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ا  ا َيْعُبُد َهُؤاَلِء َما َيْعُب��ُدوَن إاِلَّ َكاَم َيْعُبُد َآَباُؤُه��مْ ِمْن َقْبُل َوإِنَّ َف��َ� َتُك ِف ِمْرَي��ٍة ِمَّ
وُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَ َمْنُقوٍص )109( َوَلَقْد َآَتْيَنا ُموَس��ى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه  مَلَُوفُّ
ْم َلِفي َش��كٍّ ِمْنُه ُمِريٍب )110(  ُ َوَلْواَل َكِلَمٌة َس��َبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَ َبْيَنُهْم َوإِنَّ
ُه باَِم َيْعَمُلوَن َخبٌِي )111( َفاْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت  ْم إِنَّ َك َأْعاَمهَلُ ُهْم َربُّ َينَّ َوإِنَّ ُك�اًّ مَلَّا َلُيَوفِّ
ِذيَن  ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصٌي )112( َواَل َتْرَكُنوا إَِل الَّ َوَمْن َتاَب َمَع��َك َواَل َتْطَغْوا إِنَّ
وَن )113(  ِ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتْنرَصُ اُر َوَما َلُكْم ِم��ْن ُدوِن اللَّ ��ُكُم النَّ َظَلُموا َفَتَمسَّ
َئاِت َذلَِك  ��يِّ اِت ُيْذِهْبَن السَّ َس��نَ ْيِل إِنَّ اْلَ َهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّ َ�َة َطَرَفِ النَّ َوَأِقِم الصَّ
َ اَل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَِي )115( َفَلْواَل  اِكِريَن )114( َواْصِبْ َفإِنَّ اللَّ ِذْكَرى لِلذَّ
ْرِض إاِلَّ َقِليً�  ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَس��اِد ِف اْلَ َكاَن ِم��َن اْلُق��ُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوْا َبِقيَّ
ِرِمنَي )116( َوَما  ِذيَن َظَلُموا َم��ا ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْ َبَع الَّ ِمَّ��نْ َأْنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتَّ

َك لُِيْهِلَك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن )117( َكاَن َربُّ

 )109( َف��َ� َت��ُك ِف َش��كٍّ بعدما أنزل عليك من هذه القَصص ف س��وِء عاقب��ة عبادهتم لألوثان 
وتعّرضه��م هب��ا ملا أصاب أمثاهلم قبلهم تس��لية لَرُس��وِل الل ص���َّ الل عليه وآله وس��لم ووعدا له 
ك مثل حال آبائهم من غي تفاوت بني الالتني فينزل  باالنتقام منهم ووعيدا هلم أي حاهلم ف الرشِّ
هب��م مثل ما نزل بآبائهم وهلم حّظهم من العذاب كآبائه��م ب� نقص. )110( ف الكاف عن الباقر 
عليه الس���م اختلفوا كام اختل��ف هذه الّمة ف الكتاب وس��يختلفون ف الكتاب الذي مع القائم 
ال��ذي يأتيهم به حّت��ى ينكره ناس منهم فيقّدمه��م فيرضب أعناقهم.  )112( َفاْس��َتِقْم ع� جادة 
الق غي عادل عنها وهي ش��املة للعقايد والعامل  وليس��تقم من تاب من الكفر وآمن معك وال 
خترجوا من حدود الل  فهو مازيكم عليه. )113( ف الكاف عن الصادق عليه الس���م هو الّرجل 
يأيت الس��لطان فيحّب بقاءه إل أن يدِخل كيس��ه فيعطيه والعيايش عنه عليه الس�م أما اّنه مل جيعلها 
خلودًا ولكن متّس��كم ف��� تركنوا إليهم } َوَما َلُكم من أنصار يمنع��ون العذاب عنكم .)114( ف 
التهذي��ب ع��ن الباقر عليه الس���م طرفاه املغرب والغ��داة وزلفًا من اللي��ل. )115( َواْصِبْ  ع� 
الطاع��ات وعن املنهّي��ات فان الل عز وجل اليضيع اجر من امتثل للطاع��ات. )117( } َوَما َكاَن 
��َك لُِيْهِلَك اْلُقَرى بُِظْلٍم { منه هلم أو منهم لنفس��هم ك��رشك ومعصية } َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن { فيام  َربُّ
بينهم ف املجمع عن النّبّي ص�َّ الل عليه وآله وسلم وأهلها مصلحون ينصف بعضهم من بعٍض.

التف�سري

�سورة هود

مرية: شك
ملوفوهم: تفية اليشء بذله كام� تاما

مريب: القاء الشك ف القلب
والتركنوا: الركون ال اليشء امليل اليه 

والرضابه واالعتامد عليه
وزلفا: مجع زلفة وهي الساعات االول 

من الليل
الق��رون: مجع قرن الق��وم املقرتنون ف 

زمن واحد

قال اإلمام  
علي

ذهاب النظر خير من 
النظر إلى ما يوّجب 

الفتنة.
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األفتتاحية
الاحَد يزايد او يكابر ع� ما قدمته املرجعية العليا ف النجف االرشف 

واملتمثلة بس��امحة الس��يد عيل السيني السيس��تاين دام ظله من نصائح 
وتوجيه��ات وارش��ادات ف س��بيل جتني��ب العراق الف��وىض واالرهاب 

والطائفية، ولكن ل�سف الشديد هنالك من اليلتزم وهناك من يفرس ك�م 
املرجعية وفق تفكيه ، وما يعنينا ان فتوى اجلهاد الكفائي اش��رتط فيها سامحته 

ان يك��ون التطوع حتت مظلة الكومة ) الداخلية والدفاع( باعتبار ان امن العراق 
يعنيهام ، وهذا االمر يعطي للحشد صفة رسمية وال يسمح للغي بالتجاوز عليهم بل 

يقطع لسان من يصفهم وصفا غي سليم ، واالنتصارات تتحقق عندما تتوحد القيادات 
والرايات وهذا ايضا ما تؤكد عليه املرجعية من خ�ل ُخطب اجلمعة .

النجاة في االلتزام

اياك وان يستفزك االحمق
التفْت

املواق��ف التي يتعرض هلا املس��لم كث��ية ومنها الوارية 
ع� نقط��ة خ�فية فعندما يكون موق��ف الطرف املقابل 
ضعيفا حياول استفزازك بذكر معلومات او اثباتات غي 
س��ليمة وبعيدة عن املنطق غايته ان يس��تفزك لمقه فاذا 
انطلت عليك ه��ذه التموهية تكن قد نزلت ال مس��تواه 
وضاع حقك فاياك ثم اياك ان يقودك االمحق ال محاقته. 

ِزْعُتْم  َفإِنَُّك��ْم َل��ْو َعاَيْنُتْم َما َق��ْد َعاَيَن َمْن َماَت ِمْنُك��ْم جَلَ
ُجوٌب َعْنُكْم  َوَوِهْلُتْم)1(، َوَس��ِمْعُتْم َوَأَطْعُتْم، َولِكْن حَمْ
ُتْم إِْن  ْ َما َعاَيُنوا، َوَقِريٌب َما ُيْط��َرُح اِلَجاُب! َوَلَقْد ُبرصِّ
ُتْم، َوُأْس��ِمْعُتْم إِْن َس��ِمْعُتْم، َوُهِديُت��ْم إِِن اْهَتَدْيُتْم،  َأْبرَصْ
)2(، َوُزِجْرُتْم  َوبَِحقٍّ َأَق��وُل َلُكْم: َلَقْد َجاَهَرْتُكُم الِع��َبُ
��امِء)3(  ُغ َعِن اللِ َبْعَد ُرُس��لِ السَّ بِ��اَم ِفيِه ُمْزَدَجٌر، َوَما ُيَبلِّ

. إاِلَّ الَبرَشُ

1. الَوَهُل: اخلوف والفزع، من َوِهَل َيْوَهُل.
: انتصب��ت لتنبهكم جه��رًا ورصحت لكم  2. َجاَهَرْتُك��ُم الِع��َبُ

ة، والِعبة: املوعظة. بعواقب ُأموركم، والِعب مجع ِعْبَ
3. ُرُسُل السامء: امل�ئكة.

قال اإلمام علي
]وفيها ينفر من الغفلة 

وينبه إلى الفرار هلل[
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ع ا
م

ايها الناس ... 

لحظة تعقل في اطاعة االولي االمر

مطلوب لظة تعقل لظة تفكر 
الوق��وف س��اعة م��ع الضم��ي 
اإلنس��اين،والتبحر في��ام تقول��ه 
املرجعية الديني��ة العليا ف مجيع 
أموره��ا، واالقتي��اد هب��ا أكي��د 
سنخرج بمسلامت كثية جتعل 
كل من له عق��ل يعرف القيقة 
املرة التي تش��ي اليه��ا املرجعية 
ف أوامره��ا الت��ي تطرحها ع� 
مس��امع املؤمن��ني هب��ا، وهياهبا 
عص��ا  ش��قوا  م��ن  الكث��يون 
التم��رد ع��� اهليه��م وتنبئهم 
ان الفرص��ة اتي��ة والتوبة قائمة 
طريق��ه  ف  س��ائر  واإلص���ح 
بالقض��اء ع���  إال  يتوق��ف  ال 
كل فاس��د وفاج��ر ع��� ارض 

العراق...
لذا تبقى املرجعية الدينية العليا 
تذكر وترش��د وتشخص العلل 
الذك��رى  لع��ل  مجع��ة،  كل  ف 
تنف��ع املؤمن��ني اذ يعلمون علم 
ال  فق��ط  ال��ك�م  ان  اليق��ني 
يمك��ن ان يعط��ي لإلنس��ان ف 
العراق طمأنين��ة او امن وأمان 

إال ف بن��اء وط��ن حقيقي لكل 
ابنائه، وط��ن دعامته قائمة ع� 
وس��لطته  والتس��اوي  الع��دل 
العليا هي القان��ون ...وطن ال 
تس��لط في��ه وال طائفية ..وطن 
في��ه حقوقهم  يع��رف  اجلمي��ع 
ص��وت  وواجباهتم...ذك��ر 
املرجعي��ة، واجب��ات الك��وادر 
الطبي��ة  ف مجلة مفاهيم منها ان 
تعيد ثقتها بنفس��ها وبرهبا تعال 
ف معاجل��ة مرضاها،حتى حتقق 
انس��انيتها كي تعيد املواطن ان 
يثق بطبيبه وخيرج عن عدائياته 
الطبي��ب  ويته��م  وأوهام��ه، 
والتهاون، وهذا حيتاج  باخليانة 
ال ثقافة وطنية ف مجيع مراحل 
الدراس��ة الن الثقافة العشائرية 
غلبت القانون وس��اعدت ع� 
ه��دم البنية القانوني��ة وضعفها 
حي��دث  ال  وه��ذا  وإناكه��ا 
جزافا م��ا ان تكون الدولة ذاهتا 
ضعيف��ة غ��ي ق��ادرة ع� س��ن 
قوانينها الرادعة بحق املخالفني 

والعاصني هلا...

املشكلة تفاقمت بعض العشائر 
دأهبا اهت��ام االخري��ن من اجل 
فدي��ة  امل��ال  ع���  الص��ول 
لش��خص مريض مرض��ا مزمنا 
ال يمكن ع�ج��ه اال برمحة الل 
وقضائه اي وفاته حمققه وأكيدة 
، ولك��ون املري��ض عزي��زا ع� 
اهله وعش��يته فاقرب شخص 
تتهمه الطبيب او املعالج الطبي 
وتس��اومه ام��ا بالدف��ع وأحيانا 
بالقتل ،ما جعل الكوادر الطبية 
اجليدة حتاول اهلروب او اهلجرة  
ال دول تعتق��د بأن��ا اكثر امانا 
ونفق��د بذلك قيمة طبية نحتاج 

اليها ف الوقت الايل..
االطب��اء  ان  صدي��ق  يل  أك��د 
قلوهب��م  ف  رمح��ة  ال  اغلبه��م 
جي��ب ع��� الطبي��ب ان يكون 
م�ك رمحة ال نقمة... ويس��أل 
م��ن يراقب ويعاقب هذا امل�ك 
اذا توحش..؟ وم��ن يكافئه اذا 
تس��امى ف روحه االنسانية..؟ 
البعض منهم يس��تحق العقوبة 
وآخرون حيتاجون ال مس��ؤول 

الطري��ق  ف  يضعه��م  حقيق��ي 
الس��ديد ف عملهم االنساين...
اهي��ا املس��ؤول رمحة باإلنس��ان 
اول واجباتك  فم��ن  العراق��ي 
توضيح االمور وتبيان القائق 
حت��ى يع��رف املواط��ن مصيه 

ويبني مستقبله... 
اهي��ا املواط��ن ليك��ن موقف��ك 
واضح��ا وليكن صوتك مدويا 
الن مواق��ف اخل��وف وال��رتدد 
عبث��ه  ع���  العاب��ث  تس��اعد 
والس��اعي ال اخلراب ال يمكنه 
الوقوف والثب��ات اذا وجد من 
يق��ف بوجه��ه دون خوف وال 

وجل... 
كان  ك��ام  س��يعود  الع��راق  ان 
وأفض��ل س��يعود ارضا صالة 
للعط��اء الروح��ي واالجتامعي 
ش��عبه  وس��يبقى  واالقتصادي 
مؤمن��ا حمب��ا معط��اء، طامل��ا ف 
الل  خياف��ون  رج��ال  ارض��ه 
ويرعون االنس��ان بإنس��انيتهم 

وعلومهم ..
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القوات المسلحة تدمر دفاعات وتحصينات “داعش” وتنجز تقدما نحو مركز الرمادي

اخبار
َخَدَمُة العتبَتْين المقّدسَتْين يوّدعون كوكبًة من الشهداء

الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش جنوب غرب العوجة

صفر  م��ن  اخل��ام��س  ف  َع  ودَّ
ترشين   18 املوافق  1437ه��� 
املقّدسَتنْي  العتبَتنْي  َخَدَمُة  الثاين 
كوكبًة  والعباسّية  السينية 
جديدًة من أبطاهلام وفرسانًا من 
الكب)عليه  عيل  ل��واء  فرسان 
سقطوا  ال��ذي��ن  م��ن  ال��س���م( 
م��رّضج��ني ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ّي��ة 
ع��ن حياض  ُي��داف��ع��ون  وه��م 
ملّبني  الغالية  وتربته  الوطن 
للدفاع  الدينية  املرجعية  ن��داء 
عن العراق ومقّدساته ف قاطع 
عمليات ص�ح الدين، بعد أن 
املجاهدين  رفاقهم  مع  سّطروا 
مستلهمني  رائ��ع��ة  ب��ط��والٍت 
السني)عليه  اإلم��ام  ثورة  من 

الس�م( العزيمة والثبات.
واليوم إذ تلبس اخل�ئق السواد 

)عليه  الشهداء  سّيد  ع�  حزنًا 
الس�م( ف أّيام العزاء السينّي 
أبت النفس الطاهرة إاّل مواساة 
موالها أيّب الضيم بالدماء دفاعًا 
السني  أرض  ح��ي��اض  ع��ن 
وُأج���ري  ال��س��ني،  أّي���ام  وف 
باقي  ح��اُل  -حاهُلم  للشهداء 
شارك  مهيٌب  تشييٌع  الشهداء- 
غفية  ومجوٌع  كرب�ء  أهايل  فيه 
الزائرين إضافًة ال منتسبي  من 
املقّدستني مواسني هبم  العتبتني 
اإلمام السني وأخاه أبا الفضل 
ال��س���م(،  )عليهام  ال��ع��ب��اس 
وأّدى الص�َة ع� هذه اجلثامني 
للعتبة  العام  الم��نيُ  الطاهرة 
السينّية املقّدسة سامحة الشيخ 
داخل  الكرب�ئي  املهدي  عبد 
امل��رق��د ال��س��ي��ن��ّي ال��رشي��ف، 

مرقد  ال  اجلثامني  مُحِ��َل��ت  ث��ّم 
السني  اإلم���ام  ل���واء  ح��ام��ل 
)عليه الس�م( وقائد جيشه أيب 
الس�م(  العباس)عليه  الفضل 
أخرى  مراسيُم  عليها  لُتجرى 
هذا  والدعاء،  الزيارة  شملت 
والشود  اجلموُع  رافقت  وقد 
ال��غ��ف��ية ج��ث��ام��ني ال��ش��ه��داء 

السعداء ملثواهم الخي.

الكب)عليه  عيّل  لواء  أّن  ُيذكر 
السينية  للعتبة  التابع  الس�م( 
ف  وش��ارك  ساهم  قد  املقّدسة 
ال��دائ��رة  امل��ع��ارك  م��ن  العديد 
الدين  رحاها ف حمافظة ص�ح 
وكانت هلم صوالٌت وجوالت 
خسائر  الداعيّش  العدّو  كّبدوا 

بالرواح واملعّدات..

اإلرهابية  داعش  لعصابات  تعرضا  الشعبي  الشد  ابطال  صد 
جنوب غرب العوجة، بحسب بيان اع�م الشد الشعبي، والذي 
نصه: ان »ابطال الشد الشعبي صدوا تعرضا لعصابات داعش 
اإلرهابية ف منطقة الضباعي ، ومتكنوا من حرق االليات املتقدمة 

باجتاه قرص شجرة الدر جنوب غرب العوجة«.
ويشار ال ان ابطال الشد الشعبي متكنوا ف وقت سابق من قتل 
التعرض  آلياهتم عندما حاولوا  الدواعش واعطاب  مموعة من 

ع� القطعات المنية ف العوجة.
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امر  المداين  عيل  اللواء  اكد 
»جثث  ان  االك��ب  عيل  ل��واء 
ع��ن��ارص داع����ش ت��ن��اث��رت 
مكحول  ج��ب��ال  سفح  ع��� 
ع�  التسلل  حماولتهم  اثناء 

قطعات اللواء«

اكثر  »ان  المداين  واض��اف 
من )50( عنرصًا من عنارص 
حماولتهم  اثناء  قتلوا  داعش 
عيل  ل��واء  لقطعات  التسلل 
اغلب  ان  ال  مشيا  االك��ب 
من  هم  داع��ش  عنارص  قت� 

واجنبية«،  عربية  جنسيات 
داع��ش  ع��ن��ارص  »ان  مبينا 
صنعت  معدات  استخدموا 
االن  وه��ي  عربية  دول  ف 
ب��ح��وزة اب��ط��ال ل���واء عيل 

االكب«.

واضاف المداين ان »ابطال 
يواصلون  االك��ب  عيل  ل��واء 
ت��ق��دم��ه��م ل��ت��ح��ري��ر ج��ب��ال 
مكحول واملناطق املحيطة هبا 
رغم الظروف اجلوية السيئة«

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كرباء
الدين  ص�ح  عمليات  قائد  اكد 
السعدون  مجعة  الركن  الفريق 
ان ابطال لواء عيل الكب بإسناد 
قتل  من  متكنوا  اخلاصة  القوات 
200 من عنارص داعش وتدمي 
االي���ام  خ����ل  ع��ج���ت   10
اخلمسة املاضية ف جبال مكحول 

وقاطع الرشقاط
العدو حاول الصول  »ان  وبني 
ع� موطئ قدم الرباك القطعات 
بالفشل  ب��اءت  حماوالته  ان  اال 
عيل  ل��واء  من  املبذولة  باجلهود 
االكب وبإسناد القوات اخلاصة«

»قيادة  ان  السعدون  واض��اف 

وقوات  الدين  ص�ح  عمليات 
كفريق  يعملون  الشعبي  الشد 
لآلخر  مكمل  منهم  وكل  واحد 
وباتصال  مشرتك  العمل  وان 
الشد  عمليات  ب��ق��ي��ادة  دائ���م 

الشعبي«.
االكب  عيل  »ل��واء  ان  ال  مشيا 
ف  اشهر  سبعة  من  لكثر  صامد 
حسنا  ب���ًء  واب���  بيجي  مدينة 
وهم صامدون ف جبال مكحول 
ومستمرون  عالية  ومعنوياهتم 
وكبدوا  داع��ش  عنارص  بدحر 

عنارص داعش خسائر فادحة«.

من  االك��ب  عيل  ل��واء  ابطال  متكن 
استعادة حترير طريق االمداد الذي 
يصل ال اع� جبال مكحول غريب 
ال  امل��ؤدي  والطريق  بيجي  مدينة 
ال��رشق��اط . وق��ال ام��ر ل��واء عيل 
ال��ل��واء عيل ال��م��داين »ان  االك��ب 
افواج لواء عيل االكب املتمثلة بسبع 
واملختار  ومسلم  وعابس  الدجيل 
االم��داد  طريق  حترير  من  متكنوا 
والوصول ال قاطع اللواء املتواجد 
المداين  اجلبل«.واضاف  اع�  ف 

طبية  عقاقي  ع�  العثور  »تم  انه 
داعش  عنارص  تستخدمها  كانت 
الرتكيز  وع��دم  باهللوسة  لتسبب 
شعور  ب��دون  يقاتلون  وجعلهم 
المداين  واكد  مسؤولية«.  وبدون 
متكنوا  االكب  عيل  لواء  ابطال  »ان 
وعبوات  اسلحة  ع�  العثور  من 
يستخدمها  ك��ان  ناسفة  واح��زم��ة 
الدواعش ف حماولة منهم للوصول 
فيها  راي��ن��ا  وال��ت��ي  ال��ق��اط��ع  ال 

اللمسات السعودية والقطرية«.

استعادة تحرير محور جبال مكحول والشارع المؤدي الى الشرقاط

200 قتيل وتدمير عشر عجات لداعش شمال صاح الدين

خمسون داعشيا تناثرت جثثهم في جبال مكحول
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الشيخ الكربالئي يوصي 
الزاحفين لزيارة األربعين 
بالتزام مبادئ النهضة 

الحسينية الخالدة وقيمها 
السامية، ويؤكد مجددا 

بأن التحدي األكبر واألخطر 
امام الشعب العراقي 

بمختلف اديانه وطوائفه 
وقومياته هو المعركة 

مع داعش وفكره 
اإلقصائي ومنهجه الدموي

األمُر االول :
مع اقرتاب موعد زيارة االربعني 
من  امل�يني  فيها  يزحف  التي 
)عليه  السني  االم��ام  عشاق 
الس�م( مشيًا ع� االقدام نحو 
قاصدين  ال��رشي��ف..  م��رق��ده 
بذلك التعبي عن شدة والئهم، 
السني  باإلمام  ارتباطهم  وقوة 
العهد  وجتديد  الس�م(  )عليه 
له بمواصلة الدرب ع� مبادئه 

الرشيفة وقيمه السامية ...
ببعض  املؤمنني  نذّكر  ان  ن��ود 
هذه  ف  رعايته  هلم  ينبغي  ما 

املناسبة :
هذه  مقاصد  اهم  من  ان    -1

الفاظ  هو  السينية  ال��زي��ارة 
واحكامه  االس�م  مبادئ  ع� 
ضحى  التي  املقدسة  وتعاليمه 
الس�م(  )عليه  السني  االم��ام 
اجل  من  واصحابه  بيته  واهل 
محايتها من الضياع واالنحراف، 
ويقتض ذلك من املؤمنني مزيد 
وال��رص  ال��دي��ن،  ف  التفقه 
الل  بطاعة  تعاليمه  تطبيق  ع� 
وآله  عليه  الل  )ص�  ورسوله 
وسلم( واالئمة االطهار عليهم 
ال��واج��ب��ات،  واداء  ال��س���م، 
واجتناب املحرمات، ويتصدى 
التي  ف  كام   – الزيارة  هذه  ف 
فض�ء  م��ن  مموعة  قبلها- 
لبيان  وط�هبا  العلمية  ال��وزة 

والتعاليم  الرشعية،  االحكام 
الص�ة  واق��ام��ة  االخ���ق��ي��ة، 
الطريق  مسار  طول  ع�  مجاعة 
املقدسة،  كرب�ء  ال  الواصل 
ان  ال��ك��رام  للزائرين  فينبغي 
وجيعلوا  االي��ام  ه��ذه  يغتنموا 
سفرهم االهلي هذا فرصة ملزيد 
الرشعية،  االحكام  ف  التفقه 
الفاضلة،  بالخ�ق  والتحيل 
ف  الص�ة  اقامة  ع�  والرص 

اول وقتها..
بعضهم  يمنع  ال  ان  وينبغي 
ل��زوار  اخلدمة  ب��أداء  االه��ت��امم 
الس�م(،  السني)عليه  االمام 
اداء  عن  العزاء  مراسم  واقامة 
فان  وقتها،  اول  ف  ال��ص���ة  

الس�م(  )عليه  السني  االم��ام 
م���ن ش���دة ع��ن��اي��ت��ه وح��رص��ه 
يوم  يمنعه  مل  الص�ة  اداء  ع� 
بالرب  انشغاله  ع��اش��وراء 
ان  أّشده عن  والقتال وهو ع� 
الفريضة  تلك  واصحابه  يؤدي 
االهلية ف اول وقتها – )فالل الل 
دينكم،  عمود  فإنا  الص�ة  ف 
وأحب  ربه  ال  املؤمن  ومعراج 
وق��رة  ت��ع��ال،  الل  ال  االع���امل 
عني نبيكم )ص� الل عليه وآله 

وسلم( .
هلذا  املهمة  املقاصد  ومن    -2
املبدأ  تثبيت  هو  االهل��ي  السفر 
ان��ط��ل��ق منه  ال���ذي  االس����اس 
الس�م(  )عليه  السني  االم��ام 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  أقيمت في  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته  في كربالء 

الشريف في 7 /صفر/ 1437هـ الموافق 20 /11/ 2015م، تطرق الى أمرين جاءا كما يلي : 
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املنورة  املدينة  من  مسيته  ف 
من  وأراد  املقدسة،  كرب�ء  ال 
ف  ب��ه  االل��ت��زام  وحمبيه  شيعته 
 ... وأقساها  الظروف  احلك 
اال وهو التضحية بالنفس واملال 
االس�م  قيم  لامية   .. والولد 
من  عليها  وال��ف��اظ  ومبادئه 
وااليثار  وحتريف،  تغيي  دون 
والصمود  والصب  والشجاعة 
واالرادة  الراسخة  والعزيمة 
الصلبة ف هذا السبيل،والشك 
هذه  ف  املصيية  املعركة  ان  ف 
داع��ش  عصابات  ض��د  االي���ام 
بأسمى  القيم  تلك  فيها  تتج� 
والسيام  ومعانيها،  ص��وره��ا 
املقاتلني  االب��ط��ال  احبّتنا  من 
الذين  عناوينهم،  بمختلف 
يرابطون ف اجلبهات، وقد تركوا 
االهل  وفارقوا  فيها  وما  الدنيا 
ليجسدوا  واالح��ب��ة..  وال��ول��د 
وااليثار  والتضحية  الفداء  قيم 
ع�  الفاظ  اجل  من  بأنفسهم 
واعراض  ومقدساته  البلد  هذا 

مواطنيه...
الوالء  مظاهر  اج�  من  ولعل 
السني  ب��اإلم��ام  واالرت���ب���اط 
االيام  هذه  ف  الس�م(  )عليه 
وصدق التوجه اليه بالزيارة هو 
ادامة زخم املعركة ضد داعش، 
الصمود  روح  بتعزيز  وذل��ك 
املقاتلني  ودع��م  القتال  وارادة 
االش��داء  وال��رج��ال  باملعونات 
لتطهي  وال��ع��زم  ال��ب��أس  اويل 
دنس  من  كلها  ال��ع��راق  ارض 

هذه العصابات..

ان  استطاع  الذي  الشعب  فان 
وسياراته  االره���اب  يتحدى 
املفخخة واحزمته الناسفة طوال 
االنتصار  وحقق  السنوات  هذه 
لقادر  امل��ع��ارك؛  من  الكثي  ف 
ف  االنتصارات  زخم  يديم  ان 
عصابات  ضد  الالية  معركته 
 – النهائي  النرص  لبلوغ  داعش 

ان شاء الل تعال- .
ال��زائ��ري��ن  م��ن  امل���أم���ول   -3
جزاهم   – املواكب  وأصحاب 
الل تعال خيًا – ان تكون اعامهلم 
وخدماهتم مرآة عاكسة لخ�ق 
الس�م(،  )عليهم  البيت  اهل 
وذلك من خ�ل حرصهم ع� 
العامة  املمتلكات  ع�  الفاظ 
لدوائر  أكانت  سواء  واخلاصة 
املواطنني،  لعموم  ام  ال��دول��ة 
وعدم مزامحة مسارات االليات 
للزائرين،  الناقلة  والسيارات 
مواقعهم،  نظافة  ع�  والفاظ 
االطعام،  ف  االرساف  وع��دم 
وهو  املحمود  العمل  هذا  فإن 
ال  ينقلب  قد  الزائرين  اطعام 
فعل مذموم اذا اقرتن باإلرساف 
اي��ض��ًا  ون��ؤك��د   – ال��ت��ب��ذي��ر  او 
امل��ع��ارشة  حسن  رضورة  ع��� 
التزاحم  وع��دم  الزائرين،  بني 
والتنافس ف ما ال ينبغي بل البد 
من التعاون بني اجلميع إلنجاح 
ه���ذه ال���زي���ارة، وخ��ص��وص��ًا 
االمنية  ال��ق��وات  م��ع  التعاون 
ع�  مهامهم  اداء  من  لتمكينهم 
السامح  وع���دم  وج���ه،  اف��ض��ل 
الل  امني ال سمح  بوقوع خرق 

تعال.
ون���ويص اخ��وات��ن��ا ال��زائ��رات 
درجات  اع�  برعاية  باالهتامم 
وجتنب  وال��ع��ف��اف،  ال��ش��م��ة 
ونؤكد  امل��ذم��وم،  االخ��ت���ط 
بإظهار  باالهتامم  شبابنا  ع� 
انفسهم باملظهر املناسب لقداسة 
أي  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  املناسبة، 
امللبس  ف  ذلك  خيدش  ترصف 

او السلوك.
األمُر الثاني :

سبق ان اكدنا ان التحدي االكب 
العراقي  الشعب  امام  واالخطر 
وط��وائ��ف��ه  ادي���ان���ه  بمختلف 
وقومياته هو املعركة مع داعش 
ومنهجه  االق��ص��ائ��ي  وف��ك��ره 

الدموي.
ال��ذي  االره���ايب  التنظيم  ه��ذا 
الوحشية  ج��رائ��م��ه  ش��م��ل��ت 
وك��ان  االرض،  بقاع  خمتلف 
من نامذجها االخية التي لفتت 
الطائرة  تفجي  ال��ع��امل  ان��ظ��ار 
الروسية والتفجيان ف بيوت 
ضحيتها  ذهب  التي  وباريس 

مئات املدنيني االبرياء.
يكونوا  ان  للعراقيني  ُقّدر  وقد 
ه��ؤالء  يقاتل  م��ن  مقدمة  ف 
كرس  ال  ويسعى  االره��اب��ي��ني 
القضاء  ف  ويساهم  شوكتهم 
الل  بحمد  هلم  وكانت  عليهم، 
هذا  ف  مهمة  انتصارات  تعال 
النرص  ان  املؤكد  ومن  الطريق، 
مع  املعركة  ف  النهائي  والظفر 
ومعطياته  بثامره  سيعود  داعش 
وليس  ال��ع��راق��ي��ني  مج��ي��ع  ع��� 

هنا  ومن  بعض،  دون  لبعضهم 
البد من توحد مجيع املكونات، 
وتوظيف كل طاقاهتا وامكاناهتا 
ملعركة هي واحدة للجميع ضد 

هؤالء االرهابيني.
يسمحوا  ال  ان  اجلميع  وع��� 
مسارها  عن  املعركة  بانحراف 
 ً م��اال  ي��دع��وا  وال  الصحيح، 
بني  واالح���رتاب  الفتنة  ل��زرع 
العراقي،  الشعب  ابناء  صفوف 
فانه ال يستفيد من ذلك اال تلك 

العصابات االجرامية...
طوزخورماتو  ف  حصل  وم��ا 
واع��امل  صدامات  من  مؤخرًا 
خطي  م��ؤرش  وخت��ري��ب؛  عنف 
يدعو اصحاب العقل والكمة 
اخت��اذ  ال  االط���راف  مجيع  م��ن 
تكرر  بعدم  الكفيلة  االجراءات 
التعايش  ع�  وال��ف��اظ  مثله، 
السلمي بني مجيع املكونات ع� 
اساس سيادة القانون، واحرتام 
حقه  ف  االخر  للبعض  البعض 
حيفظ  الذي  الكريم  العيش  ف 
واملطلوب  واستقراره،  أمنه  له 
م���ن ب��ي��ده��م االم������ور ع��دم 
ال��ظ��روف  الستغ�ل  السعي 
ف  واق���ع  ام��ر  ل��ف��رض  الالية 
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق وف���ق رؤاه���م 
وت��ص��وراهت��م، ف��ان��ه س��ي��ؤدي 
وال  التعقيدات  من  مزيد  ال 
سيخرس  بل  ذلك،  ف  مصلحة 
خ�ل  من  اال  ربح  وال  اجلميع 
التعايش  ادام���ة  ع���  ال��رص 
املشرتك املبني ع� حفظ حقوق 

اجلميع وفقًا للقانون.
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 7/صفر اخلري/1437هـ املوافق 2015/11/20م

الخصائص الذاتية لإلمام الحسن )عليه السالم( :

عبادته الناشئة من معرفته باهلل تعالى وتقواه وانقطاعه الى اهلل تعالى واخالص النية له فاالمام الحسن )عليه السالم( من 

َما ُيِريُد  ِه ال ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا )9( – سورة االنسان( ، )ِإنَّ َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ الخمسة الذين وصفهم اهلل تعالى )ِإنَّ

َرُكْم َتْطِهيرًا( 33– سورة االحزاب- (. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُه ِلُيْذِهَب َعْنُكْم الرِّ اللَّ

امللكات  تلك  ل��ه  فكانت 
الروحانية  واملواهب  االهلية 
وامل����ؤه�����ت االخ���ق��ي��ة 
اصحاب  اح��د  جعلته  التي 

الكساء..
ايامنية  حالة  عنده  فالعبادة 
تعلقه  ش��دة  من  نابعة  عليا 
ب���الل ت��ع��ال وال���ش���وق ال 
الطاعة  من  له  وم��ا  وصاله 
والسمو  واخلشية  واخلضوع 
مقام  ال  رفعته  االخ�ق  من 
نابعة  واخ���ق��ه  العصمة 
تعال  لل  وطاعته  تقواه  من 
واللم  كالسخاء  فاالخ�ق 

والصفح  والعفو  وال��ص��ب 
وصلة  امل���ع���ارشة  وح��س��ن 
من  نابعة  وغيها  االرح��ام 

تقواه ..
فاالس�م يرفض – بل يقبِّح 
هبا  ي��راد  ال  التي  االخ����ق 
او  ومرضاته  تعال  الل  وجه 
ال يقصد هبا االخرة ونجاهتا 
النفاق والتمظهر  يراد هبا  بل 
بل  السن..  اخللق  بمظهر 
االخ�ق  من  يريد  االس���م 
ص��ال��ًا   ً ع��م���  ت��ك��ون  ان 
مسبوقًا بنية صالة نزهية عن 
ويتوجه  الدنيوية  االغ��راض 

تعال  الل  ال  االن��س��ان  هب��ا 
بالل  تعلقه  وشدة  عبادته  من 

تعال.
)عليه  الحسن  االم��ام  زه��د 

السالم( :
هل   .. الزهد  ع�  لنتعرف 
ل�عتزال  ال��دن��ي��ا  ت��رك  ه��و 
والرهبنة والتصوف؟ هل هو 
الكسل  حد  ال  الدنيا  امهال 
واخلمول هل هو هروب من 

املسؤولية ؟ ك� ..
ان الزهد ال يعني ترك الدنيا 

كدنيا فانا معب االخرة ..
ان الزهد حالة قلبية وروحية 

االنسان  ارت��ق��اء  ع�  تبعث 
تعلقًا  بالدنيا  التعلق  ع��ن 
وهييج  نفسه  ي���ذل  جيعله 
اطامعها وتلهيه عن الل تعال 
الناس وحقوق  وعن حقوق 
ذكر  ع��ن  وتلهيه  النفس.. 
حتبط  والتي  والقيامة  املوت 

االستعداد لذلك..
ذلك التعلق الذي جتعله عبدًا 
والشهوات  واملنصب  للامل 
ف  فتوقعه  الغفلة  ف  ويقع 
السد والقد والتكالب ع� 

الدنيا وحطامها..
املعرفة  من  حالة  الزهد  بل 

خصص سماحة الشيخ عبد المهدي الكربائي خطيب الجمعة ليوم 7 صفر 

بمناسبة  السام  عليه  الحسن  االمام  عن  االولى  الخطبة   11/20 الموافق 
ذكرى استشهاده هذا نصها:
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وحقيقة  تعال  بالل  اليقينية 
ع�  يبعث  وارت��ق��اء  الدنيا 
هتذيب النفس وطمأنة القلب 
..نحو  ب��ال��روح  واالرت��ق��اء 
االخ�قية  والقيم  العبادة 
االن��س��ان  فينشغل  العليا 
ربه  وطاعة  نفسه  باص�ح 
القيقية  للحياة  والتهيؤ 
املعايص  ع��ن  يبتعد  بحيث 
ال  االن��س��ان  ان  ال  وينظر 
املتمثلة  بالكامالت  اال  يليق 
ب���ال���ع���ب���ادات واالخ������ق 
وان  الدنيا  عن  واالع��راض 
واملال  العز  له  تعال  الل  قّدر 
سخرها  ولكن  واملنصب.. 
لطاعته وخدمة عباده وحيث 
ال تأرسه الدنيا ويكون سجينًا 

واسيًا هلا ولشهواهتا..

الحياء الحسني :
نزاهة  عن  تنم  صفة  والياء 
ال��ش��ع��ور  ورشف  ال��ن��ف��س 

القبيح  جتنب  ع�  الباعث 
الضعف  ب��ني  يفرق  ولكي 

واالنزام واخلجل ..
)ص�  الل  رس��ول  عن  ورد 
الل عليه وآله وسلم( : رحم 
الل عبدا استحيا من ربه حق 
ما  و  ال��رأس  فحفظ  الياء 
و  وعى  ما  و  البطن  و  حوى 
ذكر القب و الب� و ذكر أن له 

ف اآلخرة معادا.
)ص�  للنبي  احدهم  وق��ال 
الل عليه وآله وسلم( اوصني 
كام  الل  من  )استِحِ   : فأجابه 
الصالح  الرجل  من  تستحي 

من قومك(.
)عليه  السن  االم��ام  فحياء 
البيت  اه��ل  حياء  ال��س���م( 
ثابتة  سجية  الس�م  عليهم 
التكلف  من  البعد  كل  بعيدة 
والتطبع والتصنع، فحياؤهم 
تعال  الل  بمعرفة  م��ق��رون 
تعال  لل  وحبهم  وبصيهتم 

والتوجه اليه.
الصادق  االم��ام  اوج��ز  وق��د 
)عليه الس�م( مراتب الياء 

حني قال :
حياء   : انواع  مخسة  )والياء 
وحياء  تقصي،  وحياء  ذنب، 
وحياء  حّب،  وحياء  كرامة، 
ذلك  من  واحد  ولكلُّ  هيبة. 
اه���ل، وله��ل��ه م��رت��ب��ة ع� 

حدة(.
)عليه  السن  االم��ام  وبلغ 
الس�م( القمة ف الياء حني 
ريب  من  أستحيي  )اين   : قال 
أمِش  ومل  القاه  ان  وجل  عز 

ال بيته(.

الِعّزة الحسنية :
ل�نسان  اراد  دين  االس���م 
ال��ع��زة وال��ك��رام��ة واالب���اء 
وجاء ليعلمهم كيف يوقرون 
انفسهم وال يعرضونا للذلة 

واهلوان..
بالرتفع  ذل��ك  ي��ك��ون  وان���ام 
بالدنيا  والتعلق  الطمع  عن 
للطغاة  واخلضوع  والتملق 
ومل   .. الدنيا  واهل  والكام 
باذالل  للعباد  تعال  الل  يأذن 
عزته  دالئل  ومن   .. النفس 
اشرتاكه  وجهاده..  شجاعته 
وصفني  اجل��م��ل  م��ع��ارك  ف 

والنهروان..
العزة ف :

1- اظهار الق والدفاع عنه 
والسكوت  الرضوخ  وعدم 

للظاملني والفاسدين.
ف  عام  الرتفع  ف  العزة   -2
واملستكبين  الظاملني  ايدي 

والطواغيت.
3- العزة ف الرتفع عن حطام 
ولشهوات  هلا  والذلة  الدنيا 

النفس.
حفظ  ف  للمرأة  العزة   -4

عفتها وحجاهبا..

قضاء الحوائج من االحسان :
لقد سعى اهل البيت )عليهم 
ال��س���م ( وم��ن��ه��م االم���ام 
ف  ال��س���م(  )عليه  السن 
املادية  الناس  حوائج  قضاء 
واملعنوية الدنيوية واالخروية 
ل���ي���وف���روا هل���م ال��س��ع��ادة 

واالمان..
التنفيس  ومن قضاء الوائج 
والرفع  املكروبني  كرب  عن 
هل��م امل��ه��م��وم��ني وادخ����ال 
ال�����رسور ع���� امل��ح��زون��ني 
نفوس  ال  االم���ان  واه���داء 

املضطربني ..
)عليه  الصادق  االم��ام  عن 
)خ���ي���ارك���م   : ال����س�����م( 
س��م��ح��اؤك��م ورشارك�����م 
ب��خ���ؤك��م وم����ن ص��ال��ح 
االع����امل ال���بُّ ب��االخ��وان، 
ح��وائ��ج��ه��م  ف  وال��س��ع��ي 
للشيطان  مرغمٌة  ذلك  وف 
وتزحزح عن النيان ودخول 

اجلنان(.
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هل  ال���س���ام  رد 
او  السام(  )عليكم  يكون 

)وعليكم السام( ؟
اجلواب : يجوز االمران .

ماحكم تربية وذبح واكل حلم طيور النعام ؟

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 

مز
 ح

مد
مح

 /
اد

عد
 ا

بعض  اذك���روا   : ال��س��ؤال 
االك��ل  آداب  ف  ورد  م��ا 

والرشب؟
اجلواب: ورد الكثي ف هذا 

الباب و منها:
قبل  معًا  يديه  يغسل  أن   -
وينشّفهام   ، وبعده  الطعام 

باملنديل بعده.
- وأن يبدأ صاحب الطعام 
بعد  ويمتنع   ، اجلميع  قبل 

اجلميع .
قبل  الغسل  ف  يبدأ  وأن   -
يسار  ع���  ب��م��ن  ال��ط��ع��ام 
يتّم  أن  إل  الطعام  صاحب 
الطعام  الدور ع� صاحب 
ال��رشوع  عند  يسّمي  وأن 
ع�  ولوكانت   ، الطعام  ف 
الطعام  من  أل��وان  امل��ائ��دة 
كل  ع�  التسمية  استحبت 

لون بانفراده.
 ، باليمني  ي��أك��ل  وأن   -
 ، أوأك��ث��ر  اصابع  وبث�ث 

وال يأكل باصبعني .
إذا  يليه  م��ا  يأكل  وأن   -
مجاعة،  املائدة  ع�  كانت 
ق���دام  م���ن  ي��ت��ن��اول  وال 

اآلخرين .
- وأن يصغر اللقم ، ويطيل 
الكل واجللوس ع� املائدة 

وجييد املضغ.
بعد  الل  حي��م��د  وأن   -
يلعق  وأن   ، ال���ط���ع���ام 
خيلل   ، ويمصها  االصابع 
يكون  وال  ال��ط��ع��ام،  بعد 
ال��رحي��ان  ب��ع��ودة  التخلل 
واخلوص  الرمان  وقضيب 

والقصب.
يتساقط  ما  يلتقط  وأن   -
إال  ويأكله  السفرة  خ��ارج 
والصحاري،  ال��باري  ف 
أن  ف��ي��ه��ا  يستحب  ف��إن��ه 
السفرة  عن  املتساقط  يدع 

للحيوانات والطيور.
غ��داة  أكله  يكون  وأن   -

وع��ش��ي��ا، وي����رتك الك��ل 
بينهام.

الكل  بعد  يستلقي  وأن   -
الرجل  وجيعل  القفا،  ع� 

اليمنى ع� اليرسى.
- وأن يفتتح وخيتتم بامللح.
باملاء  الثامر  يغسل  وأن   -

قبل أكلها.
- وال يأكل ع� الشبع .

- وال يمتلئ من الطعام .
- وال ينظر ف وجوه الناس 

لدى الكل .
- وال يأكل الطعام الار.

الطعام  ف  ينفخ  وال   -
والرشاب .

وضع  بعد  ينتظر  وال   -
اخلبز ف السفرة غيه .

- وال يقطع اخلبز بالسكني.
حتت  اخل��ب��ز  ي��ض��ع  وال   -

اإلناء .
من  العظم  ينظف  وال   -
نحو  ع�  به  امللصق  اللحم 

يبقى عليه يشء من اللحم .
التي  ال��ث��امر  يقرش  وال   -

تؤكل بقشورها .
الثمرة قبل أن  - وال يرمي 

يستقيص أكلها.
ال  مّصًا  امل��اء  يرشب  أن   -
بالنهار  قائاًم  ويرشبه   ، عّبًا 

وال يرشبه قائاًم بالليل.
رشبه،  قبل  يسمي  وأن   -
، وي��رشب��ه  ب��ع��ده  وحي��م��د 
رغبة  وعن   ، أنفاس  بث�ثة 

وتلذذ .
- وأن يذكر السني وأهل 
بيته )عليهم الس�م( ويلعن 

قتلته بعد الرشب .
رشب  من  يكثر  ال  وأن   -

املاء .
االغذية  ع�  يرشبه  وال   -

الدسمة .
- وال يرشب من حمل كرس 

الكوز ومن حمل عروته
- وال يرشب بيساره.
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النواصب ال يفرقون بين التكليف بالنبوة واالمامة

هذا ال��رد فيه مغالط��ة كبية وهو 
قل��ة  ولي��س  انع��دام  ع���  ي��دل 
مفهومي��ة مدعيه فانه ال يفرق بني 
النب��وة واالمام��ة ، الل ع��ز وجل 
عندم��ا ارس��ل االنبي��اء الص�ح 
القوم كان خطابه ل�نبياء انفسهم 
مث� عندم��ا خاطب الل عز وجل 
النبي موس��ى قائ��� :«ْذَه��ْب إَِل 
��ُه َطَغى«، خاطب النبي  ِفْرَعْوَن إِنَّ
نوح��ا » َواْصَن��ْع اْلُفْل��ك بَِأْعُينَِن��ا 
َوَوْحيَنا »وخاط��ب النبي حييى  َيا 
ٍة ،وخطابه  َيى ُخِذ اْلِكَت��اَب بُِقوَّ حَيْ
ع��ز وج��ل ال نبين��ا حمم��د )ص� 
الل  علي��ه وال��ه( » ي��ا أهي��ا النبي 
جاه��د الكف��ار واملنافقني واغلظ 

امام���ة علي )عليه الس���الم( هي املحك احلقيقي لنجاة املس���لم ، فالتخبط الوهايب يصر 
على  انكار االمامة ومن بني حججهم هي لو ان اهلل عز وجل نصب االمام عليا اماما على 

االمة فلماذا يسكت وال يطالب هبا أي يتخلف عن االلتزام باالمر االهلي ؟
عليه��م«، وخطابه للنب��ي ف القاء 
بالتمس��ك  الق��وم  ع���  الج��ة 
بوالي��ة ع��يل ف غدي��ر خ��م » َي��ا 
��غْ َما ُأْن��ِزَل إَِلْيَك  ُس��وُل َبلِّ ا الرَّ َ َأهيُّ
ِم��ْن َربَِّك«، ه��ذا اخلطاب االهلي 
موج��ه ل�نبياء وعليه��م االمتثال 
هل��ذا االمر ، بين��ام اخلطاب االهلي 
الذي يثب��ت ان االم��ام عليا عليه 
الس���م ه��و ام��ام االم��ة موج��ه 
للمس��لمني ولي��س ل�م��ام ع��يل 
عليه الس���م ، وبالرغم من كثرة 
االي��ات الدالة ع� االمام��ة فاننا 
س��ناخذ اي��ة واح��دة متف��ق ع� 
تفس��يها اال وه��ي ) ان��ام وليكم 

الل ورس��وله والذين آمنوا الذين 
يقيم��ون الص�ة ويؤت��ون  الزكاة 
وه��م راكعون (  ال��كل امجع ع� 
ان ال��ذي اعطى الزكاة وهو راكع 
ه��و االمام ع��يل ، وب��ام ان الل هو 
ويل املؤمن��ني ومن ثم رس��ول الل 
ه��و ويل املؤمنني اذن الذي اعطى 
الزكاة ه��و ويل املؤمنني ، الحظوا 
بداي��ة االي��ة الت��ي قبله��ا ال م��ن 
موجه اخلطاب ؟ موجه ال الذين 
امنوا بوالية الل ورس��وله ، وليس 
الذين اس��لموا ، وف نفس الوقت 
لي��س اخلطاب موجه ل�مام عيل، 
يا عيل جي��ب ان تف��رض واليتك 

ع� املؤمنني ، بل هم من جيب ان 
يتمسكوا بك ، فمن ختلف فحسبه 
الل ع��ز وج��ل وم��ن متس��ك فله 
املفازة ف االخ��رة .   وبالرغم من 
هذا فان امي املؤمنني عليه الس�م 
كان كث��يا م��ا يستش��هد بااليات 
القراني��ة واخلط��اب النب��وي ع� 
منصبه ال��ذي فرضه الل عز وجل 
ع��� العب��اد ومنحه ل��ه ، ولكن مل 
خيوله رس��ول الل بام��ر من الل ان 
يقات��ل من اجل التكليف ، بل هو 
تكليف اهلي ع��� القوم برضورة 
باالم��ام ع��يل واالحد  التمس��ك 

عرش اماما من بعده.

13



في افغانستان بعض وزراء واعضاء مجلس الشعب 
يحيون ذكرى عاشوراء

ير
قار

ت

المراسل : محمد اخوند عرب
خاص باالحرار – افغانستان

حياة  يعيشون  الشيعة  ك��ان 
االضطهاد ف زمن طالبان وال 
شعائرهم  مارسة  يستطيعون 
هلذا كان عددهم غي معروف، 
يشكلون  بأنم  يعتقد  البعض 

أقلية..
ب��ع��د س��ق��وط ط��ال��ب��ان ب��دأ 
شعائرهم  م��ارس��ة  الشيعة 

من  ال��ع��ارش  ويعتب  بحرية 
هلذا  البارزة  الع�مة  هو  حمرم 
بأن  االفغانية  الكومة  اقرت 
اقامة  يتم  رسمية  عطلة  يكون 
جامع  ف  السينية  الشعائر 
الرئيس  النبيني بحضور  خاتم 
وبعض  وال����وزراء  االف��غ��اين 
اعضاء ملس الشعب وملس 

االعيان.
السنة  بني  املختلطة  املدن  وف 
من  العارش  حييون  والشيعة 
اخواننا  هب��ا  وي��ش��ارك  حم��رم 
يقيمون  اجلنود  وحتى  السنة، 
وتسي  السينية  ال��ش��ع��ائ��ر 
ذات  امل��ن��اط��ق  ف  امل���واك���ب 

االغلبية الشيعية.

فيها  تقام  التي  امل��دن  واكثر 
الشعائر السينية هي العاصمة 
ه����رات،   ، م����زار  و  ك��اب��ل 

دايكندي، سمنكان، باميان.
ن��س��ب��ة ال��ش��ي��ع��ة ت��ق��ري��ب��ًا ف 
افغانستان 35% وتعتب منطقتا 
شيعية  وداي��ك��ن��دي  ب��ام��ي��ان 

بالكامل.
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األحرار: حسين نصر 

الديني  التبليغ  شعبة  نظمت 
التابع  الدينية  الشؤون  قسم  ف 
السينية  العتبة  للعامة  لألمانة 
ال��وزة  لطلبة  املقدسة،مؤمترا 
عموم  ف  ال��رشي��ف��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
استعداد  العراقية  املحافظات 
اللزيارة املليونية بمناسبة اربعينية 
ايب االحرار التي ستشهدها مدينة 
العرشين  ف  املقدسة  ك��رب���ء 
 ، 1437ه�  لعام  اخلي  صفر  من 
وذلك ع� قاعة خاتم االنبياء ف 

الصحن السيني الرشيف.
املؤمتر  عنه  متخض  م��ا  ملعرفة 
الشيخ  التقت  )االح���رار(  ملة 
مسؤول  االبراهيمي(  )ف��اه��م 
الشعبة فقال: بتوجيه من االمني 
املقدسة  السينية  للعتبة  العام 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ)ع��ب��د امل��ه��دي 
البنامج  لتنفيذ  الكرب�ئي( 
الزيارة  ف  للمبلغني  السنوي 
ع�  املبلغني  وتوزيع  املليونية 
العراقية،وذلك  كافة املحافظات 

الدينية  الوزة  مرشوع  إلنجاح 
قامت  الشعبة  ان  الرشيفة،مبينا 
الرقعة  حسب  املبلغني  بتوزيع 
اضافة  الزائرين  ملرور  اجلغرافية 
خان  منطقة  م��ن  توزيعهم  ال 
املقدسة،وف  كرب�ء  ال  النص 
كرب�ء  حماور  ف  الزائرين  مدن 
ارت��أى  ايضا  مضيفا  املقدسة، 
ف  املبلغني  توزيع  يتم  ان  املؤمتر 
الزائرون  فيها  يسي  حمافظة  كل 
اجلنوبية،وبعد  املحافظات  من 
الزيارة  واق��رتاب  املسي  انتهاء 
كرب�ء  ال  املبلغني  سحب  يتم 
امل��ق��دس��ة خل��دم��ة زائ����ري ايب 
مشيا  الس�م-  -عليه  االحرار 
يكون  ان  املبلغني  مجيع  ان  ال 
يتصفوا  وان  دي��ن��ي��ا  لباسهم 
يقيموا  وان  الميدة  بالخ�ق 
ع�  والتأكيد  ال��ص���ة  شعية 
اقامة اكب ص�ة مجاعة موحدة  .
املبلغ )سيد امحد  من جهته قال   
علم  ف  دك���ت���وراه  امل���وس���وي( 

النفس الرتبوي: ان مناسبة زيارة 
-عليه  السني  االم��ام  اربعني 
خصوصيتها  هلا  زيارة  الس�م- 
مجيع  من  املوالني  جتمع  لكونا 
ع�  املسؤولية  فتقع  العامل  بلدان 
وهو  خاص  بشكل  الدين  رجل 
ما  كل  عن  التبليغ  اعباء  حتمل 
حييط بالزيارة من مآثر وما يرتتب 
زيارته  لتتم  فعله  ال��زائ��ر  ع��� 
اهل  ائمة  يريدها  التي  بالصورة 
مبينا  الس�م-  -عليهم  البيت 
ان شعبة التبليغ الديني ف العتبة 
السينية املقدسة دائبة ع� وضع 
احكام  وترويج  لتعليم  برامها 
خ�ل  من  االس�مية  الرشيعة 
الدينية  ال���وزة  طلبة  الخ���وة 
-عليهم  البيت  اهل  علوم  لنرش 
ع���� شكل  ال���س����م- س����واء 
املسائل العقائدية ام ع� املسائل 
الفقهية  املسائل  او  االخ�قية 
وللمبلغ الدور الرئييس ف ارشاد 
الزائرين وتعليمهم لكب رشحية 

ان  ومنوها  املجتمع  رشائح  من 
الن  بثمن  يقدر  ال  املبلغ  دور 
دوره هو دور االنبياء والرسل ، 
والقران الكريم يوكد ع� مسألة 
أكب  ال  العلوم  نرش  الن  التبليغ 
يكون   الزائرين  من  مكن  عدد 

عن طريق التبليغ. 
)حممد  الشيخ  املبلغ  ق��ال  فيام 
االمام  مدرسة  مدير   ) الك�يب 
ف   - ال��س���م  -عليه  ال��س��ني 
ق��ض��اء ال��ص��وي��رة /ال��ك��وت : 
الزائرين  ارش��اد  هو   دورن��ا  ان 
املرجعية  ح��ول  االل��ت��ف��اف  ال 
العلياء واالهتامم بالشد  الدينية 
الشعبي املقدس وتعليم الزائرين 
االح���ك���ام ال��رشع��ي��ة وص���ة 
القران  قراءة  وتصحيح  اجلامعة  
االسئلة  عن  واإلجابة  الكريم 
ف  انتشارنا  وي��ك��ون  الرشعية 

طريق يا حسني.

شعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة
 تنظم مؤتمرا لطلبة الحوزة الدينية... استعدادا للزيارة االربعينية الخالدة
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ملة  عليها  الضوء  لتسليط 
اخلبي  ال��ت��ق��ت  )االح�����رار( 
مهدي  ع��دن��ان  ال���زراع���ي 
ع�  امل��رشف  الشمري  ع��وز 
-عليه  السني  االمام  مدينة 

كرب�ء  ف  الزراعية  الس�م- 
وال����ذي حت���دث ق��ائ���: ان 
م��س��اح��ة امل��دي��ن��ة ال��زراع��ي��ة 
 )1000 تبلغ)  عامة  بصورة 
املحمية  ل��ل��زراع��ة  دون����م 

العمودية  بالطامطة  اخلاصة 
بأصنافه  واخليار  واملتسلقة 
املختلفة والباذنجان والفلفل 
مستغلة  البيوت  ومجيع  الار, 
بنسبة  ك���ام����  اس��ت��غ���ال 

بعد نجاح االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بتحسين المنتوج المحلي.. 

مدينة اإلمام الحسين )عليه السام( الزراعية..تجربة محلية 

ساهمت بتطوير الثروات الحيوانية والزراعية في كرباء

تع���د الزراع���ة واح���دة من اه���م الث���روات املهمة يف 

البالد واليت من ش���اهنا االرتقاء بالواقع االقتصادي 

وتوفري املبالغ اهلائلة اليت تس���اعد بتحس���ني وضع 

املواط���ن العراق���ي عام���ة, ومن خالل ذلك س���امهت 

االمانة العامة للعتبة  احلس���ينية املقدس���ة بتوفري 

ه���ذا اجلانب امله���م بص���ورة ذاتية وع���دم االعتماد 

عل���ى االس���ترياد اخلارجي لتق���وم بتهيئة مش���روع 

مدين���ة االمام احلس���ني -علي���ه الس���الم- الزراعية 

الواقع���ة عل���ى طريق )كرب���الء/ النج���ف( والبالغة 

مس���احتها)1000( دومن اخلاص���ة بزراعة الطماطة 

واخلي���ار والباذجن���ان والفلفل واحلنطة والش���عري, 

من خالل تس���هيل االمور الصعبة واملس���تحيلة على 

اجلمي���ع واالعتم���اد عل���ى التربي���ة احليواني���ة م���ن 

خالل ما ختلفه هذه النباتات من علف يساعد بسد 

النق���ص احلاص���ل يف الغذاء, وحتت���وي هذه املدينة 

على كادر فين وخدمي يعمل على مدار ال 24 ساعة 

بلغ عددهم 40 منتسبا...

تحقيق/قاسم عبد الهادي
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نشاطنا  من  وجزء   )%100(
بعد  اليوانية  ال��ث��روة  تربية 
للعتبة  العام  االم��ني  توجيه 
سامحة  امل��ق��دس��ة  السينية 
الشيخ عبد املهدي الكرب�ئي 
الثروة  بتطوير  ع��زه(  )دام 
والعام  العام  هل��ذا  اليوانية 
القادم ان تكون االعداد من) 
5000 ال 6000 ( راس من 
االصناف النادرة من العوايس 
لذلك  والنعيمي,  والمداين 
هيأنا املساحة اخلرضاء لتكون 
لتلك اليوانات النه  اع�ف 
دون  م��ن  تربيتها  يمكن  ال 
اع�����ف خ��رضاء)ال��ش��ع��ي 
وال����ذرة(واع�����ف م��رك��زة 

االخ��رى(  وامل��واد  )النخالة 
وهي البداية الصحيحة لرتبية 
خ�ل  من  القطيع  وتوسيع 

هتيئة اع�ف خاصة هبا«.
واضاف :«بالنسبة الستغ�ل 
للمدينة  اخل��ل��ف��ي  اجل����زء 
والبالغ) 900 (دونم اصبح) 
100% (من خ�ل نصب) 6 
فئة)  للري  حمورية  (مرشات 
ثابتة  مرشات  وأرب��ع  م(   80
بقعة  لي  يكون  والنصب 
نراها بحاجة ال ذلك, بحيث 
منظومة  ع�  منها  كل  حتتوي 
توزيع  يتم  التي  الثابتة  الرش 
ع�  بعمل  طريقها  عن  املياه 
ال���) 24 (س��اع��ة الن  م��دار 

ال  وب��ح��اج��ة  رملية  ال��رتب��ة 
كميات كبية من املاء وعاجلنا 
البذار  كمية  ب��زي��ادة  ذل��ك  
السامدية  اجلرعة  زي��ادة  مع 
)يانعا(  ال���زرع  ت��رى  لذلك 
وهو اشارة ال وضع الزراعة 
من  املتابعة  خ�ل  من  اجليد 
ف  الزراعيني  املهندسني  قبل 

املدينة«.
وبني :«نجاح العملية الزراعية 
ع�  ك��ب��ية  ب��ص��ورة  يعتمد 
اخلطة  تنفيذ  والية  التخطيط 
مستلزماهتا  هي  وما  الزراعية 
التكاليف واجلوانب  ودراسة 
االص��ن��اف  ه��ي  وم��ا  الفنية 
استخدامها  يتم  التي  اهلجينة 

لزيادة االنتاج, حيث نستخدم 
واالسبانية  اهلولندية  البذور 
وهناك  للزراعة,  والمريكية 
وأص��ن��اف  هجينة  اص��ن��اف 
م��ق��اوم��ة ل��ألم��راض وه��ذه 
الثمن  باهظة  اسعارها  تكون 
العادية  االصناف  مع  مقارنة 
ف  استخدامها  يتم  ال  التي 

املدينة بصورة عامة.
:«ومجيع  ايضا  قوله  ف  وجاء 
بصورة  مستخدمة  االرايض 
زراعية صحيحة مع استخدام 
م��ب��دا ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف 
باملرشوع الن ف السابق كانت 
العاملة  االيدي  تشغل  املدينة 
بأجور  الف�حية  للعوائل 
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تصل ال مليون دينار بالشهر 
التكاليف  ووجدنا  الواحد 
الوقت  وف  الثمن  باهظة 
الف�حني  استبدال  تم  الايل 
الف�حني  ال  ال��روات��ب  من 
االنتاج  من  الربع  حصة  هلم 
الزراعي وهذه العملية اثبتت 
اقتصاد  وتوفي  كبيا  نجاحا 
وبالنسبة  للمدينة,  كبي  مايل 
والطامطة  اخل��ي��ار  ل��زراع��ة) 
ال  حتتاج  فأنا  والباذنجان( 
بيوتا  هيأنا  لذلك  دافئ  جو 
تسمى  هل��ا)وال��ت��ي  خ��اص��ة 
بالبيوت  املحمية  ال��زراع��ة 
مساحة  الب�ستيكية(وتبلغ 
م2(   506 ال��واح��د)  البيت 
ع�  حتتوي  عامة  وامل��دي��ن��ة 
(بيت   200 ي���ق���ارب)  م��ا 
بيوت  ول��دي��ن��ا  ب�ستيكي 
متعددة مساحة الواحد منها) 

250 م2(.
للكوادر  :«وبالنسبة  منوها 
بدأنا  املدينة  العاملة ف  الفنية 
قدراهتم  وتطوير  بتقنينهم 

ال��دورات  خ�ل  من  الفنية 
الزراعيني  للمهندسني  الفنية 
معهم  املستمرة  واللقاءات 
من  ك��ب��يا   تفاع�  وملسنا 
تم  ذلك  خ�ل  ومن  قبلهم 
متديد الدوام الرسمي والذي 
الثامنة  ال��س��اع��ة  م��ن  ك���ان 
الثالثة  الساعة  صباحا وحتى 
عرصا ليكون ث�ث ساعات 
اضافية  وب��أج��ور  اض��اف��ي��ة 

ايضا«.
كيف  هو  :«هدفنا  موضحا 
الغذائية  بالسلة  نساهم  ان 
والسلة  عام  بشكل  العراقية 
االم��ام  وزائ��ري  الكرب�ئية 
ال��س��ني -ع��ل��ي��ه ال��س���م- 
ب��ش��ك��ل خ�����اص ون���ق���وم 
مبارش  بشكل  النبات  ببيع 
ال  اضافة  مدعومة  وبأسعار 
الزائرين  م��دن  مع  التنسيق 
معهم  التعاون  ب��اب  بفتح 
التسويقية  امل��ن��اف��ذ  لفتح 
ع�  باجلملة  الثقيل  والبيع 
جلنة  تشكيل  وتم  البورصة 

مال  ع�  للحفاظ  تسويقية 
املقدسة,  السينية  العتبة 
دائرة  مع  كبي  تعاون  ولدينا 
الزراعة  ومديرية  االص���ح 
امل��وارد  ومديرية  كرب�ء  ف 
حفر  رشك��ة  وكذلك  املائية 
الدولة  دوائر  وبعض  االبار 
اضافة ال التعاون الكبي مع 
السينية  العتبة  اقسام  مجيع 

املقدسة وحسب الاجة«. 
اختتم حديثه قائ� :«مساحة 
االحواض ف املدينة الزراعية 
هي) 40م طول, 30م عرض,  
الطاقة  ان  بمعنى  عمق(  5م 
م3(   6000 للمياه)  اخلزنية 
يومني  مل��دة  للعمل  تكفي 
طريق  ع��ن  هل��ا  والتعويض 
م(   45 بعمق)   اب��ار  ث�ثة 
نسبة  ع���  منها  ك��ل  حتتوي 
اال  والكبيت  االم���ح  من 
عندما  يتطاير  االخ���ي  ان 
يصل ال البحية, ولدينا ايضا 
الطاقة  بخزن  تقوم  خ�يا 
بغياهبا  ورصفها  الشمسية 

كضوء  اي��ض��ا  وت��س��ت��خ��دم 
منظومات  سبعة  وع��دده��ا 
املدينة  اط��راف  ع�  موزعة 

الزراعية«.
اليوانية  االسمدة  استخدام 
املبيدات  اما  مستمرة  بصورة 
حسب  اس��ت��خ��دام��ه��ا  فيتم 

االصابة .
لنا  كانت  السياق  نفس  وف 
وق��ف��ة م��ع امل��ه��ن��دس )امح��د 
س��ل��امن ح��س��ني( م��س��ؤول 
اح����د ال��ب��ي��وت امل��ت��ع��ددة 
اخل��اص��ة ب��زراع��ة اخل��ي��ار ف 
-عليه  السني  االمام  مدينة 
ال��س���م- ال��زراع��ي��ة ال��ذي 
اخليار  زراعة  قائ�:»  حتدث 
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تتم بعدة مراحل اوال مرحلة 
حراثة  وبعدها  الرتبة  هتيئة 
املشاعيب  وعملية  االرض 
التي هي ع� قياسات عرض 
(واملمر)   سم   80 املصطبة) 
اضافة  ث��م  وم��ن   ) س��م   60
االسمدة )اخللطة السامدية او 
اسمدة  وبعدها  الكيمياوية  
االرض  حيواين(ال  عضوية 
عملية  ت��ك��ت��م��ل  وب��ع��ده��ا 

الزراعة«.
اصناف  :«نستخدم  واضاف 
منها  اخليار  زراعة  ف  اعديدة 
الفارس,  السيف,  )ال��ران��ب��وا, 
الزراعة  زير(وبعد  املواسم, 
كرشة  التعقيم  مواد  نستخدم 
املبيدات  طريق  عن  وقائية 
السقي  يبدأ  ثم  ومن  الوقائية 
والري  ايام  عرشة  ملدة  باملاء 
ب��الس��م��دة ال��ف��وس��ف��وري��ة 
وصوال  النبات  نضوج  وبعد 
اوراق  اخلمس  مرحلة  ال 

نستخدم طريقة املتوازن«.
االسمدة  :»نستخدم  مبيننا 
واضافتها  مستمرة  بصورة 
فيتم  امل��ب��ي��دات  ام��ا  للنبات 
االصابة  حسب  استخدامها 
نمو  وب��ع��د  هل���ا  وال���اج���ة 
عملية  يتم  ونضجه  النبات 
عقارب  باجتاه  ولفه  الرتبية 
مراحل  ال  وص��وال  الساعة 
والبذور  النمو  من  متقدمة 
اخل��ارج  م��ن  اس��ت��ياده��ا  يتم 
نقلها  ثم  ومن  بداية  وزرعها 

ال بيوتات الرض.

داء  لكل  ال���دواء  ه��و  املطر 
يعاين منها النطة والشعي 

الزراعي  املهندس  ق��ال  فيام 
)س���ي���ف ص���ال���ح ع���ايص( 
اخللفية  املنطقة  عن  املسؤول 
السني  االم����ام  م��دي��ن��ة  ف 
الزراعية  ال��س���م-  -عليه 

الذي بني : »بالنسبة للمنطقة 
الزراعية  للمدينة  اخللفية 
تبلغ مساحتها )900 ( دونم 
الزراعة  املناطق  ال  مقسمة 
زراع��ة  ومناطق  باملرشات 
البيوت  ال  اضافة  البوب 
عددها)  والتي  الب�ستيكية 
اخللفية  املنطقة  ف  بيتا   )  64
فقط وتم زراعتها بالباذنجان 
ال  اضافة  واخليار  والطامطة 
تسمى  الزراعة  وهذه  الفلفل, 
تنمو  لنا  املحمية  الزراعة 
من  م�ئم  هب��ا  خ��اص  بجو 
ناحية الرطوبة والرارة ويتم 
اهلولدرات  طريق  عن  سقيها 

والرش«.
االم��ام  مدينة  :«ف  مضيفا 
ال��س��ني »ع��ل��ي��ه ال��س���م« 
اجلزء  ف  وحتديدا  الزراعية 
ن��ص��ب) 6 (  ت���م  اخل��ل��ف��ي 
منها  ك��ل  م��رش��ات حم��وري��ة 

دون��ام   )  80 بسقي)  ت��ق��وم 
م(   256 ب��ح��دود)  وت���دور 
حول  التايمر)الدوران  بنظام 
نقطة املركز( وبدورنا نتحكم 
ب��رسع��ة ال�����دوران وال���رش 
فاذا  للامء,  الرتبة  حالة  حسب 
كانت حاجة الرتبة كثية للامء 
وع�  بطيئة  ال��رك��ة  تكون 
الاجة  كانت  اذا  العكس 
رطبة(تكون  للامء)تربة  قليلة 
الركة رسيعة للمرشة, وهذه 
مجيع  لتغطية  كافية  املرشات 
املزروعة  االرض  مساحات 
التعاون مع وزارة  من خ�ل 
ال���زراع���ة وت���م اس��ت��ياده��ا 
خارج  من  الرتب  اع���  من 

العراق«.
للمطر  :«وب��ال��ن��س��ب��ة  وب���ني 
يعاين  داء  لكل  ال���دواء  فهو 
وهو  والشعي  النطة  منها 
التي  االم��راض  لكل  الشفاء 
عامة  بصورة  ونحن  تصيبه, 
االسمدة  ع�  بزراعتنا  نركز 
سامد  )اي  العضوية  املحمية 
لنا  معقم(  مبسرت  حيواين 

يوجد  وال  للنبات  مفيدة 
ونلجأ   , عليه  تأثي  اي��ة  فيها 
امل��ب��ي��دات ف  اس��ت��خ��دام  ال 
كإصابة  الرضورية  الاالت 
االم��راض  ب��إح��دى  النبات 
الطحالب  رش  ال  اض��اف��ة 

البحرية ع� النبات«.
االم��ام  مدينة  تكون  وهب��ذا 
ال��س��ني -ع��ل��ي��ه ال��س���م- 
للعتبة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��زراع��ي��ة 
واح��دة  امل��ق��دس��ة  السينية 
الزراعية  ال��رواف��د  اه��م  من 
فعال  بشكل  سامهت  التي 
الزراعي  بالواقع  بالنهوض 
بالعراق عامة وزائري االمام 
ف  ال��س���م«  »عليه  السني 
ك��رب���ء خ��اص��ة م��ن خ�ل 
اسعار البيع املبارشة املدعومة 
بالتسويق  ال��ب��ي��ع  وك��ذل��ك 
االستياد  مع  مقارنة  العلني 
اخلارجي, وهي بتطور مستمر 
بعد  وع��ام��ا  ي��وم  بعد  ي��وم��ا 
مجيع  تضافر  خ�ل  من  عام 
امل��ب��ذول��ة م��ن قبل  اجل��ه��ود 

القائمني عليها.
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الزائرين ع�  انشاء مدن  اسباب  اهم  من 
اطراف مدينة كرب�ء املقدسة هي استقبال 
الزائرين القادمني ال كرب�ء املقدسة وف 
اع� هرم الزيارات هي الزيارة االربعينية 
تتطلب  واج���واء  خصوصية  م��ن  هل��ا  مل��ا 

خدمات خاصة ومتنوعة للزائر الكريم .
عليهام  والسني  السن  مدينتا  وب��دات 
الس�م ) االول ع� طريق النجف والثانية 
ع� طريق بابل( باالستعداد التام واملبكر 
واخلدمة  الراحة  مستلزمات  كل  وتوفي 
السليمة للزائرين من حيث توفي الطعام 
الزيارة  واملبيت والعناية الصحية واجواء 
والتوعية هذا ناهيكم عن الاممات وحتى 
توفي امل�بس السيام انم ياتون سيا ع� 

االقدام ومن اماكن بعيدة .
الزائر  اقل ما يستحقه  هذه اخلدمات هي 
السينية  العتبة  سعت  وهل��ذا  الكريم 
ختفيفا  الزائر  حيتاجه  ما  توفي  ال  املقدسة 

نذكر  ان  يفوتنا  وال   ، املسي  تعب  عن  له 
هلا  واالستخبارية  االمنية  العنارص  ان 
للزائرين  االمن  حفظ  ف  جليلة  خدمات 
املواكب  داخل  او  الطرق  ف  كانوا  سواء 

ودور االسرتاحة .
االمام  مدينتا  جتتهد  االربعني  موسم  ف 
)عليهام  السني  واالمام  املجتبى  السن 
جديدة  خدمات  استحداث  ف  الس�م( 
هذه  اظ��ه��ار  اج��ل  م��ن  حجمها  وزي���ادة 
عن  تعب  التي  صورها  ب��اروع  ال��زي��ارة 
يقلق  وال��ذي  الصحيح  السيني  ال��والء 
الدواعش والنواصب وهم يرون امل�يني 
متجهة صوب رضيح السني  واخيه ايب 

الفضل العباس )عليهام الس�م( .
يترشفون  املدينتني  ف  العاملون  واالخوة 
ف خدمة الزائرين بل يتسابقون من  يكون 
من  مكن  عدد  اكب  خدمة  ف  السبق  له 

الزائرين. 

السام  عليهما  والحسين  الحسن  مدينتا 
تفتحان اذرعهما الستقبال زائري االربعينية

20



ي
ين

س
لح

ء ا
طا

لع
ا

21



اثناء  الكرب�ئي  الشيخ  وقال 
اليوم  التكريم  ان  التكريم:  
ل���ن��ت��ص��ارات  تثمينا  ج���اء 
التي  الكبية  والتضحيات 
االك��ب(،  )ع��يل  ل��واء  قدمها 
اجلهود  ونقدر  نثمن  وبدورنا 
القادة  بعض  قبل  من  املبذولة 
اللواء وع� راسهم جناب  ف 
االخ )قاسم مصلح( امر لواء 
اليشء  قدم  الذي  االكب  عيل 
ال����ك����ث����ي 

االنتصارات,  وحقق  وضحى 
وه����ذا ه���و ل��ي��س ال��ت��ك��ري��م 
من  التكريم  وان��ام  القيقي 
ان  داعني  وتعال  سبحانه  الل 
ينرصهم ويوفقهم هلذه اخلدمة 

الرشيفة.
ال االهتامم  واشار  »سامحته« 
ب��ال��وق��ت وش����دة االل���ت���زام 
االنسان  ان  وكيف  باملواعيد 
من  تعال  الل  رض��ا  يكتسب 
الوقت  ذلك  استغ�ل  خ�ل 
واع���امل  ال��ع��ب��ادات  ف 
اخ��������رى 

يمكن ان تكسب هبا رضا الل 
ابتداء  الناس  رضا  ثم  ومن 
باعتباره  املسؤول  من 
قدوة, وان يعمل 
اجلميع ع� 
ء  ا د ا

ال  ,مشيا  به  املكلف  الواجب 
عدة نصائح وتوجيهات حيتاج 
والتذكي  التوجيه  انسان  كل 
الكريم  القرآن  قراءة  منها  هبا 
واملحافظة ع� الطهارة ف كل 
وقت وحتمل الصب واجلوع ف 
اوقات الشدة وحماسبة النفس 
واالس��ت��غ��ف��ار ع��ن��د ال��ذن��ب 
منوها  امل��ع��ايص،  وارت��ك��اب 
املقدسة  العتبة السينية  ان  ال 
بحاجة ال جهود الاج )قاسم 
زي��ارة  ق���دوم  م��ع  مصلح( 
مع  االح��رار،  ايب  اربعينية  
جلهوده  والتثمني  التقدير 

عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة   الحسينية  للعتبة  العام  االمين  كّرم 
لدوره  مصلح(،  )قاسم  الحاج  االكبر  علي  لواء  آمر  الكربائي   المهدي 
االراضللي  وتحرير  التكفيرية  )داعللش(  عصابات  مواجهة  في  الكبير 
الحسيني الشريف  المغتصبة،وذلك على قاعة الضيافة داخل الصحن 

وبحضور مسؤولي ومنتسبي العتبة المقدسة .. 

ي
ين

س
لح

ء ا
طا

لع
ا

لدوره  االكبر  علي  لواء  آمر  م  يكرِّ العليا  الدينية   المرجعية  ممثل 
الكبير  في تحقيق االنتصارات ضد عصابات )داعش( االرهابية

حسين نصر 
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مع  قدمها  التي  والتضحيات 
فرتة  خ�ل  املقاتلني  االخ��وة 
)داعش  عصابات  ضد  القتال 
( االرهابية اثناء الليل  والنهار 
التضحيات  وق����دم  اي��ض��ا 
مرىض  واطفاله  يقاتل  وه��و 
من  حم���زن  خ���با  ي��س��م��ع  او 
نرجو   ، يقاتل  وه��و  عائلته 
عن  يسالوا  ان  اجلميع  م��ن 
االتصال  طريق  عن  املقاتلني 
ومعرفة امورهم وما حيتاجون 
والسؤال ع� عوائلهم ،نسال 
هذه  ف  التوفيق  من  املزيد  الل 

اخلدمة والقبول.
االمني  نائب  بني  جهته  ومن 
الشامي«  افضل  السيد  العام 
بالمد  تعال  لل  اوال  نتقدم 
يوفق  ان  وال��ث��ن��اء  وال��ش��ك��ر 
هبذا  للقيام  االع��زاء  االخ��وة 
الكبية  املهمة  وه��ذه  ال��دور 
اسم  محلوا  والذين  والصعبة 
امل��ق��دس��ة  السينية  ال��ع��ت��ب��ة 
واجلهود  التضحيات  وقدموا 

التي  االن��ت��ص��ارات  وحققوا 
من  جلميع  مفخرة  اصبحت 
ان  العتبة سائلني الل  يعمل ف 
السني- ل�مام  نرصة  تكون 
ع��ل��ي��ه ال���س����م- وال��ف��اظ 
البلد,  هذا  ف  املقدسات  ع� 
يايت  التكريم  هذا  فان  ولذلك 
شكر  قبل  املخلوق  شكر  من 
اخل��ال��ق مل��ن ق��ام هب��ذا ال��دور 
وخصوصا االخ قاسم مصلح 
وان  رافقوه,  الذين  واالخ��وة 
ف  االخوة  قضاها  التي  الفرتة 
وتعرضهم  اجلهادي  العمل 
اجل  لكل  ان  تثبت  للمخاطر 
املجاهدين  بعض  فلعل  كتابا, 
يرزقه  لساعات  يصل  بعدما 
الل شهادة يرشفه هبا والبعض 
االخر جيعل الل النرص ع� يده 
التوفيق  تعال  الل  نسال  لذلك 
ان  الدائم  والنرص  وال��س��داد 

شاء الل.
عيل  لواء  امر  عب  جهته  ومن 
االكب الاج قاسم مصلح عن 

واملريب  لألب  وتقديره  شكره 
العام  االمني  سامحة  واملرشد 
املستمرة  سامحته  ولتوجيهات 
للمذهب  خ��دم��ت��ن��ا  خ����ل 
املقدسة  السينية  وللعتبة 
عيل  لواء  ف  خدماتنا  وخ�ل 
االك����ب  وك��ذل��ك م��س��ؤويل 
املقدسة  العتبة  ومنتسبي 
مساعدتنا  ف  كرب�ء  واه��ايل 
معنا  والتواصل  ومساندتنا 
االن��ت��ص��ارات  عجلة  ل��دف��ع 
وك������ادر ف��ض��ائ��ي��ة ك��رب���ء 
واكب  الذي  الريب  واالع�م 
االول  اللحظات  منذ  املسية 
الذين كان دورهم ال يقل شانا 
اخر،مضيفا   مقاتل  اي  ع��ن 
ع�  حتقيقه  تم  نرص  اول  ان 
اي���دي ل���واء ع��يل االك���ب ف 
ناحية جرف النرص التي كانت 
ت��ش��ك��ل اخل��ط��ر االك����ب ع� 
اللواء  توجه  وبعدها   , كرب�ء 
ص�ح  ف  ي��ث��رب  ناحية  ال 
وسور  ال��دور  ثم  ومن  الدين 

ال  وصوال  وتكريت   سناش 
بفضل  كان  كله  وه��ذا  بيجي 
الل ودعم املرجعية الذي جعل 
رئيس  وبشهادة  يتميز  اللواء 

الوزراء والفصائل االخرى.
دور  ان  ال  «مصلح«  واش��ار   
مقاتلة  ع�  يقترص  مل  ال��ل��واء 
االع���داء ب��ل ك��ان ل��ه ال��دور 
الشد  ق��وات  دعم  ف  الكبي 
ال��ش��ع��ب��ي ب���امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
وان���ش���اء م��ص��ان��ع ل��ت��دري��ع 
للصواريخ  ومصنع  اآلليات 
وورش  لألسلحة  غيار  وقطع 
واالن   , اآلل���ي���ات  ل��ص��ي��ان��ة 
ارشس  لقيادة  مؤهل  اللواء 
واملعدات  بالسلحة  املعارك 
من  متمنني  يمتلكها  ال��ت��ي 
ه��ذه  م��ه��دي��ن  ال��ت��وف��ي��ق  الل 
ال  والتضحيات  االنتصارات 
السني  االمام  وموالنا  سيدنا 
ارواح  وال  ال��س���م  )عليه 

الشهداء. 
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السيد الجالي ...فقه الحديث يعني مراد اإلمام من الحديث 
فقه الحديث هو ثمرة كل علوم الحديث

هنالك جوانب اخرى مهمة 
ماذا  معرفة  منها  الديث  ف 
يقصد االمام ف حديثه كيف 
يمكن لنا ان نكتشف ذلك ؟

ويقصد  م��ه��م  س���ؤال  ه���ذا 
يعني  الديث  من  بالقصد 
من  امل��راد  وهو  الديث  فقه 
كثية  واالم��ث��ل��ة  ال��دي��ث 
هنالك   ، امل��ث��ال  ه��ذا  منها 

الصادق  ل�مام  حديث 
يقول  الس�م  عليه 

ي����س����ت����ح����ب 
ال����وض����وء 

ق�����ب�����ل 

ال��ط��ع��ام وب��ع��د ال��ط��ع��ام، 
هو  وفقها  ع��رف��ا  ال��وض��وء 
الص�ة  قبل  عليه  املتعارف 
،فان كان مستحبا قبل الطعام 
فيمكن تقبل ذلك ولكن بعد 
وقد  ؟  منه  ماالغاية  الطعام 

بن  زرارة  س��ئ��ل 
اع������ني 

عن قصد االمام فقال يقصد 
نجد  وهلذا  اليدين،  غسل  به 
الطويس  الطائفة  شيخ  ان 
العلامءع�  اتفق  لقد  يقول 

االخذ براي زرارة.
ه��ل 

بقية  قبل  من  اهتامم  هنالك 
املدارس بفقه الديث؟

النيسابوري  ال��اك��م  نعم 
بعلم  خاصة  قيمة  كتب  له 
فقه  ان  يقول  وهو  الديث 
نتيجة  هو  الديث 

من العلوم املهمة يف دراس���ة التاريخ االس���المي ب���كل جوانبه وهلذا    
اوىل ل���ه املختص���ون اهتماما خاصا ودراس���ة كل جوانبه ، ه���ذا العلم كان حمور 
حديثنا مع الس���يد حممد رضا اجلاليل فكان اول س���ؤال وجهناه له الفرق بني 
دراس���ة عل���م احلدي���ث الي���وم ع���ن االمس؟هنالك اخت���الف كبري ب���ني القدماء 
واحلالي���ني يف دراس���ة عل���م احلديث وكل ما له عالق���ة يف احلديث فاملناهج قد 
تزي���د وقد ختتلف وقد تنقص، على س���بيل املثال س���ابقا كان���وا يولون اهتماما 
بع���دة جوانب ختص احلديث مثال النحو والص���رف واللغة والبالغة ، االن هذا 

االهتمام اقل بكثري .

عل�م 
الحديث

24



كل علوم الديث من رجال 
ودراية ومتن وتصحيح كل 
فقه  ف  تنصهر  االم��ور  هذه 

الديث
اخ��رى  متعلقات  هنالك 
مث�  الديث  فقه  ف  تؤثر 
قال  وان  وامل��ك��ان  ال��زم��ان 
وغ��ي  تقية  ع���  ال��دي��ث 
دراسة  هنالك  هل   ، ذلك 

هبذا اخلصوص؟
الديث  زم��ان  ف��ان  طبعا 
وم��ك��ان ق��ول��ه م��ه��م ج��دا 
عندما  امل��ث��ال  سبيل  ع��� 
فائدة  عن  االم��ام  يتحدث 
به  فاملقصود  الفواكه  بعض 
غي  ف  وليس  موسمه  ف 
اقل  تكون  فالفائدة  موسمه 

او قد تكون معدومة.
ع�  تاثي  له  اليس  السائل 

فهم الديث ؟
اي��ض��ا ج��ان��ب مهم  ه���ذا 
وك����ام ق��ل��ت ل���ك ك���ل ما 
جدا  مهم  بالديث  يتعلق 
سئل   ، مث�  لك  والرضب 
االمام الصادق عليه الس�م 
عن حجم الكر فقال 1200 
رطل ، وكام تعلم ان الرطل 
بلد  ال  بلد  من  خيتلف 
فحدد بالرطل العراقي 
، كيف حددوه بالرطل 
السائل  الن  العراقي 

كان عراقيا .

السيام  ال��ت��وري��ة  ه��ن��ال��ك 
اهل  ات��ب��اع  ي��س��ال  عندما 
عن  الس�م  عليهم  البيت 
يستطيع  وال  خ�فية  ام��ور 
فانه  بالصحيح  ي��رصح  ان 

يستخدم التورية .
وهي  مهمة  مسالة  هنالك 
سندا  رج��ال  مخسة  لوكان 
فيهم  ال��ث��ال��ث  ل���دي���ث 
االول  ينقل  فكيف  ضعيف 

والثاين عنه؟
التي  الظروف  النعلم  نحن 
والثاين  االول  عليها  ك��ان 
هذا  عنه  ينق�ن  ول��رب��ام   ،
هنالك  ان  او  فقط  الديث 
وال��ث��اين  االول  جي��ع��ل  م��ا 
مطمئننني لنقل هذا الديث 
، واالنسان صدقه ال ع�قة 
كل  ندرس  نحن   ، بمذهبه 
املتن  وندرس  السند  رجال 
عن  نعلم  ان  والنستطيع 
فيام  السند  رج���ال  ع���ق��ة 

بينهم
ف اواخر ايام السيد اخلوئي 
رايه  عن  ع��دل  رسه  ق��دس 
عنهم  ينقل  من  بخصوص 
ابن قولويه ارجو التعقيب؟

نعم كان يقول السيد اخلوئي 
بان كل ما ينقله ابن قولويه 
هو  قولويه  ابن  الن  ثقة  هو 
القائل بانه ينقل عن ثقاتنا ، 
وملا اتضح ان هنالك بعض 

تبني  السند  ف  الضعفاء 
عن  ينقل  قولويه  اب��ن  ان 
مؤلفات ثقاتنا مثل الكليني 
التي  االحاديث  ولكن  ثقة 

نقلها بحاجة ال دراسة .
هل تؤمن بان قوة املتن جتب 

ضعف السند؟ 
ماهية  ع���  يعتمد  ه���ذا 
ال���دي���ث ف����ان ك����ان من 
االعتقادات او الرضوريات 
الع�قة  فهذا  املسلامت  او 
عندما  فمث�  السند  ف  به 
ال  ق��ول��وا  يذكرالضعيف 

،فهل  تفلحوا  الل  اال  ال��ه 
كام   ، الديث  رفض  يعقل 
تدل  التي  االح��ادي��ث  وان 
ال  هيتم  ال  املستحبات  ع� 
ضعف السند بقدر االهتامم 
تدل  التي  االحاديث  بسند 

ع� االحكام الرشعية.
واخيا انا االن اقوم بتاليف 
فقه  لقواعد  جامع  كتاب 
به  خيتص  ما  وكل  الديث 
لنا  ف�بد  مهمل  االن  النه 

من التاكيد عليه .
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ص���در ع��ن ش��ع��ب��ة ال��ن��رش ف 
كتاب  املقدسة  السينية  العتبة 
ال��س���م«  »عليها  )ال���زه���راء 
للباحث  العاملني(  نساء  سيدة 
راسم  امح��د  الدكتور  امل��رصي 
ال��ن��ف��ي��س ، وق���د ج���اء ه��ذا 
الكتب  سلسلة  ضمن  الكتاب 
وحدة  من  اص��داره��ا  تم  التي 
علام  للشعبة  التابعة  التأليف 
لول  يطبع  الكتاب  ه��ذا  ان 
تارخيية  حمطات  ويتضمن  مرة 
العاملني  نساء  سيدة  حياة  من 
)عليها  ال���زه���راء  ال��ص��دي��ق��ة 
الس�م( مهمة جدا السيام بعد 
وفاة ابيها رسول الل )ص� الل 

عليه واله(.
ع��رض  ف  امل���ؤل���ف  وي��ش��ي 
مقدمة الكتاب »ال نجد اهتامما 
الفكرية  امل��درس��ة  ل��دى  يذكر 
العامل  ف  املتغلبة  االع���م��ي��ة 

ال��زه��راء  بفاطمة  االس���م��ي 
ما  نجد  وال  الس�م(  )عليها 
الية  ال��ك��ت��اب��ات  م��ن  يكفي 
املتجددة عن الصديقة الطاهرة 
تقديم  ع�  االل��اح  مقابل  ف 
االس����م م��ن خ���ل رواي��ات 
اث��رت  ضعيفة  منها  البعض 

تاثيا سلبيا ع� االس�م«.
تلك  عن  »الديث  أن  ويبني 
املتغلبة  او  الغالبة  امل��درس��ة 
ال ي��ع��ن��ي ب��ح��ال ك��ل م��ن ال 
البيت  اهل  مدرسة  ال  ينتمي 
كتب  فقد  ال��س���م(  )عليهم 
م��ف��ك��رون أع�����م ع��ن اه��ل 
البيت  أهل  تراجم  البيت وعن 
العقاد(  )عباس  االستاذ  مثل 
الشاطئ(  )بنت  وال��دك��ت��ورة 
أبو  )حم��م��د  امل���رصي  واملفكر 
حتديدا  نتحدث  ونحن  علم(، 
ومتحدثي  املنابر  خطباء  عن 

وسائل االع�م الذين يشكلون 
ويمسكون  العام  ال��رأي  اآلن 
بزمامه من خ�ل ك�مهم التافه 

وأحاديثهم السطحية«.
النفيس مجلة مهمة  ويستعرض 
مبتدئا من جتاهل  املواضيع  من 
سية الصديقة )عليها الس�م( 
واخلطباء  ال��ش��ي��وخ  قبل  م��ن 
العقول  اخ��ت���ل  ال  إش���ارة 
حديثه  ال  ينتقل  ثم  واملوازين، 
عن االصطفاء مستعرضا أمثلة 
قرآنية، جاع� االيامن والتسليم 
هو  الل  آلل  االهلي  باالصطفاء 
خ�ل  مبينا  والعبادة،  العقيدة 
ذل��ك ان »ان��ح��راف االم��ة عن 
بالغة  حال  أوجد  االمامة  نج 
املخدوعون  يعيشها  الغرابة 
يطلقها  التي  الشعوذات  بتلك 
االم��ة  رق��اب  ع���  القابضون 
ال  وهم  اليك  ينظرون  وتراهم 

يقرأون  انم  بالك  فام  يبرصون 
القرآن وهم ال يفهمون«.

ويستعرض املؤلف باإلشارة ال 
عباد الل املخلصني انم حججه 
ب�ده  ف  وأم��ن��اؤه  عباده  ع� 
ويذهب  الل،  اصطفاهم  الذين 
قول  ال  االصطفاء  قاعدة  ف 
فاضل  حممد  الشيخ  الع�مة 
االرسار  كتاب  ف  املسعودي 
االنبياء  ارسال  بأن  الفاطمية، 
الختيارهم  طريق  م��ن  ب��د  ال 
عنه  يعب  ما  أو  االختيار  وهذا 
باالصطفاء أو االستخ�ص ال 
يكون من طريق إال عن حكمة 
ال  الكيم  فأن  ذلك،  اقتضت 

يفعل اال ما تقتض الكمة.
ميء  مرحلة  عند  ويتوقف 
السيدة الزهراء )عليها الس�م( 
كونا واسطة العقد ف توصيل 
)ص�  ابيها  لمة  االهلي  النور 

احمد  للدكتور  كتاب  العالمين«  نساء  سيدة  »الزهراء 
راسم النفيس يسلط الضوء فيه على جوانب مهمة من 
حياة الزهراء عليها السام عقب شهادة الرسول االعظم 

)صلى اهلل عليه وآله( ورد بعض شبهات النواصب  

ات
رك

شا
م

األحرار: حسين النعمة 
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الل عليه وآله(، مشيا ال أن بعدما بلغت البرشية مرحلة 
حاسمة من مسارها مرحلة اهلتها لتلقي الرسالة املحمدية 
الرسالة  املسؤولة عن حفظ  االمامة هي  أن  مبينا  اخلالدة 
نظرية  رسالية  وقيم  مفاهيم  ال  وترمجتها  االس�مية 
وعملية وجهادية واخ�قية واقامة الجة ع� البرشية من 
صورهتا  ف  اخلالصة  االس�م  مفاهيم  ع�  الفاظ  خ�ل 
االصلية القيقية الصافية قبل أن ُيدخل عليها الدجالون.
اهل  مدرسة  ف  واهلداية  االمامة  ال  النفيس  يعرج  فيام 
خلف  االصطفاف  أن  مبهنا  الس�م(  )عليهم  البيت 
الوحيدة إلفشال خمططات  الضامنة  املجتبيني االخيار هو 
املنافقني، ثم يستعرض ف مرآة العقاد سية السيدة خدجية 
بنت خويلد )عليها الس�م( ومنها ينتقل ال والدة الزهراء 
والدهتا  بني  التشابه  اوج��ه  مستعرضا  الس�م(  )عليها 
ثم  الس�م(  )عليها  عمران  بنت  مريم  الصديقة  ووالدة 
نساء  بسيدة  سميت  ومل��اذا  ذل��ك،  من  والعلة  تسميتها 
اجلهادية،  سيهتا  من  جوانب  ال  يستطرد  ثم  العاملني؟، 
ومنها ال زواجها من أمي املؤمنني )عليه الس�م( لزفاف 
الزهراء )عليها الس�م( ومفهوم البيت ف القرآن الكريم 
وعلة  الوعي،  تزييف  جيري  زال  وما  جرى  كيف  مبينا 
وكذلك  النبوة،  بيت  لهل  املوالني  بيوت  ع�  اهلجوم 

رواية تسبيح فاطمة )عليها الس�م(.
قرآنية  بداللة  يبني  جيده  النفيس  كتاب  يتصحف  ومن 
حقوق اهل البيت )عليهم الس�م( املالية وحتريم الصدقة 
عليهم ومن هم ذوو القربى ف سورة الرش، وتشخيص 
البائس  ومستقبلها  االمة  حال  الس�م(  )عليها  الزهراء 
وواقع االمة الكارثي ثم النزاع حول سهم ذوي القربى، 

ومياث البنات.
الزهراء  شهادة  ف  حقائق  ال  القارئ  املؤلف  ينقل  فيام 
عن  الديث  ف  كتابه  وخيتتم  ووصيتها،  الس�م(  )عليها 
مصحف فاطمة والعجب الذي ال ينتهي وما هي حكاية 

مصحف فاطمة؟ 
أمحد  بن  أمني  بن  راسم  أمحد  الدكتور  أن  الذكر  وجيدر 
كلية  ف  العامة  الباطنية  أستاذ  اجلنسية،  مرصي  النفيس 
من  العرشات  له  صدر  بمرص،  املنصورة  جامعة  الطب 
املؤلفات القيمة، منها : )الطريق إل مذهب أهل البيت، 

رحلتي مع الشيعة والتشيع ف مرص، ع� خطى السني، املهدي املنتظر 
ومعركة حترير القدس، الشيعة والثورة )ما بعد استشهاد اإلمام السني(، 
 – التحكيم  بعد(،  يطبع  مل  كتاب  )وهو  اخلامس  الطابور  وفقه  اجلمل 
قراءة ف الفقه التارخيي لألمة اإلس�مية، اجلامعات اإلس�مية – حماولة 
الطبع،  حتت  العنف؟  لثقافة  أسس  من  اإلس�مية،  الم��ة  استنساخ 
املرصيون والتشيع املمنوع ، رشح دعاء الَسَحر ليب محزة الثاميل، مل يطبع 
بعد، القرضاوي )وكيل الل أم وكيل بني أمية؟؟!!( ردا ع� كتابه تارخينا 

املفرتى عليه(.
جريدة  ف  املنشورة  والفكرية  السياسية  املقاالت  عرشات  إل  باإلضافة 
القاهرة القاهرية وملة البداية وجريدة نضة مرص فض� عن املقاالت 

العلمية املنشورة بمجلة العريب الكويتية
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المعايير الغيبية في الحياة االسامية 
وانعدامها في الجاهلية

عن  امل��ص��ادر  تناقلت  وق��د 
ايب بكر اّنه تعامل مع بعض 
تعامل  ال��غ��ي��ب  م��ف��ردات 
)لن   : حنني  ف  فقال  م��اّدة 
يرض  فلم  قّلة(،  من  نغلب 
الفكرة،  هبذه  ورسوله  الل 
لوجوب االيامن بكنه املسائل 
نزل  ولذلك  الغيب،  ومدد 
قوله تعال : )وَيوَم ُحَننٍي إذ 
أعجبتُكم َكثرُتُكم( – سورة 

التوبة 25-9.
وق���د آم���ن هب���ذه ال��ظ��اه��رة 
فأخذوا  املسلمني  من  طائفة 
ي��ش��ك��ك��ون ب��م��ق��ام��ات 
الصالني وادوارهم الغيبية، 
بعامل  اّتصاهلم  إمكان  وعدم 

اج��س��اده��م،  لفناء  ال��دن��ي��ا 
الطبيعية  الظواهر  مع  جريًا 
التي  امل���اّدي���ة  وال��ث��واب��ت 

عرفوها ف الياة الدنيوية!
قد  الطائفة  هذه  كانت  فلو 
وما  اولئك  مقامات  عرفت 
من  ال��ع��امل��ني  رب  منحهم 
قالوا  وملا  شّككوا  ملا  مكانة 

جزافًا.
وعليه : فالوقوف ع� ارسار 
نفهم  جيعلنا  الغيب  ع��امل 
اكثر  بعمق  الم��ور  ون��درك 
ّما نحن فيه، لكونه سبحانه 
 – وبينكم(  بيني  )شهيد 
سورة االنعام 6 :19، وهو 
ُترّدون ال عامل  القائل : )ثم 

فُينبئكم  والشهادة  الغيب 
سورة   – تعملون(  كنتم  بام 
ولقوله   ،  -9:94 التوبة 
بأنم  املؤمنني  عن   : تعال 
 – بالغيِب(  ُيؤمُنون  )الذين 

سورة البقرة 2 : 3 .
جيب  قلناه  م��ا  ض��وء  وع��� 
املفاهيم  هذه  ومعرفة  فهم 
االهلية  وال��ق��ائ��ق  الغيبية 
الذوات  مع  نتعامل  ال  وان 

العالية كذوات دانية.
ي��ق��ال-  – وال���ق  ون��ح��ن 
النبّي  مقام  كنه  ن��درك  ال 
الغيبي  واالئمة، لن عاملهم 

أسمى من عاملنا بكثي..
ال��ع��امل  ذل���ك  أب���ع���اد  وإن 

لكثي  مهولة  وص�حياته 
ان  اولئك  يمكن  ف�  مّنا، 
يعرفوا كيف يكون الرسول 
اربعة  وبعد  علينا  شهيدًا 
تعال  لقوله  ؟  ق��رن��ًا  ع��رش 
ُأّم��ة  جعلناكم  )وك��ذل��ك   :
ع�  شهداء  لتكونوا  وسطًا 
ال��ن��اس وي��ك��وَن ال��رس��ول 
س��ورة   – شهيدًا(  عليكم 

البقرة 2 : 143.
االية  ه��ذه  هل   : فنتساءل 
ام  الصحابة،  بعرص  خمتّصة 
كّلها  ل�زمان  الشمولية  هلا 

؟!
بل ما يعني قوله : )ولو أّنم 
جاءوك  أنفسهم  ّظلموا  إذ 

الت
قا

م

ان احلياة اجلاهلية كانت مبتنية على عبادة االصنام وتعّدد االهلة،وكانت نظرهتم 
اىل االمور نظرة مادية، وحينما جاء االسالم ، جاء ليغّير تلك االفكار، ويدعوهم 
اىل اهلل الواحد القّهار، ببيانه أموراًا غيبية ال يدركون عمقها، وحقيقتها كدعوته 

اّياهم اىل اهلل الواحد، واخبارهم بالبعث والنشور، وإحياء املوتى، وغريها..
ف���كان املش���ركون خيالفون هذه االف���كار ويعترضون على الن���ي )صلى اهلل عليه 
وآله وس���لم( ، لعدم دركهم كنهها، بل اّن مطالبهم كانت تتمّثل بأّنه : ِلَم ال يكون 

للني مَلٌك عظيم او ذهب وكيف حيىي املوتى ؟!
وكي���ف ُيبعث���ون بعد املوت ؟! فكّلها تدور حول املطالبة بأش���ياء ماّدية حمسوس���ة 

ملموسة وعدم االميان باالمور الغيبية.
السيد علي الشهرستاني
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الت
قا

م

فاستغفروا الل واستغفر هلم 
توابًا  الل  لوجدوا  الرسول 

رحياًم( – النساء 4 – 64 .
وه���ل ه��ي خم��ت��ص��ة بعرص 
الرسالة فقط ام تشمل سائر 
اختصت  واذا  ؟  االزم���ان 
أمل   ، الرسالة  بعرص  اآلي��ة 
لألجيال  اجحافا  هذا  يكن 

ال�حقة ؟
الرسول  شهادة  معنى  وما 
وكيف  ؟!  السابقة  اآلية  ف 
يمكن تصّور شهادته )ص� 
ع�  وسلم(  وآل��ه  عليه  الل 
الناس طبق الضوابط املادية 
التي نعرفها ؟! مع انه )ص� 
ميت  وسلم(  وآله  عليه  الل 

وانم ميتون ؟!
الغيب  م��ن  ك��ّل��ه  ذل��ك  ان 
االهل����ي ال����ذي الب����د من 
نعرف  مل  وان  ب��ه  االل��ت��زام 
فهناك  وكيفيته  حقيقته 
كثية  غيبية  معنوية  مفاهيم 
جيب  االس�مية  حياتنا  ف 
ع�  وال���وق���وف  معرفتها 

كنهها.
تسليط  ان   : وب��اع��ت��ق��ادي 
ال��ض��وء ع��� ه��ذه ال��زاوي��ة 

املسائل  من  الكثي  سيحّل 
ي��درك  ال  ال��ت��ي  العقائدية 

عمقها اآلخرون !!
تشابه  االم���ور  تلك  واّن 
ل��رّب  امل��وج��ودات  تسبيح 
نفقه  ال  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ني 
كضيافة  وه��ي  تسبيحها، 
رمضان  شهر  ف  لعباده  الل 
والتي ال تشابه ضيافة الناس 
بعضهم لبعض، اذ اّن مفهوم 
خيتلف  الباري  عند  الك��ل 

عن مفهوم الكل عندنا.
الشهادة  مفهوم  وه��ك��ذا 
وال���ش���ه���ود وغ���يه���ا من 
اجلهات املعنوية امللحوظة ف 
يمكن  ال  االس�مي  الفكر 

فهمها هبذه البساطة.
ومن هذا املنطلق جيب علينا 
عهد  ف  االّم���ة  ال  ال��ع��ودة 
الل  )ص�  الكريم  الرسول 
لنقول  وس��ل��م(  وآل��ه  عليه 
انا  ذلك-  ع�  أسفًا  وا   –
كانت ال تدرك مقام الرسول 
)ص� الل عليه وآله وسلم( 
فتتعامل  ال��رّب��اين،  السامي 
معه كأّنه برش عادي يصيب 
وخيطئ ، ويقول ف الغضب 

ما ال يقوله ف الرضا.. وال 
غي ذلك.

هو  االهلي  باملنظور  فاملوت 
وهو  الفناء،  وليس  الياة 
خلقهم  وقد  عدم  ال  وجود 
الل معًا لقوله تعال : )تبارك 
ع�  وهو  امللك  بيده  ال��ذي 
خلق  ال��ذي  قدير  يشء  كل 
املوت والياة ليبلوكم أيُّكم 
احسن عم� ً ( – امللك 67 
: 1-2 ، فلو كان املوت هو 
الشبه  اوجه  هي  فام  الياة، 

بينه وبني الياة الدنيوية ؟!
شخص  حييا  ان  يعقل  وهل 
او  يأكل  او  يتكّلم  ان  دون 
كان حيتاج  ولو   .. و  يرشب 
ال كّل هذه ف حياته، فكيف 

يتكّلم ويأكل ويرشب ؟!
وعليه : فالرتكيز ع� اجلانب 
املفاهيم  وت��ب��نّي  امل��ع��ن��وي 
الرّبانية للحياة املعنوية يفتح 
لنا آفاقًا كثية، وع� ضوئها 
يمكننا معرفة معنى االرساء 
مع  الل  تكّلم  وامل��ع��راج.. 

موسى )عليه الس�م( ..
إج��اب��ة ال��رس��ول )ص��� الل 
يسلم  ملن  وآله وسلم(  عليه 

عليه..
الس�م  عليهم  االئمة  إجابة 

لنا حني نخاطبهم..
ثواب هدايانا  كيفية وصول 
ال املوتى.. وما شابه ذلك..
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الت
قا

م

جنديان 
تعاهد متطوعان ف الشد الشعبي  بينهام ع� ان ال يتخ� احدمها عن االخر ف أي ظرف كان .

ف احدى املعارك فقد احدمها ف جبهات القتال فطلب االخر االذن من ضابطه لكي يبحث عن 
صديقه ف اخلطوط االمامية او باالحرى كام يسمونا ارض الرام وذلك خلطورهتا حيث انا 
منطقة مكشوفة للطرفني فقال له الضابط االذن مرفوض النه االن ف عداد الشهداء وانت ترى 

االرض تلتهب بالقنابل واملدفعية والقناص.
حاملا غادر الضابط مل يلتزم اجلندي بامر الضابط النه فكر بالعهد الذي بينهام وذهب باجتاه اجلبهة 
أي اخلطوط االمامية ليبحث عن صديقه وبعد ساعة جاء وقد امتألجسده باجلراح والدماء وهو 

حيمل جثة صديقه وهو مقتول .
ملا راه الضابط قال له بني االمل والعتب امل اقل لك انه ميت فهل يستحق العناء واصابتك بسبب 

اخ�ئه  واالرض ملتهبة ؟
قال اجلندي : نعم 

فاجابه الضابط : وما هي الفائدة؟
اجلندي : عندما عثرت عليه وجدته يلوذ ف روحه وهو ع� وشك ان يلفظ انفاسه فلام راين قال 

يل كنت ع� ثقة بانك سوف ال تتخ� عني وتفي بالعهد الذي بيننا ومن ثم استشهد.
اليست رائعة هذه الصداقة التي ال جتعل الي ظرف قاس ان يتخ� الصديق عن صديقه ؟.

امل يرتح ضمي هذا املتطوع عندما كان ف حسن ظن صديقه الذي فارق الياة ؟
التقراين /8

سامي جواد كاظم
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امسه ونسبه
السّيد حمّمد باقر ابن السّيد عبد 
الل ب��ن حمّمد طاهر املوس��وي 

الشيازي.
والدته

رج��ب  م��ن  الّول  ف  ول���د 
ف  ش���ياز  بمدينة  1350ه 

إيران.
دراسته

بسبب مضايقات حكومة شاه 
الشيازي  السّيد  سافر  إيران 
مع أبيه رّسًا إل العراق، وكان 
سنوات،  مخس  العمر  من  له 
النجف  مدينة  ف  واس��ت��ق��ر 
القرآن  تعّلم  وفيها  الرشف، 
الكريم، واخلط وأشعار حافظ 
العارشة  بلغ  أن  إل  وسعدي 
اإلمل��ام  واستطاع  عمره،  من 
وال��دروس  العربية  بالقواعد 
الوزوية من الفقه واُلصول، 
اخلارج  دروس  ف  اشرتك  ثّم 
علامء  م��ن  وغ����يه  ل���وال���ده 

النجف الرشف.
وف سّن الثامنة عرشة من عمره 
االجتهاد،  مرتبة  ع���  ح��از 
ف  العليا  دراسته  جانب  وإل 
بادر  الرشف  النجف  مدينة 
العلوم  خمتلف  ت��دري��س  إل 
والده  وفاته  وبعد  الوزوية، 
دروس  ل��ت��دري��س  ت��ص��ّدى 

اخلارج ف الفقه واُلصول.
من أساتذته

أبوه السّيد عبد الل الشيازي، 
ال��س��ّي��د حم���م���ود ال��س��ي��ن��ي 
حسن  السّيد  ال��ش��اه��رودي، 
السّيد  البجنوردي،  املوسوي 
الكلبايكاين،  ال��دي��ن  مج��ال 
الشيازي،  أكب  عيل  الشيخ 
الرشتي،  السني  عبد  الشيخ 
اخلوئي،  القاسم  أب��و  السّيد 
اإلمام  اليزدي،  حسن  الشيخ 

اخلميني.
اعتقاله

البعث  حكومة  شعرت  لقد 
ال��ع��راق��ي ب��خ��ط��ورة وج��ود 
عبد  السّيد  مثل:  شخصيات 
السّيد  وابنه  ال��ش��يازي،  الل 
باعتقال  فسارعت  باقر،  حمّمد 
الشيازي  باقر  حمّمد  السّيد 
شهرين  ملّدة  بغداد  ف  وحبسه 
تقريبًا وذلك ف عام 1391ه، 
إيران،  إل  تسفيه  تّم  وبعدها 
ف  الشيازي  السّيد  فاستقر 
برنامه  ليكمل  ش��ياز  مدينة 

الديني.
انتص���ار  يف  مش���اركته 

الثورة اإلسالمية
عندما بدأت الثورة اإلس�مية 
ف إيران بقيادة اإلمام اخلميني، 
كان السّيد عبد الل الشيازي � 
يقود   � باقر  حمّمد  السّيد  والد 
املسيات ضّد الشاه ف مشهد 
بالسّيد حمّمد  ّما دفع  املقّدسة، 
مدينة  ف  االستقرار  إل  باقر 

املسيات  مشهد واملشاركة ف 
يقودها  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ث��وري��ة 
ف  بارز  دور  له  وكان  وال��ده، 
الشعبية،  النشاطات  تفعيل 
مستشفى  ف  التحّصن  السّيام 

اإلمام الرضا)عليه الس�م(.
أّن  يرى  الشيازي  السّيد  إّن 
ف  اإلس�مية  الثورة  انتصار 
النعم  م��ن  نعمة  يعّد  إي���ران 
من  اخلفية  واللطاف  اجلسام 

الل عّز وجل.
صاحب  م��ؤس��س��ة  تأسيسه 

الزمان)عليه الس�م(
اق���دم ال��س��ّي��د ال��ش��يازي ف 
تأسيس  ع���  1408ه  ع��ام 
العلوم  ف  للتحقيقات  مركز 
مشهد  مدينة  ف  اإلس�مية 
أقسام  ع�  حيتوي  املقّدسة، 
ومّهز  خمتلفة  وفقهية  علمية 
الديثة،  الجهزة  بمختلف 

الوزوية  الدروس  فيه  وتقام 
يقارب  ملا  مراحلها  بمختلف 

ألف طالب حوزة.
من مؤّلفاته

اُلصول ف سي كامله ومتامه، 
الشيخ  ن��اي��ة  ع���  ح��اش��ي��ة 
الطويس، اجلمعة وآثارها ع� 
اإلس�مي  الفقه  اإلس����م، 
وس��ي ال��زم��ن، ت��ق��ري��رات ف 
املنتخبة،  املسائل  اُلص���ول، 

ممع الرسائل.
وفاته

ف  رسه(  ُت������وّف)ق������دس 
13رجب 1405ه بمستشفى 
الس�م(  الرضا)عليه  اإلم��ام 
بالعاصمة طهران، وصّ� ع� 
سّيدان،  جعفر  السّيد  جثامنه 
اإلم��ام  مرقد  ب��ج��وار  وُدف���ن 
الرضا)عليه الس�م( ف مدينة 

مشهد املقّدسة.

اللللسللليلللد ملللحلللملللد بللاقللر 
ماءالشيرازي)قدس سره(

عل
 ال

ضة
رو
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مخطوطات )الصحيفة الكاملة( الصفحة رقم 121
عنوان المخطوطة: الصحيفة الكاملة

رقم الصنف: 218 / ط . ز
المؤلف: الحسين ، زين العابدين بن علي

الرقم العام: 1680
التاريخ المقترن بإسم المؤلف: ق 94 هل

المراجع: االعام 5 : 86 ، اوقاف بغداد 2 :444
الوصف: نسخة جيدة ، خطها نسخ واضح ، طبع .

الوصف المادي: 117 ق ، 17 س ؛ 21 * 14 سم
الموضوع: 1- الشعائر و التقاليد و االخاق االسامية

اإلحاالت: أل المؤلف ، ب ل الناسخ ، ج ل تاريخ النسخ ، د ل الصحيفة السجادية .
اسم الناسخ: بن احمد ، حسن

تاريخ النسخ: ق 1132 هل
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الس�م  عليهم  البيت  اهل  لرتاث  العداء  ناصب  يكابر  عندما 
الصحيفة  بحجم  تراثا  يلغي  وحتى  بل  يشكك  ان  وحي��اول 
وقوة   ، عليه  الرد  من  االختصاص  ف�بد الصحاب  السجادية 
الرد عندما يكون الدليل من مصادرهم وعقر دارهم ودائام االثر 

امللموس اليقبل التاويل .
الصحيفة  نسبة  ينفي  كتابا  القفاري  ن��ارص  الدكتور  كتب 
 ، نفاها اص�  انه  بل  الس�م  السجاد عليه  االمام  ال  السجادية 

ولكن جاء الدليل الذي اليدحض اال وهو خمطوطة ف جامعة 
بن  عيل  وبتاليف  السجادية  الصحيفة  وباسم  سعود  ملكهم 
السني عليهام الس�م وان كان التساؤل املرشوع كيف حصلوا 
عليها من اوقاف بغداد ومثل هكذا تراث هل يصح التنازل عن 
مع  السجادية  الصحيفة  اع�ه صفحات من خمطوطة   ، ملكيته 
هوية التعريف التي ثبتت من قبل اجلهة التي حتتفظ هبا ف جامعة 

امللك سعود .
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امل�ستــــــــــــــــاِق بــلــهــفــِة  بـــالـــّديـــار  قــــْف 
الـــهـــوى ـــاَل  ـــس ـــر� م ـــوِق  ـــس ـــ� ال دمــــــوع  واذرف 
تزورهــــــــــا ـــَت  ـــي اأت وقــــد  بـــالـــّديـــار  قـــف 
ـــــّرب الأ�ـــــســـــواق يـــعـــذر �ــســّبــهــــــــــــــــــــــــــا ـــن ج م
ـــــــــــــــه ربَّ ــد  ــِه ــ�ــس ُي ــوق  ــس ــ� ال مـــقـــاُم  هـــذا 
ــي املــرتــ�ــســــــــــــــــــــى ــم ــس ــا� ــه بــحــمــى الإمــــــــاِم ال
التقــــــــــــــى نـــرا�ـــِس  ــاِد  ــّج ــس ــ� ال ــِد  ــاب ــع ال
ـــاح الــهـــــــــــــــــدى ــبــط و�ـــسّ ــن الــ�ــس ــس ــ� ابــــن احل
ــورى ـــ ـــ ـــ ـــ ــد ال ــه ــس يف كــــربــــاء الـــ�ـــســـر قــــد �
التــــــــــــي ــد  ــب ــك ال فـــلـــذة  عـــلـــّي  ــــن  ِم ــــن  َم
ــل حمــّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ــس ــ� ــل فـــاطـــمـــَة ون ــ�ــس ـــن ن م
ـــن بــحــبــك اأرجتــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــا م ـــا �ــســيــدي ي ي
ــم وبــ�ــســّرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــه ــّل ـــك ك ـــل وبـــحـــب اأه
اإمــامــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جــــاه  ــت  ــي ــب ال اآل  وبـــجـــاه 
لرّبهـــــــــــــم الــعــابــديــن  ــــن  زي ــح  ــف ن ـــا  ي
حمّبــــــــــــة ــح  ــف ن يـــجـــود  ـــرمي  ـــك ال ــم  ــك ب
دمائكــــــــم وبــعــ�ــسُ  مــنــكــم  الـــــذي  واأنــــــا 
ــنــي اجلــــــــوى ــل مــــن مــــغــــرٍب لـــلـــ�ـــســـرق يــحــم
ُبــغــيــتــــــــــــــــــــــــــي اأنــــتــــم  الـــــــروح  ُرواء  اأنــــتــــم 
بهجتــــــــــي ـــم  ـــت اأن ـــّم  ـــه ال ــاء  ــف ــس � ـــم  ـــت اأن
ـــغـــم اأنــــتــــم �ــســادتـــــــــــــــــــــــــــــي اأنــــتــــم جـــــاء ال
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم مــادحـــ ــك ــي ـــول الــ�ــســعــر ف ـــق مــــــاذا ي
ـــي اأتــقــنــتــهـــــــــــــــــــــــا ـــت قــــد �ــــســــارت الـــلـــغـــة ال
يجيبنــــي ــي  ــخ ــس ــ� ال الـــكـــرم  اأ�ــــســــاأل  اإن 
ــره ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــّدٌق بــالــلــيــل يــخــفــي اأمـــ ـــ�ـــس مـــت
ـــــا ـــ وهـــــو احلــــيــــُيّ عـــلـــى الـــ�ـــســـخـــاء تــعــّفــفـــ
ــده ـــ قــ�ــس يـــعـــرف  الـــعـــلـــم  �ــــســــاألــــَت  اإن  اأو 
ـــــره اأم فــــا�ــــســــاأل  الـــ�ـــســـر  راأيـــــــــَت  اإن  اأو 
ــه ـــ ل ــــت  ــــال ق مـــــن  مبــــــدح  اأردَت  مـــــا  قـــــل 
ــا ـــ ـــ ـــ لــدهــرهـــ يـــقـــول  ـــت  ـــاأل ـــس � اإن  والـــــعـــــّز 
ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــال ـــــــدا يــــجــــيء الــــــوارثــــــون �ــس وغ
ـــة ــــ ــــ ــــ ـــــــرى املـــــهـــــديُّ ُيـــــــــدرُك اأُّم وغـــــــدا ُي
وجتــــــــّر الــــطــــغــــيــــان فـــــــوق جـــراحـــهـــــــــــــــا
ــــوف ُتـــــرفـــــع رايـــــــــــــــــة ـــة �ــــس ـــك وغـــــــدا مب

الأعــــــمــــــاِق يف  احلــــــب  لـــفـــيـــ�ـــس  واطـــــــــرب 
الأحــــــــداِق يف  ـــَر  ـــم ـــُع ال ــــــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاكــنــيـــ لــلــ�ــسّ
ـــــراِق املــــــرِّ واحلـــــــــّراِق ـــــف ـــــد ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــعـــ
ـــاِق ـــسّ ـــ� ـــع وال الـــعـــ�ـــســـق  ــال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حـــ ذاق  اأو 
ــــــــّذوق والإ�ـــــســـــراِق ــاُم اأهــــــل ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق وم
عــَلــــــــــــــــــــِم اخلـــ�ـــســـوع ورفـــــعـــــِة الأخــــــــاِق
الـــبـــاقـــِي �ـــســـنـــاِه  ـــّوة يف  ـــب ـــن ال كــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــِز 
ـــاِق ـــق ـــالإح ـــــد الـــتـــبـــا�ـــس الــــزيــــف ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــنـــ
بـــا�ـــســـتـــحـــقـــاِق املــــخــــتــــار  وارث  مــــــــــــــــــــن 
ــي ــاق ــس ــ� ــي ال ـــ ــق ــس ــ� ــا قــــد رعـــتـــهـــا يــــد ال ـــ ـــ ـــ ـــ م
ـــى الإطــــــــاق ــــ ـــــــــورى نـــ�ـــســـبـــا عـــل خـــيـــــــِر ال
ــن الــــــنــــــواِل ورحــــمـــــــــة اخلـــــــّاِق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس ــ� ح
ــم عـــنـــد الــعــظــيـــــم الــبــاقــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ومــقــامــه
ــــداِق ــــس ــــ� ـــطـــفـــى امل ـــ�ـــس جـــــــاه احلــــبــــيــــب امل
ـــــــــــاِق والإم ــــر  ــــ�ــــسّ ال يف  ـــــــي  ــــ ــــ جنـــدتــــ ـــــا  ي
ـــي ـــاق ـــسّ ـــ� ـــث بـــجـــاهـــكـــم وال ـــي ـــغ ــو امل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ف
ـــــراِق ـــعـــيـــد ف ــم ُب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جـــــــاءت لــتــحــ�ــســنــكـــ
ــــــس عـــــــراِق ــــــاأر� ـــم ب ـــك ـــن كـــــــــي اأرتــــــــــــوي م
اأنــتــــــــــــــــــــم غــــمــــام الـــفـــيـــ�ـــس والإغـــــــــــداِق
ـــك وثــــاقــــِي ـــف ــــــن ي عــنــــــــــــــد الـــــكـــــروب وم
ـــر حــــن يــاقــي ـــده ـــل ـــى ل ـــت ـــف ذخــــــــــــــــــــر ال
ـــت عـــلـــيـــه �ـــســـواقـــي ـــا�ـــس والـــ�ـــســـعـــــــــــر قــــد ف
ـــــــــّذاِق ــل الـــعـــيـــّي بـــحـــ�ـــســـرة احُل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــث
ـــكـــن والــــ�ــــســــّبــــاِق ـــ�ـــس ـــِم امل ـــع ـــط ــن م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ع
ــــس بـــــــــــــالأرزاِق ــــا� ــــن ـــــن ال ـــوف ب ــــ ــــ ــــ ـــطــــ وي
ــــان والــــــــــــرّزاِق ــــم ــــرح ــو نـــفـــحـــة ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ه
الأذواِق قــــّمــــة  يــ�ــســهــد  واحلـــــــــــــــــــــــــــــقُّ 
ـــَ املـــــقـــــدام والــــــَوّثــــــاِق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــةـ ــاع ــج ــس و�
ــي ــاق ــن الأجمـــــــــــــــــــــــــــــــاد فــلــتــهــنــاأ بـــطـــيـــب ع
ـــاقـــي ــا ملــــن ُتــــلــــوى غــــــدا اأعـــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه تــي
الآفــــــــاِق مـــــدى  الأئـــــمـــــة يف  ــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــهـــ
اأعـــيـــــــــــــــــــــــــــت مـــــن اخلـــــــــذلن والإخـــــفـــــاق
ــاذل اخلـــــــــّوان والأّفـــــــــــاِق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــخ وت
تـــعـــلـــــــــــــــو عــــلــــى الأوطـــــــــــــان والأعـــــــــــــراِق
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نا�سر يحيى
يف الربِع الأخري من القرن الع�سرين املا�سي، كان ال�سعر العربي على موعد 
باأنه  و�سفه  ميكن  الذي  ال�سعري  واأ�سلوبه  �ساعريته  يف  جديد  جنم  مع 

الطلقات". �سريع  ر�سا�س  "مدفع 
ج�سد  يف  حيوية  دماء  تدفق  يف  اجلديد  النجم  هذا  ت�سبب  ذلك،  ورغم 
اأثقال املرارة والآلم التي حفل بها- الذي كان قد  ال�سعر العربي -رغم 
على  الع�سوائية  احلديثة  والتجارب  اجلامدة  القدمية  الطرائق  اأنهكته 
حد �سواء، ومل يعد يف �سمائه اأ�سوات �سعرية ت�سحذ الهمم وتطلق للروح 
اأ�سواقها يف البحث عن القيم العظيمة وت�سبع توقها للمتعة دون تفريط 

باأحدهما.
ل يكاد يخلو ديوان ل�ساعر عربي من �سعر يتناول هموم وطنه واأمته، لكن 
كما  فنيا  واإبداعا  كاما  يتج�سدهما  مل  ال�سامل  باملعنى  ال�سيا�سي  ال�سعر 
املجال  هذا  يف  علم  فهو  مطر،  اأحمد  العراقي  ال�ساعر  جتربة  يف  جت�سد 

وملك ال�سعراء فيه.
وفاق اأحمد مطر يف جناحه وبراعته مواطنه العراقي مظفر النواب الذي 
رغم اأنه كان �سابقا له يف �سعر الهجاء ال�سيا�سي، لكنه مل ي�سل يف الإبداع 

الفني والنت�سار ال�سعبي والتاأثري النف�سي كما حدث مع اأحمد مطر.
مطر.. مطر

منذ ان �ساعت اأ�سعار مطر، �سار هناك ما يعرف مبدر�سة اأو ظاهرة اأحمد 
مطر، فقد كان هذا ال�ساعر القادم من باد النخيل والنفط وال�ستبداد 
فتغري  الراكدة،  العربي  ال�سعر  بحرية  يف  األقي  الذي  الثقيل  احلجر  هو 
حالها بعد اأن �سما وطاف يف اأرجاء الوطن والإن�سان وحريتهما وحقهما يف 

حياة خالية من الطغيان والظلم.. واملخرين!

فكان ال�ساعر العراقي مثل الركان يطلق حممه النارية �سد كل ما يراه 
قمعيا وفا�سدا ومنحرفا عن كل ما هو جميل يف تاريخ اأمة العرب وقيمها 

ومبادئها، وعن اإن�سانية الإن�سان وكرامته!
و�سارت لفتاته الق�سرية الر�سا�سية ال�ساروخية زينة املقالت، ي�ستعن 
املدار�س  طوابري  يف  التاميذ  وين�سدها  اأفكارهم،  لتعزيز  الكتاب  بها 
لتحمي�س  ال�ساخبة  املهرجانات  يف  اخلطباء  بها  وي�ستعن  ال�سباحية، 
اجلماهري، ويقلدها ال�سعراء املبتدئون، ف�سار ظاهرة جّن بها ال�سباب كما 
جن قبلهم �سباب بريطانيا والغرب بفرقة "اخلناف�س" )البيتلز( ال�سهرية!
اآمن مطر بالكلمة ال�سادقة وقدرتها على اإيقاظ النائمن يف عامل عربي 
مثقفون  ويحملها  الطغيان،  متجد  طبلة  �سدى  جمرد  فيه  الكلمة  �سارت 
يفرت�س فيهم اأن يكونوا م�ساعل نور وهداية ي�سيئون للنا�س طريق النجاة 

وي�سحذون فيهم روح املقاومة وال�سمود ورف�س الباطل واخلنوع.
كفرُت بالأقام والدفاتْر

كفرُت بال�سعر الذي
ل يوقف الظلم ول يحرك ال�سمائْر

ولأن الافتات كانت ممنوعة يف بلدان كثرية، فقد ت�سللت اأ�سعار مطر مثل 
احلكام  وتاأليه  الكلمة  وقمع  ال�ستبداد  �سحاري  قيظ  يف  البارد  الن�سيم 

وتقدي�سهم، وزيف الإعام والنخبة.
�ساعرا مفوها  ال�سعرية ب�سغف، فوجدوا  اأ�سرطة ندواته  العرب  وتداول 
امل�ستمعن على  امل�ساعر، وتثوير  قادرا على اجتذاب الأ�سماع والتاأثري يف 
ظلم حكامهم وخمابراتهم، وعلى بلواهم وواقعهم املر؛ ويف الوقت نف�سه 
برع يف ال�سخرية من احلكام واجلادين وال�سجانن واملخرين، واأبدع لهم 

�سورا �ساعت يف دنيا ال�سعر كالنار يف اله�سيم.

) 1 -2( أحمُد مطر.. الشعُر سريع الطلقات

35



بكاُء الوطن
وطني يبكي فهل نبكي معه
قبل ان نبكي دعونا ن�سمعه

هو ل يبكي على جرح الزمان 
امنا يبكي لريثي مدمعه

هو قد بات وبالقلب وجيف   
عندما ودعه من ودعه 

حمل الكل با منِّ دهورا 
حانيا والكل يرجو م�سرعه 
با�سما كي ل يقول ال�سامتون

غدر الأهل فاأخفى اأدمعه
وطني يا اأيها الدين القومي 

ايها القراآن من ذا يجمعه
�سور اهلل واآيات الطفوف

هو رب البيت نورا ابدعه 
قال كن حيث عليُّ �سيكون 

�ساء بعد الرتق ال ي�سدعه 
وبه من ن�سل طه وترهم   

لي�س يف اخللق له من ي�سفعه
ذاك من دانت له كل القلوب 

حزنا لان تبكي م�سرعه 
هكذا تبقى �سفاهك يا عراق 
تندب ال�سدر وتبكي اأِ�سبعه 

او تدري مل �سموه ال�سواد 
لب�س احلزن وملا يخلعه

جعفر البازي
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رمَز ال�سمود ...
ل حتزين بل افخري 

 َففي دماه الوعد حتقق... 
ل تغ�سبي فالوطن بالروح ت�سدق 

وعدونا بال�سيل �سُي�سحق  
�سيل رجال كاأمواج البحر يتدفق 

ح�سد باِق كالفولذ
ُخلق لي�سمد وعلى الظامِل ناره حُترق 

وعلى اجل�سد الطاهر �سلى 
علمني ما معنى وطن

علمني ان اعرَف وطني
احببُته بالفطرة ...

وعرفت انه ثورة
كما احل�سن ...قام بثورة 

�سد اجلهل، �سد اخلوف 
موؤ�س�س العدل

قالوا قد �سعب التغيري 
منذ قدمي الزمن الغابر 

 انني طفل �ساأرمي �سخره 
لي�ست �سخرتي �سنعت ثوره
�سنعت الثورة بدمي الثائر 

قد قتلوين وبذا قد بداأ التحرير 
قد اأدركت باأن الثورة نامت عط�سا رغم �سذاجة اأفكاري 

وبدمي �سوف ت�سحو وتروى 
�سوف ُا�سحي عّل الثكلى تطلب ثاأري 

وبذا ي�سحو �سعب بدمي حينا �سرا ذاق البلوى 
�سيوخنا علموا ان الثورة تطلب دمنا

د. نور عبد الرزاقصوٌر بحب الوطن والحسين 
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عاشوراء بحر الدم
الع�سر احلديث  ر�سمت يف  ملحمية  لبانوراما  م�سمى  ا�سم على  الدم  عا�سوراء بحر 
، افلح يف تو�سيف م�ساهدها الفنان اليراين الدكتور )من�سوروفايى( تتلمذ على 
يد امهر وا�سهر الفنانن اليرانين من اعام فن املنمنمات امثال ح�سن ا�سماعيل 
زاده وغريه ، بداأ م�سواره الفني منذ طفولته وفتحت له بع�س الفاق على يد ا�ستاذ 
الفن  عامل  يف  الغور  على  وا�سرارا  عزما  زاده  مما  العدادية  املرحلة  يف  الفنون 
وا�سبح  الدكتوراه  �سهادة  على  ح�سل  حتى  ا�ساتذته  خطى  على  وال�سري  الت�سكيلي 

ا�ستاذا للفن .
انفرد الدكتور )وفايى( يف اغلب ر�سوماته با�سلوب مميز م�ستمد من الرتاث ال�سعبي 
ال�ساهنامه  ر�سوم  الر�سوم يقرتب من  نوع من  اليراين ي�سمى )القهوة خانه( وهو 
اليرانية املعروفة املقتب�سة من فن املينياتور ) الر�سوم الت�سغريية ( ، رواده انا�س 
مولعون بت�سوير الحداث ال�سعبية اليومية يف ال�سارع اليراين مما دفع بالفنان 

اىل ا�ستخدام هذا النوع من الر�سوم �سعيا للحفاظ على الرتاث ال�سعبي لبلده. 

بحر  )عاشوراء  بانوراما  مشاهد  نفذت    
قامش  ع�  خانة  القهوة  باسلوب  ال��دم( 
امتار   4 2ف  بابعاد  االبيض  الكانفاس 
طويلة  اشهرا  انجازها  ف  الفنان  استغرق 
مستعينا بقراءته للعديد من الكتب التارخيية 
الطف  بمجريات  ل�ملام  الرصينة  والدينية 

وتسلسل احداثها .
جاءت  فقد  نوعها  من  فريدة  البانوراما 
بكل وقائع عاشوراء ف لوحة واحدة ع� 
تارخييا  االح��داث  متصلة  حلقات  شكل 
التصويري  السطح  ف   ( مكانيا  مبعثرة  و 
الس�م  عليه  الل  عبد  ايب  ( مصورة مسية 
ب��دءا م��ن خ��روج��ه م��ن ال��ج��از وص��وال  
الحداث عاشوراء ومعركة الطف اخلالدة 

38



ة 
مي

سال
ن ا

نو
ف

باحة مرتفعة النخيل.
العنارص  كافة  الفنان  استخدم 
وشخوص  ال��وان  من  الفنية 
انجازهذه  ف  وغيها  وع��امرة 
ع�  بدأت  التي  الفنية  امللحمة 
مايبدو للناظر من اع� وسطها 
السامء رسامت  حيث ترتفع ف 
ورموز لبعض االنبياء والرسل 
عليه  السني  وبكوا  رثوا  من 

الس�م
وموسى  عيسى  الل  كأنبياء 
ونوح عليهم وع� نبينا افضل 
ال��ص���ة وال���س����م م��ص��ورا 
ومن   ، بمعجزته  ك���  اي��اه��م 
نظر  م��س��ت��وى  وف  اسفلهم 
لييل  اليسارمشهد  من  القارئ 
اجللد  م��ن  كرقعة  اي���اه  مث� 
االع���  م��ن  سيف  يقتطعها 
يوحي للخيام ومن فيها  حينام 
امست عقيلة الطالبيني ب� محى 
ف  اخوهتا  ظل  فقدت  ان  بعد 
باهل  حلت  مظلومية  افجع 
بيت العصمة س�م الل عليهم 
الفنان  ص��ور  ال��وس��ط  وال   ،
تسي  قافلة  ف  السبايا  رك��ب 
متجهة  دائ��ري  نصف  بشكل 
ف  ي��زي��د  قرصالطاغية  نحو 
الشام يتقدمها الراس الرشيف 
مرفوعا ع� رمح اموي تتوسط 
املشهد اجساد الشهداء وبعض 
املعركة  انتهاء  معلنة  اخليل 
باملسي  الناظر  استمر  ول��و   ،
نفسه  لوجد  السبايا  ركب  مع 
اي�ما  اكثر  اخر  مشهد  وسط 
فوقهم  ومن  الشهداء  الجساد 
تنعى  ال��س��امء  م�ئكة  حتلق 
دماءهم  الزاكيات ويتوسطهم 
وضع  التي  للصخرة  شاخص 
عليها الراس الرشيف ف الشام 

وصوال ال اقىص يمني اللوحة 
السبايا  وصول  يمثل  ومشهد 
قرص  ال  ال��رشي��ف  وال����راس 
شخص  مصورا  يزيد  الطاغية 
السجاد  االم��ام  كرب�ء  عليل 
الس�م  عليهام  زينب  والعقيلة 

وسط املشهد .
وسط  ال  بانظارنا  ولوتوجهنا 
عدنا  قد  انفسنا  نجد  اللوحة 
مرة  حمرم  من  العارش  يوم  ال 
وكفوف  املرشعة  حيث  اخرى 
ايب الفضل العباس واستشهاده 
عليه  السني  منه  اليمني  وال 
بني  الرضيع  حام�  ال��س���م 
يعيدنا  امامه  من  واس��د  يديه 
ومحايتها  الطاهرة  االجساد  ال 
، وصوال  العراء  تركها ف  بعد 
ال اقىص اليمني واجليش الذي 
السني  الل  عبد  ايب  لقتل  هيم 
الراكعني  واتباعه  الس�م  عليه 
قبيل  ص�هتم  ف  الساجدين 

املعركة .
اليز  شغل  اخ��ر  مشهد  وف 
التكوينية  البنية  م��ن  االك��ب 
لتجميع  الفنان  عمد  للوحة 
ميزها  م��ا  ع��دي��دة   شخوص 
اللوحة  ف  م��رك��زي  كحدث 
بمشاهد  املعركة  ساحة  وهي 
لبعض  وم���ك���ررة  م��ت��ع��ددة 
ال��ش��خ��ص��ي��ات وال�����رؤوس 
الفنان  فيها  عمد   ، املقطعات 
السني  ش��خ��ص  ت��ك��رار  ال 
عليهام  ال��ف��ض��ل  ايب  واخ��ي��ه 
الس�م ك� شاهرا سيفه متطيا 
حيم�ن  ومه��ا  ج���واده  صهوة 
يزيد  جيش  من  االع��داء  ع� 
محراء  واالرض  حمتدم  قتال  ف 
من حتتهم كأن احداث املعركة 
بني  فوق سقوف قصور  تدور 

وع�  من  تسيل  والدماء  امية 
الاملة  واالع��م��دة  االروق���ة 
ف  م��ك��ون��ة  ال��س��ق��وف  لتلك 
الدماء  اللوحة بحرا من  اسفل 
تت�طم  الطاهرات  الزاكيات 
قصور  مشارف  ع�  ام��واج��ه 
يالثارات  وت��ن��ادي  امية  بني 

السني ..      
للعمل  عمقًا  الفنان  أعطى 
ف  مهارته  خ���ل  م��ن  الفني 
واخلطوط  االل��وان  استخدام 
بإتقان  والناعمة  الرقيقة  اللينة 
التبادل  خ���ل  فمن   ، ودق��ة 
اللون  لكتل  ووضعه  اللوين 
بشكل  وت���ك���راره���ا  المح����ر 
دق��ي��ق واس��ت��خ��دام��ه ل��ل��ون 
اللونني  أشعاع  الخ��رضازداد 
أحدمها ماور اآلخر ف اللوحة  
املشاهد  ت��داخ��ل  ع��ن  فض� 
امل��ك��ون��ة ل��ل��وح��ة م��ن خ���ل 
ال��ارة  االل���وان  ب��ني  موازنته 
انسجاما  ماخلق  وال��ب��اردة 
جتذب  االشكال  بني  وتداخ� 
الناظر ال فكرة املوضوع وتتبع 
اجلو  هب��ا  يتحد  التي  مرياته 
بواقعيته  الفني  للعمل  العام 
الفنان  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
باقي  عن  خمتلفا  اسلوبا  اتبع 
هذا  مبدعي  من  عرصه  فناين 
تصوير  عن  امتنع  فقد  الفن 
ال��وج��وه امل��ق��دس��ه وص��وره��ا 
منه  سعيا  بيضاء  نورانية  هباله 
والعمل  الشخوص  الكساب 
مبتعدا  ووق��ارا،  قدسية  الفني 
املنمنامت  اسلوب  عن  بذلك 
الرشقية  الفنون  من  غيها  او 
فنانيها  من  صورالبعض  التي 
باشكال  امل��ق��دس��ة  ال��وج��وه 

تقريبية .

عليه  السني  االم��ام  به  ومامر 
حتى  واصحابه  وعياله  الس�م 
استشهاده وقطع راسه الرشيف 
الذي نقل ليزيد لعنة الل عليه ، 
مرتابطة  مشاهد  ذات  وه��ي 
بداية  هلا  موضوعية  وح��دة  ف 
فضاءين  ال  وتنقسم  ون��اي��ة 
اساسيني يشطران اللوحة افقيا 
اغلب  ع�  اشتمل  اع�مها   ،
الوقائع واالحداث التي دارت 
فيمثل  االسفل  اما  املعركة  بعد 
و  وص��والهت��ا  ال��ط��ف  معركة 
ببحر  واملتمثلة  عاشوراء  نتيجة 
قرصذو  شاطئه  ع�  ال��دم  من 
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يغص احد االش���خاص بقطعة 
م���ن اللح���م. أس���أله اذا كان 
يستطيع الكام. اذا امكنه ذلك 
فمعناه ان الهواء يدخل الى رئتيه 
وبالتالي ففي وس���عه ان يسعل 
ويقذف العائ���ق الذي يغص به 
الى اخل���ارج. اما اذا عجز عن 
الكام، فأضرب���ه بعقب يديك 
ضرب���ات س���ريعة وقوي���ة على 
ظهره ب���ني عظمتي الكتفني. ال 
حتاول ازاحة العائق باصبعك او 
دفع ماء او شراب في بلعومه. 

اذا بقي مجرى التنفس مسدودًا، 
اس���تخدم ) مناورة هيمليخ (. 
قف وراءه ولف ذراعيك حول 
خصره، ثم اقبض احدى يديك 
وض���ع جانب االبهام على بطنه 
بني القفص الصدري والس���رة. 
امس���ك بيديك االخ���رى قبضة 
ي���دك االولى واضغ���ط بحركة 
سريعة مع دفع الى اعلى. كرر 

احلركة حتى ينزاح العائق. 

جرح شخص يده فأخذت تنزف 
بغزارة. انزع من معصمه واصبعه 
اخلامت والس���اعة، وارفع ذراعه 
املصاب���ة ف���وق مس���توى القلب 
ثم اضغط اجلرح مباش���رة. اذا 
لم يكن احد االوردة الرئيس���ية 
مقطوع���ًا، فان الن���زف يتوقف 
عادة بالضغط املباش���ر. اما اذا 
لم يتوقف، فاضغط على الوريد 

من الداخل ) في جروح الساق 
يكون الضغ���ط على الوريد في 
اعلى الفخذ من الداخل (. ال 
تس���تعمل املرقأة )ضاغط لوقف 
الن���زف( اال بع���د اخفاق جميع 
الوس���ائل االخ���رى، ألن هذه 
متن���ع وصول ال���دم الى الطرف 
املصاب كله ورمبا س���بب ذلك 

عطًا دائمًا. 

الغص بالطعام 

الجروح 

اسعافات اولية

مع س���وء االحوال اجلوية تس���اء احوال الفقراء ويس���تعدون للكارثة بهدم 
بيوته���م او غرقه���م واحللول مفقودة ، واملطر ال���ذي يقال عنه اخلير وهو 
فعا اخلير اال انه في بلدنا بداانا نعاني منه بسبب ماحلت بنا من مشاكل 
بس���بب املطر ، ولم تنته املش���اكل عند الغرق بل زاد على ذلك املش���اكل 
الكهربائية وس���ببها يتقاس���مه املواطن مع احلكومة ، ال احلكومة في بعض 
االحيان تتابع العطل والقطوعات التي حتدث الساك الكهرباء وفي نفس 
الوقت ان بعض املواطنني بسبب جتاوزهم عدم ضبط ربط اساك الكهرباء 
مما ادى الى تس���رب الطاقة الكهربائية عبر رطوبة االمطار الى املنازل وكم 

من حادثة ادت الى وفاة عدة اشخاص .
وكم���ا يقال الوقاية خي���ر من العاج فاملفروض ان يتم معاجلة االس���اك 
الكهربائية املتقطعة واملتدلية س���واء بالش���ارع او على املنازل ومنها اس���اك 

املولدات االهلية حتى نتجنب ما يحدث بسبب االمطار والكهرباء .

االمطار والكهرباء 
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اناطبيبك 

اقرأ اسباب انزالق الفقرات القطنية..؟ 
ومتى يستوجب اجراء التداخل الجراحي.. وما يسببه من اعراض جسدية ؟

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

م����رض ع����ادة يصي����ب الذك����ور 
بش����كل اكبر مما علي����ه في االناث 
بس����بب طبيعة عمله����م, وان كثيرا 
م����ن ح����االت االن����زالق والكثير 
م����ن املرض����ى يس����ال الطبيب هل 
احت����اج ال����ى العملي����ة اجلراحية؟, 
والبع����ض االخ����ر يس����ال الطبيب 
بان االنزالق ليس له دواء س����وى 
العملية؟, وفي الواقع ان االنزالق 
في اغل����ب حاالته يعالج بالعقاقير 
الطبي����ة والع����اج الطبيعي, وهناك 
حاالت قليلة منها تعالج بالتداخل 
اجلراحي, ومن الثقافات اخلاطئة في 
اجملتم����ع بانه كل مريض يعاني من 
االنزالق يج����ب ان يتم له عملية 
التداخل اجلراح����ي, وملعرفة املزيد 
عن هذا امل����رض مجلة )االحرار( 
التق����ت الدكت����ور عم����ار حس����ني 
اجلبوري مدير مركز احلسني لتأهيل 
املعاق����ني في مدينة االمام احلس����ني 
-عليه الس����ام- الطبية في كرباء 

والذي بني لنا ما يأتي:�
التشخيص واألعراض:

يش����خص انزالق الفقرات القطنية 
ع����ن طري����ق الفح����وص الطبي����ة, 
وكذلك يشخص من خال تاريخ 
املرض الذي يتكلم به املريض كأن 
يك����ن رافعا ثق����ا بطريقة خاطئة، 
فميكانيكي����ة الظه����ر تك����ون غي����ر 

صحيحة, وكأن يكون الثقل اقوى 
من ان يتحمل����ه الظهر, واملعروف 
ان االنس����ان الطبيعي باس����تطاعته 
ان يرف����ع ثلث وزن����ه, وبهذا يرفع 
الثق����ل بطريق����ة خاطئة  االنس����ان 
ويحدث االنزالق ... مبينا ان من 
أعراضه الم فظيع في الظهر وممكن 
ان يجلسه في احلاالت احلادة وقد 
يكون مصاحبا بألم القدم في حالة 
ضغطه على اجلذر العصبي او غير 
مصاح����ب بهذا االل����م  في حالة 
عدم ضغطه عل����ى اجلذر العصبي 
ويعتم����د على نوع االنزالق, وبعد 
فحص املريض احتم����ال يكون له 
امراضا ثانوي����ة خطيرة كان تكون 
التهاب����ات او ام����راض خبيث����ة او 
اورام وميك����ن للطبي����ب معرفته����ا 
من خ����ال بعض االس����ئلة املهمة 
ومنها )هل لدي����ك الم في الليل, 
ه����ل عاني����ت من نقص����ان الوزن, 
هل تتعرض الى التعرق املس����تمر, 
ش����هيتك لألكل جيدة ام ال, االلم 
ف����ي حالة النوم عل����ى الظهر يزيد 
ام ال(الن الشخص الذي يتعرض 
الى االن����زالق في حالة نومه على 
الظهر يحس براحة ام االش����خاص 
الذين يعانون من مرض التهابي او 
مرض خبيث او ورم حميد بالظهر 
ف����ي حالة نومه على الظهر يش����عر 

باألل����م الظهر لذل����ك نومه يكون 
دائما على احدى اجلهات اجلانبية, 
وعادة االش����خاص الذي����ن يعانون 
من االم����راض االلتهابي����ة واخلبيثة 
يعان����ون من كث����رة االالم وخاصة 

في الليل.
مت����ى يس����توجب اج����راء التداخل 

اجلراحي؟
واش����ار »اجلبوري« ال����ى ان بعض 
احل����االت املرضية حتتاج الى عملية 
التداخ����ل اجلراحي وه����ي)اذا كان 
املري����ض لديه الم قوي يتقاطع مع 
حيات����ه اليومية مبا ف����ي ذلك عدم 
قدرته على ممارس����ة افعاله احليوية 
اليومي����ة وهذا االلم ال يس����تجيب 
للع����اج  وال  العقاقي����ر  لع����اج 
الطبيع����ي اطاقا ومل����دة طويلة, اذا 
كان املري����ض يعاني من ضعف في 
العضات وبهذه احلالة تكون ساقه 
مه����ددة بالش����لل, اذا كان املريض 
يعاني من فقد حسي بالقدم )خدر(
واذا كان هن����اك انضغاط على ذيل 
الفرس)نهاية العمود الفقري(وبهذه 
احلال����ة عدم س����يطرة املريض على 
االدرار واخل����روج م����ع خ����در في 
منطقة الس����رج )املنطق����ة الداخلية 
للفخ����ذ م����ن اخلصية ال����ى اخلامت( 
وفي هذه احلالة التداخل اجلراحي 
ض����رورة واجبة وال يعالج املريض 

طبي����ا بل يعالج جراحي����ا, اذا كان 
املريض يعاني من انزالق الفقرات 
القطنية, واجلدي����ر بالذكر ان %95 
م����ن ح����االت االن����زالق اجلراحي 
تعال����ج طبيا, 5% تعال����ج جراحيا, 
ونس����بة النج����اح لها عالي����ة ومدة 
الش����فاء تعتمد على نوع االنزالق 

وعادة تكون سريعة جدا.
النصيحة الطبية:�

»موضح����ا« ان كل انس����ان يعاني 
من الزيادة ف����ي الوزن يجب عليه 
تخفيف وزنه لتجنب االصابة مبرض 
السكر واحلفاظ على كمية الدهون 
في اجلس����م وكذلك واحلفاظ على 
القلب ايض����ا من التعب, النصيحة 
الثاني����ة ان املري����ض اذا كان عنده 
انزالق غضروفي قطني مش����خص 
ال يعتمد كلي����ا على صورة الرنني 
املغناطيسي الن في بعض احلاالت 
نش����اهد رنينا مغناطيسيا فيه انزالق 
ج����دا قوي ولكن املريض ال يعاني 
من اية مش����كلة وبهذه احلالة عدم 
اجراء التداخ����ل اجلراحي له, واذا 
قي����ل للمري����ض ان����ه بحاج����ة الى 
التداخل اجلراحي عليه ان يس����ال 
اكثر من جهة واكثر من طبيب الى 
ان يص����ل الى الق����رار النهائي هل 
بحاج����ة الى اج����راء عملية ام ال؟ 
ألنها مصحوبة بكثير من املش����اكل 
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أم االمام المهدي عليه السالم
 _ )نرج�س  اأ�سماء  عــدة  لها  ال�سام(  )عليها  املهدي  ــام  الإم اأم 

�سقيل- ومليكة...(
اأم المام املهدي )عليها ال�سام( رومية بنت ي�سوعا بن قي�سر. 

واأ�سرها  الــروم  جي�س  مع  (كانت  ال�سام  )عليها  املهدي  المــام  اأم 
امل�سلمون

اأم المام املهدي )عليها ال�سام( حب�ست يف �سجن املعتمد العبا�سي 
بعد ولدة المام املهدي )عليه ال�سام(.

المام علي الهادي )عليه ال�سام( اأُر�سل ب�سر بن �سليمان النخا�س 
ل�سراء ال�سيدة نرج�س يف بغداد.

باسم  مشهور  رضب  إل  ونسبته 
)رأس البغل( ف بلدة قريبة من اللة 
الواف  الدرهم  عني  وهو  العراق  ف 
ثامنية  ووزن��ه  املعتب  ف  املحقق  عن 
دوانق )أي 3.33 غراما من الفضة(  

كام ف املعتب والتحرير والذكرى.
أما سعته فقدرت بسعة أمخص الراحة 
الراحة  من  املنخفض  املقدار  وه��و 
وضعها  عند  الرض  يمس  ال  الذي 

عليها.
الدرهم الرشعي 

بالدراهم  يتعاملون  املدينة  أهل  كان 
عليه  الل  ص�  الل  رسول  مقدم  عند 
ال وزن مكة، ووزنه  فأرشدهم  وآله 
من  غراما   2.5 )أي  دوان��ي��ق  ستة 
الفضة( كام ف املقنعة للمفيد والنهاية 

واملبسوط واخل�ف للطويس

الدرهم الصرييف
هو من صنع الدولة العثامنية املستعمل 
 16 ووزنه  وايران  والعراق  الشام  ف 
الفضة(  من  غراما   2.8 )أي  قياطا 
كام ف الدرة البهية والوزان واملقادير.

الدرهم الطبي
من  ي��أيت  ك��ان  لن��ه  بالطبي  سمي 
دوانيق  أربعة  ووزن��ه  بالشام   طبية 
كام  الفضة  من  غراما(   1.66 )أي 
والتحرير  الحكام  وناية  املعتب  ف 

والتذكرة واملنتهى.
الدرهم الوايف

ف  به  رصح  كام  البغيل  الدرهم  وهو 
الكرامة  ومفتاح  وال��ذك��رى  املعتب 

ويساوي 3.33 غراما من الفضة.

الدرهم البغلي 
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صورة وتعليق

خارج  من  والرض  الفواكه  استياد  من  يعانون  املزارعني  اغلب  ان  من  بالرغم 
ظاهرتني  هنالك  ان  اال  املحلية  الزراعية  املحاصيل  اسعار  ع�  لتاثيها  العراق 
نرى  الزراعية االجنبية  للمحاصيل  بالنسبة   ، للمعاجلة  التنويه  رصدتا وتستحقان 
لدى بعض البقالني حماصيل تالفة ومعروضة للبيع ، وبالنسبة للمحاصيل الزراعية 
والن  بمرض  مصابة  او  ناضجة  غي  فواكه  يعرض  البقالني  بعض  نرى  املحلية 
هبا  نصاب  قد  المراض  سببا  تكون  فواكه  هكذا  مثل  فان  عليهم  متعرسة  الرقابة 
ف�بد للجهات املسؤولة من معاجلتها ، وع� املواطن ان ياخذ حذره ويمتنع عن 

رشاء هكذا فواكه.........

الراصد

يزيد ف الطني بلة وهذا املثل ينطبق ع� بعض وسائل االع�م متاما ملا يقوم به من نرش اخبار وتقارير اما كاذبة اومبالغا فيها عن 
الوضع العراقي فيؤدي ال تازيم املوقف اكثر من حله ، وهذا يتاتى اما من النوايا السيئة لصاحب الوسيلة االع�مية او عدم 
املهنية ف العمل االع�مي ، يساعدهم ع� ذلك بعض املسؤولني الذين يؤججون االزمات ويوترون االجواء اكثر من خ�ل 

استغ�ل كذا اع�م ، ساعدم ع� ذلك عدم وجود رقابة سليمة عليم متذرعني بمظلة حرية التعبي 

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

االعام غير المهني احد اسباب ازمات العراق

رداءة المحصول االجنبي وعدم نضج المحلي

مجموعة من وجهاء كرباء يتوسطهم المرحوم السيد محمد علي الشهرستاني)صدر الدين( باالضافة 
الى المرحوم السيد عباس الوهاب والمرحوم السيد مرتضى الوهاب والسيد سلمان هادي الطعمة
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إعان

dolor.

الــ�ــســكــن  يف  الأولـــــويـــــة  تـــكـــون 
ــة املــــدر�ــــســــة الــفــعــلــيــن  ــب ــل ــط ل
بع�س  هناك  املحافظات  ولطلبة 
ــنــاءات ميــكــن مــراجــعــة  ــث ــت ــس ال�
خلريجي  خا�سة  عنها  الإدارة 

املعاهد والكليات.
الرقام  على  الت�سال  للمعلومات 

التالية :

ي�سر مدر�سة الإمامن اجلوادين )عليهما ال�سام( ان تفتح اأبوابها امام الراغبن يف ت�سجيل 
ا�سمائهم لل�سروع يف الدرا�سة احلوزوية وذلك يف مقرها الكائن 

جماور  ال�سهداء،  �سارع  نهاية  املقد�سة،  كرباء  يف 
املدر�سة  يف  يتوفر  انه  علمًا  الحياء،  كــراج 

�سكن للطلبة وفق ال�سروط التالية :
1- ان يكون انهى الدرا�سة املتو�سطة.
للدرا�سة  املتقدم  عمر  يكون  ان   -2

من )15-40(�سنة.
بخم�سة  باللتزام  يتعهد  ان   -3

درو�س يف املدر�سة.
)جن�سية  امل�ستم�سكات  جــلــب   -4
التموينية  الــبــطــاقــة  ــورة-  ــس ــ� م

م�سورة- �سور �سخ�سية عدد )2( .

5- التزكية من معتمد املرجعية.
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