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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

�ســــــــــــــالح امل�ؤمن
ُ
كثي�� ��رًا ما يبتلى اإلنس�� ��ان المؤم�� ��ن بنكد العيش
وح�� ��رج الظ�� ��روف ،نتيج�� ��ة الع�� ��وارض الطارئة
تمر عليه في الحي�� ��اة ،أو بتأثير االبتالءات
التي ّ
العديدة كالظل�� ��م والفقر والمرض ،أو التعرض
ألذي�� ��ة الناس ،أو فقدان األع�� ��زة واألحباب بالموت
وغيرها ،وكلما طلب الس�� ��عادة تهرب منه ،ذلك
ألن الحياة ليس�� ��ت دار راحة ومستقر ..بل هي دار
ممر وعناء ،والفائز هو من ينجح بهذا االختبار
ّ
واالمتحان الرباني.
فم�� ��اذا يفعل اإلنس�� ��ان إزاء االبت�� ��الء؟ كيف تراه
يتص�� � ّ�رف ف�� ��ي مواجه�� ��ة الفتن؟ وكي�� ��ف يواجه
بنج�� ��اح ما تعجز الحيلة تجاهه من ظروف قاهرة
وعصيبة؟ فهو أمام االبتالءات البس�� ��يطة ضعيف؟
فكي�� ��ف به بالعظيم�� ��ة؟! ضعيف مهم�� ��ا كان قويا
ف�� ��ي نفس�� ��ه أو بدنه ،كلها في لحظ�� ��ة المواجهة
الحقيقية تتبخر ،قوته ..جاهه ..ماله ،خاصة وإن
في خلق اإلنسان وفي فطرته وجد الضعف أساسًا،
وقد قال اهلل تعالى :وخلقنا اإلنسان ضعيفا.
بخطر ما ،يهدده ،فأول ما
عندما يش�� ��عر اإلنسان
ٍ
يفكر به ه�� ��و الهرب واالعتصام بحصن آمن يأوي
اليه من ه�� ��ذا الخطر الداه�� ��م ..الطفل يهرب إلى
أبوي�� ��ه ،والعبد المؤمن يلتج�� ��ئ ويحتمي بحصن
الخال�� ��ق القدي�� ��ر ،إذن ..فك�� ��م نحت�� ��اج ف�� ��ي تكالب
المخاطر والفت�� ��ن واالبتالءات علين�� ��ا ،فايروس
كورونا ..أع�� ��داء داخل وخ�� ��ارج ..ثقافات هجينة
وافدة وغيرها ،نعم كم نحت�� ��اج بطوفان الحياة
ال�� ��ى اللجوء ال�� ��ى حصن اهلل تعال�� ��ى المنيع ،كم
نحت�� ��اج الى رحمت�� ��ه ومغفرته التي وس�� ��عت كل
شيء ..بسريع التوبة ،وخالص الدعاء.
رئيس التحرير
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ممثل المرجعية العليا:
جهود الكوادر الطبية
عظيمة وال تقدّر بثمن

البورد العربي يُعتمد
في كربالء المقدسة

اعلن حمافظ كربالء املقدسة نصيف اخلطايب عن حصول
موافقة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي عىل اعتامد
مستشفى االمام احلسن «عليه السالم» (املستشفى الرتكي)
كمستشف ًا تعليمي ًا للدراسات العليا (البورد العريب ).
واضاف اخلطايب «ان الوزارة وافقت عىل رفد املستشفى
بأطباء عىل مستوى عايل  ،اضافة اىل الكوادر الطبية وفق
الية تعدها وزارة الصحة.

أك��د ممثل املرجعية الدينية العليا ،الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،أن اجل��ه��ود التي تبذهلا ال��ك��وادر الطبية
والتمريضية ومجيع الكوادر العاملة يف (مواقع خط الصد
أالول) ال تقدّ ر بثمن.
وأوض��ح الشيخ الكربالئي أن «اجلهود التي تبذل من
الكوادر الطبية والتمريضية ومجيع الكوادر التي آالن يف
(مواقع خط الصد أالول) وباخلصوص يف ظل الظروف
والتحديات واملصاعب واملخاطر متثل جهود ًا عظيمة»،
مبينا أن «ه��ٔوالء كاملرابطني واملقاتلني الذين يقاتلون
عصابات (داع��ش) وأالع��داء ،وهناك عدو آالن يفتك
بحياة وصحة وراحة الناس ،بل ّ
شل احلياة العامة فهذه
اجلهود حقيقة التي ال تقدّ ر بثمن».
وأض��اف أن «ما يقومون به آالن من احلفاظ عىل أرواح
الناس وصحتهم ،رغم الوضع الذي نعيشه يف ظل هذه
الظروف الصعبة واملعقدة و بجهود استثنائية ويكفي ما
ورد يف جواب االستفتاء الذي قدّ مه املرجع الديني أالعىل
السيد عيل السيستاين يف أن هٔوالء يرجى هلم من أالجر عند
اهلل تعاىل ،وكذلك تشبيههم باملرابطني يف جبهات القتال».
جملة االحرار اال�سبوعية
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مكافحة اإلرهاب تطلق عملية
استباقية وتُحبط هجوم ًا
رشعت تشكيالت جهاز مكافحة اإلرهاب بعمليات نوعية
إستباقية تستهدف بقايا فلول داع�ش اإلرهابية والتي حُتاول
العزل يف شهر رمضان ا حُملبارك.
إستهداف أمن املواطنني ّ
وذك��ر بيان الع��الم اجل��ه��از ،أن «وح��دات��ن��ا االستخبارية
والعملياتية نفذت عملية تفكيك شبكة إرهابية مٔولفة من (5
عنارص) متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية ،والتي كانت ّ
ختطط
لشن عملية إرهابية يف ما حُيسمى ب�والية اجلنوب ،حُ
حيث متت
حُمصادرة عدد من الصواريخ ا حُملخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية
خالل أاليام القادمة.
وأضاف البيان «كام نفذت وحدا حُتنا عملية نوعية تم من خالهلا
القاء القبض عىل أحد اإلرهابيني ا حُملتخفني يف قرية كنعوص
ضمن حُحمافظة صالح الدين».
وتابع البيان ان «هذه العمليات النوعية تأيت إنسجام ًا مع
أالوامر الصادرة من رئيس جهاز حُمكافحة اإلرهاب الفريق
ومالحقة بقايا
الركن عبد الوهاب الساعدي لسحق اإلرهاب حُ
حُ
يدعمها».
داع�ش ومن
حُ

بهدف الوقاية من فيروس (كورونا)..

نشر أجهزة تعفير على الطرق
المؤدية للمرقد الحسيني المطهر

الجهاز يعمل وفق
نظام الحساس
الذكي الذي يتعامل
مباشرة مع حرارة
جسم االنسان عند
االقتراب منه بشكل
تلقائي..

قامت مجعية كشافة ال��وارث التابعة لقسم
التنسيق والتأهيل الرتبوي يف العتبة احلسينية
املقدسة ،بتصنيع ونصب ( )٩أجهزة ذكية
خاصة بالتعفري ،حيث تم نرشها عىل الطرق
املٔودية للمدينة القديمة ،وذلك خالل ()4٨
ساعة فقط.
وقال مسٔوول وحدة العالقات يف اجلمعية
جعفر املعامر :إن «اجلهد اهلنديس التابع
للجمعية ق��ام بتصنيع أجهزة إلكرتونية
للتعفري وبعدد ( )٩تم نصبها يف مداخل
املدينة القديمة».
وأض��اف أن «عمل ه��ذه أالج��ه��زة يكون
بوقت حمدد ،واملواد املستخدمة للتعقيم هي
من املعمل الذي قامت اجلمعية بٕانشائه يف
وقت سابق» ،الفت ًا إىل أن «لدى اجلمعية
عددا من املتطوعني يعملون وفق إرشادات
معينة عىل ه��ذه أالجهزة حيث يرشدون
الزائر أو املنتسب إىل مكان التعفري ،وأن
عملهم يكون من بعد اإلفطار حتى وقت
الفجر».
واكد أن «اجلهاز يعمل وفق نظام احلساس
الذكي الذي يتعامل مبارشة مع حرارة جسم
اإلنسان عند االقرتاب منه بشكل تلقائي،
وتم نصبها خالل ( 4٨ساعة) فقط».
وتابع قائ ً
ال« :تم توزيع أجهزة التعفري عىل
املداخل الرئيسية املٔودية للمدينة القديمة
وكذلك مستشفى السفري ،ومنها منطقة بني
احلرمني ،وشوارع قبلة مرقد اإلمام احلسني
(عليه ال��س��الم) ،وال��ش��ه��داء ،وال��س��درة،
وكذلك شارع الشهيد أمحد زيني».

قسم رعاية وتنمية الطفولة
يحصد جائزة جديدة

حصد قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة
احلسينية املقدسة ،جائزة التحكيم يف مهرجان
دويل للمونودراما اون الين ( ،)٢0٢0اخلاص
بجائحة (كورونا) ،بمشاركة ( )7دول عربية.
وقال مسٔوول القسم (حممد احلسناوي) :إن
«القسم ش��ارك يف مهرجان (حم��رتف ميسان
املرسحي الدويل للمونودراما اون الين )٢0٢0
وال��ذي خصصت عروضه لتناول موضوع
جائحة (كورونا) وذلك عرب أالنرتنت».
وأض��اف أن «القسم ش��ارك بمرسحية (كوو
ورنا) من تأليف وبطولة الفنان حسني السعد
وإخ���راج الفنان اسامة اخل��زع��يل» ،مبينا ان
«القسم حصل عىل جائزة التحكيم مناصفة».
وأوض��ح أن «املرسحية تم تصويرها يف أحد
بيوت كربالء ،وتناولت كيفية الوقاية من
جائحة (كورونا) والتعامل معها واستخدام
املعقامت ،وهو نوع من مرسح (املونودراما)
باالعتامد عىل ممثل واحد ،وأيضا تم استخدام
(مرسح أالشياء) يف العرض».
يذكر أن ه��ذا املهرجان ش��ارك��ت فيه سبع
دول هي (العراق ،السعودية ،مرص ،سوريا،
املغرب ،تونس ،اجلزائر) ،وختللته جلسات
نقدية تناولت بعض امل��ح��اور اخلاصة بفن
(املونودراما) ،وأستمر املهرجان ملدة مخسة أيام
وعرب اإلنرتنت.
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فقـــــــه وعقائد

ال�سك�ك
السٔوال  :اذا شك املكلف يف صحة حجه السابق لكثرة ما يف كل ركعة ال مثل صالة آاليات � فٕان البناء عىل وجود
وقع فيه من اخللل ،وأراد أن حيج مرة ثانية فهل ينوي حجة أالكثر مفسد فيبني عىل عدمه .
االسالم أم احلج املندوب ؟
اجلواب :ينوي حج التمتع امتثا ً
ال لالمر الفعيل املتوجه اليه  .السٔوال  :ما هو تعريف الشك والظن ؟
اجلواب  :الشك هو االحتامل متساوي الطرفني اي احتامل
السٔوال  :هل جيوز للوسوايس االعتناء بشكه ؟
كل من تقق اليشء وعدمه يكون  %50والظن هو االحتامل
اجلواب  :ال جيوز له ذلك إذا كان مٔودي ًا إىل ارتكاب حرام الراجح اي يكون االحتامل  %٦0مث ً
ال .
كاإلرساف أو ترك واجب كرتك الصالة يف وقتها .
السٔوال  :هل عمل الوسواس مبطل للطهارة املعنوية كام اذا
السٔوال  :ماهو املرجع يف صدق كثرة الشك ؟
اعاد الغسل مرات ومرات يف نفس الوضوء والغسل؟
اجل���واب  :امل��رج��ع يف ص��دق ك��ث��رة ال��ش��ك ه��و العرف اجلواب  :ال يبطل .
والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه
للمشاركني مع صاحبه يف اغتشاش احلواس وعدمه زيادة السٔوال  :هل هناك عالج للوسواس وماذا جيب عليه ان
معتد ًا هبا عرف ًا  ،فٕاذا كان الشخص يف احلاالت العادية ال يفعل ؟
متيض عليه ثالث صلوات إال ويشك يف واحدة منها فهو اجلواب  :ان مجيع الفقهاء يفتون بكل رصاحة و وضوح –
من أفراد كثري الشك .
تبعا للنصوص الرشعية – بان وظيفة الوسوايس هو عدم
االعتناء بوسوسته و البناء عىل طهارة كل مايشك يف طهارته
السٔوال  :ما حكم كثري الشك ؟
بل حتى لو تأكد من نجاسة يشء –عىل خالف ما حيصل
اجلواب  :كثري الشك ال يعتني بشكه  ،سواء أ كان الشك لسائر الناس من العلم بذلك – فالعربة بعلمه و واجبه ان
يف عدد الركعات  ،أم يف أالفعال  ،أم يف الرشائط  ،فيبني يبني عىل الطهارة فلو عمل الوسوايس هبذه الفتوى الرشعية
عىل وقوع املشكوك فيه إال إذا كان وجوده مفسد ًا أو موجب ًا و بنى عىل طهارة كل مشكوك الطهارة بل و متيقن النجاسة
لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني عىل عدمه  ،كام لو شك فهو معذور امام اهلل و ان كان عمله خالف الواقع و وقعت
بني أالربع واخلمس بعد الدخول يف الركوع  ،أو شك يف أنه صالته يف النجاسة او كان اكله متنجسا .
أتى بركوع أو ركوعني مث ً
ال � يف ما يشتمل عىل ركوع واحد
جملة االحرار اال�سبوعية
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�سالة الآيات
من الصلوات الواجبة صالة آاليات ،وجتب عند الكسوف
واخل��س��وف ،وأيض ًا عند وق��وع الزلزلة عىل أالح��وط،
ووقتها يف الكسوف واخلسوف من ابتداء حدوثهام إىل متام
االنجالء ،وأالحوط يف الزلزلة املبادرة إليها عند وقوعها.
وص���الة آالي���ات رك��ع��ت��ان ،ويف ك��ل رك��ع��ة منها مخسة
ركوعات ،وجيزي يف كيفيتها أن ّ
يك ّرب ويقرأ سورة الفاتة،
ثم يقرأ شيئ ًا من سورة أخرى ،ثم يركع ،فٕاذا رفع رأسه من
الركوع قرأ جزء ًا آخر من تلك السورة من حيث قطعها،
ثم يركع ،وهكذا إىل أن يتم السورة بعد القيام من الركوع
الرابع (أي يف القيام اخلامس) ،ثم يركع الركوع اخلامس،
فٕاذا رفع رأسه منه هوى إىل السجود وسجد سجدتني،
ثم يقوم فيأيت يف الركعة الثانية بمثل ما أتى به يف الركعة
أالوىل ،ثم يتشهد ويس ّلم كام يف الصالة اليومية.

الوالية بمعناها الخاص واألخص
ال��رباءة والوالية بمعناها اخلاص القايض بوالية عموم
أولياء اهلل سبحانه والرباءة من عموم أعداء اهلل سبحانه،
أو الوالية بمعناها أالخص والقايض بوالية أولياء أهل
البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) والرباءة من
أعدائهم ،فٕاهنا وبال أدنى شك جزء ال يتجزأ من أصيل
النبوة واإلمامة ،وقد وردت أقوال أالعالم رضوان اهلل
تعاىل عليهم صحيحة رصحية بان مجيع أالصول اإلعتقادية
ال تتم إال بالتويل والتربي ،ويف هذا الصدد يقول الشيخ
الصدوق قدس اهلل روحه( :وال يتم اإلقرار باهلل وبرسوله
وبأالئمة إال بالرباءة من أعدائهم)( ،االعتقادات يف دين
اإلمامية للشيخ الصدوق ص  )107 �� 105وما ال يتم
أالصل إال به فهو أصل أيض ًا.

في وجوب الخمس
يدل عىل وجوب اخلمس يف آالي��ات القرآنية
وأالحاديث وال��رواي��ات الرشيفة ،ما جاء يف
(و ْاع َل حُموا َأ َّن اٰام َغنِ ْم حُت ْم ِم ْن َ ْ
يش ٍء َف َأ َّن
قوله تعاىلَ :
لر حُس ِ
ِ هّٰهللِ حُ حُ
امى َو
مخ َس حُه َو لِ َّ
بى َو ا ْل َي اٰت اٰ
ول َو لِ ِذي ا ْل حُق ْر اٰ
ْاملَ اٰس ِ
السبِيلِ إِ ْن حُك ْن حُت ْم آ َم ْن حُت ْم بِ هّٰ
اك ِ
اهللَِ ،و اٰما
ني َو ا ْب ِن َّ
ان َي ْو َم ا ْل َت َقى ْ َ
ىل َع ْب ِد اٰنا َي ْو َم ا ْل حُف ْر اٰق ِ
اجل ْم اٰع ِ
َأ ْنزَ ْل اٰنا َع اٰ
ان،
َو هّٰ حُ
اهلل َع اٰ
ىل حُك ِّل َ ْ
يش ٍء َق ِد ٌير) (أالنفال.)41 :
(و ِ
بى َح َّق حُه َو ْامل ِ ْس ِكنيَ
وقال تعاىلَ :
آت َذا ا ْل حُق ْر اٰ
السبِيلِ ) (اإلرساء ،)٢٦ :وقال تعاىل:
َو ا ْب َن َّ
َ
(ما َأ اٰفا َء هّٰ حُ
اهلل َع اٰ
رى َف ِل هّٰل ِه َو
ىل َر حُسولِ ِه ِم ْن أ ْهلِ ا ْل حُق اٰ
اٰ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
امى َو امل اٰساكني َو
لِ َّ
بى َو ال َي اٰت اٰ
لر حُسول َو لذي ال حُق ْر اٰ
السبِيلِ ) (احلرش.)7 :
ا ْب ِن َّ
وما يتع ّلق بآالية أالوىل فٕان الغنم هو الفوز
باليشء بال بدل و جمّانا ،و يظهر من الراغب:
أن الغنم بالضم فالسكون إصابة الغنم و الظفر
به ،ثم استعمل يف كل مظفور به ،و ذكر آية
(و ْاع َل حُموا َأ اَّٰن��ام َغنِ ْم حُت ْم و آية َف حُك حُلوا ِممهّٰا َغنِ ْم حُت ْم
َ
ً
َح اٰالال َط ِّيب ًا) (أالنفال.)٦1 :
و قال الطربيس« :و قال أصحابنا :إن اخلمس
واج���ب يف ك��ل ف��ائ��دة تصل ل��إن��س��ان من
املكاسب و أرب��اح التجارات ،و يف الكنوز
واملعدن و الغوص ،و غري ذلك مما هو مذكور
ّ
يستدل عىل ذلك هبذه
يف الكتب .و يمكن أن
آالية ،فٕان يف عرف اللغة يطلق عىل مجيع ذلك
اسم الغنم والغنمية».
وقال الشيخ الطويس« :وعند أصحابنا :اخلمس
جيب يف كل فائدة تصل لإنسان من املكاسب،
وأرباح التجارات والكنز واملعادن والغوص
وغري ذلك مما ذكرناه يف كتب الفقه ،ويمكن
االستدالل عىل ذلك هبذه آاليةٔ ،الن مجيع ذلك
يسمى غنيمة».
و احلاصل أن مورد آالية و إن كان هو غنيمة
دار احلرب لكن املدار عىل عموم آالية حيث إن
املوصول و صلته من القضايا العامة.
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العطاء احل�سيني

�سمنَ م�سروع تاأهيل وت�حيد واجهات البنايات ..

مهندسو وفنيو

العتبة الحسينية المقدسة يؤهلون ثالثة مبانٍ
في منطقة بين الحرمين الشريفين

تقرير� /سياء الأ�سدي  -ت�س�ير /خ�سري ف�سالة
انجزت ِالكوادرُ الفنية والهندسية في قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخلهِ التابع
للعتبة الحسينية المقدسة تأهيل وتوحيد الواجهات لثالثة مبانٍ في منطقةِ بين الحرمين
الشريفين ،وذلك ضمن مشروع تأهيل وتوحيد الواجهات الذي نضجت فكرتها مطلع العام
 2019من أجل إظهار مدينة كربالء المقدسة بأبهى وأجمل صورة تليق بقدسيتها ،خصوص ًا
إنها تضمّ في قلبها مرقد االمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس (عليهما السالم).
جملة االحرار اال�سبوعية
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أكد ذلك املهندس (ثائر عذار هاشم) رئيس القسم.
مضيف ًا أن مدينة كربالء هي حمط انظار الزائرين وتستقبل
سنوي ًا املاليني من املحبني واملوالني ٔالهل البيت (عليهم
السالم) من خمتلف أنحاء العامل ،لذلك وضع الفنيون
واملهندسون خطة عمل ،وبتوجيه مبارش من قبل سامحة
(الشيخ عبد املهدي الكربالئي) املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة ،ب��رورة االه��ت��امم بكافة الشوارع
وأالزقة والبنايات املط ّلة عىل مركز املدينة ومنها منطقة
بني احلرمني الرشيفني وحول العتبتني املقدستني .فقامت
الكوادر برفع التجاوزات لألسالك الكهربائية ،وإعادة
الطالء ،وإنارة املباين املطلة ،ومن ثم وضعت التصاميم
واملتطلبات واخلطط االساسية الالزمة إلمتام املرشوع،
وتم طرحها عىل سامحة الشيخ الكربالئي واستحصال
موافقته ومباركته للرشوع باملرشوع.
تعاون مشرتك بني العتبة احلسينية املقدسة
وأصحاب املحال
موضح ًا :ان الواجهات ا حُملط ّلة عىل املنطقة املقدسة حُمنذ عام

 ٢000ولغاية  ٢01٩مل حيدث عليها أي أعامل ترميم او
إعامر او تأهيل ،وبقيت عىل ما هي عليه وأصبحت بمنظر ال
يليق بمركز املدينة وقدسيتها ،بحيث ان البنايات انترشت
عليها ظاهرة االسالك العشوائية وهتالك املواد االنشائية
اخلاصة هبا وغريها من االمور العشوائية الكثرية (كأسالك
االتصاالت وأسالك الكهرباء وأسالك خطوط الرشكات
اخلاصة باملولدات وتفرعاهتا) ،اضافة اىل البنايات بشكل
عام .لذلك تم طرح الفكرة تم عقد لقاء مع كافة االخوة
من اصحاب الفنادق والبنايات املتواجدين يف املنطقة،
واحلقيقة مجيعهم ّلبوا واستحسنوا الفكرة وشجعوا
كوادرنا عىل البدء هبذا املرشوع واملبارشة ِ
به ،وتم االتفاق
�وح��دا وهو
عىل ع��دة ام��ور منها ان يكون التصميم م� ّ
تصميم اسالمي يالئم الطراز اخلاص بالعتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني .فانطلقت كوادر(قسم رعاية ومحاية
ِ
ومداخله) بكل طاقاهتا بعد االتفاق عىل
الصحن اخلارجي
التصميم والتنسيق مع االخوة اصحاب البنايات ان يكون
العمل وتفاصيل العمل وأالمور واملتطلبات عىل عاتق
9
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التأكيد على أن يكون
التصميم موحدا وهو
تصميم اسالمي يالئم
الطراز الخاص بالعتبتين
الحسينية والعباسية
المقدستين..

العتبة احلسينية املقدسة ،أما تكاليف املواد واملتطلبات
فجميعها عىل اصحاب أالم��الك ،اما البنايات اخلاصة
بالعتبتني (احلسينية او العباسية) فتكون التكاليف والعمل
عىل عاتق العتبة املقدسة.
إعادة البنى التحتية لألرصفة التي ُتقابل البنايات
مٔوكد ًا ،ان العمل يف املرحلة االوىل شمل تنفيذ ثالث
بنايات االوىل فندق (نور الزهراء) يف منطقة بني احلرمني
الرشيفني بواجهة  40مرتا وارتفاع ثالثة طوابق حيث
متت ازالة العشوائيات وإعادة ترميم الواجهة للبناية بام
خيص االعامل االنشائية وأعامل الطالء حيث تم اختيار
الوان الطالء باللونني – البيجي ،البني -بعدها تم اكساء
الواجهة باإلنارة احلديثة املتطورة ،واختريت االن��ارة
بالتوافق مع انارة بني احلرمني الرشيفني ،وتم ربطها بٕاشارة
جملة االحرار اال�سبوعية
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السيطرة املركزية اخلاصة باملنطقة يف االيام االعتيادية وأيام
املواليد وأالف��راح ،لتكون ان��ارة هذه الواجهات بلوين
(الشميس وأالخ��ر) ،ا ّم��ا يف اي��ام الوفيات واستشهاد
االئمة املعصومني (عليهم السالم) ايض ًا بالتوافق مع انارة
بني احلرمني الرشيفني ،تكون انارة هذه الواجهات باللون
أالمحر .وتابع قوله ،بعد االنتهاء من اعامل تأهيل فندق
(نور الزهراء) متت املبارشة بفندق (باب السالم) التابع
للعتبة احلسينية املقدسة بواجهة( )٦0مرت ًا وبارتفاع( ) 3
طوابق وتم انجاز هذا العمل ،ايض ًا تم االنتهاء من اعادة
تأهيل بناية تقع يف منطقة باب بغداد قرب احلائر العبايس
وبنفس املواصفات لكن وبسبب الوباء وأزم��ة كورونا
توقف العمل يف هذه الفرتة ٔالسباب وأمور متعلقة باجلانب
املايل وان شاء اهلل بعد انتهاء هذه االزمة يتم املبارشة بكافة

البنايات ا حُملط ّلة عىل املنطقة املقدسة .الفت ًا اىل ان االعامل
شملت اعادة البنية التحتية لألرصفة التي حُتقابل البناية
وم��ا خيص اع��امل امل��اء وامل��ج��اري وشبكات الكهرباء
االرضية وإخفاء كافة االسالك العشوائية وجعلها بنظام
واحد (النظام االريض) ،كذلك اكساء االرضية بطبقة من
املقرنّص وبتصاميم تالئم املنطقة ،ايض ًا طالء االرصفة
موحدة ،وان شاء اهلل تعاىل بعد االنتهاء من االزمة
بألوان ّ
سنبارش بالبنايات التي تقع مقابل باب السلطانية يف احلائر
احلسيني بعدها يتم اك��امل بقية البنايات يف منطقة بني
احلرمني الرشيفني وانتها ًء بالعتبة العباسية املقدسة.
مشري ًا اىل ان هناك مشاريع حُاع��دت مسبق ًا كالشوارع
املٔودية للعتبتني املقدستني ولكن كام هو معلوم ان منطقة
بني احلرمني والبنايات ا حُملط ّلة عىل العتبتني املقدستني هلا
خصوصية اهم من بقية التفاصيل والتفرعات فالعمل
مث ً
ال بشارع السدرة كخطة عمل مستقبلية ختتلف عن
عمل بني احل��رم��ني ،حُاع��دت خطط مسبق ًا بخصوص
املحالت واملظالت التابعة ٔالصحاهبا ،بوضع فكرة

توحيد املظالت اخلاصة باملحالت وجعلها بنسق واحد
وإزال��ة كافة التجاوزات وإل��زام املحال بمسافة حمددة
وعدم التجاوز عىل االرصفة العامة وفسح الطريق امام
الزائرين الكرام.
منوه ًا اىل ان مجيع الكوادر التي عملت هبذا املرشوع هي
كوادر فنية وهندسية تابعة لقسم رعاية ومحاية الصحن
اخل��ارج��ي ومداخله ،ا ّم��ا االع��امل اخلاصة باملجاري
والكهرباء الوطنية االخوة يف مديرية الكهرباء ومديرية
املاء واملجاري اب��دوا استعدادهم التام وتعاوهنم التام
معنا يف هذا املرشوع منذ بدايته ولغاية االن وبٕاذنه تعاىل
يف املستقبل القريب سيتم العمل بٕاعادة تطوير وتأهيل
شارع قبلة االمام احلسني (عليه السالم) ابتدا ًء من ساحة
البلوش وانتها ًء بفلكة املركزية بالتعاون مع مديرية البلدية
ومديرية الكهرباء ومديرية املاء واملجاري.
ويذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة سبقت
أهلت وأنجزت العديد من أالس��واق التارخيية
وأن ّ
وأالثرية والتجارية وسط مدينة كربالء املقدسة.
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العطاء احل�سيني

�سمن جه�دها احلثيثة يف حماربة فريو�س ك�رونا..
العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مركز الشفاء (الثالث)
في العاصمة بغداد
الأحرار :اإبراهيم حميد الع�يني ت�س�ير /مرت�سى الأ�سدي

لم تتوقف جهود العتبة الحسينية المقدسة خالل جائحة كورونا عند محافظة كربالء المقدسة
فقط ،بل تعدّت ذلك لمحافظتي النجف االشرف وبغداد ،إذ شهدت العاصمة بغداد ،يوم األحد
الموافق  17آيار  ،2020افتتاح العتبة المقدسة لمركز الشفاء الثالث للعناية والطوارئ،
والخاص بمعالجة المصابين بالفيروس القاتل.
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املركز الذي أقيم يف مستشفى الفرات العام ببغداد خالل
فرتة قياسية جد َا متثلت ب� ( ٢5يوم َا) ،افتتحه وفد العتبة
احلسينية املقدسة الذي ترأسه نائب أالمني العام أالستاذ
حسن رشيد العباجيي ،وح��ره وزي��ر الصحة والبيئة
الدكتور حسن حممد التميمي وحمافظ بغداد حممد جابر
العطا ،وشخصيات رسمية وشعبية.
وقال أالستاذ حسن العباجيي يف ترصيح ل� (أالحرار)ّ :
ان
«افتتاح مركز الشفاء الثالث يف مستشفى الفرات ببغداد
يأيت ضمن سلسلة انشاء املشايف التي بادرت العتبة احلسينية
املقدسة بٕانشائها وافتتاحها يف كربالء املقدسة والنجف
أالرشف خالل فرتة زمنية قياسية».
وأض��اف ،أن «هذا املركز تم إنجازه خالل ( ٢5يوم ًا)
فقط وبطاقة استيعابية تبلغ ( ٢0رسي��ر َا) عرب مالكاتنا
اهلندسية والفنية» ،مٔوكد ًا أن «املركز أسس وفق مواصفات
جملة االحرار اال�سبوعية
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عرصية وبتصاميم حديثة تسهم بتقليل الضغط النفيس عن
املصابني».
وأشار العباجيي إىل أن «مشاركة العتبة املقدسة يف تقديم
احللول وإقامة املشاريع خالل هذه االزمة هو لدعم كافة
القطاعات الصحية والدوائر؛ من أجل اخلروج من هذه
أالزمة بأفضل طريقة».
من جهته أشاد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي،
بجهود العتبة احلسينية املقدسة يف إنشاء مثل هذه املشاريع
الطبية ،قائ ً
ال« :ليس بالغريب أن تقف املرجعية الدينية
العليا والعتبة احلسينية املقدسة مع اجليش االبيض كام
وقفت مع القوات االمنية واحلشد الشعبي يف ذلك الوقت
لتحرير االرض والعرض من املجاميع اإلرهابية».
�ني التميمي أن «إنشاء املركز هو استجابة لدعواتنا
وب� ّ
وتواصلنا مع العتبة احلسينية املقدسة من أجل دعم وإسناد

المركز أقيم
في مستشفى
الفرات العام
ببغداد خالل
فترة قياسية
جدَا تمثلت ب�
( 25يومَا)

األستاذ حسن رشيد العبايجي

مشاركة العتبة المقدسة في
تقديم الحلول وإقامة المشاريع
خالل هذه االزمة هو لدعم كافة
القطاعات الصحية والدوائر؛ من
أجل الخروج من هذه األزمة
بأفضل طريقة..

املٔوسسات الصحية وتقديم اخلدمات الطبية واستيعاب
تسجل يومي ًا ،خصوص ًا وأن البلد يشهد زيادة
اإلصابات التي ّ
يف عدد اإلصابات» ،عازي ًا سبب انتشاره يف العاصمة لعدم
«إلتزام املواطنني بالتعليامت الصادرة من قبل خلية االزمة
واالختالط اجلامعي».
وأضاف أن «هذه املبادرة الكريمة قدّ مت لنا ( 15٨رسير ًا) يف
بغداد وكذلك النجف االرشف وكربالء املقدسة ،وستشهد
بغداد أيض ًا افتتاح مركز الشفاء الرابع ملعاجلة املصابني
بالفريوس» ،متمني ًا استمرار «هذا التعاون املشرتك مع العتبة
احلسينية املقدسة؛ يف سبيل إسناد وزارة الصحة وتوفري
أالماكن املالئمة لعزل املصابني بفريوس كورونا».
وثمن التميمي يف ختام حديثه ،جهود العتبة احلسينية املطهرة
ّ
ومراجع الدين العظام يف دع��م ال���وزارة ملواجهة فريوس
كورونا».
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الدكتور حسن التميمي

الدكتور جاسب الحجامي

الدكتور ستار الساعدي

هذه المبادرة الكريمة قدّمت لنا

الهدف من افتتاح المركز هو

إنجاز هذه المراكز الطبية هو

( 158سرير ًا) في بغداد وكذلك

لزيادة السعة السريرية في

تجسيد للدور األبوي للمرجعية

النجف وكربالء

مستشفى الفرات العام

الدينية العليا
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من جهته أوض��ح مدير عام صحة بغداد الكرخ
الدكتور جاسب احلجامي ،ان «اهلدف من افتتاح
املركز هو لزيادة السعة الرسيرية يف مستشفى
الفرات العام الذي خصص للحجر الصحي»،
مٔوكد ًا أن «الوزارة استنفرت مالكاهتا الطبية والفنية
واهلندسية كافة ملجاهبة فريوس كورونا واالستعداد
ٔالي طارئ ال سمح اهلل تعاىل».
فيام أوضح املرشف العام عىل القطاع الصحي يف
العتبة احلسينية املقدسة الدكتور ستار الساعدي ،ان
«إنجاز هذه املراكز الطبية هو جتسيد للدور أالبوي
للمرجعية الدينية العليا وبتوجيه من املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،حيث تم افتتاح مركز الشفاء الثالث
املجهز ببعض االجهزة الطبية واقامة الديكورات
التي تضفي الراحة النفسية للمرىض».
وأكد الساعدي أن «العتبة احلسينية املقدسة افتتحت
يف وقت سابق مركز الشفاء للعناية والطوارئ يف
حمافظة كربالء املقدسة ،كام افتتحت كذلك مركز
الشفاء الثاين يف حمافظة النجف أالرشف ،إضافة
اىل وجود مركز آخر يف حمافظة بغداد بمستشفى ابن
اخلطيب قيد اإلنجاز ،والذي سيفتتح قريب ًا لدعم
القطاع الصحي ومواجهة هذا الفريوس اخلطري».

ويستمر العطاء الحسيني الزاخر..
جهود وخبرات كبيرة تقدمها إدارة العتبة الحسينية
المقدسة في مواجهة األزمات التي تكون على تماس
من حياة الناس ..منطلقة من وصايا وتوجيهات المرجعية
العليا الرشيدة التي تعدّ نعمة وجودها بيننا من نعم
اهلل (تبارك وتعالى) علينا..
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حــــــــــــوارات

المقدس
الرباط
ّ
ما بني ع�سف امل�ساكل وحكمة الزوجني

ح�ار /حنان الزيرجاوي

قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيزَ ( :وم ِْن اآ َياتِهِ اأَ ْن َخلَقَ َلك ُْم م ِْن
ات
اجا ِلت َْ�س ُكنُ�ا ِاإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنك ُْم َم َ� َّد ًة َو َر ْح َم ًة اإِ َّن ِيف َذل َِك َلآ َي ٍ
كُم َاأ ْز َو ً
اأَنْفُ �سِ ْ
ِل َق ْ� ٍم َي َت َف َك ُّرونَ )  ،تلك الرابطة الفطرية املقد�سة التي يجب ان تبنى وفق
مبادئ �سحيحة ..لتك�ن ثمرتها امل�دة والألفة والرحمة ،قد جندها احيانا
تع�سف بها ع�ا�سف اختالف الآراء ووجهات النظر ..لرت�س� على �ساحل
امل�ساكل وال�سراعات لت�ؤدي يف اآخر املطاف اإىل انهيار تلك العالقة املقد�سة،
باأبغ�س احلالل عند اهلل تعاىل وه� الطالق.
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الدكت�ر ابراهيم �سفاء ال�سائغ

ونظرا ٔالمهية هذا املوضوع يف استقرار الفرد املجتمع كان
لنا حوار مع (الدكتور ابراهيم صفاء الصائغ) اختصاص
الطب النفيس مدير مكتب الصحة النفسية يف دائرة صحة
ذي قار.
وتم طرح بعض االسئلة وكان متفضال باإلجابة عليها
وهي كآاليت:
* ماذا يمكننا أن ُنطلق عىل هذه املؤسسة الزوجية كتعريف؟
 تعريف ال��زواج ،هو رباط مقدس بني الزوجني يباركهلام اهلل فيه .ويبارك هلم املجتمع .وكل منهم يعيش ٔالجل
رفاهية االخر .يشاركه احلياة باختالف وجوهها .وبالنسبة
للمرأة يعد تغيريا جذريا كوهنا سترتك البيت الذي تربت
فيه اىل بيت غريب مملوء باملسٔووليات .اما بالنسبة للرجل
فيعد أهم مرشوع يف حياته كي يثبت لنفسه ولآلخرين
قدرته عىل ادارة اموره وحسن قيادته لآلرسة كعضو اجيايب
يف كيان املجتمع.
خت��رب العالقة بني
* م��ا ه��ي املشاكل التي ُيمكن ان ّ
الزوجني؟
 املشاكل التي يمكن ان تدمر العالقة الزوجية كثرية جدا..كالفقر ،وامل��رض ،وعدم القدرة عىل االنجاب ( العقر)
وختلف أو تقصري احد الرشيكني بتحمل مسٔوولياته.
وتدخل االه��ل هذه بعض أالسباب وكلها تد ّمر هذه
ّ
العالقة التي من املفرتض ان تكون خاصة بالزوجني
الناضجني والواعيني لتحمل املسٔوولية دون تأثريات من
آالخرين.
* ما هو دور الزوجة عند وجود مشاكل لدى الزوج ،ان

كان يف العمل او يف العائلة؟
 دور ال��زوج��ة للتخفيف عن ال��زوج يف ح��ال م��رورهبصدمات يعد مهام جدا .فاملعروف ان للزوج مسٔووليات
كبرية خارج وداخل البيت .يصطدم باملجتمع ويكافح من
أجل توفري لقمة العيش له وللعائلة .لذا فسامع كلمة طيبة
من الزوجة سيساعده الن يكون قويا .ومندفعا أكثر للعطاء
اإلنساين.
* يف حال وج��ود خالف بني الزوجني ،هل من السليم
ادخ��ال أط��راف أخ��رى للمساعدة يف احلل او اهنا تفاقم
اخلالف؟
 يف حال وجود خالف بني الزوجني يكون االفضل عدمتدخل اي طرف وترك احللول بيد الزوجني اللذين عليهام
ّ
االتفاق والتنازل والتفاهم .اما اذا مل يتفقا؛ فالواجب
تدخل طرف حمايد ومتزن وغايته االصالح من كال اقارب
ّ
الزوجني.
احلالية ،واحلالة االضطرارية للزوم املنزل،
* يف مثل ظروفنا
ّ
كيف ُيمكن تفادي املشاكل التي حتصل بسبب اختالف
اآلراء التي تنجم عن ّ
تدخل الزوج بعمل املرأة يف البيت أو
بعض شؤوهنا اخلاصة؟
ٍ
متفش ( كورونا) اجرب الرجل
 يف وقتنا هذا هناك وباءعىل البقاء يف البيت وه��ذا يسبب تدخالت من الزوج
واالفضل ان تتحمل الزوجة زوجها ،وتعطيه مسٔووليات
اضافية وتشغله بعمل منزيل مفيد يعود بالنفع عىل البيت
وأالرسة .ربام كانت مشاغل العمل ال تعطيه الفرصة
للتفرغ إلنجازه.
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* هناك بعض األزواج ُيعانون من مشكلة عدم التعبري عن
املشاعر ّاتاه الرشيك ،كيف يمكن ّ
حل هذه املشكلة؟ او ما
ّ
لتخطيها؟
هي الطرق ا ُملساعدة
 قد يواجه ال��زوج��ان مشكلة بعدم القدرة عىل البوحبمشاعرمها .خاصة من قبل الرجل املتزمت وه��ذه تعد
معضلة الن تبادل املشاعر هو ينبوع يديم حياة الزوجية.
وجيب ان يتعلم الزوجان تبادل الكلامت الطيبة دوما.
* ما هي احللول واألساليب التي عىل الزوجني االلتفات هلا
ومنعكسة بشكل اجيايب عىل األطفال؟
لتكون حياهتام
مستقرة ُ
ّ
 جيب ان تكون العالقة الزوجية متناغمة مع طموحاالطفال .فأالطفال مستقبل االرسة وجيب ان ينشٔووا يف
بيئة هادئة ومرحية .لذلك ال جيب ان يرى االطفال والدهيام
جملة االحرار اال�سبوعية
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ومها يتجادالن او يرصخان عىل بعضهام .فاملشاكل جيب ان
تل داخل جدران غرفتهام اخلاصة وهبدوء وتفهم.
* اذا كان هناك تبا ُين بني الزوجني حول طرائق الرتبية،
بالطبع هذا سينعكس سلبا عىل تربية االطفال ،من الذي
عليه ان يقدّ م التنازالت لضامن سالمة االطفال النفسية؟
 طرائق الرتبية خمتلفة لدى الزوجني وتنبع من اخللفيةالثقافية هلام ،وعىل كل طرف ان يقدّ م ما جييد اداءه .فأالم
تقدّ م العطف واحلب .واالب يقدم االنضباط واهليبة.
* هل للفقر التأثري عىل السالمة النفسية ل��ألرسة؟ أو
بالعكس؟
 الفقر يعد عائقا امام االستقرار االرسي ،لكن حدوثهوارد جدا واحيانا يكون حتميا .وعىل الزوجني ان يكونا

قنوعني بام اعطتهم الدنيا ويعوضا عن الغنى املادي بالغنى
االخالقي والرضا باملقدور.
* ما هي االمور التي ال جيب ان يصارح فيها الزوج زوجته؟
 هناك امور ال جيب ان نصارحها للرشيك وهي املشاكلالقابلة للحل .فنحن سنحلها مستقبال لذلك االفضل ان ال
نذكرها.
* اذا كان البيت الزوجي مشرتك ًا مع اهل الزوج او الزوجة،
ما هي االساليب التي تساعد عىل تفادي املشاكل التي ممكن
ان حتصل يف هذه احلالة؟ وهل يمكننا السامح للجد واجلدة
بالتدخل يف امور الرتبية؟
 -أحيانا يضطر الزوجان للسكن بجوار احد االجداد .وهنا

تصل تدخالت كثرية .ليس هناك من قانون للتعامل مع
تدخالت االهل .ونرتك اختاذ التدابري للزوجني كي جيدا
حال وسطا.
أي مدى يؤ ّثر الغاء دور امل��رأة يف بيتها عىل أدائها
* اىل ّ
ونفسيتها داخل أرسهتا؟
 ال يمكن الغاء دور املرأة يف البيت ٔالهنا ببساطة لن يعوضهااحد .فحناهنا عىل االطفال ورعايتها للزوج لن يعوضه احد
اخر .لكن يف حال مرض الزوجة ال سمح اهلل عىل الرجل
ان يكون البديل االمثل .من خالل العناية بالطعام ورعاية
االطفال واالعتناء بالزوجة .فليس هناك قانون يمنع الزوج
من مساعدة زوجته يف االمور البيتية والعكس صحيح ايضا.
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�سخــــــــــــــو�ص

حمرم احلرام ( 1379للهجرة)
بتاريخ العا�سر من ّ
�سدح عرب دار
وامل�افق لعام ( 1958للميالد)َ ،
الإذاعة العراقية (الرادي� الر�سمي) ُ
�س�ت نعي
مقتل الإمام احل�سني (عليه ال�سالم) ،الأمر الذي
كان مفاجئ ًا للم�ستمعني الذين ترك�ا كل �سيء
وتقدم اأكرث
أنينه ،بل ّ
وانربوا ل�سماعه والبكاء ل ِ
من ( 14األف) طلب هاتفي وبرقي ل�زير الثقافة
والإر�ساد ودار الإذاعة لإعادة تكراره بثه ،وكان
هذا الناعي الذي اأبكى النا�س على فجيعة �سيد
ال�سهداء (عليه ال�سالم) ،ه� اخلطيب احل�سيني
البارع ال�سيخ عبد الزهراء الكعبي احلائري ،الذي
دلع ل�سانه وتفجرت قريحته بالنعي وا�ستذكار
م�سائب اأهل البيت (عليهم ال�سالم).

الخطيب الحسيني الشيخ عبد الزهراء الكعبي

حنجر ُة ال�عي املبت ّلة بدم�ع الأ�سى
على ال�سبط ال�سهيد

اإعداد /علي ح�سني

والكتابة عن الشيخ الكعبي (رمحه اهلل) ليست بأالمر السهل
كام أعتقده ،فأنت أمام نادرة من نوادر البرشية ،تقف مذهو ً
ال
ِ
صوته ونعيه الشجي ،فتنهمر دموع عينيك بال
ملجرد سامع
ّ
استئذان ،كيف ال وهو ينعى الشهيد وابن الشهيد احلسني
دموعك
بني عيل (عليهام السالم) ..ثم ال تلبث عن تكفكف
َ
ح ّتى تعلم أن هذا الرجل حُقتل شهيد ًا أيض ًا ،وواقعة الشهادة
واملقربنيّ ،أهنا حصلت عرب دس السم له
وبحسب الرواة
ّ
يف القهوة خالل جملس للفاتة ،فرجع إىل جملسه يف صحن
سيدنا العباس (عليه السالم) وأثناء قراءته أصابته حالة
إغامء سقط عىل أثرها من عىل املنرب ويف طريقه إىل املستشفى
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عرجت روحه إىل بارئها ..إال أنّه كيف عاش حياته فهذا
مهم بالنسبة لنا ،لنعرف بعض ًا من خصاله وأخالقه.
والدته املباركة
ولد يف مدينة املشخاب من ضواحي النجف أالرشف يف اليوم
اخلامس من شهر مجادى أالوىل عام (13٢7ه1٩14-م)
وقيل عام (1337ه� 1٩٢3 -م) يف ذكرى مولد الصديقة
فسمي ب� (عبد
الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم) حُ
الزهراء) تيمن ًا وبركة باسمها الرشيف ،وقد نزحت أرسته
الكريمة من املشخاب اىل مدينة كربالء املقدسة واستوطنت
فيها ،فنشأ يف ربوعها وتعلم القراءة والكتابة يف ما كان

يسمى آنذاك ب� (ا ّ حُمل��ال) فحفظ القرآن الكريم يف سن مبكر
ّ
عىل يد املرحوم الشيخ حممد ال َّ��رساج يف الصحن احلسيني
ثم درس عدد ًا من العلوم منها أالحاديث النبوية
الرشيفّ ،
وخطب هنج البالغة ،كام درس مبادئ العلوم عىل يد احلجة
العروض عىل يد الشيخ
الشيخ عيل بن فليح الرماحي ,و علم َ
عبد احلسني احلويزي ثم درس الفقه وأالصول عىل يد العالمة
الشيخ حممد داود اخلطيب يف مدرسته بمحلة املخيم ,ودرس
املنطق والبالغة عىل يد الشيخ جعفر الرشتي باملدرسة اهلندية
عند باب السلطانية قرب احلرم احلسيني الرشيف ليصبح فيام
بعد من أساتذة احلوزة العلمية الرشيفة يف كربالء املقدسة
فكان يلقي دروسه يف مدرسة اإلمام القائم (عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف) ومدرسة السيد املجدد الشريازي ،ومدرسة
(البادكوبة) الدينية وغريها.

خطابته وصوته الشجي

اهتم شيخنا الكعبي باخلطابة اهتامم ًا خاص ًا ودرسها عىل يد
اخلطيبني اجلليلني الشيخ حممد مهدي املازندراين احلائري
املعروف ب� (الواعظ) وخطيب كربالء املشهور والشاعر
الشيخ حمسن أبو احلب (رمحه اهلل) ،فربع يف اخلطابة واشتهر

هبا وذاع صيته يف آالف��اق خملص ًا متفاني ًا يف خدمة االمام
احلسني (عليه السالم) ,فكانت تقام له املجالس العامرة
باجلامهري من الرجال والنساء والشباب وأالطفال يف مساجد
كربالء وحسينياهتا ودورها ,باإلضافة اىل جمالسه العديدة يف
مجيع حمافظات العراق مثل بغداد والنجف أالرشف واحللة
والدجيل واملشخاب والبرصة والديوانية ،و قد امتاز بقدرته
املنربية الفائقة واملتمثلة يف قوة البيان والشجاعة يف عرض
أالفكار وآالراء املقدسة للدين االسالمي احلنيف ويف مهمة
أالمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كام امتاز بحفظ القرآن
الكريم ،و االحاديث النبوية الرشيفة وأق��وال أهل البيت
(عليهم السالم) فض ً
ال عن ثقافته الواسعة وحفظه للشعر،
حتى أصبح من أبرز اخلطباء العراقيني ومن أساتذة املنرب،
وقد خترج عىل يديه جيل من مفاخر خطباء املنرب احلسيني ،كام
ويذكر أحد تالمذته أن أكثر من مخسني خطيب ًا تأثروا بأسلوبه
وطريقته يف اخلطابة ،وكان حيرص عىل إعداد جيل من اخلطباء
متسلح بثقافة دينية صحيحة ،وكان ينفق جل وقته يف توجيه
وتربية اخلطباء الناشئني.
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اقترن اس��م الش��يخ (عبد الزهراء الكعبي) باسم السيدة الزهراء (عليها السالم)..
حي��ث ولد في يوم والدتها الطاهرة وتوفي في يوم استش��هادها األليم ..وهو
النادبُ والناعي لمصيبة ولدها سيد الشهداء (عليه السالم)..
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رحلته مع األدب

للشيخ اخلطيب باع طويل يف أالدب العريب بقسميه الفصيح
والدارج ،فقد ذكر املرجاين يف كتابه خطباء املنرب احلسيني
أن للشيخ الكعبي ديوان شعر ،وقد حُنرشت له أيض ًا جمموعة
من املقاالت يف جملة صوت املبلغني الكربالئية ،ومن نامذج
شعره يف مدح اإلمام الصادق (عليه السالم):
ٔالب�ي ال�كاظم اإلم������������ام ٍ
أياد
ن�عم َّ
ك�ل الربي������������������ ْة
س�ابقات ُّ
أظ�هر اهلل فيه رشعة ط�������ه
ب�عد إخ�فائها فع�����������ادت هبي ْة
روي�ت ع�نه لألنام عل���������������وم
هي كانت من قبل ذاك خفي ْة
ف�حفظنا تلك العلوم ومن ذا
ق�د عرفنا بالفرقة اجل����عفري ْة
جهاده املرشف
حُعرف بٕاخالصه وتفانيه يف خدمة أهل البيت (عليهم السالم)
و كان زاهد ًا يف الدنيا وحطامها ،فلقد كان معروف ًا بجهاده
أينام حل ،ومناهضته ضد الباطل واالن��ح��راف والظلم
واجلور والتعدي مهام كانت نتائجه واملعاناة بسببه حيث
املضايقة من قبل الطغاة وأعواهنم ملن سلك هذا السبيل
املقدس املنارص للحق عىل مر العصور كام هو معروف.
ولقد كان له دور متميز بجهاده يف تربية اجليل من الشباب
بالثقافة اإلسالمية والتسلح بالوعي بمخاطر االنحراف
والظلم وذل��ك من خ��الل منربه ومشاركته يف مشاريع
التوعية والرتبية أينام ّ
حل (رضوان اهلل عليه).
أي أنه كان يتميز من دون باقي أقرانه باجلرأة املشهودة
واهتاممه بالشباب وك��ان يامنع من إخ��راج أالطفال من
املجلس قائ ً
ال( :إن اهتاممنا هو عميل ينبغي أن يصب عىل
ه��ٔوالء ٔالهنم الثمرة يف املستقبل) ،وكذلك متيز بالذكاء
وقوة حافظته حيث املخزون العلمي الذي كان يتبني من
خالل جمالسه املٔوثرة يف مستمعيه فكان يطرح املعلومات
التارخيية والبحوث العقائدية والتي ال يراجع هبا كتاب ًا يف
موسم التبليغ ،ثم أنه ساهم مع وجهاء بعض املناطق التي
كان يذهب إليها يف موسم التبليغ يف حل كثري من املشاكل
االجتامعية والعائلية مهت ًام بٕاصالح ذات البني ،كام سعى يف
تزويج كثري من الشباب املٔومن مٔوثر ًا يف أوساط املجتمع
وعىل العموم فلقد كان عامل ًا عام ً
ال جماهد ًا ،دمث أالخالق
متواضع ًا ،ال يشعر جليسه بأي حرج يف طرح أالسئلة
معروف بالنوادر وظرف احلديث واملزاح املتزن ،ويف نفس

تعرض
الوقت مل يكن بعيد ًا عن جرائم وقبح البعثيني ،فقد ّ
لالعتقال مع الشيخ ضياء الدين الزبيدي سنة  1٩٦٩بسبب
موقفه من اغتيال السيد حسن الشريازي (قدس رسه) عىل
يد البعثيني يف لبنان ،حُ
وأطلق رساحه بعد أربعة أشهر سجن
قضاها يف سجن بعقوبة ،وليموت شهيد ًا فيام بعد.

تشي ٌع وتشييع
ّ

ئوكد الرواة وممن جايل الشيخ الكعبي ،أن الكثري من أبناء
السنة ،اعلنوا اعتناقهم للمذهب اجلعفري ،بعد سامعهم
تسجيل صوت الشيخ الكعبي وهو ينعى مقتل اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،كام وأنه وبفضل جمالسه وخروجه
للتبليغ أ ّثر كثري ًا بالناس اجتامعي ًا وأخالقي ًا وديني ًا.
ويف يوم وفاته (رمحه اهلل) بتاريخ ( 13مجادى أالوىل سنة
13٩4ه��� املوافق  3يونيو 1٩74م) والتي تصادف ليلة
شهادة سيد نساء العاملني فاطمة الزهراء (عليها السالم)،
شارك آالالف بتشييع جثامنه الطاهر ،فكان يوم ًا مشهود ًا
يف مدينة كربالء بل يف العراق ،فقد زحفت اجلامهري من
كل حدب وصوب لالشرتاك يف تشييع جثامنه املقدس عرب
اخلط الطويل من داره إىل مرقده يف الوادي القديم بعد إمتام
الزيارة والصالة عليه.
ً
ً
وكانت مراسيم تشييعه مشاهبة متاما ملراسيم تشييع مراجع
الدين الكبار ،حيث وض��ع جثامنه يف (ال��ع��امري) وهي
نعش خشبي كبري يوضع فيه التابوت احرتام ًا للمتوىف،
ثم انطلقت املسريات العزائية احلزينة يف مقدمة اجلنازة،
وقد ضجت لوفاته كثري من البالد اإلسالمية فكتبت عنه
الصحف واملجالت وأقيمت عىل روحه جمالس الفاتة يف
كثري من البالد داخل العراق وخارجه.
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حديقة الكــــتب

اإلمام الحسين بن علي (عليهما السالم)
أنموذج الصبر وشارة الفداء

يعدها :حسين نصر
ّ

ليس ثم���ة مما هو أعظ���م ّ
وأجل في
االعتبار المبدئي والروحي من المعاناة
والتضحيات الجسام والمعمدة بالدم
لألنبي���اء وأولياء الش���هادة ,وأنها الصفة
الغالبة لألنبياء أولي العزم وأوليائهم,
أن���ه ق���د كانت له���م حصة مش���تركة
ومتفاوتة من نسيج المعاناة الرسالية
الطويل���ة وق���د نحت���وا من خ���الل ذلك
خلودهم في الذكر الرسالي وأشادوا
عمائ���ر االيم���ان ,وق���د حفل���ت الكتب
المقدس���ة بذكر الش���واهد م���ن أوجه
المعاناة الرسالية ,وذكر القرآن الكريم
من ذلك وافرًا م���ن أوجه تلك المعاناة,
وعلى امتداد رحلة اإلبالغ الرسالي.

وقد لقي (صىل اهلل عليه وآله) نصيبه الوافر من املعاناة
والكيد عن وجه من تلك املعاناة ما روي عن عبد اهلل
بن مسعود قوله «كأين أنظر إىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) حيكي نبي ًا من أالنبياء رضبه قومه ,وهو يمسح الدم
عن وجهه ويقولِ :
رب اغفر لقومي فاهنم ال يعلمون».
ومن صلب ما تقدّ منا به ،يبني الدكتور مهدي حسني
القيم (اإلمام احلسني بن عيل أنموذج
التميمي يف كتابه ّ
الصرب وشارة الفداء) ّ
ان املوقف الرسايل لالمام احلسني
(عليه السالم) يف مقاومة االنحراف عن هنج الرشيعة
واستشهاده بتلك الطريقة املفجعة مع خاصة أهله
وصحابته االكرمني ،وهناك شواهد مماثلة بتاريخ الفداء
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مأثرة الصرب وفجيعته بالنسبة للنبي أيوب (عليه السالم)
متيزت به مأثرة الصرب والفداء لالمام احلسني
مقابل ما ّ
(عليه السالم) والتضحية الرسالية التي ّ
شكلت االمتداد
لروح املعاناة والشهادة الرسالية ما قد بلغت به الرسالة
اإلهلية هذا الشوط الذي بلغته عامرة يف النفوس ،وعامرة
يف االرض تشهد هلا هذه املقامات الشاخمة واخلالدة خلود
ذكر اهلل ،وفيام ارتقى الذكر احلسيني من ذلك وبكل
معامل الفداء الرسايل ذكر ًا متجدد ًا يف النفوس عىل مدى
آالجال ،عنوان ًا ورمز ًا خللود املجد الرسايل يف الشهادة
وحضوره الدائم واملتجدد يف احلياة.
وذكر املٔولف يف الفصل االول ،أن مأثرة اإلمام احلسني

(عليه السالم) بني الشهداء ،انه عاش مع أجواء
الشهادة ومات فيها وقىض غريه من بعده يف الشهادة
فقد كتب الشهادة لوالده اخلليفة أمري املٔومنني عيل
بن أيب طالب (عليه السالم) بربة غادرة يف مسجد
الكوفة عند صالة الفجر ،واستشهاد عمه جعفر بن
أيب طالب يف معركة مٔوتة ،واستشهد أخ��وه االمام
احلسن (عليه السالم) ،واستشهد ولداه عيل وعبد
اهلل (عليهام السالم) بني يديه واستشهد معه من بني
عمومته وأهله ومجيع أصحابه الذين زاد عددهم عىل
السبعني يف معركة واحدة وأمام أنظاره يف واقعة الطف
غري املتكافئة واملروعة بطف كربالء.
فيام أشار يف الفصل الثاين اىل مأثرة االم��ام احلسني
(عليه السالم) بني الشهداء امليض إىل الشهادة؛ فقد
مىض االمام احلسني (عليه السالم) إىل غايته ،ليسجل
حضوره يف ساحة املواجهة مع قوى الرشك مع سابق
علمه بمصريه كمثل ما كان من أمر السيد املسيح (عليه
السالم) قبل ذلك ،فانه قد مىض إىل أجله املحتوم،
وقد بدأ يرصح لتالميذه بأنه جيب عليه ان يذهب
إىل أورشليم (القدس) وليتأمل كثري ًا عىل أيدي شيوخ
املدينة ورؤس��اء الكهنة ومعلمي الرشيعة ،ومل يثن
االمام احلسني (عليه السالم) عن غايته وقبل ان يصل
إىل موطن شهادته ما كان قد بلغه عن مقتل سفريه
الذي سبقه إىل الكوفة مسلم بن عقيل ،وقد بايعه
من أهلها أكثر من اثني عرش ألف ًا ،ثم نكثوا بيعتهم
له بعد أن مارس وايل الكوفة شتى االساليب القمعية
لتشتيت شمل امللتفني حول مسلم ،وقد جابه مسلم
بن عقيل (عليه السالم) قدره ببسالة وقاتل اجلموع
لوحده واستشهد ،ويف تلك الواقعة سجلت ملن كان
منها حارض ًا يف املوقف مبتدئ ًا الشوط ويف أثنائه ،ثم
من بعده ،مآثر ظلت شاخصة شخوص كل ميزة وأثرا
معتربا يف التاريخ اإلنساين.
وت��ن��اول املٔولف يف الفصل الثالث ،دور امل��رأة يف
معركة الطف مأثرات النرصة والفداء ،مبينا سجلت
املرأة يف معركة الطف ادوار ًا متميزة يف مشهد النرصة
والفداء كانت من أنصع الصفحات وأكثرها إرشاق ًا يف

التاريخ الرسايل ،وقد جاوزت املرأة يف ذلك طبيعتها
املعتادة يف احلرص عىل سالمة أبنائها وأزواجها ودفع
الغوائل عنهم اىل احلالة أالسمى يف التضحية بدفع
أالبناء واالزواج مع ًا اىل سوح الوغى وحثهم عىل
الصمود والبسالة فيها وتقبل استشهادهم فيها بالرضا
واالطمئنان.
واكد التميمي ،يف الفصل الرابع ان حضور املشهد
الرسايل يف واقعة الطف واملالحظ يف جمرى التاريخ
الرسايل أن شواخص االنباء الرسايل كمثل ما هو
التوافق يف االح���داث الرسالية يشكل عالمة من
عالمات الوثوق واملصداقية النباءات الرساالت
الدينية ،وق��د كانت النبواءات الصادقة عن سري
عربت ويف حقب
أالح��داث يف التاريخ الرسايل قد ّ
متفاوته من ذلك عن تلك احلقيقة كمثل ما كان من
نبواءت أشعيا وأميا ،من أنبياء بني إرسائيل ،فيام ان
يوحنا (النبي حييى بن زكريا) هو الذي عناه النبي
أشعيا من قبل يف نبوءته عنه كمثل نبوءته عن السيد
املسيح ،وقد أخرب النبي حممد (صىل اهلل عليه واله) عن
مأساة سبطه ورحيانته اإلمام احلسني (عليه السالم)
منوها يف ذلك بمأساة النبي حييى بن زكريا (عليهام
السالم) وصلتها مع مأساة االم��ام احلسني (عليه
السالم) ومكانتها عند اهلل (جل وعال) وما يكون هلا
من الوقع املٔومل وأالثر يف سري االحداث بعدها.
فيام تطرق املٔولف يف الفصل اخلامس إىل شواخص
الشهادة بني مقامي النبي حييى واالمام احلسني (عليهام
السالم) ويف الرقعة املحدودة واملتصلة من أالرض
التي شهدت والدة وانبعاث ال��رس��االت الدينية
الساموية ومعها انبعاث احلضارات االوىل لإنسان،
وتضمن الفصل أالخري من الكتاب ،العالقة بني نبي
ّ
اهلل زكريا واإلمام احلسني (عليهام السالم) والرؤوس
املنتصبة عىل س��واري الشهادة وقضية اخل��الص،
فلم تنتصب رؤوس عىل س��واري الشهادة وبمثل
معاناة ومكابدة شخوصها كمثل ما انتصب الرأسان
الرشيفان لزكريا واإلمام احلسني (عليهام السالم).
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�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت

المخيم الحسيني الشريف
اإعداد � /سياء ال�سدي  -ت�س�ير /ر�س�ل الع�ادي ـ �سالح ال�سباح  -خ�سري ف�سالة

يعد مقام (المخيم الحسيني الشريف) من العالمات والصروح البارزة في مدينة كربالء المقدسة،
والذي يذكرنا دائم ًا بخيام الحسين (عليه السالم) وما مر عليهم في واقعة الطف األليمة ،وليصبح
اليوم صرح ًا هام ًا يزوره الماليين من الزائرين من شتى أصقاع العالم ،بعد أن بذلت العتبة الحسينية
جهد ًا كبير ًا لالهتمام به وتشييده.

املنجز الأول...

مشروع تسقيف المخيم الحسيني
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الشركة المنفذة /شركة خيرات السبطين (مقاول رئيسي) ،شركة النواميس
(شركة مساندة) الجهة المشرفة  /قسم المشاريع االستراتيجية

معلومات..
 السقف عبارة عن هيكل انشائي حديدي بالكامل تم اسنادهعىل جدران املخيم وبمساحة سطحية 11٨0م. ٢
 اكساء اهليكل احلديدي من اجلهة اخلارجية (جهة السطح)بخرسانة مسلحة سمكها ( )15-10سم مع االخ��ذ بنظر
االعتبار ميول االرضية النسيابية جريان مياه االمطار اىل اماكن
الترصيف املخصصة مع اكساء الطبقة السطحية باملياه العازلة
واملانعة لنفاذية مياه االمطار ( مواد اكرلك حديثة) وبضامن مانع
نفاذية اليقل عن  ٢5سنة .
 املساحة الداخلية للسقف تم اكساؤها بالكايش الكربالئيوعىل نوعني كايش كربالئي معرق وك��ايش كربالئي عادي
وبمساحة عمل امجالية بحدود ٢٨00م. ٢

تفاصيل الكايش الكربالئي واالهناءات املعامرية
كايش كربالئي موضوع عىل شكل قوالب حديدية مسلحة
ومثبت بسائل الفايرب كالس ( )GRPاملقاوم للرطوبة وبضامن
ال يقل عن  ٢5سنة ومن ثم تثبيت تلك االل��واح بأالسقف
احلديدية عن طريق اللحام ويف اماكن السقف داخل املخيم
بالكامل .
 كايش كربالئي معرق مثبت عىل نفس طريقة العمل السابقةوبأماكن توزعت بني اخليم والكتائب القرآنية .
 كتائب آاليات القرآنية من نوع الكايش الكربالئي املعرقباستخدام خط الثلث املشابه لنوع اخلط املستخدم يف املخيم
احلسيني وس��ائ��ر العتبات وامل����زارات االخ���رى م��ع اضافة
التسبيحات اىل جانب آاليات القرآنية يف اخليمة الرئيسية فقط.
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اآليات املستخدمة
(سورة الرمحن  ،سورة النور ،سورة العاديات ،سورة االعىل
 ،سورة التوحيد ،سورة الفجر ،سورة الدهر وكتبت يف الباب
الرئيسية وتعلوها السبحانيات .
 -1مساحة العمل االمجالية ٢٨00م ٢بأقسامها الكايش
الكربالئي املعرق والعادي العمودي واالفقي واملائل واخليم
بعدد ستة .
أ -مساحة اخليمة الصغرية  40م ٢بعدد مخس
ب-مساحة اخليمة الكبرية ٨0م ٢بعدد واحد
 -٢منظومة التربيد املستخدمة ( نظام اجل��ل��رات) بكفاءة
عالية وان ارتفعت درجة احلرارة اخلارجية ملا يزيد عن (٦5
سيليزي)».
 -3منظومة الكهرباء اضافة حموالت كهربائية بعدد  ٢اضافة
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اىل حمولة قديمة موجودة سابق ًا ( )1000 KVAللمحولة
الواحدة لتتحمل تزويد الطاقة الكهربائية ملنظومة التربيد
واالستخدامات االخرى يف املخيم .
 -4إضافة اسامء شهداء واقعة الطف عىل كامل حميط الرواق
منطقة الكلوي اسفل املسقف .

المنجز الثاني...
مشروع نصب الشبابيك الجديدة لمخيم االمام
الحسين واالمام زين العابدين والسيدة زينب
والقاسم ابن االمام الحسن (عليهم السالم).

شباك خيمة االمام احلسني (عليه السالم)
القياسات القديمة  :العرض  ٢مرت  ،واالرتفاع  3امتار.
القياسات اجل��دي��دة  :ال��ع��رض  3.55م��رت  ،واالرت��ف��اع
4.٨0مرت.
 حيتوي عىل فضة بكمية  ٦10كغم وذهب بكمية  ٨00غرام. عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك باملرمربشكل كامل.
شباك خيمة القاسم (عليه السالم)
القياسات القديمة  :العرض ٢.٢0مرت واالرتفاع ٢.٩0مرت.
القياسات اجلديدة :العرض  3.7٢مرت  ،واالرتفاع 4.7٦
مرت.
 حيتوي عىل فضة بكمية  1170كيلو غراما وذهب بكمية 700غرام.
 عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك باملرمربشكل كامل.

شباك خيمة السيدة زينب (عليها السالم)
القياسات القديمة  :العرض  ٢.٦0مرت ،واالرتفاع  3امتار.
القياسات اجلديدة :العرض 3.٦0م��رت ،واالرتفاع 5.٨5
مرت.
 حيتوي عىل فضة بكمية  ٩00كيلو غ��رام ،وذهب بكمية 1٢00غرام.
 عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك باملرمربشكل كامل.
شباك خيمة االمام السجاد (عليه السالم)
القياسات القديمة  :العرض  1.٩٨مرت  ،واالرتفاع  3امتار.
القياسات اجلديدة :العرض 3.٩0مرت واالرتفاع  5.50مرت.
 حيتوي عىل فضة بكمية  1٢70كيلو غرام  ،وذهب بكمية 1300غرام.
 عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك باملرمربشكل كامل.
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االدبـــــــــــيـــــــــــة

وما َ
كان مو ُتك موت الذليل
للشاعر المرحوم الشيخ محسن أبو الحب الكبير

فـــــتـــــى عـــــلـــــم الـــــنـــــا�ـــــس اإن الــــــ�فــــــاء

حـــــــــــــزُّ الـــــــغـــــــال�ـــــــســـــــم دون اخلـــــلـــــيـــــل

عـــــقـــــيـــــل الـــــــــــــذي نـــــــــــال مــــــــن مـــ�ـــســـلـــم

ذرى املــــــجــــــد ل مــــ�ــــســــلــــم مــــــــن عـــقـــيـــل

اأب ل يــــــــــجــــــــــارى مـــــــــــــــــداه اأب

�ـــــســـــنـــــاء ابــــــنــــــه يف املــــــــــــدى مـــ�ـــســـتـــطـــيـــل

ولـــــيـــــ�ـــــس عــــجــــيــــبــــا بـــــــــــــاأن الـــــلـــــيـــــ�ث

تــــــعــــــلــــــ� مـــــــفـــــــاخـــــــرهـــــــا بـــــالـــــ�ـــــســـــبـــــ�ل

وقـــــــــــد قـــــــــــال اأحــــــــمــــــــد مــــــــن قـــبـــلـــهـــا

اأحـــــــــــــــــــب عـــــــقـــــــيـــــــال واآل عــــقــــيــــل

فــــــ�ــــــســــــدقــــــت مــــــــــا قــــــــالــــــــه اأحـــــــمـــــــد

ومـــــــــــا كــــــنــــــت عــــــــن قـــــــ�لـــــــه بــــالــــنــــكــــ�ل

اأبـــــــــــ� الــــفــــ�ــــســــل مــــثــــلــــك يف كـــــربـــــالء

اإذا كــــــنــــــت اأعــــــــدمــــــــهــــــــم لـــلـــمـــثـــيـــل

وذاك اأخ كـــــــــان واأنـــــــــــــت ابـــــــــن عـــم

ول فـــــــــــرق بــــيــــنــــكــــمــــا يف الأ�ــــــــســــــــ�ل

لأبــــــكــــــي مــــ�ــــســــابــــك �ــــســــبــــط الــــر�ــــســــ�ل

وكـــــــــــــــــان بـــــــــكـــــــــاه بـــــــعـــــــني الـــــــر�ـــــــســـــــ�ل

وحـــــ�ـــــســـــبـــــك فـــــــخـــــــرا بــــــــــــــاأن عـــلـــيـــك

عــــــــال يف اجلــــــــنــــــــان �ــــــــســــــــراخ الـــــبـــــتـــــ�ل

وذل ملـــــــــ�تـــــــــك اأهـــــــــــــــــل الـــــــهـــــــدى

ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــ�تـــــــك مـــــــــــ�ت الـــــذلـــــيـــــل

يــــــــــعــــــــــزّ عــــــــلــــــــي بـــــــــــــــــــاأن اأراك

قـــــلـــــيـــــل الــــــنــــــ�ــــــســــــري كــــــثــــــري اخلــــــــــــذول
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تسمعني:
فدي ُتك
ُ
إليك تضرعي وقلبي يكاد في حضرتك يذوب
فديتك ت�سمعني :اليك ت�س ّرعي ،وقلبي يكاد يف ح�سرتك يذوب.
اأ�س ّلي هلل يف كل اأركــان عتباتك ،وال�سالة قرب جدثك عني ماء
ُ
أخل�ست يف اأدائها حتت ن�رك ،عارف ًا
تغ�سل الذن�ب من اأدرانها ،ا
كطفل رعا ُه ا�سمك
ث�ابها بيقني ،والطمئنان يغمرين ،فريجعني
ٍ
وي�سم اأنفي
العظيم .اأهف� اليك ،فيلتفت ب�سري يف ف�ساءاتك،
ّ
ن�سيم عطرك ،وكاأن اأنفا�سي ّ
تخط كالروؤيا م�سريي .فاأ�سعى اليك
بكل ج�ارحي ،مق�سر ًا اخلط�ات ،ويف �سفاهي كلمات اأج ّ
رتها من
عمق روحي .فاأعرتف اأمام وهج �سيائك:
انه ما كان يل وج�د ل�ل منابر الن�ر التي تتحدث عن �سرية ط ّفك،
فحملته على �سدري كالكتاب املبني ،اأحفظ منهجه وحكمته وق�ته
م�س قلبي امللتهب مثل جمر ًة على
و�سربه وم�سيبته ،فاأجزع حتى ّ
النا ِر ت� ّؤجج ما ّ
يف من جراحّ ،
وتلف ا�سالئي ودمعي ينهمر ،لتغيث به
نف�س ًا عنيد ًة ل دواء لها ا ّل نيل �سفاعتك.
عف�ك يا �سيدي ،عف� جراحاتك ،عف� ذبحك ،فمن اأنا كي ا�سع
جرحي اأمام جرحك .كل ما اأمتنا ُه الآن �سالة �سافية عند حمراب
اأخ�سر يف مقد�سك ،فيه م��سع قدم املنتظر ،اأ�س ّلي هلل با�سمك

ح�����ي�����در ع����اش����ور

مرة ،ول�سياعي وياأ�سي وخ�يف وقلقي و�سمتي األف مرة .عف�ك
ٌ
علي بابك ،ول حترمني من
م�لي ،اأنا
جاهل يف حقك ل ت�س ّيق ّ
اأن ا�سمع بح�سرتك دعائك .فمنْ �سريحك نبداأ حني ُتدركنا
املعا�سي ،ونخرج عن اأط�ارنا ،وتفي�س ذاكرتنا ال�سيئة ،ونخلط بني
ال�ساطري والك�ابي�س والوهــام ،وينعدم فينا الخال�س لتنقلب
حياتنا حزنا وب�ؤ�سا وخيبة اأمل.
�سيدي ،اأم�سي بق� ٍة باجتاه قــربك خائر الق�ى مذنبا� ،س�تي
ُ
ي�سمعه غريك .ح ّزن قلبي الندام جرح ل ميكن
الهام�س اأنني ل
ت�سميده ول تطهريه ا ّل بر�ساك .اأتن ّكر يف هيئة النادمني لأك�ن
حتت رحمة �سفاعتك .من دون ان تنظر ا ّ
يل اأ�سع روؤو�سي بني
حد تنزع النف�س
ثنايا �سباك �سريحك واأبكي ب�سالة حزينة اىل ِ
الل�امة افعالها الدني�ية دون ان تفهم �سيئا ،بل متنبئة نب�ءات
الر�سا القلبي والراحة بالنف�س والمــان للروح .ه� �س�وؤك قد
�سرى يف اج�سادي فط ّهرين وح ّررين من رغبات ال�سيطان ال�سرية
و�سلطته املت�س ّنعة ،والكاذيب والوهام.
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للوارثين َ
َ
أرضنا

علي جوده الرفاعي

يــــــــا طــــــلــــــعـ َ
ـــــة املــــــــهــــــــدي بـــــــــــاهلل اأ�ــــــســــــرقــــــي
وانــــــهــــــي لـــــيـــــايل اجلــــــــــ�ر فــــيــــنــــا وا�ــــســــدقــــي
قــــــــد طــــــــــال مــــــــن جــــــــــ�ر مــــ�ــــســــى ذا لـــيـــلـــنـــا
يـــــكـــــفـــــي هــــــــ�انــــــــا اأمــــــــتــــــــي هــــــيــــــا انــــطــــقــــي
قـــــــــد هـــــــــدمـــــــــ�ا يل مـــــــــرقـــــــــدا يف ظـــنـــهـــم
ل لــــــــن يــــ�ــــســــيــــع اأمــــــــــرنــــــــــا بــــــــل يــــرتــــقــــي
يــــــــا اأمــــــــــــــة الإ�ـــــــــــســـــــــــالم ذا فــــــجــــــر اأتــــــــى
فـــا�ـــســـتـــمـــ�ـــســـكـــي بــــــالــــــعــــــروة الـــــ�ثـــــقـــــى ثــقــي
ل تــــــركــــــنــــــي لــــــلــــــظــــــامل بــــــــل و ا�ـــــســـــرعـــــي
�ــــــســــــريي اإىل حـــــيـــــث الـــــــهـــــــدى هـــــيـــــا احلــــقــــي
�ـــــــســـــــريي اإىل حــــــيــــــث الإمـــــــــــــــــــام املــــنــــقــــذ
يف غــــ�ــــســــنــــه الـــــــــزاكـــــــــي اأحـــــــلـــــــى مـــــــا بـــقـــي
ّ
بـــــ�ـــــســـــرت
لــــــــلــــــــ�ارثــــــــني اأر�ــــــــســــــــنــــــــا قـــــــــل
يـــــــــ�فـــــــــ�ن لـــــلـــــعـــــهـــــد الأكـــــــــــيـــــــــــد املــــــــــــ�رق
تـــــــزهـــــــ� بــــــــه الآمـــــــــــــــــــال ذا وعـــــــــــد اأتــــــــى
ل لــــلــــ�ــــســــفــــيــــه اإن طــــــغــــــى بــــــالــــــزاهــــــق
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ٌ
خــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــرة

ح� ّ
���ام االن���ت���ظ���ار؟
���ت� َ

طالب الظاهر

آفاق ،وت�سحر قل�ب ما عادت تنب�س بالد ِم..
نائي ًا
يج�ب ُجدب ال ِ
ُ
فيط�س بذار ال�سرب ..الثلج!
حرى  ..ب�داع الأحباب ،والرعب من خطر" ك�رونا
على اأدمي ا ٍ
أفئدة ّ
" الداهم.
ويزقُّ النتظار م�س ًال ..يف رحم الأزمان ،ويحر�س بدمعه ا�ستطالة
اآماد حمنتنا ..بليل اخل�ف والأحـزان ،ول يهداأ خاطره،
ـ�ب ..على هدهدة كفيه احلانية،
حتى يغف� قلقنا ،كطفل مــرعـ ٍ
�سماواته الال متناهية،
فتمت�س زرقة
ِ
ّ
غليانات ت�ج�سنا املحم�م من املجه�ل.
زاهرة على اأدمي ب�ساط الليل ،كي
كنجمات
ناثر ًا لآلئ دمعاتنا..
ٍ
ٍ
بحة �س�تنا املذب�ح ..من قبل ولدتنا! فنغف� على ُفر�س
تغادرنا َّ
الن�سيانِ .
ؤويه..عند اآخر نهارات الغربة ،ول و�سادة
و�ساحب الزمان ل �سكنٌ ي� ِ
حجر ،اأو زغب الري�س ،ي�سع راأ�سه املكدود عليها ..في�سرتيح
من
ٍ
ً
هنيئة ،مــن ثقل م�سائب اأر�ـ ٍــس ،مــا عــادت تطيق بقاء الطيبة،
والرحمة يف قلب هذا الإن�سان.
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مقـــــــــــــــــــــــاالت

في حضرة علي..
رائـــــــــــــــــــــــــــد
الـــــــعـــــــدالـــــــة
الجــتــمــاعــيــة
عبا�س ال�سباغ

ما بين الكعبة حيث المولد وبين مسجد الكوفة حيث االستشهاد ثمة إرشيف طويل
لفتى االسالم االول اليمكن اختصاره بهذه العجالة واقتضابه بكلمات محدودة
المعنى فالحديث عن علي بن ابي طالب يفتح اكثر من افق بل االفاق كلها فهو
كالبحر يغترف منه االنسان ما شاء فحياته عليه السالم كلها آفاق رحبة يتوه فيها
من يسبر غورها وقد ال يصل الى مقصودة ،فعلي بن ابي طالب اختصر بحياته تاريخ
الرسالة االسالمية وجوهرها ومعناها وهو كان التطبيق العملي لها.
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الج احد هذه
آفاق عيل متعددة وكثرية ويطيب يل ان َ
ّ
واط��ل عليها من ك��وة االستكشاف وحب
االف��اق
الفضول لرجل مأل الدنيا وشغل التاريخ انه االفق
االجتامعي ويف وقت اصبح احلديث عن حقوق االنسان
والعدالة االجتامعية واملساواة رضبا من اخليال العلمي
وترفا فكريا وفلسفة المكان هلا يف الواقع لكنها كانت
واقع حال يومي عند عيل بن ايب طالب ومنهج عمل:
(الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق)
ملر عليه التاريخ
ولو كان عيل بن ايب طالب رجال عاديا ّ
مرور كنموذج لالنسان االنسان ولكن ان يكون عىل
راس هرم لدولة تعادل رقعتها اجلغرافية بمقاييس اليوم
بأكثر من مخسني دولة ّ
تشكل باحلسابات اجليوبولوتيكية
قلب العامل والعصب احليوي للدولة االسالمية فنرى
من يرتبع عىل «عرش» هذه الدولة يعيش يف مستوى
اجتامعي اقل من رعاياه بل هو افقرهم ويشري اىل بطنه
(صوتى ماتشائني ال تشبعني حتى
بعد ان شدها بحزام
ّ
يشبع فقراء املسلمني).
ويف مضامر العدالة االجتامعية يعطينا كذلك عيل بن ايب
طالب اعىل واكمل املبادئ ذات االمثلة العملية فضال
عن النظرية حيث يتطابق العمل مع التطبيق وتتساوق
املبادئ واالفكار مع االفعال واالعامل وينسجم املثال
مع الواقع ونجد ان كل ذلك قد تطابق تطابقا كامال يف
فكر وعمل عيل بن ايب طالب اىل حد اذهل كل متصفح
لسريته العظيمة بل وجعل ذلك التطابق من الصعب
او املستحيل تكرار ذلك عند غريه فصارت عدالته
االجتامعية بصمة انفرد هبا وحده ..ومن مجلة املبادئ
التي ارساها انه مل يكن يستنكف وهو خليفة من ان ينزل
بنفسه اىل الساحات وامليادين واالسواق خمتلطا مع العامة
ودون حرس او رشطة او خدم وحشم ومتفاعال مع
كل رشائح املجتمع السيام الفقرية واملعدمة منها معطيا
نصائحه السديدة وتوجيهاته القيمة وحكمه الرشيدة
مردفا اياها بالفعل والتطبيق فكان عيل (عليه السالم)
هو املثال وهو التطبيق  .. ..واذ حني كان ئوكد باستمرار
عىل العناية بالفقراء واملحتاجني واالحسان اليهم كان
جيعل من نفسه واحدا منهم ومن اقلهم ليتطابق القول

والفعل تطابقا عجز التاريخ عن اجياد شبيه له ..واالمثلة
عىل ذلك التعد وال تىص فقد روي انه (عليه السالم)
دامهه الغيث ذات يوم فاضطر اىل دخول احد املحال
التي اختصت بصناعة احللوى ،فلم يقبل صاحب
املحل بدخول عيل اىل حمله كونه مل يعرفه شخصيا لبساطة
منظره وتقشف مظهره وتواضع شخصه وكذلك ان
صاحب املحل هذا يستنكف دخول احد ( من الفقراء)
اىل حمله حتى يف احل��االت الطارئة فكان ان طلب من
االمام(عليه السالم) بان خيرج فرفض االم��ام ذلك
وعندما توقف الغيث ورأى الناس يتهافتون للترشف
بالسالم عليه والذي بادر بدوره اىل معاقبته وقد اعرتض
صاحب املحل عىل العقوبة معتربا ان االمام هو خليفة
وصاحب سلطة ويستطيع ان يفعل ما يشاء اال ان االمام
اوضح له االمر بانه ليس كذلك كام يظن وانام هذا
درس اخالقي له والمثاله ممن يمنعون فقراء املسلمني
من بعض احلقوق العامة واملرشوعة اضافة اىل استعامل
اللني واللطف مع الناس والتعامل معهم بحسن اخللق
وقد اعطى عيل هذا الدرس االخالقي املهم للجميع
بادئا من نفسه جاعال منها احد فقراء املسلمني ومل
يتعامل مع هذا الرجل عىل كونه خليفة ومسٔووال اعىل
يف الدولة االسالمية وانام كأي انسان عادي وبسيط
فارضا العقوبة عىل اساس ان املعصية جاءت عىل اساس
وجود شخص ال يتعامل مع فقراء ومساكني املسلمني
تعامال حسنا وليس لغرض شخيص آخر ..وهناك مبدأ
آخر من مبادئ العدالة االجتامعية عند عيل اال وهو انه مل
يكن يميز نفسه يف املواطن التي جيب ان يميزها تواضعا
منه وزهدا وتكرما عن ذلك حتى انه مل يعهد عنه انه قال
لشخص ما مل يعرفه امل تعرفني ؟ وبالتأكيد انه لو وجد
مثل هذا شخص ملا تردد بالقول باالجياب فمن الذي ال
يعرف عيل بن ايب طالب ويذكر التاريخ انه وقف عىل
حمل لبيع االقمشة فحاول صاحب املحل ان يعطي
االمام افضل ماعنده فرتكه عليه السالم ومىض ومل ياخذ
منه واخذ من غريه مل يعرفه  ..وتتعدد االمثلة وهي كثرية
ومجيعها تورش اىل ان عليا (عليه السالم) كان بحق رائد
العدالة االجتامعية دون منازع .
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إلى روح الشهيد (حاتم اسود محمد المحمداوي)

ما زالتْ صورُك تخطف األبصار...
وتعيد سيرة جهادك وزهدك

حيدر عاشور
ما زالتْ صورُك ،في الساحات والطرقات ،تخطف االبصار وتعيد سيرتك الجهادية ،وتواضعك وزهدك بالحياة.
فوق كل صورة الفتة مكتوبة بكلمات تنطق بشجاعة»القائد أبي منتظر المحمداوي»بحروف تعكس على
العيون الباصرة عناوين المعدن االصيل لشخصيتك.لم نلتق قط ،ولكن في صورك رأيت كل شيء :رجال انصهر
بحب االمام علي(عليه السالم)وذريته،وعشق العراق.
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كان الوقت بعد صالة الفجر ،حني بدأت أرسل اىل النارشين
يف مواقع التواصل االجتامعي أسئلتي.توافدت اليه إجابات
كاحللم جعلتني يف غمرة النوم أشعر أنه حي ،مل يمت والعامل
حوله موتى ،اندهشت لوصويل اىل فكرة أننا نحيا يف هذه
احلياة ايض ًا بالصور!.
ّنبهني جرس الرسائل ،فتحتها عىل الفور ،كانت تبدأ»بأيقونة
بكائية» :املحمداوي يامرس اجلهاد يف جلة الصمت العميق،
أغرق فيه زاه��د ًا عن كل أن��واع الرياء،ومن خالل هدوئه
التام ين ّفذ أصعب املهام،وجيهض كبار املٔوامرات الداعشية
ّ
يف عقر تواجدها.وعندما يصول يثور مثل بركان ،يغور بام
ِ
اعامقه ثم ينفجر ليحرق وجيندل كل املومهني بعودة دولة
يف
اخلرافة الداعشية.وحني يتحقق النرص يسكن وينطفئ.يعود
اىل نفسه ،رقيق ًا ومرح ًا،يلقي عىل مسامع املجاهدين الثغرات
التي حدثت له ،وهلم اثناء القتال،ومن ثم ينعزل عن كل
يشء اسمه تصوير أو اعالم.رغم أنه قائد له صالحيات
عسكرية حُمطلقة يف قواطع عمليات احلشد الشعبي ،وهاتفه
ال هيدأ أب��د ًاّ ،
يرن من أعىل شخصيات يف الدولة-كرئيس
الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية-وهكذا احلال مع مجيع
قادة العراق.
لك احلق ،كل احلق»أبا منتظر»حني تعاقب نفسك بصمتك،
التطهر من ذنب الرياء والتفاخر.
ربام يساعدك صمتك عىل
ّ
وأنت تشاهد عىل مرأى البرص حشودا هائلة مفرغة من

اجلهاد .فشغل منصب آمر اللواء العارش من ألوية احلشد
الشعبي ّ
سطر من خالله مواقف بطولية يف دياىل وشامل بغداد
والضلوعية ومدن صالح الدين وشامل بابل مرور ًا بمنشأة
املثنى وناظم الثرثار واجلرس الياباين -وشواهد شجاعته يف
ترير آمريل الشهرية بصمة سجلت يف سجالت االبطال .ويف
تعرض اىل هجوم ادى اىل إعاقة إحدى رجليه
سواتر الصد ّ
لكن ذلك مل يزده إال صالبة وإرصارا .فرسعان ما عاد يقود
العمليات وهو عىل عكازتيه.
توقفت بانتظار املزيد عنك ،ورجعت
عند هذه النقطة
حُ
أبحر يف عمق صورك ،وكأهنا نطقت قائلة :ستعرف كيف
لبست ثوب الشهادة .فلكل رجل عنفوانه ورغباته.مل تكن
يل رغبة قدر اشتياقي أن أكون شهيد ًا يتألٔال اسمه يف سامء
بدر،وتتوهج صوريت يف برواز شهدائ ِها املخلصني للحسني
والعراق.
عيني بعد غيبوبة مٔوقتة وقلبي خيفق يف اسمه.
كأنني فتحت ّ
وم��ن ف��وري نظرت اىل بريدي ٔالج��د رسالة فيها الكثري
من املعاين االنسانية بجامل الزهد.ال أنكر انني اندهشت
وأيقنت بذات اللحظة أن مثل شخصيته الكثري ولكن ليس
هبذا الفعل.فالقائد له صالحيات كبرية ولكنه كان يرتكها
يف جبهة املنازلة ويعود اىل بيته يف – مدينة العامرة  -إنسان ًا
بسيط ًا متواضع ًا .قال له أحد اصدقائه يا أبا منتظر أنت قائد
ومن حقك أخذ سيارة من السيارات؟ ،جييبه بروح عالية

لك الحق ،حين تعاقب نفسك بصمتك ربما يساعدك على التطهر
املعنى ،تسري بال هدف وتتسابق وتلهث مستكلبة ل حُتجري
هدفك السامي لصاحلهاّ .
وأن الكثري من املعارك شهدت لك
بتلك العواصف املميتة التي ختلقها وكأهنا تقتلع الدواعش
من جذورهم كام تقتلع الشجرة اخلبيثة من جذورها .وتلقي
هبا اىل اجلحيم املخيف،بصمت وصرب دون ان ي� ّ
�رف لك
جفن او تظهر بمظهر املنترص ،وتستمتع بمراقبة لعبة نرصهم
الومهي وكنت فرح ًا لذلك ٔالنك ال تب الظهور وتسبه
ريا ًء ،وتشكر نفسك عىل النرص والصرب.رغم أن ائمة املنابر
احلسينية وغريها يف صلوات اجلمعة ،يتحدثون بأصوات
ِ
الرياء وقبحه يف احلياة وعقوبته يف
وأدلة قرآنية واضحة عن
آالخرة.
م��ا أن انتهيت م��ن ال��رس��ال��ة االوىل حتى أعقبها راب��ط
كوكويل -يتحدث عن بطوالته يف االنتفاضة الشعبانيةوعن خربته العجيبة يف ليل أهوار العراق يف ثامنينيات القرن
املنرصم.فقد كان عارف ًا يف طرق االه��وار الرسية ملقاتلة
العفالقة،وكان درع ًا حصين ًا للدفاع عن السيدة زينب(عليها
تثن اجلبال والقمم والصحراء عن
السالم) يف سوريا.كام مل ْ
مقاتلة عصابات(داعش).كان من االوائل الذين من لبوا
نداء اجلهاد الكفائي ل�(سيد عيل السيستاين) فنزلوا اىل سوح

خمصصة بساحات
النزاهة :السيارات التي تتحدث عنها ّ
اجلهاد وليست ملراجعة الدوائر والسري هبا يف الشوارع.عندها
أدركت من هم السائرون عىل هنج أمري املٔومنني عيل (عليه
السالم).
شخصك يا أهيا الشجاع كالنجوم تتألٔال بجامل يف سامء
ّ
وتتدىل من أعاليها ،تريد بوميضها املتوهج أن
الوطن .تومض
خترق ظلمة الظاملني وتكرس شوكة اخلونة،وأنت هبذه القدرة
القيادية التي قهرت هبا (داعش) وأصنافها ومن عىل م ّلتها،
يغرتوا
من حقهم ان يكيلوا لك الكيل ،ويرتبصوا بك.مل
ّ
بعدم ظهورك يف االعالم والواجهات الدعائية للمنترص،
بل هم عرفوا أنك كالشمس يف سامئها ،تغسل وجه االرض
بقوة اشعتها املتوهجة احلارقة.فال نستبعد أن  ٢5 -رمضان
ٍ
بخيانة.
143٦ه�  -٢015 / 7 / 13 -كان مٔوامرة د ّبرت
اهلل حيب عبد حُه املخلص ان يأيت اليه ّ
خمضبا بدمه فاختار
حبيبك االمام عليا (عليه السالم) يف رمضان بمحرابه صائام.
فيا قدرة اهلل العظيم وهو خيتارك بنفس الشهر وبليايل القدر
شهيد ًا ،بعد أن نصبوا وج ّندوا املفخخات البرشية وآاللية
39اهلل
حيب ان يرى
لقتلك ،ولكن هم ّ
سهلوا طريقك اىل اهلل بام ّ
عباده املخلصني.
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إت�����ب�����اع ال����ه����وى؛
ط�����ري�����ق ال����ه����الك
عندما تحكم الشهوة
قبضاتها على اإلنسان ،تكون
عامال مؤثرا على سلوكه،
ومحطمة لكل األخالق
والقيم اإلنسانية في نفسه
حتى يكون عبدا تافها
ال جدارة له .ألن التمحور
حول الذات يجعل اإلنسان
كالبهيمة المربوطة همها
علفها ،بحيث تصبح ذاته
هي القيمة ينظر من خاللها
إلى كل شيء ،ويجعل ذاته
مقياسا وميزانا .فكل ما
وافق أهواء ذاته آمن به،
واال خالفه.
لذلك يجب على القائد
اإلسالمي ان يبدأ بنفسه
أوال .أي ان يتخلص من
ضغوط الشهوة ،ومغرياتها
الخادعة ليتمكن بعد ذلك
من تغيير الواقع ،والتأثير
في المجتمع ،فالقضية التي
تشغل فكر الحاكم اإلسالمي
البد وأن تكون قضية اهلل
تعالى والناس ،قضية
المبدأ والجماهير .ال ذاته
وشهواته .لذلك يجب ان ال
يفكر في منافعه الشخصية
بقدرما يفكر في قضايا
الشعب ،وان يضحي بكل
قضاياه واهتماماته الذاتية:
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.......................

(فاملك هواك وشح بنفسك عام ال حيل لك ،فٕان الشح بالنفس االنصاف
منها فيام أحبت أو كرهت) - ،كام يقول اإلمام عيل (عليه السالم) يف عهده
ملالك االشرت.-
كام ان التعامل مع الشعب جيب ان يكون تعامال مناقبيا وعىل أساس (الرمحة،
واملحبة ،واللطف) من أجل اجياد جو معنوي متالحم ،وخلق االنسجام
النفيس بني أبناء الشعب وبني احلاكم ،لذلك ينبغي االبتعاد كليا عن التعامل
بمنطلق استبدادي ،بل جيب ان حيرتم احلاكم مشاعر وأحاسيس آالخرين،
وحي��اول جهد اإلمكان االبتعاد عن املواطن التي ت��ٔودي إىل خدشها،
وازعاجها.
فالذي يريد ان يقود الناس البد وان يتعلم كيفية ضبط أعصابه يف التعامل
مع املجتمع ،وان يسعى جاهدا يف حل مشاكله بعيدا عن منطق الدكتاتورية..

لئال ينفر الناس منه ..فاحلاكم اإلسالمي هو
الذي حيمل مهوم الناس ويعتربها بالدرجة أالوىل
مهومه ..فيكون للرعية أبا ب��ارا واس��ع القلب،
عطوفا حليام .والقرآن يشري إىل هذه الناحية قائال:
(واخفض جناحك ملن اتبعك من املٔومنني) ولكي
ال يبتعد الناس عن احلاكم يقول القرآن الكريم
له( :ول��و كنت فظا غليظ القلب النفضوا من
حولك).
ويف هذا املجال ئوكد اإلمام عيل عليه السالم عىل
أصول ثالثة جيب ان ينطلق منها احلاكم يف تعامله
مع الناس:
أوال  -ان الناس اما أخ لك يف الدين أو نظري لك
يف اخللق واإلنسانية ،هذه الرؤية هي التي متنع
احلاكم من االستعالء عىل آالخرين والتكرب بٕازاء
الناس .ذلك ٔالن مجيع الفروقات واالمتيازات
املادية كاللون ،واللغة ،والعنرص ال وجود هلا،
ٔالهنم صنفان :أما أخ لك يف الدين أو نظري لك
يف اخللق.
ثانيا -بام ان منصب احلاكم يف الكيان اإلسالمي
ليست أداة استعالء وتكرب عىل الناس ،وانام هو
مركز خدمة ،وتمل اعباء املسٔووليات العامة،
وبام ان احلاكم يقود الشعب عىل أساس قيم اهلل
تعاىل ،ومن أجل مصلحتهم ،وسعادهتم يف الدنيا
وآالخ��رة ،لذلك تتم عليه ان يسري يف سياسته
وفق أالوامر اإلهلية ،فال خيالف رشيعة اهلل بظلم
أو جور( .وال تنصبن نفسك حلرب اهلل فٕانه ال
يدلك بنقمته وال غنى بك عن عفوه ورمحته).
ثالثا -جيب عىل احلاكم ان ال يفكر يف ان واجبه
هو اصدار القرارات اجلافة فحسب ،وانام عليه
ان يراعي يف ذلك الوضع الذي يعيشه شعبه ،وان
يكون عىل بصرية تامة من ناحية الظروف الطبيعية
التي تلم بالشعب ،وان يقوم بالتنسيق بني الفكرة
املطروحة وبني اإلمكانيات املوجودة ،ومن ثم
االستفادة من مجيع آالراء لصنع القرار أالفضل،
ٔالن القائد احلكيم هو الذي تكون آراؤه متفاعلة
مع أالح��داث ومنسجمة مع الوضع القائم يف
املجتمع( ،وال تقولن إين مٔومر آمر فأطاع).

هدايا اطفالك بني
الرتويج و الفائدة
ن�ر عبد الكرمي العامري

تعترب اهلدية من اكثر الطرق انتشارا للتعبري عن احلب ولذا
نجد الكثري من االباء يلجٔوون اىل استخدامها كوسائل متاحة
للتقارب بني افراد العائلة .
و يف وقتنا احلارض نالحظ ان االسواق امتألت بالعديد من
االلعاب املختلفة والتي تروج هلا القنوات التلفزيونية اخلاصة
بأالطفال و حُتردف االمر بربامج كارتونية حُمتارس فيها نفس
اللعبة حتى تزيد من اشتياق االطفال لرشائها  .وختتلف
اسعارها بحسب حجم اللعبة ونوعيتها .
وما بني رغبة االطفال و حكمة عقل آالباء  ،جيب توخي احلذر
يف اختاذ القرار عند رشاء أي من تلك االلعاب كهدية وطرح
أالسئلة التالية قبل االختيار :
ما اهلدف منها ؟ و ما هي الرسالة التي سيتم ايصاهلا لطفيل من
خالهلا ؟
هل ستساهم يف تطوير اي من املهارات اللغوية او الرياضية او
غريها من املهارات االخرى ؟
هل فائدهتا تضاهي سعرها ؟
هل هلا جاذبية جتعله يلعب هبا مرار ًا و تكرار ًا ؟
هل لدية لعبة اخرى مشاهبه هلا ؟
هذه االسئلة سوف تساعدك عىل اختيار اهلدية املناسبة لطفلك
ّ
وتذكر أن يكون معيار رشاء أاللعاب هو مدى مسامهتها يف
تطوير شخصية طفلك وبناء مستقبل مرشق .
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في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا
الخطير ،يؤكد األطباء على ضرورة إتخاذ
اإلجراءات الصحية الالزمة لمواجهة المرض
وعدم االستهانة باإلجراءات الصحية.
كما ينصح المختصون بضرورة اتباع اإلرشادات
الصحية ليتمتّع بصحة جيدة في ظل انتشار
هذا الوباء العالمي ،ومن أهم هذه
اإلرشادات هي:

 .تناول أطعمة صحية للحصول عىل تغذية جيدة تعزز
مناعتنا ملواجهة هذا املرض.
 .2تناول حبات من التمر يف بداية اإلفطار ،ألن التمر
وجبة غذائية مليئة باملغذيات مثل البوتاسيوم واملغنيسيوم
واحلديد إضافة إىل نسبة عالية من الكالسيوم وحاوي عىل
النشويات وعىل نسبة عالية من الكربوهيدرات إضافة إىل
انه قليل الدهون ويقلل من ال� ( )LDLفيخفف الوزن ,و
حيسن من اهلضم..
عىل نسبة عالية من األلياف لذا ّ
 .3تناول مصدر مفيد ملناعة جسمك مثل سلطة مخاسية
األلوان او السلطة اخلرضاء احلاوية عىل عنارص غذائية
مهمة مثل املعادن (املغنيسيوم ,البوتاسيوم) وفيتامينات
 Cفيتامني  )Aوال ننسى أمهية الفاكهة
أيضا (فيتامني ,
خالل هذا الشهر لتقوية املناعة واحلصول عىل مضادات
األكسدة والفيتامينات لكن عليك بعدم تناوهلا إال بعد
الطعام ب� ( 4ساعات) مث ً
ال (ليس مع الطعام) لكي
حتصل عىل فائدهتا الغذائية املهمة ولتحقق استفادة
جسمك منها.
 .4ابدأ بفطور متهيدي (بضع حبات من التمر ثم املاء
بعدها حساء داف��ئ م��يء باخلضار أو العدس بدون
إضافة مصبغات أو مكعبات امل��رق) وغريها .بعدها
وجبة الفطور الرئيسية املتكونة من كاربوهيدرات مثل
التمن والربوتني وهو مصدر أساس مهم للعضالت مثل
اللحوم ومصدر للمناعة (سلطة مخاسية األلوان).
 .5احصل عىل (فيتامني  )Cالذي يزيد من مستويات
األجسام املضادة يف الدم وبالتايل يساعد يف تقوية جهاز
املناعة ،ويمكن احلصول عليه من الربتقال واجلريب
فروت والكيوي والفراولة والفلفل األخرض.
 .6احصل عىل فيتامني ( )Dاملوجود يف البيض واجلبن
وبإمكانك مراجعة طبيبك ألخذ مكمالت غذائية حتتوي
هذا الفيتامني.
 .7احصل عىل بيتا كاروتني ،يتم حتويل بيتا كاروتني إىل

فيتامني أ ،وهو رضوري ملناعة جسمك .تتضمن املصادر
لبيتا كاروتني البطاطا احللوة واجلزر واملشمش والسبانخ.
 .8احصل عىل الزنك ،أن الزنك يساعد اخلاليا يف جهاز
املناعة عىل النمو والتاميز .تشمل مصادر الزنك الفاصوليا
والعدس واملكرسات.
 .9ابتعد عن تناول احللويات ،خالل شهر رمضان ،ألهنا
حتتوي عي نسبة عالية من السكريات ،التي يمكن ان
تسهم يف تعرض اجلهاز املناعي للضعف.
 .10ال تعد األطعمة التي حتتوي عىل نسبة عالية من
جزءا من
الدهون والسكر وامللح (األطعمة املصنعة)
ً
نظام غذائي صحي .من املهم يف هذه الفرتة تنب هذه
األطعمة ،ألهنا ال تقدم أي قيمة غذائية واعتمد عىل
التغذية الطبيعية من البيت واحلاوية عىل اخلرضوات
والفواكه.
تنس أن حتافظ عىل بعض األنشطة البدنية
 .11ال َ
(الرياضة)! تويص منظمة الصحة العاملية ب�  30دقيقة من
النشاط البدين للبالغني وساعة واحدة يف اليوم لألطفال،
اذهب خارج املنزل للميش ،وال تنس احلفاظ عىل مسافة
آمنة مع اآلخرين .إذا مل تتمكن من مغادرة املنزل ،فابحث
عن فيديو لتامرين بسيطة عىل اإلنرتنت أو اصعد وانزل
من ال��درج .قم هبذا الفعل بعد الفطور لتسهيل عمل
اجلهاز اهلضمي.
 .12اتبع اإلرشادات الصحية وذلك باملحافظة عىل غسل
يديك دائام باملاء والصابون ملدة ( 20ثانية) وال خترج
من املنزل إال للحاجات الرضورية مع االلتزام بارتداء
الكاممة والكف الطبي وال تنس رميها فهي تستخدم ملرة
واحدة فقط ..أمنياتنا لكم بالصحة والسالمة.
* استشارية صحية يف مركز اإلرشاد األرسي /كربالء
املقدسة.
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مـــــــــفا هيم
مفــــــــاهـيم

اإلصالحُ
بقلم  :عالء ال�ساهر

ال يُذكر اإلصالح إال ويرافقه الحديث عن الثورة الحسينية ،كون هذه الثورة جاءت
بمنظومة من القيم والتعاليم ،ومضت لتحقيق خالصة دعوة األنبياء والمرسلين،
المتمثلة بإصالح الناس وهدايتهم ،وليس أعظم من إصالح النفس وتقويمها
وإرشادها لجادة الصواب ،بل هي مسؤولية األنبياء واألولياء والمؤمنين
الصالحين ،ولذلك كان اإلصالح هو الضرورة الحتمية لقيام كلمة اهلل تعالى
وتحقيق العدالة والقيم العليا.
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معنى االصالح

ٌ
وهوعمل غايته إصالح
يعني إعادة تقويم اليشء
االمر يف اطار السلم وعكسه اإلفساد وان العمل
عىل اصالح النفس من قبل االنسان املٔومن مرتبط
به ومالصق له طيلة حياته اذ ان االنسان طاملا
يستعمل الطاقات واالمكانات املتاحة يف املجتمع
البرشي ٔالجل ان يعم اخلري والصالح له ولعموم
املجتمع حيث ان اهلل تعاىل قد وضع هذه اخلليقة
تت االختبار لبيان قدرهتا عىل العمل إلصالح
البالد والعباد فضال عن االصالح النفيس لبني
البرش وبصورة فطرية فاملوضوع هنا حُيعدّ مرشوع ًا
لتكامل االنسان ووصوله ٔالعىل درجات التقوى
اذ يقول تعاىل ( َم ِن ا َّت َقى َو َأ ْص َل َح َف َال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم
َو َال حُه ْم َحيْزَ حُن َ
ون) (أالعراف.)35/

ُاطر االصالح

ان مما يندرج تت بند االصالح هو ما يكون تت
االط��ار العام لإصالح يف عموم املجتمع وهو
ما يتجىل يف قوله تعاىل ﴿إِ ْن حُأ ِريدحُ إِ َّال ْ ِ
ص��ال َح
اإل ْ َ
است ََط ْع حُت﴾ (ه��ود ،)٨٨ /حيث تتضح هنا
َما ْ
جتليات ورغبة االنبياء واملرسلني يف اصالح
الناس واح��واهل��م والعمل عىل تغذية املجتمع
بمبادئ واركان االصالح وفق نظام دقيق وتنمية
هذه القيم وترمجتها يف سلوك االنسان مع عامة
الناس او يف عالقته مع اخلالق تعاىل ،او ما يكون
منها تت االطار اخلاص واملتمثل يف االصالح
بني افراد املجتمع وزيادة وشائج العالقات فيام
بينهم او االصالح عىل املستوى االرسي بالترع
واالبتهال اىل اهلل تعاىل وك��ام يف قوله تعاىل ﴿
َو َأ ْص ِل ْح ِيل ِيف حُذ ِّر َّيتِي إِ ِّين حُت ْب حُت إِ َل ْي َك َوإِ ِّين ِم َن
ْ حُامل ْس ِل ِمنيَ ﴾ (أالحقاف.)15 /

االصالح احلسيني

لقد مثلت نبوة الرسول حممد (صىل اهلل عليه وآله)
بداية الرؤية احلقيقة لقيادة املجتمع االسالمي
نحو االصالح املنشود حيث كان هلذه القيادة االثر
الواضح يف تعديل مسارات العالقات والسلوك
بني الناس وهو ما يسهم يف نيل الفرد املسلم

اإلمام الحسين (عليه السالم) قد أطلق
مقولته الشهيرة (انما خرجت لطلب
االصالح في امة جدي) حيث اعتمد
اإلصالح كأول أركان نهضته الخالدة

الستحقاقه وفق الرؤى التي جيسدها النبي الكريم
(صىل اهلل عليه وآله) بتطبيق احلقوق التي وضعتها
القوانني الساموية ولنا ان نرى كيفية استدامة هذا
املرشوع االصالحي وانتقاله من الرسول االعظم
اىل سبطه االمام احلسني (عليه السالم) وكيف انطلق
عليه السالم يف هنضته اخلالدة من اجل اعادة االمة
اىل جادة الصواب بعدما اصبح االنحراف اخلطري
يمثل عامل اندثار للرسالة املحمدية االصيلة فنرى
ان االم��ام احلسني عليه السالم قد اطلق مقولته
الشهرية (ان��ام خرجت لطلب االص��الح يف امة
جدي) حيث اعتمد االصالح كأول أركان هنضته
اخلالدة ملا يعلمه االمام من امهية نيل احلرية ورفض
الظلم واجلور يف هتيئة االرضية اخلصبة الستنهاض
اهلمم وضامن استحصال احلقوق االصالحية عىل
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية إ ْذ
أن اإلمام وهنجه القويم يمثّل اصالح ًا اهلي ًا أي بام
معناه ان اإلصالح احلسيني حُيعدّ اصالح ًا شام ً
ال
لالمة والبالد واالنسان وان االمام عليه السالم قد
استشعر باملسٔوولية امللقاة عىل عاتقه والتي منحته
املرشوعية والرورة الالزمة للقيام به وثقته التامة
بتحقيق االنتصار لإصالح عىل الفساد وان هذا
االنتصار مستمر يف ظل الرصاع االزيل بني اخلري
والرش وانه سيبلغ أوجه عند قيام وظهور االمام
املهدي املنتظر(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)
الذي سيمأل االرض عد ً
ال وقسط ًا بعدما حُملئت
ظل ًام و جور ًا.
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العيدية
مما ال شك فيه أن أهم سمة من سامت
العيدية هي إدخ��اهل��ا ال��رسور عىل
النفس ،والرسور حالة نفسانية تنشأ
من «اعتقاد اإلنسان بوصول منفعة
إليه أو دف��ع رضر عنه؛ وبعكسه
يكون الغم :وهو أن يتعلق االعتقاد
بفوت منفعة أو وصول رضر إليه»،
فكل ما من شأنه أن ينفع اإلنسان أو
يدفع الرر عنه فهو يبعث يف نفسه
رسور ًا ،ولذلك زخ��رت مدرسة
ال��ع��رتة النبوية ال��ط��اه��رة (عليهم
السالم) بأحاديث عديدة تركز عىل
اجلانب النفيس للمسلم وتث عىل
حفظ مشاعر آالخرين.
ومن هذه أالحاديث ،ما روي عن
أيب جعفر (عليه ال��س��الم)« :من
أدخل عىل رجل من شيعتنا رسور ًا
فقد أدخله عىل رسول اهلل ،وكذلك
أذى أو ّ ً
غام».
من أدخل عليه ً
وع��ن أيب عبد اهلل (عليه السالم)
قال« :أوحى اهلل عز وجل إىل موسى
بن عمران :إن من عبادي من يتقرب
إ ّيل باحلسنة فأحكمه اجلنة ،قال :يا
رب وما هذه احلسنة .قال :يدخل
عىل املٔومن رسور ًا».
وعن ّ
املفضل بن عمر ،عن أيب عبد
اهلل الصادق (عليه السالم)« :ال يرى
أحدكم إذا أدخل عىل مٔومن رسور ًا
أنه عليه أدخله فقط ،بل واهلل علينا،
بل واهلل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله».
وع��ن جابر ،عن أيب جعفر (عليه
«تبسم الرجل يف وجه
السالم) قالّ :
أخيه حسنة ،ورصف القذى عنه
أحب إىل
حسنة ،وما حُعبد اهلل بيشء ّ
اهلل من إدخال الرسور عىل املٔومن».
* من كتاب (ثقافة العيد والعيدية)
بترصف.
للسيد نبيل احلسني � ّ
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ال�سفاء يف ح�سر ِت ِه

سأل أحدهم يوم ًا سامحة آية اهلل العظمى الشهيد الشيخ املريزا عيل الغروي
(قدس رسه)( :شيخنا مل أرك تتخلف عن إقامة صالة الفجر مجاعة يف الروضة
العلوية املطهرة حتى وأنت مريض) ،فقال( :نعم ٔالنني لو كنت مريض ًا أذهب
للروضة العلوية املطهرة لطلب الشفاء من اهلل تعاىل بربكة أمري املٔومنني صلوات
اهلل وسالمه عليه) ،لذلك قال الشاعر أبو عبد اهلل احلسني بن احلجاج البغدادي:
ِ
النجف
يا صاحب القبة البيضاء يف
من زار قربك واستشفى لديك شفي
زورا أبا احلسن اهلادي لعلكم
تظون بأالجر واإلقبال والزلفِ

من كلمات ال�سيخ
حممد تقي بهجت
* ان االنسان اذا أراد اصالح اموره سواء الدنيوية أو االخروية البد ان يصلح
عباداته ويركز من بينها عىل الصالة كوهنا قمة العبادة.
* توسلوا باالمام صاحب الزمان (عجل اهلل تعاىل فرجه) قبل االقبال عىل
الصالة.
* أصلحوا ما يف نفوسكم وسيأيت اإلمام املهدي لزيارتكم بنفسه.
* املعصوم هو املطلع عىل نيات آالخرين بمجرد رؤيته هلم أو االستامع إىل
حديثهم بل أالشخاص الذين هم أقل درجة من املعصوم أيض ًايبلغون إىل هذه
املرتبة.
* لو أن سالطني أالرض أدركوا ما يف الصالة من لذة لرتكوا عروشهم من أجل
إدراكها.
* شاهدنا حالة عجيبة يعيشها كبار العلامء يف الصالة وكأنه واقف بني يدي اهلل
وقد انرصف متام ًا عن هذه الدنيا.
* داووا مرضاكم بحديث الكساء فٕانه دواء لكل داء.

حمراب الإمام علي
"عليه ال�سالم"
يف م�سجد الك�فة
�سنة 13٢3
هجرية

بي�س ال�س ّمان
وف�ائد عجيبة
أثبت العلامء أن بيض طائر السامن (السلوى) له العديد من
َ
الفوائد الصحية املهمة للجسم ومن بينها:
 تقوية العظام :حيتوي البيض عىل نسبة مثالية من الكالسيوموأالمحاض أالمينية والتي من بينها «الليسني» مما حيافظ عىل
كثافة العظام وقوهتا وجيعلها أقل قابلية للكرس.
 -٢إم��داد اجلسم بالفيتامينات واملعادن :متتزج الكثري من
املعادن والفيتامينات املهمة وأالساسية لصحة اإلنسان داخل
بيض السامن ،ومن أمهها احلديد واملاغنيسيوم والفوسفور
والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والثيامني والريبوفالفني
والنياسني وفيتامني ( )B٦وفيتامني ( )B1٢وفيتامني ()A
وفيتامني (.)E
 -3مهم للرياضيني :ارتفاع نسبة الربوتني داخل البيض جيعله
مصدر ًا مه ًام ومتنوع ًا للربوتينات بالنسبة للرياضيني ،من أجل
ضامن تقوية أاللياف العضلية املكونة للعضالت.
 -4القضاء عىل احلساسية :ئودي تناول بيضه إىل تقليل ردود
أالفعال التحسسية يف أالنف جتاه الروائح املختلفة خصوص ًا
مع تبدل الفصول خالل العام.
 -5تعزيز املناعة :تقوية وتعزيز جهاز املناعة البرشي إحدى
الفوائد الصحية لبيض السامن ،بسبب دخول أهم أالمحاض
أالمينية واملغذيات الطبيعية يف تكوينه.

أحب اإىل امل�ؤمن
النبي ا ّ
ّ
من نف�سه
ّ
كان موىل رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) و حُيدعى
(ص��ىل اهلل عليه
ثوبان ،شديد احل� ّ
�ب لرسول اهلل ّ
تغري لونه
وآله) قليل ّ
الصرب عنه ،فأتاه ذات يوم وقد ّ
ونحل جسمه ،فقال ّ
(صىل اهلل عليه وآله) :يا ثوبان
غري لونك ،فقال :يا رسول اهلل ما يب من مرض
ما ّ
وال وج��ع ،غري ّأين إذا مل أرك اشتقت اليك ح ّتى
ثم ذكرت آالخرة فأخاف ّإين ال أراك هناك
ألقاكّ ،
حُ
ّ
ٔالين عرفت أنّك ترفع مع ال ّن ّبيني ّ
وإين إن أدخلت
اجل ّنة كنت يف منزلة أدنى من منزلتك ،وإن مل أدخل
ثم قال ّ
(صىل اهلل عليه
اجل ّنة فذاك ح ّتى ال أراك أبدً اّ ،
وآله) :وا ّلذي نفيس بيده ال
ئومنن عبد ح ّتى أكون
ّ
وأبو ْيه وأهله وولده وال ّناس
ّ
أحب إليه من نفسه َ
أمجعني ،وقيل ّ
إن بعض أصحاب رسول اهلل ّ
(صىل
اهلل عليه وآله) قالوا :ما ينبغي لنا أن نفارقك فٕانّا ال
نراك إ ّ
ال يف الدّ نيا وأ ّما يف آالخرة فٕانّك ترفع فوقنا
بفضلك فال نراك فنزلت آالية ّ
﴿و َمن حُي ِط ِع
الرشيفةَ :
َّ َ
الر حُس َ
ين َأن َْع َم َّ حُ
اهلل َع َل ْي ِهم ِّم َن
ول َف حُأ ْو َلئِ َك َم َع ا َّل ِذ َ
اهلل َو َّ
الصدِّ ِ
الص ِ ِ
ال َّنبِ ِّي َ
ني َو ُّ
يق َ
احل َ
ني َو ِّ
ني َو َح حُس َن
الش َهدَ ِاء َو َّ
حُأ ْو َلئِ َك َر ِفيق ًا﴾ (النساء.)٦٩ :
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ثمرة م��ن ثم��رات ربي��ع القرآن

وبركات املرقد احل�سيني الطاهر

فوز قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين الحاج أسامة الكربالئي بالمركز األول
عالميا في (المسابقة القرآنية اإللكترونية للتالوة)

والمقامة في العاصمة البريطانية لندن خالل شهر رمضان المبارك لعام 1441

هـ.

