���واب : ال يعتب���ر في 
الصلح صيغ���ة خاصة ، 
بل يكفي فيه كل لفظ أو 

فعل دال عليه.

الس���ؤال : هل ينفس���خ 
الصلح بتراضي املتصاحلني 

بالفسخ ؟
اجلواب : ينفسخ الصلح 
املتصاحل���ني  بتراض���ي 
بالفسخ ، وكذا إذا فسخ 
من جعل له حق الفس���خ 
منهما ف���ي ضمن الصلح 

.

السؤال : اذا كان صديقي 
كافرا ال يصّلي وال يصوم 
وال يغتس���ل ه���ل يجوز 

مصادقته ؟
اجلواب : اذا كان مسيحيًا 
او يهوديًا او مجوسيًا فهو 
محك���وم بالطه���ارة وااًل 
فه���و جن���س وال يج���وز 
االبقاء على االتصال معه 

مع خوف الضالل .

الس���ؤال : م���ن يطل���ق 
عليهم الرحم ؟

اجل���واب : الرح���م كل 
قريب يشاركك في رحم 
كالوالدين واالخوة والعم 
واخل���ال والعم���ة واخلالة 

واوالدهم .

الس���ؤال : كي���ف تكون 
صلة الرحم ؟

اجلواب : يكفي ان تسأل 

ع���ن حالهم ولو بالهاتف 
مرض���وا  اذا  وتعوده���م 
ونحو ذلك وال يجب ان 

تزورهم .

الس���ؤال : ه���ل ميك���ن 
الس���وال عن ش���خص ما 
من خالل ش���خص اخر 
يعتبر م���ن مصاديق صلة 

الرحم؟
اجلواب : نعم يعتبر منه.

الس���ؤال : ه���ل تختلف 
طريقة الصلة من شخص 
الى ش���خص اخر اي اذا 
كان الرح���م غي���ر ملتزم 
ديني���ًا او اخالقي���ًا فكيف 
تكون طريقة الصلة لهم؟

اجلواب : ال تقطع صلتك 
به نهائيًا حتى لو كان غير 

ملتزم .
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السيد السيستاني ينعى الشيخ اآلصفي ويعتبره نموذجا للعاِلم العامل 

المرجع السيس���تاني يبعث ببرقية 

تعزية لذوي شهداء الدمام 

أص���در مكتب س���ماحة املرجع 
الدين���ي االعل���ى الس���يد عل���ي 
احلس���يني السيس���تاني )دام ظله( 
ف���ي النجف االش���رف بيانا نعى 
فيه رحيل العالم اجملاهد الش���يخ 
محمد مه���دي اآلصفي، حيث 
اعتب���ره منوذج���ًا للعالِ���م العامل 

بعلمه.
وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
)انا لله وانا اليه راجعون(

تلقى سماحة الس���يد السيستاني 
)دام ظله( ببالغ االسى واالسف 
نبأ وفاة س���ماحة آية الله الشيخ 

محم���د مهدي اآلصف���ي )طاب 
ثراه( ال���ذي كان منوذجًا للعالِم 
العام���ل بعلمه الزاه���د في الدنيا 
الراغ���ب ف���ي اآلخرة املتمس���ك 
بس���نة النبي وأه���ل بيته االطهار 

)عليهم الصالة والسالم(.
وان سماحة السيد )دام ظله( اذ 
يع���زي احل���وزات العلمية وذوي 
الفقي���د الغال���ي وجمي���ع محبيه 
وعارفي فضل���ه في هذا املصاب 
اجلل���ل فانه يس���أل الل���ه العلي 
القدير ان يتغمده بواس���ع رحمته 
ويحش���ره مع اوليائه محمد وآله 
الطاهري���ن وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والس���لوان ويج���زل لهم 
األجر والثواب.. وال حول وال 

قوة اال بالله العلي العظيم.
يذكر أن س���ماحة الفقيد الراحل 
ال���ذي كان يعان���ي م���ن مرض 
الس���رطان من���ذ فترة ق���د توفي 

صباح يوم اخلميس املاضي )4/ 
6/ 2015( في مدينة قم املقدسة 
ع���ن عمر ناه���ز ٧8 عاما، وقد 
ش���ارَك في تش���ييعه اآلالف من 
احملب���نيَ ليدفن في مث���واه األخير 

في مدينة النجف األشرف.

أص���در مكتب س���ماحة املرجع 
الدين���ي األعل���ى الس���يد علي 
السيس���تاني )دام ظله  احلسيني 
الوارف( بيانًا في احلادي عش���ر 
م���ن ش���عبان لع���ام 1436 ه� 
نعى فيه ش���هداء مسجد اإلمام 
احلس���ني )علي���ه الس���الم( في 
بالس���عودية،  الدمام  محافظ���ة 
والذي وصف���ه باالعتداء اآلثم 
على أتب���اع أهل البيت )عليهم 

السالم(.. وهذا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
)إنا لله وإنا إليه راجعون(
أعزتنا أهالي الدمام الكرام

الس���الم عليك���م ورحم���ة الله 
وبركات���ه.. وبع���د: فقد بلغنا 
نب���أ احملاول���ة اآلثم���ة لالعتداء 
على اخواننا املصلني في مسجد 
اإلمام احلس���ني )عليه السالم( 
في الدمام، في سلسلة متواصلة 

من استهداف العناصر التكفيرية 
ألتباع أئمة أهل البيت )عليهم 

السالم( في املنطقة.
وإننا إذ نشاطركم احلزن واألسى 
ف���ي هذا املصاب األليم، نعزي 
ونواسي العوائل املفجوعة بفقد 
أحبته���ا الذي���ن أريقت دماؤهم 
الزكية ظلمًا وعدوانًا نسأل الله 
العل���ي القدير أن يعلي درجات 
ه���ؤالء األبرار ويحش���رهم مع 

اإلمام احلسني وأصحابه )عليهم 
الس���الم( وأن مين على ذويهم 
بالصبر والسلوان وعلى اجلرحى 
واملصابني بالش���فاء العاجل كما 
نتض���رع إلي���ه جل���ت آالؤه أن 
يحفظ املؤمن���ني واملؤمنات أين 
ما كانوا من ش���ر األعداء وكيد 
الفجار أن���ه أرحم الراحمني.. 
وال ح���ول وال ق���وة إال بالل���ه 

العلي العظيم.
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من أين يتأتى مصدر قوة سماحة 
السيد علي احلسيني السيستاني؟ 
وكم محبا للس���يد اليوم؟ اسئلة 
توج���ه به���ا اح���ُد طلب���ة كلية 
املس���تنصرية  الصيدلة - جامعة 
الى العالمة احملقق سماحة السيد 
س���امي البدري خالل محاضرة 
له ع���ن دور املرجعية في حفظ 
الهوية في صح���ن العقيلة عند 
باب قبلة االمام احلس���ني )عليه 

السالم( ..
فأجاب السيُد البدري: أن »في 
الرواية )من أراد عزًا بال عشيرة 
وغنًى بال مال وهيبة بال سلطان 
فليخرج من ذل معصية الله إلى 
ع���ز طاعته(«، مبينا ان »مصدر 
قوة الس���يد السيستاني )دام ظله 
الوارف( من مخافة الله تعالى« 

موضحا أن »سماحته هاجر من 
بلده - خراس���ان - الى النجف 
األش���رف، ودخلها طالب علم 
غريبا ال يعرفه أحد، وبعد 40 
عاما ص���ار مرجعًا، مؤكدا بأن 
»الذي صنَع الس���يد مخافة الله 
تعالى وعلوم آل محمد )صلى 
الل���ه عليه وآله( التي وفى لها، 
وأستفاد منها فأصبح بذلك من 

غريب إلى حبيب«.
وعن التس���اؤل االخ���ر أوضح 
احملقق أن »املتتب���ع لقصة خليل 
الله ابراهيم )عليه السالم( يجُد 
نف���س النظري���ة إلبراهيم )عليه 
الس���الم( حينما خرج من بابل 
غريبًا، حتى كت���ب اإلمبراطور 
من���رود الى والت���ه: )ال تدعوا 
إبراهيم يسكن العمران(! ولكن 

الل���ه تعالى خاطبه: )س���يكون 
اس���مك يا اب���رام ه���و ابراهم(  
فص���ار إبراهيم )عليه الس���الم( 
من غري���ب إلى حبي���ب وهذا 
بي���ت ابراهيم الى اليوم موجود 
بيتًا لله تعال���ى بل أصبح أمنية 

كل مسلم ان يزوره«.
وورد ف���ي معاج���م اللغ���ة ان 
ابرام: متألف من كلمتني ) أب 

، رام ( األب معناه���ا واض���ح 
تطلق على األب احلقيقي الوالد 
واألب املعن���وي كقولهم : ابو 
اجل���ود ، ابو الفضل أما رام : 
فمعناه مهاج���ر اي الغريب بال 
وط���ن، فيم���ا وردت ابراهم : 

مبعنى احملبوب.

قدم القائم باألعمال الياباني في العراق كانس���وكيه ناغاؤكا ش���كره وتقديره ملمثل 
املرجع الس���يد السيس���تاني الش���يخ عبد املهدي الكربالئي حلفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة التي اس���تقبل فيها بكربالء متوقعا ان اليابان س���تلعب دورا مهما في بناء 

مدينة كربالء املقدسة.
وق���ال كانس���وكيه ناغ���اؤكا خالل كتاب رس���مي وجهه الى الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئي وحصلت مجلة )األحرار( على نس���خته مبا نصه: الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئي احملترم »يس���رني كثيرًا بعد عودتي من كربالء املقدس���ة ان اتقدم اليكم 
بجزيل ش���كري وتقديري ملا لقيته من حفاوة وحس���ن استقبال وكرم الضيافة التي 

ملستها اينما حللت والتي كانت اعمق تعبير عن روابط املودة والصداقة بيننا«.
وأض���اف »ان زيارت���ي رغم قصرها تركت لدي طابعًا جمي���اًل وبصمة جيدة عن 
املدينة وسكانها كما واتسمت مشاعر الصداقة واملودة من الناس اجتاه اليابان والتي 
عكس���ت اهتماماتهم احلس���ية بالعالقات العراقية الياباني���ة وتوقعاتهم من احلكومة 
والش���ركات اليابانية في لعب دور واضح في احملافظة، وأنا بدوري سأنقل لليابان 
انطباعي اجليد عن احملافظة واتطلع عن العمل عن كثب لتوطيد عالقات الصداقة 
والتعاون واالرتقاء بهما الى آفاق اوس���ع، أمنيات���ي لكم مبوفور الصحة والتوفيق 

وتفضلوا بقبول اسمى آيات التقدير واالحترام«.
يذك���ر ان ممثل املرجعية الدينية العليا الش���يخ عبد املهدي الكربالئي اس���تقبل يوم 
االربعاء املاضي )2٧ أيار 2015(، القائم باألعمال الياباني في العراق كانسوكيه 

ناغاؤكا، مبكتبه في الصحن احلسيني الشريف.

المرجع األعلى من غريب إلى حبيب!

اليابان تقدم شكرها لممثل المرجع السيستاني في كربالء
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اك���د ع���دد كبير م���ن الباحثني 
واملثقف���ني من ضي���وف االمام 
احلس���ني »عليه السالم«  الذين  
حضروا مهرجان ربيع الش���هادة 
الثقاف���ي العاملي احلادي عش���ر 
عل���ى ان املهرج���ان كان عامليا 
م���ن حي���ث التنظي���م والضيافة 
وعبورا ع���ن فرحهم باحلضور 
الى كربالء من خالل اس���تلهام 
قيم الوحدة التي تسعى العتبتان 
احلس���ينية والعباس���ية املقدستان 
لنشرها بني الطوائف والقوميات 
اخملتلفة واحياء الشعائر احلسينية 

وتبادل اآلراء واالفكار . 
وحتدث جمللة »االحرار« الش���يخ 
موالي اسماعيل من دولة مالي 
قائال:« من خالل هذا املهرجان 
نستطيع التعبير عما يدور بداخلنا 
من مش���اعر واحاسيس ولم اَر 
مثله في حياتي ونستطيع ايصال 
ص���وت اه���ل البي���ت »عليهم 
السالم« الى جميع انحاء العالم 
, وهذه امل���رة االول���ى ازور بها 
الع���راق واحضر ف���ي مهرجان 
ربيع الش���هادة , ومدينة كربالء 
زاهرة وعامرة بوجود احلس���ني 

الذي اعطاها نورا اضافيا وزاد 
من قدسيتها«. 

فيم���ا حتدث الق���س االوكراني 
كين���ادي قائال :« للمرة االولى 
اشارك في مهرجان ربيع الشهادة 
العاملي احلادي عشر ومن خالله 
ارى الن���ور والهداية والس���الم 
يع���م عل���ى جمي���ع احلاضرين 
يغمرن���ي  والس���رور   ...
باحلضور الى كربالء وسط هذه 
اجلموع املؤمنة , وبالنسبة لي لم 
اعرف س���ابقا مدى تطور البنى 
التحتية في كربالء ولكن ملست 
فيها نوعا م���ن التطور امللحوظ 
م���ن خالل العم���ل الذي تقوم 
ب���ه االمانتان العامت���ان للعتبتني 

احلسينية والعباسية ». 
ووقفتن���ا االخ���رى كان���ت مع 
البروفس���ور اللبنان���ي  فكت���ور 
رئي���س اجملمع الثقاف���ي العربي 
والذي حتدث قائال :« بس���رور 
عظيم لبيت دعوة االمام احلسني 
باحلضور الى كربالء وسط اهلنا 
واخوتنا العراقيني واحياء ذكرى 
والدة االم���ام احلس���ني »علي���ه 
الس���الم«  ال���ذي افنى نفس���ه 

في س���بيل االس���الم الصحيح 
كما قال »عليه الس���الم« )وإني 
لم اخرج اش���را وال بطرا وامنا 
خرج���ت لطل���ب االصالح في 
ام���ة ج���دي( وكان يع���رف انه 
سُيستش���هد ف���ي كرب���الء لكنه 
اراد ان يوض���ح لإلنس���انية بانه 
لم يرَض بال���ذل والقيام بوجه 
الظلم مهما كلف االمر وستظل 
ذك���راه  قائمة الى ي���وم الدين 
ألنها رمز لكل ش���عب مظلوم 

ومقهور ومهمش«.
وحتدث الشيخ لواء طاهر عباس 
مله زاده ام���ام وخطيب جامع 
احلاج س���عيد ف���ي الس���ليمانية 
والدكت���وراه في عل���وم القران 
واملصح���ف الش���ريف قائ���ال: 
»حضرنا من كردس���تان العراق 
وبالتحديد محافظة الس���ليمانية 
مع الوفد املش���ارك في مهرجان 
ربيع الشهادة العاملي املبارك لكي 
نقول ألعداء العراق ان العراقيني 
قلوبهم واحدة وكالمهم واحد 
وه���ي نقطة انط���الق من اجل 
حترير جمي���ع اراضينا من دنس 
االرهاب التكفيري وما يس���مى 

بداعش, وهذه املشاركة االولى 
لي باملهرجان وامتنى ان ال تكون 
االخيرة , والذي يسمع من بعيد 
ليس كالذي يشاهد , ومن يرى 
هذا امل���كان تتغي���ر فكرته متاما 
ويش���عر بان العراقيني كلهم يد 

واحدة وكلهم مسلمون«.
واخي���را حت���دث س���وال باكتيج 
مدير مكتب العلماء املس���لمني 
ف���ي صربي���ا قائال: »تش���رفت 
باحلضور الى كربالء للمشاركة 
بهذا املهرجان االسالمي الدولي 
املبارك ونتمنى ان نأخذ منه كلمة 
التوحيد بني االمة االسالمية من 
اجل التقدم ال���ى االمام وانهاء 
جمي���ع اخلالف���ات الن دينن���ا 
واح���د وربن���ا واحد ورس���ولنا 
واحد فلماذا تلك املشاكل بيننا 
؟ وعلينا التمس���ك بكتاب الله 
س���بحانه وتعالى وكم���ا يقول 
»ومتسكوا بحبل الله جميعا وال 
تفرق���وا« فنتمنى ان نتوصل الى 
وحدة االمة االسالمية ونتجنب 
جميع املش���اكل الت���ي تواجهنا 

وتقلل من عزميتنا«.

اصداء من مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الحادي عشر 
رسالة حية لتوحيد الطوائف والقوميات المختلفة  

تقرير: قاسم عبد الهادي
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من بني املؤهالت التي جعلت 
اإلم����ام اخلوئي )قدس س����ره( 
يتصدى ملرجعي����ة الفتيا العامة 
بعد وفاة اإلمام احلكيم )قدس 
س����ره( هو الع����دد الغفير من 
فقهاء البالد في العراق وإيران 
ولبنان والهند وباكس����تان في 
الفق����ه واألص����ول والرج����ال 
وق����د  والتعدي����ل(  )اجل����رح 
كان درس����ه حافاًل في حوزة 
النج����ف بالفض����الء والعلماء 

واجملتهدين.
اإلم����ام  درس  يومئ����ذ  وكان 
اخلوئ����ي )رحم����ه الل����ه( في 

ال����دروس  أوس����ع  النج����ف 
وأجمعها لفضالئها وعلمائها، 
وكان كثير من فضالء احلوزة 
مع����ًا  الدرس����ني  يحض����رون 
مذاق����ه  منهم����ا  ل����كل  وكان 
الفقهي ومسلكه في االجتهاد 
ومنهجيته في فه����م الروايات 

واجلمع بينها.
ومهم����ا يك����ن من أم����ر فقد 
خّلف اإلم����ام اخلوئي )قدس 
س����ره( من بعده تراثًا واس����عًا 
في الفق����ه واألصول والرجال 
يناهز خمسة وسبعني مجلدًا، 
وهو مما خص����ه الله تعالى به 

من رزق.
وقد قّدر الله تعالى أن يكون 
عدد كبير من طالبه املتخرجني 
من دروسه من مراجع التقليد 
وأس����اتذة الدراس����ات الفقهية 
العلي����ا في حيات����ه وبعد وفاته 
منهم الش����هيد الس����يد محمد 
باقر الصدر والسيد السيستاني 
والش����يخ الوحيد اخلراس����اني 
الفي����اض  اس����حق  والش����يخ 
الروحان����ي  والس����يد محم����د 
والس����يد ص����ادق الروحان����ي 
والشيخ جواد التبريزي والسيد 
الكوكب����ي والش����هيد الش����يخ 

مرتضى البروجردي والش����هيد 
الشيخ محمد علي الغروي.

وال أع����رف فقيه����ًا وفقه الله 
تعالى في تربية جيل من كبار 
الفقهاء وأس����اتذة الدراس����ات 
العليا في الفقه واألصول مثل 
اإلمام اخلوئ����ي )رضوان الله 
تعالى عليه( وهذا رزق خصه 
الله تعالى به، وقد شهد جملة 
من تالمذته بأعلميته بعد وفاة 
اإلمام احلكيم )قدس س����ره( 
ومن أولئك الش����هيد الس����عيد 
اإلم����ام محم����د باق����ر الصدر 

)قدس سره(.  

الموقع الفقهي الرفيع لإلمام الخوئي 
)قدس سره(

بقلم: الشيخ محمد مهدي اآلصفي )رحمه اهلل(
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من الذاكرة القريبة.. جهاد علماء الشيعة في العراق

م���ن يقرأ تاريخ العراق املعاصر يعرف جيدًا ذلك املوقف املش���رف 
لعلماء الش���يعة فيه، والذين بذل���وا الغالي والنفيس من أجل رفعة 
اإلس���الم والدفاع ع���ن أرض هذه البالد العزي���زة، ومن يتفحص 
التاريخ أيضًا يعرف جيدًا جفاء العثمانيني )خالل حكمهم للعراق( 

لألكثرية الشيعية في العراق وظلمهم الكثير لهم.
وم���ع ذلك فعندما حدث القتال ب���ني االنكليز والعثمانيني، ودخل 
االنكلي���ز العراق إلخراج عّمال العثماني���ني واحتالل العراق وقف 
فقهاء شيعة أهل البيت )عليهم السالم( إلى جانب األتراك العثمانيني 

في قتال اإلنكليز، ألن العثمانيني مسلمون واالنكليز كّفار.
وكان القائد العس���كري العثماني يقول: كلما ضاقت بنا الظروف 
ف���ي ميادي���ن القتال جلي���وش االنكليز كنت أنظر إلى خيمة ش���يخ 
الش���ريعة األصفهاني من كبار فقهاء الش���يعة في ميدان القتال حتت 

وابل الرصاص فاستلهم منه العزم والقوة واسترّد قوتي.
وخرجت بغداد عن بكرة أبيها بشيعتها وسنتها لتوديع قافلة اجملاهدين 
التي كان يقودها في ذلك الوقت السيد مهدي احليدري كبير فقهاء 
الشيعة في بغداد والكاظمية في حينه لقتال اإلنكليز، وهم يرددون 
على طريقة األهازيج العراقية الشعبية )حّجة اإلسالم طالع للجهاد 
*** محّص���ن مبوس���ى بن جعف���ر واجل���واد(.. وملا أصي���ب القائد 
العس���كري التركي سليمان العس���كري بشظية في ساقه ونقل على 
إثره���ا إلى بغداد لتلقي العالج عاده في بغداد في املستش���فى أحد 
علم���اء البالط العثماني من أصح���اب املرتبات العالية من الدولة، 
فلما وقع نظر سليمان العسكري عليه هّز يده مستنكرًا وقال: أنت 
ه���ا هنا ترفل بالراحة والطمأنينة مع إنك تتقاضى راتبًا ضخمًا من 
الدولة طيلة عمرك وأن اإلمام السيد مهدي احليدري يحارب بنفسه 
اإلنكليز على ش���يخوخته وعظمته وهو اآلن في الصفوف األولى 

وهو لم يقبل من أموال الدولة قلياًل وال كثيرًا طيلة حياته.

قال فيه آية الله العظمى الس���يد اخلوئي )قدس س���ره(: بلغ 
الشيخ الغروي بحمد الله الدرجة العالية في كل ما حضره 
من أبحاثن���ا في الفقه واألصول والتفس���ير، وأنعش آمالي 
ببق���اء نبراس العلم في مس���تقبل األيام، فلم تذهب أتعابي 
ب���ل أثمرت تلك اجلهود بوجود أمثاله من العلماء, فلّله دّره 

فيما كتب ودقق وحقق.
وق���ال فيه آي���ة الله العظمى الس���يد الكوهكمري: ال أعلم 
أّيهما أطوع للشيخ األلفاظ أم اخلامت الذي يديره في إصبعه 

كيف يشاء!

السيد مهدي الحيدري )قدس سره(

من أقوال العلماء في الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي )قدس سره(
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وممن زار احلائر احلاج حسن باشا والي بغداد ، وكانت واليته من عام 1308 ه� � 1314 ه� ، إذ جاء إلى كربالء ثم تشرف بزيارة 
النجف وكان قد زارها مرارًا عديدة . 

كما زار احلائر أيضًا السيد محمد خان اللكناهوري أحد سالطني الهند . وذلك في سنة 1310 ه� . 
وزار احلائر في سنة 1326 ه� مير فيض محمد خان تالبر امير مقاطعة خير بور السند وهو شيخ كبير ومعه عدد من وزرائه وعساكره . 
وفي 19 رمضان سنة 1338 ه� زار احلائر السلطان أحمد شاه ابن السلطان محمد علي شاه القاجاري ملك إيران وزينت املدينة تزييناًُ 

رائعًا وخرج االشراف واألعيان الستقباله . 
وزار كربالء امللك فيصل األول بن ش���ريف حس���ني ملك العراق وذلك في ش���وال س���نة 1339 ه� � 1921 م وذلك عند توليه عرش 

العراق ألول مرة ، واستقبل بحفاوة بالغة من قبل أعيان البلد ووجهائه ، وزينت الشوارع والطرق بالسجاجيد الثمينة . 
وزار كربالء س���نة 1342 ه� رضا ش���اه بهلوي رئيس وزراء إيران وقائد اجليش االيراني ، فاس���تقبل استقبااًل رائعًا ، ولدى عودته إلى 

إيران تولى العرش . 
وزار احلائر الشريف األمير عبد الله بن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية وذلك في يوم األربعاء 19 جمادى األولى سنة 1348 

ه� . 
وزار احلائر أيضًا عباس حلمي ملك مصر السابق في رمضان سنة 1351ه� . 

وزار احلائر ملك العراق غازي األول وذلك في يوم االثنني 24 ذي احلجة سنة 1352 ه� واستقبل بحفاوة وتكرمي عظيمني . 
وزار احلائر السيد علي رضا خان الرامبوري وذلك في يوم األحد في اخلامس والعشرين من رجب سنة 1353 ه� عائدًا من النجف . 

كما جاء احلائر أيضًا السيد طاهر سيف الدين زعيم الطائفة اإلسماعيلية في الهند وأفريقيا وذلك في سنة 1358 ه� . 
وزار احلائر أيضًا السلطان محمد ظاهر شاه ملك األفغان في اليوم اخلامس من جمادى اآلخرة سنة 1369 ه� حيث توجه إلى النجف . 
وزار احلائر ملك العراق فيصل الثاني مع خاله عبد اإلله في اليوم الس���ابع عش���ر من ش���هر جمادى الثانية س���نة 1369 ه� . كما زار 

احلائر زيارات متتالية أخرى . 
وبعد إعالن ثورة الرابع عشر من متوز سنة 1958 م / 13٧8 ه� زار كربالء عدد كبير من رؤساء وملوك الدول اإلسالمية وما زالوا 

يزورون ، وذلك لقدسيتها ومكانتها العلمية .

سالطيُن زاروا كربالَء - 4
حكام ووالة وملوك زاروا كربالء
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مساجد كربالئية
- مسجد الطهراني

يقع هذا املسجد في سوق النجارين في محلة العباسية الغربية 
اوقفه الس���يد صالح الطهراني سنة 1243 هجرية و هو حتت 

اشراف مديرية اوقاف كربالء .

  - مسجد الترك
يعتبر هذا املسجد الصغير من مساجد كربالء و يقع في محلة 
العباس���ية الغربية عند نهاية س���وق النجاري���ن و اوقفه محمد 

جعفر الترك في العهد العثماني .

  - مسجد احلاج نصر الله
يقع هذا املس���جد في ش���ارع العباس قرب سراي احلكومة و 
شيد من قبل احلاج نصرالله ابن احلاج عبد الكرمي و ذلك سنة 
1343 هجرية ،جدد بناء هذا املسجد سنة 1382 هجرية .

  - مسجد ماهي كليب
يقع هذا املسجد في سوق العالوي مبحلة باب النجف اوقفه 
احلاج ماهي بن كليب س���نة 1299 هجرية و هو جد األسرة 

املعروفة بأسم آل ماهي اجليالوي .

  - مسجد السيد هاشم فتح الله
يقع هذا املس���جد في ش���ارع الناحية مبحلة باب اخلان و قد 
ش���يده و اوقفه السيد هاش���م فتح الله آل طعمة سنة 1322 

هجرية .

  - مسجد الصافي
و كان هذا املس���جد يقع بالقرب من الروضة احلسينية و عند 
مدخل سوق احلسني و يعتبر احد املساجد الشهيرة في كربالء 
ش���يد من قبل احلاج جواد مهدي الصافي سنة 1329 هجرية 
و ق���د تهدم نتيجة فتح الش���ارع بني الروضتني س���نة 1980 

ميالدية .

  - مسجد الشهيد الثاني
يقع هذا املس���جد في زقاق العكيسة مبحلة باب السالملة وهو 
مس���جد قدمي ش���يد تيمننا بأس���م الش���يخ زين الدين العاملي 

املعروف بالشهيد الثاني .

  - مسجد اخمليم
و هو من املس���اجد الصغيرة في املدينة و يقع في سوق اخمليم 

و البناء له واجهة بسيطة من اآلجر .

  - مسجد الكرامة
يقع هذا املس���جد في نهاية سوق احلسني على الطريق املؤدي 
الى محلة باب الس���الملة عند باب البوبية س���عى بتشيده السيد 

محمد علي األشيقر و جدد بناؤه سنة 1388 هجرية .
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مهرجان الشموع الخامس عشر السنوي....
إيقاد الشمعة )1181( بمناسبة والدة اإلمام الحجة ابن الحسن المهدي

في مساء يوم االثنني )13 شعبان 
1436ه����( املواف���ق ل�)1حزيران 
2015م(، وق���رب مق���ام اإلمام 
املهدي )عج���ل الله تعالى فرجه 
الشريف(، شهدت مدينة كربالء 
حفاًل وكرنفااًل مب���اركًا بإيقادها 
الش���معة )1181( بع���دد عم���ر 
اإلمام احلجة ابن احلس���ن )عجل 
الله تعالى فرجه الشريف(، وقد 
كتب���ت عبارة )املهدّي وعد الله( 
بالش���موع في  مهرجان الشموع 
اخلامس عشر السنوي الذي دأبت 
عل���ى إقامته األمانت���ان العامتان 
والعباس���ية  احلس���ينية  للعتبت���ني 
املقدستني، الذي يقام في الليالي 
البيض من شهر شعبان املبارك.

ابت���دئ احلفل بت���الوة عطرة من 
آيات الذكر احلكيم لقارئ ومؤذن 
العتبتني املقّدستني احلاج مصطفى 
الص���راف، ُألقي���ت م���ن بعدها 
كلمة األمانت���ني العامتني للعتبتني 
احلس���ينية والعباسية املقدستني ، 
رئي���س قس���م الش���ؤون الفكرية 

والثقافي���ة ف���ي العتبة العباس���ية 
املقّدسة السيد عقيل عبد احلسني 
الياس���ري من جانبه،  شكر كل 
اجلهود التي س���اهمت في إقامة 
ه���ذا املهرجان للس���نة اخلامس���ة 
عش���رة عل���ى التوال���ي، وخص 
بالذكر احلاج »مقداد كرمي هادي« 
الذي وضع حجر األساس لهذا 

املهرجان واستمّر ليومنا هذا«.
وأكد الياس���ري »عل���ى الزائرين 
أن ُيراع���وا قدس���ية ه���ذه املدينة 
وحرمتها، ألنها أرض مقدس���ة 
وفيها أعظم مرقد وهو مرقد سيد 
الش���هداء أبي عبد الله احلس���ني 
بيت���ه )عليهم الس���الم(،  وأهل 
كما أّن لهذه الليلة العظيمة )ليلة 
اخلامس عشر من شعبان( أعمااًل 
مخصوص���ة تتضّمن زيارة اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، وما ورد 
من أدعية وغيرها، فلقد اتسمت 
ليلة النصف من ش���عبان املباركة 
بالدع���اء ملوالن���ا صاحب العصر 
والزمان )عجل الله تعالى فرجه 

الش���ريف( فان الدع���اء في ليلة 
مولده يحمل أهمية كبيرة فيجب 
أن نرّكز عليه���ا ونحييها وندعو 
إلخوتنا في احلشد الشعبّي الذين 
ُيدافع���ون ع���ن العراق وش���عبه 

ومقدساته«.
وع���ن هذا املوضوع التقت مجلة 
الطائي  )االحرار( األستاذ مقداد 
املقيم واملؤسس لهذا احلفل قائال 
»تقام هذه املناسبة بجهود استثنائية 
م���ن ل���دن األمانت���ني العامت���ني 
للعتبتني املطهرتني من اجل إقامة 
هذا املهرجان الس���نوي، املستمر 
لغاية الس���نة الرابعة عش���رة على 

التوالي«.
وأك���د الطائي: »برعاي���ة اإلمام 
صاحب العص���ر والزمان )عجل 
الل���ه تعال���ى فرجه الش���ريف(، 
وصلن���ا ال���ى ه���ذه املرحلة من 
التمي���ز واإلبداع واليوم س���توقد 
الش���معة )1181(، حي���ث متت  
كتابة عبارة )املهدّي وعد الله(، 
وان ما مييز هذا احلفل الس���نوي 

هو إقامة احلفل قرب مقام اإلمام 
املهدي )عج���ل الله تعالى فرجه 
الشريف(، مختتما حديثه بالدعاء 
بالنصر املؤزر إلخواننا في احلشد 
الش���عبي والق���وات األمني���ة في 
ارض املعارك بالقضاء على فلول 

داعش«. 
واجلدي���ر بالذكر: بدئت فعاليات 
هذا احلفل في س���نة )2001(، 
حينها مت إيقاد الش���معة )116٧( 
مبناس���بة مول���ود االم���ام املهدي 
فرج���ه  تعال���ى  الل���ه  )عج���ل 
الش���ريف(، وهو تقليد س���نوي 
دأب علي���ه مواط���ٌن عراقيٌّ منذ 
)15( س���نة أي قب���ل س���قوط 
الطاغية، واملواطن احلاج )مقداد 
كرمي هادي( هو من أهالي مدينة 
الصوي���رة في محافظة واس���ط، 
والتقلي���د هو إيقاد ش���موع بعدد 
س���ني عم���ر اإلمام احلّج���ة ابن 

احلسن )عليهما السالم( .

 )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(

تقرير: احمد القاضي / تصوير: حسنني الشرشاحي
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13 وحدة طبية متخصصة بعالج أمراض العيون تحتشد لخدمة مرضى كربالء

استبش���َر العديد م���ن املرضى 
في محافظة كرب���الء، بافتتاح 
العتبة احلس���ينية املقدسة ملركز 
الس���يدة زينب )عليها السالم( 
ف���ي مجم���ع س���يد الش���هداء 
اخلدمي الكائن في منطقة باب 
للكوادر  واس���تقطابه  اخل���ان، 
الطبية وجتهيزه باألجهزة الطبية 
احلديثة في مجال طّب العيون 

واألسنان.
مجل���ة )االحرار( األس���بوعية 
التق���ت الدكت���ور ل���ؤي أمني 
احلكيم مدير املركز حيث قال: 
ان »مركز السيدة زينب )عليها 
بالوق���ت  الس���الم( اس���تخدم 
األخي���رة اح���دث االجهزة في 
مجال طب العيون واالسنان، 
والتي تنفرد بها العتبة احلسينية 
املقدسة عن بقية املراكز الصحية  
واملستش���فيات احلكومي���ة بعد 
ان مت تدريب الك���وادر الطبية 
املتخصصة التابعة للمركز  وهي 
تعم���ل االن على تقدمي افضل 
اخلدم���ات الطبي���ة والصحي���ة 
لزائري اإلمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( وأهالي مدينة كربالء 

املقدسة«. 

واضاف، »تع���د االجهزة في 
املرك���ز حديثة ومتط���ورة جدًا 
وأحدثت نقلة نوعية في مجال 
ط���ب العيون واالس���نان على 
مس���توى العراق ومت استيرادها 
من مناش���ئ عاملي���ة متخصصة 
)كارزاي���س(  ش���ركة  مث���ل 
األملاني���ة الت���ي اس���تورد منها 
لفح���ص   )OCT( جه���از 
تصوير الشبكية املقطعي، وهو 
يساعد على كشف الكثير من 
املس���تعصية  املرضية  احل���االت 
تصوي���ر  وجه���از  بالعي���ون، 
 )fc affA( الش���بكية املل���ون
يس���تخدم في تصوير الشبكية 
الع���ادي واملل���ون، وه���و من 
االجهزة الفري���دة في العراق، 
البصرية  الساحة  وجهاز قياس 
قي���اس  وجه���از   ،)VFA(
الس���احة البصرية ثنائي التردد 
)FDT( وهو جهاز يستعمل 
في فحص وتشخيص حاالت 
 oil( املاء األسود وايضا جهاز
master( لقياس قوة العدسة 
التي يتم زرعها في عمليات املاء 
األبيض وهو جهاز دقيق جدا، 
وجه���از قياس حت���دب القرنية 

 ،KERATOMETER((
ول���ه فائدة كبي���رة في فحص 
تصحي���ح العملي���ات باللي���زر 
وعمليات املاء األبيض وينفرد 

بها املركز .
واوضح احلكيم، اّن »االهداف 
العامة للعتبة احلس���ينية املقدسة 
مع دائ���رة صحة كربالء، هي 
تقدمي اخلدم���ات الطبية العالية 
في طب وجراحة العيون وطب 
وجراحة االسنان وبأجور شبه 
مجاني���ة، وتق���دمي واس���تيراد 
التخصصية  الطبي���ة  االجه���زة 
احلديث���ة  للعي���ون واالس���نان 
ومن املناشئ الرصينة، وإجراء 
ف���ي  التخصصي���ة  العملي���ات 
العيون،  مجال طب جراح���ة 
وتطبي���ق برامج املس���ح الطبي 
الستكش���اف ام���راض العيون 
للوقاية م���ن الَعمى، وتدريب 
الك���وادر الطبي���ة ف���ي املراكز 
التخصصي���ة  واملستش���فيات 
الع���راق،  خ���ارج  للعي���ون 
والتعاقد مع التخصصات الطبية 
الدقيقة وفوق الدقيقة في طب 
وجراحة العيون لغرض إجراء 
العمليات اجلراحية في محافظة 

كربالء املقدسة، والتنسيق مع 
املراكز واملستشفيات التخصصية 
للعيون لغرض ارسال املرضى 
الع���راق،  خ���ارج  للع���الج 
والتخطيط العتبار مركز العيون 
مركزا للبورد العراقي او العربي 
لطب وجراحة العيون واصدار 
الفول���درات  او  البوس���ترات 
التوعوية والتعليمية واس���تقبال 
املرض���ى القاطن���ني والنازحني 
والزائري���ن في محافظة كربالء 

املقدسة«.
وب���ني احلكي���م ان »الوحدات 
التش���خيصية والعالجية احلالية 
الفعالة ف���ي املركز التخصصي 
للعيون هي وحدة االستشارية 
الصغرى  العملي���ات  ووح���دة 
ووح���دة فحص البصر ووحدة 
املقطع���ي  الش���بكية  تصوي���ر 
ووحدة تصوير الش���بكة امللون 
ووحدة قياس الساحة البصرية 
ووح���دة ع���د خالي���ا القرنية 
امللون ووحدة قياس حتليل قوة 
العدسة ووحدة السونار للعني 
ووحدة قياس قوة عدسة الزرع 
و يبلغ مجموع الوحدات )13( 

وحدة في املركز«.  

 )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(

االحرار/ حسني نصر  
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تواص���ل األمانة العام���ة للعتبة 
احلسينية املقدسة تقدمي اخلدمات 
اخملتلف���ة للزائري���ن في مختلف 
اجمل���االت وم���ن أولوياتها هي 
اخلدمات الصحية حيث يستمر 
العم���ل فيها عل���ى مدار )24( 
س���اعة من اجل احلرص على 
صحة وسالمة الزائرين، بتهيئة 
كافة كوادره���ا الطبية من اجل 
معاجلة احلاالت املرضية وكذلك 
تهيئة اإلسعافات اخلاصة بالعتبة 
املطهرة وبإس���ناد من قبل دائرة 
صحة احملافظة من حيث األدوية 
والك���وادر الطبي���ة واألجه���زة 

واملعدات، ومبناسبة هذه الزيارة 
املباركة قام مصرف الدم الوطني 
العراقي أحد مؤسس���ات وزارة 
الصح���ة العراقي���ة والتابع إلى 
دائرة العمليات الطبية واخلدمات 
بتنظيم حملة »تبرع  املتخصصة 
بالدم .. وامن���ح احلياة« التي 
تقام س���نويًا في كربالء املقدسة 
في الزيارات املليونية.من اجل 
تس���ليط الضوء أكثر على هذا 
اجلان���ب اإلنس���اني حتدث جمللة 
)االحرار( املعاون الطبي )احمد 
جليل ألشمري( مسؤول املفرزة 
الطبية في العتبة املقدسة »دأبت 

املف���رزة الطبي���ة التابع���ة للعتبة 
احلس���ينية املقدس���ة على جتهيز 
وتهيئ���ة كافة كوادره���ا الطبية 
واملعدات في الزيارة الشعبانية، 
فاس���تقبلت املفرزة كوادر طبية 
م���ن كال اجلنس���ني حملافظ���ات  
)البص���رة، ذي قار، واس���ط، 
القادس���ية، بغ���داد(، وذل���ك 
بالتنسيق مع دوائر الصحة فيها 
، فنشرت مفارز طبية وبإسناد 
من دائرة صحة كربالء املقدسة 
ف���ي مركز املدينة في منطقة بني 
احلرمني  الشريفني وشارع قبلة 
اإلمام احلس���ني وأخيه العباس 

)عليهما السالم( وشارع االمام 
علي )عليه الس���الم(،  فحيث 
بلغت أعداد املتطوعني )110( 
متطوع���ني ، خلم���س مف���ارز 
ثالث منها س���اندة تابعة لدائرة 
صح���ة كربالء واثنتان خاصتان 
بالعتبة احلسينية املقدسة احدهما 
للنس���اء وأخرى الرجال لكافة 
جته���ز  ومت  االختصاص���ات، 
املفارز بكاف���ة األجهزة احلديثة 
من )جهاز الضغط، الس���كر، 
فحص الدم، االيكو، تخطيط 

القلب وجهاز التبخير(«.
وأضاف ألشمري ان »احلاالت 

المف���رزة الطبي���ة بالعتبة الحس���ينية تهيئ 
كوادره���ا الطبية من اج���ل معالجة الحاالت 
الطارئة، وأعداد كبيرة تتجمهر أمام مصرف 
الدم الوطن���ي العراقي للتب���رع بالدم خالل 

الزيارة الشعبانية

تقرير:أحمد القاضي     /  تصوير: صالح السباح – خضير فضالة
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البس���يطة تعالج من قب���ل الكوادر الطبية 
داخ���ل املف���ارز، واحلاالت الت���ي حتتاج 
التداخل اجلراحي حتول ملستش���فى السفير 
وام���ا احل���االت الصعب���ة والطارئة مثل 
)العناية املركزة والكسور، وعمليات( إي 
مبعنى ان لم تتوفر االختصاصات املوجودة 
في مستش���فى سفير اإلمام احلسني )عليه 
الس���الم(، تنقل الى مدينة اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، بتخصيص عجلة إسعاف 
عن طريق مستشفى سفير اإلمام احلسني 
)عليه الس���الم(.. ان التنس���يق والعمل 
متواصل مع دائرة صحة كربالء، فحيث 
ل���م نالحظ اي تلكؤ خالل ايام االنذار« 
متابع���ا »مت جتهي���ز املفرزة التابع���ة للعتبة 
احلسينية املقدسة بكافة األدوية من مناشئ 
عاملية فتقوم املفرزة بتوفيرها بالتنسيق مع 
قس���م الهدايا والنذور، ام���ا عن العمل 
اإلداري واإلج���راءات الرس���مية فتحدث 
الش���مري »يت���م تس���جيل كاف���ة بيانات 
ومعلوم���ات املرج���ع للح���االت الطارئة 
واملستعصية، حيث بلغت أعداد الزائرين 
التي مت تس���جيلها بحسب التقارير املقدمة 
)25.000( الف مراجع لليوم الواحد، 
بدئت حالة الط���وارئ للعمل في املفارز 
الصحية منذ يوم الس���بت املوافق )11/ 

شعبان /1436ه�(«.
مختتما حديث���ه »بالرغم من صغر مكان 
املفرزة وكادرها البس���يط، إال أنها أثبتت 
جدارتها بتلبي���ة كافة االحتياجات بفضل 
عمل ال���كادر الرجالي والنس���وي الذي 
يقوم بعمله بأفضل صورة إمام املراجعني 
بإجراء ال���الزم للزائر«.وإما عن مصرف 
ال���دم الوطني العراقي ب���ني فقد الدكتور 
البايلوجي س���يف الدين محمد الياسري 
»برعاية مباش���رة من ل���دن األمني العام 
للعتبة احلس���ينية املقدسة وبإشراف مباشر 
من قبل الش���ؤون الطبية ب���إدارة الدكتور 
عالء حمود، أنيط عملنا بس���حب الدم 
م���ن املتبرعني الذين يص���ل عددهم إلى 
حوال���ي )1000( متب���رع لليوم الواحد، 
وه���ذه األع���داد م���ن املتطوع���ني هائلة 
وغير محدودة بس���بب الزيارة الش���عبانية 
املليوني���ة، وان ما مييز عمل هذا املصرف 

هو مش���اركة رجال احلشد الشعبي 
واألجه���زة األمني���ة ف���ي جبه���ات 
القتال فهم لديه���م واجب مقدس 
يعمل���ون عليه���ا ونح���ن بصفتن���ا 
لدين���ا عملنا لدعمهم، وس���يكون 
ه���ذا املصرف دائمي���ا للعمل على 
مدار الس���نة،فحيث وصلت إعداد 
املتطوع���ني من دائ���رة صحة بغداد 
)14( شخصا من الكوادر الكفوءه 
بني دكتور ومعاون ممرض، ولدينا 
أيضًا ك���وادر من خريجي بايلوجي 
التدريب  وكيماوي يعملون حت���ت 
داخل املصرف«.مبين���ا »لدينا عدة 
إجراءات إدارية خاص���ة باملتبرعني 
مثل )تس���جيل أسمائهم وأعمارهم 
عن طريق االستمارة املعدة مسبقًا، 

وس���ؤالهم عن 
م���رات  ع���دد 
وإما  التب���رع، 
اإلجراءات  عن 
نق���وم  الفني���ة 
الدم  بفح���ص 
 )H P ( ل����
للمتب���رع فحني 
التقنية  نستخدم 
م���ن  احلديث���ة 

األس���رة وأجهزة الفح���ص خلدمة 
املتبرعني، فكان ه���ذا العمل دافعًا 
وعاماًل مشجعًا للتبرع بالدم إلنقاذ 
حي���اة اجلرح���ى ج���راء العملي���ات 
املصاب���ني  واملرض���ى  العس���كرية 
باألم���راض املزمن���ة الراقدي���ن في 
املستش���فيات«.من جانب آخر عبر 
املتبرعون بالدم  عن إن هذا العمل 
واجب إنس���اني يقع عل���ى عاتقنا 
حلاجة  املرض���ى واجلرحى، الذين 
يقاتل���ون في جبه���ات القتال ضد 
)داعش اإلرهابي(, مشيرين إلى أن 
التبرع بالدم واجب ديني وإنس���اني 

ووطني.
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تواف���د الكثير من االس���اتذة 
والعلم���اء واملثقفني من داخل 
العراق وخارجه على كربالء 
ف���ي  للمش���اركة  املقدس���ة  
مهرجان ربيع الشهادة العاملي 
احل���ادي عش���ر ال���ذي اقامته 
مؤخ���را العتبت���ان املقدس���تان 
، وم���ن ب���ني الش���خصيات 
الت���ي التقتها مجلة )االحرار( 
الدكت���ور نزار حي���در رئيس 
املرك���ز االعالمي العراقي في 
امري���كا واش���نطن ودار هذا 

احلديث معه: 
س/ سبب الزيارة ؟

ج/ طبع���ًا هذه امل���رة الثانية 
التي اش���ترك فيه���ا ضيفًا في 
مهرجان ربيع الشهادة العاملي 
الذي تقيمه العتبتان املقدستان 
وطبعًا  والعباس���ية،  احلسينية 
م���ن الطبيع���ي انن���ي كلم���ا 

ازور الع���راق ازور العتبت���ني 
املقدس���تني واحلم���د لل���ه لي 
عالق���ات مع االمينني العامني 
للعتبتني  احلس���ينية والعباسية 
املقدس���تني وم���ع الكثير من 
املس���ؤولني واحاول التواصل 
معهم بالفكرة والرأي وتبادل 

اآلراء وغير ذلك..
س/ هل املهرجان لهذا العام 

يختلف عن بقية السنني ؟
هك���ذا  مث���ل  الش���ك  ج/ 
الطم���وح  يحم���ل  مش���روع 
واالحسن  لالفضل  ويس���عى 
واالكث���ر تنوع���ًا وانا في هذا 
الع���ام اقترح���ت على بعض 
االخ���وة املش���رفني ان يتبنوا 
ح���وار  او  االدي���ان  ح���وار 
احلضارات  فهناك في فقرات 
وندوات  بح���وث  املهرج���ان 
وامسيات وفعاليات ولكن ال 

يوجد على سبيل املثال رعاية 
ح���وار االديان ل���ذا امتنى في 
السنة القادمة ان يتم االهتمام 
بجانب ح���وار االدي���ان من 
خالل الش���خصيات التي يتم 
دعوته���ا وان تكون البحوث 
والنقاش���ات تص���ب في هذا 
االجت���اه .. وان���ا اتصور ان 
العتبة احلس���ينية املقدس���ة هي 
االق���در عل���ى رعاي���ة حوار 
االديان اكثر من أي مؤسس���ة 
ف���ي العالم ألنه���ا تنطلق من 
نهضة االمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( وهي نهضة انسانية 
تستوعب كل امللل والنِحل.. 
مبس���توى  االعالم  س/ه���ل 

الطموح ؟
ج/ بصراح���ة ليس مبس���توى 
الطم���وح وان���ا االح���ظ ان 
االعالم الشيعي فمثال القنوات 

الشيعية تلعب دورًا كبيرًا في 
حماية اجلالية الش���يعية حتديدًا 
في الغرب .. اما في التبليغ 
واحلديث م���ع الطرف االخر 
فلي���س هن���اك دور كبير .. 
والسبب لغة اخلطاب وطريقة 
فهمن���ا بطريق���ة تفكير اآلخر 
وطريق���ة فهمن���ا الس���تيعاب 
اآلخر لالمور والشيء اآلخر 
فهمن���ا الهتمامات اآلخر .. 
فمث���اًل املواط���ن اليابان���ي او 
االمريكي ه���ل ان اهتماماته 
الش���يعي  اهتمام���ات  نف���س 
ف���ي امريكا؟! فيج���ب علينا 
نح���ن كش���يعة ان نفه���م ما 
ه���ي اولويات املواطن الغربي 
وكيف يفّكر وكيف يستوعب 

االمور ؟ 
هناك نقطة اخرى هي انه في 
امريكا مثاًل الناس يستخدمون 

االستاذ نزار حيدر ل� )األحرار(: 

اثبتت المرجعية وعلى مدى 

12 سنة انها مرجعية حكيمة 

وليست مرجعية عالمة 

وفقيهة فقط
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ف���ي اس���تقبال الفضائيات اما 
الكيب���ل او ال���دش االمريكي 
.. ولك���ن قنواتنا تبث على 
واالمريكي  العرب���ي  ال���دش 
ال يلتق���ط ه���ذه االقمار وال 
تدخ���ل الى بيت���ه .. فحتى 
القن���اة الش���يعية الت���ي لديها 
برام���ج باللغة االنكليزية تبث 
عل���ى االقم���ار العربية ولكن 
من يشاهدها ؟! قد يشاهدها 
الش���يعي االيراني او االفغاني 
او العرب���ي او الهن���دي .. 
ولك���ن االمريك���ي ليس لديه 
ال���دش العربي وال يس���تطيع 
مش���اهدة القنوات .. فنحن 
اذا اردن���ا مث���اًل ان نصل الى 
بي���ت العائلة االمريكية يجب 
علين���ا ان نبث عل���ى الدش 
االمريكي او على الكيبل..

بينم���ا مث���الً  قن���اة اجلزي���رة 
باللغة االنكليزي���ة تبث على 
الكيبل والدش االمريكي .. 
ونفس االمر بالنسبة الستالم 
القن���وات يك���ون ف���ي بعض 
الدول االوربية .. كفرنس���ا 

وغيرها 
س/ ملاذا انا وانت نتفق على 
دور املرجعي���ة الري���ادي فيما 

يخص الشأن العراقي ؟
ج/ ان���ا اعزوه���ا الى ثالث 

اشياء :
اوالً  : احلكم���ة : املرجعية 
اثبتت وخصوصًا بعد سقوط 
النظام البائد وعلى مدى 12 
س���نة انه���ا مرجعي���ة حكيمة 
وليست مرجعية عاملة وفقيهة 
فقط فهناك الكثير من العلماء 
والفقهاء وامنا مرجعية حكيمة 

يعني تق���ول رأيها في الوقت 
املناس���ب ال قب���ل وال بع���د 
.. لذلك يأتي منس���جمًا مع 

احلاجة.
ثاني���ًا : الرقاب���ة الدقيقة التي 
اثبت���ت املرجعي���ة انه���ا تتابع 
وتراقب الساحة بشكل دقيق 

ال يفوتها شيء.
و انها عندما تراقب وتشّخص 
خل���ال معين���ا او نقص���ا او 
مشكلة او أي شيء ال تكتفي 
بتش���خيص اخللل وامنا تقّدم 
املعاجلات، مثال الدور الكبير 
ف���ي قضية الطلبة املبتعثني في 
اخلارج وقضية احلشد الشعبي 
االمني���ة  القي���ادات  وقضي���ة 
وهن���اك الكثير م���ن القضايا 

االخرى..
ثالث���اً  : ان املرجعي���ة اثبتت 
ان حّس���ها الوطني عاٍل جدًا 
..فهي جت���اوزت كل االطر 
الضّيق���ة احلزبي���ة واملناطقي���ة 
والقومي���ة واملذهبي���ة والدينية 
ال���رأي  جت���د  ولذل���ك   ..
العام العامل���ي يهتم باخلطاب 
املرجع���ي اكثر م���ن االهتمام 
باخلط���اب الرس���مي.. ولقد 
ثب���ت لل���كل ان املرجعية ال 
مصلحة شخصية لها في هذا 
الوض���ع ولذلك جتد ان الكل 
ينتظ���ر خطابه���ا .. وجتد ان 
االم���ني العام ل���المم املتحدة 
وغيره من املسؤولني يقومون 
بزي���ارة املرجعية وه���ذا يبني 
الدور الهام للمرجعية الدينية 

العليا في النجف االشرف.
س/ على مس���توى االعالم 
ايهما اكثر تأثي���را، املقال او 

اخلبر او غير ذلك ؟
ج/ املق���ال يعتمد على اخلبر 
واخلبر يعتمد على احلدث .. 
ولكن نحن عندنا مشكلة في 
الع���راق او ف���ي دول العالم 
الثال���ث.. نح���ن نخلط بني 
مفه���وم املق���ال واخلب���ر .. 
ولذلك تالحظ عندما ننش���ر 
اخلبر ننش���ره موّجها.. وهذا 

شيء غير صحيح..
فمثالً  مل���اذا االعالم الغربي 
ناجح..تالح���ظ ان���ه عندما 
يأتون باخلبر يأتون باخلبر كما 
هو ولكن يتالعبون ويغسلون 
ادمغة ال���رأي العام باملقال او 
بالتحليل او باملوقف يسّيرونه 

باالجتاه الذي يريدون..
لذل���ك تالح���ظ ف���ي بعض 
اعالمنا  مصداقي���ة  االحي���ان 
ضعيف���ة ه���ل ه���و خب���ر ام 
وجهة نظ���ر؟ االن في عصر 
التقدم التكنلوجي جتد ان كل 
مواطن بواسطة االنترنت في 
هاتفه مثالً  يكون العالم بني 
يديه فه���و غير مجبر ان يقرأ 
خبر الوكالة الفالنية او املوقع 
الفالني لذلك تالحظ انتشار 
الش���ائعة واالكاذيب وتالحظ 
ان البعض مّن���ا يتابع قنوات 
مث���ل العربي���ة بالرغم من ان 
الكثير م���ن اخبارها كاذبة او 
غي���ر دقيقة وغي���ر صحيحة 
وه���ذا يبني ان االعالم االخر 

يغزونا في عقر دارنا..
س/ هل من املمكن ان جنعل 
خطاب االئمة عليهم السالم 

خطابا عصريا ؟
ج/ مشكلتنا نحن ال نتعامل 

م���ع النص���وص وامن���ا نحن 
نتعام���ل م���ع التفس���يرات.. 
لذل���ك انا دائم���ًا اقول الذي 
يري���د ان يفه���م مث���الً  امير 
املؤمنني )عليه السالم( فليقرأ 
نهج البالغة وال يقرأ ماذا قال 
عنه ف���الن او فالن ، فلماذا 
االمم املتح���دة عندم���ا توصي 
ف���ي تقري���ر التنمي���ة في عام 
2010 توص���ي الدول النامية 
ان اعتمدوا عهد االمام علي 
الى مالك االش���تر في التنمية 
االقتصادية والسياسية وغيرها 
.. مل���اذا ؟ ان هذه املفاهيم 
اذا ل���م تكن عصرية لم يكن 
ليتحدثوا او يدعوا اليها .. 

وكذلك بالنسبة لالمام احلسني 
)عليه السالم( ..

لالوض���اع  بالنس���بة  س/ 
ف���ي الع���راق وس���وريا اليس 
م���ن الصحي���ح ان نقول انها 

استهداف للشيعة فقط ؟
ج/ طبع���ًا البعد الطائفي في 
كل ه���ذه املع���ارك واحلروب 
واضح وال ميكن انكاره لكن 
حتى الس���نة بصراح���ة اقولها 
الس���نة الذين يس���تهدفون ال 
يس���تهدفون عل���ى هويته���م 
يس���تهدفون  الش���يعة  وامن���ا 
عل���ى هويتهم والس���نة الذين 
يستهدفون يس���تهدفون بتهمة 
او  الرافض���ة  م���ع  التع���اون 
التعاون مع حكومة الرافضة او 
جي���ش الرافضة .. فمثاًل اذا 
استهدف السنة فألنها تعاونت 
مع الش���يعة او انسجمت مع 
املشروع السياسي او تعاونت 

مع احلشد الشعبي ..
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ال لتقسيِم العراق
نزار الحاج حمزة المظفر
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ق����������ل ل������ل������ب������غ������اة وزم��������������������رة الأ�������������س������������رار
م�������وّح�������دا ال������ب������ق������اء  اإل  ������ي  ي������رت�������������سِ ل 
وه�����������و ال��������������ذي ق���������د ������س�����ّب�����ب�����ت ت�����وح�����ي�����ده
���ك���ا وال�����������س�����ع�����ب ي�����ح�����ر������س �����س����رح����ه����ا م���ت���م�������سّ
ف����ال����ن����ا�����س م������ن اأق�����������س�����ى ال���������س����م����ال حت���ّج���ه���ا
وال�������������������ود ل��������اط��������ه��������ار ي�����ج�����م�����ع�����ه�����م ع����ل����ى
ك���������ل ال��������ط��������وائ��������ف اث������ب������ت������ت اخ�����ا������س�����ه�����ا
ارادة وف������������ق  ال�����ت�����ق�����������س�����ي�����م  ن�����ق�����ب�����ل  ل 
������س�����غ�����ت ال�����ق�����ري�����������س حم�������������ذرا اع��������داءن��������ا
ت���ق�������س���ي���م���ن���ا اىل  ي�����������س�����ع�����ى  ال��������������ذي  ان 
لب�����������������د م�������������ن ت������������اأدي������������ب������������ه وب���������ق���������وة
خ����ي����ان����ة اجل��������ن��������اة  ع��������ن  ال�������������س������ك������وت  ان 
ف��������الأم��������ر اأخ�������ط�������ر م�������ن م�����ط�����ال�����ب اأُع�����ل�����ن�����ت
ودم����������اءن����������ا ب����������ادن����������ا  ال������������ع������������راق  ان 
والن��������ف�����������������س��������ال و������س�����ي�����ل�����ة م����ف���������س����وح����ة
ك������ي ي���ك�������س���ب���وا امل����������ال احل������������رام وي���������س����رق����وا 
واحل����������������امل����������������ون ب������������دول������������ة �����س����ي����ع����ي����ة
ه�����������م زم�����������������رة م��������ن��������ب��������وذة م������رف������و�������س������ة
وال����������وح����������دة ال�������ك�������ربى ال������ت������ي ن������دع������و ل���ه���ا
ا ����������دًا وم��������وح��������دَّ ي�����ب�����ق�����ى ال���������ع���������راق م����������وحِّ
وه����������و ال���������س����ف����ي����ن����ة وال��������ت��������ي ت�����ن�����ج�����و ب���ه���ا
خ����رق����ه����ا يف  ������س�����ع�����ى  وم�����������ن  واحل�����������امل�����������ون 
لب������������د م���������ن ������س�����ب�����ط الم������������������ور ب���ح���ك���م���ة
ال���������ذي ان  اث������ب������ت������ت  ال��������ت��������ج��������ارب  ان 
اب���������ن���������اء دج�������ل�������ة وال�����������ف�����������رات وم����ل����ت����ق����ى
����دت وال������ف������ت������وة ال�������ك�������ربى ال������ت������ي ق�������د ج���������سّ
واحل�����������������س��������د ن�������ف�������ذ ام����������ره����������ا ب������ك������ف������اءة
وامل�������و��������س�������ل احل����������دب����������اء ي���������س����ك����و اه����ل����ه����ا
ت�������دع�������و اجل��������ن��������وب وح���������������س�������ده ب�������ح�������رارة
ل�����ك�����ن�����م�����ا احل��������ق��������د ال����������دف����������ن وم�������������ن ب����ه
حم����������ّررًا ال���������س����ري����ف  احل���������س����د  ي����رت���������س  مل 
ب��������������اع ال�����������ب�����������اد واه��������ل��������ه��������ا ب�����ع�����م�����ال�����ة

الح��������������������رار ِ ح���������������س�������ارة  ال����������ع����������راق  ان 
رغ������������م ال�������������س������ع������اب و����������س���������دة الخ��������ط��������ار
الط��������ه��������ار م����������راق����������د  ال����������راف����������دي����������ن  يف 
ف�������ي�������ه�������ا ب��������ك��������ل ط�����������وائ�����������ف الخ����������ي����������ار
ح������ت������ى اجل���������ن���������وب وم������ل������ت������ق������ى الن��������ه��������ار
ح��������������ّب ال������������ع������������راق وخ�����������������ريه امل��������������������دراِر
امل����������غ����������واِر ل�����������س�����ع�����ب�����ه  اخل����������������������وؤون  اإل 
ن�������������ادت ب�����ه�����ا ام������ري������ك������ا وب�����ع�����������س اجل����������اِر
اه�������������ل ال��������ن��������ف��������اق وزم�������������������رة ال�����������س����������رار
وغ�����������������ٌد ت�������������س������اف������ل ذك�����������������ره ب�������ال�������ع�������اِر
ك��������ي ُن�����ف�����������س�����ل ال����ت����ق���������س����ي����م ب������ال�������س������رار
لب���������������د م�����������ن اح����������راق����������ه����������ا ب��������ال��������ن��������اِر
الن��������ب��������ار يف  ال�������ع�������ن�������ف  ل�����ل�����ح�����ا������س�����ن�����ن 
ك������الن������ه������ار ت�����ف�����ي�����������س  ال�����������ع�����������راق  دون 
ي������ل������ه������و ب�������ه�������ا الك����������������������راد ب�������ال�������ت�������ك�������راِر
ن�������ف�������ط اجل����������ن����������وب ون�������ع�������م�������ة الأث����������م����������ار

ك�������������اجل�������������ار ِ ��������س�������ن�������ي�������ة  دول���������������������ة  او 
م�������������اأج�������������ورة م�����ن�����ه�����ج�����ه�����ا ا������س�����ت�����ع�����م�����اري
������س�����م�����ن ال����������ع����������راق ت�������������س������ود ب���������الح���������رار
ار����������س���������ا و������س�����ع�����ب�����ا ��������س�������اخم�������ًا ب������ال������غ������اِر
اأط��������ي��������اف��������ه م���������ن ه�����ج�����م�����ة الإع�����������������س��������اِر
ف������ه������و ال�������غ�������ري�������ق ب�����ف�����ت�����ن�����ة الإب�����������ح�����������اِر
اإن������������������ذاِر م���������ن  امل�������ط�������ل�������وب  ف������������ذا  اول 
ي�����ح�����م�����ي ال�����������ع�����������راق ع��������زمي��������ة الب���������������رار
ن������ه������ري������ه������م������ا ب���������ال���������ع���������زم والي�����������ث�����������ار
ف�����ي�����م�����ا اإرت���������������������اأت ان���������������س�������ودة الأب����������������رار
اأم�������������س������ت ك���������س����ي����ف امل�����رت�����������س�����ى ال�������ك�������رار
م���������ن ق�������������س������وة اجل��������������������رذان والأ������������س�����������رار
الأخ��������ط��������ار اأذى  م��������ن  ي������ن������ق������ذوه������ا  ان 
اأع���������ي���������ا ال�����������ع�����������راق ب�����ع�����ن�����ف�����ه ال���������غ���������ّدار
اأر�������������������س ال���������������ذي ق���������د ذل��������ه��������ا ب������ال������ع������اِر
ج����������������ادت ع������ل������ي������ه ب�����ع�����م�����ل�����ة ال��������������������دولِر
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 فأنَت الفذ وابُن األنبياء
����������س���������اٌم ك�����ل�����م�����ا َم��������������ّر ال���������زم���������اُن
ب����ق����ل����ب����ي ي�������ا اب���������ا الأح������������������رار ح�����ٌب
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال����������زم����������اُن
ف������ان������ت������م �������س������ي������دي ِع��������������ٌز وف������خ������ٌر
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال����������زم����������اُن

ب������روح������ي ي������ا اب��������ا الأح���������������رار ح�������سٌ
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال����������زم����������اُن
ه��������و ال�������������رّب ال������ت������ق������ي وجن�������������ُل ح���ر
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال��������زم��������ان
ب�����روح�����ي ي�����ا اب�������ا الأح��������������رار ع�����س��ت��م
�����������س����������اٌم ك������ل������م������ا م�������������ّر ال��������زم��������ان
����������س���������ام ك������ل������م������ا م�����������ر ال���������زم���������ان
ف������ان������ت �����س����ل����ي����ل �������س������رغ������ام ُه������م������اٍم
اخ������������ذت �������س������رائ������ر ال�����ع�����ل�����ي�����اء م���ن���ه
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال����������زم����������اُن
ف������ان������ت ال�������ف�������ّذ واب������������ن الأن������ب������ي������اء
�����������س����������اٌم ك������ل������م������ا م�������������ّر ال��������زم��������ان
ف�����ان�����ت ال������������روح وال������ري������ح������ان دوم��������ًا
���������س��������ام ك������ل������م������ا م�������������ّر ال��������زم��������ان
ح���������نٍ  ك���������ل  يف  م���������اذن���������ا  ف��������ان��������ت 
و���������س��������ارت ك�������رب�������اء ب�����ك�����م و������س�����ام�����ًا

ع�����ل�����ى ري������ح������ان������ة ال��������ه��������ادي ������س�����اُم
ا����س���ت���ق���ام���وا او  الن�����������ام  ������س�����ّل  ل����ك����م 
ع����ل����ي����ك����م ان�������ت�������م ي�����ب�����ق�����ى ال�����������س�����ام
وان���������ت���������م �������س������ي������دي ام���������������ٌل ي���������رام
ع�������ل�������ي�������ك مب������������ا ع���������������ّد الأن�������������������ام
ي�����ن�����ادي�����ن�����ي احل�����������س�����ُن ه�������و الإم�����������ام
ع�����ل�����ى م�������ن داأب�������������ه ي����ح����ي����ا ال���������س����ام
ت���ن���ام ل  ا�����س����ت����ف����اق����ت  ال�����دن�����ي�����ا  ب������ه 
ع���ل���ى اب������ن امل�������س���ط���ف���ى ِن�����ع�����َم ال���ُه���م���ام
وك�����ي�����ف ال����ع����ي���������س دون����������ك ي������ا اإم��������ام
�������رام ��������س�������ام ف�����ي�����������س�����ُه ع�����������س�����ق ��������سُ
ع����ل����ي����ك وف������ي������ك م�������ا ع������ا�������س الن���������ام
ال�����اُي�����������س�����اُم ذاك  �����س����ل����ي����ل  وان�����������ت 
ُت�������������س������اط������ره ف�����ي�����ا ِن�������ع�������َم ال������وئ������ام
ع�����ل�����ي�����ك اأي���������������ا ِن���������ع���������َم الم���������������اُم
ُت�����������س�����اُم ل  دوم�������������ًا  ال�������ع�������ُز  وان�����������ت 
ع�����ل�����ي�����ك اخ����������ا ال�����ف�����������س�����ل ال�����������س�����ام
وان�����������ت ال���������س����ب����ط م�������ق�������دام ح���������س����اُم
�������رام زم��������������ان م��������ا ب��������ه ح��������������رُب ��������سُ
اأي������������ا م�������ن ان���������ت ك����ع����ب����ت����ه احل������������راُم
لأه�����������ل ال�������دي�������ن وه���������ي ل�����ه�����م ذم���������اُم

سليم كريم كريمش
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خالد غانم الطائي

عندما قبضت أناملي على قلمي ألكتب عنك شيئًا بقدري الضئيل جدًا 

ال بقدرك العظيم هربت الكلمات وبعدت المفردات وتالشت العبارات 

وارتحلت الُجمل وتجّمد الحبر في القلم.. بعدها وقف االخير ساكنًا 

وصف  من  سيرسم  ماذا  واحتار  الخجل  قطرات  جبينه  من  تتقاطر 

وُيقّدم من بيان وُيعّبر عن مشاعر ويطرح من أحاسيس وهو في 

حضرتك واية حضرة هي ..

والشجاعة  والرفعة  والسمو  والمناقب  والمآثر  العظمة  بحضرة 

الهمة  وعلو  والُنبل  وااليمان  وااليثار  واالصالة  والبسالة  والبطولة 

والعلم والنور والبصيرة النافذة..

الحضرة  تلك  في  تواضعًا  خديه  وعّفر  الورق  على  رأسُه  القلم  غ  مرَّ

الُمقّدسة وهيبةً  واجالاًل وتكريمًا ..

ثم سجد القلم ولم يرفع رأسُه من السجود اال بعد برهة من الزمن 

السمات والصفات  السالم( فهمُت معاني  )عليه  العباس  ب�   : ليقول 

والخصال الطيبة وتجسدت فيه صور الخير كلها فهو ُترجمان ومرآة 

عاكسة لها وهو مثال حي متحرك وخالٌد تتقمص فيه..

ثم قال : العباس هو العباس وكفى.

سالما يايمْن!
افاق الجرحُ 

من جرح قديمٍ 
في بكاءات الزمْن!

سالما يايمْن! 
ألم ينفْع سخاؤك ؟
في عجاٍف قد اضرْت

فاكتسبِت من اللئام
جزاء حقد ماائتمْن!

العباُس هو العباس وكفى

اليمُن الموءودُة العصية) سالما يايمن(!
 سالما يايمْن! 

برغم الفقِر 
تنهشك المصائب والنوائب

يا قالدة ساسةٍ 
لعبوا على نزف الجراح 
فكنِت من اغلى ثمْن!

 سالما يايمْن! 
لو انتبه الضمير 
الى مآلك الباكي 

ألجهَش في البكاء 
والعويل ومات 

من هول الشجْن!
سالما يايمْن!

رغيفك بين اهلك 
والضيوف فأي اخالق

للكرام نهجِت
فكنِت ِمن خير الُسنْن!

سالما يايمْن!

يريدون ان يئدوا 
سعيدك الماضي 

بحاضٍر مظلم من 
مجاهيل الفتْن! 

سالما يايمْن! 
عروبتنا تصول 

هي الذئب الذي  على خراِف ذئابنا 
أكل الخراف 

فانهزم الوطنْ 
فانهزم الوطْن!
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م���ن مواليد مدين���ة الكاظمية 
املقدس���ة ,وخري���ج مدرس���ة 
الكربالئ���ي  املنظ���ور  كاظ���م 
وعاش مع املتنبي, وبدأ بكتابة 
الشعر منذ عام 19٧4, وكتب 
العديد من القصائد احلس���ينية 
واملنبري���ة التي صدح بها رواد 
املنبر احلس���يني م���ن الرواديد 
جم���ع  ,حي���ث  واملنش���دين 
بني الش���عر العرب���ي الفصيح 
والش���عبي ومتيز في القصيدة 
املنبرية وفق املواصفات الفنية 
ملا مرسوم لها من اجل ارضاء 
الله س���بحانه وتعالى ,واالمام 
احلس���ني )علي���ه الس���الم(انه  
خ���ادم اهل البيت الش���اعر و 
األدي���ب جابر الكاظمي الذي 

التقين���اه وكان ه���ذا احل���وار 
األتي:-

*االح���رار: مبناس���بة م���رور 
أربعني عامآ على كتابتك أول 
قصيدة حسينية ما هو شعورك 
بأص���دار ديوان���ك )الدم���وع 

الناطقة( ؟ 
- شعور يغبطه الفرح والسرور 
من قبلي قبل اآلخرين ,واألهم 
من ذلك إن العدد الكبير من 
الت���ي قدمتها بني  الدواوي���ن 
يدي احلس���ني )عليه السالم( 
,ه���ي جميعا قصائ���د مقروءة 
من قبل الرواديد والتوجد لي 
قصيدة ق���د كتبتها اال وقرئت 
من قبلهم , وهذه وحدها هي 
من أهم األسباب التي تشعرني 

بالف���رح واحملبة, وكما تعلمون 
أن الش���اعر الذي يكتب هذا 
اللون األدب���ي املميز رمبا تقرا 
بعض من قصائ���ده والبعض 
اآلخر ال ُيق���رؤ ولكن بحمد 
الل���ه قصائدي كله���ا مقروءة 
ومس���موعة اال األج���زاء من 
الدي���وان الت���ي أفردتها لكتابة 
أل���ف بيت من امليمر بش���كل 
متسلس���ل وأل���ف بي���ت من 
األبوذي���ة وجزء آخر هو ألف 
بيت من امل���وال, أما الذكرى 
األربع���ون الت���ي مت���ر الي���وم 
لكتابتي أول قصيدة حس���ينية 
ه���ي فرحة من باب آخر ألن 
ومطالعات���ي  الل���ه عزوج���ل 
اجتمع���ت جميعا  وموهبت���ي 

لتق���دمي أجم���ل مايك���ون من 
القصائد ألهل البيت )عليهم 
السالم( وأنا فخور مبا قدمت 
ألنه س���يكون لي شفيعًا وبال 

شك ».
* االح���رار: لكتاب���ة القصيدة 
مواصف���ات يتص���ف بها كل 
شاعر وخصوصًا في القصيدة 
املنبري���ة هل ل���ك ان حتدثني 
ع���ن ماهي املواصف���ات التي 
يستخدمها جابر الكاظمي في 

كتابته للقصيدة احلسينية؟
_  جميع القصائد التي اقوم 
بكتابته���ا وان كانت حس���ينية 
منبري���ة فه���ي حتاك���ي اله���م 
الش���عبي ومايدور من خالله 
وف���ق املنه���ج احمل���دد واألطر 

هي جملة شعرية موافقة ومتوافقة مع 

* لست بعيدًا عن الكتابة ولكني أمارس حالة اإلبداع الساكناآلية القرآنية )لم يلد ولم يولد(...

الشاعر جابر الكاظمي: قصيدة)أنا الحي الذي لم يأتِه الناعي( 

حاوره/ ضياء االسدي 
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العام���ة املرس���ومة للقصي���دة 
املنبرية فمثاًل اجلميع  احلسينية 
قد سمع القصيدة التي جعلت 
الل���ه تعالى ه���و املتكلم فيها 
وه���و يخاط���ب أم البن���ني ) 
عليها الس���الم( وقد اعترض 
عليه���ا الكثير ولك���ن بعد أن 
اس���تمعوا اليه���ا ومتعن���وا مبا 
موجود في طياتها وجدوا أني 
أتكلم بلسان الباري عن طريق 
القرآن فعندما أقول )أنا احلي 
الذي ل���م يأت���ه الناعي( هي 
جملة شعرية موافقة ومتوافقة 
مع اآلية القرآنية )لم يلد ولم 
يولد( وهكذا بالنسبة للقصيدة 

والقصائد األخرى ».
ماتع���زز  كثي���رًا  *االح���رار: 
كتاباتك الشعرية بالتاريخ ماهو 

السبب في ذلك؟ 
_نع���م فأنا اعتم���د بجميع 
كتابات���ي اعتمادًا كلي���ًا على 
التأري���خ فيها ,خش���ية الوقوع 
في اخلط���أ ولكن هذا اليعني 
أني راٍو أي أروي حادثة ,كما 
وأكدت على ذلك في أكثر من 
محفل ومهرجان فأن األدوات 
الشعرية التي أمتلكها كما هي 

عن���د أي ش���اعر تؤهلني أن 
أقدم قصائ���د بطعم فني رائع 

مبواصفات الشعر ».
* االح���رار: وماه���ي أدوات 

جابر الكاظمي الشعرية؟
 - ل���كل ش���اعر أدوات كما 
تعرفون وأدواتي الشعرية هي 
التختلف كثيرًا عن الش���عراء 
مبجمله���ا  ولكن���ي  الباق���ني 
أراعي ف���ي كتاباتي املوضوع 
امل���وزون  بال���كالم  املش���بع 
فضاًل عن قضي���ة مهمة جدًا 
ف���ي القصي���دة املنبري���ة وهي 
مايسمى )بالرباطات( في كل 
بي���ت فانا أعتق���د أن العمود 
الفقري للقصي���دة املنبرية هو 
الناس  ي���ردده  املس���تهل ألنه 
مع ال���رادود والرباطات التي 
يرجع اليها الش���اعر في نهاية 
كل بي���ت ليس���لم به���ا إل���ى 
املس���تهل . فف���ي أحد األيام 
وأنا في عمر الش���باب كتبت 
قصيدة وعرضتها على الشاعر 
الكبي���ر املرحوم كاظم املنظور 
الكربالئ���ي فق���ال ل���ي )هذا 
الرباط غل���ط ( ومنها ربطني 
بكالمه حتى جعلني ال اربط 

بيتًا من الش���عر بصورة خاطئة 
مطلقًا«.

ه���ي  كثي���رة  االح���رار:   *
الدواوي���ن الت���ي صدرت لك 
بأجزاء مختلفة ومتعددة ايهما 

جتده األقرب اليك؟ 
 - أنا متيم باجلزء الثامن عشر 
)ألف بيت ميمر( وهذا اجلزء 
مهم ج���دًا وفيه إبداع واضح 
من خالل كتابة ألف بيت من 
امليم���ر في حب أه���ل البيت 
وبقافية واح���دة,أي اني التزم 
القصيدة األلفية بقافية واحدة 
من بدايتها إلى آخر بيت فيها 
ولذلك أحب هذا اجلزء كثيرًا 
ولكني بصراح���ة أفصح عن 
ح���ب جديد للج���زء اخلامس 
والعش���رين وه���و) ألف بيت 
موال( وهذا اجلزء يستحق كل 
االحت���رام وغلب على جميع 
األج���زاء ألنه ألف بيت أيضا 

ولكن من املوال«.
*االحرار: ماهو سبب ابتعادك 
عن الرادود باس���م الكربالئي 
وخصوص���ًا ان املتابع���ني لك 
الكربالئي  باس���م  وألعم���ال 
يتطلع���ون في كل عام لتقدمي 

ماهو جديد؟
 - أن���ا لس���ت بعي���دًا ع���ن 
الكتابة ولكن���ي أمارس حالة 
اإلبداع الساكن ولفسح اجملال 
أمام  أخوتي الش���عراء ,الذين 
يعتق���دون أن���ي مهيمن على 
ساحة الكربالئي, فأن الشاعر 
عندما يكتب بصورة متحركة 
وينتج ابداعًا يس���مى اإلبداع 
باإلبداع املتحرك ولكن عندما 
اليكتب مطلق���ًا ويرى الناس 
يرددون قصائده ويطلبون منه 
الكتابة ويقولون له لم نسمع 
بعد قصائ���دك قصائد جميلة 
هذا هو اإلبداع الساكن الذي 

امارسه حاليا«.
*االح���رار: كلم���ة أخيرة في 

نهاية احلوار؟
-  ش���كري وتقدي���ري جمللة 
)االحرار( وكادرها وجمهورها 
وامتن���ى لها وجلمي���ع العاملني 
فيه���ا ان ت���زداد الق���ًا ومحبة 
وجناحًا بق���در ما يقدمونه من 
إب���داع على الس���احة األدبية 

والثقافية.

*  أنا متيم بالجزء الثامن عشر )ألف بيت ميمر( وهذا الجزء مهم جدًا 
وفيه إبداع واضح من خالل كتابة ألف بيت من الميمر في حب أهل البيت

* لست بعيدًا عن الكتابة ولكني أمارس حالة اإلبداع الساكن

الشاعر جابر الكاظمي: قصيدة)أنا الحي الذي لم يأتِه الناعي( 

حاوره/ ضياء االسدي 
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مشهٌد يلوح بالشموخ ويقارع 
بالبق���اء، ومعلٌم من  الزمان 
معالم البطول���ة واإلباء، هو 
أث���ر ش���اخص على مس���لة 
الدوح���ة احملمدية التي متادت 
عليها يد اإلث���م والعدوان، 
ذاك مزار السيد اجلليل التقي 
والبراهني  الكرامات  صاحب 
الس���يد أحم���د اب���ن العالمة 
الس���يد هاش���م ب���ن علوي 
)عتي���ق احلس���ني( الغريف���ي 
املع���روف بالعالم���ة الغريفي 
البحراني والذي يرتقي نسبه 
الى الس���يد محم���د احلائري 
بن إبراهيم اجملاب بن محمد 
العابد ابن اإلمام موس���ى بن 

جعفر )عليهم السالم(. 

يقع مزاره في منتصف املسافة 
ب���ني الديواني���ة والرميثة وهو 
أقرب الى الرميثة، وتيمنا به 
)قدس سره( اشتهرت القرية 
التي تقربه بلقب���ه احلمزة ثم 
اتس���عت إلى مدين���ة عامرة 
تعرف الي���وم بقضاء )احلمزة 
الش���رقي( والت���ي تبعد عن 
مرقده مس���افة كيلومتر واحد 
فيما يبع���د القضاء عن مركز 
مدينة الديوانية مس���افة )33( 
كيلومت���را، وم���زاره يزدحم 
بالزائرين م���ن كافة الطبقات 
وقد زاره جملة من األعالم 
بينهم العالمة اجلليل الس���يد 
)ق���دس  القزوين���ي  مه���دي 
َس���بُب تسميته  أما  س���ره(، 

باحلمزة الشرقي، هو لتمييزه 
عن مرقد احلمزة الغربي أبي 
يعلى احلمزة بن القاسم الذي 
ينته���ي نس���به الش���ريف الى 
عبيد الله بن العباس بن أمير 
املؤمنني علي )عليه الس���الم( 
الواقع ف���ي ناحي���ة املدحتية 

شرق مدينة احللة.
واملعروف عن���ه إنه من قرية 
)الغريفة( ف���ي البحرين جاء 
إل���ى الع���راق لزي���ارة مراقد 
وحتمل  الطاهري���ن  أج���داده 
الصعوب���ات اجلمة وذلك في 
أواخ���ر القرن احلادي عش���ر 
الهجري، وفي طريقه خرج 
عليه لصوص وقطاع الطرق 
ف���ي منطق���ة تس���مى )مللوم 

العتيق( وأرادوا سلبه وسلب 
عياله فأب���ى أن يخضع لهم 
ويضرع، فمانعهم وقاتلهم، 
حتى قتل منهم جماعة لكنهم 
انثالوا عليه فقتلوه مع زوجته 
ث���م ولده منص���ور الذي لم 
ي���درك ربيعه اخلامس والذي 
يقع مزاره على بعد كيلومتر 
واحد الى جهة الش���رق سنة 
)1001( من الهجرة، وترك 
في العراء حتى جاءت إحدى 
القوافل البحرينية وكان بينهم 
أبنه الكبير الذي أخلفه على 
البحري���ن فق���ام بدفنهم في 
امل���كان الذي يق���ع فيه القبر 
احلال���ي وق���د وردت قص���ة 
استش���هاده في كتب عديدة: 

مزار الحمزة الشرقي.. إطاللة قدسية                                
في جسد الصحراء 

تقرير : حسين النعمة
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مراقد  )ش���هداء الفضيل���ة – 
ش���هيد الفضيلة  املع���ارف – 
– الشهيد الس���عيد - الدوحة 

الشجرة الطيبة(. الغريفية – 
وذكر )علي فاض���ل علوان( 
من قسم إعالم املزار املشرف 
جملل���ة )االح���رار( إن »امل���زار 
بات  مح���ل اهتم���ام الطلبة 
األكادمييني فكان لهم بحوث 
ميدانية  ودراس���ات وجوالت 
في املزار تتقصى عن مراحل 
عمارت���ه ووف���ادة زائري���ه«، 
مش���يرا الى أن »نس���بة اعداد 
امل���زار وصلت ليومي  زائري 
اخلمي���س واجلمعة ال���ى أكثر 
م���ن )4000( زائ���ر تقريب���ًا 
بحسب اس���تمارات استبيانات 

الباحثني«.
ويتابع علوان »قد ظهرت من 
القب���ر كرامات ع���دة مما أدى 
الى أن تسكن العشائر بالقرب 
من���ه وتتبرك به، وتوالت بعد 
ذل���ك أعمال التعمي���ر والبناء 
الوق���ت  إل���ى  واإلضاف���ات 
الراه���ن، إذ أصب���ح م���زارًا 
حديث الطراز عليه قبة مغطاة 
بالقاش���اني امللون بارتفاع 26 
مت���رًا مع املئذنتني وعلى القبر 
ش���باك من البرون���ز األصلي 
يقصده ال���زوار للتبرك وتقدمي 
الن���ذور مل���ا له م���ن كرامات 

باهرة ودالالت معروفة«.
مضيفا إن »من أش���هر ألقاب 
)احلم���زة  امل���زار  صاح���ب 
الش���رقي( و)أب���و حزام���ني( 
و)س���بع آل ش���بل( ويدع���ى 
أيض���ًا )أب���و س���راية( ومزاره 
من املش���اهد املبارك���ة املنورة 

والبق���اع املعظم���ة التي يفدها 
الزوار بأعداد غفيرة طيلة أيام 

السنة«. 
فيم���ا نوه )عب���اس علي عبد 
األئمة( في قسم صيانة املزار 
الشريف عن مساحة الصحن 
واملش���اريع  للمزار  الداخل���ي 
القائم���ة في���ه، بان »مس���احة 
الداخل���ي للم���زار  الصح���ن 
)5200( مت���ر مرب���ع فيم���ا 
تكون مس���احة الصحن الثاني 
)8000( متر مربع، وللمزار 
مش���اريع تصب ف���ي تطويره 
وإعماره منها املرآب والسوق 
النموذجي الذي قيد اإلجناز، 
أما املش���اريع التي جتاور املزار 

فهي للدوائر احلكومية«.
وزاد عب���د األئم���ة إن »أمانة 
املزار دأب���ت على وضع خير 
باجلان���ب  لالرتق���اء  الس���بل 
العمل���ي في امل���زار فكان من 
إجنازاتها توفير ساحات خضر 
وبناء املس���قفات تكون أماكن 

استراحة للزائرين«.
أما عمارات املزار فقد ذكرت 
كت���ب التاري���خ ان أول بن���اء 
للم���زار من اآلجر ثم العمارة 
الهجرة  الثانية سنة 1355من 
الس���يد  العالم���ة  ومبس���اعي 
مهدي القزويني )قدس سره( 
وبتبرع���ات أه���ل اخلير جدد 
ل���ه رواق كبير وقبة واس���عة 
أوسع وأعلى من األولى، أما 
عمارته احلالية فكان تاريخها 
س���نة 1993م فأصبح ارتفاع 
القب���ة )21( مت���را وقطره���ا 
املنارت���ان  أم���ا  مت���را   )12(

فبارتفاع )20( مترا.

وبعد سنة 2005 انضم مزار 
احلمزة الشرقي لألمانة العامة 
للمزارات الشيعية والتي قامت 
بالعديد من اإلعمال في املزار 
منها أكساء االيوانات وجدرانها 
باملرمر الفاخر وأكساء الصحن 
بالكاش���ي،  للمرقد  الداخلي 
واس���تخدم 2500 متر مربع 
من الزج���اج مبختلف االنواع 
مع ادخ���ال تصاميم الزخرفة 
العربية واالندلسية واالسالمية 
عل���ى املزججات، اضافة الى 
االبداع الفني لتصميم الشباك 
املش���رف اجلديد والذي بلغت 
تكلف���ة صناعته بحوالي 12٧ 
ال���ف دوالر بارتفاع }4.5{ 
مترا وط���ول }4.95{ مترا 
مت���را   }3.83{ وع���رض 

مقارب���ا في اطواله لش���بابيك 
العتبات املقدسة كما استخدم 
في���ه الذهب اكث���ر من الفضة 
مع }3200{ كرة من الستيل 
اخلال���ص و}3400{ قصب���ة 
و}550{ كلي���و غرام���ا من 

النحاس.
فيما رصع الش���باك بتس���عني 
مزهريات  وثم���ان  ش���معدانا 
مطلية بالذه���ب وزيَن بآيات 
من الذكر احلكيم واسماء الله 
احلسنى واسماء االئمة )عليهم 
السالم( ونقَش على الضريح 
الشريف املغلف باملرمر الفاخر 
قصي���دة الحد احفاد صاحب 
املزار الش���ريف الس���يد كمال 

الغريفي.
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م���ن ب���نِي املواق���ع األثري���ة في 
قضاء احلس���ينية التاب���ع حملافظة 
كربالء املقدسة، موقع )القنطرة 
البيض���اء( التي تع���د معلمًا من 
معالم التاري���خ الكربالئي، لم 
تت���آكل بتق���ادم الس���نني وكأنها 
تقاوم س���لطة الدهر املستبدة في 
أغلب األحيان، ملئات من السنني 
وفي يوم ما ولفترة طويلة بقيت 
)القنط���رة البيضاء( بوابة كربالء 
املائية حيث كانت السفن احململة 
بالبضائع واملواد الغذائية متر من 
حتتها بعد دفع أجرة املرور لتصل 
بعدها إلى قنط���رة أخرى قرب 
باب بغداد وكانت تس���مى )أم 
حديبة( وفتح���ة القنطرة صغيرة 
وال تسمح للسفن بالدخول من 
حتتها أي أنها كانت أشبه بامليناء 
حيث تق���ل البضائ���ع منها إلى 

املدينة.
فها ه���ي القنطرة البيضاء تؤدي 
رس���الة املاضي البعيد في خدمة 
العابرين، جسر من الطابوق له 
بواب���ة واحدة يق���ع على نهر ال 
يتعدى عرضه خمسة أمتار تقف 
على جانبيه منارتان لتضيفا لونًا 
آخر من ل���ون االخضرار الذي 
تتزين به منطقة احلس���ينية  التي 
تق���ع عل���ى نهر يس���مى بنفس 

االسم )احلسينية(.

ويس���مى اجمل���رى اآلن القنطرة 
البيض���اء أو قنط���رة اإلمام علي 
)علي���ه الس���الم( أو )الگنط���رة 
البيض���ة( باللهج���ة الدارج���ة، 
ويعده���ا أهال���ي الناحي���ة م���ن 
املواقع األثرية التي يعترفون بها 
حيث صنع التاريخ لهم جس���رًا 
يعبرونه قبل مئات الس���نني في 
حني تش���كو منطقتهم في زمن 
التفتيات احلديثة من سرعة قيمة 

القنطرة البيضاء.
وقد شهدت هذه القلعة الصغيرة 
عل���ى مدى أكثر من 450 عاما 
أحداثا تاريخية م���ازال يذكرها 
املؤرخون.. عدها األهالي من 
املبان���ي األثري���ة .. مت ترميمها 
أكثر من مرة، وكان آخرها قبل 
أكثر من 150 عاما قبل أن يتم 

ترميمها فى العصر احلالي.
وأما عن سبب تسميتها بالقنطرة 
البيضاء فتعود إلى لونها األبيض 
ولكونها داللة واضحة للوصول 
والس���الم إلى مراقد األئمة في 
كربالء، وتس���مى قنطرة االمام 
علي )عليه السالم( وذلك ألن 
الروايات وكت���ب التاريخ تذكر 
إنه )عليه الس���الم( وفي طريقه 
ال���ى حرب صفني م���ر بكربالء 
فش���وهد وه���و يق���ف متأم���اًل 
كرب���الء وما عليه���ا من أطالل 

وآثار فسئل عن السبب فقال ان 
لهذه األرض ش���أنًا عظيمًا فها 
هنا محط ركابهم وهاهنا مهراق 
دمائهم، فسئل في ذلك فقال: 
ثق���ل آلل محم���د ينزلون هنا، 
والواضح ان االمام علي )عليه 
السالم( وقف بالقرب من مكان 
بناء القنطرة البيضاء فكان مقاما 

الستراحته وصالته.
وكان الن���اس ومنه���م ال���زوار 
يعتم���دون عل���ى مي���اه اآلبار، 
وكم���ا ج���اء في كت���اب )أربعة 
ق���رون( ترجم���ة الدكتور جعفر 
اخلياط، صدرت إرادة السلطان 
سليمان القانوني بحفر نهر يصل 
م���ن الفرات إل���ى مدينة كربالء 
أوال  ف���أراد  م،   1550 ع���ام 
حفر وإحياء النهر القدمي شاطئ 
الف���رات أو العلقم���ي ) النه���ر 
الذي حدثت قربه معركة الطف 
عام 61 ه� بني اإلمام احلس���ني 
وجيش يزيد بن معاوية( فوجده 
بعيدا ثم اجته إلى حفر نهر جديد 
اخر يتجه بنفس االجتاه فاستعان 
الس���لطان باخلبراء الفنيني وكان 
أكثر العمال من قبيلة )جش���عم 
الشمرية( الساكنة في املنطقة.. 
وكان���ت طريقة حفر النهر يدويًا 
واملعروف���ة ب���� )احلش���ر(، وقد 
سمي النهر بالسليماني نسبة إلى 

السلطان سليمان.
وعم���ل والي بغ���داد اململوكي 
الكبير بتجديد  س���ليمان باش���ا 
بن���اء القنطرة بعد الغزو الوهابي 
ع���ام 1803م ... وف���ي عام 
معرك���ة  عليه���ا  دارت   1824
وطنية تس���مى واقع���ة امليراخور 
أو كم���ا تع���رف محلي���ا واقعة 
املناخور ب���ني العثمانيني وأهالي 
كرب���الء الن كرب���الء أعلن���ت 
العصيان وأصبحت حتكم نفسها 
بنفسها بعد قتل املتولي فتح الله 
خان وبعده علي أفندي، وبعد 
محاص���رة طويلة للمدينة اضطر 
الوالي العثماني داود باشا لقيادة 
اجليش العثماني الحتالل املدينة 
كما جاء بكتاب مدينة احلس���ني 

حملمد حسن الكليدار- ج3.
ونتيج���ة لط���ول م���دة املعرك���ة 
واحلص���ار ته���دم ج���زء كبي���ر 
منها، فقام الس���يد علي النهري 
محمد  باملعم���اري  باالس���تعانة 
بن علي بن اس���طة قاسم البناء 
االسدي بإعادة اجلزء املتهدم من 
بنائها قبل حوالي 150 س���نة، 
أي في 1850م.. وقد توالت 
عليها أعمال البناء حتى وصلت 

على ما عليه اآلن.

القنطرة البيضاء.. شاهٌد يقارع الزمن

مشاركة: أسعد عبيد
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وردت احادي���ث عدي���دة في 
عظم���ة فضل زيارة احلس���ني 
)عليه الس���الم( وقيم���ة زائر 
احلس���ني من الفضل عند الله 
)ج���ل وع���ال( واه���ل البيت 

)عليهم السالم(.
ق���ال النبي )صل���ى الله عليه 
وآل���ه(: م���ن احب احلس���ن 
واحلس���ني احببته ومن احببته 
احب���ه الل���ه ومن احب���ه الله 
)عز وجل( ادخله اجلنة ومن 
ابغضهما ابغضته ومن ابغضته 
ابغضه الله وم���ن ابغضه الله 

خّلده في النار.
فه���ل هن���اك أعظم م���ن هذا 
الش���رف الذي يناله العبد من 
خالل حب���ه وارتباطه بس���يد 
الش���هداء لين���ال ح���ب الل���ه 

ويدخله اجلنة.
وروي ع���ن اب���ي عب���د الله 
الص���ادق )عليه الس���الم( ان 

فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
حتضر لزوار قبر ابنها احلس���ني 
)عليه الس���الم( فتستغفر لهم 
ذنوبه���م(.. أف���ال ينبغي ان 
نتأمل ما لهذه القيمة عند الله 
واهل البيت )عليهم السالم( 
وه���ل هذه الزي���ارة ودوافعها 
من باب القربى الى الله ورفع 
الدرجات والتقرب الى املولى 
املقام���ات  واحلص���ول عل���ى 
االخروي���ة العليا ام هي رغبة 
من اجل ان حتمد على التقوى 
ونعل���ق عليه���ا م���ا جننيه من 
حصائد السنتنا وما نحمل من 
حياتنا..؟،  خ���الل  الذنوب 
نع���م نتق���رب الى الل���ه بآل 
محمد )عليهم السالم( وهم 
شفعاؤنا اليه يوم ال ينفع مال 
وال بن���ون اال م���ن ات���ى الله 
بقلب سليم، ولكن اال يسرنا 
ان يران���ا امام زماننا ان نرتقي 

بزيارة بعد اخ���رى حيث اننا 
عند مش���اهد األئم���ة )عليهم 
الس���الم( نقول: اش���هد انك 
تس���مع كالمي وترد سالمي، 
إذا االمام حاضر وشاهد عند 
حضورنا الى مشهده الشريف 
وه���م ش���هود علين���ا وعلى 
بواطننا من االعمال وان الله 
تبارك وتعالى ارس���ل مالئكة 
لتش���ييع زائر احلس���ني )عليه 
السالم( وقول االمام ابي عبد 
الله الصادق )عليه السالم(: 
اوكل الله بقبر احلسني )عليه 
الس���الم( اربع���ة االف ملك 
ش���عث غبر يبكون���ه الى يوم 
القيامة فمن زاره عارفا بحقه 
شيعوه حتى يبلغوه مأمنه وان 
م���رض عادوه غداة وعش���ية 
وان م���ات ش���هدوا جنازت���ه 
واستغفروا له الى يوم القيامة.
اذا ه���ذه الرعاي���ة الربانية من 

املولى ال���ى العبد الذي يزور 
احلس���ني )عليه الس���الم( اال 
يكون لها االث���ر على النفس 
وتهذيبها م���ن اجل ان يكون 
اه���اًل للمنزل���ة الت���ي اوالها 
الل���ه )ج���ل وع���ال( ووفقه 
ألداء الزي���ارة وباملقاب���ل لهذا 
التوفي���ق ان يجع���ل زيارت���ه 
محطة انطالق للقرب الرباني 
ويجعله���ا دورة ربانية تهذيبية 
اس���بوعية يلتقي بها بباب الله 
ليال���ي اجلمع وهو عازم على 
ترك احملرمات يوم���ًا بعد يوم 
وان يتخ���رج من هذه الدورة 
الرباني���ة وه���و حام���ل كتاب 
الق���رب االلهي مبحم���د وآله 
بيمينه ال���ى جنات اخللد وان 
ال تك���ون الزيارة نزهة او من 
اج���ل الري���اء او هوى النفس 
وان تك���ون الزي���ارة عب���ادة 

وليس عادة.!!

زيارة الحسين )عليه السالم(.. 
هل هي عادة أو عبادة؟

مشاركة: عقيل الحاج
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حتول���ت بدعة حرم���ة زيارة 
القب���ور، ومنه���ا قب���ر النبي 
األكرم )صلى الله عليه وآله( 
التي ج���اء بها الوهابيون إلى 
ظاه���رة يؤمن به���ا الكثيرون 
ويصدقونه���ا ويكف���رون كّل 
من يقصد زيارة القبر الطاهر 
الصاحلني  واألولي���اء  للنب���ي 
بقوله���م انه���ا ش���رك بالل���ه 

تعالى.
ووس���ط ه���ذه االفتع���االت 
والتره���ات الكاذب���ة، يخرج 
)األس���تاذ  الكاتب���ان  علين���ا 
الدكتور أحم���د عبد الرحيم 
السياح )رحمه الله( األستاذ 
بجامع���ة األزه���ر وجامعة أم 
القرى، وتوفيق علي وهبة، 
ل���وزارة  الس���ابق  املستش���ار 
بكتاب  الس���عودية(  الداخلية 
يحمل عنوانا صريحا وصارخ 

ا)بينم���ا يعظمون ملوكهم.. 
الوهابي���ون ال يوّقرون النبي( 
وه���و صادر عن دار احلرمني 
الش���ريفني العاملية في القاهرة 
ب���� )8٧ صفح���ة( من القطع 

الوزيري.
وفع���اًل جند الوهابي���ني اليوم 
يقدس���ون ملوك آل س���عود 
ويدعمونه���م بالفتاوى لتأكيد 
عل���ى  وبقائه���م  ش���رعيتهم 
كرسي احلكم.. بينما كل ما 
يتصل بالنبي )صلى الله عليه 
وآل���ه( م���ن صالة أو س���يرة 
أو زيارة لقب���ره يعّدونها فتنة 
وبدعة وش���ركًا بالله تعالى، 
ويحارب���ون الزائري���ن بحجة 

احلفاظ على التوحيد!!
ويقول املؤملفان انه »مما ينبغي 
أن ي���درك أن زيارة قبر النبي 
)صل���ى الله علي���ه وآله( أمر 

مشروع، وزيارة قبور األولياء 
والصاحلني ألنها تفيد الزائرين 

من ناحيتني:
األول���ى: إنها تؤك���د ارتباط 
الزائري���ن بالقيم الت���ي بينها 
الرس���ول )صلوات الله عليه 

واله(.
تعظيم���ًا  فيه���ا  ان  الثاني���ة: 
وتوقيرًا للنبي )صلى الله عليه 
وآل���ه( وزيارة قب���ور األولياء 
والصاحل���ني فيها معاني كثيرة 
يدركه���ا الزائ���رون، ولك���ن 
األمر املده���ش أن الغنوصية 
الهدامة  واملذاهب  والهرمسية 
استطاعت في ظل اجلهل أن 
تصن���ع الوهابية لتقوم بتكفير 

املس���لمني الذين يزورون قبر 
النب���ي )صلى الله عليه وآله( 
وقبور الصاحلني، وإن هؤالء 
الوهابي���ني اإلرهابيني ال هّم 
له���م إال القب���ور واألضرحة 
وأقواله���م العفنة النكدة التي 
إن دل���ت فإمن���ا ت���دل على 
اجله���ل الفاض���ح واجلم���ود 

واالنحطاط.
وحتت عنوان عريض )تعظيم 
النب���ي( يق���ول املؤلف���ان ان 
التوقي���ر العظي���م، وتعظي���م 
النب���ي )صلى الله عليه وآله( 
م���ن اإلميان فم���ن لم يعّظمه 
مب���ا يليق مبقامه فه���و كافر، 
ومن رفعه ف���ي التعظيم إلى 

���روَن النبي  الوهابي���ون ال يوقِّ
)صلى اهلل عليه وآله(
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مقام األلوهية فهو كافر وقد 
نهانا الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز عن ندائه )صلى 
الله عليه وآله( كنداء بعضنا 
لبعض، ولم يخاطبه الله إال 
بصيغ���ة االحترام، حيث قال 
)َوإِنََّك  وتعالى(:  )س���بحانه 

َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم(.
وقال تعال���ى مخاطبًا لقريش 
َجاَءُك���ْم  )َلَق���ْد  والع���رب: 
َأنُفِس���ُكْم َعِزيٌز  ْن  ِمّ َرُس���وٌل 
َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم 

ِحيٌم(. بِاْلُمْؤِمننَِي َرُءوٌف رَّ
بينم���ا خاض في عدم توقيره 
الوهابي���ون مبنعهم زيارة قبره 
الش���ريف وش���د الرحال إليه 
وحترميه���م قص���ر الصالة في 
س���فرهم ومنعه���م التوس���ل 
بجاه���ه، وق���د اعتق���دوا أن 
كل ما في���ه إجالل من قول 
أو فع���ل فهو ش���رك وعبادة 
ل���ه م���ن قائل���ه أو فاعل���ه، 
فسجلوا على أنفسهم للعالم 
موتورون  أنه���م  اإلس���المي 
منه يس���وؤهم ما فيه توقيره، 
ويسرهم ما فيه انتهاك حرمته 
واحلكم على أبويه بأنهما ماتا 

كافرين!!
وق���د قال العالمة الس���يوطي 
في رس���الته )مس���الك احُلنفا 
في جناة والَدّي املصطفى( ما 
نصه: وسئل القاضي أبو بكر 
ابن العربي عن رجل قال إن 
آب���اء النبي )صل���ى الله عليه 
وآل���ه( في النار، فأجاب بأن 
من ق���ال ذلك فه���و ملعون 
لقول���ه تعال���ى: )إِنَّ الَِّذي���َن 
َه َوَرُس���وَلُه َلَعَنُهُم  ُي���ْؤُذوَن اللَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ  ُه ِفي الدُّ اللَّ
َلُهْم َعَذاًبا ُمِهيًنا(، قال: وال 
أذى أعظ���م من أن ُيقال عن 

أبيه إنه في النار.
وذكر صاحب كتاب )مصباح 
األن���ام وجالء الظالم في رد 
ش���به البدعي النج���دي التي 
أض���ل بها الع���وام( الس���يد 
عل���وي بن أحمد بن حس���ن 
ابن الس���يد العارف بالله عبد 
الله ب���ن علوي احل���داد في 
كتابه املذكور ثم السيد أحمد 
بن زيني دحالن في رس���الته 
)الدرر الس���نية في الرد على 
الوهابية(: أن محمد بن عبد 
الوهاب كان ينهى عن الصالة 

على النب���ي )صلى الله عليه 
وآل���ه( ويتأذى من س���ماعها 
وينه���ى عن اإلتي���ان بها ليلة 
اجلمعة، وعن اجلهر بها على 
املناب���ر، وي���ؤذي م���ن يفعل 
ذلك ويعاقبه أش���د العقاب، 
حت���ى إنه قتل رج���اًل أعمى 
كان مؤذن���ا صاحلًا ذا صوت 
حس���ن نهاه عن الصالة على 
النب���ي في املنارة بعد األذان، 
فل���م ينت���ِه فقتله ث���م قال: 
إن الرباب���ة ف���ي بيت اخلاطئة 
)يعني الزاني���ة( أقل إثمًا ممن 
ينادي بالصالة على النبي في 
املنائر ويلب���س على أصحابه 
بأن ذل���ك كله محافظة على 
التوحيد، ويتس���تر بقوله: إن 
ذلك بدعة.وقد أفتى صاحب 
)املنار( بأن الصالة على النبي 
بعد األذان بدعة قبيحة، فنتج 
عن فتواه فتنة بني أهل أرياف 
مصر، وق���د ذاع عن محمد 
بن عبد الوهاب قوله )محمد 
ط���ارش( أي أدى الرس���الة 
وذه���ب فال حرمة له والعياذ 

بالله من قولهم.
الوهابي���ني  تكذي���ب  وم���ع 

لزي���ارة النب���ي وادعائهم أنها 
بدع���ة، فقد ورد في الس���نة 
الصحيحة املتفق عليها االمر 
بزيارة القبور، وقد قال النبي 
)صل���ى الل���ه علي���ه وآله(: 
زوروا القب���ور فإنها تذكركم 
اآلخرة.. وبالتالي فقبر النبي 
سيد القبور داخل في عموم 

القبور املأمور بزيارتها.
كم���ا إن من نذر زي���ارة قبر 
النب���ي )صلى الله عليه وآله( 
يلزمه الوفاء به عند الشافعية 

واملالكية وأفاض في النذر.
وأم���ا ش���بهة الوهابيني بكون 
الزيارة غير مش���روعة، فنرد 
عليها من خالل س���فر بالل 
من الش���ام إلى املدينة لقصد 
الزي���ارة، وأن عمر بن عبد 
العزي���ز كان يجهز البريد من 
الشام إلى املدينة للسالم على 
النبي وأن ابن عمر كان يأتي 
قب���ر النبي )صل���ى الله عليه 
وآل���ه( فيس���لم علي���ه وعلى 
أبي بك���ر وعمر، وكل ذلك 
يك���ذب دع���وى أن الزي���ارة 
والس���فر إليه���ا بدع���ة، ولو 
طولب اب���ن تيمية وابن عبد 
الوه���اب بإثبات ه���ذا النفي 
وإقام���ة الدلي���ل على صحته 
لم يج���دا إليه س���بياًل.ومع 
أن الكتاب ال���ذي بني أيدينا 
مقتض���ب إال أّنه دليل علمي 
جديد عل���ى أحقية زيارة قبر 
النب���ي واألولي���اء الصاحل���ني 
وأهل بيت���ه الطاهرين ليكون 
ردًا صريح���ًا عل���ى الوهابية 
الذي���ن يفعل���ون عك���س ما 

يقولون.
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ال  الل����َه  )إنَّ  تعال����ى  ق����ال 
ُيغي����ُر ما بق����وٍم حت����ى ُيغيِّروا 
م����ا بأنُفِس����ِهم(.. فم����ا ه����و 
التغيير...؟ وملاذا الكل يقاوم 
هذا التغيير حتى وان كان هذا 

التغيير في صالح االنسان؟
هناك عدة عوامل مهمة جتعل 
األغلبي����ة م����ن الن����اس تقاوم 
التغيير ف����ي حياتها واهم هذه 

العوامل هي:-
كل  الذات����ي:-  1-املفه����وم 
ش����خص يول����د يتك����ون لديه 
مفه����وم ذات����ي عن االش����ياء 
املفهوم  ،وه����ذا  واالح����داث 
يكتس����به في البداية عن طريق 
االب واالم، وعندم����ا يخرج 
ال����ى اجملتمع ي����رى ان مفهوم 
االخري����ن الذاتي يختلف عن 
مفهوم����ه ه����و، لذلك حتدث 
اخلالف����ات بينه وب����ني اجملتمع 
االنسان  ..لذلك  واالصدقاء 
يقاوم التغيير النه يتعارض مع 

مفهومه الذاتي.
2-اخل����وف م����ن الفش����ل:- 
يقاوم الناس التغيير حتى وان 
كان في صاحلهم خلوفهم من 
الفش����ل لذلك نرى الناس ال 
يتغي����رون ف����ي مج����ال العمل 
خوف����ا من الفش����ل في العمل 

اجلدي����د ولذل����ك ال يجازفون 
ويفضلون ان يبقوا في عملهم 
الروتين����ي حتى وان كانوا غير 
راٍض����ني عن م����ردودات هذا 

العمل .
3-ع����دم االتزان ف����ي اركان 
احلياة:- ان لكل انسان اركانا 
مهمة في حياته اذا حدث اي 
خلل ف����ي هذه االركان يقاوم 
االنس����ان التغيي����ر واهم هذه 

االركان هي:
*الركن الروحاني: وهذا الركن 
ميثل عالقة االنسان بربه ودينه 
وصالته واموره الروحانية. . 
وهذا اجلانب حيوي ومهم في 

حياة االنسان.
*الركن الشخصي: وهو الركن 
الذي ميثل هوايات الش����خص 
واالمور الت����ي يحبها ويفضل 
ويستمتع بها وهو ركن مهمل 

لالسف.
*الرك����ن الصحي: وهو الركن 
الذي ميثل اهتمام الفرد بصحته 
وغذائ����ه وممارس����ته للرياض����ة 
واجلوان����ب الصحية في حياته 

وهو ركن مهمل جدا.
*الرك����ن العائل����ي : وهو ميثل 
عالقه الفرد بأس����رته وعائلته 
وطبيعة ه����ذه العالقة هل هي 

مفكك����ة ام عالق����ة مترابط����ة 
ومتينة؟

*الرك����ن املهن����ي: وميث����ل متيز 
الفرد في جانبه املهني وابداعه 
في����ه وتطوراته على املس����توى 
املهني خالل مدة معينة.. وما 

مدى هذا التطور؟
لذلك ف����إن اي خلل في هذه 
االركان يجع����ل م����ن الف����رد 
ش����خصا غير مت����زن ومقاومًا 

للتغيير في حياته.
4-منطق����ة االم����ان:- ل����كل 
ش����خص من����ا منطق����ة ام����ان 
معنوي����ة، وه����ذه املنطقة متثل 
رض����اه ع����ن وض����ع حيات����ه 
بش����كل  معيش����ته  ومس����توى 
عام.. ويق����اوم التغيير خوفا 
من ان التغيير س����وف يخرجه 
ع����ن منطق����ة االم����ان اخلاصة 
به.. ونرى الكثير من الناس 
باٍقني ف����ي منطقة أمان واحدة 
ال يخرج����ون منه����ا.. وهذه 
حالة خطرة تبقي االنسان في 
حالة من الروتني وعدم التغيير 
حت����ى وان كان ه����ذا التغيير 

لصاحله..!
5-املكاس����ب الثانوية:- هناك 
اشخاص يقاومون التغيير النه 
يحقق لهم مكاس����ب ثانوية، 

وضعه����م  كان  وان  حت����ى 
التغيير بدرجه كبيرة،  يستلزم 
مثال على ذلك أن هناك امرأة 
تخاف من الظ����الم.. ويعتبر 
ه����ذا اخلوف من انواع اخلوف 
املرض����ي القاب����ل للع����الج.. 
لكن هذه املرأة ترفض العالج 
من هذا اخل����وف الن اخوتها 
يسكنون معها في نفس العمارة 
ويهتمون بها ويزورونها دائما 
خلوفها من الظ����الم.. لذلك 
فه����ي تفض����ل ان ال تعال����ج 
ه����ذا اخلوف الن����ه يحقق لها 
مكاس����ب ثانوية وهي اهتمام 
االخرين بها ..اذن هي تقاوم 

بل ترفض التغيير..!!
كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي 
بالفرد ال����ى مقاومة التغيير.. 
لذلك علين����ا ان نكون متزنني 
في حياتنا ونسعى الى التغيير 
في جوانب حياتنا بش����رط ان 
يكون التغيير لالفضل لكي ال 
يكون يومنا صورة مستنس����خة 
من االمس، وكما قال االمام 
جعف����ر الصادق عليه الس����الم 
)من تساوى يومه وامسه فهو 

مغبون(.

قوُة 
التغيير

بقلم : إيمان الحسني   
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لألس����ف يتخ����ذ معظ����م مرضى 
الس����كري قرار الصيام في ش����هر 
رمض����ان دون استش����ارة الطبيب 
اخملت����ص ، وقد يش����كل ذلك في 
بعض االحي����ان خط����ورة عليهم 
،ان اغلب مرضى السكر امللتزمني 
بالع����الج يتحمل����ون الصي����ام بال 
مضاعفات ولك����ن يجب توضيح 
كيفي����ة اس����تخدام مصابي املرض 
بأنواع����ه لألدوية الت����ي يجب ان 
يتناولوه����ا ف����ي ش����هر رمضان ، 
مجلة )االح����رار( التقت الدكتور 
احمد محم����د القريني اختصاص 
الط����ب الباطني ف����ي مدينة االمام 
احلس����ني »علي����ه الس����الم« الطبية 
وال����ذي بني لنا ف����ي حالة موافقة 
الطبيب على الصيام يجب االلتزام 
بهذه النصائح الهامة التي تس����اعد 
املريض باحلفاظ على توازن نسبة 

السكر بالدم :-
النصائح :-

- ينص����ح بتناول وجب����ات فطور 
صغيرة متعددة )تعتبر هذه اخلطوة 
م����ن اهم خط����وات ضبط نس����بة 

السكر في رمضان.
- فحص نسبة السكر بأنتظام )من 
اخلطوات الهامة جدا للتحكم في 
نسبة الس����كر باجلسم خالل شهر 
رمضان وينص����ح بإجراء الفحص 

الذات����ي للس����كر بوتي����رة عالي����ة 
خالل الش����هر ، ومن احملبذ القيام 
بالفحص قبل كل وجبة فطور وما 
بعدها من اج����ل التأكد ان النظام 

الغذائي جيد(.
- معاجلة هبوط الس����كر بالطريقة 
الصحيح����ة )ف����ي حالة الش����عور 
بهب����وط الس����كر في ال����دم الذي 
يؤدي الى الضعف والهزال العام 
مع الص����داع والدوخ����ه والتعرق 
وزيادة مع����دالت ضربات القلب 
يجب التوقف عن الصيام وقياس 
نسبة السكر في اجلسم على الفور 
، واذا انخفض مس����توى الس����كر 
ألقل م����ن ٧0 مليغرام/ديس����يلتر 
يج����ب حينه����ا تن����اول 15 غراما 
م����ن الفلوكوز عن طريق ش����رب 
نصف كوب من العصير او كوب 
كام����ل من احلليب او نصف عبوة 
صغيرة من املش����روبات الغازية ، 
وينصح بأخذ قس����ط م����ن الراحة 
مل����دة 10 دقائق ثم اعادة الفحص 

وتن����اول وجبة معتدل����ة في حال 
كان مستوى السكر اقل من 100 

مليغرام/ديسيلتر(.
- تن����اول الفواكه بأعتدال )ينصح 
بتن����اول الفاكهة مبعدل 3 حصص 

على فترات متباعدة(.
- جتن����ب االطعمة املاحلة )توصي 
جمعية السكري االمريكية بتجنب 
امللح النه ي����ؤدي الى زيادة خطر 
االصابة بأمراض الكلى والقلب(.
- التقليل من احللويات واالغذية 
الدسمة )ينصح بتجنب احللويات 
اذ ان معظمها حتتوي على كميات 
كبيرة من الدهون التي تؤدي الى 
تضيي����ق وتصلب ش����رايني القلب 
كم����ا انها تؤدي ال����ى ارتفاع كبير 
وس����ريع في مس����توى السكر في 

الدم(.
- شرب السوائل الصحية )ينبغي 
ش����رب م����ن 10-8 اك����واب من 
امل����اء يوميا »بعد االفطار« وينصح 
بتجن����ب املش����روبات الت����ي ترفع 
مس����تويات الس����كر في الدم مثل 

العصير واملشروبات الغازية(.
طريقة اخذ العالج :-

- اذا كان الع����الج يعتم����د فق����ط 
)ه����ؤالء  الغ����ذاء  تنظي����م  عل����ى 
املرضى ميكنهم الصي����ام بأمان ، 
ب����ل قد يفيدهم خاص����ة ان كانوا 

م����ن اصح����اب ال����وزن الزائد ، 
لك����ن عليه����م االلت����زام بكميات 
ونوعيات االكل املس����موح بها في 
االي����ام العادية م����ع مراعاة تأخير 
الس����حور وجعلها متكاملة  وجبة 

غذائية(.
- اذا كان الع����الج يعتم����د على 
تنظي����م الغذاء وتن����اول االقراص 
املساعدة لتخفيف نسبة السكر في 
الدم )اذا كان يتناول االقراص مرة 
واح����دة صباحا علي����ه ان يتناولها 
في رمضان مع وجبة االفطار، اذا 
كان يتناول االقراص مرتني يوميا 
يج����ب ان يتناولها في رمضان مع 
االفطار والسحور ولكن اذا احس 
بأعراض نقص السكر اثناء النهار 
فعليه تقليل او منع جرعة السحور 
، اذا كان يتناول االقراص ثالث 
مرات يوميا عليه ان يتناول جرعة 
الصب����اح والظهر م����ع االفطار اما 
جرعة املساء فيتناولها مع السحور 
ويج����ب عل����ى ه����ؤالء املرض����ى 
مراجع����ة الطبيب قب����ل البدء في 

الصيام او تغيير نظام الغذاء(.
- اذا كان الع����الج يعتم����د على 
االنس����ولني )املريض يحتاج حلقنة 
واح����دة ميكن����ه الصي����ام بحي����ث 
يأخذه����ا قبل االفط����ار مع مراعاة 

فحص السكر املستمر(.   

اناطبيبك 

نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان ... تناول وجبات فطور صغيرة 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 
متعددة وفحص نسبة السكر بإنتظام ويعتمد الصيام على مراجعة الطبيب المختص
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ع���ن زرارة قال: ق���ال أبو عبد الله )عليه الس���الم(: »يا 
زرارة إن الس���ماء بكت على احلسني أربعني صباحًا بالدم، 
وإن األرض بكت أربعني صباحًا بالكس���وف واحلمرة، وما 
اختضب���ت من���ا امرأة ال ادهن���ت وال اكتحلت وال رجلت 
حت���ى أتانا رأس عبيد الله بن زي���اد لعنه الله وما زلنا في 

عبرة بعده(.
فب���كاء الس���ماء واألرض وما فيها وم���ا بينهما على اإلمام 
حقائق كامنة ال نعلمها وإمنا كش���ف لن���ا عنها أهل البيت 

)عليهم السالم(.
وفي عاش���وراء تنبعث حرارة في قلوب املؤمنني ال تنطفئ 
أب���دًا، وهذا ما يفس���ر ملاذا تع���اد الذك���رى كل عام أكثر 
حرارة، وأوس���ع دائرة وأقوى شرارة عند أتباع أهل البيت 
)عليه���م الس���الم(، يوم استش���هاد اإلمام احلس���ني )عليه 
السالم( عطشانًا مذبوحًا هذا اليوم هو يوم املصيبة واحلزن 

لألئمة )عليهم السالم( وأتباعهم.

حت����دث أصحاب التاريخ والس����ير عن محن آل البيت 
)عليهم السالم( وأطالوا احلديث، والتي حدثت بسبب 
السياس����ة الهوجاء الت����ي اتخذها بنو أمية بحقهم، وما 
حدث مع اإلمام احلس����ني )عليه السالم( يعود جلذور 
العداء آلل البيت )عليهم الس����الم(، فقد كتب معاوية 
لوالت����ه وعمال����ه: وانظروا من قامت علي����ه البينة أنه 
يح����ب عليًا وأهل بيته فامحوه من الديوان واس����قطوا 
عط����اءه ورزقه«، وما ش����هداء )مرج عذراء( وما فتك 
احلجاج والقتل والتشريد من بني أمية وما جرى عليه 
)ص����الح الدين( إال س����يرا على النه����ج الذي آمن به 
هؤالء األقوياء املتس����لطون والعت����اة اجلبابرة وتاريخهم 
وتاريخنا معهم مش����هور سطره السيف من دماء شيعة 

محمد وأهل بيته.

إيحاءات عاشورائية

ف���ي  مصيبت���َك  وعظم���ت  وجل���ت   *
السماوات، على جميع أهل السماوات

* فلعن اهلل أمًة أسس���ت أساس الظلم 
والجور عليكم أهَل البيت

يقال دائمًا بأن الكتاب يعرف من عنوانه، وكذلك بالنسبة 
لإلدارات وأقس���امها فتعرف وظيفتها من مسمياتها، وعليه 
فإن قس���م الطوارئ، مبستش���فى احلس���ني العام مخصص 
للح���االت الطارئ���ة؛ أي احلاالت املرضي���ة العاجلة والتي 
تتطلب العالج السريع، فلو اشتكى أحدهم من االنفلونزا 
العادي���ة فعليه الذهاب إلى املراكز الصحية والتي خصصت 
للرعاية األولية، ولكن ما يحصل أن هذا املريض املصاب 
باألنفلون���زا يذهب بعد ذلك مباش���رة إلى قس���م الطوارئ 
لنفس األع���راض وبالتالي يحصل االخت���الف في طريقة 
العالج واألدوية على الرغم من أن احلالة املرضية بس���يطة 
وميكن معاجلتها في املركز الصحي بداًل من املستشفى التي 

تعّج باملرضى الذين يحتاجون فعاًل للعالج.
وغي���ر تلك احل���االت التي ال تع���د وال حتصى بحيث ال 
ميكنها التمييز بني املرض العادي واخلطير فتذهب فورًا إلى 
قسم الطوارئ، مما يؤدي إلى حدوث االزدحام، ومن هنا 
كان وجود الطبيب ضروريًا في قس���م االستقبال بالطوارئ 
لس���ؤال املريض عن حالته ومدى حاجته للعالج الس���ريع 
ليدرج اس���مه في القائمة أو يتم حتويله إلى املركز الصحي 

ان كانت أعراض املرض عادية.

متى نلجأ لقسم الطوارئ؟
               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة

 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:
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حالة صناعة املطبات )الكونكريتية( في الشوارع الداخلية من قبل السكان أصبحت ظاهرة سلبية ميتعض الكثيرون منها وخاصة 
أصحاب الس���يارات الذيَن يواجهون هذا الوحش يوميًا وبني فرع وآخر، فالكثير من األهالي يعمدون إلى وضع هذا املطب 
خلوفهم على أطفالهم من السيارات بينما جتاهلوا األذى الذي يصيب الناس وسياراتهم بسبب عدم وضعها باملكان الصحيح 

وسوء )تصنيعها احمللي(.. نتمنى معاجلة هذه الظاهرة السلبية ألنه قد نفد صبر الناس.. والسالم

راصد

صورة وتعليق

صورة قديمة تظهر مزارًا دينيًا ينسب لسيدنا أبي الفضل العباس )عليه السالم(

بين طسة وطسة.. طسة
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س���عيًا من األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة لنصرة المقاتلين 

األبط���ال م���ن قواتنا األمنية وفصائل الحش���د الش���عبي الذي���ن لبوا نداء 

المرجعية الدينية العليا بالدفاع عن أرض الوطن والمقدسات، يقيم مركز 

الحوراء زينب )عليها الس���الم( التابع للعتبة الحس���ينية المقدسة، مسابقة 

حف���ظ دعاء )أه���ل الثغور( لإلمام زي���ن العابدين )عليه الس���الم( للذكور 

واإلن���اث ولجمي���ع األعمار ولكافة أبن���اء محافظات عراقنا 

العزيز في األيام )24 و 25 و 26 تموز 2015(، وذلك في 

الحائر الحس���يني في الساعة التاسعة صباحًا وسيكون 

االختب���ار تحريريًا وهناك جوائز تحفيزية للمش���اركين 

وحسب الدرجة االمتحانية لكل مشارك.

إعالن


