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ُ بُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلَّ ُهَو َوإِن ُيِرْدَك بَِخْيٍ َفاَل َرآدَّ لَِفْضِلِه ُيَصيُب  َوإِن َيْمَسْسَك اللهّ
ا النَّاُس َقْد  َ ِحيُم }يونس/107{ ُق��ْل َيا َأيهُّ بِِه َمن َيَش��اء ِمْن ِعَب��اِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
اَم َيِضلهُّ َعَلْيَها  َتِدي لَِنْفِس��هِ َوَمن َضلَّ َفإِنَّ اَم َيْ بُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ قهُّ ِمن رَّ َجاءُكُم اْلَ
 ُ ُكَم اللهّ َى َيْ بِْع َما ُيوَحى إَِلْيَك َواْصِبْ َحتَّ َوَما َأَنْا َعَلْيُكم بَِوِكيٍل }يونس/108{ َواتَّ

اِكِمنَي }يونس/109{ َوُهَو َخْيُ اْلَ
ِحيِم ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اللهّ

ُدْن َحِكيٍم َخبٍِي }ه��ود/1{ َأالَّ َتْعُبُدوْا  َلْت ِمن لَّ اَل��ر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُث��مَّ ُفصِّ
ْغِفُروْا َربَُّكْم ُث��مَّ ُتوُبوْا إَِلْيِه  ْنُه َنِذيٌر َوَبِش��يٌ }هود/2{ َوَأِن اْس��تَ نِ��ي َلُكم مِّ َ إِنَّ إاِلَّ اللهّ
 َ ْوْا َفإِنِّ ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوإِن َتَولَّ َس��مًّ ا إَِل َأَجٍل مهُّ َتاًعا َحَس��نً ُيَمتِّْعُكم مَّ
ٍء َقِديٌر  ِ َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكبٍِي }هود/3{ إَِل اللهّ
ْم َيْعَلُم  ْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوْا ِمْنُه َأال ِحنَي َيْسَتْغُشوَن ثَِياَبُ ُ }هود/4{ َأال إِنَّ

ُدوِر }هود/5{ ُه َعِليٌم بَِذاِت الصهُّ وَن َوَما ُيْعِلُنوَن إِنَّ َما ُيِسهُّ

) 107 ( ذكر اإلرادة مع اخلي واملس مع الض مع تالزم االمرين للتنبيه عل أن اخلي 
مراد بالذات وأن الض إنام مس��هم ال بالقصد األول ووضع الفضل موضع الضمي 
للداللة عل أنه متفضل بام يريد بم من اخلي ال اس��تحقاق هلم عليه ومل يس��تثن ألن 
مراد الل ال يمكن رده .   ) 109 ( واتبع ما يوحى إليك : باالمتثال والتبليغ . واصب 
: ع��ل دعوهتم واحت��امل أذاهم . حتى يكم الل : لك بالن��رص عليهم والغلبة . وهو 

خي الاكمني : ألنه ال يكم إال بالق والعدل . سورة هود ) عليه السالم (
 ) 2 ( أن ال تعبدوا إال الل إنني لكم منه : من الل . نذير وبشي : بالعقاب عل

الرشك والثواب عل التوحيد .  ) 4 ( إل الل مرجعكم : يف ذلك اليوم . وهو عل كل 
شئ قدير : فيقدر عل  تعذيبكم أشد عذاب فكأنه تقرير لكب اليوم .

) 5 ( ع��ن الباقر عليه الس��الم أخبن جاب��ر بن عبد الل أن املرشك��ني كانوا إذا مروا 
برس��ول الل صل الل عليه وآله وسلم حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا 
وغطى رأسه بثوبه حتى ال يراه رسول الل صل الل عليه وآله وسلم فأنزل الل اآلية .

 ) 6 ( وما من دابة يف األرض إال عل الل رزقها لتكفله إياه تفضال ورمحة .

التف�سري

�سورة هود

يمسسك: يصيبك
بوكيل: بحفيظ

فصلت: بينت وتوضحت
من لدن: من عند

يثنون: ثنى ال��يء عطف بعضه 
عل بعض فطواه

يستغشون: يتغطون

قال اإلمام 
الجواد

نعمة ال ُتشكر 
كسيئة ال ُتغفر

a
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األفتتاحية عندما يتفق اجلميع عل الدور االبوي واالرش��ادي للمرجعية العليا 
يف النجف االرشف واملتمثلة بس��امحة الس��يد عيل السيني السيستان 

دام ظل��ه ال��وارف فان هذا يعني االلت��زام بالتوجيه��ات والنصائح التي 
تصدر من س��امحته س��واء من خالل البيانات او خطب اجلمعة التي تلقى 

من عل منب الصحن السيني الرشيف، وبخالفه فان هذا امر ال يمد عقباه 
س��واء من ناحية عدم مباالة اصح��اب العالقة او االثار الس��لبية التي يتحملها 

املواطن العراقي.
ويف خطبة اجلمعة ليوم 7/31 اش��ار سامحة الش��يخ عبد املهدي الكربالئي ال عدم 

التفاعل مع ما تؤكد عليه املرجعية من توجيهات وان هنالك بعض السلبيات استفحلت 
بش��كل خطي الس��يام الفس��اد االداري واملايل وعدم التفاعل بجدية مع االزمات املحدقة 

بالبل��د وان لالنس��ان طاقة وصب حم��دود فيجب ان ال يك��ون هنالك عدم اخت��اذ القرارات 
الاسمة  وعدم املباالة لالزمات والتوجيهات جتعل املواطن العراقي يفقد صبه .

اضاف��ة ال ذل��ك تردد كثي من املس��ؤولني لزيارة الش��يخ الكربالئي بغية التباح��ث بام لديم من 
مش��اكل وماهي��ة اللول وه��ذا يعني ان املرجعي��ة مل توصد ابواب��ا والزالت توج��ه وتامل العمل 

واللول، فال عذر للمسؤول ان ترك اللول.

هل االذان 
صاغية؟

روض نفسك
التفت

ال تس��تبعد ما ال تتوقعه ابدا، وال تعتق��د ما تتيقنه اصال ، 
فلهذه املعادلة شذوذ ، ونحن يف زمن الشاذ سيد املوقف، 
فكم من مس��تقيم ظاه��را ولئيم باطن��ا ، والتدع املواقف 
ن  الس��لبية تؤث��ر عل م��ا حتمل من صف��ات محي��دة ، وطهّ
نفسك عل العطاء وافرح لفرح اآلخرين ، واحذر من أن 
حتسد اآلخرين ، فإذا سكن السد قلبك ، فسرتى النعمة 

نقمة ، والفرح حزنًا ، ولن هتنأ بحياتك أبدًا .
لربام تصادر جهودك يف انجاز انت حققته فطاملا ان الغاية 
مرض��اة الل فاعل��م ان��ا ال تضيع عن��د الل ، وان كان لك 
ال��ق ان كن��ت تبغي رضا مس��ؤولك يف العم��ل فان الل 

سيفضح الذي يسق جهود االخرين. 

 اَل َم��اَل َأْعَوُد)1( ِمَن اْلَعْقِل، َواَل َوْحَدَة َأْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب)2(، 
ْلِق،  ْقَوى، َواَل َقِريَن َكُحْس��نِ اخْلُ ْدبِِي، َواَل َكَرَم َكالتَّ َواَل َعْق��َل َكالتَّ
��اَرَة َكاْلَعَم��ِل  ْوِفي��ِق، َواَل جِتَ َواَل ِم��َياَث َكااْلَدِب، َواَل َقائِ��دَ َكالتَّ
��ْبَهِة،  ��َواِب، َواَل َوَرَع كاْلُوُقوِف ِعْنَد الشهُّ الِ��ِح، َواَل ِرْب��َح َكالثَّ الصَّ
، َواَل ِعَباَدَة َكَأَداِء  ��رِ َفكهُّ اِم، واَل ِعْلَم َكالتَّ ��رَ ْهِد يِف اْلَ َواَل ُزْه��َد َكالزهُّ
َواُضِع، َواَل  ْبِ، َواَل َحَس��بَ َكالتَّ َياِء َوالصَّ اْلَفرائِِض، َواَل إِياَمَن َكاْلَ

َف َكاْلِعْلِم، َواَل ُمَظاَهَرَة َأْوَثُق ِمن ُمَشاَوَرة.  رَشَ

1. أْعَوُد: َأْنَفع.
2. الُعْجب � بضم العني �: االعجاب بالنفس.

قال اإلمام علي
يوصي أتباعه

a

AL - A h r a r
w e e k l y4



هل االذان 
صاغية؟

خ����الل زي����ارهت����ا مل��دي��ن��ة 
التقى  امل��ق��دس��ة،  ك��رب��الء 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
العام  االم���ني  ال��ك��رب��الئ��ي 
املقدسة  السينية  للعتبة 
ام  االصيلة  العراقية  امل��رأة 
قيص، املرأة التي يطلق عليها 
تلد  أن��ا مل  »ط��وع��ة« رغ��م 
ابيه  مع  قدمته  بل  عاقا  ابنا 
الوطن  اج��ل  من  شهيدين 
كالامئم  حت��وم  واصبحت 
اجلنوبيون  ابنائها  ح��ول 
لتكن  سبايكر  من  اهلاربني 
خمالب  م��ن  منيعا  س��د  هل��م 

الدواعش.
الشيخ  س��امح��ة  هل��ا  وأك���د 
 : العلم  وألهايل  الكربالئي 
»نحن نعتز بكم وبمواقفكم 
العلم  ناحية  يف  الشجاعة 

الناحية  ابناء  يسطره  ما  وان 
هو  بطولية  م��واق��ف  م��ن 
الصالة  املواطنة  عل  دليل 
واالنتامء  والنضوج  والوعي 

هلذا البلد«.
قيص  ام  »موقف  ان  معتبا 
ناحية  وأبناء  ابنائها  ومعها 
العلم عموما مل يأيت من لظة 
خالل  م��ن  ج��اء  ان��ام  معينة 
اباؤهم  زرعها  وطنية  تربية 
نموذجا  فأنتجت  ألبنائهم 
عن  دافعوا  ورجاليا  نسائيا 

العراق ووحدة اراضيه«.
ام  السيدة  قالت  جانبها  من 
ل�)لألحرار(  لقاء  يف  قيص 
ت��رشف��ت ب���زي���ارة االم���ام 
ال��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
الشيخ  بسامحة  والتقيت 
ممثل  الكربالئي  املهدي  عبد 

ألق��دم  ال��رش��ي��دة  املرجعية 
شكري وامتنان ال املرجعية 
اطالقها  يف  الرشيدة  الدينية 
واجلهاد  املقدسة  الفتوى 
من  لتخليصنا  ال��ع��ظ��ي��م 

االرهاب الداعي«.
أن  ال��ع��امل  »ع��ل  أن  وبينت 
اي  ه��ن��اك  ليس  أن��ه  يعلم 
وسنبقى  الشعب  بني  تفرقة 
ال  ال��ش��امل  م��ن  متعايشني 
اجل��ن��وب ي��دا واح���دة ضد 

االرهاب«. 
وع���ن هت��دي��د داع����ش هلا 
منهم  اخف  مل  »أنني  قالت: 
العلم  مدينة  يتلون  وه��م 
اخ��اف  فكيف  عيني  ام��ام 
منهم وانا االن بوسط حشد 
شعبي بطل وفتوى ال يمكن 

للرش ان يقف امامها«.

بتشكيل  قيص  أم  وطالبت 
ليضم  )ط����وع����ة(  ف����وج 
العلم  ناحية  اط��ي��اف  ك��ل 
ال��دي��ن  ص���الح  بمحافظة 
الفوج  ه��ذا  يكون  ان  عل 
الوطنية  املرجعية  امرة  حتت 
السيستان  بالسيد  املتمثلة 
واصفة  ال��وارف(  ظله  )دام 
الدينية  املرجعية  م��واق��ف 
بالعظيمة واملنقذة للشعب«.
وبعد  واللقاء  الزيارة  وبعد 
السينية  العتبة  اعلنت  ان 
نفقات  ت��ك��ف��ل  امل��ق��دس��ة 
دخ��ل��ت  ل��ل��ح��ج  ق���يص  ام 
الكربالئيني  ص��ف��وف  ب��ني 
مهنئني  ومواطنني  اعالمني 
هل���ا م��واق��ف��ه��ا ال��ب��ط��ول��ي��ة 

والوطنية بامتنان واحرتام..

اخبار
ام قصي )لألحرار(:

 داعش هددني 
وجود  مع  اخافه  ال  وانا 
الحشد وفتوى المرجعية 

األحرار/ حسين النعمة
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اسقط ابطال لواء عيل االكب 
)عليه السالم( طائرة جتسس 
تابعة لزمر داعش التكفيية 
كانت قد ارسلت للتجسس 
وبقية  اللواء  قطعات  عل 
يف  الشعبي  الشد  فصائل 
ق��ض��اء ب��ي��ج��ي، أك���د ذل��ك 
صفحات  عل  اللواء  ابطال 

التواصل االجتامعي.
اللواء  أن  بالذكر  وجدير 
كبد جماميع داعش اإلرهابية 
طريق  عن  فادحة  خسائر 
اس��ت��ه��داف م��ا ت��ب��ق��ى من 
بيجي  ق��ض��اء  يف  اوك��اره��ا 
التكتيكية  للخطة  استكامال 

لتطهي  ال��ل��واء  يتبعها  ال��ت��ي 
ال��ق��ض��اء يف حم��اف��ظ��ة ص��الح 
وقذائف  بالصواريخ  الدين 

ال��اق  ال  أدى  مم��ا  املدفعية 
العدو  هزيمة كبية يف صفوف 
الدواعش  من  العرشات  وقتل 

وهروب االخرين.

متكن متطوعون من عشائر حمافظة األنبار غريب العراق، من التوغل 
مسلحي  ضد  عمليات  لتنفيذ  الرمادي  رشق  الفلوجة  قضاء  داخل 

عصابات داعش اإلرهابية. 
نفذوا  »املقاتلني  إن  الشعبان،  حممد  العشائر،  باسم  املتحدث  وقال 
عام  منذ  داعش  لسيطرة  ختضع  التي  الفلوجة  دخوهلم  بعد  عملية 

ونصف، قتلوا خالهلا عددا من عنارص داعش«.
الوطني،  األمن  مستشارية  مع  بالتنسيق  األنبار  حمافظة  واستكملت 
القوات  جانب  إل  لتشارك  العشائر،  متطوعي  تضم  أفواج  تشكيل 

األمنية يف تنفيذ العمليات العسكرية ضد داعش.
وقال الشعبان يف هذا الصدد، إن »أبناء العشائر املنخرطني يف أفوج 
الثان،  الرمادي  وفوج  األول  الرمادي  وفوج  واخلالدية  العامرية 
تلقوا تدريبات عسكرية، وإن مجيع األفواج أصبح لديا أوامر إدارية 

وخصص ألغلب أفرادها راتب ملدة شهرين«.
تلقوا  مقاتل  آالف  عرشة  من  أكثر  األنبار  متطوعي  أفواج  وتضم 
تدريبات عسكرية يف قاعديت عني األسد بناحية البغدادي، والبانية 

رشقي الرمادي.

االستخبارات  مديرية  أعلنت 
القبض  القت  ان��ا  العسكرية 
بالتعاون مع مفارز جهاز األمن 
»إرهابية«  خلية  عل  الوطني 
م��ك��ون��ة م��ن س��ت��ة أش��خ��اص 

ينتمون لزمر داعش.

واضافت يف بيان هلا، ان »اخللية 
تعود إل ما يسمى بوالية ديال 
يف  اإلره��ايب  نشاطها  ومت��ارس 
يف  خاصة  بغداد  حزام  مناطق 

منطقتي الراشدية والسينية«.
»أع��ض��اء  ان  ال  واش�����ارت 

اخل��ل��ي��ة اع����رتف����وا رصاح���ة 
من  إرهابية  جرائم  بارتكابم 
للقوات  استهدافهم  خ��الل 
األب��ري��اء  وامل��واط��ن��ني  األمنية 
ال��ع��ب��وات  زرع  ط��ري��ق  ع��ن 
املفخخة  والسيارات  الناسفة 

واألسلحة الكامتة«.
وتابعت املديرية يف بيانا بالقول 
لألعتدة  خم��اب��ئ  ض��ب��ط  »ت���م 
املتفجرة  وامل���واد  واألسلحة 

بحوزة أعضاء هذه اخللية«.

لواء علي االكبر يسقط طائرة تجسس
قوة عشائرية تتوغل في الفلوجة 
وتقتل عددا من عناصر داعش

االستخبارات العسكرية تفكك شبكة 
»ارهابية« ببغداد
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اع��ل��ن ف��ري��ق االع���الم ال��ريب 
بيان  يف  الشعبي  للحشد  التابع 
اجلو  سالح  »تشكيالت  ان  له 
ال��ع��راق��ي وج��ه��ت رضب��ات 
مواقع  عل  مكثفة  صاروخية 
يتحصن فيها الدواعش ما ادت 
ان  مضيفا  ارهابيًا   30 ملقتل 
استهدف  الصاروخي  القصف 
منطقتي البو علوان والزنكورة 
ش����اميل ال����رم����ادي، مت��ه��ي��دا 
القوات  قبل  من  القتحامهام 

االمنية والشد الشعبي«.
»حجم  ان  ال��ب��ي��ان  واض���اف 
اخلسائر كان هائال؛ الن املواقع 
معامال  كانت  اسُتهدفت  التي 
للتفخيخ وأماكن لإلرهابيني«.

ق��وات  ان   « البيان  واض���اف 
االم��ام  فرقة  الشعبي  الشد 
قطع  من  متكنت  القتالية  عيل 
االم����دادات ع��ن داع���ش بني 
الفلوجة واخلالدية، كام متكنت 

جمموعة  قتل  من  القوات  هذه 
م���ن ع��ن��ارص داع����ش وس��ط 
بساتني الصقالوية، فيام متكنت 
من  الفرقة  من  اخ��رى  ق��وات 
يف  مفخختني  عجلتني  تفجي 

اطراف الصقالوية«.
معارك  االنبار  حمافظة  وتشهد 
االمنية  القوات  ختوضها  عنيفة 
ومتطوعو  الشعبي  وال��ش��د 
العشائر لتطهيها من عصابات 
اخلناق  يزداد  وقت  يف  داعش، 
مدينة  عموم  ع��ل  امل��ف��روض 
تلك  لطرد  متهيدًا  ال��رم��ادي 

العصابات من احيائها.
االنبار،  يف  امني  مصدر  وافاد 
بأن تسعة عنارص من »داعش« 
أسفرت  ج��وي��ة  ب��غ��ارة  قتلوا 
للتنظيم  وك��ري��ن  ت��دم��ي  ع��ن 
وت��دم��ي م��رك��ب��ت��ني ل��ه رشق 
إن  امل��ص��در  وق��ال  الفلوجة، 
متكن  العراقي  اجليش  »طيان 

م��ن رص���د وق��ص��ف وك��ري��ن 
لداعش يف منطقة الزوية التابعة 
رشق  كم   13( الكرمة،  ملدينة 

الفلوجة(«. 
طلب  ال��ذي  املصدر  وأض��اف 
أن  اسمه،  عن  الكشف  ع��دم 
ملعلومات  استندت  »ال��غ��ارة 

استخبارية دقيقة«.
األمنية  القوات  أن  إل  ويشار 
امل��س��ان��دي��ن هلا  وامل��ق��ات��ل��ني 
واب��ن��اء  الشعبي  ال��ش��د  م��ن 
تطويق  ي��واص��ل��ون  العشائر 
حماور  عدة  من  الفلوجة  قضاء 
استمرار  مع  تزامنا  وجهات 
العمليات العسكرية يف األنبار.
آخر  أمني  مصدر  أش��ار  فيام 

الرشطة  يف  املدفعية  »كتيبة  أن 
ص��واري��خ  قصفت  االحت��ادي��ة 
عل   120 واهل��اون  الكاتيوشا 
اإلجرامية  داع��ش  عصابات 
بعد حماوالهتم شن هجوم عل 
يف  املشرتكة  العراقية  القوات 
الرمادي  رشق  حصيبة  منطقة 
وكان من بني قتل داعش أربعة 

»صينيني«.
»القوات  أن  املصدر  وأض��اف 
سيطرت  امل��ش��رتك��ة  األم��ن��ي��ة 
كبية  أع��داد  يضم  خم��زن  عل 
وصواريخ  السالح  قطع  من 
يستخدمونا  كانوا  للقاذفات 

للتفخيخ«.

عشرة ايام تضعها القوات العراقية لتطهير الفلوجة

قصف مكثف لسالح الجو العراقي 
على مواقع »داعش« شمالي وشرق 

الرمادي

الشعبي، حتضياهتا  العراقية وعنارص الشد  تواصل قوات األمن 
اللوجستية لتحرير مدينة الفلوجة والكرمة يف إطار عملية عسكرية 
واسعة النطاق التي انطلقت منتصف الشهر املايض الستعادة مدن 

حمافظة األنبار من قبضة داعش.
الشعبي  الشد  يف  األول  الفوج  آمر  اجلمييل  مجعة  العقيد  وقال 
غرب  الواقعتني  املنطقتني  هاتني  لتحرير  »املعارك  إن  األنبار،  يف 
العاصمة العراقية بغداد ستبدأ يف غضون عرشة أيام«، موضحا أن 
»األجهزة األمنية ستوجه نداء أخيا ألهايل املنطقتني بإخالئهام قبل 

انطالق العمليات«.
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السيد الصافي يدعو 

القوى السياسية ألن توّحد 

مواقفها في المعركة 

التاريخية والمصيرية مع 

اإلرهاب الداعشي، ويطالب 

رئيس الوزراء ان يكون أكثر 

جرأة وشجاعة في خطواته 

االصالحية  

األمُر االول:
العراق  احلبيب  بلدنا  يمّر 
وي��ع��اين  عصيبة،  ب��أوق��ات 
م���ن ازم������ات م��ت��ن��وع��ة.. 
أّث���رت ب��ص��ورة ج��دّي��ة عىل 
هلا  وكانت  املواطنني  حياة 
معيشة  عىل  كبرية  تداعيات 
جانب  فمن  منهم،  الكثريين 
ي���واج���ه ال��ب��ل��د االره����اب 
الداعيش الذي بسط سيطرته 
عدة  م��ن  كبرية  أج���زاء  ع��ىل 
حم��اف��ظ��ات، وارت��ك��ب وال 
ما  اجلرائم  من  يرتكب  يزال 
يندى له جبني اإلنسانية، وقد 

تسبب يف نزوح مئات اآلالف 
مساكنهم،  املواطنني عن  من 
من  منهم  ال��ك��ث��ري  وي��ع��اين 
أوضاع مأساوية، ولكن أبناء 
القوات  يف  امليامني  العراق 

املسلحة بتشكيالهتا املختلفة، 
االبطال  املتطوعون  وكذلك 

الغيارى  العشائر  وأب��ن��اء 
االرض  ع��ن  للدفاع  ه��ّب��وا 
وقد  واملقدسات،  والعرض 
مهمة  ان��ت��ص��ارات  حققوا 
خ���الل االش��ه��ر امل��اض��ي��ة، 

اجِلسام  التضحيات  وقدموا 
وال  ال��ع��زي��ز  للوطن  ف���داًء 

يزالون مستمرين يف منازلتهم 
 .. وبسالة  قوة  بكل  لألعداء 
ن��رًا  ون��ره��م  اهلل  محاهم 

عزيزًا.
وامل���ط���ل���وب م���ن ال��ق��وى 
مواقفها  توّحد  ان  السياسية 
يف هذه املعركة التارخيية التي 
للعراق  وج��ود  معركة  هي 
من  وم��ط��ل��وب  ومستقبله 
خمتلف  تستثمر  ان  احلكومة 
ام��ك��ان��اهت��ا إلس��ن��اد ودع��م 
االولوية  هلم  ف��إن  املقاتلني 

القصوى يف هذه الظروف.
مل  ال��ك��ري��م  شعبنا  ان  ك��ا 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الجمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في 

الحسيني الشريف في21 شوال 1436هـ الموافق 7 /8/ 2015م، تحدث قائالً : 
اخواني اخواتي أعرض على مسامعكم الكريمة األمر التالي :

امكاناتها  مختلف  تستثمر  ان  الحكومة  من  مطلوب   *
المختلفة،  بتشكيالتها  المسلحة  القوات  ودع��م  إلسناد 
في  الغيارى  العشائر  وأبناء  االبطال  المتطوعون  وكذلك 
في  القصوى  االولوية  لهم  فإن  الداعشي  اإلرهاب  مقاتلة 

هذه الظروف .
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ابنائه  يبخل بيشء يف مساندة 
اهل  ي��زال  ال  اذ  املقاتلني.. 
لدعمهم  يقدمون  والرب  اخلري 
بأشكال  باستطاعتهم..  ما 
الدعم املختلفة .. جزاهم اهلل 

خري جزاء.
هذا من جانب ..

البلد  ف��إن  آخ��ر  جانب  وم��ن 
اقتصادية  مشاكل  ي��واج��ه 
ونقصان  م��ع��ّق��دة،  وم��ال��ي��ة 
العامة،  اخل��دم��ات  يف  كبري 
وعمدة السبب وراء ذلك هو 
الذي  واالداري  املايل  الفساد 
احلكومة  دوائ��ر  خمتلف  ع��ّم 
السنوات  خالل  ومؤسساهتا 
وي��زداد  ت��زال..  وال  املاضية 

يوما بعد يوم ..
التخطيط  سوء  اىل  باإلضافة 
اسرتاتيجية  اع��ت��اد  وع���دم 
بل  املشاكل..  حلّل  صحيحة 
ترقيعية،  آنية  حلول  اتباع 
يتم اعتادها هنا او هناك عند 

تفاقم االزمات ..
من  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ق��وى  ان 
كانت  التي  املكونات  خمتلف 
وال تزال متسك بزمام السلطة 
وال��ق��رار م��ن خ��الل جملس 
املركزية  واحلكومة  النواب 
واحل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة.. 
عا  املسؤولية  معظم  تتحمل 
مىض من املشاكل، وما يعاين 

البلد منها اليوم ..
خطورة  اىل  تتنبه  ان  وعليها 
احلال،  هذا  عىل  االستمرار 

جذرية  حلول  وضع  وع��دم 
ملشاكل املواطنني التي صربوا 

عليها طويال ..
حتّمل  ال����ذي  ال��ش��ع��ب  ان 
ال�����ِص�����ع�����اب، وحت�����دى 
امل��ف��خ��خ��ات، وش�����ارك يف 
االن��ت��خ��اب��ات، واخ��ت��ار من 
القوى  م��ن  السلطة  بيدهم 
وهو  منهم،  يتوقع  السياسية 
عىل حق يف ذلك.. ان يعملوا 
حياة  ت��وف��ري  سبيل  يف  بجد 
قصارى  ويبذلوا  له،  كريمة 
الفساد،  ملكافحة  جهودهم 
وحتقيق العدالة االجتاعية ..

رئيس  السيد  م��ن  واملتوقع 
هو  ال���ذي  ال����وزراء  جملس 
االول  التنفيذي  امل��س��ؤول 
اهتامه  أبدى  وقد  البلد،  يف 
وحرصه  الشعب،  بمطالب 
ان  املطلوب   .. تنفيذها  عىل 
وشجاعة  ج��رأة  اكثر  يكون 
وال  االصالحية  خطواته  يف 
اخل��ط��وات  ببعض  يكتفي 
اع��ل��ن عنها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��وي��ة 
ان  اىل  يسعى  ب��ل  م��ؤخ��رًا 
ت��ت��خ��ذ احل��ك��وم��ة ق����رارات 
صارمة  واج����راءات  مهمة 
الفساد  مكافحة  جم���ال  يف 
االجتاعية  العدالة  وحتقيق 
ف��ي��رب ب��ي��د م���ن ح��دي��د 
الشعب  ب��أم��وال  يعبث  م��ن 
ويعمل عىل الغاء االمتيازات 
املقبولة  غري  واملخصصات 
التي ُمنحت ملسؤولني حاليني 

وسابقني يف الدولة وقد تكرر 
احلديث بشأهنا..

يضع  ان  منه  امل��ط��ل��وب  ان 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ام���ام 
من  اىل  ويشري  مسؤوليتها 
أيًا  االص��الح  مسرية  يعرقل 
كان ويف أي موقع كان، وعليه 
املحاصصات  ي��ت��ج��اوز  ان 
ونحوها  والطائفية  احلزبية 
مؤسسات  اص��الح  سبيل  يف 
تعيني  يف  فيسعى  ال��دول��ة، 
املكان  يف  املناسب  الشخص 
منتميًا  يكن  مل  وإن  املناسب، 
السلطة،  احزاب  من  أي  اىل 
ان��ت��اءه  ع��ن  النظر  وب��غ��ض 

الطائفي او االثني..
إزاح��ة من ال  ي��رتدد من  وال 
املناسب  امل��ك��ان  يف  ي��ك��ون 
بعض  من  مدعومًا  كان  وان 
خيشى  وال  السياسية  القوى 
معتمدًا  واعرتاضهم  رفضهم 
الذي  تعاىل  اهلل  عىل  ذلك  يف 
أم���ر ب��إق��ام��ة ال��ع��دل وع��ىل 
يريد  ال��ذي  الكريم  الشعب 
منه ذلك، وسيدعمه ويسانده 

يف حتقيق ذلك ..
نسأل اهلل العيل القدير ان يأخذ 
بيده وبيد سائر املسؤولني اىل 
ما فيه اخلري والصالح وحيقق 
يف  ام��ان��ي��ه  امل��ظ��ل��وم  لشعبنا 
أمن  يف  كريمة  بحياة  التمتع 

واستقرار انه سميع جميب..

رئيس  السيد  ي��ك��ون  ان   *
وشجاعة  جرأة  أكثر  ال��وزراء 
وال  االصالحية،  خطواته  في 
ال��خ��ط��وات  ب��ب��ع��ض  يكتفي 
عنها  اع��ل��ن  ال��ت��ي  الثانوية 
م���ؤخ���رًا.. ب��ل ي��س��ع��ى ال��ى 
ق��رارات  الحكومة  تتخذ  ان 
صارمة  واج����راءات  مهمة، 
الفساد،  مكافحة  مجال  في 
وتحقيق العدالة االجتماعية.

رئيس  السيد  من  مطلوب   *
ال��ق��وى  ي��ض��ع  ان  ال������وزراء 
مسؤوليتها،  امام  السياسية 
وي��ش��ي��ر ال����ى م���ن ي��ع��رق��ل 
ك��ان..  أي��ًا  االص����الح،  مسيرة 
وفي أي موقع كان، وعليه ان 
الحزبية  المحاصصات  يتجاوز 
سبيل  في  ونحوها  والطائفية 

اصالح مؤسسات الدولة.

ال��س��ي��د  م����ن  م���ط���ل���وب   *
يتردد  ال  أن  ال���وزراء  رئيس 
في  يكون  ال  من  إزاح��ة  من 
كان  وإن  المناسب  المكان 
القوى  بعض  م��ن  مدعومًا 
السياسية، وال يخشى رفضهم 
في  معتمدًا  واع��ت��راض��ه��م.. 
ال��ذي  تعالى  اهلل  على  ذل��ك 
ال��ع��دل وعلى  ب��إق��ام��ة  أم��ر 
يريد  ال��ذي  الكريم  الشعب 
منه ذلك، وسيدعمه ويسانده 

في تحقيق ذلك .
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف يف 21/شوال/1436ه� املوافق 2015/8/7م

وِر َفال َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوال َيَتَساَءُلوَن )101(  قال اهلل تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: )َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ
َم  ِذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم ِفي َجَهنَّ ْت َمَواِزيُنُه َفُأْوَلِئَك الَّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن )102( َوَمْن َخفَّ
ُبوَن  اُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن )104( َأَلْم َتُكْن آَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم ِبَها ُتَكذِّ َخاِلُدوَن )103( َتْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّ

ا َظاِلُموَن )107(. َنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّ يَن )106( َربَّ ا َقْومًا َضالِّ َنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُكنَّ )105( َقاُلوا َربَّ
وِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد )20( َوَجاَءْت ُكلُّ و طبعًا مر عليكم في سورة )ق( : )َوُنِفَخ ِفي الصُّ

 َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد )21((.

��وِر َفال  ال��صهُّ يِف  ُن��ِف��َخ  )َف���إَِذا 
َوال  َيْوَمئٍِذ  َبْيَنُهْم  َأن��َس��اَب 

َيَتَساَءُلوَن )101(
الفعل  َبَنت  الرشيفة  اآلي��ة 
يِف  ُنِفَخ  ))َف���إَِذا  للمجهول، 
ملك  قطعًا  وه��و  ��وِر(  ال��صهُّ
امر  وعمله ال يصدر اال عن 
فالل  وت��ع��ال  ت��ب��ارك  الل  م��ن 
تبارك وتعال أذن ان ُينفخ يف 

الصور.
انتقالة  ب��داي��ة  لعله  وه���ذه 
االخروية  حياتنا  يف  جديدة 
ايذانًا  الصور  نفخ  وه��ذا   ،

ب��م��رح��ل��ة م��ض��ت ف��ُأس��دل 
الستار ومرحلة ستبدأ سيفتح 

الستار عنها.
القرآن الكريم ركز عل قضية 
)َفال َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمئٍِذ َوال 
القرآن   ،)101( َيَتَساَءُلوَن 
أننا  يبني  ان  يريد  الكريم 
واالئمة  قلب  قساوة  عندنا 
ما  السالم  عليهم  االط��ه��ار 
بذه  ال��ق��رآن  ي��ق��رأون  كانوا 
يقرأون  كانوا  بل  الطريقة 
وبكاء..  خشوع  مع  القرآن 
)صل  النبي  عن  ورد  وق��د 

الل عليه وآله وسلم( وبعض 
السالم  عليهم  املعصومني 
فانه  بحزن  القران  اقرأوا  ان 
نزل بحزن، انتم تعرفون هذه 
عن  خُت��ب  بالنتيجة  اآلي���ات 

مستقبلنا ..
انساب  ال  الذين  هؤالء  من 

بينهم ؟! انا وانت .
يأمر  التي  اللحظة  تلك  يف 
من  ي��ش��اء  م���ن  ت��ع��ال  الل 
مالئكته ان ينفخ ايذانًا ببداية 
هذه  يف  واالنسان  جديدة.. 
الدنيا عندما يصيبه شء تراه 

اقرب  ال  او  ابيه  ال  يفزع 
امل��ق��رب��ني ال��ي��ه وه���ذا دي��دن 
الالة  هذه  اليومية..  حياتنا 
 .. القيامة  يوم  موجودة  غي 
قال الل تبارك وتعال : ])َيْوَم 
ِه  َيِفرهُّ امْلَْرُء ِمْن َأِخيِه )34( َوُأمِّ
َوَبنِيِه  َوَصاِحَبتِِه   )35( َوَأبِيِه 
)36( لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمئٍِذ 
َشْأٌن ُيْغنِيِه )37( [ والحظوا 
حالة التجرد ال يبقى اال هذا 
الشخص وحده !! من ُيعينهُ  

؟! تصوروا هذا املوقف..
وال��ت��ف��ت��وا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال : 

نعمُة البصيرة وحسُن العاقبة
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َيْوُم  َذلَِك  وِر  الصهُّ يِف  ))َوُنِفَخ 
ُكلهُّ  َوَج��اَءْت   )20( اْلَوِعيِد 
َوَشِهيٌد  َسائٌِق  َمَعَها  َنْفٍس 

.))21(
ال��ص��ورة  ه���ذه  القيقة  يف 
الحظوا  ال��ص��ورة  تلك  م��ع 
ُيساق  االن��س��ان  ان  الرعب 
وُيشهد عليه.. وهو وحده .. 
ثم تبنيهّ اآلية الرشيفة : )َفَمْن 
ُهْم  َفُأْوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت 

امْلُْفِلُحوَن )102(
واعامل  حسنات  ميزان  هذا 
زادت  أي  ث��ق��ل��ت  ف��م��ن 
هم  فأولئك  واعامله  حسناته 
املفلحون، ماذا هلم ؟! مل يتم 
ماذا  االي��ة  ه��ذه  يف  التطرق 
هلم ؟ وانام ذكرت اآلية )هم 

املفلحون(.
بعض املؤمنني ال يفكر بيء 
انه  ال��ف��الح  ان  ي��رى  فقط 
وكانت  الشيطان  عل  انترص 
ثقيلة  موازين  املوازين  هذه 

ازدادت هذه املوازين..
ْت َمَواِزيُنُه َفُأْوَلئَِك  )َوَمْن َخفَّ

يِف  َأنُفَسُهْم  وا  ُ َخ��سِ ِذيَن  الَّ
َم َخالُِدوَن )103(( َجَهنَّ

 .. الكريم  القرآن  الحظوا 
العبارة  يقابل  مل  حتذير..  هنا 
بالعبارة اذ مل تقل االية )ومن 
هم  فاولئك  موازينه  ت  خفهّ
العبارة  ت  تغيهّ  ، اخلارسون( 
مل  بنا  رح��ي��مٌ  تعال  الل  ألن 
عقيل..  مع  اخل��سان  جيعل 

ماذا اخس ؟! 
اراد ان يبنيهّ .. مع انه يف حالة 
الفالح امجل .. انت ماذا تريد 
من الفالح سيكون لك وماذا 
؟  لك  سيكون  بالفوز  تفكر 
لكن هنا املوضع موضع عظة 
وانتباه يا ايا املؤمنون التفتوا 
ليس هو خسان النفس فقط 
)َفُأْوَلئَِك  خسان  هو  ولكن 
يِف  َأنُفَسُهْم  وا  ُ َخ��سِ ِذيَن  الَّ
..)103( َخ��الِ��ُدوَن  َم  َجَهنَّ
من  اكثر  خسان  يوجد  فهل 

هذا ؟!
اآلية  تقول  ؟  جهنم  يف  ماذا 
ُوُجوَهُهْم  )َتْلَفُح   : الرشيفة 

��وَن  َك��اِلُ ِفيَها  َوُه���ْم  ��اُر  ال��نَّ
)104(

بعده  ل��ي��س  اخل����سان  ه���ذا 
خ��سان، وه��ذا اخل��وف من 
عمل  ال  يتاج  املصي  ه��ذا 
منا يف الدنيا .. وكل منا جيب 
موازينه  جيعل  ألن  يسعى  ان 

ثقيلة ال ان جيعلها خفيفة..
ثم تبني االيات الرشيفة : )َأمَلْ 
َفُكنُتْم  َعَلْيُكْم  ُتْتَل  آَيايِت  َتُكْن 

ُبوَن )105( ا ُتَكذِّ ِبَ
ه��ذه  ان  اح���د  ي��ت��ص��ور  ال 
بالتوحيد  عالقة  هلا  االي��ات 
يأيت  أمل   .. عامة  القضية  وانام 
ال  ملاذا   ً مثال  حرام  الربا  بأن 
 .. الصحيح  العمل  تعملون 
الناس  حرمات  ان  يأتكم  امل 
 .. عندها  قف  االشياء  هذه 
 .. بذلك  العمل  يتم  ال  مل��ا 
وغ��ي ذل��ك م��ن االم���ور .. 
عل  جدًا  جرئ  االنسان  ان 
وي��اول  ينفعه  م��ا  ينكر  ان 
اوزاره  ظهره  عل  يمل  ان 
لل  حت��دي��ًا  آخ��ري��ن  واوزار 
بعض  خ��ص��وص��ًا  ت��ع��ال.. 
الل  هل��م..  حريج  ال  ال��ذي��ن 
ذنبًا  املؤمن  اذن��ب  اذا  تعال 
اذنب  اذا  املنافق  ولكن  نبهه 
يتامدى  وت���راه  ينبهه  ال  الل 
يغادر  ذلك  بعد  ثم  ويتامدى 
الدنيا وهو قد قىض الدنيا يف 

املعايص..
الحظوا هنا التبير :

َعَلْيَنا  َغَلَبْت  ��َن��ا  َربَّ )َق��اُل��وا   
َضالِّنَي  َقْومًا  ا  َوُكنَّ ِشْقَوُتَنا 
َنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفإِْن  )106( َربَّ

ُعْدَنا َفإِنَّا َظامِلُوَن )107(.

ب��ع��ض  يف  )ال����ش����ق����وة( 
املصطلحات العرفية تستعمل 
يطلق  بمصطلح  املفردة  هذه 
عليه )شقاوة( أي انه شخص 
قوي قد يعتدي عل املرأة او 
ويتجاوز  حمل  صاحب  عل 

وال يبايل بيء.. 
قدرة  اعتداد  )الشقوة(  هذه 
عاقبة  نفهم  ومل  نرع  مل  وقوة 
الشباب  ري��ع��ان  ويف  االم��ر 
االه��م  ه��ي  ع��ض��اليت  ارى 
يف  الرش  جانب  يف  استثمرهتا 
اصبحت  حتى  فنمت  شبايب 
ال استطيع ان افارقها حتى يف 
ولكن  وشيخوختي  كهولتي 
ما هي النتيجة ..أين الشقاوة 

واين اهل )الشقوة( ..  
الحظوا األمل املقطوع وهم 
من  يتخلصوا  ان  ي��اول��ون 
َنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفإِْن  النار : )َربَّ
ُعْدَنا َفإِنَّا َظامِلُوَن )107( َقاَل 
ُموِن  ُتَكلِّ َوال  ِفيَها  اْخَسُئوا 

..)108(
الح��ظ��وا اجل���واب يف اآلي��ة 
ِفيَها  اْخَسُئوا  )َقاَل   : الرشيفة 

ُموِن )108( َوال ُتَكلِّ
ه��ذا اجل���واب واق��ع��ًا يقطع 
وتعال  تبارك  الل  األم���ل.. 
اعطانا يف الدنيا كل ما يمكن 
اليه  م��ن وس��ائ��ل االق���رتاب 
واملرشد  واخلطيب  االب   ..
والناصح يبني وينصح ولكن 
َعَلْيَنا  َغَلَبْت  َنا  َربَّ ))َق��اُل��وا 
َضالِّنَي  َقْومًا  ا  َوُكنَّ ِشْقَوُتَنا 

.)106(
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ال��س��ؤال : 
ه���ل احل��ي��وان��ات 

امليتة التي ال يجوز اكلها مثل 
القطط والفئران جنسة؟
اجلواب : نعم .

السؤال : ماحكم من جهر في الصالة 
االخفاتية وبالعكس سهوا فهل يكمل 

أو يبدأ من بداية السورة ؟

اجلهر  جي��ب  ه��ل   : ال���س���ؤال 
ال��ص��ل��وات  يف  ب��ال��ب��س��م��ل��ة 

االخفاتية )الظهر والعرص(؟
اجلواب : ال جيب بل يستحب .

ال��س��ؤال : ك��ن��ا ن��ص��يل ص��الة 
ال��ع��ش��اء مج��اع��ة واالم����ام قد 
من  الثانية  الركعة  يف  أخفت 
الصالة ما حكم هذه الصالة ؟

صحيحة  صالتك   : اجل��واب 
االمام  اخفت  ان  املستقبل  ويف 

سهوًا اقرأ لنفسك احتياطًا .

م��ا ه��و ح��د اجلهر   : ال��س��ؤال 
ال��ص��الة وهل  واالخ��ف��ات يف 

ينطبق ذلك بالنسبة للنوافل ؟
العريف  الصدق  يتبع   : اجلواب 
قرائتها  يف  يتخيهّ  النوافل  ويف 

بني اجلهر واالخفات .

السؤال : هل اجلهر يف الصالة 
واجب ؟

االح��وط  عل  جيب   : اجل��واب 

الصبح  ص���الة  يف  ل��ل��رج��ال 
وامل��غ��رب وال��ع��ش��اء ، وجي��وز 
بمسمع  ي��ك��ن  مل  إن  للنساء 
هلا  ف��االح��وط  وإال  االجنبي 
االس��امع  ك��ان  فيام  االخ��ف��ات 
حمرمًا كام إذا كان موجبًا للريبة .

جهرًا  جهرت  ل��و   : ال��س��ؤال 
ال��ف��احت��ة  س����ورة  يف  خ��ف��ي��ف��ًا 
صالة  يف  بعدها  التي  والسورة 
تكون  فهل  وال��ع��رص،  الظهر 

صاليت صحيحة ؟
بالصدق  ال��ع��بة   : اجل����واب 
ظ��ه��ور جوهر  ب��ع��دم  ال��ع��ريف 
حتقق  مع  التسليم  يف  الصوت 

التلفظ به .

الصالة  يف  جيوز  هل   : السؤال 
بالفاحتة  اجلهر  د  تعمهّ االخفاتية 
والسورة وذلك من أجل تعليم 

األوالد الصالة ؟
اجلواب : ال جيوز عل االحوط 

.

اجلهرية  الصالة  هل   : السؤال 
نجهر يف مجيع الركعات ؟

اجلواب : خيتص وجوب اجلهر 
ب��ق��راءة  ال��ص��الة اجل��ه��ري��ة  يف 
وام��ا  فقط  وال��س��ورة  ال��م��د 
اجلهر  بني  فيها  فيتخي  االذكار 
الثالثة  الركعة  واما  واالخفات 
االخفات عيل  فيجب  والرابعة 

االحوط .

يف  اجلهر  جيب  هل   : ال��س��ؤال 
الصلوات  قضاء  عند  القراءة 
من  خ��روج��ه��ا  بعد  اجل��ه��ري��ة 

وقتها؟
عل  جي���ب  ن��ع��م   : اجل�����واب 

االحوط .

ال��س��ؤال : م��ا ه��و ال��ك��م اذا 
صلهّيت صاليت بصوت خافت؟
اجلواب : االحوط لزومًا اجلهر 
الركعتني  الصبح ويف  يف صالة 
االولتني من املغرب والعشاء .

اجلهر  حكم  هو  ما   : السؤال 

واالخ��ف��ات اث��ن��اء ال��ذك��ر يف 
والتشهد  والسجود  ال��رك��وع 

والتسليم ؟
اجلواب : خمي بينهام.

اجلهر  ح��ك��م  م��ا   : ال���س���ؤال 
واالخ���ف���ات اث��ن��اء ق����راءة يف 
والنوافل  املستحبة  الصلوات 

وصالة االيات ؟
: يتخي يف قرائتها بني  اجلواب 

اجلهر واالخفات.

ال��س��ؤال : أخ��رج��ت ص��وت��ًا 
و  ال��ف��احت��ة  س���ورة  يف  خفيفًا 
السورة القصية التي بعدها يف 
صالة الظهر و العرص فام حكم 

صاليت ؟
ان  : األح��وط وجوبًا  اجل��واب 
عليه  يصدق  ال  بحيث  يكون 

اجلهر .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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صوت   :  )ic news( موقع  نرش 
عنوان  محل  مقاال  العراقية  اجلالية 
»رجل أعامل نروجيي: لو كان عندنا 
السيستان(  )السيد  الرجل  هذا 
لعملنا له متثااًل من الذهب«  وبعد 
قراءته ال جتد نفسك مستغربا منه 
ألنه ليس األول وليس األخي ممن 
املرجعية  مواقف  من  يندهشون 
عمومًا ومرجعية اإلمام السيستان 

خصوصًا. 
و  الكامء  دور  يعي  ال  منا  كثيا 
التأريخ  يعيد  ال  الذين  الرجال 
يتكرر  ومل  ل��ن��درهت��م،  أم��ث��اهل��م 
الذي وقف  التأريخ  نموذجهم يف 
وقفة إجالل وإكبار وانحنى بكل 
َت��َرُك��وا  رج��اٍل  عظمة  أم��ام  أدب 
علومهم  يف  ن���ور  م��ن  ب��ص��امت 
وم��ع��اجل��اهت��م ل��ش��ت��ى امل��ش��اك��ل 
االجتامعية والدينية وكل ما يتعلق 
بخلق حياة كريمة للفرد واملجتمع 
الل  )ص��ل  املصطفى  ة  ِع���رْتَ وه��م 
العطاء  هذا  وأستمَر  وآل��ه(  عليه 
ينضب  ال  الذي  معينه  وتسلسَل 
حتى وصل إلينا امتداده الطبيعي، 
أهل  ألتباع  املرجعي  الكيان  وهو 
السالم(  )عليهم  األطهار  البيت 
اإلهلي  واللطف  العناية  فكانت 
ورجاله  امل��ذه��ب  بحامية  كفيلة 
وأتباعه من رشور الظلمة و حكام 

اجلور.
ولتسليط الضوء عل رواية واحدة 
اك��ت��ف��اًء ب��ا ل��ل��دالل��ة ع��ل عظم 
يلو  قد  التي  املرجع  مسؤولية 
يزدريا  و  با  يستهني  أن  للبعض 

كل  يف  نجدهم  الذين  اجلهال  من 
عرص وزمان، وهم َمن قيل فيهم:  

ام ضيعه«. ا عل فحهّ »من باع درهّ
الصادق  االمام  الرواية عن  وهذه 
)علامء  ق��ول��ه:  ال��س��الم(  )عليه 
ييل  الذي  بالثغر  مرابطون  شيعتنا 
عن  يمنعونم  وعفاريته،  إبليس 
اخلروج عل ضعفاء شيعتنا، وعن 
وشيعته  إبليس  عليهم  يتسلهّط  أن 
النواصب، أال فمن انتصب لذلك 
جاهد  ممن  أفضل  كان  شيعتنا  من 
ال��روم وال��رتك واخل��زر ألف ألف 
ينا،  حمبهّ أديان  عن  يدفع  ألنه  مرة، 

وذلك يدفع عن أبدانم( .

ولنأخذ نموذجًا يف عرصنا الارض 
الذي هيأ الل فيه لألمة من قيل عنه 
االمام  وهو  أال  األم��ان  صامم  إنه 
السيد عيل السيني السيستان )مد 

ظله(.
فقد حتدث أحد املؤمنني من )مملكة 
يف  يعمل  ك��ان  وال��ذي  النرويج( 
ما  املصنع  ويضم  املصانع  أح��د 
وكان  عامال،   )300( من  يقرب 
معهم  املسيحي  املعمل  م��دي��ر 
بداية  يف  ذلك  كان  أحدهم  كأنه 
املجرم  العفالقة  صنم  س��ق��وط 
االمام  أرصهّ  حيث  حسني،  صدام 
و  االن��ت��خ��اب��ات  ع��ل  السيستان 

االلتزام بتوقيتها.  ويقول الرجل: 
ومدير  اس��رتاح��ة  فرصة  يف  »كنهّا 
املعمل كان معنا فبادرن بالسؤال: 
)قاصدا  الرجل  ه��ذا  يريد  م��اذا 
السيستان(  السيني  عيل  السيد 
الذي يرٌص عل االنتخابات بوقتها 
مع الظروف التي يمرهّ با العراق؟ 
����ح ل��رئ��اس��ة  م��ت��س��ائ��ال ه��ل َرشهّ
ق��ال:  ال،  فقلت:  اجلمهورية؟ 
قال  ال،  قلت  ال���وزراء؟  لرئاسة 
يف  رج  يتدهّ وأخ��ذ  نائب؟  ملنصب 
املناصب،  هنا أخذته الية  سلم 
إذن؟  يريد  وم��اذا  هو؟  من  فقال 
فقلت له: أنتم كمسيحيني لديكم 
الفاتيكان،  وهو  روح��ي  منصب 
كمسلمني  إننا  قلت:  نعم،  ق��ال 
كالفاتيكان،  مرجعية  لدينا  شيعة 
الديني  )املرجع  هو  الرجل  وهذا 
االعل( وليس له شأن بام تقول من 
ترشيح ملنصب، فهو ال يملك بيتًا 
جدًا  متواضع  بيته  بل  العراق،  يف 
القوق  ماليني  من  ي��رده  ما  مع 
الدنيا،  أصقاع  شتى  من  الرشعية 
االنتخابات  عل  إرصاره  ولكن 
عل  وخوفه  ورأف��ت��ه  حرصه  هو 
يمثلونم  من  ليختاروا  العراقيني 
والظلم  الدكتاتورية  سنني  بعد 

لألنظمة السابقة«.
املعمل  مدير  أط��رق  هنا  يقول   
كنت  »ما  قائال:  وأعتذر  متحرجا 
أع��رف ه��ذا ال��رج��ل، )ول��و كان 
الذهب  من  متثااًل  له  لعملنا  عندنا 
ونصبناه يف أكب ساحات العاصمة 

النروجيية(. 

اقرأ ما قاله أحد مواطني النرويج بحق 
المرجع األعلى السيستاني )دام ظله(

 حسين النعمة
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تاريخ كربالء المقدسة زاخر برجاالت لهم اثارهم العلمية على تجديد الفقه االمامي ومواكبة المستحدثات التي ترافق 
الفكرية لالمامية بوجه خاص  الساحة  اغنى  الذي  تراثهم  الضوء على  الرجال يستحقون تسليط  ، ومثل هؤالء  زمانهم 
الفكرية سواء  الساحة  التي تظهر على  االفكار  المستجدات من  التي تساهم في مقارعة  باالدوات  واالسالمية بوجه عام 

الدينية منها او الثقافية .

ال��وح��ي��د ال��ب��ه��ب��ه��ان ع��ل��م ال 
الفقه  بعلوم  يشتغل  ملن  يمكن 
ان  اال  االم��ام��ي��ة  واالص����ول 
ان  وبغية  باجالل  عنده  يقف 
ماهية  عل  العام  الراي  يتعرف 
وبمناسبة  العلم  ه��ذا  ت��راث 
 ( وفاته  عل  سنة   230 م��رور 
1206ه�(،   شوال   29 يف  تويف 
للدراسات  كربالء  مركز  اقام 
السينية  العتبة  يف  والبحوث 
السينية  للعتبة  التابع  املقدسة 
دار  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املقدسة 
االرشف  النجف  يف  ال���رتاث 
الوحيد  باملجدد  خاصا  مؤمترا 

عل  الضوء  لتسليط  البهبهان 
 17  –  16 وللمدة  القيم  تراثه 
ش������وال/1436 ه��� امل��واف��ق 
وبرعاية  2-2015/8/3م 
السينية  للعتبة  العام  االم��ني 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  املقدسة 
وبرئاسة  الكربالئي  امل��ه��دي 
القريي  االم��ي  عبد  االس��ت��اذ 
للدراسات  كربالء  مركز  مدير 
والبحوث  وادارة السيد حسن 
دار  مؤسسة  مدير  البوجردي 
اللجان  بقية  الرتاث، اضافة ال 
التي تم تشكيلها للغرض اعاله 
منها، اهليئة االستشارية واللجنة 

التحضيية  واللجنة  العلمية 
وسكرتارية املؤمتر.

اك��ث��ر من  امل��ؤمت��ر  ش����ارك يف 
من  اكثر  ق��دم  وق��د  دول  عرش 
الل  عبد  قاعتي  عل  بحثا   126
ذر  ايب  م��ول  ج��ون  و  الرضيع 

عليه  السني  االم��ام  مدينة  يف 
طريق  ع��ل  للزائرين  ال��س��الم 
كربالء بابل وملدة يومني ، وكان 

لكل جلسة رئيسها ومقررها.
ال��ش��ي��خ عبد  ل��س��امح��ة  وك���ان 
خالل  كلمة  الكربالئي  املهدي 

برعاية األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة..
عقُد المؤتمر العالمي للعالمة المجدد الوحيد البهبهاني )رحمه اهلل(

الوحيد حفيُد المفيد رائُد التجديد..
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فيها:  جاء  املؤمتر  افتتاح   حفل 
»ُع��ق��د امل��ؤمت��ر ال��ع��امل��ي من 
هكذا  مثل  ذك��رى  ختليد  اجل 
ال  جليلة  ع��امل��ة  شخصيات 
البهبهان(  )ال��ع��الم��ة  وه���و 
والسي  العلمية  اث��اره  بأحياء 
وخلقه،  وع��ل��م��ه  ن��ج��ه  ع��ل 
اطار  ضمن  املؤمتر  هذا  وي��أيت 
حرص  من  نابعة  دائمة  حركة 
ثلة ممن تدفعهم المية والعشق 
)عليه  السني  اإلمام  لكربالء 
احياء  عل  والعمل  ال��س��الم( 
يف  والدينية  العلمية  ال��رك��ة 
مالمح  ورسم  املقدسة  كربالء 
املدينة  هلذه  جيدد  ملسار  الطريق 
لألطر  مسامهتها  يف  املقدسة 

العلمي والديني واألديب.
عن  الكربالئي  الشيخ  معلنا 
مدرسة  بناء  م��رشوع  اط��الق 
كربالء  مدينة  يف  حوزوية  دينية 
)الوحيد  باسم مدرسة  املقدسة 
ختليد  م��ن  كجزء  البهبهان( 
ذكرى هذا العامل العظيم لتضم 

الدينية  امل���دارس  جمموعة  ال 
كربالء  يف  العلمية  ال��وزوي��ة 

املقدسة.
هذا  عل  الضوء  تسليط  وبغية 
)األحرار( ملجلة  حتدث  املؤمتر 
القريي  االم��ي  عبد  االستاذ 

رئيس املؤمتر قائال :
للدراسات  كربالء  مركز  اخذ 
السينية  العتبة  يف  والبحوث 
القيام  املقدسة عل عاتقه مهمة 
تكريم العلامء واملفكرين الذين 
ومعرفية  علمية  منجزات  هلم 
موا  يكرهّ ان  علينا  حقهم  من  و 

باحياء ذكرهم وتراثهم
استأثرت  لقد  قائال«  اض��اف 

البهبهان  ال��وح��ي��د  شخصية 
معارصيه  ل��دى  كبي  باهتامم 
ما  عن  فضال   بعده  جاء  ومن 
ذكر عنه يف كتب تراجم الرجال 
يف  العلمية  للحركة  ارخ  وممن 
الركة  ه��ذه  املقدسة  كربالء 
متعددة  بمراحل  ت  م��رهّ التي 
ملا  وفقًا  وانكسار  ازده��ار  بني 
االجتامعية  ال��ال��ة  ال��ي��ه  آل��ت 
والسياسية التي تشهدها املدينة 
ال ان ظهر عل ساحتها العالمة 
عرش  الثان  القرن  يف  البهبهان 
من  ارشاقتها  فأحيا  اهلجري 
جديد ليعلن بدء التغيي باالجتاه 
العامل  ه��ذا  ب  فلقهّ االص���ويل 
باملجدد الفقهي االمامي  حيث 
مل  والتي  رفيعة  بمكانة  حظي 
عن  ج��اءت  بل  ف��راغ  من  تأت 
خدمة  اج��ل  من  وتفان  عمل 
شهد  فلقد  العلمية  ال��رك��ة 
القدر  بجاللة  امل��ع��ارصون  له 
ومن  والتفوق  املنزلة  وسمو 
التي  الكبية  الشهادات  مجلة 

السيد  ذك��ره  ما  حقه  يف  قيلت 
حممد  السيد  السعيد  الشهيد 
الوحيد  عرص  عن  الصدر  باقر 
بحق  )كان   : قال  اذ  البهبهان 

عرص الكامل العلمي(.
 واوضح » من اجل احياء هذا 
عل  مىض  الذي  العظيم  الفرد 
(عامًا   230 م��ن)  اكثر  وفاته 
مؤمتر  اقامة  عل  العزم  عقدنا 
واقتفاء  مآثره  الستذكار  عاملي 
آثاره وانسجامًا مع رسالة مركز 
والبحوث  للدراسات  كربالء 
وب��ت��وج��ي��ه م��ن االم���ني ال��ع��ام 
سامحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
االرث  احياء  عل  املركز  يعمل 
الضاري والثقايف ملدينة كربالء 
ال��ارضة  باعتبارها  املقدسة 
اليها  ت��رن��و  ال��ت��ي  االس��الم��ي��ة 
تعال  الل  وفقنا  وق��د  االبصار 
للفرتة من  املجيد  تراثها  بتوثيق 
)1777 ولغاية 1992( وذلك 
الدولية  املنظمة  خ��الل  م��ن 
للثقافة والعلوم )اليونسكو( يف 
برناجمها اخلاص بالذاكرة العاملية 
وامللف املقدم منا يتوي يف جزء 
باملدارس  مستندات  عل  منه 
والشخصيات  الدينية  العلمية 
هذا  مؤمترنا  فإن  لذا  العلامئية 
شخصية  ع��ل  ال��ض��وء  يسلط 
البهبهان  ال��وح��ي��د  ال��ع��الم��ة 
يف  االصولية  املدرسة  مؤسس 
العلمي  وتراثه  املقدسة  كربالء 
املركز  واه����داف  ينسجم  ب��ام 

وبرنامج الذاكرة العاملية..

شارك في المؤتمر اكثر من عشر دول وقد قدم اكثر من 126 بحثا
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املوسوي  حسن  السيد  ام��ا 
البوجردي �  رئيس مؤسسة 

ال��ن��ج��ف  يف  ال�����رتاث  دار 
مكتبة  ورئ��ي��س  االرشف 
قم  يف  امل��ج��ل��ي  ال��ع��الم��ة 
املؤمتر  ع��ن  حت��دث  املقدسة 

قائال:
بالتعاون بني مركز الدراسات 
اق��ام��ة  ت���م  ال�����رتاث  ودار 

الوحيد  )مؤمتر  املؤمتر  ه��ذا 
وقتا  استغرق  وقد  البهبهان( 
طويال لكي نعده اعدادا جيدا 
يف  علمية  جل��ان  شكلنا  وق��د 
العراق وايران واوربا وعقدنا 
واتفقنا  م��ع��ه��م  ج��ل��س��ات 
واملحاور  املوضوعات  عل 
االص��ل��ي��ة ل��ل��م��ؤمت��ر وه��ي 
واالص���ول  الفقه  م��وض��وع 
والرتاجم  والعقائد  والكالم 
.. ثم استخرجنا املوضوعات 
الباحثني  فاستكتبنا  اجلزئية 
وكان  املجال  هذا  يف  الكبار 
ل��دي��م اس��ت��ع��دادا ك��ب��يا يف 
مجع  تم  وقد  البحوث  كتابة 
بحدود 200 بحث ومقالة و 
19 جملد كتاب يف هذا املؤمتر  
الوحيد  برتاث  تتعلق  وكلها 

البهبهان ..
جلسات  ع��دة  عقدت  وق��د 
االمام  مدينة  يف  يومني  وملدة 
السني عليه السالم للزائرين 
نقاشا  البحوث  نوقشت  وقد 

علميا واستفدنا كثيا كنها
امل��ؤمت��ر يف  ه��ذا  وج���اء عقد 
كربالء املقدسة بفضل وجود 
ال��ع��ل��امء ووج����ود االف��ك��ار 
الشيخ  سامحة  عند  الرائعة 
ع��ب��د امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي 
العتبة  دف��ن��اء  ان���وار  وت��اث��ي 
ال��س��ي��ن��ي��ة م��ث��ل ال��وح��ي��د 
الرياض  وصاحب  البهبهان 
تقي  وحممد  الطباطبائي  عيل 
الشيازي والكثي من العلامء 

الكبار من االصوليني ..
وجت���ول���ت جم��ل��ة االح����رار 

القاعتني  يف  الباحثني  ب��ني 
البحوث  اللقاء  املخصصتني 
وال��ت��ق��ت ب���ع���دد م��ن��ه��م ، 
عبد  ال��دك��ت��ور  حت��دث  فقد 
اهليئة  عضو  الطالعي  السني 
قم  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ت��دري��س��ي��ة 
الببليوغرافية(  املقدسة )قسم 
العالمة  ق��ائ��ال:«  اي���ران  يف 
من  اصله  البهبهان  الوحيد 
اي��ران  جنوب  ببهان  بلدة 

جاء عقد هذا المؤتمر 
المقدسة  ك��رب��الء  ف��ي 
العلماء  وجود  بفضل 
ووجود االفكار الرائعة 
الشيخ  سماحة  عند 
عبد المهدي الكربالئي 
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يف  ولد  خوزستان  منطقة  يف 
فيها  دراسته  وب��دا  اصفهان 
ببهان  ال  بعدها  وان��ت��ق��ل 
حممد  الشيخ  وال���ده  وك���ان 
وبعد  اي��ران,  علامء  من  اكمل 
عل  السني  االفغان  اهلجوم 
لطلب  كربالء  ال  اتى  ايران 
ال��وزة  يف  وال��دراس��ة  العلم 
كبار  علامء  يد  عل  العلمية 
حتى  دراس��ت��ه  يف  وت���درج   ،
اصبح من العلامء الذين يشار 
خترج  وق��د  بالبنان   عليهم 
مدرسته  م��ن  اع���الم  ع��ل��امء 
العلوم  بحر  السيد  منهم  
وامثاهلم  امل��ج��اه��د  وحم��م��د 

الكثي«. 
واضاف قائال:« املؤمتر علمي 
ج��ي��د وف��ي��ه ع���دد ك��ب��ي من 

واالكاديمية  الدينية  الرموز 
ال��ذي��ن ط��رح��وا امل��ق��االت 
ال��وف��ية  والدينية  العلمية 
حوزوية  كانت  سواء  باملعان 
حتدث  فالكل  اكاديمية  او 
دقيقة,  علمية  بصورة  وطرح 
هو  ذل���ك  يف  وال�����ضوري 
الشخصيات  ذك��رى  اح��ي��اء 
التي  املهمة  والشيعية  العلمية 
افكار  بنرش  كبيا  دورا  هل��ا 
القرون  يف  الشيعي  املذهب 
املاضية, والمد لل الذي وفقنا 
ووفقكم معنا ألحياء ذكراهم 
هذا  عملنا  يكون  ان  ونامل 
الجة  االم���ام  عند  مقبوال 
فرجه  الل  »ع��ج��ل  املنتظر 
ال��رشي��ف«  ال��ذي ه��و ق��وام 
ظاهرنا  وصالح  ودنيانا  ديننا 
شخصيا  وانا  وامننا,  وباطننا 
يتناول  املؤمتر  يف  بحثا  القيت 
الوحيد  عمر  ح��وادث  تقييم 
البهبهان من النواحي العلمية 

كتبها  ال��ت��ي  الكتب  ام��ث��ال 
عل  تلمذوا  الذين  والتالميذ 
يف  العلمية  واالح���داث  ي��ده 
يوم  من  تالمذته  وزمن  زمنه 
مخسني  من  اكثر  ال  والدت��ه 

سنة بعد وفاته«. 
اما الكاتب الروائي اوكاتا من 
 »: قائال  حتدث  اليابان  دولة 
يعتب هذا املؤمتر من املؤمترات 
الدينية والروحية املهمة ويتم  
التي تسعى  الثقافية  بالشؤون 
من  املقدسة  السينية  العتبة 
املذهب  علامء  ذكر  ال  خالله 
الكبي  ودوره����م  الشيعي 
االصعدة  بمختلف  واملهم 
س����واء ك��ان��ت ال��دي��ن��ي��ة او 
العالمة املجدد  السياسية, وما 
واحدا  اال  البهبهان  الوحيد 
التي  الدينية  الرموز  اهم  من 
جي��ب ع��ل االج��ي��ال دراس��ة 
الذاتية  وسيهتا  شخصيتها 
وتناقل  العلمية  وح��ي��ات��ه 

االخبار اخلاصة به«. 
وبني :« من خالل هذا املؤمتر 
العاملي  احاول التعايش اكثر 
الوفود  مع  العلمية  واملناقشة 
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ارضة 

الكاتب والروائي او كاتا:
المجدد  ال��ع��الم��ة  وم��ا 
اال  البهبهاني  الوحيد 
الرموز  اهم  من  واح��دا 
على  يجب  التي  الدينية 
االجيال دراسة شخصيتها 

وسيرتها الذاتية
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والعراقيني  ع��ام��ة  ب��ص��ورة 
اآلراء  وتبادل  بصورة خاصة 
وسأعمل  بيننا  فيام  واالفكار 
لبلدي  املؤمتر  نتائج  نقل  عل 
رموز  عل  لالطالع  اليابان 
السيام  ال��ش��ي��ع��ي  امل��ذه��ب 

املجدد الوحيد البهبهان«.
يثريب  حممد  السيد  الل  اية  اما 
اي���ران وه��و م��ن اسباط  م��ن 
الوحيد البهبهان ذكر قائال :« 
اقدم  ان  ال��ضوري  من  ارى 
شكري وتقديري وامتنان ال 
السينية  العتبة  يف  العاملني 
املقدسة والقائمني عل املؤمتر 
اقامته  فكرة  طرحوا  الذين 
الفرصة  ه��ذه  ويف  واع���داده 
قبة  حتت  هنا  ونحن  القصية 
السني  الل   عبد  ايب  امل��ول 
اال  يسعنا  ال  السالم«  »عليه 
ان نذكر بان شخصية العالمة 
البهبهان  الوحيد  املتجدد 
الضوء  يسلط  أن  يمكن  ال 
بشكل كاٍف عل تراثه خالل 
خطوة  املؤمتر  ولكن  يومني 

مهمة لألفضل«.
وبني ايضا:« وما هو معروف 
البهبهان  املرحوم  خيص  فيام 
ان���ه ب���ذل ج��ه��دا ك��ب��يا يف 
مواجهة االخباريني ولكن مما 
يستفاد منه يف جمموع مؤلفاته 
خمتلف  يف  ثاقب  فكر  له  ان 
واالصولية,  الفقهية  العلوم 
ال���ارضي���ن  مج���ي���ع  وان 
كتب  يعرفون  وامل��ش��ارك��ني 
يف  البهبهان  الوحيد  العالمة 

ولكن  االخباريني  مواجهة 
ه��ن��اك ام���ر م��ه��م ه��و كس 
الالة  يف  واجلمود  القواعد 
ذلك  عل  وش��اه��ده  الدينية 
بعض الكتب العديدة له مثل 

القواعد القديمة واجلديدة«.
حممد  الدكتور  االس��ت��اذ  ام��ا 
زوي��ن��ي اح��د امل��ش��ارك��ني يف 

اننا  ق��ائ��ال:  حت���دث  امل��ؤمت��ر 
دماء  وام��ة  العلامء  م��داد  امة 
م��داد  ك���ان  واذا  ال��ش��ه��داء 
ال��ع��ل��امء اف��ض��ل م��ن دم��اء 
يف  الشهداء  فدماء  الشهداء 

هذا اليوم بمداد العلامء ..
ان��ن��ا يف ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي 

ت��راث  ب��ذك��ر  ف��ي��ه  نحتفي 
يقف  ال��ب��ه��ب��ه��ان  ال��وح��ي��د 
رجال  السواتر  عل  هنالك 
االسالم  حياض  عن  يذبون 
وي��ض��ع��ون ارواح���ه���م عل 
عل  الفاظ  سبيل  يف  هم  اكفهّ
املداد  هذا  وعل  االقالم  هذه 

العظيم ..
يعد  اليوم  هذا  يف  االحتفال 
تطور  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
وك��وادره��ا  السينية  العتبة 
من  مرحلة  يعد  و  العلمية 
مراحل تطور دار الرتاث نحو 

االفضل ..
بدأت  العلمية  االع��امل  هذه 
تكن  فلم  اجلامعات  تسابق 
للزائرين  اخلدمية  املؤسسات 
فقط  العتبات  ع��ن��وان  حت��ت 
وان�����ام ه���ي ت���ق���دم خ��دم��ة 
اخرى  جهة  وم��ن  للزائرين 
اقامة  يف  اجلامعات  تسابق 

املحافل العلمية ..
ان هذه االلتفاتة الحياء تراث 
تشكل  البهبهان  ال��وح��ي��د 
انعطافة يف احياء تراث علامئنا 
وغفل  التاريخ  خذهلم  الذين 
املؤمتر  هذا  فجاء  كثيًا  عنهم 
لتجديد العهد بعلامئنا رمحهم 
واالس��ت��ف��ادة  ج��ه��ة  م��ن  الل 
وت���وظ���ي���ف ه����ذا ال����رتاث 

لارضنا ومستقبلنا..
املهاجر  جعفر  للشيخ  وكان 
املؤمتر  هذا  يف  رايه  لبنان  من 

فتحدث مشكورا: 
م��ؤمت��رات  يف  ش��ارك��ت  لقد 

اشارك  مرة  اول  وهذه  كثية 
يف هكذا مؤمتر شارك فيه هذا 
ويغطي  الباحثني  من  العدد 
التي  االشكاليات  كل  تقريبًا 

تتعلق بسيد هذا املكان..
سهلة  مهمة  ليست  وه���ذه 
يد من  اشد عل  فانني  لذلك 
فيام نصب  اعداد ونجاح  ويل 

نفسه له..
سنوات  وقبل  ان��ه  تعلمون 
فكرة  طرح  جمرد  كان  قليلة 
يف  هو  النوع  هذا  مثل  مؤمتر 
لذلك  الكبية  اجلرائم  مرتبة 
منا  ان هذا يستحق  ارى  فان 
اننا  عل  اكب  تعال  لل  الشكر 
السوداء  االي��ام  تلك  اجتزنا 
والقدرة  العافية  واستعدنا 
بفضل القادة والرشكاء الذين 
العراق  ارض  ورووا  ق��ادوا 

البيبة بدمائهم ..
اس��ت��اذ  البهبهان  ال��وح��ي��د 
الكل وال يزال استاذ الكل.. 
جددتم  ينتهون..  ال  الكبار 
يداكم  سلمت  نعم..  ذك��ره 
بيننا  موجود  هو  ولكنه   ..
كام  ال��ذي  العظيم  بانجازه 
قلت يف مشاركة خمترصة كان 

الشيخ جعفر المهاجر:
الى  بحاجة  لبنان  في  نحن 
العالم  ه��ذا  مع  التواصل 

الفكري

أ. د. محمد زويني:
الحياء  االلتفاتة  ه��ذه  ان 
البهبهاني  الوحيد  ت���راث 
احياء  في  انعطافة  تشكل 
تراث علمائنا الذين خذلهم 
كثيرًا  عنهم  وغفل  التاريخ 
لتجديد  المؤتمر  هذا  فجاء 

العهد بعلمائنا
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امر البد منه ولو انه مل يصل 
ا اليوم يف عامل خمتلف من  لكنهّ

الوجهات الفكرية ..
اخلتام  يف  ق��ائ��ال:  واض���اف 
بحاجة  لبنان  يف  نحن  امتنى 
العامل  ه��ذا  مع  التواصل  ال 
املنطقة  ان  اقول  بل  الفكري 
من  فيها  ب��ام  كلها  الشامية 
عليهم  البيت  ألهل  موالني 
التواصل  ال  بحاجة  السالم 

مع هذا العامل الفكري..
ل��ذل��ك ف��ان��ا امت��ن��ى ان���ه يف 
هذه  تول  القادمة  املؤمترات 
طريق  عن  اكب  عناية  املنطقة 
للمشاركة  الدعوات  توجيه 
اقول  بل  امل��ؤمت��رات  ه��ذه  يف 
ان هذه املنطقة ولبنان بشكل 
خاص برتكيبته املتوسطية هذا 
البلد منب وما يقال فيه ينترش 

بسعة يف كل ارجاء الدنيا .. 
التواصل  يتم  عندما  لذلك 
املهرجانات  لبنان يف هذه  مع 
القيقة  يف  نكون  واملؤمترات 
قمنا بعمل ينرش ويذيع فكرنا 

يف اقطار الدنيا ..
السيني  جمتبى  السيد  ام��ا 
اجلزائري ممثل السيد اخلامنئي 
كان له كلمة شكر وعلق عل 
االمانة  نشكر   : قائال  املؤمتر 
السينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة 
ال��رتاث  احياء  عل  املقدسة 
للعلامء  واالسالمي  العلمي 
مرتىض  الشيخ  ابلغنا  وق��د 
النجف  م���ن  االن���ص���اري 
االص��ول  علم  ان  األرشف 
جامعا  وعلام  كبيا  علام  صار 
علم  يف  الفقهاء  له  يتاج  ملا 
بفضل  ب���األس���اس  ال��ف��ق��ه  
الكبي  امل��ؤس��س  خ��دم��ات 
البهبهان  الوحيد  العالمة 
حجة  عل  واقرتحنا  ونامل 
العالمة  واملسلمني  االس��الم 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الكربالئي االمني العام للعتبة 

السيد مجتبى الجزائري:
شاهدته  ال��ذي  العمل 
ه��ن��ا ان���ه اث��ق��ل واق���وى 
عمل شاهدته في حياتي

هوية الوحيد البهبهاني
وعرف   . أكمل  حممد  امل��ول  بن  باقر  حممد   : وألقابه  اسمه 
وأستاذ  الثان  والعالمة  الثالث  واملحقق  البهبهان  بالوحيد 

الكل واألستاذ األكب .
نسبه : حممد باقر بن حممد أكمل بن حممد صالح بن أمحد بن 
حممد بن إبراهيم بن حممد رفيع بن أمحد بن إبراهيم بن قطب 
الدين بن كامل بن عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن حممد بن 

النعامن ) الشيخ املفيد ( قدس رسه .
حممد  املول  بن  الدين  نور  اآلقا  الربان  العامل  بنت   : والدته 

صالح املازندران .
والدته : يف مدينة أصفهان عام 1116 أو 1117 أو 1118 .

لتحصيل  األرشف  النجف  إل  مولده  من  هاجر   : رحالته 
ثم  سنة  ثالثني  مدة  فيها  وقطن  ببهان  إل  هاجر  ثم   ، العلم 

هاجر منها إل كربال املقدسة .
زوجته : بنت أستاذه السيد حممد الطباطبائي .

أوالده : اآلقا حممد عيل واآلقا عبد السني .
وفاته :  يف كربال عام 1206 .

مدفنه : يف رواق حرم االمام أيب عبد الل السني عليه السالم 
مما ييل أرجل الشهداء.

مؤلفات الوحيد البهبهان
28 يف اصول الفقه -12 يف الديث- 50 يف الفقه

11 رسائل واجازات- 5 يف علم الرجال
�������������������������������

تصنيف البحوث حسب املحاور التي تضمنتها
15 يف الرتاجم والبيليوجرافيا-46 يف البحوث االصولية 

29 يف البحوث الفقهية- 13 يف الديث والرجال
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يكون  ان  املقدسة  السينية 
املؤمتر الثان يف مدينة ببهان، 
الرتاث  احياء  مسية  الكامل 
للعالمة  ال��ب��اق��ي  العلمي  
الشيخ الوحيد البهبهان وهو 
املؤسس للفكر العقالن عل 

اساس االصول 
جملة  اس���ت���ق���رت  واخ������يا 
السيد  ب��م��ح��اورة  االح���رار 
مكتبة  رئيس  مرجان/  عيل 
ايران/  يف  اخلارجية  الوزارة 
ه��ذا  ع��ن  اليونسكو  مم��ث��ل 
عيل  االستاذ  قام  وقد  املؤمتر 
اجلبوري بالرتمجة وبدأنا معه 

بالسؤال التايل: 

ك��ي��ف وج���دت امل��ؤمت��ر من 
واالكاديمية  العلمية  الناحية 

والشخصيات ؟
املؤمتر  هذا  قوة  ان  رأيي  ج/ 
املؤسسات  بسبب  ج��اءت 
كيد  عملت  التي  املتعددة 
املؤمتر  هذا  النجاح  واح��دة 
وقد نجحت ، وهذا سيكون 
اعاملنا  تكون  ألن  لنا  درس 

بصورة مجاعية ..
ان  امل��ؤمت��ر  هل��ذا  االفضلية 
املنشورات التي صدرت هلذا 
مستوى  ع��ل  كانت  امل��ؤمت��ر 
والعمل   ، العلمية  من  عال 
اثقل  انه  هنا  شاهدته  الذي 
يف  ش��اه��دت��ه  عمل  واق���وى 

حيايت ..
جيب  املؤمتر  هذا  طريق  عن 
الشيعي  الفكر  يتوسع  ان 
عن  او  اليونسكو  طريق  عن 
املجتمعات وان يصل  طريق 

ال ابعد مدى يف العامل
عل  تقترص  ال  واليونسكو 
 .. فقط  االس��م  او  الشعار 
ونحن الشيعة نعمل عل نرش 

ثقافتنا ورد الشبهات ونوسع 
بالنسبة  الثقايف  حضورنا 

للثقافة العاملية 
املؤمتر  هل��ذا  املهمة  والنقطة 
ان���م ب��ي��ن��وا امه��ي��ة م��ياث 
وامهيته  البهبهان  الوحيد 

للعامل..
كربالء  يف  الدراسات  مركز 
ج��ه��وده  ي��ك��ث��ف  ان  جي���ب 
املؤمترات  ويعقد  امجع  للعامل 
حتى  اخ���رى  لشخصيات 
رجاالت  عل  العامل  يتعرف 

الشيعة
ونبدا بتثقيف انفسنا وافكارنا 
الينا  ينظر  ال��ع��امل  ونجعل 

بشكل راقي 
العالمة  اخ��ت��ار  مل���اذا  س/ 
املقدسة  ك��رب��الء  البهبهان 

مقرا لدراسته وتدريسه ؟
نقول  ان  افضل  ال  ان��ا  ج/ 
ح��وزة  او  ك��رب��الء  ح����وزة 
شيعية  ح��وزة  وان��ام  النجف 
كان  الطويس  الشيخ  فمثاًل 
بابل  يف بغداد واليل كان يف 
كربالء  يف  ك��ان  والبهبهان 

ال��ش��يازي  امل���يزا  والسيد 
لذلك   .. س��ام��راء  يف  ك��ان 
حتدد  ان  اجلغرافية  عل  ليس 
الوزة  او  اليء  هلذا  مكانًا 
لكي ال نقول انه ملاذا كان يف 
كربالء او النجف او سامراء 
او مكان آخر .. اليء الذي 
هو  العلمية  ال���وزة  م  ي��ق��وهّ
يف  تكون  وال��ض��ارة  الفكر 

أي منطقة ويف أي مكان..
واختتم املؤمتر العلمي العاملي 
الوحيد  ال��ش��ي��خ  للعالمة 
خاتم  ق��اع��ة  يف  البهبهان 
السيني  بالصحن  األنبياء 
سامحة  بحضور  ال��رشي��ف 
السينية  للعتبة  العام  األمني 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
وشخصيات  ال��ك��رب��الئ��ي 
داخل  من  وأكاديمية  علمية 
وخ���ارج ال��ع��راق، وأه��دى 
دروع��ًا  الكربالئي  الشيخ 
املؤمتر  يف  للمشاركني  خاصة 

ملسامهتهم يف إنجاحه.
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أجنزت الكوادر الفنية  والهندسية 
في وحدة النجارة التابعة لقس���م 
الصيانة في العتبة احلسينية املقدسة 
املرحل���ة االخي���رة م���ن اعمال 
الديك���ورات اخلش���بية  اخلاصة 
بتغليف اعمدة شرفة باب القبلة 
وذلك لتغطية الدعامات احلديدية 
الساندة لسطح الصحن احلسيني 

الشريف .
وقال رئيس قسم الصيانة احلاج 
كرمي االنباري: ان »الكوادر الفنية 
في  وحدة النجارة من منتس���بي 
القسم قاموا بإجناز املرحلة الثالثة 
واالخيرة م���ن عمل الديكورات 
اخلش���بية التي تغط���ي الدعامات 
احلديدي���ة والت���ي هي مش���ابهة 
لألعم���دة الرخامية املوجودة في 

داخل الصحن احلسيني«.
الصيان���ة  »قس���م  ان  واض���اف 
وباإليعاز من قبل سماحة االمني 

الع���ام مت اجناز املرحل���ة الثالثة 
واالخيرة من عمل الديكورات 
اخلش���بية الذي تغطي الدعامات 
احلديدية الساندة لسطح الصحن 
احلس���يني الش���ريف  لتحس���ني 
مظهره���ا العام مبا يتماش���ى مع 

طبيعة املكان املشرف«. 
 وم���ن جهت���ه اك���د املهن���دس 
عبد احلس���ن محم���د، اّن »هذا 
العم���ل يعد األول من نوعه في 
العتب���ة احلس���ينية املقدس���ة وهو 
عم���ل ديك���ورات من اخلش���ب 
الص���اج )البورم���ي( ذي اجلودة 
العالية  بش���كل اعمدة مش���ابهة 
الس���اندة  الرخامي���ة  لألعم���دة 
للشرفة باإلضافة الى اجناز عمل 
باملقاطع العلي���ا الرابطة بني كل 

عمود واخر«.
وصرح مسؤول وحدة النجارة؛ 
الفني حيدر رحم���ن قائاًل: »مت 

اجناز املرحلة الثالثة واالخيرة من 
عمل املقاطع العليا والتي عددها 
اربع قطع من الطراز االس���المي 
وبقياسات مختلفة والتي تربط ما 
بني االعمدة التي مت تركيبها على 
الدعام���ات احلديدي���ة في اعلى 
الش���رفة«، مش���يرًا الى ان »هذا 
العم���ل اني���ط الى اح���د الفنيني 
املاهري���ن ف���ي وح���دة النجارة 
وال���ذي قام بب���ذل مجهود كبير 
ف���ي هذا العمل الفن���ي والتراثي 
ف���ي الوقت نفس���ه بإجناز س���تة 

اعمدة خش���بية وملحقاتها بفترة 
زمنية  قياسية وضعت في شرفة 

باب القبلة«.
ويذكر ان هذه  املرحلة االخيرة 
من اس���تكمال مش���روع  تغطية 
الدعام���ات احلديدي���ة الس���اندة 
لس���طح املرقد احلسيني الشريف 
وهن���اك فك���رة بوض���ع االنارة 
اخملفية لتلك االعم���دة واملقاطع 
العلي���ا لإلظه���ار جمالي���ة ورنق 
الديك���ورات  الكائن���ة في اعلى 

شرفة باب القبلة«. 

قسم الصيانة ينجز المراحل االخيرة من أعمال الديكورات 
الخشبية  الخاصة بتغليف اعمدة شرفة باب القبلة 

تقرير: حسين علي الشاهي – تصوير: معتصم المسعودي 
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بالتعاون بين العتبة الحسينية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية
تنظيم دورة للمكفوفين لتعليمهم القراء والكتابة 

االولى من نوعها في كربالء

للعتبة  العامة  األمانة  من  بدعٍم 
رعاية  يف  امل��ق��دس��ة  السينية 
 ، العراقيهّ املجتمع  رشائح  كافة 
بالعتبة  ال��ن��رش  شعبة  نظمت 
معهد  مع  وبالتعاون  املقدسة 
النور؛ دورة تدريبية للمكفوفني 
استمرت اسبوعني وهدفت إل 
تعليم القراءة اخلاصة باملكفوفني 

وإعادة دجمهم باملجتمع.
نوعها  من  األول  تعدهّ  ال��دورة 
ع سيد الشهداء  وأقيمْت يف جممهّ
للعتبة  التابع  ال��س��الم(  )عليه 
فيها  وح��رص��ت  ال��س��ي��ن��ي��ة، 

كافة  توفي  ع��ل  النرش  شعبة 
إلنجاح  الضورية  املستلزمات 
القرطاسية  بينها  من  ال���دورة 
التي  املكفوفني  بتعليم  اخلاصة 
من  خصيصًا  اس��ت��ياده��ا  ت��م 
النور  معهد  ساهم  فيام  بيوت، 
وحم��ارضي��ن،  أس��ات��ذة  بتوفي 
امل���وارد  تطوير  قسم  وع��م��ل 
وهتيئة  التنسيق  بأعامل  البرشية 

األجواء املناسبة إلقامتها.
ث ال���دك���ت���ور ع��ام��ر  وحت������دهّ
البدن  العوق  مدير  املوسوي؛ 
االحتياجات  ذوي  دائ���رة  يف 

اخلاصة بوزارة العمل والشؤون 
العتبة  »مبادرة   ان  االجتامعية: 
دورة  بتنظيم  املقدسة  السينية 
للمكفوفني وبالتعاون مع معهد 
من  االول  تعد  وال��ت��ي  ال��ن��ور 
نوعها يف  كربالء املقدسة هتدف 
ال��ق��راءة  املكفوفني  تعليم  ال 
)برايل(  طريقة  عل  والكتابة 
منذ  اخرتعت  الطريقة  وه��ذه 
وانترشت  الفرنسني  عند  القدم 
يف  املكفوفون  واالن  العامل  يف 
الكثي  وهلم  با  يتعاملون  العامل 
من الكتب كاملصحف الرشيف 
وغيه وطريقة برايل هي طريقة 
بارزة  حروف  شكل  عل  ملسية 

تنقيطية«.
متثل  »ال�����دورة  أن  وأض����اف 
لتعلم  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
للمكفوفني،  والكتاب  القراءة 
مع  املكفوفني  دمج  إل  وهتدف 
معاهد  مخس  ويوجد  املجتمع 
ويتوفر  العراق  يف  للمكفوفني 
لسكن  الداخلية  االقسام  فيها 
لنقلهم  سيارات  وايضا  الطلبة 
من  الكثي  وهناك  بيوهتم  ال 
تتح  مل  ال��ع��راق  يف  املكفوفني 
الظروف  بسبب  الفرصة  هلم 
أن  مبينًا  البلد«،  يعيشها  التي 
معهد  يف  واملعلمني  »االساتذة 
تام  استعداد  عل  ببغداد  النور 

األحرار :حسين نصر
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بشكل  ال��رشي��ة  ه��ذه  خل��دم��ة 
طوعي يف كربالء املقدسة«. 

ودع�����ا امل����وس����وي امل��ع��ن��ي��ني 
وامل����س����ؤول����ني ب��ال��ك��وم��ة 
االنسانية  واملنظامت  العراقية 
إل  ع��ام��ة  ب��ص��ورة  واملجتمع 
املكفوفني  برشية  »االه��ت��امم 
واعطائها  باملجتمع  ودجم��ه��ا 
حجمها،  م��ع  يتناسب  دورًا 
كبار  اس��ات��ذة  ه��ن��اك  أن  ع��ل��اًم 
من  عليا   ش��ه��ادات  يملون 
يف  كبي  دور  هلم  الرشية  نفس 

اجلامعات العراقية«.
 ومن جهتها بينت هديل خي الل 
لغة  ماجستي  اختصاص  عيل، 
السينة  العتبة  »نشكر  عربية: 
الكريمة  االلتفاتة  عل  املقدسة 
املدعومة  االب��وي��ة  وال��رع��اي��ة 
دوره��ا  املغيب  ال��رشي��ة  هل��ذه 
االحيان  بعض  يف  واملستضعفة 
معاناهتا  مدى  يعرف  ال  والتي 
جل  املقدسة  العتبة  يف  ووجدنا 
طلب  أي  يرفضوا  ومل  االهتامم 
ملساعدة تعليم املكفوفني القراءة 
والكتابة واضافة االبتسامة عل 
رغبة  مع  خصوصًا  وجوهم، 
العدد الكبي من املكفوفني عل 

التعلم وحب القراءة«.
أحد  منصور؛  اكرم  أضاف  فيام 
املكفوفني:  دورة  يف  املشاركني 
»تعدهّ الدورة بصمة امل للقراءة 
العامل،  عل  واالنفتتاح  والكتابة 
التي  اجل��ه��ود  مج��ي��ع  ون��ش��ك��ر 
التي  الدورة   اقامة  سامهت يف  
حترص عل نقلنا من الظلمة ال 

النور، وتتميز الدورة باألساتذة 
هناك  يكون  ان  وامتنى  االكفاء 
لتعلم  املكفوفني  لتعليم  مركز 
الياة  جم���االت  مجيع  وتفهم 

االخرى«. 
املشاركون يف  من جهتهم شكر 
وحرص  إلقامتها  ال��دورة  هذه 
السينية  للعتبة  العامة  األمانة 
العام  بأمينها  واملتمثلة  املقدسة 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
كافة  رع��اي��ة  ع��ل  الكربالئي 
وخصوصًا  املجتمع  رشائ���ح 
الذين بحاجة  من ذوي اإلعاقة 

دومًا ملدة يد العون هلم.
عن  حممد  عيل  األستاذ  وأعرَب 
املقدسة  السينية  للعتبة  شكره 
وأمينها العام الشيخ عبد املهدي 
الدورة  هذه  »إلقامة  الكربالئي 
املميزة، فضاًل عن وزارة العمل 
لتنسيقها  االجتامعية  والشؤون 
مع العتبة املقدسة ومسامهتها يف 
الدورة  ان »هذه  مبينًا  إقامتها«، 
ب���دورة  ومت��ث��ل  مكثفة  ك��ان��ت 
املكفوفني  ل��ألخ��وة  أم��ي��ة  حم��و 

يومًا   12 خالل  إعطاؤها  وتم 
اختزلْت عامًا دراسيًا كاماًل، إال 
أنا كانت ناجحة ومميزة بتضافر 

كل اجلهود«.
املشاركني  الطلبة  أحد  قال  بينام 
طالب  حسني  وه��و  ب��ال��دورة 
تاريخ  وم��درس  السني  عبد 

من  »أمتنى  املثنى:  حمافظة  من 
عل  تعمل  أن  املقدسة  العتبة 
لرشية  متكررة  دورات  إقامة 
املكفوفني وعل مراحل متقدمة 
جديدة  معلومات  ليكتسبوا 
لة ملا تعلموه يف الدورات  ومكمهّ

السابقة«.
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من ضيوف مهرجان ربيع الشهادة العالمي الـ )11(
الشيخ محمد البشير يتحدث لـ )األحرار(..

 واقعة الطف كانت سببا باستبصاري 

الحسين هو رحمة ربانية لكل الناس ومالذا امنا نلتف حوله

من اهم االسباب في استجابة الدعاء هو التوجه 
دعاء  يكون  ال  وان  وتعالى(  )سبحانه  اهلل  الى 
بشؤون  مشغول  وقلبه  فقط  بلسانه  المؤمن 
الدنيا االخرى, ومن توجه الى اهلل استقبله اهلل 
بوجه الكريم, هذا حال االنسان الذي بحث ودرس 
عن حياة اهل البيت )عليهم السالم( بعيدا عن 
كل الشهوات واللذات واستبصر بنورهم واهتدى 
يخص  ربانية  هداية  هو  فاالستبصار  بهدائهم, 
االطار  هذا  وفي  عباده  من  يشاء  من  اهلل  بها 
غيينا  من  بالمستبصر  التقت  )االح���رار(  مجلة 
عن  تحدث  وال��ذي  البشير  محمد  الشيخ  بيساو 

حياته واستبصاره ودار معه الحوار التالي:� 

� عرف عن نفسك للقراء ؟
ال��ش��ي��خ حم��م��د ال��ب��ش��ي من 
سنة,   48 عمري  بيساو,  غيينا 
متزوج وعدد اطفايل 6, خريج 
اعتنقت  الثانوية  ال��دراس��ة 
املذهب الشيعي عام 2008م.
ف��ك��رة  راودت�������ك  ك��ي��ف   �

االستبصار ؟
قدمت  جيدة  فكرة  لل  المد 
ال  ال���دخ���ول  وه���ي  عليها 
القيقة  وم��ع��رف��ة  االس����الم 
ورأيت  عنا  ختفى  كانت  التي 
غيه  يف  اراه  مامل  االس��الم  يف 

والرسول حممد »صل الل عليه 
االعظم  الشخص  هو  وآل��ه« 
بعده  ومن  اتباعه  علينا  وجيب 
بيته  اهل  من  الصالة  ذريته 
الذين تناقلت عنهم الروايات 

املسنودة.
اخلاصة  الكتب  ق��رات  هل   �
قبل  الشيعي  امل��ذه��ب  ع��ن 

اعتناقك له؟
يف القيقة مل اقرا اي كتاب عن 
دخويل  قبل  الشيعي  املذهب 
له وذلك لقلة الكتب يف غيينا 
ابحث  دائام  كنت  لكن  بيساو 
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ان����ه ال���م���ذه���ب ال��ح��ق 
من  فيه  تنتقل  والرواية 
ام����ام ال���ى اخ���ر وه��ي 
م��س��ن��ودة ب��ك��ل االدل���ة 
خالله  وم��ن  والبراهين 
من  الكثير  ال��ى  توصلت 
الحقائق التي كانت خافية 

عنا...

اية صعوبات  اواج��ه  لم   
اط��الق��ا ب��ال��دخ��ول ال��ى 
االس��������الم م����ن خ���الل 
م��س��اع��دة ال��ك��ث��ي��ر من 
الناس لي وبدوري عملت 
ك��ث��ي��را ع��ل��ى م��س��اع��دة 
االخ���ري���ن الع��ت��ن��اق��ه��م 
ال���م���ذه���ب ال��ش��ي��ع��ي , 
واطفالي  زوجتي  وحاليا 

من المسلمين الشيعة

عن املذهب الق ألنني مل اكن 
مقتنعا متاما بام انا عليه فاملذاهب 
الطموح  تلبي  تكن  مل  االخرى 
والتقاليد  العادات  خالل  من 
حيث   ... ب��ا  يقومون  التي 
والبحث  ال���رتدد  دائ���م  كنت 
االلكرتونية  املوقع  خالل  من 
والتواصل االجتامعي والتقيت 
الشخصيات  م��ن  كبي  بعدد 
دورا  هل��ا  ك��ان  ال��ت��ي  املسلمة 
عامة  االس��الم  باعتناقي  كبيا 

واملذهب الشيعي خاصة.
� من كان السبب الرئيس وراء 

دخولك االسالم ؟
ال االسالم عن طريق  دخلت 
ايران  دولة  من  االخ��وان  احد 
منتظر  واس��م��ه  االس��الم��ي��ة 
بيساو  غيينا  زار  الذي  حيدري 
ث��الث��ة م���رات وك���ان ل��ه دور 
الشيعي  املذهب  بدخويل  كبي 
بتشيع  له دور كبي  وايضا كان 
من  هناك  ال��ن��اس  م��ن  الكثي 
ال��ذي  الكبي  العمل  خ��الل 
واملعاهد  املدارس  بفتح  به  قام 
غيينا  يف  االس��الم��ي��ة  الدينية 
دائام  يل  يتحدث  وك��ان  بيساو, 
ابكتني  التي  الطف  واقعة  عن 
العتناقي  سببا  وكانت  كثيا 
املذهب الق بام فيها من مهوم 
عل  ج��رت  ومصائب  وآالم 
اهل بيت الرسول حممد )صل 
اسمع  أكن  فلم  وآله(  الل عليه 

با من قبل. 
� كيف وجدت املذهب الشيعي 

عن دخولك اليه؟

ان��ه امل��ذه��ب ال��ق وال��رواي��ة 
تنتقل فيه من امام ال اخر وهي 
والباهني  االدلة  بكل  مسنودة 
وم���ن خ��الل��ه ت��وص��ل��ت ال 
كانت  التي  القائق  من  الكثي 
خافية عنا والتي تومهنا با قبل 
ومنها  ال��ق  املذهب  اعتناقنا 
غي  بأعامل  يقومون  الشيعة  ان 
حمرم  من  العارش  ليلة  أخالقية 
يفضلون  انم  وكذلك  الرام 
النبي  ع��ل  االط��ه��ار  االئ��م��ة 
وآل��ه«  عليه  الل  »ص��ل  حممد 
املزيفة  االم���ور  م��ن  وغ��يه��ا 
التي لفقت باملوالني الهل بيت 
الصالة  أفضل  )عليهم  النبي 

والسالم(.
واج���ه���ت ص��ع��وب��ات  ه���ل   �
سواء  االس��الم  دخولك  عند 
م��ن اجل��ان��ب االج��ت��امع��ي او 

الكومي؟
اي��ة  اواج����ه  مل  ب��ال��ع��ك��س  ال 
ال  بالدخول  اطالقا  صعوبات 
مساعدة  خ��الل  من  االس��الم 
وبدوري  يل  الناس  من  الكثي 
مساعدة  ع��ل  ك��ث��يا  عملت 
املذهب  العتناقهم  االخرين 
زوج��ت��ي  وح��ال��ي��ا   , الشيعي 
الشيعة,  املسلمني  من  واطفايل 
فلم  الكومة  جانب  من  ام��ا 
ذلك  يف  صعوبات  اية  اواج��ه 
االط��ر  وف��ق  يسي  الكل  الن 
با  يرغب  التي  واالجت��اه��ات 
بالسلطة  املساس  عدم  برشط 
الاكمة فالوضع جيد يف غيينا 

بيساو.

ح���ض���ورك  ع����ن  ح���دث���ن���ا   �
ربيع  مهرجان  يف  ومشاركتك 

الشهادة العاملي ؟
تعتب هذه املشاركة االول يل يف 
العاملي  الشهادة  ربيع  مهرجان 
املهرجانات  م��ن  يعد  ال���ذي 
عدد  بحضور  املباركة  الثقافية 
االسالمية  ال���دول  م��ن  كبي 
االمر  وه��ذا  االسالمية,  وغي 
ي��دل  ف��ه��و  شء  ع��ل  دل  ان 
املكان  ص��اح��ب  عظمة  ع��ل 
السالم«  »عليه  السني  االمام 
كربالء  يف  املقدسة  والعتبات 
تبادل  منه  االس��ايس  واهل��دف 
اآلراء واملعلومات ونقل افكار 
»عليهم  البيت  اه��ل  مذهب 
التعارف  وك��ذل��ك  ال��س��الم« 
ثقافة  ع��ل  اك��ث��ر  واالط����الع 
االن  فاجلميع   , االخرى  الدول 
عبد  ايب  املول  قبة  حتت  جمتمع 
الل »عليه السالم«  والشعور ال 
هذه  ضمن  اكون  وانا  يوصف 
اجلموع التي ضيفها سبط النبي 
ذلك  وك��ان  ال��ش��ه��داء  وسيد 
وتعال«  »سبحانه  الل  بقدرة 
لكل  ربانية  رمحة  هو  والسني 
حتت  نلتف  امنا  ومالذا  الناس 

قبته الرشيفة.
� كيف وجدت كربالء وما هو 
وانت يف رحاب سيد  شعورك 

الشهداء »عليه السالم« ؟
هذه الزيارة االول يل التي ازور 
وكربالء  عامة  ال��ع��راق  فيها 
امل��ق��دس��ة خ��اص��ة ووج���دت 
رؤيتها  اتوقع  مل  ام��ورًا  خالهلا 

الصحنني  خ��الل  م��ن  اط��الق��ا 
الرشيفني  والعبايس  السيني 
واي��ض��ا ال��ع��ت��ب��ات امل��ق��دس��ة 
الكاظمية  كالعتبة  االخ���رى 
املتحف  يف  جت��ول��ت  وك��ذل��ك 
فيه  وج��دت  ال��ذي  السيني 
التارخيية  والتحف  العظمة 
واسعى  الكبية,  القيمة  ذات 
جاهدا خالل السنوات القادمة 

بتكرار هذه الزيارة املباركة.
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)أعالم  و  ة(  النبوهّ )دالئ��ل  من   
ولو  الغيب(  و)أنباء  الرسالة( 
باسم  كتاب  فی  ذلك  كل  مجع 
تراث  السالم يف  عليه  )السني 
آله(  و  عليه  الل  صلهّی  النبيهّ 

لكان من أروع ما ُيمكُن.
ة  األئمهّ عن  روی  ما  وكذلك 
املعصومني عليهم السالم الذين 
 ، السينيهّ املشهد  علی  حافظوا 
وآع��ادوا ذك��ره، وأْح��َي��وا أمره 

علی طول قرتة اإلمامة:
السالم  عليه  أمياملؤمنني  فهذا 
عن  ذكره  ما  سيته  يف  ورد  قد 
و شهادته  السالم  عليه  السني 
املشهد علی أرض  ملكان  دًا  حمدهّ
طريق  يف  وق��ف  مل��ا  ك��رب��الء، 
ني علی تلك الرُتبة يف ذلك  ِصفهّ
قدسيهّة  عن  ث  وحت��دهّ ال���وادي، 
وأخب  وعظمتها,  الرتبة،  تلك 
عامهّ  يصحُبه  كان   الذي  اجليش 
بفصول  ومايرتبط  عليها  جيري 

مناديًا  الرهيب،  املشهد  ذلك 
يهًّا. السني عليه السالم و معزهّ

عليه  املجتبی  السن  واإلم��ام 
السالم يف ما روي عنه ممهّا يرتبط 
هو  و   - أعلن  السني،  بأخيه 
الُسمهّ  من  ُيعان  حاالته  أشدهّ  يف 
ُه إليه معاوية - و ذكر  الذي َدسَّ
السني و يومه، فقال : » ال يوَم 

كيومك! أبا عبدالل«.
العابدين  زي��ن  اد  السجهّ ��ا  وأمهّ
السني  اب���ن  ال��س��الم  ع��ل��ي��ه 
ذلك  معركة  يف  معه  واملناضل 
أي   ) )أْرُث�����ثَّ ح��تهّ��ی  املشهد، 
كان  جريًا،  املعركة  من  أخرج 
ذل  فصول  لكلهّ  الشاهد  وهو 
املشهد، والذي كان عضوًا ممثاًل 
فيه،  وأصبح السفي الناطق عن 
نقل  و  عماًل،  و  قواًل،  جمرياته، 
ذلك  عن  ب��ا،  انفرد  تفاصيل 

املشهد.
السالم  عليهم  الباقون  ة  واألئمهّ

عن  منهم  كلهّ  رواي��ات  ختُل  مل 
بطرق  مشهده،  و  السني  ذكر 
للحُزن  االحتفال  من  شتهّی، 
َحثهّ  أو  الراتبة،  املصيبة  علی 
الشعراء علی رثائه، أو تشجيع 
علی  ين  واملعزهّ واخلطباء  اء  الُقرهّ

القيام بذلك، فكان منهم:
ُد،  امُلَنشَّ  ، قهّ ِ وامُل��س��رتَ ع،  امُلفجَّ  
 ، وَامُل���ْس���َت���ْع���ِط���ُف، وامُل���َس���يلَّ

وغيهم.
ة  الجهّ املنتظر  القائم  وحتهّی 
فإنهّه  فرجه،  الل  ل  عجهّ املهديهّ 
علی  َبة(  )الُندهّ يف  عنه  ورد  قد 
يقرح  م��ا  ال��س��ني وم��ش��ه��ده، 
من  بثاره  املطالب  وهو  اجلفون 
األعداء عند ظهوره، جعلنا الل 

من أنصاره.
ا السني عليه السالم نفُسه:  وأمهّ
التعريف  يف  ��ة  اُل��جهّ أت��مهّ  فقد 
يف  به،  يرتبُط  ما  بكلهّ  باملشهد 
 - ال��رشي��ف  شخصه  تعريف 

ذاته  وتقديم   - املشهد  حم��ور 
مرمی،  و  هدفًا  جزئياته  كلهّ  يف 
و  وإع��الم��ه  خطبه  يف  وذل���ك 
وإقداماته،  حديثه  و  ن��داءات��ه 
و  عليه,  وماجری  تضحياته  و 
جيري  بل  أصحابه،  علی  أمامه 
علی أهله و عياله، وما أخب عن 
ما يصيب أصحابه وأهل والئه 
يف مستقبل األيهّام والعصور، يف 

الدنيا وبعدها يف اآلخرة.
السالم  عليه  السني  اإلمام  إنهّ 
املصادر  أعظم  من  هو  بذلك 
واحتواًء  وداللة  ة  حجهّ وأقواها 
رة،  ل��ك��لهّ ال��ع��ن��اوي��ن امل��ت��ص��وهّ
امل���ع���روف م��ن��ه��ا امل���ذك���ور، 

واملجهول غياملعروف.
السينيهّ  املشهد  مصادر  ومن 
املوقف  سيدة  عن  امل��رويهّ  هو 
التي  أمياملؤمنني(  بنت  )زينب 
عيل  املشهد  يف  بوجودها  دلهّت 
البطولة  من  فريدة،  )عناوين( 

من أفضل   الشعائر احلسینیة املقدّسة

ملشهد احلسیينّ وعناوینه املوثوقة

اجلزءالثالث 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 أصحابم األبرار واملؤمنني األخيار. بسم الل الرمحن الرحيم
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واإلدارة،  وال��رزان��ة  واجُل���رأة، 
والدعم والعزم، فكانت )بطلة 
دورًا  ت  أدهّ وقد  ًا،  حقهّ كربالء( 
جوانب  عن  اإلع��الن  يف   ً مهامهّ
ام  الكهّ بالط  املواقف، ويف  من 
وطالقة  رصاحة  بكلهّ  الظلمة، 
قال  حتهّی  وب��الغ��ة،  وفصاحة 

أحدهم عنها:
أنطَق   - والل   - أَرَخ��ف��رًة  »مْل   
علی  وُتْفِرغ  تنِطُق  كانهّام  منها، 
لسانأمياملؤمنني عليه السالم« 

كشفْت  واللهجة،  النبة  وبذه 
وفضحْت  واقع»املشهد«  عن 
كشفت  و  والظلمة،  القتلة 
ْت  ام الفسدة، وعبهّ جرائم الكهّ
بكلهّ رصاحة عن ُظالمات أهل 
وهي  ال��س��الم  عليهم  البيت 
ممهّن  لكونا  قة  املصدهّ الصدقة 
املشهد  ذل��ك  يف  مثهَّل  و  حض 

الرهيب الفيجع.
الشهادات  ه��ذه  حتتويه  ما  إنهّ 
واإلع���الن���ات وال��ت��رصي��ات 
الطيهّبني  ه��ؤالء  من  واألع��امل 
عليهم  البيت  أهل  الطاهرين، 
عرشات  علی  حتتوي  السالم، 
)العناوين( التي حتتويا، مضافًا 
ح با يف ما أوردنا من  إلی املرصهّ

النصوص.
من  عرضنا  م��ا  م��ن  واهل���دف 

األساليب : 
هذه  بعد   - عليه  نركُر  وال��ذي 
املوثوق  تراثنا  أن  هو   - اجلولة 
أخبار  من  الكثي  علی  يتوي 
وعناوينه  السينيهّ  املشهد 
ة، ممهّا لو قام جيلنا الارض  املهمهّ
من  بأيدينا  ما  يف  عنه،  بالبحث 
خمطوٌط  هو  ما  يف  أو  ال��رتاث، 
ال���رتاث  ع��م��وم  يف  أو  م��ن��ه، 
اإلسالمي، بحثًا دقيقًا مستوعبًا 

العناوين  من  وفيه  عليه،  لعثرنا 
ة التي تني جوانب أهمهّ من  املهمهّ

. املشهد السينيهّ
ه���ذا م��ن ج��ه��ة، وم���ن جهة 
عرض  من  الب��دهّ  فانه  آخ��ری: 
و  حتقيق  و  تدقيق  مع  العناوين 
كلهّ  ی  متؤدهّ عن  عميق  بحث 
و  مبدءه  و  وأبعاده،  )عنوان( 
نتيجته،  و  وآث��ره  ومغزاه  سببه 
من  موقعه  وتعيني  وتطبيقه، 
يكون  حتهّی   ، السينيهّ املشهد 
املجتمع  علی  وعرضه  لنرشه 
 ، ، ب��ل اإلن���س���انهّ اإلس���الم���يهّ
املجتمع  جم���ال  ع���ن  ف��ض��اًل 
ومفيدًا  مؤثرًا   ، السينيهّ املؤمن 

ومنتجًا.
ونداؤنا لكلهّ من يمل فكرًا، و 
منهجًا و أسلوبًا يوصل الی هذا 
واملفروض  فاملطلوب  اهلدف، 
أن يقوم كلهّ منهم بام يمله من 
العلميهّة  والُقدرة  ص،  التخصهّ
ي الوظيفة  التي يملها، كي يؤدهّ
ُيرام و يقوم بالعمل  بأحسن ما 
, بعد االعتامد  علی إعداد علميهّ
ة علميهّة،  املوثهّقة بدقهّ النصوص  
زة علی  وأن تكون األعامل مركهّ
العناوين املنتقاة بالبحث الدقيق 
الوايف، مع التطبيق علی املشهد 
واملوثوق،  املعروف  السينيهّ 
ومقبواًل  دًا  مؤكهّ نرشه  ليكون 

لدى أهل اخلبة.
كلهّ  م��ن  امل���راد  ه��و  ه��ذا  فمثل 
أجل  م��ن  تبذل  التي  اجل��ه��ود 
أن  ف��الب��دهّ   ، السينيهّ املشهد 
التوثيق،  اس���س  ع��ل��ی  ي��ق��وم 
والتبيني، والتطبيق، باألسلوب 

املطلوب. 
خالل  من  السينيهّ  العمل  إنهّ 
علی  امل��ع��ت��م��دة  )ال��ع��ن��اوي��ن( 

هو  والنصوص,  املصادر  أوثق 
ونحن  الصالة،  األع��امل  من 
الُقرون -  الشيعة - علی مدی 
سمعوا  أو  قرأوا  الذين  كلهّ  بل 
ع���ن ال��س��ني وم��ش��ه��ده من 
موا  خالل )العناوين( تلك، تعلهّ
واملعلومات  الدينيهّة،  املعارف 
الدين  أص��ول  من  الصحيحة 
الصحيح  والتاريخ  وف��روع��ه  
األخالق  موا  تعلهّ كام  حتليله،  و 
الشهادة  حتی  والصب  واجلهاد 
والتضحية،  التضال  مياديق  يف 
والسية  األخالق  مكارم  وكلهّ 
السية  م��ن  املستلهة  الطيهّبة 

السينيهّة.
حقيقًة  األم��ُر  هذا  أصبح  وقد 
اعرتف با حتهّی األجانب: بأن 
 ، الشيعيهّ باملذهب  امللتزمني 
وب��بك��ة ال��س��ني وم��ش��ه��ده و 
ثقافة  يملون  م��أمت��ه:  جمالس 
عالية من شؤون املجتمع املدنهّ 
ذلك  ل  سجهّ وقد  واإلنسانيهّة، 
الذين   - الغربيهّون  املترشُقون 
ومنهم   - ال��رشق  علی  وقفوا 
)جوزيف(  الفرني  املسترشق 
واملسلمون(  )اإلسالم  كتابه  يف 

فقال:
العامل  أقطار  يف  اليوم  ولونظرنا 
أولی  هي  التي  األفراد  أنهّ  نری 
والصنعة  وال��ع��ل��م  ب��امل��ع��رف��ة 
والثروة، إنهّام توجد بني الشيعة«

هذه  علی  »الي��م��ي   : وق��ال 
وتفوق  إال  قليل  زم��ان  الفرقة 
م���ن حيث  امل��س��ل��م��ني  س��ائ��ر 

العدد«.
خالل  م��ن  ذل��ك  إنهّ  ون��ق��ول: 
��ة  ��ة ال��ع��امهّ امل���درس���ة ال��س��ي��ن��يهّ
لع املنتمون  واملفتوحة، والتي يطهّ
املوثوقة  )العناوين(  علی  اليها 

التي حفظها الل للبرش، وحفظ 
والصالح،  والعدل  القهّ  معها 
املستضعفني  علی  ب��ا  وم���نَّ 
ال���ذي���ن ج��ع��ل��ه��م ال���وارث���ني 
ة يدون  لألرض، وجعلهم أئمهّ

، وبه يعملون. إلی القهّ
للبرشمن  الل  ه  ي���سهّ م��ا  وإنهّ 
من  العرص  هذا  يف  اإلمكانات 
، والشبكة  اُلرهُّ وسائل اإلعالم 
وأدوات  الواسعة،  املعلوماتية 
التمهيد  هو  املتنوعة  االتصال 
علی  السينيهّة  الثقافة  لنرش 
العامل، من خالل عناوين املشهد 

. السينيهّ
وإنهّ الدور الذي تؤديه الشعائر 
برْت  التي  سة،  املقدهّ السينيهّة 
عرف  وق��د  اليوم،  عاملنا  أه��ل 
من  فصوال  الناس  من  الكثُي 
العهم  ، فإنهّ أطهّ املشهد السينيهّ
امل��ذك��ورة،  )ال��ع��ن��اوي��ن(  علی 
وكشف أرسارها هي من أفضل 
وأق��واه��ا  السينيهّة،  الشعائر 
وأن��ف��ذه��ا يف ق��ل��وب ال��ن��اس، 
الفطرة  علی  الل  خلقهم  الذين 
ال��ص��ال��ة، ب��ل ه��ي ت��زي��ل كلهّ 
واجلهل  والشبهات،  األدران 
الذي استولی علی تلك الفطرة 

اإلهليهّة التي فطر الناس عليها.
السامي  اهل��دف  ه��ذا  وحتقيق 
العاليهّة  اهل��م��م  علی  يتوقهّف 
والقلم  العلم  أص��ح��اب  م��ن 
يسعوا يف  أن  واإلرادة  والسعي 
يف  ما  باستخراج  املجال،  هذا 
و  أرسار  من  )العناوين(  هذه 
آثار وأهداف و نتائج، وكذلك 
غيها من )العناوين( املبثوتة يف 

الرتاث اخلالد.
انتهى..
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عثر باحثون يف جامعة برمنغهام عل صفحات من املصحف، بني فحصها بتقنية الكربون املشع، أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما، وهو 
ما قد جيعلها من أقدم نسخ املصحف يف العامل، وقد بقيت األوراق يف مكتبة اجلامعة مدة قرن مل يلتفت إليها أحد.

ويقول خبي املخطوطات يف املكتبة البيطانية، الدكتور حممد عيسى وايل، إن هذا “االكتشاف املذهل” سيدخل “السعادة يف قلوب” 
املسلمني، وحفظ املخطوط مع جمموعة أخرى من كتب ووثائق عن الرشق األوسط، دون أن يعرف أحد أنه من أقدم نسخ املصحف 

يف العامل.
نصوص قديمة

املفاجأة  فحدثت  الدكتوراه،  طلبة  أحد  عليه  أطلع  بعدما  عمره،  لتحديد  املشع  الكربون  طريق  عن  الكشف  إل  املخطوط  وخضع 
“املثية”.

وقالت مديرة املجموعات اخلاصة يف اجلامعة، سوزان ورال، إن الباحثني مل يكن “خيطر بباهلم أبدا” أن الوثيقة قديمة إل هذا الد.
وأضافت: “امتالك اجلامعة صفحات من املصحف قد تكون هي األقدم يف العامل كله أمر غاية يف اإلثارة”.

وبني الفحص الذي أجري يف وحدة تقنية الكربون املشع يف جامعة أوكسفورد أن النص مكتوب عل قطع من جلد الغنم أو املاعز، 
وأنا كانت من بني أقدم نصوص القرآن املحفوظة يف العامل

العثور على صفحات من إحدى “أقدم” 
نسخ المصحف في جامعة برمنغهام
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السّيد محّمد الحّجة الكوهكمري )قدس سره( )1310ـ 1372(

السيهّد  ابن  ة  الجهّ د  حممهّ السيهّد  هو 
ولد  الكوهكمري،  السيني  عيل 
يف شعبان 1310ه بمدينة تبيز يف 

إيران.
م��ات  امل��ق��دهّ رسه(  درس)ق�����دس 
تبيز،  يف  واللغة  األدب  وعلوم 
النجف األرشف عام  إل  ثمهّ سافر 
1330ه إلكامل دراسته، ثمهّ ذهب 
سة عام 1349ه وأقام  إل قم املقدهّ
فيها  دروس���ه  ُيلقي  وأخ��ذ  فيها، 

بالفقه واأُلصول.
الل  فتح  الشيخ  أس��ات��ذت��ه،  م��ن 
بشيخ  امل���ع���روف  اإلص���ف���ه���ان 
كاظم  ��د  حم��مهّ ��د  ال��س��يهّ ال��رشي��ع��ة، 
د  حممهّ الشيخ  اليزدي،  الطباطبائي 
الشيخ  النائيني،  الغروي  حسني 

عبد الكريم الائري اليزدي، السيهّد 
الشيخ  اخل��ون��س��اري،  ت��راب  أب��و 
عبد  الشيخ  العراقي،  الدين  ضياء 
الل املامقان، الشيخ عيل القوجان، 

الشيخ عيل الكنابادي.
اليزدي  د  حممهّ السيهّد  تالمذته،  من 
الشيخ  الداماد،  ق  باملحقهّ املعروف 
السيهّد  الفومني،  بجة  تقي  د  حممهّ
الشيخ  السيستان،  السيني  عيل 
الكلبايكان،  ال��ص��ايف  الل  لطف 
الكلبايكان،  الصايف  عيل  الشيخ 
د  الشيخ جواد التبيزي، السيهّد حممهّ
اآلميل،  هاشم  الشيخ  الوحيدي، 
اهلمدان،  النوري  حسني  الشيخ 
الطباطبائي،  حسني  د  حممهّ السيهّد 
ال��غ��روي،  ع��يل  الشيخ  الشهيد 
السيهّد  السبحان،  جعفر  الشيخ 
طالب  أب��و  الشيخ  الصدر،  رض��ا 
مرتىض  الشيخ  التبيزي،  جتليل 
ييى  الشيخ  ال��ي��زدي،  ال��ائ��ري 
بناه  عيل  الشيخ  اهلمدان،  فاضل 
د  حممهّ السيهّد  الشهيد  االشتهاردي، 

ح��س��ني 

الشيخ  الشهيد  البهشتي،  السيني 
عيل أصغر األمحدي.

يسمح  ال  ك���ان  ان���ه  ص��ف��ات��ه  م��ن 
ونرش  بطبع  ت  واملجالهّ للصحف 
ص���وره، وك��ان ُي��ويص أص��دق��اءه 
ب��ه ب��ع��دم اإلش����ادة ب��ه عل  وط��الهّ
اأُلخ���رى:  صفاته  وم��ن  امل��ن��اب��ر، 
ظلمه  من  أذى  عل  والصب  اللم 
النظر  وي��غ��ضهّ  امل��خ��ال��ف��ني،  م��ن 
صدر،  برحابة  ويواجههم  عنهم، 
فيقول  وتصميمه،  إرادت��ه  عن  ا  أمهّ
»إنهّ  ري:  املطههّ مرتىض  الشيخ  عنه 
نني، ويف القيقة مل  السيهّد من املدخهّ
أَر مثله بكثرة التدخني، وقد نصحه 
عليك  له:  وقالوا  برتكه،  األطبهّاء 
تك.  برتك التدخني ألنهّه مضهّ بصحهّ
م عل تركه، وبالفعل مل يضع  فصمهّ
اذه  اختهّ منذ  فمه  يف  واحدة  سيجارة 

هذا القرار«.
��ق ب��اإلم��ام  ك���ان ش��دي��د ال��ت��ع��لهّ
وك��ان  ال��س��الم(،  السني)عليه 
كان  أنهّه  عنه  فُينقل  باملطالعة،  ولعًا 
ص ساعتني أو ثالث ساعات  خيصهّ

باإلضافة  للمطالعة،  ليلة  كلهّ  من 
إل مطالعة النهار، وكان من عادته 
الوزوية،  الكتب  مراجعة  إعادة 
إل  مات  املقدهّ مرحلة  كتب  أي: 
أربع  أو  ثالث  كلهّ  الكفاية  مرحلة 

سنوات وبشكل دقيق.
ُتنسى  أن  يمكن  التي ال  اآلثار  من 
تية  الجهّ مدرسة  بتأسيس  قيامه 
سة،  املقدهّ قم  يف  الدينية  للعلوم 
وعرشين  وس��ت  مئة  عل  حتتوي 
غرفة، مع مسجد ومكتبة للمطالعة 
حتوي عرشات آالف من الكتب يف 

خمتلف العلوم.
من مؤلهّفاته، تنقيح املطالب املبهمة 
لوامع  مة،  املجسهّ الصور  عمل  يف 
األنوار الغروية يف مرسالت اآلثار 
النبوية، مستدرك املستدرك، جامع 
األحاديث واأُلصول، حاشية عل 
فروع  يف  رسائل  اأُلص��ول،  كفاية 
االستصحاب،  يف  رسالة  الدين، 
الصالة، رسالة حول  رسالة حول 
يف  رسه(  )ق���دس  ال���وق���ت.ُت���ويفهّ
الثالث من مجادى اأُلول 1372ه،

سة اء املقدهّ ولد عام 1311ه بمدينة سامرهّ
د  حممهّ الشيخ  اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  د  حممهّ السيهّد  يد  عل  تلمذ 

حسني الغروي النائيني
السيد  الداماد،  ق  باملحقهّ املعروف  اليزدي  د  حممهّ السيهّد  تالمذته  من 

اخلميني، السيهّد شهاب الدين املرعي النجفي
ُتويفهّ يف اخلامس من رجب 1379ه، وُدفن يف كاشان

من هو؟؟؟
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م��ن ااُلم��ور الت��ي بات��ت تلفت 
االنتب��اه، هي الن��داءات الكثية 
التي تطالب بإعادة كتابة التاريخ 
اإلسالمي وتنقيته مما قد علق به، 
ب��دف اخل��روج بتاريخ صحيح 
يف��ظ لاُلم��ة االس��المية تراثها 
العري��ق، ويقط��ع الطري��ق أمام 

حماوالت الدس والتشويه فيه.
ولعل م��ن حق الفرد املس��لم أن 
يتس��اءل: أي��ن يكم��ن اخللل يف 
تارخين��ا حت��ى ب��ات م��ن املحتهّم 

إعادة كتابته من جديد؟!
لقد ظلت ااُلمة تتلقى تارخيها من 
نت قبل  املصادر املعروفة التي ُدوهّ
أكثر م��ن ألف ع��ام، وبالتحديد 
نات التارخيية  عندما ظهرت املدوهّ
الكبى، وبخاصة )تاريخ ااُلمم 
واملل��وك( للط��بي املتوىف س��نة 
)310 ه���(، ومن��ذ ذل��ك اليوم 
��فر الضخم، هو  أصب��ح هذا السِّ
املصدر الرئيس ال��ذي ينهل منه 
املؤرخون ويس��تقون معلوماهتم 
عن الفرتة األكثر أمهية وحساسية 

من تاريخ ااُلمة اإلسالمية.

وق��د كان��ت اخلط��وط العريضة 
يتناقلها  هلذه الوادث واضح��ة 
الذي��ن ج��اءوا م��ن  املؤرخ��ون 
بع��د الط��بي جي��ال إث��ر جيل، 
دون تغي��ي مه��م، حت��ى جاءت 
املوجة اجلديدة م��ن الغرب بعد 
نضت��ه، يركبها بع��ض الباحثني 
املتخصصني الذين ُاصطلح عل 
فراحوا  باملس��ترشقني،  تسميتهم 
جيوب��ون أقط��ار األرض -ومنها 
البالد االسالمية- ويستخرجون 
كنوزه��ا الثقافي��ة، منكبهّ��ني عل 
متهّبع��ني  ومتحيصه��ا،  دراس��تها 
البح��ث،  يف  جدي��دة  أس��اليب 
املوضوع��ي،  النق��د  أساس��ه 
ومن ثم تس��طي آرائه��م النقدية 
وحتليالهتم ه��ذه يف كتب ألهّفوها 
وقاموا بنرشها عل نطاق واس��ع 
ر الطباعة يف  مس��تفيدين من تطوهّ

رسعة االنجاز والنرش.
ه��ؤالء  أه��داف  وكان��ت 
العم��ل  ه��ذا  م��ن  املس��ترشقني 
تنص��بهّ يف اجتاهني: أحدمها نزيه 
العل��م وإغناء  يس��تهدف خدمة 

الثقاف��ة البرشية ب��ام ييئوه ذلك 
العم��ل م��ن مت��ازج يف ال��رتاث 
االنسان، واالجتاه اآلخر خبيث 
مدف��وع من أوس��اط معيهّنة هتيء 
الة  لالس��تعامر الغريب وس��يلة فعهّ
للغ��زو الثق��ايف الذي ه��و أخطر 
أن��واع الغ��زو، من خالل تنش��ئة 
املس��لمني،  م��ن  جدي��د  جي��ل 
ل��ة برتاث��ه األصيل  مقط��وع الصِّ
ع��ن طريق زرع بذور الش��ك يف 
نفوس الناش��ئة، متهيدًا لسلخهم 
من تراثهم اإلس��المي األصيل، 
ذل��ك ألن »معظ��م املس��ترشقني 
النص��ارى ه��م من طبق��ة رجال 
املتخرج��ني  م��ن  أو  الدي��ن، 
م��ن كلي��ات الاله��وت، وإنم 
املوضوع��ات  ال  تطرق��وا  وان 
اسة من االس��الم، حاولوا  السهّ
ه��ا ال أصل  جه��د إمكان��م ردهّ
نرصان، وطائفة من املسترشقني 
م��ن ي��ود، خاصة بعد تأس��يس 
��م الصهيونية يف  إرسائي��ل وحتكهّ

غالبيتهم«.
وعلين��ا أن نع��رتف ب��أن ُاولئك 

املس��ترشقني ق��د حقق��وا نجاحًا 
خط��يًا يف مس��عاهم هذا، حيث 
إن البعثات العلمية التي خرجت 
من البالد اإلس��المية ال الغرب 
جامعات��ه،  يف  الدراس��ة  ب��دف 
ت ع��ددًا غ��ي قليل من  ق��د ضمهّ
الطالب الذين وقعوا فريسة هلذا 
التغري��ب الثقايف ال��ذي انعكس 
يف مؤلف��ات العديد منهم، والتي 
كان��ت حم��ض تعري��ب ألف��كار 
وطروحات ُاولئك املس��ترشقني 
الذي��ن نجح��وا يف إيقاعه��م يف 

ك. َ الرشَّ
أم��ام ه��ذه املوج��ة االرتدادي��ة 
الضارية، بدأت تتعال النداءات 
من قبل بع��ض اجلهات يف العامل 
االسالمي - اس��تجابة لنداءات 
رون  املخلصني الذين راحوا يذهّ
م��ن مكائ��د اولئك املس��ترشقني 
-تطالب  خترصاهتم  ويفضحون 
بإعادة كتابة التاريخ اإلس��المي 
ال��رتاث  ه��ذا  ع��ل  واملحافظ��ة 
القادمة  اخلالد، حفظًا لألجي��ال 

من عبث أعداء اإلسالم بم.

من كتاب )الصحوة( لصباح البياتي

إعادة كتاب
 التاريخ
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نواقص صحيح البخاري

من المكتبة القرآنية

يدعو املؤلف )عبد الصمد الشاكر( يف كتابه 
)نظرة عاب��رة إل الصحاح الس��تة(؛ القراء 
والباحثني إل الرج��وع إل البخاري ثم إل 
س��ائر الصحاح وكتب الديث ليقفوا عل 
حقيقتها وما ورد فيها من أحاديث يشكك 

الكثيون بصحة بعضها.
ق يف  ح املؤلف بأنه قد ظهر له بالتعمهّ ويرصهّ
روايات البخاري وأحاديثه ان فيه نواقص 
تض باعتب��اره وباالعتامد عليه أو بحس��ن 

تأليفه، منها:
1 � ال مناسبة يف بعض املواضع بني عناوين 
ااَلب��واب ورواياهت��ا ك��ام يف غال��ب كتاب 
العل��م، وكتاب مواقيت الصالة، وباب إذا 

مل جيد ماء وال ترابًا وامثاهلا.
2 � االحاديث املكررة � سواء بال مناسبة أو 
بمناس��بة جزئية � يف كتابه قد بلغت ال حد 
تشمئز منه النفس ويتنفر منه الطبع، ولعلها 
من خصائص هذا الكتاب وحده، فانهّه ربامهّ 
ر في��ه بع��ض االحاديث ث��الث عرشة  ك��رهّ
مرة، وس��ت عرشة مرة، وتس��ع عرشة، بل 

ال اثنتني وعرشين مرة!!!!
ويتم��ل ان هذا التك��رار املم��ل املخالف 
لل��ذوق الس��ليم لي��س من صن��ع املؤلف، 
فانهّه مات قبل تدوين كتابه فرتكه مس��ودًا، 

ية، وعليه  فترصف في��ه املترصفون ب��ال روهّ
فيقل االعت��امد عل الكت��اب املذكور، فان 
امان��ة البخ��اري ووثاقته ال توج��دان أو مل 

تثبتا هلؤالء املترصفني.
3 � ال يوج��د يف كت��اب التوحي��د � مث��اًل � 
حدي��ث مفيد، ب��ل كثيًا ما ال يس��تفاد من 
روايات البخاري معنى مفيدًا، وهذا شء 
عجيب، وكيف يعقل ان تكون مجلة كثية 
من احادي��ث النبي الكي��م الفصيح صل 
الل علي��ه وآل��ه وس��لم يف ُأم��ور تافهة غي 
مناسبة ملقام النبوة، وهو افضل البرش عقاًل 

وعلاًم وحكمة؟!!!
4 � ال معنى لبعض كتب البخاري، فالحظ 

كتاب التمني جتد صدق ما قلنا.
5 � ينبغي ان نسمي جممع الصحاح � ومنها 
البخاري � بكتب سية النبي صل الل عليه 
وآله وس��لم، إذ ال توج��د يف أكثر احاديثها 
مطال��ب يف العقائد واملع��ارف والضوابط 
الكلية يف الفقه، ول��ذا ترى فقهاء املذاهب 
واملجتهدي��ن يف الفقه يلج��أون ال القياس 

واالستحسان واملصالح املرسلة.
مطالع��ة  بع��د   � تعم��ق  منص��ف  كل   �  6
البخاري � يف سائر الصحاح يفهم بوضوح 
انهّ البخ��اري � مع الغض عن نقله الديث 

باملعنى كام مر � يرى جواز الذف والتغيي 
يف مت��ون االحاديث بام يراه مناس��بًا، وهذا 
ام��ر خطي يس��قط اعتبار الكت��اب ال حد 
بعي��د رغ��م اش��تهاره واعتامد معظ��م اهل 
العل��م علي��ه، فمن ب��اب املث��ال يمكن ان 
ق ال روايات التيمم الواردة يف  يرجع املحقهّ
ر، وروايات كتاب االذان،  بحث عمر وعامهّ
وقص��ة ان��كار عمر م��وت النب��ي صل الل 
عليه وس��لم، وقصة منازعة العباس وعيل 

وما قال هلام عمر، وامثال ذلك.

تأوي��ل  للط��ويس،  )التبي��ان 
ما نزل م��ن الق��رآن يف النبي 
ملحمد بن العباس بن مروان، 
تفس��ي القزويني، آي القرآن 
املنزلة يف أمي املؤمنني للشيخ 

املفي��د، تفس��ي اب��ن عق��دة، 
تفس��ي أيب جعفر الباقر، فقه 
القرآن للراوندي، الكش��اف 
اجلبائي،  تفس��ي  للزخمرشي، 
تفس��ي  البلخ��ي،  تفس��ي 

الثعلب��ي،  تفس��ي  الكلب��ي، 
ل��ألزدي،  الق��رآن  غري��ب 
أس��باب  ابن جريح،  تفس��ي 
الن��زول للواح��دي، قصص 
الق��رآن للنيس��ابوري، تأويل 

الق��رآن لألصفهان، متش��ابه 
غري��ب  للخ��الل،  الق��رآن 
القرآن ملحمد بن هان، معان 
ث��واب  لألخف��ش،  الق��رآن 

القرآن وفضائله للنسائي(.
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* الشاعر المفجع
أب��و عب��د الل حممد بن أمحد بن عب��د الل، الكاتب النحوي امل��رصي امللقب باملفجع. أوحدي م��ن رجاالت العلم 
والديث، وواسطة العقد بني أئمة اللغة واألدب، وبيت القصيد يف صاغة القريض، ومن املعدودين من أصحابنا 
اإلمامية، مدحوه بحس��ن العقيدة، وسالمة املذهب، وس��داد الرأي، وكان كل جنوحه إل أئمة أهل البيت عليهم 
الس��الم، وقد أكثر يف ش��عره من الثناء عليهم، والتفجع ملا انتابم من املصائب والفوادح، فلم يزل عل ذلك حتى 

لقبه مناوئوه املتنابزون باأللقاب ب� )املفجع(.

ح13
يلقمون  وهو  والمغرضين،  المناوئين  أليدي  الغدير  شعراء  نماذج  تصَل  أن  نتمّنى 

حجرًا واحدًا واحدًا بسبب ما خّطه هؤالء األفذاذ بحق أمير المؤمنين )عليه السالم(، 

ونتمّنى أن نشاهد حالة الدهشة والخوف على وجوههم بعد أن بانت الحقائق.

اأي������������ه������������ا ال���������ائ���������م���������ي حل��������ب��������ي ع����ل����ي����ا
زل������ت ال  ع�������ر��������س�������ت؟  االأن�������������������ام  اأب��������خ��������ري 
وزوال ك�������ه�������ا  االأن����������ب����������ي����������اء  اأ���������س��������ب��������ه 
ع����ل����م اإذ  ك�������������������اآدم  ع������ل������م������ه  يف  ك�������������ان 
وك������������ن������������وح جن������������ا م������������ن ال��������ه��������ل��������ك م����ن
)خ���������م( ب����������دوح����������ات  اأم������������������ره  ي������ك������ن  مل 
ث����ق����ل����ي����ه يف  ال�������ن�������ب�������ي  ع���������ه���������د؟  اإن 
م�����ق�����ام يف  ل�������ه�������م  امل�������رت���������������س�������ى  ن�������������س������ب 
ع�����ل�����م�����ا ق������ائ������م������ا ك������م������ا ���������س��������دع ال������ب������در
ق�������������ال: ه�����������ذا م�����������وىل مل��������ن ك������ن������ت م��������واله

خ�����زي�����ا اجل������ح������ي������م  اإىل  ذم������ي������م������ا  ق���������م 
م������������������������ذودا ع������������ن ال������������ه������������دى م��������زوي��������ا
وف�������ط�������ي�������م�������ا ورا������������س�����������ع�����������ا وغ��������ذي��������ا
�����������س����������رح االأ�������������س������������م������������اء وامل������ك������ن������ي������ا
اجل�������ودي�������ا ع��������ا  اإذ  ال������ف������ل������ك  يف  �������س������ري 
م�������������س������ك������ا ع������������ن �������س������ب������ي������ل������ه م������ل������وي������ا
ح�������ج�������ة ك�������ن�������ت ع����������ن ���������س��������واه��������ا غ����ن����ي����ا
دن������ي������ا ه����������ن����������اك  خ����������ام����������ا  ي��������ك��������ن  مل 
دج��������ي��������ا اأو  دج������������ن������������ة  مت������������ام������������ا 
ج��������������ه��������������ارا ي��������ق��������ول��������ه��������ا ج��������ه��������وري��������ا

* غديرية الغدير
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السني  ن��ض��ة  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة 
حماور  ع��دة  فيها  السالم  عليه 
اختصاصه  ي��اخ��ذ  وال��ب��ع��ض 
النهائية  والنتيجة  عنه  ليكتب 
هي كيف نصل ال اهلدف الذي 
عليه  السني  اجله  من  خ��رج 
تكملة  نستطيع  وه��ل  السالم 
ابجديات  متخذين  امل��س��ية 
لعملنا  دليال  خطواته يف نضته 
كيفية  س���ؤاالن  يعرتضنا  ؟، 
وكيفية  االب��ج��دي��ات  حت��دي��د 
يف  مفردات  هنالك  ؟  التنفيذ 
حياة السني عليه السالم سهلة 
نستطيع  املعنى  عظيمة  الفهم 
حياتنا  م��ف��ردات  م��ع  مزجها 
سبيال  ونتخذها  لنستوعبها 
لشق طريق نرصة السني عليه 
املواقف  جدا  وكثية   ، السالم 
واش���ادة  وق��ف��ة  تستحق  ال��ت��ي 
وتعليل وحتليل ، ومن بني تلك 
املواقف هي قصة التقاء السني 
الر  بن  الل  بعبيد  السالم  عليه 
مقاتل  بني  ق��رص  يف  اجلعفي 

النرصة  منه  ال��س��ني  وط��ل��ب 
قائال له :« يابن الر ان الل تعال 
واسلفت  كسبت  بام  مؤاخذك 
اخلالية  االي��ام  يف  الذنوب  من 
تغسل  توبة  ال  ادع���وك  وان 
ادعوك  الذنوب  من  عليك  ما 
 »..... البيت  اه��ل  ن��رصة  ال 
فاعتذر ابن الر متحججا بقلة 
قدم  ولكنه  الكوفة  يف  الشيعة 
للحسني  وسيفه  امللحقة  فرسه 
السني  له  فقال  السالم  عليه 
لفرسك  ما جئناك  الر،  ابن  يا 
لنسألك  أتيناك  وإنهّام  وسيفك، 
بخلت  ك��ن��ت  ف���إن  ال��ن��رصة، 
يف  لنا  حاجة  فال  بنفسك  علينا 
شء من مالك، ومل أكن بالذي 
قد  ألنهّ  عضدًا؛  املضلني  ذ  اختهّ
الل  ص��ل  الل  رس��ول  سمعت 
عليه وآله وهو يقول: من سمع 
ينرصهم  ومل  بيتي  أهل  داعية 
عل  الل  أكبهّه  إالهّ  هم  حقهّ عل 

وجهه يف النار.
ذنب  ماهو  تعلمون  هل  اوال 

معركة  يف  انه  ذنبه  ؟  الر  ابن 
صفني كان مع معاوية ضد امي 
املؤمنني عليه السالم وان سيفه 
استخدمه  للحسني  قدمه  الذي 
عليه  املؤمنني  ام��ي  مقاتلة  يف 
العميق  وال��ت��ام��ل   ، ال��س��الم 
ال��دق��ي��ق يف ج��واب  وامل��ع��ن��ى 
االمام له عندما قال له ما جئناك 
لفرسك او سيفك ، وانام اتيناك 
النرصة  اذا   ، النرصة  نسالك 
ليست باملال بل بالال وكانت 
فرصة البن الر ان يغسل ذنبه 
يف صفني وكذلك صنفه االمام 
بانه من املضلني وكانت عاقبته 
عليه  الجة  القى  وقد  وخيمة 
الل  رسول  حديث  ذكر  عندما 
ومل  بالواعية  يسمع  ال��ذي  ان 
جهنم  ي��دخ��ل  ال��س��ني  ينرص 
السني  ج��اءه  ب��ال��ذي  فكيف 

يطلبه للنرصة ومل ينرصه ؟
يطلب  ال��س��ني  ان  وال���ي���وم 
والنرصة  بالنفس  النرصة  منا 
والعمل  بالقول  يعني  بالنفس 

عن  والنهي  باملعروف  واالم��ر 
فهذه  املال  بذل  ثم  ومن  املنكر 
بني  تنترش  ان  التي جيب  الثقافة 
حمبي ايب عبد الل السني لتكون 
التطبيق العميل لنرصة السني .
مسية السني عليه السالم فيها 
املواقف املتناقضة وتكون اجابة 
التبس  ملن  بينها  فيام  لبعضها 
عليه االمر ، بينام زهي بن القني 
السني  طلب  ملا  اهلوى  عثامن 
وفاز  ال��ن��داء  لبى  النرصة  منه 

بالشهادة عل خالف اجلعفي.
االمر  ال  يؤدي  الذي  فالعمل 
باملعروف والنهي عن املنكر هو 
عليه  للحسني  القيقة  النرصة 

السالم .
وندم ابن الر ملا وقف عل قب 
السني عليه السالم وهو ينشد 

شعر الندامة قائال :
ي��ا ل��ك ح��سة م��ا دم��ت حيًا            

تردد بني حلقي والرتاقي
حسينا حني يطلب بذل نرصي         

عل اهل العداوة والشقاق

الحسين ال يريد
 النصرة بالمال فقط 

a
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موقُظ الصحراء

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري
اأيقَظ ال�سحراء..

بخطواته نحو مذبح احلرية احلمراء
حتيطُه هالٌة من النور
نور الهيبة والقدا�سة

فكانت ال�سم�س تذوي حتت قدميه
والنجوم من خلفه واهنة

فمن ذا الذي يك�سف نبع اخللود
من تلك الرمال ال�ساخنة

لُي�سبغ و�سوءه وكوكبته من ذلك املعني
فخلَف تلك املديات البعيدة ينابيع واأنهار

تنثال مياهها على ال�سطاآن
وكل مدًى يف اأفقه قمر..

االأقمار..
�سبعون

واملديات �سورها داميٌة..
ممتدٌة من ذلك احلني
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ُح����������������������������ُب احل�������������������������س������������ني ر�����������س����������ي����������دي
ك�������������ي�������������اين يف  من�������������������������ا  ح���������������������������������ٌب 
ب����������������������������ه االل����������������������������������������������ه ح��������������ب��������������اين
اّم����������������������ي َدّر  ن��������������������������ق��������������������������اوؤه 
ُغ����������ِم���������������������س����������ُت ف�����������ي�����������ِه ان�������غ�������م�������ا��������س�������ًا
ت���������������������������س�������������دو ب��������������������ه ن��������ب�����������������س��������ات��������ي
������������ب������������ط ال������������ن������������ب������������ي اإم���������������ام���������������ي �������������سِ
ُاب�����������������������������������ايل ال  وان��������������������������ن��������������������������ي 
ت�������ل�������م�������ن�������ي ال  الئ������������������م������������������ي  ي���������������������ا 
م���������������������ن غ�����������������������������������ريُه ��������س�������ي�������ق�������ي�������ن�������ي
��������س�������ف�������ي�������ع�������ي احُل�������������������������������س���������������ني  ان 
ل�����������������������������ُه وه����������������������ب����������������������ُت ح����������ي����������ات����������ي
ُح�����������������������س�����������نُي ِح���������������������������رزي وِح���������������س�������ن�������ي

ذخ����������������������������������ري ل�����������������ي�����������������وم ����������س���������دي���������د
ال���������������وري���������������د يف  ����������������س���������������رى  دٌم 
ث���������������������������������اأر ي�����������������������ط�����������������������ّوُق ج����������ي����������دي
������������������س�����������������ف�����������������اوؤُه م�����������������ن ُج����������������������������دودي
ف�����������������������������س��������������ار حل���������������������ن ن�������������������س���������ي���������دي
������������ج������������ودي ح������������ت������������ى ب������������������ح������������������اِل �������������سُ
ل��������������������������ُه ق�������������ط�������������ع�������������ُت ُع�����������������ه�����������������ودي
م�����������������������ن ك�����������������������ل ن�������������������������������زغ م������������ري������������د
ُح������������������������������ُب احل�������������������������س������������ني وج������������������������ودي
م������������������ن ح������������������������ّر ي������������������������وم ال����������وع����������ي����������د
األ�����������������������ق�����������������������اُه ع������������ن������������د ال�����������������������������ورود
وق��������������ل��������������ت ي����������������ا ن�����������ف�����������������������سُ ج����������������ودي
ُح���������������������������س�������������نُي زه���������������������������ُو ق���������������س�������ي�������دي

حبُّ الحسين

محسن الخطيب
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نٌص مفتوٌح لجرح مفتوح ايضًا
حسن حمزة الحميري

الأنهم  قط  ال�سعادة  طعم  يتذوقوا  مل  وهمية..  بقمم  �سدورهم  تتورم  الذين  االتقياء  الل�سو�س  اأ -ه��وؤالء 
بب�ساطة �سديدة مل يعرفوا طعم احلزن يف يوم ما ...؟

ب -اولئك الذين يخرجون مع الفجر ويعودون عند الغروب كالطيور متامًا مل يعرفوا طعم احلزن ابدًا كذلك 
الأنهم بب�ساطة �سديدة مل يعرفوا لل�سعادة لونًا.

ج -�سرود لذيذ يف عينني ناع�ستني ك�سدى مو�سيقى خافتة بعد منت�سف الليل تلك كانت بداية احلكاية.
د -يف بلداننا املطمورة يجب الزيف.. ال تنفع املوهبة واال�سرار والرغبة كي ت�سبح كاتبًا .. اجلاد و�سوطه 

ال�سحري وحده قادر على اخرتاق بريق النجوم وفر�س �ساله على جنوم االدب والعلم والريا�سة والفن.
ه� - املوت وحده ال يكفي خلطف االأحبة.. االموال، الكرا�سي، ال�سهادات العليا، عنا�سر ال�سغب هذه غالبًا ما 

تقتحم هذه الواحة اخل�سراء فتف�سد ما كان وما �سيكون ؟
لديك  لي�س  الطغاة.. غدًا  انك�سار  ي�ستوعب  الريح، غدًا ال  ارك�س خلف   .. بعيد  برزخ  نحو  اإرم ج�سدك  و- 

فر�سة كي تتاأمل.
ا�سواأ  اآلهة على  يتعاملوا معه كن�سف  ان  النا�س  �سبع احدنا يطالب  اذا  املتخمة بالرثوات  الباد  ز- يف هذه 

تقدير
ح -الفقراء اعمدة الف�سيلة يف االر�س وجنوم توم�س يف �سماء خريفية غام�سة ارواحنا يف كل الف�سول تغ�س 
بالغم من وح�سة اخلطوط اجلافة على جباهنا لكن هناك غابات خ�سر تزاحم الدم يف العمق ال يراها اال من 

متت لديه عدة احل�سور ودّون على جدران القلب..
�سروط اللقاء

   ط- وحدي لفظتي على قارعة الذكرى
�سويف با جوع

وجنوبي با حزن
قرى بدون ع�سافري

و�سّياب با مطر
اأيلول بدون غيمة بي�ساء

يف اآخر الليل عند غابة الظام العامرة ي�ستيقظ كل ليلة يتح�س�س دقات قلبه كان هذا داأبه منذ ان فقد 
القدرة على احللم.
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اأك������������������رْم ب��������ه ف������ه������و ال���������ع���������راق ع�����������راُق
م�����رات�����ب�����ًا ع������������ددت  ان  امل���������ق���������ّدم  وه����������و 
ُق����������م وان��������ح��������ن ج����������ّل ال���������ع���������راق م����ك����ان����ه
ُق����������م وا����������س���������دد اجل������������رح امل�������������س������رج ان�����ه
ب���ق���ى ان  امل�����������س�����ّج�����ى  ال�����ب�����ل�����د  وّدع  ق�������م 
ك��������م م�����������رت ال�������دن�������ي�������ا ع�����ل�����ي�����ك ن�����������وازال
ج����رى م������ا  احل�������������س������ارة  م����ه����د  ح�����ام�����ا ً  ي������ا 
وم������ت������ى ن����ت����ات����ي����ف ال�����������س�����غ�����ار ت����ط����اول����ت
اأف��������دي��������ك ي�������ا وط������ن������ي ب�����ك�����ل ج������وارح������ي
ب�������غ�������داد م�������ن اأدم���������������اك ي�������ا زه���������و ال�����رب�����ى
ه�������ل ع����������اد ه�������والك�������و الر��������س�������ك غ������ازي������ًا
ه�����ي�����ا ان����ه���������س����ي ك�������ي ت�������س���ت���ق���ي���ن���ا اخ���������وًة
َم��������دِك اع������ي������دي  ب������ل  ال  ان����ه���������س����ي  ه����ي����ا 
ب�������غ�������داُد ع����������ودي ف����ال���������س����ن����ون ت�������س���ارع���ت
ق�������س���ي���دت���ه م�����������س�����ت�����اٌق  ُدالم�������������ة َ  ف�������اأب�������و 
وان����������ا ع����ل����ى ج���������س����ر ال�����ر������س�����اف�����ة ث�����اوي�����ًا
وت�����ب ذاك  ي����رت���������س����ي  م�������ن  ي����������دا  ت�����ب�����ت 

ه������������َو ل������ل������ك������رام������ة وال�������ع�������ل�������ى ������س�����ّب�����اق
االح�����������������داُق ت�����������س�����م�����ُه  ب�������امل�������ك�������ان  او 
ُت������������راُق وال�����������دم�����������اُء  ي������ن������زف  زال  م��������ا 
ُي�����������س�����اق االخ�����������������وة  ظ���������ل  يف  ل����ل���������س����ل����خ 
ِع������ن������اُق ال����������رزاي����������ا  ج�����ي�����ب  يف  ظ����������ّل  او 
ح������ت������ى ي������خ������ال������ط ُع���������م���������رك االأم��������������اق
وم������ت������ى ل����ه����ي����ب����ت����ك اع�����ت�����ل�����ى ال�������������س������ّراق
ف�����������وق االزّم������������������ة وان���������ث���������وى ال������ع������م������اُق
وع�������ل�������ى ث�������������راك ُت��������ق��������رَب��������ُن االع�������ن�������اق
اال�����������س����������واُق ت�������ت�������ه�������دُم  ت�����������رى  ي���������ا  مَل 
االوراق ُزّف���������������ت  ل�����دج�����ل�����ة  اأْن  اأم 
ن������ف������اق اخ���������������������ّوة  ال  ف��������االن��������ت��������م��������اء 
ف����������راُق ي�����������س�����ود  ال  ان  اح���������������ذري  ث��������م 
وا����������س���������ت���������اق ك�������������ّل ل��������ل��������ذي ي���������س����ت����اق
واب��������������و ن����������وا�����������سٍ ي����ح����ت���������س����ن����ه ُزق�����������اق
ُب�����������رتت ي���������دي وان�������������س������ّل م������ن������ّي ال�����������س�����اُق
اإ��������س�������ف�������اُق وال  ����������س���������رٌف  ُي�������ث�������ن�������ِه  ال 

بي���َن 
ألم���ِس  ا

واليوم
خضير البياتي
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علي ناجي املعدل

الخرس االجتماعي

بتنا  التي  املقلقة  الظواهر  من 
كل  أعيننا  أم��ام  متمثلة  نراها 
ي���وم ه��ي ظ��اه��رة »اخل���رس 
االج���ت���امع���ي«.إن���ا ظ��اه��رة 
وهم  اآلخرين  عن  االنشغال 
فيكون  الذكية،  باألجهزة  معنا 
بجسده  م��وج��ودًا  الشخص 
فهو  وف��ك��ره  عقله  أم��ا  فقط، 
عامل  يف  آخ��ري��ن  م��ع  منشغل 
افرتايض من صنع خياله. وربام 
يدور  أن  دون  اجللسة  تنفض 
كلامت  سوى  املوجودين  بني 
الظواهر  إح��دى  حم��دودة.أن��ا 
نراها  التي  املقلقة  العرصية 
ونتقبلها  حياتنا  عل  تسيطر 
عل  ق��ادري��ن  نكون  أن  دون 
السيطرة عليها. لقد حذر علامء 
تنامي  من  وأكاديميون  اجتامع 
السلبي  وتأثيها  الظاهرة  هذه 
عقد  كام  الشباب،  عل  خاصة 
توعية  ندوة  ال��زواج  صندوق 
عل  وتبعاهتا  ال��ظ��اه��رة  ب��ذه 

والتكاتف  االجتامعي  الرتابط 
باتت  الظاهرة  األرسى.ه���ذه 
اآلن تؤرق الكثيين من أولياء 
بالشأن  واملنشغلني  األم���ور 
علامء  ت���ؤرق  ك��ام  التعليمي 
بالشأن  واملهتمني  االج��ت��امع 
هذا  تفاقم  االجتامعي.وسبب 
املبارش  االعتامد  هو  الظاهرة 
بأنواعها،  الذكية  األجهزة  عل 
باتت  ال��ت��ي  األج���ه���زة  ه���ذه 
يوم  كل  تتنوع  استخداماهتا 
حياتنا  يف  تواجدها  يتزايد  كام 
واخلاصة.إجيابياهتا  العامة 
م��ردوداهت��ا  أيضًا  ولكن  ع��دة 
العالقات  طبيعة  عل  السلبية 
االج��ت��امع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة يف 
املجتمع كثية. االستخدامات 
غ��ي ال��س��وي��ة هل��ذه األج��ه��زة 
وذلك االعتامد عليها املبالغ فيه 
منها  عدة  سلبية  ظواهر  أوجد 
االجتامعي. اخل��رس  ظ��اه��رة 
وكيف  الظاهرة؟  هذه  هي  فام 

هل  بل  منها،  الوقاية  يمكن 
ظل  يف  منها  ال��وق��اي��ة  يمكن 
الكبي  واالعتامد  التزايد  ذلك 
كل  يف  الذكية  األج��ه��زة  ع��ل 
التواصل  ويف  الياة  جوانب 
مع اآلخرين؟ هل يمكن إجياد 
حل لظاهرة اخلرس االجتامعي 
اجلديد  العرص  م��رض  أن��ا  أم 
كضيبة  تقبلها  إال  يمكن  وال 
م���ن ال���ضائ���ب ال��ض��اري��ة 
ندفعها؟هذه  بتنا  التي  العديدة 
الظاهرة بتنا نراها بعد أن تزايد 
ووسائل  التقنيات  استخدام 
ودخوهلا  االجتامعي  التواصل 
يد  إل كل  منزل ووصوهلا  كل 
تقريبًا.فمام ال شك فيه أننا بتنا 
نعيش يف زمن ال غنى فيه عن 
وسائل التقنية املتنوعة ووسائل 
املختلفة  االجتامعي  التواصل 
هلا  استخدامنا  تزايد  أدى  التي 
ورسعة  سهولة  يف  فقط  ليس 
ولكن  اآلخرين  مع  التواصل 

أعاملنا  من  الكثي  قضاء  إل 
من  اليوية  اليومية  ومشاغلنا 
أننا  فيه  شك  ال  خالهلا.فمام 
االستغناء  نستطيع  ال  أصبحنا 
ولذا  التكنولوجيا  تلك  عن 
تزايد. ولكن  فاستخداماهتا يف 
ترك  جيب  ال  نفسه  الوقت  يف 
ودون  ال��غ��ارب  ع��ل  ال��ب��ل 
االستخدامات  ألن  رقابة  أي 
إل  ت���ؤدى  س��وف  هل��ا  السيئة 
إجياد جمتمع بعيد كل البعد عن 
جمتمعنا الذي نعيش فيه.إن دور 
واملتخصصني  االجتامع  علامء 
اخللل،  مواضع  إل  اإلش���ارة 
املجتمع  بأمر  املنشغلني  ودور 
للظواهر  حلول  عن  البحث 
العالقات  هت��دد  التي  املقلقة 
االجتامعية وتؤثر عليها. فمتانة 
العالقات االجتامعية بني البرش 
القاطنني يف جمتمع واحد قضية 
مهمة ألمن املجتمع وسالمته.

    د. فاطمة الصايغ
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هي  القرآن  بالتعريف  الغيبة 
كان  ان  يكره  بام  اخيك  ذكر 
وان  اغتبته  فقد  فيه  تقول  ما 
والبهتان  بته  فقد  فيه  يكن  مل 
اشد اثاًم من الغيبة النه يتوي 
والتبيل  والفتنة  الكذب  عل 
وهو  االخ��ر  عل  واالحتيال 
فيه  ليس  بام  اخيك  غيبة  اخذ 
عليه  الل  )صل  النبي  وق��ول 
املسلم  عل  )املسلم  وآل��ه(: 
وعرضه(  وماله  دم��ه  ح��رام 
اللسان هو  ما يصدر من  فان 
املؤثرات يف االنسان  اهم  من 
وتعتب  الفتنة  رأس  والغيبة 
التوبة  ان  بدليل  الكبائر  من 
تقبل من الزان وهو اثم كبي 

الغيبة  صاحب  من  تقبل  وال 
جهل  وان  باالستحالل  اال 
الذي  االث��م  هذا  عن  الناس 
حيث  املجالس  فاكهة  يعد 
بالغيبة  يتفكهون  الناس  نرى 
أنيس  وه���ي  م��ك��ان  ك��ل  يف 
االرضحة  يف  حتى  جمالسهم 
الشهداء  سيد  وعند  الرشيفة 
انتظار  ع��ن��د  امل��س��اج��د  ويف 
الصالة تراهم كأنم يسبحون 
وخلطر  بالغيبة  الصالة  قبل 
ال  نلتفت  ان  البد  اآلفة  هذه 
القران  شبه  وق��د  اثمها  كب 
الكريم الغيبة بأكل لم اخيك 
ميتا وكذلك بينتها االحاديث 
أفضل  )عليه  النبي  وق��ول 

الصالة والسالم( اجللوس يف 
عبادة  للصالة  انتظار  املسجد 
ما مل يدث فقيل يا رسول الل 

ما الدث؟ قال: الغيبة.
ذم  يف  االح��ادي��ث  ان  حقيقة 
يسعنا  ال  كثية  وبيانا  الغيبة 
القليل  ال��يء  اال  نذكر  ان 
منها وهذا يعني انا من اآلثام 
الكبية وعل الفرد املؤمن ان 
يتحسس بخطرها عل أعامله، 
قال رسول الل )صل الل عليه 
دين  يف  أرسع  الغيبة  وآل���ه( 
يف  االكلة  من  املسلم  الرجل 

جوفه. 
عل  ن��ح��رص  ان  علينا  ل��ذا 
ال  نذهب  العبادية  أعاملنا 
الج والعمرة ونزور السني 
)عليه السالم( وننفق االموال 
مريض  العمل  هذا  كل  جيدًا 
انه  يعلم  ال  ولكن  الل  عند 
بسيطة  ع��ن��ده  غيبة  بمجرد 
سيئاته  بميزان  ثقيلة  ولكنها 
يف  وهتلكه  بعمله  فتذهب 
االخرة  وحترق اعامله ويذهب 
اجره ال من اغتابه وروي ان 

عليه  موسى  ال  اوح��ى  الل 
من  تاب  من  كل  ان  السالم 
الغيبة قبل ان يموت فهو اخر 
مات  وم��ن  اجلنة  يدخل  من 
من  اول  فهو  يتوب  ان  قبل 
الفرد  النار؛ ولذا  عل  يدخل 
عن  نفسه  عيوب  يصلح  ان 

عيوب الناس ويفظ لسانه.
تنحرص  ال  الغيبة  اث���م  ث��م 
املستمع  ان  بل  فقط  باللسان 
الن  الغيبة  اثم  ثلثا  عليه  يقع 
تسمع  اذن��اً  جيد  مل  لو  املتكلم 
فيعد  يتكلم  ال  وت��ش��ج��ع 

املستمع احد املغتابني. 
والاصل ان املستمع ال خيرج 
ينكر  ان  اال  الغيبة  اث��م  م��ن 
بلسانه او يقطع الكالم بكالم 
اخر او يقوم من املجلس وان 
ذلك  م��ن  شء  ع��ل  يقدر  مل 
بلسانه  قال  وان  بقلبه  فينكر 
اس��ك��ت ع��ن ال��غ��ي��ب��ة وه��و 
يشتهيها بقلبه فذلك نفاق وال 
ينكرها  مل  ما  االثم  من  خيرج 

بقلبه.  

الغيبُة واثُم 
االستماِع لها

عقيل الحاج
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إن م���ن أهم عناصر الش���خصية 
ه���ي ما جتمع به خص���ال اخلير 
وتتمتع مبزايا من العلم واالدب 
والفضائ���ل واملعرف���ة ، كما ان 
للبيئة وتركيباته���ا أثرًا كبيرًا في 
بناء وصيانة وتكوين الش���خصية 
، النه البد وان يكون الشخص 
مندم���ج معه���ا اندماج���ًا فكريًا 
وعاطفيًا ، ولو استقراءنا احوال 
الن���اس او اجرينا اس���تبيان على 
اجلبل���ة االول���ى لنجده���ا على 
اقس���ام منه���م من ه���و باخالق 
محم���ودة فاضلة وه���م قليلون 
!! وقسم منهم من هو باخالق 

مذمومة وهم كثيرون !!
وقس���م آخر ال يوجد ش���يء ال 
م���ن هذا النوع وال من ذلك امنا 
يكتس���بونها بعد التميز بالعادات 
وه���م االكث���ر ش���يوعًا وهؤالء 
الفاق���دون للش���خصية فتك���ون 
عنده���م عادي���ة بس���يطة حيث 
يحتاجون ال���ى تهذيب وتثقيف 

دينيا واجتماعياً  وان للشخصية 
قرائ���ن وه���ذه ال تدخ���ل حتت 
ضابط���ة وتختلف فيه���ا املوارد 
هنا  فاالخت���الف  واالش���خاص 
يتوق���ف عل���ى الذوق الس���ليم 
والفطن���ة فال يك���ون قرينه لغير 
الفطنة فاذا اخذ مبقتضى القرائن 
الش���خصية وب���ني الصنفي���ة او 
النوعي���ة يتعني االخذ في االول 
ألن اللفظ مع الش���خصية ظاهر 
، ول���و اخذ مبقتض���ى الصنفية 
وب���ني النوعية نأخ���ذ االول في 
بناء الش���خصية وقد اوردنا هذا 
الق���ول لتطابق���ه عل���ى الواق���ع 
والنه االفضل فرصة للش���خص 
بالش���عور بالفمس���ؤولية الفردية 
وايج���اد االس���تقالل واالعتماد 
عل���ى النفس وان يكون إنس���انًا 
واقعيًا يعرف ما هو الصالح من 
الفاسد ، وقد ال يخضع بعض 
االش���خاص في مرحلة الطفولة 
لقواع���د التربي���ة عل���ى النه���ج 

املس���تقيم كالذين يفقدون آبائهم 
او ينشغلون عنهم في امور احلياة 
االخ���رى بدون مراقبة او توجيه 
او ق���د يكون االباء انفس���هم ال 
يحملون الشخصية املالئمة التي 
تؤهله���م الدراك ذل���ك املطلب 
جلهله���م به او اهماله ، وحيث 
ان أي اس���لوب يتبعه االباء في 
التربية له االثر في تقومي سلوكية 
الش���خص من���ذ الطفولة ، مثل 
تعوي���د الطفل عل���ى اإلعجاب 
بنفسه او االستبداد في الرأي او 
الدالل املف���رط وما له من آثاره 
السلبية عليه او غيرها من أيسر 
االمور املتبعة عرفا في مجتمعنا 
، ف���إذًا تكوين الش���خصية مهم 
ج���دًا ، ولو حللن���ا جانب من 
التاريخ لنجد ان الش���خصية لها 
تكوي���ن ) روحي وفكري( ومنه 
تنطلق احلياة البشرية وهذه تنقسم 
الى نقية طاه���رة واخرى ملوثة 
فاس���دة ومن عالمات الشخصية 

النقية هي التي حتمل نفس زكية 
بالغ���ة الروع���ة واجلم���ال ذات 
االفكار النقية والطباع الكرمية ، 
أما الش���خصية الفاسدة فتكوينها 
الروحي س���قيم ضعيف نس���بياً  
والفك���ري منح���رف بعي���د عن 
الصواب تس���تحوذ عليها االنانية 
واالثرة وباطنها فاسد واغراضها 
هابط���ة ال قيمة له���ا ، وحيث 
ان مكونات الشخصية االنسانية 
حس���ب ما يرى العلم���اء هامة 
وله���ا االثر العمي���ق في كيانات 
الش���خص فهي مرتبط���ة بعضها 
ببعض كالوراثة والتعليم والثقافة 
والبيئ���ة واحمليط ومن هذه تتولد 
الش���خصيات وان اعي عمل ان 
كان داخلي���ًا او خارجي���اً  يقوم 
به الش���خص إمنا ه���و انعكاس 
لوضع نفس���ي وهو االحس���اس 
الذي ينتج ع���ن الغرائز الكامنة 
في صمي���م االنس���ان واملفاهيم 

التي يحملها.

أهميُة الشخصية

عبد الستار جابر الكعبي

                                           
وأثُرها في الحياة
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اناطبيبك 

وباء التدخين ... 
اضافة الى السرطان يسبب التدخين 70% من امراض الجهاز التنفسي والرئتين

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

اثبت���ت البحوث العلمي���ة بالدليل 
القاط���ع ان التدخني ه���و القاتل 
االول لإلنسان من خالل السبب 
الرئيس���ي او العامل املس���اعد في 
حدوث كثير من االمراض ومنها 
الس���رطان , يبلغ ع���دد الوفيات 
املبكرة بسبب التدخني في حدود 
1000�2000 وف���اة لكل مليون 
نس���مة من س���كان العالم سنويا 
ف���ي مختل���ف ال���دول , وملعرفة 
املزي���د عن ه���ذا الوب���اء اخلطير 
مجل���ة »االحرار« التقت بالدكتور 
ش���ريف فاضل عبود رئيس اطباء 
اختصاص معاجل���ة امراض الغدد 
واالورام ومدير مركز اورام بابل 
الشعاعي والذي بني لنا ما يلي ؟
التدخني  يسبب السرطان وامراض 

اجلهاز التنفسي :�
يعد التدخني الس���بب االساس���ي 
بح���دوث 30 % م���ن ح���االت 
الس���رطان في العالم وهذا يعني 
ان هناك ما يق���ارب مليون حالة 
س���رطان جديدة س���نويا س���ببها 
التدخ���ني ومنها)س���رطان الرئة , 
س���رطان البلعوم , سرطان املثانة 
, س���رطان عنق الرحم , س���رطان 

احلنجرة , سرطان املريء , سرطان 
البنكرياس(,  الكلي���ة , س���رطان 
وكذلك يسبب التدخني 70% من 
امراض اجلهاز التنفس���ي والرئتني 
ومنه���ا )التهاب القصب���ات احلاد 
واملزم���ن , تأثر وظائ���ف الرئة , 
نفاخ الرئ���ة والربو وعجز الرئتني 
, ذات الرئة املتك���رر عند االطفال 

املدخنني , التدرن(.
التدخني وامراض القلب واالوعية 

الدموية :�
يسبب التدخني 40% من امراض 
القلب واالوعية الدموية ومنها ؟

� امراض القلب )الذبحة الصدرية 
, ع���دم كفاية الش���رايني التاجية , 
احتشاء العضلة القلبية »اجللطة«(.
� امراض الشرايني احمليطية )نقص 
ال���دورة الدموي���ة ف���ي االطراف 
واالم مبرحة في الساق واالصابع 

, املوت البطيء لألصابع(.
� امراض الشرايني الدماغية )تأثر 
الوظائ���ف العقلية »اخلزف املبكر« 
, الش���لل وفقدان النطق »الس���كتة 

الدماغية«(.
� االمراض االخرى)نقص اللياقة, 
الته���اب الع���ني, ام���راض اللث���ة 

واالسنان, القرحة الهضمية, زيادة 
استهالك الغذاء بنسبة %10(.

� التدخ���ني يعرقل مفعول االدوية 
) يؤدي التدخني الى االقالل من 
مفعول بع���ض االدوية مثل ادوية 
القرحة الهضمي���ة والقلب , كما 
يزيد من احتمال االصابة بأمراض 
القل���ب وال���دورة الدموي���ة عند 
امل���رآة التي تس���تعمل حبوب منع 

احلمل(.
واالرض���اع  واحلم���ل  التدخ���ني 

واالجناب :�
يؤثر التدخني بش���كل سلبي على 
احلم���ل واالرض���اع عن���د امل���رآة  
وعلى االجناب عند الرجل واملرآة 

ومنها ؟
� مضاعف���ات احلمل)االجه���اض 
والن���زف , متزق املش���يمة ومتزق 
االغش���ية املبكر , الوالدة املبكرة 
»اخلدج« , وزن الوليد اقل مبعدل 
200 غ���م , احتمال اعلى لوفاة 

الوليد عند الوالدة(.
� مضاعف���ات االرض���اع )انت���اج 
حليب االم اقل, االطفال الرضع 

لالم املدخنة اقل وزنا(.
� التدخني يزي���د احتمال االصابة 

بأم���راض القلب والش���رايني عند 
استعمال حبوب منع احلمل بنسبة 
1:10 , املرأة املدخنة تصل سن 
انقط���اع الطمث بش���كل مبكر , 
التدخني يؤثر على وضيفة املبيض 
واحليامن ويقل���ل االجناب والقوة 

اجلنسية عند الرجال والنساء.
التدخني يسبب االدمان :�

اخذت االوس���اط الطبية والعلمية 
تعتبر التدخني ادمانا مضرا وليس  
عادة اجتماعية , واصبح االدمان 
عل���ى التدخني مش���كلة االدمان 
الثالثة في العالم بعد االدمان على 
اخملدرات والكحول ,والسبب في 
ذلك م���ادة النيكوتني ذات التأثير 

السلبي على اجلهاز العصبي .
االجتماعي���ة  التدخ���ني  اض���رار 

واملهنية واالقتصادية :�
االخري���ن  دخ���ان  استنش���اق   �
)التدخني الالإرادي او الس���لبي( 
وخاصة من قبل اطفال وزوجات 
وزم���الء العم���ل للمدخنني يزيد 
م���ن احتم���ال االصاب���ة بأمراض 
الس���رطان , اجلالسون مع مدخن 
س���كائر يعني استنش���اق سيكاره 

واحدة اجباريا .

                                           
وأثُرها في الحياة
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قلياًل،  يتزهّ  أنهّه   فالشكهّ  معينة  لضبة  املعدن  الوعاُء  ض  تعرهّ لو 
فاإلنساُن  ضه لضبٍة،  تعرهّ فلن يتزهّ عند  بيدنا  أمسكناه  لو  ولكن 
البعيُد عن ربهّه، واملتعلهّق بواه يفقد توازنه وهدوءه بضبة واحدة 
لربهّه،  امللتجئ  ولكنهّ  الزمن،  من  لفرتة  وحيانًا  مضطربًا  ويبقى 
بات وسيحفظ اتهّزانه  ق به، فإنهّه لن يضطرب أمام الضهّ وقلبه متعلهّ
فكام  االضطراب،  عند  اء  اشدهّ نكون  ان  احبهّتي  فالبدهّ  وهدوءه، 
تعلمون انهّ الركة يف األرض الوعرة أو املستوية بالنهّسبة لدوالب 
راجة اهلوائيهّة فال، وكذلك  الرتاكتور واحدة أما بالنهّسبة لعجلة الدهّ
عل  ولكن  أثر،  له  هرة  الزهّ غصن  عل  وطيانه  العصفور  وقوف 
احبهّتي  نعم  به،  م  به، وهذا مسلهّ يعتد  أثر  له  ليس  القويهّة  جرة  الشهّ
تؤثر  ال  صدرهم  سعة  وبسبب  الكبية،  النهّفوس  اصحاب  انهّ 
لنا موقف صاحب النهّفس  يهّة، فلو تأمهّ فيهم املسائل اجلزئيهّة او الكلهّ
الم يف ظهر عاشوراء وكل ما كان  الكبية االمام السني عليه السهّ
الة بخشوع، وعدم  يف ارض كربالء من أهوال مل يمنعه من الصهّ

عبي ذلك االتهّزان، واصبح موقنًا  د الشد الشهّ اضطراب، وقد جسهّ
ا  وامهّ م،  لربهّ الراكعني  من  اصبحوا  بل  لربهّه،  وملتجًئ  باآلخرة، 
نحن فألدنى حركة نخرج عن خشوعنا فيام لو كان لدينا خشوع.

ع��اش��وراء  زي���ارة  ل��ق��راءة  معًا 
السني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وم��ع��رف��ة 

مفاهيمها ومعانيها
* وأبرُأ إل الل وإل رسوله ممن 
أسس أساس ذلك وبنى عليه 
بنيانه وجرى يف ظلمه وجوره 
برئت  أشياعكم  وعل  عليكم 

إل الل وإليكم منهم

ف����إن م��ق��اط��ع��ت��ي ل��ق��ري��ش 
واالبتعاد  أوام��ره��ا  ورف��ض 
لل  خالصا  هو  سلوكها  عن 
القربى من  ولرسوله أريد منه 
أسست  قريش  أن  ذل��ك  الل 
عل  واجل���ور  الظلم  أس���اس 
ومتادت  وامتدت  الل  رس��ول 
رسول  عل  وجورها  بظلمها 
وع��امر  كيسار  وأت��ب��اع��ه  الل 

وبالل.
إن أرفض هذه الضغمة الظاملة 
كل  وأم��وري  بأعاميل  وأباينها 
ذلك خالصًا لل ولك يا رسول 

الل من هذه الفئة ضالة.
اخلالفة  لناهبي  مقاطعتي  إن 
وكذلك  املؤمنني  أمي  يا  منك 
الذين وقفوا ضدك بالغزوات 
التي خضتها ورفض أوامرهم 

واالبتعاد عن سلوكهم إنام هو 
وللحق  ولرسوله  لل  خالص 
والقرابة  القرب  منه  أه��دف 
أيب  أن  ذلك  ورسوله  الل  من 
وأوليائهم  وعثامن  وعمر  بكر 
ضدك  وقفوا  الذين  وكذلك 
قد  خضتها  التي  بالغزوات 
عليك  واجل��ور  الظلم  أسسوا 
الظلم  ه��ذا  جلانب  ومت���ادوا 
سنني والذي يعتب ظلم وجور 
وعل  املؤمنني  أمي  يا  عليك 
الذين  املسلمني  من  أتباعك 
التي  بالغزوات  معك  وقفوا 
وغيها  حني  كغزوة  خضتها 
إن أرفض هذه اجلامعة الظاملة 

وأباينها

إيحاءات عاشورائية

وقيل اركعوا مع الراكعين 
عمار الزويني 
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أثر أفالم الكرتون 
على أطفالنا

هناك أربع مراحل يمر با مشاهد أفالم الكرتون وهي:   
فقدان  املواجهة4�  فقدان   �3 بالالوعي  االنغامس   �2 التقليد   �1
الشعور حيث تصبح لديه المباالة أمام مشاهد العنف التي يراها 
عل الشاشة، ويذكر إن دراسة أجرهتا اليونيسكو حول مدلوالت 
الثامنة  قبل  الطالب  أن  تبني  للتلفزيون  العرب  األطفال  تعرض 
عرشة من عمره، يقي أمام التلفزيون 22 ألف ساعة ويقي عل 

مقاعد الدراسة 14 ألف ساعة، كام تشي دراسة أعدهتا جمموعة 
األطفال  أن  إل  األملانية  )فرايبورج(  جامعة  يف  النفس  علامء  من 
الذين يكثرون من مشاهدة التلفزيون يعانون قلة الركة والرغبة 
البقية ويصابون باالكتئاب0و 74 % من برامج  يف االنعزال عن 
األطفال  برامج  من   %  35 و  عنف  مقاطع  عل  حتتوي  األطفال 

عبارة عن قصص مستقاة من اخليال.

المرقد العلوي المطهر.. شموٌخ يعانق السماْء

صورة وتعليق

حمى شركات االتصال
يف  االت��ص��ال  رشك���ات  بعثت 
تقول:  ملشرتكيها  رسائل  العراق 
الصادر  الوزاري  األمر  بحسب 
العامة  اهليئة  املالية/  وزارة  من 
ل��ك��اف��ة رشك��ات  ل��ل��ضائ��ب ، 
االتصاالت املتنقلة سيتم اعتبارا 

من 2015/8/1 جباية وحتويل 
قيمتها  البالغة  املبيعات  رضيبة 
القيمة اإلسمية  املئة من  20 من 
الشحن  ب��ط��اق��ات  ع��ل  املثبتة 
خدمة  عن  االلكرتونية  والتعبئة 
الفواتي  وع��ن  املسبق  ال��دف��ع 

الشهرية عن خدمة الدفع اآلجل 
كضيبة مبيعات من املستخدمني 

، لذا اقتىض التنويه.. 
ملاذا  اآلن  حتى  أحد  يدري  وال 
مثل  عل  املالية  وزارة  أقدمْت 
إن  تعلم  وه��ي   ، االج���راء  ه��ذا 

العراق  يف  اإلت��ص��ال  خ��دم��ات 
بإمكان  وكان  ؟  السوء  غاية  يف 
عل  الضيبة  تفرض  ان  الوزارة 
الذي  فام  واال   ، حرصا  الرشكة 
كانت  اذا  الرشكة  تلك  خت��سه 

الضائب جتبى من املشرتكني.

الراصد

محمد العقيلي
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المقدسة لتعليم لغة  بالعتبة الحسينية  التي أقيمت  الدورة األولى  بعد نجاح 
برايل والبرنامج الناطق على الحاسوب ولعدم وجود إحصائية بالمكفوفين 

لذا نرجو من األخوة المكفوفين وذويهم الراغبين بالتسجيل في هذه 
بالحائر  الرأس  باب  الكائن في  المجلة  ال��دورات مراجعة مقر 

في  البشرية  الموارد  تطوير  قسم  أو  الشريف،  الحسيني 
شارع السدرة.

مستصحبين معهم:
* 2 صورة شخصية.

* هوية األحوال المدنية.
* البطاقة التموينية أو بطاقة السكن.

* ش����ه����ادة ص��ح��ي��ة ص�������ادرة ع����ن أي 
مستشفى تثبت درجة المكفوفين.

يرجى  واالس��ت��ف��س��ار  للتواصل   *
االتصال على أرقام الهواتف:
07801112651  - 07717964640

علمًا أن آخر موعد للتسجيل 
هو يوم 1/ 10 / 2015م

إقامة دورات للمكفوفين 


