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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ُ
حرية التعبري

ALAHRAR MAGAZINE

الحرية بمعناها الواس�� ��ع ضرورة حياتية لإلنسان ،ولها
إن
َ
المتفردة في حياة اإلنس�� ��ان المؤمن ،حينما
خصوصيتها
ّ
تك�� ��ون هذه الحري�� ��ة بأنقى وجوهها ..متجلي�� ��ة في حياته
تحرره
بص�� ��ورة عبودية خالصة هلل تعالى ،الس�� ��يما عندما ّ
ه�� ��ذه العبودية م�� ��ن عبودية أهواء النف�� ��س وقيد أطماعها
يميز حياة البش�� ��ر عن
وفلتات ش�� ��هواتها ،وألنها أكثر ما ّ
حياة غيره م�� ��ن المخلوقات األخرى ،لذا فليس هناك من
مفهوم في حياة اإلنس�� ��ان ووجوده بموجب هذا التوصيف
أعظم من الحرية.
وفي عصرنا يقع مس�� � ّ�مى حرية التعبير من ضمن الحرية
يعد
العامة ،وق�� ��د بات هذا المفهوم كثي�� ��ر التداول ألنه ّ
من أس�� ��س الحض�� ��ارة الحديث�� ��ة ،ويقصد ب�� ��ه الحرية في
إبداء الرأي ق�� ��و ًال وكتابة ،وكذلك الحرية في االعتقاد
والممارسة ،ألن اإلنس�� ��ان المدني يجب أن تحكمه قوانين
س�� ��ماوية وأخرى وضعية ..لتتماشى حياته وال تتقاطع مع
حياة المجتمع ،لكن السؤال :هل من الصحيح أن ال تكون
لتعم
هنالك حدود معلومة لمثل هذه الحرية في التعبيرَّ ..
الفوض�� ��ى ويكون قانون الغ�� ��اب هو الغالب وليس�� ��ت حرية
التعبير؟ وهو ما نش�� ��هده اليوم وقبل اليوم من سوء الفهم
واإلس�� ��اءة إلى أعظم رموز اإلنسانية وليس اإلسالم فحسب
مسمى حرية التعبير المزعومة.
تحت ّ
نع�� ��م ،هناك ق�� ��ول مفاده »:أنت ح�� � ّ�ر مالم تض�� � ّ�ر» ،إذ إن
ح�� ��دود حرية التعبير عند الف�� ��رد يجب أن ال تتجاوز على
حدود حرية األفراد اآلخرين أو تضر بهم أو تؤذيهم ماديًا
أو معنوي� � �ًا ..بل يج�� ��ب أن تحترم خصوصي�� ��ات التنوع في
المجتمع ،لكن ما يحدث في بعض دول العالم وبدواٍع تافهة
لي أعناق الحقائق الواضحة باستنتاجات
من خالل محاولة ِّ
المبيت دائمًا هو محاولة بائسة
هجينة وساذجة ،والهدف ّ
ويائس�� ��ة للطعن باإلسالم والمسلمين ،فالقاتل هو مجرم،
وليس لدينه أو بلده أو جنس�� ��ه أو لونه دخل ،فليس هناك
قاتل اسالمي وقاتل غير اسالمي إ ّال في رؤوس الحاقدين.
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

دورة تطويرية للحافظات
المرشحات للمسابقات القرآنية
الوطنية والدولية
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ترفد السوق باجواد انواع التمور وتشهد زراعة
( )7000فسيلة جديدة من االنواع النادرة

أقامت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة (فرع
البرصة) دورة يف جمال قواعد اللغة العربية للحافظات
املرشحات للمسابقات القرآنية الوطنية والدولية والاليت
يبلغ عددهن أكثر من ( )100حافظة.
وقال املرشف عىل ال��دورات القرآنية يف حمافظة البرصة
الشيخ ع��ادل ح��اش��وش :إن «اهل��دف من تنظيم هذه
الدورة هو تطوير قابليات ومستوى احلافظات استعداد ًا
خلوض غامر املسابقات القرآنية التي تقام داخل العراق
وخارجها».
وأض���اف« ،مجيع حافظات ال��ق��رآن الكريم هن ثمرة
مرشوع األلف حافظ الذي اطلقته دار القرآن الكريم يف
العتبة احلسينية املقدسة».
واكد مرشف الدورة« ،يوجد يف الدورة اساتذة ذوو كفاءة
عالية وخربة يف جمال دروس احلفظ» ،مبينا يف «الدورة
سيتم تبسيط الدروس حسب اآليات القرآنية».
واجلدير بالذكر ان دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية
املقدسة له العديد من النشاطات القرآنية يف شتى مناطق
العراق ،فض ً
ال عن فروعها املنترشة خارج البالد ،منها
لبنان وسوريا وايران واندنيسيا وعدد من الدول االفريقية،
كذلك كان لدار القرآن الكريم العديد من الفروع يف شتى
مناطق العراق ،فض ً
ال عن فروعها املنترشة خارج البالد؛
ومنها لبنان وسوريا وايران وإندونيسيا وعدد من الدول
االفريقية.
جملة االحرار اال�سبوعية

مزرعة فدك للنخيل
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كشفت ادارة مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة ،عن حجم األنتاج الذي تم تسويقه اىل حمافظات
كربالء املقدسة والنجف األرشف وبابل وبغداد.
وقال مدير مزرعة فدك للنخيل (فائز أبو املعايل) ملجلة االحرار:
متت املبارشة باملرحلة الثانية بالزراعة بعد ختصيص ()850
دونام ،مبينا ان االصناف التي متت زراعتها هي أصناف عراقية
وعربية جيدة ونادرة وهلا سوق حميل وعاملي ،موضح ًا عدد
الفسائل التي متت زراعتها خالل هذه املرحلة بلغت أكثر من
( )7000فسيلة فيام كانت عدد الفسائل باملرحلة األوىل والتي
زرعت يف عام  2016أكثر من ( )14000فسيلة

اجراء اكثر من ( )200عملية جراحية
للفقراء وجرحى الحشد الشعبي
كشف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية
املقدسة عن اجراء أكثر من ( )206عمليات جراحية للفقراء
واجلرحى فتوى اجلهاد الكفائي جمان ًا.وقال معاون مسؤول قسم
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى( امحد اخلفاجي) :إن «مستشفى
االم��ام زين العابدين (عليه السالم) شهدت إج��راء أكثر من
( )206عمليات جراحية جمانية ،من بينها ( )70عملية جراحية
جلرحى فتوى اجلهاد الكفائي ،ومنها ( )15حالة مرضية من عدة
حمافظات عراقية».وأضاف ،أن «التكلفة االمجالية هلذه العمليات
بلغت ( )2مليار دينار» ،موضح ًا أن «العمليات اجلراحية شملت
الفقراء وجرحى فتوى الدفاع الكفائي من عدة حمافظات عراقية،
تم االستجابة لنداءاهتم التي أطلقوها عرب مواقع التواصل
وقد ّ
االجتامعي».واجلدير بالذكر أن قسم رعاية ذوي الشهداء
واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة تأسس عام ( )2014بعد
فتوى اجلهاد الكفائي ويرعى اع��دادا كبرية من عوائل ذوي
الشهداء واجلرحى ومتابعة شؤوهنم املعيشية والصحية والرتبوية
وحتسني أحواهلم من خالل برامج عمل متنوعة.

تكريم اكثر من ( )70يتيمة حافظة للقرآن
الكريم في الصحن الحسيني الشريف

نظمت مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) اخلريية التابعة ملمثلية مكتب
املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف)
يف كربالء ،حف ً
ال لتكريم الطالبات احلافظات للقرآن الكريم من ثانوية
السيدة رقية (عليها السالم) لأليتام ،وذلك عىل قاعة خاتم االنبياء (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) يف الصحن احلسيني الرشيف.
وقال سعد الدين هاشم مهدي عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة
ل�(جملة االح��رار) :إن «مؤسسة اإلم��ام الرضا (عليه السالم) اخلريية
لإلغاثة واالسكان ،قامت بتكريم ( )78يتيمة حافظة للقرآن الكريم
من اجل تطوير وحتفيز الطالبات للحفظ» ،مبينا ان «العتبة املقدسة ومن
خالل التعاون مع عدة مؤسسات خريية تقيم العديد من الربامج الدينية
والرتبوية وتقدم جمموعة من اخلدمات املجانية لأليتام».
واضاف ،ان «التكريم شمل مجيع الطالبات ،فضال عن الطالبة األوىل عىل
العراق يف جمال التالوة واحلفظ (ضحى سعد رشيد) من حمافظة كربالء
من ثانوية السيدة رقية (عليها السالم) لأليتام» ،مشريا اىل «ان مؤسسة
االمام الرضا (عليه السالم) لدهيا مشاريع اخرى هتم رشحية االيتام منها
بناء كلية ،فضال عن قبول الطلبة يف جامعة وارث االنبياء (عليه السالم)».
وأشار اىل «الطالبات الاليت تم تكريمهن اهنن اشدن بمبادرة التكريم التي
تثمن اجلهود يف حفظ القرآن الكريم وتشجعهن عىل احلفظ» ،كام أكدن
عىل «ان تعلم تالوة وحفظ القرآن الكريم يزيد االنسان توفيقا وخريا
وبركة».
واجلدير بالذكر أن مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) اخلريية لدهيا
اربع مدارس ابتدائية وثانوية خمصصة لاليتام تقدم اخلدمات التعليمية
والصحية هلم جمانا.

( )500حالة نفسية متنوعة
يستقبلها مركز االرشاد
االسري في شهر واحد

استقبل مركز اإلرش��اد األرسي يف كربالء التابع
للعتبة احلسينية املقدسة منذ بداية شهر ترشين
األول ما يقارب ( )500حالة نفسية متنوع ة يف
العيادة اخلاصة داخل املركز.
وق��ال��ت (ض��ح��ى جميد ال��ع��وادي) االستشارية
يف املركز :إن «تلك املراجعات ح��االت نفسية
وسلوكية وصحية متنوعة األعم األغلب منها تم
معاجلته ،والبعض املتبقي منها قيد املتابعة ،وأكدت
أن هذا العمل يتم بالتنسيق بني استشاريات املركز
وفق احلاجة املطلوبة لكل استشارة ختص الطفولة
واملراهقة إن كانت (نفسية ،سلوكية ،تربوية)
وزوجية ،وإصالح ذات البني ،وحاالت أخرى
عامة ،وغريها من احتياجات املجتمع املتنوعة».
وع��ىل صعيد متصل استمرت ال��ع��ي��ادة الطبية
النفسية املجانية يف عملها هلذا األسبوع يف استقبال
احلاالت ملعاجلتها ،بإرشاف الطبيب املختص (عامر
احليدري) ،ودعا إىل مراجعة العيادة كل يوم أحد
من كل أسبوع لالستفادة من اخلدمات التي تقدمها
العيادة داخل املركز» ،مؤكدا أن «الكثري من األفراد
بحاجة إىل تلك اخلدمات املتاحة ،وما يتطلب هو
اجلدية يف التعامل مع احل��االت النفسية من قبل
الشخص نفسه وعائلته ملساعدته اجتياز املرحلة
التي يعاين منها الشخص».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف �/26شفر1441/هـ
املوافق 2019/10/25م :
اهيا االخوة واالخوات..
نص ما َورد إلينا من مكتب سامحة السيد – دام
نقرأ عليكم ّ
ظله -يف النجف االرشف.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف هذه االوقات احلساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد
التظاهرات الشعبية يف بغداد وعدد من املحافظات ندعو احبتنا
واعزتنا يف القوات االمنية اىل االلتزام التام بسلمية
املتظاهرين
ّ
التظاهرات وعدم السامح بإنجرارها اىل استخدام العنف واعامل
الشغب والتخريب..
إننا نناشد املشاركني يف هذه التظاهرات ان يمتنعوا عن املساس
بالعنارص األمنية واالعتداء عليهم بأي شكل من االشكال كام
التعرض
نناشدهم رعاية حرمة االموال العامة واخلاصة وعدم ّ
للمنشآت احلكومية او ملمتلكات املواطنني او أي جهة اخرى..

حلضورهم ويتفادوا اإلنجرار اىل االصطدام هبم بل يتح ّلوا
بأقىص درجات ضبط النفس يف التعامل معهم يف الوقت الذي
ي��ؤدون فيه واجبهم يف إط��ار تطبيق القانون وحفظ النظام
العام بعدم السامح بالفوىض والتَعدّ ي عىل املنشآت احلكومية
واملمتلكات اخلاصة..
ان تأكيد املرجعية الدينية عىل رضورة ان تكون التظاهرات
العنف ال ينطلق فقط من اهتاممها
االحتجاجية ِسلمية خالية من ُ
ُ
ينطلق
بإبعاد األذى عن ابنائها املتظاهرين والعنارص االمنية بل
ايض ًا من حرصها البالغ عىل مستقبل هذا البلد الذي ُيعاين من
تعقيدات كثرية ُيشى معها من ان ينزلق بالعنف والعنف املقابل
اىل الفوىض واخلراب ويفسح ذلك املجال ملزيد من التدخل
اخلارجي ويصبح ساحة لتصفية احلسابات بني بعض القوى
الدولية واالقليمية وحيدث له ما ال ُحيمد ُعقباه مما حدث يف
بعض البالد االخرى من اوضاع مريرة مل يمكنهم التخ ّلص من
ٍ
تبعاهتا حتى بعد ِميضّ
سنوات ِطوال.

ان االعتداء عىل عنارص األمن برميهم باألحجار او القناين
احلارقة او غريها واإلرضار باملمتلكات العامة او اخلاصة
سوغ ُله رشع ًا وال قانون ًا ان االصالح احلقيقي والتغيري املنشود يف إدارة البلد ينبغي ان
باحلرق والنهب والتخريب مما ال ُم ّ
ورصوا
ويبعد املتظاهرين عن حتقيق يتم بالطرائق السلمية وهو ُممكن اذا تكاتف العراقيون ّ
ويتناىف مع سلمية التظاهرات ّ
عرض الفاعلني للمحاسبة.
صفوفهم يف املطالبة بمطالب حمد ّدة يف هذا الصدد.
مطالبهم املرشوعة و ُي ّ
ذكر القوات االمنية بأن التظاهر السلمي بِام ال َ ِ
و ُن ّ
ي ُّل بالنظام وهناك العديد من االصالحات التي تتفق عليها كلمة العراقيني
واتباع آليات
العام َح ٌق َكف َل ُه الدستور للمواطنني فعليهم ان ُيو ّفروا احلامية وطاملا طالبوا هبا ومن أمهها مكافحة الفساد
ُ
الكاملة للمتظاهرين يف الساحات وال��ش��وارع املخصصة واضحة وصارمة ملالحقة الفاسدين واسرتجاع اموال الشعب
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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ُن�شرت يف جملة االحرار العدد ()722
اخلمي�س /2ربيع االول1441/هـ  -املوافق 2019/10/31م

من ذوي االغراض السيئة بالتغلغل يف صفوفكم واستغالل
األع��زة أو عىل املنشآت
تظاهراتكم باالعتداء عىل ه��ؤالء
ّ
احلكومية او املمتلكات اخلاصة..
ّ
ونؤكد عىل القوى االمنية بأن ال َتنسوا بأن املتظاهرين انام هم

منهم ،ورعاية العدالة االجتامعية يف توزيع ثروات البلد بإلغاء او
تعديل بعض القوانني التي متنح امتيازات كبرية لِكبار املسؤولني
وأعضاء جملس النواب ولفئات معينة عىل حساب سائر ابناء
الشعب واعتامد ضوابط عادلة يف التوظيف احلكومي بعيد ًا
عن املحاصصة واملحسوبيات واختاذ اجراءات مشددة حلرص آباؤكم واخوانكم وابناؤكم َخرجوا يطالبون بح ّقهم يف حياة
السالح بيد الدولة والوقوف بحزم أمام التدخالت اخلارجية يف حرة كريمة ومستقبل الئق لبلدهم وشعبهم فال تتعاملوا معهم
وس ُّن قانون منصف لالنتخابات يعيدُ ثقة املواطنني إ ّال باللطف واللني..
شؤون البلد َ
يبقى ان ُنشري اىل ان التقرير املنشور عن نتائج التحقيق يف ما
رغبهم يف املشاركة فيها..
بالعملية االنتخابية و ُي ّ
شهدته التظاهرات السابقة من
َم ّر ًة ُاخرى نناشد املتظاهرين الكرام ان
ال َيبلغَ هبم َ
إراق��ة للدماء وختريب املمتلكات
ضب من سوء االوضاع
الغ ُ
واس��ت��رشاء ال��ف��س��اد ِ
َملّ��ا َمل ُحيقق اهل��دف ا ُملرت ّق َب منه ومل
وغ��ي��اب العدالة
تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة
االجتامعية َحدَّ إنتهاك ُ
يكشف عن مجيع احلقائق والوقائع
احلرمات بالتعدي
ان تكون التظاهرات االحتجاجية
ُ
بصورة واضحة للرأي العام فمن
عىل قوات األمن او املمتلكات العامة او
ِسلمية خالية من العنف ال ينطلق
اخلاصة..
إن رجال األمن هم آباؤكم واخوانكم
واب��ن��اؤك��م ال��ذي��ن ش��ارك الكثري منهم
يف ال��دف��اع عنكم يف قتال االرهابيني
الدواعش وغريهم ممن ارا َد السوء بكم..
واليوم يقومون بواجبهم يف حفظ النظام
ال��ع��ام ف��ال ينبغي ان جي��دوا منكم اال

املهم اآلن ان تتشكل هيئة قضائية
مستقلة ملتابعة هذا املوضوع وإعالم
اجلمهور بنتائج حتقيقها بكل مهنية

فقط من اهتمامها بإبعاد األذى
عن ابنائها المتظاهرين والعناصر
ً
ُ
االمنية بل ينطلق ايضا من حرصها
البالغ على مستقبل هذا البلد الذي
ُ
ُ
يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى
معها من ان ينزلق بالعنف والعنف
المقابل الى الفوضى والخراب

وشفافية..
نسأل اهلل العيل القدير ان حيفظ
العراق وشعبه من رش االرشار وكيد
االعداء انه ارحم الرامحني والسالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

االحرتام والتقدير فال تسمحوا للبعض
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متابعة  :حممد حمزة اجلبوري

اخلطوبة
السؤال  :اخلطوبة عرف ًا حتصل بعقد وان كانت زواج ًا
رشع ًا فهل تلزم فيها مراعاة أحكام الزواج مثل وجوب
االستئذان عند اخلروج من املنزل ؟ وهل يؤثر حكم
العرف هنا فيجوز يل عدم اطاعته عندما يريد اجلامع ام
هو واجب ؟
اجل��واب  :إذا تم العقد فانت زوجته ولكن ال جيب
عليك التمكني بالوطء ونحوه وكذا بالنسبة إىل احلرية
يف اخلروج من البيت من دون اذنه إذا كان هناك رشط السؤال  :ما رأي سامحتكم يف التك ّلم بني اخلطيبني قبل
إرتكازي باهنا تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا العقد يف ترتيبات تتع ّلق بمستلزمات اخلطوبة ؟
الرشط هو التعارف اخلارجي .
اجلواب  :إذا خال احلديث عن احلرام وأمن الوقوع يف
احلرام فال مانع منه .
السؤال  :ما هي حدود الرشعية لرؤية الرجل األجنبي
للمراة التي يقصد خطبتها ؟
السؤال  :هل جيوز اخلروج مع اخلطيبة يف ايام اخلطبة ؟
اجل��واب  :جيوز ملن يريد ان يتزوج ام��راة ان ينظر اىل اجلواب  :هي قبل العقد كاالجنبية فال جيوز .
حماسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها و معاصمها
وساقيها ونحو ذلك واليشرتط ان يكون ذلك باذهنا السؤال  :هل جيوز للمخطوبة ان متنع خطيبها من متكينه
ورض��اه��ا نعم يشرتط  :ان الي��ك��ون بقصد التلذذ من نفسها يف فرتة اخلطوبة ،علام اهنام قد أمتا عقد القرآن
الشهوي وان علم انه حيصل بالنظر اليها قهرا وان الرشعي ؟
الياف الوقوع يف احلرام بسببه كام يشرتط ان اليكون اجلواب  :جيوز بنا ًء عىل الرشط االرتكازي املأخوذ يف
هناك مانع من التزويج هبا فعال مثل ذات العدة واخت العقد عىل ان يكون التمكني والتبعية بعد الزفاف كام
الزوجة
النفقة ال جتب عىل الزوج يف تلك الفرتة لذلك .

ويشرتط ايضا ان اليكون مسبوقا بحاهلا وان حيتمل
اختيارها وإ ّ
ال فال جيوز واالح��وط وجوبا االقتصار
عىل ما اذا كان قاصد ًا التزويج هبا باخلصوص فال ّيعم
احلكم ما اذا كان قاصدا ملطلق التزويج وكان بصدد
تعيني الزوجة هبذا االختبار وجيوز تكرر النظر اذا مل
حيصل االطالع عليها بالنظرة االوىل .
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باب االعتقاد في العرش
ق��ال الشيخ أب��و جعفر  -رمح��ه اهلل  -اعتقادنا يف
العرض أنه مجلة مجيع اخللق.
والعرض يف وجه آخر هو العلم.
وسئل الصادق  -عليه السالم  -عن قوله تعاىل:
(الرمحن عىل العرش استوى)؟
فقال( :استوى من كل يشء ،فليس يشء أقرب إليه
من يشء).
فأما العرش الذي هو مجلة مجيع اخللق فحملته ثامنية
من املالئكة ،لكل واحد منهم ثامنية أعني ،كل عني
طباق الدنيا:
واحد منهم عىل صورة بني آدم ،فهو يسرتزق اهلل
تعاىل لولد آدم .واح��د منهم عىل ص��ورة الثور،
يسرتزق اهلل للبهائم كلها ،وواحد منهم عىل صورة
األسد ،يسرتزق اهلل تعاىل للسباع ،وواحد منهم عىل
صورة الديك ،فهو يسرتزق اهلل للطيور.
فهم اليوم ه��ؤالء األربعة ،ف��إذا كان يوم القيامة
صاروا ثامنية.

آية المباهلة
فيام يتع ّلق بإمامة أمري املؤمنني (عليه السالم) يف هذه
ّ
يستدل
االي��ة ،ويف ال��رواي��ات ال��واردة يف تفسريها،
الئمتنا (عليهم
علامؤنا بكلمة( :وأنفسنا) ،تبع ًا
ّ
السالم).
ّ
ّ
استدل هبذه االي��ة املباركة هو أمري
أول من
ولعل ّ

احتج يف الشورى
املؤمنني (عليه السالم) نفسه ،عندما
ّ
عىل احلارضين بجملة من فضائله ومناقبه ،فكان من
القصة ،وك ّلهم
ذلك احتجاجه بآية املباهلة ،وهذه
ّ
أقروا بام قال أمري املؤمنني ،وصدّ قوه يف ما قال ،وهذا
ّ
الس ّنة
االحتجاج يف الشورى مروي أيض ًا من طرق ُ
أنفسهم.

السـنة النبوية
تدوين ُ ّ
قبل ّ
النبي صىل
كل يشء كان كاتب ًا للحديث بني يدي ّ
اهلل عليه وآله ،وإذا كان قد اشتهر عنه أمر الصحيفة
(صحيفة ع ّ
يل) التي كتبها من حديث رسول اهلل،
وكان حيملها معه يف قائم سيفه ،وذكرها البخاري
ومسلم وأصحاب السنن بطرائق ش ّتى ،فلم تكن
كل ما كتبه ٌّ
هي ّ
النبي األكرم ،بل
عيل من حديث ّ
كانت له صحف ُأخرى غري هذه ،وكان له كتاب
كبري ليس فيه إ ّ
ال أحاديث الرسول صىل اهلل عليه
وآله ُعرف ب� (كتاب ع ّ
يل) وهو غري تلك الصحيفة
التي اختلفوا يف حجمها.
ُ
النبي بأديم ،وع ّ
يل بن أيب
* قالت أ ّم َس َلمة« :دعا ّ
ٌّ
وعيل يكتب،
طالب عنده ،فلم يزل رسول اهلل ُيميل
ال بطن َ
ح ّتى م َ
االديم وظهره وأكارعه» ،فقد كانت
أنباء الصحيفة مشهورة ج��دّ ًا ،ال يكاد يلو منها
واحد من كتب احلديث والسنن ،البخاري وغريه،
متفرقة ،بعضها أشبه بعناوين
نقلوا منها نصوص ًا ّ
ِملا حتويه ،وبعضها فيه تفصيل ،وقد مجع ابن حجر
العسقالين كثري ًا ممّا ُنقل عن تلك الصحيفة ،وقال:
اجلمع بني ه��ذه َ
االح��ادي��ث ّ
أن الصحيفة كانت
واحدة ،وكان مجيع ذلك مكتوب ًا فيها ،و َن َق َل ّ
كل
واحد من الرواة عنه ما حفظه.
ومج��ع الدكتور رفعت ف��وزي ما ُنقل عن هذه
الس� ّن ّية ،يف كتاب أسامه:
الصحيفة يف كتب احلديث ُ
«صحيفة ع ّ
يل بن أيب طالب عن رسول اهلل :دراسة
توثيقية فقهية» .
وحديث ُأ ّم َس َلمة املتقدّ م يصف كتاب ًا أكرب من هذه
الصحيفة التي ال تفارق قائم سيفه ،أو قراب سيفه!
وأصبح «كتاب ع ّ
يتكرر يف أحاديث أهل
يل» َع َل ًام ّ
البيت عليهم السالم ،كتاب كبري كانوا حيتفظون به
ويتوارثونه.
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ُ
 %80نسبة إنجاز مشروع
b

جامعة الزهراء للبنات في كربالء
االأحرار  /اإبراهيم حميد العويني  -ت�شوير /مرت�شى نا�شر

تفقدَ المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ،مشروع
جامعة الزهراء (عليها السالم) للبنات التي تم إنشاؤها على محور طريق بغداد -كربالء وذلك
لغرض االطالع على سير العمل فيها وحث الكوادر الهندسية والفنية على إنجازها ضمن المدة
المحددة.
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وقال املهندس (حممد ضياء حممد) رئيس قسم املشاريع
االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة« :إن املرشوع
حيتوي عىل ثالث كليات هي كلية الصيدلة وكلية
التقنيات ،وكلية الرتبية مع زيادة الكليات واألقسام
خالل اخلطة املرسومة للسنوات القادمة ،جاء ذلك
من خ��الل حث سامحة الشيخ الكربالئي الكوادر
عىل رسعة العمل وبذل اقىص اجلهود إلنجاز املرشوع

أيضا عىل قاعة مؤمترات تستوعب ( )600طالبة اىل
جانب بناية القسم اإلداري ورئاسة اجلامعة ،إضافة اىل
البنايات األخرى ،األقسام الداخلية فهي بنايتان ،لكل
بناية أربعة طوابق مكونة من (  ) 80غرفة حتتوي عىل
املجمعات الصحية واملطابخ ..مبين ًا إن البناية الثالثة
هي بناية التسجيل وتتألف من طابقني .وإن نسبة
اإلنجاز احلالية(  )% 80ويف العام القادم ستنجز بشكل

املهند�س حممد �شياء حممد

بالوقت املحدد.
مضيف ًا إن املرشوع ينجز عىل مساحة املرشوع ()25
الف مرت مربع ،ويتألف من ثالث بنايات رئيسية األوىل
تضم قاعات دراسية عدد ( )50قاعة خمتلفة املساحات
وتستوعب من ( )50اىل ( )100طالبة ،إضافة إىل
احتوائه عىل ( )24خمترب ًا جمهز ًا بأحدث األجهزة حتتوي

كامل وتكون جاهزة لالفتتاح أمام الطلبة.
يذكر أن جامعة الزهراء (عليها السالم) للبنات مؤسسة
تعليمية ضمن مؤسسات وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ترتبط بقسم التعليم العايل التابع للعتبة احلسينية
املقدسة وهتدف إىل رفد املؤسسات احلكومية باملالكات
النسوية واالختصاصات النادرة.
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تقرير :ح�شنني الزكروطي /ت�شوير حممد القرعاوي

ضمن سلسلة زيارات الضيافة
التي تستقبلها العتبة الحسينية
المقدسة على مدار العام ،تشرّف
وفد من قضاء خانقين التابع
لمحافظة ديالى بزيارة مرقد ابي
عبد اهلل الحسين (عليه السالم)
ولقاؤه ممثلين عن ادارة العتبة
الحسينية المقدسة في دار الضيافة
في الصحن الحسيني الشريف.

وفد من خانقين يزور العتبة الحسينية
ويطلع على بعض مشاريعها
وقال الشيخ (فاهم االبراهيمي) مسؤول شعبة التبليغ
والتعليم الديني يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان االمانة
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة تسعى اىل استقبال كافة
الوفود وخصوصا القادمة من املحافظات الغربية وذلك
إليضاح الصورة ورأي املرجعية الدينية العليا باألحداث
اجلارية يف البالد ،واطالعهم عىل ما قامت به العتبة املطهرة
خدمة للشعب العراقي وآخرها خالل جائحة كورونا،
مشريا اىل ان ضيافة الوفود بمختلف اطيافها وانتامئها يف
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رحاب ايب عبد اهلل احلسني(عليه السالم) ما هي اال رسالة
فحواها ان العراق بلد واحد حتكمه االنسانية واملحبة».
واض��اف« :ان الوفد يمثل خليطا متجانسا من مشايخ
ومثقفني وشباب من قضاء خانقني ج��اءوا لزيارة سيد
الشهداء (عليه ال��س��الم) ،وطلب املساعدة من العتبة
احلسينية املقدسة لبناء مستشفى هلم يف القضاء ،وسنعمل
عىل تقوية العالقة وتوطيدها عرب تأسيس منتدى ثقايف
اسالمي يف قضاء خانقني من اجل نقل وايضاح الصورة

احلقيقية املرشقة لإلسالم املحمدي وال��وق��وف امام
اهلجامت التكفريية التي تسعى اىل تشوية صورة االسالم
واملسلمني وزرع الطائفية بني ابناء البلد الواحد.
من جانبه حتدث الشيخ امحد العزاوي ممثل وفد قضاء
خانقني« :وفقنا اهلل لزيارة املوىل ايب عبد اهلل احلسني واخيه
ايب الفضل العباس (عليهام السالم) واالطالع عىل معامل
هذه املدينة العظيمة واملقدسة والتقرب من اهلها ،وخالل
لقائنا مع السادة واملشايخ يف العتبة احلسينية املقدسة
عقدنا العزم عىل ان نكون اليد الساندة جلميع اجلهات
التي تعمل عىل بناء العراق ونقل املبادئ االسالمية التي
جاء هبا نبي الرمحة (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واملتمثلة
بمحبة اجلميع يف اهلل».
ونوه العزاوي عن «اطالعه عىل بعض مشاريع العتبة

احلسينية املقدسة االنسانية واخلدمية وأعرب عن دهشته
بنوعية وكمية اخلدمات التي قدمتها العتبة املقدسة
للمواطنني دون اي مقابل مادي ،بل من اجل مساعدة
االخرين وختفيف احلمل عن كاهلهم ،وهذا العمل هو
جوهر حقيقة اإلسالم املحمدي».
جي��در االش���ارة اىل ان العتبة احلسينية املقدسة تعمل
ومنذ سنني مضت عىل استقبال واستضافة الوفود
والشخصيات م��ن كافة الطوائف االسالمية وغري
االسالمية يف العراق وخارجه من اجل توطيد العالقة
االنسانية بني االديان وتقوية اللحمة الوطنية يف البالد،
بناء عىل توجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف
االرشف واملتمثلة بسامحة السيد عيل احلسيني السيستاين
(دام ظله الوارف)».
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إذاعة دولية
تصدح بفكر النهضة الحسينية المباركة
تقرير :عبد اهلل الن�شراوي

ان النهضة الحسينية هي بالحقيقة تمثل جوهر الكلمة الحرة الماضية نحو االصالح ،وتعمل
على صياغة اسس المنظومة االنسانية التي لرسم اروع مشاهد التضحية وااليثار ومستقية من
نمير الفكر الحسيني الفكر واالخالق االصيلة ،ومنطلقة بشرارتها االعالمية من رحاب اإلمام
الحسين (عليه السالم) فمن خالل ذلك ندرك ان الدور االعالمي كان له حضور فاعل في القضية
الحسينية العظيمة التي شملت مفاهيم ومضامين كثيرة ،ومنها شعار (االصالح) الذي رفعه
االمام الحسين (عليه السالم).
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والتقت جملة (االح��رار) االعالمي واالدي��ب (حسن
الفتال) مدير اذاعة صوت اإلمام احلسني (عليه السالم)
الدولية ليحدثنا عن االذاعة ودوراهتا االذاعية ،فقال:
«االذاع��ة هي صدى لصوت احلسني (عليه السالم)
الصادح يف االص��الح والرسالة املحمدية ،ل��ذا فأن
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة دائام ما تسعى
إليصال الصوت احلسيني اىل أبعد وأقىص مدى ممكن
لدمغ الباطل بقوة احلق».
ونوه الفتال عن «مساعي إدارة العتبة املقدسة اجلادة
لبيان مضامني ومفاهيم هنضة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ،لذا ارتأت انشاء اذاعة صوت احلسني (عليه
السالم) الدولية إليصال صوته (عليه السالم) اىل اقىص
بقاع االرض».
واضاف «ان االذاعة انشئت وكانت فقط لشهري حمرم
احل��رام وصفر املظفر ،حيث القت استحسان وتقبل
الكثريين من املستمعني ،لذا كانت اجلهود حثيثة يف
ان تكون هذه االذاع��ة دولية والكرتونية لكي يتسع

مداها او ً
ال ،حيث ركزت االذاعة عىل القضية احلسينية
بمفاهيمها ومضامينها واهدافها واف��رازات القضية
احلسينية».
مشري ًا اىل «اهن��ا وضعت دورة براجمية خاصة هبذين
الشهرين – حم��رم وص��ف��ر -اشتملت ع��ىل اجلوانب
العقائدية والفكرية عىل شكل برامج مبارشة تارة وبرامج
مسجلة تار ًة أخرى ،وقد تم تأسيسها يف االول من ذي
احلجة لسنة (1441ه�) وبثها جتريبي ًا وثم بعد ذلك بدأ
البث يف االول من شهر حمرم احلرام من السنة اجلارية
(1442ه�) واخذت من القضية احلسينية ماد ًة لدورهتا
الربجمية ووضعت للرتاث احلسيني مساحة كبرية».
وتابع «أن منهاج االذاع��ة يتضمن إحياء ذكر اإلمام
احلسني (عليه ال��س��الم) ع��رب ب��رام��ج متنوعة ثقافية
واجتامعية وفكرية ،وكذلك بث املراثي اخلاصة بآل
البيت (عليهم السالم) ،واملجالس احلسينية وقصائد
اللطم ومقاطع النعي ع��ىل االم���ام احل��س��ني (عليه
السالم)».
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ً
خدمة للصالح العام
العتبة الحس���ينية المقدس���ة تواصل العمل
بثالثة مشاريع مختلفة في محافظة بابل
االأحرار :قا�شم عبد الهادي – ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

تواصل األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة سلسلة مشاريعها الخدمية
في مختلف المحافظات العراقية والتي تصبّ في خدمة المواطن العراقي على
حد سواء ،ومن ضمن هذه المشاريع الخدمية والتي هي قيد االنجاز في مركز
محافظة بابل واالقضية والنواحي التابعة لها ،مشروع المدارس الدينية في قضاء
القاسم ومستشفى السيدة رقية (عليها السالم) لألطفال بما في ذلك مركز
التوحد الواقع في مركز المحافظة ،ومن خالل ذلك ادخلت االمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة الفرحة في قلوب اهالي المحافظة بإنجاز هذه المشاريع
والسيما مركز التوحد والذي يعد قفزة نوعية مختلفة لتقديم الخدمات للشريحة
المستهدفة ،ومن المؤمل أن يكون من المشاريع الكبرى ليس على مستوى العراق
والعالم العربي فحسب بل على مستوى الشرق األوسط.

املهند�س ح�شني ر�شا مهدي

نشر العلوم الدينية
ويف هذا السياق حتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا مهدي قائ ً
ال« :لغرض
نرش العلوم الدينية ومعارف أهل البيت (عليهم السالم) يف خمتلف االماكن والذي هو من اولويات االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة وإدارهتا ،كان توجيه املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) بإنشاء جمموعة من
املدارس الدينية يف خمتلف املحافظات العراقية ومن ضمنها مدرسة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف قضاء القاسم؛ ألمهيته
املجتمعية والدينية وحاجة الساكنني يف املنطقة ملثل هذه املدارس».
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نسب انجاز متقدمة
ويف السابق كان قضاء القاسم يضم مدارس دينية صغرية يف بعض البيوت املستأجرة كام يوضح
مهدي« ،لذلك ارتأت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة إنشاء مدرسة دينية قريبة من مرقد
اسيدنا القاسم (عليه السالم) والتي تم العمل هبا قبل عدة سنوات ولكن بسبب االزمة املالية
التي رضبت مجيع مرافق الدولة ومشاريع العتبة احلسينية بشكل خاص ونتيجة احلرب مع
عصابات داعش االرهابية تم تأجيل العمل فيها ،ليعود اآلن من جديد ولكن بشكل بطيء،
وقد وصل اىل املراحل النهائية من االنجاز الذي جتاوزت نسبته ال� ( ،»)%80مبين ًا أن «املرشوع
ُش ّيد عىل أرض بلغت مساحتها ( 650مرتا مربعا) تقع داخل مدينة سكنية خصصت هذه
الساحة منها لغرض اخلدمات العامة واملدارس التعليمية ،وان املرشوع عبارة عن بناية بأربعة
طوابق ،ومن املؤمل انجازه يف الفرتة القريبة القادمة».
ويضيف ،أن «املرشوع يضم قاعات كبرية للدراسة (صفوف دراسية) وقاعات كبرية ايضا
للمباحثة حلاجة طلبة العلوم هلا لغرض ترسيخ املادة العلمية يف أذهاهنم ،فض ً
ال عن مكتبة علمية
وخدمات لالسرتاحة وكذلك اجلانب االداري ،فقد تم ختصيص مكتبة ملسؤول املدرسة واخرى
ملعاونه وثالثة لإلدارية واملطعم وهناك بعض االماكن التي خصصت إلقامة الصالة اليومية
والشعائر احلسينية او املحافل القرآنية».
ويلفت مهدي إىل أن «املرشوع وبعد إنجازه سيتم تس ّلمه من قبل قسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة وحتديد ًا شعبة املدارس الدينية فهي املسؤولة عن اغلب املدارس املوجودة يف
خمتلف املحافظات» ،معرب ًا عن أمله بأن «تكون هذه املدرسة انموذج ًا متميز ًا ملدارس العراق».

ردود فعل إيجابية
ويبني مهدي أهنم «ملسوا ردود فعل كبرية ومرحبا هبا من قبل االهايل يف القضاء ألنه مثلام يعلم اجلميع عندما توجد مدرسة
دينية يف قضاء ما تابعةجلهة رصينة كالعتبة احلسينية املقدسة سريتفع مستوى العلم يف ذلك القضاء ،وكذلك ترحيب من قبل
طلبة العلوم الدينية يف القضاء وجتنبهم عناء السفر اىل كربالء او النجف لغرض الدراسة» ،موضح ًا أن «االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة عندما تتبنى موضوعا فإهنا توفر مجيع مستلزمات النجاح فيه ،والعمل مستمر يف عدة حمافظات لغرض
انجاز املدارس الدينية ،ففي حمافظة كربالء (وحتديدا يف شارع ميثم التامر) توجد مدرسة دينية وصل العمل هبا اىل مراحل
جيدة».
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املهند�س ح�شني عالء ال�شعدي

مشروع بمنظومات مختلفة
ومن جهته حتدث املهندس حسني عالء السعدي املرشف عىل مرشوع املدرسة الدينية يف قضاء القاسم ،من قسم املشاريع
اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة قائ ً
ال :ان «مرشوع املدرسة يتكون من طابق اريض فضال عن ثالثة طوابق اخرى كل منها
حيتوي عىل ملحقات خمتلفة» ،مضيف ًا ان «املساحة الكلية للمرشوع بلغت ( 575مرتا مربع ًا) وان املساحة االمجالية للبناء
تصل إىل ( 2400مرت مربع) مقسمة عىل الطوابق االربعة ،املزودة بمصعد كهربائي فضال عن منظومة كامريات املراقبة
ومنظومة احلريق ومنظومة االنرتنت ومنظومة الصوتيات» ،مبين ًا أن «الطابق األريض يتكون من املصىل اخلاص بإقامة
الصالة اليومية واملجاميع الصحية الكبرية وفضاء الستقبال الضيوف ،فيام يتكون الطابق االول من غرفة االدارة وغرفة
اخرى خاصة باألرشفة فضال عن ثامن غرف اخرى خاصة بالدراسة ومتساوية بالقياس ،والطابق الثاين يتكون من اربع
قاعات دراسية متساوية القياسات وقاعة خاصة باألنرتنت واخرى لالجتامعات و(كافترييا) ومطبخ ،وان الطابق الثالث
يتكون من قاعة خاصة باملناسبات الدينية مع فضاء لالسرتاحة».
مستشفى السيدة رقية في بابل ..صرح طبي مهم
يطلعنا املهندس املقيم نوفل عبد االمري امحد يف مستشفى السيدة رقية (عليها السالم) لألطفال قائ ً
ال :ان « مرشوع مستشفى
السيدة رقية (عليها السالم) لألطفال يعد واحد ًا من مشاريع العتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة بابل والتي يرشف عليها قسم
املشاريع اهلندسية فيها ،وبتنفيذ رشكة ارض املرمر ،وتبلغ السعة الرسيرية هلا ( 200رسير)» ،مبين ًا أن« ،املرشوع يتكون من
بنايتني االوىل تتكون من ( 11طابق ًا) وحتتوي عىل ختصصات معاجلة احلروق والعمليات والوالدة واخلدج وغرف الرقود،
أما الثانية فتتكون من ( 6طوابق) وحتتوي عىل صاالت طوارئ وخمتربات وغرف رقود ،وتبلغ مساحتها ( 3600مرت مربع)
وحتتوي عىل كافة اخلدمات ووحدات املعاجلة».
ستة طوابق متنوعة
وبدوره حتدث االستاذ حقي اسامعيل سعيد املدير املفوض لرشكة ارض املرمر املنفذة ملركز التوحد يف حمافظة بابل قائ ً
ال:
«يعد هذا املرشوع من املشاريع اهلامة والذي يرشف عىل انجازه قسم املشاريع اهلندسية وبتنفيذ رشكة ارض املرمر ،وبلغت
مساحة االرض اخلاصة باملرشوع ( 3000مرت مربع) ،بينام بلغت املساحة (حتت البناء) بحدود ( 9000مرت مربع) بمجموع
طوابقه الستة التي حتتوي عىل مجيع االقسام اخلاصة بالتوحد ،ومنها معاجلة االدمان باإلضافة اىل معاجلة شلل االطفال
واالقسام االخرى التي تعتني بالطفل ،حيث ان املرشوع فيه تفاصيل كثرية ختص الطفل وختص التوحد وحيتوي عىل
االلعاب اخلاصة باألطفال فضال عن االقسام والشعب اخلاصة باحلفر والرسم وتعلم السباحة والنطق ،كام حتتوي البناية
بشكل عام عىل مخسة مصاعد كهربائية» ،موضح ًا أن «األقسام موزعة عىل ستة طوابق وهناك طابق خمصص مللعب كرة

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

18

اال�شتاذ حقي ا�شماعيل �شعيد

املهند�س نوفل عبد االمري

القدم بمواصفات عالية اضافة اىل الرسداب والذي سيكون خاص ًا بالورش والذي تبلغ مساحته ( 2500مرت مربع) فيه
اقسام ملعاجلة التوحد بطريقة السباحة أي بواسطة العالج املائي حيث هي عبارة عن غرف مساحتها ( 30مرتا مربعا)
حتتوي عىل مضخامت وتستخدم كطريقة للعالج ،كام أن هناك ثالثة مسابح عالج باملاء ،وحيتوي الرسداب ايضا عىل
مكاتب ادارية وشؤون قانونية».
مساحات مختلفة
ويوضح أكثر أن «مساحة الطابق االريض بحدود ( 3000مرت) ،وحيتوي عىل املدخل ويضم غرف ًا لعالج شلل االطفال
وعددها اربع غرف باإلضافة اىل احلاممات والصحيات ومكاتب االمنية ،وتصل مساحة الطابق االول ( 2500مرت
مربع) وهو خاص بعالجات التوحد ويضم صفوف ًا وغرف رعاية ،فيام تصل مساحة الطابق الثاين ( 2500مرت مربع)
ويضم الغرف اخلاصة باإلرشاف والتوحد ،بينام بلغت مساحة الطابق الثالث ( 2000مرت مربع) وحيتوي عىل قاعات
خمصصة للعالج ،أما مساحة الطابق الرابع فتصل ل� ( 2000مرت مربع) وحيتوي عىل غرف العالج اضافة اىل مطبخ
ومطعم ،وبلغت مساحة الطابق اخلامس ( 1500مرت مربع) وحيتوي عىل ورش لعالج التوحد وورش شمع وورش
نجارة وورش طباعة وورش فخار باإلضافة اىل غرف خاصة باملرشفني ومطعم ،بينام الطابق السادس حيتوي ملعب
وحدائق يف السطح ،فضال عن املساحات اخلرض والنافورات» ،الفت ًا إىل أن «العمل متواصل يف اعامل الكونكريت
والتقطيع ونحتاج اىل فرتة بسيطة إلكامل التصاميم النهائية للمرشوع الذي وصلت نسبة إنجازه ل� ( )%60تقريبا ،ومن
املؤمل ان يتم انجازه بشكل هنائي هناية عام .»2021
قفزة نوعية
وكانت فرحة أهايل املحافظة كبرية جد ًا ،بإنجاز مثل هكذا مرشوع فيه خدمة للمواطن الذين هم بحاجة ماسة له كام
ملسنا ذلك يف أحاديث متفرقة مهم ،فاملرشوع بشكل عام يعد قفزة نوعية حيث ان العتبة احلسينية املقدسة تبادر بإنشاء
مشاريع خمتلفة ختدم رشائح خمتلفة من الناس.
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العتبات المقدسة
ّ
توحد خدماتها في سامراءَ
مشاركة اكثر من خمسة ماليين زائر إلحياء زيارة
االمامين العسكريين (عليهما السالم)

تقرير :ح�شنني الزكروطي – ت�شوير :ر�شول العوادي – حممد القرعاوي
شهدت مدينة سامراء خالل ذكرى شهادة اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم) توافد أكثر من
خمسة ماليين زائر طيلة اربعة ايام ساندت خاللها العتبات المقدسة في العراق بمختلف الخدمات العتبة
العسكرية المقدسة كما شاركهم العطاء فرقة العباس القتالية والمواكب الحسينية ...وعن هذه
الخدمات تحدث األمين العام للعتبة العسكرية المقدسة بعد تكريم وفود العتبات المقدسة وكافة
المشاركين في تقديم الخدمات إبان الزيارة في سامراء.
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ينقل العالمة المجلسي في بحار االنوار الجزء  ٩7الصفحة  ١2١حديثا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
ألمير المؤمنين (عليه السالم) « يا أبا الحسن إن اهلل تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة
وعرصة من عرصاتها ،وإن اهلل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة
واألذى فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى اهلل ومودة منهم لرسوله ،أولئك يا علي
المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة ،يا علي من عمّر قبوركم وتعاهدها
فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ،ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد
حجة االسالم وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه ،فأبشر وبشّر أولياءك ومحبيك من
النعيم وقرة العين بما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ،و لكن حثالة من الناس يعيرّون
زوار قبوركم كما تعّير الزانية بزنائها أولئك شرار أمتي ال أنالهم اهلل شفاعتي وال يردون حوضي».
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وقال الشيخ ستار املرشدي االمني العام للعتبة العسكرية
من اهلل (عز وجل)
املنن العظيمة التي َّ
املقدسة« :ان هذه َّ
علينا هبا ال يمكن الحد
أن يعرفها او يعرف حدودها اال اذا تأمل طويال ،وان
االنسان اذا اراد ان يبحث عن عالمات يف حب اهلل سبحانه
وتعاىل له ،سيجد ان من ابرز العالمات هي االماكن التي
حيبوها اهلل تعاىل بالسكينة والطمأنينة ،فاإلنسان الذي حيبه
اهلل يضعه يف االماكن التي حيبها اهلل ،وال يوجد لدينا اليوم
اكثر حرمة وقداسة من املراقد املقدسة ،ولذلك حتى يف
االحكام الفقهية هناك مسائل فقهية لرسياهنا يكون يف
املراقد املقدسة واملسجد احلرام ومسجد النبي (صلوات اهلل
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تعاىل عليه) ،وهذا يعني اخلصوصية واحلرمة هلذه املراقد
املقدسة ،هذا املقدار املوجب اوال ان نشكر اهلل تعاىل عليه،
ألنه انعم علينا هبذه النعمة التي ال بد ان نطيل الشكر عليها
فبالشكر تدوم النعم».
واض��اف املرشدي« :ال بد أن نؤكد عىل انفسنا التقرب
هلل (عز وجل) يف التزامنا بالواجبات ،ونشدد عىل انفسنا
اجتناب املحرمات فهذا الرابط الذي يوصلنا اىل النهاية
ٍ
وبوجه ابيض أمام اإلمام صاحب العرص والزمان (عجل
اهلل تعاىل فرجه الرشيف) وهذه تذكرة لنفيس او ً
ال ،واليوم
نالحظ ان الشيعة جزاهم اهلل خري اجل��زاء ب��روا االئمة
(عليهم السالم) نعمة الرب ،يف االربعينية والعارش من حمرم
احلرام يف ظرف استثنائي يف كل العامل ،وكان يف العراق

شعارهم النرصة لإلمام احلسني (عليه السالم) ،وقد عشنا
هاجسا وقلقا جتاه يوم االربعني واحلمد هلل بسبب الوالء
الكبري يف نفوس الشيعة عىل كل املستويات من زار ومن
مشى ومن َخ� ِ
�د َم والعتبات املقدسة وامل��زارات املرشفة
التي قدمت جهدا استثنائيا ،ثم بعدها توجهنا اىل النجف
االرشف حيث شهادة النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)،
واليوم بمشيئة اهلل تشاهدون ماليني اجلموع تتجه اىل
االمامني العسكريني (عليهام السالم)».
وعن اخلدمات التي قدمتها العتبة العسكرية وسائر العتبات
املقدسة طيلة اي��ام الزيارة حتدث (املهندس عيل حسني
الزاميل) معاون مدير االمني العام يف العتبة العسكرية
املقدسة« :بسبب قلة ساحات اسرتاحة ومبيت الزائرين
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االمين العام للعتبة العسكرية المقدسة :
«البد لنا ان نعترف ان خدمة زائري العسكريين (عليهما السالم) لم تكن باستطاعتنا تأديتها
بشكل وافٍ لوال جهود جميع العتبات المقدسة وبعض االلوية في الحشد الشعبي».

املهند�س علي ح�شني الزاملي

خالل فرتة الزيارة عملت العتبة املقدسة مع اقرتاب الزيارة
املباركة بعرشة اي��ام عىل هتيئة اروق��ة الصحن الرشيف
واملتمثل بالرسداب ورواق االمام عيل اهلادي (عليه السالم)
والساحات املجاورة لباب القبلة واالبواب االخرى لتكون
حمطة ملبيت واسرتاحة الزائرين ،ذلك الن اغلب الزائرين
القادمني الحياء هذه املناسبة العطرة هم من حمافظات بعيدة
وجيدر توفري اماكن اسرتاحة هلم واملبيت لذلك توجب علينا
كخدام املراقد الرشيفة ان نوفر قدر ما نستطيع من اماكن
تناسب هؤالء الزوار».
منوها عن عدد وجبات الطعام املوزعة عىل الزائرين خالل
فرتة الزيارة وصل اىل ما يقارب ( )60.000وجبة يف اليوم
الواحد.
وتابع« :بسبب وجود جائحة كورونا ومن اجل سالمة
الزائرين من امكانية االصابة فقد عملت العتبة عىل تعفري
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الزائرين منذ اوىل نقاط التفتيش وصوال اىل احلرم املقدس،
مصحوبة بمنظومات تعقيم متكاملة وضعت يف مجيع
مداخل ابواب احلرم الرشيف».
تتبعها
ويف اجابته عىل السؤال الذي طرح حول االلية التي ّ
العتبة العسكرية املقدسة يف تسجيل عدد الزائرين خالل
فرتة الزيارة املباركة؟ ،قال« :للعتبة العسكرية املقدسة تنسيق
وتواصل مع عمليات سامراء لتزويدنا بعدد الزائرين الذين
دخلوا عرب نافذهتا االمنية خالل فرتة الزيارة ،وقد ختتلف
هذه اآللية عن بقية العتبات املقدسة يف مجيع املحافظات
العراقية لكون مدينة سامراء لدهيا منذ واحد فقط لوصول
الزائرين اىل االمامني العسكريني لذلك يتم احتساب عدد
الزائرين عرب نقاط الرصد والتفتيش الرئيسية املتواجدة،
وكانت اخر احصائية هلذه الزيارة املباركة بأكثر من مخسة
ماليني زائر».

ال�شيد ها�شم املو�شوي

وحتدث (امري نرص اهلل) معاون رئيس قسم اخلدمية اخلارجية
يف العتبة احلسينية املقدسة« :بتوجيه مبارش من قبل سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي بارش قسم اخلدمية اخلارجية بإرسال وفد
اىل مدينة سامراء ملساندة العتبة العسكرية وتقديم اخلدمة
للزائرين خالل فرتة الزيارة املباركة».
واضاف نرص اهلل« :تم ارسال ( )4مركبات صحية متنقلة
كبرية اضافة اىل مفرزة طبية حمملة بكافة االدوية والعالجات
ومصحوبة بكادر طبي تابع للمفرزة الطبية وسيارة اسعاف،
كذلك نصب ( )5خيام ايواء للزائرين ،وتوفري ( )30نوعا
من الزوايل داخل اخليام لراحة الزائرين معززة ()4000
بطانية ،ومل يقف عمل العتبة احلسينية املقدسة اىل هذا احلد
بل قامت بارسال ( )8مركبات نوع (كوسرت) لنقل الزائرين

اىل اقرب نقطة من العتبة العسكرية».
من جانبه قال (هاشم املوسوي) رئيس قسم العالقات
واالعالم يف فرقة العباس القتالية« :تعمل فرقة العباس
(عليه السالم) القتالية منذ مخس سنوات بتوجيه مبارش
من قبل السيد قائد فرقة العباس القتالية عىل اسناد العتبة
العسكرية خالل زي��ارة االمامني العسكريني عرب نقاط
التفتيش التي وضعت عىل بعض الطرق املؤدية لإلمامني
من اجل محاية الزائرين وتسهيل عميلة سري املركبات،
كذلك ب��ادرت الفرقة بإقامة موكب خدمي يعمل عىل
تقديم املأكل واملرشب للزائرين خالل فرتة الزيارة».
مشريا اىل ان «العمل يف حرضة االمامني العسكريني وخدمة
الزائرين االكارم يصربنا عىل فراق االهل واالحبة ويعزز
من ارتباطنا باألئمة االطهار (عليهم السالم)».
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التقـــــــــــارير

من طريق األربعين..
ٌ
شاب ميساني
يستجيب لطلب والده
بتلبية نداء الفتوى
ويختار الشهادة
االأحرار� :شياء االأ�شدي – ت�شوير :خ�شري ف�شالة

إيثارٌ في الروح والنفس ،وأخالق عالية،
وحسن التربية؛ تجسدت في شخصية
شاب ميساني ضحّى بنفسه ملبي ًا نداء
الدين والوطن في حفظ االرض والعرض
والمقدسات ،إنّهُ الشهيد هشام الساعدي
األخ األصغر والرابع بالترتيب بين اوالد الحاج
عودة محيسن الساعدي الخمسة من محافظة
ميسان ناحية (المشرّح) ،وهو ذلك الشاب
الذي اختار ان يتوسم شرف الشهادة في
الحرب ضد عصابات داعش االجرامية في
منطقة الفتحة قرب مصفى بيجي بمحافظة
صالح الدين ،بعد أن تم اسره هو وعدد من
المقاتلين وقتلهم بأبشع الطرائق وتعليقهم
بمدخل مدينة الحويجة بتاريخ .20١5/١0/5
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أبٌ يخيّر ولديه بأن على احدهما تلبية نداء المرجعية بمحاربة
قوى الظالم (داعش) وبعد ان كان الحظ األوفر لالصغر بينهما
حارب ببسالة وارتوى من كأس الشهادة...
هشام البالغ من العمر اثنني وعرشين عام ًا كان متزوج ًا
ولديه طفل واح��د ،وهو أخ لكل من (س��الم ،ووس��ام،
وحسام ،وعيل األكرب الذي يصغر هشام سن ًا) ،مل يرتدد حلظة
بأن يلبي طلب والده ويكون ضمن امللبيني لفتوى اجلهاد
الكفائي التي أطلقتها املرجعية الدينية العليا يف النجف
االرشف واملتمثلة بالسيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله
الوارف) ،بحسب االخ األكرب له (سالم الساعدي) الذي
حرص كام يف كل عام ان يرافق والده ووالدته لزيارة االمام
احلسني وأخيه أيب الفضل العباس (عليهام السالم) يف ذكرى
األربعني اخلالدة.
وقال الساعدي :انه «عند انطالق فتوى اجلهاد الكفائي-
كانت هناك دعوة من قبل السيد الوالد بأن نختار أحدنا
واملشاركة مع املقاتلني يف مواجهة قوى الظالم (داعش)
االرهايب ،فكان هلشام احلظ األوفر لتلبية رشف هذا النداء
وشارك ببسالة يف عمليات املواجهة لتلك العصابات يف
دياىل وصالح الدين ومعارك الفتحة لينتقل اىل رمحة ربه
شهيد ًا بعد أن أرسوه وقتلوه بطريقة بشعة هو ومرافقوه من
املقاتلني يف ساحات اجلهاد».
وأضاف« :حاولنا عدة مرات ختليص اجلثة ولكن مل نستطع
وبمساعدة بعض االخوة املجاهدين من إحدى الفصائل
استطعنا الوصول إليها وسحبها».
ٍ
ٍ
خمتلجة باحلرسة قوله« :نبأ استشهاده صعب
بعربة
ويكمل
علينا جد ًا وباخلصوص الوالدة ومل يكن سهال ،وهشام كان
عىل قناعة تامة بام يقدمه ونحن مل نرسله من أجل هدف
مادي كوننا ميسوري احلال ولدينا رشكة للمقاوالت العامة
ورابحة».
كام وحرصت األحرار عىل لقاء والد الشهيد احلاج عودة
حميسن الساعدي والذي بدأ يستذكر نجله قائ ً
ال« :كان من

أوالدن��ا املرحني جد ًا يف البيت وكان قلبه عامرا باإليامن
وحيرص باستمرار عىل زيارة األئمة االطهار ومن املواظبني
سنوي ًا بالسري نحو قبلة اخللود كربالء ،وفقداننا له كبري
وكيف ال نكون كذلك ولنا قدوة واسوة يف االمام احلسني
وإين حاولت عدة مرات ان
واهل بيته (عليهم السالم)ّ ،
عنه كوين أكرب عمر ًا وأكثر خربة يف أمور املعارك
اذهب بدال ً ُ
كان يرفض ذلك».
أ ّما والدته اكتفت بالقول ،وبعني دامعة :اتذكره دائ ًام وال
أنساه ،ويأتيني يف منامي وأراه يدخل اىل البيت ويكلمني،
وما إن وصلت اىل مدينة كربالء املقدسة فأينام تذهب عيني
أشاهده مع املشائني واملعزين لقبلة العاشقني.
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املقـــــــــــاالت

لبنان /الرتبوية نعمت ابو زيد

بلسم ُ
الس ُ
والصفح،
امحة ّ
هو نسمة الصبح ،هو ُ
اجلرح ،هو ّ
هوفخم ّ
مفخم ،ويف العيون
هو التفصيل وال� ّ��رشح..
ٌ
ّ
مكرم ..هو ٌ
رمحة للعاملني ،هو سيد
معظم ،ويف القلوب ّ

أهل األرض أمجعني ،هو رسول رب العاملني ..حني للدنيا
أقبل ..أنار العقول وأشعل ..ولألفكار اجلاهلية بدّ ل..
فلنشعل ملولده الشموع ..ولنُطلق األهازيج بني اجلموع..
ولنردد بكل خشوع ..لبيك يا رسول اهلل.
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إن الشخصية التي محلها حممد بني جنبيه كانت خارقة
العادة ،وكانت ذات أثر عظيم ج��د ًا حتى إهنا طبعت
رشيعته بطابع قوي جعل هلا روح اإلبداع وأعطاها صفة
اليشء اجلديد...
يقول (إينني دينيه) يف كتاب «أشعة خاصة بنور اإلسالم:
«لقد دعا عيسى إىل املساواة واألخوة ،أما حممد فوفق إىل
حتقيق املساواة واألخوة بني املؤمنني أثناء حياته».

رسول رب الرحمة

قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم ،واصف ًا رسالة النبي حممد
}و َما َأ مْر َس مْلن َ
مح ً��ة
َاك إِ َّال َر مْ َ
(صىل اهلل عليه وآله وسلم)َ :
ِّل مْل َع َاملِنيَ { ،من رمحة اهلل تعاىل العامة واخلاصة وربوبيته فائقة
العطف والو ّد ال يمكن أن َترتك اإلنسان وحيد ًا يف طريق
سعادته املليئة بمختلف املوانع والعقبات واملتاهات ،فال
يرسل إليه قائد ًا ومرشد ًا َحي ِمل التعاليم الشاملة لألخذ
بيده وتوجيهه ،وعليه ّ
فإن حكمته ورمحته توجبان إرسال
الرسل وإنزال الكتب الساموية ،ويف هذا السياق كانت
الرسالة اخلامتة والبعثة الرشيفة لنبي الرمحة واهلدى حممد
(صىل اهلل عليه وآله).

هل رحمته للمؤمنين فقط أو للعالمين؟

ّ
أن الرمحة اإلهلية شاملة جلميع بني البرش ،املؤمن منهم وغري
املؤمن ،فكذلك رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) هو رمحة
﴿و َما َأ مْر َس مْلن َ
مح ًة
َاك إِ َّال َر مْ َ
للعاملني بمقتىض اآلية الكريمةَ :
ني﴾ ،فهو ليس رمحة ألهل ّ
ِّل مْل َع َامل ِ َ
مكة أو أهل املدينة فقط،
وليس رمحة للمسلمني الذين كانوا معه ،وال للمسلمني
بنص اآلية القرآنية ٌ
رمحة للعاملني مجيع ًا ،يف
عامة؛ إنّام هو ّ
الدنيا واآلخرة.
ِ
أوصافه أنه (صىل اهلل عليه وآله) أمان ألهل
ويف بعض
األرض من العذاب ،فقد ورد يف النهج الرشيف عن أمري
املؤمنني (عليه السالم) أنّه قال« :كان يف األرض أمانان من
فتمسكوا به،
عذاب اهلل ،وقد ُرفع أحدمها فدونكم اآلخر ّ
أ ّما األمان الذي ُرفع فهو رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
ان ّ ُ
}و َما َك َ
اهلل
وأ ّما األمان الباقي فاالستغفار» ،بدليل اآلية َ
ان ّ ُ
اهلل ُم َع ِّذ َ ُهب مْم َو ُه مْم َي مْس َتغمْ ِف ُر َ
نت ِفي ِه مْم َو َما َك َ
ون
لِ ُي َع ِّذ َ ُهب مْم َو َأ َ
ص هبذه
(األنفال ،{)33/فهو (صىل اهلل عليه وآله) قد اخ ُت َّ
الكرامة وأنّه أمان ألهل األرضّ ،إال أنه ُيطرح سؤال وهو
أننا نقرأ بعض اآليات القرآنية فنالحظ أهنا وصفت النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) بأنه ٌ
رمحة للمؤمنني ،فكيف
يمكن اجلمع بني هذين الوصفني املختلفني؟
من اآليات الكريمة التي وصفته بأنه (صىل اهلل عليه وآله)
ين ُمْي��ؤ ُذ َ
ون ال َّنبِ َّي
(و ِم مْن ُه ُم ا َّل ِذ َ
رمحة للمؤمنني قوله تعاىلَ :
ري َّل ُك مْم ُي مْؤ ِم ُن بِ ّ
َويِ ُقو ُل َ
ون ُه َو ُأ ُذ ٌن ُق مْل ُأ ُذ ُن َخ مْ ٍ
اهللِ َو ُي مْؤ ِم ُن
ون َر ُس َ
ين آ َمنُو مْا ِم ُ
ين ُي مْؤ ُذ َ
ول
لِ مْل ُم مْؤ ِمنِنيَ َو َر مْ َ
نك مْم َوا َّل ِذ َ
مح ٌة ِّل َّل ِذ َ
ّ
اب َألِ ٌيم (التوبة ،{)61/ومما ورد يف شأن نزول
اهللِ َ ُهل مْم َع َذ ٌ

هذه اآلية ّ
أن مجاعة من املنافقني كانوا يذكرون النبي (صىل
اهلل عليه وآله) بسوء ،فنهاهم أحدُ هم وقال :ال تتحدّ ثوا هبذا
احلديث ّ
لئال َي ِص َل إىل سمع (حممد) فيذكرنا بسوء ويؤ ّلب
الناس علينا ،فقال له أحدهم :ال هيمنا ذلك ،فنحن نقول
ما نريد ،وإذا بلغه ما نقول سنحرض عنده و ُننكر ما قلناه،
وس َيقبل ذلك م ّنا فإنّه رسيع التصديق ملا يقال له ،و َيقبل
كل ما يقال من كل أحد ،فهو ُأ ُذن ،فنزلت اآلية وأجابتهم.

ّ
مؤسس سياسة التغيير

«عند ذكر مناقب (صىل اهلل عليه وآل��ه) به ال بدّ لنا من
التعريج إىل التاريخ ،فلم يكن حممد عىل الصعيد التاريي
مبرش ًا بدين وحسب؛ بل ك��ان كذلك مؤسس سياسة
غريت جمرى التاريخ ،وأثرت يف تطور انتشار اإلسالم فيام
ّ
بعد عىل أوسع نطاق...
وكام يظهر التاريخ الرسول قائد ًا عظي ًام ُملئ قلبه الرأفة،
كذلك رج��ل دول��ة رصحي�� ًا ق��وي الشكيمة له سياسته
احلكيمة التي تتعامل مع اجلميع عىل قدم املساواة وتعطي
كل صاحب حق حقه.
ويقول (مارسيل بوازار) يف كتاب «إنسانية اإلسالم« :ال
ُبدَّ أن يكون حممدا (صىل اهلل عليه وآله) الذي عرف كيف
ينتزع رضا أوسع اجلامهري به إنسان ًا فوق مستوى البرش
حق ًا ،وأنه ال بد أن يكون نبي ًا حقيقي ًا من أنبياء اهلل».

ّ
تحت مسمى حرية التعبير

مؤخر ًا استهداف ًا هلذه الشخصية العظيمة واىل أ ّمته من
نرى ّ
خالل التلطي خلف مقولة «حرية التعبري»لكن هذه احلرية
ليست اال مطية الستهداف الدين أو احدى مقدساته،
وظهرت عملية االستهداف املتعمد املبني عىل نظرية
شيطنة املسلمني واملرتبطة بمساعي نرش االسالموفوبيا
عىل مساحة العامل الغريب،عىل شكل إس��اءات ورس��و ٍم
كاريكاتورية وهذه هلا من الدالالت ّ
أن اإلستهداف هو
لرضب البنية املتامسكة هلذه الدولة التي أسسها الرسول
(صىل اهلل عليه وآل��ه) ومنبع تعاليمها الكتاب املقدّ س
القرآن الكريم الذي هو دستور متكامل حلياة البرشية و
رسم لنا نمط ٍ
ٍ
متوازن من كل النواحي ،لذلك ّ
فإن من
حياة
ّ
وحمط
نتمسك هبذا الدين الذي بات أنموذج ًا
واجبنا أن ّ
نظر العامل بأرسه وأن نحافظ عليه ّ
بكل قوانا ففيه الفوز يف
الدنيا واآلخرة.
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�سخــــــــــــــو�ص

ري اأعمدة املنرب احل�شيني
منر على
ذكريات ِ
ِ
و�ش ِ
ال ميكن اأنْ َّ
وخدمتــه املخل�شــني ،دون اأنْ ّ
نحط برحالنــا �شيوف ًا بني
خادم نــذر عمره و�شــعره الإحياء ذكــر اأهل البيت
يــدي
ٍ
(عليهم ال�شــالم)َّ ،
لوح ال�شعر ال�شادق كلما ِته
فخط على ِ
وم�شــاعره اجل ّيا�شــة ،متنقّــ ًال (مهمومــ ًا وحمزونــ ًا) بني
اآالمهــم واأوجاعهــم ومــا جــار عليهم مــن الظلــم والقتل
العظيــم و(فرحــ ًا) اأي�شــ ًا يف الفــوز مبح ّبتــه ،فكانــت
آهات املفجوعــني باأئمتهم
ق�شــائده احل�شــ ّينية بل�شــم ًا ال ِ
ال ُهداة ،وهي ال ّ
رب
�شــك �شــتكون ذخر ًا ال
ِ
آخرته ومالقاة ٍّ
غفور رحيم.
حديثنــا عــن ال�شــاعر احل�شــيني البحرينــي الراحــل
عطيــة اجلمــري (ر�شــوان اهلل تعــاىل عليــه) ،الــذي
َ
و�شــجلوها يف ذاكرتهم احل ّية،
حفــظ املح ّبون ق�شــائده
ّ
احلب االإلهي
يتعاظمــون بها ويقــراأون بني اأبيا ِتها ذلــك ّ
قلبه املت ّيم ،فمثلما �شغلهُ ذكر االآل املط ّهرين،
املغرو�س يف ِ
كان جمهوره واأحباوؤها م�شغولني مبا يكتبه على الدوام.

الشاعر الحسيني المال عطية الجمري

شيخ الشعر وبلسم آهات المفجوعين
االأحرار /علي ال�شاهر

خادم حسيني بمرتبة الرشف
ٌ
هو احلاج (عطية بن عيل بن عبد الرسول بن حممد بن
حسني بن إبراهيم بن مكي بن الشيخ سليامن البحراين
اجلمري) ،املولود يف البحرين بتاريخ ( 20مجادى األوىل
 1317ه���) ،ويرجع لقبه إىل قريته احلسينية األصيلة
(بني مجرة) ،ونشأ بني أهله وعشريته ،وقد عرفت هذه
األرسة العريقة يف السابق بآل الشيخ سليامن ثم بآل حممد،
ثم انشطرت شطرين يعرف أحدمها بآل عبد الرسول
واآلخر بآل إبراهيم ،وهي صاحبة التاريخ العلمي و
اخلطايب املرشق والبارز يف صفحات التاريخ البحريني.
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وينقل من كتبه سريته ،أنه ولِد يف حجرة متواضعة يف بيت
دون ذكرى والدته ببيتني شعريني
أبيه (عيل اجلمري) ،كام ّ
حيث قال:
رش ِ
ُ
َ
والديت يف ليلة سعيدة زه��ي مْة َّ -
فاطمة
الكون هبا
فت
ال����زكي مْة
ُ
التاريخ مْ
عش
نلت هبا األم�ني مْة  -فيها دعا
فيا هلا من ليلة ُ
باخل ِ
ري يا عطي مْة
والكتابة عن والدته وسريته ،تعني أنّك ختوض تاريخ
أ ّمة بأكملها ،فقد َ
عاش وعارص الراحل اجلمري (رمحه
اهلل) مراحل تاريية خمتلفة ،شهدت الكثري والكثري من

ُ
حيث انشغل
احل��وادث ،كام أنه مل يلتجئ للتع ّلم مبكر ًا،
منذ طفولته بتع ّلم جتارة والده (رمحه اهلل) وحرفته بصناعة
العباءات الرجالية والصناعات النسيجية األخرى بينها
صناعة (أرشعة السفن) ،إال ّ
أن التنقل بني صنوف التجارة
أو حتى اإلبحار إىل عمق البحار ،مل يكن جيتذب روح الطفل
اجلمري ،فقد كان اإلبحار إىل عمق املعرفة والثقافة وجزيرة
فتشجع
الشعر هو ما ي��دور يف خلده بسكونه وحركته،
ّ
وانطلقَ برحلته املعرفية معلن ًا برصاحة وصدق عن رغباته
الفكرية والشعرية.
وبعمر السابعةّ ،
جذف اجلمري (رمحه اهلل) وانطلق بمركبه
لتلقي العلوم ،حيث راح يأخذ الدروس عىل يدي مع ّلم
يف القرية يدعى (سلامن بن عيل بن فتيل) إذ تعلم الكتابة
والقراءة وحفظ بعض من آيات القرآن الكريم ومن ثم
الطيبات ،دون
ختمه بعمر الثامنة فقط عرب إحدى املؤمنات ّ
أن ننسى حرص والده رغم مشاغله وعمله ،بصقل موهبته
أيض ًا.
وينقل أيض ًا عنه (رمحه اهلل) أنه «درج بتعليمه عىل يدي
الشيخ حمسن العرب ،والد اخلطيب و األديب الشيخ حممد
جعفر العرب ،و كان الشيخ حمسن من رواد املنرب احلسيني
عليه السالم ،لذا يرجح أن يكون العرب هذا هو الشخصية
التي تأثر هبا شاعرنا اخلطيب فتولدت لديه الطموحات
الكبرية التي سعى ألجلها و من ثم استطاع أن حيقق قدر ًا
طيب ًا منها ،كام حفظ قصائده ور ّددها يف جمالس كثرية فأصبح
مفوه ًا وشاعر ًا مقتدر ًا».
خطيب ًا ّ
وبعد فصول طويلة تضيق السطور عن تدوينها ،وأبرزها
ت��راج��ع ح��ال وال���ده (رمح��ه اهلل) وانكسار جت��ارت��ه ،فقد
املحمرة
أضطرهتم الظروف القاهرة إىل اهلجرة ملنطقة
ّ
(عربستان) ،وفيها بدأت أيام جديدة للجمري ،بل و ّفرت
له مناخ ًا آمن ًا ورحب ًا ،فانطلق منها خلدمة قضية اإلمام
استقر
احلسني (عليه السالم) وارتقاء منربه الرشيف «حتى
ّ
به املقام يف املحمرة عرش سنني ،و كانت الفيوضات الربانية
والتسديدات احلسينية تالزمه يف مشواره الطويل ،واملشاركة

باملواسم العاشورائية احلزينة ،كام الزم أيض ًا املال عبد الرحيم
من العاملني يف التجارة ومن خدمة املنرب احلسيني والذي
كان يدعوه أستاذي ويشاركه يف إحياء املجالس احلسينية».
ويف العام (1329ه���) استقر اجلمري مع والده يف منطقة
تسمى (القطعة) عىل احل��دود العراقية اإليرانية ،و فيها
بدأت انطالقته اجلديدة ،فبدأ حياة االستقالل بعد شوط
من التدرب واكتساب الفن و القدرة و املهارة اخلطابية حني
أحيى شعائر عاشوراء املحرم يف منطقة يطلق عليها (شلهة
املطور) يف قطعة الشيخ ،ومن ثم ويف عام (1332ه�) سافر
املال اجلمري مع والده إىل منطقة (هنر كارون) و قرأ هناك،
و كانوا حينها يدفعون األجرة للخطيب حنطة عوض ًا عن
املال ،فكانت أجرته ثامنية أكياس من احلنطة .و كان هذا
العام من أشد مراحل حياته عليه عنا ًء و أكثرها خطورة،
فقد ُد ّقت فيها طبول احلرب و ازدمحت مياه شط العرب
بالبوارج العسكرية الربيطانية ،وأصبح مجيع املواطنني هناك

الشاعر والخطيب
الشيخ أحمد بن رمل اإلحسائي
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مقابل خيارين مريرين قاسيني ،فهم بني أن يقوضوا
بجميع ممتلكاهتم و مؤهنم إىل الضفة األخرى من شط
العرب و ينترشوا يف القرى واملدن بعيد ًا عن احلرب
ليرتكوا بيوت الطني تتحول إىل رماد و عرشاهنم إىل
دخ��ان ،أو أن يواجهوا املوت القادم املحتم ،ومرت
عليهم فصول أخرى من العناء ،وإذ به يلتقي بصديقه
الشاعر املجدّ د املال أمحد بن رمل الذي كان يكربه قلي ً
ال،
وانطلق منه إىل التجديد يف كتابة الشعر وخاصة ما يتصل
بذكر أهل البيت (عليهم السالم).
العودة إىل أرض الوطن
كتب املال اجلمري يف مذكراته الشخصية قائ ً
ال« :يف عام
( 1338ه�) عزمنا عىل الرجوع إىل البحرين مع والدي
وعائلتنا رغم ممانعة أعاممي ،وكانت رحلتنا عىل متن
قارب مملوء بالتمر متجه إىل البحرين ،و قد استغرقنا
من فرضة املحمرة إىل فرضة البحرين  12يوم ًا ،ومنها
إىل املحرق وصو ً
ال إىل ديارنا يف بني مجرة يوم السابع
والعرشين من شهر صفر».
وينقل أيض ًا أنه بعد عودته قد «أت��م دراسته عىل يد
الفاضل الشيخ حمسن ال��ع��رب ،و أخ��ذ عنه النحو
مرة أخرى يف ميدان الشعر
وال��رصف» حيث انطلق ّ
واخلطابة بقريته التي أشتاقها كثري ًا وع��اد إليها حمب ًا
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عزيز ًا ،حتى بعد سنة من عودته ،اشتهر صيته وذات
شهرته ،وخاصة يف قرية الدراز عندما «قرأ جمالس عزاء
الشيخ سلامن العصفور ،بواسطة احل��اج إبراهيم بن
احلاج يوسف العصفور ال��درازي ،و يبدو أن أول من
اكتشف متيزهم أهل الدراز ،فقد اهنال عليه املعجبون و
استبرشوا بموسم معه متميز و متجدد بعيد ًا عن اجلمود
و التحجر ،و هذا بحد ذاته يدل عىل طموح قرية الدراز
و حسن تقدير أهلها ،و هي إجيابية وجب الوقوف عليها
بإكبار و احرتام ،و قد أحيى اجلمري شعائر حمرم احلرام
يف السنة عينها بنجاح منقطع النظري يف قرية الدراز يف
حسينية املرتوك».
كام ذاع صيت املال عطية يف أرجاء اخلليج ،و أحبه من
أحب احلسني (عليه السالم) ،وتاقت نفوس املوالني
حلضور وعظه واالستامع لرثائه الشجي يف أرجاء الدول
املجاورة ،فكان كثري السفر – و خاصة يف شهري حمرم و
صفر -للخطابة يف حسينيات تلك البلدان.
فقد زار اإلحساء (سنة 1354ه���) و قرأ يف حسينية
(آل أبو عيل) ،وهناك نشأت بينه و بني كبار شخصيات
اإلحساء عالقات طيبة ووثيقة ،فمن تلك الشخصيات
سامحة العالمة الشيخ موسى أبو مخسني (قدس رسه)،
و شاعر اإلحساء الشيخ كاظم الصحاف واخلطيبان

املعروفان املال داوود الكعبي و املال نارص بن نمر (قدس
رسمها) ،و غريهم كثري.
ويف عام ( 1361ه�) زار الكويت ،و قرأ يف احلسينية
اجلعفرية ،وكذلك احلسينية اخلزعلية ،وكانت له عالقات
طيبة بالعلامء و اخلطباء يف الكويت ،شأهنا شأن كل بلد
يزوره ،و منهم العالمة الفاضل الشيخ إبراهيم املزيدي
(قدس رسه).
اما زيارة اجلمري للقطيف فكانت يف عام (1366ه���)،
حيث احتفى به كبار رجال العلم و األدب هناك ،و منهم
العالمة السيد ماجد والشيخ عيل اخلنيزي (رمحهام اهلل) و
غريمها من أهل اإليامن و التقوى يف القطيف و سيهات ،و
قد ترشفت حسينياهتا الكربى بخطابته و وعظه.
الشاعر املتف ّتح كاألقحوان
مما ُكتب عنه الباحثون واملتخصصون يف املجال الشعري
واخلطايب ،كان (رمحه اهلل) رسيع البدهية حارض القافية ،و
إذا نعى أقرح األكباد وأهلب األفئدة ،فيرسق الدمعة و حييي
الوقعة يف أوجز قافية و أحالها ،و يستعري أفضل األلفاظ
ألحسن املعاين ل ُيكون مج��ر ًة رسيعة النفوذ إىل النفوس
عظيمة التأثري عىل القلوب ،كام أنه «اشرتط عىل أوالده أن
يعملوا جاهدين يف خدمة سيد الشهداء (عليه السالم)،
وأخذ عليهم أن يدموا املنرب قدر اإلمكان ،وأ ّدهبم عىل
اإلخالص و صفاء النية يف خدمة أيب األحرار ،حتى أنه
كان يويص الواحد منهم بمراعاة اخلطيب الالحق يف
الوقت أو يف ترك يشء من تفاصيل املصيبة و غري ذلك ،فقد
كان يامرس هواية دينية يؤثرها و حيبها أكثر من كونه يؤدي
وظيفة أو يتقن صنعة ،فكان حافزه احلب لسيد الشهداء ،و
ألجله ذللت الصعاب و اجتيزت العقبات».
يقول يف إحدى قصائده:

زينب حايره و اهتل دمعت����ها
اختاف اهباألرض لرتوح اخوهتا
زينب خايفه و هتل دمع العي���ن
عليمن هاجلمع ملتم يويه حسني
هاجليامن حاطتنا دﮔ�يل امني��ن
انصار اوياك لو عدوان جيتها
و أنصارك َيويه اشلون نيته��م
اويا العدوان لو ويانا نخوهتم
بيوم احلرب عالعدوان هجمته��م
ابنيتها
َيبو السجاد دخربين ّ
دوى خربه يف األقطار
رحيل ّ
تويف الشاعر اجلمري (رمحه اهلل) يف يوم اجلمعة ( 30شوال
 1401ه�) ،يف مومباي باهلند يف رحلة عالجية  ،ودفن
وهرع املحبون والعلامء واألدباء
بمسقط رأسه ببني مجرة،
ً
للتعزية واملواساة و إظهار احلزن واحلرسة عىل غياب طود
من أطواد املنرب يف بالد اخلليج ،فأقيمت له جمالس التأبني و
ألقيت ألجله اخلطب اجلليلة والكلامت الساخنة و املراثي
احلزينة ،و شارك يف رثائه من قريب و بعيد مجلة كبرية من
الفضالء و الشعراء.
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حد يقة ا لكــــتب

باحث مصري يصدر له

b

(الزهراء سيدة نساء العالمين)
االأحرار /ح�شني النعمة

«ال نج���د اهتماما يذكر لدى المدرس���ة
الفكرية االعالمية المتغلبة في العالم
االس���المي بفاطم���ة الزه���راء (عليه���ا
السالم) وال نجد ما يكفي من الكتابات
الصديقة الطاهرة
الحية المتجددة ع���ن ّ
في مقابل االلحاح على تقديم االس���الم
من خالل رؤية االخري���ات وما قدمته من
انجازات لهذا الدين التي صبت كلها من
الناحية الواقعية في اتجاه تمزيق وحدة
االمة واش���عال الصراع���ات والحروب بين
ابنائه���ا» هكذا ج���اءت مقدمة المؤلف
(النفيس) في كتابه الموسوم الزهراء
(عليها السالم) سيدة نساء العالمين.

صدر عن شعبة النرش يف إعالم العتبة احلسينية املقدسة للباحث
املرصي د .امحد راسم النفيس كتاب (الزهراء (عليها السالم)
سيدة نساء العاملني) ،ويتضمن الكتاب حمطات تاريية من حياة
سيدة نساء العاملني الصديقة الزهراء (عليها السالم) مهمة جدا
السيام بعد وفاة ابيها رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله).
ويبني أن «احلديث عن تلك املدرسة الغالبة او املتغلبة ال يعني
بحال كل من ال ينتمي اىل مدرسة اهل البيت (عليهم السالم)
فقد كتب مفكرون أعالم عن اهل البيت وعن تراجم أهل
البيت مثل االستاذ (عباس العقاد) والدكتورة (بنت الشاطئ)
واملفكر امل��رصي (حممد أبو علم) ،ونحن نتحدث حتديدا
عن خطباء املنابر ومتحدثي وسائل االعالم الذين يشكلون
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اآلن الرأي العام ويمسكون بزمامه من خالل كالمهم التافه
وأحاديثهم السطحية».
ويستعرض النفيس مجلة مهمة من املواضيع مبتدئا من جتاهل
سرية الصديقة (عليها السالم) من قبل الشيوخ واخلطباء
إشارة اىل اختالل العقول واملوازين ،ثم ينتقل اىل حديثه عن
االصطفاء مستعرضا أمثلة قرآنية ،جاعال االيامن والتسليم
باالصطفاء االهلي آلل اهلل هو العقيدة والعبادة ،مبينا خالل
ذلك ان «انحراف االمة عن هنج االمامة أوجد حاال بالغة
الغرابة يعيشها املخدوعون بتلك الشعوذات التي يطلقها
القابضون عىل رقاب االمة وتراهم ينظرون اليك وهم ال
يبرصون فام بالك اهنم يقرأون القرآن وهم ال يفهمون».

ويستعرض املؤلف باإلشارة اىل عباد اهلل املخلصني اهنم
حججه عىل عباده وأمناؤه يف بالده الذين اصطفاهم اهلل،
ويذهب يف قاعدة االصطفاء اىل قول العالمة الشيخ حممد
فاضل املسعودي يف كتاب االرسار الفاطمية ،بأن ارسال
يعرب
االنبياء ال بد من طريق الختيارهم وهذا االختيار أو ما ّ
عنه باالصطفاء أو االستخالص ال يكون من طريق إال عن
حكمة اقتضت ذلك ،فان احلكيم ال يفعل اال ما تقتيض
احلكمة.
ويتوقف عند مرحلة جميء السيدة الزهراء (عليها السالم)
كوهنا واسطة العقد يف توصيل النور االهلي ألمة ابيها (صىل
اهلل عليه وآل��ه) ،موضحا أنه بعدما بلغت البرشية مرحلة
حاسمة من مسارها مرحلة اهلتها لتلقى الرسالة املحمدية
اخلالدة مبينا أن االمامة هي املسؤولة عن حفظ الرسالة
االسالمية وترمجتها اىل مفاهيم وقيم رسالية نظرية وعملية
وجهادية واخالقية واقامة احلجة عىل البرشية من خالل
احلفاظ عىل مفاهيم االسالم اخلالصة يف صورهتا االصلية
احلقيقية الصافية قبل أن ُيدخل عليها الدجالون.
فيام يعرج النفيس اىل االمامة واهلداية يف مدرسة اهل البيت
(عليهم السالم) ،مبينا أن «االصطفاف خلف املجتبيني
االخيار هو الضامنة الوحيدة إلفشال خمططات املنافقني ،ثم
يستعرض يف مرآة العقاد سرية السيدة خدجية بنت خويلد
(عليها السالم) ومنها ينتقل اىل والدة الزهراء (عليها السالم)
مستعرضا اوجه التشابه بني والدهتا ووالدة الصديقة مريم
بنت عمران (عليها السالم) ثم تسميتها والع ّلة من ذلك،
ٍ
جوانب من
وملا سيمت بسيدة نساء العاملني ،ثم يستطرد اىل

الباحث النفيس يكشف الزيف والغش
الذي لحق باألمة االسالمية عقب
شهادة الرسول االعظم (صلى الله
عليه وآله) وما لقته بضعته الزهراء
(عليها السالم) من أمته!!!

سريهتا اجلهادية ،ومنها اىل زواجها من أمري املؤمنني (عليه
السالم) لزفاف الزهراء (عليها السالم) ومفهوم البيت
يف القرآن الكريم مبينا كيف جرى وما زال جيري تزييف
احلقائق وتسطيح الوعي ،وعلة اهلجوم عىل بيوت املوالني
ألهل بيت النبوة ،وكذلك رواي��ة تسبيح فاطمة (عليها
السالم).
يبني بداللة قرآنية حقوق
ومن يتصفح كتاب النفيس جيده ّ
اهل البيت (عليهم السالم) املالية وحتريم الصدقة عليهم
ومن هم ذوو القربى يف سورة احلرش ،وتشخيص الزهراء
(عليها السالم) حال االمة ومستقبلها البائس وواقع االمة
الكارثي ثم النزاع حول سهم ذوي القربى ،ومرياث البنات.
فيام ينقل املؤلف القارئ اىل حقائق يف شهادة الزهراء (عليها
السالم) ووصيتها ،ويتتم كتابه يف احلديث عن مصحف
فاطمة والعجب الذي ال ينتهي ،وما هي حكاية مصحف
فاطمة؟

المؤلف في سطور
هو الدكتور أحمد راسم بن أمين بن أحمد النفيس مصري الجنسية ،أستاذ الباطنية العامة في كلية الطب جامعة
المنصورة بمصر ،وقد صدرت له العشرات من المؤلفات القيمة ،منها( :الطريق إلى مذهب أهل البيت ،رحلتي مع
الشيعة والتشيع في مصر ،على خطى الحسين ،المهدي المنتظر ومعركة تحرير القدس ،الشيعة والثورة (ما بعد
استشهاد اإلمام الحسين) ،الجمل وفقه الطابور الخامس (وهو كتاب لم يطبع بعد) ،التحكيم – قراءة في الفقه
التاريخي لألمة اإلسالمية ،الجماعات اإلسالمية – محاولة استنساخ األمة اإلسالمية ،من أسس لثقافة العنف؟ تحت
الس َحر ألبي حمزة الثمالي ،لم يطبع بعد ،القرضاوي (وكيل اهلل
الطبع ،المصريون والتشيع الممنوع  ،شرح دعاء َ
أم وكيل بني أمية؟؟!!) ردا على كتابه تاريخنا المفترى عليه) ،باإلضافة إلى عشرات المقاالت السياسية والفكرية
المنشورة في جريدة القاهرة القاهرية ومجلة البداية وجريدة نهضة مصر فضال عن المقاالت العلمية المنشورة
بمجلة العربي الكويتية
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ناعي الزهراء
إرث بــــــ�ــــــشــــــعـ َ
ـــــرك �ــــــشــــــ ّيــــــد اخلــــــطــــــبــــــاءِ
ا ِ
خـ ِّ
ـــــج يف َزفــــــرا ِتــــــهــــــا
ــــــــل
َ
الــــــقــــــلــــــوب َتــــــ�ــــــشـ ُّ
ـــــد
ـــــر قــــ�ــــشــــى تــــبــــكــــي مــــ�ــــشــــائــــب اأحــــــمـ ٍ
عــــــمـ ٌ
َ
ـــــــــــــرت ُمــــ�ــــشــــيــــبــــة ً مـــــــن كــــربــــال
فــــــــــــاذا ذكـ
فــــــقــــــد الـــــــــعـــــــــزاء الــــــفــــــاطــــــمــــــي اأريــــــــجــــــــهُ
ـــــم بـــــعـــــدَ ُه
مــــــن ُيــــ�ــــشــــ ِعــــد الـــــــــزهـ
ــــــــراء فــــــاطـ َ
َ
ــــلــــوعــــة
الــــ�ــــشــــعــــر احلـــــــزيـــــــنَ ِب
مــــــن يــــــقــــــراأ
ٍ
َ
تـــــــــرحـــــــــل �ــــــشــــــاعــــــنــــــ ًا مــــــغــــــوارهــــــا
ملّــــــــــــا
ّ
ـــــد عـــمـــيـــدهـــا
هـــــــــذي
املــــــنــــــابــــــر بــــــعــــــدَ فــــــقـ ِ
ُ
مـــــــن يـــــرتـــــقـــــي اعـــــــــوادهـــــــــا رهـــــــــــنُ الـــــــــردى
مــــــــذ غـــــبـــــت عـــــنـــــهـــــا والـــــــقـــــــلـــــــوب حــــزيــــنــــة
�ـــــــشـــــــرب ًا لـــــفـــــقـــــدك لـــــ�ـــــشـــــتُ اأمــــــــلـ ُ
ـــــــك غـــــــري ُه
ا ُ
أرقــــــــــــــد ابــــــــا قــــحــــطــــان يف رو�ــــــــــس الــــهــــدى
ني وانـــــــــــــت مــــــــن ُخـــــــدامـــــــه
هـــــــــــذا احلــــــ�ــــــشــــــ ُ
َ
ــــه
فـــــــ�ـــــــش
لــــــبــــــ ّيــــــت دعــــــــوتــــــــه
ـــــــرت بـــــقـــــربـ ِ
ِ
ـــــــــر بـــــحـــــبـــــهـــــم ونــــــوالــــــهــــــم
انــــــــــــــتَ اجلــــــــــديـ ُ
ُ
لــــــــكــــــــنَّ عـــــــــهـــــــــد ًا ال
يــــــــــــــــــزال وذمـــــــــــــــة ً
تـــــــدعـــــــو ملـــــثـــــلـــــي بــــــالــــــهــــــدايــــــة والــــــ ُتــــــقــــــى
َ
ـــــــــــــــاك نــــظــــمــــتــــهُ
هـــــــــــذا قـــــريـــــ�ـــــشـــــي يف رثـ
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(عليها السالم)
علي رحيم املوىل

ودع الــــــــــــدمــــــــــــو َع مــــ�ــــشــــيــــلــــهــــا كــــــــاملــــــــاءِ
ُحـــــــــزنـــــــــ ًا لــــــفــــــقـ َ
ـــــم الـــــنـــــ ّعـــــاء
ـــــدك جــــــا�ــــــشـ َ
وتـــــــــــــــذوب وجـــــــــــــــد ًا يف بـــــنـــــي الـــــــــزهـــــــــراءِ
اأدمـــــــــــــــى فــــــــــــــــــوؤادك مــــــــوقـ ُ
ـــــــف احلـــــــــــــــوراءِ
وغــــــــــــــــدت جمـــــالـــــ�ـــــشـــــنـــــا بــــــــــال اإحــــــــــيــــــــــاءِ
ــــــــب نــــــــاعــــــــي الـــــــــزهـــــــــراء
وهــــــــــــو املُـــــــــلـــــــــ َّقـ ُ
ونــــــ�ــــــشــــــيــــــجــــــهُ لـــــــــو اأنّ عــــــا�ــــــشــــــورائــــــي
ونــــــــــــــــــاأى بـــــــعـــــــيـــــــد ًا ُمـــــــــبـــــــــدع االبــــــــكــــــــاء
حــــــــــــريى يـــــجـــــلـــــلـــــهـــــا االأ�ـــــــــــشـــــــــــى بـــــــــــــــرداءِ
وعــــــــــــم احلــــــــــــزن يف االأرجـــــــــــــــاء
اأمــــــ�ــــــشــــــى
ّ
تـــــ�ـــــشـــــكـــــو لـــــــــواعـــــــــج حــــــزنــــــهــــــا بـــــ�ـــــشـــــفـــــاءِ
رب اأحـــــــجـــــــى لـــــــو �ــــشــــمــــعــــت رثـــــائـــــي
والــــــ�ــــــشــــــ ُ
وانــــــــعــــــــم بــــــــجــــــــارك �ـــــشـــــ ّيـــــد الـــــ�ـــــشـــــهـــــداءِ
والـــــ�ـــــشـــــبـ ُ
ــــط يــــــرعــــــى خــــــدمــــــة الـــــ�ـــــشـــــرفـــــاءِ
فــــــهــــــنــــــا دفـــــــــــــني الـــــــــرو�ـــــــــشـــــــــة الـــــــغـــــــ ّنـــــــاء
وعــــــطــــــائــــــهــــــم لــــــلــــــنــــــا�ـ ِـــــس ا ُّأي عــــــطــــــاءِ
طــــــــــــول املــــــــــــدى املــــتــــنــــائــــي
تــــبــــقــــى عـــــلـــــى
ِ
ـــــــــاء فــــــــال يـــــخـــــيـــــب رجـــــائـــــي
هــــــــــذا الــــــــــرجـ
ُ
ُكــــــــــن يل نــــــ�ــــــشــــــري ًا يف ُدنــــــــــــا االأهـــــــــــــــــواءِ

َ
ّ َ
أنت وحدك
ّ
لي ضوء ال توصف فتنته
َ
وحدك ّ
اتكر ُر يف ارمتائي على �شاعد نورك ،فاأنتَ
يل �شوء
ها اأنا ّ
ال تو�شف فتنته ..ملّا يرتاءى ّ
يل اين اأراك وجه ًا لوجه؛ روحي
متالأ حدقات عيوين انبهار ًا ،متالأ اأخم�س قدمي خوف ًا .فاأقف
فقري ًا بني بابك وانت�شار �شوئك .اأتو�شل بك اىل اهلل ،فتخرج
الدموع مع الــروح مغ�ش ًا منزوع ًا من قلبي ..واعد لك ً
لغة من
ً
نب�شي من راأ�شيً ،
جالل فيك .فاأنا
نامية ،اأخاطب بها كل
نقية،
ٍ
يف نور رحمتك كقارب يرتجرج و�شط املاء ،اأ�شلك ال�شعاب لنيل
خربته �شيا�شة اخليانات اتعذب ،ال
�شفاعتك .ففي عاملي الذي ّ
اأدري اىل اية جهة ت�شوقني االقدار ،واأنا اللجوج يف عفوك.
وفنائه ..اآه ،ملن يطري بني االر�س
بقائه
اآه ،ملن ال يجد عون ًا يف
ِ
ِ
وال�شماء كح�شرة ي�شنع االأزيز ومي�شي خمربا ومتخربا .اأيها

حيدر عاشور

االن�شان ال َب ِطر :ال مت�س يف االر�س هوان ًا ..واهلل ال يحب كل
خمتال فخور.
ِ
ها اأنت متنحني �شريف ،و�شاأموت خادما يف رو�شتك ،اأرفع راية
ان�شانيتك فوق راأ�شي وال اأبيع دمي احل�شيني ،اأو ادو ُر به بني
الغافلني والباغني والطامعني ببلدي.
ابد ًا ذكراك مقيمة يف نف�شي  ،ت�شهر روحي واأن�شج من الطفوف
قالئد جزع واأمل وحــزن دائــم يف �شدري .ع�شقتك فاهتديت،
افتح زيــارتــك اأغــرق يف الــدمــوع ،اقــروؤهــا فـاأجــدك مرئيا بني
ُ
احلروف والكلمات ..اأع�شقك اأكرب ،اأغلق زيارتك تقروؤين فت�شتل
من الروح فاأمن م�شرتيح ًا ،و�شوءك ميالأ قلبي.
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َ
((األبُ�����������������وْاْبُ ال����عَ����ش����رَة))

ــــك ِقـــــ ْبـــــ َلـ َ
ــــحـ َ
ُ
الــــ�ــــش
ــــة
َيــــ ْب
ــــعــــراْءِ
ــــقــــى �ـ َــــشـ ِ
ــــر ْيـ ُ
َ
ْ
َ
ني َمـ َ ْ
�ـــش
ّاأ ُبـ
ــــــالذ َنـــــــ ْا
ـــحـــنـــك َيــــــــ ْا ُحــــ�ــــشــــ ُ
ُ
ــــــــــــــواب َ

ــــــي َعـــــ�ـــــشـ ٌ
ــــرة ِفـــــ ْيـــــ َهـــــ ْا َحمـ ُ
ــــــــط ِر َحــــــ ْا ِلــــــ َنــــــ ْا
هـ َ
يف ( َبــــــــــــــا ِْب ِقـــــبـــــلـــــ ِتـ َ
ِْ
ــــك) االأمــــــــــــــا َ
ين كـــلـــهـــ ْا
َواإِ َذ ْا َقــــ�ـ َـــشــــد ُتـ َ
ـــ�ـــشـــرتْ
ـــك َو االأ ُمــــــــــــــ ْو ُر َتـــ َع َ
ـــــات) َبـــــ ْا ُبـ َ
ْ�ـــشـــي ا َ
مل َيـ َ
ــــزلْ
ــــك َ ْ
( َيـــــ ْا َقـــا
حلــــــا َْجـ ِ
َّ
ـــى َو ( لــــلــــ�ـ ُـــشــــ َهــــدَ اْءِ َبـــــــــا ٌْب ) َقـــــ ْا ِئـ ً
ــــال
اأَ�ــــشــــعـ ْ

ـــع
ـــــة ) لــــلــــ َكــــرامـ ِ
( َبـــــــــــا ُْب الــــــ َكــــــراْمـ ِ
ـــة َمــــرتـ ٌ
ُ
اأَنــــــــــــــتَ الــــــ�ـ َـــــشــــــال ُم َ ْ
ـــــــــــزال ُمــــ�ــــشــــاملــــ ًا
وال تـ
يف ( َبـــــــــا ِْب �ـ ِــــشـــــد َر ِتـ َ
ِْ
ـــر اأيـــنـــ َعـــت
ــــك) الــــ�ـ َـــشــــ َمــــ ْا ِئـ ُ
ـــــــــاب �ـ ُـــشــــلــــطــــانــــ َيـ ٌ
ـــــــــــروي َلـــــ َنـــــ ْا
ـــة) َتـ
( َوالــــــــــ َبـ
ْ
ُ
ـــــه)
ــف َو َبــــــ ْا ِبـ ِ
ــــراأ�ـ ِــــس الـــ�ـ َــشـــر ْيـ ِ
َو َاأ ُطـــــــــــــ ْو ُف ( ِبـــــالـ َ
ــــة َبـــــــــــــا ُْب) ُجــــــرحـ َ
ــــزيـــــ َنـــــبـــــيـ ُ
(والـ َ
ــــب
ـــــك َز ْيـــــنـ ٌ
ال ُبــــــــــــــــــ ْوا ِْب الـــــ�ـ َــــشـــــ َمـــــاْءِ َعـــــ ِقـــــ ْيـــــدَ ٌة
ـــــي ِ َ أ
َمـ ِ
ـــــدحـ ْ
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َح ْيدَ ر املُ َع ِل ُم

َعـــــــر�ـ ٌــــــس اأ َر ْا ُه َيـــــــطـ ُ
ــــــوف َفـــــــــــــ ْو َق املـــــــــاْءِ
ْئــــي
ــــي َمـ ِ
ـــــي َلــــــ َهــــــ ْا َو َثــــ َنــــا ْ
ـــــدحـ ْ
َ ْال َيـــــر َتـــــ ِقـ ْ
ــــــــــرق ِ ْ
َ
َ ْال َفـ
ـــــراءِ
ــــــراءِ والــــــ�ــــــشـ ّ
يف الـــــــ�ـ َــــــشـ ّ
ـــــــــي
ــــــجـ ِ
ــــي َو َتـــــــهـ ُ
ــــــد ْي َو ُد َعـــــــــ ْا ِئ ْ
َيـــــــــ ْا ِقـــــبـــــ َلـــــ ِتـ ْ
ـــــي
ـــــــر َجــــــــاْءِ ) ِب ِ
( َبــــــــــا ُْب الـ َ
ــــــه َيــــــ ُكــــــ ْونُ َر َجــــــ ْا ِئـ ْ
ــــديـــــنَ َيــــفــــيــــ�ـ ُـــس بــــالــــ َنــــ ْعــــمــــاْءِ
لـــــلـــــ َقـــــاْ�ـ ِــــشـ ِ
ــــج الـــــ�ـ ُــــشـــــعـــــداءِ
اإنّ الــــــ�ـ َـــــشــــــهــــــاد َة َمـــــنـــــهـ ُ
ــــــم
لــــلــــمــــجــــد َوالـــــــ َعـــــــلـــــــيـــــــاْءِ
ِ
�ــــــشــــــ َل ٌ
َبــــــــــــلْ ُ
ـــــي
( َبـــــــــــا ُْب الــــ�ــــشــــال ِم ) ُمـــــ َعـــــ َبـــــدٌ ِبـ ِ
ـــــد َمــــــ ْا ِئـ ْ
ِفــــــ ْيــــــ َهــــــ ْا ُاأ َجــــــــــــــــد ُد لـــــلـ َ
ــــح َعـ َ
ـــــــي
ــــذ ِبـــــ ْيـ ِ
ـــــــز ْا ِئـ ْ
�ـ ُـــشــــلـ َ
ـــطــــاْن َجمـــــــدك َيـــــــــ ْا اأ َبــــــــــ ْا الــــ�ـ ُـــشــــ َهــــداءِ
ـــــــــشـ َ
ــــــــي
ِ
ـــــــــك َيــــــــــ ْا َغـــــــريـ ُ
هلل َراأ�ـ ُ
ــــــب ِنـــــــــدَ ْا ِئـ ْ
ـــــــي حمــــــنـ َ
ـــــة ا َ
حلـــــــــــــــــــــ ْو َراْءِ
الــــــــبـ ُ
ـــــــاب َتــــــــ ِكـ ْ
وهَ ـــــــــــد َيـ ٌ
َ
ـــــــــــزهـ
ـــة الـ
ـــــــــــراْءِ
ــــــــــة لــــلــــبــــ�ــــشــــعـ ِ
َ

ً َ
سالما بنت الهدى

الدكتورة نادية الطباطبائي

اليك َ
حياة ال بل هي مقربة وبقايا حلو ْد
�شبه ٍ
اآ ٍه �شيدتي اأ�شكو ِ
ا ٌ
تكم فينا بر ِّب ِك اأعريينا باق َر ال�شد ِر وعهده املعهو ْد
أجالف
ُ
ُ
فاة ُّ
تف بنا ال ميثاق لها وال من عهو ْد
حفنة ُح ٍ
َ
مي والوعو ْد
خال�س قد �شئمنا
رب من
فهل يا ِّ
ٍ
�شيا�شة التنو ِ
أ�شحاب االخدو ْد
حكم ا
قد عاد الينا من
ٍ
جديد ُ
ِ
يف بلدي يحرقون  ...ينهبون ويقتلون  ،بلدي يا بلدَ االآباءِ واجلدو ْد
احل�شارات م�شهودٌ له ُ
آالف العقو ْد
البطوالت ...بلد
بلد
منذ ا ِ
ِ
ِ
حياة بع ٍّز واإما ٌ
ها نحن قد ُثرنا فاإما ٌ
ممات َيغيظ العد َّو اللدو ْد
هلل اأن ِع ْم واأكر ْم بها من ح�شو ْد
�شند بعدَ ا ِ
ولنا يف ح�شدنا املقدّ ِ�س خ ُري ٍ
هلل َد ُّر ُكم يا خري َة اجلنو ْد
حما ُة احلِمى ِ
مطلقات بال حدو ْد
بائعات
وللعفاف
�شاريات
للخالعة
بنات
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
اأ�شكو ٍ
ؤو�شهُنَّ َك ِ�شنا ِم بع ٍري م�شدو ْد
متربجات
ٍ
ٍ
عاريات رو ُ
و�شباب ًا متم ِّيع ًا خمنّث ًا وجوهُ هم ُم ِ�شختْ اىل قرو ْد
الزينبية الوقو ِر فما ُع ُ
طيق َ
دت اأُ ُ
خبئيني �ش ّيدتي َ
نق�س العهو ْد
عباء ِت ِك
ِ
تت َ
خبئيني ما ُ
عدت اأُ ُ
غائل اأو ح�شو ْد
طيق ِغ َّل ٍ
َ
غاب وُاأ�شو ْد
خبئيني فل�شتُ اأهوى من يهوى
�شريعة ٍ
ني ال ديا ُر الناي و َن َغ َم ُ
فبالدي ديا ُر املع�شوم َ
ات العو ْد
خبئيني فلي�س يف �شريعتي تقليدٌ اأعمى لليهو ْد
ُ
االجنيل والتوار ُة وزبو ُر داو ْد
�شريعة اأحمدَ بها ُخ ِت َم
ومَنْ ِم ْث ُل
ِ
نزول ال يف �شعو ْد
وا�شيعتا ُه �شا َع
الكتاب وغدا الدينُ يف ٍ
ُ
عباء ِت ِك ٌ
أمل موعو ْد
�شبح ما عا َد ُي�ش ِف ُر با ٍ
خبئيني ف�شوا ُد َ
ليل اأتوارى به عن ٍ
النقاء اأال يا َ
ُ
�شرت اأَ ُ
تلك االيا ُم اخلوايل هل من و�شال ٍ....فعال َم هذا اجلفا وال�شدو ْد.
أيام ِم ْلوؤُها
ُ
توق ِال ٍ
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الشهيد (عبد الرزاق نعيم حسن الحزامي العبيدي)
روح
ِ
الى ِ

سالمٌ عليك أيها الشهيد الخجول

حيدر عاشور

أيُّها البهيُّ ،ذهبوا مع الريحْ ،ألن َ
ثقل حقدهم صارَ دون أوزان الضَمير ،وروحك مازالت حية تهيم فوقهم
ْ
كأسراب أبابيل ّ
الفيل! .كم دمعة ،كم من حكايا سأسرد؟ ،وروحي تبحث عن روحك .قد أراك أو
بعام
تذكرهم ِ
ال أراك ،فمنْ أي زاوية سأكتب حزنك ،وخجلك من اهلل ،وشجاعتك في اهلل؟! .تنكمش روحي ،وأبحث عن معين،
تدور عيناي في سيرة حياتك ،وأنت ابن التاسعة عشر ربيع ًا.
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يا قمر (عفك) ،كان وال��داك يغسلون بامء الصالة جسدك
الطفل ،يرقبون متى يكرب القمر الطفل .وكربت وأخذت
ملحك النازف من أرض (الديوانية) اىل النجف األرشف..
هناراتك قيامة العلوم احلوزوية ،تتل ّقف ال��دروس بإرهاق
ممتع ،وتت ّقبل ذلك العناء بصد ٍر رحبُ ،
وخت ّبئ حب األئمة
يف قميص الرصاحة لكل من يساجلك أو ّ
يشكك يف عقيدة
املذهب ..وبقلب نقي ،حفرت بئر ًا لعصاميتك ،مستنشق ًا
بملء جوانحك هواء الوالية العلوية ،متأهبا للقاء اهلل بالصالة
والصيام ،وحتلم أن تذهب اىل اهلل شهيد ًا .طاملا كنت تدعو
يسجل اسمك يف سجل شهداء الطف ،حتى طغت
ربك أن ّ
فكرة الشهادة عليك ،تدغدغ رأسك وهتمس يف أذنيك .وأنت
هتمس مع نفسك مبتس ًام مبتهج ًا :هذا هو اجلهاد يا نفس ،وهذا
زمن الرحيل ّ
املبكر عن احلياة ..مل يبق الكثري وترفع الروح
رشاعها..
يا صديقي ،مثلام يل دائ ًام أثر يف الرسد والتوثيق أطاردمها،
سأكون االث��ر ال��ذي س ُيطاردك ،سأظل أكتب عنك حتى
تسيل من فمي الكلامت أو ُجي مْن ِدل بني أصابعي أخر أنفاس
زلت أذكر ذلك اليوم الذي طلبت منك أن
الكيبورد .. -ما ُتضيفني ونحن أمتمنا زيارة اإلمام .وأنت تقول يل  :أنا صائم
 ...كنت مضطر ًا الن اضغط عليك من أجل وجبة رسيعة ال

الذي مل يتلوث بأنفاس اخلالئق .وبدأت تكرب عق ً
ال وحكمة
علو ًا ،وان��ت ال ت��زال تالحق أحالمك بني
كلام زاد اجلبل ّ
العلم والشهادة ..فاستبرشت رسور ًا ألنك وجدت طريق ًا
حتقق فيه تلك األماين انطلقت كالسهم اىل التحاق – بالنداء
الكفائي -للجهاد ضد عصابات(داعش) التكفريية .ولبست
مالبس احلشد الشعبي وجعلت عاممتك رمز ًا لإليثار بالروح
من اجل الوطن واملقدسات وطريق املرجعية الدينية العليا
الثابت عىل والية أمري املؤمنني عيل(عليه السالم) ومنهج
وعقيدة اإلمام احلسني(عليه السالم) ..وكان دورك القتايل يف
صفوف فوج الكرار لفرقة االمام عيل القتالية دورا يشار له
بالشجاعة والبطولة ..مل ختف من املوت ،بل كان خوفك ما
بعد املوت وأنت تويص والدتك أن ال جيردوك من مالبسك
بعد االستشهاد ..وحني سألتك ملاذا يا شيخ عبد الرزاق ختاف
من التغسيل ؟ ..قلت :إين استحيي أن أتعرى يف املغتسل،
ادعي يل يا أمي بأن ال ُأغسل ويشاهدونني عريان ًا!.
كنت يا شيخ تيضء يف كل –سواتر -الصد وساحات الوغى،
ويف تطهري ناحية املعتصم يف سامراء صالح الدين .أنقذت
الكثري من العوائل التي نعدّ ها أنفسنا ،ولكن مل يرمحك
القناص حني اختار شبابك صباح  ..2015 / 1 / 28لرتجع
اىل حوزتك شهيد ًا ،ترفعك الكفوف ،وتعلو األصوات باسم

يا شيخ :أنقذت الكثير من العوائل التي نعدّها أنفسنا ،ولكن لم يرحمك
القناص حين اختار شبابك!..
تك ّلف أكثر من مخسامئة دينار ..مبلغ زهيد لطالب حوزة،
تتهرب ألنك ال متلك أية عملة كافية لوجبة غداء
شعرت أنك ّ
أو عشاء تسكت هبا رصيخ جوعك وقلقك – كل عصب
وخلية يف جسمك الناحل املثقل بعذابات الصيام املتكرر
يبدو انه صار طقس ًا لكل أيامك ..واملفاجأة حني مددت يدي
باملزاح أفتش ما بداخل (جيبك) مل أجد غري مئتي دينار ،اصغر
ورقة نقدية .وبكينا مع ًا وأنت تردد عىل مسمعي :ال حترجني
أمام إمامي أمري املؤمنني  ،فأنا ال أملك غريها منذ عرشة أيام..
تبي ُ
ض وجهك .غري ان صربك املتقد باليقني
أي عصاميةّ ،
كالدم يلهب حزنك نحو األم��ل ،وم��ن صمت كربيائك
املكبوت يعلو قمرك ل ُيب ّلل بنور العلم فتيان وشباب -عفك-
مْ
سيموت .فشذى
.فقمرك يعلم لو غادر ُه نبض احلوزة وعفك
مْ
ٌ
عذوبة وهب��اء ،بنسيمك الطفويل الطاهر
عطرك فاح يقطر

الكرار »..يا كرار يا كرار صوت النجف عنواين» مقولتك التي
كنت دائ ًام تكررها منذ دخولك حوزة النجف ..ودفنت بغري
تغسيل.
يا شيخي الذي يشبه القمر ،البكاء عليك قليل ،فأمك وأبوك،
وزوجتك ،وابنك الذي اصبح عمره تسعة عرش يوم ًا يشبه
يعوضهم فقدانك ،فام زالوا يزحيون
عمرك ،مل يلقوا أحد ًا ّ
احلطام عن احلطام املرة تلو امل��رة ..والعيدُ ال جديد فيه إال
زيارة قربك ،ما بني الذي كان ،وما أنت الذي تريد أن تكون
مسافة ضوئية  ..أنت ربحت يف الدنيا واألخرة ،ونحن ُ
ٌ
نقبل
ٍ
مقبلة قد نرى يف احلياة ما نرى ..منك
من أداه ٍر عىل أداه ٍر
الدعاء لنا ونحن اضعف ايامننا ُ
تذكرنا لك بعد استشهادك
مْ
تكفيك ..يا شيخنا الذي يشبه القمر.
ذخري ٌة
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املقـــــــــــاالت

التزكية و العبادة
دور النبي Jفي تزكية النفوس
بقلم /امونة جبار احللفي
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قال سبحانه وتعاىلَ ( :ل َقدمْ َم َّن ّ ُ
اهلل َع َىل مْ ُامل ِ
ؤمنِنيَ إِ مْذ َب َع َث ِفي ِه مْم
َر ُسو ً
ال ِّم مْن َأ ُنف ِس ِه مْم َي مْت ُلو َع َل مْي ِه مْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه مْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
َاب َو مْ ِ
احل مْك َم َة َوإِن َكا ُنو مْا ِمن َق مْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني (آل
ا مْل ِكت َ
عمران {)164/فكام جاء النبي (صىل اهلل عليه وآله) ليتلو
والسنة من علم
علينا ما أوحى اهلل اليه ،ويعلمنا ما يف القرآن ُ
وحكمة واحكام؛ فقد جعل اهلل من وظيفته تزكية النفوس
كام بينت اآلية ،ومن الطبيعي أن املعلم هو من احتوى عىل
كل هذه الصفات من العلم والتزكية وما شاهبها.
وبني اهلل تعاىل أن عىل العبد أن ّ
يزكي نفسه وأن تزكيته
ّ
ِ
فالحه وحتقيق مصلحته ،فقال سبحانه:
لنفسه هي
}و َمن َتزَ َّكى َفإِ َّن َام َيتَزَ َّكى لِ َن مْف ِس ِه( ...فاطر ،{)18/وقوله
َ
َ
تعاىلَ } :قدمْ أ مْف َل َح َمن َتزَ َّكى (األعىل.{)14/
اب
وقوله تعاىلَ } :قدمْ َأ مْف َل َح َمن َز َّك َ
اها (الشمسَ )9/و َقدمْ َخ َ
اها (الشمس ،{)10/وبني اهلل تعاىل أن االعامل
َمن َد َّس َ
الصاحلة تزكي النفس ،كام يف قوله تعاىلُ :
}خ مْذ ِم مْن َأ مْم َو ِاهلِ مْم
َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه مْم َو ُتزَ ِّكي ِهم ِ َهبا َو َص ِّل َع َل مْي ِه مْم إِ َّن َص َ
ال َت َك
َس َك ٌن َّ ُهل مْم َو ّ ُ
يم (التوبة ،{)103/وبني النبي
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
(صىل اهلل عليه وآله) أن التزكية راجعة إىل اهلل تعاىل فهي
فعله وتقديره ومشيئته.
كام يف الدعاء عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)« :اللهم أت
نفيس تقواها فأنت وليها وموالها وأنت خري من زكاها».

معنى (التزكية)

األول :تطهري الروح وتزكيتها من الرشك بقرينة اآليات
السابقة وباعتبار أن التطهري من الذنوب وعبادة اهلل يعتمد
باألساس عىل التطهري من الرشك ،فهو مقدمته الالزمة.
الثاين :تطهري القلب من الرذائل األخالقية؛ والقيام
باألعامل الصاحلة بداللة آيات الفالح الواردة يف كتاب اهلل
الكريم كاآليات األوىل من سورة «املؤمنون».
التزكية من وظائف النبي (صلى الله عليه وآله)

أن التزكية واجبة عىل الفرد وهي من وظائف النبي
(صىل اهلل عليه وآله) أن يرشدك إىل ما فيه تزكيتك ،وهي
وظيفة ورثة األوصياء والعلامء من بعده والرشيعة قد بينت

كل عمل حتصل به تزكية وكل صفة من صفات التزكية
والطهارة والرقي ،وكل ذلك يكون بتوفيق اهلل وتقديره
ومشيئته فلذلك جاءت بعض النصوص تنسب التزكية إىل
العبد وتأمره هبا وبعضها تنسبها إىل النبي (صىل اهلل عليه
وآله) وتبني أهنا من وظائفه وبعضها تنسبها إىل االعامل
والعبادات ،وبعضها تنسبها إىل اهلل كل ذلك تنبيه إىل أن
التزكية إنام تتكامل يف نفس العبد من خالل ذلك كله.

التزكية في القرآن الكريم

والتزكية هي التي حتق لإلنسان الفالح واجلنة ،فال يكفي
علم وال عمل ما مل يكن معه تزكية للنفس ،كام قال
احل ِ
الص ِ َ
ات َف ُأ مْو َلئِ َك َ ُهل ُم
تعاىلَ :
}و َم مْن َي مْأتِ ِه ُم مْؤ ِمنًا َقدمْ َع ِم َل َّ
ات َعدمْ ٍن َ مْجت ِري ِمن َ مْحتتِ َها
ات ا مْل ُع َىل (طهَ )75/ج َّن ُ
الدَّ َر َج ُ
مْ َ
ين ِف َيها َو َذلِ َك َجزَ اء َمن َتزَ َّكى (طه.{)76/
األ مْ َهن ُار َخالِ ِد َ
إن النفس؛ هي املحل الذي يع ّلم احلق وهي املحل الذي
يمكن أن يعمل باخلري ،فإذا كانت النفس سيئة أو مريضة
مل تنفع مما تعلم من احلق بل إذا كانت متكربة معرضة عن
صورت احلق باطال ،ومل تنفع من احلق ،بل حتاربه
احلق ّ
وإذا كانت النفس كسولة مائلة إىل الشهوات تركت اخلري.
ومل تعمل به ،لذلك البد من العناية بإصالح النفس كي
تكون مستقيمة طاهرة ،فالنفس الصاحلة الزاكية ال تكفي
بمعرفة احلقائق والعقائد من غري أن تتفاعل معها ،بل
تكون احلقائق حمل اهتاممها ،فيخضع هلا ويوقن هباءها
وجيعلها املولد واملحرك حلياته وأعامله وواقعه ،ومنها
ينطلق فيتحول االعتقاد إىل واقع يعيش عىل أساسه ويرس
يف احلياة بنا ًء عليه.
وطهارة النفس وسالمتها تدفع صاحبها إىل التفاعل مع
علم الفقه واألحكام فيعمل يف واقعه ،ويطبقها ويقيمها
وال يالفها فالبد من تطه ٍ
ري للنفس لتصل إىل االنتفاع من
علم العقيدة والفقه ،وهذا ما نالحظه من التزكية وإهلام
التقوى يف نفس النبي املصطفى (صىل اهلل عليه وآله) التي
هيمن هبا عىل معرفة كل احلقائق وأصبح املعلم األول
للمالئكة ووصل قاب قوسني أو أدنى.
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الذائقة الجمالية
في مشاريع العتبات المقدسة
ما يزال احللم بتلك اللمسات الفنية اجلميلة عىل تفاصيل
جسد الوطن املثقل بآثار احل��روب واالمه���ال ي��راود
فئة كبرية من أبنائه ،فهو حلم مل يتحقق ألولئك الذين
انقضت أعامرهم فغادرت أرواحهم وهي تنتظر صالح
احلال ،وكم هو قاس أن تغادر وأنت يف طور االنتظار.
فهل سيشهد من بقي من تلك األجيال املنتظرة قفزة
نوعية وكمية يف جمال اخلدمات ،وهل سيغادر العراقي
بلده مسافرا اىل بلد آخر دون أن يشعر هبذا البون الشاسع
يف مستويات اخلدمات والعمران دون أن تأكل قلبه
احلرسات وهو يرى الفرق واضحا جليا بمجرد دخول
صاالت االنتظار يف مطارات ومنافذ حدود الدول التي
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ح�شني فرحان

يقصدها؟
وه��ل سيشهد ان��ق��راض الفوىض التي تصاحبه اينام
حل يف وطنه ،حيث الغبار املتطاير العابث الذي يمأل
ارجاء حياته ،وحيث النفايات املتناثرة التي عجزت يد
البلديات عن أن تضع جلمعها خططا طبقت يف بلدان هي
األقل شأنا من هذا البلد؟
هل سيشهد زوال يد مترصفة ال حتكم عملها ذائقة الفن
واجلامل ،وال يعهد اليها سوى أن تعمل برتابة وكسل
لينقيض يوم طويل دون انجاز يشء يذكر ،فاهلم األكرب
هلذه اليد أن تنقيض ايام الشهر ولياليه لتقبض معاشها
وعىل الذائقة اجلاملية بعد ذلك السالم.

السفر للبلدان القريبة والنائية ورغم افرتاض كونه من
دواعي رسور فؤاد املسافر العراقي اال أنه سيهزم رسور
هذا الفؤاد ليمأله من حزن املقارنات اليشء الكثري ،حتى
يعمد املسافر اىل تصوير كل ما تقع عليه عيناه من شوارع
نظيفة وبنايات أنيقة ونصب تذكارية مجيلة وتراث حمفوظ
بل حتى عامل النظافة وآلياهتم تكون ضمن ما يتم التقاطه
من مشاهد ،والقضية مؤملة حقا وانت تسمع من يقارن بني
مقابر القوم ومقابرنا التي طالتها هي األخرى تلك اليد
الفوضوية املهملة وكأن قدر األموات أن حتيط بقبورهم
تلك النفايات وسوء التخطيط الذي كان يداهم حياهتم،
فكأن احلكومات املتعاقبة بعد سقوط الديكتاتورية اتفقت
عىل أن ال يرى هذا الشعب من سامت اجلامل والنظافة
والذوق الرفيع شيئا ،وأن ال يسمع مجلة حضارية مفيدة.
وسط هذا احلطام كانت العتبات املقدسة تعمل بصمت،
فتنطلق يد احلرفة االبداعية من أرضحة االئمة عليهم
السالم لتحمل منها عطرها ونورها ومجاهلا وتتجه نحو
حميطها وبام أمكن لتضع ملسة الفن واجلامل عىل منشآت
خطط هلا عقل عراقي مبدع يعمل جاهدا عىل أن يمنح
لشعبه مامل متنحه له حكومته ،فيخطط وينفذ وهو ال يرى
االعالن عن ذلك يف االعالم هدفا كام ينظر البعض حني
حيشدون الرأي ملنجزات ال تعد شيئا امام مشاريع عمالقة
تبنتها العتبات وأنجزهتا دون أن يسلط االعالم الضوء
عليها ،فالعربة يف منجز يصمد عىل أرض الواقع بجميع

تفاصيله ال بقرشة جيعل منها االعالم عجيبة من عجائب
الدنيا.
العتبات املقدسة بكوادرها واداراهت��ا جعلت من حلم
الشعب حقيقة ،فاللمسة الفنية ح��ارضة ،واجل��دوى
االقتصادية ح��ارضة ،واملنتج العراقي يستعيد عافيته،
وخطط املستقبل معد هلا بشكل منتظم ،والنتيجة هي
الصورة املرشقة التي يطمح ابناء هذا الشعب لرؤيتها تعم
يف أرجاء بلدهم.
م��دن للزائرين ،ومشاريع انتاجية ،ومراكز للشفاء،
وردهات للحياة ،مشاتل ومناحل ،مزارع وآبار ،وصحراء
خرضاء ،ومبان ترس الناظرين ،كل ذلك حتقق بمبالغ ال
تعد شيئا أمام ما متتلكه الدولة من موارد مالية مل توضع
يف مكاهنا املناسب أو حتت ترصف أهل االختصاص ،بل
كانت املحاصصة هي احلاكم يف التأسيس لبنيان هش ال
ينتفع من ريعه اال أهل النفوذ والسلطة.
العتبات املقدسة قدمت نموذجها احلضاري الهنا خططت
بشكل جيد واخ��ت��ارت لعملها األك��ف��اء واملخلصني،
وعملت جاهدة عىل أن تديم منجزاهتا وحتافظ عليها ،ومل
يكن اهلدف من انشائها يوما هو وضع حجر االساس او
قص رشيط االفتتاح حتت أضواء كامريات الفضائيات،
لذلك تراها متجددة حيوية حتيطها هالة من ارشاقات
املراقد الطاهرة وقد ارتبطت بذائقة فنية ومجالية نتمنى أن
نراها عىل مستوى األداء احلكومي مستقبال.
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كربالء ت�سيء التاريخ

الترهيب و الترغيب...
وسياسات عثمانية حكمت مدينة كربالء المقدسة
فترة ()1869 – 1839م

هياأة التحرير

نقل د .عباس نعمة الصافي في بحثه (النظام االداري في مدينة كربالء في العهد العثماني المتأخر
()١٩١7 – ١83٩م ،كيف كانت كربالء محط أنظار السلطات العثمانية بشكل دائم كونها احدى المدن
القريبة من والية بغداد واي خلل او مشاكل او اضطرابات تحدث فيها فأنها ستشكل خطرا وتهديدا
مباشر لوالية بغداد ،لذا كانت النظم االدارية التي وضعتها الدولة العثمانية للعراق بشكل عام
وكربالء بشكل خاص قد اخذت في حسابها اهمية المدينة المقدسة والعمل على حفظ االمن فيها
وتقوية المؤسسات الحكومية فيها ومنع اية معارضة قد تتواجد داخلها ،من هنا ذهب (الصافي) في
المحور الثاني من بحثه هذا الى شكل االدارة العثمانية لمدينة كربالء المقدسة خالل ()١86٩ – ١83٩
م ،مبينا ان سياسات االدارة العثمانية كانت بين الترهيب والترغيب لضبط ادارتها في كربالء.
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ُق ِّسمت الدولة العثامنية يف بداية نشوئها اىل سناجق (ألوية)
عديدة ،والسنجق كان عبارة عن وحدة ادارية يتوالها حاكم
عسكري ُيسمى (السنجق بك) وبعد توسع الدولة ظهرت
وحدات إدارية اكرب من السناجق ُسميت ب� (بك بكوية)
واصبحت السناجق تابعة هلا ثم تغري اسم (البك بكوية)
يف العقد االخري من القرن السادس عرش اىل (اإليالة) أو
الوالية.
وملواجهة هذا الوضع املرتدي أصدرت احلكومة العثامنية
سلسلة من اللوائح االصالحية والقوانني واالنظمة االدارية
خالل القرن التاسع عرش يف حماولة منها إليقاف هذا التدهور
الذي اصبح سمة البالد العامة ،وكان من أمهها (خط رشيف
كوخلانه) عام  1839الذي ُعرف بإسم (التنظيامت).
حيز التنفيذ يف املناطق
ودخ��ل التنظيم اإلداري اجلديد ّ
العثامنية ابتدا ًء من عام 1842م؛ لكن تطبيقه يف كربالء
تأخر اىل السنوات القليلة الالحقة بسبب الثورة الشعبية
ّ
التي اندلعت فيها هناية 1842م واستمرت اىل بداية العام
التايل والتي قمعها وايل بغداد (نجيب باشا) بقسوة شديدة،
وقد استحوذ االخري بعد ذلك عىل إدارة األرضحة املقدسة
وعني بدال ً عنهم
يف كربالء والنجف وعزل القائمني عليها ّ
تدر أموا ً
ال طائلة للدولة.
موظفني عثامنيني كوهنا ُّ
أصبحت مدينة كربالء إداري ًا قضاء او قائمقامية تابعة لوالية
بغداد منذ عام 1846م ،بعد نجاح نجيب باشا يف فرض
سلطة الدولة عليها بالقمع ثم قام بتعيني (طلعت باشا) قائم
مقام عليها مع النجف التي كانت تابعة هلا ،يعاونه كاتبان
وعدد من املوظفني اآلخرين ،كام تم تشكيل
عريب وتركي
ٌ
ُ
جملس إلدارة املدينة ُسمي ب�(جملس كربالء امللعى) برئاسة

القائم مقام ،وكانت ابرز مهام هذا املجلس هي العمل عىل
توطيد سلطة الدولة واستتباب األمن وحفظ االستقرار
لصاحلها.
وكان أهم من تولوا منصب قائم مقام قضاء كربالء هو
( ُقريب أفندي) عام 1850م ،وبقي (قريب أفندي) يف هذا
املنصب حتى عام  1855وكانت مدة ادارته للمدينة قد
سادها التآلف والتعايش السلمي الطيب مع اهايل املدينة
ومعاملتهم معاملة حسنة ،بشكل مل يرض بسيادة الدولة،
وبسبب مرضه استقال أفندي من منصب قائم مقامية
كربالء يف عام  1855وتم تعيني (يعقوب أفندي) الذي
كان مدير ًا لناحيتي شفاثية (شفاثا) والنجف االرشف
خلف ًا له لكنه ُعزل من منصبه بعد سنتنيُ ،
وأعيد (قريب
أفندي) اىل كربالء عام  1858بموجب القرار الذي اختذته
الدولة العثامنية يف العام ذاته بفض االرتباط بني السناجق
وال��والي��ات ،وأصبحت السناجق مرتبطة بشكل مبارش
باحلكومة العثامنية املركزية ،وعىل الرغم من ان كربالء مل
تكن قد اصبحت سنجق ًا (لوا ًء) بعد ا ّ
ال اهنا تأثرت بشكل
كبري هبذه التغيريات اإلدارية اجلديدة.
أما بالنسبة لقصبة النجف (احليدرية) فكانت يف بداية
تشكيلها عام 1852م وحدة اداري��ة صغرية من وحدات
(إيالة  -والية) بغداد وبمثابة (ناحية) تابعة لقضاء كربالء
الذي يتبع بدوره سنجق بغداد (مركز والية بغداد) ،ثم أخذ
التمثيل الرسمي العثامين يف املدينة يسري بخطوات بطيئة
جد ًا ،إذ ُوجد اىل جانب عثامن بك (مدير القصبة) قاض ٍ
مع جملس ادارة رسمي للنجف تألف من املدير والقايض
والسادن وستة أعضاء من أبناء املدينة.
 47جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

من تراث كربالء

(الجزء االول)

فصول عن التربية والتعليم خالل القرن العشرين

االأحرار /قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير /قا�شم العميدي

بعد انتهاء الحكم العثماني في العراق وبداية عهد االستقالل (كما يحلو للبعض ان يسميه) وقيام
النظام الملكي في العراق  ١٩2١كانت من أولويات الحكم إصالح الوضع التربوي ،إذ سعى الملك فيصل
األول (تحت إمرة المستشار البريطاني) الى فتح المدارس التي كان لها الدور الكبير بالواقع المعرفي
في العراق وقسّمه الى وحدات ادارية شملت كل وحدة (عدا بغداد) عدة ألوية ( -محافظات) ،وكانت
كربالء تابعة لمديرية معارف الفرات ومقرها في الح ّلة ،واستق ّلت كربالء بمديرية معارف خاصّة بها
في بداية األربعينات ،هذه التفصيالت وغيرها ،يطلعنا عليها أحد تربوييّ مدينة كربالء المقدسة،
المعلم المتقاعد (عبد الهادي عبد الجليل المرشدي) عبر السطور التالية:
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بنايات املديرية
كانت بناية املعارف يف هناية األربعينيات حتى أواخر
الستينات يف دور مستأجرة إذ مل يتم توفري بناية حكومة
خاصة هبا ،ومنها دار الرصاف يف العباسية الغربية ثم دار
يف شارع النجارين (مقابل حسينية الشكرجي احلالية) ثم
دار آلل ابو دكة مقابل مستوصف الطالب (جماورة لدائرة
الطرق واجلسور احلالية) ،وبداية العام ( )1965انتقلت
اىل بناية ثانوية املنار (يف العباسية الرشقية) حتى اكتامل
بنايتها احلالية بجانب نقابة املعلمني.
مدراء الرتبية أواخر األربعينيات
تربويي مدينة كربالء املقدسة وبعض
شغل العديد من
ّ
املحافظات املجاورة ،منصب (مدير تربية) ،وكانت هلم
بصمتهم وإسهاماهتم املعرفية ،ونذكر منهم:
* عبد الوهاب الركايب حتى بداية اخلمسينيات ،اذ نقل اىل
منصب أعىل كمفتش عام اىل وزارة املعارف.
* قاسم وجيه (من أهايل الكوت أو دياىل) شغل إدارة
الرتبية من ( )1952 – 1950تقريب ًا.
* شغل املنصب وكالة رشاد شمسه (من أهايل النجف)
حتى عام (.)1956
*ع ّني السيد كاظم القزويني (من أهايل قضاء اهلندية)
ُ

مدير ًا للمعارف حتى قيام اجلمهورية بتموز (.)1958
* كان أول مدير تربية يف العهد اجلمهوري هو حممد
ساموي (من أهايل النجف) حتى أواخر العام (.)1960
* ُأعيد تعيني السيد كاظم القزويني ُ
وأحيل اىل التقاعد يف
أواخر العام ( ،)1960وتسلم بعده املنصب السيد صادق
احلكيم (أول وآخر مدير كربالئي) هذا املنصب حتى
االنقالب البعثي املشؤوم يف شباط من العام ()1963
وكان معاونه عبد احلمزة رشبه (من أهايل النجف).
* حتت حكم البعث املقبور عام ( ،)1963كان مدير
الرتبية جعفر السوداين (من أهايل النجف) ومعاونه بسيم
شاكر اإلمامي (من املوصل).
* بانتهاء حكم البعث يف ترشين الثاين من العام ()1963
ُع ّني السيد موسى ناجي االعرجي (من أهايل احل ّلة) مدير ًا
لطيف (من أهايل
للرتبية وكان يعاونه السيد رضا مرتىض ّ
كربالء) حتى العودة الثانية للبعث املقبور عام (.)1968
* توىل املديرية أمحد الفخري من (املوصل) ثم عبد عاصم
ابو نارصية ثم جواد جابر حممد ،ثم ّ
توالها (عبد الكريم
امحد حسن السامرائي) حتى االنتفاضة الشعبانية عام
( ،)1991وكان يعاونه عىل الرتتيب (جواد ابو التمن،
حممد الر ّيس ،عيل جواد اخلياط ،حممد عبد شبوط).
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امواج ال�سيعة

مقال صحفي ينتقد محادثات
حركة طالبان “العرجاء” واستهدافها
للمكون الشيعي

أستاذ بجامعة
والية سان دييغو:

ً
اإلسالم متوافق تماما مع التنمية

انتقدَ الكاتب الصحفي األفغاين مهدي حكيمي ،حماوالت
حركة طالبان اإلرهابية وضغطها باجتاه عدم االعرتاف
باملكون الشيعي يف أفغانستان ،خالل مفاوضاهتا التي طال
ّ
ِ
أمدها ومل تأت بنتائج إجيابية.
وقال حكيمي يف مقال صحفي لهّ :
إن «ما حتاول حركة
التوصل إليه عرب ضغطها باجتاه عدم االعرتاف
طالبان
ّ
بالشيعة وحريتهم الدينية ،يكشف ما ستكون عليه
تم القبول بطلبها هذا» ،مبين ًا أن «مستقبل
أفغانستان لو ّ
أفغانستان سيكون غامض ًا وال ُيستبعد فيه زيادة عمليات
القتل واالستهداف املمنهج ضد األقلية الشيعية واألقليات
األخرى».
ويوضح الكاتب أن «موقف طالبان املتشدد يستبعد بحكم
األمر الواقع ماليني األفغان اآلخرين من املسلمني الشيعة
وغريهم» ،مضيف ًا أن «عدم اع��رتاف احلركة اإلرهابية
باحلرية الدينية للمسلمني الشيعة وغريهم من األقليات
يرسل إشارة تنذر بالسوء إىل ماليني األفغان الذين كانوا
قلقني منذ فرتة طويلة بشأن ما قد تبدو عليه احلياة يف ظل
حكم طالبان ،كجزء من ترتيبات تقاسم السلطة».
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قال أستاذ العلوم السياسية يف جامعة والية سان
دييغو ،أمحد كورو ّ
إن ممارسة الديمقراطية ليست
بغريبة عىل الدين اإلسالمي ،خصوص ًا وإن اإلسالم
والتطور،
ك��ان تاريي ًا متوافق ًا متام ًا مع التنمية
ّ
مستهجن ًا ف��ك��رة إل��ص��اق امل��ش��ك��الت امل��ع��ارصة
ب��اإلس��الم ،إ مْذ ما ختلقها هي العالقات الطبقية
واضطهاد احلكام لشعوهبم.
وبني كورو خالل مقابلة له مع صحيفة (طهران
أن «العنف واالستبداد والتخ ّلف ّ
تايمز) ّ
يشكلون
حلقة مفرغة ليس فقط يف العامل اإلسالمي ولكن
ً
أيضا يف مجيع أنحاء العامل» ،موضح ًا أن «املشاكل
املعارصة للبلدان ذات األغلبية املسلمة املتمثلة
باالستبداد والتخ ّلف االجتامعي واالقتصادي
هلا جذورها التاريية ،وتسبب بتعظيمها احلكام
املضطهدون واالستعامر والسياسات العلامنية التي
أبعدت السياسة اإلسالمية الصحيحة».
ويضيف كورو ّ
أن «الفرتة بني القرنني التاسع والثاين
عرش اهلجريني شهدا جتارب إسالمية مميزة وطبقات
فكرية وجت��اري��ة ،فيام كانت أورب���ا ترضخ حتت
التخلف» ،مبين ًا أن «القرن العرشين شهد سيطرة
احلكام العلامنيني عىل معظم البلدان اإلسالمية ،مما
كان سبب ًا للركود العلمي ،والسلطوية ،والتخلف
االجتامعي واالقتصادي».
وأض���اف أن «االس��ت��ع��امر ال��غ��ريب يعترب املصدر
الرئييس للمشاكل يف العامل اإلسالمي ،حيث كانت
هنالك آثار سلبية للغزوات األجنبية عىل البلدان
اإلسالمية ،من املغول والصليبيني إىل االستعامر
األورويب احلديث».

المواقف الوطنية
ل�� “مراجع الشيعة” تجتذب باحثة
أمريكية للكتابة عنها

استشهاد وإصابة عدد من
(شيعة الهزارة)
بأفغانستان في هجوم لداعش اإلرهابي

ّ
لت املواقف الوطنية املرشفة للمرجعية
شك مْ
الدينية ملا بعد سقوط النظام البعثي املباد
وتن ّفس شيعة أهل البيت (عليهم السالم)
الصعداء؛ مادة بحثية دسمة شغلت أذهان
الباحثني واملختصني باملجال السيايس
وال��ت��اري��ي ،ويف ه��ذا امل��ض��امر أص��درت
األس��ت��اذة املختصة بالعالقات الدولية
واحلكومية بجامعة كونتيتيك األمريكية
(ك��ارول��ني مرجي صايغ) كتاهبا املوسوم
ب� (املرجعية الدينية ..املوقف الوطني يف
العراق بعد ،)2003
الكتاب م��ن إص���دار جامعة كورنيل ىف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بالتعاون م��ع مركز
الرافدين للحوار يف العراق ،وترمجه إىل
العربية الدكتور نرص حممد عيل ،وراجعه
الدكتور حسن ناظم (ال��ذي يشغل حالي ًا
منصب وزير الثقافة العراقي).
وتناول الكتاب ال��دور السيايس ملراجع
الدين العظام ما بعد عام  2003وخاصة
مرجعية اإلم���ام السيستاين (دام ظله)،
وتضمن ستة فصول ،واعتمدت فيه الكاتبة
ّ
عىل الدراسة التحليلية

لقي ما ال يقل عن ( 18شخص ًا) من شيعة اهلزارة مرصعهم
َ
يف هجوم انتحاري استهدف م��رك��ز ًا تعليمي ًا يف العاصمة
األفغانستانية (كابول) ،السبت املايض ،مع إصابة ( )57آخرين
بجروح بليغة.
املتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية طارق عريان قال يف
ترصيح لوكالة فرانس برس إن االنفجار ،الذي أعلن تنظيم
داعش مسؤوليته عنه« ،وقع يف وقت بالقرب من مؤسسة شيعية
تقدم تدريبا للطالب يف منطقة غريب العاصمة».
وأضاف عريان أن «االنتحاري كان يريد دخول املركز التعليمي
وتم التعرف عليه من قبل احلراس .فقام بتفجري نفسه يف الزقاق
املؤدي إىل املركز قبل أن يتمكن من الدخول ،مما أسفر عن مرصع
ثامنية عرش شخص ًا وإصابة سبعة ومخسني آخرين».
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نهــــــــج املتقني

احتضار المؤمن
ورد عن اإلمام العسكري (عليه السالم)
أن رسول اهلل ّ
ّ
(صىل اهلل عليه وآله) قال« :ان
املؤمن املوايل ملحمد وآله الطيبني ،املتخذ
لعيل بعد حممد (صىل اهلل عليه وآله) إمامه
الذي حيتذي مثاله ،وسيده الذي يصدق
أقواله ،ويصوب أفعاله ،ويطيعه بطاعة
من يندبه من أطائب ذريته ألمور الدين
وسياسته ،إذا حرضه من أمر اهلل تعاىل
ما ال يرد ،ونزل به من قضائه ما ال يصد،
وحرضه ملك املوت وأعوانه ،وجد عند
رأسه حممدا (صىل اهلل عليه وآله) رسول
اهلل سيد النبيني من جانب ،ومن جانب
آخر عليا (عليه السالم) سيد الوصيني،
وعند رجليه من جانب احلسن سبط سيد
النبيني ،ومن جانب آخر احلسني (عليهام
السالم) سيد الشهداء أمجعني ،وحواليه
بعدهم خيار خواصهم وحمبيهم الذين هم
سادة هذه األمة بعد ساداهتم من آل حممد
(صىل اهلل عليه وآله) فينظر إليهم العليل
املؤمن ،فيخاطبهم بحيث حيجب اهلل صوته
عن آذان حارضيه كام حيجب رؤيتنا أهل
البيت (عليهم السالم) ورؤية خواصنا عن
عيوهنم ،ليكون إيامهنم بذلك أعظم ثوابا
لشدة املحنة عليهم فيه».
تفسري اإلمام العسكري (عليه السالم)،
ص.212-211
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ما فائدة
الدعاء بتعجيل الفرج؟
ذكر العالمة مريزا حممد تقي املوسوي األصفهاين يف كتابه (مكيال
املكارم يف فوائد الدعاء للقائم) املجلد األول ( )90فائدة يف الدعاء
بتعجيل الفرج وكان منها:
قوله (عليه السالم) وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك
فرجكم ،ويوجب ازدياد النعم ،ويوجب إجابة الدعاء ،ويوجب
دفع البالء ،يوجب سعة الرزق إنشاء اهلل تعاىل ،يوجب رسور
اهلل (عز وجل) ،ويوجب رسور رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)،
وإظهار املحبة الباطنية وأنه عالمة االنتظار ،وإحياء أمر األئمة
الطاهرين (سالم اهلل عليهم أمجعني).
كذلك فالدعاء سبب فزع الشيطان اللعني ،والنجاة من فتن آخر
الزمان ومهالكه ،وأنه أداء لبعض حقوقه يف اجلملة وأداء حق ذي
احلق من أوجب األمور ،وأنه تعظيم هلل ولدين اهلل ،ودعاء صاحب
الزمان (عليه السالم) يف حقه ،وشفاعته له يف يوم القيامة ،وشفاعة
النبي (صىل اهلل عليه وآله) له إنشاء اهلل تعاىل.
كذلك من فوائده االمتثال ألمر اهلل تعاىل وابتغاء من فضل اهلل تعاىل
وأنه أداء أجر الرسالة وغفران الذنوب والترشف بلقائه يف اليقظة أو
املنام والرجعة اىل الدنيا يف زمان ظهوره (عليه السالم).
وفيه ثواب من استشهد مع رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،وفيه
ثواب من استشهد حتت راية القائم (عليه السالم) ،وفيه ثواب
اإلحسان إىل موالنا صاحب الزمان (عليه السالم) ،وفيه ثواب
إكرام العامل ،وفيه ثواب إكرام الكريم.

ُ ّ
اإليضاح في رقي األرواح
قبسات من محاضرات ممثل المرجعية الدينية العليا
سماحة العالمة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
يف حديث نبوي رشيف «ان َ
مثل املؤمن كمثل النحلة ان صاحبته
نفعك وان جالسته نفعك وان شاورته نفعك وكل شأنه منافع
وهكذا النِحلة كل شأهنا منافع» ،يف هذ احلديث العديد من
التأمالت ِ
والعرب.
وجممل معاين هذه العرب هو التأكيد عىل املؤمن بان ال تكن دائرة
اهتاممه وتفكريه ومهه يف نفسه فقط ..بل املؤمن واملتقي احلقيقي
هو الذي تكون دائ��رة اهتاممه وتفكريه ومهومه يف نفسه ويف
االخرين من حوله ايضا ...حياول أن ينفعهم ويكون مصدر
خري وبركة.
تأملوا يف تشبيه النبي (صىل اهلل عليه وآله) هبذه احلرشة الصغرية
(النحلة) وكيف ان اهلل تعاىل اودع فيها الكثري من املنافع
والطيبات لكي نتأمل يف عظمة خلقه وقدرته وكيف ان املؤمن
احلقيقي يكون شبيها هبا.
وه��ذه احل��رشة مطعمها طيب ال تاخذ اكلها ومطعمها من
القاذورات وتتغدى عىل االزه��ار ،ايض ًا ما تنتجه طيب وهو
العسل وفيه منافع كثرية ،ويف سبيل ذلك تدأب يف العمل ليال ً
وهنار ًا من اجل بناء اخللية للجميعُ ،حتب العمل اجلامعي ال ُحتب

ضحي بنفسها من اجل االخرين ،ال تنتظر
العمل الفرديُ ،ت ّ
مكسب ًا ومنصب ًا وماال ً بل هي تعمل دائ ًام من اجل االخرين.
والنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) هبذا التشبيه يريد ان يقول
للمؤمن اجعل مأخذ غذائك من مصادر طيبة وانفاقك فليكن
طيبا وحاول ان حتب العمل اجلامعي ال العمل الفردي ،وتعاون
ضح بنفسك من
مع االخرين من اجل ان تبني لنفسك وهلم بل ِّ
اجل اخلري لآلخرين ،وليكن ايضا نتاجك العلمي املعريف املادي
نتاجا طيبا ليس فيه ايذاء.
واملؤمن احلقيقي حينام جتالسه ال تسمع منه الغيبة والنميمة
والكذب والطعن يف االخرين بل تسمع منه الكالم الطيب
النافع سواء أكان يف الدنيا او االخرة ،وان شاورته فإن وجدَ يف
نفسه القدرة عىل ان ُيعطي املشورة الصحيحة والنافعة اعطاك
صاحبته ُصحبة يف سفر او غريه
املشورة والنصيحة ،وايض ًا ان َ
يكون ايض ًا مصدر نفع ،وهكذا يف احلديث الرشيف يقول( :كل
ِ
شبه النبي (صىل اهلل عليه وآله) املؤمن يف
شأنه منافع) لذلك ّ
مجيع شؤونه بالنحلة وهكذا ينبغي ان يكون املؤمن مصدر خري،
وال يكون مصدر ًا ومنبع ًا للرش واالذى..
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الحول  ...من اسبابه انحراف العينين
وفقدانهما القدرة على التركيز بسبب الحركة غير المتوازنة

االأحرار /قا�شم عبد الهادي

يعد الحول مرضا بصريا يجعل العينين بحالة غير موازنة بحيث تتجه كل منهما باتجاه مختلف ,فيمكن ان تركز
احداهما التجاه االمام بينما تنحرف العين االخرى الى (الداخل ,الخارج ,األعلى ,األسفل) ،ويالحظ هذا االختالف في
وضع العينين بشكل واضح يظهر ويختفي احيانا ,وذكرت احدى الدراسات ان  % 85من مرضى الحول البالغين صرحوا
ان لديهم مشاكل مع الدراسة والعمل والرياضة ،وقد ذكرت الدراسة نفسها ان  % 70منهم صرحوا ان الحول كان
له تأثير سلبي على صورهم الذاتية ايضا  ...ولمعرفة المزيد عن هذا المرض مجلة االحرار التقت الدكتور محمد
علي حميد اختصاص جراحة العيون والذي تحدث قائال.
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اسباب حدوثه
هناك ع��دة اسباب ت��ؤدي لإلصابة هب��ذا امل��رض منها
احلول اخللقي الذي يظهر بعد الوالدة مبارشة او خالل
االشهر االوىل منها ,انحراف العني وفقداهنا القدرة
عىل الرتكيز وبسبب احلركة غري املتوازنة للعينني معا,
وايضا االصابة ببعض امراض الطفولة مثل احلصبة او
اجلدري او امراض العيون مثل اصابة عضالت العني
بأمراض خمتلفة او االعصاب املؤدية هلا اثناء الوالدة او
بسبب تليفات يف عضالت العني ،وايضا أمراض اجلهاز
العصبي وهي التي تسبب شلال يف عضالت العني.
انواع احلول
احلول الدائم الذي يظهر يف مجيع االوقات ,احلول املتقطع
الذي يظهر احيانا ويتفي احيانا اخرى ،ويشار اىل ان
احل��ول املتقطع عند االطفال الرضع (قبل سن 6 � 4
شهور) ،ويعد ظاهرة فسيولوجية طبيعية ,احلول املتبادل
وهنا ينتقل احلول من عني اىل اخرى ويدل عىل تساوي
قوة النظر يف العينني ,احلول املخفي الذي يظهر بالفحص
الطبي او يف حالة االرهاق.
العالج
ان اهلدف االساس ملعاجلة االشخاص الذين يعانون من
احلول هو ان يكون جمهر الرؤية طبيعيا واضحا وكذلك
مريح يف مجيع املسافات واالجت��اه��ات من البرص يف

حاالت احلول املتقدم وتتم املعاجلة باستخدام النظارات
او املؤرشات لعالجات الرؤية او اجلراحة اعتامدا عىل
سبب ه��ذا االختالل ان اجلراحة ال تغري الرؤية بل
تعمل عىل حماذاة العينني بتقصري اطالة او تغري واحد او
اكثر من عضالهتا خارج املقلة ,وان النظارات تغري ردة
فعل الشخص عىل تركيز املؤرشات وتغري الطريقة التي
يرضب فيها الضوء وصور العني مما حيسن وضعيتها.
عملية اصالح احلول
تتحرك العني بواسطة ست عضالت وينجم احلول
عن خلل يف التوازن بينهام ،وخالل عملية جراحية تتم
تقويم او اضعاف عضالت العني هبدف اع��ادة حالة
التوازن التي اصيبت باخللل ,وتتم اضعاف العضلة من
خالل فصلها عن مكاهنا الطبيعي وخياطتها يف اخللف
االمر الذي جيعلها اكثر ارختاء ,اما تقوية العضلة فتتم من
خالل قطع جزء منها وخياطة ما تبقى يف املوقع االصيل
هلا هكذا تصبح العضلة مشدودة وقوية اكثر.
النصيحة الطبية
ان احلول مرض شائع يف املجتمع وعىل العائلة مراجعة
الطبيب االختصاص يف حتديد السبب واعطاء العالج
الالزم وخاصة لألطفال قبل السنة السابعة (قبل دخول
املدرسة) ،وعىل العائلة املتابعة الدورية ألنه حيتاج اىل
تعاون مستمر بني العائلة والطبيب إلمتام العالج.

يعتمد عالج الحول بحسب نوعه وشكله

وهناك طرائق مختلفة للعالج:
*النظارة الطبية :وعادة تستخدم لألطفال الذين يعانون من احلول اإلنيس املصاحب لطول نظر.

*التامرين وتغطية العني :عادة تستخدم عند وجود ضعف نظر يف احدى العينني عن األخرى بالنسبة لألطفال.
*املنشور :هي نظارة تستخدم إلصالح ازدواج الرؤية.

*التدخل اجلراحي :ويتم اختيار وسيلة العالج املناسبة للحالة بناء عىل رؤية الطبيب املعالج ،وقد حتتاج إىل أكثر
من طريقة ،فقد حيتاج الشخص إىل تدخل جراحي مع ارتداء نظارة طبية بعد اجلراحة.
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ا�رسة وجمتمع

ٌ
غزو تكنلوجي
مسمى التطور،
هتديدات حياتية مستجدة ج��اءت حتت
ّ
واجتاحت العامل بأرسه حتى وصلت إىل بيوتاتنا اآلمنة،
فبدأت تفرض قوانينها االفرتاضية عىل ُأرسنا عرب خيوطه
العنكبوتية ،مستبدلة البيت احلقيقيٍ ..
ببيت افرتايض يلجأ
إليه الكثري من أبنائنا ،معتقد ًا إنه املالذ اآلمن وهو املأوى،
فبات هو القائد والقدوة واملريب واملع ّلم.....الخ.
وأصبح جزء ًا مه ًام من أولويات ُأرسن��ا ،بل لعله يقف يف
مقدمتها ،فالعامل االفرتايض والرقمي احكم سيطرته عىل
العقول من خالل الكم اهلائل من املعلومات واالفكار
ِ
يستثن فئة
التي تضج هبا الكثري من املواقع االلكرتونية ،ومل
عمرية معينة اال واستهدفها عىل اختالف ميوهلا فوجدوا
فيه ضالتهم ومبتغاهم من املتعة والتسلية وحتقيق الكثري من
رغباهتم املقيدة يف العامل احلقيقي ساعدهم عىل ذلك وجود
الفراغ الكبري يف حياهتم و حمدودية الفرص املتاحة هلم.
ّ
إن هذه املواقع االلكرتونية كام فيها إجيابيات كتوفري فرص
البحث العلمي ،وسهولة احلصول عىل املعلومات بضغطة
زر واحدة؛ فيها سلبيات كبرية جيب عىل األهل واملربني
استيعاهبا ألهنا متثل هتديد ًا كبري ًا يف تنشئة الطفل ،وتكوين
شخصيته عندما ال ختضع للرقابة األبوية والسيطرة األرسية,
وه��ذا التأثري السلبي يساوي ورب��ام يفوق تأثري أسلوب
التخويف والعنف األرسي إن مل يكن أخطر؛ ألهنا تسبب
مشاكل كثرية للطفل منها :
 املشاكل النفسية :فزيادة ساعات اجللوس عىل شبكةاالنرتنيت يعرض األطفال لإلصابة باألمراض النفسية مثل
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حنان الزيرجاوي

االكتئاب والتوحد وبعض السلوكيات والعادات املنحرفة
وغريها.
 املشاكل االجتامعية  :االدمان عىل استخدام املواقع يؤديإىل العزلة عن العامل احلقيقي وعدم التفاعل مع املجتمع ،مما
يفقده طرق بناء املهارات الالزمة للتفاعل مع اآلخرين.
 املشاكل الفكرية  :عدم معرفة مصداقية املواقع واجلهلباألفكار التي تبثها تلك املواقع والتي اغلبها حتاول بث
سمومها وزرع االفكار املتطرفة واملغلوطة وتشويه احلقائق
الدينية وقد تؤدي إىل اإلحلاد.
 مشاكل اجرامية  :بعض االلعاب التي يتابعها األطفالتشجع عىل العنف والدموية مؤدية إىل اإلج��رام ،كذلك
االستخدام غري الصحيح يوقع الطفل أحيانا حتت طائلة
املجرمني فيكون عرضة لالبتزاز واخلطف.
وخوف ًا عىل أبنائنا من املخاطر نذكر بعض النصائح التي
حتمي ابناءنا منها عليهم إتباعها عند استخدامهم لألنرتنت:
 علينا التقرب من ابنائنا من خالل تثقيفهم بثقافة استخدامشبكة األنرتنيت.
 جيب تعليم أبناءنا احلرص يف اختيار الصديق عرب مواقعالتواصل االجتامعي واحلث عىل الصديق الصالح واالبتعاد
عن اصدقاء السوء.
 حتديد أوقات معينة للجلوس واستخدام شبكة االنرتنتمع املتابعة.
 استخدام الربامج اخلاصة باملراقبة والفلرتة وتنصيبها عىلأجهزة احلاسب اآليل اخلاص باألبناء لالطمئنان.

مفهوم النعمة

األم الوطن
هي التي محلته وهنا عىل وهن ...
وغذته خالص اللبن ...وهي الوطن،
سهرت لينام،
تعبت لريتاح،
سنوات احلصار جاعت ليشبع،
دبرت أمور األرسة بال َمن!
ويف احلرب وهبت زينة األوالد ليبقى الوطن ...
ويف محاية األرض والعرض واملقدسات وهبت الشهداء،
ومازالت شاخمة رغم العواصف وأمواج البحر العاتية
السفن ،
وهتاوي ُ
ترفع كفيها للسامء تدعو اهلل تعاىل بان ينجي األوالد
والوطن من هذه الفتن.
فاذا شذ واحد من القطيع يأيت أحدهم ليتهم ويلقي اللوم
عليها وعىل اجلميع ويطالب بالثمن.
أليس هذا ظلم ...اجحاف ...انكار لفضلها.
فليتق اهلل الئم األم ويتذكر...
« َي مْو َم َي ُ
نظ ُر مْاملَ مْر ُء َما َقدَّ َم مْت َيدَ ا ُه».

ال ّنعمة مفهوم تدخل حتته مصاديق كثرية ومنها مصداق األوالد
كنعمة ،وقد أوىل ديننا احلنيف أمهية قصوى لنعمة األوالد ،وما
تناولته العلوم احلديثة يف هذا اإلطار يعود يف منشأه إىل الدين
ّإن النعمة تأيت إلسعاد اإلنسان واهلدف من اخللقة هو الوصول
إىل السعادة فيتضح إن األوالد طريق للوصول إىل السعادة
وعليه البد من صيانتهم واحلفاظ عليهم من اخلرسان.
واملهارة التي تنفع لصيانة نعمة األوالد هي الرتبية
فالرتبية ركن من إركان السعادة واملهارة مكتسبة من خالل
معرفة العادات الرتبوية الصحيحة و مواصلة التمرين عليها
فاملعرفة والتمرين كفيالن بغيري كثري من العادات السيئة
املوروثة أو التي ُتكتسب من البيئة إن و ّفرنا هلا أرضية التغيري
فعن أمري املؤمنني (عليه السالم) يقول [ :العادة طبع ٍ
ثان] (.)1
تلك األرضية التي مهام ّ
فإهنا ال خترج
وغرب الباحثون ّ
رشق ّ
عن أمرين مهمني مها اإليامن والطهارة وهذا ما تك ّفل به الدين
اإلسالمي  ،ومن هنا نفهم تركيز اإلسالم عىل تنظيم عالقة
الرجل باملرأة ملا هلا من مدخلية يف الرتبية الصحيحة وعليه
فالرتبية مهارة إسالمية.
 -1غرر احلكم ودرر الكلم
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واحــــــــــــة االحرار

يف االنتظار..

ت ّو ُ
ياب
الت ال ِغ ِ
حيدر ال�شالمي

بيني وبينك سحائب من غياب ليس هلا أن
ندي احلروف،
تنهمر إال حضور ًا شفيف ًا َّ
شذي األرجاء.
شدي النداء،
ّ
ّ
حت��والت الفصول واس��ت��دارات السامء،
متنحني دفق ًا من االشتياق متجد َد الظالل..
وصوتك املنساب إىل سمعي عرب دهور
األشياء
الوجد ،ينثال عىل قلبي دفئ ًا ترتقبه
ُ
يف خريفها املمتد حتى الرحيل.
أتوهم وجهك قيام ًا وقعود ًا ،لي ً
ال وهنار ًا،
صمد ًا وانكسار ًا ،ذهاب ًا وإياب ًا..
أتالشى مع تلك اخلطوط واالنحناءات الال
مرئية يف ّ
أكف املستحيل.
هذيان ًا ينزف وقتي ..وهل ًا يتمرد ضدي.
يصفعني بلهيب األسئلة املمنوعة من
الرصف.
ّ
البوح،
يتشظى
يسطع حزين يف الب ّلو ِر،
ُ
ُ
ِ
يتطاير مع ِ
وهباء الريح هنا
يبس األوراق
وهناك.
�ى ولوعة ،أتقلب فوق
أف��رتش
َ
اجلمر أس� ً
حصري الوقت املبسوط إىل الال هنايات ،تارة
أرقب النجوم بصمت وتارة أسأهلا عنك.
يمر مثل سنا
�ى
ُّ
التفتّ ،
أمل��ح وجهك أن� ّ
ً
الربق ،يومض قلبي شوقا إليك.
ٍ
ينداح ُّ
يشء يف لغتي إال أنت ،تضيق
كل
ُ
يبهت اللسان.
القلم،
يرس
عباريت،
عنك
ُ
ُ
أرم��ي ورائ���ي العلة وامل��ع��ل��ول ،الغياب
�ل َ
واحل��ض��ور ،ال��ظ� ّ
واحل�����رور ،البياض
وال���س���واد .أع���دو خلف خ��ط��اك املشعة
بالفخار ،أزهو بحضورك اخلاطف وغيابك
الوارف.
أعياين األم��ل البعيد ،وأضناين االنتظار
املديد ..إىل متى تبقى خلف ستار الضوء؟!
بقائي ألجلك ما بقيت ..ولسوف أنتظر.
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قالوا عن ال�شداقة
* الصديق الويف هو الذي ال يتغري معك ويبقى عىل طبيعته.
* تضاعف الصداقة من سعادتك ،وتنقص من حزنك.
* الصداقة احلقيقية ،أمجل وأنقى وجوه احلياة.
* ّ
إن صديقك هو كفاية حاجتك ،هو مائدتك و موقدك .ألنك تأيت إليه
الصداقة من غاية ترجوهنا
جائعا ،وتسعى وراءه مستدفئًا ،وال يكن لكم يف َّ
ً
غري أن تزيدوا يف عمق نفوسكم.
* الصداقة تعني يل اليشء الكثريّ ،إهنا تأيت عندي يف مرتبة احلب ،ألن
الصداقة كاحلب ،كرس لعزلة القلب ،وتدمري لصقيع الغربة.
رباق للحب ،ولك ّنه الوجه الذي ال
* الصداقة ّإهنا الوجه اآلخر غري ال ّ
يصدأ أبدً ا.

الفقيه

اليزدي
السيد إسامعيل
السيد جواد ابن ّ
السيد أبو جواد ،عبد العزيز ابن ّ
ّ
الطباطبائي اليزدي ،الذي ينتهي نسبه إىل اإلمام احلسن املجتبى (عليه

السالم) ،املولود يف مدينة النجف سنة ( 1348ه�).

له مؤلفات عديدة وغزيرة بينها« :مستدرك الذريعة ،أضواء عىل

والس ّنة ،املهدي (عليه السالم)
الذريعة ،احلسني(عليه السالم)
ُ

الس ّنة النبوية ،نتائج األسفار ،الغدير يف الرتاث اإلسالمي ،عىل
يف ُ
ضفاف الغدير ،أنباء السامء برزية كربالء ،يف رحاب هنج البالغة،

مكتبة ّ
احل��يل ،معجم أع��الم الشيعة ،أهل البيت(عليهم
العالمة ّ
السالم) يف املكتبة العربية».

�شورة نادرة الآية اهلل العظمى
ال�شيد ح�شني القمي
يف قم املقد�شة

اإبراهيم الثاين
سيدنا عبد
م��رت علينا ذك��رى رحيل ّ
ّ
املطلب (رض��وان اهلل تعاىل عليه) ،جدّ
النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) ،والتي
تصادف يف اليوم العارش من شهر ربيع
األول ،هذه الشخصية ّ
الفذة التي محلت
أفضل اخلصال وأحسنها.
وح��ازت شخصية عبد املطلب شهر ًة
كبرية أيام حياته ،فهو املل ّقب بإبراهيم
الثاين وسيد البطحاء وساقي احلجيج،
والفياض وأبو السادة العرشة ،والذي
كانت له مواقفه املرشّ فة وإصالحاته يف
ّ
املكرمة.
مكة ّ
وكان من مواقفه املشهودة له ،إيامنه بحفيده
الرسول األمني (صىل اهلل عليه وآله) وهو
مل يزل صغري ًا يف حضنه ،يدافع عنه ويؤكد
علو شأنه وما سيكون عليه يف
لآلخرين ّ
املستقبل ،حيث أدرك بفطرته ّ
أن إصالح
األمة وإخراجها من مستنقع اجلهل لن
يدي حفيده الذي و ّفر له
يكون إال عىل ّ
الرعاية الالزمة بعد وفاة والده عبد اهلل
(رضوان اهلل تعاىل عليه).

هل كان يجب اإثارة امل�شاألة
يف الف�شل الدرا�شي؟!
العنوان احلايل ،هو سؤال أبداه عدد غري قليل من الك ّتاب والصحفيني
ويص عرض الرسوم املسيئة للنبي األكرم (صىل
العرب واملسلمني،
ّ
اهلل عليه وآله) والدين اإلسالمي أمام تالميذ مدرسة مل يبلغوا بعد سن
الثانية عرشة ،وكان األجدى بمن عرضها أن يأيت بالقيم العليا والرسوم
وليس دفع هؤالء الصغار إىل االزدراء من األديان.
املشجعة عىل التنمية
ّ
َ
َّ
وماذا عن التالميذ املسلمني؟ ،يتساءل آخرون« ،فال شك ّ
أن «هنالك
بني التالميذ اجلالسني أم��ام معلمهم من املسلمني ،س��واء من سكان
البلد األصليني أو من املقيمني ومن غري املعقول إهانة دينهم واإلساءة
لرموزهم» ،خصوص ًا وأن «فرنسا تدعي أهنا تدعم احلرية ومتارس
الديمقراطية ..فأين دستورها وقوانينها مما حصل؟!».
ويقول هؤالء الصحفيون والك ّتاب يف كتاباهتم وتدويناهتم :إن «عرض
الرسوم املسيئة كان ً
يشجع عىل العنف والعدوانية
خطأ من األساس؛ فهو ّ
ضدّ املسلمني ،ويفتح الباب أمام عدوانيات مشاهبة ضد أتباع الديانات
األخ��رى» ،مضيفني «من األج��در باملعلمني أن يكونوا ق��دو ًة حسنة
لتالميذهم ،ال تشجيعهم عىل ازدراء األدي��ان وع��دم اح��رتام الرموز
الدينية ،خصوص ًا شخصية عظيمة وعمالقة مل تعرف البرشية مثلها متمثل ًة
بالنبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله)» ،الفتني إىل ّ
أن «التاريخ األوريب عرف
ّ
شخصيات تأثرت فع ً
ال بشخصية نبي الرمحة سواء من املسترشقني أو
املفكرين الغربيني ،الذين عدّ وه رمز ًا إنساني ًا عظي ًام ال يقترص عىل املسلمني
وحدهم ،وجيب الوقوف عنده واالقتداء بسريته».
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