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وخيرة ف�� ��ي المجتمع
إن أهمي�� ��ة وجود قي�� ��م أصيلة ّ
تع�� ��د بالفعل طوق نجاة لذل�� ��ك المجتمع ألنها الدليل
عل�� ��ى حيويته ،ولعلها أهم بكثير من وجود متطلبات
والتحضر
حياتية عديدة من ضمنها المال والتكنلوجيا
ّ
وغيرها ،نعم هذه مهمة لكنها ليس�� ��ت بأهمية القيم،
فم�� ��ن دون القيم قد تفقد تل�� ��ك المتطلبات فاعليتها..
إذ إن البل�� ��دان إنما تتج�� ��اوز محنها وتنتصر؛ بقيمها
وأخالقها األصيلة وتكاتف شعبها وتآخيه في مواجهة
المخاطر.
وهذا ما الحظناه في األزمات والمحن الش�� ��ديدة التي
مرت على بلدنا خاصة بع�� ��د التغيير ،وأيضا الحظه
اآلخ�� ��رون م�� ��ن ع�� ��رب وأجانب ،وب�� ��ات معروف�� ��ً لهم
بتحّليه بالكثير من القيم األصيلة كالشجاعة والكرم
والنخوة وغيرها ،وقد كانت السبب بتجاوز األزمات
وعبور المجتمع الى ش�� ��اطئ األمان كما في القضاء
على داعش بفض�� ��ل التالحم بفتوى الجه�� ��اد الكفائي
خضم افتق�� ��اد العالج لوباء
المباركة ،والي�� ��وم وفي ّ
فيروس كورونا المس�� ��تجد ،هن�� ��اك أمل ببالزما دم
المتشافين من المرض لعالج المصابين الجدد به.
وطبعً ال يحتاج العراقيون إلى توصية للمسارعة إلنقاذ
حي�� ��اة إخوان لهم مصابين بالوب�� ��اء القاتل ويحتاجون
الى مس�� ��اعدتهم م�� ��ن خالع التبرع له�� ��م بالبالزما ،أو
م�� ��ن خالل االس�� ��تفادة م�� ��ن خبرتهم في الش�� ��فاء عن
طريق نش�� ��ر تجارب النجاح مع الوباء ،وبالفعل فعلى
المستوى الخاص والعام قد تم نشر العديد من قوائم
المتش�� ��افين وتم تداولها وفيها العش�� ��رات ممن ابدوا
اس�� ��تعدادا للتب�� ��رع بالبالزما ،مثبت فيه�� ��ا فصيلة دم
المتبرع ورقم موبايله كمساعدة إنسانية نبيلة.
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الصحة العالمية تكشف عن
«بوارق أمل» في مكافحة
فيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العاملية عن «بوارق أمل» يف مكافحة
جائحة عدوى فريوس كورونا املستجد ،لكنها شددت عىل
رضورة مواصلة اإلجراءات الوقائية ملنع انتشار املرض.
وقال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،تيدروس أدهنوم
غيربيسوس ،يف مؤمتر صحفي عقده يوم األربعاء املايض،
إن هناك «بوارق أمل» يف مكافحة الفريوس عىل الرغم من
«تسارع انتشار احلاالت» يف عدد كبري بالعامل.
ورحب غيربيسوس بنتائج اختبارات دواء «ديكساميثازون»
يف بريطانيا لعالج املصابني يف ح��االت حرجة بفريوس
كورونا ،واصفا إياها ب�»األخبار ا ُملسعدة جد ًا».
لكنه ش��دّ د مع ذل��ك عىل أن العامل بحاجة إىل املزيد من
العالجات ملكافحة الفريوس ،خاصة لعالج املرىض من
ذوي احلاالت الطفيفة أو املتوسطة ،مؤكد ًا رضورة أن يتزامن
ذلك مع احلد من أعداد اإلصابات باملرض.
وكانت أكثر من دولة أعلنت خالل األسبوعني األخريين،
عن حتضريها لعالج جديد للمصابني بفريوس كورونا ،فيام
يبقى األمل قائ ًام عرب التزام املواطنني باإلجراءات الصحية
الوقائية ،تفادي ًا لإلصابة باملرض أو نقل العدوى لآلخرين.
جملة االحرار اال�سبوعية
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صحة البصرة تشكر العتبة الحسينية

لدورها خالل كورونا

وجهت دائ��رة صحة البرصة شكرها اخل��اص اىل املتويل
ّ
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ومالكات العتبة املقدسة ،وذلك لتقديم الدعم
املستمر للكوادر الطبية يف حمافظة البرصة وعموم العراق،
خالل أزمة جائحة كورونا.

كربالء المقدسة
تنعى أحد أبطال «الجيش االبيض»

نعت دائرة صحة كربالء املقدسة الشهيد الطبيب عيل خريي
األسدي ،استشاري اجلراحة العامة يف مستشفى اهلندية العام
ال��ذي تويف بعد إصابته بفريوس كورونا أثناء تأدية واجبه
اإلنساين والوطني.
أرسة «األحرار» تتقدم بخالص العزاء واملواساة لعائلة الفقيد
ومالكات دائرة صحة كربالء وكافة أبطال خط الصد األول
يف ملحمة الدفاع عن وطن ِهم وشعب ِهم ضد هذا الوباء اللعني،
(عز وجل) بان ُيبعد عن اجلميع رش هذا
مبتهلني اىل الباري ّ
سميع جميب.
الوباء انه
ٌ

بعد أن كانت مخصّصة لمالمسي المرضى بكورونا..

تهيئة ( 400سرير) بمدينة سيد
األوصياء لعالج المصابين

شعبان :العتبة
الحسينية المقدسة
ومنذ بداية تفشي
جائحة (كورونا)
وعبر مدن الزائرين
وقفت جنب ًا الى
جنب مع القطاع
الصحي..

سيد األوصياء (عليه
أعلنت إدارة مدينة ّ
السالم) العرصية للزائرين التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة عن حتويل املدينة من
استقبال املشتبه هبم واملالمسني للمصابني
بجائحة (كورونا) اىل موقع خاص برقود
املصابني بالفريوس.
وقال مدير املدينة مظفر حممد شعبان :إن
«العتبة احلسينية املقدسة ومنذ بداية تفيش
جائحة (ك��ورون��ا) وع��رب م��دن الزائرين
وقفت جنب ًا اىل جنب مع القطاع الصحي،
حيث استقبلت املشتبه هبم والوافدين
واملالمسني مع تقديم أفضل اخلدمات
هلم ،إال أهنا يف الوقت احلايل باتت تستقبل
املصابني بالفريوس أيض ًا» ،مبين ًا أن «املدينة
تعمل وبجهد مكثف وبالتعاون مع دائرة
صحة كربالء املقدسة -قطاع احلسينية،
ع��ىل تقديم أف��ض��ل اخل��دم��ات م��ن أجل
احلفاظ عىل صحة املصابني ومجيع احلاالت
االخرى».
وأوضح أن «املدينة ال تقترص عىل استقبال
املصابني فقط بل اهنا متواصلة باستقبال
املشتبه هبم واملالمسني وعزهلم يف أماكن
خمصصة هلذا الغرض».
وأض���اف أن «املدينة وضعت أكثر من
( )200غ��رف��ة ب��واق��ع رسي��ري��ن للغرفة
ال��واح��دة حتت ت��رصف وزارة الصحة»،
الفت ًا إىل أن «املدينة و ّفرت وخالل الفرتة
املاضية أكثر من ( )59000وجبة غذائية
جمانية وحت��ت إرشاف دائ���رة الصحة يف
كربالء املقدسة».

إطالق ثالث جوائز للمتبرعين
ببالزما الدم في كربالء

أعلن حمافظ كربالء املقدسة ،نصيف جاسم
اخلطايب ،عن إطالقه ملبادرة حتث املواطنني
الذين تشافوا من فريوس كورونا للتربع ببالزما
الدم ،والتي تستخدم لعالج املواطنني املصابني
بالفريوس.
وبني اخلطايب يف بيان له اطلعت عليه (األحرار)
أنه «سيتم إط��الق جوائز بعد إج��راء القرعة
للمتربعني وسيفوز املتربع الفائز االول بسيارة
حديثة واملتربع الثاين والثالث بقطعة ارض
سكنية يف كربالء املقدسة».
ولفت إىل ان هذه املبادرة تأيت «لتحفيز املواطنني
املتشافني من ف��ريوس كورونا للتربع ببالزما
الدم» ،مستدرك ًا ان «اجلائزة الكربى هي رضا
اهلل (سبحانه وتعاىل) واالجر والثواب ،وكذلك
كنوع من التحفيز واملسامهة خلدمة املجتمع».
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من اإر�سيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقفُ مشرقة في
تاريخ العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

ال يخفى على الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين ،وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على بعض خطب الجمعة التي
تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

اخلطبة الثانية ل�سالة ُ
ُ
اجلمعة باإمامة ال�سيد
احمد ال�سايف يف  5ذي ال ُقعدة 1428هـ امل�افق
2007/11/15م :
بني ممثل املرجعية الدينية العليا السيد امحد الصايف أن (هناك مشاكل
حقيقية يف البالد منشؤها عدة امور ،منها وجود قوات االحتالل
التي تسبب معضالت سياسية وأمنية كام ان هناك مشاكل تسببها
دول اجلوار واخرى ناشئة من عدم قناعة البعض بالوضع التي
تال سقوط الطاغية ومناشئ اخرى هلذه املشاكل يعلمها الشعب
العراقي سنحاول التطرق هلا)..
جاء ذلك يف خطبته الثانية لصالة اجلمعة 2007/11/15م من
الصحن احلسيني الرشيف يف كربالء املقدسة.
وتساءل السيد الصايف ( هل سنستسلم لتلك املعوقات واملشاكل
املثارة؟! طبع ًا اجلواب  :كال )..مضيف ًا ( ولكن ما هو احلل ؟)
وقد بني امام مجعة كربالء املقدسة رؤيته للحلول قائال ً( :لو نظرنا
اىل من هم خارج العراق من دول اجلوار وغريها حني حيكمون
عىل الواقع العراقي لشاهدنا قصورهم عن فهم ما جيري داخل
العراق بل وضبابية ما يعلمونه عنه ،وبالتايل خروج احكام مدعاة
للسخرية يف بعض االحيان ألهنا مستندة اىل معلومات مغلوطة
أصال ،وعليه فال حيق هلؤالء التكلم يف الشأن العراقي فضال ً عن
تدخل مرفوض من األصل).
انه ّ
مضيف ًا (أما العراقيون فهم عىل العكس من ذلك متام ًا مع علمنا بأن
البعض منهم – ممن حيسبون عىل الشعب العراقي -يعملون بالضد
من مصلحة بلدهم).
وأوضح الصايف بأن حديثه يف هذا األمر (نابع من املصلحة العامة
فضال ً عن ان االنسان جمبول عىل حب وطنه وال يالم إال عىل
التقصري جتاهه).
مضيف ًا (وان حديثي إنام هو ب َن َفس عراقي ويشمل كل أرايض
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العراق من أقصاه اىل أقصاه وأرج��و من املسؤولني ان تنفتح
أذهاهنم ملا سأخاطبهم به وحتت هذا اإلطار ال يف أطر شخصية).
كام بني أن (املشكلة الرئيسية التي نعاين منها يف إدارة أمور البالد
هي أساليب اإلدارة إذ أننا نحتاج ان نجيب عىل سؤال حمدد ،كيف
ندير أمورنا؟ واعتقد أن املشكلة عندنا حالي ًا هي إدارية وليست
سياسية).
مضيف ًا (وأن املواطن سواء كان يف كربالء املقدسة او اربيل او
البرصة او بغداد او نينوى او دياىل او باقي املحافظات إنام يتأثر سلب ًا
او اجياب ًا بام تقوم السلطة التنفيذية من خالل وزاراهتا املوجودة يف
بغداد باعتبار أن هلذه الوزارات مديريات يف كل املحافظات حتتك
يومي ًا باملواطن ونحتاج اىل نفض الغبار عن بعض املشاكل التي
تواجهه وخاصة ونحن عىل أعتاب سنة مالية جديدة حيث نرى
األعناق ترشئب هلا ،واختتام سنة مالية حالية مثقلة باملشاكل).
وأضاف (أعتقد اننا نحتاج اىل فتح قنوات بني الوزارات وطبقات
املوظفني واملجتمع كلها ال مع مستشاري الوزير فقط الذين ال
ينقلون كل ما جيري عن واقع وزارته بل قد يشوهون هذا الواقع،
اذ غالب ًا ما تكون املعلومة الواصلة للوزير عن طريق اشخاص
حمددين فقط وه��ذا سيجعل رؤي��ة الوزير غري مكتملة ملشاكل
وزارته وبالتايل خطأ القرارات املبنية عىل هذه الرؤية وانجرار هذا
اخلطأ عىل املواطن ومئات اآلالف من املوظفني مما سيحمل الوزير
املسؤولية ،األمر الذي يستدعي من األخري ان يكون وزير ًا ميداني ًا
وان ال يعتمد عىل مستشاريه فقط يف معرفته ما جيري داخل وزارته
ألن ه��ؤالء سيزينون املشاكل أمامه وخاصة ان البعض حيب
اإلطراء مما سيجعل األخطاء تعصب برأس الوزير حرصا ويظهر
كمن يكون مسري بآراء املحيطني به من حيث يعلم أو ال يعلم).
وقال خماطب ًا ال��وزراء (إننا يف طور تأسيس دولة جديدة كانت
قد اهنارت بناها اإلدارية التحتية بعد سقوط الطاغية وألسباب
معروفة ونحتاج ألجل إعادة التأسيس أن نعمل ليل هنار ونتحمل
تعب املسؤولية التي وضعنا نحن أنفسنا فيها وان نعلم بأننا يف وضع

ُن�سرت يف جملة االحرار العدد ()102
اخلمي�س  11ذو القعدة1428هـ امل�افق 2007/11/22م

طارئ نحتاج فيه كل اجلهود العادية واالستثنائية واإلبداعية).
مضيف ًا (وعىل الوزير ان ال يكتفي بساعات قليلة يتواجد فيها
داخل وزارته ألن هذه الساعات ال تكفي جلرب النقص الكبري يف
مستلزمات عمل وزارته لكي تصل اىل ما يطمح له كل وزير).
وطالب السيد الصايف الوزراء بأن (يكون كل منهم مراقب ًا لضمريه
– كام هو مطلوب من كل فرد عادي -وان يكون جريئ ًا يف اختاذ
قراراته وزاهدا يف موقع املسؤولية ألن هذا الزهد مالزم للقوة
واحلزم يف اختاذ القرارات داخل وزارته ،إذ لن هيمه ما ستؤول
األم��ور إليه فيام لو اختذ ق��رارا صحيحا أرض بمنصبه وبالتايل
سيسري باالجتاه الصحيح وسينجح يف ما استوزر له ،وسيتعاون
معه املواطن ألن العراقيني معروفون بحبهم منذ القدم لاللتزام
بالقوانني طاملا كانت يف اجتاهها الصحيح).
مضيف ًا (ك��ام ان املطلوب من كل وزي��ر أن هيتم ببناء وزارت��ه
وتطويرها وجتاوز العمل الرتيب ليعوض الفرتات السابقة من
الظلم وهدر الوقت واملال وان يبدأ من حيث انتهى اآلخرون يف
العامل ال أن خيطئ كام فعل اآلخرون ،فمن جرب املجرب حلت
به الندامة).
مبين ًا أن (كالمه ال يقصد شخص وزير بعينه فالكثري منهم نزهيون
وخملصون ولكن كالمنا هو عن أداء الوزير وعن كيفية هذا األداء
بغض النظر عن شخصه ،نزهيا كان أم ال ).
كام كشف السيد الصايف عن أن (بعض األنباء اليوم تتكلم عن
ان امواال ً تقدّ ر ب� ( 18مليار دوالر) قد تم إرجاعها اىل خزينة
وزارة املالية – عىل رغم إنني مل اتأكد من ذلك لضيق الوقت قبل
اخلطبة -كام ان ميزانية العام القادم تبلغ ( 48مليار دوالر) كام هو
معلوم ،وانا أتساءل – لو صح أمر اإلرجاع -ملاذا تطلب وزارة
معينة مبلغ ًا أكثر من حاجتها رغم علمنا ان هذه املبالغ لو قيست
بام حيتاجه العراق من إعامر يف كافة املجاالت لقلنا بأنه مبلغ

قليل؟! ال يبقى أمامنا إال القول أن هناك أسبابا وراء ارجاع مثل
هذه االموال املحتاج إليها).
وأوضح السيد الصايف بأن (هناك حاالت سلبية تؤثر عىل سري
الدولة باالجتاه الصحيح ومن ذلك رفض بعض املسؤولني
املعنيني الكثري من املشاريع العمالقة التي تأيت من الكثري من
املستثمرين – من العراق وغريه -والتي تصب يف خدمة املواطن
كبناء اجلامعات واملوانئ البحرية واجلوية وتطوير أساطيل النقل
بمختلف أنواعها وغري ذلك من املشاريع العمالقة).
متسائال ً (ملاذا يتم رفض هذه املشاريع؟! وأنا قلت يف خطب
سابقة بأن السبب هو مزاجية هؤالء املسؤولني وال يشء اخر
غريه ،إذ أن عدم استفادته منه مدعاة لرفضه!! كام أن (الروتني)
اإلداري سبب آخر إلحجام املستثمرين عن الدخول اىل العراق
يف بعض املجاالت).
مضيف ًا (وهذه كلها مشاكل إدارية يمكن حلها من خالل القضاء
عىل هذا الفساد املايل واإلداري الذي استرشى يف مفاصل الدولة
وحيتاج اىل اجتثاث جذري رسيع والذي يؤدي أحيان ًا اىل امتناع
الوزير عن رصف مبلغ ملرشوع ما بسبب ختوفه من أن يرصف يف
غري حمله وهيدر!!).
واق��رتح ممثل املرجعية الدينية العليا عىل احلكومة العراقية أن
(يكون عام  2008عام ًا للقضاء عىل الفساد اإلداري واملايل كام
كان عام  2007عام ًا لفرض القانون – وان كانت هذه اخلطة مل
تكتمل كل أهدافها بعد ولكنها أنجزت بعض ًا منها وأصبحت
ملموسة كام يف بعض مناطق بغداد – عىل حد قوله).
كام اعترب أن (الفسادين املايل واإلداري ال يقالن عن اإلرهاب
خطورة حيث ترتبع وزارة الدفاع عىل ع��رش الفساد تليها
الداخلية ثم التجارة والنفط والكهرباء) ،مطالب ًا ( بوضع الرجل
املناسب يف املكان وتطهري الدولة من ذلك الفساد).
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

بيع ال�سلف
السؤال  :ماهو املقصود ببيع السلف ؟
اجل��واب :بيع السلف هو ( ابتياع كيل مؤجل بثمن حال)
عكس النسيئة  ،فلو قال املشرتي للبائع  ( :اعطيك هذا
الثمن عىل ان تسلمني املتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع ( :
قبلت )  ،أو ان البائع قبض الثمن من املشرتي وقال ( :بعتك
متاع كذا  ،عىل ان اسلمه لك بعد ستة أشهر ) فهذه املعاملة
صحيحة مع حتديد األجل والصفات وتسليم الثمن .
السؤال  :ما هو املعترب يف بيع الس ّلف ؟
اجلواب  :يعترب يف بيع السلف سبعة أمور:
( )1أن يكون املبيع مضبوط ًا من حيث الصفات املوجبة
الختالف القيمة وال يلزم االستقصاء والتدقيق  ،بل يكفي
الضبط عرف ًا  ،وال يصح فيام ال يمكن ضبط اوصافه مما ال
ترتفع اجلهالة فيه إ ّ
ال باملشاهدة.
( )2قبض متام الثمن قبل افرتاق املتبايعني  ،ولو كان البائع
مديون ًا للمشرتي بمقدار الثمن وكان الدين حا ً
ال أو ّ
حل
قبل افرتاقهام وجعل ذلك ثمن ًا كفى  ،ولو قبض البائع بعض
الثمن صح البيع بالنسبة اىل املقدار املقبوض فقط  ،وثبت
اخليار له يف فسخ أصل البيع.
( )3تعيني زمان تسليم املبيع مضبوط ًا  ،فال يصح جعله
وقت احلصاد مث ً
ال.
( )4ان يتمكن البائع من تسليم املبيع عند حلول األجل
سواء كان نادر الوجود أم ال.
( )5تعيني مكان تسليم املبيع مضبوط ًا عىل األحوط لزوم ًا ،
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تعني عندمها ولو النرصاف ونحوه.
إذا مل يكن ّ
( )٦تعيني وزن املبيع أو كيله أو عدده  ،واملتاع الذي يباع
باملشاهدة جيوز بيعه سلف ًا  ،ولكن يلزم أن يكون التفاوت
بني أفراده غري معتنى به عند العقالء كبعض أقسام اجلوز
والبيض.
( )7أن ال يلزم منه الربا  ،فاذا كان املبيع سلف ًا من املكيل
أو املوزون مل جيز ان جيعل ثمنه من جنسه  ،بل وال من غري
جنسه من املكيل واملوزون عىل األحوط لزوما  ،وإذا كان من
املعدود فاالحوط وجوب ًا ان ال جيعل ثمنه من جنسه بزيادة
عينية .
السؤال  :هل جيوز بيع الذهب او الفضة سلف ًا ؟
اجلواب  :ال جيوز بيع الذهب أو الفضة سلف ًا بالذهب أو
الفضة وجيوز بغريمها  ،كام جيوز بيع غري الذهب والفضة
سلف ًا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر � عىل تفصيل مذكور
يف األمر السابع من رشائط بيع السلف � واألحوط األوىل ان
جيعل بدل املبيع يف السلف من النقود .
السؤال  :هل جيوز بيع ما اشرتاه سلف ًا لغري البائع قبل انقضاء
االجل ؟
اجلواب  :ال جيوز ذلك ،وجيوز بعد انقضاء األجل ولو مل
يقبضه  ،نعم ال جيوز بيع احلنطة والشعري وغريمها مما يباع
بالكيل أو الوزن � عدا الثامر � قبل القبض اال ان يبيعه بنفس
ثمنه الذي اشرتاه به أو بوضيعة منه .

العدل االإلهي
يمثل (العدل) األصل الثاين بعد التوحيد يف أصول الدين
عند الشيعة اإلمامية ،وبذلك فهو يرتبط ارتباط ًا مبارش ًا
بوحدانية اهلل تعاىل وأنه (سبحانه) حمقق للعدل ..بل هو
اسم من أسامئه احلسنى.
ويقصد بالعدل هو :االعتقاد ّ
بأن اهلل (تبارك وتعاىل) ال
ّ
وجل) إنّام يثيبهم
(عز
يغرر هبم ،وأنّه ّ
يظلم عباده وال ّ
أو يعاقبهم بسبب أفعاهلم هم ،فال يميل إىل بعض عباده
ويفضلهم عىل آخرين عبث ًا ،وإن فعل ذلك ،كام ّ
ّ
فضل أنبياءه
ورسله (عليهم أفضل الصالة والسالم) عىل سائر خلقه،
فإنّام هو ألجل علمه السابق بتسليمهم له وعدم خمالفتهم
ألوامره ،وكوهنم من أطوع عباده إليه ،وأكثرهم اجتهاد ًا
وطاعة ،ففضلهم عىل من هو دوهنم يف هذه الصفات.

قلع شجرة السدر
يتج ّنب الكثري من الناس قطع شجرة السدر (النبق)
التي تنمو داخل حدائق البيوت ،ويرى كثريون أنّه فعل
حمرم وال جيوز قلعها أو قطع أغصاهنا ،إال ّ
أن هذه احلرمة
ّ
أو هذا الكره خيتلف بني الشجرة النامية يف البيت عن
الشجرة النابتة يف الصحراء (الفالة) ،وقد أجاب عن
ذلك سامحة املرجع األعىل السيستاين (دام ظله) حيث
يقول :ال حيرم بل وال يكره ،نعم روي من طرق اجلمهور
عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) انه قال :من قطع سدرة
صوب اهلل رأسه يف النار أي نكسه ،ولكنهم محلوه عىل
السدر الذي يكون يف (الفالة) يستظل به أبناء السبيل
واحليوان ونحو ذلك.

قاعدتا السلطنة و الضرر
هنالك خالف بني الفقهاء يف قاعدة السلطنة
(الناس مس ّلطون عىل أنفسهم و أمواهلم) عند
معارضتها لقاعدة ال رضر يف مسألة جواز
ترصف املالك يف ملكه عند ترضر جاره فاحش ًا
كحفر بلوعة عند بئر جاره أو جعل داره مدبغة
أو مطحن وقد أوضح السيد عيل الطباطبائي
صاحب الرياض بأن قاعدة السلطنة مقدمة
لألحاديث ،الن قاعدة ال رضر تكون معارضة
فيام لو قصد اإلرضار.
ولإلنصاف هنالك عدة صور يف تعارض عموم
قاعدة السلطنة وقاعدة ال رضر وهي:
* إذا لزم من ترك ترصف املالك يف ملكه رضر
عليه يعتد به.
* إذا لزم من تركه الترصف رضر ولكن يفوت
بعض منافعه.
* إذا مل يلزم يشء من رضر عليه وال يفوت
بعض منافعه بل يعد الترصف عبث ًا أو لبعض
املنافع اجلزئية التي ال يعتد هبا.
* إذا كان قصده من الترصف يف ملكه اإلرضار
بالغري فقط من دون ان ينتفع به.
وال ريب يف عدم جواز الترصف يف الصورة
الرابعة لعموم قاعدة ال رضر فقط ,أما الصور
الباقية فإن تعارض رضر املالك واجل��ار فيام
ال خيرج ترصف املالك يف ملكه عن احلدود
العقالئية ,وكذلك إذا لزم من ترك ترصفه فوت
منفعه منه ,من دون ورود رضر عليه.
* كلمة (ال رضار) هي فحوى نظرية «ال جيوز
احل��ق» و قد ف� ّ�رع عليها
التعسف يف استعامل ّ
ّ
الفقهاء ع��رشات ال��ف��روع يف خمتلف جماالت
الفقه.
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االحرار :اإبراهيم حميد الع�يني

العتبة الحسينية المقدسة

تنشئ أكثر من ( )50محطة مجانية
لتحلية وتنقية المياه في كربالء
كشفت شعبة معالجة المياه التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة عن مضاعفة
انتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمعالجة بتقنية (االرو) في المحطات التابعة لها في مدينة
كربالء المقدسة وتوزع مجان ًا للمواطنين ،وذلك ضمن المشاريع التي توليها العتبة اهتمام ًا كبير ًا
خدمة الهالي المدينة وزائري االمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس (عليهما السالم).
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محطات تقدّم المياه الصالحة للشرب..
مجان ًا
العتبة الحسينية المقدسة تمتلك حاليا في مدينة كربالء
اكثر من( )50محطة تحلية مياه (االرو) موزعة ما بين مركز
المدينة واألحياء السكنية باإلضافة الى االقضية والنواحي..
الحاج كريم األنباري :تم نصب
محطات المياه في المناطق
واألحياء الفقيرة..

أكد ذلك (كريم االنباري) رئيس
قسم الصيانة ،مضيف ًا بعد الطلبات
التي قدمت م��ن قبل املواطنني
وجه
لتزويدهم بمياه (اآلرو) ّ
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة بنصب حمطات يف املناطق
التي تعاين من ايصال مياه الرشب
ومنذ عام 2011م اىل وقتنا احلايل
مستمر العمل يف نصب حمطات ماء
اآلرو وتم نصب حمطات يف بعض
املناطق ذات الغالبية السكانية
الفقرية وصوال اىل قضاء اهلندية
واحلسينية واجل��دول الغريب ،ومل
يتوقف االمر عىل نصب املحطات
يف مدينة كربالء بل شمل العمل
نصب ع��دة حم��ط��ات يف حمافظة
البرصة .واش��ار االنباري اىل أن
مجيع امل��ح��ط��ات اخل��اص��ة بتنقية
وتعقيم املاء التابعة لقسم الصيانة
ختضع ألعامل الفحص املختربي
يومي ًا من قبل املختصني يف خمترب
العتبة احلسينية املقدسة وبالتنسيق
جملة االحرار اال�سبوعية
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مع دائرة صحة كربالء ويتم تسجيل وتنفيذ مجيع اإلرشادات الصحية التي يوىص هبا
من قبل اللجنة اجلوالة التابعة للمخترب حسب تعليامت دائرة صحة املحافظة منوه ًا،
ان املحطات مزودة بخزانات ماء ذات سعة كبرية تصل اىل (  3٦الف) لرت وتزود
املواطنني باملاء املعقم والصالح للرشب عىل مدار  24ساعة.
من جهته قال (املهندس حممد احلبويب) مسؤول شعبة معاجلة املياه :ان العتبة احلسينية
املقدسة متتلك حاليا يف مدينة كربالء اكثر من( )50حمطة حتلية مياه (اآلرو) موزعة
بني مركز املدينة واألحياء السكنية باإلضافة اىل االقضية والنواحي .اضافة اىل معملني
للثلج يقومان بتزويد احلرم احلسيني والزائرين بشكل يومي خالل فصل الصيف.
اما يف مدينة البرصة توجد مخس حمطات تعمل عىل مدار ( )24ساعة وهي حمطة ام
قرص تقوم بضخ املياه يف انابيب شبكة االسالة اربعة ايام باألسبوع وتبلغ الطاقة

م .محمد الحبوبي

العتبة الحسينية المقدسة تقوم بصرف اكثر من
( )50مليونا شهريا على المحطات الموزعة في
كربالء والبصرة ..وبذلك لم تقتصر هذه الخدمة على
مدينة كربالء فحسب وإنما عبر جغرافية المدينة
إلى أبعد نقطة وهي محافظة البصرة العزيزة..

االنتاجية ( 150مرتا مكعبا بالساعة)
اما املحطة الثانية هي حمطة سفوان والتي
تبلغ طاقتها االنتاجية حوايل ( 85مرتا
مكعب ًا بالساعة) ،اما املحطة الثالثة هي
النشوة(  24مرتا مكعبا بالساعة) يف
حني تصل حمطة ايب اخلصيب اىل (18
مرتا مكعبا بالساعة) وهناك حمطة اخرى
تقوم بتوزيع املياه باألحواض املتنقلة اىل
االهايل .مشري ًا اىل ان خمتلف املحطات
امل��وج��ودة يف ك��رب��الء ت���رتاوح طاقتها
االنتاجية من ( ٦امتار مكعبة بالساعة)
اىل (  ) 24مرتا مكعبا بالساعة اضافة اىل
حمطة براثا اخلاصة بتزويد احلرم احلسيني
املطهر والتي تبلغ طاقتها االنتاجية (٦0
مرتا مكعبا بالساعة) وعملها هو تنقية
املياه ومن ثم تربيده ويضخ عرب شبكة
االنابيب اخلاصة باحلرم احلسيني .منوه ًا
اىل ان صيانتها تتم بشكل دوري من قبل
كادر متخصص من قبل قسم الصيانة.
مؤكد ًا ان العتبة احلسينية املقدسة تقوم
برصف اكثر من ( )50مليونا شهريا عىل
املحطات املوزعة يف كربالء والبرصة.
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة ،تعمل عىل مضاعفة
العمل يف حمطات حتلية املياه استعدادا
حللول موسم الصيف ال��ذي يشهد
ارتفاعا ملحوظا لدرجات احلرارة.
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العطاء احل�سيني

خمترب فح�س االأغذية واملياه يف العتبة احل�سينية املقد�سة...

أنموذج للعطاء الصحي واإلنساني
في مدينة كربالء
االأحرار /ح�سنني الزكروطي – ت�س�ير /اأحمد القري�سي
بمالكاته الصحية المعدودة والمتميزة ،وبأجهزته الحديثة والنادرة ،يسعى مختبر فحص االغذية
والمياه التابع لقسم الشؤون الطبية في العتبة الحسينية المقدسة ،ان يكون اليد الصحية واالنسانية
اآلمنة التي تحفظ المواد والمياه من التلف والتلوث ،والتي قد تولّد اثارا جسدية وصحية للفرد
الكربالئي والزائرين.
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وهذا املخترب الذي تأسس يف عام 2011م ،يف منطقة باب
الطاق سابقا (اح��دى املناطق السبع التي ّ
تشكل خارطة
كربالء القديمة) ،يقع اليوم يف شارع الشيخ امحد الوائيل،
وللحاجة املاسة واالمهية القصوى لتحليل املواد الغذائية
وحمطات مياه ال��رشب ( )ORالتابعة للعتبة املقدسة يف
حمافظة كربالء بحسب ما حتدث به (عيل بدر نجم) مسؤول
شعبة خمترب االغذية واملياه يف العتبة احلسينية املقدسة والذي
اضاف :ان «املخترب يضم ثالث وحدات ،وكل وحدة منها
هلا اجهزهتا ومالكاهتا الصحية اخلاصة ،ويكون عمل تلك
الوحدات بداية مع وحدة الرقابة الصحية التي تتوىل عملية
ارشاف ومتابعة مجيع مواقع فحص االغذية واملياه التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة كربالء املقدسة ،فضال عن
اخذ العينات وفحصها وحتليلها يف املخترب ،ثم يأيت بعدها
عمل وحدة الفحص (البكتوثولورجي) ووحدة فحص
كيامئي لألغذية واملياه».
واوض��ح نجم :ان «املخترب يعمل ضمن قوانني وانظمة
وزارة الصحة والبيئة العراقية ،وبمواصفات اجلهاز املركزي
للتقييس والسيطرة النوعية يف العاصمة بغداد ،وهناك
تنسيق وتعاون مستمر مع خمترب الصحة العامة يف حمافظة
كربالء املقدسة».

وتابع« :عمل املخترب مستمر عىل م��دار السنة ،وخالل
الزيارات املليونية التي تشهدها مدينة كربالء املقدسة هناك
تنسيق مع هيئة املواكب احلسينية لتزويدهم باإلرشادات
الصحية اثناء توزيع الطعام واملياه عرب ُكتيب يوزع عىل
اصحاب املواكب اخلدمية».
وع��ن عمل املخترب خ��الل جائحة كورونا حت��دث نجم:
«خالل جائحة كورونا التي اجتاحت بلدنا احلبيب فقد
اصبح عملنا يتمثل يف متابعة مجيع املسائل والضوابط
الوقائية التي تتخذها ادارة العتبة احلسينية املقدسة ازاء
املنتسبني ،وبالتنسيق مع خلية االزمة يف املحافظة».
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عمل وحدة الفحص (البكتوثولورجي)
تتمثل في فحص االغذية والمياه التابعة
للعتبة الحسينية المقدسة بدء ًا من المواد
الغذائية الموجود في المخازن الرئيسية
التي تستهلك لمدن الزائرين والمضيف
والمدارس وغيرها من االقسام..

من جانبه اوضح املهندس الزراعي ضياء حممد حسني اختصاص
علوم اغذية :ان «عمل وحدة الفحص (البكتوثولورجي)
تتمثل يف فحص االغ��ذي��ة وامل��ي��اه التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة بدء ًا من املواد الغذائية املوجود يف املخازن الرئيسية
التي تستهلك ملدن الزائرين واملضيف واملدارس وغريها من
االقسام ،حتى ان مجيع املواد الغذائية املوجودة يف املخازن التي
ذكرناها ال تستهلك ا ّ
ال بعد اعطاء نتيجة لكل مادة غذائية،
وذلك عرب الفحص الفيزيائي والكيميائي والبكتوثولورجي،
وبعد احلصول عىل نتائج التحاليل سواء كانت باإلجياب او
السلب تعطى هذه النتائج اىل اصحاب املخازن مع اتالف
املواد الفاسدة يف حال وجودها بشكل فوري».
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والذي يعد من االجهزة احلديثة والرسيعة يف اعطاء نتائج
التحاليل ،كام وف��ر املخترب منظومة جهاز (االيدكس)
االمريكية لفحص املياه واحلاصلة عىل شهادة اآلي��زو
(احدى الشهادات العليا التي تعطى ازاء النتائج احلديثة
واملثالية التي تستخلص من التحاليل)».
وبخصوص عمل الوحدة خالل املناسبات املليونية التي
تشهدها مدينة كربالء عىل م��دار العام اج��اب« :كام هو
املعلوم ان العتبة احلسينية املقدسة ّ
تسخر كافة كوادر قبيل
الزيارات املليونية خدمة للزائرين الوافدين اىل قبة ايب
االحرار واخيه ايب الفضل العباس(عليهام السالم) ،لذلك
فأن عملنا يبدأ قبل الزيارة بأكثر من اسبوعني ،وذلك من
خالل زيارة خمازن االغذية واجراء التحاليل الالزمة بشكل
دوري ومستمر واخراج املواد التالفة او غري الصاحلة قبل
السامح لألقسام باستهالكها».

واضاف حسني« :هناك حوايل ( )50حمطة ماء ()OR
يف حمافظة كربالء املقدسة موزعة عىل اغلب مناطق
املحافظة يكون عملنا متمثال يف فحص ومراقبة تلك
املحطات بشكل يومي وميداين عىل م��دار السنة،
والتحري عن نسبة الكلور واألمالح الذائبة باإلضافة
اىل االمور الوقائية والصحية املتعلقة بنظافة املحطة».
موكدا عىل ان «االجهزة املوجودة حاليا يف املخترب
وضعت وفق قوانني ومعايري وضعها خمترب الصحة
العامة يف بغداد واجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة
النوعية العراقية ،والتي تعد معايري اساسية يف كل خمترب
للتغذية ،ومنها جهاز (المينار هود) والذي يعمل عىل
توفري بيئة معقمة خالية من الشوائب بنظام تعقيب
(اليويف) ،اضافة اىل (هايرب فلرت يب) ( -جهاز تصفية
اهلواء اثناء العمل) ،كام يوجد جهاز (مني فايدز)،

وعن عمل وحدة الفحص الكيميائي اوضح منتظر كاظم
من الوحدة :ان «عمل الوحدة ينقسم بشكل عام اىل
قسمني ،منها ما يكون ميدانيا عرب زيارة حمطات ()OR
واخذ العينات واجراء الفحص موقعيا ،والقسم االخر
عرب جلب عينات من املواد الغذائية وحتى املياه اىل املخترب
للتأكد من صالحية العينة» مشريا اىل ان «املخترب يمتلك
اجهزة متطورة يف جمال حتليل العينات ،ومنها االجهزة
اخلاصة باملواد احلامضية والرطوبة وغريها ،ويوجد لدينا
تنسيق مع دائرة صحة كربالء املقدسة هبذا اخلصوص».
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ف�ســــــــــــــاءات

الــعــنــا�ــســر الــتــكــ�يــنــيــة
للعمارة الفنية اإلسالمية الخالدة

�سامر القي�سي

ان االتجاه السائد في إقامة المشاهد المعمارية األولى بشكل عام والمساجد بشكل خاص ،هو
وقاية جماعات المصلين من تقلبات الجو فضال عن مراعاة نظام الصفوف في الصالة واالتجاه منها
إلى قبلة المسلمين المتمثلة بالكعبة المشرّفة ..ولو تأملنا في أول مسجد في اإلسالم وهو
مسجد المدينة  ،لوجدنا انه يضم بعض العناصر األساسية التي ال يمكن ألي مسجد ان يخلو منها
مهما كان المسجد بسيط ًا أو فخم ًا وهو الصحن وبيت الصالة (المصلى) والقبلة والمحراب والمنبر
 .فالصحن نجده في اغلب األوقات مكشوف ًا بال سقف يغطيه ..وكان في بداياته المعمارية
امتداد ًا لبيت الصالة ،ولكن فيما بعد فصل عن البيت ليستعمل فقط للصالة وليس لغير ذلك  ،بينما
نجد المصلى مسقوف ًا وذا مساحة مختلفة باختالف حجم المسجد.
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القبلة:
أما القبلة فتكون متواجدة يف صدر املسجد وجدارها تتتجه
صوب الكعبة الرشيفة  ،باعتبار ان القبلة هي االجتاه الروحي
الرمزي وهي تعدّ ظاهرة لعبادة الال مرئي املطلق اهلل جل
وعال  ..ينفرد هبا الدين اإلسالمي دون غريه من األديان
الساموية  ،فال تعرف االديان االخرى شيئ ًا يشبه القبلة أي
يصيل أهلها يف أي اجتاه ويبنون معابدهم بحسب معرفتهم
بعلم اهلندسة ،فهي رمز رصيح ملعنى جليل من معاين الرسالة
اإلسالمية ورمز لوحدة اجلامعة  ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل
ُ
املرشق
موجود يف كل زمان ومكان كام يف قوله تعاىل  « :وهلل

وجه اهللِ « ..فالقبلة يف اإلسالم ال
فثم ُ
ُ
واملغرب فأينام ُتو ُّلوا َّ
ترمز إىل مكان املعبود اخلالق جل شأنه ،بل هي تصوير عميل
لوحدة اجلامعة اإلسالمية واحتاد قلوب املؤمنني من املصلني.

المــآذن:

وهي من أهم العنارص املعامرية املميزة للمساجد واملراقد
اإلسالمية  ،حيث نشأت من الصوامع  ،الكنائس ( وهي
األب��راج ) واملنائر ثم امتزج الطرازان مع ًا فظهرت مآذن
املساجد األوىل التي بقيت بعضها قائمة حتى اليوم  ..وتتفرع
املآذن اإلسالمية إىل عدة أنواع من أمهها:
ا .املآذن احللزونية  :كمئذنة امللوية يف سامراء وجامع أيب
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دلف يف العراق وجامع أمحد بن طولون يف مرص .
ب .املآذن املضلعة  :كام يف مآذن الشام واملغرب العريب
األندليس ويف شامل أفريقيا.
ج .املآذن االسطوانية  :كام يف مآذن املراقد املقدسة واملساجد
يف العراق و تركيا واهلند وإيران .
وهناك نوع آخر من أنواع املآذن تعرف باسم منائر الساعة
والتي تتميز بأهنا ذات أربعة وجوه وفيها ساعة كبرية احلجم
يف كل وجه وهلا قبة صغرية تشبه قباب املراقد تقوم عىل
جوسق ،إذ تكون أحيان ًا مطلية بالذهب كام يف مئذنة الساعة
املوجودة فوق باب قبلة مرقد ايب عبد اهلل احلسني يف كربالء..
فهنالك إشارات واضحة من بعض املتخصصني ّ
تؤكد ان
التعليل الوحيد لوجود املئذنة بجانب القبة أو أي جزء آخر
من أجزاء عامرة املساجد ما يعرف ب�نقطة االرتكاز وهو
نفسه قانون إقامة العامرات الشاهقة وناطحات السحاب
عند املعامري احلديث.

القبــاب:

القبة هي عنرص معامري حمور عن فنون اآلزج  -طراز
من االبنية مستطيلة الشكل ومقوسة السقوف -املعامرية
جملة االحرار اال�سبوعية
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التي تعد من أهم اخلصائص البنائية املميزة ألبنية احلضارة
اإلسالمية  ،إذ جتعل هذه القباب السقف املعقود أكثر
متاسك ًا فهي تضيف إىل البناء املعامري قدسية وعظمة مجالية
ملا ترتكه يف النفس من أحاسيس عميقة ومشاعر جياشة تدفع
اإلنسان فيام بعد إىل التأمل يف الوجود  .وقد استخدمت
القباب يف العامل اإلسالمي يف اجلوامع واألرضحة وهي
إما بيضوية الشكل أو خمروطية أو نصف كروية أو بصلية
الشكل ذات سطوح مزينة بالقاشاين األخرض أو الفسيفساء
أو مطلية بصفائح من الذهب مع تطعيمها بزخارف ذات
عنارص نباتية وكتابية وهندسية فضال عن بعض احلروف
واآليات من القرآن الكريم مع استخدامهم بجانب هذه
العنارص األلوان اخلاصة بالتكوين  ...ومثل املآذن حليت
بعض القباب بالتفنن يف صف الطابوق املزجج باإلضافة
اىل استخدام الفنان بعض أأللواح القاشانية ذات الزخارف
النباتية الدقيقة الرائعة اجلامل يف تغطية بعض الواجهات
مثل قبة جامع احليدر خانة يف العراق  ..باإلضافة اىل ذلك
نجد ان القباب أيضا زينت بكتابات وألواح قاشانية متقنة
الزخارف اهلندسية والنباتية .

المحــراب:
اما املحراب فيعد أحد أهم األركان املعامرية  ،بل واألساسية يف
العامرة اإلسالمية  ،وقد اختلفت أشكاله وأحجامه والطرائق
اهلندسية التي أنشئت بموجبها منذ ان كان جمرد عالمة بسيطة
تدل عىل جدار واجتاه القبلة يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآله وسلم  ،إىل أن أصبحت املحاريب ُمتثّل بأشكال
هندسية رائعة اجلامل يف املساجد اإلسالمية .واملحراب هو

ابتكار معامري إسالمي بجانب الوحدات املعامرية األخرى
االنفة الذكر ،وق��د استخدم يف ج��دار القبلة لتعيني اجتاه
وموضع الصالة الذي استقر يف السنة الثانية للهجرة  ،وهذا
العنرص املعامري نجده يتمثل معامري ًا كحنية ذات عقد معني
تغور يف جدار القبلة ويتوسطها يف مجيع املساجد اإلسالمية
عىل اإلطالق ..وقد تكون وظيفة احلنية اخلاصة باملحراب،
تضخيم صوت اإلم��ام وإيصاله إىل املصلني ،وقد وجدت
عالقة وثيقة بني املحراب واملنرب يف املساجد اإلسالمية.
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حد يقة ا لكــــتب

وقفة مع كتاب (الظاهرة الحسينية)
لسماحة العالمة السيد محمد علي الحلو (رحمه اهلل)
اإعداد :ح�سني ن�سر

الظاهرة الحس���ينية قيادة أمة وصياغة
إنس���ان تنش���ط في مخيلته ،كما أنها
تعزز في حركته ،وهي مش���خصة في
كل أطوار تعامالت���ه فيجدها في رجل،
أو يتحسس���ها ف���ي طفول���ة بريئ���ة أو
يقرؤها في عنفوان ش���باب أو يستمع
إليه���ا في عف���ة ام���رأة أو يجده���ا لدى
ش���يخ كبي���ر اح���دودب ظهره لتش���مخ
همته إل���ى أقاصي الفتوة مس���ترجعًا
طاقت���ه ليبدع كثيرا ،وه���ي اي ظاهرة
حسينية يقرؤها في شارع او يصادفها
في الس���وق وهم يستنش���قون فيها
عبي���ر كرب���الء ،بي���ن ه���ذه المتراميات
من األح���داث والمتباعدات من المواقف
تجتمع لدى أي إنس���ان م���واد الظاهرة
ُ
الحسينية.

وحتدث املؤلف السيد حممد عيل احللو (رمحه اهلل) عن هذه
التجليات يف كتابه القيم (الظاهرة احلسينية) ،متوقف ًا عىل
كثري من املوارد ،منها حالة التضحية والفداء التي تظهرها
مواقف تارخيية ابتداء من واقعة الطف حتى وقتنا احلارض،
حتى املستقبل ،بمعنى آخر أن الظاهرة احلسينية مهيمنة
عىل املايض التارخيي بكل شخوصه ،واحلارض احلسيني
بكل مواقفه ،وستكون كذلك يف املستقبل املنظور ،ولعلنا
نحدد هذه الظاهرة بالتاريخ التضحوي ،وتتجىل يف كربالء
تلك الواقعة ،إ ْذ أهنا حددت مسارات التاريخ التضحوي
بكل دواعيه وجعلت كربالء ينشدها اجلميع؛ وذلك من
خالل مواقف بعض األصحاب.
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أما ملاذا أطلق املؤلف عىل (الظاهرة احلسينية) مصطلح
التاريخ التضحوي؟
ك��ون ه��ذه امل��واق��ف يف نظرنا استوعبت ك��ل التاريخ
اجلهادي ،وتبقى احلاالت اجلهادية كلها تقتات عىل تلك
املواقف حتى أصبحت ( حالة تعبوية) وبرزت كظاهرة
نستجليها من خالل مواقف ستكون ظواهر مستقلة بذاهتا
لعدم إمكانية تكرر حدوثها بنفس النسق التضحوي
املتميز.
وذكراملؤلف السيد احللو ،ان الظاهرة التالية هي ظاهرة
احل��ارض احلسيني ،ال يسعى اآلن إال ان أطلق عىل
كثري من احلاالت التي يرصدها املتتبع لتشكيل ظاهرة

حلارضنا بكل توجهاته ارتبط بارادته او دوهنا بالقضية
احلسينية ،واذا أردنا ان نرصد مثل هذه الظواهر فالبد
أن نؤسس هلذه الظاهرة قاعدة نستفيد منها يف مالحقة
كثري من الظواهر لرتتبط بالقضية احلسينية وتشكل من
خالهلا ظواهر متتابعة او مرتاكمة تتدافع تباعا لتشكل
مجلة ظواهر ،حيثام يرتبط الفكر االنساين بقضية معينة فان
ذلك يستحق داعيا لالقتداء ،وهذا الداعي سيشكل قوى
ضاغطة توجه العقل اجلمعي لتقرير هذه القضية من خالل
عملها هذا ،بل تتعدد هذه القوة الضاغطة كمجموع عىل
العقل الفردي لينتج قضية مشاهبة بتلك القدوة ،وسيكون
الداعي االبداعي متوفر ًا عىل الفرد أو اجلامعة ليحدث له
حالة حماكاة لقضيتها (القدوة) فتجارهيا من دون االلتفات
أحيانا اىل تلك القضية.
ويوضح املؤلف ،أن الظاهرة القرآنية ،هي احدى الظواهر
احلسينية بل أمهها فقد عرف الفكر الشيعي بالفكر القرآين
كونه يتشكل بكل قيمه ومبادئه من القرآن الكريم بام ورثوه
من تراث أئمتهم الذين ما فتئوا مالزمني القرآن غري منفكني
عنه كام رصح بذلك النبي( صىل اهلل عليه وآله وسلم) « اين
خملف فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا ابدا كتاب
اهلل وعرتيت اهل بيتي» وهو مقام ال حيرزه أحد سوى الذين
أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وهي شهادة
القرآن الكريم هلم بأهنم املطهرون الذين ال يمسهم رجس
وال نجس ليصلوا اىل مقام القيمومة التفسريية للقرآن
وقيمومة احلفظ له ،تعد هذه الظاهرة من اجىل الظواهر
احلسينية التي باتت ترافق مسرية احلسني عليه السالم منذ
االعالن عن دعوته اىل شهادته وحتى بعد شهادته  ،وان
االمام احلسني عليه السالم ربط حتركه بتحرك موسى عليه
السالم لتستذكر االمة املواجهة واحدة بني موسى وفرعون
وبني احلسني ويزيد وهو ربط بديع بني احلركتني يغني عن
اخلطب والبيانات.
وينوه السيد حممد احللو اىل الظاهرة القرآنية ما بعد الشهادة،
حيث أخذ آل احلسني عليهم السالم دورا مهام يف بيان فلسفة
النهضة احلسينية والكشف عن التزويرات التي أحدثتها
الدعايات املضادة وقام برتوجيها التام وكان القرآن شاهدا
عىل هذه احلركة العظيمة ،وتب ّنى رجاالهتا هذا الدور املتميز
وأضاف نساؤها معلام قرآنيا جديدا ّ
اقض مضاجع الطغاة ،

ولعل ما نقرؤه يف املحاورة التالية التي كشف هبا االمام عيل
بن احلسني(عليهام السالم) زيف الرتويج األموي جزء ًا من
اجلهد القرآين الذي بذله أهل البيت يف سبيل الكشف عن
احلقائق ،فعند دخول عيال االمام احلسني (عليه السالم)
إىل الشام دنا شيخ من السجاد (عليه السالم) وقال :احلمد
هلل الذي أهلككم وأمكن األمري منكم ،ها هنا أفاض االمام
من لطفه عىل املسكني املغ ّ
رت بتلك التموهيات لتقرية من
احلق وارشاده اىل السبيل ،لينقلب من كان ضدهم ليكون
معهم ،وهكذا أهل البيت (عليهم السالم) ترشق أنوارهم
عىل من يعلمون صفاء قلبه وطهارة طينته واستعداده
للهداية.
وتتضمن ايضا الظاهرة احلسينية ،وه��ي ظاهرة أدبية
ترعرعت يف وسط أديب قاد بالثقافة الشيعية اىل وضع أديب
متميز ،وفن تراجيدي مبدع سعى لتقدم احلادثة احلسينية
اىل مذاقات أدبية غري مسبوقة ،مل نستطع االذعان اىل االدب
العريب للعهد االسالمي اال بعد واقعة الطف حتديد ًا.
ويوضح سامحة السيد احللو ،ان الظاهرة االجتامعية وهي
من أب��رز الظواهر احلسينية التي خلفتها عاشوراء فقد
عززت هذه الواقعة الثقة االجتامعية بني أفراد األمة وذلك
من خالل وحدة اهلدف املشرتك الذي ربط اجلميع ،ونعني
بالظاهرة االجتامعية حتديدا هي حالة الرتابط والتآلف
الذي يمتاز هبا أتباع أهل البيت (عليهم السالم) بسبب
واقعة عاشوراء.
مشريا اىل الظاهرة االقتصادية ان القضية احلسينية آثرت
االقتصاد الشيعي بفعل احلركة الشعائرية التي تلت هذه
الواقع وشاركت يف ترسيم اجلدوى االقتصادية الشيعية،
وأسست بسببها طبقات من املستثمرين غري العاديني مل
تقف الظاهرة االقتصادية عند حدود مواسم الزيارات
املخصوصة بل ان ه��ذه الظاهرة خصوصا يف العقود
االخ��رية شملت احلياة للقطاعات الشيعية مما تكفل
باجياد مدخول شيعي متميز ال خيضع ملضايقات السلطة
وال تستطيع السلطة بدورها ان حتدد مسارات االقتصاد
الشيعي احلر ،وهو اقتصاد حسيني بكل أبعاده ،فاحلركة
السياسية الشعائرية مستمرة يومي ًا عىل مدار السنة من دون
توقف مما اثر ذلك يف املذهب الشيعي ،بل ويف الشخصية
الشيعية املتحررة من هيمنة النظام ومضايقات السلطة.
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مقـــــــــــــــــاالت

أخالقية الثورة
عند االإمام احل�سني (عليه ال�سالم) ()2-1

حممد طاهر ال�سفار

لو تتبعنا مسيرة اإلمام الحسين (عليه السالم) في نهضته العظيمة منذ خروجه من مدينة جده (صلى
عطاء وعظمة ،فإضافة إلى مشروعية
اهلل عليه وآله) إلى استشهاده في كربالء لوجدناها تفيض
ً
الثورة التي اتخذها (عليه السالم) منطلق ًا لرفع راية الرفض بوجه السلطة األموية المستبدة ،فقد
م ّثل في مواجهته قوى البغي واالستبداد أعظم مبادئ اإلسالم في الوقوف بوجه الباطل ومجابهته
مجسّد ًا قول النبي األعظم (صلى اهلل عليه وآله)( :أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) ،كما
جسد في نهضته الروح النبوية واألخالق المحمدية السمحاء ،فكان الحسين عظيم ًا في كل حركاته
وسكناته كما كان عظيم ًا في جميع أقواله وأفعاله.
فهذه الروح الكبرية التي محلها سيد الشهداء والتي ّ
تغذت
من رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ونشأت يف كنف أمري
املؤمنني (عليه السالم) فاستقت منهام أروع املعاين اإلنسانية
وق��ف صاحبها (عليه ال��س��الم) ي��وم ع��اش��وراء وق��د قدّ م
أصحابه وأهل بيته وأوالده حتى الطفل الرضيع قرابني هلل
وبقي حتى آخر حلظة من حياته وهو يقول( :أميض عىل دين
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النبي) مضحي ًا بنفسه يف سبيل إنقاذ الرشيعة املحمدية ،فأي
روح أعظم من هذه الروح؟ وأي نفس أروع منها ؟
لقد جت ّلت جاللة املغزى وسمو الغاية يف هنضته (عليه
السالم) املباركة منذ إعالنه رفض البيعة للطاغية يزيد،
فأعلن قولته اخلالدة عندما دعاه وايل املدينة الوليد بن عتبة
إىل البيعة فقال (عليه السالم)( :إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن

الرسالة ،وخمتلف املالئكة ،بنا فتح اهلل وبنا خيتم ،ويزيد
شارب اخلمر وقاتل النفس املحرمة معلن الفسق ومثيل ال
يبايع مثله).
لقد ّبني اإلمام احلسني (عليه السالم) إنه االمتداد الطبيعي
ملنهج الرسالة املحمدية وهو اإلمام الرشعي الذي اختاره
اهلل بعد أبيه وأخيه ،فهم الثقل األصغر وهم محاة الدين
ورعاته وأهله ،اذن ال يمكن له بأي حال من االحوال أن
يبايع شخص ًا مثل يزيد فلو أنه بايع  -وحاشاه من ذلك-
ملا كانت هناك رشيعة وما كان هناك إسالم وهذا ما ّ
جتىل يف
قوله (عليه السالم)( :إذا ابتيل الناس برا ٍع مثل يزيد فعىل
اإلسالم السالم)
اذ دأب األمويون منذ فجر الرسالة املحمدية عىل حمو
اإلسالم وحماربته وتوارثت هذه الشجرة امللعونة هذا احلقد
األعمى عىل النبي (صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم
السالم) ،ويزيد هو سليل الشجرة امللعونة التي غرسها أبو
سفيان وسقاها معاوية ،فتوارث منها الغدر واملكر والكيد
لإلسالم.
فاحلسني بنهضته املباركة قد صان بدمه الطاهر الرشيعة
املقدسة ووقاها بنفسه الرشيفة وكان هذا إعالنه يف وصيته
عند خروجه من املدينة بأنه قد صمم عىل املوت يف سبيل اهلل
وإحياء ُسنة جده املصطفى (صىل اهلل عليه وآله) ،فكان هذا
جوابه لكل من حاول أن يثنيه عن قصده يف اخلروج من أهل
املدينة فجاء يف وصيته:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما أوىص به احلسني بن عيل
إىل أخيه حممد بن احلنيفة :أن احلسني يشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له وأن حممد ًا عبده ورسوله جاء باحلق من
عنده وأن اجلنة حق والنار حق والساعة آتية ال ريب فيها
وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وإين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال
مفسد ًا وال ظامل ًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي
(صىل اهلل عليه وآله) أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر
وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ومن رد عيل هذا
أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني).
نعم هكذا سار احلسني يف ثورته املباركة جمسد ًا سرية جده
وأبيه بكل أبعادها األخالقية والرتبوية فقد كان يسطر يف كل
خطوة من مسريه درس ًا يلهم االجيال أروع املعاين السامية
واألخ��الق الكريمة ،وكانت روحه العظيمة شعاع هدى
تنبئ باإلنسانية العليا التي محلها (عليه السالم).

ففي تلك الصحراء الالهبة  -يف مسريه إىل العراق -كانت
هذه ال��روح واح��ة نرضة ملن صحبها أو القاها يستشعر
فيها االمل واحلنان فعندما يصل احلسني إىل منطقة تدعى
يكرب أحد اصحابه فقال له
(رشاف) ،وقد أنتصف النهار ّ
احلسني (عليه السالم) :مل كربت ؟ فقال :رأيت النخل .لكن
من معه أنكر أن يكون هبذا املوضع نخل فلام حتققوا النظر
تبني أهنا أسنة الرماح وآذان اخليول!!
ّ
لقد جاء احلر بن يزيد الرياحي مع ألف فارس بأمر ابن زياد
ليحبس احلسني عن الرجوع إىل املدينة أينام جيده أو يقدم به
إىل الكوفة.
هم اإلنسان الوحيد يف تلك الصحراء القاحلة هو املاء
أن َّ
فبه يستطيع االستمرار يف رحلته بقطع الصحراء وبدونه
لن خيرج منها حي ًا ،كان القوم يف حالة يرثى هلا وقد أهنكهم
العطش وهم مل يأتوا مساملني بل جاؤوا حماربني فامذا فعل
احلسني (عليه ال��س��الم) ؟ هل ق��ال هل��م :ان ه��ذا امل��اء يل
وألصحايب وأهل بيتي وال نسقيكم منه ،أم قال هلم :لن
نعطيكم من هذا املاء فإنكم جئتم حماربني من قبل ابن زياد
وهو عدونا فلن تذوقوا من املاء قطرة واحدة كام فعل أعداؤه
يوم عاشوراء ؟
حاشا ابن رسول أن يقارن هبؤالء املجرمني القتلة..
فهذه األخالقية الدنيئة هي أخالقية معاوية استخدمها يوم
صفني وهي أخالقية ابنه يزيد وأتباعه أمثال ابن زياد وابن
سعد والشمر وغريهم ممن تغذوا عىل اللؤم األم��وي أما
تلك الروح الكبرية التي ُغذيت بالفضائل النبوية واملكارم
العلوية فقد كانت قمة العطاء اإلنساين.
فلام رأى سيد الشهداء (عليه السالم) ما بالقوم من عطش أمر
أصحابه أن يسقوهم ويرشفوا خيوهلم فسقوهم وخيوهلم إىل
آخرهم وكانوا ألف فارس وألف فرس !!
يف تلك الفيايف والرمضاء يسقيهم احلسني (عليه السالم) كي
يرتووا مع أن الركب احلسيني ال يتجاوز ربع ذلك العدد،
وكان من ضمن القوم من أرضّ به العطش رجل يدعى عيل
بن الطعان املحاريب فجاء آخرهم فقال له احلسني (عليه
السالم) :أنخ الرواية وهي اجلمل بلغة احلجاز فلم يفهم
مراده فقال له (عليه السالم) :انخ اجلمل وملا أراد أن يرشب
جعل املاء يسيل من السقاء فقال له (عليه السالم) :حنث
السقاء فلم يدر ما يصنع لشد عطشه فقد بلغ به الظمأ مبلغ ًا
شديد ًا فقام اإلمام احلسني (عليه السالم) بنفسه وعطف
السقاء حتى ارتوى.
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�سخــــــــــــــو�ص

ُ
فري�سة ال�سالة يف فل�سفتها ولفظها تعني
الدعاء والتعظيم والرحمة ،وتعني لزوم
والتهجد
ال�سيء ،مبعنى لزوم العبد للعبادة
ّ
بذكر اهلل اخلالق (�سبحانه وتعاىل) ،حمقّق ًا
بذلك العب�دية له وحتديد ًا يف ال�سج�د
ُ
ُ
بركات وفي��سات الرحمن
تنزل
اإليه ،فيما
على عبده ال�سالح ،نزول الغيث على االأر�س
�سبح
املجدبة ،فيحييها ويرقّ زرعها ويتنفّ�س ُ
تكن هذه ال�سط�ر القليلة
ثمرا ِتها ..ومل ْ
للتعريف مباهية ال�سالة فه� مما نعجز عنه
ومعرفة معانيها ال�سامية ،اإال اأنّنا ارتاأينا
ال�ق�ف بها على قامة ح�سينية حم ّمدية،
مل يكن له يف حياته املباركة اأعزّ واأكرم من
التذكري بال�سل�ات ال�اجبة واإقامتها واإحيائها.

سطورٌ من حياة العالم السيد عبد الواحد الجزائري

(رحمه اهلل)

ٌ
حياة من الزهد والتع ّبد واإحياء ال�سل�ات
االأحرار /علي ال�ساهر
حديثنا عن العامل السيد عبد الواحد اجلزائري (رمحه اهلل)،
والتعبد ،قائ ًام مصلي ًا يف احلرم
الذي عاش حيا ًة من الزهد
ّ
َ
احلسيني الطاهر ..لتنطبقَ عليه اآليتان الكريمتانَ ( :قدْ أ ْف َل َح
اس َم َر ِّب ِه َف َص َّىل) (األعىل.)15 – 14 :
َم ْن َتزَ َّكى * َو َذ َك َر ْ
سرية وعطاء
بحسب ما وقفنا عليه من سرية العامل السيد عبد الواحد
اجلزائري إمام صالة اجلامعة سابق ًا يف احلرم احلسيني الطاهر،
زودن��ا به ولداه الكريامن (السيد أمحد والسيد حممود
ومما ّ
اجلزائري) ،فإن السيد (رمحه اهلل) ولد سنة  1920للميالد،
يعود نسبها إىل اإلمام موسى الكاظم
لعائلة دينية معروفة
ُ
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(السيد عبد الواحد ابن حممد العابد ،بن
(عليه السالم) فهو
ّ
كرم اهلل بن إبراهيم بن يوسف بن هاشم بن أمحد بن عبد
العال بن عبد اهلل بن نور الدين) ،وعبد اهلل من كبار علامء
الشيعة وجده العامل العامل الباذل صدر احلكامء ورئيس
العلامء السيد نعمة اهلل اجلزائري (قدّ س رسه).
ُ
وعائلة اجلزائري من األرس العلوية املوسوية املشهورة يف
جنوب ووسط العراق ،والتسمية جاءت من منطقة اجلزائر
«اجلبايش» التي سكنها جدهم األع��ىل السيد حممد بن
احلسني بن حممود بن غياث املل ّقب (شيبان) ،وكان السيد
عبد الواحد الولد األصغر لوالده بعد سبعة أخوة يكربونه

بالسن ،وقد عاش وتر ّبى وتع ّلم وترعرع يف صباه بكنف
تعبده وتطلعه
والده السيد (حممد) املل ّقب ب� (العابد) نسبة إىل ّ
بأمور دينه ،وكان من املتف ّقهني املشهورين يف زمانه ،وكذلك
كان وجيه ًا لعشريته ورئيس ًا هلا.
ذكي ًا ِ
فطن ًا
السيد عبد الواحد اجلزائري ّ
أما عن طفولته فقد كان ّ
منذ نعومة أظفاره ،وحرص ًا من والده (رمحه اهلل) فقد حفظ
القرآن الكريم كام ً
ال وأ ّمته بعد عمر العرش سنوات ،ثم أدخله
والده يف الكتاتيب لتع ّلم مبادئ الدارسة األولية ،وكذلك
َ
فأصبح بارع ًا باللغة العربية
(ألفية ابن مالك) املشهورة
َ
حفظ ّ
وأستاذ ًا هلا.
دراسته احلوزوية
السيد اجلزائري عند هذا احلدّ  ،فقد أشار عليه
ومل يتو ّقف ّ
بمعية الشيخ عبد النبي البيضاين
والده (رمحه اهلل) أن يكون ّ
يف كربالء املقدسة ،فرتك والده املشغول بأمور دينه وعشريته،
وسافر إىل كربالء حيث مدرستها الدينية ،وهو ال يزال بعمر
َ
لينهل منها العلوم احلوزوية ويكون فقيه ًا وعامل ًا
الثانية عرش،
وأقام فيها حتى وفاته،
تزوج
َ
ومن أشهر طلبتها النجباء وقد ّ
وقد تتلمذ آنذاك عىل يد أساتذة وعلامء أجالء بينهم (الفقيد
الراحل السيد مهدي احلسيني الشريازي ،والفقيد السيد حممد
هادي امليالين ،والفقيد السيد نور الدين امليالين ،والفقيد
الشيخ يوسف اخلرساين ،والفقيد الشيخ حممد رضا الطبيس)
وآخرين (رضوان اهلل تعاىل عليهم) ،أما أقرانه الذين جايلهم
وعارصهم فبينهم (الفقيد السيد حممد احلسيني الشريازي،
والفقيد الشيخ حممد اهلاجري ،والراحل الشيخ عبد الزهراء
الكعبي) وآخرون (رمحهم اهلل وأعىل مقامهم) ،وكان (رمحه
اهلل) مهت ًام جد ًا بعلوم القرآن وتالوته ،وقد ترك تراث ًا مه ًام
متثّل بكتاب خمطوط من تأليفه بعنوان (هدى األنام إىل دار
ّ
ومذكر ًا املؤمنني
السالم) واقف ًا فيه عىل عظمة آياته املباركة
بقيمته ومكانته اإلهلية.
برع السيد عبد الواحد اجلزائري (رمحه اهلل) يف الدروس
وقد َ
الدرس
يقيم
َ
احلوزوية بعد أن رشب من نبعها الصايف ،وكان ُ
والتدريس لطالب العلوم الدينية والعربية واحلوزوية،
أسسها
وذل��ك يف مدرسة اخلطيب املشهورة آن��ذاك (التي ّ
املخيم سنة
العالمة الشيخ حممد اخلطيب (قدس رسه) بمح ّلة ّ
وهتتم بإعطاء الدروس
 ،)1937والتي كانت (شبه رسمية)
ّ
الدينية املقاربة للدروس احلوزوية للكسبة وعامة الناس من
غري طالب احل��وزة الدينية ،وكذلك دروس اللغة العربية

لالستفادة والتع ّلم يف املعامالت احلياتية والتف ّقه بأمور دينهم،
وكان الدوام فيها جم ٍز عن اإللتحاق باخلدمة العسكرية ،وقد
ُس ّميت املدرسة فيام بعد بديوان آل اخلطيب ،كام وأنه كان
وكي ً
ال ملراجع دين عظام بينهم السيد حمسن احلكيم والسيد
عبد األعىل السبزواري (أعىل اهلل مقامهام).
اجلزائري وروح الصالة
ّ
املحطات اهلا ّمة والبارزة يف حياة السيد عبد
من بني أبرز
الواحد اجلزائري (أعىل اهلل مقامه) اهتاممه بإحياء صالة
اجلامعة والتأكيد عليها ،وخاصة صالة الفجر التي كان
قمة إلتزام العبد بفرائض خالقه وعدم التقاعس
يرى فيها ّ
قصة إمامته لصالة
عن أدائها مهام كانت الظروف ،وبدأت ّ
اجلامعة ،بعدما قامت احلكومة امللكية آنذاك بتسفري الطلبة
األفغان من كربالء ممّن ال يمتلكون رخصة اإلقامة ،حتى
أصبح احل��رم فارغ ًا يف وق��ت ص��الة الفجر إال من بعض
املص ّلني ،فأراد بعض املؤمنني من أهايل كربالء أن تقام صالة
اجلامعة فجر ًا فأشاروا إىل السيد اجلزائري (رمحه اهلل) وكان
يف وقتها من طالب العلم ومل يعتمر بعدُ عاممة النبي (صىل
اهلل عليه وآله) ،وفع ً
ال ابتدأ وداوم عىل صالة اجلامعة يف احلرم
احلسيني الرشيف منذ ذلك الوقت.

00

اجلزائري يف �سبابه
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السيد الجزائري مع سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

ويف منتصف الستينيات كان آية اهلل السيد حمسن الكشمريي
(قدّ س رسه) من العلامء األجالء ومراجع الدين ُيقيم صالة
اجلامعة يف جامع السجاد (عليه السالم) الكبري الكائن يف سوق
النجارين بمركز مدينة كربالء املقدسة ،وقد تقدّ م به العمر وأصبح
وصعب عليه املواصلة بإقامة صالة اجلامعة يف اجلامع،
مريض ًا
ُ
فأرسل بطلب السيد عبد الواحد اجلزائري (رمحه اهلل) باحلضور
إىل اجلامع ،وكان وقتها موعد إقامة صالة املغرب قائمة خلف
أتم اإلمام الكشمريي
آية اهلل السيد حمسن الكشمريي ،وبعد أن ّ
تأخر عن السطر األول من فرض العشاء وقدّ م
الفرض األول ّ
السيد اجلزائري وتم أداء فرض صالة العشاء بإمامته ،وصىل
الكشمريي وراءه مع املصلني ،وكان ذلك يف عام (،)19٦7
وأستمر أداؤه��ا حتى مطلع الثامنينات من القرن امل��ايض ،ثم
ّ
انتقلت بعد ذلك صالة اجلامعة إىل حرم اإلمام احلسني (عليه
السالم) يف أوقاهتا الثالثة ،وطبع ًا كانت بإمامة السيد اجلزائري
يفوت فرض ًا من فروض الصالة إال وأحياه
(رمحه اهلل) الذي مل ّ
مجاعة يف حرم جده سيد الشهداء (عليه السالم) وقىض يف ذلك
متعبد ًا ومؤكد ًا عىل إقامة الصالة مجاعة ملا فيها من
( 37عام ًا) ّ
الفضل الكبري واألجر العظيم عند اهلل (سبحانه وتعاىل) ،حيث
بقي يصيل بالناس حتى عام ( )2005بعد أن أ ّمل به املرض ومل
يستطع إقامة الصالة يف احلرم احلسيني املرشّ ف ،ليقيمها بعده
ْ
فضيلة الشيخ أمحد الصايف ومن ثم سامحة العالمة الشيخ عبد
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املهدي الكربالئي ممثل املرجعية الدينية العليا
ّ
يف الصحن احلسيني الذي َ
وجيل السيد
يعز
كان ّ
اجلزائري (رمحه اهلل) ،حيث أصبحت الصالة
تقام يف الصحن احلسيني الرشيف.
ومن بني القصص العجيبة واجلميلة لعالقة
السيد اجلزائري مع الصالة ،أنّه كان عندما يسري
من بيته إىل احلرم الطاهر أو يف منطقة بني احلرمني
مرحبني به ،يقول
ومركز املدينة ،ويلقاه املؤمنون ّ
كنتم حتبونني فع ً
ال
هلم بفصيح العبارة( :إن
ْ
فعليكم إقامة الصالة مجاعة يف احلرم احلسيني
الطاهر ،وال ت ّفوتوا فرض ًا واحد ًا منها).
وك��ان أيض ًا (رمح��ه اهلل) حتى يف فصل الشتاء
البارد يواظب عىل إقامة الصلوات ،حيث كان
(حممد اجلزائري) قبل
يوقظ ولده األكرب السيد ّ
صالة الفجر ليوصله بنفسه عىل دراجته النارية
(ذات الكريس اجلانبي) من منزهلم الكائن يف حي اجلمعية إىل
احلرم احلسيني الطاهر بسبب عدم توافر املواصالت آنذاك،
يؤم عدد ًا قلي ً
ال من املص ّلني لصالة الفجر إىل ْ
أن تزايد
حيث كان ّ
عددهم شيئ ًا فشيئ ًا بربكة جهوده وتوجيهاته بإقامتها يف وقتها
وقريب ًا من بركات املوىل أيب األحرار (عليه السالم).
ومن أب��رز الطقوس التي كانت تقام يف حرم اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) حيث تتوافد اجلموع املؤمنة لزيارة اإلمام (عليه
السالم) فيجد الزائر أثناء الزيارة إقامة صالة اجلامعة يتقدمها
والتعبد والوقار والزهد وإمتام
هبي عليه عالمات اخلشوع
ّ
سيد ٌ
الصالة باحسن ما أتى هبا ،وكان هو ذاته السيد اجلزائري،
حيث متيز (رمحه اهلل) بأنه الشخص الوحيد يف فرتة ما كان يقيم
صالة اجلامعة ،وكانت سلطات النظام السابق عن طريق مديرية
معه عدة أمور بالتضييق عليه يف حماولة ملنعه
االوقاف متارس ُ
عن إقامتها ،أو إقامتها برشط الرجوع إليهم ،ولذلك أصدروا
له (هوية اجبارية) عنواهنا واصدارها من (االوقاف والشؤون
الدينية) بعنوان وظيفي (إم��ام صالة اجلامعة يف حرم اإلمام
احلسني عليه السالم) ،وكانت هذه اهلوية تدرأ عنه الكثري عندما
يستدعونه اىل مديرية االمن او دائرة املخابرات ،فقد كان يوجه
مرة سؤال واحد من أحد ضباط األمن( ،من الذي
له يف كل ّ
سمح لك بإقامة الصالة؟) فيكون جوابه أنه موظف ويربز هلم
هويته.
منه االنتامء
كام ومورس الضغط عليه أكثر فأكثر عندما طلبوا ُ
إىل حزب البعث املقبور ،فكان جواب السيد (رمحه اهلل) بسؤال

أيض ًا( :هل االنتامء اختياري أم إجباري) فيجيبونه أنه اختياري،
ُّ
أتدخل يف السياسة) ،ومع ذلك
فيقول هلم بقلب مطمئن( :أنا ال
مل يتو ّقف هذا الضغط عىل سامحته ،حيث كان البعثيون يراقبون
حركاته والتنصت عىل اهلاتف االريض يف منزله ومن ثم اعتقال
ول��ده دون االك��رب (السيد أمحد اجل��زائ��ري) ال��ذي ُغ ّيب (10
سنوات) يف سجون البعث بداية الثامنينيات من القرن املايض ،مما
اضطر بالسيد اجلزائري (رمحه اهلل) أن ّ
يفكر بالرحيل عن كربالء
ّ
ً
للخالص من مضايقات رجال األمن ،خصوصا بعد دعوة جتار
من بغداد يف سوق الشورجة ان يقيم صالة اجلامعة يف مرقد سفري
اإلمام احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) احلسني بن روح
وجهزوا له دار ًا بجانب املرقد الذي سيقيم
(رضوان اهلل عليه)
ّ
صالة اجلامعة فيه؛ ولكن حدث معه يشء قبل املغادرة من كربالء
يبح به
اىل بغداد للخالص من األجهزة القمعية ،وهو يشء مل ْ
ألحد إال قبل وفاته بأيام ،إذ روى ألوالده أنه رأى يف عامل الرؤيا
هم باخلروج من
وكأنه يف الصحن احلسيني الرشيف وأنه عندما ّ
جهة الباب الزينبي استدار اىل القرب الرشيف كي يس ّلم عىل اإلمام
بسيد الشهداء واقف أمامه وقال له
احلسني (عليه السالم) وإذا ّ
نقرص َ
معك ..فلامذا ترتكنا؟) ،فيرسد السيد
نصه( :نحن مل ّ
ما ّ
هذه الرؤيا وأنه جلس من منامه وعدل عن الرحيل ،واحلمد هلل
استمرت الصالة ويرافقه ولده األصغر (السيد حيدر اجلزائري)
بأتم احلاجة بإقامة هكذا
الذي كان يقوم بالتكبري ،وكان الناس ّ
صالة تقام ومعرفة بعض األجوبة عىل األسئلة واالستفسارات
الرشعية؛ حيث كان الكثريون يف عزلة وليس هناك من وسائل
يضيق عليهم من قبل
تواصل مع العلامء ورجال الدين الذين كان ّ
أزالم البعث املباد.
ولذا كان بعض من املصلني او الزوار جيلسون وحييطون حول
إمام صالة اجلامعة (السيد اجلزائري) ويطرحون عليه بعض
األسئلة الرشعية او العقائدية فيجدون اجلواب الذي يطمئنون
إليه ،ومل يكن املستفرسون من الشيعة فقط وإنام ح ّتى من أبناء
الس ّنة،
السنة ،ففي ذات يوم وبعد صالة العرص ،تقدّ م أحد أبناء ُ
ُ
وسأل السيد اجلزائري سؤالني ،أوهلام :ملاذا جتمعون بني الفرضني
الظهر والعرص؟ والسؤال الثاين :ملاذا تقنتون يف الركعة الثانية من
الصالة؟
ّ
التفضل معي إىل
فكان جواب السيد (رمحه اهلل) :أرجو منكم
ُ
طلبه وكان السيد (رمحه
فلبى السائل
ُ
املنزل كي أ ّ
تم اجلوابّ ،
اهلل) يمتلك مكتبة قيمة يف منزله حتتوي الكثري من الكتب الشيعة
وكذلك كتب العامة ،فكان من بينها (كتاب ا ُملحىل ألبن حزم)
املكون من ( 13جم ّلد ًا) فيه اجلواب الشايف (ان رسول اهلل  -صىل

اهلل عليه وآله  -مجع الصالة يف احلرب ويف احلرض ،وكذلك كان
يقنت يف صالته) ،فاطمأن السائل إلجابة السيد
الرسول األكرم ُ
الس ّنة ال الشيعة اإلمامية ،مما جعله بعد
(رمحه اهلل) ومن كتب ُ
ذلك ّ
حمل تقدير ،حتى ُك ّلف بأن يكون مرشد ًا حلملة احلج ألبناء
الس ّنة وذلك يف سنة  1994م.
ُ
وفاته وتشييعه
صيب السيد اجلزائري (رمحه اهلل) بمرض ُعضال ألزمه بيته ،وبعد
ُأ َ
رحلة عالج قضاها بني إيران واهلند ،وافته املنية يف يوم الثالثاء
املصادف ( 21رمضان  1437ه� � املوافق  31آب 2010م)
وهي ذكرى استشهاد اإلمام عيل (عليه السالم) ،وجرى تشييعه
تشييع ًا مهيب ًا يف مدينة كربالء املقدسة ،وأقيمت عىل روحه جمالس
ِ
الطيب.
الفاحتة والذكر كرام ًة ملواقفه املرشفة
وذكره ّ

مع القرآن الكريم حتى في أواخر أيام حياته
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االدبـــــــــــيـــــــــــة

المسجى
القم ُر
ّ
ع��ودة ضاحي التميمي

�ــــــســــــالمــــــا يــــــــا زرا الـــــــطـــــــف املــــجــــيــــد
�ـــــســـــالمـــــا يـــــــا �ـــــســـــيـــــ�فـــــ ًا وهـــــــــي تـــ�ـــســـدو
�ـــــســـــالمـــــا يــــــــا ابــــــــــا الـــــفـــــ�ـــــســـــل املــــعــــلــــى
اأيـــــــــــــا مــــــــن كــــــنــــــت يف قــــــلــــــب املـــــنـــــايـــــا
فـــــ�ـــــســـــ�تـــــك بــــــالــــــطــــــفــــــ�ف لـــــــــه دويٌ
وتـــــتـــــلـــــ� �ــــــــســــــــ�رة االقــــــــــــــــــدام فـــــخـــــر ًا
وتـــــــكـــــــتـــــــب جمــــــــــد تــــــــــاريــــــــــخ يــــ�ــــســــلــــي
فــــــكــــــنــــــت احلـــــــــــــر واالحـــــــــــــــــــــــــرار بـــــــذل
وكـــــــنـــــــت الــــــــبــــــــريق اخلــــــــفــــــــاق يـــ�ـــســـمـــ�
اأيــــــــــــن املـــــرتـــــ�ـــــســـــى �ـــــســـــيـــــفـــــ ًا وعــــــهــــــد ًا
فـــــهـــــا انــــــــــت الـــــــــ�ريـــــــــث �ـــــســـــفـــــات قـــــ�م
بـــــــــاأ�ـــــــــســـــــــالب تـــــــعـــــــاقـــــــب �ــــــســــــاخمــــــات
�ــــــســــــالمــــــا مــــــــن هــــــ�ــــــســــــاب كــــــنــــــت فـــيـــهـــا
اذا مـــــــا اجلــــــــــــ�د يــــــنــــــدى مـــــــن كــــفــــ�ف
فـــــهـــــا انـــــــــت الـــــ�ـــــســـــخـــــاء جتـــــــــ�د عـــــزمـــــ ًا
فــــــيــــــا نــــــعــــــم الـــــــــــزنـــــــــــ�د بـــــــــال كـــــفـــــ�ف
�ـــــســـــالمـــــا هــــــامــــــة الـــــــزهـــــــ� ا�ــــســــتــــطــــالــــت
�ــــــســــــالمــــــا حــــــيــــــث تــــ�ــــســــتــــبــــق املـــــنـــــايـــــا
فــــكــــنــــت الــــــطــــــ�د اذ تــــــــرى الــــ�ــــســــرايــــا
ــــــــذعـــــــــرات
فــــتــــنــــ�ــــســــعــــق اخلـــــــــيـــــــــ�ل مـ
ّ
وامـــــــــــــــــ�اج الـــــــــفـــــــــرات الـــــــيـــــــك تـــ�ـــســـعـــى
عــــــلــــــى زغـــــــــــب احلــــــــمــــــــام عــــــلــــــى خــــيــــام
وملــــــــــــا ِقـــــــــربـــــــــة املــــــــــــــاء ا�ــــســــتــــبــــيــــحــــت
الن اجلــــــــــــــــ�د جــــــــــــــــ�دك يــــا�ــــســــخــــي
اأيــــــــامــــــــن كـــــنـــــت يف االرزاء �ـــســـمـــ�ـــســـ ًا
�ــــــســــــالمــــــا ايـــــــهـــــــا الــــــقــــــمــــــر املــــ�ــــســــجــــى
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�ــــــســــــالمــــــا يـــــــــاجـــــــــراحـــــــــات الــــ�ــــســــهــــيــــد
نــــ�ــــســــيــــد اهلل يف حـــــ�ـــــســـــد احلـــــ�ـــــســـــ�د
بــــــــيــــــــ�م كـــــــنـــــــت �ـــــــســـــــيـــــــاد اال�ــــــــســــــــ�د
ـــــجــــــل بــــــالــــــقــــــريــــــب اىل الــــبــــعــــيــــد
تــــــعـ ّ
تــــــزلــــــزلــــــه الــــــــرعــــــــ�د عـــــلـــــى الــــــرعــــــ�د
وتــــ�ــــســــقــــي االر�ـــــــــــس مــــــن فـــيـــ�ـــس الـــــ�ريـــــد
عــــــلــــــى اعـــــــتـــــــابـــــــه نــــــــــــزف الــــقــــ�ــــســــيــــد
وكـــــــــــــان الــــــــقــــــــ�م ارجـــــــــا�ـــــــــس الــــعــــبــــيــــد
عـــــلـــــى الــــــــــرايــــــــــات يف يــــــــــ�م الــــ�عــــيــــد
وانــــــــــعــــــــــم بــــــــاملــــــــرا�ــــــــســــــــع واملـــــــــهـــــــــ�د
يــــــــجــــــــدد نــــــــــ�رهــــــــــم عــــــــــرب الــــــعــــــهــــــ�د
كـــــــــــرميـــــــــــات املــــــــنــــــــابــــــــت واجلـــــــــــــــــدود
ارواء لـــــعـــــ�د
كـــــــمـــــــا لــــــــــ� كـــــــنـــــــت
ً
وكـــــــــــف الــــــــبــــــــذل تـــــــرعـــــــى كــــــــف جــــــ�د
بــــــــــذي الـــــكـــــفـــــني مــــــــن ا�ــــــســــــر الــــقــــيــــ�د
ويــــــــــــا نــــــعــــــم الـــــــكـــــــفـــــــ�ف بـــــــــال زنـــــــــ�د
اذا مـــــــانـــــــالـــــــهـــــــا ثـــــــقـــــــل الــــــعــــــمــــــ�د
بــــــــــــــــدرب كــــــنــــــتــــــه غـــــــيـــــــظ احلــــــ�ــــــســــــ�د
فــــتــــ�ــــســــرخ يف جــــــمــــــاح اخلــــــيــــــل عـــــــ�دي
وتـــــنـــــكـــــفـــــئ اجلــــــــنــــــــ�د عــــــلــــــى اجلــــــنــــــ�د
فـــــتـــــهـــــتـــــف يــــــــامــــــــيــــــــاه اهلل جــــــــــ�دي
�ـــســـعـــى فـــيـــهـــا الــــ�ــــســــحــــى �ـــســـعـــي الـــــ�قـــــ�د
وهــــــــبــــــــت الــــــــعــــــــني ورد ًا لــــــــلــــــــ�رود
ومــــــثــــــلــــــك ال يـــــــ�ـــــــســـــــاوم بــــــالــــــ�عــــــ�د
لـــــكـــــي جتـــــلـــــي الـــــــظـــــــالم عـــــــن الــــــ�جــــــ�د
كــــــــرميــــــــا يف مـــــــ�ـــــــســـــــامـــــــات اخلـــــــلـــــــ�د

ٌ
َ
عشق في حضرتك
حين يكب ُر
تصمت كل الكلمات
ُ

ح َ
رب ع�سق يف ح�سرتك ت�سمت كل الكلمات ،لي�سبح ع�سقنا لغة
ني يك ُ
بت��سل وت�س ّرع
عميقة للتعبري ،وجتعل من عي�ننا ر�سائل مكت�بة ّ
وجــزع ووجــع يف كل اأرجــاء ف�ساءاتك  ...وحني ت�سعر اأرواحنا
بق�س�ر تبحث عن م�ساحلة الــذات وتغرق يف اأعماق ج�سدها ال
�سيء ي�قفها ،وال م�سدّ ات وال اأي من الت�ساوؤالت احلريى ،ليبقى
احلزن عن�انا �سائدا يف �سل�عنا ،فينطلق القلب ط�عا لنداءات
الروح بان�سياب حر يداوي احلزن باحلزن ..
�سيدي ،اأعــ�د اإليك نادما بعد اأن قتلني الياأ�س وج ّفت ينابيعي
وغلبني ال�سيطان وغفلت حلظات عن ذكــرك .اأنــارت االأ�س�اء
فجاأة يف كياين كله يف تظاهرة حب وع�سق خلدمتك ،فكل دقيقة
يف ح�سرتك لها يف را�سي ت�هج نح� طيفك فيختلط دمي بدمعي.
وهذه هي الق�ى اخلفية التي ت�سري بروحي.
�سيدي ،منذ اأن اأب�سرت عظمتك ،كربت واأنــا ار ّدد ا�سمك مع كل
دمعة تر�سمها عي�ين على اأدمي وجهي .تعلقت بطينتك ،وتك�نت
منها وبلغت الر�سد واأنا احفر ا�سمك على كل اأ�سيائي  ،وكنت اأغيظ
با�سمك اأحفاد اأعدائك  ،واهدي لهم من �سنع يدي م�سبحة حباتها
نق�س ا�سمك ،يذكرونك دون اأن ي�سعروا ،وذات ي�م قرر احدهم اأن
يتحدى نف�سه ،ويدخل �سريحك مبت�سما كي ي�ست�سعر حزين الدائم
فيك ،كان ي�ستعد للذهاب وج ّمل نف�سه ّ
وعطر ج�سده ولب�س من

ح�����ي�����درع�����اش�����ور

وت�جهنا اإليك وعي�ين تراقب حركاته .ما اأن و�سع
الثياب اأجملهاّ ،
قدمه عند اأعتاب بابك حتى ن�سي نف�سه ،واأبطاأ من حركته وقام
ير ّدد مع الذين ي�س ّل�ن على حممد واآل حممد بذات النف�س ،وذات
ال�س�ت ،وتقدّ مني بخط�ات ثقيلة ،ووقف عند حائرك ال�سريف،
وعي�نه تتفح�س كل �سيء ب�سمت ويبحث عني بلطف وه� يت�ساءل
بهم�س ما اأعظمه فاأين قربه؟ مرت بجانبه حدباء يحملها م�سيع�ن
يرددون (:اهلل اكرب)� ..سعق وابي�ست عيناه وعرق جبينه وام�سك
بيدي ف�سعرت بعظيم دقات قلبه وهي تت�سارع يف نب�سها بال ه�ادة.
وقفنا اأمام ال�سريح وحملنا اأدعية الزيارة ،وقبل ال�ل�ج فيها ،نطق
ب�س�ت عال وعني باكية وروح جزعة (:ال�سالم عليك يا اأبا عبد
اهلل احل�سني ) ،وجثم على ركبتيه وقال� :س ّلى اهلل عليك يا اأبا
عبد اهلل احل�سني .ونحب حتى اأبكاين واأبكى من ح�لنا ،واخرج من
جيبه م�سبحتي التي اأهديتها له ي�ما .ليق�ل� :سيدي هذه هي �سر
وج�دي هنا .من حباتها اأبي ما عاد كال�سابق باغيا وعا�سيا بعد
اأن اأعطته اأمي حبة منها .واأنا يا �سيدي اق ّر بجهلي واأعلن اإمتام
بحة ممتلئة باحلزن ،و�سكنت
اإ�سالمي يف ح�سرتك .كان �س�ته ذا ّ
نف�سي وفا�س وجعي ،وكربت ثالث ًا .فقد فاجاأين �سديقي مبا يحمله
من حب الإمامنا ال�سهيد..
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يا بنَ بيت اإلله
َ
الـــــــقـــــــ�ل �ــــســــيــــدي والــــنــــ�ــــســــيــــدا
�ــــــــســــــــدّ ِد
َ
يـــــــا مـــــــنـــــــارا يــــعــــ�ــــســــي الــــــعــــــيــــــ�ن �ــــســــنــــاه
ــــــــــــــ�ل اإىل اإرجتـــــــــــــــــاف فـــــــــــــ� ٍؤاد
مــــــــن ذبـ
ٍ
ــــــــــب كـــــــل تـــــلـــــك الـــــنـــــدامـــــى
ــــر احلـ
ُّ
ُيـــــ�ـــــســـــكـ ُ
ري �ــــســــكــــارى ؟!
اتـــــــــرى الـــعـــ�ـــســـق اأن نــــ�ــــســــ َ
ــــــراب
اأم الأنَّ احلــــــــيــــــــاة حمـــــ�ـــــس �ـــــــسـ
ٍ
ولـــــــــ�د
هـــــــــم
اإنّ يف الــــ�ــــســــحــــ� األــــــــــــف
ٍ
ٍّ
ـــــــــــــــدام
ــــــة ومـ
وعــــــــلــــــــى �ــــــــــسـ
ِ
ـــــــــ�ت قـــــــيـــــــنـ ٍ
ٍ
اأنـــــ�ـــــســـــدتـــــنـــــي والـــــــــعـــــــــ� ُد يــــقــــطــــر حلــــنــــ ًا
طــــــفــــــلـ ٌ
ـــــة عـــــــــذبـ ُ
ـــــاب
ــــــــة الـــــــغـــــــنـــــــاء كــــــعـ ٌ
ـــــــر احلــــبــــيــــب  .فــــقــــالــــت :
قــــلــــتُ  :غـ ِّ
ــــــن ذكـ َ
فــــــافــــــرقــــــنــــــا وال اأطــــــــيــــــــق ابــــــتــــــعــــــادا
ـــــــــــب مــــــــلء اإهـــــابـــــي
لــــ�ــــســــتُ اأنـــــ�ـــــســـــى واحلـ
ُّ
اإنّ يف الــــكــــعــــبــــة الــــ�ــــســــريــــفــــة �ــــســــ�قــــ ًا
ــــر �ـــــســـــيـــــدي والــــنــــ�ــــســــيــــدا
�ــــــســــــدد الـــــ�ـــــســـــعـ َ
كـــــيـــــف اأولـــــــــيـــــــــك مــــــــدحـ ً
ـــــــة واأنـــــــــــــــا عـــن
يــــــــا بــــــــــنَ بـــــيـــــت االإلـــــــــــــــه طــــــــــال وقــــــــ�يف
ُ
ـــــــــارك عــــيــــدا
اإن يـــــكـــــن يــــــــ� ُمــــــــك املــــــــــبـ
عــــــــ ّيــــــــدَ الــــــعــــــر�ــــــس قــــبــــلــــنــــا بــــ�ــــســــيــــاءٍ
نــــــــــــ�ر طـــــــــه و حـــــــــيـــــــــد ٍر كــــــــــــان يـــــغـــــزو
قـــــبـــــل اأن تــــ�ــــســــتــــفــــيـ َ
ـــق عــــــــني اأبـــــيـــــنـــــا
غــــــــــاب مـــــعـــــنـــــاك عـــــــن عــــــقــــــ�ل الــــــربايــــــا
فــــــــاأعــــــــدين مـــــــن اإنـــــــــحـــــــــراف اإعــــــتــــــقــــــادي
ـــب لــــــ�اه
يــــــا ربــــــيــــــ َع االإ�ــــــــســــــــالم  ..حــــ�ــــسـ ُ
ـــــر اإنــــــتــــــ�ــــــســــــاره حـــــــني دانـــــــت
كــــــنــــــتَ �ــــــسـ ّ
ــــــد  ،وبـــــيـــــ�ـــــســـــراه
كـــــــنـــــــتَ ميــــــنــــــى حمـــــــمـ ٍ
عــــ�ــــســــتَ كــــــل االإ�ـــــــــســـــــــال ِم روحــــــــــا وفــــكــــرا
مل جتــــــــد ذاتـــــــــــــك الـــــــعـــــــزيـــــــزة َروحـــــــــــــ ًا
الــــ�ــــســــبــــح يــــــا ربـــــيـــــع االمــــــــاين
يــــــا نــــــــدى
ِ
ــــر اأ�ـــــســـــتـــــلـــــذ اإقــــــــرابــــــــ ًا
اأنـــــ�ـــــســـــد الـــــ�ـــــســـــعـ َ
اإنّ يف حــــــــ ّبـ َ
ـــــم حــــــيــــــا ًة
ـــــــك الــــــعــــــظــــــيـ ِ
�ــــــســــــدد الــــــــقـ َ
ـــــــ�ل �ـــــســـــيـــــدي والــــنــــ�ــــســــيــــدا
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ـــــــريــــــــدا
مل ازل فــــــيــــــك هــــــائــــــمــــــا غـ ّ
احلــــــــب  -قـــــد عــــلــــمــــتَ � -ـــســـهـــ�دا
اإنّ يف
ِّ
ّ
�ـــــســـــل الـــقـــ�ـــســـيـــدا
واإنــــــعــــــقــــــاد الــــلــــ�ــــســــان
غـــــــري قــــلــــبــــي  ،يـــــــريـــــــدين اأن اأزيــــــــــــدا
فــــــلــــــمــــــاذا نــــــــــــذ ّم كــــــاأ�ــــــســــــ ًا اأُزيــــــــــــــــــدا ؟!
ـــــــــــــــرء اإذ يـــــــكـــــــ�ن رقـــــــــــ�دا
تـــــعـــــ�ـــــس املـ
ُ
ــــــــم مـــــــــــايـــــــــــزال بــــعــــيــــدا
ومـــــــــــــــدى الـــــــــهـ ّ
و جــــمــــيــــل االأ�ــــــســــــعــــــار عــــ�ــــســــتُ جــــديــــدا
ــــي اأن يـــــكـــــ�نَ ر�ــــســــيــــدا ))
(( ا ّإنـــــــــا الـــــغـ ُّ
ـــــــة جتـــــــ�يـــــــدا
خــــــلــــــقــــــت مــــــــــن لــــــــطــــــــافـ ٍ
ال تــــــــــــــر ْم بــــــعــــــد هـــــــــــذه اأن اأعــــــــــــــ�دا
جــــــــدد الـــــ�ـــــســـــ�ق يف الــــــــفــــــــ�ؤاد الــــعــــهــــ�دا
كـــعـــبـــة اهلل هـــــل �ـــســـتـــنـــ�ـــســـى الـــــ�لـــــيـــــدا ؟!
ــــــــر َف الـــــــدنـــــــا والـــــــــ�جـــــــــ�دا
لــــــلــــــذي �ـــــــــسـ ّ
اإنّ لـــــلـــــ�ـــــســـــعـــــر كـــــــــبـــــــــ� ًة وقــــــــيــــــــ�دا
رو�ـــــــــــــس مــــــغــــــنــــــاك مــــــــا ازال بــــعــــيــــدا
لـــ�ـــســـتُ ادري مـــتـــى اأ�ــــســــيــــد الـــقـــ�ـــســـيـــدا ؟!
يـــــاملـــــعـــــنـــــاك اإذ يـــــــكـــــــ�نُ الـــــعـــــيـــــدا !..
كــــــــــــــــان هلل يـــــــعـــــــلـــــــن الـــــــتـــــــ�حـــــــيـــــــدا
جــــنــــبــــات االأكــــــــــــــ�ان � ..ــــســــبــــحــــ ًا فــــريــــدا
آدم  ،قــــبــــل اأن يــــعــــيــــ�ـ َـــس الــــــ�جــــــ�دا
ا ٍ
ولـــــــقـــــــد جـــــــــــــازت الــــــعــــــقــــــ�ل احلـــــــــــــدودا
�ــــســــدد الــــــقـ َ
ـــــ�ل �..ــــســــيــــدي والـــنـــ�ـــســـيـــدا ..
اأن بـــــيـــــمـــــنـــــاك  ،مل يــــــــــزل مــــعــــقــــ�دا
ٌ
حتــــــ�ــــــســــــب االإلــــــــــــــــــه عــــــديــــــدا
ـــــــــــــــــة
اأمـ
ُ
ـــــم در ًا نــــ�ــــســــيــــدا
كـــــــــتـ ٌ
ــــــــاب  ،يــــــ�ــــــسـ َّ
ولــــــــــــــــذا �ــــــــســــــــرت مـــــنـــــبـــــعـــــا حمـــــــمـــــــ�دا
ــــن قـــــد اأقــــــامــــــ�ا احلــــــــــدودا ..
وعــــلــــى الـــــديـ ِ
خــــــ ّلــــــنــــــي فــــــيــــــك هــــــائــــــمــــــا حمـــــ�ـــــســـــ�دا
ـــع الــــ�ــــســــدودا
ال تــــــــذدين  ..ال اأ�ــــســــتــــطــــيـ ُ
مل يـــــذقـــــهـــــا مــــــــن كــــــــــان فـــــيـــــك عــــنــــيــــدا
مل اأزل فـــــيـــــك عــــا�ــــســــقــــا مـــــعـــــمـــــ�دا ..

وعبرة
قصة ِ

كوب القهوة والرجل العجوز
ُ
بي َنما كـــان ذلـــك الــعــجــ�ز اجلال�س
على �سرفة منزله املطلة على بقية
البنايات والتي ميكن من خاللها ان
ترى حركة احلياة ...
بينما ه� يتاأمل يف هذه احلياة انتبه
للك�ب الذي بيده قد نفد من القه�ة.
فقام وهــ� يتعاجز ليح�سر لنف�سه
القه�ة
فه� يعي�س وحيدا يف هذه العمارة منذ
اأربعني �سنة وها قد �سارف عمره على
ال�سبعني ،ال عمل له وال عائلة حياته
عبارة عن ك�ب قه�ة و�سرفة منزل
يتاأمل بها كل �سباح .
فتح خــزانــة املطبخ فــاخــرج علبة
القه�ة منها ،ثم نظر اإىل علبة ال�سكر
ف�جدها خالية متاما
علي ان اأ�سرب
�سحك وقال :يبدو اأن َّ
القه�ة مبرارتها دون �سكر .
ثــم قــال لــقــد كــان لــدي كثري لكني
ا�سرفت يف ا�ستخدامه كثريا .

شفاء طارق الشمري

اح�سر كــ�ب القه�ة املــر ثم تناوله
مبرارة .
ثم �سحك ب�س�ت عايل قائال :
هذا العمر كحبات ال�سكر �..سيعتها
طــ�ال حياتي وا�ــســرفــت فيها حتى
جاء الي�م الح�س بها ومبــرارة عدم
وج�دها .
وعمري هذا مثل هذه احلبات �سيعت
حــالوتــه و�ــســكــره واالآن اأعــيــ�ــس يف
مرارة �سياعه مني.
مرة.
ثم �سقطت دمعه منه وقال :انها ّ
العربة  :ان حلظاتك حياتك االآن ال
ت�سيعها وت�سرف بها دون ا�ستغاللها
بتط�ير نف�سك وذاتــك واجعل لك
كيانا يف املجتمع وترك اأثرا مهما يف
حياتك ويف بلدك وجمتمعك.
ال ان تله� وتلعب وت�س ّيع حبات �سكر
حلظاتك وريعان �سبابك
مرة ).
لتق�ل يف النهاية (انها ّ
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�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت
قسم الشؤون اإلدارية
الشريان االبهر للعتبة الحسينية المقدسة
اإعداد � :سياء االأ�سدي /ت�س�ير ح�سن خليفة
من اوائل االقسام المهمة والفعالة التي سعت العتبة الحسينية المقدسة الى تأسيسه بعد صدور قانون العتبات بعد
عام  2003واصبح لكل عتبة مجلس ادارة وامين عام ونائب امين عام ،فتم تشكيل اقسام عديدة من قبل مجلس
ادارة العتبة ومن بين هذه االقسام قسم الشؤون االدارية الذي يحتوي على عدة شعب منها (شعبة الذاتية وشعبة
االفراد وشعبة الطباعة وشعبة السكرين وشعبة االرشفة االلكترونية وشعبة اخرى استحدثت مؤخر ًا واسمها شعبة
الشؤون التقاعدية.
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* يتلخص عمل الشعبة الذاتية بتحرير الكتب االدارية واصدارها،
اما شعبة االف��راد فهي تعنى باألمور الشخصية للمنتسب من
احلقوق والواجبات أي االضابري اخلاصة باملنتسبني وباملصطلح
احلديث يطلق عليه (املوارد البرشية) وفيها كل ما يتعلق باملنتسب
من مستمسكات املنتسب واالوام��ر االداري��ة اخلاصة بالتعيني
واملبارشة والعالوات واالجازات والعقوبات والشكر والتقدير،
فض ً
ال عن اعامل كادرها ايض ًا يف نفس الوقت اهنا جتمع كل ما
خيص حضور املنتسبني اليومي من خالل ادارات االقسام املختلفة
والتي تأيت لشعبة االفراد عن طريق الربيد الورقي او االلكرتوين
ويتم مجع احصاءات احلضور اليومي يف مكان واحد وترفع يومي ًا
اىل قسم الشؤون املالية حيث هناك موقف يومي للشؤون املالية
ليرصف الراتب للمنتسب عىل اساس الواقع الفعيل للمنتسب
احلارض ،وهذا االمر حيتاج جهد وكادر ويف نفس الوقت لوال

الربامج االلكرتونية يتوقف العمل؛ فهي من العوائل املساعدة يف
العمل كثري ًا ،وتتم عرب كادر متخصص يف هذا املجال.
* فيام تتلخص اعامل شعبة الطباعة بطباعة الكتب االدارية وهي
معنية ايض ًا بطبع اهلويات التي تعرف ب( الباجات) اخلاصة
باملنتسبني من خالل قاعدة البيانات املوجودة يف شعبة االفراد
وهي ملزمة برتتيب وتنضيد البيانات ،وما خيص الطابعات
واالحبار اخلاصة هبا باإلضافة اىل طباعة (باجات) ضيوف العتبة
والباجات الترشيفية وموافقات طباعة الكتب ،ومل يقترص عملها
عىل هذا فحسب بل من مهامها ايض ًا طباعة (الكتيبات) وطباعة
كل ما خيص االقسام وعملها مستمر من الساعة السابعة صباح ًا
وحتى العارشة ليال ًبواقع شفتني من الدوام.
* ان عمل شعبة االفراد ايض ًا يبدأ من السابعة صباح ًا اىل العارشة
لي ً
ال وذلك كون اع��داد املنتسبني كبرية ووصل قرابة االربعة
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عرش الف منتسب موزعني عىل ( )٦0قسام ومركزا ومؤسسة،
وهذا يدعو اىل توسعة كادر القسم واملكان وذلك للعمل الكبري
والتوسع الكبري يف اقسام ومؤسسات العتبة التي تكون بحاجة
للكادر املتخصص ومن لديه خربة يف املجاالت االدارية والعمل
يف قسم الشؤون االدارية و قابلية واستيعاب لألمور االدارية.
اكثر من ( )2٦218كتابا اداريا منجزا خالل العام ..2018
*احصائية الصادر والوارد لعام  2018حيث بلغ الصادر لغاية
 2018/12/31ح��وايل ( )2٦218وهو عدد كبري للكتب
الصادرة يف هذا العام فقط ويمثل جهدا كبريا لشعبة الذاتية
واالفراد والطباعة.
*يبلغ العدد الكيل ملنتسبي القسم هو ( )٦0منتسبا وهو عدد
قليل ولوال االستعانة بالربامج االلكرتونية ألصبح العمل صعبا
ج��د ًا ،وهناك دعم خاص من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
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املقدسة هلذا القسم.
* شعبة السكرين :ومن اعامهلا طباعة الشعارات اخلاصة ًعىل
بدالت العمل لبعض املنتسبني والطباعة عىل اكياس النايلون
وطبع شعار العتبة ،فيام يتلخص عمل شعبة االرشفة االلكرتونية
بحفظ وأرشفة الكتب وحفظها كوثيقة رسمية تؤرشف مع
اولياهتا لدى شعبة االرشفة االلكرتونية ضمن برنامج متطور
ويمكن البحث من خالل حرف او رقم او مجلة او كلمة ضمن
الوثيقة او الكتاب الرسمي واستخراجها و لدينا كادر متخصص
يف هذا املجال.
* يتلخص العمل لدى شعبة الشؤون التقاعدية وهو طاملا لكل
منتسب واجبات فله حقوق كحق الراتب واالجازة وغري ذلك
ففي هناية املطاف واخلدمة تكون للمنتسب حقوق تقاعدية
وهذا معمول به يف مؤسسات الدولة ،وحيث خيتص هذا العمل

باملحالني للتقاعد واملتوفني فتكون هلم حقوق تقاعدية .
* مل تقترص احلقوق التقاعدية للمنتسبني ممن هم احياء فقط حيث
هناك حرص كبري من قبل التولية الرشعية للعتبة املقدسة واملتمثلة
بسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بأن ال يضيع حق أي منتسب
ابد ًا ومنهم (الشهداء واجلرحى واملتوفون) باعتبار هؤالء هلم حق
أوىل  ،اضافة اىل احلاالت التي متت احالتها عىل التقاعد ولكن مل
يتم اكامل املعاملة لرضورة معينة مثال ً التعليامت ال تشمله او ان
عمره جتاوز السن القانوين وهو  ٦3سنة وان املحال عىل التقاعد
يكون عمره اكرب من ذلك واللجان الطبية ال تفحصه فبتوجيه من
سامحته ايض ًا اصبح ترصف اعانة له وعىل مدة سني اخلدمة».
* اما بالنسبة للعجز الصحي فمثال ً ذهب املنتسب اىل اللجان
الطبية وتبني بأن نسبة العجز لديه تستوجب احالته للتقاعد
فيتم احالته للتقاعد ،وهذا العمل كله ضمن برنامج الكرتوين

يرتبط بني شعب االف��راد والذاتية والشؤون التقاعدية وبني
الشعب واالقسام كلها مرتبطة بربنامج الكرتوين اشبه باحلوكمة
االلكرتونية.
لقسم تطوير املوارد البرشية جهود كبرية يف مساندة قسم الشؤون
االدارية ويشار هلا بالبنان
* ان لقسم تطوير املوارد البرشية جهودا كبرية حيث اهنم سامهوا
بأمر رضوري جد ًا حيث اهنم اقاموا دورات للتقوية يف االمور
االداري��ة و احلاسبات التي اصبحت من ال��رضوري ان تكون
لإلداري معلومات يف تلك الربامج التي حيتاجها يف العمل كثري ًا
وكانت ذات فائدة كبرية لإلداريني يف بقية االقسام ،ويف السنوات
االوىل التي أعقبت عام  2003كانت تتطلب جهدا مضاعفا
وحركة مضاعفة وفكرا مضاعفا كي تكون اللبنة والقاعدة
االساسية رصينة.
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مفــــــــاهـيم

الصبر
بقلم  :عالء ال�ساهر

ما بين تحقيق النجاح من عدمه ،مفهومٌ صغير بحروفه كبير بمعانيه
أسمه الصبر ،ينبغي لنا ان نضعه نصب أعيننا ليع ّلمنا كيف نواجه مصاعب
بكثير من الصبر وال ّثبات وضبط النفس والمُثابرة لغرض الوصول الى
الحياة
ٍ
االهداف ّ
الحقة ،وقد ذكر االمام علي (عليه السالم) بأن الصبر صبران،
صبرٌ على ما تكره وصبرٌ على ما تُحب.
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معنى الصرب
يف املفهوم العام ببساطة هو احلبس واملنع ،وهو ثبات
النفس وعدم اضطراهبا يف الشدائد واملصائب ،والصرب
يف اللغة هو التج ّلد والقدرة عىل االحتامل ،ويعني ايض ًا
القدرة عىل التغلب عىل الظروف الصعبة التي نواجهها
يتمم اهلل
يف حياتنا اليومية ،وهو نقيض اجلزع ،وفيه ّ
تعاىل الفضل عىل االنسان اذ انه تعاىل يبني بانه يقف
اىل جانب العبد الصابر وذلك ملا يمثله الصرب من ٍ
قيمة
ٍ
انسانية ُعليا جتعل منه حائز ًا لرضا اهلل تعاىل حيث يقول
الص ِ
الص ْ ِ
الة
عز وجل ( َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
است َِعينُوا بِ َّ
رب َو َّ
ين آ َمنُوا ْ
إِ َّن َّ َ
الصابِ ِرين) (سورة البقرة.)153/
اهلل َم َع َّ
فوائد الصرب
للصرب فوائد عديدة ،وأمهيته بالغة جد ًا ،فاإلنسان
الصابر يعلم علم اليقني بأن الصرب مفتاح الفرج،
اي بعد كل صرب هنالك فرج سيتح ّقق ،فض ً
ال عام
يوفره من احلامية للعبد الصابر من القيام بالسلوكيات
واالفعال التي ّتبعده عن طاعة اهلل تعاىل ،و فيه هتذيب
للنفس ،اذ تتجىل صور الصرب يف التعامل اليومي مع
عامة الناس ،حيث ان للتحيل هبذا ُ
اخللق الرفيع االثر
البالغ يف استدامة الود والعطف واحلنان يف العالقات
املختلفة بني االزواج واالخوة وزمالء العمل فنرى ان
هذه العالقات ترتقي و تؤيت ثامرها بالصرب وجماهدة
وحتمل االخرين.
النفس ّ
تعود نفسك عىل الصرب؟
كيف ّ
ُيعدّ الصرب من أكثر األعامل التي دعا اليها اخلالق جل
تعود نفسك عىل الصرب فانك
وعال اذ أنك عندما ّ
ستحقق املزيد من الضبط والقدرة عىل االبتعاد عن
فعل املعايص وت��رك ما ي��ؤدي اىل البوء بغضب اهلل
تعاىل وبالتايل حتصيل رضا اهلل تعاىل ،وتأدية املهام
والواجبات بقناعة تامة كالصالة والصوم حتقق لك
املزيد من الراحة النفسية ،اذ ستوفر هذه القناعة املعرفة

الكاملة لطعم حالوة االي��امن للصائم مث ً
ال ،حيث
يمكن متثيلها كخري دليل يف تنمية النفس وتطويعها
عىل الصرب والتحمل ،وبالتايل جتعل من االنسان
املؤمن قوي ًا بصربه وعزمه وهو ما دعا اخلالق عز
وجل بان يمتدح العبد املؤمن يف كتابه املجيد اذ يقول
الص َال َة
تعاىل(وا َّل ِذ َ
َ
ين َص َ ُربوا ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّهبِ ْم َو َأ َق ُاموا َّ
ون بِ ْ َ
رسا َو َع َالنِ َي ًة َو َيدْ َر ُء َ
احل َسن َِة
َو َأ ْن َف ُقوا ِممَّا َر َز ْقن ُ
َاه ْم ِ ًّ
الس ِّي َئ َة ُأو َٰلئِ َك َ ُهل ْم ُع ْق َبى الدَّ ا ِر) (سورة الرعد.)22/
َّ
الفوز عند الصرب
ُيمثّل الوعد احلقّ بالقرب والزلفى قمة الفوز وقد نال
هذه املكانة عباد اهلل الصابرون اذ يقول تعاىل يف ُحمكم
اص ِ ُربوا إِ َّن َّ َ
ين) (سورة
الصابِ ِر َ
كتابه العزيز َ
اهلل َم َع َّ
(و ْ
األنفال.)4٦/
ولنا ان نعي ما يصف به االئمة املعصومون(عليهم
السالم) ملنزلة الصابرين عىل نزول الباليا واملحن
حيث قال االمام الصادق عليه السالم(من ُابتيل من
املؤمنني ٍ
ببالء فصرب عليه كان له أجر ألف شهيد).
ومما جيدر االقتداء به هو صرب االمام احلسني (عليه
السالم) عند جماهدة العدو ،هذه الفضيلة الراسخة يف
رسالة وفكر االمام املعصوم والتي عملت عىل تعميق
بقية الفضائل واملبادئ االنسانية االخرى لديه ولدى
مجيع من يلتمس الكرامة واحلرية والفوز املتحقق عىل
يدي االمام يف واقعة الطف اخلالدة اذ ّ
سطر االمام
عليه السالم أروع صور الصرب والصمود والثبات
ّ
سجل التاريخ قصة املجد واخللود مقتدي ًا
ل ُي ّثبت يف
هيون
بقول ابيه االمام عيل (عليه السالم)( :الصرب ّ
الفجيعة) وهو ما حلظه مجيع االحرار يف العامل اذ يقول
سيد الشهداء (عليه السالم) يف انفاسه االخرية بيوم
عاشوراء وهو يناجي ربه (صرب ًا عىل قضائك ،وال
معبود سواك ،يا غياث املستغيثني).
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روح الشهيد السيد (محمد قاسم الموسوي الجزائري)
الى ِ

الشهيد الذي صدقَ في وعده

حيدر عاشور
واصل السفرَ الجميل الذي كنت تحلم به ،بعد أن كشفت ذاتك وقدّمت عصارة أفكارك ،رسائل ونصائح
ِ
وحكايات لكل من عرفك واستمع الى مجلسك .فمجالسك التوعوية عطاء دائم ال ينتظر الجزاء ،كالحياة
يتجدّد ،كاإلرادة التي صقلها الصبر وهي تخوض المسالك الوعرة ،فتحيل الظالم الى النور وتضاعف االيمان
في زمن اليأس واإلحباط.
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ما أزال َ
معك يا ولدي ،فمكان جدثك هو كل ما بقي يل من
ضج يب احلنني وضجرت ومألتني مرارة الشوق.
احلياة؛ كلام ّ
أعرف أنك تراين أبكي بوجع وأنا أرسد اليك كل ما تراه
عيني.أجل البد من ذلك فقد تم االتفاق بيني بينك ،وأنا
ّ
أمك التي مل حتفل بسني عمرها كي تكون معك ،وال تفارقك
حتى امللتقى االخري عند مليك مقتدر.عىل أية حال ،الظلم
والظالم املقفران بردائهام القامتني يل ّفان البلد من أقىص الشامل
اىل أقىص اجلنوب .احلياة البسيطة اهلانئة قد هربت وحل هبا
َ
واحلج ِر يدورون.
الوباء املميت ،الناس يف دوامة اخلوف
عالج املصابني غري موجود ،يفقد الناس أعزاءهم دون ان
يستطيعوا املساعدة.أي زمن نحن ممتلئ بالغرائب والعجائب
نعيش .املوت أصبح كابوس ًا مفزع ًا ليس باحللم بل هو ماثل
اآلن متام ًا لكل من ال يمتلك املناعة الكافية للهروب منه..
رغم ذلك مل تنته عاصفة (داعش)كلي ًا ال يزال اخلونة يبيعون
العراق بالتقسيط ،وال يشء غري احلرية التي نعيشها نحن
االحياء ما بني لقطاء الدواعش ووباء كورونا اللعني.الدماء
التي روت االرض من أجل أن نبقى أحياء،مرفوعي اهلامة
أنّى هلا ان تشفع للمعذبني من أحباهبا .فأنت يا ولدي ومن
معك من الشهداء وفدنا الدائم امام اهلل .فالشهداء أصدق
الناس وع��د ًا وأقرهبم اىل اهلل شفاعة .فكالمي له مصداق

الصد ،وبذلت جهود ًا كبري ًة يف دعم املجاهدين وايصال
املساعدات املختلفة هلم وكنت متميز ًا بشجاعة ّ
قل نظريها
بني الشجعان،واملوت ال ّ
لونته بلون
يشكل عندك شيئ ًا فقد ّ
الشهادة لتنال السعادة .فام بني دمك الطاهر وهيأتك احلسينية
أضحى موكب ًا واضح املعامل (موكب السيد حممد الناجي)
يعطي ويقدّ م بالروح املحمدية ينبوعا من العطاء .اما مشهد
استشهادك فشهوده أهايل منطقة املزرعة يف صالح الدين حني
قرروا ان يغتالوا عاممة رسول اهلل.ظل صمتهم قائ ًام وخوفهم
جعل الطرق مفتوحة للموت املجاين ،فرسمت ج��رذان
(داعش) خطة االغتيال يف قلب منطقة اخلطر.وأنت تسعى
بالنوايا احلسنة وخدمة الناس وان يغدو أكثر صعوبة عن
احلياة الطبيعية.اخلطر هنا حقيقي ،والطريق السالك لإلنسانية
حمفوف باملخاطر وب��دأت رغبة تواصلك مع املجاهدين
وغريهم جمازفة ال حدود هلا .فمهمة تبليغك الديني كانت
االساس يف شحذ مهم املقاتلني وتنفيذ لوصايا صامم أمان
العراقيني (سيدك االم��ام السيستاين) .كنت تعده منهاجا
للصاحلني ومالمح بطولة تنضوي حتت عاممته الرشيفة عظمة
العقيدة واملذهب،وعقله سفينتا الباحرة نحو اجلنة،وفكره
ِ
خالله كل االنسانيني.منطقة املزرعة يلفها
جرس يعرب من
السكون ال تفصح عن يشء وأهلها غادروها،وفقدت مرغمة

ان حشد المرجعية حشدٌ عمالق جندل أباطرة النظام
االرهابي الهمجي الجديد
حني كنت أقول لك :اخشى ان اموت ،قبل ان تتحقق أمنيتي
بالذهاب اىل حج بيت اهلل احلرام؟!.
ِ
حج بيت اهلل احلرام!.فمن يمتلك
 العليك ،سأرسلك اىل ّ
االمل تصبح ارادته قوية.
َ
بحج بيت اهلل احل��رام؛ لكني
استشهادك،مات اميل
وبعد
ّ
ً
مل اكن أعلم أن الشهداء أصدق الناس وع��دا ،فها هي قد
حج بيت اهلل احل��رام يف ذكرى
ُهيئت الظروف ألذهب اىل ّ
رحيلك اىل اهلل .وها هي أمنيتك يف تأسيس هيأة الحياء
مراسيم اهل البيت (عليهم السالم) قد حتققت وباسمك.
أربع سنوات وهيأتك تقدّ م خدماهتا لزائري احلسني الشهيد،
وه��ي تذكر شهامتك،وتد ّينك وعلمك وفكرك وحبك
االنساين .وصورتك التي توسطت الركن الرئييس للهيأة
وحدها التي جتذب االنتباه وتعيد سرية بطوالتك يف اجلهاد
الكفائي،والتحاقك مع رشفاء قافلة الركب احلسيني،وأنت
تؤدي واجبك اجلهادي يف اخلطوط االمامية يف حمور قاطع
ٍ
فعال يف سواتر
بيجي ،شامل حمافظة صالح الدين ،بحضو ٍر

يمزق كل يشء مجيل.أما
ألفتها احلميمة فاإلرهاب وحش ّ
انت ومن معك من املجاهدين أصبحتم جرسهم (حوهتم)
مس االرض والعرض واملقدسات.
الذي يبتلع كل داعيش ّ
قد اقسمت منذ الوهلة االوىل للجهاد الكفائي ،أن الدواعش
لن يتمكنوا من ابطال احلش الشعبي ولسوف يقولون :ان
حشد املرجعية عمالق جيندل أباطرة النظام االرهايب اهلمجي
اجلديد ،يدفعهم نحو الرعب دفع ًا مميت ًا .مل يكن املكان والزمان
هني وانت هناك .كنت وقتها أهفو
يمران بشكل اعتيادي أو ّ
حتس
بشدة لسامع أخبارك ،او أي يشء من شأنه يبدّ د قلق أم ّ
أن ولدها روحه سبقت جسده ،فوقها ترفرف .فكرت بطبيعة
ما ينتاب االم يف مثل تلك الفاجعات ،رفعت رأيس اىل السامء
عسى أن املح روح��ه فوجد قافلة العروج االهل��ي سيدهتا
السيدة زينب(عليها السالم) ،أطرقت رأيس خج ً
ال ،وبكيت
بأمل حتى الح خيط من نور الفجر  – 2015/7/ 20 -زمن ًا
عشته وروحك ظلت هائمة فوقي كي ال ينال
قاسي ًا شاسع ًا
ُ
41
قلبي احلزن والوجع ،وال تنهار روحي عىل فراقك..
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اأ�رسة وجمتمـــــع

حتت ظل الت�جه للتخفيف
من اإجرءات احلظر يف م�اجهة ك�رونا...

هل يكون

الوعي االسري المجتمعي
هــــــــو الحـــــــــل؟

الظروف الصعبة وخاصة تفشي جائحة كورونا في الوقت الراهن تجعل االنسان ينظر للنصف
الممتلئ من الكوب! يرى الحياة بمنظار وردي جميل! ..مساحة اإلحساس بالرضا والسعادة بداخله
كبيرة! ودائمًا ما يبذل أقصى طاقه للسيطرة على انفعاالته وأعصابه ،ويسع ما بلغه السعي
لتحقيق ما يريده !؟ وهنا من يكثر لعن الظالم والظروف وينظر بحسرة للنصف الفارغ من الكوب؟
ودائمًا ما يوقف سعادة يومه على رؤية شيء ما ،أو عدم رؤيته؟ ..االحرار أرادت ان تشعل
شمعة في ظالم القلق الحياتي وتتعرف بماذا يفكر او تفكر العائلة العراقية.
يقول االستاذ والكاتب (عصام اليارسي) :احلذر سلوك
عقالين ملواجهة جائحة الكورنا! يف خط رفيع للهسترييا،ال
يشء غني عن القول .عند الفحص الدقيق ،نجد أن العامل
ميلء باأللغاز ،صغرية وكبرية ،ال يمكنك منع اخلوف منها،
ولكن يمكنك جتنب إث��ارة الذعر .لألسف ،تم تصميم
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التقارير البرصية لوسائل اإلعالم بشكل يزيد من املخاوف
التي ال يمكن قياسها .عىل سبيل املثال ،عندما تشاهد برتدد
صور الفريوس غري املرئي يف حجم وشكل ولون الوحش
عىل شاشة التلفزيون ،غالبا ما جتعل املرء يفكر يف غسل
ال��دم��اغ .أو عندما توضح وسائل اإلع��الم «اإلصابات

امل��ؤك��دة» يف رس��وم إحصائية بمنحنيات ح��ادة ،بالطبع
يصبح الوضع مرعبا وغري واضح للناس .لكن اخلوف
واهلسترييا مل يسبق هلام أن كانا نصيحة جيدة للنفس ،التي
جيب أن تتحىل بالشجاعة والعقل .علامء االجتامع والعالج
النفيس يتحدثون � بدال من اخلوف واهلسترييا ،هناك حاجة
إىل الصفاء والقوة يف أوقات اخلطر .وقالت الكاتبة (ايامن
صاحب) :نعم الوعي األرسي مهم جدا يف مواجهة وباء
كورونا والقضاء عليه ويتلخص هذا ..بالبقاء يف البيت
وعدم اخلروج منه اال للرضورة ويف حال اخلروج اإللتزام
بتوصيات خلية األزم��ة التي من أمهها..ارتداء الكاممة

يتسم بأمهية كبرية وبات أمر ًا رضوري ً��ا ال يصح التساهل
والتسامح بشأنه .»،هنا نالحظ التأكيد عىل اإللتزام الصارم
باإلجراءات الوقائية ورعايتها ،وهذا لن يتحقق دون وعي
أرسي جمتمعي سيشكل عامال كبريا ومهام يف جتاوز األزمة .
أما الصحفي (ف��راس الكربايس ) مدير وكالة بالد نيوز
االخبارية يف النجف االرشف قال :ان االرسة هي اللبنة
االوىل لبناء املجتمع الصالح والبلد الصالح فكلام يكون
تاثري االب واالم عىل االبناء قويا كلام تكون ترصفات
االبناء يف االجتاه الصحيح و اليوم نجد ان تفيش وباء كورونا
بني الناس بسبب ضعف الوعي املجتمعي لدى اآلباء

والكفوف ..واإلل��ت��زام بالتباعد االجتامعي .فإن توعية
األرس ألبنائهم بأمهية املحافظة عىل العادات والسلوكيات
الصحية السليمة ،ومنها غسل وتعقيم اليدين بعد اللعب
وعند مالمسة أي جسم غريب وقبل األكل وغرس ثقافة
النظافة يف نفوسهم للوقاية من األمراض تعد أمر ًا رضوري ًا
ويزيد مسؤولية األرس جتاه أبنائهم واملجتمع.
فيام بني الصحفي (حسني فرحان) :ان الوعي األرسي
املجتمعي يف ظل التوجه احلكومي واجلهات املختصة
للتخفيف من إج���راءات احلظر يعد واح��دا من احللول
الوقائية املهمة وليس هو احل��ل الوحيد فهناك احللول
الطبية واإلج���راءات احلكومية وغريها ،وقد حظي هذا
احلل الوقائي باهتامم بالغ حني تم التأكيد عليه يف دعوة
املرجعية العليا بعد تزايد أع��داد اإلصابات بالفريوس
وحثها عىل رعاية اإلج��راءات الوقائية وهبذا النص »:إن
االلتزام الصارم هبذه اإلج��راءات ونحوها يساهم بشكل
فاعل � كام يقول أهل االختصاص � يف احلدّ من انتشار هذا
الوباء وتقليل عدد اإلصابات به ،ومن هنا فإن رعايتها

واالمهات فنجد االب جيلس مع اصدقائه يف الشارع بشكل
واضح وعلني مما يعطي رسالة خاطئة البنائه بان كورونا هو
مرض ليس باخلطري واالم نجدها تذهب اىل التسوق واىل
حمالت املوالت واالسواق غري مكرتثة إجراءات السالمة
والوقاية الصحية و عدم ارتدائها للكاممات والقفازات التي
ترصف
تنصح هبا وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية فان ّ
اآلباء واالمهات هبذه الطريقه له خطر كبري عىل االبناء فالبد
عىل االب واالم ان يلتزموا باجراءات الوقاية الصحية التي
أشارت اليها منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العراقية
والتي اكدت عىل تطبيقها املرجعية الدينية العليا يف النجف
االرشف واحرتام التخصصات يف هذا املجال فالبد عدم
االختالط اوال ولبس الكاممات ثانيا و لبس القفازات او
الكفوف ثالثا و عدم االكل من املطاعم املفتوحة وعدم
التجول يف غري حمله ونجد ان اآلباء واالمهات حينام يكونون
قدوة البنائهم يف تطبيق اجراءات الوقاية والسالمة الصحية
سوف هيتدي االبناء هبدي اآلباء ووسيمكثون يف بيوهتم
ويقللون من التجمعات واخلروج من البيت .
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التبول الدموي او الدم في اإلدرار..
ّ

ينصح بتقليل االمالح في الطعام
وعدم تناول اللحوم بكثرة
االأحرار/قا�سم عبد الهادي

يقسم التبول الدموي الى عدة أنواع يمكن ان يكون مصحوب ًا بألم او غير مصحوب ،او يمكن ان
يكون في بداية او منتصف او نهاية االدرار او يمكن ان يكون في جميع االدرار او يقسم الى
التبول الدموي او خثر الدم ،وجميع هذه االنواع مهمة ويجب التركيز عليها اثناء فحص المريض..
ولمعرفة المزيد عن هذا المرض إلتقينا الدكتور رياض رشيد آل طعمه ،اختصاص المجاري البولية
والتناسلية والذي بين ما يأتي:
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ان تاريخ املرض أمر مهم جد ًا بالنسبة للمرىض بشكل
عام ،ولو كان املريض يشكو من التبول الدموي مصحوبا
باألمل فهذه تكون عالمة جيدة واجيابية وقد تكون نتيجة
االلتهابات او احلىص يف الكىل او احلالب او املثانة.
وان إصابة االشخاص املتقدّ مني بالعمر والذين يتجاوز
أعامرهم ال�  ٦0عام ًا وبدون أمل يكون قلق ًا وهو مؤرش
مهم وخطري وال سمح اهلل قد تكون امراضا غري محيدة
داخل املثانة والكىل واحلالب لذلك جيب ان تؤخذ عىل
حممل اجلد والتحري عنها بواسطة الفحوصات املختربية
والشعاعية بصورة جيدة.
التبول الدموي ممكن ان يكون نتيجة إلتهابات
وان
ّ
جرثومية ويف السابق تسمى (البلهارزيا) التي كانت شائعة
يف العراق وحتديدا باملناطق اجلنوبية منه بحيث ان الشخص
الذي ال يتدرر دما يكون لديه مشكلة ويتم احضاره اىل
الطبيب املختص ،ويف الوقت احل��ارض انحرس هذا االمر
بشكل ملحوظ ،ويف احيان اخرى ان التبول الدموي ال يراه
املريض ولكن يتم مشاهدته من خالل حتاليل االدرار التي
تبني ظهور دم مع االدرار.
وهناك عالمة مؤثرة ومهمة جدا وهي لو كان املريض بعمر
متقدم ومدمن عىل التدخني فان ذلك يساهم بشكل فعال
برسطان املثانة والكىل واحلالب اىل الضعف او اكثر ،لذا
فان التدخني مؤرش بتقدم حاالت املريض وتاريخ وعالج
املرض.
ولو اردنا الرتكيز عىل رسطان املثانة الذي يعد احد اسباب
التبول الدموي فان امليزة هبذا املرض تكمن بإمكانية السيطرة
عليه والشفاء منه لو شخص يف بادئ االمر ،لذلك فان عالمة
التبول الدموي مهمة جدا فيجب التحري عنها ومتابعتها
بشكل مستمر ودوري الن عالج املرض هبذه احلالة يكون
سهال جدا.
فلو شخص التبول ال��دم��وي كنتيجة إلصابة الشخص
برسطان املثانية فان العالج يكون عن طريق تنضري املثانة
واستئصال الورم هنائيا ،ويف حال عدم القدرة عىل استئصال
املرض فانه باإلمكان اجراء التداخل اجلراحي (العمليات
اجلراحية).
واهم اسباب التبول الدموي هي االلتهابات التي تعد مهمة
جدا ومن ثم حىص الكىل وبعدها االمراض الرسطانية اخلبيثة

يف املثانة واحلالب والكىل ،ومن االسباب الشائعة لإلصابة
باملرض هو حىص الكىل او حىص احلالب وهو مرض محيد
لكنه يسبب مشاكل واالمل والتهابات والتي جيب التحري
عنها نتيجة خطورهتا الكبرية وتأثريها عىل املرىض وممكن ان
يرتقى اىل حد عجز الكىل ،وللوقاية منه جيب اتباع عدة امور
امهها ان الذي يعاين من االصابة بحىص الكىل عليه االكثار
من رشب املاء قبل النوم ألهنا الفرتة التي يكثر فيها تكوين
ورك��ود احلىص والسبب يف ذلك الن الركود يكون بقلة
كمية االدرار يزيد تركيز االدرار ويف الوقت نفسه فان املادة
القاعدية يف االدرار تزيد اثناء النوم وهذا يؤدي اىل ترسب
االمالح بشكل اكثر ويتم معاجلتها عن طريق رشب املاء ليال
وحتديدا قبل النوم.
وهناك عدة نصائح مهمة جيب عىل املواطنني اتباعها بجد
وامهها االبتعاد عن التدخني بشكل هنائي فتجنبه مهم جدا
لالبتعاد عن االصابة باألورام الرسطانية ،وان نسبة اصابة
النساء للرجال تكون ( )2/1اي ما يقارب النصف الن
نسبة التدخني يف الرجال تكون اكثر ،وهذه يف السابق اما يف
الوقت احلارض فامللفت للنظر ارتفاع نسب النساء املدخنات
بشكل كبري ،ومن النصائح االخرى واملهمة تقليل االمالح
يف الطعام او جعل الطعام معتدل وان االكثار من االمالح
امر خاطئ ألنه يزيد من تركيز الصوديوم باإلدرار وبالتايل
يزيد من الكالسيوم وهذا ممكن يسبب احلىص وكذلك تقليل
الربوتينات والتي تتضمن التقليل من تناول اللحوم احلمر
وعدم تناوهلا بكثرة.
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واحــــــــــــة االحرار

بكاء ال�سيدة
الزهراءb
س��أل��وا ذات م��رة أح��د اخلطباء :ما
هو السبب يف أنك تبكي املستمعني
بمجرد أن تقول صىل اهلل عليك يا أبا
ّ
عبد اهلل احلسني؟
فقال :إن يل قصة عجيبة ،وقعت يل
يف مدينة كاشان وهي أين كنت ذات
ليلة خارج ًا من آخر جملس قرأته عن
مصائب (احل��س��ني) وك��ان الوقت
يف ساعة متأخرة من الليل وبالطبع
كنت مرهق ًا من كثرة املجالس يف تلك
الليلة ،ويف أثناء ذهايب إىل البيت جاءين
يف الطريق أحد األشخاص ورجا مني
أن آتيه إىل بيته وأقرأ له جملس ًا وملا مل
يقتنع باعتذاري رست معه رغم تعبي
الشديد حتى دخلنا بيته ..فأدخلني
غ��رف��ة خ��ال��ي��ة م��ن احل��ض��ور وع��ىل
جدراهنا األربع سواد وأعالم للعزاء
ويف زاوية منها كريس صغري فقال يل
الرجلّ :
تفضل اجلس عىل الكريس
واقرأ عن مصيبة أيب عبد اهلل (احلسني)
(عليه السالم)!
قلت :ملن أقرأ؟ ال أحد عندك يستمع
يل!
قال :إقرأ للسيدة (فاطمة الزهراء).
فلام بدأت أقرأ :صىل اهلل عليك يا أبا
عبد اهلل احلسني .وإذا ارتفع صوت
بعض النساء بالبكاء الشديد حويل وأنا
أراهن .فانقلب حايل وتأثرت بشدة
ال
ّ
فنزلت من الكريس ،وإجتهت لبيتي
وملا نمت رأيت يف املنام من يقول يل:
أن السيدة (فاطمة الزهراء) كانت يف
ذلك املجلس تستمع لقراءتك وبكت
لنعيك ،ومنذ ذلك احلني وأنا أؤكد
عىل قراءة (صىل اهلل عليك يا أبا عبد
اهلل احلسني).
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يف رحاب الك�ثر

سورة الكوثر هي أقرص سور القرآن ،وعدد كلامت هذه السورة ( 10كلامت)،
وتضمنت اآلية األوىل من احلروف اهلجائية ( 10أحرف) ،واآلية الثانية ّ
تضمنت
من احلروف اهلجائية ( 10أحرف) ،واآلية الثالثة ّ
تضمنت من احلروف اهلجائية
( 10أحرف) ،أما أكثر احلروف تكر ًارا يف السورة هو األلف ّ
وتكرر فيها (10
ّمرات) .واحلروف التي ورد كل منها ّمرة واحدة يف سورة الكوثر عددها (10
أحرف) ،أما مجيع آيات السور ُة فختمت بحرف ا ّلراء وترتيبه اهلجائي رقم (،)10
وسور القرآن التي تنتهي بحرف ا ّلراء عددها ( 10سور) آخرها الكوثر.

َع ُلم االإمامية
ابن طاوو�س
السيد
يف اليوم اخلامس من ش�ه�ر ذي ال�ق�ع�دة من سنة ( ٦٦4للهجرة) ،تويف ّ
ابن طاووس (ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر) والذي ينتهي نسبه إىل
اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) ،ول ّقب بجامل العارفني؛ لشدّ ة ورعه
وتقواه وحسن سجاياه األخالقية وحاالته العرفانية.
وهو من كبار شخصيات الشيعة وعلامء اإلمامية ونقيب الطالبيني ،وصاحب
املصنفات الكثرية ومنها( :املهامت والتتامت ،كشفة املحجة لثمرة املهجة ،
مصباح الزائر وجناح املسافر ،امللهوف عىل قتىل الطفوف ومهج الدعوات
ومنهج العبادات).
تن ّقل بني احللة والكاظمية وطوس وكربالء والنجف طلب ًا للعلم ولتدريسه،
ودفن يف حرم اإلمام عيل (عليه السالم).
ُ

طاق الداماد
يف مدينة كربالء
املقد�سة

عجيبة النبع الطائر

من بني عجائب الطبيعة التي يبهرنا هبا اهلل (سبحانه وتعاىل) هو
النبع الطاهر الذي يعدّ حتفة رائعة وعالمة بارزة.
ومن ينظر يف الصورة املرفقة ،فام يراه ليس نموذج ًا من صنع
البرش وال مرشوعا ملجسم أو نافورة صناعية ،بل هو نبع مياه
حارة حقيقي مل ّ
يكف عن الفوران منذ أكثر من ستني عام ًا،
ويوجد يف مقاطعة واش��و يف نيفادا بأمريكا ،ويبلغ إرتفاع
فوران املياه فيه حوايل مرت ونصف املرت ،وقد بدأ تكونه منذ
العام ( )191٦بعد أعامل حفر عنيفة يف املنطقة ،وبحلول العام
( )19٦0كانت قد وجدت املياه احلارة طريقها نحو السطح
وبدأت يف الفوران ومل تتو ّقف حتى يومنا هذا.

اآية جناة النا�س
الغفاري َّان رسول اهلل ّ
(صىل اهلل عليه
ذر
ّ
يقول أبو ّ
ذر ،من مل ِ
يأت يوم القيامة بثالث
وآله) قال له« :يا أبا ّ
فقد خرس ،قلت :وما الثّالث ،فداك أيب وأ ّمي؟ قال:
ورع حيجزه ّ
(عز ّ
وجل) عليه ،وحلم ير ّد
عام حرم اهلل ّ
السفيه ،وخلق يداري به ال ّناس.
به جهل ّ
رسك أن تكون أقوى ال ّناس ّ
فتوكل عىل
ذر ،إن ّ
يا أبا ّ
رسك أن تكون أكرم ال ّناس فاتقّ اهلل ،وإن
اهلل ،وإن ّ
(عز
رسك أن تكون أغنى ال ّناس فكن بام يف يد اهلل ّ
ّ
ّ
وجل) أوثق منك بام يف يديك.
ذر ،لو أن ال ّناس ك ّلهم أخ��ذوا هب��ذه اآلية
يا أب��ا ّ
َ
َّ
َّ
لكفتهمَ ...﴿ :و َمن َي َّت ِق اهلل َجي َْعل ل ُه َ ْخم َرج ًا * َو َي ْر ُز ْق ُه
ِم ْن َح ْي ُث َال َ ْحيت َِس ُب َو َمن َيت ََو َّك ْل َع َىل َّ
اهللِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه
إِ َّن َّ َ
اهلل َبالِغُ َأ ْم ِر ِه َقدْ َج َع َل َّ ُ
اهلل لِ ُك ِّل َ ْ
يش ٍء َقدْ ر ًا﴾.
ذر ،طوبى ملن تواضع هلل تعاىل يف غري منقصة،
يا أبا ّ
ً
ّ
وأذل نفسه يف غري مسكنة ،وأنفق م��اال مجعه يف
غري معصية ،ورحم أهل ّ
الذل واملسكنة ،وخالط
أهل الفقه واحلكمة ،طوبى ملن صلحت رسيرته،
وحسنت عالنيته ،وعزل عن ال ّناس ّ
رشه ،طوبى
ملن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك
الفضل من قوله .
47

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

دعاءاأمريامل�ؤمنني
(عليه ال�سالم)

لقي العدو حمارب ًا
اإذا َ
َّ
َ
قل
(اللهُمَّ إِل
العْنَاقُ وَشَخَصَتِ
َيْكَ أَْ
فضَتِ الْ ُ
ُوبُ وَمُدَّتِ أْ

َّ
َ
َ
َ
َدْ صَرَّحَ
َان ،اللهُمَّ ق
البْصَارُ وَنُقِل
ال ْ
قدَامُ وَأُنْضِيَتِ أْ
َتِ أْ
أْ
البْد ُ

َّ
َ
ُون الشَّنَآنِ وَجَاشَتْ مَر ِ
الضْغَانِ ،اللهُمَّ إِنَّا
َاج ُ
م ْ
ل أْ
َكن ُ

َّ
َ عَدُوِّنَا وَقِل َ
ة
ثرَة
ْكو إِل
نَش ُ
َيْكَ تَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا ،و َ
َك ْ

َرِّجْ عَنَّا يَا رَبِّ ِ
ُهُ ،وَنَصْ ٍ
ر مِنْكَ
ْح مِنْكَ تُعَجِّل
بف
َف
عَدَدِنَا ،ف
َت ٍ
تُعِزُّهُِ ،
َمِينَ).
برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ،آمِينَ رَبَّ الْعَال

