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َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِف ِكَتاٍب  ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ ٍة ِف اأَلْرِض إاِلَّ َعَل اللهّ َوَما ِمن َدآبَّ
اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَل  ِة َأيَّ اَمَواِت َواأَلْرَض ِف ِستَّ بنٍِي }هود/6{ َوُهَو الَِّذي َخَلق السَّ مُّ
ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد امْلَْوِت َلَيُقوَلنَّ  ُكْم َأْحَس��نُ َعَماًل َوَلئِن ُقْلَت إِنَُّكم مَّ امْلَاِء لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ
ٍة  ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إَِل ُأمَّ بنٌِي }ه��ود/7{ َوَلئِْن َأخَّ ٌر مُّ ِذيَن َكَفُروْا إِْن َهَذا إاِلَّ ِس��حْ الَّ
ا َكاُنوْا  وًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِم مَّ بُِس��هُ َأاَل َيْوَم َيْأتِيِه��مْ َلْيَس َمرْصُ َيُقوُلنَّ َما َيْ ْعُدوَدٍة لَّ مَّ
ُه َلَيُئوٌس  ًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه إِنَّ ا َرمْحَ بِِه َيْس��َتْهِزُؤوَن }هود/8{ َوَلئِْن َأَذْقَنا اإِلْنَس��اَن ِمنَّ
ُه  َئاُت َعنِّي إِنَّ يِّ ْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب السَّ اَء َمسَّ َكُفوٌر }هود/9{ َوَلئِْن َأَذْقَناُه َنْعاَمَء َبْعَد َضَّ
ْغِفَرٌة  اِت ُأْوَلئَِك هَلُم مَّ اِلَ وْا َوَعِمُلوْا الصَّ ُ ِذيَن َص���َ َلَفِرٌح َفُخوٌر }هود/10{ إاِلَّ الَّ
َك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى إَِلْيَك َوَضآئٌِق بِِه َصْدُرَك َأن  َوَأْج��ٌر َكبرٌِي }هود/11{ َفَلَعلَّ
ٍء َوِكيٌل  ُ َعَل ُكلِّ َشْ اَم َأنَت َنِذيٌر َواللهّ َيُقوُلوْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجاء َمَعُه َمَلٌك إِنَّ

}هود/12{ 

) 6 ( ف هن��ج البالغة : قس��م أرزاقهم ، وأحىص آثارهم وأعامهلم ، وعدد أنفاس��هم 
، وخائنة أعينهم ، وما ختفي صدورهم من الضمري ، ومس��تقرهم ومس��تودعهم من 

األرحام ، والظهور إل أن يتناهى بم الغايات .
)7( عن الصادق عليه السالم ليس يعني أكثركم عمال ولكن أصوبكم عمال ، وإنام 

اإلصابة خشية الل ، والنية الصادقة . وروى العامة : عن النبي صل الل عليه
وآله وس��لم أيكم أحس��ن عقال ، وأورع عن حمارم الل ، وأرسع ف طاعة الل . ولئن 
قلت إنكم مبعوثون من بعد املوت : فيتوقعوه . ليقولن الذين كفروا ان هذا إال سحر 

مبني : متويه ظاهر له ال حقيقة له ، وقرئ ساحر .
)8( وعن الباقر عليه الس��الم : أصحاب القائم الثالثامئة والبضعة عرش رجال ، هم 
والل األم��ة املع��دودة التي قال الل ف كتابه : وتال ه��ذه اآلية ، قال : جيتمعون والل ف 

ساعة واحدة قزعا  كقزع اخلريف .
) 9 ( ولئن أذقنا اإلنس��ان منا رمحة : نعمة . ثم نزعناها : س��لبناها منه . منه إنه ليؤس 

: شديد اليأس ، قنوط من أن تعود عليه تلك النعمة املنزوعة .

التف�سري

�سورة هود

مستقرها: مكان استقرارها
مستودعها: املحل الذي تودع فيه

ليبلوكم: ليخت�كم
ام��ة : االم��ة هنا بمعن��ى مدة م��ن الزمن وهلا 

معان كثرية منها اجلامعة وامللة
مايبسه: ما يمنعه

مرصوفا: كدفوعا ومردودا
وحاق بم : احاط بم او نزل بم

ليئ��وس: صيغة مبالغة من يئس والياس حالة 
بقطع االنسان بعدم حتقيق املراد

كنز : املال الذي يناله بغري كسب.

قال اإلمام  
الرضا

ال تخاف أحدا إال اهلل

a
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األفتتاحية بيان��ات املرجعية تكون بحجم االزمة التي يتعرض هلا الش��عب 
وتاخ��ذ مداها هذه البيانات من اس��تجابة الطرف املعني ، وعليه 

بيان اجلهاد الكفائي اخذ بعده الواس��ع واثره االجيايب الرائع ملديات 
بعي��دة بعد االس��تجابة الرسيعة من قبل املواطنني ال��ذي اثبتوا والئهم 

للوطن من خالل االلتزام بنصائح املرجعية .
بي��ان االص��الح ياخذ مداه اذا ما اس��تجاب الي��ه الطرف املعن��ي ) الكومة 

وال�مل��ان ( وال حج��ة لدهيم طاملا اعلنت املرجعي��ة دعمها خلطوات االصالح 
وبقوة وبمؤازرة اخلريين من ابناء الشعب واملسؤولني الذين يرصون عل العراق 

شعبا وارضا ، فال عذر ملن مل يستجب لنداء االصالح، فالنداء هنا يشمل الكل وليس 
البع��ض ولتبقى املرجعية هي امل��الذ االمن للوصول ال بر االم��ان بعيدا عن االرهاب 

والفساد

إكماُل 
المسيرة

الكلمة الطيبة

التفت

ف بع��ض البي��وت هنالك حال��ة غري صحيح��ة، تتمثل 
بانعدام الكلم الطيهّب بني أف��راد البيت ذاهتم، وكأن كل 
واح��د يعي��ش ف واٍد بعيدًا ع��ن اآلخر.. حتى الس��الم 
والتصبي��ح بوج��ه اآلخرين انعدم��ت تدرجيي��ًا.. الكل 
ملتٍه خلف لذاته وال يعرف س��وى مصلحته الشخصية، 
والبع��ض اآلخر جيد ف الكلمة الطيب��ة تنازاًل وخضوعًا 
لآلخ��ر.. ولك��ن البدهّ أن تب��دأ ثقافة الكلم��ة الطيبة من 
األب واألم ث��م إل األبن��اء واألحف��اد وزوجات األبناء 
ألهن��م أرسة واح��دة ال تتامس��ك وال تق��وى إال باملحبة 

والرمحة فيام بينهم.

وَن إَِل اللِ ُسْبَحاَنُه: ااْلياَمُن  ��لُ ��لَ بِِه امْلَُتَوسِّ إِنَّ َأْفَضَل َما َتَوسَّ
ُه ِذْرَوُة ااْلْساَلِم، َوَكِلَمُة  بِِه َوبَِرُسولِِه، َواجْلِهاُد ِف َسبِيِلِه َفإِنَّ
ُة، َوإِيَتاُه  ��ا امْلِلَّ َ اَلِة َفإهِنَّ ��ا اْلِفْطَرُة، َوإَِقاُم اْلصَّ َ ااْلْخاَلِص َفإهِنَّ
ٌة  ُه ُجنَّ ِر َرَمَضاَن َفإِنَّ ا َفِريَضٌة َواِجَبٌة، َوَصْوُم َش��هْ َ َكاِة َفإهِنَّ الزَّ
اَم َيْنِفَي��اِن اْلَفْقَر  ُ ِم��َن اْلِعَقاب، َوَح��جُّ اْلَبْيِت َواْعتِ��امُرُه َفإهِنَّ

ْنَب. َوَيْرَحَضاِن الذَّ
* َرَحَضه � كمنعه �: َغَسَله.
* َمْنَسأة: َمَطاٌل فيه وَمزيد.

قال اإلمام علي

في أركان الدين

a
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إكماُل 
المسيرة

السن  ع��ب��د  )زام����ل  ال���اج 
حمافظة  سكنة  من  ال��دراج��ي( 
ال��ع��امرة ال��ت��ح��ق ب��ع��د اع��الن 
الشد  بصفوف  اجلهاد  حالة 
ف  كبري  انه  العلم  مع  الشعبي 
قبل  اذ جتاوز عمره 63،  السن 
مع  اجتمع  للقتال  يذهب  ان 
وق��ال  »خ��ض��ري«  الوحيد  ابنه 
ذاهب  )أنا  الواحد  بالرف  له 
عند  فابَق  ول��دي،  يا  للجهاد 
���ك ل��رع��اي��ت��ه��ا(.. وودع���ه  أمهّ
ساحات  ص��وب  فقد  وذه��ب 
اجلهاد  ب��داي��ة  وم��ن��ذ  ال��ق��ت��ال، 
والاج زامل عبد السن يقاتل 
بمنطقة اهلياكل ف الفلوجة وال 
يعلم ان ابنه »خضري« قد التحق 
مسؤوله  وأوىص  بأيام  بعده 

املعسكر  ف  املتواجدين  ومجيع 
ان ال ُيعلموا أباه بخ� التحاقه، 
من  هي  خضري  وال��دة  وكانت 

ساعدته عل فعل هذا االمر.
يعود  ال��وال��د  ك���ان  وع��ن��دم��ا 
ولدُه  جيد  عائلته  لرعاية  ملنزله 
م��وج��ودًا ف���ريوي ل��ه قصص 
هذا  ضمن  الشباب  بطوالت 
خضري  كان  وباملقابل  القاطع 
يعلم  ال  كأنه  و  جيدًا  ينصت 

شيئا عن ما يرويه والده.
الزمن،  من  ف��رة  م��رور  وبعد 
التحاقه  بعد  زامل  الاج  يقول 
بيومني تعرضت منطقة اهلياكل 
هلجوم بسيارة مدرعة ومفخخة 
برياح  عاصفًا  اليوم  ذاك  وكان 
اصابة  عدم  عل  اثر  مما  ترابية 

يب  االر  ب��ص��واري��خ  ال��س��ي��ارة 
من  السيارة  واقربت   ،7 جي 
اللحظة  وقال: ف هذه  الساتر، 
عيني  ب���أم  رأي����ت  اخل���ط���رية 
صوب  يركض  ط��وي��اًل  ش��اب��ًا 
بالعلم  ح  يتوشهّ وه��و  املدرعة 
املدرعة  إل  وص��ل  العراقي، 
صلبًا  أمامها  ووق��ف  الربية  
غري خائف، وأخذ يرمي عليها 
وقلت ف نفيس ها هم الرجال 
نزيفًا  سقط  أن  وبعد  الغيارى، 
اثر الشظايا التي أصيب با هرع 
منعت  ولكني  صوبه  أصدقاؤه 
الذهاب نحوه ومعرفه من  من 
أقربت  قليل  بعد  ولكن  هو.. 
من ذلك الشاب فإذا به ولدي 
)خضري(!! وحينام رآين قال: يا 

والدي ال أستطع البقاء وكيف 
به  ينهش  وطني  عرض  أت��رك 
يا  واإلرهابيون..  الفاسدون 
أسمع  مل  ألين  ع���ذرًا  وال���دي 
السني  صوت  ولكن  كالمك 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ي��ص��ي��ح ف 
أذين... هيهات منا الذلة.. وأنا 
أمام  القيامة  يوم  أقف  أن  أريد 

سيد الشهداء مرفوع الرأس.
روح  فاضت  لظات..  وبعد 
األب  ونادى  )خضري(  الشهيد 
امحلوا  الشهيد:  ألص��ح��اب 
)أمهّ  لزوجته  وعاد  رأيس..  تاج 
بصوت  وقال  البطل(  الشهيد 
ألف  أنجبت  )زينب  حزين: 

زينب(!!

اخبار
عندما تدفع الزينبياُت أبناءهّن 

لقتال داعش..
                         قصة من الواقع
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الشعبي  الشد  قوات  بان  بيجي  قضاء  ف  مقاتل  مصدر  كشف 
قتلت عرشة ارهابيني اثناء حماولتهم التسلل نحو مواقع مرابطات 

املقاتلني.
وقال املصدر ان »لواء عيل االك� التابع للعتبة السينية واملنضوي 
ف الشد الشعبي قتل عرشة ارهابيني من داعش بعدما حارصهم 
عليها  تسيطر  التي  النقاط  ملهامجة  با  خيتبئون  كانوا  حمالت  ف 

القوات العراقية«.

اعلن قائد الشد العشائري ف قضاء الكرمة رشقي مدينة الفلوجة 
بمحافظة االنبار سعدون اخلنفر اجلمييل ان »قوة امنية مشركة من 
افواج الشد العشائري والشعبي دامهت وكر للعصابات داعش 
من  ومتكنت  الكرمة  للقضاء  التابعة  المرة  منطقة  ف  االجرامية 
داعش  ارهايب  تركها  واسلحة  شفلني  عل  االستيالء  من  خالهلا 
اثناء مدامهة الوكر من قبل القوات االمنية والقوات الساندة هلا«.

دامهت  هلا  الساندة  وال��ق��وات  االمنية  ال��ق��وات  ان«  واض��اف 
االستيالء  من  القوة  مكنت  استخباراتية  معلومات  وفق  الوكر 
املكان  من  االجرامية  داعش  عصابات  وهروب  االسلحة  عل 
العديد  ابطلت  املتفجرات  معاجلة  وحدة  ان«  مبينا  املستهدف«، 
من االسلحة القابلة لالنفجار دون وقوع اي اصابات ف صفوف 

القوات االمنية والقوات الساندة هلا«.

الريب  اإلع��الم  خلية  أعلنت 
من  المرية  منطقة  تطهري  عن 
وبمساندة  األمنية  القوات  قبل 
ال���ش���د ال��ش��ع��ب��ي ج��ن��وب 

الرمادي.
ان  هلا،  بيان  ف  اخللية  وقالت 
قاطع  ضمن  األمنية  »القوات 
املنطقة  ف  االن��ب��ار  عمليات 

البوعيثة  جرس  ق��رب  الغربية 
من  بإسناد  تقدمها  ت��واص��ل 
اجلوية  والقوة  اجليش  ط��ريان 
خمبأ  تدمري  إل  أدت  بفعاليات 
والعثور  إرهابيني  ستة  بداخله 
متت  ناسفة  عبوات  أرب��ع  عل 
»متكنت  أهنا  ،مبينة  معاجلتها« 

من تطهري منطقة المرية«.

إن »قوة أخرى  البيان  وأضاف 
االن��ب��ار،  عمليات  ق��ي��ادة  م��ن 
جنويب  أمنية  فعالية  ن��ف��ذت 
منطقة المرية أدت إل معاجلة 
وتفكيك  ناسفة،  عبوات  أربع 
وتطهري  م��ل��غ��وم��ني  م��ن��زل��ني 

الطريق باجتاه منطقة اُلمري«.

تنفيذ  »تم  انه  اخللية  وتابعت 
فعالية أخرى ف منطقة اجلزيرة 
إل  أدت  الرشقية،  وحصيبة 
وبداخله  املخازن  احد  حرق 
عنارص إرهابية، وإصابة عجلة 
رشاشة  حتمل  اب  بيك  ن��وع 

أحادية تابعة لداعش«.

لواء علي االكبر يقتل 

عشرة ارهابيين في بيجي 
الحشد الشعبي يضبط اسلحة 
واعتدة مختلفة شرقي الفلوجة

منطقة  تطهير  يعلن  الحربي  اإلعالم 
الحميرة جنوب الرمادي
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افاد مسؤولون حمليون ف االنبار 
إل  وصلت  الرمادي  معارك  أن 
القوات  وان  االخرية،  مرحلتها 
تطوق  الشعبي  والشد  االمنية 
املحورين  من  داعش  عصابات 
للمحافظة،  واجل��ن��ويب  الشاميل 
متقطعة  معارك  أن  إل  وأشاروا 
جترى ف املحور الرشقي، بسبب 
اقراب الطرفني من نقطة متاس 

واحدة عند منطقة حصيبة.
عن  ذات��ه،  الوقت  ف  وكشفوا 
الدورة  التسجيل ف  أبواب  فتح 
اخلامسة ملتطوعي العشائر ضمن 
صفوف الشد الشعبي مؤكدين 
ختريج  شهدت  املاضية  املدة  أن 

حاليًا  منترشين  مقاتل   7500
عل مجيع جبهات املحافظة.

ويقول غانم العيفان عضو خلية 
حترير  »معارك  إن  االنبار  أزمة 
مرحلتها  إل  وصلت  الرمادي 
الشد  تقدم  أن  بعد  األخ��رية، 
باجتاه  األمنية  والقوات  الشعبي 
أغلب  م��ن  وط��وق��وه��ا  املدينة 

املنافذ«.
»االشتباكات  أن  العيفان  وتابع 
املاضية  الساعات  ف  تركزت 
عل اجلبهة الرشقية للمدينة عند 

مناطق حصيبة واملضيق«.
ولفت إل أن »عصابات داعش 
عل  متقطعة  ه��ج��امت  ش��ن��ت 

العشائر  وأبناء  املحلية  الرشطة 
ف تلك املناطق، لكنها مل تستطع 
ال��ث��ب��ات أم���ام ش���دة ال��ق��وات 

املدافعة«.
األزم��ة  خلية  عضو  وي��وض��ح 
موجودة  األمنية  »ال��ق��وات  أن 
اخلط  عند  الشاملية  اجلبهة  عل 
الصقالوية  مناطق:  ف  الرسيع 

والبوعيثة والبو فراج«.
اشراك  استمرار  خيص  ما  وف 
ضد  املعارك  ف  العشائر  أبناء 
داعش، أجاب عضو خلية ازمة 
املتطوعني  »انخراط  أن  االنبار، 
املنظومة  خ���الل  م��ن  مستمر 
الشد  ب��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ة  االم��ن��ي��ة 

الشعبي«.
“فتح  ع��ن  ال��ع��ي��ف��ان  وك��ش��ف 
ابواب التطوع للدورة اخلامسة، 
شهدت  املاضية  امل��دة  أن  مبينًا 
وت��وزي��ع  دورات  ارب���ع  خت��رج 
جبهات  ع��ل  فيها  املشركني 

القتال«.
حاليًا  االمنية  ال��ق��وات  وتشن 
م��دع��وم��ة  تشكيالهتا  ب��ش��ت��ى 
العشائر  وابناء  الشعبي  بالشد 
كبرية  محلة  العراقي  والطريان 
الستعادة الرمادي ضمن معركة 
حترير االنبار التي اعلن انطالقها 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئيس 

مؤخرًا..

الحشد الشعبي يقتل تسعة دواعش في البغدادي ويؤمن وصول اربعة 
شاحنات ادوية لمستشفى حديثة

لواء علي االكبر يقتل 

عشرة ارهابيين في بيجي 

معركة تحرير الرمادي
 تصل إلى مراحلها األخيرة 

قتل ابطال الشد الشعبي تسعة من مرتزقة تنظيم داعش االرهايب 
ف ناحية البغدادي بمحافظة االنبار، وامن وصول اربع شاحنات 
ادوية ملستشفى حديثة غريب املحافظة، اوضح ذلك مصدر ف الشد 

الشعبي مؤكدا بأن »قوة امنية دمرت بالناحية 
الدواعش  املرتزقة  مع  اشتباك  وخالل  ذاهتا 
مواد  والثانية  احادية  حتمل  االول  شاحنتني 
حرارية  بصواريخ  استهدافهام  بعد  متفجرة 

موجهة«. 
واشار املصدر ال ان »الشد الشعبي استطاع 
أن يؤمن وصول اربع شاحنات حمملة باألدوية 
عن  االنبار  غريب  حديثة  قضاء  مستشفى  ال 

طريق اجلرس اجلوي ال قاعة عني األسد«
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الشيخ الكربالئي يؤكد مرة 
أخرى على ضرورة االسراع 

بإصالح المؤسسات األمنية 
واالستخبارية، ويذّكر بأن 
مكافحة الفساد المالي 
و اإلداري كانت من أهم 
هواجس المرجعية منذ 

السنوات االولى من التغيير، 
ويدعو الى اصالح الجهاز 

القضائي كونه المرتكز 
األساس

األمُر االول:
املتوحشون  االرهابيون  أق��دم 
سيارة  تفجري  ع��ى  أم��س  ي��وم 
اجلميلة  ع��ل��وة  يف  م��ف��خ��خ��ة 
سقوط  عن  أسفر  مما  ببغداد.. 
االبرياء  املواطنني  من  املئات 
ُاعلن  وق��د  وجريح،  قتيل  بني 
عن تبني تنظيم داعش االرهايب 
النكراء،  الطائفية  اجلريمة  هلذه 
يقوم  ان��ا  وه��و  هب��ا،  وتبجحه 
الوحشية؛  اجلرائم  هذه  بأمثال 
العراقي  الشعب  م��ن  انتقامًا 
ال��ك��ري��م ال���ذي وق���ف اب��ن��اؤه 
املسلحة،  ال��ق��وات  يف  امليامني 
وأبناء  االب��ط��ال،  واملتطوعون 
منيعًا  سدًا  الغيارى..  العشائر 

دون حتقق أهدافه املشؤومة.
مواساتنا  ع��ن  نعرب  اذ  وان��ن��ا 
وتضامننا مع العوائل املفجوعة، 
ونرتحم عى األحبة الذين قضوا 
وندعو  اآلثم،  االعتداء  هذا  يف 
بالشفاء  واملصابني  للجرحى 
العاجل؛ فإننا نؤكد عى ان هذه 
اجلرائم الوحشية لن تكرس ارادة 

الشعب العراقي أبدًا.. بل تزيده 
ارصارًا عى مواصلة القتال حتى 
النهائي، وختليص  النرص  حتقيق 
االرهابيني  رج��س  م��ن  البلد 

الظالميني بعون اهلل تعاىل.
ك���ا ان��ن��ا ن��ؤك��د م���رة اخ���رى 
ع����ى اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
يف  االرساع  رضورة  املسؤولة 

االمنية  امل��ؤس��س��ات  اص���الح 
ق��ادرة  لتكون  واالستخبارية 
عى اداء دورها املنشود يف توفري 
والكشف  واالس��ت��ق��رار  االم��ن 
قبل  االرهابية  العمليات  عن 

وقوعها.
األمر الثاني :

ان مكافحة الفساد املسترشي يف 
من  كانت  احلكومية  املؤسسات 
الدينية  املرجعية  هواجس  أهم 
من  االوىل  السنوات  منذ  العليا 
مرارًا  اكدت  وقد  النظام،  تغيري 
العرش  السنوات  يف  وت��ك��رارًا 
املاضية يف البيانات الصادرة من 
مكتبها يف النجف االرشف، ويف 
القيام  أمهية  عى  اجلمعة  خطب 

خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
الجمعة والتي أقيمت  الثانية من صالة  المقدسة في خطبته  الجمعة في كربالء  وإمام 
في الصحن الحسيني الشريف في 28شوال 1436هـ الموافق 2015/8/14م، تحدث عن ثالثة 

أمور أستهلها بالتالي:

* قد اكدت المرجعية الدينية العليا مرارًا وتكرارًا 
في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من 

مكتبها في النجف االشرف، وفي خطب الجمعة على 
أهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي 

واالداري، وانه ال أمن وال تنمية وال تقدم من دون 
ذلك.
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مكافحة  يف  ج���ادة  ب��خ��ط��وات 
ال  وانه  واالداري،  املايل  الفساد 
أمن وال تنمية وال تقدم من دون 

ذلك.
مسامعكم  ع��ى  اق��رأ  ان  وأود 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  م��ق��اط��ع 
املرجعية  مكتب  م��ن  ص��درت 
السنوات  يف  اخل��ص��وص  هب��ذا 

املاضية :
قبل  نيسان عام 2006 أي  ففي 
ما يقرب من عرشة اعوام، وبعد 
انتخابات الدورة االوىل ملجلس 
النواب، وُقبيل تشكيل احلكومة 
 ( فيه  ورد  بيانًا  املكتب  أص��در 
للحكومة  االخرى  املهام  من  ان 
بالغة  بأمهية  حتظى  التي  املقبلة 
االداري  ال��ف��س��اد  م��ك��اف��ح��ة 
مؤسسات  معظم  يف  املسترشي 
بخطر  ت��ن��ذر  ب��درج��ة  ال��دول��ة 
آليات  وضع  من  فالبد  جسيم، 
الداء  هذا  عى  للقضاء  عملية 
املفسدين  ومالحقة  الُعضال، 

قضائيًا أيًا كانوا(.
وبعد  2006م  ع��ام  ايلول  ويف 
املكتب  اصدر  احلكومة  تشكيل 
اخرى  مرة  التأكيد  فيه  ورد  بيانًا 
الفساد،  مكافحة  رضورة  عى 
الذي  السلطة  استغالل  وس��وء 
يتسبب يف ضياع مجلة من موارد 
الدولة العراقية، وشدد عى لزوم 
دوره  ممارسة  من  القضاء  متكني 
ومعاقبتهم  الفاسدين  حماسبة  يف 

يف أرسع وقت.
أصدر  2011م  عام  شباط  ويف 
املكتب بيانًا ورد فيه )ان املرجعية 
جملس  ت��دع��و  العليا  ال��دي��ن��ي��ة 
اىل  العراقية  واحلكومة  النواب 
وملموسة  جادة  خطوات  اختاذ 
يف سبيل حتسني اخلدمات العامة، 

الكهربائية،  الطاقة  سيا  وال 
التموينية،  البطاقة  وم��ف��ردات 
للعاطلني،  ال��ع��م��ل  وت��وف��ري 
املسترشي  الفساد  ومكافحة 
ال���دول���ة،  دوائ�����ر  خم��ت��ل��ف  يف 
ق��رارات  اخت��اذ  وذاك  هذا  وقبل 
غري  االمتيازات  بإلغاء  حاسمة 
لألعضاء  ُمنحت  التي  املقبولة 
جملس  يف  والسابقني  احلاليني 
املحافظات،  وجمالس  النواب 
احلكومة  يف  املسؤولني  ولكبار 
الدرجات  وذوي  ال��وزراء  من 
اخلاصة وغريهم، واالمتناع عن 
حكومية  مناصب  استحداث 
غري رضورية تكلف سنويًا مبالغ 
الشعب  ه��ذا  ام��وال  من  طائلة 
منها  يوجد  ما  والغاء  املظلوم، 

حاليًا(.
املرجعية  ناذج من دعوات  هذه 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، وت��أك��ي��داهت��ا 
مكافحة  رضورة  عى  املستمرة 
مل  التي  الدولة  دوائ��ر  يف  الفساد 
نجد مع االسف آذانًا صاغية هلا 

يف السنوات املاضية.
 األمر الثالث :

االي��ام االخ��رية عن  ُأعلن يف  قد 
سبيل  يف  ق����رارات  ع��دة  اخت���اذ 
احلكومية،  املؤسسات  اص��الح 
وحتقيق  فيها،  الفساد  ومكافحة 
االجتاعية..  العدالة  من  ق��در 
ونأمل  ذل��ك،  نقّدر  إذ  ونحن 
طريقها  القرارات  تلك  جتد  ان 
نود  قريب؛  وقت  يف  التنفيذ  اىل 
اإلشارة اىل ان من أهم متطلبات 

العملية االصالحية :
اوالً :

فانه  القضائي،  اجلهاز  اص��الح 
استكال  يف  مهًا  ركنًا  يشكل 
ان  يمكن  وال  اإلص��الح،  ُح��زم 

يتم االصالح احلقيقي من دونه.
حتى  استرشى  وإن  الفساد  ان 
املؤكد  من  ان  اال  القضاء؛  يف 
وج����ود ع���دد غ���ري ق��ل��ي��ل من 
تلوث  مل  الذين  الرشفاء  القضاة 
تأخذهم  وال  بالرشوة،  أيدهيم 
من  فالبد  الئ��م،  لومة  احل��ق  يف 
اصالح  يف  ه��ؤالء  عى  االعتاد 
ليكون  ال��ق��ض��ائ��ي..  اجل��ه��از 
بقية  إلصالح  االس��اس  املرتكز 

مؤسسات الدولة.
ثانيًا :

القوانني  من  العديد  هنالك  ان 
وال���ق���رارات ال��ت��ي ص���درت يف 
افاقًا  فتحت  مما  املاضية  األعوام 
بأشكال  الفساد  ملارسة  واسعة 
متنوعة، فالبد للحكومة وجملس 
تلك  يف  النظر  يعيدا  ان  النواب 
ويعمال  وال��ق��رارات،  القوانني 
عى تعديلها او إلغائها حسب ما 

تقتضيه املصلحة العامة.
حاجة  هنالك  ف��إن  املقابل  ويف 
ماسة اىل ترشيع قوانني، واصدار 
قرارات ال يتم االصالح بدوهنا، 
االصالحية  القوانني  أهم  ومن 
بسلم  اخل����اص  ال��ق��ان��ون  ه��و 
الرواتب ملوظفي الدولة.. بحيث 
تراعى فيه العدالة االجتاعية، اذ 
ليس من املقبول ان حيظى بعض 
تبلغ  برواتب  املسؤولني  كبار 
حني  يف  شهريًا  املاليني  عرشات 
لكثري  الشهرية  الرواتب  تبلغ  ال 
من املوظفني ثالثائة ألف دينار.

احلكومة،  تقوم  ان  نأمل  اننا 
وجملس النواب، وجملس القضاء 
االصالحات  بأجراء  األع��ى.. 
امل��ط��ل��وب��ة ب��ص��ورة م��دروس��ة، 

ولكن من غري تلكؤ وتأخري..
الكريم  الشعب  ان  وليعلموا 

أدائهم،  ويتابع  عملهم،  يراقب 
املناسب  املوقف  له  وسيكون 
القيام  يف  ياطل  او  يعرقل  ممن 
باإلصالحات ومكافحة الفساد.
ُي��م��ن��ح  ان  امل��ن��ط��ق��ي  م���ن  ان 
 ً معقولة   ً ف��رص��ة  امل��س��ؤول��ون 
السري  يف  نواياهم  ُحسن  إلثبات 
أمام،  اىل  االصالحية  بالعملية 
البلد  ِمن زج  ان ُيشى  من دون 
مصالح  وتعطيل  الفوىض،  يف 
املهاترات  يف  والدخول  الناس، 

التي ال جدوى منها.
ان  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ي  اهلل  ن��س��أل 
خري  فيه  م��ا  اىل  اجلميع  ي��وف��ق 
وأمنهم  وصالحهم  العراقيني 

واستقرارهم.

نعبر عن مواساتنا  اذ  اننا   *
وت��ض��ام��ن��ن��ا م���ع ال��ع��وائ��ل 
علوة  بتفجير  ال��م��ف��ج��وع��ة 
ونترحم  ب��ب��غ��داد،  الجميلة 
في  قضوا  الذين  األحبة  على 
اآلثم،  اإلرهابي  االعتداء  هذا 
والمصابين  للجرحى  وندعو 
فإننا  ال��ع��اج��ل؛  ب��ال��ش��ف��اء 
الجرائم  هذه  ان  على  نؤكد 
ارادة  تكسر  ل��ن  الوحشية 
بل  أب���دًا..  العراقي  الشعب 
مواصلة  على  اص��رارًا  تزيده 
النصر  تحقيق  حتى  القتال 
من  البلد  وتخليص  النهائي، 
الظالميين  االرهابيين  رجس 

بعون اهلل تعالى.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/شوال/1436ه� املوافق 2015/8/14م

من رسالة االمام الصادق )عليه السالم( لشيعته: )وإياكم والعظمة والِكبَر فإن الِكبَر رداُء اهلل عز وجل فمن 
نازع اهلل رداءه قصمه اهلل عز وجل وأذله يوم القيامة(.

شبه الِكبَر وهو العظمة بحسب الذات والصفات والرفعة على الغير من جميع الجهات بالرداء في االحاطة 
والشمول او في االختصاص ألن رداء كل شخص مختص به ال يشاركه غيره.

)فمن نازع اهلل رداءه قصمه اهلل عز وجل وأذله يوم القيامة( أي كسره واذّله وفي الخبر : )انه يجعل في 
صورة الذي يتوطأه الناس حتى يفرغ اهلل من الحساب(.

ورد ذم شديد لهذه الرذيلة )الِكَبر( في اآليات القرآنية واالحاديث الشريفة ..

استكبار  ذم  ف  تعال  قال   -1
امْلَ��الئِ��َك��ُة  )َف��َس��َج��َد   : ابليس 
ُعوَن )73( إاِلَّ إِْبِليَس  ُهْم َأمْجَ ُكلُّ
اْلَكاِفِريَن  ِمْن  َوَك��اَن  اْسَتْكَ�َ 

.)74(
الل  )صل  الل  رسول  عن   -2
)امقت   : وسلم(  وآل��ه  عليه 

الناس املتك�(.
)عليه  ع��يل  االم���ام  ع��ن   -3
فانه  والِك�  )اي��اك   : السالم( 
العيوب  وأألم  الذنوب  اعظم 

وهو حلية ابليس(.
ال��ت��ع��ايل عل  : وه���و  ال��ت��ك��� 

ان  النفس  ورؤي���ة  االخ��ري��ن 
قدرها فوق قد الغري..

مفاسد الِك� وعواقبه الوخيمة 
:

 : والكفر  بالرشك  1-التلوث 
الفراعنة   – ابليس  كفر  ومثاله 

والنمرود وبقية الطغاة- .
2- الرمان من املعلم واملعرفة 
مستعدًا  يكون  ال  فاملتك�   :
لتحصيل العلوم واملعارف من 
دونه  يراهم  الذين  االشخاص 

او ف مرتبته..
)عليه  ال��ك��اظ��م  االم���ام  ع��ن 

َينُبُت  ال��زرع  »ان   : ال��س��الم( 
فا  الصَّ ف  ينُبُت  وال  هِل  السهّ ف 
َتعُمُر ف قلب  فكذلك الكمُة 
قلب  ف  تعمر  وال  املتواضع 
جعل  الل  ألنهّ  اجلبار،  املتك� 
وجعل  العقل  آل��ُة  التواضع 

التك�هّ من آلة اجلهل«.
من  للكثري  اسايس  مصدر   -3
يعيشون  فالذين   : ال��ذن��وب 
ال��س��د وال�����رص وب����ذاءة 
االخ��رى  وال��ذن��وب  اللسان 
التك�  هو  مصدرها  ان  لرأينا 
رؤي��ة  يتحملون  ال  ف��ه��ؤالء 

اية  فانهّ  وهلذا  منهم  افضل  من 
نعمة او موهبة وتوفيق فسوف 
موقع  م��ن  معها  يتعاملون 
ألنفسهم  ويبيحون  السد.. 
هلم  وال��س��ب  اآلخ��ري��ن  حتقري 
ف  وال��ب��ذاءة  واهلتك  والشتم 
الاجة  ه��ذه  إلشباع  الكالم 

والنقص ف انفسهم..
)عليه  املؤمنني  امري  حديث  ف 
والك�  )ال��رص   : ال��س��الم( 
تقحم  ال   ٍ دواع  وال��س��د 

الذنوب(.
لنفرة  مصدر  التك�   -4

في ذّم الِكبر وعواقبه الوخيمة
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 : املتك�  عن  وتفرقهم  الناس 
الناس  لتفرق  سبب  التك�  ان 
عن املتك� ألن رشف االنسان 
بالكرامة  وشعور  نفسه  وعزة 
التي جيب ان حتفظ له ال تسمح 
قبل  م��ن  نفسه  ي��ذل  ب��أن  ل��ه 
فإن  السبب  وهلذا  املتك�ين.. 
سوف  املقربني  وحتى  الناس 
مضطرين  انفسهم  جي���دون 
يتك�ون  الذين  عن  لالبتعاد 

عليهم وحتى املقربني منهم..
املؤمنني  ام��ري  عن  حديث  ف 
)عليه السالم( : )ليس للمتك� 
اخر  ح��دي��ث  وف  ص��دي��ق(، 
ألمري املؤمنني )عليه السالم( : 

.) )من تك�هّ عل الناس َذلَّ
واحيانًا يتجل التك� من خالل 
العشائرية  او  والعرقية  القومية 
او  قوميته  البعض  يرى  حيث 
او عشريته أسمى واعل  عرقه 
من اآلخرين وافضل.. فيؤدي 

ال االستعالء والفوقية..
ي����ؤدي ال  ال��ت��ك���   -5
العلوم  من  االن��س��ان  حرمان 

املتك�  ألن  وذلك   : واملعارف 
يصعب عليه ان يرى اآلخرين 
اظهار  عن  ويتعال  منه  اغفل 
العلم  الكثري من  فيحرم  نقصه 
يتجنهّب  حيث   .. وامل��ع��رف��ة 
السؤال والتعلم من اآلخرين..
الِكَ� : هو عزة وتعظيم توجب 
رؤية النفس فوق الغري واعتقاد 
وهو  عليهم  والرجحان  املزيه 
الجاب االعظم للوصول ال 
يمنع عن  فيه عز  اذ  االخالق، 
وقبول  الغيظ  وكظم  التواضع 
والقد  الغضب  وترك  النصح 
واالزراء  والغيبة  وال��س��د 

بالناس..
عن رسول الل )صل الل عليه 
وآله وسلم( : ) ال يدخل اجلنة 
من كان ف قلبه مثقال حبة من 

خردل من ك�(.
وق��د ي��ك��ون ال��ت��ك���هّ ع��ل الل 
والنبي  الرسول  عل  او  تعال 
واالمام والعامل من حيث تعزز 
االنقياد  عن  وترفعها  النفس 
بأن  العباد  عل  يكون  وقد  هلم 

يستعظم نفسه ويستصغرهم.. 
من  يستنكف  الك�  وصاحب 
من  النصيحة  او  العلم  قبول 

اآلخرين..
والعظمة  العز  ان  حيث  ومن 
يستحقها  وال  تليق  ال  والعل 
العبد  تك�  فمهام  تعال  الل  اال 
من  صفة  ف  ت��ع��ال  الل  ن���ازع 
سبحانه  الل  قال  ول��ذا  صفاته 
ازاري  )ال��ع��ظ��م��ة   : وت��ع��ال 
نازعني  فمن  ردائي  والك�ياء 

فيهام قصمته(.
م��ن اس��ب��اب ال��ت��ك��� م��غ��االة 
االنسان ف تقييم نفسه وتثمني 
واالف��راط  وفضائلها  مزاياها 
فال  با،  والزهو  االعجاب  ف 
من  آنس  اذا  اال  املتك�  يتك� 
منصبًا  او   ، واف��رًا  علاًم  نفسه 
جاهًا  او  ضخاًم  ثراًء  او  رفيعًا، 
عريضًا ونحو ذلك من مثريات 

االنانية والتك�..
بواعث  من  التك�  ينشأ  وقد 
العداء او السد او املباهاة، مما 
اخلصال  بذه  املتصفني  يدفع 
وبخس  اماثلهم  حت��دي  ع��ل 
والتطاول  وكرامتهم  منزلتهم 
االزدراء  بصنوف  عليهم.. 

الفعيل او القويل..
عالج التك� :

يذر  ان  واملؤمن  للعاقل  البد 
ومهالك  ومفاسد  غوائل  من 
التك� ويتذكر حماسن التواضع 

..
املتك�  ي��ع��رف  ان   -1
واقعه وما يتصف به من الوان 
والعجز  وال��وه��ن  الضعف 
جيفة  وآخره  قذرة  نطفة  فاوله 

واهن..  عاجز  بينهام  وهو  نتنة 
ويصيبه  والظمأ  اجلوع  يرهقه 
الفقر  وينتابه  وامل��رض  السقم 
وال��ع��رس وي��درك��ه امل���وت .. 
ورد  نفسه  نفع  عل  يقوى  ال 

املكاره..
عل  نفسه  يروض  ان   -2

التواضع..
منافسة  يتفادى  ان   -3
املجلس  تصدر  عل  االق���ران 
مكانته  تظهر  التي  االماكن  او 

ومنزلته..
ال��ف��ق��راء  خي��ال��ط  ان   -4
بالسالم  ويبدأهم  والبؤساء 
وجييب  املائدة  عل  ويؤاكلهم 

دعوهتم..
الذي  ابليس  عاقبة  يتذكر  وان 
عبد الل تعال ستة االف سنة ثم 
الطويل  عمله  تعال  الل  احبط 
ساعة  ِك�  عن  اجلهيد  وجهده 

واحدة ..

ل��ت��ف��رق  س��ب��ب  ال��ت��ك��ب��ر  ان 
الناس عن المتكبر ألن شرف 
وشعور  نفسه  وعزة  االنسان 
بالكرامة التي يجب ان تحفظ 
له ال تسمح له بأن يذل نفسه 
ولهذا  المتكبرين..  قبل  من 
وحتى  ال��ن��اس  ف��إن  السبب 
ال��م��ق��رب��ي��ن س���وف ي��ج��دون 
لالبتعاد  مضطرين  انفسهم 

عن الذين يتكبرون عليهم
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ال�����س�����ؤال : 
م���ن جهر  م��اح��ك��م 

وبالعكس  االخفاتية  الصالة  في 
سهوا فهل يكمل أو يبدأ من بداية 

السورة ؟
اجلواب : يكمل صالته .

السؤال : اثر وفاة عزيز تلبس النساء 
السواد حزنًا عليه وقد تضرب الوجوه 
والصدور وغيرها فهل يجوز ذلك ؟

للمراة  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
امام  الرياضية  االلعاب  ممارسة 

مجهور خمتلط  ؟ 
اجلواب:  ال جيوز . 

املصارعة  جتوز  هل   : السؤال 
بأشكاهلا املختلفة للنساء ؟

اجلواب : ال جيوز ما فيه إضار 
م . بالغري أو بالنفس بالدِّ املحرَّ

للمرأة  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
سياقة الدراجة اهلوائية ؟

من  متكنت  اذا  جيوز   : اجلواب 
حفظ حجابا كامال ومع ذلك 

فاالفضل تركه .

أن  للفتاة  جيوز  هل   : السؤال 
تركب الدراجة أمام الناس ؟

اجلواب : إذا كان فيه إثارة فال 
جيوز .

السؤال: هل جيوز للبكر وضع 
اخلفيفة  التجميل  مساحيق 
وزي��ادة  االنتباه  إث��ارة  بقصد 
النسائية  املجالس  ف  اجل��امل 
وهل   ، الزواج  قصد  اخلاصة؟ 
للعيوب  إخ��ف��اء  ذل���ك  ي��ع��دُّ 

اجلسدية؟
وال   ، ذلك  هلا  جيوز  اجل��واب: 
يعدُّ إخفاًء للعيوب ، مع أنه لو 
وقع  إذا  االهّ  يرم  مل  كذلك  عدَّ 

تدليسًا ملن يريد الزواج منها.

امل��رأة  إذا جت��اوزت   : ال��س��ؤال 
الثالثني وهي بكر ، فهل جيب 
عليها االستئذان من وليها عند 

الزواج ؟
مستقلًة  تكن  مل  إن   : اجل��واب 
عليها  وج���ب   ، ش��ؤوهن��ا  ف 
كانت  وإن  ب��ل   ، االس��ت��ئ��ذان 

مستقلًة عل األحوط لزومًا .

السؤال : هل جيوز اخذ الشعر 
الزائد ف الوجه بواسطة اخليط 

فيه  او  حرام  هو  هل  امللقط  او 
كراهة ؟

الشعر  ازال��ة  : جي��وز  اجل��واب 
النابت عيل اخلدين باي وسيلة 
� عيل  ل��ل��رج��ال  ن��ع��م الجي���وز 
النابت  الشعر  ازالة   � االحوط 
مع  االهّ  والذقن  اللحيني  عيل 

عذر رشعي .

السؤال : ما هي فتواكم ف لبس 
العباءة التي توضع عيل الكتف 
مفصلة  تكون  ان  دون  ولكن 
جلسد املراة اي اهنا فضفاضة ؟

يوجب  مل  ان  جي��وز   : اجل��واب 
االستهجان عرفًا .

اجل��وارب  لبس  هل   : السؤال 
واجب ؟

القدمني  سر  جيب   : اجل��واب 
مجيعًا من االجنبي .

الرشعي  األص���ل   : ال��س��ؤال 
هل   ، وح���دوده  ال��ج��اب  ف 

هوكشف الوجه أم تغطيته ؟
الوجه  كشف  جيوز   : اجل��واب 
إذا مل يكن بداعي ايقاع الغري ف 
الوقوع  ختف  ومل  املحرم  النظر 

ف الرام .

ال��ش��ارع  رأي  م��ا   : ال��س��ؤال 
بالنسبة  الجاب  ف  املقدس 
للمرأة املسافرة ايل بلد مسلم أو 

غريه مثل الدول األوربية ؟
اجلواب : جيب مراعاة الجاب 

االسالمي الكامل .

ال��س��ؤال : ه��ل جي��ب إرت���داء 
الجاب أمام الصبي املميز ؟

مميزًا  ك��ان  إذا  نعم   : اجل��واب 
نظره  عل  يرتب  ان  وامكن 
عل  فيه-  الشهوة  ثوران  اليها 

األحوط لزومًا .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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العراق،  أنحاء  ف  أن��ت  حيثام 
والتقدير  الشكر  كلامت  تسمع 
الدينية  للمرجعية  والعرفان 
الشعب  أنقدت  بعدما  العليا، 
من  األول  ت��ني،  م��رهّ العراقي، 
داع��ش  تنظيم  ه��ج��وم  ب��راث��ن 
من  الثانية  وامل���رة  اإلره���ايب، 

سطوة السياسيني الفاسدين.
الفساد  عل  الرب  بدأت  لقد 
الرب  ُق  حُتقهّ مثلام  ُأُكلها،  ُتؤيت 
اجلبهات،  ف  اإلره���اب  ض��د 

االنتصارات اليومية.
واالره��اب،  الفساد  ح��ريبهّ  إنهّ 
لوال  ممكنًا،  فيهام  الظفر  يكن  مل 
للمرجعية  ال��اس��م  امل��وق��ف 
بالسيد  املتمثلة  العليا  الدينية 

عيل السيستاين.
تتدخل  ال  املرجعية  كانت  وإذا 
وتفاصيل  األم��ور  ترصيف  ف 

هذا  الن  البالد،  ف  السياسية 
انتخبهم  الذين  أولئك  واجب 
عليهم  يتوجب  وكان  الشعب 
أحسن  عل  بعملهم  يقوموا  أن 
وج��ه، فأهنا ال��اضة دوم��ًا ف 
تغريهّ  التي  املفصلية،  املواقف 
وتقلب  األح������داث،  جم���رى 
الذين  أول��ئ��ك  ع��ل  ال��ط��اول��ة 
العراقي،  الشعب  عل  مت��ادوا 

بالفساد واإلرهاب.
من  اإلرهابيون  ق  تدفهّ فحاملا 
كل حدب وصوب إل العراق، 
واهنياٍر  خت��اذٍل  مالمح  وبانت 
بني  ويأٍس  اجليش،  صفوف  ف 
املرجعية  قلبت  الشعب،  أفراد 
لصالح  امل��وق��ف،  ال��رش��ي��دة 
األمنية  وال���ق���وات  ال��ش��ع��ب 
بإعالهنا اجلهاد الكفائي، فانكفأ 

اإلرهاب ال عقر جحوره.

عل  الفاسدون  مت��ادى  وح��ني 
وميوهلم  ياهتم  مسمهّ اختالف 
والقومية،  والطائفية  الزبية 
ارض  املرجعية،  بم  خسفت 
اليها،  اطمأنهّوا  التي  الفساد 
ف��ك��ان ال��ن��رص م���رة أخ���رى، 

للشعب العراقي.
إنهّ الشكر اليوم واصل إل هذه 
املرجعية الرشيدة، التي انقدت 
ة من هجامت  العراق ف كل مرهّ
السياسيني،  اإلرهابيني، وفساد 
الفساد،  ط��رق  َنَسَفت  بعدما 
تنظيم  عل  األب��واب  ت  وَس��دهّ

داعش اإلرهايب.
املرجع  دعوة  إنهّ  ُيقال،  والق 
ال��دي��ن��ي األع���ل ال��س��ي��د عيل 
العراقيني  أهلمت  السيستاين، 
باخلروج ف التظاهرات املليونية 
مثلام  الفساد  رم��وز  إلس��ق��اط 

ضد  الكفائي  اجلهاد  اهلمتهم 
املادي  التوازن  لتعيد  داع��ش، 
عن  ن��اه��ي��ك  األرض،  ع���ل 

املعنوي.
ومثلام اسرجع اجلهاد الكفائي 
داع���ش،  أي���دي  م��ن  األرض 
اإلص���الح،  ق����رارات  ستعيد 
اق  ال���رسهّ م��ن  الشعب  أم���وال 

والفاسدين.
ومل ُتبِق حرب الشعب العراقي 
بتوجيه  والفساد  اإلرهاب  عل 
سوى  الدينية،  املرجعية  وقيادة 
واملسؤولني  القتلة  »زع��ي��ق« 
الشجاعة  وبفضل  الفاسدين، 
بات  الدينية  للمرجعية  امللهمة 
تنهش  أنيابا،  العراقي  للشعب 
والفاسدين  اإلرهابيني  أجساد 

عل حد سواء.
املصدر/ املسلة

المرجعية الرشيدة.. 
الحْزم في الوقت المناسب 
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شّموا عطر األخوة
 في إصداراتنا

خلف  حاجم  الشيخ  ث  وحت��دهّ
انهّ  ق��ائ��اًل:  )األح����رار(  ملجلة 
وتقديرًا  عرفانًا  هذه  »زيارتنا 
للمرجعية  اجلميل  ول��ردهّ  منهّا 
العليا ولشخص الشيخ  الدينية 
ال��ك��رب��الئ��ي ل��ل��دور امل��ب��ذول 
ابناء  وح���دة  ع��ل  ال��ف��اظ  ف 
العراق وكان له دور ف توحيد 
صالح  مناطق  ف  العراقيني 
ب��ص��ورة ع��ام��ة، ولقد  ال��دي��ن 

وا وجهاء املنطقة بان يأتوا  ارصهّ
للمرجعية  شكرهم  ويقدموا 
بني  تفرق  مل  ا  ألهنهّ العليا  الدينة 
العكس  ب��ل ع��ل  اح��د وآخ��ر 
وامخ���دت  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  قمعت 
العراقيني  ووح���دت  الفتنة 
تستمر هذه  ان  مستقبال  ونأمل 

الزيارات«.
من  »طلبنا  حاجم،  وأض��اف 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 

وعشائرية  شعبية  جلان  تشكيل 
املرشفة  هي  املرجعية  وتكون 
اب��ن��اء  ب��ني  ل��ل��ت��واص��ل  عليها 
وامل��ح��اف��ظ��ات  ف  ال��ع��ش��ائ��ر 
لمة  عل  واملحافظة  العراقية 
»نحن  مبينًا،  ال��ع��راق«،  أبناء 
الشعبي  الشد  مع  مجيعنا  اآلن 
وع��ن��د ظ��ه��ور م��ن��دس��ني ف 
نحمل  بأنفسنا  نحن  مناطقنا 
عليه  نقبض  وم���ن  ال��س��الح 

الشعبي  للحشد  بتسليمه  نقوم 
ولدينا اتصاالت معهم وكانت 
هناك توصيات وتوجيهات من 
الصف بني  املرجعية عل رصهّ 
التزمنا  العراق  الشعب  ابناء 
الشد  أبناء  مع  للتفاعل  با 
واحدة  خلية  لتكوين  الشعبي 

ونكون مجيعنا ضد العدو«.

استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي وفدًا ضم عشائر شمر 
من ناحية العلم في محافظة صالح الدين بمكتبه في الصحن الحسيني الشريف، وقدم الوفد شكره للمرجعية الدينية 
العليا وموقفها الوطني في انقاذ مناطقهم من دنس داعش االرهابي ومثنيا على سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

لتواضعه واستقباله الوفد بكل حفاوة. 

عشائر شّمر تبايع المرجعية الدينية العليا
 وتؤكد على دورها في حفظ لحمة العراقيين

األحرار/ حسين نصر / تصوير محمد علي 
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إصداراهتا  وعَ�  املقدسة  السينية  للعتبة  العامة  األمانة  تسعى 
طوائف  خمتلف  بني  األخ��وة  روح  تعزيز  إل  والثقافية  الدينية 
الشعب العراقي، ومل تسمح ف يوم ما أن متس اآلخرين بسوء أو 
حتاول تكذيب معتقداهتم بل أنهّ روح األخوة حاضة دائاًم.. مع 
حتاش قذف اآلخرين، وأما ما يتعلق ببعض االختالف العقائدية 

فإن هذا ال يفسد للود قضية.
التأكيد  فيه سوى  املقدسة ال جيد  للعتبة  ح أي إصدار  ومن يتصفهّ
ة  عل نرش العلوم اإلسالمية الصحيحة والتأكيد عل املبادئ القهّ
هم  بعدهّ السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وثقافة  وعلوم  فكر  ونرش 
وآله(  عليه  الل  )صل  األك��رم  للنبي  القيقي  االمتداد  يمثلون 
والطائفية  األخ��وة  بني  الفتنة  عل  املحرضة  املوضوعات  وأم��ا 
مل  بالتأكيد  فهذا  بالسوء  األخرى  املذاهب  معتقدي  ورمي  املقيتة 
يصل منذ تاريخ تأسيس األمانة العامة وحتهّى اآلن وهي تنطلق 
وتتحصن بالتوجيهات السديدة للمرجعية الدينية العليا التي حتث 
ة وبرصيح عبارة املرجع األعل السيستاين )دام ظله(:  عل األخوهّ
ال تقولوا أخوتنا السنة بل قولوا أنفسنا السنة، فضاًل عن دعوهتا 
للشخصيات الدينية واألكاديمية والعشائرية من خمتلف الطوائف 
واملذاهب للجلوس حول مائدة اإلسالم ومناقشة السبل الكفيلة 

بنهضة اإلسالم وسري عجلة البناء والتقدم ف بلدنا البيب.
وهنا ما نريد أن نؤكده أن الرسالة اإلعالمية هي أمانة ف أعناق 
املرسلني والقائمني عليها، وفيام يصدر منشور إعالمي عن املرقد 
الطيبة  اإلنسانية  املبادئ  كل  يمل  هو  فالتأكيد  الطاهر  السيني 
والدعوة إل السلم واألمان والتعايش بني خمتلف املكونات وهذا 
مكسب كبري للعتبة املقدسة والقائمني عليها بنجاحها ف إيصال 
النهضة  ومبادئ  األصيل  دي  املحمهّ لإلسالم  القيقية  الرسالة 

السينية اخلالدة.

القليلة  األيام  ف  احتفلت  التي  األسبوعية  )األح��رار(  جملة  ُتعدهّ 
إحدى  الصحفي؛  عمرها  من   )11( ال�  الشمعة  بإيقاد  املاضية 
ثمرات شعبة النرش ف العتبة السينية املقدسة، حيث استطاعت 
الشعبة بكادرها الصغري أن تصدر العديد من اإلصدارات الثقافية 
البيت  أهل  ثقافة  التي تصب ف مصلحة نرش  والفكرية  والدينية 

)عليهم السالم( للقراء.
فمن بني نشاطات هذه الشعبة املثابرة )إنتاج إصدار بعنوان )أكثر 
الستة  بأجزائه  لألجزاء  تقرأين  ال  وإص��دار  مرشوع،   )60( من 
سألوك  لو  إصدار  عن  فضاًل  عدد(،  لكل  نسخة   1000( وطبع 
ملؤلفه  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  أمهّ  وكتاب  أجزاء،  بسبعة 
سامي جواد كاظم، مسؤول شعبة النرش، وإصدار السيد إبراهيم 
إضافة  السيني،  املرسح  جملة  وإصدار  السالم(،  )عليه  املجاب 
مظاهر  بن  حبيب  وإص��دار  عديدة،  تثقيفية  فولدرات  عمل  إل 

األسدي )ريض الل عنه(.
طالب  ملؤلفه  معارصة  رؤية  اإلسالمي  األدب  كتاب  وإص��دار 
عباس الظاهر  أحد الكوادر الفعالة العاملة ف الشعبة،  فضاًل عن 
اجلديد،  السيني  الائر  وإصدار  السينية،  العتبة  معجم  إصدار 
للمرجعية  السيايس  باخلطاب  تعنى  التي  املوقف  جملة  وإصدار 
املجتبى  السن  اإلمام  مدينة  عن  خاص  وإصدار  العليا،  الدينية 
ملسات  وإصدار  الزائر،  دليل  وإصدار  للزائرين،  السالم(  )عليه 
وإصدار  املقدسة(،  السينية  للعتبة  فوتوغرافية  )صور  حسينية 
اإلمام  اربعني  لزيارة  فوتوغرافية  )صور  األربعني  زيارة  عاملية 
التصاميم  العديد من  املباركة، فضاًل عن  السالم(  )عليه  السني 

والفولدرات التثقيفية للزائرين(.
إجراء  عل  عملت  وإنام  الد  هذا  عند  الشعبة  عمل  يتوقهّف  ومل 
االستطالع  وح��دة  ع�  الصحفية  االستطالعات  من  العديد 
التابعة هلا، ومنها )استطالع الواقع الربوي ف العراق، استطالع 
)إسالة  استطالع  الصحي،  الواقع  استطالع  الزراعي،  الواقع 
اللقاءات  إجراء  مع  الرمضاين(،  القرآين  املحفل  استطالع  املاء(، 

باملسؤولني املعنيني للتعرف عل رأهيم وخططهم املستقبلية.

مجلة )األحرار( 
وثمار شعبة النشر اليانعة

شّموا عطر األخوة
 في إصداراتنا
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بغية تثقيف الطفل والبرعم العراقي بعلوم االسالم والتنور بها كان للعتبة الحسينية المقدسة دور كبير لرعاية ودعم 
واسناد مشروع الدورات الدينية الصيفية للعلوم االسالمية في العاصمة بغداد.

بداية  مع  املعامل  منطقة  وال 
العام  هذا  من  الصيفية  العطلة 
الدينية  املدارس  شعبة  جهزت 
العامة  ال��ن��ش��اط��ات  قسم  ف 
العقائد  ف  الدينية  مناهجها 
وكذلك  واالخ����الق  وال��ف��ق��ه 
القرآن  ق��راءة  لتعليم  جملدات 

الكريم. 
رافقت  التي  العراقيل  ورغ��م 
انقطاع  من  والطلبة  االساتذة 
وصعوبات  الكهربائي  التيار 
ام��اك��ن  ت��وف��ر  وع���دم  التنقل 
االس��ات��ذة  أن  أال  ل��ل��دورات 
عل  مواظبني  كانوا  والطلبة 
للتعلم؛  ومتلهفني  ال��ض��ور 

خالل  املشاركون  أكده  ما  هذا 
الدورات الصيفية.. 

زيارة  »االح��رار«  ملجلة  وكان 
وقد  ال���دورات  هل��ذه  ميدانية 
الحظ مراسلها حث االخوات 
مسألة  عل  للطالبات  املؤمنات 
بالعباءة  وال��ت��س��ر  ال��ج��اب 
وعفة  سر  من  فيها  ملا  العراقية 
ل��ل��م��رأة امل��س��ل��م��ة، ك��ام أش��ار 
مراسل املجلة ال حجم الدعم 
تقدمه  ال��ذي  الكبري  املعنوي 
هلذه  العليا  الدينية  املرجعية 
من  عليها  وارشافها  ال��دورات 

قبل بعض معتمدهيا.
وعن قيمة هذه املشاريع ف رفع 

وفكريا  ثقافيا  املجتمع  مستوى 
القرعاوي  عيل  الشيخ  حتدث 
الدينية  املدارس  شعبة  مسؤول 
العامة  النشاطات  لقسم  التابع 
املقدسة  السينية  العتبة  ف 
الدين  بمفاهيم  »االل��ت��زام  أن 
وتربية  الصحيح  االس��الم��ي 

يسموا  ومتدين  مثقف  جيل 
بذا البلد مهم ف رفع املستوى 
الثقاف مؤكدا أن العتبة السينية 
املشاريع  هل��ذه  مساندة  دائ��ام 
ومسامهة ف تقديم يد العون ف 

الاض واملستقبل«. 
من  املستفيدين  ه��وي��ة  وع��ن 

الدورات الصيفية للعلوم االسالمية في بغداد 
تشهد اقباالً كبيرًا من الطلبة 

تقرير: علي طالب السالمي
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الشيخ  ق��ال  ال����دورات  ه��ذه 
افتتاح  »ت��م  ال��ب��غ��دادي:  أمح��د 
أكثر  وتسجيل  مركزا   )14(
وطالبة  طالب   )1500( من 
واخ��ت��ي��ار ط���الب امل����دارس 
اخلامس  الصف  من  االبتدائية 
اجلنسني  كال  ومن  والسادس 
الفئات  ه��ذه  ان��ه  رصح  وك��ام 
عل  متفرغة  لكوهنا  العمرية 
املتوسطة  طالب  من  العكس 
بعدة  النشغاهلم  واالع��دادي��ة 
واالنرنيت  العمل  منها  امور 
وغريها من االمور فكان اختيار 
هذه الفئة العمرية خطوة اجيابية 

نحو انجاح هذا املرشوع«.
»العام  أن  البغدادي  واض��اف 
اجلهود  تنصب  س��وف  املقبل 
للصف  املتوسطة  طالب  عل 
حتى  والثالث  والثاين  االول 
املتوسطة  مرحلة  من  يتخرج 
الشباب  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
والشابات ال مرحلة االعدادية 
ال  دينية  بمعلومات  مهيئني 

هؤالء  وحتصن  تضمن  أقلها 
الطلبة من االنحرافات وكذلك 
هناك  ان��ه  املستقبل  ف  نضمن 
متدين  متدين ومهندس  طبيب 

وامرأة تريب أجيال متدينة«.
وأكد الشيخ البغدادي بأنه »تم 
ختريج أكثر من )1000( طالبة 
العام  ه��ذا  دورة  من  وطالبة 
التي  باملناهج  متفقهني  مجيعهم 
فرة  اثناء  ودرسوها  با  زودوا 
الدورة حيث تم ف هذا الفل 
مكافأة وتكريم االساتذة الذين 
وكذلك  الدورات  عل  ارشفوا 
بشهادات  املتميزين  الطلبة 
قبل  من  قيمة  وهدايا  تقديرية 

العتبة السينية املقدسة«.
ال��وزة  اساتذة  بعض  وتقدم 
يدرسون  ك��ان��وا  مم��ن  الدينية 
بالشكر  وت��ق��دم��وا  ال��ط��الب 
للعتبة  واالم��ت��ن��ان  اجل��زي��ل 
السينية املقدسة لكوهنا مهتمة 
ف  واهل��ادف��ة  البناءة  باملشاريع 

تنشئة اجليل.

وأشار مراسل املجلة ال حجم 
بعض  يقدمه  ال��ذي  التعاون 
االكاديمية  امل���دارس  م���دراء 
مبينا  الصيفية  الدورات  إلقامة 
احتضان  الدور املرشف هلم ف 

ف  هلم  والسامح  الطلبة  هؤالء 
استخدام املدرسة هلذا الغرض 
أشاد  الصعيد  هذا  وف  املهم.. 
مدير  رايض  ع��ل��وان  االس��ت��اذ 
العتبة  ب��دور  االي��امن  مدرسة 
الصيفي  وال�نامج  املقدسة 
الذي يرفع من مستوى الطالب 
هذه  امه��ي��ة  مبينا  الطالبة  او 
ال����دورات ع��ل ال��ط��الب من 
اذ  االكاديمية  دراستهم  ناحية 
بعض  التالميذ  تكسب  اهن��ا 
الترشيع  ف  الدينية  امل��ع��ارف 
ختص  التي  الدينية  واالم���ور 
االسالم«، الفتا ال أن »التنسيق 
والتعاون  التفاهم  ف  غاية  كان 
مستوى  ال  بالناشئة  للنهوض 
يليق بنا كمسلمني ويليق بديننا 

العظيم«.
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األحرار :حسين نصر

غسان العقابي - رواد الكركوشي
االم��ام  مدينة  حدائق  شهدت 
ال���س���ن )ع���ل���ي���ه ال���س���الم( 
املوافق  االح��د  مساء  للزائرين 
2015/8/9 انطالق فعاليات 
مهرجان )بطاقات ملونة( الذي 
نظمه مركز رعاية الشباب التابع 
السينية  العتبة  اع��الم  لقسم 
مديرية  مع  بالتعاون  املقدسة 
املقدسة  شباب ورياضة كربالء 
الشخصيات  من  عدد  بحضور 
وفنانني  واالعالمية  االكاديمية 
فضال عن مجع غفري من الشباب 
ولكال  املحافظات  خمتلف  من 

اجلنسني.
وش��م��ل��ت ف��ق��رات امل��ه��رج��ان 
الفكرة  لصاحب  مقتضبة  كلمة 
الربيعي(  عيل  )حممد  االستاذ 
الشباب  رع��اي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 

اقامة  م��ن  اهل��دف  خالهلا  ب��ني 
املهرجان والذي اعت�ه ردًا عل 
الذي  احبابك(  )لون  مهرجان 
عل  ب��غ��داد  العاصمة  ف  اقيم 
محل  وال��ذي  نؤاس  ايب  حدائق 
لعادات وتقاليد  منافيا  مضمونا 
تال  ومضمونا،  فكرا  جمتمعنا 
صامت  مرسحي  عرض  ذلك 
للفنان الشاب )حسني درويش( 
اث���ار اع��ج��اب ال��ض��ور، ثم 
ف  االدارة  جملس  عضو  تفضل 
العتبة السينية املقدسة املختص 
بالتنمية البرشية الدكتور )طالل 
تنموية  حماضة  بإلقاء  الكاميل( 
الشخصية  الرية  عن  خمترصة 
بعد  االس��الم��ي،  املنظور  وف��ق 
تم  فرقية  مسابقة  اقيمت  ذلك 
اختيار اعضاء كل فريق بصورة 

عشوائية من اجلمهور وف ختام 
املسابقة تم تكريم الفريق الفائز 
عل  الاصل  الفريق  وكذلك 
القى  بعدها  اق��ل،  نقاط  ع��دد 
مدير املركز العراقي للدراسات 
االستاذ  االعالمية  والبحوث 
)ماجد اخلياط( حماضة اعالمية 
كونرول(،  )ريموت  بعنوان 
املهرجان  فعاليات  واستمرت 
احتوت  ثانية  مسابقة  بإقامة 
عل بطاقات ملونة فيها جمموعة 
الركيز  عل  تعتمد  االسئلة  من 
وقت  وخالل  املالحظة،  وقوة 
)عايد  الفنان  ق��ام  امل��ه��رج��ان 
فنية حتاكي  لوحة  برسم  مريان( 
به  يمر  وم��ا  املرحلة  اح���داث 
انتصارات  العراقي من  الشعب 
عل املستوى املدين والعسكري.

وف ختام الفل تم تكريم عدد 
بدروع  املتميزين  الشباب  من 
معطرة  ومصاحف  كريستالية 
وهدايا  املركز  قبل  من  مقدمة 
املديرية،  قبل  من  مقدمة  عينية 
وكان من بني الشباب املتميزين) 
ف  العراق   عل   االول  الطالبة 
من  العلمي  ال��س��ادس  مرحلة 
حمافظة كربالء ، اصغر مقاتل ف 
املبدع  الشاب   ، الشعبي  الشد 
العلمية  االخ��راع��ات  جمال  ف 
جمال  ف  مبدع  مكفوف  شاب   ،
ص��ي��ان��ة ال���اس���وب واج��ه��زة 
املركز  تكريم  تم  كام  املوبايل(، 
تثمينا  ب��اب��ل  جامعة  قبل  م��ن 
يبذهلا  التي  املتواصلة  للجهود 
النهوض  ف  الساعية  امل��رك��ز 

بواقع الشباب العراقي.

مهرجان )بطاقات ملونة( 
يلون حدائق مدينة االمام الحسن بفقراته المتنوعة
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الفنية  ال����ك����وادر  ق��ام��ت 
واح��ة  رشك��ة  ف  واهلندسية 
وب���ارشاف  العراقية  اجل���ود 
املقدسة  السينية  العتبة 
بنصب حمطة ملعاجلة  وتدوير 
املياه الثقيلة ,ف  مدينة الزهراء 
للزائرين  ال��س��الم(  )عليها 
بغداد  ك��رب��الء�  ط��ري��ق  ع��ل 
وج����اء ذل���ك ب��س��ب��ب ع��دم 
للرصف  ش��ب��ك��ات  وج����ود 
 . املناطق  تلك  ف  الصحي 
اكد ذلك املهندس امليكانيكي 

املنفذ  ص���ادق  اك���رم  م���ازن 
خص  ترصيح  ف  للمرشوع 
وق��ال:«  )األح���رار(  جملة  به 
بتقنية  تعمل  املنظومة  ان 
شفت  بالبايو  تسمى  جديدة 
وب��اس��ت��خ��دام  امل��ع��اجل��ة  ف 
 bio  ( فوربايو  التورباين 
 for Torbine ( )
 technology shift
عبارة  ه��و  وال���ذي   )  Bio
بتدفق  تقوم   اسطوانة  عن 
وج���ود  ال  اض���اف���ة  امل���ي���اه 
املياه  ملعاجلة  معدنية  رقائق 
اهلدف   ويأيت  داخلها  الثقيلة 
املحطة  هذه  النشاء  الرئييس 
هو  معاجلة املياه الثقيلة ومياه 
وتنقيتها  وتصفيتها  األمطار 
االماكن  ال  ضخها  ثم  ومن 

املخصصة لتجميعها ».

واضاف صادق:« ان املنظومة 
قامت باختصار مجيع املراحل 
ف حل ازمة انتاج املياه املعقمة 
البكريا  عل  املحتوية   غري 
للسقي  والصالة  اجلراثيم 
والزراعة والغسل و ان املواد 
تلك  عن  تنتج  التي  الصلبة 
العملية فأن ادارة املدينة تقوم 
بتخصيص عجالت حوضية 
وكبسها  وجتفيفها  لنقلها 
الس��ت��خ��دام��ه��ا ك��أس��م��دة 

ألغراض الزراعة ». 
املحطة  ه���ذه  ان:«   مبينًا 
تستخدمها  التي  الثانية  تعت� 
ف  املقدسة  السينية  العتبة 
مشاريعها، والتي تعمل وفق 
العاملية،  املواصفات  احدث 
الديثة  املشاريع  وتقنيات 
صدور  عدم  عل  تعتمد  التي 

اية  تشكل  وال  روائ���ح,  أي��ة 
وسالمة  صحة  عل  أضار 
املحافظة  ال  اضافة  املواطن 
عل  اهايل املنطقة من اجلراثيم 
والبكريا واملواد السامة التي 
االمراض  من  الكثري  تسبب 
واملزمنة  واخلبيثة  الرسطانية 
التي ختلفها الفضالت الصلبة 

والسائلة«.
ختترص  املنظومة  بان  منوهًا:« 
الكهربائية  والطاقة  املساحة 
والكلفة،  التشغييل  والكادر 
التحتية  البنى  م��ن  وتعت� 
املهمة والتي تعم بالفائدة عل 
حيث   عام،  بشكل  املحافظة 
من  اكثر  يقارب  بام  ختدم  اهنا 

)150( الف نسمة تقريبا«.

األحرار :ضياء االسدي 

مدينة الزهراء )عليها السالم( للزائرين تقوم بنصب 
منظومة لمعالجة وتدوير المياه وبمواصفات عالمية
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بذرُة التشيع..
بعد  التشيهّع  اليمنيون  اعتنق 
)عليه  عيل  يد  عل  أسلموا  أن 
السالم(، حيث يدثنا التاريخ: 
عليه  الل  )صل  الل  رس��ول  أن 
إل  الوليد  بن  بعَث خالد  وآله( 
اإلسالم،  إل  ليدعوهم  اليمن 
فأقام هناك ستة أشهر فلم جييبوه 
إل شء؛ فبعث النبي )صل الل 
طالب  أيب  بن  عليًا  وآله(  عليه 
ُيرجَع  أن  السالم( وأمره  )عليه 

خالد بن الوليد ومن معه.
قال ال�اء: فلام انتهينا إل أوائل 
فجمعوا  اخل�  القوم  بلَغ  اليمن 
له فصل بنا عيلٌّ الفجر، فلام فرغ 

بني  تقدم  ثم  واحدًا  صفًا  صفنا 
عليه  وأثنى  الل  فحمد  أيدينا 
ثم قرأ عليهم كتاب رسول الل 
فأسلمت  وآله(  عليه  الل  )صل 
واح��د،  ي��وم  ف  كلها  مه���دان 
وكتب بذلك إل رسول الل فلام 
ثم جلس  كتابه خر ساجدا  قرأ 
ف��ق��ال: »ال��س��الم ع��ل مه��دان، 
تتابع  ثم  مه��دان«  عل  السالم 
فكان  اإلسالم  عل  اليمن  أهل 
عل  اإلس���الم  بعرى  متسكهم 
وصار  السالم(،  )عليه  عيل  يد 
لصريورهتم  العوامل  أك�  هذا 

علويني مذهبا ونزعة.
ضحوا  النزعة  ه��ذه  ظ��ل  وف 

يدي  بني  ونفيسهم  بأنفسهم 
حروبه،  ف  السالم(  )عليه  عيل 
من  سمعوا  بعدما  خصوصًا 
وآله(  عليه  الل  املصطفى )صل 
وهذا  ومناقبه،  إمامهم  فضائل 
مما زادهم شوقًا ومأل قلوبم حبا 
ووالء له، فقد روى املحدثون: 
النبي  من  طلبوا  اليامنيني  أن 
يبعث  أن  وآله(  عليه  الل  )صل 
الدين  ف  يفقههم  رجال  إليهم 
بينهم  ويكم  السنن  ويعلمهم 
)صل  النبي  فبعث  الل،  بكتاب 
الل عليه وآله( عليا وضب عل 
قلبه،  اهد  »اللهم  صدره وقال: 
عيل  اإلمام  قال  لسانه«،  وثبت 

)عليه السالم(: »فام شككت ف 
قضاء بني اثنني حتى الساعة«.

وبقي اإلمام عيل )عليه السالم( 
الدين،  ف  يفقههم  مدة  بينهم 
وي��ل  الل،  ب��ك��ت��اب  وي��ق��ي 
تنبهر  بام  القضائية،  املشاكل 
تتوضح  هنا  ومن  العقول،  به 
األم��وي��ني  حقد  ع��ن  ال��ص��ورة 
ف  وقسوهتم  اليمن  أه��ل  عل 
تعاملهم معهم وهي ذاهتا قسوة 
يمثلون  الذين  اليوم  سعود  آل 
امتدادًا آلل أمية، كام فعل ذلك 
عل  محلته  عند  أرط��اة  بن  برس 
إال  حمرما  يرك  مل  حيث  اليمن، 
فعلها  إال  جريمة  وال  استحله، 

ُعرف اليمنيون بتشيعهم ووالئهم لإلمام علي )عليه السالم(، وقد ناضلوا وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة اإلسالم 
ومذهب أهل البيت )عليهم السالم(.. وعلى مدى سنوات الظلم التي تعرضوا لها إال أّنهم بقوا حتى الرمق األخير علويين.

شيعُة اليمن.. 
بين الوالء العلوي والنضال ضّد األمويين
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فلحقته اللعنة ف الدارين.
اليمن  أه��ل  شيعة  ُع��ِرف  وق��د 
عيل  املؤمنني  ألمري  بإخالصهم 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن 

وهو الذي أنشد فيهم:
فلْو كنُت بوابًا عل باِب جنهٍّة
لقلُت هلمداَن ادخيل بسالِم

الشيعُة اليوم..

و)صنعاء(  )عدن(  مدينتا  تعدُّ 
يتواجد  مدينتني  أبرز  اليمنيتني 
فيهام الشيعة اإلثنا عرشية بكثرة، 
تواجد  اإلمامية  للشيعة  أن  كام 
اجل��وف،  منها  أخ��رى  م��دن  ف 
مأرب، ذمار، رداع وغريها من 

املدن والقرى اليمنية.
املسلمني  فعاليات  وت��ت��وزع 
الشيعة عل فتح املكتبات وإقامة 
املراكز اإلسالمية، ونرش الكتب 
وطباعة  الشيعية،  واألرشط���ة 
الشيعية،  واإلصدارات  الكتب 
كام يعت� لالهتامم بقضية اإلمام 
وختليد  السالم(  )عليه  السني 
وإقامة  املحزنة  عاشوراء  ذكرى 
مآتم العزاء وجمالس أهل البيت 

األك�  الدور  السالم(  )عليهم 
الشيعي  املذهب  إل  الدعوة  ف 

اإلمامي اإلثنى عرشي.
ه��ذا  معتنقي  ع���دد  وي��ت��زاي��د 
وصفر  حم��رم  أي��ام  امل��ذه��ب ف 
كنتيجة  املبارك  رمضان  وشهر 
إجي��اب��ي��ة ل��ل��دور اهل����ام ال��ذي 
ال��ع��زاء  جم��ال��س  ب��ه  تضطلع 

هذه  ف  واإلرش����اد  والتوعية 
أهم  وم��ن  امل��ك��رم��ة،  الشهور 
األسباب التي تدعو الناس - ف 
أهل  مذهب  العتناق   - اليمن 
الفراغ  السالم(:  )عليهم  البيت 

العقائدي القاتل، وعدم مواكبة 
لالحتياجات  ال��وراث��ي  الفكر 
املعارصة،  الرصينة  الفتوائية 
الروح  ملتطلبات  تلبيته  وع��دم 
تلك  العمياء  امل��ادي��ة  عرص  ف 
املتطلبات التي من أمهها الغذاء 
جمالس  ف  متمثال  ال��روح��ي 
ودروس  وال���ع���زاء  ال���دع���اء 
مرجعية  ووج���ود  األخ����الق، 

دينية مؤسساتية مقتدرة.

شيعة اليمن واالضطهاد
تعرض حمبو  اهل البيت )عليهم 
يتصورها  ال  مل��آس    ) السالم 
تاريخ  ذل��ك  يذكر  كام  العقل  
قتل وسبي وصلب  فمن  اليمن, 
قوة  وكانت  وتشنيع..  وترشيد 
التشيع ف اليمن سببًا ف ضب 
حيث  هناك,  للتشيع  امية  بني 
ارط��أة  بن  برس  معاوية   ارس��ل 
إل اليمن  فقتل اكثر من ثالثني 
المري  والئهم  بسبب  ص�ا  الفًا 
ومنهم  السالم(,  )عليه  املؤمنني 
وقد  عباس  بن  الل  عبيد  اوالد 

قتلهم فوق املصحف.
ك��ذل��ك ف��ع��ل��ت ال��ك��وم��ات 
مذهب  إلبدال  جهدها  املتوالية 
واهتام  الناصبية  بفكر  البيت  آل 
ان  إال  ب��ال��ن��واص��ب،  الشيعة 

البيت  آلل  ال��والئ��ي��ة  اجل���ذور 
)عليهم السالم( بقيت ف جهات 
تزال  ما  وهي  اليمن  من  عديدة 
موجودة باقية عل ما تعتقد, هذا 
املذهب  معتنقي  عدد  يزد  مل  ان 
يدعو  ما  وهنا  ي��وم،  بعد  يومًا 
املؤمنني  ن��رصة  عل  العمل  إل 
وفتح الوزات العلمية واملراكز 
عل  للحفاظ  والثقافية  الدينية 
ومدهّ  اليمن  ف  التشيهّع  جوهرة 
فالعلم  معهم  التواصل  جسور 
القادر عل  والتثقيف هو وحده 
رد أي هجمة رشسة يتعرض هلا 
وخصوصًا  مكان  كل  ف  البرش 
البيت  أهل  وثقافة  فكر  نرش  ف 

)عليهم السالم(.
املصادر:

* ابن األثري ، الكامل 2 : 300 
ف حوادث السنة العارشة.

* كنز العامل 6 : 158 و 392 
باب فضائل عيل.

هنج  رشح  ال��دي��د  أيب  اب��ن   *
البالغة 1 : 144 – 14.

 389/5 النبالء  أعالم  سري   *
للذهبي.

اليمن  شيعة  ع��ل  أض���واء   *
للشيخ عيل الكوراين.
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ُي��ق��ب��ُل امل��س��ل��م��ون ال��ش��ي��ع��ة ف 
كيوم  معروفة،  دينيهّة  مناسبات 
اإلم��ام  وأربعينية  ع��اش��وراء، 
ال��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( عل 
االس���ت���امع ل��ق��ص��ة اس��ت��ش��ه��اده 
ذكرى  ف  ج��رى  ما  واس��رج��اع 
خالل  من  اجللل  املصاب  ه��ذا 
)املقتل  يسمى  مكتوب  ن��ص 
يرسد  مقاتل(  ومجعه  السيني، 
متميهّز  بأسلوب  األحداث  تلك 
يثري  شجي  وب��ص��وت  وف��ري��د، 
الزن لدى عموم املتلقني الذين 
تتفاوت أعدادهم بحسب طبيعة 
املكان الذي ُيقرأ فيه هذا النص.

وننفعل  املقتل  نستهلك  إنهّ��ن��ا 
بشكل  االنفعال  أش��دهّ  لسامعه 
نتساءل  عندما  ولكن  دوري، 
طبيعته  وم���ا  امل��ق��ت��ل؟  ه��و  م��ا 

التي  الوظائف  هي  وما  األدبيهّة؟ 
يضطلع با غري وظيفتي اإلبكاء 
املوجعة؟  ال��ذك��ري��ات  وهتييج 
ر ح��ت��ى وص��ل  وك��ي��ف ت���ط���وهّ
وكيف  الشكل؟  هذا  عل  إلينا 
اللغة  ي  حدهّ يتجاوز  أن  استطاع 
أمم  عند  لُيعرف  واجل��غ��راف��ي��ا 
ذات��ه؟  باالسم  أعجميهّة  أخ��رى 
إنهّه سيٌل من األسئلة التي تثريها 
ذي  اللون  بذا  التفكري  عمليهّة 
أن  دون  ة  اخلاصهّ األدبيهّة  الطبيعة 
البحوث  ألن  م��ا!  جوابا  نجد 
األكاديميهّة واملوسوعات الفكريهّة 
اللون األديب بالرغم  أمهلت هذا 
وذيوعه  ورس��وخ��ه  أمهيته  م��ن 
عند املاليني من الناس بمختلف 

ألواهنم وألسنتهم. 
العرب  لسان  إل  العودة  وعند 

د  يدهّ ف��إنهّ��ه   مثال،  منظور  الب��ن 
نعثر  أن  املمكن  من  التي  املعاين 
عليها ف مادة ) ق ت ل ( فيقول: 
)القتل معروف، قتَله وتقتهّله قتال 
برضب  أماته  إذا  وقتله  وتقتاال، 
وأقتل  ة،  علهّ أو  سمهّ  أو  حجر  أو 
ثم  للقتل...(،  ضه  عرهّ الرجل 
حتى  املعجم  صاحب  يلبث  ال 
ظرف  َمفعل:  واملَقتل،  يضيف: 
زم����ان، ف��ف��ي ح��دي��ث زي���د بن 
مقتل  بكر  أبو  إيلَّ  أرسل  ثابت: 
قْتلهم  عند  أي  الياممة...  أهل 
بالياممة  كانت  التي  الوقعة  ف 
بكر،  أيب  ة ف زمن  ال��ردهّ أهل  مع 
القول:  إل  منظور  ابن  وينتهي 
التي  )ومقاتل اإلنسان: املواضع 
واحدها  قتلته،  با  أصيب  إذا 
َمقتل ( وبذا دلهّ اللفظ عل ظرف 

ظرف  عل  داالهّ  ك��ان  كام  مكان 
زمان.

املعاجم  أغ��ل��ب  ك��ان��ت  وإذا 
األخ��رى  العربيهّة  والقواميس 
ال خت��رج ع��ن ه��ذه ال���دالالت 
ال��ت��ي ي��ورده��ا ل��س��ان ال��ع��رب، 
الشأن؛  ه��ذا  ف  تتخطاها  وال 
والنقديهّة  ��ة  األدب��يهّ املعاجم  ف��إن 
الفكريهّة  واملوسوعات  الديثة، 
ملصطلح  تورد  تكاد  ال  ة  املختصهّ
تعريفا  حتى  أو  ذك��را،  )املقتل( 
املعاجم  إذ صمتت هذه  صغريا، 
واملوسوعات عن أي تعليق يشري 
والثقاف  األديب  التقليد  هذا  إل 
الناس  من  املاليني  يامرسه  الذي 
مع  ع��ام،  ك��لهّ  ف  دوري  بشكل 
واملوسوعات  املعاجم  هذه  أنهّ 
ذكر  عل  أتت  املذكورة  األدبيهّة 

بحوث  ضمن  عبد  وهيب  محسن  للباحث  إسالميًا(  أدبيًا  جنسًا  الحسيني  )المقتل  بحث  من  مستق 
مهرجان ربيع الشهادة الـ )11(

املقتُل احلسيين.. نشأته وطبيعته 
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هذا  دون  ومصطلحات  أشياء 
األم���ر م��ن األمه��ي��ة واالن��ت��ش��ار 
إل  عائد  ذلك  ولعلهّ  والذيوع، 
مجلة أمور منها: أنهّ هذه املعاجم 
من  وتقاليد  ب��رضوب  اهتمت 
األن����واع،  امل��ع��روف��ة  اآلداب 
والرسائل  واخل��ط��ب  كالشعر 
ذلك  إل  وما  والَكم،  واألمثال 
أو  با  قة  متعلهّ مصطلحات  من 
قريبة منها، وهي أنواع اتهّضحت 
خصائصها  وع��رف��ت  مالحمها 
ح���ت���ى أص���ب���ح���ت أس���امؤه���ا 
)مصطلحاهتا( حتيل عل دالالت 

ومعان معروفة.
ف حني ال نجد كلمة )املقتل( إالهّ 
وأخبار  التاريخ  بكتب  مقرونة 
األم��م وال��ن��اس، وه��و م��ا ييش 
موروثنا  ف  )املقتل(  لفظة  ب��أنهّ 
ما  أكثر  حتيل  واألديب  الثقاف 
حتيل عل جزء من العلم بالتاريخ 
اإلسالمي ف مراحله املبكرة من 
املشهورة،  وقائعه  بعض  خالل 

وأخباره املعروفة.
يذهب  الدارسني  أحد  كان  وإذا 
إل إمكانيهّة اشتامل اخل� )األديب( 
ر  مات جتنيس توفهّ العريب عل مقوهّ
األن���واع  ضمن  خصوصيهّة  ل��ه 
فمن  واملعروفة؛  ة  القارهّ األدبيهّة 
باألصل  املقتل  نعدهّ  أن  املمكن 
قريب  اخل�  عل  َفا  مضيَّ جنسا 
له  ك��ان��ت  وإن  ب����ه،  ال��ص��ل��ة 
سنأيت  التي  وميزاته  خصوصيته 

عل حتديدها.
املقاتل  تاريخ  إل  العودة  وعند 
الزمن  ع�  إلينا  وصلت  التي 
إل  املنسوب  املقتل  نسخة  نجد 
املقاتل  هذه  أقدم  من  خمنف  أيب 
ع��ل اإلط�����الق، م��ع اإلق����رار 
ب���وج���ود ال��ك��ث��ري م���ن ال���دس 

هذه  عل  والتحريف  واإلضافة 
جعلت  درجة  إل  األم،  النسخة 
ني بذا الشأن يشكك  أحد املهتمهّ
ال  أص��ال،  النسخة  ه��ذه  بصحة 
باألخبار  مقارنتها  عند  سيام 
التاريخ  بكتب  الواردة  والوقائع 
مثاًل،  الط�ي  ككتاب  املعت�ة 
ا أبو خمنف فهو: لوط بن ييى  أمهّ
سنة  املتوىف  األزدي  سعيد  بن 
كوف  خ  وم���ؤرهّ نسابة  175ه����، 
الصادق  جعفر  اإلم���ام  ع��ارص 
ف  صحبه  وقد  السالم(   )عليه 
ل الط�ي  حياته طويال، وقد عوهّ
عل  م��ث��ال،  املشهور  ت��ارخي��ه  ف 
الرجل  هذا  رواي��ات  من  الكثري 
التي  والوقائع  لألخبار  نقله  ف 
استشهد  الذي  العام  ف  حدثت 
بيته  وأه��ل  السني  اإلم��ام  فيه 
ال��س��الم(  )عليهم  وأص��ح��اب��ه 
كتابه  م��ن  موضع  م��ن  أكثر  ف 

املعروف تاريخ األمم وامللوك.
إل  أسبق  هو  من  هناك  أنهّ  بيد 
غري  خمنف  أيب  من  املقتل  كتابة 
أن املقتل الذي كتبه مل يصل إلينا 
كتاب  صاحب  يذكر  إذ  ة،  باملرهّ
)الذريعة( وهو كتاب موسوعي 
ي���رص���د ت��ص��ان��ي��ف ال��ش��ي��ع��ة 
املقاتل  أسبق  إنهّ  ومؤلفاهتم: 
املقتل  ه��و  ال��ت��اري��خ  ف  ظ��ه��ورا 
القاسم األصبغ  املنسوب إل أيب 
التميمي،  املجاشعي  نباتة  بن 
اإلمام عيل  ممهّن صحب  والرجل 
ر  )عليه السالم( ف حروبه، وعمهّ
بعده طويال، غري أن املقتل الذي 
كتبه ُفقد وضاع، ومل يبق منه ذكُر 
بعض  ف  ورد  ال��ذي  اسمه  إالهّ 
العربيهّة  والفهارس  املصنفات 

القديمة. 
طبيعة  حتديد  إل  الدخول  وقبل 

مالحمه  ومعرفة  السيني  املقتل 
إنهّ  ال��ق��ول:  لنا  يمكن  ��ة  اخل��اصهّ
تروي  حكاية  عن  عبارة  املقتل 
السني  اإلم���ام  استشهاد  خ��� 
واقعة  ف  املخلصني  وأصحابه 
الكاية  هذه  تشتمل  كام  الطف، 
عل جمموعة اجلرائم التي ارتكبها 
أعوان يزيد من أهل الكوفة بحق 
وق��وع  قبل  بيته  وأه��ل  اإلم���ام 
ال��ع��ارش من  ال��ط��ف ف  ح��ادث��ة 
القيام  خالل  من  وبعدها  حمرم، 
كإحراق  ودنيئة،  شنيعة  بأفعال 
اللوايت  والنسوة  األطفال  خيام 
معه،  السني  اإلمام  اصطحبهنهّ 
ه��ؤالء  م��ن  نجا  م��ن  وتعريض 
واإلذالل،  والعطش  للتعذيب 
ال  التي  األم��ور  من  ذلك  وغري 
تليق بمثلهم خالل السفر الشاق 
والطويل من كربالء إل الشام ف 

رحلة السبي املعروفة. 
املقاتل  جم��م��وع��ة  ك��ان��ت  وق���د 
وحتى  الواقعة  زمن  من  املكتوبة 
ف  مجيعا  ت��ش��رك  ه���ذا  ي��وم��ن��ا 
تلبهّي  التي  اخلصائص  من  عدد 
ز  تركهّ فهي  معني،  جنس  حاجة 
هذه  ف  ��ة  حم��وريهّ شخصيهّة  ع��ل 
اإلم��ام  شخصيهّة  هي  الكاية، 
السني، كام تصف ما جرى من 
يوم  صبيحة  كربالء  ف  أح��داث 
ذكر  إل  خروجها  مع  عاشوراء، 
تسبق  أخ��رى  وأح���داث  وقائع 
هذا اليوم، كالديث عن مرصع 
اإلمام  عم  ابن  عقيل  بن  مسلم 
ورسوله  السالم(  )عليه  السني 
إل أهل الكوفة مثال، وكالديث 
هلا  ض  تعرهّ التي  املضايقات  عن 
الطريق  أثناء  وأصحابه  اإلم��ام 
وقائع  تذكر  قد  أو  كربالء،  إل 
العارش  يوم  تتلو  معيهّنة  وأحداثا 

معاناة  عن  كالديث  م،  حمرهّ من 
ى  تبقهّ ومن  وبناته  السني  نساء 
من أهل بيته عند إحراق خيامهم 
أعوان  يدي  بني  وقوفهم  وعند 
ثم  الكوفة،  ف  معاوية  بن  يزيد 
وبحسب  نفسه،  يزيد  يدي  بني 
ما يقتضيه الال أو املقام.. ومن 
عل  قادر  السيني  فاملقتل  هنا، 
ما  إذا  )النص(  صفة  اكتساب 
النص  االعتبار كون  بنظر  أخذنا 
)إالهّ  الصفة  ه��ذه  يكتسب  ال 
داخل ثقافة معينة، فعمليهّة حتديد 
وجهة  حترم  أن  جيب  النصوص 
ة(،  خاصهّ ثقافة  إل  املنتمني  نظر 
ولذا فاملقتل السيني من املمكن 
ه جنسا أدبيهّا كباقي األجناس  عدهّ
الكلمة  يتهّخذ  ألنهّ��ه  األخ���رى، 
له،  م��ادة  املسموعة  أو  املقروءة 
حاله حال بقية األجناس األدبيهّة، 
واخل��اط��رة  وال��ق��ص��ة  كالشعر 
ذلك  وسوى  واملرسحية  واملقالة 
كام  معروفة،  أدبيهّة  أجناس  من 
األجناس ف  مع هذه  أنهّه يشرك 
ونامذجها  البرشية  الياة  اخت��اذه 
موضوعا  األصيلة  اإلنسانيهّة 
قضيهّته  طرح  ف  اقترص  وان  له، 
دت  جسهّ معينة  برشية  جتربة  عل 
موقف أنموذج معني وفريد، هو 
وصحبه  السني  اإلمام  أنموذج 
قوى  م��ع  األخ��ي��ار ف رصاع���ه 
أنهّ  من  وانطالقا  والبغي،  الرش 
ما  العظيم  الرجل  ه��ذا  رسالة 
بني  للعالقة  حيٌّ  جتسيٌد  إالهّ  هي 
الذي  اإلنساين  والك�ياء  القيم 
التزلهّف  وال  االهن��زام  يعرف  ال 
الظلم  رج��وم  مع  التصنهّع  وال 

واجل�وت.
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د العابد ابن  اسمه ونسبه السيهّد عبد األعل ابن السيهّد عيل رضا ابن السيهّد عبد العيل املوسوي السبزواري، وينتهي نسبه إل السيهّد حممهّ
اإلمام موسى الكاظم)عليهام السالم(.

ة 1328ه بمدينة سبزوار ف إيران. والدته ولد ف الثامن عرش من ذي الجهّ
دراسته وتدريسه

مات ف سبزوار، سافر إل مشهد وهو ف سنهّ الرابعة عرش من عمره لدراسة السطوح، ثمهّ سافر إل النجف  بعد إكامله دراسة املقدهّ
األرشف إلكامل دراسته الوزوية، وأخذ يرض دروس أساتذهتا املعروفني، ثمهّ استقلهّ بالتدريس ف مسجده الذي كان يقيم فيه صالة 

ج عنده العديد من الفضالء. ة اُلَويش ف النجف األرشف، فتخرهّ اجلامعة بمحلهّ
من أساتذته

الغروي  حسني  د  حممهّ الشيخ  اإلصفهاين،  املوسوي  السن  أبو  السيهّد  بالُكمباين،  املعروف  اإلصفهاين  الغروي  حسني  د  حممهّ الشيخ 
د حسني كاشف الغطاء، السيهّد عيل القايض الطباطبائي، الشيخ أبو السن املشكيني،  النائيني، الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ حممهّ

د جواد البالغي، الشيخ عبد الل املامقاين. الشيخ حممهّ
من تالمذته السيهّد مجال الدين السيني األسرآبادي، السيهّد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي، السيهّد أبو السن جمتهد املزارعي، الشيخ 
الغريفي،  الدين  السيهّد عالء  الواعظي،  الدين  نور  الشيخ  اجلعفري،  تقي  د  الشيخ حممهّ السيهّد عيل،  نجله  الكاشاين،  الراستي  حسني 

الشيخ قربان عيل الكابيل.
بيان الالل  ب األحكام ف  السبزواري، مهذهّ ما كتبه الكيم  الباري ف نقض  إفاضة  القرآن،  الرمحن ف تفسري  من مؤلهّفاته مواهب 
ة، رفض الفضول عن علم اأُلصول، حاشية عل تفسري الصاف، حاشية عل العروة الوثقى،  ة فيام حتتاج إليه اأُلمهّ والرام، مباحث مهمهّ
الصالني، اختالف  النجاة، منهاج  الرشعية، حاشية وسيلة  األنوار، جامع األحكام  الكالم، حاشية عل بحار  حاشية عل جواهر 

الديث، هتذيب اأُلصول، لباب املعارف، فروع الدين، مناسك الج، معني الفقيه، التقية.
وفاته

ُتوفهّ )قدس رسه( ف السابع والعرشين من صفر 1414ه بالنجف األرشف، وُدفن بمسجده ف النجف األرشف.

السّيد عبد األعلى الموسوي السبزواري )قدس سره(  

)1328ه ـ 1414ه(
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السّيد علي اليثربي الكاشاني)قدس سره( 1311 – 1379

د  حممهّ السيهّد  اب��ن  عيل  السيهّد  هو 
اليثريب  إسامعيل  السيهّد  ابن  رضا 
الكاشاين.ولد عام 1311ه بمدينة 

سة ف العراق. اء املقدهّ سامرهّ
كاظم  د  حممهّ السيهّد  أساتذته،  من 
د  حممهّ الشيخ  اليزدي،  الطباطبائي 
الشيخ  النائيني،  الغروي  حسني 
امل��ع��روف  اإلص��ف��ه��اين  الل  ف��ت��ح 
السن  أبو  السيهّد  الرشيعة،  بشيخ 
املوسوي اإلصفهاين، الشيخ ضياء 
الدين العراقي، الشيخ عبد الكريم 
د  حممهّ السيهّد  أبوه  اليزدي،  الائري 

رضا.
بناًء  1339ه  عام  إي��ران  إل  عاد 
عل طلب والده، ومنذ وصوله إل 

وإقامة  بالتدريس  اشتغل  كاشان 
وظائفه  وأداء  اجل��امع��ة،  ص��الة 
الدينية اأُلخرى، وف عام 1340ه 
الائري  الكريم  عبد  الشيخ  طلب 
للحوزة  تأسيسه  بداية  ف  اليزدي 
والده  من  سة  املقدهّ قم  ف  العلمية 
د رضا اليثريب السامح له  السيهّد حممهّ
لالستفادة  سة  املقدهّ قم  إل  باملجيء 
التدريس؛  جم��ال  ف  خدماته  من 

فوافق والده عل ذلك.
سة عام 1341ه؛  املقدهّ جاء إل قم 
الشيخ  دروس  ي���رض  وأخ����ذ 
إل  باإلضافة  ال��ي��زدي،  ال��ائ��ري 
سبع  ة  مل��دهّ فيها  بالتدريس  قيامه 
ُتوفهّ  1347ه  عام  وف  سنوات، 
سة  والده؛ فاضطرهّ إل ترك قم املقدهّ

والعودة إل كاشان.
فاطمة  ��دة  ال��س��يهّ ل���زي���ارة  ج���اء 
عام  ال��س��الم(  املعصومة)عليها 
1365ه؛ فأرصهّ عليه السيهّد حسني 
بالبقاء  ال���وج��ردي  الطباطبائي 
لطلبه  فاستجاب  فيها؛  للتدريس 

وب��ق��ي 

عاد  ثمهّ  دروسه،  يلقي  قصرية  ة  مدهّ
سة  املقدهّ رسالته  ي  ُيؤدهّ كاشان  إل 

حتهّى آخر عمره الرشيف.
اليزدي  د  حممهّ السيهّد  تالمذته،  من 
السيد  الداماد،  ق  باملحقهّ املعروف 
الدين  شهاب  السيهّد  اخلميني، 
هاشم  الشيخ  النجفي،  املرعيش 
الوحيدي،  د  حممهّ السيهّد  اآلم��يل، 
اهلمداين،  النوري  حسني  الشيخ 
بالسخاء  يتصف  ك��ان  واخ���رون 
��د  ��د حم��مهّ ال��س��يهّ وال���ك���رم ، ق���ال 
السيهّد  يل  قال  الكاشاين:  األبطحي 
القروض  كثرة  من  »أن��ا  اليثريب: 
من  كثريًا  أخجل  اقرضتها  التي 
قروضًا  منهم  أطلب  أن  املقرضني 
كان  ذلك  من  وبالرغم  جديدة«، 
حصل  التي  األموال  بتوزيع  يقوم 
عليها عن طريق القرض وغريه بني 

ني. املستحقهّ
الشاه  حكم  بداية  ف  أنهّه  عنه  ُينقل 
الكومة  اس��ت��دع��ت  خ��ان  رض��ا 
قوانني  لتدوين  الدين  علامء  بعض 
الذين  ضمن  ومن  العدل،  وزارة 

استجابوا لذلك زوج خالته الشيخ 
عليه  أل��حهّ  وق��د  ال��ي��زدي،  حسني 
هذا  ف  ومساعدته  معه  بالذهاب 
مبلغًا  عليه  وع��رض  اخلصوص، 
السيهّد  عليه  ف��ردهّ  امل��ال،  من  كبريًا 
تأثري  أق��ع حت��ت  ال��ي��ث��ريب: »أن��ا ال 
د  حممهّ الشاه  زار  وعندما  الكفر«، 
مجاعة  أرس��ل  كاشان  مدينة  رضا 
لكن  للقائه،  بالضور  إلقناعه 
»ال  هلم:  وقال  ذلك  رفض  السيهّد 

حاجة يل به«.
جملسًا  مسجده  ف  ُيقيم  والده  كان 
م  حمرهّ شهري  ف  واإلرش��اد  للوعظ 
ال��رام ورم��ض��ان امل��ب��ارك، وبعد 
والبيان  ال��وع��ظ  م��ن  ينتهي  أن 
لإلمام  ع��زاء  جملس  بقراءة  يقوم 
وبقي  ال��س��الم(،  السني)عليه 
خلفه السيهّد اليثريب عل هذه السنهّة 

السنة إل آخر عمره الرشيف.
ُت�����وفهّ ف اخل���ام���س م���ن رج��ب 
إمام  مرقد  بجوار  وُدفن  1379ه، 
موسى  اإلم���ام  اب��ن  حبيب  زاده 

الكاظم)عليه السالم( ف كاشان.

من  األرشف.  النجف  بمدينة  1319ه�  الفطر  عيد  يوم  ولد 
أساتذته الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ عبدالل املامقاين، 
د كاظم الشريازي  من مؤلهّفاته الغدير ف اإلسالم،  الشيخ حممهّ

ل الواجبات، عيل واإلمامة، املختلف واملتهّفق اإلنسان وأوهّ
توفهّ ف 3 ربيع الثاين 1386ه� بمدينة النجف، وُدفن فيها.

من هو؟؟؟
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نش��اطات  نصنِّ��ف  أن  يمك��ن 
إل  الع��رص  ه��ذا  ف  الش��يعة 
الصعي��د  ع��ل  نش��اطات 
ونش��اطات  العام،  اإلس��المي 
ع��ل الصعيد الش��يعي خاصة، 
املرتبط��ة  النش��اطات  وه��ي 
اخل��ط  ومس��ؤوليات  بش��ؤون 

نفسه.
االئم��ة  مواق��ف  انهّ  والواق��ع 
ه��ذا  ف  الس��الم(  )عليه��م 
م��ن  خمتلف��ة  كان��ت  الع��رص 
حي��ث مرك��ز االهت��امم، وم��ن 
حي��ث كيفي��ة الت��رصف، تبع��ًا 

الختالف ظروف هذا العرص، 
املذهب  حاج��ات  واختالفات 

من مرحلة إل مرحلة أخرى.
أدوار ثالثة:

غ��ري انهّا ل��و الحظنا نش��اطاهتم 
ة  ع��ل الصعي��د الش��يعي خاصهّ
أمكن أن نكتش��ف ثالثة أدوار 

ه. تستغرق هذا العرص كلهّ
ال��دور األول: بن��اء القاع��دة: 
ويش��رك ف هذا الدور كل من 
االمام عيل، والسن، والسني 
)عليه��م الس��الم(، حيث كان 
باألس��اس عل  اهل��دف منصبًا 
اثب��ات وتركي��ز اخلط الش��يعي 
واعتب��اره  وممارس��ة،  مفهوم��ًا 
املمث��ل القيق��ي واملس��توعب 
لالس��الم، واعتب��ار قيادته هي 
الرشعي��ة  اإلس��المية  القي��ادة 
بدءًا م��ن وفاة الرس��ول )صل 
الل عليه وآله( وحتهّى س��نة 16 
ه��� حيث مقتل اإلمام الس��ني 

)عليه السالم(.
اإلط��ار  بن��اء  الث��اين:  ال��دور 
اثب��ات أصل  بع��د  التفصي��يل: 
ع��ل  األم��ة  واط��الع  اخل��ط، 
م��ن  موقع��ه  وع��ل  وج��وده 
الرسالة، يأيت الدور الثاين حيث 
يك��ون اهل��دف منصب��ًا منه عل 
بناء املحت��وى التفصييل للخط، 
والتعبري عن اإلس��الم واحكام 
اإلس��الم باملنظار الشيعي. بعد 
أن ب��رزت ف الس��احة مدارس 
أخ��رى،  وعقيدي��ة  فقهي��ة 
رشح��ت اإلس��الم بطريقته��ا. 
كل  ال��دور  ه��ذا  ف  ويش��رك 
والباقر،  الس��جاد،  اإلم��ام  من 
والص��ادق، والكاظ��م، مبت��دأ 
من حني ش��هادة اإلمام السني 
16 ه� ومنتهيًا باستشهاد اإلمام 

الكاظم 183ه�.
الثال��ث: دور حتص��ني  ال��دور 
الش��يعية  القواع��د  وتوس��يع 

الشعبية: ويشرك ف هذا الدور 
كل من اإلمام الرضا، واجلواد، 
واهلادي، والعسكري، واالمام 
الث��اين عرش ف غيبت��ه الصغرى 
املنتهي��ة س��نة 329، وف ه��ذا 
الش��يعي  ال��دور أصب��ح اخلطهّ 
النظري��ة  جوانب��ه  مس��تكمال 
وبن��اءه امل��دريس، ويك��ون قد 
احت��ل موقع��ه بوصف��ه اخل��ط 
الاكم��ة  للخط��وط  البدي��ل 
أو الت��ي تتعام��ل وتتع��اون مع 

الكم.
ن  فلم يبَق أمام اخلط االهّ أن يصِّ
الش��عبية، وينقذها من  قواعده 
خطر االنشقاقات والتحريفات 
الداخلي��ة، وم��ن خط��ر العزلة 
والتقوقع، ويرفعها إل مستوى 
االس��تمرار  ق��ادرة عل  تصبح 
الف��راغ  وم��أل  والديموم��ة 
القيادي بعد االئمة املعصومني 

)عليهم السالم(.

الشيعُة 
في عصر األئمة
d
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aاإلمام الصادق
 واملذاهب األربعة

كتاب شغل الكثريين وأشاد 
ب��ه الرشقي��ون والغربي��ون، 
ملؤلفه العالمة واألستاذ أسد 
حيدر من األعالم والكتاب 
البارزي��ن ف الع��راق وم��ن 
الع��امل  ف  املؤلف��ني  أش��هر 
ف  يس��تهدف  اإلس��المي 
الدع��وة  ن��رش  كتابات��ه 
اإلسالمية ، وهو من أعمدة 
ال��وزة العلمي��ة ف النجف 
األرشف  ول��ه عدة مؤلفات 

قيمة أش��هرها كتاب��ه اخلالد 
)اإلمام الص��ادق واملذاهب 
األربعة( الذي جسد فيه دور 
القيادي، ف  اإلمام الصادق 
والضارة  العلمية،  النهضة 
مح��ل  الت��ي  اإلس��المية 
لواءه��ا بع��د ذل��ك تالميذه 
املذاهب  أصح��اب  الفقهاء 
وتالميذت��ه  اإلس��المية، 
الفلس��فة  ف  املفك��رون 
والتجريبي��ون  اإلس��المية، 

ف الكيمي��اء والطبيعة، وقد 
طب��ع ه��ذا الكت��اب طباعة 
أنيق��ة ف س��تة أج��زاء ألول 
األرشف  النج��ف  ف  م��رة 
العراق،  وتوالت طباعته ف 
ولبن��ان وإي��ران وقد أصبح 
مص��ادر  م��ن  الكت��اب 
للترشيع  التارخيية  األبحاث 
الفقه��ي ف أروقة اجلامعات 
التي تعنى بالفقه اإلسالمي 
املقارن ك��ام أن ل��ه مؤلفات 

أخرى متتاز بنفس املس��توى 
العلم��ي ومن ذل��ك كتابه: 
)الش��يعة ف قف��ص االهتام( 
ف  الس��ني  )م��ع  وكتاب��ه: 
هنضته( ال��ذي صدر ف عام 
1395 ه  ف لبنان ، وله )مع 
العلوي الثائر( وهو دراس��ة 
ه��ي  الت��ي  الث��ورات  ع��ن 
امتداد لثورة اإلمام الس��ني 

عليه السالم.

الديمقراطيُة في اإلسالم
تقري��ر  إل  الس��بَّاقة  الرشائ��ع  أول  اإلس��الميَّة  الرشيع��ة  كان��ْت 
الديمقراطيَّة اإلنس��انيَّة؛ وهي الديمقراطيَّة التي يكتسبها اإلنسان 
د  ل��ه أن يكون فاعاًل ف اختيار حاكميه، وليس��ت جمرَّ وِّ كح��قٍّ له خُيَ
حيلة من حيل اُلكم التقاء رش أو حسم فتنة. وبعد أن تفاقم َتْوق 
ش��عوب املنطقة العربية التي يدين معظمها باإلس��الم إل اُلرية، 
مه األديب الع��ريب الكبري »مصطفى  ��ا ب��ا أن تنهل مما قدَّ كان َحِريًّ
حممود العقاد« من تعريف وتفس��ري وحتليل ألصول »الديمقراطية 
ف اإلس��الم«، فه��و يتن��اول ش��تى مف��ردات تل��ك الديمقراطية، 
ش��املًة جماالت: االقتص��اد، واالجتامع، واألخ��الق، والترشيع، 
والسياس��ات الداخلية واخلارجية، وخَيُل��ص املؤلِّف ف النهاية إل 
د بمبادئ وغايات متنح  أن لإلسالم ديمقراطيته اخلاصة، التي تتفرَّ
َيِغ املحليَّة  مطبِّقيها رؤية أوس��ع وأكثر ش��مواًل، خترج بم من الصِّ

يغة اإلنسانيَّة، بل العامليَّة. الضيِّقة، إل الصِّ
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* الملك الصالح

أبو الغارات امللك الصالح فارس املس��لمني نصري الدين طالئع بن رزيك بن الصالح األرمني، أصله من الش��يعة 
اإلمامية ف العراق كام ف )أعالم الزركيل(، من أقوام مجَع الل س��بحانه هلم الدنيا والدين، فحازوا رشف الدارين، 
وحب��وا بالعلم الناجع واألمرة العادلة، وفقيه بارع وأديب ش��اعر، والوزير العادل الذي ازدهت القاهرة بحس��ن 
س��ريته، وازدان��ت الدولة الفاطمي��ة بأخذه بالتدابري الالزمة ف إقامة الدولة وسياس��ة الرعي��ة ونرش األمن وإدامة 

السالم.

ح14
من يكتُب عن الحق وأهله فهو عارٌف ومؤمٌن به، فكيف بالشعراء األفذاذ الذين دونوا 

لعيد المسلمين )الغدير( وهْم أدركوا جيدًا ووعوا حديث النبي )صلى اهلل عليه وآله(: 

)علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار( بالتأكيد أنهْم أضواء تنير الدروب.

- ال�����������س�����اَل  ع�����ن�����َك  دْع  ال������غ������يِّ  راك�����������َب  ي������ا 
ل���ُه امل����غ����ي����ِب  ب����ع����ِد  م�����ن  ال�������س���م�������سُ  ُرّدِت  م�����ن 
وي������������ومَّ )خ������������ٍم( وق��������د ق����������اَل ال�����ن�����ب�����يُّ ل����ُه
م�������ن ك������ن������ُت م�����������وىًل ل���������ُه ه���������ذا ي�������ك�������وُن ل�����ُه
م��������ن ك�������������اَن ي������خ������ذل������ُه ف�������������اهلُل ي�����خ�����ذُل�����ُه
�����س����غ����ٍب يف  وه����������و  دح��������������اُه  ملّ����������ا  وال����������ب����������اُب 
وق�����ل�����ق�����َل احل�����������س�����َن ف��������ارت��������اَع ال�����ي�����ه�����وُد ل����ُه
ن��������ادى ب����اأع����ل����ى ال�������س���م���ا ج�����ري�����ُل مم����ت����ِدح����ًا

- ف���ه���ذا ال���ر����س���ُد ب���ال���ك���وف���ِة ال�����غ�����راِء م�����س��ه��ُدُه
ف��������������اأدرَك ال����ف���������س����َل والأم����������������اُك ت�������س���ه���ُدُه
ب��������َن احل�����������س�����وِر و������س�����ال�����ْت ع�����������س�����َدُه ي��������ُدُه
م�������������وىًل اأت���������������اين ب����������ِه اأم���������������ٌر ي���������وؤك���������ُدُه
ي����ع���������س����ُدُه ف�����������اهلُل  ي�����ع�����������س�����ُدُه  ك�����������اَن  اأو 
������ُدُه م�������ن ال�����������س�����ي�����اِم وم���������ا ُي�����خ�����ف�����ى ت������ع������ُبّ
وك��������������اَن اأك�����������ُره�����������ْم ع���������ْم���������دًا ي������ف������ّن������ُدُه
ه��������ذا ال�����و������س�����يُّ وه���������ذا ال�����ط�����ه�����ُر اأح�������م�������ُدُه

* يقول في قصيدٍة له:

اإلمام علي يواجه الخوارج 
بعلم اإلمامة
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بابا(..  وعيل  العلم  مدينة  )أنا 
مضامني  إل  يأخذنا  ح��دي��ٌث 
النبيهّ  من  ترصيح  وهو  أوسع، 
العظيم  ال��رج��ل  ه���ذا  ب��ع��ل��ِم 
زيف  ليكشف  به  ح  تسلهّ الذي 
دولة  لبناء  ويمي  املتآمرين 

اإلسالم العظيمة.
العلم  السالم(  )عليه  زقهّ  وملا 
)صل  األك���رم  النبي  م��ن  زق��ًا 
الوحيد  فهو  وآل���ه(  عليه  الل 
واألمور  الغيبيات  عل  املطلع 
مع  ستحدث  التي  املستقبلية 
قراراته  كانت  وم��ا  املسلمنْي 
علمه  مستندة عل  إال  الاسمة 

وحكمته وسياسته الراشدة.
)عليه  عليًا  أن  التاريخ  وخي�نا 
بأن  أصحابه  أخ�  قد  السالم( 
النهر،  ي��ع���وا  مل  »اخل����وارج« 
مكان  هلم  وحدد  يع�وه،  ولن 
قتلهم، وأخ�هم بعدد من يقتل 
يفلت..  وم��ن  الفريقني،  من 
املواجهة  تقع  أن  قبل  وذل��ك 

الاسمة معهم.
ويذكر أن أحدهم أخ�ه )عليه 
السالم( بعبور املارقة النهروان، 
فقال له: أنت رأيتهم ع�وا؟!.

فقال: نعم.
»والذي  السالم(:  )عليه  فقال 
عليه  الل  )ص��ل  حم��م��دًا  بعث 
يبلغون  وال  يع�ون،  ال  وآله( 

تقتل  حتى  كرسى،  بنت  قرص 
يبقى  فال  يدي،  عل  مقاتلتهم 
وال  ع��رشة،  من  أقل  إال  منهم 
من  أقل  إال  أصحايب  من  يقتل 

عرشة«.
ملا  ق��ال:  األزدي،  جندب  عن 
عدلنا إل »اخلوارج« مع عيل بن 

أيب طالب.
ق���ال: ي��ا ج��ن��دب، ت��رى تلك 

الرابية؟
قلت نعم.

الل  )صل  الل  رسول  فإن  قال: 
عليه وآله( أخ�ين أهنم يقتلون 

عندها.
ذي  وج��ود  عن  إخباراته  أم��ا 
مجلة  ف  وكونه  فيهم،  الثدية 
خمتلف  ف  ذك��ر  فقد  ال��ق��ت��ل، 

املصادر واملراجع. 
النصوص:  تلك  بعض  وتقول 
فلم جيدوه،  الناس،  فطلب   ..«
ابن  غرنا  بعضهم:  ق��ال  حتى 
حتى  إخواننا  م��ن  طالب  أيب 

قتلناهم.
ف��دم��ع��ت ع���ني ع���يل )ع��ل��ي��ه 
بدابته  ف��دع��ا  ق���ال:  ال��س��الم( 
أتى  حتى  فانطلق  فركبها، 
عل  بعضهم  قتل،  فيها  وه��دة 
بأرجلهم،  جير  فجعل  بعض، 
حتتهم،  الرجل  وج��دوا  حتى 
اك�  الل  عيل:  فقال  فأخ�وه، 

وفرح، وفرح الناس.
)عليه  أنه  هنا  للنظر  والالفت 
يبحث  أن  يريد  حني  السالم( 
امل��خ��دج ي��رص ع��ل إفهام  ع��ن 
برسول  ارتباطه  عمق  الناس 
بصورة  هلم  يكتشفه  حيث  الل، 
)عليه  فإنه  تقريبا  إعجازية، 
الل  رسول  بغلة  ركب  السالم( 
قال  كام  وآل��ه(  عليه  الل  )صل 
ندور  »فأقمنا  قال:  قتادة،  أبو 
بغلة  وقفت  حتى  القتل،  عل 
وآل��ه(،  عليه  الل  )ص��ل  النبي 
راكبها،  السالم(.  )عليه  وعيل 

فقال: اقلبوا القتل«.
»فالتمسوه،  آخ��ر:  ن��ص  وف 
عليًا  رأي���ت  ف��ام  جي���دوه،  فلم 
جزع جزعًا قط أشد من جزعه 

يومئذ«.
أهنم  كيف  ال��رواي��ة:  تذكر  ثم 
ثالث  الثدية  ذي  ع��ن  بحثوا 
السالم(  )عليه  وك��ان  م��رات، 
بعد أن خي�وه بأهنم مل جيدوا ذا 
الثدية يكذبم، ويؤكد أن النبي 
لعنهم.  وآل��ه(  عليه  الل  )صل 
يسأهلم  السالم(  )عليه  وك��ان 
وقد  فيخ�ونه  املكان  اسم  عن 
الشعرات  عدد  حتى  هلم  ذكر 
الثدية،  ذي  يد  عل  كانت  التي 

وأهنا ثالث.
بأنه  يرصح  النصوص  وبعض 

)عليه السالم( بكى مرتني حني 
كانوا خي�ونه بعدم وجدانه، ثم 
قام ف الثالثة بنفسه فركب بغلته 

الشهباء، فلام وجده سجد.
وبحسب نص املسعودي: »أمر 
فطلبوه،  املخدج،  بطلب  عيل 
عيل،  فقام  عليه.  يقدروا  فلم 
املخدج.  لفقد  الزن  أثر  عليه 
فوق  بعضهم  قتل  إل  فانتهى 

بعضهم، فقال: أفرجوا.
ف��ف��رج��وا ي��م��ي��ن��ًا وش�����اماًل، 
الل  عيل:  فقال  واستخرجوه. 

اك� ما كذبت عل حممد..
رجله،  عيل  فثنى  ق��ال:  أن  إل 

ونزل، وخر لل ساجدًا«.
أنه )عليه  وتذكر رواية أخرى: 
السالم( ملا مل جيدوه قام والعرق 
أتى  حتى  جبهته  من  يتصبب 
نحو  فيها  األرض،  من  وه��دة 
فاستخرجه  قتياًل.  ثالثني  من 
باألمر  للشاك  واظهر  منهم. 

آيتني جعلتاه يعود إل يقينه.
يوجد،  فلم  التلمساين:  وعند 
والل،  وق��ال:  عيل،  وجه  فتغري 
فتشوه،  كذبت،  وال  كذبت  ما 
ففتشوه، فوجدوه ف وهدة من 
األرض بني القتل، فلام رآه عيل 

ك�، ومحد الل تعال.

اإلمام علي يواجه الخوارج 
بعلم اإلمامة
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ه�������������ذا احل���������������س�������ن م��������ع��������اج��������ٌز ت������ت������م������دُد
زي�����وُت�����ه�����ا وال������������دم������������اُء  ح��������قٍ   م�����������س�����ك�����اُة 
ه�������������ذا احل���������������س�������ن ع��������ق��������ي��������دٌة وع��������زمي��������ٌة
ال�����ق�����رى اأم  مب�����ك�����ةٍ   ال�������������س������ي������اُء  �����س����ط����ع 
ه������������ذا احل�������������س������ن م����������واه����������ٌب م���������ن خ�����ال�����ق
ي������ن������ادي هلل  وق��������������ام  ال������ن������ف������و�������سَ  م�������ل�������َك 
ف������ي������ه ال�������ن�������ف�������و��������سُ ت���������ن���������ورت وت�����ط�����ه�����رت
ه���������و ل���������اأب���������ا ه���������و ل������ل������ه������دى ه���������و ل���ل���ت���ق���ى

ع������ل������وي������ة ً روع��������������ة ً  ال�����������س�����م�����ائ�����ر  م�����������اأ 
ف�����������دع ال��������زع��������ان��������َف وال��������ط��������ب��������وَل ل���غ���ي���ه���ا
ك�����ت�����ب�����وا ال�������ت�������واري�������خ ال�����ه�����زي�����ل�����ة ب���ال���ل���ه���ى
ك�������م ق���������ال ف�����ي�����ه امل���������س����ط����ف����ى ق���������ول ب���ل���ي���غ���ا
ان����������ا م��������ن ح���������س����ن ق�����ال�����ه�����ا وح�����������س�����ن م���ن���ي
ف��������خ��������ذوا م�����ع�����ال�����ك�����م دي�����ن�����ك�����م م��������ن ن���ه���ج���ه
������م وب��������ك��������رب��������ا ح�������ي�������ث اخل����������ل����������ود ُم�������������سّ
وب����������ه����������ا م������������������������زارع ام����������������ة وم����������راق����������د
ط���������وف���������وا ب������ه������ا وت�����ل�����م�����������س�����وا ب����ق����ل����وب����ك����م
وت�����ن�����������س�����م�����وا ع�����ط�����ر ال�������ك�������رام�������ة م���������س����رق����ًا
�������س������رف������ت ب������ك������م ك�����ل�����م�����ات�����ن�����ا ف�����ولئ�����ك�����م
ال��������ول ظ�������م�������اأ  ح�����ب�����ك�����م  م��������ن  روت  واذا 
ال����ي����ك����م ������س�����ع�����ي�����ُت  روح�������������ي  اأج���������دب���������ت  ان 
ان�������ت�������م ح������ي������ات������ي وال�����������������س��������اُة وق����ب����ل����ت����ي
وب�������������س������اع������ت������ي رب����������������اه م����������زج����������اة ف����خ����ذ

ت�����ف�����ن�����ى ال��������ط��������غ��������اُة وذك��������������������رُه ي�����ت�����ج�����دُد
وحم��������م��������ُد ح�����������ي�����������دٌر  ذل���������������ك  واأذاع 
وال����������ف����������ج����������ر م������������ن اآلم������������������������ه ي������ت������ول������د
وب����������ك����������رب����������اء �������س������م������و�������س������ه ت�����ت�����وق�����د
ت��������������رى ول����������اج����������ي����������ال ِن���������ع���������م امل�����ع�����ه�����د
وال���������������ن���������������دا ف��������ي��������ه��������ا غ������������������دا ي�������������ردد
وب�������������ه ال�������ف���������������س�������ائ�������ُل ك������ل������ه������ا ت����ت����ج���������س����د
م�����ع�����ن�����ى ي������������������روُق ول������ل������م������ف������اخ������ر اأب������ج������د
م�������������اأ ال�������������وج�������������وَد م��������ب��������ادئ��������ا ت����ت����خ����ل����ُد
ف���������احل���������ق ي������ع������ل������و واحل���������ق���������ائ���������ق ت�����������ورد
وك��������ت��������اب��������ُة ال��������ت��������اري��������خ ب���������ال���������دم ام������د
ت���������س����ه����د وامل��������������ائ��������������ك  امل���������ح���������اف���������ل  يف 
ل�������ل�������م�������ا ف�����������������وق امل����������ن����������اب����������ر اح�������م�������د
وب��������ح��������ب��������ه ي������������ا ام����������ت����������ي ف������������ت������������زودوا
ب�����������رك�����������ان ث���������������������ورات ي���������ث���������ور وي�������رع�������د
ه�����������ي ق������ب������ل������ة ل�������ل�������ث�������ائ�������ري�������ن وم�����ع�����ب�����د
ت�������س���ع���د اذ  ال�����������س�����م�����ا  يف  امل��������ائ��������ك  اإث������������ر 
ي�����ج�����م�����د ل  دف�����������ق�����������ه  زك������������������ي  ب������������������دم 
ت����ت����ق����ل����د ال����������دن����������ا  يف  و�����������س����������ام  ا��������س�������م�������ى 
اأح����������ل����������ى ان�������ا��������س�������ي�������د ت��������ذي��������ع وت����ن���������س����د
اق���������س����د ال������ي������ك������م  ل�����ي�����ل�����ي  دج������������ى  واذا 
وغ�����������������دًا رج���������ائ���������ي وامل�����������������س��������رُي ال������س�����ع�����د
ب���������ي���������دي ب�������ح�������ق ولئ����������ه����������م ي����������ا واح����������د

هادي جبار سلومهذا الحسين
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اأن  القدامى  ال�سينيون  اأراد  عندما 
ال�سن  �سور  بنوا  اأم��ان؛  يف  يعي�سوا 

العظيم .
ي��وج��د من  ب���اأن���ه ل  واع���ت���ق���دوا 
ولكن  علوه،  ل�سدة  ت�سلقه  ي�ستطيع 

 !..
بعد  الأوىل  ���س��ن��ة  امل��ئ��ة  خ���ال 
للغزو  ال�سن  تعر�ست  ال�سور  بناء 
ثاث مرات ! وفى كل مرة مل تكن 
حاجة  فى  الرية  العدو  جحافل 

اإىل اخراق ال�سور اأو ت�سلقه .
ب���ل ك���ان���وا يف ك���ل م���رة ي��دف��ع��ون 
عر  يدخلون  ثم  الر�سوة  للحار�س 

الباب. لقد ان�سغل ال�سينيون ببناء 
ال�سور ون�سوا بناء احلار�س.!

بناء  قبل  ياأتي   .. الإن�سان  فبناء 
كل �سيء وهذا ما يحتاجه طابنا 

اليوم .. !
اأردت  اإذا  امل�ست�سرقن:  اأحد  يقول 
اأن تهدم ح�سارة اأمه فهناك و�سائل 

ثاث هي:
1/اهدم الأ�سرة 

2/اهدم التعليم. 
3/ا�سقط القدوات .

عليك   : ����س���رة  الأ ت��ه��دم  ل��ك��ي   -
م( اجعلها تخجل  بتغييب دور )الأ

من و�سفها ب "ربة بيت"
عليك  ال��ت��ع��ل��ي��م:  ت��ه��دم  ول��ك��ي   -
يف  اأهمية  له  جتعل  ل  ب)املعلم( 
حتى  مكانته  م��ن  وق��ل��ل  املجتمع 

يحتقره طابه.
عليك  ال��ق��دوات:  ت�سقط  ولكي   -
من  قلل  فيهم  اطعن  )العلماء(  ب 
�ساأنهم، �سككك فيهم حتى ل ي�سمع 

لهم ول يقتدي بهم اأحد. 
م الواعية(.  فاإذا اختفت )الأ

واختفى )املعلم املخل�س(.
يربي  فمن  )ال���ق���دوة(  و�سقطت   

الن�سئ على القيم؟!

بناء اإلنسان

AL - A h r a r
w e e k l y31

االدبية



م���������س����ج����د يف  رح������������������ايل  اأن�����������خ�����������ت 
ُي�����������س�����ّي�����ف�����ن�����ي اأن������ي�������������س ال�����ن�����ف�����و������سِ

ت�����������س�����اع�����دت ف�����ي�����ه وج���������������وُه ال����������ورى
ح�����������س�����رٍة يف  امل�������������س������ائ������ُل  ُت����������ن����������اُل 
ف���������دي���������ت���������ك ب���������ي���������ت���������ًا م�������ائ�������ك�������ُة
ب�������ى ������س�����ع�����ي�����ت لأق���������ط���������ع ت������ل������ك ال�������رُّ
اأت����������ي����������ُت ا��������س�������اب�������ق ري�����������ح ال����ف���������س����ا
ف�����ِن�����ع�����َم ال������وج������ي������ُه اإم�������ام�������ي ال����ر�����س����ا
غ���������ري���������ٌب ي������ن������اج������ي غ�������ري�������ب�������ًا ك���م���ا
ب�������������������روح ت����������ن����������وء ب����������������اأوزاره����������������ا
َب����������َدت ق��������د  ل��������وع��������ٌة  خ��������اط��������ري  ويف 
اأي������������ا اب���������ن ال������ب������ت������ول ف�����ه�����ل م�������س���ف���ٌع
ن�������������س������ي������ٌب م���������ن ال���������������رِّ ق���������د ف�����ات�����ه
ل����ط����ي���������س �������س������ب������اٍب م�����������س�����ى ن�������ادم�������ًا
م���������س����ت����غ����ف����ٌر اهلل  اىل  م�������ن�������ي�������ٌب 
ج���������ب���������اٌن م���������ن ال���������ذن���������ب ت���������ّواب���������ُه
ه���������رب���������ًا ف���������ان���������ي���������ة ً  جت�����������ّن�����������ب 
������س�����ّب�����اق�����ه اخل�������������ري  اىل  ي����������ت����������وُق 
ول������ي�������������س ال�������ت�������زه�������د م���������ن ط����ب����ع����ِه
ي���������ظ���������لُّ م��������������������واٍل ل�������ك�������م دائ���������م���������ًا
م����������ف����������َزٌع ل������������ه  ال���������ن���������ب���������ّي  لآل 
اأي��������ا اب�������ن احل����ب����ي����ب ال�����زك�����ي امل�����س��ط��ف��ى
ال�������س���م���ا يف  ازه�����������رت  ال�����ت�����ي  اب��������ن  وي��������ا 
رك����ب����ك����م يف  ال�����������س�����ف�����اع�����ة َ  اودُّ 
اأر��������س�������ك�������م يف  ������ر  ت������ب�������������سّ وط��������������ه 

اأ����������س���������وِد ح���������ال���������ٍك  يف  ت�����������س�����ع�����������س�����َع 
وُي�������ب�������ه�������ر ع�����ي�����ن�����ي ������س�����ن�����ى م������رق������ِد
ل���������داع���������ن ف������ي������ه م����������دي����������دوا ال������ي������ِد
ع��������ائ��������ِد او  ج���������������اء  ل��������ق��������ا���������س��������ٍد 
ال������رح������م������ِن ف�����ي�����ه ُت�����������س�����ي وت����غ����ت����دي
وارج������������������و و����������س���������ويل ق������ب������ل ال������غ������ِد
اح����م����د م��������ن  الط����������اي����������ِب  اب����������ن  اىل 
اأث���������������رٌي ل����������دى ال�������ق�������اه�������ِر الأوح���������������ِد
حت�������������������اور ل��������ي��������ل م������������ع ال�������ف�������رق�������د
ل�����������س�����اف�����ع�����ي ه������������ذا ب���������ل ُم�����ن�����ج�����دي
������س�����ي�����دي اىل  �������س������ع������ر  واب������������ي������������ات 
ارم��������د او  ك����������ان  ال�����������������روؤى  لأع��������م��������ى 
ُي������ر�������س������د مل  ب�������ع�������د  وم���������ي���������زان���������ه 
وخ���������ال���������ف ال�����ن�����ف�����������س ك���������ي ي����ه����ت����دي
ي�����������س�����ُج�����ِد مل  َق���������������ّط  غ������������ريه  اىل 
������س�����دي ت��������������������راُه  رّب  مل��������ر���������س��������اة 
الأ��������س�������ع�������ِد ت������ل������ُك������م  اىل  وي��������رم��������ي 
حم������ل������ِد ول  ب���������ع���������اقٍ   ول�������ي���������������س 
ب�����املُ�����ف�����ن�����ِد ل�����ي�����������س  ان  ق�����������ال  وم�����������ا 
وي������ك������ف������ر ب������ال������ن������ا�������س������ب املُ�����ف�����������س�����د
وي�������������س������ل������ي ال��������ن��������واب��������ذ ك������امل������وق������ِد
وي��������ا اب��������ن الم����������ري ال����ف����ت����ى الأج������������وِد
وم���������ول���������ِدك���������م ط���������������اَب م���������ن م������ول������ِد
ف������ان������ت������م ح���������م���������اٌة ك������������������راُم ال������ي������ِد
املُ�����ق�����ت�����دي ال���������زائ���������ِر  اىل  ������س�����م�����ان�����ًا 

مناجاة الغريب
علي حيدر
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متى ياقلب تاأن�س بال�ساة
وتن�سى عندها هم احلياة ؟

اأُيعقل اأن ت�سلي كل حن
منيات !! وتغرق يف بحار الأ

فا تدري اإذا �سليت ماذا
ول كم قد ركعت بذي الغداة ..

وحتى يف �سجود ال�سهو ت�سهو
فقل يل كيف تقبل يل �ساتي ؟!

ت�سلي كي تريح النف�س فيها
ول ترتاح فيها من �ستات !!
اأراك اليوم ياقلبي عجول

اىل اللذات تخ�سى من فوات ..
وما اأدركت ما تبغي ولكن

كرت ومل تذق طعم الثبات !!
ن اأ�سلي يف خ�سوع اأتوق ِلأ

واأن اأن�سى بها متع احلياة ..
فعد يا قلبي من بحر التمني

وعدين اأن ت�سلي يف اأناة ..

» متى ياقلب تأنس بالصالة«
د . خالد الغامدي
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اإلمام الصادق
 حفَظ الصالت 

واستشهد 
مسمومًا      

شخصية  ع��ن  نتكلم  عندما 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
البداية  تكون  قد  نبدأ  أين  ومن 
األول  املسار  حتديد  ف  حائرة 
من حياته املباركة ، بل الديث 
 ، أوس��ع  خضم  ف  يكون  عنه 
 ، ي��زن  ما  وفيه  يفرح  ما  فيه 
إل  يعود  ال��ف��رح  مصدر  وأن 
يرتقي  ال��ذي  الكبري  العنوان 
رمز  عنوان  ألنه  املطلوب  إل 
التشيع اجلعفري ، وهذا يقتي 
الكثرية  حمطاته  عند  الوقوف 
الطويلة  الرحلة  ع�  والكبرية 
الذات  ومع  الرشيفة  حياته  ف 
يتطلب  وهذا  املعطاة  اإلنسانية 
عن  تعجز  وتنقيبا  ودقة  ص�ا 
التي  واألبصار  القلوب  فهمه 
وامل��واق��ف  األح����داث  قلبت 

والتاريخ . 
جعفر  اإلم��ام  عن  الديث  أن 
)عليه  ال���ص���ادق  حم��م��د  ب���ن 
ال���س���الم( ه��و ح��دي��ث اخل��ري 
وال���ب ع��ن ذل���ك اإلن��س��ان 
النفس  صاحب  القائد  اإلم��ام 
السامية  وامل���ع���ادن  ال��ك��ب��رية 
العظيمة  ال��دالالت  وجواهر 
التي حترك  العالية  واالمتيازات 

يدد  وه��و  والعقول  النفوس 
بفكره  ويرسم  العاملية  نظرياته 
للحقوق  التعايش  موازنة  النري 
واحد  سطح  عل  والواجبات 
مبدأ  ع��ل  ال��ص��الت  وي��ف��ظ 
أنساين رفيع ف املسار الصحيح 
اجلادة  النظرة  حدد  الذي  وهو 
وال��دق��ي��ق��ة ف م��س��رية ال��ي��اة 
اإلنسانية من غري عبث أو تسلط 
شء  لكل  وأعطى  طغيان  أو 
واختار  الياة  ف  وحقه  قيمته 
أرقى  ف  الصعب  الياة  خط 
أساسها  وبنى  األشياء  وأغ��ل 
عند  الوضوح  وكان   ، الرصني 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
القضايا  من  الرعية  أم��ور  ف 
كام  املطلوب  حتديد  ف  املهمة 
اإلمامة  واج��ب  أداء  ف  ارشن��ا 
اجلهل  ع��ن  السكوت  وع��دم 
امل��ط��ب��ق وال��ظ��ل��م وال��ط��غ��ي��ان 
وس��ل��ب ال��ري��ات وال��ق��وق 
املجتمع  م��ن  ي��ري��د  ال  وك���ان 
من  قطيعا  أو  عبدا  يكون  أن 
األغنام جتزر كل يوم أو يكونون 
جمردين من املسؤولية أو أدراك 
املضطربة  االجتامعية  الوظيفة 
ال��ف��ردي  ال��ط��غ��ي��ان  ب��ح��ار  ف 

املتضاربة  األن��ان��ي��ة  أت���ون  ف 
امل��ت��ط��اع��ن��ة، وهل���ذا ك���ان عند 
لتجديد  منه  البد  حتديد  اإلمام 
األصيلة  املحمدية  ال��رس��ال��ة 
من  واستشهدت  سعت  التي 
)صل  امليامني  أج��داده  أجلها 
ربح  هو  وذلك  وآله(  عليه  الل 
خيرس  غريها  من  ألنه  املجتمع 
اهلزائم  إل  ويتعرضون  الكثري 
أخطرها  والتي  واالنتكاسات 
األخالقية  واالنتكاسة  اهلزيمة 
ألن املجتمع الذي هتزم أخالقه 
وه��ذه  ف��اس��دا  جمتمعًا  ي��ك��ون 
واهلينة  بالسهلة  ليست  القضية 
لذا  السالم(  )عليه  اإلمام  عل 
الربح  طريق   هو  ق��راره  ك��ان 
القيقية  أعمدهتا  تستقر  عندما 
فحمل  األخ��الق��ي��ة  للنهضة 
كتفيه  عل  والنار  اجلنة  اإلم��ام 
خلق  ف  القيقي  دوره  فامرس 
اإلنسان اجلديد فأسس قاعدته 
نظرته  وبدأت  العاملية  العلمية 
الرحبة  باآلفاق  تلوح  الصائبة 
ف  وامل���دارس  املعاهد  فأسس 
ال  ثابت  كمنهج  اإلنسان  ربح 
البعض  حساباته  م��ن  يسقط 
ش��اذًا  ترصفهم  يكون  عندما 

استقرار  عل  للحفاظ  وذل��ك 
مع  التعامل  ف��ك��ان  املجتمع 
الرؤية  يتطلب  اجلديد  الواقع 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ألم��ور 
وال��دي��ث  ال��ق��رآن  بمنطلق 
ال��رشي��ف ال����ذي خي��اط��ب به 
عل  واملرئية  اخلفية  القائق 
ملدرسته  فكانت  الواقع  سطح 
يزال  وال  ذلك  ف  الكبري  األثر 
يتجدد  هذا  يومنا  إل  عطاؤه  
ف كل آن ، أما الديث املحزن 
النفوس اخلرية هو ما قام به  ف 
بعض من املجتمع الضال الذي 
وكرامته  نفسه  قيمة  يعرف  ال 
أئمة  الشيطان ومع  مع  فانساق 
والعباسني  األمويني  من  الكفر 
مدرسة  إسكات  ف  ليخططوا 
الق املحمدي لكنهم فشلوا ف 
اإلمام  اغتيال  خالل  من  ذلك 
حمتسبا  مسموما  السالم(  )عليه 
جسده  اغ��ت��ال��وا  الل  إل  أم���ره 
الطاهرة  الرشيف وبقت روحه 
ومدرسته منارا للخالدين تزهو 
ف اآلفاق الرحبة قائمة إل يوم 
ولد  يوم  عليه  فسالم  الدين.. 
ويوم استشهد ويوم يبعث حيًا.  

عبد الستار جابر الكعبي

a
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يرشب ويأكل الناس مشارب 
واطعمة شتى ومتعددة تتباين 
وط��رق  وكيفياهتا  م��ذاق��اهت��ا 
هناية  وف  واعدادها  حتصيلها 
املنون  بكأس  ُيسقون  املطاف 
ويلبسون  ال��دود..  ويأكلهم 
ثيابًا خمتلفة االلوان واالشكال 
خمتلفة ف القيمة والكيفية وف 
هناية املطاف بعد موهتم يكون 
ويركبون   .. ثوبم  الكفن 

ع��ل ظ��ه��ور ال��ي��وان��ات وف 
ال���س���ي���ارات وال��ق��ط��ارات 
املركبات  وسائر  والطائرات 
آلخر  مكان  من  يتنقلوا  حتى 
وف هناية املطاف تنقلهم اآللة 
من  التابوت(  )وهي  الدباء 
 .. ال����زخ  ع��امل  ال  دنياهم 
متباينة  مساكن  ويسكنون 
كاخليمة والكوخ والقرص وف 
مسكنهم  يكون  املطاف  هناية 

ال��ق��� وت��ت��ع��دد ان��ت��امءاهت��م 
والعشائرية  والعرقية  القومية 
واسامء بلداهنم واوطاهنم التي 
يعيشون فيها وف هناية املطاف 
للمدينة  ان��ت��امءه��م  ي��ك��ون 
الصامتة )وهي املق�ة( وتتنوع 
حياهتم  ف  وهلجاهتم  لغاهتم 
الدنيا وف هناية املطاف تكون 
لغتهم السكوت.. وكثرية هي 
هناية  وف  الدنيا  ف  اسامؤهم 

احدهم  وف��اة  وبعد  املطاف 
هذه  امحلوا  عنه  قائل  يقول 
اجلنازة .. ومتعددة هي الواهنم 
واالس���ود  االب��ي��ض  فمنهم 
املطاف  هناية  وف  ذلك  وغري 
قال  فاالرض حتتضنهم كلهم 
َوِفيَها  َخَلْقَناُكْم  )ِمْنَها   : تعال 
َتاَرًة  ُنْخِرُجُكْم  َوِمْنَها  ُنِعيُدُكْم 

ُأْخَرى )55( – سورة طه- .

وقفة تأمل 
في نهاية المطاف

خالد غانم الطائي

»وقفٌة قصيرٌة كّلها خشوع«
الل  ما أمجَل لظات قريب من 
إليه!،  رجوع  ولظات  تعال 
للتفكر  قصرية  وقفة  أمجل  ما 
والبكاء  ب��ق��درت��ه  وال��ت��أم��ل 
شكوى لل وخوفًا منه ورهبًة 
التي  قربه  للحظات،  وحبًا 
وال  أح��د  ق��رب  تضاهي  ال 

تضاهي حبًا ألحد..
الل  م���ن  ق���ريب  ل��ظ��ات  ف 
والشكوى  والرجاء  بالدعاء 
وأب��وح  أمه��ُس  وأن��ا  وبكائي 
ببابه  كلها  وآالم��ي  بشكواي 

ف  وأردد  واملفتوحة  الواسعة 
غريك؟  يل  من  ريب  لظٍة  كل 
ت��ن��س��اِن  وال  س��اع��دين  ريب 
وارمح��ن��ي واغ��ف��ر يل ذن��ويب 
ال��رج��وع  م��ن  متنعني  ال��ت��ي 
ريب  ببابك  وال��وق��وف  إليك 

ساعدين..
وأسًى  بحرقٍة  كثريًا  وأبكي 
وأسبهّح  وأشكو  أشكو  وأظل 
كل  ف  يل  عونه  وأطلب  الل 
س��واُه  يل  يكون  لن  ل��ظ��ٍة.. 

ملجًأ وسامعًا ومنٍج وجميْب.

خديجة ستار الموسوي
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التجاوُز على األرصفة من قبل أصحاب احملال والبسطيات حالة سيئة يتذمر منها اجملتمع 
الكربالئي، وتبدأ من مركز املدينة وصواًل إلى شوارع احملافظة، حتى أصبح لكل سلعة 
من الس���لع بورصة خاصة بها ولكن بالطبع على حس���اب تش���ويه صورة املدينة وخلق 

الفوضى في كل مكان.
مجلة )األحرار( س���ّلطت الضوء على هذه الظاهرة املنتش���رة عبر هذا التحقيق املصّور 

بانتظار االجراءات احلكومية وتظافر اجلهود إليجاد احللول.

 التجاوُز على األرصفة والشوارع.. 
سكيٌن تنهش جسَد كربالء

الرصيف لمسير المشاة وليس لعرض الحاجيات هل هذا شارع عام أو سوق شعبي

رمي االنقاض وتركها.. بيٌت جميل.. وشارٌع خِرب ال يكفيه حقه الشخصي فتطاول على حق اآلخرين

السيارات الشخصية مشتركة بالمشكلة أيضًا
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اناطبيبك 

التصلب اللويحي »تصلب االعصاب« ... 
النساء أكثر عرضة لإلصابة من الرجال

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

م���رض ي���ؤدي ف���ي الكثير من 
االحيان ال���ى االنهاك , اذ يقوم 
جهاز املناعة في اجلس���م بإتالف 
الغشاء احمليط باألعصاب ووظيفته 
حمايته���ا , هذا التلف او التأكل 
للغش���اء بحيث يؤثر سلبا على 
عملي���ة االتصال م���ا بني الدماغ 
وبقية اعضاء اجلس���م وفي نهاية 
املط���اف قد تص���اب االعصاب 
نفسها بضرر غير قابل لإلصالح 
, وملعرفة املزيد ع���ن هذا املرض 
التقت مجلة »االحرار« بالدكتور 
بش���ار مس���لم اخصائي اجلملة 
العصبية في مدينة االمام احلسني 
»عليه السالم« الطبية والذي بني 

لنا ما يأتي ؟ 
اعراض املرض :�

ملرض التصلب اللويحي اعراض 
مختلف���ة ومتنوع���ة تتعلق مبوقع 
االلي���اف العصبية املصابة  ومنها 
االحس���اس  »انع���دام  )اخل���در 
والشعور« او ضعف في االطراف 
, فق���دان جزئ���ي او كل���ي للنظر 
في كل واحدة من العينني على 
انفراد ,رؤية مزدوجة او ضبابية 
, اوج���اع او حك���ة ف���ي اج���زاء 

مختلفة من اجلسم , االحساس 
مبا يش���به ضرب���ة كهربائية لدى 
حتري���ك الراس ح���ركات معينة 
, رع���اش »فق���دان التنس���يق بني 
اعضاء اجلسم او فقدان التوازن 
اثناء املش���ي« , تع���ب , دوخة( 
تظه���ر هذه االع���راض وتختفي 
بش���كل كلي او جزئ���ي وتزداد 
حدته���ا عن ارتفاع درجة حرارة 

اجلسم .
اساب حدوث املرض :�

هناك كثير من العوامل التي تزيد 
م���ن احتمالي���ة االصابة مبرض 
اللويحي ومنها )العمر  التصلب 
»يظهر ف���ي كل االعمار اال انه 
يب���دا بالظهور والتطور بش���كل 
عام في س���ن ما ب���ني ال 20 � 
40 عام���ا »,اجلن���س » احتمالية 
اصابة النس���اء ضع���ف احتمالية 
ل���دى الرجال«, عوام���ل وراثية 
, تلوثات, ام���راض اخرى ومنها 
»االمراض التي يختل فيها عمل 
الغ���دة الدرقية , الس���كري من 
النم���ط االول , التهاب االمعاء« 

.)
مضاعفات املرض :�

ف���ي بع���ض االحي���ان ميكن ان 
تتطور ل���دى مرض���ى التصلب 
اللويح���ي امراض اخ���رى مثل 
)قس���اوة »تيب���س« العضالت او 
تش���نجها , ش���لل وخاص���ة في 
الس���اقني , مش���اكل في » كيس 
املثان���ة � االمع���اء � او في االداء 
اجلنسي« , مش���اكل عقلية مثل 
النس���يان او صعوب���ة التركيز او 

االكتئاب , مرض الصرع(.
التشخيص :� 

ال توج���د فحوص���ات مح���ددة 
لتش���خيص املرض وف���ي نهاية 
املطاف يعتمد التش���خيص على 
نف���ي وجود ام���راض اخرى قد 
تسبب االعراض نفسها وبإمكان 
الطبيب تشخيص مرض التصلب 
نتائ���ج  بن���اء عل���ى  اللويح���ي 
الفحوص���ات التالية )فحوصات 
الدم ميكنها ان تس���اعد في نفي 
وجود امراض تلوثيه او التهابات 
اخرى , البزل القطني حيث ميكن 
للطبيب اس���تخراج عينة صغيرة 
من الس���ائل النخاع���ي املوجود 
في القن���اة النخاعية ونتائج هذا 
الفحص ميكن ان تدل على خلل 

او مشكلة معينة لها صلة مبرض 
التصل���ب اللويح���ي , فح���ص 
التصوير بالرنني املغناطيس���ي في 
هذا الفحص يتم استخدام حقل 
مغناطيسي عالي الشحن لتشكيل 
صورة مفصلة لألعضاء الداخلية 
, فحص الدفع���ات العصبية ومن 
خالل���ه يت���م قياس االش���ارات 
الكهربائية التي يرس���لها الدماغ 
ك���ردة فعل عل���ى املنبهات وفيه 
يتم استخدام منبهات بصرية او 
كهربائية لليدين او الرجلني ( .
عالج التصلب اللويحي :�  

ال يوجد عالج ش���اف للمرض 
بحيث يتركز اجماال في مقاومة 
رد الفعل املناعي الذاتي بالسيطرة 
على االعراض التي تكون لدى 
بع���ض املرضى خفيفة وبس���يطة 
جدا الى درجة انه ال حاجة ألي 
عالج لها قطعيا , وهناك الكثير 
من االدوية املتداول���ة واملعروفة 
ملعاجل���ة هذا املرض , اضافة الى 

العالج الطبيعي وغيرها .  
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اشتهر  سكونتي«  »مايكل  ويدعى  األمريكيني  القضاة  أح��ُد 
والتي  العمل(  جنس  من  )اجل��زاء  مبدأ  حتت  غريبة  بعقوبات 

جذبت األنظار إليه ومن بينها:
* حكمه عل 7 شباب بزرع 70 شجرة بعد قطعهم أشجار عامة 

وبيعها كحطب!
* حكمه عل مراهق ضب رجاًل مسًنا باخلدمة لشهرين ف دار 

املسنني!
* حكمه عل شخص رسق رشيًطا من أحد حمالت الفيديو فعاقبه 
بالوقوف أمام املحل ملدة اسبوعني وهو يمل لوحة كتب عليها 

)الرسقة عمل مشني(!

العراق وتأسست عام  كانت ف  آسيوية  ثانوية  أعرق مدرسة  أن 
1931م عل يد اآلباء اليسوعيني ومن مشاهري خرجييها:

اح ومستشار ف وزارة الصحة ال�يطانية،  -اللورد آرا درزي، جرهّ
أكمل الدراسة الطبية األولية ف إيرلندا وهو اآلن جراح أول ف 

اجلراحة التنظريية ف مستشفى سانت ماري ف لندن.
- املهندس امحد العبديل خبري املفاعالت املحفزة.

ف  ج��دًا  معروف  وحنجرة  واذن  انف  ج��راح  صالح,  هشام   -
بريطانيا وهو بريطاين من اصل مرصي.

اآللويس، جراح  املعروف حسني  اجلراح  ابن  اآللويس  - غسان 
انف واذن وحنجرة ف بريطانيا وهو بريطاين من اصل عراقي.

- قيص كامل عيل السامرائي: دكتوراه طب اطفال ف نيوزيالندا 
- امحد كاظم، جراح ومستشار ف وزارة الصحة األمريكية.

- الدكتور ليث إسامعيل نامق عميد كلية اهلندسة سابقا ومستشار 
بجيولوجيا الربة ف وكالة ناسا األمريكية.

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
إليكم  ثم  الل  إل  وأتقرب   *
عند  ال���والي���ة  ب��م��واالت��ك��م 
االرت��ب��اط  بمعنى  اإلن��س��ان 

بالويل؛  والسلوكي  الفكري 
ال��ذي يشتد  ذل��ك االرت��ب��اط 
فعل  ي��وم  بعد  يومًا  ويقوى 
الويل  عن  يبحث  أن  اإلنسان 
اجلانب  ف  ليتبعه  وي��ع��رف��ه 
واملعنوي  والسلوكي  الفكري 
والطريق  املنهج  ف  الروحي 

يكم  أن  اإلن���س���ان  وع���ل 
بينه  وال��ع��الئ��ق  ال��وش��ائ��ج 
ويتحرك  ويتبعه  وليه  وب��ني 
جهد  ج��ه��ده  وجي��ع��ل  خلفه 
وحمبته  جهاده  وجهاده  وليه 
وجبهته  عدائه  وع��داءه  حمبته 
من  ي��ك��ون  وع��ن��دئ��ذ  جبهته 

نكون  وكيف  ال��والي��ة  أه��ل 
السن  وفاطمة  لعيل  أولياء 
السالم(..  )عليهم  والسني 
املتويل واملوايل من يعرف وليه 
ويتبعه ف أفكار وسلوكياته ف 
نحرص  لكننا  ومنهجه  مسريه 
هلم  القلبية  باملحبة  ال��والي��ة 
ب��اج��راء ال��ع���ات وال��دم��وع 
مباين  وعملنا  مصائبهم  عل 
ال  ومعرفتنا  وفكرنا  لعملهم 
بعد  وهو  فكرهم  مع  يلتقيان 
وهجران ملفاهيم اإلسالم ألن 
اإلمام الصادق )عليه السالم( 
إذ  العمل  هي  الوالية  جيعل 
يؤكد أن من يعمل صالًا فهو 
ولينا ومن يعل غري صالح فهو 

عدونا.

إيحاءات عاشورائية

هل تعلم..أحكام غريبة
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ُيقال )رغب اليشء( والصحيح )رغب ف اليشء( إذا أراده، و)رغب عن اليشء( إذا ترصف عنه.
ُيقال )نفد اليشء من األسواق( وال يقال )نفذ اليشء( الن الثانية بمعنى اخرق.

ُيقال )سكت عل مضض( والصحيح ) سكت عن مضض(. ُيقال )شعر بكذا وكذا( وال يقال )شعر كذا وكذا(.
ُيقال )استلم الكتاب مع الرسالة( والصحيح )تسلم الكتاب مع الرسالة(.

قدياًم يقال أن الياة كانت مجيلة وهادئة.. وكانت العالقات بني أفراد املجتمع مجيلة وبإنسانية عالية، وعندما جيلس 
ى التطور الذي نبحث عنه  كبار السن فال يذكرون إال خريها وبساطتها.. هذه الياة التي كانت ختلو من التعقيد ومحهّ
اليوم، اليوم الذي نعيشه بروتينه وُعقِده ومشاكله التي ال تنتهي.. وال ندري هل هي هذه الياة تتعقد يومًا بعد آخر 

ْت. أم أننا أصبحنا نخشى كل شء ونزيد من ثقل مهوِمنا.. أو ألن نفوس البرش قْد تغريهّ

صورة وتعليق

إّياكم..
لألسف  ال��ن��اس  م��َن  البعض 
التي  املغرضة  الدعايات  يصدق 
يبثها العدو حول تقدمه وتراجع 
الشد  وأب��ن��اء  البطلة  ق��وات��ن��ا 

يشرك  ب��ذل��ك  وه��و  الشعبي 
أخ��ويت  ي��ا  بجرائمهم..  معهم 
الدعايات  نقل  من  الذر  الذر 
بني  ونرشها  الكاذبة  واألخبار 

الناس.. وال تعتمدوا عل القال 
الفضائيات  تبثها  التي  والقيل 
فإن  املعادية  اإلع��الم  ووسائل 
هي  العدو  عليه  يراهن  ما  أكثر 

والنفسية  اإلع��الم��ي��ة  ال���رب 
والذعر  اخل��وف  دعايات  وبث 
بني الناس، فالوعي مطلوب فإن 

عدوكم خبيث وضعيف.

الراصد

خطأ وصواب

محمد العقيلي

حياةُ األمس واليوم
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الجامعات  طللالب  من  الشباب  للطلبة  ثقافية  علمية  دورات  فتح  عن 

)الفقه  التالية:  العلوم  وفي  واحللد  شهر  ولمدة  واإلعللداديللات  والمعاهد 

والعقائد، األخالق، علوم التنمية والتطوير البشري(.

قيمة  وجوائز  أسبوع  ختام كل  في  ترفيهية  سفرات  هنالك  أن  علمًا 

للفائزين وسيتم منح المشتركين شهادة تقييمية.. لذا يرجى من جميع 

الراغبين باالشتراك مراجعة مدرسة اإلمام الحسين )عليه السالم( في 

الصحن الحسيني الشريف وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح كل 

يوم ولفترة أسبوع واحد من تاريخ نشر اإلعالن.. علمًا أن العدد محدود.

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم التالي: 07815885894

تعلُن إدارة مدرسة اإلمام الحسين )عليه السالم(

 الدينية في الصحن الحسيني الشريف

إعالن


