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��ْيَطاَن  َق��اَل َيا ُبَن��يَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َع��َ� إِْخَوتَِك َفَيِكي��ُدوْا َلَك َكْيًدا إِنَّ الشَّ
ُمَك ِمن َتْأِويِل  ��كَ َوُيَعلِّ َتبِيَك َربُّ بنٌِي }يوس��ف/5{ َوَكَذلَِك َيْ لإِِلنَس��اِن َعُدوٌّ مُّ
اأَلَحاِدي��ِث َوُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعَلْي��َك َوَعَ� آِل َيْعُقوَب َكاَم َأَتََّها َع���َ َأَبَوْيَك ِمن َقْبُل 
َقْد َكاَن ِف ُيوُس��َف  ��َك َعِلي��ٌم َحِكيٌم }يوس��ف/6{ لَّ إِْبَراِهي��َم َوإِْس��َحَق إِنَّ َربَّ
��ائِِلنَي }يوس��ف/7{ إِْذ َقاُلوْا َلُيوُس��ُف َوَأُخ��وُه َأَحبُّ إَِل  َوإِْخَوتِ��ِه آَي��اٌت لِّلسَّ
بنٍِي }يوس��ف/8{ اْقُتُلوْا ُيوُس��َف  ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل مُّ َأبِيَن��ا ِمنَّ
ُل َلُك��ْم َوْجُه َأبِيُك��ْم َوَتُكوُنوْا ِم��ن َبْعِدِه َقْوًم��ا َصاِلِنَي  َأِو اْطَرُح��وُه َأْرًض��ا َيْ
َيْلَتِقْطُه  بِّ  َغَياَبِة اجْلُ َوَأْلُقوُه ِف  َتْقُتُلوْا ُيوُسَف  ْنُهْم اَل  مَّ َقآئٌِل  }يوسف/9{ َقاَل 
ا َعَ�  اَرِة إِن ُكنُتْم َفاِعِلنَي }يوسف/10{ َقاُلوْا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل َتْأَمنَّ ��يَّ َبْعُض السَّ
ا َلُه َلَناِصُحوَن }يوسف/11{ َأْرِس��ْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّا  ُيوُس��َف َوإِنَّ
اِفُظوَن }يوس��ف/12{ َقاَل إِنِّ َلَيْحُزُننِي َأن َتْذَهُبوْا بِ��ِه َوَأَخاُف َأن َيْأُكَلُه  َل��ُه َلَ
ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة  ْئُب َوَأنُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن }يوس��ف/13{ َقاُلوْا َلئِْن َأَكَلُه الذِّ الذِّ

وَن }يوسف/14{  ارِسُ َ إِنَّا إًِذا خلَّ

) 5 ( عن الباقر عليه الس��الم كان له أحد عرش أخا وكان له من أمه أخ واحد يس��مى بنيامني 
فرأى يوس��ف هذه الرؤيا وله تس��ع س��نني فقصها ع� أبيه فقال يا بنى ال تقصص رؤياك ع� 
اخوتك الهنم س��يكدون لك) 6 ( وكذلك يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث من 
تعبري الرؤيا ألهنا أحاديث امللك إن كانت صادقة وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة 
ويتم نعمته عليك وع� آل يعقوب أهله ونسله بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة اآلخرة بأن يعلهم 
أنبياء وملوكا. ) 7 ( لقد كان ف يوسف وإخوته أي ف قصتهم آيات دالئل قدرة اهلل وحكمته 
وعالمات نبوتك آية للس��ائلني ملن س��أل عن قصتهم وروي أن اليهود قالوا لكرباء املرشكني 
سلوا حممدا ملَ انتقل آل يعقوب من الشام إل مرص وقصة يوسف قال فأخربهم بالقصة من غري 
س��امع وال قراءة كتاب . ) 8 ( إذ قالوا ليوس��ف وأخوه بنيامني خص باالخوة ألن أمهام كانت 
واحدة أحب إل أبينا منا ونحن عصبة والال إنا مجاعة أقوياء أحق باملحبة من صغريين. ) 9 ( 
اقتلوا يوسف حتى يلو لكم وجه أبيكم فيقبل عليكم بكليته وال يلتفت عنكم إل غريكم وال 
ينازعنكم ف حمبة أحد وتكونوا من بعده من بعد يوس��ف أو  بعد قتله قوما صالني تائبني إل 
اهلل مما جنيتم . ) 10 ( قال قائل منهم قيل هو هيودا وكان أحس��نهم رأيا، ال تقتلوا يوسف فإن 
القتل عظيم وألقوه ف قعر البئر  يأخذه بعض الذين يس��ريون ف األرض. ) 11 ( قالوا ياأبانا 

مالك ال تأمنا ع� يوسف ملَ ختافنا عليه وإنا له لناصحون ونحن نشفق عليه ونريد له اخلري .

التف�سري

�سورة يو�سف

الكيد : رضب من االحتيال
يتبيك: يصطفيك

آيات : عرب ومواعظ
يل لكم وجه ابيكم: تصفو لكم 

مودته ويقبل عليكم
غياب��ت اجل��ب: قعر البئ��ر الذي 

اليرى
وم��ارة  املس��افرون  الس��يارة: 

الطريق
يرتع: يتسع ف اكل ما لذ وطاب

قال اإلمام  
علي

المبادرُة إلى االنتقام

من أخالِق اللئاْم

a



األفتتاحية
منذ ان امر رس��ول اهلل )ص� اهلل عليه واله( بان يعلن رس��الته علنا 

مجع اهل بيته وعشريته والقى عليهم االمر فكان عيل )عليه السالم(
هو املتصدي الوحيد ملؤازرة الرس��ول فقال ل��ه انت وصيي وخليفتي 

ووزيري، وكان هذا اول موقف يعلن به عن مكانة عيل )عليه السالم( ، 
وتوالت املواقف والروايات والتأكيدات من رس��ول اهلل برضورة التمسك 

بعيل ، ومنها حديث الثقلني وحديث املنزلة والتصدق باخلاتم وراية يوم خيرب 
وغريها الكثري بحيث الجمال للشك والتأويل ، وبعد وفاة رسول اهلل )ص� اهلل 

عليه واله( حدث خالف ما كان يريد رسول اهلل، واملسلمون دفعوا الثمن.
اكث��ر من مرة ومنذ ان س��قط صنم بغ��داد ، املرجعية تؤكد ع��� التكاتف والوحدة 

ونب��ذ الطائفية واالهتامم بالعراق والعراقيني وك��م من بيان ونصيحة وجهتها املرجعية 
للمتصدي��ن للحكم ، حتى اهنا نزلت بأمر مي��دان النقاذ العراق من خالل فتوى اجلهاد 

الكفائ��ي ، وك��م كان هلا من موقف مرشف حيث االمم املتحدة ع� اختاذ دورها بخصوص 
وح��دة العراق ، واخر م��ا طالبت به املرجعية وبقوة االصالح��ات، وف بعض بياناهتا ختمته 

بعبارة ) والت حني مندم(، وف احدى ُخطب املرجعية وع� لس��ان الس��يد الصاف قال ولكن 
الحياة ملن تنادي.

النصيحة الواحدة وملوضوع واحد اكدت عليه املرجعية عرشات املرات ولالسف مل تكن االستجابة 
بمستوى الطموح .

االمة االسالمية لو التزمت بام اوىص به الرسول ملا كان هذا حالنا فاملسلمون هم من دفع الثمن ، واليوم 
النريد ان ندفع الثمن بسبب عدم االلتزام بوصايا املرجعية.

ال نريد ان ندفع 
الثمن

االستثمار
التفْت

للوهلة االول عند قراءة او س��امع كلمة استثامر فاهنا توحي 
ال الرب��ح املادي ولك��ن الذي نقصده ف االس��تثامر هنا هو 
استثامر املناسبة استثامرا علميا بحيث ان املستثمر يستطيع ان 
يسد الصورة القيقية واملعربة للمناسبة وعليه ان ال يلتفت 
ال اجلوانب االعالنية والبهرجة من غري االهتامم باملادة التي 
تعطي ربح��ا فكريا يكون املصداق القيقي للمناس��بة ، بل 
قد ال يفكر البعض باخلس��ارة الثقافية اذا مل تس��تثمر املناسبة 

استثامرا سليام

ٌء  ��اَم ُه��َو َفْ إِنَّ ه��َذا امْلَ��اَل َلْي��َس ِل َواَل َل��َك، َوإِنَّ
ْكَتُهْم)2(  لِْلُمْسِلِمنَي، َوَجْلُب َأْسَياِفِهْم)1(، َفإِْن َشِ
ِهْم، َوإاِلَّ َفَجَناُة َأْيِدهيِْم  ِف َحْرِبِ��مْ َكاَن َلَك ِمْثُل َحظِّ

اَل َتُكوُن لَِغرْيِ َأْفَواِهِهْم)3(
1. اجَلْل��ب: امل��ال املجلوب، وجلب أس��يافهم: ما 

جلبته أسيافهم وساقته إليهم.
كه � كعلمه �: شاركه. 2. َشِ

نى من الش��جر. أي  3. اجَلن��اة � بفت��ح اجليم �: ما ُيْ
يقطف.

قال اإلمام علي

ردًا على طالٍب للمال من بيت المال

a
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ردًا على طالٍب للمال من بيت المال

س 
لنا

ع ا
م

امام  مبهورين  الكثريون  يقف 
تعرضها  التي  الرقمية  البيانات 
موسوعة غينيس لألرقام بصيغ 
التي التعد والحتىص  التفضيل 
ح����ول األط������ول واالق����رص 
واالعرض واالع� ليشء ما ف 
العامل )موسوعة غينيس لألرقام 
 Guinness« ال��ق��ي��اس��ي��ة 
هي   »World Records
سنوًيا،  يصدر  مرجعي  كتاب 
القياسية  األرق��ام  ع�  حيتوي 
من   ويعترب  املعروفة  العاملية 
بيعًا  األك��ث��ر  الكتب  سلسلة 
ع��� اإلط�����الق. ت��م إص���دار 
ف  املوسوعة  من  نسخة  أول 
1955 بواسطة شكة غينيس.

اكرب  من  املوسوعة  هذه  وتعد 
إليها  الرجوع  يتم  التي  املراجع 
القياسية   األرق���ام  معرفة  ف 
والكثري  العامل  دول  .وتتنافس 
واألشخاص  املؤسسات  من 
ع� عرض مهاراهتم وأرقامهم 
التنافسية التي »تكرس« األرقام 
من  واح��د  بعرش  ولو  السابقة 
من  واح��د  بمليمرت  او  الثانية 
السنتيمرت او بطابوقة واحدة او 
طابق واحد، ويتنافس الكل ع� 
واحدة  تفضيلية  بصمة  وضع 

اجلهد  من  الكثري  فيها  يبذلون 
استعراضية  وب��أج��واء  وامل��ال 
حافلة علهم ينالون الشهرة من 
بتقديم  غينيس  موسوعة  باب 
يؤهلهم  معني   تنافيس  رق��م 
عرب  جمانا  التاريخ  ف  للدخول 
ف  ان  نرى  وهل��ذا  البوابة  هذه 
املوسوعة  هذه  تطرح  يوم  كل 
يكون  قد  ملوضوع  جديدا  رقام 
سبيل  ع�  مبتكرا  او  جديدا 
العامل  ف  كلب  اك��رب   : امل��ث��ال 
رجل  واطول  فيه  قطة  واصغر 
واقرص امرأة وأرسع حلزونة ف 
الدنيا واعرض او أضيق شارع 
اضخم  او  سمكة  وأشس 
سباح  او  عداء  وأرسع  حوت 
ب��ف��ارق ث���واٍن م��ع��دودات عن 
سحاب   ناطحة  واع�  السابق 
طريق  اقرص  او  جرس  وأط��ول 
وهلم جرا ...واالمثلة تتجاوز 
امل��الي��ني ك��ل ع���ام وألرق����ام 
مذهلة  .ولكن لسنوات عديدة 
وطويلة من عمر هذه املوسوعة 
منتصف  ال  ي��م��ت��د  ال����ذي 
املايض  القرن  من  اخلمسينيات 
العاملية  املوسوعة  هذه  كانت 
سهوا  او  عمدا  ظهرها  تدير 
اهل��ادر   السيني   للكرنفال 

ف زي���ارة األرب��ع��ني اخل��ال��دة 
العاملية  صفة  يأخذ  بدأ  ال��ذي 
سقوط   بعد  خاصة  والكونية 
وهي  الكافر  العفلقي  النظام 
القدم وبكل  منذ  مليونية  زيارة 
والرضية،  البرشية  املقاييس 
املؤمنني  من  ماليني  با  يقوم 
صيغة  اي���ة  ع���ن  الي��ب��ح��ث��ون 
يدخلون  شهرة  او  تفضيلية 
سوى  كانت  موسوعة  أية  با 
موسوعة السني التي هي اكرب 
والتضحية  للعشق  موسوعة 
موسوعة   ، التاريخ  ف  والفداء 
منذ  تتجاهل  لألرقام  غينيس 
املكتظ  السيني  الدث  عقود 
بام اليعد والحيىص من األرقام 
وال�������وادث وال��ن��ش��اط��ات  
كلها  تصلح  التي  والفعاليات 
موسوعة  اك���رب  ت��دخ��ل  ب���ان 
لألرقام بدون ان »تكرس« تلك 
املنافسة  سبيل  عن  اال  األرق��ام 
مماثلة  اخ��رى  ألرق��ام  الرشيفة 
الكرنفال  ف  للتعديل  تضاف 

السيني الكون .
عن  تتكلم  غينس  موسوعة 
حيييه  اهلند  ف  ديني  مهرجان 
م���الي���ني م���ن ال��س��ي��خ وك��ل 
ث��الث س��ن��وات م��رة واح��دة 

مهرجان  عن  التتكلم  لكنها 
سنويا  حيييه  ال���ذي  ال��س��ني 
م��الي��ني ال��زائ��ري��ن ال��ق��ادم��ني 
م��ن ك��ل ق���ارات ال��ع��امل ومن 
أعالم  بداللة  اجلنسيات  كل 
مواطنوها  يرفعها  التي  الدول 
ف شوارع كربالء، وتذكر هذه 
إصداراهتا  احد   ف  املوسوعة 
اكرب طبق للبيتزا او اكرب صحن 
لكنها  قهوة   فنجان  او  حساء 
التي  الوجبات  ماليني  التذكر 
تقدمها آالف املواكب السينية 
اخل��دم��ة  ت��ق��دي��م  م��ض��امر  ف 
مايشكل  األرب��ع��ني  ل��زائ��ري 
وشاب  ط��ع��ام  م��ائ��دة  اك���رب 
ألكرب  تقدم  وحتلية   وش���اي  
ف  جمتمعني  ال��ن��اس  م��ن  ع��دد 
واحدة  ومناسبة  واح��د  مكان 
،وأط����ول م��س��رية راج��ل��ة  ف 
ديني  احتفال  واك��رب  التاريخ 
وغريها  برشي  جتمع  وأضخم 
من الوثائق واألرقام والبيانات 
ولقطات  بالصور  املدعومة 
الفيديو مايعل كربالء ف زيارة 
اخلالدة هي موسوعة  األربعني 
التنافس  التي  الكربى  األرقام 

والُتكرس  من اية جهة كانت.

»غينيس« ومليونية االربعين 
عباس الصباغ
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ساهم لواء عيل االكرب بمشاركة فوج منه لتقديم اخلدمات لزائري االمام السني )عليه السالم( الوافدين ال كربالء املقدسة إلحياء 
زيارة االربعني، واملسامهة ف حفظ النظام مع القوات االمنية وتنظيم الزيارة وايضا توزيع الغاز وغريها من اخلدمات للزائرين الوافدين 

ال كربالء املقدسة.
اضافة ال هذه اخلدمات هناك اجلانب العسكري وما يقوم به لواء عيل االكرب ف ساحات الوغى فقد صد مساء الثالثاء تعرضا لداعش 

ف تالل مكحول كبد فيه العدو خسائر جسيمة باألرواح واملعدات .
ويذكر ان هيئة الشد اكدت وألكثر من مرة ان »عملية تأمني الزائرين لن تتعارض مع تواجد قوات الشد ف املناطق التي تم حتريرها 
بل تم االستعانة بالقوات املجازة و الغاء االجازات باإلضافة ال ان مجيع املناطق املحاذية لداعش مؤمنة بالكامل وقواتنا ع� أهبة 

االستعداد«.

اخبار
لواء علي االكبر  ... يٌد تخدم واخرى تقاتل

قائد عمليات االنبار: اكتملت الصفحة االولى من عملية تحرير الرمادي

اكد قائد عمليات االنبار اللواء الركن اسامعيل شهاب حممد ع� »ان الصفحة االول من عملية حترير الرمادي اكتملت بعد االنتهاء 
من حترير جرس فلسطني الذي يربط غرب املحافظة برشقها ورفع العلم العراقي ع� اجلرس«.

واضاف حممد: »الطوق األمني للرمادي قد احكم بشكل كامل وتم تضييق اخلناق وقطع امدادات الدواعش من وال املدينة وحمارصهتا 
بشكل تام بعد التقاء قوات املحور الشامل بقوات املحور الغريب

اخلدمات  بتقديم  الشعبي  الشد  فصائل  شاركت 
لزائري االمام السني )عليه السالم( الوافدين ال 
زيارة االربعني، وسامهت  املقدسة إلحياء  كربالء 
من  وغريها  واملاء  الغذائية  املواد  بتقديم  الفصائل 
الصغرية  اخليم  توزيع  خدمة  ال  اضافة  اخلدمات 
لزائري  املبيت  توفري  ف  يسامهوا  كي  للعوائل 

االربعينية.

فصائل الحشد الشعبي تقدم الخدمات لزائري االربعينية
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حمافظة  ف  ام��ن��ي  م��ص��در  اف���اد 
ص���الح ال��دي��ن، ب���أن ال��ق��وات 
هجوم  صد  من  تكنت  املشرتكة 
ل���داع���ش ع���� ح��ق��يل ع��الس 
وعجيل النفطييني باملحافظة ادى 
ال سقوط 35 عنرصا من التنظيم 
قصف  فيام  وج��ري��ح،  قتيل  بني 
مركبات  سبع  ال��ريب  ال��ط��ريان 

للتنظيم شامل صالح الدين.
اجليش  »قوات  إن  املصدر  وقال 
وال��رشط��ة االحت���ادي���ة وال��ش��د 
الشعبي تكنت، ف ساعة متأخرة 

من ليلة االثنني املوافق 11/23، 
تنظيم  شنه  كبري  هجوم  صد  من 
النفطية  ال��ق��ول  ع���  داع���ش 
حماولة  ف  وع���الس  عجيل  ف 

للسيطرة عليهام«، مبينا ان »تلك 
 25 قتل  م��ن  تكنت  ال��ق��وات 
 10 واصابة  التنظيم  من  عنرصا 

اخرين بجروح«.

وأضاف املصدر الذي فضل عدم 
»طريان  أن  اسمه،  عن  الكشف 
اهلجوم،  صد  ف  ش��ارك  اجليش 
مركبات  سبع  تدمري  من  وتكن 

وقتل من فيها ف حميط القول«.
وأوضح املصدر أن »هذه القول 
النفطية مؤمنة ومل يستطع التنظيم 
الفتا  عليها«،  تقدم  اي  اح��راز 
بمسلحني  عنارصه  »عزز  انه  ال 
وال��وي��ة  نينوى  م��ن  ق��ادم��ني 
تلك  ال��س��ي��ط��رة ع���  ل��غ��رض 

القول«.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء
الشد  فصائل  م��ن  ع��دد  اق���ام 
ف  السينية  م��واك��ب��ه  الشعبي 
كانت  ما  بعد  القتال  ساحات 
ف  الشعائر  تقيم  املواكب  ه��ذه 
مدينة كربالء املقدسة قبل دخول 

داعش االرهايب.
وبني االعالم الريب التابع للعتبة 
ف  املتواجد  املقدسة  السينية 
»العديد من  ان  القتال:  ساحات 
ساحات  ال  انتقلت  امل��واك��ب 

ال��ق��ت��ال ل��ت��ق��دي��م اخل��دم��ات 
بعد  الشعائر  وإقامة  للمقاتلني 
الشعائر  ه��ذه  تقيم  كانت  م��ا 
واملحافظات  كربالء  مدينة  ف 

املجاورة هلا.
املواكب ف  واضاف »تقدم هذه 
واملاء  الغذائية  امل��واد  اجلبهات 
ابطال  ال  اخلدمات  من  وغريها 
الشد الشعبي والقوات االمنية.
ت��ع��اون كبري  وت���اب���ع: »ه��ن��اك 

االمنية  وال��ق��وات  املواكب  بني 
وفرت  والتي  الشعبي  والشد 

الكثري من التسهيالت
 لتلك املواكب«.

خلية الصقور االستخباراتية تعلن تدمير مقر لالنتحاريين ومقتل قياديين 
لداعش من جنسيات اجنبية في هيت

اعلنت خلية االعالم الريب، ان قوات جهاز مكافحة االرهاب 
تكنت من حترير معمل زجاج الرمادي، مبينة ان »تلك القوات 
رفعت العلم العراقي فوق مبنى املعمل«، واضافت اخللية انه »تم 
تكبيد عنارص تنظيم داعش خسائر فادحة باألرواح واملعدات«.

ويذكر ان قيادة العمليات املشرتكة دعت اهال الرمادي إلخالء 
املدينة والتوجه جنوبا عرب منطقة المرية، لتفادي وقوع خسائر 

ف صفوفهم بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها املدينة.

تحرير معمل زجاج الرمادي ورفع العلم العراقي فوقه

مواكب الحشد الشعبي تقيم الشعائر الحسينية في جبهات القتال 
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الشيخ الكربالئي يتقدم 

باعتزازه وتقديره وشكره 

لجميع الذين كان لهم 

الدوُر الفاعُل واألساُس في 

إنجاح زيارة األربعين أمنيًا 

وخدميًا وتنظيميًا، ويأمل 

من المتصدين للمسؤولية 

في البلد االستفادة من 

دروس هذا النجاح 

االمام  أربعني   ُ زي��ارة  متت  لقد 
احلسني )عليه السالم( ومسريُتا 
وتكللت  امل��ب��ارك��ة،  املليونية 
كان  وال���ذي  الباهر،  بالنجاح 
والتنظيم  االدارة  انعكاسًا حلسن 
بفعل  م��راس��م��ه��ا..  ُمتلف  يف 
واالستثنائية  الطيبة  اجل��ه��ود 
أرشفت  التي  اجلهات  ملختلف 
أيُّ  ��ل  ُي��َس��جَّ مل  حيث  عليها، 
إضافة  ب��ه..  ُمعَتدٍّ  أمني  خ��رق 
اجليد  او  املقبول  املستوى  اىل 
للخدمات املقدمة للزائرين، ومن 
املؤكد إّن ذلك يمثل – بمالحظة 
واالستثنائية  املعقدة  الظروف 
نجاحًا  ال��ع��راق-  هبا  يمر  التي 
املؤسسات  جلميع  كبريًا  وطنيًا 
واألهلية  احلكومية  العراقية 

بروح  سامهوا  الذين  واملواطنني 
هذه  إنجاح  يف  الواحد  الفريق   ِ

الزيارة املباركة.
وهنا نود ان َنْذُكَر النقاط التالية :
عميق  عن   َ ُنعبرِّ ان  من  1-البد 
وشكرنا  وت��ق��دي��رن��ا  اع��ت��زازن��ا 
ال��دوُر  هل��م  ك��ان  ال��ذي��ن  جلميع 
إنجاح  يف  واألس����اُس  ال��ف��اع��ُل 
مجوُع  ومنهم  الزيارة،  هذه  إدارة 
العلمية  احلوزة  وطلبة  الفضالء 

الطرق  متلف  يف  انترشوا  الذين 
املقدسة  ك��رب��الء  اىل  امل��ؤدي��ة 
وإرشاد  الدينية،  املعارف  لتبليغ 
صالُحُهم  فيه  ما  اىل  الزائرين 
واآلخ��رة..  الدنيا  يف  ه��م  وَخ��رْيُ
األمنية  امل��ؤس��س��ات  وك��ذل��ك 
ومعها  ومسمياتا  عناوينها  بكل 
هلا  كان  حيث  املتطوعني،  مجوُع 
األمني  النجاح  يف  االكب  الدور 
األجهزة  وخصوصًا  للزيارة، 

دون  حالت  التي  االستخبارية 
مجوع  اىل  االره��اب��ي��ني  وص���ول 

الزائرين يف اكثر من مكان.
وأيضًا مؤسسات الدولة اخلدمية 
واخلدمات  والنقل  الصحة  من 
العتبات  وادارات  ال��ع��ام��ة، 
االرشف  النجف  يف  امل��ق��دس��ة 
والكاظمية  املقدسة  وك��رب��الء 
احلسينية  وامل��واك��ب  املقدسة.. 
من  والكثري  واخلدمية  العزائية 
الغايل  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  املواطنني 
والنفيس خلدمة الزائرين الكرام.

الزائرين  جلميع  خاص  وشكٌر 
الذين كان النتظامهم الواعي يف 
يف  مهم  دوٌر  الزيارة  َمراِسم  أداء 
الدور  ننسى  وال  النجاح..  هذا 
املختلفة  اإلع��الم  لوسائل  املهم 

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

الشريف في 21/صفر الخير/1437 هـ الموافق 2015/12/4م، تحّدث قائال:

النتظامهم  ك��ان  الذين  الزائرين  لجميع  خ��اص  شكٌر   *
الواعي في أداء َمراِسم الزيارة دوٌر مهم في نجاحها.. وال 
ننسى الدور المهم لوسائل اإلعالم المختلفة والتي ابرزت 
من  الزيارة  هذه  مثلته  وما  الزائرين،  حشود  مليونية 

تجسيدٍ  لمبادئ وقيمِ  الثورة الحسينية المباركة.
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حشود  مليونية  اب��رزت  والتي 
الزيارة  هذه  مثلته  وما  الزائرين، 
الثورة   ِ وقيم  ملبادئ   ٍ جتسيد  من 

احلسينية املباركة.
2-عىل الرغم من عدم توفر البنى 
واالمكانات  األساسية  التحتية 
ال��زي��ارة  ملتطلبات  ال��روري��ة 
داخ��ل  م��ن  املليونية  للحشود 
العراق وخارجه؛ إال اّن العراقيني 
اثبتوا قدرة ً عالية يف التغلب عىل 
النجاح  هذا  لتحقيق  املشاكل.. 
امنيًا  اجل��وان��ب  كل  من  الباهر 
وخدميًا وتنظيميًا .. وما ذلك إال 
لتوفر عوامل اإلخالص، وروح 
والشعور  والتنسيق  ال��ت��ع��اون 
اآلخ��ر،  جت��اه  باملسؤولية  العايل 
والعمل اجلمعي التضامني الذي 
خلدمة  الكل  يف  الطاقات  فّجر 

اجلميع .
اىل  – ب��اإلض��اف��ة  ��ه  ك��لُّ وه����ذا 
لقواتنا  العظيمة  االن��ت��ص��ارات 
جبهات  يف  واملتطوعني  املسلحة 
ان  ينبغي  داع��ش-  ضد  القتال 

جلميع  إضافية  دروس���ًا  ��َل  مُتَ��ثرِّ
البلد،  يف  للمسؤولية  املتصدين 
توفرت  ما  متى  انَّه  اىل  ُهم  وينبهَّ
العوامل املذكورة من االخالص 
الوطنية  باملسؤولية  والشعور 
فإنه  اجل��م��ي��ع؛  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اخل��روج  تأكيد  وب��ك��ل  يمكن 
يمر  التي  احلالية  االزم��ات  من 
الظروُف  كانت  مهام  العراق  هبا 

قاسيةً  وصعبة.
املليونية  املسرية  ديمومة  3-ان 
اربعينية  بمناسبة  ل��ل��زائ��ري��ن 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
االرهاب  ماطر  من  الرغم  عىل 
الصعبة  النفسية  وال��ظ��روف 
بسبب  املواطنون  هبا  يمر  التي 
عقود  خالل  املتتالية  االزم��ات 
إيامنيًا  درس��ًا  تعطي  الزمن؛  من 
الشعب  ألبناء  عظياًم  ووطنيًا 

العراقي.
فعىل الرغم من ان مجوَع الزائرين 
ونسائها  برجاهلا  واج��ه��ت  ق��د 
احلارضة  االجيال  من  واطفاهلا 
حتديات  املاضني  اسالفهم  ومن 
سنني  خ��الل  كبرية  ومصاعب 
صخوُر  هلا  تتفطرُّ  والتي  طويلة 
اجلبال.. سواٌء أكان عىل مستوى 
من  والتنكيل  والبطش  املحاربة 
االرهابية  التفجريات  او  احلكام 
منهم  اآلالف  ألرواح  احلاصدة 
إال  االخ���رية؛  السنوات  خ��الل 
بقضيتها  امل��ؤم��ن��ة  اجل��م��وَع  أّن 
سالَح  إال  س��الٌح  هلا  ليس  التي 
احلسني  لإلمام  وال��والء  االي��امن 
استطاعت  قد  ال��س��الم(  )عليه 
وعزيمتها  الصلبة  ارادت��ا  بفعل 
هذه  يف  االس��ت��م��راَر  ال��راس��خ��ة 
أَلِقها  من  وضاعفت  َبْل  املسرية 

ووَهِجها.
بأن   ٍ يقني  عىل  امل��رَء  جيعل  وهذا 
والصابر  املضحي  الشعب  هذا 

وستنهزم  اعدائه،  عىل  سينترص 
وتتحطم  »داع���ش«  ع��ص��اب��اُت 
عىل  وظلُمها  وطغياُنا  جبوتا 
وتضحية  وصب  صمود  صخرة 
املسلحة  ال��ق��وات  يف  االب��ط��ال 
العشائر  واب��ن��اء  وامل��ت��ط��وع��ني 

الغيارى..
اّن من املؤكد ان هذه االرادة  كام 
ال��راس��خ��ة  وال��ع��زي��م��ة  الصلبة 
لغلبة  االس��اس  العامَل  ستكوُن 
يف  ال��ع��راق��ي  الشعب  وان��ت��ص��ار 
احلكم  واقامة  االصالح،  معركة 
ال��رش��ي��د وخت��ل��ي��ص ال��ب��ل��د من 
جعلوا  الذين  الفاسدين  جماميع 
لنزواتم  ومسلبًا  منهبًا  العراق 

وأطامعهم.
اع��داد  يف  رد  املطَّ التزايد  4-ان 
ال��زائ��ري��ن م��ن داخ���ل ال��ع��راق 
وخ���ارج���ه خ����الل ال��س��ن��وات 
ضعف  مع  يتناسب  ال  االخ��رية 
تطور  م��ن  يقابله  م��ا  وت��واض��ع 
االساسية  للخدمات  رضوري 
يتحتمُّ  ه��ن��ا  وم���ن  ل��ل��زائ��ري��ن، 
خصوصًا  املعنية  اجلهات  عىل 
مزيد  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
املوارد  بتوفري  واالهتامم  االعتناء 
البنى  مشاريع  إلقامة  ال��الزم��ة 
ال��ع��ام��ة،  واخل���دم���ات  التحتية 
وتوسعة  النقل  جمال  يف  والسيام 
العامة  الساحات  وانشاء  الطرق 
واملجمعات الصحية وغريها من 

اخلدمات الرورية ..
بالقطاع  االس��ت��ع��ان��ة  وي��م��ك��ن 
ه��ذا  يف  ل��الس��ت��ث��امر  اخل�����اص 
 ً طيبة  فرصة  هناك  فان  املجال، 
ومساحًة كبرية لذلك، وستكون 
ايضًا  تساعد  مالية  واردات  له 
االقتصادي  الوضع  حتسن  عىل 
وجود  من  ايضًا  والب��د  للبلد.. 
التنسيق  بمهام  تقوم  عليا  جلنة 
واملتابعة والتنظيم لشؤون الزيارة 

املختلفة ..
اجلميع  يوفق  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
آمن  اللهم  بوظائفهم..  للقيام 
واكفنا  املسلمني  وبلدان  بلدنا 
وعدوانًا،  سوءًا  بنا  يريد  من  رش 
بفضلك  وامورنا  حالنا  وأصلح 

ومّنك يا ارحم الرامحني..

في  ��رد  ال��م��طَّ ال��ت��زاي��د  ان   *
داخل  من  الزائرين  اع��داد 
ال���ع���راق وخ���ارج���ه خ��الل 
يتناسب  ال  االخيرة  السنوات 
مع ضعف وتواضع ما يقابله 
للخدمات  من تطور ضروري 
االساسية للزائرين، ومن هنا 
يتحتمُّ على الجهات المعنية 
خ���ص���وص���ًا ف����ي ال��ح��ك��وم��ة 
االت��ح��ادي��ة م��زي��د االع��ت��ن��اء 
الموارد  بتوفير  واالهتمام 
مشاريع  إلق��ام��ة  ال���الزم���ة 
والخدمات  التحتية  البنى 
مجال  في  والسيما  العامة، 
ال��ن��ق��ل وت��وس��ع��ة ال��ط��رق 
العامة  ال��س��اح��ات  وان��ش��اء 
والمجمعات الصحية وغيرها 

من الخدمات الضرورية .

توفر  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  على   *
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة األس��اس��ي��ة، 
لمتطلبات  الضرورية  واالمكانات 
من  المليونية  للحشود  الزيارة 
اّن  إال  وخ��ارج��ه؛  العراق  داخ��ل 
عالية   ً ق��درة  اثبتوا  العراقيين 
ال��م��ش��اك��ل..  ع��ل��ى  التغلب  ف��ي 
من  الباهر  النجاح  هذا  لتحقيق 
وخدميًا  ام��ن��ي��ًا  ال��ج��وان��ب  ك��ل 
لتوفر  إال  ذل��ك  وم��ا  وتنظيميًا، 
التعاون  اإلخالص، وروح  عوامل 
العالي  وال��ش��ع��ور  والتنسيق 
بالمسؤولية تجاه اآلخر، والعمل 
فّجر  ال��ذي  التضامني  الجمعي 
الطاقات في الكل لخدمة الجميع 

.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 21/صفر اخلري/1437ه� املوافق 2015/12/4م :

ورد في رسالة االمام الصادق )عليه السالم( لشيعته ومحبيه: )من  سره أن يلقى اهلل وهو مؤمن حقا حقًا 
فليتوَل اهلل ورسوله والذين آمنوا وليبرأ إلى  اهلل من عدوهم(.

ثم يقول االمام جعفر الصادق )عليه السالم( في مقطع آخر : )ومن سره ان يتم اهلل له إيمانه حتى يكون 
مؤمنا حقا حقا فليِف هلل بشروطه التي  اشترطها على المؤمنين فإنه قد اشترط مع واليته ووالية رسوله 
ووالية أئمة المؤمنين  إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وإقراض اهلل قرضا حسنا وإجتناب الفواحش ما ظهر منها 

وما بطن(.

من خالل هذه الكلامت القيمة 
نقف عن أمور عّدة، ونذكر هنا 
اوالً  مسألة والية املؤمنني.. من 
ذكرهم  الذين  آمنوا  الذين  هم 
وان  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام 
وجوهري  مهم  امر  واليتهم 
جابر  عن  رواي��ة  هنا  اذك��ر   ..
يقول:  االنصاري  اهلل  عبد  بن 
نبيه  ع�  وجل  عز  اهلل  أنزل  ملا 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص���  حممد 
الرسول  وأطيعوا  اهلل  ]أطيعوا 
يا   : قلت  منكم[  االمر  وأول 
ورسوله  اهلل  َعرفنا  اهلل  رسول 
فمن اولوا االمر الذين قرن اهلل 
)ص�  فقال  بطاعتك  طاعتهم 

خلفائي  )هم   : وآله(  عليه  اهلل 
من  املسلمني  وأئمة  جابر  يا 
بعدي اوهلم عيل بن ايب طالب 
عيل  ث��م  وال��س��ني  السن  ث��م 
عيل  بن  حممد  ثم  السني  بن 
بالباقر  ال��ت��وراة  ف  امل��ع��روف 
َلقيَتُه  ف��إذا  جابر  يا  وستدركه 
فأقرئه مني السالم ثم الصادق 
بن  موسى  ثم  حممد  بن  جعفر 
ثم  موسى  بن  عيل  ثم  جعفر 
حممد بن عيل ثم عيل بن حممد 
سميي  ثم  عيل  بن  السن  ثم 
ارض��ه  ف  اهلل  ح��ج��ُة  وكنيي 
وبقيته ف عباده ابن السن بن 
تعال  اهلل  يفتُح  الذي  ذاك  عيل 

ذكره ع� يديه مشارق االرض 
ومغاربا ذاك الذي يغيُب عن 
يثبت  ال   ً غيبة  واوليائه  شيعته 
فيها ع� القول بإمامته إال من 

امتحن اهلل قلبه لاليامن(.
بّينت  ال��ت��ي  ال���رواي���ة  ه���ذه 
هم  من  وح��ددت  وشّخصت 
الذين  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  ه���ؤالء 
)عليه  الصادق  االمام  ذكرهم 
ان  وب��نّي  وصيته  ف  ال��س��الم( 
النبي  بوالية  مقرونة  واليتهم 
املقرونة  وآله(  عليه  اهلل  )ص� 

بوالية اهلل تعال ..
اهي��ا االخ���وة واالخ����وات ال 
لالئمة  ال���ب  جم���رد  ي��ك��ف��ي 

ادع��اء  وجم��رد  السالم  عليهم 
هناك  تكون  ان  البد  الوالية.. 
تعال  اهلل  اش��رتط��ه��ا  اع����امل 
والبد ان تكون مقرتنة مع هذه 
االنسان  يكون  حتى  الوالية 

مؤمناً  حقًا حقاً  ..
الصادق  االم���ام  ق��ال  لذلك 
رسه  )وم��ن   : السالم(  )عليه 
حتى  إي��امن��ه  ل��ه  اهلل  ي��ت��م  ان 
فليِف  حقًا  حقا  مؤمنا  يكون 
اشرتطها  ال��ت��ي   ب��رشوط��ه  هلل 
اشرتط  قد  فإنه  املؤمنني  ع� 
رسوله  ووالي���ة  والي��ت��ه  م��ع 
إقامة  املؤمنني   أئمة  ووالي��ة 
الزكاة وإقراض  الصالة وإيتاء 

معاييُر اإليماِن الحقيقيُة
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وإجتناب  حسنا  ق��رض��ا  اهلل 
وما  منها  ظهر  ما  الفواحش 

بطن(.
الح����ظ����وا اهي������ا االخ������وة 
اهتم  م��ا  ك��ث��ريًا  واالخ����وات 
بالوصية  السالم  االئمة عليهم 
عن  ورد  حيث  ب���)ال��ص��الة( 
االمام الصادق )عليه السالم( 
عند  شيعتنا  )امتحنوا   : ق��ال 
الصالة  مواقيت  عند   : ثالث 
وعند  عليها،  حمافظتهم  كيف 
هلا  حفظهم  كيف  ارساره���م 
عند عدونا، وال امواهلم كيف 

مواساهتم الخواهنم فيها..(.
فانظروا اهيا االخوة واالخوات 
هذه  ع�  انفسكم  واع��رض��وا 
وحني  منها  انتم  هل  املواضع 
الثالثة  املواضع  هذه  تطبقون 
حينئذ يمكن لالنسان ان حيكم 
املتشيعني  م��ن  ان��ه  نفسه  ع��� 

ألهل البيت عليهم السالم.
اقامة  م��ن  امل���راد  ان  اخ���وان 
بل  مطلقًا  اداءها  ليس  الصالة 
وشائطها  بحدودها  اداؤه��ا 

ذلك  وغ��ري  القلب  وحضور 
بجوهر  املتعلقة  االم���ور  م��ن 
وح��ض��ور  ال��ص��الة  وحقيقة 
القلب واخلشوع والتفكر وغري 
يمكن  التي  االم��ور  من  ذلك 
جوهر  يكون  ان  خالهلا  م��ن 
قد  الصالة  وحقيقة  الصالة 
وليس  املؤمن  قبل  من  ادّي��ت 

بشكلها الظاهري ..
نحن مقصودنا ان حتافظوا ع� 
من  التي  والقيم  املبادئ  هذه 
السني  االم��ام  ضحى  اجلها 
وترمجتموها  السالم(  )عليه 
بشكل كبري خالل هذه الزيارة 
جتسيد  تستمر  ان  امل��أم��ول   ..
هذه املبادئ ومنها الفاظ ع� 
اداء الصالة واالتيان با ف اول 

وقتها..
)عليه  الصادق  االمام  ذكر  ثم 
 .. الزكاة(  )وايتاء   : السالم( 
باملعنى  ليس  املذكورة  الزكاة 
املتعارفة  الزكاة  هذه  االخص 
الصدقات  ه��و  املقصود  ب��ل 
باملعنى  ال��زك��اة  م��ن  الواجبة 

املالية  القوق  وبقية  االخص 
الواجبة من اخلمس وغريها..
)عليه  االم��ام  من  حث  وه��و 
يؤدوا  ان  ع�  لشيعته  السالم( 
هذه املالية التي فيها الكثري من 
املعطى  رأسها  ع�  املعطيات 
ان  حيث  والنفيس  ال��روح��ي 
االنفاق والصدقة يطهر القلب 

من رذيلتي البخل والشّح..
ثم يقول االمام الصادق )عليه 
السالم( : )وإقراض اهلل قرضا 

حسنا..(
باملعنى  القرض  املقصود  هل 
يذكرون  ايضًا  هنا   .. االخّص 
ف  العام  االنفاق  به  املقصود 
ذلك  وم��ن  ت��ع��ال  اهلل  سبيل 
وف  اجلهاد  سبيل  ف  االنفاق 
بقية  وكذلك  تعال  اهلل  سبيل 
كمساعدة  اي��ض��ًا  االن��ف��اق��ات 
االنفاق  وبقية  واملحتاج  الفقري 

 ..
ث��م ي��ق��ول االم����ام ال��ص��ادق 
)وإجتناب   : السالم(  )عليه 
وما  منها  ظهر  ما  الفواحش 

بطن(
ال��ف��واح��ش مج��ع )ف��اح��ش��ة( 
من  املستقبح  الشنيع  وه��و 
الذنوب سواء كان من االقوال 

واالفعال..
ال  واخ��وايت  اخ��وان  الحظوا 
ان  املسلم  االنسان  من  يصح 
هذا  بكل  الفاحشة  منه  يصدر 
املعنى الواسع .. حيث ذكرت 
مصاديق  الكريم  ال��ق��ران  ف 
وغري  والغيبة  واللواط  كالزنا 
وما  منها  ظهر  )م��ا   .. ذل��ك 
خفي  م��ا  ه��و  املقصود  بطن( 

واالمام  الفواحش..  هذه  من 
الباقر )عليه السالم( يذكر هنا 
من باب املصداق حتى نلتفت 
يكون  م��ّن��ا  الكثري  رب��ام  ألن��ه 
للفاحشة ما خفي منها  مرتكبًا 
ال��س��الم(  )عليه  واالم���ام   ..
يويص ان ال نرتكب الفواحش 
ما ظهر منها وما هو اخلفي منها 

 ..
)عليه  ال��ب��اق��ر  االم���ام  ي��ق��ول 
الزنا  هو  ظهر  )ما   : السالم( 
وما بطن هو املخاّلة(، واملخاّلة 
)أي املصادقة واختاذ اخلليالت 
وخفية(  رسًا  وال��ص��دي��ق��ات 
العنوان،  ه��ذا  ف  يدخل  ه��ذا 
بسيطًا  ذنبًا  البعض  يعتربه  قد 
الفاحشة  ولكنه يدخل ف هذه 
الصادق  االم���ام  ام��رن��ا  التي 

)عليه السالم( ان نجتنبها..
وف بعض الروايات تذكر الزنا 
باملعنى االعم واالشمل.. )زنا 
الفم  وزنا  اللمس  وزنا  العني 
وهو الُقبلة املحرمة وغري ذلك 
فاالئمة عليهم  من االمور..(، 
ال  ينبهونا  ان  يريدون  السالم 
ويستكمل  ايامننا  يتم  ان  امهية 
حتى  باجتناب  االي���امن  ه��ذا 
احيانًا  ربام  التي  اخلفايا  هذه 
انظار  عن  يفيها  مؤمن  انسان 
عن  يفيها  ال  ولكنه  االخرين 
اهلل تعال.. علينا ان نقوي رقابة 
اهلل تعال علينا حتى ف االماكن 
التي نخلو فيها وال نكون امام 

انظار الناس.

معاييُر اإليماِن الحقيقيُة
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ه������ل ي���ج���وز 
ادفع  ال  لكي  الكذب 
الضرائب لدولة اجنبية ؟

الجواب : ال يجوز . .

هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران بان 
اليتزوج زوجها زوجة ثانية ؟

زواج  ي���وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
املسلمة من الكّفار ؟

اجلواب : ال يوز للمسلمة أن 
تتزوج الكافر دواما أو متعة

السؤال : هل يوز عقد القران 
ف املحكمة خالل شهر حمرم او 

صفر ام مكروه ؟ 
فيها  القيام  ينبغي  ال   : اجلواب 
بام ال يتالءم ومناسبتهام الزينة. 

السؤال : لو أوكل الرجل فقط 
لقبول  آخر  رج��اًل  ال��ورق  ع� 
عقد زواجه نيابة عنه فام حكمه 

؟
منه  قبل  إذا  يكفي   : اجل��واب 

باللفظ .

رجل  ت��ص��ادق  إذا   : ال��س��ؤال 
ترتتب  فهل  عقد  ع�  وام��رأة 

عليه آثار دون شهود ؟ 
صحة  ف  يعترب  ال   : اجل���واب 

العقد االشهاد. 
ينظر  ان  ي��وز  هل  ال��س��ؤال:  

حجاب؟  وبدون  للبنت  الولد 
اي ان ينظر ال وجها وشعرها 

قبل الزواج ؟ 
اجلواب : يوز إذا أراد الزواج 
التلذذ  قصد  دون  م��ن  منها 
مانع  هناك  يكن  ومل  اجلنيس 
النظر  وك��ان  منها  ال��زواج  من 

لالستعالم فقط. 

او  للعم  ي��وز  هل  ال��س��ؤال:  
ابن  ي��ت��زوج زوج��ة  ان  اخل��ال 
اخته بعد طالقها او الوفاة عنها 
وجود  وع��دم  عدهتا؟  وانتهاء 

مانع آخر؟ 
اجلواب : يوز. 

ال���زواج  أن  ه��ل  ال���س���ؤال:  
شي��ع��ت��ن��ا  ف  األج�����ب�����اري 

األسالمية جائز ؟ 
اجلواب : اليوز. 

االشرتاط  يصح  هل  السؤال:  
التدخني  عدم  ال��زواج  عقد  ف 

من أحد الطرفني ؟ 

اجلواب : نعم يصح ذلك . 

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

الزواج ؟ 

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

مستقلًة ع� األحوط لزومًا. 

حضور  يشرتط  هل  السؤال:  
الشهود ف جملس العقد ؟ 

اجلواب : يوز للزوجني إجراء 
صيغة العقد بنفسيهام أو بتوكيل 
يشرتط  وال   ، عنهام  ينوب  من 
 ، العقد  الشهود جملس  حضور 
كام ان حضور رجل الدين ليس 

شطا ف صحة العقد. 

للفتاة  ي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
من  تتزوج  أن  سنة   21 عمرها 

شخص دون رضا والدهيا ؟

اجل���واب:  ال ي��وز وال يصح 
جدها  او  ابيها  بإذن  اال  العقد 

من ابيها. 

ال���س���ؤال:  ه��ل ي���وز تأخري 
الزواج بعد سنتني ع� حساب 
الدراسة ... بام إن الرجل يريد 

الزواج عن قريب؟
اجلواب : ال مانع إال أن يكون 

فيه خوف الوقوع ف الرام. 

ال��س��ؤال:  ه��ل ي��وز ال��زواج 
ملتزوج يريد الزواج مّرة اخري 

بدون عّلة او سبب ؟
اجلواب : ال مانع منه وإن كان 
الزوجة  األنسب رعاية مشاعر 

واالطفال. 

السؤال:  هل الزواج واجب أم 
مستحب ؟

املستحبات  م��ن  اجل�����واب:  
ف  الوقوع  خيف  وإذا  املؤكدة 

الرام من تركه فيجب. 

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
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مستدركه  ف  ال��اك��م  ي���روي 
اجلزء الرابع  عن أيب هريرة قال 
: دخلت رقية بنت رسول اهلل ) 
ص� اهلل عليه وآله ( امرأة عثامن 

وبيدها مشط . فقالت : خرج
آنفا  ع��ن��دي  م��ن  اهلل  رس���ول 
كيف   : ل  فقال  شعره  رجلت 

جتدين أبا عبد اهلل عثامن ؟
من  فإنه  أكرميه   : قال   : قلت 

أشبه أصحايب يب خلقا .
ويعلق الاكم ع� هذه الرواية 
صحيح  حديث  ه��ذا   : بقوله 
اإلسناد واهي  املتن . فإن رقية 
اهلجرة  من  ث��الث  سنة  ماتت 
إنام  هريرة  وأب��و  بدر  فتح  عند 

سبع  سنة  خيرب  فتح  بعد  أسلم 
او ثامن للهجرة 

اخلرب  ع���  يعلق  ه��و  ال��اك��م 
ونحن نسال ماذا يعني صحيح 

السند واهي املتن؟

تعريفات
ف  االن��ت��ق��ال  تعريف  ه��و  م��ا 

)املطهرات(؟
تطهريه  وي��ت��ص  اجل�����واب: 
واليوان  االنسان  دم  بانتقال 
عرفًا  ل��ه  دم  ال  م��ا  ج��وف  ال 
والقمل  كالبق  ال��رشات،  من 
ان  فيه  ويعترب  وال���ربغ���وث، 
يكون ع� وجه يستقر النجس 
اليه  املنتقل  ج��وف  ف  املنتقل 

م��ع��رض  ف  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث 
جسمه،  من  ج��زءًا  ص��ريورت��ه 
واما اذا مل يعد كذلك، أو شك 
وذل��ك  بطهارته  حيكم  مل  فيه 
من  العلق  يمٌصه  الذي  كالدم 
املتعارف  النحو  ع�  االنسان 
اليطهر  فانه  املعاجلة،  مقام  ف 
االول  ب��االن��ت��ق��ال،واالح��وط 
أو  البّق  يمّصه  عاّم  االجتناب 

نحوه حني مّصه.
االن��ق��الب)ف  هوتعريف  م��ا 

املطهرات(؟
اجلواب: يتص تطهريه بمورد 
واحد، وهوما إذا انقلب اخلمر 
االنقالب  أك��ان  س��واء   ، خ��اًل 
ويلحق   ، بغريه  كان  أم  بعالج 

إذا  العنبي  العصري  ذلك  ف  به 
انقلب خاًل فإنه حيكم بطهارته 

لوقلنا بنجاسته بالغليان .
رفض  المسلمين  على 
ـــي مــســالــة  ـــوار ف ـــح ال

تحريف القران
كل  مطلب  االسالمية  الوحدة 
مسلم شيف وبغض النظر عن 
مطلب  هو  بل  العلمية  درجته 
عن  واالبتعاد  السليمة  للفطرة 
والتنافر  التناحر  يؤجج  ما  كل 
العداء  الفرصة  نتيح  ال  حتى 
االس��الم  من  بالنيل  االس��الم 

واملسلمني .
مناقشات  هنالك  تكون  ق��د 
ع���ل���م���ي���ة ب�����ني اص���ح���اب 
جلسات  وف  االخ��ت��ص��اص 
حتى  مغلقة  تكون  ان  يفضل 
 ، ال��ب��س��ط��اء  ع��ق��ل  تشتت  ال 
اخلالفية  امل��س��ائ��ل  واخ��ت��ي��ار 
الصحيح  ال  الوصول  لغرض 
يب  ال  ول��ك��ن   ، حسن  ام��ر 
يص  بامر  النقاش  يصح  وال 
القران ومجعه او حتريفه ، فمثل 
يتغلغل  خطرية  مسالة  هكذا 
املرتبصون  ثناياها  ب��ني  م��ن 
ب��ال��دي��ن االس��الم��ي وال��دي��ن 
بفضل  شاخما  يقف  االسالمي 
اخلالدة  املعجزة  الكريم  القران 
مجعه  نوقش  او  فيه  شكك  فاذا 
انفسنا  قد طعنا  نكون  وصحته 
املجال  بذا  فالوار   ، بايدينا 

مرفوض. 

مجرد سؤال

تعريفات 
رفض حوار

مجرد سؤال
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الحاج قاسم مصلح لـ )األحرار(: 
انطالق لواء علي االكبر القتالي سبق صدور فتوى الجهاد الكفائي

تفاصيل  على  أكثر  وللوقوف 
خاضه  وم��ا  ال��ل��واء  تشكيل 
م���ن م���ع���ارك ش��رس��ة ضد 
هذه  لنا  كانت  اإلرهابيين.. 
علي  ل��واء  آم��ر  م��ع  الوقفة 
قاسم  )الحاج  األسبق  األكبر 
ليحدثنا  الخفاجي(  مصلح 
التشكيل  ن��واة  عن  وال��ق��ّراء 

واالنطالق والجهاد.....

* بدءًا.. كيف شكلتم النواة 
االول لقوة لواء عيل االكرب..؟

- بعد تفاقم االحداث ف بعض 
الشاملية  خاصة  العراق  مناطق 
منها ودخول اخلطر املوجه من 
قبل اعداء العراق وشعبه بكل 
،املرجعية  ومكوناته  طوائفه 
هذا  توجست  العليا  الدينية 
املد  واهلامها  ثقاهتا  من  اخلطر 
بالتحديد  ذلك  وكان  االهل��ي، 

ق����ب����ل 
ال������زي������ارة 
امل��ب��ارك��ة،  الشعبانية 
)عبد  الشيخ  س��امح��ة  ف��وج��ه 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي( االم��ني 
املقدسة  السينية  للعتبة  العام 
مل��س��اع��دة  ق���وة  تشكيل  ال  
اختيار  تم  هناك،وفعال  االهال 
املستعدين  املقاتلني  من  نخب 
ف��داء  ارواح��ه��م  ي��ق��دم��وا  ان 

ل���الرض وال��وط��ن وامل��ذه��ب 
ما  حينها  ف  ع��دده��م  وك���ان 
مقاتل،   )400( ع���   ي��زي��د 
توجه  تم  »مصلح«  واض��اف 
وكان  سامراء  مدينة  ال  ق��وة  
من  محايتها  االس��ايس  اهل��دف 
خ��ط��ر ع��ص��اب��ات )داع����ش( 
صيتها  ش��اع  التي  االره��اب��ي��ة 
من  الشاملية  املنطقة  رب��وع  ف 
ملسنا  تواجدنا  العراق،وأثناء 

يكون  أن  البّد  كان  اإلرهابية؛  العصابات  بيد  الموصل  محافظة  سقوط  بسبب  أمنيًا  االنهيار  على  العراق  أوشك  أن  بعَد 
النيل من األرض والعرض  التي تريد  البطولي لصّد الهجمات اإلرهابية  العليا وأبناء الوطن موقفهم  الدينية  للمرجعية 
والمقدسات؛ فانطلقت شرارة الجهاد بإصدار سماحة المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( فتوى 
الجهاد الكفائي ليستجيب الضمير العراقي للدفاع.. فكان أن بزغت شمس لواء علي األكبر )عليه السالم( التابع لألمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة بعد مخاض وتكتيك وتخطيط بتشكيل ألويته وتسليحه حّتى قبل صدور الفتوى المباركة.. وخاض 

والحمد هلل بطوالته المشرفة التي قضت مضاجع عصابات داعش التكفيرية وأبادتهم.
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الذي  املباش  والتهديد  اخلطر 
خاصة  املقدسة  باملراقد  حييط  
العسكريني  )اإلم��ام��ني  مرقد 
اجل  فمن  السالم(،  عليهام   -
واالرهاصات  املخاوف  هذه 
)حيدر  الشيخ  بمعينة  توجهنا 
تقسيم  تم  اليعقويب(،حينها 
القوة  نصف  نصفني،  ال  القوة 
والنصف  س��ام��راء  ف  ت��رك��ز 
بلد   ( منطقة  ال  حت��رك  االخ��ر 
الربي  التنقل  لصعوبة  جوا   )
ف  مصلح  وق��ت��ه��ا،واس��ت��درك 
املنطقة   ف  وج��ودن��ا   : حديثه 
حقق الدعم  املعنوي والغذائي 
االمنية  للقوات  واللوجستي 
واملناطق  السيطرات  ف  خاصة 
االرض  ع�  واملتواجد  القريبة 

ولكنها كانت منهارة تاما.
ق��ب��ل ص���دور  ك����ان  * ه����ذا 
اطالقها  بعد  م��ا  ال��ف��ت��وى... 
هدفها  ف  القوة  س��ارت  كيف 

املعلن..؟
اجلهاد  فتوى  ص��دور  بعد   -
الكفائي املقدسة، التي اطلقتها 
ف  العليا  الدينية  املرجعية 
وأعلنها  االشف،  النجف 
ف  الكربالئي  الشيخ  جهارا 
الصحن  ف  اجل��م��ع��ة  خطبة 
وك��ان��ت  ال��رشي��ف  السيني 
سامحة  م��ن   ومباركة  م��ؤي��دة 
ظله  )دام  السيستان  السيد 
دور  لصداها  كان  ال���وارف(، 
للجميع  وث���ب���ات  م��ع��ن��وي 
ف��ال��رج��ال ه��ن��ا ش��م��رت عن 
الذي  للنداء  تلبية  سواعدها 
وهو  املقاتل  قلب  شغاف  مس 
والعرض  االرض  عن  يدافع 
عزيمتهم  واملقدسات..فقويت 
وإرصاره���������م ومح��اس��ت��ه��م 
للمواجهة  واس��ت��ع��داده��م 
انقطاع  الوجود،رغم  واثبات 
)س��ام��راء  ب��ني  املمتد  الطريق 

الطريق  تطهري  وبغداد(،وتم 
حوله  املنترشة  العصابات  من 
الفصائل  ب��ع��ض  ب��م��ش��ارك��ة 
ال��ق��وات  ودخ��ل��ت  املسلحة 
القيادة  تشكيل  وت��م  االمنية 
ابو  بقيادة  الشعبي  للحشد 
القادة  وبعض  املهندس  مهدي 
ف  تشكّلت  حيث  امليدانيني 

سامراء ..
االك��ب��ر  ع��ل��ي  ل���واء  تشكيل 

بمرحلته االولى ...!
* ما صدى لواء عيل االكرب ف 
منازلته  لداعش ..؟ وما قدمه 
من جوانب انسانية ف عمليات 

التطهري..؟
ع�  باإلجابة  اخل��وض  قبل   -
نقطة  اوض��ح  ان  عيًل  السؤال 
االكرب  عيل  لواء  با  قام  مهمة 
القتال  من  االول  املرحلة  ف 
دعمه  ال  ،اض��اف��ة  املتواصل 
مجيع  ف  االم��ن��ي��ة  للقطعات 
جغرافية  ف  تواجدها  حم��اور 
امل��ن��ط��ق��ة، ودع��م��ه��ا اي��ض��ا 
الشد  من  املقاتلة  للفصائل 
اللوجستي...  بالدعم  الشعبي 
وه��ن��ا اع���ود ل��ل��س��ؤال وه��ي 

ما  البناء  مرحلة  ع�  االجابة 
طرق  واياد  الدواعش  هدمته 
اللواء  قيام  ذلك  وأمثال  بديلة 
التي  البديلة  اجلسور  بإنشاء 
دم��ره��ا )داع����ش( االره���ايب، 
وت��واص��ل��ن��ا ب��م��د وإرس����ال 
الغذائية  وامل���واد  املساعدات 
والشد  االمنية  ال��ق��وات  ال 
الشعبي واستعان مقاتلو اللواء 
اخلاصة  واآلليات  باجلرافات 
ف  املقدسة  السينية  بالعتبة 
انشاء السواتر واخلنادق جلميع 
الفصائل ومنها القوات االمنية 

والشد الشعبي.
حني  حديثه:  مصلح  ويتابع 
وصل لواء عيل االكرب ال منطقة 
بمنازلة  وحتريرها  )العوجة( 
هروب  ال  ادت  قوية  ميدانية 
مهزومة  )داع���ش(  عصابات 
الفرصة  وأتاحت  ومكسورة، 
من  االمنية  القطعات  ملرافقة 
سيطر  حماورها،وحينها  جانب 
ك��ي��ان )داع����ش( ع���  طريق 
اول  اللواء   وق��دم  )العوجة( 
مصلح(  قاسم   ( ه��و  جريح 
قوات  من  مقاتلني  واستشهاد 

اللواء مها الشهيدان السعيدان ) 
عيل هندي و حممد عسكوري(.
املستشفى  ف  رق��ودي  وأث��ن��اء 
منطقة  ف  ظهر  قد  اخلطر  ،كان 
سامحة  فوجه  الصخر،  جرف 
السينية  للعتبة  العام  االم��ني 
املقدسة، ال تشكيل قوة ضاربة 
لوقف هذا اخلطر فخرجت من 
من  القوة  وشكلت  املستشفى 
العتبة  مقاتيل  من  اخلرية  النخبة 
فاقت  الذين  املقدسة  السينية 
التحاق  بعد  االلوف  اعدادهم 
املتطوعني امللبني لنداء املرجعية 
الدينية العليا فحققنا انتصارات 
ميدانية وازلنا اخلطر من جرف 
ال  انتصاراتنا  واهدينا  الصخر 
باسم  املقدسة  السينية  العتبة 
حترير منطقة جرف النرص وهذه 
التسمية ثبت ع� ارض الواقع 
املنطقة  اه���ال  منها  بشواهد 

ومقاتلو املرجعية الشجعان.
ل���واء ع��يل االك���رب ال��ق��ت��ال ف 

مرحلته الثانية
* بعد ان توسع لواء ف اعداده 
إنشاء  م��ن  تكنتم  كيف   ...

تشكيالته املسامة حاليا..؟
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املناطق  ال  توجهنا  ان  بعد   -
االستعانة  واستطعنا  اجلنوبية 
الساندين  املتطوعني  باألخوة 
وهم  املليونية  الزيارات  ف  لنا 
ف  متطوع   )  6000  ( ح��وال 
،فاستطعنا  املليونية  الزيارات 
وتدريبه  ف��وج  اول  تشكيل 
عسكريًا ومن ثم ارسال الفوج 
اول   ، الثالث  والفوج  الثان 
)عابس(  ف��وج  هو  ك��ان  ف��وج 
النارصية  مدينة  ف  تشكيله  تم 
بتاريخ)  معهم  لقائي  وك��ان 
وه���ذه   )  2014/7/27
مقاتلني  ض��م��ت  ال��ق��ط��ع��ات 
العراقي  اجليش  ف  متدربني 
تأهيلهم  واستطعنا  السابق، 
اخلفيف  السالح  برشاء  وبدأنا 
واملتوسط ولزمنا الساتر االول 
ف منطقة جرف النرص بعد ذلك 
شكلنا فوج )املختار( من اهال 
تشكيل  تم  ..وكذلك  البرصة 
بذه  االش��رت(...  )مالك  فوج 
انشاء  استطعنا  الثالثة  االفواج 

ساتر وخط دفاع رصني.
االكرب  عيل  لواء  تشكيالت   *
توزيعها  تم  كيف   ... القتال 

ع� املحاور والثغور ..؟
- تم توزيعها ع� شكل قوتني 

االول ف منطقة جرف الصخر 
مصلح  ع��يل  ال����اج  ب��ق��ي��ادة 
 .. بقياديت  سامراء  ف  والثانية 
ال  اخ��رى  م��رة  رجوعي   بعد 
سبع  قوة  تشكيل  وتم  سامراء 
قاعدة  ف  بلد  ف  وهم  الدجيل 
 .. بلد  قاعدة  ف  حييط  وما  بلد 
االف��واج  ه��ذه  تشكيل  وبعد 
العام  االمني  سامحة  من  طلبنا 
اللواء  ه��ذا  بتسمية  يقوم  ان 
عيل  )ل��واء  اس��م  عليه  واطلق 

االكرب(..

وبعد تشكيل اللواء تواجدنا ف 
جرف النرص وكان امامنا كتاب 
حزب اهلل فتمكنا من انشاء خط 
صد وحتركت ال منطقة جرف 
ورجع  االف��واج  لقيادة  النرص 
عائدا  مصلح  عيل  الاج  اخي 

ال العتبة السينية املقدسة.. 
وتنسيق  تعاون  هناك  هل   *
رصد  ف  املقاتلة  الفصائل  مع 

)داعش(..؟
خالق  ت��ع��اون  هناك  اكيد   -
وم��ي��دان ف رص���د حت��رك��ات 

اجتامعات  خ��الل  م��ن  ال��ع��دو 
مهدي  ابو  االخوة  من  موسعة 
املهندس واالخ هادي العامري 
املستشارين  االخ���وة  وبقية 
ي���وم)  ه���ج���وم  اول  ف���ك���ان 
فبدأ  2014/10/23م( 
وكان  النرص  جرف  ف  اهلجوم 
وبتوفيق  للعدو  مباغتا  هجوما 
تكنا  وتعال  سبحانه  اهلل  من 
منطقة  حترير  من  قليلة  ايام  ف 

جرف النرص بالكامل ..
               يتبع ف األعداد القادمة
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طرحته  ما  ع�  الضوء  لتسليط 
ف  خمتلفة  ام��ور  من  املحارضة 

االرشاد والتوعية 
الشيخ  التقت   االحرار(  جملة) 
ليوضح  الكاظمي(،  )حبيب 
االج��واء  ف  امل��ح��ارضة  امهية 
القريبة للزيارة االربعينية فقال: 
تتكامل  ان  امكاهنا  ف  املرأة  ان 
التزامها  برشط  الرجل   ف  كام 
ال  اضافة  التكامل،  بقواعد 
بالنساء  تتشبه  ب��ان  امكانيتها 
امل��خ��ل��دات وامل��ت��م��ي��زات عرب 
فاطمة  السيدة  مثل  التاريخ  
الزهراء )عليها السالم(،منوها 
ال ان املرأة القادمة لزيارة االمام 
البد  ال��س��الم(   السني)عليه 
حيث)   من  نفسها  مراقبة  من 
والتحمل(   وال��ب��رص  السمع 
وال���ص���رب ع���� مج��ي��ع امل��ح��ن 
تكون  الصفات  بذه  والباليا، 
العليا  املقامات  ال  مرشحة 

قطعا،مشريا  الكامل  طريق  ف 
من  با  املليونية  الزيارة  ان  ال 
مؤكدا  التكامل،  ال  املحفزات 
تذهب  ان  بامكاهنا  امل��رأة  ان 
اوال،   اهلل  مع  روحية  خلوة  ف 
معها  تصطحب  ان  وث��ان��ي��ا 
وتربيهم  الطريق  ف  اوالده��ا   
ف امليش من خالل هذه الزيارة  
وتزودهم  وتقومهم  املباركة 
عن  والنهي  باملعروف  باألمر 
املث�  الغاية  هي  املنكر،وهذه 

للوصول ال التكامل.
املهندسة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
املركز:  مسؤولة  حممد(  )سارة 
ب��ت��وج��ي��ه م��ن االم����ني ال��ع��ام 
ع�  املقدسة  السينية  للعتبة 
باستثامر  دينية  حمارضات  اقامة 
مهمة  ش��خ��ص��ي��ات  وج����ود 
)حبيب  الشيخ  سامحة  امثال 
النساء  لتوعية  ال��ك��اظ��م��ي(  
،خاصة  االربعينية  الزيارة  ف 

مشاركات  ضمت  الزيارة  وان 
وبمختلف  وع��رب��ي��ة  ع��امل��ي��ة 
تكامل   ( اللغات،وبمحارضة 
زائ��رات  مشاركة  تت   ) امل��رأة 
ال  اضافة  والعراق  سوريا  من 
عراقية  حمافظات  من  عراقيات 
املركز  ان  خمتلفة،موضحة  
وضع استبيانا ف هناية املحارضة 
من  املقدمة  اخل��دم��ات  ح��ول 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  قبل 

السينية املقدسة خالل الزيارة 
استقبال  ال  املليونية،اضافة 
افضل  لتقديم  م��ق��رتح��اهت��م 
اخلدمات ال زائري ايب عبد اهلل 
السالم(،مؤكدة  )عليه  السني 
عطائه  ف  يتواصل  املركز  ان 
بعد  املستمر  برناجمه  خالل  من 
لتوعية  وذل��ك   الزيارة  انتهاء 
املعاهد  ف  الطالبات  وإرش��اد  

واجلامعات العراقية .

االحرار : حسين نصر 

زينب  الحوراء  مركز  مها  نظَّ محاضرة   ...) المرأة  تكامل   (
لتوعية النساء حول الزيارة االربعينية

ارشادية  توعوية  المقدسة  محاضرة  الحسينية  للعتبة  العامة  التابع لالمانة  السالم(  )عليها  زينب  الحوراء   نظم مركز 
للنساء القادمات لتأدية مراسيم الزيارة االربعينية الخالدة لإلمام الحسين )عليه السالم(،وذلك على قاعة سيد األوصياء في 

الصحن الحسيني الشريف، باستضافة سماحة الشيخ )حبيب الكاظمي( ومشاركة محلية وعربية.
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اسمها فاطمة، وأشهر القابا »املعصومة«. 
جعفر  بن  موسى  الشيعة  ائمة  سابع  أبوها 
وهي  نجمة  السيدة  وامها  السالم(  )عليه 
ف  والدهتا  كانت  أيضًا.  الرضا  االمام  اّم 
القعدة  ذي  من  االول  ف  املنورة  املدينة 
سنة 173 ه� . فقدت والدها وهي ف سن 
هارون  سجن  ف  استشهد  حيث  الطفولة 
عيل  اخيها  رعاية  حتت  فأصبحت  ببغداد، 

بن موسى الرضا )عليه السالم(. وف سنة 
ال  املدينة  من  الرضا  االمام  ُابعد  ه�   200
»مرو« بأمر املأمون العبايس ومل يرافقه احد 

من عائلته ال خراسان.
وبعد مرور سنة ع� هجرة اخيها اشتاقت 
بصحبة  خراسان  نحو  فتوجهت  لرؤيته 
مجع من اخوهتا وأبناء اخوهتا، وكان الناس 
يستقبلوهنا ويكرموهنا اينام حّلت. و كانت 

أخيها  مظلومية  للناس  تبنّي  الطريق  ف 
العبايس. وف  وغربته، ومعارضته للحكم 
مدينة  القافلة  وصلت  وحينام  ذلك  اثناء 
البيت  اهل  أع��داء  بعض  توّجه  »س��اوة« 
الكومة، واعرتضوا  بصحبة بعض جنود 
معركة  بينهم  وحصلت  القافلة،  طريق 
القافلة  رج��ال  مجيع  أثرها  ع�  استشهد 
تقريبًا، وطبقا للرواية فان السيدة معصومة 
فقد  حال  كل  وع�  السم.  ُسقيت  أيضًا 
حزهنا  بسبب  إما  فاطمة،  السيدة  مرضت 
الشديد أو بسببب تناوهلا السم، ومل يمكنها 
 � السري، فتوجهت نحو مدينة قم  مواصلة 
بعد أن سألت عن املسافة بني »ساوة« وقم 
� وقالت: سمعت أيب يقول: »ان قم مأوى 
أهل قم الستقباهلا وأخذ  شيعتنا«. فخرج 
»موسى بن خزرج« زعيم االشعريني زمام 
ناقتها ودخلت قم ف 23 ربيع االول سنة 
الناقة ف حمل يسمى  201 ه� . ثم أناخت 
بن  »موسى  منزل  امام  مري«  »ميدان  اليوم 
 17 قم  ف  فاطمة  السيدة  بقيت  خ��زرج«. 

إعداد: علي الشاهر  -   تصوير: علي المشرفاوي

السيدُة فاطمة المعصومة.. 
»من زارها فلُه الجّنة«
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والدعاء  بالعبادة  فيها  مشغولة  كانت  يومًا 
ف  اآلن  ويقع  النور«  »بيت  يسمى  حمل  ف 

مدرسة »ستيه«. 
ربيع  من  العاش  ف  منّيتها  حانت  وأخريًا 
قبل  قول«  ع�  منه  عرش  الثان  »أو  الثان 
ف  الناس  فصار  أخيها،  برؤية  حتظى  أن 
عزاء لفقدها ومحلوها ال حمل يسمى »باغ 
وقبل  حاليًا.  قربها  موضع  وهو  بابالن« 
منّقبان  فارسان  ظهر  قربها  ف  ينزلوها  أن 
وبعد  اجلنازة،  من  واقرتبا  القبلة  جهة  من 
الصالة عليها محلها احدمها وأدخلها القرب 
وتناوهلا اآلخر الذي كان داخل القرب. وبعد 
غري  من  وابتعدا  فرسيهام  ركبا  دفنها  اتام 

الفارسني  هذين  ولعّل  بكلمة.  يتفّوها  أن 
واالمام  السالم(  )عليه  الرضا  االمام  مها 
الزهراء  أن  كام  ال��س��الم(،  )عليه  اجل��واد 
)عليها السالم( غّسلها أمري املؤمنني )عليه 
غّسلها  السالم(  )عليها  ومريم  السالم( 
وضع  دفنها  وبعد  السالم(.  )عليه  عيسى 
ع�  الصري  من  مظلة  خزرج  بن  موسى 
قربها الرشيف حتى حّلت سنة 256 فبنت 
)عليه  اجل��واد  االم��ام  بنت  زينب  السيدة 
وصار  عمتها،  قرب  ع�  قبة  اول  السالم( 
أهل  وحمّبي  للزائرين  مقصدًا  املكان  ذلك 
شامخ  اليوم  وهو  السالم(  )عليهم  البيت 
فج  كل  من  إليه  القادمني  للزائرين  يلوح 

وموطن.
أحاديث حول السيدة املعصومة:-

)عليه  الصادق  عن  اهلل  نور  القايض  روى 

أال  مكة،  وهو  حرمًا  هلل  ان  قال:  السالم( 
املدينة، أال وان  إّن لرسول اهلل حرمًا وهو 
وهو  حرمًا  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري 
الكوفة، أال وان قم الكوفة الصغرية، أال ان 
للجنة ثامنية ابواب ثالثة منها ال قم ُتقبض 
بنت  فاطمة  اسمها  ولدي  من  امرأة  فيها 
بشفاعتها  السالم(وتدخل  )عليها  موسى 

شيعتي اجلنة بامجعهم.
وعن سعد عن الرضا )عليه السالم( قال: 

يا سعد من زارها فله اجلنة.
ابا  سألت  قال:  سعد  بن  سعد  عن  وورد 
فاطمة  عن  السالم(  )عليه  الرضا  السن 
بنت موسى بن جعفر )عليه السالم( فقال: 

من زارها فله اجلنة.
السالم(:من  )عليه  الصادق  االمام  وعن 

زارها عارفًا بحقها فله اجلنة.

مقام بيت النور ـ محل عبادة السيدة المعصومة
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لقاُء األربعين..
على ارض كربالء.. تتوحد نبضات القلوب بعشق حسينّي..

وتتباهى النفوس بفخر  زينبّي.. ويتسابق العطاء ..بكرم عباسّي

االربعينية في صور ...
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م��ج��ل��ة »األح��������رار« واك��ب��ت 
منها  ت��ع��ان  ال��ت��ي  االزم�����ات 
ف  ال��ع��ام  السينية  مستشفى 
التدهور  ظل  ف  املقدسة  كربالء 
مجيع  منه  تعان  ال��ذي  الصحي 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ك��وم��ي��ة ف 
يقارب  م��ا  م��رور  ,بعد  ال��ع��راق 
تعان االمرين  مخسة اشهر وهي 
وال��ك��وادر  االج��ه��زة  ف  نقص 
املراجعني  الطبية،وامتعاض 
ناحية  هل���ا خ���اص���ة  س��ك��ن��ة   
فيها  ش��ي��دت  ال��ت��ي  السينية 
املسؤولون  املستشفى،ويعزو 

قلة  نتيجة  ال   امل��ع��ان��اة  ه��ذه 
اخلدمات من جانب وغياب اهم 
االستشاريات من جانب اخر...
»االح������رار« ال��ت��ق��ت االس��ت��اذ  
املعاون  جاسم(  رشيد  )حامد 
ملعرفة  للمستشفى  االداري 
رغم  املستشفى  افتتاح  سبب 
ال��ن��ق��ص ال��اص��ل ب��األج��ه��زة 
هو  وم��ا  الطبية..؟  وال��ك��وادر 
ك��رب��الء  ص��ح��ة  م��دي��ري��ة  دور 
فيها...؟  املرتدي  الوضع  حول 
مدينة  م��ع  تعاوهنا  م��دى  وم��ا 
السالم«  »عليه  السني  االم��ام 

اخلوض  قبل   : فقال  الطبية...؟ 
وأمهيتها،  االسئلة  ع�  باإلجابة 
افتتحت  املستشفى  ان  اوض��ح 
يوم 2015/7/1م نتيجة لرغبة 
بعيدا  االمر  فكان  املنطقة،  اهال 
ورغبة  الصحة  وزارة  رغبة  عن 

املقدسة،  كربالء  صحة  مديرية 
ل���ذا ب���دئ ال��ع��م��ل م��ن خ��الل 
)الباطنية,  فقط  االستشاريات 
األنف  األذن  االطفال,  املفاصل, 
استشارية  ال  (اضافة  والنجرة 
واالستشارية  العامة,  اجلراحة 

 االحرار / ضياء األسدي- قاسم عبد الهادي

بسبب عدم توفر التخصيصات المالية وإعالن التقشف 
المواطنين  حاجة  بين  العام(  )الحسينية  مستشفى 

اليه وإهمال دائرة صحة كربالء له 

الخدمات الطبية والصحية من أهم المفاصل الخدمية واإلنسانية في البالد وعلى الحكومة المركزية ان تجعلها في مقدمة 
اولويات اجنداتها في بناء العراق، واالرتقاء بها بالمستوى المطلوب، الذي يالئم طبيعة الحياة السائدة في المنطقة، اضافة 

الى توفيرها للكوادر واألجهزة الطبية على مستوى عال من العلمية والمهنية.
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النفسية، عن طريق نظام االحالة 
من املراكز الصحية اما الطوارئ 
ب��دون  ع��ام��ة  ب��ص��ورة  فعملها 
املستشفى  ان  رغ��م  االح��ال��ة، 
تعان من خلل كبري من قلة توفر 

االجهزة والكوادر الطبية..
الباطنية  استشارية  ان  ال  مشريا 
ه���ي ال��وح��ي��دة امل��ن��ت��ظ��م��ة ف 
باقي  عن  واملختلفة  املستشفى 
توفر  بسبب  االس��ت��ش��اري��ات 
مستويات  ع�  الطبية  الكوادر 
فيها  ال��ع��م��ل  ف��ك��ان  ع��ال��ي��ة، 
ف  العمل  ان  منوها  متواصال, 
متقطع  االس��ت��ش��اري��ات  ب��اق��ي 
يوما  او  ي��وم��ني  ي��ت��ج��اوز  وال 
االس��ب��وع،م��ض��ي��ف��ا  ف  واح����دا 
غياب  من  تعان  املستشفى  ان 

والعيون  اجل��ل��دي��ة  استشارية 
من  وغريها  البولية  واملجاري 
ال  اضافة  املهمة  االستشاريات 
الوالدة  استشارية  افتتاح  عدم 
التي تعترب من اهم االستشاريات 
ف ناحية السينية، الن املواطنني 

يعانون من بعد مسافة مستشفى 
كربالء  ف  والتوليد  النسائية 
تت  الوالدة  حاالت  من  وكثري 
خ���الل س���ي���ارات اخل��ص��ويص 
واالج���رة وخ��اص��ة خ��الل اي��ام 

زيارة االربعني. 
ان  حديثه  »جاسم«  واستدرك   
املستشفى تعان من قلة االثاث،  
فيها  العامل  الطبي  وال��ك��ادر 
بحاجة ال معاون طبي ومعاون 
صيدل وبحاجة ماسة ال االطباء 
عامة وأطباء الطوارئ وسيارات 
اخلدمية،  وال��ك��وادر  االسعاف 
تزاحم  ال  ادت  االث��اث  وقلة 
ختصيص  خ��الل  م��ن  املوظفني 

كل ثالثة منهم ف مكان واحد. 
»موضحا« سابقا تم تأهيل صالة 
استرياد  خ��الل  م��ن  ال��ط��وارئ 
بعض االجهزة الطبية قسم منها 
غياب  بسبب  االن  لد  يعمل  مل 

وتم  املتخصص,  الطبي  الكادر 
من  بعدد  الصحة  دائ��رة  خماطبة 
الكتب الرسمية بإرسال صيادلة 
عن  يتلفون  الذين  ال��ط��وارئ 
ال  اضافة  االستشارية  صيادلة 
االخ��رى  املتخصصة  ال��ك��وادر 

وسيارات االسعاف مع املسعفني 
وغريها من الطلبات ولد االن 
الطلبات,  هلذه  االستجابة  يتم  مل 
علام ان تأثيث املستشفى يب ان 
يكون من جملس املحافظة ودائرة 
حصلت  وفعال  االقاليم،  تنمية 
ادارة املستشفى ع� تعهد بذلك 
االستاذ  املجلس  رئيس  قبل  من 
(وتم  اخلطايب  جاسم  )نصيف 
مليون   )  12 مبلغ)  ختصيص 
لغرض  سابق  وق��ت  ف  دي��ن��ار 
التعاون  هذا  وقل  االثاث  شاء 
خالل االيام السابقة بسبب ازمة 
ف  اشعة  جهاز  ولدينا  التقشف, 
فرتة  خالل  نصبه  تم  املستشفى 
دائرة  اط��الع  بعد  ولكن  سابقة 
البيئة وجدوا هناك اشعة تترسب 
العمل  االن  ول��د  ال��ب��اب  م��ن 
االذن  ن��ج��د  ومل  ب���ه،  م��ت��وق��ف 
توفري  خ��الل  من  لنا  الصاغية 

قاعة مناسبة لألشعة.
هناك   : اي��ض��ا  ق��ول��ه  ف  وج���اء 
تعاون يسري جدا مع دائرة صحة 
التقشف,  ازم��ة  بسبب  ك��رب��الء 
القسم  مع  التعاون  ال  اضافة 
جزءا  لنا  حول  ال��ذي  االداري 
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املعدن  املبالغ لرشاء االثاث  من 
واجهزة الطوارئ وبعض اجهزة 
و)س��دي��ات(  وع��رب��ات  املخترب 
ال��رق��ود  وس��ل��م  امل���رىض  لنقل 
وغريها  املريض  فحص  ورسير 
مع مستشفى  التعاون  ال  اضافة 
الطبية  السالم(  )عليه  السني 
من خالل فحص جهاز السونار 
الذي نعمل به االن ف املستشفى 
االدوات  ب��ع��ض  وك���ذل���ك 
نفس  ف  فحصها  تم  املختربية 
عام  مدير  ان  املستشفى،مبينا 
الدكتور)  كربالء  صحة  دائ��رة 
املستشفى  زار  املوسوي(  صباح 
قبل فرتة طويلة ،ووعدنا بتسهيل 
يتم  مل  لكن  العائقة  االمور  مجيع 
بسبب  االن  ل��د  ال��وع��د  ه��ذا 
الكبري  واجلهد  اخلاصة  ظروفه 
زياراته  وخاصة  به  يقوم  الذي 
ف  الشعبي  للحشد  املتواصلة 
من  وغ��ريه��ا  النخيب  منطقة 
االمور املهمة التي يسعى بحلها 

والوقوف ال جانبها.
المستشفى تحتاج الى صاالت 
ومتطورة  حديثة  عمليات 

ومخصصات مالية
)ماجد  الدكتور  قال  جهته  من   
قسم  مدير  امليال(  العظيم  عبد 
صحة  دائ��رة  ف  الفنية   االم��ور 
اف��ت��ت��اح  س��ب��ب  ان   ك���رب���الء: 
وذل��ك  السينية،  مستشفى 

املنطقة  ف  هل��ا  امل��اس��ة  للحاجة 
عام،  بشكل  الدائرة  لرؤية  نظرا 
امللفت  سكاهنا  ع��دد  بسبب 
للنظر،منوها ان الدائرة  مل تفتتح 
املستشفى وال جزءا من أجزائها 
مسبقا،وان دائرة الصحة ارتأت 
فتح  ال  امل��ل��ح��ة  ال��اج��ة  ب��ع��د 
ك��وادرن��ا  ف��ب��اشت  املستشفى 
نتيجة  اجزاء  شكل  ع�  بفتحها 
تتبعها  التي  التقشف  عملية 
حتجيم  خ����الل  م���ن  ال���دول���ة 
ان  املالية،مؤكدا  ختصيصاهتا 
الدائرة ورغم كل هذه املعوقات 
ق��راره��ا  ت��أخ��ذ  ان  استطاعت 
جملس  وإسناد  دعم  خالل   من 
املقدسة،حيث  كربالء  حمافظة 
بشكل  فتحها  ع�  االتفاق  تم 
ال��دائ��رة  ان  ..م��ب��ي��ن��ا   ج��زئ��ي 
استشارية  ذل��ك  بعد  افتتحت 
طبية  بكوادر  باملستشفى  خاصة 
خمتصة، متكونة من اطباء باطنية 

اختصاص  وط��ي��ب  ع����دد)2( 
لألطفال  وط��ب��ي��ب��ني  م��ف��اص��ل 
وحنجرة،  وإذن  ان��ف  وطبيب 
االشعة  وح��دة  فتح  ال  اضافة 
حديثة  بأجهزة  جمهزة  والسونار 
)طبيبة  اخصائيني  بمسؤولية 

للوالدة  صالة  وطبيب(،وجتهيز 
ومستلزماهتا  ح��دي��ث��ة  ب����أرّسة 
نقل  ح��ول  والتنسيق  االخ��رى 
تم  املطلوبة،حيث  ال��ك��وادر 
املدير  قبل  من  مبلغ  ختصيص 
من  املستشفى   إلك���امل  ال��ع��ام 
اجهزة الطوارئ وافتتاح صيدلية 
داخ��ل��ي��ة ف��ي��ه��ا، م��وض��ح��ا ان 
بالعمل  باشت  الطبية  الكوادر 
 24 م���دار  ع���  املستشفى  ف 
االستمرارية  ال  ساعة،اضافة 

املستشفى  اجزاء  بقية  افتتاح  ف 
بشكل كامل ف القريب العاجل 
ب��ع��د اج����راء امل��خ��اط��ب��ات مع 
املطلوب  الكادر  لتوفري  الوزارة 
توفر  يتم  وح��ني  للمستشفى 
بقية  افتتاح  ال  سيتم  ال��ك��ادر 

اجزاء املستشفى ان شاء اهلل تعال 
مستدركا : ان املستشفى حتتاج ال 
صاالت عمليات متطورة وهذه 
حتتاج ايضا ال ختصيصات مالية 
كبرية، اضافة ال ان املراجع يريد 
بكامل  تعمل  ان  املستشفى  من 
نستطع  مل  نحن  ولكن  اقسامها 
الصحية  املتطلبات  مجيع  توفري 
املوضوع  هذا  ألن  املستشفى  ف 
حيتاج ال ختصيصات مالية كبرية 

كام قلنا سلفا«.
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الشعبية  األطياف  مجيع  شاركت 
بقوافل  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  من 
املقدسة  ك��رب��الء  ن��ح��و  ال��س��ري 
االمام  اربعني  مراسيم  إلحياء 
السالم(،منهم  )عليه  السني 
والشاعر  والفنان  االكاديمي 
باجلهود  مشيدين  والسيايس، 
املواكب  اب��دهت��ا  التي  الكبرية 
زوار  خلدمة  كربالء  ف  السينية 

االربعني.
الغبان  ب��اس��م  ال��دك��ت��ور  ق���ال 
جامعة  ف  النفس  علم  اس��ت��اذ 
السني  ال  املسري  ان  ب��غ��داد:  
يا  )لبيك  الشهادة  ال  كاملسري 
ح��س��ني(، وه���ذا ان��ف��ع��ال يدل 
امتلكني  السيني  الب  ان  ع� 
مشاعره  عن  النخاع،معربا  حد 
اخلدمة  هذه  يرى  وهو  اجلياشة 
من  مسريته  ط��وال  ع�  الكبرية 

بغداد حتى مشارف كربالء.
وي��ق��ول ال��ف��ن��ان )ح��س��ني عيل 
سيد  ب��زي��ارة  ترشفت  ص��ال��ح( 
العباس  وأخيه  السني  الشهداء 
وأبرتني  ال��س��الم(،  )عليهام 
من  املتواصلة  الثيثة  اجلهود 
الزائر  خلدمة  كربالء  ال  بغداد 
قبلة  ن��ح��و  ال��س��ائ��ر  ال��س��ي��ن��ي 
السني،  هو  من  عارفا  االحرار 
عبد  ايب  ملوالي  زياريت  ان  مبينا 

ولكن  متواصلة  ال��س��ني  اهلل 
خصوصية  االرب��ع��ني  ل��زي��ارة 
كي  بشغف  انتظرها  خ��اص��ة 

اسجل ف رضحيه من املؤمنني.
التشكيلية  الفنانة  قالت  فيام 
مديرة  البيضان(  هاشم  )كريمة 
–بغداد:   للبنات  الفنون  معهد 
السالم(  )عليه  السني  يبقى 
هناك  دام  ما  زم��ان  لكل  رم��زا 
ابو الفضل  تضحية ويبقى اخوه 
رمز  ال��س��الم(  )عليه  العباس 
صوت  هناك  دام  وم��ا  ال��وف��اء، 
كربالء  ف  اهلاشميني  عقيلة 
السني  اجلنتني  ب��ني  امل��ق��دس��ة 
)عليهام  العباس  الفضل  وأيب 
السالم(، لن يبقى للخونة مكان 

ف العراق. 
قاسم  ع��ادل  االس��ت��اذ  واكتفى 
اعالمي وأستاذ ف معهد الفنون 
بعنوان  قصيدة  بقراءة  اجلميلة 
ف  وج��اء  السني(  )سيدي   ..

مطلعها:
َأَتيُتك سائرًا ُرغَم إكتهال 

يال            ُأغذ السرَي ف ُظَلم اللَّ
والناشط  االع��الم��ي  وشاركنا 
الربيعي(  الكريم  عبد  )سيف 
لريوي مشاهده الية اثناء توجهه 
ال زيارة السني )عليه السالم( 
كربالء  ال  طريقي  ف  ف��ق��ال: 

استوقفني  املغرب  اذان  وبعد 
اهلندية  س��دة  منطقة  ف  رج��ل 
وطلب مني ان يذهب يب ال بيته 
يعيدن ف  اخلدمة وثم  ويقدم ل 
وتعذرت  فرفضت   ، الصباح 
سرًيا  وليس  بسيارة  قدمت  بان 
مل  وكأنه  قواي  بكامل  ازال  فال 
الطلب  عيل  كرر  قلته  ملا  يستمع 
بتوسل وترجي وقال : خلاطري 
، )عليك السني( ال حترمني من 
 ، بركة(  لبيتي  )طبتكم   ، األجر 
رجليكم(  لرتاب  خادم  )أصري 
استطع  ومل  خجال  تلعثمت   ...
ال  واح��د  بحرف  وال  أرد  ان 
اص��دق��ائ��ي  اح���د  أسعفني  ان 
ال��ذي��ن ك��ان��وا معي ف  األرب��ع��ة 
وصول  وعند  الطريق،مضيفا 
ك��ل لظة  ت��ذك��رت  ك��رب��الء  ال 
سيدي  فيها  خاطبت  ع��ام  قبل 
السالم(  )عليه  السني  االم��ام 
وموكب  وخ��ط��وة  دمعة  وك��ل 
الذي  اخلبز  تذكرت   ، به  مررت 
تناولته ف مضيف سيدنا العباس 
)عليه السالم(، فمررت بتزاحم 
يتعذر  ا  املشاعر والكلامت، وحقًّ
من  به  احس  ما  كل  حتويل  عيل 
ارسد  ولكن  كلامت  ال  امتنان 
االصدقاء  بعض  يعلم  قصتي  
6سنوات  ومنذ  )ك��ن��ت(  انني 

حساسية  م���رض  م���ن  أع����ان 
املرض  وه��ذا  والشعري  القمح 
اي  تناول  من  به  املصاب  يمنع 
الشعري  او  القمح  يتضمن  طعام 
األطباء  أكد  وقد  مشتقاهتا،  او 
)ع�  منه  لشفائي  جم��ال  ال  ان 
أصابني  كونه  علمهم(  ح��دود 
بعد العرشين من عمري، وعليه 
ط��وال  بالمية  ال��ت��زم��ت  فقد 
ان  ق��ررت  حتى  الست  السنني 
السني  االمام  زيارة  ال  اذهب 
عليه السالم ف مناسبة االربعينية 
ي��روى  م��ا  حقيقة  اكتشف  ك��ي 
والعطايا)الشفاء  املعجزات  من 
الطريق ولدى  حتديدا(، وخالل 
الرشيفني  الرمني  ال  وص��ول 
تناولت  منزل  ال  عوديت  وحتى 
منعني  الطب  ان  )رغ��م  اخلبز 
بعد   ...) جمازفة  واعتربها  بشدة 
اجريت  بالطويلة  ليست  ف��رتة 
وبعد  ج��دي��د  م��ن  ف��ح��وص��ات 
تبني  وال��زرع  والتنظري  الفحص 
خ��ل��و ج��ه��ازي اهل��ض��م��ي من 
 ، وال��ش��ع��ري  القمح  حساسّية 
طعامي  أتناول  عدت  قد  واآلن 
بفضل  ذلك  السابق..كل  ف  كام 
سيدي أيب عبد اهلل، وسيدي أيب 
الفضل العباس من اجلهام  أنعم 

اهلل عيّل وشافان.

اكاديميون وفنانون يشاركون  في مسيرة 
ير                  زيارة االربعين الخالدة

قر
ت
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مؤامرة التطرف وتكفير المسلمين

المحّقق الكركي وشواهده الشعرية )ح2(

والتكفري  التط��رف  تعّد ظاهرة 
الت��ي  اخلط��رية  الظواه��ر  م��ن 
هت��دد كي��ان األمة اإلس��المية، 
حي��ث ظهرت ف حق��ب زمنية 
متع��ددة م��ن تاري��خ اإلس��الم 
مجاع��ات عدي��دة جعل��ت من 
تكفري املس��لمني منهج��ًا هلا ف 
الي��اة ودع��وة تقدمه��ا للناس 
بحج��ة أهنا تدافع ع��ن العقيدة 
كل  م��ن  وحتميه��ا  وس��المتها 

انحراف أو تغيري.

وع� قاعدة كل أحد يرى الق 
معه وهي مبدأ فاس��د ف أغلب 
األحيان، قامت هذه اجلامعات 
مل  م��ن  كل  بتكف��ري  املتطرف��ة 
يم��ش ف ركابا ويق��ول بقوهلا 
تأييده��ا، فكفرت  ويعمل ع� 
واملذاه��ب واالجتاهات  الفرق 
وال��كام  الديث��ة  الفكري��ة 
والشعوب واألنظمة، بل حتى 
كفرت الن��اس ببعض الذنوب 
ك��ام فعل��ت اخل��وارج، وهناك 

مجاعات تكفر املجتمع املس��لم 
بأكمل��ه بحج��ة رض��اه بحكم 
الطاغ��وت  وحك��م  اجلاهلي��ة 
وعدم السعي إل تغيري األنظمة 

الاكمة ف البالد اإلسالمية.
وق��د احتدمت موج��ة التكفري 
وقام��ت  أيامن��ا،  ف  ه��ذه 
ع��� ق��دم وس��اق، وه��ددت 
واغتصبت  وهدم��ت  وقتل��ت 
ورسق��ت وفج��رت كل ذل��ك 
األصي��ل!..  اإلس��الم  باس��م 

والظاه��ر أن م��رّد كل ذلك إل 
العاملي  واالس��تكبار  السياس��ة 
ال��ذي يمد حبائل��ه الصطيادنا 
وانشغال  وترشذمنا  وتقس��يمنا 
بعضن��ا ببع��ض، حت��ى ننس��ى 
وتش��وه  اجلوهري��ة  قضايان��ا 
ص��ورة اإلس��الم وأهل��ه عن��د 
أوش��ك  حت��ى  األدي��ان،  كل 
ببغيت��ه  يظف��ر  أن  االس��تكبار 

وحيقق أهدافه وآماله.

يقول مستشهدًا:

ورى َملْكَت ُأموَرُهمْ      فإْن ُكنَت بالشُّ

                  َفكْيَف ِبَذا وامُلشريُوَن ُغيَُّب

وإْن ُكْنَت بِالُقْرَبى َحَجْجَت َخِصيَمُهْم   

�ب�ّي َوأْق�َرُب                      َفَغي�ُرَك أْول�ى بِالنَّ

ذكرمه��ا العالم��ة الكركي ف 
رسالته نفحات الالهوت عند 
حتّدثه عن مظلومية اإلمام عيّل 

)عليه السالم(..

ق��ال: وف كالم أم��ري املؤمنني 
هن��ج  ف  الس��الم(  )علي��ه 
متعّددة هي  البالغة مواض��ع 
كالرصحية ف املطلوب، وفيها 
م��ن التوّج��ع والتأمّل م��ا يفّت 
الكبد ويوه��ي اجللد، أحببُت 
أن ُأورد منه��ا نب��ذة; ألّن أكثر 
ذل��ك م��روي من ط��رق أهل 
الُس�ّنة، وما من ش�يء إاّل وق�د 
ذكر الش��يخ ع��ّز الّدي��ن عب�د 
الميد بن أيب الديد إس��ناده 
من طرقهم وَمن أورده منهم، 
فم��ن ذل��ك اخلطب��ة املعروفة 

بالشقشقية.
وبعد ذكره هلا قال: ومن كالمه 
)عليه السالم(: » يا عجبًا! أن 
تكون اخلالف��ة بالصحابة وال 
تك��ون بالصحاب��ة والقرابة!! 
» وي��روى له )عليه الس��الم( 
شعر ف هذا املعنى:... � وذكر 

البيتني �.
ث��ّم ق��ال: ومن كالم��ه )عليه 
الس��الم( من هذا النمط يشء 
كث��ري ملن تتّبعه، ولس��نا بصدد 
حرصه; ألّن اليس��ري منه كاف 
ف الداللة ع� ما نحن بصدده 

ملن كان طالبًا للحّق ومتحّريًا 
للصواب. ولعمري من وقف 
ع��� ما أثبتن��اه م��ن الدالئل، 
واّطل��ع ع� م��ا أوردن��اه من 
الج��ج، فل��م يع��رف ال��ّق 
من كّل واح��د منها، وال تبنّي 
له طري��ق اهلدى م��ن مجلتها، 
لسقيم الفؤاد، وشديد املرض 
بداء العن��اد، مأيوس من برئه 
دواء  ال  إذ  ال��كالم،  بع��الج 
له بعد إاّل الرضب بالس��ام، 

واملؤاخذة بعظيم االنتقام.

نقف في هذه المحطة بين يدي العالم الكبير المحّقق الكركي علي بن الحسين بن عب�د العالي )ت 940 ه�( وهو علٌم من 
أعالم الطائفة الحّقة، وش���خصية سياسية بارزة في النصف األّول من القرن العاشر الهجري.. عبر استشهاده ببعض األبيات 

الشعرية لشعراء مختلفين في حديثه عن أهل البيت )عليهم السالم( أو لتعليقه على موضوع معين.
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العلم  شخصيات  إح���دى 
السابعة  امل��ائ��ة  ف  امل��ع��روف��ة 
للهجرة. حظي بمكانة حمرتمة 
ال��ك��رب��الئ��ي��ة  األوس�����اط  ف 
النسابة  فهو   . آن��ذاك  العلمية 
شمس  السيد  املحدث  العامل 
معد  بن  فخار  بن  عيل  الدين 
بن  أمحد  بن  بن معد  بن فخار 
الغنائم  أيب  بن  حممد  بن  حممد 
ب��ن ال��س��ني امل���وس���وي من 
املجاب  ابراهيم  السيد  ساللة 
اإلم��ام  اب��ن  العابد  حممد  بن 
موسى بن جعفر عليه السالم 
ال��ط��ال��ب :  . ج��اء ف ع��م��دة 
فخار بن معد املوسوي السيد 
إمام  املرتىض  العالمة  السعيد 
والفقهاء  والنساب  األدب���اء 
ش���م���س ال����دي����ن ص��اح��ب 

)ال��رشاي��ع( وه��و ي��روي عن 
ابن  وع��ن  ادري���س  ب��ن  حممد 
أو  امل��ازن��دران  اش��وب  شهر 
شاذان بن جربيل القمي مات 
)نظام  وأربعامئة  ثالثني  سنة 

األقوال ( . 
العلم  أق��ط��اب  أح��د  وك���ان 
ف  ف��ري��دة  حلقة   ، والفضل 
والنسب  وال��رواي��ة  الديث 
الشعراء  أعيان  والرجال ومن 
ف  الفقهاء  وأك��اب��ر  واألدب���اء 
عرصه . قال فيه تاج الدين ابن 
فخار  وبيت  السيني:  زهرة 
الدين  شمس  ومنهم  اللة  ف 
الدين  الفاضل  السيد  النسابة 
املؤرخ  الشاعر  األديب  الفقيه 
نبياًل  فقيهًا  جلياًل  سيدًا  كان 
نسابة عاملًا باالصول والفروع 

صادقًا  مؤرخًا  دينًا  متورعًا 
أمينًا... ومن شعره قوله :

السان  أش��ع��اري  سأغسل 
واهجر القواف وأقيل ماحييت 

الق�وافيا
عنق�ي  اآلداب  عن  وأل�����وي 
م��اأرى  حتاًم  بعد  هلا  وأعتذر  

القوم قاليا 
فان أرى اآلداب ياأم مالك  
     تزيد الفتى مما يروم تنائيا

السيد  تصانيف  أشهر  وم��ن 
ف��خ��ار ك��ت��اب��ه )ال��ج��ة ع� 
الذاهب إل تكفري أيب طالب( 
املطبوع سنة 1351 ه� دحض 
فيه آراء املتطرفني الذين ذهبوا 
إل تكفري أيب طالب، وقد أثبت 
فيه بأن أبا طالب قد مات وهو 
يؤمن باإلسالم إيامنًا عميقًا ال 

مواقفه  كانت  إذ  فيه،  شائبة 
املرشفة ف الدفاع عن ابن اخيه 
حممد بن عبد اهلل ص� اهلل عليه 
وآله وسلم تعد من مآثره التي 

خلدته ع� مر العصور.
ت���ع���رض ل���ذك���ره مج���ع من 
)الفوائد  ف  منهم  املؤرخني 
الرضوية( ص 346 و)جتارب 
و)أم��ل   336 ص  السلف( 
اآلمل( ج 2 ص 214 و)دائرة 
لعبد  االس��الم��ي��ة(  امل��ع��ارف 
)ف��اريس(  اجل��واه��ري  العزيز 
و)مستدرك   187 ص   1 ج 
النوري ص  الوسائل( للشيخ 
479 و) أعالم العرب ( لعبد 
ص   3 ج  الدجييل  الصاحب 

25 وغريهم .

كتابه  ف  الموي  ياقوت  روى 
)معجم األدباء( عن أيب طالب 
وعلامء  أدباء  )من  الدين  عزيز 
ال��ق��رن ال��س��ادس اهل��ج��ري( 
ورد  ال���ذي  ال��ي��وم  ف  ق���ال: 
كانت  مرو  إل  ال��رازي  الفخر 
ذائع  وصيت  كبرية  منزلة  له 
وأبة عظيمة، حتى أن أحدًا مل 
يكن يستطيع أن يقاطع كالمه، 
وك��ن��ت ق���د ح���رضت ع��ن��ده 

لالستفادة منه.
تكتب  أن  أحب  يومًا:  ل  فقال 
الطالبيني  سلسلة  ف  كتابًا  ل 

)أوالد أيب طالب( حتى أقرأه، 
وال أبقى جاهاًل ف هذا الصدد.
أرسمه ع�  أن  تريد  له:  فقلت 
أو  األنساب  مشجرات  شكل 

أكتبه بشكل نثر؟
من  أتكن  شيئًا  أري��د  ف��ق��ال: 
ال  املشجرات  وكتابة  حفظه، 

تفي بذا الغرض.
فقلت: سمعًا وطاعة! وذهبت 
أن سميته  بعد  الكتاب  وكتبت 

)الفخري( وجئت به إليه.
الكتاب نزل من  وبعد أن رأى 
ع�  وجلس  الشخيص  مسنده 

الصري، وقال ل: اجلس أنت 
ع� هذا املسند.

املسند  ع�  بجلويس  فرأيت 
ب���ح���ض���وره ف��ي��ه ن���وع���ا من 
التجارس، إال أنه خاطبني بقوة 
الذي  املكان  ف  اجلس  وقال: 

أقوله لك.
اختيار  وب��دون  مهابته  وع��� 
عينه  ال��ذي  املكان  ف  جلست 
وقرأ  مقابيل،  هو  وجلس  ل، 
ال��ك��ت��اب ب��ح��ض��وري، وك��ان 
الكلامت  بعض  مني  ي��س��أل 
حتى  والصعبة  املفهومة  غري 

ثم  عندي،  بكامله  الكتاب  قرأ 
اآلن اجلس أي مكان  قال ل: 
الكتاب  ه��ذا  ف  ألن  ت��ري��ده، 
العلم  ه��ذا  ف  وأن���ت  ع��ل��اًم، 
تلميذك، وأتتلمذ  أستاذي وأنا 
وليس  ألستفيد  حضورك  ف 
التلميذ  يبتعد  أن  األدب  من 
عن األستاذ وال يقابله، ويلس 
فوقه. وبعد ذلك  أو  بعيدًا عنه 
ع�  ي��ل��س  أن  م��ن��ه  ط��ل��ب��ت 
املكان  ف  أجلس  وأنا  مسنده، 
أنا عليه  الذي جلس منه ألقرأ 

وأستفيد من علومه.

من أعالم الفكر اإلسالمي..

منزلة العلم واحترام المعلم عند الرازي

السيد فخار  بن معد الحائري )رضوان اهلل عليه(
)القرن السادس الهجري – 630هـ (
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التي  املكتب��ات  وحديثن��ا ع��ن 
الثقافي��ة  الس��احة  اغن��ت 
م��ا حيتاج��ه  ب��كل  االس��المية 
والع��امل،  واملتعل��م  الباح��ث 
العام��ة  املكتب��ات  انت��رشت 
واخلاص��ة ف مدينة كربالء ع� 
نطاق واس��ع من��ذ أوائل القرن 
الرابع اهلجري ، حينام أصبحت 
الطباعة الديثة رائجة، وأصبح 
إقتناء الكتب أمرا ميسورا ، غري 
أن��ه كانت توج��د ب��ذه املدينة 
املقدس��ة ف أواخر القرن الثان 
م��ن  األول  والنص��ف  ع��رش 
الق��رن الثالث ع��رش اهلجري ، 
مكتبات علمية متنوعة أعتربت 
ف حينه��ا قيمة ونفيس��ة للغاية 
ملا ح��وت م��ن كت��ب مطبوعة 
، وخمطوط��ات ن��ادرة ، وأثرية 

قيمة جدا. 
ث��م إن ظاهرة إنتش��ار املكتبات 

اخلاصة ف هذه املدينة املقدس��ة 
، الس��يام ف النص��ف الثان من 
الق��رن الراب��ع ع��رش اهلج��ري 
تدل بوض��وح ع� رغب��ة قوية 
نحو القراءة  واملطالعة ، وإقتناء 
ب��ني صفوف  الكت��ب خاص��ة 
الشبان والطالب ، حتى أصبح 
ال��كل يته��د ف البح��ث ع��ن 
جمل��دات الكت��ب القديمة قبل 
اجلدي��دة فيش��رتهيا وحيتفظ با 
تام��ا مثلام حيفظ نفس��ه وماله ، 
وبسبب كثرة املشرتيات كثرت 
املكتب��ات اخلاص��ة ف كربالء ، 
بحي��ث قلام وجد بي��ت يتعامل 
واألدب  العل��م  م��ع  س��اكنوه 
والش��عر ال توج��د ب��ه مكتب��ة 

خاصة. 
إقتن��اء  ان  الق��ول  وخالص��ة 
الكتب ال جرم يش��د اإلنس��ان 
وإلق��اء  وتصفحه��ا  ملطالعته��ا 

نظرة ع� مواضيعها وحمتوياهتا، 
وأن مثل هذا التصفح مهام كان 
رسيع��ا وخاطفا ، من ش��أنه أن 
يزيد من معرفة اإلنس��ان الذي 
إن علم بيشء جديد واحد فقط 
ف اليوم س��يكون عاملا بأش��ياء 

كثرية ف وقت قصري. 
ومن هذه املكتبات : 

مكتبة الشهرستان
أسس��ها العالمة الكبري الس��يد 
حممد مهدي الشهرستان املتوىف 
سنة 1216 ه� ، ف داره بمحلة 
»آل عيسى« ، وكانت ف حينها 
حافل��ة بكتب املص��ادر اهلامة ، 
واملخطوطات القيمة وجملدات 
ومصنف��ات  مؤلف��ات  م��ن 
الكبري  الشهرس��تان  صاحبه��ا 
الش��هري  كتاب��ه  وباألخ��ص   ،
امل��دارك«  شح  ف  »الفذال��ك 
 ، »املصاب��ح«  كت��اب  وك��ذا 

رس��ائله  م��ن  وجمموع��ات 
وتعليقات��ه ع� س��ائر الكتب ، 
وقد انتقلت بعد وفاة مؤسسها 
إل نجله العامل الفاضل الس��يد 
الشهرس��تان  حس��ني  حمم��د 
املت��وىف س��نة 1247 ه��� ، وقد 
طاهلا النهب والسلب وتبعثرت 
حمتوياهت��ا أث��ر غ��ارة الوهابيني 
ع� كرب��الء ليل��ة الثامن عرش 
ذي الج��ة س��نة 1216 ه��� ، 
أي بع��د أكثر من عرشة اش��هر 
أن  إذ   ، صاحبه��ا  وف��اة  ع��� 
السيد حممد مهدي الشهرستان 
كان قد ت��وف يتاريخ 12 صفر 
م��ن الس��نة نفس��ها ومل يبق من 
ه��ذه املكتبة اآلن س��وى بعض 
التي ه��ي بحيازة  املخطوطات 
أحد أبن��اء أحفاده وهو الس��يد 

صالح الشهرستان. 

تاريخ
 المكتبات الكربالئية

في مدينة تحتضن مرقدين لهم اثرهما الواضح والش���امخ في تاريخ االس���الم البد لها من ان تحتضن شتى شرائح 
المجتمع من عالم ومتعلم وتاجر وفالح وغيرهم وكل صاحب صنعة يكون له اثره في المدينة ، ودائما اثر العلماء 

هي الكتب والمدارس والمكتبات والمواقف .
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 التقي��ة ف أصله��ا الفط��ري أن 
يتقي الكائ��ن البرشي ما حيذر. 
وق��د أصب��ح ذل��ك م��ن وفرته 
بالبدهيي��ات  )أش��به  وش��يوعه 
الت��ي ال نق��اش ف جوهره��ا(. 
ولو تأملنا حياة الكائنات الربية 
لوجدن��ا  وغريه��ا  والبحري��ة 
ما يده��ش من ممارس��ات هلذه 
الكائنات الت��ي أهلمها اهلل إياها 
لتتقي وحتذر  دفاعا وهجوم��ا: 

أو توهم وتوقع فريسة ف فخ .
ولق��د اس��تعمل األنبي��اء التقية 
كثريا ف مواضعها، وكام أمرهم 
اهلل. فقد قال رس��ول اهلل )ص� 
اهلل علي��ه وآل��ه(: )إنا-مع��اش 
األنبياء-أمرن��ا أن نكلم الناس 
ع� قدر عقوهل��م(. ومن أمثلة 
ذلك حتريم اخلم��ر والتدرج ف 
حتريم��ه، والتوري��ة ف الرب. 
وق��د تك��ون التقية بني مس��لم 
وكافر، وبني مس��لم ومس��لم، 
وب��ني مؤمن ومؤم��ن. فاإليامن 
درجات، فال ينبغي ألصحاب 
كل درج��ة أن يطلعوا أصحاب 
ال  م��ا  ع���  األدن��ى  الدرج��ة 
يعرف��ون، لئال حيملوه��م ما ال 

طاقة هلم به.
ويعود تاريخ التقية ال اللحظة 
التي ش��عر اإلنسان فيها باخلطر 
ع� نفس��ه بس��بب من معتقده، 
املواجه��ة  أن  ع��رف  وعندم��ا 
س��تنتهي ال أمر ال حتمد عقباه. 
وم��ع تطور الال��ة االجتامعية، 

أصبحت التقية حالة اس��تثنائية 
مؤقت��ة، تقتيض إظه��ار املوافقة 
هتيئ��ة  املخالف��ة،  واس��تبطان 
وانتظارا للفرصة املناسبة لتقبل 
القائ��ق. وق��دم الدي��ن التقية 
لتطبيقه��ا  واألولي��اء  لألنبي��اء 
ف س��ننهم. وقد أكده��ا القرآن 
الكري��م ف نصوص��ه الرشيفة. 
اإلس��الم،  قبل  فهي موج��ودة 
وهي من السنن الترشيعية التي 
شعها اهلل منذ خل��ق آدم عليه 

السالم.
  وكان أول من اس��تعمل التقية 
النبي شيث-هبة اهلل خشية من 
بط��ش قابي��ل حين��ام انتقلت له 
وصية أبيه بعد قتل أخيه هابيل 
ع� يد قابيل-حس��دا منه حني 
خص��ه آدم بالعل��م- وقد جاءه 
قابيل مهددا، )فاس��تخفى  هبة 
اهلل بام عنده م��ن العلم لتنقيض 
دول��ة قابي��ل(. ويق��ول اإلمام 
الص��ادق : )ولذلك يس��عنا ف 
قومن��ا التقية؛ ألن لنا ف ابن آدم 

أسوة(.
إبراهي��م   النب��ي  وعم��ل    
مواقع-ك��ام  ثالث��ة  ف  بالتقي��ة 
قول��ه  ف  البخ��اري-:  يق��ول 
تعال)واختذ اهلل إبراهيم خليال(
وقول��ه)إن  )النس��اء|125( 
 )8 9 | ت فا لصا ا ( ) س��قيم
كبريه��م( فعل��ه  وقوله)ب��ل 
عندما  وكذلك  )األنبياء|63(. 
زوجت��ه  ع��ن  فرع��ون  س��أله 

س��ارة، قال هي أخت��ي. لذلك 
ق��ال اإلمام الص��ادق : )عليك 
إبراهي��م  س��نة  فإهن��ا  بالتقي��ة 
اخللي��ل ...وان رس��ول اهلل إذا 

أراد سفرا ورى بغريه(.
 واس��تعملها يوس��ف  ف قوله: 
لس��ارقون( إنكم  الع��ري  )أيتها 
واس��تعملها  )يوس��ف|70(.  
موس��ى . فهو مل يكن خائفا ع� 
نفسه وإنام من غلبة الباطل ع� 
الكريم  الق��رآن  ال��ق. وذك��ر 
مؤم��ن آل فرع��ون ال��ذي كان 
يكتم إيامنه، وهو حزقيل، وكان 
نج��ارا، وه��و ال��ذي صنع ألم 
التابوت ح��ني ولدت  موس��ى 
موسى. وقد أظهر أمره بعد أن 
انترص موسى ع� السحرة. كام 
عملت بالتقية ام��رأة مؤمن آل 
فرعون الت��ي كانت ختدم بنات 
فرعون. وعملت با آسية بنت 
مزاحم زوجة فرعون حتى قتل 
فرعون امرأة مؤمن آل فرعون.
   وم��ارس التقي��ة عيس��ى  ف 
مواطن. كام استعملها شمعون 
الصف��ا أح��د حواريي��ه ال��ذي 
أرس��له عيس��ى  عندم��ا ُكذب 
)...إذ  ورضب��ا:  الرس��والن 
أرس��لنا إليهم اثن��ني فكذبومها 
فعززن��ا بثالث...()يس| 14(. 
فدخل ش��معون البل��د متنكرا، 
فأنسوا  امللك،  وعاش حاش��ية 
به. وع��اش املل��ك فأن��س به، 
حت��ى أن��ه عندم��ا كان يدخ��ل 

امللك لعبادة الصنم كان يدخل 
معه. ثم كلمه بقضية الرسولني 

السجينني.
  وع��ن اإلمام العس��كري  نقال 
عن رس��ول اهلل ص��� اهلل عليه 
وآل��ه)إن األنبي��اء إن��ام فضلهم 
اهلل ع��� خلق��ه أمجع��ني بش��دة 
اهلل،  دي��ن  ألع��داء  مداراهت��م 
تقيتهم ألجل إخواهنم  وحسن 

ف اهلل(.
التقي��ة  م��رت  اإلس��الم،  وف 
زم��ن  ف  األول  بمرحلت��ني: 
الرس��ول إذ كان م��ن أش��هر ما 
عرفت به تل��ك املرحلة موقف 
أيب طال��ب وحص��ار الش��عب 
املقاطع��ة  صحيف��ة  وتعلي��ق 
وقضي��ة عامر ب��ن ي��ارس الذي 
نزل��ت بحقه آي��ة التقي��ة: )...
إال م��ن أك��ره وقلب��ه مطمئ��ن 
  .)106 باإليامن...()النح��ل| 
وق��د  وفات��ه،  بع��د  والثاني��ة 
اقرتنت بأهل البيت  وش��يعتهم 
الذين ج��رت عليهم الكوارث 
والنكب��ات واآلالم. فكني عيل 
بن أيب طالب ب��أيب زينب إهياما 

ألعدائه، وإرواء ألوليائه.
وختاما، يق��ول اإلمام الصادق 
عم��رو  أليب  الس��الم  علي��ه 
الكنان-أح��د أصحاب��ه- )ي��ا 
أب��ا عمرو، أب��ى اهلل إال أن ُيعبد 
رسا....أب��ى اهلل ع��ز وج��ل لنا 

ولكم ف دينه إال التقية(.

قراءة في كتاب )نظرات في التقية( 
للمؤلف جعفر البياتي
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العـــراق واقــتـــــحــم  ــل  ح طويـــل  لــيــٌل 
�سباحــه الــعــراق  يف  ت�سعل  ف�سرعت 
ــومــن ـــدًا مـــائـــكـــة هــــنــــاك مــ�ــس ـــس ـــ� ح
ــد ــائ ــك ق ــل ــث ــم ـــــن ك ـــــت احلـــ�ـــســـن وم ان
ـــرحـــوا يـــــوم - ــــا هـــنـــالـــك مـــ�ـــس ــــم ه ه
هـــم حــ�ــســدك الــ�ــســعــبــي حـــن تــ�ــســدروا
هـــم حــ�ــســدك الــ�ــســعــبــي حــيــث تــقــدمــوا
ــة ــا�ــس ــنــهــم واخلــــلــــد غـــيـــب ر�ــس ــي مــــا ب
هـــم اأربــــكــــوا الـــدنـــيـــا مبـــيـــاد الـــوفـــاء
ــــبــــوا نـــــــداء املــــرجــــعــــيــــة، اثـــبـــتـــوا ل
ــغــف الــــعــــراق بــغــرية ــس وا�ـــســـتـــثـــمـــروا �
نــ�ــســيــدهــم ذاك   .. ــس  ــا� ــب ع ـــا  ي لــبــيــك 
وقــدمــوا  ، اأراد  كــمــا  احلــ�ــســن  عــ�ــســقــوا 
ــــا(، هــنــا ــــي ــــاح وحتــــــــدروا جــيــنــا )ري
زمــــــن الــــ�ــــســــاح تـــهـــاطـــلـــت اأمـــــطـــــاره
ــدت ــ�ــس ــة الــر�ــســا�ــس فــاأن ــغ ــمــت ل وتــكــل
ـــارا لــلــحــ�ــســن ـــ�ـــس ـــت ـــا وتــــقــــوى وان وعـــي

دمـــــــاره ـــــوب  ـــــن اجل وجـــــــع  يف  و�ــــســــب 
ـــاره ـــه ــــاك ن ـــــ ــــن دم ـــن م ـــس ـــدا يـــد� ـــس حـــ�
ـــــاره ـــــق وف ــــــدا  ــــــف ال درع  ـــــدوا  تـــــقـــــل
انـــ�ـــســـاره الـــــفـــــدا  درب  يف  يـــخـــتـــار 
ــراره ــك - احلــ�ــســن ووثـــقـــوا بــدمــائــهــم ت
ـــدارة حــــــازوا الـــ�ـــســـدارة فــــوق كـــل �ـــس
ــــادروا ا�ــســتــكــبــاره ــــس ـــعـــدو و� ــر ال انــكــ�ــس
ـــود واأبـــ�ـــســـروا اأ�ــــســــراره ـــل ــفــوا اخل كــ�ــس
ـــــان وعــــــاره ـــــزم واأحـــــــرجـــــــوا غــــــدر ال
ا�ــــســــارة رهـــــــن  اهلل  يف  ـــــم  ـــــه اأن ـــــن  ع
ا�ــســتــثــمــاره بــهــا  ــوا  ــرف ــاح الــعــبــا�ــس .. ف
ــــارة ــــن وهــــــــوى احلـــ�ـــســـن عـــقـــيـــدة وم
اأدواره عـــانـــقـــوا   .. الـــ�ـــســـهـــادة  مـــهـــر 
ـــا احــــــــراره ـــع ـــاي ـــب وقــــــف احلـــ�ـــســـن م
ـــــــاره ر�ــــســــدوا الــــعــــدو واغـــــرقـــــوا اأوك
الــــــبــــــارود حـــيـــث تـــقـــدمـــوا اأ�ـــســـعـــاره
ــــقــــراره ــــت ــــس ـــــراق لــــــيــــــدرك ا� ـــــع ـــــل ول

أحمد الرضي/ البحرينهُم حشدك الشعبي
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عنَدما متعن �سياط ال�سوق يف تلويع �سحاياها كاأنها ت�ستحيل 
خمالب تنه�س ج�سد الذكريات ال�سريع..

نزفت .. نعم هي كما الثكاىل نزفت ..
لكنها مل تنزف ابدًا دمًا ..  بل �سالت من عروقها الأبية بدل 
الأمل  فيها حبل  الناعي  وفاًء.. عندما قطع �سوت  الدماء 

الأخري.
الياأ�س  برداء  فتو�سحت  احلياة،  األــوان  عينيها  يف  انطفاأت 

الأ�سود،
قالوا لها قد ان�سق القمر ..

وطوت حلود الردى جنماتك الدرر.
قالت بافتخار .. فداًء لبن �سيد الب�سر..

كان همها ان تدرك جالة ال�سم�س، وحتظى مقلتاها بلحظة 
�سروق جديدة..

ب�سم�سها  الهرم..  بقلبها  فجعها  اذ  املنون  �سهم  فتئ  ما  لكن 
التي حجبتها غياهب الطف الك�سيفة..

جباران  خ�سمان  فيها  احتدم  نزال،  ك�ساحة  كيانها  اأم�سى 
ب�سراوة ت�سارعهما..

وكانت ليايل النتظار امل�ستعرة عليهما �سهودا.
اإيثارها  جبل  اأمام  امل�سني  الفراق  اأمل  ا�ست�سلم  ما  ف�سرعان 

الأ�سم.
كهوف  فق�سدت  احلــنــن،  يقتلها  كــاد  اجلريحة  كاللبوة 

العرين..
جالت بن اأروقة الزمان امل�سافر نحو ملكوت اخللود.

�سذى،  الف�سائل يفوح  زال عبق  لكن ل  الأقمار عنها،  اأفلت 
كاأنه وليد ال�ساعة..

عن ماذا تبحثن ؟
نادتها الأطال ب�سرير �سوتها املهجور .. يا اآية الأحزان

اذهبي و�سّيدي �سروحًا للغائبن.. هناك فوق ثرى الغرقد.
اما انا واإن كنت مرارًا قد هجرته تلكم النوار،

�سيدتي  يا  تقرحت  املوح�سة..  ظلماتي  اأنن  بن  من  لكن 
براعم الولء، 

اأ�سلها اأنت وفروعها قد اأورقت يف قلوب العا�سقن.. انت يا 
رائعة الإيثار.

 �ستبقى الع�سور �سواهد عليك تروي اأ�سطورة جبل..
ترنيمة عطاء عنوانها .. اأم البنن. 

اسطورُة جبل
ميعاد كاظم الالوندي
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» قلبي لفقد رسول اهلل قد صدعا« 

�ــســدعــا ـــد  ق ـــول اهلل  ـــس ر� ــفــقــد  ل ــبــي  قــل
ـــا كـــــل فـــاجـــعـــة ـــن ـــي خــــطــــب يـــــهـــــون ف
ـــــزهـــــراء والـــدهـــا ـــــوم بــــه تـــنـــدب ال ي
ــــا �ــــســــاب فــاطــمــة اأيـــــــن الـــنـــبـــيـــون مم
ـــمـــا مــعــه ـــس ـــ� ـــــــــاك ال ــــــذا عـــلـــي وام ه
يـــبـــكـــون اأحــــمــــد خــــري الأنــــبــــيــــاء ومـــن
ـــــدًا بـــدم ـــــم ـــي عـــلـــي اأح ـــس ـــو� يــبــكــي ال
ح�سنًا �سنوه  واأ�ــســجــي  احل�سن  اأ�ــســجــي 
ـــدر يف دهــ�ــس ـــب فــالــ�ــســمــ�ــس كــا�ــســفــة وال
ـــطـــغـــام على ــًى وال ــج ــس ــ� الــنــبــي م ــــذا  ه
ـــا انــخــدعــا ـــو كــــان فــيــهــم اأخـــــو ديــــن مل ل
ــــا مــنــيــت ــــن احلـــــق مـــ�ـــســـغـــول مب ــــل ع ك
ــبــي مــنــ�ــســدة ـــن قــل ــر م ــه ــط ـــا فـــاطـــم ال ي
ـــف مــــنــــك �ــســيــدتــي ـــط ـــل تـــقـــبـــلـــيـــهـــا ب

جــزعــا ـــا  م اهلل  رعـــــاك  ــب  ــل ق واأي 
فانقطعا ال�سرب  ع�سام  بــاأيــد  حلت 
حــزنــا لأحـــزان كــل اخلــلــق قــد و�سعا
لــلــمــ�ــســاب معا لــيــاأتــوا  ــون  ــل ــس ــر� وامل
هجعا ما  الدين  ــرف  وط النبي  حــول 
جمعا قـــد  ــاه  ــن ــع م يف  املــهــيــمــن  ــر  ــس �
همعا اإذ  الغيث  ك�سيب  الــفــوؤاد  مــن 
�سمعا مــا  الــدهــر  �ــســجــاه  مبــثــل  رزء 
والأر�ــــس مــائــرة والــنــجــم مــا �سطعا
والبدعا الــزيــغ  اأقــامــوا  الكتاب  نبذ 
ومــــا طمعا ــا  ــي ــدن ال مـــن  ــات  ــري ــغ ــامل ب
دعا ال�سال  ــي  داع اإذا  النفو�س  بــه 
فجعا ــذي  ال للخطب  توا�سيك  ثكلي 
�سفعا مـــن  عـــز  مـــا  اإذا  وا�ــســفــعــيــهــا 

م�سيبة فقد النبي الأكرم هي امل�سيبة العظمى 
التي فجعت املوؤمنن وهم ي�ستذكرون ما حتمله 
– �سلى اهلل عليه واآله – على مدى ثاثة اأعوام 
املاأثور  اخلــرب  يف  جــاء  كما  اليهودية،  �سم  من 
مذاهبهم،  مبختلف  امل�سلمن  م�سادر  يف  املــروي 
– �سلى  رحــل  لقد  لحقة؛  اأخــرى  �سموم  ومــن 
اهلل عليه واآله – وهو ي�سكو لربه اجلليل باكيًا 

بيته  اأهــل  على  �سب  الــذي  اجلفاء  اأ�سكال  من 
ال�سديقة  ب�سعته  �سيما  ل  بعده  من  الطاهرين 

الزهراء – �سلوات اهلل عليها..
لهذا  اخرناها  التي  الأبــيــات  حمــور  هــو  هــذا 
اللقاء من ق�سيدة لأحد اأدباء الولء املعا�سرين 
ــم، ثــم نقراأ  ــظ يف رثـــاء املــ�ــســاب الــنــبــوي الأع
ال�سبط  رثاء  يف  ق�سيدة  من  اأبياتًا  بعدها  لكم 

املحمدي الأكرب الإمام احل�سن املجتبى – �سام 
الأديب  املو�سوعي  العامل  اأن�ساأها   – عليه  اهلل 
اآية اهلل ال�سيد حم�سن الأمن العاملي – ر�سوان 

اهلل عليه -.
نبداأ اأيها الإخوة والأخوات بالأبيات التالية يف 
رثاء �سيد الر�سل – �سلى اهلل عليه واآله – من 

ق�سيدة لأحد الأدباء املعا�سرين يقول فيها؛
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هال احلزن بان..
�سوارع هائمات.....

�سماء النور  
�سمائر تفيق  من عتمة  ال�سرائع

تبكي دهرا... 
اأمي ... تلف ثياب ال�سود

 مكتبة اأبي
 �سوء  �ساجد بن  ثنايا  الثوار .....

و�سديني  يازهراء...
زحف قلبي نا�سرا

اليك يحج  واحلزن رداءه..
يف كل مكان اليك يزحفون... 

نا�سر بعد نا�سر .. ح�سود الزحف ...
اأيا ......ح�سن

هنا ....... وهذه كرباء.......
...  علت لها الرايات

  ياقلب
مال دمعي ليروي 

  ياقلب
هناك وارمتي بن ظلوع الطف....

هنا روؤو�س علت
 تيجان ذلت

 عيون وجلت
�سراين  تقطعت
وارجتف  الطغاة

» جبهٌة فوق السحاب«
لي�س �سوى احل�سن

يرفع  اأيات الر�سالة ...
رايات هتاف ح�سينة الوجع

وجباه الطفال.....
لت�سال عن ال�سرخات من اين تاتي؟؟

ر�سائل الزمنة لتخبىء دماء ال�سهادة ...
هي بعن اهلل وار�سه..
اأ�سماعيل ممد والذبيح

 لت�سال عن ال�سرخات من اين تاتي؟؟
 ...دم احل�سن

جناة املتقن
ليايل والنائحات

وهل للرزايا هنا اأثر  
هذه �سماوات الر�س ت�سج دما والثائرين

هي ذي كرباء  
 والدموع

  دم الأنبياء
ظماأ الفرات

زينب و
�سحراء العراق

ترتيل الفجر م�سهودا
دم احل�سن

  ظماأُ الر�سالة
والنائحات

هنا معراج زينب
..جرح ليبل�سمه زمن ول دماء...

 اجلفون �سوت ال�سبايا وقران
...هنا الطهر

مال دمع اأمي مدرارا با عدد
اأيا ......ح�سن....

هنا ....... وهذه كرباء....
هنا ال�سهادة

  ت�سق خدر ال�سنون
فردو�ٍس معراج احلياة

تيممت هذه الأر�س بدم الذبيح
ن�سبوا لكم اإلف �سرك و�سرك. َ..

ن�سبوا لكم األف نريون
ومازال احلريق يذيب األف عام

ن�سبوا العويل
فا تباع رقاب الثائرين

ون�سري املوت املقيت
غدا ت�ساق قوافل التاريخ

من ذاك املعرب الأبدي
لرنتدي

  قناع الزهد ونن�سب األف
 دِم يقّطُر على عرو�ٍس الليل

مئذنِة تكرب
هو احلق فوق اجلميع.

بارقة أبو الشون 
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بداي��ة الكتابة صعب��ة إذا كانت 
ضئيل��ة.  باملوض��وع  معرفت��ك 

وعندئذ افعل ما ييل:
زمالئ��ك  م��ع  حت��دث  أ- 
املوض��وع،  ع��ن  وأصدقائ��ك 
وس��تجد ف بعض أفكارهم ما 

يفيدك.
ف  املوض��وع  ع��ن  اق��رأ  ب- 
م��ا يتي��رس لدي��ك م��ن كت��ب؛ 
واق��رأ املقال��ة أو املقاالت ذات 
ن النقاط الرئيسية.  الصلة، ودوِّ
وستفيدك هذه النقاط ف تنظيم 
بمعلومات  وتزويدك  أفكارك، 

إضافية.
ت - اذهب إل املكتبة، وراجع 
الفه��ارس، اخ��رت الكتب ذات 
وراجع  بموضوع��ك،  الصل��ة 
ختت��اره،  كت��اب  كل  فه��رس 
لتعرف موضع املعلومات التي 
ْن  حتتاجه��ا، واقرأ بتوس��ع ودوِّ

خالصة ملا تقرأ.
ل املوضوع إل أس��ئلة  ث- حوِّ
حتتاج إل اإلجابة عنها، لضامن 

عدم ابتعادك عن موضوعك.
تبًع��ا لطبيعة  ختتل��ف األس��ئلة 
املوضوع، وتبًع��ا ملنهج املعاجلة 
املناس��ب ل��كل منه��ا؛ ويمكن 
تصني��ف  ع��ام-  -بوج��ه 

املوضوعات ع� النحو التال:
املتعلق��ة  1.املوضوع��ات 

باألش��ياء أو العملي��ات )مث��ل 
الاويات أو الدورة الدموية(، 
وفيها يستخدم املنهج الوصفي 
ف املعاجلة. واألسئلة املناسبة ف 

مثل هذا املوضوع هي:
ما مكونات اليشء أو العملية؟ 
وكيف ُتنتج أو تعمل؟ ما أوجه 
الش��به أو االختالف بينها وبني 
أش��ياء أوعمليات تاثلها؟ من 
يس��تخدمها؟ وفيم تس��تخدم؟ 

وكيف تستخدم؟
التجريدي��ة  املوضوع��ات   .2
أو  السياس��ية  الري��ة  )مث��ل 
ال��ذكاء( وه��ي مفاهي��م جمردة 
ليس هل��ا كيان م��ادي، واملنهج 
املناس��ب ملعاجلته��ا ه��و املنهج 
التحلييل، وفيه تس��أل األس��ئلة 

التالية:
ف املفه��وم؟ وكيف  كيف يع��رَّ
الزمن؟  بم��رور  تعريفه  تط��ور 
وكيف يتغ��ري التعريف من بلد 
آلخ��ر؟ وما املفاهي��م األخرى 
ذات العالقة به؟ )الديمقراطية، 
الدكتاتورية، حقوق اإلنس��ان، 
اإلبداع أو االبتكار ونحوها (.

اغتي��ال  )مث��ل  األح��داث   .3
ف  ويفي��د  قي��رص(  يولي��وس 
التسلس��ل  منه��ج  معاجلته��ا 
واألس��ئلة  )التاريي(.  الزمني 
ه��ذا  مث��ل  ف  تفي��دك  الت��ي 

املوضوع هي:
وكي��ف  ه��ذا؟  ح��دث  مل��اذا   
ح��دث؟ ومتى؟ وأي��ن؟ ومن 
قام به؟ وم��ن كانت هلم عالقة 
بال��دث؟ وم��ا النتائ��ج الت��ي 
الذي��ن  وم��ن  علي��ه؟  ترتب��ت 

استفادوا منه؟
4. موضوع��ات ال��رأي )مثل: 
النووي��ة ف  الطاق��ة  اس��تخدام 
هي��دد  الس��لمية ال  األغ��راض 
ف  املناس��ب  واملنه��ج  البيئ��ة( 
اجل��دل.  املنه��ج  ه��و  تناوهل��ا 
وحتت��اج ف ه��ذا املوض��وع إل 

إجابات عن األسئلة التالية:

ما معنى الطاقة النووية؟ وماذا 
الس��لمية؟  باألغراض  يقص��د 
وماذا تعن��ي كلم��ة البيئة؟ وما 
الجج الت��ي تق��ال لتأييد هذا 
الرأي أو دحض��ه؟ ومن الذين 
يقدمون ه��ذه الج��ج؟ وملاذا 
يقدموهن��ا؟ أو م��ا دوافعهم إل 

تقديمها؟ وهكذا.
م��ا  موض��وع  يتطل��ب  وق��د 
منه��ج  م��ن  أكث��ر  اس��تخدام 
للمعاجل��ة، حي��ث يوظف كل 
منهج ف تناول اجلانب املناسب 

له ف املقال.

كيف تكتب؟ الت
قا

م

34



ونح��ن وّدعنا الزي��ارة املليونية 
للكتلة البرشية املؤمنة , هل سألنا 
أنفسنا هل أنعكس تأثري الزيارة 
األربعينية ب��ذا الجم املليون 
ع��� إعالمن��ا؟ وه��ل أنعكس 
ع� ثقافتنا حقا؟ وهل أنعكس 
ع��� س��لوكنا ومعامالتنا؟ هل 
س��يختفي الغش ف أس��واقنا؟ 
وه��ل س��تعمل دوائرن��ا خلدمة 
املواطن؟ وهل س��تتغري طريقة 
املواطنني  معام��الت  اس��تقبال 
م��ن الش��باك؟ وه��ل س��تكون 

املواكب الس��ينية ورش عمل 
وابتكار وع��رض لثقافة القرآن 
الكري��م ولعل��وم أه��ل البي��ت 
)عليه��م الس��الم( الت��ي تعتني 
بتطوي��ر التنمي��ة البرشي��ة حتى 
ال تظ��ل مقت��رصة ع��� تقديم 
الطع��ام والس��كن وه��و عمل 
باالح��رتام,  وجدي��ر  حي��وي 
لك��ن التجديد واالبت��كار يبعد 
املناسبة عن اجلمود والوقوع ف 
ممارسات ال عالقة هلا بمرجعية 
بش��خص  األربعيني��ة  الزي��ارة 

اإلمام السني )عليه السالم(.. 
أهلن��ا  بع��ض  كان  إذا  أق��ول 
ابتدع��وا  امل��ايض  الق��رن  ف 
»املش��اعل« فه��ل لن��ا أن نقدم 
الرس��وم الفضائية مثال كعالقة 
ك��ام  زح��ل  بكوك��ب  املري��خ 
شحها اإلم��ام الصادق )عليه 
لن��ا أن نق��دم  الس��الم( وه��ل 
بانوراما مسرية الساللة الذهبية 
الطاهري��ن,  واألئم��ة  لألنبي��اء 
وهل لنا أن نقدم مرسحا يتناول 
االجتامعي��ة  األطروح��ات 

)عليه  ع��يل  لالم��ام  والعلمي��ة 
السالم(؟ 

إن مش��هدًا عامليًا بدأت تتسلط 
علي��ه أض��واء اإلع��الم العاملي 
البد لنا أن نقّدم مشاريع حيوية 
حتاك��ي البرشية كله��ا وال تظل 
مقت��رصة ع��� طق��وس تاريخ 
التقلي��دي؛  جانب��ه  ف  الط��ف 
فتاري��خ الط��ف ال زال ينتظ��ر 
من��ا املزيد م��ن األداء العرصي 

املؤثر. 

متابعات ما بعد الزيارة األربعينية

الدي��ث عن الداث��ة اخذ جماال 
مس��توى  ع���  س��واء   واس��عا 
الثقافي��ة  امل��دارس  او  االع��الم 
ب��ل حت��ى الش��خصيات الثقافية 
وعق��دت هلا دراس��ات وبحوث 
س��ليمة  غايته��ا  منه��ا  البع��ض 
اال  الغاي��ة  جمهول��ة  واالكث��ر 
اهن��ا تص��ب ف مس��الك خطرية 

ودهاليز ضيقة .
او  الباح��ث  رضوري��ات  م��ن 
ان  املج��ال  ه��ذا  ف  الكات��ب 

يطلع بام في��ه الكفاية ع� املجال 
الثق��اف ال��ذي يري��د الكتابة عنه 
والن هذه الداث��ة غايتها متفقة 
ع� جتدي��د اخلطاب االس��المي 
هل��ذا نجده��ا كث��ريا م��ا تش��طح 
بعي��دا عام تري��د ان تثبت��ه وذلك 
الهن��ا الزالت جتهل ب��ان الرتاث 
االس��المي وبكل علوم��ه يعترب 
االول م��ن حيث النوع والكم ف 
الع��امل وهلذا مه��ام يعتقد الداثي 
ان��ه تكن من تش��خيص م��ا يراه 

بحاج��ة ال جتدي��د فان��ه يق��ع ف 
احد مطبني اما ما توصل اليه غري 
س��ليم او ان��ه موج��ود ف الثقافة 

االسالمية .
كت��اب »العم��ل الدين��ي وجتديد 
العق��ل«، للمؤل��ف د. ط��ه عبد 
الرمح��ن املغريب االص��ل ، حياول 
ثقاف��ة  ق��راءة  الكت��اب  ه��ذا  ف 
م��ن  والن��ه  وتوجه��ه  االنس��ان 
املغ��رب فه��ذا يعني ان��ه مل يطلع 
ع� ثقافة االمامي��ة حتى يعي ما 
يكتب ، ف كتاب��ه هذا توصل ال 
ث��الث نقاط كام ذكره��ا ف خاتة 
الكتاب بعد ما غاص ف مفردات 
فلسفية البعض منها من اكتشافه 
ال تس��تحق ه��ذا اجله��د ولكنها 
توحي للقارئ ال��ذي لديه ثقافة 
بس��يطة ب��ان الكات��ب متبحر ف 
الثقافة والعلوم ، فالشهادة اليوم 
مهمة ولكنها ليست رضورية ملن 
يريد الكتابة بل اهنا قد تكون عبئا 

ع� حاملها .
توص��ل الكات��ب ف كتاب��ه ه��ذا 
حس��ب خاتته ال قوانني مراتب 
تس��ميات  ومنحه��ا  العقالني��ة، 

فلس��فية م��ن اكتش��افه فالطبق��ة 
ال  ال��ذي  العق��ل  ه��و  االول 
يلت��زم بالتعاليم الديني��ة جمانبة او 
)املقارب(  خماصمة ومنحه صفة 
ه��و دخ��ول  الثاني��ة  والطبق��ة   ،
العقل ف العمل الرشعي وسامه ب� 
)القربان( والطبقة الثالثة النزول 
ف مراتب العمل االسالمي طلبا 
للتولية االهلية وسامه ب� )املّقرب(.
ولو وقفنا قليال عند هذه املراتب 
وقارناه��ا م��ع حكم م��ن احكام 
التقليد الذي ين��ص ع� املكلف 
ان يك��ون ام��ا مقِل��دا او حمتاط��ا 
يك��ون  وبخالفه��م  مقَل��دا  او 
االنس��ان غري ملتزم ، س��نجد ان 
التش��خيص والتصنيف االمامي 
اكث��ر دق��ة م��ن ط��رح الدكت��ور 
اضاف��ة ال قدم ه��ذا الطرح عند 
املس��لمني فالذي يتجن��ب الدين 
وس��امه ) املق��ارب( ه��و الصنف 
اخل��ارج عن تصنيف��ات الفقهاء، 
وامللتزم هو القرب��ان ، واملجتهد 
ه��و املّق��رب، واما املحت��اط فهو 
صنف مل يتع��رض له عبد الرمحن 
الن تشخيصه وتصنيفه ناقص . 

الحداثة كزبد البحر

الت
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يس���عى اإلنس���ان خ���ال رحلة 
حيات���ه لتحقيق الس���عادة وطيب 
العي���ش لذاته بالدرج���ة األولى  
ويختل���ف مفهوم الس���عادة من 
ش���خص ألخر فهناك من يعتقد 
أن الس���عادة هي الغن���ى واجلاه 
والراح���ة وكل م���ا يع���د زين���ة 
للحي���اة الدنيا أم االعتقاد األخر 
يذهب إلى اإلمي���ان واليقني بأن 
هناك أمورا أه���م وأعمق يجب 
السعي لتحقيقها أوال قبل الولع 
بزين���ة الدنيا ومنها العلم والتزود 
من خير ال���زاد )التقوى( ورضا 
الله الذي يكون س���بيل الوصول 
ملنتهى السعادة. ومن الطبيعي أن 
يؤث���ر كل مفهوم أو اعتقاد على 
طبيعة وس���لوك الشخص فيظهر 
ذلك جلي���ا في تصرفاته وطريقة 
تعامل���ه مع الن���اس الن بالتأكيد 
إن أفكار اإلنسان ونظرته للحياة 
متث���ل انعكاس���ا مباش���را عل���ى 
تصرفاته وس���لوكه بصورة عامة 
فقد نص���ادف في حياتن���ا أمثلة 

عدي���دة من أش���خاص ميتلكون 
رؤية سطحية للحياة متجردة من 
اجلانب الكمالي للذات اإلنسانية 
ويك���ون معيارهم لقي���اس قيمة 
الشخص وقدره على حسب ما 
ميلك م���ن مال وجاه ويحكمون 
عل���ى الناس باملظاه���ر فتجدهم 
ويب���دون  باالهتم���ام  يبالغ���ون 
احلفاوة باألشخاص الذين يظهر 
عليهم اثر الث���راء أو ذوي اجلاه 
ويتوددون لهم معتقدين جها أن 
هذا ما يرفع شأنهم عند الناس.
ولعل ما ورد ف���ي أقوال اإلمام 
علي )عليه الس���ام( من احلكم 
واملواع���ظ الت���ي متث���ل منظومة 
فكرية رصين���ة وقانونا دقيقا هو 
املعي���ار احلقيق���ي لقياس  حتديد 
قيمة اإلنسان فقال )عليه السام 
( )) قدر الرجل على قدر همته 
, وش���جاعته عل���ى ق���در نفقته , 
وصداقت���ه على ق���در مروءته , 
وعفته على قدر غيرته (( وبهذا 
القول يرس���خ أمير املؤمنني فكرة 

أن عم���ق الصف���ات اإلنس���انية 
كالهم���ة وامل���روءة والغي���رة هي 
من تصنع للرجال القدر والقيمة 
وليس امل���ال واملظاهر من يصنع 

الرجال. 
وأكد أيضا )عليه السام( بقوله 
)) إعج���اب امل���رء بنفس���ه دليل 
على ضعف عقل���ه (( بان املرء 
اليج���ب عليه اب���دآ أن يعجب 
بنفس���ه أو مبا ميل���ك فمن وهب 
امللك قادر على أخذه س���بحانه 
له امللك وحده وعلى اإلنس���ان 
أن يتواضع بأقوال���ه وأفعاله مع 
الن���اس وان يعتم���د في تواضعه 
على نقاء النفس والقول الطيب 
فمن يتحلى بهكذا صفات  ميكنه 
أن ين���زع حب الدني���ا وغرورها 
م���ن قلبه وحتى ف���ي هذا املعنى 
لم يترك أمير املؤمنني درس���ا في 
األخ���اق واملبادئ الس���امية أال 
وترك لنا األثر والعبرة حيث قال 
)عليه السام( في حب الدنيا )) 
إياك���م وحب الدني���ا فإنها رأس 

كل خطيئة وباب كل بلية وداعي 
كل رزي���ة (( فحذرنا بقوله عن 
مواصلة حب الدنيا واالنصراف 

عنها بالعمل لآلخرة.  
وفي حدي���ث أخ���ر اخبرنا عن 
سبيل الوصول للراحة والسعادة 
احلقيقية بقول���ه )) الدنيا تطلب 
لثاثة أشياء الغنى والعز والراحة 
فم���ن زه���د فيها ع���ز ومن قنع 
اس���تغنى ومن قل سعيه استراح 

 ))
وف���ي جمل���ة درر األقوال ألمير 
املؤمن���ني )علي���ه الس���ام( التي 
تعد إرثا فكريا وأخاقيا إش���ارة 
وبره���ان واضح عل���ى إن الدنيا 
تخدعنا دوم���ا مبظاهرها وتغوينا 
بزينته���ا وال يؤم���ن ش���رها إال 
جواه���ر الرج���ال مم���ن يتحلون 
بصف���ات املؤم���ن احل���ق  وممن 
تعتم���ر قلوبهم بنور اإلميان وممن 
تنصرف فلس���فتهم باحلياة بعمق 

اجلوهر ال بسطحية املظهر.

رة
س

عمق الجوهر وسطحية المظهرا
 ايمان كاظم الحجيمي 
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اناطبيبك 

االنزالق الغضروفي الفقري)عرق النسا( ... 
من اهم اسبابه الحمل المفاجئ لألثقال مع الوضعية الخاطئة للجسم

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

هو م���رض يصي���ب الغضاريف 
الفقري���ة املوج���ودة ف���ي العمود 
الفقري لإلنس���ان ناجت عن حمل 
االثقال بصورة غير صحيحة مع 
االنحناء مم���ا يؤدي الى انضغاط 
االعص���اب  ج���ذور  والته���اب 
احلس���ية او احلركي���ة وفي بعض 
االحيان احلبل الشوكي مما يؤدي 
ال���ى ش���لل االطراف الس���فلى 
م���ع ع���دم الس���يطرة والتحكم 
بصمامات اجلسم )عدم التحكم 
في االدرار واخل���روج(, وملعرفة 
املزي���د ع���ن هذا امل���رض مجلة 
»االحرار« التقت الدكتور حيدر 
محمد مهدي اختصاص املفاصل 
والتأهيل الطبي في مدينة االمام 
احلس���ني »عليه الس���ام« الطبية 

والذي بني لنا ما يأتي:�
اسباب املرض:�

هناك اسباب عديدة لهذا املرض 
ومن اهمها احلمل املفاجئ لألثقال 
والوضعية اخلاطئة للجس���م في 
حالة الوقوف واجللوس والعمل, 

وكذل���ك الش���دة اخلارجية مثل 
حادثة س���يارة او الس���قوط من 
علو, وهناك اسباب اخرى تكون 
نادرة مثل ورم العمود الفقري.

اعراض املرض:�
ع���ادة يعاني املري���ض من االلم 
الش���ديد ج���دا واحل���اد اس���فل 
الظهر وميتد ليش���مل الس���اقني, 
اضافة الى عدم الس���يطرة على 
الوق���وف واملش���ي وف���ي بعض 
االحي���ان يصاحبه���ا خ���در في 
الساقني حسب مستوى االنزالق 
الغضروفي ف���ي العمود الفقري, 
وهن���اك حال���ة ن���ادرة تس���مى 
اخل���در الس���رجي وه���ذه احلالة 
حت���دث عندما يك���ون االنزالق 
الغضروف���ي في مس���توى الفقرة 
القطني���ة االول���ى والثانية بحيث 
تؤثر على ما يس���مى ظفيره ذيل 
احلصان في العمود الفقري وهي 
تس���بب خدر الفخذين مع عدم 
التبول واخلروج  الس���يطرة على 
وهذه احلالة حتت���اج الى تداخل 

جراحي طارئ وس���ريع ألنه اي 
تأخر يؤدي الى ش���لل االطراف 

السفلى الدائم.
التشخيص:�

يك���ون التش���خيص ع���ن طريق 
فح���ص املريض س���ريريا واخذ 
للفق���رات  الش���عاعية  الرق���وق 
والرنني املغناطيس���ي امللون وفي 
احل���االت املتقدم���ة يحت���اج الى 
والعضات  االعص���اب  تخطيط 

واالطراف السفلى للجسم.
العاج:�

الوقاي���ة خير م���ن العاج وذلك 
عن طريق حمل االثقال بش���كل 
صحيح ويكون رفع االثقال من 
جلوس وليس االنحناء, والعاج 
يك���ون على نوعني هما )العاج 
التحفظي/هذا النوع من العاج 
يكون عن طريق اخذ املسكنات 
والراح���ة التامة مل���دة اربعة ايام 
وتش���جيع املريض على املش���ي, 
والنوم على س���رير فراش قطني 
ووس���ادة طبية, وفي االس���بوع 

الرابع نبدأ ف���ي العاج الطبيعي 
الذي يش���مل اس���تخدام احلرارة 
والكهرب���اء واملس���اج والتمارين 
الرياضية املستمرة للعمود الفقري, 
اجلراحي/هناك حاالت  التداخل 
مع���دودة للتداخل اجلراحي مثا 
الم ش���ديد مس���تمر لثاثة اشهر 
تقريبا, وفي حالة سقوط وشلل 
الق���دم, وكذلك عدم الس���يطرة 

على التبول واخلروج.
النصائح:�

ينص���ح بتن���اول الغذاء الدس���م 
وكذل���ك  ومش���تاقة  كاحللي���ب 
البي���ض والفواكه وع���دم تناول 
الغازية واالقاع عن  املشروبات 
التدخني نهائيا, اضافة الى ممارسة 
الرياضة بش���كل مستمر وخاصة 
املش���ي عل���ى االقل س���اعة في 
اليوم الواحد والسباحة وركوب 
واخي���را  الهوائي���ة,  الدراج���ات 
الوضعي���ة الصحيح���ة للجلوس 

وحمل االثقال.
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اعالميو االن�������������������ترنيت
هذه الشبكة التي اتاحت للكل استخدامها وفق ما يريد وما يشتهي فنجد فيها الصالح والطالح، ومن بني االستخدامات هي 

املواقع اخلربية التي من السهولة الي فرد ان يصمم موقع وحتى جمانا وال رقابة ع� ما يكتب اال ضمريه .
هنالك غايات ودوافع تدفع الذي يريد ان يدير موقعا خربيا واملفروض ان يكون اهلدف نرش الثقافة واملصداقية ف اخلرب ، ولكن 
مراسلنا من موقع الدث  وافانا  يزيد ع� ذلك وقد  بل  ملوقعه  وينسبها  هنا وهناك  االخبار من  كثر ممن يرسق  بل هم  البعض 
والقيقة انه المراسل له ، والبعض منهم ال يقيم اخلرب الذي يريد نرشه املهم انه حيط من مكانة من ال يرغب به او املهم ان تكون 
عدد القراءات كثرية، زاده ع� ذلك الثقافة املتواضعة بل حتى الغائبة لبعض املسؤولني ف الدولة ومنها من يكون ترصفاته خربا 
عاجال فهذا يتجاوز بالغلط ع� عضوة بمجلس املحافظة معه فيكون خرب عاجل وذاك يرسق وثيقة لكي يعلنها ع� املأل ، بل ان 
بعض املواقع تكون فيام بينهم حرب اعالمية بدال من التنافس املهني الرشيف ، وهذه املواقع ال يتابعها اال كادرها واقرباء كادرها 

واصدقاء كادرها ، ومن هكذا مواقع ظهرت لنا شحية اعالميي االنرتنيت والذين عبثوا بالثقافة واملصداقية كثريا .

األحرار/ علي حسين

إطعاُم الزائرين يجلُب الرزق

من يتابع خدمات تقديم الطعام 
م��ن قب��ل املواك��ب الس��ينية 
تزاي��د  ف  يده��م  للزائري��ن 
مستمر ف السنوات املتالحقة، 
املواك��ب  أصح��اب  أّن  ب��ل 
واهليئ��ات أصبحوا يتنافس��ون 
أش��هى  بتقدي��م  بينه��ْم  في��ام 
الطعام وألّذه للزائر الذي قطع 
ع��رشات الكيلومرتات مش��يًا 
ع��� األق��دام ص��وَب أيب عبد 
اهلل الس��ني )عليه الس��الم(.. 
إطعاِم��ه  ع���  فيحرص��ون 
وإيوائه ليواص��ل طريقه الذي 
يس��تمر ل� )15( يومًا بالنس��بة 
ألهال الب��رصة واملناطق النائية 
ف الع��راق، وكّل ه��ذه الطعام 

أّن  وبالطب��ع  س��نويًا،  يتزاي��د 
هنالك أمرا غيبا وتس��ديدا إهليا 
هلؤالء اخلَدمْة الذين يس��امهون 
ف خدمة الزائري��ن الكرام عرب 
إطعامهْم.. وإن��ه لعمري رزٌق 
م��ن اهلل تعال ين��زل ع� هؤالء 
عطائه��م  م��ن  ه��م  فيزي��دون 

وكرمه��م وس��خائهْم... كيف 
ألم��ري  حدي��ث  وهنال��ك  ال 
الس��الم(  )علي��ه  املؤمن��ني 
إل  ارسُع  ال��رزَق  )أن  يق��ول: 
من يطعُم الطعاَم من الس��كنِي 
ف الس��ناِم(، وم��ا أمج��ل ه��ذه 
الفسيفس��اء الرائع��ة للمواكب 

السينية وهي تستقبل الزائرين 
س��يد  مائ��دة  ع���  وجتلس��هم 
الشهداء )عليه السالم( لينهلوا 
م��ن بركاهت��ا والتي فيها ش��فاء 
وصح��ة وعافية فه��و زاد اخلري 
والربكة ال��ذي يقّدم م��ن املال 
الذي  ال��الل  والرزق  الالل 
يغدق��ه اهلل )س��بحانه وتع��ال( 
ع� خَدمِة سيد الشهداء )عليه 
السالم( فيكرمون زائري حبيبه 
نبي��ه الس��ني )عليه  وحبي��ب 
والس��الم(..  الص��الة  أفض��ل 
طعاٌم يبّدل أجس��امنا وخاليانا 
بلحم وخاليا جديدٍة بنيت من 

الالل.

م���ا يبذلُه أصحاب المواكب الحس���ينية من كرٍم وس���خاٍء كبيرين لزائري األربعينية المباركة؛ يك���ون دائمًا حديث الناس في 
الش���رق والغرب، فالماليين من الزائرين الوافدين إلى كربالء المقدس���ة تجد قوتها وما يكفيها ويزيد من غذاء البدن مثلما 

تبحث عن غذاء الروح بزيارة األضرحة المقدسة ألهل البيت )عليهم السالم(، ولكن ما هو السر في هذا الكرم؟
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من اليمين/ كاظم المنظور وحمزة الزغير وحمزة السماج

صورة وتعليق

أه��ال  يعيشهام  م��ع��ًا  هن��اري��ِن  ك���أّن 
كربالء..  ف  السكنية  املناطق  بعض 
األهال  نفس  مشاركة  هو  والسبب 
وإضاءة  السكني  حّيهم  تنظيف  ف 
ش��وارع��ه��م ب��اس��ت��خ��دام ن��رشات 
تضفي  التي  الكهربائية  املصابيح 
وهذه  الليل  خالل  ومميزًا  مجياًل  جوًا 
حّية  األحياء  هذه  جتعُل  األساليب 

تلك  كل  فبوركت  مبتهجة..  يانعة 
اجلهود الصغرية والكبرية للمحافظة 

ع� رونق املدينة املقدسة ومجاهلا.

الراصد

الفرات قد بكى  كأن مدرسة العشق قد تثلت باسم السني)عليه السالم(,وكأن كربالء قد اصبحت مأوى للقلوب,وكأن هنر 
اذ ُحرم السني من عذب ماءه,وكأن نخيل العراق قد انحنى اجالال لزوار ايب الشهداء واالحرار,وكأن الشمس قد خجلت اذ 
ابرصت سيوهلم املليونية وهم يشعون بنور الوالية والب الساطع فقد غلبها نورهم,وكأن القمر قد طأطأ رأسُه حياًء منهم,وكأن 
السامء قد جللتهم بربكاهتا, وكأن االرض ُتقبل اقدامهم شوقًا هلم,وكأن املالئكة تعد خطواهتم, وكأن ابجدية اللغات قد حتريت 
وعجزت عن وصف السني وزواره,وكأن الكرم وااليثار قد جتسدا فيام ُبذل وُيبذل من اجل السني عرفانًا بتضحياته فلوالها 

لكان االسالم ف خرب كان.

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

خالد غانم الطائيكـــــــــأن....

نهاٌر آخر

اعالميو االن�������������������ترنيت

األحرار/ علي حسين
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لوحظت في اآلونة األخيرة ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية، 
حي���ث يتم التجاوز من قبل المواطنين أصحاب الدور  النظامية، 
أما في الحالة الثانية يكون المواطن أصاًل متجاوزًا )دور عشوائية( 
وكذل���ك امتناع المواطنين عن دفع اج���ور قوائم الكهرباء التي 
بذمته���م باإلضافة إل���ى قيام بع���ض المواطني���ن باالعتداء او 
التعامل الخش���ن مع موظفي دائرة الكهرباء )العدادين( أثناء 

اداء واجبهم..
راجين إفتاءنا حول هذه الظاهرة خدمة للصالح العام....

 مع التقدير

معًا..
للترشيد

لتسديد القوائم
لعدم التجاوز

مكتب آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
م/ إفتاء


