منهاج السائرين
مشروعية شعيرة المشي
لزيارة المرقد الحسيني المقدس

على طريق االربعين

خمسة آالف من الموالين الهل البيت (عليهم لسالم)
يقيمون الشعائر الحسينية في جنوب افريقيا

العتبة الحسينية المقدسة تواصل العمل
«مجمع إسكان الفقراء»
بمشروع
ّ
وبناء ألف دار سكنية

قال اإلمام الحسينa
«إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت ،وأدبر معروفها ،
فلم يبق منها إال صبابة كصابة االناء ،
وخسيس عيش كالمرعى الوبيل».
المصدر  :بحار األنوار
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تفسير السورة
التفس��ي (  ) 49قل جاء الق اي االس��لم وما يبدئ الباطل وما يعيد وزهق الباطل
أي ال��رشك بحي��ث مل يبق له أثر (  ) 50قل إن ضللت عن الق فإنم أضل عل نف�
فإن وبال ضلل عليها وإن اهتديت فبم يوحى إل رب إنه س��ميع قريب يس��مع كل
ق��ول وي��رى كل فع��ل وإن كان خفي��ا (  ) 51ولو ت��رى إذ فزعوا لرأي��ت فظيعا فل
فوت فل يفوتون الل هبرب أو حصن القمي عن الباقر عليه السلم قال إذ فزعوا من
الصوت وذلك الصوت من الس��مء وأخذوا م��ن مكان قريب قال من حتت أقدامهم
خس��ف هبم (  ) 52وقالوا آمنا به قال يعني بالقائم من آل حممد وقيل بمحمد صل
الل عليه وآله وأنى هلم التناوش يعني تناول االيمن من مكان بعيد يعني بعد انقضاء
زمان التكليف قال إنم طلبوا اهلدى من حيث ال ينال وقد كان هلم مبذوال من حيث
ينال (  ) 53وقد كفروا به من قبل يعني أوان التكليف ويقذفون بالغيب ويرمجون
بالظ��ن ويتكلم��ون ب��م مل يظهر هلم من مكان بعي��د من جانب بعيد م��ن أمره ( ) 54
وحيل بينهم وبني ما يش��تهون قال يعني أن ال يعذبوا كم فعل بأشياعهم من قبل قال
يعن��ي م��ن كان قبلهم من املكذبني هلكوا إنم كانوا ف ش��ك مري��ب ف املجمع عن
الس��جاد والس��ن بن الس��ن بن عيل عليهم الس��لم ف هذه اآلية هو جيش البيداء
يؤخ��ذون من حتت أقدامهم أي جيش الس��فياين س��ورة فاط��ر (  ) 1المد لل فاطر
الس��موات والرض مبدعهم من الفطر بمعنى الش��ق كأنه شق العدم بإخراجهم منه
جاعل امللئكة رس��ل وسائط بني الل وبني أنبيائه والصالني من عباده يبلغون إليهم
رس��االته بالوحي واإلهلام والرؤي��ا الصادقة أوىل أجنحة مثن��ى وثلث ورباع ذوي
أجنحة متعددة ينزلون هبا ويعرجون ويرسعون هبا نحو ما أمروا به ( . ) 2

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة التصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
هاتف املجلة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m
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الكرة يف ملعب احلكومة
ف�� ��ي خطبة الجمعة االخيرة حملت الحكومة العراقية مس�� ��ؤولية جديدة اضافة الى تحملها مس�� ��ؤولية عدم
تلبيته�� ��ا لمطال�� ��ب المتظاهرين الذين خرج�� ��وا الكثر من مرة وبنفس المطالب م�� ��ن خدمات وفرص عمل
والنه�� ��وض بواقع العراق  ،المس�� ��ؤولية الجديدة هي ما رافق المظاه�� ��رات االخيرة من اعمال عنف ادت الى
س�� ��قوط ش�� ��هداء وجرحى بالمئات بل تجاوزوا االلف مع الخس�� ��ائر المادية  ،فالحكومة مسؤولة عن تقصي
الحقائق وتقديم الجناة الى العدالة فان كانوا من عناصر الشرطة فالكرة في ملعب الحكومة  ،وان كانوا
من عناصر الش�� ��رطة وليس�� ��وا بمس�� ��توى المهنية فالكرة في ملعب الحكومة وان كانت عناصر خارجة عن
القانون ايضا الكرة في ملعب الحكومة لعجزها عن تحقيق االمن في العراق .
وس�� ��تترتب مس�� ��ؤولية اضافية عليها اذا ما تلكأت او تاخرت في كش�� ��ف الجناة حتى يتم معاقبتهم على ما
اقترفوا من جرائم .
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وزي��ر الداخلية ياسين الياسري :استعدادات كبيرة إلنجاح زيارة
أربعينية اإلم��ام الحسين (عليه السالم) بالتنسيق مع األجهزة
األمنية ،مع اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين الزيارة وتسهيل اإلجراءات
أمام الوافدين إلى العراق من جميع دول العالم.

ومتابعات
أكثر من مليونين ونصف مليون زائر إيراني سجلوا أسماءهم للمشاركة في مراسم الزيارة األربعينية في كربالء ،ومشاركة
 68521زائرًا من محافظة البرز اإليرانية.

ّ
تسخرها العتبة
مدن عصرية متط ّورة وخدمات متنوعة
الحسينية المقدسة لزائري األربعينية
أكد مدير مدينة االمام السني (عليه السلم) للزائرين عبد المي طه :ان «مدن
الزائرين عل اتم االستعداد الستقبال زوار االربعني القادمني سيا عل الطريق
الرابط بني كربلء واملحافظات اجلنوبية والوسطى».
واوضح  ،تم «تهيز مركز صحي وبكوادر متخصصة باالضافة اىل توفي سيارات
االسعاف الاصة بحاالت الطوارئ».
وأضاف طه «متت هتيئة معمل للثلج خاص بمدينة االمام السني وبعد االكتفاء
سنعمل عل تهيز املواكب املحيطة باملدينة فضل عن تهيز املدينة بثلثة افران
خاصة بتجهيز ماديت البز والصمون» ،مبين اًا ان «مجيع الكوادر دخلت ف حالة
االنذار من اجل تقديم افضل الدمات للزائرين» .
وف سياق متصل قال مدير مدينة االمام السن (عليه السلم) الواقعة عل الطريق
الرابط بني النجف وكربلء هشام العميدي انه «تم هتيئة اماكن خاصة للمبيت
وكذلك الدمات الصحية والغذائية فضل عن توفي مكان خاص للخياطة ومغسل
للملبس ومكوى».
واشار اىل ان «هنالك جوانب ثقافية ستوفرها املدينة من بينها معرض للصور
والكتب باالضافة اىل توفي مركز للمفقودين».

ُ
العتبة الع ّباسية تنتهي من توزيع مراكز إرشاد التائهين والمفقودين
ُ
العباسية املقدهّ سة ،عن انتهائها من نصب وتوزيع مراكز إرشاد التائهني واملفقودين ،الاصة بالزيارة
أعلنت
شعبة االتهّصاالت بالعتبة هّ
الربعينية املباركة.
هّ
وقال مسؤول الشعبة فراس محزة« :جاء افتتاح هذه املراكز ملا تشكله حاالت املفقودين والتائهني من أ هّ
مهية بالغة للزائرين السيم فئة الطفال
طيبة خلل مواسم الزيارات السابقة».
خلل الزيارة الربعينية التي تعد ذروة هذه الزيارات ،ونتيج اًة ملا ح هّققته هذه املراكز من نتائج هّ
وتابع« :مواصل اًة هلذه الدمة قمنا هذا العام بإضافة أكثر من ( )18مركزا )15( ،منها هّ
املسيب ُفتحت بالتنسيق مع رشطة محاية
باتاه ناحية هّ
السلكية
زخم ،كذلك قمنا هذا العام بعمل شبكة اتهّصال
الطاقة وأكثر من ثلثة مراكز ُفتحت ف حمافظة
الديوانية ،وذلك ملا تشهده من ٍ
هّ
هّ
خاصة تسيطر عل مجيع املراكز وتؤ هّمن اتهّصا اً
ال ضمن مديات واسعة».
خاصة ،مع تزويد كا هّفة املراكز بجهاز السلكي مربوط بغرفة سيطرة هّ
هّ
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النائب األول لمحافظ كربالء ،جاسم الفتالوي :مدينة كربالء آمنة ببركات
ّ
محذرًا من هجمة
اإلمام الحسين (عليه السالم) وجهود األجهزة األمنية،
إعالمية شرسة ُتظهر كربالء بأنها غير مستقرة..

وزارة الهجرة و المهجرين تعيد ( )154الجئا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية
عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك.

باحثون يترجمون زيارة األربعين وفق المفهوم العلمي
عقد مركز كربلء للدراسات والبحوث ،املؤمتر العلمي الدول الثالث
لزيارة االربعني وبالتعاون مع جامعة كربلء وكلية الصفوة اجلامعة
وغرفة تارة كربلء .وقال مدير املركز عبد االمي القرييش :ان «املؤمتر
الذي انطلقت فعالياته يوم االربعاء  10صفر 1441ه� ف الصحن
السيني الرشيف محل شعار (زيارة االربعني مسية عطاء نحو حتقيق
اهداف التنمية املستدامة)».
واضاف ان «زي��ارة االربعني تعد حدثا عامليا حتتضنه مدينة كربلء
املقدسة» ،الفتا اىل ان «املركز ومن خلل هكذا مؤمترات يقوم برتمجة
هذه الظاهرة ترمجة علمية».
واشار اىل ان «املؤمتر تناول دارسة التحديات وتعزيز االجيابيات من
زيارة االربعني كون هذا الدث حيقق التنمية املستدامة عل الصعد
واملجاالت كافة ،مبينا ان املؤمتر ف هذا العام تناول زيارة االربعني
من خلل اربعة حماور رئيسة هي االقتصاد املستدام واالعلم املستدام
والسلم املجتمعي وموضوعة الشباب ف زيارة االربعني».

الحشد الشعبي يسهم بنقل وتأمين الزوار من المنافذ الحدودية إلى كربالء
أعلن الشد الشعبيعن مسامهته بنقل الزوار االجانب القادمني من خارج البلد من املنافذ الدودية اىل حمافظة كربلء املقدسة ،لداء
زيارة أربعينية اإلمام السني (عليه السلم).
اً
وصوال اىل
وقال إعلم الشد ف بيان :إن «قطعات الشد ستسهم بنقل وتأمني الزوار الجانب القادمني من املنافذ الدودية للعراق
مدينة كربلء املقدسة» ،مبينا ان «الشد اسهم ايضا بنقل الزوار من منفذ املنذرية اىل كربلء املقدسة».
وحتتضن كربلء املقدسة مليني الوافدين من داخل وخارج البلد ف العرشين من شهر صفر من كل عام  ،الحياء زيارة اربعينية االمام
السني (عليه السلم).
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ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /12صفر1441/ه� الموافق 2019/10/11م :

ُ
المنازل الرفيعة لزائر األربعين
أعظم الل تعاىل اجورنا واجوركم بمصاب سيد الشهداء اب عبدالل
السني (عليه السلم)..
ونحن نعيش ذكرى أربعني االمام السني (عليه السلم) ومسي
الزائرين عل درب التضحية والفداء واإلباء نذكر حديث اًا عن االمام
الصادق (عليه السلم) ورد ف فضل امليش لزيارة االمام السني
(عليه السلم) ،فعن االمام اب عبدالل الصادق (عليه السلم):
(من خرج من منزله يريد زيارة قرب السني بن عيل (عليه السلم)
ان كان ماشي اًا كتب الل له بكل خطوة حسنة ،وحما عنه سيئة ،حتى
اذا صار ف الائر كتبه الل من املفلحني املنجحني ،حتى اذا قىض
مناسكه كتبه الل من الفائزين ،حتى اذا اراد االنرصاف أتاه َم َل ٌك
فقال :ان رسول الل (صل الل عليه وآله وسلم) يقرئك السلم
ويقول لك :استأنف العمل فقد ُغ ِف َر لك ما مىض).
ايا االخ��وة واالخ��وات علينا ان ننتبه ونلتفت اىل هذا الفضل
العظيم وهذه املنزلة الرفيعة واملقام اجلليل لزائر االمام السني
(عليه السلم) الذي يأتيه مشي اًا عل االق��دام وحتى يبلغ الزائر
هذه املنازل الرفيعة والفضل العظيم؛ البد من رشوط ومقدمات
نبني هذه الرشوط واملقدمات لدينا
ومقومات نلتفت اليها وقبل ان هّ
تساؤل:
كيف نكون من اصحاب وانصار زي��ارة االربعني ف موسمها
وخارج موسمها ؟
نلحظ البعض حينم يؤدي الزيارة والدمة والعزاء يكون هبذه
الصفات ،ولكنه بعد موسم االربعني ينزع رداء االربعني وينسى
السني (عليه السلم) ،البد ُهنا من أن ُنديم هذا املوسم وعطاءه
اذكر
العقائدي والرتبوي واالخلقي ،وانا ُهنا عل ُعجالة من المر ُ
بعض هذه الرشوط واملقومات كي تبلغوا هذه املنازل الرفيعة التي

ذكرها االمام الصادق (عليه السلم) :
حث الل تعاىل هّ
مل��اذا هّ
ورغ��ب وكذلك النبي (صل الل عليه وآله
حث هّ
وسلم) ملاذا هّ
ورغب جد اًا ف زيارة مشاهد االئمة وقبورهم
وزيارة االمام السني (عليه السلم)؟
نلحظ ان هناك سبب اًا مه اًم وهو ان االئمة عليهم السلم كانوا املثل
العل ف طاعة الل تعاىل واجلهاد ف سبيله والتضحية من اجل دينه
جسدوا السية املثل ف تطبيق احكامه ومناهجه
القويم ،وانم هّ
والتخ هّلق بأخلقه ،وإن هذا املوسم يمثل فرصة لتقوية االرتباط
بالل تعاىل ،وتطهي النفوس ،واالتصاف بالخلق الفاضلة ،لذلك
نحول هذه الزيارة والدمة والعزاء بم حيقق االهداف
علينا أن هّ
املذكورة..
اوال اً :
اخواين عل رأس قائمة هذه الرشوط هو التوبة الصادقة واالخلص
لل ،لذلك ايا الزوار الكرام ابتدئوا رحلتكم لإلمام السني (عليه
السلم) من اول ما تسيون ابتدئوا رحلتكم بالتوبة الصادقة
والالصة لل تعاىل برتك الذنوب واملعايص وتطهي القلب من مذام
الصفات ،وان ُتعاهدوا الل تعاىل عل طاعته واالستمرار ف ذلك.
ثاني اًا :
االخلص لل تعاىل ايا االخوة الزائرون والقائمون عل الدمة
الذين يقيمون مواكب العزاء من أهم الصفات أن تكون الزيارة
والدمة خالصة لوجه الل تعاىل ولإلخلص لوازم واختبارات
حب من هذا االنسان الزائر والذي يقوم
منها :أن ال يكون هناك ٌ
بالدمة ان ُيظهر خدمته من اجل ان حيصل عل مكسب دنيوي او
يتفاخر ويتباهى امام االخرين بم يقدمه من خدمات وأمور اخرى،
وأن ال يدخل ف نزاعات ومشاكل مع االخوة الزائرين االخرين،
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لذلك البد ان يكون هدفنا ونيتنا وباعثنا عل هذه الزيارة وهذه
الدمة هو وجه الل تعاىل ،وال نبتغي بذلك اال الثواب ورضا الل
تعاىل.
ايض اًا من الصفات واالغراض املهمة ف زيارتنا لإلمام السني (عليه
السلم) ان نجعل من هذه الزيارة موس اًم لقوة االرتباط بالل تعاىل،
ومن اجل مظاهر قوة االرتباط بالل تعاىل هو أداء الصلة ،االمام
السني (عليه السلم) ف يوم عاشوراء وف شدة القتال مل يرتك اداء
الصلة ف أول وقتها وبادر االمام (عليه السلم) اىل اداء الصلة
ف اول وقتها مجاعة اً ،لذلك ايا االخوة الزائرون وايتها االخوات
أحب العباد اىل الل تعاىل أرسعهم
الزائرات ورد ف بعض الروايات هّ
�ب العباد اىل الل تعاىل هبذه
استجابة لنداء الصلة ،اذا كان أح� هّ
أحب الزائرين اىل االمام السني (عليه السلم)
الصفة؛ أليس يكون هّ
أرسعهم استجابة لنداء الصلة؟
لذلك ينبغي ايا ال��زائ��رون ان تسارعوا حينم يكون النداء اىل
الصلة ،وتبادروا اىل أداء الصلة ف اول وقتها وال يشغلكم شاغل
من طاعات اخرى او امور مستحبة اخرى عن اداء الصلة ف أول
ننبه عل انه عل طول الطريق وف داخل املدينة
وقتها ،كم اننا هّ
هناك صلة مجاعة ُتقام عل مسافة عرشات الكيلومرتات ،لذلك
احفظوا هذا المر وب��ادروا ف اول وقت الصلة اىل اداء الصلة
مجاعة اً واالستفادة ايض اًا من هذا املوسم من تع هّلم االحكام الفقهية..
خصوص اًا ان هناك العرشات من املحطات التي يتواجد فيها املب هّلغون
املبينون هلذه الحكام الفقهية..
ثالث اًا :
ان موسم الزيارة موسم تطهي القلوب من هّ
مذام الصفات ،والتحيل
بالخلق الفاضلة ،لذلك انتبهوا واحرصوا ف موسم الزيارة وف
بقية ايام السنة عل ان تتخلقوا بأخلق النبي (صل الل عليه وآله
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وسلم) وآله االطهار.
هناك زائرون من خمتلف دول العامل والقوميات واجلنسيات يأتون
لزيارة االمام السني (عليه السلم) فيم بينكم وبقية افراد املجتمع،
عليكم ان تتخلقوا بالخلق العالية ،واالحرتام املتبادل فيم بينكم،
والتخ هّلق بأخلق الصفح والعفو وعدم ايذاء االخرين وعدم هتك
حرمات االخرين ،واملؤوا قلوبكم باملحبة إلخوانكم ،واحرصوا
عل التعامل مع اجلميع عل حدهّ سواء..
هه ايض اًا باملراعاة علينا ان نراعي ُحرمات املؤمنني
أوج ُ
المر اآلخر هّ
انتبهوا اخواين هلذه القضية راعوا ُحرمات املؤمنني واملؤمنات ف
اثناء الزيارة وخارج الزيارة وف مجيع ايام عمركم ،ال تنتهكوا هذه
ُ
الرمات بالكذب والبهتان وغي ذلك من هذه االمور..
ايض اًا نأمل من االخوة الزائرين مراعاة ُحرمات الطريق الذي هو
للخدمة العامة للزائرين ،وكذلك مراعاة االنظمة والتعليمت
العامة ،وااللتزام هبذه التعليمت واالنظمة ف كل مكان ،وااللتزام
هبذه التعليمت واالنظمة أدعى لسلمتكم ِ
وحفظكم والتعاون مع
االجهزة الدمية والطبية..
عليهن
التوصية االخية للنساء واالخ��وات املؤمنات الزائرات
هّ
هلن ف االلتزام بالع هّفة
ان جيعلن زينب عليها السلم مثاال اً و ُاسوة هّ
والشمة وحفظ الكرامة والرشف للمرأة الزائرة واملؤمنة ،لذلك
ينبغي للمؤمنة الزائرة ان حتافظ عل حجاهبا وعف هّتها ،وتتجنب
االختلطات املذمومة والكلم املذموم ..واالختلطات املذمومة
املنهي عنها مع الرجال االجانب ،وحتافظ عل ع هّفتها ورشفها
وكرامتها ..هذه من االمور املهمة التي ينبغي للزائرة والزائر ان
يراعيها ،ويراعي هذه الرشوط من اجل ان تصلوا اىل املرتبة العظيمة
للزائرين ..نسأل الل تعاىل ان يوفقنا لذلك والمد لل رب العاملني.
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ُ
نص ما ورد
الشيخ الكربالئي يقرأ َّ
من مكتب سماحة السيد « دام ظله » في النجف األشرف
كربالء
الجمعة في
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /12صفر
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
وللجمعة الثانية على التوالي قائال:
الخير1441/هـ الموافق 2019/10/11م ،قرأ سماحته النص الوارد
ُ

ايا االخوة واالخ��وات :نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب
سمحة السيد دام ظله ف النجف الرشف:
ف ُخطبة ُ
اجلمعة املاضية أكهّ��دت املرجعية الدينية عل إدانتها
تعرض هلا املتظاهرون السلميون
ورفضها للعتداءات التي هّ
والعديد من عنارص القوات االمنية ،خلل االحتجاجات التي
شهدهتا البلد ف االسبوع السابق ،كم أدانت ما وقع من احراق
وإتلف بعض املؤسسات الكومية واملمتلكات الاصة ف تلك
وعربت عن أملها بأن يعي اجلميع التداعيات الطية
املظاهرات .هّ
الستخدام العنف والعنف املضاد ف الركة االحتجاجية اجلارية
ف البلد ،فيتم التجنب عنه ف كل االحوال.
ولكن الذي حصل خلل االيام التالية هو تصاعد أعمل العنف
بصورة غي مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من املتظاهرين
بإطلق النار عليهم ،وحصول اع��ت��داءات سافرة عل بعض

وسائل االعلم ملنعها من نقل ما يقع ف ساحات التظاهر.
وف الوقت الذي أعلنت اجلهات الرسمية أنا اصدرت اوامر
صارمة بمنع القوات االمنية من اطلق الرصاص الي عل
املتظاهرين سقط اآلالف منهم بني شهيد وجريح ف بغداد
والنارصية والديوانية وغيها ،باالستهداف املبارش هلم من
تنم
االسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيين ،ف مشاهد فظيعة هّ
عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الدود .ان الكومة
واجهزهتا المنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت ف
مظاهرات االي��ام املاضية ،سواء من املواطنني االبرياء او من
العنارص االمنية املكلفة بالتعامل معها ،وليس بوسعها التنصل
حتمل هذه املسؤولية الكبية.
عن هّ
هي مسؤولة عندما يقوم بعض عنارص المن باستخدام العنف
املفرط ضد املتظاهرين ،ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم
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ل��أوام��ر ال��ص��ادرة اليهم أو إن املرجعية الدينية العليا ليست هلا مصلحة أو حمددة – كأسبوعني مث اً
ل -وال
جيري التسويف فيه كم جرى
ومدربني
لعدم كونم مؤهلني
هّ
ٍ
أي
مع
خاصة
عالقة
تنحاز
وال
السلطة،
يف
طرف
ّ
ف االعلن عن نتائج اللجان
للتعامل م��ع االحتجاجات
ّ
وتؤكد التحقيقية ف قضايا سابقة .ان
الشعبية بحيث ُيتج هّنب عن ا ّال اىل الشعب وال تدافع ا ّال عن مصاحله،
هذا هو االج��راء االكثر امهية
وق���وع الضحايا ف صفوف
تشكيل
عند
2006
عام
نيسان
يف
به
حت
رص
ما
ّ
وإلاح اًا ف الوقت الارض،
املشاركني فيها .هي مسؤولة
وهو الذي يكشف عن مدى
عندما تقوم عنارص مسلحة احلكومة عقيب اول انتخابات ملجلس النواب.
جد هّية الكومة وصدق نيتها
خارجة عن القانون – حتت
ف القيام بخطوات واسعة
انظار قوى المن -باستهداف
معينة هبدف لإلصلح القيقي .إذ لن يتيرس امليض ف أي مرشوع اصلحي
املتظاهرين وقنصهم ،وتعتدي عل وسائل اعلم هّ
عنارصها – بم يتطلبه من مكافحة الفساد املال واالداري وحتقيق درجة من
ارعاب العاملني فيها .هي مسؤولة عندما ال حتمي
ُ
يتم فرض هيبة الدولة وضبط االمن وفق
االمنية املواطنني واملؤسسات الكومية واملمتلكات الاصة العدالة االجتمعية -ما مل هّ
من اعتداءات عدد قليل من املندسني ف املظاهرات من الذين مل سياقاته القانونية ،ومنع التعدي عل الريات العامة والاصة التي
كفلها الدستور ،ووضع حدٍّ للذين يدهّ دون ويرضبون وخيطفون
يريدوا هلا أن تبقى سلمية خالية من العنف.
إن املرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من اراق��ة للدماء ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى عن امللحقة واملحاسبة.
الربيئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكاهلا ،وتبدي تعاطفها إن املرجعية الدينية العليا ليست هلا مصلحة أو علقة خاصة مع
ٍ
ال اىل الشعب وال تدافع ا هّ
طرف ف السلطة ،وال تنحاز ا هّ
ال عن
أي
مع ذوي الشهداء الكرام ومع اجلرحى واملصابني ،وتؤكد عل هّ
هّ
رصحت به ف نيسان عام  2006عند تشكيل
تضامنها مع املطالب املرشوعة للمتظاهرين السلميني -كم هّبينت مصاله،
وتؤكد ما هّ
ذلك ف مظاهرات االعوام السابقة أيض اًا -تطالب ٍ
بقوة الكومة الكومة عقيب اول انتخابات ملجلس النواب من أنا (مل ولن
واجلهاز القضائي بإجراء حتقيق ي هّتسم باملصداقية حول كل ما وقع تداهن احد اًا او جهة فيم يمس املصالح العامة للشعب العراقي،
ف ساحات التظاهر ،ثم الكشف أمام الرأي العام عن العنارص وهي تراقب االداء الكومي وتشي اىل مكامن اللل فيه متى
التي أمرت أو بارشت بإطلق النار عل املتظاهرين او غيهم ،اقتضت الرضورة ذلك ،وسيبقى صوهتا مع اصوات املظلومني
وعدم التواين ف ملحقتهم واعتقاهلم وتقديمهم اىل العدالة مهم واملحرومني من ابناء هذا الشعب اينم كانوا ال تفريق بني انتمءاهتم
كانت انتمءاهتم ومواقعهم ،والبد من أن يتم ذلك خلل مدة وطوائفهم واعراقهم) .وال حول وال قوة اال بالل العيل العظيم.
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من وحي الخطبة

ُ
حرمة الدماء
ال َّ
شك إن حرمة الدماء عظيمة ،لذا فإن استخدام العنف مرفوض
وم��دان مجلة وتفصيل ،خاصة ف معاجلة املشكلت وف مواجهة
تظاهرات مجاهيية غاضبة ،غايتها املطالبة بالقوق؛ أي معاجلة
املشكلة بمشكلة لعلها أشدهّ وقع اًا ،وأقسى تأثي اًا ،وأكثر تعقيد اًا..
عندما يتم الروج من السلوب السلمي ف احتواء غضب الناس
واالستمع ملشاكلهم ،ورضورة االستجابة اىل مطالبهم املرشوعة ،اىل
اللجوء لأسلوب الدموي ..باستخدام العنف املفرط ،أو قوة السلح
وسقوط الدماء ..سواء سقوط مثل هذه الدماء العزيزة من املتظاهرين
أو من القوات المنية ،عندما تتسم املطالبة اجلمهيية املرشوعة بالعنف
والغضب أحيان اًا ،ما يؤدي ذلك بالنتيجة اىل االشتباك مع بعض أفراد
القوات المنية ،وف كل الالتني الكومة تتحمل املسؤولية ف حفظ
دماء الطرفني.
العنف والعنف املضاد
إن العنف ف الخي ومن أي طرف من الطراف ..سواء اجلمهيية
أو المنية؛ سيؤدي اىل العنف املضاد ،وال جيب أن نسمح بحدوثه
اطلق اًا ،وهو ما خيشى كل عراقي غيور عل بلده وشعبه الوصول اليه،
والسقوط ف مستنقعه القاتل ..ناهيك عن ان يكون من طرف مسؤول
ومتحكم وبيده مقاليد السلطة ،لن هذا العنف والعنف املضاد
له تداعيات خطية ستلقي بظلهلا القامتة حت اًم عل البلد وابنائه..
بحارضهم ومستقبلهم ،وأقصد هنا حماولة الروج من الوضع السيئ
 ،لكن اىل السوأ منه من خلل حماوالت اغراق البلد بالفوىض!.
تداعيات خطرية
هنالك خملفات مستقبلية خطية للعنف والعنف املضاد ،ال ختدم
سوى العداء املرتبصني رشا هبذا البلد وبأبنائه ،وصوال اىل جره اىل
مستقنع الدمار ،واغراقه بدوامة الدماء ،هؤالء العداء ذاهتم الذين
حياولون منذ سنوات وسنوات وبكل الطرائق املمكنة اشعال فتيل
فتن داخلية بني طائفة وأخرى ،وبني مكون ومكون آخر ،أو بني جهة
وجهة أخرى ،أو اشعال مواجهات جانبية ،من خلل تأجيج الغضب
اجلمهيي تاه الكومة ..خاصة عندما تعطي هذه الكومة الفرصة
عل نفسها ،بعدم االستمع ملطالبات اإلصلح املتكررة من املرجعية
العليا حتى ُب َّح صوهتا ،أو بالتجاهل والتغافل والتسويف املستمر عن
االستجابة ملطالب اجلمهي املرشوعة.

Ahrarweekly

طالب الظاهر

اجندات خارجية
اً
جره اىل
الشك إن تداعيات العنف ست ُبقي البلد ضعيفا من خلل هّ
مناطق رخوة ،ومواجهات جانبية ال جيب الوصول اليها أص اً
ل ،ولتعم
ف البلد الفوىض ،بسبب عدم مسؤولية أصحاب القرار والسلطة
ف قيادة دفة الكم ،فتحني فرصة العداء التخريبية من أجل تنفيذ
الجندات الارجية ،السيم وإن وضعنا املأزوم ال ينقصه مزيد من
دواعي الراب والتخريب ،كم حيصل حالي اًا ،وكم شهدنا ونشهد من
أحداث دامية بني املتظاهرين والقوات املسؤولة عن محايته ال رضبه،
دس تلك القوى املعادية املشار اليها لبعض العنارص
من خلل هّ
املشبوهة بني صفوف الطرفني ..إلثارة وتأجيج الوضع نحو الصدام
املسلح ..بد اًال من التوحد لدحر تلك املخططات املشبوهة ،وكم
حدث ف معركتنا املقدسة مث اً
ل مع عصابات داعش واالنتصار عليها
بدحر فلوهلا.
احلقوق تأخذ وال تعطى
نعم ،املطالبة بالقوق املرشوعة ،وبالطرائق السلمية املتعارف عليها
ف كل ديمقراطيات العامل؛ أمر حممود ومطلوب ،وعل الكومة
تقع مسؤولية المية للمتظاهرين ،وكذلك التلبية وعدم االستمرار
بالتسويف واملمطلة والتغافل ،وال جيب السكوت عن املطالبة
بالقوق املرشوعة ،خاصة وتقصي الكومة تاه رشائح واسعة من
الشعب واضح وب� هّ�ني ،وال يمكن أن خيتلف عليه اثنان ،لن حال
البلد مل يصل اىل ما وصل اليه؛ إال نتيجة التواين عن املطالبة بالقوق،
ناهيك عن عدم الخذ بفحوى القول املأثور القائل :بأن القوق تأخذ
وال تعطى.
مسؤولية الدماء
ف كل الحوال تتحمل الكومة تبعات الحداث املؤملة ،واملواجهات
الدامية بني املتظاهرين والقوات المنية ،وتتحمل مسؤولية ما سقط
فيها من ضحايا وخسائر ،وما أريق من دماء وتداعياهتا ،كونا املسؤولة
سمتهم باملندسني
عن كشف ورص��د كل التحركات حتى عمن هّ
واملخربني ،ومكافحتهم قبل القيام بجريمتهم ،خاصة وأنم اعداد
قليلة ،لذا فهي مطالبة بالكشف عن كل التفاصيل الدقيقة لأحداث
الدامية التي وقعت مؤخر اًا ،وكشف القائق املغيبة ..ليطمئن الشعب
بجدية الكومة ..وليكون اجلميع عل اطلع عل ما حصل وحيصل.
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السورة الواحدة تتحدث عن عدة مواضيع وبأزمان مختلفة
ما الغاية من ذلك؟ او تكرار قصة في اكثر من سورة ؟ ()5-3
وهذا النمط اآلخر من الفكار املعرتضة ينشطر إىل قسمني.
 -1فكرة طارئة ال علقة هلا ملحوظة بموضوع النص مثل آيتي
ني ْ
فإن
وس َطى َوقوموا َّلل َقانت َ ,
الص َل َوات َو َّ
(( َحافظوا َع َل َّ
الصلة ا ْل ْ
َ
تم فا ْذكروا َّ َ
فرجا اًال َأ ْو ْ
كم َما َ ْمل َتكونوا
خفتم َ
رك َبان اًا فإ َذا أم ْن ْ
الل َك َم َع َّل َم ْ
َت ْع َل َ
مون )) .حيث وردت هاتان اآليتان وسط مجلة آيات تتحدث
عن الطلق فيم ال تلحظ أية علقة مبارشة بني الصلة والطلق ،إال
أن النص قطع سلسلة حديثه عن الطلق  ،وأورد آيتي الصلة ثم
عاد إىل املوضوع من جديد و استكمل حديثه عن الطلق ،ليلفت
النظر إىل أمهية الصلة.
وهي عل نمطني أيض اًا:
 -1علقة بعيدة:
ومثاهلا فكرة (التطهي) وعلقتها بزوجات النبي(صل الل عليه واله)
فالديث عن النبي(صل الل عليه واله) وزوجاته جيسد حديث اًا عن
أحد أشكال النظمة االجتمعية (وهو :الوحدة الرسية) وجيسد
حديث اًا عن (املمرسات العبادية) ...وهذه الوحدة الرسية ومارساهتا
العبادية (تتداعى) بالذهن إىل وحدة أرسية (أوسع نطاق اًا) من حيث
البعد النسبي أو العبادي ...فسعة النطاق النسبي تتمثل ف شموله
للبنت والفيدين والصهر (عيل ،الزهراء ،السن ،السني ،عليهم
السلم) وسعة النطاق العبادي تتمثل ف قضية (التطهي) بصفتها
أرقى املستويات العبادية (مفهوم العصمة) بالقياس إىل جمرد القرار
ف البيت أو عدم التربج أو طاعة الرسول(صل الل عليه واله) أو
الصلة أو الزكاة أو التلوة إىل آخره...
 -2علقة قريبة:
َ
َ
َ
َ
ريب أجيب َد ْع َو َة الدَّ اع
ومثاهلا آية (( َوإذا َسألك ع َبادي َع هّني هّ
فإين ق ٌ
َ
هم َي ْرشدون )) حيث وردت
إ َذا َد َعان ف ْل َي ْستَجيبوا ل َو ْل ْيؤمنوا ب َل َع َّل ْ
هذه اآلية وسط آيات تتحدث عن الصيام ومن املعلوم أن هناك
علقة حمكمة بني شهر رمضان وبني خصوصية الدعاء فيه بالقياس
إىل غيه من الشهور ،حيث (يتداعى) الذهن من ظاهرة شهر
رمضان والصوم وما يرتبط به من القدسية والحكام ،إىل ظاهرة
الدعاء وإجابته .املهم أن هذا النمط من التداعي الذهني(القريب)
وكذلك التداعي الذهني (البعيد) ،يفرس لنا جانب اًا من املسوغات

الفنية للفكرة املعرتضة .ما تقدم ،يتصل بأقسام الفكرة املعرتضة..
وأ هّما ما يتصل بصياغتها ،فندرجه ضمن عنوان :موقعها:
املوقع الذي حتتله الفكرة املعرتضة هو (الوسط) سواء أكان ذلك
وسط اًا بني اجلملة الواحدة أم الفقرة أم املقاطع ،لن طبيعة االعرتاض
تتمثل ف كونا تقطع سلسلة الديث لتستكمل بعد ذلك ،وهذا ال
حيدث إال ف الوسط.
ولكن من املمكن أن تتقدم أو تتأخر الفكرة املعرتضة ف سياقات
خاصة وحيسن بنا أن نعرض للمواقع الثلثة املشار إليها.
 -1الوسط:
َ
َ
َ
َ
ظيم ))
وهذا من نحو (( َوإ َّنه ل َق َس ٌم ل ْو َت ْعلمون َع ٌ
 -2البداية :
َ
َ
َ
َ
فو ْس َو َس إل ْيه َّ
الش ْيطان قال )).
وهذا من نحو قوله تعاىل (( َ
فاجلملة أو الفكرة املعرتضة هنا هي مجلة (فوسوس) وموقعها
الصيل هو الوسط ،أي بعد كلمة (قال) لن الصل فيها هو مث اً
ل
(قال الشيطان � وهو يوسوس له � هل أدل���هّ��ك .)..إال أن النص
(قدم) هذه اجلملة املعرتضة لنكتة بلغية هي :التأكيد عل الوسوسة
الشيطانية بصفتها ذات نتائج ف غاية الطورة والمهية ،حيث
ترتبت عل هذه الوسوسة :إخراجه عليه السلم من اجلنة ،ولذلك
(قدهّ م هذه اجلملة املعرتضة (وسوسة الشيطان) تعبي اًا عن خطورهتا
املشار إليها ...وإال ففي الاالت الخر نجد أن اجلملة املعرتضة (ف
املحاورات بخاصة) تقع ف الوسط مثل قوله تعاىل (( ف َق َ
لصاحبه
ال َ
هو َحياوره � َأ َنا َأ ْك َثر م ْن َك َما اًال َو َأ َع هّز نفر اًا ))  -3النهاية :
� َو َ
هّ
مثل قوله تعاىل( :وكذب به قومك � وهو الق) حيث هّ
أن الفكرة
املعرتضة (وهو الق) قد اعرتضت (التكذيب للقرآن) ،فيم يكون
موقعها الصيل هو بعد كلمة (به) هّ
لن الضمي عائد إىل القرآن
والتعليق عل القرآن ينبغي أن جييء بعده مبارشة ،أي بعد كلمة (به)،
النص يستهدف
إال أن النص
(أخره) كم لظنا لنكتة بلغية هي هّان هّ
هّ
التأكيد عل مدى النحراف الذي يطبع القوم ،لذلك نجد ف موقع
آخر من القرآن ورود اجلملة االعرتاضية (وهو الق) مبارشة بعد
الص َ
الات
ذكر القرآن مثل قوله تعاىل (( َوا َّل َ
ذين آ َمنوا َو َعملوا َّ
هو ْ َ
َاهتم )) .
القهّ ْ
َوآ َمنوا َبم هّنز َل َع َل حم ََّمد َو َ
من َر هّهب ْم ََّك َ
هم َس هّيئ ْ
فر َع ْن ْ
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قواعد فقهية
قاعدة اإلعراض عن الملك
املعنى :معنى القاعدة هو أن مالك املال يتمكن أن يعرض عن
ملكه ويرتكها فينقطع العلقة بني املالك وامللك نتيجة ملتاركة
املالك .ودور العراض بالنسبة إىل امللك يكون كدور االسقاط
بالنسبة إىل القوق.
املدرك :يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة بم ييل:
 - 1الروايات الواردة ف باب اللقطة.
منها صحيحة عبد الل بن سنان عن أب عبد الل عليه السلم ،قال:
من أصاب ماال أو بعيا ف فلة من الرض قد كلت وقامت
وسيبها صاحبها ما مل يتبعه ،فأخذها غيه فأقام عليها وأنفق
نفقته حتى أحياها من الكلل ومن املوت ،فهي له وال سبيل له
(لصاحب املال) عليها وإنم هي مثل اليشء املباح  .دلت عل أن
املال  -كاللباس والفراش وما شاكلهم  -والبعي  -اليوان -
إذا تركها (سيبها) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلقة امللكية
فيصبح املرتوك املعرض عنه مثل اليشء املباح .فمن تسيطر عليه
يملكه .وها هو مدلول القاعدة والداللة تامة كم أن السند صحيح
تام.
ومنها خرب السكوين عن أب عبد الل عليه السلم أن أمي املؤمنني
عليه السلم قىض ف رجل ترك دابته من جهد ،فقال إن تركها
ف خوف وعل غي ماء وال كلء فهي ملن أصاهبا  .دلت عل
أن االعراض يوجب انقطاع امللكية فالداللة تامة ولكن السند
ضعيف وعليه فل يستفاد منه إال التأييد.
 - 2عموم السلطنة :بم أن املالك مسلط عل ملكه مطلقا ،وله أن
يترصف ف ملكه كيف يشاء فعل وتركا ،وبالتال يتمكن املالك
أن يعرض عن ملكه ويرتكه عل أساس سلطنته العامة .وبكلمة
واح��دة يقال ان قاعدة االع��راض تعتمد عل قاعدة السلطنة.
أضف إىل ذلك أن قاعدة االقدام أيضا تساعدها ،فيتأكد االعتبار
للقاعدة.

 - 3التسامل :قد حتقق التسامل عند الفقهاء بالنسبة إىل مدلول
القاعدة فالمر
متسامل عليه عندهم ف اجلملة.
كم قال الشهيد الول رمحه الل :ولو ترك (اليوان) من جهد ال
ف كلء وماء أبيح وقال الشهيد الثاين رمحه الل رشحا للحكم:
(أبيح) أخذه وملكه االخذ  .عل أساس العراض عن امللكية،
مستفيدا من الصحيحة املتقدمة ،وغيها.
قال املحقق صاحب اجلواهر رمحه الل حكاية عن الرسائر :من ترك
بعيه من جهد ف غي كلء وال ماء ،فهو ملن أخذه ،لنه خله
آيسا منه (أعرض عنه) ورفع يده ،فصار مباحا ،وليس هذا قياسا،
وإنم هذا (البعي) عل جهة املثال ،واملرجع فيه إىل االمجاع وتواتر
النصوص ،دون القياس واالجتهاد.
فروع
الول :قال املحقق اليل رمحه الل :لو انكرست سفينة ف البحر،
فم أخرجه البحر فهو لهله ،وما أخرجه بالغوص فهو ملخرجه .
وكان الكم عل أساس خرب ضعيف عن الشعيي قال :سئل أبو
عبد الل عليه السلم عن سفينة انكرست ف البحر فأخرج بعضها
بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ،فقال :أما ما أخرجه
البحر فهو لهله ،الل أخرجه ،وأما ما أخرج بالغوص فهو هلم
وهم أحق به .
الثاين :االع��راض كم يتحقق بالنسبة إىل امللك ،كذلك يتحقق
بالنسبة إىل س الق .
الثالث( :ما يكون له مالك معلوم) فإن أعرض عنه صاحبه جاز
لكل أحد إحياؤه .

استفتاءات شرعية
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طاعة الوالدين
أوامرمها ونواهيهم الشخصية غي واجبة ف حد ذاهتا.
السؤال  :هل طاعة الوالدين واجبة ؟
اجلواب  :تب الطاعة إذا كانت خمالفتهم موجب اًا لتأذيم الناشئ السؤال  :إذا قال الوالد لولده  :أنا أعلم أنه ال يرتتب عل سفرك
رضر عليك  ،ولكن فراقك ل يؤذيني  ،فلذا أناك عن السفر ؟
من شفقتهم عليه .
اجلواب  :ال جيوز له أن يسافر ما دام ف سفره هذا أذى لبيه .
واالم ؟
السؤال  :ما هي حدود طاعة الب
هّ
السؤال  :اذا نى الوالد ولده عن فعل شء معني حمتم اً
ل أن رضر اًا
ما سيعود عل ولده ان هو فعله ،عل اًم بأنهّه ف اعتقاد الولد غي
اجلواب  :الواجب عل الولد تاه أبويه أمران :
االول  :اإلحسان اليهم باالنفاق عليهم إن كانا حمتاجني  ،وتأمني مصيب ف ذلك ؟
حوائجهم املعيشية  ،وتلبية طلباهتم فيم يرجع إىل شؤون حياهتم
ف حدود املتعارف واملعمول  ،حسبم تقتضيه الفطرة السليمة  ،اجلواب  :ال جيوز خمالفة الوالد ف حالة كهذه ،بان كان يتأذى من
ويعدهّ تركها تنكر اًا جلميلهم عليه  ،وهوأمر خيتلف سعة وضيق اًا خمالفته شفقة عل الولد .
بحسب اختلف حاهلم من القوة والضعف.
الثاين :مصاحبتهم باملعروف  ،بعدم اإلساءة اليها قو اً
ال أوفع اً
ل السؤال  :هل تب اطاعة الوالد ف عدم قبوله الرتدائي الجاب
وإن كانا ظاملني له  ،وف النص  ( :وإن رضباك فل تنهرمها وقل ؟
اجلواب  :ال توز اطاعته ف معصية الل تعاىل وال تب اطاعته ف
 :غفر الل لكم).
اً
هذا فيم يرجع إىل شؤونم وأما فيم يرجع إىل شؤون الولد نفسه غي ذلك ايضا اال اذا كان االمر او النهي من باب الشفقة عليك .
 ،ما يرتتب عليه تأ هّذي أبويه فهوعل قسمني :
الترصف السؤال  :هل حيسن رشع اًا اطاعة الوالدين ف كل شء حتى ف
 -1أن يكون تأ هّذيه ناشئ اًا من شفقته عل ولده  ،فيحرم
هّ
االمور اليومية الياتية كأن يقول الوالد لولدهُ :ك ْل هذه الفاكهة
املؤ هّدي إليه سواء ناه عنه أم ال
نم ف الساعة العارشة أو ما شاكل ذلك ؟
 -2أن يكون تأ هّذيه ناشئ اًا من اتصافه ببعض الصال الذميمة أو ْ
حبه الي لولده دنيوي اًا كان أم اخروي اًا  ،وال أثر لتأ هّذي اجلواب  :نعم  ،حيسن له ذلك .
 ،كعدم هّ
الوالدين إذا كان من هذا القبيل  ،وال جيب عل الولد التسليم
لرغباهتم من هذا النوع  ،وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين ف
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افتتاح عدة وظائف لصحن العقيلةb

في العاشر من صفر الخير
تقرير :ضياء االسدي  /تصوير  :صالح السباح

كشف رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة ،عن ان العاشر من شهر صفر
الخير سيكون موعدًا الفتتاح عدة وضائف في صحن العقيلة زينب (عليها السالم) ومنها شارع الشهداء
بدءًا من باب الرأس الشريف وانتها ًء بآخر الشارع ،سعيا من العتبة الحسينية المقدسة إلدخاله في الخدمة

الحسينية ولتوفير مساحات اوسع أمام الزائرين القادمين من مختلف الدول العربية واألجنبية وكذلك
للعراقيين الحياء زيارة االربعين المباركة..
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المهندس حسين رضا

وق��ال املهندس حسني رض��ا مهدي مسؤول قسم املشاريع
اهلندسية ف العتبة السينية املقدسة« :ان جهود الكوادر اهلندسية
والفنية ف القسم استنفرت لغرض هتيئة مرشوع صحن العقيلة
زينب (عليها السلم) بِم ُمكتمل منه من نسب اإلنجاز التي تبلغ
حوال  %40لفتحها للزائرين الكرام من خلل ثلث وظائف
تسهل حركة انسيابية
مهمة ورئيسة ،االوىل منها :فتح مرات هّ
الزائرين وعل ثلثة حماور رئيسة ،االول :هو شارع باب قبلة
االمام السني (عليه السلم) حيث متت زيادة عرض الشارع من

( )25 - 13مرتا ،وتم استخدامه ف ايام العارش من املحرم وكان
له الدور الكبي ف امتصاص زخم الزائرين من خلل الزيارة
املليونية ،أما املحور الثاين وهو حمور شارع الشهداء كم تعرفون
عرضه ( )10امتار ،وحيث ستتم اضافة ( )10امتار
بان الشارع
ُ
اخرى له ،وتم افتتاحه ف العارش من شهر صفر ليكون جاهزا
الستقبال الزائرين ومسامها ف انسيابية املسي بيرس وسهولة».
واضاف مهدي« :اما املحور الثالث واملهم هو الشارع املمتد بني
الائر السيني من جهة باب الزينبية ف العتبة السينية املقدسة
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ومقام التل الزينبي ،حيث ُيوصل هذا الشارع بني باب القبلة
وباب الزينبية وباب الرأس الرشيف ،مبينا ان الشارع تم انجازه
وافتتاحه ف العارش من صفر ايض اًا».
وتابع «كم تعلمون انه ليس بشار ٍع وانم هو سقف للرسداب
الكبي الذي سيكون ف مرشوع صحن العقيلة زينب (عليها
السلم) واالع��مل فيه حتتاج اىل دقة متناهية لفظ وسلمة
الزائرين ،اما الوظيفة الثانية املهمة التي سيحتوي عليها صحن
العقيلة زينب (عليها السلم) وهي عدة مراكز خدمية وفكرية
وثقافية منها مركز للمفقودين بمساحة ال تقل عن  350مرتا
مربعا ،حيث سيكون موقعه ف شارع الشهداء وعل بعد حوال
 150مرتا من باب الرأس الرشيف».
وتابع القول« :ان املركز الثاين الستلم االمانات الكبية حيث
ان اغلب الزائرين جيلبون معهم حقيبة كبية فكان ال بد من
عمل مركز الستلم القائب وتسليمها وله مساحة كبية تتعدى
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( )400مرت مربع ،ويتم استلمها بصورة نظامية من قبل قسم
حفظ النظام (الشعبة الارجية) وجانب اخر ايض اًا هو خدمة
املواكب السينية ،فكم هو معلوم شارع الشهداء وشارع السدرة
ليس فيه مواكب للطبخ ف زيارة الربعني ،لذا كان يتحتم علينا
جعل بعض املناطق ف صحن العقيلة خمصصة لغرض الطبخ
وتوزيع الطعام للزائرين باملجان وهذا سيكون ان شاء الل ف
شارع اجلمهورية من ساحة الشهداء اىل تقاطع شارع القبلة مع
شارع اجلمهورية مقابل املخيم السيني بالكامل».
منوها عن ان «شارع اجلمهورية سيكون فيه عدة مواكب لتقديم
الطعام والرشاب للزائرين الكرام وايض اًا جمموعة من الدمات
االخرى كمستوصف طبي واهللل االمحر ،اما بالنسبة إليواء
الزائرين ستكون هناك عدة خيام داخل صحن العقيلة إليواء
الزائرين أي زائر مكن ان يدخل اىل داخل الصحن ويبيت ليلة
او ليلتني او اكثر ومن ثم يذهب اىل الزيارة او اىل حمافظته ويعود
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المالكات الهندسية
والفنية واصلت
الليل بالنهار
إلنجاز عدة وضائف
في صحن العقيلةb..
دخلت الخدمة
خالل زيارة االربعين
المباركة

اىل اهله بالسلمة».
مبين اًا« :كان العمل مستمرا بحوال  21ساعة ف اليوم الواحد
ما عدا اوقات الصلة والطعام ،حيث كانت الكوادر تعمل
بوجبتني ولكن قمنا بزيادة ساعات العمل اىل ثلث وجبات
باليوم واستنفار كل الكوادر من املهندسني والفنيني والعمل
لجل اكمل هذه الشوارع».
موضح اًا« :ان مساحة املنطقة من شارع القبلة اىل ساحة شارع
القبلةُ ،تقدر ب�( )1500م ،2وشارع الائر حوال ( )1350م2
وشارع الشهداء حوال ( )2000م ، 2كم تم العمل باالستعانة
برشكة خيات السبطني واستخدام الباطة املوجودة عندهم
لجل رفد املرشوع باآلليات التي نحتاجها لزيادة العمل».
الفت اًا« :ان (الكونكريت) حيتاج اىل سبعة ايام لإلنضاج االول
حتى يتم استخدامه من بعد ذلك ولكن ف مرشوع صحن
العقيلة اللطة يتم حتسينها ببعض املواد املضافة ويمكن فتحه
بعد  48ساعة ،وهذه املواد مستوردة من أملانيا».
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ّ
المتعففة وتوفير السكن المالئم لها ..
ألجل النهوض بواقع العوائل

العتبة الحسينية تواصل العمل بمشروع

«مجمع إسكان الفقراء» وبناء ألف دار سكنية
ّ
تقرير :قاسم عبد الهادي  /تصوير :صالح السباح

واألشد
مر ْت على العائلة العراقية صعوبات وظروف قاهرة ،وكانت مشكلة السكن هي الظاهرة األبرز
ّ
ّ
قسوة عليها ،في ظل عجز الكثير من الفقراء والمتعففين عن توفير سكن يأويهم ،فكان للعتبة
تضع بصمتها في هذا المجال ،وتسعى لمد يد العون للعديد من العوائل الفقيرة
الحسينية المقدسة أن
َ
التي ال تمتلك سكنًا ،فكان مشروع «مجمع اسكان الفقراء» الكائن على الشارع الرئيس لطريق
(كربالء ـ بابل) من المشاريع الخدمية المهمة والذي سيضمن بناء وتوزيع (ألف دار سكنية).
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المهندس حيدر عباس

واحد من املشاريع املهمة بالنسبة للعتبة السينية املقدسة ،وان
مرشوع بناء الف دار سكني قيد االنجاز
وف هذا السياق حتدث رئيس جلنة اإلرشاف عل املرشوع التابع اجلهة املنفذة هي رشكة خيات السبطني واجلهة املرشفة هو قسم
لقسم املشاريع االسرتاتيجية ف العتبة السينية املقدسة املهندس املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة السينية املقدسة ،حيث تبلغ
حيدر عباس الشافعي قائل :ان «مرشوع جممع إسكان الفقراء املساحة الكلية للمرشوع بحدود  154دون اًم ،ويتكون املرشوع
من  1000منزل ،موزعة عل  64بلوكا بنائيا وهذه البلوكات
البنائية تتخللها شوارع وحدائق ومناطق خرض».

مساحات بنائية خمتلفة

واضاف قائل« :ختتلف اعداد املنازل التابعة لكل بلوك بنائي وان
معدل العدد الكيل هلا يبلغ حوال  20منز اً
ال لكل بلوك بنائي ،وأما
فمقسمة اىل قسمني من ناحية املساحة (نوع تبلغ مساحته
املنازل
هّ
 150مرت اًا مربع اًا) و (النوع الثاين تبلغ مساحته  120مرت ا مربعا)
ىل
بمواصفات بنائية متشاهبة بحيث حيتوي املنزل الواحد ع
غرفة استقبال ومطبخ وغرفتي نوم اضافة اىل الدمات االخرى،
ومجيع منازل املجمع تتكون من طابق واحد فقط ويكون اختلف
املنازل فقط من ناحية املساحة.
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شوارع فرعية ورئيسة متعددة

وبني الشافعي« :يبلغ عرض الشارع الفرعي الفاصل بني بلوكات
املجمع عن بعضها بحدود  11مرتا والشارع الرئيس بحدود 30
مرتا ،بالنسبة مللحقات املرشوع لدينا مدرستان وجممع صحي
وجممع تاري ومركز شباب ورياضة ومركز رشطة اضافة اىل
حديقة عامة».

البناء وفق مواد عازلة للحرارة

وان املواد املستخدمة بالبناء (الديث ال يزال للشافعي) هي
املجوف ويكون االس��اس رشيطيا وبناء فوقه وبتلو
«البلوك
هّ
وبناء فوق البتلو اضافة اىل السقف من الرسانة املسلحة ويتم
استخدام طبقات العزل لسطح املنزل باستخدام الفلنكوت
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والقي والنايلون والفلني العازل للحرارة ثم التطبيق بالشتايكر
املجوف
عل الرتاب الر ،ان عملية البناء تكون عن طريق البلوك
هّ
الذي يعد عاز اً
ال وتم انتاجه من معمل خيات السبطني وحتى
الكونكريت املستخدم ف البناء تم إنتاجه من رشكة خيات
السبطني ايضا ،وبالنسبة للشبابيك فهي من منشأ حميل».

انجاز  480دارا سكنيا

وأكمل حديثه :ان «إن��ج��از امل��رشوع بشكل ع��ام يكون عل
مرحلتني املرحلة الوىل تتضمن إنشاء البيوت السكنية فقط ،فيم
تتضمن املرحلة الثانية انجاز الطرق والبنية التحتية وهي تهيز
املاء والكهرباء اضافة اىل الدمات ،وان العمل حالي اًا متواصل
ف املرحلة االوىل ببناء  480منز اً
ال أي ما يعادل نصف املرشوع
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تقريب اًا ،وتم اكمل السقف العلوي ملا يقارب ال�  250منزال ،اما اعامل يومية خمتلفة
بقية املنازل فالعمل فيها مستمر وملراحل متقدمة».

نسب انجاز قابلة للزيادة

وجاء ف حديثه :ان «نسبة انجاز املرشوع بشكل عام بلغت بحدود
 ،%20وعملنا مستمر بعملية هيكلة املنازل والتشطيب ف بعض
البلوكات وبتأسيس الكهربائيات واعمل التسطيح واملبارشة
بأعمل شبكات املياه ،ايض اًا بارشنا بأعمل اللبخ الارجي واعمل
السطح ،بحيث نطمح ان تتقدم نسب انجاز املرشوع ف العام
املقبل بصورة أكرب حيث توقف املرشوع بحدود السنتني بسبب
مر هبا البلد بشكل عام».
االزمة املالية التي هّ

واختتم حديثه قائل :ان «العمل اليومية متواصلة ف املرشوع من
خلل اعمل صب جمموعة من االسس للبلوك رقم  ،17وصب
اسس البلوك البنائي رقم  ،16وكذلك اعمل التشميع والطلء
بالفلنك وت للبوك رقم  ،31واعمل البناء ف البلوك رقم ،28
بم ف ذلك صب ساف بنائي مانع للرطوبة ف البلوك البنائي رقم
 ،2وايضا اعمل البناء اسفل الباتلو ،واعمل صب االعتاب فوق
االب��واب والشبابيك للبلوك رقم  ،30واعمل صب السقوف
للبوك البنائي رقم  ،27واعمل نجارة وتسليح سقوف البلوك
البنائي رقم  ،30واعمل البناء للبلوك البنائي رقم .»29
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ايتام مدرسة السيدة رقية b

يحيون ذكرى استشهادها
االحرار :حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

يقيم مركز الحوراء زينب (عليها السالم) التابع لممثلية سماحة المرجع الديني االعلى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في مدينة كربالء المقدسة للسنة
الرابعة على التوالي موكبا لأليتام إلحياء ذكرى استشهاد السيدة رقية عليها السالم
بمشاركة طلبة مدارس (السيدة رقية وعلي االصغر) عليهما السالم لأليتام.
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وقالت املهندسة (سارة حممد عيل) مديرة املركز :ان املركز حريص
عل أن يزج طلبة املدارس ضمن فعاليات وعروض حسينية من
ضمنها اقامة موكب عزاء خاص باليتام ،ينطلق هذا املوكب كل
عام وللسنة الرابعة من باب قبلة العباس (عليه السلم) والدخول
اىل مرقده الرشيف ،مرورا ببني الرمني الرشيفني والتوجه اىل
رضيح االمام السني (عليه السلم) ،موضحة ان موكب العزاء
يقدهّ م ف كل سنة عرض اًا مرسحي اًا متثيلي اًا لواقعة استشهاد السيدة
رقية (عليها السلم) اضافة اىل القاء قصائد حسينية ملجموعة
من الطلبة داخل الصحن السيني الرشيف .مبينة ان العروض
والفعاليات كان هلم تأثي كبي ف نفوس الزائرين لنم يعربان
عن واقع االيتام الصعب وبذات الوقت يقربون بجزء بسيط جدا
للصور الزينة ملصيبة يتيمة الطف السيدة رقية (عليها السلم)
وما جرى عليها.
فيم قالت (رحاب هاشم) معلمة حفظ القرآن الكريم ف مدرسة
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رقية عليها السلم  :ان طلبة مدارس االيتام وبالصوص تلميذات
مدرسة السيدة رقية (عليها السلم) لأيتام ينظمون موكب اًا للعزاء
بإرشاف اساتذة املدارس اضافة اىل تقديم فعاليات خمتلفة منها
متثيل واقعة استشهاد السيدة رقية (عليها السلم) ويتم تدريب
التلميذات عل الواقعة كم صورهتا كتب االثر ف قرص يزيد
لعنه الل ،مؤكدة ،ان هذه التدريبات تتجدد كل سنة لتلميذات
الصفوف االوىل وملدة شهر ويت عرض املرسحية بشكل شهري
عل قاعة املدرسة ،وذلك من اجل تواصل التدريب اوال ،وثانيا
ترسيخ فكرة وعقيدة مظلومية هذه السيدة اجلليلة وأهل بيتها
الكرام (عليهم السلم).
ويذكر ان مدارس السيدة رقية وعيل االصغر (عليهم السلم)
التابعة ملمثلية سمحة املرجع الديني االعل السيد عيل السيني
السيستاين (دام ظله) ف مدينة كربلء املقدسة هلا العديد من
النشاطات العلمية و الرتبوية والقرآنية.
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d

خمسة آالف من الموالين ألهل البيت
يقيمون الشعائر الحسينية في جنوب افريقيا
االحرار :حسين نصر  /تصوير :علي السالمي

تواصل شعبة النشاطات االفريقية
لمؤسسة وارث االنبياء في افريقيا
التابعة لألمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة احياء شعائر
عزاء االمام الحسين (عليه السالم
) بجنوب افريقيا وسط تجمعات
كبيرة من االهالي  ،أكد ذلك
الشيخ (علي القرعاوي) مسؤول
الشعبة مضيفا ،ان كوادر
مؤسسة الوارث اقامت الكثير
من مجالس العزاء اضافة الى
عقد جلسات لقراءة فاجعة الطف
االليمة وزيارة عاشوراء المباركة
بحضور واسع لموالي اهل البيت
(عليهم السالم) تجاوز خمسة االف
من الموالين ويعد هذا الحضور
غير المسبوق تلهفا لسماع قصة
استشهاد االمام الحسين (عليه
السالم) قد حضروا من سبع قرى
متفرقة.
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وأشار القرعاوي اىل ان وفد املؤسسة اقام ايضا جمالس حسينية ف
قرية تدعى كوكا ف مدينة بوبوديلسو ف مجهورية بوركينا فاسو
تضمنت املجالس رشح واقعة الطف االليمة وأحداثها وتفاصيلها
املفجعة يوم عاشوراء ودور االمام السني (عليه السلم ) ف
تثبيت الق ومقارعة الطغيان من اجل تصحيح االنحراف الذي
طرأ عل االمة .وعل اثر ذلك خرجت ف جنوب افريقيا مسيات
حاشدة من االهال من النساء والرجال والطفال يتفون -يا
حسني -منارصين وملبني بذكر نداء لبيك -يا حسني -لتبقى
هذه الشعلة متقدة بحب السني (عليه السلم) واحياء مراسيم
عزائه كل عام تزداد وتكرب ف كل انحاء العامل.
منوها اىل ان مؤسسة وارث االنبياء قامت بافتتاح مدرسة وارث
االنبياء الوزوية للمرحلة االبتدائية ف حمافظة بوبوديلسو
احدى اكرب حمافظات دولة بوركينا فاسو وهتتم هذه املدرسة
بتعليم الدروس التالية القران الكريم والفقه والعقائد والقراءة
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والديث النبوي والساب واإلملء والنشيد ،مبينا ان دراسة
اللغة العربية ف ايام (االثنني ،الثلثاء ،االربعاء) وااليام االخرى
باللغة الفرنسية ومتنح املؤسسة شهادة معرتفا فيها بدولة بوركينا
فاسو علم ان ال��دروس تكون وفق منهج اهل البيت (عليهم
السلم) ف كل املراحل الدراسية اضافة اىل تنظيم دورات ملناقشة
اثار الثورة السينية ونتائجها عل صعيد االسلم وارتقها اىل
مستوى االنسانية مجعاء زتنوير الفكر الثوري والتحرري ف كل
بقاع العامل لنا متثل مبادئ االس��لم الق والقيادة املصلحة
الرشيدة التي متثل الط الرسال القيقي ف االسلم بقيادة سبط
الرسول االمام السني (عليه السلم ).
واجلدير بالذكر ان شعبة النشاطات االفريقية التابعة للعتبة
السينية املقدسة افتتحت مؤسسة وارث االنبياء ف جنوب
افريقيا من اجل نرش التعاليم القرآنية ونرش النهضة السينية
وعلوم أهل البيت (عليهم السلم) ف انحاء االرض .
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كتاب
(أثر السياق في توجيه المعنى أللفاظ الطبيعة في نهج البالغة)
المؤلف :م.م ندى عبد األمير الصافي

قدمت هذه الدراســـة ألفاظ الطبيعة (الحيـــوان ،والنبات،
ّ
واألرض ،والســـماء) ومـــا يتصـــل بها ،على وفق الدراســـة
الســـياقية ،فكانـــت الخطة عبـــارة عن مقدمـــة وتمهيد
موجـــز عن الســـياق اتبعـــه بابـــان :األول الطبيعـــة الحية،
وانقسم على فصلين :تناول األول منهما الحيوان ،فكان
على ثالثة مباحث  :الحيـــوان المفترس ،والحيوان األليف،
وق ِ
والطيور والحشرات ،والفصل الثاني :النبات ُ
سم على
ثالثة مباحث أيضا :األشجار ،والنباتات ،واألزهار.

والباب الثاين :الطبيعة غي الية ،و ُق ِسم عل فصلني  :تناول
الفصل الول الرض و ُقسم عل أربعة مباحث :الول :الرتاب،
الصخور ،وال��ج��ارة ،وال��ث��اين :السهل وال���وادي والطريق،
والثالث اجلبال والصحراء،والرابع  :البحار وما يتصل هبا.
والفصل الثاين السمء وجاء عل ثلثة مباحث :الول السمء
والنجوم ،والثاين المطار والهوية ،والثالث الظلمة والنور .ثم
خامتة الدراسة التي تضمنت أهم نتائج الدراسة.
هّ
إن عدم ذكر اإلنسان ف الرسالة مل يكن حمض صدفة ,فالكثي من
الرسائل التي اختصت بدراسة ألفاظ الطبيعة مل تتناول اإلنسان,
ولعل من بني السباب يرجع إىل ما ذكره الدكتور كاصد الزيدي
ف كتابه (الطبيعة ف القرآن) قال( :واملقصود بالطبيعة الية :ما
اشتملت عليه من خمتلف اليوان والطي ,وال يدخل ف ذلك
اإلنسان بالطبع).

اهلدف من البحث:
هّ
إن أغلب الدراسات التي تناولت نج البلغة كانت تقوم عل
توضيح أساليب اللغة ,ودراسة لبعض جوانبه البلغية ,لذا مل تد
الباحثة ضمن الدراسات السابقة سوى رسالة(ألفاظ الفلك
واهليئة ف نج البلغة:دراسة داللية معجمية)ل(إيمن الشوبكي)
اختذت فيه جانب التوافق والتناقض والرتابطية بني ألفاظ الفلك
وه��و منهج خمتلف عم ج��اء به البحث ,وهنالك بحث آخر
بعنوان(القول الداللية لسمء اليوان ف نج البلغة) ,وهنالك
بحث آخر للباحثة كريمة نوماس امل��دين املوسوم ب(ألفاظ
النبات ف نج البلغة دراسة ف املعجم والداللة) ,لذلك ُسلط
الضوء عل اللفاظ التي حتمل أو حتتمل أكثر من معنى أو عل
معنى واحد ال يفهم اختياره للنص إال من السياق.
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مشروعية شعيرة المشي
لزيارة المرقد الحسيني المقدس
ماراثون امليش أو شعرية امليش صوب كربالء ألداء زيارة اإلمام
احلسني (عليه السالم) وخاصة يف زيارة األربعني املباركة تعد
إحدى عالئم املؤمن اخلمس ،وقد أكد عليها األئمة املعصومون
(عليهم السالم) ووردت يف كتبنا املعتربة ثواب أداء زيارته.
فقد جاء ف كتاب (كامل الزيارات) البن قولويه ص253
قال :حدثني أب ومجاعة مشاخيي عن سعد بن عبد الل وحممد
بن حييى و عبد الل بن جعفر الميي وأمحد بن إدريس مجيعا،
عن السني بن عبد الل ،عن السن بن عيل بن أب عثمن ،عن
عبد اجلبار النهاوندي ،عن أب سعيد ،عن السني بن ثوير بن
أب فاختة ،قال  :قال أبو عبد الل (عليه السلم)  :يا حسني من
خرج من منزله يريد زيارة قرب السني بن عيل (عليهم السلم)
إن كان ماشيا كتب الل له بكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئة،
حتى إذا صار ف الائر كتبه الل من املفلحني املنجحني ،حتى
إذا قىض مناسكه كتبه الل من الفائزين ،حتى إذا أراد االنرصاف
أتاه ملك فقال  :ان رسول الل (صل الل عليه وآله) يقرئ ك
السلم ويقول لك  :استأنف العمل فقد غفر لك ما مىض.
وقال :وحدثني عيل بن السني بن موسى بن بابويه ومجاعة
رمحهم الل ،عن سعد بن عبد الل ،عن السن بن عيل بن عبد
الل بن املغية ،عن العباس بن عامر ،عن جابر املكفوف ،عن
أب الصامت ،قال  :سمعت أبا عبد الل (عليه السلم) وهو
يقول  :من أتى قرب السني (عليه السلم) ماشيا كتب الل
له بكل خطوة الف حسنة وحما عنه الف سيئة ورفع له الف
درجة  .فإذا اتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامش حافيا،
فكرب أربعا ،ثم
وامش ميش العبد الذليل ،فإذا اتيت باب الائر هّ
فكرب أربعا
كرب أربعا ،ثم ائت رأسه فقف عليه هّ
امش قليل ثم هّ
وصل عنده ،واسأل الل حاجتك.

وقال :حدثني أب رمحه الل ،عن السني بن السن بن ابان،
عن حممد بن أورمة ،عمن حدثه ،عن عيل بن ميمون الصائغ،
عن أب عبد الل (عليه السلم) ،قال  :يا عيل زر السني وال
تدعه ،قال  :قلت  :ما ملن أتاه من الثواب ،قال  :من أتاه ماشيا
كتب الل له بكل خطوة حسنة وحما عنه سيئة ورفع له درجة،
فإذا أتاه وكل الل به ملكني يكتبان ما خرج من فيه من خي وال
يكتبان ما خيرج من فيه من رش وال غي ذلك ،فإذا انرصف
ودعوه وقالوا  :يا ول الل مغفور لك ،أنت من حزب الل
وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله ،والل ال ترى النار
بعينك ابدا ،وال تراك وال تطعمك ابدا.
وقال :حدثني أب رمحه الل ،عن سعد بن عبد الل وعبد الل بن
جعفر الميي ،عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،عن أبيه،
عن عبد العظيم بن عبد الل بن السن ،عن السن بن الكم
النخعي ،عن أب محاد االعراب ،عن سدير الصيف ،قال  :كنا
عند أب جعفر (عليه السلم) فذكر فتى قرب السني (عليه
السلم) ،فقال له أبو جعفر (عليه السلم)  :ما أتاه عبد فخطا
خطوة اال كتب الل له حسنة وحط عنه سيئة.
وقال أيض اًا :حدثني حممد بن جعفر القرش الرزاز ،عن خاله
حممد بن السني بن أب الطاب ،عن أمحد بن بشي الرساج،
عن أب سعيد القايض ،قال :دخلت عل أب عبد الل (عليه
السلم) ف غريفة له وعنده مرازم ،فسمعت أبا عبد الل (عليه
السلم) يقول :من أتى قرب السني (عليه السلم) ماشيا كتب
الل له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسمعيل،
ومن أتاه ف سفينة فكفأت هبم سفينتهم نادى مناد من السمء :
طبتم وطابت لكم اجلنة.
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موقفان متناقضان
مع ركب الحسين a

بقلم  :سامي جواد كاظم

باالجماع لو اريد الكتابة عن ما تحمله واقعة الطف من دروس وعبر لما استوعبتها مجلدات
وموسوعات  ،حيث هنالك الكثير من االحداث التي رافقت الحسين عليه السالم في واقعته
هذه يمكن لنا ان نفسرها باكثر من وجه وتتباين الصحة في ذلك .
واحدى هذه المحطات التي التفت اليها محطتان متناقضتان ساذكرهما مع التعليق عليهما .
املحطة االوىل هو عندما وصل السني عليه السلم مكة ارسل
مكاتيب اىل بعض رؤساء قبائل البرصة يطلب منهم النرصة .
اول من ارسل اليه يطلب املساندة هو املنذر بن جارود فكان
رد املنذر بن اجل��ارود عل كتاب السني (ع) ان جاء بالكتاب
والرسول اىل ابن زياد وكان يومئذ واليا عل البرصة .
اما يزيد بن مسعود النهشيل ويزيد بن نبيط فكانا مؤيدين للحسني
عليه السلم اال ان االول تلكأ ووصل بعد استشهاد السني
والثاين وصل قبل خروج السني من مكة ف حني ان كتاب السني

وصل اليهم ف نفس الوقت فاالول مجع عشيته واملنضوين حتت
رئاسته يستشيهم والثاين عقد اهلمة عل الروج هو وابنيه عبد
الل وعبيد الل ومواله عامر وسيف بن مالك واالدهم بن امية
فلحقوا به وهو ف مكة يروم الروج منها عكس االول  �.الكامل
ف التاريخ 19 : 4
يزيد بن نبيط ذكرين هذا بتبجح الوهابية واستدالهلم عل منزلة
الصحابة عند امي املؤمنني عليه السلم بدليل تسمية ابنائه باسمء
الصحابة اذن هنا يزيد هذا يعد مثل يزيد بن معاوية كم وان
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هنالك ف صحب السني من اسمه معاوية فهل هذا يعني املحبة
بني االثنني بدليل تطابق االسمء ؟!! .
اما جواب االحنف بن قيس زعيم بني متيم فكان اما بعد (ان
وعد الل حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون ) وهل السني عليه
السلم ال يعلم القرآن ما هو كي تيبه هبذه االية ؟؟
ف منطقة يقال هلا الصفاح لقي السني عليه السلم الفرزدق فكان
جواب الفرزدق للحسني قلوب الناس معك وسيوفهم عليك
والقضاء من السمء والل يفعل ما يشاء .
ولقي شخصا اخر يدعى شمر بن غالب وكان جوابه نفس جواب
الفرزدق
وف الثعلبية يساله رجل عن قوله تعاىل ( يوم ندعو كل اناس

بامامهم ) فاجابه السني امام دعا اىل اهلدى واخر دعا اىل الضللة
وترك السني عليه السلم ومل يلتحق معه بالرغم من ان سؤاله
عن تفسي االية هي من صلب الدث واخر هو ابو هرة االزدي
ينصح السني بعدم الذهاب وال خيرج معه وف القاع يلقي عمر
بن ل��واذن حيث هذا االخر ينصح السني وال خيرج معه وف
الرهيمة ابو هرم الذي القاه السني عليه السلم وكان عل نفس
شاكلة من سبقه ف النصح وعدم املؤزارة  ،اما ف قرص بني مقاتل
حيث عبيد الل بن الر اجلعفي يطلب منه السني النرصة فيقول
له هذه فريس لك فاجابه السني اما ان رغبت بنفسك عنا فل
رغبة لنا بفرسك .
عمرو بن قيس وابن عمه قال هلم السني جئتم لنرصيت فقاال انا
كثيا العيال  ،وكان السني لوحده يسي وليس عياله معه  ،فقال
هلم السني انطلقا فل تسمعا ل واعية وال تريا ل سوادا فانه من

29
سمع واعيتنا او راى سوادنا فلم جيبنا او يغثنا كان حقا عل الل
(عز وجل) ان يكبه عل منخريه ف النار .
واالن استجمعوا معي هذه املواقف التي ذكرهتا حيث كل الذين
القوا السني عليه السلم يعلمون انه االمام مفرتض الطاعة وانه
عل الق وال يوجد ابن بنت رسول الل غيه وبالرغم من ذلك مل
يلتحقوا به فان كلمهم هذا ان اريد له ان يكون صادقا فيجب ان
يواكبه العمل اما النصح وترك السني عليه السلم فالسني هو
االوىل بنصح القوم وال حيتاج نصح احد حيث انه االمام املعصوم
الذي يعلم ما يفعل وما يريض الل عز وجل .
املوقف االخر الذي هو النقيض بالتمم والكمل ليلة العارش من
حمرم حيث مجع السني عليه السلم اهل بيته وصحبه وطلب
منهم السني عليه السلم بعد الثناء عليهم ان ( فانطلقوا ف حل
من بيعتي ليس عليكم مني حرج والذمام وهذا الليل قد غشيكم
فاختذوه مجل ثم لياخذ كل واحد منكم بيد رجل من اهل بيتي
وتفرقوا ف سواد الليل وذروين وهؤالء القوم فانم اليريدون
غيي )
ثم قال السني عليه السلم ملحمد بن بشي الرضمي وقد
ارس ابنه بثغر الري انت ف حل من بيعتي فاذهب ف طلب ابنك
 ،فرفض ترك السني عليه السلم وقال اكلتني السباع حيا ان
فارقتك انت ف حل
موقف اصحاب السني عليه السلم هذا جيب ان نقف عنده وهو
ملاذا مل يرتكوا السني عليه السلم بالرغم من ضمنة السني هلم
اجلنة وانه راض عنهم وسيكونون معه ف االخرة ؟؟.
االجابة عل هذا السؤال مرتبطة بحديث للمام عيل عليه السلم
ختص العبادة عندما قسمها اىل ثلثة اقسام عبادة التجار الذين
يعبدون الل طمعا ف اجلنة وعبادة العبيد الذين يعبدون الل خوفا
من النار وعبادة االحرار التي يقول عنها امي املؤمنني خماطبا الل
عز وجل اين رايتك اهل للعبادة فعبدتك  ،هذا بعينه ينطبق عل
اصحاب السني عليه السلم فانم راوه االمام املعصوم مفرتض
الطاعة فاطاعوه ومتسكوا به ال لغرض اجلنة  ،حتى ان حبيب
بن مظاهر عندما دعا قومه لنرصة السني عليه السلم متامل ف
االخرة لقاء حممد (صل الل عليه واله) وهم قريرو العني بنرصهتم
ولده السني عليه السلم  ،اي اباء هذا  ،اي تضحية هذه  ،اي
ايمن هذا  .بعد هذا هل يمكن لنا ان نجمع هذه املواقف ف صورة
واحدة نصفها ابيض والنصف االخر اسود؟  ،واكرر بالرغم
من ان الكلم اجلميل مطلوب اال ان الكلم الذي خيص املعتقد
وااليمن ال يمكن له ان يتحقق عل ارض الواقع ما مل يصاحبه
عمل فكانت الفرصة مواتية اىل كل الذين لقوه ف الطريق ولكنهم
اهدروها باستثناء جممع بن زياد وعباد بن مهاجر اللذين التقيا
السني عليه السلم ف وادي صفراء فاصطحبا السني (عليه
السلم ) واستشهدا معه
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ق�����ت����� ُل�����������و ُه ظ�����م�����������اآن����� ًا و ْ
�����رع�������������وا َل�����������هُ
مل ي� َ
�������������ن ُي����������������را ُد �����س����ف����اع� ً
���ة
�����ي و َم�
ْ
وه��������������� َو ال������ن������ب� ُّ
دم ال�����������س�����ه�����������اد ِة َن����ه���������س� ً
���ة
ل ل�������ن َي�����������س�����ي����� َع ُ
هلل ث�������� َّم� َ
�������ة ه������ا ِت ٌ
ف������ ِب������ ُك�������� ِّ
������ف
����������������ض ا ِ
�����ل اأر�� ِ
وط��������ري� ُ
������وراء ي�����ب����� َق�����ى َم���� ْن����ه����ج���� ًا
�������ق ع�������ا��������س���������
َ
�������ف امل����������������وؤدي ل����ل���� ُع���� َل����ى
ي�������ا �������س������ائ������ري ال��������زح� ِ
��������م م�����ث�����������ا َب� ٌ
ف������ ُه�������������ن� َ
����ة
�����اك ِم��������ع����������
ٌ
�������راج و َث����������� َّ
��������ه �� َ�����س������رح������ ًا زك������ ّي������������� ًا �����س����اه����ق���� ًا
���������م ب� ِ
ا ْأع� ِ
���������ظ� ْ
�����ه املُ���������������������روء ُة وال�������������س������ه������ام� ُ
�����ة والإب���������������ا
ف������ب� ِ
دوح�����������������ة ن�����ب�����������و ُّي ٌ
ٌ
�����ة
وب������������ه ال�����������������س��������ه��������اد ُة
ُ
ال������������������������ز ّوا ُر ق������� ْب���������������ر ًا ط������اه������ر ًا
ي��������ا اأي��������ه��������ا
ط�������وب�������ى مل��������ن زا َر ُ
احل���������������س� َ
������ن م�����ن�����ا������س�����ر ًا
������ن ُ
������روا م�������اي� َ
احل��������� ُ������س�������و ِد ب��� ُل���ط���ف���ه���م
َغ������� َم��������� ُ
���������ه �� َ�����س������ ِم������ ُع������وا ِر������س�����ا
ل���ل���م�������س���ط���ف���ى ولآل������������ ِ

حميد حلمي زادة

�����ي املُ�����������س�����ط�����ف�����ى الأجم�������������������ا ُد
ا ُآل ال������ن������ب� ِّ
������وراء وه����������ي �� ِ�����س�������������دا ُد
يف ي������������و ِم ع�������ا��������س���������
َ
����ب ال������ ُه�������������دى َت���������������زدا ُد
وح�����������س�����������و ُد ُم�����ن�����ق����� َل� ِ
ُ
����م ج���������ا ُدوا
ف���� َب���� ُن���������و ال������ ُن������ ُب������������� َّو ِة ب�����الأع�����اظ������� ِ
����م�����������س�����ي�����ب�����ة ف� ُ
ن ِع�����م�����������ا ُد
�����احل�������������س������ ُ
ي��������ا َل����� ْل� ُ
�������د ِم�����ي�����������ق�����������ا ُد
�����ب حم��������م� ٍ
����������ى ف������ق������ل� ُ
ُق�����������رب� ً

�����������وم ع����������ان����������دُ وا واأب�������������������ا ُدوا
ي�������ا ت�����ع������� َ����ض ق�
ٍ
ف(الأرب�������ع�������ي���������������نَ )ع�������ق�������ي��������� ٌ
������دة وج�����ه�����������ا ُد
ه�����ي�����ه������� َ
����ع ف� ُ
����ن َر��������س�������ا ُد
����احل�����������س� ُ
����ات ن�����خْ ������� َ����س� ُ
ل����ل����م���������س��������� ِل����ح���� َ
ن ول������ل������ ِع�������������دى ِم�����������ر������س�����ا ُد
ُ
ل�������ك�������م ُ
اخل���������ل�������������������و ُد ف������ك������رب������ا ِم�����ي�����ع�����������ا ُد
ُ
احل�����������س�����ن اأرا ُدوا
ف�����������ا َز ال��������ذي��������نَ هُ �����������دى
ِ
ُ
������وات والأورا ُد
���������ه ال���������������س�������ل�
ح������ ّف�������������تْ ب� ِ
وال�����ت�����������س�����ح�����ي�����ات َو ِع��������� ّف����������� ٌ
ُ
��������ة و�� َ������س���������������دا ُد
م�������ا م������ث� ُ
�������م�������د ا�����س����ت���������س����ه����ا ُد
����ط ُحم
ِ
�����ل ������س�����ب� ِ
َ
����������م الأط�����������������������وا ُد
يف الأرب�������������ع�
������������ن لأَن�����������ت� ُ
َف������� َل�������ك�������رب�������اء ع�����ل�����ى املَ���������������دى اإ�� ْ�����س�������������ع������ا ُد
�����ب ه���������م الأج���������������������وا ُد
ي���������ا ح��������� ّب���������ذا �������س������ع� ٌ
�������م اأَ ْودا ُد
ب������ ُه�������������دى امل��������������������و ّد ِة اإ َّن��������ه���������� ْ
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خضير البياتي

ه��������������اج احل���������ن���������ن ل�������رو��������س�������ك�������م ت����ق����ب����ي����ا

َ
وح�������م�������ل�������ت�������هُ
ب�������������ن ال�������������دم�������������و ِع ن�����زي�����ا

وه�����ج�����������س�����ت م��������ا ب��������ن الأ���������س��������ال��������ع ع���� ّل����ت����ي

ك���������������انَ ال������������ف������������راقُ وب�������ع�������دك�������م اإزم��������ي��������ا

ي�������ا ِف��������ل��������ذ َة ال����������زه����������راء وال������ك������ه������ف ال�������ذي

ُ
اخل��������ل��������ق ج������ي������ا ً ف���ج���ي���ا
ت�����ه�����ف�����و ال�������ي�������ه
������������اء ب������دي������ا
������������ري ك�������������رب�
اإل ب�������������ذك�
ْ
َ

������د ومل ا ُأك اأرت������������وي
ا�������س������ت������اق ع�������ن ُب�������ع� ٍ
ٌ
��������وق ك���������������اأين را�������س������ع
�����������ر ب���������ي ����������س�
ق���������د م�
ّ

�����ة ال��������غ��������رمي ����س���ل���ي���ا
وال�����������ث�
ُ
����������دي يف �������س������ف� ِ

ا�������س������ت������اقُ ب�������اب� َ
������ك ل�������و دخ�������ل�������تُ ُم�����ط�����اأط�����ئ����� ًا

راأ�����������س����������ي حل�������ج�������ري ل�������������س������تُ ف������ي������ه ذل����ي����ا

ل�������ك�������ن ب������ي������ن������ك وال�������ك�������ف�������ي�������ل اخ���������ال���������هُ

َ
ب�����������ن م��������������������رو َة وال�������������س������ف������ا ت���ه���ل���ي���ا
م���������ا

ي���������ا ك�����ع�����ب�����ة ن�������������س������ت������اق ���������س��������دَّ رح�����ال�����ن�����ا

ا���������س��������ى وع����ل����ي����ا
ُن�����������س�����ف�����ي ب������ه������ا ُح��������زن��������ا
ً
َمل ا������س�����ت�����م�����م ع���������ط���������ر ًا �����������س����������وا ُه م���ث���ي���ا

������������������ر ب����������ن امل���������رق���������دي���������ن ب������خ������اط������ري
وام�
ُّ
اب�������ك�������ي� َ
������ك م���������ا ّ
ٌ
�����������رة
رق���������������ت ب�����ع�����ي�����ن�����ي َع�

واأر ّو�������������������������ض ال�����ن�����ف�����������ض ال�������ل�������ه�������وف غ���ل���ي���ا

ا�������س������ت������اقُ ع������ط������رك يف ال�����������س�����ري�����ح ا�����س����م����هُ

ي��������ا ِق������ب������ل� َ
�����ة الح�����������������زان وال�������������������دار ال����ت����ي

او ِع�����������س�����تُ م�������ن �������س������رف ال���������زم���������انِ ط����وي����ا
اآوت م���������ن� َ
��������ال ال���������������س�������اب�������ري�������نَ ج���م���ي���ا
ت��������������روي ب���������ه ظ�������م�������اأ ال��������� ُب���������ع���������ا ِد ����س���ب���ي���ا

��������ر خ����ي����ا ِل����ه����ا
ه�������ام�������تْ وم���������ا يف ال����ن����ف���������ض غ� ُ
ان���������ا ا�����س����ت����ح����ي����ي اأن ل اأم��������������دَّ ت���������س����رع���� ًا

��������رك يف ال��������ع��������ط��������اءِ ذل�����ي�����ا
ك�������� ْف��������ي ل���������غ�
ِ

ا������س�����ك�����ن�����تُ ِع���������س����ق����ك يف ال����������ف����������وؤا ِد لأن�����ن�����ي

اأي��������ق��������ن��������تُ ف������ي������ه ع��������ن ال��������ه��������م��������و ِم ب����دي����ا

ي��������ا م��������ن اذا ن����ب���������ض ال����������ف����������وؤاد ع����رف����ت����هُ

ن����������������ادى ل����������ذك����������رك ب�����������اك�����������ر ًا وا�������س������ي������ا
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انك ُ
نعلم َ
ربان يدخل كربالء
ُ
أول ٍ
أرح خطواتك ،و ْ
وحب انتظارنا لك
ا ْ
من على اأيدينا� ،سدورنا لك الو�سادُّ ،
نعلم َ
انك ا ُ
ربان يدخل كرباء،
أول ٍ
ا�ستطال كالليل والنهار� .سيدَ نا ُ :
وي�سلي باجلموع �سا ِة الربعن� .ساة كالبحر الهادر من كل حدب
ي�سج مب�ستقب ِلي قافلة الع�سق اللهي على م�سارف كرباء ،وعند
و�سوبُّ ،
رم�سها با خوف او ْ
وجل.
مكان النحر تخط ال�سيول املوالية حفرة َّ
هل �ستف�سي اليهم يا �سيدَ اجلرح ب�س َّر غيبتك الطويلة ..؟ .لأنك انت
رجاوؤنا الوحيد ،ونحن نطوف بكرباء!..
ُ
ومناطل يف املوت حتى ذبلتْ فينا اأرواحنا ،ونحن نت�سرع
كنا نعدُّ اليام
َ
نباهيك يا �سيد اجلرح
اىل �ساحب املُلك ان مينّ َ! علينا بنظرة منك ،كي
َ
الراع�ض بال�ساة والدمع.
باجلراح ،ونحن نداري الوج َع واجلزع
وت�سجلنا زائرين لأربعن جدك
هل �ستنظر الينا يا �سيد اجلرح ؟!،
ّ
املذبوح بكرباء .!..
ن�سا ُأل كل ما يف زيارة الربعن من �سيوخ وزينبيات ومن زين ال�سباب .ن�ساأل
كل من بكى باأمل �سجاد ُه وزينبا ُه..اأاأب�سرت يف طريقك �سيدي املنتظر؟!
هل اأ�سمعت خطوات مم�سا ُه ؟ .كل الجوبة تتوحد يف �سرها املزدحم
بالولءِ  :ان كل احداق العيون ترا ُه ٌ
مظلة حتت�سن كل اجلراح ،كي يحيي
الن�سانية بالإن�سان يف حلظات ،ويفتح اأبواب الربعن لل�ساة ليفرغ
على ادميها ما ب�سدر ِه املوجوع من ُّ�س َعا ِر الروح والنف�ض والقلب واجل�سد.
طوبى ملن �سارك �سيد اجل��راح نف�ض ح��زن قلبه املجروح على قتيل
هلل على
العرات بكرباء� !...سننتظر اأنفا�سك ،ونلهث ونتنهد ،ون�سلي ِ
فداء لك يف اأي اأر�ض ُت ِظلك.
ابواب كرباء �ساجدين،
ونغر�ض ارواحنا ً
ُ
فاأنفا�سنا ت�سوق خطانا اليك وما من رج��وع .كل ن�سيبنا من العم ِر اأن
نراك ؟! .كي يبث اهلل فينا من ِظالك را ً
أفة ورحمة .واأنت توقظ الدنيا
من ِ�سالها ،في�سمنا نور طريقك فينقذنا من ظلم النف�ض واأوهامها.
ت�سمع هم�ض م��رادن��ا وعيوننا تلوح ُمتخ�سبة على جبل ال�سر
هل
ُ
امله�سومة بكرباء ؟.
�سننتظر يا �سيدي القائم ،فا �سلطة على الراأ�ض ،والقلب يراوده ال�سوق،
يقيننا ان قربك يف البعد ،وبعدك يف القرب ،واأنك يف كل مكان حت�سي
حي ،وجدثه
منتظري النوار املحمدية احل�سينية ،ليعلنوا ان احل�سن ّ
يف كل اربعن يتطاير منه امل�سك ،ويقلد منتظريك جوائز ال�سماء .هنيئا
من تقلد اجلنة ،و�سم رائحة امل�سك ،ووجهُ متو�سم بغبار تراب كرباء.
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الى روح الشهيد (محمد عبد الحسين دايخ سلمان)

ُ
محنة
حسين ..يا لها من
يا
ٍ
حيدر عاشور

شعرت بقلبي خيفق خفقات مضطربة ،ربم هو شعور بالوف من الشود
ُ
أردت أن أرصخ ف الناس ،لكن فجأة إجتاحني اهلدوء
املتجمهرة ف شارعنا،
ُ
الذي يسبق الوالدة .أخذ رأيس يميل يمين اًا ويسار اًا بل إرادة ،ف حني ظلت
عيناي عالقتني ف حاميل اجلنازة املغطاة بعلمي ( السني والعراق) .إنتشيت
مبهور اًة بدمي اجلنوب ،يالنشوة الدم العراقي ،وعل نحو خاطف إستحرضت
الساعة التي لبى هبا أخي «حممد» صوت اجلهاد الكاف لإلمام السيستاين
ضد امللعنني ف االرض والسمء وما بينهم .انم عصابات (داعش) خليط
من القتلة ،جاؤوا بأوامر ال��دوالر العاملي لقتل وذبح وسبي املؤمنني من
العباد ،وساعدهتم االيادي الفية املمتلئة بالدم .مل تستكن أرواحهم الرشيرة
ومل هتجع غرائزهم ،حتى فجروا ونبوا واغتصبوا وقطعوا االرحام ،وبرغم
ذلك كله مل يشف غليلهم ومل تقف سطوهتم االجرامية فبات خطرهم يدد
املقدسات ،هنا جاء صوت املرجعية الدينية العليا ف النجف االرشف مرعبا
للكافرين والباغني واالرهابيني ،فهو مخود ثورة القلب والعقل ،وقعود ٍ
عال
ف نضة الشعب ،فبدأ يستأصل الورم البيث الذي ينترش ف جسد العراق،
ف�(داعش) االرهاب رسطان العرص الذي اجهد كل العراقيني.
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لشد ما أهبج به نف� ف هذا الوضع املؤمل والزين
لوطني ،هي روحية أخي «حممد» الذي لبس ملبس
اجلهاد ومحل السلح ملتحقا بقوات ابطال ذي قار
حركة ( )15شعبان اللواء السابع للحشد الشعبي ف
الرابع عرش من نيسان  ، -2014وهو ابن السابعةِ
صدره قوة االخلص لرضه
والعرشين ربيعا .حيمل ف
ووطنه ومقدساته ،وحيلم ان يكون شهيدا من شهداء
العقيدة واملذهب .كان ف كل معركة يروي هّل عن تلك
االجساد الطاهرة التي تقاوم البقاء والفناء .وتصد عن
املذهب السياط واجلمر والعذاب ،لقهر الدواعش
وأتباعهم الونة ،وبصوته االخوي كان يرسد العجيب
والغريب من حكايات البطولة والتحدي واإليثار ف
تنقية االرض وتطهيها من رجس البغاة.
جالت ف خميلتها أفكار متشعبة راحت حتارص قلبها
ٍ
بخوف ال سبيل للخلص منه ،فكلم زاد تمهر
الناس كرب خوفها .مل أحتمل هذا الكبت ،فأرسعت
اىل الروج من الدار صامتة ال أبت بأي شفة مرعوبة
داخليا .كل شء هادئ حتى اآلن ،لكنه اهلدوء الذي
يسبق العاصفة! ..رفعت ي��دي وب��رصي اىل السمء
ومتتمت بدعاء الفرج ،أن ال يكون هذا التابوت لخي
 .كان اجلو مدهلم بحزن عميق ينذر بمصيبة كبية،
فالعيون كلها ابرصتني بمجرد ان فتحت باب الدار
بتلك الرسعة العجيبة والصمت الغريب ،التفتوا إ هّل..
هتامسوا والتفتوا مرة أخرى إ هّل ،لظتها نقلتني عني
خيال تارة اىل رؤيتي فجر هذا الصباح وأن��ا سائرة
مع املشائيني اىل رضيح االمام السني «عليه السلم»
ف اربعينيته الالدة وقفت أبكي عند موكب شهداء
الشد الشعبي ،وج��دُ روح��ي حتمل ص��ورة اخي
أقبلها بشدة
«حممد» من بني صور الشهداء وب��دأت هّ
املجمر بأمل واجلزع .وعني أخرى
وأضعها عل قلبي
هّ
تنظر اىل التابوت ،فيشطرها الزن اىل شطرين فينطلق
صويت  :يا حسني ،يا هلا من منحة !.
ف تلك اللحظة شعرت ان دمي يتأين فنتفضت روحي
ملهوفة .علمت كل شء دون ان اسمعهم أو أسال.
فبطل املرجعية الدينية العليا (حممد عبد السني دايخ
سلمن) قد زار االمام السني (عليه السلم) قبل ليلة
 ،وصعدت روحه اليوم –  - 2017 / 2 / 18اىل
السمء كطي جنة بعد ان توسم دمه الطاهر ف حترير
وتطهي قرية (تل عبطه) ف املوصل.
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الشيخ محمد أمين زين الدين
( 1333ه� –  1419ه�)

(قدس سره)

محمد أمين ابن الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ
الشيخ
ّ
زين الدين بن علي بن ّ
مكي البصري البحراني ،ولد
الشيخ زين الدين عام  1333هـ بقرية نهر خوز من قضاء
أبي الخصيب في محافظة البصرة.

الاقاين.السيد أبو
حممد طاهر
أساتذته :نذكر منهم ما ييل:الشيخ هّ
هّ
السيد عبد الل الشيازي.
القاسم الوئي .الشيخ باقر الزنجاين .هّ
حممد حسني الغروي الصفهاين ،املعروف بالكمباين.
الشيخ هّ
السيد حمسن الطباطبائي الكيم.
الشيخ ضياء الدين العراقي .هّ
وغيهم
ومن تلمذته :نذكر منهم ما ييل :أخوه ،الشيخ عيل البرصي.
السيد مصطفى مجال الدين .الشيخ
السيد حسني بحر العلوم .هّ
هّ
حممد رضا العامري.
هّ
أقوال العلمء فيه :نذكر منهم ما ييل:
 -1قال الستاذ عيل الاقاين( :له شخصية علمية رصينة ،
تلفعت بالفضائل ،ومتنطقت بالعفة والتقى ،مثال اإلنسان الذي
ينشد الكمل ،ومقياس الشخص الذي حيب الي ويسعى للحق،
َعرف ُته هبذه الصفات ،وأكربته هلا ،وأشدت بفضله ف كثي من
أحاديثي التي أقوم هبا أثناء زياريت لأصدقاء).
 -2قال الشيخ آقا بزرك الطهراين( :وهو اليوم من الفضلء
ربزين ف حلقات دروس أعلم العرص ،ومَّن يؤرش إليه ف
امل َّ
جيدة نافعة).
الكتابة وحسن السية ،وله تصانيف هّ
 -3قال الشيخ عبد اهلادي الميني( :وقد َح َباه الل بموهبة عالية
ف السلوب ،فهو مو َّفق فيه ،يستول عل اللباب الواسعة،
وييمن عل القلوب املتحجرة).
السيد مصطفى مجال الدين( :وكان هذا الشيخ باإلضافة
 -4قال هّ
إىل علمه َ
اجل هّم ،شاعر اًا ،من طراز متقديِّ م ،وكاتب اًا بارع اًا ذا أسلوب

متميز ،لع هّله أقرب إىل أسلوب الز َّيات).
هّ
دوره ف إصلح الوزة:
الرتكيز عل إقامة حوزات علمية ف كل بلد إسلمي يوجد به
رجال دين فضلء ،حيث يمكنهم القيام بعبء تدريس املواد
العلمية املطلوبة ف الدراسات املنهجية ف الوزة ،وعدم انتقال
لب إىل الوزات العلمية الكربى ف النجف أو غيها ،إ هّ
الط هّ
ال
بعد استكمل االستفادة من العلمء املوجودين ف تلك البلد،
وكان يدف من هذا إىل:
هّأو اً
ال :التجديد املستمر ملعلومات أولئك الفضلء ،وخربهتم ف
همتهم ،وأدائهم ملسؤولياهتم
تلك املواد الرضورية الساسية ُمل َّ
ف املجتمع.
ثاني اًا  :استقطاب أكرب عدد مكن من الط هّ
لب الذين ال يمكنهم
السفر إىل الوزات العلمية الكربى  ،بسبب الظروف املعيشية
أو غيها من املوانع.
ثالث اًا :إشاعة الثقافة اإلسلمية الصيلة ف كل مكان يتواجد

35

Ahrarweekly

الشريكان

فيه مثل أولئك العلمء والط َّ
لب بشكل منهجي متكامل ،فوجود الط هّ
لب
بني ذويم وأصدقائهم مهّا يدعونم دائ اًم إىل طرح معلوماهتم ف املجتمع بكل
وسيلة يستطيعون فيها ذلك.
رابع اًا :عدم تأثر الدراسات العلمية بالظروف االجتمعية والسياسية العا هّمة،
التي هلا أثرها الكبي ف سفر الط هّ
لب واقاماهتم ف القطار التي فيها الوزات
العلمية الكبية.
مشاريعه اليية:
كان لشعور سمحته بم ُمني به أبناؤه املؤمنون من َش َظف العيش ،وعوامل
الفقر ،وال ِس َّيم ما أصيب به الناس ف العراق نتيجة الصارَ ،أ َث ٌر عميق ف
نفسه ،كعاطفة أبوية ،وكمسؤولية إسلمية مع اًا ،ومهّا يعرفه ذوو العلقة
الاصة إىل
القريبة به أنهّه خفض مستوى معيشة بيته ،ومصارفه اليومية
هّ
املستوى الدنى ،مَّا مل يألفه ف الوضاع العادية ،ليس من حاجة ،بل من
شعور أخلقي وديني تفرضه املرحلة عل مثله.
عرب عنه اإلمام عيل (عليه السلم) ف قولهَ :
(أ َأ ْقن َُع من نف�
وذلك أشبه بم َّ
ُ
بأن ُي َ
قال :أمي املؤمنني ،وال أ َشا ِركهم ف َم َكا ِره الدَّ هر) ،وهلذا فقد أوعز إىل
خاصة بالعناية بالفقراء ف بلدهم بقدر اإلمكان،
وكلئه ف خارج العراق َّ
وإرسال مقدار مهّا يستلمونه من الق الرشعي إليه ،ملساعدة الوزة العلمية
ف مدينة النجف الرشف ،والعوائل املحتاجة ف العراق.
من مؤلفاته :نذكر منها ما ييل :كلمة التقوى .بني املك هّلف والفقيه .املسائل
املستحدثة .تقريرات بحوث الشيخ ضياء الدين العراقي ف ُ
الصول.وغيها
هّ
توف الشيخ زين العابدين (قدس رسه) ف التاسع والعرشين من صفر 1419
ه� ،ودفن بداره ف مدينة النجف الرشف.

كان اخلص هشام بن الكم و عبد الل بن يزيد
اإلبايض و مودهتم لبعضهم موضع إعجاب أهل

خرازين رشيكني
الكوفة و مرض اًبا للمثل  ،كانا هّ

ف حانوت يملكانه .

و أكثر ما كان يثي عجب الناس أنم مل خيتلفا فيم

بينهم قط  ،مع اختلفهم التام ف العقيدة  .فقد كان
هشام من متكلمي الشيعة اإلمامية و علمئهم و
من خواص اإلمام الصادق عليه السلم  ،و كان
عبد الل بن يزيد من علمء اإلباضية املشهورين و

مع أنم كانا قطبني خمتلفني من حيث العقيدة إال
انم مل يزجا عقائدمها املذهبية ف شؤون حياهتم

الخرى .

و اليشء العجيب ف ذلك أن اصحاب هشام
بن الكم كانوا خيتلفون إليه و هو ف الانوت
يأخذون منه استيضاحات عقائدهم الدينية و

املذهبية و عبد الل يسمع ذلك و ال يبدي أي

خمالفة  ،و كذلك اإلباضية كانوا خيتلفون إىل

صاحبهم يأخذون عقائدهم منه و هشام يسمع
و ال يظهر أي خمالفة .
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حميد خان متصرف كربالء
تعاقب على كربالء عدة والة ومتصرفين ومحافظين وقائمقامية ،في بدايات القرن العشرين
تم تعيين حميد خان ال نظام الدولة قائمقام كربالء ويقوم مقام كتصرف كربالء بالوكالة
من قبل السلطات االنكليزية المحتلة في  15كانون الثاني سنة  1921وهي فترة انتقالية
اعقبت ثورة العشرين.

بداية عينه االنكليز قائمقام النجف وعندما ثارت النجف
ضد االحتلل سنة  1918كان الي��زال قائمقاما عليها ،
واستمر بمنصبه حتى اندالع ثورة العرشين ومتكن الفرار اىل
كربلء متخفيا فيها اال انه القي القبض عليه واودع ف سجن
طويريج وبعد جهاد مرشف وقوي من قبل ثوار كربلء كبد
االحتلل االنكليزي بعض السائر اال انه لعدم تكافؤ القوى
من حيث العدة والعدد متكن االنكليز من بسط نفوذهم عل
كربلء وقبلها النجف واعيد محيد خان اىل منصبه .
يذكر ان االنكليز عينوا الشيخ فخري كمونة قائمقام كربلء
ملدة شهرين فقط قبل ان ينصب خان بدله بالوكالة اىل ان
صدر امر تعيينه مترصفا لكربلء ف  1921/3/3بقي ف

منصبه لغاية  ،1922/2/15ثم اصبح نائبا عن كربلء ف
الربملان توف ف بغداد ودفن ف الصحن السيني الرشيف
قرب منارة العبد ف كانون االول سنة  1943ف كانون االول
محيد خان بن اسد خان يرجع نسبه اىل الاج حممد حسني
خان الصدر االعظم االصفهاين واملعروف بال صدري او
نظام الدولة  ،الاج حممد حسني هو الذي جلب االموال التي
خصصها شاه ايران لبناء سور لكربلء بعد هجمة الوهابيني
عليها  ،واول من سكن كربلء منهم هو اسد خان والد محيد ،
جميد ،عزيز ،امحد ،ومصطفى خان ( ت  )1971ويعد االخي
من اثرياء كربلء وله املك وبساتني واىل اليوم اثار قرصه ف
السينية موجودة ،وقد صاهر السيد جواد الصاف .
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نظرات معاصرة
لروائع القرآن
د  .حممد حسني الصغي

آية فيها 22
وجهًا بالغيًا

االعجاز بمفهوم بديي  :عبارة عن خرق لنواميس الكون ،
وتغيي ف قوانني الطبيعة  ،وقلب للنظام الثابت ف املوازين إىل
نظام متحول جديد.
فالثابت هو الصل اجلاري عل سنن الياة  ،واملتحول هو
الالة املغايرة لنظمة املعادالت الكونية املتكافئة .هناك إذن
َم ْع َلمت  :معلم طبيعي بسيط  ،ومعلم خارق معقد  ،واملعلم
الطبيعي ال تد عنه متحو اً
ال  ،فهو سنة الل ف اإلبداع واملعلم
الارق ما تد فيه قلب اًا لتك السنن  ،وجماهبة ملجريات الحداث
الرتيبة  ،بأخرى إعجازية .فزوجية الكائنات هي الصل ف
بعث حقائق الشياء  ،والطريق إىل تسيي حياة الكائنات ف
العوامل املرئية واملسموعة واملدركة واملتخيلة بدليل قوله تعاىل :
ان ا َّل ِذي َخ َلقَ َ
اج ُك َّل َها ِمَّا ُتنبِ ُت َ
( ُس ْب َح َ
ال ْر ُ
ض َو ِم ْن
الزْ َو َ
َأ ُنف ِس ِه ْم َو ِمَّا ال َي ْع َل ُم َ
ون (. ) )36
وف هذا الضوء يكون االجياد الطبيعي لإلنسان منسج اًم مع
نظام الزوجية العام ف حالة متأصلة إعتيادية  ،ويكون الصل
التكويني للبرشية ف خلق آدم من الرتاب دون الطريق الطبيعي
ف التناسل هو الالة الفريدة  ،وهي االعجاز  ،وحيمل عليها
كلم قابل العادة  ،ومل خيضع إىل التجربة كم ف إجياد عيسى
يس ٰى ِعندَ اللِ َك َمثَلِ
عليه السلم بم مثله القرآن  ( :إِ َّن َم َث َل ِع َ
اب ُث َّم َق َ
ال َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
آ َد َم َخ َل َق ُه ِمن ُت َر ٍ
ون (. ) )59

بعد ما اجهد البلغيون انفسهم ف استكشاف االوجه البلغية
التي كان يستخدمها العرب ف كلمهم والذي اظهر بداعتهم
اللغوية فجاء القرآن الكريم باعجازه اللغوي والبلغي
ليذهل العرب بعد ما عجزوا عن جماراته بالرغم من براعتهم
ف هذا الفن وكل خمتص ف اللغة يبحث عن اختصاصه ف
القرآن فكانت للبلغيني وقفة مع آية كريمة اذهلتهم ملا حتويه
من ابواب بلغية اكثر من كلمهتا وهذه االية هي :
(وقيل يا ارض ابلعي ماءك وياسمء اقلعي وغيض املاء وقىض
االمر واستوت عل اجلودى وقيل بعدا للقوم الظاملني ) مع
كون اآلية من سبع عرشة كلمة اال ان فيها ( )22وجها بلغيا
وهذا ان دل عل شء فانم يدل عل االعجاز القرآين لكلم
رب العاملني وهذه الوجوه هي )1( :املناسبة التامة بني ابلعي
يِّ
واقلعي )2( ،االستعارة )3( ،الطباق بني االرض والسمء،
( )4املجاز ف قوله يا سمء بدال من املطر )5( ،االشارة اىل
عرب به عن معان كثية فان املاء ال يغيض
غيض املاء فانه هّ
حتى يقلع املطر ف السمء )6( ،االرداف ف قوله عل اجلودي
عرب عن هلك
إستوت )7( ،التمثيل ف قوله وقيض االمر فانه هّ
اهلالكني )8( ،التعليل فان غيض املاء علة االستواء)9( ،
التقسيم فانه استوىف اقسام املاء حال نقصه )10( ،االحرتاس
ف قوله وقيل بعدا للقوم الظاملني )11( ،االنسجام)12( ،
حسن التناسق )13( ،ائتلف اللفظ مع املعنى)14( ،
االجياز )15( ،التسهيم اذ اول اآلية يدل عل اخرها)16( ،
التهذيب الن مفرداهتا موصوفة بصفات السن )17( ،حسن
البيان )18( ،االعرتاض وهو قوله وغيض املاء واستوت عل
اجلودى )19( ،الكناية فانه مل يرصح بمن اغاض املاء)20( ،
التعريض فانه تعاىل عرض بسالكي مسالكهم ف تكذيب
الرسل ظلم )21( ،التمكني لن الفاصلة قارة متمكنة ف
موضعها )22( ،االبداع الذي نحن بصدد االستشهاد به .
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أسرة ومجتمع

معالجة الهروب من المدرسة
يقع العديد من اآلباء ف أخطاء جسيمة تاه أطفاهلم ،ويتساءلون عن السباب دون
وعي منهم أن اللفات الرسية والتفكك الرسي هي أوىل أسباب االنحرافات
السلوكية ،وبالخص هروب الطفل من املدرسة .كشف املربون عن أن التفكك
الرسي وإتباع اآلباء أساليب العنف اجلسدي واللفظي ف تربيتهم يؤدي إىل العديد
من االنحرافات الرسية .كي تعالج ذلك  ،اجذب طفلك للمنزل بكل الطرائق،
واجعليه يشعر بالنجاح والتفوق وأنه سيصبح له شأن كبي بمجرد استذكاره
الدروس واملواظبة ف الضور والدراسة ،وأنه أفضل من كثي من أقرانه.

أهمية اجتماع االسرة
على مائدة واحدة

الشك أن جلوس العائلة لتناول الطعام سوي اًا عل مائدة واحدة له مذاق وطعم
خاص ،وبالطبع له تأثي نف� كبي وهذا هو ما أثبتته دراسة جديدة حيث كشفت
عن أن جلوس العائلة سوي اًا وقت العشاء يمكن أن يفيد البناء ف سن املراهقة
بأساليب عديدة أكثر ما نعتقد وقد يقلل ذلك من خطورة تعرض طفلك ملحاولة
استعمل املخدرات أو تدخني السجائر أو رشب الكحوليات.
ونرش علمء الطب النفس دراسة عن امهية العشاء العائيل وكيف أن وقت تناول
العائلة للطعام يمكن أن يؤثر ف صحة املراهقني ،كم يشي الرباء اىل إن الدراسة
التي شملت أكثر من ألف مراهق توصلت إىل أن  %58يتناولون الطعام مع عائلهتم
مخس مرات عل القل كل أسبوع وهو رقم ثابت عل مر السنني.
وذكرت الدراسة أن املراهقني الذين يتناولون الطعام مع عائلهتم من مخس إىل سبع
مرات أسبوعي اًا تقل لديم بمقدار أربع مرات احتمل تناول الكحوليات ورشب
الدخان واملارجيوانا عن املراهقني الذين يتناولون الطعام مع عائلهتم أقل من ثلث
مرات أسبوعي اًا ،فيم كشفت دراسة حديثة عل مستوى بريطانيا أن تناول الطعام مع
العائلة يعد عنرص اًا هام اًا ف ضمن سعادة طفلك.
وأوضح الباحثون أن الطفال الذين شملتهم الدراسة حققوا معدالت عالية من
السعادة عندما كانوا يتناولون الطعام مع عائلهتم ثلث مرات عل القل أسبوعي اًا.
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كيف
تتخلصين من
رائحة القلي
المنتشرة
في البيت؟
كثي من العوائل تسكن بيوت بمساحات
صغية بحيث ان رائحة الطبخ رسعان ما
تنترش ف البيت ولكي تستطيع ربة االرسة
معاجلة هذه الظاهرة اليك بعض الطرائق
التي تساعدك عل ذلك
اوال :ضعي قشور الربتق ال أو الليمون ف
وعاء به ماء ساخن ،وضعيه عل نار هادئة
واتركيه ملدة ساعة أو أكثر ،لتفوح منه رائحة
عطرة ،تساعد عل التخلص من رائحة القيل
الكرية.
ثانيا  :ضعي القليل من القهوة ف وعاء،
وضعيه ف املطبخ ،أو اغيل القهوة ف كمية
من امل��اء ،واتركيها عل النار مل��دة نصف
ساعة ،حتى تفوح رائحة القهوة ،ومتتص
رائحة القيل الكرية من املطبخ.
ثالثا :ضعي القليل من العشاب العطرية،
مثل النعناع ،وال��ي��ان��س��ون ،والبابونج،
والقرفة ،ف وعاء به ماء ،واتركيه عل نار
هادئة ملدة ساعة تقري اًبا ،أو أكثر ،حتى تفوح
رائحة العشاب العطرية ف أرجاء املطبخ
بالكامل.
رابعا :ضعي القليل من الفانيليا ف وعاء
به كمية مناسبة من امل��اء ،واتركيه عل نار
هادئة ملدة دقائق ،حتى تفوح رائحة الفانيليا
العطرة.
خامسا :أشعيل أع��واد البخور ف املنزل،
بعد قيل الطعام ،للتخلص من رائحة القيل
برائحة البخور العطرة.
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طريقة حفظ
الخضار بدون ثالجة

دور األسرة

في ترسيخ ثقافة التسامح
عبد العزيز خرض /كاتب وباحث تربوي

جيمع الباحثون ف خمتلف امليادين عل أمهية الدور الذي تلعبه الرسة
ف حياة الناشئة والطفال ،وهم بذلك ينطلقون من المهية الاصة
ملرحلة الطفولة عل املستوى البيولوجي والنف� واالجتمعي .وتؤثر
الرسة عل بناء شخصية الطفل بفضل عاملني أساسيني مها :النمو
الكبي الذي حيققه الطفل خلل سنواته الوىل جسدي اًا ونفسي اًا ،ثم
قضاء الطفل ملعظم وقته خلل سنواته الوىل ف عملية التعليم .تشتمل
الرسة ،بحكم بنيتها ووظائفها عل نسق من العلقات التي تقوم
بني أفرادها .فالطفال ،كم هو معروف ،يتقمصون شخصية آبائهم،
ويتمثلون سلوكهم ،كنموذج تربوي بشكل شعوري أو الشعوري،
ويتحدد النمط السلوكي داخل الرسة بتصورات الدور واملواقف،
وسلوك الدور الذي يقوم به أفراد الرسة.
ويلحظ أن الرسة تتضمن منظومة من الدوار :كدور الب ،ودور
الم ،ودور الزوجة ،ودور الخ ،ودور الخت ،ودور املربية ،وكل
دور من هذه الدوار جيري وفق تصورات قائمة ف ثقافة املجتمع العامة
أو ف ثقافاته الفرعية .وتشكل هذه الدوار منظومة العلقات التي
تسود ف وسط الرسة .والتي تشكل بدورها حمور التفاعل االجتمعي
والرتبوي داخل الرسة .وتتباين العلقات القائمة ف إطار الرسة
الواحدة من حيث درجة الرية ،ودرج��ة الشدة .ويتمثل التصلب
الرتبوي ف استخدام الشدة والعنف ف العلقات الرسية كالرضب،
والشجار ،والعقاب الشديد ،واالستهتار والظلم ،وغياب املرونة ف
إطار التعامل الرسي.
أما التسامح فيتمثل باملرونة ،والرقة ،والرية ،واحرتام اآلخر ،والتكافؤ
والعدل واملساواة .وبينت الدراسات اجلارية ف هذا امليدان أن العلقات
الديمقراطية املتكاملة التي توجد داخل الرسة تؤدي إىل حتقيق التوازن
الرتبوي والتكامل النف� ف شخص الطفال :كاجلرأة ،والثقة بالنفس،
وامليل إىل املبادرة ،والروح النقدية ،واإلحساس باملسؤولية ،والقدرة
عل التكيف االجتمعي .كم أن الرسة تلعب دورا أساسيا ومركزيا ف
نرش قيم التسامح والمن الفكري ،من خلل التعاون مع املؤسسات
الدينية والتعليمية والمنية ،لتحقيق المن الفكري وفق الهداف التي
تنسجم مع الثوابت الدينية والوطنية.

ف اغلب االوق��ات تفضل ربة املنزل رشاء كميات
قليلة من الضار لنا تفسد برسعة حتى ف الثلجة.
ان ختزين الرضوات بالطريقة الصحيحة سيبقيها
طازجة وآمنة للكل .حتتاج بعض ال��رضوات اىل
ختزينها ف الثلجة والبعض االخ��ر يمكن ختزينه
ف درج��ة ح��رارة الغرفة او ف مكان ب��ارد وجاف.
و هّفري الوقت الذي تبحثني فيه عن طريقة تنظيف
الثلجة من العفونة من الداخل واملفاصل عرب تنيب
الرضوات لديك العفونة .اكتشفي كيف حتفظينها
من دون ثلجة.
لتطبيق ه��ذه الطريقة كل ما حتتاجينه موجود ف
مطبخك :علب من البلستيك متعددة االحجام،
قطع قمش قطنية كبية ،اكياس بلستيكية متوسطة
الجم.
قسمي الرضوات عل انواعها مثل الرض الورقية
هّ
كالس ،السبانخ البقدونس ،اجلرجي والنعناع ،او
الطمطم او اليار او الفطر الطازج .اغسيل الضار
جيدا وقسميها بحسب الكميات التي حتتاجينها ف
كل مرة للستعمل.
افردي قطع القمش القطنية ثم بلليها باملاء بالكامل،
ضعي كمية الضار التي حتتاجينها بقطعة القمش،
لفيها ج��ي��دا وغ��ط��ي ال��ض��ار م��ن ك��ل اجل��وان��ب.
للمحافظة عل رطوبة القمش ضعيها ف كيس
من البلستيك العامل الذي سيحمي الضار من
التعرض للهواء ما سيشجع عل نمو العفن ،ضعيها
ف علبة البلستيك .للمحافظة عل الضار الكرب
فرتة مكنة دون ثلجة بدهّ ل القمشة املبللة مرتني ف
االسبوع.
املصدر موقع رحيانة
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إلتهاب المرارة..
إعداد /قاسم عبد الهادي

حافظ على وزنك
واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

يعدهّ إلتهاب املرارة من المراض الشائعة والتي تصيب عادة التشخيص

النساء وخصوص اًا فوق سن المسني عام اًا أي بعد سن اليأس ،يكون تشخيص التهاب امل��رارة من خلل الفحص الرسيري
ولكنه يصيب الذكور وف اي عمر كان.
الذي جيريه الطبيب عل املريض من خلل االعراض والعلمات
ويص هّنف التهاب املرارة إىل صنفني ،إلتهاب املرارة الار والتهاب سابقة الذكر وايضا من خلل فحص املريض بالشعة حتت
املرارة املزمن وف كل الصنفني هناك التهابات ف جدار املرارة الصوتية (السونار) حيث يكون التشخيص سهل.
نتيجة التهاب بكتيي وقسم آخر وهو إلتهاب املرارة املصحوب
بوجود حىص وإلتهاب امل��رارة ب��دون حىص ،وملعرفة املزيد العالج
عن هذا املرض جملة (االح��رار) التقت الدكتور حيدر خضي ف حالة التهاب املرارة الاد جيب ادخال املريض اىل املستشفى
اختصاص جراحة عامة ف مدينة اإلمام السني (عليه السلم) واعطاؤه املضادات اليوية املناسبة واملحاليل الغذائية لني
انتهاء االلتهاب ومن ثم اعطاء املريض موعدا الستئصال
الطبية والذي هّبني لنا ما يأيت.
امل��رارة ،اما ف حالة ان املريض شخص بالتهاب املرارة الاد
األعراض والعالمات
خلل اول  72ساعة فباإلمكان اجراء عملية استئصال املرارة
املريض عادة يعاين من نوبات خاصة من االمل ف املنطقة العلوية خلل هذه الفرتة.
اليمنى من البطن وهذا االمل عادة يمتد اىل منطقة الظهر بني
الكتفني او يمتد اىل الكتف االيمن ،وف بعض االحيان املريض النصائح واالرشادات
يشعر بأمل ف املنطقة الرشسوفية من البطن ،وع��ادة ما يتفاقم هناك عدة نصائح جيب ان يتبعها الشخص املصاب ومنها
عندما يتناول املريض وجبات غذائية دسمة ويكون مصحوبا (املحافظة عل وزن اجلسم متناسقا واالبتعاد عن السمنة املفرطة
بفقدان الشهية مع عدم ارتياح ف منطقة املعدة واحيانا يكون باتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون ,عند ظهور االعراض
مصحوبا بالقيء وارتفاع ف درجة الرارة مع اصفرار العينني .يفضل ان يراجع املريض الطبيب املختص بأرسع وقت مكن).
وف معرض سؤالنا له عن املضاعفات التي يتعرض هلا املصاب
الاالت املشاهبة اللتهاب املرارة
هناك الكثي من االم��راض تكون مشاهبة اللتهاب امل��رارة ف بعد استئصال املرارة اجاب قائل؟
االع��راض مثل التهاب الزائدة الدودية ,انفجار قرحة االثني ج/مل تكن هناك اية اعراض عل الشخص املصاب بعد استئصال
عرشي ,التهاب البنكرياس الاد ,احتشاء عضلة القلب ,التهاب املرارة ويكون حمافظا عل وضع اجلسم الطبيعي ،الن وظيفة
املرارة هي تركيز املادة الصفراء وف حالة استئصاهلا يقوم اجلسم
الكلية ,ذات الرئة وخصوصا الفص االسفل االيمن.
بشكل تلقائي بإفراز املادة الصفراء من الكبد اىل االثني عرشي.

المشاركات
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منهاج السائرين
على طريق االربعين
حسين مناتي

صفر املظفر شهر رشوق شمس النرص القادم من كربلء اىل كوفان
ثم الشام  ،لتنتهي دواعي طغيان يزيد وتنتهي االعيب مكر ابن
زياد فالسني اليوم وكل يوم حقيقة تعيش ف ضمي االنسان
الر..
ويسي املليني ف درب العشق والوالء متجهني بأفئدهتم وعقوهلم
صوب الب االهلي السني بن عيل ،ليجددوا بيعة الدم والثبات
عند اب االحرار واخيه سيد املاء العباس (عليهم السلم) .
ي خي امة اخرجت لتأمر
السي ف طريق (يا حسني) انم هو س ُ
باملعروف وتنهى عن املنكر  ،فاجعل ايا الزائر الكريم من نفسك
ال واقعي اًا لتصحيح سلوكياتك او اً
مثا اً
وجه االنظار اليك
ال ،ومن ثم هّ
بأساليب تربوية و تعليمية واقعية تنقذ املمكن من خلهلا .
ايا العاشق  ..االنظار حتيط بك من كل مكان ،انظار املحبني و
الكارهني للعمل الطيب! احرص عل ان تنقل الصور االجيابية
تطبق نظريات السني عل ارض الواقع،
عن كونك حسينيا هّ
فااللتزام بمبادئ االسلم بكل فروعها واصوهلا من اهم ما اكد
عليها شهيد كربلء .

الطريق طويل اىل كربلء قد نواجه خلله الكثي من السلبيات
واالجيابيات ،تعامل مع السلبيات بلطف ونباهة  ،و َحذر بأدب
الرشيعة و َذكر بحسن السلوك  ،هّ
فغض النظر وااللتزام بالجاب
وجه الرشع انظار املؤمنني اليه
والفاظ عل النظافة من اهم ما هّ
واكد املفهوم عليه.
ما أمجله من سي تتكامل الروح فيه ،وهتذب النفس من خلله،
العربة
حج عظيم اىل قبلة االحرار ،تتمزج دموع َ
وتصفو النوايا بهٌ ،
بنوايا ِ
العربة لتغرس املبدئ ف كوامن السائر بطريق السني (عليه
السلم) .
ما أعظمه من مسي ف كل خطوة منه مواسا ٌة و أمل ،وتفك ٍ
ي
هّ
وأجل السائر السيني ،وقد
وارتقاء وبكاء ،ما أعظم
وتديد،
ٌ
كتب له هذا الثواب اجلليل الذي ذكره املعصومون ليغرسوه فكر اًا
واعي اًا ف كوامننا نستلهم عربة اللص من خلله ،عن أب عبد
الل الصادق (عليه السلم) قال« :من أتى قرب السني ماشيا كتب
الل له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد
إسمعيل».

42

الواحة

األوائل
 -أول ما يصيب زائر اإلم��ام السني (عليه

السلم) من فضلٍ بحسب ما ورد ف كامل
الزيارات (ص - 488ح )747أن يغفر له ما

مىض من ذنوبه ويقال له أستأنف العمل.

 -أن اول خطوة لزائر اإلمام السني (عليه

ال��س��لم) نحو زي��ارة اإلم��ام السني (عليه

السلم) يغفر الل له ذنوبه كلها ،وقد ورد
ذكر هذا عن اإلمام اب عبد الل الصادق (عليه

السلم) ف بحار االن��وار (ج 101ص،24
ح ،)21ومنه قوله (عليه السلم)« :ان الرجل

ليخر ُج اىل قرب السني (عليه السلم) فله إذا
ُ

خرج من أهله بأول خطوة مغفر ٌة لذنوبه ،ثم

مل يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه فإذا أتاه
ناجاه الل ،فقال؟ :عبدي سلني ِ
اعطك.»..،
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من كرامات الشهداء
يروي الطربي ف التاريخ أن الشاه اسمعيل
الصفوي ملا جاء كربلء وايت مشهد اإلمام
السني (عليه السلم) كان قد زار مزار الر
الرياحي (رضوان الل عليه) ،وامر بفتح قربه
املرشف فلم نبشوه رأوه نائم كهيئته ملا ُقتل،
ورأوا عليه عصابة مشدود هبا رأس��ه ،فاراد
(الشاه) اخذ تلك العصابة ِملا نقل اليه من كتب
السي والتاريخ ان الذي عصب هبا جراح الر
ف رأس��ه هو اإلم��ام السني (عليه السلم)
حينم اصيب ف واقعة كربلء ،فدفن عل تلك
اهليئة..
وينقل ان (ال��ش��اه) أم��ر بحل تلك العصابة
فجرى الدم من رأس الر (رضوان الل عليه)،
الدم بغي تلك العصابة
وكلم ارادوا ان يقطعوا َ
مل يمكنهم فتبني هلم حسن حاله ،فأمر الشاه
بإعادة العصابة عل رأسه (رضوان الل عليه)،
وبناء قرب عليه ،وتعيني خادم خيدم القرب..

أشياؤنا الجميلة؟
االمل ملجأ الروح
مــن جمال نفوسنا ان نرى
جــمــال الــنــاس ،ومـــن صفاء
ــب الـــنـــاس ،ومــن
قــلــوبــنــا حـ َّ
الـــرغـــبـــة بــالــخــيــر تــتــكــون
الــصــداقــات ،وروعـــة االشــيــاء ال
تلمس باليد مدخلها العين،
محركها الفكر ،مستقرها
القلب.
عــش لحظاتك بعين تحب
الجمال ،وفكر منفتح ،عندها
تــســتــطــيــع ان تــــرى جــمــال
الحياة مهما كانت المصاعب
واشتد االلم.

في منطقة ابـــن الحمزة تجمع الزوار النطالق ركضة طويريج
سنة 1967
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لقد أثبتت عاشوراء أن دم
املظلوم أش��دهّ فتك اًا من هّ
كل
أسلحة العامل

قل يا رب ال تفكر ف كيفية الفرج فان الل

اذا اراد شيئا هيأ له أسبابه بشكل ال خيطر

عل بال ٍ
احد

لقد أثبتت عاشوراء أن دم املظلوم أشدهّ فتك اًا من
هّ
كل أسلحة العامل

فن التفكير بعدة عقول
لكي تورق شجرة عمرك البد أن تسقيها بمء املعرفة ،ولكي
تثمر فهي حتتاج لنور الكمة.
ي��روى ان رج��ل اشرتى ارض��ا ف منطقة مليئة بالذهب،
واشرتى آليات الحفر بحث اًا عن الذهب ،وبعد عدة أيام
عثهّر عل عرق ذهبي ف أرضه ،ففرح الرجل ،وقال هذه هي
البداية ،واستمر بالفر فوجد العرق يزداد ثخانة وتشعب اًا،
وأدرك أن أرضه مليئة بالذهب.
واستخرج الكثي من الذهب ،حتى جاء اليوم الذي بدأت
كمية الذهب بالنقصان ،وفهم أن الفريات سوف تنتهي
لن الذهب قد نف َد ،فم كان منه إال أن باع كل شء مع املنجم
لشخص بسيط وبمبلغ زهيد وذهب بم مجعه من ذهب مع
عائلته اىل مكان اخر.
أما الشخص الذي اشرتى املنجم استدعى خبيا جيولوجيا،
وقد اخرب البي الرجل الذي ابتاع االرض ان عروق الذهب
مل تنفد وهي عل بعد (نصف مرت) ،فبارش االخر بالفر عل
بعد نصف مرت و وجد أطنانا من الذهب ،وسمع صاحب
املنجم الول بالقصة ،وعا َد إىل املكان ،عندما رآه صاحب
املنجم اجلديد سأله اأنت نادم؟ ،فأخربه ( :كل) ..اذن ملاذا
أنت هنا؟!.
جئت لكي أتذكر دوم اًا أنني وقفت عل بعد نصف
أجابه
ُ
مرت من ثروة عظيمة ،مدركا اين تركتها لين استسلمت عند
العقبة التي كان يمكن أن أتاوزها ف حال استعنت برأي
من هو أعلم مني.

الن�سيحة الرابعة 4
و�سر ٍ �� عدا
التزام مكارم الأفعال والأخاق وجتنّب مذامها ،فما من
ٍ
�سعادة وخ ٍ
ر اإ ّل ومبناها ف�سيلة ،وما من �سقاء ٍ ّ
ما يختر اهلل به عباده �� اإ ّل ومن�سوؤ ُه رذيلة ،وقد �سدق اهلل �سبحانه اإذ قال [ َو َما اأَ َ�سا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِ�سي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َبتْ
ر].
اأَ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْعفُو َع ْن َك ِث ٍ
فمن اخل�سال الفا�سلة :املحا�سبة للنف�ض ،والعفاف يف املظهر والنظر وال�سلوك ،وال�سدق يف القول ،وال�سلة لاأرحام،
الت�سرفات الو�سيعة وال�سلوك ّيات
والأداء لاأمانة والوفاء بالعهود واللتزامات ،واحلزم يف احلق ،والرتفع عن
ّ
ال�سخيفة.
ومن مذا ّم اخل�سال :الع�سب ّيات املمقوتة ،والنفعالت ال�سريعة،واملاهي الهابطة ،وم��راءاة النا�ض ،والإ�سراف
رم عند الباء ،والإ�ساءة اإىل الآخرين ول �س ّيما ال�سعفاء ،وهدر الأموال،
عند الغنى ،والعتداء عند الفقر ،والت ّ
وكفران النعم ،والعزّ ة بالإثم ،والإعانة على الظلم والعدوان ،وحب املرء اأن ُيحمد على ما مل يفعله.
وت�سرر ًا بال�سلبيات الناجتة عن عدم احلذر
واأوؤكد على الفتيات يف اأمر العفاف ،فاإنّ املراأة لظرافتها اأكرث تاأ ّذي ًا
ّ
جتاه ذلك ،فا ينخدعن بالعواطف الزائفة ول يلجن يف التعلقات العابرة مما تنق�سي ّ
ملذتها ،وتبقى م�ساعفاتها
م�ستقرة متلك مق ّومات ال�ساح وال�سعادة ،وما اأوقر املراأة
ومنغّ�ساتها .فا ينبغي للفتيات التفكر اإ ّل يف حياة
ّ
املحافظة على ثقلها ومتانتها املحت�سمة يف مظهرها وت�سرفاتها ،امل�سغولة باأمور حياتها وعملها ودرا�ستها.

