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محتويات العدد

الصيانة  لمنتس���بي  جهود حثيث���ة 
في العتبة الحس���ينية للمواطنين 

وزائري كربالء

الصداقة

شارع صاحب الزمان... 

ش���اعر أهل البيت )عليهم السالم( مهيار الديلمي.... 

عشٌق ال تحّدُه الحدود وشعٌر  ُكتَب لُه الخلوْد

كيَف نقّنُن تحّرك األبناء 
نحو عالم اإلنترنت المفتوح ومنح الثقة ..؟

اإلمام الخوئي  )قدس سره( 
في أحد المجالس النجفية

صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار
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تس������بُق جميع األعمال الصالحة ف������ي الحياة نّية، فال 
عمل بال نّية فهي األسبق في األهمية من العمل نفسه، 
كونها الخطوة األولى لإلنسان في تنفيذ حسناته في 
الدنيا طلبًا لثواب اآلخرة، لذلك وُصفت الحياة الدنيا 
بمزرع������ة اآلخ������رة، ألن ماُ يزرع هنا م������ن نّياٍت تتبعها 
أعماٍل خّيرة؛ سنجده حاضرًا هناك في يوم الحساب، 

وستكون نتيجته نعيما أبديًا في الجنة.
ال شك إن ما يش������غل فكر وقلوب المؤمنين من عشاق 
أبي عبد اهلل الحسين عليه السالم.. بل ومنذ بدء أزمة 
كورون������ا، هو كيفية أداء زيارته في ظل هذا الوباء 
الفتاك؟ الس������يما وإن هذه الزيارة إنما تمثل للعش������اق 
غذاءهم وشرابهم الروحي، مع العلم إن الكثير منهم 
وضع في حسابه استعداد التضحية، مستهينًا بالموت 
في هذا الس������بيل المبارك، ولكن امتث������ااًل لتوجيهات 
المرجعية الدينية العليا من اجل الحفاظ على األرواح 
من هذه الجائحة القاتلة، وتوصيتها بااللتزام بوصايا 

الجهات الصحية؛ جعلهم لم يقدموا للزيارة. 
ولكن وبمرور األيام ازداد التساؤل الحاحًا وقد تراكم 
الش������وق في القلوب ألداء زيارة اإلمام الحسين وأخيه 
أبي الفضل العباس عليهما الس������الم، وحنين التشرف 
بلمس ش������باكيهما المقدسين بالتقبيل واالحتضان، 
خاصة مع قرب حلول عاش������وراء، وهو ما ترك لوعة 
في صدور أولئك العش������اق نتيجة استمرار الجائحة، 
لذلك فإن النّي������ة الصادقة ألداء الزيارة طلبًا لرضا اهلل 
تعالى أواًل، ومواساة لنبيه األكرم وأهل بيته األطهار 
عليهم الصالة والسالم ثانيًا؛ وطاعة لتوجيهات السيد 
السيستاني المفدى بإجابته األخيرة عن سؤال كيفية 
احياء عاش������وراء لهذا العام ثالث������ًا؟ هي نّية وعمل ُيثاب 

عليه اإلنسان كما الحضور.

ا الأعماُل بالنيات انمّ
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170
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 رئيس التحرير



لألمانة  التابعة  السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  جامعة  أعلنت 
االمتحانات  اجرائها  عن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة 
بمشاركة  لطلبتها،   )2020 )2019ـ  لعام  الكرتونيًا  النهائية 

أكثر من )2700( طالب من خمتلف أقسام وكليات اجلامعة.
وقال الدكتور عباس الدعمي مساعد رئيس اجلامعة للشؤون 
)عليه  األنبياء  وارث  »جامعة  ان  االحــرار(:  لـ)جملة  العلمية 
منصات  عرب  لطلبتها  النهائية  باالمتحانات  بارشت  السالم( 
من  الرغم  عىل  اجلامعة،  هيأهتا  التي  االلكرتوين  االتصال 
درجات  ارتفاع  ومع  البالد  به  متر  الــذي  الصحي  الظرف 

احلرارة«.
وجبات  اربع  اىل  الكليات  امتحانات  تقسيم  »تم  وأضــاف، 
اي كل كلية هلا وجبة، مبينا ان الوجبة االوىل من الساعة )9 
اهلندسة  كلية  امتحان  االول  اليوم  كان  فيام  صباحًا،  اىل11( 
طالبا                                                                                                                                              )37٨( االوىل  الوجبة  طــالب  عــدد  وصــل  حيث 
              ، دخوهلم كان بشكل تدرجيي ومل نواجه اي مشكلة يف 

نظام التعليم االلكرتوين اخلاص باجلامعة«.
واكد الدعمي، ان »اجلامعة حريصة عىل رصانة االمتحانات 

وتذليل مجيع العقبات أمام طلبتنا«.

أكثر من )2700( طالب في جامعة 
وارث األنبياء )عليه السالم( يؤدون 

االمتحانات النهائية

طالب هندسة يكسر حاجز اصابته

 بفيروس كورونا ويشارك بامتحانه النهائي 

العتبة الحسينية تكمل صيانة وترميم 

دار أحد شهداء تظاهرات كربالء 

حمافظة  من  الكياموية  اهلندسة  قسم  يف  مؤمل  الطالب  متكن 
املثنى باملشاركة يف االمتحانات النهائية االلكرتونية عىل الرغم 

من ظروف احلجر الصحي...
جمرد  ان  العطوي(،  عيل  )عامر  املثنى  جامعة  رئيس  واكــد 
تعد  الصحة  هبذه  وهو  االمتحانات  يف  للمشاركة  املحاولة 
وكرس  النفس  لرتويض  صحيحا  وتوجها  الذات  مع  جهادا 
للهدف  حتقيقا  واالرادة   بــاإلرصار  وابداله  الكسل  حاجز 
املنشود«، منوها عن مشاركة مؤمل »باهنا تشكل حافزا مهام 
موجهة  يف  العراقي  للشاب  رائعا  ونموذجا  الطلبة  لباقي 

التحديات«.  

قسم  مع  بالتعاون  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  انجز 
الشهيد  دار  وترميم  بناء  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة 
استشهد  الــذي  ربيعا،  العرشين  ذي   ــادي(  ه حسن  )حممد 
برصاصة عشوائية خالل تظاهرات ترشين الثاين العام املايض.

رسول(:  )أمحد  واجلرحى  الشهداء  ذوي  قسم  مسؤول  وقال 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  »بتوجيه 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي زرنا عائلة الشهيد )حممد حسن( 
توجهنا  ثم  الوحيد،  ولدهم  فقد  بعد  احتياجاهتم  واطلعنا عىل 
الرتميم  إكامل  دارهم، وبعد  ترميم وصيانة  للعمل نحو  بعدها 
تم تسليمها اىل ذوي الشهيد«، مضيفا »استطعنا تقديم كل ما يف 

وسعنا من خدمة لعائلة الشهيد الكريمة«.
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العتبة الحسينية المقدسة  تفتتح 

مركزين صحيين في ذي قار وديالى 

لمواجهة كورونا

العتبة الحسينية تلتزم بأعمال 

صيانة )مراكز الشفاء( خالل 

الجائحة وما بعدها

افتتحت العتبة احلسينية املقدسة مركزين للشفاء دعام جلهود القطاع الصحي 
يف العراق وملواجهة خطر جائحة كورونا عىل املواطنني.

وما  بتفاصيلهام  متابعيها  لتزود  املركزين  افتتاح  االحرار(  )جملة  وواكبت 
بفريوس  املصابني  للمواطنني  خالهلام  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  قدمته 

كورونا.
السابع  املركز  عن  هذا  عددنا  يف  تفصيليا  تقريرا  الكرام  ملتابعينا  ننرش  فيام 
الذي تم افتتاحه يف حمافظة ذي قار، سنوجز احلديث عن املركز الثامن الذي 
افتتح اول ايام عيد االضحى املبارك يف حمافظة دياىل عىل نزودكم بتفاصيل 

كاملة يف العدد القادم. 
افتتح يف حمافظة دياىل انجزته  الذي  الشفاء  ثامن مراكز  بالذكر أن  وجدير 
املالكات اهلندسية والفنية التابعة اىل العتبة احلسينية خالل )30( يوما من 
العمل املتواصل داخل مستشفى بعقوبة التعليمي، عىل مساحة )1350( 
م2، بسعة )72( رسيرا، وبثالث ردهات تم ختصيص كل ردهة بتصاميم 
املركز  زود  فيام  لألطفال،  وثالثة  للنساء  وثانية  للرجال،  خاصة  وألــوان 
للعناية  قواطع  عىل  واحتوى  الكىل  لغسل  وغرف  اوكسجني  بمنظومة 

.)ICU( املركزة

أكد قسم املشاريع اهلندسية التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة                                                                                                  التزامه 
بصيانة مراكز الشفاء التي انشأهتا العتبة احلسينية 
املقدسة يف املحافظات العراقية ملعاجلة املصابني 

بفريوس كورونا.
 وذكر املهندس حسني رضا مهدي رئيس قسم 
والفني  اهلنديس  »الكادر  إن  اهلندسية  املشاريع 
يف القسم ملتزم بصيانة مجيع مراكز الشفاء التي 
اجلائحة  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أنشأهتا 
توجيهات  بحسب  وذلــك  اجلائحة،  بعد  وما 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
»هذه  أن  ــاف  وأض الكربالئي«،  املهدي  عبد 
املراكز يمكن االستفادة منها بعد انتهاء اجلائحة 
مساعدة  ومستشفيات  ــز  ــراك وم ــات  ــرده ك
حتى  املحافظات  يف  املوجودة  الطبية  للمنشآت 
توجيهات  عىل  بناء  كورونا  جائحة  انتهاء  بعد 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  املرجعية  ممثل 

الكربالئي«.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

قد  التي  االمور  بعض  حرضاتكم  عىل  اعرض  اخوايت  اخوايت 
تبدو  متداخلة :

املوضوع االول : 
ولعله املهم وهو موضوع الطاقة الكهربائية ، اخلدمات بشكل 
ان هناك خدمة  املواطنة  الدولة بمقتىض  املواطن عىل  عام حق 
تؤدهيا الدولة للمواطن من مجلة هذه اخلدمة هي قضية الكهرباء 
االن  والكاملية  الرتفيهية  ــور  االم من  ليست  الكهرباء  الن 

الكهرباء من االمور املهمة واحلساسة.
خصوصًا يف العراق مع ما يمر به البلد يف هذا الصيف الالهب 

الذي حيتاج اىل رفع معاناة الناس.
انا اعتقد اننا بحاجة اىل طريقة تعامل مع ملف اخلدمات بصورة 
عامة ، لكن خصوص هذا امللف ارجو ان ال حتصل حالة من 
املجاملة عىل حساب البعض ومقصودي من حالة املجاملة ان 
اعتقد  وانا  املسؤولني  عىل  الطوارئ  خطوط  قطع  سمعنا  االن 
ان هذا القرار مركزي والقرار جيد واملهم ان هذا القرار يبقى 
ساري املفعول بسبب ان املسؤول وعنوان املسؤولية ال خيرجه 
عن انه برش والفقري املحروم من الكهرباء لعدم كونه مسؤوال 
خيرجه عن عنوان البرش فهذا برش وهذا برش وهذا يتأثر باحلر 

وهذا يتأثر باحلر ...
متييز هذا الشخص يف كل يشء هذا حيف فراتبه مميز ووضعه 

اخلاص مميز وطريقة معيشته مميزة ، واملواطن ال يتميز بيشء . 

املسؤول ال  ان  املسؤول موضوعيته،  تفقد  الطريقة  اعتقد هذه 
بد ان تكون له موضوعية ومصداقية، الكيل بمكيالني انه هذا 
 ، يشء  كل  من  حيرم  ان  البد  وهذا  يشء  كل  له  توفر  ان  البد 
ان   ، العميل هكذا  الواقع  السياسة هكذا ولكن يف  اقول يف  ال 
هذا امللف مهم جدًا ونحن منذ فرتة طويلة ذكرنا ان املسؤول 
البد ان يكون ميدانيًا ملاذا؟!! كي يتحسس باملعاناة فهؤالء ابناء 
شعبك البد ان تكون ميدانيا كي تعرف طبيعة املعاناة وتعمل 
ليل هنار لرفع هذه املعاناة فأنت مأمون عىل ان توفر مقدار مما 

انت مسؤول عنه .
توضع  ان  وارجو  االعتبار  بعني  تؤخذ  ان  أرجو  املشاكل  هذه 
الكل  ان  نريد  نحن   ، شكلية  حلول  ال  ذلك  يف  جدية  حلول 
يشرتك يف رفع املعاناة وال نشرتك يف رفع املعاناة اال ان نتحسس 
امرًا معيبًا ، بل العكس املسؤول  املعاناة ليس  املعاناة وحتسس 
يرتفع يف نظر الناس كلام جلس معهم عىل االرض وكلام حتسس 

املعاناة.
البد من وجود حلول حقيقية وواقعية وحلول جدية يف معاجلة 

املشكلة ...

املوضوع الثاين :
ال زالت املرجعية املباركة تؤكد البد من االرساع بقضية تشكيل 
احلكومة ، كلام حتركت عجلة احلوارات اهلادفة واجلدية لتشكيل 
تشكلت  اذا  واحلكومة  احلكومة  فعاًل  تشكلت  كلام  احلكومة 

تتشكل بقية املفاصل املهمة كي نبني مسرية البلد ..
اخواين بعض االخوة املسؤولني حيتاجون اىل حتريك واىل زخم 
واىل التفات ، انا اقول معاناة الشعب العراقي كافية لاللتفات 
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اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف 12/رجب الأ�شب/1431هـ 

املوافق 2010/6/25م :

اعداد:حيدر عدنان



ُن�شرت يف جملة الحرار العدد )235( 
اخلمي�س 18/رجب/1431هـ املوافق 1/متوز/2010م

هذا التأخر يف احلوارات ونحن قلنا سابقًا ان احلوار جيب ان ال 
يبقى مفتوحًا اىل ما ال هناية .

هناك مشاكل حقيقية ال بد ان ننتهي منها ثم نفرغ ونتوجه لبناء 
وواسعة  كبرية  حتديات  عن  نتحدث  نحن   ، اخر  بشكل  البلد 
حقيقي  جهد  استثناء  بال  اجلميع  من  جهد  اىل  حتتاج  وخطرة 

لغرض عبور هذه املرحلة واالنتقال اىل مرحلة بناء جديدة.

املوضوع الثالث :
ما هو امليزان يف اختيار املسؤول ؟!! كالوزير مثالً  .

الحظوا هناك كيانات سياسية والكيان السيايس اخذ عىل نفسه 
يوفر  ان  الربنامج  يمكن هلذا  برناجمًا حكوميًا  يطرح  بأن  عهدًا 
احلياة احلرة الكريمة للناس لكن ليس بالرضورة ان هذا الكيان 
عنده شخصيات تستطيع تنفيذ هذا الربنامج وهذا ليس عيبًا .

اقول كيف نختار الوزير مثاًل وهناك مواقع حساسة جدًا ؟!! 
ال بد ان يكون مهنيًا وحمسوبا عىل اساس مهني فاملهنية ختترص 
 ، واقعية  وعن  فهم  عن  ناشئة  رسيعة  حلواًل  وتوفر  الطريق 
عىل  قادر  وهو   . الكتف  تؤكل  أين  من  املهنة  صاحب  يعرف 

تشخيص املشكلة وقادر عىل حلها .
نسمع  ان  املعيب  فمن   ، اليد  نظافة  عنرص  وجود  من  بد  وال 
بني فرتة واخرى الفساد مسترٍش وغري ذلك فهذه احلالة اصبح 

املواطن ينظر هلا بعني الرتقب اىل متى يبقى الوضع هكذا ؟! 
الدنانري  االن عندما تأيت ملفات يقول رصفنا مبالغ بمليارات 

للقطاع الفالين وترى القطاع الفالين ال يزال يراوح يف مكانه!! 
من املسؤول عن ذلك؟!! 

نحن نحتاج اضافة اىل املهنية قضية ذات اليد ومن ثم نحتاج اىل 
شخصية قوية . وانتبهوا اخواين كلام كان املسؤول زاهدًا كلام 

كان قويًا ويكون رصحيًا مع الشعب بشكل واضح ..
يا اهيا املسؤول اخرج وبنينّ وكن مواكبا ملعاناة الناس وهذا ليس 
الوزراء  خصوصًا  عملك  ووثق  الناس  واخرب  فاخرج   ، عيبًا 
يبقى  ال  كي   .. نفسك  عن  تدافع  حتى  الناس  اخرب  اخلدميني 
املسؤول  رصاحة  ان  اعتقد  وانا   .. االهبام  من  الناس يف حالة 
اخلدمي خاصة افضل من اعطاء وعود غري قابلة للتطبيق بسببه 
بسبب الظرف ال حياء فاملسؤول جيب ان ال يستحيي من واقع 

البلد فهذا بلدنا .
عندما تقول هناك مشكلة يف امللف الفالين بنينّ هذه املشكلة ، 
املواطن بشكل مبارش جيب ان تطرح  التي ختص حياة  االمور 

بشكل سلس وشكل واقع .
املسؤول جيب ان خيدم الشعب ويلبي حاجة الناس .. الرجاء 
من االخوة املسؤولني ان يكونوا ميدانيني.. وان يدرسوا معاناة 
يبنوا  وان  يشخصوا  وان  يريدون  من  مع  يلتقوا  وان  الشعب 
واجيابيات  املايض  اخطاء  من  ويستفيدوا  واضحة  اسرتاتيجية 
خيطئ  االنسان  ان  العيب  من  وليس  يعززوها  وان  املــايض 
فاإلنسان الذي يعمل من املمكن ان خيطئ لكن العيب ان نبقى 

نرصنّ عىل اخلطأ وال نعرتف به.
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بأنواعها  املأكوالت  تناول  للمسلم  حيق  هل   : السؤال 
املختلفة ؟

اجلواب : حيق للمسلم تناول املأكوالت بأنواعها املختلفة 
يف  بأن  ظن  إذا  حتى  ومشتقاهتا،  والشحوم  اللحوم  عدا 
ًا كان قد  حمتوياهتا ما ال جيوز له أكله ، أو ظننّ أننّ صانعها أينّ

ها مع البلل . مسنّ
كام ال جيب عليه فحص حمتوياهتا ليتأكد من خلوها مما ال 
ه هلا  جيوز له أكله ، وال جيب عليه سؤال صانعها عن مسنّ

أثناء إعداده الطعام أو بعده .
كام جيوز للمسلم تناول املعلبات بأنواعها املختلفة باستثناء 
اللحوم والشحوم ومشتقاهتا ، حتى إذا ظننّ بأننّ يف حمتوياهتا 
ها مع  ًا كان قد مسَّ ما ال جيوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أينّ
البلل ، وال جيب عليه فحص حمتوياهتا ليتأكد من خلوها 

مما ال جيوز له أكله .

حيوانا  حلام  وليس  ـ  املخترب  يف  حلم  انتاج  تم   : السؤال 
ومذبوحا او ما شابه ـ فهل جيوز اكله ؟

اجلواب : ال جيوز اكله .

السؤال : ما هو حكم أكل اللحم الذي يذبح عىل الطريقة 
املسيحية ؟

عىل  اهلل  اسم  عليه  ُذِكــَر  وإن  ذبائحهم  حتلنّ  ال   : اجلــواب 
االحوط .

اإلسالمية(  الطريقة  عىل  )مذبوح  عبارة  تكتب   : السؤال 
غري  رشكات  قبل  من  إسالمية  دول  يف  منتجة  حلوم  عىل 

إسالمية ، فهل جيوز لنا تناوهلا ؟
وهل جيوز تناوهلا إذا كان منشأ هذه اللحوم رشكة إسالمية 

يف دولة غري إسالمية؟
ثم ما هو احلال لو كان املنشأ رشكة أجنبية يف دولة أجنبية؟

هلا  املنتج  كان  فإن  املذكورة،  بالكتابة  اعتبار  ال   : اجلواب 
مسلاًم أو أنتجت يف بلد يغلب فيه املسلمون ،ومل يعلم أن 

املنتج هلا من غري املسلمني، جاز تناوهلا .
ليست  بلد  أنتجت يف  أو   ، املنتج غري مسلم  إذا كان  وأما 
غالبيته من املسلمني ،ومل يعلم كون املنتج مسلاًم ، فال جيوز 

تناوهلا .

العمود  يف  املوجودة  البيضاء  املــادة  ُحكم  ما   : السؤال 
الفقري ورقبة اخلروف من حيث الطهارة والنجاسة؟ وإذا 

طبخ وفيه هذه املادة فهل يعترب نجسًا ؟
النخاع وهي  املادة هي  نجسًا ولكن هذه  ليس   : اجلواب 

مة األكل . حمرنّ

السؤال : هل جيوز أكل حلم األرنب ؟
. اجلواب: كالنّ
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ظله  )دام  السيستاين  عيل  السيد  األعىل  املرجع  يقول 
الوارف( يف تقريرات بحثه:

سول  الرنّ أحاديث  فهم  يف  قة  الدنّ حابة  الصنّ ينقص  »كان 
جوع  والرتكيز عىل كلامته، وكان من املفروض عليهم الرنّ
يف فهمها إىل من يفرسنّ هلم ذلك وهو اإلمام عيل )عليه 

السالم(، لكن مل يفعلوا«.
-------------

1- املصدر: تعارض األدلة واختالف احلديث.
عيل  السينّد  العظمى  اهلل  آيــة  سامحة  ألبحاث  تقرير 
هاشم  السينّد  بقلم  اهلل[  ]حفظه  يستاين  السنّ احُلسيني 

اهلاشمي )ج 1، ص1٨٨(.

يبحث فيام اختلف فيه أهل العلم من األحكام بعرض 
مواضع  وحتديد  املختلفة  املسائل  ىف  العلم  أهل  أقوال 
اخلالف فيها ثم ببيان سبب اخلالف وذكر أدلة كل فريق 
وترجيح ما يقتضيه الدليل من غري تعصب ملذهب من 

املذاهب.
فاملسائل اخلالفية هلا دور هام يف تنسيق هذا الفن وتشكيل 
الفكر  دائرة  توسيع  يف  واضحا  أثرا  هلا  أن  كام  قواعده 
صارت  وأيضا  اجلديدة،  القضايا  مواجهة  عند  البرشي 
تلك املسائل مساعدة لألمة املحمدية يف الدهور أمجعها 
واملستجدات.  بالنوادر  املحيط  العوملة  عرص  يف  ال سيام 
والفائدة الكربى هلذا العلم حماولة الوصول إىل حكم اهلل 

يف املسائل التي تنازع فيها أهل العلم.
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الفقُه املقارن 

ضمن سلسلة إصداراته الرتاثينّة اهلادفة اىل إحياء 
رين، صَدَر حديًثا  الرتاث العلمينّ للعلامء واملفكنّ
شؤون  لقسم  التابع  كربالء  تــراث  مركز  عن 
املعارف اإلسالمينّة واإلنسانينّة يف العتبة العبنّاسية 
ُمطلق  ينّة  حجنّ نفي  يف  )رسالٌة  كتاب  سة،  املقدنّ
اهلروينّ  تقي  د  حممنّ الشيخ  تأليف  من   ،) الظننّ
1299هـ( من علامء القرن  احلائري )1217 - 
جعفر  د  حممنّ الشيخ  قه  حقنّ وقد  عرش،  الثالث 
بمراجعته  كربالء  تراث  مركز  وقام  إسالمي، 

ووضع فهارسه.
وهو  صفحة،  بــــ)337(  الكتاُب  جــاء  ــد  وق
ذكر  مع   ، الظننّ ينّة  حجنّ عىل  ــة  األدلنّ لتامم  جامٌع 
السليم  وبيان  عليها  واإليرادات  االعرتاضات 
ومنهجني،  مة،  مقدنّ عىل  ٌم  مقسنّ قيم،  والسَّ منها 

وخامتة.
ك بكلنّ ما  ومن امُلالحظ عىل املؤلِّف أننّه مل يتمسنّ
بل  الظنون،  مطلق  ينّة  حجنّ عدم  يف  مذهبه  يؤينّد 
ينّة  حلجنّ الننّافون  أورده  ما  ضعف  يذكر  ما  كثرًيا 
ينّة مطلق  مطلق الظننّ عىل استدالل القائل بحجنّ
ينّة الظنون املخصوصة، كام هو دأب  ، وحجنّ الظننّ

قني من األصولينّني. املحقنّ
د تقي بن حسني عيل بن  واملؤلف هو الشيخ حممَّ
اهلروينّ اإلصفهايننّ احلائري،  رضا بن إسامعيل 
الفقاهة  ومحلة  الدين  رجال  من  األكابر  أحُد 
عىل  ـــول  واأُلص الفقه  يف  حرض  واالجــتــهــاد، 
اإلصفهايننّ  تقي  د  حممنّ الشيخ  ق  املحقنّ مة  العالنّ
د  حممنّ احلــاج  ــىل  وع املــعــامل،  حاشية  صاحب 
وعىل  اإلشــارات،  صاحب  الكربايسنّ  إبراهيم 
الرشتينّ  اإلسالم  ة  حجنّ باقر  د  حممنّ ينّد  السنّ احلاج 
يف  وتوقنّف  ــرارًا،  م العراق  وزار   ، اإلصفهايننّ
صاحب  بحث  فحرض  النجف  يف  بعضها 
كاظم  السينّد  عىل  حرض  كربالء  ويف  اجلواهر، 

. الرشتي واملريزا عيل نقي الطباطبائينّ

رسالٌة في نفي 
حجية مطلق الظنّ

فهم األحاديث

اإعداد: حممد حمزة جرب



افتتاح مركز الشفاء )7( 
يدخل الفرحة لقلوب الذيقاريين

مالكات العتبة الحسينية المقدسة  في خدمةِ المصابين بكورونا..

الأحرار/قا�شم عبد الهادي - ت�شوير/خ�شري ف�شالة

ضمنَ سلسلة مراكز الشفاء التي تم إنشاؤها في عموم العراق لتخفيف معاناة المصابين من 
فيروس كورونا والتغلب عليه، افتتحت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مركز الشفاء 
للعناية والطوارئ رقم )7( في محافظة ذي قار، وحضر حفل االفتتاح وفد من العتبة الحسينية 
المقدسة ضم الحاج فاضل عوز رئيس قسم حفظ النظام وعبد األمير طه رئيس قسم العالقات 

العامة فضال عن شخصيات اخرى بما في ذلك حضور محافظ ذي قار القاضي ناظم الوائلي 
ومدير صحة المحافظة الدكتور سعد الماجد. 
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مالكات العتبة الحسينية المقدسة  في خدمةِ المصابين بكورونا..

تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة 

الحسينية المقدسة ودعما لجهود صحة ذي قار العتبة الحسينية المقدسة 

تفتتح مركز الشفاء السابع لها لعالج المصابين بفيروس كورونا
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تبلغ  ــذي  وال املحافظة  وســط  أور  حي  يف  املركز  وأقيم 
سعة استيعابه 125 رسيرًا بثالث ردهات )رجال، نساء، 
للكوادر  وكان  السالب،  الضغط  بنظام  ويعمل  اطفال(، 
الفنية يف قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة 
التي  املستمرة  اعامهلم  خالل  من  املركز  بإنجاز  كبري  دور 

استغرقت )29 يومًا(.
قائاًل:  عــوز  فاضل  احلــاج  بــنينّ  ذلــك  عن  املزيد  وملعرفة 
للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من  الكبري  والعمل  اهلل  »بفضل 
احلسينية املقدسة تم افتتاح مركز الشفاء للعناية  والطوارئ 
7 يف حمافظة ذي قار والذي يعد واحدًا من ضمن املراكز 

العديدة التي افتتحت يف عموم العراق«.
واضاف قائاًل: ان »املركز حيتوي عىل )125 رسيرًا( وهو 
فضال  االطفال(  النساء،  )الرجال،  اقسام  ثالثة  اىل  مقسم 
العتبة  قبل  من  كبري  اهتامم  وهناك  املركزة،  العناية  عن 
خاصة  ميزة  هلا  تعد  قار  ذي  حمافظة  ان  سيام  ال  املقدسة 
ابنائها  استجابة  خالل  من  ومقدساته  العراق  عن  بالدفاع 
لفتوى اجلهاد الكفائي والتصدي للعدوان الداعيش فالبد 

من االلتفاتة هلا والتي عانت كثريا خالل الفرتة السابقة«، 
معربًا عن أمله يف ان »تكون النتائج اجيابية من خالل هذا 

املركز الذي تم انجازه بالتعاون مع دائرة صحة ذي قار«.
املتويل  وسالم  حتيات  الزائر  الوفد  عن  باإلنابة  عوز  ونقل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي اىل اجليش االبيض يف حمافظة ذي قار »ملا بذلوه 

من جهٍد كيرٍب يف ظل تفيش اجلائحة«.
فيام حتدث حمافظ ذي قار القايض ناظم الوائيل قائاًل: »من 
قار ومن مستشفى احلسني )عليه  دائرة صحة حمافظة ذي 
م الشكر والتقدير اىل العاملني  السالم( التعليمي العام نقدنّ
االول  اليوم  منذ  دأبت  التي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
لتفيش جائحة كورونا نتيجة عملها الكبري لتخفيف الوباء 
بإنشاء مركز  بادرت  املحافظة ومن خالل ذلك  اهايل  عن 

الشفاء للعناية والطوارئ بفرتة قياسية وجيزة«.
العمل  لسري  املستمرة  متابعتنا  خالل  »من  قائاًل:  وأضاف 
والصحية  الطبية  املستلزمات  كافة  عىل  يشتمل  املركز  فان 
حيث كان للكوادر الفنية واهلندسية التابعة للعتبة احلسينية 
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املقدسة جهد استثنائي كبري ومستمر إلنجازه، والذي هو 
بمثابة اهلدية من قبل العتبة املقدسة ألهايل ذي قار الهنم 
يستحقون ذلك ألنه ما ان صدرت فتوى اجلهاد الكفائي 
املقدسة للدفاع عن العراق ومقدساته اال وكان اهايل ذي 
ستكون  اهلدية  وهذه  هلا،  واملستجيبني  امللبيني  اول  قار 

خالدة يف ذاكرهتم«.
ذي  صحة  دائرة  لكوادر  موصول  »الشكر  حديثه،  وتابع 
احلسينية  العتبة  كــوادر  مع  وعملت  ساندت  التي  قار 
مع  مستمرا  التواصل  هذا  يكوَن  ألن  ونطمح  املقدسة، 
ف  خيفنّ بدوره  املركز  وان  املقدسة،  احلسينية  العتبة  كوادر 

عن أبناء املحافظة الويالت واالمل والوباء واملرض«.
ومن جهته حتدث مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور 
سعد املاجد قائاًل: »ال خيفى عىل اجلميع ان الدور الكبري 
الذي تبذله االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف شتى 
جماالت احلياة وكام عودتنا سابقا بمواجهة عصابات داعش 
اإلرهابية والتغلب عليها، وها هي اليوم تقف مع ابنائها 
يف حمافظة ذي قار يف ظل تفيش فريوس كورونا املستجد 
بإنشائها مركز الشفاء )رقم 7( يف املحافظة والذي يتسع 
لـ )125 رسيرًا( بمواصفات عاملية، وانه كان نتيجة لعمل 

كبري وهو انموذج لبناء دولة عراقية أصيلة«.
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مضيفًا: ان »ذي قار تعاين من ازمة صحية، واليوم اجلميع 
املحافظة  يف  االول  يعد  شك  بال  الذي  املركز  هبذا  متفائل 
والذي أدخل الفرحة والرسور يف قلب ابنائها بعد اهنيارها 

التام خالل الفرتة السابقة«.
كام حتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية 
املقدسة املهندس حسني رضا مهدي قائاًل: »بعد مرور )29 
يومًا( من العمل املتواصل يف حمافظة ذي قار، انجزت كوادر 
العتبة احلسينية املقدسة وحتديدًا يف قسم املشاريع اهلندسية 
ان  مبينًا  املحافظة«،  الكبري خدمة ألهايل  فيها هذا الرصح 
»مساحة االرض الكلية )3500 مرٍت مربع( ومساحة البناء 
لـ  وصلت  رسيرية  بسعة  مربع(  مرت   2500( هي  الفعلية 
)125 رسيرًا(، بوجود )4٨ رسيرًا( خاصة للعناية املركزة 
تم تغذيتها بمنظومة اوكسجني مركزية والتي تولد ارحيية 

كبرية للمصابني بفريوس كورونا«.
الطبية  االجهزة  املركز عىل جمموعة من  واضاف: »حيتوي 
املريض  وحيتاجها  فيه  نصبها  تم  التي  واحلديثة  املتطورة 
منها  امــور  بعدة  املركز  ويمتاز  الفريوس.  عىل  للتغلب 
اخلرض  احلدائق  عن  فضاًل  اجلميلة  املعامرية  اللمسات 
لتقليل الضغط النفيس عىل املريض الذي يستغرق شفاؤه 
اجل  من  املركز  يف  للرقود  يومًا(   15( الـــ  تقارب  مــدة 
التغلب عىل الفريوس، وكذلك حيتوي املركز عىل جمموعة 

منظومة  االنرتنت،  )منظومة  منها  املهمة  املنظومات  من 
الضغط  منظومة  ــذايت،  ال االطفاء  منظومة  التلفزيون، 
تويص  مهم  جدا  موضوع  وهو  والتربيد  للتهوية  السالب 
به وزارة الصحة ودائرة الصحة يف مجيع املحافظات ومجيع 

البلدان العاملية(«.
انتقال  متنع  السالب  الضغط  »منظومة  اننّ  حديثه،  وتابع 
والتمريضية  الطبية  الكوادر  اىل  املصابني  من  العدوى 
الفريوسات  وقتل  كامل  بشكل  اهلواء  بفلرتة  تقوم  بحيث 
املتواجدة فيه بواسطة وسائط متعددة ومتخصصة، وقد تم 
تسليمه اىل دائرة صحة ذي قار كهدية جمانية من قبل االمانة 

العامة للعتبة احلسينية املقدسة«.
وأشار رضا إىل ان »هذا املركز هو السابع الذي تم انشاؤه 
خمتلف  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من 
النحو  عىل  كورونا  فريوس  ملواجهة  العراقية  املحافظات 
يف  مركزان  النجف،  يف  مركز  كربالء،  يف  )مركز  التايل 
العامرة( ومن  العاصمة بغداد، مركز يف الكوت، مركز يف 
والبرصة  دياىل  االخرى يف حمافظات  املراكز  افتتاح  املؤمل 
االقضية  عن  فضاًل  واالنــبــار  وبابل  وبــغــداد  وكــركــوك 
والنواحي ومنها قضاء عني التمر يف كربالء وقضاء الرميثة 
يف الساموة ضمن اخلطة الكبرية التي وضعتها االمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة وبإرشاف مبارش من املتويل الرشعي 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

14
ل�سنة 2020 م



فيها سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( بتوفري 
التي ال  الوجيزة  الزمنية  املدة  )2000 رسير( خالل هذه 
تتجاوز مخسة اشهر ملساعدة املصابني بفريوس كورونا يف 

مجيع املدن العراقية«.
ولفت مسؤول قسم املشاريع اهلندسية إىل أن »هناك صيانة 
مستمرة من قبل كوادرنا ملراكز الشفاء التي انجزت والتي 
هي قيد االنجاز حتى بعد انتهاء اجلائحة؛ الن هذه املراكز 
ومستشفيات  ومراكز  كردهات  استخدامها  املمكن  من 
ومساعدة املستشفيات املتواجدة يف املحافظة نفسها، ومن 
املؤمل انشاء مركز شفاء يف مدينة الطب بالعاصمة بغداد 
وستكون املبارشة فيه بعد عيد االضحى املبارك وسيكون 

مركزًا متميزًا إن شاء اهلل تعاىل«.
ردود افعال كبرية وسعادة بالغة

رب جمموعة من أهايل حمافظة ذي قار عن  ومن جهة أخرى عنّ
سعادهتم البالغة بام آلت اليه األمانة العامة للعتبة احلسينية 
ملواجهة  عالية  بمواصفات  شفاء  مركز  بإنشاء  املقدسة 
وتقديرهم  شكرهم  مني  مقدنّ املستجد،  كورونا  فريوس 
جلميع الكوادر اهلندسية والفنية واخلدمية العاملة يف العتبة 
املقدسة، حيث حتدث الشاب حسوين عيل البالغ من العمر 
اخلارج قرب جامعة  الشهداء  عامًا( من سكنة حي   22(

ان  اجلميع  عىل  خيفى  »ال  قائاًل:  قار  ذي  حمافظة  يف  العني 
من  اخلصوص  وجه  عىل  والعراق  أمجع  العامل  به  يمر  ما 
الذي  املستجد  كورونا  فــريوس  تفيش  نتيجة  سلبي  أثر 
املئات  ضحيته  وراح  واألحبة  األهل  من  الكثري  أصاب 
ضعف  نتيجة  قار  ذي  حمافظة  من  وحتديدًا  املواطنني  من 
العتبة احلسينية  لذلك أخذت  املقدمة،  الصحية  اخلدمات 
املرىض  جلنب  واحدًا  صفًا  الوقوف  عاتقها  عىل  املقدسة 
واملصابني من حمافظة ذي قار أسوة بعملها الكبري يف باقي 
املحافظات األخرى خالل فرتة تفيش الفريوس، كام وقفت 
سابقا مع أبناء الشعب العراقي يف شتى جماالت احلياة ال 
سيام حربه ضد عنارص داعش اإلرهابية«، مضيفًا أن »هذا 
هبا  يتميز  التي  الوطنية  والروح  اإلنسانية  عىل  يدل  األمر 
القائمون عىل العتبة احلسينية املقدسة بوقوفهم مع كوادر 
وبمجرد  والصحية،  الطبية  األجهزة  من  األول  الصد 
زرعت  فإهنا  املحافظة  يف  الشفاء  مركز  بإنشاء  رشوعها 
تعرضت  التي  قار  ذي  أبناء  بقلوب  والطمأنينة  الفرحة 
سبق  ممن  شباهبا  سيام  ال  كبري  بشكل  بالفريوس  لإلصابة 
هلم تلبية نداء املرجعية املباركة بااللتحاق بجبهات القتال 
ضد عصابات داعش اإلرهابية والقضاء عليه. وبتوحيد 

الصفوف سنتجاوز فريوس كورونا كام جتاوزنا داعش«.
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الحرار: اإبراهيم حميد العويني 

تقدّمها مستشفى اإلمام زين العابدين 
في الحجر المنزلي 

خدمات طبية جمانية للم�شابني بفريو�س كورونا 

زيارات ميدانية للمصابين وذويهم بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم تسعى 
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( التابعة للعتبة الحسينية المقدسة من خاللها 

لتقديم خدمات طبية مجانية ضمن حملة »سالمتك الميدانية« لدعم جهود وزارة الصحة 
العراقية في مكافحة هذا الوباء.

a

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

16
ل�سنة 2020 م

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



ترصيح  يف  املستشفى  مدير  احلسيني  صفاء  الدكتور  وقال 
خص به جملة )االحرار(: »ان املبادرة جاءت بناًء للحاجة 
املحجورين  املصابني  للمرىض  املساعدة  تقديم  عــىل 

خصوصا بعد ازدياد أعداد املصابني بالفريوس«. 
واضاف »حسب توجيهات املرجعية الدينية وإدارة العتبة 
القطاع  دعم  يف  املشرتك  العمل  برضورة  املقدسة  احلسينية 
ضمنها  ومن  هلا  التابعة  املواقع  خمتلف  وتسخري  الصحي 
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( حيث عملنا 
ضمن موقعنا عىل اطالق هذه املبادرة للمرىض املحجورين 
هلم  تسمح  ال  الصحية  حالتهم  تكون  ممن  منازهلم  يف 
املستشفيات؛  غادروا  هم  من  او  املستشفى  اىل  بالدخول 
التي  الطبية، لذا كانت احلملة  ولكنهم بحاجة اىل املشورة 
قصوى  استجابًة  متــوز،  شهر  من   )20( بتاريخ  اطلقت 
جاهزية  عىل  وكنا  الطبية  للمشورة  حيتاجون  ملن  ورعاية 
اىل  صباحا  الثامنة  الساعة  من  املكاملات  الستقبال  كاملة 
التاسعة ليال واخذ املعلومات الالزمة عن املريض ومكان 

تواجده والتوجه اىل بيته مبارشة بكادر طبي متخصص«. 
خالل  من  مريض   )100( من  اكثر  »زيــارة  اىل  ــار  واش
هذه  خدمة  يف  تطوعوا  الذين  والتمريضية  الطبية  الكوادر 

الرشحية«. 
املصابني  ان  امليدانية،  الزيارات  خالل  »ملسناه  ما  ان  واكد 

النفيس  الدعم  تقديم  اىل  احلاجة  بأمسنّ  كانوا  وعوائلهم 
حيث  العائلة  وتوجيه  توضيح  خالل  من  هلم  واملعنوي 
البعض  يتصوره  كام  مرعبا  ليس  املرض  هذا  ان  اوضحنا 
كيفية  ورشح  علمية  بطريقة  معه  التعاطي  يمكن  وانــام 

استخدام الوقاية الطبية عند التقرب إليه«.
العوائل  بعض  الزيارات  خالل  »وجدنا  احلسيني  وذكر 
املتعففة، من هم بحاجة اىل ادوية ولكنهم اليمتلكون رشاء 
ثمن هذه االدوية فقمنا برصف هذه العالجات جمانا دون 
تقديم  يف  مستمرة  املستشفى  مالكات  بان  مؤكدا  مقابل«، 
هذه اخلدمة حلني انتهاء هذه اجلائحة وجتاوز االزمة ان شاء 

اهلل«. 
ذوي  احد  كربالء  من  عيل  حسني  املواطن  َن  ثمنّ جهته  من 
املصابني »جهوَد املستشفى باطالق هذه املبادرة كون هنالك 
الكثري من الناس متخوفة من الذهاب اىل املستشفيات بعد 
ان شهدت ازياد يف اعداد املصابني يف اآلونة االخرية«، وبنينّ 
موا  قدنّ للمستشفى  التابعة  الطبية والتمريضية  الكوادر  »ان 
هلم االرشادات الطبية اخلاصة هبذا املرض كام اوضحوا لنا 
كيفية التعامل مع املصاب وعدم تركه وحده يعاين من هذا 
الكثري وهذه اهم خطوة تعد  اللعني كام اشيع عند  املرض 
العائلة واملريض عىل  نفوس  بعدم زرع اخلوف والقلق يف 

حد سواء«. 
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جهود حثيثة لمنتسبي الصيانة في العتبة 
الحسينية للمواطنين وزائري كربالء

خالل جائحة كورونا التي ع�شفت بالبالد..

جهود حثيثة قدمها قسم الصيانة في العتبة الحسينية 
المقدسة طيلة فترة جائحة كورونا، تابعتها مجلة 

)االحرار(، بدءا من خياطة الكمامات الى الجهود المقدمة 
في بعض مراكز الشفاء التي انشأتها العتبة الحسينية 

في عدد من المحافظات العراقية بأوقات قياسية وصلت 
في اغلب االحيان الى )21( ساعة يومية، فكان من بين 

تلك الجهود ما قدمه منتسبو قسم الصيانة، اضافة الى 
مهامهم االساسية والمستمرة على مدار اليوم، وابرزها 

فتح وصيانة ومتابعة محطات مياه )Ro( في كربالء 
وبعض المحافظات العراقية.  

تقرير/ ح�شنني الزكروطي  -ت�شوير/ ح�شني علي املحمداوي
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رئيس قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة:

لم نبخل بجهد ولم نكل او نمل من العمل بل نواصل 
الليل بالنهار الكمال ما يقع علينا بتفاني وحرص 

واخالص كوادرنا وحبهم للعمل...

العتبة  وحتدث )كريم االنباري( مسؤول قسم الصيانة يف 
احلسينية املقدسة: »ان عمل قسم الصيانة يتوزع بني شعبه 
وحدة  عملت  فمثال  اختصاصه،  حسب  كل  ووحداته 
خياطة  عىل  كورونا  ازمــة  بداية  منذ  والتطريز  اخلياطة 
العتبة  وُشعب  اقسام  عىل  البدء  يف  وتوزيعها  الكاممات 
البلدية  كمديرية  احلكومية  املؤسسات  بعض  ثم  املقدسة 
االوىل  االيام  سجلت  وقد  االمنية،  والدوائر  واملجاري 
بينام  الواحد،  اليوم  يف  كاممة   )1200( يقارب  ما  انتاج 
يقارب  ما  اىل  الكاممات  انتاج  وصل  الراهن  الوقت  يف 

الـ)4000( كاممة يف اليوم الواحد«.
مزودتني  مركبتني  ــر  وفنّ قد  الصيانة  »قسم  ان  اىل  مشريا 
باألجهزة ومعدات التعقيم والتعفري لتعفري احياء ومناطق 
صناعة  كذلك  اليوم،  مدار  عىل  املقدسة  كربالء  حمافظة 
اربعة اجهزة تعقيم وضعت يف فندق باب السالم واملضيف 
التعاوين اخلاص باملنتسبني وواحد يف مدينة االمام احلسني 
)عليه السالم( الطبية واخر يف مدينة االمام احلسن )عليه 

السالم( للزائرين )طريق احللة ـ كربالء(. 
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البعيدة عن مركز  للمناطق   Ro(( مياه  توفري  وفيام خيص 
»بخصوص  االنباري:  قال  كورونا  ازمة  خالل  املدينة 
عام  منذ  مستمر  فيها  العمل  فــأن   Ro(( مياه  حمطات 
داخل  يف  املحطات  من  جمموعة  وفرنا  حيث   2009م، 
الكريمة  للعوائل  ليتسنى  كربالء  مدينة  مركز  وخــارج 
وبشكل  للرشب  صاحلة  مياه  عىل  احلصول  والزائرين 
جماين، وخالل ازمة كورونا التي يمر هبا بلدنا العزيز فقط 
واالرياف(،  )القرى  مناطق  بعض  ليشمل  العمل  توسع 
من خالل توفري ناقالت خاصة بمياه ))Ro يكون عملها 
توصيل املياه بشكل يومي اىل اقرب مكان يمكن للعوائل 

احلصول عىل املياه«.
مسؤول  حممد(  احلسن  عبد  )املهندس  حتدث  جانبه  من 
»بتوجيه من  قائال:  الصيانة  املدنية يف قسم  شعبة االعامل 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
املشاريع  قسم  مع  وبالتعاون  الكربالئي،  املهدي  عبد 
اهلندسية يف العتبة املقدسة، رشَع قسم الصيانة وبالتعاون 
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مع قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة املطهرة يف انجاز الكثري  
واجهة  تغليف  يف  متثلت  والتي  اليه،   وكلت  التي  االعامل 
املركز بامدة القرميد، اضافة اىل تنصيب قواطع الـ )الستالز 
ة املرىض، كذلك تغليف منظومة  ستيل( اخلاصة بفصل ارسنّ
مادة االوكسجني بامدة )األيل كوبوند(، فضال عن تنصيب 

بوابات التعفري يف املركز«.
وفيام خيص عمل القسم يف مركز الشفاء )2( الذي انشأته 
العتبة احلسينية يف حمافظة النجف االرشف قال: »بدأ العمل 
)ريض  الغفاري  ذر  ايب  جممع  من  كرفانات  جمموعة  بنقل 
النازحة  العوائل  فيه  تقطن  كان  الذي  السكني  عنه(  اهلل 
واملتعففة، وتنصيبها يف مركز الشفاء رقم )2( يف مستشفى 

جاء  وبعدها  االرشف،  النجف  حمافظة  يف  العام  احلكيم 
وصب  باملركز،  اخلاصة  املجاري  شبكة  بتنصيب  العمل 
الصحية،  املجاميع  وربــط  واملمرات  الداخلية  االرضية 
خاصة  وشبكة  للترصيف،  خارجية  مناهيل  عمل  كذلك 

بترصيف االمطار«.
حممد  اشار  فقد  واسط  حمافظة  يف  القسم  عمل  خيص  وفيام 
من  بالتعاون  جاء   )5( رقم  شفاء  مركز  يف  العمل  ان  اىل 
قسم التنسيق والتأهيل الرتبوي من خالل خياطة االقمشة 
ونوع  شكل  يف  لتكون  املرىض،  بأرسة  اخلاصة  )الستائر( 

يالئم طبيعة املركز«. 

العمل كتف الى كتف النجاز المراكز الطبيية بايدي عراقية من مهندسين وفنيين وبساعات عمل متواصلة 
واوقات قياسية كان بهدف حماية المواطن واسرته ودعم القطاع الصحي في البلد، هو رسالة سامية 

تؤكدها العتبة الحسينية من خالل مشاريعها ومالكاتها العاملة بأن الكفاءات العراقية تخلق المستحيل
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نعاُه  الــذي  القربان  ـ  السالم  عليه  ـ  )احلسني  كتابه  ويف 
مزعل  كاظم  يخ  الشَّ الدكتور  املؤلف  يقول  اإلنجيل( 
الشهيد  املبارك  السبط  إنَّ  الكتاب،  مقدمة  يف  ــدي  اأَلَس
اإلمام احلسني )عليه السالم( الذي ذبَح يف اهلل )عز وجل( 
عند أهل احلق والصدق واليقني من أنبياٍء ورسل وأولياء 
هو  الصايف،  معينهُم  من  واغرتف  تبعهم  ومن  وصاحلني، 
يف  العالق  والشجى  احلــزن  وسبب  ــوة،  واألس اأُلنــشــودُة 
حلوقهم الرشيفة، وكان ومل يزل أنشودة التوراة واالنجيل 
األنبياء  وانتصاَره  ويومه  اسمه  ذكَر  الذي  فهو  والزبور، 
بأحرف  املباركة،  ُصحفهم  يف  السالم(   )عليهم  سل  والرُّ
وهو  واجلــامل،  البهاِء  يف  غايًة  زالت  وال  كانت  نور،  من 

احلسني  االمام  فإن  املجيد،  القرآن  وأكربه  أعظمه  الذي 
عليه السالم، هو البطُل اإلهلي املذبوح، الذي بكتُه التوراُة 
بالغني!. واحلسني )عليه السالم(، هو القرباُن  بمرارٍة وأملٍ 
ُع  يقطنّ وشجًى  وأننٍي  بحزٍن  اإلنجيُل،  َنعاُه  الذي  ُس  املقدَّ
ُد يف كلِّ الوجوِد!.  القلوَب، فبقَي صدى حزنِه وأساُه يرتدَّ
اهلل  عنَد  العظيِم  بشأنِه  يليُق  بام  سُة  املقدَّ األسفاُر  َرثتُه  وقد 

تبارَك وتعاىل. 
السالم(،  )عليهم  سِل  والرُّ األنبياِء  ُحُلَم  هَو  بنفيس  وكان 
أَماًل، عاَش معهم يف كلِّ عرٍص وزمان، عىل مدى  إذ كان 
وما  البرشية،  عاشتها  التي  الطويلة  واألزمــاِن  األحقاب 
إالنّ  ت عيوهنم  قرَّ لوالُه، وما  األنبياُء والرسُل  لينترَص  كان 

اإعداد: علي ال�شاهر

إطاللة معرفية على كتاب:
الحسين )عليه السالم( القربان الذي نعاهُ االنجيل

اهلل  رس���ول  ث���ورة س���بط  كان���ت 
وس���يد  وآل���ه(  علي���ه  اهلل  )صل���ى 
ش���باب أهل الجنة االلهية الكبرى 
ضد الش���ياطين المتفرعنين ثورة 
مؤسس���ة، وجاءت ضمن تخطيط 
وكان  عجي���ب،  ربان���ي  وتقدي���ر 
بتقدي���ر اهلل س���بحانه وتعال���ى ان 
تبقى جذورها مستعرة في االرض 
ال تطف���أ وال ته���دأ ابدًا برغ���م االبادة 
الجماعي���ة الل رس���ول اهلل ) صلى 
اهلل علي���ه وال���ه( وثقل���ه وعائلت���ه 
الشريفة المقدسة ورحله المبارك 
واتباعه���م االب���رار الميامين الذين 

فدوهم بارواحهم. 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

22

ب 
ـــت

كـ
ال

قة
دي

ح



ؤ

صنعُه  بام  إالنّ  اإلهلينّ  الديُن  استقاَم  وما  العظيم،  وبيومِه  بِه 
ُه هَو الفاتُح األعظُم يف كلِّ العواملِ،  هذا املقدُس املبارك، ألنَّ
ناَءَة اىل أبِد اآلبدين. َة والدَّ الذي هزَم الرشَك والنفاَق واخلسَّ

الفصل االول، نظرة االنجيل وهو اخُر  املؤلف يف  ويذكر 
روح  عىل  العظيم  القرآن  قبل  نزل  مبارك  ساموي  كتاب 
اهلل عيسى بن مريم )عليهام السالم( اإلمام احلسني )عليه 
ومهمة  مميزة  خصائص  الرشيف  الكتاب  وهلذا  السالم(، 
ورغم كل ما جرى عليه طوال هذه الفرتة فهي باقية نرية اىل 
القرين  أنه كان املمهد لنزول  يومنا هذا، ولعل من أبرزها 
وشوقًا  جلية  بشارات  نصوصه  يف  محل  فقد  هلذا  الكريم، 
عارمًا لظهور اخلالفة االهلية العظمى املتمثلة بمحمد وآل 
حممد )عليهم السالم( وقد تضمنت مواضيع كثرية منه بيانًا 
عجيبًا ألحداث وحقائق وقعت يف عوامل حقيقية ال ومهية 
كام ربام يتوهم البعض قبل الدنيا كعامل الذر وغريه ويف عامل 
الدنيا وهو عامل االمتحان واالبتالء واالختبار وما بعد هذه 
فهو  هلذا  االخرى  بالعوامل  ومرورًا  الرزخ  من  بدءًا  الدنيا، 

بحق حلقة وصل مهمة بيننا وبني كل االنبياء والرسل.
كام اشار الدكتور كاظم االسدي يف الفصل الثاين إىل بيان 
االنجيل ومن سبقه يف التعريف بأصل مرشوع اهلل االقدس 
يف اخر الزمان، إذ ان للثورة االهلية العاملية العظمى والتي 
سيقودها رجل اهلل املقدس املوعود يف اخر الزمان، ويف يوم 
التأريخ  متينة وأسسًا رصينة ممتدة عرب  قواعد  االعظم  اهلل 
االنبياء  قلوب  أعــامق  يف  ثابتة  البرشية  لعموم  الطويل 
اخلريين،  املؤمنني  من  وأتباعهم  السالم(  )عليهم  والرسل 
املباركة،  املقدسة  اهلل  كتب  يف  نور  من  بأحرف  رة  مسطنّ
سلفًا  مبنية  قوية  لبنات  عىل  الكربى  الثورة  تلك  وبنيت 
مزايا  ان  مبينًا  واالصالة،  واملتانة  الصالبة  يف  غاية  وهي 
الثورتني املباركتني يبدو واضحًا أن ثورة السبط املستشهد 
وثورة املصلح األعظم يف اخر الزمان مها كاليشء الواحد 
ويتضح  العامل   املقدس يف هذا  االهلي  للخط  امتداد   ومها 
من االيات الكريمة واالحداث الرشيفة عند املسلمني ومن 
النصوص املقدسة يف العهدين وخاصة االنجيل ان الذين 
وصحبه  بيته  وأهل  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ذبحوا 

امليامني وأتباعهم من أهل املروءة والغرية والرشف الباذخ 
وا عىل عدائهم واستمروا يف ظلمهم واجتهدوا  والذين أرصنّ
يف ايذائهم اىل حني ظهور وقيام منجي العاملني املنتقم من 
هم  الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمــام  الظاملني، 
أعداء اهلل )تبارك وتعاىل( وسينتقم اهلل منهم بصورة مرعبة 

وليس هلا مثيل يف كل العوامل.
الذبح،  عقيدة  يف  الرس  الثالث  الفصل  يف  املؤلف  وذكر 
يف  واسعة  مساحة  املــذبــوح  الكبش  عقيدة  حتتل  حيث 
ملا حتكيه  انعكاس  بأرساها  وهو  املقدسة  الساموية  الكتب 
هذه العقيدة االهلية من ارادة وحب وقرب من اهلل )تبارك 
امهات  من  ُتعدنّ  وهي  مطلع،  لكل  واضح  وذلك  وتعاىل( 
العقائد الربانية احلقة، ولكثرة ما ورد بشأهنا من النصوص 
غاية يف االمهية والروعة واجلامل، والذي تعامل بلطفه مع 
االنبياء  أنشودة  واهنا  يش  كل  رمحته  فوسعت  خلقه  كل 
وضخامة  ولدقة  الــدهــر،  طــول  ــاء  واالوصــي والــرســول 
بالتواتر  الواردة  املقدسة  للنصوص  اجلليلة  املعاين  وغزارة 

يف حق هذا الكبش املبارك يف اهلل )عزنّ وجل(.
الذبيح  يف  ــة  االدل »تضافر  اىل  الرابع  الفصل  يف  منوها 
وحدة  يف  االنجيل  بيان  اخلامس  الفصل  وتضمن  املعني، 
الكريم  القرآن  الذبيح واملخلص يف  اهلدف واملرشوع  بني 
والروايات الرشيفة والتوراة وبيان االنجيل الشيق اجلميل 
ح بام مضمونه ان اإلمام املهدي  يف هذه املضامر، حيث رصنّ
بصوت  ينادي  املبارك  ظهوره  يف  الرشيف(  فرجه  )عجل 

عظيم يسمعه كل البرش.
املقدسة  االسفار  روته  ما  إىل  السادس  الفصل  يف  مشريًا 
عن ارض مذبح السبط وانصاره امليامني، فقد كان االنبياء 
والرسل يف كل العصور والدهر عىل علم واطالع كاملني 
الطاهر  دمه  سفك  وكيفية  وذبحه  املبارك  السبط  يبمرصع 
الرشيف وما جيري عىل آل الرسول االكرم )صىل اهلل عليه 

وآله( يف تلك الواقعة. 
مؤسسة  ثامر  من  احلسينية  الفكرية  اإلطاللة  هذه  وتعد 
وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية 

التابعة لقسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة.

اإعداد: علي ال�شاهر
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ُه احلدود و�شعٌر  ع�شٌق ل حتدمّ
ُكتَب لُه اخللوْد

شاعر أهل البيت )عليهم السالم( مهيار الديلمي....

نعوُد بالتاريخ يف هذه الإطاللة على 
�شخو�شنا الإ�شالمية املهمة، اإىل �شنة 
)367 هجرية(، لنقَف عند �شخ�شية 

دة يف جمال  تركْت ب�شمتها الهامة واملتفرمّ
ال�شعر العربي و�شجلمّه، ف�شاًل عن مواقفه 
امل�شرفة يف الدفاع عن اأهل البيت )عليهم 

ة  ل ب�شاعريته الفذمّ ال�شالم(، حيُث �شجمّ
واإخال�شه اأروع الق�شائد ال�شعرية التي 

يرثي وي�شتذكر بها اأهل بيت الع�شمة 
)عليهم ال�شالم(، وخ�شو�شًا يف رثاء 

وذكر الإمام علي )عليه ال�شالم( وعيد 
اهلل الأكرب )عيد الغدير(.

حديثنا عن شاعر أهل البيت )عليهم السالم( األملعي مهيار 
الديلمي )رضوان اهلل تعاىل عليه(، أرفع راية لألدب العريب 
منشورة بني املرشق واملغرب، وأنفس كنز من كنوز الفضيلة، 
ويف الرعيل األول من نارشي لغة الضاد، وموطدي أسسها، 
ورافعي عالليها، ويده الواجبة عىل اللغة الكريمة ومن يمتُّ 
الشعر  يشكرها  مشكورة  مذكورة  تزال  ال  إليها  وينتمي  هبا 
العروبة  تشكرها  واحلسب،  الفضيلة  تشكرها  واألدب، 
والعرب، و أكرب برهنة عىل هذه كلها ديوانه الضخم الفخم 

ورضوب  وفنونه  الشعر  بأفانني  الطافح  األربعة  أجزائه  يف 
عبد  الشيخ  العالمة  بذلك  يصفه  كام  وأنــواعــه،  التصوير 
س رسه(، الذي كان أروَع من كتَب عن  احلسني األميني )قدنّ

الشاعر الديلمي وحياته وشعره.
وعشقه  حبه  هو  الديلمي،  بشخصية  ويعجبنا  نا  يشدنّ وما 
ب حبنّهم ودافع عنهم  آلل البيت )عليهم السالم(، فقد ترشنّ
والعشق  باجلامل  بــاذخ  وشعر  وعلم  قوة  من  أويت  ما  بكل 
الريض )رضوان  الرشيف  يد  الرسمدي، والذي أسلم عىل  

اإعداد/ علي ال�شاهر
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اهلل تعاىل عليه( سنة )394 هجرية(، وهاَم بحبنّ حممد وآله 
)عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( فهو »مسلٌم يف دينه، 

علوٌي يف مذهبه، عريبٌّ يف أدبه«.
الديلمي.. سطوٌر من ضياء

البغدادي، املولد يف  أبو احلسن، مهيار بن مرزويه الديلمي 
الديلم  يف  ولَِد  أنه  يروى  حيث  هجرية(   367( سنة  إيران 
فارسية  عائلة  يف  ونشأ  قزوين،  بحر  عىل  جيالن  جنوب 
مالكة من أرشف عائالت فارس، ثمنّ سافر إىل بغداد وسكن 
فيها حيث كان منزله بدرب رباح من منطقة الكرخ، واتنّصل 
يوم ذاك  الذي كان  ـ  الريض )قدس رسه(  بالسينّد الرشيف 
بشخصية  االتنّصال  هذا  فأثنّر  ـ  واألرشاف  ــاء  اأُلدب ة  حجنّ
مهيار وشاعريته، ووجد يف السينّد الريض غايته التي ينشدها 
منبعه  من  فنهل  وتقوى،  وفصاحة  وعلم  وأدب،  ُخلق  من 

الصايف العلوم واآلداب، والفقه واملحاججة.
لبغداد وعالقته  الديلمي لعائلة جموسية، إال أننّ جميئه  وولِد 
أثرها  هلا  كان  الريض،  الرشيف  بالسيد  والرائعة  الوطيدة 
الواضح عىل شخصيته وحايته ووالءه ألهل البيت )عليهم 
هجرية(،   394( عام  احلق  مذهبهم  اعتنق  حيث  السالم(، 
ف بالتشينّع بقي يبتهج بأصوله  وهو بالوقت ذاته ومع الترشنّ
يقول  وفيها  أدبه،  وحسِن  إسالمه  برشِف  وكذلك  وتارخيه 

بقصيدة من قصائده:
ال خَتايِل َنَسبًا خَيِفضنِي  **  َأَنا َمن ُيرِضيَك ِعنَد النََّسِب

رؤوِس  َفوق  َوَمُشوا    ** فتًى   الدهِر  َعىل  اسَتَولوا  َقومي 
احُلَقِب

َهِب م بالشَّ ُم  **  َوَبَنوا أبياهِتُ مِس َهاَماهِتُ ُموا بالشَّ َعمَّ
ِف اإِلسالِم يِل َواألَدِب ُسورُة امُللك الُقَداَمى َوَعىل  **  رَشَ

ين ِمن َخرِي  َقد قبسُت املَجَد ِمن َخرِي أٍب  **  وقبسُت الدِّ
َنبِي

َوِديَن  الُفرس  ُســؤَدَد    ** أطراِفِه   ِمن  الفخَر  َوَضَمْمُت 
الَعَرِب

عن  يتخىل  ال  اإلنسان  أننّ  األمــر،  عظيم  من  الــيشء  وهــذا 
فه  بترشنّ ذلك  جانب  إىل  يفتخر  ثمنّ  األوىل،  وحياته  جذوره 
البيت  أهل  بمذهب  ف  والترشنّ اإلسالمي  الدين  باعتناق 

)دمية  كتابه  يف  )الباخرزي(  عنه  ويقول  السالم(،  )عليهم 
القرص/ ص 76(: »هو شاعر له يف مناسك الفضل مشاعر، 
وكاتب حتت كل كلمة من كلامته كاعب، وما يف قصائده بيت 
القلوب،  بلْو وليَت، وهي مصبوبة يف قوالب  م عليه  يتحكنّ

وبمثلها يعتذر الدهر املذنب عن الذنوب«.
رسه(  )قدس  العاميل  األمني  حمسن  السيد  الكبري  العامل  أما 
ًا  فيقول يف كتابه )أعيان الشيعة(: )ال أستطيُع أن أمتثنّل له ندنّ
سوى ابن الرومي، وإن كان ابن الرومي يقرص عنه يف بعض 

األحيان، وال جياريه يف اإلسهاب والتطويل(.
أننّ  املعاجز  »من  رسه(:  )قدس  األميني  الشيخ  يقول  فيام 
فارسيًا حياول قرض الشعر العريب، فيفوق أقرانه وال يتأتنّى 

هلم قرانه«.
جتد  فال  وحجاج،  فربهنة  املذهب  يف  شعره  ا  »أمنّ ويضيف، 
اًم مفجعًا، ولعلنّ  ة دامغة، أو ثناًء صادقًا، أو تظلنّ منه إالنّ حجنّ
إخفاء  إىل  يعمدون  احلقد  أصحاب  جعلت  التي  هي  هذه 
فضله الظاهر، والتنويه بحياته الثمينة كام حيقنّ له، فبخست 
ه املعاجم، ومل تأِت عند ذكره إالنّ بطفائف هي دون بعض  حقنّ
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ـــــد مــــــفــــــرق الأظــــــــــعــــــــــان جمــــتــــمــــُع ـــــع هــــــــل ب

ــــــــداء ركــــبــــهــــم ــــــــي ــــــــب ـــــع ال ـــــش ـــــ� ــــــوا ت ــــــل ــــــم حت

ــــــوا ــــــف ـــــني هـــــــم والـــــ�ـــــشـــــمـــــ�ـــــس قـــــــد األ ـــــرب ـــــغ م

ـــــبـــــني اأجــــــــفــــــــانــــــــا واأفــــــــئــــــــدة ـــــل �ــــــشــــــاكــــــني ل

اأزمــــــتــــــهــــــا يف  فــــــــــاتــــــــــرات  بــــــهــــــم  تـــــخـــــطـــــو 

بــــرو�ــــشــــتــــه تـــــر�ـــــشـــــى  ل  نـــــعـــــمـــــان  ــــاق  ــــت ــــش ــــ� ت

ـــــــات بـــهـــم ـــــــي ـــــــواف ــــي ال ــــش ــــ� فـــــــــــداء وافـــــــــــني مت

ــــٌل ـــــر مــــتــــ�ــــش ـــــج ـــــف ـــــال ــــــيــــــل بــــــعــــــدهــــــم ك ــــــل ال

ـــة ـــمـــل مـــه اهلل  ــــــــول  ــــــــش ر� ـــــايـــــا  قـــــ�ـــــش هـــــــــــذي 

ــــوا ـــد مــــــا لقـــــــــوا ومــــــــا قــــرب ـــه ـــع ـــل ـــــس ل ـــــا� ـــــن وال

وهــــــــــُم ــــــــــــــــــــه  الإل اآل  وهــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــه  واآل

ـــــــر( لـــهـــم ـــــــغـــــــدي ـــــــــوم )ال تـــــ�ـــــشـــــاع بــــيــــعــــتــــه ي

ُيـــــــرجتـــــــُع؟! فــــــــات  قــــــد  بــــهــــم  ـــــــــان  زم هــــــل  اأم 

ـــُع ـــش ـــ� ويـــــحـــــمـــــل الـــــقـــــلـــــب فــــيــــهــــم فـــــــــوق مـــــــا ي

طــــلــــعــــوا ــــا  ــــم ــــث ــــي ح مـــــغـــــيـــــبـــــًا  تـــــغـــــيـــــب  األ 

ــــوا ــــع ــــج ـــــــــا ف ـــــــــه اأمـــــــــــثـــــــــــال م مـــــفـــــجـــــعـــــني ب

ـــُع ــــــوى خـــ�ـــش ــــــن ــــــت اإكــــــــــــــراه ال اأعـــــنـــــاقـــــهـــــا حت

ـــــُع ومـــــرتـــــب مــــ�ــــشــــطــــاف  طــــــــــاب  ولــــــــــو  دارا 

ــــُع ــــط ق ـــــــــم  ـــــــــره اإث يف  وحـــــ�ـــــشـــــا  دم  دمــــــــــع 

مــــــا �ـــــشـــــاء والــــــنــــــوم مــــثــــل الــــو�ــــشــــل مـــنـــقـــطـــُع

يــــــــرتــــــــدُع كــــــيــــــف  قــــــلــــــب  يـــــعـــــلـــــم  الآن 

مــــنــــ�ــــشــــدُع اهلل  ر�ـــــــشـــــــول  و�ـــــشـــــمـــــُل  غـــــــــــــدرًا 

ورعـــــــوا بـــــعـــــده  �ــــشــــيــــمــــوا  الــــــديــــــن  ذا  رعـــــــــاة 

ــــــــــــروم والــــبــــيــــُع ــــــــــاط ال ـــــا وحت ـــــر�ـــــش بــــعــــد ال

ُتويفيّ الشاعر مهيار الديلمي )رمحه اهلل( يف اخلامس من مجادى الثانية سنة )428 هـ(، حيث تويفيّ يف بغداد وُدفن فيها، 
تاركًا لنا إرثًا عظياًم وشعرًا قياًم، ونموذجًا رائعًا للعشق الصادق ألهل البيت )عليهم السالم(.

ونرشت  نفسها  أبرزت  فضله  حقيقة  أننّ  غري  له،  جيب  ما 
ذكره مع مهبِّ الِصبا، فأين ما حللت ال جتد ملهيار إالنّ ذكرًا 

وشكرًا، وتعظياًم وتبجياًل«. 
شعرًا  ضمنّ  أجزاء،  بأربعة  ضخم  شعر  ديوان  وللديلمي 
التي ال  الشاعرية  وامللكة  والرفعة  والسمو  غايًة يف اجلامل 
حممد  الكاتب  ذلك  فيصف  البرش،  من  أحد  ألي  تتأتنّى 
»طافٌح  وديــوانــه:  الديلمي  شعر  عن  قائاًل  نجف  أمني 
بأفانني الشعر وفنونه، ورضوب التصوير وأنواعه.. وكان 
مًا عىل أهل عرصه مع كثرة فحولة األدب فيه،  الديلمي ُمقدنّ
وكان حيرض جامع املنصور يف بغداد أينّام اجلمع، ويقرأ عىل 
ث الكبري الفقيه  الناس ديوان شعره«، فيام يقول عنه املحدنّ
بني  مهيار  »مجَع  رسه(:  )قدس  العاميل  احلرنّ  د  حممنّ الشيخ 

فصاحة العرب ومعاين العجم«.

شعُره يف الغدير
عيل  اإلمام  تنصيب  ذكرى  املباركة،  الغدير  واقعة  أخذْت 
)عليه السالم( خليفة بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
لنا  محله  ما  جانب  إىل  العريب،  الشعر  من  واسعة  مساحة 
الرتاث اإلسالمي عن هذا اليوم العظيم )عيد اهلل األكرب(، 
ة التي يفتخر  وقْد وثنّق الشعراء هذه الواقعة اإلسالمية املهمنّ
الثبات  وهي  هبا  ويتباهون  ويتربكون  اإلمامية  الشيعة  هبا 
أننّ  سابقًا  وكتبنا  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  والية  عىل 
الشعر  خالل  من  توثيقها  يمكن  العظيمة  الذكرى  هذه 
أيضًا، وقد كتب الشاعر مهيار الديلمي قصائد عديدة عن 
)الغدير( ومنها قصيدته العينية التي جعلناها نموذجًا رائعًا 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  وعشقه  الديلمي  شعر  من 

دي، فقد قال: وتذكريه املسلمني بمقامه اإلهلي املحمنّ
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معركة اجلهاد الكفائي

موسوعة  واكرب  اول  إنجاز  به  تطلنّ ما  كبريان  وجهد  وقٌت 
سعيا  تفاصيلها،  بجميع  الكفائي  اجلهاد  معركة  تؤرشف 
وباسم  التارخيي  احلدث  هبذا  تليق  التي  بالصورة  للخروج 
وا  ضحنّ الذين  واالبطال  الشهداء  العليا  الدينية  املرجعية 
عصابات  براثن  من  البلد  حترير  اجل  من  والنفيس  بالغايل 

داعش.
يف  العليا  الدينية  للمرجعية  املقدسة  الفتوى  بدور  وايامنًا   
العباسية  العتبة  انجزت  ومقدساته،  واهله  العراق  حفظ 
استجاب  التي  املقدسة(  الدفاع  )فتوى  موسوعة  املقدسة 
هلا ابناء الشعب العراقي من كل حمافظات العراق ملتحقني 
القتال مدافعني عن االرض والعرض ملبني نداء  بجبهات 

مرجعه؛ لدحر االرهاب الداعيش.
امحد  )املهندس  حتدث  املوسوعة  هذه  عن  اكثر  ولتفاصيل 
صادق حسن( معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
الرشعي  املتويل  سامحة  لدن  من  ومباركة  "بتوجيه  قائاًل: 
تم  الصايف  امحد  السيد  سامحة  املقدسة  العباسية  للعتبة 
انجاز املوسوعة"، مضيفًا: "احتوت املوسوعة كل ما يتعلق 
بالفتوى منذ ان انطلقت يف الصحن احلسيني الرشيف وعىل 
لسان املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 

للفتوى  العراقيني  باستجابة  مرورًا  الكربالئي  املهدي  عبد 
واالحداث االخرى والعمليات العسكرية وحترير االرايض 
تناولت  كام  اللوجستي،  للدعم  العليا  اللجنة  وتشكيل 
العلمية  ــوزة  واحل املقدسة  العتبات  دور  املوسوعة  هــذه 
واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف دعم هذه الفتوى، 
فضال عن دور املواكب احلسينية يف اسناد املقاتلني وتقديم 
الدعم اللوجستي هلم كام وثقت هذه املوسوعة عملية اغاثة 

النازحني".
املعركة وعملية  االعالمي يف  الدور  اىل  تطرقنا  "كام  وتابع: 
سوح  يف  االبطال  للمقاتلني  العسكرية  العمليات  توثيق 
املباركة  للفتوى  االعالمي  الصدى  اىل  باإلضافة  القتال 
موسع  بشكل  االغاثة  وعمليات  العسكرية  والعمليات 
ودقيق، لتكون هذه املوسوعة ذاكرة لألجيال القادمة لتقرأ 
رحيمة  يد  وهناك  اهلاوية  حافة  كان عىل  العراق  ان  وتطلع 

ومباركة انقذته هبذه الفتوى".
الدكتور  املساعد  االستاذ  الباحث  حتدث  اخرى  جهة  من 
بغداد  جامعة  يف  العربية  اللغة  قسم  رئيس  اخلزاعي  رحيم 
املقدسة يف كربالء دوما عىل حفظ  العتبات  "حترص  قائاًل: 

تراثنا وارشفة ما يمرُّ به البلد خشية تشوهيه مستقبال«.

انجازُ موسوعة بـ )54( مجلدًا تؤرشف 

تقرير: �شياء ال�شدي
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ح�شن ال�شباغ الكعبي

ــــاُء ــــم ــــل ــــظ ــــــُر فـــــتـــــ�ـــــشـــــرُق ال ــــــدي ــــــغ يــــــجــــــري ال

ـــه ـــاِف ـــف ـــش ـــــطَّ فــــــــوق � ـــــح ــــــــزمــــــــاُن ف ــــس ال ــــ� ــــط َع

ــــاًل ــــائ ــــش ر� ــــه  ــــن م الأبـــــــــــــــــواِب  اإىل  ــــــْت  ــــــَل َحــــــَم

ـــــــرحـــــــمـــــــُن فـــــــيـــــــِه مــــقــــالــــة لــــــــو اأنــــــــــــــــــزَل ال

               *********

ــــا ــــن ــــاُت ــــم ــــشَ ــــ� ــــــيُّ تـــــكـــــلَّـــــمـــــت َب ــــــل بــــــــــَك يـــــــا ع

ـــــــــذي الـــــد�ـــــشـــــتـــــوُر ا�ـــــشـــــبـــــَح كـــــامـــــال ً اأنـــــــــــَت ال

ــــِه ــــول ـــــطـــــْت بـــــــــاأيـــــــــدي الــــــالعــــــبــــــني فــــ�ــــش ـــــي ن

ـــــــــــــــــــــــاَرُه لـــــرغـــــيـــــفـــــِه ــــــــــــرُر ن كــــــــــــــلٌّ يــــــــــــجَّ

ـــــَت كــــ�ــــشــــحــــا عـــــــن مـــــفـــــاِتـــــِنـــــهـــــا ولـــــــْن ـــــوي ـــــط ف

ـــــــوِب زمـــــامـــــهـــــا ـــــــقـــــــل حـــــتـــــى مـــــلـــــكـــــَت مــــــــن ال

ـــــــٌم جـــــــــــــرداُء ـــــــش ــــــ�ــــــسُ مـــــــنـــــــُه مـــــــوا� ــــــفــــــي وَت

ـــــــعـــــــداُء ــــــاُء والـــــــ�ـــــــشُ ــــــعــــــ�ــــــش ــــــُت فـــــتـــــعـــــانـــــق ال

ــــــــاُء ــــــــي ــــــــش الأ� مــــــــــاِئــــــــــِه  يف  ــــــــدت  ــــــــمَّ ــــــــع وت

ـــــراء ـــــع ـــــش ـــــ� ــــــــدُه ال ــــــــع مــــــــــــــاذا �ـــــشـــــيـــــكـــــتـــــُب ب

            **********

ـــــــــــاُء ــــــــــــــــــــــــواُت والأحـــــــــــي ــــــ�ــــــسَ الأم وتــــــنــــــفمّ

ـــــــــــــــالُء فــــــــــيــــــــــِه وغـــــــــــــــــــريك نــــــــقــــــــمــــــــٌة وب

فـــــتـــــحـــــَكـــــمـــــْت بـــــفـــــ�ـــــشـــــولـــــِه الأهــــــــــــــــــــواُء

ـــــاُء ـــــو�ـــــش ـــــ�ـــــش ـــــريـــــج وال ـــــه ـــــت ـــــَد ال ـــــاَع ـــــ�ـــــش فـــــت

اأ�ـــــــشـــــــمـــــــاُء �ـــــشـــــحـــــكـــــاتـــــهـــــا  يف  ُتـــــــغـــــــريـــــــك 

ــــــاُء ــــــم ــــــظ ــــــع ـــــــُل ال ـــــــم ـــــــع وملـــــــــثـــــــــل هــــــــــــــذا ي

بمناسبِة حلوِل عيد الغدير االغّر
أسماُء الغدير
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حيدرعا�شور

بحننِي  املُغت�شل  القلب  يعرفها  َما،  ُروؤيا  م�شافُة  اإليَك  �شيدي، 
اإ�شارة  والبالء..  الياأ�س  ل�شاعات  نورك  اأ�شتنطُق  ال�شريح. 
ميلُك  ل  اِئر.  الدَّ الزمِن  وخوف  احلياِة،  �شعوبة  تهدُم  منك 
وجدثك،  قبتك  بني  ما  بي�شاء  �شوء  م�شافة  غري  املوؤمنون 
يقروؤون  التو�شالت.  تتقن  وحناجرهم  عاء  الدُّ يجْرجُرون 
با�شم حبك نافذة اأمل كي مي�شح اهلل كل دمعٍة من عيونهم. 
زمن  يف  والمرا�س  الوجــاع  ُيزيل  قبتك  حتت  هلل  فاحلمُد 
بابي  اقرعوا  تقلقوا..  ل  تقول:  كاأنك  ال�شريعة،  التحايا 
فاخت�شروا  اهلل  رحمة  اىل  تــوؤدي  اأبــوابــي  كل  لكم،  تفتح 
النفو�س  ل�شخب  مكان  ل  والغرور،  للتكرب  وقت  ل  الطرق. 
اىل  تتحللون  الدائمة،  وال�شلوات  فال�شالة  املزاج،  وتقلبات 
اىل  كامل�شك  اأعمالكم  بيا�س  وي�شاحبكم  الول  ترابكم 

احلفرة، كل الطرق توؤدي اليها.. فاخت�شروا.
�شيدي، مثل القلب اقمنا تراتيل زيارتك، ويف ال�شمري �شوت، 
نراقب به ناء كراماتك، ونحن على يقني انك مقر�س �شربك 
نورًا ملن يتبع النور. هواوؤك فوق كربالء،مينُح رئًة اخرى.. 

ونتنف�س، ونختبئ يف قلب مقد�شك؛ فاجل�شد برابك ل يعرف 
�شفائك، ففي كل ذرة منها طلب..  انرث علينا تراب  املر�س. 
اأنت،  ويف كل طلب رجــاء.. ويف كل رجاء قلب، ويف كل قلب 

واأنت اأيها البهى.. عوٌن ملن ل يجد عونًا يف بقائِه وفنائِه.
ننت�شر  لعلنا  نحوك،  اخلطى  نحثمّ  غريك.  لنا  لي�س  �شيدي، 
�شُد  يكفينا  ون�شريح،  املــوت  نزيف  ون�شكت  -كوفيد-  على 
حالهم  يف  بقوا  للذين  اأنظر  واأنت.  ب�شيطة،  واأ�شمال  الرمق، 
ور�شوا بقلٍب جازٍع يعُظ؟!. عيونهم وقلوبهم التي بكت عمرًا 
احللم  ويبقى  لهموا.  حمتاجًا  احلــزن  جلــاء  بها  جهروا  لو 
ون�شحو.. نناُم  حني  اأر�شها  حتمينا  ان  مبدينتك،  امل�شتهام 

الوباء يف عمق  زائروك ك�شرنا  ال�شالم عليك.. نحن  نقول: 
والميان  احلب  بذات  اليك  مت�شي  زالت  ما  وقلوبنا  اأر�شك 
�شفاٍء  من  �شفاعتك  نهر  يف  ما  كل  ا�شقى  بحقك،  والعرفان 
كالرياح،  بالعاملني  تع�شف  لك  حمبتنا  واجعل  داء،  كل  من 
ال�شرب  فن  وعلمّمنا  ال�شهداء،  عوائل  دموع  من  اأكرث  ومياُهك 

للوقت مذاق الرحيل... 

أنَت عوٌن لمن ال يجُد عونًا في بقائِه وفنائِه
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جندُت شعرَي في هواك متيما
عمار جبار خ�شري

ـــمـــا  ـــي ـــت م هـــــــــــــواك  يف  �ـــــــشـــــــعـــــــرَي  ــــــــدُت  ــــــــن ج

ـــــتـــــمـــــُد مــــ�ــــشــــاعــــري  ـــــــدُت �ــــــشــــــعــــــرَي ا�ـــــش جـــــــن

خـــــــــادم  واأيَن  ـــــي  ـــــل ـــــج ـــــت ـــــش ا� واتـــــــــيـــــــــت 

ـــي  ـــت ـــل ـــي ـــش انـــــــــا فـــــيـــــك مــــعــــتــــقــــدي واأنــــــــــــــت و�

اأحـــــــمـــــــٌد  ك  وجــــــــــــــــدمّ فــــــاطــــــمــــــٍة  روح  ــــــــا  ي

ـــــــــــت الـــــــهـــــــدى وبـــــــــك ا�ـــــشـــــتـــــنـــــار �ـــــشـــــيـــــاوؤه  اأن

اأنـــــهـــــا  �ــــشــــخــــ�ــــشــــك  ـــــــــــذات  ب ــــــِيمّ  ــــــب ــــــن ال روُح 

ـــــــي اأيــــــامــــــهــــــا  ـــــــت ـــــــــــذي هـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا ال ه

ـــــَم �ــــــشــــــاأنــــــك �ــــشــــيــــدي  ــــــــــــــُه عـــــظـــــي رفــــــــــع الل

ـــــٍد  ــــــــُج حمـــــم ــــــــه ـــــــــــك فـــــــهـــــــو ن ـــــــــــراُث امـــــــــــــا ت

ــــعــــكــــم هــــــــو لــــــلــــــديــــــانــــــِة اأ�ـــــشـــــُلـــــهـــــا  ــــري ــــش تــــ�

ـــا  ـــن يـــــــــا بـــــــــن اجلـــــــــــــــــواد وكــــــلــــــكــــــم هــــــــــــــاٍد ل

واملــــجــــتــــبــــى  وحــــــــيــــــــدر  الــــــــنــــــــبــــــــَيمّ  زرُت 

ـــــدًا  ـــــم حم ثــــــــــــَممّ  ــــــجــــــاَد  الــــــ�ــــــش ارى  كــــيــــمــــا 

ـــًة  ـــح ـــف واأ�ــــــــشــــــــم مـــــــن عـــــطـــــر ابـــــــــن مـــــو�ـــــشـــــى ن

ـــا  ـــق ـــل حم اجلــــــــــــــــــواد  اأفـــــــــــــــق  يف  واعــــــــــــــــــــوُد 

حـــ�ـــشـــرة  الـــــــــتـــــــــاأوه  نــــفــــ�ــــشــــي  يف  فــــــيــــــطــــــوُل 

ــــمــــا  �ــــشــــلمّ الـــــــــوليـــــــــة  درب  يف  فــــــرقــــــيــــــُت 

ــــــــــــــِيمّ اميــــــــــــان بــــ�ــــشــــخــــ�ــــشــــك مـــلـــهـــمـــا مـــــــن وح

ـــــا  ـــــادم خ تـــــــــــــراين  ان  حـــــــظـــــــَي  �ـــــشـــــعـــــد  يــــــــا 

ــــا  ــــم ــــظمّ ــــع م اظـــــــــــــــــــُلمّ  اأين  ولـــــــــذكـــــــــركـــــــــم 

�ـــــشـــــلـــــت عـــــلـــــيـــــك مـــــــالئـــــــك مـــــــــــلء الــــ�ــــشــــمــــا 

ـــمـــا  مـــظـــل لــــــيــــــال  زاح  ــــــــد  ق ــــــــال  ع ــــــــذ  م ــــــــو  ه

ـــــرمـــــا  ـــــَك ــــت كـــــمـــــا الــــــنــــــبــــــِيمّ ُم ــــن ــــك ــــت ف ــــخ ــــف ن

ـــــدائـــــمـــــا  ــــــت ومـــــــــا زلــــــــــــَت الــــــبــــــقــــــَيمّ ال ذهــــــب

وهـــــــــــــوت بــــــنــــــو الــــــعــــــبــــــا�ــــــس كـــــــــــٌل مــــرغــــمــــا 

ـــــــا  ـــــــوم ــــتــــقــــيــــمــــا اأق �ـــــشـــــيـــــظـــــل دومــــــــــــــا مــــ�ــــش

ـــــدي هــــــــو قــــــــد نـــا ـــــي ـــــش والـــــــــديـــــــــن فــــيــــكــــم �

ــــا  ــــدم ــــق ــــت فــــــــــــــــاذا اأتـــــــــيـــــــــتـــــــــَك زائـــــــــــــــــــرا م

ــــــرج بـــــالـــــدمـــــا  ــــــش ــــــ� ــــبــــط امل ــــ�ــــش ـــــــــت لــــل واأتـــــــــي

ــــــَر جـــــعـــــفـــــَر والـــــــتـــــــقـــــــَيمّ الــــكــــاظــــمــــا  ــــــطــــــه وال

رغـــــــــــــم الـــــــــبـــــــــعـــــــــاِد ويـــــــــــــــــالــــــــه مــــــــــا اآملــــــــــا 

ـــمـــا  ـــلمّ وعــــــلــــــى ابـــــــنـــــــَك الـــــــــــــرِبمّ الــــــتــــــقــــــِيمّ مـــ�ـــش

ــــا ــــم ــــائ ق لأمــــــــــــــــــَك  قــــــــــــربا  ارى  ل  اأن 
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مسيرُة الحسين

لـــنـــهـــ�ـــشـــٍة الــــــــعــــــــراِق  اىل  احلـــــ�ـــــشـــــنُي  ـــــــــــــِدَم  َق

ـــــٍة ـــــــن كـــــوف ــــــــــــــَر انـــــــبـــــــعـــــــاِث ر�ـــــــشـــــــائـــــــٍل م اإث

ــــت ــــع ــــن واأي اجلـــــــنـــــــاُن  ـــــرَّ  ـــــشَ ـــــ� اخ اإذ  اإقـــــــــــــــِدْم 

ــــــْم ــــــِده ــــــوع ــــم يـــــــــــــوَم ا�ـــــشـــــتـــــجـــــاب ل ــــه ــــن ــــك ل

رفــــــعــــــوا الــــ�ــــشــــيــــوَف مــــــع الــــــــرمــــــــاِح بـــوجـــهـــِه

ـــــْم لـــــيـــــزيـــــدِهـــــْم ـــــه ـــــظـــــِنمّ قـــــتـــــلـــــوا احلـــــ�ـــــشـــــني ب

بــــكــــربــــال ــــنِي  ــــش ــــ� ــــح ــــل ل ِذكـــــــــــــــٌر  ذاَع  ُمــــــــــــْذ 

ـــــــًا ي ـــــــدومّ ثــــــــــمَّ انــــــــــــربى ِذكــــــــــــــُر احلــــــ�ــــــشــــــنِي م

ــــْم ــــه ــــيِّ ــــب مــــــــا كــــــــــان قـــــتـــــلـــــُهـــــُم لـــــ�ـــــشـــــبـــــِط ن

ول َبــــــــَطــــــــٍر  ول  ــــــــــٍر  اأ�ــــــــــشَ ـــــــن  م جــــــــــاء  ـــــــا  م

ديـــــنـــــِهـــــْم يف  ــــــمــــــوا  ــــــل ــــــش اأ� لــــــــقــــــــوٍم  ــــــــًا  تــــــــبمّ

ــــــاوًل ــــــط ت الـــــــر�ـــــــشـــــــوِل  اآَل  ــــْم  ــــِه ــــل ــــت ــــق ــــب ف

ــــدا ــــعــــي ــــش ــــًا و� ــــح ــــل ــــش ــــ� مــــــــن بــــــطــــــِن مــــــكــــــَة م

ووعــــــــــــــــودا ـــــــــــة ً  ـــــــــــام اإم عــــــلــــــيــــــه  تـــــــــــــرى 

ــــــــــــــودا اأثــــــــــمــــــــــاُرنــــــــــا لـــــــــــَك مـــــــوطـــــــئـــــــًا ووف

ـــــــــوا املـــــــوعـــــــودا ــــــوَد وحـــــــــارب ــــــه ــــــع نـــــكـــــثـــــوا ال

ـــــِح عــــيــــدا ـــــاف ـــــش ـــــ� ـــــت ـــــهـــــِل وال ـــــــــــــَدَل الـــــتـــــهـــــلمّ ب

ـــــل احلــــــ�ــــــشــــــنُي يـــــزيـــــدا َخـــــــــطـــــــــاأً، فـــــقـــــد قـــــت

قــــــــد مــــــــــــــاَت ِذكــــــــــــــــُر لــــــلــــــيــــــزيــــــِد مــــــزيــــــدا

ِلــــيــــزيــــدا ـــــى  ـــــل ـــــُع ال اىل  ـــــطـــــوِر  ـــــ�ـــــش ال فــــــــــوَق 

و�ــــــشــــــعــــــودا الـــــــــــــــــــُذرى  يف  ــــــــاًة  ــــــــي ح اإلمّ 

ـــــدا ـــــي ـــــع ـــــحـــــًا وم ـــــل ــــــــــٍم ولـــــــــكـــــــــْن مـــــ�ـــــش ــــــــــْل ُظ

تــــــوحــــــيــــــدا ــــــمــــــوا  ــــــل ــــــش ــــــ� ُي مْل  ـــــم  ـــــه ـــــن ـــــك ل

ـــــَن بــــئــــ�ــــسَ عـــبـــيـــدًا ـــــم ـــــرح ــــخــــطــــوا ال قــــــد ا�ــــش

ح�شني عبد المري احل�شيني
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الصداقة
هي من النعم التي أنعم 

بها اهلل تعالى على 
االنسان؛ الصديق الصدوق، 

وهي  مما يوصف ببيت 
االسرار، فالصداقة رباط 

قوي قد يداني او يفوق 
مرتبة االخوة في بعض 

األحيان اذ قيل بأن الصديق 
نسيب الروح واالخ 

نسيب الجسم، والصديق 
الحقيقي روح واحدة في 

جسدين، يكون كالّظل 
لصديقه فيفديه بنفسه 

ويُخلص له في السر 
والعلن .  

بقلم: عالء ال�شاهر
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ما هي الصداقة؟                                                                            

تكوين  يف  االنسان  تساعد  التي  املفاهيم  اهم  من  تعدنّ 
العالقات  من  وهــي  االخرين  مع  الناجحة  العالقات 
الفطرية التي ُعرفت من سالف الزمان وكلام متينّز املجتمع 
داقة فيام بني افراده كلام كان اكثر متاسكًا  ور عالقات الصنّ بتطنّ
يف العالقات االجتامعية حيث يعمل مفهوم الصداقة عىل 
بلورة االخالق احلسنة لدى االنسان وهو ما جيعل املجتمع 
اكثر تكاماًل وانسجامًا،  فقد ورد عن النبينّ االكرم )صىل 
اهلل عليه وآله( أننّه قال: »استكثروا من اإلخوان، فإنَّ لكلنّ 

مؤمن شفاعة يوم القيامة«.  
أهمية الصداقة                                                                                

تكمن أمهية الصداقة بتحسني الطابع العام حلياة االنسان، 
متواجدًا  ويكون  يفهُمك  ب  مقرنّ صديق  وجــود  ان  اذ 
بالقرب منك عند احلاجة اليه يبعث من الشعور بالسعادة 
وضــامن  الصعاب  مواجهة  عــىل  ــقــدرة  وال والطمأنينة 
و  التوتر  بتغلغل  تتسبب  قد  التي  بالوحدة  الشعور  عدم 
االنكسار النفيس لدى االنسان وما يتبعه من الضعف عىل 
مستوى التفكري او الصحة اجلسدية، حيث ان تنمية مفهوم 
اكدت  قويًا ومستعدًا ألي مواجهة، وقد  يبقيك  الصداقة 
االطهار)عليه  بيته  واهل  حممد  للنبي  اإلسالمية  التعاليم 
وعليهم السالم( عىل رضورة امتالك الوعي الكامل عند 
بينه  ما  منها  عدة  ُأطرا   هلا  دت  ُحدنّ حيث  الصديق  اختيار 
الصديق  يكون  »ال  قال  انه  إذ  السالم(  عيل)عليه  اإلمام 
وغيبته،  نكبته،  يف  ثــالث:  يف  أخــاه  حيفظ  حتى  صديقا 

ووفاته«.
كيف تحافظ على صديقك                                                                     

عليها  احلصول  يصعب  التي  الثمينة  الدرة  عىل  لتحافظ 
صديقك،  مع  الــوفــاء  تتبادل  ان  عليك  ــام  األي هــذه  يف 
وإخالص النية بان تكون الصداقة خالصًة لوجه اهلل تعاىل 
ال ألجل مصلحة او طلب مال او جاه، فعن اإلمام احلسن 
العسكري )عليه السالم(: »من كان الورع سجيته والكرم 
طبيعته واحللم خلته كثر صديقه والثناء عليه وانترص من 
الكايف  االهتامم  توليه  وان  عليه«،  الثناء  بحسن  أعدائه 
الذي  بالصدق  مليئة  تكون  وبمشاعر  العالقة  هذه  لدوام 

ُيزينّن العالقة بني الصديقني وتسعى عىل الدوام بمساعدته 
اإلمــام  عن  روي  حيث  لــه   واإلرشـــاد  النصح  وتقديم 

عيل)عليه السالم( أنه قال )من أهتمنّ بك فهو صديقك( .
الصداقة الحقيقية                                                                          

تتحقق الصداقة احلقيقية عندما يتلبس كل من الصديقني 
بـ)صديقك  الشهري  احلديث  يشري  حيث  الصدق  بصفة 
َقك( وقد ذكر اهل البيت )عليهم  من صَدَقك ال من صدنّ
ان  بــرضورة  ومواليهم  ملحبيهم  نصائحهم  يف  السالم( 
لدراسة  الــالزمــني  واالدراك  الوعي  االنــســان  يمتلك 
شخصية الفرد الذي يرغب بان يصاحبه او يتخذه صديقًا، 
الالزمة  الصفات  يمتلك  الشخص  هذا  يكون  ال  فقد 
الختاذه خلياًل او صديقًا أي انه قد يصطدم بوجود بعض 
ر جو املحبة بينهام، وقد ورد عن االمام  الصفات التي ُتعكنّ
األصدقاء  مصاحبة  عن  له  وصية  يف  السالم(  )عليه  عيل 
قوله: »اإلخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان املكارشة«، 
بصفاء  يمتازون  فنراهم  هبا،  اجلديرون  هم  الثقة  فإخوان 
القلوب  تفتح هلم  بان  يستحقون  النية والرسيرة وهم من 
لنرى هل خيرجون  فنغضبهم  ثالٍث   نختربهم يف  ان  بعد 
من احلق اىل الباطل، وعند الدينار والدرهم، وحني السفر 
معهم عماًل بوصية االمام الصادق )عليه السالم( لتسمية 
الصديق،  وأصدقاء املكارشة - )والكارش يف اللغة العربية 
العالقات  أصدقاء  أي  صــوت(  دون  من  ابتسم  بمعنى 
توطيد  دون  من  ولكن  باحلسنى  نعاملهم  الذين  الرسمية 

العالقة معهم او ان نرسهم بأرسارنا.

المحافظة على الصديق من سجايا الورع 
التي يؤكد عليها ائمة اهل البيت )عليهم 

السالم( ويجعلوها معيارا النتصاره على 
اعدائه وحسن الثناء عليه، كما يوصي أئمتنا 

)عليهم السالم( في مصاحبة الصديق 
لتمييز اخ الثقة من اخ المكاشرة     
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اختارته المنية وهو يخّط بدمهِ رسالة الوفاء

الى روِح الشهيِد الشيخ )طعمة راهي المرشدي( ابي صادق..            

لم يعدْ »ابو صادق المرشدي« يفكر بالحياة خلعها من نفسه تماما، وكأنه يخلع ثوب المعصية، نطقها 
الول مرة في »بيار علي« عند استعدادهِ للعمرة، ونطقها ثانية استعدادًا لتلبية الفتوى المقدسة ضد 

عصابات التكفير واإلرهاب الوهابي والسلفي والنصرة وما يطلق عليهم بـ)داعش(. مؤكدًا بذاته المحمدية: 
ان هؤالء الجرذان البد من القضاء عليهم اينما وجدوا.. نواصب ال يعرفون الدين اال من خالل الدينار. ونحن 
روافض نعشق الشهادة بأسماء األولياء فأين الدين من الدنيا.. ما اشجعك موالي وأنت تعطي للحياة أمال 
بفتوتك المباركة. وهذا يوم غاٍل عليّ وسأسجل اسمي في صفحات الشهداء..حلمٌ جاء زمن تحقيقهُ.  

حيدر عاشور
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كالنار  قلبه  يف  يتغلغل  واخلوف  حمياُه،  عىل  يظهر  القلق  بدأ 
ان  من  املقدسة  والعتبات  واحلوزة  املذهب  عىل  اهلشيم،  يف 
تدنس، خيش من ان العقيدة ربام تضعف، واذا متكن االوغاد 
اجلبانة،  خططهم  بكل  الوحيش  باملوت  ايامننا  كرس  من 
والشيخ.  الطفل  بني  يميزون  ال  فهم  الكافرة.  وأفعاهلم 
االمامية  العقيدة  عىل  تؤثنّر  قد  عامليا  املربجمة  اهلمجية  هبذه 
طريقها  وتشويه  اجهاضها  او  فانتهاؤها  تضعفها.  وقد 
املحمدي يعني انتهاء املرجعية الدينية العليا.. فاملرجعية هي 
هواء احلياة الشيعي، ال يمكن ألية قوة يف االرض ان تغرينّ 
منهجها ومبادئها او تسحبنا منها كموالني ومؤمنني فجاءت 
شاركه  الذلة«  منا  »هيهات  للنظر:  ملفت  بصوت  رصخته 
كل من تفاعل مع انفعاله الشخيص مشايخ وسادة وعوام، 
فتوحدت اصواهتم كأمواج برشية تتجه صوب بطل قريش 
بالوالء -لسيد  ليتعهدوا  وقاهر اجلبابرة من اجلن واألنس، 
عيل السيستاين- للنهوض بفتوته االهلية لتحجيم )دواعش( 

التكفري العاملي. 
ال  منطقية  غري  عاطفة  املرشدي  الشيخ  ذات  يف  تولدت 

يمكنها ان تقاوم الفجائي واملتنافر واخليايل. الواقع فرضها 
بصوت عامل يعلم ما يدور باحلياة برمتها، انه صوت احلق، 
صوت املظلومني عىل االرض. فكانت الفتوى الكفائية قوة 

شيعية )سيستانية( اوقفت الرش برمشة عني. 
ان  يمكن  ال  انه  حتى  للغاية  مزعج  حلم  مثل  برمته  االمر 
يستمر طاملا يف احلياة رجل مثل »سيد عيل السيستاين«. هو 
يعرف بيقني ان االمر كان مؤملا، لكن بفتواه انقذ البرشية من 
بحر هائج اسود ممتلئ باحليوانات املفرتسة التي ليس هلا مبدأ 

او دين، لكن غاياهتا قتل نور حممد وآل حممد عىل االرض.
اجلموع  مع  املرشدي  الشيخ  انتفض  نفسه  وبــني  وبينه   
النهج  بأتباع  احلوزوية مع اجلامهري الكفائية مع املحظوظني 

الكفائي، فأطلقت روحه رصخة أمامية:
- حتىل الشهادة بفتوتك سيد عيل السيستاين. وركب مركب 
القتال مع قوات فرقة العباس القتالية، وهو يتنقل من انتصار 

اىل انتصار.. يد يقاتل هبا التكفرييني وأخرى حيمل تعليامت 
املنهج القويم يف تبليغاته االرشادية كمبلغ يف جلنة اإلرشاد 
يف  العلمية  للحوزة  املقدسات   عراق  عن  للدفاع  والتعبئة 
النجف األرشف. وكان صميم عمله هو شحذ مهم املقاتلني 
واألرض  العرض  عن  والــدفــاع  اجلهاد  فضل  وتبليغهم 
م  واملقدسات وعن عقيدة احلشد الشعبي وحب العراق.. قدنّ
هذا العطاء اجلهادي بمزاج نفيس عال وتواضع شديد وإيامن 
بالشهادة ال يوقفه حد فالرغبة باالستشهاد تصل احيانا حد 

جيهش بالبكاء يف اوج االنتصارات وحني ُيسأل:
)راح  باألسى:  ممتلئة  بعبارة  جييب   .. شيخ  يا  البكاء  مَل   -

ختلص املعارك .. ما راح احصل  عىل الشهادة(.
لكن رسيان القدر يمكن ان حيدث تدرجييًا، وقد يغدو رضبا 
من املحال، أو حظًا مباركا أو سببا إهليًا، فاهلُل يسبنّب االسباب 
حيث يشاء. فكان فجر يوم االثنني املصادف 20 من شباط 
2017 يوم نداء رباين للمرشدي فاملجاهدون يف منطقة )البو 
املوصل مجيعهم عرفوا  مدينة   األيمن من  باجلانب  سياف( 
الفجر  من ساعات  فقدم  األخري..  يومه  يعلن  املرشدي  أن 

كل ما خيدم الرسالة اجلهادية، سعيدا مبتهجا متمتعا بإرادة 
لعاممته  احلقيقي  بالوالء  املطلقة،  بالعقيدة  متسلحا  قوية، 
االنسانية  االحداث  من  الكثري  اعامقه  يف  وقبعت  املباركة، 
السعيدة  اللحظات  لكن  حوله.  من  كل  ملسها  والشهامة، 
اال  تكتمل  مل  الشباطي  الصباح  بذلك  االنتصار  ونشوة 
اختارته  بالدماء.  اهلل شهيدا مرضجا  اىل  بالقربان والصعود 
املنية وهو خيطنّ بدمِه رسالة حتكي قصة شيخ بطل سار بثبات 
استعادة  اجل  من  املصريية  معركته  وخاض  الشهادة  نحو 
)داعش(..رجع  أغتصبها  التي   االرايض  يف  أهله  حقوق 
الشيخ )طعمة راهي فرج املرشدي( ابو صادق اىل النجف 
االرشف شهيدًا، شينّع تشييعا مهيبا امتزجت فيه الدموع مع 
ساحات  يف  هتافه  لصوت  كان  وعجبا  الوالئية،  اهلتافات 
الفكر والعقل والقلب والوجدان:  الوغى له صدى خيرتق 

حتىل الشهادة بفتوتك سيد عيل السيستاين.

ركب مركب القتال متنقال من انتصار الى انتصار.. بيد تقاتل التكفيريين وأخرى تحمل 

تعليمات المنهج القويم والتبليغ بغية التعبئة للدفاع عن عراق المقدسات
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في ظلَّ االنفتاِح الكبير على مواقع التواصل االجتماعي...

ُك الأبناء نحو  عامل الإنرنت  ُ حترمّ كيَف نقنمّ
املفتوح ومنَحهم الثقة؟

يتفقُ عددٌ من المختصين 
وربات البيوت على أن األساس 

في األسرة ومدى قدرة 
الوالدين على االعتناء باألبناء 

بشكل يخلق لديهم تلك 
الحصانة الكبيرة نحو عالم 

منفتح أصبح من الصعب جدا 
القبض عليه أو حصره في 
حدود معينة، حيث وجدوا 

بأن األبناء حينما يتربون على 
اإليمان الصحيح وقوة التفكير 
وسالمة المنطق وعلى محبة 
والديهم واالنتماء إلى البيت 
الذي يعيشون فيه بشيء من 
الحوار المفتوح الذي يالمس 
أفكارهم مهما كان شكل 

تلك األفكار فإنهم يكونون 
جاهزين لخوض أي مفاجآت 

في عالم اإلنترنت المفتوح من 
خالل قنوات التواصل االجتماعي 

ذلك ألن األساس دومًا األسرة 
فهي األمن الحقيقي لألبناء، 

والقادرة على دفع الفرد نحو 
المنطقة األكثر سالمة وأمنًا.
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صت ثالث حاالت من قبل ثالث لقاءات  )االحرار( شخنّ
خمتلفة يف مراحلها الرتبوية واألرسية، فيقول )حيدر عدنان 
ملواقع  الكبري  االنفتاح  ظل  يف  تربوي:  استاذ  اخلفاجي( 
فضاءات  األبناء  دخول  خالل  ومن  االجتامعي،  التواصل 
اإلنرتنت أصبح من الصعب عىل األرسة أن حتكم العملية 
تأثريها  املواقع ومدى  تلك  الكثري من  التأثر عرب  أو  التقنية 
سن  منذ  خاصة  األبناء  ونفسية  ورؤيــة  تفكري  عىل  الكبري 
الذي  الوقت  ففي  املبكر،  الشباب  سن  حتى  الطفولة 
تركت األرسة لألبناء عىل اختالفهم حرية الدخول إىل عامل 
ختوف  هناك  مازال  والشاسع  املفتوح  العامل  وهو  اإلنرتنت 
انجراف  مدى  املجتمع عىل  من األرس يف  الكثري  من  وقلق 
يأخذ  قد  التي  باحلدود  التكهن  يمكن  ال  عامل  إىل  األبناء 
املضللة  األفكار  من  اخلوف  خط  من  ابتداء  إليها،  بيدهم 
اإلرهاب  خطر  يف  هم  وزجنّ لرسقتهم  فرصة  تقتنص  التي 
عليها  تربَّى  التي  األخالقية  القيم  اختالل  إىل  ووصــواًل 
الرسعة  وقــت  يف  وألننا  »اخلفاجي«،  ويضيف  اآلبـــاء.. 
كثريًا  علينا  يصعب  واملجتمعي  والعميل  التقني  واالنفتاح 
م من حترك األبناء نحو هذا الفضاء الكبري، إال أن  أن نحجنّ
االنجراف  من  مناعتهم  ي  نقونّ ان  كيفية  يف  األهمنّ  السؤال 
نحو األخطاء الفكرية واألخالقية وأن  نرتكهم يف مواجهة 
عرصهم بكل ما حيمل من جتديد ونحن واثقون ومطمئنون 

كأرسة بأهنم يف أمان بقيمهم وبأفكارهم املتوازنة.

* عامل التواصل االجتامعي ومنح الثقة لألبناء
ترى )فاطمة عبد االمري حممود السعدي( موظفة يف املكتبة 
الوطنية ملدينة كربالء املقدسة ان املغريات اليوم كبرية وبأن 
األم أصبحت تواجه هذه املغريات بتحٍد كبري وخوف أكرب 
بالكثري  اًم  ملغنّ عاملًا  تدخل  أصبحت  التي  الفتاة  عىل  خاصة 
من املحظورات التي كانت يف السابق خمبأة عنها ففي السابق 
كانت الفتاة ال تتلقى املعلومات واألفكار إال من خالل أمها 
التي  وحميطها األرسي، وكانت تدور يف فلك تلك األرسة 
منها تتعلم إال أن اليوم اختلف احلال كثريًا وأصبحت الفتاة 
تأيت بأفكار متعددة منها السليم واآلخر اخلاطئ من خالل 
التعدد  مل يكن مسموحا هلا هذا  فإذا  املفتوح  اإلنرتنت  عامل 
العوامل  تلك  يدخلن  اللوايت  صديقاهتا  فإن  التقنية  عامل  عرب 
البالغة  بناء الفكرة برأسها، مشرية إىل أن أختها  يسهمن يف 
تقارن بني جيلها وجيل  ما  العمر 14 سنة والتي كثريًا  من 
م  تتفهنّ أن  األرسة  وعىل  اختلف  الوقت  إن  وتقول:  اآلباء 
االختالف  ذلك  تعيش  الفتاة  ترتك  بأن  االختالف  ذلك 
بمنحها الثقة، وعىل الرغم من أهنا كأم حتاول دائاًم أن تزرع 
الثقة بينهام وبني أختها إال أهنا مازال اخلوف والقلق يسكنها 
نحو  تزيد  بداخلها  والرغبات  املراهقة  سن  يف  بأهنا  خاصة 
طبيعة  يناسب  يكن  مل  إن  حتى  تراه  وما  عنه  تسمع  ما  كل 

البيئة واملكان.

* ليس من احلكمة استخدام سياسة املنع مع االبناء
فيام يؤيد املهندس )أنور النجار( قائاًل: ان يمنح األبناء الثقة 
واحلوار  والقيم  األخالقيات  بأساسيات  يــزودوا  أن  بعد 
املفتوح الذي ال يقف عند أي حمظور فذلك هو األساس يف 
التعامل مع األبناء خاصة بأننا يف زمن أصبح اليوم كل يشء 
فيه متاحًا فليس من احلكمة استخدام سياسة املنع مع االبناء، 
املناعة لدهيم من الطفولة وذلك بتعميق  إنام احلل يف تقوية 
اجلانب اإليامين واألخالقي والديني لدهيم مع تعويدهم عىل 
د وذلك يعتمد  التعبري عن أفكارهم وما يشعرون به دون تردنّ
يف املقام األول عىل األب واألم، مبينًا بأن هناك الكثري من 
األخطاء التي انجرف إليها املراهقون من خالل عامل الفضاء 
الواسع إال أن السبب ليس يف قلة املراقبة إنام يف نوع العالقة 
التي تربط ذلك املراهق بأرسته فاألم ال تعرف كيف تتعاطى 
مع األبناء يف هذه املرحلة بالشكل الصحيح، يف حني يبقى 
األب مشغواًل بوظيفته وبمهامه ويسعى لتوفري لقمة العيش 

ألرسته.

تقوية مناعة االبناء من االنجراف نحو األخطاء الفكرية 

واألخالقية، ومواجهتهم المغريات ومنحهم الثقة محاور 

ناقشتها )االحرار( لبيان دور األسرة في األمن الحقيقي لالبناء

الربوي حيدر عدنان اخلفاجياملهند�س  اأنور النجار
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إرث قديم انطلقت منه 
القصيدة الحسينية 

شارع صاحب الزمان... 

تتمتع محافظة كربالء المقدسة 
بإرث تاريخي وديني كبير بما في 

ذلك اسواق تراثية وشعبية قديمة 
يعود تاريخ تأسيسها الى مئات 

السنين والتي تعد بمثابة واجهة 
المدينة التي تحتضن الماليين من 
الزائرين من داخل العراق وخارجه 

ال سيما خالل الزيارات المليونية، 
ومن هذه االسواق القديمة التي 

تمتلك تاريخا  وارثا حضاريا هو سوق 
صاحب الزمان )عليه السالم( الذي 

يمتد من الصحن العباسي المقدس 
مرورا بشارع السدرة، واشتهر بعدد 

كبير من المهن اهمها الخياطة 
وبيع المواد الكهربائية وغيرها 

... ولمعرفة تفاصيل اكثر عن شارع 
صاحب الزمان )عليه السالم( اوضح 
الحاج علي عبد الحسين ابو العرب 

السالمي احد اقدم سكان المنطقة 
قائاًل: »يبدأ شارع صاحب الزمان من 

باب سيدنا العباس )عليه السالم( 
وتحديدًا باب الجواد وينتهي عند 

شارع السدرة، تم انشاؤه خالل 
عامي )1968 – 1969( وكانت 

بداياته عبارة عن شارع ضيق وتمت 
عمليات التوسعة فيه تدريجيا، 

يتراوح طول شارع صاحب الزمان من 
)500 - 600 متر( تقريبًا«.

الأحرار/ قا�شم عبد الهادي - ت�شوير/ ح�شنني ال�شر�شاحي
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بيوتات عريقة
مصطفى  بيت  امثال  وعريقة   قديمة  بيوتات  الشارع  يضم 
ينحدر من اصول هندية وسكنوا كربالء وحتديدا  الذي  خان 
شارع صاحب الزمان ابان احلكم العثامين عىل العراق والقسم 
االخر منهم سكنوا يف العاصمة بغداد، ولدهيم عدد كبري من 
التابع اىل حمافظة كربالء وهناك ما  االمالك يف قضاء احلسينية 
يسمى ملك مصطفى خان، وكذلك بيت ابو دية الذي يعد من 
اثرياء كربالء آنذاك وكان لديه خان يسمى بخان ابو دية وهو 
عبارة عن بناية مكونة من ثالثة طوابق خاصة بالندافني، وايضا 
بيت طعمة وبيت السيد مرتىض القزويني وكذلك بيت الصايف 
وخان طابور آغايس التابع للمرحوم احلاج عبود طابور آغايس 
ومن  والتحفيات،  الفرفوري  ببيع  مشهورًا  كان  اخلان  وهذا 
الشخصيات املشهورة يف شارع صاحب الزمان هو حسني ابو 
السبح الذي كان يبع املسبحات والتحفيات القديمة وكذلك 

كهربائيات حسن علوان الصباغ.
مهن خمتلفة

يشتهر شارع صاحب الزمان بمهن عدة وأمهها اخلياطة ومنهم 
خياطة خضري الذي يعد اقدم خياط يف حمافظة كربالء وايضا 
خياطة االمل لصاحبها سيد حسني وخياطة حبش لصاحبها 
حمال  وأيضًا  فاضل،  أبو  هاشم  السيد  وخياطة  حبش  فالح 
بيت  ومنهم  الشارع  يف  مشهورة  كانت  الكهربائية  املواد  لبيع 
وكذلك  آغــايس،  طابور  وهــادي  علوان  وحسن  املصالوي 
عبد  معمل  ومنها  الشارع  فيه  اشتهر  الــذي  النسيج  معامل 
ويشتهر  سندس،  أبو  احلاج  ومعمل  اجلواريب  أبو  احلسني 
الشارع بمهنة طب العرب ومنهم شيخ حسني وحجي حمسن 
نبات  لبيع  ابو مرتىض وكذلك بيت احلكيم، بام يف ذلك حمال 

السبزي.
اماكن مقدسة وشعراء

اذربيجان  ألهايل  اخلوئي  السيد  حسينية  عىل  الشارع  وحيتوي 
القاسم اخلوئي )قدس رسه( ينحدر من  أبا  السيد  الن اإلمام 
وكذلك  كربالء،  زيارته  عند  فيها  الصالة  يقيم  وكان  األذرية 
يف  جامع  اضخم  يعد  الــذي  العطارين  جامع  الشارع  يضم 
حمافظة كربالء املقدسة وهذا اجلامع فيه مدرسة تسمى اهلندية 
كان  والذي  اهلل(  )رمحه  الطباطبائي  حممد  السيد  ها  ترأسنّ التي 
ًا عن الصحن احلسيني والعبايس سابقًا، وحيتوي الشارع  متولينّ

ايضا عىل تكيتني حسينيتني مها تكية باب السالملة وتكية باب 
الطاق قبل انتقاهلا اىل شارع السدرة، واهليأة اخلاصة باخلياطني 
السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  وهيأة  )البستاجيية(  والقندرجية 
الشارع كان  السبزي، ويف  العرب وباعة  برجال طب  اخلاصة 
الشعراء وهو حممد زمان  افضل  يعد من  هناك شاعر حسيني 
الصباغ وكذلك الشاعر عبد الرسول اخلفاجي ونجله الشاعر 

رشاد عبد الرسول.
تفرعات ثانوية

العطارين  فرع  وهي  فروع  عدة  الزمان  صاحب  شارع  يضم 
هناك  املقابلة  اجلهة  ويف  العطارين  جامع  فيه  يوجد  الــذي 
احلسينية  العتبتني  خدم  يسكنه  الذي  السادة  عكد  يسمى  فرع 
والعباسية وسمي نسبة هلم، وايضا يضم عكد السادة عاملا ديني 
ااسمه سيبويه، وكان السيد اخلميني )قدس رسه( عندما اقامته  
يف كربالء ايام السبعينيات من القرن السابق يسكن يف احدى 
وايضا  البحارنة،  املواطنني  الحد  التابعة  السادة  عكد  منازل 
يتفرع من شارع صاحب الزمان فرع يسمى سوق باب السالملة 
املقابلة  اجلهة  ويف  )عج(،  املهدي  االمام  مقام  اىل  يصل  الذي 
فرع سوق االمام احلسني الذي يؤدي اىل صحن االمام احلسني 
)عليه السالم(، ويشتهر الشارع بمحال القندرجية )البستاجيية( 
خادم  وايضا  كــروان،  لبيت  ومثلها  عوز  لبيت  حمالن  ومنها 
احلسني )عليه السالم( املرحوم حممد القندرجي كان لديه حمل 
ومنهم  والرواديد  الشعراء  جتمع  عن  عبارة  وهو  الشارع  يف 
كاظم املنظور الكربالئي ومحزة الزغري وكذلك مهدي االموي 

وعبد االمري االموي ومن هذا املحل تظهر القصيدة احلسينية.
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الأحرار/قا�شم عبد الهادي

يحتوي جسم اإلنسان على  ما يسمى بالعضلة الضامة هي عبارة عن خمس من العضالت التي توجد في الجهة 
الداخلية للفخذ واتخذت تسميتها بالعضلة الضامة ألنها تضم الفخذ الى الداخل، العضالت الخمس التي تتكون 

منها العضلة الضامة تكون موصولة من احد اطرافها بعضلة الحوض من الجهة الداخلية اما من الجهة االخرى 
فان العضلة موصولة بعظمة الفخذ، ولمعرفة المزيد عن هذه االصابة تحدث الدكتور علي عبد الحسين الحسناوي 

اختصاص امراض المفاصل واإلصابات الرياضية والتأهيل الطبي في مدينة االمام الحسين »عليه السالم« الطبية قائاًل:

اصابات العضلة الضامة... 

الشعور بألم أعلى الجزء الداخلي من الفخذ

جملة االحرار اال�سبوعية
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التشخيص
يف  اخلطأ  مشكلة  من  الضامة  بالعضلة  املصاب  يعاين 
االمراض  بعض  مع  اخللط  او  للتشابه  نظرا  التشخيص 
يعتمد  التشخيص  فان  لذا  والصفاق  كالدوايل  االخــرى 
التشخيص  من  وللتأكد  الطبيب،  خربة  عىل  مبارش  بشكل 
ودقته يمكن اللجوء ألشعة الرنني املغناطييس او املوجات 

الصوتية.
االعراض

اعىل  يف  باألمل  الشعور  الضامة  بالعضلة  االصابة  يصاحب 
اجلزء الداخيل من الفخذ، وعادة يكون االمل بشكل بسيط 
ولكن عند احلركة او التامرين وخاصة بفتح الرجلني واعادة 

ضمهام يزيد االمل.
العالج

جيب التدخل بشكل مبكر لعالج اصابات العضلة الضامة 
اجهادها  وعدم  االصابة  بداية  يف  بإراحتها  يبدا  والــذي 
الثلج  او  الباردة  الكامدات  استخدام  وكذلك  ضغط،  بأية 
او  وجد  ان  الورم  من  ختفيف  عىل  الكامدات  تعمل  حيث 
منعه، وايضا رفع الطرف السفيل الذي حدثت به االصابة 
بزاوية مقدارها 45 درجة، ويمكن ان يتم تناول املسكنات 
ومنها مسكنات الباراسيتامول، حيث متثل تلك اخلطوات 
الطبيعي  العالج  فهو  الثاين  اجلزء  اما  املعاجلة،  اجزاء  احد 

والتأهييل.
العالج الطبيعي والربامج التأهيلية

ان التامرين التي تساعد يف عملية املعاجلة نوعان:
لعضالت  جترى  اخلطوة  هذه  العضلة:  لتقوية  1/متارين 
اثقال  وضع  دون  وتتم  والفخذ  البطن  واسفل  احلوض 
او  املصاب مستلقي  الضامة، وان  العضلة  الضغط عىل  او 
جالس يف البداية ثم مع التقدم يف املعاجلة تزداد قوة التامرين 

وتتطور.
2/متارين زيادة التوازن والتناسق احلركي: تأيت يف املرحلة 
اتباع  يتم  فقط،  الضامة  العضلة  للمعاجلة وختص  االخرية 
االمل  بتحسن  الشعور  ظهور  بعد  عادة  الرياضية  التامرين 
وجيب عدم التعجل يف العودة اىل النشاط الريايض اىل بعد 
العضلة  ان  اكيد  وبشكل  نعرف  ان  وجيب  التام،  التحسن 
الضامة ال حتتاج اىل التداخل اجلراحي وحتتاج ملعاجلتها اىل 

فرتة من 6 اىل ٨ اسابيع.
وان العالج الطبيعي او الربامج التأهيلية يعمل عىل:

العضلة  قويت  بني  والتوازن  قوهتا  العضلة  تستعيد  1/ان 
الضامة واملباعدة.

2/العمل عىل استعادة قوة عضالت الساق بشكل عام.
3/القدرة عىل استعادة املدى احلركي ملفصل الفخذ بشكل 

تدرجيي وفقا للربامج العالجي.
استعادته  يتم  الضامة  للعضلة  الوظيفي  4/املستوى 
وكذلك لعضالت الفخذ ومفصل الفخذ بحيث يعود اىل 

مستواه الطبيعي.
5/الوقاية من تكرار االصابة بقدر املستطاع.

العضلة  عالج  يف  املتبعة  والتأهيلية  العالجية  الربامج  وان 
الضامة تنقسم ملجموعة من املراحل او املعاجلات تبدا منذ 
بداية االصابة وتنتهي بالوصول اىل االهداف املرجوة من 

الربنامج.
ما هي اصابات العضلة الضامة ؟

نتيجة  التمزق  او  بالشد  الضامة  العضلة  ان تصاب  يمكن 
اىل:

1/الضغط عىل العصب املغذي للعضلة الضامة مما يتسبب 
حساسية  يف  خلل  وبالتايل  االشارة  يف  ضعف  حدوث  يف 

االنسجة مما يؤدي اىل ضعف احلركة هبا.
2/التهاب الكيس الزاليل لعضالت الفخذ وحيدث نتيجة 
تكون  انشطة  اداء  اثناء  القابضة  للعضلة  املتكرر  التهيج 

معتمدة عىل العضلة الضامة.
3/التهابات عظمية.

االصابة  نسبة  تزيد من  احلارة  فاألجواء  احلرارة  4/درجة 
بالعضلة الضامة.

اىل  الضامة  بالعضلة  االصابة  تــؤدي  ان  يمكن  5/كــام 
يقلل مما  امليكانيكية )املدى احلركي للمفصل  بعض االثار 
والذي  العضلة  االجهاد يف  بالعضلة،  االمل  يؤدي حلدوث 
قوة  بني  التوازن  يف  خلل  حدوث  فيها،  ضعف  عن  ينتج 
العضلة الضامة واملباعدة، حدوث نقص يف ليونة العضلة 
واالوتار(، وفيام خيص الرياضيني وهم االكثر اصابة باألمل 
والتامرين  التدريبات  االنقطاع عن  فان  العضلة  واصابات 

يمكن ان يتسبب يف االصابة بالعضلة الضامة.
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ها،  كلنّ الكائنات  س وجود اهلل )سبحانه وتعاىل( من خالل  رصت أحتسنّ
وبدا يل أن وجود اهلل سبحانه أمر ال شبهة فيه، إال أن االعتياد عىل مشهد 
احلياة قد يطفئ داللة الكون والكائنات يف شعور اإلنسان ابتداًء، ولكنه 
ز تفكريه يف هذا اإلجتاه وتأمله مليًا وجده مقنعًا فاقتنعت بوجود  إذا حفنّ
اهلل )سبحانه وتعاىل( قناعة متأل نفيس ووجداين من خالل النظر يف آيات 

اهلل )تبارك وتعاىل(.
من كتاب )جتربتي مع الدين( للفقيه السيد حممد باقر السيستاين

فريدة عمرانية مجيلة، عبارة عن مسجد بناه مجال الدين بن شاهني اخللويت 
عام )1536م(، وكان شاهني اخللويت من مماليك السلطان قايتباى غري أنه 
وبعد  بمرص  م  املقطنّ جبل  ىف  واخللوة  للعبادة  واالنقطاع  احلياة  اعتزال  آثر 

وفاته بني هذا املسجد الفريد موقعًا وتصمياًم عىل رضحيه.

غدير خم

اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  يزيد  بن  عمر  عن   
أبا  يا  العجب  منه:  إبتداء  الم(  السنّ )عليه 
حفص ملا لقى عيلنّ بن أيب طالب، أننّه كان 
أخذ  عىل  يقدر  مل  شاهد  آالف  عــرشة  له 
إننّ  بشاهَدْين،  ه  حقنّ يأخذ  جل  والرنّ ه،  حقنّ
م(  وسلنّ وآلــه  عليه  اهلل  )صــىلنّ  اهلل  رســول 
ا ومعه مخسة آالف،  خرج من املدينة حاجًّ
ة وقد شينّعه مخسة آالف من  ورجع من مكنّ
جربائيل  نزل  اجلحفة  إىل  انتهى  فلامنّ  ة،  مكنّ
الم(،  الم( بوالية عيلنّ )عليه السنّ )عليه السنّ
وامتنع  بمنى،  واليته  نزلت  كانت  وقد 
رسول اهلل )صىلنّ اهلل عليه وآله( من القيام 
ُسوُل  الرَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  فقال:  الننّاس،  ملكان  هبا 
ْ َتْفَعْل َفاَم  بَِّك َوإِن ملَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ َبلِّ
ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾.  ْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَّ َبلَّ
الننّاس  فاجتمع  جامعة،  الة  الصنّ فنادى: 
م(:  وسلنّ وآله  عليه  اهلل  )صىلنّ  الننّبينّ  فقال 
قال: فجهروا  أنفسكم؟  بكم من  أوىل  من 
الثنّانية،  هلم  قال  ثمنّ  ورسوله،  اهلل  فقالوا: 
الثنّالثة،  هلم  قال  ثمَّ  ورسوله،  اهلل  فقالوا: 
بيد عيلنّ )عليه  فأخذ  اهلل ورسوله،  فقالوا: 
الم( فقال: من كنت مواله فعيلنّ مواله،  السنّ
همنّ وال من واله وعاد من عاداه وانرص  اللنّ
من نرصه واخذل من خذله، فإننّه مننّي وأنا 
منه، وهو مننّي بمنزلة هارون من موسى إالنّ 

أننّه ال نبينّ بعدي.

م�شجد �شاهني اخللوتي 

جتربتي 
مع الدين
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أن  املستهلك،  حقوق  بحامية  املعنية  الروسية  الفدرالية  اهليئة  أعلنْت 
اختبارًا أثبت أننّ )90%( من جزيئات الفريوس التاجي متوت يف املاء 
بدرجة حرارة الغرفة خالل )24 ساعة(، و)99.9%( يف غضون )72 

ساعة(.
»فيكتور«  مركز  يف  أجريت  التي  الدراسة  هذه  عىل  القائمون  ووجد 
من  اخلايل  املاء  يف  يتكاثر  ال  التاجي  الفريوس  أن  املختص،  الرويس 

الكلور، ويف ماء البحر، لكن فيهام يمكن أن يبقى حيا.
كام واضتح بأن املاء املغيل يؤدي إىل التدمري الكامل للفريوس التاجي، 

كام أنه يفقد قابلية احلياة يف املياه املمزوجة بالكلور.

وتــذهــب  كالسلحفاة  تـــأيت  ــروة  ــث ال  *
كالغزال. 

اإلنسان  ومعرفة  علم  اآلخرين  معرفة   *
ذاته ذكاء. 

إىل  ربــان  بال  سفينة  محل  يمكنه  احلظ   *
الشاطئ اآلمن. 

ــاس هــنــالــك الــبــعــض حىص  ــن ــني ال * ب
والبعض اآلخر جواهر. 

لصار  جهله  أسباب  اجلاهل  عرَف  لو   *
حكياًم. 

مطرقة  ــري  غ بــحــوزتــك  يــكــن  مل  إذا   *
فستتعامل مع أي يشء عىل أنه مسامر. 

بل  هبا  تتعثر  فال  باحلجارة  مليئة  احلياة   *
اًم تصعد به للنجاح.  أمجعها وابِن سلنّ

أن ختطئ  من  مرتني  تسأل  أن  لك  خري   *
مرة. 

* اخلائف خياف قبل اخلطر واجلبان وسطه 
والشجاع بعده.

موجود  غري  ضوءًا  يرى  إنسان  املتفائل   *
واملتشائم يرى ضوءًا وال يصدقه.

حكم من احلياة

الإمام اخلوئي 
)قد�س �شره( يف اأحد 

املجال�س النجفية

املاء املغلي يقتل 
)كورونا(
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