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َئنَُّهم بَِأْمِرِهْم َهَذا  بِّ َوَأْوَحْيَنآ إَِلْيِه َلُتَنبِّ َعُلوُه ِف َغَياَبِة اجْلُ ُعوْا َأن َيْ َفَلامَّ َذَهُبوْا بِِه َوَأْجَ
َوُهْم اَل َيْشُعُروَن }يوس��ف/15{ َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َيْبُكوَن }يوسف/16{ 
ْئُب َوَما َأنَت  ا َذَهْبَنا َنْس��َتبُِق َوَتَرْكَنا ُيوُس��َف ِعنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ َقاُلوْا َيا َأَباَنا إِنَّ
ا َصاِدِقنَي }يوس��ف/17{ َوَجآُؤوا َع��َ� َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب  َنا َوَلْو ُكنَّ بُِمْؤِم��ٍن لِّ
َعاُن َعَ� َما َتِصُفوَن  ُ امْلُْس��تَ َلْت َلُكْم َأنُفُس��ُكْم َأْمًرا َفَصْبٌ َجِيٌل َواللهّ َقاَل َبْل َس��وَّ
ى َهَذا  اَرٌة َفَأْرَسُلوْا َواِرَدُهْم َفَأْدَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُبرْشَ }يوسف/18{ َوَجاءْت َسيَّ
ْوُه بَِثَمٍن  ُ َعِليٌم بِ��امَ َيْعَمُلوَن }يوس��ف/19{ َوَشَ وُه بَِضاَع��ًة َواللهّ ُغ��اَلٌم َوَأرَسُّ
اِهِديَن }يوس��ف/20{ َوَقاَل الَِّذي  َبْخ��ٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُن��وْا ِفيِه ِمَن الزَّ
ِخَذُه َوَلًدا َوَكَذلَِك  رْصَ اِلْمَرَأتِِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَس��ى َأن َينَفَعَنا َأْو َنتَّ اُه ِمن مِّ اْش��َ�َ
ُ َغالٌِب َعَ� َأْمِرِه  َمُه ِمن َتْأِوي��لِ اأَلَحاِديِث َواللهّ ا لُِيوُس��فَ ِف اأَلْرِض َولُِنَعلِّ نِّ َمكَّ
ُه آَتْيَناُه ُحْكاًم َوِعْلاًم  َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن }يوس��ف/21{ َومَلَّا َبَلَغ َأُشدَّ

َوَكَذلَِك َنْجِزي امْلُْحِسننَِي }يوسف/22{ 

15 ( فل��ام أتوا به غيضة أش��جار فقالوا نذبحه ونلقيه حتت هذه الش��جرة فيأكله الذئب الليلة 
فق��ال كبريهم ال تقتلوا يوس��ف ولك��ن القوه ف غيابة اجل��ب يلتقطه بعض الس��يارة إن كنتم 
فاعل��ني فأدن��وه من رأس اجلب وقالوا ل��ه انزع قميصك فبكى وقال يا إخويت جتردوين فس��ل 
واحد منهم عليه الس��كني وقال لئن مل تنزعنه ألقتلن��ك فنزعه فدلوه ف البئر وتنحوا عنه فقال 

يوسف ف اجلب يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغري .
 ) 17 ( وج��اؤوا ع��� قميصه بدم كذب عن الباقر عليه الس��الم ذبحوا جديا ع� قميصه قال 
يعقوب ما كان أش��د غضب ذلك الذئب ع� يوس��ف وأشفقه ع� قميصه حيث أكل يوسف 

ومل يمزق قميصه قال بل سهلت لكم أنفسكم أمرا 
 ) 19 ( فلام أصبح اخوة يوس��ف قالوا لننطلق حتى ننظر ما حال يوس��ف أمات أم هو حي ؟ 
فلام انتهوا إل اجلب وجدوا بحرضة اجلب س��يارة وقد أرس��لوا واردهم وأدل دلوه فلام جذب 

دلوه فإذا هو بغالم متعلق بدلوه فقال ألصحابه يا برشى هذا غالم 
عن الصادق عليه السالم علم جبائيل يوسف هذا الدعاء: اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال 
إله إال أنت املنان بديع الس��اموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام أن تصيل ع� حممد وآل حممد 

وأن جتعل يل مما أنا فيه فرجا وخمرجا . 
وف القمي فحملوا يوسف إل مرص وباعوه من عزيز مرص .

التف�سري

�سورة يو�سف

اجعوا : عزموا واتفقوا
غيابة اجلب: قعره الذي اليرى

بمؤمن: بمصدق
سولت: زينت وحسنت

وارده��م: الوارد الذي ي��رد املاء 
ليستقي القوم

وارسوه: واخفوه
وشوه: باعوه

قال اإلمام  
علي

َفاِعُل اْلَخْيِر َخْيٌر ِمْنُه،

رِّ َشرٌّ ِمْنُه  َوَفاِعُل الشَّ
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األفتتاحية دائ��ام القوة ف الوحدة وقد  ذكره��ا البارئ  عز وجل ف حمكم اياته 
عندم��ا ق��ال » واعتصم��وا بحبل الل جيع��ا وال تفرقوا« ، التش��تت 

اليقود اال ال اخلذالن والضعف وماحدث ف العراق  ما هو اال نتيجة 
التش��تت وعدم الثبات ع� كلمة واحدة من اجل العراق ومرارا وتكرارا 

اك��دت املرجعية ع� نب��ذ اخلالفات بني السياس��يني بل وحت��ى اكدت ع� 
ى  إل  د أدهّ احلش��د الش��عبي ان تكون رايتهم واحدة ف املعارك ،  وع��دم التوحهّ

التطاول والتجاوز ع� البلد وضعفه امام اي ازمة يتعرض هلا ، ولالسف الشديد 
هنالك من مل يس��توعب الدرس والزال يعمل وفق ما متليه عليه دوافعه الش��خصية 

وكونه يتلقى األوامر من الغري، وما تعرض له العراق هو بس��بب هذا التش��تت بالراي 
واملوقف والتضارب باملصالح الشخصية.

فعندما خترج ترصحيات من اجلانب ال�كي بان تدخله جاء بطلب من العراق يعني ان هنالك 
مسؤوال ف العراق سمح هلم بذلك فان صح اخلب فهذا التشتت وان كذب اخلب فيعني ضعف 

االدارة ف العراق وهذا ما ادى ال التطاول.

التشّتت 
قاد الى التطاول

اصول السخاء
التفْت

هذه الصفة احلسنة التي لو اتصف هبا الشخص لنال حظا عظيام 
من االجر، وللس��خاء شوط��ه وهي كيف متنح وماذا تش��عر ؟ 
الس��خاء ليس كل ما يعطى للمحتاج او غري الس��خاء هو البذل 

من غري سؤال اي قبل سؤال السائل تقوم بالبذل .
وبعد الس��خاء اياك واملنة او اش��عار الذي اس��تفاد من سخائك 
بتفضلك عليه من خ��الل نظرة او كلمة ، واذا ما التزمت هبذين 
االمرين فان س��خاءك يكون باهبى ص��ورة وصدق موالي امري 
َخاُء َما  املؤمنني عليه السالم عندما وصف السخاء بالقول :« السَّ
م: الِفرار  ٌم]الَتَذمهّ ا َما َكاَن َعْن َمْس��َأَلِة َفَحَياٌء َوَتَذمُّ َكاَن اْبتَِداًء، َفَأمَّ

ج[. من الذم، كالتأثهّم والتحرهّ

َك َما  ، اْحَفْظ َعنِّ��ي َأْرَبع��ًا َوَأْرَبعًا، اَل َي��رُضَّ َي��ا ُبَن��يَّ
: إِنَّ َأْغَنى اْلِغَنُى اْلَعْقُل، َوَأْكَبَ اْلَفْقِر  َعِمْلَت َمَعُه��نَّ
َسَب  ْمُق، َوَأوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب، َوَأْكَرَم احْلَ احْلُ

ُلِق. ُحْسُن اخْلُ
ُه ُيريُِد َأْن َيْنَفَعَك  ِق، َفإِنَّ مْحَ اَك َوُمَصاَدَقَة ااْلَ ، إِيَّ َيا ُبَنيَّ

َك. َفَيرُضَّ
ُه َيْقُعُد َعْنَك َأْحَوَج َما  اَك َوُمَصاَدَقَة اْلَبِخيِل، َفإِنَّ َوإِيَّ

َتُكوُن إَِلْيِه.
اِفِه. ُه َيبِيُعَك بِالتَّ اَك َوُمَصاَدَقَة اْلَفاِجِر، َفإِنَّ َوإِيَّ

قال اإلمام علي

قال عليه السالم البنه الحسن

a
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قال عليه السالم البنه الحسن

س 
لنا

ع ا
م

الذي  العليا  املرجعية  ص��وت 
خي��اط��ب ال��ض��م��ري االن��س��اين 
وحياكي دواخله، وحيرك سواكن 
ويشري  وحييص  وجدانه،ويذكر 
باجتاه  وغريها  املباشة  بالطرق 
ان  تريد  التي  اخلبيثة  االورام 
تفتك بجسد االسالم،بشمولية 
التشخيص  ف  والدقة  الرؤية 
معاجلة  كيفية  ف  وال��رصاح��ة 
احلسيني  املنب  املشاكل...جعل 
ان��ط��الق��ا مل���واق���ف م��ب��دئ��ي��ة 
وانجازات  عملية  وخطوات 
العامل  ام��ام  وضعها  ملموسة 

العراقيني  وأمام  عام  بشكل 
بشكل خاص ...

وجتربة اطالق الفتوى 
امل��ق��دس��ة)ال��ف��ت��وى 
االهل���ي���ة( ل��إم��ام 
)دام  السيستاين 
ال��ت��ي جنى  ظ��ل��ه( 
ث���امره���ا ال��ع��راق 
االول  حلظتها  منذ 

القايص  هل��ا  وشهد 
وال������داين وأع�����ف 

ب��ع��م��ق��ه��ا وات��س��اع��ه��ا 
ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د وم��ن 

نفسه،ويقر  ف  خصاصة  ب��ه 
تزيح  وه��ي  ال��ع��امل  بأسبقيتها 
بمنهجها  وتكشف  وحت��ج��م 
باحلشد  امل��ت��م��ث��ل  احل��س��ي��ن��ي 
الشعبي )القوى الظالمية( بكل 
تشكيالهتا االرسائيلية واملتعربة 
واملتناصبة ومن ورائها من دعم 
ال��ق��وى ضمت  ط��ائ��ف��ي،ه��ذه 
مميتة  خفافيش  اجنحتها  حتت 
العامل  من  خمتلفة  جنسيات  من 
من  االراذل  ارذل  ي��ق��وده��ا 
التي  الرؤوس  قطع  ثقافة  ورثة 

وأشاع  ويزيد  معاوية  ابتدعها 
صيتها الغارقون بدم الناس.

احلق  ص��وت  م��ن  الب��د  فكان 
بوضوح  يضع  ان  احلسيني 
انتهجها  ال��ت��ي  القضايا  ك��ل 
العامل  ام��ام  القتل  ورث��ة  أحفاد 
وخاطبهم باللغة التي يفهموهنا 
وب��ال��ص��ب ال���ذي ورث����وه من 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
بمواجهة قتلته...فلم يعد العامل 

،فالعامل  كالسابق 
اليوم 

قرية  ال  حتول 
حدث  او  حت��ول  وأي  صغرية 
حمليا  دينيا،  او  سياسيا  كان  ان 
ايابا  او  سلبا  يؤثر  عامليا  او 
احلق  نقل  ف  كافة   الناس  ع� 
ص��ورًة  ومعرفتها  واحلقيقة 
ف  العامل  تقدم  وصوتا،فكلام 
تكنولوجيته كلام تفهم الناس ما 
يري من احداث ويق�بون من 
التاريخ  عب  ويفهمون  الواقع 

املغموسة  االي���ادي  فعلته  م��ا 
وبنني  ابناء  من  االبرياء  بدماء 
االم��ام  ومنارصي  وأصحاب 
احل���س���ني )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( 
االليمة،وما  ك��رب��الء  بواقعة 
اغتصاب  م��ن  الظلمة  ج��ن��اه 
باإلسالم  والتالعب  احلقوق 
بذلك  واملسلمني،مؤسسني 
التي  وأطامعهم  حقدهم  ن��واة 
تناسلت عن جلدهتم ونطفتهم 
ولكن  جيال،  عن  جيال  اخلبيثة 
ال��ش��واه��د ك��ث��رية 
واإلدان����ات 

ال 

ح���رص 
وال  هل�������ا 
لذا   زم��ن  حيددها 
املقدسة  كربالء  ارض  تبقى 
حتتضن  وه��ي   االزيل  الشاهد 
)عليه  احلسني  االمام  بأربعينية 
ارض  تتسع  مل  م��ا  ال��س��الم( 
املوالني  اع��داد  من  الحتضانه 
احلسني  ان  واملتيقنني  العارفني 
الرمحة  وب��اب  النجاة  سفينة 
االرض،ومؤمنني  ع�  االهلية 
بدمه  ب��دأت  ث��ورة  احلسني  بان 
ف  ص��احل��ة  لتصبح  ال��ط��اه��ر، 

ك���ل االزم������ان ل��ت��ك��ش��ف ف 
استمراريتها التسويف واملامطلة 
ع�  الباغني  للتعنت  واالرهتان 
بحقوق  وت��ذك��ره��م  االس���الم 
احلسني  نسل  من  اهل��دى  ائمة 

)عليه السالم(...
ان  أعلنت  احلسينية  فالقوة 
كربالء التاريخ املستوف لرشوط 
البناء االسالمي الصحيح الذي 
اسس هلا قائدها االمام احلسني 
بضمري  تعلن  السالم(  )عليه 
بزيارة  خدمتها  نجاح  مرتاح 
هتاف  ع�  اخل��ال��دة  االرب��ع��ني 
اللغات   بكل  املليونية  اجلموع 
حسني(...  يا  كيومك  يوم  )ال 
مل  التي  االمنية  القوى  ونجاح 
ُمعَتدٍّ  أمني  خرق  أيُّ  ل  تَسجَّ
املؤسسات  جيع  وتعاضد   به، 
واألهلية  احلكومية  العراقية 
واملواطنني الذين سامهوا بروح  
الفريق الواحد ف إنجاح الزيارة 
العظيمة  واالنتصارات  املباركة 
ال  امل��ق��دس  الشعبي  للحشد 
ف  املسلحة  ال��ق��وات  ج��ان��ب 
عصابات  ضد  القتال  جبهات 

)داعش( االرهابية.
هبذا االمن وهبذا االمان رسمت 
توحد  العليا  الدينية  املرجعية 
متنور  جيل  بناء  باجتاه  اخلطى 
وفاهم وهاضم الفكر احلسيني 
وما وضعه االمام احلسني )عليه 
السالم( لبناء دولة رصينة مبنية 
العامل  وعقيدته جتمع  فكره  ع� 

اجع بال استثناء.

القوة الحسينية تعلن بضمير نجاح خدمتها االربعينية
حيدر عاشور 

5



متكن ابطال لواء عيل االكب التابع للعتبة احلسينية املقدسة من قتل 7 عنارص من داعش واالستيالء ع� جمموعة من االسلحة كانوا 
يستخدموهنا ف جبال مكحول بمحافظة صالح الدين.

ونرش مقطع فيديويا لفريق االعالم احلريب يؤكد بان »فوج املختار التابع لقوات اللواء متكن من قتلهم اثناء حماولتهم التسلل للقطعات 
العسكرية باستخدام احليوانات، وكذلك السيطرة ع� خمزن اسلحة تابع لعنارص التنظيم االرهايب«.

اخبار
لواء علي االكبر يقتل 7 عناصر لداعش في صالح الدين

تحرير مناطق واسعة من االنبار وقتل العشرات من االرهابيين
متكنت القوات االمنية من قتل العرشات من الدواعش وحترير مناطق عديدة كانوا يسيطرون عليها اضافة ال االستيالء ع� اسلحة 

خمتلفة خالل عمليات التطهري ف االنبار.
وذكر بيان خللية االعالم احلريب: »ان عمليات االنبار قتلت العرشات ودمرت عددا من مقرات داعش اإلرهايب ف منطقة البو فراج 

والبو ذياب أثناء التقدم باجتاه مقر عمليات االنبار السابق«.
واضاف البيان : أن »الفرقة 16 والفرقة الثامنة من اجليش العراقي تقدمتا ورفعتا العلم العراقي فوق جرس قاسم وفتحتا الطريق بني 

منطقتي احلمرية والتأميم ف االنبار«.
و يذكر ان حمافظة االنبار تشهد هذه االيام عمليات عسكرية واسعة من اجل حتريرها من دنس داعش االرهايب بمشاركة فصائل 

احلشد الشعبي«.

اف���اد م��ص��در خم��ول ف اع��الم 
»اب��ط��ال  أن  الشعبي  احل��ش��د 
حركة  االس��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 
صناعة  م��ن  متكنوا  االب����دال 
ستكون  ص��واري��خ  منظومة 
ع�  يتطاول  من  لرضب  نريانا 

امن وسيادة العراق«.
اش����ارة  ف  امل���ص���در  واك�����د 
للدواعش وتركيا ع� استعداد 

الوطن  سيادة  حلامية  املنظومة 
من التطاول عليه«. 

ابطال  وجدير باإلشارة  ال ان 
احلشد الشعبي عمدوا ال اعادة 
املعدات  م��ن  العديد  تصنيع 
التي  والعجالت  واالسلحة، 
وجم��اراة  التغلب  م��ن  متكنهم 
ضد  ينفذوهنا  ال��ت��ي  امل��ع��ارك 

الدواعش.

منظومة صواريخ جديدة بإمرة الحشد الشعبي
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أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء
هشام  االم��ن��ي  اخل��ب��ري  شح 
للواقع  امنيا  حتليال  اهلاشمي 
االنبار  اجليوعسكري ف حمافظة 
بعد حترير حي التأميم اكب احياء 

املدينة وقيادة عمليات االنبار.
»مركز  ان  اهلاشمي  واوض���ح 
الفرات  هنر  بني  يقع  ال��رم��ادي, 
وم����رشوع ن��اظ��م ال����ورار من 
هو  البوفراج  جرس  يعد  الشامل, 
التي  األهم من بني كل اجلسور 
تم  لكن  الرمادي  بمركز  تنتهي 
ومن  داع��ش،  قبل  من  تفجريه 
احلوز  جرس  يعد  اجلنوبية  اجلهة 
جرسي  عن  ويغني  األه��م  هو 
ع��م��ر ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وج��رس 
ينتهي  احل��وز  وج��رس  احلمرية، 
داعش  بيد  صعبة  ب��ؤرة  بأخر 

الرمادي  لغرب  خسارته  بعد 
وان��س��ح��اب��ه ال��ك��ام��ل م��ن كل 
من  وه��روب��ه  اجلنوبية  املنطقة 
ومنطقة  جنوبا  التأميم  منطقة 

قيادة العمليات السابقة.
»معركة  أن  اهلاشمي  وأض��اف 
احلوز هي األكثر أمهية ونداءات 
حمافظ األنبار ألهايل احياء مركز 
منطقة  جتاه  باخلروج  الرمادي 
»احلوز  مضيفا  جنوبا«,  احلمرية 

فيها  ال��دواع��ش  ع��دي��د  ي��ق��در 
-50 ال��داخ��ل  تقرير  بحسب 

بالعرشات  أفراد  هناك  ثم   ،75
ال��ض��ب��اط  ي��ن��ت��رشون ف ح���ي 
وف  الرشقية  والثيلة  والرشطة 

شارع املستودع«.
»معظم  ان  اهل��اش��م��ي  وأك���د 
احياء مركز الرمادي شبه خالية 
من  األه����ايل  ش��ه��ادة  بحسب 

الداخل«.

»هناك  ان  ال  اهلاشمي  ولفت 
وفرصة  إن���زال  لعملية  فرصة 
حصيبه  ك��ام��ل  حت��ري��ر  إلك���امل 
من  احلامضية  وحتى  الرشقية 

اجلهة الرشقية«.
»األه���ايل  ان  اهل��اش��م��ي  وق���ال 
امللعب  اح���ي���اء  ف  غ��ال��ب��ه��م 
واملخابرات  والبكر  واجلمعية 
ربام  واألن��دل��س،  علوان  والبو 
املحارصة  العوائل  عديد  يكون 

بضعة اآلالف«.
مؤكدا »جهاز مكافحة االرهاب 
يعمل ع� تأمني طرق الستنقاذ 
الفرقة  وابطال  جنوبا،  العوائل 
طريق  إي��اد  حياولون  العاشة 
أمن من اجلهة الغربية، والرشطة 

االحتادية من جهة الشاملية«.

املحالوي،  إسامعيل  الركن  اللواء  االنبار  عمليات  قائد  أعلن 
عن مقتل 65 عنرصا من تنظيم داعش اإلرهايب بقصف لطريان 

التحالف الدويل شاميل الرمادي.
ع�  العراقية  األمنية  القوات  »بمساندة  إن  املحالوي  وق��ال 
الدويل من قصف عدد  للتحالف  الطريان احلريب  األرض متكن 
مناطق  ف  داع��ش  تنظيم  لعنارص  والتجمعات  األه��داف  من 

البوفراج والبوذياب والبوعثية شاميل الرمادي«.
وأضاف املحالوي، أن »القصف ادى ال مقتل 65 عنرصا من 

داع، فضال عن إحلاق خسائر مادية كبرية بالتنظيم«..

أفاد مصدر أمني ف االنبار، بأن قوة أمنية قتلت 11 عنرصًا من تنظيم داعش اإلرهايب 
هبجوم عسكري أسفر عن تدمري سبعة أوكار للتنظيم ف منطقة حصيبة الرشقية.

وقال املصدر إن »قطعات فرقة الرد الرسيع ف منطقة حصيبة الرشقية صدت تعرضًا 
شنت  الثاين  اللواء  الثالث  الفوج  »قوات  أن  موضحا  الغريب«،  حمورها  ف  لداعش 
بعد  آخرين  وإصابة  التنظيم  من  عنارص  ستة  مقتل  عن  أسفر  داعش،  ع�  هجومًا 

اشتباكات استمرت أكثر من ساعتني«.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »كتيبة الكرار الصاروخية 
منه«،  عنارص  مخسة  وقتلت  لداعش  أوكار  سبعة  دمرت  الرسيع  الرد  لفرقة  التابعة 
مؤكدا أن »عمليات التقدم مستمرة لتحرير كامل هذه املنطقة واألماكن املجاورة هلا«.

مقتل 65 عنصرا من داعش بقصف جوي شمالي الرمادي

تحليل ميداني لالنتصارات وتحرير الرمادي من عصابات داعش 

مقتل 11 عنصرًا من داعش في حصيبة الشرقية باألنبار
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السيُد الصافي: المطلوب 

من دول الجوار بل من 

جميع الدول ان تحترم 

سيادة العراق، وعلى الدولة 

ان تتابع وبشكل مستمر 

وصول المساعدات التي 

ُرصدت لها ميزانية خاصة 

الى النازحين

األمُر االول 
قوانني  هناك  ان  املعروف  من   
العالقة  تنّظم  دولية  ومواثيق 
سيادة  واح����رام  ال���دول  ب��ني 
عىل  التجاوز  وعدم  دولة،  كل 
اراض��ي��ه��ا ه��و م��ن اوض���ح ما 
واملواثيق  القوانني  عليه  تنص 
دول��ة  ول��ي��س ألي  ال��دول��ي��ة، 
ارايض  اىل  ج��ن��وده��ا  ارس���ال 
مساندهتا  بذريعة  اخرى  دولة 
يف حم��ارب��ة االره�����اب، م��ا مل 
بني  ذل��ك  ع��ىل  االت��ف��اق  يتم 
بشكل  ال��ب��ل��دي��ن  حكومتي 

واضح ورصيح..
من  املطلوب  ف��إن  هنا  وم��ن 

من  بل  ال��ع��راق..  ج��وار  دول 
سيادة  حت��رم  ان  ال��دول  مجيع 
ارس��ال  ع��ن  ومتتنع  ال��ع��راق، 
العراقية من  اىل االرض  قواهتا 
دون موافقة احلكومة املركزية، 
ووفقًا للقوانني النافذة يف البلد 

..
مسؤولة  العراقية  واحلكومة 

ع��ن مح��اي��ة س��ي��ادة ال��ع��راق، 
طرف  أي  مع  التسامح  وعدم 
كانت  مهام  عليها..  يتجاوز 
وعليها  وامل��ررات،  الدواعي 
يف  املناسبة  االساليب  ات��ب��اع 
م��ن مشاكل  م��ا حي��دث  ح��ل 
الفعاليات  وعىل  السبب،  هلذا 
مواقفها  توّحد  ان  السياسية 

يف هذا األمر املهم، وتراعي يف 
وحفظ  العراق  مصلحة  ذلك 
ووح��دة  وس��ي��ادت��ه  استقالله 

اراضيه..
وع��ىل امل��واط��ن��ني ال��ك��رام ان 
ي���رّص���وا ص��ف��وف��ه��م يف ه��ذه 
يمّر  التي  العصيبة  ال��ظ��روف 
ردود  تكون  وان  البلد،  هب��ا 
عىل  جت���اوز  أي  جت��اه  افعاهلم 
وفقًا  منضبطة  العراقية  السيادة 
حقوق  تراعى  وان  للقوانني، 
االرض  ع��ىل  املقيمني  مجيع 
وال  مرشوعة  بصورة  العراقية 

ُينتهك يشء منها ..
تكون  ان  اىل  يسعى  العراق  ان 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

في 28 / صفر الخير/ 1437هـ الموافق 2015/12/11م تناول أمرين جاءا كما يلي:

تنّظم  دولية  ومواثيق  قوانين  هناك  ان  المعروف  من 
وعدم  دول��ة،  كل  سيادة  واح��ت��رام  ال��دول  بين  العالقة 
التجاوز على اراضيها هو من أوضح ما تنص عليه القوانين 
الى  جنودها  ارسال  دولة  ألي  وليس  الدولية،  والمواثيق 
اراضي دولة اخرى بذريعة مساندتها في محاربة االرهاب، 
ما لم يتم االتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل 

واضح وصريح.. 
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مجيع  مع  العالقات  افضل  له 
املزيد  يف  ويرغب  اجلوار،  دول 
خمتلف  يف  معها  التعاون  من 
ال��ص��ع��د وامل���ج���االت، وه��ذا 
اجل��وار  حسن  رعاية  يتطلب 
لسيادة  امل��ت��ب��ادل  واالح����رام 
واستقالل العراق مع الدول.. 

عديدة  خماطر  تشهد  املنطقة  ان 
الذي  االره��اب  خطر  وأمهها 
يرضب كام رضب كلام يتاح له، 
سنحت  متى  احدًا  يستثني  وال 
له الفرصة.. لذا كان لزامًا عىل 
دول املنطقة ان تنسق خطواهتا، 
وتتضامن فيام بينها للقضاء عىل 
االرهاب،  املشرك وهو  العدو 
وتتفادى التسبب يف أي مشاكل 
ترض بتحقيق هذا اهلدف املهم. 

األمُر الثاني : 
املتمثلة  البطلة  قواتنا  زالت  ال 
االحت��ادي��ة  وال��رشط��ة  باجليش 

العشائر  واب��ن��اء  واملتطوعني 
تقاتل االرهابيني بكل شجاعة 
وبسالة.. ساعية لتحرير بالدنا 
اهلل  سائلني  االره��اب��ي��ني،  من 
املؤزر  بالنرص  يعّجل  ان  تعاىل 
وال  االرهابيني،  عىل  لقواتنا 
املعارك  ان  اجلميع  عىل  خيفى 
ض��د اجل��امع��ات االره��اب��ي��ة، 
والسلوك الظامل هلذه اجلامعات 
فسادًا،  االرض  التي عاثت يف 
ق��د اف���رز ن���زوح ال��ك��ث��ر من 
اىل  مناطقهم  م��ن  ال��ع��وائ��ل 
االخوة  وهؤالء  املدن،  خارج 
ظروفًا  يعيشون  ال��ن��ازح��ون 
مع  خصوصًا   .. ج��دًا  قاسية 
الشتاء  م��وس��م  يف  دخ��ول��ن��ا 
اخلدمات  انعدام  من  ال��ب��ارد، 
وفيهم   .. والطبية  االنسانية 
والشيوخ،  والنساء  االطفال 
االهتامم  املعنية  اجلهات  وعىل 
خصوصًا  خاصًا..  اهتاممًا  هبم 
 .. ال��ص��ح��راوي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
املستلزمات  كل  تنعدم  حيث 

االنسانية املطلوبة 
، وعىل الدولة ان تتابع وبشكل 
مستمر وصول املساعدات التي 
رصدت هلا ميزانية خاصة.. اذ 
هناك  ان  تشر  املعلومات  إن 
يشء  يصلها  مل  كثرة  اع���دادا 
يسر  يشء  الواصل  او   ً اصال 
احلاجات  يلبي  يكاد  ال  ج��دًا 

الرضورية.
لذا يتحتم عىل اجلهات املعنية، 
الرضورات،  بتوفر  تعّجل  ان 
الصحية،  االم����ور  والس��ي��ام 

الطبية  الفرق  بعض  وارس��ال 
الالزمة هذا من جهة  واالدوية 
.. ومن جهة اخرى، فان اعدادًا 
وغرهم  الشباب  م��ن  كثرة 
السالح  مح��ل  ع��ىل  ال��ق��ادري��ن 
تعرضت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن 
للهجامت االرهابية قد محلتهم 
غ��رهت��م ع���ىل ب��ل��ده��م وع��ىل 
السالح  محلوا  ان  اعراضهم 
من  فالبد  االرهابيني،  بوجه 
ب���ذل امل��زي��د م��ن ال��دع��م هلم 
والسالح  والذخرة  امل��ال  من 
والسعي لتنظيم صفوفهم حتى 
االرهابيني  دحر  من  يتمكنوا 
اجليش  م��ن  اخ��وهت��م  بمعية 

واملتطوعني..
ولبالدنا  البلد  هل��ذا  اهلل  كتب 
مج��ع��اء ال��س��الم واالس��ت��ق��رار 
تبارك  ونسأله  واالمان  واالمن 
كل  بلدنا  يف  يرينا  ان  وتعاىل 
خر ويرينا يف اعدائه كل سوء 
ورش، وآخر دعوانا ان احلمد هلل 

رب العاملني .

مخاطر  تشهد  المنطقة  ان 
عديدة وأهمها خطر االرهاب 
كل  ض��رب  كما  يضرب  ال��ذي 
ما يتاح له، وال يستثني احدًا 
ال��ف��رص��ة..  ل��ه  سنحت  متى 
دول  على  ل��زام��ًا  ك��ان  ل��ذا 
المنطقة ان تنسق خطواتها، 
وتتضامن فيما بينها للقضاء 
وهو  المشترك  العدو  على 
االرهاب، وتتفادى التسبب في 
أي مشاكل تضر بتحقيق هذا 

الهدف المهم. 

ان  الجميع  على  يخفى  ال 
ال��م��ع��ارك ض��د ال��ج��م��اع��ات 
الظالم  والسلوك  االرهابية، 
عاثت  التي  الجماعات  لهذه 
اف��رز  ف��ي االرض ف��س��ادًا، ق��د 
نزوح الكثير من العوائل من 
المدن،  الى خارج  مناطقهم 
وه���ؤالء االخ���وة ال��ن��ازح��ون 
جدًا  قاسية  ظروفًا  يعيشون 
في  دخولنا  م��ع  خصوصًا   ..
من  ال��ب��ارد،  الشتاء  موسم 
االنسانية  الخدمات  انعدام 
االطفال  وفيهم   .. والطبية 

والنساء والشيوخ 

عن  مسؤولة  العراقية  والحكومة 
وع��دم  ال��ع��راق،  س��ي��ادة  حماية 
يتجاوز  ط��رف  أي  م��ع  التسامح 
ال��دواع��ي  ك��ان��ت  مهما  ع��ل��ي��ه��ا.. 
االساليب  اتباع  والمبررات، وعليها 
ف��ي ح��ل م��ا يحدث  ال��م��ن��اس��ب��ة 
وعلى  السبب،  لهذا  مشاكل  من 
توّحد  ان  السياسية  الفعاليات 
المهم،  األم��ر  ه��ذا  في  مواقفها 
العراق  مصلحة  ذلك  في  وتراعي 
ووحدة  وسيادته  استقالله  وحفظ 

اراضيه..

الشباب  من  كثيرة  اع��دادًا  فان 
حمل  على  القادرين  وغيرهم 
ال���س���الح م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي 
قد  االرهابية  للهجمات  تعرضت 
بلدهم  على  غيرتهم  حملتهم 
حملوا  ان  اع��راض��ه��م  وع��ل��ى 
فالبد  االرهابيين،  بوجه  السالح 
من بذل المزيد من الدعم لهم 
والسالح  والذخيرة  المال  من 
والسعي لتنظيم صفوفهم حتى 
االرهابيين  دح��ر  م��ن  يتمكنوا 
الجيش  م��ن  اخوتهم  بمعية 

والمتطوعين.
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 28/صفر اخلر/1437ه� املوافق 2015/12/11م

ال يخفى على أحد ان النبي االعظم )صلى اهلل عليه وآله( هو خاتم الرسل وهو الذي ختم اهلل تعالى به جميع 
رساالته وجعل ما جاء به مصدقًا لما قبله وبالنتيجة نشهد ان جميع االنبياء والرسل بعثهم اهلل تعالى 
وارسلهم غاية لالمم.. والقران الكريم يتعرض الى تلك المعاناة التي عاناها االنبياء من اممهم وقد وقفوا 
وقفة المعارض والرافض والمستهزئ بدعاوى االنبياء وبالنتيجة انتصر االنبياء بمعنى ان دعوة الحق التي 

جاء بها االنبياء قد انتصرت رغم المعاناة ..

طبعًا  التاريخ الذي يوثق حياة 
عليه  الل  )ص���  حممد  النبي 
ال  تعرض  كام  يتعرض  وآله( 
التزييف والتشويه  محالت من 
ما  قارنا  لو  بحيث  جدًا  كثرية 
بني  وم��ا  املكتوبة  السرية  بني 
نزلت  التي  الكريمة  اآلي��ات 
النبي  ال  وم��ش��رية  ف��ة  وم��ع��رهّ
لوجدنا  وآله(  عليه  الل  )ص� 
بني  ما   ً كثريا  اختالفًا  ذلك  ف 
عليه  الل  )ص���  النبي  س��رية 
القران  ذكره  ما  بني  وما  وآله( 
هنا  اق��ص��د  وال   .. ال��ك��ري��م 
اقصد  وان��ام  الواقعية  السرية 

متت  ال  التي  املكتوبة  السرية 
عليه  الل  )ص���  النبي  حلياة 

ة..  وآله( بأي صلهّ
ف  ن��ق��رأ  البعثة  قضية  ف��ف��ي 
تربى  ال��ذي  امل��دريس  التاريخ 
ف  نقرأ  وابناؤنا  اجيالنا  عليه 
تاريخ البعثة ان النبي )ص� الل 
عليه وآله( بعد ان جاءه االمني 
جبائيل )عليه السالم( مل يكن 
متأكدًا ان هذا هو وحي السامء 
وانام جاء بحالة مضطربة جاء 
السالم(  )عليها  خدية  ال 
ان  ختتب  ان  ارادت  وخدية 
او  ملك  هو  ج��اء  ال��ذي  ه��ذا 

للنبي  تقول  فتارة  شيطان.. 
اجلس  وآل��ه(  عليه  الل  )ص� 
وكشفت  اليمنى  اجلهة  ع��� 
ت��رى ؟  م��ا  ت��رى  شعرها ه��ل 
اجلانب  ال  حتول  ثم   ، ال  قال 
االي��رس ه��ل ت��رى م��ا ت��رى ؟ 
قال ال ، فخدية برشت النبي 
هذا  ان  وآل��ه(  عليه  الل  )ص� 
وليس  ملك  هو  جاءك  الذي 

شيطانا..
الذي  ان  ال��رواي��ات  تنقل  او 
اقرباء  بعض  هو  بذلك  حكم 
خ��دي��ة )ع��ل��ي��ه��ا ال��س��الم( 
اليه  وذهبوا  ن��رصاين  شخص 

وبرش  اط��م��أن  ذل��ك  بعد  ث��م 
خدية ان هذا هو نبي.. 

املسلمني  معاش  نحن  طبعًا 
ال��رواي��ات  ه��ذه  نقرأ  عندما 
من  نحو  ينتابنا  احلقيقة  ف 
خ��ات��م  ان   .. ال��ق��ش��ع��ري��رة 
القران  يقول  ما  ومع  االنبياء 
ف  تقلبك  ن��رى  )ق��د  الكريم 
الل  )ص�  والنبي  الساجدين( 
دعوة  انا  )يقول   : وآله(  عليه 
ذلك  بعد  ثم   ، ابراهيم(  ايب 
يأيت النبي )ص� الل عليه وآله( 
ي��دري  وال  نبوته  ف  يشكك 
ورق��ة  وال  خدية  ال  وي��أيت 

تاريخ النبي األكرم.. بحاجة لكتابة جديدة
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نوفل وهم يكونون احلكم  بن 
الفيصل ف النبوة..

نقف  املسألة  ه��ذه  ان  الش��ك 
ً وشافة خدية  عندها طويال 
عليه  الل  )ص�  للنبي  بانتامئها 
ام  خدية  عظمة  ع�  وآل��ه( 
السالم( وهي  املؤمنني )عليها 
السيدة االول الشك ف ذلك 
ع�  نقدمها  ان  نحاول  لكن 
النبي )ص� الل عليه وآله( فال 
معروف  غري  شخص  ال  او   ،
الذي  نوفل  بن  ورق��ة  هو  من 
تاريخ  مسرية  حيدد  ان  حياول 
كامل حيدد مصري خاتم الرسل 
النبوة  بعد  ك��ان  ورق��ة  واي��ن 
من  يكن  مل  مل��اذا   .. اسلم   ..
وملاذا  وملاذا  الصحابة االجالء 

..
ف  ساخنة  ملفات  هذه  تبقى 
عليه  الل  )ص���  النبي  حياة 
وآله( ف السرية املزعومة تبقى 
ان  الب��د  ساخنة  ملفات  ه��ذه 
قدرًا  اع�  النبي  ُترفض.. ألن 

ايضًا  الكريم  والقران  وشأنا 
االمهية  غاية  ف  مسألة  ال  ينبه 
االعظم  النبي  شخصية  من 

)ص� الل عليه وآله( ..
تارخينا  ال  اي��ض��ًا  ن���أيت  ث��م 
مسألة  عند  ونقف  امل���دريس 
ف غ��اي��ة االمه��ي��ة وه���ي ان��ه 
م���ن1400  اك��ث��ر  ب��ع��د   نحن 
الل  )ص�  النبي  نبوة  من  سنة 
زال  ال  من  وهناك  وآله(  عليه 
يعتقد ان النبي )ص� الل عليه 
القراءة  يعرف  ال  ��ي  امهّ وآل��ه( 
عليه  درج  ما  ه��ذا  والكتابة 
بحيث  الشخصيات  من  كثري 
يعتذر  وان  ي��بر  ان  حي���اول 
وتسأل  وحي����اول..  وحي���اول 
ان  يقولون  الناس  من  الكثري 
وآله( ال  عليه  الل  النبي )ص� 
؟  ملاذا  والكتابة  القراءة  يعرف 
السرية  اهل  بعض  هناك  ألن 
النبي  ان  ذكروا  ذكروا  عندما 
)ص� الل عليه وآله( ال يعرف 
هذه  ومشت  والكتابة  القراءة 

)النبي  يقول  والقرآن  الصفة 
يعرف  ال  ��ي  االمهّ واذن  ��ي(  امهّ
القراءة والكتابة وهلذا ال االن 
هناك الكثري من يعتقد ان النبي 
)ص� الل عليه وآله( ال يعرف 
القراءة والكتابة..وهذه حقيقة 
ع�  نرميها  وظ��الم��ة  م��أس��اة 

النبي )ص� الل عليه وآله( ..
الكالم  هب��ذا  نتكلم  عندما 
ه��ذه  ن��ج��ع��ل  ان  ون���ح���اول 
خاتم  العظيمة  الشخصية 
يعرف  ال  واالن��ب��ي��اء  ال��رس��ل 
وي��أيت   .. والكتابة  ال��ق��راءة 
��ي��ة  ال��ب��ع��ض وي��ق��ول ه��ي امهّ
ية حضارية..  ابجدية وليس امهّ
النبي )ص� الل عليه وآله(  ان 
ف  ل��ك��ن  يشء  ك���ل  ي��ع��رف 
ال  والكتابة  القراءة  خصوص 
مسألة  هذه  ..وحقيقة  يعرف 
ف غاية الغرابة نحن ال نملك 
امرين  اال  املسلمني  معاش 
)ص�  والنبي  الكريم  )القران 
النبي  وم��ن  وآل���ه((  عليه  الل 
اخذنا  وآل��ه(  عليه  الل  )ص� 
اشار..  ما  الينا  واشار  واخذنا 
والغريب ف ذلك كل املسلمني 
الل  )ص���  النبي  ان  يذكرون 
ايامه  اواخ���ر  ف  وآل���ه(  عليه 
ب��دواة  ائتوين   : ق��ال  املباركة 

اكتب لكم ..
نعرف  ان  مطالبون  نحن  اذن 
شيئا عن النبي )ص� الل عليه 
يقول  الكريم  فالقران  وآل��ه( 
اس��وة  الل  )ول��ك��م ف رس��ول 
حسنة( ، وال شك ان االستنان 
بسنته امر جيل وامر ممتاز فإذا 

كان النبي )ص� الل عليه وآله( 
فام  والكتابة  القراءة  يعرف  ال 
املسلمني  معاش  نحن  بالنا 
نخالف صفة من صفات النبي 
)ص� الل عليه وآله( ونحاول 
 !! والكتابة  القراءة  نتعلم  ان 
بالنبي  تأسيًا  نحن  الب��د  اذن 
ُيف�ض  وآله(  عليه  الل  )ص� 
والكتابة  القراءة  نتعلم  ال  ان 
النبي ال يعرف وهو  ما دام   ..
نحن  البد  اذن  االنبياء  خاتم 
ان نقتدي به وال نتعلم القراءة 

والكتابة ..!!
أمر  ؟؟!!  مقبول  أمر  هذا  هل 
حمبب !! واالسالم دين العلم 
والعقل والنبي )ص� الل عليه 
تأرس  من  تأرس  ان  بعد  وآل��ه( 
بدأ  يشء  اول  امل��رشك��ني  م��ن 
املسلمني  هؤالء  تعليم  هو  به 
قبل  م��ن  ي��ع��رف��ون  ال��ذي��ن ال 

املرشكني..
إن تاريخ النبي )ص� الل عليه 
ة عندنا آيات  وآله( حيتاج ال دقهّ
طابق  ما  مكتوبة  سرية  وعندنا 
ما   ،  ً وسهال   ً اه��ال  االي���ات 
خالف اآليات يطرح ويرضب 
عرض اجلدار .. البد ان تكون 
عليه  الل  )ص�  نبينا  شخصية 
اهتاممنا ونحن  وآله( هي حمط 
مسؤوليتنا  املسلمني  معاش 
شخصية  إظهار  امام  جسيمة 
وآل��ه(  عليه  الل  )ص���  النبي 
والروايات  القران  ذكرها  بام 
هون  الصحيحة التي رواهتا ينزهّ

عن الكذب ..

تاريخ النبي األكرم.. بحاجة لكتابة جديدة
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ه������ل ي���ج���وز 
للزوجة ان تشترط في 

زوجها  اليتزوج  بان  القران  عقد 
زوجة ثانية ؟

الجواب : يجوز .

هل يجب االستقرار عند التشهد والتسليم في الصالة؟

السؤال : تشهدي بعد الركعتني 
لل  وب��ا  الل  )بسم  ال��ص��الة  ف 
األس���امء  واحل���م���د لل وخ���ري 
ال  أن  اشهد  لل  كلها  احلسنى 
له  شيك  ال  وحده  الل  إال  إله 
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 
اللهم صل ع� حممد وآل حممد 
وارفع  أمته  ف  شفاعته  وبلغه 

درجته( ؟

اجلواب : نعم صحيح .

ف  قال  من  ماحكم   : السؤال 
التشهد ريب صل ع� حممد وآل 

حممد ؟ 
ع�  ص��الت��ه  يعيد   : اجل���واب 
جاهاًل  ك��ان  إذا  إال  االح��وط 

قارصًا. 

اقل  مل  انني  ف  اشكهّ   : السؤال 
سجديت  اسجد  ه��ل  د  التشههّ

السهو؟
حال  الشك  كان  اذا   : اجلواب 

القيام  حال  او  للقيام  النهوض 
او بعده فال تعتن به .

نسيان  ح��ك��م  م��ا   : ال��س��ؤال 
التشهد االول ف الصالة ؟

سجديت  ي��س��ج��د   : اجل����واب 
السهو .

ف  الشك  ماحكم   : ال��س��ؤال 
التشهد األول ف الصالة ؟

بعد  شكه  ك��ان  اذا   : اجل��واب 
أخذه بالقيام فال يعتنى به .

اال  اله  ال  ان  اشهد   : السؤال 
النون  ادغ���ام  ي��ب  ه��ل  الل، 
بالالم بعدها ام ان املكلف خمريهّ 
التشهد  ف  وعدمه  االدغام  بني 

؟
اجل��واب : الي��ب االدغ��ام ف 

مثله وان كان مراعاته احوط .

ف  الوصل  يب  هل   : السؤال 
التشهد بني اشهد ان  ال اله اال 

الل وبني وحده ال شيك له ؟
اجلواب : ال يب .

ف  يقرأ  كان  شخص   : السؤال 
 ... اله إال  أن ال  التشهد أشهد 

بالتشديد أَن ؟

إعادة  عليه  يب  ال   : اجل��واب 
الصالة .

د هل يوز  =السؤال : ف التشههّ
ف جلة )أشهد أن ال إله إال الل( 

أدغام النون ف الالم ؟

اجلواب : يوز .

اذا  الصالة  : هل جتوز  السؤال 
نيس املصيل التشهد االول ؟

بعد  اال  يتذكر  مل  اذا   : اجلواب 
تصح  ال��رك��وع  ف  ال��دخ��ول 

الصالة وعليه سجدتا السهو .

نيس  م��ن  حكم  م��ا   : ال��س��ؤال 
التشهد الثاين ف الصالة ؟

اجلواب: يسجد سجديت السهو 
.

املصيل  ن��يس  اذا   : ال���س���ؤال 
ان  بعد  وتذكر  االول  التشهد 
انتصب لقراءة التسبيحات ماذا 

يفعل ؟

ثم  ويتشهد  يلس   : اجل��واب 
يقوم .

قول  اعادة  يوز  هل   : السؤال 
اي  او   ) له  ) وح��ده الشي��ك 
الل  ال  قربة  التشهد  من  مقطع 

تعال ؟

اجلواب : يوز .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 
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ع��ن��دم��ا خت��ت��ل��ف االف���ك���ار 
االستشهاد  اصحاهبا  حي��اول 
تثبيت  بغية  املوثقة  بالنصوص 
ما يؤمن به ورد ما خيالف فكره 
وهذا االستشهاد له اصوله من 
ف  واعتامده  النص  وثاقة  حيث 
فيها  واالهم  املخالف  مصادر 
فهم النص وعدم تدليسه ومن 
ب�  هي  التدليس  اساليب  بني 
بنصفه  االستشهاد  اي  النص 

من غري االهتامم بملحقاته .
نقدها  توجه  ما  كثريا  العلامنية 
اخلطاب  يعتمدها  لنصوص 
النص  وع��م��دهت��ا  االس��الم��ي 
ان بعض  ن��رى  هل��ذا  ال��ق��راين، 
بااليات  يستشهدون  العلامنيني 
او  منظورهم  وف��ق  القرانية 
االخ��ذ  اي  سطحي  م��ن��ظ��ور 
امل��ق��ص��ود  دون  ب��ال��ظ��واه��ر 

املطلوب من النص .
واملعنوية  العقالنية  كتاب  ف 
 ( ملكيان  مصطفى  للدكتور 
ص/371( استشهد بنص الية 
قرانية وحكم عليها حكام فاسد 

والتعليل،  الدليل  لكم  اسيتبني 
يقول ملكيان :«ان كالم القران 
كنتم  ان  برهانكم  هاتوا  قل   (
او   ،  )111 ()البقرة  صادقني 
غري  املعيشة   ( سقراط  مقولة 
هي  احلياة(  تستحق  ال  املجربة 
اق���وال ي��ب��دو اهن��ا مل حت��ظ حلد 
االن باعجاب وترحيب معظم 
من  االول  الشطر   ،« ال��ن��اس 
االستشهاد فيه مؤاخذات كثرية 
بل  القران  كالم  قال  انه  واوهلا 
ومن   ، وجل  عز  الل  كالم  هو 
اية  بنصف  جاء  استشهاده  ثم 
قبلها  وما  كاملة  االية  ذكر  ولو 
الصورة  ستتضح  بعدها  وم��ا 
النص  هلذا  والبليغة  السليمة 
ال  انه  ملكيان  عنه  قال  ال��ذي 
فاالية   ، الناس  معظم  يعجب 
تقول :« وقالوا لن يدخل اجلنة 
نصارى  او  ه��ودا  كان  من  اال 
تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم 
فاالية  ص��ادق��ني«،  كنتم  ان 
اجلنة  ان  ادع���ى  م��ن  خت��اط��ب 
والنصارى  اليهود  يدخلها 

برهان  ال  الكالم  هذا  بان  فقط 
عليه وهذه االية هي مصداقها 
احلديث النبوي الرشيف »البينة 
ع� من ادعى واليمني ع� من 
هو  االي��ة  مدلول  فان   ، انكر« 
ادعاء  يدعي  من  كل  ان  قانون 
معينا عليه ان يايت بالبينة وليس 
من ادعى عليه هو امللزم بان يايت 
بالبينة ، بل واكمل الل عز وجل 
االية بنتيجة مهمة ف االية التي 
جيعهم  البرشية  ختص  بعدها 
عندما قال الل عز وجل :« ب� 
من اسلم وجهه لل وهو حمسن 
والخ��وف  رب��ه  عند  اج��ره  فله 
 �112  � حيزنون  والهم  عليهم 
ان  ع���  التاكيد  هنا  حيث   «
الذي يدخل اجلنة هو من يؤمن 
وجل  ع��ز  لل  وج��ه��ه  ويسلم 
ان  غري  من  لرشوطها  وطبقا 

يذكر الديانة .
بعدها  التي  االي��ة  ج��اءت  بل 
ل��ت��ث��ب��ت ت��ن��اق��ض م���ن ادع���ى 
اليهود  ع���  ح��ك��ر  اجل��ن��ة  ان 
وقالت   »: بقوله  والنصارى 

ع�  النصارى  ليست  اليهود 
ليست  النصارى  وقالت  يشء 
فعندما  يشء...«  ع�  اليهود 
فكيف  االخ��ر  بعضهم  يكفر 
يقولون ال يدخل اجلنة االمنهم 
االهلي  االس��ت��دالل  ج��اء  وهنا 
ع� تناقض افكارهم وهشاشة 

ادعاءاهتم .
او  فكرة  يعطي  القراين  فالنص 
النص  عليه  ماهو  وهذا  قانونا 
ملكيان  ب��ه  استشهد  ال���ذي 
معظم  يعجب  ال  بانه  وادعاؤه 
ال  م��ا  ك��ل  تركنا  واذا  ال��ن��اس 
يعجب الناس فاننا نقود انفسنا 

ال اهلاوية .
سقراط  بقول  االستدالل  واما 
وفيها  فلسفية  مقولته  ف��ان 
فلسفيا  الصحة  م��ن  ج��ان��ب 
حسب ماقصده سقراط واخلطا 
ان يقارن ملكيان النص القراين 

ونص سقراط .
غري  استشهادات  هكذا  ومثل 
ف  جدا  كثرية  مبتورة  منطقية 

كتب العلامنيني .

عندما يستشهد
 العلماني بالنص المبتور
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تكمل جملة )األحرار( ما انتهت 
به ف عددها السابق من احلوار 
ل���واء عيل  آم��ر  م��ع  دار  ال���ذي 
قاسم  احل���اج  السابق  األك���ب 
يعرض  الذي  اخلفاجي  مصلح 
فيه جوانب مثرية ومهمة ألبناء 
اللواء ف  وأبناء  الشعبي  احلشد 
حتريرهم للمناطق العراقية التي 
اعتدت عليها عصابات داعش 

اإلرهابية.
اهلنديس  للجهد  ان  ي��ق��ال   *
كبريا  دورا  االكب  عيل  لواء  ف 
العبوات  وتفكيك  اذاب���ة  ف 

الناسفة؟

* بالطبع، كان للجهد اهلنديس 
فعال  دور  االكب،  عيل  لواء  ف 
اللواء  بوابة  ويعتب  ومتمكن 
احلصني  ال��درع  وهو  تقدمه  ف 
)ابو  االخ  بقيادة  وهو  للواء، 
فاجلهد  خريًا،  الل  جزاه  زينب( 
اهلنديس اب� بالء حسنًا بقيادته 
نجاح  ف  رئيسيا  سببا  ك��ان 
الثقة  ي��زرع��ون  فهم  املعركة 
يتقدمون  فهم  املجاهد  بقلب 
االلغام  ويزيلون  املجاهد  امام 
ويسري  ال��ن��اس��ف��ة  وال��ع��ب��وات 
املجاهد ال االمام وهو مطمئن 
غري  الطريق  هذا  بأن  ثقة  وكله 

ملغوم.
التي  االسلحة  انواع  هي  ما   *

استخدمها اللواء؟ 
كان  النرص  جرف  معركة  ف   -
تسليح لواء عيل االكب تسليحا 
متكنا  الل  بفضل  ولكن  بسيطا 
من العثور ع� الكثري من خمازن 
داع��ش  لعصابات   االسلحة 
عليها  السيطرة  وتم  االرهابية  
ايضًا  االخرى   الغنائم  وبعض 
االح��ادي��ات   بعض  شاء  ت��م 
والتجهيز  ال��س��الح  وط��ب��ع��ًا 
العسكري مطلوب للواء اضافة 
العسكري  التكتيك  ان  ال 

مطلوب ومهة املقاتلني وقلوهبم 
واالي���امن  بالعقيدة  ال��ع��ام��رة  
باجليش  عليهم  اطلق  واعتقد 
ان  استطاع  ال��ذي  العقائدي 
باالسلحة  االنتصارات  حيقق 
البسيطة واخلفيفة، وبعد معركة 
بلد  ال  توجهنا  النرص  ج��رف 
امل��وج��ودة  القطعات  ملساندة 
بدأت  املنطقة  ان  حيث  هناك 
باهلاونات  للقصف  تتعرض 
م��ن ق��ب��ل ع��ص��اب��ات داع��ش 
االرهابية  فذهبنا وتم استطالع 
خطرا  هناك  فشاهدنا  املنطقة 
بالفوج  املنطقة فبدأنا  كبريا ع� 

الحاج قاسم مصلح: 
بعد تحرير منطقة جرف النصر أصبح 

أهالي المنطقة بأمان وسالم 

حوار/ حسين نصر
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سبع  فوج  وهو  عندنا  املوجود 
الدجيل بقيادة االخ ابو غزوان 
حزب  كتائب  مع  وبالتنسيق 
وبعد  ال��ق��ط��ع��ات  وب��ق��ي��ة  الل 
االستطالع والتنسيق واالطالع 
السواتر  وان��ش��اء  املنطقة  ع� 
وسحبنا  قطعاتنا  تشكيل  وبعد 
ب��ع��ض ال���ق���وات م���ن ج��رف 

النرص.
بالتحديد ف) 2014/12/13 
متكنا  الثانية  املعركة  ب��دأت   )
بالسالح املوجود عندنا من دك 
ووصلنا  ودخلنا  العدو  اوكار 
وعندما  سيوف  البو  منطقة  ال 
بقية  مع  وتنسيق  ترتيب  حصل 
هناك  تكون  لكي  القطعات 
واحد  هلجوم  موحدة  هجمة 
الل  وبفضل  بلد  منطقة  ع��� 
حتقق اهلدف املنشود ودخلنا ال 

هذه املناطق رغم صعوبتها ..
ينظرون  األه��ايل  كان  كيف   *
وكيف  األك����ب..  ع��يل  ل��ل��واء 

استقبلوه؟
املناطق  ه���ذه  حت��ري��ر  ب��ع��د   -
املناطق  س��ك��ان  م��ع  التقينا 
تواصل  هناك  وكان  والعشائر 
االخوة  مع  وجلسنا  اجتامعي 
معهم  والتقينا  مضايفهم  ف 

طيبة  بذرة  نزرع  ان  واستطعنا 
الطلبة  لنقل  عجالت  ��ر  ون��وفهّ
لبعض  ال��ك��ه��رب��اء  ون��وص��ل 
االهنار  بعض  وحفرنا  االه��ايل 
بعض  وإنشاء  حيتاجوهنا  التي 
ايضا  حيتاجوهنا  التي  الطرق 
ال  موجود  تواصل  وهناك   ..
الدعم  يقدمون  زالوا  وما  االن 
للواء عيل االكب وهو ف منطقة 
توجهنا  بعدها   « مضيفا  بيجي 
خطرة  وم��ن��اط��ق  س��ام��راء  ال 
وهي  املناطق  اشس  من  وهي 
)اجلالم(  و  خدة(  )البو  مناطق 
السكني  واملجمع  ال��دور(  و) 
وسور  شوارب  ابو  وجرس  فيه 
حيث  حممد  شيخ  وتل  شناص 
معروفة  كانت  املناطق  هذه  ان 
متخذين  اإلرهابيني  بتواجد 

مقرات هلم.
للهجوم  االستعداد  تم  فعال 
تم  وف��ج��أة  امل��ن��اط��ق  لتحرير 
حيث  ليومني  اهلجوم  تأجيل 
معاون  كان  الف�ة  تلك  ف  انه 
زيني  امحد  الشهيد  اللواء  آمر 
تأجيل  بعد  انه  حيث  الل   رمحه 
نزول  ع�  االتفاق  تم  اهلجوم 
اجل��ن��ود ل��غ��رض اخ��ذ ال��راح��ة 
بدء  اث��ن��اء  يلتحقون  وبعدها 

الساعة  ف  ولكن    ، اهل��ج��وم 
تقدم  وفجأة  صباحًا  اخلامسة 
العدو ع� منطقة سور شناص 
كم(    5-3 حوايل)  تبعد  والتي 
عن املرقد الطاهر  وكان هجوما 
كبريا من قبل العدو فاقبل ب�) 9 
نارية  ودراج��ات  مفخخات   )
كبرية  داعشية  وق��وة  مفخخة 
الصباح  من  املعركة  استمرت 
وحتى الرابعة عرصًا .. استشهد 
امحد  الشهيد  االخ  اثرها  ع� 
اللواء وبعض  زيني معاون آمر 

االخوة املجاهدين .. واستطعنا 
م��ن ص��د ه��ذا اهل��ج��وم ال��ذي 
مر  هجوم  واقوى  اعنف  يعتب 
التي  املعارك  ضمن  اللواء  ع� 
ثالثة  او  يومني  خاضها..وبعد 
العدو  مباغتة  استطعنا  اي��ام  
باهلجوم خارج املدن واستطعنا 
منطقة  ع�  السيطرة  نحكم  ان 
ان  واستطعنا  بالكامل  ال��دور 
بالكامل  ال��دور  منطقة  نحرر 
او  شهيد  أي  نعطي  ان  ب��دون 

جريح .. 
منطقة  ع�  السيطرة  فاستطعنا 
جممعها  حترير  ثم  وم��ن  ال��دور 
السكني ..تواصلنا مع العشائر 
دور  هلم  وكان  اجلبور  اهل  من 
حيث  العلم  مدينة  حترير  ف 
امل��ع��رك��ة وك��ان��وا  دخ��ل��وا ف 
شجعانا وابطاال وحرروا مدينة 
عصائب  من  االخوة  مع  العلم 
اهل احلق وتم حتريرها بالكامل 
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عيل  )امح��د  االستاذ  ذلك  اكد   
عبادي( مسؤول الشعبة،مضيفا  
بعد ان تم افتتاح الشاشة االول 
الشيخ)عبد  سامحة  قبل  م��ن 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي( االم��ني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
شاشة  بنصب  سامحته  اوع��ز 
ع�  املقابلة،  اجلهة  ف  اخ��رى 
القبلة بني  لباب  اجلناح االيمن 
القبلة(  و)باب  الرجاء(  )باب 
اجلمعة  صالة  مراسيم  لتغطية 
وقائع  نقل  ال  اضافة  واجلامعة 
امل���ح���ارضات وامل��ن��اس��ب��ات 

م��دار  ع���  تقام  التي  الدينية 
بعض  بث  ال  اضافة  السنة، 
التوعوية  التسجيلية  االم��ور 
للزائرين،وذلك  وإالرشادية 
بسبب الزوايا الكبرية للصحن 

متكن  حتى  الرشيف  احلسيني 
جيع  متابعة  م��ن  ال��زائ��ري��ن 

املراسيم والفعاليات االخرى.
»مبينا« ان الشاشة تعمل بتقنية 
)ultraHD( اي بمعنى الدقة 
رصينة  شك��ات  ومن  العالية 
وبرجمتها  استريادها  تم  وعاملية 
امورها  كل  وإك��امل  ونصبها 
من  استثنائية  بجهود  الفنية 
حرصًا،  االن�نت  شعبة  كادر 
الضوئية  الكيبالت  مد  فيها  بام 
)الكون�ول(  ال غرفة  اخلاصة 

التحكم.

الفنية  الكوادر  ان  »موضحا« 
ع�  اي��ض��ا  ع��م��ل��ت  للشعبة 
بشكل  الداللة  لوحات  نصبت 
بني  القديمة  املدينة  ف  مبكر 
الفرعية  وش��وارع��ه��ا  ازقتها 
خ��ص��وص��ا اي����ام  ال���زي���ارات 
حمافظة  تشهدها  التي  املليونية 
الزائر   امل��ق��دس��ة،الن  ك��رب��الء 
ال  يوصله  دل��ي��ل  ال  حي��ت��اج 
امل���راق���د ال��رشي��ف��ة وب��ع��ض 
ف  للمزارات  املهمة  االماكن 
املحافظة كالتل الزينبي والعتبة 
االمام  ومقام  املقدسة  العباسية 

ألول مرة في العتبات المقدسة... 
شعبة  تنصبها  الجودة  عالية  بمواصفات  ضوئية  شاشات 

االنترنت  التابعة لقسم اعالم العتبة الحسينية  لخدمة  الزائرين

تواصل الكوادر الفنية في شعبة االنترنت التابعة لقسم اعالم العتبة الحسينية المقدسة عطاءها 
العالي لنصب شاشة كبيرة  الخدمات بصورة مبكرة، معلنة عن استعدادها  المثمر في تقديم افضل 
ذات مواصفات حديثة، وبحجم) 4م×3م ( وبتقنية )LED( البث عالي الدقة او ما يسمى)HD(، داخل 

الصحن الحسيني الشريف ويعد هذا االنجاز االول من نوعه في العتبات المقدسة..
االحرار / ضياء االسدي 
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فرجه  تعال  الل  )عجل  املهدي 
االكب  عيل  ومقام  ال��رشي��ف( 
ومقام عبد الل الرضيع، وبعض 
اليها،مشريا  امل��ؤدي��ة  ال��ط��رق 
نصبت  االن�نت  شعبة  ان  ال 
لوحة   )50 ال����)  ي��ق��ارب  م��ا 
تصميم  ومن  عاملي  منشأ  من 
شعبة  وطباعة  وتدقيق  وكتابة 
االن�نت حرصًا..منوها ال ان 
السنوات  ف  ستسعى  الشعبة 
اللوحات  جعل  ال  املقبلة 
االول  وبشكلني،  االلك�ونية 
الك�ونية  شاشة  شكل  ع��� 
شاشات  ع��ن  ع��ب��ارة  وال��ث��اين 
من  قريبة  تكون  ملس  حديثة 
بإمكان  اي   الكريم،  ال��زائ��ر 
ملعرفة  وتصفحها  ملسها  الزائر 
الذهاب  ينوي  التي  االماكن 
ع�  احتوائها  ال  ،اضافة  اليها 
التي  االل��ك���ون��ي��ة  ال��بام��ج 
الذكية  اهل��وات��ف  ع�  تنصب 

ملساعدة الزائر.
ويتابع عبادي حديثه ان الشعبة 
ال��زائ��ر  دل��ي��ل  وض��ع  نيتها  ف 
العمل  الشعبة  كوادر  وبدأت  
االول  شكلني  ع���  وه��و  ب��ه 
ع�  وحيتوي  ورق  عن  عبارة 
للزائر  تتيح  الك�ونية  رواب��ط 

التي  االم��اك��ن  ال  ال��وص��ول 
حيتاجها واآلخر عبارة عن دليل 
الشاشات  شكل  ع�  ضوئي 
ال  الزائرين  وتوجيه  إلرش��اد 
االماكن التي يرومون الذهاب 
اليها،اضافة ال نصب شاشات 
احلسينية  العتبة  خارج  حديثة 
عامة  كشاشة  تعمل  املقدسة 
كدليل  تعمل  الوقت  وب��ذات 

كام ذكرنا انفًا.  
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املقدسة  ال��رض��وي��ة  العتبة 
مكتبات  اكب  من  مكتبة  هلا 
ال��ع��امل ب��ام حت��وي م��ن كتب 
حجرية  وكتب  وخمطوطات 
بل  قديمة  وت��ارخي��ي��ة  مهمة 
تاريخ  هّ  ان  ي��رى  البعض  ان 
املصاحف  دار   ( تأسيس 
أقدم  تاريخ  هو  العتبة  ف   )
م��ص��ح��ف خم���ط���وط ك���ان 
نارص  ب��ن  ع��يل  القاسم  أب��و 
إبراهيم  ب��ن  حممد  ال��دول��ة 
ع�  أوقفه  قد  سيمجور  بن 
سنة  ف  امل��ق��دس��ة  ال��روض��ة 

363 للهجرة.
���ا ي���دلهّ ع��� ط��ول عمر  وممهّ
ال��رض��وي��ة  ال��ع��ت��ب��ة  مكتبة 

ع�  أيضًا  وي��دلهّ  املقدسة، 
كثرة  فيها:  املستمرهّ  االتهّساع 
ُأطلقت  ال��ت��ي  التسميات 
من  خمتلفة  أحقاب  ف  عليها 
التسميات  وه��ذه  التاريخ. 

هي:
1 � دار مصاحف اإلمام.

للعتبة  املباركة  املكتبة   �  2
املقدسة.

آثار ) وكان  � مكتبة فيض   3
قد ُعني باملكتبة (.

4 � مكتبة مشهد الرضا عليه 
الم. السهّ

للروضة  سة  املقدهّ املكتبة   �  5
املَْرضيهّة الرضوية.

6 � املكتبة الرضوية املباركة.

الرضوية  األستانة  مكتبة   �  7
املقدسة.

لألستانة  املركزية  املكتبة   �  8
الرضوية املقدسة.

هذه  ف  اجلولة  هذه  لنا  كان 
حسن  السيد  وبرفقة  املكتبة 
املكتبة  ف  املسؤول  الغروي 
تعريفية  بجولة  لكي يصحبنا 
املتعلقة  املهمة  املعلومات  مع 
حديثه  بداية  فكان  باملكتبة 

عن التاسيس قائال:
وبعنوان  املكتبة  تاسست 
رواق  ف   1954 سنة  مكتبة 
سنة  وف  اخلميني  االم���ام 
1974 توسعت وانتقلت ال 
الطابق الثاين ف املتحف، وف 

هذا  ال  انتقلت   1981 سنة 
من  واهتامم  بتوجيه  املكان 

السيد اخلميني.
اجابنا  ومرافقها  املساحة  عن 

:
العتبة  مكتبة  مبنى  يتألف 
ثالثة  من  املقدسة  الرضوية 
ط���واب���ق، وي��ب��ل��غ جم��م��وع 
 28  ,800 املبنيهّة  مساحتها 
املكتبة  وتتسع  م��رب��ع.  م��� 
احل��ايل  ب��ن��ائ��ه��ا  تصميم  ف 
بلغات  كتاب  مليون  لتضمهّ 
والفارسية  كالعربية  خمتلفة 
قابلة  وه��ي  واألن��گ��ل��ي��زي��ة، 
ع�  تشتمل  حتهّى  للتوسع 
الكتب.  م��ن  ماليني   )  4  (

المكتبة المركزية للعتبة الرضوية المقدسة

الثقافة  مصادر  اهم  من  اليوم  المكتبات  تعتبر 
ولمختلف العلوم بل انها المصدر المهم والذي 
نفس  وفي  المعلومة  صحة  في  الجدل  اليقبل 
وال��دارس  للباحث  المهم  المنهل  هي  الوقت 
والمثقف اذا ما اراد ان يلج بحر العلم وحسب ما 
، والعتبات المقدسة تكون من اولوياتها  يختص 

المكتبة والعناية التامة بها .

ص 
خو

ش
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وهي جمهزة بنظام كمبيوتري 
املكتبية، وحلفظ  للمعلومات 
والنسخ  النفيسة  الكتب 
بنظام آيل  املخطوطة. وجمهزة 
لنقل الكتب ف داخل املكتبة 
هنالك   ، وأف��ق��ي��ًا  ع��م��ودي��ًا 
للمكتبة  تابعة  مكتبة   39
مشهد  ف  مكتبة   19 املركزية 
و 19 مكتبة ف املدن االيرانية 

ومكتبة واحدة ف الهور.
املركزية  املكتبة  جانب  إل 

وامل��ك��ت��ب��ات ال��ف��رع��ي��ة ف 
ثقافية  ظاهرة  ة  َثمهّ مشهد.. 
أخ�����رى ُت���ع���رف ب���اس���م ) 
وهي   .) السيهّارة  املكتبات 
أربعة  ع���  خدماهتا  م  ت��ق��دهّ
وح���دة  اواًل:  أش���ك���ال، 
املدينة،  داخ��ل  ف  اخلدمات 
مكتبات  بتقوية  ُتعنى  وهي 
ة  املهمهّ التعليمية  املؤسسات 
ف داخل مشهد. ثانيًا: وحدة 

املدينة،  خ��ارج  ف  اخلدمات 
ح��اج��ات  تلبية  تها  ومهمهّ
الواقعة  واألري���اف  ال��ق��رى 
ثالثًا:  مشهد.  مدينة  ح��ول 
إليصال  اهلاتفية  ال��وح��دة 
الوحدة  هذه  وتقوم  الكتب. 
طالبيها  إل  الكتب  بإيصال 
عليهم  ي��ش��قهّ  ممهّ��ن  تلفونيًا 
املركزية.  املكتبة  مراجعة 
قني،  واملعوهّ الشهداء،  كُأرس 
احل����وزة  ف  واألس�����ات�����ذة 
واجلامعات وسواهم. رابعًا: 

وحدة اإلهداء.
واملخطوطات  الكتب  عدد 

ذكرها لنا قائال:
قبل الثورة االيرانية كان عدد 
كتاب   170000 الكتب 
ماليني  ثالثة  من  اكثر  االن 
كتاب واكثر من مليون كتاب 
خمزن  وف  املهمة  املصادر  من 
ان  يستطيع  ال  حيث   ، مغلق 
بعد  اال  القارئ  منها  يستعري 
ان يقدم طلبا وف ورقة تنقل 
ال  جهاز  ع��ب  ال��ورق��ة  ه��ذه 

املوظف  فيقوم  املغلقة  املكتبة 
امل��خ��ت��ص ب��ت��زوي��د ال��ق��ارئ 

بالكتاب املطلوب.
فعددها  املخطوطات  وام��ا 
اكثر  و  خمطوطة   84000
حجري  كتاب   50000 من 
الفرعية  للمكتبات  وبالنسبة 
ي��وج��د هب��ا اك��ث��ر م��ن مخسة 

ماليني كتاب
املخطوطات  ذك��ر  بمناسبة 

حدثنا عن ادارهتا :
تضمهّ املكتبة املركزية ف العتبة 
أع���دادًا  املقدسة  ال��رض��وي��ة 
ك��ب��رية م���ن امل��خ��ط��وط��ات 
النفيسة، يبلغ جمموعها 400, 
من  ُيشاهد  خمطوطة،   26

بينها:
820, 2 مصحفًا نفيسًا. 950, 
7 قطعة من املصاحف. 500, 
رة. هذا، إل  1 خمطوطة مصوَّ
من  شي��ط   2  ,300 جانب 
ملخطوطات  رة  املصغَّ األفالم 
وخارجها. إي��ران  داخ��ل  ف 

املخطوطات  إدارة  وتشتمل 
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أقسام،  ة  ع��دهّ ع�  املكتبة  ف 
املخطوطات..  قسم  ه��ي:  
ال�������ذي ي����ق����وم ب����إع����داد 
وتسجيلها  امل��خ��ط��وط��ات 
وت���ق���وي���م���ه���ا، وإع������داد 
األف��الم..  قسم  الفهارس.  
التي ُيعنى بخدمات التصوير 
قسم  ��رة.  امل��ص��غهّ واألف����الم 
صيانة وإصالح املخطوطات 
تزيني  ق��س��م  وال���وث���ائ���ق.  
طريق  ع��ن  ��ًا..  ف��ن��يهّ الكتب 
والرسم،  واخلط،  التذهيب، 

والتصاميم.
ع�  املواطنني  اق��ب��ال  وع��ن 
من  وال��ت��زود  املكتبة  ارت��ي��اد 

علومها حدثنا قائال:
بالنسبة للمكتبة املركزية فيها 
اكثر من 130000 عضو ف 
مشهد واما التابعة هلا ف ايران 
 250000 م��ن  اكثر  ففيها 
يوميا  وي��راج��ع��ه��ا   ، عضو 

تقريبا 5000 قارئ
املؤمترات  قاعة  االن ف  نحن 

حدثنا عنها...
هذه القاعة مساحتها 1000 
م� مربع عدد مقاعدها 761 

تستغرب  ق��د  ال��ع��دد  وه��ذا 
وهو  بسبب  وضع  فانه  منه 

 1+6+7 االرق��ام  جعت  لو 
رم��زي��ة  وه���و   14 ي��س��اوي 
لالربعة عرش معصوما عليهم 
القاعة  ه��ذه  وم��ن  ال��س��الم، 
نجايت  االيراين  الرئيس  اعلن 
عن البنامج النووي االيراين 
عليها  ت��ق��ام  القاعة  ه��ذه   ،
وكل  واملؤمترات  املناسبات 
الكرايس   ، العتبة  فعاليات 
من  ال�جة  باجهزة  م��زودة 
حيث التحدث او االستامع .

جامع  ال  وصلنا  االن  نحن 
نجاريا  فنا  فيه  وارى  املكتبة 

ايضا  ذل���ك  ف  ه��ل  لطيفا 
رمزية ؟

الوسط  ف  العمود  هذا  نعم 
ه���و ج����ذع ش��ج��رة وزي���ن 
الشجرة  باوراق  كله  السقف 
ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا اس����امء الل 
خطت  اجلدران  وف  احلسنى 
السجاد  لالمام  خمطوطات 
اخرى  ولوحة  السالم  عليه 
خطت عليها االحاديث التي 
باسم عيل عليه  تنتهي  و  تبدا 
السالم وكذلك لوحة اخرى 
 ، السالم  عليها  فاطمة  باسم 
امليزة ف هذه االعامل اخلشبية 
استخدام  غري  من  ثبتت  اهنا 

وال مسامر واحد .
وف هناية لقائنا اعرب لنا عن 
رضورة التعاون بني مكتبات 
العتبات املقدسة بشكل فعال 
افضل مما هو عليه االن حيث 
تقدم خدماهتا جمانا  العتبة  ان 

لكل العتبات.
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ض��م��َن ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل 
العامة  األم��ان��ة  ب��ني  املستمر 
للعتبة احلسينية املقدسة وشائح 
داخ��ل  م��ن  املختلفة  املجتمع 
السيد  التقى  وخارجه،  العراق 
مدير  البناء؛  هاشم  الدين  سعد 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  مكتب 
من  أطباء  من  وف��دًا  احلسينية، 
جهورية اهلند، والذين قدموا إل 
الطبية  خدماهتم  لتقديم  كربالء 

لزائري األربعينية املباركة. 
ل�  ت��رصحي��ه  ف  ال��ب��ن��اء  وق����ال 
العتبة  »حت���رص  )األح�����رار(: 
التواصل  ع�  املقدسة  احلسينية 
والفئات  ال��رشائ��ح  جيع  م��ع 
االخ��وة  وه���ؤالء  املختلفة.. 
لعمل  وذل��ك  اهلند  من  ج��اءوا 
الطبيعي(  )ال��ع��الج  امل��س��اج 
ال  مشيًا  يأتون  الذين  للزائرين 
االمام  لزيارة  املقدسة  كربالء 
وقد   .. السالم(  )عليه  احلسني 
مدينة  ق��رب  خيمتني  هتيئة  تم 
توفري  وتم  بابل  طريق  الزائرين 

جيع االجهزة املطلوبة«.
»ه���ؤالء  أن  ال��ب��ن��اء  وأوض����ح 

ال��ق��دوم  ع���  وا  ارصهّ االخ���وة 
والتي  اخلدمات،  هذه  وتقديم 
ت��ض��اف ل��ل��خ��دم��ات امل��امث��ل��ة 
احلسينية  املواكب  تقدمها  التي 
الطريق  ط���ول  ع���  امل��ن��ت��رشة 
إل كربالء، مع ختصص  املؤدي 
املجال«،  هذا  ف  األطباء  هؤالء 
أن���ه »ق���د ت��م نصب  م��ض��ي��ف��ًا 
للنساء  وأخ��رى  للرجال  خيمة 
والزائرات  الزائرين  الستقبال 
الطبيعي  العالج  خدمة  وتقديم 
هل��م ب��ع��دم��ا س��ل��ك��وا ع��رشات 
األقدام  ع�  مشيا  الكيلوم�ات 
احلسني  اإلم��ام  رضحيي  صوب 
العباس  ال��ف��ض��ل  أيب  وأخ��ي��ه 

)عليهام السالم(«.
األطباء  »ع��دد  أن  إل  وأش���ار 
امل��ع��اجل��ني ب��ل��غ ث��الث��ة رج��ال 
بمجال  متخصصني  نساء  و7 
وج���اءت  الطبيعي،  ال��ع��الج 
زي��ارهت��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع أح��د 
األخوة اهلنود وهو األغا سلطان 
اخلدمات  العديد من  م  قدهّ الذي 
ومن  املقدسة،  للعتبة  اجلليلة 
بينها إرسال التقارير الطبية لعدد 

بواسطته  العراقيني  املرىض  من 
بانكلور  إل مستشفى الريانا ف 
وال��ع��الج  احل��ال��ة  لتشخيص 
واستقبال املرىض الذين ترسلهم 

العتبة احلسينية بأجور خمفضة«.
سلطان  األغا  أعرب  جهته  من 
عن سعادته وفرحه هبذا التعاون 

خدمة  املقدسة  العتبة  مع  املثمر 
)عليه  الشهداء  سيد  ل��زائ��ري 
السالم(، مبينًا أن »زيارة الكادر 
سلسلة  ض��م��ن  ت���أيت  ال��ط��ب��ي 
والتعاون  املستمرة  ال��زي��ارات 
احلسينية  العتبة  م��ع  امل��ش���ك 
ومن  الطبية،  اخلدمات  لتقديم 
الطبيعي  العالج  خدمة  بينها 
توفري  بعد  للزائرين  )امل��س��اج( 
ونصب  الالزمة  الطبية  املعدات 

املقدسة  العتبة  قبل  من  خيمتني 
وتقديم  ال��زائ��ري��ن  الستقبال 

اخلدمة الطبية هلم«.
الكادر  أحد  أوض��ح  جهته  من 
الطبي وهو الدكتور عيل احلسيني 
ال��ع��الج  خ��دم��ة  »ت��ق��دي��م  ان 
القادمني  للزائرين  الطبيعي 
مشيا ع� األقدام رضورية جدًا، 
الظهر  آالم  من  سيعانون  حيث 
ونحن  والركبتني،  والقدمني 
تقنيات  نمتلك  لل  واحل��م��د 
متطورة ف معاجلتهم والتخفيف 
نفرح  خدمة  وهي  آالمهم،  من 

ونعتز هبا«. 
الشريازي،  زهراء  الدكتورة  أما 
الفيزيائي  الطب  ف  ماجستري 
يل  زي���ارة  أول  »ه��ذه  فقالت: 
ل��ك��رب��الء وان���ا س��ع��ي��دة ج��دًا 
الزائرين  خلدمة  هنا  لقدومي 
تمهّ  »ق��د  أنهّ��ه  مضيفة  ال��ك��رام«، 
التدريب بصورة جيدة الستقبال 
من  )املليونية(  الكبرية  األعداد 
العالج  خدمة  وتقديم  الزائرين 

الطبيعي الفيزيائي هلم«.

متخصصًا  طبيًا  كادرًا  يستقبل  البناء  الدين  سعد  السيد 
بالعالج الطبيعي قدَم لخدمة زائري األربعينية 

األحرار/ ضياء األسدي
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الضوء  تسلط  )االح��رار(  جملة 
وآلية  السمكية  ال��ث��روة  ع��� 
تطويرها وارتباطاهتا بني القطاع 
ال��ع��ام واحل��ك��وم��ي،وم��ع��رف��ة 
دهاليز هذا العامل اخلاص واملهم 
من خالل زيارهتا ميدانيا ملواقع 
ف  املختصة  ال��رشك��ات  بعض 
ف  االس���امك  وت��ص��دي��ر  تربية 
غرناطة  شكة  العراق،فكانت 
ف  االس���امك  وإن��ت��اج  لتسويق 
)القادرية  النرص   منطقة جرف 
التحقيقية  جولتنا  بداية  الثانية( 
كريم  )سامر  األستاذ  والتقينا 

صاحب  الطفييل(  طحيمري 
عن  بالتفصيل  ليحدثنا  الرشكة 
الية تربية االسامك ،من تفقيسها 

ف  وبيعها  وتربيتها  وعلفها 
االسواق املحلية فقال: 

يشكل  ال���رشك���ة  ف  ال��ع��م��ل 
تبدأ  ج��دا  دقيقة  انتظام  الية  
م���ن  اس���ت���رياد االس����امك من 
من  100(غ���م  ال   50 عمر) 
ونقوم  للرشكة  التابع  املفقس 
وضعها  بعد  وتنميتها  ب�بيتها 
حيث  اخلاصة  االح���واض  ف 
حي���ت���وي ك���ل ح����وض ع���) 
(سمكة   15000 ال   10000
)الكاريبي  منها  االنواع  خمتلفة 
وافضل   ) والسلفر  والكراص 

ووزن  الكاريبي  هو  انواعها 
 300 بنسبة)  ي���زاد  السمكة 
االن��واع  ،ه��ذه  (غ��م   350 ال 
بعلف  ي��وم��ي  بشكل  تعلف 
والطحني  من)الصويا  خاص 
والشعري  واحلنطة  وال��بوت��ني 
حاجتها  ال  واالذرة(،اض��اف��ة 
ايام  ثالثة  كل  م��دور  م��اء  ال 
االح���واض  وف��ح��ص  تقريبا, 
التي  والسمكة  مستمر  بشكل 
نقوم  الكيلوغرام  وزهنا  جتاوز 
الشبكة  طريق  ع��ن  بصيدها 
عدد  ال  تصديرها  ث��م  وم��ن 

تشكل الثروة السمكية مصدرا متجددا لواحدة من أبرز السلع الغذائية للقطاعات الحيوية في العراق، الرتباطها بالنظام 
الغذائي العراقي،لذا تسعى الشركات المختصة الى تربية االسماك وتطويرها ضمن اليات ووسائل معتمدة علميا وعالميا 
لزيادة اإلنتاج السمكي كمًا ونوعًا حتى أصبح لها دور كبير في التوسع االستثماري في القطاع السمكي على مستوى المياه 

الداخلية أو المياه البحرية..

ميدانيا   مجلة »االحرار« تسلط الضوء على واقع اإلنتاج السمكي 

انتظام  رغ��م  السمكية  ال��ع��راق  ث��روة 
الشركات االهلية  في تربيتها  إال انها  

مهّددة باإلبادة...!؟

تحقيق /قاسم عبد الهادي 
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النجف  منها  املحافظات  من 
وكربالء  واحل��ل��ة  والديوانية 
كذلك  املباش  البيع  طريق  عن 
تصديرها ال العلوات ف نفس 

املحافظات.
متتلك  ال��رشك��ة  ان   »مبينا« 
اح��واض��ا خم��ول��ة وجم���ازة من 
منذ  العراقية  احلكومة  قبل 
منذ  استلمتها  طويلة  ف���ة 
ع���ام 2007م،م���وض���ح���ا ان 
ه��ذه  االح�������واض  ف ظ���ل 
امور  عدة  من  تعاين  الظروف 
تتعرض  التي  االص��اب��ة  منها 
يتعرض  بحيث  االس���امك  هل��ا 
احلوض الواحد ال ابادة جاعية 
نحصد  االحيان  بعض   ،وف 
من اصل) 15000 ( سمكة ما 
يقارب ع�) 5000 او 6000 
ال  تتعرض  والباقي  (سمكة 
وهي  االص��اب��ة  بسبب  امل��وت 
ال  نتوصل  ومل  خطرية  اصابة 
نستخدم  ما   هلا،وغالبا  عالج 

ال��ن��ورة وامل��ل��ح واالدوي���ة من 
تشخيص  بعد  فائدة  اية  دون 
السمكة  ب�)نغنوغة(  االصابة 
كبري  بعدد  االستعانة  تم  وقد 
فائدة  اية  دون  من  االطباء  من 
تتعرض  موسمية  اصابة  وهي 
او  السنة  ف  مرتني  السمكة  هلا 
السنة  هذه  ولكن  واح��دة  مرة 

االص��اب��ة م��ض��اع��ف��ة،ب��دورن��ا 
بإياد  املحلية  احلكومة  نطالب 
احللول املناسبة هلا واياد طرق 
هبا  اخلاصة  واالدوي��ة  العالج 
,منوها ف ظل هذه االصابة تعاين 
الرشكة من اخلسائر املالية وبيع 
االسامك باقل سعر,مشريا ال ان 
عاملهةعل  يدا  متتلك  الرشكة 
موزعا  عامال   )  40  ( يزيد  ما 
ومساء  صباحا  منتظم  بشكل 
هبا  والعناية  االح��واض  ملتابعة 
ف  اخل��بة  ذوي  من  وجيعهم 
جهدا  ويبذلون  االسامك  تربية 
علام  السمكية  ال��ث��روة  لتنمية 
الواحد  احل��وض  مساحة  ان 
ت�اوح من 15 ال 20 ال 30 
واملساحة   , م�ين  ,بعمق  دونام 
غرناطة  شك��ة  ملفقس  الكلية 

هو) 800( دونم.
ال����ف����رق ب����ني االق����ف����اص 

واألحواض ف تربية االسامك
ان  الطفييل«  »طحيمري  ويبني 
والقفص  احل��وض  بني  الفرق 
ملوث  ماء  ع�  حيتوي  االول 
ف بعض االحيان والثاين يكون 
القفص  وتكلفة  نظيفا  امل��اء 
ارخص من احلوض من ناحية 
ناحية  وم��ن  والسعر  ال��ع��امل 
سمك  العلف،اما  ع�  احلفاظ 
اس��ود  لونه  يكون  االق��ف��اص 

بسبب املاء احللو واجلاري ع� 
االحواض  ف  اما  الساعة  مدار 
ابيض  ل��ون��ه  ي��ك��ون  االخ���رى 
بعض  ف  امللوث  امل��اء  بسبب 
ناحية  م��ن  كذلك  االح��ي��ان، 
االنتاج ف االقفاص نحتاج ال 
لعملية  فقط  ثالثة  او  عاملني 
فنحتاج  االحواض  اما  االنتاج 
عامال،   20 ال  يقارب  ما  ال 
السمك  صيد  ال  بالنسبة  اما 
عن  يتم  الطينية  االح��واض  ف 
ساعة  ويستغرق  الشبك  طريق 
من الزمن تقريبا وانتاجنا سنويا 

يصل ال 900 طن تقريبا.
الزراعة  »طحيمري«  وطالب 
بدعم  امل��خ��ت��ص��ة  واجل���ه���ات 
ب�بية  املختصة  ال��رشك��ات 
ب��األع��الف اخلاصة  االس���امك  
ال  اض��اف��ة  االس���امك  بتغذية 
االدوية واملبيدات والعالجات 
اخلاصة  االم���ور  م��ن  وغ��ريه��ا 
املحيل,خصوصا  االنتاج  بزيادة 
لكوهنا  ال��ص��ي��ف  ف��ص��ل  ف 
ت��ع��اين م��ن ق��ل��ة امل��ي��اه وهب��ذا 
بزيادة  ال��ري  مديرية  نناشد 
الصيف  فصل  ف  امل���اء  ض��خ 
ال  تؤدي  باملياه  الشحة  وهذه 
وعدم  االسامك  ع�  كبري  رضر 
مستمرة  بصورة  امل��اء  م��داورة 
نمو  وعدم  االصابة  ال  يؤدي 

تحقيق /قاسم عبد الهادي 
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السمك,بصورة مثالية. 
ف  ال��ث��ان��ي��ة  جولتنا  وك��ان��ت 
النتاج  االوسط  الرشق  شكة 
منطقة  ف  االس���امك  وتسويق 
)منخفض  االول  ال��ق��ادري��ة 
املعامرة( التابعة لقضاء املسيب 
ف��ق��ال م��دي��ر ادارهت���ا االس��ت��اذ 
تبلغ  م��ه��دي(  )ي���ارس ص��ال��ح 

مساحة الرشكة الكلية) 2000 
 150 املائية)  واملساحة  دونم   )
(دون�����ام وع����دد االح����واض 
تربية  من  (حوضا   76 الكلية) 
مساحة  وتبلغ  االسامك  وتنمية 
ال   30 من)  الواحد  احل��وض 
واكثر  اقل  واحيانا  دونام(   35
الرشكة  ان  ذلك..مضيفا  من 
ع�  حت��ت��وي  م��ف��اق��س  متتلك 
بإنتاج  تقوم  )هنكارية(  امهات 
منظمة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ب��ي��ض 
االنواع  وهذه  اهلنكارية  )انمه( 
من االسامك مقاومة لإمراض 
اكثر  حل��م  نسبة  ع���  وحت��ت��وي 
ال)  الريقة  من  التنمية  وتبدا 
حتويلها  يتم  وبعدها  100غم( 
االح����واض  ف  ال���ب��ي��ة  ال 

سن  ال  وصوهلا  بعد  السمكية 
حيث  اشهر  مخسة  او  ارب��ع��ة 
واستثامر  باإلنتاج  الرشكة  تبدأ 
ال  اخضاعها  ,ب��ع��د  السمك, 
تفقيس  بعميلة  اخلاص  املختب 
مهندسني  ب����أشاف  ال��ب��ي��ض 

اختصاص .
معمل  امتالكها  ال  اض��اف��ة 
وهو  ب��االس��امك  خاصا  علف 
الكامل  اليوم  مدار  ع�  يعمل 
انتاج االعالف اليومية  لغرض 
االح����واض  ال  واض��اف��ت��ه��ا 
بشكل يومي, ولدينا ثالثة انواع 
ال��ك��ارب  ه��ي)  السمك  م��ن 
والنوع  والسلفر(  والكالص 

االول هو املرغوب اكثر.
صويت  مدفع  وجود  عن  منوها 
الفنية ف الرشكة  الكوادر  تقوم 
بتوقيته حسب احلاجة له سوى 
اكثر  او  دقائق  عرش  او  مخس 
الركود  من  الطري  ملنع  وذل��ك 
ع� احل��وض واك��ل االس��امك , 
التي  اخليوط  عملية  ال  اضافة 
حتيط باألحواض والتي تعرقل 

عملية هبوط الطري عليها. 
م��ع��م��ل ل��ص��ن��اع��ة االع���الف 

السمكية لغياب دعم الدولة
ف��ي��ام ق���ال االس���ت���اذ )ه���ادي 
معمل  مسؤول  حسني(  عبيد 
بالنسبة  ال��رشك��ة:  االع���الف 
ملعمل تصنيع االعالف حيتوي 
للدواجن  خطوط  ثالثة  ع� 
والطاقة  واالسامك  واملج�ات 
اطنان    )  10 ه��ي)  االنتاجية 

ومكونات  الواحدة  الساعة  ف 
العليقة تتكون من مواد رئيسية 
15%والصويا  البوتني  هي) 
20%والطحني  15%والنخالة 
)  %20 30%وال���س���ح���ال���ة 
الن  للرشكة  فقط  وتصديرنا 
وع��دد  ج��دا  كبرية  مساحتها 
االح�������واض اي���ض���ا ك��ب��رية 
كبرية  غذائية  طاقة  ال  وحتتاج 
يوميا  ت��ض��اف  امل���واد  ,وه���ذه 
ال  وم��ث��ل��ه��ا  االح�����واض  ال 
استرياد  ال  اضافة  االقفاص، 
من  باألعالف  اخلاصة  امل��واد 
دعم  الن  املحلية  االس���واق 
عنا،حيث  متاما  غائب  الدولة 
املواد  اسعار  ارتفاع  من  نعاين 
اخل��اص��ة ب��األع��الف وال��ط��ن 
الواحد يصل بحدود) 800 (

الف دينار.
قامت  ال��رشك��ة  ان  ال  مشريا 
من  ت��دري��ب   مركز  بتشكيل 
كيفية  الناس ع�  خالله علمنا 
كيفية  وتتضمن  االسامك  تربية 
حفر احلوض واضافة االعالف 
وهذه  السمكة  وم��داراة  واملاء 
الدورات جمانية بموافقة ودعم 
 331 وبمشاركة  منظمة)انمه( 
م��ت��درب��ا )ف��الح��ا( وال����دورة 
الواحدة تستمر ملدة اسبوع وف 
هذه  ايقاف  تم  احل��ايل  الوقت 
دعم  توقف  بسبب  ال��دورات 

منظمة )انمه(.
هنر  ع�  كانت  الثالثة  اجلولة 
ال���ف���رات ح��ي��ث االح���واض 

لصاحبها  احلديدية  واالقفاص 
العامري(  طاهر  حسن  )فالح 
ع�  عمله  طبيعة  ل��ي��وض��ح 
ح���اف���ات االهن����ر ف���ق���ال: ان 
االجواء  هذه  ف  العمل  طبيعة 
االس��امك  اس��ت��رياد  ع�  يعتمد 
اضافة  بعد  وتنميتها  وتربيتها 
العلف  م��ن  هل��ا  غذائية  م��واد 
وكب  معينة  واوق���ات  بنسب 
فثلثا  املاء  ع�  يعتمد  حجمها 
املاء  كثرة  ع�  يعتمد  حجمها 
قفصا   )  30 قلتها,ولدينا)  او 
منها حيتوي ع� عدد كبري  كل 
من االسامك حسب الوزن فاذا 
كان الوزن من كيلو ونصف ال 
ع�)  حيتوي  فالقفص  كيلوين 
2000 (سمكة وهناك اقفاص 
مخسة  ال  ارب��ع��ة  ع���  حت��ت��وي 
صناعتها  ويتم   , سمكة  آالف 
دي��ن��ار  م��ل��ي��وين  بكلفة  حمليا 
ان  الواحد,علام  للقفص  تقريبا 
احلكومة  من  خمولة  االقفاص 

بكتاب رسمي.
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)ومن  تعال:  قوله  من  انطالقًا 
يعظم شعائر الل فإهنا من تقوى 
القلوب(، وضعْت شعبة التبليغ 
خاصًا  برناجمًا  النسوي؛  الديني 
يتضمن  األربعينية،  بالزيارة 
الوافدات  ال��زائ��رات  استقبال 
املقدسة  ك��رب��الء  م��دي��ن��ة  إل 
وبث  املباركة  الزيارة  إلحياء 
فيهن اإلرشادات والتوجيهات 
امل��رأة  حتتاجها  ال��ت��ي  الدينية 

املسلمة ف حياهتا اليومية.
االستثنائية  الشعبة  ج��ه��ود 
)أسبوع  عنوان  حت��َت  تكلهّلت 
ال���زي���ارة األرب��ع��ي��ن��ي��ة(، ع��َب 
ومسؤوهلا  الشعبة  منتسبات 
املطريي  ع��يل  الشيخ  فضيلة 
الذي أوضح أن الشعبة »حترص 
املختلفة ع�  براجمها  من خالل 
النساء  شحية  وتثقيف  توعية 
م��ن ال��زائ��رات ال��واف��دات ال 
عبد  ايب  الشهداء  سيد  رضيح 

ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  الل 
من  التي  االسالمية  بالثقافة 
املباركة  هنضته  هن��ض  اجلها 
واخلالدة، حيث اش�كت جيع 
االجتامع  بعد  الشعبة  وحدات 
هذه  خصوص  ف  وال��ت��داول 
من  جمموعة  اقامة  ع�  الزيارة، 
النشاطات والبامج التبليغية«.

شعبة  ب��رن��ام��ج  تضمن  ف���امذا 
فوا عليه: التبليغ الديني.. تعرهّ

امل���ح���ارضات  ال���ق���اء  اواًل: 
والفقهية  والعقائدية  االخالقية 
م���ن ق��ب��ل ب��ع��ض االخ����وات 
شعبة  ف  االداري  الكادر  من 
ال��ن��س��وي،  ال��دي��ن��ي  التبليغ 
ف  املبلغات،  االخوات  وبعض 
والكرامة  السلطانية  رسداب 
احلسيني  احلائر  طوابق  وجيع 

الرشيف.
اليب  العزاء  جمالس  اقامة  ثانيًا: 
عبد الل احلسني )عليه السالم(.

االسئلة  ع��ن  االج��اب��ة  ث��ال��ث��ًا: 
امل��وج��ه��ة م��ن قبل  ال��رشع��ي��ة 

الزائرات.
اجلامعة  ص��الة  تنظيم  راب��ع��ًا: 
وبيان  والعشاءين،  للظهرين 

بعض احكام صالة اجلامعة.
ال���زائ���رات  تعليم  خ��ام��س��ًا: 
االخطاء  وتصحيح  ال��وض��وء 

الواردة لدهين.
القرآنية  السور  ق��راءة  سادسًا: 

واالدعية والزيارات.
القرآنية  اخلتامت  توزيع  سابعًا: 
ال  ال��زائ��رات واه��داؤه��ا  ع� 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
حلفظ وسالمة الزوار، وقد بلغ 

عدد اخلتامت )200( ختمة.
الفجر  س���ورة  ق���راءة  س��اب��ع��ًا: 
املباركة نيابة عن االمام احلسني 
ال  واهداؤها   ) السالم  )عليه 
االمام صاحب العرص والزمان 
) عجل الل تعال فرجه الرشيف 

.)
س��ورة  ق���راءة  تصحيح  ثامنا: 
ال��زائ��رات،  لألخوات  الفاحتة 
وذل����ك م���ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة من 
ف  الكريم،  القرآن  حافظات 
حائر باب الكرامة، وحائر باب 
احلسيني  والصحن  السلطانية، 
املطهر، ومدينة الزائرين، ومرقد 

احلر، واملواكب احلسينية.
يتضمن  عبادي  برنامج  تاسعًا: 
قراءة القرآن، وزيارة عاشوراء، 
وال���ق���اء حم�����ارضة، وجم��ل��س 
احلائر/باب  رسداب  ف  عزاء، 

السلطانية والكرامة.
عاشًا: انتشار جمموعة كبرية من 
للتبليغ،  واملتطوعات  املبلغات 
ال  امل��ؤدي��ة  ال��ط��رق  ف ج��ي��ع 
كربالء املقدسة، ف احلسينيات، 
واملواكب احلسينية، وكذلك ف 
البامج  واقامة  الزائرين،  مدن 

التبليغية.

شعبة التبليغ الديني تضع برنامجًا خاصًا بالزيارة األربعينية

25



ية
ين

ة د
اف

ثق

رواياُت فاطمة الزهراء )عليها السالم(

المحّقُق الكركي وشواهدُه الشعرية )ح3(

الش��يعة  املس��لمني  نعتقُد نحن 
أنهّ م��ا ي��رد ع��ن لس��ان األئمة 
املعصوم��ني يمكن األخذ به ف 
عباداتنا ومعامالتنا، فهم احلجة 
الرشعي��ون  واخللف��اء  علين��ا 
الل  )ص���  الل  رس��ول  بع��د 
نرج��ع  فمثل��ام  وآل��ه(،  علي��ه 
ف أحكامن��ا للكت��اب والس��نة 
النبوية الطاه��رة، ففي روايات 
أه��ل البي��ت )عليهم الس��الم( 
خرَي جواب ملا يستجد، كيف ال 
وهي نابعة أصاًل من علم النبيهّ 
وحكمت��ه الت��ي وهبه��ا لألئمة 

املعصومني من بعده. 
وبالوقوف عند الس��يدة فاطمة 
الزه��راء )عليها الس��الم( التي 

بالعصم��ة  تع��ال  الل  ش��ملها 
لرواياهت��ا  ف��إنهّ  والطه��ارة، 
ويمكن  ومكانته��ا  حضوره��ا 
كمص��دٍر  عليه��ا  االعت��امد 
أحكامن��ا  ف  نق��يهّ  إس��المي 
ومس��ائلنا وباألخ��ص مس��ألة 

النبوة واإلمامة.
تق��ول  رواياهت��ا  إح��دى  وف 
موالتنا فاطم��ة الزهراء )عليها 
ال��ذي  )وامح��دوا  الس��الم(: 
م��ن  يبتغ��ي  ون��وره  لعظمت��ه 
إلي��ه  واألرض  الس��اموات  ف 
ف  وس��يلته  ونح��ن  الوس��يلة، 
خلق��ه، ونح��ن خاصت��ه وحمل 
ته ف غيبه،  قدس��ه، ونحن حجهّ

ونحن ورثة أنبيائه(.

وقالت )عليها السالم(: )أشهد 
أنهّ ال إله إال الل، وأنهّ أيب رسول 
َبْع��يل  وأنهّ  األنبي��اء،  د  س��يهّ الل 
س��يهّد األوصياء، وَولديهّ سادة 

األسباط(.
وقالت أيضًا )عليها الس��الم(: 
)رضي��ُت بالل ربهًّا، وبِك يا أَبتِي 

ًا، وبابن عميهّ بعاًل ووليًا(. نبيهّ
وف رواية أخ��رى قالت: )أَبوا 
، ُيقيامن  د وع��يلهّ ة حممهّ ه��ذه األمهّ
أودهم، وينقذاهنم من العذاب 
الدائم إن أطاعومها، ويبيحاهنم 

النعيم الدائم إْن وافقومها(.
��الم(  وقالت فاطمة )عليها السهّ
لبع��ض النس��اء: )أرِض أبَوي 
ًا، بس��خط  دين��ك حمم��دًا وعليهّ

ُت��رض  وال  نس��بك،  ي  أب��وهّ
ي  ي نس��بك، بس��خط أبوهّ أب��وهّ
ي نس��بك، إْن  دين��ك، ف��إنهّ أبوهّ
��د وعيلهّ  َس��خطا أرضامه��ا حممهّ
)عليهام الس��الم( بث��واِب ُجزء 
من أل��ِف ألِف ُجزء ِمن س��اعٍة 
ي دينك  ِمن طاعاهِت��ام، وإنهّ أبوهّ
ًا )عليهام الس��الم(  حمم��دًا وعليهّ
إْن سخطا مل يقِدر أبوا نسبك أن 
ُيرِضيامه��ا، ألنهّ ثواب طاعات 
يف��ي   ? ه��م،  كلهّ الدني��ا  أه��ل 

بسخطهام(.
الزهراء )عليها  وقالت موالتنا 
الل  إل  )أقربك��م  الس��الم(: 

أسخاكم(.

ف  األبي��ات  هب��ذه  استش��هد 
حاش��يته ع��� كت��اب خمتل��ف 
الش��يعة، ع� جواز حذف أداة 

االستفهام..
ق��ًا ع��� كالم  حي��ث ق��ال معلهّ

اس��تدالله  ف  احل��يلهّ  م��ة  العالهّ
جعف��ر:  ب��ن  ع��يل  بحدي��ث 
��أ من��ه للص��الة؟ قال:  )يتوضهّ
» ال، إالهّ أن يك��ون امل��اء كثريًا 
قدر كرهّ من ماء »(: االس��تفهام 

لطل��ب  )يتوض��أ(  قول��ه:  ف 
التصديق، وأداته � وهي اهلمزة 
� حم�ذوف��ة، ع��� ح���دهّ قول���ه: 
بَس��ْبع َرِم��نَي اجَلْم��ر أْم بَِثامِن، 
وذو  منهّ��ي  َلِعب��ًا  وال  وقول��ه: 

الشيِب َيْلَعُب.
وق��د وج��د الترصي��ح باهلمزة 
ف بعض نس��خ الكتاب، لكنهّ 
املوج��ود ف نس��خة معتبة من 

التهذيب احلذف.

يا ِبْن�َت َغّدار َعِظي�ِم الُكْف�ِر خزْيِت في َبْدر َوَغْي�ِر َبْدرِ 
ه�ِر ِباله�اِش�مّي�يَن الِطواِل ال�زُّ أْقح�َم�ِك اهلُل َغَداَة الَفْج�ِر  

ِب�ُكلِّ َقّط�اع ُح�سام َيْف�ري       َحْم�َزُة َلْيث�ِي َوَعل�يٌّ َصْق�ِري
�با ِمْن�ُه َضواحَي النح�ِر َفَخضَّ إْذ راَم شي�ٌب َوأْبوِك َقْه�ري 

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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من مشاهري الفقهاء اإلمامية ف 
القرن التاسع اهلجري وثقاهتم، 
واألدب  العلم  بني  جع  وق��د 
وال��ف��ق��ه واحل��دي��ث وال��زه��د 
صفحات  طفحت  والتقوى، 
عليه،  والثناء  بإطرائه  املعاجم 
الذين  العلم  أساطني  من  فهو 
الشيخ  فهو  كربالء،  ف  نشأوا 
عيل  ب��ن  إبراهيم  ال��دي��ن  تقي 
صالح  بن  حممد  بن  احلسن  بن 
العاملي  احلارثي  إسامعيل  بن 
املصباح:  آخر  وف  الكفعمي 
بن  حسن  بن  عيل  بن  إبراهيم 
صالح وف آخر حياة األرواح: 
بن  حسن  بن  عيل  بن  إبراهيم 

سنة  ول��د  إسامعيل،  بن  حممد 
كام   840 س��ن��ة  وق��ي��ل   828
له ف علم  أرجوزة  استفيَد من 
البديع ذكر فيها أنه نظمها وهو 
ف سن الثالثني وكان الفراغ من 
وكانت   870 سنة  األرج��وزة 
والدته بقرية كفر عيام من جبل 
عامل وتوف ف القرية املذكورة 
ودفن هبا وتاريخ وفاته جمهول، 
هو  اخل��ون��س��اري:  فيه  وق���ال 
ال��ع��امل ال��ع��ادل ال���ورع األم��ني 
املتقن  املاهر  واألدي��ب  والثقة 
قد  أنه  الروايات  وتنقل  املتني، 
وقيل  هجرية   900 سنة  توف 
ف  ودف��ن  هجرية،   905 سنة 
وأشار  بكربالء،  ايمن  وادي 
العالمة األمني إل مدفنه قائاًل: 
وعمل  مدة  كربالء  سكن  قد 
تسمى  ب��أرض  هبا  أزج  لنفسه 
كام  فيه  يدفن  أن  وأوىص  عقري 
جبل  إل  عاد  ثم  يأيت  مما  يظهر 
عامل وتوف فيها ومل يذكر أحد 
تاريخ  األوائ��ل  من  ترجه  ممن 

والدته ووفاته.
الوافية  اجلنة  وه��و  املصباح 
من  ف��رغ  وق��د  الباقية،  واجلنة 
هجرية،   895 س��ن��ة  تأليفه 
رسائل  له  ذلك  إل  باإلضافة 

وحوايش ع� بعض الكتب.
منهم  فنذكر  أس��ات��ذت��ه  وأم���ا 
احلسني  عبد  بن  عيل  )السيهّد 
السيهّد  احلسيني،  امل��وس��وي 
احلسيني  مساعد  ب��ن  حسني 
عيل  الشيخ  أب���وه،  احل��ائ��ري، 
عيل  الشيخ  العاميل،  الكفعمي 

البياض العاميل(.
العلمي  وع��ط��اؤه  تآليفه  أم��ا 
مؤلفًا   48 ح��وايل  بلغت  فقد 
الواقية  األم��ان  ُجنهّة  وأشهرها 
املعروف  الباقية  اإليامن  وَجنهّة 
فضاًل  الكفعمي(،  ب�)مصباح 
أنوار  )حديقة  مثل  كتب  عن 
أنوار  وحدقة  الفاخرة  اجلنان 

النفس  حماسبة  الناظرة،  اجلنان 
امة،  النوَّ الروح  وتنبيه  امة  اللوهّ
ال��واض��ح��ة ف شح  ال��رس��ال��ة 
سورة الفاحتة، املقام األسنى ف 
اللفظ  احلسنى،  األسامء  تفسري 
الوجيز ف قراءة الكتاب العزيز، 
جم��م��وع ال��غ��رائ��ب وم��وض��وع 
ف  الرشيفة  الفوائد  الرغائب، 
الواقية،  اجُلنهّة  الصحيفة،  شح 
خمترص املصباح، حياة األرواح 
ومشكاة املصباح، هناية اإلرب 
ف أمثال العرب، زهر الربيع ف 
ف  التلخيص  البديع،  شواهد 
األمني  البلد  العويص،  مسائل 
ف  البق  ملع  احلصني،  والدرع 
النضري  قراضة  الفرق،  معرفة 
ف التفسري، فرج الكرب وفرح 
العلامء،  وفيات  تاريخ  القلب، 
احل��دي��ق��ة ال���ن���ارضة وال��ع��ني 

املبرصة(.

ماء
عل

 ال
ضة

رو

الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي )قدس سره( )828 ه� – 905 ه�(
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مكتبة الفراهاني
وهي من املكتبات القديمة جدا 
، تأسست س��نة 1276 ه� ع� 
ي��د أألخوند امل��ول عبداحلميد 
بن املول عبدالوهاب الفارهاين 
املت��وىف  )أألراك��ي(  العراق��ي 
بحدود 1311 ه� ، ومل يبق من 
حمتويات ه��ذه املكتبة بعد وفاة 
مؤسسها س��وى )300( كتاب 
خمط��وط، كان بح��وزة الس��يد 
عيل أك��ب اليزيدي ف مدرس��ة 

»الرسدار حسن خان«. 
 وقد تفرق��ت هذه الكتب بعده 
، ومل يع��د يوجد منه��ا يشء ف 
امل��ول  وكان  معل��وم،  م��كان 
الفراهاين عاملا جليال ف س��بيل 
العلم من مدينة ش��رياز، فهبط 
أوال مدينة سامراء حيث درس 
واملرج��ع  الكب��ري  الع��امل  ع��� 
العظي��م الفقي��ه املجدد الس��يد 
املريزا حممد حس��ن الش��ريازي 
، ثم رحل إل كربالء فاش��تغل 
أي��ام حياته  بالتدري��س آلخ��ر 
،وقد ترجه الش��يخ آغ��ا بزرك 
الطهراين ف كتابه »نقباء البرش« 

، فأطرى يشخصيته السلمية. 
مكتبة المولى البرغاني

كانت عائدة إل الفقيه واملحدث 
الكب��ري املول حمم��د صالح ابن 
املول حممد البغ��اين القزويني 

املت��وىف باحلائ��ر الرشيف س��نة 
1283 ه�، وقد ورثها عن جده 
أألكب املول الشيخ حممد كاظم 
الطالق��اين احلائري ، الذي كان 
من كبار العلامء واملدرس��ني ف 
حوزة كربالء العلمية بأواس��ط 
الق��رن احل��ادي ع��رش اهلجري 
، وق��د ح��وت ف عه��د امل��ول 
البغ��اين ع��� آالف الكتب ف 
شتى املواضيع العلمية والدينية 
بضمنها تفاس��ري القرآن وكتب 
والتاري��خ  الفق��ه   ، احلدي��ث 
 ، واملنطق  والفلسفة  اإلسالمي 
ومن ن��وادر املخطوطات فيها : 
كتاب »من ال حي��رضه الفقيه«، 
الدمش��قية«  اللمع��ة  »شح  و 
و »خم��زن أألب��رار« و »معتصم 
الش��يعة« و »النخب��ة« و »عيون 
أألصول« وكانت مكتبة عامرة 
املخطوط��ة  بالكت��ب  كذل��ك 
النفيسة ، أش��ار إليها اصحاب 
الرجال والس��ري منهم: العالمة 
الس��يد حمس��ن العاميل ف كتابه 
»أعي��ان الش��يعة« والش��يخ آغا 
الطهراين ف موس��وعته  ب��زرك 
»الذريعة إل تصانيف الش��يعة« 
، إنتقلت بع��د وفاة املول حممد 
أبنائ��ه  إل  البغ��اين  صال��ح 
وأحف��اده جي��ال بع��د جي��ل ، 
حتى إس��تقرت أخريا ف ملكية 

أحد أبناء أحفاده ، وهو الشيخ 
بنالش��يخ حسن  الفاضل عبود 
)البغاين(  الصاحلي  الشهيدي 
ال��ذي إهت��م بتوس��يعها ، ب��أن 
اض��اف إليه��ا ع��دة آالف من  
املجل��دات  والكتب جلبها من 
أس��فاره خل��ارج الع��راق ، وال 
ت��زال هذه املكتب��ة قائمة ف بيته 
الكائن بعقد )زق��اق( املائية ف 
حملة املخيم بكربالء حتى يومنا 
هذا ، لكنه هو )الش��يخ عبود( 
هاج��ر كرب��الء وس��كن مدينة 
قزوين منذ عدة سنوات ، حيث 
يتف��رغ أآلن للتحقيق والتأليف 
وطبع الكت��ب املخطوطة منها: 
للم��ول  الفقهي��ة  التقري��رات 
املع��ارف  ودائ��رة   ، البغ��اين 
الش��يعية التي تق��ع ف عرشات 

املجلدات. 
مكتبة الطهراني

خزان��ة كت��ب قديم��ة أوجدها 
الكبري  الدين��ي  الع��امل واملرجع 
الطهراين  عبداحلس��ني  الش��يخ 
املع��روف ب��� )ش��يخ العراقني( 
واملت��وىف س��نة 1285 ه� ، وقد 
أوقفه��ا ع� أن يك��ون الواقف 
م��ن بع��ده نجلي��ه الش��يخ عيل 

والش��يخ مهدي، وكات حتتوي 
ع��� كل م��ا هو نفي��س وثمني 
جدا، من الكتب واملخطوطات 
 ، اليتيم��ة  النس��خة  بضمنه��ا 
ل�جة العالم��ة اخلواجة نصري 
الدي��ن الطويس ألح��د الكتب 
اليوناني��ة القديم��ة ، وق��د ق��ام 
بابتياعه��ا  البيط��اين  املتح��ف 
واحلص��ول عليها بطرق ملتوية 
، وتعتب هذه النس��خة الوحيدة 
م��ن املحفوظ��ات أألثري��ة هلذا 
املتح��ف العامل��ي الش��هري ، كام 
كانت تضم أيضا كتاب »العني« 
للخليل بن أمح��د الفراهيدي ، 
للصاحب  »املحي��ط«  وكت��اب 
ب��ن عباد ، وق��د تبعث��رت هذه 
اخلزان��ة النفيس��ة فيام بع��د وفاة 
مؤسس��ها ونجلي��ه ، وت��م نقل 
املكتب��ة  إل  خمطوطاهت��ا  أكث��ر 
باملدرس��ة  الكائن��ة  اجلعفري��ة 
اهلندية ،و قد تطرق لذكر نامذج 
من الكتب الثمين��ة هبا، املؤرخ 
جورج��ي  املع��روف  الع��ريب 
زي��دان ف كتاب��ه »تاريخ آداب 

اللغة العربية«. 

تراث مكتبات كربالء
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األم��ة  ف  هنال��ك  أصب��ح 
اإلس��المية لألسف شديد فئة 
جت��د اإلمام��ة كمفه��وم ضيهّق 
قي��ادة  ى  يتع��دهّ ال  وحم��دود 
الش��ؤون  وإدارة  املجتم��ع 
السياسيهّة، فتنحرص هبذا مهمة 
اإلمام باأُلم��ور الدنيويهّة فقط، 
كحف��ظ أم��ن الدول��ة، ومحاية 
بني  والفصل  الب��الد،  ح��دود 
املتخاصم��ني، وال��رضب ع� 

أيدي املعتدين.
ى  هذا، وال إشكال فيام إذا تعدهّ

ث  اإلمام ح��دود التقوى وتلوهّ
بل��وث اآلثام واملع��ايص، فإنهّه 

يبقى إمامًا ُمطاعًا!
وبعبارة ُأخ��رى: إنهّ هذه الفئة 
اجلائ��ر  حت��ى  بإمام��ة  تق��ول 
ه��ذا  ينخل��ع  وال  والظ��امل، 
اإلم��ام بارتكاب��ه املعايص، بل 
د اس��تيالئه ع� هذا  إنهّ��ه بمجرهّ
املنص��ب � بغ��ض النظ��ر ع��ن 
الطريق��ة الت��ي وصل هب��ا إل 

ه. احلكم � فقد استحقهّ
وم��ن جه��ة ُأخ��رى: يعتبون 

مصدر تعي��ني اإلمام واختياره 
ه��م األف��راد أنفس��هم، فه��م 
خيتارون��ه بأنفس��هم وينصبهّونه 

عليهم!
إنهّ ه��ذه النظرة الس��طحيهّة إل 
ت إل هتمي��ش هذا  اإلمام��ة أدهّ
األص��ل املهم وتفشهّ االعتقاد 

بفرعيهّته.
إنهّ  فيقول��ون:  الش��يعة  أم��ا 
لإمامة مفهومًا أعمهّ وأش��مل 
د كوهن��ا قيادة اجتامعيهّة  من جمرهّ

وسياسيهّة فحسب.
��د  ب��ل إنهّ اإلم��ام هو َمن ُيسهّ
��ة والزعام��ة  ��ة الفكريهّ املرجعيهّ
السياس��يهّة ف الوق��ت نفس��ه، 
��غ قوان��ني وأنظم��ة  وه��و مبلهّ
النبيهّ  وأحكام اإلس��الم بع��د 
)ص��� الل علي��ه وآل��ه( ع��ب 

الزمان.
لإنس��ان  النم��وذج  وه��و 
َم��ن  فق��ط  وه��و  الكام��ل، 
��ة  اأُلمهّ ي���أس  ��ه أن  ِم��ن حقهّ
يتمتهّع  ويقود مس��ريهتا، حيث 
م��ن  ن��ه  متكهّ الت��ي  بالعصم��ة 
تأدي��ة دوره ف إرش��اد الب��رش 
وهدايتهم، حيث ُتتخذ سريته 
منهج��ًا ي��ب أن ينتهج��ه كلهّ 

الناس.
إنهّ ه��ذا املزي��ج م��ن القدرات 
الصعد،  ة  كافهّ والكفاءات ع� 
والت��ي س��تجتمع ف ش��خص 
العناية  واح��د، باإلضاف��ة إل 
ي إل  والرعاية اإلهليهّة، س��يؤدهّ
حتقي��ق الرس��الة، وه��و جعل 
ة تسري وفق دستور حيايت  اأُلمهّ
خال��د يضم��ن حي��اة س��عيدة 

وآمنة ألفرادها.
إذًا، تنظ��ر الش��يعة إل اإلمامة 
ُأص��ول  م��ن  ثاب��ت  كأص��ل 
اإليامن  يكتم��ل  االعتق��اد، ال 
ر وتدبهّر  إالهّ باعتقاده��ا عن تفكهّ
ذاتي��ني، والس��ؤال هو: كيف، 
مفه��وم  يرتف��ع  دلي��ل  وب��أيهّ 
اإلمامة إل هذا املستوى الرفيع 
من الدين؟ سنعرف ذلك بعد 
الق��رآن الكريم،  الرج��وع إل 
والس��نهّة الرشيفة وبعض كتب 
التفسري، ليتبنيهّ أنهّ اإلمامة هي 
د  اس��تمرارية لرسالة النبيهّ حممهّ
)ص��� الل عليه وآل��ه( إل يوم 
��ق الوعد  القيام��ة، وهب��ا يتحقهّ

ه. اإلهليهّ ويظهر الدين كلهّ

اإلمامة بمنظارين..
من كتاب )اإلمامة في القرآن والسنة( للمؤلف امتثال الحبش
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ح����ت����ام ط���ي���ك ل��ل��ي��ب�����������اب امل��ق��ف��������������������ر 
ن��ب��ك��ي م��ل��ي��ك��ًا اأح��������زان االم�������اك ف��������ي 
ح���ط���م احل���ط���ي���َم م�����س��اب��ه ول�����ه ال���ه���دى 
ن��ب��ك��ي ف��ت��ى اأب���ك���ى ال��ب��ت��ول��ة ف��اط��م��������������ًا 
ل���ه���ف���ي مل������وىل ق����د م�������س���ى ف���ي���ه ال��ق�����س��ا
م���ك���اب���دًا  ال����ط����غ����اة  ����س���ج���ن  يف  زال  م����ا 
ب�����س��م��������������ه  ال�����س�����������ال  م��ع��ت��م��د  ارداه 
ي����ا اب����ح����ر االف���������س����ال غ��ي�����س��ي ب��ع��������ده
ي�����ا ار���������ض م��������وري ب����ع����ده وت�������س���دع���ي 
ي���ا����س���اح���ب االم������ر ال������ذي ق����د ك�����ان ع��ن 
فبع������ده  االل�����ه  اآج��������������رك  ب��اب��ن�����������ك 
وق����د ق�ست  وال���ق���ع���ود  ا���س��ط��ب��ارك  ك��ي��ف 

ف������ارح ب�������س���ام���راء ن��ب��ك��ي ال��ع�����س��������������ك��ري
م��ل��ك��وت��ه��ا وده�����������ى ال�����س��ف�����������ا ب��ت��ك��������������در
ب���ال���ن���وح ُي�������س���ع���ر م��ع��ل��ن��������ا ب��امل�����س��ع��������������ر
وح��ي�����������در ال���ر����س���ول  اأح���������س����اَء  واذاب 
وه�������و ال��������ذي ل��������واله مل�����ا ي�����س��������������������در
ه����م����ًا ف���ي���ا ع����ن ال����ف����خ����ار ت��ف��ج��������������ري
ف��ق�����س��ى ����س���ه���ي���دا ي����ا ����س���م���اء ت��ف��ط��ري
ف��ل��ق�����د ق�����س��ى ����س���م���ًا مم�����������دُّ االب��ح�����������ر
ي����ا ���س��م�����ض ب���ع���د اب�����ن ال���ن���ب���ي ت���ك���وري
م��������واله خ�����������ري م���رج���������������م وم��ع��������������ر
ق����د ح�����ّل ك�����س��ر ب���ال���ه���دى مل ي��ج��ب��������������ر
م���ري ع��ي�����س��ا  راأوا  م����ا  ����س���را  اه����ل����وك 

» أرداه معتمد الض���الل بسم����ه«
بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(

الشيخ عبد الحسين شكر
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العربية  الق�سيدة  عن  »االأم«  تغب  مل 
على مر الع�سور لتتعطر األ�سنة ال�سعراء 
ذلك  وبدا  اأمهاتهم،  عن  باأبيات  العرب 
وحياة  ووجدان  االأ�سر  �سعر  يف  وا�سًحا 
وحنن  الكا�سيكية  املدر�سة  �سعراء 
ال�سعر  مدر�سة  �سعراء  ل��دى  وقدي�سة 

احلر.
»اأمَّ �سخٍر ال مَتلُّ عيادتي«

الق�سيدة  يف  االأوىل  املفا�سلة  وكانت 
العربية لاأم، من ن�سيب ال�ساعر »�سخر 
زوجته  ب��ن  ق��ارن  حينما  ع��م��رو«،  ب��ن 
ت�سببت  اأ�سابته  طعنة  اإثر  على  واأم��ه، 
املر�ض  ف��رة  ويف  وف��ات��ه،  يف  ذل��ك  بعد 
اإح��دى اجل��ارات عنه،  �ساألت  ملا  االأخ��ري 
زوجته كانت االإجابة قا�سية على نف�ض 
عنه  تقول  زوجته  �سمع  حينما  الرجل 
»ال حيٌّ فريجي وال ميٌت فُي�سلى وقد ال 
االإجابة  جرحته  االأمرين«،  منه  قينا 

فاأخذ يقول:
»اأرى اأمَّ �سخٍر ال مَتلُّ عيادتي

َجعي وَمكاين«،                  وَملَّْت �ُسَليمى ِم�سْ
بيت واحد ك�سف فيه حنان اأمه وعقوق 

زوجته التي مل تتحمل مر�سه الأيام.
»اأمي فرات«

يف  اأكر  ن�سيب  ا  اأي�سً احلديث  وللع�سر 
خا�سة  اأمهاتهم،  عن  ال�سعراء  كلمات 
الذين  الكا�سيكية،  املدر�سة  �سعراء 
ارتقوا يف و�سف االأم، فقد جعل ال�ساعر 
اأمه كنهر  الفتوح حب  اأبو  العظيم  عبد 

الفرات يرويه من حنانها فكتب:

شعراء عرب يهدون أبياًتا من »ذهب« ألمهاتهم 
*خالد مطر

يبوح الزه�ر بالعط�ر وغيث ال�سحب بالقطِر
وفي�ُض احلب من اأمي فراٌت بالهدى يجري

ثم حتدث عن غفرانها لزالته، قائا:
وتغف���ر كلَّ زالتي وجتعل روحها �س��ري

»قلب االأم«
ق�سيدته  �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  والأم��ري 
االأم«،  »قلب  عنوانها  االأم  ع��ن  االأ�سهر 
التي عر�سها كق�سة �سعرية بدايتها رجل 
اأمه  قلب  منه  طالبا  جاها  غاما  اأغرى 
اجلاهل  الفتى  وا�ستجاب  امل���ال،  مقابل 
ليناديه  باخلنجر  االأم  قلب  طعن  حتى 

قلب اأمه املطعون، قائا والدم ينهمر:
ولدي، حبيبي، هل اأ�سابك من �سرْر؟

ُب  َغ�سَ ِه  ُح��ُن��وِّ ُرْغ���َم  ال�سوَت  ه��ذا  ف��ك��اأن 
ال�������س���م���اء ع���ل���ى ال���ول���ي���د ق����د ان��ه��م��ْر

ي���اأت���ه���ا  مل  ج���ن���اي���ٍة  ف���ظ���ي���ع  وراأى 
اأح������ٌد �����س����واُه ُم���ْن���ذ ت����اري����ِخ ال��ب�����س��ْر
الغام  ي��درك  مل  التي  املفاجاأة  وكانت 
ارتكاب  بعد  اإال  �سوقي  عند  خطورتها 

جنايته فبكى يردد :
ت��غ��ف��ْر، وال  م���ن���ي  ان���ت���ق���م  ق���ل���ُب  ي����ا 
ُت����غ����ت����ف����ْر ال  ج�����رمي�����ت�����ي  ف�����������اإن   

طعنًا  ���س��درُه  ليطعَن  خ��ن��ج��رُه  وا���س��ت��لَّ 
�����س����ي����ب����ق����ى ع������������رًة مل�������ن اع�����ت�����ْر

 : ناداه قلُب االأمِّ
ُكفَّ يدًا وال تذبح فوؤادي مرتن على االأثر

»اأو�سي بك الرحمُن«
اأما ال�ساعر ال�سوري مطيع اإدري�ض في�سّطر 

ر�سالة الأمه ن�سها:
ي����ا خ�����رَي َم������ْن اأو�����س����ي ب����ك ال���رح���م���ُن 
واأت��������ى ع���ل���ى ذك�����ر ا����س���م���ك ال�����ق�����راآُن
ل���و مل ت��ك��ن ف��ي��ك االأم����وم����ة م���ا ان��ح��ن��ى 
ر�����س����واُن ال���ع���ل���ى  ال�������س���م���اوات  ل����ك يف 
اأن�������ت ال����ع����واط����ُف وامل�������س���اع���ر ك��ُل��ه��ا 
اأن�������ت ال�������س���م���رُي احل�������ىُّ وال������وج������داُن
ف������اإل������ي������ِك ك���������لُّ حت������ي������ٍة وحم����ب����ة 
واإل�����ي�����ك م����ّن����ا ال�������س���ك���ُر وال����ع����ِرف����اُن

»يف يوم عيدي«
�سالح  بن  الرحمن  عبد  ال�سعودي  ولل�ساعر 
مر�ض  اأمام  اأمله  ك�سفت  ق�سيدة  الع�سماوي 
لطعم  وفقدانه  وفاتها  قبل  لها  ليكتب  اأمه 

الفرحة بالعيد:
اه، غيث املقلِة ان�سكبا اه.. اأمَّ اأمَّ

يف يوم عيدي، وجمُر احل�سرِة اْلتهبا
قالوا: اأتى العيد باالأفراِح، قلُت لهم

بالعيد نفرح لكنَّ االأ�سى َغَلَبا
اه َتْهِنَئًة نبادل النا�َض يا اأمَّ

وكلُّ معنًى للفظ الفرحِة انقلبا
اه يف �َسَحٍر ومل اأقابْلِك يا اأمَّ

با �سَ قبل ال�ساِة الأن�سى عندك النَّ
ومل اأجْدِك على الكر�سيِّ جال�سًة

كالبدر ما غاب عن عيني وال احتجبا"
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واث����ب����ة ل����ل���������س����ه����ادة  روح  ف������ت������واك 
م����ا خ�����اب ن�����ور ال�����س��م�����ض م���ق���رن���ًا ب��ه��ا
ف�����ام�����اأ رك��������اب االر����������ض ب���ال�������س���ه���داء
ل��ي�����س��ول اب����ن����اء ال����ع����راق ع���ل���ى ال���ع���دى
ي�����ا واه��������ب ال����ع����ز امل�������س���م���خ ب���ال���ن���دى
ع���ب���ق���ا وا��������س�������اأت ب�����احل�����ب ال���ط���ري���ق
وات�����ي�����ت ب�����ال�����ري ال���ن���ظ���ي���ف حم���ط���م���ًا
ام������رر ي���دي���ك ع���ل���ى ال�����ع�����راق م��ب��ل�����س��م��ًا
وع�����ظ�����ي�����م �����س����ك����ي ان������ن������ي م�������ن ام�������ٍة
ل��ك��ن��ه��ا اع�����ت�����ذرت ال���ي���ه ب���ه���ذه احل����رب
ف���ح�������س���رت ف���ت���وى ار����س���ن���ا ع��ط�����ض ل��ه��ا
ف����اأب����ت ل���ن���ا ت���ك���ري���ت م����ن ب���ع���د ال��ب��ع��اد

وم�������داك م����ن ���س��ب��ح ال���ن���ح���ور ال�����س��اخ��ب��ة
اخل����ائ����ب����ة احل������ان������ث������ن  روح  ل�����ك�����ن 
وام���ن���ح وج��ه��ه��ا ت��ل��ك اال����س���ول ال��غ��ا���س��ب��ة
ف����ج����رًا ح�����س��ي��ن��ي ال�����دم�����اء ال�����س��اخ��ب��ة
���س��ب��ح��ا اط�����ل ع���ل���ى ال���ن���ف���و����ض ال���ن���ادب���ة
م���ت���ع���اق���ي���ة ن���ف���و����س���ن���ا  اجل������ف������اف  اىل 
ح��اط��ب��ة رب  ف������اأ�������ض   ي�����ا  ا����س���ن���ام���ه���م 
ج�������رح ال���ن���خ���ي���ل ب����دم����ع����ة م�������س���اك���ب���ة
خ����ذل����ت ام������ام������ًا وان�����������زوت م��ت��ن��اح��ب��ة
م�����س��اح��ب��ة راأت����������ك  اذا  ال�������س���ري���ف���ة 
ال��واه��ب��ة ال�����س��م��و���ض  ال�����س��دمي اىل  ع��ط�����ض 
ون�������ي�������ن�������وان�������ا ب������ع������د ب������ع������د اي�����ب�����ة

معن غالب سّباحعطُش السديم
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مات االن�سان 
يف اعماق القوم

خرج امل�سلح
خائفًا يرقب

ال حمي�ض..
من يوم ُخطَّ بالقلم

جّد به ال�سري اىل مدينة 
يومًا ..

�سُت�سبح مهوى ً لافئدة
 *****      

اأزفت اللحظة
بداأ معها �سوت ابلي�ض..

ينفُح يف قلوب الذين ظلموا
نظر ابن الر�سول نظرة ..

يف اأغوار نفو�سهم
يريد ان يقيم

اأوَد قومٍ  ..
ُلّدًا 

وال من ذلك جدوى
 ********        

العقيلة
تنظر من فوق التّلة

تتوج�ض خائفة
حدث ما كان متوقعًا 

واخذت دماء
ال�سبط ت�سخب

كامليزاب
لّونت اآفاق ال�سماء

وال �سيء ُيرى...
من فوق التّلة

�سوى ..
اآهٌة حّرى

 ********      
نزلت احلوراء

وهي حتنو على الراب
ت�سم عبق اال�سلع الك�سريات

إستغاثات و آهات
وال�سدر املحدودب

ت�سمُع له اأنن..
من وقع اخليل 

واحلراب
.. �سوت اال�ساع امله�سمات

واأ�سئلة با جواب
فقط..

الدموع فيا�سة
تنزل جمرات

وعويل االيتام والثكاىل..
ماأت اآفاق ال�سحارى..

امل�سمخة بلون ..
دمائك الطاهرات

 *********  
يا �سر الزمان
و�سّرة االر�ض
من مثواك..

تخرج حرقة الكلمات
�سوت يخرق احلجب

يختطف القلوب واالب�سار
ا�ستغاثات من بعيد

اأين النا�سر..
اأين املُعن..

اأين الذاب عن حرم..
حممد ؟

واخريًا ..
جاء اجلواب..

من رمال ال�سحراء
احل�سن عليها تو�ّسد

 *******   
�سّمته برابها
طّوقته بيديها
عبق التاريخ..

َمنُه جتدد
 *******   

وللف�ساء ا�ستفاقات 

حزن �سماوي
جنومها تنب�ض..

كقلوب واهنة
وتوثبت ال�سم�ض

زفريها..
جحيم م�ستعرة
عمرتها االزلية

ماأت االفاق
حزنها ابدي

ودماٌء..
مطرية

 ******    
هنا يتوقف التاريخ..

مذهوال ً 
امام ابن اآخر االو�سياء

يتوقف..
ام����ام م���ن ي��ح��م��ل م���رياث 

االنبياء
حتى ير�سم الطريق 

ويهم�ض يف االآذان الواعية
ُخّط بال�سيف..

والدماء
*******     

حتى اذا ما ولج ..
عاملًا �سفافًا

فا�ض منه..
�سال من نور
ماأ االرجاء

 *******       
يا كلمات اهلل الّتامات

ايها املُنادى بثاأرك
من بطن العر�ض

 ي��ا م��ن ذاب����ت االج�����س��اد 
الوالهة

امام �سطوع روحك

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري
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ع  س��تطا ا
اجلن��ة  اه��ل  ش��باب  س��يد 

احلسني الش��هيد )عليه السالم( 
ان ي��رضب م��ن خ��الل ثورت��ه 
اروع واعظ��م ال��دروس والعب 
من اجل االنسانية وعزة وكرامة 
البرش وصار منارا شاخما يقتدي 
به العامل��ون ال يوم القيامة، وقد 
ف  دورا  الش��هداء  س��يد  لع��ب 
الوقوف ضد الظلم و الفس��اد و 
الطغيان و مقارع��ة الباطل فقام 
ف يوم عاشوراء فص� بأصحابه 
صالة الغداة و قام هبم قائال بعد 
ان مح��د الل واثنى علي��ه اذ قال: 
)ان الل تع��ال اذن ف قتلك��م و 
قتيل ف هذا اليوم فعليكم بالصب 
و القت��ال( فتباش اصحابه بلقاء 
رهبم واهنم سيقدمون ع� روح 
ورحيان وجنات نعيم احياء عند 
رهبم مع س��يد الش��هداء فواقعة 
الط��ف ترك��ت بصم��ة ف جبني 
التأري��خ فهي ث��ورة ال من اجل 
منافع و مناص��ب دنيوية بل من 
الدي��ن املحمدي  تثبي��ت  اج��ل 
االصيل وتثبيت دعائم االسالم 
ورف��ع الظل��م وتعزي��ز احلري��ة 

االنسانية وكرامتها بعيدا 

عن الذل. 
فاحلسني )عليه السالم( مدرسة 
ل��كل مع��اين احلي��اة مدرس��ة ف 
الش��جاعة مدرس��ة ف العف��ة و 
الكرامة و االباء و االخوة و نبذ 
كل اش��كال الظلم حيث رضب 
اهل بيت النبوة )عليهم السالم( 
اروع الدروس ف مدرسة الطف 
لتبق��ى هذه ال��دروس منارا تنري 
درب العامل��ني ع� م��ر العصور 
الس��الم(  )عليه  احلس��ني  فثورة 
الب��الد  مل تك��ن حمص��ورة ع��� 
االس��المية بل استضاء هبا العامل 
فهذا املس��ترشق الفرنيس لويس 
ماسينون يقول: اخذ احلسني ع� 
عاتقه مصري الروح االسالمية و 
قتل ف س��بيل العدال��ة بكربالء، 
ف��دى  احلس��ني  ان  يعن��ي  ه��ذا 
االس��الم بروح��ه الطاه��رة من 
العدالة االنس��انية  اجل ديمومة 
و حفظ االس��الم و استمراره اذ 

لوال احلس��ني ما 
االس��الم  بقي 
كذل��ك  و 
حمرر  تأث��ر 
هلن��د  ا

بش��خص االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( تأث��را حقيقي��ا وعرف 
ان االم��ام ه��و مدرس��ة احلي��اة 
الكريم��ة ورم��ز املس��لم القراين 
االنس��انية  لألخ��الق  وق��دوة 
وقيمها و مقياس احلق وقد ركز 
غان��دي ف قول��ه ع��� مظلومية 
االمام احلس��ني )عليه الس��الم( 
بش��عاره املش��هور »تعلمت من 
اك��ون  كي��ف  احلس��ني  االم��ام 
مظلوما فأنترص«؛ فثورة احلسني 
)عليه الس��الم( س��نة 61ه� هي 
قدوة يقتدى هب��ا ف كل االزمان 
فش��عار س��يد الش��هداء ف طف 
كربالء هو برنامج متجدد يرفعه 
كل مظلوم يريد العزة و الكرامة 
واإلصالح، اذ قال صلوات الل 
عليه )اين مل اخرج اشا وال بطرا 

وال مفسدا وال ظاملا انام خرجت 
لطل��ب االص��الح ف امة جدي 
اريد ان آمر باملعروف واهنى عن 
املنكر فم��ن قبلني بقبول احلق و 
من رد عيل هذا اصب حتى يقيض 
الل بيني و بني القوم باحلق و هو 
خ��ري احلاكمني( فأين��ام جتد ثورة 
ضد الظلم فهي تس��تمد قوهتا 
وعزيمته��ا م��ن ث��ورة ايب 
االح��رار عليه الس��الم 
اكب  فمظلوميت��ه هي 
ع�  لل��دم  انتص��ار 
الظاملني  سيوف 

فنح��ن  للعامل��ني  درس  وه��ي 
املس��لمون اول بن��ا ان نس��تلهم 
دروس��ا وعبًا من واقعة الطف 
ونوظفها حلياتنا، فاليوم نس��تمد 
من ط��ف كرب��الء نح��ن عراق 
ع��يل واحلس��ني لنصط��ف صفا 
للوق��وف ضد هجم��ة ابناء هند 
وناخ��ذ  ش��عبنا  ع���  الرشس��ة 
الش��جاعة م��ن احلس��ني )علي��ه 
الس��الم( للوق��وف ض��د الظلم 
واصالح الفاسدين الذين لعبوا 
دورا لتش��ويه االس��الم احلقيقي 
ليرسقوا باس��م الدين، فاحلسني 
س��الم الل عليه ثورة ضد الظلم 

ومدرسة إلصالح البرش.

الحسين ثورة ضد الظلم

الت
قا

م

 ومدرسة إلصالح البشر 
عقيل الحاج
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اإلمام احلسن بن عيل العسكري 
ع��رش  الثال��ث  املعص��وم  ه��و 
واإلمام احلادي ع��رش من أئمة 
أه��ل البي��ت )عليهم الس��الم( 
بعد رس��ول الل )ص��� الل عليه 

وآله(.
نشأ وتربهّى ف ظلهّ أبيه الذي فاق 
أهل عرصه علاًم وزهدًا وتقوًى 
وجه��ادًا وصح��ب أب��اه اثنتني 
ى  أو ثالث��ًا وعرشين س��نة وتلقهّ
ة  خالهلا مرياث اإلمام��ة والنبوهّ
فكان كآبائه الكرام علاًم وعماًل 
وقيادًة وجه��ادًا وإصالحًا ألمة 
ه حممد)ص� الل عليه وآله( . جدهّ

وقد ظه��ر أمر إمامت��ه ف عرص 
الس��الم(  اهلادي)علي��ه  أبي��ه 
م��ن  اخلاص��ة  ل��دى  ��د  وتأكهّ
أصحاب اإلمام اهلادي والعامة 
من املسلمني أنه اإلمام مف�ض 
الطاعة بعد أبيه )عليه السالم(.

ت��ولهّ مه��امهّ اإلمام��ة بع��د أبيه 
ت إمامته نحوًا من ست  واستمرهّ
سنوات، مارس فيها مسؤولياته 
الظ��روف  أح��رج  ف  الك��بى 
وأصعب األيهّام ع��� أهل بيت 
ام  الرس��الة بعد أن ع��رف احلكهّ
العباس��يون � وه��م أحرص من 
غريه��م ع� اس��تمرار حكمهم 
بي��ت  أه��ل  م��ن  امله��دي  أن   �
علي��ه  الل  الل)ص���  رس��ول 

وآل��ه( ومن ولد ع��يل ومن ولد 
احلس��ني)عليه الس��الم( فكانوا 
دون أمره وينتظرون أيهّامه  ي�صهّ
موا له مقاليد  كغريهم، ال ليس��لهّ
احلكم بل ليقضوا ع� آخر أمل 

للمستضعفني.
احلس��ن  اإلم��ام  كان  لق��د 
العسكري)عليه السالم( أستاذ 
العل��امء وقدوة العابدين وزعيم 
املعارضة السياس��ية والعقائدية 
إلي��ه  يش��ار  وكان  ع��رصه،  ف 
النف��وس  إلي��ه  بالبن��ان وهتف��و 
باحلبهّ والوالء ك��ام كانت هتفو 
ه اللذي��ن ُعرف  إل أبي��ه وج��دهّ
كل منه��ام باب��ن الرضا)عليه��ام 
الس��الم( ، كل هذا رغم معاداة 
الس��لطة أله��ل البيت)عليه��م 
هل��م  ومالحقته��ا  الس��الم( 

ولشيعتهم.
العباسيهّة  الس��لطة  وقد فرضت 
اإلم��ام  ع���  اجلبي��ة  اإلقام��ة 
)عليه  العس��كريهّ احلس��ن 
الس��الم( وأجبته ع� احلضور 
ف يومني من كل أس��بوع ف دار 

اخلالفة العباسية.
وق��د ُوِص��َف ُحض��ور الن��اس 
ي��وم ركوب��ه إل دار اخلالفة بأن 
الش��ارع كان يغ��صهّ بال��دوابهّ 
والبغ��ال واحلم��ري، بحي��ث ال 
م��ش  موض��ع  ألح��د  يك��ون 

وال يس��تطيع أح��د أن يدخ��ل 
بينهم ف��إذا جاء اإلم��ام هدأت 
��د ل��ه الطريق  األصوات وتوسهّ

حني دخوله وحني خروجه.
وقد الحقت الس��لطة العباسية 
اإلمام العسكري)عليه السالم( 
بالرقاب��ة وأحص��ت  وأحاطت��ه 
كاته لتش��لهّ نشاطه  عليه كلهّ حترهّ
العلمي والس��يايس وحتول بينه 
وب��ني ممارس��ة دوره القيادي ف 

أوساط األمة.
 ً مهت��امهّ اإلم��ام  كان  هن��ا  وم��ن 
كآبائه)عليهم الس��الم( بالعمل 
ي غاي��ة االهت��امم إضافة  ال��رسهّ
ال��وكالء  جله��از  إحكام��ه  إل 
أداء دوره  ق��ادرًا ع���  ليك��ون 
القي��ادي بش��كل ت��ام وف ظل 
العصيبة حتى  الظ��روف  تل��ك 
استطاع أن يقيض ع� حماوالت 
اإلبادة لِنهج أهل البيت)عليهم 

السالم( .
احلس��ن  اإلم��ام  خ��اض  لق��د 
العسكري)عليه السالم( كآبائه 
ملحمة  السالم(  الكرام)عليهم 
الكفاح السيايس ملواجهة الظلم 
بالسلطة  والتالعب  واإلرهاب 
األم��ة ومصاحله��ا  ومق��درات 
فحاف��ظ ع��� أص��ول الرشيعة 
د بذلك  الرس��الية، ومههّ والقيم 
خري متهي��د لعرص الغيب��ة الذي 

أخب النبي)ص� الل عليه وآله( 
بيته)عليهم  أه��ل  م��ن  واألئمة 
السالم( عن حتميهّته ورضورته.

أه��ل  مدرس��ة  زخ��رت  وق��د 
ف  الس��الم(  البيت)عليه��م 
عرص اإلمام العس��كري بالعلم 
والدع��وة إل خ��طهّ أه��ل البيت 
والدفاع عن الرشيعة اإلسالمية 
م��ن خ��الل كوكب��ة أصح��اب 
ب  اإلم��ام ورواة حديث��ه وطالهّ

مدرسته.
احلس��ن  اإلم��ام  وكان 
 � الس��الم(  العس��كري)عليه 
بالرغ��م م��ن حراج��ة ظروف��ه 
ًا ف الدفاع عن  السياس��ية � جادهّ
الرشيعة وحمارب��ة البدع وهداية 
ني وجذهبم  امل�ددي��ن والش��اكهّ

إل حظرية الدين.
وازداد غي��ظ املعتم��د من إجاع 
األم��ة ع� تعظي��م اإلمام)عليه 
وتقديم��ه  وتبجيل��ه  الس��الم( 
العلويني  بالفض��ل ع��� جي��ع 
والعباس��يني ف الوق��ت ال��ذي 
كان املعتمد خليفًة غري مرغوب 
في��ه لدى األمة فأج��ع رأيه ع� 
الفتك باإلمام واغتياله فدسهّ له 
السمهّ وقىض نحبه صابرًا شهيدًا 
حمتسبًا ف اليوم الثامن من شهر 

ربيع األول عام 260 هجرية.

في رحاب اإلمام العسكري.. دموٌع وآهات
a

الت
قا

م
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يعّد النجاح من املقومات املهمة 
ف���ي الش���خصية، ويطم���ح كل 
إنس���ان لالتصاف ب���ه, وكل منا 
يح���ب أن يقال ل���ه أنت ناجح, 
ولكن يبقى السؤال  ما النجاح؟ 
وفي أي مستوى يكمن هل على 
املستوى الدراسي , أو املهني؟ أو 
الصح���ي؟ أو الروحي؟ أو على 
مس���توى العالق���ات االجتماعية 
واألس���رية؟ وه���ل ميك���ن لكل 
إنسان أن يكون ناجحا في احلياة 
؟ وما الس���بيل إلى ذلك؟ هذه 

أسئلة بحاجة إلى إجابات .
وفي الواق���ع أن النجاح مفهوم 
واسع يرتبط بكل مفاصل احلياة 
بجانبيه���ا الروح���ي واملادي فقد 
يكون مع الله س���بحانه وتعالى 
, أي أن اإلنس���ان الناج���ح ه���و 
ال���ذي ينظ���م عالقت���ه بالله في 
جمي���ع أفعاله وتروك���ه الواجبة 
واملس���تحبة، وق���د يك���ون في 

اجلانب الصحي من حيث الراحة 
النفسية والبدنية والغذاء املتوازن، 
وكذل���ك قد يك���ون في اجلانب 
املهني اذ يتمثل بحب الش���خص 
ملهنته والس���عي الدائ���م للتطوير 
في مجال عمله، وأخرى يكون 
في اجلان���ب االجتماعي بحيث 
يك���ون عالقات طيبة مع زوجته 
وأبنائه ومع اجملتمع بش���كل عام 
وغيره���ا من اجلوانب األخرى , 
ف���إذا كان اإلنس���ان متوازنا في 
كل هذه اجلوان���ب ميكن لنا أن 
نق���ول ه���ذا الش���خص ناجح، 
وبهذا املعنى نس���تطيع القول : 
ان النجاح هو االستثمار احلقيقي 
للق���وى الكامن���ة ف���ي داخ���ل 
اإلنس���ان مع الفرص املتاحة في 
عامله اخلارجي على املس���تويات 
جميعها بش���كل منظم ومخطط 
يه���دف إل���ى حتقي���ق األهداف 
املرس���ومة, وبه���ذا ميك���ن ألي 

إنس���ان أن يكون ناجحا إن أراد 
النج���اح ؛ ألن مقومات النجاح 
كامن���ة بداخله وخاضعة إلرادته 
وما عليه س���وى أن يعقد العزم 
ويصمم ب���إرادة قوي���ة ويتخيل 
النجاح لتحقيق أي طموح يصبو 
إليه.فاإلرادة هي ملكة التصميم 
عل���ى أعم���ال معين���ة اختيارا، 
وال���ذي يجع���ل ه���ذا التصميم 
ضمان���ا للفعل وحاف���زا للقدرة 
الفاعل���ة ه���و اخلي���ال والتصور 
؛ألنه يتحكم بها ويقودها فأنت 
قادر على أن تفعل هذا الش���يء 
ألن���ك تخيلت هذا ورس���خ في 
ذهنك إنك تس���تطيع أن تفعل, 
واحل���ق إن الضعف والعجز قدر 
من يري���دون أن يظلوا ضعفاء، 
والنج���اح والق���وة حلي���ف من 
يعق���د العزم عل���ى تغيير وضعه 
في احلياة وسوف يجد في نفسه 
القوة الالزمة إلجراء هذا التغيير 

فعال. 
ولتوضيح ذلك نأخذ املثال اآلتي 
: فلو وضعنا لوحا على األرض 
طول���ه )30( قدما وعرضه قدم 
واحد فمن اجللي إن كل إنسان 
يستطيع الس���ير على هذا اللوح 
مجت���ازا م���ن أحد طرفي���ه إلى 
الط���رف اآلخر م���ن دون جتاوز 
ح���دوده , ولك���ن عندم���ا نغير 
أح���وال التجربة ونتخيل أن هذا 
الل���وح موض���وع عل���ى ارتفاع 

)500( متر عن س���طح األرض 
يرب���ط ب���ني بنايتني مث���ال فمن 
الذي يس���تطيع أن يتقدم حينئذ 
أقدام���ا قليلة عل���ى هذا الطريق 
الضيق)اللوح(من دون أن يسقط 
؟فإنك ال ش���ك قبل أن تخطو 
تبدأ تضط���رب وتفكر  خطوتني 
بالسقوط والفشل وبتالي حتجم 
عن اإلقدام.والسؤال هنا ملاذا ال 
تس���قط عندما يكون اللوح على 
األرض , وتسقط إذا رفع على 
عل���و ف���وق األرض  , اجلواب 
عل���ى ذلك يرجع إل���ى أنه في 
احلال���ة األولى يخي���ل إليك إنه 
من الس���هل عليك اجتياز طرف 
اللوح إلى طرف���ه اآلخر، بينما 
في احلالة الثانية يخيل إليك إنك 

ال تستطيع ذلك.
وفي اخلتام قد ال أجافي احلقيقة 
إذا قلت : ان خير من يحدثك 
ع���ن النجاح هو أن���ت، واعلم 
انك إذا وثقت بنفسك وجناحك 
احملتم س���تخلق بداخلك مصدر 
ق���وة، ووقودا ال ينضب يزودك 
بالدفع الدائم إلى األمام. واعلم 
أن أغل���ب الذي���ن يخفقون يبدأ 
إخفاقهم من تشكيكهم بقدراتهم 
عل���ى اجناز ما يضطلعون به من 
أعم���ال، وإن التش���كيك ف���ي 
القدرات وعدم النجاح هو بداية 

الفشل احملتوم .

رة
س

ا

بإمكانَك أن تنجَح
م. عقيل رشيد األسدي

أنَت أيضا 
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اناطبيبك 

الدكتور فاهم الجبوري ل�)االحرار(:
»األركيلة« أضرارها تفوق أضرار السكائر كثيرًا... فاحذروها....!

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

األركيلة  فوائدها قليلة وأضرارها 
بالصحة متعددة تفوق الس���كائر، 
الدراس���ات تخلص إلى أن دخان 
األركيلة يسبب سرطان الرئة مثله 
مث���ل دخ���ان الس���كائر كل دورة 
)بالعامي���ة نفس(يدوم  للنارجيل���ة 
ع���ادة أكث���ر م���ن) 40 ( دقيقة، 
 )  200  -  50 م���ن)  ويتك���ون 
استنش���اق وكل استنش���اق ه���و) 
0،15 - 0،50( ليتر من الدخان 
في جلسة التدخني التي تستمر ملدة 
س���اعة من الشيش���ة ... وملعرفة 

املزيد عن هذا املرض...
 مجلة )االح���رار( التقت الدكتور 
)فاه���م علي اجلب���وري( أخصائي 
بالطوارئ في مدينة االمام احلسني 
)عليه الس���الم( الطبية والذي بني 

لنا ما يأتي:� 
األركيلة بني املتعة واملرض

إن التدخني في اجللسة التي تستمر 
اكث���ر م���ن 45 دقيقة ت���ؤدي الى 
استنش���اق املدخن) 1،7( مرة من 
النيكوتني من سيجارة واحدة, كما 
أن اس���تخدام املاء لتصفية الدخان 
ال يزي���ل جميع امل���واد الكيميائية 
الض���ارة, كما ان تدخينه���ا لفترة 
تتراوح بني 30 و60 دقيقة يعادل 
علبة من الس���كائر, وذلك بسبب 

هذه الكمية الكبيرة من التبغ النقي 
اخملالف ملا يعتقد به البعض من ان 
املاء ميتص الس���موم وهذا صحيح 
الى حد ما اذا كانت تلك السموم 
تذوب في املاء, لكن النيكوتني ال 
ي���ذوب في املاء كم���ا انه يحتوي 

على مواد مسببة للسرطان.
مقارنة بني مدخني الس���يكارة عن 

مدخني األركيلة
مدخ���ن  مقارن���ة  خ���الل  وم���ن 
الس���يكارة مبدخ���ن األركيل���ة فان 
يتعرض���ون  األركيل���ة  مدخن���ي 
لكمي���ات اكبر من النيكوتني وأول 
اوكس���يد الكارب���ون باإلضافة الى 
س���موم اخرى تكون موجودة في 
الس���كائر كم���ا ان وج���ود كمية 
كبي���رة من التب���غ والقط���ران في 
مادة )املعس���ل( إضاف���ة لألصباغ 
والنكهات واملواد الكيميائية اخملمرة 
التي تعطي املعس���ل بعض الروائح 
ما جعل ضرر تدخني رأس واحد 
م���ن النارجيلة يتج���اوز أكثر من 
20 إل���ى 30 م���رة م���ا يوجد في 
الس���يكارة الواحدة, األركيلة ناقلة 
لألم���راض املعدية من املالحظ ان 
للج���و العام ال���ذي يرافق تدخني 
النارجيلة كما ان اكثر من شخص 
يستخدم األركيلة في نفس الوقت 

وان )بربي���ش( األركيلة ينتقل بني 
فم ش���خص الى اخر دون مراعاة 
ان ذلك وقد يش���كل خطرا على 
صحته وصح���ة االخرين، وحتى 
ان املقاه���ي الت���ي تق���دم األركيلة 
نادرا م���ا تقوم بتبدي���ل )بربيش( 
األركيلة ويبقى يس���تخدم لفترة قد 
تزيد عن اسبوع, باإلضافة الى ان 
)البرابي���ش( ال تعق���م وال تنظف 
مم���ا يجعلها بيئة مثالية لنمو العفن 
والبكتيريا التي تكون مصدرا لكثير 

من االمراض املعدية.
االمراض التي تسببها األركيلة

مما يعني ان هن���اك مجاال النتقال 
األم���راض املعدي���ة ع���ن طري���ق 
الرش���ح  م���ن  بداي���ة  اللع���اب، 
واالنفلون���زا واالمراض التنفس���ية 
كأنفلون���زا  االخ���رى  الفيروس���ية 
الطي���ور واخلنازير، ومرورًا مبرض 
القوباء اجلنس���ي )مرض الس���ل( 
ينتش���ر ع���ن طري���ق األركيلة, أن 
تدخ���ني األركيل���ة املش���ترك ينقل 
أم���راض الس���ل والكب���د الوبائي 
والتي يجهل مخاطرها اغلب رواد 
املقاه���ي األركيلة وس���يلة لإلدمان 
كم���ا أن هن���اك س���وء اس���تخدام 
لألركيل���ة حيث يعمد البعض الى 
اضافة مواد أخرى مضرة بالصحة، 

مث���ل اخمل���درات وبعضه���م اآلخر 
يس���تبدل املاء املوجود في القارورة 
بالكحول املس���كرة التي من شأنها 
تزيد تأثيرها الس���لبي على اجلسم, 
ه���ذا األم���ر يعتب���ر خطي���را جدا 
عندما ال يكون للش���خص املدخن 
سيطرة على املواد التي تضاف الى 
األركيل���ة حتى أن���ه يجهل ما هي 
املادة التي قام باستنش���اقها داخل 
جسمه، والتي قد تتسبب بفقدانه 

للوعي في بعض احلاالت.
األركيلة والسرطان

نش���رت دراس���ة ع���ن األركيل���ة 
والسرطان وكان هدفها العثور على 
السرطانية  املس���تضدات  مستويات 
بالدم لدى مدخنني النارجيلة فقط 
دون س���واها، وكانت املس���تويات 
ل���دى هذه اجملموعة أق���ل باملقارنة 
مع مدخني الس���جائر, على الرغم 
م���ن أن الفارق ل���م يكن ذا داللة 
إحصائي���ة ب���ني مدخ���ن النارجيلة 
وغير املدخن, واستنتجت الدراسة 
أيضًا أن من يكثر تدخني األركيلة 
يرفع بش���كل كبير من مس���تويات 
املس���تضدات السرطانية وهذا يعني 
ان النارجيلة تس���بب سرطان الرئة 

بنسبة اكبر من السجائر العادية.

بإمكانَك أن تنجَح
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كاظم الطائي

حيدر عاشور 

العدو الحقيقّي
ان العدو احلقيقي لكل انسان هو نفسه االمارة بالسوء وان عدم مواجهة هذا العدو اخلطري يعل االنسان ممن شقي ف الدنيا وخرس 
االخرة وروي عن النبي اخلاتم )ص� الل عليه وآله( قوله: )اعدى اعدائك نفسك التي بني جنبيك(، وتكون مواجهة هذا العدو 
اخلفي بمخالفة رغباته وأهوائه املضلة التي يزينها الشيطان فقد روي عن االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( قوله: )خالف 
نفسك تستقم( ومن االمور النافعة ف هذه املواجهة هو اشغال النفس بام ينفعها دنيويًا واخرويًا وقيل ف هذا: اشغل نفسك باحلق 
قبل ان تشغلك بالباطل واشغلها بطاعة الل قبل ان تشغلك بمعصيته، وان التصدي لالهواء والرغبات املضلة هو اجلهاد االكب 
كام عب عنه النبي االكرم حممد)ص� الل عليه وآله( حني بعث برسية فلام رجعوا قال: )مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد االصغر وبقي 

اجلهاد االكب،قيل:يا رسول الل وماجلهاد االكب؟قال: جهاد النفس(.

آلة جديدة لممارسة الرياضة وتوليد الكهرباء

جريمتا الكذب واإلشاعة

ق��ْد تكون ه��ذه اآلل��ة اجلديدة 
الت��ي اخ�عه��ا الع��امل اهلندي 
)كيم يو ش��ونق( هي حل أمثل 
ملش��كلة الكثريي��ن ف العراق، 
فه��ي تضم��ن ل��ك فائدتني ف 
وق��ت واح��د، حي��ث يمكنَك 
اس��تخدام آلة )البايك( لتوليد 
الكهرب��اء ع��ب ت��دور العجلة 
العملي��ة  وه��ذه  هب��ا  املرتبط��ة 

تضم��ن لَك حتري��ك عضالت 
اجلس��م والتخلص من الكرش 
والده��ون الزائ��دة، فضاًل عْن 
تولي��د طاق��ة كهربائي��ة خالل 
س��اعة واح��دة تقدر ب��� )200 
واط( تكف��ي إلن��ارة منزلَك ل� 
)24 س��اعة( بعيدًا عن مشاكل 
الكهرب��اء الوطني��ة وانقطاعها 

املستمر.

هناك جرائ��م عديدة ال تدخل 
بإطار اجلريمة بالرغم من اثرها  
البالغ ع� االخرين وعقاهبا ال 
يتم إال من خالل ذلك للشء 
اخلفي الكامن ف اعامق النفس 
)الضمري( ..الثابت ف القضية 
واملؤكد ف املوض��وع ان هناك 
ضحية ترضرت بسبب موقف 
ما تعمده انس��ان ،اذن اجلريمة 
قائمة بحد ذاهت��ا ...والكذب 
واإلش��اعة م��ن اخطرها ومها 
يف���ق احدمها  م�ادفت��ان ال 

عن االخر..
فاإلشاعة تبدأ بكذبة منسوجة 
حتمل ف فحواها اساءة يطلقها 
احدهم عن اخر لسوء فهم او 
حلق��د دف��ني ،وم��ا ان تلتقطها 
االس��امع حت��ى تع��ود االفواه 
لتنقله��ا ثاني��ة وبرسع��ة البق 
من م��كان آلخر ،وقد تتناقلها 
والعجائ��ز  االخب��ار  وكاالت 
املقاهي  والتافه��ون وجلس��اء 
والط��رق العام��ة والفضائيون 
احلكومي��ة  املؤسس��ات  ف 

وغ��ري احلكومي��ة ... واخليال 
اخلصب يضي��ف عليها مزيدا 
م��ن االح��داث املش��وقة التي 
حت��ول االقصوص��ة ال رواي��ة 
مكتمل��ة م��ن جي��ع اجلوانب 
وق��د  نفس��ه  الضحي��ة  وي��د 
اصبح حمورا تتجه اليه السهام 
ح��دب  كل  م��ن  واحل��راب 
ع��ن  عاج��ز  وه��و  وص��وب 
الدفاع عن نفسه ،فاجلميع من 
حوله يتحولون فجأة ال اعداء 
اس��تقراره  هي��ددون  شس��ني 

وسعادته ... والفضوليون من 
الن��اس يتلذذون عادة لس��امع 
حكايات مثرية تقيض ع� جو 
املل��ل والرتاب��ة املس��يطرة ع� 
حياهتم ..فالكذب واإلش��اعة 
)جريمة( يبدأها فرد واحد ثم 
تتحول ال جريمة يساهم فيها 

املجموع ..
ل��ذا يصعب تبيره��ا وأزالتها 
من اذهان الناس حتى لو سعى 

ال ذلك مطلقها األسايس...
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صورة أرشيفية قديمة لمشهد سفير النور مسلم بن عقيل )عليه السالم(

صورة وتعليق

من  هبا..  الالئقة  املدينة صورهتا  تكون حلياة  وأن  البدهّ 
ن والتطور العمراين..  املظاهر اجلميلة التي تشري للتمدهّ
)أجلهّكم  واألغنام  املوايش  من  احليوانات  ل  جتوهّ وأما 
سلبية...  صورة  يعطي  النظيفة  الشوارع  وسط  الل( 
وكان البد من صاحبها أخذها ف نزهة للمناطق الريفية 

وليس املدينة... أليس كذلك؟!

الراصد

* إل وزارة ال�بية مع التحية..
حبذا لو يتم ختصيص حصة دراسية لتعليم األحكام الرشعية والفقهية للطالب، ويعمل به من مرحلة السادس االبتدائي فام فوق، 

وبالتعاون مع املؤسسات الدينية واألوقاف، ولذلك ملعرفة األمور الدينية قبل تكليفهم الرشعي.. مع التقدير.
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اقتراحات مواطن

كاظم الطائي

حبيب وهيلة

حاالت نرفضها بشّدةحيدر عاشور 
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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


