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َنا َعْنُهْم َعَذاَب  ا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس مَلَّآ آَمُنوْا َكَش��فْ َفَل��ْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَها إِياَمُنَ
َك آلَمَن َمن  ْعَناُهْم إَِل ِحنٍي }يونس/98{ َوَلْو َش��اء َربُّ ْنَيا َوَمتَّ َياَة الدُّ اخِل��ْزِي ِف اْلَ
ُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُن��وْا ُمْؤِمننَِي }يونس/99{  ُه��مْ َجِيًعا َأَفَأنَت ُتْك��رِ ِف اأَلْرِض ُكلُّ
ِذي��َن اَل َيْعِقُلوَن  ْج��َس َعَل الَّ َعُل الرِّ ِ َوَيْ َوَم��ا َكاَن لَِنْف��ٍس َأن ُتْؤِم��َن إاِلَّ بِ��إِْذِن اللهّ
ُذُر  اَمَواِت َواأَلْرِض َوَما ُتْغنِي اآلَياُت َوالنُّ }يونس/100{ ُقِل انُظُروْا َماَذا ِف السَّ
ِذيَن َخَلْوْا ِمن  ��اِم الَّ َع��ن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن }يون��س/101{ َفَهْل َينَتِظُروَن إاِلَّ ِمْثَل َأيَّ
ي ُرُس��َلَنا  َن امْلُنَتِظِري��َن }يونس/102{ ُثمَّ ُنَنجِّ َقْبِلِه��ْم ُقْل َفانَتِظ��ُروْا إِنِّ َمَعُك��م مِّ
ا النَّاُس إِن  َ ا َعَلْيَنا ُنن��ِج امْلُْؤِمننَِي }يونس/103{ ُقْل َيا َأيُّ ِذي��َن آَمُنوْا َكَذلَِك َحقًّ َوالَّ
َ الَِّذي  ِ َوَلِكْن َأْعُبُد اللهّ ِذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللهّ ن ِدينِي َفاَل َأْعُبُد الَّ ُكنُتْم ِف َش��كٍّ مِّ
يِن  اُك��ْم َوُأِمْرُت َأْن َأُك��وَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي }يون��س/104{ َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ َيَتَوفَّ
ِ َما اَل َينَفُعَك  ِكنَي }يونس/105{ َواَل َتْدُع ِمن ُدوِن اللهّ َحنِيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُرْشِ

امِلنَِي }يونس/106{  َن الظَّ َك َفإِن َفَعْلَت َفإِنََّك إًِذا مِّ َواَل َيُضُّ

)98( كان يونس قد بعث إل نينوى  من أرض املوصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضبا 
فل��ام فقدوه خافوا نزول العذاب فلبس��وا املس��وح وعجوا وبكوا ف��رصف الل عنهم 

العذاب ، وكان قد نزل وقرب منهم .
) 99 ( ولو شاء ربك آلمن من ف األرض كلهم : بحيث ال يشذ منهم أحد .

جيعا : جمتمعني عل االيامن ال خيتلفون فيه . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني 
.

)100(م��اكان لنف��س ان تؤمن اال بتوفيق الل وتس��ديده فهو ال��ذي نصب الرباهني 
واالدل��ة ومنحنا الفط��رة فايامن النفس مره��ون بام منحها الل عز وج��ل من طاقات 
وق��درات ، ثم ان س��بحانه جعل الرجس عل الذين اليعقل��ون فيام وضعه الل فانم 

عطلوا عقوهلم فوقعوا ف وحل الرشك
 ) 103 ( نل��ك األم��م ثم ننجي رس��لنا ومن آمن معهم . كذ ل��ك حقا علينا ننجي 

املؤمنني ، أي مثل ذلك االنجاء ننجي املؤمنني منكم حني نلك املرشكني .

التف�سري

�سورة يون�س

فل��وال : للتحضي��ض بمعنى � هال � 
كام تايت للتانيب

اخلزي: الذل
الرجس: القذارة

النذر: جع نذير وهو املنذر واالنذار 
اخبار فيه ختويف

حنيفا: النيف املائل عن الباطل ال 
الق 

قال اإلمام 
الكاظم

يعرف شّدة الجور من 
ُحكم به عليه

a
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األفتتاحية ف الوقت الذي اثنت فيه املرجعية عل دور االستخبارات ف كشف 
العج��الت املفخخ��ة ف اول ش��هر رمض��ان اكدت م��رة اخرى عل 

رضورة االهتامم وتطوير العمل االس��تخباري بل حثت عل تزويد هذه 
املنظومة بكل االجهزة املتطورة التي تس��اعد عل كش��ف اخلاليا االرهابية 

ووأدها قبل ان تنفذ عملياهتا االجرامية .
ولكن مما يؤس��ف له ما حدث ف خان بني س��عد ، حيث ان تفجريا هبذا الجم 

وف ه��ذا املكان له مداليل س��يئة من حيث التنفيذ والتواطؤ واالمهال وقد اش��ار 
الش��يخ الكربالئ��ي ف ُخطبة اجُلمعة ف 23 /متوز ال امر غاي��ة ف االمهية وربط بني 

انتصارات الشد الشعبي وعدم محاية عوائلهم ف الداخل وهذا امر مؤمل ،كام وانه ذكر 
عدة نقاط ف نفس اخُلطبة وختمها بعبارة تستجمع مشاعر قائلها وهي » الحول وال قوة 

اال بالل العيل العظيم«

االستخبارات

االعجاب
التفت

االعجاب قد يكون حقا وقد يكون باطال والوجهان حيطان 
من منزلة من يبغيهام ، فهنالك من يس��تحق االعجاب اال 
ان عيبه يعول عل هذا االعج��اب فيعتقد بانه بلغ الكامل 
فال يزداد عطاء وهذا يبدأ بالنقص ، واالسوأ عندما يأمل 
االعجاب عن فراغ او يفرح ملن يمتدحه وهو ال يس��تحق 
املدي��ح فمثل هذا هو اصال يقب��ع ف هاوية واليرجتى منه 
س��ارية اال اذا صحا عل نفسه بانه يقف عل ارض خاوية 
، وكم من مس��ؤول يبحث عن وسائل االعالم ويدفع هلا 

حتى متتدحه او حتى تغض النظر عن عيوبه
ق��ال االمام ع��يل )عليه الس��الم(: ااْلْعَج��اُب َيْمَن��ُع ِمَن 

ااْلْزِدَياَد.

اكًا)5(،  َذُهْم َل��ُه َأْشَ َ ْمِرِهْم ِم��اَلكًا)4(، َواختَّ ��ْيَطاَن اِلَ وا الشَّ ��ذُ َ اختَّ
َخ)6(ف ُصُدوِرِه��ْم، َوَدبَّ َوَدَرَج)7( ف ُحُجوِرِهْم،  َفَباَض َوَف��رَّ

َفَنَظَر بَِأْعُينِِهْم، َوَنَطَق
____________

تِلها: خيدعها. 2. َراِصدها: صائدها الذي يرتقبها. 1. خَيْ
ْيب. 3. امُلِريب: الذي يكون ف حال الشك والرهّ

4. ِمالك اليشء � بكرس امليم وفتحها �: قوامه الذي ُيْمَلُك به.
َك وهو ما ُيصاد به، فكأنم َالة الش��يطان ف  5. االْشاك: ج��ع َشَ

االضالل.
نِِه صدورهم وطوِل ُمْكثِِه فيها، الن  َخ: كناية عن َتَوطهّ 6. باَض وفرهّ
ه، وفراخ الشيطان: َوَساِوُسُه. 7. َدبهّ و  الطائر ال يبيض أالهّ ف عشهّ

َدَرَج: تربى ف ُحُجورهم كام ُيَربى الطفل ف حجِر والديه.

قال اإلمام علي
يذم أتباع الشيطان

a
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ف  الطبية  ال��ك��وادر  أنقذت 
مقاتل  حياة  كربالء  حمافظة 
م��ن االن��ب��ار اص��ي��ب اث��ن��اء 
املحتلة  مدينته  عن  دفاعه 
داع��ش  عصابات  قبل  م��ن 

االجرامية.
حممد  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ال���ق���رع���اوي، اخ��ت��ص��اص 
»املقاتل  ان  اعصاب  جراحة 
من  ش��ك��ران(  امح��د  )شاكر 
اصابة  اصيب  االنبار  مدينة 
الدواعش  قتاله  اثناء  مميتة 

جنب  ال  جنبا  االن��ب��ار  ف 
الشعبي  الشد  مقاتيل  مع 
كان  حيث  االمنية  والقوات 
خارج  وامل��خ  للوعي  فاقدا 
فقدانه  مع  الدماغ  جتويف 
فروة الراس والعظم وفقدان 
هتتك  مع  الدماغية  السحايا 

باملخ«.
واض�����اف ت���م »اس��ت��ق��ب��ال 
الطوارئ  ردهة  ف  املصاب 
للحياة  الفاقد  بمثابة  وكان 
اجلراحي  التداخل  يتم  مل  اذا 

ان  م��وض��ح��ا  ال����ف����وري« 
»امل���ص���اب ادخ����ل ص��ال��ة 
طبي  كادر  ومعه  العمليات 
م��ت��خ��ص��ص وت����م اج����راء 
 4 استغرقت  التي  العملية 
املخ  اع��ادة  فيها  تم  ساعات 
السحايا  وترقيع  املتهالك 
ب��ن��ج��اح وادخ����ل امل��ص��اب 
املركزة  العناية  ال  بعدها 
اربعة  بعد  وعيه  واستعاد 
تتحسن  حالته  وب��دأت  ايام 

تدرييًا«.

وت��اب��ع ال��ق��رع��اوي خ��الل 
يزال  ال  »املصاب  ان  حديثه 
السني  مستشفى  ف  يرقد 
التعليمي بعد أن نجح الكادر 
الطبي من انقاذ حياته« مشريا 
تعدهّ  الالة  هذه  »مثل  ان  ال 
يصب  مل  حيث  النوادر  من 
الشلل  او  بالعمى  الشخص 
وهو  الطرش  او  الصمم  او 
هذه  مثل  يصاحب  ما  عادة 

االصابة«.

السالم(،  )عليه  االك��رب  عيل  ل��واء  ي��زفهّ 
الساوي  جابر  سعد  رعد  البطل   الشهيد  
بعد  النخيب  قاطع  ف  ُأستشِهد  ال��ذي 
العملية النوعية التي نفذها لواء عيل االكرب 
التابع للعتبة السينية املقدسة؛ ف صحراء 
النخيب وقتل جرذان داعش وصدهم عن 

كربالء السني )عليه السالم(

اخبار

انقاذ مقاتل من أبناء األنبار
 في مستشفى بكربالء

شهداُء
 العقيدِة والجهاد
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قام مهندسو وفنيو لواء االمام حممد اجلواد )عليه السالم( اللواء 
زيالت  من  جمموعة  ال  الياة  بإعادة  الشعبي؛  الشد  من  االول 
خردة  باألمس  كانت  السنني،  غمرهتا   )1938( موديل  عسكرية 
دافعة  قوة  لتكون  عالية  قيمة  ذات  اصبحت  واليوم  هلا  قيمة  ال 
ضد  الفلوجة  معارك  ف  املشاركة  شف  ليمنحوها  االبطال  بيد 

العصابات اإلرهابية.

االره��اب  مكافحة  جهاز  أن  االنبار  حمافظة  ف  أمني  مصدر  اكد 
مدينة  غرب  التأميم  منطقة  من  شاسعة  مساحات  تأمني  استطاع 
الرمادي باجتاه مركز املدينة مشريًا ال أن اجلهاز شل حركة »العدو« 

بشكل تام.
وقال املصدر ف ترصيح صحفي نقلته القنوات الفضائية: »ان جهاز 
باجتاه  التأميم  منطقة  من  شاسعة  مساحات  أمن  ااٍلرهاب  مكافحة 

مركز الرمادي«.
وأضاف :« ان جهاز مكافحة ااٍلرهاب يشل حركة العدو بشكل تام 
املقبلة  القليلة  االيام  ف  سيتم  أنه  مبينًا  متطورة«،  أسلحة  باستخدام 

الوصول للهدف االخري املرسوم ف اخلطة«

عن  بابل،  عمليات  قيادة  أعلنت 
بينهم  داعش  من  ارهابيا   70 قتل 
الرشعي،  واملفتي  أم���راء  ثالثة 
والدخول لي التأميم ف الرمادي 

بعد اشتباكات عنيفة.
وقال رئيس اللجنة األمنية ملناطق 
بابل  بمجلس  واجلنوب  الوسط 
إن  ل��ه  بيان  ف  ال���رايض«  »ف��الح 

قتل  من  متكنت  العمليات  »ق��وة 
والدخول  داع��ش  ق��ي��ادات  اب��رز 
الرمادي  وس��ط  التأميم  حي  ال 
اثناء  بعد اشتباكات عنيفة حدثت 

عملية التقدم نحو الي«.

وأضاف إن »القوة قامت بمصادرة 
خمزنة  كانت  التي  االعتدة  جيع 
إل  اضافة  اإلره��اب��ي��ة،  للعنارص 
واجهزة  ثقيلة  اسلحة  عل  العثور 

اتصال«.

رجال الحشد الشعبي يعيدون 
الحياة لسيارات عسكرية زيل 

موديل »1938«

جهاز مكافحة االرهاب يشل حركة 
»داعش« في الرمادي

عمليات بابل تقتل 70 عنصرًا من داعش 
وتدخل حي التأميم في الرمادي
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أعلن القيادي ف الشد الشعبي 
بمحافظة ديال جبار املعموري، 
املقر  عل  التامة  السيطرة  عن 
باملحكمة  يسمى  مل��ا  الرئييس 
منطقة  ف  ل���«داع��ش«  الرشعية 

الصقالوية.
»ق��وات  إن  امل��ع��م��وري  وق���ال 
بالشد  مدعومة  مشرتكة  أمنية 
أمنية  عملية  ن��ف��ذت  الشعبي 
نوعية ف ناحية الصقالوية شاميل 
السيطرة  عن  أسفرت  الفلوجة، 
باملحكمة  يسمى  م��ا  مقر  ع��ل 
ف  داع���ش  لتنظيم  ال��رشع��ي��ة 

أطراف الناحية«.

»أربعة  أن  املعموري  وأض��اف 
قتلوا  داع����ش  مسلحي  م��ن 
آليات  تدمري  وتم  العملية  أثناء 
التنظيم«، الفتا ال أن »املحكمة 
شيوخ  اح��د  منزل  من  اخت��ذت 
اشهر  طيلة  هل��ا  مقرا  العشائر 

طويلة«.
ويذكر أن املئات من أبناء الشد 
الشعبي من أهايل ديال يشاركون 
ف دعم األجهزة األمنية بمعركة 
من  الصقالوية  وحترير  استعادة 

كيان داعش االرهايب.

العباس  فرقة  ق��ي��ادة  أعلنت 
عن  القتالية  ال��س��الم(  )عليه 
اناء املرحلة األول من تدريب 
من  املظيلهّ  القفز  عل  مقاتليها 
من  ال��ر  بالقفز  امل��روح��ي��ات 
ال  تصل  خمتلفة  ارت��ف��اع��اٍت 
ويأيت  قدم(   2000( من  أكثر 
وضع  تمهّ  الذي  التدريب  هذا 
منهاٍج خاصهّ له بإشاف كادٍر 
للمقاييس  وف��ق��ا  ص  متخصهّ
ال��س��ع��ي  إط����ار  ف  ال��ع��امل��ي��ة 
ًا لتنفيذ  ٍة حممولٍة جوهّ لتشكيل قوهّ
مناطق  ف  اإلن���زال  عمليات 
تواجد اإلرهابيهّني والعمل عل 

مباغتتهم.

الفرقة  ق��ي��ادة  أعلنت  كذلك 
ٍة من  استعدادها لتدريب أيهّ قوهّ
شيطة  الشعبيهّ  الشد  فصائل 
ح��ص��ول م��واف��ق��ة ال��ك��وم��ة 

ادية عل هذا التدريب. االحتهّ
األستاذ  الفرقة  عل  امل��رشف 
م��ي��ث��م ال���زي���دي ك��ش��ف عن 
تشكيل  ف  ال��ف��رق��ة  م��س��اع��ي 
يصل  ًا  ج��وهّ حممولة  قتالية  ٍة  ق��وهّ
وقال  كامل،  ف��وٍج  إل  قوامها 
بإشاف  ال��دورة  هذه  »جاءت 
مصنهّفني  ع��راق��يهّ��ني  ب��ني  م��درهّ
التدريب  عملية  متضمنًة  دوليًا 
بالسالح  األع���زل  القفز  ع��ل 
فضاًل  باجلوهّ  والقتال  والذخرية 

عن القفز للوصول إل أهداف 
ملنهاٍج  تبعًا  هذا  وكلهّ  دة،  حم��دهّ
قبل  من  عليه  املصادقة  متهّ��ت 

قيادة الفرقة«.
ة  وأضاف: »سُتكلهّف هذه القوهّ
تواجد  مناطق  خلف  بمهام 
وقطع  إلرباكهم  اإلرهابيهّني 
طرق إمدادهم واهلجوم عليهم 
مهام  عن  فضاًل  اخللف،  من 
والدعم  املساعدات  إيصال 
قد  التي  للمناطق  اللوجستي 

حيارصها العدو«.
عل  امل���رشف  ب��نيهّ  جانبه  م��ن 
ب ال��دويل  ه��ذه ال���دورة امل���درهّ

 )37( »إنهّ  الساعدي:  شاكر 
عل  بوا  تدرهّ أول  كدفعٍة  مقاتاًل 
املروحيات  من  املظيلهّ  القفز 
دة حيث  واهلبوط ف مناطق حمدهّ
ف  ُأقيم  الذي  التدريب  استمرهّ 
كربالء  بمحافظة  الفرقة  مقرهّ 
ي��وم��ًا،   )21( ة  مل���دهّ س��ة  امل��ق��دهّ
املظليهّون  املقاتلون  فيها  ب  تدرهّ
حديثة  ت  بمظالهّ القفز  ع��ل 
لضب  وتدريبات  ة  الدقهّ عالية 
واهلبوط  اجلوهّ  من  دة  حمدهّ نقاط 

ف مناطق معينة«.

السيطرة  يعلن  ديالى  حشد 
على مقر محكمة »داعش« 

في الصقالوية

فرقُة العباس القتالية ُتنهي 
المرحلة األولى من تدريب 

مقاتليها على القفز المظّلي

AL - A h r a r
w e e k l y 7



الشيُخ الكربالئي: على 

الحكومة المركزية 

والحكومات المحلية ان 

تبذل قصارى جهدها في 

سبيل تحقيق مطالب 

المواطنين، ونؤكد مرة 

اخرى على ضرورة مشاركة 

عدد أكبر من ابناء األنبار في 

معارك تحريرها خصوصًا 

ابناء العشائر الغيارى 

األمُر االول:
يعاين املواطنون يف معظم 
املناطق من نقص كبري يف 

اخلدمات العامة.. والسيام 
الطاقة الكهربائية التي متّس 

احلاجة اليها اىل حّد الرضورة 
القصوى مع ارتفاع احلرارة اىل 
درجات قياسية يف هذا الصيف 

الالهب.
وكان املتوقع من احلكومات 

املتعاقبة أن تويل اهتاممًا 
خاصًا بحل هذه املشكلة، 

وتقرر وتنفذ خططًا صحيحة 
لسّد النقص يف هذه اخلدمة 

االساسية.
ولكن املؤسف ان كل حكومة 
تضع اللوم عىل ما قبلها ثم ال 
تقوم هي بام يلزمها لتخفيف 

معاناة املواطنني مستقبالً  ..
ويعاين الكثري من املواطنني من 

جوانَب مهمة أخرى ايضًا، 
ومنها عدم توفر فرص العمل 
املناسب الذي حيقق هلم احلد 

االدنى من العيش الكريم، 
حيث ان هناك نسبة عالية 
من البطالة يف البلد كام هو 

معلوم للجميع، واحلكومات 
املتعاقبة أغفلت وضع خطط 

اسرتاتيجية لعالج هذه املشكلة 
بالرغم من االمكانات الكبرية 
التي حيظى هبا العراق.. مما لو 
اسُتغلت بصورة صحيحة ملا 

بقي مواطن فيه ال يتوفر له 
العمل املناسب.

وبالرغم من كل هذه املشاكل، 
باإلضافة اىل الفساد املايل 

واالداري الذي هو أم الباليا.
واالرهاب واالنفالت االمني 

اللذان تعاين منهام مناطق 
خمتلفة، فان معظم املواطنني ال 

زالوا صابرين حمتسبني.. بل 
نراهم ال يبخلون عن تقديم 

تضحيات جسيمة بأرواحهم 
وارواح فلذات اكبادهم يف 

حماربة االرهاب الداعيش فداًء 
للعراق وكرامته وعزته، ولكن 

للصرب حدود وال يمكن ان 
يطول االنتظار اىل ما ال هناية 

له..
واملطلوب من احلكومة املركزية 
واحلكومات املحلية ان تتعامل 

مع طلبات املواطنني باألساليب 
املناسبة التي تعرب عن احرتام 

الدولة ملواطنيها ورعايتها 
حلقوقهم وعدم اللجوء اىل 

االساليب اخلشنة يف التعاطي 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
الُجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن 
الحسيني الشريف في 14 /شوال/ 1436هـ الموافق 31/ 2015/7م، تطرق الى أمرين جاءا كما 

يلي:

AL - A h r a r
w e e k l y8

صدى الجمعة



مع مطالبهم املرشوعة..
كام ان عليها ان تبذل قصارى 

جهدها يف سبيل حتقيق تلك 
املطالب، ويف احلد االدنى 

التخفيف من معاناة املواطنني 
ولو مرحليًا، وحذار من 

االستخفاف هبا والتقليل 
من شأهنا وعدم االكرتاث 

بتبعاهتا..
ان املأمول من املسؤولني ان 

يعملوا بجد واخالص يف 
متابعة تظلامت املواطنني، 

وحياولوا بكل ما لدهيم من 
امكانات العمل لتحقيق 

مطالبهم وسد احتياجاهتم، 
وليتصوروا بعض الوقت اهنم 

يعيشون يف نفس الظروف 
الصعبة التي يمر هبا عامة 

الشعب عسى ان يتحسسوا 
عمق وحجم معاناهتم..

 
األمُر الثاني :

تواصل القوات االمنية البطلة 
يف جهاز مكافحة االرهاب 
وغريه من صنوف القوات 

املسلحة – ومعهم املتطوعون 
االبطال والغيارى من ابناء 

العشائر- منازلة االرهابيني 
يف مناطق خمتلفة والسيام يف 

عدد من احياء مدينة الرمادي 
وغريها يف حمافظة االنبار.

ويف الوقت الذي نقّدر ونثّمن 
عاليًا انجازاهتم وانتصاراهتم 
نؤكد مرة اخرى عىل رضورة 

مشاركة عدد اكرب من ابناء هذه 
املناطق يف املعارك خصوصًا 
ابناء العشائر الغيارى.. ممن 

ُعرفوا بحميَّتهم وِغريهتم عىل 
العراق ووحدته وكرامته وعزة 

شعبه.
كام ان مشاركة اخواهنم من 
املتطوعني من مناطق اخرى 

يف هذه املعارك تزيدهم اقتدارًا 
عسكريًا، وقوة معنوية تعزز 

قدراهتم الفعلية، وتعكس 
تالمحًا وطنيًا يثبت وحدة اهلدف 

وشعور اجلميع باالنتامء اىل 
العراق الواحد املوحد، ويفّوت 

الفرصة عىل من يريد التفرقة 
بني من هبّوا من مناطق متعددة 

االنتامءات يف سبيل ختليص 
البلد من االرهاب الداعيش.
والبد من ان يتزامن هذا مع 

حترك املسؤولني ومن يعنيهم 
االمر لالنفتاح عىل املواطنني 

والرشائح الفاعلة واملؤثرة 
اجتامعيًا ودينيًا يف هذه املناطق 

التي جيري حتريرها من 
دنس الدواعش.. لالطالع 
عىل احتياجاهتم واالستامع 

اىل طموحاهتم ورؤاهم 
ومقرتحاهتم للوصول اىل 

واقع افضل، وعالقات تتسم 
بالثقة املتبادلة والشعور بوحدة 

املصري والعيش املشرتك املبني 
عىل تساوي اجلميع يف احلقوق 

والواجبات..

* كان المتوقع من الحكومات 
اهتمامًا  تولي  أن  المتعاقبة 
المشكلة،  ه��ذه  بحّل  خاصًا 
صحيحة  خططًا  وتنفذ  وتقرر 
لسّد النقص في هذه الخدمة 
ان  المؤسف  ولكن  االساسية. 
على  اللوم  تضع  حكومة  كل 
هي  ت��ق��وم  ال  ث��م  قبلها  م��ا 
معاناة  لتخفيف  يلزمها  بما 

المواطنين مستقبالً ..

* ان معظم المواطنين ال 
زالوا صابرين محتسبين.. بل 
نراهم ال يبخلون عن تقديم 
تضحيات جسيمة بأرواحهم 

وارواح فلذات اكبادهم في 
محاربة االرهاب الداعشي فداًء 
للعراق وكرامته وعزته، ولكن 

للصبر حدود وال يمكن ان 
يطول االنتظار الى ما ال نهاية 

له.. والمطلوب من الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية 

ان تتعامل مع طلبات 
المواطنين باألساليب المناسبة 

التي تعبر عن احترام الدولة 
لمواطنيها ورعايتها لحقوقهم 

وعدم اللجوء الى االساليب 
الخشنة في التعاطي مع 

مطالبهم المشروعة..

م��ن  ال����م����أم����ول  ان    *
بجد  يعملوا  ان  المسؤولين 
واخالص في متابعة تظلمات 
بكل  ويحاولوا  المواطنين، 
م���ا ل��دي��ه��م م���ن ام��ك��ان��ات 
مطالبهم  لتحقيق  العمل 
وسد احتياجاتهم، وليتصوروا 
يعيشون  انهم  الوقت  بعض 
الصعبة  ال��ظ��روف  نفس  ف��ي 
الشعب  عامة  بها  يمر  التي 
عمق  يتحسسوا  ان  ع��س��ى 

وحجم معاناتهم..
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مستقاٌة من اخُلطبة االوىل لصالة اجُلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 14/شوال/1436هـ املوافق 2015/7/31م

من رسالة االمام الصادق )عليه السالم( لشيعته: )وعليكم بحب المساكين المسلمين فإنه من حّقرهم وتكّبر 
عليهم  فقد زل عن دين اهلل واهلل له حاقر ماقت وقد قال أبونا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : أمرني ربي 
بحب  المساكين المسلمين منهم ، واعلموا أن من حّقر أحدا من المسلمين ألقى اهلل عليه المقت منه  
والمحقرة حتى يمقته الناس واهلل له أشد مقتا ، فاتقوا اهلل في إخوانكم المسلمين المساكين  فإن لهم 
عليكم حقا أن تحبوهم فإن اهلل أمر رسوله صلى اهلل عليه وآله بحبهم فمن لمن يحب من أمر اهلل  بحبه 

فقد عصى اهلل ورسوله ومن عصى اهلل ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين(.

جلميع  م��ط��ل��وب  ف��ال��ب 
املسلمني وختصيص املساكني 
ب��ال��ذك��ر ل���زي���ادة االه��ت��امم 
ان  املحبة هلم  بحاهلم.. ومن 
لنفسك  م��ا حت��ب  حت��ب هل��م 
وتكره هلم ما تكره لنفسك..

)فانه  السالم(:  )عليه  يقول 
رهم وتكربهّ عليهم(..  من حقهّ
وتكرب  وأهانه  أذله  اذا  ره  حقهّ
وتعظم  ت��رف��ع  اذا  عليهم 
اعظم  نفسه  يرى  بان  عليهم 

وارف�����ع م��ن��ه��م وال��ت��ح��ق��ري 
مهلكان  متالزمان  والتكرب 
خصوصًا اذا ظهرت آثارمها 

باجلوارح واللسان..
دين  عن  زل  )فقد  وق��ول��ه: 
عن  او  اصله  عن  أي  الل( 

كامله ان سلمت عاقبته..
فانه  ماقت(  حاقر  له  )والل 
ذله  يوجب  م��ا  ب��ه  سيفعل 
واهانته ويعاقبه ويسلب عنه 
بحب  االمر  كرر  وقد  رمحته 

املسلمني ألنم عياله وعيال 
هذه  ف  ف��ق��راء  وغ��رب��اء  الل 

الدار..
و )حتى يمقته الناس والل له 
أشد مقتا( واملراد هبم االنبياء 
واالوصياء والعلامء او االعم 
واملتكربين  ال��ف��س��اق  ألن 

يمقتون املتكرب..
1. عن االمام الصادق )عليه 
تبارك  الل  ق��ال   : ال��س��الم( 
مؤمنًا  استذل  )من   : وتعال 

ذات  وقلة  لفقره  ره  حقهّ او 
بام  القيامة  ره الل يوم  يده شههّ
يفضحه عل رؤوس اخلالئق 

ال حمالة(.
رك���زهّ االس����الم ع��ل ال��ب 
املنبع  هي  ألن��ا  للمساكني 
ل��ب��ق��ي��ة االم�����ور امل��ح��ب��وب��ة 
جتاه  امل��ؤم��ن  م��ن  واملطلوبة 
مصدر  ف��ال��ب  امل��س��اك��ني 
والعطف  والشفقة  للرمحة 
باجتاه  والتحرك  والتواضع 

حقوُق المساكين في اإلسالم
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ق��ض��اء ح��وائ��ج امل��س��اك��ني 
جوعهم  م��ن  واش��ب��اع��ه��م 
واك��س��ائ��ه��م م���ن ع��ري��م 
التكرب  ج��ذور  يقلع  وال��ب 
واالس���ت���ع���الء وال��ت��ح��ق��ري 

لالخرين.
الل  رس����ول  ع��ن  ورد   .2
)صل الل عليه وآله وسلم(: 
)القربة ال الل حب املساكني 

والدنو منهم(.
3. النبي )صل الل عليه وآله 
وسلم( ان من جلة الكامالت 
التي وهبها الل تعال  الربانية 
السالم(  )عليه  عيل  لالمام 
فعنه  للمساكني..  ُه  حبهّ هو 
وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل 
: » يا عيل ان الل زينهّك بزينة 
احب  بزينة  العباد  يزيهّن  مل 
بالزهد  زينك  منها  الل  ال 
حب  لك  ووه��ب  الدنيا  ف 

املساكني«.

تنهى  كثرية  رواي��ات  وهناك 
عن حتقري املؤمن واذالله بل 
املؤمن  تكريم  هو  الواجب 
وقضاء  واع��زازه  واحرتامه 
ال��رسور  وادخ���ال  حوائجه 
عليه والوقوف ال جانبه عند 

الشدائد..
م���ن وص���اي���ا رس�����ول الل 
وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل 
ذر  ايب  اجل��ل��ي��ل  ل��ص��اح��ب��ه 
تعال  الل  )رضوان  الغفاري 
وان  قرابتك  »ص��ل  عليه(: 
املساكني،  وأِح��بَّ  قطعوك 

واكثر جمالستهم«.
)جالس  اخرى:  وصية  وف 
اذا  وُع���ده���م  امل��س��اك��ني، 
اذا  عليهم  وَص��لِّ  مرضوا، 

ماتوا..(.
االنسان  ال  االس��الم  نظرة 
ما  عن  النظر  بغض  كانسان 
عرضية  اح��وال  من  يعرتيه 

له  وتقييمه  والفقر  كالغنى 
عل ضوء التقوى..

تعايش  ان  يأمر  ف��اإلس��الم 
كبقية  امل��س��ك��ني  وخت���ال���ط 
الناس وال تنظر اليه باحتقار 
بل  واستهانة..  واستصغار 
وتصيل  م��رض،  اذا  ت��ع��وده 
عليه اذا مات، وتسأل عنه اذا 
الاجة..  عند  وتعينه  فقدته 
والضاء..  اء  الرسهّ وتشاركه 
بل  حاجاته  لسد  وتقرضه 
ان  القرآنية  اآلي��ات  ف  ورد 
جهنم  دخ��ول  اسباب  اح��د 
املساكني  اط��ع��ام  ع��دم  ه��و 
إطعام  ع��ل  ال��ض  وع���دم 

املساكني..
امْلِْسِكنَي  ُنْطِعُم  َن��ُك  )َومَلْ 
)َوال   ،) امل��دث��ر-   –  )44(
امْلِْسِكنِي  َطَعاِم  َعَل  وَن  اضُّ حَتَ
 ،) الفجر-  س��ورة   -)18(
)َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم )2( 
َوال حَيُضُّ َعَل َطَعاِم امْلِْسِكنِي 

)3(( – سورة املاعون- (.
اآلي��ات  بعض  ف  ورد  وق��د 
االح��س��ان  ان  ال��ق��رآن��ي��ة 
ل��ل��م��س��اك��ني وط���وائ���ف 
التطهر  مصاديق  من  اخرى 
م��ن ال��ت��ك��رب وال��ت��ع��ايل عل 
الغنى  ب��س��ب��ب  االخ���ري���ن 
وغريها..  والسلطة  والثروة 
النصوص  ه��ذه  مقابل  وف 
عل  حتثنا  ال��ت��ي  ال��رشي��ف��ة 

واالح��س��ان  املساكني  ح��ب 
تواضعًا  وجمالستهم  اليهم 
الكرب،  ل��رذي��ل��ة  ودف��ع��ًا  لل 
الرشيفة  النصوص  ف  نجد 
من  مشددًا  حتذيرًا  االخ��رى 
واالستحقار  االستخفاف 
بأهل املسكنة، عن رسول الل 
وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل 
بفقري  استخف  ومن  )أال   :
مسلم فقد استخف بحق الل 
القيامة  به يوم  والل يستخف 

اال ان يتوب(.

)واهلل له حاقر ماقت( فانه 
سيفعل به ما يوجب ذله 

واهانته ويعاقبه ويسلب عنه 
رحمته وقد كرر االمر بحب 

المسلمين ألنهم عياله وعيال 
اهلل وغرباء فقراء في هذه 

الدار..

ان من جملة الكماالت 
الربانية التي وهبها اهلل 
تعالى لالمام علي )عليه 

السالم( هو حّبُه للمساكين.. 
فعنه )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( : » يا علي ان اهلل 

زيّنك بزينة لم يزّين العباد 
بزينة احب الى اهلل منها 

زينك بالزهد في الدنيا ووهب 
لك حب المساكين«.
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ال��س��ؤال : 
الدعاء  يجوز  هل 

القنوت  أثناء  احلال  في  مبا 
اهِد  اللهم  )كقول:  والسجود 
ارزقني  اللهم  فالن،  ابن  فالن 

زيارة بيتك احلرام ( ؟
اجلواب : يجوز .

السؤال: هل احليوانات امليتة التي 
ال يجوز اكلها مثل القطط والفئران 

جنسة؟

صيد  ي���وز  ه��ل   : ال���س���ؤال 
االسامك بالكهرباء ؟

صيده  تم  إذا  ي��وز   : اجل��واب 
قبل موته .

السؤال : ما هي تذكية السمك 
؟

اجلواب : اخذها من املاء .

حكم  ه���و  م���ا   : ال����س����ؤال 
الطاقة  حي��ول  ال���ذي  اجل��ه��از 
كهربائية  إل  )ال��ب��ات��ري(  م��ن 
بأنا  علاًم  األسامك  به  وُيصطاد 

خترج حية ؟
اجلواب : ال يوز ذلك إذا كان 
املائية  بالثروة  االرضار  يسبب 

او خمالفًا للضوابط القانونية .

السؤال : ما حكم صيد الطيور 
بالسم   ) والبحر  املاء  دجاج   (
بعد  حيا  يبقى  انه  العلم  ومع 

أكله للسم ؟

كذلك  صيده  حيل   : اجل��واب 
جواب  ف  تقدم  ما  مراعاة  مع 
، لكن ال يوز  السابق  السؤال 
رضرًا  يوجب  كان  إذا  تناوله 
بليغًا وال تقديمه للغري للتناول 
كام  بليغًا  ال��ضر  يكن  مل  ول��و 
بصيده  امل��ش��رتي  إع��الم  ي��ب 
عل  بيعه  يوز  ال  بل   ، كذلك 
م��ضًا  ك��ان  إذا  فيام  االح���وط 
رضرًا بليغًا باآلكل مع انحصار 

فائدته ف االكل.

السؤال : ما هو الكم التكليفي 
للصيد اللهوي ؟

إذا  ول��ك��ن  ي���وز   : اجل����واب 
سافرت ألجله وجب أن تتم ف 

صالتك.

االشاعات  كثرت   : ال��س��ؤال 
حول حرمة اكل السمك الذي 

يتمهّ صيده من نر دجلة ؟
اجلواب : ال حيرم األكل .

بعض  ب���ان  ي��ق��ال   : ال��س��ؤال 
تصطاد  االس�����امك  شك����ات 
ف  التفجري  طريق  عن  السمك 
يطفو  ثم  البحراواملحيط  وسط 
ويتم  املاء  فوق  بعدها  السمك 

جعه فهل تصح هذه الطريقة؟
اخراجها  حيرز  مل  اذا   : اجلواب 

من املاء حيا فهي غري مذكاة .

السؤال : هل يوز اكل االسامك 
املستوردة ؟

اجلواب : اذا كانت ذات فلس 
ووثق بأنا قد اخرجت من املاء 
الغالب  لعله  كام   - حية  وهي 
تلك  ف  بالسفن  ال��ص��ي��د  ف 
البلدان - جاز أكلها وان كانت 

مستوردة منها .

الطيور  صيد  ه��ل   : ال��س��ؤال 
)ال��ش��وزن(  ال���رش  ببندقية 
البسملة  ي��ب  وه��ل  ح��الل؟ 

قبل الرمي ؟
اجلواب : حالل نعم يب .

السؤال : اليبون مادة يستعملها 
تشابه  وه��ي  األس��امك  صيادو 
استعاماًل  بالزهر  املسامة  امل��ادة 
امل��ب��ي��دة مثل  امل����واد  وت��ش��اب��ه 
مكتوب  ألنه  صنعًا  االندرين 
كلمة  هلا  ال��اوي��ة  العلبة  عل 
استعامهلا  حكم  ف��ام  )م��ب��ي��د( 

للصيد ؟
تسبهّب  كانت  إذا   : اجل���واب 
الناس  صحة  عل  بليغًا  رضرًا 
كانت  إذا  وك��ذل��ك  ي��وز  ف��ال 
مائية  أح��ي��اء  تلف  إل  ت��ؤدي 

كثرية .

السؤال : ما هو املراد من امليتة ؟
ما  امليتة  من  امل��راد   : اجل��واب 
غري  آخ��ر  أم��ر  إل  موته  استند 

التذكية عل الوجه الرشعي .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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ال��دي��وان  ه��ذا  يقصدون  ال��ش��ع��راء  ك��ان 
وينشدون قصائدهم ف مناسبات خمتلفة ، 
ويكيلون املديح آلل كمونة . ومن هؤالء 
جواد  والشيخ  اهلر  جعفر  الشيخ  الشعراء 
كمونة  آل  شاعر  بأنه  رصح  ال��ذي  اهل��ر 
عبد  والشيخ  اخلاموش  مهدي  والشيخ 
الكريم النايف وغريهم . ومن نتاج هؤالء 
آل  ألفت جمموعة ضخمة ف مديح ورثاء 
كمونة ماتزال خمطوطة . وكانت املجالس 
شاعر  عهد  منذ  متعاقبة  أدوار  ف  تعقد 
االرسة الاج حممد عيل كمونة املتوىف عام 

1282 ه� . 
تكية البكتاشية 

هلم  املتصوفة  من  جاعة  البكطاشية  او   
وقد  الياتية  وطريقتهم  وحياهتم  أصوهلم 
اهتم لفيف كبري من املسترشقني والكتاب 
الفصول  عنهم  فكتبوا   ، هب��م  ال��ع��رب 
الطويلة . وقد أعد االستاذ أمحد الرصاف 
ف  فصوله  ن��رش   ، عنهم  كتاب  بتأليف 
من  ابتداء  البغدادية   ) يشء  كل   ( جريدة 

العدد 30 الصادر ف 2 رمضان 1384 ه� 
/1 كانون الثان 1965م،  وهلم تكية يعود 
تارخيها إل أكثر من قرنني ، وهي جتاور قرب 
قبة  وتضم   . البغدادى  فضويل  الشاعر 
بالقاشان  مبنيًا  األرض  ف  وحمرابًا  كبرية 
يتوسطه عمود من املرمر النفيس . وتتصل 
جهة  من  السينية  بالروضة  التكية  هذه 
الباشوات  فيها  يلتقي  وك��ان   . اجلنوب 
 . وآخر  حني  بني  اسطنبول  من  القادمون 
كام يلتقي هبا شعراء كربالء أخص بالذكر 
سنة  توف  اخلاموش  مهدي  الشيخ  منهم 
1332 ه� الذي كان يقصد التكية ف عهد 
السيد تقي الدرويش عميد أرسة آل الدده 

الاليني . 
والشيخ  الائري  جعة  الشيخ  والشاعر 
وكذلك  كربالء  خطيب  الب  أبو  حمسن 
ف  وذلك  غزالة  أبو  عيل  الشيخ  اخلطيب 
عهد املرحوم السيد حسني الدده ابن السيد 

عباس ابن السيد حممد تقي الدرويش . 
ت��ل��ك األح��ادي��ث  أن  امل��ع��روف   وم���ن 

الصدارة  حتتل  كانت  األدبية  واملسامرات 
الفضل  أهل  فيتبارى   ، التكية  جمالس  ف 
واألدب باملنظوم واملنثور . وقد استكملت 
األوق��اف  وزارة  قبل  من  أخ��ريًا  التكية 

فامرت هبدمها سنة 1400 ه� 

دواويُن كربالئية
ديوان آل كمونة
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وش����ارك في املس����ابقة شباب 
م����ن )فرق����ة العب����اس القتالية 
ل����واء ام البن����ن، مجموع����ة 
سيد وس����ام( و)انصار االمام 
احلسن »عليه السالم« منظمة 
العمل االسالمي( و) عصائب 
اه����ل احلق( و)فرق����ة العباس 
،مجموعة سيد مالك( و)لواء 
الكرامة فوج القائم( و)اجمللس 
س����رايا  اإلس����المي  األعل����ى 
عاش����وراء( و)حرك����ة البن����اء 
واجلهاد س����رايا اجلهاد( )قسم 
إعالم العتبة احلسينية املقدسة/ 
شعبة اإلعالم احلربي(  و)لواء 

الكرامة فوج بقية الله(.
الش����يخ  س����ماحة  وتفض����ل 
الكربالئي بإلقاء كلمة مبناسبة 
الف����رق  وتك����رمي  اس����تضافة 
املش����اركة قال فيه����ا: »نقدم 
ش����كرنا وتقديرن����ا لكم يا من 
صنعت����م التاريخ وصرمت فخرا 
للعراق وفخ����را لكل االحرار 
واجملاهدين، فحقًا لنا ان نفتخر 
بك����م ألنكم جس����دمت صدق 
الوالء والتشيع ليس بألسنتكم 

فق����ط ب����ل بتضحياتكم فنحن 
حينما ن����زور االمام احلس����ن 
)عليه السالم( كثيرا ما ندعو 
لنكون من انصار االمام املهدي 
الشريف(،  الله فرجه  )عجل 
ليوضع االنس����ان في االختبار 
الصع����ب فنح����ن الي����وم في 
موطن وموضع صعب، وانتم 
الي����وم نراكم ق����د جنحتم في 
هذا االختب����ار، ألنكم نصرمت 
اهل البيت )عليهم الس����الم( 
الديني����ة  املرجعي����ة  ونص����رمت 
العليا وهي ف����ي موقع النيابة 
ع����ن االمام املعصوم وهذا هو 
االختب����ار االول الذي جنحتم 
فيه وهنالك اختبار اخر هو مع 

االمام املهدي )عجل الله فرجه 
الش����ريف( ألنه يدعوا املؤمنن 
للوق����وف مع����ه والقتال حتت 
لوائ����ه، وه����ذا وقوفكم اليوم 
في جبهات القت����ال والصدق 
ف����ي الثبات وحس����ن النية هو 
مدعاة لفخرنا واعتزازنا بكم، 
ونحن نس����مع اليوم كثيرا من 
القص����ص التي ُتنق����ل لنا عن 
التي  ومواقفك����م  بطوالتك����م 
تتجس����د فيها معرك����ة الطف 
من ثبات وتضحية واستبس����ال 

وهذا فخر عظيم«.
مشيرًاالى ان  »جميع من يعمل 
في مجال االعالم ان يجس����د 
ويدون للتاريخ هذه القصص 

الت����ي تذهلن����ا وتضعنا موضع 
عجب واعج����اب من قصص 
البطول����ة وتضحيات الش����باب 
والشيوخ الذين يقاتلون دفاعا 

عن ارض العراق«.
وفي خت����ام اللق����اء مت توزيع 
اجلوائ����ز على الف����رق الفائزة 
وجمي����ع الفصائ����ل املش����اركة 
مبصاح����ف ناطقة ، ليس����تمر 
مركز رعاية الشباب في تقدمي 
الدع����م املعن����وي م����ن خالل 
نش����اطات متعددة كان اخرها 
تقدمي رس����ائل احملب����ة واملودة 
الى ابطال احلش����د الشعبي في 

ساحات القتال.

م فرق الحشد  الشيخ الكربالئي يكرِّ

الش���عبي المش���اركة في مسابقة 

)معك���م بعد االفط���ار( ويصفهم 

بصانعي التاريخ

كّرم سماحة االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي؛ فرق الحشد الشعبي المشاركة 
في مسابقة )معكم بعد االفطار( التي نظمها مركز رعاية الشباب التابع لقسم االعالم في العتبة المقدسة طيلة شهر 

األحرار/ غّسان العقابيرمضان المبارك بالتعاون مع اذاعة الروضة الحسينية، يوم السبت الموافق 2015/7/25. 
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األحرار :ضياء االسدي - قاسم عبد الهادي

وس���َط أج���واء م���ن البهج���ة 
واحملبة وحتت ظالل القداس���ة 
احلس���ينية الطاه���رة، احتفلت 
مجل���ة )األحرار( األس���بوعية 
بإيقاد ش���معتها ال���� )11( من 
عمره���ا اجلميل، بعد مس���يرة 
من العطاء ف���ي خدمة الكلمة 
احلرة وإيصال املعلومة للقارئ 
خ���اص  بوج���ه  الكربالئ���ي 
والعراقي بوج���ه عام، وذلك 
عل���ى قاعة خامت األنبياء، يوم 
السبت املاضي املوافق 1/ 8/ 
2015، بحض���ور مس���ؤولن 
م���ن العتبة املقدس���ة يتقدمهم 
جناب الس���يد أفضل الش���امي 
نائ���ب األم���ن الع���ام للعتبة 
احلسينية والس���يد سعد الدين 
البناء مدير مكتب األمن العام 
للعتبة املقدسة، واألستاذ علي 
كاظ���م س���لطان رئيس قس���م 
النش���اطات الثقافية واألس���تاذ 

حيدر الس���المي رئيس قس���م 
اإلعالم بالعتبة املطهرة؛ فضاًل 
عن شخصيات إعالمية وثقافية 
ودينية من بينهم األستاذ غازي 
الش���ايع النائ���ب األول لنقيب 
الصحفين العراقين واألس���تاذ 
نعمة عبد الك���رمي رئيس فرع 
نقاب���ة الصحفين في كربالء، 
والدكتور شريف فاضل عبود 
والقاض���ي محمد ميري العلي 
واألس���تاذ س���عد عبد الرحيم 
عادل  واإلعالمي  الياس���ري، 
وإعالمي���ن  حس���ون  حي���در 
ومثقفن ووجهاء ورجال دين.
بت���الوة  احلف���ل  وابت���ِدئ 
عط���رة للمقرئ احل���اج عادل 
وق���ف  بعده���ا  الكربالئ���ي، 
احلاضرون وقفة إجالل لقراءة 
س���ورة الفاحت���ة عل���ى أرواح 
ش���هداء القوات األمنية وابناء 
احلشد الشعبي الغيارى، تبعها 

بعد ذل���ك عرض فلم وثائقي 
يلخص مس���يرة مجلة األحرار 
وحتت عنوان )عش���ر سنوات 
س���اجدات في حضرة الكلمة 
احل���رة( وكيف تط���ورت هذه 
اجمللة منذ صدورها عام 2005 
وحتى اآلن، ثم جاءت كلمة 
األمانة العامة للعتبة احلس���ينية 
املطه���رة تالها جناب الس���يد 
أفض���ل الش���امي نائب األمن 
الع���ام للعتبة احلس���ينية والتي 
ذك���ر فيه���ا: »بالنس���بة جملل���ة 
االحرار االس���بوعية نعتقد انها 

اول نش���رة مكتوبة تصدر من 
العتبات املقدس���ة في العراق، 
وكانت العتبة احلسينية املقدسة 
ف���ي كل ي���وم خمي���س ملجًأ 
مل���ن ي���أِت للزي���ارة ويريد ان 
يتع���رف عل���ى الواجبات التي 
يريد او يتص���رف او يقوم بها 
مبوجب االحداث التي مير بها 
العراق فترى الزائرين يسألون 
ويتعرف���ون فل���م جن���د اال ان 
نصدر نش���رة تلخص املواقف 
بش���كل واض���ح وتنتش���ر في 
عم���وم العراق وكم���ا تعرفون 
ل���م تكن وس���ائل االتصاالت 
كما ه���ي االن وخصوصًا في 

تلك الفترة«.
وتاب���ع حديث���ه، »كان الناس 
ينتظرون من اسبوع الى اسبوع 
للتعرف عل���ى ما يجب القيام 
ب���ه وفي ظل اوضاع س���اخنة 
يعيشها العراق ولذلك كان في 

بأجواء من المحبة والبهجة والجمال..
مجلة األحرار تحتفل يإيقاد شمعتها ال� )11( لمسيرة ناجحة وطموحة
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يوم اخلميس تأتي أعداد كبيرة 
من الناس للحصول على هذه 
النشرة البسيطة، ولذلك اعتقد 
ان���ه اس���تطاعت هذه النش���رة 
البس���يطة في حينها من ايصال 

الرسالة«.
وأضاف الشامي أن »االدارات 
الت���ي ج���اءت الدارة العتبات 
املقدس���ة حتاول جاه���دة بنقل 
رسالة من صاحب هذا املكان 
فرس���الة االمام احلسن )عليه 
الس���الم( هي رسالة االصالح 
وهو الهدف الرئيسي الذي جاء 
من اجله االمام احلسن )عليه 
الس���الم(، واريد ان اشير الى 
ان العتبات املقدسة تعيش ثورة 
ثقافية واعالمية وثورة إليصال 
رس���الة االمام احلس���ن )عليه 
السالم(.. وهذه الرسالة التي 
يجب علينا ان نساهم بإيصالها 

الى اجملتمع«.
بعده���ا ج���اءت كلمة رئاس���ة 
التحرير والتي قرأها اإلعالمي 
حس���ن النعمة، أح���د كوادر 

اجملل���ة الفاعلن، حيث رحب 
وتق���دمي  باحلاضري���ن  فيه���ا 
الش���كر لكل من س���اهم في 
األح���رار،  مس���يرة  إجن���اح 
وجاء ف���ي الكلمة: »ال ميكن 
أن يك���ون الطري���ق مفروش���ا 
بال���ورد ألي مش���روع إال إذا 
وحرفيات  اش���تراطات  امتلك 
الصحاف���ة  وفن���ون  ومب���ادئ 
احلقيقي���ة بوصفها منبرا للوعي 
م���ن  ومص���درا  االجتماع���ي 
مصادر تنوير الرأي العام وهذا 
ما دأبت علي���ه مجلة األحرار 

خالل مسيرتها«.
وشهد احلفل بعد ذلك توزيع 
دروع خاص���ة ملؤسس���ي اجمللة 
فضاًل عن تقدمي دروع أخرى 
املقدس���ة  بالعتبة  للمس���ؤولن 
ملس���اهمتهم في إجن���اح اجملّلة 
وأيض���ًا درع خ���اص لنقاب���ة 
ث���م  العراقي���ن،  الصحفي���ن 
جاءت فقرة توزيع الش���هادات 
العامل���ن  عل���ى  التقديري���ة 
الس���ابقن باجملل���ة فض���اًل عن 

املشاركن فيها والذين كان لكل 
واح���د منهم بصمته وحضوره 
عبر ما يرس���له من مشاركات 
ش���عرية ودينية وثقافية.. فيما 
كان مس���ك اخلتام مع الشاعر 
احلسيني فراس األسدي الذي 
اس���تثمَر هذه املناس���بة املباركة 
للتطرق إلجنازات أبناء احلش���د 
األمني���ة  والق���وات  الش���عبي 
وفت���وى اجله���اد العظمى التي 
أطلقها س���ماحة املرجع الديني 
األعلى الس���يد علي احلسيني 
السيس���تاني )دام ظله( للدفاع 
عن الع���راق ومقدس���اته ضد 

العصابات اإلرهابية.
وقد قّدم احلاض���رون برقيات 
التهان���ي واحملبة ل���كادر مجلة 
األحرار احلبيبة، وقال الدكتور 
باس���م ابراهي���م العبدل���ي من 
جامع���ة بغداد: »حضرنا اليوم 
احتفالية ايقاد الش���معة احلادية 
عش���رة م���ن اص���دار مجل���ة 
االح���رار الصادرة من ش���عبة 
النشر التابع لقسم االعالم في 

العتبة احلس���ينية املقدسة وهذه 
اجملل���ة ه���ي الص���وت والقلم 
الناطق املعّبر عن سيد الشهداء 
اب���ي االح���رار )عليه  وع���ن 
الس���الم( حيث ابتدأت بنشرة 
االحرار ث���م تطور العمل الى 
ان اصبح���ت مجل���ة واصدار 
رائع يضاهي االصدارات التي 
تصدر من املؤسسات االكادميية 
من حي���ث احملتوى من الناحية 
الفكري���ة والثقافي���ة التي تنقل 
احلدث م���ن واقع كربالء عن 
حي���اة س���يد الش���هداء وع���ن 
شخصية االمام احلسن )عليه 
الس���الم( وأصحاب���ه امليامن، 
اآلنية  االح���داث  وبخصوص 
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الت���ي حتدث من خالل خطب 
اجلمعة ومن خالل االحاديث 
والروايات ان هذه اجمللة تتناقل 
قضية املسائل الفقهية ومسائل 
وتربوي���ة  واخالقي���ة  اح���كام 
وكذلك مسائل عقائدية فبذلك 
شملت احلياة االنسانية والدينية 

بكاملها«.
وأض���اف العبدلي، »نحن في 
جامعة بغداد عندما تأتينا هذه 
اجمللة ف���ي احلقيقة نف���رح بها  
ألنها تس���اهم في رفد اجلامعة 
ومكتب���ة اجلامعة به���ذا العطاء 
الفكري والثقافي على مستوى 
وغير  االنسانية  االختصاصات 
االنسانية، ادعو من الله العلي 
القدير دوام التوفيق للمؤسسن 
له���ذا  والراع���ن  والقائم���ن 
االص���دار الرائع ج���دًا والقلم 
املعب���ر والناطق ال���ذي تزامن 
ايض���ًا م���ع انتص���ارات قوات 
احلش���د الش���عبي الت���ي تقاتل 
بالس���الح وهنا مجلة االحرار 
تقاتل من خالل القلم املعّبر«.
أم���ا االس���تاذ الدكت���ور عبود 
جودي احللي، أكادميي باللغة 
العربي���ة ورئي���س جامعة أهل 
البيت )عليهم السالم( سابقًا، 
فق���ال: »منذ س���قوط النظام 
العتب���ات  ان  البائ���د وجدن���ا 
املقدس���ة وف���ي مقدمتها العتبة 
احلسينية املقدسة قد حتولت من 
مكان للعبادة الى بؤرة اشعاع 
ثقاف���ي فق���د ح���رص االخوة 
القائم���ون في العتبة املقدس���ة 
على ان يجعلوا من هذه العتبة 
اكثر من مج���رد مكان للعبادة 
وكانهم يعودون بها الى رسالة 
العهود االولى،  املس���جد في 
ذل���ك ألن املس���جد النب���وي 
الشريف لم يكن مكانًا للعبادة 

فق���ط وامن���ا كان مكانًا لنش���ر 
ولقيادة  االس���المية  الش���ريعة 

الدولة االسالمية«.
وتاب���ع احللي، »هك���ذا صار 
االمر اذ منذ تلك احلقبة ومنذ 
ع���ام 2003 اجتم���ع بنا عدد 
م���ن االخ���وة املس���ؤولن في 
العتبة احلسينية وطلبوا الينا ان 
نتعاون معهم نحن في جامعة 
كرب���الء ف���ي ان حتق���ق العتبة 
احلس���ينية املقدسة هذه الرسالة 
الثقافية ومن اوجه هذا العمل 
ان ص���در ه���ذا املطبوع وكان 
ف���ي حينها مطبوع���ًا باالبيض 
واالس���ود ولكنه تط���ور حتى 
صار مطبوعًا جيدًا فيه مواضيع 
متع���ددة وغن���ي باملوضوعات 
املهم���ة، حيث م���ن املواضيع 
واالب���واب التي تهمنا في هذه 
اجمللة هي صفحة االستفتاءات 
حي���ث يس���لط الض���وء على 
وايض���ًا  االبتالئي���ة  املس���ائل 
صفحة )ل���و س���ألوك( والتي 
تتعرض الى بعض االشكاالت 
فضاًل عن املق���االت العقائدية 

والصفحات االدبية«.
فيم���ا ق���ال اإلعالم���ي ماجد 
اخلياط؛ مدي���ر املركز العراقي 
والبح���وث  للدراس���ات 
االعالمية: »نهنئ كادر مجلة 
االح���رار بإيقادها الش���معة ال� 
)11( ونتمن���ى ان يتواصل���وا 

عل���ى نهجهم البني���وي الذي 
س���اروا عليه خالل الس���نوات 
العش���ر املاضي���ة ونتمنى لهم 
التوفي���ق والنج���اح اكثر فاكثر 
اجملتم���ع  فئ���ات  باس���تقطاب 
اخملتلف���ة مب���ا يثرون���ه من فكر 
ومعرفة وثقاف���ة وادب يصّب 

في مصلحة بناء اجملتمع«.
»للمجل���ة  حديث���ه،  وتاب���ع 
خطوات متنامية بدأت مبنشور 
بسيط حقق اثرًا في اجملتمع مما 
دعا الى تطوير املنشور، ونحن 
دائمًا نقيس نسبة جناح املنشور 
بتطوره وما دام املنشور يتطور 
اذن لديه مقبولية في اجملتمع؛ 
ومجلة االحرار بدأت مبنش���ور 
صفح���ات  ثم���ان  او  بارب���ع 
وانته���ت مبجلة رصينة وزادت 
اع���داد النس���خ املطبوعة وهذا 
دليل االقبال الكبير على هذه 
اجمللة التي حققت جناحًا ليس 
فقط ف���ي الس���احة الكربالئية 
وامنا عل���ى مس���توى صحافة 

العراق«.
إن إيق���اد هذه الش���معة البهية 
وإقام���ة ه���ذا االحتف���ال ل���م 
يأِت من ف���راغ، وإمنا بجهود 
جمي���ع العامل���ن في ش���عبة 
النش���ر التي تصدر عنها مجلة 

األحرار، ومن بينهم األس���تاذ 
عامر الش���مري مسؤول وحدة 
بالش���عبة  العام���ة  العالق���ات 
واألس���تاذ عيس���ى اخلفاجي، 
أح���د كادر االس���تطالع ف���ي 
الش���عبة، فضاًل ع���ن األخوة 
ف���ي اإلش���راف الفن���ي التابع 
لقس���م اإلعالم بالعتبة املقدسة 
واألخ���وة العاملن في مضيف 
اإلمام احلس���ن )عليه السالم( 
واألخ���وة العاملن في قس���م 
العالقات العامة الذين حرصوا 
عل���ى اس���تقبال الش���خصيات 
احلاض���رة من داخ���ل كربالء 
وخارجه���ا وتهيئ���ة األج���واء 
املناس���بة إلقام���ة حفلنا املبارك 
إضاف���ة إل���ى عري���ف احلفل 
مق���داد  األس���تاذ  اإلعالم���ي 

اخلفاجي.
وفي اخلت���ام يتقدم كادر حترير 
بالشكر اجلزيل  مجلة األحرار 
لألمانة العامة للعتبة احلس���ينية 
الدائم���ة  الداعم���ة  املقدس���ة 
للنجاحات واملش���اريع الثقافية 
واإلعالمية.. وعام بعد آخر 
ومجل���ة األح���رار بأبهى حّلة 
إليص���ال صوته���ا ورس���التها 

اإلعالمية.
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��ة )االح�������رار( ح���ضْت  جم��لهّ
فعاليات املسابقة، وكان هلا لقاء 
البناء،  الدين  سعد  السيد  مع 
مدير مكتب االمني العام للعتبة 
وامل��رشف  امل��ق��دس��ة  السينية 
قال:  حيث  ال��وراء  مركز  عل 
اهل  دع��اء  حفظ  »مسابقة  ان 
لفتوى  م��واك��ب��ة  ت��أيت  ال��ث��غ��ور 

أطلقتها  التي  الكفائي  اجلهاد 
املرجعة الدينية العليا ف النجف 
فيها  املشاركة  وتأيت  االشف، 
حث  ال��ذي  ال��ن��داء  هل��ذا  تلبية 
ال��ع��راق��ي��ني ع��ل ال��دف��اع عن 
العراق ومقدساته ضد اهلجامت 
»مركز  ان  مبينًا  اإلره��اب��ي��ة«. 
السالم(  )عليها  زينب  الوراء 

املسابقة  هذه  إقامة  عل  حرص 
العراق  حمافظات  من  ع��دٍد  ف 
وقد  كربالء،  حمافظة  إل  إضافة 
قبل  من  كبريًا  إقبااًل  شهدت 
الفئات  خمتلف  من  املشاركني 
العمرية ولكال اجلنسني مساندًة 
الشعبي  الشد  ألبطال  منهم 

والقوات األمنية«.

تم  »املسابقة  أن  البناء  وأوضَح 
االعالن عنها مسبقًا ف وسائل 
واع��الم  االجتامعي  التواصل 
امل��ق��دس��ة،  السينية  ال��ع��ت��ب��ة 
وش��ارك��ت شحي���ة األط��ف��ال 
والذين  املسابقة  ف  الصغار 
حرصوا عل حفظ الدعاء امليلء 
واملفردات  البالغية  بالكلامت 

حرَص مركز الحوراء زينب )عليها السالم( في العتبة الحسينية المقدسة على  أن تكون إسهاماته في دعم أبطال الحشد 
الشعبي والقوات األمنية مختلفة ومميزة تثمينًا وعرفانًا لجهودهم وتضحياتهم الباسلة ضد العصابات اإلرهابية.. عبر 

إقامة مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور لإلمام زين العابدين )عليه السالم(.
المسابقة أعلن لها مسبقًا عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وأقيمت بتاريخ )24، 25، 26 تموز( في الحائر الحسيني الشريف 

وبمشاركة واسعة من أغلب المحافظات العراقية ومن فئات عمرية مختلفة ولكال الجنسين.

األحرار/ حسين نصر 

مئات المش���اركين من فئات عمرية مختلف���ة  ومن اغلب  المحافظات 
يشاركون في مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور 

دعمًا لمجاهدي الحشد الشعبي والقوات األمنية..
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دعاء  حفظ  مسابقة  البناء: 
مواكبة  تأتي  الثغور  اه��ل 
التي  الكفائي  الجهاد  لفتوى 
الدينية  المرجعة  أطلقتها 

العليا

انهّ  مضيفًا  العالية«،  اللغوية 
املسابقة  عل  املرشفة  »اللجنة 
صت جوائز وشهادات  قد خصهّ
تقديرية تقدم للفائزين من قبل 
السينية  للعتبة  العامة  االمانة 

املقدسة«. 
ومن جهتها قالت الست سارة 
ال��وراء  مركز  م��دي��رة  حممد؛ 
زينب )عليها السالم(: »جاءت 
حفظ  مسابقة  إق��ام��ة  ف��ك��رة 
زين  لإلمام  الثغور  أهل  دعاء 
العابدين )عليه السالم( لتحفيز 
قراءته  ف  املداومة  عل  الناس 
الوقت  له من أمهية كبرية ف  ملا 
املجاهدين  ل��ن��رصة  ال��راه��ن 
واملقاتلني االبطال ولنيل االجر 
هذا  ف  ج��اء  فكام  وال��ث��واب 
وجهه  ف  تبعه  )وم��ن  ال��دع��اء 
وزنًا  اجره  مثل  له  فأجر  دعوة 
وبذلك  بمثل(،  ومثاًل  ب��وزن 
للمشاركني  يكون  أن  نتمنى 
انه  مضيفًة  املجاهدين«،  اجر 
الدعاء  طول  من  الرغم  »عل 
وكلامته الصعبة وعدم اإلعالن 
عن نوع اجلوائز املقدمة لألوائل 
إال ان املسابقة شهدت مشاركة 
املشاركني  عدد  فتجاوز  كبرية 
األلف  واالن���اث  ال��ذك��ور  من 
م��ش��ارك ف م��رك��ز االخ��ت��ب��ار 

اخلاص بمحافظة كربالء فقط، 
ف  ال��وراء  مركز  عمل  حيث 
 )7( فتح  ع��ل  املسابقة  ه��ذه 
عل  موزعة  لالختبار  مراكز 
املحافظات العراقية منها حمافظة 
االشف،  النجف  )ب��غ��داد، 
الديوانية، بابل، ميسان، سامراء 
ليقارب  والبرصة(  بلد(  )قضاء 
للمشاركني  ال��ك��يل  ال���ع���دد 
)2000 مشارك ومشاركة( من 

كافة املحافظات«. 
»املسابقة  انهّ  حديثها،  وتابعْت 
ش��ه��دت م��ش��ارك��ة أك��ث��ر من 
)150 امرأة( من خارج العراق 
ت��م إج����راء االخ��ت��ب��ار هل��ن ف 
إيران  ف  املقدسة  مشهد  مدينة 
إعالمهم  عل  ف��رتة  ميض  بعد 
باملسابقة وتوزيعها عليهم فكان 
املشاركة  عل  كبري  إرصار  هلن 
املراقد  عن  ال��دف��اع  من  كنوع 
املقدسة«، مبينًة أيضًا أن »هناك 
متنعهم  مل  امل��ش��ارك��ني  ب��ع��ض 
أو ع��دم  امل���يش  م��ن  االع��اق��ة 
الضور  من  النظر  عل  القدرة 
واملشاركة، فهناك اربع حاالت 
للمكفوفني وثالث حاالت من 
الطريق  عناء  حتملوا  املعاقني 
كربالء  خ���ارج  م��ن  وج����اءوا 
لنرصة  املسابقة  ف  للمشاركة 

لصغار  أنهّ  كام  الشعبي،  الشد 
حضورًا  االط��ف��ال  م��ن  السن 
امل��ش��ارك��ة وال��ف��ظ  مم��ي��زًا ف 
ي��ت��ج��اوز  مل  م��ن��ه��م  ف��ال��ب��ع��ض 
مقطعا  وحفظ  سنوات  االربع 
السبع  عمر  ف  واخرين  قصريا 
سنوات استطاعوا حفظ الدعاء 

بالكامل«.
لقاءات  أيضًا  لألحرار  وك��ان 
هذه  ف  ب��امل��ش��ارك��ني  متفرقة 
بينت  حيث  اجلميلة،  املسابقة 
من  سامل  ناجي  زينب  املتسابقة 
»تشارك  أنا  البرصة:  حمافظة 
للمرة األول ف املسابقات التي 
تقيمها العتبة السينية املقدسة، 
اإلع��الن��ات  ع��رب  علمت  وق��د 
ك��رب��الء  بفضائية  امل��ن��ش��ورة 
املسابقة  هب��ذه  األح���رار  وجملة 

الدعاء  حفظ  عل  وحرصت 
متتالية  ملقاطع  تقسيمه  ع��رب 
ف  واملشاركة  حفظه  لتسهيل 
بالفعل  ج��اءت  التي  املسابقة 
الشعبي  ال��ش��د  أب��ن��اء  ل��دع��م 

والقوات األمنية«.
من  حسن،  ع��يل  امل��ش��ارك  أم��ا 
املسيب؛  قضاء   � بابل  حمافظة 
)مكفوف  أنه  من  الرغم  فعل 
عن  إعاقته  متنعه  فلم  العينني( 
حفظ الدعاء عن طريق السمع 
للحضور  متتالية  أي��ام  ولعدة 
قائاًل:  املسابقة،  ف  واملشاركة 
»أنا أودهّ أيضًا أن أشارك أبطال 
الشد الشعبي والقوات األمنية 
اإلرهابية  للعصابات  بقتاهلم 
العليا  املرجعية  ن��داء  وتلبية 
للدفاع عن العراق البيب، وأنا 
أشكر العتبة املقدسة التي حتفزنا 
عن  املأثورة  األدعية  حفظ  عل 
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
املسابقات  هذه  عرب  وتشجيعنا 

اجلميلة«.
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تواصل االعمال في انجاز مشروع مدينة 
سيد االوصياء عليه السالم للزائرين...

والمهندس المقيم يؤكد: ان المش���روع اس���تخدمت في���ه افضل التقنيات 
الحديثة في مجال العمارة. 

سيد  مدينة  مشروع  في  المقيم  المهندس  اكد 
طريق  ,على  للزائرين  السالم  عليه  االوص��ي��اء 
ان  ج��اس��م(  )ج��اس��م محمد  ب��غ��داد   � ك��رب��الء 
المشروع يعد واحدًا من اهم المشاريع المهمة 
التي تنفذها شركة برج المرمر وبأشراف العتبة 
اليه  ماتوصلت  اخر  ,وفق  المقدسة  الحسينية 
و  والبناء  العمارة  مجال  في  الحديثة  التقنيات 
خدمة    , دونمًا   27 مساحتها  ارض  على  يقام 
للزائرين الوافدين الى محافظة كربالء المقدسة 
التي  الوفود  عن  ,فضاًل  المليونية  الزيارات  اثناء 

تستقبلها العتبة المقدسة وعلى مدار السنة«.

واوضح جاسم :« ان املرشوع 
يتكون من جامع كبري ومضيف 

يتسع  طابقني  م��ن  للطعام 
ل600شخص و )8( قاعات 
تتسع  قاعة  ك��ل  لالسرتاحة 
ومستوصف  شخص  ل400 

صحي لعالج الزائرين وتوفري 
حيتاجها  التي  اخلدمات  كافة 
 )6( عل  وحيتوي   كام  الزائر 
ع��امرة  ك��ل  سكنية  ع���امرات 
وحتتوي  طوابق   5 من  تتكون 
نوع  من  وشقق  سويتات  عل 
التي  للوفود  خمصصة   )vip(
تقدم إل مدينة كربالء املقدسة 
كافة  عل  احتوائها  عن  فضال 
واخلدمية  الطبية  اخل��دم��ات 

والرتفيهية للزائرين ».
واضاف جاسم :«إن املرشوع 
يعد من أهم املشاريع املتقدمة 
حيث  واألعامر  البناء  جمال  ف 
أفضل  إنشائه  ف  استخدمت 

األحرار/ ضياء االسدي: تصوير :صالح السباح  
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يتفوق  وهو  الديثة  التقنيات 
عل املشاريع األخرى باسترياد 
املواد األساسية من دول أوربية 
عن  ف��ض��ال  أس��ي��وي��ة  وشق 
اطالع كوادر الرشكة عل عمل 
الكفوءة  األجنبية  ال��ك��وادر 
تنفيذ  ف  خ���رباهت���م  ون��ق��ل 
اخلربات  هذه  ونقل  مشاريعنا 

إل كوادرنا املحلية«.
ماهي  ع��ن  ل��ه  س��ؤال��ن��ا  وف 
شهدها  ال��ت��ي  األض���اف���ات 
امل����رشوع ف��أج��اب ق��ائ��اًل :« 
له  اضيفت  ق��د  امل���رشوع  ان 
املدينة  خلف  اخرى  مساحات 
كحدائق  خمصصة  س��ت��ك��ون 
وم��ن��اط��ق خ��ض ألس��رتاح��ة 
من  عدد  اضافة  مع  الزائرين 
صممت  ال��ت��ي  ال��ن��اف��ورات 
ون��ف��ذت ب��أش��ك��ال م��ت��ع��ددة 
تم  امل���رشوع   ان  ك��ام  وخمتلفة 
انواع  افضل  فيه  ونصب  تنفيذ 
داخ��ل  الكهربائية  االض���اءة 
)امل��م��رات(  البنايات  اروق���ة 
التحسس  بنظام  تعمل  والتي 
البرشي حيث ان الطاقة تعمل 

بعدم  وتطفى  الشخص  بمرور 
وجوده ».

ان  ق��ائ��اًل:«  حديثه  واخ��ت��ت��م 
ال نسب  ق��د وص��ل  امل���رشوع 
 %90 وتبلغ  متطورة  ان��ج��از 
املشاريع  لسلسلة  مكمل  ,وهو 
السينية  العتبة  داب��ت  التي 
خدمة  انجازها  عل  املقدسة 
حمافظة  ال  الوافدين  للزائرين 
الزيارات  اثناء  املقدسة  كربالء 

املليونية ».

األحرار/ ضياء االسدي: تصوير :صالح السباح  
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 وأضاف الرسول علی ذلك ما 
ذكر من »العناوين« للحسني، 
وأمر   ، وج��لهّ ع��زهّ الل  وهبه  مما 
 - عرشه  يمني  عن  بكتابتها 
السامء  ف  مكان  أرف��ع  وه��و 
ربهّانيهّة  علی  داللة  هذا  وف   -
)ه���ذه ال��ع��ن��اوي��ن( وك��ون��ا 
الذي  املوضع  لُقدس  سة،  مقدهّ

كُتبت عليه.
املعروفة  »العناوين«  إنهّ  ث��مهّ 
عليه  للحسني  املسلمني  عند 
السالم وسريته كثرية، وردت 
بطرق  ��ة  امل��رويهّ النصوص  ف 
املعصومني  ع��ن  م��ش��ه��ورة، 

عليهم السالم، نذكر منها: 
عنوان )الشهادة(:

هي  الل  سبيل  ف  الشهادة  إن 
للمعصومني  ة  العامهّ الِسَمة 
»ما  قوهلم:  عن  أعلنوا  الذين 
منهّا إالهّ مقتوٌل أو مسموٌم « و قد 
ق ذلك هلم،  ل التاريخ حتقهّ سجهّ

ولكنهّ السني عليه السالم متيهّز 
بلقب »سيهّد الشهداء« فاجتمع 
و  »ال��ش��ه��ادة«  العنوانان  ل��ه 

»سيادة الشهداء«.
عنوان )الوراثة عن األنبياء(:

نصوص  أشهر  ف  نتلو  حيث 
عليه  السني  اإلم��ام  زي��ارات 
»وارث  السني  انهّ  ال��س��الم 
و  »إبراهيم«  و  »نوح«  و  آدم« 
ه  جدهّ و  »عيسی«  و  »موسی« 
العظام عليهم  د« األنبياء  »حممهّ

السالم.
فلو أضيقت عناوين »الشهادة« 
هذه  و»اإلرث«  و»السيادة« 
التي  »العناوين  ف  مرهّ  ما  إلی 
ذك���رت ف ح��دي��ث ال��رس��ول 
لبلغت  آله،  و  عليه  الل  صلی 

الكثرة.
وإذا كانت كلهّ هذه »العناوين« 
السني  شخص  ف  دًة  متجسهّ
اهلالة  كانت  فقد  السالم  عليه 

ف  السني  اإلم���ام  وج��ود  ف 
ذلك  فأصبح  كربالء،  مشهد 
املحور، موضوعًا مأل التاريخ، 
و سود صحف الكتب، وأعني 
و  مستميعها،  آذان  و  قرائها، 
»الرتاجيديا«  أفجع  من  ُع��دهّ 

املحزنة.
طوا  خطهّ الذين  إل  نظرنا  ولو   
 ً أدوارها، كامهّ فصوهلا، و مثلوا 
و عددًا، وكيفًا و صورًا، نجُد 
ا قائمة حول شخص اإلمام  أنهّ
وتدور  السالم،  عليه  السني 
الكساء،  أصحاب  فلك  علی 
األدوار  ف  اش��رتك��وا  ال��ذي��ن 

ة فيها:  املهمهّ
و  عليه  الل  صلهّی  فالرسول 
بن  بعيلهّ  ممثهّاًل  فيها  حض  آله 
ال��س��ني االك���رب، ال���ذي كان 
و  َخْلقًا  بالرسول  الناس  أشبه 

ُخُلقًا و منطقًا.
أمرياملؤمنني  اإلم���ام  متثل  و 

العبهّاس  ابنه  ف  السالم  عليه 
اء.  أبی الفضل السقهّ

رسول  بنت  فاطمة  مثلهّت  و 
الل: ابنُتها زينب الكربی بطلة 

كربالء، التي :
ها   *            )ورثْت مصائب أمِّ

وغدْت ُتقابُِلها بَِصرب َأبِْيها(
وحض اإلمام السن املجتبی 
أوالده  ف  ممثهّاًل  السالم  عليه 

القاسم و إخوته.
أصحاب  خ��ام��س  وال��س��ني 
بذاته  ح��ضهّ  فقد   - الكساء 
»الفداء«  نفسه  م  ليقدهّ سة  املقدهّ

ف هذه »الرتاجيد يا« املحزنة.
فهو   : مكانًا  )املشهد(  وأم��ا 
يوم  فهو  وزم��ان��ًا:  ك��رب��الء، 
ع���اش���وراء، وال��ق��ائ��م��ون هبا 
هم   : الكساء  اصحاب  بعد 

األنصار األولياء األبرار.
وقام بأدوار اجلريمة: أصحاب 
اجل��ه��ل وال��ط��م��ع وال��ط��اع��ة 

من أفضل   الشعائر احلسینیة املقدّسة

ملشهد احلسیينّ وعناوینه املوثوقة

اجلزءالثاني إخراجه و حتقيقه العلميهّ و َنرشُه 
د رضا اُلسينيهّ اجلاليل سامحة السيد حممهّ

ني علی سيهّد املرسلني  المُد لل ربهّ العاملني و الصالة والس��الم التامهّ
��ة األطهار من آل��ه الطيهّب��ني، والتحيهّة  ��د املصطفی وعل��ی األئمهّ حممهّ

والرضوان علی أصحاهبم األبرار واملؤمنني األخيار. بسم الل الرمحن الرحيم
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الفاسدين  ل��ل��والة  العمياء 
أعداء الدين.

املؤمنون  هم  و)املشاهدون(: 
واملحققون  ال��ت��اري��خ،  ع��رب 
ومواقعه،  وقائعه  واملثبتون 
والباحثون عن أسبابه ونتايه، 
مضافًا الی اجلمهور من ذوي 
والضمري  الصادق  الوجدان 
، ال��ذي��ن اع��رتف��وا ب��انهّ  ال���يهّ
العدَل فضيلٌة، والظلَم رذيلٌة.

وف مقدمة هؤالء جيع األنبياء، 
ة واألولياء،  واألوصياء واألئمهّ
والعلامء واملجاهدين، وتبعهم 
مدی  واملنكوبون  املظلومون 

التاريخ.
وقد أصبح املشهد:

ام  كلهّ أب���دًا،  ترقأ  ال  »َع����ربًة« 
تذكروا ذلك املشهد.

يتحلهّی  من  لكلهّ  »ِع���رْبًة«  و 
باإلنسانيهّة.

ف   - املعدودة  )العناوين(  إنهّ 
مساحة  منها  لكلٍّ   - ذكرنا  ما 
والتحليل  للبحث  واس��ع��ة 
من  له  ما  ومعرفة  والتدقيق 
م��ن دور ف  ل��ه  ت��أث��ري، وم���ا 
والسامعني،  القارئني  نفوس 
واهل��داي��ة  للمعرفة  الطالبني 

واالستبصار.
عرض  م��ن  اهل��دف  وسنذكر 
آخر  مقطع  ف  األسلوب  هذا 

من هذا املقال . 
 واالس���ل���وب ال��ث��ان ال��ذي 

أعرضه هنا:
هو ما التزمته ف كتايب )السني 
وسريته(  سامته  السالم  عليه 
التي  ال��ُن��ص��وص  إنهّ  وه���و: 
بالسرية  يرتبط  ما  فهّ  نعتمدها 
بأسلوب  نعرضها  السينيهّة، 

ظروف،  من  حوهلا  بام  نربطها 
ال��ن��صهّ  ب��رتج��ة  نكتفي  وال 
عرض  و  مفرداته  وتوضيح 
ما فيه من معلومات قد تكون 
مسموعة  أو  للسامع  واضحة 
طول  علی  ر  مكرهّ بشكٍل  له 
دة  السنوات أو املجالس املتعدهّ

ا. واملتشاهبة نوعا مهّ
بل، أن نجعل النصهّ ف اإلطار 
ظرف  من  له  ما  يمع  ال��ذي 
و   ، ال��ن��صهّ  فيه ص��در  زم��ن��يهّ 
فيه  ووق��ع  طبق  ال��ذي  املكان 
قائله،  تأثري  و  النص،  مؤدى 
و املخاطب امللقى اليه ، لتأثري 
من  امل��راد  كشف  ف  ذلك  كلهّ 

. النصهّ
وربطه،  املتن  الی  الدخول  ثمهّ 
واملكان  الزمان  من  سبق  بام 
وغري  وامل��خ��اط��ب،  والقائل 
ذلك من األسباب واملسبهّبات، 
النصهّ  من  االستنتاج  وبالتايل 

يرتبط  ما  علی  للتعريج 
وسريته  بالسني 

حسب ما 

َثَبَت من أخبار املشهد.
هذا  علی  ذلك  عميل  تمهّ  وقد 
علی  ب��االع��ت��امد  األس��ل��وب 
عساكر  اب��ُن  خ  امل��ؤرهّ رواه  ما 
الكبري  كتابه  ف   ، الدمشقيهّ
تاريخ  م��ن  دم��ش��ق(  )ت��اري��خ 

اإلمام اُلسني عليه السالم.
وكان اهلدف من هذا االعتامد: 
املسلمني  ُت��راث  ف  أنهّ  إثبات 
ل  يكمهّ ممهّا  الكثري  فيه  ما  ة  عامهّ
امل���ق���ص���ود م���ن اس��ت��ي��ع��اب 
املنصوص حول سرية السني 

عليه السالم.
فهي   : األه��مهّ املصادر  ��ا  أمهّ و   
الذين  الرتاث عن  ُروي ف  ما 
وق��ب��ول،  ��ة  ح��ج��يهّ لكالمهم 
وف  األمناء،  الصادقون  وهم 
العزاء  أص��ح��اب  متهم  مقدهّ
واألحرص علی معرفة الواقع 
ف تلك الواقعة وحمورها، وهم 

ما ال��واق��ف��ون  علی 

كان عند األنبياء اويل العزم من 
أخبار السني وأرساره أولئك 
ال��ذي��ن )ورث���ه���م ال��س��ني( 
العناوين,  تلك  ف  ورد  ك��ام 
املوحی  بالغيب  الرتباطهم 
متهم  مقدهّ وف  ة،  بالنبوهّ إليهم 
��داألن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني  س��يهّ
الرسول األكرم صلهّی الل عليه 
واله جدهّ السني، الذي ربهّاه ف 
فهو  زقًا،  العلم  ُه  وزقهّ ِحجره، 
األعرُف به وبام له من الشأن، 
وما سيجری عليه ف مستقبل 
حارضه   علی  طالعه  ال  أمره 
عليه  أعلنه  ف��ام  مستقبله،  و 
األص��دُق  هي  العناوين،  من 
رأينا  كام  واألفضُل،  واألح��قُّ 
املذكور،  الرشيف  الديث  ف 
ف  الديث  أص��دُق  وحديُثُه 
ة عينه,  حقهّ سبطه ورحيانته وقرهّ
ث عن السني  أكثر ما حتدهّ فام 
يوم  حينها  و  والدت���ه،  قبل 
والدته، وما أخرب عن أنباء 
ش��أن��ه،  ف  ال��غ��ي��ب 
وقد ُعدَّ جيع 
ذل���ك 
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بالغبطة  وش��ع��ور  ب��اع��ت��زاز 
وصناع  الكلمة  جنود  حيتفي 
)األح���رار(  جملة  ف  التميز 
من   )11( ال�  الشمعة  بإيقاد 
السيني  اإلب��داع��ي  عمرها 
اسبوعيا  عطاءها  تقدم  وهي 
)عليه  ال��س��ني  ل��ع��اش��ق��ي 
واألخرى  جهة  من  السالم( 
املختلفة  أبواهبا  بعمق  تضئ 
وال��ف��ك��ري  األديب  امل��ش��ه��د 
وف  ال��ع��راق��ي،  والصحفي 
ف  واح��ت��دام  ت��راك��م  خضم 
التي  التغيري  بعد  ما  صحافة 
وتوسعا  ازدي����ادا  ش��ه��دت 
الصعب  م��ن  جعل  كميا، 
مثل  ف  )جم��ل��ة(  تكسب  أن 
ومتيزا،  هويًة  األج��واء  هذه 
محيمية  ع��الق��ة  وت��ش��ك��ل 
ال��ق��راء  ج��ه��ور  م��ع  ومشعة 
ف زم��ن ال��ك��ث��رة وال��رتاك��م 
العناوين  وشيوع  ال��ع��ددي 

إذ  املتباينة..  والتوجهات 
الطريق  يكون  أن  يمكن  ال 
بالورد ألي مرشوع  مفروشا 
اش��رتاط��ات  امتلك  إذا  إال 
وفنون  ومبادئ  وحرفيات 
بوصفها  القيقية  الصحافة 
االجتامعي  للوعي  م��ن��ربًا 
تنوير  مصادر  من  ومصدرًا 

الرأي العام. 
وقد تساءل الكثري واحتدمت 
ن��ق��اش��ات ك��ث��رية وك��ث��رت 
نجاح  سبب  ف  التأويالت 
وت���وه���ج وان��ت��ش��ار )جم��ل��ة 
ي��درك  واجلميع  األح����رار( 
تقبل  ال  النجاح  معادلة  ان 
نتيجة  ع���ل  إال  ال��ق��س��م��ة 
واحدة، وسبب واحد يمكن 
وعنارص  ع��وام��ل  ت��واف��ر  ف 
العمل  وق��واع��د  وأج����واء 
الصحفي بصيغته االحرتافية 
وحضور التقاليد والسياقات 

اهلوية  تعزيز  شأنا  من  التي 
الصحفية وجتعلها بؤرة مشعة 
التوجه  وجاذبة بدءًا بصدقية 
بالتعامل  وانتهاء  وحياديته 
م��ع ال��وق��ائ��ع واألح����داث 
ب��روح  الساخنة  وال��ظ��واه��ر 
الطرح  وجراءة  االستكشاف 

واختيار زاوية النظر. 
ورصانة  وتألق  فروسية  إن 
قطعًا  تأِت  مل  األحرار(  )جملة 
من فراغ ومل تكن رضبة حظ 
إن  عشوائية...  مصادفة  أو 
ودأب  الفريق  بروح  العمل 
والتحسس  ال��ن��ح��ل  خلية 
الواعي  وااللتقاط  الشفاف 
ك��ل��ه��ا ع��ن��ارص ت��ض��اف��رت 
تألق  إم����داد  م��ن  لتجعل 
سطوعًا  أك��ث��ر  )األح�����رار( 
ً ون��وع��ًا وهي  وان��ت��ش��ارًا ك��امهّ
حمبب  سفر  ب��ج��واز  تتوغل 
الناس  وع��ق��ول  ق��ل��وب  ال 

بني  يبحثون  وهم  واملتابعني 
بحثًا  واألرص��ف��ة  املكتبات 
عن املنشور الصادق واملتميز 

والعميق. 
ب���)األح��رار(  االح��ت��ف��اء  إن 
أكثر  فيها  العاملني  يعل 
بناصية  اإلمساك  ف  محاسة 
ال��ن��ج��اح وامل��ح��اف��ظ��ة عل 
امل��ك��وث ف ال���ذروة وع��دم 
السفوح  ال  بالرتاجع  القبول 
دائ����رة  ف  امل���ك���وث  ورس 
ف  يكمن  الفاعل  الضور 
التقليدية  األساليب  مغادرة 
التقليدي  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
وامل����أل����وف ذل����ك ه���و رس 
عمق  ورس  )األحرار(  نجاح 
تأيت  التي  األع��داد  وديمومة 
حتتفي  وهي  األيام  تواتر  مع 
ال��دائ��م،  والتفرد  بالبشارة 
بألف  و)األحرار(  عام  وكل 

د. إنشاد متوقهّ

كلُّ عام ومجلة 
)األحرار( بألف إنشاد متوقد

حيدر عاشور العبيدي
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التي  اإلع��الم��ي��ة  السياسة  ص  تتلخهّ
السينية  للعتبة  العامة  األمانة  حتذوها 
واملعلومات  الرسائل  بثهّ  ف  املقدسة 
عريض  جلمهور  واملوضوعية  الدقيقة 
تكاد  املعلومات  وه��ذه  ال��ن��اس،  م��ن 
تتصل بالدرجة األول بالدين اإلسالمي 
النيف واملذهب اجلعفري والعمل عل 
)عليهم  البيت  أهل  وفكر  ثقافة  إيصال 
املجتمع  توعية  أج��ل  م��ن  ال��س��الم( 
الرموز  ومبادئ  رؤى  تبني  نحو  ودفعه 
اإلسالمية التي ستنعكس بالطبع إيابيًا 

عل حياهتم.
وعندما شعت العتبة املقدسة إل إصدار 
والفكرية  الثقافية  املجالت  من  العديد 
فقد  األسبوعية  )األح��رار(  جملة  ومنها 
حتقيقها  تريد  أهدافًا  أمامها  وضعت 
وع��ل رأس��ه��ا دي��م��وم��ة ال��ع��الق��ة بني 
باملبادئ  كه  ومتسهّ وخالقه  اإلن��س��ان 
إشباع  إل  إضافة  العظيمة،  اإلسالمية 
املوضوعات  ومناقشة  القراء  حاجات 
يدها  وال��ت��ي  والثقافية  االجتامعية 
التي  املجلة  هذه  صفحات  ف  القارئ 
حتتفل بإيقاد الشمعة التاسعة من عمرها 
تواصاًل  ختلق  أن  استطاعت  وال��ت��ي 
ما  ع��ل  وتقيض  قرائها  م��ع  وت��ف��اع��اًل 
يسمى بأزمة الثقة واملصداقية، حيث أن 

الوصول  اليوم  حياول  الديث  اإلعالم 
الرسائل  لتعدد  ونتيجة  ال��ق��ارئ  إل 
اإلعالمية املبثوثة إليه فقد أصبح املتلقي 
الرسائل،  هب��ذه  الثقة  بانعدام  يشعر 
ال��امس  ذل��ك  قرائنا  ف  نجد  ولكننا 
ومطالعتها  املجلة  اقتناء  عل  واملواظبة 
املصداقية  مدى  إل  عائد  بالتأكيد  وهذا 
األح��رار  حرصت  التي  واملوضوعية 
حتى  اإلعالمي  مشوارها  خالل  عليها 
متثل  املجلة  ه��ذه  ب��أن  للقول  دفعني 
نموذج اإلعالم الصادق الذي يساعدنا 
عل تبني اآلراء الصحيحة ودفعنا نحو 

اإليابية والنجاح ف الياة.
)األح����رار(  جملة  ب��ه  وص��ف��ت  م��ا  إن 
ولكني  أرسهتا،  أفراد  أحد  ألنني  ليس 
املجال  ف  جديدة  آراء  عل  اعتمدت 
العادي  املتلقي  ب��أن  د  تؤكهّ اإلعالمي 
يستطيع أن يميز بني الوسيلة اإلعالمية 
اعتامدًا عل  الصادقة من غريها، وذلك 
اليوم  نعيش  حيث  ورسائلها،  خطاهبا 
إنسان  واٍع وذي بصرية وكل  ف جمتمع 
د  م��زوهّ )املتلقي(  عليه  نطلق  ما  وه��و 
غربلة  خالهلا  من  يستطيع  فالتر  بثالثة 
وهي  منها  الصحيحة  وتبني  املعلومات 
كانت  ام  وكلهّ والثقافة،  والتقاليد  اللغة 
الوسيلة اإلعالمية املتوجهة إليه متامشية 

م���ع ه��ذه 
الفالتر الثالثة بأن تكون قريبة من لغته 
وتقاليده وثقافته فهي الوسيلة الناجحة 
أن  االعتبار  بنظر  واألخ��ذ  والصادقة 
يًا وتلتبس لديه املفاهيم  القارئ مل يعد أمهّ
واٍع  ق��ارئ  قلت  ك��ام  وإن��ام  واألف��ك��ار 
ووصواًل  حوله،  من  يدور  ملا  ومتفهم 
أن  استطاعت  فهي  )األحرار(  جملة  إل 
ا  متتلك وجدان القارئ وتصل إليه ألنهّ
الشعور  فيه  وتثري  بلغته  ختاطبه  كانت 
التقاليد  ع��ل  ال��ف��اظ  ف  باملسؤولية 
قريبة  فهي  وأخريًا  الصحيحة  واملبادئ 
من  تطرحه  وما  ببساطتها  ثقافته  من 
احتياجاته  ع��ل  تقف  م��وض��وع��ات 

املعرفية والثقافية.
كلُّ البهّ والود ملجلتنا اجلميلة وألفراد 
واستشعارهم  وك��ب��ريًا  صغريًا  أرسيت 
للتغيري  والطموح  باملسؤولية  الدائم 
ائنا  لقرهّ شكرًا  وأخ��ريًا  األفضل..  نحو 

األعزاء الذين يشاركوننا فرحنا.

مجلة )األحرار(
 نموذج اإلعالم 

علي الشاهرالصادق
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ة  مة عبد السني شف الدين )قدس رسه( حينام سافر إل مرص للمرهّ مة كتاب »النصهّ واالجتهاد« أنهّ السيهّد املرحوم العالهّ ورد ف مقدهّ
األقدار  قادته  باستمرار،  لبنان  بلده  ف  يالحقونه  كانوا  الذين  الفرنسيهّني  جور  من  خوفًا  العاممة  بدل  وعقال  بكوفيهّة  ًا  متخفيهّ الثانية 
للمشاركة ف مهرجان أديبهّ حضه كبار األدباء أمثال الشعراء أمحد شوقيهّ و حافظ إبراهيم وغريهم من األدباء، ووقف عل املنرب بزيهّه 

فون عليه مبتدئا كالمه بقول الشاعر: العريب الذي مل يدعهم يتعرهّ
إن مل أقف حيث جيش املوت يزدحم      فال مشت يب ف العال قدم

ق اجلمهور عاليًا ظنا منهم أنهّه صاحب هذا البيت، وملهّا هدأوا قال: »رحم الل الشاعر السيهّد حيدر اليلهّ حيث يقول: فصفهّ
فال مشت يب ف العال قدم إن مل أقف حيُث جيش املوت يزدحُم  

صربت حتى فؤادي كله أمل ال بدَّ أن أتداوى بالقنا فلقد  
حتى تبوَح به اهلِنديَّة اخُلذم عندي من العزم رسٌّ ال أبوُح به  

إن هكذا ظل رحمي وهو منفطم هِتا   ال أرضعت يل العل ابنًا صفو درَّ
قدمًا مواقعها اهليجاء ال القمم إلية بضبا قومي التي محدت  

لبانا من صدور الشوس وهو دم ألحلبن لدي الرب وهي قنًا  
ال ساملتني يد األيام إن سلموا مايل أسلم قومًا عندهم ترثي  
تضوى عل نفثات كلها رضم َمن حاِمٌل لويلهّ األمِر مألكًة   

د  اهم بمعني تبيانه يزيهّن الفكرة باأللوان، ويعضهّ ل، ثمهّ أفاض عليهم من سجال بيانه فروهّ دًا أكثر من األوهّ ت القاعة بالتصفيق جمدهّ فدوهّ
الدعوى بالربهان، وهو خالل ذلك ينقل خامته من أصبع آلخر حتى أتى عل ناية كالمه وهم به مشغوفون ويتمنهّون إطالة الكالم 
واتساع الوقت، وعند نزوله عن املنرب عربهّ الشاعر امحد شوقي عن مدى إعجابه به من عل املنرب، فقال: »لسُت أدري هل البيان أطوع 

إل لسانه أم اخلاتم أطوع إل بنانه« وقيل ان هذه املقولة لألديبة مي زيادة.
ه إل قدرة السيد عبد السني شف الدين عل دمج املؤثهّرات اخلطابيهّة بالرباهني واألقيسة دون أن يبخس  ويعود الفضل ف ذلك كلهّ

اة. ها ف كالمه فيخرج بالنتيجة املتوخهّ البالغة حقهّ
وجدير بالذكر أن آالفا من املسلمني من املذاهب األخرى قد استبرصوا وأصبحوا من شيعة أهل البيت عليهم السالم بمجرد االنتهاء 
الدين  )سليم  األزهر  شيخ  طرحها  أسئلة  عن  عبارة  وهو  املوسوي  الدين  شف  السني  عبد  للسيد  )املراجعات(  كتاب  قراءة  من 

البرِشي( عل السيد عبد السني فأجابه عليها بنصوص من صحاح أهل السنة عندما أقام ف مرص ملدة من الزمن .

أحمد شوقي 
وصاحب 

»المراجعات«
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اجابة سؤال من هو؟  في العدد 500 

الشيخ شعبان الكيالن النجفي 
 - ه�   1265  (  ) رسه  قدس   (

1348 ه� (
الشيخ شعبان بن مهدي بن عبد 
اب الكيالن النجفي .ولد  الوههّ
ه�  عام 1265  الكيالن  الشيخ 

بمدينة كيالن ف إيران .
دراسته :

إل  س��اف��ر  ه���   1277 ع��ام  ف 
فيها  فدرس   ، الهيجان  مدينة 

عام  وف   ، وغريها  مات  املقدهّ
مدينة  إل  س��اف��ر  ه���   1282
قزوين ، ودرس قساًم من الفقه 
مدينة  إل  ثمهّ سافر   ، واأُلصول 
النجف األشف عام 1292 ه� 
ثمهّ مل يقترص   ، ، إلكامل دراسته 
ف حتصيله الوزوي عل أساتذة 
بل   ، األشف  النجف  مدينة 
سة  املقدهّ كربالء  مدينة  إل  سافر 
زين  الشيخ  أبحاث  لضور   ،

العابدين املازندران .
:الشيخ  منهم  نذكر   : أساتذته 
عيل  السيهّد  س،   امل���درهّ حسني 
كتاب  ع��ل  الاشية  صاحب 
اب  الوههّ عبد  الشيخ  القوانني،  
الشيخ    ، بالبهشتي  املعروف   ،
د  حبيب الل الرشتي، الشيخ حممهّ
بالفاضل  املعروف   ، اإلي��روان 
د حسن  اإليروان ،  الشيخ حممهّ

الرشبيان،  الفاضل  املامقان، 
الشيخ عبد الل املازندران .

مكانته العلمية :
ف  الكيالن  الشيخ  صيت  ذاع 
وسطع   ، العلمية  األوس���اط 
 ، به  العلم وطالهّ نجمه بني أهل 
فالتفَّ حوله جع من األفاضل 
، وراح يلقي دروسه ف البحث 
من  كثري  عليه  ج  وخترَّ  ، اخلارج 
وكان   ، س��ني  وامل��درهّ الفضالء 
بعمق  يمتاز   ، ق��دي��رًا  س��ًا  م��درهّ
يكشف   ، واآلراء  األف��ك��ار 
هم بني  ، وال حيريِّ لُطالبه  بَّ  اللُّ
حمارضاته  كانت  لذا   ، القشور 
مليئة بالفوائد العلمية ، واآلراء 

الصائبة .
سريته :

كان عاملًا جلياًل ، فقيهًا ُأصوليًا 
بالصالح  موصوفًا   ، رًا  متبحهّ

بطول  له  مشهودًا   ، زمالئه  بني 
الباع ، وكثرة الفضل ، ذا أدب 
أهل  من  وك��ان   ، بيان  وُحسن 
العبادة  كثري   ، والعرفان  التقى 
بني  اشتهر  أنهّ��ه  حتهّى   ، والذكر 

العلامء ب�) سلامن عرصه ( .
صالة   �1 منها  نذكر   : مؤلفاته 
 �3. القضاء  كتاب   �2. املسافر 
 �5. املتاجر   �4. اخللل  أحكام 
اأُلصول   �6. األلفاظ  مباحث 
ف  رسالة   �7. والقطع  العملية 
الطالق بِِعَوض .8� حاشية عل 

العروة الوثقى .
وفاته :

قدس   ( الكيالن  الشيخ  ت��وفهّ 
الرابع والعرشين من  ( ف  رسه 
شوال 1348 ه� بمدينة النجف 
وادي  بمقربة  ودفن   ، األشف 

السالم ف النجف األشف .

ولد ف شعبان 1310ه بمدينة تربيز ف إيران.
من أساتذته الشيخ فتح الل اإلصفهان املعروف بشيخ الرشيعة، السيهّد 

د كاظم الطباطبائي اليزدي حممهّ
الشيخ  الداماد،  ق  باملحقهّ املعروف  اليزدي  د  حممهّ السيهّد  تالمذته  من 

د تقي هبجة الفومني، السيهّد عيل السيني السيستان حممهّ
لوامع  مة،  املجسهّ الصور  عمل  ف  املبهمة  املطالب  تنقيح  مؤلهّفاته  من 

األنوار الغروية ف مرسالت اآلثار النبوية
اأُلول 1372ه، وصلهّ عل  الثالث من جادى  )قدس رسه( ف  ُتوفهّ
وُدفن  الربوجردي،  الطباطبائي  حسني  السيهّد  الديني  املرجع  جثامنه 

سة. تية( ف قم املقدهّ بمدرسته )املدرسة الجهّ

من هو؟؟؟

هو
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بسم الل الرمحن الرحيم
المد لل رب العاملني والصالة والسالم 

عل سيدنا حممد وآله الطاهرين .
إن كتاب » مرآة الكتب » يعد واحدا من 
اآلث��ار التارخيية املفي��دة املدونة بالعربية 
ف ببلوغرافي��ا الكتب الش��يعية ، هو من 
تألي��ف العالمة اهلامم ، املرح��وم آية الل 
امل��ريزا عيل بن موس��ى بن حممد ش��فيع 

املشهور ب  : ثقة االسالم التربيزي ، الذي 
ما انفك وعل مدى سنوات طوال منكبا 
ف حتريره ، وبذل ف هذا اجلهود الكبرية 
املتواصل��ة ، وللمؤل��ف مكتب��ة ف غاية 
األمهي��ة ، عامرة بذخائر غنية من الثقافة 
واملعارف االس��المية ، وق��د أورد أكثر 

كتبها أثناء تدوين هذا األثر اخلالد .
إن حوايش املؤل��ف النافعة والقيمة عل 
الكت��اب الرشي��ف : » روضات اجلنات 
» للخوانس��اري ، وكت��اب : » كش��ف 
الظن��ون » للكات��ب الچلب��ي ، وكت��ب 
أخ��رى ، جتس��د أمامن��ا إمل��ام املؤل��ف 

وتبحره ف خمتلف العلوم االسالمية .
ورغم أنه مل يكن بوس��ع املؤلف ف زمان 
مباشت��ه التحرير الوص��ول إل املصادر 
الالزمة بسهولة ، لكننا نستطيع القول : 
إن م��ا حرره ثقة االس��الم التربيزي يعد 
واحدا من أفضل اآلث��ار التي دونت ف 
ه��ذا املج��ال حت��ى اآلن ، فاملعلوم��ات 
الدقيقة التي أوردها ف أثره عند اإلشارة 
إل أسامء الكتب أو مؤلفيها أمر له أمهية 

.
ولألس��ف فإن املنية حال��ت بني املؤلف 

وإمتام أثره القيم هذا .
الدين��ي  العام��ة للمرج��ع  وإن املكتب��ة 
الكب��ري آية الل العظمى الس��يد ش��هاب 
الدين السيني املرعيش النجفي ) قدس 
رسه الرشي��ف ( وانس��جاما مع أهدافها 
العالية ف نرش هذه اآلثار املفيدة ، كل ما 
سنحت الفرصة قررت تبني حتقيق هذا 

الكتاب ونرشه .
وإنه ملن دواعي ال��رسور أن لبى فضيلة 
األس��تاذ العالم��ة املحق��ق املتتبع اخلبري 
حمم��د ع��يل الائ��ري اقرتاحن��ا لتحقيق 
الكتاب وختريه وتصحيحه مع النسخة 
األصلي��ة املوج��ودة ف اخلزان��ة اخلطي��ة 

ملكتبتنا ، وهي بخط املؤلف نفسه .
هن��ا البد م��ن توجي��ه ش��كرنا وامتناننا 
لفضيلت��ه ع��ل ما أب��داه ف ه��ذا املجال 
.نس��أل الل أن يكون عملنا ونتاجنا هذا 
م��وردا الس��تفادة املحقق��ني الفض��الء 
والطالب��ني ، إنه نعم امل��ول ونعم اهلادي 

ونعم النصري .
والسالم عل عباد الل الصالني

حممود املرعيش النجفي
قم املقدسة 1414 ق 

قرظ السيد محمود المرعشي ـ كتاب مرآة الكتب

تقاريظ
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البيت  أهل  حقوق 
)عليهم السالم(

 بين األخذ والسلب

ف كتاب��ه )منظوم��ة حق��وق 
العرتة النبوية( عمَل املؤلف 
بتسليط  املدن  حممد هاش��م 
الض��وء ع��ل حق��وق أه��ل 
الس��الم(  )عليه��م  البي��ت 
آل  ه��م  بعدهّ هب��م  اخلاص��ة 
علي��ه  الل  )ص��ل  الرس��ول 
وآل��ه( وخلفائ��ه م��ن بعده 
الل  اصطفاه��م  الذي��ن 

واملعتدي  وتعال(،  )سبحانه 
يعن��ي  الق��وق  ه��ذه  ع��ل 
الرس��ول  ع��ل  االعت��داء 

وسلب الق من أهله.
إل  كتاب��ه  املؤل��ف  ��م  ويقسهّ
أبواب متعددة منها )القوق 
 � النبوي��ة  للع��رتة  املعنوي��ة 
عليه��م الس��الم � ومنها حق 

املودة هلم، حق ترفيع بيوهتم، 
حق الص��الة عليهم( والباب 
املالي��ة  الق��وق  ه��و  الث��ان 
املتمثل��ة باخلم��س واألنف��ال 
وحق الف��يء، فيام جاء الباب 
الق��وق  بعن��وان  الثال��ث 
النبوي��ة  للع��رتة  السياس��ية 
وتتمث��ل بح��ق الوالية وحق 

وينته��ي  واالتب��اع؛  الطاع��ة 
الكت��اب بخامت��ة تلخ��ص ما 

جاء فيه.
م��ن حقوقه��م  أن  وبالطب��ع 
الس��الم( ه��و حق  )عليه��م 
املودة هبم.. حيث لقد فرض 
املس��لمني  ع��ل  تع��ال  الل 
م��ودة القربى ف حمك��م كتابه 

أج��رًا  وجعله��ا  الكري��م، 
لرس��الته ف قوله تعال: }ُقْل 
َأْج��رًا إاِلَّ  َعَلْي��ِه  َأْس��َأُلُكْم  اَل 
َة ِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقرَتِْف  امْلََودَّ
ِزْد َلُه ِفيَها ُحْس��نًا إِنَّ  َحَس��َنًة نَّ
وٌر { وقد أجع  الَل َغُفوٌر َش��كُ
الش��يعة ع��ل أن امل��راد م��ن 
القربى ف اآلية هم أهل بيت 

النبيهّ )صل الل عليه وآله(.
وكذلك ح��ق الصالة عليهم 
وه��ي الص��الة الت��ي علمها 
لنا الرس��ول الكري��م بالقول 
)الله��م صِل ع��ل حممد وآل 
الص��الة  ولي��س  حمم��د(.. 
البرتاء التي نان��ا عنها )عليه 

أفضل الصالة والسالم(.

مباينُة الوهابية لسائر المسلمين
من كتاب )البراهين الجلّية في رفع تشكيكات الوهابّية( لـلعالمة محمد حسن الحائري

ف بيان ما عليه الطائفة الوهابية، وهي عدة أمور اختذوها ش��عارًا هلم، منها مباينتهم مباينة 
عظيمة لسائر طوائف املس��لمني، حتى إنم جعلوا ديارهم ديار توحيد وديار غريهم ديار 
شك، كام هو دأب اخلوارج ف أصول مذهبهم. وهذه مباينة مذمومة شعًا، كيف ال وهي 
تف��رق منهى عن��ه ف قوله تعال: )واعتصموا بحبل الل جيعا وال تفرقوا( وقوله س��بحانه: 

)إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم ف يشء( .
وف البخاري ف كتاب الفتنة عن حذيفة بن اليامن قال: كان الناس يسألون رسول الل صل 
الل عليه وآله وس��لم عن اخلري، وكنت أس��أله عن الرش خمافة أن يدركني. فقلت: يا رسول 
الل إن��ا كن��ا ف جاهلية وش فجاءنا الل هب��ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري م��ن ش؟ قال: هم 
م��ن أهل جلدتنا ويتكلمون بألس��نتنا قلت: فام تأمرن إن أدركن��ي ذلك؟ قال: تلزم جاعة 
املسلمني وإمامهم. قلت: فإن مل يكن هلم جاعة وال إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها.

ولي��ت عل��امء الوهابي��ة الذين ألفوا رس��ائل ف أصول التوحي��د وبينوا فيه��ا أنواع الرشك 
والكفر يعدون من أقس��ام الكفر كفر التفرقة عن اجلامعة، نظرًا إل قوله تعال )لست منهم 
ف يشء( وقول النبي صل الل عليه وآله وسلم: »من فارق اجلامعة قدر شرب فقد خلع ربقة 

اإلسالم«.
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* الشاعر محمد العوني
أبو حممد طلحة بن عبيد الل بن أيب عون الغسان العون، ولعل ف شهرته وشعره السائر وطرفه املدونة ف الكتب، 
غنى عن تعريفه وذكر عبقريته، وتفوقه ف رسد القريض، ونبوغه ف نضد جواهر الكالم، كام أن فيام دون من تاريخ 
حياته وما يؤثر عنه من جل الش��عر ومفصالته كفاية للباحث عن إدالء الجة عل تش��يعه وتفانيه ف والء س��ادته 

وأئمة دينه )صلوات وسالمه الل عليهم(.

ح12
كل ما يمس أهل البيت )عليهم السالم( فهو مقّدس يتبع قدسيتهم، وهو الحال 

طبعًا مع قصائد الشعر العربي العصماء التي أنشدْت وتغّنْت بحّبهم، وكانت وثيقة 

ال غبار عليها تخبر عن عظمتهم وكرامتهم، كتوثيق حادثة عيد الغدير األغر شعرًا.

اإم��������ام��������ي ل�������ه ي���������وم )ال�������غ�������دي�������ر( اأق������ام������ه
اأق�������ام�������ه اإذ  ف�����ي�����ه�����م  خ����ط����ي����ب����ا  وق��������������ام 
ف����اط����م ب�����ع�����ل  امل�����رت�����������س�����ى  ه���������ذا  اإن  اأال 
ف���ي���ك���م واخل������ل������ي������ف������ة  ع�����ل�����م�����ي  ووارث 
����س���م���ع���ت���م؟ اأط�����ع�����ت�����م؟ ه�����ل وع����ي����ت����م م��ق��ال��ت��ي
����س���م���ع���ن���ا اأط�����ع�����ن�����ا اأي������ه������ا امل����رت���������س����ى ف���ك���ْن

ن����ب����ي ال������ه������دى م������ا ب������ن م������ن اأن������ك������ر االأم���������را
ج���ه���را ل����ه����م  ق��������ال  اهلل  ح����م����د  ب����ع����د  وم��������ن 
ع����ل����ي ال����ر�����س����ى �����س����ه����ري ف������اأك������رم ب�����ه ����س���ه���را
اأب���������را ك����ل����ه����م  اأع���������دائ���������ه  م�������ن  اهلل  اإىل 
ف����ق����ال����وا ج���م���ي���ع���ا: ل���ي�������س ن�����ع�����دو ل�����ه اأم�������را
ع�����ل�����ى ث�����ق�����ة م�����ن�����ا وق���������د ح��������اول��������وا غ�������درا

* غديرية العوني
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من روائع
االمام 

السجاد
الصحيف��ة  ان  يعتق��د  البع��ض 
ادعي��ة  جمموع��ة  الس��جادية 
هتذب النف��س وتقرهب��ا ال الل 
ان  للعب��د  يمك��ن  وج��ل  ع��ز 
يعتمده��ا ف خمتل��ف الظروف 
الت��ي تلم ب��ه ولك��ن التامل هبا 
يظه��ر ان فيها ما يف��وق املعتقد 
، فاالم��ام املعصوم له اس��لوبه 
ف نرش دي��ن جده وله اس��لوبه 
ف توعية الناس وله اس��لوبه ف 
معارض��ة الكم ، ه��ذا املقطع 
م��ن الدع��اء ال��ذي كان يقرؤه 
االمام السجاد عليه السالم يوم 
االضح��ى واجلمعة في��ه تنديد 
واض��ح الغتص��اب حقهم بل 
وحت��ى تغيري س��نة رس��ول الل 
ص��ل الل علي��ه وال��ه، والتامل 
بدقة لكل��امت الدعاء يتضح لنا 
عمق البالغة والرد القاصم ملن 
يعتقد س��كوت االئم��ة عليهم 
الس��الم عن حقوقه��م ، بل ان 
اس��لوب االمام الس��جاد عليه 
الس��الم جاء ف منتهى البالغة 
الن��ه لي��س رواي��ة ق��د حيرفها 

الناقل بل انا دعاء يتكرر ذكره 
فتثبت القيقة.

ن��ص الفق��رة موض��ع الطلب، 
َلَفائَِك  ُهمَّ إنَّ َهَذا امْلََق��اَم خِلُ »أللَّ
َوَأْصِفَيآئِ��َك َوَمَواِض��َع ُأَمنائَِك 
تِ��ي  الَّ ِفيَع��ِة  الرَّ َرَج��ةِ  الدَّ ِف 
وَها  اْبَتزُّ َق��ِد  ا،  هِبَ اْخَتَصْصَتُه��ْم 
ُر لَِذلَِك، اَل ُيَغاَلُب  َوَأْنَت امْلَُق��دِّ
��اَوُز امْلَْحُتوُم ِمْن  َأْم��ُرَك، َواَل ُيَ
َتْدبِ��رِيَك، َكْي��َف ِش��ْئَت َوَأنَّ��ى 
ِش��ْئَت، َومِلَ��ا َأْن��َت َأْعَل��ُم بِ��ِه، 
َه��ٍم َع��َل َخْلِق��َك، َوال  َغ��رْيُ ُمتَّ
َصْفَوُتَك  َع��اَد  َحتَّى  اِلَراَدتَِك، 
َمْقُهوِريَن  َمْغُلوبِ��نَي  َوُخَلَفاُؤَك 
اًل،  ْيَن، َي��َرْوَن ُحْكَمَك ُمَبدَّ ُمْبَتزِّ
َوَفَرائَِض��َك  َمْنُب��وذًا،  َوِكتاَب��َك 
اِعَك،  أْشَ ِجَه��اِت  َع��نْ  َفًة  رَّ حُمَ
ُهمَّ  وَك��ًة. أللَّ ��َك َمرْتُ َوُس��َنَن َنبِيِّ
لِ��نَي  اْلَع��ْن َأْعَدآَءُه��ْم ِم��َن ااَلوَّ
َواآلِخِريَن، َوَمْن َريِضَ بِِفَعاهِلِْم 
ُهمَّ  أللَّ َوَأْتَباَعُه��ْم  َوَأْش��َياَعُهْم. 
ٍد إنََّك  مَّ ٍد، َوآِل حُمَ مَّ َصلِّ َعَل حُمَ

مَحِيٌد جَمِْيٌد«
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الغرقد بقيع  يف  ل��ث��اٍو  ح��زن��ًا   ** د  امل���ت���ورِّ بدمعها  ال��ع��ي��ون  تبكي 

ُي�فقد مل  مثله  اأح��م��د  اآل  م��ن   ** م���ّرٍز  لفقد  دم���ًا  ال��ع��ي��ون  تبكي 

حمّمد ب��ن  جعفر  مل���اأمت  ح��زن��ا   ** دم��وُع��ه��ا  تفي�ُس  ال  ال��ن��واظ��ر  اأيُّ 

املتهّجد وال��ع��امل  ال��ه��دى  ب��اح   ** م�س�  العلم  بحر  ق  ال�سدِّ ال�سادق 

حمّمد ق��ل��ب  احل���زن  ون���اب  ه���ّدت   ** حم��ّم��ٍد  دي���ن  اأرك�����ان  ل��ه  رزٌء 

مكمد ب��ق��ل��ب  م��ع��ول��ًة  وت��ن��وح   ** اأح���م���ٍد  ���س��ري��ع��ُة  ت��ب��ك��ي  ل��ه  رزٌء 

د موحِّ ك��لِّ  قلب  ُح�سا�سة  ورم��ى   ** �سهمه  اأث��ب��ت  ال��دي��ن  بقلب  رزٌء 

ردي �سنٍع  من  االإ�سالم  على  جّرت   ** الذي  وما  الطليق  اآل  جنت  ماذا 

اأحمد �سرعة  م��اأم��ون  الهدى  جنم   ** بجعفر  البالء  م��ّر  اأن��زل��ت  كم 

فدفد يف  ال�سرى  ُمه  ت�ج�سِّ ظلمًا   ** ه  ج��دِّ مدينة  ع��ن  �سّردته  ك��م 

يهتِد مل  ل��ك��ّن��ه  ال��ه��دى  وراأى   ** ع��ج��ائ��ب��ًا  م��ن��ه  امل��ن�����س��ور  راأى  ك��م 

ُي��وَل��د مل  اأح��م��د  م��ن  و���س��واه��م   ** اأوالده  يف  امل��خ��ت��ار  يحفظوا  مل 

املعتدي اعتداه  وما  احلياة  زمن   ** اأعداوؤهم  بهم  �سنعت  ما  يكف  مل 

تقتدي منهم  باملا�سن  الظلم  يف   ** خ��وارج  املمات  بعد  غ��دت  حّتى 

مرقد اأ�سرف  فوق  من  معقودة   ** �سّيدت  قد  فوقهم  �سرائح  هّدمت 

بمناسبِة شهادة اإلمام الصادق )عليه السالم(
د تبكي العيوُن بدمعها المتورِّ

السّيد محسن األمين )قد(
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�������������س������������الٌم ���������س��������ي��������دي مم������������ن راآك���������������م
ف�������اأن�������ت�������م ل������ل������ري������ة خ������������رُي ِح�������������س������نٍ 
اأي�������������ا خ�����������رَي االأن������������������ام وخ�������������رَي خ������ل������قٍ 
ح���ي���ي���ن���ا م������������ا  ودادٍ  يف  ������س�����ن�����ب�����ق�����ى 
ح����ي����ي����ن����ا م����������ا  والٍء  يف  ������س�����ن�����ب�����ق�����ى 
اأي�������������ا ������س�����ب�����ط ال������ن������ب������ي وخ�������������رَي ن������ب������عٍ 
�����س����ن����ب����ق����ى ن����ع���������س����ق االأخ������������������الق ف���ي���ك���م
َح�����ب�����اك�����م ق���������د  ان��������ت��������م  ال���������ع���������زَّ  الأن 
ذك������ر  ك���������ل  يف  ب�����ا������س�����م�����ُك�����م  ُن�������ب�������اه�������ي 
������س�����دٍق حم�������������سُ  ف����ي����ك����م  ال�������ذك�������ر  الأن 
ق���������س����ٍد خل��������ري  اخل�����م�����ي�����������س  يف  ون��������غ��������دو 
من���������س����ي اهلل  الأم����������������ر  ُزراف��������������������������اتٍ  
ن�������ط�������وف ب�����رح�����ب�����ك�����م اأّن�����������������ى غ������دون������ا
ف�����ي�����ا �����س����ب����ل ال������ه������م������ام اأي������������ا ب����������َن ع�����ٍز 
ف��������ان��������ت احل����������������ُق ف��������ُم��������ت خل����������ري ام����������ٍر
وان�����������ت احل�����������ُق ك������ن������َت ك�����������س�����اأن م���و����س���ى
ب���������������رزت ف�����ك�����ن�����ت ل��������الإ���������س��������الم جم���������دًا

ل���������ذك���������رٍ  ُي���������ح���������ى  ل����������ن  واهلل  ف����������ال 
ل���������������س�������يٍء ن����������رن����������و  ال  واهلل  وال 

ال����ب����ه����ي����م ال�����ل�����ي�����ل  دج����������ى  يف  ب������������������دورًا 
وان���������ت���������م غ��������اي��������ة االأم������������������ر ال����ع����ظ����ي����م
وي����������ا ن���������������ورًا ي�����������س�����يء م��������ن ال�����رح�����ي�����م
ل����ل���������س����ق����ي����م  .. دواٌء  ف�������������وُدك�������������ُم 
ل������ك������م ي���������ا اه������������ل زم��������������زم واحل������ط������ي������ِم
����س���ل���ي���م درٍب  يف  اخَل��������ل��������ق  ُي���������������������َرّوي 
ب�����ف�����ي�����������سٍ م��������ن ُه���������داك���������م ُم�������س���ت���ق���ي���م
ال�������������ه اخل��������ل��������ق ب��������ال��������ق��������در ال����ع����ظ����ي����م
ُن����������ِح����������ُب ب�����ح�����ب�����ك�����م دي��������������َن ال�����رح�����ي�����م
ع����ل����ي����ِم م���������ن  ف�����ي�����ك�����م  ال���������ذك���������ر  وان 
وخ�����������ري ال������ق�������������س������ِد ل��������الأم��������ر ال����ع����ظ����ي����م
ذم��������ي��������ِم ق�����������������س��������ٍد  وال  ك���������������ٍل  ب�����������ال 
ن����ع����ي����ِم  يف  ري���������ا����������سٍ   يف  ف���������������������َروٌح 
ال����ك����ل����ي����ِم �������س������ن������َو  ي��������ا  اهلُل  َرع����������������اك 
ي�������������س������وُن احِل���������ف���������َظ ل�����ل�����دي�����ن ال�����ق�����ومي
ال���ك���ل���ي���م ال������ن������ع������ِت  يف  وه����������و  وج������ي������ه������ًا 
ل�����ت�����دع�����و ال��������ك��������لَّ ل������ل������دي������ِن ال����ع����ظ����ي����ِم
دع���������������ومت ف������ي������ه دع������������������وَة م�������س���ت���ق���ي���م
�������س������واك������م ي�������ا ب�����ن�����ي ال������ن������ب������اأ ال����ع����ظ����ي����ِم

أيا سبَط النيب

سليم كريم كريمش
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قصة حقيقية 

» تيدي« واملعلمة
 !! تيدي  يدعى  تلميذا  نف�سها  يف  ت�ستثني  وهي  جميعا  اأحبكم  :اإنني  جملة  التالميذ  على  األقت  و  يوم  ذات  اخلام�س  ال�سف  معلمة  وقفْت 

فمالب�سه دائمًا �سديدة االت�ساخ
م�ستواه الدرا�سي متدٍن جدا ومنطٍو على نف�سه ،

وهذا احلكم اجلائر منها كان بناء على ما الحظته خالل العام
فهو ال يلعب مع االأطفال و مالب�سه مت�سخة

ودائما يحتاج اإىل احلمام
و انه كئيب لدرجة اأنها كانت جتد متعة يف ت�سحيح اأوراقه بقلم اأحمر

لت�سع عليها عالمات x بخط عري�س وتكتب عبارة را�سب يف االأعلى
ذات يوم ُطلب منها مراجعة ال�سجالت الدرا�سية ال�سابقة لكل تلميذ وبينما كانت تراجع ملف تيدي فوجئت ب�سيء ما !

لقد كتب عنه معلم ال�سف االأول : تيدي طفل ذكي موهوب يوؤدي عمله بعناية و بطريقة منظمة.
و معلم ال�سف الثاين : تيدي تلميذ جنيب و حمبوب لدى زمالئه و لكنه منزعج ب�سبب اإ�سابة والدته مبر�س ال�سرطان.

اأما معلم ال�سف الثالث كتب:لقد كان لوفاة اأمه وقع �سعب عليه لقد بذل اأق�سى ما يلك من جهود لكن والده مل يكن مهتما به و اإن احلياة يف 
منزله �سرعان ما �ستوؤثر عليه اإن مل تتخذ بع�س االإجراءات

بينما كتب معلم ال�سف الرابع : تيدي تلميذ منطو على نف�سه ال يبدي الرغبة يف الدرا�سة ولي�س لديه اأ�سدقاء و ينام اأثناء الدر�س
هنا اأدركت املعلمة توم�سون امل�سكلة و �سعرت باخلجل من نف�سها !

و قد تاأزم موقفها عندما اأح�سر التالميذ هدايا عيد امليالد لها ملفوفة باأ�سرطة جميلة
ما عدا الطالب تيدي كانت هديته ملفوفة بكي�س ماأخوذ من اأكيا�س البقالة.

تاأملت ال�سيدة توم�سون و هي تفتح هدية تيدي و�سحك التالميذ على هديته وهي عقد موؤلف من ما�سات ناق�سة االأحجار و قارورة عطر لي�س 
فيها اإال الربع

ولكن كف التالميذ عن ال�سحك عندما عرت املعلمة عن اإعجابها بجمال العقد والعطر و�سكرته بحرارة، وارتدت العقد وو�سعت �سيئا من 
ذلك العطر على مالب�سها ، ويومها مل يذهب تيدي بعد الدرا�سة اإىل منزله مبا�سرة

بل انتظر ليقابلها وقال : اإن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي !
عندها انفجرت املعلمة بالبكاء الأن تيدي اأح�سر لها زجاجة العطر التي كانت والدته ت�ستعملها ووجد يف معلمته رائحة اأمه الراحلة !!

منذ ذلك اليوم اأولت اهتماما خا�سا به وبداأ عقله ي�ستعيد ن�ساطه و بنهاية ال�سنة اأ�سبح تيدي اأكرث التالميذ متيزا يف الف�سل ثم وجدت 
ال�سيدة مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي كتب بها اأنها اأف�سل معلمة قابلها يف حياته فردت عليه اأنت من علمني كيف اأكون معلمة جيدة.
بعَد عدة �سنوات فوجئت هذه املعلمة بتلقيها دعوة من كلية الطب حل�سور حفل تخرج الدفعة يف ذلك العام موقعة با�سم ابنك تيدي .

فح�سرت وهي ترتدي ذات العقد و تفوح منها رائحة ذات العطر ....
هل تعلم من هو تيدي االآن ؟

تيدي �ستودارد هو اأ�سهر طبيب بالعامل ومالك مركز) �ستودارد(لعالج ال�سرطان..
.. ترى .. كم طفال دمرته مدار�سنا ب�سبب �سوء التعامل ؟!
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ما زالِت الروح تهتف
و�سداها ال ُيرَجُع

حنٌن .. وهل احلنُن ُي�سَمُع ؟!
�سوق..

اىل زمان الع�سق اجلميل..
وهل هذا ُيَنُع ؟

ا�سياء وا�سياء ..
م��ل��ف��ات  ت��ط��وي��ه��ا  ان  ت���ري���ُد 

الن�سيان 
واخرى تريد ان تخل�سها...

من خلف الق�سبان
دّوامة اود ان اأحررها..

من �سراك ال�سيطان
يا ايتها النف�س ..

انتبهي
فجنوحك نحو املغيب..

لي�س بالبعيد
لكنك ما زلت ..
بداخل االن�سان

حذٌر ي�سوبه خوٌف
فاأمامك مفرتق طرق

اأمٌل وياأ�ٌس
ذنٌب وتوبٌة

وهل يا ترى
النقي�سان يجتمعان ؟!

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري

النداُء األخير للعشق
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الطيار  جعفر  بن  الل  عبد  ان 
خرج يومًا إل ضيعة له خارج 
إل  نظره  لفت  أنه  إال  املدينة؛ 
حيث  جريانه  ضيعة  ف  غالم 
أن أهل الضيعة يعطون الغالم 
لكل  اخلبز  من  أق��راص  ثالثة 
وعشاء  وظ��ه��را  صباحا  ي��وم 

وجاءه كلب جوعان وعطشان 
الكلب  إل  األق���راص  فرمى 
له  يبَق  ومل  اآلخ��ر  بعد  واح��دًا 
بن  الل  عبد  فتقدم  يشء..  أي 

جفر وسأله ماذا بقي لَك؟
طاويًا  سأظل  يشء!!  ال  قال: 
ليوم غٍد فام كان من عبد الل إال 

وذهب ألهل الضيعة واشرتى 
م��ن��ه��م ال��ض��ي��ع��ة وال��ن��خ��ي��ل 
الضيعة  فأعطى  وال��غ��الم.. 
فهو  الغالم  وأطلق  والنخيل 
حر لوجه الل إلكرامه للكلب، 
وقال هذا أكرم وأسخى مني.. 
وأنا  عنده  ما  كل  أعطى  ألنه 

أعطيته جزءا مما عندي.
أجر  نضيع  ال  )إنا  تعال:  قال 
الكهف/  عمال(  أحسن  من 

30
قريب  الل  من  قريب  فالسخي 
عن  بعيد  والبخيل  اجلنة..  من 

الل قريب من النار.

هوة  والسعودية  العراِق  بنَي 
ان،  متضادهّ وأم���ران  ت���ردْم  ال 
املعرفة  يصدر  ل  األوهّ فالبلد 
وال��ث��ق��اف��ة وال���ث���ان ي��ص��در 
التكفري،  وف��ت��اوى  اإلره���اب 
الدينية  الرموز  يقدس  واألول 
وحي����رص ع��ل ب��ن��اء امل��راق��د 
النبوة  بيت  أله��ل  ال��ط��اه��رة 
واألنبياء  والصحابة  والعصمة 
دائاًم  يتعمد  والثان  واألولياء، 
والنيل من  قبورهم  عل هتديم 
عرب  وجت��اوزه��م  ب��ل  مقامهم 
مؤلفاهتم ورواة الديث عنهم 
عل النبي )صل الل عليه وآله( 
ومكانته  وع��رض��ه  وشخصه 

اليوم  حيارب  واألول  اإلهلية، 
العامل  ع��رض  عن  العامل  ب��دل 
يصدر  والثان  وأمنه  وراحته 
اإلره���اب���ي���نَي وامل��ف��خ��خ��ات 
األول  الناسفة،  واألح��زم��ة 
اليوم وف إحدى مدنه  حيتضن 
مقام  عل  )آم���ريل(  الصامدة 
)عليه  املجتبى  السن  لإلمام 
عل  الثان  عمد  فيام  السالم(، 
البقيع  أئمة  قبور  هدم قربه مع 
فيا  والصالني...  والصحابة 
العراق  من  العجب  كل  عجبًا 
)النار  والسعودية  عدن(  )جنة 

وبئس املصري(. 

السخي قريبٌ من اهلل 
قريبٌ من اجلنة

علي ناجي املعدل

الحق والباطل ال يلتقيان
مقام االمام الحسن في ناحية امرلي 
a
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اإلسالم  شمس  ترشق  أن  قبل 
عل العامل كانت اإلنسانية تعيش 
اجتامعية  ع��الق��ات  ظ��الل  ف 
املادي  الرصاع  وكان  مضطربة، 
عل أشده والصالت بني الناس 
األوص��ال  مقطعة  تكون  تكاد 
وكلهّ واحد يعيش لنفسه وحدها 
يعنيه  وال  لنفسه  اخل��ري  وحي��ب 
سواه من الناس. وجاء اإلسالم 
فيبدد  واهل���دى،  الضياء  حيمل 
ال��ع��الق��ات ويضع  ظ��الم ه��ذه 
اإلنسانية عل طريقها الصحيح، 
واألمن  واإلخاء  التعاون  طريق 
 ِ اللَّ ِمَن  َجاَءُكْم  )َقْد  تعال:  قال 
 ُ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبنٌِي * َيِْدي بِِه اللَّ
الِم  السَّ ُسُبَل  ِرْضَواَنُه  َبَع  اتَّ َمِن 
��ُل��اَمِت إَِل  ِم��َن ال��ظُّ ��ِرُج��ُه��ْم  َوخُيْ
اٍط  رِصَ إَِل  ِديِْم  َوَيْ بِإِْذنِِه  وِر  النُّ

ُمْسَتِقيٍم( )املائدة/ 16-15(.
ج��اءت دع��وة اإلس���الم تريس 
اإلنسان  لرية  األول  القاعدة 
عن طريق غرس عقيدة التوحيد 
ف  أحد  يدخل  فال  القلوب،  ف 
بقلبه  يعتقد  أن  بعد  إالهّ  اإلسالم 
أن  )اشهد  قائاًل:  بلسانه  وينطق 
دًا  حممهّ أنهّ  وأشهد  الل  إال  إله  ال 

الشهادتني  ومعنى  الل(  رسول 
رف��ض ال��والء ألي��ة ق��وة خملوقة 
اخلالقة  القوة  لتلك  الطاعة  بل 
إَِلَه  ال  ُكْم  َربُّ  ُ اللَّ )َذلُِكُم  القادرة 
َفاْعُبُدوُه  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َخالُِق  ُهَو  إاِل 
َوِك��ي��ٌل(  ٍء  يَشْ ُك��لِّ  َع��َل  َوُه���َو 
يؤكد  وذلك   ،)102 )األنعام/ 
أن  يرفض  فهو  اإلنسان  كرامة 
اخلضوع  ويرفض  غريه  يستذله 
قاعدة  بعد  وتأيت  م��واله..  لغري 
وامل��س��اواة  ال��ع��دل  قيم  إرس���اء 
إخوة  جيعًا  فهم  املؤمنني  بني 
ألحد  فضل  ال   – الل  وف  الل 
القوية  املبادئ  وهبذه  آخر.  عل 
وأصبح  العصبيات  كلهّ  زال��ت 
حيب  إخوانًا  الل  بنعمة  املؤمنون 
عل  ويؤثره  أخاه  منهم  الواحد 
إيصال اخلري  نفسه ويسعى نحو 
يعيش سعيدًا  أن  له ويعمل عل 
التي  األخوة  ملعنى  حتقيقًا  كرياًم 
قوله  ف  الكريم  القرآن  دها  أكهّ
إِْخ��َوٌة(  ِم��ُن��وَن  امْلُ��ؤْ ��امَ  )إِنَّ تعال: 

)الجرات/ 10(.
اإلس���الم  تعاليم  ن��ج��د  وهل���ذا 
ترفض الطبقية التي جتعل بعض 
غريهم  ع��ل  يتعالون  ال��ن��اس 

وضعًا  ألنفسهم  وي��ت��خ��ذون 
األعلون،  السادة  فهم  متميزًا 
هم  املستضعفني  من  وغريهم 
بعض  أراد  وحينام  األدن����ون. 
ي��وج��دوا هلم  أن  ق��ري��ش  ك��ب��ار 
يتفاخرون  به  معينًا  وضعًا طبقيًا 
م خري  أنهّ عل غريهم ويعتربون 
الل  رس��ول  من  طلبوا  ال��ن��اس، 
يعل  أن  وآل��ه(  عليه  الل  )صل 
وحدهم  فيه  يلسون  يومًا  هلم 
هلم  يكون  واملستضعفون  معه 
يوم آخر حتى ال يلسوا معًا ف 
جملس واحد فنزل القرآن الكريم 
العدل  مبدأ  ومقررًا  هذا  رافضًا 
منهج  ذل��ك  ليكون  وامل��س��اواة 
بعضهم  عالقاهتم  ف  املسلمني 

بعضًا ف كلهّ زمان.
معنى  اإلس���الم  ي��ؤك��د  ول��ك��ي 
أبنائه  ب��ني  االج��ت��امع��ي  ال��ع��دل 
حيب  وأن  يتعاطفوا  بأن  أمرهم 
حيبه  م��ا  ألخ��ي��ه  منهم  ال��واح��د 
لنفسه وأن يؤثر غريه عل نفسه.. 
اإلس��الم  يعلم  ذل��ك  أج��ل  من 
الفرد أن واجبه العمل من أجل 
تعال:  ق��ال  ه  كلهّ املجتمع  خري 
مِمَّا  َوَأْنِفُقوا  َوَرُسولِِه   ِ بِاللَّ )آِمُنوا 

ِذيَن  َفالَّ ِفيِه  ُمْسَتْخَلِفنَي  َجَعَلُكْم 
َأْجٌر  ��ْم  هَلُ َوَأْنَفُقوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا 
ويقول   ،)7 )ال��دي��د/  َك��بِ��رٌي( 
)صل الل عليه وآله(: »ما آمن يب 
من بات شبعان وجاره جائع إل 

جانبه وهو يعلم«.
لقد كرم الل اإلنسان الذي يعمل 
عل إزالة الظلم عن أخيه املسلم 
وعل إرساء دعائم العدل ونرش 
الناس  بني  واألم��ن  الرية  لواء 
أن  ع��ل  طاقاته  ب��ك��لهّ  ويعمل 
يستذل  ال  ح��رًا  جمتمعه  يكون 
باغ  عليه  يبغي  ال  عزيزًا  مح��اه، 
يعتدي  أن  معتد  حاول  ما  فإذا 
ع��ل أرض����ه وج���ب ع��ل��ي��ه أن 
ينهض لدفع هذا العدوان حتقيقًا 
ملعنى التكامل حسبام قال تعال: 
ْقَوى َوال  )َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلرِبِّ َوالتَّ
َواْلُعْدَواِن(  اإلْثِم  َعَل  َتَعاَوُنوا 
)املائدة/ 2(، وإذا أحب املؤمن 
ف  ينعم  ب��أن  جديرًا  ك��ان  أخ��اه 
ظالل عرش الرمحن يوم ال ينفع 
الل  أت��ى  من  إالهّ  بنون  وال  م��ال 

بقلب سليم.

العدل االجتماعي دعامة األخوة
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نبذة تارخيية
ال��ت��ص��ق امل��س��ج��د ب��اس��م ام��ري 
خالل  السالم«  »عليه  املؤمنني 
اخل��وارج  وقتال  للبرصة  زيارته 
اشتبك  حيث  اجلمل،  حرب  ف 
الناس  وك���ان  املعركة  تلك  ف 
امواهلم  يأخذ  سوف  انه  يظنون 
املعارك  ف  ح��دث  ك��ام  وبيوهتم 
والتي  الثالثة  اخللفاء  ايام  االول 
ولكنهم  املسلمني  غري  مع  كانت 
املؤمنني  ام��ري  بعطف  فوجئوا 
بعدة  افتى  حيث  السالم«  »عليه 

منزله  ف  ك��ان  »م��ن  منها  فتاوى 
,ومن كانت له ارض ومل  ال يأخذ 
..... تؤخذ  ال  باملعركة  تشرتك 
وغريها الكثري التي كانت خاصة 
الثان  االمر  واملعارك«,  باخلوارج 
غنائم  عيل  االم��ام  احض  عندما 
الرب مل يستملكها جليشه ونفسه 
بل استملكها ووزعها عل عموم 
جيدا  حدثا  فأحدثت  ال��ب��رصة 
البرصة  اه��ايل  من  املؤمنني  عند 
يقارب  م��ا  ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن 
النصف  من  اكثر  قبيلة   14 ال 

كانت موالية ألمري املؤمنني »عليه 
السالم«.

بخطوة  املسجد  تسمية  سبب 
االمام عيل »عليه السالم«؟

ج���ام���ع اخل���ط���وة ه���و االس���م 
وج���اءت  للمسجد   الشعبي 
املهمة  االحداث  بسبب  التسمية 
خطاها  التي  املباركة  واخلطوات 
ال��س��الم«،  »عليه  املؤمنني  ام��ري 
هو  للمسجد  الرسمي  واالس��م 
السالم(,  )عليه  عيل  االمام  جامع 
معركة  ف  البرصة  دخول  واثناء 

مكث  هجرية   36 ع��ام  اجلمل 
الروايات  اقل  ف  يقارب  ما  فيها 
72 يوما، وترى بعض الروايات 
اسمها  ام��رأة  من  ت��زوج  قد  أن��ه 
وانجب  متيم  بني  قبيلة  من  ليل 
الل  وعبد  حممد  هم  ولدين  منها 
واشرتكوا ف واقعة الطف وقتلوا 
مع السني »عليه السالم« ف اكثر 

الروايات.
عل  مرت  التي  االع��امر  مراحل 

املسجد ؟
اعامر  مراحل  بعدة  املسجد  مر 

يعد جامع خطوة االمام علي »عليه السالم« من الرموز المهمة في محافظة البصرة وهو ثاني او ثالث مسجد في االسالم 
من بعد المسجد النبوي والقسم االخر يقول بعد مسجد الضرار عندما هدم, ويقال أنه قد بني في زمن الخليفة الثاني، 
وتعرض لالحتراق ثالث مرات ...الحريق االول كان بسبب حرارة الشمس, والثاني في معركة الزنج عندما اندلعت في البصرة 
ألنه كان اساسا للثورة , واحترق مرة اخرى في زمن العباسيين , يوجد فيه 14 بابا كل منها مسجلة باسم قبيلة معينة 
من قبائل البصرة امثال)قبيلة ربيعة , تميم , بني اسعد , عبد قيس ,.... الخ (, والتصق المسجد باسم االمام علي »عليه 
السالم« وهي لم تأِت خاصة من قبل أتباع اهل البيت )الشيعة( فالرحالة ابن بطوطة عندما اقبل الى البصرة قال اني ارى 
فيها كوكبا دريا اال وهو مسجد علي »عليه السالم«.. ولمعرفة المزيد عنه مجلة »االحرار« التقت الحاج اسامة محمد امين 

البغدادي مسؤول ادارة جامع وخطوة االمام علي )عليه السالم( في محافظة البصرة والذي بين لنا ما يلي ؟

تحقيق: قاسم عبد الهادي        تصوير: عمار الخالدي

a
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وف  القصب  من  بني  االول  ف 
ايب موسى  الثانية ف زمن  املرحلة 
والطني  االجر  من  بني  االشعري 
من  زياد  زمن  ف  بني  الثالثة  وف 
وجاء  الصاج  واخلشب  الطابوق 
املرحلة  وف  االهواز  من  بحصباء 
بن  امللك  عبد  زم��ن  ف  الرابعة 
االمارة  قرص  دمج  حيث  م��روان 
وجاء  وسعه  وكذلك  باملسجد 
بصخور من جبال االهواز لتشييد 
من  كانت  التي  السواري  بعض 
باقي  ال  اضافة  املسجد  اعمدة 

املراحل االخرى.
هبا  م��ر  ال��ت��ي  التوسعة  م��راح��ل 

املسجد ؟
للوالة  مقرًا  يتخذ  املسجد  ك��ان 
مع  بناؤه  تزامن  وق��د  وال��ق��ادة، 
بحيث  الرشقي  االمارة  قرص  بناء 
قرص  من  ينتقل  املسجد  امام  كان 
والتوسعة  املحراب،  ال  االم��ارة 
الثانية ف زمن امري املؤمنني »عليه 
البرصة  ال  ات��ى  عندما  السالم« 
وامل��ح��راب  املسجد  قبلة  ع��دل 
االمارة واملسجد  ودمج بني قرص 
ولكن مل يدمج بشكل كامل واقام 
زمن  ف  اما  املسجد,  خارج  بيتا  له 
زياد ابن ابيه نقل القرص من اجلهة 
اصبح  بحيث  الغربية  ال  الرشقية 
قرص االمارة بجهة القبلة, وف زمن 
قرص  دمج  م��روان  بن  امللك  عبد 
املسجد  باعتبار  باملسجد  االمارة 
من  ضخمة  ألعداد  يتسع  اصبح 
للمسجد  توسعة  واخر  املسلمني, 
كانت ف زمن السفاح احد خلفاء 
هذا  يومنا  ال  وبقي  العباس،  بني 
عل ما هو عليه  واصاب البرصة 
ومن  بيوهتا  بجميع  اودى  غرق 
منها  بقى  وم��ا  املسجد  ضمنها 
امري  كلمة  حسب  الركن  هذا  اال 

والتي  ال��س��الم«  »عليه  املؤمنني 
من  يبقى  )ال  لنا  مصداقا  كانت 
مسجدكم  ركن  اال  املسجد  هذا 

هذا(.
املسجد  هبا  يقوم  كان  التي  املهام 

سابقا ؟
زمن  ف  ان  اجلميع  يعرف  ومثلام 
)العهد  النبوة  زم��ن  او  اخللفاء 
هي  امل��س��اج��د  تعترب  ال���رس���ايل( 
للدولة  ال��ك��م  م��ق��ر  او  ق���رصا 
مقر  النبوي  املسجد  ك��ان  حيث 
ح��ك��م ال��ن��ب��ي حم��م��د )ص���ل الل 
كان  الكوفة  ومسجد  وآله(  عليه 
السالم(  )عليه  عيل  لإلمام  مقرا 
مقرا  ايضا  كان  البرصة  ومسجد 
 .... البرصة  ف  واالم��ارة  للحكم 
حيث شهد احداث تارخيية كثرية 
»عليه  املؤمنني  بأمري  اختصت 
السالم« مثال )تأسيس علم النحو 
وملدة قرن كامل, تعليم دعاء كميل 

كان ف هذا املكان, صك العملة(.
املهام التي يقوم هبا املسجد ؟

املسجد  ع��ل  ال��ع��ام��ل��ون  ي��ق��وم 
واملؤمترات  الندوات  باستضافة 
بالتنسيق  ون��ق��وم  وال�����دورات 
اخلاصة  القرآنية  املؤسسات  مع 
بحفظ القران واملؤسسات الفقهية 
بتعليم وتدريس فقه اهل  اخلاصة 
واقامة  السالم«  »عليهم  البيت 
انه  ال  باإلضافة  داخله  الدورات 
الوحيد  الديني  البرصة  رمز  يعترب 
املناسبات  جيع  ف  الناس  يقصده 
ومنها زيارة اربعني االمام السني 
وزيارة  النجف  ف  الغدير  وزيارة 
)عليه  الكاظم  االم��ام  استشهاد 
زيارة  وايضا  بغداد  ف  السالم( 
ال��ن��ص��ف م��ن ش��ع��ب��ان اخل��اص��ة 
الل  )عجل  املهدي  االمام  بمولد 
تعال فرجه الرشيف( تقام ف هذا 

ثالثة  ملدة  تستمر  والتي  املسجد 
ايام بدون انقطاع.

الوحدات العاملة ف املسجد؟
الديوان  من  وتنسيب  نواة  لدينا 
قمنا  وبدورنا  املسجد  هذا  إلدارة 
العالقات,  ل�)االعالم,  نواة  بأعداد 
ال���وح���دات ال��ف��ن��ي��ة, اخل��دم��ات 
اهلدايا  استالم  املخزن,  االداري���ة, 
وال����ن����ذورات, م��ع��رض اهل��داي��ا 
املاء  الفنية مثل  والكتاب, الشؤون 
االخ��رى  اخل��دم��ات  والكهرباء, 
ويقوم  واالليات(  التنظيف  مثل 
ام��ور كل  ب��إدارة  شخص واح��د 

جدا,  قليل  العدد  الن  منها  ن��واة 
ال��ذي  االمنية  م��س��ؤول  ولدينا 
يقوم بالتنسيق مع القوات األمنية 
االمام  هيئة  مثل  اخلدمية  واهليأت 
ال��س��ني »ع��ل��ي��ه ال��س��الم« وه��و 
)محاية  الداخلية  وزارة  ال  تابع 

املنشآت(.
العظيم  ال��رصح  ه��ذا  ي��زال  وال 
وبقي  العاشقني  أف��ئ��دة  م��ه��وى 
شاخمًا يزيهّن صدر البرصة الفيحاء.
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يدع���و القران الكرمي الى رعاية 
والتكافل  والتواصل  املس���لمن 
االجتماع���ي والتراحم ومراعاة 
الصال���ح العام وااليث���ار على 
النف���س مقابل اجملتمع املس���لم 
وتخفي���ف هموم بعضنا البعض 
االخر واغاثة امللهوف وتنفيس 
الكرب وهي من كفارة الذنوب 
العظام عند الله وقول رس���وله 
)صل���ى الل���ه علي���ه وآله( من 
اغ���اث لهفانا من املؤمنن اغاثه 
الل���ه يوم ال ظل اال ظله وامنه 
يوم الفزع االكبر وامنه من سوء 

املنقلب. 
يريد البارئ ان يجعل املسلمن 
وان  متراحم���ن  متكاتف���ن 
االحادي���ث اك���دت على صلة 
االرحام وما لها من اثار عظيمة 
في زيادة الرزق واطالة االعمار 
الن الك���رمي يعط���ي بال حدود 
م���ن اج���ل تش���جيع التواصل 

واجملتم���ع  االس���رة  وتكاف���ل 
ورب���ط اواصر األلفة بن الناس 
وقضاء احلوائج وانها من احب 
االعمال الى الل���ه وقول النبي 
)صلى الله علي���ه وآله(: »من 
قض���ى حاج���ة ألخي���ه املؤمن 
قضى الله له حوائج كثيرة  من 

احداها اجلنة«.
فالعب���ادة لي���س كث���رة الصالة 
والصيام بل الس���عي في قضاء 
احلوائج واحل���ّث على اصالح 
اجملتم���ع وق���ول النب���ي )صلى 
الل���ه عليه وآله(: »اال اخبركم 
بأفض���ل م���ن درج���ة الصي���ام 
والص���الة والصدقة« قالوا: بال 
ق���ال: »ص���الح ذات البن«، 
ف���كل م���ا روي يص���ب ف���ي 
االهتمام بامور املس���لمن عامة 
فم���ا بال الذين يهتم���ون بايتام 
املس���لمن وكفالته���م خصوصًا 
ونحن نشهد اليوم هجمة على 

مذهب ال محم���د )صلى الله 
عليه وآله( من اجل محو هوّية 
التشّيع حتى هّب املؤمنون لقتال 
اعداء الدين وضحوا بأرواحهم 
ولبوا ن���داء املرجعية الرش���يدة 
فلذا يجب ان نسعى الى مراعاة 
عوائلهم وكفالته���م واالهتمام 
بأموره���م من اج���ل ان نحظى 

برضا املولى )عز وجل(. 
اذًا على كل فرد في اي مجال 
م���ن مج���االت احلي���اة العامل 
واملوظ���ف يج���ب ان يكون له 
دور ايجابي وكذلك املس���ؤول 
على عاتقه مس���ؤولية ش���رعية 
ودينية كبيرة وله دور في تسهيل 
ام���ور الن���اس وان ال ينغمس 
ف���ي دنيا هارون عند جلوس���ه 
على كرسي املس���ؤولية وينسى 
البائ���س الفقير ويرحم الناس؛ 
فان فقدان التراحم وعدم اعارة 
اهمية ألمور املسلمن تسلب منه 
الرحمة وقول رس���ول الرحمة 
)صلى الله علي���ه وآله(: )امنا 
يرح���م الله من عباده الرحماء( 

نس���تنتج م���ن ان الذي ال يهتم 
بأمور املس���لمن يخرج من ملة 
االس���الم ويكون كاف���رًا اذًا ما 
بال الذي ال يهتم بهم بل يتبع 
عثرات املؤمن���ن ويثير النعرات 
الطائفية واخلالفات والنفاق من 
أجل ش���ق أواصر االلفة واحملبة 
بن املسلمن وقول اإلمام الباقر 
)علي���ه الس���الم( عن رس���ول 
الل���ه )صلى الل���ه عليه وآله(: 
)أس���رع اخلير ثوابًا البر وأسرع 
الش���ّر عقوبة البغي(، وكذلك 
ق���ال )علي���ه أفض���ل الص���الة 
والس���الم(: )اق���رب ما يكون 
العب���د ال���ى الكف���ر ان يوآخي 
الرج���ل على الدي���ن فيحصي 
عليه عثرات���ه وزالته ليعنفه بها 
يوما م���ا(.. نرجو من الله ان 
يجعلن���ا كاجلس���د الواح���د اذا 
اش���تكى منه عض���ٌو تداعت له 
س���ائر االعضاء بالسهر واحلمى 
وان نهتم بأمور املس���لمن وان 

نكون منهم.

من لم يهتمَّ 
بأمور المسلمين 

فليس منهم
عقيل احلاج
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اناطبيبك 

الشرود الذهني ... 
من اسبابه التعود على العيش اسير الخياالت واالوهام غير الواقعية والتعلق بها

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

الش���رود الذهني مشكلة يشكو 
منه���ا الكثير من الن���اس وهذه 
املش���كلة تتفاق���م كلم���ا تق���دم 
العمر وكثرت مش���كالت احلياة 
وهي مشكلة تعطل افضل قوى 
االنس���ان التي يتمي���ز بها على 
س���ائر اخمللوق���ات وه���ي العقل 
والفكر وعند الس���عي ملعاجلتها 
البد من البحث عن اس���بابها , 
وملعرفة املزيد ع���ن هذا املرض 
مجلة »االحرار« التقت الدكتور 
عام���ر فاض���ل جب���ر احليدري 
اختص���اص االمراض النفس���ية 
في مدينة االمام احلس���ن »عليه 
الس���الم« الطبي���ة والذي بن لنا 

ما يأتي ؟
اسباب الشرود الذهني :�

وج���ود مش���كلة ملح���ة خارج 
العمل وقد تكون )عائلية , مالية 
, اجتماعية , عاطفية .... الخ 
( , توق���ع ح���دوث امر مخيف 
واالنش���غال ب���ه , املعان���اة من 
مشكلة صحية , وقوع امر يؤدي 
الى الفرح الشديد , التعود على 
العيش اسير اخلياالت واالوهام 
غير الواقعي���ة والتعلق بها , ان 

يكون في محي���ط العمل وبيئته 
ما يش���غل الفكر وي���ؤدي لعدم 

االرتياح . 
عالج مشكلة الشرود الذهني :�
ان التركي���ز الذهني هو تعويض 
الذه���ن زمن���ا كافي���ا ملؤث���ر او 
جمل���ة مؤثرات كي تنطبع عليه 
انطباع���ات واضح���ة عل���ى ان 
يتعلق االنس���ان ذهنية دون كافة 
املؤثرات االخرى, بعض االفكار 
واخلط���وات التي تس���اعد على 
استبعاد الشرود الذهني ومن ثم 
بن���اء القدرة الذاتية على التركيز 
وه���ي )حاول اس���تبعاد كل ما 
يش���تت فكرك ويش���غل ذهنك 
م���ن الواقع احمليط ب���ك , عود 
نفسك على ان تعيش حلظتك , 
ان كنت تشعر باإلجهاد فتوقف 
عن العم���ل بعض الوقت وخذ 
حلظة من االس���ترخاء في مكان 
جيد للتهوية , اذا كنت تش���عر 
باخلم���ول فج���دد التهوي���ة في 
موقعك وحترك قليال من مكانك 
ومارس بعض التمارين الرياضية 
اخلفيف���ة لبض���ع دقائ���ق , اعط 
لنفس���ك قدرا كافيا من الراحة 

قبل بدء التفكير وممارسة العمل 
, ال تب���دا التفكي���ر في املس���ائل 
املهمة  بعد تناول الطعام مباشرة 
وال اثناء اجلوع الشديد , مارس 
مت���رن تقوي���ة التركي���ز الذهني 
والذي ميك���ن تلخيص خطواته 

في االتي :�
� قم بعملية حصر للقضايا التي 
حتتاج من���ك الى تفكي���ر ورمبا 
حس���ب اهميته���ا واس���تعجالها 
واحتفظ بذلك مكتوبا في ورقة 

لديك.
� عندم���ا تصبح معت���دل املزاج 
ف���ي م���كان مري���ح بعي���دا عن 
اس���تخرج  واالزعاج  الضوضاء 
ورقت���ك وتناول اول قضية منها 

بالتفكير.
� اس���تعرض القضية االولى من 
جمي���ع جوانبه���ا ورك���ز قواك 
الذهني���ة فيها وكأنك غائب عن 
كل ما عداها في الوجود لبضع 
دقائ���ق وح���اول االجاب���ة على 
االسئلة التالية عن القضية التي 
هي موضوع التفكير )ملاذا , متى 

, اين , كيف , من , مع( .
ملاذا هذا العمل الذي اريد القيام 

به ؟
متى الوقت املناسب له ؟ 

اين سيكون ؟
 كيف ينفذ ؟

من يقوم بالعمل ؟
مع من ؟

� حدد ما توصلت اليه من نقاط 
مختصرة وس���جل ذل���ك على 

الورق .
� انظر على ما كتبت ثم اغمض 
عينك وحاول استذكار ما كتبت 

.
� اعد عملية النظر واالس���تذكار 
ع���دة مرات على فت���رات زمنية 
مختلفة واض���ف ما قد تتوصل 
اليه من جديد الى ما سبق وان 

خلصت اليه .
� اس���تخرج ما كتب���ت بعد كل 
فت���رة زمني���ة انظر في���ه وحاول 
القاءه على غيرك واطلب منهم 
تزويدك مبلحوظاته���م ان كانوا 

قادرين على ذلك .
� انتقل الى قضية اخرى وتعامل 
معها كما تعاملت مع غيرها .

�  واخي���را ال تن���َس ان حت���ول 
افكارك الى عمل .   
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النفيسة  ال��ت��ح��ف  ت���زدح���م 
اإلم��ام  متحف  ف  واالث��ري��ة 
ومن  السالم(  )عليه  السني 
عبارة  وهو  )الكشكول(  بينها 
يتم  سميكة  خشب  قطعة  عن 
لتصبح  حرفية  بطريقة  حفرها 
)اجل���ود(،  أو  ال��وع��اء  بشكل 
فيها  االطعمة  لفظ  تستخدم 
عرب  السفر  ف  تستعمل  حيث 
غطسها باملاء وتعريضها للهواء 
لتعمل عل تربيد األطعمة التي 

توضع داخلها. 

املعروضة  الكشكول  حتفة 
عامًا،   )160( ل�  تارخيها  يعود 
زائري  اكثر  يستخدمها  وكان 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
يوغسالفيا  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
وأملانيا  واهل��رس��ك  والبوسنة 
وت��رك��ي��ا وم��ق��دون��ي��ا خ��الل 
كان  التي  الطويلة  مسريهتم 
مشيًا عل األقدام أو باستخدام 
الدواب ف القرون السابقة.              

عاشوراء  زي��ارة  لقراءة  معًا 
السني  باإلمام  املخصوصة 
ومعرفة  ال��س��الم(  )ع��ل��ي��ه 

مفاهيمها ومعانيها
أساس  أسس  ممن  وال��رباءة   *

الظلم واجلور عليكم
أسست  التي  قريش  بمقاطعة 
عليك  واجل���ور  الظلم  أس��اس 
أوامرها  ورف��ض  الل  رس��ول  يا 
فقد  القبيلة،  الركون هلذه  وعدم 
رشدها  قريش  زع��ام��ة  فقدت 

واخت���ذوا  بطونا  واستخفت 
)حماولة  منها  املختلفة  التدابري 
بالرسول  الطعن  الرسول،  قتل 
وبالقرآن الكريم، ختصيص فرقة 
الوليد  منهم  بالرسول  لتستهزئ 
جيشت  وأخ����ريا  امل��غ��رية،  ب��ن 
ق��ري��ش اجل���ي���وش وح��ارب��ت 
يوم  فعلت  كام  وأتباعه  الرسول 
ب��در وأح��د واخل��ن��دق(.وأي��ض��ًا 
أس��اس  أس���س  م��ن  بمقاطعة 
املؤمنني  أمري  الظلم واجلور عل 

اخلالفة  وسلب  السالم(  )عليه 
بالغزوات  ضده  والوقف  منه، 
اجلريمة  إل  إضافة  التي خاضها 
الشنعاء وهي سفك دمه الطاهر 
مقاطعة  ثم  العبادة،  حم��راب  ف 
عل  واجل��ور  الظلم  أس��س  من 
الزهراء  فاطمة  العظيمة  السيدة 
من  الرغم  عل  السالم(  )عليها 
وآله(  عليه  الل  )صل  النبي  أن 
من  فاطمة  رضا  ها:  حقهّ ف  قال 
رض���اي وس��خ��ط ف��اط��م��ة من 

سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي 
فاطمة  أرىض  ومن  أحبني  فقد 
فقد أرضان ومن أسخط فاطمة 

فقد أسخطني.
ثم مقاطعة معاوية بن أيب سفيان 
)لعنهام الل( الذي أسس أساس 
الظلم واجلور عل اإلمام السن 
ورفض  السالم(  )عليه  املجتبى 
أوامره وعدم الركون إليه، حيث 
أطامعه  كل  استجامع  عل  عمل 
حمركًا  الرشيرة  ونواياه  الدفينة 
االن��ح��راف  طاحونة  األم��ة  ف 
مأخذه  يأخذ  أن  للفساد  تاركًا 
مقاطعة  ثم  ومن  القانون،  فوق 
الذي  الل(  )لعنه  الفاسق  يزيد 
واجل��ور  الظلم  أس���اس  أس��س 
الل ومقاطعته،  عبد  أبا  يا  عليك 
هلا  يندى  جريمة  من  أحدثه  ملا 
الل  فلعنة  أال  اإلنسانية..  جبني 

عل يزيد وأتباعه.

إيحاءات عاشورائية

تعرف على نفيسة )الكشكول( في متحف اإلمام 
الحسين)عليه السالم(
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مريم اإلسطرالبية.. 
أول عالمة مسلمة 

ه��ي اب��ن��ة ك��وش��ي��ار اجل��ي��يل، 
العاش  ال��ق��رن  ف  وع��اش��ت 
امليالدي ف مدينة حلب شاميل 
الرياضيات  ىف  برعت  سوريا، 
املعقدة  امل���ع���ادالت  ح��ل  و 
آلة  تطوير  ع��ل  ساعدها  مم��ا 
جمال  ف  وعملت  اإلسطرالب 

سيف  ب��الط  ف  الفلك  علوم 
حتى   944 ع��ام  منذ  ال��دول��ة 
967، وقامت أثناء هذه الفرتة 
بتطوير آلة اإلسطرالب املعقدة 
التي تنبني عليها ف وقتنا الايل 
واألق��امر  ال�بوصلة  عمل  آلية 

.)GPS( الصناعية و

صورة تذكارية لجباة وسائقي سيارات مصلحة نقل الركاب في بغداد والتي كانت تسمى )األمانة( ألمانتها ونظافتها

صورة وتعليق

سوء أخالقه دفعته لذلك
أماكن  ب��وج��ود  نسمُع  ط��امَل��ا 
ل��ل��ط��م��ر ال��ص��ح��ي وط���رح 
عدسة  أنهّ  إال  ال��ف��ض��الت، 
غري  حالة  رص��دت  ال��راص��د 
صحية وأخالقية ألحد سائقي 
يقوم  املجاري  دائرة  سيارات 

الفضالت  من  سيارته  بإفراغ 
ف أحد األحياء السكنية )لياًل( 
للساكنني  األذى  س��بهّ��ب  مم��ا 
وال��رواح  الالئق  غري  واملنظر 
مضاجع  ت  قضهّ التي  الكرية 

النائمني

الراصد
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