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a قال اإلمام الحسين

ُموُر  ُ َجُع الأْ ِ ُترأْ ِل��َك َوإَِل اللهَّ ن َقبأْ َبتأْ ُرُس��ٌل مِّ ُب��وَك َفَقدأْ ُكذِّ َوإِن ُيَكذِّ
َيا  نأْ َياُة الدُّ َ نهَُّكُم الأْ ِ َحقٌّ َفَل َتُغرهَّ َد اللهَّ ا النهَّاُس إِنهَّ َوعأْ َ {فاطر/4} َيا َأيُّ
ُِذوُه  يأَْطاَن َلُكمأْ َعُدوٌّ َفاتهَّ َغُروُر {فاطر/5} إِنهَّ الشهَّ ِ الأْ نهَُّكم بِاللهَّ َواَل َيُغرهَّ
��ِعرِي {فاطر/6}  َحاِب السهَّ َب��ُه لَِيُكوُنوا ِمنأْ َأصأْ ُعو ِحزأْ ���َ َيدأْ ا إِنهَّ َعُدوًّ
اِت هَلُم  اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصهَّ مأْ َعَذاٌب َشِديٌد َوالهَّ ِذيَن َكَفُروا هَلُ الهَّ
ٌر َكبرٌِي {فاطر/7} َأَفَمن ُزيَِّن َلُه ُس��وُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَس��ًنا  ِفَرٌة َوَأجأْ غأْ مهَّ
ُسَك َعَليأِْهمأْ  َهبأْ َنفأْ َ ُيِضلُّ َمن َيَش��اء َوَيأِْدي َمن َيَش��اء َفَل َتذأْ َفإِنهَّ اللهَّ
َس��لَ  ُ الهَِّذي َأرأْ َنُعوَن {فاطر/8} َواللهَّ َ َعِليٌم بِ���َ َيصأْ اٍت إِنهَّ اللهَّ َح��َ�َ
َد  َض َبعأْ رأْ َ َنا بِ��ِه الأْ َييأْ يٍِّت َفَأحأْ َناُه إَِل َبَلٍد مهَّ َي��اَح َفُتثرُِي َس��َحاًبا َفُس��قأْ الرِّ
ُة َجِيًعا  ِعزهَّ ِه الأْ َة َفِللهَّ ِعزهَّ ُشوُر {فاطر/9} َمن َكاَن ُيِريُد الأْ ا َكَذلَِك النُّ ِتَ َموأْ
ُكُروَن  ِذيَن َيمأْ َفُعُه َوالهَّ الُِح َيرأْ َعَمُل الصهَّ يُِّب َوالأْ َكِلُم الطهَّ َع��ُد الأْ ِه َيصأْ إَِليأْ
َلئَِك ُهَو َيُب��وُر {فاطر/10}  ُر ُأوأْ مأْ َعَذاٌب َش��ِديٌد َوَمكأْ َئاِت هَلُ ��يِّ السهَّ
ِمُل  َواًجا َوَما َتأْ َفٍة ُثمهَّ َجَعَلُكمأْ َأزأْ طأْ ن ُتَراٍب ُثمهَّ ِم��ن نُّ ُ َخَلَقُكم مِّ َواللهَّ
��رٍ َواَل ُينَقُص ِمنأْ  َعمهَّ ُر ِمن مُّ ِمِه َوَما ُيَعمهَّ ِم��نأْ ُأنَثى َواَل َتَض��ُع إاِلهَّ بِِعلأْ

ِ َيِسرٌي {فاطر/11}  ُعُمِرِه إاِلهَّ ِف ِكَتاٍب إِنهَّ َذلَِك َعَل اللهَّ

) 4 ( وإن يكذبوك فقد كذبت رس��ل من قبلك أي فتأس هبم ف الصرب عل تكذيبهم 

وإل الل ترج��ع الم��ور فيجازيك وإياه��م عل الصرب والتكذي��ب ) 5 ( يا أيا الناس 
إن وع��د الل بال��رش واجل��زاء حق ال خل��ف فيه فل تغرنك��م الياة الدني��ا فيذهلكم 
التمتع هبا عن طلب اآلخرة والس��عي هلا وال يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم املغفرة مع 
اإلرصار عل املعصية ) 6 ( إن الشيطان لكم عدو عدواة عامة قديمة فاتذوه عدوا ف 
عقايدكم وأفعالك��م وكونوا عل حذر منه ف جمامع أحوالكم إن� يدعو حزبه ليكونوا 
م��ن أصحاب الس��عري  ) 7 ( الذي��ن كفروا هلم عذاب ش��ديد والذين آمن��وا وعملوا 
الصال��ات هل��م مغفرة وأجر كبري  ) 8 ( أفمن زين له س��وء عمله فرآه حس��نا كمن مل 
يزين له بل وفق حتى عرف الق فإن الل يضل من يشاء ويدى من يشاء ف الكاف عن 
الكاظم عليه الس��لم أنه سئل عن العجب الذي يفسد العمل فقال للعجب درجات 
منها أن يزين للعبد سوء عمله فرياه حسنا فيعجبه وحيسب أنه حيسن صنعا فل تذهب 
نفسك عليهم ح�ات فل تلك نفسك عليهم للح�ات عل غيهم وإرصارهم عل 
التكذيب إن الل عليم ب� يصنعون فيجازيم عليه  ) 9 ( والل الذي أرسل الرياح فتثري 
سحابا فسقناه إل بلد ميت فأحيينا به الرض  وف املجالس والقمي عن الصادق عليه 
السلم إذا أراد الل أن يبعث اخللق أمطر الس�ء عل الرض أربعني صباحا فاجتمعت 
الوص��ال ونبتت اللحوم ) 10 ( من كان يريد ال��رشف واملنعمة فلله العزة جيعا أي 
فليطلبها من عنده فإن كلها له وف الكاف عن الصادق عليه الس��لم ف هذه اآلية قال 
واليتنا أهل البيت وأومأ بيده إل صدره فمن مل يتولنا مل يرفع الل له عمل  ) 11 ( والل 

خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا.
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ال�شعائر باقية والطغاة زائلون

 حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء االسدي - حسنني الزكروطي

  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
 حيدر عدنان

  حممد محزة- ليث النرصاوي
 عباس الصباغ 

الش������عائر الحس������ينية بكل ما تحمل من عبر وقيم ومش������اعر يحملها االنس������ان المحب للحرية والسالم ) حسيني 
وغير حسيني( فالحسين عليه السالم للجميع تبقى في قلوبهم وال يتنازل عنها اطالقا مهما كانت الظروف ، 
فالطاغي������ة في العراق منعه������ا لثالثة عقود تقريبا ، هو منعها ولكنها تأصلت اكثر في قلوب المحبين فلما زال 
هذا الطاغوت حتى عاد احياء هذه الشعائر بقلوب تبتهج بالمحبة والمواساة اكثر من الماضي ، وخالل السنين 
العصيبة بعد س������قوط الطاغية والوضع االمني تقريبا صفر كان المحبون يحيون الشعائر ويسيرون االربعين 
ولم تمنعهم المفخخات او العبوات ، عندما يختلف الحضور لسبب ما، هذا ال يعني ان الشعائر الحسينية تتاثر 

بذلك ، فانها باقية في صميم قلوب االحرار في العالم 



قائد عمليات الفرات األوسط للحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني: 

الحشد الشعبي وقف مع أخوته في الجيش والشرطة لتأمين زيارة 

على  رابضت  وقطعاته  السالم(،  )عليه  الحسين  اإلم��ام  أربعينية 

الحدود السورية لمنع تسّلل اإلرهابيين. أخبار
ومتابعات

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يلتقي ممثلي المهندسين المعتصمين ويوّجه باستيعاب )1000( مهندس بعد تسّلم مطالبهم 

وبحثها في حوار مباشر وصريح

قال وزير اخلارجية العراقية حممد عيل الكيم ان العراق اتذ التدابري اللزمة ملنع تسلل إرهابيي تنظيم داعش االجانب من الدود السورية 
ال البلدان االخرى.

وقال الكيم ف مؤمتر صحفي مشرتك عقده مع وزير اخلارجية الفرنيس جان إيف لو دريان ان »العراق اتذ كل االجراءات ملنع تسلل 
املقاتلني االجانب عرب الدود مع سوريا ال دول اخرى«.

واضاف انه »بالنسبة للمقاتلني االجانب يبدو ان عددهم كبري جدا وقد وصلوا ال سوريا من 72 دولة«، مردفا بالقول ان هذه الدول ال�72 
تتاج ال ان تتخذ التدابري اللزمة ازاء اولئك املقاتلني.

اليد  املركزية  للحكومة  يكون  السورية وان  الدود  الرتكي واكدنا عل وحدة وسلمة  التوغل  »بحثنا  انه  العراقي  اخلارجية  وتابع وزير 
الطول ف الفاظ عل وحدة ارايض سوريا ومحاية مواطنيها.

مليونيا من خمتلف دول  توافدا  التي تشهد  زيارة االربعني  تصدرت 
السلمية  التجمعات  أكرب  املقدسة الئحة  كربلء  مدينة  العامل صوب 

ف التاريخ.
ف  املحتملة  السلمية  التجمعات  بأكرب  الئحة  املوسوعة  وأع��دت 

التاريخ لناس أجتمعوا ف مكان واحد لغرض واحد.
وبحسب ويكيبيديا فان اكرب جتمع برشي سلمي شهده التاريخ حدث 
 ،)2001 يناير   24( ف  الغانج  هنر  عل  ميل(  )كومبه  مهرجان  ف 

ولفتت املوسوعة ال ان هذا اإلحتفال يتكرر كل 12 عاما.
وتبني املوسوعة ان مسرية االربعني تدث كل عام، وان االحصاءات 
 ،2016 ،2015 التي رصدتا لزيارة االربعني ف االعوام )2013, 
2017( تزيد عن )90( مليونا، وان عدد زوار مدينة كربلء للعام 

)2014( يرتاوح ما بني )25-100( مليون.

زيارة األربعين تتصدر الئحة أكبر التجّمعات السلمية في التاريخ

العراق يعلن اتخاذ االجراءات لمنع تسلل إرهابيي داعش من 72 دولة عبر سوريا
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للزائرين  كبيرة  قدمنا خدمات  الموسوي:  صباح  الدكتور  كربالء  مدير صحة 

ونشرنا  سبع عشرة مفرزة طبية وفرقا جوالة لمراقبة المواكب واخرى لفحص 

االغذية الداخلة الى كربالء في السيطرات الرئيسة

ومراقبة  الحاالت  لرصد  مميزة  بمواصفات  كاميرا   )900( ينشر  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  اإللكترونية  المراقبة  مركز 

المطلوبين للقضاء واحتساب عدد الزائرين.

اكثر من ثلثة  الشعائر واملواكب السينّية عن مشاركة  أعلن قسم 
االف واربع�ئة موكب قّدم خدماته للزائرين املاّرين بمحافظة ذي 
قار، وقال القسم ف بيان، ان  »عدد مواكب اخلدمة ضمن الدود 
لزائري  اخلدمات  تقديم  ف  املشاركة  قار  ذي  ملحافظة  اإلدارّي��ة 
واربع�ئة  االف  ثلثة  بلغ  العام،  هلذا  هبا  وا  م��رّ الذين  الربعني 
واثنني وعرشين  موكبًا خدمّيًا مسّجًل ضمن قاعدة بيانات القسم 
من  املئات  عن  ناهيك  مشاركة،  هوّيات  عل  حصلوا  الذين  ومن 
السينّيات والدور السكنّية ومواكب أخرى غري مسّجلة قد فتحت 
أبواهبا للزائرين منذ اليوم الّول لدخول الزائرين اليها، ومن أبعد 
التي  املحافظات  مع  اإلدارّي��ة  حدودها  ضمن  املحافظة  ف  نقطة 
ف  انترشت  للمحافظة  تابعة  مواكب  هناك  ان  مضيفا  تاذيا«، 
الزائرين، فضًل عن مشاركة عدٍد  حمافظات أخرى تقع عل طريق 
آخر مع باقي مواكب املحافظات لتقديم خدماتا ف حمافظة كربلء 

املقّدسة وعل الطرق املؤّدية اليها«.

قرر جملس القضاء االعل تشكيل حمكمة جنايات مركزية ملكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا املتهمني بالفساد من أصحاب املناصب.
وعقد رئيس جملس القضاء العل القايض )فائق زيدان( اجت�عًا ضم رئيس االدعاء العام ورئيس هيئة اإلرشاف القضائي ورؤساء 
حمكمتي استئناف الرصافة والكرخ وقضاة املحاكم املختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة ف بغداد، ك� واستضاف االجت�ع رئيس ديوان 
الرقابة املالية صلح نوري خلف القائم بمهام رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية ف مكتب رئيس الوزراء حسنني فؤاد 

ومدير عام دائرة التحقيقات ف هيئة النزاهة كريم الغزي«.
وجاء ف بيان للمجلس ان »املجتمعني ناقشوا سبل وضع آلية جديدة ملكافحة الفساد وتشخيص أسباب اخللل ف هذا امللف وناقشوا 

املقرتح املقدم من السيد رئيس جملس القضاء العل والتي خصصت ملناقشة موضوع مكافحة الفساد.

القضاء األعلى يشّكل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد

)3400( موكب شاركت بخدمة الزائرين بمحافظة ذي قار
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صالة الجمعة 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 19/صفر/1441ه� الموافق 2019/10/18م :

ولعله  عاشوراء،  زيارة  فقرات  لبعض  خمترصًا  سابقًا  ذكرنا  قد 
عندما يقرأ اإلخوة االعّزة هذه الزيارة الرشيفة ف هناية هذه الزيارة 
واالنسان  بِه  ُيدعى  ان  حيث  السلم(  )عليه  االمام  دعاء  هناك 
يكون ساجدًا، وانتم تعلمون ان السجود ف الرشيعة املقدسة يعد 
اقىص غاية الطاعة، ونحوا من اخلضوع والتذلل لل تعال، وهبذه 
الطاعة اخترب الل تعال امللئكة عندما امرهم بالسجود وسجدوا 
عن  امتنع  انه  ف  والقياس  التفضيل  طريقة  واستعمل  ابليس،  اال 
أفضل  من  السجود  كان  ولذا  ج��زاءه،  ونال  االهلي  االمر  تنفيذ 
الُقربات حتى ورَد ف الرواية الرشيفة ان اقرب ما يكون العبد ال 

ربِه وهو ساجد.
وهذه الزيارة زيارة عاشوراء ف ذيلها االمام )عليه السلم( يبني 

للزائر قال: 
َعل  َلَك  الّشاِكريَن  َد  مَحأْ ُد  مأْ َ الأْ َلَك  “ َالّل�ُهمهَّ   : )ثم تسجد وتقول 
 ِ َسنيأْ ُ ني َشفاَعَة الأْ ُزقأْ ُد للِ َعل َعظيِم َرِزيهَّتي َالّل�ُهمهَّ ارأْ مأْ َ ُمصاهِبِمأْ َالأْ
حاِب  َوَاصأْ  ِ َسنيأْ ُ الأْ َمَع  ِعنأَْدَك  ق  ِصدأْ َقَدَم  يل  َوَثبِّتأْ  ��ُوُروِد  الأْ َم  َيوأْ

لُم(. ِه السهَّ ِ َعَليأْ َسنيأْ ُ ِ َالهَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهمأْ ُدوَن الأْ َسنيأْ ُ الأْ
مع  اللياقات  افضل  من  لعّلها  تعال  الل  ال  والثناء  الُشكر  مسألة 
الل تعال، وهي ثقافة خاصة ال يناهلا كل احد، االنسان يشكر الل 
اذا كانت املصيبة كلها هي  تعال حتى ف مورد املصيبة خصوصًا 
ف عني الل تعال، ولذا االمام )عليه السلم( عندما يبني الحظوا 
لعّل  والشكر  المد  الّشاِكريَن(،  َد  مَحأْ ُد  مأْ َ الأْ َلَك  )َالّل�ُهمهَّ   : يقول 
نعمة  يقول االخلقيون، المد اتدث عن  بينه� ك�  فارقا  هناك 
عامة، والشكر قد تكون نعمة خاصة، وقد يكون العكس، الشاكر 

ايضًا حيمد الل تعال ويشكر الل تعال، َبنّيَ ُمتعّلق المد وهو عل 
وعل  السلم(  )عليه  السني  االمام  مصاب  عل  يعني  ُمصاهبم، 

مصاب العرتة الطاهرة االنسان حيمد الل عل ذلك.
قطعًا هذه ليست نِعمة باملعنى امُلدَرك - عل مصاهبم- هي مصيبة، 
لكن عندما تكون هذه املصيبة ف الل تعال ولل، االنسان حيمد الل 
لن هذا وان كان مكروهًا بالنسبة ملصاب االئمة عليهم السلم، 
تعال،  الل  بمشيئة  وكان  تعال،  الل  بعني  كان  املكروه  هذا  لكن 
كان مصابًا  املصاب  كان  وان  تعال،  الل  امحد  ان  مني  فيستوجب 

جلًل.
ُد للِ َعل َعظيِم َرِزيهَّتي(. مأْ َ ثم يقول االمام )عليه السلم( : )َالأْ

يكون  ان  جيب  االنسان  واملصائب  الرزايا  اخواين  لنا  تعليم  هذا 
فيها قويًا، وجيب ان يكون فيها متمكنًا فعلً  من العبودية.. بحيث 

حيمد الل تعال عل هذه املصيبة .. ملاذا؟!
لهنا مصيبة ف الل وف عني الل تعال، والشهيد كان من اولياء الل 
ومن اوصياء الل سبط النبي املصطفى )صل الل عليه وآله وسلم(، 
وجاء من اجل إحياء هذه الرشيعة وهذا الدين، فإذن هذا المد 
محد عل مصاب ف الل تبارك وتعال، وقطعًا الل يستوجب المد 

مّنا.
ني  ُزقأْ ارأْ )َالّل�ُهمهَّ   : موجزة  بعبارة  السلم(  )عليه  االمام  يقول  ثم 

َم الأُْوُروِد(. ِ َيوأْ َسنيأْ ُ َشفاَعَة الأْ
سبحانه  الل  عل  نرد  يوم  يعني  القيامة  يوم  يعني  ال��ورود،  يوم 
وتعال.. الحظوا هناك بئس الورد املورود فرعون واتباعه اوردهم 

النار فبئس الورد املورود..

الدعاء في السجود اقرب القربات الى اهلل
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النبي املصطفى )صل الل عليه وآله وسلم( يورد اصحابه ويورد 
اتباعه واالمام امري املؤمنني )عليه السلم( واالمام السني )عليه 
و  الكوثر  حوض  وهو  أال  امل��ورود  الورد  نِعم  ُيوردهم  السلم( 

اجلنة.
هذا الدعاء ف السجود وهو اقرب القربات ال الل االنسان يدعو 

اللهم ارزقني شفاعة السني )عليه السلم( يوم الورود.
القيامة  يوم  شأنية  له  السلم(  )عليه  السني  االمام  قطعًا  اخواين 
عظيمة جدًا، ونحن االن ف الدنيا ُندرك بعض ما اعطاه الل تعال 
واسمع  بعيني،  اشاهدُه  الدنيا،  ف  الل  اعطاه  ما  بعض  الدنيا،  ف 
العاملي  املشهد  يتصدر  السلم(  )عليه  السني  ان  وارى  ب��اذين، 
سيد  اعطى  ان  بعد  ُجزافًا  يأت  مل  هذا  ان  الشك  مناسبة،  كل  ف 
الشهداء كل يشء ال الل تعال، ايضًا الل سبحانه وتعال اعطاه وان 
نِعم الل تعال ال ُيمكن ان ُتعد، مع ان السني )عليه السلم( نعمة 

من نعم الل تعال لنا، ومظهر من مظاهر رمحة الل ايضًا لنا..
َمَع  ِعنأَْدَك  ق  ِصدأْ َقَدَم  يل  )َوَثبِّتأْ  السلم(:  )عليه  االمام  قال  ثم 
ِه  ِ َعَليأْ َسنيأْ ُ ِ َالهَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهمأْ ُدوَن الأْ َسنيأْ ُ حاِب الأْ ِ َوَاصأْ َسنيأْ ُ الأْ

لُم(. السهَّ
غري  ال  تتحرك  وال  تزل  ال  التي  القدم  هي  الصدق  قدم  تثبيت 
الق.. عرّب هذه قدم راسخة وثابتة ِكناية عن رسوخ العقيدة، وقوة 
املبدأ، وقوة العقيدة التي كانت عند سيد الشهداء )عليه السلم(، 
والداعي يطلبها وهو طلب مهم جدًا ان ندعو الل تعال ان يثبت 
لنا دائً� قدم صدق مع السني )عليه السلم( واصحاب السني..

السني،  مع  جاءوا  الذين  الفتية  هؤالء  اخواين  السني  اصحاب 
هذه  ضمن  كانوا  معه،  واستشهدوا  معه،  وقاتلوا  به،  وآمنوا 

املجموعة التي قد ال تتكرر.. بل ال تتكرر، ولذلك االمام )عليه 
السلم( يرّبز اصحاب السني بزيارة مستقلة وهي زيارة الشهداء 
َمَع  ِعنأَْدَك  ق  ِصدأْ َقَدَم  يل  )َوَثبِّتأْ  السجود:  ف  هنا  خاص  وبدعاء 
ِ َعَليأِْه  َسنيأْ ُ ِ َالهَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهمأْ ُدوَن الأْ َسنيأْ ُ حاِب الأْ ِ َوَاصأْ َسنيأْ ُ الأْ

لُم(. السهَّ
واصحاب السني نالوا رشفًا كبريًا عندما ُقرنوا مع سيد الشهداء 
)عليه السلم(، وهذه من نِعم الل تعال عليهم ان الل تعال اعطاهم 
هذه املنزلة ان ُيقرنوا مع سيد الشهداء )عليه السلم(، )َالهَّذيَن َبَذُلوا 

لُم(. ِه السهَّ ِ َعَليأْ َسنيأْ ُ ُمَهَجُهمأْ ُدوَن الأْ
هؤالء  حياتم،  وعن  الروح  عن  وكناية  النفس  عن  كناية  امُلهجة 
امام  جعلوها  يعني  السلم(؛  السني)عليه  دون  ُمهجهم  بذلوا 
السني )عليه السلم( لعّل الل تعال يدفع عن السني القتل هبم، 
سواء ف الصلة كانوا امام السني )عليه السلم( حتى يصيل، او 
)عليه  السني  االمام  شهادة  قبيل  احد  معهم  يبق  مل  بحيث  امامه 
قرابني  كانوا  هؤالء  باعتبار  استشهد  من  آخر  فالسني  السلم( 

امامه )عليه السلم( قّدموا ما عندهم..
ولِذا هذا الدعاء خيتزل زيارة عاشوراء ف عبارات موجزة واالمام 
لن  ساجد  وهو  بِه  يدعو  ان  الداعي  من  يطلب  السلم(  )عليه 
يكون  الدعاء  لعّل  ساجد  وهو  ربِه،  ال  يكون  ما  اقرب  االنسان 

قريبا من اإلجابة..
نسأل الل تعال ان جيعلنا مع السني وان يرزقنا ويثّبت اقدامنا مع 
لل  والمد  دونُه  مهجهم  بذلوا  الذين  السني  واصحاب  السني 

رب العاملني وصل الل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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اخويت اخوايت..
والفوائد  االربعني  زيارة  وهي  املناسبة  هذه  فوائد  من  لعّله 
الظرف  من  واالستفادة  املعنوي  االرتقاء  حالة  هو  كثرية، 
التفكري  ان  اذ  قابلياتنا،  وتطوير  لتحسني  هب��ا..  اخل��اص 
كان  ولقد  طيبة،  ث�رًا  يعطي  صحيحة؛  رؤية  وفق  الصحيح 
سيد الشهداء )عليه السلم( صاحب مرشوع اصلحي كبري 
بطرًا وال مفسدًا وال  مل أخرج أرشًا وال  )إين   : القائل  اذ هو 
ظاملًا وان� خرجت لطلب اإلصلح ف امة جدي، ُأريد ان آمر 

باملعروف واهني عن املنكر فمن قبلني بقبول الق فالل أول 
بالق ومن رّد عيلهَّ هذا أصرب حتى يقيض الل بيني وبني القوم 

بالق وهو خري الاكمني(.
ولقد حقق سلم الل عليه ما أراد عل ِقلة النارص، وخذالن 
االّمة ف وقته، وما ذاك إال لنه كان عل بصرية من امره هو 
ِ َعَل  ُعو إَِل اللهَّ والذين معُه، قال الل تعال : )ُقلأْ َهِذِه َسبِييِل َأدأْ

ِكنَي(. ِ ُرشأْ ِ َوَما َأَنا ِمنأْ املأْ َبَعنِي َوُسبأَْحاَن اللهَّ َبِصرَيٍة َأَنا َوَمنأْ اتهَّ

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة 

صفر/1441هـ   /19 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في 

الموافق 2019/10/18م ، تحدث سماحته في ُخطبته قائاًل :

السيد الصافي: البصيرُة هي الفهم الدقيق الواعي والثبات..
 بل ومعرفة عواقب االمور والهدف والغاية

* لعّله من فوائد هذه المناسبة وهي زيارة االربعين والفوائد كثيرة، هو حالة 

االرتقاء المعنوي، واالستفادة من الظرف الخاص بها.. لتحسين وتطوير قابلياتنا، 

اذ ان التفكير الصحيح وفق رؤية صحيحة؛ يعطي ثمارًا طيبة.
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والبصرية هي الفهم الدقيق الواعي والثبات.. بل ومعرفة 
ال ذلك من نكات  عواقب االمور واهلدف والغاية، وما 

مهمة والتفاتات عميقة قد ال تتي� لي أحد..
ونحن عل وشك ان نوّدع زيارة االربعني أو توّدعنا.. نأمل 
ان قد صدقنا انفسنا ف الثبات عل منهجه املبارك، وإحياء 
لنفسنا  وأعطينا  الشعائر  هذه  إحياء  خلل  من  انفسنا 
حّقها من التأمل والتفكري اجلاد، من اجل الُرّقي ال مدارج 

الك�ل املمكنة والكينونة مع السني )عليه السلم(.
الدقيق  والفهم  ال��والء،  مشاعر  عن  الصادق  التعبري  ان 

العميق ملا جاء به سيد الشهداء )عليه السلم(؛ لكفيل بأن 
يطّهر قلوبنا من الزيف والظلم والقد، وما ال ذلك من 

مساوئ االخلق.
من كل سوء  بلدنا  الل  وحفظ  الزائرين جيعًا،  الل  حفظ 
وجيع البلد، وسدد الل كل من عمل من اجل انجاح هذه 

الزيارة امنيًا وخدميًا وطبيًا وعزائيًا.
وآخر دعوانا ان المد لل رب العاملني وصل الل عل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.

* ان التعبير الصادق عن مشاعر الوالء، والفهم الدقيق العميق لما جاء به سيد 

الشهداء )عليه السالم(؛ لكفيل بأن يطّهر قلوبنا من الزيف والظلم والحقد، وما 

الى ذلك من مساوئ االخالق.

* لقد حقق اإلمام الحسين سالم اهلل عليه ما أراد على ِقلة الناصر، وخذالن االّمة 

في وقته، وما ذاك إال ألنه كان على بصيرة منw امره هو والذين معُه، قال اهلل 

ِه َعَلى َبِصيَرٍة أََنا َوَمْن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن  تعالى : )ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَلى اللَّ

ِه َوَما أََنا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن(. اللَّ
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من وحي الخطبة

طالب الظاهر
فرصُة موسم عاشوراء

الريب إن موسم عاشوراء، موسم تربوي عظيم، له غايات وأهداف 
سامية.. بل ومدرسة إهلية لألجيال.. للستزادة من فيوضات اللطف 
خري  كل  نحو  البرشي..  والفلح  والرّقي  التدرج  سبيل   ف  الرباين 
وصلح، وجتنب كل رش وفساد، ومن ثم التسامي ف معارج الك�ل 
اإلنساين، والدنّو من كل معروف واالبتعاد عن كل منكر، واالرتقاء 

املادي واملعنوي بإنسانية اإلنسان عل هذه الرض.

االرتقاء اإلنساني 

ومعنوي،  مادي  جانبان:  االرتقاء  كلمة  ملعنى  االرتقاء؟  يعني  ماذا 
واالرتقاء ف أبسط مفاهيمه املادية هو الصعود واالرتفاع نحو العل 
املناصب؛  املوظف  ارتقى اجلبل أي صعده، وارتقى  والرفع، ك� ف 
أرفع  منصب  ال  أدن��ى  درج��ة  من  الوظيفي  عمله  ف  وترّفع  ت��دّرج 
ومسؤولية أكرب، كل هذا ينحرص ف معنى االرتقاء من اجلانب املادي.

أما مفهوم الكلمة من اجلانب املعنوي، وهوما يعنينا هنا أكثر؛ خاصة 
السني  االمام  أربعني  لزيارة  الروحية  الجواء  نعيش  مازلنا  ونحن 
بالسمو  معنويًا،  اإلنسان  وصعود  ارتقاء  يعني  فإنه  السلم،  عليه 

الروحي والنفيس والفكري.
أجهد  فكل�  العل،  درج��ات  سّلم  عل  الخلقي  الرّقي  ثم  ومن 
تليصها  عل  عمل  ثم  ومن  نفسه،  تزكية  ف  واجتهد  نفسه،  اإلنسان 
من أدران الدنيا وزخرفها الزائف، وأغتسل بطول التفكر.. من أجل 
ازاحة خبائث اهلوى، ورواسب االط�ع من نفسه؛ كل� س� اإلنسان 
درجة نحو العل عل هذا السلم املعنوي، وبالتايل اقرتب درجة من 
الهداف السامية لنهضة عاشوراء وكربلء، وهذا بالضبط ما ضّحى 
تضحيات  من  به  ضّحى  ب�  السلم  عليه  السني  اإلم��ام  أجله  من 
معاين  بكل  الك�ل  صوب  بأنفسنا  نرتقي  أن  أجل  من  أي  عظيمة؛ 

االرتقاء. 

البصر والبصيرة
ف زيارة سيدنا العباس عليه السلم نقرأ: ).. َوَانهََّك َمَضيأَْت َعل َبصرَية 

بِعًا لِلنهَّبِّيني..(.  َتِديًا بِالّصاِلنَي، َوُمتهَّ ِرَك ُمقأْ ِمنأْ َامأْ
العقل،  ف  الرؤية  هي  والبصرية  العني،  ف  رؤي��ة  هو  البرص  طبعًا 
أي  دقيقًا،  فهً�  المور  فهم  أي  الم��ور؛  ف  التبرّص  تعني  والبصرية 
فهمها عل حقيقتها دون هوى ودون انفعال، ودون تعّصب، وبالتايل 
التعقل ف اتاذ القرار املناسب جتاهها خاصة ف املواقف الصعبة، ومن 
ثم حساب النتائج.. بالفرز بني ضاّرها ونافعها، خريها ورشها؛ أي أن 
يكون اإلنسان عل بصرية ف قوله، وف ترصفه، وف سلوكه، والهم 
النتائج  تأيت  لكيل  القيقة،  وصوت  الق،  لنداء  وتأييده  اتباعه  ف 

عكسية ال سمح الل.

التزييف اإلعالمي
كثري  وف  بل  الشديد..  السف  ومع  إننا  هو  هنا،  له  أنّوه  أن  أريد  ما 
تناقل  نتيجة  بالعقل،  بصريتنا  عل  بالعني  ابصارنا  يؤثر  املواقف  من 
الفضائية  القنوات  عرب  الح��داث  عرض  أو  الناس،  بني  الخبار 
واملواقع اإللكرتونية، فنكون ضحايا التزييف اإلعلمي؛ أي إننا نتأثر 
عاطفيًا بقول نسمعه، أو مشهد نراه، دون متريره عل عقولنا.. ونتأثر به 
كأنه الق وليس الباطل، رغم إنه وك� يقول اإلمام أمري املؤمنني عليه 

السلم: ) كلمة حق يراد هبا باطل(.
وبداًل من التساؤل عن اجلهة أو عمن يقف خلفه؟  ننساق خطًأ خلف 
هذا الشعور العاطفي، فرب� يكون مفربكًا أو غري صحيح، أو صادرا  
من جهة تريد بنا سوءًا ليس إال، ومن ثم جرّنا لنتحول من السيئ.. 

لنقع ف السوأ منه. 
أخريًا، ما أريد الوصول اليه، هو رضورة أن نعمل ونترصف وننساق، 
العني، وال  البرص.. أي  بتوجيه  العقل، ال  البصرية.. أي  وفق توجيه 
بموجب االنفعال العاطفي ال�يع، فالبصرية تعني التبرّص ف العقل 
الرّوية ف  أيضًا  وتعني  قول،  أي  قول  أو  بأي ترصف،  الترصف  قبل 
قبل  النتائج  حساب  ثم  ومن  الح��داث،  جتاه  املناسب  القرار  اتاذ 
اتباعنا  وف  ترصفنا  وف  قولنا  ف  بصرية  عل  نكون  أن  أي  يشء،  كل 

للصالني.
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من  الفكري  العنرص  طرح  أي:  طرحه  بأسلوب  يرتبط  ما  وأما 
حيث الساليب الفنية فندرجه ضمن عنوان: صياغته:

املقصود بالصياغة هو : السلوب الذي يتحدد من خلله طرح 
العنرص الفكري ف النص، حيث يمكن أن نحدد له ثلثة أساليب، 

هي:
1- السلوب املبارش:

خلل  من  مبارشة  بصورة  تطرح  النص(  )فكرة  أن  به  ويقصد 
مَصّلنَي, الهَّذيَن همأْ  اللفاظ الّدالة عليها مثل قوله تعال: )) فَويأٌْل للأْ
َعنأْ َصلتمأْ َساهوَن, الذين هم يراءون (( فالنص هنا، قد طرح 
فكرة املحافظة عل الصلوات ف أوقاتا، وفكرة عدم الرياء فيها: 
ال  بحيث  ذلك،  عل  الّدالة  اللفاظ  خلل  من  مبارشة  طرحها 

نحتاج إل أع�ل الذهن فيها لنستخلص الفكرة فيها.
وهذا السلوب يتم عل نمطني:

النص،  صاحب  عن  يصدر  الذي  التعليق  خلل  من  يتم  أن   .1
كالنموذج املتقدم.

يتم من خلل لسان آخر، وهذا من نحو قوله عل لسان  أن   .2
أحد ابني آدم:

تَلَك  َلقأْ إَليأَْك  َيدَي  بَباسط  َأَنا  َما  تَلني  لَتقأْ َيَدَك  إيَلهَّ  َت  َبَسطأْ َلئن   ((
َعامَلنَي (( )املائدة:28( حيث إن الفكرة القائلة  َ َربهَّ الأْ إيّن َأَخاف اللهَّ
بوجوب اخلوف من الل تعال، وعدم جواز القتل، قد جاءت من 

خلل املحاورة التي صدرت من الشخصية املذكورة.
وهذا عل العكس من أسلوب آخر، هو:

2- السلوب غري املبارش:
ويقصد به أن )فكرة النص( تطرح بنحو خفي، بحيث ال يدركها 
التعبري املستخدم فيها ال  الذهن فيها، لن  القارئ إال بعد إع�ل 
َوٌة  يشري مبارشة إل الفكرة، وهذا من نحو قوله تعال: ))َوَقاَل نسأْ
إنهَّا  فَها حّبًا  َشَغَ َقدأْ  نفسه  فتاَها َعن  تَراود  الأَْعزيز  َرَأت  امأْ َديَنة  املأْ ف 

َلَنَراَها ف َضلل مبني (( )يوسف:30(
فالقارئ � من حيث النظر ابتداًء � يستخلص فكرة تقول: بشيوع 
اخلرب ف املدينة، ولغط النسوة به، وإنكارهن هذا السلوك... إال 
من  أكثر  هناك  أن  نجد  اجلانب  هذا  إل  النظر  نمعن  أن  بعد  أننا 
)فكرة يتضمنها هذا النص(، منها: الغرية مثًل، ومنها: الفضول 
أن  املمكن  العكس، من  أو عل  اللوم،  التعجيل ف  مثًل، ومنها: 
يستخلص املتلقي من ذلك نظافة النسوة وإخلصهن من خلل 
مرور  عند  اليدي  تقطيعهن  أن  إال  املذكور،  للعمل  إنكارهن 
ما  بقدر  الخري  االستنتاج  هذا  عل  يساعد  ال  عليهن،  يوسف 
يعزز االستنتاج الول وهو الغرية والفضول ونحو ذلك، أو عل 
القل يكشف عن الفكرة القائلة بضعف اإلنسان حيال املنبهات 
االستنتاج  أن  إال  أيضًا،  فيه  يقع  اآلخرين  به  يلوم  ما  وإن  القوية 
 (( باملكر  تعال وصفهن  أنه  بدليل  الكثر صوابًا  يظل هو  الول 

رهنهَّ ((. فَل�هَّ َسمَعتأْ بَمكأْ
واملهم ف الاالت جيعًا أن هذه الفكرة مل يطرحها النص بصورة 

مبارشة، بل استخلصها املتلقي بالنحو الذي ذكرناه.
3- السلوب املزدوج:

بعض  يكتشف  النص  ف  املطروحة  الفكرة  تكون  أن  به  ويقصد 
الخرى  أجزائها  بعض  ويكتشف  مبارشة،  بصورة  أجزائها 
بصورة غري مبارشة، ومثال ذلك: قضية يوسف عليه السلم مع 
امرأة العزيز ف حادثة عدم مطاوعته هلا، حيث أن القارئ يكتشف 
الدالة عل  اللفاظ  � بوضوح من خلل  منها  � ف جانب  فكرتا 
ذلك مثل: االستعاذة بالل تعال )) َقاَل َمَعاَذ اللهَّ (( )يوسف: من 
اآلية23( ، عدم فلح الظامل )إنه ال يفلح الظاملوَن( إل آخره، إال 
القارئ بصورة غري مبارشة مثل: عدم  يكتشفها  أفكارًا  أن هناك 
نظافة امرأة العزيز، إلاح الّدافع اجلنيس عند املرأة، عدم تورعها 

ف إلاق الذى بالشخص إرضاًء لشهواتا... إل آخره.

السورة الواحدة تتحدث عن عدة مواضيع وبأزمان مختلفة 

ما الغاية من ذلك؟ او تكرار قصة في اكثر من سورة ؟ )5-4(
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قواعد  فقهية

اليد  وقطع  كالقتل  الدود  تطبيق  أن  هو  القاعدة  معنى  املعنى: 
ورضب اجللد

يكون ف زمان الغيبة بيد الاكم الرشعي
ف   - الكومة   - ال��دود  إقامة  جواز  )الول(:  دعويان:  وهنا 
املجتمع لغري االمام. )الثانية(: اختصاص اإلقامة للفقيه - الاكم 

الرشعي -.
أما الول: )اجلواز( هو املعروف واملشهور بني الصحاب، بل مل 
ينقل فيه خلف إال ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من 
اختصاص ذلك باالمام أو بمن نصبه لذلك وهو مل يثبت، ويظهر 

من املحقق ف الرشائع والعلمة ف بعض كتبه التوقف.
ويدل عل ما ذكرناه أمران:

ودفعا  العامة،  للمصلحة  رشعت  إن�  الدود  إقامة  أن  )الول( 
يناف  وه��ذا  ال��ن��اس،  بني  والطغيان  الفجور  وانتشار  للفساد 
اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لضور اإلمام عليه السلم 
تقتيض  الدود  لترشيع  املقتضية  فالكمة  قطعا،  ذلك  ف  دخل 

بإقامتها ف زمان الغيبة، ك� تقتيض هبا زمان الضور.
)الثاين(: أن أدلة الدود كتابا وسنة مطلقة وغري مقيدة بزمان دون 
زمان، لقوله سبحانه الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منه� مائة 
وهذه   . أيدي�  فاقطعوا  والسارقة  السارق  تعال  وقوله   . جلدة 

الدلة تدل عل أنه ال بد من إقامة الدود . 
وأما الثانية: أي اختصاص إقامة الدود للحاكم الرشعي )الفقيه 

املجتهد( فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتا.
املدرك: يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة ب� ييل.

الفقهية(  )القدرة  الاكمية هو  إن موضوع  املوضوع:  انتفاء   -  1
التي تنبثق من التفقه واالجتهاد، وعند انتفائها ينتفي الكم بانتفاء 

وفهم  مواردها  عل  ال��دود  تطبيق  أن  املعلوم  ومن  موضوعه، 
الرشعي،  والاكم  الفقيه  غري  منه  يتمكن  ال  خطري  أمر  مسائلها 

فليست إقامة الدود مقدورة لغري من إليه الكم.
2 - نقض الغرض: إذا مل يكن الد بيد الهل رب� تصل املفسدة 
لعدم  الدود، وذلك  أجلها رشعت  من  التي  املصلحة  بدال عن 

إقامة الدود ف حملها فيلزم نقض الغرض.
3 - اختلل النظام: ومن الرضوري أن ذلك الدود مل ترشع لكل 
فرد من أفراد املسلمني فإنه يوجب اختلل النظام، وأن ال يثبت 
إقامة  جيوز  ال  أنه  روايات  عدة  من  يستفاد  بل  حجر،  عل  حجر 
الد لكل أحد، منها صحيحة داود بن فرقد عن أيب عبد الل عليه 
السلم أنه قال: )قال رسول الل صل الل عليه وآله ف حد الزنا: 
إن الل جعل لكل يشء  حدا، وجعل ملن تعدى ذلك الد حدا فإذا 
وهو  المر  إليه  من  هو  واملتيقن  املتيقن،  بالقدر  الخذ  من  بد  ال 
إسحاق  رواية  منها  روايات،  عدة  ذلك  ويؤيد  الرشعي،  الاكم 
بن يعقوب )التوقيع املبارك(، ومنها رواية حفص بن غياث، قال: 
أو  السلطان  الدود؟  يقيم  من  السلم  عليه  الل  عبد  أبا  )سألت 
القايض؟ فقال: )إقامة الدود إل من إليه الكم(. فإهنا بضميمة 
ما دل عل أن من إليه الكم ف زمان الغيبة هم الفقهاء تدل عل أن 
إقامة الدود إليهم ووظيفتهم. وهبذه الدلة يثبت اعتبار القاعدة. 

بت�مه وك�له.
هل جيوز تصدي القضاء بني املسلمني للمجتهد املتجزئ أم ال؟ 
خدجية  أيب  خرب  ظاهر  الل:  رمحه  اجلواهر  صاحب  املحقق  قال 
من  يشء  معرفة  لصدق  الكومة،  ف  االجتهاد  بتجزي  االكتفاء 

قضائهم .

قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
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استفتاءات شرعية

السؤال : هل جيوز للمؤمن الدعاء ال الل سبحانه وتعال من دون 
أّية وسيلة ؟

اجلواب: جيوز ذلك. اال ان اقرتان الدعاء بالتوسل بالنبي )صل 
الل عليه واله( واهل بيته )عليهم السلم( مما يقّرب اجابته ك� ورد 
النبي )صل الل عليه واله(  ايل  ان يذهب  للمذنب عل  الديث 
ليستغفر له حيث قال تعال )ولو اهنم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك 
رحيً�(  تّوابًا  الل  لوجدوا  الرسول  هلم  واستغفر  الل  فاستغفروا 
ذلك.  ف  الوسيلة  تقديم  ال  سبحانه  له  حاجة  عن  ذلك  وليس 

ولكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقديرًا منه لعباده الصالني .

السؤال : اريد التقرب ال الل عز وجل ف الدعاء علً� أين مواظب 
عل صليت ولل المد فكيف اقرأ الدعاء ومتى ؟

السجادية،  الصحيفة  أدعية  بعض  قراءة  لك  يمكن   : اجلواب 
وقت  للدعاء  املفضلة  الوق��ات  ومن  الاجة،  لطلب  ال��واردة 
أمورك  تيسري  تعال  الل  نسأل  اجلمعة  ليلة  من  سي�  وال  السحر 

وبالل التوفيق .

السؤال : هل الدعاء للرحام يكفي كاقل واجب يقوم به االنسان 
الرحامه و هل تعد  صلة هلم و هل جيزي ذلك ؟

اجلواب : التتحقق به الصلة الواجبة .

بان  اعتقادا  وسيلة  دون  من  الل  ال  الترضع  جيوز  هل   : السؤال 
املنعم هو الل و الحيتاج ال وسيلة ؟

اجلواب : جيوز ذلك اال ان اقرتان الدعاء بالتوسل بالنبي و اهل 
بيته )عليهم السلم( مما يقرب اجابته ك� ورد الث للمذنب عل 
قال  له حيث  ليستغفر  النبي )صل الل عليه واله(  ال  ان يذهب 
ولو اهنم اذ ظلموا انفسهم... وليس ذلك عن حاجة له سبحانه 
ال تقديم الوسيلة تعال عن ذلك و لكنه مما اقتضته حكمته البالغة 

تقديرا منه لعباده الصالني .

والعرشات  الس�ت  دع��اء  ف  س�حتكم  رأي  هو  ما   : السؤال 
عباس  للشيخ  اجلنان  مفاتيح  كتاب  ف  املروية  الصغري  والسيفي 

القمي ؟
)عليهم  املعصومني  الئمة  عن  مأثورة  أدعية  هي   : اجل��واب 
الل  شاء  إن  وُمثاب  مأجور  وقارُئها  بقراءتا  بأس  فل  السلم( 

تعال .

دون  من  بالدعاء  الل  ال  التقرب  للحائض  جيوز  هل   : السؤال 
غسل واالكتفاء بالوضوء ؟

اجلواب : جيوز هلا ذلك ويستحب هلا ان جتلس ف مصلها اوقات 
الصلوة وتذكر الل تعال بمقدار الصلة .

السؤال : يقوم بعض املصلني بتدوير اخلاتم أثناء القنوت ليكون 
حجر اخلاتم ال باطن الكف فهل هذا جائز وهل هو من السنة 

الرشيفة ؟
اجلواب : مل يثبت استحبابه وال بأس به رجاًء .

الدعاء
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منذ عشرة أعوام والمتطوع )قيس برزان( من محافظة البصرة يشارك أخوته المتطوعين ومنتسبي 
العتبة الحسينية المقدسة شرَف خدمة الزائرين خالل زيارة االربعين، فلم تكن الوظيفة الحكومية التي 

يعمل بها عائقا وال عائلته، فقد ترك زينة الدنيا ألكثر من عشرين يوما للتشرف بـ »الخدمة الحسينية« حيث 
قال: »على الرغم من  كوني امتلك وظيفة في احدى المؤسسات الحكومية الى جانب وظائفي العائلية 

تجاه االسرة اال نني اترك كل شيء خلفي في كل عام قبل زيارة االربعين من أجل مشاركة اخوتي خدام 
زائري ابي عبد اهلل الحسين )عليه السالم(، وبفضل اهلل وبركات ابي االحرار )عليه السالم( هذه السنة  هي 

العاشرة التي اتشرف بها في الخدمة الحسينية«.

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير خضير فضاله

متطوعون تجاوزت اعدادهم اآلالف 
يقّدمون خدمات متنوعة خالل زيارة االربعين

خدمة بمرتبة الشرف...
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وارسَد ما ينتابه من شعوٍر، بشغف حيث قال: »ف بعض االحيان 
منا،  كِل  أع�ق  يدور ف  ما  الكل�ت واجلمل عن وصف  توننا 
ولكن أقل ما يمكن ان نطلق عل هذا الشعور هو بأنك متتلك 
وساما، وهذا الوسام منقوش عليه جلة »وسام اخلدمة السينية«. 
من  السلم(  )عليهم  البيت  اهل  من  املحبني  مليني  ويتوافد 
خمتلف بقاع العامل خلل شهر صفر اخلري من كل عام ال مدينة 
كربلء املقدسة من اجل احياء زيارة اربعني االمام السني واخيه 
وتربكا  امليامني،  واصحابه  السلم(  العباس)عليهم  الفضل  ايب 

الل  )عجل  والزمان  العرص  لصاحب  املواساة  وتقديم  بزيارتم 
باملقابل حياول الكثري من العاشقني هلذه  تعال فرجه الرشيف(، 
الوافدين  الزائرين  ال  تقديم اخلدمة  املشاركة ف  العظيمة  االيام 
من خلل العمل التطوعي املجاين، والذي يستغرق عادة عرشين 

يوما متواصلة.
وتنظيم  االزقة  او  الشوارع  تنظيف  بني  امُلرّشفة  اخلدمة  وتنوع 
الكبرية  الفرصة  بمثابة  املتطوعون  يعدها  وغريها  الزائرين  سري 
والوسيلة التي تقرهبم ال الل )عزهَّ وجل( من خلل خدمة زوار 

الحاج فاضل عوز 
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وليه االمام السني )عليه السلم( سيد شباب أهل اجلنة.
وف عامنا هذا )1441ه�(، ترشَف اكثر من )7.000( متطوٍع 
اخلدمة  تقديم  ف  باملشاركة  العراقية  املحافظات  خمتلف  من 
للزائرين من خلل التنسيق مع املكاتب املركزية التابعة ال قسم 
أغلب  ف  واملوجودة  املقدسة  السينية  العتبة  ف  النظام  حفظ 
املحافظات العراقية بحسب ما رصح به ملجلة )االحرار( الاج 
فاضل عوز مسؤول قسم حفظ النظام ف العتبة السينية املقدسة 
واملسؤول عن استقطاب املتطوعني خلل الزيارات املليونية من 

خلل قوله:
عام  ف  املقدسة  السينية  العتبة  ف  عملنا  بداية  ومنذ  شك  »بل 
املتطوعني  املشاركني  االخوة  من  أعداد  هناك  كانت  2003م، 
من خمتلف حمافظات العراق يكون هلم الدور البارز ف الزيارات 

املليونية وباقي املناسبات، وحتى ليايل اجُلمع توجد آلية وبرنامج 
املشاركة،  املحافظات  من  حمافظة  لكل  سنوات  عدة  منذ  متبع 
قبل  معهم  تواصل  لدينا  املحافظة  نفس  من  مسؤولون  وهناك 
وتسليم  املقدسة  كربلء  مدينة  ف  للحضور  املليونية  الزيارات 
ويتم  باملتطوعني،  خاصة  هويات  إلعداد  الكاملة  املعلومات 
التنسيق وتوزيع الواجبات عل املتطوعني بالتعاون مع منتسبي 

العتبة السينية املقدسة بحيث يكون العمل منظ� ومشرتكا«. 
املوجودين  املنسقني  قبل  من  املتطوعني  »اختيار  ان  ال  مشريا 
االخوة  الختيار  آلية  هناك  بل  عشوائيا؛  يأيت  ال  املحافظات  ف 

املتطوعني ضمن مواصفات خلقية ومهنية«. 
التابعة  االقسام  عل  املتطوعني  توزيع  آلية  »ان  ال  عوز  واشار 
للعتبة السينية املقدسة تأيت عل اساس حاجة كل قسم، حيث 
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حيتاجه  الذي  العدد  ملعرفة  االقسام  كافة  عل  كتاب  تعميم  يتم 
ونوع العمل، ليتم بعدها توزيع املتطوعني بدءا  من مدن الزائرين 
الثلث وانتهاء باملستشفيات واملفارز الطبية واالقسام اخلدمية«. 
التطوع  خدمة  عل  املقّدمني  االخ��وة  »اع��داد  عن  عوز  ون��وه 
وااللية  اخلطة  الن  ولكن  اآلالف،  ال  وصلت  بأهنا  العام  هلذا 
املوجودة ف العتبة السينية املقدسة خمصصة وموضوعة اجربت 
م��ن)7.000(  اكثر  بقبول  املتطوعني  استقبال  عل  القائمني 

متطوٍع فقط«.
وف أجواء اخلدمة السينية وأثناء تأديتِه الواجب التطوعي كان 
من  عاما  ال���)41(  ذي  جعة(  )عيل  املتطوع  مع  قصري  لقاء  لنا 
ث�ن  منذ  الزائرين  أخوتِه خدمة  يشارك  والذي  حمافظة كركوك 
سنوات، وبفضل من الل تم قبويل ف هذه اخلدمة املباركة للسنة 
الثامنة عل التوايل، وحقيقة قبل كل زيارة أحاول التواصل مع 

لض�ن  كركوك  حمافظة  ف  املتطوعني  قبول  عن  املسؤولة  اجلهة 
شمول ف هذه اخلدمة املرشفة والتي اعدها وسيلة للتقرب ال 
الل خلدمة زوار وليِه االمام السني )عليه السلم( الذي ضحى 

ب�له وعياله ونفسه ف سبيل نرصة االسلم«.
واضاف جعة: نحن ف العراق كل واحد منا يعمل عل خدمة 
من  فتجد  هبا،  العمل  جييد  التي  االمور  وفق  واملقدسات  البلد 
دون  الوغى  ساحات  ف  واملقدسات  للوطن  فداء  نفسه  يقّدم 
يتحملون  الذين  املوالني  جتد  كذلك  وعياله،  ماله  ال  النظر 
عناء السفر لجل املشاركة ف هذه الزيارة املباركة دون التفكري 
الصرب  بفارغ  ينتظرون  املادية وغريهم ممن  التكلفة  او  بالوظيفة 
الل  )عجل  والزمان  العرص  صاحب  ملواساة  االيام  هذه  حلول 
خلل  من  الل  ال  تقربا   اخلدمة  وتقديم  الرشيف(  فرجه  تعال 

احد وسائله«.
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في مؤتمر للصّم بمصَر
تكريم العتبة الحسينية المقدسة 

بمشاركة )15(  دولة عربية 
في جمهورية مصر العربية 

كّرم االتحاُد النوعي لجمعيات 
الصم وضعاف السمع، 

المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
بدرع تثمينًا لجهوده المبذولة 

تجاه قضايا الُصّم وكذلك 
بشهادات تقديرية من بعض 

الدول المشاركة، بحسب 
باسم العطواني مدير مركز 
اإلمام الحسين )عليه السالم( 

للصم التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة.

االحرار: حسين النعمة
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االتاد  اقامه  الذي  املؤمتر  خلل  »اوضحنا  العطواين:  واضاف 
النوعي جلمعيات الصم وضعاف السمع ف مرص جلميع االخوة 
والريادي  الب��وي  ال��دور  عربية،   دول��ة   )15( من  الارضين 
لس�حة الشيخ الكربلئي املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة 
ودعمه للمشاريع التي تصب ف خدمة وتطوير امكانات الصم، 
باإلضافة ملا ملسه االخوة الصم ف العراق من حفاوة واهت�م أثناء 
العتبة  ف  أقيم  الذي  للُصم  الول  الدويل  املؤمتر  ف  مشاركتهم 

السينية املقدسة عام 2017م«.
العمل  وزارة  برعاية  اقيم  ال��ذي  »املؤمتر  ان  العطواين  وتابع 
فيه  شارك  الشيخ،  رشم  بمدينة  املرصية  االجت�عي  والتضامن 
السلم(  اإلمام السني )عليه  برئاسة مدير مركز  العراقي  الوفد 
لغة  مرتجي  عل  املرشف  أيضًا  اختري  والذي  للُصم  التخصيص 
والبكم,  للُصم  بغداد  جعية  )رئيس  ��م:  وضهَّ املؤمتر  ف  اإلش��ارة 
رئيس جعية كربلء املقدسة للُصم والبكم, رئيس جعية أور للُصم 
والبكم ف ذي قار, رئيس جعية السلم للُصم ف بغداد, رئيس جعية 
الفلوجة للُصم ف النبار, رئيس جعية كردستان للُصم والبكم(«.
وبنّي العطواين ان »مركز اإلمام السني )عليه السلم( للصم لبى 
للُصم وضعاف  النوعي  االتاد  قبل  من  املوجهة  املشاركة  دعوة 

الول  العريب  املؤمتر  لضور  العربية  مرص  جهورية  ف  السمع 
تعليم  )نحو  عنوان:  تت  اقيم  الذي  السمع  وضعاف  للُصم 
أه��داف  ض��وء  عل  السمع  وضعاف  الصم  لألشخاص  جيد 
العراق استنادًا  املركز ممثًل عن  التنمية املستدامة 2030(، وكان 
للعتبة  العامة  المانة  بني  ما  املوقع  املشرتك  التعاون  لربوتوكول 
السينية املقدسة ووزارة العمل والشؤون االجت�عية وقد ُحظي 
االوساط  ف  كبرية  أصداًء  والقى  واسعة  عربية  بمشاركة  املؤمتر 

املختصة دوليًا«.
وجتدر االشارة ال ان املؤمتر منَح مدير مركز اإلمام السني )عليه 
من  إشارة  لغة  ومدرب  خبري  شهادة  للُصم  التخصيص  السلم( 
ان  ال  إضافة  الُصم،  مع  العاملة  للهيئات  العريب  االت��اد  قبل 
طرح  ف  املقدسة  السينية  بالعتبة  متمثًل  رياديًا  دورا  للعراق 
اتفاق  توقيع  تم  حيث  الُصم،  بفئة  اخلاصة  واملشاريع  الفكار 
السلم(  )عليه  السني  اإلمام  مركز  قّدمه  مشرتك  عريب  تعاون 
التعاون  أوارص  تقوية  ف  يسهم  كربوتوكول  للصم،  التخصيص 
االشارة،  لغة  الُصم ومرتجي  بفئة  املعنية  العربية  املؤسسات  بني 
ولتبادل اخلربات واالستفادة من  تواصل مشرتكة،  قنوات  لفتح 

التجارب الناجحة، وتوحيد لغة االشارة.
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االحرار: حسين النعمة

اضخم ملتقى للحضارات والثقافات والمبادئ اإلنسانية...

زيارة االربعين تظاهرة مليونية 

تنبض بعمق العالقة االنسانية بين مؤديها

الطريق الى كربالء تلك المدينة التي لم تنم أيامها على 
اعتاب زيارة االربعين الحسيني المبارك، ينجلي ليلها 

ليطوي االيام المباركة، وينبلج نهارها للسائرين صوب 
كعبة االحرار.. وهذا الطريق ال يشّكُل عائقا أمام 
الموج البشري الوافد من العالم اجمع، ليصب 
عند شاطئ السالم، راويا عطَش نحور واقعة 

الطفوف االليمة، ومواسيا لموكَب االباء الزينبي 
في حضرة كربالء اإلباء.. مشّكال لفسيفساء 

البشرية، التي تفعمها اإلنسانية بغزارة، ويقودها 
العقل، وتحدوها المشاعَر الى منهٍل ال تنشد 

سواه، منهٌل راح شهيدا لإلصالح، ومدافعا عن رسالة 
سماوية جاللها من جالل رسول االنسانية جمعاء.. 
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االديب عباس خلف

االب مالخاص سونكوالشفيلي

االعالمية اعتدال ذكر اهلل

المهندس حيدر عباس

اجلنسيات  متعددو  اق���واٌم  ُه��م  وجهتهم،  االنسانية  سيد  ال 
العامل  والقوميات واالديان، قدموا بمسريات مليونية من اصقاع 
افراد وملوكا، وتعايشوا وتقاسموا  عربا وعج�، صغارا وكبارا، 
عشقت  انفٌس  تلك  بالسني،  حبا  معّدة  موائد  عل  الرغيف 
االبدي  عشقها  لوحة  لرسم  بنهارها  ليلها  وواصلت  حسينها، 

بالوان اخلدمات وفرشاة الشغف السيني.
عن  الشخصيات  من  العديد  آراء  استطلعت  )االح��رار(  جملة 
السلمي؟..  التعايش  ف  املباركة  االربعني  زيارة  استث�ر  كيفية 
وقبل التنويه عن االجابات التي وردتنا جدير بالذكر ان ننوه عن 
مقولة االب )ماخلاص سونكوالشفييل( كبري قساوسة جورجيا ف 
حديثه لإلعلم العراقي خلل زيارته العراق: »ان الذي جعلني 
اسرُي ال كربلء، هو حب االمام السني )عليه السلم(، وما يمثله 
املسرية  هذه  من  جزءًا  جعلتني  املبادئ  وهذه  سامية،  مبادئ  من 
واملصالة،  )السلم،  شخصيًا   يل  بالنسبة  متثل  التي  العظيمة، 
والوفاق، والعدالة(، هذه املعاين التي وجدتا حارضة اثناء املسري 
الشيعية  الطائفة  متثل  ال  املسرية  هذه  ان  وجدت  ك�  كربلء،  ال 
فقط؛ بل وجدت كل املسلمني فيها ك� وجدت املسيحيني الذين 
فاإلنسانية  العامل،  هذا  ف  والكرامة  واالنصاف  للعدالة  يتوقون 

حارضٌة ف مسرية االربعني«.

ومن أحسن من احُلَسينيني ِصبغا  
تصطبغ  والتَّعامالت،  والفضائيات  واملآتم  املواكب 

بصبغة صانعها 
»َتظلُّ  السعودية  واإلعلمية  الشاعرة  الل«  ذكر  »اعتدال  تقول 
أبعادًا  السلم(  )عليه  اُلَسني  للمول  يفة  الرشهَّ الربعينيهَّة  للزيارة 
يهَّة  ترضُّ جُمتمعيهَّة؛  اجت�عية؛  ِميهَّة؛  تأدُّ إنسانِيهَّة؛  ًة؛  ِدينيهَّ ًة؛  َس�ِويهَّ

شطرها  السائرين  مفاهيمها؛  ��ُم��وا للعارفني  ب��ع��دم��ا ي��مهَّ
ِف؛  ق��ل��وهب��م جت���اه ال����رشهَّ

وأسبُغوا  والفضيلة؛ 
من  ك��رام��ت��ه��م 

قطراِت  بقايا 
زينٍب  صرِب 

)ع��ل��ي��ه��ا 
السلم(؛ 
 ِ وت���ص���ربُّ
أخ��واِت��ا 
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هيد«. كِب؛ وعائلِة الشهَّ من سبايا الرهَّ
وتتابع »تبقى شعارات التسامح اآلدمي؛ والسلم امُلجتمعي أنصع 
اظه.. فل جمال هنا  ين وُحفهَّ الدِّ باسِم  املناسباتيهَّة  عات  التهَّجمُّ ما ف 
هاِت التهَّشتُّت!، ف� أحوجنا اليوم  اُشق برُتُّ غينِة والَكيِل؛ والرتهَّ للضهَّ
لِم؛ وابتهاجاِت الفضائل  لألمِس ف ابتكار غٍد ُمرشٍق بأنواِر السِّ
ا  وأهنهَّ رِشعته!،  ولطائف  اُلَسنِي؛  اإلمام  املول  بس�حِة  امُلشبهَّعة 
ب جاعاتنا  هنا ملناسبٍة كربى لن نبحث ف أسباب فرقتنا؛ وتشعُّ
ومساِر  ؛  فِّ الطهَّ ِضفاِف  عن  هبا  النهَّأي  أثِر  عل  جيدًا  ها  وتفحصُّ
الربعني.. وأن نقَف معًا ف صناعِة أربعنٍي ُحسينيٍّ رشيف يتناغُم 

يق«. دِّ هيد الصِّ وأنفاَس الشهَّ
ورسالٌة...  ودستوٌر...  وقانوٌن...  ورشيعٌة...  حياٌة..  فاُلسنُي 
وامُل��ح��ارضات  واملآتم  وامل��واك��ب  ُنعاقب..!،  وعليه  ُنثاُب  به 
والفضائيات والتهَّعاملت عليها ان تصطبغ بصبغة صانعها ومن 

أحسن من اُلَسينيني ِصبغا!. 
زيارة االربعني حدث متجدد تظهر له يف كل سنة معان 

جديدة
جامعة  ف  اإلعلم  أستاذ  حسني(  نارص  )بدر  الدكتور  يتحدث 
»من  قائل:  املليونية  املسريات  ف  املشاركني  توجهات  عن  بابل، 
بركب  تلحق  ان  املعمورة  بقاع  كل  ف  الية  للشعوب  الطبيعي 
املبايعني ال أرض كربلء ف مناسبة مهمة ومقدسة وملهمة هلم.. 
واملواقف  الصور  من  الكثري  املناسبة  هذه  تنتج  ان  الطبيعي  ومن 
للمشاركة  هنا  املناسبة  فان  لظاتا..  يعيشون  التي  واالحداث 
والتفاعل واملؤازرة؛ ولذا فربكات شهادة السني )عليه السلم( 

العظيمة التي متنح فيها لإلنسانية هذا االستذكار العاملي لتضحيته 
املوقف  هذا  والن  يتكرر..  ال  وصرب  شجاعة  بمشهد  ووقوفه 
االنسانية  الذاكرة  اث��رى  قد  االنسانية  تاريخ  كل  ف  العجيب 
كل  حوله  يلتف  منارا  واضحت  والتضحية  الشجاعة  بمواقف 
أصبح  حتى  ويمتد  وسياسيني  ومفكرين  قادة  من  االصلحيني 

مطلبا للشهداء والصالني«. 
زيارة االربعني اضخم ملتقى للحضارات والثقافات 

واملبادئ اإلنسانية 
وعن صور التعايش السلمي للزيارة املباركة جييب االديب »عباس 
قبلة  صوب  تتجه  التي  املليونية  »الشود  العبارات  هبذه  خلف« 
باملكانة  صورها  تتجل  الربعني  زيارة  ف  الثوار  ومنارة  الحرار 
التي حيتلها االمام السني )عليه السلم( ف نفوس اجل�هري ليس 
أعل  فيها  تتمثل  بل  ال؛  للظامل  يقول  أن  ااّل  أبى  كمظلوم  فقط 
الق  عل  الضوء  وتسلط  واالجت�عية،  الخلقية  القيم  معاين 
والعدالة وترتقي إل هدف أسمى ف املساواة، فهذا املؤمتر السنوي 
اجل�هريي الغفري الذي ال متيز فيه امللل والنحل عن بعضها ومن 
أي املشارب والمصار حلت بروضته الزاهرة، الكل يتساوى ف 
يؤدون  فاجلميع  السامية،  الشعرية  هذه  أمام  والواجبات  القوق 
واجب الضيافة ويسامهون فيها بشكل حثيث خللق نوع من اللفة 
واملحبة بني الناس، ونرش ال�ادق ف الطرقات وداخل املدن هي 
متيز  وال  أجنبيا،  أو  عربيا  أو  عراقيا  كان  إن  يأويا  بمن  تفرق  ال 
رسمه  الذي  القيقي  اهلدف  هو  وهذا  تلك  أو  الطائفة  هذه  بني 
املحمدية، وأن  الرسالية  السلم( ف هنضته  االمام السني )عليه 
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الزيارة الربعينية أضخم ملتقى للحضارات والثقافات واملبادئ 
اإلنسانية، وهي الوحيدة التي جيتمع اجلميع فيها ويسرُي متضافرا 
ومتوحدا هبدي اإلمام السني وقيمه النبيلة ف الفداء والتضحية 

واإلباء ومكارم الخلق«.
التفاعل عنوان التعايش والتسامح يف الزيارة  املليونية

لندن،  ف  مقيٌم  عراقٌي  باحٌث  اخل��زرج��ي(،  نضري  )د.  ويضع 
من  مفردة  كل  »ف  بقوله:  التعايش،  ف  التفاعل  عن  تنظرياته 
زيارة  استث�ر  )كيفية  السؤال:  مظان  ف  الواردة  املفردات  جمموع 
تفيد  ومادية  معنوية  إجيابية  طاقة  السلمي؟(،  للتعايش  االربعني 
بنفسها  نفسها  عل  دالة  مفردة  »االستث�ر«  فكلمة  االستمرارية، 
والمة  واملجتمع  للفرد  مفيد  هو  ما  واستث�ر  والعطاء  الن�ء  فيها 
والن�ء،  التكاثر  عل  دالة  عددية  مفردة  و«الربعني«  والبرشية، 
والزيارة الربعينية مناسبة عالية املقام تصبُّ ف خانة املجتمع التي 
يستثمر أيامه ومناسباته ملا فيه خريه وصاله ف الدارين، وأما حمور 
املناسبة وقطب رحاها؛ وأعني اإلمام السني )عليه السلم( فهو 
العطاء الذي ال ينضب، ويستمد مداده من بحر كل�ت الل التي 

ال تنفد«.
صاحب  إنسان  كل  رسالة  »االص���لح  ان  اخل��زرج��ي  ويؤكد 
واملكان  والعرق  واملذهب  واملعتقد  الدين  عن  النظر  بغض  لبٍّ 
والزمان، لن اإلصلح قضية فطرية ملزمة لإلنسان، وهو بذاته 
استث�ر ونتاج يقطف ث�ره كل أبناء املجتمع، وأما »التفعيل« فهو 

التشغيل والتحريك، وتنطوي املفردة عل كل مفاهيم اخلري والبناء 
عقرب  يتوقف  ال  الذي  التفاعل  فهو  »التعايش«  وأما  واإلع�ر، 
ساعته ما دارت اليام وسارت الليايل، و«السلمي« أيقونة لغوية 
ينشده،  والكل  السلم  عن  يبحث  فالكل  بنفسها،  نفسها  تف� 
التفاعل  قاعدة  عل  اللغوي  بناؤه  قام  اآلخر  هو  و«التسامح« 
الوزن  فإن  الركة،  ف  الربكة  كانت  وملا  والتواصل،  والديمومة 
إل  كله  ينتهي  والتسامح  التعايش  ملفرديت  »التفاعل«  من  الفعيل 

الربكة«.
التعايش السلمي غاية كل الشعوب املتحرضة لنه حيقق العدالة 
االجت�عية وهو مرشوع سام ٍ بحاجة اليه املجتمع العراقي لتجاوز 
من  حالة  حيقق  مرشوع  فهو  الطائفية،  واالفتعاالت  االزم��ات 

التوازن واالستقرار من أجل االنتقال لإلجيابية..
دعوة  هو  التعددية،  مع  وعدالة  وواقعية  بعقلنية  والتعامل 
االمام  أربعني  زيارة  أما  2017م،  متوز   28 ف  العليا  للمرجعية 
السني )عليه السلم( كأضخم تظاهرة مليونية بشهادة االعلم 
العاملي كشفت عن عمق العلقة االنسانية املشرتكة ملؤديا، اضافة 
التي هنض لجلها  القيم  بلوغ  السامية ف  افرادها  اهداف  ان  ال 
الكلمة ووحدة  السلم( علوة عل وحدة  )عليه  اإلمام السني 
السبيل الذي ينتهي بمعشوقهم بكل ما فيه من تفاصيل فهو مؤرش 

واضح عل التعايش السلمي. 

د. نضير الخزرجيد. بدر ناصر
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مشهُد
 اإلمام زين العابدين

زين   االم��ام  به  سجن  معاوية  بن  يزيد  لن  العابدين  زين  مشهد  وسمي 
العابدين عليه السلم حني قدم أسريا مع أهله إليه )ابن فضل الل العمري 
- مسالك البارص 1 / 196 ( أمهل هذا املشهد مدة طويلة واستول عليه 
اخلراب، ك� اتذه بعض الناس ملجأ، ودام ذلك إل عام 668 / ه� حيث 
جدده امللك الظاهر وطرد من كانوا يتخذونه ملجأ إال واحدا منهم رأى فيه 
الصلح والعبادة )عيل الطنطاوي - اجلامع الموي ف دمشق ص / 34 ( 
بقي هذا املشهد، يسمى مشهد زين العابدين عليه السلم، إل شهر حمرم من 
العام 971 / ه� فصار يدعى بمشهد املحيا، عندما أقام به عبد القادر حممد 
بن سوار العاتكي، شيخ املحيا بدمشق، املحيا بأمر من الشيخ أمحد الغازي 
الذي قال له: اعمل املحيا ف اجلامع الموي باملشهد املعروف بزين العابدين 
فامتثل الشيخ عبد القادر وقوى قلبه به )الغزي - لطف السمر وقطف الثمر 
ج / 2 ص / 517 ( حاول نارص الدين بن عبد السلم ناظر اجلامع الموي 
حماكاة مشهد عيل زين العابدين عليه السلم فجدد مشهد عث�ن وأضاف إليه 
مقصورة اخلدام من ش�ليه وجعل له إماما وراتبا وفتحه يوم السبت حادي 
عرش شوال سنة 698 / ه� )النعيمي - الدارس ف تاريخ املدارس ج / 2 

ص / 399( 
أم بمشهد زين العابدين عليه السلم ودرس به عدد كبري من العل�ء

والئمة واملدرسني عرفنا منهم:
1 - عبد الرمحن بن أمحد بن السني، أبو حممد النيسابوري الواعظ

الذي قدم دمشق حاجا ف سنة 459 / ه بمشهد زين العابدين عليه السلم 
)ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق ج / 40 ص / 75(

 )المشهد الشرقي البراني(، )مشهد المحيا(، هو 
أحد مشاهد الجامع األموي في جهته الشرقية 

شمل باب جيرون مقابل باحة المسجد. ولذا دعي 
بالمشهد الشرقي البراني.

a
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2 - الشيخ ضياء الدين أبو السن عيل بن عقيل بن عيل بن هبة الل
املتوىف سنة 601 / ه� / )خالد معاذ وسوالنج أوري - الكتابات العربية 

بدمشق، 1 - مقربة باب الصغري ص / 61(
3 - خزعل بن عساكر بن خليل العلمة تقي الدين أبو السن الثنائي

املرصي املتوىف سنة 623 / ه� )النعيمي - الدارس ف تاريخ املدارس ج / 
2 ص / 397(

 4 - فضل الل بن عيسى البوسنوي الرومي املتوىف سنة 1039 / ه� )حممد 

خليل املرادي - عرف البشام فيمن ويل فتوى دمشق الشام ص / 65 (أغلق 
املشهد أيام العث�نيني وأمهل، فجدده الوايل سلي�ن باشا

وفتحه )عيل الطنطاوي - اجلامع الموي ف دمشق ص / 34 (
قبة االمام زين العابدين عليه السلم

الموي  اجلامع  صحن  الرشقية(.ف  )القبة  الساعات(،  )قبة  يزيد(،  )قبة   
مستطيل مبلط بالجر، يتخلله ثلثة مبان صغرية، ف الوسط توجد البحرة. 
وف اجلهة الرشقية توجد قبة مقامة عل ث�نية أعمدة تدعى قبة زين العابدين 
ابن بطوطة ص / 88( وكانت قبل تدعى قبة يزيد، وتسمى اآلن  )رحلة 
أو  الطنطاوي - اجلامع الموي ف دمشق ص / 34(  الساعات )عيل  قبة 
الموي  اجلامع  دراسة  ف  إسهام   - الرحياوي  القادر  )عبد  الرشقية  القبة 
بدمشق - الوليات الثرية./ املجلد / 13 / لعام 1963 / ص / 53  ( 
بنيت هذه القبة سنة 160 / ه� أيام املهدي العبايس. وكانت أعمدتا الث�نية 
أمحر  اآلخر  والنصف  مرقط،  بالبياض  نصفها أخرض موشحا  الرخام،  من 
س�قيا. رتبت العمدة بالتناوب، ويعلوها تيجان رائعة الصنع من الرخام 

البيض تتلف زخارف كل عمود عن اآلخر،
من  البيض  الرخام  من  قواعد  ولألعمدة  هرمية.  أحجار  التيجان  وتعلو 

الطراز القديم.
وكانت الخشاب املزخرفة التي تكسو املثمن اخلشبي من الداخل، تتألف 

من فروع نباتية ملتفة ترج من كؤوس منحوتة ف زوايا املثمن.
أخشاب  الداخلية  كلستها  تت  خشبي  هيكل  من  مصنوعة  القبة  وطاسة 
جسور  من  واملصنوعة  العمدة،  فوق  املحمول  املثمن  تكسو  الفر  رائعة 
خشبية غليظة سقطت قبة زين العابدين بالزلزال اهلائل الذي رضب دمشق 

ف نصف ترشين الول سنة 1173 / ه�.
وأعيد بناؤها عل جدران موالفة من مداميك صغرية من الجارة

يتناوب فيها اللونان البيض والسود، ويعلوها رفرف وقبة من الرصاص. 
عهد  ف  بناءها  تؤرخ  الرتكية  باللغة  عليها  كتب  رخامية  لوحة  باهبا  وعل 
السلطان  طرة  وعليها  م   /  1818  - ه�   /  1234 عام  حممود  السلطان 
إل  الوقاف  مديرية  فعمدت  م   /  1958 العام  القبة ف  جدران  تصدعت 
فك جانب من جدراهنا من أجل جتديدها فبدت معاملها الصلية، وكانت 
مفاجأة ملن قاموا بعملية التجديد والرتميم. لن اجلدران التي أحيطت هبا 

القبة كانت حجبت جال زخارفها. الجامع األموي بدمشق 
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كاتب وكتاب

الشيعُة في التاريخ

ف مطلع الكتاب وضع العاميل عنوانًا )كلمة موجزة ف الشيعة( 
متتبعًا  نشأت  وكيف  )الشيعة(  تسمية  أصل  عن  فيها  وبحث 
جذرها اللغوي وكذلك ورودها ف القرآن الكريم، وهي عموما 
بمعنى  باملشايعة  وأخ��رى  والنصار  بالتباع  ت��ارة  ُف��ّ�ت  قد 
املطاوعة، وإن هذا االسم قد غلب عل كل من يتول عليًا وأهل 
من  فلن  قيل  فإذا  خاصًا،  اسً�  صار  حتى  السلم(  )عليهم  بيته 

الشيعة ُعرف أنه منهم.
أما تارخييًا فيبني املؤلف بأن الكثري من املؤرخني ذهب إل أن بدء 
عليه  الل  )صل  النبي  وفاة  بعد  كان  تكوهنا  وزمان  الشيعة  نشأة 
الذي  الزمان  تديد   ف  املذهب  هذا  ذهبوا  الذين  ولكن  وآله( 
من  فمنهم  التحديد،  ف  أقواهلم  اختلفت  قد  التكون  فيه  حصل 
يميل إل أن تكّون الشيعة كان ف يوم )السقيفة(، ومنهم من مال 
إل يوم وقعة )اجلمل( ف البرصة، وآخرون مالوا إل تكوهنا يوم 
خروج اخلوارج بصفني، وعل كل حال فالقيقة بعيدة ع� ذهبوا 
إليه جيعهم، لن من عرف معنى الشيعة الشك أنه خيالف أولئك 
عل طول وال يوافقهم البتة بمساعدة أن معنى الشيعة سواء كانت 
قد  والعرتة  بالكتاب  التمسك  أو  التقديم  أو  املحبة  أو  امل��واالة 
تكّون قبل ذلك الزمان الذي حددوه أي ف أيام نبي اإلسلم أيام 
بيته  وأهل  السلم(  )عليه  لعيل  التشيع  عقيدة  بأقواله  يغذي  كان 

ويمكنها ف أذهان املسلمني ويأمر هبا ف مواطن كثرية آخرها يوم 
)غدير خم(، فضًل عن أحاديث أخرى بينها حديث الثقلني، ثم 
ف حديث آخر قال النبي )صل الل عليه وآله( خماطبًا أمري املؤمنني 
)عليه السلم(: إنك ستقدم عل الل تعال أنت وشيعتك راضني 

مرضيني ويقدم عليه اعداؤك غضابًا مقمحني.
ك� ينقل املؤلف خرب أيب حاتم الرازي املنقول ف روضات اجلنان 
)ص88( عن كتاب )الزينة( قال: »إن أول اسم ظهر ف اإلسلم 
الشيعة وكان هذا  وآله( هو  الل عليه  الل )صل  عل عهد رسول 

لقب أربعة من الصحابة وهم أبو ذر وسل�ن واملقداد وع�ر(.
أما متى ُأمهل لفظ الشيعة ومتى اشتهر؟!

أنه ملا تغلب املهاجرون عل النصار يوم )السقيفة(  يبني املؤلف 
وبايع كل ذلك الناس أبا بكر عدا سعد بن عبادة زعيم النصار 
من اخلزرج انحرصت جهود أيب بكر ف أخذ البيعة من عيل )عليه 
املمتنعني  من  وكان  البيعة  عن  معه  امتنعوا  الذين  ومن  السلم( 
رأس  سفيان  أبو  يومئذ  عيل  جانب  إل  انحيازهم  واملظهرين 
المويني القائل )يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم( فزجره 
وإنك  الفتنة  إال  أردت هبذا  ما  والل  له  وقال  السلم(  )عليه  عيل 

طاملا بغيت لإلسلم رشا.
 

علـــى مـــدى )225 صفحة( ُنبحر مـــع العالمة الشـــيخ محمد 
حســـين الزين العاملي، في رحلة ذات طابع سياحي، إال أنها 
تعود بنا إلى عمق التاريخ اإلســـالمي وبداياته األولى، ليحّدثنا 
عن الشـــيعة اإلمامية هذا المذهب الحـــق، وذلك عبر كتابه 
)الشـــيعة في التاريخ(، متناوالً محطات عديدة وشـــاقًا عباب 

بحر التاريخ صائدًا آللئه وجواهره الدفينة.

إعداد: علي الشاهر
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سيرة اأُلمم في توّسلهم 
بالذوات الطاهرة

مل يكنأْ التوّسل بالصالني والطيبني واملعصومني واملخلصني من عباد الل أمرًا 
جديدًا ف زمن النبي )صل الل عليه وآله( وبعده؛ بل كان ذلك امتدادًا للسرية 

املوجودة قبل اإلسلم.
والتوّسل من وسلت إل ريّب وسيلة: عملُت عمل أتقّرُب به إليه، وتوّسلت إل 

فلن بكتاب أو قرابة، أي تقربُت به إليه.
وقال اجلوهري ف الصحاح: الوسيلة ما يتقّرب به إل الغري واجلمع: الُوُسل 

والوسائل.
وف كتابه القّيم )التوّسل.. مفهومه وأقسامه وحكمه(، يضع العلمة الشيخ 
بأّن  التوسلت ليكون عل علم  القارئ قسً� من هذه  أمام  الُسبحاين،  جعفر 
الفطرة السليمة تدعو اإلنسان إل التوّسل باملوجودات الطاهرة جللب رمحته 

)عّز وجل(، ومن بينها:
1 � استسقاء عبد املطلب بالنبي وهو رضيع:

عليه  الل  )صل  الكرم  بالنبي  استسقى  املطلب  عبد  أّن  الثر،  ف  ورد  حيث 
وآله( وهو طفل صغري، حتى قال ابن حجر: إّن أبا طالب يشري بقوله:

ث�ل اليتامى عصمٌة لألرامل وأبيض يستسقي الغ�م بوجهه 
إل ما وقع ف زمن عبد املطلب حيث استسقى لقريش والنبي معه غلم صغري.

2 � استسقاء أيب طالب بالنبي وهو غلم:
فقالت  قحط،  ف  وهم  مكة  قدمت  قال:  عرفة،  أيب  عن  عساكر  ابن  أخرج 
قريش، يا أبا طالب أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستسِق، فخرج أبو 
طالب ومعه غلم يعني النبي )صل ا لل عليه وآله وسلم( كأّنه شمس دجى 
َذ  النبي فألصق ظهره بالكعبة، وال  جتّلت عن سحابة قت�ء، فأخذ أبو طالب 
السحاب من ها هنا وهاهنا  قأقبل  الس�ء قزعة )خصلة(،  الغلم وما ف  إل 
وأغدق واغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي، والبادي، وف ذلك 

يقول أبو طالب:
به  املطلب  استسقاء عبد  بل  بالنبي وهو غلم،  استسقاء أيب طالب  وقد كان 
وهو صبي أمرًا معروفًا بني العرب، وكان شعر أيب طالب ف هذه الواقعة مما 

حيفظه أكثر الناس.
ويبني السبحاين أنه »يظهر من الروايات أّن استسقاء أيب طالب بالنبي )عليه 
للرسالة  ُبعث  بعدما  فاّنه  منه؛  رضا  موضع  كان  والسلم(  الصلة  أفضل 
النبي: لو كان أبو طالب  استسقى للناس فجاء املطر وأخصب الوادي فقال 
حّيًا لقّرت عيناه، ومن ينشدنا قوله؟ فقام عيل )عليه السلم( وقال: يا رسول 

الل كأّنك أدت قوله:
ث�ل اليتامى عصمٌة لألرامِل وأبيض يستسقى الغ�م بوجهه   
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عيل  من  البيعة  طلب  ف  تشدد  بكر  أبا  أن  ثم 
الجة  إلقاء  ف  وبالغ  االمتناع  ف  عيل  وتشدد 
بعض  ن��دم  حتى  والن��ص��ار  املهاجرين  عل 
بعضهم  والم  بكر  ليب  بيعتهم  عل  النصار 
وهتفوا  طالب  أيب  بن  عيل  وذك��روا  بعضًا، 
ملا  الندم  أظهروا  أو  ندموا  وكذلك  باسمه، 
السلم(  )عليها  املصطفى  بضعة  أسمعتهم 
الدامغة  الجج  وتلك  الليم  التقريع  ذلك 
ولكن ندمهم هذا كان أعظم عل الزهراء من 
تاذهلم، لنه كان ف وقت ال جيدي فيه الندم، 
كان ف الوقت الذي استحكم فيه أبو بكر من 
بيعة النصار وبقية الناس، ومل يبق سوى عيل 
ملا  ولذا  شيعته،  من  والصفوة  السلم(  )عليه 
رأى ذلك ورأى أنه لو دام عل االمتناع لصل 
النيف،  الدين  يوهن  وما  عقباه  حيمد  ال  ما 
املرشوع  حقه  عن  تغاىض  كله  ذلك  رأى  فل� 
بنصح  وقام  بكر  أبا  وصافح  املضاع  ومقامه 
بعلمه وسيفه،  اإلسلم  كلمة  ويؤيد  املسلمني 
املسلمون  وص��ار  الشيعة  لفظ  يومئد  فأمهل 
ومن  وعث�ن  عمر  خلفة  حتى  واح��دة  فرقة 
اإلمام  خلفة  إل  وص��واًل  املؤمنني،  أمري  ثم 
السن )عليه السلم(، إال أن معاوية استحكم 
هو اآلخر من رقاب املسلمني بعد اغتيال أمري 
املؤمنني )عليه السلم(، فأطلق أنصار معاوية 
ومتبعو سُنته اسم الُسنة واجل�عة عل أنفسهم 

وأسم الشيعة عل أنصار عيل ومواليه.
الشيعة  بعد ذلك إل عقائد  املؤلف  يتطرق  ثم 
اإلمامية، ثم طوائف الشيعة، ك� وركز الكاتب 
اإلس��لم،  صميم  من  الشيعة  أن  إثبات  عل 
الوحدة، وتطرق كذلك  الشيعة عل  وحرص 
لظهور السبئية واخلوارج وبيان خروجه� من 
التشيع، ثم دسائس اخلوارج ونشأة الكيسانية 
أخرى،  وموضوعات  التشّيع  من  وخروجهم 
ولكن  كل�ت،  بضع  ف  اختصارها  يمكن  ال 
إل  الرجوع  واجلاد  املتفحص  للقارئ  يمكن 

الكتاب واإلبحار فيه.
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كتاب التحريف ف االسلم تاليف موسى الفقيه ، طالعته وقلت 
اال  فيه  ار  مل  الشديد  وللسف  جديدا،  شيئا  اجد  علني  نفيس  ف 
سفاسف وتوالف، وحاولت ان ابحث عن هوية الكاتب كي اعلم 
مستواه الثقاف ويكون الرد عليه وفقه فلم اجد سوى شخص هبذا 
املقدمة عثرت عل  االفريقي، ولكني ف  االتاد  يعمل ف  االسم 
يقّل  الرجل ال  الرشف وهذا  املجيد  التونيس عبد  للكاتب  شكره 
عرضا  الواحد  وعبد  نبي  بن  ومالك  اجلابري  من  اكثر  بل  تبطا 
ف تفلسفه عل االسلم والنه اثنى عل كتاب موسى اذا تشاهبت 

االذواق واختلفت االساليب.
االمامة  تثبت  التي  الوالية  ايات  تفنيد  هو  الكاتب  اهت�م  جل 

ف  اخلوض  والن   ، السلم  عليه  عيل  املؤمنني  امري  امامة  وتثبت 
تفاصيل الكتاب ال جيدي نفعا الهنا متشاهبة ف الرد والطعن لذا 

سيقترص ردنا عل موضوع االمامة.
للناس  {قال إين جاعلك   : القرآن  باعرتاف  الل  االمامة عهد من 
إماما قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظاملني}، واالية االخرى:  
اِت َوإَِقاَم  َ ريأْ َ َل اخلأْ َنا إَِليأِْهمأْ ِفعأْ َحيأْ ِرَنا َوَأوأْ ُدوَن بَِأمأْ ًة َيأْ َناُهمأْ َأئِمهَّ {َوَجَعلأْ
َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعابِِديَن}، فالذي يدعي ان االمامة  َلِة َوإِيَتاَء الزهَّ الصهَّ
بدعة من بدع الشيعة فقوله مردود بحكم هاتني االييتني طلبها ف 
االول ابراهيم عليه السلم ورفض الطلب الل )عزهَّ وجل( ومل يقل 
له ال توجد امامة بل ان ابراهيم )عليه السلم( يعلم علم اليقني 

موسى الفقيه

المقاالت

في مغالطاته يتيه
سامي جواد كاظم

التجرد من العاطفة والبحث عن الحقيقة قلما يستطيع الباحث ان يخوضها واال االغلب االعم كثير 
من الباحثين يضع نصب عينيه غايته العاطفية من البحث ويبدا بتطويع الحقائق وفقها .
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تفسري  فكل  ، وعليه  )عز وجل(  الل  من  فطلبها  االمامة  بوجود 
الي آية من قبل موسى الفقيه الذي يلغي االمامة مردود وبالرغم 

من ان كل نصوصه مل يثبتها بمصادر أي ان تاويلته وفق هواه.
االمامة قال عنها الل )عز وجل( اهنا عهده، وهذا يعني ان كثريا  
االمامة  وهذه  االمامة،  تعني  عهد  كلمة  فيها  التي  االيات  من 
تتدخل  خاصة  مواصفات  وفق  شخص  اال  اليتسنمه  منصب 

العناية االهلية فيها لتمنحها ملن يستحقها .
ف� هذه الصفات التي جيب ان يكون عليها االمام؟ هذا موضوع 

شائك بالنسبة للناصبني وسهل بالنسبة للمتفتحة عقوهلم .
ُعو ُكلهَّ ُأَناٍس  َم َندأْ من بني االيات التي اصاهبا تبطه هذه االية: {َيوأْ
} حيث ذكر ف صفحة 189 ان االمام قصد به الكتاب  بِإَِماِمِهمأْ
عليا  االمام  به  قصد  االمام  ان  تفسريهم  ف  بالشيعة  يطعن  وبدا 

عليه السلم .
اقول ب� ان جنابه حيمل حقدا عل الشيعة وعل االئمة فاملقصود 
من االية االمام الشخص وليس الكتاب ولكل امة امامها ومن 
مات ومل يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية  وهذا الديث متفق 
املقصود هو  وليس  واتباعه  امام  تنص عل وجود  فاالية   ، عليه 
يرى  فالبعض  املسلم  يتبعه  من  هو  املقصود  ولكن  عيل  االمام 
امامه يزيد والبعض يرى امامه احد الفقهاء االربعة والشيعة ترى 
امامها عيل ومن نصب من بعده بامره وهكذا . فانك تتقول عل 
فهذا  السلم  نزلت بحق عيل عليه  باهنا  االية  باننا ف�نا  الشيعة 

تبط حاقد.
االية  تكملة  بدليل  الكتاب  قصد  االمام  بان  جنابك  قصد  واما 
فمن اويت كتابه فهذا مردود عقل ونقل ، فلو كان املراد من اإلمام 
الكتاب الذي فيه تسجيل عمل كل إنسان فردًا فردًا لقال: )يوم 

ندعو كل إنسان بإمامه( أي بكتابه ك� يذهب جناب الفقيه .
الكتاب وعل ضوء  اتباع االمام ومن ثم تسليم  االمر االخر ان 
ماهية االمام يسلم الكتاب ف اليمني او الش�ل، وكذلك ال معنى 
لتسمية كتاب الع�ل إماما وهو يتبع عمل االنسان من خري أو 
رش فان يسمى تابعا أول به من أن يسمى متبوعا، أي ان الكتاب 
فاخلري  عمله  نوعية  ضوء  عل  فيتبعه  االنسان  اع�ل  وفق  يكتب 
فان  للمام  االنسان  اتباع  هو  فاالصح  بالش�ل،  والرش  باليمني 
كان امام هداية سيكون كتابه كتاب هداية وياخذه ف يمينه وان 

كان امام ضللة سيكون كتابه كتاب ضللة فياخذه ف ش�له.
له  تتطرق  ان  قبل  عنه  كتبت  فهذا  التفسري  تريف  مسالة  واما 
تريفه  اليمكن  القرآن  ان  وقلت  الكتاب  طباعة  سنة  بحكم 
الفقيه فل�ذا مل يتطرق  التفسري يمكن ذلك واسال جناب  ولكن 
ال قرابة )100( آية يقول القوم اهنا نزلت ف الصحابة وليتطرق 
َلئَِك ُهُم  َق بِِه ُأوأْ ِق َوَصدهَّ دأْ لتفسري قوله تعال: )) َوالهَِّذي َجاَء بِالصِّ
من  العرشات  وغريها  تفاسريهم  حسب  به  قصد  من  ُتهَُّقوَن((  املأْ

االيات .
 ، بامامهم  اناس  ندعو كل  يوم  آية  تعقب  التي  االية  ان  اللطيف 
َوَأَضلُّ  َمٰى  َأعأْ ِخَرِة  اآلأْ ِف  َفُهَو  َمٰى  َأعأْ ِذِه  َهٰ ِف  َكاَن  {َوَمن  اية:  هي 
اعمى؟،  هذه  ف  كان  فمن  الفقيه  موسى  يا  لك  فاقول  َسبِيل}، 

والتكملة لتاويلكم.

كان يسكن عل مقربة من منزله ف شارع امري كبري طبيب اسمه 
وكان  املوسيقى  معلم  هلن  احرض  بنات  له  الطبيب  وكان  ايوب 
فطلب  اجلريان  معه  يؤذي  حد  ال  عاليا  يرتفع  املوسيقى  صوت 
منه الشيخ حممد عيل الشاه ابادي الكف عن ذلك ولكن الطبيب 
اعلن انه لن يفعل ، فصرب الشاه ابادي منتظرا حلول يوم اجلمعة 
فل� اجتمع الناس من حوله قال هلم اريد من كل من يمر منكم 
العيادة ويسلم عل  ان يدخل  الشارع  ايوب هذا  الدكتور  بعيادة 
وبالفعل   ، املنكر  عمل  يرتك  ان  ادب  بكل  منه  ويطلب  الطبيب 
الطبيب  عل  يسلم  ثم  اليها  يدخل  العيادة  امام  من  يمر  من  كل 
اداء  ذلك  يفعلون  و  وخيرج  ادب  بكل  املنكر  ترك  منه  ويطلب 
الواجب الرشعي الذي كلفهم به الشاه ابادي ، فل� مرت به ايام 
لو  انه  واحدا وجد  منه شيئا  وتطلب  يوميا  عليه  تدخل  والناس 
ارص عل موقفه فسيكون جمربا عل اغلق عيادته بل حتى مغادرة 
املوسيقى وصادف  الناس واوقف دروس  اذى  الي فكف عن 
الدكتور ذات يوم الشيخ الشاه ابادي وهو ف طريقه ال املسجد 
فلم يت�لك نفسه من الضحك وبعد ان سلم عل الشيخ قال له 
لقد حسمت املوضوع بقوة الشعب وكنت احسب انك ستذهب 
ال القضاء واملحاكم حيث استطيع الرد عليهم بسهولة ومل خيطر 

ببايل ابدا هذا االسلوب الشعبي

أسلوب مناسب 
للنهي عن المنكر
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عمار جبار خضيــــــــــر 

على النبّي تنوُح الروُح 

ع�����ل�����ى ال������ن������ب������ِي ت������ن������وح ال�������������������روُح, وامل������ق������ُل
ون�������اح�������ت االر�����������������ضُ واالف������������������اُك �����ش����اح����ب����ٌة 
وب�����������احل�����������داد اأق�����������������ام ال��������ع��������ر���������ضُ م������اأمت������ه

ه�������و ال������ن������ب������ُيّ وع��������ر���������ضُ ال������ق������د�������ض ي���ح���م���ل���ه 
اآدم����������ن����������ا  اهلل  ن����������ب����������ٌي  ت�������ل�������ق�������ى  ب��������ه��������م 
ج�����������اء ال�����������وج�����������وَد ب���������دي���������ٍن م�������ال�������ه ع���������وٌج 
ل����ب����ارئ����ك����م  ق�������وم�������وا  اإن  ب�����ال�����ن�����ا������ض  و��������ش�������اح 
ي�����ردف�����ه  ال������ف������ق������ار  وذو  ال��������ر���������ش��������وُل  ق����������ام 
ل�������������ردَع ال�����������ش�����رك ح�����ت�����ى ي�����ن�����ط�����وي خ����ا�����ش����ئ����ًا 
وظ�����������ل ي������و�������ش������ي ب��������������اآل ال������ب������ي������ت اأم���������َت���������ُه 
ن����اك����ث����ٍة  خ�����������زَي  ت������ن������اول������وا  ت������رك������وه������ْم  اأو 
اأم�����������ش�����ى اخل����م����ي���������ضُ ج����ل����ي����ل ال������������رزء ن���ع���رف���ه 
ه����������ذي ال�������ن�������ب�������وُة م�������ا �������ش������ان������وا ق����دا�����ش����ت����ه����ا 
ب���ل���ي���ت���ه���ا  اأده�����������������ى  م���������ا  امل���������������ش�������ائ�������ِب  اأًم 
ف������ادح������ة  اخل���������ط���������َب  اإن  اخل���������اف���������ة  دع 
ق�������ش���ي���ت���ن���ا  ذي  ل�����ي�����������ش�����ت  اخل���������اف���������ة  دع 
ت�����������ش�����ره  ل������ي�������������ض  ف���������ه���������ذا  ع�������ل�������ي�������ا   اال 
ب���ه���ا  ف���������������اأن  ب��������وح��������ي  ي���������ا  اخل���������اف���������ة  دع 
م����ن����ي����ت����ه  يف  �������ش������ه������ي������دا  ال�������ن�������ب�������ي  م��������������ات 
ل���ه  ال�������ل�������ق�������اء  ي�����������وم  يف  ال�������ع�������ر��������ض  ت�������زي�������ن 
ي����ن����دب����ه  ظ��������ل  ق�����ل�����ب�����ا  االأر����������������������ضِ  يف  ل�������ك�������نَّ 
ع������ن������د ال�������������ش������ب������اح ت������ب������ث ال��������وج��������د ن����اع����ي����ة 
ف������ق������د ال�������ن�������ب�������ِي م�������������ش������ابٌ ل������ي�������������ض ي����ع����دل����ه 

اج�����������رت دم�������وع�������ا ع�����ل�����ى اخل�������دي�������ن ت����ن���������ش����دُل
واجل������ب������ُل ال�����������ش�����ه�����ُل  واأنَّ  احل�����ب�����ي�����ِب  ع�����ل�����ى 
ح������زن������ا ع����ل����ي����ه ل����ت����ن����ع����ى اح��������م��������َد ال�����ر������ش�����ُل
ح���م���ل���وا ال������ع������ل������ى   ن����ف���������ض  يف  االآل  ك������ذل������ك 
ع���������ز امل���������ت���������اب ل�����ُت�����م�����ح�����ى ف������ي������ه������ُم ال������زل������ل
ن�����زل�����وا ق�����ب�����ل�����ه  م��������ن  اإىل  اخل��������ت��������ام ُ  ف�����ه�����و 
ه������ب������ُل وال  الت  ف������������ا  ووح��������������������������������دوُه 
م��������ن ث�����������ًم ج��������ري��������ُل واالأم���������������������اك ت���ت�������ش���ل
وُت������ف������ق������اأ ال����ف����ت����ن����ة ال������ع������م������ي������اُء وال�������دج�������ُل
اأُّوُل دون��������ك��������ْم  م�������ن  ف�����ه�����م  ت�����ق�����دم�����وه�����ْم  ال 
ب�����ع�����د ال�����ل�����ت�����ي�����ا ف�����������ش�����اع اخل�������ي�������ُط وال������غ������زل 
ُم�������������ْذ خ������ال������ف������وه وع����������ن ت����ق����ن����ي����ن����ه ع�����دل�����وا
وع�������ار��������ش�������وا االأم�������������ر ح�����ت�����ى خ�����ي�����م اجل�����������ّدُل
ال������ي������ك ي��������ا رب����������ي اأ�������ش������ك������و م��������ا مب��������ا ف����ع����ل����وا
ب�����امل�����������ش�����ل�����م�����ن ك����������������اأين ف�������ي�������ه�������ُم ف���������ش����ل����وا
ط��ل��ل ل����ه����م  ت����ب����ق  ومل  م��������ات  َم����������ْن  م��������ات  ق��������ْد 
دول ب������ع������ده  ق������ام������ت  اإن  و  ال���������ده���������ور  ك�������ل 
ع�������اف�������وا امل������و�������ش������ى وم���������ن اج�����ل�����ه�����ا اق����ت����ت����ل����وا
ف�������امل�������وؤم�������ن�������ون ب�����خ�����ر اخل�������ل�������ق ق��������د ُث�����ك�����ل�����وا
وج������ن������ة ال������ق������د�������ض ب��������االإ���������ش��������راق ت�������ش���ت���م���ل
ي���������ش����ك����و ال����������ف����������راق ط�������وي�������ا م�������ال�������ه ق����ب����ُل
ت���ن���ه���م���ل ال��������ع��������ن  دم���������������وع  امل���������������ش�������اء  ويف 
ج����ل����ُل ب�����ن�����ا  ك������ان������ت  اإن  و  ال����������رزاي����������ا  ك��������ل 

االدبية

j
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تن�شى  اأن  لروحي  اأ�شمح  ال  اأن  املنحور,  زي��ارة  اأب��واي,  عّلمني  حَن 
, واأن ادمن زيارته, واأتعلم  ا�شمه, واأبقيه يف قلبي ك�شفرات من نور 
مراقبة نف�شي يف ح�شرته, وكاأنني اأراه, واأحاكم ت�شرفاتي واأزيّنها, 
اأنال جائزة الطاعة وال�شفاعة, الأجل  واأب�شط ذراعي بالدعاء كي 
وحده  الدعاء  للقدر!.  طبقًا  �شيء  كل  فالدعاء  بالنور.  مليئة  اأيام 

احلقيقة التي تغّر القدر.
علمني اأبواي, كيف اأكون خادمًا عامًا لل�شهيِد احلي..؟ , اأن ا�شع كل 
خدمته,  باب  قدمي  و�شع  ليلة  يف  ج�شدي  خارج  الدنيوية  اأحامي 
اأكذب,ال  ال  اأن  ال�شماء,  لقانون  واأمتثل  له,  روحي  لتقدمي  وا�شتعّد 
اأ�شرق, ال اأعتدي, ال اأنافق يف ح�شرته, اأن احرم ب�شري واأغّر من 
اخلر:  فمن  ذهبت,  حيثما  ال�شريح   خدمة  قواعد  واأراعي  طبعي, 
ان ي�شار لك با�شم امامك ومذهبك وعقيدتك. ومن ال�شر ان تخذل 
االمام بت�شرفاتك املتلونة, وي�شار اىل تربيتك املذهبية والعقائدية 
ولكنُه  بالتاأكيد  جديدا  لي�ض  اأب��واي,  قالُه  ما  والتهجن.  باللوم 

احلقيقة املقد�شة التي يعرفها اجلميع. 
فكرباء  املنون!.  اعانق  حتى  املدينة  ابن  اأكون  ان  اأب��واي,  علمني 
احل�شارات,  حتت�شن  دافئة  ذهبية  خيوطا  �شم�شها  �شتبزغ  قريبا, 

اأياما وي�شيء قمرها نورا يظل بظالِه على �شواهد الع�شر, وتتحدى 
عمالقة امل�شتقبل بتقدمها وان�شانيتها ونا�شها. واأهلها الطيبن الذين 
�شقطوا من اجلها, �شتظل وجوههم مبت�شمة م�شعة على طرقاتها, وبن 
بيوتاتها ا�شواء  تفر�ض الأجيالها نورا من اأمنية اآبائهم واأجدادهم. 
مرة  َمْ الق�شية  كال�شم�ض  الزاكيات  الدماء  �شاحب  ومنارة  وقبة 

م�شيئة ما دام الليل والنهار.
القوة تكمن يف �شريح  ان  اليوم, ويوؤمنان  كانا ينتظران هذا  اأبواي 
من  الكثرين  ,���ش��اأن  �شاأنهما  )احل�شن(,  املقد�ض  با�شمه  االم���ام, 
اأمرها  عظيمة  مملكة  كاأنها  مدينتهم  ي��رون  كانوا  احل�شينين, 
)احل�شن(. فقد ورثا هذا االميان عن اجدادهم, وحر�شا على  ان 
ي�شل هذا االرث من جيٍل اىل جيل. فاأ�شحت كرباء عا�شمة هائلة 
من عوا�شم الدين والعقيدة والفن وال�شيا�شة والثقافة واالدب, اأنها 
ال تتوقف عن نب�ض احلياة احلاملة, وخ�شرتها تتفجر يف كل مكان, 
وتقاوم  املظلمة,  بال�شحب  واملثقلة  املقفرة  القلوب  على  وتهيمن 
ان  وحتلم  احلياة  وت�شنع  نفعية,  ب�شرية  وقوانن  كثرة  قد�شيات 
تقرب من الزمن من املدن احلاملة من االن�شانية املتحررة من �شدق 

االن�شان مع نف�شه وربه.

منا أْن ال نسمَح ألرواحنا أن تنسى اسمك  تعلَّ
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ط��������وف��������اُن ن��������ح��������ِرَك ك�������م ت���������ش����ّظ����ى اأب�������ُح�������را

ت���ه���ال���ك���ْت   .. ال��������زم��������اُن  وي����ت����ب����ع����ه   , ي����خ����ط����و 

يف  االأك���������������������واِن  م��������راف��������ِئ  وك������������لُّ   , ي����خ����ط����و 

روؤى  وخ����َب����ْت   .. ِح���ج���ا  وَوَن��������ْت   .. ُخ���ط���ى  ت���ِع���َب���ْت 

ك����لَّ����م����ا   .. ُي�������دان���������������ى  وال  ُي�����������ش�����ت�����ط�����اُع  ال 

ط��������وف��������اُن ن��������ح��������ِرَك ك�������م مت�������ّن�������ْت وه������َج������ُه  

وت�������������ش������مُّ اأزه��������������������اُر ال�������رب�������ي�������ِع اأري���������َج���������ُه  

و�������ش������ق������ائ������ُق ال����������������ورِد ا������ش�����ت�����ف�����اق�����ْت م����������ّرًة 

م�������ًا  وع������ل������ى �������ش������واح������ِل������ِه ال��������ن��������وار���������ضُ ُح�������وَّ

وال������ن������ج������ُم وال������ق������م������ُر ا������ش�����ت�����ن�����ارا ي�������ش���ج���دا 

وق����ْد   .. ت���ن���ب�������ْض  مل  ال������ك������وِن,  ����ف����اُه  �����شِ ����ش���م���ت���ْت 

ال��������ك��������وُن اأج�������م�������ُع�������ُه ي�������ط�������وُف ب����ك����ع����ب����ِة ال������ 

ًة   وع�������ل�������ى اأث���������������ِر ِدم������������������اَك ح���������������اوَل م����������رَّ

ف���������ش����ق����ى ع�������ي�������وَن ال������ن������ج������ِم ح�������ن ت����ف����ّج����را 

����رى  ال���������شُ ت�����ع�����َب  وق�������د   , َج�������ْري�������ًا  ������ش�����ن�����واُت�����ُه 

 ! ال�����������ُذرى  م����رف����اأه����ا  وه������و   .. َت���������ش����اب����ُق  وَل���������ٍه 

ُي�������رى  ال  ُح������ْل������م������ًا  ع������ل������ي������اَك  يف  وظ������ل������ل������َت 

ن���������ش����ج����ْت ن����ه����ى االأج���������ي���������اِل ع������������ادْت ق���ه���ق���رى 

ف����ت����ْط����ُه����را  جت������������يُء  ل�������و   , امل��������ائ��������ِك  زم������������ُر 

ف�������������اإذا ال�����������ش�����ذا ف����ي����ه����ا جن�����ي�����ُع�����َك ُم�������زِه�������را 

اأح�����م�����را  ف����ف����ا�����ش����ْت   , ���������ّب�����ِ����ح����ًة  م���������شَ ف�����ي�����ِه 

�����را  وح������م������ائ������ُم ال�������ف�������ل�������واِت ت�����������ش�����دو ُح�����������شَّ

اأخ���������ش����را  دم������ع������ًا  ال�����������ش�����وَء  وي��������ذرف��������اِن   , ِن 

ا  حت������رَّ وال���������وج���������وُد   .. َك  ِل����������ِك����������ْرِ ُف��������ِغ��������رْت 

�������ن������ح������ِر ال������ع������ظ������ي������ِم ُم������ل������ّب������ي������ًا وُم��������ك��������ّرا 

وت������ع������ّ�ا  ك������ب������ا,  ل������ك������ْن   .. ي�����رت�����ق�����ي  اأن 

د. الشيخ عبد المجيد فرج اهلل طوفاُن نحرك
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أهو صوُت الشجاعة حقًا، أم إهنا أوهام الشباب، هل باملستطاع أخذ القرار 
ال�يع في� يفعله اآلن ؟ مل يعد عقله يبذل املزيد من اجلهد فالوطنية ال تتاج 
ال تفكري، وصوت الق املنطلق من ارض كربلء بصياغة النجف للدفاع عن 
االرض والعرض واملقدسات، هو اسمى صوت ف الوجود. ببساطة، ترك 
االفكار تأيت ال رأسه، وكأنه كان هنرا متدفقا هائجا يوزع املياه عرب بوابات 
مفتوحة. أما اختياره لطريق الشهادة كانت تأيت االفكار ببطء شديد.. هناك 
النريان  اذابته  كحديد  بحرارته  حيس  حيرتق  يشء  ثمة  قلبه،  من  ما  مكان  ف 
حتى اصبح سائل حيرق بسيلنه كل يشء ببطء وبل توقف، فشعر ان صدره 
بدأ  يضيق، وقلبه خيفق حد االختناق. بعد هذا أمل موجع من القلق، اتذ قرار 
االنخراط بخدمة الشعب ليجمع بني االستجابة لنداء اجلهاد الكفائي اواًل، 
الطاهرة ف  دماءهم  نذروا  الذين  الشجعان   اجلنود  من  ليكون جنديا  وثانيًا 
سبيل إرواء ارض الوطن حتى اخرضار الرية عل أرضِه املباركة، ورفع راية 

الل أكرب ف س�ئِه العالية.  
العراقي  بالعلم  املمزوجة  السلم(  السني)عليه  االمام  براية  جبينه  عصب 
والتحق مقاتل ف الفرقة اخلامسة للرشطة االتادية العراقية ل�ية املقدسات 
لرتاب  وخادم  العليا  الدينية  املرجعية  ابن  إنه  للجميع  ليثبت  سامراء،  ف 

العراق. 
القمر  فتعلقت روح »مرتىض وزين اخلفاجي« بسواتر اجلهاد الذي حيّف هبا 

الى روح الشهيد السعيد )مرتضى علي رزاق الخفاجي(

والتكفرييون  صباحا،  سامراء  شمس  وترقها  ليل، 
تت  مندسون  وهم  املقدسة  املدينة  يطّوقون  واملرتزقة 
تريد  جهات  رفعتها  التي  ال��دويل  االره��ايب  اجلبن  راية 
ارضه  طّهرت  الذي  والعراق  شيعي..  هو  ما  كل  قتل 
علوم االئمة االطهار مل يدّس رأسه ف الرمال بل رجاله 
الغيارى أعلنوا والءهم للعقيدة والوطن فحّجموا أكرب 
املزابل  حاويات  ف  وأسقطوها  العامل  ف  اجرامية  قوة 

وشهد التاريخ املعارص عل ذلك.    
تذّمر،  بل   اليومي  القتال  مع  التعايش  »مرتىض«  تعّلم 
وقد  العسكريني  االمامني  ل�ية  ورشف  ببسالة  وقاتل 
لكنها  اصابات  سبع  جت��اوزت  عديدة  م��رات  اصيب 
وشهامته  رجولته  من  تقّلل  ومل  عزيمته  م��ن   تثِن  مل 
اهناء  عل  ارصارًا  زادته  بل  السينية،  وروحه  العراقية 
الفقراء  عل  فرضوها  التي  االرهابية  الدواعش  سطوة 
واملساكني.. وال ينسى رحلة علجه االخري من اصابته 
وسط  مّر  حني  سامراء  مدينة  حول  القرى  تطهري  عند 
محاكم  يقولون  سمعهم  والطفال  النسوة  من  حشود 
وانتم  بالدعاء  تنسونا  ال  االتادية  الرشطة  ابطال  يا  الل 
تصدون الرؤوس العفنة من )داعش(. وقتها بكى وردهَّ 
بصوت اجشهَّ وخمنوق: وانتن يا عفيفات العراق وأمهاته 
فأعداؤنا كثر وسيكون - الل   ، الرشيفات تذكرونا..؟! 
مهس  ال��روح��ي،  اهليجان  هب��ذا  معنا.   - وع��يل  وحممد 
مرتىض لخيه الكرب الذي كان حياول استحصال موافقة 
االمامني  أت��رك  أن  تريدين   : بغداد  العاصمة  ال  لنقله 
ماذا   , آمن  ملكان  وأهرب  السلم-  العسكريني-عليه� 
أقول ملواليت زينب يوم الرش ؟, ال والل ال أترك مكاين 
حتى ننترص عل )داعش( او انال الشهادة التي ارتضيتها 
»مرتىض«،  قلب  ف  ثبت  معرف  اي�ن  من  له  يا  لنفيس. 
الدواعش  او تصديقه، حني هجم  يصعب الديث عنه 
عل سواتر الغيارى من املجاهدين، مل يكتف بمكانه بل 
املقاتلني،  املدرعة مع جمموعة من   ) )اهلمر  صعد سيارة 
وبدّد  أرعبهم  عنيفا  قتاال  وخاض   القتلة،  حيصد  وبدأ 
فلقنوا  املجاهدين،  والشجاعة ف  العزيمة  وبّث  جعهم، 
ف  »مرتىض«  توّغل  نظريه.  قلهَّ  قتاليا  درس��ا  )داع��ش( 
العمق  ليطارد البقايا املنهزمة وبنفس الوقت يقّلل مدى 
نريان العدو الداعيش عل سواتر اجلهاد. لكن القدر كان 
بعد  منها  مناص  ال  الرحيل  ساعة  ازفت  فقد  باملرصاد 
سيارة  عل  الغادر  الراري  صاروخهم  اخلونة  وّجه  ان 
الس�ء  كأن  الصمت  ويلوذ  املعركة  لتتوقف  )اهلمر( 
والرض وامللئكة افتخرت بشهادة مرتىض ومن معه.  

»مرتىض  عّلمها  التي  امليدانية  البطولة  درس  بعد   •
الوزين« للشجعان والعدوان قلدته القيادة قلدة الرشف 
ومنحته رتبة ملزم بتاريخ استشهاده 13/حمرم/2015 

عن عمٍر ال يتجاوز االربعة والعرشين ربيعا.

تفخُر المالئكُة بشهادِتك
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السيد عبد الحسين الالري )قدس سره(

 اسمه ونسبه:
السّيد عبد الحسين الالري، وينتهي نسبه إلى السّيد 
حمزة، من أحفاد اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(.

 والدته:
ولد السّيد الالري في الثالث من صفر 1264 هـ بمدينة 

النجف األشرف

 دراسته:
منذ بلوغه سن السابعة تعّلم القراءة والكتابة التقليدية، التي كانت 
سائدة آنذاك، ثّم اجته نحو دراسة العلوم الدينية ف الوزة العلمية 
ف مدينة النجف الرشف، حّتى نال درجة االجتهاد، وبعدها بدأ 
بالتدريس والتأليف والتصنيف، وأصبح من الساتذة املرموقني 
السّيد  ف النجف الرشف، وبناء عل طلب أهل مدينة الر من 
املدينة  ولاجة  إليهم،  اللري  السّيد  بإرسال  الكبري،  الشريازي 
فشدهَّ  إرساله،  عل  الشريازي  السّيد  وافق  ديني،  عامل  إل  امللّحة 
الرحال إل مدينة الر عام 1309 ه�، واعترب هذه املهّمة تكليًفا 

رشعًيا عليه من قبل السّيد الشريازي.
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- السّيد حمّمد حسن الشريازي، املعروف بالشريازي الكبري.
2- الشيخ حمّمد حسني الكاظمي.

3- الشيخ حمّمد اإليرواين، املعروف بالفاضل اإليراوين.
4- الشيخ لطف الل املازندراين.

5- املّل حسني قيل اهلمداين.
 تدريسه:

علمية،  حوزة  بتشكيل  السّيد  قام  الر،  مدينة  إل  وصوله  منذ 
وأخذ يلقي دروسه فيها، وبدأ برتبية وإعداد الطّلب، ومل يمِض 
عليها  تقاطر  حّتى  معدودات،  أّيام  إاّل  الوزة  هذه  تشكيل  عل 
الشباب من جيع أنحاء حمافظة شرياز، وكذلك كرمان وسريجان 
وغريها، حّتى بلغ عدد الطّلب الذين درسوا عل يديه مخس�ئة 

طالب عل ما قيل.
 تلمذته: نذكر منهم ما ييل:

1- السّيد عبد الباقي املوسوي الشريازي.
2- السّيد عبد املحّمد املوسوي اللري.
3- السّيد حمّمد حسني املجتهد اللري.

4- السّيد أمحد املجتهد الفال اسريي.
5- السّيد عبد املحسن املهري.
6- السّيد أسد الل الصفهاين.

7- السّيد حمّمد عيل اجلهرمي.
8- الشيخ حمّمد حسني اللري.

 صفاته وأخلقه: نذكر منها ما ييل:
اليومية،  بالنوافل  متمّسًكا  اللري  السّيد  كان  عبادته:   -1
وقراءة الدعية والزيارات، وتلوة القرآن الكريم، وقد أعطى 
أمّهية خاّصة لصلة الليل، وكان يويص أقرباءه ومعارفه بعدم 

تركها.
ق قلبه يوًما ما  2- زهده: كان السّيد بمنتهى الزهد، ومل يتعلهَّ  
بزخرف من زخارف الدنيا الزائلة، وإّن� كان مّهه الوحيد هو 
إرشاد الناس إل الرشيعة اإلسلمية، ونرش أحكامها، وبالرغم 
ثه نفسه يوًما  من كثرة الموال التي كانت تت ترّصفه، مل ُتدِّ

برصف يشء منها ف حاجاته الشخصية.
أمور  بنفسه  يتابع  السّيد  كان  الناس:  حوائج  قضاؤه   -3  
املبارك كان  أّيام عيد الضحى  الناس، وإنجاز طلباتم، وف 
يذبح الغنام بنفسه، ويوّزعها عل الفقراء واملحتاجني، وكان 
ببناء  وقام  واملقعدين،  واملساكني  اليتام  مرتبات  بنفسه  يوّزع 
كثري من املساجد والّ�مات ف القرى والرياف، وكان يويص 
بيته  إل  واملشكلت  الاجات  أصحاب  بإرسال  دائً�  معارفه 
ف أي وقت، حّتى ف منتصف الليل، ولجل ذلك عنيهَّ كثري 
ا من املمّثلني له ف مناطق خمتلفة، للنظر ف مشكلت الناس، 

سّير علماء

)1264 ه� – 1342 ه�(
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ها. والعمل عل حلِّ
 4- نفوذ كلمه: ومل يكن السّيد اللري يأمر الناس بيشء إاّل وقد 
هلم ويطيعونه، ويتبعون مواقفه ضد الشاه وأعوانه.طبهَّقه عل نفسه، لذلك نجد أنصاره وأتباعه كانوا يتخذونه قدوة 
 5- عشقه لهل البيت )عليهم السلم(: كان السّيد كثري التعّلق 
لإلمام  وباخلصوص  هلم،  وعشقه  السلم(  )عليهم  البيت  بأهل 
املهدي )عليه السلم(، وقد أشار ف كتابه )املعارف السل�نية( إل 
كثري من الشواهد عل حّبه وتعّلقه هبم )عليهم السلم(، ونظم ف 
تناولت ذكر  التي  العربية،  غة  باللُّ الشعرية  القصائد  ديوانه بعض 

مناقبهم ومصائبهم )عليهم السلم(.
له  الشباب، وقد شهدت  السّيد شجاًعا منذ  6- شجاعته: كان   
به  الربيطانية بذلك، والفضل ما شهدت  تقارير وزارة اخلارجية 

العداء.
الرشعية  ال��دود  السّيد  أق��ام  الرشعية:  للحدود  إقامته   -7  
اإلسلمية ف مدينة الر كمظهر من مظاهر العدالة االجت�عية ف 
الكومة اإلسلمية عل جيع أفراد املجتمع، ال فرق ف ذلك بني 

القريب والبعيد.
 مواقفه السياسية:

النظمة  ضد  وقفها  مشهودة،  كثرية  سياسية  مواقف  للسّيد 
منها  نذكر  الربيطاين،  للستع�ر  والعميلة  ة  املستبِدهَّ الشاهنشاهية 

ما ييل:
 الّول: من المور املهّمة التي يعتمدها االستع�ر ف كل مكان هو 
تغيري ثقافة الشعوب التي ترزخ تت سيطرته واحتلله، وإبداهلا 
الثروات  عل  اهليمنة  وهو  النهائي،  هدفه  إل  وص��واًل  بثقافته، 
واستغلهلا، وقد اعتمد املستعمرون اإلنجليز هذه الطريقة عندما 
ف  خاص  بشكل  سياستهم  بتنفيذ  فبدأوا  إيران،  جنوب  احتّلوا 
بعنوان  اإلنجليزية  املخابرات  رجال  إرسال  طريق  عن  شرياز، 
دوهم بكثري من الكتب  ين يدعون إل الدين املسيحي، وزوهَّ مبرشِّ

التبشريية، ووصل كثري منهم إل مدينة الر.
اللري،  السّيد  عل  خافية  تكن  مل  واملؤامرات  الدسائس  وهذه   
من  ومنعهم  املدينة،  من  بإخراجهم  أوام��ره  الفور  عل  فأصدر 
الذهاب إل املدن الخرى، وأمر بجمع كتبهم وألقائها ف اآلبار، 
للستع�ر  لطمة  السّيد  قبل  من  الشجاع  العمل  هذا  كان  وقد 

الربيطاين، وإراقًة ملاء وجهه ف املنطقة.
الثاين: كان السّيد اللري يعتقد بمسألة وجوب إقامة الكومة   
اإلسلمية بالنسبة للفقيه اجلامع للرشائط، لغرض إقامة العدل، 
وانتزاع السلطة من أيدي الرشار والظلمة، ولجل ذلك أصدر 
الموية  السلطة  )تبديل  املعروفة:  فتواه  واقتدار  شجاعة  بكل 

القاجارية إل دولة إسلمية عادلة واجب رشعي(.
 فأعلن من جانبه عن تشكيل الكومة اإلسلمية ف مدينة الر، 
إعداد جيش  ُبدهَّ من  الفتية ال  الدفاع عن هذه الكومة  ولغرض 
هلذا  ُبدهَّ  وال  اللري(،  السيد  )مقاتلو  سّ�ه:  السلح  عل  ب  مدرهَّ
اجليش من سلح للدفاع عن هذه الدولة الفتية، فقام ببناء مصنع 
املراسلت،  إجراء  لغرض  بريد  دائرة  وافتتح  السلح،  إلنتاج 

ة اإلسلمية(. وأصدر طابًعا بريدًيا كتب عليه )بريد المهَّ

فهم  وكلهَّ الخرى،  املدن  ف  واجل�عة  اجلمعة  لصلة  أئّمة  وعنّي   
أموال  مصادرة  عل  والعمل  اإلسلمية،  الرشعية  الدود  بإقامة 
الرضائب  دفع  عن  واالمتناع  والرشار،  واملفسدين  ين  املستبدِّ

للحكومة القاجارية الكافرة.
 الثالث: اندلعت نريان الرب العاملية اُلول عام 1332 ه�، فقامت 
واستطاعت  بوشهر،  ميناء  ف  قّواتا  بإنزال  الربيطانية  القوات 
ه�،   1333 الثاين  ربيع  من  والعرشين  الثالث  ف  املدينة  احتلل 
اللري بذلك  السّيد  فل�هَّ سمع  ووضعت عليها حاكً� عسكرًيا، 
أعلن اجلهاد والتعبئة العاّمة، فهبهَّ أنصاره وجماهدوه للدفاع عن 
أّما السّيد فذهب مع جمموعة من مقاتليه إل قرية  املدينة ببسالة، 

نوا فيها ضّد هج�ت اإلنجليز. )كورده(، وتصهَّ
 وبسبب التآمر الذي جرى بني اإلنجليز و)قوام امللك(، بالتنسيق 
مع حاكم مدينة شرياز، متهَّت حمارصة القرية املذكورة باثني عرش 
النار  وفتحوا  ودّمروها،  عليها  أغاروا  ثّم  بريطاين،  جندي  ألف 
وا  عل املسجد الذي كان يصيّل فيه السّيد، وكذلك حمرابه، وأرسهَّ
املؤملة  ال��وادث  تلك  بعد  شرياز  إل  وأرسلوهم  عائلته،  أف��راد 

بشكل رسي.
بشكل  والرمات  الموال  عل  اإلنجليز  جتاوزات  ت  واستمرهَّ  
فتوى اجلهاد جاء  بإصدار  اللري  السّيد  قيام  إل  ى  أدهَّ مّما  سافر، 
ار  فيها: )عل جيع الفراد الذكور من اإليرانيني اجلهاد ضد الُكفهَّ
الل،  سبيل  ف  شهيًدا  يعترب  ذلك  سبيل  ف  ُيقتل  ومن  اإلنجليز، 

ويستحقُّ اجلّنة، والسلم عليكم ورمحة الل وبركاته(.
 أقوال العل�ء فيه: نذكر منها ما ييل:

املعتمد،  واَلرب  السند،  السيد  الكبري:  الشريازي  السّيد  قال   -1
ه  املنزهَّ د،  املمجهَّ ب  املهذهَّ التقي  والورع  الوحد،  الكامل  الفاضل 
تذيب  ف  عمره  عمدة  بذل  السني،  عبد  سّيدنا  َشني،  كل  من 

الخلق، وتكميل النفس، وتصيل العلوم.
 2- قال الشيخ آقا بزرك الطهراين: كان الّسيد عبد السني عاملًا 

كبرًيا، وجماهًدا فاضًل، وورًعا مّتقًيا.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- املعارف السل�نية.
2- آيات الظاملني.

3- قانون املرشوطة املرشوعة.
4- حاشية عل املكاسب.

5- كتاب ف علم ُأصول الفقه.
6- حاشية عل رسائل الشيخ النصاري.

7- رشح حول القرعة واخلرية.
8- حاشية عل كتاب الرياض.
9- حاشية عل كتاب القوانني.

10- طريق النجاة.
 وفاته:

توّف السّيد اللري )قدس رسه( ف اليوم الرابع من شوال 1342 
ه�، ودفن بمدينة جهرم جنوب إيران، وقربه معروف يزار.

A h r a r w e e k l y35



انفك  1943م  االول  ترشين   23 بتاريخ 
مترصف كربلء وفيق حبيب حيث نقل ال لواء 
السلي�نية فتقرر حينها اصدار االمر لقائممقام 
النجف عبد الل علوان الدليمي بتويل مترصفية 
جديد  مترصف  تعيني  يتم  ان  لني  كربلء 
اميل  حفظي  عمر  تنسيب  تم  وبالفعل  للواء، 
مترصفا لكربلء الذي بارش بوظيفته بتاريخ 6 
ترشين الثاين 1943 استمر سنة واحدة تقريبا 
الكوت  لواء  مترصفية  ال  نقل  ثم  وظيفته  ف 
وسبق لعمر حفظي ان شغل منصب قائممقام 
التفسري  دي���وان  ف  عضوا  وبعدها  املسيب 
بعد  و  التمييز  حمكمة  ف  عضوا  ثم  القضائي 
نقله من كربلء تم تعيني امني خالص مترصفا 
للواء كربلء باالصالة بدله فبارش ف 1 ترشين 
سوى  منصبه  ف  يستمر  ومل  1944م  الثاين 
1945م  شباط   16 وف  ونصف  اشهر  ثلثة 
تم نقله مترصفا للواء اللة مسقط راس امني 
دراسته  واكمل   1897 سنة  بغداد  ف  خالص 
ناحية  مدير  وعني  القوق  من  وت��رج  فيها 
اداري��ة  مناصب  ع��دة  ف  وتنقل  االعظمية 
ومترصف  مرات  ثلث  للحلة  مترصفا  عمل 
وغريها  واملوصل  وكركوك  والبرصة  لكربلء 
ومدير  العام  الداخلية  مدير  منصب  استلم 
حيرض  شاعرا  اديبا  كان  و  االداري  للرشاف 
دائ� ف  جمالس االدب وف كربلء كان حيرض 

االحتفاالت االدبية ويشجعها.

السيد عبد الوهاب بن عيل بن سلي�ن بن عبد الوهاب من سللة آل السيد 
اإلمام  سللة  من  هم  الذين  الائري  زحيك  آل  من  املوسويني  يوسف 
الكاظم )عليه السلم( ولد ف كربلء سنة  1291ه� وتوف ف رمضان سنة 
1322ه� بالوباء ف ضياع هلم خارج كربلء ودفن هناك ثم نقل إل كربلء 

ودفن ف الرواق الرشيف بالقرب من مرقد صاحب )الرياض( .
أبًا  ذكره ف الطليعة للس�وي وقال: كان أبوه من خدمة الروضة السينية 
عن جد فطلب هو العلم والفضل والدب فناله بمدة قليلة ونال ملكة ف 
أغلب العلوم مع تقى ونسك وعبادة ومن شعره ف ذكر السني عليه السلم 

متصرف كربالء

من شعراء كربالء 

تراث كربالء

 وم������ا اب���ي�������ض م���ف���رق���ه ب��امل�����ش��ي��ب
 ف����ا ع�����ذر واب���ي�������ض م���ن���ه ال���ع���ذار
 واأذه������ل������ه ع�������ن ������ش�����وؤال ال���ط���ل���ول
 اأاأق�����ن�����ع ب��اخل��ف�����ض ف���ع���ل ال��ذل�����ي��ل
 ل����ئ����ن اأن��������ا ل���������م ت����ع����ل ب�����ي ه�����م��ة
ال���ع�������ق���وق ورداء  اإذًا   ل����رح����ت 
 ول���������ش����ت ب�����������واف ذم��������ام ال�����ع��ل��ى
ف���������ازدد اأو  ال�����ل�����وم  م�����ن   اأق�����������ل 

ف����م����ا م�����������وردي اأم�������������ض ب�����امل�����ورد
اال������ش�����ود ال����ن���������وى  ب����ي���������وم   اإال 
االأغ���������ي����د ب����ال����ر�����ش����اأ  ه���������ام  اإن 
 ��������ش�������وؤال امل�����وؤم�����������ل وامل����ج����ت����دي
واأق������ع������د ع�����ن ن�������ه�������ش���ة ال�������ش���ي���د
 ف����رق����ى ع����ل����ى ه����ام����ة ال���ف�������رق���د
اأرت�����������دي ب�����ه  امل�����ع�����ايل  اّم  م�����ن 
ال�������ي���د ف���ع�������ل  ق�������ويل  خ�������ان  اإذا 

امل�شدر احل�شن يف ال�شعر الكربائي / ال�شيد �شلمان ال طعمة
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نبه  أول من  السلم(  الرضا )عليه  بن موسى  وكان االمام عيل 
ابن السكيت ) ت : 244 ه (  العالية في� رواه  إل هذه القيقة 
قال ابن السكيت لإلمام الرضا  )عليه السلم(: »ملاذا بعث الل 
وبعث  السحر؟  وآلة  البيضاء،  ويده  بالعصا  عمران  بن  موسى 
عيسى بآلة الطب؟ وبعث حممدًا )صل الل عليه واله( بالكلم 
)عليه  موسى  بعث  ملّا  الل  إن  الرضا:  اإلمام  فقال  واخلطب؟ 
فأتاهم من عند  السحر،  الغالب عل أهل عرصه  السلم( كان 
وأثبت  سحرهم،  به  أبطل  وما  مثله،  وسعهم  ف  يكن  مل  ب�  الل 
به الجة عليهم، وأن الل بعث عيسى )عليه السلم( ف وقت 
الناس إل الطب، فأتاهم من  الزمانات واحتاج  قد ظهرت فيه 
عند الل ب� مل يكن عندهم مثله، وب� أحيا به املوتى، وأبرأ االكمه 

والبرص بإذن الل ، وأثبت به الجة عليهم.
وأن الل بعث حممدًا )صل الل عليه واله( ف وقت كان الغالب 
فأتاهم   � الشعر  � وأظنه قال:  عل أهل عرصه اخلطب والكلم 
من عند الل من مواعظه وحكمه ما أبطل به قوهلم ، وأثبت به 
مثلك  رأيت  ما  »تالل  السكيت:  ابن  فقال  قال:  عليهم؛  الجة 
العقل  السلم(:  اليوم؟، فقال )عليه  قط، ف� الجة عل اخللق 
فيكذبه؛  الل  والكاذب عل  فيصدقه  الل  الصادق عل  به  يعرف 

فقال ابن السكيت: هذا والل هو اجلواب«.
وإن�  املعجز،  ف  الطبيعي  الطريق  ليستعملوا  النبياء  يكن  ومل 
السحرة  سحر  تدى  فموسى  الطريق،  هذا  يتحدون  كانوا 

َربِّ   * َعامَلنَِي  الأْ بَِربِّ  ا  آَمنهَّ َقاُلوا   * َساِجِديَن  َحَرُة  السهَّ ِقَي  {َوُألأْ
ُموَسٰى َوَهاُروَن * } )العراف : 120 � 122( فكان إعرتافهم 
بصحة دعوى موسى دليًل عل إعجازه ، لن ما جاء به ليس من 

سنخ ما يعرفون.
وعيسى مل يستعمل مضادات المراض، وإعطاء الدواء، فيحقق 
سبقًا طبيًا، وإن� كان يربئ االكمه والبرص وحييي املوتى بإذن 
العرب  يصك  مل  العظم  والرسول  الطباء  وسائل  دون  الل 
ببلغة القرآن، إال لهنم أئمة البلغة وأرباب البيان، ولكنه من 
َيِمنِي *  بِالأْ ُه  ِمنأْ َنا  َض اَلَقاِويِل* َلَخذأْ َنا َبعأْ َعَليأْ َل  َتَقوهَّ {َوَلوأْ  الل : 

ُه الأَْوتنَِي *} )الاقة : 44 � 46(. َنا ِمنأْ ُثمهَّ َلَقَطعأْ
ٌي ُيوَحٰى  فكله من عند الل {َوَما َينِطُق َعِن اهَلَوٰى * إِنأْ ُهَو إاِلهَّ َوحأْ
»ولن   :) ه    255  : ت   ( اجلاحظ  قال   ).4  �  3  : )النجم   {*
رجًل من العرب لو قرأ عل رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدة طويلة أو قصرية � لتبني له ف نظامها وخمرجها، وف لفظها 
لظهر  العرب  أبلغ  هبا  ولو تدى  مثلها،  أنه عاجز عن  وطبعها 
عجزه عنها«؛ فعبارة القرآن إذن من سنخ ما يعرفون ويدركون، 
ولكنها ليس من جنس ما حيسنون ال كّ�ً وال كيفًا، فطلب إليهم 
التيان بمثله ف� أستطاعوا، وتنزل عل عرش سورة ف� أطاقوا، 
َنا َعَلٰ  لأْ هَّا َنزهَّ فتحداهم بسورة واحدة فقال: {َوإِن ُكنُتمأْ ِف َريأٍْب ممِّ
إِن  اللِ  ُدوِن  ن  مِّ ُشَهَداَءُكم  ُعوا  َوادأْ ِلِه  ثأْ مِّ ن  مِّ بُِسوَرٍة  ُتوا  َفأأْ ِدَنا  َعبأْ

ُكنُتمأْ َصاِدِقنَي}.

االعجاز القرآني
وبراعة اإلعجاز تتجلى في مالءمة قضية اإلعجاز لكل نبي بما يالئم عصره، وينسجم مع فنون 

جيله، ويعزى إلى حياة قومه فيما هو طبيعي أو خارق دون تحد.
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عملية  ف  مهمة  منه�  واحد  فلكل  أبنائه�،  حياة  ف  مهً�  دوًرا  والم  الب  يلعب 
تنشئتهم، وال يمكن أن يمأل أحدمها مكان اآلخر، وتديًدا مكان الب، ومؤخًرا 
وبحسب دراسة نفسية لباحثني ف علم االجت�ع، فإنهَّ الطفال الذين يقضون مع 
آبائهم الرجال وقًتا أطول، ويشاركوهنم أنشطتهم وألعاهبم يتمتعون بصحة عقلية 
أفضل وذكاء أكرب، وتتحّسن لدى الطفل اآلفاق ف املستقبل. وأكد الباحثون بأنه 
ال يكفي أن يعيش الب والم مًعا بل جيب عل الب املشاركة بالنشطة الياتية 

للطفل حتى يتعّزز لديه النمو، وتزداد قدراته العقلية والذكائية.
 11 من  أكثر  بدراسة  قاموا  أن  بعد  النتائج  هذه  إل  خلصوا  الباحثني  أّن  إل  يشار 
ألف حالة من الرجال والنساء، حيث سأل الباحثون المهات عن عدد املرات التي 
شارك فيها اآلباء ف أنشطة أطفاهلم. أظهرت النتائج أنهَّ الطفال الذين قىض آباؤهم 
قدرة عل  أكثر  أعل من غريهم، وكانوا  ذكاء  لديم معدالت  أطول  أوقاًتا  معهم 

التفاعل االجت�عي من أولئك الذين حظوا باهت�م أقل.

لتحقيق  لبنائنا  تقديمه  علينا  جيب  م��اذا 
خلل  من  وذل��ك  ؟   هلم  النفيس  ال��ت��وازن 
والمان  بالب  ينعم  هلم  أرسي  جو  توفري 
الياة  اساسيات  هلم  نوفر  وأن  والعطف 
وأن نرعاهم حق الرعاية وأن نعلم أبناءنا أن 
حرية التعبري عند أنفسهم ومشاعرهم وأيضا 
مراعاة نفسيتهم وعدم اإلساءة هلم ومحايتهم 
ننصت  وأن  هلم  االهانات  توجيه  عدم  من 
هلم بكل حب واهت�م وأن نشاركهم العاهبم 
وقتنا  م��ن  ج��زءا  ونخصص  واهت�ماتم 
ونسمح  وملشاكلهم  هلم  للست�ع  اليومى 
آرائهم  عن  للتعبري  الرية  من  بقدر  هلم 
اح��رتام  ع��ل  التعدى  ب��دون  ومشاعرهم 
والمهات  اآلباء  أعزائي  وأخريا  اآلخرين. 
بأقراهنم  أوالدن��ا  مقارنة  عن  هنائيا  نبتعد 
اآلخ��ري��ن م��ن أص��دق��اء وأخ���وة وأخ��وات 
نفسية  تدمري  إل  يؤدى  املقارنة  أسلوب  لن 
أن  جيعنا  ولندرك  بنفسه  ثقته  وهز  الطفل 
هبا  متفرد  اخلالق  من  هببة  ولد  إنسان  كل 
هذه  باكتشاف  ال��ظ  يسعده  من  والقليل 
املوهبة. فنصيحتى لكم أن تساعدوا أبناءكم 
تطوير  عل  ومساعدتم  وتنميتها  باكتشافها 

أنفسهم. 

الطفل الذي يقضي وقًتا 
أطول مع األب

 أكثر ذكاًء

كيف 
تحقق 

التوازن 
النفسي 

في 
اسرتك؟

أسرة ومجتمع

00
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العودة الى المدارس 
ودور االسرة في رفع كفاءة االبناء

طريق  عن  وذلك  الطفل  لغة  بنمو  العناية  يتول  من  أول  الرسة  تعد   
اتصاله وعلقاته مع من حييطون به من الكبار وارتباطه وتأثره هبم حيث 
مفردات  ويكتسب  تعبريهم  بأسلوب  ويتأثر  تفكريهم  طريقة  يتعلم 
لغتهم لتشكل لغته االم، لذا عل جيع أفراد الرسة وخصوصا الوالدين 
القيام هبذا الدور الكبري بكل مسؤولية  لألخذ بيد أبنائهم نحو الطريق 
ينبغي  اللغوي وتفيزه لديم، فمثل  الصحيح ف مراحل تطور نموهم 
الكريم  للقرآن  واس�عهم   والطفل  الرضيع  إل  التحدث  الوالدين  عل 
وتقديم صور أو كتب ملونة وزاهية يقلب صفحاتا واإلشارة إل الصور 
وحماولة وصفها بصوت واضح ولغة مفهومة، ك� ينبغي مداومة حكاية 
ملحظة  مع  الصور  لتمعن  فرصة  وإعطاؤه  للطفل  املصورة  القصص 
تبعًا لحداث القصة، وعليهم تصحيح  تعبريات الوجه والصوت لديه 
أخطاء النطق التي قد يقع فيها الطفل من خلل ذكر اللفظة الصحيحة 
تعليق  يمكن  والكل�ت  الروف  ولتعليم  ومعاقبته،  الطفل  زجر  دون 
الغرفة  وباب  الثلجة  عل  للحيوانات  صور  أو  ممغنطة  أبجدية  حروف 
مثل، والديث املتواصل مع الطفل حول اية موضوعات تمه وتناسب 
عمره ، ك� يمكن جتزئة الكلمة مع الطفل إل مقاطع أو حروف وحماولة 
لعبة  أو حرف عل حده ويمكن عمل ذلك عل شكل  مقطع  نطق كل 
الطفل  تقدم  تعزيز  رضورة  إل  التنبه  وينبغي  الطفال،  بني  منافسة  أو 
بالثناء عليه وعدم الضغط عليه عندما ال يكون مزاجه جيدا للتعلم، ك� 
القصص  فيها شتى صنوف  البيت  للطفل ف  بتوفري مكتبة  ينصح اآلباء 
والكتب املناسبة له، ك� ينبغي حماولة جذب انتباه الطفل حني التحدث 
اللفظية(،  غري  أو  )اللفظية  للتصال  حماوالته  جلميع  واالستجابة  إليه 
وجيب تشجيع الطفل عيل إصدار الصوات والكل�ت وتشجعيه بصورة 
دائمة عيل حماولته للنطق، ومساعدته ف طرح السئلة عند طلب الشياء 
وعدم االستجابة الفورية إلشارته لليشء الذي يريده بل من الفضل أن 
نسأل الطفل )ماذا تريد ؟(، و حني يبدأ الطفل ف زيادة الصيلة اللغوية 
وإصدار جل جيب زياده طول اجلملة بشكل تدرجيي )بإضافة كلمة أو 
فعل أو وصف( إيل الكلمة التي تم نطقها، وأخريًا وكل� تعرض الطفل 
اللغوية  حصيلته  زادت  كل�  حوله  من  والطفال  أرسته  مع  للتفاعل 

ومعارفه واملهارات االجت�عية لديه.

د. عامر حممد عامر

كيف تنّمي 
االسرة مهارة 
القراءة لدى 

األبناء..؟

تعلمها  أن  يمكن  التي  املفيدة،  العادات  من  القراءة 
الكرب،  حتى  معه  تنمو  حتى  الصغر،  منذ  لطفلك 
لذلك البد من تعلم طفلك القراءة، وذلك من خلل 

بعد اخلطوات، وهي:
البحث  ُيفّضل  والساحرة:  املمتعة  الكتب  1-قراءة 
عن الكتب التي تستحوذ عل التفكري، وتشّد القارئ 
إليها، حتى لو مل تكن هذه الكتب روائع أدبية، املهم 
هو  القراءة  ف  االستمرار  إّن  حيث  مُمتعة؛  تكون  أن 

اهلدف. 
التقليل  حماولة  جتب  الفراغ:  وقت  من  2-التقليل 
من قضاء وقت الفراغ عل التلفاز واإلنرتنت لزيادة 
عل  قضاؤها  يتم  ال  دقيقة  فكل  ال��ق��راءة؛  أوق��ات 
ف  منها  يستفيد  أن  للفرد  ُيمكن  التلفاز  أو  اإلنرتنت 

القراءة.
3-تديد أوقات للقراءة: تقسيم فرتات القراءة عل 
جمموعة من املّرات خلل اليوم، حيث يمكن القراءة 
مثًل أثناء اإلفطار، والغداء، وحّتى العشاء إذا كانت 
القراءة  أو  الوقات،  هذه  خلل  حُمّببة  القراءة  عادة 
مّرات  عدد  يزيد  وبذلك  الفراش،  إل  الذهاب  عند 

القراءة ف اليوم .
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طبيبك أنا

ما هي بكتيريا القولون 

وما أسباب االصابة بها...؟

القولونية  اإلرشيكية  هو  العلمي  )واسمها  القولون  كترييا 
Escherichia coli ( جرثومة تنترش بكثرة ف أمعاء اليوانات 

غري  القولونية  البكترييا  سلسات  معظم  الدافئ.  الدم  ذات 
مؤذية، بل إهنا تشكل ف العادة فردًا من عائلت اجلراثيم الصحية 
بيد  اجلرثومية(.  الفلورا  أو  )النبيت  اإلنسان  أمعاء  ف  املتعايشة 
عند  باملرض  تتسبب  أن  يمكن  منها  السلالت  بعض  هناك  أن 
درجة  وارتفاع  البطني  والمل  اإلسهال  عنده  لتحدث  اإلنسان، 

الرارة والتقيؤ ف بعض الحيان.
نشوان  »بيولوجيا«   أو  الحياء«  »علم  استاذة  سؤالنا  وعند 
القايض  عن السباب التي تقف وراء اإلصابة ببكترييا القولون 

وطرائق علجها ؟. فأجابت:
- قد يصاب عدد كبري من الشخاص ببكترييا القولون بشكل 
بشكل  املطبوخة  غري  اليوانات  لوم  تناول  إن  بسبب  مفاجئ 
جيد يصيب الشخص ببكترييا القولون فالبكترييا تكون موجودة 
داخل اللحوم وعند تناوهلا بشكل نيئ تنتقل ال جسم اإلنسان. 
ببكترييا  لإلصابة  طريقة  املبسرت  غري  الليب  رشب  ويعد  هذا 
القولون، مع تناول الفواكه والورقيات من دون غسلها بشكل 

جيد ال جانب رشب املاء من املسطحات املائية…
يزداد خطر اإلصابة ببكترييا القولون بحال ضعف جهاز املناعة 
عند املصاب مما يؤدي ال عدم قدرته عل مقاومة البكترييا حماولة 
القضاء عليها، وبالتايل يزيد من تأثريها، ال جانب عمر املصاب 

عن  الناجة  الرضار  زادت  كل�  العمر  ف  صغريًا  كان  فكل� 
اإلصابة باملرض.

أعراض بكترييا القولون  •
الشديد  باإلسهال  اإلصابة  القولون  بكترييا  أعراض  أبرز  من 
وقد يصاحب ف بعض الاالت مع نزول الدم والشعور بتجمع 
الغازات وفقدان الشهية وعدم الرغبة ف تناول الطعام مع ارتفاع 
درجة حرارة اجلسم والتقيؤ وتغري لون جسم الشخص املصاب 
منطقة  ف  آالم  مع  بالتشنج  املعدة  وإصابة  الشحوب  ال  بميله 
البطن والشعور بالغثيان وقد يصاب الشخص بالفشل الكلوي 

بالاالت املتقدمة.
علج بكترييا القولون

املصاب  إعطاء  فيتم  القولون  لبكترييا  مبارش  علج  ال  أن  يقال 
أدوية تفف من العراض حتى ال تتفاقم الالة وغالبًا ما حيصل 
املريض عل شفاء تام بشكل مفاجئ ال جانب ذلك من واجب 
واجب  من  إض��اف.  جمهود  أي  عن  واالبتعاد  الراحة  املريض 
املريض رشب الكثري من السوائل لتعويض ما يتم فقدانه خلل 
الكافيني  التي تتوي عل  املرشوبات  االبتعاد عن  مع  اإلسهال 
واالبتعاد عن تناول الدوية املضادة لإلسهال لهنا تبطئ عمل 
اجلهاز اهلضمي. هذا وينصح باالبتعاد عن الكحول واملرشوبات 
املحلة والغازية، مع االبتعاد عن الغذية التي تتوي عل ألياف 

ووجبات الطعام الدسمة.
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اإلصلح الذي نادى به فلن من الناس اكذوبة صدقها البسطاء واستغلها قاطعو الصلة ورساق الطرق ل�قة وهنب املال العام، 
فقد الحظت ف جمتمعنا هنالك من يلقي باللئمة عل غريه، ويرى غريه مهمل للتقان، غاش ف صنعته، متجاوزا عل املال العام، 
يأكل الرام وغري مطبق ملبادئ اإلمام، وال دين االسلم، وهو أول املهملني الغشاشني املتسرتين  بغطاء الدين ، حياسب غريه من أهل 

القطاعات الخرى وف قطاعه تراه ال يرعوي وال خياف الرقيب.
يظهر أنه ال يأكل حراما ف عمله لكنه تعدى وجتاوز أمتارا عل الشارع العام، واغتصب أرضا يعتاش عليها الفقراء من الناس بحجج 
والسواق  العامة  واملباين  واملنتنزهات  والدائق  اخلدمية  الشوارع  عل  التجاوز  أن  املصلح  يعلم  أال  واف��رتاءات،  وأكاذيب  واهية 
وحمرمات الطرق وجيع أملك الدولة ظاهرة غري حضارية وال أخلقية ال يقبلها دين أو منطق، فكيف إذًا تريد مصالك مي�ة وأنت 

ملصالح غريك ترى أع� من العسري... 
َن َأنأُْفَسُكمأْ ( رِبِّ َوَتنأَْسوأْ ُمُروَن النهَّاَس بِالأْ كيف تطالب باصلح ولسانك يريد الصلح، وأفعالك ترى الكذب الرصاح..)َأَتأأْ

... فل تصلح الناس وأنت فاسد، فهيهات هيهات ما أبعد ما تكابد.

المشاركات

إصالح الذات أوال

وخلل لبيك يا حسين وحني  وقت  كل  ف  حسني  يا  لبيك  ينادي  اجلميع  سيبدأ 
شهري حمرم و صفر لبيك يا حسني سوف ينادي هبا كل شخص 
وكل أحرار العامل ، ولكن ال يعلمون ان السني ال يريد ان يسمعها 
بالقول فقط بل وإن� بالفعل باجلوارح ايضًا ، لبيك يا حسني نريد 
لبيك  بلسان  النطق  قبل  اجلسد  و  الروح  هلا  تتز  كلمة  تكون  ان 
و  الظلم  تعني  احرتام ال  و  بكل حب  النداء  تلبية  تعني  يا حسني 
و  اليتام  حقوق  حيرتم  ال  شخص  من  مقبولة  ليس  فهي  الطغيان 
الشهداء وكذلك ال حيرتم حقوق الشعب ،لبيك يا حسني ليس من 
حق اي شخص أن ينطقها اذا كان غري متوضئ بالوضوء الطاهر و 
االنت�ء القيقي ملدرسة السني عليه السلم لبيك يا حسني تعني 
الكثري من املعاين السامية الذي خرج من اجلها السني بن عيل ) 
عليه السلم ( ف سنة 61 للهجرة تعني التضحية و الفداء من اجل 
الدين و إعلء كلمة الق و ايضًا احرتام حقوق االيتام و اخلوف 
ابناء الشعب  الوطنية بني  عليهم من االهنيار و زرع روح الوحدة 
الواحد ال زرع روح الطائفية و القد هكذا هي معانيها ،فالول 
جيب فهمها بدقة ومن ثم النطق هبا ال الرتدد هبا من دون فهم فهذا 
هو ما يغضب السني عليه السلم وال جيعلنا نتقرب منه ك� يتصور 
البعض فالسني النرص و العدالة و الدين الكمل ، وجيب علينا ان 
نتعلم منه كل الِعرب و املواعظ ك� تعلم منُه غاندي وقال ) تعلمت 
من السني ان اكون مظلوم فانترص ( و نحُن ايضًا جيب ان نتعلم 

منه كي نستفيد و نريض ض�ئرنا عندما ننادي لبيك يا حسني .

زيد علي كريم الكفلي

طيبة الموسوي
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الواحة

عبد  بن  )حممد  هو  كربلء  زار  رحالة  أول   -
ف  زاره��ا  املغريب،  بطوطة  بابن  الشهري  الل( 
»ثم  قال:  رحلته  وعن  ه�،   )727 أو   726(

بن  السني  مشهد  كربلء  مدينة  ال  سافرنا 
صغرية  مدينة  وه��ي  ال��س��لم(  )عليه�  ع��يل  
الفرات،  ماء  ويسقيها  النخيل،  حدائق  تفها 
والروضة املقدسة داخلها وعليها مدرسة...«، 

- )رحلة ابن بطوطة ج2/ص99(.
مدام  هي  كربلء  زارت  رحالة   اول  أن   -
)ديوالفوا( سنة 1881 / 1299 ه�، وكانت 
وعامل  املع�ري  املهندس  زوجها  مع  رحلتها 
اآلثار الفرنيس )مارسيل ديوالفوا( قادمني من 

ايران ال زيارة العتبات املقدسة ف العراق.
هو  ك���رب���لء  زار  أوريب  رح���ال���ة  أول   -
سنة  اجلنسية  ب��رت��غ��ايل  ت��ك��س��ريا(  )ب��ي��درو 
1604م/1013ه���������، )ال��س��ي��د حم��م��د عيل 

االبطحي السيني / ختام الغرر/ص35(.

- من الطبيعي أن ترى السفينة ف املاء؛ لكن من اخلطر أن ترى املاء ف السفينة، فكن 
أنت ف قلب الدنيا وال جتعل الدنيا ف قلبك.

- حاول ان تتفاءل عندما تصعب عليك المور، فإن الل تعال أقسم مرتني فإّن مع 
الُع� ُي�ا، إّن مع الع� ي�ا.

- عندما تظن بأن بعد الشقاء سعادة، وبعد دموعك ابتسامة فقد أديت عبادة عظيمة 
أال وهي حسن الظن بالل.

حمكم  ف  يقول  فالل  اإلس��اءة؟!،  ستنتهي  فمتى  باإلساءة..  اإلس��اءة  قابلنا  إذا   -
امِلنَِي )الشورى/40(}. ُه اَل حُيِبُّ الظهَّ ِ إِنهَّ ُرُه َعَل اللهَّ َلَح َفَأجأْ التنزيل: {.. َفَمنأْ َعَفا َوَأصأْ

بنعمة فأنت ال تعلم ماذا أخذ الل منه.. وال تزن بمصيبة فأنت  - ال تسد أحدا 
ِ ِحَساٍب  َرُهم بَِغريأْ ابُِروَن َأجأْ َ� ُيَوىفهَّ الصهَّ ال تعلم ماذا سيعطيك الل عليها، فاعلم {إِنهَّ

)الزمر/10(}..    

الملك فيصل الثاني والوصي عبد االله في شارع علي االكبر 
متوجهين الى الروضة العباسية وخلفهمااحمد بابان

أشياؤنا الجميلة؟
كن كما انت

لو  يحبك حتى  لن  يحبك  ال  مْن 
الــود  موجبات  كــل  لــه  قــّدمــت 
ـــراك سيئا  ي فــمــن  ـــرام،  ـــت واالح
لبست  لو  حتى  طيبا  يــراك  لن 
جلباب االنبياء، ومن يراك ظالما 
لو  حتى  الــعــدل  فيك  ــرى  ي لــن 
ومشيت  بــالــشــمــس،  ــرت  ــدث ت

على الصراط ..
وافعل  انت  كما  حياتك  فعش 
ما يمليه عليك ضميرك وال تدع 
ال  المثالية وال تحّمل نفسك ما 

تطيق.

شذرات األوائل
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اجلامعات  بإحدى  االجت�ع  لعلم  أستاذ  وضع  يوم  ذات 
مادته،  كاملة ف  الدرجة  املاليزية رشًطا لصول طلبه عل 
الرسة  نطاق  خ��ارج  شخص  إس��ع��اد  ه��و  ال��رشط  وك��ان 
أشهر،  أربعة  تستغرق  والتي  ال��درايس  الفصل  مدة  طوال 
ف  به  قام  ملا  مرئي  عرض  بتقديم  يقوم  أن  الطالب  وعل 
الثلثون  الطلب  تسابق  وبالفعل   ، الدرايس  الفصل  هناية 
اجلامعي  الستاذ  اتفق  وقد  املتميز،  العمل  هبذا  القيام  ف 
بتكريم أفضل عرش مبادرات  املاليزية  مع إحدى الرشكات 

بمبلغ ُيقدر بألف دوالر أمريكي.
مبادرة  من  متفرعة  جيدة  بمبادرات  القيام  اجلميع  حاول 
ونجح  اإلنساين،  العمل  هذا  عل  شجعهم  الذي  أستاذهم 
من  ظهر  ولكن  لآلخرين،  إسعادهم  حماوالت  ف  اجلميع 
بينهم طالب ماليزي أضاء مبادرة أستاذه بمبادرته ف إسعاد 
طالب هندي كان زميًل له ف السكن اجلامعي؛ حيث كان 
أصدقاء،  يمتلك  وال  أحد  مع  يتحدث  ال  منطوًيا  دائً�  يراه 
وقد سافر من بلده إل ماليزيا لدراسة الطب؛ فبادر الطالب 
اهلندي  الطالب  قلب  إل  السعادة  من  جزء  بتقديم  املاليزي 
دون  الكمبيوتر  جهاز  عل  مكتوبة  قصرية  رسالة  بوضع 
فيها:  كتب  حيث  اهلندي؛  الطالب  غرفة  باب  تت  توقيع 
مثلك؛  طبيبا  يوم  ذات  أصبح  أن  الصغر  منذ  أمتنى  »كنت 
الل  وهبك  لقد  العلمية،  امل��واد  دراس��ة  ف  ضعيف  ولكني 
ذكاء سيجعلك تساهم ف إسعاد البرشية«، وف اليوم التايل 
الباب  عند  أيًضا  ووضعها  تقليدية،  ماليزية  قبعة  له  اشرتى 
وبجوارها رسالة مكتوب فيها: »أمتنى لو أن هذه القبعة تنال 
اهلندي  زميله  املبادرة  صاحب  رأى  املساء  وف  إعجابك«، 

وهو يرتدي قبعته ومعها ابتسامة مل يرها من قبل.
الطالب اهلندي ب� حيدث معه؛ قام بتصوير  ونتيجة لسعادة 
الرسائل والقبعة ووضعهم عل صفحته الشخصية بحساب 
تغريت  الذي  اهلندي  الطالب  فاشتهرت قصة  بوك،  الفيس 
حياته لألحسن وأصبح أصدقاء املواقع االجت�عية ينتظرون 
حين�  املفاجأة  وكانت  يوم،  كل  معه  سيحدث  ما  بشغف 
أخرب الارضين بأن الرسالة الول التي وجدها عند الباب 
دراسة  عن  بالتخيل  ق��راره  عن  انرصافه  ف  السبب  كانت 
العراقيل  يتجاوز  وجعلته  المام  إل  دفعته  حيث  الطب؛ 
والصعوبات التي واجهته، وكل ذلك بفضل مبادرة الستاذ 
اجلامعي ومن بعده مبادرة الطالب املاليزي الذي تسبب ف 

تغيري حياة إنسان إل الفضل.

غّير حياَة غيرك لألفضل

تقليدك لآلخرين ال يعني أن تصل عل 
ما حصلوا عليه .....

حقه توقري سنه و اجالل إسالمه إذا كان من أهل الفضل 
يف اإلسالم بتقديمه فيه و ترك مقابلته عند اخلصام و ال 
تسبقه إىل طريق و ال تؤمه يف طريق   و ال تستجهله و إن 
جهل عليك حتّملت و أكرمته بحق إسالمه مع سنه فإنام 

حق السن بقدر اإلسالم و ال قوة إال بالّل.

حق الكبير..
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