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أي كذب وافتراء لألعداء على المرجعية
لم يعد يفاجئني ِّ
يمت لها
الدينية العليا وعل�� ��ى ممثليها؛ بل وعلى كل ما ُّ
بصل�� ��ة عبر أس�� ��اليب خبيثة غير مباش�� ��رة ب�ح�� ��رب ناعمة
شعواء ،عبرمواقع التواصل االجتماعي وانعكاس صداها
على الش�� ��ارع ،وتعالي سعارها واشتداده خاصة في مرحلة
م�� ��ا بعد االنتصار على داعش بفضل فتوى الجهاد الكفائي
المباركة ،ومن ثم تلقيهم الصدمة األكبر من الهزيمة
بدخول الحش�� ��د المق�� ��دس كرقم صعب ضم�� ��ن المعادلة
اإلقليمية ،وتغييره لموازين القوى في المنطقة والعالم.
نعم ،لم أتفاجأ مهما يكن ذلك االفتراء والكذب غريبًا وبعيدًا
عن الواقع وعن المنطق ،ألن�� ��ي أعرف الدوافع المغرضة
من وراء ش�� � ٍّ�ن تلك الحرب الشرسة على المرجعية العليا،
وأعرف ومتيقن من إن تلك الحرب اإلعالمية المس�� ��عورة
مس�� ��تمرة ،فهي حرب هدفها التش�� ��ويش والتضليل ،وما
ب�� ��ث األكاذيب إال من بعض ش�� ��ظاياها ،كون المرجعية
مرك�� ��ز قوة أتباع أهل البيت عليهم الس�� ��الم ،في محاولة
بائس�� ��ة من أولئك األعداء لخلق فجوة بينها وبين الناس،
وما يؤلم تصديق بعضه�� ��م بتلك األكاذيب ،لكنني أعرف
أيض� � �ًا بأن النباح مهما اس�� ��تمر وتعالى ال يعيق ذلك س�� ��ير
القافلة قطعًا.
بعض الجهالء إلى بوق أجوف
ولكن المؤلم حقًا أن يتحول ُ
ومطية غافلة وس�� ��كين خاصرة وناعق أعمى في نقله لكل
ما يس�� ��مع ويقرأ من األعداء دون علم ومعرفة ،ويشارك
بتحم�� ��ل وزر ذاك الك�� ��ذب واالفتراء ،بل وأث�� ��م الترويج
ال حدث معي ش�� ��خصيًا مع س�� ��ائق سيارة
له ،وألضرب مث ً
عمومي�� ��ة عندما دار حديث عابر بيني وبينه ،ال أدري من
أين أتت له فكرة إن المرجعية العليا لم تطالب أبدًا بحقوق
الفق�� ��راء!! ،قلت له كيف لم تطالب؟ وهي في الكثير من
المضيعة،
تركز على الحقوق
الجمعة المباركة ّ
ّ
ُخطب ُ
وهل للمرجعية العليا مطالب إ ّال من أجل اس�� ��تعادة حقوق
الناس ،والبسطاء منهم بالخصوص؟.
رئيس التحرير

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
حسين النعمة
هيأة التحرير
علي الشاهر
حيدر عاشور
حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

الشيخ الكربالئي ّ
يطلع على سير
عمل مجمع (الديار الطيبة) السكني

تزود المثنى بالوجبة
مؤسسة العين ّ
الثالثة من اجهزة فحص كورونا
زودت مؤسسة العني للرعاية االجتامعية وكفالة ورعاية
اليتامى التي تعمل برعاية املرجعية الدينية العليا دائرة
صحة املثنى بالوجبة الثالثة من االجهزة واملستلزمات الطبية
بمكافحة فريوس( كورونا).
وقال (عيل احسان) احد مسؤويل املؤسسة يف املحافظة:
إن «هذه املساعدات تعد الوجبة الثالثة لدعم جهود دائرة
الصحة ملواجهة جائحة كورونا وشملت مستشفيات
(الساموة ،اخلرض ،النسائية واألطفال)» ،مضيف ًا أن «هذه
الوجبة تتضمن ( )24جهازا للتنفس وأقنعة أوكسجني
وكاممات ومستلزمات طبية».
وأضــاف« ،تم جتهيز دائــرة صحة املثنى باالجهزة الطبية
والوقائية االخرى والتي شملت ايضا الكوادر املرىض يف
الردهات العزل الصحي».

ّ
إطلع ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،يوم االربعاء ( )2020/10/14عىل سري العمل
واالنجاز املتحقق يف مرشوع جممع الديار الطيبة السكني الذي
ترشف عليه املرجعية الدينية العليا.
وقال املهندس املرشف عىل املــرشوع () ان «نسبة االنجاز
تعتمد عىل عدد املتربعني» ،مبين ًا ّ
إن «الزيارة امليدانية ملمثل
املرجعية قدّ مت الدعم املعنوي للطواقم اهلندسية والفنية
العاملة يف املرشوع» .
وأضاف «يتكون املجمع من ( )300وحدة سكنية ومدارس
عدد ( )2وكل مدرسة تتكون من ( )18فصال دراسيا وعىل
ثالثة خمتربات ومصىل ،ومساحة املدرسة ( 1000م ،)2بينام
تبلغ الطاقة االستيعابية يف املدرسة الواحدة ( )450طالبا»،
موكد ًا أنه «تم إنجاز ( )36دارا واهلياكل املتبقية لـ( )118دارا
أخرى».
فيام قال املهندس فائق موفقّ :
ان «الكوادر اهلندسية والفنية
العاملة يف املــرشوع بــارشت بمرشوع جممع الديار الطيبة
بمساحة ( )37دونام» ،مبينا أن «الدور تابعة ملؤسسة اإلمام
الرضا (عليه السالم) اخلريية».
وبني ان «مساحة الدار الواحدة تبلغ (140م )2وخصصت
ّ
لرشحية الفقراء ،ويشتمل املرشوع عىل منشآت خدمية منها:
مركز صحي ،وجممع تسويقي ،وغريها».
املهمة
و ُيعدُّ مرشوع جممع الديار الطيبة السكني من املشاريع ّ
التي ترشف عليها املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة
لتوفري السكن الالئق للعوائل املتع ّففة وذات الدخل املحدود .
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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جامعة الزهراء للبنات تقيم
الملتقى العلمي االفتراضي االول
تقيم جامعة الزهراء (عليها السالم) للبنات التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة امللتقى العلمي االفرتايض االول بالتعاون مع
احدى اجلامعات يف اجلمهورية االسالمية يف ايران.
وقالت رئيس اجلامعة «الدكتورة زينب السلطاين» لـ(جملة
االحرار) :ان امللتقى العلمي االفرتايض االول تشارك فيه جمموعة
بحوث تسلط الضوء فيها عىل دور املرأة وادارهتا لالزمات احلالية
ومنها االعالمية والصحية والثقافية مع استلهام الدروس والعرب
من نساء واقعة الطف األليمة».
وأشارت اىل «مشاركة عدة باحثني وباحثات من عدة دول عربية
واسالمية من (لبنان ،البحرين ،ايران ،سوريا ،الكويت ،اجلزائر،
تونس) يف هذا امللتقى» ،مبينة «أن امللتقى ايضا يسلط الضوء عىل
ادارة املرأة يف االزمة الصحية يف ظل جائحة (كورونا)».
وأكدت رئيس جامعة الزهراء عليها السالم ،هناك عدة حماور
يف امللتقى العلمي منها التحديات االعالمية املعادية التي هتدف
هلدم القيم االنسانية واملبادئ احلسينية كاحدى احلروب الناعمة،
باالضافة اىل االرادة الصلبة والقوية لنساء الطف والدور القيادي
للسيدة زينب احلوراء( عليها السالم).

«الزوجة المثالية» محورا لدورة ارشادية
يقيمها االرشاد االسري في كربالء

اقام مركز اإلرشاداألرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف كربالء دورة
ارشادية بعنوانِّ ( :لت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها) والتي تستمر ملدة أربعة أيام ،وبواقع
ساعتني يف اليوم الواحد عىل قاعة املركز.
ويقدم املركز اخلدمات املتنوعة اخلاصة بالعوائل املسلمة يف املحاور
اإلنسانية والدينية والفنية واألدبية والثقافية وذلك لالرتقاء بشخصية
املرأة وتفعيل دورها يف املجتمع بام يتناسب مع عملها اإلبداعي.
وقالت املستشارة «ضحى جميد العوادي» املحارضة يف املركز لـ( جملة
االحــرار) :ان «الدورة خمصصة لفئة املتزوجات فقط؛ يف كيفية حتقيق
السعادة األرسيــة؟» ،موضحة «للمشاركات مفهوم الــزواج ،فوائده،
صفات الرشيك ،مع التطرق إىل بعض املشكالت التي حتدث يف احلياة
الزوجية وأمهية معاجلتها،مع اعطاء املشاركات مترينا لتعديل سلوكهن
خالل وقت املحارضة».
من جهتها اوضحت االستشارية الصحية يف املركز «ايالف رزاق» ،:ان
«التوعية الصحية عن فريوس كورونا وبصورة خاصة ( كوفيد )19
تضمنت أعراض املرض ،وانتقال الفريوس ،وهل ينتقل عرب اهلواء؟
وكم املدة التي يبقى هبا عىل االسطح؟ باالضافة اىل النصائح لتقوية
مناعة جسم االنسان وطرائق الوقاية من الفايروس».
جدير بالذكر ان مركز االرشاد االرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة
تأسس بتاريخ (2011 /11/10م) وحيمل عىل عاتقه العديد من
النشاطات االرسية والرتبوية والتعليمية ،ومنها إقامة دورات لتعليم
اخلياطة للنساء ،والتنمية وتطوير مهارات النساء لالعتامد عىل أنفسهن
يف هذه احلياة ،إضافة إىل نشاطات أخرى كالدورات التنموية والتوعوية
التي تنفع املجتمع.

اصدار ثاني مجلد لمجلة
ّ
المحكمة
السبط العلمية

صــدر العدد الثاين ملجلد جملة السبط العلمية
املحكمة يف مركز كربالء للدراسات والبحوث
التابع للعتبة احلسينية املقدسة .
وقــال مــســؤول املــركــز (عبد االمــري القرييش)
ملجلة (االحـــرار) :ان «االصــدار الثاين تنوعت
فيه األبحاث والدراسات التي تعالج مباحث
ونواحي خمتلفة من ذلك اإلرث احلضاري الكبري
حرص ًا منها عىل حركة التوثيق والتدوين التي
نراها من اهم مفاصل احلركة الفكرية والثورة
املعلوماتية التي يشهدها عاملنا املعارص».
وأضــاف ،فقد استقطب املجلد يف عــدده الثاين
لسنة ( )2020من املجلة ( )11بحثا علميا
كتِ َبت بأنامل الباحثني ،وتنوعت يف اختصاصاهتا
العلمية ليسجل وقفة علمية واضحة وشاملة
ملختلف اجتاهات وابعاد ذلك اإلرث احلضاري
الواسع ملدينة كربالء املقدسة».
وجتدر االشــارة اىل ان مركز كربالء للدراسات
والبحوث تأسس يف العام 2013م ،وهو من
املؤسسات العلمية الرائدة يف العتبة احلسينية
املقدسة ويقوم بــدور فاعل ومهم ،فيام يتعلق
بالدراسات والبحوث اإلنسانية والعلمية التي
ختص مدينة كربالء املقدسة ،من خــالل إجياد
أرضية مشرتكة للتواصل املستمر بني أصحاب
الفكر والرأي والقرار.
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

يف ظل الترصحيات احلكومية بخصوص االوضاع االقتصادية
واالزمة املالية التي يمر هبا العراق يف ظل انخفاض اسعار النفط
وانتشار جائحة كورونا تقابلها املطالب واحلقوق املرشوعة
بتوفري فرص العمل للمواطنني بصورة عامة وللخرجيني بصورة
لحة لإلصالح باجلانب
خاصة وهذا ما يستدعي احلاجة ا ُمل ّ
االقتصادي بصورة خاصة وبقية اجلوانب بصورة عامة..
حيث سبق وان ّبينت املرجعية الدينية العليا ومن خالل منرب
اجلمعة رضورة احلاجة ا ُمللحة إىل اإلصالح
ورد في الخطبة الثانية لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد
المهدي الكربالئي في  /11ذي الحجة1436/هـ الموافق
2015/9/25م والمنشورة في مجلة االحرار االسبوعية
بالعدد ( )509بهذا الشأن بقوله:

امللحة اىل االصالح ومدى
(لقد حتدثنا بام فيه الكفاية عن احلاجة ّ
امهية االرساع يف مكافحة الفساد يف خمتلف مؤسسات الدولة ،
ومسؤولية السلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف
القيام بذلك..
ونشري اليوم اىل ان احلاجة اىل االصالح االقتصادي واإلداري
قد اصبحت اكثر وضوح ًا وأشد احلاح ًا يف ضوء االنخفاض
الشديد ألسعار النفط وتوقع العديد من اخلرباء عدم ارتفاعها
بشكل ملحوظ خالل االعــوام القادمة مما يــؤدي اىل زيادة
الضغوطات عىل االقتصاد العراقي وينذر بعواقب غري حممودة
عىل البلد..
ففي ضوء هذه التوقعات البد من جتديد النظر يف السياسات
املالية للحكومة وان يضع اخلرباء االقتصاديون حلوال ً مناسبة
تقي الشعب العراقي اوضاع ًا اكثر صعوبة من الوضع الراهن..
ولكن من املؤكد انــه لن تنفع أي حلول ان مل يتم اصالح
املؤسسات احلكومية بشكل ملحوظ ومل تتم مكافحة الفساد
فيها بصورة جدية..
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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واالصـــالح بعضه يرتبط ببعض وال يمكن التفريق بني
مؤسسات الدولة يف العملية االصالحية بل البد من القيام هبا
يف مجيعها قضائي ًا وترشيعي ًا واداري ًا ..
وليعلم البعض الذين يامنعون من االصالح ويراهنون عىل ان
ختف املطالبات به ان االصــالح رضورة ال حميص منها واذا
خ ّفت مظاهر املطالبة به هذه االيام فإهنا ستعود يف وقت آخر
بأقوى وأوسع من ذلك بكثري والت حني مندم).
وفي خُطبة الجُمعة الثانية بإمامة الشيخ عبد المهدي
الكربالئي في  /29ذو القعدة1440/هـ الموافق
2019/8/2م والمنشورة في مجلة األحرار االسبوعية بالعدد
( )710نم يتلاو ةّمهملا تايصوتلا ضعب ايلعلا ةينيدلا ةيعجرملا تّنيب

عضولاب قلعتي ام اهمهاو لكاشملا نم ريثكلا لحو دلبلا ريوطت نكمي اهلالخ

نيجيرخلاو نينطاوملل لمعلا صرف ريفوتو ةماع ةروصب قارعلل يداصتقالا

:هاندأ صنلاب

ونوجه كالمنا اىل اجلهات احلكومية والنيابية املعنية
(نقول هنا
ّ
ان هتتم بصورة جادة وفق االستحقاق القانوين للخرجيني من
محلة الشهادات العليا وغريهم من ان تضع حلوال ً تتناسب مع
الواقع العراقي والوضع املايل..
وهنا اهيا االخوة واالخوات نلتفت اىل هذه التوصيات املهمة
نص ًا كي ال يفوتنا يشء مما هو مذكور يف هذه
وانــا اقرؤها ّ
التوصيات التي نحتاجها ليس فقط اخواين هلؤالء اخلرجيني
فهذا جزء مهم من املعاناة وجزء مهم لو اعتنينا ِ
به بصورة جادة
نطور بلدنا ونحل الكثري من املشاكل ننهض بواقعنا
نتمكن ان ّ
نعيشه اآلن ،لو متكنا واجلهات املعنية َس َعت بصورة
املرير الذي
ُ
وهبمة عالية وارادة خالصة ان تعمل هبذه التوصيات
جادة
ّ
ونطور بلدنا اىل
ألمكننا ان ننهض بالكثري من املهام والوظائف
ّ
نعيشه اآلن..
وضع افضل بكثري من الواقع الذي
ُ
هذه التوصيات هي متعلقة بالوضع االقتصادي للعراق بصورة

عامة وجزء من املشكلة ما يتعلق هبؤالء اخلرجيني:
التوصية األولى:

ان اخلرباء واهل االختصاص يف االقتصاد يطرحون بصورة
مستمرة رضورة فتح مدخل مهم وكبري لتوفري فرص عمل
ّ
املعطل يف العراق ألسباب
مناسبة ضمن القطاع اخلــاص
ال يصعب معاجلتها لو توفرت االرادة اجلادة والترشيعات
الكافية والتسهيالت االداريــة املناسبة لتفعيل وتنشيط هذا
القطاع الذي ُيالحظ للعيان ان دو ً
ال كثرية جماورة واخرى نامية
بعضها ومتقدمة بعضها قد هنضت باقتصادها وعاجلت مشكلة
البطالة من خالهلا وتقدمت بخطوات واسعة يف جمال التنمية
االقتصادية يف خمتلف القطاعات العلمية والصناعية والزراعية
من خالل تبنيها لسياسة رشيدة يف دعم هذا القطاع ومحايته
وتوفري االجواء املالئمة ليأخذ دوره االقتصادي واالنساين يف
استيعاب االيادي العاملة والعقول العلمية ألبناء بلداهنم –
تقيد هذا القطاع باألنظمة والتعليامت واجلد ّية يف
مع رضورة ّ
تفعيل االجازات احلاصلة لبعض موارده واختصاصاته.
ومن اهم مستلزمات تفعيل القطاع اخلاص هو توفري االجواء
وقرص يد الفاسدين واملرتشني وتعديل
اآلمنة للمستثمرين
ُ
القوانني التي تعرقل العمل وال تساعد عىل حتقيق التقدم فيه
بالقياس اىل ما يشاهد يف دول اخرى.
خارج الدولة بإمكان اصحابه ان
سالح
فعندما يكون هناك
َ
ٌ
هيددوا من ال ُ
يروق هلم من اصحاب الرشكات او ال يستجيبون
البتزازهم وعندما يكون حجم الفساد والرشى يف مؤسسات
الدولة وفق ما تتحدث عنها االرقــام واالحصاءات احلالية
وعندما تكون القوانني والتعليامت املرتبطة بالعمل االستثامري
قديمة وبالية ال تناسب مستلزمات االستثامر يف العرص الراهن
َ
وحت ُ
ول دون هنوض القطاع الصناعي والزراعي فال يتوقع احد
أي تقدم يف هذا املجال.
َّ

التوصية الثانية:

ان رضورة تفعيل القطاع اخلاص الستيعاب اخلرجيني ال يعني
اعفاء القطاع العام ودوائر الدولة املختصة من مسؤولياهتا جتاه
هذه الطبقة املهمة..
فلو ان اجلهات املعنية اعطت االولوية ملن يستحقوهنا بعيداً
عن العالقات واملصالح احلزبية والفئوية وقدّ مت قس ًام من
هؤالء عىل غريهم ممن ينالون مواقع ووظائف مهمة يف الدوائر
احلكومية وهم ادنى منهم بكثري يف مستوياهتم العلمية واملهنية
ألمكن حل جزء مهم من املشكلة..
التوصية الثالثة:

ان من الــرضوري وضــع برنامج مناسب لتحديد احلقول
التعليمية واالختصاصات العلمية االكثر حاجة يف البلد
وتوجيه الطلبة اىل اختيارها بمحفزات تشجعهم عىل ذلك وما
يالحظ من كثرة اخلرجيني يف اختصاصات تقل احلاجة اليها
وبالتايل يتم توظيف قسم من خرجييها يف مواقع ال عالقة هلا
باختصاصاهتم خطأ البد من عدم االستمرار فيه ،بل البد من
االهتامم اجلاد بتزايد محلة الشهادات العليا يف احلقول التعليمية
ذات العالقة بحقيل الزراعة والصناعة ونحومها ،كام ان من
الرضوري عدم جتاوز الضوابط واالنظمة الرصينة التي كانت
حتكم املؤسسة التعليمية العراقية فيام مىض وعدم فسح املجال
ألصحاب املصالح واالغــراض اخلاصة باإلرضار بمكانتها
التي كانت مميزة بني دول املنطقة وليست كذلك اليوم مع
األسف..
ومن املهم ان ال ُيسمح بالتدخل يف مفاصل وزارة التعليم
العايل وفق ًا ألهواء ورغبات البعض خصوص ًا يف جمال اختيار
املناهج وارسال البعثات والزماالت وحتديد النظم االمتحانية
ونحوها).
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

فاقد الطهورين
السؤال :ما هو تعريف فاقد الطهورين؟
السؤال :ماء املجاري الذي يترسب يف الطرق أحيانا هل
اجلواب :الشخص الذي ال جيد املاء والرتاب مع ًا أو ال يتمكن تطهره الشمس؟
ّ
وجف بإرشاق الشمس عليه ومل تبق
من إستعامهلام للرضر لتحصيل الطهارة املعتربة يف أداء الصالة اجلواب :إذا كان نجس ًا
يف وقتها.
عني النجاسة طهر املكان .
السؤال :ما حكم فاقد الطهورين يف اداء الصالة؟
اجلواب :فاقد الطهورين ـ املاء والرتاب ـ جيب عليه القضاء
ويسقط عنه األداء وإن كان ـ األحوط استحباب ًا ـ اجلمع بينهام.
السؤال :الصالة بالنسبة لفاقد الطهورين هلا حكامن:
أو ً
ال ـ جيب عليه الصالة ويقيض استحبابا متى ما ارتفع
العذر؟
ثاني ًا ـ ال جتب الصالة ويقيض متى ما ارتفع العذر؟
فأهيام أحوط؟
اجلواب :احلكم الثاين.
السؤال :هل يسقط اشرتاط رفع احلدث للصوم عن فاقد
الطهورين؟
اجلواب :نعم فيصح صومه مع البقاء عىل اجلنابة.

السؤال -1 :هل يقصد من العفو عن مقدار من الدم يف
الصالة هو أن هذا الدم غري نجس وال ينجس اذا كان بالكيفية
التي ذكرمتوها أم أنه نجس ولكن الصالة مقبولة به ؟
 -2اذا كان الدم قد خرج بعد الوضوء بكمية قليلة جدا ً فهل
هذا الدم يبطل الوضوء والصالة ؟
 -3هل يمكن تقريب حجم عقدة االهبام بتشبيه أوضح؟
 -4ماهي نوعية أو حجم اجلروح التي يشملها هذا الدم؟
اجلواب -1 :الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو
عنه بمعنى جواز الصالة معه .
 -2ال يبطلهام .
 -3بمقدار وسط راحة الكف .
 -4القروح واجلروح يعفى عن دمها يف البدن واللباس حتى
لو كان كثري ًا اذا كان اجلرح مل يندمل وال يعترب عدم امكان
التطهري .

السؤال :هل جيب عىل القصاب تطهري جسمه قبل أداء السؤال :ماهو تعريف الغسلة الواحدة؟
الصالة؟
اجلواب :هي أن يصل املاء اىل كل املواضع النجسة ويعترب يف
اجلواب :الجيب إن غسل رقبة الذبيحة بعد الذبح.
التطهري باملاء القليل انفصال الغسالة .
جملة االحرار اال�سبوعية
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الخاتمية
من املعتقدات اإلسالمية والـــرضورات الدينية
ومعناها ّ
أن النبي حممد بن عبداهلل (صلی اهلل
عليه وآله) هو آخر األنبياء وخامتهم ولن ُيبعث
بعده نبي ،وورد يف القرآن الكريم ،للتدليل عىل
كون النبي صلی اهلل عليه وآلــه هو آخر األنبياء
واملرسلني ،وأيض ًا للتدليل عىل ّ
أن اإلســالم هو
الرسالة اخلامتة واألخرية.
وأخــرج الشيخ الكليني يف كتابه الكايف حدي ًثا
صحيحا عن أيوب بن ُ
احل ّر ،قال :سمعت أبا عبد
ً
اهلل عليه السالم يقولّ :
عز ذكرهَ ،خت ََم بِنبِ ّيكم
«إن اهلل ّ
نبي بعده أبدً ا َ
وخت ََم
صلی اهلل عليه وآله ال َّنبِ ِّيني فال ّ
بكتابكم ُ
الك ُتب فال كتاب بعده أبدً ا وأنْزل فيه تِب َي َ
ان
ّ
َ
واألرض و َن َب َأ
كل يشء وخ َل َقكم وخلقَ الساموات
رب ما َبعدَ كم ،وأمر
ما َقب َلكم ،و َف ْص َل ما َبينِ ُكم ،وخ َ
اجل ّنة وال ّنار وما أنتم صائِرون إليه».

سؤال القبر
اهلل بن سالم قال :سألت رسول ّ
يف رواية عبد ّ
اهلل (صلی
امليت
اهلل عليه وآله) عن ّأول ملك يدخل يف القرب عىل ّ
قبل منكر ونكري ،فقال (صلی اهلل عليه وآله)« :ملك
امليت،
يتألأل وجهه كالشمس اسمه :رومان يدخل عىل ّ
وسيئة ،فيقول:
ّ
ثم يقول له :اكتب ما عملت من حسنة ّ
بأي يشء أكتب؟ أين قلمي ودوايت ومدادي؟ فيقول:
ّ
أي يشء
ريقك مدادك وقلمك إصبعك ،فيقول :عىل ّ
أكتب وليس معي صحيفة؟ قال :صحيفتك كفنك
سيئاته
فاكتب ،فيكتب ما عمله يف الدنيا خريا ،وإذا بلغ ّ
يستحي منه ،فيقول له امللك :يا خاطئ ما تستحي من
خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي اآلن ،فريفع امللك
العمود ليرضبه ،فيقول :ارفع ع ّني ح ّتى أكتبها ،فيكتب
ثم يأمره أن يطوي وخيتم،
فيها مجيع حسناته ،وسيئاته ّ
بأي يشء أختم؟ وليس معي خاتم ،فيقول:
فيقولّ :
ّ
اختمها بظفرك وعلقها يف عنقك إىل يوم القيامة».

التقية في القرآن
يمكن استنباط معنى التقية من القرآن الكريم ،كام
ُون ا ْل َك ِ
يف قوله تعاىل﴿ :ال َي َّت ِخ ِذ ْ ُامل ْؤ ِمن َ
ين َأ ْولِ َيا َء
اف ِر َ
اهللِ
س ِم َن َّ
ِمن ُد ِ
ون ْ ُامل ْؤ ِمنِنيَ َو َمن َي ْف َع ْل َٰذلِ َك َف َل ْي َ
حي ِّذ ُر ُك ُم َّ ُ
يش ٍء إِ َّال َأن َت َّت ُقوا ِم ْن ُه ْم ُت َقا ًة َو ُ َ
ِيف َ ْ
اهلل َن ْف َس ُه
َوإِ َىل َّ
ري﴾ .يذكر املفرسون إن سبب نزول
اهللِ ْاملَ ِص ُ
هذه اآلية هو ّ
أن قريشا كانت تؤذي املسلمني،
وهذه اآلية جتيز هلم الكفر باللسان دون القلب
حتت التعذيب .وقد استنبط املفرسون وفقهاء
السنة ،من هذه اآلية العمل بالتقية.
الشيعة ،وأهل ُ
ومــن اآليــات الدالة عىل التقية قوله تعاىل﴿:
َمن َك َف َر بِال َّل ِـه ِمن َب ْع ِد إِ َيامنِ ِه إِ َّال َم ْن ُأ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه
اإل َيام ِن َو َل ٰـ ِكن َّمن َ َ
ُم ْط َمئِ ٌّن بِ ْ ِ
رش َح بِا ْل ُك ْف ِر َصدْ ًرا
يم﴾
َف َع َل ْي ِه ْم َغ َض ٌب ِّم َن ال َّل ِـه َو َ ُْهلــم َعـ َـذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يذكر املفرسون إن هذه اآلية نزلت يف عامر بن
يارس حني قتل مرشكو قريش والديه أمامه ،وكان
حتت التعذيب ،فكفر بالنبي (صىل اهلل عليه وآله)،
وأخرب عامر النبي بعد ذلك إنه فعل ذلك بلسانه
فقط ،ومل يتسلل الكفر اىل قلبه .فقبل النبي هذا
العذر منه ،وأخرب اآلخرين أن يفعلوا مثل عامر إذا
تعرضوا لألذى إعتامد ًا عىل هذه اآلية.
﴿و َق َ
ال َر ُج ٌل ُّم ْؤ ِم ٌن ِّم ْن ِ
آل
وكذلك قوله تعاىلَ :
ون َر ُج ًال َأن َي ُق َ
ِف ْر َع ْو َن َي ْك ُت ُم إِ َيام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
ب
ول َر ِّ َ
ال َّل ُـه َو َقدْ َجا َء ُكم بِا ْل َب ِّين ِ
َات ِمن َّر ِّب ُك ْم َ وإِن َي ُك
اذ ًبا َف َع َل ْي ِه َك ِذ ُب ُه َ وإِن َي ُك َص ِ
َك ِ
اد ًقا ُي ِص ْب ُكم َب ْع ُ
ض
ا َّل ِذي َي ِعدُ ُك ْم  إِ َّن ال َّلـ َه َال َ ْهي ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ ِ
رس ٌف
اب﴾.
َك َّذ ٌ
وكذلك اآليات  173و 185و 195من سورة
البقرة ،واآليــة  145من سورة األنعام ،واآلية
 115من ســورة النحل ،واآليــة  78من سورة
احلج.
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العطاء احل�سيني

ّ
القيم الحسينية وحدود الحرية "الذات وتقبل اآلخرين" انموذجا..

عنوان لندوة علمية نسوية
في الصحن الحسيني الشريف
تقرير :ح�شنني الزكروطي /ت�شوير :خ�شري ف�شالة
تزامنا مع ايام زيارة اربعين االمام الحسين (عليه السالم) المباركة اقامت مؤسسة وارث االنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع شعبة
العالقات النسوية ندوتها العلمية النسوية الـ ( ،)88والتي اقيمت على قاعة سيد االوصياء في الصحن
الحسيني الشريف تحت عنوان (القيم الحسينية وحدود الحرية «الذات وتقبّل االخرين» انموذجا).
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وقالت الدكتورة مريم هادي اليارسي من مؤسسة وارث
االنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية« :برعاية
االمانة العامة يف العتبة احلسينية املقدسة اقامت مؤسسة
وارث االنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية
بالتعاون مع شعبة العالقات النسوية يف العتبة احلسينية
املقدسة ندوة حوارية نسوية علمية بعنوان (القيم احلسينية
وتقبل االخر انموذج ًا ،)-وجاء
وحدود احلرية – الذات ّ
هذه الندوة يف هذه االيام املباركة من اجل استغالل وجود
الطاقة الشابة من املتطوعات من خمتلف اجلامعات العراقية
خالل مشاركتهن نعمة الترشّ ف بخدمة زوار االمام احلسني
(عليه السالم) .واضافت« :واقع ًا اتت الندوة العلمية قريبة
من يوم االربعني املباركة لكون الساحة واملرحلة حتتاج
ذلك وتتطلب بشدّ ة ،وال بد لنا من ان نقف ضد األهداف
التي تستهدف الشيعي املــوايل وعدم التعايش معها ،بل
هناك التيارات املختلفة التي حتاول إفراغ القضية احلسينية
من حمتواها احلقيقي وسنعمل عىل الوقوف امامها ما دمنا
احياء وهيهات م ّنا الذلة قاهلا إمامنا (عليه السالم) ونحن
نسعى اىل تطبيقها كشيعة موالني .وتابعت اليارسي« :متت
استضافة الدكتورة (حال اجلابري) املستشارة النفسية من
تقبل اآلخــر وكيفية
النجف االرشف لتتحدث عن آلية ّ
وضع حدود وحصانة داخلية قبل ان تكون حصانة خارجية
بحيث ّ
نتمكن من معرفة اآلخر ماذا يريد ،وان ال نسمح ُله
اتقبل كل ما يريد
ان يستغل بل يستضعف افكارنا ،وال ّ

امالءه ع َّ
يل بمرونة تامة ،وعلينا ان نكون حمصنني وواعني بل
ومدركني جد ًا خلطورة ومفاهيم هذه املسميات التي تعمل
بشتى الطرائق عىل افراغ القيم االنسانية واالسالمية من
بناتنا عرب مواقع التواصل االجتامعي والقنوات الفضائية.
مشريا اىل ان بداية الندوة تم التطرق اىل القيم احلسينية
وحدود احلرية عرب تعريف معنى احلرية ،كذلك احاديث
النبي (صىل اهلل عليه والــه وسلم) واالئمة االكــارم عن
معنى احلرية.خامتة حديثها بالتنويه اىل ان هكذا ندوات
بموضوعاهتا العلمية املهمة جيب ان ال تقترص عىل موضوع
ـري بنا كمسلمني وموالني
معني وال عىل جهة معينةَ ،حـ ٌّ
ألهل البيت (عليهم السالم) ان نتعاون مجيع ًا بمختلف
اقسام العتبات مع املنظامت واملؤسسات واملراكز العلمية
والبحثية وحتى املدنية ان نعمل عىل ترسيخ هذه االفكار
وهذه املبادئ بأنك يا شاب يا حسيني يا موايل ُمستهدف،
وهذه الندوة قد تكون البادرة االوىل لسلسلة من الندوات
وورش العمل التدريبية  ،كذلك لتعويد الذهن وتفتيح
تقبل هكذا افــكــار.وعـ ّـربت جمموعة من
االذهـــان عىل ّ
املشاركات عن سعادهتن يف الترشّ ف بخدمة زائري االمام
احلسني (عليه السالم) واملشاركة يف هكذا ندوات علمية
وتوعوية ،آملني ان تستمر العتبة احلسينية املقدسة ومجيع
العتبات املطهرة يف السري هبذه اخلطوة لتحصني الفتيات
يف االقتداء بالعقيلة زينب (عليها السالم) وعدم اخلضوع
لرغبات الشيطان».
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العطاء احل�سيني

بطاقة انتاجية كبيرة وثروة صناعية متميزة...

معمل بلوك للعتبة الحسينية المقدسة
ُ
يسهم في تطوير االنتاج الوطني
تقرير :ح�شنني الزكروطي /ح�شنني ال�شر�شاحي واحمد القري�شي

من منطلق تشجيع الصناعة الوطنية واستثمار االيادي العاملة المحلية في الحد من االستيراد
الخارجي اوال ،وتطوير الجانب االقتصادي والصناعي في البالد بالمرتبة الثانية ،عملت العتبة
الحسينية المقدسة منذ سنين مضت على تطوير الجانب االنتاجي في البالد بدءا من الزراعية
وانتهاء بالصناعية ،فبعد ان انشأت العديد من المدن الزراعية والحيوانية ورفدت
والتجارية
ً
انتاجها في االسواق المحلية ،ها هي اليوم تتجه صوب الصناعة الوطنية عبر انشاء معمل إلنتاج
المواد االنشائية(البلوك ،المقرنص ،الكربستون) لتزويد السوق المحلية بصناعة وطنية بامتياز.
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ويقع املعمل الذي تم افتتاحه يف شهر كانون الثاين من عام
2020م بمساحة وصلت اىل ( 3000م )2عىل اطراف
مدينة كربالء وحتــديــد ًا عىل الطريق الرابط بني حمافظتي
كربالء والنجف ،و ان اهلدف االسايس من انشاء مرشوع
املدن الصناعية واملعامل هو للحد من استرياد املنتجات
التي تدخل بالبنى التحتية ،وتوفري فرص عمل لتشغيل ذوي
االختصاص ،واخلربات ،والشباب ،فضال عن تنشيط دور
القطاع اخلاص من خالل استثامر مصادر املواد الطبيعية.
وللحديث اكثر حول هذا املوضوع التقت جملة (االحرار)
املهندس امليكانيكي امري خضري الذي قال« :تم افتتاح املعمل
يف شهر كانون الثاين من عام 2020م ،وبمساحة وصلت
اىل ( )3000م ،2حيث يعد من املعامل الفريدة واملتميزة
ملا يمتلكه من انظمة متطورة ودقة عالية يف االنتاج ،حيث
ينتج املعمل كال من البلوك واملقرنص اضافة اىل الكربستون،
وبقوالب وقياسات خمتلفة.
وتابع« :ان الطاقة االنتاجية للمعمل تصل اىل ()20000
بلوكه يف اليوم ،وبخطني انتاجيني ،حيث تصل انتاجية
كل خط منهم اىل ( )10000بلوكة ،فيام تصل انتاجية
مادة املقرنص اىل ()2500م ،2كذلك احلال بالنسبة ملادة
الكربستون التي تنتج بقوالب متعددة ومنها قوالب االرصفة
والسواقي».

مشريا يف الوقت نفسه اىل ان املواد التي تنتج يف املعمل يكون
بأياد عراقية خالصة بتواجد ( )30منتسبا فقط يف مجيع
االختصاصات ،بساعات عمل تصل اىل ( )10ساعات
يوميا».
وارسد« :ان ادارة املعمل لدهيا تعاون مع مديرية بلدية كربالء
املقدسة وجتهزها املواد التي حتتاجها ،اضافة اىل مشاريع العتبة
احلسينية املقدسة ،واملشاريع اخلاصة واملتعلقة بمجمعات
الفقراء وما شابه ذلك».
واضاف خضري« :ان ما يميز املعمل عن غريه من املعامل
يتمثل يف طبيعة املــواد املستخدمة يف االنــتــاج ،حيث ان
العمل يعتمد عىل مادة (البحص واجلريش والرمل)يف انتاج
املواد املذكورة سلفا ،حيث ان مادة البحص واجلريش يتم
استريادها من منطقة (الصدور والنباعي) وهو خال من
االمالح ،فضال عن استخدام املاء ( )ROوليس املاء العادي
كام هو احلال يف اغلب املعامل ،لكون املاء العادي تكون
نسبة االمالح فيه اكثر مقارنة باملاء ( ،)ROوكلام ارتفعت
نسبة االمالح يف البلوك ستسبب ارضارا يف البناء مستقبال،
باإلضافة اىل ان ابعاد او مقاسات البلوك او املقرنص عىل
سبيل املثال غالبا ما تكون خمتلفة يف االســواق او املعامل
االخرى ،اما يف معملنا فاهنا ثابتة وكام هو احلال يف القالب
الذي يأخذ قياس (20سم) ،لذلك فان اغلب فحوصات
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املواد التي تذهب للمخترب تكون ناجحة والسبب يرجع اىل
طبيعة املواد املستخدمة يف االنتاج».
واردف« :ان املعمل يستخدم مادة (الليكا) وهي مادة يتم
مزجها مع الرمل ومتتاز باهنا عازلة للصوت و للحرارة،
حيث ان هذه املادة تضاف فقط مع مادة البلوك وحسب
طلب الزبون (الختالفها عن البلوك العادي تكلفة مادية
وانتاجية وهي مادة مستوردة من تركيا او ايران».
كــام يمتلك املعمل اجــهــزة حديثة ومتطورة مــن حيث
التكنولوجية واالنتاج ،حيث متتاز هذه االجهزة بأنظمتها
احلديثة واحلساسة مع توفري محاية كبرية وباخلصوص
للعاملني ،حيث يتم توقف اجلهاز فور حدوث خلل ،ويتم
اعطاء ايعاز يف حال حدوث مشكلة يف بوابة ما او جزء ما،
ونستطيع القول ان معمل العتبة احلسينية املقدسة هو املعمل
الوحيد يف العراق الذي يعمل هبذا النظام كون املرشفني
عىل املعمل استوردوا هذه النظام بعد اطالعهم عىل ثلة من
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الرشكات واملعامل ذات النظام العاملي يف الدقة والكفاءة.
متر هبا اغلب بلدان العامل ومن
ونوه خضري عن االزمة التي ُّ
ضمنها العراق قد قللت من حجم االنتاج ،اال ان املعمل يعمل
حاليا عىل جتهيز ما يقارب ( )6مشاريع اهلية خمتلفة ،وختم
خضري حديثه بالتنويه اىل ان العتبة احلسينية املقدسة اضافة
اىل معمل البلوك واملقرنص والكربستون فأهنا متلك معمال
إلنتاج الكايش واخر إلنتاج االبــواب (نجارة االبــواب)،
كذلك معمال إلنتاج الـ(( PRCواخر إلنتاج الثالجات،
لكون مجيع املعامل املذكورة تقع يف نفس املوقع(عىل اطراف
مدينة كربالء ـ طريق مدينة النجف االرشف) لذلك اقرتح
ان تطلق تسمية (املدينة الصناعية) عىل موقع مجيع املعامل».
وقــال سجاد حسني مسؤول مركز املبيعات« :ان معمل
البلوك هو احد املعامل التابعة لرشكة عطاء الوارث يف العتبة
احلسينية املقدسة ،كام يعد اول معامل املدينة الصناعية التي
تعمل العتبة املطهرة عىل انشائها لتكون الرافد الصناعي

االول ملدينة كربالء وبقية املحافظات اخلاصة يف انتاج املواد
االنشائية ،مشريا اىل ان عمل املعمل يتم عرب انتاج البلوك
واملقرنص والكربستون ،وبخطني انتاجيني بقدرة انتاجية
تصل اىل ( )10ساعات يف اليوم».
واوضح حسني« :ان املكتب تتوفر فيه مادة البلوك بأحجام
متعددة ،منها ( )10سم ،و()15سم ،و( )20سم ،ومتعدد
الفتحات ،وبأنواع خمتلفة (االعتيادي ،اخلفيف) ،ففي
البلوك االعتيادي تدخل يف عملية انتاجه مــادة الرمل
والبحص اضافة اىل املاء(( ،ROفيام يتميز البلوك اخلفيف
من خالل طبيعة املــواد الداخلة يف االنتاج امثال مادة
احلجر املعدين(اليكه) وعازل احلرارة والصوت ،وخايل
من االمالح ،اضافة اىل وزنه اخلفيف ،وهذه امليزات قد
ال تتواجد يف اغلب معامل انتاج البلوك يف العراق ،كذلك
يف مادة املقرنص بأحجامه ()6ســم و()8ســم) وبألوانه
املتعددة (االمحر ،االسود ،االصفر) ذات الصبغة االملانية
التي يصعب ازالتها ،بأربعة اشكال ،والكربستون بقوالبه
املتنوعة(االرصفة ،السواقي) ،و ان مجيع املواد املنتج يف
املعمل ختضع اىل فحص خمتربي ملعرفة واختبار جودة هذه
املواد ،منوها عن دور ادارة املعمل لدهيا تنسيق وتعاون

مع بعض الدوائر احلكومية يف حمافظة كربالء املقدسة
لتزويدهم بامدة املقرنص ،منها قسم او شعبة التنفيذ املبارش
يف املحافظة ،ومديرية بلدية كربالء ،كذلك مع بعض
املحافظات مثل بغداد والنجف والنارصية والديوانية
والساموة ودياىل».
ويف االجابة عن السؤال الذي طرح بخصوص املميزات
التي وضعت خلدمة املواطنني ومنتسبي العتبات اجاب:
«وضعت ادارة املعمل مجلة من املميزات والتسهيالت التي
تصب يف خدمة املواطنني ومنتسبي العتبات املقدسة ومن
بينها (خدمة التوصيل) املجانية  ،حيث يتم ايصال املواد
املطلوبة اىل املكان الذي يطلبه الزبون مصحوب ًة بمركبة
النقل (كرين) يف حال كانت املادة املطلوبة حتتاج اىل نقل
اىل مكان مرتفع (طابق اول ،طابق ثــاين) ،كام يستطيع
الزبون االتصال برقم املكتب او مقر املعمل من اجل طلب
املــواد االنشائية دون احلاجة اىل املجيء وقطع الوصل،
وبخصوص منتسبي العتبة احلسينية املقدسة فقد وضعت
االدارة نسبة  %10لكافة املنتسبني اضافة اىل فقرة البيع
باألقساط املرحية كي يستطيع املنتسب ذو الدخل املحدود
االستفادة من بقية أمواله يف مواد انشائية اخرى».
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تقرير :عبد اهلل الن�شراوي

التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة

تواصل جهودها في تقديم المساعدات
للعوائل المتعففة والفقيرة
تعد شعبة التبليغ الديني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة واحدة من اهم الشعب حيث انها قامت
بأعمال ونشاطات كثيرة خالل فترة جائحة كورونا
وقال مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم
الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ فاهم
اإلبراهيمي» تنفيذ ًا لتوجيهات املرجعية الدينية العليا
املتمثلة بسامحة السيد عيل السيستاين (دام ظله) توجهت
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شعبة التبليغ الديني وبإيعاز من رئيس قسم الشؤون الدينية
الشيخ رائد احليدري بالتصدي جلائحة كورونا ،حيث قامت
بالعديد من األعامل خالل أزمة جائحة (كورونا) ومنها
توزيع السالل الغذائية عىل املناطق الفقرية يف حمافظة كربالء

املقدسة وعدد كبري من املحافظات واألقضية العراقية،
طبق كإجراء وقائي
وذلك تزامنا مع حظر التجوال الذي ّ
للسيطرة عىل انتشار الفريوس وأن هذا العمل هيدف إىل
توفري متطلبات العيش لعدد من العوائل التي ترضرت
جــراء فــرض حظر التجوال  ،حيث وصلت السالل
الغذائية اىل ()155الف سلة غذائية وزعت عىل العوائل
املتعففة والفقرية يف حمافظة كربالء وباقي املحافظات
االخرى مبين ًا» ان االموال التي انفقت خالل فرتة جائحة
كورونا وصلت اىل ( )195مليون دينار عراقي وزعت
عىل الفقراء منها عىل نحو ظروف وبعضها االخر عىل
العمليات اجلراحية ،وبعد ذلك توجهت الشعبة اىل اعامل
كثرية منها زيارة املستشفيات التي تب ّنت بناءها العتبة
احلسينية املقدسة ومن ثم افتتاحها ودعم الكوادر الطبية،

من جانبه» وضعت شعبة التبليغ الديني برناجما ملتابعة
مرىض كورونا من خالل رشاء سالل الفاكهة للمرىض،
وكذلك تقديم هدايا عينية من بركات اب عبداهلل احلسني
(عليه السالم) شملت هذه اهلدايا مستشفى ابن اخلطيب
ومستشفى بعقوبة و مستشفى ابن مرجان يف حمافظة بابل
ومستشفى الديوانية واملستشفى احلسيني يف كربالء ،ومن
ثم توجهت الشعبة اىل حتفيز املرىض الذين تعافوا من
وباء كورونا لغرض حث الناس عىل التربع ببالزما الدم
من خالل التنسيق مع العاملني يف املستشفى احلسيني يف
حمافظة كربالء .
واضــاف مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني» إنه
وبالتعاون مع اصحاب املنتديات التابعة للشعبة ملا قدموه
من الدعم املستمر يف عملية تعفري املجالس واملساجد
احلسينية وتوزيع الكفوف والكاممات وبدالت الوقاية .
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العطاء احل�سيني

التغذية الروحية للشباب..
من اهم برامج مركز رعاية الشباب خالل
زيارة االربعين
تقرير :غ�شان العقابي

استثمارا لتوافد الزائرين الشباب
صوب كربالء المقدسة خالل
زيارة االربعين أقام مركز
رعاية الشباب التابع لقسم
النشاطات العامة في العتبة
الحسينية المقدسة وخالل ايام
زيارة االربعين وعلى المداخل
الرئيسية لمدينة كربالء (كربالء
المقدسة -النجف االشرف)،
(كربالء المقدسة -بغداد)،
(كربالء المقدسة -بابل)
مجموعة من البرامج الهادفة
والنوعية كان اهمها( :العيادة
االستشارية) لحل مشاكل
الشباب و(حملة ماذا تعلمت من
الحسين -عليه السالم) فضال
عن (مسابقة انصار الحسين)
وفقهيات شبابية وحملة (غيّر
حياتك).
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وقال مسؤول املركز حممد عيل الربيعي ،إن «املركز من خالل
هذه احلمالت حاول أن يدخل الشباب احلسيني الزائر برحلة
عقائدية وفقهية وتربوية وتنموية».
وتابع «تم إطالع الشاب من خالل هذه الرحلة عىل أهم سامت
ومضامني النهضة احلسينية املقدسة لشبابنا السائرين عىل هذا
الطريق ،وبفضل اهلل حققت هذه احلملة نجاح ًا كبري ًا وتفاع ً
ال
أكرب من قبل الشباب الزائر ،فض ً
ال عن ذلك قمنا باستحداث
تضم اسم الشاب وعنوانه ورقم هاتفه ،كي
قاعدة بيانات
ّ
نتمكن من التواصل معهم ،من خالل إنشاء قروبات تتعامل
معهم يف املستقبل القريب ،أي بعد زيارة األربعني».

وبني «ملــدة ( )6أيــام متت استضافة أكثر من ( )600شاب
ليلتحقوا هبذه احلملة ،وهناك مرحلة أخرية أي ما بعد الزيارة،
فإنه سوف يتم من خالهلا تقسيم الشباب عىل شكل جماميع،
و ُيطلق عليهم اسم :رسل احلسني (عليه السالم)».
جدير بالذكر هنالك الكثري من الشاب الذين زاروا حمطات
مركز رعاية الشباب يف العام املايض جاءوا هذا العام للتزود
بالزاد الفكري واملعريف كوهنم هنلوا من هذه الربامج املفاتيح
تقومهم سلوكيا ومعرفيا وعقائديا
والـــدالالت التي ربــام ّ
واعدوها ذات نفع كبري ومؤثر عىل نفوس الشباب الوافدين
اىل كربالء املقدسة.
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التقـــــــــارير

على الرغم من فقدانه ألصغر ابنائه
والبالغ من العمر خمس سنوات خالل
العام السابق وتحديدا في يوم اربعين
االمام الحسين (عليه السالم) اثر حادث
سير اثناء االنتهاء من الخدمة الحسينية
المباركة التي استمرت ألسبوعين متتالين
ليال مع نهار واالستعداد بالعودة الى
االهل ،اال ان الحاج جبار هادي علوان
الحجيمي العيناوي صاحب موكب االمام
الحسين (عليه السالم) الخاص بأهالي
الناصرية لم يعر اية اهمية ولم يخضع
للحزن الشديد والمرض الذي اصابه نتيجة
ذلك بل قرر وبكل عزيمة واصرار المواصلة
بالعطاء الحسيني نفسه بل واصر على
مضاعفته هذا العام من خالل الخدمات
المتنوعة التي يقدمها في موكبه
المتميز الذي صمم على الطريقة العربية
الخالصة بشكل (مضيف من الشعر) الذي
له مكانة خاصة لدى نفوس العراقيين
وتحديدا المناطق الجنوبية منه،

القهوة العربية الخالصة
بين تراث الماضي والحاضر الحسيني
االحرار/قا�شم عبد الهادي -ت�شوير/ح�شنني ال�شر�شاحي
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واملضيف يعد من معامل الكرم والضيافة وهو تراث ظل صامدا عىل
مر السنني والعصور ،ويف السابق مل يكن اي منزل او مضيف خيلو
من القهوة العربية التي تقدم من خالل الدلة وعىل العكس من ذلك
يف الوقت احلارض تكاد تكون تلك الدلة اختفت نوعا ما ليقترص
وجودها عىل جمالس العزاء.
سنوات من العطاء احلسيني
يقول العيناوي ان موكب االمام احلسني (عليه السالم) اخلاص
بأهايل ذي قار اسس عام  2007لتقديم افضل اخلدمات للزائرين
الكرام ومنها الطعام والرشاب واملبيت بام يف ذلك توزيع القهوة
العربية اخلالصة من قبل اشخاص خمتصني هبا ،وان القهوة متر
بعدة مراحل قبل توزيعها للزائر واملتضمنة بحمس احلبوب ومن
ثم طحنها وختديرها وتقديمها للزائر ،وهي فكرة تولدت من قبل
احلاج محزة ابو حممد احد خدام املوكب بنصب بيت من الشعر ومجع
جملة االحرار اال�سبوعية
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الدالل والرتاث العرب االصيل الذي يتميز به حاليا.
فقدان االهل واالحبة
ويف العام السابق (احلديث ال يزال للعيناوي) فقدت احد ابنائي
والبالغ من العمر مخس سنوات يف يوم االربعني حتديدا عندما
تعرض اىل حادث سري اثناء االنتهاء من اخلدمة احلسينية مبارشة
وعندما كنا نروم بالعودة اىل ذي قار ،وشخصيا قدمته فداء
للحسني (عليه السالم) عسى ان يتقبله برحابة صدره وجيعله
من اصغر خدامه املخلصني ،وكذلك فقدنا اربعة اشخاص من
ضمن اعمدة املوكب بعد التحاقهم بجيش اهلل (احلشد الشعبي
املقدس) من اجل الدفاع عن الوطن واملذهب ،وعىل الرغم من
ذلك فأننا يوما بعد يوم وعاما بعد عام مستمرون بخدمة االمام
احلسني وما قدمناه له ال يعادل نقطة من بحر جوده وكرمه.
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ح�شني ن�شر  /ت�شوير :علي احل�شيني
لمسيرة اإلمام الحسين (عليه
السالم) في أربعينيته الخالدة
شواهد وصورة إنسانية حية
يقشعر لها البدن ،هذا ما اجده
في الخادم الحسيني الخمسيني
(ناظم شاكر) الذي يتبين من
حالته أنه أنسان ال يملك في
هذه الحياة إال مهنة والده
(اإلسكافي) الذي رباه من
خيراتها وفتح من خاللها أسرة
كريمة لها أثر إنساني مما جعله
يبتكر خدمة لزيارة األربعين،
فهي المهنة التي توارثها عن
ابيه لسد حاجاتهم المعيشية
بشرف وعرق الجبين...

ّ
شاكر ..خادم حسيني متفرد بخدمته
ظلت فكرة ان جيد خدمة مغايرة يف طريق يا حسني اخلدمي
املمتد من بغداد اىل كربالء ،فعزم اهلمة وأخذ ما يمكن محله
اىل طرق الوالية احلسينية العلوية ،من عدة تصليح بسيطة
جد ًا وضعها يف حقيبته اخلاصة وسار مع السائرين وهو يطلب
باستيحاء يف كل اسرتاحة عند اي رسادق للخدمة ،اىل من يريد
ان خيدمه يف تصليح حقيبته او ما متزق من ٍ
خف أثناء املسري باجتاه
قبلة األحرار ..ونجح شاكر يف مسرية األربعينية يف حتقيق أمنيته
بابتكار خدمة جديدة لزوار احلسني (عليه السالم) وهي من
صميم مهنته املتوارثة.
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يرسم هلذه السنة ( 1442هجرية) دورا
وقرر مع نفسه ان
َ
فاعال يف اختيار مكان مناسب جللب كل أدوات مهنة
(اإلسكايف) وقد حقق هذا املخطط اخلدمي تقربا وحبا هلل.
وها هو يقوم بدور اخلدمة احلسينية ،ومل يكتف بذلك
بل صحب ولده األكرب بغية تعليمه هذه اخلدمة ومراعا ًة
لديمومة اخلدمة واستمرارها وتوريثها  ،أي يبقي ابنه
خادما يف طريق يا حسني يصلح ما متزقه األرض من
ممتلكات الزائرين ،ومن مسؤوليته اجلديدة ان يسلمها من
ابن اىل آخر..

وما يفرح شاكر ان هذه السنة بالذات كانت سنة مميزة
يف خدمته حيث يرى ولده وأصدقاءه مرأى العني كيف
جيددون ويطورن اخلدمة التي تتباهى هبا رسادق العزاء
احلسيني الهنم فتية يكملون دور عظمة اخلدمة احلسينية
املتفردة يف نوع وطبيعتها.
هبذا اجلو االيامين والكم الكبري من الزائرين وهم يرون
تصليح ما متزق منهم ..شعر شاكر انه خادم حقيقي بعد
ان أسس موكب -أئمة البقيع -وعليه ان حيافظ عىل هذا
الرشف العظيم يف السنوات القادمة بال كلل وال ملل.
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ً
وفاء البي الوفا...
سنوات عمره الطويلة اجملها التي قضاها في خدمة
الناس بالقرب من اإلمام الحسين (عليه السالم)
االحرار :ح�شني النعمة

خيّم الحزن على محبيه واغلقت اغلب المحالت حداد ًا عليه في منطقة باب الساللمة في كربالء
المقدسة التي نشأ وترعرع في شوارعها وأزقتها ،فيما شيّعه المحبون واالصحاب وحملوه على
االكف وجابوا به شوارع المدينة القديمة منتحبين كبارا وصغارا لذاك االنسان الذي ّ
وظف طاقته
الطبية وقدرته االنسانية لخدمة عامة الناس ،فهو لم يدخر عنهم خيرا هو اهل له ،وعن ذلك كتب
«شيء من الصراحة ،اختلج صدري وانا اقرأ نبأ وفاة الحاج
الصحفي والكاتب (سامي جواد المنذري):
ٌ
(خضير ابو الوفا) هذا الرجل الذي عرفته في عمله ال يرد مريضا اطالقا ويقضي حوائجهم بكل ما
يملك ،منوها عن خبر وفاته بسبب ارتفاع ضغطه».
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منتسبو مستسفى السفير الجراحي قالوا في ابي الوفا:
«كان ابا لنا وفارضا احترامه في جميع االوساط الصحية
وشغوفا بالعمل ويعلمنا ان الناجح من يحترم عمله ويخدم
االخرين متقربا من خالل خدمته هذه هلل (جل عاله) سائال رضاه
عنه وطالبا للتوفيق في عطائاته.»...

ولِدَ (احلاج خضري ياس النرصاوي) يف كربالء املقدسة
يف سنة 1961م ،ونشأ وترعرع يف بيئة حسينية ّ
غذته
حب اخلري لالخرين واحرتام الكبري وتوقريه ،وظل يقدّ م
اخلدمة لكل من يقصده تقربا هلل ،وقد ك ّني بأب الوفا ألنه
ان وعد وىف ،هكذا ُعرف عنه.
توجه (ابو الوفا) – املعاون الطبي للخدمة يف العتبة
مهنيا ّ
احلسينية املقدسة بعد اسقاط النظام البائد مع الكوكبة
االوىل من املخلصني واحلسينيني للخدمة يف العتبة
املقدسة ..وبارش اوىل خدمته يف املفرزة الصحية مسؤوال
عنها وقد قدم من خالهلا خدمات كبرية وكثرية لسنوات
عديدة اىل ان أنشأت العتبة احلسينية مستشفى السفري
اجلراحي فتم توجيهه للعمل االداري بعنوان معاون
اداري يف املستشفى ،وكانت ملجلة (االحــرار) لقاءات
عديدة معه كان يتحدث خالهلا عن اخلدمات التي تقدّ مها
العتبة املقدسة للزائرين واملواطنني يف املستشفى ويف اخر
لقاء كنا نلتفت اىل حذره وختوفه عىل املوظفني فكان رمحه
املوجه االداري والراشد االبوي حيثهم عىل التزام
اهلل بني ّ
احلذر والتعامل مع املراجعني بإنسانية ،وكان له دور كبري
يف اشاعة روح الفريق الواحد يف املستشفى بحسب بعض
االخوة من املمرضني واالطباء.
يف عودة آلخر لقاء اجرته (االحــرار) معه حتدث (ابو
الوفا)« :ان امجل ما يف عمره الطويل اخر سنواته التي
قضاها يف خدمة الناس بالقرب من اإلمام احلسني (عليه
السالم).»...

جدير بالذكر ان سرية عطائه الصحي مكللة بشهادة
العرشات من زمالئه واالطباء فقد كان مضطرا للبقاء
يف املستشفى أليام عديدة تصل لعرشة ايام احيانا متابعا
حلــاالت املــرىض خصوصا يف زيــارة األربعني املباركة
وكذلك ايام حمرم احلرام ،اما سبب وفاته بحسب التقرير
الطبي انه كان جمهدا واراد ان ياخذ قيلولة ففاضت روحه
الطاهرة بسبب االجهاد وهو مصاب بارتفاع الضغط
املزمن.
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املقـــــــــــاالت

اإلصالح ورجال المرجعية..
دعواتهم ومواقفهم في اإلصالح االقتصادي
اأ .م .د .عدي حامت عبد الزهرة املفرجي
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نختار لقارئ جملة (االحرار) كل ما هو مفيد ونافع ،ومن بني
خمتاراتنا ما رصدناه من موضوع هام عن دور رجال املرجعية
االصالحي ،حيث نرشت «جملة االصالح احلسيني الصادرة
عن مؤسسة وارث االنبياء (عليه الــســالم) للدراسات
االسرتاتيجية يف هنضة اإلمــام احلسني (عليه السالم) يف
عددها ( ،»)15بحثا يكشف مواقف رجال املرجعية الدينية
ودعواهتم لإلصالح االقتصادي يف العراق وحتى السيايس
منها ،وقد تابع الباحث فيه اإلصــالح يف عدّ ة شخوص
من رجاالت املرجعية الدينية ،ورأى ّ
أن االهتامم بالوضع
االقتصادي راجع إىل مصاديق رشعية يف كفالة املجتمع
وحتسني أوضاع املعيشة؛ ولذا ّ
فإن رجال املرجعية الدينية
ينطلقون من واجــب رشعي ملزم باالهتامم بالوضع
االقتصادي.
مهمني،
وعرض الباحث يف بحثه هذا أمرين ّ
األول :يف اإلصالح ومقدّ ماته التارخيية ،مع
ذكر عدد من األشخاص الذين ُهم من أوائل
املصلحني السياسيني وما هي دعواهتم.
والــثــاين :دعـــوات املصلحني األوائــــل يف
إصالح األوضــاع االقتصادية ،وعرض
من خالله مواقف عدد من املصلحني
األوائـــل الــبــارزيــن ،الــذيــن كانت
دعـــواهتـــم يف إصــــالح الــوضــع
االقتصادي العراقي ،وتشجيع
الصناعة الوطنية ،وتشجيع
الفالحني للزراعة ،وإنشاء
املجالس االقتصادية والفروع
اإلنتاجية ّ
لكل َمن لديه خربة
ّ
واطالع ُبأمور االقتصاد.
وخـــتـــم الـــكـــاتـــب مــقــالــه
بخامتة ونتائج استوحاها
من البحث ،واليك سيدي
الــقــارئ الكريم بعد هذه
اخلـــالصـــة مـــوجـــزا من
البحث...
ســادت مفردة اإلصــالح
ربــــوع الـــعـــامل يف فـــرتات

واختـــذت أشــكــا ً
متفاوتةّ ،
ال وقــيـ ًام وثــقــافـ ًة ،واستطاعت
املجتمعات املؤمنة باإلصالح من العبور هبذه املفردة إىل ض ّفة
األمــان ،أ ّما العراق ونتيجة للظروف املأساوية من مظاهر
االحتالل ،سواء كان العثامين أم الربيطاين ،فقد انتشـرت بني
صفوفه قيم البداوة اجلاهلية ،بل سادت ردة فكرية متالحقة،
رضبت زوايا املجتمع العراقي ،وشعر هبذا اخلطر مجلة من
املصلحني األوائل ،الذين عملوا بش ّتى الوسائل( :الصحافة،
والنشـرات ،واملنربُ ،
والفتيا ،واخلطبة ،والتأليف ...وغريها)،
واستخدم املصلحون األوائل مواقعهم وخرباهتم ملكافحة
عدو اإلصالح ،أال وهو (الفساد) بجميع أشكاله ،وعملوا
ّ
عىل شيوع قيم اإلصالح يف األصالة والتجديد والتحديث.
وص ـ ّنــف املصلحون األوائـــل عــىل ّأهنــم (رجـــال النهضة
ُ
الفكرية) ،وقادوا تيارات وحركات إصالحية ّاختذت ألوان ًا
وأشكا ً
ال عديد ًة ،منها الدينية واألدبية والثقافية واالجتامعية؛
لذا كان املصلح العراقي يتوزّ ع ما بني رجل الدين ،واملث ّقف،
وصاحب األفكار النهضوية ،والصحفي ،والسيايس املصلح،
وك ّلهم اتّفقوا عىل خدمة العراق ،وإيقاف زحفه إىل املايض،
مصاف ُ
ّ
األمم املتقدّ مة...
وإنقاذه واالنطالق به إىل
وخرج الباحث هبذه اخلامتة:
أو ً
إن املصلحني األوائل مدركون جيد ًا ّ
الّ :
أن النهضة احلقيقية
ّ
يف العراق باالرتقاء نابعة من إصالح األوضاع االقتصادية.
ثاني ًاّ :
راجع إىل مصاديق
إن االهتامم بالوضع االقتصادي
ٌ
رشعية يف كفالة املجتمع وحتسني أوضاعه املعيشية؛ ولذا
ّ
فإن رجال املرجعية الدينية ينطلقون من واجب رشعي ملزم
باالهتامم بالوضع االقتصادي.
ثالث ًاّ :
عرب
إن الدعوات اإلصالحية الصادرة من رجال الدين ُت ّ
عن مدى الرقي احلضاري ونبوغهم العلمي وثقافتهم العالية.
رابع ًاّ :
إن انطالق املرجعية الدينية يف إصــالح األوضــاع
قائم عىل املــوروث اإلسالمي احلضاري ،مع
االقتصادية ٌ
التطورات احلاصلة يف العامل.
مراعاة
ّ
خامس ًا :وجــد الباحث ّ
أن املرجعية الدينية وعــىل كا ّفة
اهتمت بإصالح األوضاع االقتصادية أكثر
املستويات قد ّ
من اهتاممها بالنظر ُ
باألمور السياسية ،بل بعضهم ربط
بني االقتصاد والسياسة ،وال تنصلح السياسة ّإال بصالح
اقتصاد البلد ورفاهية شعبه.
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�سخــــــــــــــو�ص

عندم��ا نتح��دّ ث ع��ن اخلطاب��ة احل�شيني��ة يف
البحري��ن ،فالب��د واأن نردفها بعب��ارة (�شجاعة
ال�ش��وت) ك��ون الت�شيي��ق احلا�ش��ل هن��اك عل��ى
اإحياء ال�شعائر احل�شينية وطقو�س العزاء يبدو
لب�س علي��ه ،وعلى الرغم من
وا�شح�� ًا للعيان وال َ
ذلك ،ي�شك ُّل اخلطب��اء احل�شينيون ح�شور ًا الفت ًا
وهام�� ًا يف التعريف بق�شايا وظالمات اأهل البيت
(عليه��م ال�شالم) ،وليجعلوا م��ن املنرب احل�شيني
�شوته��م الناط��ق با�شمه��م واملطال��ب بحقوقهم،
وكان م��ن ب��ني ه��وؤالء اخلطب��اء االأف��ذاذ �شي��خ
خطباء املن��رب احل�شين��ي الراحل ال�شي��خ اأحمد
مال اهلل النعيمي البحراين (رحمه اهلل) ،الذي
امل��ر والوع��ظ النا�شح
اأث��رى االأ�شم��ا َع بال�شج��ن ِّ
مر �شنوات عمره املبارك.
جلمهوره الوا�شع على ِّ

شيخ الخطباء الحسينيين أحمد مال اهلل البحراني...

�شجاعة ال�شوت يف مواجهة الت�شييق االأعمى
االأحرار /علي ال�شاهر

البحرين ..مبتدأ الوالدة العطرة
هو الشيخ (أمحــد ابن احلــاج حممد عيل مال اهلل البارباري
النعيمي البحراين) ويعود نسبه إىل قبيلة بني عامر من أفخاذ
قبيلة بني كالب ،وهو املولود يف قرية (النعيم) بمنطقة املنامة
عام ( 1358هـ) املوافق لـ ( 1939م) ،ضمن أرسة اشتهرت
بمهنة (القالفة) اخلاصة بصناعة السفن ،حيث عمل مع
والــده يف هــذه املهنة قبل أن تسحبه الــدروس احلوزوية
حلدائقها الغ ّناء باملعرفة والثقافة ،وقد عمل أيض ًا موظف ًا يف
دائرة األشغال وإدارة الرسوم.
وقد تع ّلم الكتابة يف طفولته وحفظ القرآن الكريم عىل يد
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الشيخ الراحل املال عبد الكريم بني مجرة والشيخ املال حممد
اإلحسائي ،وبعدها أرسله والده للتع ّلم عىل يد الشيخ عبد
اهلل القطيفي ،وقد ظهرت عليه منذ سنوات طفولته األوىل
إمارات اخلطابة ،بل كان جيمع األطفال الصغار ليقيموا مأمت ًا
حسيني ًا عىل طريقتهم اخلاصة وبراءهتم اجلميلة.
ثم درس الشيخ مال اهلل (رمحــه اهلل) بعض املقدمات يف
البحرين وحتديد ًا يف حوزة العالمة السيد علوي الغريفي
(قــدس رسه) وانـــدرس يف سلك اخلطابة احلسينية عام
( 7591م) ،ثم هاجر إىل مدينة النجف األرشف عام
( 4691م) لتحصيل العلوم الدينية لدراسة (بحث اخلارج)

وأصبح من مق ّلدي زعيم احلوزة العلمية اإلمام السيد أب
القاسم اخلوئي (قدس رسه الرشيف) ،فهي تعدّ مهوى
أفئدة العاملني والطريق األول لدراسة العلوم احلوزوية عىل
أيدي كبار العلامء األعالم ،ليندرج بعدها إىل مضامر اخلطابة
احلسينية األصيلة ،مستفيد ًا من مدرسة اخلطيب احلسيني
الكبري املال عطية اجلمري ،وكذلك من جتربة اخلطيب املال
جواد ابن شيخ حممد عيل آل محيدان الذي رافقه ملدة عامني
ّ
استقل
وتع ّلم منه أصول وفنون اخلطابة املنربية ،وبعدها
مفهو ًا يشار إليه باحرتام بالغ ،وليرشع
بذاته وأصبح خطيب ًا
ّ
بقراءة أول جملس بشكل مستقل يف الستينيات ،وكان أول
جملس قد عقده بفريق احلاكة يف رأس الرمان ،حيث استقبله
اجلمهور الكبري بحب واعتزاز ورأوا فيه اخلطيب الالمع
واملقتدر عىل الرغم من صغر س ّنه.
من النجف إىل البحرين مرة ثانية
يف مطلع السبعينيات من القرن املــايض ،وبعد دراســة
مستفيضة يف حوزات النجف األرشف ،عاد الشيخ مال اهلل
البحراين إىل مدينته بعد أن ضاق باحلسينيني احلال بمجيء
البعثيني الظلمة ،وليؤدي يف البحرين دور ًا عظي ًام والفت ًا يف
عملية التبليغ الديني وإحياء املجالس احلسينية ،وهو العمل
الذي كان يعرضه دائ ًام لالعتقال السيايس من قبل املخابرات
ملرتني ،خصوص ًا مع شجاعة صوته وجرأته
وكذلك السجن ّ
يف الكالم واحلديث من عىل منرب الرفض احلسيني ،إال ّ
أن
مثل هذه املحاوالت مل تثنِه عن مواصلة ما آمن به وطمح
إليه بتوعية الناس ووعظهم وتعريفهم بفكر وثقافة أهل
البيت (عليهم السالم) ،فقد زاول اخلطابة احلسينية يف
البحرين ومنها إىل السعودية وأبو ظبي ومسقط والدوحة،
ُ
يطلق
ح ّتى ُعد من خطباء اخلليج العرب املعدودين ،وما
عليهم باخلطباء (املصقعني) أي من متقني فنون الكالم.
ختص حياة هذه القامة
وبحسب ما وقفنا عىل املعلومات التي ّ
احلسينية الباسقة ،فقد قىض أربعني عام ًا يف اخلطابة احلسينية

وخدمة مذهب أهل البيت (عليهم السالم) واشتهر (رمحه
بقوة تضلعه بعلوم اللغة العربية ،وكانت له إلتفاتات
اهلل) ّ
بغاية الروعة ودقائق لغوية ّ
قل من يلتفت إليها ،ثم أصبح
أحد أبرز مدرسيها يف حوزة السيد علوي الغريفي ،كام
اشتهر بإجادته إنشاد الشعر بالطريقة املعروفة لدى مجهور
البحرينيني ،وهي الطريقة التي ال يرضون عنها بدي ً
ال ،وإال
فإهنم يشعرون بيشء من النقص ،إىل جانب جتربته الرائدة يف
خترج عىل يديه مجاعة كبري من خطباء
اخلطابة احلسينية ،وقد ّ
املنرب احلسيني ،أبرزهم:
* أوالده الكرام( :الشيخ عبد األمري ،الشيخ حسني ،املال
حممد ،املال جعفر ،املال حسن البحراين).
* تالمذته النجباء( :اخلطيب السيد صادق الغريفي،

اإلمام أبو القاسم الخوئي (قدس سره)
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اخلطيب الشيخ محيد الشمالن ،اخلطيب الشيخ ياسني
اجلــمــري ،اخلطيب السيد يــارس الــســاري ،اخلطيب
الشيخ عامر تيسري املنامي والشيخ حممد جابر احلجري)
وآخرون.
اخلطابة احلسينية ..فن خاص
سعى (رمحه اهلل) خالل حياته املباركة جاهد ًا إىل تأسيس
رابطة للخطباء البحرينيني ،لتدريس اخلطابة احلسينية
البحرينية وتعليم اخلطباء املبتدئني عىل املامرسة العملية
للخطابة وقد وصل املرشوع إىل مراحل متقدمة جد ًا.
ويف حديث صحفي سابق معه ،قال :إن «اخلطابة فن
خيتلف كلية عن غريه من الفنون ،فهي تعتمد عىل حفظ
األدبيات والقصص واملعلومات واملواعظ وذكرى
املصيبة ،ودور اخلطيب يأيت يف فن الربط بينها ،وانتخاب
األسلوب األمثل للموقف سواء أكان هتديد ًا أم ترغيب ًا.
فالقضية قضية تأثري وجــذب للمستمعني ،وواجب
اخلطيب أال حيفظ النصوص ليرسدها فقط ،بل عليه
ليتوسع فيها ويوجهها وحي ّللها ،كام البد له
أن يفهمها
ّ
من صوت ّ
يمكنه من التأثري بجمهوره» ،دون أن ينسى
ّ
بأن «ممارسة اخلطابة احلسينية حتتاج إىل توفيق وتسديد
إهلي».
يعرج يف احلديث عن اخلطباء
ومن نبله اإلنساين ،أنه ّ
احلسينيني فيقول :إن «من َ
أنعش املنرب يف البحرين فرتة ال
ات،
سبعيني
هم اخلطباء العراقيون ،فألسنتهم جذابة ومؤثرة،
والسيام إذا متتع اخلطيب بقدرة جــذب ومتكن من
املادة العلمية ،حينها أجد أن هذا األمر ينعش قضية
عاشوراء ،فاالمتزاج أمر إجياب وحضاري .ولذلك كان
املال جواد يمتنع عن القراءة شهر ذي احلجة ،وحيرض
اخلطباء العراقيون للقراءة بد ً
ال عنه».
أما نصحيته الدائمة خالل حياته للخطباء الشباب
للتوسع يف ذكر مصائب آل البيت
فيقول« :أدعوهم
ّ
(عليهم السالم) والتعريف بفكرهم العظيم» ،ويرى أن
سيد الشهداء (عليه السالم) هو الذي
«البكاء عىل املوىل ّ
أبقى شعل َة اإلسالم مضيئة».

يرتجل للقاء املوت
فارس املنرب ّ
َ
عاش الشيخ البحراين (رمحه اهلل) من العمر سبعني عام ًا،
وقد أ ّمل به مرض شديد يف أيامه األخرية قبل موته ،وقد
تم نقله إىل أحد املستشفيات اخلاصة يف ساعة مبكرة من
صباح يوم اجلمعة ( 28نيسان  ،)2006إال أنه فارق
احلياة يف اليوم التايل ( 29نيسان) املوافق لـ ( 30ربيع
األول 1427هــ) ،وذكر مرافقوه إن الشيخ مال اهلل
(رمحه اهلل) كان كثري الذكر هلل تعاىل وللرسول األكرم
وآلل بيته املعصومني (عليه وعليهم أفضل الصالة
والسالم) ،وقد محل اآلالف من املشيعني جثامنه الطاهر
عىل األكتاف حتى أوصلوه إىل مثواه األخري ،حيث ُدفن
يف مقربة النعيم مسقط رأسه ،وأقيمت له جمالس الفاحتة
يف أنحاء البحرينُ ،
وألقيت الكثري من القصائد يف رثائه
(رضوان اهلل تعاىل عليه).

العالمة السيد علوي الغريفي
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أساليب االصالحات االجتماعية عند االمام
زين العابدين(عليه السالم)
ميدان اإلصالح والبناء االنساني لإلمام السجاد A
االأحرار /ح�شني ن�شر

لقد استخدم االمام زين العابدين(عليه
السالم) الدعاء كوسيلة تربوية اصالحية
وأث���ار ف���ي أدعيت���ه كل القضاي���ا التي
تهم اإلنس���ان والمجتم���ع وقد جمعت
تل���ك األدعية في كتاب ُع���رف فيما بعد
بالصحيفة الس���جادية ،كما كان يعقد
الحلقات الدينية والفكرية في مس���جد
الرس���ول (صلى اهلل عليه وآله وس���لم)
محجة للعلماء
حتى أصبحت مجالسه ّ
والفقه���اء وتخرجت من هذه المدرس���ة
قي���ادات علمية وفكري���ة حملت العلم
والمعرف���ة واإلرش���اد إل���ى كاف���ة البالد
اإلسالمية ولم يترك اإلمام(عليه السالم)
من مهامهش���يئا بحك���م كونه إمامًا
للجانب اإلنساني واالجتماعي.
وتناول املؤلف السيد (حممد حمسن اجلــاليل) يف الفصل
االول ،خطر االنفتاح عىل الثقافات املتنوعة والذي كادت
التميع وفقدان أصالتها ،فكان البدّ من
تنتهي باألمة إىل
ّ
وشخصيتهم
عمل علمي يؤكد للمسلمني أصالتهم الفكرية
ّ
الترشيعية املتميزة وذلك من خالل زرع بذور االجتهاد
وهذا ما قام به االمام السجاد(عليه السالم) فقد بدأ حلقة
من البحث والدراسة يف مسجد الرسول (صىل اهلل عليه
واله وسلم) وأخذ حيدّ ث الناس بصنوف املعرفة اإلسالمية
من تفسري وفقه وتربية وعرفان وراح يفيض عليهم من
خترج من هذه
علوم آبائه الطاهرين(عليهم السالم) وهكذا ّ
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احللقة الدراسية عدد مهم من الفقهاء املسلمني ،وكانت هذه
احللقة املباركة هي املنطلق ملا نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه
االسالمي وكانت األساس حلركة الفقه الناشطة ،ومواجهة
اخلطر الناجم عن موجة الرخاء واالنسياق مع ملذات احلياة
الدنيا وضمور الشعور بالقيم ُ
اخللقية ،وقد اختذ االمام زين
العابدين (عليه السالم) من الدعاء أساس ًا لدرء هذا اخلطر
وهيزها
الكبري ،الذي كان ينخر يف الشخصية االسالمية
ّ
هز ًا عنيف ًا ،وحياول بينها وبني االستمرار يف أداء
من داخلها ّ
رسالتها ،ومن هنا كانت( الصحيفة السجادية) تعبري ًا صادق ًا
عن عمل اجتامعي عظيم كانت رضورة املرحلة تفرضه عىل

االمام السجاد(عليه السالم) إضافة اىل كوهنا تراث ًا رباني ًا
فريد ًا يظل عىل مر الدهور مصدر عطاء ،ومشعل اهلداية
ومدرسة أخالق وهتذيب ،وتظل االنسانية بحاجة إىل
املحمدي العلوي ،وتزداد إليه حاجة كلام
هذا الرتاث
ّ
ازداد الشيطان لإلنسانية إغرا ًء والدنيا فتن ًة له.
واوضــح املؤلف يف الفصل الثاين ،األساليب القولية
لإلمام (عليه السالم) يف إصــالح املجتمع ،أن سرية
اإلمام زين العبادين(عليه السالم) مجعت له روح الثورة
ضدّ الطغيان والتحمس اجلهادي إىل جانب املعرفة اإلهلية
التعبد هلل ّ
جل جالله ،اما انواع االساليب
احل ّقة وشدّ ة ّ
التي اتبعها االمام السجاد(عليه السالم) هي اسلوب
الوعظ بأسلوب املامشاة مع اخلصم ،والوعظ بأسلوب
املقارنة ،والوعظ بأسلوب املقابلة الرصحية ،والوعظ
بأسلوب التوبيخ ،والوعظ بأسلوب الرتهيب عن معاونة
الظاملني ،والوعظ بأسلوب املناقشة والتحكيم ،والوعظ
بمخاطبة الضامئر احلية ،من اجل توعية املجتمع وإسقاط
األقنعة التي كان األمويون قد غ ّلفوا سياستهم الكاحلة
اخلطرية هبا ومحلوا األمة كذلك مسؤولتها التارخيية أمام
اهلل والرسالة اإلسالمة.
وذكر السيد اجلاليل يف الفصل الثالث االساليب العلمية
يف اإلصــالح االجتامعي ،او ً
ال ظاهرة البكاء إليقاظ
الضامئر النائمة ،ثاني ًا تربية العبيد واملامليك ثم حتريرهم،
ثالث ًا عناية اإلمــام السجاد (عليه السالم) بالفقراء
واملساكني وتنوعت عناية االمام (عليه السالم) بالفقراء
واملساكني واشاعة تعاليم الدين يف املجتمع بصورة شتى
منها االكــرام والتكريم والعطف عىل الفقراء وحلمه
وعفوه عن امليسء ،منوها اىل ان االمام السجاد (عليه
السالم) ساند العملية االصالحية بتأسيس املدرسة
بعد اجلمود الفكرية والركود العلمي الــذي أصاب
أمية عىل احلكم،
األ ّمــة االسالمية بسبب سيطرة بني ّ
كانت تدعي حركة فكرية اجتهادية تفتح اآلفاق الذهنة
للمسلمني ،كي يستطيعوا أن حيملوا مشعل الكتاب
والس ّنة بروح املجتمهد البصري ،وهذا ما قام به االمام
ُ

(اإلسالم دين الحضارة والتقدم
واالزدهار والمبادئ التي جاء بها الذكر
الحكيم والنبي (صلى الله عليه وآله)
وأهل بيته (عليهم السالم) وإذا
أصغينا إلى ما صدر عنهم في التعلم
والتعليم والتنظيم والعقالنية وحسن
التدبير والسعي والجد والمثابرة والعمل
والحركة والنشاط والحيوية والتعاون
والتكامل وغيرها)..

السجاد ( عليه السالم) فانربى إىل تأسيس مدرسة علمية
وإجياد حركة فكرية.
أن املحصلة مــن البحث هــو أن عــرص اإلمـــام زين
العابدين(عليه الــســالم) كــان مــن أحلك العصور
وأشدها عىل االمام(عليه السالم) من حيث كثرة الفساد
وجربوت الطغاة وممارستهم أبشع أنواع االرهاب ضد
املؤمنني والشيعة،إضافة إىل متادهيم يف الرتف والفساد
واملجنون مما جعل أمر هداية األمة صعب ًا للغاية ،ولكن
االمام السجاد(عليه السالم) مل يتوقف عن اداء دوره
بأحسن وجه حتى متكن من انتشال الكثري من املسلمني
من السقوط يف مهاوي الفتن واالنحرافات التي كانت
شائعة يف ذلك العرص وبذلك بقيت شجرة االسالم
صامدة بجهود االمــام زين العابدين(عليه السالم)
حتى عرصنا احلارض،وتبقى منصورة حتى ظهور االمام
املنتظر (عجل اهلل فرجه الرشف).
واجلدير بالذكر ان الكتاب احد اصــدارات مهرجان
تراتيل سجادية التي تقيمه العتبة احلسينية املقدسة سنويا
يف الصحن احلسيني الرشيف.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

بمناسبة شهادة اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم)

أبكى وهل يشفى الغليل بكائي
اأب�������ك�������ى وه���������ل ي���������ش����ف����ى ال����غ����ل����ي����ل ب���ك���ائ���ي
ع������ل������م������ني م����������ن رب ال����������ربي����������ة ل�������ل�������ورى
جن�����م�����ني ُي��������ه��������دى ال�����������ش�����ال�����ك�����ون ل����رب����ه����م
ق��������د ������ش�����ل م��������ن ال ي�����ه�����ت�����دى ب����ه����داه����م����ا
وه�������م�������ا �����ش����ب����ي����ل اهلل ح������ق������ا م��������ن ي���ح���د
ب�����ع�����ل�����ي ال����������ه����������ادي وب������احل�������������ش������ن اب�����ن�����ه
ي�������ا اآل اأح�������م�������د م�������ا ب����ب����ع���������س ����ش���ف���ات���ك���م
اين وق����������د ن�����ط�����ق ال������ك������ت������اب مب��������د ح���ك���م
وع�����ل�����ي�����ك�����م ال�������������ش������ل������وات يف �����ش����ل����وات����ن����ا
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ال�شيد حم�شن االأمني

ب����������دري����������ن ق����������د غ���������رب���������ا ب�������������ش������ام������راء
ن�����������ش�����ب�����ا ب��������اأع��������ل��������ى ق�������ن�������ة ال�����ع�����ل�����ي�����اء
ب������ه������داه������م������ا يف ال������ف������ت������ن������ة ال�����ع�����م�����ي�����اء
وم��������ت��������ى ه���������داي���������ة خ��������اب��������ط ال�����ظ�����ل�����م�����اء
ع��������ن��������ه ي��������ت��������ه يف ظ�������ل�������م�������ة ط�����خ�����ي�����اء
ك�����������ش�����ف ال���������ك���������روب وم��������دف��������ع ال����������������الأواء
ول����������و اج������ت������ه������دت ي�����ف�����ي ج�����م�����ي�����ع ث����ن����ائ����ي
ن�����������ش�����ا ف�������اأخ�������ر��������س األ���������������ش�������ن ال����ب����ل����غ����اء
ت������ت������ل������ى ب�������ك�������ل ������ش�����ب�����ي�����ح�����ة وم�������������ش������اء

َ
َ ّ
ِّ
فوق كل أصوات العالم  ..يتعالى صداح اسمك
حيدر عاشور

أجيء اليك ..وقلبي متاأمل ،وعيناي ت�شاأالن املغفرة
�شيدي� ،شا ُ
أح�س باحلزن على القلوب احلاقدة؛
فت�شقط مني دمعة ماحلة ،وا ُّ
فقد احرتقوا يف ترابك .ال �شيء يجعلهم ي�شتكون هكذا من
ثورتك ،والدين ،والوطن .مل ير زائروك �شجيجهم هذا ..ا ّال
ً
طائ�شة لقطع ح��وار اأربعيني
لهبا موقدا من اأعدائك ،وريح ًا
هم ي�شغرون ،واأنت موالي �شرت
خملد بدءا منذ طفك االول؛ ْ
اأكرث العاملني وجود ًا.
ُ
اخلوف �شكن جوانحهم ،فالزائرون كانوا ك�شالة اجلماعة،
�شيدي،
وكالبنيان املر�شو�س .يرعب ارواحهم املتمردة والباغية هذا
الهدوء ال��ذي ي�شبق العا�شفة .وحني هبتْ عا�شفة التاأديب؛
ُ
تعالتْ اأ�شوات من ال ُيرون .واالجابة كانت ال�شمري وحده ي�شتدّ
ِح��دّ ًة عند املخل�شني لك ولكربالئك :ال دمع ،ال اعتذارات ،ال
غفران للذنوب ..اال من جاءك هادئ ًا هانئ ًا مومن ًا م�شلم ًا .ال�شالم
على مدينتك املقد�شة القائمة عند جدثك املقد�س.
�شيدي ،فوق العامل ..يتعاىل َ�شدّ اح ا�شمك ،وكالوطن يتعاىل

�شوت خلودك .فقد منح اهلل ا�شمك ُع ُل ّو ًا ،ال يحدّ ارتفاعهُ حدٌّ ،
َ
ا�شمك وهو يجلجل
نفحة من ماآثر �شوت
وكربالء لي�شت �شوى
ٍ
كالرعد ِلريهب ال�شقوف املجلجلة باالأفاعي قبل اأن تنفث
ِ
�شمومها.
�شيدي ،ياال�شمك العظيم املدمر الأحالمهم .فالدماء التي اأب�شرت
التيجان وهي تطاأطئ حتت رايتك الوارفة ،!..فلماذا اإذن ندّ عي
ونكابر؟ و�شوتك كل يوم يتوغل فينا!.
�شيدي� ،شت ُع ْل ُو كربالء بك ،وتبزغ �شم�شها خيوطا ذهبية دافئة
حتت�شن كل ح�شارات الكون ،هي اأيامٌ وي�شيء قمرها نورا يظل
بظالله على �شواهد الع�شر ،وتتحدى عمالقة احلداثة املوهمني
ِ
الغافلني؛ اإن احل��ي��اة بتقدمها واإن�شانيتها ونا�شها ،وكربالء
ٌ
مقمرة
واأهلها الطيبون الذين �شحوا من اأجلها �شتظل وجوهم
ببيا�س نور اهلل ،مبت�شمة م�شعة على طرقاتها ،وبني بيوتاتها
قناديل تفر�س الأجيالها النور واالإميان متوهجني باأماين االآباء
واالأجداد اأن ترى النور حكومة املنتظر؟!.
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يا سيّدي أرجوك أن تأتي

ٌ
ُ
دم���������ع���������ة ك�������ربى
ال�������ب�����������ش���ي���ط���ة
ه��������������ذي
�����ش���������ن����ع����تْ اأ������ش�����������اه�����ا ح���������ني ق���������د ل�������ه���ث���تْ
���م ل���������ل���������ش����رو ِر ف�������م��� ًا
م��������������ا ع��������������اد ت���������ر�����ش� ُ
م�����������ا ع��������������اد ت���������ع������ ُ
���ة
���زف ����ش�������ه�������دَ اأغ���������ن����ي� ٍ
���ن ت��������������ش������ ُ
���رخ ،اأي�����������������ن م�������ن�������ق���ذه���ا
وت���������ئ������ ُّ
ع�������ش���ر؟
����ن
ي���������ا �����ش��������� ّي����دي ،اأ َو ل���������م
ِ
ي���������ح ْ
ٌ
���م ال���������ح����ي����ا ِة اإل���������ى
اأ َو ل�����������م ي�����������ش�������لْ ظ���������ل� ُ
����ة ال�������ك�������ربى اإل��������ي� َ
وال�����������������ش�����رخ� ُ
�������ك ������ش�����رتْ
وان�������ف�������خْ ب����ن����ا ب����ع������ َ���س االأم����������������انِ ف����ف����ي ال
ي�����������رج�����وك رو�� ُ
������������س ال���������������ور ِد اأن ت�����اأت�����ي
ي�����������رج�����������وك اأط�������������ف�������� ٌ
�����ال ج�������������رى د ُم���������ه����م
ت��������������رج������ َ
���وك اأخ��������������� ٌ
����ح ب�����ه�����ا
�����الق اأُط�����������ي������� َ
ي�����������رج������� َ
����وك دي�����������������نُ ال���������ح���������قِّ ن�������ج�������د َت���ه
ي���������������ا �����ش��������� ّي���������دي اأرج��������������� َ
�����وك اأن ت�������اأت�������ي
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مرت�شى اآل �شرارة العاملي

��ر ي������������������������دو ُر واآه������������������� ٌ
��رى
ق�����������ه��������� ٌ
����ة ح������������� ّ
َ
����دج�����ى واأح����������� ّب�����ت ال������� ِق�������ش���را
خ�������ل�������ف ال������� ُّ
���ب ل�������ل�������ش���ح���ى �� ِ��ش�������ع���را
م���������ا ع�����������اد ت���������ك����ت� ُ
ب�����������ل ت���������ع������ ُ
���را
���زف االأح�����������ق�����������ا َد وال����������� َ���ش������ ّ
���������������را ؟!
����ش
����ش
���������������ره ِ
ح����������� ّت�������ام ي�����ب�����ق�����ى ِ
ّ
ُّ
���اء ل�������ت�������ش���ن��� َع ال������� َع�������ش���را
ُخ�����������ذْ م���������ا ت��������������ش� ُ
���ن ال��������������ش����م����اءِ ول��������������� ّوث ال�����ق�����م�����را ؟!
ق���������ط� ِ
��ال اأط���������ف���������ئْ ����ش����� َ
ت�����������ع����� َ
��وق�������ن���ا ال�������ج�������م���را
ٌ
ي������رع������ب ال���������ش����خ����را !
خ����������وف
اأج��������ف��������انِ
ُ
���ع ال�������زه�������را ؟!
������ر .ه���������ل ت���������ش����م� ُ
وال���������������زه� ُ
ل�����������م ي���������ع���������رف����وا ي���������وم��������� ًا ِل���������م����ا ُي�������ج���رى
���م ال��������������ش����درا
ت�������ب�������ك���ي وت���������ب���������ك����ي ت���������ل����ط� ُ
ي�������ل�������ش���ق ِل���������ح����ي� ً
ُ
جل�����ب�����تُ
���ة ك�����������ربى !
ف�����������ا ِ
���اء ل�������ت�������ش���ن��� َع ال�������ن�������ش���را
ُخ��������������ذْ م���������ا ت��������������ش� ُ

ُ
ُ
بالخلود!
هي المدافة
ِ

علي ال�شاهر

ُ
الباذخ
ال�شباحات عندَ ح�شو ِر ِك
تذوب
باجلمال وال�شح ْر ..ويوقنُ
ِ
ُ
ِ
ُّ
في�شمحل خائب ًا من بقا ِئ ِه هنا..
املغيب اأنّ رحلته قد ابتدا ْأت..
ُ
النا�س
وعر�س انتما ِئ ْك ..هكذا اأحدّ ُث
�شلواتك
ل�شم�س
مغيب
ِ
فال َ
ِ
ِ
َ
الع�شق القد�شي،
فرا�شة
مدينة ال�شوءِ واليا�شمنيْ ..عن
عنك ..عن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
الريح ِللثمِها..
تت�شابق م َع
أ�شرحة ..وهي
تطوف �شواهدَ اال
كيف
ِ
َط َمع ًا باالنعتاق؟
بع�شق ا َ
وح َ
أطول
منك
ني يبذ ُر الوقتُ �شاعا ِت ِه هنا ..فلكي يحظى ِ
ٍ
ً
متر
لت�شبح
ال�شاعة
عقارب
بكث ْري ..ترتاخى
ِ
َ
ُ
عفوية وعلى ر�ش ِلها ُّ
ً
ّ
تعب اأو ْ
ملل ..هكذا هي قلوب
مبحطا ِت ِك..
حمطة اإث َر اأخرى بال ٍ
ُ
خوف اأو ْ
املح ّب َ
وجل..
ني
تنب�س على ر�ش ِلها دون ٍ
ُ
ُ
فماذا خ ّبا ِأت َ
املدينة
حتت ثيا ِب ِك اأيتها
الغارقة بال ُق َب ْل ..حدَّ اأنْ
�شجريات من العرائ�س
احلب
ٍ
ُ
املاء ك ّلما ُذك َر ُ
ا�شم ِك ..وينمو ُّ
يرتاق�س ُ
ٌ
باب توب ِت ِك ..فيعو ُد ا َ
والغيمات ..ك ّلما َ
ْ
القلب كما
طرق
عا�شق َ
أبي�س ِ
ولدتهُ اأ ّمهُ وا َ
أجمل بكث ْري!!..
َ
ُ
اأالأنَّ عيونَ
ثياب
أغانيك..
جمال ا
تعك�س
الرمل
ِ
والكنايات تتل ّب ُ�س َ
ِ
ُ
رب اإىل اأبعدَ مما تكونُ
فت�شبح يف
عليه..
ِ
ِ
ُ
أ�شماء تع ُ
حكاياك ..واال ُ
املجازات ب ّر ً
تعجب الناطقنيْ..
اقة
ملكوت
ِ
ِ
ُ
ُ
بال�شباحات فرح ًا
تهلهل
�داك
اأالأنَّ
ِ
ال�شمو�س التي ابتدعتها ي� ِ
َ
ُ
كفوف امل�ش ّل َ
بلقياك ..وعناقيدُ
تراب
ني على
ت�شحك يف
العنب
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّتك ..والنايات تعو ُد اإىل �شري ِتها االأوىل تغاريدَ بكاء ..اأو اأنَّ
جن ِ
كربالء اأك ُ
ُ
ني ..ا َ
املبج ِلة
أنت
ت�شف جزء ًا �شغري ًا من ِ
رث من يق ٍ
كيان ّ
َ
ب� َ
�روف ا�شمِها..
ني
تهجي ح� ِ
العوا�شم واملُ���دنْ  ..خج ًال ح ّتى من ّ
ِ
كربالء ..كربائيلو�ُ ..ش ُ
أعظم..
الرب ومر ُ
مي ِ
نعة ِّ
و�شر ُه اال ْ
ُ
قد�ش ِهُّ ..
القدا�شة واملالئكي َ
غدير
�اء...
�الء� ..شو ُع
ِ
ُ
ني واالأن��ب��ي� ْ
اإ ّنها ك��رب� ْ
ْ
ني و�شجر ُتهُ
البا�شقة و�شدر ُة املنتهى ل�شلواته.
احل�ش ِ

ُ
ْ
الرجال الواهب َ
الكرامة..
هم
�شرف
للموت من اأجلِ
ِ
ِ
ني �شني َن ْ
أر�س ترت ُّل َ
ُ
ُ
زخرف اأ ْم َننا ..ا ٌ
عمرنا..
بذ َرنا ..اأ ٌّم
وطنٌ ُي
تهلهل َ
ْ
يكرب بال�شالمة..
وا ٌأب ّ ُ
ُ
ُ
هم ..وهي املدافة باخللو ِْد..
هي ك ّل ْ
املعطاء..
هي بي ُتنا ..ال اأمنَ اإال عندَ ها ..فاقراأْ �شالم ًا بي ُتنا
ُ
وكربالء..
كربالء
هي
ُ
ُ
ُ
الوفاء
مهيب جبي ِنهاُ ..ولِدَ
وهي النب ّية من ِ
ُ
الدالل ..عظيمةٌ
ُ
فاتنة
�شمراء
ِ
ُ
العظماء
نهرها يت�ش ّب ُب
من ِ
ُ
وهي ُ
ُ
ْ
دون
القلوب لتاأ�ش َرها
كنه االأ�شياءِ نافذ ًة لكل
�شعلة احلياة املتقدةْ ..تل ّونُ اأعما َرنا بالدفءِ واحلننيْ..
باجلمال ..هكذا ومن ِ
وتقب�س على ِ
ِ
ني والعا�شقنيُْ ..تدخل ُه ْم ملكو َتها وجنّتها ..فال ٌ
ريبة اأو ْ
أ�شر ماليني املح ّب َ
خوف عليهم وال هم يحزنونَ .
اأيِّ ٍ
�شك ..تا ُ
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روح الشهيد السعيد الشيخ (محمد جليل الصالحي)
الى ِ

شظايا اإليثا ِر نحتتْ اسمَك شهيدا

حيدر عاشور
َ
ضوء الموت .فمازالت أرى المشهد
ال
دهشة .إن لم يرتجف قلبك ولم تهنْ قواك ،منذ أن عكس األلمُ َ
أمامي واضح ًا ،واسمع تكبيراتك من مكان قصيّ؛ كلما نظرت الى صورتك ..تجتاحني رعدة خفيفة،
واحس بجلدة رأسي تقشعر .كيف أخذتك حميتك وإيثارك..؟ كان كل شيء يلفظ أنفاسه األخيرة ،فعصف
االنفجار كان شديدا ،وأمتأل المكان بعصف الرياح والرمال والدخان ،وتناثرت حطام األجساد واألسلحة
والمؤن المحترقة.
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فالوقت ِظالل،
والشظايا عىل جسدك مثل أفواه مفتوحة؛
ُ
ِ
السامء ،أنفاس املصابني
تتوجه نحو
ودماء الشهداء بطهرهتا
ُ
ُ
تفحصت عاممتك
تبحث عن منقذ ،تتأمل .وسعت خطاكّ ،
البيضاء ،اهلل يراقبك دائام  ،وذكريات البرصة والزبري تتاموج
بني دخان االنفجار وصوت الباقني عىل احلياة ..تآزرت
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،فاملجاهدون يف حمنة الغدر يسبحون
بدمائهم .كأن الدنيا أظلمت من حولك ،فاملسافة وأملك
اصبحا اكثر ضيقا من البحر ..تداعت يف خميلتك صور
املايض ،وكيف عشقت ان تكون عامل ًا فامه ًا ختدم أهلك،
فكانت خطوتك األوىل حوزة اإلمام الصادق «عليه السالم
« يف الزبري وأنت بعمر العرشين عام ًا .وكنت بالنسبة ألهل
الزبري ثوبا ناصع البياض ممتلئا بالزبرجد واألملاس واللؤلؤ،
ويشمون بك عطرهم ومسك وطيب أهل البرصة .فقد
ّ
جعلت الزبري بالغة األثر ورفعت من مقامها الديني باملعرفة،
وقدّ مت الدروس الفقهية لسكاهنا ..وحدثت نفسك عن
صداقات وأساتذة حوزة أثرية ،ليس يف النجف األرشف،
لكن رأت عيناك كبار العلامء وهم أكثر نقا ًء وتواضعا فكانوا
مثلك األعىل باحلياة .وانتهجت مبكر ًا حب اإلمام احلسني
(عليه السالم) فكان عشقه رسالة وقربانا وتضحية وشهادة،
أحب شخصية قدّ مت حبها قرابني
فأسست موكبك باسم ّ
ّ
ألجله – موكب أم البنني ..-من ذلك الوقت ليس ثمة يشء

باحلسني الوجيه وأنت جتندل جرذان–داعش -الوسخة يف
جرف الصخر ،وسامراء ،وبلد وتكريت ،بيجي .وأنني
الشهادة جيري كاملاء يف اجلسم ولسان حالك يكرر :جئتك يا
حسني ّ
خمضب ًا بدمي ..فهل يف رضحيك مكان يقبلني وهل يف
جنتك ماء يغسل خضاب؟.
هذا آخر ما كان يف خميلة الشيخ (حممد جليل حممود طنان
الصاحلي) ،وهو حيفر الوقت ويقتل الزمن للوصول اىل
مكان االنفجار وقدمه ختفق فوق األرض وهو مرضج
بالدماء متعب حد املوت ،كأن الريح تدفعه دفعا للمكان
 ..خشيت ان ال يالم أمام اهلل .لقد فعل االنفجار الغادر
فعلته ،وأخذ معه األرواح .لكن الشيخ مل ييأس ترشده
صيحة أمل ووجع وأصل البحث عساه ان ينقذ آخر جماهد
ِ
أصدقائه ..وكان إنقاذه خماطرة وموتا ..هي تلك تباشري
من
الرؤيا تظهر – فساعة إحالل يف ساحة املوت جيب ان تكون
مناص منها..
بدال للتهور والعناد ..فالشهادة اذا ازفت ال
ّ
وقت خمنوق بالنبض ،وحلظة من اصعب اللحظات حني
ختتلط األشياء وتــزداد احلكمة يف االختيار أمام البقاء أو
يترسب اليه هامس ًا يدعوه دعوة
املوت ،ولكن الصوت كان ّ
غريبة ،لكن الشيخ جتاوز هذا الوسواس اخلناس .بدأ يعاين
من شدة احلر يف مواجهة ريح العصف التي تتكرر من وقت
آلخر يف الوقت الذي كان يسحب أحد اجلرحى من انقاض

أتخيّل مثلك بط ً
ال تتراءى له الشهادة من بعيد ،وفيك من األيمانِ ما يغسل
كل المسافات بين الحياة والموت
اسمه انتظار .ان الساعة املقررة للقاء قد تكون ساعة ثمينة ال
تعدهلا ساعة يف الوجود ،ألهنا ساعة اللقاء بالواحد االحد.
وحني ّ
برشت هبا يف رؤياك كان يقينك ان البشارة كانت من
كرمتك باحلج اىل بيت اهلل
هذه األم العظيمة –أم البننيّ .-
وأنت يف ريع شبابك .وأنت تنظر بشارتك باالستشهاد،
جعلت جمالسك ومواعظك نورا وضياء ،وأنت تنتظر.!..
وأينام تذهب تبعث الرسور يف قلب كل من يراك .صدقت
عليك الرؤيا حني جاء النداء اإلهلي باجلهاد الكفائي  ،فكانت
الدهشة مبدأ الفلسفة والشهادة املنتظرة مصدر األسطورة.
بدأت تتنفس الرسعة يف مهس نفسك تقول :آه لو استطعت
ان أطري فوق ظهر شهاب ألكون أول املستشهدين.
أختيل مثلك بط ً
ال ترتاءى له الشهادة من بعيد ،وفيك من
ّ
األيامن ما يغسل كل املسافات بني احلياة واملوتّ ..
فسطرت
يف مالحم سواتر الصد القتالية ما يعجز عليه متدربون
حم ّنكون يف القتال ..كنت فارس ًا شيعي ًا برصي ًا ..يلهج صوتك

التفجري ..الدواعش الغادرون خيتبئون يف املزارع وخلف
حافات السواتر ..تع ّتم املكان مرة اخرى نتيجة اطالق
قذيفة عىل لغم يف األرض وكانت الرصخات متزق النهار
الدامي يف منطقة املزرعة يف بيجي ،وتتالشى عرب األريض
املحرتقة رغم خرضهتا ..ادرك الشيخ بأنه مل يعد بإمكانه
إعاقة الدواعش وال يمكن التخلص من األلغا ِم الكثرية يف
املزرعة ،رأى قدمني قادمتني نحوه عرب املزروعات ..اخرج
مرود البندقية وهو جالس قرب صديقه الذي لفظ أنفاسه
األخرية دون ان ينقذه ،كتب عىل أمخص البندقية استشهد
بناء عىل رؤيا أم البنني (عليها السالم) ..وبتاريخ-5-25 -
ِ
ِ
وحلظته ،رفع راية لواء عيل األكرب ،ومن
بوقته
2015م..-
ثم رصخ بالشهادتني وانفجر اللغم وباقي األلغام وال يزال
يرصخ بأعىل صوته لبيك يا حسني ..لبيك يا أم البنني ...مل
تصل رصخاته اىل اذان التكفرييني بل اخرتقت السامء وهي
مشحونة باإليامن واليقني.
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املقـــــــــــاالت

َ
كيف اضعف الغرب
ثقافة المسلم العربي ؟
حرص اجدادنا عىل تعليم وحتفيظ الصغار يف القرون املنرصمة
َ
للقرآن الكريم يف الكتاتيب ،فكانوا ينشؤوهنم تنشئة قرآنية
تفيد يف بناء الفرد املسلم وتعزز ثقافته باملفردات القرآنية،
وعند قراءيت لدراسة «تربية الطفل والعالقات األرسية يف
الرتاث العرب» للدكتورة سعدية حسني وجدهتا تشري اىل
بأن االهتامم ّ
اثباتات تؤكد ّ
بالطفولة من أهم املعايري التي
وتطوره ،لذلك كانت ّ
الطفولة وما
يقاس هبا تقدّ م املجتمع
ّ
زالت ميدان ًا خصب ًا تتقاسمها شتى العلوم املختلفة ،فأصبح
ّ
الطفل مركز ًا للدّ راسات ّ
الرتبوية ،واالجتامعية ،وال ّنفسية،
والعضوية ،وال ّترشحيية.
وبدأت دراستها هبذا السؤال« :ترى كيف استطاع العرب
تربية أبنائهم وتأديبهم؟» ،ويف بحثها وجدت ان العرب
ذت من القرآن الكريم واألدب العرب مادة تستقي منها
ّاخت ُ
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االحرار :ح�شني النعمة

املعاين واألفكار ،أيام كانوا يف البداوة ،وسهولة السلوك،
وعفوية اخلواطر ،ورسوخ األعراف والتقاليد ،كام وجدت
أن االم كانت هلا مسامهة كبرية يف احلرص عىل غرس القيم
واملثل العليا يف ّ
الطفل ،ويبدو ّأهنم كانوا ير ّبون أوالدهم
ويغرسون فيهم قيام محيدة كالشّ جاعة ،والكرم ،وال ّنجدة،
والع ّفة ،وحفظ اجلــوار ،وإعانة ّ
الضعيف ،وغري ذلك من
الفضائل التي ترفعهم وتربز مكانتهم بني القبائل ُ
األخر.
وألن ّ
الطفل بحاجة إىل عاطفة أرسية يف مجيع مراحل نموه،
السكن ،واملــودة،
اهتم اإلســالم بــاألرسة وجعلها مكان ّ
واحلب ،واملكان الذي يعيش فيه الفرد
والرمحة ،وال ّلباس،
ّ
ّ
مع من حيب ،وقد جعل القرآن الكريم العاطفة األرسية منبع ًا
والرمحة واملحبة
ت ّتفرع منه العالقات األرسية من خالل املودة ّ
واالستقرار.

تبني الوصايا التي حيتاجها ّ
الطفل يف
ويف القرآن الكريم سورة ّ
حياته؛ لذلك نطلق عليها سورة ّ
الرتبية ،وسورة احلكمة ،وهي
سورة لقامن وفيها يقول عز وجلَ { :وإِ ْذ َق َ
ال ُل ْق َام ُن ِال ْبنِ ِه َو ُه َو
رش ْك بِ َّ
َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي َال ُت ْ ِ
اهللِ إِ َّن ِّ ْ
الرش َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌيم (لقامن)13/
نس َ
َو َو َّص ْينَا ْ ِ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهنًا َع َىل َو ْه ٍن َو ِف َصا ُل ُه
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
اإل َ
ِيف َعا َم ْ ِ
ني َأ ِن ْ
اش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل ْاملَ ِص ُري (لقامن..})14/
وختتتم يف احرتام واضح إلرادة ّ
الطفل وحريته ،لقوله تعاىل:
{ َو َمن ُي ْس ِل ْم َو ْج َه ُه إِ َىل َّ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
اهللِ َو ُه َو ُحم ِْس ٌن َف َق ِد ْ
اهللِ َع ِاقب ُة ْ ُ
ا ْل ُو ْث َقى َوإِ َىل َّ
األ ُمو ِر (لقامن.})22/
َ
أن اإلسالم يؤيد ّ
ومن هنا ي ّتضح لنا ّ
كل مسعى نبيل هيدف
إىل منح ّ
الطفل حقوقه الفطرية ،واستقراره ال ّنفيس ،وح ّقه
يف العيش يف أمان ،وحياة مستقرة طبيعية يف خمتلف األطر
والصعد.
ّ
أما يف زماننا هذا فقد اختلفت تنشئة االطفال اىل حد كبري
خصوصا بعد سلسلة االحتالالت التي شهدهتا البالد العربية
وما القت بظالهلا فكريا وعمليا ،وكذلك ألسباب اخرى
اوهلا ابعاد الفرد املسلم عن القرآن الكريم منذ طفولته حيث
يقترص تعليمه وقت صغره عىل قصار السور الكريمة ،فينشأ
بخزين هزيل من املفردات اللغوية عاد ًة ما يكون قارصا عىل
املفردات العامية –(اللغة الدارجة).

وربطا عن تنشئة الطفل الغرب فوجدت ان حصيلته اللغوية
وهو يف عمر مخس سنوات اكثر من  16000كلمة ،ويف
مراجعة للدراسات اللغوية قــرأت عن كتاب (االســالم
الثوري) لصاحبه املسترشق (جيسن وول) الذي ينقل دراسة
اقامها الفرنسيون واإلنكليزيون وااليطاليون عن االسالم
طبعت يف العقد الثامن من القرن املــايض ،يتساءل خالهلا
رس قوة الفرد املسلم الذي استطاع ان يفرض
«وول» عن ِّ
وجوده من املحيط االطليس اىل اهلادي ،فوجد «وول» بني
ما توصل إليه ان الطفل املسلم وهو يف عمر الطفولة يذهب
اىل ُ
الك ّتاب ليحفظ ويتعلم القرآن الكريم الذي بلغت عدد
كلامته ( )77439كلمة ،وبعده يدرس ألفية بن مالك التي
مجعت قواعد اللغة العربية ،فتوقعوا قــدرة الطفل ولديه
امكانية حفظ وبالغة ،وبعيد ًا عن آراء انصاف املثقفني الذين
يظنون ان حتفيظ القرآن جيهد الطفل ،لذا نجد اليوم منهاج
مادة االسالمية خجول بتحفيظ الطفل قصار السور الكريمة.
لذا اماتوا هذا التعليم بإجياد البديل ،بعد فتح مدارس اكاديمية
ألوالد االغنياء واثارة الطبقية يف االوساط العربية إبان العقد
الثاين من القرن املنرصم وادخال مفاهيم جديدة تساعد يف
تغيري مسار التعليم وفق اسرتاتيجية هدامة ،واستطاع خالهلا
املحتل من كرس قاعدة بناء الفرد املسلم العرب.
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كربالء ت�سيء التاريخ

من ذاكرة االنتفاضة الشعبانية

ّ
والحقوق المضيعة

االحرار :ح�شني النعمة

ال ي��زال هناك من السجناء واملعتقلني ممن مل يتسلموا
حقوقهم بالكامل ،وهناك معوقات إدارية وفنية ،إضافة
اىل الكم اهلائل من ملفات الضحايا املغيبني ،التي حتتاج اىل
زمن ووقت من اجل انجازها ،الشك إن ثمن التضحيات
هو احلرية ،وقد حصل عليها البعض بعد معاناة كبرية يف
السجون ووسائل التعذيب والتدمري النفيس.
يؤكد كامل الباشا ،سجني سيايس ومشارك يف االنتفاضة
الشعبانية يف آذار ،1991عىل «فائدة االنتفاضة الشعبانية
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بأهنا أعادت الثقة اىل اإلنسان العراقي بنفسه وقوته وقدرته
عىل مواجهة النظام الظامل ،وعىل كرس حاجز اخلوف الذي
طاملا احتمى به الدكتاتور».
وينوه الباشا عن «رضورة مراجعة السياسيني العراقيني
لتاريخ هذه االنتفاضة واالستفادة من الدرس السيايس
منها ،واستذكر ما شهدته االنتفاضة من اندفاع وقوة
الكتساح التعسف والظلم إذ استطاع الثوار السيطرة
عىل املقرات احلزبية» ،مبينا إن «اجلامهري يف تلك األثناء

استطاعت أن تشكل جلانا خاصة هبا مهمتها احلفاظ عىل
األمن إذ مل تظهر قيادات واضحة عىل الساحة ،كام تشكلت
جلان طبية ملساعدة املصابني ،ورفعت الشعارات املناوئة
للنظام».
وأضاف إن «املشاهد تكررت يف حمافظة كربالء واملدن
اجلنوبية والفرات االوسط وكانت عفوية ال حتمل طابع
التنظيم ،وبعد أيام عىل هذه احلوادث وسيطرة اجلامهري
بصورة ال مثيل هلا ،ب��دأت تظهر ق��وات عسكرية تابعة
للنظام البائد ،لرضب الثوار باآلليات العسكرية وكأهنا
قوات مدخرة لرضب الشعب وكانت املدفعية والدبابات
ترضب بال هوادة كافة املناطق التي شهدت أعامل العنف
والتخريب وتقمع وتقتل الشباب والنساء دون استثناء»،
مؤكدا إن «ك��ل عني شاهدت كيف يعدم البسطاء يف
الشوارع دون حماكمة ،والقوات الشعبية املسلحة بالبندقية
فقط ب��دأت تنسحب أم��ام آلة امل��وت الصدامية ورضب
االنتفاضة بأسلحة الطريان من القذائف والصواريخ
وهكذا قمعت االنتفاضة بعد أن كادت تسقط وتطيح
بالنظام هنائيا».
وحتدث الباشا عن قانون مؤسسة السجناء رقم  4لسنة

 2006ال��ذي ينص عىل وج��وب تعويض الدولة لكل
ضحايا النظام السابق من السجناء واملعتقلني ،وكذلك
قانون مؤسسة الشهداء بوجوب التعويض لضحايا النظام
املباد من الشهداء بقوله« :استطاعت تلك املؤسستان أن
تقدما ما عليها جتاه ضحايا النظام السابق من تعويضات»،
مستدركا إنه «ما زالت هناك مساحة كبرية منتظرة يف هذا
املجال».
وطالب الباشا «بتفعيل الدعاوى القضائية ضد مدراء
َ
األمن وضباط ومفويض التحقيق ورشطة األمن السابقة
ضمن النظام».
وأشار اىل دور املرجعية الدينية احلكيمة يف النجف بأن
«السيد اخلوئي (ق��دس رسه) وقتها قد تبنى موضوع
االنتفاضة بشكل عقالين ومعتدل وطلب من وكالئه
اإلرشاف عىل أحوال الناس املعشية والصحية وقيام سلطة
أشبه بالسلطة املدنية يف إدارة أمور االقضية والنواحي»،
مشريا اىل إن «دور املرجعية كان بارزا وفق فتاوى حفظ
األرواح الربيئة وقدسية العتبات الدينية التي دنست يف
ذلك الوقت بانتهاك حقوق األبرياء وسفك الدماء داخل
احلرمني احلسيني والعبايس حينها».
 45جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

فلكة البلوش...
ملتقى المثقفين والقراء والباحثين
(الجزء الثاني)

االأحرار :قا�شم عبد الهادي  /ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

نستكمل حديثنا السابق عن أهم المواقع القديمة في مدينة كربالء المقدسة ،والمتمثلة بساحة
اإلمام علي (عليه السالم) أو ما كانت تعرف سابق ًا بساحة (البلوش) ،للوقوف عبر ساردِ ذكرياتها
الحاج (محمد حسن الخفاف) ( -أبو فالح) على جوانب جديدة ومهمة رافقت الكربالئيين الذينَ
ً
رائعة عن ساحة البلوش وفلكتها األشهر ،والتي كانت فيما مضى
علقت في ذاكرتهم صور ًا
ملتقى جمي ً
ال للمثقفين والقراء والباحثين.

مجسم (الكعبة المشرفة) في ساحة البلوش بادر بتشييده الحاج جواد المؤذن (رحمه الله) عام 1962م
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شارع اإلمام علي (عليه السالم) المطل على ساحة البلوش والذي يبلغ طوله تقريبا ( )500متر

معلم مهم

ان املع َل َم الثالث من فلكة البلوش هو دار احلــاج الشيخ حممد
املجربجی والذي يتميز بمعاجلة الكسور والرضوض بتعليامت
بسيطة وغري مكلفة وبرؤية ثاقبة وواضحة وثقة بالنفس من خالل
مد يده واصابعه نحو األمل كرس ًا كان أو رضوض ًا وبحركة بسيطة
يرجع العظم إىل موضعه الصحيح والذي كان يويص باستعامل
الكركم مع ِ
(لية الغنم) فوق الكرس ثالثة أيام وحيصل الشفاء.

عالج الملك فيصل

كان الشيخ حممد له شهرة واسعة ليس يف كربالء فحسب؛ بل بعموم
لب منه
العراق وله مراجعات من كافة املحافظات ويف حينها ُط َ
معاجلة امللك فيصل الثاين ،ويف العهد اجلمهوري عالج شخصيات
رئاسية كبرية بالتعاون مع الدكتور األخصائي بالعظام والكسور
السباك يف املستشفى اجلمهوري ببغداد وتوصياته بالدواء
هادي ّ
العشبي ال يتعدى زيت الزيتون وزيت حبة الربكة إىل جانب ما
ذكر ،وراوي هذه الذكريات له جتربه عملية معه فرتة الصبا ،حيث
أصابته آالم الفقرات وبعد مراجعة األطباء يف كربالء وبغداد بينهم
الدكتور هادي السباك وبعد مرور ثالثة أشهر عجزوا عن شفائه،
حتى راجع الشيخ حممد ،وبعد االستفسار عن سبب إصابته نصحه

احلاج حممد ح�شن اخلفاف
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بوضع الكيس املطاطي اململوء باملاء الساخن ثالث ٍ
ليال ،إمهال بعضهم وعدم االعتناء برشوط الصحة عملت دائرة
لكنه ُشفي باستعامله ملرة واحده.
حصة كربالء عىل إغالق األحواض الساخنة والباردة هنائي ًا.
فأكثر أمثال هؤالء من أطباء وبنائني وأشخاص موهوبني يف معلم تحول الى عرصة خربة
وايل جانب احلــامم البغدادي يوجد اخلــان البغدادي يف
أعامهلم قد ورثوها عن آبائهم ومن ثم نقلوها إىل أبنائهم.
أما املَع َلم الرابع فكان معمل لصناعة الكؤوس الرياضية البدايات من القرن املــايض والــذي كــان سكنا للزوار
يف إمتداد شارع اإلمام عيل (عليه السالم) ابتدا ًء من فلكة وبعدها حتول إىل مأرب لنقل املسافرين وبعدها إىل جممع
البلوش اىل الدار الوطنية للكتب سابقا ،وكان موجودا يف بيع وجتهيزات املواد الصحية واخري ًا حتول اخلان إىل جممع
مخسينيات القرن املنرصم اىل الثامنينات منه ،وتم حتويله بعد البغدادي حالي ًا وال ننسى املكتبة العامة للمطالعة وهي عىل
بعد أمتار من ساحة البلوش جيتمع فيها طالب املدارس
ذلك اىل معرض حلويات الرافدين حاليا.
الحمام البغدادي
وحمبو املطالعة ويف خدمتهم آالف الكتب املختلفة يف التاريخ
اما املعلم اخلامس فهو احلــامم البغدادي وبجانبه اخلان واالجتامع وسائر أبواب املعرفة يطلب ما يشاء.
الــبــغــدادي والـــذي تعود ملكيته للسيد مهدي اجلــواد وجدير بالذكر أن البناية ذات بناء قديم وتراثي مبني
البغدادي ،فاحلامم كسائر احلاممات يف العراق قديام عبارة بالطابوق ومزود باملراوح السقفية االنگليزية ،وكان ا ُملطالع
عن بناء تراثي يمتاز بالقبة املبنية باآلجر تتخلله فتحات يشعر بالربودة ما يضيف عىل املكان االطمئنان واهلدوء
ملــرور ضياء الشمس واهلــواء وله أحــواض كبرية مملوءة والراحة ،ولكن أسفي عىل الزمان أن حتول هذا املعلم الثقايف
باملاء الساخن الذي يسخن بالنفط األســود وكذلك املاء بعد عام  1963ايل مقر للحرس القومي وبعدها حتول إىل
البارد ،وحينام يدخل الزائرون للحامم ألجل االغتسال فقد جممع لتوزيع املواد الغذائية وبعد سقوط النظام السابق حتول
كانوا يراعون الرشوط الصحية وخاصة أثناء الدخول يف إىل مقر للجمعية التعاونية للمساكن واخري ًا هتدمت البناية
األحواض وعموم أماكن احلامم ولكن بعد أعوام وبسبب وحتولت اىل عرصة مرتوكة.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

48

َ
ٌ
لفضة مقام

في كربالء...

يقع مقام السيدة فضة خادمة السيدة فاطمة الزهراء (عليها
السالم) يف حملة باب النجف أحدى حمالت مدينة كربالء
املقدسة داخــل زقــاق متفرع من شــارع العباس (عليه
السالم) ،ويعرف هذا املقام بني العامة بمقام (شري فضة)
اي اسد فضة ،وقد جدد إنشاؤه بعد سقوط النظام البائد،
ألمهية معلمه وخصوصيته يف مركز مدينة كربالء القديمة،
ويمثل املكان الذي وقفت فيه السيدة فضة ودعت األسد
حلامية جسد اإلمام احلسني (عليه السالم) وأصحابه.
ونق ً
ال عن كتاب (مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني
(عليه السالم)) للحافظ رجب الربيس ،ملا جاءت إىل بيت
الزهراء (عليها السالم) ودخلت بيت النبوة ومعدن الرمحة
ومنبع العصمة ودار احلكمة وأم األئمة مل جتد هناك إال
السيف والدرع والرحى وكانت فضة بنت ملك اهلند وكان
عندها ذخرية من اإلكسري و(علم الكيمياء) فأخذت قطعة
من النحاس وأالنتها وجعلتها عىل هيئة السمكة وألقت
الدواء وصبغتها ذهب ًا فلام جاء أمري املؤمنني (عليه السالم)
وضعتها بني يديه فلام رآها قال« :أحسنت يا فضة ولكن
لو ُأذنب اجلسد لكان الصبغ أعىل والقيمة أغىل ،فقالت:
«يا سيدي أتعرف هذا العلم ،فقال :نعم وهذا الطفل
يعرفه» ،وأشار حينها إىل اإلمام احلسن (عليه السالم)،
وبقيت فضة يف خدمة الزهراء (سالم اهلل عليها) تضيف
إىل ما عندها من علوم اهلند علوم اإلسالم ،وبقيت مالزمة
للبيت املحمدي العلوي حتى بعد استشهاد اإلمام احلسني
(عليه السالم) ،ومن ذلك ما كان من أمرها ليلة احلادي
عرش من حمرم فإهنا قد سمعت وتعلمت من أمري املؤمنني
عدد ًا من األدعية ومنها كالم له (عليه السالم) كان بعد أن
يتكلم به يأتيه أسدٌ عظيم مطأطئ رأسه إىل األرض مؤمتر
بأمر اإلمام (عليه السالم) ،وهو ما تكلمت به السيدة فضة
بعد منتصف الليل يف ليلة احلادي عرش من حمرم ،فحرض
األسد وأخربته بأن هذه اجلثث هي ألبناء أمري املؤمنني
(عليه السالم) وحمبيهم وأنصارهم وطلبت منه أن حيرسها
فسمعت بذلك السيدة زينب (عليها السالم) فأخربهتا بأن
اجلثث الطواهر واألطفال واليتامى بحراسة اهلل الواحد

هياأة التحرير

وقادرين عىل فعل أي يشء وبقي هذا األسد حمله يف أرض
املعركة حتى ورود اإلمام السجاد (عليه السالم) يوم الثالث
عرش من حمرم لدفن األجساد الرشيفة.»..واملقام الواقع يف
زقاق ضيق متصل بمنطقة بني احلرمني هو عبارة عن غرفة
صغرية يف احد اركاهنا يقع شباك يمثل مقام وقوف السيدة
فضة وهذا الركن تعلوه قبة صغرية ومفتوح عىل اخلارج
بشباك معدين بينام تزين اجلدار اخلارجي لوحة مرسومة
عىل اجلدار متثل احلادثة املذكورة أعاله وقد ذكر القائم عىل
املقام ان بناء هذا املقام حديث وقد تعرض للهدم واالمهال
قبل ذلك ،اذ قىض زمنا ليس بالقصري عبارة عن خربة اىل
ان تم بناؤه عىل هذه الشاكلة .
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امواج ال�سيعة

ّ
اإلسالموفوبيا ..ظاهرة تعيق تقدم
العاملين في المجال الطبي

تقرير صحفي
يكش���ف عن مخاوف حكومة كش���مير
من األصوات الشيعية الجديدة والجريئة
التي تدعو إلى العدالة والحرية

َ
كشف حتقيق أجــراه موقع ( )Huff Postاإلخباري
تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا (رهاب اإلسالم) داخل
املؤسسات الطبية ودائــرة اخلدمات الصحية الوطنية
( )NSHيف بريطانيا ،والتي تثري ردود فعل هائلة بسبب
يتعرض له األطباء واملمرضون املسلمون من
التمييز الذي ّ
قبل زمالئهم غري املسلمني.
املروعة
وشارك العديد من األطباء
واملمرضني قصصهم ّ
ّ
يتعرضون لــه ،وخاصة يف وصفهم
عن التمييز الــذي ّ
باإلرهابيني ،إىل جانب إجبار الطبيبات واملمرضات عىل
خلع احلجاب ،ناهيك عن (النكات) التي يطلقها عليهم
زمالؤهم بسبب اعتناقهم لإلسالم ،فيام كشف املزيد
من املسعفني يف اخلطوط األمامية عن العنرصية املروعة
وكراهية األجانب التي واجهوها.
ويقول املوقع أنه أجرى استطالع ًا مع اجلمعية الطبية
اإلسالمية الربيطانية ( ،)BIMAوقد ساهم برفع الغطاء
عن كيفية تعرض املسلمني العاملني يف الدائرة الصحية
الوطنية الربطانية للسخرية لعدم تناوهلم الكحول وحلم
ِ
بسبب ارتداء
التخوف من العامالت
اخلنزير ،وكذلك
ّ
احلجاب اإلسالميّ ،
وأكــد املشاركون بالتحقيق أهنم
متخوفون من تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا.
ّ
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قال تقرير صحفي نرشه موقع اجلزيرة اإللكرتوين
ان الشباب الشيعة يف كشمري الواقعة حتت سيطرة
احلكومة اهلندية ،أخــذوا يــعـ ّـربون عن رؤيتهم
اخلاصة يف الدفاع عن احلريات الشخصية وحقوق
مواطنيهم ،مبين ًا أن هؤالء الشباب استلهموا من
قضية اإلمــام احلسني (عليه السالم) قيم الدفاع
واملقاومة وخاضوا رصاعهم يف نيل احلرية.
وقــال التقرير بـ ّ
ـأن «مواكب العزاء التي يقيمها
الشباب أصبحت تؤكد بطبيعتها عىل أمهية القيم
مثل العدل والــرشف واملــقــاومــة ،وهــي وسيلة
إعالمية قوية يف أيدهيم لتحقيق مطالبهم».
وأضاف التقرير ان «اهلجامت التي شنتها اجلامعات
السنية العنيفة مثل تنظيم (داعش) عىل املجتمعات
ُ
الشيعية ،إىل جانب جهود الدولة اهلندية إلثارة
االنقسامات الطائفية يف كشمري ،أ ّدت إىل احلد
من مشاركة الشيعة الكشمرييني يف احلركة املؤيدة
للحرية ،مما أعطى ذلك وزنا ملزاعم الدولة اهلندية
بــأن الشيعة ال يدعمون النضال السيايس يف
كشمري» ،مستدرك ًا بان «موقف الشباب الشيعة
تغري مع إحياء شهر حمرم».
وأشار إىل أنه «يف مواجهة القمع والعنف املتزايد
مــن جانب الــدولــة ،فقد قــرر الشباب الشيعة
اآلن التعبري عن رؤيتهم اخلاصة والتفاوض عىل
مساحتهم اخلاصة يف مشهد الرصاع الكشمريي».
وتابع بالقول« :أصبحت الدولة اآلن خائفة من
األصوات الشيعية اجلديدة واجلريئة التي تدعو إىل
العدالة واحلرية».

كاتبة هندية:
زينب (عليها السالم)

السيدة
رمز االحتجاج والمقاومة
وصفت الكاتبة والصحفية اهلندية (زهراء
نقفي) ذكرى أربعينية اإلمام احلسني (عليه
بالتجمع االحتجاجي للناس عىل
السالم)
ّ
الظلم واالستبداد وعدم السامح بنسيان ما
حــدث يف كربالء ،عــادة إياها درس ـ ًا لكل
األحرار يف العامل ،وخاصة يف املوقف الصلب
للعقيلة زنيب (عليها السالم).
وقالت الكاتبة يف مقال هلا نرشته جملة (أوت
لوك إنديا) :ان «ذكــرى األربعني احلسيني
ليست جمرد رحلة حج ،ولكنها ً
أيضا جتمع
احتجاجي للناس مــن مجيع أنــحــاء العامل
لالحتجاج عىل الظلم واالستكبار» ،مضيفة
أن «ذكــرى األربــعــني انتصار احلسني عىل
الطاغية يزيد ،وكانت حاملة هذا النرص أخت
احلسني الرسول زينب (عليهام السالم)».
وتابعت بالقول :إن «السيدة زينب (عليها
السالم) هي التي أبقت شعلة االحتجاج
حية ،وألقت خط ًبا من فوق ظهور اجلامل،
حيث جلست مقيدة باحلبال والسالسل
كأسرية يف جيش يزيد ،وعىل الرغم مما حصل
معها من املآيس والويالت فقد أكدت طوال
الوقت عىل من كان بجانب احلق ومن كان
غارق ًا يف الباطل» وتضيف الكاتبة« ،تقف
زينب كرمز للنرص من خــالل االحتجاج
واملقاومة ،مؤكدة أنه مهام حاولت القوى
احلاكمة سحقها بقسوة ،فإن صوت املقاومة
خيرج منترص ًا يف هناية املطاف» ،مبينة أهنا
(عليها السالم) «مل تقبل بعرض العودة إىل
املدينة املنورة وقررت البقاء يف دمشق للحداد
عىل الشهداء».

رئيس لجنة الكنيسة العالمية:
اإلسالم ال يعادي الديمقراطية
قال رئيس أساقفة بامربغ بوالية بافاريا األملانية ،لودفيج
شيك ،اإلسالم ليس مناهض ًا أو معادي ًا للديمقراطية ،التي
تتب ّناها املجتمعات الغربية ،مشري ًا إىل أن هذه األطروحة
«نظرية أكثر منها عملية».
وقال شيك يف بيان له بعنوان (التسامح ..هل نستطيع أن
ـح أن «اإلســالم بشكل عام ليس مناهض ًا
نفعله؟) أوضـ َ
ٍ
للديمقراطية أو معاد هلا ،إال أن هنالك من يأخذ املخاوف
عىل حممل اجلد» ،عىل حدِّ قوله.
وأضاف رئيس األساقفة الذي يشغل أيض ًا منصب رئيس
جلنة الكنيسة العاملية التابعة ملؤمتر األساقفة األملــان ،ان
«القوانني اإلسالمية التقليدية تتعارض مع الديمقراطية
مبين ًا أن «الرشيعة اإلسالمية
الليربالية وال تناهضها»ّ ،
تتط ّلب يف الوقت نفسه قبول املسلمني خــارج العامل
اإلسالمي لألنظمة القانونية يف املجتمعات الغربية».
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املقـــــــــــاالت

معرفة اهل البيت (عليهم السالم)
ال تبيح فعل المنكرات

ملحات من كتاب ال�شيخ علي الفتالوي

ِ
مؤلفه «قواعد حياتية عىل
خيص الشيخ عيل الفتالوي يف
ضوء روايات اهل البيت (عليهم السالم)» الصادر عن شعبة
الدراسات والبحوث االسالمية يف قسم الشؤون الفكرية يف
العتبة احلسينية املقدسة ،القاعدة الثانية والثالثون ،يف معرفة
اهل البيت (عليهم السالم) باهنا ال تبيح فعل املنكرات..
ويستدل بام ورد عن حممد بن مارد من قول« :قلت ألب عبد
اهلل (عليه السالم) حديث روي لنا انك قلت« :اذا عرفت
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فاعمل ما شئت؟» ،فقال (عليه السالم)« :قد قلت ذلك».
قلت« :وإن زنوا او رسقوا او رشبوا اخلمر؟ فقال (عليه
قال َ
السالم)« :إنا هلل وانا اليه راجعون ،واهلل ما انصفونا ان نكون
أخذنا بالعمل ووضع عنهم ،انام قلت :إذا عرفت فاعمل ما
شئت من قليل اخلري وكثريه ،فإنه يقبل منك».
ويبني ان القاعدة هي :معرفة والية اهل البيت (عليهم
السالم) رشط قبول العمل.

ويشري احلديث الرشيف اىل« :ان حمبة اهل البيت
(عليهم السالم) وواليتهم تقتيض الطاعة هلل تعاىل،
ومن دون ذلك ال يعذر العايص وهذا ما أكده احلديث
الرشيف عن االمام الباقر (عليه السالم) جلابر اجلعفي:
«يا جابر ب ّلغ شيعتي عني السالم ،واعلمهم انه ال قرابة
عز وجل ،وال يتقرب اليه ا ّ
ال بالطاعة له،
بيننا وبني اهلل ّ
يا جابر من اطاع اهلل واحبنا فهو ولينا ،ومن عىص اهلل
مل ينفعه حبنا» – (ميزان احلكمة ج2ص ،)221وقول
آخر لإلمام (عليه السالم) انه قال ..« :ال نتقرب
اىل اهلل اال بالطاعة ،فمن كان منكم مطيع ًا هلل تنفعه
واليتنا ،ومن منكم عاصي ًا هلل مل تنفعه واليتنا ،وحيكم
ال تغرتوا( – »..ميزان احلكمة ج2ص.)221
كام يشري احلديث اىل ان العمل ال يقبل إال بوالية
اهل البيت (عليهم السالم) وحبهم وطاعتهم وهذا
ما أكدته الروايات الرشيفة ومنها ما ورد عن اب عبد
اهلل (عليه السالم) حني قال« :ان اول ما يسأل العبد
عنه اذا وقف بني يدي اهلل ّ
(جل جالله) عن الصالة
املفروضة ،وعــن الــزكــاة املفروضة ،وعــن الصيام
املفروض ،وعن احلج املفروض ،وعن واليتنا اهل
البيت ،فإن أقـ ّـر بواليتنا ثم مات عليها قبلت منه
صالته ،وصومه وزكاته وحجه ،وان مل يقر بواليتنا
بني يدي اهلل ّ
(عز وجل) منه
(جل جالله) ،مل يقبل اهلل ّ
شيئ ًا من اعامله» – (احلكم الزاهرة :ج3ص.)64
وروي يف (احلكم الزاهرة ج3ص ،)66عن االصبغ بن
نباتة قول :قال امري املؤمنني (عليه السالم)« :سمعت
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول :أنا سيد ولد آدم
وانت يا عيل واالئمة من بعدك سادة امتي ،من أحبنا
فقد أحب اهلل ،ومن أبغضنا فقد أبغض اهلل ،ومن
واالنا فقد واىل اهلل ،ومن عادانا فقد عادى اهلل ،ومن
أطاعنا فقد أطاع اهلل ،ومن عصانا فقد عىص اهلل».
والتأمل يف هذه االحاديث ينتج لنا ان اهلل تعاىل مل يأمر
بواليتهم وطاعتهم وحبهم ا ّ
ال ألنه يعلم اهنم عىل
احلق ،بل هم احلق وغريهم باطل ،وا ّ
ال يلزم من امره
االغراء يف املعصية.
وخيتتم الشيخ الفتالوي بناء هذه القاعدة بقوله« :لو
ان انسان ًا عبد اهلل تعاىل ليال ً وهنار ًا وهو مبغض آلل
حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ال يقبل منه ذلك،
بل هو يف النار».

الكلمات القصار
للشهيد السيد محمد باقر الصدر
(قدس سره)
تعين ًا شخصي ًا ،وأ ّما املرجع فهو
معينان من اهلل تعاىل ّ
النبي واإلمام ّ
ّ
ً
ً
أي ّ
إن اإلسالم حدّ د الرشوط العا ّمة للمرجع
ا
نوعي
ا
ن
تعي
معني
ّ
ّ ّ
ّ
وترك أمر التعيني والتأكيد من انطباق ّ
الرشوط إىل األ ّمة نفسها،
واملرجعية كتجسيد يف
املرجعية كخط قرار إهلي،
ومن هنا كانت
ّ
ّ
معني قرار ًا من األ ّمة.
فرد ّ
خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ص12:
ّ
جمسد ًا
النبي والر ّبا َّ
ين  -اإلمام  -جيب أن يكون معصوم ًا ّ
أي ّ
إن ّ
للرسالة بقيمها وأحكامها يف ّ
كل سلوكه وأفكاره ومشاعره وغري
أي ممارسة جاهلية وال بدّ أن
ممارس ال بعمد وال بجهالة أو خطأ ّ
للنبوة واإلمامة
تكون هذه النظافة املط َلقة متو ّفرة ح ّتى قبل تس ّلمه ّ
ّ
ين إىل الشّ خص.
النبوة واإلمامة عهد ر ّبا ّ
ألن ّ

خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ص12:

إسالمي ًا نظر ّية
تكون الدّ ولة ونشوئها تارخيي ًا نرفض
من ناحية ٌُّ
ّ
اإلجباري ونظر ّية العقد
اإلهلي
القوة والتغ ّلب ونظر ّية التفويض
ّ
ّ
ّ
تطور الدّ ولة عن العائلة ،ونؤمن ّ
بأن الدّ ولة
ة
ي
ونظر
االجتامعي
ّ
ّ
ّ
معينة
مرحلة
يف
بدأت
النبوي
للعمل
تصعيد
وهي
ة
ي
نبو
ّ
ظاهرة ّ
ّ
من حياة البرش ّية.
ّ
ّ
ّ
لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية اإلسالمية ص11:

ّ
طبقي ًا كام
إن رصاع األنبياء مع الظلم واالستغالل مل ي ّتخذ طابع ًا ّ
إنسانية،
االجتامعية ألنّه كان ثورة
وقع يف الكثري من الثورات
ّ
ّ
ّ
الثوري
ولتحرير اإلنسان من داخل قبل كل يشء ،ومل يكن جانبه
ّ
االجتامعي ّإال بنا ًء علوي ًا لتلك الثّورة ،ح ّتى ّ
الرسول األعظم
أن ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم أطلق عىل ثورة ال ّتحرير من الداخل اسم
اجلهاد األكرب وعىل ثورة ال ّتحرير من اخلارج اسم اجلهاد األصغر.
ّ
صورة عن اقتصاد المجتمع اإلسالمي ص6:
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السير والتكلم أثناء النوم..

(الجزء االول)

مرض نفســي يصيب االطفال ويختفي قبل
سنوات المراهقة
االأحرار /قا�شم عبد الهادي

االستيقاظ او التكلم او المشي أثناء النوم حالة شائعة ،ويحدث بشكل أكثر عند األطفال وعادة ما يختفي قبل
سنوات المراهقة ،وال تشير الحوادث المتفرقة من السير أثناء النوم في الغالب إلى أي مشاكل خطيرة أو تتطلب
عالجا حيث تكون سلوكيات بسيطة غير معقدة وغير مطولة غالب ًا ...ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ،يثرينا
الدكتور أحمد جعفر القره غولي أخصائي االمراض العصُابية والنفسية بتفاصيل عنه:
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األعراض

للقلق ،وغالبا ما تزول من تلقاء نفسها ،ولكن يف الوقت

عادة ما حيدث السري خالل النوم يف وقت مبكر من الليل نفسه استرش الطبيب إذا كانت نوبات السري خالل النوم
وغالب ًا بعد خلود الشخص للنوم بساعة أو ساعتني ،ومن (حتدث كثريا عىل سبيل املثال أكثر من مرة أو مرتني يف

غري املحتمل حدوثه خالل أوقات القيلولة ،وتدوم النوبة األسبوع أو عدة مرات يف الليل ،تؤدي إىل سلوك خطري
عموما بضع دقائق ،ولكن يمكن أن تستمر مدة أطول .أو حدوث إصابة خطرية للشخص الذي يسري وهو نائم

صفات المريض

أو لآلخرين ،تسبب إزعاج نوم شديد لألفراد اآلخرين

وان بعض صفات املريض أثناء النوبة تكون عىل النحو يف املنزل أو للشخص الذي يسري وهو نائم ،ينتج عنه
التايل (ضعف إدراك البيئة املحيطة ،يقوم من عىل الرسير أعراض خالل النهار من اإلصابة بفرط النعاس أو ّ
تعذر
ويتجول ،جيلس عىل الرسير ويفتح عينيه واحلدقة متسعة ،أداء الوظائف ،بدأت للمرة األوىل وأنت بالغ ،تستمر يف
يرتسم عىل وجهه تعبريا سطحيا ،ال يستجيب أو يتواصل أثناء سنوات املراهقة).

مع اآلخرين ،يكون من الصعب إيقاظه يف أثناء حدوث األسباب

النوبة ،يكون مشتت ًا أو مرتبك ًا مدة قصرية من الوقت من و ُيعد السري خالل النوم اضطرابا يف التيقظ ،ويعني ذلك
بعد استيقاظه ،ال يتذكر غالب ًا ما حدث خالل النوبة يف أنه حيدث خالل مرحلة نوم حركة العني غري الرسيعة

الصباح ،تكون لديه مشاكل يف تأدية املهام أثناء النهار رقم  ،N3وهي املرحلة األكثر عمقا لنوم حركة العني
غري الرسيعة واهم االسباب تكون.
بسبب اضطراب النوم).

سلوكيات أخرى غير معتادة

*وراثية.

ويف أحيانا قليلة يقوم الشخص الذي يسري وهو نائم *أحيانا بسبب أمــراض كامنة تتداخل مع النوم مثل
بسلوكيات معقدة ومركبة مثال (يقوم باألنشطة الروتينية (اضطرابات التنفس خالل النوم ،تناول أدوية حمددة
كارتداء املالبس أو التحدث أو تناول الطعام ،يغادر مثل املنومات أو املهدئات أو بعض األدوية املستخدمة
املنزل ،يقود سيارة ،يقوم بعمل سلوك غري معتاد مثال لعالج االضطرابات النفسية ،استخدام مــواد مدمنة

التبول يف مكان غري معتاد ،ينخرط يف نشاط جنيس دون مثل الكحوليات ،متالزمة متلمل الساقني ،داء االرتداد
وعيُ ،يصاب مثال عن طريق السقوط من الدرج أو القفز املعدي املرئي).

من نافذة ،يصبح عنيفا خالل فرتة االرتباك الوجيز عقب *ومـــــن األســــبــــاب املــــؤديــــة واملـــســـاعـــدة يف ظ
هور نوبة السري النومي (احلرمان من النوم ،الضغط
االستيقاظ أو أحيانا يف أثناء السري خالل النوم).

متى تزور الطبيب

النفيس ،احلمى ،اضطرابات مواعيد النوم أو السفر أو

عادة ما ال متثل نوبات السري خالل النوم العرضية مصدرا انقطاعات النوم).
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ا�رسة وجمتمع

ُ
الم���رأة

ُ
الحسينية (فاطمية  -زينبية)..

اأمونة جبار احللفي

نواجهُ في مجتمعاتنا موجة كبيرة تحجّم وتق ّلل من قيمة المرأة وعقليتها ودورها الفعال في المجتمع،
وأنها ال تفقه وال تعلم وعقولها صغيرة وليست أهال للتكامل وهي مصدر إرباك في المجتمع وليست
أهال للمسؤولية والقيادة ،وقد تكون كل مشكلة أسرية مصدرها النساء ،ولكن حين نستقرئ حوادث
عاشوراء نرى عكس ذلك فلقد وجد التكامل والقيادة والقوة والريادة من العنصر النسائي ابتداء من
طوعة ومواقفها مع مسلم بن عقيل في الكوفة وانتهاء بموقف سبايا اإلمام الحسين (عليه السالم)،
فالسؤال الذي يطرح نفسه ،هل المرأة في عاشوراء الحسين تختلف عن المرأة في مجتمعنا الحالي؟ .

تقول (رجــاء شاكر ابو دهينة) أستاذة يف علم النفس:
املجتمع احلايل يتبع ثقافة مغلوطة لألسف فبدال من رفع
كرمها اإلسالم ،أصبحنا نحرصها
قيمة املرأة وتكريمها كام ّ
ونروج لثقافة عكسية أن املرأة أساس املشاكل يف
بالتوافه ّ
منزهون معصومون
كل يشء ،وكأن الرجال يف جمتمعنا ّ
وال تصدر عنهم أخطاء ،وبعض النساء لألسف أصبحن
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وتطبقها .ولكن الدور االرشادي الذي
يعشن هذه الثقافة ّ
تعمل عليه املرجعية الدينية العليا هو اعطاء فسحة للمرأة
لتكون ذاهتا الديني والعقائدي واملذهبي أي تبني اساسا
ذلك يف عائلتها اوال وخترج للعمل بنفس املبدأ لتشيع
ثقافة املرأة الزينبية كام كانت عليه نساء الطف انموذجا.
فيام قالت (أحالم عباس محودي)  45سنة معلمة :لقد كان

للمرأة دور ريــادي
مــنــذ عــرص الــدعــوة
اإلسالمية فقد كانت
رفيقة درب اجلهاد
مع النبي حممد ( صىل
اهلل عليه واله وسلم)
كـ( السيدة خدجية )
عليها السالم ،وقد
أشــاد النبي الكريم
كثريا بالصحابيات
ودورهــــم الفعال،
فعال
ومنحهم دور ّ
حــتــى يف غــزواتــه،
نحن عــىل يقني إن
تغري دورها يف خلق
املرأة الزينبية عىل وجه اخلصوص ،مل ّ
ثقافة خاصة باألخالق احلسينية اليوم.
املرأة هي األم التي تب ّني املجتمع خري بناء
فيام بينت( ارساء كريم نجم) موظفة :لألسف تأثرت
الكثري من النساء يف جمتمعنا هبذه الثقافة املغلوطة ،وكأهنن
يروج هلن من االهتامم بالتوافه واملظاهر،
يردن تطبيق ما ّ
وتكريس أغلب أوقاهتم يف وسائل التواصل االجتامعي
ومراقبة هذه وتلك ومقارنة حياهتا بحياهتن ،بينام كان
طبقته
يطبقن ما ّ
يفرتض هبن أن يسعني جاهدات لكي ّ
نساء الركب احلسيني من عقيدة واخالق إسالمية وثبات
وريادة ،ورمي هذه الثقافة البائسة جانبا ،فاملرأة هي األم
التي تب ّني املجتمع خري بناء وتؤسس يف أبنائها الرتبية
الصاحلة والقوة والعزيمة ،وتأملوا يف موقف أم وهب يف
عاشوراء وكيف كانت داعمة البنها بكل قوة لنرصة اإلمام
احلسني(عليه السالم).
فمن منرب جملة «األحــرار» أويص الزينبيات وأقول :أهيا
النساء جيب أن تكونن حسينيات اخللق والفكر والعقيدة
اقتداء بنساء الركب احلسيني فدوركم ليس البكاء اخلايل
من العقيدة احلسينية فقط ،بل جيب عليكن يف جمالسكن
أن تكون لديكن خطيبات حسينيات واعيات مثقفات
بثقافة الدين اإلسالمي ،مميزات يف الطرح ،مميزات يف
الفكر والعقيدة وال تقترص جمالسكن عىل طقوس شكلية،

جيب أن تكون جمالسكن مصدر إهلام كل امرأة بمبادئ
اإلسالم والقرآن ،الن هبذه املبادئ نشأت نساء الركب
احلسيني .جيب عليكن استقراء سرية نساء الركب احلسيني
ووضعهن قدوة نصب أعينكن ،لكي ُتنشئن جيال حسينيا
واعيا ،وتتميزن عىل كل نساء العامل ،وال جتعلن الثقافات
الساذجة أن تؤثر عليكن ،وال ثقافة الطقوس والشكليات
الدينية اخلاوية تأخذكن عن جوهر املرأة املسلمة ،يفرتض
ملمة وقارئة لكل سرية امرأة
بكل امرأة مسلمة أن تكون ّ
مميزة يف اإلسالم من بداية حياهتا إىل مماهتا ،وتصنع منها
قدوة هلا لكي تعرف من تقتدي به ،وتعرف طريق من
تسلك ،بدل الرتكيز فقط عىل املظاهر،واملوظة ووسائل
التواصل االجتامعي ومراقبة غريها من النساء.
وختتم السيدة محيدة هاشم السامك ،قائلة  :ان هذه احلياة
اختبار لنا يف كل خطوة نخطوها فيجب أن نتأ ّمل ونتد ّبر يف
كل ما نفعله ،وجيب أن نستفيد ونعترب من سرية السابقني
لنا ،فال نكون ال سمح اهلل نلعن أعــداء وقتلة اإلمــام
احلسني (عليه السالم) ونحن نخطو خطاهم ونتعامل
بسلوكهم ومبادئهم ،جيب أن نضعهم أمام أعيننا وحني
نلعنهم ونلعن سلوكهم نكون قدر اإلمكان متجردين من
سلوكهم الفاسد السيئ ..هذا جانب اما اجلانب االخر
خيص املرأة واخالقها احلسينية عليها ان
وهو املهم الذي ّ
ال خترج عن هذا االختبار وتكون كل خطواهتا فاطمية،
حسينية ،زينبية ،يشار اليها بالفعل والعمل.
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واحــــــــــــة االحرار

العدل
حتى على
اأنف�شنا

ّ
إن السعي لتحقيق العدالة قيمة إسالمية
عظمى ،ومن األدوار املهمة التي أوكلها
اهلل (سبحانه وتعاىل) إىل رسله إلقامة
العدل بني الناس.
وقد شــدّ د احلق (جـ ّ
ـل وعــال) عىل أمهية
الــعــدل عندما هنــى عــن الظلم وحرمه
بيننا نحن البرش ،فاهلل تعاىل رب العدل
واإلنصاف ،ويف إنصافه يأمرنا أال نسمح
لغضبنا أو كراهيتنا جتــاه أي مجاعة أن
يقودنا إىل الظلم ضدهم ،فيقول تعاىل:
(و َ
َآن َق ْو ٍم َع َىل َأ َّ
ال َ ْجي ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
ال َت ْع ِد ُلو ْا
َ
َ
ِ
ِ
ْاعد ُلو ْا ُه َو أ ْق َر ُب لل َّت ْق َوى).
حيث أمرنا اهلل تعاىل أن نكون شهو ًدا عىل
العدل حتى عىل أنفسنا ،ثم إن مفهوم
«حتى ضد أنفسنا» هو دعــوة مفتوحة
جلميع املؤمنني لــالرتــقــاء إىل مستوى
احلــدث ،ال سيام عندما نــرى اضطها ًدا
إنساني ًا يف كــل مــكــان ،وهــو ال يمنعنا
من حماولة تغيري هذه الظروف وإيقاف
ّ
فكل إنسان
االضطهاد بحق اآلخرين،
يدرك بفطرته حسن العدل وقبح الظلم.
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) :أنه
سأله رجل فقال لــه :إن أســاس الدين
التوحيد والعدل ،وعلمه كثري ،والبد
لعاقل منه ،فاذكر ما يسهل الوقوف عليه
ويتهيأ حفظه ،فقال« :أما التوحيد فأن ال
جتوز عىل ربك ما جاز عليك ،وأما العدل
ّ
فأن ال تنسب إىل خالقك ما المك عليه».
وقال (عليه السالم) هلشام بن احلكم« :أال
أعطيك مجلة يف العدل والتوحيد؟ قال:
بىل جعلت فداك ،قال :من العدل أن ال
تتهمه ،ومن التوحيد أن ال تتومهه».
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النظر

اإىل وجه العامل «عبادة»
روي عن إسحاق بن يعقوب أنه قال :سألت حممد بن عثامن العمري
أن يوصل يل كتاب ًا قد سألت فيه عن مسائل ُأشكلت ع ّ
يل فورد يف
التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان (عليه السالم) :وأما احلوادث
فإهنم ُح ّجتي عليكم وأنا ُح ّجة
الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ّ
اهلل عليهم[ .كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص .]484
وعن حذيفة بن منصور  ،عن أب عبد اهلل (عليه السالم) قال :اعرفوا
منازل الرجال م ّنا عىل قدر رواياهتم عنا[ .وسائل الشيعة  -احلر العاميل
 -ج  - 27ص .]149

اأ�شتاذ
احلكماء
الشيخ هادي بن مهدي بن هادي السبزواري ،املولود سنة (1212ه)
واملشهور باحلاج املوىل هادي السبزواري ،و ُيل َّقب بـ(أرسار) ،عامل

دين وحكيم متأله وفيلسوف كبري ،صاحب مؤلفات كثرية يف املنطق
والفلسفة واحلكمة.

درس
كان(قدس رسه) عارف ًا فيلسوف ًا متك ّل ًام حكي ًام فقيه ًا عامل ًا عابد ًاّ ،

احلكمة والكالم ،له كتب ورشوح عىل األدعية ،كدعاء الصباح ودعاء

كميل ،وله منظومة ُس ّميت بمنظومة السبزواري ،وقد أصبحت كتبه

قبل ًة لكبار وأعاظم مدرسة احلكمة املتعالية؛ فقد شغفوا بعده هبا من
حيث التعليق والتدريس.

جمموعة من العلماء
يتو�شطهم املرجع الفقيه
ال�شيخ حممد ح�شني النائيني
واملرجع الفقيه ال�شيد جمال
الكلبايكاين والعامل الكبري
ال�شيد حجت ر�شتي

التكنوقراطية
Technocracy

حتدثوا
هكذا ّ
الأنف�شهم؟
* «اليشء األسوأ من أن يتكلم عنك الناس هو أن ال يتكلموا
عنك» (الروائي اإليرلندي أوسكار وايلد).
* «ال اعتقد بأنه جيب عليك أن تكون افضل من كل من هم
حولك ،لكن املهم بالنسبة يل بان تكون افضل مما كنت تتوقعه
من نفسك» (الفيلوس كني فنتوري).
* «إهنا لظاهرة حتدث كثري ًا ،أن تستيقظ يف ذهن املرء ذكرى
ال تطاق ،ذكرى رهيبة ،فإذا هي تشله عن احلركة بضعة ٍ
ثوان»
(الروائي الرويس دوستويفسكي).
* «احلكمة هي التجربة ،مضاف ًا إليها التأمل» (الفيلسوف
اليوناين أرسطو).

مقرتح للحكم يتم فيه اختيار صانعي
نظام
هي
ٌ
ٌ
ٍ
جمال مع ٍ
ني خاص ًة
القرار عىل أساس خربهتم يف
فيام يتعلق باملعرفة العلمية أو التقنية .يتناقض هذا
النظام بشكلٍ
واضح مع فكرة أن املمثلني ا ُملنتَخبني
ٍ
جيب أن يكونوا ُص َّناع القرار الرئيسيني يف احلكومة،
الرغم من أنه ال يعني بالرضورة حذف املمثلني
عىل
ِ
املنتخبني بل إن األمر يعتمدُ باألساس عىل املعرفة
واألداء ً
بدال من االنتامءات السياسية أو ما ُيعرف
ٌ
معمول به يف النظام
بـ «املهارات الربملانية» كام هو
الديموقراطي.تم استخدام مصطلح تكنوقراط يف
َّ
األصل للدفاع عن تطبيق املنهج العلمي يف حلِّ
يقوم هذا النظام عىل الرتكي ِز
املشكالت االجتامعيةُ .
معينة بد ً
ال مما
عىل تطوير الدولة يف قطا ٍع أو قطاعات ّ
ِ
َ
لضامن استمرار
وذلك
ُيعرف بـ «الربحية النقدية»
تشغيل مجيع الوظائف .عاد ًة ما ُت ّ
ركز احلكومات
التكنوقراطية عىل ّ
حل املشاكل التقنية أو اهلندسية
ُ
تكون افرتاضية.
وغال ًبا ما
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اعالن
يعلن ق�شم اإعالم العتبة احل�شينية املقد�شة عن اقامة الن�شخة الرابعة من
م�شابقة (تراتيل �شجادية) يف الق�شة الق�شرية ،يف ادب الطف وحياة االمام
علي ال�شجاد واحلقوق التي ار�شاها (عليه ال�شالم).

الجوائز:
 اجلائزة االوىل (  )1.500.000مليون وخم�شمائة الف دينار اجلائزة الثانية ( )1.000.000مليون دينار الثالثة ( )500.000خم�شمائة الف دينار -ع�شر جوائز تقديرية اخرى.

ضوابط المشاركة في المسابقة:
 -1ان ال تقل امل�شاركة الق�ش�شية عن ( )500كلمة وال تزيد على (.)1500
 -2ان تكون الق�شة الق�شرية باللغة العربية الف�شحى.
 -3اأن تتناول الق�شة اأدب الطف وما ي�شتمل عليه من مبادئ تلتقي بواقعنا املعا�شر او حياة
االإمام ال�شجاد (عليه ال�شالم) او احلقوق ال�( )50التي ار�شاها.
 -4ان ال تكون من�شورة او م�شاركة يف م�شابقات اخرى.
 -5يحق للكاتب امل�شاركة بق�شة ق�شرية واحدة فقط.
 -6للعتبة احل�شينية املقد�شة احلق يف تر�شيح ما جتده منا�شبا من الق�ش�س الق�شرية واإ�شدارها
يف جمموعة ق�ش�شية م�شرتكة.
 -7يكون اخر موعد ال�شتالم الق�ش�س يف االول من حمرم احلرام ل�شنة  1443هجرية.
تر�شل على �شفحة الفي�س بوك( :م�شابقة تراتيل �شجادية للق�شة الق�شرية) ح�شرا.

