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 قال االمام الحسن
ْل�َق ثُمَّ يُِعيُدهُ ُقِل اللُهّ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ  ن يَْبَدأُ اْلخَََ ُقْل َهْل ِمن ُش�َرَكآِئُكم مَّ
ن يَْهِدي  يُِعي�ُدهُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن }يونس/34{ ُقْل َهْل ِمن ُش�َرَكآِئُكم مَّ
بََع  ِإلَ�ى اْلَحقِّ ُق�ِل اللُهّ يَْهِدي لِْلَحقِّ أَفََم�ن يَْهِدي ِإلَى اْلَحقِّ أََح�قُهّ أَن يُتَّ
َي ِإالَّ أَن يُْهَدى فََم�ا لَُكْم َكْيَف تَْحُكُم�وَن }يونس/35{  �ن الَّ يَِه�دِّ أَمَّ
نَّ الَ يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َش�ْيًئا ِإنَّ اللَّ َعَليٌم  ا إَنَّ الظَّ ِبُع أَْكثَُرُه�ْم ِإالَّ َظنًّ َوَم�ا يَتَّ
بَِم�ا يَْفَعُلوَن }يون�س/36{ َوَما َكاَن َه�َذا اْلُقْرآُن أَن يُْفتَ�َرى ِمن ُدوِن 
اللِّ َولَِك�ن تَْصِديَق الَّ�ِذي بَْيَن يََدْي�ِه َوتَْفِصيَل اْلِكتَ�اِب الَ َرْيَب ِفيِه ِمن 
ْثِلِه  بِّ اْلَعالَِميَن }يون�س/37{ أَْم يَُقولُوَن اْفتََراهُ ُقْل فَْأتُواْ بُِس�وَرٍة مِّ رَّ
َواْدُع�واْ َمِن اْس�تََطْعتُم مِّ�ن ُدوِن اللِّ ِإن ُكنتُْم َصاِدِقي�َن }يونس/38{ 
ِذيَن  َب الَّ ا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُه َكَذلَِك َكذَّ بُواْ بَِما لَْم يُِحيُطواْ بِِعْلِمِه َولَمَّ بَْل َكذَّ
ن  الِِميَن }يونس/39{ َوِمنُهم مَّ ِم�ن َقْبِلِهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقبَُة الظَّ
ن الَّ يُْؤِمُن بِِه َوَربُهَّك أَْعَلُم بِاْلُمْفِس�ِديَن }يونس/40{  يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهم مَّ
ا أَْعَمُل َوأَنَْا  بُوَك فَُقل لِّي َعَمِلي َولَُك�ْم َعَمُلُكْم أَنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ َوِإن َكذَّ
ن يَْس�َتِمُعوَن ِإلَْيَك أَفَأَنَت  ا تَْعَمُلوَن }يون�س/41{ َوِمْنُهم مَّ بَ�ِريٌء مِّمَّ

مَّ َولَْو َكانُواْ الَ يَْعِقُلوَن }يونس/42{  تُْسِمُع الصُهّ

) 35 ( عن الباقر عليه الس�ام فأما م�ن يهدي إلى الحق فهو محمد وآل محمد 
عليهم الس�ام من بعده ، وأما م�ن ال يهدي فهو من خالف من قريش وغيرهم 
أهل بيته من بع�ده . فما لكم كيف تحكمون : بالباطل .) 36 ( وما يتبع أكثرهم 
إال ظن�ا مس�تندا إلى خياالت فاس�دة . إن الظن ال يغني من الح�ق : من االعتقاد 
بالحق  شيئا إن الل عليم بما يفعلون : وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن 
البره�ان .) 37 ( ما صح وما اس�تقام أن يكون افتراء م�ن الخلق . ولكن تصديق 
للكت�ب المنزل�ة ألن�ه معجز دونه�ا وهو الش�اهد لصحته�ا . وتبيين ما ش�رع 
وف�رض من االحكام ) 38 ( ب�ل أيقولون اختلقه فأتوا بس�ورة مثله  في الباغة 
، وحس�ن النظم على وجه االفتراء فإنكم مثل�ي في العربية والفصاحة . وادعوا 
من اس�تطعتم لاستعانة به على االتيان بمثله ، س�وى الل فإنه وحده قادر على 
ذل�ك ال غي�ر .) 39 ( بل كذبوا بالقرآن قب�ل أن يعلموا كنه أم�ره ، ويقفوا على 
تأويل�ه ومعانيه . لنفورهم عم�ا يخالف ما ألفوه من دين آبائه�م ولو لم يأتهم 

بعد تأويل ما فيه من االخبار بالغيوب . 

�سورة يون�س

التف�سري

قضاء حاجة أٍخ لي 
في اهلل أحّب إلّي من 

اعتكاف شهر.

a

a

وم�ا كان : م�ا ص�ح وم�ا 
استقام

الكت�اب:  وتفصي�ل 
وفرض  ش�رع  ما  وتبيين 
م�ن االح�كام م�ن قول�ه 

كتاب الل عليكم
افتراه : اختلقه

بالمفسدين :
بالمعاندين أو المصرين

َع، َوإِْن َأْضَمْرُتْم)1( َعِلَم،  َأيَُّها النَّاُس، اّتُقوا اللَه الَِّذي إِْن ُقْلُتْم س���مِ
َوَب���اِدُروا اْلَمْوَت الَِّذي إِْن َهَرْبُتْم َأْدَرَكُك���ْم، َوإِْن َأَقْمُتْم َأَخَذُكْم، َوإِْن 

َنِسيُتُموُه َذَكَرُكْم.
َدنََّك ِفي اْلَمْعُروِف َمْن اَل َيْشُكُرُه َلَك)2(،  وقال)عليه السالم(: اَل ُيَزهِّ
َفَقْد َيْش���ُكُرَك َعَلْيِه َمْن اَل َيْس���َتْمتُِع بَِش���ْيء ِمْنُه، َوَقْد ُتْدِرُك ِمْن ُشْكِر 

ا َأَضاَع اْلَكاِفُر، )َواللُه ُيِحبُّ اْل�ُمْحِسننَِي( اِكِر َأْكَثَر ِممَّ الشَّ
��������������������

1- اضمرمت : اخفيتم
2- اليزهدنك: اي ال تبخل باملعروف على من ال يشكرك عليه فقد 

ياتيك الشكر من جهة اخرى

من حكم اإلمام علي



وعل���ى اجلميع أن يدعوا العصبيات الذميمة ويتمّس���كوا مبكارم األخ���الق، فإّن الله جعل الناس 

أقوامًا وشعوبًا ليتعارفوا ويتبادلوا املنافع ويكون بعضهم عونًا للبعض اآلخر , فال تغلبّنكم األفكار 

الضيقة واالنانيات الش���خصّية، وقد علمتم ما حّل بكم وبعاّمة املس���لمني في س���ائر بالدهم حّتى 

أصبحت طاقاتهم وقواهم وأموالهم وثرواتهم ُتهدر في ضرب بعضهم لبعض، بداًل من استثمارها 

في مجال تطوير العلوم واستنماء النعم وصالح أحوال الناس. فاتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا 

منكم خاّصة، أّما وقد وقعت الفتنة فحاولوا إطفاءها وجتّنبوا إذكاءها واعتصموا بحبل الله جميعًا 

وال تفّرق���وا، واعلم���وا أّن الل���ه إن يعلم  في قلوبكم خيرًا يؤتك���م خيرًا مما أخذ منكم، إّن الله 

على كّل شيءٍ  قدير .

احتواء المشكلة التفت
املش���اكل التي تعترض حياتنا امر البد منه فهنالك من يخلق املش���اكل وهنالك من يحل املش���اكل ومن الطبيعي ان الذي 
يحل املشكلة افضل من الذي يخلق املشكلة ، ولكن االفضل منهما هو من يستطيع احتواء املوقف قبل حدوث املشكلة 
، مثال ذلك هنالك من يفجر س���يارة ويقتل ابرياء وهنالك من يالحق املتهم حتى يلقي القبض عليه ، واالفضل منهما 
هو من استطاع ان يكشف هذه املفخخات قبل تفجيرها وجنبنا اخلسائر البشرية واملادية، فالذي يحيي نفسا له اجر عظيم 
عند الله، فكم هو اجر هؤالء االبطال الذين اكتشفوا املفخخات في كربالء والتي بسببها كم نفس احيت هذه العملية ؟ 

من نصائح المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف
للمقاتلين في ساحات الجهاد

المبارك
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وعالمات الظهور المبارك

لق���د وردْت رواي���ات عديدة 
تؤكد على أن الصيحة ش���أنها 
ش���أن الس���فياني م���ن األمور 
أب���ي حم���زة  احلتمي���ة فع���ن 
الثمال���ي ق���ال: »إن أبا جعفر 
كان يقول: خروج الس���فياني 
من احملتوم والنداء من احملتوم« 
)كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 

ص435(.
وع���ن االم���ام الباق���ر )علي���ه 
السالم( أنه قال: الصيحة في 
شهر رمضان في ليلة اجلمعة، 

ليلة ثالث وعشرين.
وعن محمد ب���ن علي احللبي 
ق���ال: س���معت أبا عب���د الله 
الله وسالمه  الصادق صلوات 
عليه يق���ول: »اخت���الف بني 
العب���اس م���ن احملت���وم والنداء 
م���ن احملت���وم وخ���روج القائم 
)كت���اب  احملت���وم...«  م���ن 
الكافي للشيخ الكليني: ج8، 

ص310(.
أم���ا محت���وى ه���ذه الصيحة 
ومضمونه���ا فهو كما صرحت 
به الروايات الشريفة، فعن أبي 
حم���زة الثمالي ع���ن الصادق 

صل���وات الله وس���المه عليه 
ق���ال: »...ين���ادي مناد من 
الس���ماء أول النه���ار يس���معه 
كل ق���وم بألس���نتهم: أال إن 
احلق في علي وش���يعته...« 
)كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 

ص435(.
وفي رواي���ة ثانية قال صلوات 
الل���ه وس���المه علي���ه: »وال 
يخ���رج القائ���م حت���ى ينادى 
باس���مه من جوف السماء... 
قلت: مب ينادى؟ قال: باسمه 
واس���م أبي���ه، أال إن فالن بن 
فالن قائم آل محمد فاسمعوا 
له وأطيعوه، فال يبقى ش���يء 
م���ن خلق الله في���ه الروح إال 
يس���مع الصيحة« )كتاب الغيبة 
حملم���د بن إبراهي���م النعماني: 

ص301(.
وينبغ���ي على املؤمن املنتظر أن 
يكون معلوما لديه، أن الصيحة 
املذكورة في الروايات الشريفة 
صيحت���ان، صيحة حق ينادي 
به���ا جبرائيل �� عليه الس���الم 
��، بهدف إعالن وقت الظهور 
واألج���واء  النف���وس  ومتهي���د 

الستقبال هذا احلدث العظيم، 
وهي بشارة للمؤمنني وتطمني 
لقلوبه���م، والصيحة األخرى 
باطلة، وه���ي صيحة ضالل، 
ينادي بها إبليس اللعني يهدف 
م���ن خاللها الى  بث الش���ك 
في قل���وب أوليائ���ه، وإبطال 
تأثير صيحة جبرائيل، والتعمية 
محت���وى  عل���ى  والتش���ويش 
الصيح���ة احلقة التي ينادي بها 
جبرائيل ومضمونها، فعن أبي 
حمزة الثمالي عن أبي عبد الله 
الله وسالمه  الصادق صلوات 
ق���ال: »قل���ت: وكيف  عليه 
يكون النداء؟ قال: ينادي مناد 
من الس���ماء أول النهار يسمعه 
كل ق���وم بألس���نتهم: أال إن 

احلق في علي وشيعته. 
وعن هش���ام بن س���الم قال: 
س���معت أبا عبد الله صلوات 
الل���ه وس���المه علي���ه يقول: 
»هما صيحتان صيحة في أول 
الليل، وصيحة في آخر الليلة 
الثاني���ة ق���ال: فقل���ت: كيف 
ذلك؟ قال: فقال: واحدة من 
الس���ماء، وواحدة من إبليس 

فقل���ت: وكيف تع���رف هذه 
من هذه؟ فق���ال: يعرفها من 
كان س���مع بها قبل أن تكون« 
)كتاب الغيبة حملمد بن إبراهيم 
.)274 النعماني: ص273 – 
وع���ن زرارة عن أبي عبد الله 
صل���وات الله وس���المه عليه 
قال: »ينادي مناد باسم القائم 
عليه السالم، قلت: خاص أو 
عام؟ قال: عام يسمع كل قوم 
بلسانهم، قلت: فمن يخالف 
القائم عليه السالم وقد نودي 
باسمه؟ قال: ال يدعهم إبليس 
حت���ى ين���ادي في آخ���ر الليل 
ويشكك الناس« )كمال الدين 
ومتام النعمة للشيخ الصدوق: 

.)651 ص650 – 
وع���ن أبي عبد الل���ه الصادق 
صل���وات الله وس���المه عليه 
ق���ال: »ص���وت جبرائيل من 
الس���ماء، وصوت إبليس من 
الص���وت  فاتبع���وا  األرض، 
أن  واألخي���ر  وإياك���م  األول 
تفتتنوا به« )املصدر الس���ابق: 

ص652(.
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لدورهم  االستخباري  الجهد  أبطال  يشكر  الكربالئي  الشيُخ 

ذات  الجهات  ويطالب  المفخخة،  العجالت  كشف  في  األكبر 

جميع  مصير  عن  للكشف  االهتمام  من  المزيد  ببذل  العالقة 

مغدوري قاعدة سبايكر 

ت�����ن�����اول م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ه��دي 
في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الكربالئي 

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

في  24 / شعبان 1436ه� الموافق 2015/6/12م،  تناول ثالثة أمور 
أستهلها بما يلي:

 األمُر االول :
أثمرت  املاضية  االي��ام  في 
ج��ه��ود األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
اكتشاف  عن  واالستخبارية 
املفخخة  السيارات  عدد من 
التي هيأتها عصابات داعش 
االرهابية لتفجيرها في بغداد 
رمضان  شهر  حلول  عند 
من  مسمى  حت��ت  امل��ب��ارك، 
)غ��زوة  الباطلة  مسمياتها 

رمضان(.
االستخباري  للجهد  وك��ان 
ال����دور االك��ب��ر ف��ي ذل��ك 

ب��ه��ّم��ة وغ���ي���رة واخ���الص 
ضباط االجهزة االستخبارية 
واصلوا  الذين  واألمنية.. 
لكشف  ب��ال��ن��ه��ار..  الليل 
حترك هذه العجالت املفخخة 
اهدافها،  الى  وصولها  قبل 
وت��ت��أك��د م��ن خ���الل ذل��ك 
للجهد  القصوى  االهمية 
من  احل��د  في  االستخباري 
االجرامية،  االع��م��ال  ه��ذه 
فلهؤالء االبطال الذين حَموا 
وممتلكاتهم  املواطنني  ارواح 
شكر  ك���ل  ه���ذا  بعملهم 

وتقدير وعرفان.
وق����د أوض�����ح ع����دد من 
امل��س��ؤول��ني األم��ن��ي��ني مدى 
لتزويد  ال��ض��روري��ة  احل��اج��ة 
االجهزة االستخبارية مبعدات 
كثيرًا  تسهل  حديثة،  تقنية 
االرهابيني  حتركات  كشف 
ف���ي ت��ف��خ��ي��خ ال��س��ي��ارات 
تلك  اثمان  ان  مع  ونقلها، 
بالكبيرة،  ليست  امل��ع��دات 
بتخفيض  توفيرها  ومي��ك��ن 
م��ا ُخ��ص��ص ألم���ور ليست 
كمخصصات  ب��ال��ض��روري��ة 

والتأثيث  وااليفاد  الضيافة 
ونحوها في بعض الدوائر..
حتققت  املاضية  االي��ام  وفي 
ايضًا انتصارات مهمة لقواتنا 
والشرطة  اجليش  من  البطلة 
االحت��ادي��ة وامل��ت��ط��وع��ني في 
حققت  كما  بيجي،  منطقة 
ابناء  مبساندة  القوات  ه��ذه 
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تقدمًا  ال��غ��ي��ارى  الشعائر 
مدينة  محيط  في  ملحوظًا 
هؤالء  فلجميع  ال��رم��ادي، 
والتقدير  الشكر  االعزة كل 
الله  الى  بالدعاء  مصحوبًا 
يحفظهم  ان  القدير  العلي 
املزيد  ويحقق  ويحميهم، 
على  االن���ت���ص���ارات  م���ن 

ايديهم.
واملرجو من االجهزة االمنية 
من  املزيد  صنوفها  مبختلف 
 – والتنبه  واحل��ذر  اليقظة 
شهر  اب���واب  على  ون��ح��ن 
لتفويت   - املبارك  رمضان 
ال��ف��رص��ة ع��ل��ى ع��ص��اب��ات 
داع����ش ف���ي م��ح��اوالت��ه��م 
في  ارهابية  عمليات  لتنفيذ 
وغيرها  ب��غ��داد،  العاصمة 
م����ن امل���ن���اط���ق ل��زع��زع��ة 
من  املزيد  وسفك  االم��ن، 
او  االبرياء  املواطنني  دم��اء 
بعض  ملهاجمة  محاوالتهم 
جبهات  في  الرخوة  املناطق 
القتال.. من اجل التعويض 
وخسائرهم  هزائمهم  عن 
ملناطق اخرى كمدينة بيجي 

وغيرها..

األمُر الثاني :
مت��ر علينا ف��ي ه��ذه االي��ام 
االول��ى  السنوية  ال��ذك��رى 
داعش  عصابات  الستيالء 
على مدينة املوصل وغيرها 
اخرى..  ملناطق  وتهديدها 
الدينية  املرجعية  دع��ا  مم��ا 
العراقيني  ل��دع��وة  العليا 
بجميع مكوناتهم وطوائفهم 

ال���ى ال��ت��ط��وع واالل��ت��ح��اق 
حلماية  املسلحة  ب��ال��ق��وات 
هذا  من  وتخليصه  البلد، 

البالء العظيم.
بفضل   – ذل��ك  أثمر  وق��د 
الشهور  خالل  تعالى-  الله 
املاضية عن حترير الكثير من 
التي استولت عليها  املناطق 

عصابات داعش،
في  ال��غ��ي��ارى  اب��ل��ى  حيث 
القوات املسلحة العراقية ومن 
املتطوعني  من  بهم  التحق 
وابناء العشائر االصيلة بالًء 
حسنًا في الدفاع عن العراق 
وحققوا  ومقدساته،  وشعبه 
بصمودهم  مهمة  انتصارات 
وص��ب��ره��م واس��ت��ب��س��ال��ه��م 
وتضحياتهم الكبيرة الغالية.
به  ننعم  ما  ان  املؤكد  ومن 
من أمن واستقرار في الكثير 
م��ن احمل��اف��ظ��ات؛ ف��إمن��ا هو 
وجهود  تضحيات  بفضل 
ه��ؤالء االب��ط��ال، وم��ا قام 
به عامة املواطنني من تقدمي 

الدعم لهم ولعوائلهم.
وامل�����أم�����ول م����ن ق��وات��ن��ا 
تقدمها  زخم  ادام��ة  البطلة 
املناسب  بالتهيؤ  وانتصاراتها 
لتحرير سائر املناطق بأسرع 
االم��ك��ان��ات  ب��ه  تسمح  م��ا 
مع  واالس����ت����ع����دادات.. 
التأكيد مجددًا على ضرورة 
توفير الفرصة ألكبر مشاركة 
ممكنة من اهالي هذه املناطق 

في حترير مناطقهم.
واملطلوب من اجلهات ذات 

احلكومة  في  سواء  العالقة 
ال��ن��واب  م��ج��ل��س  ف���ي  او 
االداء  بعناية،  ت��درس  ان 
السياسي والعسكري واالمني 
واالق��ت��ص��ادي  واالداري 
والقضائي  واالج��ت��م��اع��ي 
في  املهمة  ال��دول��ة  ملفاصل 
انتكاسة  سبقت  التي  الفترة 
واالستماع  املاضي،  العام 
الرأي  اصحاب  يشّخصه  ملا 
حتديد  في  والدراية  واخلبرة 
الى  أدت  ال��ت��ي  االس��ب��اب 
عدم  بغية  امل��أس��اة،  تلك 
بل  املاضية  االخطاء  تكرار 
اصالحه  ميكن  ما  واصالح 

منها.

األمُر الثالث:
طويلة  ش��ه��ور  م���رت  ق��د 
سبايكر  قاعدة  مأساة  على 
وم���ا ي���زال آب���اء وأم��ه��ات 
وأوالد وزوجات الكثير من 
مصير  يجهلون  املغدورين 
احياء  فيهم  هل   – ابنائهم 
عنهم  البحث  في  ليجّدوا 
بعودتهم  يحَظوا  ان  عسى 
... ام هم جميعًا أموات، 
فأين هي جثثهم.. ليقوموا 
ويطووا  ودفنها،  بتجهيزها 
بذلك رحلة البحث املضني 
القلقة على مصير  واملشاعر 

احبتهم.
معاناة  ه��ؤالء  يزيد  وال��ذي 
من  يلمسونه  ما  وأمل��ًا هو   ً
بعض  وجدية  اهتمام  عدم 
امل��س��ؤول��ني ف��ي ال��ت��ج��اوب 

والتعاطف مع مطالبهم ... 
وم���ن ه��ن��ا ف��امل��ط��ل��وب من 
بذل  العالقة  ذات  اجلهات 
مزيد من االهتمام للكشف 
ه��ؤالء  جميع  مصير  ع��ن 
األح��ب��ة ف��ي أس���رع وق��ت 

ممكن.
ايضًا  عوائلهم  وت��ط��ال��ب 
معاناتهم  ع��ن  بالتخفيف 
كل  ابنائهم  روات��ب  بتسلم 
ف���ي م��ح��اف��ظ��ت��ه ب���دال من 
كما  ب��غ��داد...  العاصمة 
املسؤولني  باستقبال  تطالب 
لهم كلما احتاجوا الى ذلك 

 ..
ونأمل ان جتد هذه املطالب 
آذان������ًا ص��اغ��ي��ة م���ن قبل 

املسؤولني..

* في االيام الماضية تحققت 
لقواتنا  مهمة  ان��ت��ص��ارات 
البطلة من الجيش والشرطة 
في  والمتطوعين  االتحادية 
حققت  كما  بيجي،  منطقة 
ابناء  بمساندة  القوات  هذه 
تقدمًا  ال��غ��ي��ارى  ال��ش��ع��ائ��ر 
مدينة  محيط  في  ملحوظًا 
ه��ؤالء  فلجميع  ال���رم���ادي، 
والتقدير  الشكر  كل  االع��زة 
اهلل  ال��ى  ب��ال��دع��اء  مصحوبًا 
يحفظهم  ان  القدير  العلي 
المزيد  ويحقق  ويحميهم، 
من االنتصارات على أيديهم.
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العراق وحرب الشائعات
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نتع���رض الى ظاه���رة مهمة 
)اإلش���اعة(  وهي  وخطي���رة 
وهي من الظواهر التي تصدى 
لها االس���الم نظ���رًا آلثارها 
عل���ى اجملتمع وتهديدها ألمنه 
واستقراره وبثها لروح التنافر 

والفرقة بني أفراده ..
وفي هذه االيام احلساسة التي 
يخ���وض فيها ابناء الش���عب 
العراق���ي حربًا ضد عصابات 
داعش نس���مع عن إشاعات 
تبث وتنتش���ر واكاذيب تبعث 

وترسل..
وه���ذه االش���اعات لها خطر 
عظيم فالبعض ينشر اخبارًا في 
االنترنت واملواقع االلكترونية 
بال تثّبت مما يتسبب في إرباك 
اجملتم���ع وإدخ���ال الوهن الى 

القلوب..
كادع���اء س���قوط مدين���ة او 
قت���ل قائ���د او مجاميع كبيرة 
م���ن املقاتلني او غير ذلك مما 
يس���بب االحب���اط ويفت من 
العزمي���ة وكل ذلك بال تثّبت 
وال تأكد من صحة اخلبر..

وق���د ظه���رت ف���ي مجتمعنا 
آفة اجتماعية ونفس���ية خطيرة 
ابتل���ي بها كثير من الناس إال 

من رحم الله تعالى ..
أال وه���ي الش���ائعات وه���ي 
م���ن أخطر احل���روب املعنوية 
وه���ذه  النفس���ية  واالوبئ���ة 
بالتش���خيص  جديرة  الظاهرة 
والع���الج وحرّي���ة بالتصدي 
واالس���تئصال والتحذير منها 
عل���ى  للقض���اء  والتكات���ف 
اس���بابها وبواعثه���ا حتى ال 
تقضي على الروح املعنوية في 
األم���ة التي هي عماد النجاح 
في احلروب والفنت..وأساس 

ألمن واستقرار اجملتمع.
ونبني تعريفها وأسبابها وكيفية 
التعامل معها وما هي ميادين 

نشر اإلشاعة:
اوالً  : تعريف اإلشاعة :

نش���ر اخب���ار مش���كوك ف���ي 
صحتها تتعل���ق بكافة نواحي 
احلي���اة والبد ان يك���ون لها 
موض���وع ذو اهمية وغموض 
لدى االفراد القابلني لتصديقها 

واملتفاعلني معها حتى تنتش���ر 
في اجملتمع..

وق���د اس���تخدمت اإلش���اعة 
كوس���يلة من وس���ائل احلرب 
النفسية التي يستعملها االعداء 
في إشاعة االضطراب وإشغال 
الناس عن قضاياهم احلساسة 
م���ن  املعنوي���ات  وإضع���اف 
خالل نش���ر الرعب واخلوف 
م���ن الع���دو ليتس���نى له���م 
وكما  العس���كري..  التغلب 
تستعمل اإلشاعة كسالح في 
احل���روب فإنها تس���تعمل في 
اوق���ات الس���لم ايضًا لغرض 
االنتقام او تصفية احلس���ابات 
او ضعضع���ة وازالة الثقة عن 
الش���خصيات الكبيرة واملؤثرة 

في اجملتمع..
وق���د ُتبدأ اإلش���اعة بخبر ال 
أساس له من الصحة او يلفق 
خبٌر فيه شيء من الصحة.. 
او املبالغ���ة والتهويل في نقل 
خبر فيه شيء من الصحة ..
والش���ائعة الب���د ان تنتق���ي 
خب���رًا ذا أهمية خاصة يتعلق 

بشكل مباشر بالوضع النفسي 
لالف���راد لكي تس���هل مهمة 
انتش���ارها وخاصة في اوقات 
كمواضيع  واحلروب  الشدائد 
النصر والهزمية ومصائر االبناء 

واآلباء..
ولكي تنتش���ر الش���ائعة البد 
ان يك���ون الن���اس جاهل���ني 
مبعايي���ر الص���دق او الكذب 
في املوض���وع ويحدث ذلك 
النع���دام االخب���ار او ندرتها 
وعج���ز االف���راد ع���ن فهم 

االحداث.
عرف البعض الشائعة   -
بأنها : نش���ر االخب���ار التي 
ينبغي سترها لَِشْين الناس..

آخر  بع���ض  وعرف   -
بأنها اخب���ار مجهولة املصدر 
غالب���ًا ، يق���وم عليها طرف 
م���ا، تعتمد تزيي���ف احلقائق 
وتشويه الواقع، وتهدف الى 
التأثي���ر على ال���روح املعنوية 
والبلبلة والقلق، وزرع بذور 
الش���ك في صفوف اخلصوم 
واملناوئني عسكريًا او سياسيًا 
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او اقتصاديًا او اجتماعيًا ..
وتع���د االش���اعات م���ن اهم 
اس���اليب ووس���ائل احل���رب 
النفسية وهي تستعمل بفاعلية 
ف���ي احل���روب وكذلك وقت 

السلم..
وتتمّي���ز بش���دة تأثيرها على 
عواط���ف اجلماهي���ر وقدرتها 
الكبي���رة على االنتش���ار وفي 
بع���ض االحيان يتس���ع تأثير 
اإلشاعة حيث يقوم الشخص 
الناقل باالضافة عليها واملبالغة 

فيها..
وتلعب االش���اعة دورًا حيويًا 
ف���ي احل���رب النفس���ية وهي 
وس���يلة البلبل���ة ف���ي احلرب 
الفكري���ة  والس���لم والبلبل���ة 
لتغيي���ر  ومفت���اح  والنفس���ية 
لدى  والقناعات  االجتاه���ات 
واللع���ب  اآلخ���ر  الط���رف 
بالعقول وإضعاف االرادة ثم 
الس���يطرة والتحوي���ر الفكري 

وغسل الدماغ..
واإلش���اعة س���الح فّعال في 
تس���تعمل  النفس���ية  احل���رب 
للس���يطرة عل���ى االجتاه���ات 

الش���عبية وزعزع���ة الوح���دة 
الفكرية ف���ي صفوف الطرف 
اآلخر ونشر جو من الشك بني 
القادة والشعب وبني الضباط 
واجلنود وب���ني القادة الدينيني 

وقواعدهم وأتباعهم..
والشائعات تهدف الى البلبلة 
ونشر االكاذيب التي ُتضعف 
الروح املعنوية وتنش���ر القلق 
اجلبه���ة  وتص���دع  والي���أس 
الداخلي���ة.. وم���ن هنا تبرز 
مس���ؤولية املواطن في حتّمل 
املسؤولية ملكافحة اإلشاعة عن 
طريق التسلح بالعلم واملعرفة 
كم���ا  احلقائ���ق..  ومتابع���ة 
تبرز ايضًا مس���ؤولية اإلعالم 
الصادق في ض���خ الصحيح 
من االخبار لتحصني املواطن 
ضد االشاعات وسمومها..

وتنتشر الشائعات وجتد اجواء 
اولئ���ك  وس���ط  النتش���ارها 
الذين يرتبطون بشكل مباشر 
بظ���روف احل���رب واجوائه���ا 
ألنهم يتش���اطرون فيما بينهم 
آم���ال النصر وخش���ية الهزمية 
وألم ف���راق محبيهم املقاتلني 

ومتابع���ة اخباره���م لهذا ان 
االش���اعة التي تعّبر عن تلك 
االنفعاالت هي سهلة التداول 

والقول فيها..
ومم���ا يش���جع على انتش���ار 
االش���اعات ه���و ع���دم توفر 
قضاي���ا  ح���ول  املعلوم���ات 
مصيرية مهم���ة وفي ظروف 
احل���رب عندما تكون االخبار 
قليل���ة ي���زداد تهاف���ت أفراد 
اجملتم���ع عل���ى س���ماع آخر 
االخب���ار التي تلجأ وس���ائل 
االعالم لالس���هاب فيها لكي 

تلبي رغبات اجلمهور..
ويس���تطيع اإلعالم ان يلعب 
دورًا مهم���ًا في إبطال مفعول 
االشاعات عن طريق االلتزام 
بأمانة الرسالة واحلرص على 
إحاطة ال���رأي العام بكل ما 
ميس مصاحله ويش���كل حياته 
ومستقبله لكي يبقى االرتباط 
وثيق���ًا بني الرأي العام واخلبر 

ودائرة اإلعالم..
ثاني���ًا : موقف القرآن الكرمي 

من اإلشاعة :
وق���د تصدى الق���رآن الكرمي 

من خ���الل الكثير م���ن آياته 
لهذه الظاهرة فكش���ف دوافع 
املروجني لالشاعات واهدافهم 
ورب���ط ذلك بطبيع���ة الصراع 
الذي يخوضه االس���الم كما 
ش���ّخص القرآن الكرمي نقاط 
الضع���ف ف���ي اجملتم���ع التي 
تنتشر عن طريقها اإلشاعات 
القرآن الكرمي منهجًا  واعتمد 

وقائيًا في العالج..
اتخذ االسالم املوقف احلازم 
من الش���ائعات واصحابها ملا 
لنشرها وبثها بني افراد اجملتمع 
من آثار س���لبية على متاسك 
اجملتمع املس���لم وتالحم ابنائه 
واحلفاظ عل���ى بيضته.. بل 
ع���ّد االس���الم ذلك س���لوكًا 
النبيل���ة  لالخ���الق  منافي���ًا 
والسجايا الكرمية واملثل العليا 
التي حث���ت عليها الش���ريعة 
م���ن االجتم���اع  االس���المية 
واإلخ���اء  وامل���ودة  واحملب���ة 
والتعاون والتراحم والتعاطف 

والصفاء..
والش���ائعة متثل نس���فًا وهدمًا 

لتلك القيم ..

A h r a r w e e k l y9



كما حذر االس���الم من الغيبة 
االع���راض  ف���ي  والوقيع���ة 
والك���ذب والبهت���ان والنميمة 
والقيل والقال عن االخرين.. 
اللس���ان وأبان  وأمر بحف���ظ 
وتوع���د  الكلم���ة  خط���ورة 
مروج���ي االش���اعات الكاذبة 

بالعذاب االليم ..
)إِنَّ الَِّذي���َن ُيِحبُّوَن َأْن َتِش���يَع 
اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم 
ْنَيا َواآلِخَرِة  َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الدُّ
َواللَُّه َيْعَل���ُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن 

سورة النور-  – ))19(
وحث على التثبت والتبني في 

نقل االخبار واالحداث ..
)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم 
َفاِس���ٌق بَِنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا 
َقْومًا بَِجَهاَل���ٍة َفُتْصبُِحوا َعَلى 
َم���ا َفَعْلُت���ْم َناِدِم���نَي )6(( – 

احلجرات-
)َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 
���ْمَع َواْلَبَص���َر َواْلُفَؤاَد  إِنَّ السَّ
ُكلُّ ُأْوَلئَِك َكاَن َعْنُه َمْس���ُئواًل 

سورة االسراء-.  – ))36(
والش���ائعات مبنية على سوء 

الظن باآلخرين..
)َي���ا َأيَُّها الَِّذي���َن آَمُنوا اْجَتنُِبوا 
���نِّ إِنَّ َبْعَض  َكثِي���رًا ِم���ْن الظَّ

احلجرات 12-.  – ) نِّ الظَّ
كم���ا نه���ى اإلس���الم عن ان 
يطلق املسلمون كالمهم على 
عواهنه ويلغ���وا عقولهم عند 
كل شائعة وينساقوا وراء كل 
ناعق ويصدقوا قول كل مدٍع 

..
بل أمرهم بالتثبت والس���ؤال 
يتب���ني لهم  والفح���ص حتى 

احلق..
قال رس���ول الل���ه )صلى الله 
علي���ه وآله وس���لم( : )يا أبا 

ذر كفى باملرء كذبا ان يحدث 
بكل ما يسمع(

الش���ائعات  تط���ورت  ولق���د 
ونش���رها م���ع تطور وس���ائل 
الوس���ائل  فآالف  االتصاالت 
الفضائية  والقنوات  االعالمية 
والش���بكات املعلوماتية تتولى 
نشر هذه الشائعات في صورة 
م���ن أبش���ع ص���ور االرهاب 
املعنوي  النفس���ي والتحطي���م 
ل���ه دوافعه املش���ينة واغراضه 
املش���بوهة وإنك لتأس���ف ملن 
يتلق���ى الش���ائعات املغرض���ة 
وكأنها حقائق مسّلمة يجلس 
احدهم الساعات الطوال امام 
خ  فيلطِّ املعلوماتية  الش���بكات 
س���معه وبصره من الشائعات 
الباطل���ة وتلفي���ق التهم ضد 
أمن اجملتمع وضد شخصيات 
مهمة وعناوين كبيرة وبعضها 
مق���دس ومش���رف فالبد من 

احلذر من ذلك.
ثالثًا : عوامل انتشار الشائعة 

:
الش���ائعة كالن���ار تس���ري في 
افراد اجملتمع بس���رعة فائقة اذا 
توافرت لها عوامل االنتش���ار 
وه���ي بش���كل ع���ام تنتش���ر 
ع���ن طريق وس���ائل االعالم 

اخملتلفة..
وقد تنتشر عن طريق الهمس 
ب���ني االف���راد او ع���ن طريق 

الفكاهة والتندر والثرثرة.
وج���اءت الوس���ائل احلديث���ة 
كالفيس بوك والتويتر والواتس 
آب لتزيد من سرعة االنتشار 
للشائعة اكثر من ذي قبل..

ولع���ل اكثر انواع الش���ائعات 
تقب���الً  تلك التي تنتش���ر عن 
طري���ق الفكاهة وهي وس���يلة 

اخرى في حتطيم املعنويات اذ 
انه���ا عادة تتدخل في الس���ير 

الذاتية وتصرفات القادة..
رابعًا : س���بب انتشار الشائعة 

:
وقّل���ة  التس���اهل   -1

الوعي: يقول تعالى :
)إِْذ َتَلقَّْوَنُه بَِأْلِسَنتُِكْم َوَتُقوُلوَن 
بَِأْفَواِهُك���ْم َما َلْي���َس َلُكْم بِِه 
ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعْنَد 
س���ورة  اللَِّه َعِظيٌم )15(( – 

النور-
تبّي���ن هذه اآلي���ة كيف ابتلي 
املؤمنون به���ذا الذنب العظيم 
نتيجة تس���اهلهم وتش���ير الى 

ثالثة ذنوب عظيمة :
اإلش���اعة  اس���تقبال   -1

وتناقلها.
نشرها دون أي حتقيق   -2

او علم يصدقها.
استصغارها واعتبارها   -3

وسيلة لقضاء الوقت.
ويق���ول اخملتص���ون في مجال 
حرب اإلش���اعة ان االش���اعة 
تب���دأ مبص���در يق���وم ببنائه���ا 
ثم نش���رها ألغ���راض معينة 
)وتارة به���دف مقصود وتارة 
غير مقصود( وهن���اك متلقي 
االشاعة وناشرها وهي تنتشر 
دائم���ًا ف���ي اجملتمع���ات التي 
تتميز بضعف وعيها السياسي 

والثقافي.
اإلش���اعة يج���ب ان   -2

تدفن في مقرها :
)َوَل���ْوال إِْذ َس���ِمْعُتُموُه ُقْلُت���ْم 
َم���ا َيُكوُن َلَن���ا َأْن َنَتَكلََّم بَِهَذا 
ُس���ْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَت���اٌن َعِظيٌم 

سورة النور-  – ))16(
تعود اآلية الى تأنيب املسلمني 
مرة اخرى وتطلب منهم ليس 

فقط ع���دم التكل���م مبوضوع 
االش���اعة ونشرها بل تكذيبها 
بقوة )ُس���بحانك ه���ذا بهتاٌن 
عظي���ٌم( أي تعجب ممن يقول 
ذلك .. كما يجب رد الكالم 

ووصفه بأنه كذب وزور.
اخ���ذ ال���دروس من   -3

التجارب السابقة :
)َيِعُظُكْم اللَُّه َأْن َتُعوُدوا لِِمْثِلِه 
َأَب���دًا إِْن ُكنُت���ْم ُمْؤِمننَِي )17( 
َوُيَبيِّ���ُن اللَُّه َلُكْم اآلَياِت َواللَُّه 
س���ورة  َعِليٌم َحِكيٌم )18( – 

النور-.
ان الله تعال���ى ينهى املؤمنني 
ع���ن العودة الى ه���ذا الذنب 

العظيم ابدًا..
فال يكف���ي الندم على اخطاء 
املاضي بل يجب اخذ املوعظة 

والدرس مما جرى..
والتصمي���م على عدم التكرار 

االخطاء نفسها مستقباًل..
وق���د عالج القرآن الكرمي هذا 
املوض���وع اخلطي���ر من خالل 

النقاط التالية :
اجملتم���ع  اف���راد  كل   -1
انتش���ار  مس���ؤولية  يتحملون 
اإلش���اعة.. وان كان الوزر 

األكبر يقع على من بدأها.
تش���يع  ان  يج���ب   -2
روح الثقة وحس���ن الظن بني 
املؤمن���ني فال يصدقون كل ما 

يشاع على بعضهم بعضًا.
عليه���م مبطالب���ة من   -3
يتهم اآلخرين بالبينة وإال فهو 

كاذب.
م���ن  الغ���رض  ان   -4
االش���اعات وترويجها يصيب 
اجملتمع باالضط���راب واآلالم 
الش���مل  وتفريق  واألزم���ات 

والكراهية واحلقد.
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اس���تصغار  ع���دم   -5
موضوع االش���اعة ب���ل النظر 

اليه كذنب عظيم.
واحل���رص  احل���ذر   -6
الشديد من الوقوع في االخطاء 
نفس���ها واخذ الدروس والعبر 

من التجارب املؤملة.
البد من السرعة في   -7
التعامل مع الش���ائعات وعدم 
تركه���ا فترة م���ن الزمن وإال 
س���وف تترك آثارها الس���لبية 
ويتوج���ب توعي���ة اجلماهي���ر 
بخطورة الش���ائعات وأساليب 

ردها.
وف���ي كثي���ر م���ن االحي���ان 
الش���ائعات سمعة  تس���تهدف 
املؤمنني وس���معة ق���ادة الدين 
والنيل من كرامتهم واس���قاط 
شخصياتهم وهي من الذنوب 
الكبيرة وأسوأ االخالق وأحط 

االساليب.
خامسًا : عالج االشاعات :
لقد عالج االسالم االشاعات 

بطرق متعددة :
تصدي���ق  ع���دم   -1
االش���اعات إال بع���د التثبت 
م���ن صحته���ا وعدم نش���رها 
فيه���ا  وال���كالم  وترويجه���ا 
.. وعلى املس���لم أاّل يضيع 
وقته باللغ���و والكالم الباطل 
واإلش���اعات الباطلة والكالم 
الفضول واألولى باملسلم ترك 
الغيبة واإلن���كار على فاعلها 
وحمل األقوال واألفعال على 
احململ احلس���ن خاص���ة اهل 

اخلير والقسط.
التثبت وعدم العجلة   -2
في تقب���ل أي خبر او مجاراة 
صاح���ب االش���اعة بقبوله���ا 
واالس���تماع لناقلها وانش���ائها 

ومن مفاس���د اإلشاعات اتهام 
االبري���اء م���ن الناس وفس���اد 
القل���ب واإلثم وتفرق اجملتمع 
يجم���ع  ان  املس���لم  وعل���ى 
صف���وف اخوانه ما اس���تطاع 
الى ذلك سبياًل .. فكم من 
اش���اعة س���ببت عداوة ونفاقا 
وحروبًا ومشاكَل وهالكًا ..

وقد مر املس���لمون بالكثير من 
احل���وادث وعّلمهم القرآن ان 
عليه���م الوقوف امام مروجي 
اإلش���اعات بق���وة وحزم .. 
وان ال يس���محوا للع���دو ان 
م���ن  مي���رر  كأداة  يس���تغلهم 

خاللهم اكاذيبه ومؤامراته.
كيفي���ة التعام���ل مع   -3

الشائعة :
يدعو الله تعالى املسلمني لكي 
يكون���وا صادقني فيما يقولون 
وفيم���ا يفعل���ون وان يقدروا 
تبعات الكلم���ة قبل ان ينطق 
بها اللسان وان يعرفوا ابعادها 
وعواقبه���ا ويدركوا انها أمانة 
وان الك���ذب فيه���ا او قولها 
لغير ما قيلت له غش وخداع 
وكذب ويرش���د اإلسالم الى 
االستجابة الى قوله تعالى : 
)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه 
َوُقوُل���وا َقْواًل َس���ِديدًا )70( 
ُيْصِلْح َلُك���ْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر 
س���ورة   – ُذُنوَبُك���ْم(  َلُك���ْم 

االحزاب-
)َلئِْن َلْم َيْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن 
ِفي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن 
ِفي اْلَمِديَن���ِة َلُنْغِرَينََّك بِِهْم ُثمَّ 
ال ُيَجاِوُروَن���َك ِفيَها إاِلَّ َقِلياًل 

)60(- سورة االحزاب-
هذه اآليات تبني ان االشاعات 
التي تس���تهدف سمعة املؤمنني 
والنيل من كرامتهم واس���قاط 

ش���خصياتهم هي بهتان واثم 
مبني والبد من :
التثبت :  -

فالل���ه س���بحانه وتعالى جعل 
الع���الج لقضية اإلش���اعة من 
خالل الناقلني لها من املؤمنني 
أنفس���هم دون التركي���ز على 
مص���در االش���اعة وذلك ألن 
مصدر اإلشاعة قد يكون من 
األع���داء او من الكفار او من 
املنافق���ني.. وهؤالء ال حيلة 
معهم فإن دأبهم نشر اإلشاعة 

إلضعاف املسلمني..
والتثب���ت له طرق متعددة .. 
)وه���و تفريغ الوس���ع واجلهد 
ملعرف���ة حقيقة احل���ال ليعرف 
أثبت هذا األمر أم ال والتبني 
والتأك���د م���ن حقيق���ة اخلبر 

وظروفه ومالبساته(..
أله���ل  الرج���وع  منه���ا 
االختصاص واملعرفة باخلبر..
)َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأَلْمِن َأْو 
اْلَخْوِف َأَذاُع���وا بِِه َوَلْو َردُّوُه 
إَِلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأْولِي اأَلْمِر 
ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْس���َتْنبُِطوَنُه 
ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم 
ْيَطاَن إاِلَّ  َوَرْحَمُتُه التََّبْعُتْم الشَّ
َقِلياًل )83(( – سورة النساء-
فعلى املؤمن ان ال يس���تعجل 
بإش���اعة اخلبر بل ي���رده الى 
الرس���ول وال���ى اول���ي االمر 
واهل ال���رأي والعلم والعقل 
املصال���ح  يعرف���ون  الذي���ن 

وصنوفها.
التفكي���ر في محتوى   -

االشاعة :
فالكثي���ر ال يفكر في مضمون 
االش���اعة الذي قد يحمل في 
طياته الكذب بل تراه يستسلم 
له���ا وينق���اد له���ا وكأنها من 

املسّلمات ..
ول���و أعطين���ا انفس���نا ول���و 
للحظ���ات التفك���ر ف���ي تلك 
االش���اعة ملا انتش���رت وسط 

الناس..
وق���د يك���ون اخلب���ر صحيحًا 
ولكن العاق���ل يعلم انه ليس 
كل ما يس���مع يق���ال.. وال 
كل ما يعلم يصلح لالش���اعة 
والنش���ر بل قد يك���ون اخلبر 
صحيحًا ولكن ال مصلحة في 

نشره واذاعته..
عواقب  ف���ي  التفكر   -

اإلشاعة :
فاإلش���اعة لها عواقب س���يئة 
فكم م���ن هم وغ���م أصاب 
اآلخرين بسبب ذلك وكم من 
دماء س���الت وكم من اموال 
اهدرت بس���بب االشاعة التي 
نش���رها االنسان او ساهم في 

نشرها..
الكّت���اب  بع���ض  ويوج���د 
وخاصة في االنترنت واملواقع 
االلكترونية ينشرون اخبارًا بال 
تثبت وبعضه���م هّمه اإلثارة 
لآلخرين مما يتسبب في ربكة 
املس���لمني وإدخال الوهن في 
قلوبهم وإضع���اف معنوياتهم 
وتك���در  وهمه���م  وقلقه���م 

خواطرهم..
كادعاء س���قوط مدينة او قتل 
قائد م���ن قادتهم او محاصرة 
جنودهم مما يس���بب االحباط 

ويفت من العزمية ..
وكل ذلك بال تثبت وال تأكد 

من صحة اخلبر..
وال ش���ك انه في وقت الفنت 
تنشط الدعاية وتكثر االثارة..
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السؤال:هل جتوز الصداقة مع اجلنس اآلخر، سواء كان ذلك على االنترنت أو في غيره 
اجلواب: اليجوز .

السؤال : هل يجوز التدخني في شهر رمضان للشخص الذي ال يستطيع تركه؟

سؤال العدد:

الس���ؤال:  ه���ل هن���اك 
الله  للنبي )صّلى  خطب 
عليه وآله وسّلم( واالئمة 
املعصومني )عليه السالم( 
واداب  الص���وم  ف���ي 

الصائم؟
 

اجل���واب:  ف���ي خطب���ة 
لرس���ول الله )صّلى الله 

عليه وآله وسّلم :
 )»أّيها الناس اِّنه قد أقبل 
اِليكم ش���هر الله بالبركة 
شهر  واملغفرة،  والّرحمة 
ه���و عن���د الل���ه أفضل 
أفضل  وأّيامه  الش���هور، 
ااَلي���ام، وليالي���ه أفضل 
أفضل  وساعاته  الليالي، 
الس���اعات، ه���و ش���هر 
دعيت���م فيه ال���ى ضيافة 
في���ه  وجعلت���م  الل���ه، 
الله،  من أه���ل كرام���ة 
أنفاس���كم فيه تس���بيح، 

ونومك���م في���ه عب���ادة.  
وعملك���م في���ه مقبول، 
ودعاؤكم فيه مس���تجاب 
فاسألوا الله ربكم بنيات 
صادقة وقلوب طاهرة أن 
يوّفقك���م لصيامه وتالوة 
كتاب���ه، فاِن الّش���قي من 
ُحرم غفران الله في هذا 

الشهر  العظيم. 
  أّيه���ا الن���اس اِن أبواب 
اجلن���ان في هذا الش���هر 
مفتح���ة.  فاس���لوا ربكم 
أن ال يغلقه���ا عليك���م.  
مغلقة،  الني���ران  وابواب 
فاَسلوا ربكم أن ال يفتحها 
والش���ياطني  عليك���م، 
 مغلولة، فسلوا رّبكم أن 

ال يسلطها عليكم«. 
ر   »أّيه���ا الن���اس م���ن فطَّ
منكم صائم���ًا مؤمنًا في 
هذا الشهر كان له بذلك 
عن���د الل���ه عت���ق  رقبة، 

ومغف���رة مل���ا مض���ى من 
ذنوبه«. 

  قي���ل: ي���ا رس���ول الله 
ولي���س كلنا نق���در على 
ذلك.  فق���ال صلى الله 
عليه وآل���ه: »اِّتقوا النار 
ولو بش���ّق مت���رة. . اِتقوا 
الله ولو بشربة من ماء.  
فاِن الله تعالى يهب ذلك 
ااَلج���ر مل���ن عم���ل  هذا 
اليس���ير اِذا لم يقدر على 

اكثر منه. .. 
���ن   يا أّيها الناس من َحسَّ
منك���م ف���ي هذا الش���هر 
خلقه كان له جواز على 
الص���راط يوم ت���زل فيه 
ااَلقدام، ومن خفََّف في 
هذا الش���هر عما ملكت 
الل���ه عليه  ميين���ه خفَّف 

حسابه.  
ومن كفَّ فيه ش���ّره كف 
الله عنه غضبه يوم يلقاه 

ومن أكرم فيه يتيمًا أكرمه 
الل���ه ي���وم يلق���اه، ومن 
وصل في���ه رحمه وصّله 
الله برحمت���ه يوم يلقاه، 
وم���ن قط���ع في���ه رحمه 
قطع الله عنه رحمته يوم 
يلقاه، وم���ن تال فيه آية 
من الق���رآن كان له مثل 
 أجر من ختم القرآن في 

غيره من الشهور«. 
 في حدي���ث لاِلمام علّي 
)عليه الس���الم ( قال فيه 
: »كم م���ن صائٍم ليس 
له من صيامه ااِّل الظمأ، 
وك���م من قائ���م ليس له 

من قيامه ااِّل  العناء«. 
 في حديث لاِلمام الصادق 
علي���ه الس���الم ق���ال فيه 
: »اِذا أصبح���ت صائمًا 
فليصم س���معك وبصرك 
وجميع  وجلدك  وشعرك 

جوارحك« .
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السيستاني )دام ظله( ....مرجعية التسديد اإللهي 

ما اكثر اإلشادات والتوصيفات 
املثنية ومبا اليعد واليحصى من 
قب���ل املنصفني للدور الذي لعبه  
س���ماحة اإلمام السيستاني )دام 
ظل���ه( ليس في حف���ظ العراق 
كدولة ومرتك���زات  دميوغرافية 
وحضارية من الس���قوط  الذي 
كان ناجزا عندما سقطت مدينة 
املوصل في العاشر من حزيران 
املاضي حي���ث كان العراق كله 
آيل للس���قوط كقط���ع الدومينو 
قطعة قطعة  بداللة عدم اكتفاء 
داعش بقض���م املوصل وحدها 
وان كانت مكس���با إس���تراتيجيا 
فائقا لداعش كما كانت نكس���ة 
إستراتيجية كبرى للعراق فانبرى 
داعش الذي أس���كرته نش���وى 
ه���ذا املكس���ب باالندف���اع نحو 
م���دن ومناطق اخ���رى ليلتهمها 
واحدة تلو االخرى ليطّبق نظرية 
االمتداد والتمدد  ملا يسمى بدولة 
»اخلالفة« التي أعلنها في العراق 
والشام ، وليس  داعش وحده 
من أف���اق على الصدم���ة التي 
أوجدها االمام السيس���تاني )دام 
ظل���ه( وامنا جمي���ع من تخندق 
ضد العراق وش���عبه ق���د فاقوا 
ايضا فداع���ش ليس وحده في 
الس���احة كما يظن البعض وهو 
لي���س فلوال بل هو جبهة كاملة 

تذكرنا بجبهة صفني وحواضنها 
فاستش���رف   ، وامتداداته���ا 
س���ماحة الس���يد )حفظ���ه الله( 
اخلطر الكامن وراء هذه الهجمة 
الشرس���ة وأدرك ببصيرته النافذة 
وبتس���ديد الهي مباش���ر وتوفيق 
م���ن صاحب األمر )عج( لنائبه 
زعيم الطائفة فتجاوز س���ماحة 
السيد راهنية اللحظة وخطورتها 
وكان خيارا صعبا بني ان نكون 
او النك���ون فق���رر بحكمته ان 
نك���ون ، مستش���رفا املس���تقبل 
الذي نح���ن نعيش أوانه وجنني 
ثمار اجنازاته )دام ظله(  وادرك 
ان العراق ليس وحده في خطر 
االضمح���الل والضمور بل ان 
االسالم  احملمدي االصيل مهدد 
ولن يبقى لإلسالم احملمدي رسم 
اذا ما اكتسح الدواعش العراق 
كله واس���تباحوا ش���عبه وذبحوا 
ش���يعته وله���ذا اطلق س���ماحة 
الس���يد فتواه التاريخية بوجوب 
اجله���اد الكفائي بعد ايام قالئل 
بعد سقوط املوصل ملن يستطيع 
حم���ل الس���الح للدف���اع ع���ن 
العراق ومقدس���اته ككل وهاهو 
اليوم مي���ر عام كامل على تلك 
الفت���وى التي قلبت كل املوازين 
واملعادالت )َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت 
َوَلِكنَّ الّلَه َرَمى َولُِيْبِلَي اْلُمْؤِمننَِي 

ِمْنُه َبالء َحَس���نًا إِنَّ الّلَه َس���ِميٌع 
َعِليٌم }األنفال/17{( وفككت 
اخملطط���ات  جمي���ع  وأجلم���ت 
والبرام���ج الت���ي أرادت مح���و 
العراق وشعبه وشيعته باالخص 
من على وجه اخلارطة ، ولكن 
الله رمى الدواعش بالسيستاني 
الذي رماهم في نحورهم وفي 
التوقي���ت املناس���ب مايدل على 
التسديد اإللهي واملتابعة املهدوية 
)عج( حلفظ العراق كيانا وشعبا 

وشيعة .
ان الصدم���ة التي حققتها فتوى 
اجله���اد الكفائي لم تكن متوقعة 
لدى الدواعش الذين استمرؤوا 
بعض املكاس���ب امليدانية نتيجة 
لوهن وتخبط مرحلي في بعض 
احلس���ابات العسكرية والسياسية 
ذلك الوهن الذي ادى لس���قوط 
املوصل في سيناريو مايزال مريبا 
ولم ُتكش���ف خيوط مالبس���اته 
حل���د االن وكل امة تلعن أختها 
وترمي أسباب اإلخفاق املدوي 
ال���ذي أدى ال���ى ضي���اع ثاني 
اكب���ر واهم  مدين���ة في العراق 
املوصل احلدباء على االخرين.
ومازال���ت ه���ذه الصدمة تفعل 
فعلها الس���يما بعد االنتصارات 
الهائلة التي حققها أبطال احلشد 
الش���عبي الذين تطوعوا باملاليني 

فور س���ماعهم إط���الق الفتوى 
بحيث لم تستطع مراكز التطوع 
والتدري���ب اس���تيعاَب أعدادهم 
املليوني���ة وم���ن جميع ش���رائح 
النس���يج  واثني���ات  وقومي���ات 
اجملتمع���ي العراقي وس���واء من 
مقلدي سماحة السيد )دام ظله( 
ام من غيرهم ، مسلمني كانوا 
ام غير مسلمني رغم كون السيد 
)دام ظله( ه���و املرجع االعلى 
للطائفة الش���يعية ف���ي العالم ، 
فس���قطت كل رهان���ات أعداء 
الله والعراق مبحدودية استجابة 
اجلماهير له���ذه الفتوى فانطلق 
ماراثون التحري���ر والتطهير من 
احلضرة احلسينية الشريفة مبجرد 
س���ماع املاليني إط���الق الفتوى 
على لس���ان ممثله الش���يخ عبد 

املهدي الكربالئي ..
ان���ه ع���ام مل���يء بالتضحيات 
بأس���فار  ومكت���ظ  اجلس���ام 
البطوالت واجلهاد التي سطرها 
جمي���ع أبناء العراق ممن انضووا 
في سرايا احلشد الشعبي الثمرة 
التي زرعها الس���يد السيس���تاني 
)دام ظله( وأينعت ثمارها ببقاء 
العراق وأهله وش���يعته معززين 
مكرم���ني كم���ا بقي اإلس���الم 
احملمدي  محفوظا بدم احلس���ني 
في كربالء وبتسديد الهي ايضا.

عباس عبد الرزاق الصباغ
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ف���ي مالحظات نقدي���ة حللت 
التواري���خ والش���واهد املثبتة في 
منه���ج الصف االول املتوس���ط 
مل���ادة التاري���خ الق���دمي أثب���ت 
خالله���ا املش���رف عل���ى مركز 
عاش���وراء الثقافي التابع للعتبة 
العالم���ة  املقدس���ة  احلس���ينية 
احملقق س���ماحة الس���يد سامي 
البدري فك���رة اعتم���اد الرؤية 
العلماني���ة للتاري���خ والدين في 
س���رد االحداث التاريخية املثبتة 
في املنه���اج، وقد فَصَل احملقق 
البدري املب���ادئ التاريخية التي 
اعتمدته���ا وزارة التربي���ة من���ذ 
العراقية احلديثة  الدولة  تأسيس 
االنكلي���زي  االحت���الل  بع���د 

وس���قوط الدولة العثمانية سنة 
1914م.

وأوضح انه ق���ارن بني طبعات 
مادة التاريخ بعد تيس���ر نسخة 
من الطبعة الثانية لسنة 1933م 
ألول كتاب اعد في هذه املادة 
يحم���ل اس���م »تاريخ الش���رق 
الق���دمي« ملؤلف���ه الفري���ق ط���ه 
الهاشمي وكانت طبعته االولى 
س���نة 1931، مع نس���خة من 
كتاب مق���رر في امل���ادة كانت 
طبعت���ه االولى س���نة 1989م 
وطبعته السادس���ة عش���رة سنة 
2006 م من تأليف: )الدكتور 
الواحد فاض���ل والدكتور  عبد 
سامي سعيد االحمد والدكتور 

ال���راوي(،  ناص���ر  ف���اروق 
وجميعه���م متخصص���ون ف���ي 
التاريخ القدمي ومعهم اس���مان 

اخران.
وذك���ر الب���دري ان »جلن���ة من 
العالي  التربية والتعليم  وزارتي 
ف���ي كت���اب  النظ���ر  ج���ددت 
التاريخ س���نة 2009م واجرت 
علي���ه تعدي���الت طفيف���ة جدا 
س���نة 2012م واس���تقرت الى 
س���نة 2014م بعن���وان الطبعة 
اخلامسة، مش���يرا الى أن املادة 
التاريخية )من خالل النظر الى 
فهارس النس���خ اخملتلفة( كانت 
واح���دة خالل ث���الث وثمانني 
س���نة فيما يتعلق بالعراق القدمي 

اساسا«.
وأث���ار الب���دري قضي���ة تبن���ي 
مؤلف���و م���ادة التاري���خ القدمي 
للتفس���ير العلمان���ي في نش���أة 
الدين مس���تغربا من تبني وزارة 
املعارف ث���م التربية ثم التعليم 
العالي ف���ي احلكومات املتعاقبة 
على اختالف شكل احلكم من 
امللكية الى اجلمهورية واختالف 

رؤساء احلكومات.
موضح���ا ان خالص���ة الرؤي���ة 
العلمانية لتفسير نشأة املعتقدات 
الدينية: هي »ان االنسان االول 
اجته الى الدين بس���بب اخلوف 
م���ن الظواه���ر الطبيعية وجهله 
بأس���بابها وبحكم تعددها فقد 

تاريخ العراق كما يجب أن يكتب؟
المحقق الس���يد س���امي البدري: ث���الث وثمانون س���نًة يتلقى الطالب 
العراقي في الصف االول المتوس���ط التفس���ير العلماني لنشأة الدين 

كبناء معرفي اساسي
األحرار/ حسني النعمة
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جعل ل���كل ظاهرة اله���ا ورّبا 
يتجه اليه بالعبادة ليرضيه ويتقي 
غضبه فكان���ت املرحلة االولى 
م���ن الدين هي تع���دد االرباب 
واآللهة وتش���بيههم بالبشر، ثم 
تط���ورت ال���ى الفردانية بجعل 
اح���د اآلله���ة كبيرًا له���ا، كما 
جعلوا م���ردوخ كبير االلهة في 

بابل«.
ولفت ال���ى أن »املنقحني )من 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي( 
أضافوا للطبعات الس���ابقة بعد 
اثنت���ني وثمان���ني س���نة عب���ارة 
)مب���دا التوحي���د( وه���و عبادة 
الواحد االحد وأش���ارتهم الى 
ان الديان���ة املندائي���ة اقدم ديانة 
توحيدي���ة انتش���رت في جنوب 

بالد الرافدين«.
وامللفت لالنتباه ان ثمانني سنة 
على االقل من س���نة 1931م 
-2011م م���ن مس���يرة التربية 
املناهج املدرس���ية  والتعليم في 
ف���ي  العراق���ي  الطال���ب  كان 
الص���ف االول املتوس���ط يتلقى 
التفس���ير العلماني لنشأة الدين 
كبن���اء معرف���ي اساس���ي ف���ي 
ذاكرت���ه إلى جان���ب معلوماته 
ع���ن العراقي���ني القدم���اء م���ن 
السومريني واالكديني والبابليني 
وان التاريخ قد بدئ بهم وانهم 
كانوا مشركني فيكون قد استلم 
النظرية العلمانية في نشأة الدين 
ودليلها التاريخي بزعمهم وهي 
مخالف���ة للفك���ر الدين���ي عند 
اصح���اب الديانات الس���ماوية 

الثالث.
ويؤكد احملقق البدري ان »املنهج 
الصحيح في تاريخ العراق القدمي 
هو الذي يفّسر نشأة الدين عند 
االنسان بكونه قد بدئ باإلميان 

بالل���ه اخلالق الواح���د االحد، 
وكون التاريخ البش���ري عموما 
وتاري���خ الع���راق خصوصا قد 
بدئ باصطفاء الله تعالى ألول 
إنسان بالنبوة وهو آدم ثم جعل 
آلدم اوصياء تس���عة من ذريته 
سادس���هم ادريس اول الرسل، 
وتاس���عهم نب���ي الله ورس���وله 
نوح ثم ظهر الس���ومريون بعد 
ذلك كخلفاء لقوم نوح لكنهم 
حرف���وا التوحيد ال���ذي جاء به 
ن���وح النب���ي ومعلوم���ة ان آدم 
واالوصياء التس���عة م���ن ذريته 
وان آخره���م ن���وح صاح���ب 
الطوفان يعتقد بها الس���ومريون 
انفس���هم كم���ا ج���اء ذلك في 
قائمة امللوك الس���ومريني، وقد 
قس���مت هذه الوثيق���ة التاريخ 
البش���ري إلى مرحلت���ني اولهما 
م���ا قب���ل الطوفان وق���د ظهر 
فيها عش���ر ش���خصيات اولهم 
ومعناها   A.LULIM آلولم 
بالسومرية )ابو البشر( وآخرهم 
 Utnapishtim اتنابش���تم 
وهي تسمية اكدية لبطل الطوفان 
زيوسدرا Ziusudra ومعناها 
بالسومرية الذي طالت حياته.

وأش���ار احملق���ق الب���دري ال���ى 
مالحظة تفس���ير نشأة الدين مبا 
يخالف الديانات السماوية التي 
ُيش���كل اتباعها في العراق اكثر 
من 99% من سكانه حيث يضع 
والتاريخية  العقائدية  ش���واهده 
ليبني التضلي���ل العلماني الذي 
جتاهل���ه املؤلف���ون أو غفل���وه 

عنوة.
ومم���ا وقف عنده احملقق ما جاء 
ف���ي الصفحة 43 ف���ي املبحث 
الثال���ث موضوعة الفكر الديني 
ف���ي حض���ارة ب���الد الرافدين 

حي���ث وقف عن عب���ارة »تعد 
عبادة الظواه���ر الطبيعية )املطر 
الرياح اخلصب الش���مس القمر 
وغيرها..( من اولى املعتقدات 
الديني���ة ف���ي العال���م الق���دمي 
واول���ى املعبودات التي اعتنقتها 
اجملتمعات البش���رية«، الفتا الى 
أن ه���ذه هي الرؤي���ة العلمانية 
للتاري���خ والدي���ن أم���ا الرؤية 
النبوي���ة وكت���ب االنبي���اء فقد 
س���جلت ان اول رجل وامرأة 
وهما آدم وح���واء كانا يعبدان 
الل���ه تعالى قب���ل اصطفاء آدم 
بالنبوة اس���تنادا الى ما منحهما 

الله تعالى من عقل.
وانتقد البدري في وقفته بذات 
الصفحة عند مبدأ الش���رك وما 
أش���ار اليه املؤلف���ون في تعدد 
االلهة عن���د العراقيني القدماء، 
وتط���ور التع���دد االله���ي الى 

)الفرداني���ة( بقول���ه : أن »اول 
العراقي���ني والعراقي���ات القدماء 
هم���ا آدم وح���واء وق���د خلقا 
في الع���راق بأرض الكوفة كما 
مسند الى النصوص الدينية في 
التوراة، مبينا ان االس���ماء التي 
ذك���رت وهم : آن���و وهو ابو 
اآللهة وهو في الس���ماء، وبقية 
االسماء )انليل وانكي و...( 
فق���د جعلوه���ا ابن���اء للرب، 
فيما اش���ار الى أن فكرة تطور 
الدين )العقائد( من التعدد الى 
العلمانية انه���ا فكرة العلمانيني 
ع���ن الدين وتاريخ���ه أما كتب 
االنبي���اء القرآن والت���وراة لدى 
املس���لمني واملس���يحيني واليهود 
فتنص على وحدة االله الواحد 
من���ذ آدم الى محمد صلى الله 

عليه وآله.    
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الحسينيات

  - حسينية داالن
التي ش���يدها احد رجال األعمال املعروفني و هو مير مراد سنة 
1052 هجرية على ارض مساحتها 8450 مترا مربعا في مدينة 

داكا عاصمة بنغالدش .

  - احلسينية اآلصفية
تعتبر هذه احلس���ينية احد ابرز معالم العمارة اإلس���المية شيدها 
امللك آصف الدولة رابع ملوك إودة في عاصمة مملكته الكنو .
ام���ا اهم احلس���ينيات التي كانت قائم���ة او ال تزال موجودة في 

كربالء منها :

الحس�ينية كلمة تطلق على المباني التي تقام لذكر و عزاء اإلمام الحس�ين )عليه السالم( و هي اماكن لتثقيف 
ابناء األمة و إقامة المجالس الحس�ينية و التي يقوم الخطباء فيها بوعظ الناس و إرش�ادهم و تعريفهم لواقعة 
كربالء و القضايا التاريخية األخرى المتعلقة بمصائب اهل البيت عليهم السالم وفي بعضها تقام صالة الجماعة 
اضافة لمجالس العزاء. و يعزى تاريخ نش�أة الحس�ينيات الى القرن األول الهجري و بالتحديد في عهد المختار بن 
ابي عبيد الثقفي اّبان امارته على الكوفة حيث انش�ئت محالت لذكر ما جرى على اإلمام الحس�ين)عليه السالم( 
في عاش�وراء ثم تحولت الى مراكز ألحياء تلك المراس�يم  و هذه الحس�ينيات لها أس�ماء مختلفة عند األقوام 
المختلفة في انحاء العالم و كما انها تس�مى عند العرب بالحس�ينيات تس�مى عند الهن�ود )باإلمام باره( و عند 
االتراك األيرانيين )بماتم س�را( و اليوم تس�مى هذه المباني في لبنان و في بعض الدول األخرى بالنادي الحسيني 

و من اهم هذه الحسينيات العالمية هي:
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طقوس شهر رمضان
  - احلسينية احليدرية

ش���يدت هذه احلس���ينية على ارض خان الباشا الذي 
بناه الوزير العثماني حس���ن باشا سنة 1127 هجرية 
إلس���تقبال زوار اإلمام احلس���ني و تق���ع مقابل باب 
الرجاء من الروضة احلس���ينية مخطط مبنى احلس���ينية 
مس���تطيل الشكل تبلغ مس���احته حوالي 2400 متر 
مرب���ع و املبن���ى يتال���ف من ثالثة طواب���ق و الطابق 
السفلي للمناس���بات اإلجتماعية و فيها قاعة الطعام 
،ام���ا الطاب���ق األرضي ففي���ه قاعة كبيرة تس���تخدم 
لإلحتفاالت و إقامة الصالة اما الطابق االول يحتوي 
على 160 غرفة و مرافقها إلس���كان الزائرين و قد 
اقيمت هذه احلس���ينية لعموم زائري مدينة كربالء و 
مراقدها املقدس���ة بتمويل من بعض التجار االيرانيني 

و العراقيني و الكويتيني .

  - احلسينية اإلصفهانية
تقع هذه احلس���ينية على امتداد شارع القبلة او شارع 
ابو الفهد و شيدت سنة 1379 هجرية من قبل اهالي 

مدينة اصفهان في ايران لذلك سميت باسمهم .

  - حسينية السيد محمد صالح
ش���يدت هذه احلسينية س���نة 1344 هجرية من قبل 
احلاج الس���يد محمد صالح البلور فروش الذي كان 
يعمل نائبا لسادن الروضة احلسينية و تقع في شارع 
اخمليم . و هذه احلس���ينية اعدت لتكون مأوى لزوار 

اإلمام احلسني )عليه السالم ( .

  - حسينية احلاج منن
تقع هذه احلس���ينية على الش���ارع امل���ؤدي الى مدينة 
الهندية ش���يدها احلاج منن ابن احلاج فليح من اهالي 
مدينة احللة لتكون سكنًا لعموم زائري اإلمام احلسني 

و ذلك في سنة 1345 هجرية .

  - حسينية املازندراني
تقع هذه احلس���ينية خلف مبنى اخمليم ش���يدها احلاج 
مه���دي الواع���ظ املازندران���ي احلائري س���نة 1372 

هجرية .

حّل ش���هر رمضان املبارك، وعادًة ما ترتبط بهذا الش���هر الفضيل 
العدي���د من الطقوس التي ميارس���ها العراقيون ومنهم الكربالئيون 
وهي ضمن تراثهم وعاداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، 
فالتحضيرات نفس���ها وتبدأ قبل حلول الش���هر الكرمي، وفي هذا 
الش���هر تنتش���ر حلقات القرآن الكرمي لقراءة اخلتم���ة القرآنية في 
املراقد املقدسة واجلوامع واحلسينيات، وهنالك طقوس التزاور بني 
العوائل وتبادل األطعمة بني اجليران، وفرش املوائد في احلسينيات 
ليجتمع من حولها اجلميع أغنياء وفقراء على حّد سواء.. فتحت 
قبة هذا الش���هر ال ف���رق بني أحد وآخ���ر.. اجلميع يبحث عن 
البركة واملغفرة، ويقع العاتق كثيرًا على األمهات اللواتي يجتهدن 
في حتضير ما لّذ وطاب من املأكوالت ألس���رهن حيث يجتمعون 
حول س���فرة واحدة بعد تأدية الصلوات وقراءة القرآن، والبعض 
منهم يعمل يوميًا على زيارة املراقد املقدسة لتزداد البركة في هذا 

الشهر العظيم.

17 تراث



واوضح سماحته في تصريح 
خص به مجلة »االحرار« قال 
في���ه:« بفضل الل���ه وبركات 
اهل البيت  )عليهم السالم(, 
مت   ه���ذا الي���وم توقيع عقد 
مع جناب األخ العزيز االستاذ 
والك���وادر  خ���الف  حس���ن 
املنفذة ملش���روع صحن العقيلة 

الذي ميث���ل املرحل���ة االولى 
من التوس���عة الكبيرة للمرقد 
الش���ريف, وان هذا  احلسيني 
املشروع يش���تمل على صحن 
كبي���ر للس���يدة زين���ب عليها 
الس���الم وميثل ايضا توس���عة 
ملقام الت���ل الزينبي الذي تبلغ 
مساحته االن 80 م2, سيكون 

هناك مقام كبير يش���تمل على 
إلتاح���ة  اخلدم���ات  جمي���ع 
الفرصة لزوار االمام احلس���ني 
لكي يتمكنوا  من الزيارة لهذا 
املقام, كما وستضاف الى هذا 
منشآت مهمة جدا وهي املكتبة 
الكبي���رة الت���ي سُتنش���أ على 
مس���احة حوالي 7000 م2 , 

وكذلك املتحف الكبير للعتبة 
اخملطوطات  ومتحف  احلسينية 
والنفائ���س , وكذلك املضيف 

الكبير«.
الكربالئ���ي  الش���يخ  وتاب���ع 
حديثه قائاًل:« كما سيحتوي  
املش���روع, عل���ى العدي���د من 
كاملنش���آت  العامة  اخلدم���ات 

قام ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربالء المقدسة واالمين العام للعتبة الحسينية المقدسة سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي ,في مكتبه في الصحن الحسيني الشريف , بتوقيع عقد مع المدير العام لمؤسسة 

الكوثر الخيرية من الجمهورية االسالمية االيرانية االستاذ حسن خالف, لغرض انشاء صحن العقيلة زينب

)عليها السالم(

الشيخ الكربالئي: نأمل ان ينتهي المشروع من قبل االخوة في مؤسسة 
»الكوثر« وفق المدة المحددة

االحرار : ضياء االسدي

خالل توقيعه عقدًا مع ادارة مؤسسة الكوثر لغرض انشاء صحن العقيلة 
زينَب )عليها السالم(...
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الصحي���ة, ومنظومة اخلدمات 
العامة,  ,واخلدمي���ة  االداري���ة 
اضافة ال���ى الصحن اجلنوبي 
, كم���ا وس���يتم انش���اء نف���ق 
حتت االرض للش���ارع احمليط 

به���ذه التوس���عة اجلديدة, مع 
عدد من املنش���آت الكهربائية 
,وامليكانيكية ,واجهزة التبريد, 
التي س���تمثل خدم���ات كبيرة 
له���ذا املش���روع ,اضاف���ة الى 

ه���ذا الس���رداب الكبير الذي 
سُينش���أ حتت االرض بطابقني 
, وان هذا س���يوفر مس���احات 
كبيرة وس���تجعل حركة الزائر 
بيس���ر ودون تعقي���د وان هذا 
املش���روع س���يقام على ارض 
مس���احتها ضخمة ج���دا تبلغ 
حوال���ي 40,000 ال���ف م2 
اما املساحات الكلية للمشروع 

ستبلغ 200,000 م2«.
 واختت���م الش���يخ الكربالئي 
حديث���ه قائ���اًل:« , نأم���ل ان 
ينتهي املشروع من قبل االخوة 
ف���ي املؤسس���ة خ���الل الفترة 
احملددة وهي 6 سنوات والذي 
س���يمثل املرحلة الت���ي نفتخر 
بها في هذه املدينة املقدس���ة, 
الكبي���رة  اخلدم���ات  لتق���دمي 

الزي���ارات  اثن���اء  خصوص���ًا 
املليونية التي تشهدها محافظة 
كرب���الء وعلى م���دار العام , 
وخصوص���ًا ان ه���ذا التعاون 
واملش���اريع العملي���ة ليس���ت 
االولى, وس���بق للمؤسسة ان 
قام���ت بتنفيذ عدة مش���اريع 
ل���زوار االمام احلس���ني )عليه 
السالم( يشكرون عليها, ومنها 
مش���روع مجمع سيد الشهداء 
اخلدمي , ومستش���فى االمام 
زين العابدين )عليه الس���الم( 
وكذلك التطوير الذي حصل 
داخل احلرم , وهذه اجملموعة 
من املش���اريع التي متثل طفرة 
نوعية في اخلدمات التي تقدم 

لزوار االمام احلسني ».
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سماحة الشيخ الكربالئي يستقبل معاون رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية

أس���تقبل االمني الع���ام للعتبة 
احلس���ينية املقدس���ة س���ماحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
وف���دًا رفي���ع املس���توى م���ن 
اجلمهورية االيرانية االسالمية 
باس���م  املتح���دث  برئاس���ة 
احلكوم���ة ومع���اون الرئي���س 
االيراني محمد باقر نوبختي، 
في مكتبه بالصحن احلس���يني 

الشريف.
 وحت���دث س���ماحة الش���يخ 
الكربالئ���ي خ���الل لقائه مع 
الوف���د االيراني عن دور ابناء 
الش���عب العراقي من ش���يب 
وش���باب في مقاتلة عصابات 
داعش االجرامي���ة في حفظ 
ابناء العراق واالسالم، مبينًا 
ان »هناك اطرافًا سياسيًة حتاول 

ان تعي���ق عملي���ات التحرير 
التي تقوم بها القوات االمنية 
مؤكدًا  الش���عبي«،  واحلش���د 
عل���ى ضرورة تق���دمي الدعم 
للش���عب العراقي في محاربة 
االرهاب���ي،  داع���ش  كي���ان 
وبخص���وص الزائري���ن أك���د 
س���ماحته على ضرورة إنشاء 
س���كة قط���ار ب���ني البلدي���ن 
تخدم نق���ل الزائرين للعتبات 
املقدسة اثناء الزيارات املليونية 

وغيرها«.
م���ن جهت���ه ب���ني نوبختي ان 
اجلمهورية االسالمية  االيرانية 
تعم���ل عل���ى تعزي���ز اواصر 
التعاون بني الش���عبني العراقي 
وااليران���ي من خ���الل اقامة 
مش���اريع عمراني���ة وخدمي���ة 

تلق���ي بظاللها االيجابية على 
خدمة زوار العتبات املقدس���ة 
ف���ي البلدي���ن وتق���دم افضل 

اخلدمات في مجال النقل«.
 مشيرًا إلى انه »قد مت االتفاق 
عل���ى اقامة س���كة حديد بني 
البلدي���ن وهذا املش���روع في 
ط���ور التنفي���ذ ومت تخصيص 

مبال���غ مالي���ة له م���ن جانب 
احلكوم���ة االيرانية، وايضا مت 
بحث انش���اء صح���ن العقيلة 
)عليه���ا الس���الم( في كربالء 
املقدس���ة، ونعمل على الغاء 
الفي���زا ب���ني البلدين من اجل 
تسهيل نقل الزائرين«.       

االحرار/ حسني نصر 
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تزامنًا مع مرور عام على صدور فتوى الجهاد الكفائي...
شبكة نور الغدير الخيرية تنظم مسيرة نسوية مساندة للقوات االمنية والحشد الشعبي

نظمت  ش���بكة ن���ور الغدير 
اخليري���ة في محافظ���ة ديالى, 
مسيرة ش���ارك فيها العشرات 
التعليمي���ة  الك���وادر  م���ن 
والتدريسية من شريحة النساء 
,دعم���ًا منها للق���وات االمنية 
واحلشد الش���عبي في مواجهة 
واملتمثلة  االجرامية  العصابات 
بكيان داعش االرهابي, بدئت 
من الصحن احلسيني الشريف 
م���رورًا مبنطق���ة ب���ني احلرمني 
الش���ريفني, وانتهت في العتبة 
العباس���ية املقدس���ة, اكد ذلك 
باس���م عل���وان حبي���ب مدير 

شبكة نور الغدير في محافظة 
ديال���ى في تصري���ح خص به 

مجلة »االحرار«.
 وقال حبيب :« ش���ارك في 
هذه املس���يرة اكث���ر  )100( 
ام���رأة من الك���وادر التعليمية 
في ش���بكة نور الغدير اخليرية 
في محافظة ديالى , وان هذه 
احلمل���ة التي س���ميناها حملة 
دع���م اجملاهدي���ن ل���م تقتصر 
على ش���ريحة النساء فحسب 
وامن���ا هناك برنام���ج اعد من 
قبل الش���بكة وهي مش���اركة 
العديد م���ن الكوادر التعليمية 

من شريحة الرجال ». 
واضاف:« اننا ماضون بتقدمي 
كل ما هو افضل من البرامج 
التعليمية والتربوية اضافة الى 
البرام���ج اجلهادي���ة الت���ي من 

ش���أنها شحذ الهمم للمقاتلني 
, وان ه���ذا النش���اط يأت���ي 
النش���اطات   لسلس���لة  مكماًل 
التي تقوم بها الش���بكة وعلى 

مدار العام«.

كرب���الء  جماهي���ر  ش���ّيعت 
وبحض���ور ش���خصيات دينية 
ورسمية جثمان العالمة الفقيد 
آية الله الش���يخ محمد مهدي 

االصفي.
وش���ارك ممثل املرجعية الدينية 
العلي���ا ف���ي كربالء س���ماحة 
الش���يخ عبداملهدي الكربالئي 
االمني العام للعتبة احلس���ينية 
املقدسة بتشييع جثمان آية الله 

الشيخ االصفي.

يذك���ر ان آي���ة الل���ه االصفي 
ول���د في مدين���ة النجف عام 
1939 وهو من أسرة علمية، 
جمع بني الدراستني األكادميية 
واحلوزوي���ة، وحص���ل على 
البكالوري���وس من كلية الفقه 
بجامع���ة الكوفة ف���ي دورتها 
األولى، أما دراسته احلوزوية 
فق���د درس على ي���د اإلمام 
السيد محسن احلكيم قدس و 

السيد اخلوئي قدس.

األحرار/ ضياء االسدي 

االحرار/ كرار االسدي

ممثل المرجع السيستاني يشارك بتشييع جثمان  
آية اهلل الشيخ محمد مهدي االصفي في كربالء
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اك����د ضي����وف مهرج����ان ربيع الش����هادة 
العاملي احلادي عشر الذي اقامته االمانتان 
العامت����ان للعتبتني احلس����ينية والعباس����ية 
املقدس����تني, بأن املهرجان قد حقق العديد 
م����ن األهداف والنتائج من خالل الدعوة 
ال����ى التعايش الس����لمي واحملبة بني جميع 
اطي����اف الش����عب واديان����ه, وان فت����وى 
املرجعية الدينية العليا قد اسهمت بشكل 
كثي����ر في حتقيق االنتص����ارات في العديد 
من املناطق العراقي����ة وللحديث عن هذا 
املوضوع اكثر كان جمللة )االحرار( لقاءات 
متعددة  مع عدد من الضيوف املشاركني 

في املهرجان لهذا العام.
املتحدث����ني األس����تاذ كاروان  اول  وكان 
بابان الناشط السياسي في اقليم كردستان 
الع����راق؛ حيث قال: ان »فتوى املرجعية 
الدينية اثبتت انها اجلهة القادرة واملتمكنة 
فع����اًل من الدفاع ع����ن املذهب والوطن, 
واملطالبة بحقوق أبنائه على حد س����واء, 

وال ميكن ألح����د املزايدة عل����ى مواقفها 
وجهودها املباركة, من خالل الش����عارات 
وتضلي����ل احلقائ����ق, وان دخ����ول داعش 
للموصل, كش����ف من هم املدافعون عن 
الوطن؟ واملضحون م����ن اجله بأغلى ما 
ميلك����ون, وبني م����ن يتس����ترون بالوطنية, 
وهم ال يس����تطيعون الدفاع عن أنفس����هم 
وأعراضه����م وحقوقهم , فكانت س����رايا 
احلش����د الش����عبي القوة الوطني����ة املدافعة 
بجدارة ع����ن الوطن واملقدس����ات , بعد 
انهيار املنظومة العسكرية واألمنية , والتي 
لم تستطع الوقوف بوجه اإلرهاب بسبب 
تفشي الفساد , ووصول الضباط البعثيني 
ملواق����ع القيادة , ولك����ن بعد االنتصارات 
املتالحق����ة جملاه����دي احلش����د الش����عبي , 
ب����ات من الض����روري تقني����ني تلك القوة 
الوطني����ة الدفاعية , حت����ت عنوان موحد 
وهو )احل����رس الوطني( , وتقييدها بعدد 
م����ن التوصيات التي أصدرته����ا املرجعية 

العليا , وتعتبر الئحة )املقاتل املثالي( لذا 
أصب����ح أي حترك أو خلق لفوضى خارج 
اإلطار القانوني , يعني خروجا عن طاعة 
املرجعية العليا , ليس سياسيًا كما حصل 
س����ابقًا , وإمنا يعتبر مت����ردا وانحرافا عن 
املسارات املرس����ومة , وجتاوزا على هيبة 
القرار املرجعي , وس����فكا للدم العراقي , 
والعودة لتغليب املصالح الفئوية واحلزبية 

على مصلحة املذهب والوطن«.
واضاف:« كان لنا الش����رف في املشاركة 
ف����ي مثل هكذا كرنفال ثقافي عاملي ,كما 
ونق����در ونثمن اجله����ود املبذول����ة بإقامة 
مهرجان ربيع الش����هادة العامل����ي بدورته 
احلادي����ة عش����رة وهو مهرج����ان ترفع به 
الرؤوس, وتس����ر ب����ه القلوب, وتطيب به 

األنفاس«.
فيما قال العالمة الش����يخ حس����ن الصفار 
م����ن محافظ����ة القطيف بالس����عودية: ان 
»مهرجان ربيع الش����هادة كثيرا ما اس����مع 

األحرار/ ضياء االسدي 

ضيوف مهرجان ربيع الشهادة ل�)األحرار( : 
فتوى المرجعية الدينية العليا اثبتت هي الجهة القادرة والمتمكنة فعاًل بالدفاع عن المذهب والوطن
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أخباره في كل عام فيس����ر قلبي ملا أسمع 
من حضور فيه, ومن أجواء حسينية رائعة 
يطم����ح إليها كل مؤم����ن وكل واع, وفي 
ه����ذا العام وفقني الله تعالى لالس����تجابة 
لدع����وة العتبت����ني احلس����ينية والعباس����ية 
املقدستني للمش����اركة بهذا املهرجان لكي 
اس����تلهم من األجواء التي تس����وده, ومن 
حضور األخوة األعزاء األكارم والفضالء 
م����ن مختلف أنحاء العال����م الذين جاءوا 
ليجددوا العهد مع اإلمام احلس����ني وأخيه 

ابي الفضل العباس )عليهما السالم(«.
ولفت العالم����ة الصفار إل����ى اّن »فتوى 
اجله����اد الكفائ����ي التي اطلقته����ا املرجعية 
الديني����ة العلي����ا  في النج����ف قد اثمرت 
ع����ن حتقيق انتصارات مختلفة في العديد 
من احملافظات العراقية موضوعًا واس����بابًا 
وم����ا جرى من متغيرات على اثرها وحلد 
االن, والتي كانت نتيجة انهيار سياس����ي 
وعسكري في املناطق اجلغرافية شمال بغداد 
وصالح الدين واملوص����ل وغيرها( على 
ايدي التكفيريني الدواعش والبعثيني ومن 
يتحالف معهم محليا واقليميا وتهديدهم 
االمن واالس����تقرار للبالد عموما واملكون 
الش����يعي خصوصا باالس����تئصال الطائفي 
ول����وال الفتوى ملا توقف نزيف الدم ولم 

يك����ن هناك توق����ف لعم����ل داعش عند 
حد معّين لكنّنا قد ش����هدنا اختطافا لكل 
حقوقنا املدنية والسياس����ية وجميع حقوق 
املواطنني عموم����ًا واصبحنا مهددين امنيًا 
وعدم الشعور باالمن لدى املواطن وغير 
ذل����ك من االنعكاس����ات الكثيرة ,وفضال 
ع����ن ذل����ك  ان كل هذه االم����ور انتهت 
وجّنبنا الله ش����ّرها بوجود صمام االمان 
للعراق املتمثل باملرجع األعلى السيستاني 
التف����اف املرجعي����ات االخرى  وكذل����ك 
الرش����يدة مع هذه الفت����وى وتأييدها لها 
واملضي قدمًا حلمل رايتها وان ش����اء الله 
تسّلم هذه الراية الى االمام املهدي املنتظر 

)عجل الله تعالى فرجه الشريف(«.
في الس����ياق ذاته قال القس����يس كينادي 
روخ أحد قساوسة مدينة خاركوف وهي 
من املدن الرئيس����ية في أوكرانيا واملرسل 
رس����ميًا من قب����ل احلكوم����ة األوكرانية: 
»جئت أشارك في مهرجان ربيع الشهادة 
الثقافي الدولي ألمثل الشعب األوكراني 
فوج����دت العراق وكرب����الء رمزًا للوحدة 
بني كاف����ة األديان, وبالنس����بة للمهرجان 
فقد كان منظمًا جيدا, ومنهاجه وفعالياته 
أكثر من رائعة, وأهم ش����يء وجدته فيه 
هو وجود عدة ش����خصيات من مختلف 

البل����دان والديان����ات وه����و فرص����ة طيبة 
للتعارف والتالقي فيما بينها«.  

وج����اء ف����ي حديثه، »ق����رأت الكثير عن 
اإلمام احلس����ني )عليه الس����الم( فوجدته 
رمزا للحرية والس����الم, فأشكر الله كثيرًا 
عل����ى منحي زيارته, وممنت كثيرا للعتبات 
املقدس����ة على هذه الدعوة الطيبة, وعلى 

هذا التنظيم الرائع«. 
كم����ا ب����ني خارك����وف ان »املرجعي����ة 
ل����م تك����ْن بعيدة عن الواق����ع العراقي 
وخصوصا عندما تكون هناك مخاطر 
محدقة بالع����راق, فانها تقف ووقفت 
امس بالفتوى واثرت بش����كل كبير في 
نفس����ية الش����ارع وفي نفس����ية اجلندي 
العراقي من السني والشيعي وتوحدوا 
بع����د ان الزمته����م الفت����وى التزامات 
وطنية ودينية وعقائدية ملقاتلة خوارج 
العص����ر, للدفاع عن العراق وش����عبه 
واعتب����رت من يقتل دفاع����ا عن بلده 
ش����هيدا حيث هب االالف وبرأيي ان 
ل����وال الفتوى ملا كان احل����ال كما هو 
عليه االن ولم حتقق تلك االنتصارات 
ك����ون هذه احلرب هي ليس����ت محلية 
وامنا قد شارك فيها العديد من الدول 

العربية واالجنبية«.
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مبناس���بة م���رور ع���ام على 
صدور الفت���وى املباركة من 
قبل املرجعي���ة الدينية الُعليا 
باجله���اد الكفائّي للدفاع عن 
أرض الع���راق ومقّدس���اته، 
العامتان  اقام���ت االمانت���ان 
للعتبتني احلس���ينية والعباسية 
االول  مؤمترهما  املقدس���تني 
الدينّية  املرجعي���ة  ملعتم���دي 
الُعليا ف���ي الع���راق والتقى 
سماحة السيد احمد الصافي 
االمني العام للعتبة العباس���ية 
املقدسة وفد مبلغي املرجعية 
الرش���يدة في اول ايام املؤمتر 
عل���ى قاعة االمام احلس���ن 
في حائر الصحن العباس���ي 

املشرف.  
وفصل سماحته محاور ثالثة 
لفت خاللها انتباه احلاضرين 
الى ال���دور الكبير للمرجعية 
الرشيدة واس���تجابة املؤمنني 
الت���ي ُتفّعل فتوى املرجعية، 
القتال  جلبه���ات  والتس���ابق 

بب���ذل األم���وال واألنف���س 
العزيزة والغالية، مشيرا الى 
جملة م���ن الصف���ات على 
املبل���غ أن يتحل���ى بها اينما 

وجد وفي كل وقت.
»األخ���وة معتم���دو املرجعية 
يش���ّكلون اآلن الصدارة في 
اجملتمع، وهم حلقة الوصل 
ب���ني املرجعّية وعموم الناس 
وهو نهٌج تربوّي دأبت عليه 
الطائف���ة، لذا فله���م مكانٌة 
مهّم���ة ألّنهم ُيَع���ّدون ممّثلي 
املرجعي���ة بني الن���اس وهذا 
األم���ر يتطّل���ب أن يك���ون 
املعتم���د على درج���ٍة كاملٍة 
م���ن اإلدراك حلف���ظ ه���ذا 
الكيان وعدم املس���اس به، 
وهذا يأتي من خالل األمور 

التالية«:
أّواًل: على املعتمد أن يكون 
قادرًا على تشخيص األمور 
بالش���كل الدقي���ق، وقارئ���ًا 
وتوجيهات  للمعطيات  جيدًا 

املرجعي���ة، وهذا ل���ه عالقٌة 
كبيرٌة مبا ميّر به البلد اآلن.

ثاني���ًا: أن يك���ون املعتم���د 
على مس���توى م���ن اإلدراك 
وأن يفهم ما تريده املرجعيُة 
الدينّية، وأن ال يتأّثر باألمور 
اخلارجي���ة، وأن يكون قادرًا 
على ضبط النفس كأن يرى 
حالًة من الظلم وال يستطيع 
الس���كوت عنها، يجب أن 
يجعل احلّق هو ما يؤّس���س 
العك���س  ال  الفع���ل  ردود 
ف���ردوُد الفع���ل ال تؤّس���س 

للحّق.
ثالثًا: على املعتمد الذي ميّثل 
رمزي���ة في قومه أن يحرص 
ُيس���تدرج،  ال  أن  عل���ى 
والُب���ّد أن يك���ون ه���و في 
مركز القي���ادة، فإن انقلبت 
األم���ور وكان هو ُمقادًا من 
قب���ل اآلخرين فهذه مس���ألة 
خطرة، ألّن البعض سيّتخذه 
جسرًا لتحقيق بعض املآرب 

األخرى.
رابع���ًا: املعتم���د يج���ب أن 
الش���خص  ذل���ك  يك���ون 
املقاتلون  الذي يس���تمدُّ منه 
ف���ي جبهات القت���ال الطاقة 
رف���ع  ومحاول���ة  والعزمي���ة 
ال  وأن  املعنوي���ة،  ال���روح 
جنعل األمور التي حتصل في 
احلرب تؤّث���ر على معنويات 
املقاتل، قطع���ًا هناك بعض 
اخلس���ائر الت���ي حت���دث في 
ساحة احلرب لكن يجب أن 
نس���تثمر األمور في اجلوانب 

اإليجابية.
خامسًا: يجب على املعتمد 
أن يحرص على توثيق هذه 
واألح���داث  االنتص���ارات 
الت���ي مي���ّر بها البل���د اآلن، 
ألّنها مهّمة في نقل احلقائق 
كم���ا  القادم���ة،  لألجي���ال 
إّنها حفٌظ حلق���وق األبطال 
الش���جعان ك���ي ال ُتزّي���ف 
احلقائق وُتسرق انتصاراتهم، 

البصيرة.. التوثيق.. لياقة التواصل  
محاور فّصلها السيد الصافي خالل لقائه وفَد معتمدي المرجعية الرشيدة 

األحرار/ حسني النعمة
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مبناس����بة الذك����رى الس����نوية 
فت����وى  النط����الق  األول����ى 
اجلهاد الكفائ����ي التي أعلنها 
املرج����ع الدين����ي األعلى آية 
الل����ه العظم����ى الس����يد علي 
)دام  السيس����تاني  احلس����يني 
ظل����ه ال����وارف( دفاع����ًا عن 
ووالدة  واملقدس����ات  الوطن 
احلشد الشعبي امليمون وحتت 
جيشنا –  ش����عار )حشدنا – 
شعبنا( أقام جتمع مؤسسات 

الرضوان في كربالء املقدسة 
وبالتع����اون مع جلنة ش����ؤون 
العشائر في احملافظة مهرجان 
بحضور جماهيري  االنتصار 

واسع .
وحض����ر احلف����ل ع����دد من 
الشخصيات الدينية والسياسية 
واألكادميية واإلعالمية إضافًة 
الى عش����ائر ووجهاء كربالء 
املقدس����ة مبش����اركة فصائ����ل 
وكش����افة  الش����عبي  احلش����د 

اإلمام الهادي )عليه السالم( 
وأك����د  للتجم����ع،  التابع����ة 
اجلمي����ع على أهمي����ة فتوى 
املرجعية الدينية العليا املتمثلة 
باإلمام السيستاني )دام ظله( 
ف����ي حف����ظ العراقي����ني بكل 
طوائفهم والدفاع عن العراق 
لب����ى  أن  بع����د  ومقدس����اته 
اآلالف م����ن العراقي����ني نداء 
ومحاربة  والوط����ن  املرجعية 

عصابات داعش اإلرهابية.

اقام مركز االرشاد االسري في 
الديوانية التابع للعتبة احلسينية 
املقدس���ة مهرج���ان املنتظرات 
الس���نوي الذي يسلط الضوء 
القضي���ة املهدوية ودور  على 
املرأة ف���ي االنتظ���ار, والذي 
ش���اركت فيه نخب���ة طيبة من 
محافظ���ات )كربالء املقدس���ة 
- النج���ف االش���رف - بابل 
- املثنى - الديوانية واقضيتها 
ونواحيه���ا( بحضور اكثر من 
200 ام���رأة , ابتدئ املهرجان 

بآي من الذك���ر احلكيم لتتلو 
بعدها مسؤولة وحدة الشباب 
كلمة املركز ثم محاضرة قيمة 
عن دور املرأة في عصر الغيبة, 
عروض  املهرج���ان  وتخل���ل 

مس���رحية خملتل���ف احملافظات 
واوبريت عن الوالدة املباركة, 
بتك���رمي  املهرج���ان  ليختت���م 
الضيوف والفتيات املشاركات 

مع احلضور.

كربالء تحتفل بالذكرى السنوية األولى لوالدة الحشد الشعبي 

وأن ُيكَت���َب تاري���ٌخ حقيقّي 
والعتبُة على استعداد لطباعة 

هذه الكتب إن ُأّلفت.
سادسًا: على املعتمد أن يدير 
طاقات اجملتمع ويوجهها من 
أجل قضية اجلهاد واملقاتلني 
األبطال، وأن يحرص على 
إدامة الش���عور ل���دى هؤالء 
املقاتل���ني أّن ب���أن حربه���م 

شرعية ومقدسة.
س���ابعًا: ما يخ���ّص مواقع 
االجتماع���ي  التواص���ل 
فاألغل���ب ميتل���ك صفحاٍت 
فيها، لذا الُبّد أن ُتدار هذه 
الصفح���ات بخبرٍة إعالمية، 
بحيث تؤّثر بش���كٍل إيجابّي 
مع ما ُينش���ر فيه���ا والتركيز 

على الوقائع احلقيقية.
ثامنًا: أن نعمل على التذكير 
دائمًا باملبادئ األساسية ألّنها 
نبرزها  قّوتن���ا وأن  أس���اس 
لآلخري���ن وأن نحافظ على 
سمعة املرجعية، فإّنها أولى 
من حياة املرجع نفسه ألّنها 
يتناقلها مرج���ٌع بعد  أمان���ٌة 
مرج���ع والتاري���ُخ ش���اهد، 
ففي أحلك الظ���روف تبقى 
املرجعي���ُة علمًا ُيس���تدّل به 
وصاحب���َة ح���ّق وواثقة من 

خطواتها.
تاسعًا: على املعتمد أن يكون 
دقيق���ًا ف���ي نق���ل توجيهات 
وكالم املرجعية كما تصدر، 
وال يص���ّح أن يدخل كالم 
املرجعية ف���ي اجتهاد املعتمد 
وإّنما يج���ب أن يكون أمينًا 
على ما ينقله وال يتدّخل فيه 

ويؤّول وفق ما يرى.

)المرأة ودورها في االنتظار(
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عل���ى  الض���وء  ولتس���ليط 
هذه  املدين���ة الصناعية مجلة 
)االحرار( اج���رت زيارة الى 
منطقة عويري���ج في محافظة 
بغداد وقد اختارت واحدا من 
ه���ذه املعامل املهم���ة واملنتجة 
ووق���ع االختي���ار على معمل 
ال���رواد لصناع���ة القابل���وات 
لتلتق���ي مديرها املفوض رامي 
البارودي الذي حتدث قائاًل: 

»ش���ركتنا قطاع خاص وهناك 
معم���ل مماثل لها في الناصرية 
تأسس عام 1986 وهو تابع 
لوزارة الصناعة ولكن منتجاته 
غير متوفرة في االسواق احمللية 
, وتنت���ج كيب���الت كهربائي���ة 
بجمي���ع انواعه���ا من الضغط 
املتوس���ط  والضغط  الواط���ئ 
وحتى الضغ���ط العالي، كما 
ان هن���اك لدين���ا خط الضغط 

املتوسط الذي لم يتم املباشرة 
فيه الى االن بس���بب الظروف 
االمني���ة التي مير بها البلد من 
االعتداءات االرهابية وهذا اثر 
س���لبًا بتراجع وقلة الطلبيات, 
 %100 عراقي���ة  وكوادرن���ا 
ونحن االن في طور احلصول 
على ش���هادة فحص االختبار 

من اخملتبر الهولندي«.
وتابع حديثه قائاًل: »في هذه 

االوضاع ممك���ن ان نقول ان 
املعم���ل متوقف بنس���بة %50 
, ونح���ن نعان���ي في مس���ألة 
وادارة  للعامل���ني  الروات���ب 
املعم���ل, ولك���ن ف���ي الفترة 
الكهرب���اء  وزارة  االخي���رة 
طرحت عقودًا بالدفع اآلجل 
على مدى 5 س���نوات ونحن 
االن نتناق���ش مع املؤسس���ات 
التي مت���ول هكذا اتفاق وهذا 

بعد ان كانت تنتج يوميًا مختلف انواع الصناعات ...
مدينة عويريج الصناعية تشهد تراجعًا في االنتاج بسبب هجرة 

العديد من اصحاب المعامل فيها 

من المعروف ان منطقة عويريج الصناعية في محافظة بغداد, تتميزباحتوائها على مختلف انواع المعامل الصناعية 

وكثرة االنتاج, والتي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي من جانب والمساهمة في نهوض الواقع االقتصادي للبلد 

من جانب اخر,  اال انها اصبحت وخصوصًا في السنوات االخيرة في تراجع واضح وبشكل ملحوظ نتيجة هجرة العديد 

من اصحاب المصانع فيها واغالقها بسبب االوضاع االمنية والمالية واالقتصادية التي يمر بها البلد.

حوار/ ضياء االسدي 
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االم���ر يجري البحث به, كما 
اننا ايضًا في طور توقيع عقد 
م���ع وزارة الكهرب���اء ح���ول 
موضوع جتهي���ز كمية صغيرة 
مل���دة حوالي ش���هرين, ونحن 
نأم���ل ان يتحس���ن الوض���ع, 
حي���ث ان االوض���اع االمنية 
االخي���رة ف���ي الع���ام املاضي 
اث���ّرت كثي���رًا عل���ى الناحية 
االقتصادي���ة وبالتال���ي علينا, 
ونأم���ل في املس���تقبل القريب 
عند حتس���ن االوضاع وزيادة 
الطل���ب لتطوير املعمل, حيث 
ان املعم���ل مت انش���اؤه عل���ى 
مس���احة قدرها 5 دوامن  في 
حني تبلغ املس���احة الكلية له 
20 دومن���ًا ف���اذا زاد الطل���ب 
عل���ى انتاج املعمل فنس���تطيع 
توس���عة املعمل وزيادة االنتاج 

في املستقبل«.
وح���ول مالحظتنا عن تراجع  
وقل���ة  االنتاج الذي تش���هده 
مدينة عويريج مؤخرًا ومعرفة 

ما هو السبب في ذلك ؟
أج���اب قائاًل: ان »هناك عدة 
اس���باب ادت الى ذلك حيث 
ان اغل���ب أصح���اب رؤوس 
االموال سافروا خلارج العراق 
وان الكثي���ر م���ن اصح���اب 
املعامل غير موجودين وقسم 
م���ن املعامل تاثرت باالحداث 
االمنية والس���رقة, والكثير من 
الذين غ���ادروا خارج العراق 
اس���تقروا هناك ومن الصعب 
والبعض  الرج���وع،  عليه���م 
منهم ح���اول الرجوع وجاءوا 
للعراق ولكنهم لم يس���تمروا 

فغادروا مرة اخرى«. 

واختتم حديث���ه قائاًل: »نأمل 
م���ن اجله���ات  ذات العالقة 
والش���أن بهذا اجملال االهتمام 
اكثر به���ذه املدين���ة الصناعية 
وان يك���ون هن���اك دعم اكثر 
كثي���را  سيس���اهم  ه���ذا  الن 
ف���ي بن���اء البلد م���ن الناحية 
االقتصادية وعدم اللجوء الى 
واالعتماد  املس���توردة  امل���واد 

على االنتاج احمللي«.
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مصادر التوحيد في القرآن الكريم

التوحي���د ونب���ذ الش���رك من 
أه���ّم املس���ائل العقائدية التي 
تص���دَّرت املفاهي���م والتعاليم 
ااِلطالق،  عل���ى  الس���ماوية 
املعارف  ويعّد أساسًا لس���ائر 
ااِللهي���ة التي جاء بها رس���ل 
الّله ف���ي كتبهم وكلماتهم.. 

وللتوحيد أقسام وهي:
* التوحيد في الذات: واملراد 
منه هو اّنه س���بحانه واحد ال 
نظي���ر له، ف���رد ال مثيل له، 
بل ميتنع أن يكون له نظير أو 
مثيل، قال س���بحانه: )َلْيَس 
���ميُع  َكِمْثِل���ِه َش���ْيٌء َوُهَو السَّ

اْلَبصير(.
* التوحيد في اخلالقية: واملراد 
اّنه ليس في صحيفة الوجود 
خال���ق غي���ر الّله س���بحانه، 
وال مَوثر س���واه، واّن ما في 
الكون من السماوات وااَلرض 
واجلب���ال والبح���ار والعناصر 
وااَلشجار  والنباتات  واملعادن 
فه���و مخلوق لّله س���بحانه، 
فوجوده���ا وأفعاله���ا وآثارها 

كّله���ا مخلوق���ة لّل���ه تب���ارك 
وتعالى، قال س���بحانه: )ُقِل 
الّلُه خالِ���ُق ُكِلّ َش���ْيٍء َوُهَو 

اْلواِحُد الَقّهار(. 
* التوحيد في الربوبية: واملراد 
منه اّن للك���ون مدبرًا واحدًا 
متصرفًا كذلك ال يشاركه في 
التدبير شيء فهو سبحانه املدبر 
الوحيد للكون على ااِلطالق، 
ق���ال س���بحانه: )إِّن َربَُّك���ُم 
���ماواِت  الّل���ُه الَّذي َخَلَق السَّ
َوااَلْرَض ف���ي ِس���تَِّة َأّياٍم ُثمَّ 
اْس���َتوى َعَلى اْلَع���ْرِش ُيَدبُِّر 

ااَلْمر(. 
التش���ريع  ف���ي  التوحي���د   *
والتقن���ني: وامل���راد من���ه اّن 
التشريع والتقنني لاِلنسان حّق 
مختص بالّله تب���ارك وتعالى 
ع الوحيد للمجتمع  فهو املشرِّ
ااِلنس���اني وال يح���ق اَلح���د 
التقنني. قال س���بحانه: )إِِن 
اْلُحْكُم إاِّل لّله َأَمَر َأاّل َتْعُبُدوا 
إاِّل إِّي���اُه(، واملراد من حصر 
احلاكمي���ة بالّل���ه ه���و حصر 

احلاكمي���ة التش���ريعية، فاآلية 
تهدف إلى أّنه ال يحق اَلحد 
م ويحلِّل  أن يأمر وينهى ويحرِّ

سوى الّله سبحانه وتعالى.
* التوحيد في الطاعة: واملراد 
اّنه ال يجب طاعة سوى الّله 
تعال���ى، فهو وح���ده يجب 
أن ُيط���اع وأن منتثل ألوامره 
ونواهي���ه، وأّم���ا طاعة غيره 
فتج���ب بإذن���ه وأم���ره وإاّل 
كانت محرمة موجبة للش���رك 
ف���ي الطاعة، قال س���بحانه: 
)َوم���ا ُأِم���ُروا إاِّل لَيْعُبُدوا الّلَه 

ين. ُمْخِلصنَي َلُه الدِّ
نعم جتب طاعة النبي )صلى 
الله عليه وآله وس���لم( ألمره 
تعالى، قال س���بحانه: )َوما 
َأْرَس���ْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِّل لُِيطاَع 

بِإِْذِن الّله(.
* التوحيد في احلاكمية: واملراد 
منه اّن احلكم على الناس حّق 
مختص بالّله تبارك و تعالى، 
وحكومة الغير يجب أن تنتهي 
إلى الّله تبارك و تعالى، وذلك 

اَلّن احلكوم���ة واحلاكمية في 
اجملتمع ال تنفك عن التصرف 
في النفوس وااَلموال وحتديد 
احلريات وذل���ك فرع والية، 
للحاكم على احملكوم ولوالها 
لع���دَّ التصرف عدوانًا ومّما ال 
شّك فيه اّن الوالية لّله املالك 
احلقيقي لاِلنس���ان اخلالق له، 
واملدبر له، ف���ال يحّق اَلحد 
ااِلمرة على العب���اد إاّل بإذن 

منه سبحانه.
* التوحيد في العبادة: واملراد 
منه حصر العبادة بالّله سبحانه 
وه���ذا هو ااَلصل املتفق عليه 
بني جميع طوائف املس���لمني 
فال يكون املس���لم مسلمًا إاّل 
بع���د االعتراف بهذا ااَلصل، 
ال���ذي  املس���لمني  وش���عار 
يرّددون���ه كل يوم ه���و قوله 
س���بحانه: )إِّياَك َنْعُبُد( فعبادة 
غيره إشراك للغير مع الّله في 
العبادة، موجبة خلروج املسلم 

عن ربقة ااِلسالم.
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مصحف فاطمة 
)عليها السالم( 

أسباب نزول سورة البقرة � ج1

اّن  الرواي���ات:  ف���ي  ج���اء 
السيدة فاطمة ابنة رسول الله 
)صلى الل���ه عليه وآله( كان 
لها كتاب اسمه املصحف فيه 

إخبار باملغّيبات.
وجاء في بصائ���ر الدرجات 
بأكثر من س���ند ع���ن اإلمام 
الصادق )عليه الس���الم( أنه 
قال: ألق���وام كان���وا يأتونه 
ويس���ألونه عّما خلف رسول 
الله )صل���ى الله عليه وآله( 
لعلّي )عليه الس���الم( وعّما 

خلف علّي للحس���ن: »لقد 
خّلف رسول الله )صلى الله 
علي���ه وآله( عندنا ما فيه كّل 
م���ا ُيحتاج إلي���ه حتى أرش 
اخل���دش والظف���ر، وخّلفت 
فاطمة مصحف���ًا ما هو قرآن 

.»...
إذن فق���د كان البنة رس���ول 
الله )صل���ى الله عليه وآله( 
مصحف، كما كان خلالد بن 
معدان كتاب اسمه املصحف 

فيه علمه.

وإّن أئمة أه���ل البيت الذين 
انتش���ر منهم هذا اخلبر نّصوا 
على أّنه ما هو بقرآن وليس 
فيه شيء من القرآن، بل هو 
إخبار باحل���وادث الكائنة في 

املستقبل.
ومع األس���ف الشديد افترى 

بع���ض الكّتاب وقال���وا: إّن 
مصح���ف فاطمة عن���د أتباع 
مدرس���ة أهل البي���ت، قرآن 
آخر!!! ولكن أتباع مدرس���ة 
أه���ل البيت ل���م يقولوا هذا 
الق���ول ف���ي ش���أن مصحف 

خالد وال الكتاب لسيبويه.

يتفُق املفسرون للقرآن الكرمي 
بأنه ال ميكن معرفة تفس���ير 
اآلي���ة دون الوق���وف على 
قصته���ا وس���بب نزوله���ا، 
ويق���ول آخ���رون ب���أن بيان 
سبب النزول سبب قوي في 
فه���م معاني الق���رآن، ومن 
هنا ج���اءت أهمي���ة معرفة 
التفسير وخصوصًا في ضوء 
روايات أهل البيت )عليهم 

السالم(.

وفي قوله تعالى من س���ورة 
)البق���رة(: )ومن الناس من 
يق���ول أمّن���ا بالّل���ه وباليوم 

اآلخر وما هم مبؤمنني(.
ع���ن عل���ي ب���ن ابراهيم: 
انها نزل���ت في قوم منافقني 
أظهروا لرس���ول الّله )صلى 
الله عليه وآله( اإلس���الم، 
الكّف���ار،  إذا رأوا  فكان���وا 
قال���وا: إّن���ا معك���م، وإذا 
لق���وا املؤمنني قال���وا: نحن 

مؤمن���ون، وكان���وا يقولون 
للكّفار: )إّنا معكم إمنا نحن 
مستهزئون( فرّد الّله عليهم: 
)الّله يس���تهزئ بهم وميدهم 

في طغيانهم يعمهون(.
وف���ي قوله تعال���ى: }وإذا 
لقوا الذين أمن���وا قالوا آمنا 
وإذا خل���وا الى ش���ياطينهم 
قال���وا إنا معك���م إّنما نحن 
الّله يستهزئ  مس���تهزئون * 
به���م وميدهم ف���ي طغيانهم 

اإلمام  يعمه���ون{، وع���ن 
الباقر )عليه السالم(: )انها 
نزل���ت ف���ي ثالث���ة � ملا قام 
النبي )صلى الله عليه وآله( 
بالوالية ألمير املؤمنني )عليه 
الس���الم( � أظه���روا االميان 
والرضا بذل���ك، فلما َخَلوا 
بأعداء أمي���ر املؤمنني )عليه 
السالم( )قالوا إنا معكم إمنا 

نحن مستهزئوْن(.
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مرحبًا يا رمضاُن
بدري رسول الخفاجي 
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ال������ع������ن������ان  يف  ه�������������ال  ه�������������لَّ  ُك��������ّل��������م��������ا 
الأذان ت�����رت�����ي�����ل  ع�����ن�����د  ل��������و  ان�����ت�����������س�����ي 
ال�����ن�����ط�����ف�����ان ف�����ي�����������س  امل������ن������ط������ق  واذا 
ج��������������ذل ي���������ه���������وى و�����������س����������ال ًب�����ح�����ب�����ي�����ب
ج����ف����ان يف  ������س�����اح�����ب  ال�����������س�����رب  ف������ك������وؤو�������س 
ف�����ط�����غ�����ى امل�����ن�����ط�����ق ي�����������س�����دو ال�����ع�����ن�����ف�����وان
ال������ ل�������ب  غ�������������سَّ  ت���������رى  الح��������������ام  واذا 
ف���������ب���������األ���������وان الم������������������اين غ�����������������سّ ُل�����ب�����ي

اجل������ن������ان  ُب���������رك���������ان  ال�������������س������رخ������ة  واذا 
َم������ل������ك ال�������س������ه������ر ط������������رًا ي����ج����ت����ب����ي����ك ال������

ب�����������ن�����������ورٍ   ل��������ي��������ال��������ي��������ك  اهلل  ك���������ل���������ل 
اأب��������ل��������ج ال�������������س������اع������ات والي������������������ام ُط����������رًا 
ف����ي����ك ح����ت����ى ال������ن������وم �������س������رٌب م������ن ع����ب����ادا

ن�������������ورك ال�������������س������ايف ب�������اأع�������ن�������ان ال�����ع�����ن�����ان 
واآي  ت���������رات���������ي���������ل  واحل���������������س�������ا��������س�������ن 
ف����������������اإىل ج����������������ودك ن��������رن��������و ب�����ام�����ت�����ن�����ان
ل��������و ه�����ت�����ك�����ن�����اك ب������اأ�������س������ي������اف امل����ع����ا�����س����ي

ط����������افٍ   ال�����ق�����ل�����ب  ب������ه������ذا  حت������ن������انٍ   ايُّ 
ه�����������و ع�������ي�������د ق�����������د ات�����������ان�����������ا ك�����������ل ي�������وم 
ودانٍ   م���������ب���������ذول  اخل������������ري  ك���������ل  ف������ي������ه 
ي���ج���� ل�������ن  ف�����ي�����ه  ي����������وم  ي�������اأت�������ي  ان  ق�����ب�����ل 

ح������دي������ث  م�������������������ولي  ي����������غ����������رك  واذا 
��������س�������ادح�������ًا ي�������������س������دو ب��������احل��������ان الم�����������ان 
ج�����ئ�����ت اك���������������رام ������س�����ي�����وف ��������س�������ّف ف���ي���ه���م 
الم������ت������ح������ان  ��������س�������رو  اهلل  ������س�����ه�����ر  ان������������ا 

داجٍ  ك��������ل  اأج��������ل��������و  ال��������ن��������ور  وب�����ف�����ي�����������س 
ول����������ف����������رط ال�����������������س��������وق ل�������ه�������ف�������ًا امت�����ن�����ى

ق������ل������ت ذي���������������اك ح�����ب�����ي�����ب�����ي ف������ي������ه ب���������اْن 
رم�ساْن" ي�������ا  م�����رح�����ب�����ا   " �������س������دح  ������س�����ف 
ف�����ي�����������س ف�����ي�����������س ط��������اف��������ح ب�����اخل�����ف�����ق�����اْن
ال����ه����ي����م����ان ان�������ت�������ظ�������ار  ط�����������ال  ان  ب������ع������د 
ه�������������واْن او  ع����������������ذاب  ي�������دان�������ي�������ه�������ا  ل 
وح��������دي��������ث��������ًا م���������ن اح����������ادي����������ث اجل������ن������ان
������ق�����ل�����ب ف�����ي�����ه�����ا واحل��������ن��������اي��������ا وال������ك������ي������ان 
ل����ي����ت �����س����ع����ري ه�����ل وف�������ى ِم���������س����ك احل���������س����ان؟
رم�سان"  " ح����ب����ي����ب����ي  ذاك  ه������ات������ف������ًا 
وم���������ك���������ان  زم����������������������ان  ك�������������ل  يف  ����������ل���������ه 
م�����������ن ُن�������������������س���������ار واك����������ال����������ي����������ل ج������م������ان
وال������ل������ي������ايل ح���������س����ده����ا واف�����������ى ال���������س����م����ان
واجل�������ن�������ان  واحل��������ن��������اي��������ا  احل����������واي����������ا  ت 
ُي������ن������ِط������ق ال���������������س�������وان ط�������������رًا وال�����ب�����ن�����ان
و���������س��������دى ال����ت����ه����ل����ي����ل اأحل���������������ان ال�����ب�����ي�����ان 
ي��������ا ������س�����خ�����ي�����ًا ي��������ا ت�����ب�����ا������س�����ري ال�������زم�������ان 
ن�����������زف اجل��������������رح ق��������������رًى م�����������لء اجل������ف������ان
ج��������������از اآف��������������اق��������������ًا لآف���������������������اق امل�������ع�������ان
ع�����ب�����ق الن�������ف�������ا��������س خم�����������س�����وب ال�����ب�����ن�����ان
واجل�������ن�������ان  الواين  م������ن������ه  اأف��������ع��������م��������وا 
الوان  ف�����������ات  اإذ  ب������ع������د  ح�����������زن  ������������دي 

وت�����������ران�����������ي�����������م ه����������ي����������ام وح������������ن������������ان ْ
داْن ك���������ّل  وي��������وؤت��������ي  ال�����ق�����ا������س�����ي  ُي���������س����م����ع 

خ������ف������ق������ان ْ م���������ن  اأب���������ح���������ر  ام  واب���������������ل 
اآن  ك���������ل  �������س������رح������ي  اب������������������واب  ف�����ت�����ح�����ت 
ف����ل����خ����ي����ل ال������ر�������س������د اأط������ل������ق������ت ال�����ع�����ن�����ان
الأوان ق��������ب��������ل  اآت���������ي���������ك���������م  ول���������ه���������ا 
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الدكتور ظاهر محسنمناجاُة الغائب

جت����ور والر�����������������سُ  اهلل ِ  �����س����ه����ُر  ه��������لَّ 
وم�������ت�������ى اأُب���������������س�������ر ُل������ق������ي������اك ال����ت����ي
ي���غ���ي���ب ل  ر��������س�������ٌم  اخل�������اط�������ر  يف  ل�������ك 
ي���خ���ون ل  ح����ب����ي����ُب  ال������ي������وم َ  خ����ان����ن����ي 
ك��������لُّ ه��������ذي ال�����ن�����ا������س ت����ف����ن����ى ب����ه����واك
ال���ط���ري���ق ت���ه���دي���ن���ا  اهلل ِ  ع�������ُن  اأن�����������َت 
ان����������َت ق�����ط�����ُب ال������ك������ون ل����������وله ن�����س��ي��خ
اأف����������ا ت�������س���ق���ي ال�������ِع�������دى مم������ا ����س���ق���وك
ظ����������امٍ  يف  ظ�������������اٌم  الر����������������س  ه����������ذه 
ال�����ت�����ي اهلل  راي���������������ة  ت�����ع�����ل�����و  ُث���������������ّم 
جت�����ود الأر�����������������س ِ  يف  ك������ف������اك  وب������ه������ا 
ث����������ّم جت�����ل�����و اأوج��������������ه ال�����ف�����ق�����ر ال����ت����ي 
ي�������ا ح����ب����ي����ب����ًا ل����ي���������س ي�������دن�������وه ح���ب���ي���ب
وان����ت����ظ����ار ������س�����وقٍ   غ�������س���ة ِ  يف  م�����ات�����وا 
ال���������س����ي����اِم ربُّ  ل�������ك َ  اهلل  ع�������ّج�������َل 

ف����م����ت����ى ي�������ا ������س�����ي�����دي ي�����������وُم ال�����ظ�����ه�����وْر
اأ������س�����ه�����ى ل���ل�������س���ائ���م م������ن م�������اء ال���ف���ط���ور
ي������ا ج���ل���ي�������س���ي ع����ن����د ح�������زين وال���������س����رور
ف�����اإل�����ي�����ك ال��������ي��������وَم ف�����و������س�����ت الأم�����������ور
ف�����ع�����ل�����ي�����ك ال���������ي���������وم اآم�����������������ايل ت���������دور
ال�������س���ط���ور خ����ل����ف  م������ا  وا  ن������ق������راأ  وب�����ه�����ا 
ال�������س���دور م���ر����س���و����س  اهلل  ث������ار  ب�����ن  ي�����ا 
وال����ن����ح����ور م����ن����ه����م  الأوداج  ت����ق����ط����ع 
ف����م����ت����ى ت�����������س�����رق ي�������ا ب����������در ال������ب������دور
ي����ت���������س����اوى ال������ك������وخ ف����ي����ه����ا وال����ق���������س����ور
وزه���������ور وردًا  ال�����������س�����ح�����راء  ت�����������زرع 
ال����ده����ور ع�������رَب  ال����غ����ن����ى  ط����ع����َم  راأت  م�����ا 
ه�����ل ي���ح���ي���ط الأم����������ُر اأ������س�����ح�����اَب ال���ق���ب���ور
ف����ل����ه����م ي���������س����ه����ُد ت��������اري��������ُخ ال����ع���������س����ور
ال���������س����رور اأه���������ل  م������ن  ال�����ن�����ا������سَ  واأراح 

A h r a r w e e k l y32



محمد امين المظفر

يف وطني 
يطبخ جتار الفو�سى

جرائمهم على نار جهنْم
قتل ال�سعب وبالكراه..

على اوتار ترمْن
تهجري ال�سعب عانية

لغة ل زالت تتكلم
كل الطياف وكل الجنا�س للذبح قرابن تتقدْم

دمار علني نكاح علني �سقوط علني يا اوبا�س !!
والرايات لداع�س تتو�سم ْ

داع�س تغزونا وامريها يعبث بالنا�س وبالتاريخ وبالجرام يتقدم ْ
وال�سمت قد طبق الفواه 

ل بل يزعم بع�س ال�سا�سة ، واملنبوذون كذلك !!
ان الرايات املرفوعة دليل الثورة والتحرير

فا�سعلوا املواقد ودمروا املراقد واجه�سوا احل�سارة
وعذبوا التاريخ يف �سيوفهم وخلفوا الدمار

مل ت�سلم الكنائ�س.. مل ت�سلم امل�ساجد.. البوائ�س
مل ترك الأبنية والقبور .. مل ت�سلم ال�سدود والثغور

مل تاأمن العذارى .. والن�ساء .. وال�سغار
مل ياأمن النفط مل تاأمن ال�سحارى والقفار

مل تاأمن المواج يف دجلة
مل ياأمن احليوان والنباْت 

مل ياأمن الفرات ْ
مل ي�سلم الحياُء والمواْت

مل ي�سلم اجلميع
فالكل حمكوم من المري

كبري ام �سغري
�سيعي .. �سني

ايزيدي .. �سبكي . وم�سيحي .. خطري
هذا هو امل�سري.. قد جاءكم نذير

مد اجلراح لبد من كفاح .. لبد لل�ساح ن�سّ
وفوق رملة اجلرح.. ن�سري

ونحمل القلوب .. لنزرع المل
ونعرب الدروب 

ون�ستعيد نينوى
ونحمل ال�سموع

ونرجع البهجة. والب�سمة يف حمرين وال�سدود
الدموع..  ومن�سح  نعود..  ان  لبد  بادنا..  من   .. الوبا�س  ونطرد 

ونحمل الورود.. لبد ان نعود

وطني الجريح

1
ج�س الطبيب خافقي وقال يل:

هل هنا الأمل ؟؟
قلت له : نعم

ف�سق بامل�سرط جيب معطفي واخرج القلم !!
هز الطبيب راأ�سه.. ومال واأبت�سم

وقال يل: لي�س �سوى قلم
فقلت :ل يا �سيدي

هذا يد ...وفم
ور�سا�سة.. ودم

وتهمة �سافرة.... مت�سي با قدم

2
و�سعوين يف اإناء ثم قالوا يل تاأقلم

و اأنا ل�ست مباٍء
اأنا من طن ال�سماء
واإذا �ساق بي اإنائي

بنموي يتحطم
 

3
كنت اأ�سري مفردًا

اأحمل اأفكاري معي
و منطقي وم�سمعي

فازدحمت
من حويل الوجوه

قال لهم زعيمهم : خذوه
�ساألتهم : ما تهمتي ؟

فقيل يل :
جتمع م�سبوه

الفتات
أحمد مطر

A h r a r w e e k l y33



الفتن���ة  فضائي���ات  تزدح���م 
والتحريض بوجوه غير معروفة 
وأخرى ملوث���ة بعقد الطائفية 
الت���ي صنعت لداعش حاضنة 
ومعه���ا فضائي���ات مبتدئة ال 
متتلك خبرة التحليل السياسي 
هي األخرى راحت تستجدي 
ما ه���ب ودب للحديث عن 
القضاي���ا األمنية والسياس���ية, 
ونتيج���ة لذل���ك أصبحنا جند 
و  »اله���وس«  ميت���دح  م���ن 
»اجلهال���ة« و »الفوضى« على 
أنها شجاعة, وقدرة عسكرية, 
وخطط اس���تراتيجية تقوم بها 
داعش ضد اجليوش والقوات 
احمللية, تتناغم مع ذلك بعض 
ب���وك التي  تعليق���ات الفيس 
تكش���ف عن مزاج ال ينتمي 
لوط���ن وال ينتم���ي خللق وال 
ملنط���ق, مبقدار م���ا هو اآلخر 
يعبر ع���ن ه���وس يلتقي مع 
هوس عصابات داعش املفتونة 
بطيش الشباب, والشباب فيه 
مس���حة م���ن اجلن���ون نتيجة 
حركة الهرمونات غير املسيطر 

املفتقد  العقل  عليها بحكم���ة 
لضع���ف العوام���ل التربوي���ة, 
فجنون الش���باب املفتون بقوة 
العض���الت وهي ق���وة موقتة 
إن لم تأخذه املودة وأالعيبها 
الضالة فس���تأخذه الغواية الى 
واالنحراف  االنحراف,  حيث 
هنا أنواع وأخطرها االنحراف 
الفكري الذي يصنع الكوارث 
اجملتمعية, ومن أمثلته الفكرية 
تاريخي���ا ضالل���ة اليهود التي 
أوقعته���م ف���ي تي���ه أنعكس 
عليهم تش���ردا وحق���دا على 
البش���رية وأنظمتها, ثم كانت 
الصهيونية احلديثة وريثة ذلك 
التي���ه وحامل���ة تل���ك الُعقد, 
لذل���ك عمل���ت م���ع احمل���ور 
األمريكي  األورب���ي  التوراتي 
م���ن خالل الكنيس���ة املتطرفة 
فأصبح���ت متصهين���ة, وم���ن 
هذا اللقاء فتش���وا في التاريخ 
»الوهابية«  فوجدوا  اإلسالمي 
وس���يلة لصناعة موجة العنف 
واإلرهاب في املنطقة, فكانت 
محاصرة الرياض وقتل أميرها 

ومحاص���رة مكة وقتل مفتيها, 
ثم قتل زعماء القبائل ومنهم 
آل رش���يد, ث���م الهجوم على 
ضريح���ي اإلمام علي بن أبي 
طالب واحلس���ني بن علي في 
كل من النجف وكربالء عام 

1246 هجرية؟
وإذا حللنا تلك األعمال املبكرة 
للوهابية من الناحية العسكرية 
واألخالقية, لم جند فيها عمال 
عسكريا يستحق اإلشادة ولم 
جند عم���ال أخالقيا يس���تحق 
الذكر, ولذلك ال ميكن لعاقل 
منصف أن ميت���دح عمال من 
ذلك املس���توى, واليوم عندما 
تقوم عصابات داعش مبا تقوم 
به من أعم���ال, كاملفخخات, 
واالنتحاري���ني  والعب���وات, 
باألحزم���ة الناس���فة, ال ميكن 
ملن يعرف العمل العس���كري 
القتال���ي وخطط���ه أن يعطي 
هذه األعمال درجة الشجاعة 
لع���دم توفر عنص���ر املواجهة 
م���ع اخلصم باملثل, أن املفهوم 
العسكري ال يعطي للغدر صفة 

الش���جاعة, وعلم التسليح ال 
يعطي للفوضى واجلهالة صفة 
السالح,  باستعمال  االحتراف 
وعلم االس���تراتيجيا ال يعطي 
لألعم���ال االنتحاري���ة صف���ة 
املواقف االس���تراتيجية, وهذه 
كلها مما تقوم به داعش, كما 
أن التف���نن بح���رق األحياء ال 
يعتب���ر فنا من فن���ون احلرب, 
وال طريق���ة من طرق املنازلة, 
أن اعتماد الترويع وأتباع سبل 
القيم  بعيدا ع���ن  التخوي���ف 
األخالقية هو عمل إجرامي ال 
يجعل من صاحبه متفوقًا, أن 
االنتحار ليس عمال ش���جاعًا, 
وأعمال داعش هي انتحارات 
باجلملة كما جرى في كوباني 
مث���ال, وف���ي مصف���اة بيجي, 
وفي الكرمة والفلوجة, فتقدمي 
املئ���ات واآلالف ليموتوا في 
مكان واحد بدون هدف مهم 
وأساس���ي هو عمل انتحاري 
ال يبالي بنفوس أتباعه, ومن 
ال يحترم نفوس أتباعه فهو ال 

يحترم نفوس اآلخرين.

امتداح الهوس والجهالة لداعش.. »جهالة« فضائيات التحريض مثااًل«
د. علي التميمي
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حاب(. في كلمة من روائعه  يقول إمامنا أمير المؤمنين علي )عليه السالم(: )انتهزوا فرص الخير فإنها تمرُّ مرَّ السَّ

ُفْرَصُة َخيٍر في َشْهٍر َكِريم
صادق مهدي حسن

إنًّ ِمّما ال َش���كَّ في���ه َأنَّ الله 
َتب���اَرَك َوَتعالى ُهَو َم���ْن ُيَوفُِّر 
ُفَرَص اخَلْيِر َوالرَّْحَمِة لِِعباِده..
اًل َعَليِهم َوَرْحَمًة  إنعاَم���ًا َوَتَفضُّ
ِة َعَليِهم،  بِِهم و إلق���اًء لِلُحجَّ
َفُهَو َمْن أف���اَض الوُجوَد َعلى 
اإلنس���اِن َوَوَه���َب َل���ُه الَعْقَل 
َوأرَسَل األنبياَء لِِهداَيتِه َوقياَدتِه 
إلى ُكلِّ َخْي���ٍر َوبٍِر َوهَو القائُِل 
وا نِْعَمَة  في ِكتابِه الَعزيِز َوإِْن َتُعدُّ
اللَِّه ال ُتْحُصوَها ، أَلنَّ َجميَع 
النَِّعِم املاّدَي���ة َوامَلعَنويَّة لِلخالِِق 
َشَمَلْت َجميَع الوجوَد َوَعالَوًة 
َعل���ى ذلِك فإنَّ م���ا َنْعَلُمُه ِمَن 
النَِّعِم بِالنِّس���َبِة لِما َنْجَهُلُه ِمنها 
َكالَقْط���َرِة ف���ي ُمقابِ���ِل الَبحِر 
اخِلَضم..َوَلَعلَّ َش���ْهَر َرَمضاِن 
ُل واِحَدًة ِمْن َأْعَظم  املُباَرك ُيَشكِّ
َوأْكَب���ِر َوَأرَوِع النَِّع���ِم لِما ِفيِه 
ِمْن ُفَرِص التَّ���َزّوِد ِمْن ُفيوِض 
َف  اخَلي���ِر َوالَبَرَك���ِة الت���ي َتَعطَّ
الله َتعالى بِه���ا َعَلينا َوهذا ما 
ُم )َصّلى الله  َبيََّنُه النَّبِيُّ اأَلك���رَ
َعَليِه َوآله َوَس���لَّم( في ُخطَبتِِه 
���ْهِر  املُباَرَكِة الس���تِقباِل هذا الشَّ
الَكرمِي..َحْيُث َيقوُل في َبْعِض 
َمقاِطعها: ))َأيُّها الّناس.. إِنَُّه 
َقْد أْقَبَل إلْيُكم َشْهُر الله َبالَبَرَكِة 
َوالرَّحَم���ِة َوامَلغِفَرة، َش���ْهٌر ُهَو 
ِعْن���َد الل���ه َأْفَضُل الّش���هوِر، 
َوَليالِيه  َأفَضُل األّي���ام،  َوَأّياُمه 
َأفَضل الّليالي، َوساعاُته َأفَضل 
الّساعات، ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتم ِفيِه 
إِلى ِضياَف���ِة الله، َوُجِعْلُتم ِفيه 
ِمن َأْهِل َكراَمِة الله، َأنفاُسُكم 

ِفي���ِه َتْس���بيٌح، َوَنوُمُك���م ِفي���ِه 
ِعب���اَدٌة، َوَعَمُلُكم ِفيِه َمقبوٌل، 
َوُدعاؤُكم ِفيِه ُمْسَتجاٌب...(( 
َفما َأْعَظَمه���ا َوَأَجلَّها ِمْن نِْعَمٍة 
العاَلم���نَي  َربُّ  َيْدعَون���ا  َأْن 
لِِضياَفتِ���ه َوُيغ���ِدَق َعَلين���ا ِمْن 
َفَيقبُِل األعمال  َنَفحاِت َكراَمتِه 
َوَيْسَتجْيُب الدُّعاء َوُكلُّ هذا ال 
لِحاَج���ٍة ِمْنُه إَِلينا َب���ْل َمّنًا ِمنُه 
َوَتَكرُّمًا َوَتْربَِي���ًة َلنا لَِنكوَن ِمْن 
ِعباِدِه الّصالِحنَي..َوفي املُقابِِل 
ما َأْقساَها ِمْن َحس���َرٍة َأْن َتُمرَّ 
هذه الَفْيَن���ُة الَوجيَزُة ِمْن الزََّمِن 
ِد لِلقاِء الله الَوشيِك  ُدوَن التََّزوُّ
بِاإلنس���اِن  الُعْم���ُر  امَت���دَّ  َوإِن 
..َيق���وُل َأمي���ُر امُلؤِمنني )َعَليِه 
الم(: )أشدُّ الُغَصِص َفْوُت  السَّ
ٌة  الُف���َرِص( َوَه���ْل ُهن���اَك ُغصَّ
���ِة َف���ْوِت امَلغِف���َرِة َوَنْيِل  َكُغصَّ
الثَّ���واِب اجَلزيل َعل���ى الَعَمِل 
الَقليل؟!  أَلْس���نا ُنخاِطُب َربَّ 
ُمناجاتِنا  َوالَعطاِء ف���ي  الرَّحَمِة 
)يا َمْن َيْقَبُل الَيسيَر َوَيعُفو َعِن 
الَكثِير اقَبْل ِمنَّا الَيس���يَر َوأْعُف 
َعِن الَكثِي���ِر..( َفَكيَف َوَنْحن 
َنعيُش َأيامًا شاء الله أنَّ َمْن َقرَأ 
ِفيها آي���ًة َكَمْن َخَتَم الُقرآَن في 
َع  َغيِرِه ِمْن الّش���هوِر َوَمْن َتَطوَّ
ِفيه بَِصالٍة َكَت���َب الله َلُه َبراَءًة 
ِمَن الّنار َوَم���ْن أّدى ِفيه َفْرَضًا 
كاَن َلُه َثواُب َمْن َأّدى َس���بعنَي 
َفريَضًة ِفيما ِس���واُه ِمَن الّشهور 
َوَغيِره���ا ِم���ن نَِع���ِم ُمضاَعَفِة 
األْجِر َوالثَّواِب التي َقلَّ َنظيُرها 
َب���ْل َقْد ال َنِج���ُد َلها َنظيَرًا في 

َنة..))َفَلَك الّلُهمَّ  باقي أّياِم السَّ
احَلمُد َعلى م���ا َأنَعَمَت َوَأنَت 

َأرَحُم الّراِحمني((..
  َوُهن���ا َلن���ا َكِلَم���ة ﴿���إِنَّ َهِذِه 
َتْذِك���َرٌة َفَمْن َش���اَء اتََّخ���َذ إَِلى 
َربِِّه َس���بِياًل: ُهنالك ُمحاوالٌت 
ٌط َلها  ُمجِرَمٌة َوَمسُعوَرٌة َوُمَخطَّ
���ْهِر  بَِشراَس���ٍة َلَتش���ِويِه هذا الشَّ
املُباَرِك َوَحْبِط الَعَمِل فيه َفَمَثاًل 
َنِج���ُد َأنَّ الَكثيَر ِمِن الَفضائّيات 
التلفزيونية امُلَسيََّرِة ِمْن ِقَبِل َأعداِء 
الله َوَرس���ولِِه َوبُِكلِّ ما أوتَِيْت 
ٍة َوُس���لطاٍن في  ِمْن َع���ْزٍم َوُقوَّ
ِس���باٍق حامي الَوطيس لَِعرِض 
َعة!!( املَُنوَّ الرَّمضانية  )الَبراِمج 
ُة َقبَل عاٍم  َوالتي ُأِعدَّت َلها الُعدَّ
ْهِر املُباَرِك  كامٍل لَِتفريِغ هذا الشَّ
ِمْن ُمحَتواِه الّروحي َواأَلخالقي 
َوالتَّرَبوي،َوَجمٌع ال ُيْسَتهاُن به 
ٌق إلى امُلَسلَسِل  ِمّنا َنشواٌن ُمَتَشوِّ
الّتاِفه َوالِفلِم البائِس والَبرناَمِج 
املُبَت���َذل َواإلع���الِن الرَّخي���ِص 
و..و..َعل���ى اْمتِ���داِد الَوقِت 
الفاِص���ِل َبنَي اإلفط���اِر َوَصالِة 
الَفجِر إل���ى َدَرَجِة َأنَّ امُلعَتِكَف 
امُلواِظَب َعلى ُمتاَبَعتِها ال َوقَت 
ع���اِء َأو تاِلَوِة الُقرآِن َأو  َله لِلدُّ
َدِة  َغيره���ا ِم���َن الُقرب���ات امُلؤكَّ
إلحياِء ليالي َش���ْهِر الَعطاِء هذا 
﴿َذلَِك ُهَو اْلُخْس���َراُن اْلُمبنُِي..
َفيا َأيُّه���ا اأَلِحبَُّة في الله احَلذر 
ُث���مَّ احَل���َذَر ِمْن ه���ذه الِفخاِخ 
َس َلها َشياِطنُي اإلنس  التي َأسَّ
ِم���ن َأع���داِء اإلس���الم ..َهّيا 
���ُه إلى  لَِنش���َحَذ الِهَم���َم َوَنتَوجَّ

َتباَرَك  َمْحِض اخَلي���ِر والّرحَمِة 
َوَتعال���ى َوُنقبُِل بِ���ُكلِّ َذرٍَّة ِمن 
َجواِرِحن���ا إل���ى الِعب���اَدة َفهو 
َش���ْهُر الَوَرِع..َشْهُر الّصالِة ﴿
َق���ْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  الَِّذيَن ُهْم 
ِف���ي َصالتِِهْم َخاِش���ُعوَن وهو 
عاِء َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي  َشْهُر الدُّ
َعنِّي َفإِنِّ���ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي  الدَّ
َوْلُيْؤِمُن���وا بِي َلَعلَُّهْم َيْرُش���ُدوَن 
وه���ذا َيَتَطلَّ���ُب ِمّن���ا االلت���زام 
بر على الّطاَعِة  وامَلواظب���ة والصَّ
َوَعْن امَلعِصَي���ة لِيَتَحقََّق الَهَدُف 
الَترَبوُي األس���َمى ِم���ْن ِفريَضِة 
﴿َلعلَّك���م  املُباَرَك���ة  ي���اِم  الصِّ
تتقون.. َوهِذِه َدعَوٌة ألنُفِس���نا 
أّواًل َولُِكلِّ َمن في َقلبِِه ِمثقاُل 
ذّرٍة ِمن ُح���بِّ الله وُحبِّ نَبيِّه 
الكرمي )َصّلى الل���ه َعَليِه َوآله 
َوَس���لَّم( َوأْهِل َبيتِ���ه الّطاِهرين 
)عليه���م الس���الم( أن َنك���وَن 
ُضيوَف���ًا ُمؤّدبني ِعنَد مائَِدة َربِّ 
العاملَ���نَي لَِنحظى بِاخَلْيِر َوالَبَرَكة 
نيا َوبالنَّعيِم األَبدي في  ف���ي الدُّ
اآلِخ���َرة َوِهَي اس���تِجاَبٌة لِنداِء 
الُق���رآن الَكرمي ﴿َوَس���اِرُعوا إَِلى 
َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها 
ْت  ُأِع���دَّ َواأْلَْرُض  ���َمَواُت  السَّ
لِْلُمتَِّق���نَي ..َنس���أُل الله َجلَّْت 
ُقدَرُته أْن َنك���وَن ِمْن املَقبولنَي 
في هذا الّش���ْهِر الك���رمي َبَحقِّ 
ٍد َوآل���ه الّطاِهرين ﴿ِخَتاُمُه  ُمَحمَّ
ِمْس���ٌك َوِف���ي َذلِ���َك َفْلَيَتَناَفِس 

اْلُمَتَناِفُسوَن.
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جع���ل  ق���د  االس���الم  ان 
للمس���لمني فيما بينهم عالقة 
ترابط ، وهي االخّوة بحيث 
قال تعال���ى ) امن���ا املؤمنون 
 -10- احلج���رات  اخ���وة( 
فكان لكل انس���ان منهم حق 
على املؤمن ان يشبع جوعته 
ويواري عورت���ه ويفرج عنه 
كربته ويقضي دينه فاذا مات 

خلفه في أهله وولده.
فان هذه االمور التي اوضحها 
االم���ام )عليه الس���الم( هي 
الت���ي ينبغي اتباعه���ا وعدم 
الزي���غ عنها لئ���ال نفقد تلك 
العالقة الت���ي اعتبرها االمام 
)علي���ه الس���الم( بانها عالقة 
املش���ايعة، فق���د ق���ال اب���و 
اس���ماعيل ألبي جعفر )عليه 

ف���داك ان  الس���الم( جعلت 
الش���يعة عندن���ا كثيرون فقال 
)عليه السالم( ) فهل يعطف 
الغن���ي على الفقي���ر ؟ وهل 
يتجاوز احملس���ن عن املس���يء 
؟ ويتواسون؟ ( فقلت : ال 
، فقال )عليه الس���الم( : ) 
ليس هؤالء ش���يعة ، الشيعة 

من يفعل هذا (.
وم���ن منطلق ه���ذا احلديث 
فان هذه املهمة هي االش���ق 
في حياة املس���لمني لئال يفقد 
ذل���ك الترابط الذي عبر عنه 
احلديث الشريف : ) كالبنيان 
املرص���وص يش���د بعضه���م 

بعضًا( . 
فعلين���ا جميعًا ان نأتلف ولن 
نسمح ألي أحد او منافق ان 

يفرقنا حتى نصبح قوة كبرى 
امام االعداء .

واما النصيحة من ابرز معالم 
االس���الم هو اظهار النصيحة 
يحتاجون  حينما  للمس���لمني 
اليه���ا في ش���دة او رخاء ، 
وهذا ما عبر عنه االمام امير 
املؤمنني )عليه الس���الم( ) ما 
خاب من استشار( ، كما قال 
االمام الصادق )عليه السالم( 
لس���فيان بن عيين���ه : عليك 
بالنصح لله في خلقه ، فلن 

تلقاه بعمل أفضل منه.
النصيحة  تل���ك  ومن مظاهر 
هي االهتمام مبش���اكل املسلم 
كي يش���اركه فيها ولو بكلمة 
قد جتد لهمه من س���بيل الى 
اخلروج عن���ه، وان دل على 

ش���يء فامن���ا يدل ع���ن قوة 
املس���لمني وم���دى متس���كهم 
باالسالم وعدم تفرقهم حتى 
ق���ال االمام الص���ادق )عليه 
السالم( ) من لم يهتم بأمور 

املسلمني فليس مبسلم (.
جعلنا الله جميعًا من املؤمنني 
واملعطني لالخ���وة والنصيحة 

حقها.

فان هذه المهمة هي االش����ق 
في حياة المس����لمين لئال يفقد 
ال����ذي عبر عنه  ذل����ك الترابط 
الحدي����ث الش����ريف : ) كالبنيان 
بعضه����م  يش����د  المرص����وص 

بعضًا( . 

االخوة والنصيحة
مشاركة/ المرحوم عدنان آل يحيى الموسوي
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أب���و عب���د الله احلس���ني بن 
أحمد بن محم���د بن جعفر 
بن محمد بن احلجاج النيلي 
االعمدة  أح���د  البغ���دادي، 
واألعيان من علماء الطائفة، 
وعبق���ري من عباق���رة حملة 

العل���م واألدب، و قد عده 
صاح���ب )ري���اض العلماء( 
من كب���راء العلماء كما عده 
اب���ن خلكان وأب���و الفدا من 
كبار الش���يعة، واحلموي في 
)معج���م أدبائ���ه( م���ن كبار 

ش���عراء الش���يعة، وآخر من 
فحول الكتاب، فالشعر كان 
أحد فنون���ه، كما أن الكتابة 
إحدى محاس���نه اجلمة، وله 
في العلم قنن راس���ية، وقدم 
راسخة، غير أن انتشار أدبه 

البديعة  ومقامات���ه  الفائ���ق، 
في���ه، وتعريف األدب���اء إياه 
بأدبه الباهر، وقريضه والثناء 
علي���ه بأنه ثان���ي معلميه كما 
في )نس���مة الس���حر( أخفى 

صيت علمه الغزير.

رجاٌل حول الغدير )ح5(

* الشاعر أبو الحجاج البغدادي

عندما يكون الشعر بعيدًا عن أروقة الحاكم ونزيهًا عن ساحة التمّلق للسلطة فإنه يكون صريحًا وعفويًا وأصدق وأعذب ما قيل، 
وهي الصورة التي تمّثل بها شعراء أهل البيت )عليهم السالم( الذين وّثقوا لحادثة عيد الغدير شعرًا.

ال���ن���ج���ِف يف  ال����ب����ي���������س����اِء  ال�����ق�����ّب�����ِة  �����س����اح����َب  ي�����ا 
ل���ع���ل���ك���م ال���������ه���������ادي  احل�����������س�����ن  اأب�������������ا  زوروا 
ف���م���ن ل������دي������ه  ال�����ن�����ج�����وى  ت���������س����م����ع  مل�������ن  زوروا 
ت����دخ����ل����ه ق������ب������ل  ف����������اأح����������رم  و�������س������ل������ت  اإذا 
ق���ب���ت���ه ح�����������ول  �����س����ب����ع����ا  ط������ف������ت  اإذا  ح������ت������ى 
ع���ل���ى ال���������������س�������ام  اهلل  م��������ن  ��������س�������ام  وق��������������ل: 
ب�����ل�����دي م���������ن  م���������������ولي  ي���������ا  اأت�������ي�������ت�������ك  اإين 
يل ت�����������س�����ف�����ع  م����������������ولي  ي����������ا  ب����������اأن����������ك  راج 

( ث������������مَّ اأّك����������َده����������ا وب���������اي���������ع���������وَك )ب����������خ����������مٍّ
ومْل ال�����ن�����ب�����يِّ  ق�����������وَل  واّط����������رح����������وا  ع��������اق��������وَك 
ه�����������ذا ول���������ّي���������ُك���������ُم ب�������ع�������دي ف�������م�������ْن ع����ل����ق����ْت

)حم�����������ّم�����������ٌد( مب���������ق���������اٍل م�������ن�������ُه غ�����������رُي َخ�����ف�����ي
مي������ن������ْع������ُه������ُم ق���������وُل���������ه: ه����������ذا اأخ������������ي َخ����ل����ف����ي
ي����خ����ِف ومْل  ي����خ���������س����ى  ف�������ل�������ْن  ي����������������داُه  ب�����������ِه 

���ف���ْي ����سُ ل������دي������َك  وا����س���ت�������س���ف���ى  ق���������ربَك  زاَر  م������ن 
حت�������ظ�������ون ب���������الأج���������ر والق����������ب����������ال وال�������زل�������ف
ي���������������زره ب������ال������ق������رب م�����ل�����ه�����وف�����ا ل��������دي��������ه ك���ف���ي
م�����ل�����ب�����ي�����ا وا����������س���������ع ������س�����ع�����ي�����ا ح��������ول��������ه وط������ف
ت����������اأم����������ل ال����������ب����������اب ت������ل������ق������ا وج��������ه��������ه ف����ق����ف
اأه�����������ل ال�������������س������ام واأه�������������ل ال�����ع�����ل�����م وال�����������س�����رف
م�������س���ت���م�������س���ك���ا م�������ن ح������ب������ال احل���������ق ب����ال����ط����رف
وت�����������س�����ق�����ن�����ي م���������ن رح�������ي�������ق ��������س�������اين ال����ل����ه����ف

يقوُل في غديريته:

ثّم يقول البغدادي:
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ويأتي كت���اب املؤلف صالح 
الوردان���ي )أكاذيب الوهابية( 
ليفض���ح ه���ذه امللة الش���اذة 
اإلس���الم  ع���ن  واخلارج���ة 
احملم���دي األصي���ل وال���ذي 
ه���ذه  ف���ي  لك���م  نوج���زه 

السطور...
لقد كان تبني الوهابية لطرح 
ابن تيمية اجملس���م واملش���به، 

واعتباره شيخ اإلسالم وممثل 
الس���لف واألن���ام، والناطق 
بلس���ان أهل الس���نة الكرام، 
واملعبر عن اجماع األمة دون 
خ���الف وخصام يع���د دليال 
قاطعًا على تبنيهم التجس���يم 

والتشبيه.
ومل���ا كان اب���ن تيمي���ة ق���د 
ورفضوه،  الفقه���اء  خاصمه 

م���ن  املس���لمني  وح���ذروا 
أصبحت  وأفكاره؛  معتقداته 
الوهابيني  وأف���كار  معتقدات 
محل رفض الفقهاء، ويجب 
حتذي���ر املس���لمني منها، وهو 
ما يوجب احلكم عليها بأنها 
ال تعبر عن أهل الس���نة، بل 
تتص���ادم مع معتقداتهم وهذا 
يقودن���ا للحكم بأن الوهابيني 

يكذب���ون عل���ى أهل الس���نة 
يحاولون  ح���ني  والس���لف، 
إلص���اق عقائدهم وأفكارهم 

بهم.
تضليل  يحاولون  والوهابيون 
املس���لمني، ع���ن طري���ق ما 
يصدرون���ه م���ن منش���ورات 
عقائدية تدعم فكرة التجسيم 
والتش���بيه، منس���وبة أله���ل 

كت���اب جدي���د يفض���ح أكاذيب 
الوهابية وأالعيبهم

اعتمدْت الوهابية منذ ظهورها وما زالت على األكاذيب واألضاليل، وعملت على التس����تر بأهل الس����نة والس����لف تارة وباإلجماع 
تارة أخرى.. وكان عمادها في هذه األكاذيب وهذا التس����تر هو ابن تيمية، الذي كان ينس����ب أقواله وفتاويه ألهل السنة والسلف 

واالجتماع دائمًا، ويتلقف الوهابية أقواله بمنطق التسليم.
ولم تنحصر أكاذيب الوهابية في محيط نقل اقوال ابن تيمية ونس����بتها ألهل الس����نة، بل امتدت إلى تراثهم فحرفته، ليكون 
في خدمة عقائدها المنحرفة، وامتدت إلى المذاهب واالتجاهات األخرى في محيطهم، التي تم الس����طو على كتبها وتحريفها، 

لتخدم مذهبهم وتبعد الشبهات عنهم.
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الس���نة األم���ر ال���ذي ينطلي 
على العوام والبس���طاء وهم 
أتب���اع الوهابيني، وال ينطلي 
عل���ى أهل العل���م والباحثني 
احملقق���ني النبهني وم���ن أمثلة 
ه���ذه املنش���ورات )الع���رش 
للخالل،  الس���نة  العبس���ي، 
رس���الة البربه���اري، نق���ض 
عثم���ان الدارم���ي، الصفات 

للدارقطني(.
ومن بني منشورات الوهابيني 
املعاص���رة الت���ي ت���دل على 
تبنيهم معتقد التجسيم منشور 
)العرش( وينقل فيها روايات 
عديدة، منه���ا رواية تقول: 
ان عرش���ه )جل وعال( على 
س���ماواته وأرضي���ه هك���ذا، 
وق���ال بأصابعه مث���ل القبة، 
وصف ذل���ك وهب، وأمال 
كف���ه وأصابعه اليمنى وقال: 
هكذا وإنه ليئ���ط مثل أطيط 

الرحل بالراكب.
ورواية تق���ول: العرش على 
مل���ك من لؤل���ؤة في صورة 
دي���ك، رجاله ف���ي التخوم 
الس���فلى، وعنقه مثنية حتت 

العرش.
وفي كتاب )السنة( ألبي بكر 
اخل���الل املتوفى ع���ام 311 
ه�، اس���تعرض عدة روايات 
ومنها: )إذا كان يوم القيامة، 
جيء بنبيكم )صلى الله عليه 
]وآله[ وسلم( فأقعد بني يدي 

الله على كرسيه(.
)إن الل���ه يجلس���ه معه على 

العرش(.
القاسم األصبهاني  ونشر أبو 
منش���ور )احلج���ة ف���ي بيان 

احملج���ة( والذي نقل فيه قول 
مالك: إياكم والبدع.

فقيل: وما البدع؟
ق���ال: أه���ل الب���دع الذي���ن 
يتكلم���ون ف���ي أس���ماء الله 
وعلم���ه  وصفات���ه وكالم���ه 
يس���كتون  وال  وقدرت���ه، 
عما س���كت عن���ه الصحابة 

والتابعون لهم بإحسان.
وقول مالك ه���ذا يعد حجة 
عل���ى احلنابل���ة والوهابي���ني 
الذين خاضوا في أسماء الله 
وصفات���ه وأش���علوا احلروب 
واملعارك بسببها، بل وكفروا 

خصومهم على أساسها.
وق���د تبنى الوهابي���ون تراث 
ابن تيمية بالكامل، واعتبروه 
الفقيه األوحد وممثل السلف 

والناطق الشرعي بلسانهم.
وه���ذه أكذوبة م���ن أكاذيب 
الوهابي���ة الت���ي خدع���وا بها 
املس���لمني، فل���م يك���ن ابن 
تيمية ممثال للسلف وال ناطقًا 

بلسانهم.
وأما مخالفته اإلجماع فيتمثل 
ف���ي العدي���د م���ن القضاي���ا 
واملسائل الشاذة التي قال بها 
وتبناه���ا، وأما ش���ذوذه عن 
عقي���دة األم���ة، فيتمثل في 
تبني���ه عقيدة التجس���يم وهو 

محور حديثنا هنا.
وتبن���ي الوهابي���ني لتراث ابن 
تيمي���ة يعن���ي تبنيه���م لقضية 
التش���بيه والتجس���يم، الت���ي 
طرحه���ا خ���الل العديد من 
رس���ائله وأقوال���ه وفتاوي���ه، 
ومجم���وع فتاوى اب���ن تيمية 
التي وصلت إلى سبعة وثالثني 

مجل���دًا!! مت طبعها من قبل 
الوهابيني، وعلى نفقة خادم 
مجانًا  ووزع���ت  احلرم���ني، 
على العديد من املؤسس���ات 
والرموز اإلسالمية وحتمست 
لنش���رها بدعم من الوهابيني 
العديد من دور النشر السلفية 

التي في ركابهم.
وق���د ح���وت ه���ذه الفتاوى 
العدي���د من النص���وص التي 
والتش���بيه  التجس���يم  تؤك���د 
وإثب���ات اجله���ة والتحيز لله 

سبحانه وقيام احلوادث به.
كما أن من أكاذيب الوهابيني 
تكفيرهم مس���ألة البناء على 
القبور، على الرغم من  ان 
املس���لمني اعتادوا منذ قرون 
على تكرمي أئمتهم ورموزهم 
ببن���اء قب���ور خاص���ة به���م 
وبناء القب���اب فوقها، فضاًل 
ع���ن االحتف���ال بذكره���م، 
ول���م يب���رز م���ن الفقهاء من 
يعت���رض على ه���ذه الظاهرة 
أو يس���تنكرها أو يعتبرها من 
البِدع والضالالت، حتى برز 
اب���ن تيمية في الق���رن الثامن 
الهجري وأعلن احلرب على 
هذه املراقد وعلى أصحابها، 
وحرم ش���د الرح���ال إليها، 
ومن بينها قبر الرسول األكرم 
)صلى الله عليه وآله( واعتبر 
التوس���ل ب���ه من الش���رك، 
والزي���ارة والتب���رك بها عبادة 
لغي���ر الل���ه تعالى.ولم يكن 
البن تيمية من دليل على هذا 
سوى بعض الروايات اخملتلف 
على صحتها وعلى تفسيرها 
بني الفقهاء، وبعض األقوال 

الشاذة لبعض احلنابلة، وهو 
ما أدى ال���ى تصدي الفقهاء 
له وإع���الن احلرب عليه من 
قبلهم، بسبب تبنيه ملثل هذه 

األمور.
ولم يع���اِد الوهابييون مذهبًا 
إسالميًا مثلما عادوا الشيعة، 
وأثار ابن تيمية موضوع تعاون 
الش���يعة مع املغول التتار ضد 
العباسية،  اإلس���الم والدولة 
وه���ذه الدعوى تكش���ف لنا 
مدى حقدهم على الش���يعة، 
بعنوان  منش���ورًا  وأص���دروا 
وأثره���ا  الش���يعة  )خيان���ات 
في هزائم األمة اإلس���المية( 
وبدا م���ن خ���الل محتوياته 
أن صاحب���ه مج���رد ناقل بال 
وع���ي، وال علم له بالتاريخ 
يكت���ِف  ول���م  وبحوادث���ه. 
املنشورات  الوهابيون باصدار 
الت���ي تنش���ر االكاذيب حول 
الش���يعة، بل قاموا باإلضافة 
إلى ذلك ببع���ض األالعيب 
التي تثير الرأي العام ضدهم، 
بإص���دار  قيامه���م  ومنه���ا 
بأسماء شخصيات  منشورات 
وهمية منس���وبة للشيعة تعلن 
خروجه���ا من دائرة الش���يعة 
وكفره���ا بعقائدهم.ويعم���ل 
الوهابي���ون دائمًا على اللعب 
بفكرة فارس���ية التش���يع، أي 
أن التش���يع صناعة فارسية ال 
عربي���ة، وهي فك���رة متولدة 
م���ن كالم ابن تيمية وغيره، 
من خصوم الشيعة القدامى.
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غ���الء امله���ور أصب���ح م���ن 
املش���اكل العصرية التي يعاني 
منه���ا ش���بابنا ف���ي الوق���ت 
احلاضر، وال���ذي يدعو إلى 
احلسرة أنها ما زالت مستمرة 
ول���م يوجد لها احلل اجلذري 
رغم التقدم الذي نعتز أننا قد 

وصلنا إليه.
فالذي يت���راءى لنا أن التقّدم 
احلضاري يعني التقدم املادي 
أي بعب���ارة أخ���رى هي العد 
التصاعدي لألرقام القياس���ية 
لهذه امله���ور، ولو بحثنا في 
ه���ذه املش���كلة لوجدن���ا أن 
هن���اك ع���دة عناص���ر تعمل 
عل���ى تعقيده���ا ولي���س من 
الش���رط توافره���ا جميعًا في 
نفس الوقت، فوجود عنصر 
واحد فقط يعم���ل على بقاء 
هذه املشكلة بدون حل وهذه 

بعض منها:

1. متس���ك الفتاة بهذا الغلو 
لتثبت أنها ليس أقل مستوى 
واملقرب���ات  زميالته���ا  م���ن 
له���ا لدرجة أن بعض���ًا منهن 
يتزوج���ن للتفاخ���ر بأس���ماء 

عائالت أزواجهن!!.
2. التنافس ما بني الش���باب 
أنفسهم )وما أكثر هذه الفئة( 
وكأنه���م في مع���رض للمزاد 
العلن���ي وب���كل أس���ف أنها 
أصبحت ظاهرة متفش���ية في 
الطبق���ة التي من املفروض أن 

تكون متعلمة وواعية!!.
3. ح���ّب املظاه���ر جعل���ت 
بعض العائ���الت تتباهى بأن 
فالن���ًا قد دفع لهم هذا املبلغ 

وكذلك وجود العكس.
ولو تعّمقنا في ديننا اإلسالمي 
لوجدنا أنه يحث على اليسر 
في املهر فالله يبارك في املرأة 
الت���ي يق���ل مهره���ا، وليس 

للمه���ر حد أدن���ى وليس له 
ح���د أعلى، فيجوز أن يكون 
ق���درًا كبيرًا من امل���ال بدليل 
قوله تعالى: )وآتيتم إحداهن 
قنط���ارًا ف���ال تأخ���ذوا منه ( 
ويجوز أن يكون أقل ش���يء 
ومتى تراض���ى الطرفان على 
مهر سواء كان قلياًل أم كثيرًا 
لزم الزوج أن يدفعه.. ولكن 
يكره املغاالة في املهور ويجوز 
أن تتزوج املرأة ولو بخامت من 
حدي���د أو بتعلم س���ورة من 
الق���رآن الك���رمي.. ولكن لو 
تأملنا هذا الكالم لرأينا مدى 
تطبيقه ف���ي هذا الزمن، وإذا 
وجد فرد وحاول تطبيق هذا 
املبدأ اإلس���المي استهزأوا به 
واتهموه بع���دم الواقعية وبأن 
الناس يهمهم املظاهر، بالرغم 
من أّنها أشياء مادية ال تكون 
مؤشرًا على رقي اإلنسان وما 

دام لسانه يتكلم وعقله يفكر 
مبنطق املادة فإنه���ا تنحدر به 

إلى أدنى املستويات.
وما أكث���ر الزيجات التي كان 
لها صيتها ما بني الناس لكثرة 
اإلس���راف فيه���ا وف���ي قيمة 
املهور ولك���ن انتهت بالفراق 
ولم يفدها ما مت دفعه سابقًا، 
بالعب���رة إذن ملن يعتبر ويفهم 

من جتارب اآلخرين!!

هل يجوز الزواج بخاتم من حديد؟!
شهالء فخر الدين/ خاص

لو تعّمقنا في 
ديننا اإلسالمي 
لوجدنا أنه يحث 
على الُيسر في 
المهر فاهلل 

يبارك في المرأة 
التي يقل مهرها
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يع���رِّف االطباء الس���كتة الدماغية 
بأنه���ا خل���ل مفاجئ ف���ي تدفق 
الدم الى جزء من الدماغ يس���اهم 
باح���داث خلل في مهام اجلس���د 
الت���ي يق���وم بها ذل���ك اجلزء من 
الدم���اغ ويس���يطر عليها ، ولكن 
ذل���ك اخلل���ل املفاج���ئ وحتديدا 
تلك االعاق���ة في الدورة الدموية 
تستغرق س���نوات قبل ان حتصل 
وميك���ن ان حتصل نتيجة انس���داد 
اوعية دموي���ة في الدماغ او على 
االقل حصول تخثر للدم،وملعرفة 
املزي���د عن ه���ذا امل���رض مجلة 
التقت الدكتور بش���ار  »االحرار« 
مس���لم اخصائي اجلمل���ة العصبية 
ف���ي مدينة االمام احلس���ني »عليه 
الس���الم« الطبية والذي بني لنا ما 

يأتي ؟
اسباب السكتة الدماغية :-

هناك مخاطر كثيرة تهيئ لألصابة 
بالسكتة الدماغية اهمها:

- مخاط���ر ميكن ضبطها في اطار 
الس���كتة الدماغي���ة منها)ارتف���اع 
ضغ���ط ال���دم الش���رياني ال���ذي 
يضعف جدران الشرايني ،تصلب 
الش���رايني نتيجة ترس���ب الدهون 
والعوام���ل االخ���رى ، البدان���ة 
، التدخ���ني ،ارتف���اع مس���توى 
الكوليسترول في الدم ، امراض 
القل���ب واضطراباته ،حبوب منع 

احلمل ، زيادة عدد كريات الدم 
احلمر ، ظه���ور عوامل اخلطورة 
اجلديدة والتي تساعد على تصلب 

الشرايني(.
- مخاط���ر يصع���ب ضبطها في 
اطار الس���كتة الدماغية منها)تقدم 
العم���ر ، العوام���ل االجتماعي���ة 
،العوام���ل الوراثي���ة ، عناص���ر 
م���رض   ، الش���خصية  الصح���ة 

السكري(.
انواع السكتة الدماغية:-

هناك اربعة انواع وهي )الس���كتة 
الدماغي���ة التجلطي���ة او التخثرية 
وهي اكثر اشكال السكتة الدماغية 
حدوثا وفي احلقيقة ان 40% من 
كل السكتات الدماغية هي تخثرية 
،الس���كتة الدماغي���ة االنس���دادية 
وه���ي مس���ؤولة ع���ن 30% من 
حاالت االصابة بالسكتة الدماغية 
، والس���كتة الدماغية التي حتدث 
نتيجة نزيف بالدماغ ، والس���كتة 
الدماغية التي حتدث نتيجة النزف 
حت���ت الغش���اء العنكبوت���ي حول 

املخ(.
اعراض املرض:-

تبدأ اع���راض الس���كتة الدماغية 
)بالصداع ،الدوخة، تغيرات في 
قدرة الوعي الذهني، اضطرابات 
الرؤي���ة ، صعوب���ة ف���ي النط���ق 
والبل���ع، ضع���ف او ش���لل في 

اح���د اطراف اجلس���م( تعتبر هذه 
العالمات انذارا وميكن ان تختفي 

في اقل من 24 ساعة .
بع���ض احلاالت الطبي���ة ميكن ان 
تش���خص باخلطأ على انها سكتة 

دماغية :-
)ورم الدماغ،االضطرابات النفسية 
والعقلية، الصداع املزمن وصداع 
الش���قيقة ، التشنجات والصرع، 

اضطرابات االذن الداخلية(.
خطوات تشخيص املرض:

خطوات التش���خيص ليست ثابتة 
ويق���وم الطبيب ف���ي اطار التقومي 

باجراء التالي ؟
االكلينيكي  الس���ريري  الفح���ص 
بالتصوي���ر  التش���خيص  وتأك���د 
الطبق���ي للم���خ ويج���ب ان يتم 
حض���ور املريض الى املستش���فى 
خ���الل 15-10 دقيق���ة وفحصه 
وتشخيصه بالتصوير الطبقي يجب 
ان اليزي���د على س���اعة ليتمكن 
الطبيب من حتديد العالج املناسب 
ف���ي اقل من ثالث س���اعات من 

ظهور االعراض .
طريقة العالج :-

الع���الج دوائي���ا )حس���ب وضع 
املري���ض الصح���ي والتش���خيص 
حض���وره  وس���رعة  االش���عاعي 
للمستش���فى يقرر الطبيب اختيار 
املري���ض الس���تخدام العالج���ات 

اس���تخدام  او  للجلط���ة  املذيب���ة 
االدوي���ة املانعة لها او اس���تخدام 
االس���برين فق���ط او جمع بعض 
االدوي���ة ، كل هذا يترك للطبيب 
ال���ذي يضط���ر لوص���ف بع���ض 
االدوي���ة املهدئة وم���ن يعاني من 
تش���نجات قد يعط���ى ادوية مانعة 
له���ا وفي بعض االحي���ان يعطى 
للمريض مض���ادات لألكتئاب ، 
وغالبا ما يصف الطبيب للمريض 
االس���برين بجرع���ة 300 ملجم 
يوميا للوقاي���ة من تكرار حدوث 
السكتة الدماغية ، اضافة الى ما 
س���بق فأن على الطبيب واملريض 
تقليص عوامل اخلطورة والتحكم 
فيه���ا بكل الط���رق املتاح���ة غير 
الدوائي���ة بنفس اخلط���وات املتبعة  
في عالج تصلب الشرايني التاجية 

للقلب(.
جراحيا)ق���د يضط���ر الطبيب الى 
الوعائية  املريض للجراحة  ارسال 
بازال���ة البطانة الداخلية للش���ريان 
خاصة الش���ريان الس���باتي العنقي 
او جراح���ة مخي���ة اذا كان هناك 
نزي���ف حاد خطير مس���ببا ضغطا 
على باقي املراكز احليوية باملخ او 
لوجود عيوب او انتفاخات بلونية 
منفج���رة لألوعي���ة الدموية داخل 

املخ(.

اناطبيبك 

السكتة الدماغية )الجلطة الدماغية(... 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

اهم أعراضها الصداع والدوخة اضافة الى صعوبة النطق والبلع
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ش���اء العداء املبّيت والظروف القاسية تنحية األئمة )عليهم 
الس���الم( عن مناصبه���م التي نصبهم الله ورس���وله فيها، 
وأصب���ح األمر واحلكم ألبناء الطلقاء وأحفادهم من بعدهم 
ول���م يكتِف احلكام الظاملون م���ن األئمة بغصبهم مقامهم، 
وأخذهم حقهم حتى تتبعوهم قتاًل وحبسًا وتشريدًا، حتى 
ق���ال اإلمام زي���ن العابدين )عليه الس���الم(: »لو أن النبي 
)صلى الله عليه وآله« تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم 

في الوصية بنا ملا زادوا على ما فعلوا«.
ولم يقتصر الظلم على أهل البيت )عليهم السالم( وإمنا على 
أتباعهم الذين حرموا من توجيهاتهم وإرش���اداتهم وحالوا 
بينهم وبني القيام مبهامهم التي خصهم الله بها وندبهم إليها 
فكانوا )عليهم الس���الم( يتكتمون ف���ي تعاليمهم ويتخفون 
بدروس���هم ويتقون بأمرهم لنشر التعاليم بني الناس، وإزاء 
هذا التالعب بالس���لطة لم يترك األئمة الساحة اإلسالمية؛ 
بل حتملوا مسؤولياتهم كاملة في احتضان الرسالة واحلفاظ 

عليها وحتصينها من كل أشكال التحريف والتبديل.

وتعن����ي لعن الله أمة قتلكم م����ن اخلوارج وملوك بني 
أمي����ة وأعوانه����م وملوك بن����ي العب����اس وأعوانهم مع 
عمالئه����م الذين يعتبرون املمهدي����ن لهم بالتمكني من 
قتالك����م، وهم أولئك الذي����ن غصبوا حّق أهل البيت 
)عليهم الس����الم( بعد وفاة النب����ي األكرم )صلى الله 
علي����ه وآله( وما حدث للس����يدة فاطمة الزهراء )عليها 
الس����الم( وإس����قاطهم جلنينها وكس����ر ضلعها ومن ثّم 
ش����هادة اإلمام علي )عليه الس����الم( في محرابه وسم 
اإلمام احلسن )عليه السالم(.. كلها أمور مهدت لقتل 

ريحانة النبي اإلمام احلسني )عليه السالم(.

إيحاءات عاشورائية

* ولع���ن اهلل أّم���ًة دفعتكم ع���ن مقامكم، 
وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اهلل فيها

* ولعن اهلل أم���ة قتلتكم، ولعن اهلل 
الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم

النفس االمارة بالس���وء لها جل���ام اال وهو االدب والتقوى وتأديب 
النفس مبا يرضي الله عز وجل عنوان جناح الفرد في الدنيا واآلخرة 
وبه���ا اخص الله نبيه االكرم )صل���ى الله عليه وآله( بقوله )وانك 
لعل���ى خلق عظيم( واعظ���م االدب.. االدب مع الله )عز وجل( 
بتعظي���م اوام���ره ونهيه ولكل واجب عبادي ل���ه آداب فالصيام له 
آداب خاصة منها عبادية اي االلتزام باملفطرات وهو صوم اجلوانح 
وآداب تربوي���ة لضب���ط النفس عن الذات وهو صوم اجلوارح، من 
ص���ام صام���ت جوارحه قال الص���ادق )عليه الس���الم( اذا صمت 
فليصم س���معك وبصرك وشعرك وجلدك فالصائم عليه ان يتجنب 
ما حرم الله عليه من االقوال واالفعال فيحفظ لس���انه عن الكذب 
والغيبة والنميمة والسب والشتم وهتك اعراض الناس والنظر احملرم 
واالس���تماع احملرم والرزق احلرام وكف االذى والفواحش واالبتعاد 
عن كل اشكال احلرام والشبهات وحقيقة الصيام هو ليس االمتناع 
عن مفطرات االكل والش���رب ب���ل اعظم من هذا هو االبتعاد عن 
اي لذة ش���هوانية متس بصحة الصيام فتأدي���ب النفس ومجاهدتها 
هو اعظم اجلهاد عند الله جل وعال فش���هر رمضان هو سفرة الى 
الل���ه.. مدتها ثالثني يوما س���فرة تهذيبية تربوية س���فرة جتارة مع 
الله لن تبور وهو ش���هر دعيتم فيه لضياف���ة الله نومكم فيه عبادة 
وانفاسكم تسبيح وان الله غل الشياطني في شهره واطفأت النيران 
وافت���ح ابواب اجلنان فما اجرء العبد الذي ال يتجه الى املولى جل 
وعال ويربط جلام نفسه ويسعى للقرب الرباني ويبتعد عن ما حرم 

الله . 
روي عن موالتنا فاطمة )عليها الس���الم( ما يصنع الصائم بصيامه 
اذا لم يصن لس���انه وسمعه وبصره فش���هر رمضان افضل الشهور 
وس���اعاته افضل س���اعات ولياليه افضل ليالي فاحلسنة فيه عظيمة 
ومضاعف���ة والس���يئة اثمها كبير عند الل���ه الن الله عز وجل كبل 
الش���ياطني وانت تعصي الله بش���يطان نفسك االمارة بالسوء فشهر 
رمضان فرصة من  الله عزوجل وهي ايام املصاحلة مع الرب الكرمي 
لتعويض ما فاتنا من خسران.                                   

الصوُم عن اللذات
               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة

 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

عقيل الحاج
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ش���هر رمضان.. ش���هر للخير والبركة، ومن يبحث عن رضا الله تعالى فعليه مبساعدة الفقراء واحملتاجني، وكثيرًا ما 
ترتبط بهذا الشهر حالة جشع التجار والبائعني الذين يعمدون إلى زيادة أسعار املواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها 
الصائم، وحتدث حالة من االحتكار، فتزيد من معاناة الصائمني وخاصة من الفقراء وذوي الدخول احملدودة، وهذا 

ما يدعو اجلهات املسؤولة إلى مراقبة األسعار ليهنأ اجلميع في هذا الشهر الفضيل.

راصد

صورة وتعليق

غالء األسعار

ضريح االمام الحسين عليه السالم في مصر اثناء استبداله بالجديد ويؤكد ذلك ان شكل الضريح واالشخاص الذين 
يظهرون في الصورة زيهم يدل على العسكر الفرنسي عندما كانت مصر تحت االستعمار الفرنسي
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