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كاتب وكتاب

آغا بزرك الطهراني

لشيعته
َع ْن َأ يِب َع ْب ِد هَّ
السالم) َأ َّن ُه َأ ْو ىَص َق ْوم ًا ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه،
اللِ (عليه َّ
َف َق َ
«اج َع ُلوا َأ ْم َر ُك ْم َه َذا للِهَّ ِ َو لاَ جَ ْت َع ُلو ُه لِل َّن ِ
اسَ ،فإِ َّن ُه َما
ال لهَ ُ ْمْ :
اس َفلاَ َي ْص َعدُ إِ ىَل هَّ
ان للِهَّ ِ َف ُه َو َل ُهَ ،و َما َك َ
َك َ
ان لِل َّن ِ
اللِ،

وهذا تاكيد وتنبه لنا بان نجعل اعاملنا لوجه اهلل خالصة وهي

كلامت نرددها يف قلوبنا فقط مع صدق االي�مان  ،ونامرس

سورة القصص
��ال إِ َّن�َم�اَ ُأوتِي ُت ُه َع ىَل ِع ْل ٍم ِع ِ َ
��م َأ َّن هَّ َ
َق َ
الل َقدْ َأ ْه َل َك ِمن َق ْب ِل ِه
ندي أ َو مَ ْل َي ْع َل ْ
َ
الق ُر ِ
ِم َن ُ
ج ًعا َولاَ ُي ْس��أ ُل َعن ُذ ُنوبهِ ِ ُم
ون َم ْن ُه َو َأ َش��دُّ ِم ْن ُه ُق َّو ًة َو َأ ْك َث ُر مَ ْ
��ون {القصصَ }78/ف َخ َر َج َع�َل�ىَ َق ْو ِم ِه فيِ ِزينَتِ ِ
��ه َق َ
المْ ُ ْج ِر ُم َ
ين
ال ا َّل ِذ َ
ون حْ َ
ُي ِريدُ َ
وت َق ُار ُ
يم
ال َيا َة الدُّ ن َيا َيا َل ْي َت َلنَا ِمث َْل َما ُأ يِ َ
ون إِ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
ُ
ِ
ِ
ِ
اب هَّ
{القص��صَ }79/و َق َ
ال ا َّلذ َ
��م َو ْي َل ُك ْم َث َو ُ
الل َخيرْ ٌ
ين أو ُتوا ا ْلع ْل َ
لمِّ َ ْن آ َم َ��ن َو َع ِم َل َص حِ ً
الصابِ ُر َ
ون {القصص}80/
الا َولاَ ُي َل َّق َ
اه��ا إِلاَّ َّ
َ
ان َل ُه ِمن ِفئ ٍ
َ��ة َينصرُ ُ و َن ُه ِمن ُد ِ
ض َف�َم�اَ َك َ
َف َخ َس�� ْفنَا بِ ِه َوبِ��دَ ا ِر ِه أْال ْر َ
ون
هَّ
اللِ َو َم��ا َك َ
ين تمَ َ َّن ْوا
��ح ا َّل ِذ َ
ان ِم َن ا ُملن َتصرِ ِ َي��ن {القصصَ }81/و َأ ْص َب َ
َم َكا َن ُه بِ أْ َ
ون َو ْي َك َأ َّن هَّ َ
الرزْ َق لمِ َن َي َشاء ِم ْن ِع َب ِ
س َي ُقو ُل َ
ال ْم ِ
اد ِه
الل َي ْب ُس ُ��ط ِّ
��د ُر َل ْولاَ َأن َّم َّن هَّ ُ
َو َي ْق ِ
الل َع َل ْينَا خَ َ
ل ََ
س��ف بِنَا َو ْي َك َأ َّن ُ��ه لاَ ُي ْف ِل ُح ا ْل َك ِاف ُر َ
ون
ين لاَ ُي ِريدُ َ
ون ُع ُل ًّوا
{القصص }82/تِ ْل َك الدَّ ُار آْال ِخ َر ُة َن ْج َع ُل َها لِ َّل ِذ َ
فيِ أْ َ
ض َولاَ َف َس��ا ًدا َوا ْل َع ِ
ال ْر ِ
اق َب ُة لِ ْل ُم َّت ِق َ�ين {القصصَ }83/من َجاء
بِ حْ َ
ين َع ِم ُلوا
الس�� ِّيئ َِة َفلاَ جُيْ��زَ ى ا َّل ِذ َ
ال َس��ن َِة َف َل ُه َخ�ْي�رْ ٌ ِّم ْن َها َو َمن َجاء بِ َّ
الس ِّيئ ِ
َات إِلاَّ َما َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون {القصص}84/
َّ

اعاملنا بشكل طبيعي بل نجد ونجتهد حتى تكون اعاملنا
مقبولة عند اهلل عز وجل  ،وفيها نفع لنا وللمسلمني  ،واما من

يامل خري الناس فقط فانه ان نال ما يريد فهو زائل يوم الورود
 ،واذا متسكنا هبذه الوصية فان جزاء اهلل عز وجل عظيم
ويكفينا ما جاء يف حمكم كتابه َق ْو َل إِ ْب َر ِ
السالم):
اه َ
يم (عليه َّ

﴿ َ ...ف َم ْن َتبِ َعنِي َفإِ َّن ُه ِمنِّي  ﴾ ...وقول ايب عبد اهلل عليه
السالم « َم ِن ا َّت َقى ِم ْن ُك ْم َو َأ ْص َل َح َف ُه َو ِم َّنا َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ت» .ونحن

نردد دائام ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيام فها هي احدى
وصايا االمام الصادق عليه السالم التي متهد لنا الطريق بان
نكون منهم اذا خلصت نيتنا هلل عز وجل

رئيس التحرير :

تفسيرالسورة
(  ) 78قال إنام أوتيته عىل علم عندي القمي يعني ماله وكان يعمل الكيميا أومل يعلم أن اهلل قد أهلك من قبله من القرون من هو أش��د منه قوة
وأكثر مجعا وال يس��أل عن ذنوهبم املجرمون القمي ال يس��أل من كان قبلهم عن ذنوب هؤالء (  ) 79فخرج عىل قومه يف زينته القمي يف الثياب
املصبغات جيرها باألرض وقيل إنه خرج عىل بغلة شهباء عليه األرجوان وعليها رسج من ذهب ومعه أربعة آالف عىل زيه قال الذين يريدون
احلياة الدنيا عىل ما هو عادة الناس من الرغبة فيها يا ليت لنا مثل ما اويت قارون متنوا مثله ال عينه حذرا عن احلسد انه لذو حظ عظيم من الدنيا
(  ) 80وق��ال الذي��ن أوت��وا العلم بأحوال اآلخرة للمتمنني القمي قال هلم اخلالص من أصحاب موس��ى ويلكم ث��واب اهلل خري ملن آمن وعمل
صاحل��ا مم��ا أويت ق��ارون بل من الدنيا وما فيها وال يلقاها اي هذه الكلمة التي تكلم هبا العلامء اال الصابرون عىل الطاعات وعن املعايص ( ) 81
فخس��فنا به وبداره األرض يف مناهي الفقيه وهنى ان خيتال الرجل يف مش��يه وقال من لبس ثوبا فاختال فيه خس��ف اهلل به من ش��فري جهنم وكان
قرين قارون ألنه أول من اختال فخس��ف اهلل به وبداره األرض فام كان له من فئة أعوان ينرصونه من دون اهلل فيدفعون عنه عذابه وما كان من
املنترصين املمتنعني منها .

االخبار

أخبار

ومتابعات

• (باسم الربيعي) وزير العمل والشؤون االجتماعية:
ان الوزارة عقدت بروتوكوال مع العتبة الحسينية المقدسة وهو
فاتحة خير لتبادل الخبرات بين الطرفين ،وهو يعدُّ من اهم
انجازات الوزارة ،وهي تنطلق ببرنامجها للدورة الحالية لخدمة
المجتمع.

• ( )25864عقد زواج و( ) 5854حالة طالق في مدينة البصرة خالل عام .2018

الشيخ الكربالئي يستقبل قيادات فرقة العباس القتالية
في الصحن الحسيني الشريف
استقبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي يف مكتبه بالصحن احلسيني الرشيف وف��دا من
قيادات فرقة العباس (ع) القتالية -اللواء السادس والعرشون يف
احلشد الشعبي ،إلطالع سامحته عىل نشاطات الفرقة عىل املستويني
االمني واإلنساين .وأشاد الكربالئي بجهود ومهة املتطوعني امللبني
لفتوى الدفاع الكفائي التي اطلقتها املرجعية الدينية العليا وبطوالت
الفرقة واستذكر الشهداء واجلرحى والعوائل الكريمة هلؤالء االبطال.
مؤكدا سامحته عىل رضورة ادامة احليطة واحلذر وعدم الغفلة عن
العدو الذي قال إنه» الزال يرتبص ببلدنا الدوائر».
من جانبها أكدت قيادة الفرقة اهنا ماضية يف التدريب وتطوير القابليات
ٍ
طارئ.
القتالية واألسلحة لفرقتها وأهنا مستعدة الي
جدير باإلشارة ان فرقة العباس القتالية تأسست تلبية لفتوى املرجع
االعىل السيد السيستاين دام ظله وقد انضمت هليئة احلشد الشعبي
للدفاع عن العراق احلبيب ضد العدو اإلرهايب الداعيش املهزوم.

مصرف الرافدين يطلق قروضا لشراء وحدات سكنية للموظفين والمواطنين
أطلق مرصف الرافدين منح قروض  100راتب اسمي لرشاء وحدات سكنية يف املشاريع االستثامرية .وقال املكتب االعالمي يف بيان
له  :ان املرصف مستمر بمنح القروض حسب الضوابط عىل اساس  100راتب اسمي وان ال يتجاوز حده االعىل  75مليون دينار
للموظفني املوطنة رواتبهم و  40مليون دينار للمواطنني.
وأضاف ان املرصف يمنح هذه القروض يف املشاريع االستثامرية وبفائدة  %4سنويا ،اضافة اىل ذلك منح قرض البناء للمواطنني يصل
اىل  50مليونا بعد تقديم سند مداينة الرض سكنية التقل عن  200م.2
يذكر ان مرصف الرافدين بارش خالل السنوات املاضية بمنح قروض وسلف للموظفني واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.
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• (افضل الشامي) معاون االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة:
ينبغي ان تكون الرسالة االعالمية وطنية قبل كل شيء والتركيز على الوحدة
الوطنية والكرم التي تميز بها ابناء الشعب العراقي والتركيز على المواقف
االنسانية لتبين للعالم حقيقة الشعب العراقي الكريم

•  100عملي��ة جراحي��ة للقلب المفتوح لألطفال تنفذها مستش��فى االمام زين العابدين عليه الس�لام
بدعم من العتبة الحسينية المقدسة...

(القرآن الكريم في منهج القراءة الواعية) ...
محاضرة ثقافية لوفد مجموعة المنتظر
يواصل وفد م�شروع جمموعة املنتظر االستامع إىل املحارضات
الدينية والثقافية يف قاعات جممع سيد الشهداء التابع للعتبة احلسينية
املقدسة .آخرها حمارضة (القرآن الكريم يف منهج القراءة الواعية)
للشيخ (عيل اخلفاجي) تناول فيها األسس التي أرسى دعائمها
الرسول األعظم وأهل بيته صلوات اهلل عليهم يف وضع املنهج
الصحيح للقراءة الواعية واملتدبرة لكتاب اهلل تعاىل .
وقال اخلفاجي ان القراءة اللفظية الصحيحة هي وسيلة إىل غاية
رشيفة أن يشارك اللسان والعقل والقلب يف التالوة حتى تنفذ إىل
عقل اإلنسان وضمريه.موضحا أن املشكلة يف التعامل مع القرآن
الكريم ال تكمن يف صحة قراءته من حيث األلفاظ ،فهذا أمر يف
متناول مجيع من حيسن القراءة ،وال فائدة ترجى منها إن كانت قراءة
سطحية ال تتعدى احلناجر وال ترتك أثر ًا يف السرية والسلوك.

مبلغو المرجعية الدينية العليا يواصلون حمالتهم في
الدعم اللوجستي لقوات الحشد الشعبي
يواصل مبلغو املرجعية الدينية العليا يف جلنة اإلرش��اد
والتعبئة التابعة للعتبة العلوية املقدسة محالهتم يف الدعم
اللوجستي ملوكب اإلمام احلسن (عليه السالم) من قضاء
اهلاشمية يف مدينة بابل إىل قوات احلشد الشعبي املرابطة
يف قرية البشري يف حمافظة كركوك .وق��ال عضو اللجنة
معتمد املرجعية العليا السيد عقيل السعربي :ان موكب
اإلمام احلسن (عليه السالم) للدعم اللوجستي يف القضاء
يواصل دعمه اللوجستي للمجاهدين استجابة لتوجيهات
املرجعية الدينية العليا برضورة املواصلة مع املقاتلني.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /4جمادى االولى1440/هـ الموافق 2019/1/11م :

إن لم ْ
تكن حليمًا فتح ّل ْم
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ٍ
مقولة ألمري املؤمنني(عليه السالم) قال:
من
تكن حلي ًام فت ََح َّلم ،فإنّه ّ
ْ
تشبه بقو ٍم
(إن مل ْ
قل َم ْن ّ
إلاّ أوشك أن يكون منهم).
من مجلة األشياء التي ينبغي لإلنسان أن ىّ
يتحل
احل ْلم ،طبع ًا ِ
هبا هي صفة ِ
احل ْلم استعامالته
يتحمل اإلنسان
غري الصرب ،الصرب معناه أن
ّ
ويصرب ،وحيبس نفسه عىل ه��ذا األم��ر ،وال
يعطي للنفس القياد يف أن تفعل ما حيلو هلا ..بل
ال ُبدّ أن يصرب ،هناك بعض األمور تدفع النفس
أن تفعل فع ً
معين ًا ،لكن اإلنسان العاقل
ال ّ
حياول أن حيبس هذه النفس ،وحياول أن يصبرّ
هذه النفس ،ويبينّ ّ
املهم
أن هذا الفعل ليس من ّ
أن حيصل عليه اإلنسان اآلن ،أو ليس ينبغي أن
حيصل عليه أص ً
ال كام يف الصرب عن املعايص،
فاملعصية قد تدفع اإلنسان ّ
ألن فيها لذائذ
ومنافع وشهوات تدفع اإلنسان أن يرتكب
هذا الفعل مث ً
ال ،لكن حي��اول هذا العقل أن
يمنع النفس وأن يصبرّ ها ح ّتى تبتعد عن هذا
اخلطر الذي قد ال تتو ّقع أو ال حتسب حساب ًا
هلذا اخلطر ،فيحاول أن يمنع وأن يكبح مجاح
هذه النفس لئلاّ تقع يف هذه املشكلة ،وتار ًة
الصرب عىل الطاعة ،اإلنسان يف صالة الفجر
ّ
ويلتذ هبذا
هيوي اىل النوم ويستأنس بالنوم
النوم ،لكن النفس تدفعه أن يفعل فال ُبدّ أن
يتحمل وال ُبدّ أن يصرب ،وتار ًة اإلنسان يصرب
ّ
ٍ
عىل املقادير ،إنسان ُيصاب بمصيبة  -والعياذ
ويتحمل ،ويعترب ّ
أن
ب��اهلل  -ال ُب��دّ أن يصرب
ّ
هذه املصيبة بام جرت به املقادير ،حتى جاء يف

ٍ
األثرّ :
مصيبة يكون
(إن اإلنسان إذا صرب عىل
مأجور ًا ،وإذا جزع يكون مأزور ًا) ،وبالنتيجة
نحو من الرتويض مع أ ّ
مهية
املصيبة جرت ،هذا ٌ
الصرب ،ح ّتى ورد ّ
إن الصرب حم ّله من اإليامن
ّ
كمحل الرأس من اجلسد ،فكام ّ
أن اجلسد بال
ٍ
رأس ال قيمة له ،اإليامن بال ص ٍ
رب ال قيمة له.
حالة غري الصرب وهي حالة ِ
ٌ
احل ْلم،
وهناك
ِ
استعامل احل ْلم ع��اد ًة يأيت مقابل اجلهل ،هذا
املطلب حيتاج من اإلخوة أيض ًا التأ ّمل فيه كثري ًا،
اإلنسان عندما يكون حلي ًام معنى ذلك أنّه
حتم ٌل جلهل اآلخرين،
يتحمل ،وهذا
التحمل ّ
ّ
ّ
أي ّ
يتحمل جهل اآلخرين ،ولذلك
أن اإلنسان ّ
ّ
النبي إبراهيم(عليه ال��س�لام) من مجلة
أن
ّ
النعوت التي ُنعت هبا والصفات الراقية ّ
إن
إبراهيم(عليه السالم) كان حلي ًام ،كان ي ّتصف
يتحملِ ،
احل ْلم هذه الصفة
هبذه الصفة أي أنّه
ّ
الشارع املقدّ س عليها تربو ّي ًا وهي
الفضيلة ّأكد
ُ
من الصفات التي ندب اليها ،أن اإلنسان يكون
يتحمل جهالة اآلخرين ،نحن اآلن
حلي ًام وأن
ّ
ال نريد أن نتحدّ ث عن اجلهل ،فع ً
ال الكالم
غري معقود اىل أن نتك ّلم عن اجلهل ومشاكل
اجلهل ،لكن نتك ّلم عن ِ
احل ْلم الذي ختتلف
استعامالته مورد ًا عن استعامالت الصرب ،هذا
حتمل ،لكن ِ
حتمل يف مورد
احل ْلم ّ
أيض ًا فيه ّ
اجلهالة ،وأنتم تعلمون ّ
إن هذا سيكون شديد ًا
أكثر من الصرب عىل النفس.
ري املؤمنني (عليه السالم) يأيت اىل من يسمع
أم ُ
قوله ،يقول :هذا احللم هذه الصفة ال ُّب��د أن
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تكون عندكم ،ف��إذا مل تكن؟ ق��ال( :فتح ّل ْم)
معنى حت ّل ْم يعني تك ّلف ِ
رب وتار ًة
احل ْلم ،اص ْ
عملية
رب حتى وإن كنت جتد مش ّقة يف
اصط ْ
ّ
ورو ْ
ض نفسك
عو ْد ّ
االصطبار ال ُبدّ أن تصطربّ ،
ري املؤمنني(عليه السالم) يقول
عىل الفضيلة ،أم ُ
اإلنسان يف بعض احلاالت ال يكون حلي ًام ،لكن
ْ
حاول أن تتك ّلف
هذه من الفضائل( ،حت ّل ْم) أي
ثم يع ّلق (عليه
هذه املنقبة وه��ذه الفضيلةّ ،
قضي ٍة تربو ّية ،وهذا املعنى تربو ّي ًا
السالم) عىل ّ
يستفيد منه املتصدّ ون ملسألة الرتبية واألخالق،
كيف؟ الحظوا ذيل العبارة يقول (سالم اهلل
ثم قال:
عليه)( :إن مل ْ
تكن حلي ًام فتح ّل ْم)ّ ،
(فإنّه ّ
تشبه بقو ٍم إلاّ أوشك أن يكون
قل َم ْن ّ
عملية الرتويض ،هناك سلوك
منهم) الحظوا
ّ
ري املؤمنني(عليه السالم) ،سلوك
ُيع ّلمنا عليه أم ُ
يتشبه هبؤالءِ ،
ّ
واحل ْلم من
إن اإلنسان عليه أن ّ
صفات األنبياء ،العلم ..ال��ص�بر ..احللم..
التقوى ..الصالة ،هذه من صفات األنبياء،
يبينها أمري املؤمنني(عليه
هذا املقطع كقاعدة ّ
السالم) ،يعني تطبيقها عىل ِ
احل ْلم تكون من
تشبه بقو ٍم إلاّ
صغرياهتا كام نقول( ،فإنّه ّ
قل من ّ
أوشك أن يكون منهم) ،وقطع ًا اآلن ُ
احللامء هم
ساد ُة اخللق ،وهذا ِ
احل ْلم الذي نتحدّ ث عنه هو
الشارع املقدّ س،
من الصفات التي يندب اليها
ُ
اإلنسان إذا كان ال يستطيع عليه أن يتح ّلم،
يعود نفسه ويتص ّنع ِ
احل ْلم ،اىل أن بعد ذلك
ّ
نفسانية يكون من صفاهتا
حالة
عنده
ن
تتكو
ّ
ّ
ِ
احل ْلم.
ري املؤمنني(عليه السالم) يعطف علينا أنّه
أم ُ
نستفيد هبذا من اخلري ،هذه القاعدة ّ
(قل َم ْن
تشبه بقو ٍم إلاّ أوشك أن يكون منهم) يف اخلري
ّ
ٍ
يتشبه بطاغية يكون
أو الرشّ  ،اإلنسان عندما
ّ

يتشبه مِ
بعال ٍ
طاغي ًا ،وعندما ّ
التشبه
يكون عالمِ ًا ،لكن هذا
ّ
ليس مل ّ��ر ٍة واح��دة وإ ّن�ما حيتاج
تتعود
التعود ،النفس
نوع ًا من
ّ
ّ
عىل املحاسبة إذا كان اإلنسان حياسب
ٍ
حاسب نفسك ،يقل
ألحد:
نفسه ،قل
ْ
مرتني ثالثا
مر ًة ّ
جر ْب ذلك ّ
لك :ال أستطيعّ .
ّ
ستلتذ هبذه املحاسبة..
اإلنسان ت��ار ًة حيلم وه��ذه الصفة التي نتك ّلم
عنها ،وت��ار ًة يلتفت اىل اجلاهل والتفا ُتته اىل
اجلاهل ال يعني عدم ِ
احل ْلم- ،التفتوا إخواين-
التغافل من الفضائل وه��و عكس الغفلة،
التنايس أيض ًا من الفضائل ،أ ّما النسيان إذا كان
بأسبابه التي حتت االختيار قبيح ،اإلنسان إ ّما
أن يكون حلي ًام أو يتح ّلم ويعرف ماذا يفعل،
أنا أعرف ّ
أحتمل جهله،
أن هذا جاهل ،لكن أنا ّ
ٌ
مكتشف
فال أقع فريس ًة جلهله ألنيّ أعرف وأنا
جهله ،وهذه املسائل خصوص ًا املسائل التي
مهم،
تتع ّلق باجلانب
الديني إخواين جدّ ًا جدّ ًا ّ
ّ
ّ
ألن هذا هو دينك ،فحوى الرواية أو مضموهنا
ْ
فاحتط لدينك) ال ِ
متش
هكذا( :أخوك دينُك
ٍ
بصرية ،ال ُبدّ أن
أي أحد ،ال ُبدّ أن متيش عىل
وراء ّ
ٍ
متيش عىل ٍ
بحالة من
يشء معلوم ،ال ُبدّ أن متيش
يطمئن اإلنسان ّ
أن مسريه صحيح،
الثقة ح ّتى
ّ
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتولاّ نا مجيع ًا برمحته
الواسعة.
يمن علينا برمحته
نسأله ت��ب��ارك وت��ع��اىل أن ّ
الواسعة ،وأن جي ّنبنا وإ ّياكم اجلهل وعدم العلم،
وأن حيفظكم مجيع ًا يف أهليكم ومتع ّلقيكم،
ىّ
وصل
رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
ٍ
الطيبني الطاهرين.
اهلل عىل
حممد وآله ّ
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ُ
السيد الصافي :أتحدث عن قضية مصيرية وعن دور حقيقي لرب االسرة
الجمعة في كربالء
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
 /4جمادى االولى1440/هـ الموافق 2019/1/11م تحدث سماحته مجددًا حول األسرة قائال:
اخويت اخوايت سبق وان حتدثنا بخدمتكم
عن موضوع األرسة ،واألمهية الكبرية
التي البد ان تكون ل�لأرسة ألهنا هي
النواة ،فإن طابت طاب املجتمع ،وان
كانت األخرى  -ال قدر اهلل  -فستكون
هناك مفاسد عامة..
طبع ًا كثرية هي مشاكل االنسان اذا كان
يتكلم حوهلا بال ان يدخل يف التفاصيل..
قد ال تكون املشكلة ؛ يعني ال ُت ّ
شخص
بشكل دقيق وحتى احلل قد ال ُيفهم،
لكن عندما يتكلم االنسان عن مشكلة
حقيقية وبعض الناس يتصور ان الكالم
ال َيعنيهم وه��و متلبس باإلشكال،
ويتصور ان الكالم ال يعنيه.
إم��ا ألنّ��ه جاهل كام ذكرنا يف ُ
اخلطبة
األوىل أو إنه غافل او انه غري مكرتث..
وبالنتيجة هناك بناء س ُيبنى بشكل
معوج ،وسندفع مجيعنا الثمن ،باعتبار
ّ
ه��ذه األرسة هي النواة التي الب��د أن
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يكون االنطالق منها.
وعليه فاملجتمعات  -اخواين االعزاء
 كل جمتمع البد ان تتوفر فيه حصانة،ومقصودي من احلصانة ..هي احلصانة
االجتامعية؛ يعني أه��ل ه��ذه املحلة،
وأهل هذه القرية ،وأهل هذه املدينة،
وأه���ل ه��ذا البلد كيف يتعاملون؟
يسمحون ألشياء وال يسمحون ألشياء
أخرى.
مقصودي من هذه احلصانة هو البناء
ال��ذي يتكون منه ه��ذا املجتمع ،هذا
البناء فيه بعض االم��ور التي يصعب
ان ينهدم هذا املجتمع ..تارة افراد هذا
املجتمع بمستوى كبري من الوعي فال
تمُ رر كثري من االشياء من خالهلم ..هم

هؤالء واعون كالسد املنيع الذي يرتقب
خوف ًا من ان حيدث يشء يف هذا النسيج
منه ،وتارة ا ُالرس
االجتامعي الذي البد ُ
الكريمة ملتفتة اىل ان بعض املشاكل

البد هي بنفسها ان حت ّلها ألهنا ستصدّ ر
جيال ً اىل ال��ش��ارع واىل امل��درس��ة واىل
املصنع واىل أي مكان ،تارة جمتمعات
تدخل يف اهتامم الدولة ..البد الدولة
ايض ًا ان تراعي هذا اجلانب ،وتعطيه
ميزانية مهمة ،وتعطيه امهية كبرية،
وختتار الرجال األمناء ..لالهتامم هبذا
البناء ُك ٌّل عىل شاكلته ،ومقدار اهتامم
او امهية هذا املورد عنده ،اآلن كالم يف
فحوى الوضع االجتامعي..
من مجلة االشياء االن التي يشكو منها
ال��ب��ع��ض ه��ي غ��ي��اب رب االرسة يف
االهتامم ب��األرسة ال من جهة االنفاق
امل���ايل ..التفتوا للقضية حتى يتضح
املطلب اين ُنحب ان نتكلم ،ال من جهة
االنفاق املايل( ،نعم) البعض قد يشكو
ان رب االرسة ال ينفق عىل االرسة ،تارة
رب االرسة ال يوجد عنده مال ..يسعى
يسرتزق عىل مقدار ما يف يده ،تارة عنده
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مال لكن عنده ُشح فهو ال ينفق ايض ًا
ع�لى االرسة  ..كالمي اآلن ليس يف
االنفاق امل��ايل ،فهذا له وضعه اخلاص
حديث خاص ملسألة االنفاق ..انا ال
أحتدث عن هذا ،بل احتدث عن مورد
االهتامم ب��األرسة يعني االنسان عندما
يسعى اىل ان تتكون األرسة؛ فتجده
خيتار الزوجة املناسبة ،ويسأل عنها،
وأهل الزوجة ايض ًا يسألون عن الزوج
املناسب ،ثم تكونت األرسة وبدأت هذه
االرسة تنتج ،وبدأ االوالد يعيشون جو
األرسة ..هنا مسؤولية رب االرسة ،ماذا
عىل رب ُ
األرسة ان يفعل؟!
احلديث  -اخواين  -كلام يكون رصحي ًا
كلام نستطيع ان نصل اىل نتائج ،اذا بقى
احلديث مغلف ًا ..البعض قد يرى هذا
املوضوع ال هيمه ،والبعض اآلخر يعترب
هذه األمور عامة ،والبعض غري مكرتث
وعىل شاكلة الناس ،هل هناك دور؟
تصعبت األمور
نعم هناك دور ،وك ّلام
ّ
أو تسه ّلت االمور يف عامل التكنولوجيا؛
ك ّلام أ ّث��ر عىل االرسة يف تفكيك ُعرى
املو ّدة ،والتامسك األرسي ،ماذا نفعل؟!
عامل التكنولوجيا نحتاجه ،لكن البد أن
تتضاعف مسؤولية األب ..مسؤولية
رب االرسة ،فمن غريه مسؤول عن هذه
االرسة؟ البد ان تتضاعف مسؤوليته،

البد أن جيلس البد ان االرسة ت��راه..
واالرسة تشعر بوجوده احلقيقي ..غري
وجوده املعنوي ..وجود حقيقي جيلس
معهم ،ويشاطرهم ويستفرس ويسأل..
االبناء خارج االرسة قد يسببون مرضا
لرب االرسة ،قد يسببون مشكلة لرب
االرسة ،وهؤالء فلذات الكبد ،ال ِ
تعط
الولد ماال فقط ..بزعم انك حتبه هذا غري
ووسع عليه،
كاف اخ��واين ،اعطه ماال ّ
والتوسعة عىل العيال مستحبات اصال
يوسع عىل عياله،
ً رشع�� ًا ،ان االنسان ّ
تنس
تنس الوظيفة االساسية ،ال َ
لكن ال َ
الرتبية ،انت اسمك رب االرسة ،ورب
االرسة ه��ذا اللفظ من الرتبية ،يعني
هناك حالة من السلطة التي يامرسها
رب االرسة يف حالة الرتبية ،البد ان تريب
الحظوا عندما اق��ول ذلك سأستشهد
لك بنص وأدعو االخوة ايض ًا ان يلفتوا
النظر اىل هذه القضية..
الحظوا امري املؤمنني (عليه السالم) بعد
عودته من صفني ،بحسب النسب من
اقرب شخص ألمري املؤمنني؟ أوالده،
االمام (عليه السالم) بعد واقعة صفني
كتب كتاب ًا اىل االم���ام احلسن (عليه
السالم) وهذا الكالم لآلباء مجيع ًا وانا
منهم ،كتب كتاب ًا لإلمام احلسن (عليه
ال��س�لام) ،لكن بعد ان كتب الكتاب

ذكر يف مقدمة الكتاب شيئ ًا جد ًا مهام،
وعىل االباء ان يلتفتوا اىل حرص االباء
عىل اوالده��م ،البد ان نتعلمه من امري
املؤمنني (عليه السالم) ،وقطع ًا االمام
احلسن (عليه السالم) ال أق��ول هو يف
ِغنى عن وال��ده ..االمام احلسن (عليه

السالم) إمام ،لكن قطع ًا امري املؤمنني
ل��ه امل��ق��ام ،لكن هذه
(عليه ال��س�لام) ُ
الكتابة عندما وصلت لإلمام احلسن
(عليه ال��س�لام) وم��ن خ�لال االم��ام
احلسن (عليه السالم) تصل الينا ونحن
املخاطبون بالنتيجة ،قد يخُ اطب ويكتب
لولده من مقدمة طويلة الحظوا املقطع
ابينه بخدمتكم ،قال امري
الذي اريد ان ّ
املؤمنني (عليه السالم) :
(و َو َجدْ ُت َك َب ْع يِضَ ،ب ْل َو َجدْ ُت َك ُكليِّ )،
َ
اآلن األب عندما جيلس وجيتمع مع
اف��راد أرست��ه ..يسأل عن هذا ،ويتفقد
هذه ،هذه احلالة اذا حصلت يف االرسة
تكون ارسة مباركة ،واملجتمع ينتج ارسا
متعددة حتمي املجتمع من الدمار ،أما
االب ليست ُله عالقة ب��األرسة اصال ً
االعزة هذه
هذا خطأ اخواين ،أهيا اآلباء
ّ
ُارسك��م ..هؤالء االوالد بحاجة ماسة
لكم مع الطعام يريد ان ي��راك ،ويريد
ان يسمع م�� ّن��ك ،عندك جت��ارب انت
منه ،ع ّلم هذا الولد كيف سيدخل
اكرب ُ
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اىل املجتمع ،تتبع ولدك يف املدرسة ويف
عنه واالستفسار
خارج املدرسة ،السؤال ُ
يعطي هلذا الولد حصانة ،يعلم ان وراءه
أبا وان وراءه ُأم��ا ،أو وراءه أخا كبريا
يتفقد اح��وال��ه عندما يكون ه��و رب
االرسة بعد الوالدين..
الحظوا االم��ام (عليه السالم) عندما
(ح َّتى َك َ��أ َّن َش ْيئ ًا َل ْو
يتكلم مع ول��دهَ :
َأ َصا َب َك َأ َصا َبنِي) ،هذه املو ّدة والشفقة
وال��رمح��ة ،واهلل اخ��واين ان��ا ارى بعض
االش��ي��اء يعني اق��وهل��ا االن هناك أب
يطفئ اعقاب السكائر يف جلد ول ِ
��ده!
تتصورون هذه احلالة ،حقيقة يعني ال
أع��رف كيف اصف هذا األبُ ،منتهى
ٌ
طفل ال يبلغ العرش سنوات
القسوة
اذهب ائتني بامل ..هل طريقة تعاملنا مع
االوالد هبذه الطريقة؟ عىل املجتمع ان
يعمل بمسؤوليته اجتامعي ًا ..احتدث ُكل ّنا
مسؤولون عن ضياع بعض االطفال،
وعن ضياع بعض الفتيات ،وعن هذا
التفكك االرسي ال���ذي عصف بِنا
بدعوى أو بغري دعوى..
الحظوا كيف يتكلم امري املؤمنني (عليه
(ح َّتى َك َأ َّن َش ْيئ ًا َل ْو
السالم) مع ولده َ :
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َأ َصا َب َك َأ َصا َبنِيَ ،و َك َأ َّن المْ َ ْو َت َل ْو َأ َت َ
اك
َأ َت��انيِ َ ،ف َع َنانيِ ِم ْن َأ ْم�� ِر َك َما َي ْعنِيني ِم ْن
منه ،يسأل أحدهم
َأ ْم ِر َن ْف يِس) هذا جزء ُ
االمام الصادق (عليه السالم) ملاذا ُاحب
ولدي أكثر مما هو حيبني؟! قال ُله ألنه
منه.
منك ولست ُ
ثم يقول أمري املؤمنني (عليه السالم)
َاب َهذاُ ،م ْس ْ
تظ ِهر ًا
َ ( :ف َكت َْب ُت إِ ْلي َك ِكت يِ
يت) ،كثري يا
يت َل َك َأ ْو َفنِ ُ
بِ ِه إِ ْن َأنا َب ِق ُ
اخ��واين من العلامء واالج�لاء كانوا يف
وصاياهم ..بل يف حياهتم يكتبون كتاب ًا
اىل أوالدهم ،حرص ًا منهم عىل األوالد،
نعم االن��س��ان ي��ويص برتكة لفالن أو
فالن ،وهذا يشء مستحب ،لكن ليست
الوصية يف الرتكة املالية فقط يا اخواين،
اجلانب املعنوي األب قبل ان يفارق
الدنيا؛ البد ان جتلس ،البد ان تتكلم،
والبد ان حتيط الولد برعايتك وبشفقتك
وبأبوتك ،وان��ا اتكلم عن مجيع اآلباء
ّ
كلنا مسؤولون واالوالد يرون ان األب
هو الرب ..الطفل ال يعرف شيئ ًا ،فتح
عينيه عىل األب ..يرى ان األب هو الذي
يرزق ،ويرى ان االب هو الذي حيمي،
ويرى األب هو الذي هيتم ..ال يعرف

شيئ ًا خصوص ًا يف املراحل التي يتحسس
منها هذا الولد..
اخواين هذا املوضوع طويل الذيل جد ًا،
وقطع ًا ال ينتهي هبذه النصف الساعة،
لكن هذا املوضوع من أهم املواضيع..
عنه يف كل يشء،
انا ال استطيع ان احتدث ُ
ألن امل��وض��وع حيتاج اىل امثلة كثرية،
وحيتاج اىل حتميل املسؤولية اىل جهات
كثرية عىل الدولة ان تدخل وعىل املجتمع
وعىل املنظامت املجتمعية ان تدخل وعىل
اجلميع..
ان�م�ا ان���ا احت���دث ع��ن قضية حقيقية
ومصريية ،دور االب يف االرسة ودور
رب االرسة لألرسة ،هذه االرسة حتتاج
الوجود احلقيقي لرب االرسة..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيرينا يف
أرسنا كل خري ،وان ُيرينا يف بلدنا كل
خري ،واالرس الكريمة املربية جزاها اهلل
خريا ،وعىل الذين قد غفلوا ان ينتبهوا
ب��أم��س احلاجة
ان االوالد واالرسة ّ
إليكم ..وف��ق اهلل اجلميع خل�ير الدنيا
واآلخرة ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

لو سألوك

سمى السور القرآنية بهذه االسماء ؟
من
ّ
يف كتاب (ال��ق��رآن يف اإلس�ل�ام )  -السيد حممد حسني
الطباطبائي  -ص  134يقول :
والذي ال يقبل الشك وال يمكن انكاره هو أن أكثر السور
القرآنية كانت منترشة ودائرة عىل ألسنة الصحابة قبل رحيل
الرسول  ،وقد وردت أسامء كثري من السور يف أحاديث مجة
والسنة تصف كيفية تبليغ النبي
منقولة من طرق الشيعة ُ
للدعوة االسالمية والصلوات التي كان يصليها وسريته يف
قراءة القرآن  .وهكذا نجد يف األحاديث أسامء خاصة قبل
رحيل الرسول لطائفة من السور كالطول واملئني واملثاين
واملفصالت .
ويف  -ص  153يقول :
تقسيم القرآن الكريم إىل السور تقسيم قرآين كتقسيمه إىل
اآليات  ،وقد رصح تعاىل يف مواضع بلفظة السورة  ،فقال:
(سورة أنزلناها ) (  ) 1و ( إذا أنزلت سورة ) (  ) 2و ( فاتوا
بسورة من مثله) (  . ) 3وتسمية السور تناسب مع موضوع
ذكر فيها أو جاء االسالم نفسه فيها كسورة البقرة وسورة
آل عمران وس��ورة االرساء وس��ورة التوحيد ،ويف نسخ
القرآن القديمة كثريا ما كانوا يكتبون سورة تذكر فيها البقرة
وسورة يذكر فيها آل عمران ،وربام تكون مجلة من سورة
معرفة هلا كسورة اقرأ باسم ربك وسورة انا أنزلناه وسورة
مل يكن وأشباهها  .وأحيانا يكون وصف السورة معرفا هلا

كسورة الفاحتة ‹ صفحة  › 154الكتاب (  ) 1وسورة أم
الكتاب والسبع املثاين وسورة االخالص (  ) 2وسورة نسبة
الرب وأمثاهلا  .ان هذه األسامء والنعوت كانت موجودة يف
الصدر األول بشهادة اآلثار والتاريخ  ،وحتى أسامء بعض
السور جاءت يف األحاديث النبوية كسورة البقرة وسورة
آل عمران وسورة هود وسورة الواقعة  .وهلذا يمكن القول
بأن كثريا من هذه األسامء تعيينية من زمن الرسول نتيجة
لكثرة االستعامل  ،وليس يشء منها توقيفيا رشعا وقال ابن
سموا بام حفظوه عن النبي
عاشور :والظاهر أن الصحابة ّ
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) أو أخذوا هلا أشهر األسامء التي
كان الناس يتعارفوهنا هبا ،ولو كانت التسمية غري مأثورة فقد
مر فتعني
سمى ابن مسعود القنوت سورة اخللع واخلنع كام ّ
أن تكون التسمية من وضعه وقد اشتهرت تسمية بعض
السور يف زمن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وسمعها
وأقرها وذلك يكفي يف تصحيح التسمية.
ودليل الذين يقولون أن أسامء السور بتوقيف من النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) هو روايات يرد فيها ذكر ألسامء
سور عىل لسان النبي ،ولكن جمرد ذكر أسامء هذه السور يف
الروايات ال يدل عىل توقيفيتها بل لعلها اشتهرت يف زمانه
صلوات اهلل عليه بذلك وهذا ال يعني التوقيفية.
مركز االبحاث العقائدية
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استفتاءات شرعية

الحيوانات

السؤال :راس اخلروف التي تطبخ احيانا وفيها املخ الذي ياكله
بعض الناس هل اكل املخ واللسان والعني حالل ام حرام ؟
اجلواب  :كل ذلك حالل ولكن يف املخ خرزة بمقدار احلمصة رمادية
اللون وهي حرام .
السؤال  :ما حكم تربية القطط يف املنازل كحيوانات أليفة ؟
اجلواب  :جيوز .
السؤال  :هل جيوز تربية االرنب؟ وكذلك هل جيوز بيعه عىل من
يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله ؟
اجلواب  :الباس هبام .
السؤال  :أنا من حمبي الكالب ،هل جيوز تربيتها ووضعها يف حديقة
املنزل ؟
اجلواب  :ال حيسن ذلك ،واألوىل اتخّ اذ حيوان آخر ،عل ًام ّ
أن الكلب
وعدَّ
نجس رشع ًا ومن َث َّم تكون معارشته مظ ّنة لالبتالء بالنجاسةُ ،
مكروه ًا الصالة يف بيت فيه كلب .
السؤال  :هل جتوز تربية الثعابني واملتاجرة هبا ؟
اجلواب  :جيوز ان فرض هلا منفعة حمللة .
السؤال  :هل قتل (الوزغ) يوجب الغسل ؟
اجلواب  :ال جيب فيه الغسل وان كان يستحب فيه الغسل عىل رأي
املشهور .
السؤال  :ما حكم الصالة يف منزل فيه حيوان حمنط كالثعلب ؟
اجلواب  :ال مانع منه  ,و لكن تكره الصالة يف بيت فيه متثال وان مل
يكن امام القبلة .
السؤال  :هل القطط حمكومة بالنجاسة سواء أكانت جافة البدن ام
مبللة ؟ وهي حيوانات يكثر االبتالء هبا .
ّ
اجلواب  :القط طاهر و ال حيوان نجس العني إال الكلب واخلنزير.

السؤال  :هل بامكانكم تعريف اجناس احليوانات ؟
اجل��واب  :الضأن واملعز جنس واح��د والبقر واجلاموس
جنس واحد واإلبل العراب والبخايت جنس واحد  ،والطيور
كل صنف خيتص باسم فهو جنس واحد يف مقابل غريه ،
فالعصفور غري احلامم وكل ما خيتص باسم من احلامم جنس
يف مقابل غريه فالفاختة واحلامم املتعارف جنسان  ،والسمك
أجناس خمتلفة بحسب اختالف أصنافه يف االسم .
الوحيش من كل حيوان خمالف لألهيل فالبقر األهيل خيالف
الوحيش فيجوز التفاضل بني حلميهام نقد ًا  ،وكذا احلامر األهيل
والوحيش  ،والغنم األهيل والوحيش .
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السؤال  :ماحكم تربية وذبح واكل لحم طيور النعام ؟

السؤال :هل يجوز صبغ اللحية والشارب
بالصبغ االسود والح ّنة السوداء؟
الجواب :يجوز.

مصطلحات فقهية

السؤال :ما هو تعريفكم للمضاربة ؟
اجلواب :وهي عقد الزم يقع بني شخصني عىل أن يدفع أحدمها
إىل اآلخر ما ً
ال لي ّتجر به ويكون الربح بينهام.
السؤال :ما هو تعريفكم للوديعة ؟
اجل��واب :هي جعل الشخص حفظ عني وصيانتها عىل عهدة
غريه  ،وهي جائزة من الطرفني  ،وإذا وضع إنسان ماله لدى
إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل
بأحكام الوديعة واألمانة.
السؤال :ما هو تعريفكم للعارية ؟
اجلواب :هي تسليط الشخص غريه عىل عني ليستفيد من منافعها
سيارته  -مث ً
معينة
ال -آلخر حتى يقودها مسافة ّ
جمّان ًا  ،كأن ُيعري ّ
 ،كذهابه إىل املنزل ورجوعه  ،وحتتاج إىل اإلجياب من املعري
والقبول من املستعري  ،وهي جائزة من الطرفني .
السؤال :ما هو تعريفكم للقطة؟
اجلواب :هي املال املأخوذ املعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه
املجهول .
السؤال :ما هو تعريفكم للغصب؟
اجلواب :هو استيالء االنسان عدوان ًا عىل مال الغري أو ح ّقه ،
املحرمات.
وهومن كبائر
ّ
السؤال :ما هو تعريفكم للوكالة ؟
اجلواب :هي تسليط الشخص غريه عىل معاملة  :من عقد  ،أو
وتصح بأي
إيقاع  ،أوما هو من شؤوهنام  ،كالقبض واإلقباض ،
ّ
تصح بالكتابة واملراسلة.
صيغة كانت أو أي لغة  ،كام ّ
السؤال :ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟
ّ
ّ
التلذذ اجلنيس الشهوي ال
التلذذ والشهوة يراد هبام
اجلواب:
التلذذ وال ّ
مطلق ّ
التلذذ اجلبليّ للبرش احلاصل من النظر إىل املناظر

اجلميلة  ،واملراد بالريبة خوف االفتتان والوقوع يف احلرام .
السؤال :ما معنى العدالة املطلوبة رشع ًا بني الزوجات ؟
اجلواب :العدالة املطلوبة عىل وجه اللزوم  ،إنام هي بالنسبة إىل
إحداهن ليلة  ،فعليه أن يبيت عند
(القسم)  ،أي أنّه إذا بات عند
ّ
االخريات كذلك يف ّ
كل أربع ليال.
السؤال :ما هو تعريف املدينة الكبرية؟
اجلواب :ضابط كرب املدينة أن يصدق علی من ينتقل من حم ّلة
فيها إلی حم ّلة اخری أنّه قد سافر إليها.
السؤال :ما معنی (ال جیوز) و (حرام)؟
اجلواب :ال فرق بني العبارتني.
السؤال :ما هو االسترباء وكيف يكون؟
اجلواب :االسترباء :العرص من املقعد الی اصل القضيب ثالث ًا
ومن اصله الی رأسه ثالث ًا ثم نرته ثالث ًا.
السؤال :ما هو االستنجاء وكيف يكون؟
اجلواب :تطهري خمرج البول والغائط يف نفسه ،ولکنه جیب ملا
یعترب فیه طهارة البدن.
السؤال :ما هو السحاق ؟
اجلواب :ممارسة اجلنس بنی االنثی و االنثی.
السؤال :إعتربتم (االورعية من املرجحات املحتمة يف باب
التقليد) فامذا تقصدون هبا ؟
اجل��واب :يقصد هبا ان يكون اكثر تثبت ًا واحتياط ًا يف اجلهات
الدخيلة يف االفتاء واما االورعية فيام ال يرتبط هبا اص ً
ال فال أثر
هلا يف باب التقليد .
السؤال :ماذا يقصد بكلمة (اليبعد) الواردة يف الرسالة العملية
؟اجلواب :يقصد به الفتوى .
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العطاء الحسيني

بنسبة انجاز بلغت  %32في مشروع

مستشفى خاتم االنبياء التخصصية
لعالج امراض القلب واالوعية الدموية
تقرير /قاسم عبد الهادي -تصوير :صالح السباح

رغم األزمة المالية الكبيرة التي تقف عائقا امام تطلعات االمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة اسوة بباقي مؤسسات الدولة المختلفة ،اال ان الكوادر الهندسية والفنية في
مستش���فى خاتم االنبياء «عليه السالم» ،تواصل اعمالها بشكل كبير ومستمر إلنجاز
هذا المشروع التخصصي لعالج امراض القلب واالوعية الدموية ،الذي سيكون واحدا من
اكبر المشاريع الصحية التي تس���عى العتبة الحسينية المقدسة الى انجازها ،لتقديم
افضل الخدمات الصحية للمواطنين والحد من اضطرار المريض للس���فر خارج البالد بحثا
عن العالج ،خصوصا ان في ذلك مشقة ويكلف المضطر مبالغ باهظة .

تقدم نسب االنجاز

يتحدث املهندس ميثم شاكر يارس املرشف عىل املرشوع قائال :ان «مستشفى خاتم
االنبياء التخصصية لعالج امراض القلب واالوعية الدموية تتكون بشكل عام
من بنايتني االوىل بناية املستشفى الرئيسية واملساحة البنائية االمجالية هلا بحدود
( )28الف مرت مربع ،تتكون من ( )10طوابق من ضمنها ال�سرداب والطابق
االريض وتشتمل عىل اربع صاالت عمليات واربع صاالت قسطرة وخمتربات
وأجهزة فحص بكل انواعها ،وأجهزة االشعة وعيادات استشارية وتشتمل عىل
مطعم مركزي وصيدلية رئيسية وخمتربات بأنواعها ،وايضا قاعات دراسة تعليمية
المهندس ميثم شاكر ياسر
وقاعات اجتامعات كبرية».
ويضيف« ،بعد اجراء التعديالت اصبح الطابق الثالث حيتوي عىل مخس صاالت عمليات
بدال من اربع ،واحدة منها صالة كبرية احلجم وكذلك اربع صاالت للقسطرة ،وهناك طابق
كامل وهو الطابق الرابع حيث حيتوي عىل العناية الفائقة والذي يشتمل عىل ( )30غرفة خاصة
للمريض والطابق اخلامس بعد التعديالت ايضا تم حتويله اىل العناية القلبية باإلضافة اىل ثالثة
طوابق لرقود املرىض بسعة ( )90رسيرا اي ( )90غرفة منفصلة ،وحيتوي كل طابق من غرفة اىل
غرفتني ( ،)VIPاىل غري ذلك من متطلبات املستشفى االخرى بنسب انجاز مالية بلغت .»%32

بناية اخرى متعددة االغراض

ويشري يارس يف حديثه عن البناية الثانية من املرشوع بقوله« :بناية الكراج واملساحة البنائية هلا
بحدود ( )6000مرت مربع وبسعة ( )120رسيرا تقريبا ويشتمل عىل اربع صاالت للعمليات،
اضافة اىل اربع صاالت قسطرة وصاالت اشعة بكافة انواعها وكذلك صالة طوارئ ،حيث تتكون
من ستة طوابق ،اضافة اىل ختصيص الرسداب والطابق االريض للخدمات اخلاصة باملستشفى».
موضحا« ،الطوابق االربعة االخرى ستكون بمثابة البارك لألطباء والعاملني يف املستشفى،
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وهناك قيد التنفيذ بناية ثالثة خاصة باملحطة الكهرباء واملولدات واملحوالت
وبوردات الضغط العايل وبوردات الضغط الواطئ.
ويرجح يارس ،ان تكون مساحة البناية الثالثة من ( )500اىل ( )750مرتا مربعا،
باإلضافة اىل ابنية اخرى ومنها االستعالمات واحلرس اخلاصة باألبواب.

مساحات بنائية خمتلفة:

يف السياق ذاته يبني ميثم شاكر يارس ان املساحة االمجالية البنائية التعاقدية
للمرشوع بشكل عام تكون ( )35500مرت مربع ،وان املساحة الكلية للمرشوع
هي ( )10350مرت مربع ،بحيث ان االبنية تكون عىل الشكل التايل بناية املستشفى
بحدود ( )3000مرتا مربعا ،وبناية الكراج بحدود ( )1000مرت مربع ،واملتبقي
من مساحة االرض املخصصة تكون خمصصة للطرق املحيطة لألبنية وكذلك
نافورة ترس الناظرين تكون يف مدخل البناية اضافة اىل املساحات اخلرض اجلاذبة
للنظر.

اعامل متواصلة

وخيتتم ميثم شاكر يارس حديثه مؤكدا عىل اهناء اعامل سطح بناية الكراج بامدة
االشتايكر وملئت مفاصله باملاستك ،واهناء اعامل سطح الطابق الثالث (القوس
االمامي) بامدة الشتايكر وملئت مفاصله باملاستك.
ويتابع ،كذلك االستمرار بأعامل طلس اجلدران الداخلية واخلارجية لبناية الكراج
بامدة التريامكس ،واملواصلة بأعامل طرطشة اجلدران اخلارجية والداخلية للطابق
التاسع بمونة االسمنت والرمل وهتيئتها ألعامل اللبخ.
وايضا االستمرار بأعامل جماري اهلواء «الدكتات» للطابق السادس والسابع ،بام
يف ذلك املواصلة بأعامل التمديدات الصحية «املجاري» للطابق السابع ،والعمل
مستمر بأعامل التأسيسات الكهربائية للطابق السابع ،واعامل مقاطع احلديد
املغلون اخلاص بجدران اجلبسم بورد للطابق السادس ،وايضا اعامل اهلياكل
احلديدية اخلاصة بالواجهات اجلانبية واالمامية ،واالستمرار بأعامل تركيب
الزجاج للواجهة اجلانبية ملبنى املستشفى ،واملواصلة بأعامل صب طبقة السكريد
للطابق الثاين ،واعامل القالب اخلشبي وحديد التسليح اخلاص بالسياج اخلارجي،
اعامل التقطيع الداخيل بالثرمستون للطابق التاسع.
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شعبة التبليغ والتعليم الديني
تستضيف وفدًا من شيوخ ووجهاء عشائر شمال البصرة

تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :احمد القريشي

الشيخ فاهم االبراهيمي

استضافت شعبة التبليغ والتعليم الديني
التابعة لقسم التوجيه الديني يف العتبة
احلسينية املقدسة وفدا من وجهاء وشيوخ
عشائر ناحية الدير يف شامل حمافظة البرصة
يف قاعة دار الضيافة يف الصحن احلسيني
الرشيف..
وع��ن سبب زي��ارة الوفد حت��دث الشيخ
فاهم االبراهيمي م��س��ؤول الشعبة لـ
«األح��رار» قائ ً
ال« :جاءت الزيارة لتبيني
امهية استتباب االمن والتزام كل انسان
باحلفاظ عىل تكليفه الرشعي يف سبيل
احلفاظ عىل امن املدينة واداء الواجبات».
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الشيخ مثنى الربيعي

واض��اف االبراهيمي « :ان هذه الزيارة
ج���اءت ضمن برنامج اع��دت��ه الشعبة
يستهدف مجيع حمافظات ال��ع��راق؛ فهو
ال يقترص عىل حمافظة دون اخرى ،ويأيت
اهل��دف منه للقضاء عىل الفكر السلبي
وعدم السامح له بالتطور».
ومن جهته حتدث الشيخ مثنى الربيعي
من حمافظة البرصة ممث ً
ال عن الوفد« :الوفد
يمثل منطقة ش�مال ال��ب�صرة م��ن ناحية
الدير الشايف والعشائر التي وف��دت اىل
كربالء هم عشائر( :بني مالك وبني اسد
وربيعة واخلالدي والساعدي واملحامدة)،

وانطالق ًا من املقولة التي تقول (ارضب
بقوة ما دام احلديد حامي حتى يلني)».
متابعا ان «ه��ذه اللقاءات تكون دورية
او شهرية مثمرة جد ًا وهلا اثرها ،منوها
عن مناقشة فكرة تأسيس جملس للحكامء
حيكم بني الناس يف احلق بعيد ًا عن الباطل
والتهور والعنرصية والفئوية والعشائرية،
وه��ذا نجده ان ش��اء اهلل بالتعاون مع
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة من
مجلتها ِّ
حل املشاكل والنزاعات العشائرية
وقضايا الدكة العشائرية والرمي والقاتل
واملقتول والديات وما شاهبها».

العطاء الحسيني

اكاديميون من واسط يناشدون المرجعية

بالتدخل لمعالجة األخطاء المنهجية
ناش���د أكاديميون من محافظة واس���ط المرجعي���ة الدينية العليا بالتدخل لوضع حلول مناس���بة ألخطاء
المناهج الدراسية وكان ذلك خالل تشرف الوفد االكاديمي بزيارة اإلمام الحسين (عليه السالم).
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :محمد القرعاوي

فيام تتعاون اذاعة القرآن الكريم وشعبة
التبليغ الديني التابعتان لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة م��ع جامعة
واسط إلقامة برامج قرآنية داخل احلرم
اجلامعي بحسب ما حتدث به الشيخ فاهم
االبراهيمي مسؤول شعبة التبليغ الديني
ملجلة «االحرار».
واض��اف االبراهيمي قائال « :استقبلنا
اليوم ثلة علمية طيبة من تدريسيي جامعة
واسط وتم خالل اللقاء هبم االتفاق عىل
اقامة منتديات قرآنية يف اجلامعة بالتعاون
مع اذاعة القرآن الكريم».
وتابع االبراهيمي« :ت��أيت هذه املبادرة
ضمن سلسلة الربامج الثقافية والفكرية
ال��ت��ي تقيمها االم��ان��ة ال��ع��ام��ة للعتبة
احلسينية املقدسة يف اجلامعات واملعاهد

العراقية إلشاعة الثقافة القرآنية ،كذلك
للتقرب اكثر والتعرف عىل ابرز املشاكل
واملعرقالت التي قد تواجه التالميذ
والطلبة طيلة السنة الدراسية وطرح
احللول املناسبة هلا».
واش��ار االبراهيمي اىل «مناشدة الوفد
الضيف للمرجعية الدينية العليا يف
النجف االرشف ب�ضرورة التدخل يف
موضوع االخطاء املنهجية التي بدأت
تتسع كظاهرة تؤثر سلبا عىل الطالب
العراقي».
من جهته نوه عالء احلسني مسؤول اذاعة
القرآن الكريم عن طبيعة زي��ارة الوفد
قائال« :تأيت هذه الزيارة هبدف توطيد
العالقة الفكرية والثقافية بني اجلامعة
والعتبة املقدسة ،ومناقشة ابرز املعوقات

واملعرقالت التي تواجه الطلبة والتباحث
يف الطرائق املناسبة حللها».
فيام اوض���ح االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور حامد
احلسيني ممثال عن الوفد السبب الرئيس
للزيارة بقوله« :كثرة املشاكل واملعوقات
التي بدأت تواجه التالميذ والطلبة يف
عموم املحافظات تتطلب منا كاكاديميني
بمناشدة املرجعية العليا – (امللجأ اآلمن)
بالتدخل لكثرة االخطاء املنهجية ولوضع
احللول الناجعة هلذه اجلريمة احلاصلة يف
التعليم» ،مشريا اىل ان «اللقاء خرج
بمجموعة توصيات جوهرية سيكون هلا
الدور االساس يف بناء الطالب وتوجيهه
بالشكل الصحيح ليكون عضوا ناجحا
يف املجتمع».
Ahrarweekly
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مجمع سفير الحســـ
اجلهة املرشفة عىل انجازه:
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة
مساحة املرشوع 660( :مرتا مربعا).
جهة التمويل :املنحة احلكومية للعتبات املقدسة  /ديوان الوقف
الشيعي
كلفة املرشوع )4000000000( :اربعة مليارات دينار
كلفة االجهزة الطبية ) 3.808.000000 ( :ثالثة مليارات
وثامنامئة وثامنية ماليني دينار
حمتويات املرشوع :طابق حتت االرض خصص للمنشآت الصحية
والطابق االريض واالول للمستشفى والطابق الثاين شقق سكنية
لضيوف العتبة احلسينية
اعداد تصاميم املستشفى :شعبة التصاميم يف قسم املشاريع يف
العتبة احلسينية املقدسة
مكونات املرشوع :يتكون من ردهتني الستقبال حاالت الطوارئ
مع صالة انعاش وخمترب وغرفة اشعة وغرفة سونار وغرف اطباء
مع جمموعتني صحيتني منفصلتني لثامنية تواليتات مع استقبال
واستعالمات .
الطابق االول :مساحته البنائية ( 850مرتا مربعا)
حمتويات الطابق االول :صالتان للعمليات مع ردهتني للمرىض
وغرف لألطباء وصالة لإلفاقة وغرف للتعقيم واخلون ،وللخون
مع جمموعتني صحيتني متشاهبتني (للطابق االريض)
الطابق الثاين :مساحته البنائية (  850مرتا مربعا)
حمتويات الطابق الثاين :عرش غرف وشقق صغرية جمهزة كلها
باحلاممات قسم منها لرقود مرىض املستشفى والقسم االخر من
الغرف والشقق لضيوف العتبة من زوار االمام احلسني (عليه
السالم).
صالتا العمليات :من انتاج رشكة (ماكوت االملانية).
مناشئ املعدات الطبية املتخصصة :رشكة سيمنس االملانية.
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 00مركز الحوراء زينب يعلن عن القصص الفائزة

في مسابقة «صفحات مشرقة»
* تقرير :ضياء األسدي /تصوير :احمد القريشي

اعل���ن مركز الح���وراء زينب (عليها الس�ل�ام) لرعاية الفتيات التاب���ع لمكتب االمين الع���ام في العتبة
ٍ
نتائج الفائزات في مس���ابقة (صفحات مش���رقة) للقصة
حفل بهيج ع���ن
الحس���ينية المقدس���ة ،خالل
َ
القصيرة التي اطلقها المركز لتوثيق بطوالت وتضحيات شهداء الحشد الشعبي.

واق��ي��م احلفل يف قاعة سيد االوص��ي��اء
َ
بالصحن احلسيني ال�شري��ف بحضور
املشاركات يف املسابقة التي وصل عدد
املشاركات فيها(  )68قصة مشاركة من
داخل العراق وخارجه..
وحتدثت املهندسة سارة حممد عيل مسؤولة
املركز لـ «االحرار» عن هذه املسابقة قائلة:
«ان الفائزات االوائ���ل يف املسابقة هن
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كل من االس��ت��اذة زينب فخري حسني
م��ن حمافظة ب��غ��داد التي ف��ازت باملركز
االول عن مشاركتها بقصة (اللقاء) ،فيام
فازت الكاتبة باملركز الثاين ضمياء حسن
العوادي من حمافظة كربالء عن مشاركتها
بقصة قصرية محلت عنوان (مذكرات بدلة
عسكرية) ،اما املركز الثالث فقد حصلت
عليه الكاتبة صباح قاسم البدري من

حمافظة الديوانية عن قصتها (اهلام املنية)».
وتابعت« :ان االع�لان عن املسابقة تم
عن طريق وسائل االعالم التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة باإلضافة اىل دعوات
االستكتاب لعدد من الكاتبات الاليت
شاركن سابق ًا يف بعض املسابقات املقامة
يف العتبة املقدسة وتضمن االع�لان ان
تكون القصص املشاركة واقعية وعن

العطاء الحسيني

المهندسة سارة محمد

شهداء احلشد الشعبي ح�صر ًا ،عىل اثر
ذلك وردت الينا املشاركات من داخل
العراق وخارجه م��ن( :س��وري��ا ،لبنان،
ايران ،البحرين ،السعودية) وقد تم فرز
هذه املشاركات من قبل جلنة التحكيم
والفرز األويل تضمن اختيار(  ) 33قصة
من ضمن الضوابط ليتم بعدها اختيار
عرش قصص مميزة وثالث قصص بالنسبة
للفائزين باملراتب االوىل».
واوضحت « :ان ما يميز هذه املسابقة
عن سابقاهتا لدى املركز ،اهنا استقبلت
مشاركات من خ��ارج العراق ،وبالتايل
يؤرش هذا اليشء مدى اهتامم الذين هم
خارج العراق ومتابعتهم ألحداث احلشد
الشعبي وبطوالت الشهداء».
الفتة اىل ان «مجيع املشاركات خضعت اىل

الكاتبة زينب فخري

حتكيم عادل وحيادي وذلك من خالل
جتريد املشاركات من اسامء كتاهبا لضامن
وحتقيق العدالة بني مجيع املشاركات».
مبينة بالقول« :ان اجلائزة للمرتبة االوىل
كان قدرها ( )750الف دينار ،واملرتبة
الثانية هي(  )500الف دينار ،والثالثة
ق��د ح��دد ق���دره���ا( )250ال��ف دي��ن��ار،
وسيتم مستقب ً
ال مجع هذه القصص املميزة
والفائزة يف اصدار حيمل عنوان املسابقة
وهو (صفحات مرشقة)».
ومن جهتها حتدثت الفائزة باملركز االول
الكاتبة زينب فخري حسني من العاصمة
بغداد« :سعيدة جد ًا بفوزي باملرتبة االوىل
بمسابقة صفحات مرشقة التي نظمها
مركز احل��وراء يف العتبة احلسينية وهي
مهمة جد ًا بالنسبة يل كوهنا توثق بطوالت

احلشد الشعبي ،وتشجع األقالم النسوية
عىل الكتابة ،واالمر الثالث اهنا سامهت يف
نقل املالحم التي سطرها ابطالنا اىل خارج
العراق ،ممن ضحوا بدمائهم دفاعا عن
االرض والعرض واملقدسات من دنس
داعش االرهايب وابارك ملركز احلوراء هذه
اخلطوة ودعوانا هلم بالتوفيق والعمل عىل
اقامة مثيالهتا».
ويذكر :ان ملركز احل��وراء زينب (عليها
السالم) لرعاية الفتيات سلسلة اصدارات
خاصة بالشهداء حتت عنوان( :ومنهم
من ينتظر) ،وكذلك هناك جمموعة من
االص���دارات االخ��رى لتوثيق بطوالت
شهداء احلوزة العلمية صدر منها حلد االن
مخسة اجزاء.
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مناشدات أولياء االمور للجهات المعنية ...
مدرستان للبنات في كربالء تعاني بنايتهما من تجاوزات الجيران
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :احمد القريشي

مناشدات ألولياء امور تلميذات مدرستين في مدينة كربالء القديمة قصدت العديد من المؤسسات والكثير
ٌ
ِ
للمطالبة بتوفير الماء الصالح للش���رب والمرافق الصحية والمقاعد الدراس���ية وخدمات
من المس���ؤولين
اخرى خلت منها مدرس���تا الالذقية والمرقدين للبنات في كربالء المقدس���ة؛ ولم تلق تلك المناشدات آذانا
صاغية طيلة االعوام الماضية ،الى ان بادر احد الخيرين متبرعا بمعالجة التش���ققات في جدران المدرستين
وطالئهم���ا تقرب���ا هلل تعالى نهاية العام الدراس���ي الماضي ،ومع بداية العام الدراس���ي الجديد توجه أولياء
االمور الى العتبة الحسينية المقدسة أمال بتوفير ما تحتاجه المدرستان ،ومن هنا كان التغيير.

ولبناية املدرستني الواقعة يف حملة باب
السالملة بالقرب من مقام اإلمام املنتظر
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) حكاية،
فمدرسة املرقدين للبنات تأسست سنة
2016م ،أما مدرسة الالذقية للبنات فقد
تأسست سنة 1971م ،وك��ان لكلتيهام
ذات املعاناة الكثرية التي افصح عنها
أولياء االمور وأكدهتا إدارة املدرستني..
وطيلة األعوام املاضية كانت خترج موظفة
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اخلدمة يف املدرستني بعد كل حصة دراسية
برفقة تلميذة او اثنتني واحيانا اكثر لتأمني
سالمتهن يف عبور الشارع ،وص��وال اىل
املرافق الصحية يف املقام الرشيف ،وكان
احلال سيئا كلام كان اجلو ماطرا بالنسبة
هلن ،وي��زداد سوءا حينام يكون صحوا؛
ولكن اي��ن؟ يف ساحة امل��درس��ة ،حيث
وقت الفسحة وخروج التلميذات لساحة
املدرسة لالستمتاع بحرارة الشمس رغم

احل��ذر الشديد ،حيث تبارش املديرة مع
املعلامت بتوجيه التلميذات املكلفات
رشعا باالنتباه اىل حجاهبن؛ كون املدرسة
ً
مكشوفة لألبنية والعامرات املحيطة هبا..
اضافة اىل ان بعض الصور التي التقطتها
ع��دس��ة جم��ل��ة «االح�����رار» كشفت عن
جتاوزات اخرى للبيوت املجاورة لبناية
املدرستني..
ومن سوء التخطيط العمراين اسرتاتيجيا

تقارير

العتبة الحسينية المقدسة وثلة خيرة تعيد الحياة للمدرستين
اىل قلة اخلدمات ُبحت اص��وات اولياء
االمور حتى تداعى البعض منهم لإلفصاح
عن هذه املعاناة واملشاكل ،وعىل حد قول
احدهم« :لو ان باقي املدارس داخل املدينة
القديمة بواقع افضل من هاتني املدرستني
لنقلنا بناتنا اليها ،لكن الوضع متشابه،
واالم��ر االس��وأ يف ثانويات ومتوسطات
البنات خدماتيا وليس تعليميا»..
العتبة احلسينية املقدسة وثلة خرية تعيد
احلياة للمدرستني
وق��ال��ت االس��ت��اذة (اس�م�اء ط��ال��ب عبد
الوهاب) مديرة مدرسة املرقدين الرشيفني
«ك��ان اولياء االم��ور كثريا ما يناشدون
ب��ض�رورة ت��وف�ير م��ي��اه ص��احل��ة للرشب
ومرافق صحية آمنة ونظيفة» ،مضيفة «ان
العتبة احلسينية املقدسة تفضلت مشكورة
بتوفري مياه صاحلة للرشب كام كان هلم
الفضل بعمل صحيات املدرسة وتأسيسها
من جديد مع تربع بعض اخلريين برشاء
بعض االحتياجات اخلاصة هبذا الرتميم».
واشارت اىل ان «جدران املدرسة قديمة
فبعد ما انربى بعض االخ��وة من منطقة
باب السالملة متربعا بمعاجلة الشقوق يف
العام املايض ،عانينا هذه السنة ايضا من
تشققات جديدة ،وك��ان جلهود االخوة
يف العتبة احلسينية وبعض املتربعني فضل

بعالجها خالل هذه الفرتة».
وبينت عبد الوهاب ان «ضمن املعاناة
التي اشتكى منها اولياء االمور تسلط ابنية
عالية وعامرات عىل بناية املدرسة من اربع
جهات ،وهذا يتطلب منا ككادر تدرييس
مؤلف من مديرة ومعلامت توجيه بناتنا
التلميذات خصوصا املكلفات رشعا
بمراعاة احلجاب ،ومطالبة اجلهات املعنية
وك��ل اخلريين بإجياد ح ٍّ
��ل هل��ذه القضية؛
كتوفري مظالت تساعد بمنع التطاوالت
عىل حرمة املدرسة».
وتابعت مديرة املدرسة ان «العتبة احلسينية
مشكورة ال زال��ت تتواصل معنا لتوفري
كرفانات يكون واحد منها مكتبة واخر
خمتربا واخر خمزنا ،إضافة اىل كرفان اخر
تفضل بالتربع به احد الفضالء من اهل
اخلري».
وقبل اللقاء باملرشف عىل اع�مال التغيري
يف بناية املدرستني من قبل العتبة احلسينية
املقدسة ،كانت لعدسة جملة «االح��رار»
زي��ارة ميدانية لتوثيق املعاناة واملشاكل
التي تقدم هبا اولياء االمور ،فكانت بينها
جتاوزات من قبل البيوت املجاورة لبناية
املدرستني مثل مدِّ االس�لاك الكهربائية
ع�لى سطح امل��درس��ت�ين ،ونصب اجهزة
تربيد وفتح نوافذ مطلة عىل املدرستني..

من جهته حت��دث نافع اخلفاجي رئيس
قسم رعاية املدينة القديمة عن دور العتبة
احلسينية املقدسة فيام وفرته من خدمات
للمدرستني حيث ق��ال« :ك��ان��ت بناية
املدرستني تعاين من تلف شبكة املجاري
وخ��راب ارضية املرافق الصحية وعدم
وجود مياه صاحلة للرشب ،وبعد تشخيص
الرضر بارشنا العمل بتسليك شبكة جماري
جديدة اضافة اىل املياه ،وبعد فرتة قليلة تم
اعادة تأهيل ( )7مواقع صحية ،وفرش
املرافق الصحية بالسرياميك».
وتابع اخلفاجي« :ت��م تزويد املدرستني
ب�ب�رادات مياه ال�شرب ،واك��س��اء ارضية
املدرسة باحلجر املقرنص ،مع ترميم كافة
التخسفات والتشققات املوجودة يف ساحة
امل��درس��ة ،ث��م ط�لاء ج���دران الصفوف
بألوان تراعي الراحة النفسية ومالئمة
لالجواء الدراسية ،وكان ذلك بالتنسيق
مع اداريت املدرستني وتوفري املواد االولية
من ِقبل متربعني».
واوضح اخلفاجي« :ان العمل استمر ملدة
( )15يوما وكانت كلفة اع�مال الرتميم
بحدود مخسة ماليني دينار عراقي اضافة
اىل ت�برع��ات اخل�يري��ن م��ن اه��ايل املنطقة
واولياء االمور».
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أهل البيت (عليهم السالم)
المقدس إلى القرآن الكريم
من الكتاب
ّ
إعداد /علي الشاهر

ب��ذل األستاذ األملعي (كاظم النصريي
الواسطي) جهد ًا كبري ًا بالتعريف بالنبي
األك��رم (صىل اهلل عليه وآل��ه) وأهل بيته
(عليهم ال��س�لام) ،م��ن خ�لال مؤلفاته
القيمة ،ليطلع عليها القايص
ومقاالته ّ
ثم حرص يف كتابه (أهل البيت
والداينّ ،
يف الكتاب امل��ق��دّ س) أن يظهر حقيقة
وعظمة النبي األكرم وأهل بيته كام بشرّ
هبم الك ّتاب املقدّ س ،وهو األم��ر الذي
ّ
حممد (صىل اهلل عليه وآله)
يؤكد عىل نبوة ّ
وعصمة أهل بيته ومكانتهم الر ّبانية.
وهنا نستعري ما جا َء يف مقدّ مة الكتاب التي
كتبها العالمة الدكتور زهري األعرجي
الذي افتتح مقدّ مته قائ ً
ال« :ال خيفى عىل
الناقد البصري املتتبع لفحوى الرساالت
الساموية أن جوهرها يصب عىل التعريف
بخالق الوجود ،والتمييز بني اخلري والرش،
وع��رض نظام أخالقي يساعد البرشية
عىل التآخي والتعاون والعيش بأمان
(عز وجل) يف كل أطراف
حيث يعبد اهلل ّ
األرض ،إال أن اليد البرشية امتدت خالل
القرون املنرصمة لتعبث بالكتب اإلهلية
القديمة ،خصوصا التوراة واإلنجيل،
فمع أن الكتابني املحرفني قد مجعا حتت
عنوان واح��د وهو (الكتاب املقدّ س)،
لكن أطروحتهام متناقضة جوهري ًا؛
فالعهد القديم يؤمن بوحدانية اخلالق
(ع��ز وج��ل) ،بينام يؤمن العهد اجلديد
بعقيدة التثليث ،وم��ا عىل ال��ق��ارئ إال
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البدء بالتوحيد واالنتهاء بالتثليث لنفس
الكتاب العقائدي الذي يؤمن به ..وأمام
ذلك التناقض ،فإنه ال بد لنا من التامس
طريق سليم يوصلنا إىل معرفة مدلوالت
(العهدين القديم واجلديد) بالنسبة لنا
ولعقيدتنا التي صانتها اليد اإلهلية عن
التحريف والتزوير».
األستاذ الواسطي يرى إن يدَ التحريف
ال��ي��ه��ودي ال��ت��ي ام��ت��دت إىل «الكتاب
املقدس» قد طمست الكثري من معامله
وح��ق��ائ��ق��ه ،خ��ص��وص�� ًا م��ا يتع ّلق منها

بالرسول (صىل اهلل عليه وآل��ه) واألئمة
االثني عرش (عليهم السالم) ..هذا مما
جيعل مهمة الكشف عن حقيقة الرسول
وأه��ل بيته يف الكتاب املقدس يكتنفها
الكثري من املصاعب ..غري أن أتباع املنهج
التحلييل للنص وإرج��اع��ه إىل أصوله
اللغوية ونفي ما حلق به من إضافات
وتشوهيات متعمدة وبحثه يف إطار سياقه
وحمتواه املعريف ودالالت��ه العامة يكفي
إلماطة اللثام عن احلقائق املتضمنة فيه أو
املسترتة يف بنيانه؛ وهذا ال يعني أن مجيع
هذه األسفار قد نالتها يد التحريف ،بل
هناك بقايا ومضامني حتمل الصحة بني
طياهتا ،أما مظاهر االنحراف فنجدها يف
مسائل خمتلفة كمسألة التفرقة العنرصية
التي جتعل من اليهود الشعب املختار
الذي اصطفاه اهلل وفضله عىل العاملني،
ع��ل�م ًا ّ
ب���أن ه��ذا االص��ط��ف��اء ك��ان «لبني
إرسائيل» بخصوص ذلك الزمان ال يف
كل زمان وعرص ،كام أن أسفار «الكتاب
املقدس» تنسب لبعض األنبياء أو لبعض
من تسميهم آباء «لبني إرسائيل» أو ملوك ًا
لدوهلم أعام ً
ال قبيحة تتناىف مع وضعهم
الديني واالجتامعي.
والالفت للنظر أنه عىل الرغم من اهتام
النصارى لليهود بخطيئة «صلب املسيح»
نجد «العهد القديم واجلديد» يطبعان
حتت عنوان واحد هو «الكتاب املقدس»،
ذل��ك أن هدفهم مشرتك وه��و حقدهم
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يمت إىل
(الصهيوين  -الصليبي) اللدود عىل كل ما ُّ
اإلسالم بصلة.
تناول املؤ ّلف الواسطي يف الفصل األول أسفار الكتاب
املقدّ س ولغات العهد القديم ،واألسفار غري القانونية
عند اليهود ،ثم موضوع املسيحيني وإنجيل برنابا ،لينتهي
الفصل بعنوان التفرقة العنرصية واالضطراب يف أسفار
اليهود.
هيمنا كثري ًا ،إذ نطالع فيه بشارة
أما الفصل الثاين ،والذي ّ
العهد القديم بالرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله)،
فاملسيح (عليه السالم) يشري إىل أن الذي يأيت بعده هو
{وإِ ْذ َق َ
ال
(أمحد) وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريمَ :
ِ
ول هَّ
َ
ُ
يل إِنيِّ َر ُس ُ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
الل إِل ْيكم
ِع َ
ُّم َصدِّ ًقا لمِّ َا َبينْ َ َيدَ َّي ِم َن ال َّت ْو َر ِاة َو ُم َبشرِّ ً ا بِ َر ُس ٍ
ول َي ْأ يِت ِمن
اس ُم ُه َأحمْ َ دُ ( ..الصف ،})6/فاحلديث هو عن
َب ْع ِدي ْ
رجل يأيت من بعد املسيح لريشد العامل إىل احلق.
وذكر بعض األخباريني أن الرسول هو (املنحمنا) يف
اإلنجيل ،و(املنحمنا) بالرسيانية حممد.
وهذه اللفظة وهي( :منحيم ،مناحيم) يف العربية وهي
من الصفات التي نعت هبا العربانيون املسيح ،وهي
( )consolatorو( )comforterيف اللغة االنكليزية،
أي :املسيل املعزي ،وذكر بعض األخباريني أن الرسول
هو (مشفح) ،و(مشفح) كلمة آرامية من أصل (شفحا)
وتعني (احلمد) ،كام يف هذه اجلملة( :شفحا الها) أي:
(احلمد هلل).
ويتضح من خالل الروايات املتواترة واملتضافرة أن اسمه
يف السامء (أمحد) ،فقد جاء نفر من اليهود إىل الرسول
(صىل اهلل عليه وآله) فسألوه عن سبب تسميته (حممدا
وأمحد) ،فقال النبي األكرم« :أما (حممد) فإين حممود يف
األرض أما (أمحد) فإين حممود يف السامء» ،ومما ال ريب
فيه أن (أمحد) أمحد أسامئه املعروفة ،فأبو طالب (رضوان
اهلل تعاىل عليه) يذكره يف أشعاره هبذا االسم حيث يقول:
أال إن خري الناس نفسا ووالدا * إذا عدّ سادات الربية
أمحدُ
ويبني املؤلف أنه يالحظ يف هذا النص أنه بعد اإلشارة
إىل املباركة والتكثري يف صلب إسامعيل (عليه السالم)
بمحمد (صىل اهلل عليه وآل��ه) جاء ذكر األئمة االثني
عرش ب (شنيم عسار نسيئيم يوليد) أي (اثنا عرش إماما
يلد) ،فلفظة «شنيم عسار» تعني (اثنا عرش) ولفظة عسار
تأيت يف العدد الرتكيبي إذا كان املعدود مذكر ًا ،واملعدود
هنا (نسيئيم) وهو مذكر وبصيغة اجلمع تعني (أئمة)
إلضافة (ال (يم) يف آخر االسم ،واملفرد (نايس) وتعني:
(إمام ،زعيم ،رئيس) ،لذا يتضح أن التكثري واملباركة إنام
مها يف صلب إسامعيل (عليه السالم) ،مما جيعل القصد
واضح ًا يف الرسول حممد (صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته؛
باعتبارهم امتداد ًا لنسل إسامعيل (عليه السالم).

آغا بزرك
الطهراني
إعداد/حسين النعمة

هو الشيخ حممد حمسن بن عيل بن حممد رضا الطهراين النجفي (1293
ومؤرخ شيعي إيراين إلاَّ أن االسم
هـ  1389 -هـ) رجل دين وفقيه
ِّ
املعروف واملشتهر به هو آغا بزرگ الطهراين (بالفارسية :آقابزرگ
هترانی) ،وقد اشتهر بتأليفه موسوعة الذريعة إىل تصانيف الشيعة وهي
أشمل وأكرب فهرس يضم عناوين الكتب واملؤلفات واملصنفات الشيعية،
ٌ
موثق عند كبار علامء الشيعة ورجاهلم ،والكثري منهم
والشيخ الطهراين
قد أشادوا به وامتدحوه كمحمد حسني آل كاشف الغطاء الذي قال فيه
نصه« :لقد أودع اهلل سبحانه هذا العامل  -الذي مجع العلم والورع -
ما ّ
ً
اهلمة العالية ،والنشاط ،والعزيمة ،فقد قام فعال بإحياء الس َّنة الرشيفة،
وتصدى يف الر ِّد عىل أهل البدع والشبهات» ،كام قال فيه الشيخ حممد
عيل املدرس األفغاين« :قد كان شيخنا اآلغا بزرك بحق فقيه ًا ،وحمقق ًا،
ومدقق ًاُ ،
وأصولي ًا ،عالمِ ًا بأحوال الرجال ،جامع ًا للعلوم املختلفة ،وقد
حتمل يف سبيل إحياء آثار علامء الشيعة اليشء الكثري ،ويمكن أن نعدُّ ه َع َل ًام
َّ
من أعالم عرصنا احلارض».
ولد الشيخ الطهراين يف احلادي عرش من ربيع األول 1293هـ بمدينة
طهران وسط عائلة ُمتد ّينة ،وبدأ يف طهران بدراسة العلوم احلوزوية منذ
وظل مشغو ً
أن كان يف العارشة من عمرهّ ،
ال بالدراسة يف طهران مدة اثنتي
عرشة سنة تتلمذ فيها عىل بعض األساتذة ،منهم( :حممد حسني اخلراساين,
وحممود القمي وعيل نوري االيلكاين وعبد الكريم الالهيجي).
وهاجر إىل مدينة النجف عام  1315هـ إلكامل دراسته احلوزوية ،وعاش
فيها ما يقارب األربع عرشة سنة ،وبعد ذلك سافر إىل مدينة سامراء،
والتحق باحلوزة التي أسسها هناك حممد حسن الشريازي ،وبقي هناك
مدة أربع وعرشين سنة؛ ُثم عاد إىل مدينة النجف عام  1354هـ ،وبقي
فيها مشغو ً
ال يف البحث والتصنيف إىل أواخر أيام حياته ،وقد تويف يف 13
ذو القعدة  1389هـ ،ودفن بمكتبته يف مدينة النجف االرشف.
والسيد حممد احلسني
ومن اشهر تالميذه الشيخ عبد احلسني األميني،
ّ
احلسيني الطهراين.
َّ
ومن مؤلفاته( :الذريعة إىل تصانيف الشيعة  -موسوعة يف عدَّ ة جملدات
يف رصد مص َّنفات الشيعة  -طبقات أعالم الشيعة  -حياة الشيخ الطويس
 هدية الرازي إىل املجدد الشريازي  -مصفى املقال يف مصنفي علمالرجال – املشيخة  -النقد اللطيف يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف
 توضيح الرشاد يف تاريخ حرص االجتهاد  -تفنيد قول العوام بقدمالكالم  -ضياء املفازات يف ُطرق مشايخ اإلجازات  -إجازات الرواية
والوراثة يف القرون األخرية الثالثة  -مستدرك كشف الظنون  -تعريف
األنام بحقيقة املدينة واإلس�لام  -تقريرات دروس أساتذته يف الفقه
واألصول  -منظومة شعرية عقائدي).
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في ذكرى
استشهاد الزهراء البتول
مل�����������ص�����ائ�����ب ال�����������زه�����������راء دم��������ع�������� ًا ن��������ذرف
وك������������������أن يف دم�����������ع ال�������ع�������ي�������ون و�����س����ي����ل����ة
م���������ا ذن�����������ب ب������ن������ت االن��������ب��������ي��������اء حل����رب����ه����ا
م��������ا ذن����������ب ف�����اط�����م�����ة ال������ب������ت������ول ب������داره������ا
وب������ل������ي������ل������ة ظ�������ل�������م�������اء �������ش������ي������ع ن����ع���������ش����ه����ا
ف����ي���������ش����ي����ح ������ص�����رب�����ي يف م���������ص����اب����ك ف����اط����م
ي���������ا �أي���������ه���������ا االوغ��������������������اد �أي ج������رائ������م
ف�����ودي�����ع�����ة �أو���������ص��������ى ال������ر�������س������ول ب�������ص���ون���ه���ا
وت�������ظ�������اه�������روا ب������ال������دي������ن رغ����������م ن���ف���اق���ه���م
ف�����������ور ال���������وف���������اة �����س����ق����ي����ف����ة ق��������د وظ����ف����ت
وك�����������������أن ف��������ق��������دان ال�������ر��������س�������ول غ���ن���ي���م���ة
وت�������ف���ن���ن ال������ط������ل������ق������اء م���������ن �أوغ����������اده����������م
ب������ي������ت ل������ت������ن������زي������ل ال�������ك�������ت�������اب ووح������ي������ه
ف������ت�������������س������ارع اجل�������ب�������ن�������اء يف ت����دن����ي���������س����ه
ح�����������رق ل��������������دار او �������س������ق������وط ج���ن���ي���ن���ه���ا
او �����ض����رب����ه����ا ب����ال���������س����وط رغ��������م ج����راح����ه����ا
وم���������ص����ي����ب����ة اخ�������������رى وف�������������دك ح����دي����ث����ه����ا
ت������ل������ك امل�������������ص������ائ������ب ل�����ل�����ج�����ب�����ال ت����ه����ده����ا
وودت ل����������و �أين ب����������ده����������ري ع�����ائ�����د
واك�����������������ون ع���������ب���������د ًا خم�����ل�����������ص����� ًا مل����ق����ام����ه����ا
اذ ان ف�����اط�����م�����ة ال������ب������ت������ول ����ش���ف���ي���ع���ت���ي
وب������ان������ه������ا ال�����������زه�����������راء خ�����ي�����ر ن���������س����ائ����ن����ا
ولأن ����������س���������ر ًا يف ��������ش�������ه�������ادة ف�����اط�����م
ولأن يف ق�����ل�����ب�����ي دل�������ي�������ل م�����������ش�����اع�����ري
������ر وف�����ات�����ه�����ا
ق��������د ح�����ّي�����رّ الأل�����������ب�����������اب ��������س� ّ
ج�������������ددت ع�������ه�������دي ع�����ن�����د ي����������وم رح����ي����ل����ه����ا
وخ����ت����ام����ه����ا ل����ف����راق����ه����ا ول���ظ���ل���م���ه���ا �أرخ�����ت�����ه
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ون�����ف�����و������س�����ن�����ا يف ح�������������س������رة ت�������ت��������أف��������أف
ه�������������م ي�����������������زول وغ���������� ّ�������ص��������ة �����س����ت����خ����ف����ف
ٌّ
ج�����م�����ع�����ت �أراذل يف وج��������������وه ت�����ق�����رف
ال���������ن���������ار ت�������������ض������رم وال��������و���������ص��������ي ي���ك���ت���ف
�أو ق���ب���ره�������ا ب����ي����ن ال�������ق�������ب�������ور ي�������س���ف���ف
ح������ت������ى غ������������دت ك���������ل ال�����������دم�����������وع جت���ف���ف
وب���������������������أرذل االو�����������ص����������اف اذ ����س���ت���و����ص���ف
واذا ال������و�������ص������ي������ة يف ري��������������اء ت���ن�������س���ف
وق������ل������وب������ه������م ح������ق������د ال��������ل��������ئ��������ام ي���غ���ل���ف
ف�����ي�����ه�����ا ال��������ت���������آم��������ر واالم��������������������ور ت�������ص���ن���ف
وال����������دي����������ن ب������������الأه������������واء ب�����������ات ي����ح����رف
ود����������س���������ائ�������������������س ل�������ل�������ظ�������امل���ي���ن ت���������ؤل��������ف
اذ ك��������������ان ج����ب����ري���������ل ب�����������ه ي�����ت�����������ش�����رف
و������ض�����م�����ائ�����ر م������ات������ت ف����ك����ي����ف �����س����ت�����أ�����س����ف
�أو ك�����������س�����ر ا����������ض����ل����اع ل������ه������ا وت����ع���������س����ف
�أو ������ص�����ف�����ع خ��������د يف ال�����������س�����م�����اء ي���ع���ف���ف
ح��������ق ل�����ف�����اط�����م�����ة ال�����������ش�����ري�����ف�����ة ي���ج���ح���ف
م���������ن ه������ول������ه������ا ك�������ان�������ت ك�����������������وارث جت������رف
ك�������ي �أف��������ت��������دي ال����������زه����������راء دم������������ ًا ي����ن����زف
ولأم����������ره����������ا �أج���������ث���������و م�����ط�����ي�����ع����� ًا �أزح����������ف
ف�����ي�����ه�����ا ال����������والي����������ة وال��������ه��������وي��������ة ت�����ع�����رف
م������ن������ه������ا االم�����������ام�����������ة ل������ل������ن������ب������وة ت����������ردف
ف��������ي��������ه ام��������������������ور ع��������ن��������ده��������ا ن������ت������وق������ف
ت�����رج�����م�����ت �إح�����������س�����ا������س�����ي ون����ف���������س����ي ت���ل���ه���ف
ف�������ال�������ق���ب���ر جم���������ه���������ول ف�����������أن����������ى ي�����ع�����رف
ون�����ظ�����م�����ت م��������ا �أرج���������������و ك����ل���ام�������� ًا ي�������س���ع���ف
(ي��������������وم امل������������������آب �إن رب�����������ك ي����ن���������ص����ف)
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فما با ُلنا نس�تضيء
الجراح وال ن َّتقد..؟
حيدر عاشور
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َ
اليك ف�أ�شعر باخلوف
��ر
ا�سمع �صوتك عند كل خطيئة ،و�أف� ُّ
وال��ره��ب��ة .ي��د على قلبي وي��د على مو�ضع ج��دث��ك ،وعيناي
أمرغلها ب�ضوع ترابك
مغرقتان بدموع اال�ستغفار ،وجبهتي � ّ
ال�شايف .م�ؤمن �أنك تراين ف�أخافك بكل جوارحي ،ف�أ�ستقيم عن
خطئي و�أبقى على عهدك وبيعتك ..ف�صوتك يختزل الكون
ب�صداه ،ي�ؤرق القلوب التي عاهدتك بدموعها وجزعها ،وتو�سمت
أجل�س كل يوم
من جراحاتها انا�شيد الوفاء والغرية وال�شرفُ � .
�أمام حمرابك �أعد ذنوبي و�أرو�ض روحي املكابرة واقمع النف�س
الطماعة ،و�أبد�أ بنحت ج�سد من ادمي ار�ضك ُي�شبهني وانتظر ان
تلب�سه من �ضياء �شفاعتك.
ا�سمع �صوتك :انت يف كربالء ال تكذب كي ال تخون العهد..انت
ماء يف ج�سد
يف كربالء ال جتاهر بالف�ساد كي ال تخون العهد ْ
.كن ً
املاء �أكن �شفيعك ! .تذكر انك يف ار�ضي ،وقد قد�سها اهلل من كل
رب
دن�س بدمي االول ودم ال�شهداء ..تذكر وجه الزائر كيف �أغ َ
ُمرتب ًا يف كل خمي�سات ال�سنة ويف عا�شوراء واربعينها اخلالد؟!..
تذكر كربالء ال�شهادة وال�شهيد ونحن �أبنا�ؤها ،فمن اين جاءتها
احتفاالت ميالد ال�سراب� ،أي �سعادة تبحث يف ار�ض كلها �شهداء..
تذكر ان كربالء ُمقلة االنبياء واالو�صياء والطاهرين ،هي قبلة
امل�ؤمنني فمن يتجر�أ على قد�سيتها بال عقاب.
�أفقْ ! من غفلتك ب�صفعة يف الوجه و�أخرى �أقوى ،وال تتنا�سل معديوك امليالد املت�أ�سلمني ،فالطيور على ا�شكالها تقع ..انت كربالء
ت�ست�ضيء اجلراح ملا ال تتّقد؟.
ا�سمع �صوتك ب�سكون كل �شيء ُيرى فيطمئن قلبي مبا بقي من
ُ
االعوام يف ثنايا الزمن ،والروح ظلت تبذ ُر الع�شق حتى توردت
النف�س ر�ضا ،و�سرى احلب يف اجل�سد ،وقد دخلت اىل عروقي
وانتهى االمر ،فمن ال�صعب ان ا�شفى منك ؟!.
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أظ َهروا َد ِفنيَ ِغ ِّل ِهم؟! أال ُك ْن َت َسدَّ ًا ُد َ
ون َغ ِّي ِهم؟! أال ُك ْن َت َط ْو َد ًا
الل ِف ْتنَتِهم؟! َ
(أال فيِ ا ْل ِف ْتن َِة َس َق ُطوا َوإِ َّن َج َه َّن َم لمَ ُ ِح َ
يهَ ْ وي َعىل َض ِ
ين)
يط ٌة بِا ْل َك ِاف ِر َ
ِ
( )4اهلل أكرب اهلل أكرب – أذان املغرب – َ
اس َو َعظيماَ ً ال ُتدْ ِر ُك ُه
(كبرَّ ْ َت َكبيرْ َ ًا ال ُي َق ُ
ُ
ٍ
َ
يح َمواليتَ ..سأ َصليّ َوأ ْد ُعو:
واس)َ ..س ُأ َصليّ أيهُّ َ ا ال َباب َوأتْلو بِت ََه ُّجد َت ْسبِ َ
احل ُ
آل محُ ََّم ٍد َو ِ
اط ُر بِ َحقِّ ِ
يا َف ِ
الع ْن ّأو َل ظامل ٍ َظ َل َم َحقَّ محُ َّم ٍد َو ِ
آخ َر تابِ ٍع
فاط َمة (ال َّل ُه َّم َ
َل ُه َعىل ذلك.)..
الصدور َح َّرى) ..ال َت ُل ْمنِيَ ،فام َ
اب ( َف َّ
ماد َعىل
الر ُ
ال َت ُل ْمنِي أيهُّ َ ا ال َب ُ
إن ُ
زال َّ
ص مَ
أعتابِ َك َيروي َو َيروي ِ
األلَِ ..يروي ِحكا َية ُّ
لم ال َب ِ
غيضَ ..يروي
الظ ِ
أقاص ْي َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
أحقاد ا َّ
الغدْ ِر بِ َ
ميثاق َ
الر ْعناءَ ..و َيروي َن َبأ َ
الغدي ِر..
ُه ُج َ
وم ال ّنار و َن َ
ار ْ
جلاه َّلية َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مَ
َو َهذا َصدى الكو َث ِر ُّ
الط ْه ِر ع ْندَ ك( :أيا ف َّضة َسنِّديني)ْ ..
أل َت ْس َم ْع َش ِج َّي
ِ
ِ
ِ
جيع ُن ِ
)ك ْي َ
رير أنين َها؟! أمل َت َر (محُ ْس َن ًا َ
ف ا ْنبرَ ى َع ِن الدِّ ِ
ين
نِدْ َبتِ َهاَ ..ف َ
واح َهاَ ..م َ
ان ا ُمل ْص َط َفىَ ..و َش ِ
ُم ِ
استِ ْب ِ
أح َض ِ
داد َم ْن َطغى!!
هيدَ ًا َه َوى بِ ْ
اهدَ ًا َع ىَل ْ
داف َع ًا؟! َش ْ
أص َغ ِر ُب ْر ُع ٍم يف َق ِاف َل ِة املَ ْظ ِ
لومنيَ ..ع َج َب ًاَ ..ع َج َب ًا أيهُّ َ ا ال َباب ..أ ُت َ
راك
الس ُ
الم َعىل ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصبرَ ْ َت َصبرْ َ َع ٍّ
يلْ ..أم َت َو َّس ْم َت ح ْل َم محُ ََّمد (ص)؟! َو َم ىَض ل َصالته ُمت َْمتماَ ً:
الش ِ
َأن َْت الشّ ِ
اهدُ أيهُّ َ ا ال َبابَ ..أن َْت َّ
الز ْه َراء !
اب َّ
اهدُ يا َب َ
املصادر
( )1النور )2( 36:آل عمران )3( 34:اإلنسان )4( 8:التوبة49 :
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االمام علي عليه السالم و السائل
الا ِر ِ
َع ِن حْ َ
ات هَّ
ث الهْ َ ْمدَ انيِ ِّ َق َ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
اج ٌة؟
ني َص َل َو ُ
ني َع َر َض ْت ليِ َح َ
اللِ َع َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َأ ِم َ
الَ :سا َم ْر ُت َأ ِم َ
َق َ
الَ « :ف َر َأ ْيتَنِي لهَ َا َأ ْهلاً » ؟
ري المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ.
ُق ْل ُتَ :ن َع ْم َيا َأ ِم َ
اك هَّ ُ
«جزَ َ
َق َ
الل َعنِّي َخيرْ ًا».
الَ :
س.
اج َف َأ ْغ َش َ
ُث َّم َق َام إِ ىَل السرِّ َ ِ
اها َو َج َل َ
اجتِ َك فيِ َو ْج ِه ِ
ول هَّ
كَ ،فت ََك َّل ْم َفإِنيِّ َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ُث َّم َق َ
اللِ صىل اهلل عليه و آله َي ُق ُ
ول:
اج لِ َئلاَّ َأ َرى ُذ َّل َح َ
ال« :إِ َّنماَ َأ ْغ َش ْي ُت السرِّ َ َ
اللِ فيِ ُصدُ و ِر ا ْل ِع َب ِ
حْ َ
ال َوائِ ُج َأ َما َن ٌة ِم َن هَّ
اها َك َ
ان َح ّق ًا َع ىَل َم ْن َس ِم َع َها َأ ْن َي ْعنِ َي ُه
ادَ ،ف َم ْن َكت ََم َها ُكتِ َب ْت َل ُه ِع َبا َد ٌةَ ،و َم ْن َأ ْف َش َ

ال كثر اهلل في المؤمنين امثالك !
ات هَّ
اللِ َع َل ْي ِه َب َع َث إِ ىَل َر ُجلٍ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني َص َل َو ُ
ُر ِو َي عن االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم أ َّن ُه قال«َ :أ َّن َأ ِم َ
بِ َخ ْم َس ِة َأ ْو َس ٍ
الر ُج ُل ممِ َّْن َي ْر ُجو َن َو ِاف َل ُه َو ُيؤَ ِّم ُل َنائِ َل ُه َو ِر ْفدَ ُه َو َك َ
اق ِم ْن تمَ ْ ِر ا ْل ُب َغ ْيبِ َغ ِة َو َك َ
ان لاَ َي ْس َأ ُل َع ِل ّي ًا عليه السالم
ان َّ
َو لاَ َغيرْ َ ُه َش ْيئ ًا.
المس ِة أْ َ
اق َو ْس ٌق َو ِ
ني عليه السالمَ :و هَّ
َف َق َ
ال ْو َس ِ
اللِ َما َس َأ َل َك ُفلاَ ٌنَ ،و َل َقدْ َك َ
ال َر ُج ٌل أِ َل ِم ِ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
احدٌ !
ان جُ ْي ِزئ ُُه ِم َن خْ َ ْ َ
ني عليه السالم« :لاَ َكث ََّر هَّ ُ
َف َق َ
الل فيِ المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ال َل ُه َأ ِم ُري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ْت  ،5إِ َذا َأ َنا مَ ْل ُأ ْع ِط
ني ضرَ ْ َب َك ُ ،أ ْع ِطي َأ َنا َو َت ْب َخ ُل َأن َْت! للِهَّ ِ َأن َ 
ا َّل ِذي َي ْر ُجونيِ إِلاَّ ِم ْن َب ْع ِد المْ َ ْس َأ َل ِة ُث َّم ُأ ْع ِط ِيه َب ْعدَ المْ َ ْس َأ َل ِة َف َل ْم ُأ ْع ِط ِه َث َم َن َما َأ َخ ْذ ُت ِم ْن ُهَ ،و َذلِ َك أِ َلنيِّ َع َّر ْض ُت ُه َأ ْن َي ْب ُذ َل ليِ
اب لِ َر يِّب َو َر ِّب ِه ِع ْندَ َت َع ُّب ِد ِه َل ُه َو َط َل ِ
َو ْج َه ُه ا َّل ِذي ُي َع ِّف ُر ُه فيِ الترُّ َ ِ
ب َح َوائِ ِج ِه إِ َل ْي ِهَ ،ف َم ْن َف َع َل َه َذا بِ َأ ِخ ِيه المْ ُ ْس ِل ِم َو َقدْ َع َر َف َأ َّن ُه
وف ِهَ ،ف َل ْم ُي َصدِّ ِق هَّ َ
َم ْو ِض ٌع لِ ِص َلتِ ِه َو َم ْع ُر ِ
الل َع َّز َو َج َّل فيِ ُد َعائِ ِه َل ُه َح ْي ُث َيت ََم َّنى َل ُه الجْ َ َّن َة بِ ِل َسانِ ِه َو َي ْب َخ ُل َع َل ْي ِه بِ حْ ُ
ال َطا ِم ِم ْن
ني َو المْ ُ ْؤ ِمن ِ
َمالِ ِهَ ،و َذلِ َك َأ َّن ا ْل َع ْبدَ َقدْ َي ُق ُ
ول فيِ ُد َعائِ ِه :ال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َاتَ ،فإِ َذا َد َعا لهَ ُ ْم بِالمْ َغْ ِف َر ِة َف َقدْ َط َل َب لهَ ُ ُم الجْ َ َّن َة،
َفماَ َأن َْص َف َم ْن َف َع َل َه َذا بِا ْل َق ْو ِل َو مَ ْل يحُ َ ِّق ْق ُه بِا ْل ِف ْعلِ »

ما يراد من االمام قسطه و عدله
ون َقدْ َر َّد َه َذا أْ َ
لص ِ
وف َّي ِة لمَ َّا َقا ُلوا َل ُه :إِ َّن المْ َ ْأ ُم َ
ال ْم َر إِ َل ْي َكَ ،و َأن َْت َأ َح ُّق ال َّن ِ
اس
قال االمام عيل بن موسى الرضا عليه السالم لِ ُّ
الص ِ
َاج َم ْن َي َت َقدَّ ُم ِمث َْل َت َقدُّ ِم َك إِ ىَل ُل ْب ِ
ن ُل ْب ُس ُه.
وف َو َما يخَ ْ ُش ُ 
س ُّ
بِ ِه ،إِلاَّ َأ َّن ُه يحَ ْ ت ُ
«ويحْ َ ُك ْم إِ َّنماَ ُي َر ُاد ِم َن الإْ ِ َما ِم ِق ْس ُط ُه َو َعدْ ُل ُه ،إِ َذا َق َ
َف َق َ
ال َصدَ َقَ ،و إِ َذا َح َك َم َعدَ َلَ ،و إِ َذا َو َعدَ َأن َْجزَ ﴿ ُق ْل
السلاَ ُمَ :
ال َع َل ْي ِه َّ
اللِ ا َّلتِي َأ ْخ َر َج لِ ِع َب ِ
الط ِّي َب ِ
َم ْن َح َّر َم ِزي َن َة هَّ
اد ِه َو َّ
وج بِ َّ
الذ َه ِ
ب،
وس َف ِّ
اج المْ َ ْن ُس َ
س الدِّ ي َب َ
الرزْ ِق  ، ﴾ ...إِ َّن ُي ُ
الصدِّ يقَ َلبِ َ
ات ِم َن ِّ
س َع ىَل ُم َّت َك ِ
آل ِف ْر َع ْو َن»
آت ِ
َو َج َل َ
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عقاب من أضل انسانا عن الحق
ال َسينْ ِ عليه السالم ــ يف القصاص ــ ِ :
«ع َبا َد هَّ
ال َعليِ ُّ ْب ُن حْ ُ
َق َ
اص َق ْت ِل ُك ْم لمِ َ ْن َت ْق ُت ُلو َن ُه فيِ الدُّ ْن َيا َو ُت ْفن َ
وح ُهَ ،أ َو
اللَِ ،ه َذا ِق َص ُ
ُون ُر َ
َ
َ
ُ
وج ُب هَّ ُ
لاَ أ َن ِّبئ ُُك ْم بِأ ْع َظ َم ِم ْن َه َذا ا ْل َق ْتلِ َ ،و َما ُي ِ
الل َع ىَل َقاتِ ِل ِه ممِ َّا ُه َو أ ْع َظ ُم ِم ْن َه َذا ا ْل ِق َص ِ
اص»؟!
ول هَّ
َقا ُلواَ :ب ىَل َيا ْب َن َر ُس ِ
اللِ.
َق َ
ال«َ :أ ْع َظ ُم ِم ْن َه َذا ا ْل َق ْتلِ َأ ْن َت ْق ُت َل ُه َق ْتلاً لاَ َي ْن َجبرِ ُ َ ،و لاَ يحَ ْ َيى َب ْعدَ ُه َأ َبد ًا».
َقا ُلواَ :ما ُه َو ؟
َق َ
ال«َ :أ ْن ُت ِض َّل ُه َع ْن ُن ُب َّو ِة محُ ََّم ٍد (صىل اهلل عليه و آله)َ ،و َع ْن َولاَ َي ِة َعليِ ِّ ْب ِن َأ يِب َطالِ ٍ
ب (صلوات اهلل عليه) َو َت ْس ُل َك بِ ِه َغيرْ َ
َ
َسبِيلِ هَّ
يق أ ْعدَ ِاء َعليِ ٍّ عليه السالم َو ا ْل َق ْو ِل بِإِ َما َمتِ ِه ْم َو َد ْف ِع َعليِ ٍّ َع ْن َح ِّق ِهَ ،و َج ْح ِد َف ْض ِل ِهَ ،و لاَ ُت َباليِ َ
اللَِ ،و تُغْ ِر َي ُه بِا ِّت َبا ِع َط ِر ِ
اج َب َت ْع ِظ ِ
بِإِ ْع َطائِ ِه َو ِ
يم ِه.
ال ُل ِ
ول فيِ َنا ِر َج َه َّن َمَ ،خالِد ًا مخُ َ َّلد ًا َأ َبد ًا َف َجزَ ا ُء َه َذا ا ْل َق ْتلِ ِمث ُْل َذلِ َك خْ ُ
َف َه َذا ُه َو ا ْل َق ْت ُل ا َّل ِذي ُه َو تخَ ْ ِليدُ َه َذا المْ َ ْق ُت ِ
ود فيِ َنا ِر َج َه َّن َم»

المال يفنى و العمل يبقى

ُر ِو َي عن االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم أ َّن ُه قال لِ َعماَّ ٍرَ « :يا َعماَّ ُرَ ،أن َْت َر ُّب َم ٍ
ال َكثِ ٍ
ري»؟
الَ :ن َع ْمُ ،ج ِع ْل ُت ِفدَ َ
َق َ
اك.
ض هَّ ُ
َق َ
الَ « :فتُؤَ ِّدي َما افْترَ َ َ
الز َك ِاة»؟
الل َع َل ْي َك ِم َن َّ
َق َ
الَ :ن َع ْم.
َق َ
وم ِم ْن َمالِ َك»؟
الَ « :ف ُت ْخ ِر ُج المْ َ ْع ُل َ
َق َ
الَ :ن َع ْم.
َق َ
الَ « :فت َِص ُل َق َرا َبت ََك»؟
َق َ
الَ :ن َع ْم.
َق َ
الَ « :فت َِص ُل إِخْ َوا َن َك»؟
َق َ
الَ :ن َع ْم.
الَ « :يا َعماَّ ُر ،إِ َّن المْ َ َ
َف َق َ
ال َي ْفنَىَ ،و ا ْل َبدَ َن َي ْب ىَلَ ،و ا ْل َع َم َل َي ْب َقىَ ،و الدَّ َّي ُ
وتَ ،يا َعماَّ ُر إِ َّن ُه َما َقدَّ ْم َت َف َل ْن َي ْسبِ َق َكَ ،و َما
ان َح ٌّي لاَ َي ُم ُ
َأ َّخ ْر َت َف َل ْن َي ْل َح َق َك»

طلب الحالل صدقة
ال َسينْ ِ عليه السالم إِ َذا َأ ْص َب َح َخ َر َج َغ ِ
ان َعليِ ُّ ْب ُن حْ ُ
ُر ِو َي عن االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم أ َّن ُه قالَ :
«ك َ
ادي ًا فيِ
الرزْ ِق.
َط َل ِب ِّ
َ
ول هَّ
يل َل ُهَ :يا ا ْب َن َر ُس ِ
َف ِق َ
اللِ ،أ ْي َن َت ْذ َه ُب ؟
َف َق َ
ال«َ :أ َت َصدَّ ُق لِ ِع َياليِ ».
ِق َ
يل َل ُهَ :أ َتت ََصدَّ ُق ؟!
الَ « :م ْن َط َل َب حْ َ
اللاَ َل َف ُه َو ِم َن هَّ
َق َ
اللِ َع َّز َو َج َّل َصدَ َق ٌة َع َل ْي ِه»
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االقتصاد المنزلي ..

حرب المرأة مع المال

مروة حسن الجبوري

ليست هناك حرب اقوى من حرب املال،
فهذه املعركة تدخلها حواء يوميا مع افراد
ارسهتا وحت��اول ان تزرع روح االستقرار
امل��ادي اال اهن��ا تتعرض اىل هزائم مادية
تعيق خطتها وتعيش حالة من املصارعة
حتى تنقذ بقية ايام الشهر بام تبقى عندها
م��ن دن��ان�ير ،تتنازل ع��ن حقها يف رشاء
االحتياجات وتلغي مراجعة الطبيب
وتقرض من شقيقتها وزميالهتا لتدفع
القسط الشهري وفاتورة الكهرباء واملاء
واالنرتنيت هكذا تعيش حواء يف دوامة
االقتصاد املنزيل.
وع�لى اختالف الوضع االقتصادي من
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ارسة اىل اخ��رى فالبعض يملك دخل
اشهريا ثابتا وبعض االرس تعيش بدخل
يومي وهناك من يكتفي بام يكسبه ،وعىل
ه��ذا االس��اس يعيش املجتمع تفاوتا يف
احلالة االقتصادية ،يوجد الغني واملتوسط
والفقري ،ويندرج ضمن مفهوم االقتصاد
املنزيل مفهوم ميزانية العائلة االستهالكية،
والتي يطلق عنها عبارة عن التوازن بني
الدخول النقدية والعينية للعائلة ،وتعد
ذات أمهية بالغة فهي تساعد إىل حد كبري
يف التحقق بدقة عن مستوى معيشة األفراد
وتعطي األس���اس لكل ن��وع م��ن أن��واع
حسابات العيش .اذ جتد اغلب العوائل ال

متلك ميزانية خاصة وتعتمد عىل الراتب
الشهري او الدخل االضايف وقد ينتهي يف
ماركة تسوق واحدة .اذن من هو املسؤول
عن هدر ميزانية االرسة وضياع الراتب
الشهري؟
اغلب السيدات يدفعن الراتب الشهري
يف تنفيذ طلبات اوالده����ن ،ويقترصن
عىل انفسهن بام هو موجود ،وه��ذا خطأ
فادح يف رصف االموال يف غري موضعها،
والصحيح هو حتديد احلاجات األساسية
ل�ل�أرسة ،م��ن خ�لال امل��س��امه��ة يف وضع
النفقات الثابتة يف خانات حمددة ،كمراجعة
الطبيب ،ورشاء احلاجات التي ال يمكن

اسرة ومجتمع

االستغناء عنها ،مثل الطعام ،واجور
الدراسة ..ومراعاة املستجدات التي
تطرأ عىل ال��ف��رد .وال يعني وضع
ميزانية االرسة هو ان حي��رم اف��راد
االرسة م��ن استهالك امل���واد التي
حيتاجها او يقترص ع�لى الصناعة
ال��ردي��ئ��ة ،ب��ل القصد بالتوفري هو
املحافظة عىل املال لفرتة ،وسابقا كان
يدرس االقتصاد املنزيل يف املدارس
احلكومية كام يف مرص وبعض البلدان
العربية حصة مدرسية باسم مادة
االقتصاد املنزيل.وبالرغم من تعدد
مفاهيم وأمهية االقتصاد املنزيل إال
ان��ه يف امل��دارس احلكومية املرصية

ال هيتمون سوى بتدريس الفتيات
الطبخ .وه���ذه ارش���ادات لوضع
ميزانية لالرسة.
 -1ضعي املبلغ الشهري يف اخلطة
مع قائمة من املستلزمات.
 -2ابتعدي عن رشاء االشياء باهظة
الثمن والرشاء من االسواق املحلية.
 -3االبتعاد عن املاركات االجنبية
وتشجيع املنتج املحيل ولعدة اسباب
منها توفري امل��ال وتشجيع االي��ادي
العاملة.
 -4خت��ص��ي��ص م��ب��ل��غ للصدقات
ومساعدة الغري وان كان قليال جدا
فهو نافع ومفيد.

 -5االكثار من التسوق واخلروج
هيدر امل��ال لذا كلام اقترص التسوق
ك��ان افضل للعوائل ذات الدخل
املحدود.
 -6تغري الفصول واملوديالت جيعلك
سيديت يف حالة من احلرية والقلق لذا
عليك فقط رشاء ما يناسبك من
املالبس وترك الباقي ،للشهر القادم.
-7تقسيم رشاء احلاجات الرضورية
ل�لأف��راد بني االش��ه��ر ،حفاظا عىل
امليزانية من االهنيار وجتنب القرض.
النبي صىل اهلل عليه واله وسلم
وعن َّ
ُ
قال(:ك ُلوا ،وتصدَّ قوا ،والبسوا ،يف
ٍ
إرساف وال مخَ ِي َل ٍة).
غري

أثر التزام الوالدين بالوظائف الدينية

في تربية األوالد
فيتقبلون
يتأ ّثر األبناء  -عادة  -بوالدهيم أكثر من اآلخرينّ ،
وتوجهاهتم .والرسول األكرم
دينهم ومذهبهم وأخالقهم
ّ
صىل اهلل عليه واله بينّ هذا الدور الواسع والنافذ لألبوين
«إن ّ
حيث قالّ :
كل مولود ُيو َلد عىل الفطرة حتى يكون أبواه
هيودانه وينصرّ انه».1
ّ
دور أساس يف توجيه أبنائهم نحو املسائل
فالوالدان هلام ٌ
واألخالقية ،بل مها القدوة بأعامهلام
واالجتامعية
الدينية
ّ
ّ
ّ
ّ
حساسة وثاقبة
عيون
لدهيم
األطفال
ألن
اهتام،
وسلوكي
ّ
ّ
وتسجل كا ّفة حركات
 مثل آلة تصوير  -دقيقة تلتقطّ
العائلية .من هنا ،يصبح
وسكنات الوالدين ومشاهد احلياة
ّ
الرضوري مراعاة الوظائف والواجبات الرتبوية عند
من
ّ
تس ّنم الوالدين مقام القدوة واألنموذج هبدف تربية أبنائهام
دينية ،ومن أهم هذه الوظائف:
تربية ّ
إلتزام الوالدين باألوامر الدين ّية:

ِّ
فالطفل عاد ًة ما يتع َّلم املحادثة ،آداب العرشة ،مراعاة النظام
أو الفوىض ،األمانة أو اخليانة ،الصدق أو الكذب ،اخلري أو
الدينية من حميط عائلته .وعندما يويل
الرش واآلداب والسنن
ّ
واألم أ ّ
الدينية ،ويكونان من أهل
خاصة لألوامر
األب
مه ّية ّ
ّ
ّ
ماّ
العبادة ،والصالة ،والدعاء ،وتالوة القرآن ،وهيت ن بعامل
املعنو ّيات ،ويراعيان املوازين األخالقية؛ فإنهّ ام بال ٍّ
شك
والدينية عند الولد.
سيرتكان أثر ًا بالغ ًا يف األبعاد الروحية
ّ
وهلذا السبب ،عندما يشاهد طفل ذو الثالث أو األربع

سنوات والديه يصليان ،فإنّه سوف يرغب يف الصالة،
فريكع ويسجد مثلهام ،ويتع ّلم منهام الكثري من اآلداب
اإلسالمية والدينية األخرى .ويف هذا الصدد ِّ
يؤكد اإلمام
الصادق عليه السالم عىل حقيقة أثر األب يف توجيه أرسته:
«ال يزال املؤمن يورث أهل بيته العلم واألدب الصالح حتى
يدخلهم اجل ّنة مجيع ًا حتى ال يفقد فيها منهم صغري ًا وال
كبري ًا ،وال خادم ًا وال جار ًا ،وال يزال العبد العايص ُيورث
السيئ حتى يدخلهم النار مجيع ًا ،حتى ال
أهل بيته األدب ّ
ً
ً
ً
ً
يفقد فيها منهم صغريا وال كبريا ،وال خادما وال جارا».2
كام ّ
أن مرافقة األط��ف��ال أ ّمهاهتم وآب��اءه��م إىل املساجد
واحلسينيات ،ومشاركتهم يف جمالس عزاء اإلمام احلسني
ّ
عليه السالم والبكاء عليه مثلام يبكي عليه والداه ،يعبرّ عن
التأثري العم ّ
الديني لألبناء .ولألم
يل للوالدين عىل السلوك
ّ
الدور األكرب من بني أفراد األرسة يف تربية الولد ،فهي ّأول
شخص له عالقة مبارشة مع ِّ
الطفل؛ تؤ ّمن احتياجاته،
فإن ِّ
وتلبي طلباته .ومن هناّ ،
الطفل يتأ ّثر أكثر بإحساسات
ّ
األم وعواطفها وأفكارها .وعىل هذا األساس ،تعدّ وظيفة
ّ
األم جتاه الرتبية الدينية للطفل أثقل.
ّ
املصادر
• كتاب الرتبية االرسية – من اصدارات شبكة املعارف
بترصف -1بحار األنوار،ج ،3ص.281
االسالميةّ -
 -2مستدرك الوسائل ،ج ،12ص.201
Ahrarweekly

35

طبيبك انا

د .محمد ناجي الغزالي

تقرير /قاسم عبد الهادي

الداخلية يف البطن إىل
الفتق هو عبارة عن بروز ألحد األعضاء
ّ
اخل��ارج ،من خالل ضعف العضالت أو األغشية املحيطة هبذا
العضو لتظهر كنتوء أو حدبة أسفل اجللد ،ويف الغالب حيدث يف
منطقة البطن من أسفل القفص الصدري إىل هناية احلوض ،وملعرفة
املزيد عن الفتق حتدث الدكتور حممد ناجي الغزايل اختصاص
جراحة عامة يف مدينة االمام احلسني «عليه السالم» الطبية قائال:ـ
اخللقي ويسمى
يقسم الفتق حسب نشأته إىل قسمني رئيسيني (الفتق
ّ
الثانوي
األو ّيل :وهذا النوع يوجد عند املريض منذ والدته ،الفتق
ّ
أو ما يسمى بالفتق املكتسب :هذا النوع من الفتق حيدث يف مراحل
خمتلفة من عمر اإلنسان ،وعادة يكون ناجت ًا عن أسباب «فتق الرسة
بعد احلمل وال��والدة ،زي��ادة ضغط البطن ،السعال املزمن ،رفع
األشياء الثقيلة).
أنواع الفتق
يقسم الفتق إىل عدة أنواع بحسب مكانه (الفتق املغبني :حيدث يف
الداخلية وعادة ما يصيب الرجال
منطقة العانة فوق منطقة الفخذ
ّ
أكثر من النساء ويتكون كيس الفتق عىل األغلب من جزء من
الدهنية املحيطة هبا وله نوعان
األمعاء الدقيقة باإلضافة إىل األنسجة
ّ
الفخذي :حيدث بالقرب من منطقة الفتق
املبارش وغري املبارش ،الفتق
ّ
املغبني ويصيب النساء أكثر من الرجال ،الفتق السرُ ّي :حيدث يف
منطقة الرس ّة أو ما حوهلا ويف العادة حيدث بعد احلمل والوالدة
احلجابية:
ويصيب الرجال يف حال ارتفاع ضغط البطن ،فتق الثغرة
ّ
حيدث عند اندفاع جزء من املعدة إىل الصدر من خالل ضعف عىل
العملية
اجلراحي :حيدث يف مكان جرح
احلجاب احلاجز ،الفتق
ّ
ّ
وتزيد احتاملية حدوثه عند إصابة اجلرح بالتهابات ،فتق احلجاب
احلاجز :وعادة ما يكون منذ الوالدة وهو خروج أحد أعضاء البطن
سبب الضغط عىل أعضاء القفص الصدري).
إىل الصدر و ُي ّ

36

Ahrarweekly

الفتق ...
من اسبابه السمنة المفرطة
والسعال المزمن
أسباب الفتق
(السمنة املفرطة ،رياضة رفع األثقال أو محل األوزان الثقيلة ،السعال
جتمع
التغوط بسبب اإلمساك املزمنّ ،
املزمن ،إجهاد مع التبول أو ّ
البطينية
السوائل يف البطن ،الغسيل الكلوي الربيتوين ،التحويلة
ّ
الصفاقية ،مرض االنسداد الرئوي املزمن ،تاريخ املريض لألرسة يف
ّ
الفتق ،إجراء العمليات يف منطقة البطن).
أعراض ومشاكل الفتق
بالنسبة للشخص البالغ فهو يشتكي من انتفاخ غري مؤمل ،ويزداد عند
امليش أو محل أشياء ثقيلة أو إذا أصيب بالسعال أو اإلمساك ،ومن
ُّ
تعرض الرشايني املغذية للضغط،
املمكن أن يصبح مؤمل ًا يف حال
يتكرر
وخيتفي األمل والورم عند االستلقاء والنوم ،ويف حالة األطفال ّ
بكاء األطفال من األمل وعندها تالحظ األم وجود هذا الورم ،أما
فتق احلجاب احلاجز فعادة ما يشتكي املريض من محوضة باملريء
مصحوبة بأمل بالصدر وتكرر التهاب الرئة وضيق النفس.
املضاعفات
(أمل متكرر ،اصابة األمعاء املوجودة داخل الفتق باالنسداد ،بحالة
فتق احلجاب احلاجز ممكن أن يؤدي إىل تقرحات باملريء وصعوبة
يف بلع الطعام ،وإذا تم إمهاله قد يؤدي إىل نزيف من البلعوم).
تشخيص الفتق
(الفحص الرسيري من قبل الطبيب املختص وهذا يؤدي للتشخيص
اجلراحي ،اما تشخيص فتق
يف حاالت الفتق املغبني والرسة والفتق
ّ
احلجاب احلاجز حيتاج عمل أشعة للصدر).
عالج الفتق
عالج الفتق النهائي يكون بإجراء عملية جراحية يف حالة الفتق
البطني البسيط ،أما بالنسبة لألمور التي تساعد عىل عدم عودة الفتق
املس ّببة للفتق.
مرة أخرى فهي تغيري نمط احلياة وتقليل العوامل ُ

شهداؤنا

السعيد (علي هندي دائح الدعمي)...
الشهيد
روح
ِ
ِ
الى ِ

الكربالئي الغيور والمغدور
الفارس
ِ
ِّ
حيدر عاشور

كربالء من توسم ساكنيها بأوسمة الرشف والعزة واالباء ؟ أم
أهي
ُ
َ
قدره الذي رسم النهاية بعد ان كان يعيش بال غد وجي ّ
رت احالمه يوم
ضاع يف متاهات احلياة بال الالمعنى ،ومل حيقق لذاته ولعائلته ما حيلم
به كل أب  ..لكن كربالء مدينته البيضاء كانت تعني له كل يشء
بالفطرة  ..فنسج هبا احالمه وارتبط بأرضها.
شعر بانتصار بعد ان غار اخلوف من سلطة قائد الرضورة األوحد،
حر  ..فكربالء ارض جتني
وح ّلق يف سامء مدينته املقدسة كأي طائر ّ
خرياهتا بحكمة وارض قهرت كل من جترأ عليها وحارهبا .غالبه
انضم اىل قادة
ذلك الشعور مع انه مل يكن امرا سهال عليه حني
ّ
يعول عليهم بعد عناء
املرجعية الدينية ،كان يقول دائام  :اهنم أناس ّ
السلطات الدموية.
فالتحق (عيل هندي) منتسبا يف قسم حفظ النظام يف العتبة احلسينية
املقدسة ليصبح عنرصا مهام يف القوات املشرتكة املسؤولة عن محاية
العتبتني املقدستني يف كربالء ،ورسعان ما وجد نفسه جماهدا يف
صفوف احلشد الشعبي بعد سامعه نداء اجلهاد الكفائي.
هو ذا جوهر ومعدن االنسان املؤمن البسيط ،يؤمن ايامنا مطلقا

بعقيدة املرجعية الدينية العليا ،ايامن ال ّ
يقل انسانية عن
االيامن العقالين للبرش العادي .محل (عيل هندي) عبئا
كبريا ومسؤولية جسيمة وهي اخرتاق نريان العدو
الداعيش التي متطر كراهية تكفريية اليصال املؤن
للمجاهدين من احلشد والقوات االمنية.
بشجاعة وبسالة وبدون أي تردد ن ّفذ االمر االخري من
قبل قيادة لواء عيل االكرب القتايل بالذهاب اىل سامراء
إليصال املؤن اىل مناطق متقدمة يف تكريت مهام يكلفه
االمر .شقّ (هندي) االرض بعجالت سيارته غري
املدرعة وهب نفسه للموت او تنفيذ االمر املهم الن
القوات حمارصة وال سبيل وال طريق للوصول اليهم
اال باملجازفة واخ�تراق رص��اص القناصني .والن
الكلمة رشف وتنفيذ االوام��ر أمر مقدس ،اخرتق
(هندي) كل حواجز الرصاص والقذائف ليصل اىل
ابطال الفرقة الذهبية استقبلوه كقائد حمنك ومغامر
رشس .وبتواضع شديد ر ّد عليهم وبطريقته الشعبية
الكربالئية« :أغايت» احذية اقدامكم وتراهبا الطاهر
عىل رأيس انتم جماهدون ،ابطال العراق واملرجعية.
هنا نقف لنكشف الطيبة الكربالئية ،فاحلقيقة ال
يمكن صوغها يف اللغة وحدها فهي ان مل تتولد يف
العقول فال يمكن ان تتواجد يف االلفاظ  .ويف قرارة
القلب ان االمام احلسني (عليه السالم) يلقي بضوء
الرمحة يف االنفس القريبة ألنفاسه .فالعظيم يعظم من
حوله ،فال يشء جيعلنا عظامء غري أمل عظيم ـ وامل ما زال
ساريا يف كل عظيم.
وخيل اليه أنه وصل ذروة اخلدمة ممزوجة بأمل ،وانه
ّ
تارك االرض لريتقي مللكوت السامء ،بعني اخلشوع
وعني الشعور باملسؤولية .فكان يكرر عشقه االبدي
للشهادة وطواف جدثه يف حرمي احلسني واخيه ايب
الفضل العباس عليهام السالم ،فالعودة اىل كربالء
كانت مرهونة هبذا النذر العظيم .ما اسعد املجاهدين
الذين يرون الشهادة مرحلة اىل حياة خملدة وطاهرة
وجميدة ،ان مثل هؤالء املقاتلني الصابرين ال يمكن ان
يروا احلياة االنسانية اال اهنا يشء مقدس وعظيم.
رجع «هندي» من مهمته مزهوا بنرصه بعد فكاك
عقدة ايصال املؤن للمقاتلني ،لكن الغدر كان ينتظره
عىل الطريق الفاصل بني حمافظة تكريت وقضاء
العوجة لينال منه قناص غادر فو ّدع االهل واألصدقاء
واألحباب واملجاهدين ،ليكون أول شهداء لواء عيل
االكرب القتايل ،وحمققا احللم االبدي ان يكون شهيدا
تفتخر به مدينته البيضاء كربالء املقدسة.
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ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻫﻲ ﺣﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺤﻟﻴﺎﺓ ﻗﺎﺳﻴﺔ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ
ﻭﺍﻤﻟﺤﺒﺔ ﻭﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻃﻦ !
ﺠﻳﻌﻠﻮﻧﻚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻬﺑﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺮﺸ !!
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻬﺑﻢ  ،ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺄﻧﻚ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻨﻔﺴﻚ .
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻴﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻤﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺘﻛﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻲﻓ
ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
وتذكر اناقة لسانك ..فهي ترمجة ألناقة فكرك
 ،فعاداتنا تعرفنا انه عند احلوار ال نرفع صوتا
بل نرفع مستوى الكلامت..

فوائد لغوية
الفرق بني َج َّنة ِ
وج َّنة و ُج َّنة
َج َّنة  :بفتح اجليم ،اي البستان او النعيم
املقيم املعد للمؤمنني ..
ماَ
{و َجزَ ُاهم بِ َصبرَ ُ وا َج َّن ًة
وقوله تعاىلَ :
َو َح ِر ًيرا (اإلنسان.})12/
«اجلن».
أما ِج ّنة :بكرس اجليم ،أي
ْ
��ن الجْ ِ�� َّن ِ
��ة َو ال َّن ِ
اس
وقوله تعاىلِ { :م َ
(الناس.})6/
وج�� َّن��ة :بضم اجليم ،بمعنى (س�ترة و
ُ
وقاية).
َ
وقوله تعاىل{ :اتخَّ َ ُذوا أ ْي�َم�اَنهَ ُ ْ��م ُج َّن ًة
َف َصدُّ وا َعن َسبِيلِ هَّ
اب ُّم ِهنيٌ
اللِ َف َل ُه ْم َع َذ ٌ
{املجادلة.})16/

38

Ahrarweekly

قطوف من الكالم الطيب
أرض عىل ٍ
لن تضيق ٌ
عبد اتقى اهلل

تعاىل ولن يضيق ٌ
عيش عىل عبد

ع��رف م���وال ُه ..أمل ت��ق��رؤوا قوله
سبحانهَ { :و َمن َي َّت ِق هَّ َ
الل جَي َْعل َّل ُه
مخَ ْ َر ًجا {الطالق.}2/

أفتتاح ناظم نهر الحسينية في كربالء عام 1913م
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بعد مئة عام من اآلن

ارحامكم
صلوا
َ
ِ
يق���ول س���بحانه{ :وَ ا َّت ُقو ْا ال ّل���هَ ا َّل ِذي َت َس ُ
���اءل َ
ون ِب ِه
وَ َ
���ام ِإ َّن ال ّلهَ َك َ
ان عَ َل ْي ُك ْم َر ِقيبًا (النس���اء..})1/
األ ْر َح َ
ويق���ول أمي���ر المؤمني���ن (عليه الس�ل�ام)« :صلوا
أرحامكم ولو بالتسليم»( ..الكافي ج 2ص .)155

سنكون مجيع ًا مع أقاربنا وأصدقائنا حتت األرض ،وسيكون مصرينا
األبدي قد أصبح واضح ًا جلي ًا أمام أعيننا ،وسيسكن بيوتنا أناس
غرباء ،وسيؤدي أعاملنا ويمتلك أمالكنا أشخاص آخ��رون ،لن
يتذكروا شيئ ًا عنا ،فمن فينا خيطر أبو جده عىل باله؟
سنكون جمرد سطر يف ذاكرة بعض الناس ،أسامؤنا وأشكالنا سيطوهيا
النسيان.
فلامذا نطيل التفكري بنظرة الناس إلينا ،و بمستقبل أمالكنا وبيوتنا
وأهلنا ،كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد مئة عام.
إن وجودنا ليس سوى صفحة يف سجالت العمر ،ستطوى وتنقيض
يف طرفة عني ،وسيأيت بعدنا عرشات األجيال ،كل جيل يودع الدنيا
عىل عجل ويسلم الراية للجيل التايل قبل أن حيقق نصف أحالمه،
فلنعرف إذ ًا حجمنا احلقيقي يف هذه الدنيا ،وزمننا احلقيقي يف هذا
الكون ،فهو أصغر مما نتصور.
هناك بعد مئة عام وسط الظالم والسكون سندرك كم كانت الدنيا
تافهة ،وكم كانت أحالمنا باالستزادة منها سخيفة ،وسنتمنى
لو أمضينا أعامرنا كلها يف عزائم األمور ومجع احلسنات وخاصة
الصدقات اجلاريات ،وسيطلق بعضنا رصخات استغاثة ال طائل
منها كام يف قوله تعاىلَ …{ :ق َ
ال َر ِّب ْار ِج ُع ِ
ون (املؤمنونَ )99/ل َعليِّ
َأ ْع َم ُل َص حِ ً
الا ِفيماَ َت َر ْك ُت َكلاَّ إِنهَّ َ ا َك ِل َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِمن َو َرائِ ِهم َب ْر َز ٌخ
ون (املؤمنون })100/وقوله تعاىلَ :ي ُق ُ
إِ ىَل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ول َيا َل ْيتَنِي َقدَّ ْم ُت
حِ َ
ات (الفجر })24/طاملا ال زال يف العمر بقية ،فلنعترب ونتغيرّ لكل
ل َي يِ
ما فيه خري وصالح لنا وللمسلمني.
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المخيم الحسيني الشريف

في حل ِته الجديدة

