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 قال االمام العسكري
حسُن الصورة جماٌل ظاهر، وحسن العقل جماٌل باطن
a

) 31 ( القم��ي: بعثت إىل كل امرأة رئيس��ة فجمعن يف منزهلا وهيأت 
هلن جملسا ودفعت إىل كل امرأة أترجة وسكينا فقالت اقطعن وقالت 
اخرج عليهن، فلام رأينه عظمنه وهبن حس��نه الفايق، جرحن أيدهين 
بالس��كاكني من ف��رط الدهش��ة وقلن ح��اش هلل من صف��ات العجز 
وتعجب��ا م��ن قدرته عىل خلق مثل��ه ما هذا برشا ألن ه��ذا اجلامل غري 

معهود للبرش إن هذا إال ملك كريم
) 32 ( قال��ت فذلك��ن الذي ملتنن��ي فيه أي فهو ذل��ك العبد الكنعاين 
ولو تصورتن بام عاينتن لعذرتنني ولقد راودته عن نفسه فامتنع طالبا 
للعصمة ) 33 (فام أمس��ى يوس��ف يف ذل��ك البيت حت��ى بعثت إليه 
كل امرأة تدعوه إىل نفس��ها فضجر يوس��ف يف ذلك البيت فقال رب 
الس��جن أحب إيل اآلية وإال ترصف عنى وإن مل ترصف عني كيدهن 
اخشى ان اميل اىل إجابتهن وأكن من اجلاهلني من السفهاء بارتكاب 

ما يدعونني إليه
) 34 ( فاس��تجاب ل��ه رب��ه فأجاب اهلل دع��اءه فرصف عن��ه كيدهن 
فثبت��ه بالعصم��ة حت��ى وطن نفس��ه عىل مش��قة الس��جن وآثرها عىل 
اللذة املتضمنة للعصيان إنه هو الس��ميع لدع��اء امللتجئني إليه العليم 

بأحواهلم وما يصلحهم .

��َكًأ َوآَتْت  َفَل��امَّ َس��ِمَعْت بَِمْكِرِه��نَّ َأْرَس��َلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَت��َدْت هَلُنَّ ُمتَّ
َنُه  يًنا َوَقاَلِت اْخ��ُرْج َعَلْيِهنَّ َفَل��امَّ َرَأْيَن��ُه َأْكرَبْ ْنُه��نَّ ِس��كِّ ُكلَّ َواِح��َدٍة مِّ
ا إِْن َه��َذا إاِلَّ َمَلٌك  ِ َم��ا َه��َذا َب��رَشً ��نَّ َوُقْل��َن َح��اَش هلِلهّ ْع��َن َأْيِدهَيُ َوَقطَّ
ُه  نِي ِفيِه َوَلَق��ْد َراَودتُّ ��ِذي مُلُْتنَّ َكِري��ٌم }يوس��ف/31{ َقاَل��ْت َفَذلُِكنَّ الَّ
َن  ْ َيْفَعْل َما آُم��ُرُه َلُيْس��َجَننَّ َوَلَيُكوًنا مِّ ْفِس��ِه َفاَس��َتْعَصَم َوَلئِ��ن ملَّ َعن نَّ
��ْجُن َأَح��بُّ إيَِلَّ ِمَّا َيْدُعوَننِي  اِغِريَن }يوس��ف/32{ َقاَل َربِّ السِّ الصَّ
اِهِلنَي  ��َن اجْلَ ْف َعنِّ��ي َكْيَدُه��نَّ َأْصُب إَِلْيِه��نَّ َوَأُكن مِّ إَِلْي��ِه َوإاِلَّ َت��رْصِ
ِميُع  ُه ُهَو السَّ َف َعْنُه َكْيَدُهنَّ إِنَّ ُه َفرَصَ }يوسف/33{ َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ
ُه  ن َبْعِد َما َرَأُوْا اآلَياِت َلَيْس��ُجُننَّ ��م مِّ اْلَعِليُم }يوس��ف/34{ ُثمَّ َبَدا هَلُ
آ إيِنِّ  ْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدُهَ َحتَّى ِحنٍي }يوس��ف/35{ َوَدَخَل َمَعُه السِّ
َق َرْأِس ُخْبًزا َتْأُكُل  ��ًرا َوَقاَل اآلَخُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِل َف��وْ ُ َخْ َأَرايِن َأْع��رصِ
ا َنَراَك ِمَن امْلُْحِس��ِننَي }يوس��ف/36{ َقاَل اَل  ْئَنا بَِتْأِويِلِه إِنَّ ُ ِمْنُه َنبِّ ��ريْ الطَّ
َمنِي  ْأُتُكاَم بَِتْأِويِلِه َقْبَل َأن َيْأتِيُكاَم َذلُِكاَم ِمَّا َعلَّ َيْأتِيُكاَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ
ِ َوُهم بِاآلِخَرِة ُه��مْ َكاِفُروَن  ٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن بِ��اهللهّ َة َق��وْ َربِّ إيِنِّ َتَرْك��تُ ِملَّ

}يوسف/37{ 

�سورة يو�سف 

التف�سري

املتكأ: الوسادة التي ُيتكأ عليها
فاستعصم: فامتنع امتناعا بليغا

الصاغرين: الصغار هو الذل واهلوان
اصب: امل وصاب اىل اللهو مال اليه

بدا هلم: ظهر هلم  اعرص خرا: اعرص عنبا وسامه خرا باعتبار انه يؤول اليه
ة هي  الدين ملة: امللة الطريق وامللهّ

االرق والقلق
التفت

متر دقائق بل وحتى س��اعات اليس��تقر فيه��ا العقل بل 
تاخ��ذ من��ه النفس ماخ��ذا س��واء باالوه��ام او باالرق 
اللي��يل فاعل��م إذا ح��ورصت باألوه��ام والوس��اوس 
والقل��ق واملخ��اوف فاجعل لس��انك رطب��ًا بذكر اهلل ، 
واعمل عم��اًل مفيدًا مضاعفًا حتى ال تدع وقتًا للتفكري 
يف أوهام��ك وخماوف��ك، وردد عند ارق��ك قراءة بعض 
الس��ور القصرية عدة مرات حتى ال تنش��غل نفسك بام 
ارق��ك ولرب��ام يدفع اىل م��ا ي��رك ، وان كانت لديك 
رغبة بالقراءة او الكتابة فاستغل االرق الشباع رغبتك 
فالنتاجات تكون س��ليمة ومفي��دة ، بل زد عىل ذلك اذا 
كنت تس��ري يف طريق او تنتظر ش��خصا ما فاعتد عىل ان 
تذكر اهلل عز وجل بالتس��بيحات ليبقى لسانك بذكر اهلل 

هلجا
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ان طريق االحرار رس��مه االمام احلسني عليه السالم بدمه ودم 

عيال��ه واصحاب��ه ، وه��ذا الطريق هو الدس��تور الذي جيب ان 

يلت��زم به من يبتغي طري��ق احلرية وعدم اخلض��وع لغري اهلل عز 

وج��ل ، هؤالء االح��رار يرفضون العبودي��ة ويرفضون الذلة، 

فاذا ما تعرضوا او تعرض ما خيصهم ) دين ، وطن ، مسلمون( 

اىل اي اعتداء فليس من املنطق انتظار من يسمح هلم بالرد وهذا 

ام��ر غاية يف اخلط��ورة ونحن نرى ما يتعرض له بلدنا من اعتداءات اال ان املس��ؤولني الزالوا ينددون او 

ينتظرون ما س��يكون عليه الوضع الدويل يف رد االعتداء فهذا ليس من شيم االحرار فاالذن بيد االحرار 

واملطل��وب اختاذ موقف والعمل به ال دراس��ة كيفية اختاذ قرار م��ع االخذ بنظر االعتبار تاثريات االجندة 

اخلارجية.

قال اإلمام علي
لمالك االشتر لما واّله إماَرة مصر

a

دًا )صىل اهلل عليه وآله( َنِذيرًا لِْلَعامَلنَِي، َوُمَهْيِمنًا)1( َعىَل امْلُْرَسِلنَي.. فلامَّ َمىض )صىل اهلل عليه وآله(  مَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه َبَعَث حُمَ َأمَّ
ُطُر بَِبايِل، َأنَّ اْلَعَرَب ُتْزِعُج هَذا ااْلْمَر ِمْن َبْعِدِه )صىل اهلل عليه  تَناَزَع امْلُْسِلُموَن ااْلْمَر ِمْن َبْعِدِه، َفَواهللِ َما َكاَن ُيْلَقى يِف ُروِعي )2(، َواَل خَيْ

وُه َعنِّي ِمْن َبْعِدِه! ْم ُمَنحُّ ُ وآله( َعْن َأْهِل َبْيتِِه، َواَل َأنَّ
ُت َيِدي )5( َحتَّى َرأْيُت َراِجَعَة )6( النَّاِس َقْد َرَجَعْت َعِن ااْلْس��اَلِم،  َفاَم َراَعنِي )3( إاِلَّ اْنثَِياُل النَّاِس )4( َعىَل ُفاَلن ُيَبايُِعوَنُه، َفَأْمَس��كْ
د )صىل اهلل عليه وآله( َفَخِشيُت إِْن مَلْ َأْنرُصِ ااْلْساَلَم َأْهَلُه َأْن َأَرى ِفيِه َثْلاًم )7( َأْو َهْدمًا، َتُكوُن امْلُِصيَبُة بِِه َعيَلَّ  مَّ ِق ِديِن حُمَ َيْدُعوَن إىَِل حَمْ
اُب، َفَنَهْضُت يِف  ��حَ ��عُ السَّ اُب، َأْو َكاَم َيَتَقشَّ َ اَم ِهَي َمَتاُع َأيَّام َقاَلئَِل، َيُزوُل ِمْنَها َما َكاَن، َكاَم َيُزوُل السَّ تِي إِنَّ َأْعَظ��َم ِم��ْن َفْوِت ِواَلَيتُِكُم الَّ

يُن َوَتَنْهَنَه)8(. تِْلَك األْحَداِث َحتَّى َزاَح اْلَباِطُل َوَزَهَق، َواْطَمَأنَّ الدِّ
____________

1. امُلَهْيِمن: الش��اهد، والنبي ش��اهد برسالة املرس��لني االولني. 2. الُروع � بضم الراء �: القلب، أو موضع الَرْوع منه � بفتح الراء � أي 
الَف��َزع. 3. راَعن��ي: َأْفَزَعني. 4. انثِيال الناس: انصباهبم. 5. أْمَس��ْكت يدي: كففتها عن العمل وتركت الناس وش��أنم. 6. َراِجَعة 

. الناس: الراجعون منهم. 7. َثْلاًم: أي خرقًا. 8. َتَنْهَنَه: أي َكفهّ

االحرار
 ال ياخذون اذن الغير
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متكنت القوة اجلوية العراقية من توجيه رضبة جوية اسفرت عن مقتل 
ما يسمى مسؤول املفارز العسكرية لداعش يف الرمادي باإلضافة اىل 
قتل 37 اخرين يف منطقة اجلمعية باالنبار والصينية شامل قضاء بيجي 
بيان خللية االعالم احلرب حصلت )جملة االحرار(عىل نسخة  وذكر 
منه: »بناء عىل معلومات من جهاز املخابرات الوطني، وجهت القوة 
اجلوية رضبة جوية دقيقة اسفرت عن مقتل ما يسمى مسؤول املفارز 

العسكرية يف الرمادي املدعو عبد الرمحن املرصي«.
وتابع البيان : »فيام تم قتل 30 من عنارص داعش اإلرهاب بضمنهم 

قياديهّان اخَران يف منطقة اجلمعية باالنبار«.
ابو  السالم(  )عليه  عيل  االمام  لكتائب  امليداين  القائد  معاون  واكد 
سجاد اخلفاجي : »أن ابطال الكتائب متكنوا من صد هجوم لداعش 

عىل منطقة الصينية شامل قضاء بيجي«.
وأضاف اخلفاجي : »ان كتيبة الوعد الصادق وكتيبة اب حيدر الفدائي 
يف تقاطع السكريات متكنتا من قتل سبعة عنارص من داعش يف مفرزة 

تتكون من مدرعة مفخخة وثالث عجالت حتمل احادية«.

داعش  عصابات  »ان  الشعبي  احلشد  هيئة  عن  خمول  مصدر  بني 
اإلرهابية تستخدم األطفال واملراهقني كدروع برشية يف مناطق جبال 

مكحول والرشقاط ضمن حمافظة صالح الدين.
وخسارهتم  الدواعش  انزام  عىل  مؤرشا  ُيعد  األمر  هذا  أن«  وبني 

للكثري من عنارصهم«..

متكن مقاتلو احلشد الشعبي من العثور عىل هاتف نقال يعود لقيادي 
شامل  الرشقاط  قضاء  قرب  كمني  يف  ُقتَل  االره��اب  داعش  يف  بارز 

صالح الدين.
أمنية  »مفرزة  أن  املعموري  جبار  الشعبي  احلشد  يف  القيادي  وذكر 
جثة  مع  حديث  نقال  هاتف  عىل  عثرت  الشعبي  احلشد  من  خاصة 

القيادي الداعيش سوري اجلنسية«.
ص حمتويات اهلاتف النقال خاصة  وأضاف املعموري »أن عملية تفحهّ
الرسائل النصية كشفت عن دور خطري للمخابرات الرتكية يف دعم 
من  التنظيم  قادة  ودخول  خروج  مسارات  تأمني  خالل  من  داعش 
النقال احتوى  أن  اىل  العراق وسوريا وبالعكس، مشريا  باجتاه  تركيا 
اىل  نقلها  تم  عىل معلومات خطرية أخرى ال يمكن اإلفصاح عنها، 

اجلهات األمنية املختصة«.

ماذا حدث بعد استهداف زائري العسكريني )عليهام السالم(؟
)عليهام  العسكريني  مرقد  زائري  عىل  صاروخ  سقوط  انتج 
استطاع  فيام  النساء،  احدى  اصابة  اىل  سامراء  يف  السالم( 
مصادر  من  معلومات  حسب  العدو  مفرزة  قتل  من  الطريان 

يف االجهزة االمنية.
اما الزائرون وحسب شهود عيان فقد ازداد عددهم كردة فعل 

ملا قام به الدواعش من استهداف املرقد الرشيف.

مشروع صهيو نيجيري إلبادة الشيعة العزل في نيجيريا بواسطة بوكو حرام اإلرهابية

مقتل مسؤول المفارز العسكرية

داعش تستخدم االطفال كدروع
 بشرية قرب الموصل  

ماذا حدث بعد استهداف زائري 
العسكريين )عليهما السالم(؟

لداعش و37 اخرين في االنبار وبيجي

هاتف نقال يكشف 
دور المخابرات التركية بدعم داعش

بالوثائق.. السلطات الليبية تحارب التشّيع بتحريم زواج الشيعة واتهامهم بالكفر

6

اخبار



كشفت وثائق رسمية عائدة لوزارة الشؤون االجتامعية الليبية عن اصدار مفتي عام ليبيا لفتاوى تقيض ب�»حرمة زواج الليبيني من أتباع 
الطائفة الشيعية« بحسب الوثائق.

وأظهرت خماطبات خطية لوزير العدل الليبي يف احلكومة االنتقالية يطلب فيها بيان الرأي الرشعي من قبل املفتي األعىل لليبيا »الصادق 
عبد الرمحن الغرياين« يف األمر، والذي أفتى بحرمة الزواج من الطوائف »القاديانية، والدروز، والشيعة« واصفًا تلك الطوائف ب� »أنم 
ليسوا من أهل اإلسالم« و »خيفون حقيقة أمرهم« يف إشارة منه إىل أنم ربام يعمدون إىل إخفاء انتامئهم العقائدي عىل املحاكم الليبية، 

ودعا املفتي للحيلولة دون حدوث حاالت زواج مع األجانب الشيعة يف ليبيا.

العزل  للشيعة  نيجريا  يف  القتل  استمرار 
تستهدف  منهجة  عملية  هناك  أن  يؤكد 
سواًء  املنطقة،  يف  برمته  الشيعي  الوجود 
كان يف نيجرييا أو يف سوريا أو يف العراق 
وبرعاية  ال��ع��امل،  يف  آخ��ر  مكان  أي  أو 

صهيونية.
املتطرفة  ح��رام«  »بوكو  حركة  واقدمت 
عىل  اإلره��اب  »داع��ش«  لتنظيم  واملبايعة 
االم��ام  اربعينية  يف  املعزين  استهداف 
وراء  لتخلف  ال��س��الم(،  )عليه  احلسني 
يف  شهيدًا،    22 عىل  يزيد  ما  جريمتها 

احلكومة  تستهدف  ملاذا  تساؤالت،  ظل 
للظلم  ال��راف��ض��ة  امل��س��ريات  النيجريية 
متتهن  متطرفة  مج��اع��ات  وج��ود  ظ��ل  يف 
ل  العزهّ الشيعة  لتتهم  نيجرييا؟!،  يف  القتل 
يف  اجليش  أركان  رئيس  اغتيال  بمحاولة 
غضون ذلك حاولت السلطات النيجريية 
مترد  أن��ه  عىل  احل��ادث  تصوير  وكعادهتا 
فسارعت  الدولة،  أمن  يستهدف  شيعي 
الغتيال  الشيعة  حماولة  هتمة  اط��الق  إىل 
رئيس أركان اجليش النيجريي يف »زارايا« 
الرسمي  املتحدث  بذلك  أفاد  ما  بحسب 

باسم اجليش العقيد ساين عثامن.

مشروع صهيو نيجيري إلبادة الشيعة العزل في نيجيريا بواسطة بوكو حرام اإلرهابية

الموجز

•أهالي سامراء يهدون حرم اإلمام الحسين )عليه السالم( »تحفة فنية« تؤكد تالحم العراقيين على اختالف مكوناتهم 

•خمس منظمات حقوقية ترفض أحكام اإلعدام في البحرين وتطالب من الملك االستجابة للنداءات الدولية 

• سماحة المرجع السيستاني يخصص جزًءا من أوقاته يوميًا للدعاء ألبطال الحشد الشعبي بالنصر على الزمر التكفيرية وتطهير العراق من دنسهم 

•تشكيل فوج من أهالي السنة في مناطق »الحجاج« و »المزرعة« ضمن صفوف الحشد الشعبي

•تجمع اعالميون عراقيون ينتقد سياسة الدولة في استيراد الفواكه والخضر من الدول القريبة والبعيدة وعدم تنشيط الزراعة في العراق

• العتبة الحسينية تستقطب كوادر طبية متخصصة من »الهند« لمعالجة المرضى

 في المستشفيات التابعة لها

•منظمة األمم المتحدة: مستشفى »سفير اإلمام الحسين التخصصي« سجل أرقامًا قياسية 

في زيارة األربعين لم تسجلها اي دولة في العالم

•300 عمل إعالمي مرئي يوثق انتصارات الحشد الشعبي على كيان »داعش« تنال جوائز قيمة في مهرجان االعالم الجهادي 

بالوثائق.. السلطات الليبية تحارب التشّيع بتحريم زواج الشيعة واتهامهم بالكفر
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السيد الصافي يؤكد على اعزتنا المقاتلين بأن يتخذوا كافة 

االجراءات الممكنة إلبعاد األذى عن االهالي االبرياء في الرمادي ، 

ويطالب بإطالق سراح جميع المختطفين ايًا كانوا، ويجدد الدعوة 

للحكومة العراقية والقوى السياسية كافة بأن تساند القوى 

االمنية في جهودها الحثيثة لحماية البلد

األمُر االول:
مجيع  استعادة  ان  املؤكد  من 
االرايض التي استولت عليها 
االرهابية،  داعش  عصابات 
مناطقها  اع����امر  واع�����ادة 
النازحني  وارجاع  السكنية، 
اولوية  ل  تشكهّ ان  جيب  اليها 
ك���ربى ل���دى اجل��م��ي��ع، ويف 
القرار  اصحاب  مقدمتهم 
ونحن  العراقية،  الدولة  يف 
انه  وتعاىل  تبارك  اهلل  نحمد 
القليلة  االشهر  خالل  تم  قد 
حترير  يف  كبري  تقدم  املاضية 
التي  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت���رزح حت��ت سطوة  ك��ان��ت 

بفضل  وذل��ك  االرهابيني، 
اعزائنا  وتضحيات  جهود 
املقاتلني من اجليش والرشطة 
وابناء  واملتطوعني  االحتادية 

العشائر وغريهم ..
وال����ي����وم خي����وض ه���ؤالء 
االب���ط���ال م���ع���ارك رشس��ة 
مدينة  من  تبقى  ما  لتحرير 
يواجهون  وهم  ال��رم��ادي.. 
أدنى  يراعي  ال  ظاملًا..  عدوًا 
الضوابط االخالقية يف حربه 
معهم، ومن ذلك قيامه بمنع 
االبرياء  واملدنيني  العوائل 
املدينة..  م��ن  اخل���روج  م��ن 
برشية  دروع����ًا  واخت���اذه���م 

د مهمة  حلامية نفسه .. ما يعقهّ
بتحرير  فة  املكلهّ ال��ق��وات 

املدينة..
اعزتنا  ع��ىل  نؤكد  اذ  وان��ن��ا 
كافة  يتخذوا  ب��أن  املقاتلني 
إلبعاد  املمكنة  االج���راءات 
االبرياء  االه��ايل  عن  األذى 
التي  املخاطر  من  ومحايتهم 
اكف  ن��رف��ع  ي��واج��ه��ون��ا.. 
العيل  تعاىل  اهلل  اىل  اعة  الرهّ

قواتنا  عىل  يمن  ان  القدير 
وأن  امل��ؤزر،  بالنرص  البطلة 
االب���رار  ش��ه��داءه��م  يتغمد 
ب��واس��ع رمح��ت��ه، وي��م��نهّ عىل 

جرحاهم بالشفاء والعافية.

األمُر الثاني :
الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 
كبري  قسم  فيها  ينشغل  التي 
بمقاتلة  االمنية  القوات  من 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه����  األول/  ربيع   /13 ف��ي  الشريف  الحسيني 

2015/12/25م تحدث عن أمرين قائال: 

التي  االراض���ي  جميع  اس��ت��ع��ادة  ان  المؤكد  م��ن 
واع��ادة  االرهابية،  داع��ش  عصابات  عليها  استولت 
اعمار المناطق السكنية المحررة، وإرجاع النازحين 
الجميع  لدى  كبرى  أولوية  تشّكل  أن  يجب  اليها 
وفي مقدمتهم اصحاب القرار في الدولة العراقية.
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داعش، ومحاية املواطنني من 
ال  الذين  االرهابيني  خماطر 
املدنيني  يستهدفون  يزالون 
الناسفة  بالعبوات  االبرياء 
وال���س���ي���ارات امل��ف��خ��خ��ة، 
عصابات  ان  نجد  وغريها 
اج��رام��ي��ة ومج���اع���ات غري 
منضبطة تقوم بأعامل خطف 
تستهدف  وق��ت��ل  وس��ل��ب 
وخُتل  واملقيمني،  املواطنني 
باألمن واالستقرار يف البلد، 
املصادمات  اليها  وُتضاف 
التي  امل��ؤس��ف��ة  العشائرية 
املحافظات  بعض  تشهدها 
ب��ني احل���ني واآلخ�����ر.. ما 
ارواح  ضحيتها  ت��ذه��ب 
وقد  االب��ري��اء،  م��ن  الكثري 
اآلون��ة  يف  ذل��ك  اىل  ُاضيف 
عمليات  ب��ع��ض  االخ����رية 
االخ����ت����ط����اف أله�����داف 
وقع  ما  ذلك  ومن  سياسية، 
عدد  اختطاف  من  م��ؤخ��رًا 
دخلوا  الذين  الصيادين  من 
ان  مرشوعة  بصورة  البلد 
تنسجم  ال  امل��امرس��ات  ه��ذه 
مع املعايري الدينية والقانونية 
اخالق  مكارم  مع  وتتناىف 
العراقيني، وتيسء اىل سمعة 
ب��ل��ده��م.. وه��ي م��ارس��ات 
ُمدانة ومستنكرة بكل تأكيد، 
بإطالق  نطالب  اذ  وان��ن��ا 
املختطفني  مج��ي��ع  رساح 
دعوتنا  ن��ج��دد  ك��ان��وا  اي���ًا 

والقوى  العراقية  للحكومة 
تساند  ب��أن  كافة  السياسية 
جهودها  يف  االمنية  القوى 
وتعمل  البلد،  حلامية  احلثيثة 
ما بوسعها لوضع حدٍّ جلميع 
امل���امرس���ات اخل��ارج��ة عن 
خيل  ما  والسيام   .. القانون 
املواطنني  سالمة  وهي��دد   ،

واملقيمني والزائرين ..
نسأل اهلل تعاىل ان حيل االمن 
يف ربوع بلدنا ويوفق االخوة 
السطان  ط��رد  يف   ً عاجال 
األكرب )داعش( حتى يتحقق 

االستقرار بفضله ومنهّه ..
ان  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  ونسأله 
فيه  مل��ا  اجلميع  بيد  ي��أخ��ذ 
اآلخرة  وسعادة  الدنيا  خري 
احلمد  ان  دع��وان��ا  وآخ���ر 
اهلل  وص��ىل  العاملني  رب  هلل 
تعاىل عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين..

اليوم يخوض االبطال معارك شرسة لتحرير 
ما تبقى من مدينة الرمادي .. وهم يواجهون 
عدوًا ظالمًا.. ال يراعي أدنى الضوابط االخالقية 
بمنع  قيامه  ذل��ك  وم��ن  معهم،  حربه  في 
من  الخروج  من  االبرياء  والمدنيين  العوائل 
لحماية  بشرية  دروع��ًا  واتخاذهم  المدينة.. 
نفسه .. مما يعّقد مهمة القوات المكّلفة 

بتحرير المدينة 

فيها  ينشغل  ال��ت��ي  الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي 
داعش،  بمقاتلة  االمنية  القوات  من  كبير  قسم 
الذين  االرهابيين  مخاطر  من  المواطنين  وحماية 
بالعبوات  االبرياء  المدنيين  يستهدفون  يزالون  ال 
ان  نجد  وغيرها  المفخخة،  وال��س��ي��ارات  الناسفة 
تقوم  منضبطة  غير  وجماعات  اجرامية  عصابات 
المواطنين  تستهدف  وقتل  وسلب  خطف  بأعمال 

والمقيمين، وُتخل باألمن واالستقرار في البلد.

* يجب أن يكون لتحرير العراق من عصابات داعش األولوية لدى 

أبناء البلد وفي مقدمتهم أصحاب القرار في الدولة العراقية.. في 

ظل النجاحات الكبرى واالنتصارات العظيمة على الزمر اإلرهابية..

االج��راءات  كافة  باتخاذ  األبطال  األحبة  المقاتلين  على  التأكيد   *

من  وحمايتهم  الرمادي  في  األبرياء  عن  األذى  إلبعاد  الممكنة 

المخاطر التي يواجهونها..

أيًا كانوا.. ومنهم  المختطفين  المطالبة بإطالق سراح جميع   *

الصيادون القطريون.. 

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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يف  الدينية  املرجعية  مثل  دع��ا 
الصايف  أمح��د  السيد  ك��رب��الء 
اع��ط��اء  اىل  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
اع��امر  إع���ادة  ملسألة  األول��وي��ة 
قبضة  م��ن  امل��ح��ررة  امل��ن��اط��ق 
إره���اب���ي���ي داع�����ش وإع�����ادة 
النازحني ، مبديًا أسفه حلوادث 
الطابع  وذات  التقليدية  اخلطف 

السياس .

يف  اجلمعة  خطبة  يف  وق���ال 
 »: بكربالء  احلسيني  الصحن 
مجيع  استعادة  ان  املؤكد  من 
االرايض التي استولت عليها 
ع��ص��اب��ات داع���ش واع���ادة 

وارجاع  السكنية  مناطقها  اعامر 
تشكل  ان  جيب  اليها  النازحني 
 ، اجلميع  ل��دى  ك��ربى  اول��وي��ة 
القرار  اصحاب  مقدمتهم  ويف 

اهلل  نحمد  ونحن   ، ال��دول��ة  يف 
ت��ب��ارك وت��ع��اىل ان��ه ق��د حصل 
املاضية  القليلة  االشهر  خالل 
العديد  حترير  يف  كبريا  تقدما 
ترزح  كانت  التي  املناطق  من 

حتت سطوة االرهابيني ، وذلك 
ب��ف��ض��ل ج��ه��ود وت��ض��ح��ي��ات 
اجليش  م��ن  املقاتلني  اع��زائ��ن��ا 
واملتطوعني  االحتادية  والرشطة 

وابناء العشائر وغريهم.

أمحد  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  مثل  دعا 
األمنية  ال��ق��وات  اجلمعة،  ال��ي��وم  ال��ص��ايف، 
إلبعاد  املمكنة  اإلج���راءات  كافة  اخت��اذ  إىل 
من  ومحايتهم  األبرياء  املدنيني  عن  األذى 

الرمادي.وقال  حترير  معارك  خالل  املخاطر 
اجلمعة  لصالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الصايف 
املوافق  االول/1437ه����  13/ربيع  اليوم 
ان  املؤكد  »من  مانصه  2015/12/25م 
عليها  استولت  التي  االرايض  مجيع  استعادة 
اعامر  واع��ادة  االرهابية  داع��ش  عصابات 
اليها  النازحني  وارج��اع  السكنية  مناطقها 
اجلميع  لدى  كربى  اولوية  ل  تشكهّ ان  جيب 
الدولة  يف  القرار  اصحاب  مقدمتهم  ويف 
انه  وتعاىل  تبارك  اهلل  نحمد  ونحن  العراقية 
تقدم  املاضية  القليلة  االشهر  خالل  تم  قد 
التي كانت  املناطق  العديد من  كبري يف حترير 
بفضل  وذلك  االرهابيني  سطوة  حتت  ترزح 
من  املقاتلني  اع��زاءن��ا  وتضحيات  جهود 
اجليش والرشطة االحتادية واملتطوعني وابناء 

خيوض  »اليوم  واض��اف  وغريهم.  العشائر 
هؤالء االبطال معارك رشسة لتحرير ما تبقى 
من مدينة الرمادي وهم يواجهون عدوًا ظاملًا 
ال يراعي ادنى الضوابط االخالقية يف حربه 
معهم ومن ذلك قيامه بمنع العوائل واملدنيني 
واختاذهم  املدينة  من  اخل��روج  من  االبرياء 
مهمة  د  يعقهّ ما  نفسه  حلامية  برشية  دروع��ًا 
فة بتحرير املدينة« مؤكدا انه عىل  القوات املكلهّ
اعزتنا املقاتلني بأن يتخذوا كافة االجراءات 
االبرياء  االه��ايل  عن  األذى  إلبعاد  املمكنة 
نرفع  يواجهونا  التي  املخاطر  من  ومحايتهم 
ان  القدير  العيل  تعاىل  اهلل  اىل  اعة  الرهّ اكف 
وان  امل��ؤزر  بالنرص  البطلة  قواتنا  عىل  يمن 
يتغمد شهداؤهم االبرار بواسع رمحته ويمنهّ 

عىل جرحاهم بالشفاء والعافية.

معتمد السيستاني يدعو لالسراع بأعمار المناطق المحررة

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

أخبار العراق.. المرجع السيستاني يدعو إلبعاد األذى عن المدنيين في الرمادي 

آراء وأصداء..
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أخبار العراق.. المرجع السيستاني يدعو إلبعاد األذى عن المدنيين في الرمادي 

السيستاني يدعو إلطالق سراح الصيادين القطريين وحماية أهالي الرمادي
اجلمعة  السيستاين  عيل  االع��ىل  املرجع  دعا 
الذين  القطريني  الصيادين  رساح  اطالق  اىل 
حث  ك��ام  ال��ب��الد  بجنوب  م��ؤخ��را  خطفوا 
مع  الرمادي  اهايل  محاية  عىل  االمنية  القوات 

قرب انتزاع املدينة من قبضة تنظيم داعش.
املرجعية  معتمد  عن  نقال  السيستاين  وق��ال 
صالة  خطبة  خ��الل  ال��ص��ايف  امح��د  الدينية 
احلسيني  الصحن  يف  أقيمت  التي  اجلمعة 
التي  الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  »يف  بكربالء 
االمنية  القوات  من  كبري  قسم  هبا  ينشغل 
خماطر  من  املواطنني  ومحاية  داعش  بمقاتلة 
يستهدفون  ي��زال��ون  م��ا  ال��ذي��ن  االره��اب��ي��ني 
والسيارات  الناسفة  بالعبوات  االب��ري��اء 
املفخخة نجد ان عصابات إجرامية ومجاعات 
وتسليب  خطف  بأعامل  تقوم  منضبطة  غري 
وقتل تستهدف املواطنني واملقيمني وحتد من 

االمن واالستقرار يف البلد«.
العشائرية  املصادمات  اليها  »يضاف  وتابع 
بني  املحافظات  بعض  تشهدها  التي  املؤسفة 

أرواح  ضحيتها  تذهب  ما  واآلخ��ر  احل��ني 
الكثري من االبرياء«.

يف  ذل��ك  اىل  أضيف  »لقد  الصايف  واض��اف 
االختطاف  عمليات  بعض  األخ��رية  اآلون��ة 
مؤخرا  وقع  ما  ذلك  ومن  سياسية  ألهداف 
البلد  دخلوا  الذين  الصيادين  اختطاف  من 
»مارسات  أنا  معتربا  مرشوعة«،  بصورة 
واالنسانية  االخالقية  املعايري  مع  تنسجم  ال 
مدانة  مارسات  وهي  للبلد  لسمعة  وتيسء 

ومستنكرة بكل تأكيد«.
مجيع  رساح  ب���«إط��الق  ال��ص��ايف  وط��ال��ب 
املختطفني أيا كانوا«، داعيا احلكومة والقوى 
يف  االمنية  القوى  »مساندة  اىل  السياسية 
ما  تعمل  وان  البلد،  بحامية  احلثيثة  جهودها 
عن  خارجة  ملامرسات  حد  لوضح  بوسعها 
واملقيمني  املواطنني  سالمة  هت��دد  القانون 

والزائرين«.
»استعادة  إن  الرمادي  ملعركة  متطرقا  وقال 
اع��امر  وإع���ادة  داع��ش  م��ن  األرايض  مجيع 
جيب  النازحني  وإع���ادة  السكنية،  املناطق 
ويف  اجلميع  ل��دى  ك��ربى  أولوية  تشكل  ان 

مقدمتهم أصحاب القرار يف الدولة«.
واض���اف »ال��ي��وم خي��وض األب��ط��ال معارك 
الرمادي  مدينة  من  تبقى  ما  لتحرير  رشسة 
أدنى  يراعي  ال  ظاملا  عدوا  يواجهون  وهم 
معهم«، مشريا  االخالقية يف حربه  الضوابط 
واملدنيني  العوائل  بمنع  قام  »العدو  أن  اىل 
واختاذهم  املدينة  من  اخل��روج  من  االبرياء 
مهمة  يعقد  ما  نفسه  حلامية  برشية  دروع��ا 

القوات املكلفة بتحرير املدينة«.
وشدد الصايف عىل »رضورة أن يتخذ املقاتلون 
عن  األذى  إلبعاد  املمكنة  اإلج��راءات  كافة 
التي  املخاطر  من  ومحايتهم  األبرياء  األهايل 

يواجهونا«.

دعا املرجع الشيعي األعىل آية اهلل عيل السيستاين اجلمعة إىل اإلفراج 
عن جمموعة من القطريني املخطوفني يف جنوب البالد.

أذاعها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  السيستاين  معتمد  الصايف  أمحد  وقال 
بإطالق  »نطالب  كربالء:  مدينة  من  الرسمي  العراقي  التلفزيون 

رساح املختطفني أيا كانوا«.
االختطاف  »عمليات  استنكاره  عن  السيستاين  معتمد  وأع��رب 
من  لعدد  اختطاف  من  مؤخرا  وقع  ما  ذلك  ومن  سياسية  ألهداف 

الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مرشوعة«.
وكان مسلحون جمهولون قد اختطفوا يف منتصف الشهر اجلاري 26 
شخصا من أعضاء جمموعة قطرية لصيد الطيور، يف صحراء حمافظة 

املثنى جنوب العراق، وفق ما أفادت مصادر أمنية وحملية.

السيستاني يدعو لإلفراج عن قطريين 
مختطفين في العراق

ال��س��ي��س��ت��ان��ي ي��دع��و 
القطريين  عن  لإلفراج 
المخطوفين في العراق

اقال مثل املرجع الشيعي األعىل يف العراق آية اهلل عىل السيستاين 
من  جمموعة  عن  اإلفراج  إىل  يدعو  السيستاين  إن  اجلمعة  اليوم 
كبرية  جمموعة  وكانت  البالد.  جنوب  يف  املخطوفني  القطريني 
من املسلحني املجهولني قد اختطفت 26 قطريا عىل األقل كانوا 
بالقرب من احلدود  الصحراء  يف رحلة صيد من معسكرهم يف 

السعودية هذا الشهر.
وعربوا  الفرار  من  املخطوفني  من  تسعة  عن  يقل  ال  ما  ومتكن 
احلدود إىل الكويت. وقال أمحد الصايف مثل السيستاين يف خطبة 

اجلمعة: »نطالب بإطالق رساح املختطفني أيا كانوا«.
ومن  سياسية  ألهداف  االختطاف  عمليات  »نستنكر  وأضاف 
الذين  الصيادين  من  لعدد  اختطاف  من  مؤخرا  وقع  ما  ذلك 

دخلوا البلد بصورة مرشوعة«. 
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أحيوا أمرنا.. 
تعني المضي على نهج محمد وآله

اخلطبة االوىل لصالة 
اجلمعة بإمامة السيد امحد 

الصايف يف 13/ربيع 
االول/1437هـ املوافق 

2015/12/25م

السجادية  بالصحيفة  الموسومة  الصحيفة  في  الثاني  الدعاء  السالم( وهو  )عليه  العابدين  زين  االمام  قال  ما  من جملة 
ِه صلى اهلل عليه وآله ُدوَن ااُلَمِم اْلَم�اِضَيِة َواْلُق�ُروِن  د َنِبيِّ ِذي َمنَّ َعَلْيَنا ِبُمَحمَّ المباركة قال )عليه السالم( : ) َواْلَحْمُد هلِل الَّ
ِتي اَل َتْعِجُز َعْن َشْيء َو إْن َعُظَم، َو ال َيُفوُتَها َشيٌء َوإْن َلُطَف، َفَخَتَم ِبَنا َعَلى َجِميع َمْن َذَرَأ َو َجَعَلَنا ُشَهَداَء  اِلَفِة ِبُقْدَرِتِه الَّ السَّ
َك ِمْن ِعَباِدَك،  د َأِميِنَك َعَلى َوْحِيَك، َوَنِجيِبَك ِمْن َخْلِقَك، َو َصِفيِّ . الّلهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ِه َعَلى َمْن َقلَّ َرنا ِبَمنِّ َعَلى َمْن َجَحَد َوَكثَّ
َتُه  َعآِء إَلْيَك َحامَّ َض ِفْيَك ِلْلَمْكُروِه َبَدَنُه، َوَكاَشَف ِفي الدُّ ْمِرَك َنْفَسُه ، َو َعرَّ ْحَمِة َوَقاِئِد اْلَخْيِر َو ِمْفَتاِح اْلَبَرَكِة، َكَما َنَصَب اِلَ إَماِم الرَّ

َو َحاَرَب ِفي ِرَضاَك أْسَرَتُه َوَقَطَع(.
كلامت  خ���الل  م��ن  ون��الح��ظ 
عندما  االن��س��ان  أن  ال��دع��اء 
يقف  تعاىل  اهلل  نِعم  اىل  يلتفت 
ان  سابقًا  ذكرنا  وق��د  ح��ائ��را، 
فرد  من  ختتلف  االنسان  ق��درة 
اىل آخر، فالواحد منهّا قد يرى ان 
كل النعمة التي انعمها اهلل تعاىل 
عليه ال ختلو ان تكون درهيامت 
معدودة .. وآخر يراها تنحرص 
يف بيت.. وآخر يراها تنحرص يف 
صحة.. وآخر يراها تنحرص يف 
موقع اجتامعي.. نعم هذه كلها 
نِعم تستوجب الشكر لكن فرق 
هبا  يستشعر  االنسان  نعمة  بني 
كربى  اخرى  نعمة  وبني  ًا  حسيهّ

االنسان يستشعر ان هذه افادته 
سعادة الدارين الدنيا واآلخرة..
الرشيف  الدعاء  ه��ذا  ولذلك 
يربط هذه القضية، فيقول )عليه 
��ِذي  الَّ ��ْم��ُد هللِ  ال��س��الم(: )َواحْلَ
اهلل  صىل  َنبِيِِّه  د  بُِمَحمَّ َعَلْيَنا  َمنَّ 
امْلَ�اِضَيِة  ااُلَمِم  ُدوَن  وآله  عليه 
هذه  اذن  الَِفِة(  السَّ َواْلُق�ُروِن 
اخواين بنفسها نعمة قطعًا حتتاج 
)عليه  توجه وشكر واالمام  اىل 
السالم( ايضًا حيمد اهلل تعاىل ..

زين  االم��ام  ق��ال  ذل��ك  بعد  ثم 
 : ال��س��الم(  )عليه  ال��ع��اب��دي��ن 
َأِمينَِك  د  مَّ حُمَ َعىَل  َفَصلِّ  همَّ  )اللهّ
ِمْن  َوَنِجيبَِك  َوْح��يِ��َك،  َع��ىَل 

ِعَباِدَك،  ِمْن  َصِفيَِّك  َو  َخْلِقَك، 
رْيِ َو ِمْفَتاِح  ِة َوَقائِِد اخْلَ مْحَ إَماِم الرَّ

َكِة( اْلرَبَ
واالمام )عليه السالم( يستعمل 
ة للتعريف  كلامت يف منتهى الدقهّ
ِة  مْحَ الرَّ )إَماِم  االنسانية  برسول 

َكِة(.. رْيِ َو ِمْفَتاِح اْلرَبَ َوَقائِِد اخْلَ
النبي )صىل اهلل عليه وآله( امام 
فالنبي   ، اخلري  قائد  وهو  الرمحة 
يقودنا  ال  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
قائد  وه��و  اخل��ري  غري  يشء  اىل 
ومفتاح   ، به  جاء  ما  بكل  اخلري 
يستشعرها  املسألة  وهذه  الربكة 
اىل  الوصول  ط��رق  يعرف  من 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( واىل 

اهل بيته االطهار من خالل هذه 
اآلثار الكبرية التي خلفتهّها هذه 
املباركة  والوالدة  املباركة  البعثة 

..
)عليه  السجاد  االمام  يقول  ثم 
ْم��ِرَك  اِلَ َنَصَب  )َك��امَ   : السالم( 
َض ِفْيَك لِْلَمْكُروِه  َنْفَسُه ، َو َعرَّ

َبَدَنُه(
هذا فيه اشارة واضحة ورصحية 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ان 
النبي  جيعل  مل  اهلل  برش  بالنتيجة 
من  ملكا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
البرش  وهذا  برش  وانام  املالئكة 
البرش  اذي���ة  م���وارد  يف  ي��ت��أذى 
عندما جيرح وعندما يرهق لكن 
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نفس النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
ختتلف قطعًا وهذه النفس كانت 
حتمل النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
عىل ان يكون واسطة بني السامء 
اهلل  )ص��ىل  فالنبي  واالرض 
دعوته  اعلن  عندما  وآله(  عليه 
عورض  الشك  جاهد  وعندما 
االمام  فيقول  شديدة  معارضة 
َض  َع��رَّ )َو   : ال��س��الم(  )عليه 
وهذا  َب��َدَن��ُه(  لِْلَمْكُروِه  ِفْيَك 
واىل  مكروه  اىل  تعرض  البدن 
بعض  يف  كام  وجراحات  تعب 
؟  ملن  املكروه  هذا  الغزوات.. 
ال  الذي  وهو  وتعاىل  تبارك  هلل 
املديح  هذا   .. اهلوى  عن  ينطق 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  للنبي 
حتى يستشعر كل منهّا ان مسألة 
سهلة  مسألة  تكن  مل  الرسالة 

ومعبدة بالورود.. 
نبي  جمرد  كونه  ر  تصوهّ البعض 
ان تدار له مجيع االشياء..  البد 
 .. كذلك  ليست  املسألة  قطعًا 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
جمتمعه  من  كثريًا  وتأمل  حورب 
األمل  وهذا  قرابته  بعض  من  بل 
عن  ُنقل  كام  بل  االذي��ة  وه��ذه 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( : )ما 

فالنبي  أوذي نبي مثلام اوذيت( 
 : يقول  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
)ما أوذي نبي مثلام اوذيت( ان 
وأذية  أمل  من  كلها  االشياء  هذه 
القاها االنبياء )عليهم السالم( 
لكن عندما ُتقارن مع اذية النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( قطعًا أذية 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
او  نفسه  يف  كان  سواء  ستفوق 
يف ابنته او ذريته اىل يومنا هذا ..
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
اهلل  )صىل  النبي  جماهدات  يبني 
عليه وآله( اخلاصة ليست مسألة 
النبوة هي مسألة امر وني فقط 
وانام جهد وهذا اجلهد جهد من 
نوع خاص يقول )عليه السالم( 
َض ِفْيَك لِْلَمْكُروِه َبَدَنُه،  : )َو َعرَّ
َتُه  َعآِء إَلْيَك َحامَّ َوَكاَشَف يِف الدُّ
َت���ُه  أرْسَ ِرَض���اَك  يِف  َح���اَرَب  َو 

َوَقَطَع(
إَلْيَك  َع��آِء  ال��دُّ يِف  )َوَك��اَش��َف 

َتُه(  َحامَّ
كاشف يف الدعوة والرغبة اليك 
حامته وخواصه واقرباءه وهذه 
خصوصيات  ب��احل��اء  ��ة  احل��امهّ
حريص  كاشفهم  الشخص، 
إحياء  يف  معه  يكونوا  ان  عىل 

دينه.. 
يقول  السالم(  )عليه  االمام  ثم 
َت��ُه  : )َو َح��اَرَب يِف ِرَض��اَك أرْسَ

َوَقَطَع(
وفئة  اجلهة  ه��ذه  يف  فئة  هناك 
قائمة  واحل��رب  اخرى  جهة  يف 
ملاذا  ماذا؟!  عىل  بينهم  مشتعلة 
االن��س��ان حي��ارب ومل���اذا يتخذ 
عدوا ؟! البد من وجود سبب 
.. تارة السبب يريد ان يتوسع يف 
ان  استطاع  ما  ويقضم  االرض 
االسلوب  هذا  االرايض  يقضم 

اسلوب طمع .. 
ملبدأ  االن��س��ان حي���ارب  وت���ارة 
ان ه��ؤالء  م��ن��ه ع��ىل  ح��رص��ًا 
ضياع  اىل  هبم  االم��ر  سينتهي 
ِرَضاَك  يِف  َح��اَرَب  )َو   : فيقول 
الذي  الوقت  يف  َوَقَطَع(  َتُه  أرْسَ
هي  االرسة  ت��ك��ون  ان  الب���د 
عليه  اهلل  )صىل  فالنبي  احلامية 
املناط يف  وآله( مل جيعل هذا هو 
بعنوان االرسة  الرجوع لالرسة 
ملا  راية خمالفة  بالعكس رفع  بل 
بذل  ه  عمهّ ان  حتى  البعض  الفه 
ان  اج��ل  من  وسعه  يف  ما  كل 
تقف دعوة النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( وال تصل ألحد واستعان 

يوقف  ان  سبيل  يف  زوجته  مع 
عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  دع���وة 

وآله( ..
اخواين اآلن ما شاء اهلل يف عاملنا 
اعداد باملاليني ينتمون اىل النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( نسبًا فهذه 
ذرية النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
الذريهّة  هؤالء  اخلافقني  مألت 
اىل  يلتفتوا  ان  عليهم  مة  املكرهّ
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ان 
انام جاء هبذا املجد واخللود ألن 
هذه كانت صفاته فهو ال يفعل 
)دائاًم هلل(  النظرية  اال وفق هذه 
قد تكون صعبة علينا لكننا البد 
نحاول  حتى   ً اوال  نعلمها  ان 
اما  نعمل..  ان  االم��ك��ان  ق��در 
مرتبط  لكنه غري  ينتمي  كان  اذا 
ان  فاعتقد  ع��الق��ة  ل��ه  ول��ي��س 

املسألة تكون صعبة ..
عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  اخ��واين 
سلوك  لكن  باملعجز  جاء  وآله( 
فالنبي  باملعجز  ليس  طريقه 
ج��اء  وآل����ه(  عليه  اهلل  )ص���ىل 
الثقلني  فينا  وخلهّف  بالقران 
وسنتهّه  منهاجه  عىل  البقاء  لكن 

ليس امرًا معجزًا ..
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كيفية سجديت  ما هو   : السؤال 
السهو؟

اجلواب : كيفية سجديت السهو 
أن ينوي ثم يسجد � و ال حاجة 
وان  السجود  قبل  التكبري  اىل 
ثم   � استحبابًا  االح��وط  كان   �
يسجد  ثم  و جيلس  رأسه  يرفع 
تشهد  ويتشهد  رأسه  يرفع  ثم 
ال��ص��الة، ث��م ي��ق��ول )ال��س��الم 
يضيف  ان  واألوىل  عليكم( 
وبركاته(  اهلل  )ورمحة  مجلة  اليه 
 � استحبابًا  االح��وط   � ان  كام 
ان يقول يف كل من السجدتني 
عليك  السالم  وباهلل  اهلل  )بسم 
أهيا النبي ورمحة اهلل و بركاته(.

يبطل  السهو  ه��ل   : ال��س��ؤال 
مع  اص��يل  كانت  اذا  ال��ص��الة 

االمام يف الصلوات اجلهرية ؟

مع  س��ه��وًا  ق��رأ  اذا   : اجل���واب 
االمام التبطل صالته. 

حاالت  معي  حيدث   : السؤال 
تنصحوننا  فبامذا  غريبة  سهو 

حلل هذه املشكلة ؟

يف  التذكر  ح���اول   : اجل���واب 
يشغل  عام  باالبتعاد  الصالة 
والزمان  املكان  واختيار  البال 

هنا  اىل  النظر  وع��دم  املناسب 
وهناك فليكن نظرك اىل موضع 

السجود يف حال القيام مثاًل .

قرأ  م��ن  حكم  م��ا   : ال��س��ؤال 
الركعة  احلمد وسورة سهوا يف 

الرابعة ؟
اجلواب : الصالة صحيحة .

السؤال : ماذا افعل لو سهوت 
ونسيت  هويت  او  النوافل  يف 

الركوع ؟

يف  للسهو  الاث���ر   : اجل����واب 
ناسيا  ه��وي��ت  واذا  ال��ن��واف��ل 
اركع وال يشء  قائام ثم  فارجع 

عليك .

املأموم  إذا صدر عن   : السؤال 
يف صالة اجلامعة فعل يستوجب 
يف  كالقيام  السهو  س��ج��ديت 
عىل  جيب  هل  سهوا.  حمله  غري 
السهو  بسجود  األتيان  املأموم 

يف صالة اجلامعة ؟

ال  لكن  و  جتب  نعم   : اجلواب 
يف  للقيام  السهو  سجود  جتب 

غري حمله.

الركعتني  يف   : ال��س��ؤال 
او  زدت  اذا  األخ��ريت��ني، 
)سبحان  عدد  يف  نقصت 
ال��ه  وال  هلل  واحل��م��د  اهلل 
سهوًا  اك��رب(  واهلل  االاهلل 
عيلهّ  يرتتب  هل  عمدًا  او 

سجود سهو؟

اجلواب : المانع .

جي��ب  ه�����ل   : ال������س������ؤال 
أق��ول  عندما  سجدتياالسهو 
االول  التشهد  يف   ) )ال��س��الم 

دون اكامهلا ؟

اجلواب : جيب عىل االحوط .

يف  الذكر  جيب  هل   : السؤال 
سجديت السهو ام ال ؟

كان  وان  جي��ب  ال   : اجل���واب 
باحدى  ب��ه  االت��ي��ان  االح���وط 

الصيغ املذكورة يف الرسالة.

السؤال : ما حكم من دخل يف 
النافلة ثم تذكر وجوب سجود 

السهو عليه يف الفريضة ؟

ثم  يتم صالته  ان  له   : اجلواب 
يايت به.

سجديت  بطلت  اذا   : السؤال 
السهو هل تبطل الصالة كاملة 

؟
اجلواب : ال تبطل الصالة حتى 
السهو  سجديت  يسجد  مل  ل��و 

عمدًا .

السؤال : لو أخطأت يف سجود 
السهو هل أبني عىل عدمه ؟

اجلواب : تبني عىل الصحة .

السؤال: نسيت االتيان بالتشهد 
والتسليم بعد سجدة السهو فام 
بسجدة  املتممة  الصالة  حكم 

سهو ناقصة ؟

صحيحة  ال��ص��الة  اجل����واب: 
وعليك االتيان بسجديت السهو 

مرة ُأخرى .

سؤال للقراء
السؤال : هل تجب سجدة السهو في صالة النوافل والمستحبات ؟

سؤال وجواب العدد السابق )521(
السؤال : هل يجوز تحديد اللحية بالملقط او بالخيط ؟

اعداد: محمد حمزة جبر       الجواب : يجوز .



عليهم  النبوة  بيت  واهل  القران 
وع���دم  ي��ف��رتق��ان  ال  ال���س���الم 
االفرتاق هو بكل ما تعنيه الكلمة 
من تفسري وترشيع وعلوم قرانية 

.
وها  اليهام  نتطرق  مهامن  جانبان 
صميم  من  هو  املعصوم  قول  ان 
الناطق  ال��ق��ران  وان���ه  ال��ق��ران 
معان  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل 
واجل��ان��ب االخ��ر وال���ذي يعترب 
من الدراسات التي اخذت حيزا 
اال  واالراء  الدراسة  من  واسعا 

وهي االيات املحكمة واملتشاهبة
عيل  االم��ام  هم  البحث  اط��راف 
عليه  واحل��س��ني  ال��س��الم  عليه 
)َه��َذاِن  الكريمة  واالي��ة  السالم 
ِ���ْم  َرهبِّ يِف  اْخ��َت��َص��ُم��وا  َخ��ْص��اَمِن 
ثَِياٌب  ْم  هَلُ َعْت  ُقطِّ َكَفُروا  ِذيَن  َفالَّ
ن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم  مِّ
واحلديث  }احلج/19{(  ِميُم  احْلَ

النبوي عيل قسيم اجلنة والنار.
االيات  بخصوص  كثرية  االراء 
له  وم���ن  وامل��ت��ش��اهب��ة  املحكمة 
نحن  والتفسري  التمييز  عىل  قدرة 
املعصوم  االمام  ان  نرى  االمامية 
ه��و م��ن ل��ه ال��ق��درة ع��ىل ذل��ك 
فاننا  االراء  كثرة  من  وبالرغم 
راي  حول  خاصة  دراس��ة  سنعد 
من  املتشابه  بخصوص  معني 
االيات وما يثبت راي هذا املقال 

وهذه االية ) هذان خصامن...(
بدر  ي��وم  نزلت  الكريمة  االي��ة 
يوم    تبارزوا  الذين  خصت  وقد 
 بدر    محزة    وعيل    وعبيدة    أو    أبو 

املسلمني  احل��ارث  من  بن  عبيدة 
 وشيبة بن ربيعة    وعتبة بن ربيعة 
 ( بن عتبة من املرشكني     والوليد 
 - املغازي  البخاري-  صحيح 
قتل أب جهل- رقم احلديث : ) 

.) 3670
لتفسري  ج��اءت  االي��ة  ان  طاملا 
فكيف  ت��ارخي��ي  ح��دث  وتاكيد 
؟  مستقبال  منها  نستفاد  ان  لنا 
لسان  ع��ىل  االس��ت��ف��ادة ج���اءت 
االمام احلسني عليه السالم عندما 
نفسها  االي��ة  تفسري  ع��ن  س��ؤل 
 : الصدوق  عن  ؟  فسها  فبامذا 
احلسني  بن  أبو حممد عامر  حدثنا 
 ،  ) عنه  اهلل  ريض   ( األرسوشني 
بن  حممد  بن  عيل  حدثني   : قال 
بن  أمحد  حدثنا   : قال   ، عصمة 
حممد الطربي بمكة ، قال : حدثنا 
البجيل  أب شجاع  بن  احلسن  أبو 
احلنفي  اهلل  عبد  بن  جعفر  عن   ،
، عن حييى بن هاشم ، عن حممد 
بن جابر ، عن صدقة بن سعيد ، 
قلت   : قال  مالك  بن  النر  عن 
 : أب طالب  بن  بن عيل  للحسني 
! حدثني عن قول  اهلل  أبا عبد  يا 
خصامن  ه��ذان   (  : عزوجل  اهلل 

اختصموا يف رهبم ( .
قال : نحن وبنو أمية اختصمنا يف 
اهلل عز وجل ، قلنا ، صدق اهلل ، 
وقالوا : كذب اهلل . فنحن وإياهم 

اخلصامن يوم القيامة .
عليه  عليا  خياصم  من  كل  اذن 
من  املعصومني  واالئمة  السالم 
الكريمة  االية  عليه  تنطبق  ذريته 

لتفسريها  مصداقا  وي��ك��ون��ون 
وخصوصا الشطر الثاين من االية 
ثَِياٌب  ْم  هَلُ َعْت  ُقطِّ َكَفُروا  ِذيَن  )َفالَّ
ن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم  مِّ
مل  السالم  فاحلسني عليه  ِميُم(  احْلَ
نزوهلا  بناء عىل سبب  االية  يفس 
زمانه وزمان من  بل عممها عىل 
الذين  ع��ىل  تنطبق  وه��ي  بعده 
 ، )ع��ج(  املهدي  االم��ام  يعادون 
احلسني  االم���ام  تفسري  وان  ك��ام 
طريف  ليكون  جاء  السالم  عليه 
لالية  مصداق  هم  الطف  واقعة 

الكريمة .
اجل��ان��ب االخ����ر وامل��ه��م ج��دا 
اال وه��و ال��رب��ط ب��ني ه��ذه االي��ة 
والنار  اجلنة  قسيم  عيل  وحديث 
ابن املغازيل الشافعي 67/  روى 
السالم،أنه  عليه  عيل  97،ع��ن 
قال:قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
إنك  و  النار،  قسيم  آله:»إنك  و 
بغري  تدخلها  اجلنة،و  باب  تقرع 
صحيح  يف  ورد  وم��ا  حساب«، 
أب  قتل   - املغازي   - البخاري 
 3669  (  : احلديث  رقم  جهل- 
(عن تفسري االية اعاله ما نصه » 
حدثني    حممد بن عبد اهلل الرقايش 
   حدثنا    معتمر    قال سمعت    أب   
 يقول حدثنا    أبو جملز    عن    قيس 
بن عباد    عن    عيل بن أب طالب 
(   أنه قال    أنا أول من    جيثو     ) ر 
الرمحن للخصومة يوم     بني يدي 

القيامة«.
السالم  عليه  ع��يل  االم���ام  اذن 
وجل  عز  اهلل  امام  جيثو  من  اول 

وردت  ما  وحسب  للخصومة 
احلساب  يوم  ان  التاريخ  مصادر 
عز  هلل  واحلكم  الفصل  يوم  هو 
وجل حيث ان يف هذا اليوم حيكم 
وتكون  ال��ن��زاع  يسمع  وال  اهلل 
االرجل وااليدي واجلوارح هي 
وتعرض  البرش  ع��ىل  ال��ش��اه��دة 
اعامهلم عليهم ومن ثم القصاص 
السالم  عليه  عيل  االم��ام  فكون 
للخصومة  جيثو  م��ن  اول  ه��و 
خصومه  ان  املؤكد  بحكم  بات 
وسيقول  للنار  يقادون  من  هم 
للنار هذا لك وهذا يل كام ورد يف 

االحاديث اعاله .
عليه  املؤمنني  المري  خصم  وكل 
عىل  دليل  هذا  للنار  يقاد  السالم 
وان  السالم  عليه  االمام  عصمة 
من  خالية  واقواله  ترصفاته  كل 
اخلطأ والزلل ويستحق هذا بحثا 

موسعا . 
عليه  احلسني  االمام  تفسري  ومن 
بامس  نبقى  االي��ة  هل��ذه  السالم 
احلاجة ملن يفس لنا القران اليوم 

او غدا.
من  الثالث  املجلد  يف  للمعلومة 
هذه  ان  يقول  والنهاية،  البداية 
اْخَتَصُموا  َخْصاَمِن  }َهَذاِن  اآلية 
ِْم{ نزلت يف محزة وصاحبه،     يِف َرهبِّ
 وعتبة وصاحبه يوم برزوا يف بدر، 
يقل  ومل  وصاحبه  محزة  الحظوا 
خطأ  ك��ان  وان  حتى  وصاحبيه 
صاحباه  هم  من  يذكر  مل  فلامذا 
نقل  يف  وادق  اوث��ق  تكون  حتى 

املعلومة ام انه جيهل من هم ؟

الخصمان في بدر والطف
 ويوم الظهور والمحشر
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للعتبة  العامة  األمانة  ُتقِدُم  ال 
أيهّ  ع��ىل  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
إال  عمراين  أو  خدمي  مرشوع 
الزائرين  حاجة  مدى  وتضُع 
نرى  حتهّى  عينيها،  نصَب  إليه 
اجل��ب��ارة  اجل��ه��ود  تلك  ال��ي��وم 

عىل  مرتمجة  ال��ن��رية  واألف��ك��ار 
تفوق  ملشاريع  ال��واق��ع  أرض 

اخليال.
احتياجات الزائرين للخدمات 
واملساحات الواسعة الحتضان 
الزائرين، دفعت  اكرب عدد من 
ة إلقامة  العتبة املقدسة هذه املرهّ
مرشوع توسعة احلرم احلسيني 

الداخيل 
ع����������رب 
ع���م���ل���ي���ة 
)ت���ن���ح���ي���ف( 
التي  ال��دع��ام��ات 
القبة  عليها  ترتكز 
ال���رشي���ف���ة وامل��ح��ي��ط��ة 
لفسح  س  امل���ق���دهّ ب��ال��ش��ب��اك 
الزائرين  أم���ام  أك��ث��ر  امل��ج��ال 
وهي  والزيارة،  الطواف  أثناء 
ببال  مل ختطر حتهّى  التي  الفكرة 
الدعامات..  هذه  بنى  من  أول 
تزايد  يف  ال��زائ��ري��ن  ف��أع��داد 
أصبحت  ال��ت��وس��ع��ة  وف��ك��رة 
فبارشت  ��ة،  وم��ل��حهّ رضوري���ة 
العتبة املقدسة بالفعل عرب قسم 

 .. إرشاف���اً اهلندسية  املشاريع 
مؤسسة  ق��ب��ل  م��ن  والتنفيذ 

الكوثر اخلريية.
أمام  ودهشة  خشوع  يف  وقفنا 
ما  لنرتقهّب  ال��رشي��ف..  احل��رم 
عن  أكثر  ثنا  وليحدهّ حي��دث.. 
امل����رشوع؛ رئ��ي��س قسم  ه���ذا 
املشاريع اهلندسية األستاذ حممد 
مشكورًا:  فقال  كاظم  حسن 
التي  امل��ه��م��ة  امل��ش��اري��ع  »م���ن 
للعتبة  العامة  االمانة  تنفذها 
م��رشوع  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
وتقوية  الداخيل  احلرم  توسعة 
التي  الطابوقية  ال��دع��ام��ات 
هذه  وتأيت  الرشيفة  القبة  حتمل 
التوسعة بسبب التزاحم الكبري 
يف الزيارات املليونية يف املنطقة 
الواقعة بني الشباك والدعامات 
القبة الرشيفة ويولد  التي ترفع 
الزائرين،  بني  اختناقات  ذلك 

ولذا كان هذا املرشوع مهامهّ عرب 
بمرتين  تقدر  مساحة  إضافة 
فنضمن  القديمة؛  للمساحة 
حول  متوازنة  انسيابية  بذلك 
تزاحم  بدون  الرشيف  الشباك 

بني الزائرين«.
»العمل  ان  ك��اظ��م،  وأض���اف 
الدعامات  بتقوية  يتمثهّل  احلايل 
لتحمل االثقال بحدود )220( 
حتمل  تستطيع  وال��ت��ي  ط��ن��ا، 
املساحة،  زي��ادة  مع  االث��ق��ال، 
ولدينا مرشوع ثاين يتمثل برفع 
حجبتها  التي  الرشيفة؛  القبة 
إىل  إضافة  العالية  املباين  بعض 
مرشوع توسعة احلائر احلسيني، 
ال  الرشيفة  القبة  واصبحت 

نًا  ترى من مسافة قريبة«، مبيهّ
القبة  يف  االن  جاٍر  »العمل  أن 
الرشيفة اجلديدة خارج العراق 
مع  تتناسب  حجام   اكرب  وهي 
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ارتفاع احلائر احلسيني الرشيف 
الناظرين  ت��س  رؤي���ة  وحت��ق��ق 
اب االح��رار )عليه  زائ��ري  من 
القبة  احتياج  ظل  يف  السالم(، 
تكون  دع��ام��ات  اىل  اجل��دي��دة 
متهيئة لتحمل االثقال اجلديدة 
طنا   )220( اىل   وزن��ا  يصل 
املغلف  والنحاس  الذهب  مع 
أرشنا  كام  العمل  تم  وقد  هبا، 
احدى  فعليا  وأنجزنا  سابقًا 
يصل  وعمقها  ال��دع��ام��ات  

االرض  حت��ت  ام��ت��ار(   9( اىل 
جمموعة  زرع  اىل   ب��اإلض��اف��ة 
وبعض  احلديدية  القضبان  من 
تقوية  سبيل  يف  االخرى  املواد 

الدعامة واالقواس«.
مسؤول قسم املشاريع اهلندسية 
املرشوع  »هذا  ان  أيضًا  أوضح 
الدعامات  إن��ش��اء  م��ن  امل��ق��ام 
ال��داخ��ل��ي��ة وت��وس��ع��ة احل��رم 
رشكة  من  بتنفيذ  يأيت  الداخيل 
التي استطاعت  الكوثر اخلريية 
الضخم  امل��رشوع  هبذا  العمل 

داخل  املساحة  ضيق  ظل  يف 
احل���رم وازدح����ام ال��زائ��ري��ن، 
الظروف  ه��ذه  كل  مع  ولكن 
فالعمل جيري عىل قدٍم وساق؛ 
العام  االمني  سامحة  تأكيد  مع 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
العمل  رضورة  ع��ىل  ه(  ع����زهّ
ب���امل���رشوع م��ع ض���امن إب��ق��اء 
احلرم  وفتح  ال��زي��ارة  مناسك 
دون  الزائرين  أم��ام  الرشيف 

توقهّف«.
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وأضافت قائلة:« حيتوي املنهج 
املتكاملة  اخلربات  عىل  املحدد 
حيث  من  للطفل  واملتكافئة 
اللغوية،  الدينية،  )اخل���ربات 
االخالقية(  التوعية  الفنية، 
بالصورة  املعلومة  تصل  لكي 
جهة  من  للطفل«.  الصحيحة 
الروضة  مديرة  التقينا  اخ��رى 
امل��س��ائ��ي��ة زي��ن��ب ع��يل وال��ت��ي 
ك��ادر  »لدينا  قائلة:  حت��دث��ت 
متميز  نسوي  تربوي  تدرييس 
واملراقبات  املعلامت  خيص  فيام 
األكاديمية  الشهادات  من محلة 
والدبلوم  البكالوريوس  منها 
باإلضافة اىل دخوهلن يف دورات 

الرتبية  قسم  قبل  م��ن  مكثفة 
احلسينية  العتبة  يف  والتعليم 
م��ادة  تعليم  شملت  املقدسة 
وأحكام  النفس  علم  )الفقه، 
التالوة( وجاء هذا دعام للكادر 
ال���رتب���وي ل��ل��ن��ه��وض ب��واق��ع 
جيل  وخلق  الطفل  ومستقبل 
الدورات  اساتذة  ان  علاًم  واع، 
من خمتلف املحافظات والدول 
لبنان،  بغداد،  )كربالء،  منها 

السعودية«. 
»ه��ن��اَك  أن  ع��يل  وأوض��ح��ت 
الروضة  تقيمها  نشاطات  عدة 
د  املوحهّ الدراس  املنهج  حسب 
مسابقات  إق��ام��ة  منها  يوميًا 

األط��ف��ال  ب��ني  شهرية  قرآنية 
لتحفيزهم وخلق روح املنافسة 
مسحيات  وك��ذل��ك  بينهم، 
مسحية  منها  لألطفال  عديدة 
مسحية  اإلس������الم،  )حت��ي��ة 
آداب  م��سح��ي��ة  امل��ش��اع��ر، 

الطعام، مسحية الوضوء«.
فكانت  األخ���رية  وقفتنا  أم��ا 
االنكليزية  اللغة  معلمة  مع 
والتي  عامر  مريم  الروضة  يف 
االل��ت��زام  اه��ي��ة  اىل  اش����ارت 
بتقسيم االطفال وفق املرحلتني 
من  فيه  ملا  والتمهيدي  الروضة 
اعامرهم  مع  للتناسب  رضورة 
»دوام  ان  وذكرت  وقدراهتم، 

يبدأ  الصباحية  للفرتة  الروضة 
الساعة  اىل  الثامنة  الساعة  من 
الفرتة  اما  ظهرًا،  عرشة  الثانيَة 
الثانيَة  الساعة  من  تبدأ  املسائية 
الرابعة  اىل  والنصف  ع��رشة 

والنصف عرصًا«.
وهب���ذا ت��ك��ون ري���اض االم��ام 
احلسني )عليه السالم( القرآنية 
الفعالة  املساهات  أهم  احدى 
العامة  األمانة  هبا  قامت  التي 
ب��اجل��ان��ب  احلسينية  للعتبة 
وال��ذي  والتعليمي  ال��رتب��وي 
بخلق  يساهم  ان  ش��أن��ه  م��ن 
ألطفالنا  زاهر  ومستقبل  جيل 

وتربيتهم بصورة امثل.

عطاٌء نابع من الصميم يميز روضة الحسيني الصغير

 تشكل رياض األطفال مرحلة تربوية واجتماعية تسعى الى تأهيل 
الطفل بصورة س���ليمة لاللتحاق بالدراسة االبتدائية وعدم شعوره 
باالنتقال المفاجئ من المنزل الى المدرس���ة.. ومن هذا المنطلق 
زار )إعالم قس���م التربية والتعليم في العتبة الحسينية المقدسة( 
روض���ة الحس���يني الصغير إحدى ري���اض االمام الحس���ين القرآنية 
والتق���ى مديرة الروضة الصباحية زينب بهاء الحس���ني التي تحدثت 
قائل���ة«: تواصل الروض���ة دوامها اليومي المنتظ���م باتباع المنهج 
الدراس���ي الموح���د والمقرر من قبل قس���م التربي���ة والتعليم في 

العتبة الحسينة المقدسة«.
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من  بينات  بآيات  املؤمتر  وافتتح 
مسامع  عىل  تالها  احلكيم  الذكر 
املوسوي  السيد عالء  احلارضين 
العامة  االمانة  كلمة  بعدها  لتأيت 
قرأها  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
باإلنابة نائب االمني العام للعتبة 
افضل  السيد  املقدسة  احلسينية 
السادة  »اهيا  فيها:  وجاء  الشامي 
االعزاء ونحن نجلس هذا اليوم 
قبة  حتت  الطاهر  املكان  هذا  يف 
االمام  األح��رار  اب  الثوار  ام��ام 
هذه   ، ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
وستبقى  دائاًم  توحدنا  التي  القبة 
فتوى  انطلقت  هنا  فمن  كذلك 
عن  ل��ل��دف��اع  الكفائي  اجل��ه��اد 
واملقدسات  والعرض  االرض 
نعلنها  املؤمتر  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 

بكافة  العراقيني  ان  امجع  للعامل 
اطيافهم سيقاومون هذه  املؤامرة 
تقسم هذا  ان  تريد  التي  الكربى 

البلد«.
»اهي��ا  ق��ائ��اًل:  الشامي  واض���اف 
املجاهدون  اهيا  االع��زاء  السادة 
الوغى  س��اح��ات  يف  االب��ط��ال 
التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  ان 
 ، العليا  الدينية  املرجعية  اطلقتها 
قد ساهت بشكل كبري يف وحدة 
انتامءاته  اختالف  عىل  ال��ع��راق 
وع���ق���ائ���ده،  واس���ق���اط وص��د 
جاءت  التي   الدنيئة  االه��داف 
بكيان   واملسامة  الظالم  قوى  هبا 
حروب  خللق  االرهاب  )داعش 
مستمرة  لتقسيم البالد واضعافها 
اإلس��الم  تشويه  ع��ن  فضال   ،

م��ن خ��الل مح��الهت��م ال��دم��وي��ة، 
االساس  بالدرجة  واستهدافهم 
االمام  والزمان  العرص  لصاحب 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
فأن  ظهوره،  وحتدي  الرشيف( 
اقامة وتبني مثل هكذا مؤمترات 
قوة  من  أوتينا  ما  بكل  للتصدي 

هلذه العصابات الظالمية«.
الشعبي  احلشد  هيئة  كلمة  ام��ا 
ال���ذي ال��ق��اه��ا االس��ت��اذ ح��ازم 
»من  فيها:  ج��اء  فقد  احل��ي��دري 
اقول  ان  اود  املؤمتر  هذا  خالل 
ان فتوى اجلهاد املقدس صدرت 
ها  صريهّ ما  املناسب،  توقيتها  يف 
الشعبي،  للحشد  فقريا  عمودا 
فضال عام أعطته من قوة ودافعية 

وكس  ،وص��د  اجلهاد  ملواصلة 
سعت  ال��ت��ي  املخططات  مجيع 
واجنبية  اقليمية  دول  اليها 
من  الواحد  الوطن  ابناء  لتفرقة 
الرشسة  اهلجامت  سلسلة  خالل 
 2003 ع��ام  منذ  تنفذها  التي 
العمليات  طريق  عن  االن   واىل 
ودعمها  )التفجري(،  االنتحارية 
واملأجورة  املجرمة  للعصابات 
دوي��الت  اىل  ال��ع��راق  لتقسيم 
فتوى اجلهاد  صغرية فكانت هلم 
باسم  اقول   هنا  ومن  باملرصاد، 
يف  واملجاهدين  املقاومة  ابناء 
انكم  الشعبي  احلشد  فصائل 
تنفيذ  يف  اخلطأ  املكان  اخرتتم 
العراق  وان  الدنيئة  خمططاتكم 

برعاية االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة؛ ش���هد الصحن 
الحس���يني الش���ريف مس���اء ي���وم االربع���اء المص���ادف 23/ كانون 
الثاني/2015، اقامة المؤتمر العلمي الدولي االول للحشد الشعبي، 
الذي نّظمت���ه مديرية التوجيه العقائدي لهيئة الحش���د الش���عبي 
ومرك���ز كربالء للدراس���ات والبحوث وتحت ش���عار: )الجهاد الكفائي 
ضمانة لمس���تقبل ووحدة العراق(. وسط حضور شخصيات جهادية 

ودينية واكاديمية من داخل محافظة كربالء المقدسة وخارجها.

العتبة الحسينية المقدسة تحتضُن مؤتمرًا علميًا داعمًا للحشد الشعبي

تقرير: ضياء االسدي/ قاسم عبد الهادي 

20

العطاء الحسيني



ليس بلقمة سائغة«.  
»االح��رار«  جملة  وحرصت  كام 
اللقاءات  من  العديد  اجراء  عىل 
احلضور  من  عدد  مع  الصحفية 
االول  اللقاء  ليكون  واملفكرين 
حركة  يف  العالقات  مسؤول  مع 
السيد  بغداد  حمافظة  يف  النجباء 
ع��الء ال��دي��ن اجل��زائ��ري ال��ذي 
اوض���ح ق��ائ��اًل:« جي��ب دراس��ة 
ودراسة  الشعبي  احلشد  ظاهرة 
وتأثريها  املباركة  املرجعية  قيمة 
ب��ال��ش��ارع ال��ع��راق��ي وال��دي��ن��ي 
مستقبل  يف  احل��اص��ل  والتغيري 
وعندما  والشعب  البلد  ه��ذا 
وعمل  بحثي  عمل  هناك  يكون 
الظاهرة  ه��ذه  ل��دراس��ة  علمي 
ب��ش��ك��ل م������دروس وم��رت��ب 
جدا  مهمة  اخلطوة  ه��ذه  اعتقد 
تاريخ  مع  وق��ف  ملن  توثق  كام 
الوطن  مع  وق��ف  وم��ن  العراق 
وشعب العراق وساهم يف محايته 
يعقد  واملؤمتر  مقدساته,  ومحاية 
فأنا  احلسني  االم��ام  صحن  يف 
الطريق  يف  مهمة  اجيابية  خطوة 
تستمر  ان  اهلل  ونسال   , الصحيح 
يف  والنشاطات  املؤمترات  هذه 
وبالنسبة  تعاىل,  اهلل  رضا  سبيل 

بدعم  املقدسة  العتبات  ل��دور 
»حقيقة  الشعبي  احلشد  ق��وات 
كربالء  يف  املقدسة  العتبات  دور 
احلشد  ق��وات  بدعم  ج��دا  كبري 
تعزيز  ع��ىل  والتأكيد  الشعبي 
وقوفها  خ��الل  م��ن  ال��ص��ف��وف 
اخلدمات  كافة  وتقديم  املرشف 
املادية واملعنوية السيام  هلم سواء 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  س��امح��ة 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
عبد املهدي الكربالئي »دام عزه« 
مل  الدينية  املرجعية  ورائهم  ومن 
تدخر وسعا بالوقوف مع احلشد 
تستطيع,  ما  وبكل  تفاصيله  بكل 
واحلشد الشعبي غريَّ مسار تاريخ 
امة كاملة وبلد كامل حيث اريد 
ليأيت  وينهار  ان يسقط  البلد  هلذا 
والنهوض  الشعبي  احلشد  دور 
االرادة  هذه  ليغري  جديد  من  به 
حركة  مسار  ويغري  وال��ت��اري��خ 
اىل  وتراجع  انكسار  املجتمع من 
نمتلكه  ما  وكل  وتقدم  نوض 
وامان  وامن  انجازات  من  اليوم 
من  املجاهدين  هؤالء  بربكة  هو 
البنية  ان  الشعبي,  احلشد  ابناء 
هو  الشعبي  باحلشد  االساسية 
العقيدة  وتعزيز  عقائدية  منظمة 

الدينية  والبنية  االيامين  واجلانب 
تعزيز  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه  ك���ان 
فان دور االخوة  الصمود لذلك 
العاملني يف املجال  املبلغني وكل 
الثقايف والفكري كان دورا كبريا 
املقاتل  ثبت  بحيث  واساسيا 
وعزز ايامنه  وكان له االثر الكبري 

يف حتقيق هذه االنتصارات«.
م��ص��ط��ف��ى مجيل  ال��ش��ي��خ  ام���ا 
وخطيب  امام  املشاخيي  خريات 
»من  قال:  فقد  دياىل  حمافظة  من 
ه��ذا امل��ك��ان امل��ب��ارك وامل��رشف 
اطيافنا  بجميع  نجتمع  املكرم 
والعراقية  الوطنية  عنوان  حتت 
وهي  واح���دة  رس��ال��ة  لنعطي 
واحدة  وام��ة  واح��د  وطن  »اننا 
وهدفنا واحد بمقارعة االرهاب 
بالدنا  م��ن  وط���رده  واالج����رام 
وم��ؤازرة  كافة  املسلمني  وب��الد 
لقواتنا االمنية ونسري سوية لبناء 
جديد,  من  ازدهاره  وعودة  بلدنا 
االبرار  شهدائنا  عىل  اهلل  ورمحة 

البلد  الذين ضحوا بدمائهم هلذا 
للجرحى  الشفاء  اهلل  ون��س��ال 
املناسبة  هبذه  علينا  اهلل  ن  يمُّ وان 
الشعب  هلذا  بالوحدة  الكريمة 
هلذا  والتوفيق  الكريم  امل��ب��ارك 
البلد العزيز والسري به اىل االمام 
مجيع  بتكاتف  وفخر  ع��ز  بكل 
اجلهود اخلرية لذلك, وما اجتامعنا 
املباركة  القبة  ه��ذه  حتت  اليوم 
والصحن احلسيني املقدس الذي 
ترنو له القلوب من كل مكان اال 
االبطال  لرجالنا  وم��ؤازرة  دعم 
الذين  الشعبي  احلشد  قوات  يف 
املالحم  آي��ات  اروع  يسطرون 
ال��ب��الد ضد  واالن��ت��ص��ارات يف 
الذليلة,  االرهابية  العصابات 
كبرية  املبادرة  هذه  احلقيقة  ويف 
وعظيمة ورائعة من قبل العتبات 
مثل  بإقامة  كربالء  يف  املقدسة 
لدعم  ومؤمترات  ندوات  هكذا 
والتي  الشعبي  احلشد  ق��وات 
دائام ما تكون سباقة لعمل اخلري 
والبلد  احلياة,  مفاصل  مجيع  يف 
بحاجة ماسة ملثل هكذا فعاليات 
مهمة بدورها تساهم برفع الروح 
يف  االبطال  أبنائنا  لدى  املعنوية 
كرجال  نحن  القتال,  جبهات 
بصفتنا  للرشيعة  ومح��ل��ة  علم 
املباركة التي محلنا اهلل تعاىل اليها 
املجتمع وان  بتوعية  واجبنا كبري 
والدعوة  الصالح  بالقول  نصمد 
احل��س��ن��ة واحل��ك��م��ة ال��ص��ادق��ة 
الن  امل��ب��ارك  شعبنا  ن��وع��ي  ان 
هو  املرحلة  ه��ذه  يف  املطلوب 
بخطى  والسري  اجلميع  تكاتف 
ثابتة للوصول اىل اهلدف  واحدة 
الدولة  وبناء  املجتمع  امان  وهو 
اجهزهتا  ودع���م  وم��ؤس��س��اهت��ا 
اىل  وصوال  والعسكرية  االمنية 
االمان الشامل والكامل يف ربوع 

هذا البلد«.  
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حديث  خ��الل  ذل��ك  اك���دت 
»االح����رار«  جملة  ب��ه  خصت 
اليوم  هذا  »ترشفنا  فيه:  قالت 
الوفد  من  طيبة  نخبة  باستقبال 
احلسينية  العتبة  م��ن  ال��ق��ادم 
استعداد  عن  اللقاء  ض  ومتخهّ
التعاون  ب��اب  لفتح  ال���وزارة 

خيدم  ما  كل  لتقديم  الالحمدود 
االحتياجات  ذوي  مصلحة 
بكافة  امل��ع��اق��ني  م��ن  اخل��اص��ة 
العاجز  )اليتيم،  من  رشائحهم 
وامل���س���ن( واخ����ص ب��ال��ذك��ر 
بطلب  قمنا  حيث  املكفوفني، 
م��رشوع  وف��ق  دراس���ة  تقديم 

هيئة  يف  مناقشته  ويتم  يقدم 
رعاية ذوي االعاقة لكي نتخذ 
يصب  ال��ذي  املناسب  القرار 
املهمة  الرشحية  هذه  خدمة  يف 
وحينها  هل��ا؛  مركز  فتح  وه��و 
إلرسال  مستعدين  نكون  نحن 
هبذا  خمتصة  وفنية  طبية  جل��ان 
املركز  متابعة  اجل  من  الشأن 
من  يقدمه  وما  مستمر  بشكل 

نشاطات«.  
»ان  قائلة:  اجللبي  واضافت 
يكن  مل  ال��ت��ع��اون  آف���اق  ف��ت��ح 
لنا  ك��ان  حيث  االوىل  للمرة 
اوىل  دورة  بفتح  سابق  تعاون 
شعبة  اق��ام��ت��ه��ا  للمكفوفني 
وكنا  املقدسة  العتبة  يف  النرش 

الدورة  النفس بأن تكون  نمني 
ال��وزارة  ب��إرشاف  ايضَا  الثانية 
العوق  قسم  م��ع  وبالتعاون 
تنسيب  خ����الل  م���ن  امل����دين 
وتفرغهم  امل��وظ��ف��ني  ب��ع��ض 
لكن  الثانية،  ال���دورة  إلقامة 
ذلك  دون  ح��ال��ت  ال��ظ��روف 

مدير عام دائرة ذوي االحتياجات الخاصة د. عبير مهدي الجلبي للـ« أحرار«: 

نحن على اهبة االستعداد لفتح باب التعاون الالمحدود مع 
العتبة الحسينية خدمة لشريحة المكفوفين

العطاء الحسيني

أعرب���ْت مدير عام دائرة ذوي االحتياجات الخاصة في وزارة العمل والش���ؤون االجتماعي���ة العراقية الدكتورة عبير مهدي الجلبي، خالل 
لقائها وفد ش���عبة النش���ر بالعتبة الحسينية المقدسة في مكتبها الخاص، عن اس���تعداد الوزارة لفتح باب التعاون الالمحدود لفتح مركز 
خاص للمكفوفين في محافظة كربالء المقدسة يخدم شريحة المكفوفين واالنتقال بهم من الحال الذي يعيشونه من مرحلة الظالم الى 

تقرير: ضياء االسدي  النور من خالل تعلم القراءة والكتابة.
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امتحانات  مع  تزامنها  بسبب 
هم  الذين  للطلبة  السنة  نصف 
التابعة  املعاهد  يدرسون ضمن 
ان  اىل  دعانا  ما  وهذا  للوزارة، 
الدورة  إلقامة  اعتذارنا  نقدم 

الثانية وتفرغ االساتذة«.
»ال��دورات  ان  اجللبي  وبينهّت 
الرشحية  تقام هلذه  التي  املباركة 
اسبوعني  ملدة  تبلغ  التي  املهمة 
ع���ىل ال���رغ���م م���ن ان����ا ف��رتة 
ق��ص��رية ب��رأي��ن��ا امل��ت��واض��ع اال 
هذه  اقامة  بعد  مستعدون  اننا 
يف  زجهم  التأهيلية  ال��دورات 
تقويمية  خارجية  حم��ارضات 
قابلياهتم  تقوية  عىل  تساعدهم 
كون  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ق��راءة  يف 
املعاق هو جزءا مهام يف املجتمع 
وجزءا مساها يف عملية التنمية 
هبدف اال يشعر املعاق أنهّه جزء 
وه��ذا  املجتمع  يف  فعال  غ��ري 
نعمل  الذي  االهداف  اهم  من 

عليها دائاًم وابدًا«.
إىل  ب��ال��ق��ول  اجللبي  ولفتت 
ان��ن��ا »وع���ىل ال��رغ��م م��ن قلة 
التي  امل��ال��ي��ة  التخصيصات 
ولكننا  وال��وزارة  البلد  يعيشها 
نسعى جاهدين اىل توفري مراكز 
خمتصة يف كل حمافظة من شامل 
تلك  خت��دم  جنوبه  اىل  العراق 
دراسات  لدينا  وكام  الرشائح، 

لدورات مستقبلية هلذا الغرض 
التخصيصات  ت��وف��ر  وح���ني 
الكافية سنبارش بإقامتها بأرسع 

وقت مكن«.
حديثها  اجللبي  واختتمت 
خضم  يف  تعلمون  »كام  قائلة: 
البلد  يعيشها  التي  االح��داث 
لبعض  وهت���ج���ري  ق��ت��ل  م���ن 
من  عليها  املسيطر  املحافظات 
بكيان  تسمى  ما  عصابات  قبل 
فه  خلهّ وم��ا  االره���اب  داع���ش 
سنوات  يف  اي��ض��ًا  االره����اب 
��ر  س��اب��ق��ة م��ن ت��ف��ج��ريات اثهّ
اعداد  ازدي��اد  عىل  كبري  بشكل 
من  بالعديد  املعاقني  ه��ؤالء 
انم  نعلم  ونحن  مسمياهتم 
ونحن  احتضانم؛  اىل  بحاجة 
عازمون  بأننا  مسبقًا  اكدنا  كام 
والسري  ة  خمتصهّ مراكز  فتح  عىل 
ما  كل  تقديم  اجل  من  بذلك 
هو اجي��اب خي��دم رشائ��ح ذوي 
ولنا  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
الرشف دائاًم متابعني ومرشفني 
العتبة  تقدمه  ما  لكل  ومؤيدين 
لنا  وستكون  املقدسة  احلسينية 
نعطي  لكي  ميدانية  زي���ارات 
الصحيح  تقييمها  ل��ل��دورة 
املشاركني  تقبل  مدى  ونشاهد 
يف الدورات ومدى هذه الفائدة 

التي حتققت«.

زفَّ نائب األمني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة بشائر النرص 
عىل زمر داعش اإلرهاب معلنا 
الشعبي  احلشد  اب��ط��ال  ب��ان 
عىل  وعزمها  عهدها  أعلنت 
ولن  النرص  او  النرص  حتقيق 
أي  اخلنوع  او  للهزيمة  يكون 
خططها  ابجديات  يف  وجود 
ال��ق��ادم��ة ك��ون��ا اس��ت��م��دت 
احلسني  االم��ام  من  عزيمتها 
عليه السالم، جاء ذلك خالل 
)افضل  السيد  هبا  قام  زي��ارة 
الشامي( اىل قطعات لواء عيل 
اخلطوط  يف  املنترشة  االك��رب 
ت��الل  سلسلة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

مكحول.
هذا  تواجدنا  الشامي:  وقال 
م��ع ل���واء ع��يل االك���رب ج��اء 

العمليات  سري  عىل  لالطالع 
ودع���م امل��ق��ات��ل��ني امل��راب��ط��ني 
موضحا  ال��ت��امس،  خ��ط  يف 
من  ج���زء  ال���زي���ارة  ه���ذه  ان 
واألخالقي  الديني  الواجب 
املرجعية  ألوامر  امتثااًل  وتأيت 
مع  التواصل  يف  العليا  الدينية 

املجاهدين األبطال«.
عمليات  »قاطع  إن  واض��اف 
صالح الدين )تالل مكحول( 
هو أحد القواطع التي شهدت 
��ر من  م��ع��ارك ض��اري��ة س��طهّ
خالهلا أبناؤنا املدافعون أروع 
صور الشجاعة والفداء وعدم 
مستمدين  للباطل  اخل��ن��وع 
التحرر  رم��ز  م��ن  عزيمتهم 
وعنوان اخللود اإلمام احلسني 

)عليه السالم(«.

العطاء الحسيني

تقرير: ضياء االسدي  

الشامي من على تالل مكحول: 
نزف لكم بشائر النصر ونعلن 

باننا عازمون حتى النهاية
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يتضمنه  بام  اإلسالمي  الدين  ان 
هو  ومعاملة  وعبادة  عقيدة  من 
ونواظمه  اإلنسان  عىل  امليهمن 
مساراهتا  يف  اإلنسانية  وحركته 
اإلسالمي  وال��دي��ن  املختلفة، 
وال���روح  وال��ع��ق��ل  العلم  دي��ن 
وينظم  واملجتمع  ال��ف��رد  يبني 
العامل  عالقة املسلم بغريه يف هذا 
وحيواته  املتعددة  بآفاقه  الواسع 
ذلك  م��ن  واملتنوعة،  املختلفة 
عالقة املسلم بأهل الكتاب ومن 
ال كتاب هلم، منها عالقة املسلم 
من  املختلفة  واخلالئق  البيئة  مع 
ح��ي��وان ون��ب��ات ومج���اد، وعرب 
العمل  املوغلة يف  الزمنية  األبعاد 
اليوم  إىل  فيام مىض وفيام هو آت 
لرب  الناس  يقوم  يوم  املوعود 

العاملني.
وكانت من أوليات هذا الدين يف 
ربك  باسم  )أقرأ  الكريم:  القرن 
من  اإلنسان  خلق  خلق،  ال��ذي 

علق(.
وقوله تعاىل: )ن والقلم........(
القرآن  ه��ذا  )إن  تعاىل:  وقوله 

هيدي للتي هي أقوم(.
وك��ان��ت م��ن أول��ي��ات ال��دع��وة 
اإلسالمية قول رسول اهلل )صىل 
)قولوا  للناس(  وآل��ه(  عليه  اهلل 
)العلم  تفلحوا(..  اهلل  إال  إال  ال 
فريضة عىل كل مسلم ومسلمة(.
فالعلم يفتح آفاق املعرفة ويذلل 
املصاعب أمام اإلنسان ويكشف 
السبيل  له  وي��يضء  املجهول  له 
وحياة  جديدة  مواقع  إىل  وينقله 
أفضل ولعل ما هيدف إليه العلم 
ه��و: وض��ع حركة  اإلس���الم  يف 
احلياة اإلنسانية عىل الدرب الذي 
لعباده  وج��ل(  )ع��ز  اهلل  رشع��ه 

ليكونوا خلفاء اهلل يف األرض.
م��ن ه���ذا ك��ل��ه ن��ج��د ال��ع��ل��م يف 
والفكر  للحياة  بانيًا  اإلس��الم 
العلم  لفروع  رابطًا  اإلس��الم  يف 
ومعمقا  غاياته  عىل  دااًل  وألوانه 
جلزئياته ومؤلفا بني شعبه واضعا 
دافعا  البناء  يف  الوظيفي  دوره  له 
والتطور،  م  التقدهّ درب  يف  ل��ه 
ما مل حيتل موقعه عىل  العلم  ألن 
فإنه  لإلنسان  الفكرية  الساحة 

يتحول إىل أداة حمدودة الوظائف 
مقترصة عىل قلة متخصصة.

السالم(  )عليه  الصادق  واإلمام 
الذي  السياس  الرصاع  ان  يرى 
قسم األمة وشتت شملها اعتمد 
فيه املتسلطون عىل سياسة تفريغ 
عن  وعزهلم  العلم  من  الناس 
املجاالت  يف  وادخ��اهل��م  الفكر 
اجلزئية  وال��ن��ظ��رات  الضيقة 
واملحدودة إلفقاد الناس دورهم 
أو لوضعهم عىل مسارات تنتهي 
دوره��م  م��ع  التناقض  إىل  هب��م 

وجتعلهم خيسون كل يشء.
هي  احل��ي��اة  يف  ال��ف��ك��ر  وق��م��ة 
ال���ق���درة ع���ىل رؤي����ة احل��ق��ائ��ق 
ماضيًا  املختلفة  بأبعادها  العلمية 
صعيد  عىل  ومستقباًل،  وحارضًا 
األرسة  إطار  يف  واجلامعة  الفرد 
واملجتمع وعىل الساحة اإلنسانية 
املحيطة  األخ����رى  وال���ع���وامل 

باإلنسان.
ال��ص��ادق  اإلم���ام  انطلق  ول��ق��د 
)عليه السالم( من هذا كله حني 
أسس مدرسته الفكرية العمالقة 

الثاين  اهلجري  القرن  مطالع  يف 
رسول  جده  مدرسة  هبا  ليجدد 
والتي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

قامت بالوظائف النبوية التالية:
الكتاب  وتعليم  اهلل  آيات  تالوة 
تعاىل يف  قال  والتزكية،  واحلكمة 
كتابه العزيز: )هو الذي بعث يف 

األميني................(.
اهلل  رس��ول  مدرسة  كانت  لقد 
شمولية  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
األث��ر  ب��ع��ي��دة  الكلمة  بمعنى 
واملقاصد رسمت املنهج الشامل 
عز  اهلل  فيه  قال  ال��ذي  املتكامل 
)اليوم  الكريم:  كتابه  يف  وجل 
إنا  دي��ن��ك��م...(  لكم  أكملت 
املدرسة التي تقوم عىل بناء حياة 
اإلنسان بناء سلياًم عقائديًا علميًا 
ومعنويًا  ماديًا  وروح��ي��ًا  عقليا 
م��رتف��ع��ًا ع��ن مج��ي��ع ال��ن��زاع��ات 
السياسية  واخلصومات  الفكرية 
والنزعات  القبلية  والعصبيات 

الفردية والعنرصية.
والشمولية يف فكر اإلمام وعلمه 
صنفها تالميذه من بعده يف كتب 

دراسات 

اإلمام 

ريحانة قريش وعميد آل البيت
الشيخ أحمد كفتارو/ مؤتمر اإلمام جعفر الصادق/ دمشق ـ 1991
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كربى 
ا  جعلو

هل��ا أب��واب��ًا 
ترتك  مل  وفصواًل 

إال  احلياة  علوم  أل��وان  من  لونًا 
ما  وعرضت  ورشحته  عاجلته 
)عليه  الصادق  اإلم��ام  فيه  قاله 
)رسائله  وأعظمها  ال��س��الم( 
املفصل  توحيد  وكتبه  ووصاياه 
الرشيعة  ومصباح  واألهليجية 

ومفتاح احلقيقة(.
)عليه  الصادق  جعفر  واإلم��ام 
السامل( يقول يف ذلك: إن األ}ض 
تعاقب  وأن  نفسها،  حول  تدور 
حركة  سببه  ليس  والنهار  الليل 
الشمس حول األرض، ألن مثل 
هذه احلركة مستحيلة مع دوران 
وإن  الربوج،  منطقة  يف  الشمس 
حركة  عن  ناشئان  والنهار  الليل 
فيصبح  نفسها،  ح��ول  األرض 
نار  يف  األرضية  الكرة  نصف 
ليل  يف  اآلخ��ر  ونصفها  م��رشق 

مظلم.
ويف جمال خلق اإلنسان يقول اهلل 
ربك  باسم  )اق��رأ  وج��ل(:  )عز 
الذي خلق * خلق اإلنسان من 
علق(، ويقول: )فلينظر اإلنسان 
مم خلق * خلق من ماء دفق * 
خيرج من بني الصلب والرتائب(، 
عند  ولدت  العلمية  الدقة  هذه 
اإلمام جعفر الصادق دقة علمية 
جسم  ع��ن  يتحدث  ح��ني  فهو 
اإلنسان يقول: إن اهلل تعاىل خلق 

اإلنسان 
اثنى  ع��ىل 
ع����رش وص����اًل 
وأربعني  مائتني وستة  وعىل 
عظاًم وعىل ثالثامئة وستني عرقًا، 
التي تسقي اجلسد  فالعروق هي 
والشحم  متسكها  والعظام  كله 
يمسك العظام والعصب يمسك 
اثنني  ي��دي��ه  يف  وج��ع��ل  اللحم 
وثامنني عظاًم، يف كل  منها واحد 
واربعون عظاًم منها يف كفه خسة 
اثنان  ساعده  ويف  عظاًم  وثالثون 
ويف عضده واحد ويف كتفه ثالثة 

وكذلك األخرى.
إنا لدقة ترشحيية مل يعلم هبا علامء 
الغرب إىل بعد قرون وقرون من 
كان  الدقة  هذه  مثل  عىل  الزمن، 
والفيزياء  الكيمياء  يف  علمه 
والتاريخ  والرياضيات  والضوء 
والفقه  وال��رتب��ي��ة  واجل��غ��راف��ي��ة 

واألصول وغريها من العلوم.
وليس هذا كل ما جيب ذكره عن 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام 
تسمح  ال  العجالة  ه��ذه  ألن 
بإيفاء حقه، ولكني أود أن أطرح 
صورة  اجلليلة  املناسبة  هذه  يف 
هلا  يتعرض  التي  امل��ؤام��رة  عن 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام 
كل  اإلمام  بذل  الذي  واإلسالم 
عليه  املحافظة  أج��ل  من  عمره 

سلياًم معاىف.
إن اهلل )عزهّ وجل( قد أكرم اإلمة 

اإلسالمية باإلمام جعفر الصادق 
)عليه السالم( والذي كان تعبريًا 
من  قرن  بعد  لإلسالم  جتديديًا 
ظهوره التف حوله رجال الفكر 
إمامهم  ه  والعلم واحلكمة وعدوهّ
بصدق  شك  أدن��ى  حيدوهم  ال 
وعراقة  صلته  وعمق  عقيدته 
نسبه  رشف  ووض����وح  أص��ل��ه 
فضله،  وعميق  علمه  وعظمة 
بعد رسول اهلل  فاختذوه معلمهم 
)صىل اهلل عليه وآله( يفخرون به 
ويسريون عىل منهاجه ويعتمدون 
يضيقون  فلامذا  واجتهاده  فكره 
ع��ىل إم��ام��ن��ا األف���ق وي��س��دون 
ويقسمون  الطريق  حمبيه  أم��ام 
وفرقًا  مجاعات  بعده  من  الناس 
العلم  م��ع  خمتلفة،  وم��ذاه��ب 
من  مدرسته  خرجيي  مجيع  ب��أن 
من  يسلموا  مل  والفقهاء  األئمة 
واحلرمان  والعدوان  االضطهاد 
رسول  بيت  آل  تعرض  كام  متاما 
ومات  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
بعضهم وهو حيمل راية اإلسالم 

ويذب عنه.
شهده  ال��ذي  ال��رصاع  تفسري  إن 
آل  بني  رصاع  أنه  عىل  املسلمون 
املسلمني  وبني  وأتباعهم  البيت 
ظامل  خاطئ  تفسري  هو  اآلخرين 
يستهدف تشويه اإلسالم وتفرقة 

املسلمني.
ك��ان��ت  ال�����رصاع  ح��ق��ي��ق��ة  إن 
الدين  قضية  ح��ول  ت��دور  دائ��اًم 
والسياسة يف جهتني متعارضتني 
اجلمع  يمكن  ال  متوازيتني،  أو 
بينهام وهذه هي املغالطة الكربى 
تستهدف  التي  املؤامرة  وجوهر 

اإلسالم واملسلمني.
السياسة  يستوعب  ف��ال��دي��ن 
ورصاع��ات��ه  نظمها  ويستغرق 

أهدافها  وينظم مساراهتا ويرشع 
ووسائلها،  طرائقها  وي��رس��م 
منه  جزء  وهي  عليها  القيم  فهو 
بتدبري  يتعلق  فيم  عنه  وتعبري 
الناظمة  اإلدارة  مع  الناس  أمور 
وبينهم  وحاجاهتم  ملشاكلهم 
األخرى  والشعوب  األمم  وبني 
ومن  اإلنسانية،  الساحة  ع��ىل 
عاناه  ال��ذي  ال���رصاع  ك��ان  هنا 
األرس  حم��اوالت  هو  املسلمون 
احلاكمة واألمراء والقادة املوالني 
لسياستها فرض لون الرصاع مع 
السلطة عىل أنه دين الناس وهم 
يقولون الناس عىل دين ملوكهم.
ل��ق��د ت��وح��د امل��س��ل��م��ون دائ���اًم 
العلمي  ج��ه��اده��م  ح��ي��ث  م��ن 
اإلس��الم  حقيقة  يف  والفكري 
األمراء   � السياسيون  عمل  ولقد 
تقسيم  عىل   � وامللوك  واحلكام 
ألن  بينهم  فيام  والتفرقة  الناس 
الدينية  مواقفها  يف  األمة  وحدة 
السيادة  يف  احل��ك��ام  دور  يلغي 
والتسلط عىل رقاب الناس ومن 
الدين  حيتل  أن  اليوم  الروري 
يف قلوبنا وعقولنا مكانه الطبيعي 
حيث هييمن عىل كل يشء وينظم 
ويزيل  بيننا  فيوحد  يشء،  كل 
األبعاد املصطنعة وهيدم احلواجز 

الوهية الفاصلة بني املسلمني.
)عليه  الصادق  اإلمام  فإن  ولذا 
ال��س��الم( أح���د ال��ذي��ن ص��دق 
ان��ت��امؤه��م ل��إلس��الم ف��ك��ان هلم 
كل  يف  يذكرون  واخللود  املجد 
وا  جملس عزة وكرامة ومعرفة خطهّ

ملن جاء بعدهم درب السعادة.

دراسات 
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فاغتدى األملود لأليك َبكّيًا ( ) بالمثاني سبح الطير شجّيا  
د. بدري رسول الخفاجي

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــّي ــن ط و  �ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــاًء  املــــجــــد  ـــس  ـــ� ـــب ل
لـــقـــنـــتـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اأمـــــــــــي  اأولـــــــــــــد  ان  قـــــبـــــل 
ــــــت غــ�ــســــــــــــــــــــا ــــــازل ــــــــــا م ـــــــي وان ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــرت لــــ ك
ــدو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــغ ي ـــيـــل  الـــتـــهـــل واإذا  ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل ـــت  ـــل هـــل
ــــي ر�ـــــســـــاعـــــا لــــــن الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــن ثــــــم غــــذت
ـــادي لــو�ــســـــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ انـــــــا اأعـــــلـــــنـــــت جـــه
ــــي اأجــــــــمــــــــل الأوطـــــــــــــــــــــان طـــــــــــــــــــــــرا ــــب ــــي فــــحــــب
ـــي وبـــنـــفـــ�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــت وام ـــــي ان ـــــاب ب
فـــاحـــرقـــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــورا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بـــخــــ بــــــت  واإذا 
ــا ّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــــى حم ـــــل ـــــا اأح ـــــداد ي ـــــغ ـــت يــــــــــــــــــــــــــا ب ـــس ـــ� ع
ـــــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإيــــــــه يـــــا بـــــغـــــداد يـــــا �ـــســـــــفـــرًا لــ�ــس
ـــــــــــداد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لــــيــــ�ــــس تـــكـــفـــيـــك بـــــحـــــور مــــــن مــــ
�ـــســـدتـــهـــا الـــــطـــــري  اإذا  الـــــطـــــري  �ــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــح 
ـــــري �ــســجــيــا ـــــط بـــــاملـــــثـــــاين �ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــح ال
ـــاه َوحـــــيـــــًا ـــن ـــم ـــل ـــع ـــق الــطــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف ـــط ـــن م
ـــــد ركــــــــــوع و�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــود ـــــي ـــــال ـــــالأم ف
ـــــــقـــــــراآن تـــرتـــيــــ رتـــــلـــــت اأنـــفـــا�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــا ال
ـــــدا وريــــــــــاًء �ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــت الــــ�ــــســــيــــطــــان كـــــي
ـــا ـــي ـــت وف وزرا  ــــرب  ــــح ــــل ل ـــوا  ـــل ـــَع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ا�
هــــــاهــــــو اجلــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــلـــــى ار�ـــــــــــس الــــــرايــــــا
يـــبــــ ــــا  ــــن ــــم حل  : ـــــغـــــوا  فـــــا�ـــــس الأدران  ـــــــا  ـــــــه اأي
ـــروب ـــح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ل نـــــــــــــــارًا  ــــل  ــــع ــــس ــــ� ي مــــــــن  اإن 
ـــــــــــــــــَرَع حـــنـــثـــا يـــ�ـــســـــــــــــــــــرب الـــــكـــــا�ـــــس الــــــتــــــي اأت
يـــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــاإذًا   ، عــــــــــراق  اأقــــــنــــــومــــــي  اأنــــــــــا 
اأنـــــــــــا اإنـــ�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واأمــــــــــــــي هـــــــي حـــــوا
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــد  قـــــديـــــ�ـــــس  ادم  واأبـــــــــــــي 
�ـــــــســـــــحـــــــوات، فـــــنـــــ�ـــــســـــحـــــو  نــــــغــــــفــــــو  نـــــــكـــــــن  مل 
ـــــعـــــنـــــا املـــــــلـــــــح فــــــــــوق اجلـــــــــــــرح اإنـــــــــّــــــا مــــــــذ و�ـــــس
فـــــــاأنـــــــا الـــــنـــــخـــــل فـــــهـــــل األـــــــــــــوى فــــاهـــــــــــــــــــــــــــــوي ؟
ـــنـــي وكـــــــرد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــا �ــــســــيــــعــــي و�ـــس اأن
فـــاإنـــــــــــــــــــــــي اإخـــــــــــــــــوان  ـــــحـــــن  ن  ، ـــــف  طـــــي ـــــحـــــن  ن
ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــمـــــي ومــــــــــن بـــغــــ ـــــي ـــــري دل اأنــــــــــــا بـــــ�ـــــس
ـــــرايـــــن احلــــ�ــــســـــــــــــــــــــــــــــن الــــ�ــــســــبــــط غــــر�ــــس فـــــ�ـــــس
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــد لـــديــــ ـــج ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فـــــحـــــ�ـــــســـــورا ايــــــهــــــا امل
مــــــذ لــــنــــا املــــــرجــــــع افـــــتـــــى بـــجـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــى يــعــتــلــيــنــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــر اأمـــ�ـــس ـــــاد احل فـــــاجلـــــه

ــــــادا ازلـــّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والــــــ�ــــــســــــهــــــادات جــــــه
البـــّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــفـــــذ  املــــ�ــــســــلــــم  اأكـــــــــــون  ان 
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ �ـــــــســـــــارع الـــــقـــــلـــــب جــــنــــيــــنــــا وطـــرّي
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جـــنـــّي ــــا  غــــ�ــــس ــــــا  ــــــب َ ـــــــ ُرط  ، ثـــــــمـــــــارا  يل 
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــا�ــــــس والإ�ــــــــــســــــــــام ديــــــنــــــا تـــربـــويــــ
ــــــم الـــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــحـــبـــيـــب جـــــيـــــده جن
ـــــــــــر البـــــــــيـــــــــا ؟ ـــــــي احل ـــــــن ـــــي وط ـــــاه ـــــس ـــــ� مـــــــــن ي
نــــديــــــــــــــا ـــــــــي  ـــــــــن ازرع ـــــــــــــرى  ال ذا  يف  ـــــــــــــذرة  ب
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــال زكـــيــــ ـــــعـــــطـــــر مـــــنـــــث ـــــــرون ال ـــــــس �
ــــا!!! ــــي ــــم ــــاظ ـــــرا ك ـــــس عــــ�ــــســــت جــــــرحــــــا، عــــ�ــــســــت �
!! ـــا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ــــر عـــ�ـــس ــــس ــــ� ــــال ب لـــــلـــــغـــــايـــــات  ـــــــــات  ب
عـــ�ـــســـكـــريـــــــــــــــــــــــــــــــا  درءًا  الــــ�ــــســــر  ـــــك  ـــــدي ـــــرت ي
؟ ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــل ج تـــ�ـــســـبـــيـــحـــا  ـــه  ـــق ـــف ن ل  كــــيــــف 
ــــــاأيــــــك َبــكــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــاغـــــتـــــدى المـــــــلـــــــود ل
ـــــــــــــــــــــــا نــبــيـــــــــــــــ ــــب  ــــي ــــغ ال يف  لــــيــــ�ــــس  انــــــــا  ــــد  ــــي ب
ـــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ خـــفـــيــــ ــــا  هــــمــــ�ــــس ـــــدحـــــت  �ـــــس  ، و�ـــــــســـــــاة 
�ـــســـجـــيـــــــــــــــــــــــا �ـــــســـــجـــــوا  وتــــــلــــــت   ، وتـــــيـــــهـــــا  ــــــــــــــًا 
! ـــا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ خـــفـــيــــ لزال  ــــــرب  ــــــغ ال هــــمــــ�ــــس  اإّن 
طــيــــــــــــــــــــــــــا ـــــــريان  ـــــــن ال اطــــــِفــــــئــــــوا   ، طــــائــــفــــيــــا 
ـــــوا خــــلــــ�ــــســــوا مـــنـــهـــا جنــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ ـــــن ـــــظ اأف
ـــا ـــي ـــس ـــ� ـــــع مــــــنــــــجــــــاة ع ـــــس ـــــ� ـــــب ــــــى امل ـــــقـــــى عــــــل ــــــ ـ
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي وِع ــــــــا  ــــــــام اآث ـــــق  يـــــل حـــــــق  دون 
ـــلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــبــــــذات الــــــنــــــار تــــلــــقــــاه �ـــسِ
ـــــــا ــــ ــــ ـــــــل َمــــــــــن انــــــــــت هـــيــــ ـــــاغـــــر ق ـــــ�ـــــس ـــــــا ال ـــــــه اأي
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ غـــيــــ اهلل  لــــــديــــــن  كــــــانــــــت  ومــــــــــا  ء 
ـــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ نـــبـــيــــ �ــــســــديــــقــــا  احلــــــــــق  ــــــن  ــــــدي ل ن 
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُعــــــلــــــّمــــــت مـــــنـــــا الــــــبــــــيــــــان املـــنـــطـــقـــيــــ
هـــنـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اأو  عــــمــــيــــقــــا  نــــــومــــــا  نـــــنـــــم  مل 
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ـــت ـــن ــــــــــرغ وج ــــــــار م اأيــــــــهــــــــا الإعــــــــ�ــــــــس
!! عـــــربـــــيـــــا  ـــــــــول  اأ�ـــــــــس كـــــنـــــت  واإن    ، ٌي 
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــريــــ ــــــــى نـــا�ـــس ــــــــق كــــــربــــــائــــــي واأب
ــــــداد ابـــــقـــــى بــــابــــلــــيــــا كــاظــمــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــ ـ
غـــــر�ـــــســـــت فــــيــــنــــا هـــــتـــــافـــــا عـــلـــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــدى الـــــــتـــــــاريـــــــخ هـــيـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــ�ـــــس ـــــمـــــاعـــــا ل ـــــس و�
تـــعـــبـــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درءا  الإميـــــــــــــــان  اأطـــــــلـــــــق 
فـــــاتـــــخـــــذنـــــاه اإمـــــــامـــــــا وولــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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ا�سمه  دع  تخْف  ..ل  �سيحررك  واحل�سن  حرا  ابــَق 
يرجع �سداه فيك ، دعه يلج يف روحك كاملوج وانتظر 
وا�سر دومنا كلل دع ا�سمه يتغلغل بعمق بقلبك فان 
لي�سكن فيك...  ي�ستدرجك  من توفيقات اهلل تعاىل 
قد تهيم يف ح�سرته من�سغا يف تو�ساتك بالعظيم 
الأعظم حن يقف فوق را�سك او يجل�س اىل جانبك 
،�ستتح�س�س  العجلة  تــاأخــذك  فا  بابك  يطرق  او 
ب�سع  واجــلــ�ــس  قلبك  عــر  يتغلغل  وهــو  �سيافته 
حولك  ما  واقــراأ  اأنفا�سك  وا�ستعد  �سمت  يف  حلظات 
جمعت  التي  اهلل  ــدرة  ق عــن  وا�ــســاأل  �سامت  ببكاء 
�سارخة  �سريحه  حول  تطوف  اللغات  خمتلفة  اأمما 
قلبك  اأعماق  اىل  �ستنزل  ..حينها  جزعة  باكية 
فالرحلة  جديد  من  وتــبــداأ  ج�سدك  اأعــمــاق  واىل 
مرقده  حــول  املــايــن  دوران  وحتمل  طــويــلــة.... 
يــدورون  اأر�سه  ــان  اأرك من  ركن  كل  وعلى  و�سريحه 
با توقف اأينما تذهب جتدهم يبحثون عنه ..اأهم 
مائكة ..؟ باأ�سكال ب�سر حتمل بع�س ال�سيء حتمل 
ان تبقى �ساكنا لرهف ال�سمع والفوؤاد و�ستتعب حن 
تتوقف وهم مل يكفوا عن الدوران ذهابا واإيابا ...ل 
احد ينظر يف وجه الآخر �سدورهم رحبة وجوههم 
اهلل  يذكرون  وهم  بالأج�ساد  يت�سادمون  مبت�سمة 
اأنف�سهم  عن  خالعن  بال�سفاعة  واحل�سن  بالعظمة 
طوى  املقد�س  الوادي  يف  كانوا  لو  كما  بتوؤدة  هم  كل 
جنة  اىل  �سي�سطحبهم  الذي  املنتجب  ال�سبط  قرب 

اهلل اخلالدة ومينحهم حريتهم يف الأر�س.

ابَق حرا والحسين سيحررك....! 
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را�سي  ال�سيد  ابــن  الأعــرجــي  مهدي  ال�سيد 
احل�سيني  علي  ال�سيد  ابن  ح�سن  ال�سيد  ابن 
مهدي  ال�سيد  ولــد   . الــبــغــدادي  الأعــرجــي 
در�س   . هـ   1322 �سنة  الأ�سرف  النجف  يف 
ال�سهري  اخلطيب  خاله  على  اخلطابة  فــن 
ال�سيخ قا�سم احللي زاول نظم ال�سعر وعمره 
هي  نظمها  ق�سيدة  واأول   . �سنة  ع�سر  اأربعة 
ق�سيدته يف رثاء الإمام احل�سن ال�سبط )ع(.

ق�سى الزكي فنوحوا يا حمبيه
وابكوا عليه فذى الأماك تبكيه

در�س العربية والعرو�س على العامة الكبري 
�سيخ الأدب ال�سيد ر�سا الهندي رحمه اهلل . 
غريقًا   . هـ   1359 �سنة  مهدي  ال�سيد  تويف 
ب�سّط الفرات يف احللة يوم اخلام�س من �سهر 
رجب . جمع ديوانه �سقيقه اخلطيب ال�سيد 
وله  الثلثمائة  على  �سفحاته  وتزيد  حبيب 
يف  اجلميل  وخطه  بيده  كتبها  خمطوطات 
يف  واأرجـــوزة  وغريها  والتواريخ  املرا�سات 
ال�سيخ  اأرجــوزة  من  اأكر  املع�سومن  تواريخ 
احلر العاملي ، اأ�سيب بانحال يف الأع�ساب 
حي  يقظ  لكنه  �سكتة  مع  غفوات  تعريه 
قيام  اأح�سن  بواجبه  يقوم  فطن   ، ال�سعور 
متدين ورع مل يعباأ بالع�سر الذي لزمه واألح 

عليه .

قال يداعب اخلطيب خ�سر القزويني :
يا خ�سر اأنت خليلي يف الأنام كما

اأنت املوؤمل للمعروف من بعـدي
ُترى معي كل اآن فـي مازمـة

واخل�سر لي�س يرى اإل مع املهدي
حّبهم  يف  وتفانيه  البيت  لأهــل  ولوؤه  اأمــا 
املاآمت  يف  اأمتثله  زلت  ول  ميزاته  اأملع  فهومن 
عمره  اأفنى  وقد  بالبكاء  يجه�س  احل�سينية 
روائــعــه  وهـــذه  احل�سيني  املــنــر  خــدمــة  يف 
من  تن�سّب  اأنها  اإذ  ال�سخر  تذيب  ومراثيه 

منبع الأمل والثكل وقلب مكلوم .
ومقتول بجنب النهـر ظام

�سليب الثوب م�سبّي احلريـم
ت�ساق ن�ساه اأ�سرى من ظلوم

على عجف النياق اإىل ظلوم
واإن يبكي اليتيم اأباه �سجـوًا
م�سحن �سياطهم راأ�س اليتيـم

ومن ح�سينياته :
ما بـال فهـر اأغفلـت اأوتارهـا
ها تثري وغى فتدرك ثارها
اأغفت على ال�سيم اجلفون و�سيعت  
يا للحـمية عـزها وفخارها

اأين الكماة ال�سيد من عمرو الـعلي   
لتثري للحرب العوان غبارهـا

كثري  �سيء  والت�ساطري  التخامي�س  من  وله 
وقد اأثبّت يف موؤلفي )�سوانح الأفكار( جملة 
الق�سائد  بع�س  خّم�س  اأنــه  حتى   ، ذلك  من 
احللي  جعفر  ال�سيد  ق�سيدة  ومنها  بكاملها 

احل�سينية واأولها :
وجه ال�سباح علّي ليٌل مظلم 

وربيع اأيامي علّي حمرم
ومن روائعه يف الولء قوله يف ال�سهيد م�سلم 

بن عقيل :
يكفيك يا ابن عقيل فخرًا يف الورى

فيه �سموت اإىل ال�سماك الأعـزل
اإذ يف ر�سالتـه احل�سن لك ارت�سى
حيث الر�سول يكون عقل املر�سل 

و�سل�سلة ن�سب ال�ساعر كما يف الديوان : ال�سيد 
را�سي بن ح�سن بن علي بن حممد  مهدي بن 
بن  الــديــن  �سرف  بــن  مرت�سى  بــن  جعفر  بــن 
ن�سر اهلل بن زروز بن نا�سر بن من�سور بن اأبي 
الف�سل النقيب عماد الدين مو�سى بن علي بن 
الأمري  اإبن  الن  اأحمد  بن  حممد  احل�سن  اأبي 
حممد الأ�سر نقيب الكوفة واحلائر احل�سيني 
ال�سالح بن عبيد اهلل  اإبن عبيد اهلل بن علي 
زين  ــام  الإم بن  الأ�سغر  احل�سن  بن  ــرج  الأع

العابدين علي بن احل�سن ال�سهيد )ع( .

من حياة الشعراء وسيرهم
السيد مهدي األعرجي  1322 ه� - 1359
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كلمات ترد باتفاق اللفظ واختاف املعنى..
)الَعْظُب، والَع�سُب، والَعذُب(

ُيقال  ا�سله،  او  كله  ذنبه  الطائر  حتريك   : بالظاء  الَعظُب 
َعَظَب الطائر. يعِظُب َعظبًا.

به،  ودَرب  لزمه  اذا  الأمــر،  على  َعَظب  م�سدر  اي�سًا  والَعْظُب 
ومنه قيل: ما اعظبه على المر، اأي ما ا�سره.

ٌب: اأي قاطع  ُب – بال�ساد- فانه القطع، و�سيٌف َع�سْ واما الَع�سْ
وكذلك ل�ساٌن َع�سُب.

والَع�سُب – اي�سًا – ك�سُر َقْرِن ال�ساة.. ونحوها
 ، َع�سباُء  ناقٌة   : قيل  ومنه  الذن،  �سقُّ   – اي�سًا   – والَع�سُب 
بًا )بك�سر ال�ساد من املا�سي وفتحها من  َب القرُن َع�سَ وقد َع�سِ
واما  الذن،  بْت  َع�سِ وكذلك:  انك�سر(  )اذ  وامل�سدر(  امل�سارع 

العذُب – بالذال- فانه الطّيُب اللذيذ من املاء وغريه.
)الّتعظيُب، والّتع�سيُب ، والتعذيُب(

َعَظبت  ُيقال:  العمل،  من  اليد  خ�سونة  بالظاء-   – التعظيُب 
َيدُه.

والتع�سيُب – بال�ساد- كرة ُ القطِع او الك�سِر.
والتعذيُب – بالذال- كرة العذاب .. 

ابن  ملوؤلفه:  اخلم�سة  احلــروف  بن  الفرق  كتاب  من  ماأخوذ 
ال�سيد البطليو�سي )444هـ - 521هـ(

واختاف  اللفظ  باتفاق  والــذال  وال�ساد  الظاء  باب  تكملة 

املعنى :
) ، واحَلذُّ 1- )احلظُّ ، واحل�سُّ

احَلّظ – بالظاء- الن�سيب، واحل�ُس – بال�ساد- م�سدر َح�س�سُت 
القطع  – بالذال-  واحلذُّ  به،  اغريته  اذا  المر  على  الرجل 

ال�سريع.
2- )احلظيُظ، واحل�سي�ُس، واحلذيُذ(

. احلفيظ – بالظاء- ال�سعيد من الرجال الذي له َحظُّ
ا�سفل  واحل�سي�س:  بال�سيء(  )املُغرى  بال�ساد-   – احل�سي�س 
)وهو  م�ستاأ�سا ً  قطعًا  املقطوع  بالذال-   – واحلذيذ  اجلبل 

مبعنى حمذوذ(
3- )احلظُر، واحل�سُر، واحَلَذُر(

احَلَظُر – بالظاء – اخظرار النبت يقال : نبُت َحِظر.
ُر- بال�ساد- احلا�سره، واحلذُر – بالذال- اخلوُف. احَل�سَ

4- )احلاظُر ، واحلا�سُر، واحلاذُر(
احلاظُر – بالظاء- املانع، واحلاظر – اي�سًا – �سانع احلظرية 
�سد  وهو  احلا�سرة  �ساكن  –بال�ساد-  واحلا�سر  الزريبة  وهي 

البادي )واحلا�سر( �سدُّ الغائب.
واحلاِذر – بالذال- اخلائف، وفعله َحِذَر بك�سر الذال..

ابن  ملوؤلفه:  اخلم�سة  احلــروف  بن  الفرق  كتاب  من  ماأخوذ 
ال�سيد البطليو�سي )444هـ - 521هـ(

الظاءُ  والضاد والداُل
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كاتٌب وكتاْب

ق��د ال ن��ب��ال��غ ع��ن��دم��ا ن��ص��ف امل��ع��امري 
ال��دك��ت��ور خالد  ال��ع��راق��ي  واألك��ادي��م��ي 
له  إذ  العراقية  العامرة  بمؤرخ  السلطاين 
ونقدًا  كتابة  العامرة  عىل  الكبري  الفضل 

وتأليفًا.
حيث عمل السلطاين عرب مؤلفاته ومقاالته 
وجذورها،  العراقيهّة،  الِعامرة  كلهّ  بتتبهّع 
وت��أث��رياهت��ا، وم��دارس��ه��ا، م��ن ال��ِع��امرة 
مرورًا  حديد  زها  حتى  األوىل  اإلسالمية 
فهو  اجل��ادرج��ي،  ورفعت  مكيهّة  بمحمد 
ُيطالعنا  شاب،  كاتٍب  كأي  بنشاط  يكتُب 

عرب الصحف واملواقع اإللكرتونية الثقافية، 
ف عليه  ًا من مؤلفاته، لتتعرهّ ولَك أن تقرأ أيهّ
فهو اليوم يعدهّ النافذة األكرب املفتوحة عىل 

الِعامرة العراقية والعربية والعاملية.
العامرة  )فعُل  القيهّمة:  املعامرية  من مؤلفاته 
ها، صباح اخلري أيتها الِعامرة، حديٌث  ونصهّ
يف الِعامرة، مئة عام من عامرة احلداثة، حممد 
مكية: 100 عام من الِعامرة واحلياة، رؤى 
احلداثة يف  تناص معامري، عامرة  معامرية، 

العراق(.

عن العمارة اإلسالمية 
نقدًا وتأليفًا

كتب مهّمة صدرْت حديثًا

* خفايا وأرسار داعش: من عاممة أسامة بن الدن اىل قبعة صدام حسني/ نضال محادة/ بريوت: بيسان للنرش والتوزيع 
واإلعالم 400 صفحة.

الدار  الدغيش/ بريوت:  أمحد حممد  السياسية/  العقائدية وحتالفاهتا  الفكرية ومرجعياهتا  مدارسها  اليمن:  السلفية يف   *
العربية للعلوم � نارشون 397صفحة

* الدولة اإلسالمية: اجلذور، التوحش، املستقبل/ عبد الباري عطوان/ بريوت: دار الساقي 240 صفحة.
* داعش وأخواهتا: من القاعدة اىل الدولة اإلسالمية/ حممد علهّوش/ بريوت: رياض الريس للكتب والنرش 420 صفحة.
العربية  الدار  بريوت:  القييس/  وائل  حممد  مستقبلية/  دراسة  اخلليج:  جتاه  األمريكية  االسرتاتيجية  يف  العراق  مكانة   *

للعلوم � نارشون 336صفحة
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الشيخ عبد الحسين األميني 
           وكتاب الغدير

املوسوعية  الشيعية  الكتب  أب��رز  بني  من 
مجعًا  خ��م(  )غدير  واقعة  تناولت  التي 
)الغدير(  ك��ت��اب  ه��و  وتأليفًا  ودراس���ة 
بن  احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  لسامحة 
 – ه�  األميني )1320  بن نجف قيل  أمحد 
1390ه�(، املولود بمدينة تربيز يف إيران، 
من  ألكثر  األميني  الشيخ  انشغل  حيث 
الغدير،  القيهّم  كتابه  تأليف  يف  قرن  نصف 
ستهّ  واملطالعة  الكتابة  نفسه  عىل  حمتاًم 
عرشة ساعة يف الليل والنهار، حيث تطلب 
الكتب  املرور بعرشات األلوف من  تأليفه 
عرشات  ومطالعة  واملخطوطة،  املطبوعة 
صحائفها،  بجميع  دات  املجلهّ من  اآلالف 
السفر  وكذلك  والتدقيق،  والتمحيص 
فقد  والوثائق،  امل��ص��ادر  عىل  للحصول 
الشام  بالد  منها  كثرية،  بلدان  إىل  سافر 
وبذل  وتركيا،  واحلجاز  واهلند  وإي��ران 
البحث  جلهّ جهوده يف سبيله، لذلك ترك 
د  الرتدهّ باب  نفسه  عىل  وغلق  والتدريس، 
عىل األندية واملجتمعات، وجلس يف داره 
غًا للجهاد يف  ة، متفرهّ معتكفًا بمكتبته اخلاصهّ

س. هذا امليدان الديني املقدهّ
وأسند  اعتمدها  التي  املصادر  عدد  وبلغ 
التارخيية  والوقائع  احلديث  نصوص  إليها 
الكتب  آالف  واألدب  الشعر  ومسائل 
مرجعًا  كتابه  جعل  مهّا  ومطبوعة،  ية  خطهّ
الوصول  للباحث  ل  يسههّ ًا  وهامهّ ضخاًم 
التأليف  جمال  يف  حيتاجه  ما  إىل  يس  بكلهّ 
والدراسات واألبحاث، دلهّ كتاب الغدير 
ته يف ُأصول  املؤلهّف ودقهّ الواسع عىل صرب 

الصرب  ذلك   ، والتقصهّ والدراسة  البحث 
املوسوعة  جعل  ال��ذي  وال��دأب  واجللد 
تتسع حتهّى تشمل كلهّ ما قيل وما ورد عن 
أخريًا  لتشمل  الرشيف،  الرسول  حديث 
ما يقارب خسة آالف صفحة، بعيدًا بعدًا 

ف. ب والتطرهّ كاماًل عن التعصهّ
ة كدليل  ويروي الشيخ األميني هذه القصهّ
الغدير:  كتابه  تأليف  أثناء  عاناه  ما  عىل 
إىل  احتجت  الغدير  أكتب  كنت  حينام 
كتاب الرصاط املستقيم تأليف زين الدين 
خمطوطًا  كتابًا  وك��ان  البيايض،  العاميل 
أن  فسمعت  معدودين،  أشخاص  بأيدي 
األشخاص  أحد  عند  موجودة  منه  نسخة 
وقت  ل  أوهّ ويف  ليلة  ذات  النجف،  يف 
أصدقائه  بعض  مع  واقفًا  رأيته  املغرب 
منه  دنوت  الرشيف،  العلوي  الصحن  يف 
وبعد السالم واالحرتام ذكرت له حاجتي 
يف  منه  ألنقل  املطالعة  د  وجم��رهّ للكتاب، 
كتابنا الغدير، والعجيب أنهّ الرجل فاجأين 
عه.. ومن  أتوقهّ أمر مل أكن  باالعتذار، وهو 
ثم املامنعة يف النظر إليه.. حتى تركته ذاهبًا 
الرشيف  الريح  أمام  فوقفت  احلرم،  إىل 
جمهشًا بالبكاء، وبينام أحدث اإلمام )عليه 
قلبي:  يف  خطر  إذ  بتأملهّ  نفيس  مع  السالم( 
أذهب إىل كربالء غدًا يف الصباح، وهكذا 
وصلت إىل كربالء فذهبت إىل حرم اإلمام 
أحد  هناك  رأيت  السالم(  )عليه  احلسني 

ثمهّ  بحرارة  تصافحنا  املحرتمني،  العلامء 
وسط  كربالء  إىل  جميئك  سبب  ما  ق��ال: 
األسبوع، خريًا إن شاء اهلل ؟ قلت: جئت 

حلاجة.
 فإذا به يقول برجاء: ُأريد أن أطلب منك 
ية من  أمرًا، ورثت من املرحوم والدي كمهّ
الكتب النفيسة، ال أستفيد منها يف الوقت 
ينفعك  ما  وخذ  املنزل  إىل  فنا  رشهّ احلارض، 

منها إىل أيهّ وقت تشاء.
وضع  الثاين  اليوم  يف  قصدته  وعندما   
الكتب بني يدي، وكان يف طليعتها نسخة 
وقع  إن  ما  املستقيم،  ال��رصاط  كتاب  من 
انمرت  حتهّى  بيدي  وأخذته  عليه  نظري 
دموعي بغزارة، فسألني عن سبب بكائي، 

ة، فبكى هو اآلخر!! فحكيت له القصهّ

 )قدس سره( 



باملحرفني  ي��ب��ايل  ال  ال��ت��اري��خ 
سيكون  الن��ه  فيه  واملدلسني  
هنالك تاريخ غري مرشف لكل 
احلقيقي  والتاريخ  به  عابث 
يبقى شاهدا  وحاكام ، والتاريخ 
فالكلمة   ، واث���ر  كلمة  ه��و 
يمحوها  ان  العابثون  حي��اول 
الزيادة  خالل  من  حيرفوها  او 
االستشهاد  ودائام  النقيصة  او 
الثبات  التاريخ  من  بالكلمة 
كبري  جهد  اىل  حيتاج  ما  راي 
عىل عكس االثر فعندما تلحظ 
او  يقودك لالستدالل  فانه  اثرا 
نفس  يف  يكون  وه��و  السؤال 
الوقت حجة و وسيلة اعالمية 

لصاحب االثر .
احدى  وه��ي  الوهابية  دأب��ت 
ان  التاريخ  يف  العابثني  رشائح 
تطمر كل ما له عالقة بالتاريخ 
مستخدمة شتى انواع الوسائل 
االثر  وهدم  وحتريف  دس  من 
واالن  باهلل  الرشك  ذريعة  حتت 
يف  العلامء  من  رشحية  ظهرت 
رشكيات  بتنقية  تطالب  مرص 

كتبهم السيام كتب الصحاح .

هذه  وراء  احلقيقي  السبب 
التاريخ  بحق  اخلبيثة  األع��امل 
هلم  تاريخ  ال  العابثني  ان  هو 
هلم  ك��ان��ت  ل��و  واال  م���رشف 
لسعوا  شانم  من  ترفع  أعامل 
التاريخ  عىل  احلفاظ  سبيل  يف 
،والدليل عىل ذلك لو انم حقا 
اعامل  ان��ا  يدعون  ما  حسب 
رشكية فاملفروض انم يطبقون 
هذا يف بلدهم وحرصا عىل من 
يف  يعبثوا  ان  ال  برأهيم  يقتنع 
خالل  من  البلدان  بقية  تاريخ 
وهاهم  االرهابية  عنارصهم 
يستأصلوا  مل  ان  سيستفحلون 
وبأقىص رسعة يف مرص والقادم 

اسوأ .
عملية هدم االرضحة يف مرص 
احللقات  تلك  من  حلقة  هي 
الوهابية التي كثريا ما خططت 
وعولت عليها املدرسة الوهابية 
يف  عنارصها  دس  خ��الل  من 
حتريف  لغرض  االزهر  جامع 
التاريخ وهاهو التاريخ يدلو لنا 
تكشف  التي  الوثائق  باحدى 
بخصوص  ال��وه��اب��ي��ة  زي���ف 

ال��ت��ربك ب��االرضح��ة وزي���ارة 
القبور بانا من الرشكيات .

الناصبية  كتبهم  عمدة  يف  جاء 
والنهاية  البداية  البيت  الهل 
 ) � 774ه���   701 ( كثري  البن 
وبتحقيق الدكتور عبد اهلل عبد 
مع  بالتعاون  الرتكي  املحسن 
وال��دراس��ات  البحوث  مركز 
هجر  بدار  واالسالمية  العربية 
 289 ص  عرش  الثامن  اجل��زء 
سنة  دخلت  ملا  كثري  ابن  يقول 
تويف  وسبعامئة  وعرشين  ثامن 
امحد ابن تيمية وذكر االحداث 
 «  : قائال  وفاته  رافقت  التي 
ورشب مجاعة املاء الذي فضل 
مجاعة  واقتسم   ، غسله  م��ن 
السدر الذي غسل به ،وقيل إن 
رأسه  عىل  كانت  التي  الطاقية 
دفع فيها خسامئة درهم ،وقيل 
إن اخليط الذي فيه الزئبق الذي 
كان يف عنقه بسبب القمل دفع 
 ، م��ائ��ة وخ��س��ون دره���ًا  فيه 
ضجيج  اجل��ن��ازة  يف  وح��ص��ل 
وبكاء وترع ، ، وتردد الناس 
اىل قربه أيامًا كثرية لياًل ونارًا »

ابن  بامء غسل جثة  التربك  اذن 
وبيع  ؟  رشك��ا  يكن  مل  تيمية 
اثار  رفض  عكس  عىل  عاممته 
التي  اهلل  رس��ول  ومتعلقات 
ابن  عاممة  ام��ا  رشك��ا  اعتربت 
تيمية فهي بركة !!!واما حكاية 
خيط الزئبق والقمل فال تعليق 
 ، الداللة  واضح  النه  عليه  لنا 
يرتددون  الناس  ان  والحظوا 
عىل قربه من غري منع او تعقيب 
احلالة  ه��ذه  عىل  كثري  اب��ن  من 

التي أصبحت رشكا لغريهم .
ال��ي��وم اال ان  ق��د هي��دم األث���ر 
صاحب األثر  عندما يكون له 
فانه  التاريخ  موقف مرشف يف 
إعادة  الناس  عىل  وحيتم  يبقى 
، وللوهابية سابقة  األثر  إحياء 
اهلجوم عىل رضيح احلسني  يف 
كربالء وكيف  السالم يف  عليه 
هو احلال اليوم ؟ فالريح عاد 
قبل  ما كان عليه  أفضل  شاخما 
القرب  هدموا  والذين  التهديم 
من  التاريخ  مزابل  اىل  رحلوا 
الشنيع يف  غري ذكر غري فعلهم 

كربالء. 

التاريخ كلمة واثر 
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تؤخذ  اهتاممات  ع��دة  هنالك 
بنظر االعتبار والتقدير والتبجيل 
والتفخيم  والتعظيم  والتقديس 
وذل����ك يف س��ي��اق االح��ت��ف��ال 
السنوي التقليدي بذكرى املولد 
ضمنها  م��ن  ال��رشي��ف  النبوي 
عظمة وفخامة  وجاللة  املحتفى 
وحمور  مركزية  عظمة  وهي  به 
لدى  شامل  سرتاتيجي  تقديس 
اولوياهتم  ومن  املسلمني  مجيع 
مدارسهم  وبكافة  القصوى 
االصولية  ومصادرهم  الفقهية 
واجتاهاهتم  العقائدية  ومشارهبم 
ذل��ك  اىل  ..ي��ض��اف  امل��ذه��ب��ي��ة 
املستنبطة  الطقوسية  املراسيم 
ابتداء  املتوارث  الفلوكلور  من 
االستباقية  ب��االس��ت��ع��دادات 
الفرحة  اظ��ه��ار  م��ن  املتنوعة 
وليس  العطرة  باملناسبة  العارمة 
االحتفالية  باملامرسات  انتهاء 
احلداثوية  واملظاهر  امل��ع��ارصة 
ال��ع��رص  وروح  امل��ت��ن��اغ��م��ة 
...واالعتبار االهم  االكثر اهية 
وجدال ان املركزية املقدسة التي 
يتمتع هبا صاحب الذكرى صىل 
والتمركز  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
امل����ح����وري واالس��ت��ق��ط��اب 
املسلمني  مجيع  من  التفخيمي 
ان   ، العظيمة   شخصيته  حول 

كل ذلك لالسف الشديد واالمل 
املمض مل حُيل دون ان ال  ينحاز 
عىل  التعكز  دون  املسلمون 
واملتعلقة  التدوينية  خلفياهتم 
بخرب الوالدة امليمونة املباركة يف 

ذلك اليوم االغر السعيد.
ومن املفروض ويف احلد األدنى 
من »التوحد« املجمع ليس حول 
واالصولية  الفقهية  املقاربات 
االسالمية  املذاهب  بني  املقارنة 
بكثري  الطموح  من  اك��رب  فهذا 
ان  جيب  ولكن   ، املتوقع  ودون 
املناسبة  خيص  بام  التوحد  يكون 
والدة  خت��ص  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة 
يتمركز  التي  املركزية  الشخصية 
حيصل  مل  وهذا  املسلمون  حوهلا 
يف العراق نجد احتفالني يندرج 
الوحدة  اسبوع  اطار  يف  كالها 
االسالمية وحتت يافطة التقريب 
احلظ  يسعفهام  مل  اجت��اه��ني  ب��ني 
لينعتقا من إسار التشظي املذهبي 
يقام  السياق  هذا  ويف  اخلانق... 
باملولد  مهيب  سنوي  احتفال 
الرشيف يف الثاين عرش من ربيع 
بالتوقيت  ع��ام  كل  من  االول 
الُسنة  أه���ل  أخ��وان��ن��ا  يقيمه 
غالبية  يمثلون  الذين  واجلامعة 
حممد(  )ام��ة  االسالمية  االم��ة 
الشيعة  حيتفل   ذاته  السياق  ويف 

يف السابع عرش من الشهر نفسه 
..اي  اياها  الرشيفة  باملناسبة 
االحتفال  من  اي��ام  خسة  بعد 
الطائفتني  وك���ال  »ال��ُس��ن��ي« 
تعتمدان يف احتفاهلام عىل حزمة 
مصادرها  يف  مبثوثة  رواي��ات 
وارشيفية  وثائقية  بقيمة  وتتمتع 
فضال  واجلدال  النقاش  تقبل  ال 
ها  وجوِّ القدس  فحواها  عن  
النبوة  بشذى  املعطر  الروحاين 
النبوة  وكاريزما  الرسالة  واريج 
ال��ف��ذة..  كام ج��رت ال��ع��ادة يف 
املذهبي  االختالط  ذات  بغداد 
واملتناسل  واملتالقح  املتواشج  
ان  االن  وحل��د  تاسيسها  منذ 
بينهام نر  جيرى احتفاالن حجز 
بينهام  وفصلت  جغرافيا  دجلة 
وانفصمت  زمانيا  اي��ام  خسة 
مذهبيا.. التوحد  ع��رى  بينهام 
ال��رشق��ي  اجل��ان��ب  ويف  ح��ي��ث 
الكاظمية  يف  اح��ت��ف��ال  جي��رى 
بن  موسى  اىل  نسبة  املقدسة  
جعفر االمام السابع عند الشيعة 
اجلانب  ويف  االمامية  اجلعفرية 
االعظمية  يف  احتفال  ال��غ��رب 
اب  االع��ظ��م  االم���ام  اىل  نسبة 
املذهب  مؤسس  النعامن  حنيفة 
بوابة  عند  ..اح��ت��ف��ال  احلنفي 
بوابة  عند  وآخ��ر  الشيعة  ام��ام 

اجلغرايف  والفاصل  الُسنة  امام 
وال��ش��وط  بكبري  ل��ي��س  بينهام 
الرشخ  لكن  ببعيد  ليس  الزمني 
الطائفي  واالس��ف��ني  املذهبي 
اجلغرافيا  امتداد  من  بكثري  اكرب 
واس��ت��ط��ال��ة ال���زم���ان وأك���رب 
باستغراق  احل��امل��ة  النوايا  م��ن 
املتناغم  التوحد  التشظيات نحو 
ان  بل   .. صادقة  رومانسية  مع 
التدوين  يف  ل  ت��غ��وَّ ق��د  ال��رشخ 
التسليم  الذي مل خيرج عن اطار 
تكون  قد  ب«ث��واب��ت«  املطلق 
املؤرشفة  املغالطات  اك��رب  من 
ومن  السيئة  النوايا  ذوي  من 
والطائفيني  السالطني  وع��اظ 
..ومازال شبح هذا الرشخ مادا 
الناس  وخميال  ثقافة  عىل  اذرعه 
االول  االس��الم��ي  العرص  منذ 
احلواجز  مجيع  اللغاء  جمال  وال 
واقامة  االق��ل  عىل  »التدوينية« 
وب��دون  واح��د  نبوي  احتفال 
مجيع  فيه  ينصهر  طائفية،  نكهة 
النواة  تعد  بودقة  يف  املسلمني 
حدها  يف  آرائهم  لتوحيد  االوىل 
املولد  مناسبة  وهي  اال  االدن��ى 
اساليب  ..اما  الرشيف  النبوي 
املجاملة يف »التشارك« يف احياء 
االحتفاالت كنوع من التضامن 
املذهبي  التناشز  والغاء  الطائفي 
املقبول  احل��د  تتجاوز  مل  فهي 
عىل  والرهان  التشتت  الغاء  من 
التي  واالسالمية  الوطنية  اهلوية 
يصوغها  ان  البعض  حي���اول 
واسالميا  وطنيا  ترتيبها  ويعيد 
..فان  التشارك  هذا  خالل  من 
الرشيفة  املناسبة  ه��ذه  كانت 
داخ��ل  »امل��ت��ش��ارك��ني«  جتمع  مل 
اطارها التفاعيل احلقيقي فكيف 
الوطنية  اهلوية  بإمكان  يكون  

واإلسالمية ان تفعل ذلك؟! ..

المولد النبوي الشريف ... فرصة للتوحد 
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لكل رشيعة من الرشائع الساموية 
فاملسيحيون  هبا  خ��اص  شعار 
ي���ن���ادون ق��وم��ه��م ب��ال��ن��اق��وس 
يدعوهم إىل الصالة يف الكنائس 
القرن  يستخدمون  وال��ي��ه��ود 
من  وغريهم  قومهم،  به  ينادون 
فشعاره  اإلس��الم  أما  األق��وام، 

األذان نداء احلرية والنسيم.
اإلعالم  األذان  اللغة:  أهل  قال 
ويقال  معروف  الصالة  وأذان 
واألذي����ن  وال��ت��أذي��ن  األذان 
اهلل  من  }وأذان  تعاىل  قال  مثله، 
ورسوله{، واألذان يف الرشع هو 
عند  الصالة  إىل  به  ينادى  ن��داء 
قبل  ي��وم  كل  وي��ؤذن  املسلمني 

كل صالة.
ورد  فقد  الكريم  القرآن  يف  أما 

قوله  ومنها  م��واض��ع  ع��دة  يف 
َلوِة  الصَّ إىَِل  َناَدْيُتْم  }َوإَِذا  تعاىل: 
ْم  ُ بَِأنَّ َذلَِك  َوَلِعبًا  ُهُزوًا  ُذوَها  َ اختَّ
القرطبي  قال  َيْعِقُلوَن{..  الَّ َقْوٌم 
املباركة:  اآلية  هلذه  تفسريه  عند 
برفع  ال��دع��اء  بمعنى  ال��ن��داء 
امل��ؤذن  أذن  إذا  ك��ان  ال��ص��وت 
ال��ص��الة  إىل  امل��س��ل��م��ون  وق���ام 
والنصارى  اليهود  منهم  سخر 
وامل��رشك��ني واس��ت��ه��زؤوا من 
،ومل  منهم  جهال  إليها  دعوهتم 
اهلجرة  قبل  بمكة  األذان  يكن 
الصالة  ي��ن��ادون  ك��ان��وا  وإن���ام 
)صىل  النبي  هاجر  فلام  جامعة 
اهلل عليه وآله( ورصف القبلة إىل 
النبيهّ  وكان  باألذان  أمر  الكعبة 
سمعه  وقد  األذان  أمر  أهه  قد 

ليلة اإلرساء يف السامء.
ثنا  ويف الروايات اإلسالمية، حيدهّ
السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام 
يف  رأس��ه  واضعا  كان  النبي  إن 
حني  السالم(  )عليه  عيل  حجر 
واإلقامة  ب��األذان  جربائيل  نزل 
عليه  اهلل  )صىل  للنبي  فعلمهام 
وآله( ثم رفع النبي رأسه وسأل 
صوت  سمع  قد  ك��ان  إن  عليًا 
أذان جربائيل فرد عيل باإلجياب 
ثم طلب النبي من عيل أن ينادي 
بصوت  يتمتع  كان  الذي  بالاًل 
واإلقامة  األذان  ويعلمه  جيد 
السالم(  )عليه  عيل  فاستدعى 

بالاًل وعلمه األذان واإلقامة.
هو  باإلسالم  م��ؤذن  ف��أول  إذن 
أم��ا عن فضل  ري��اح،  بن  ب��الل 

املؤذن فقد قال رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(: )املؤذنون أطول 
القيامة(..  ي��وم  أعناقًا  الناس 
ول���ذل���ك أك����دت ال���رواي���ات 
رضورة  عىل  كثريًا  اإلسالمية 

أداء األذان.
نعم فأي شعار اقرب إىل الذوق 
وآنس إىل االستامع حيث ينادى 
مرات  خس  وليلة  ي��وم  كل  به 
ويشهد  اهلل  اس��م  ب��ذك��ر  ي��ب��دأ 
)صىل  حممد  وبنبوة  بالتوحيد 
لعيل  وال��والي��ة  وآل��ه(  عليه  اهلل 
من  واحل��ج��ج  ط��ال��ب  أب  ب��ن 
ويدعو  السالم(  )عليهم  بعده 
والعمل  وال��ف��الح  الصالة  إىل 
ال��ص��ال��ح، ف��ي��ذك��ر ب��اس��م اهلل 

وينتهي به.

األذان

شعاٌر إسالمٌي عظيم
زيد علي كريم الكفلي
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فاُضل ميزاُن التَّ
َامْلُ��ْح��ِس��ُن  َي��ُك��وَن��نَّ  )...َواَل   
َوَامْلُيِسُء ِعْنَدَك بَِمْنِزَلٍة َسَواٍء َفإِنَّ 
ْهِل َاإْلِْحَساِن  يِف َذلَِك َتْزِهيدًا أِلَ
ْه��ِل  أِلَ َوَتْدِريبًا  ��اِن  َاإْلِْح��سَ يِف 
َاإْلَِساَءِة َعىَل َاإْلَِساَءِة َوَأْلِزْم ُكالًّ 

ِمْنُهْم َما َأْلَزَم َنْفَسُه...(. 
)نج البالغة(

جي��د امل��ت��أم��ل ب��ني ث��ن��اي��ا ه��ذه 
ال��ك��ل��امت امل��ب��ارك��ة م��ن كالم 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ري  إم��ام��ن��ا 
ال��س��الم( ص��ورة راق��ي��ة ألهم 
بني  واملفاضلة  التعامل  أسس 
مبدأ  أن  خيفى  ال  إذ  ال��ن��اس 
مبدأ  هو  واإلس���اءة  اإلحسان 
أن  قبل  التفاضل  يف  عقالئي 
أقره  وق��د  دينيًا  م��ب��دءًا  يكون 
من  أكثر  يف  املقدس  ال��ش��ارع 
مورد من القرآن الكريم ومنها 

اآليات املباركة :
))ُقْل 

يُِّب(( َوالطَّ بِيُث  اخْلَ َيْسَتِوي  ال 
)امل���ائ���دة:100(،))ُق���ْل َه��ْل 
ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي 
ُقْل  َيْعَلُموَن(()الزمر:9(،))  ال 
َواْلَبِصرُي  ْعَمى  اأْلَ َيْسَتِوي  َهْل 
��ُل��اَمُت  ال��ظُّ َت��ْس��َت��ِوي  َه���ْل  َأْم 
أن  بل  وُر(()الرعد:16(  َوالنُّ
أهم  من  واإلس���اءة  اإلحسان 
اإلنسان  هبا  ُيقيَّم  التي  األسس 
اجل���زاء  ف��ي��ك��ون  يف اآلخ����رة 
إىل  مستندًا  العقاب  أو  الثواب 
جنس العمل الذي قدمه الفرد 
الدنيا..))َأَفَنْجَعُل  احلياة  يف 
َلُكْم  َكامْلُْجِرِمنَي)َما  امْلُْسِلِمنَي 
)القلم:35- ُكُموَن((  حَتْ َكْيَف 
َأْصَحاُب  َيْسَتِوي  36(،))ال 
���ِة  ���نَّ ���اِر َوَأْص����َح����اُب اجْلَ ال���نَّ
اْلَفائُِزوَن((  ُهُم  ِة  نَّ اجْلَ َأْصَحاُب 

)احلرش:20(
يف  واس��ع  تطبيق  املبدأ  وهل��ذا    
من  ب��دءًا  احلياة  ميادين  شتى 

أصغر 

األرسة  وهي  املجتمع  يف  نواة 
إىل أكرب مؤسسة من املؤسسات 
عىل خمتلف ختصصاهتا ومهامها 
صعيد  وت��وج��ه��اهت��ا..ف��ع��ىل 
أن  للوالدين  يمكن  األرسة 
تنافسيًا  تربويًا  ج��وًا  خيلقوا 
من  أدى  أبنائهم،فمن  ب��ني 
االلتزامات  من  عليه  ما  األبناء 
واالجتامعية  كالدينية  املختلفة 
األهية  م��ن  ك��ان  والسلوكية 
وتشجيعه  إكرامه  كبري  بمكان 
اآلخ��رون  أخوته  به  فيقتدي 
ومن ختلف من األبناء عن تلك 
الواجب  من  كان  االلتزامات 
األساليب  بمختلف  توجيهه 
معاقبته  إىل  ال��ل��ج��وء  ورب���ام 
ليتجنب  ت��رب��وي  ب��أس��ل��وب 
لو  أم��ا  املستقبل  يف  أخ��ط��اءه 
كانت هناك مساواة يف التعامل 
من  فائدة  ال  أن  امللتزم  سريى 

مه  ا لتز ذل��ك ا أن  ك��ام 
س��ي��ش��ج��ع 
امل�����يسء 
ع������ىل 

أمن  و)م��ن  السوء  يف  التامدي 
ولو  األدب(  أس��اء  العقاب، 
عرجنا إىل املدرسة سنجد مبدأ 
أوضح  يف  والعقاب  ال��ث��واب 
امللتزم  فالطالب  مصاديقه 
أخالقيًا وعلميًا واملواظب عىل 
أداء الواجبات امللقاة عىل عاتقه 
درجات  أعىل  ينال  أن  يستحق 
الطالب  أم���ا  االس��ت��ح��ق��اق، 
عىل  يعاقب  أن  بد  فال  املقرص 
بأهية  يشعر  لكي  تقصريه  قدر 
متت  لو  أما  الدرجة  ومسؤولية 
متييز  دون  الصنفني  معاملة 
الضعفاء  ال��ط��الب  ك��إع��ط��اء 
وجه  دون  إضافية  درج���ات 
استحقاق سيؤدي ذلك بطريقة 
الطالب  إه���ال  إىل  وأخ���رى 
ليحصلوا  لدراستهم  اجليدين 
الطلبة  فعل  كام  الدرجات  عىل 
لن  ذات��ه  الوقت  ويف  الضعفاء 
بل  البائسون  ال��ط��الب  يتأثر 
الدراس  سيتامدون يف تلكؤهم 
لعدم  إصالحهم  يمكن  وال 
لدهيم  املنافسة  ح��اف��ز  ت��وف��ر 
خسارة  هي  احلالتني  كلتا  ويف 

فادحة..

صادق مهدي حسن

أعدائه وخصومه، وهو  مع  واجلهاد  للكفاح  يدعوكم  القرآن  إن 
حياتكم،  واقع  عىل  آياته  وتطبقوا  معامله،  لتقيموا  يستنهضكم 
وأفواهكم  بألسنتكم  ال  وعواطفكم  مشاعركم  يف  حتملوه  وأن 
هذه  فوق  صوته  ويعلو  اإلس��الم  جمد  بذلك  لريتفع  فحسب، 
يف  والنار  احلديد  بلغة  تتجاوب  التي  املبتدعة  املنكرة  األصوات 

سبيل االستيالء عىل بالدكم ونب مقدراتكم.
علينا أن نقيض عىل بدعة املتهورين ومفرتياهتم وهسات اهلامسني 

وصيحات املهوسني.
)واهلل لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشاميل عىل أن أترك هذا 

األمر، ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه(.
هذه هي القوة اجلبارة التي تتحطم عىل صخرهتا كل حماولة حاقدة 
لضعاف النفوس والعقول من الداخلني عىل اإلسالم من يتغلغل 
الدين يف أعامق نفوسهم ومل ترتسخ قواعده يف أذهانم، فهم بعد 

ر جتاه املسلمني الشيعة. ال يزالون يف بدايته من التصوهّ

عبد الخالق العنبكييا أبناء القرآن
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بلغ احلسن بن عيل أن عمرو بن العاص ينتقص عليًا عىل منرب مرص فكتب إليه : من احلسن بن عيل إىل عمرو بن العاص : أما بعد ، 
فقد بلغني أنك تقوم عىل منرب مرص عىل عتو آل فرعون وزينة آل قارون وسيامء أب جهل تنتقص عليًا ) عليه السالم ( ! ولعمري لقد 
أوترت غري قوسك ورميت غري غرضك ، وما أنت إال كمن يقدح يف صفاة يف هبيم أسود ، فركبت مركبًا صعبًا وعلوت عقبة كؤودًا 
فكنت كالباحث عن املدية حلتفه ! يا ابن جزار قريش ليس لك سهم يف أبيات سؤددها وال عائد بأفنية جمدها وال بفالج قداحها ، ال 
أحسبك حتظى بام تذكر غري قدرك احلقري ونسبك الدخيل ونفسك الدنية احلقرية التي آثرت الباطل عىل احلق وقنعت بالشبع والدين من 
احلطام الفاين ، لقد مقتك اهلل فأبرش بسخطه وأليم عذابه وجزاء ما كسبت يداك وما اهلل بظالم للعبيد ( . ) املالحم والفتن / 209 ( .

a اإلمام 

يبعث برسالة شديدة إلى ابن العاص !

الفيلسوف ونقض القرآن

العراق  فيلسوف  كان  الكندي  اسحاق  ان 
القرآن  تناقض  تأليف  يف  اخذ  زمانه،  يف 
منزله  يف  به  وتفرد  بذلك  نفسه  وشغل 
االمام  عىل  يوما  دخل  تالمذته  بعض  وان 
عليه  فقال  السالم  عليه  العسكري  احلسن 

السالم:
استاذكم  ي��ردع  رشيد  رجل  فيكم  أما   ���

الكندي عام أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فقال التلميذ: نحن من تالمذته كيف لنا أن 

نرصفه عن اعتقاداته.
قال عليه السالم: اتؤدي اليه ما ألقيه اليك؟

قال: نعم .
يف  وتلطف  اليه  اذهب  السالم:  عليه  قال 
فاذا  بصدده،  ماهو  عىل  ومعونته  مؤانسته 
وقعت األنسة يف ذلك، فقل قد حرتني 

سيستدعي  فانه  غ��ريك،  هلا  وليس  مسألة 
ذلك منك. فقل له:

ان  جيوز  هل  القرآن  هبذا  املتكلم  اتاك  ان 
يكون مراده بام تكلم به منه غري املعاين التي 

قد ظننتها انك ذهبت اليها؟
سيقول لك: انه من اجلائز ان يكون كذلك.
فقل له: فام يدريك، لعله قد اراد غري الذي 
ذهبت انت اليه فتكون واضعًا لغري معانيه.
أن  اىل  الكندي وتلطف،  اىل  الرجل  فصار 
الٍقى عليه املسألة. فقال ل�ه: اعد عيل فأعاد 
عليه، فتفكر يف نفسه ورأى ذلك حمتمال يف 

اللغة وسائغا يف النظر .
لتلميذه  ليس  انه  يعلم  االستاذ  ان  الشك 
وهي  السؤال  هذا  مثل  طرح  عىل  القدرة 
التفت  ولذلك  تفكريه  حدود  عن  خارجة 

اىل تلميذه فقال له:
أنى لك  احلقيقة،  تقول  أن  اقسم عليك   ���

هبذا السؤال؟
انه  وذلك  منه  إنه  البداية  يف  التلميذ  فقال 
خالج خلده فطرحه عليه. غري ان االستاذ 
ان خيربه  الكالم، وأرص عليه  يقتنع هبذا  مل 
باحلقيقة. فام كان من تلميذه اال أن اعرتف 
ل�ه قائال ان االمام العسكري عليه السالم 

هو الذي علمه ذلك.
فال  باحلق،  جئت  اآلن  الفيلسوف:  قال 
بيت  اهل  اال من  تصدر مثل هذه األسئلة 

النبوة.
فالتفت الفيلسوف اىل خطأه وأمر بأن توقد 
نقض  بشأن  كتبه  ما  كل  فيها  وحيرق  النار 

القرآن.
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ملعتب مسؤول رشاء حوائج  السالم(  )عليه  الصادق  االمام  قال 

البيت:
��� لقد ازدادت اسعار املواد الغذائية باملدينة، فكم عندنا من طعام؟

قال معتب: ما يكفينا اشهرا كثرية، لدينا حنطة كثرية.
قال عليه السالم : اذهب به اىل السوق وبعه.

قلت: يا بن رسول اهلل ! ليس باملدينة حنطة، فان بعناها فليس لنا 
ان نشرتي بعد ذلك.

قال عليه السالم: كام قلت لك بعه. قال معتب فبعته، واخربت 
مع  اشرت  فصاعدا،  اآلن  منذ   ��� فقال:  بذلك  السالم  عليه  االمام 
بيوم، واجعل قوت عيايل نصفا شعري ونصفا حنطة  يوما  الناس 
وال ينبغي ان يكون هناك تفاوت مع ما يأكله الناس اليوم، إين وهلل 
��� واجد أن اطعمهم احلنطة عىل وجهها ولكني احب ان  احلمد 

يراين اهلل وقد احسنت تقدير املعيشة)

شراء الخبز بقيمة اليوم

السالم  عن  كان مروان حيدث عيل بن احلسني عليه 
دفاع جده عيل » عليه السالم « عن عثامن ، فقد رووا 
بسند صحيح أنه قال له : ) ما كان يف القوم أحٌد أدفع 
عن صاحبنا من صاحبكم يعني عليًا عن عثامن ! قال 
قلت : فام لكم تسبونه عىل املنرب ؟ ! قال : ال يستقيم 
 ،  460  /  3  : الذهبي  تاريخ   (  !  ) بذلك  إال  األمر 
وتاريخ دمشق : 42 / 438 ، 8 ، وأنساب األرشاف 
، ورشح   163 / 1 : املحرقة  والصواعق   ،  184 /
 ،  283  / اجلاحظ  وعثامنية   ،  220  /  13  : النهج 

وسمط النجوم / 737 ، وقالوا إسناده قوي ( .

كيف يستقيم امر الخالفة االموية؟

اإلم��ام  ب��أن  التارخيية  املصادر  من  العديد  يف  ج��اَء 
كربالء  أرض  نزوله  عند  السالم(  )عليه  احلسني 
مع  اجتمع  الكرام  أنصاره  وخيام  خيامه  ونصب 
وهي  هبا  املحيطة  القرى  أهايل  اىل  بعث  ثم  أنصاره 
اكرب  من  القريتان  وهاتان  الغارضيات(   - )نينوى 
قرى املنطقة والتي كانت تسكنها جمموعة من أفخاذ 
بني اسد وبعد جميء هؤالء اشرتى منهم تلك  قبيلة 
الف   )60( بمبلغ  الرشيف  بقربه  املحيطة  النواحي 
درهم ثم تصدق اإلمام )عليه السالم( هبذه األرايض 
للقبيلة املذكورة وأشرتط عليهم ان يرشدوا اىل قربه 
املطهر بعد استشهاده وان يضيفوا زواره الكرام ملدة 
ثالثة أيام وهبذا يكون االمام احلسني )عليه السالم( 

قد إشرتى )4 أميال( من ارض كربالء املقدسة.
وقد قاَل االمام الصادق )عليه السالم( هبذا اخلصوص 
السالم(الذي  )عليه  احلسني  اإلمام  ))حرم  نصه  ما 
اشرتاه أربعة أميال فهو حالل لولده ومواليه وحرام 

عىل غريهم من خالفهم وفيها الربكة((
 املصادُر:

1-جممع البحرين -ج4-ص28
2-معايل السبطني-ج1-ص284

 - السالم  عليه  احلسني  االمام  كلامت  3-موسوعة 
ص457

4-كشكول البهائي -ج2-ص91
ومعطياهتا-ج5-  بجذورها  احلسينية  5-ال��ث��ورة 

ص541

ــــــــاُم الــحــســيــن  اإلم
يشتري أرض كربالَء 

a
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وقفة مع الشيخ ابراهيم صدقي وحديث عن تاريخ كربالء

بدات بالتحصيل احلوزوي وانا يف سن الثامنة 
عرش حيث درست سنتني يف كربالء ومن ثم 
انتقلت اىل النجف االرشف وبقيت فيها خس 
سنوات تقريبا ومنها هاجرت اىل ايران بسبب 
تسفري  يف  البعثيون  شنها  التي  االوىل  احلملة 
الشيخ  مع  قضيتها  السنوات  وهذه   العلامء، 
اىل  اجتهت  بسببه  والذي  الطهراين  بزرك  اغا 
عىل  تلمذت  قم  يف  واالع��الم،  العلامء  سرية 
جمتبى  والشيخ  الكاشاين  حسني  الشيخ  يد 

اللنكراين، والشيخ جواد التربيزي وغريهم.
هل لديك مؤلفات بخصوص تراجم العلامء؟

لدي خمطوطات كثرية وليست مطبوعة 
كيف تنظر اىل كتب الرتاجم اليوم ؟

للطهراين  الشيعة  اعالم  كتاب  فيه  الشك  ما 
االمل  امل  وتكملة  لالمني  الشيعة  واعيان 
هبذا  املهمة  املصادر  من  تعترب  الصدر  للسيد 

املجال ، واما الذريعة فهو اليقل عنهم شانا 
يف  تالعب  نقي  عيل  االستاذ  ولده  ان  اعتقد 

بعض اجزاء الذريعة ..
نعم وذلك الن الفرتة التي عارصها ولده يف 
وكان  طهران  يف  انتشار  للشيوعية  كان  وقت 
الشيخ  السيام  عليهم  ردود  مشاخينا  لبعض 
كاظم احللفي الذي الف كتبا عىل ضوء فتوى 
السيد احلكيم ) الشيوعية كفر واحلاد( ، وقد 
وانا  الفكر  هذا  يف  الطهراين  الشيخ  ابن  تاثر 
حقيقة   ، اضافاته  بخصوص  باحثته  شخصيا 
اقول عنه  ان  الفكرية استطيع  انحرافاته  لوال 

اغا بزرك الطهراين املصغر نتيجة ما حيمل من 
معلومات ختص الذريعة

الرتاجم بني  هنالك اختالف يف ترمجة بعض 
املصادر كيف نعتمد الصحيح منها؟

مصدر  من  اكثر  مراجعة  هو  اسلوب  افضل 
بينها  فيام  مقارنة  وعمل  ال��واح��دة  للرتمجة 
املؤلف  امل��ؤك��د  وم��ن   ، عليه  املتفق  واخ��ذ 
القديم يكون اوثق من احلديث السيام الذين 
عارصوا اصحاب الرتمجة، نعم هنالك كتب 

فيها مؤاخذات يمكن االلتفات اليها.
هم  ومن  سابقا  كربالء  ح��وزة  عن  احلديث 

االعالم الذين درسوا فيها ؟
فيها  العلامء درسوا  تارخيها مرشف واساطني 
درس  فقد  البهبهاين  الوحيد  مدرسة  السيام 
الكبري والسيد مهدي بحر  الشيخ جعفر  عنه 
العابدين  زين  مدرسة  اىل  اضافة   ، العلوم 
مرتىض  الشيخ  ط��الب��ه  وم��ن  امل���ازن���دراين 

االنصاري,..
وحتى قبل خروجنا من كربالء كان فيها اعالم 
عىل درجة عالية من العلمية منهم الشيخ عبد 
عيل  الكاظمي،  عيل  سيد   ، البيضاين  احلسني 
العيثان جمتهد فاضل ، والشيخ حممد اهلاجري 
املدارس  اىل  اضافة   ، ايضا  جمتهد  االحسائي 
مدرسة  البقعة،  مدرسة   ، وقتها  يف  املعروفة 
كان  التي  البادكوبة،  م��درس��ة  السليمية، 
يدرس فيها الشيخ جابر االسكوائي، الشيخ 
الشاهرودي،  الكلباس، والشيخ حممد  حممد 

وغريهم من العلامء.
كربالء  م��ايض  نعيد  ان  لنا  يمكن  كيف 

احلوزوي؟
حتى  العلامء  لكبار  املستلزمات  توفري  جيب 
جتربة  غرار  وعىل  كربالء  حوزة  يف  يدرسوا 
الكريم  عبد  الشيخ  ان  حيث   ، قم  ح��وزة 
خطوات  عدة  اختذ  احلوزة  مؤسس  احلائري 
كان  عنه  املعروف  احل��وزة  لتاسيس  ناجحة 
واملستبدة  املرشوطة  ثورة  بعد  كربالء  يقطن 
ويف  سنوات  عرش  كربالء  فسكن  اي��ران  يف 
ثامن  فيها  وبقي  اراك  اىل  غادر   1332 سنة 
سنوات حيث طلبه الشيخ مصطفى االراكي 
الن يؤسس حوزة قم فاستخار اهلل فخرجت 
( فغادر اىل  باهلكم امجعني  له االية ) واتوين 
قم واول عمل قام به استقطاب العلامء الكبار 
احلوزة  لكي حيارضوا يف  اراك ويف مشهد  يف 
وقد نجحت يف تدريسها حتى ان ثورة ايران 

انطلقت منها.
الوسائل  توفري  من  لنا  البد  كالمي  ومقصد 
التي تساعد عىل استقطاب العلامء اىل كربالء 

كام فعل الشيخ احلائري قدس رسه .
الشيخ ابراهيم بن عيسى بن حسني الصدقي 
، ولد سنة 1363 ه� يف كربالء ، من تالمذته 
حممد  الشيخ  نسيب  النارصي  رياض  الشيخ 
باقر النارصي ، والشهيد السيد عامد التربيزي 

� استشهد مع الشيخ عارف البرصي

كثير من رجاالت كربالء اضطرتهم الظروف القاسية التي مر 
بها البلد خالل حكم الطاغية الى ترك وطنهم ، ومن بينهم 
م���ن يحمل ذكريات وتراث موطنه ال���ى الغربة ولكنه يبقى 
على تواصل معه من خالل القلم وتدوين ما تعلم وما راى 
اضاف���ة الى الذاكرة التي يتمتع بها ، من بين رجاالت كربالء 
الذين تركوا مدينتهم مطلع الس���بعينيات الى ايران الشيخ 
ابراهي���م صدقي ، التقيناه في مش���هد في مرك���ز ال البيت 
عليهم السالم لنتحدث عن حقبة زمنية تاريخية كانت فيها 
كربالء قمة في العطاء الفكري والنشاط العلمي وكان بداية 

الحوار عن بداياته حيث قال:
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قضّية للمناقشة

ع���اش���وراء  زي�����ارة  يف  ورَد 
احلسني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
سلٌم  )إين  لفظة  السالم(  )عليه 
اللفظة  وهل���ذه  س��امل��ك��م(،  مل��ن 
املتعددة،  ومفاهيمها  أبعادها 
املؤمن  اإلنسان  يكون  فكيَف 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  آلل  سلام 
وآله( وملن ساملهم.. ومن الذيَن 
)عليهم  الطاهرة  العرتة  ساملوا 
أف��ض��ل ال��ص��الة وال��س��الم(.. 
قضية  يف  نطرحها  األسئلة  هذه 

للمناقشة.
العبارة  هذه  نقرأ  عندما  بداية.. 
السلَم  أنهّ  أذهاننا  يف  نستحر 
هو  فالسلُم  ملعنيني،  ي��أيت  ق��د 
حالة إجيابية تعني تعميم السلم 
اآلخرين  مع  )احل��رب(  عكس 
معهم  والتضامن  والتجاوب 
تعني  وقد  إليهم،  والركون  بل 
أيضًا التسليم التام ألهل البيت 
ساملَهم  وملن  السالم(  )عليهم 
ف  املرشهّ موقفه  عن  أعرب  أيهّ 
عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  آل  م��َع 
وآل���ه( يف ك��ل زم���ان وم��ك��ان؛ 

ال  ال��س��ل��م  عملية  أنهّ  ح��ي��ث 
تتوقف عىل زمن أو مكان حمدد 
بقاء  استمرارية مع  وإنام هي يف 

دي األصيل. النهج املحمهّ
بكس  السلم  معنى  يف  وج��اء 
�لح و امُل�َواَدَعة، وقد  السني الصهّ
تعاىل:  قوله  يف  الكلمة  وردت 
هَلَا  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ َجَنُحوْا  )َوإِن 

.)ِ ْل َعىَل اهللهّ َوَتَوكَّ
واىل  م��ن  هناك  أنهّ  وبالتأكيد 
واتباع  احل��ق  عىل  وآل��ه  حممدًا 
نحن  ف��ه��ؤالء  ول���ذا  نجهم، 
مطالبوَن بمساملتهم والسلم هلم؛ 
نسامل  بسلمهم  أننا  اعتبار  عىل 
إىل  السالم(  البيت )عليهم  آلل 
واألخذ  بكالمهم  التسليم  حدهّ 
ب��أوام��ره��م، ول��ك��ن جي��ب أن 
يستحقهّ  الذين  هم  من  نعرف 
نكون  حتى  العبارة  هذه  عليهم 
أع��داًء  وليس  هل��م  ِسلام  نحن 

عليهم.
ولكن ماذا بعد السلم؟

عبارة أخرى تالحق دائاًم )سلم 
)وح��رٌب  وه��ي  ساملكم(  مل��ن 

ال  املساملة  ألنهّ  حاربكم(،  ملن 
تنفصل عن املحاربة، أي عندما 
تفصل  ال  وان  البد  احدًا  تسامل 
ملن  املحاربة  عن  املساملة  ه��ذه 
الوالء  له  اظهرت  من  ح��ارب 
كيف ذلك؟ لنتصور جيدًا انك 
لديه،  اجيابية  لسمة  احدًا  توايل 
ولكنك ال حتارب من حياربه هنا 
طبيعيًا  تامًا؟  والؤك  يكون  هل 
حيارب  من  ان  هو  والسبب  ال 
لتلك  عدو  انه  يعني  تواليه  من 
احببت  التي  االجيابية  السمة 
ولذلك  اجلها  م��ن  الشخص 
حيارب  من  حماربة  عليك  يتعني 
واال  االجي��اب��ي��ة،  السمة  تلكم 
سلوكك  يف  ازدواج���ي���ًا  كنت 
كليهام،  واحل���ق  الباطل  حت��ب 
وهذا ما ال يصح بان يصدر من 

الشخصية السوية او العاقلة.
تعني  مل��ن س��امل��ك��م(..  )س��ل��ٌم 
االل��ت��ف��اف ح���ول امل��رج��ع��ي��ة 

الرشيدة
أهل  يعرف  من  أكثر  أنهّ  برأيي 
هو  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 

العلامء العظام من مراجع الدين 
املهدي  اإلمام  اب  نوهّ هم  الذين 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
من  مراحل  إىل  وصلوا  والذين 
العلم والعرفان والتقوى بحيث 
حقيقيني  أتباعًا  يكونون  بالطبع 
اليوم  االلتفاف  فإن  ولذا  هلم، 
الرشيدة  الدينية  املرجعية  حول 
)سلم  لقولنا  مصداق  خري  هو 
مل��ن س��امل��ك��م(.. وم��ث��ال ذلك 
الشعبي  احلشد  أبناء  التفاف 
العليا  الدينية  املرجعية  ح��ول 
الديني  املرجع  بسامحة  املتمثلة 
احلسيني  ع��يل  السيد  األع���ىل 
رجل  ظله(..  )دام  السيستاين 
أفتى  ال��ذي  واإلرادة  احلكمة 
اإلرهابية  العصابات  بمحاربة 
تعاىل  اهلل  سبيل  يف  واالستشهاد 
ولذا  واملقدسات...  والوطن 
الشعبي  احلشد  أبناء  هبهّ  فقد 
وأصبح  الفتوى..  س��امع  بعد 
ملن  )س��ل��ٌم  الصحيح  ال��ق��ول 
ساملكم.. وحرب ملن حاربكم(.

ســلــٌم لــمــن ســالــمــكــْم... 
المعنى واألبعاد

وقفة مع الشيخ ابراهيم صدقي وحديث عن تاريخ كربالء
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من  بغداد  جامعة  اليوم  ُتعدهّ 
أكرب اجلامعات العراقية مساحًة 
حمليًا  واألبرز  علمية؛  وإمكانية 
الكبري  العلمي  لتارخيها  وعامليًا 
ك��ف��اءات  م��ن  احتضنته  وم��ا 
منها  وخترجت  مبهرة  علمية 
العديد من الشخصيات البارزة 
التي  املختلفة  احلياة  جماالت  يف 
خدمت البرشية.. ولكن لفكرة 
ال��رصح  ه��ذا  وب��ن��اء  وتصميم 
بالعطاء  حافل  تاريخ  العلمي 

ارتأينا تسليط الضوء عليه.
نر  من  بالقرب  اجلامعة  تقع 
دجلة العظيم يف وسط العاصمة 
تأسيسها  ت��مهّ  بغداد،  العراقية 
احلكومة  قبل  م��ن  ومتويلها 
اخلمسينيات  أواخر  العراقية يف 
من القرن املنرصم، ولكن لبناهتا 
 1908 سنة  إىل  تعود  األوىل 
احلقوق  كلية  تأسست  حيث 
وما  سابقًا(،  احلقوق  )مدرسة 
تبعها بسنوات قليلة من كليات 
أخرى مثل دار املعلمني العالية 
سنة  والطب  الحقًا(،  )الرتبية 
واهلندسة  والصيدلة   1927

وغريها. 
اهلندس  لتصميمها  وبالنسبة 
عىل  حي��اف��ظ  ي����زال  ال  ال����ذي 
رون��ق��ه ومل��س��ات��ه امل��ع��امري��ة، 
املهندس  تكليف  ع��رب  فكان 
)والرت  الشهري  العاملي  املعامري 
الذي  غروبيس( سنة 1957 م 
يوصف باملعلم املعامري لتأثريه 
احل��دي��ث، حيُث  امل��ع��امر  ع��ىل 
تصاميم  ووضع  للعراق  حر 
بنائه  أعامل  ورافقه  املبنى  هذا 
باخلطة  ب��دأ  إذ  النهاية،  حتهّى 
لبناء  الستينيات  يف  الرئيسية 
احلرم اجلامعي لكليات اهلندسة 
ملا  املعارصة  والفنون  والعلوم 
تم  وقد  طالب؛   6800 يكفي 
سنة  يف  اجلامعي  احلرم  توسيع 
 20.000 يكفي  مل��ا   1982
إضافة  مع  الطالب  من  طالب 
ر  التسهيالت األخرى، وقد طوهّ
كل من املهندس املعامري هشام 
أشكوري والسيد روبرت أوين 
باحلرم  املتعلق  الربنامج  ك��لهّ 

اجلامعي.
جامعة  وت��أس��ي��س  ب��ن��اء  وم��ع 

العايل  التعليم  فعليا  بدأ  بغداد 
العراق،  يف  العلمي  والبحث 
املالكات  منها  انطلقت  فقد 
واإلداري��ة  والفنية  التدريسية 
املستوى  ع��ال  تدريبًا  امل��درب��ة 
اجلامعات  مساحة  عىل  لتنرش 
ال��ع��راق��ي��ة األخ����رى ال��ت��ي تم 
استفادت  بعد كام  فيام  تأسيسها 
املؤسسات  املالكات  تلك  من 

احلكومية األخرى.
يف سنة 1957 عني أول رئيس 
جلامعة بغداد وهو الدكتور متي 
تأسييس  جملس  م��ع  ع��ق��راوي 
دراسة  بمهمة  ليقوم  للجامعة 
واقع الكليات واملعاهد القائمة 
التغيريات  واج���راء  حينذاك 
ال���الزم���ة يف ك��ي��ان��ا، واخت���اذ 
لربطها  ال��روري��ة  اخل��ط��وات 
باجلامعة بعد التأكد من بلوغها 

املستوى العلمي املناسب.
قانون  ع  رُشهّ  1958 سنة  ويف 
جل��ام��ع��ة ب���غ���داد وال�����ذي تم 
بموجبه االعرتاف بقيام جامعة 
العلمية  يدير شؤونا  هلا جملس 
كليات  وت��ض��م  واإلداري�������ة 

والرتبية  واهل��ن��دس��ة  احل��ق��وق 
واآلداب  والصيدلة  والطب 
والطب  وال��زراع��ة  والتجارة 
بجامعة  أحلقت  كام  البيطري 
معهد  هي:  عالية  معاهد  بغداد 
العلوم اإلدارية ومعهد اللغات 
ومعهد املساحة ومعهد اهلندسة 
الرتبية  ومعهد  العايل  الصناعية 

البدنية.
العراق  متطلبات  لتزايد  ونظرًا 
عىل  ف��رض��ت  ال��ت��ي  التنموية 
جامعة بغداد التوسع من حيث 
اعداد الطلبة ومالكاهتا العلمية 
نشاطها  ن��ط��اق  وم��د  والفنية 
يف  أخ���رى  م��دن  إىل  العلمي 
العراق اقامت اجلامعة يف مدينة 
والعلوم  الطب  كليات  املوصل 
والغابات  والزراعة  واهلندسة 
وال��ص��ي��دل��ة وال����دراس����ات 
للحاسبة  ومعهد  اإلنسانية 
كليات  ال��ب��رصة  يف  وأق��ام��ت 
ويف  واهلندسة,  واحلقوق  للرتبية 
أصبحت   1967 نيسان  مطلع 
الكليات أعاله أساسًا جلامعتي 

املوصل والبرصة.

مكتبة الشيخ الخوئي:قّصُة تصميم وبناء جامعة بغداد
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أسسها  ق��د  ك��ان  ج���دًا،  قديمة  مكتبة 
الشيخ  ابن  أبوالقاسم  الشيخ  العالمة 
ه�   1364 سنة  املتوىف  اخلوئي  عبداهلل 
أمره  إشتهر   ، ف��ذا  وحمققا  عاملا  ك��ان   ،
مدرسة  يف  العلمي  والبحث  بالتدريس 
وخترج  بكربالء  النوري«  أعظم  »صدر 
 ، والفضالء  العلامء  من  كبري  عدد  عليه 
عىل  صىل   ، الذكر  خافت  كان  أنه  غري 
املرحوم  ألكبري  الديني  املرجع  جثامنه 

السيد ابو احلسن املوسوي أألصفهاين. 
مجع يف مكتبته الكثري من الكتب النفيسة 
وفاته  بعد  تفرقت  لكنها  جدا،  والثمينة 
يف  قيل   ، علني  مزاد  يف  أكثرها  بيع  إذ   ،
السيد  العظمى  اهلل  آية  املرحوم  أن  حينه 
أبا احلسن أألصفهاين ، قد إشرتى قسام 
من كتبه، كام شوهد بعض املخطوطات 

يف  اخلوئي  الشيخ  ملكتبة  العائدة  النفيسة 
املكتبة العامة لروضة أإلمام الرضا عليه 
ومن   ، املقدسة  مشهد  مدينة  يف  السالم 
املكتبة  هبا  حتتفظ  التي  خمطوطاهتا  مجلة 
كتاب  ال��ي��وم:  حتى  العامة  الرضوية 
»تعقيبات الصالة« للسيد كاظم بن باقر 
املوسوي الكشمريي احلديبييل ، وكتاب 
والفروع  الدينية  االصول  يف  »احلسينية 
بن  جعفر  الدين  عز  للموىل   » العبادية 
شمس الدين أآلميل و كتاب »شاهان در 
كربالي معىل« وهو كتاب فارس يرجع 

تاريخ تأليفه إىل سنة 1138 ه� . 
اخلوئي  القاسم  أب  الشيخ  وللمرحوم 
كتاب  منها:  خمطوطة  تزال  ال  مؤلفات 
ألسامء  يف  إشتهر  عام  أألوه���ام  »إزال���ة 

وأألعالم«. 

مكتبة الشيخ الخوئي:

وهو نسخة طبقا للصندوق االصيل املوجود 
أن  حيث  تركيا  يف  قاب(  طوب   ( متحف  يف 
الكوادر الفنية يف العتبة احلسينية التي أنجزت 
املنسوب  الصندوق  عن  املستنسخة  النسخة 
أبدعت  قد   ) السالم  الزهراء)عليها  لفاطمة 
هذه  أنجاز  من  متوقعة  غري  قياسية  وبفرتة 
الصندوق  حقيقة  اىل  مقارب  بشكل  القطعة 

املوجود يف متحف
)طوب قاب( والذي نقل من املسجد النبوي 
مقتنيات  م��ع  استانبول  اىل  1917م  ع��ام 
وأهل   ) وسلم  وأله  عليه  اهلل  الرسول)صىل 
الوضع  ت��ردي  بحجة  األطهار  النبوة  بيت 
األمني باحلجاز حيث حفظت هذه املقتنيات 
يف غرفة اطلق عليها غرفة األمانات املقدسة 
طوب  قرص  يف  العثامين  السلطان  غرفة  وهي 
قاب الذي حتول اىل متحف يف الستينيات من 

القرن املنرصم 

السيد  احلسينية  العتبة  متحف  مدير  وق��ال   
لكادر  ك��ان  لقد  ال��دي��ن  ضياء  امح��د  ع��الء 
متحف العتبة احلسينية املقدسة زيارة خاصة 
لالطالع  تركيا  يف  قاب(  طوب   ( متحف  اىل 
يستطيع  ال  التي  املباركة  القطعة  هذه  عىل 
الزوار الوصول اليها إال يف يوم واحد بالسنة 
وهو اخلامس عرش من شهر رمضان من كل 
وبعد  احلسينية  العتبة  وفد  ان  موضحا  عام« 
مفاوضات دامت ثالثة ايام استطاع االطالع 

عىل الصندوق املبارك وبشكل مبارش »
ان  احلسني  االم��ام  متحف  مسؤول  وتابع 
احلسينية   العتبة  ملتحف  الفنية  ال��ك��وادر 
النسخة  هذه  بتنفيذ  استعدادهم  عن  اعلنوا 
وجه  بأتم  بصناعتها  قاموا  وقد  املستنسخة 

وبتطابق كبري مع النسخة االصلية

صندوق فاطمة الزهراء )عليها السالم ( 
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انا

هناك مصطلح شائع بصورة كبيرة 
بني طبق����ات اجملتمع العراقي وهو 
روماتي����زم الدم, فما هو روماتيزم 
الدم وما أعرضه؟ وماهي اس����بابه 
وط����رق عالج����ه؟ الروماتيزم هو 
مرض يصي����ب املفاصل واعضاء 
اجلس����م عامة وهو من ضمن ال 
150 نوعا م����ن أمراض املفاصل 
التي تس����مى بالروماتيزم املوجودة 
ولكن ليس هناك مصطلح اس����مه 
روماتيزم الدم ... وملعرفة املزيد 
عن����ه مجل����ة »االح����رار« التق����ت 
الدكت����ور عمار حس����ني اجلبوري 
مدير مركز احلسني لتأهيل املعاقني 
التاب����ع الى مكتب املدير العام في 
دائرة صحة كربالء والذي بني لنا 

ما يأتي:�
*ال يوجد ش����يء في الطب اس����مه 
»روماتيزم ال����دم« فالدم ال يصيبه 
التسمية اطلقها  الروماتيزم, وهذه 
اجملتمع مبس����اعدة بع����ض اجلهالء 
من الصنف الطب����ي ... وهناك 
عالمات سريرية للروماتزم تصيب 
املفاص����ل واألع����راض االخ����رى 
مث����ل القلب, الكبد, العني, اجلهاز 
العصبي, اجلهاز احمليطي الى اخره 
وكل اجلسم معرض الى االصابة 

بالروماتيزم حسب نوعه.

*ف����ي الطب هناك اكث����ر من 150 
نوع����ا من أم����راض املفاصل التي 
تس����مى بالروماتي����زم اخملتلفة منها 
التهاب املفاصل الرثياني »الرثوية«, 
داء الذئبة احلمراء, تصلب اجلسم, 
املتع����دد, داء  الته����اب العضالت 
النقرس »داء امللوك« او داء امللوك 
الكاذب الى غيرها, وميكن ان تصل 
الى التهاب الشرايني اخملتلف, وفي 
ظل ذلك ال يوجد ش����يء اس����مه 
روماتي����زم الدم وه����و من ثقافات 
اجملتم����ع اخلاطئة ومن خالله يقوم 
املريض بأج����راء التحاليل, جميع 
ان����واع الروماتي����زم له����ا عالمات 
سريرية تخص املرض لذلك هناك 
عالمات سريرية تسمى الكرايتيرية 
التش����خيصية التي من خاللها يتم 
تش����خيص املري����ض ملعرف����ة نوع 
االصابة ومنها)داء الذئبة احلمراء, 
التهاب املفاصل الرثياني »الرثوي«, 
التهاب العضالت املتعدد, تصلب 
اجللد املنتش����ر, التهاب الش����رايني, 
تش����مع العمود الفق����ري, متالزمة 

رايترز, وغيرها(.
*يجب على املريض شرح اعراضه 
للطبيب بصورة صحيحة ليتس����نى 
اجراء عملي����ة الفحص والتحاليل 
اخلاصة التي من ضمنها نسبة ترسب 

كريات الدم احلمراء في اجلسم او 
في الدم وبنسب عالية ومن خالها 
يتم اط����الق مصطل����ح روماتيزم 
ال����دم. *نس����بة ترس����ب كريات 
الدم احلم����راء يرتفع في الروماتيز 
وف����ي االلتهابات املزمن����ة واحلادة 
اضافة ال����ى ارتفاعه في احلاالت 
الس����رطانية ويرتفع بأشياء طبيعية 
م����ن ضمنه����ا فقر ال����دم, احلمل, 
الفش����ل الكلوي وكذل����ك ارتفاع 
درج����ات احلرارة ف����ي اجلو والتي 
ممكن ان ترفع نس����بة ESR وهو 
ما يسمى بروماتيزم الدم وارتفاع 
ESR لوحده ال يكفي لتش����خيص 
اي نوع من انواع االمراض ولكن 
مفي����د في ح����االت معين����ة ملتابعة 
املري����ض واس����تجابته الى العالج, 
ان روماتيزم الدم مصطلح خاطئ 
ولي����س ل����ه وج����ود وه����و حتليل 
اعتيادي ممكن ان يرتفع ألس����باب 
مرضية او يرتفع ألس����باب طبيعية 
الت����ي منها فقر ال����دم او ممكن ان 
يرتف����ع الرتفاع درج����ات احلرارة 
وخاصة ف����ي العراق وبهذا تكون 

نسب ESR عالية. 
*هناك حالة اسمها احلمة الروماتيزم 
وه����ي من ضمن ال)150( مرضا 
التي يصيبه����ا التهاب في املفاصل 

والتهاب في صمامات القلب والتي 
تعتب����ر حالة نادرة جدا في عكس 
الته����اب املفاصل الرثوي لألطفال 
او ما يسمى »رثية اليافعني« الذي 
يصي����ب االطف����ال بنس����ب كبيرة 

جدا.
*هناك اش����خاص حت����ى وان كانوا 
ذوي مرحل����ة متقدمة في التحليل 
باخملتبرات او من مس����اعدي اطباء 
او حت����ى اطباء ف����ي اختصاصات 
اخرى ممكن ان يكونوا قد اطلقوا 
مصطل����ح »روماتيزم الدم« جزافا, 
لذلك اجملتمع بص����ورة عامة اخذ 
ه����ذه الكلمة التي ليس لها وجود 
او الكلمة الغير حقيقية واستمرت 
بش����كل واس����ع, وهناك عالمات 
في الدم تفيد بتش����خيص امراض 
ع����دة والتحلي����ل ال����ذي يج����رى 
حالي����ا في اخملتبرات ال يدخل في 
تش����خيص الروماتيزم اطالقا وامنا 
يس����تخدم ملتابع����ة االمراض وهل 
انه����ا اس����تجابت للع����الج او لم 
تس����تجيب؟ جرعة الع����الج قليلة 
؟يحت����اج اضاف����ة جرع����ة عالج 
اضافية؟ النصيحة الطبية:� املريض 
الذي يش����عر ان هناك مشكلة في 
مفاصله غير مس����موح له مبراجعة 
اخملتبر, وعدم القيام بأجراء حتاليل 

روماتيزم الدم هل هو حقيقة 
ام وهم؟

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

التعامل مع النفايات

النقل الخاص
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من  واملتبقي  الفائدة  وعديمة  الرورية  وغري  الفائضة  املخلفات 
بالنسبة  واحلذر  االلتفات  جيب  ولكن  النفايات  من  تعترب  االطعمة 
ملاهية النفايات واجلهة التي ترمي هذه النفايات ، فهنالك بعض املواد 
الجيوز ان ختلط مع مواد اخرى قد تكون نجسة ، مثال فضالت الطعام 
جيب ان يكون هلا كيس خاص ويفضل ان يتم رميها للحيوانات او 
احكام شد الكيس، وبالنسبة للنفايات الطبية مثال فلها تعامل خاص 
او  وباء  او  مرض  الي  سلبية  اثار  اي  نتجنب  حتى  خاص  ومكان 

تلوث يؤثر عىل املجتمع.
البعض يقوم بحرق النفايات معتقدا انه افضل اسلوب للتخلص منها 
وهذا امر غاية يف اخلطورة من حيث ما يرتتب عليه هذا احلريق فلربام 
يؤدي اىل حريق او يف بعض االحيان يكون ضمن النفايات عبوات 

معدنية قد تنفجر وتؤدي اىل حوادث مؤسفة .

انا  اال  احلكومة  اليها  تلتفت  ان  املفروض  من  التي  اخلدمة  هذه 
الضوابط  ان  واملؤسف  العراق  حمافظات  اغلب  يف  خاصة  اصبحت 
التي  الثغرات  بعض  فيها  العمومية  املركبات  سري  لتنظيم  املعتمدة 
اخلدمة  هذه  وسط  مكانه  ياخذ  ان  وامل��ايل  االداري  للفساد  تسمح 
الداخلية واخلارجية  توفر مراب نموذجي للخطوط  اضافة اىل عدم 
لالسف  ولكنها   ، العرصية  املدينة  واجهات  اهم  من  تعترب  والتي 

الشديد ليست باملستوى املطلوب يف بلدنا

التعامل مع النفايات

النقل الخاص

هنالك بعض املؤسسات احلكومية وغري احلكومية بل وحتى حمالت 
القطاع اخلاص يتطلب التعامل معها وفق نظام التسلسل او الطابور 
البعض  املجتمع، حياول  ثقافة  الظاهرة تدل عىل  وبشكل منظم هذه 
ان يتجاوز هذا النظام متحججا ببعض احلجج الواهية كان يقول ان 
لديه ظرفا خاصا او يستخدم منصبه، او حتى يتجاهل االخرين ومثل 
هكذا شخص جيب ان يتم التعامل معه وفق اسلوبني اما التثقيف او 
حقوق  وسلب  النظام  عىل  التجاوز  ولغريه  له  السامح  وعدم  الردع 

االخرين .

هذا الرصح العمالق الذي يعترب مصنعا جليل املستقبل يستحق كل 
تتفق  ان اسمه حرم اي هلا حرمة خاصة  االحرتام وااللتزام ويكفي 
ومكانتها بني مؤسسات الدولة ، واول من يعنى باملحافظة عىل قدسية 
بان  تسمح  الدراسة  طبيعة  ان  تعتقدوا  ان  واياكم  الطلبة،  هم  احلرم 
خيتلط الطلبة خارج الضوابط الرشعية ، اضافة اىل الزي املوحد وفق 
بالنسبة  االستهجان  يثري  بشكل  يكون  ان  ال  البلد  يف  املعتادة  الثقافة 
السليمة  والترصفات  باحلجاب  االلتزام  الطالبات  وعىل  للطالب، 
وعدم استخدام املكياج حتى وان بشكل خفيف او استخدام العطور 

فإنا تقود الشكاالت وشبهات قد توقع صاحبها يف املحرمات

الحفاظ على التسلسل

الحرم الجامعي
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حقائق مذهلة عن الشمس !
عىل  بقائنا  سبب  العلامء  يعتقد 
فقط  مرتبطًا  ليس  احلياة  قيد 
يعتمد عىل وجود  بل  بالشمس 
يف  األول.  امل��ق��ام  يف  الشمس 
السطور التالية نربز لكم حقائق 
تعرفها  أن  جيب  ورائعة  مثرية 

عن الشمس.
حجم األرض وباقي الكواكب 
الشمس يعترب  التي تدور حول 
بمثابة نقطة صغرية باملقارنة مع 
الكتلة اهلائلة هلذا النجم. حجم 
حجم  يعادل  تقريبًا  الشمس 

األرض مليون مرة !
مغناطيسيا  جماال  متلك  الشمس 
ق����وي ج�����دًا ب��امل��ق��ارن��ة مع 
ل��ألرض  املغناطييس  امل��ج��ال 
االنفجارات  يتضاءل.  ال��ذي 

الشمس  سطح  عىل  الشمسية 
حتدث بسبب إطالق املجاالت 
طبقة  يف  ف��ج��أة  املغناطيسية 
الغالف اجلوي مسببة عواصف 

مغناطيسية صغرية.
حوايل  يستغرق  الشمس  ضوء 
للوصول  رحلته  يف  دقائق   8
يعني  هذا  األرض.  كوكب  إىل 
أنه يف كل مرة ننظر إىل الشمس 
التي  اآلش��ع��ة  إىل  ننظر  فإننا 

صدرت منذ 8 دقائق بالفعل!
بالكامل  ال��ش��م��يس  ن��ظ��ام��ن��ا 
ت���ك���ون ع���ن ط���ري���ق دوام����ة 
الغاز  م��ن  ضخمة  وس��ح��اب��ة 
 %99.8 ُتسمى)السديم(،) 
كونت  ال���غ���ازات  ه���ذه  (م���ن 
الباقية   )%0.2 وال�)  الشمس 

ك��ون��ت ال��ك��واك��ب 
والشهب  والنيازك 
وال���ك���وي���ك���ب���ات 
نظامنا  يف  األخ��رى 

يشكل  ال��ش��م��يس. 
غ����از اهل��ي��دروج��ني 

الشمس  ح��ج��م  ثلثي 
يف  اهليليوم  غاز  يدخل  بينام 

 %24( بنسبة  الشمس  تكوين 
الباقية موزعة عىل  ال� %1 (  أما 
األكسجني والكاربون واحلديد 

والنيون ومعادن ثقيلة أخرى.
النظام  م��رك��ز  ه��ي  ال��ش��م��س 
مكوناته  أك��رب  ألن��ا  الشميس 
متلك  أنا  كام  حرارة،  وأكثرها 
الكون  يف  األك��رب  اجلاذبية  قوة 
وهو ما يعني أنه ال يمكن ألي من 

الكواكب 
األخ����رى  ال��ك��وي��ك��ب��ات  أو 
الشمس.  ق���وة  م��ن  اهل����روب 
الشمس  ن���واة  ح���رارة  درج���ة 
درجة   )  13600000 تبلغ) 
درج��ة  تبلغ  بينام  س��ل��زي��وس 
الشمس) 5500  حرارة سطح 

درجة ( سلزيوس.

أهية  للبصل  أن  يعلم  اجلميع 
عىل  ق���ادر  فهو  ك��ب��رية  وقائية 
األم��راض  من  العديد  حماربة 
وأثبت  االنفلونزا،  وأع��راض 
أنه رقم واحد يف الوقاية وعالج 
خاصة  األوج���اع  م��ن  العديد 
تنزع  ما  كثريا  التي  األذن  آالم 
النوم من عيوننا جراء التهابات 
وأجزائها،  األذن  يف  داخلية 
وض��ع  ان  ال��ت��ج��رب��ة  وأث��ب��ت��ت 
داخل  البصل  قلب  من  قطعة 
تساعد  النوم  قبل  األذن  فتحة 
وعالجها  اآلالم  اختفاء  عىل 
يف  كبري  بتحسن  واالستيقاظ 

اليوم التايل!
بعد  صغرية  بصلة  قلب  فأخذ 
فتحة  يف  ووضعها  تقشريها 
النوم  قبل  اخل��ارج��ي��ة  األذن 

تراكم  أي  تليني  ع��ىل  يساعد 
أنه  كام  إزالته،  وسهولة  شمعي 
االلتهابات  تقليل  عىل  يعمل 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��س��ب��ب��ة ل���آالم 
واألوجاع، ولعلنا لسنا ببعيدين 
القديم  الصيني  ال��ط��ب  ع��ن 
رشحية  وض��ع  أن  أثبت  ال��ذي 
ولبسها  ج��وارب  داخ��ل  بصل 
يساعد  األق��دام  يف  النوم  قبل 
األوجاع  من  العديد  شفاء  عىل 
واآلالم بسبب مواجهة إنزيامت 
ترتبط  عصبية  لنقاط  البصل 
واجلهاز  الداخلية  باألعضاء 

العصبي الرئييس يف اجلسم.
فحمض الفوسفوريك املتواجد 
يف البصل يدخل إىل جمرى الدم 
وحماربة  تنقيته  ع��ىل  ويساعد 
بكتريية  كانت  س��واء  العدوى 

البصل  ألن  ف��ريوس��ي��ة،  أو 
طبيعية  خ��ص��ائ��ص  يمتلك 
والفريوسات  للبكترييا  مضادة 
فوضعه  عام،  بشكل  واجلراثيم 
ليال  ج��وارب��ك  أو  أذن���ك  يف 

أرخص وأفضل طريقة ملحاربة 
التي  وااللتهابات  األم���راض 
العالجات  من  العديد  تعجز 
والعقاقري الثمينة عىل عالجها!

تأثير البصل عند وضعه في األذن ليلة كاملة!
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من  األش��خ��اص  بعض  ي��ع��اين 
النهايات  أو  األط���راف  ب��رودة 
االصابع  يف  ب��رودة  ذل��ك  يف  بام 
واألنف واالذن الظاهرة ، وهي 
ختتلف يف حدهتا من شخص اىل 
وهي   ، متعددة  وأسباهبا  آخ��ر، 
نقص  عن  اساس  بشكل  تنجم 
لألطراف  املحيطية  الرتوية  يف 
االصابة  تتظاهر  و  والنهايات، 
اضافة  والتنميل  اخل��در  بحس 
للزرقة  النهايات  تلك  ميل  اىل 
يعود  عليها  ضغطنا  ما  إذا  التي 
االمحرار هلا أو حتى بعد تدفئتها 

او تنشيط الدورة الدموية فيها.
وي��م��ك��ن مل��ن ي��ع��اين م��ن ه��ذه 
االلبسة  ي��رت��دي  أن  املشكلة 
أو  الشتاء  يف  واملناسبة  الواقية 
يتجنب  وأن  ال��ب��ارد،  الطقس 
احل��رك��ة  تلعب  و  ال��ت��دخ��ني، 
وحتريك أصابع القدمني وتدليك 
الدورة  تنشيط  يف  الساق  اسفل 
الدموية ، ويف بعض احلاالت قد 
يعطى الشخص االدوية املوسعة 
لألوعية الدموية من أجل تفادي 

االضطرابات واملضاعفات .

لاللكرتونيات  العامل  يف  الرائدين  املنتجني  من  واحدة  اليابان  تعد 
واآلالت... ويقول فريق حمللني دويل إن نصف العاملني يف اليابان 
ربام يتم يف السنوات العرشين املقبلة استبداهلم بالروبوتات..ووجد 
باحثون من معهد البحوث الياباين )نومورا( )NRI( :أن ما يصل 
أنظمة  حملها  حتل  أن  يمكن  اليابان  يف  الوظائف  من   )  %49 إىل) 

كمبيوتر بحلول عام 2035.
وأظهرت البحوث أن املوظفني الذين يعملون يف وظائف اجللوس 
عىل املكاتب لتقديم امُلساعدة يف الفنادق، وخدمة العمالء وتسليم 
لتحل  وظائفهم  يفقدوا  أن  يمكن  األرايض،  وزراع��ة  البضائع 
ذلك  مع  يتم  لن  أنه  إال  بسهولة،  املستقبل  يف  حملهم  الروبوتات 
استبدال األشخاص الذين ترتبط وظائفهم بالتدريس أو الكتابة، إذ 

ال يمكن أن حتل أجهزة الكمبيوتر حملهم يف املستقبل املنظور.
جامعة  من  الدراسة  يف  املشارك  أوزب��ورن(  )مايكل  العامل  وق��ال 
هذه  يف  أيضا  البرش  حمل  حتل  أن  يمكن  الروبوتات  إن  أكسفورد، 
الوظائف يف أمريكا وبريطانيا، إال أن األرقام أقل قليال من مثيلتها 
يف اليابان، حيث بلغت النسبة 47% يف الواليات املتحدة و35% يف 

اململكة املتحدة.
اليابان،  يف  البرش  وظائف  تويل  بالفعل  بدأت  الروبوتات  أن  يذكر 
الفنادق،  يف  العمالء  الستقبال  تعمل  التي  الروبوتات  فهناك 
احلكومة  أعلنت  كام  األج��رة،  سيارات  تقود  التي  والروبوتات 
تساعد  أن  شأنا  مرضات،  روبوتات  إلنشاء  خطة  عن  اليابانية 

املرىض املسنني.

اختارت اكاديمية العلوم و الفنون االمريكية » االوسكار« تسعة افالم 
خلوض منافسات قسم االفالم االجنبية يف احلفل ال� 88.

وفيام شطب احلفل مثل السينام االيرانية »حممد رسول اهلل )صل اهلل 
العهد  »عالمة  من  كل  اختيار  تم  جميدي  جميد  للمخرج  واله(  عليه 
اجلديد« من بلجيكا و«عناق ابليس« من كولوميبا و«حرب واحدة« 
و«متاهة  فرنسا  من  و«موستانغ«  فنلندا  من  و«املبارز«  الدنامرك  من 
ايرلندا  املانيا و«ابن سائول« من هنغاريا و«يعيش« من  الكذب« من 

و«ذيب« من االردن للمشاركة هبدا احلدث.
هذا وسيتم اختيار خسة مرشحني فقط للمنافسة النهائية التي ستقام 
احلفل  انجليس.وسيقام  لوس  يف   2016 يناير  من  عرش  الرابع  يف 
ال�88 لالوسكار يف الثامن و العرشين من فرباير 2016 يف هاليوود.

التي حذفت فيلم »حممد رسول اهلل  القائمة  اىل ذلك و عقب اعالن 
تابان« لالنتاج  )صل اهلل عليه واله(، حتدث مدير عام مؤسسة »نور 

والتوزيع السينامئي أن املؤسسة مل تتلق أي بالغ رسمي هبذا الشأن.
وقال حممد صابري أن االعالن عن قائمة مرشحي االوسكار التسعة 
جمرد تكهنات والتوجد انباء رسمية عن شطب مثل السينام االيرانية 

وهو الفيلم التارخيي » حممد رسول اهلل )صل اهلل عليه واله(.
وكانت صحيفة سكرين دييل السينامئية قد اعلنت عن قائمة االفالم 
االجنبية املشاركة يف االوسكار يف احدث عدد هلا متحدثة عن شطب 

فيلم »حممد رسول اهلل )صل اهلل عليه واله(.

كيف تتفادى برودة األطراف في الشتاء... ؟

ثورة الروبوتات تحتل  األوسكار تستبعد فيلم )محمد رسول اهلل(

نصف الوظائف في اليابان 
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الوطنية
للوطن،  بل  ألحزابنا،  نتعصب  ال  أن  وتعني   
ويفرغه  مساره  عن  الحزب  ينحرف  فحين 
إلى  ويتحول  مبادئه،  من  الفاسدون 
علينا  للمحسوبية،  ومرتع  عائلية  مؤسسة 

التخلي عنه فورًا ألنه فقد وطنيته.

ثقافة سياسية
حينما يكون علي قاضيًا

الدين  ك��امل  الشيخ  م��ة  ال��ع��الهّ روى 
ص  السؤول«  »مطالب  يف  الشافعي 
من  خرجوا  أنفس  سبعة  إنَّ  ط�،   29
ثمَّ  م��دة،  فغابوا  مسافرين  الكوفة 
فجاءت  واحد،  منهم  ُفِقَد  وقد  عادوا 
امرأته إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( 
فقالت: إنَّ زوجي سافر هو ومجاعته، 
عنه  وسألتهم  فأتيتهم  دونه،  وع��ادوا 
فلم خيربوين بحاله، وقد اهتمتهم بقتله، 
واستكشاف  إح��ض��اره��م  وأس��أل��ك 
السالم(  )عليه  فأحرهم  حاهلم. 
إىل  منهم  واح��د  كل  وأق��ام  قهم،  وفرهّ
ووكل  املسجد،  س��واري  من  سارية 
أحد  منه  يقرب  أن  يمنع  رج��ال  ب��ه 
ثه  فحدَّ واحدًا  استدعى  ثمَّ  ليحادثه، 
فلامهّ  فأنكر،  الرجل،  حال  عن  وسأله 

صوته  السالم(  )عليه  عيلٌّ  رفع  أنكر 
سمع  فلامهّ  أك��رب  اهلل  وق��ال:  بالتكبري 
السالم(  )عليه  عيل  صوت  الباقون 
مرتفعًا بالتكبري اعتقدوا أنَّ رفيقهم قد 
أقرَّ وحكى لعيلٍّ )عليه السالم( صورة 
واحدًا  واح��دًا  استدعاهم  ثمَّ  احل��ال. 
قد  أن صاحبهم  بناًء عىل  بقتله  وا  فأقرهّ
وا بذلك  أخرب عليًا بام فعلوه.رفلامهّ أقرهّ
ل: يا أمري املؤمنني، هؤالء قد  قال االوهّ

وا وما أنا أقررت. أقرهّ
السالم(: هؤالء رفاقك  له )عليه  قال 
إنكارك  ينفعك  فام  عليك،  شهدوا  قد 
بعد شهادهتم. فاعرتف أنهّه شاركهم يف 
عليهم  أقام  اعرتافهم  كمل  فلامهّ  قتله، 
حكم اهلل تعاىل وقتلهم به، فكان ذلك 

من عجائب فهمه وغرائب علمه.

شامبليون«  فرانسوا  »جان  الفرنيس  العامل  أن  الغرب  يف  يشيُع 
بعد استعانته  القديمة،  اللغة اهلريوغليفية  هو أول من فكهّ رموز 
عىل  الفرنسية  احلملة  أثناء  ُاكتشف  قد  كان  الذي  رشيد  بحجر 
معرفة  يف  املستهام  )شوق  خمطوطة  يف  جديدًا  بحثًا  أنهّ  إال  مرص، 
رموز األقالم( وهو كتاب ألفه العامل العرب املسلم )ابن وحشية(، 
ومن  بالعربية  ومقارنتها  وكتاباهتا  قديمة  لغة   89 بتناول  وقام 
الرموز  ان  وحشية  ابن  اكتشف  وقد  اهلريوغليفية,  اللغة  ضمنها 
رموزها  من  العديد  بتحليل  وقام  صوتية  رموز  هي  اهلريوغليفية 
إىل  البعض  وذهب  السنني،  بعرشات  شامبليون  اكتشاف  قبل 

القول أن شامبليون كان قد اطلع عىل هذه املخطوطة.
فمن هو ابن وحشية؟

النبطي،  وحشية  بابن  أيضا  املعروف  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  هو 
عامل كيميائي وعامل لغوي نبطي مسلم من العراق عاش يف القرن 
والفلسفة  الكيمياء  يف  املؤلفات  من  العديد  له  اهلجري،  الثالث 
املؤلفات  أشهر  من  يعدهّ  الذي  النبطية«  »الفالحة  كتاب  ألف  كام 

الزراعية القديمة.

العرب سبقوا الغرب في حّل اللغة الهيروغليفية القديمة
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صورة وتعليق

المطلوب عشائريًا

رسالتان ولكن..

مجرد سؤال

ى باملطلوب عشائريًا  تزايدت مؤخرًا ظاهرة ما تسمهّ
نصطدم  حيُث  العراقية،  واملحافظات  كربالء  يف 
عىل  البعض  يعلقها  التي  العبارة  هبذه  يوم  كل  يف 
دفع  عليه  ألشخاٍص  اخلاصة  واملمتلكات  املحال 
ديهّة أو )فصل( ألحدهم أو لسوء فهم حيدث بني 
شخصني، وهي حالة طارئة عىل جمتمعنا وأحكام 
عن  بعيدًا  تتم  حيث  العشائري..  وعرفنا  ديننا 
التجاوز  بل  القانون  إىل  الرجوع  ودون  اجلميع 
عليِه.. وال ندري هل هذا الفعل صحيح وما نظرة 

الدين والقانون له؟

التايل وجدها يف مكانا..  اليوم  بيتِه.. ويف  تفاجأ رجٌل بسقة سيارته اخلاصة من أمام باب 
مغسولة وبداخلها باقة ورد.. ورسالة مكتوب فيها: أنا آسف جدًا.. زوجتي كانت يف حالة 
لك  الدعوة  هذه  تقبل  أن  وأمتنى  مستشفى،  أقرب  إىل  هبا  ألذهب  سيارتك  فأخذت  والدة 
حلويات  كيس  ومعها  التذاكر  لك  وتركت  منهّي..  كاعتذار  السينام  إىل  الكريمة  ولعائلتك 

ووجبات خفيفة موجودة عىل املقعد اخللفي.
مسح الرجل دموَع عينيِه.. وقال: احلمد هلل الدنيا بخري

ويف املساء ذهب فعاًل مع أفراد عائلته إىل السينام وملا عاد إىل البيت.. وجده مسوقًا... وقد 
ترك السارق رسالة معلقة عىل الباب مكتوب فيها: يا رب يكون الفيلم عجبك!!

وعاظ السالطني وشعراء السالطني هذه الرشحية التي باعت دينها لدنيا غريها والبيع وفق 
ما  نالوا  وقد  اجلائزة  نيل  بغية  العباس  بني  او  امية  بني  سالطني  ويمتدح  يرتىض  فهذا  ثمن 
ارادوا ، ولكن اليوم هنالك رشحية من الوعاظ يدافعون عن سالطني االمس والسؤال هنا 
يمتدح  واليوم من  السالطني  ثمن مدحهم من  باالمس حصلوا عىل  الذين مدحوهم   : هو 

سالطني االمس من يدفع له اليوم؟

أهوار ذي قار.. الحياة رغم أنف الحياة حينما يكون علي قاضيًا
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