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 قال اإلمام الجواد
َقاِمي  َواْت�ُل َعَلْيِه�ْم نَبَأَ نُوٍح ِإْذ َقاَل لَِقْوِم�ِه يَا َقْوِم ِإن َكاَن َكبُ�َر َعَلْيُكم مَّ
ْلُت فَأَْجِمُعواْ أَْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ثُمَّ  َوتَْذِكيِري بِآيَاِت اللِهّ فََعَلى اللِهّ تََوكَّ
ًة ثُمَّ اْقُضواْ ِإلَ�يَّ َوالَ تُنِظُروِن }يونس/71{  الَ يَُك�نْ أَْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ
ْيتُْم فََما َسأَْلتُُكم مِهّْن أَْجٍر ِإْن أَْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللِهّ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن  فَإِن تََولَّ
َع�ُه ِفي اْلُفْلِك  ْينَاهُ َوَمن مَّ بُ�وهُ فَنَجَّ ِمَن اْلُمْس�ِلِميَن }يونس/72{ فََكذَّ
بُ�واْ بِآيَاِتنَا فَانُظ�ْر َكْيَف َكاَن  ِذيَن َكذَّ َوَجَعْلنَاُه�ْم َخاَلِئ�َف َوأَْغَرْقنَ�ا الَّ
َعاِقبَ�ُة اْلُمنَذِريَن }يون�س/73{ ثُمَّ بََعْثنَا ِمن بَْعِدِه ُرُس�اًل ِإلَى َقْوِمِهْم 
بُواْ بِِه ِم�ن َقْبُل َكَذلَِك  فََجآُؤوُه�م بِاْلبَيِهّنَ�اِت فََما َكانُ�واْ لِيُْؤِمنُواْ بَِم�ا َكذَّ
وَسى  نَْطبَُع َعَلى ُقلوِب اْلُمْعتَِديَن }يونس/74{ ثُمَّ بََعْثنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ
ْجِرِميَن  َوَه�اُروَن ِإلَى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه بِآيَاِتنَا فَاْس�تَْكبَُرواْ َوَكانُ�واْ َقْوًما مُّ
ِبيٌن  ٌر مُّ ا َجاءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا َقالُواْ ِإنَّ َهَذا لَِس�حْ }يونس/75{ فََلمَّ
ٌر َهَذا َوالَ  ا َجاءُكْم أَِس�حْ }يونس/76{ َقاَل ُموَس�ى أَتُقولُوَن لِْلَحقِهّ لَمَّ
ا َوَجْدنَا َعَلْيِه  �اِحُروَن }يونس/77{ َقالُواْ أَِجْئتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ يُْفِلُح السَّ
آبَاءنَ�ا َوتَُك�وَن لَُكَم�ا اْلِكْبِريَاءُ ِف�ي األَْرِض َوَما نَْح�ُن لَُكَم�ا بُِمْؤِمِنيَن 

}يونس/78{ 

) 71 ( عظي�م وش�ق على قوم نوح ان يكون لنوح عليه الس�الم هذا المقام 
ف�ي دعوت�ه ال�ى الل ع�ز وجل.فيقول له�م عل�ى الل توكلت وب�ه وثقت . 
فاعزموا على ما تريدون انتم وشركاؤكم في اهالكي والتجعلوه مستورا 

بل ظاهرا ثم ادعوا علي وال تمهلوني .
) 72 ( فإن أعرضتم عن تذكيري ، فال اسالكم االجر ان اجري  إال على الل 
 وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمه ال أخالف أمره ، وال أرجو غيره .
) 73 ( اص�روا عل�ى تكذيب�ه فنجاه الل وم�ن معه في الفلك م�ن الغرق ، 

واغرق الل الذين كذبوا بآياته  بالطوفان . 
) 74 ( ثم بعث الل الرس�ل من بعد نوح . يعني هودا ،وصالحا ، وإبراهيم 
، ولوط�ا ، وش�عيبا ، كال إلى قوم�ه ، وجاؤوهم بالبينات فل�م يؤمونوا 
واصروا على الكفر ، وهؤالء طبع الل على قلوبهم بالخذالن النهماكهم 

في الضالل واتباع المألوف .

�سورة يون�س

التف�سري

عّز المؤمن 
غناه عن الناس

a

a

اتُل: اقرأ
كبُر: شق وعظم

مقامي: قيامي على الدعوة 
واقامتي فيكم

ُغّمة: مبهمًا
أقضوا الي: امضوا الي

خالئف: خلفاء من هلك
الكبرياء: الرئاسة والملك

)وفيها ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار الى اهلل(
َفإِنَُّك���ْم َلْو َعاَيْنُتْم َما َقْد َعاَيَن َمْن َم���اَت ِمْنُكْم َلَجِزْعُتْم َوَوِهْلُتْم)1(، 
َوَسِمْعُتْم َوَأَطْعُتْم، َولِكْن َمْحُجوٌب َعْنُكْم َما َعاَيُنوا، َوَقِريٌب َما ُيْطَرُح 
ْرُتْم إِْن َأْبَصْرُتْم، َوُأْسِمْعُتْم إِْن َسِمْعُتْم، َوُهِديُتْم إِِن  احِلَجاُب! َوَلَقْد ُبصِّ
اْهَتَدْيُتْم، َوبَِحقٍّ َأَقوُل َلُكْم: َلَقْد َجاَهَرْتُكُم الِعَبُر)2(، َوُزِجْرُتْم بَِما ِفيِه 

ماِء)3( إاِلَّ الَبَشُر. ُمْزَدَجٌر، َوَما ُيَبلُِّغ َعِن اللِه َبْعَد ُرُسِل السَّ
____________

1. الَوَهُل: اخلوف والفزع، من َوِهَل َيْوَهُل.
2. َجاَهَرْتُك���ُم الِعَبُر: انتصبت لتنبهكم جهرًا وصرحت لكم بعواقب 

ُأموركم، والِعبر جمع ِعْبَرة، والِعبرة: املوعظة.
3. ُرُسُل السماء: املالئكة.

من ِحكم اإلمام علي



التطوع ضمن تش���كيالت احلشد الش���عبي يعني حمل السالح ومقاتلة االعداء في ساحات اجلهاد 
وهذا غاية ما تبذله النفس من اجل املقدسات والوطن ، وحتى تكون صورة التطوع صورة زاهية 
فعل���ى املتطوع���ن ومن لم يقدر ان يتطوع ان يحرص على ضبط كلماته في احلديث عن املعارك 
واختيار األصلح من األخبار لذكرها وجتنب ما يحبط من عزمية املقاتلن، فالكل يعلم ان االعداء 
يعولون كثيرا على االشاعة واالكاذيب وتهويل احلدث فليس من الضروري اذا سقط شهداء في 
معركة ما يعني ان املعركة خاس���رة بل هي كر وفر ، والس���يما ان عدونا الضوابَط يرعاها في 
حربه فانه يستخدم النساء واالطفال وكبار السن دروعا بشرية او يفخخهم في منازلهم مما يؤخر 

الرد عليهم من قبل احلشد الشعبي.
يج���ب ان نكون حريصن على التق���اط االخبار الصحيحة واحلديث عنها حتى املقاتل عندما 

يلتقي اهله في اجازة عليه ان يكون حريصا في حديثه معهم.

اخالُقك بين يديك التفت
االخالق ال تكون مكتس���بة بل هي تربية متاصلة في النفس يس���قيها اجلو العائلي واجملتمعي ، وخفايا االخالق تظهر في 
احملن او النعم ، فليس بالضرورة يظهر االنسان على حقيقته اذا امتحن بازمة بل ان النعمة هي االفضل في اختبار النفس 
ومعرفة ما يحمل املرء من اخالق فلو انعم الله عز وجل على املس���لم مبال او منصب يكون هنا محل اختبار في كيفية 
التص���رف به���ا او م���ع االخرين ، فالذي يبخل او يتكبر يكون اثبت فراغه او خلله اخللقي والعكس بالعكس بل ان هذه 
االمور قد تساعد املسلم على علو شانه اخالقيا فمثال التواضع يتناسب طرديا مع املنصب كلما عال املنصب زاد التواضع.

ْع بلساِنَك  الجهاد في سبيل اهللتطوَّ
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قال رس����ول اهلل )صلى 

اهلل عليه وآله وسلم( : 

هما النار  عينان ال تمسَّ

عي����ن بكت في خش����ية 

اهلل وعين باتت تحرس 

في سبيل اهلل.

الجهاد في سبيل اهلل

ه����و افض����ل االعم����ال بعد 
ابواب  الفرائض وب����اب من 
اجلن����ة ومن اركان االس����الم 
وم����ا ورد ف����ي فضل����ه في 
الكتاب والس����نة اكثر من ان 

يحصى.
قال الله تعالى: )ُأِذَن لِلَِّذيَن 
ُيَقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه 
َعَل����ى َنْصِرِه����ْم َلَقِديٌر )39( 
الَِّذيَن ُأْخِرُج����وا ِمْن ِدَياِرِهْم 
بَِغْي����ِر َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا 
اللَُّه َوَلْوال َدْف����ُع اللَِّه النَّاَس 
َم����ْت  َلُهدِّ بَِبْع����ٍض  َبْعَضُه����ْم 
َصَواِم����ُع َوبَِي����ٌع َوَصَل����َواٌت 
َوَمَس����اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْس����ُم 
اللَّ����ِه َكثِيرًا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمْن 
َينُصُرُه إِنَّ اللَّ����َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز 

سورة احلج-.  – )40(
)ُكتِ����َب َعَلْيُك����ْم اْلِقَتاُل َوُهَو 
ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا 
َش����ْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى 

َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم 
َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن 

البقرة 216- .  – )216(
وا َلُهْم َما اْس����َتَطْعُتْم  )َوَأِع����دُّ
ٍة َوِمْن ِرَب����اِط اْلَخْيِل  ِم����ْن ُقوَّ
اللَّ����ِه  َع����ُدوَّ  بِ����ِه  ُتْرِهُب����وَن 
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم  َوَعُدوَّ
ال َتْعَلُموَنُه����ْم اللَّ����ُه َيْعَلُمُهْم 
َوَم����ا ُتنِفُق����وا ِمْن َش����ْيٍء ِفي 
َسبِيِل اللَِّه ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم 
االنفال  ال ُتْظَلُموَن )60( – 

. -60
)إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمنِنَ 
َأنُفَس����ُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهْم 
اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن ِفي َسبِيِل اللَِّه 
َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه 
َحّقًا ِف����ي التَّ����ْوَراِة َواإِلجنِيِل 
َواْلُق����ْرآِن َوَمْن َأْوَف����ى بَِعْهِدِه 
ِمْن اللَِّه َفاْسَتْبِش����ُروا بَِبْيِعُكْم 
الَّ����ِذي َباَيْعُتْم بِ����ِه َوَذلَِك ُهَو 
اْلَعِظي����ُم )111( –  اْلَف����ْوُز 

التوب����ة 111- )ال َيْس����َتِوي 
اْلَقاِع����ُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمنَِن َغْيُر 
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي  ُأْولِي الضَّ
َسبِيِل اللَِّه بَِأْمَوالِِهْم َوَأنُفِسِهْم 
اْلُمَجاِهِدي����َن  اللَّ����ُه  ����َل  َفضَّ
بَِأْمَوالِِه����ْم َوَأنُفِس����ِهْم َعَل����ى 
اْلَقاِعِدي����َن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد 
����َل اللَُّه  اللَُّه اْلُحْس����َنى َوَفضَّ
اْلَقاِعِديَن  اْلُمَجاِهِديَن َعَل����ى 
َأْج����رًا َعِظيمًا )95( َدَرَجاٍت 
ِمْن����ُه َوَمْغِف����َرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن 
اللَّ����ُه َغُفورًا َرِحيمًا )96( – 

النساء- .
َوَهاَج����ُروا  آَمُن����وا  )الَِّذي����َن 
َوَجاَه����ُدوا ِف����ي َس����بِيِل اللَِّه 
بَِأْمَوالِِه����ْم َوَأنُفِس����ِهْم َأْعَظُم 
َدَرَج����ًة ِعْن����َد اللَّ����ِه َوُأْوَلئَِك 
ُرُهْم  ُيَبشِّ اْلَفائُِزوَن )20(  ُهْم 
َربُُّهْم بَِرْحَم����ٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن 
َوَجنَّاٍت َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم 
)21( َخالِِدي����َن ِفيَها َأَبدًا إِنَّ 

اللَّ����َه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم )22( 
التوبة- .  – )

وقال رسول الله )صلى الله 
علي����ه وآله وس����لم(: للجنة 
باٌب يقاُل له : باب اجملاهدين 
ميضون اليه فاذا هو مفتوح، 
متقلدون س����يوفهم،  وه����م 
واجلمع في املوقف واملالئكة 
ترح����ب به����م ق����ال : فمن 
ت����رك اجلهاد البس����ه الله ذاًل 
في نفس����ه وفقرًا في معيشته 

ومحقًا في دينه.
وقال رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وس����لم( : عينان 
ال متس����هما الن����ار عن بكت 
في خش����ية الله وعن باتت 

حترس في سبيل الله.
وقال رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وس����لم( : اشرف 

املوت قتُل الشهادة.
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اتخاذ  الى  ة  مدعوَّ للعراق  المجاورة  الدول  الكربالئي:  الشيُخ 

اجراءات حاسمة تحدُّ من التحاق عناصَر جديدة لتنظيم داعش 

االرهابي، وضرورة ان تولي الجهات المعنية في وزارتي الدفاع 

والداخلية تطوير صنف الطبابة العسكرية 

ت������ن������اوَل 
ممثل المرجعية 

الدينية العليا سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

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

الشريف في 22 /رمضان المبارك /1436ه� الموافق 2015/7/10م، 
تناول ثالثة أمور أستهلها بالقول:

 األمُر االول :
من  ال��واردة  املعلومات  تشير 
عصابات  مع  القتال  ميادين 
داع�����ش.. خ��ص��وص��ًا في 
ب��ع��ض امل�����دن امل��ه��م��ة ك� 
)ب��ي��ج��ي( وم���ن خ���الل ما 
ُيعثر  التي  الوثائق  تكشفه 
الى وجود  قتالها  عليها مع 
عدد غير قليل من اصحاب 

والعربية  االجنبية  اجلنسيات 
)غير العراقية( الذين يقاتلون 
داع��ش..  عصابات  ضمن 
اس��ت��م��رار  ع��ن  يكشف  مم��ا 
بعض  جدية  وعدم  تهاون، 
والدولية  االقليمية  االطراف 
في منع تدفق عناصر جديدة 
العراق..  الى  التنظيم  لهذا 
في  قتالُه  وتعويض  إلم��داد 

املعارك التي سطَر فيها ابطال 
واملتطوعون  املسلحة  القوات 
انتصاراتهم الرائعة االخيرة.

ان استمرار سياسة الالمباالة 
.. بل غض النظر املقصود 
تدفق  عن  املقصود  غير  او 
ه����ؤالء امل���غ���رر ب��ه��م ال��ى 
العراق، سيفاقم من خطورة 
هذا  على  العصابات  ه��ذه 

البلد وعلى املنطقة بأسرها، 
حقيقيًا  تهديدا  سيشكل  بل 
منها  ينطلقون  التي  للدول 

* تشير النسب المعلنة لنتائج االمتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة الى تدني نسب النجاح فيها.. بما يبعث على االسف، ويدعو 

الى ضرورة دراسة اسباب ذلك من قبل المسؤولين المختصين، لذا ينبغي للجهات المعنية اتخاذ اجراءات جادة لضبط العملية التعليمية 

والتربوية، واعادة النظر في الطرق واالليات والمناهج التعليمية المتبعة في المدارس، وتطوير قدرات المعلمين والمدرسين، وتوفير االجواء 

المناسبة للطلبة سواء أكان في اثناء الدراسة ام في اثناء االمتحانات الوزارية.
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.. حيث ان من املمكن ان 
يعودوا اليها مستقبالً  ليشكلوا 
في  تنشط  اره��اب��ي��ة  خ��الي��ا 
االخالل بأمنها واستقرارها.

وباخلصوص  املنطقة  دول  ان 
وكذلك  ل��ل��ع��راق،  اجمل���اورة 
منها  ينطلق  ال��ت��ي  ال����دول 
هؤالء االرهابيون مدعوة الى 
اج��راءات حاسمة حتّد  اتخاذ 
جديدة  عناصر  التحاق  من 
وال  االرهابي،  التنظيم  بهذا 
عدد  ت��زاي��د  مبالحظة  سيما 
الدول التي ينتشر فيها الفكر 
التكفيري خاطفا عقل وروح 
ال��ع��دي��د م��ن م��واط��ن��ي تلك 
الدول شبابًا وشيبًا ، رجاال 
تكاتفًا  يفرض  مما   ، ونساَء 
دوليًا للحد من هذه الظاهرة 

اخلطيرة.

 األمُر الثاني :
سبق ان نبهنا الى اهمية العناية 
في  املقاتلن  بجرحى  الطبية 
واملتطوعن  املسلحة  القوات 
وض������رورة ت��وف��ي��ر اف��ض��ل 
وقد  لعالجهم..  االمكانات 
اخملتصن  م��ن  ع���دد  ط��ال��ب 
في  املعنية  اجلهات  تولي  ان 
والداخلية  ال��دف��اع  وزارت���ي 
تطوير صنف الطبابة العسكرية 
الهتمامها   ً مماثال  اهتمامًا 
ألنه  الصنوف،  بقية  بتطوير 
ال يقل اهمية عنها في الوقت 
احل���اض���ر ف���ي ادام�����ة زخ��م 
اجلارية  املعارك  في  االنتصار 

مع االرهابين.
نظام  بتوفير  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا 
الكليات  خلريجي  للحوافز 
الطبية لالنضمام الى الصنف 

الوزارات االمنية  املذكور في 
وق��ي��ادات  بعناصر  ل��رف��ده��ا 
علمية تخصصية كفوءة على 
الكثير  في  يحصل  ما  غ��رار 

من الدول.
اخ��رى  م��رة  ُنشيد  ان  يبقى 
الطبية  ال���ك���وادر  ب��ج��ه��ود 
في  واخ��الص  بجد  العاملة 
الطبية  واملفارز  املستشفيات 
ما  على  ونشكرهم  امليدانية، 
ي��ؤدون��ه م��ن خ��دم��ات كبيرة 
ونكرر  االب��ط��ال،  للمقاتلن 
دع��وت��ن��ا جل��م��ي��ع ال���ك���وادر 
اصحاب  خ��ص��وص��ًا  الطبية 
االخ��ت��ص��اص اجل��راح��ي ان 
وعالج  تطبيب  في  يساهموا 
في  او  م��ي��دان��ي��ًا  اجل���رح���ى 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات، وي��ش��ارك��وا 
املهم  االمر  هذا  في  بفاعلية 
الذي ميثل امرًا مطلوبًا منهم 

وطنيًا وشرعيًا واخالقيًا ..
على  ايضًا  نؤكد  ان  والب��د 
امل��س��ؤول��ن ف��ي ال��وح��دات 
املقاتلة املعنين بأمور اجلرحى 
الكوادر  باحترام  يلتزموا  ان 
في  التدخل  وع���دم  الطبية 
ش��ؤون��ه��م، وال��ت��ج��ن��ب عن 

التهديد  او  تعريضهم لإلهانة 
فانه مما ال مسوغ له باإلضافة 
ال���ى م���ا ي��ت��س��ب��ب ف��ي��ه من 
االحباط والعزوف لدى هذه 
هذا  في  العمل  عن  الكوادر 

اجملال..

األمُر الثالث:
لنتائج  املعلنة  النسب  تشير 
الوزارية  النهائية  االمتحانات 
تدني  الى  املتوسطة  للمرحلة 
مبا  ف��ي��ه��ا..  ال��ن��ج��اح  نسب 
يبعث على االسف، ويدعو 
ال��ى ض��رورة دراس��ة اسباب 
ذل���ك م��ن ق��ب��ل امل��س��ؤول��ن 
الطالب  ف��ان   .. اخملتصن 
عام  بشكل  معروف  العراقي 

يبذل  وانه  والذكاء،  بالفهم 
افضل  على  للحصول  جهده 
النتائج فالبد ان هناك اسبابًا 
تدني  من  حصل  ملا  اخ��رى 
املعلوم  ومن  النجاح،  نسب 
وتنميته  البلد  مستقبل  ان 
باملستوى  م��ره��ون  وتطويره 
من  ال��ق��ادم  جليله  العلمي 

الطلبة ..
املعنية  للجهات  ينبغي  لذلك 
لضبط  جادة  اجراءات  اتخاذ 
والتربوية  التعليمية  العملية 
الطرق  ف��ي  النظر  واع����ادة 
التعليمية  واملناهج  واالليات 
وتطوير  امل��دارس  في  املتبعة 
واملدرسن  املعلمن  ق��درات 
وتوفير االجواء املناسبة للطلبة 
سواء أكان في اثناء الدراسة 
اث��ن��اء االم��ت��ح��ان��ات  ام ف��ي 

الوزارية..
فلقد اشتكى العديد من الطلبة 
من سوء االحوال واالوضاع 
التي مّروا بها قبل االمتحانات 
عدم  وبالذات  اثنائها  في  او 
في  املساعدة  االج��واء  توفير 
أّثر  مما  االمتحانية  القاعات 

سلبًا على ادائهم.

االطراف  قبل بعض  الالمباالة من  استمرار سياسة  *ان 

غير  او  المقصود  النظر  غض  بل  والدولية..  االقليمية 

المقصود عن تدفق اإلرهابيين المغرر بهم الى العراق، 

سيفاقم من خطورة هذه العصابات على هذا البلد وعلى 

المنطقة بأسرها، بل سيشكل تهديدا حقيقيًا للدول التي 

ينطلقون منها .. حيث ان من الممكن ان يعودوا اليها 

مستقبالً  ليشكلوا خاليا ارهابية تنشط في االخالل بأمنها 

واستقرارها .

بجد  العاملة  الطبية  الكوادر  بجهود  اخرى  مرة  ُنشيد   *

الميدانية،  الطبية  والمفارز  المستشفيات  في  واخ��الص 

للمقاتلين  كبيرة  خدمات  من  يؤدونه  ما  على  ونشكرهم 

خصوصًا  الطبية  ال��ك��وادر  لجميع  دعوتنا  ونكرر  االب��ط��ال، 

اصحاب االختصاص الجراحي ان يساهموا في تطبيب وعالج 

الجرحى ميدانيًا او في المستشفيات، ويشاركوا بفاعلية في 

وطنيًا  منهم  مطلوبًا  امرًا  يمثل  الذي  المهم  االمر  هذا 

وشرعيًا وأخالقيًا.
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ليلُة القدر 
 منزل الرحمة والبركة

مستقاٌة من الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 22/ رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/10م

ش���هُر رمضان هو شهر الله 
االكبر ، حبا الله تعالى ايامه 
وفضائل  مبآث���ر  املع���دودات 
وم���كارم لم يجعله���ا لبقية 
الش���هور فأيامه خي���ر االيام 
وليالي���ه خي���ر الليالي.. ثم 
خّص ليلة من ه���ذه الليالي 
ب���ان جعلها خير هذه الليالي 
الش���هر  املبارك���ة فهي قلب 
وربيعه.. تبلغ فيها املكرمات 
والفضائ���ل القم���ة فأمر الله 
تعال���ى عب���اده ان يحيوه���ا 
ويبلغ���وا  اعماله���م  بأك���رم 
فيها ابلغ الصفاء واخلش���وع 
والتذل���ل والرهبة والرغبة..
وم���ن فض���ل الله س���بحانه 
وتعال���ى ان جع���ل تصريف 
االق���دار ف���ي ه���ذه الليل���ة 
املباركة الت���ي يخلص الناس 
فيها لله تعالى وينزعون من 
والنوايا  االحق���اد  صدورهم 
الس���ود، ويحاولون اش���اعة 

املعان���ي النبيلة في نفوس���هم 
فيكونون اق���رب الى االقدار 
اخلّيرة عما لو كانت االقدار 
ومراكزها  مقدراته���ا  تأخ���ذ 
ف���ي  منهمك���ون  والن���اس 

قذارات الدنيا..
احاديُث في فضلها :

1-ق���ال رس���ول الله )صلى 
الله عليه وآله وس���لم( : ان 
الله عزوجل اختار من االيام 
ي���وم اجلمعة ومن الش���هور 
ش���هر رمضان وم���ن الليالي 

ليلة القدر.
2-ع���ن االمام عل���ي )عليه 
الس���الم( ق���ال : ق���ال لي 
رسول الله )صلى الله عليه 
وآله وسلم( يا علي : أتدري 
ما معنى ليلة القدر ؟ فقلت 
: ال يا رس���ول الله )صلى 
الله عليه وآله وسلم(، فقال 
: ان الله تبارك وتعالى قّدر 
فيه���ا ما هو كائ���ن الى يوم 

القيام���ة، ف���كان فيم���ا قّدر 
عزوج���ل واليت���ك ووالي���ة 
االئم���ة من ول���دك الى يوم 

القيامة.
3-عن االمام الباقر عن آبائه 
)عليه الس���الم(: ان رسول 
الل���ه )صلى الل���ه عليه وآله 
وس���لم( نه���ى ان نغفل عن 
ليلة احدى وعش���رين وليلة 
ثالث وعش���رين او يناَم احٌد 

تلك الليلة.
4-سأل رجل االمام الصادق 
)علي���ه الس���الم( ع���ن ليلة 
الق���در ق���ال : اخبرني عن 
ليل���ة القدر، كانت او تكون 
في كل ع���ام ؟ فقال االمام 
)عليه الس���الم( : لو رفعت 

ليلة القدر لرفع القرآن.
سر خصائصها :

لم حتّدد النصوص هذه الليلة 
بل ابقتها م���رددة بن ثالث 
لياٍل ، وقد س���ئل االمام ابو 

جعف���ر )عليه الس���الم( في 
عدة احاديث عن ليلة القدر 
، اّي الليلت���ن ه���ي ؟ فلم 
يعّي���ن، بل قال : ما أيس���ر 
ليلتن فيم���ا تطلب، او قال 
م���ا عليك ان تفعل خيرًا من 

ليلتن..
وق���د ورد في س���ر خفائها 

وجوه :
ان���ه تعال���ى اخفاها   -1
كم���ا اخفى س���ائر االش���ياء 
حلكم���ة ومصلح���ة عظيم���ة 
تتعل���ق بنفس العب���اد، فانه 
اخف���ى رضاه ف���ي الطاعات 
كل  ف���ي  يرغب���وا  حت���ى 
االجابة  الطاع���ات، واخفى 
في الدع���اء ليرغبوا ويبالغوا 
ف���ي كل الدع���وات واخفى 
االس���م االعظ���م ليعّظم���وا 
كل االسماء، واخفى وقت 
املوت ليخ���اف املكّلف فكذا 
اخفى ه���ذه الليل���ة ليجتهد 
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ليلُة القدر 
 منزل الرحمة والبركة

مستقاٌة من الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 22/ رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/10م

الصائم في عدة لياٍل..
تعال���ى  الل���ه  ان   -2
اخفاها رحم���ة بعباده فكأنه 
تعال���ى يقول: لو عيّنت ليلة 
القدر وانا عالم بتجاس���ركم 
عل���ى املعصية فرمب���ا دعتك 
الش���هوة في تلك الليلة الى 
املعصية فوقع���ت في الذنب 
فكانت معصيتك مع علمك 
اش���د من معصيت���ك ال مع 
علمك فلهذا السبب اخفيتها 

عليك..
فضائل ليلة القدر:

1-نزول القرآن: قال تعالى 
: )انا انزلناه في ليلة القدر(
ليلة التقدير واالبرام،   -2
قال تعالى )فيه���ا يفرُق كل 
امرٍ  حكيم(- الدخان4- ، 
فف���ي هذه الليل���ة يطلع الله 
مالئكته على ش���ؤون السنة 
كلها م���ن االعمار واالرزاق 
س���وى  وم���ا  واالبت���الءات 

ذلك..
3-ق���ال الله تب���ارك وتعالى 
)ليل���ة القدر خي���ر من الف 
شهر( واملش���هور من فهمها 
ان العم���ل فيه���ا يتضاع���ف 
برحم���ة الله تعال���ى وفضله 
ليكون خي���رًا من عمل الف 
ش���هر وهذا كرم وفضل من 

الله تعالى لعباده..
في الكافي عن ابي عبد الله 
الس���الم(:  )عليه  الص���ادق 
)ق���ال له بع���ض اصحابنا : 
كي���ف تكون ليلة القدر خيرًا 
من الف شهر قال العمل فيها 
خير من العمل من الف شهر 

ليس فيها ليلة القدر..(
وه���ذا املعن���ى مأخ���وذ من 
اس���مها ألن الق���در مبعن���ى 
الش���أن العظي���م فيقال عالي 

القدر..
وهناك معنى اخر وهو القدر 
مبعن���ى التقدي���ر أي اتخ���اذ 

الق���رار والبت في االمر وقد 
ورد هذا التفسير في الكافي 
بإس���ناده ع���ن الباق���ر )عليه 
الس���الم( : )يق���ّدر في ليلة 
الق���در كل ش���يء يكون في 
تلك السنة الى مثلها من قابل 
: خير وشر وطاعة ومعصية 
ومول���ود واجل او رزق فيما 
قّدر في تل���ك الليلة وقضي 
فهو احملتوم ولله عزوجل فيه 

املشيئة.
وان يس���تعد لليلة القدر من 
قبله���ا بالورع ع���ن معاصي 
الل���ه تعالى بالعزم على ترك 
النميم���ة والغيب���ة والك���ذب 
والبهتان والفحش والس���باب 
واكل  اليتي���م  م���ال  واكل 
اموال الناس بالباطل والنظر 
واالس���تماع الى ما حرم الله 
تعالى واجل���دل واملراء والربا 
وغيره���ا فانه يوش���ك بترك 
ه���ذه احملرم���ات ان يصب���ح 

انسانًا له طبيعة طاهرة تقرب 
ال���ى الل���ه تعال���ى وتفتح له 
ابواب الرحمة واجابة الدعاء 
واالس���تعداد بالع���زم عل���ى 

الطاعة ..
ويبقى االنسان واالمة سعيدة 
ما دام���ت ملتفتة الى عظمة 
ليل���ة القدر وعظم���ة القرآن 
الذي ن���زل فيها )الذي قلب 
حي���اة االنس���ان والبش���رية( 
وس���ما بها من حياة حيوانية 
جاهلي���ة الى قم���ة التوحيد 
آفاق  والطهر والنق���اء وفتح 
العل���وم واملع���ارف وملتزمة 
بتعالي���م القرآن.. وال يعني 
هذا ان االنسان يتكاسل في 
ايام���ه االخ���رى ويتهاون.. 
وال ييأس االنس���ان اذا شعر 
انه لم يوفق لليلة القدر كما 
ينبغي فان الفرصة مفتوحة له 

في بقية الليالي ..
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السؤال:أنا مسافر في شهر رمضان هل يجوز لي أن أصوم صوم النذر في السفر ؟
اجلواب: :اليجوز.

السؤال : السؤال: هل يجوز الصوم في مواليد ووفيات أهل البيت )عليهم السالم(؟

سؤال العدد:

م���ا حك���م  الس���ؤال:  
الصيام يوم العيد ؟ 

اجلواب : اليجوز . 

الس���ؤال : شخص افطر 
حس���ب اع���الن الدول���ة 
بحل���ول العيد وبعد ذلك 
ثبت له ان ذلك اليوم هو 
اخر ايام شهر رمضان ، 

فماذا يفعل ؟ 
اجل���واب : اذا كان واثقا 
دون  القض���اء  فيجزي���ه 

الكفارة. 

الس���ؤال:  ه���ل يح���رم 
الصوم في العيدين ؟ 

اجل���واب : يح���رم صوم 
العيدي���ن وأيام التش���ريق 
ملن كان مبنى ناسكًا كان 
أم ال ، ويوم الشك على 
أنه من ش���هر رمضان ، 
ينذر  بأن  املعصي���ة  ونذر 
الصوم عل���ى تقدير فعل 
أم���ا   ، ش���كرًا  احل���رام 

زج���رًا ف���ال ب���أس به ، 
وص���وم الوص���ال . وال 
ب���أس بتأخي���ر اإلفطار و 
لو إلى الليل���ة الثانية إذا 
لم يكن ع���ن نية الصوم 
، واألح���وط اس���تحبابًا 
اجتناب���ه ، واألحوط أن 
ال تص���وم الزوجة تطوعًا 
أو لواج���ب غي���ر معن 
بدون إذن ال���زوج و إن 
كان األقوى ج���وازه إذا 
ل���م مينع ع���ن حقه وال 
يت���رك االحتي���اط بتركها 
الص���وم إذا نهاها زوجها 
عنه وإن لم يكن مزاحمًا 

حلقه . 

الس���ؤال:  ه���ل ص���الة 
العيد واجبة أم مستحبة؟

اجلواب : مستحبة. 

هن���اك  ه���ل  الس���ؤال: 
ح���ول  وارد  اس���تحباب 
صوم س���تة أيام من شهر 

شوال ؟
اجلواب : الروايات الدالة 
على استحباب صيام ستة 
أيام من ش���وال غير نقية 
السند. ومن اراد االتيان 
ب���ه رج���اء - متتابعًا أو 
متفرق���ًا � فليب���دأ فيه بعد 
مضي ثالثة أيام من يوم 
العيد ، فإنه قد ورد في 
بعض النص���وص املعتبرة 
النه���ي عن الصي���ام بعد 
الفط���ر ثالثة أي���ام معلاًل 

أنها أيام اكل وشرب. 

الس���ؤال:  ما حكم من 
لم يصلِّّ صالة العيد هل 

يقضيها أم ماذا ؟
اجلواب : األولى قضاؤها 

بعد ذلك . 
م���ا حك���م  الس���ؤال:  
ص���الة العيدين )الفطر و 
االضحى( بالنسبة للمرأة 

؟

اجل���واب : الجت���ب بل 
تستحب. 

السؤال : هل يجب في 
صالة العي���د اجلماعة ؟ 
وهل يش���ترط ف���ي امام 
جماع���ة العي���د العدال���ة 
املطلوب���ة في امامة صالة 

اجلماعة ؟ 
اجل���واب : ص���الة العيد 
جماعة  واقامتها  مستحبة 
مس���تحبة ايض���ا ولك���ن 
يش���ترط فيها كون االمام 

عادال. 

الس���ؤال : ه���ل يج���وز 
اطالق النار في املناسبات 

؟

يج���وز  ال   : اجل���واب 
مخالفة النظام املرعي في 

هذا اجملال .
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من الس���ماِت الواضحة في جتربة االمام علي )عليه الس���الم( 
السياس���ية، هو سعيه احلثيث نحو ايجاد وتوسيع دائرة احلرية 
السياسية وفتح سبل التعبير سواء بحرية القول والفكر والراي 

ام بالعمل وتبني املواقف ازاء االحداث السياسية. 
فقد كفل االمام علي حق اختيار اخلط السياسي لكل مواطن 
في اصقاع دولته وشملت هذه احلرية حتى مناوئيه وفق رؤية 
كات���ب معاص���ر تذهب ال���ى اعطاء احلرية السياس���ية في ظل 
مب���دأ »دعوهم وما اختاروا النفس���هم«، وقد كتب في عهده 
لالشتر: »والزم كل منهم ]احملسن واملسيء[ ما الزم نفسه«. 

وهنا كان اإلمام )عليه الس���الم( يفتح باب احلوار امام االفراد 
واجلماعات حرصا منه على حرية اجملتمع واس���باب تطوره ، 
مبعنى انه لم يعزل احلرية الفردية عن احلرية العامة في مجرى 
قيادته لشؤون اجملتمع االسالمي، وفي اصعب احملن التي مرت 
به���ا خالفة االمام علي ظل متس���كه املبدئي الص���ارم باحلرية 

ورفضه احلاسم لالكراه من اي نوع كان. 
لقد اكد االمام باقواله وخطبه وادائه س���واء كرجل مس���لم أم 
كحاكم على مس���الة احلرية السياسية، الذي يعد حرية الرأي 
والتعبي���ر جزءًا منها، ومناهضته االس���تبداد والظلم والتجبر؛ 
إذ يقول )عليه الس���الم( في خطبة عامة لالمة بعد ان مدحه 
احدهم: »ان من اس���خف حاالت ال���والة عند صالح الناس 
ان يظ���ن به���م حب الفخر ويوضع امره���م على الكبر، وقد 
كرهت ان يكون جال في ظنكم اني احب االطراء واس���تماع 
الثناء، ولس���ت بحمد الله كذلك... فال تكلموني مبا تكلم 
به اجلبابرة، وال تتحفظوا مني مبا يتحفظ به عند اهل البادرة، 
وال تخالطوني باملصانعة وال تظنوا بي اس���تثقاال في احلق قيل 
لي وال التماس اعظام لنفس���ي فان من استثقل احلق ان يقال 
ل���ه او العدل يعرض عليه كان العم���ل بهما اثقل عليه، فال 
تكفوا عن مقال بحق او مش���ورة بعدل فاني لست في نفسي 
بفوق ان اخطئ وال امن ذلك من فعلي اال ان يكفي الله من 

نفسي ما هو املك به مني«.
ففي هذا اخلطاب يفتح االمام علي )عليه السالم( باب حرية 
ال���راي عل���ى مصراعيه وكذلك النقد واحملاس���بة امام جماهير 
االمة، بل ان االمام يدعو الى توفير االمن للمجاهرين باحلق 
ويجع���ل من تقبل الرأي االخر دعوة ملراجعة الذات بالنس���بة 
للحاك���م وتصحي���ح اخلطأ وتغيير مس���يرة العم���ل نحو احلق 
والعدل. وفي مناس���بة اخرى ، ميج���د االمام الداعن للحق 

بقولهم وفعلهم، ويطالب مبعاملتهم، بأقصى س���بل االحترام 
كونهم املرآة الكاشفة عن مواطن الضعف في العملية السياسية 
فيوصي )عليه الس���الم( االشتر قائاًل: »ثم ليكن اثرهم عندك 
اقولهم مبر احلق لك واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره 

الله الوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع«.
ويقول االمام: »ايها الناس؛ انا احب ان اشهد عليكم ان ال 
يق���وم احد فيقول: اردت ان اقول فخفت، فقد اعذرت بيني 
وبينكم«، وهنا يبرز االمام ويؤكد حق االفراد في ابداء ارائهم 
والتعبير عن معتقداتهم وافكارهم السياس���ية في ظل جو من 
االمن واحترام الرأي االخر اش���اعته حكومة االمام، حتى انه 
كان يأمر عماله بإيجاد وتغذية روح النقد وحرية الرأي كركيزة 
رئيسة في تربية االمة فيوجه رسالته الى احد والته حول صيغ 
التعامل مع االمة في عصر دولة االمام وتطبيق االسالم قائاًل: 
»احلل عقدة اخلوف عن راهبهم بالعدل واالنصاف ان ش���اء 

الله تعالى«.

000000
بقلم: غسان سعد

حرية الرأي والتعبير 
   في سياسة أمير المؤمنين
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العالم
 الذي أسلم وجهه هلل

يق��ال إن المرح��وم آية هللا 
الس��يد حسين الكوه كمرى، 
تالم��ذة  م��ن  ه��و  ال��ذي 
والش��يخ  الجواهر  صاحب 
األنص��اري، وكان مجتهداً 
مش��هوراً، وكان درسه من 
ال��دروس األساس��ية، ومن 
الواض��ح أن درس الخارج 
الفقه واألص��ول تمهيد  في 
والمرجعي��ة،  للرئاس��ة 
طال��ب  ألي  والمرجعي��ة 
هي بمعنى أن��ه ينتقل دفعة 
واح��دة من الصف��ر إلى ما 
ال نهاي��ة .. وعليه فالطالب 
الذي ل��ه حظ في المرجعية 
يجت��از مرحلة حساس��ة – 
هي مرحلة تدريس الخارج 
– وكان السيد الكوه كمري 

في مثل هذه المرحلة.

ذات يوم كان عليه الرحمة 
عائ��داً من مكان – مثالً من 

زيارة ش��خص – لم يكن قد 
بق��ي إلى حين درس��ه أكثر 
م��ن نصف س��اعة ، فرأى 
أن الوقت ال يتس��ع للذهاب 
إلى البي��ت ، ولذا فّضل أن 
يجلس في المس��جد بانتظار 
دخ��ل  ال��درس،  موع��د 
المس��جد ولم يكن قد حضر 
أح��د من طالب��ه ، رأى في 
زاوية المس��جد شيخاً عادياً 
جداً جالس��اً مع عدة طالب 
يدرسهم، اس��تمع المرحوم 
السيد حس��ين إلى درسه .. 
الغراب��ة رأى أن  وبمنتهى 
هذا الش��يخ العادي قمة في 
التحقيق،حمله ذلك على أن 
يأتي في اليوم التالي مبكراً 
عمداً ويس��تمع إلى درسه ، 
جاء واستمع فازداد اقتناعاً 
بانطباع��ه ال��ذي كونه في 
اليوم الماضي، وتكرر ذلك 
لعدة أيام، فحصل للمرحوم 

الس��يد حس��ين اليقي��ن بأن 
هذا الش��يخ أعلم منه، وأنه 
يس��تفيد من درسه، وأنه إذا 
حض��ر تالمذت��ه درس هذا 

الشيخ فسيستفيدون أكثر..
هنا رأى نفس��ه مخيراً بين 
التسليم والعناد، بين اإليمان 
والكفر، بين اآلخرة والدنيا، 
وفي اليوم التالي عندما جاء 

طالبه اجتمعوا قال:
أيه��ا األحبة!.. أري��د اليوم 
أن أق��ول لكم ش��يئاً جديداً: 
هذا الش��يخ الجالس في ذلك 
الجانب مع عدة طالب أحق 
مني بالتدريس، وأنا أستفيد 
من��ه، واآلن نذهب كلنا إلى 
درسه، والتحق بحلقة درس 
المستضعف  العادي  الشيخ 
ال��ذي كان��ت آث��ار الفق��ر 
بادية عليه، هذا الشيخ رث 
اللباس هو الذي عرف فيما 
بعد باس��م الش��يخ مرتضى 

الدزفول��ي  األنص��اري 
)استاذ المتأخرين(.

ق��د  آن��ذاك  الش��يخ  وكان 
عاد لتوه من س��فر اس��تمر 
ع��دة س��نوات إلى مش��هد 
وأصفهان وكاش��ان، وكان 
قد حص��ل من هذا الس��فر 
عل��ى زاد واف��ر خصوصاً 
المرح��وم  محض��ر  م��ن 
الش��يخ أحمد النراقي.. مثل 
هذه الحالة في أي ش��خص 
وجدت فهو مصداق )أس��لم 
وجهه هلل(.عدل الهي/ 347 
بتصرف يسير، والمكاسب 
ط  المقدم��ة  ج150/1 

كالنتر
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن 
قل��دوا  األت��راك  الش��يعة 
المرح��وم الكوه كمري بعد 
وف��اة الش��يخ األنص��اري.
هدية الرازي/19/ والكرام 

البررة/ج421/1
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الشيخ محّمد الفيض القّمي)قدس سره(
)1293ه � 1370ه(

العالم
 الذي أسلم وجهه هلل

الش��يخ محّمد بن علي أكبر 
الفي��ض القّم��ي، ول��د عام 
1293ه بمدينة قم المقّدسة.
درس)قدس سره( المقّدمات 
واألدب في قم المقّدس��ة، ثّم 
س��افر إلى همدان بناًء على 
ودرس  أخي��ه،  إص��رار 
هن��اك الرياضي��ات واللغة 
اإلنجليزي��ة، ث��ّم ع��اد إلى 
ق��م المقّدس��ة ودرس فيه��ا 
الس��طوح، ث��ّم س��افر إلى 
ع��ام  طه��ران  العاصم��ة 
1312ه إلكمال دراس��ته، 
وبعد ذلك سافر إلى النجف 
1317ه  ع��ام  األش��رف 
الحوزوية  دراساته  إلكمال 

العليا.
س��افر إلى سامّراء المقّدسة 
الش��يخ  دروس  لحض��ور 
الش��يرازي،  تق��ي  محّم��د 
فأصب��ح من خيرة تالمذته، 
وقام بتشكيل حوزة دراسية 
هن��اك، وأخذ عل��ى عاتقه 
الط��اّلب،  إع��داد  مهّم��ة 
وعاد إلى قم المقّدس��ة عام 
1333ه بن��اًء عل��ى طلب 
إلي��ه  الحتياجه��ا  والدت��ه؛ 
ومن��ذ  مرضه��ا،  بس��بب 
وصوله أسند إليه السيّد    

أحم��د القّم��ي الطباطبائ��ي 
إقام��ة ص��الة الجماعة في 
للس��يّدة  الكبي��ر  الصح��ن 
فاطم��ة المعصومة)عليه��ا 

السالم(.
تلم��ذ على يد الس��يّد محّمد 
اليزدي،  الطباطبائي  كاظم 
الش��يخ فتح هللا اإلصفهاني 
المعروف بش��يخ الشريعة، 
كاظ��م  محّم��د  الش��يخ 
المع��روف  الخراس��اني 
باآلخون��د، الش��يخ محّم��د 
القّمي المعروف باألرباب، 

واخرين
بع��د عودته)ق��دس س��ره( 
األش��رف  النج��ف  م��ن 
بم��ّدة وجيزة ش��ّكل حوزة 
علمية دراس��ية، وأخذ يلقي 
ال��دروس الحوزوي��ة فيها، 
وق��ام بإيجاد تغيي��رات في 
المدرس��ة الفيضي��ة، ودعا 
الشيخ عبد الكريم الحائري 
الي��زدي للمج��يء إل��ى قم 
المقّدسة، فاستجاب له الشيخ 
الحائري، وج��اء قادماً من 
أراك، وتضاف��رت  مدين��ة 
جهودهما في وضع اللبنات 
الحوزة  ألركان  األساس��ية 

العلمية في قم المقّدسة.
م��ن تالمذت��ه الس��يّد محّمد 
باقر السلطاني الطباطبائي، 
الس��يّد عب��د هللا البرهان��ي 

االش��تهاردي، نجاله الشيخ 
مه��دي،  والش��يخ  عب��اس 
الصادقي،  مصطفى  الشيخ 

واخرون
امت��أت حيات��ه بالمل��كات 
واألخ��الق  الفاضل��ة 
التأثّر  الحميدة، وكان شديد 
بأُستاذه الش��يخ الشيرازي، 
عل��م  عن��ده  درس  ال��ذي 
األخ��الق حينم��ا كان ف��ي 
س��امّراء المقّدسة، وقد نقل 
الُكتّاب في كتبهم الكثير من 
الح��وادث الت��ي ت��دّل على 
مدى تمّس��ك الشيخ الفيض 
القّم��ي بتلك الملكات، نذكر 

منها:
األُول��ى: كان)قدس س��ره( 
المجالس،  في أحد  حاضراً 
وكان وضع��ه الصّحي في 
تلك األيّام غير جيّد، فدخل 
أحد العلماء ولم ينتبه لوجود 
الش��يخ الفيض القّمي، لكّن 
احترام��اً  نه��ض  الش��يخ 
لمقدمه بالرغ��م من تدهور 
صّحته، فقال أحد الجالسين 
بقربه: ش��يخنا العزيز، إّن 
وضع��ك ال يس��اعد عل��ى 
القيام والقعود، ثّم إّن العالم 
الذي دخل كان مشغوالً ولم 
يك��ن منتبهاً، فقال الش��يخ: 
»إذا كان ه��و غي��ر منتب��ه 
فالن��اس منتبه��ون، وال بّد 

من أداء وظائفي األخالقية 
تجاه العلماء«.

الثانية: كان في حياته يدعو 
إلى مرجعية الس��يّد حسين 
فاعت��رض  البروج��ردي، 
علي��ه البع��ض وقال��وا له: 
أنت صاحب فتوًى ومؤهّل 
للمرجعي��ة، م��ن أج��ل أّي 
شيء تدعو الناس لمرجعية 
البروج��ردي؟  الس��يّد 
فأجابهم: »إذا كان العمل هلل 
عّز وجّل فمن الواجب علينا 
أن ندعو الن��اس للمراجع، 
ونشّد الناس إليهم، وإذا كان 
العمل لغير هللا سبحانه فأنا 

لست من هؤالء«.
ترك اث��ارا قيمة منها كتاب 
العب��اد،  ذخي��رة  الفي��ض، 
عل��ى  ش��رح  التفس��ير، 
منظومة الس��يّد بحر العلوم 

في الفقه، وغيرها
الخام��س  ف��ي  تُوفّ��ي 
جم��ادى  م��ن  والعش��رين 
وه��و  1370ه،  األُول��ى 
قانت في صالت��ه، وصلّى 
على جثمانه المرجع الديني 
السيّد حس��ين البروجردي، 
الش��ريف  بالصحن  وُدف��ن 
فاطم��ة  الس��يّدة  لمرق��د 
الس��الم(  المعصومة)عليها 

في قم المقّدسة.

بقلم : محمد أمني جنف

13 روضة العلماء 



مجالس 
الشعراء

في أرجاء مدينة الحس��ين المعمورة 
، كان��ت تعقد مجال��س أدبية ، ونواٍد 
علمية يلتقي بها رجال األدب وأكابر 
البل��د والوجه��اء واألغنياء  رج��ال 
والشعراء واألدباء من شيوخ وشباب 
يقضون أوقاتهم في س��مر ومنادمة ، 
ويتحدثون ويتغنون بخرائد المنظوم 
وروائع المنث��ور . فقد كانت كربالء 
س��ابقاً كعبة القاصدين لشعراء بغداد 
والحلة والنجف وغيرها من المدن . 

 وف��ي ه��ذا الفص��ل تجس��يد لمالمح 
تل��ك المجال��س األدبية الراقي��ة التي 
اش��تهرت في كربالء خ��الل القرون 
الثالث��ة األخيرة . أم��ا باقي المجالس 
والدواوي��ن فكانت ال تخلو من وجود 
أس��اليب التس��لية واللهو ليالً ونهاراً 
الش��هيرة  الكربالئي��ة  والمجال��س   .
التي كان��ت تترنح ف��ي أجوائها الف 
حكاي��ة من حكاي��ات األدب .. والعلم 
.. والش��عر.. واالجتم��اع . المجالس 
الت��ي ال زالت آثارها باقية اليوم . فقد 
كان س��راة الق��وم يجتمع��ون بالعامة 
من الناس لدراس��ة أمورهم المعاشية 
وحل معضالتهم ، فيحتكمون عندهم 
فيحكمون لهم في كل كبيرة وصغيرة 
دون أن يعدم ألحدهم حق ، فضالً عن 
اتخاذها ندوات أدبية يتطارحون فيها 
الش��عر ويتذاكرون فيها سير األولين 
ويقصون روائع األس��مار وطرائف 
القصص ما يخلب األلباب . وتنسيهم 
مش��اكل الحي��اة وهمومه��ا فيقضون 
ساعات في جو من الغبطة واالرتياح 
. ومن مزايا تل��ك المجالس أن يدخن 
فيها النارجيلة ويقدم للوافدين الش��اي 

فيرش��فون القهوة العربية المرة التي 
ت��دار عليهم بي��ن حين وآخ��ر . وقد 
حاولت ان أدون م��ا أودعته ذاكرتي 
وما تعلق في خاطري في مجالس��تي 
لش��عراء ورجال معمرين أوما رواه 
لي بعضهم ع��ن بعضهم من نوادر ، 
ولعل في ذلك ما يش��وق للقراء . وال 
ت��زال األبيات التي س��أذكرها متعلقة 
ف��ي ذاكرة المخضرمي��ن من األدباء 
وهواة األدب . ومن هذه المجالس : 

1� ديوان الميرزا أحمد النواب
 يعتب��ر المي��رزا أحمد الن��واب )1( 
صاح��ب المح��اورات األدبي��ة التي 
منها ) معركة الخميس ( المش��هورة 
، حي��ث كان يقي��م ف��ي كرب��الء في 
مطلع الق��رن الثالث عش��ر الهجري 
أي قبل حوالي مئة وخمس��ين عاماً . 
ولقد أش��ار صاحب ) أعيان الش��يعة 
( إلى ذل��ك فقال : وجرت في مجلس 
ه��ذا الدي��وان مجال��س أدبي��ة تناقلها 
العراقي��ون وأودع��ت ف��ي المجاميع 
في ذل��ك العصر تدل عل���ى معرف�ة 
ب��االدب والش��ع�ر معرف�ة  المترج�م 
تام��ة )2( ... ال��خ ومعركة الخميس 
هي تلك المساجلة األدبية التي جرت 
حول قصيدة السيد نصرهللا الحائري 

التي مطلعها :

ياتربة شرفت بالسيد الزاكي  
سقاك دمع الحيا الهامي وحياك

واش��ترك فيها ش��عراء ذل��ك العصر 
كالش��يخ محمد رضا النحوي والشيخ 
أحمد النحوي فحكموا بها السيد مهدي 
بحر العلوم ، وقد وردت هذه المساجلة 
في عدة مصادر اخرى كديوان السيد 
نصر هللا الحائري والبابليات وشعراء 

الحلة وغيرها . 
������������������������������������������

)1( ترجمه سيدنا الحجة السيد محسن 
األمين في الجزء العاش��ر ص 311 
م��ن ) أعيان الش��يعة ( فق��ال : أديب 
كبي��ر كان يقيم في كربالء في عصر 
السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم . 
وال يعرف عنه شيء اليوم ، ويحتمل 
أن يك��ون من آل النواب في يزد وهم 
أس��رة علوي��ة م��ن بقاي��ا الصفوية ، 
ويحتمل أن يكون من األس��رة الهندية 
التي كانت تس��توطن كرب��الء واليها 
ينس��ب بع��ض العقار إل��ى اآلن وهللا 
أعل��م ، وهم غي��ر آل الن��واب الذين 
يس��كنون بغداد ، فاولئك أسبق هجرة 

من سكان بغداد .
)2( أعيان الشيعة ) 10 : 311 ( .

المصدر كتاب تراث كربالء: سلمان 
ال طعمة
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االم����ام الحس����ن ينتص����ر البيه 
باآليات القرآنية

هكذا هي سيرة االئمة عليهم 
السالم يستغلون أي ظرف 
الع��الء كلمة الحق ونش��ر 
وتاكي��د  االس��الم  مفاهي��م 
وصايا الرس��ول صلى هللا 
عليه واله، ولالمام الحس��ن 
ص��والت  الس��الم  علي��ه 
وج��والت في مناظراته مع 
معاوية وم��ن بمعيته فكان 
يس��تغل المناظرة في تثبيت 

احداث وتاكيد حقائق.
وم��ن هذه المناظ��رات هذا 
المقطع الذي ضمنه االيات 
النازل��ة بح��ق ابي��ه علي��ه 
الس��الم فقد قال: ثّم لم يزل 
رس��ول هللا ف��ي كّل موطٍن 
يقدمه ولكّل ش��ديدٍة يرسله، 
ثقةً منه ب��ه وطمأنينةً اليه، 
لعلمه بنصيحته هلل ورسوله، 
وأنّه اقرب المقّربين من هللا 
ورس��وله، وقد قال هللا عّز 

وجّل: )والّسابقون الّسابقون 
 � المقّرب��ون(  أولئ��ك   *
الواقع��ة � 10، 11 �  فكان 
أبي س��ابق السابقين إلى هللا 
ع��ّز وجّل، والى رس��وله، 

وأقرب األقربين 
 « البي��ان  مجم��ع  ف��ي 
والسابقون السابقون » فعن 
أبي جعفر عليه السالم قال 
: السابقون أربعة : ابن آدم 
المقتول ، وسابق أمة موسى 
وه��و مؤم��ن آل فرعون ، 
وس��ابق أم��ة عيس��ى وهو 
حبي��ب ، والس��ابق في أمة 
محمد صل��ى هللا عليه وآله 
وهو عل��ي بن أب��ي طالب 

عليهما السالم .
الطائفة  أمال��ي ش��يخ  ف��ي 
قدس س��ره باسناده إلى ابن 
عباس قال : س��ألت رسول 
هللا صل��ى هللا علي��ه وآل��ه 

ع��ن ق��ول هللا ع��ز وجل : 
» والس��ابقون الس��ابقون * 
أولئ��ك المقربون في جنات 
النعي��م » فق��ال : ق��ال ل��ي 
جبرئيل عليه الس��الم : ذلك 
على وش��يعته هم السابقون 
إلى الجنة ;المقربون من هللا 

بكرامته لهم .
ف��ي عيون األخبار في باب 
آخر فيما ج��اء عن الرضا 
عليه الس��الم م��ن االخبار 
المجموع��ة وباس��ناده عن 
علي عليه الس��الم قال : » 
أولئك  السابقون  والسابقون 

المقربون » في نزلت 
في كتاب كمال الدين وتمام 
النعم��ة باس��ناده إلى خيثمة 
الجعفي عن أبي جعفر عليه 
الس��الم حديث طويل وفيه 
يقول عليه الس��الم : ونحن 
ونحن  الس��ابقون  السابقون 

اآلخرون .
وباسناده إلى سليم بن قيس 
الهاللي عن أمير المؤمنين 
علي��ه الس��الم أنه ق��ال في 
المهاجري��ن  م��ن  جم��ع 
واألنصار في المس��جد أيام 
فأنش��دكم   : خالفة عثم��ان 
ب��اهلل أتعلمون حيث نزلت : 
» والس��ابقون األولون من 
المهاجرين واألنصار » و 
» السابقون السابقون أولئك 
المقرب��ون » س��ئل عنه��ا 
رس��ول هللا صلى هللا عليه 
وآله فقال : أنزلها هللا تعالى 
ف��ي األنبي��اء وأوصيائهم ، 
فأنا أفضل أنبياء هللا ورسله 
، وعل��ي ب��ن أب��ي طال��ب 
وصيي أفضل األوصياء ؟ 

قالوا : اللهم نعم .
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االحرار/ حسني نصر 
أحي���ت دار الق���ران الك���رمي 
في العتبة احلس���ينية املقدسة، 
ام���اٍس قرآني���ة في  خم���س 
»جزي���رة س���ومطرة« كب���رى 
اجل���زر اإلندونيس���ية، ضمن 
لفرع  الرمضاني���ة  الفعالي���ات 
ال���دار في إندونيس���يا والذي 
أقيم باالتف���اق والتعاون بن 
والس���فير  احلس���ينية  العتب���ة 
اإلندونيسي بالعراق ممثال عن 

بلده.
وقال الشيخ حسن املنصوري، 
مدي���ر دار القران الكرمي: أن 
»وفد الدار أقام خمس اماٍس 
قرآنية في محافظ���ة »ميدان« 
جزي���رة  ف���ي  اإلندونيس���ية 
»س���ومطرة« التي تعد واحدة 
م���ن أكبر اجلزر اإلندونيس���ية 
األمس���يات  »إن  مضيف���ا 
أقيمت في مساجد احلسنى، 
واملسبحن، ومسجد التقوى، 
ومؤسس���ة أب���و طالب، ودار 
ضياف���ة نائب محاف���ظ مدينة 
»ميدان« وتضمنت األمسيات 
تالوات قرآنية منوعة واإلجابة 
عن أسئلة احلضور في احلفظ 
التي تتضمن أسئلة عن  أرقام 
القرآنية،  واآليات  الصفحات 
كما تضمنت ق���راءة باقة من 
املوشحات الرمضانية املميزة«.
 وأضاف »قدم الوفد ش���رحًا 
مختص���رًا ع���ن طرائق حفظ 
القرآن الكرمي ونبذة عن أهم 

األنش���طة القرآنية التي تقيمها 
دار الق���رآن الكرمي في العتبة 
احلس���ينية املقدس���ة ، وكانت 
دار الق���رآن الكرمي في العتبة 
احلسينية املقدس���ة قد أعلنت 
في وقت س���ابق عن انطالق 
مبش���اركة  القرآنية  ال���دورات 
)100( طال���ب وطالبة والتي 
دار  ف���رع  عليه���ا  يش���رف 
الق���رآن الكرمي ف���ي العاصمة 

اإلندونيسية »جاكارتا«.
من جهته قال عمار اخلزاعي، 
املتح���دث اإلعالم���ي باس���م 
ال���دار: »يواص���ل دار القران 
العتبة احلس���ينية  ف���ي  الكرمي 
القرآني���ة  اماس���يه  املقدس���ة 
ف���ي ميدنتي »بندا آتش���ه« و 
اإلندونيسيتن  »لوكس���ماوي« 
الت���ي تأت���ي ضم���ن جولت���ه 
التبليغية القرآنية التي انطلقت 
مطلع ش���هر رمض���ان احلالي 

مبين���ا إن »الوفد أقام أمس���ية 
قرآني���ة ف���ي مس���جد بي���ت 
الرحمن الكبير الذي اش���تهر 
بعد زل���زال تس���ونامي عام) 
2004 ( حي���ث لم يتس���بب 
املس���جد ب���أي أض���رار تذكر 
رغ���م حتط���م املبان���ي احمليطة 
به« ومضيفًا ان، »الوفد أحيا 
ع���ددًا من االماس���ي القرآنية 
توزعت بن مس���جد اجلامعة 
اإلس���المية احلكومية ومسجد 

الشهداء في قرية »المگوگب« 
ومس���جد بيت الرحمن التابع 
لكلي���ة الطب اإلس���المية في 
بحضور  »لوكسماوي«  مدينة 
نخب���ة م���ن علم���اء وق���راء 
وق���د  املدينت���ن،  وأس���اتذة 
تضمن���ت االماس���ي تالوات 
قرآني���ة وموش���حات منوع���ة 
فضال عن اإلجابة على أسئلة 
احلض���ور ف���ي حف���ظ القرآن 

الكرمي«.

دار  القرآن الكريم في العتبة الحسينية تحيي خمس أماٍس 
قرآنية بإندونيسيا 
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ب���ادر قس���م الصيان���ة التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء 
اكثر م���ن ثالثن محطة حتلية 
للماء ال� )RO( داخل مدينة 
وخارجها  املقدس���ة  كرب���الء 
وأدخلت هذه احملطات ضمن 
العم���ل الفعل���ي بإنتاج يومي 
يصل ال���ى )2183 م3( من 
امل���اء النقي الصالح للش���رب 
ومبواصفات وقياس���ات عاملية 
ضم���ان  ش���روط  وضم���ن 

اجلودة.
ولتس���ليط الضوء عل���ى آلية 
العم���ل كان لن���ا ه���ذا القاء 
مع احل���اج ك���رمي االنباري، 
مسؤول قس���م الصيانة حيث 
قال: مت نش���ر اكث���ر من 30 
 )RO( �محطة حتلية للمياه ال
يت���راوح انتاجه���ا من )1 م3 
ف���ي  م3(   12  – م3   6  –
الس���اعة الواحدة، مت توزيعها 
الس���كانية  الكثاف���ة  حس���ب 

للمنطقة ومن ه���ذه احملطات 
واخلزانات اخلارجية والداخلية 
هي محطتا حتلية فوق س���طح 
احلرم املطهر ومحطتا ش���ارع 
الش���هداء اضافة الى محطات 
)هور الس���يب وخ���ان الربع 
ومجمع  وامللح���ق  والس���فير 
االمام الرضا )عليه الس���الم( 
واملش���تل والدع���وم ومجمع 
ال���وارث ومجم���ع الزه���راء 
والعطيش���ي  كربالء  وفضائية 
والسيدة رقية )عليها السالم( 
وعلي االصغر )عليه السالم( 
والرس���الة واحل���ر وفدك وام 
روية وحي العسكري والتنمية 

الزراعية واملؤذن(.
ويتابع االنباري حديثه »اضافة 
ال���ى محطة حتلية ام قصر في 
البص���رة الت���ي تعتب���ر االكبر 
باالنت���اج اليومي واالولى من 
نوعها في املنطقة، ويبلغ عدد 
خزان���ات املاء ال�)RO( ثالثا 

وهي خ���زان م���اء الديويهية 
اس���ماعيل  س���يد  ومجم���ع 
والروف���ة( يت���م توزي���ع املاء 
مجان���ًا للمواطنن في  جميع 
احملط���ات واخلزان���ات بنس���بة 
انتاجي���ة يومي���ة تبلغ )2183 
م3( اي )2183.000 م3( 

على مدار )24( ساعة«.
وأوضح ان »احملطات خاضعة 
للمتابع���ة واملراقبة ميدانيًا من 
قبل أربعة مهندسن مختصن 
وتخض���ع  يوم���ي  بش���كل 
ال���ى مختب���ر العتبة  احملطات 
احلس���ينية املقدس���ة وللمختبر 
احل���ق بإغ���الق احملط���ة التي 
تعاني م���ن نقص او خلل او 
تك���ون غير مطابقة ملواصفات 
الس���المة العاملية من االمالح 
او الش���وائب، وهناك مراقبة 
الكترونية بكاميرات وتش���غيل 
ميكانيك���ي بط���رق حديثة«، 
مبين���ا ان »العمل في احملطات 

يخض���ع ملواصف���ات الصحة 
والسالمة ومعايير اجلودة ودقة 
النظام، وذلك باستخدام مواد 
ذات جودة عالي���ة وخزانات 
ماء )سل س���تيل، وبالستك 

من الدرجة االولى(«.
ان  ال���ى  االنب���اري  وأش���ار 
»املضخات ذات منشأ امريكي 
واملاني وايطالي، يتم جتميعها 
من قبل اخملتصن والفنين من 
كوادر قسم الصيانة«، مؤكدا 
ان »هناك مش���اريع مستقبلية 
يج���ري العمل على اس���تالم 
)38( محط���ة م���ن محافظة 
البصرة عمل���ت عليها الدولة 
وتوقف العمل فيها ألس���باب 
مجهولة وس���يتم التباحث مع 
املركزية الس���تالمها  احلكومة 
وإعادة العمل عليها من قبل 

قسم الصيانة«.

اطلع رئيس الوزراء العراقي على تخطيط 
العمليات العس���كرية لل���واء علي االكبر 
في قضاء بيجي وتقدم بالش���كر لقياداته 
العسكرية والهندسية ملا يقدموه من جهد 

استثنائي في ادارة املعارك .
ونقل حس���ن اسماعيل معاون آمر اللواء 
أن »حيدر العبادي بارك اجلهود العسكرية 
ووصفها باالستثنائية خالل زيارة وفد لواء 
علي االكبر برئاسة آمر اللواء احلاج قاسم 
مصلح ملقر رئاسة الوزراء الطالعها على 

سير العمليات العسكرية في قضاء بيجي«.
وتابع اسماعيل أن »رئيس الوزراء اشاد بنجاحات اللواء العسكرية في قضاء بيجي ووصفها بالنجاحات املبهرة واملفرحة«.   

العبادي يطلع ميدانيا على الخطط العسكرية للواء علي االكبر

 )RO( �العتبة الحسينية تنشر اكثر من 30  محطة تحلية للماء ال
في مدينة كربالء المقدسة
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ردود االفعال المحلية والعالمية حول فتوى المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي
على هامش مهرجان ربيع الشهادة الحادي عشر

بّي���ن ع���دد كبير م���ن ضيوف 
االمام احلس���ن »عليه السالم« 
الذي���ن حض���روا ال���ى كربالء 
للمش���اركة في مهرجان ربيع 
الشهادة الثقافي العاملي احلادي 
عشر ان فتوى اجلهاد الكفائي 
التي اطلقتها املرجعية الرشيدة 
في النجف االشرف قبل سنة 
تقريب���ا كبيرة جدا بالدفاع عن 
واملقدسات  االس���المي  الدين 
االرهابي���ون  يح���اول  الت���ي 
التكفيرون تدنيس���ها من خالل 
لم ش���مل املسلمن ووحدتهم 
وتكاتفهم الن ما يحدث االن 
بالعراق رمبا يكون غدا في دولة 

اخ���رى ... مجلة »االحرار« 
اج���رت ع���ددا م���ن اللقاءات 
مع ه���ؤالء الضيوف من دول 
مختلف���ة وكان اول املتحدثن 
الش���يخ عاطف اسماعيل من 
دول���ة اذربيجان الذي قال :« 
س���معنا بفتوى اجلهاد الكفائي 
التي اطلقها س���ماحة الس���يد 
علي السيستاني )دام ظله( في 
العام املاضي وف���ي اذربيجان 
هناك الكثير من املؤمنن قاموا 
بتلبية الدع���وة والبعض منهم 
م���ن العراقي���ن املغترب���ن اتى 
الى العراق وش���ارك مع قوات 
احلش���د الش���عبي في الوقوف 

ندا قويا بوجه اعداء االس���الم 
واالنس���انية ... وه���ي تدل 
الش���يعي  املذهب  على عظمة 
وخي���ر دلي���ل عل���ى ذلك ان 
كل املس���لمن من جميع بقاع 
املعمورة وخاصة الش���يعة لبوا 
الن���داء واعتبره قرارا ش���جاعا 
من املرجعية الرشيدة وهو ميثل 

املذهب بأكمله ».
ومن جهته حتدث السيد عيسى 
البرزجن���ي مس���ؤول الش���ؤون 
االسالمية والعالقات العامة في 
محافظة السليمانية قائال:« من 
مثلي حتى يعلق على ما اطلقه 
سماحة السيد السيستاني الذي 
ميثل االسالم كله ويعتبر رجل 
العص���ر وانا متيق���ن ومطمئن 
م���ن هذا ب���ان الس���يد املرجع 
ه���و اقرب الى غير املس���لمن 
مما هو عليه مع املس���لمن ألنه 

ميثل االنس���انية بص���ورة عامة 
والدي���ن احملم���دي الصحي���ح 
بصورة خاصة ولو علم الناس 
بضميره احلي ووجدانه العظيم 
وقربه من البش���رية واالنسانية 
انحاء  التبع���وه م���ن جمي���ع 
العال���م ولي���س الش���يعة فقط 
... وال���ذي اطلقه قبل فترة 
من فتوى باجله���اد هو لعالج 
املوقف وزم���ام املبادرة وجعل 
االمر بيد العراقين قبل ان يقع 
بيد عدوه���م االرهابي الكافر 
والظالم والذي ارتكب جرائم 
بشعة بحق هذا الشعب املظلوم 
الش���يخ مصطفى  ».وحت���دث 
باقر من جنوب افريقيا اس���تاذ 
ف���ي العل���وم الديني���ة قائال:« 
فتوى جهاد الس���يد السيستاني 
بوج���وب محارب���ة االرهابين 
الدواعش هي فتوى ش���جاعة 

الكثيُر من االذربيجانيين لبوا نداء 

المرجعية الرشيدة 

الشيخ مصطفى باقر الشيخ عاطف اسماعيل

ي السيد عيسى البرزنجي
هاد

 ال
بد
 ع

سم
قا
 /
الع

ط
ست

 ا
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وردودنا كبي���رة جدا بالتفاعل 
معها وهي بحد ذاتها شجاعة 
بالدفاع عن االسالم واملسلمن 

واالنسانية بصورة عامة ».
وحتدث ايضا الشيخ حضرمي 
وان من الس���نغال ماجستيرفي  
العل���وم االس���المية بجامع���ة 
املصطف���ى ف���ي قم املقدس���ة 
قائ���ال:« فتوى اجلهاد الكفائي 
كبي���رة جدا وهي ت���دل على 
عظمة وقوة الدين االس���المي 
احلقيقي ف���اذا كان هناك خطر 
يجب على املس���لمن الوقوف 
بق���وة ل���رّده وهذا م���ا حصل 
بالفعل وم���ا كان ينبغي علينا 
السكوت جتاه تلك التجاوزات 
جتاهن���ا... وم���ا ص���در من 
املرجعي���ة الرش���يدة ه���و عن 
الص���واب واحلكم���ة والتي ال 

تخَش بالله لومة الئم ».
بعض اللبنانيني س�����������قطوا 
بالعراق م�����������ن اجل الدفاع 

عن املقدسات 
ومن جهته حتدث اخملرج اللبناني 
يوسف جرادي قائال :« لبنان 
يعيش فتوى اجله���اد منذ 40 
سنة , واالثني عشري اللبناني 
يعان���ي ويعي���ش هذه املأس���اة 
منذ وقت طويل جدا بس���بب 
وج���ود لبن���ان جغرافي���ا على 
حدود الكيان الغاصب املسمى 
بإسرائيل وواجهنا الظلم طوال 
ه���ذه الفت���رة واس���تطعنا من 
خالل ذلك التمس���ك باملنهج 
احلسيني وان نتغلب على اكبر 
ق���وة معادية ف���ي العالم وهي 
إس���رائيل من دون اية معاهدة 
او توقي���ع ...والتي خرجت 
من لبنان ذليلة الن فيها تالميذ 
االمام احلس���ن )عليه السالم( 
وكان لص���دى الفتوى االخيرة 

اثر ايجابي لدى ابناء الش���عب 
اللبناني ألننا نؤمن ونعتقد بان 
السيد السيس���تاني حبذ جميع 
ابناء الع���راق بالقيام والوقوف 
بوجه اخلطر القادم علينا جميعا 
التكفيري���ن الذين  وهم م���ن 
يعتبرون اعداء لنا بكل شيء , 
وهناك الكثير من ابناء الشعب 
اللبناني اتوا الى العراق للدفاع 
ع���ن املقدس���ات ولتلبية دعوة 
السيد املرجع في ذلك وتقريبا 
من 2 الى 3 شهداء سقط في 
العراق من اجل وحدة الصف 

العربي واالسالمي ».
والصحف���ي  للكات���ب  وكان 
املص���ري احم���د س���وفي من 
املصري���ة  االه���رام  مؤسس���ة 
كلم���ة جاء فيه���ا :« انا اتابع 
وبش���دة فتوى اجلهاد الكفائي 
التي اطلقها س���ماحة الس���يد 
علي السيس���تاني ه���ذا الرجل 
العظي���م وال���ذي يعتبر صمام 
االمان لكل العرب املس���لمن 
وغير املس���لمن ولوال وجوده 
االم���ور  جمي���ع  النفج���رت 
وحلصل تش���ظ لها وصراعات 
كثيرة مذهبية وطائفية ووجوده 
حمى البالد من كل خطر... 
وكان الس���يد املرج���ع حريصا 
كل احلرص على ان ال تكون 
ازم���ات طائفي���ة ومذهبية بن 
املسلمن والفتوى اتت بالوقت 
املناسب في مواجهة االرهاب 
والتكفيرين واعداء االنس���انية 
الذي  العراق  ف���ي  املتواجدين 
يعتبر من اهم الدول االسالمية 
ألن���ه يجم���ع ما ب���ن التاريخ 
واحلض���ارة والثقاف���ة والوعي 
ويضم مجموع���ة من العقول 
املتمي���زة اضافة ال���ى امتالكه 

كل الثروات البش���رية س���واء 
كانت الزراعية او التجارية او 
الفكري���ة او النفطية , والعراق 
ب���كل ه���ذا قادر عل���ى اعادة 
امجاده والتخل���ص من الزمر 
االرهابي���ة التي حت���اول النيل 
من ش���رف وكرامة املس���لمن 
من خالل الفتوى املباركة التي 
اطلقتها املرجعية الرشيدة بوجه 
من اراد التقسيم خدمة للكيان 

الصهيوني االسرائيلي ».
ومن جهتها حتدثت الفرنس���ية 
س���يلفي جراد فونتان قائلة:« 
الب���د لإلنس���ان ان يدافع عن 
نفسه ومذهبه وعقيدته بكل ما 
ميلك من قوة , والفتوى باجلهاد 
جاءت في وقت مناس���ب وانا 
ادعو ليال ونهارا ألبطال احلشد 
الش���عبي من خ���الل صالتي 
وقيامي ه���ؤالء املؤمنن الذين 
تركوا االهل والعوائل وذهبوا 
م���ن اجل الدف���اع عن الوطن 
م���ن دون مقاب���ل والفت���وى 
اعتبرها منطقية ج���دا اطلقتها 
املرجعي���ة املباركة ف���ي العراق 
وان دل���ت هلى ش���يء  فأنها 
تدل على قوة الدين االسالمي 
».واخيرا حتدث الصيني وانغ 
في )يوس���ف( قائال:« سمعنا 
فتوى املرجعي���ة باجلهاد وهي 
كبيرة جدا بالتصدي لإلرهاب 
العامل���ي وليس للع���راق فقط 
وكما قال الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئي في اخر لقاء لي معه 
بان خطورة داعش ليست على 
الع���راق فقط ب���ل على العالم 
اجم���ع واليوم هو متواجد في 
العراق وغ���دا يكون في دولة 
اخرى فيجب الوقوف ندا قويا 

امام تطلعاته اجلبانة».

سيلفي جراد

وانغ في

الشيخ حضرمي وان

أحمد سوفي
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ال���دورات  برنام���ج  ضم���ن 
الصيفي���ة الت���ي تقيم���ه العتبة 
احلسينية املقدسة في كل عام 
لش���هر رمضان املبارك وحتت 
ش���عار )االمام املهدي عجل 
الل���ه تعال���ى فرجه الش���ريف 
اله���دى  منه���اج  صاح���ب 
واحملج���ة العظم���ى( أقام���ت 
الدينية وبالتعاون مع  املدرسة 
دار القران الك���رمي في العتبة 
اخلتم���ة  املقدس���ة,  احلس���ينية 
لطلب���ة  الرمضاني���ة  القراني���ة 
الدورات الصيفية ,ومبش���اركة 
اكثر م���ن 80 مرك���زا داخل 

محافظة كربالء املقدسة.
 واقي���م احملف���ل ف���ي احلائ���ر 
احلس���يني الش���ريف , ويأتي 
من أج���ل ربط الطفل والفتى 

بالقران الكرمي واش���عاره بأنه 
ج���زء اليتج���زأ م���ن منظومة 
الدين االسالمي وكيفية معرفة 
الق���راءة الصحيح���ة وتقوي���ة 

الرابط الديني فيما بينهم.
حول هذا املوضوع حتدث مدير 
الدورات الصيفي���ة في العتبة 
احلسينية املقدس���ة وفي احياء 
محافظة كربالء املقدسة الشيخ 
عل���ي العصامي ف���ي حديث 
ب���ه مجل���ة )االحرار(  خص 
ق���ال فيه:« كم���ا تعلمون ان 
اقامة هذه احملافل تعطي رسالة 
واضحة الى من يتهم ش���يعة 
اهل البيت بانهم يقرأون قرآنا 
يختل���ف عن باقي املس���لمن 
فنحن نعطي رس���الة واضحة 
الى ان مدرس���ة اه���ل البيت 

بطالبها من الشباب والبراعم 
جميعهم يتل���ون القران الذي 
يقرأ ويتلى في بالد املسلمن , 
ويتضمن احملفل قراءة كل يوم 
نصف جزء وبواقع خمسة ايام 
لألس���بوع عدا يومي اخلميس 
واجلمع���ة وبأش���راف من قبل 
اساتذة املدرسة الدينية وبادارة 
طالب م���ن الدورات الصيفية 
الس���ابقة واحلالي���ن في زيارة 
مختصرة لالمام احلسن واخيه 
ابي الفض���ل العباس )عليهما 

السالم( نهاية كل يوم«.
»ان  العصام���ي:  واض���اف   
احملف���ل يع���د االول بالنس���بة 
االخرى,  املقدس���ة  للعتب���ات 
ويأتي الهدف منه خللق جيل 
قادر على قراءة  القرآن الكرمي 

وتقوية عالقة الطالب بالقران 
الكرمي وكس���ر حاجز اخلوف 
لدي���ه عند القراءة, اضافة الى 
ان دراس���ة علوم اهل البيت 
فيها فوائد عديدة منها معرفة 
الفقه  احلالل واحلرام فدراسة 
فيه���ا  والعقائ���د  واالخ���الق 
كسب رضا الله تعالى ورضا 
االمام صاحب العصر والزمان 

تقرير :ضياء االسدي / تصوير :صالح السباح 

بهدف ربط األطفال والفتية بالقرآن الكريم وترسيخ مفاهيمه...
مدرسة االمام الحسين )عليه السالم( تقيم الختمة القرآنية الرمضانية  لطلبة الدورات الصيفية
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)عجل الله تعالى فرجه(«.
مبين���ًا ان:« احملف���ل يقام في  
مختل���ف االحي���اء واملناط���ق 
عن طري���ق مراكز اعدت ومت 
افتتاحها لهذا الغرض, و تقع 
ه���ذه املراكز ف���ي ناحية احلر 
واالحياء  وطويريج  واحلسينية 
القريبة من املركز والبعيدة وان 
هذا احملفل ي�أتي ضمن منهاج 
الدورات الصيفية والتي تشمل 
الفقه والعقائد والقران الكرمي 
في عم���وم احملافظات العراقية 
ول���م تقتصر عل���ى محافظة 

معينة دون اخرى ».
الدورات واحملافل  اقامة  وعن 
في بقي���ة احملافظ���ات العراقية 
وال���دول العربي���ة واألجنبي���ة 
حتدث لنا من جانبه مس���ؤول 
ش���عبة املدارس الدينية التابعة 
لقس���م النش���اطات في العتبة 
احلس���ينية املقدسة الشيخ علي 

القرعاوي حيث قال
: »مت���ت املباش���رة لهذا العام 
الصيفية   ال���دورات  مبش���روع 
مبش���اركة اكثر م���ن مئة الف 
طال���ب وطالبة م���ن املدارس 

االكادميية مت قبولهم ومت تسليم 
كل فرد كراسا للفقه وكراس 
لالخالق  وكراس���ا  للعقي���دة 
, هذا بالنس���بة ال���ى االبتدائية 
والثان���ي  االول  للص���ف 
والثال���ث, وللصف الرابع 

للس���يرة  كراس  االبتدائ���ي 
كون ان ه���ؤالء االطفال في 
ه���ذا العمر لديه���م مدركات 
اوس���ع ,وهذه املناه���ج كلها 
تترك���ز حول الفق���ه والعقائد 
واالخ���الق والس���يرة ولكنها 

متفاوتة.
 حي���ث ان الفقه الذي يعطى 
للمراح���ل االبتدائي���ة يختلف 
عن املراح���ل االخرى ,وهذه 
املناه���ج مت تاليفه���ا من قبل 
بالتعاون  ك���وادر متخصص���ة 
مع مدرس���ة االمام احلس���ن 
)عليه الس���الم( ومت طباعتها 
وتوزيعها عل���ى االطفال في 
مختلف احملافظات العراقية«. 
ال���دورات  ان   »: وتاب���ع 
واحملافل لهذا العام لم تقتصر 
على محافظة كربالء املقدسة 
وبعض احملافظات العراقية وانها 

قد 

سعت  تو
قيم���ت  ا و

ع���دد   ف���ي 
ال���دول  م���ن 

األجنبي���ة ومنه���ا 
حوزة احباب احلس���ن )عليه 
الس���الم( في الدمن���ارك, وقد 
ش���ارك فيها اكثر من  1000 
طال���ب ف���ي ُعمان ومس���قط 
اضافة الى اس���تراليا والنرويج 
وان االعمار التي شاركت في 
 20 الدورة  تتراوح من 8 – 

سنة«.
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يعد احت����اد اجلمعيات الفالحية 
في محافظة باب����ل واحدًا من 
اه����م املؤسس����ات الت����ي تعتبر 
مبثاب����ة حلق����ة الوص����ل ب����ن 
وزارة الزراع����ة ,ووزارة الري 
,والف����الح وحل  مش����اكله في 
االس����مدة وال����ري واحلص����اد 
, م����ن اج����ل النه����وض بواقع 
زراعي افضل وازدياد كميات 
املنت����وج وع����دم اللج����وء الى  
املنتوج����ات املس����توردة  حيث 
كان جمللة )االحرار( زيارة الى 
بابل ,لتسليط الضوء  محافظة 
عل����ى  هذه املؤسس����ة بصورة 
اوس����ع وع����ن م����ا تقدمه من 
خدم����ات للفالح في مواس����م 

الصيف الشتاء والتقت رئيس 
الفالحية فيها  احتاد اجلمعيات 
االس����تاذ عدنان مطشر مهدي 
الوطيفي الذي اوضح قائاًل:«  
اننا كاحتاد اجلمعيات الفالحية 
نش����رف على عمل الكثير من 
ونتابع  الفالحي����ة  اجلمعي����ات 
عم����ل الفالحن ومش����اكلهم 
ونتابع توزيع االسمدة والكاز 
للفالحن وغيرها من االمور, 
وكذل����ك نتعامل مع مش����اكل 
واقعن����ا  ونتيج����ة  الفالح����ن 
الفالح����ي كما ونقوم بن فترة 
وأخرى بإج����راء عدة لقاءات 
مع مس����ؤولي الزراعة والري 
واملسؤولن ونعمل يدًا بيد من 

اجل خدمة العملية الزراعية«. 
واض����اف الوطيف����ي قائ����اًل:« 
كذل����ك نس����عى وم����ن خالل 
الف����الح ال����ى تزويد الس����وق 
احمللي����ة بأكثر كمي����ة ممكنة من 
املنت����وج العراق����ي , حيث ان 
اس����تيراد الفواكه واخلضراوات 
سبب لنا الكثير من املشاكل في 
احملافظة , وخصوصًا في هذه 
الفترة حيث وكما تعلمون ان 
العراق يعيش حالة ازمة مادية  
فالب����د من وجود مردود مالي 
للس����يطرة على حماية املنتوج 
العراق����ي واحمللي ,وان س����بب 
تراجع الزراع����ة وعدم تزويد 
السوق بالكميات الكافية يأتي 

نتيجة غالء االسمدة واملبيدات  
,وهذا يؤثر س����لبا على الفالح 
واملواطن مم����ا يجعل اصحاب 
الس����وق التجاري����ة االجتاه الى  
املس����تورد دون غي����ره فض����اًل 
عن ذلك بأن املنتوج املستورد 
يكون بأسعار زهيدة وارخص 
بكثي����ر  م����ن املنت����ج احملل����ي 
وبالتالي هذا يس����بب خس����ارة 

للفالح واملواطن«. 
وح����ول مالحظتنا ع����ن كيفية 
االراضي  ومصير  اس����تصالح 
الزراعي����ة ف����ي منطق����ة جرف 
النصر التابعة حملافظة بابل والتي 
حلق����ت الكثير م����ن األضرار 
نتيج����ة االحداث األخيرة التي 

رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية في بابل ل�)االحرار(:

نأمل من وزارة الزراعة ان تحقق شيئًا من مطالب الفالحين
 من مسألة طائرات المكافحة وجلب شركات رصينة لألدوية والمبيدات
حوار :ضياء االسدي
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ش����هدتها تلك املنطقة فأجاب قائاًل:«بالنسبة لألراضي املوجودة 
في منطقة جرف النصر جميعها اراضي استراتيجية جدًا وثمينة 
بتربتها وبساتينها واروائياتها وفيها مميزات اكثر من باقي النواحي 
من حيث التبطن واملنشآت احليوية واالراضي املستصلحة ونحن 
لدين����ا مبادرة الدوائ����ر املعنية بهذا اخلصوص حيث كان لنا قبل 
فت����رة زمنية قريبة من االن م����ن اجل اخلروج بخالصة وحلول 
لتل����ك األراض����ي حيث وكم����ا تعلمون ان تل����ك االراضي قد 
تعرض����ت للعديد من املش����اكل ومنها مش����اكل االرهاب, ومن 
خالل جلنة املبادرة الزراعية التي تش����كلت مؤخرًا نحاول ومن 
خ����الل التحري عن اصحاب تلك االراضي والتي اذ س����يثبت 
ب����أن اهلها فعالً  لهم دور في االرهاب وايديهم ملطخة بدماء 
االبرياء فسيكون هناك اجراء متخذ بحقهم ,واقصد هنا االجراء 
الزراع����ي ولي����س االجراء القانوني واالمن����ي حيث ان االجراء 
القانوني واالمني سيأخذ مجراه ونحن بالنسبة لنا سنأخذ دورنا 

وسنقوم بسحبها من الناس الذين اساءوا الى البلد«.
وتاب����ع حديثه:« واما بالنس����بة للخطط املع����ّدة لهذه االراضي 
فس����يتم احالتها الى مس����تثمرين ,وان اصح����اب االراضي من 
اصحاب العقود س����يتم فس����خ العقود معهم من قبل الدولة في 
ح����ال ثبت تورطهم في اعمال ارهابية او دعمهم لالرهاب اما 
اصحاب امللك )الطابو( فستكون هناك اجراءات عليهم وسيتم 

وضع اليد عليها من قبل احلكومة املركزية ».
وفي جوابه عن سؤالنا عن كيفية توفير املبيدات بكميات كافية 
للفالح من اجل احلصول على منتوجات حتمل مواصفات جيدة 
التقل ش����أنًا عن مثيالتها في ال����دول املتقدمة قائاًل:  كثيرا ما 
نعاني من هذا املوضوع حيث ان املبيدات ولألس����ف تس����تورد  
م����ن اخلارج ومن ش����ركات ليس����ت برصينة وكثي����رًا ما طالت 
بن����ا وزارة الزراعة بتزويدنا بطائ����رة مكافحة لكل محافظة ومت 
اعطاؤنا الوعود بهذا الش����أن , ولكن الجدوى وليس هناك أي 
تنفيذ ونحن بدورنا نأمل من الوزارة ان حتقق شيئا من مطاليب 
الفالحن من مس����ألة طائرات املكافحة وجلب شركات رصينة 

لألدوية واملبيدات«. 
واختت����م حديثه قائاًل :« على الرغم من ان كميات األس����مدة 
التي تزود  للفالح كمية قليلة وغير كافية وان مايزود به الفالح 
10 كيل����و غرامات او 20 كيلو غراما من الس����ماد الكيمياوي 
للدومن الواحد في حن احلاجة املاس����ة  للدومن الواحد هي75 
كيلو غراما من الس����ماد، اال اننا نس����عى جاهدين ومن خالل 
التواصل املس����تمر مع الوزارة بإيجاد احللول، واقترحنا بأن يتم 
منح احتاد اجلمعيات الفالحية وكاالت الس����تيراد االس����مدة من 
اخلارج وبحس����ب وكاالت رس����مية وتوفيرها للفالحن لتذليل 

املشاكل التي يعاني منها الفالحون«.

ارسلت ش���عبة التبليغ الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية 
في العتبة احلس���ينية املقدسة ,وفدًا لتفقد املقاتلن من ابطال 
احلش���د الش���عبي املرابطن  في القطعات العسكرية املنتشرة 
ف���ي مدين���ة بيجي , وتأت���ي تلك الزيارة مكملة لسلس���لة 
الزيارات التي تقوم بها الش���عبة لش���حذ همم املقاتلن في 

حربهم ضد عصابات داعش اجملرمة .
اكد ذلك الش���يخ فاهم االبراهيمي مس���ؤول شعبة التبليغ 
الدين���ي في تصريح خ���ص به مجلة )األح���رار( وقال:« 
بتوجيه من االمانة العامة للعتبة احلس���ينية املقدسة شكلت 
ش���عبة التبليغ الديني وفدا لزي���ارة اجملاهدين في القطعات 
العس���كرية للحشد الش���عبي في بيجي بداية شهر رمضان 
الك���رمي والتق���ى الوفد خ���الل زيارته عددا م���ن املقاتلن 
االبطال من لواء علي االكبر القتالي التابع للعتبة املقدسة، 
حيث قمنا بنقل توجيهات وحتيات وتبريكات ممثل املرجعية 
الديني���ة في محافظة كربالء س���ماحة الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئي في هذا الش���هر الفضيل والدعاء لهم في النصر 

على االعداء«.
مبين���ا ان:« الهدف من الزي���ارة هو ايصال املعونات املادية 
وتقدمي بعض الوجبات الغذائية وكذلك شحذ الهمم والشد 
على ايدي اجملاهدين االبطال كونهم س���يوفا مشرعة بوجه 
مايس���مى ب� )داعش( اإلرهابي وجن���ودا أوفياء للمرجعية 

الدينية الرشيدة«.

العتبة الحس���ينية ترسل وفدًا من 

شعبة التبليغ الديني 

بالقطع���ات  المقاتلي���ن  لتفق���د 

العسكرية في بيجي
االحرار :ضياء االسدي 
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س���ورة االنعام سورة مكية وهي السورة التاسعة 
والستون في تسلسل نزول السور القرآنية وعدد 

آياتها مائة وخمس وستون.
ولعل الس���بب ف���ي نزول هذه اآلي���ة في مكان 
واحد أنزلت س���ورة األنع���ام جميعا مبكة فتبعها 
موك���ب من املالئكة يش���يعونها ق���د طبقوا بن 
الس���ماء واألرض لهم س���جل بالتس���بيح حتى 
كادت األرض أن ترجت من س���جلهم بالتس���بيح 

ارجتاجا.
وقد بّين الله تعالى حجته البالغة على املشركن 
الذين حرموا على أنفس���هم ما لم يحرمه عليهم 
ربهم ودحض ش���بهتهم التي احتجوا بها  على 
ش���ركهم ب���ه وافتراءهم عليه بع���د أن يبن لهم 
جميع ما حرم���ه على عباده من الطعام ثم بن 
في ه���ذه اآليات أص���ول احملرم���ات ومجامعها 
ف���ي األعمال واألقوال وم���ا يقابلها من أصول 
الفضائل والبر وبعدها أعطاهم عشرة أحكام أن 

يلتزموا بها وهي:
1 - َأالَّ ُتْش���ِرُكوْا بِِه َش���ْيًئا: أي أن ال تشركوا 
بالل���ه ش���يئا من خلق���ه وال تعدلوا ب���ه األوثان 

واألصنام وال تعبدوا شيئا سواه.
2 - َوبِاْلَوالَِدْي���ِن إِْحَس���اًنا: يأمر الله س���بحانه 
وتعالى بتأكيد اإلحس���ان إلى الوالدين فهو أمر 
بإيجاب ويس���تلزم نهيا ع���ن مقابله وهو عقوق 
الوالدي���ن أي ال تعوقوهم فعدم اإلحس���ان إلى 
الوالدي���ن يدخ���ل في م���ا حرم الل���ه وهو من 

الذنوب العظام.
ْن إْماَلٍق: ال تقتلوا  3 -  َواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم مِّ
بناتكم بس���بب الفقر أي ال تؤذوا بناتكم خشية 
العي���ال فاني رازقك���م وإياهم، حيث كان أهل 

اجلاهلية يقتل احدهم ابنته مخافة الفقر.
4 - َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن: 
أي س���رها وعالنيتها، حيث كانوا في اجلاهلية 
ال يرون بالزنا باس���ا في الس���ر ويستقبحونه في 

العالنية فحرم الله الزنا في السر والعالنية.
5 - َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّتِي َحرََّم الّلُه إاِلَّ بِاْلَحّق: 
فال تس���فكوا الدماء البريئ���ة وال تقتلوا النفوس 
الت���ي حرم الله قتلها إال ضمن قوانن العقوبات 

اإللهية وهو أمر الشرع بقتلها وذلك بالكفر بعد 
اإلميان والزنا بعد اإلحصان ...وللتأكيد )َذلُِكْم 

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(. َوصَّ
6 - َواَل َتْقَرُب���وْا َم���اَل اْلَيتِي���ِم: أي فال تقربوا 
مال اليتيم إال بقصد اإلصالح حتى يبلغ أش���ده 
واألش���د هنا احلزم والنظر في األمور وحس���ن 
التصرف فيها بل هذا يكون مع صغر السن في 

ناس كثير.
7 - َوَأْوُف���وْا اْلَكْي���َل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْس���ِط: أمتوا 
الكيل وامليزان عند البيع والش���راء بالقس���ط أي 
بالعدل ال يكلف الله نفس���ا إال وس���عها أي إال 
جهدها في العدل وإذا اجتهد اإلنسان في الكيل 
والوزن فلو وقع فيه زيادة أو نقصان فانه يؤاخذ 

به إذا اجتهد جهده.
8 - َوإَِذا ُقْلُت���ْم َفاْعِدُلوْا: ال حترفوا بش���هادتكم 
عند احلق أو القضاء أو أمر أخر حتى ولو كان 
على القريب فاشهدوا باحلق واقضوا بالعدل فانه 
يجب أن يؤديها بدون زيادة وال نقصان ألنه مبا 
كان املقص���ود منه طل���ب رضوان الله تعالى لم 

يختلف ذلك بالقريب والبعيد.
9-  َوبَِعْه���ِد الّل���ِه َأْوُفوْا: إنه عام في جميع ما 
عهده الله إلى عباده ومحتمل أن يراد به جميع 
ما انعقد بن إنس���انن أو بن الله وعبده أو بن 
إنس���ان وربه وأضيف ذل���ك العهد إلى الله من 

حيث أمر بحفظه والوفاء به.
10 - َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْس���َتِقيًما َفاتَّبُِعوُه: إن 
طريقي ه���و طريق احلق طري���ق التوحيد طريق 
العدل طريق الطهر والتقوى فامشوا فيه واتبعوه 
واسلكوه وال تس���لكوا الطرق املنحرفة واملتفرقة 
فت���ؤدي بك���م إلى االنح���راف عن الل���ه والى 
االختالف والتفرق وت���زرع فيكم جذور الفرقة 
والنف���اق، ثم يختم لغ���رض التأكيد يقول: } 
اُكم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{، هذه الوصايا  َذلُِكْم َوصَّ
العش���ر ال تخت���ص بالدين اإلس���المي فقط بل 
كان���ت ف���ي جميع الش���رائع املتقدمة ذكرت في 
التوراة عند اليهود وغيره من الش���رائع وقد جاء 

اإلسالم وعني بها عناية اكبر وأوسع.

الوصايا العشر  في سورة االنعام
زيد علي الكفلي 
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الس���يد الش���ريف الرضي ذو 
احلس���بن أبو احلس���ن محمد 
ب���ن أب���ي أحمد احلس���ن بن 
موس���ى بن محمد بن موسى 
بن إبراهيم ابن اإلمام موسى 

الكاظم )عليه السالم(.
أم���ه الس���يدة فاطم���ة بن���ت 
احلسن بن أبي محمد احلسن 
األطروش بن علي بن احلسن 
بن علي بن عمر بن علي بن 

أبي طالب عليه السالم.
والده أبو أحم���د كان عظيم 
املنزلة في الدولتن العباس���ية 
والبويهية لقب���ه أبو نصر بهاء 
الدين بالطاهر األوحد، وولي 
نقابة الطالبين خمس مرات، 
وم���ات وه���و النقيب وذهب 
اس���تعظام  ول���وال  بص���ره، 
عضد الدولة أم���ره ما حمله 
عل���ى القبض علي���ه و حمله 

إلى قلعة بف���ارس، فلم يزل 
بها حتى م���ات عضد الدولة 
فأطلق���ه ش���رف الدول���ة ابن 
العضد واس���تصحبه حن قدم 
بغ���داد، وله ف���ي خدمة امللة 
بعيدة،  خط���وات  واملذه���ب 

ومساٍع مشكورة.
وسيدنا الش���ريف الرضي هو 
مفخ���رة م���ن مفاخ���ر العترة 
الطاه���رة، وإم���ام م���ن أئمة 

واألدب،  واحلدي���ث  العل���م 
وبطل من أبطال الدين والعلم 
واملذهب، هو أول في كل ما 
ورثه س���لفه الطاهر من علم 
متدف���ق، ونفس���يات زاكية، 
وأنظار ثاقبة واش���تهر بجمعه 
خط���ب اإلم���ام عل���ي )عليه 
الس���الم( ف���ي كت���اب )نهج 

البالغة(.

رجاٌل حول الغدير )ح9(

* الشريف الرضي )359 – 408 ه�(

مثلما اشُتهر بعطائه الثّر وإنجازه العلمي، فقد كان شاعرًا عذبًا يقتنص الكلمات والمفردات ويوظّفها بما يشتهي ليقول كلمته 
في حّق العترة النبوية الطاهرة، ومثلما جمع خطب أمير المؤمنين )عليه السالم( في كتابه )نهج البالغة( فقد كان أحد أولئك 

الرجال النيرين الذين أرخوا لعيد اهلل األكبر )يوم الغدير(.

ن��������ط��������َق ال�������ل���������������س�������اُن ع���������ن ال�����������س�����م�����رِي

ال�����ق�����������������������������������ل�����وَب اأع���������ف���������ي���������َت  اأالن 

واجن�����������������اب�����������������ْت ال����������ظ����������ل����������م����������اُء ع�����ن

غ�����������������دَر ال���������������������س����������روُر ب�������ن�������ا وك��������������اَن

ي�����������������ومٌّ اأط������������������������اَف ب��������������ِه ال�������و��������س�������يُّ

ع���������اري���������ِة ورُد  ف���������ي���������ِه  ف������ت�������������س������ّل 

واب�������������ت�������������زَّ اأع���������������م���������������اَر ال��������ه��������م��������وِم

ف���������ل���������غ���������رِي ق���������ل���������ب���������َك م�������������ن ي������ع������ل������ُل

وال��������ب�����������������س��������ُر ع������������ن������������واُن ال�����ب�����������س�����رِي

م�������������ن ال��������ت��������ق��������ل��������ق��������ِل وال����������ن����������ف����������وِر

و�����������س����������ِح ال�����������������س��������ب��������اِح امل�����������س�����ت�����ن�����رِي

وف�����������������������������������اوؤُه ي����������������������وَم ال���������غ���������دي���������ِر

وق������������������������ْد ت����������ل����������ق����������َب ب���������������االأم���������������رِي

امل�����������ع�����������رِي اإىل  ال����������������������غ����������������������راِم 

ب�����������ط�����������وِل اأع���������������م���������������اِر ال�������������������س���������روِر

ه�����������������ّم�����������������ُه ن�����������ط�����������ف اخل��������������م��������������وِر

* يقول في قصيدة له:
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ل������ّب������ى الأج������������ل ال������ث������ائ������ري������ن ن����������داءا
ح�����م�����راء ك���ال�������س���م�������س اال�����س����ي����ل دم�������اءا
ال����ط����ل����ق����اءا واخل������ن������ا  ه����ن����دٍ   اأذن��������������اب 
ملّ���������ا ع�������ا �������س������وت ال�����������س�����ب�����اع ع���������واءا
والءا ال�������راف�������دي�������ن  رب������������وع  َع�������َم�������ت 
ي���ع���ل���و ال����و�����س����ي����ع����ة وا������س�����ح�����ًا و������س�����اءا
�����س����ف����اءا ك������ال������ب������ارق������ات  خ�����ف�����اق�����ة ً 
ت����ل����ك ال����ف���������س����ائ����ل واحل�����������س�����ود ������س�����واءا
وجت�����ح�����ف�����ل�����ت ل�����ل�����م�����ك�����رم�����ات ر�������س������اءا
زح�����ف�����ت ج�����م�����وع ال�����ث�����ائ�����ري�����ن �����س����م����اءا
وال������ن�������������س������ر ط�����������رز راي�������������ة ول�������������واءا
ب�����ه�����اءا �������س������اء  ال�����ت�����ن�����زي�����ل  حُم������ك������م  يف 
ن�������س���ع���ى ل����ر�����س����ي �����س����ا�����س����ة ����س���ف���ه���اءا
ن������ح������و اجل���������ه���������اد وث��������ل��������ة جن������ب������اءا
ه�������م م�������ن ي�����ن�����ري ال�����ع�����ل�����م وال�����ع�����ل�����م�����اءا
وي�������ف�������وح ط�����ي�����ب امل������رق������دي������ن �����س����ف����اءا
�����رح ال�����وف�����ا اإدب����������اءا ف����ي����َك ارت�����ق�����ى ������سَ
االأن��������ب��������اءا  و������س�����اع�����ت  الح  وال������ف������ت������ُح 
ع�������ذب�������ًا ف���������رات���������ًا ������س�����ائ�����غ�����ًا ل�����ئ�����اءا

صرخُة الوالء
موسى جعفر المعمار

وف���������اءا ال�������راف�������دي�������ن  يف  �����س����م����ا  ع������ل������ٌم 
م�������ن ك�������رب�������اء ال��������������ّدم اع������ل������ن ف����ت����وة 
وال  ال  ال�������س���ق���ي���ف���ة  اأرج�������ا��������س  م������اه������اب 
ب��������ّل ه�����م�����ُه ي����ح����م����ي ال�������دي�������ار واه����ل����ه����ا
����س���رخ���ة �����س����اع����ت  االح������������رار  ك���ع���ب���ة  يف 
ارت����ق����ى واحل����������ق  االرواح  وت�����ن�����اخ�����ت 
وت���������س����ام����ت ال��������راي��������ات ف��������وق ق���ب���اب���ه���ا
������س�����ارت وم�����ب�����دوؤه�����ا ال���������س����ه����ادة وال����ف����دا
وك������ت������ائ������ب ال�����ت�����وح�����ي�����د مل�������ت ����س���م���ل���ه���ا
وغ���������دا ل���������واء احل�����م�����د ي������ح������دوه ال����ه����وى
�����ت ب���ه���م ث�������م اه�����ت�����دي�����ن�����ا اي����������ة خ�����������سّ
وال�����ن�����ور ����س���رف���ه���م و�����س����اد ب����� )ه�����ل اأت�����ى(
وال ك��������ا  ط������اغ������ي������ًا  ن��������ه��������ادن  ل��������ن  ال 
ب�������ل ل������ل������والي������ة وال�������ه�������داي�������ة ن���رت���ق���ي
ف�����اط�����ٌم وال������زك������ي������ة ُ  ط�������ه  ن���������ور  ه�������م 
ه�������م خ�������ري اب�������������واب احل��������وائ��������ج ل�����ل�����ورى
ُب������ورك������َت ي����اب����ن ال���������س����اد ي�����ا رم������ز ال���وف���ا 
����م����ت ب����ال����ن���������س����ِر دوح���������ة ق���ائ���م  وت����و�����سَ
غ�������َذت�������َك ت�����رب�����ة ك������رب������اء ب��ف��ي�����س��ه��ا 
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انظْر ..
ان�َس كل الهموم والغموم ..

وافتح قلبك و لكن ال تفتحه للمجهول ..
انظر اىل ال�سماء .. انظر اىل النجوم .. انظر اىل االأفق الوا�سع ..

انظر اىل املا�سي .. و انظر اىل احلا�سر ..
انظر لاأمام .. و انظر للخلف ..

انظر لل�سماء .. و انظر لاأر�س ..
انظر اىل القطب ال�سمايل ..   و انظر اىل القطب اجلنوبي ..

انظر للوراء ..  و انظر للم�ستقبل ..
انظر اىل ما بداخلك .. و انظر اىل ما بخارجك ..

انظر اىل هنا .. و انظر اىل هناك ..
لعلك �سوف تاحظ يومًا .. اأن  لكل �سيء نهاية ..

فما نهاية احلزن الذي بداخلك ..؟ 
انظر اىل من حولك ..
اأمن اأحد يتجاهلك  ؟ 

انظر اىل باطن عقلك .. وانظر يف جوف قلبك .. 
لعلك �ستجد اأن هنالك احدًا ي�سمعك .. و ُيدخل يف قلبك املزيد واملزيد .. 

ولكن قل له كفى ... و اأ�سمع النا�س ما بداخلك .. 
انهم االأوىل باأن يدروا ما يدور بخاطرك .. !

اذهب ..
اذهب اإىل مدينة االأحام  .. واحلم ..

لعلك جتد يومًا اأن احللم اأ�سبح حقيقة ..
اذهب اإىل مدينة االأطفال .. والعب ..

لعلك تتذكر اأنك ما زلت �سغريًا ..
اذهب اإىل مدينة االأزهار .. واقطف ..

لعلك تلقى يومًا حا�سة ال�ّسم ..
اذهب اإىل املطعم .. وتّغذى ..

لعلك تتذكر يومًا الفقراء و اجلوع  ..
اذهب اإىل امل�سجد .. و�سِلّ ..

لعلك تتذكر اأن هنالك رّبًا يرعاك دومًا .. 

التف������اؤُل 
فرح سمير قطان 
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ظ������ه������َر ال�������ه�������وى ع�������ن خ�����اف�����ق�����ي وج�����ن�����اين
ال����ف����ا رمَي  ي��������ا  اه���������������واك  اك����������ن  مل  ل��������و 
جم����������دٌب ع��������م��������ٌر  ي�������������س������ري  اراك  مل����������ا 
ل����ق����ائ����ن����ا وق������������ت  ف������������ان  ال������ت������ق������ي������ك  او 
وا������س�����رت�����ن�����ي ت����ي����م����ت����ن����ي  ق��������د  رمُي  ي��������ا 
رات������ع������ًا  ن����ف���������س����ي  ف������دت������ك  ال��������ع��������راق  رمي 
اه������������واك ي������ا ب������ن ال������راف������دي������ن ف�����ان�����ت م��ن
ب�������ل�������ٌد ج�����������رى ب�������دم�������ي ه����������������واُه ي�����اف�����ع�����ًا
ف��������ه��������وى ب������������اد ال���������راف���������دي���������ن م��������ق��������ّدٌم
������س�����ّي�����دت ي�������ا �����س����ع����ب ال��������ع��������راق ح�����������س�����ارًة
واق��������م��������ت جم�������������دًا ح�������ي�������دري�������ًا خ�������ال�������دًا
)احل���������������س�������ُد( ف�����ج�����ر ف�����ي�����ك اع������ظ������م ط����اق����ة
ف��������اأع��������دت م����ا�����س����ي����ك امل�����ج�����ي�����د ب�����وث�����ب�����ةٍ 
ل�������ك�������ّن اأع�������������������داء ال�����������س�����ري�����ع�����ة ه����ال����ه����م
ح����م����ل����وا م������ع������اول ح����ق����ده����م ك������ي ي����ه����دم����وا
ج����������اء ال��������دواع�����������������س ل������ل������ع������راق وظ����ن����ه����م
����س���ع���ب���ن���ا وح�����������دة  مت������زي������ق  اىل  و�������س������ع������وا 
ال�����������س�����ع�����ُب ر�������������سّ ������س�����ف�����وف�����ه م�����ت�����اآخ�����ي�����ًا 
ت�����رى ان  االأب��������ي��������ة  ال����ن����ف���������س  يف  وي�������ح�������زُّ 
ي��������ا وي�����ل�����ه�����م ت��������رك��������وا ������س�����ري�����ع�����ة اح����م����د
ع�����اره�����م ال�����ع�����������س�����ائ�����ر  مت�����ح�����و  ان  الب����������د 
و������س�����ُي�����ه�����زم اجل�������م�������ُع ال�����������ذي م�������ن داأب�����������ِه
و����س���ي���ن���ت���ه���ي ال�������زم�������ُن ال����������ذي ع����ا�����س����ت ب��ه
ال����ت����ي ال�������ع�������زِّ  راي�����������ة ُ  ت����ب����ق����ى  ول�����������س�����وف 

ل���������س����اين ال�����������غ�����������راُم  ع������ق������د  وان  ح������ت������ى 
ف�������ل�������َم ال������������ف������������وؤاُد ي�������������س������ّج ب����اخل����ف����ق����ان
خ�����������س�����ب�����ًا وت����خ����ت���������س����ر ال�����������س�����ن�����ن ث����������واِن
�������َر ف������ه������و ع�������م�������ٌر ث���������اِن م�����ه�����م�����ا ت�������ق�������ا��������سَ
و�������س������ح������رت������ن������ي ب������ج������م������ال������ك ال������ف������ت������ان
ب��������ن ال�������������س������ه������ول اخل�������������س������ر وال����������ودي����������ان
ب������ل������د ������س�����م�����ا ��������س�������رف�������ًا ع������ل������ى ال������ب������ل������دان
وج�������������داين يف  ف���������������س�������ّب  ك�������������ربت  ح�������ت�������ى 
ال������ث������اين امل���������ق���������ام  يف  ح�����ب�����ي�����ب�����ي  وه��������������وى 
االزم���������������ان �������س������ال������ف ِ  يف  ع������م������اق������ة ً 
ه�����ت�����ف�����ت ب���������ه ال�������دن�������ي�������ا ب������ك������ل ل�����������س�����اِن
خ�������������ّاق�������������ة ك��������ت��������ف��������ّج��������ر ال�����������ربك�����������ان
ف�������خ�������َر ال���������ع���������راق ب�����ه�����ا ع�����ل�����ى االوط�������������ان
م�������ا ��������س�������اه�������دوا م�������ن ح�����������س�����دن�����ا االمي����������اين
م���������ا ������س�����ي�����دت�����ه ���������س��������واع��������ُد ال�����ف�����ر������س�����ان
ال���������س����ي����ط����اين امل�����ن�����ه�����ج  يف  ي�����ف�����ل�����ح�����وا  ان 
م�����������ا ب�����������ن �������س������ي������ع������ي وك��������رد���������س��������ت��������اين
ك������������االه������������ل واالح���������������ب���������������اب واخل���������������ان
ع���������رب���������ًا ه���������واه���������م ���������س��������ار ام������ري������ك������اين
م����������ن غ�������ّي�������ه�������م ل��������ع��������ب��������ادة االأوث��������������������ان
وي�������ظ�������ّل ه���������ذا ال���������س����ع����ب ع���������ايل ال�����������س�����اِن
ذب���������������ُح ال������������������ورى واه�����������ان�����������ة االن�������������س������ان
زم���������������ٌر ت�������ق�������ّد��������س راي���������������ة ال���������س����ف����ي����اين
ُرف�������ع�������ت ب������ك������فِّ ال���������س����ي����د ال�������س���ي�������س���ت���اين

د. عبود جودي الحليريُم العراق

A h r a r w e e k l y28



ْت االأ�سئلُة ِمن حوله، وعا ا�ستنكارها! �سجَّ
اأتخو�س الكلمة َحرًبا؟!

اأتبارز االأقام يف املعارك؟!
اأيحوز احلرف الهزيُل ن�سًرا؟!

وحدها  رِث..  للنَّ وقَت  ال  عِر،  لل�سِّ وقَت  ال  قلمك..  اأغِمْد 
ث اليوم! ماء َمن تتحدَّ الدِّ

امل�سافرَة،  الغيمَة  ركَب  اجَلبَل..  اعتَلى  ى..  م�سَ بثباٍت 
وِر ماأ حمربته! م�ِس، ِمن َمعِن النُّ وهناك قرَب ال�سَّ

 ، َته باأمانٍة وحبٍّ قلٌم موؤمٌن.. ال ي�سجُد اإال هلِل، يوؤدي مهمَّ
حروًفا  ِح���رُبُه  ي�سيل  الِئ���ٍم،  لوَمة  احل��قِّ  يف  ت��اأخ��ذه  ال 
املج�اهد،  ��سُّ  النَّ في�سعُّ  خال�سًة..  كلماٍت  �سادقًة.. 

وي�سري �سوُءه قناديَل هداَيٍة، ومنائَر فرقاٍن!
.. يعرُف َقْدَر نف�ِسِه، وُيدرك قيمَة الكلمة! قلٌم ح�رٌّ

�ِة كلمة؟ األي�س مفتاح اجل�نَّ
وما اأعظمها ِمن كلمٍة: اأ�سهُد اأن ال اإله اإال اهلل، واأ�سهد اأنَّ 

ًدا ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه واآله و�سلم! حممَّ
للكلماِت اأ�ْس�راٌر، ع�سيَّة على االكت�ساف اأحياًنا!

واأماَطت  احلقائق،  ليمِة  ال�سَّ لاأفهاِم  جلَّْت  كلمٍة  ِمن  فَكْم 
يِف واخلديَعِة! عنها لثاَم الزَّ

يف  فرتكتنا  لدينا،  التَّفكرِي  مكاِمَن  اأث��اَرْت  كلمٍة  ِمن  وَكْم 
ُق! اأمل نبحُث وندقِّ ف�ساء التَّ

بها  َنعباأ  مل  خ�رٍي،  ب��ذرَة  قلوِبنا  يف  ن��رَثْت  كلمٍة  ِمن  وَك��ْم 
اأثمَرْت..  ْت جذورها بن َحنايانا، مَنْت..  ل�سغرها، امتدَّ
! �رِّ اأ�سَحْت �سجرًة وارفًة، نلوُذ بظلِّها كلما َلَفَحَنا هجرُي ال�سَّ
�تْت اأقدامنا، حينما  وَكْم ِمن كلمِة ن�سٍح، هَدْت قلوبنا، وثبَّ

تهاَدْت اإىل م�ساِمِعنا يف رفٍق ولٍن!
فجاَء  وَيق�ٍن،  ٍة  ِع�زَّ يف  بها  َدْحنا  �سَ اإمياٍن  كلمِة  ِمن  وَكْم 

�سُر والتَّمكُن ِمن ربِّ العاملن! النَّ

ُربَّ َحرٍف ق�اَد َنْص�ًرا
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مارست الس���لطة األموية الرشوة 
السياس���ية، وأّك���دت عل���ى هذه 
القيمة من خالل تقدميها الوعود، 
املناصب السياس���ية واألموال من 
أج���ل تدعي���م احلك���م األموي، 
واحلصول على صّك شرعية يزيد 
للخالف���ة، فق���ّدم معاوية بن أبي 
سفيان رش���وة عاجلة إلى املغيرة 
ب���ن ش���عبة، ال���ذي كان ين���وي 
أن يعزل���ه من منصب���ه من والية 
الكوف���ة فأبقاه ف���ي منصبه مقابل 
حص���ول معاوي���ة عل���ى تأييد و 
مس���اندة املغيرة بن ش���عبة لتولية 
يزي���د اخلالف���ة، ب���ل إّن معاوية 
حاول رشوة اإلمام احلسن )عليه 
الس���الم(، وعبد الله ب���ن الزبير 
حيث طلب منهم���ا املوافقة على 
مبايعة يزيد خليفة للمسلمن على 
أن يكونا هما املتصّرفان احلقيقيان 
في إدارة ش���ؤون الدولة واحلكم 
من جباية األم���وال، وتوزيعها، 

ال���والة واألمراء  وتعين وع���زل 
فاحلك���م الفعل���ي س���وف يكون 
لإلمام احلسن عليه السالم وعبد 
الله بن الزبير، أّما يزيد فس���وف 
يصبح مجّرد صورة أو واجهة! ال 
متلك من األمر شيئًا فمعاوية من 
أجل أن يضمن توريث الس���لطة 
في البيت األموي أراد أن تصبح 
هن���اك دول���ة داخل دول���ة طبقًا 
للعرض املقّدم، فال يهم ش���رعية 
احلاكم )اخلليفة( أو إرادة اجملتمع 
الرافض���ة لعملي���ة التوري���ث، أو 
املصالح العامة، أو تعارض ذلك 

مع مبادئ الشرع و العرف.
امله���م أن يصبح يزيد و َمن بعده 
على قّمة هرم الس���لطة: ف� )يزيد 
أخوك���م، و ابن عمكم، وأردت 
أن تقّدم���وا يزيد باس���م اخلالفة، 
وتكون���وا انتم تعزل���ون، وجتبون 

املال، وتقّسمونه(.
وقد قوبل ه���ذا العرض بالرفض 

التام من قبل اإلمام احلسن )عليه 
السالم(، وذلك بسبب أّن موافقة 
اإلم���ام احلس���ن )عليه الس���الم( 
على العرض سوف تدعم شرعية 
التوريث، وهو م���ا يتعارض مع 
قيم و مبادئ اإلمام احلسن )عليه 

السالم(.
وعمل���ت الس���لطة على رش���وة 
زعم���اء القبائل، فأغدقت عليهم 
ووعدته���م  الطائل���ة،  األم���وال 
باملزيد من العطايا واإلقطاعيات، 
والنفوذ، حملاصرة الثورة احلسينية 
واحلّد من زي���ادة أنصارها، وقد 
جنحت الس���لطة األموية في ذلك 
حيث استقطبت العديد من زعماء 
القبائل والعشائر من خالل سالح 
الرش���وة حي���ث أخ���ذت تغريهم 
وفي  واألم���وال،  باإلقطاعي���ات 
الوقت نفسه تهّددهم بقطع العطايا 
إن لم يضعوا حّدًا لنفوذ مس���لم 
بن عقي���ل، وأنص���اره الذي بدأ 

يعلو ويتس���ع في العراق, وطلبوا 
منهم ضرورة القبض على مسلم 
بن عقيل، فكان لزعماء العشائر 
والقبائ���ل دورًا سياس���يًا بارزًا في 
تخذيل الناس عن مسلم بن عقيل 
وتفريقهم عنه؛ حيث أشاعوا بن 
الناس اخلوف والرهبة من اجليش 
األموي القادم من الشام.فأسلوب 
الرشوة السياسية، وشراء الضمائر 
باملناصب واألموال التي مارس���ته 
السلطة األموية قد تكون إنعكاسًا 
حلال���ة فقدان املعايي���ر واضطراب 
نسق القيم داخل السلطة األموية، 
فلجأت إلى اس���تخدام أس���اليب 
غير مش���روعة متّثلت في س���لوك 
الرش���وة, وغيرها من األس���اليب 
غير املش���روعة لتحقي���ق أهدافها 
السياس���ية التي متّثلت في إقصاء 
آل البي���ت )عليهم الس���الم( عن 
اخلالف���ة، وحصرها داخل البيت 

األموي.

الرشوة السياسية 
تاريخ آل أمية األسود

من كتاب القيم االجتماعية ل� )محمد أحمد محمود(
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ثقاف���ة العيدي���ة بأس���لوب 
منّمق وجميل

كتاب في رحاب 
اإلمام الحسن )عليه السالم(

في كتابِه )ثقافة العيد والعيدية( الصادر عن قسم الشؤون 
الثقافية والفكرية بالعتبة احلس����ينية املقدس����ة؛ أراد املؤلف 
الس����يد نبيل احلس����ني ان يقدم معنى آخ����ر وقيمة أخرى 
م����ن قيم العي����د والعيدية، عن طريق اس����تعراض بعض 
القيم واآلثار التي جتس����دها العيدي����ة، والتي ينبغي على 
اإلنس����ان ان يعي دوره����ا في إنعاش املس����توى الروحي 
والنفس����ي والتربوي للفرد، وقد اس����تعرض الكاتب في 
بحث����ه مفهوم العيد والعيدية في اللغ����ة والقران، وجتول 
خالل بحثه األعياد والعيدية في بعض األديان الس����ماوية 
القدمية، ثم تابع بحثه باستعراض بعض األعياد القومية، 
ثم بن بعض األعياد اإلس����المية املهمة كعيد الغدير وما 
يجنيه أهل األرض من عيدية في هذا العيد، وما يحمل 
م����ن معاٍن جدي����رة بالتوجه إليها واالهتم����ام بها من قبل 
املؤمن����ن، وختم املؤلف بحث����ه بالكالم عن ثقافة التأدب 
بالعيد، وغير ذلك من مباحث وأمور مهمة تخص العيد 

والعيدية.

الناشر: دار احملجة البيضاء للطباعة والنشر
يتحدث هذا الكتاب عن سيرة اإلمام أبو محمد احلسن 
)عليه السالم( سبط رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
وأول مول����ود ولد في اإلس����الم أله����ل البيت )عليهم 

السالم(.
ج����اء هذا الكتاب ش����اماًل ملا كان علي����ه اإلمام اجملتبى 
)عليه السالم( من حكمة وتعقل وتدبر ودراية وحسن 
سياس����ة في عه����د خالفته، فقد جم����ع املؤلف فوزي 
آل س����يف كل ما جاء من روايات صحيحة حوله من 
حديث رس����ول الله واألئمة األطهار وعلماء املس����لمن 

املتقدمن واملتأخرين.
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الى المقبالت على الزواج..
 اقرأن هذا الكالم

االكياس المائية .... 

بقلم: نغم املسلماني

اإلنس���ان بطبيعت���ه االجتماعي���ة التي نش���أ 
عليه���ا بالفط���رة، ال يس���تطيع أن يعي���ش 
وحي���دًا  في هذه الدنيا، جندُه دومًا يحاول 
تكوي���ن العالقات االجتماعية على اختالف 
انواعه���ا ويبقى مهتمًا بنجاح هذه العالقات 
ودميومته���ا، مرتبطًا بحكم طبيعته بكل من 
حول���ه العائل���ة، االصدقاء ، العش���يرة ، 
ومم���ا ال ش���ك فيه أن أه���م العالقات التي 
يس���عى الى تكوينها هي العالقة الزوجية ، 
االنس���ان وعند وصوله الى مرحلة الشباب 
يطلب االستقرار ذكرا كان أم أنثى ، وهذا 
االس���تقرار يكون بتأس���يس العم���ل لنجاح 
احلياة املهنية ، والبحث عن الش���ريك لبناء 
حياته اخلاصة  وهي األهم ، فيختار شريك 
احلياة الذي يقضي معه أيامه القادمة بحلوها 
ومرها ، ش���ريك ينعم معه بحياة مس���تقرة  
وطيب���ة ، وُيكون معه األس���رة التي يرجو 
، هنا يكون الق���رار واالختيار من أصعب 
األم���ور التي يختبرها اإلنس���ان من بن كل 
محط���ات ومراحل حيات���ه ، فيتوقف قطار 
العمر لوهلة ، ملعرفة قرار الشخص ليحدد 
وجهته ومحطت���ه القادمة ، هل متضي الى 
الس���عادة والهناء واالستقرار أم الى التعاسة 

والشقاء والتشتت .
وألن امل���رأة غالبًا ما حتمل الوزر األكبر في 
كل ش���يء ، وألنه���ا العنصر األضعف في 

هذه العالقة .
لذا س���نحاول مس���اعدتها في اختيار الزوج 
املناس���ب ؟ وكيف س���تحدد م���ن بن كل 
خاطبيها الرجل املناسب الذي سيسعدها ؟ 
ف���ي جعبتنا مجموعة من النقاط األساس���ية 
الت���ي إذا ما اتبعته���ا الفتاة  قللت من خطر 
الوق���وع في الق���رار اخلطأ وظف���رت بحياة 

هادئة مستقرة : 
أول م���ا على الفتاة فعله ، تضع مجموعة 

من الصفات التي تعتبرها مهمة في الشريك 
، فمما ال ش���ك فيه أن كل فتاة حتمل في 
أحالمه���ا الوردية الكثي���ر من الصفات التي 
تتمناها في الرج���ل ، لكن نطلب منها أن 
تت���رك األحالم جانبًا وتضع الصفات األكثر 
واقعي���ة ، وتقنن هذه الصفات الكثيرة التي 
تسبح جائلة بن القلب والعقل ، فال تبقي  

غير األهم والواقعي منها .
* على الفت���اة أن تعلم أن األهم من بن كل 
الصفات هو الدين ، فااللتزام الديني للرجل 
املتقدم خلطبتِك ضعيه في املقام األول ، ألنه 
وبطبيعة احل���ال الرجل امللتزم ، س���يجعل 
مخاف���ة الله نصب عينيه ف���ي تعامله معِك 
، والتزامه في الدين س���يجر في أذياله كرم 
األخ���الق واالهتمام بالزوج���ة التي يوجبها 
عليه ديننا القيم والتي بها ستجدين سعادتِك 
ورضاِك  وبقية الصفات رتبيها بعده بحسب 

األهمية .
* ال جتعل���ي آراء اآلخري���ن تس���بق رأي���ِك 
الشخصي ، وال تهتمي حن يستخف أحٌد 
بالصفات املهمة بالنسبة لِك ، فمثاًل قد تكون 
هناك صفة تعتبرينها مهمة جدًا في الشريك 
لك���ن عائلت���ِك تراه���ا عابرة وس���طحية ، 
أس���معي كل اآلراء  وانهلي الفائدة منها ، 
لكن في نهاية املطاف قرري مبا يتناسب مع 

ما ترينه أنِت 
* ألنِك أنِت من سيعيش مع هذا الرجل لبقية 

حياتِك وليس اآلخرين.
* مثلما تنظري���ن الى ُخلقه ، لتقرري القبول 
او الرف���ض ، أنظري الى َخلقه أيضًا  وال 
نقصد إذا كان حلو الش���كل أم ال  ، وإمنا 
نقصد القبول ، فيجب أن يكون شكله مقبوال 
عن���دِك ، وميكنِك أن تري���ه مبوافقة األهل 

وحتت احلدود الشرعية.
* حددي بعض األسئلة  التي تسألينه بها عند 

لقائِك به ، لترسمي فكرة بسيطة عن مالمح 
شخصيته ، على أن تكون هذه األسئلة عامة 
وغير محرجة وتقع ضمن احلدود الش���رعية 

واألعراف االجتماعية. 
* ال تتعجل���ي في اتخ���اذ الق���رار فهو ليس 
بالق���رار الهن خذي وقتِك بالتفكير وقرري 

عن قناعة تامة .
* حاولي أن تختاري من هو كفء لِك ، فال 
تنسي أنكما ) أنِت والشريك ( احدكما يكمل 
اآلخ���ر ، إذًا اختاري زوجًا من نفس البيئة 
وبنفس املستوى االجتماعي والثقافي ، من 

اجل تقارب األفكار والرؤى .
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م���رض مش���ترك ب���ن احليوان 
واالنسان يسببه طفيلي يصيب 
جسم االنسان عن طريق تناول 
اخلس  ,وتش���مل  اخلض���روات 
وبقية الوريقات االخرى امللوثة 
ببراز احليوانات املصابة بالدودة 
البالغ���ة , وملعرف���ة املزي���د عن 
ه���ذا املرض مجل���ة »االحرار« 
التقت الدكتور محمد الش���امي 
اختص���اص جراح���ة عامة في 
مدين���ة االم���ام احلس���ن »عليه 
الس���الم« وال���ذي ب���ن لنا ما 

يأتي:�
دورة حياة الطفيلي :�

تك���ون من جزءي���ن )جزء في 
املضي���ف املؤقت وه���و حيوان 
يأكل العشب كاخلروف والبقر 
واالنس���ان , وجزء في املضيف 
الدائ���م وه���و حي���وان ي���أكل 
اللح���وم مثل الكالب والذئاب 

والثعالب(.
اعراض املرض :�

تس���بب  ال  املائي���ة  االكي���اس 
ع���ادة اعراض���ا ال���ى ان يكبر 
الكي���س ويصب���ح كبير احلجم 
, مما ميك���ن ان يس���بب اعراضا 
)االم اعلى البط���ن او الغثيان 
او االنتف���اخ او اليرق���ان »اب���و 

صفار«( بس���بب ضغط الكيس 
على االعضاء اجملاورة له ومن 
املمكن ان ينفجر مما يؤدي الى 
صدمة حتسسية تسبب اعراض 
احساسية شديدة قد تؤدي الى 

فقدان الوعي .
التشخيص :�

الفح���ص بجهاز الس���ونار هو 
الطريق���ة االكثر دقة وس���رعة 
وس���هولة للتش���خيص او عن 
املقطع���ي  التصوي���ر  طري���ق 
ايض���ا  ممك���ن   , )املف���راس( 
التش���خيص عن طريق فحص 
الدم في بع���ض االحيان لكن 
هذا الفحص ال يظهر االصابة 

دائما .
املضاعفات :�

زيادة حجم الكيس يؤدي الى 

ضغط على االعض���اء اجملاورة 
مث���ال قناة الصفراء مما يس���بب 
ارتف���اع املادة الصفراء في الدم 
)اليرق���ان � ابو صفار( والتهاب 
قنوات الصفراء بسبب انسدادها 
, كم���ا ان افج���ار الكي���س قد 
يؤدي الى م���ا يعرف بالصدمة 
كما يؤدي الى انتش���ار اليرقات 
الصغيرة من داخل الكيس الى 
بقية االعضاء , فاذا انفجر مثال 
ال���ى داخل التجوي���ف البطني 
فستستقر اليرقات على الصفاق 
)البروت���ون( وتك���ون كل يرقة 
كيسا جديدا وقد يكون االنفجار 
نح���و التجويف الص���دري او 
نح���و القن���وات الصفراوية او 
القصب���ات الهوائي���ة , وممك���ن 
ان يؤدي انفج���ار الكيس الى 
الصدم���ة التحسس���ية مما يؤدي 
ال���ى االغماء وانخفاض ضغط 
الدم الش���ديد مع ظهور طفح 
جلدي وقد ي���ؤدي الى الوفاة 
كما ميك���ن ان يحصل التهاب 
في الكيس ويتحول الى اخراج 

في الكبد او الرئة .
العالج :�

العالج الرئيس لألكياس املائية 
يتم ع���ن طري���ق اس���تئصالها 

جراحيا خاص���ة عندما يتجاوز 
قطر الكيس س���تة س���نتمترات 
وممكن اجراء العملية باجلراحة 
املنظارية وهناك ادوية ممكن ان 
تعطي كدواء مس���اند قبل وبعد 
اج���راء العملية للمس���اعدة في 
الس���يطرة على املرض وتقليل 
امكانية انتشاره وقد تعطى في 
بعض احلاالت كعالج رئيسي, 
لكن اجلراحة تبقى هي الوسيلة 
االفض���ل الن ال���دواء ق���د ال 
يتمكن من الوصول الى داخل 

الكيس .
التوصيات :�

نس���تنتج ان الوقاي���ة م���ن هذا 
امل���رض ه���و الطري���ق االمثل 
لتجنب االصابة به ومبضاعفاته 
النظاف���ة  بقواع���د  وااللت���زام 
الس���ليمة هو الضمانة الوحيدة 
لعدم االصابة باملرض لذا يجب 
غس���ل اخلض���روات بأنواعه���ا 
جيدا بامل���اء و الصابون وعدم 
تن���اول االطعم���ة واخلضروات 
من مصادر غير موثوقة كالباعة 
املتجول���ن وذل���ك للح���د من 
انتش���ار هذا املرض حيث يعتبر 
الع���راق واحدا من اهم املناطق 

املوبوءة به .  

اناطبيبك 

الفحص بجهاز السونار اكثر دقة وسرعة لتشخيص المرض

االكياس المائية .... 
 اعداد/ قاسم عبد الهادي 
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عرض اإلمام احلس���ن )عليه الس���الم( شفاعة جده رسول 
الله )صلى الله عليه وآله( لشمر ان ترك قتله لكنه املتربي 
ف���ي أحضان بني أمية اس���تحب العمى عل���ى الهدى، قال 
اإلمام له اكش���ف لي عن لثامك فكشف له فتبسم احلسن 
)عليه السالم( حن حصل له صدق مواصفات رسول الله 

)صلى الله عليه وآله( بالذي يلغ بدماء أهل بيته.
واألمر اآلخر هنا الذي يثير االستغراب والدهشة، ويكشف 
النقاب عن حقيقة اطالع احلسن )عليه السالم( على معالم 
الغيب انه كشف في حياته مالمح ومواصفات قاتله، فعن 
محمد بن عمرو بن حس���ن، قال: )كنا مع احلسن بنهار 
كربالء فنظر إلى ش���مر بن اجلوش���ن، فق���ال: صدق الله 
ورس���وله! قال رسول الله: كإني أنظر إلى كلب أبقع يلغ 

في دماء أهل بيتي، وكان شمر أبرَص.

إن أّمة الفاس���دين واملنافق���ن أتباع يزيد بن معاوية وضعت 
استعداداتها وأدواتها وحتركت لقتال احلسن )عليه السالم( 
منذ كونه مبكة فاإلمام احلسن )عليه السالم( بلغه أن يزيد 
بن معاوية أرس���ل إليه من يغتاله ولو كان متعلقا بأس���تار 
الكعبة فخرج )عليه الس���الم( من مكة في اليوم الثامن من 
شهر ذي احلجة � يوم التروية � سنة 60 ه� بعد أن خطب 
فيه���ا معلنا دعوت���ه ودخل العراق في طريق���ه إلى الكوفة 
والزم���ه مبعوث ابن زي���اد حتى أورده كربالء، وقد وصل 
إليها في اليوم من احملرم س���نة 61 ه�، وما أن حط رحله 
بكرب���الء حتى أخذت جيوش ابن زياد تتالحق حتى بلغت 

ثالثن ألفا وأخذت تقاتله.

إيحاءات عاشورائية

* ولعَن اهلل شمرًا

* ولع���ن اهلل أم���ًة أس���رجت وألجمت 
وتنقبت لقتالك

إن جس���امة أخطار اللس���ان م���ن أخطر ما يخاف على اإلنس���ان 
من���ه وإن الصمت ال ي���ورث الندم ورب كالم ي���ورث الندم في 
الدني���ا واآلخ���رة فزن الكالم إن كان لله فتكلم وإن كان لغير الله 

فالسكوت أولى. 
 وما من عضو من األعضاء إال يخاطب اللسان ويقول له أقسمك 
بالل���ه أن تنجينا م���ن العذاب وال تلقني فيه ، وكما أن اللس���ان 
يجر صاحبه إلى النار إذا أخطأ وانصرف الى االثام فإنه إذا تكلم 
لل���ه وفي رضا الله فإنه يجر صاحبه إلى اجلنة وباتباعه طاعة الله 
وبإقام���ة الصالة والعبادة واإلصالح ب���ن الناس وتوضيح احلقائق 
ونش���ر العلوم إلى غير ذلك من أنواع طاعة اإلنس���ان بلسانه فإنه 
يه���دي بصاحبه إلى اجلنة وملا كان اللس���ان عض���وا من األعضاء 
املهلك���ة أو املنجي���ة فهو ذو أوجه مهمة منها ما تعلق بالله وطاعة 
الل���ه فهي املنجية ومنها ما تعلق بغير الله وارتكاب املعاصي فهي 

تذل صاحبها وتسوق به إلى النار . 
وقي���ل أنه لو خلى التكلم والس���كوت وطبعهما فالكالم من فضة 
والسكوت من ذهب ، وقيل في فضل السكوت والكالم إن كان 
من فضة كالمي يا نفس فالسكوت من ذهب . وقد يكون الكالم 
ذهب لعارض والس���كوت تراب���ًا كالتكلم بالفقه والوعظ واآلداب 
الشرعية واألخالق املرضية بل يكون السكوت سمًا قتااًل إذا هناك 
اختالف في الكالم فإن اس���تعمال اإلنس���ان املؤم���ن يختلف كل 
االختالف عن اس���تعمال غير املؤمن فغير املؤمن يس���تعمل لسانه 
باملعصية واإلفس���اد واملؤمن يستعمل لسانه باألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ألن املؤمن لس���انه وراء قلبه أما املنافق فإن لس���انه أمام 

قلبه فإذا أراد التلفظ بلسانه ولم يتدبره بقلبه . 
إذن للجن���ة والنار أبواب مربوطة باللس���ان أما ال���ذي يعرف الله 
وينطق باحلق حيث يعد مفتاحًا للجنان بأعماله الصاحلة أما مفتاح 
الن���ار فهو اللس���ان ال���ذي يرتكب معاصي كبي���رة بالطعن واللعن 

واالغتياب فهو من مفاتيح أبواب النار. 

               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة
 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

اللسان باٌب للجنة والنار
عقيل الحاج
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مباركٌة جهود العتبتن املقدستن وكل العاملن على نشر الثقافة 
القرآنية وخصوصًا في أيام شهر رمضان املبارك.. شهر القرآن 
وربيعه األخضر، وم���ا أجمل تلك احملافل القرآنية التي زّينت 
الصحنن احلس���يني والعباسي الش���ريفن واجلوامع واحلسينيات 
وخلقت أجواًء من البهجة والطمأنينة واخلشوع.. فمبارٌك لكم 

يا حفظة القرآن الكرمي وخدمته.

تنظفوا يا عباد اهللربيع القرآن راصد
فيما مضى كانت نظافة الش���ارع تبدأ من املواطنن، فكل 
ش���خص ينظف ما أمام بيته ويجتمع أهالي احلي الواحد 
للقيام بحملة تنظيف لش���وارع حّيه���م وتزيينها واالعتناء 
بتش���ييد احلدائق.. كم جمي���ل لو قضينا اليوم على تلك 
األزباء املنتش���رة قريبًا م���ن بيوتنا أو األنقاض التي يتركها 

البعض بعد إكمال بناء بيته.. يا عباد الله.. تنظفوا.

اعالن
تعلُن مجلة )األحرار( األس���بوعية الصادرة عن العتبة الحس���ينية المقدس���ة، عن فتح باب المشاركة ألصحاب الكلمة 
الح���رة واألق���الم الالمعة في مس���ابقتها الخاصة بأفضل )تحقيق صحف���ي، مقال صحفي، نص أدب���ي( عن تلبية نداء 

المرجعية الدينية العليا وانتفاضة األحرار للدفاع عن البلد ومقدساته.
ضوابط المسابقة:

* آخر موعد لتسليم المشاركات بتاريخ )22 تموز 2015(
* عدم تسييس المشاركات لجهة معينة وإنما تشيد بمنجز أبناء الجيش العراقي والحشد الشعبي األبطال.

* للمجلة حق نشر المشاركات المتنوعة.
* تستقبل المجلة جميع المشاركات حتى المنشورة منها.

* ال يتعدى عدد كلمات المقال عن )400( كلمة.
* س���يتم نش���ر مش���اركات الفائزين الثالثة في العدد )500( من المجلة والذي يتزامن مع مرور عشرة أعوام على 

صدور هذه المجلة من العتبة المقدسة.
* يتم المشاركة بنص واحد فقط.

.)ahrarweekly*yahoo.com( ترسل المشاركات إلى بريد مجلة األحرار *
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