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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ُ
العافية وقدر ُة التغيري
كما إن اإلنس�� ��ان يمرض ويتعافى ،كذل�� ��ك المجتمعات
تم�� ��رض وتتعاف�� ��ى م�� ��ن ك�� ��وارث الطبيع�� ��ة كاألوبئ�� ��ة
والفيضان�� ��ات والزالزل ،أو غيرها المصطنعة كالحروب
الخارجية أو الفتن الداخلية ،ولهذه آثارها المدمرة كما
تعد متعافية حينما
خّلف�� ��ت عندنا ،إال إن تلك المجتمعات ّ
تنهض من محنتها ،وتس�� ��تفيد بالمعرف�� ��ة من تجربتها،
وعلى سبيل التذكير إن بلدانًا عديدة أصيبت كما أصبنا
بكوارث ودمار الحروب والفتن ،فبدل السقوط والتسليم
باألم�� ��ر الواق�� ��ع؛ قامت م�� ��ن كبوتها ،ثم ص�� ��ارت ضمن
مصاف الدول المتقدمة.
إن اإلنس�� ��ان المتعافي بإكس�� ��ير المعرفة ،يمّثل المحرك
األول لعجل�� ��ة أي إصالح ،وه�� ��و المعني بإحداث أي تغيير
وتقدم ..سواء كان داخليًا على مستوى النفس ،أو خارجيًا
ّ
على مستوى المجتمع ،فصالح الفرد هو صالح لألسرة،
وصالح األسرة هو صالح للمجتمع ،وصالح المجتمع هو
أسمى انواع الحضارة البشرية على األرض ،ومالم نستفد
من تجاربنا الفاش�� ��لة؛ س�� ��يبقى الوضع على ما هو عليه،
وربما تزداد األمور سوءًا أيضًا.
نع�� ��م ،نرغب ف�� ��ي اإلصالح ،لك�� ��ن التنفيذ لتل�� ��ك الرغبة
على أرض الواقع معق�� ��د ،لذلك فإن ما يعرف عن مفهوم
الصحة عند الناس عمومًا ،هو حصره بالصحة الجس�� ��مية
فحسب ،أي إن اإلنسان يكون صحيحًا؛ مادام ال يشكو من
�رض ما ،وهو مفهوم غير صحي�� ��ح تمامًا ،فهو يصيب
م�� � ٍ
نص�� ��ف الحقيقة ،ألن هنالك جانبي�� ��ن مهمين يدخالن في
مفهوم صحة اإلنسان ،وتحقيق هذا المفهوم إنما بوجود
النصفين معًا.
أم�� ��ا النص�� ��ف األول من الحقيق�� ��ة فهو أن يكون اإلنس�� ��ان
خاليًا من األمراض ..بدنيًا ونفس� � �يًا وعقليًا ،وأما نصفها
اآلخر؛ هو أن يكون قادرًا بدنيًا ونفس� � �يًا وعقليًا أيضًا على
ويتحقق هذا من
العطاء اإلنس�� ��اني وعلى إحداث التغيير،
ّ
خ�� ��الل أداء مهامه ووظائفه كفرد ايجابي نافع من أفراد
المجتمع ،وعضو فاعل في كيانه ،فيكون فردًا محركًا
في عجلة التقدم والتطور واالزدهار.
رئيس التحرير

ALAHRAR MAGAZINE
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

االرشاد االسري يقيم دورة
لتنمية مهارات الفتيات

رّ
نظم مركز اإلرشاد األرسي يف العتبة احلسينية املقدسة
فن احلياكة وأخرى يف اإلرشاد النفيس والرتبوي،
دورة يف رّ
حيث اشرتكت فيها فتيات دار الوارث لإليواء.
وقالت مدربة اخلياطة يف املركز سلوى عــدنــان :إن
«املشاركات يف الدورة من الفتيات يف دار الوارث لإليواء
أعامرهن بني ( )1٨ -11سنة ،وهناك فتيات
تــرتاوح
رّ
أخريات مشاركات من خارج الدار» ،مبينة إن «املحور
األول للدورة هو تعريف الفتيات باملواد املستخدمة يف
احلياكة ،وكيفية العمل هبا».
ومن جانبها أوضحت (زهــراء الغانمي) االستشارية
يف املركز :إن «املحور الثاين للدورة جاء بعنوان( :أنامط
بشخصياهتن ،والتمييز بني
الشخصية) لتعريف الفتيات
رّ
اليومية،
يمررن به يف حياهتن
رّ
السلبيات واإلجيابيات ممرّا رّ
حيث تم تنظيم اختبارات يف ذلك ملعرفة شخصية رّ
كل
مشاركة ،وتفسري نتائج االختبارات».
وأضافت الغانمي :رّ
«إن املحور الثالث للدورة كان حتت
(إجيابيات مرحلة املراهقة) وذلك رّ
ألن املراهقة
عنوان:
رّ
يمر هبا رّ
التعرف عليها،
كل فرد ،ومن رّ
املهم رّ
مرحلة عمرية رّ
والتغريات التي حتصل للفرد
من حيث أنواعها وأشكاهلا،
رّ
املهمة من عمره ،ووضع احللول للمشاكل
يف هذه املرحلة رّ
وكيفية استثامر اإلجيابيات يف هذه
السلبية يف هذه املرحلة،
رّ
املرحلة».
واجلدير بالذكر أن من أولويات عمل مركز اإلرشاد
احلسينية املقدرّ سة ومجيع فروعه هو
األرسي التابع للعتبة
رّ
إقامة الدورات والندوات والفعاليات امليدانية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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العتبة الحسينية تستأنف أنشطتها الدينية
بعد تراجع إصابات كورونا في العراق
أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن استئناف بعض األنشطة
الدينية داخل الصحن احلسيني الرشيف التي أوقفتها بسبب
جائحة كورونا منذ أشهر.
وقــال رئيس قسم االعـــالم يف العتبة عــي شـ رّـ� لـ(جملة
االحرار) :إن «إدارة العتبة احلسينية املقدسة وبعد تراجع
أعداد اإلصابات بفريوس كورونا بشكل كبري وملحوظ
للعيان ،قررت استئناف بعض األنشطة الدينية كاملامرسة
العبادية ،واملحارضات الدينية عىل املنابر وفق اإلجراءات
الصحية والوقائية».
وأضاف ،أن «صالة اجلامعة داخل الصحن احلسيني ال تزال
متوقفة ،كام ستكون هناك عودة تدرجيية لبعض األنشطة ،مع
استمرار انخفاض أعداد اإلصابات».

العتبة الحسينية تتكفل بعالج
اكثر من ( )190حالة مرضية بالمجان
كشف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابع للعتبة احلسينية
املقدسة عن استقبال اكثر من ( )190حالة مرضية حرجة من
خمتلف املحافظات العراقية ،يف مستشفى اإلمام زين العابدين
(عليه السالم) التخصيص ال جراء عمليات جراحية هلم باملجان.
وقال (امحد اخلفاجي) معاون مسؤول قسم الشهداء واجلرحى
يف العتبة احلسينية املقدسة« :بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي تم
استقبال احلاالت اإلنسانية واملرضية وعالجها يف مستشفى زين
العابدين التخصيص يف كربالء خالل الشهرين املاضيني بواقع
اكثر من ( )190حالة مرضية حرجة ،مشريا اىل إجراء العمليات
اجلراحية هلم باملجان ،وبعد متاثلهم للشفاء التام تم خروج
بعضهم من املستشفى».
وأوضح اخلفاجي استقبلنا مؤخرا ( )19حالة مرضية حرجة وتم
عرضهم عىل الطبيب املختص إلجراء كافة الفحوصات الطبية
وحتديد موعد إلجراء العمليات اجلراحية هلم باملجان».

العتبة الحسينية ترعى مؤتمر ًا عشائري ًا
في قضاء المسيب لتصحيح (السُنن) العشائرية

رصح مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني الشيخ (فاهم اإلبراهيمي)
عن اقامة مؤمتر عشائري هيدف اىل تعديل مسار القوانني العشائرية
(السنن) وباألخص الــد رّيــات العشائرية ،حــره شيوخ العشائر
ُ
وشخصيات امنية ملناقشة أهم املامرسات اخلاطئة التي اعتمدهتا
العشائر بالديات العشائرية يف الفرتة السابقة.
وأضاف االبراهيمي« ،أمهية هذه التجمعات ورعايتها هلا تأثري مبارش
يف تكوين رأي عام حول رضورة نبذ النزاعات وحتكيم أصحاب رّ
احلل
املحبة والتعاون والتعايش
والعقد يف إصالح ذات البني ،ونرش أوارص رّ
السلمي بني أفراد املجتمع كافة».
القيمة التي
وأكد االبراهيمي ،إن «املؤمترين جتاوبوا مع الطروحات رّ
أ ْثــرت املؤمتر ،وجعلت احلارضين يتفاعلون مع تفاصيلها ،منوها
عن أن هذا املؤمتر العشائري هو امتداد ملا ُأقيم من عرشات املؤمترات
األخرى يف املحافظات العراقية من أجل املسامهة يف تصحيح املسارات
العشائرية (الد رّيات) وفق أحكام الشارع املقدس».
واجلدير بالذكر أن شعبة التبليغ والتعليم الديني يف العتبة احلسينية
الدينية ،ومن أولويات مهامها نرش
متكونة من طلبة العلوم
املقدسة،
رّ
رّ
الوعي الديني األصيل ،من خالل إقامة الندوات واملهرجانات،
والتواصل مع كافة رشائــح املجتمع اإلنــســاين لتقديم اخلدمات
واملساعدات للعوائل واملناطق الفقرية ،وترسيخ وتعميم ثقافة التعايش
السلمي بني أهل األديان واملذاهب.

(حل المشكالت) ورشة عمل
يقيمها مركز كربالء للدراسات
والبحوث

أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث يف
العتبة احلسينية املقدسة ،ورشة عمل حول
«حل املشكالت» ،وســط حضور عدد من
منتسبي املركز ومن خالل الورشة تم التعريف
باملشكلة بوصفها عبارة عن موقف غامض أو
سؤال حمري يستدعي الفهم واحلل ،وال يمكن
اإلجابة عليه بواسطة املهارات أو املعلومات
املتوفرة اكد ذلك املحارض مصطفى احلسيني.
وحتدث االستاذ عبد االمري القرييش عن ذلك
قائال« :اهنا عملية تفكريية يستخدم الفرد فيها
ما لديه من معارف مكتسبة سابقة ومهارات
من أجل االستجابة ملتطلبات موقف ليس
مألوفا له ،وتكون االستجابة بمبارشة عمل
ما يستهدف حل الغموض أو اللبس الذي
يتضمنه املوقف».
وتابع ان «إدراك املشكلة من خــالل بروز
أعراض مرضية تلفت النظر لوجود خلل ما
يستدعي رسعة الدراسة والتحليل».
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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 /9ربيع الآخر1441/هـ املوافق 2019/12/6م :
رّأهيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سامحة السيد (دام ظ رّله)
يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ال شك يف رّ
أن احلراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل خمتلف
الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط عىل من بيدهم السلطة
إلفساح املجال إلجراء اصالحات حقيقية يف إدارة البلد،
ولكن الرشط االساس لذلك هو عدم انجراره اىل أعامل
العنف والفوىض والتخريب ،فانه باإلضافة اىل عدم املسوغ
هلذه األعامل رشع ًا وقانون ًا ستكون هلا ارتدادات عكسية عىل
احلركة االصالحية ويؤدي اىل انحسار التضامن معها شيئ ًا

تضامنية يتحملها اجلميع ،فإهنا كام تقع عىل عاتق القوات
األمنية بأن حتمي املتظاهرين السلميني وتفسح املجال
هلم للتعبري عن مطالباهتم بكل حرية ،تقع أيض ًا عىل عاتق
املتظاهرين أنفسهم بأن ال يسمحوا للمخربني بأن يتقمصوا
ويندسوا يف صفوفهم ويقوموا باالعتداء عىل
هذا العنوان
رّ
قوى األمن أو عىل املمتلكات العامة أو اخلاصة ويتسببوا يف
اإلرضار بمصالح املواطنني.
رّ
إن مساندة القوات األمنية واحرتامها وتعزيز معنوياهتا
وتشجيعها عىل القيام بدورها يف حفظ األمن واالستقرار
عىل الوجه املطلوب واجب اجلميع ،فإنه ال غنى عن هؤالء
االعـ رّـزة يف تفادي الفوىض واإلخــالل بالنظام العام ،وقد
الحظ اجلميع ما رّ
حل ببعض املناطق ملرّا مل تستطع القوات

هب
فشيئ ًا ،بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت يف سبيل األمنية القيام بام يتوقع منها يف هذا الصدد ،اىل أن رّ
حتقيق اهدافها املرشوعة ،فال بد من التنبه اىل ذلك واحلذر رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود يف محاية السلم

من منح الذريعة ملن ال يريدون اإلصالح بأن يامنعوا من االهي ومنع الفوىض واخلراب ،فلهم كل الشكر والتقدير
عىل ذلك ،ولكن ينبغي العمل عىل أن ترجع االمــور اىل
حتقيقه من هذه اجلهة.
رّ
حتمل القوى األمنية
إن املحافظة عىل سلمية املظاهرات وخلوها من أعامل سياقها الطبيعي يف مجيع املناطق من رّ
العنف والتخريب حتظى بأمهية بالغة ،وهــي مسؤولية الرسمية مسؤولية حفظ األمن واالستقرار ومحاية املنشآت
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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ُن�شرت يف جملة الحرار العدد ()728
اخلمي�س /15ربيع الثاين1441/هـ املوافق 2019/12/12م

المرجعية الدينية اكدت مرارا أنها
لجميع العراقيين بال اختالف بين
انتماءاتهم وتوجهاتهم ،وهي تعمل
على تأمين مصالحهم العامة ما
ً
وسعها ذلك ،وانها ليست طرفا
في أي حديث يخص اختيار رئيس
ّ
الحكومة وال دور لها فيه بأي شكل
من االشكال...

احلكومية وممتلكات املواطنني من اعتداءات املخربني ،مع

التزامها بالترصف بمهنية تامة يف التعامل مع كل االعامل
االحتجاجية لئال تتكرر مآيس االسابيع املاضية.
إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خالل األيام السابقة
من سفك للدماء ال�يئة واإلرضار باملمتلكات اخلاصة
واملؤسسات العامة ،ندعو مجيع املتررين اىل سلوك

السبل القانونية يف املطالبة بحقوقهم ،ونطالب األجهزة
القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقرتف عم ً
ال اجرامي ًا
ـ من أي طرف كان ـ وفق ما حيدده القانون.
ونعيد هنا التحذير من الذين يرتبصون بالبلد ويسعون
الستغالل االحتجاجات املطالبة باإلصالح لتحقيق
اهداف معينة تنال من املصالح العليا للشعب العراقي وال
تنسجم مع قيمه االصيلة.
كام نعيد االشــارة اىل ما سبق أن رّاكــدت عليه املرجعية
الدينية من أهنا جلميع العراقيني بال اختالف بني انتامءاهتم
وتوجهاهتم ،وتعمل عىل تأمني مصاحلهم العامة ما وسعها
ذلــك ،وال ينبغي أن يستخدم عنواهنا من قبل أي من
املجاميع املشاركة يف التظاهرات املطالبة باإلصالح لئال

مجع دون مجع.
حتسب عىل ٍ
ويف اخلتام نأمل أن يتم اختيار رئيس احلكومة اجلديدة
واعضائها ضمن املدة الدستورية ووفق ًا ملا يتطلع اليه
املواطنون بعيد ًا عن أي تدخل خارجي ،عل ًام أن املرجعية
الدينية ليست طرف ًا يف أي حديث هبذا الشأن وال دور هلا
بأي شكل من االشكال.
فيه رّ
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فقـــــــه وعقائد

متابعة  :حممد حمزة اجلبوري

احلقوق الزوجية
السؤال :هل حيق للزوجة عدم االمتثال ألمر الزوج يف يف االنفاق ،وااللتفات ،وطالقة الوجه ،وتلبية احلاجة
حال كوهنا حمتاجة اىل العمل وإن كان يف فرتات خمتلفة وقد اجلنسية ونحو ذلك .
يكون هنار ًا او عرص ًا حسب عرض الرشكة أو املؤسسة
التي توفر هذه الوظيفة ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة السؤال :من حق الزوجة السكن املستقل لكن هل هو
من بعد الظهرية؟
من قبيل ما هو املتعارف عليها او يكفي غرفة واحدة مع
اجلواب :إذا تزوجها وهي عاملة أو اشرتطت عليه ذلك يف االشرتاك يف املنافع؟ واذا كان االول مل يكن مع زوجها إ رّ
ال
العقد فيجوز هلا ذلك وإال فال جيوز .
والدته ولكن الزوجة ترفض العيش معها فمن ذا الذي
يعتني بوالدته ؟
السؤال :هل جيوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا اجلواب :املسكن الذي تستحقه الزوجة عىل زوجها هو ما
زوجها؟
يليق هبا بالقياس اليه ،وهذا ما خيتلف باختالف املوارد،
اجلواب :ال مانع إال إذا كان ذلك خمالف ًا حل رّقه يف التز رّين فربام يكون املناسب هلا كذلك غرفة مستقلة ولو يف دار
للزوج مع اقتضاء الزوج له .
مشرتكة املرافق وربام ال يكون املناسب اال دار ًا مستقلة،
وعىل هذا التقدير فالبد للزوج ان جيد ح ً
ال اخر ملسكن
� إليها وأداء حقوقها.
السؤال :ما حكم هجر الزوج زوجته يف املنام أي عدم والدته مع مراعاة ال رّ
ممارسة ح رّقها الرشعي ألكثر من ثالث سنوات عل ًام أهنا
اي مرض السؤال :ما هو حق القوامة للرجل وحدودها ؟
انجبت منه ولــد ًا وبنت ًا والــزوج ال يعاين من رّ
جنيس؟
اجلــواب  :معنى كون الرجل قوام ًا عىل املــراة هو قيامه
اجلواب  :ال جيوز له ذلك وهلا املطالبة بحقها الرشعي.
بتكفل امورها املعيشية واالعتناء بشؤوهنا وفق ما تقتضيه
مصلحتها ،وليس معناه ان ال ينفذ هلا يف نفسها او فيام
السؤال :ما معنى العدالة املطلوبة رشع ًا بني الزوجات؟
متلكه ارادة وان عليها تنفيذ اوامره ونواهيه ،نعم عليها
اجلواب :العدالة املطلوبة عىل وجه اللزوم ،انام هي بالنسبة التمكني له يف االستمتاعات اجلنسية املتعارفة ،كام ال جيوز
اىل القسم ،اي ان الزوج اذا بات عند احداهن ليلة ،فعليه هلا اخلروج من بيتها من دون اذنه حسبام تقدم ،واما فيام
ان يبيت عند االخريات كذلك يف كل اربع ليال .
عدا ذلك فهي غري ملزمة رشع ًا باتباع نظره .
واما العدالة املطلوبة عىل وجه االستحباب فهي التسوية
جملة االحرار اال�سبوعية
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الذبائح والنذور
من املسائل املس رّلمة الواضحة الرورية عند طوائف
والتقرب بالقربان به
املسلمني :اختصاص الذبح
رّ
يصح الذبح إ رّ
ال هلل ،فمن رّ
املؤكد امل رّتفق
سبحانه ،فال
رّ
يصح إ رّ
ال هلل،
عليه بني طوائف املسلمني أن النذر ال
رّ
ولذا يذكر يف صيغته :هلل ع رّ
ي كذا.
أ رّما الذبح عن األموات ،فال بدرّ أن يكون هلل وحده
امليت والذبح
امليت ،وكم بني الذبح عن رّ
وإن كان عن رّ
األول.
له ،واملمنوع هوالثاين ال رّ
وروي عن علامئنا األجالء أنه «من ذبح عن األنبياء
واألوصياء واملؤمنني ،ليصل الثواب إليهم ـ كام
رّ
ونصي هلم ،وندعو هلم،
نقرأ القرآن وهندي إليهم،
ونفعل مجيع اخلريات عنهم ـ ففي ذلك أجر عظيم».
النبي رّ
(صىل اهلل عليه وآله) أنرّه ذبح بيده
وقد روي عن رّ
يضح من أ رّمتي.
هم هذا ع رّني وعن من مل ِّ
وقال :ال رّل رّ

البدعة حرام
عدرّ الدين اإلسالمي احلنيف (البدعة) من املعايص
واملحرمات العظيمة ،التي رّ
دل عىل حرمتها
الكبرية
رّ
الكتاب والس رّنة ،كام و ُا ِ
وعد صاح ُبها النار عىل لسان
النبي األكــرم ،وذلك رّ
ألن املبتدع ينازع سلطان اهلل
رّ
ويتدخل يف دينه
تبارك وتعاىل يف الترشيع والتقنني،
رّ
رشع ما مل ِّ
و ُي ِّ
يرشعه ،فيزيد عليه شيئ ًا وينقص منه شيئ ًا
يف جمايل العقيدة والرشيعة ،رّ
كل ذلك افرتاء عىل اهلل.
فاملبتدع يستهدف َ
حبل اهلل املتني ،ليوهنه وخيرجه من
متانته بام يزيد عليه أو ينقص منه ،وبالتايل جيعل من
ُ
األمة الواحدة أمم ًا ش رّتى ،يبغض بعضهم بعض ًا ويلعن
متفرقني،
بعضهم بعض ًا،
رّ
فيتحولون إىل شيع وطوائف رّ
فرائس للشيطان وأذنابه ،وعىل شفا حفرة من النار،
عىل خالف ما كانوا عليه يف عرص الرسالة.

َ
فاطمة
س ُلوا

(عليها السالم)

حرت امرأة عند الصدرّ يقة فاطمة الزهراء (عليها
السالم) فقالت :رّ
إن يل والدة ضعيفة وقد لبس عليها
رّ
يف أم ِر صالهتا يشء ،وقد بعثتني إليك أسألك.
ثم ث رّنت
السالم) عن ذلك ،رّ
فأجابتها فاطمة (عليها رّ
ثم
ثم ث رّلثت إىل أن رّعــرشت فأجابت ،رّ
فأجابت ،رّ
خجلت من الكثرة.
فقالت :أشقرّ عليك يا بنت رسول اهلل.
وس ِي رّ
عام بدا
السالم) :هايت َ
قالت فاطمة (عليها رّ
لك ،أرأيت َمن إكرتى يوم ًا يصعد إىل سطح بحملٍ
ثقيل وكراؤه مائة ألف دينار أيثقل عليه؟ فقالت:
إكرتيت أنا رّ
لكل مسألة بأكثر من ملء ما بني الثرى
إىل العرش لؤلؤ ًا ،فأحرى أن يثقل ع رّ
ي ،سمعت
أيب (صىل اهلل عليه وآله) يقول :رّ
إن علامء شيعتنا
حيرشون ف ُيخلع عليهم من ُخلع الكرامات ،عىل
قدر كثرة علومهم وجدرّ هم يف إرشاد عباد اهلل ،ح رّتى
ُخيلع عىل الواحد ِمنهم ألف ألف ُخلعة من نور،

عز وجل :رّأهيا الكافلون أليتام
ثم ينادي منادي ر رّبنا رّ
رّ
آل حممد (صىل اهلل عليه وآله) الناعشون هلم عند
أئمتهم ،هؤالء
إنقطاعهم عن آبائهم ،الذين هم رّ
تالمذتكم واأليتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم
فاخلعوا عليهم خلع العلوم يف الدنيا ،فيخلعون
عىل رّ
كل واحد من ُأولئك األيتام عىل قدر ما أخذوا
عنهم من العلوم ح رّتى رّ
أن فيهم (يعني :يف األيتام)
ملن ُخيلع عليه مائة ألف ُخلعة وكذلك خيلع هؤالء
ثم رّ
إن اهلل تعاىل يقول:
األيتام عىل من تع رّلم منهم ،رّ
أعيدوا عىل هؤالء العلامء الكافلني لأليتام ،حتى
فيتم هلم ماكان هلم
تتموا هلم خلعهم ،و ُت رّ
رّ
ضعفوها ،رّ
قبل أن خيلعوا عليهم ،ويضاعف هلم ،وكذلك من
بمرتبتهم ممرّن ُخيلع عليه عىل مرتبتهم.
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العطاء احل�سيني

الحرار :اإبراهيم حميد العويني – ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

ً
حين يكون العطاء حسينيا ويخدم جميع العراقيين من دون استثناء

العتبة الحسينية المقدسة

َ
تفتتح مركز الشفاء ( )13في بغداد
تنفيذ ًا لتوجيهاتِ ممثل المرجعية الدينية العليا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ (عبد المهدي الكربالئي) ودعم ًا لجهود وزارة الصحة العراقية ،ودائرة صحة العاصمة بغداد
في مواجهة تفشي جائحة كورونا ،وبحضور رئيس مجلس الوزراء السيد (مصطفى الكاظمي) ،افتتحت
األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مساء األربعاء الموافق ( )2020/11/11مركز الشفاء ()13
وبسعة سريرية بلغت ( )130سريرا.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وقال رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي يف ترصيح له
تناقلته املحطات االعالمية« :ان مواقف املرجعية الدينية
يف النجف األرشف ،التي تنطلق دوما من العنوان الوطني،
«نوجه
املوجه لبناء الدولة» ،مضيفا
رّ
والذي يعدُّ النموذج رّ
شكرنا للعتبة احلسينية املقدسة ووزارة الصحة وكل
اجلهود الوطنية الداعمة للحكومة يف مواجهة جائحة
كورونا ،والتخفيف من آثارها ،وهي تطبيق حقيقي ملبدأ
التعاون والتكافل االجتامعي ،حيث يواجه البلد حتديات
عديدة ،ومنها التحدي الصحي املتمثل باجلائحة».
وأكد أن «احلكومة ماضية يف دعمها للقطاع الصحي،
وللكوادر الطبية والعاملني يف املؤسسات الصحية وهم
يتصدون للجائحة ،وقدرّ موا التضحيات من أجل صحة
املواطنني».
من جهته حتدث الدكتور ستار الساعدي املرشف العام

عىل القطاع الصحي يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان
املركز حيتوي عىل ردهتني للرجال والنساء بواقع ()130
رسيرا ،وهو جمهز بأحدث األجهزة الطبية العاملية ،فضال
عن توفر افضل طرائق التكنولوجيا ملراقبة األجهزة ع�
الشبكة العنكبوتية» ،مشريا اىل ان «املركز سيساهم يف
تقليل الزخم عن املراكز االخرى يف قاطع الرصافة»،
مؤكدا بمواصلة العمل يف بناء مراكز الشفاء يف مجيع
املحافظات».
من جانبه قال املهندس (حسني رضا مهدي) رئيس قسم
املشاريع اهلندسية والفنية التابع للعتبة احلسينية املقدسة
القسم «انجزت املالكات اهلندسية والفنية التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة املركز وفق نظام البناء الرسيع وذلك
لدعم القطاع الصحي وزيادة السعة الرسيرية بعد ارتفاع
أعداد االصابات يف عموم العراق».
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وأضاف مهدي أن «املركز نفذ عىل ارض مساحتها
( )2000مرت مربع ،بنظام الغرف املنفردة ،وتم
جتهيزه بأجهزة تدخل للعراق ألول مرة خاصة
بالتنفس ومنها جهاز التنفس املتنقل او املحمول
( )CPAPالــذي يساعد املصابني ممــن تكون
حالتهم خطرة خصوصا ممن يتعذر رفع اجهزة
التنفس عنهم عند التنقل».
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وبني «ان املركز جهزَ بمنظومة اوكسجني مركزية
وكذلك اجهزة ت�يد وهتوية تعمل بنظام الضغط
الــســالــب» ،موضحا «أن العمل اجــري بوترية
متسارعة وضمن املدة املحددة».
من جهته قال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن
التميمي «ان مركز الشفاء  13هو سلسلة من املراكز
الصحية التي انجزهتا العتبة احلسينية املقدسة لدعم
جهود وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا،
وهناك احد عرش مركز شفاء اخر سيتم انجازه
خالل االيام القادمة يف مجيع املحافظات العراقية».
ويذكر ان العتبة احلسينية املقدسة وحسب توصيات
املرجعية الدينية العليا ،قامت بتقديم كامل الدعم
لوزارة الصحة ودوائرها يف املحافظات من خالل
إنشاء مراكز لعالج املصابني بجائحة (كورونا)
وجتهيزها بالكامل ،وتسليمها هلم لتكون بذلك
مهام يف احلرب عىل هذا الفريوس املستجد .
جزءا رّ
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ً
تزامنا مع ذكرى والدة الرسول األكرم..

العتبة الحسينية المقدسة
ّ
تنظم (المؤتمر اإللكتروني األول)
تقرير :عبد اهلل الن�شراوي /ت�شوير :مرت�شى ال�شدي ـ حممد اخلفاجي

تحت شعار{ :النبي األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) مدرسة الرحمة اإلنسانية} ّ
نظمَ قسم النشاطات العامة
في العتبة الحسينية المقدسة مؤتمر ًا بحثي ًا حمل عنوان (المؤتمر اإللكتروني األول) بمناسبة والدة الرسول
األعظم (صلى اهلل عليه وآله) ،اشتملت فعالياته جلسات بحثية وتكريما للباحثين وبعض اإلعالميين ،ومشاركة
شعرية أرّخ خاللها الشاعر (علي الصفار) والدة النبي األكرم وحفيده اإلمام الصادق (صلوات اهلل عليهما).
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وقـــال (بــحــر الــكــركــويش) مــســؤول شعبة املهرجانات
واملؤمترات يف قسم النشاطات العامة« :يأيت اهلدف األسمى
من إقامة هــذا املؤمتر لبيان األنــمــوذج اإلنساين الكامل
لشخصية الرسول األكرم حممد (صىل اهلل عليه واله وسلم)
والذي جتسدت فيه كل املعاين األخالقية واإلنسانية الراقية
بوصفه خاتم األنبياء وحامال لرسالة عاملية ،تدعو إىل احلق
واخلــري ،والعدل والسالم الذي أصلح من حال البرشية
يف مسارها الطويل» ،مضيف ًا ان «املهرجان يقام الكرتونيا
بسبب الظروف الراهنة التي نعيشها نتيجة جائحة كورونا
أما حماوره البحثية فقد سلطت األضواء عىل العنارص النفسية
يف شخصية الرسول العظيمة ،وبيان املظاهر االنسانية يف
بنائه للدولة االسالمية ،وشارك فيه نخبة من الباحثني ،واقيم
بواقع جلستني صباحية ومسائية يف قاعة (خاتم االنبياء)
داخل الصحن الرشيف بواسطة برنامج (.»)zoom
واشــار الكركويش اىل« :ان الباحثني الذين شاركوا يف
اجللسة االوىل من املؤمتر هم كل من السيد نبيل احلسيني
والشيخ عامر البيايت الناطق الرسمي لدار االفتاء العراقية،
ويف اجللسة الثانية من نفس اليوم شارك فيها فضيلة الشيخ
زمان احلسناوي والباحث الشيخ حسن اجلوادي إضافة اىل
الباحثني الشيخ مقداد والشيخ عدي اجلزائري».

فيام حتدث السيد نبيل احلسيني قائ ً
ال« :السيام ونحن نمر هبذه
االيام من موجة ومحلة لإلساءة عىل النبي (صىل اهلل عليه واله
وسلم)  ،فان وظيفتنا تكمن يف بيان الدور الكبري واجلهد
العظيم الذي بذله (صىل اهلل عليه وآله) يف بناء االنسان للرد
عىل تلك االساءة ،وهذا يتجسد لنا ان بيان خلق النبي هو الرد
االمثل هلذه االساءة التي بدأت تتزايد يف الفرتة األخرية».
واضاف« :ان موضوعة البحث التي تقدرّ منا هبا جاءت لبيان
الواقعة التارخيية والقيمية ،اما البحث فقد حتدث عن النبي
(صىل اهلل عليه واله وسلم) ووالدته املتجددة بوالدة القيم
التي بعث هبا ومن اجلها اضافة ملعرفة تاريخ العرب قبل
االسالم وطبيعة املجتمع العريب ،وكيف جاء النبي واصلح
هذا االنسان واملجتمع بفعل القيم االخالقية».
وقد اختتم برنامج االحتفال بتكريم الباحثني باإلضافة
إىل تكريم احد مصوري القسم وهو الفوتوغرايف (حممد
اخلفاجي) حلصوله عىل املرتبة األوىل يف مسابقة إنسانية
اقيمت يف جائحة كورونا.
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العطاء احل�سيني

العتبة الحسينية المقدسة

ّ
تكرم الفائزين في مسابقة
السفير القرآنية الوطنية التاسعة
الحرار  :اإبراهيم حميد العويني  -ت�شوير :خ�شري ف�شالة

كرّمت االمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة الفائزين في مسابقة السفير
القرآنية الوطنية بنسختها التاسعة
والتي اقامتها أمانة مسجد الكوفة
المعظم والمزارات الملحقة به والتي
استمرت فعالياتها ليومين متتاليين في
أروقه المسجد بمشاركة كبيرة من
القراء والحفاظ من شتى مناطق العراق
وبحضور أكاديمي وحوزوي ومختصين
بالمجال القرآني مع االلتزام بالضوابط
واإلرشادات الصحية .
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وقال (عي عبود الطائي) مسؤول مركز التعليم القرآين يف
دار القرآن الكريم التابع للعتبة احلسينية املقدسة« :تم تكريم
الفائزين يف املراكز االوىل يف فرعي التالوة واحلفظ من قبل
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،واحلمد اهلل فأن دار
القرآن الكريم حصلت عىل ثالث مراتب ،االوىل يف التالوة
والثانية والثالثة يف احلفظ من جمموع ست مراتب ضمن
املشاركني الذين شاركوا باملسابقة القرآنية الوطنية التاسعة
التي جرت يف مسجد الكوفة املعظم».

بعد مشاركتها في المسابقة القرآنية
الوطنية التاسعة التي جرت في
مسجد الكوفة المعظم دار القرآن
الكريم تحصل على ثالث مراتب في
التالوة والحفظ ...

واضــاف «استقبل سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
يف مكتبه القراء الفائزين وحثهم عىل االستمرار باملسرية
القرآنية واستمع اىل تالوهتم للقرآن  ،و أثنى سامحته عىل
جهود دار القرآن الكريم برعايتهم وشــدرّ د عىل مواصلة
ليتم بعد ذلك
التفوق يف املسابقات الوطنية والدولية ،رّ
تكريمهم بشهادات تقديرية وهدايا أخرى»
وكرم سامحته القارئ «عبد اهلل زهري» الفائز األول بفرع
التالوة ،واحلافظ «حيدر رشقي» من البرصة الفائز األول
بفرع احلفظ لكل القرآن الكريم ،واحلافظ «مرتىض ناجي»
من النجف األرشف الفائز الثالث ،واحلافظ «حسن عبد
الرضا» الفائز السابع يف هذه املسابقة القرآنية الوطنية ،من
جهته قال الفائز (مرتىض عي ناجي) من النجف االرشف
أحد طلبة مرشوع األلف حافظ« :ان التكريم يعطي حافزا
لنا يف املشاركات القادمة للمسابقات واملحافل القرآنية
الوطنية والدولية وسنواصل يف قراءتنا من اجل احلصول
عىل مراتب متقدمة يف املسابقات االخرى مثمنا دور العتبة
احلسينية املقدسة يف رعايتها للقراء وتقديمهم الدعم
املتواصل هلم سواء كان عىل اجلانب املادي او املعنوي».
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العطاء احل�سيني

المرجعية الدينية العليا والعتبة الحسينية المقدسة

تواصالن انجاز مجمعات
َ
كربالء
سكنية إلسكان الفقراء في

ملف العدد( :قا�شم عبد الهادي – ح�شنني الزكروطي)  -ت�شوير� :شالح ال�شباح

تسعى المرجعية الدينية العليا من خالل ممثليتها في كربالء واألمانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة إلعانة الفقراء من خالل توفير الدور السكنية لهم
يَعْمَل ْ
مِث َق َ
بكافة الخدماتَ ،
ْ
ال َذرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة ،})7/وتأتي هذه
{فمَن
المبادرة ضمن التوجيه العام لخدمة المجتمع ،والسعي الجاد لرعاية غير الميسورين
بتوفير حياة كريمة لهم ...كما تضمُّ هذه المجمعات دورا سكنية بمساحات
مختلفة وبنسب انجاز متقدمة ،ومزودة بمساحات خضر ومراكز صحية.
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مجمع الديار الطيبة إلسكان الفقراء في كربالء
تواصل مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) اخلريية إلغاثة
واسكان الفقراء التابعة ملمثلية مكتب سامحة املرجع الديني
االعىل السيد عي احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف) يف
حمافظة كربالء املقدسة أعامهلا اليومية إلنشاء جممع الديار
الطيبة السكني اخلاص بالفقراء والذي يقع يف حي االمن
الداخي جنوب املحافظة بسعة ( )320دارا سكنيا فضال
عن ملحقاته االخرى التي تشمل (مدرستني ،وجامعا،
ومستوصفا صحيا ،اضافة اىل املساحات اخلر داخل
املجمع وخارجه) بارشاف وتنفيذ رشكة الرؤيا اهلندسية.
االستمرارية يف العمل
ملعرفة املزيد عن تفاصيل املجمع حتدث املهندس املرشف
عىل املــدارس (رضغــام ســامل) قائال« :تتواصل االعامل
اليومية املستمرة إلنجاز مرشوع جممع الديار الطيبة إلسكان
الفقراء الكائن يف حي االمن الداخي والذي تتبناه ممثلية
مكتب املرجع االعىل سامحة السيد عي احلسيني السيستاين
(دام ظله الوارف) وبارشاف وتنفيذ رشكة الرؤيا اهلندسية،
حيث تبلغ املساحة االمجالية للمجمع  37دونام بواقع 320
دارا سكنيا )50( ،دارا سكنيا منها تم انجازها والعمل

مستمر إلنجاز الدور السكنية االخرى ،واملجمع مقسم اىل
يضم عددا
( )10قواطع سكنية خمتلفة القياسات كل منها ُّ
من الدور ،بارشاف وتنفيذ رشكة الرؤى اهلندسية.
ملحقات اخرى
يضم يف داخله
فضال عن الــدور السكنية فــان املجمع
ُّ
مدرستني ومستوصفا وجامعا للمصىل وسوقا ،فضال
عن ذلك املساحات اخلر (احلدائق) البالغ عددها ثالث
حدائق والتي حتيط املجمع من مجيع اجتاهاته وتعطي منظرا
مجيال يرس الناظرين مما يتناسب مع اخلدمات اجلليلة التي
تقدمها املمثلية للعوائل الفقرية واملتعففة.
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تفاصيل الدار الواحد
تبلغ املساحة االمجالية للدار الواحد  140مرتا مربعا بواقع
( )17.5 × ٨مرتا ،واملساحة الفعلية حتت البناء ( )120مرتا
مربعا ،واملساحة االخرى متمثلة باحلديقة الداخلية والكراج،
وحيتوي الــدار الواحد عىل غرفتي نوم ومطبخ واستقبال
للضيوف وهول داخي ومحام داخل واخر خارجي ومنورين
احدامها داخل واالخر خارجي ،ومن ضمن املواد املستخدمة
يف عملية البناء هي السرياميك اخلاص باملطبخ واحلاممات
واخلشب اخلــاص باألبواب الداخلية ،واالملنيوم اخلاص
بالدرج ،فيام استخدمت مادة البورسلني يف االرضيات.
نسب انجاز متقدمة
من جهة اخــرى تبلغ مساحة املدرسة الواحدة ما يقارب
( )1000مرت مربع تم انشاؤها بطابقني ،وحتتوي عىل ()1٨
صفا مساحة الصف الواحد ( )50مرتا مربعا باإلضافة اىل
( )3خمت�ات ومكتبة مساحة كل منها ( )60مرتا مربعا فضال
عن مصىل داخي مساحته ( )100مرت مربع ،ومطعم تبلغ
مساحته ( )100مرت مربع ايضا ،وهناك ملعب خاص ملامرسة
كرة القدم يقع بالقرب من املدرستني بقياسات ()20 × 30
مرت مربع تقريبا ،وان نسبة انجاز املدرسة االوىل بلغت ()%70
تقريبا ،والثانية ما يقارب (.)%45

من اجل النهوض
بواقعهم االقتصادي...
ممثلية المرجعية تواصل
االعمال بمجمع الديار
الطيبة إلسكان الفقراء
في كربالء
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مستوصف عايل اجلودة
ان املستوصف الرئيس التابع للمجمع سيتم انجازه بمواصفات
عالية وسيقدم افضل اخلدمات الصحية للمواطنني ،فهو حيتوي
عىل اربع غرف خاصة باألطباء فضال عن خمت� وادارة وصيدلية
وغرفتي خاصة بالتضميد احدامها للرجال واالخرى للنساء،
وكذلك حيتوي املستوصف عىل خمزن وغرفتي خاصة باخلدمات
الصحية وقاعة انتظار وغرفة خاصة بطبيب االسنان.
مواد بناء خاضعة للفحص
وان املجمع بشكل عام بلغت نسبة انجازه ما يقارب الـ %50
وتم تصميمه وبناؤه بشكل يتالءم مع حجم معاناة العوائل
املتعففة ،واملواد املستخدمة يف عملية البناء مجيعها تكون خاضعة
للفحوصات ومنها البلوك والسمنت والرمل والكونكريت
وغريها من املواد االخرى ،ومتت املبارشة بالعمل منذ ما يقارب
السنتني عن طريق الت�عات ،ومن املؤمل توزيع تلك الدور
السكنية عىل العوائل الفقرية واملتعففني للنهوض بواقعهم
االقتصادي واملعييش.
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مجمع األلف دار للعتبة الحسينية المقدسة

ُ
لمشروع إنساني
بادرة أمل
ٍ
جديد يخدم شريحة العوائل الفقيرة
مساعدة الناس ورفع المعاناة عن كاهل العوائل الفقيرة والمحتاجة احدى سمات العتبة
الحسينية المقدسة في مشاريعها االنسانية والخدمية ،ومن تلك المشاريع التي شمّرت
العتبة المطهرة بسواعدها لخدمة هذه الشريحة هو مشروع (األلف دار) او ما يعرف
بمشروع مجمع اسكان الفقراء الكائن على طريق (كربالء ـ بابل) ،وعلى ارض تبلغ من
المساحة ( )154دونما.
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وللحديث اكثر حول هذا املوضوع التقت جملة «االحرار»
املهندس ضياء حممد عي صــادق رئيس جلنة اإلرشاف
ومهندس املوقع حيث قــال« :ان مــرشوع جممع اسكان
الفقراء او مرشوع االلف دار كام يسميه البعض يبلغ من
املساحة ( )154دونام ،ويمتد عىل ارض حمصورة بني شارع
كربالء -بابل ومبزل الاليح او الالئح ( ،)15ويف التصميم
االويل للمرشوع يتكون املجمع من ( )991دارا فقط،
ولكن جاءت توجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي إليصال
عدد الدور اىل ( )1.000دار ،حيث تبلغ مساحة كل دار
()120م ،2والبعض منها بمساحة ()150م.»2
مشريا اىل «الرشكة املنفذة هلذا املرشوع هي رشكة خريات
السبطني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وان هذا املرشوع
خيص رشحية العوائل الفقرية يف مدينة كربالء».

تكلفة املرشوع

واضاف صادق« :ان مرشوع اسكان الفقراء يتكون من
مرحلتني ،االوىل منها متثلت يف ُاكــامل اهليكل االسايس
وبناء ( )490دارا ،فيام كانت املرحلة الثانية تتمثل بتصميم
( )501دار من قبل جلنة معامرية خاصة تابعة لقسم
املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة املقدسة ،وس ُيبارش هبا عند
تو رّفر السيولة املالية اخلاصة باملرشوع.
وتابع« :ان كلفة املــرشوع تبلغ ( )66.5مليار دينار،
ويشمل بناء ( )991دارا ،وسيتم تغطية الـ ( )9دور املتبقية

جلعله  1000دار من االموال املتوفرة املوجودة يف املرشوع
عند تنفيذه مستقبال.
منوها عن تكلفة املرشوع باهنا حوايل ( )66.5مليار وهي
تكلفة بناء الدور فقط دون احتساب تكلفة البنى التحتية
للمرشوع (ماء ،جماري ،كهرباء ،تعبيد الطرق... ،الخ)،
والتي تصل اىل ( )41مليار دينار.

ابرز املعوقات

واوضح صادق« :هناك بعض العقبات التي ابطأت تقدم
املرشوع ،من بينها وجود مبزل مائي يربط بني (املبزل الالئح
 )15و(مبزل الاليح  ،)14وبعد التنسيق مع اجلهات املعنية
يف هذا االمر واملتمثلة بدائرة املوارد املائية والذي جاء ع�
كتاب رسمي نص عىل عدم املامنعة من حتويل هذا املبزل
اىل االطراف ،وبالفعل تم حتويل املبزل اىل اطراف املساحة
اخلاصة باملرشوع (ضمن االرض املخصصة للمرشوع)
من قبل رشكة خريات السبطني باالستعانة بآليات العتبة
احلسينية املقدسة وحتت ارشاف دائرة املبازل للموارد املائية
يف حمافظة كربالء املقدسة ،كذلك عدم وجود سيولة مالية
بسبب الظروف التي متر هبا البالد خالل العامني املاضيني
اضافة اىل ازمة تفيش فريوس كورونا ،حيث كان من املؤمل
ان يتم انجاز املرشوع خالل ( )40شهرا فقط ،ولكن بسبب
الظروف التي ذكرناها سلفا تأخر املــرشوع ،وتبلغ نسبة
االنجاز املرشوع .%23
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املقـــــــــــاالت

الحسين (عليه السالم)

ً
ً
قائدا عسكريا

نينوى ،او كما يطلق عليها حاضر ًا
بكربالء ،تلك الصحراء الشاسعة التي
تلتهم الجيوش كرمال متحركة
دون أثر او باقية ،والتي تعدّ من
أقسى ظروف المعارك على األرض،
حيث الدراسات العسكرية في القتال
ابتداء من الفيلسوف الصيني (سون
ً
تزو) صاحب كتاب فن الحرب المتوفى
( 496ق م) والذي يتعامل مع الحرب
انتهاء بكتاب
كفن من الفنون،
ً
«شكر ًا على خدماتكم» للمؤلف
(ديفيد فينكل) والذي يلقي الضوء
على التكلفة المادية والنفسية
للجنود في الحروب المعاصرة ،ترى
تلك الدراسات ان االنتصار بالحرب
يعتمد على :القيادة الفذة ،دوافع
المقاتلين وايمانهم بالقضية،
الخطة العسكرية والهجوم النفسي
على العدو ،والعدة والعدد،
وقواعد االشتباك ،وتضاريس ارض
المعركة ومناخها ،التكتيك والقرار
الحاسم ،الخندق والساتر والكمائن،
الخطة البديلة (االستطالع ،التوغل
واالنسحاب)..
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اللواء علي ح�شني احلمداين

اذ ت�ز الدراسات دور هذه العوامل يف االنتصار عىل اخلصوم
اذا ما هتيأت ،فمن يملك هذه املقومات ال يفكر سوى بإعالن
ساعة النرص ،ولنا من عاشوراء صورة بالرجوع اىل واقعة
كربالء ،وليس من قبيل املأساة املفجعة ،بل من منظور القيادة
العسكرية التي ورثها إمام ًا ،واستخلص جتربتها قائد ًا مغوار ًا
ويكر كي ال يبقي يف نفوس أعدائه أمال ً للفرار،
يكر
رّ
كأبيه رّ
فقد استعرض اإلمام احلسني (عليه السالم) ملحمة حربية
مكنته من ان حيجز لنفسه الصفحات االوىل يف قدرات القيادة
وفن التخطيط احلــريب االسرتاتيجي ،متبع ًا بذلك مجلة من
االستعدادات عالية الدقة ،حيث عمد اىل مجع املعلومات من
السابلة ومنهم ما يذكره التاريخ ،اذ التقى يف طريقه لكربالء
بـ(برش بن غالب) يف طريق عودته من العراق وسأله عن طبيعة
املجتمع العراقي آنــذاك حتى وضع رؤيــة مناسبة مستقبلية
لألعداء واالتباع ،وباسلوب آخر ،رّ
شكل دوريات تسيري يف
مقدمة قواته لالستطالع ،وللمثال عىل ذلك عند وصوله اىل
منطقة (الثعلبية) رأى ســواد ًا مرتفع ًا ،فتساءل عنه؟ فقالوا:
«خيل مقبلة» فقال اعدلوا بنا عن الطريق ويف احيان اخرى كان
يستطلع بنفسه..

واما من حيث جغرافية االرض فقد رأى ان انبساطها يستوجب
وضع خطة عسكرية حلامية معسكره ،وتفويت الفرصة عىل العدو
من شن هجوم مباغت ،فبادر اىل تقليص بقعة املعسكر اىل أقل ما
رص اخليام وتقريبها ،فبادر بعدها اىل حفر خندق
يمكن ،من خالل رّ
رّ
ليشكل
حييط باملعسكر من جهتي اليمني والشامل ويمتد اىل اخللف
بذلك قاعدة الدفاع املسامة (املربع ناقص الضلع) ،و َ رّمــوج حفر
اخلندق حتى اصبح اشبه بقوس ،بعدها اتى باحلطب والقصب
وكل ما ُحيرق واشعل فيه النار ،بذلك يكون قد أ رّمن امليمنة وامليرسة
والقلب ،وترك لنفسه اخليار بأن يقاتل متقاب ً
ال مع العدو دون ان
يسمح له بااللتفاف.
وهنا ت�ز املفاجأة يف احلرب اذ يتحول معسكر االمام احلسني (عليه
السالم) من حالة الدفاع عن النفس اىل اهلجوم الفردي ،الذي
يستنزف عدد العدو من الصدام املبارش دون امكان االلتفاف عليه،
ورضب عزيمة العدو وتقهقره نفسي ًا ،فضال ً عن االرباك الذي و رّلده
اخلطاب الثوري ،ومطالبة النزال بأقوى الفرسان والرجز بالنرص
والفداء يي ذلك احلدث األك� عىل نفوس معسكر العدو ،حينام
ين�ي فارس شجاع مقدام كاحلر ،ليكون بني ليلة وضحاها منشق ًا
عن الظلامت ملتحق ًا بركب النور ،كي تتواىل االنتصارات ،تلك
االنتصارات التي جعلت العدو يفكر ملي ًا باألمر ليسلك باحلرب
مسلك ًا آخر ،مسلك املكر والغدر واحليلة ،حيث مل ِ
يبق لدهيم خيار
سوى خمالفة قواعد االشتباك واختاذ الغدر واملكر وسيلة لبلوغهم
الغايات ،فكانت وقتذاك املعركة غري متكافئة التي انتهت بانتصار
احلسني شهيد ًا يف كربالء ،كام يصفه احد الشعراء« :انت أول راية
بيضة انرفعت بوكت انتصار».
تنتهي ساعة احلسم ،حيسم بنو أمية النرص ،لكنه النرص العاشورائي،
اذ تالمس تلك الدماء الطاهرة ارض كربالء فتتحول اىل رسائل،
رسائل يف منهج االصــالح الذي تعده االجيال مرجع ًا يف رسم
معامل احلياة ،فينهل كل وارد بام يروي ظمأه من تلك املناهج ،ليبقى
احلسني يع رّلم اجلميع ،اجلميع بال استثناء ،ومن ذلك التعلم يصل
الينا تكتيكه يف عاشوراء ،ليكون حي ًا وشاهد ًا ودلي ً
ال ،فيعيد صياغته
مرة اخرى حفيده املبارك صاحب فتوى اجلهاد الكفائي ليقول هذه
املدرسة احلسينية امامكم ،واجهوا هبا العدو واخلوف والنفس
األ رّمارة بالسوء ،فنتصفح احلسني (عليه السالم) كقائد مهام يديل
لنا بدلوه العسكري ،فنتأثر ،ونسمو وننترص باحلسني ،كربالء مرة
اخرى بنرص آخر ُتعاد باسرتاتيجية احلكمة والقوة وننترص..
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اعداد :ح�شني النعمة

ُ
سعى المئات من علمائنا العظماء في احاديثهم ومجالسهم ببيان منزلة ابي الفضل
(عليه السالم) وفضل التوسل به الى الله ومن جملة من قال فيه (عليه السالم)
ما اخترناه لكم احبتنا في مقالنا هذا ...في فضل التوسل بأبي الفضل (عليه السالم)
ومعرفته وتضحياته.
ّ
سقاء كربالء
يقول الشيخ حممد ابراهيم الكربايس (طاب ثراه):
«كام رّ
إن اإلمــام أمري املؤمنني عي بن أيب طالب (عليه
السالم) استقى للرسول (صىل اهلل عليه وآله) يوم بدر،
العباس بن عي (عليه السالم) استقى ألخيه
فكذلك ابنه رّ
اإلمام احلسني (عليه السالم) يوم كربالء ،ولكن بفارق
كبري وهو رّ
أن اإلمام عي بن أيب طالب عليه السالم س رّلم
عليه ج�يل وميكائيل وإرسافيل وآالف من املالئكة
طيبة مباركة من عند اهلل تبارك
بتحيات رّ
وحيوه رّ
املقربني ،رّ
رّ
العباس بن عي (عليه السالم) أحاط به
وتعاىل ،بينام ولده رّ
النبالة رّ
املوكلني باملرشعة يرشقونه بالسهام والنبال،
آالف رّ
ويمنعونه عن املاء ،وحيولون بينه وبني إيصال القربة إىل
اخليام ،وهم يسمعون رصاخ األطفال العطاشى ،وعويل
النساء الظمأى ،هذا والفصل صيف قائظ ،والطقس
وهاجة تصهرهم بأشعتها
حار شديد احلرارة ،والشمس رّ
املحرقة وترشقهم برشرها القاتل ،ومع ذلك مل يرمحوا
نبيهم ،ومل يدعوا املاء يصل إىل خيامهم ،فقد
أهل بيت رّ
كمنوا وراء النخيل وغدروا بالسقاء واستهدفوا القربة
وأراقوا املاء ،ومالئكة الرمحن تلعنهم وتلعن طاغيتهم
(س َ
ال ٌم
وحتييه بتحية الرمحنَ :
يزيد ،وتقدرّ س روح الس رّقاء رّ
� ُتم)».
َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
ّ ُ
عباس المعرفة
يقول السيد عبد الرزاق املوسوي املقرم (طاب ثراه):
نفسية أيب الفضل (عليه السالم)
« ْمل تزل هذه الفضيلة
رّ
السيام حني
يف مجيع مواقفه عند ذلك املشهد الرهيب،
رّ

بلغه كتاب عبيد رّ
اهلل بن زياد باألمان له وإلخوته الذي
أخذه عبد رّ
اهلل بن أيب املحل بن حزام ،وكانت ُا رّم البنني
فلمـا قدم كربالء قال
رّ
عمته ،وبعثه مع مواله كزمان ،رّ
للعباس وإخوته :هذا ٌ
أمان من ابن زياد ،بعثه إليكم
رّ
خالكم عبد رّ
السالم ،وقل له:
اهلل ،فقالوا له :أبلغ خالنا رّ
أمان رّ
ال حاجة لنا يف أمانكم؛ ُ
مية،
اهلل ٌ
خري من أمان ابن ُس رّ
للدنية وهو ينظر بعني غري أعني
كيف يتنازل أبو الفضل
رّ
ال رّناس ،ويسمع ب ُاذنه الواعية غري ما يسمعونه؛ ُيشاهد
َ
املـرسل
نصب عينه
الرضوان األك� مع خلف ال رّن ِّ
بي ُ
(صىل اهلل عليه وآله) ،ويسمع هتاف امللكوت من ش رّتى
جوانبه بالبرشى له بذلك ُك ِّله عند استمراره مع أخيه
نفسه
(عب ُ
اس املعرفة) َ
اإلمام (عليه السالم) ،نعم ،وجد رّ
كهربة بعاملِ الغيب ،املجذوبة بجاذب مركز القداسة
املـ ْ
ُ
حجة الوقت ال حمالة ،فرفض ذلك
إىل ال رّتضحية دون رّ
األمان اخلائب إىل أمان الرسول األعظم (صىل اهلل عليه
وآله)».
ّ
التوسل إلى الله بالعباس (عليه السالم)
يقول الشيخ حممد ابراهيم الكربايس (طاب ثراه):
«نقل عن الع رّ
المة املــازنــدراين صاحب كتاب معايل
السبطني أنرّه قالَ :م ْن كانت له حاجة ويشكو مشكلة
العباس (عليه السالم)
رّ
فليتوسل إىل اهلل تعاىل بأيب الفضل رّ
ً
التوسل أياما ح رّتى ُتقىض حاجته ،وترتفع
وليكرر هذا
رّ
رّ
رّ
حممد (،)133
حممد وآل رّ
مشكلته ،وذلك بأن يصي عىل رّ
رّ
فيصي عىل
ثم يعود
مرة ،رّ
رّ
ثم يقول :يا رّ
عباس ( )133رّ
مرة ،رّ
فإن اهلل تعاىل يقيض له حاجته،
النبي وآله ( )133رّ
ويفرج عنه مشكلته».
رّ
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ر مطالعاته للكتب الغنية باملعارف الدينية والثقافية
عــ َ
والأخبــار وق�ش�س اأهل البيت (عليهم ال�شالم) ورواياتهم
ال�شــريفة ،ا�شــتطا َع اخلطيــب احل�شــيني الراحــل ال�شــيد
يكت�شــب
ح�شــني ال�شامــي (ر�شــوان اهلل تعــاىل عليــه) اأن
َ
ً
وح�شــ ًا خطابيــ ًا ا ّأهلتــه اأن يكــونَ خطيبــ ًا
ثقافــة ممتــازة ّ
بارعــ ًا ،ارتقى املنــر احل�شيني �شابــ ًا ليزاحمــهُ ُ
املوت بعد
عمــر حافــل يف خدمــة الق�شيــة احل�شينيــة اخلالــدة،
ويرتك روحه التي ترفرف بجناحيها حول منابر الوعظ
والإر�شــاد التي كانت لــه �شولته فيها ،متخــذ ًا من مدينته
يتوجــه منهــا
الأم كربــالء املقدّ �شــة حرمــ ًا اآمنــ ًا وقبلــة ّ
ب�شوتــه الأخّ ــاذ وطريقتــه اخلا�شــة يف
اإىل كل العــامل،
ِ
اخلطابة ،والتي ل تخلو من ا�شتخدام الطريفة والإ�شارة
اخلف ّيــة؛ لإي�شــال املعلومــات الدينيــة والثقافيــة لآذان
م�شتمعيــه يف العراق والدول العربيــة والإ�شالمية ،والتي
�شــكّل فيها ح�شور ًا لفت ًا حيث ذاع ا�شمه وخطابته البارزة
يف خمتلف البلدان.

الخطيب الحسيني السيد حسين الشامي
ابن كربالء البار الذي خدم المنبر وجمهوره بإخالص
الأحرار /علي ال�شاهر

لعلم كربالئي
سري ٌة ٍ
هو اخلطيب احلسيني واملؤلف البارع (السيد حسني بن
هادي بن جعفر بن جواد املوسوي الشامي) ،املولود يف
مدينة كربالء املقدسة عام ( 1341هـ ـ  1922م) ،وكان
مولود ًا لعائلة ُعرفت بالزهد والتقوى واألمانة واألخالق
فيعود
لقبه (الشامي)
احلسنة بني العوائل الكربالئية ،أما ُ
ُ
إىل أحد أجداده وهو السيد جواد (رمحه اهلل) الذي كان
يعمل بمجال التجارة وله رحالت مستمرة إىل بالد الشام
بسور رّيا ،ومنها جاء لقب العائلة الكريمة.
أكمل السيد الشامي دراسته االبتدائية والثانوية يف مدينته
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كربالء التي أكسبته حسه ودرايته وأسلوبه اخلطايب ،ومن
ثم دفعه شغفه لتعلم العلوم الدينية إىل الدراسة احلوزوية،
َّ
حيث كانت املدينة املقدسة وال تزال موطن ًا لرجال الدين
والفكر والثقافة ،فكانت بداية دخوله للدراسة الدينية
عىل يدي عدد من رجال الدين وأفاضلها.
ومل تتو رّقف جهود اخلطيب الشامي (رمحه اهلل) عىل حضور
الدروس الدينية ،فقد درس يف مدرسة اخلطيب الدينية،
ملم باملعرفة والثقافة وأصول اخلطابة
وخترج منها وهو ٌّ
رّ
رشع لالشتغال يف جمال التعليم واإلرشاد
احلسينية ،ومنها َ
ثم ممارسة اخلطابة التي برع فيها أيام
والتدريس ،ومن رّ

براعة ،فض ً
ال عن اهتاممه بالتأليف والكتابة.
خطيب بمرتبة االمتياز
ٌ
َ
تتلمذ اخلطيب الشامي (رمحــه اهلل) عىل أيــدي عــدد من
اخلطباء احلسينيني الذين عارصهم وجايلهم يف كربالء
املقدرّ سة ،وبعد أن أخذ منهم (رضــوان اهلل تعاىل عليهم)
َ
اختط لنفسه طريقته اخلاصة
اجلمة هبذا املجال،
املعرفة رّ
ومنهجه يف اخلطابة ،وامتازت جمالسه باألحاديث اجلذابة
ومهارته بإيصال مطالبه اىل خمتلف الطبقات وتطعيمه
ألحاديثه باملصطلحات العلمية وتقريبه للمطالب بأمثلة
سهلة مشهورة ،كام كان يستخدم أيض ًا الطرائف والنكات
إليصال فكرته إىل مجهوره ،وبأسلوب سلس ٍ
وتأن ووضوح،
يفصل العبارات ويأيت عىل رشح املفردات واملعاين وخاصة
رّ
معاين املفردات القرآنية ،إذا كان يرى بأن من مواصفات
اخلطيب الناجح النزول عند رغبة اجلمهور باختالف ثقافاته
لتقبل املعلومة ،فيعمل عىل تيسري
واستعداداته الذهنية رّ
الفهم وتلقي املوضوع ،مهت ًام يف الدرجة األوىل باجلانب

واألخالقي ،إيامن ًا منه رّ
منصة
الوعظي
أن املن� احلسيني هو رّ
رّ
للتعليم والتثقيف والوعظ واإلرشاد وتبيان األحكام الدينية
والتعريف بقضايا وفكر أهل بيت النبوة (عليهم أفضل
الصالة والسالم).
كام ُ
ينقل عنه من عارصه ،أنه كان خطيب ًا جريئ ًا وشجاع ًا
ال خيشى يف بيان احلق لومة الئم ،وله مواقف ُيشهد له هبا
يف إصالح املجتمع ،ومقارعة األنظمة السياسية املستبدرّ ة،
واملطالبة باحلقوق املرشوعة للناس.
ويروي عنه نجله السيد حممد الشامي (أحد منتسبي العتبة
احلسينية املقدسة) أن «والده (رمحه اهلل) كان يدعو ويؤكد
باستمرار عىل عقد املجالس احلسينية وتكثيفها لتوعية
وإرشــاد الناس ومناقشة القضايا االجتامعية اهلامة ،وقد
دعوات لعقد املجالس يف
ُو رّجهت له منذ أيام شبابه األوىل
ٌ
خمتلف املدن العراقية ،ووجد يف األمر أمهية كبرية حيث كان
عليه ْ
أن يامرس دوره يف توعية املجتمع وتعليمهم العلوم
الدينية ع� جمالس اخلطابة».
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ويضيف ،أن «والده َ
كان يف بداية األمر مع رّل ًام ولكن
الدعوات التي تصل له بعقد املجالس احلسينية مل ترتك
له جما ً
ال بإكامل العملية التعليمية ،فبقي يف حرية من أمره
رّأهيام خيتار ،فلجأ بذلك إىل زعيم الطائفة الشيعية اإلمام
السيد حمسن احلكيم (قدرّ س رسه) وأخ�ه ما يعرتي
باله ،فأرشده اإلمام احلكيم بأن َ
ويتوجه
يرتك التعليم
رّ
إىل دروس الوعظ وجمالس اخلطابة كوهنا رضورية جد ًا
وحيتاج إليها املجتمع العراقي».
ويبني أيض ًا أن «اخلطيب الشامي (رمحه اهلل) كان كثري
رّ
الرتحل بني املدن العراقية ،لعقد املجالس الدينية،
رّ
كام اشتهر أيض ًا بعقد املجالس يف البحرين والكويت
وإيران ومرص واإلحساء واإلمارات وبريطانيا وعدد
من بلدان املهجر».
آثار معرفية احتضنتها املكتبات
َ
ِ
كــان اخلطيب
جانب عقد جمالسه الوعظية،
وإىل
احلسيني السيد حسني الشامي (رمحــه اهلل) شغوف ًا
بالكتابة والتأليف ،وكان يعدرّ ها خدمة أخرى لتوعية

وقيمة ،من بينها
الناس ،فرتك آثار ًا ومؤلفات بارزة رّ
(كلمة االنسان العليا ،زواج بال اعوجاج ،حقيقة
يقربان اىل
احلــجــاب ،صيحات ناصحاتَ ،رقــامن رّ
الرمحان ،آللئ قرآنية ،املواعظ احلسنة) ،والتي تفتخر
القراء،
املكتبات اإلسالمية باحتضاهنا ونرشها بني رّ
نسب ًة ألمهيتها املعرفية وكذلك للطريقة السلسة التي
اشتهر هبا اخلطيب الشامي سواء يف جمالس اخلطابة أو
الكتابة.
 12عام ًا عىل رحيل خطيب كربالء
بعد عمر حافل رّ
قضاه يف جمالس اخلدمة احلسينية ووعظ
وإرشــاد الناس والتعريف بفكر أهل البيت (عليهم
السالم) ،فارق اخلطيب احلسيني السيد حسني الشامي
حمرم احلرام
(رمحه اهلل) احلياة ،بتاريخ (الثالثاء  13رّ
وضجت مدينة كربالء املقدرّ سة
،)200٨ /1429
رّ
بخ� رحيله ،بعد أن عرفته إنسان ًا رائع ًا وخطيب ًا بارع ًا
نذر عمره وحياته يف خدمة املجتمع وتقديس املن�
احلسيني الذي يشتاق اليوم إليه.
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حد يقة ا لكــــتب

موسوعة فقه نهج البالغة
على المذاهب السبعة
الأحرار /ح�شني النعمة

أصدرت مؤسس���ة علوم نه���ج البالغة
موس���وعة فق���ه نه���ج البالغ���ة عل���ى
المذاهب السبعة (اإلمامي ،والزيدي،
والحنف���ي ،والمالكي ،والش���افعي،
والحنبلي ،واإلباظي) لمؤلفه السيد
نبيل الحس���ني ،ومن الجدير بالذكر
ف���ان المكتبة اإلس���المية لم تش���هد
منذ عق���ود الكتابة ف���ي فقه الخالف
واالئتالف بعد أن كان الشغل الشاغل
لبعض جهابذة العل���م في المذاهب
اإلسالمية.
بالتزامن مع والدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) أن�ت
مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
بإحتاف املكتبة اإلسالمية بإصدارها اجلديد واملوسوم بـ»فقه
هنج البالغة عىل املذاهب السبعة( :اإلمامي ،والزيدي،
واحلنفي ،واملالكي ،والشافعي ،واحلنبي ،واإلباظي) ملؤلفه
السيد نبيل احلسني».
وضمن أحدث املناهج والدراسات العلمية يف نطاق البحث
والدراسة االكاديمية فقد اعتمد الباحث الدراسة البينية
وذلك ملا اكتنزه النص الرشيف يف هنج البالغة من أحكام
رشعية ظاهرة ومضمرة.
كام حــاول الباحث جاهد ًا أن حيصيها ويــورد ما أفتى به
فقهاء املذاهب اإلسالمية منذ القرن الرابع للهجرة النبوية
وإىل يومنا هذا يف أشهر املوسوعات الفقهية االستداللية.
مقرون ًا بام أحاط النص الرشيف من قواعد فقهية ،ومعارف
أخالقية ،ورشوح ألشهر رشاح هنج البالغة.
وقد اشتملت الدراسة عىل العديد من أبواب الفقه ،كمقدمة
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العبادات ،والطهارات ،والصالة ،والزكاة ،والصدقات
املندوبة ،والصيام ،واحلج ،واالمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،واجلهاد ،والتجارة ،والرشكة ،والوقف ،والقصاص،
والقضاء ،والــشــهــادات؛ مكونة بــذاك تسعة أجــزاء من
الدراسة.
فض ً
ال عن املقدمة العلمية التي تناول فيها الباحث أثر
املدرسة اإلمامية يف نشوء الفقه وتطوره منذ عرص النبوة ،يف
اجلزء األول من الدراسة ،ونشوء املذاهب الفقهية وتطورها
حتى هناية القرن الثالث للهجرة النبوية ،يف اجلزء الثاين.
أما اجلزء األخري فقد خصص للفهارس العلمية ،ومن ثم
فقد خرجت هذه الدراسة ضمن أثني عرش جزء ًا مزينة بذاك
املكتبة اإلسالمية يف حقل الفقه ومعارف كتاب هنج البالغة
وعلومه املتعددة.
ومن اجلدير بالذكر فان املكتبة اإلسالمية مل تشهد منذ عقود
الكتابة يف فقه اخلالف واالئتالف بعد أن كان الشغل الشاغل
لبعض جهابذة العلم يف املذاهب اإلسالمية.

ْ َْ َ ْ َ
َ
َ َ َ a
المن ِزل ِة الخ ِصيص ِة ِلعلي ِعند رسول الله
j

كتاب الْ َم ْن ِزلَ ِة الْ َخ ِ
ند
يص ِة ِل َعلي (عليه السالم) ِع َ
ص َ
َرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،من اصدارات مؤسسة
علوم نهج البالغة لسنة  1438ه� لمؤلفه محمد حمزة

الخفاجي ..يتناول فيه المنزلة المخصوصة ألمير
المؤمنين (عليه السالم) لدى رسول اهلل (صلى اهلل
قاس بها أحد ،ويشير الخفاجي
عليه وآله) ،بحيث ال ُي
ُ
الى تجليات ظهرت في المواقف القولية والفعلية

لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،فمن القولية ما
نجده في أحاديثه الشريفة كحديث المنزلة وحديث
الكساء وغيرهما من األحاديث األخرى،

الفعلية فنراها بام جتىل يف أفعال النبي (صىل اهلل عليه
وأما
َّ
وآله) يف بيان منزلته ع� ما جرى يف حادثة املباهلة ،وذلك
حينام قرنه بنفسه وهذه من أك� فضائل أمري املؤمنني (عليه
السالم).
كام يذهب اىل ما أشــار اليه أمري املؤمنني (عليه السالم)
َّ
(صىل
من املنزلة اخلصيصة والقرابة القريبة من رسول اهلل
وخصوصا يف كتاب هنج
اهلل عليه وآله) يف مواطن عديدة
ً
البالغة ،إذ أفــرد خطب ًة كاملة هبذا اخلصوصَّ ،بني فيها
كال األمرين ،وهو ما لفت انتباه املؤلف إىل تلك اخلطبة
ٍّ
ٍ
مستقل
كتاب
الكريمة ،معلال ذلك بعمله عىل دراستها يف
ِ
(املَ ْن ِز َل ِة ْ َ
أسامه ْ
يص ِة لِ َعي (عليه السالم) عندَ َرسول اهلل
اخل ِص َ
«صىل اهلل عليه وآله») .
فأما القربة ،فهي ال ختفى عىل اجلميع فالكل يعرف قرابته
َّ
القريبة من رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) ،وهذه القرابة
مجيعا ،فمن حيث العشرية هو من بني
ختتلف عن أقربائه ً
هاشم ،وابن عمه ،وزوج ابنته ،وأبو سبطيه ،يضاف إىل
هذه القرابة هنالك قرابة روحية عجيبة بينهام فهام يتشاهبان
بصفات وكامالت ال توجد عند خملوق سواهم ،لذا قال
رسول اهلل (صىل رّ
اهلل عليه وآله وسلم)« :يا ع رّ
ي ،ما عرف
اهلل رّإال أنا وأنت ،وما عرفني رّإال َّ
َّ
اهلل وأنت ،وما عرفك رّإال
َّ
اهلل وأنا»( ،روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه ،حممد

تقي املجليس (األول) ،ج ،5ص.)492
وأما املنزلة فقد بني اإلمام (عليه السالم) عن طريق هذه
َّ
اخلطبة رعاية النبي (صىل اهلل عليه وآله) له مذ كان ً
طفال
ح َّتى نزول الوحي ،فلم َ
حيظ أي شخص هبذا املنزلة وهذا
القرب سوى اإلمام عي (عليه السالم) ،ومل َ
حيظ شخص
غريه بتواجده جنب النبي (صىل اهلل عليه وآله) طول حياته
أكثر منه ،فمنذ الصغر تر َّبى بحجره وكان (صىل اهلل عليه
وآلــه) يأمره باالقتداء به بوصفه سيد اخللق وحبيب اهلل
تعاىل ،فحظى عي (عليه السالم) برتبية النبي (صىل اهلل عليه
وآله) ثم جاوره بحراء وشاركه يف ِّ
كل األمور وكان بقربه
ح َّتى آخر أنفاسه (صىل اهلل عليه واله) ،فمن هو أقرب من
ع ٍّ
ي (عليه السالم) أوىف منه وأحرص منه عىل دين النبي
(صىل اهلل عليه وآله)؛ ولذا اختاره اهلل تعاىل ليكون وزيره
وحامل لوائه.
وقد عالج الكتاب العنوانات اآلتية:
املبحث األول( :مفهوم املنزلة اخلصيصة ومصداقها).
املبحث الثاين( :مفهوم القرابة القريبة ومصداقها).
املبحث الثالث( :اختصاصه بمجاورة الرسول (صىل اهلل
عليه وآله) يف حراء ونزول الوحي).
املبحث الرابع( :اختصاصه بأول من آمن بالنبي (صىل اهلل
عليه وآله) وأول مصدق) .
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ّ ُ
السيدة الزهراء  Bفي شعر “محمد إقبال الالهوري”

الأحرار /خا�س

ال�شعر ينطوي على فل�شفة اإن�شانية عظيمة ،فقد َ
جعل ال�شاعر والفيل�شوف الباك�شتاين (حممد اإقبال الالهوري)
اإنْ كانَ
ُ
مكنونات فل�شفية عالية ،تارك ًا اإرث ًا �شعري ًا �شخم ًا ونتاج ًا فل�شفي ًا و�شيا�شي ًا
منه �شيئ ًا ح ّي ًا وجلي ًا ،عر ق�شائده التي حملتْ
ٍ
ي�شهد له العا ُ
ري عن الوطن اجلميل ،جتذبني لذة �شراب املعرفة .اإنني �شجرة برية ترمق
مل باأ�شره ،وهو القائل" :اأ�ش ُ
ُ
�شحاب اجلود ،مل يحوجني اهلل اإىل ب�شتاين".
اأ ّما اأبرز ق�شائده التي قالها يف مدح ال�ش ّيدة الزهراء البتول (عليها ال�شالم) فقد جاء فيها:
مــطــالــــــــع
ـــالث
املــــجـــــــــدُ يـــ�ـــشـــــــــــرقُ مــــن ثـــــــــــ ِ
ٍ
ــن
ــــن هــــي اأ ُّم مـ ْ
زوج مـ ْ
هــــي بـــنـــتُ مـ ْ
ــــن هــــي ُ

مـــن ذا يــدانــــــــــــــي فـــــــــــي الــفــخــــــــا ِر اأبــاهــــــــــــــــــــا

هـــــي ومــــ�ــــشـ ٌ
ني املــ�ــشــطــفــى
ـــة مـــــــن نــــــــو ِر عــــــ ِ

ـوب اإذا تـــــــــرو ُم هــداهــــــــــــــا
هـــــــــــادي الــ�ــشــــــــعـ ِ

ــة بــ�ــشـــــــــــور ِة هـــــــل اأتـــــــــــى
ـــزوج فـــاطـــمـ ٍ
ولـــــــــــ ِ

ـاج يـــفـــوقُ الــ�ــشـــــمــ�ـ َـس عـــنـــدَ �شحاهـــــا
تــــــــــ ٌ

ــة منــــا غـــ�ـــشـــنـــانِ لــــــــــ ْـم
فـــــــــــي رو�ـ ِــــــس فـــاطـــمـ ٍ
ُحــ�ــشــــــــنُ الـــــــــــذي �ـــشـــانَ اجلـــمـــاعـ َ
ــة بــعــدمــــــــا

ات �ــشــواهــــــــــــــــــــا
ــــري ِ
يــنــجــبـ ُهــمـــــــــــا فــــــــــــــــــــي الـــــنـ ّ
اأمــ�ــشـــــــــــى تــفـ ّـر ُقــهــــــــــــــا يــحــــــــــــــلُّ ُعــراهـــــــــــــــــا

ــني يف الأبـــــــــــرا ِر و الأحـــــــــــرا ِر مـــــا
وحـــ�ـــشـــــــــ ُ

اأزكـــــــــــــــى �ــشــمــا ِئــلـــــــــُــهُ ومـــــــــــــــــا اأنــداهـــــــــــــــــــــــا

أمــهــــــــــــــات وقــــــــــــــــ ٌ
هــــــــــــــي اأ�ـــشـــــــــ ٌ
ـدوة
ــوة لــال
ِ

يــرت�ـّـشـــــــ ُـم الــقــمــــــــــ ُـر املــنــيــــــــــ ُـر ُخــطــــــــاهــــــــــــــــــــا
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فــــــــــــــي مــهـــــــ ِـد فــاطــمــــ ٍـة فــمــــــــــــــا اأعــالهــــــــــــــــــــا

ٌ
سيرة وخطى
ُولـــد الــ�ــشــاعــر والــفــيــلــ�ــشــوف الباك�شتاين
(حممد اإقبال الالهوري) مبدينة �شيالكوت
مبقاطعة البنجاب التابعة للهند ،وذلك
بتاريخ ( 9ت�شرين الثاين  1877م) واملتوفى
بتاريخ ( 21ني�شان  ،)1938وينتهي ن�شبه
اإىل براهمة ك�شمري الهندو�س ،وقد اأ�شلم
اأحد اأجداده يف عهد ال�شلطان زين العابدين
اإليا�س باد�شاه ،على يد ال�شيخ �شاه همداين
يف عهدِ الدولة املغولية.
كــان �شغوف ًا جــد ًا باكت�شاب املعرفة ،فقد
ن�شاأ و�شط عائلة حمبة للدين وطلب العلم،
فتعلّم على يد اأبيه يف طفولته ،ثم اأحلقه
بكتّاب ليحفظ الــقــراآن الــكــرمي ،واأدخــلــه
مدر�شة دينية ثم اأحلقه مبدر�شة الإر�شالية
وتخرج من كل ّيتها
الإ�شكا�ش ّية الإجنليزية،
ّ
(1895م) ،ثم ح�شل على �شهادة ().B.A
من الكلية احلكومية يف لهــور (1897م)،
ويف (1901م) ن�شر اأول ق�شيدة له مبجلة
«خمــزن» بالفار�شية ،ويف (1902م) ح�شل
على �شهادة ( ).M.Aيف الفل�شفة بامتياز،
وعـ ّـني اأ�ــشــتــاذ ًا للفل�شفة والتاريخ بالكلية
ال�شرقية يف لهور.
�شافر اإىل بريطانيا والتحق بكلية التثليث
بجامعة كــامــريــدج ،كطالب اأبــحــاث عام
(1905م) ،ثــم حــ�ــشــل عــلــى الــدكــتــوراه
يف الفل�شفة مــن جامعة ميونخ الأملــانــيــة
عــام (1908م) ،وعــاد اإىل الهند وا�شتغل
باملحاماة ،ويف عام (1919م) انتُخب عميدً ا
وا�شتمر
لكلية الدرا�شات ال�شرقية بالهور،
ّ
حــتــى اأيــامــه الأخــــرية بن�شاطه الثقايف
وال�شعري وح�شوره الفل�شفي الذي بر َز ب�شكل
موؤثر ولفتْ .

الثقافة اإلسالمية
و روح العصر
علي ال�شاهر

هل ميكن للثقافة الإ�شالمية اأنْ تت�شدّ َر امل�شهد الثقايف
واحلياة العامة؟
هذا ال�شوؤال القدمي اجلديدُ ..يعاد طرحه يف كل وقت،
بلحاظ ما يجري
بل واأ�شبح يراهن على ذلك كثريون،
ِ
الآن من حالة ّ
احلث واحلراك املن�شهر يف بوتقة واحدة
من اجلهود التي ا ّأ�ش�س لها اأ�شالفنا من علمائنا ومفكرينا
واأدبــائــنــا ،باإمكانية و�شالحية الثقافة الإ�شالمية
الأ�شيلة ت�شدر وقيادة امل�شهد ،ومي�شي عليه اجليل
اجلديد ،الذي ين�شد الثقافة الر�شينة املحافظة على
الهوية والنتاج الإ�شالمي مع ا�شتيعاب ثقافة الآخرين
والتعاي�س معها؛ �شريطة عدم التخ ّلي عن املوروث.
فما يجري الآن على ال�شعيد الثقايف ،هو حراك منتظم
وفاعل ،من قبيل اإقامة املهرجانات الثقافية واملنتديات
واملحافل ال�شعرية وامل�شابقات الأدبية ،التي تتجاوب
وتت�شاوق مع معطيات احلداثة والتما�شي مع روح الع�شر،
بالرتكاز على الفكر الإ�شالمي وخزينه الكبري� ،شواء ما
تقدّ مه العتبات املقد�شة مب�شاريعها الطاحمة للعاملية،
اأو جمموعة الأن�شطة الثقافية للمراكز واملنتديات ،من
�شعر وق�شة وم�شرح ودراما واإ�شدارات ثقافية وغريها
من النتاج الهائل الذي يل ّبي حاجة املجتمع الإ�شالمي
للمعرفة ،ويثري يف ذات الوقت ف�شول الآخــر املتطلع
لإعــادة اكت�شاف العامل الإ�شالمي من جديد ،بعدما
أظهرت احلمالت الغربية وما د ّونــه امل�شت�شرقون عن
ا َ
غث وا ّدعاءات مغر�شة فارغة
احل�شارة الإ�شالمية من ٍ
يف اأكــرهــا ،كانت متليها عليهم اأهــواوؤهــم ال�شخ�شية
وعالقاتهم بال�شلطة.
عندما ن�شمع اليوم ،عن تاأثر بالأطروحات الإ�شالمية
اجلديدة ،وح�شور للم�شرح الإ�شالمي املعا�شر يف البلدان
العربية ،ونتاج ثقايف ر�شني يناف�س النتاجات الثقافية
الأخــرى يف معار�س الكتب ،يجعلنا فرحني وطموحني
اأكر باأنْ يتحقّق ما ن�شبو اإليه.
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ّ
ُ
أطلس النبوة

�شعر /عادل ال�شويري

ٌ
ُ
خديجة
واخلوف فيها -
ُت َط ْمئنُهُ -
ويحر�س
َي ُ�ش ُّم ارتباك ًا يف الوجو ِد
ُ
َ
حم�س النو ِر
َدرى اأنَّ
بقلبه
يجري
ِ
َّ
حمب�س
ال�شم�س
وف�ش ُتهُ يف اإ�شب ِع
ِ
ُ
مبنديل ُي َجف ُ
ِّف َو ْج َههُ
كا ّأين
ٍ
يغط�س
روح َي
َفاأُ ْذهَ ُل من َب ْد ٍر ِب ِ
ُ
قيم بفكرتي  ،يقين ًا ،
املاء املُ ُ
َت َو َّ�ش َلهُ ُ
إبلي�س الظنونِ ُي َو ْ�ش ِو ُ�س
فا ُ
على اأُ ْف ِق ِه
جناح فرا�شتي
ا�شتلقى
ُ
الغريبة ُي ْل َم ُ�س
وقد كانَ بالنا ِر
ِ
ُ
يخاف على الأزها ِر
غليظ
قاطف
من َواأْ ِد
ٍ
ٍ
يتح�ش ُ�س
�شوى ال�شحراءِ ل
َّ
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ُ
يخاف على املعنى ويحنو له
�شاحل يحنو
كما على
ٍ
مِنَ ُ
نور�س
احل ِّب ُ
ُ
�شيحتفل التدوينُ
ح َ
ْبلة ال َه ْد ِي التي تتق َّو ُ�س
ني
جميئه ِب ُ�شن ِ
ِ
�شرية
بع�شبة
ميالد ،واأ�شجا ِر ٍ
ِ
ٍ
أع�شا�شها ُ
ّ�س
بي�س
با
ِ
ِ
احلديث ُي َفق ُ
ُب ٌ
النبي ق�شيدتي
أخالق
راق ل ِ
ِّ
ياء نداءٍ
و ُ
جتل�س
معانيه
يف
ِ
ُ
ت�شرح ال ُ
ماء �شفا ِت ِه
ع�شى
ُ
أبيات َ
فهر�س
الع�شق
املاء يف
ِ
َ
يلم َ
ولي�س ُّ
ُ

ُ
ُ
ْ
ُّ
شهد وكوثر
كلمة فيك هي ينبوع
كل
ٍ
ٍ
ح���ي���درع���اش���ور

مل
وكوثر ..قالها يل يف
�شهد
ِ
كلمة فيك هي ينبو ُع ٍ
ُك ُّل ٍ
حلظة ال ِ
ْ
إح�شا�س ُ
بالظ ْل ِم؛
ألف ا
ال�شعب :يف كلماتك روح تخرتق ج�شد ِه با ِ
ٍ
ْ
النب�س ،وبه ُ
يبلغ املوؤمن
ب�شوت َم�شبوب
الروح
وبا�شمه ت�شرخ
ِ
ٍ
ِ
ُ
ُعلو ًا وكناية ! ،ومع ُنور ِه نعي�س حياة يتمناها الب�شر!.
يا �شديق ،كنت تقول ب ـاأن اأحالمنا ،ترت�شم يف زيارته جنة
الر�س وال�شماء ،واأن احللم كان ال�شالة التي تطل الروح من
حجته املنتظر ..والقلب الــذي يغلي فيه دم
حمــرابـ ِـه على
ِ
النتظار يكون الت�شرع هو البل�شم .والعيون امللتهبة ع�شق ًا غفتْ
كاحلمام يف ح�شرته ،وباأ�شعته املنرية ت�شيف ّ
يل اكلي ًال للكلمات
الروحانية ،ل يفهم ع�شل ن�شيدها ال من ذاق �شهد الر�شا.
فينجلي عن حياته ليل الأمل ،وي�شيء دربه حتى ظهور املنتظر.
يوم�س بطيئ ًا نحو م�شتقبل ل ترتكه الب�شار والعيون ..واأنا
اأح�س خادم ًا هائم ًا للرتاب وال�شوء ،يجري دمي ،ويهدر فكري،
بالكتابة وال�شالة وخدمته
وتنزلق ارادتــي ،واأكتب واأ�شلي؛
ِ
فقط اأحيا..

فيا �شديق� ،شاأم�شك بالقلم واأكتب اذا كان يف مقدوري اأن اأ�شق
بكلماتي طريق ًا يخرتق جدثه ،واأحوم حول �شريحه ،واأجل�س
على ِ�شجاده ،بني زائريه ،واأهرف من كرياء عظمته �شياء..
عواهنها دون انقطاع..
هكذا �شتم�شي مفرداتي كالدعاء على
ِ
وهكذا هي التوفيقات اللهية يف تناف�س ل ناأ�شى على �شنوات
خدمته ،اأبكيه وعيناي ل تدمعان بقطرة ،ولكن قلبي ينه�شه
الوجع ،والأمل ،واجلزع؛ كلما وقفت حتت قبته .واأطلب اأن اأنام
نومة طويلة يف �شياء �شريحه ،يف من ميوت مفتوح العينني على
�شباكه ،وعلى جبهته تراب اأرجل زواره
وهل تعلم يا �شديق ،ماذا تعني يف لغة املــوايل الراغب يف اأن
ثاب..؟ الزائر منا يغرف من حتت مرقده ماء الينبوع لل�شفاء،
ُي ْ
مائه العذب ،نذكر
يله؛ كالنا ي�شرب من ِ
والآخر ي�شرب من َ�ش ِب ِ
نلعن باإ�شرا ٍر مانع املاء عنه .فكلما انت�شر فينا معرفته
عط�شهْ ،
كانت لغتنا اأغنى واأجمل.
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الى روح الشهيد (عبد الكاظم هدهود حسين السلطاني )

ما زال صوتك الفكاهي ُّ
يرن

حيدر عاشور
امض فالشهداء
عطرٌ مثل المسك انبثق بيوم استشهادك ،قادني الى أن اطرق باب روحك ..همس العطر عند العتبةِ :
كلهم يشبهونني! .سأهب على روحك واصنع منها وترَ القول ،ومن ذكراك شَبَّابة الترتيل ..وأمأل ماضيك وحاضرك،
ومستقبلنا بفوح عطرك .استمعتُ لهذا الهمس ،والرؤيا نفسها تراودني أينما أذهب .فأراك في يقظتي ما اعجز عن
رؤيته في منامي .تلك االبتسامة المرحة والروح الصافية التي ترفرف حين تطلقها على -سواتر الصد -تشبه رصاص
الغيرة والشرف الذاهب إلى صدور الدواعش الموت واإلرهاب.
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التكفرييون يعلنون خوفهم من ضحكاتك ،واملجاهدون
من (قوة حممد االصغر عليه السالم) الوجه املميز من وجوه
لواء عي األك� القتايل ،كانوا يطلقون لك االفق ،وبنادقهم
عىل صوتك الفكاهي جتندل غربان العامل؛ اهلجينة واملتشبعة
بالدم الوثني ،وهم حيققون انتصار ًا يتلو االنتصار من حمور
الصقالوية اىل حترير قصبة البشري املظلومة يف كركوك العراق
ومحاية االمامني العسكريني يف سامراء .وانت تقاتل ببسالة،
وكي ال يبني الوهن عىل املجاهدين كنت حتيل الكالم اىل
كوميديا مضحكة ،وتصف (داعــش) بالنفايات القذرة..
فيغرقون يف الضحك وهم يقاتلون .ما اروعــك وما امجل
روحك وانت أكثر من بطل ،فقد مألت اجلبهات وامليادين
والسواتر وناظم التقسيم يف صالح الدين بروحك الشفافة
وكلامتك التي تش رّنف آذان املقاتلني ،وكل مكان تذهب اليه
ترتك عمر ًا ،وترسم الفراغ بالبهجة ،وتزرع األمل يف النفوس،
وتشحذ اهلمم باالبتسامات .وأن أغرب قتال شاركت فيه ذلك
الذي دعت اليه املرجعية الدينية العليا لتحرير مرقد (سيدنا
بكر بن عي بن ايب طالب عليهام السالم) يف قصبة قرية البشري.
كان اليوم يوم ثالثاء ،تم اعداد العدة لقيادة (قوة حممد االصغر
عليه السالم) املتمثلة بالشيخ حممود اخلفاجي معتمد السيد

وشجاعتك قد سجلت عند اهلل واالمام احلسني اوال وسجلت
يف سجالت القتال ضد (داعش) باملهارة والشجاعة والص�
الطويل ..ولكن لكل اجلٍ كتاب ..وقد جاء يومك وانت ت�ز
كمقاتلٍ ويف للمرجعية وللعراق وانت تنازل ذلك القناص
اللعني تريد معاجلته بكل السبل كي حتمي املجاهدين املرابطني
عىل جبال مكحول من غدر القنص البعيد ،توغلت اىل اعامق
اجلبل وتسرتت بساتر صخرة وحــددت اهلدف ونفذت يف
ساعة الصفر مهمتك بطلقة –مهداوية -جندلت أعتى قنايص
(داعش) ،وزهوت بفرح االنتصار ورجعت بالبشارة بأمان
املكان فكان الفجر يشق صباحه حني رصدك كافر لعني بطلقة
غادرة يف جبينك الناصع فذهبت اىل اهلل كام تريد خمضبا بدمك
مبتس ًام وكأن الشهادة يف هذا الصباح قد رسمت لك من اهلل.
خيم
انت ذهبت فرحا اىل مــوالك وقــوة حممد االصغر قد َ
عليها حزن فقدانك ،وغاب عنها املرح الذي كنت تصنعه
بروحك الشفيفة العذبة ..كنت قطرة عطشى يف أفواه حمبيك،
ٍ
ِّ
نائحة فيها نصيب من البكاء.
الطف ،فكل
فأصبحت كمثل
كنت تشبه رحيانة طيبة ُمدللة اعتدنا ان نشم عطرها ،ومل نعتد
فراقها ،واذا ما ابتعدنا عنك قلي ً
ال ،يقتلنا الفراغ ،ونعود اليك
نجرجر اقدا َمنا ،وتبددت برحيلك احالمنا ،وباستشهادك

روحك الطاهرة غرست فاكهة الكالم في قلب كل من عرفك ..سنعيد على
مسامع األجيال حكاية بوحك الفكاهي وأنت تقاتل
االمام السيستاين ..كانت هوستك التي هزت ناظم التقسيم
«سنأتيك بالنرص سيد عي السيستاين» واشعرت وهذه املرة
االوىل التي مجعت بفكاهة باجلد فقلت :يا حمىل السواتر وملتقى
الشجعان ...سيوف املرجعية نحن اصبحنه .وحتقق النرص
وتم انقاذ اهايل قرية بشري من جرذان التكفري الداعيش املقيت.
فجاء دور حترير وتطهري صالح الدين برمتها ،فاهنزم داعش
إىل جبال مكحول وقوة االصغر تطارده بكل ٍ
قوة وشجاعة،
فكنت يا أبا فاطمة من املتصدرين لالستشهاد فقد علمت ان
موعدك قد ازف لتلقى اهلل خمضبا بدمائك اتصلت بأهلك
مودع ًا موصي ًا ،بذات اللهجة الفكاهية التي ترسم االبتسامة
رّ
مهام كان االنسان حزينا او متشنج ًا او خائف ًا ..كنت كالضياء
بني صفوف املجاهدين بالشمعة املضيئة يف كل احلروب..

اهيا الشجاع (عبد الكاظم هدهود حسني ضيدان السلطاين
) ذبلت االبتسامة ،ومل تعد فكاهة عرضة للتداول وان كنت
قد تعلقت بالعقول فال جمال لنسيانك .فروحك الطاهرة
غرست فاكهة الكالم يف قلب كل من عرفك ..سنعيد عىل
مسامع االجيال حكاية بوحك الفكاهي وانت تقاتل ،ستكون
كلامتك كاالستغفار الذي يف صلواتنا ..سأضع عىل ق�ك هذا
اليوم  -2015 / 11 /19 -يا ابا فاطمة كريم السلطاين
ِ
القرب اشقى من عطر البعد،
عطرك الذي حتبه ،والن عطر
اقتسمتك القلوب كالفيايف ،وتوزعت ذكراك مع الروح لتبقى
معنا دهورا ،فكنت حمراثها الروحي القوي يبدأ وينتهي بك
نخيل بابل الفيحاء ،ولك يف هنر احللة ماء أوله الفجر وأخر
حتت مشهد جدثك.
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املقـــــــــــاالت

أراجيز الطف وأراجيز الفتوى...
صوت ينتصر
الحرار :ح�شني فرحان

االهتمام بشريحة الشباب وتوعيتهم بمبادئ االمام الحسين (عليه السالم) ،كان موضوع الخطبة الثانية
التي ألقاها سماحة الشيخ الكربالئي من على منبر الصحن الحسيني المطهر بتاريخ  ،30/8/2019حيث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بين سماحته في جانب منها ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية والدينية واألخالقية لمجتمعنا
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
وخصوصا الشباب ،في وقت تزايدت الحمالت عليهم من أجل طمس هويتهم الثقافية واألخالقية والدينية،
وكان الحديث موجها لعموم الشباب الذين ذكرتهم الخطبة بأنموذج الشباب المؤمن من الذين استجابوا
ً
ٌّ
ّ
لفتوى الدفاع الكفائي ،فجاء ضمن هذا السياق ما نصه“ :طبعا هذا األمر معني به الجميع ،كيف نستطيع
ّ
ّ
أن نربطهم بشباب القضية الحسينية؟ نأتي اآلن الى الشباب -أراجيزهم -أراجيز الشباب الذين قاتلوا في
ً
ّ
ّ
معركة الطف ماذا نفهم منها؟ علينا أن نعرفهم بما كان يفهمه هؤالء الشباب الذين قاتلوا ،واآلن أيضا
ّ
الشباب الذين قاتلوا في معركة الدفاع الكفائي عن العراق”..
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نالحظ هنا املثال الــذي جاء يف هذا النص الــذي تضمن
كلمة (أراجيزهم) يف اشارة ألراجيز الشباب الذين قاتلوا
رّ
يف معركة
الطف ،ومن ثم االشارة للشباب الذين قاتلوا يف
معركة الدفاع الكفائي عن العراق ،مما يستدعي منا التوقف
عند هذه االشارة املهمة لقضية األرجوزة التي صدحت هبا
حناجر أصحاب االمام احلسني عليه السالم قبيل نيلهم
للشهادة ولقاء اهلل تعاىل ،ونلتفت للمراد من هذه الفقرة يف
اخلطبة ،فاذا بنا أمام قضية ك�ى امتدت منذ ذلك الزمان
وامام جيل يعلن نرصته للحسني عليه السالم وجيدد والءه
عىل أرض العراق ،ويقدم بني يدي شهادته األرجوزة تلو
األخرى وان اختلف لفظها لكنها حتمل نفس تلك احلامسة
واليقني بالسعادة االبدية مع النفس املطمئنة يف مقعد صدق
عند مليك مقتدر.
فاذا بالسبعني من الصحب الكرام قد منحوا شجاعتهم
ومهتهم لرجال يف زمن اخر غري زماهنم ،فأصبح عىل السواتر
ألف حبيب وألف زهري وبرير وعابس ،فتغنى الفتية وهم
يستنشقون البارود عطرا (أمريي حسني ونعم األمري)...
وقام بينهم املهوال وهو ينكس راية داعشية ويستنهض
مهم الرجال فريجتز بلهجة جنوبية لطيفة( :نخبة تعاهدوا
ولكطع االنفاس ..يعيدون بخصمهم صولة العباس..

بيت ويب عي الكرار ما ينداس ..حمــروس هبيبة فقاره)،
فريدد االبطال (حمــروس هبيبة فقاره) ،ويف تلك البوادي
والقفار واجلبال وتلك األودية التي حيرسها جند املرجعية
والــوالء لقضية احلــق ،تــرتاءى عاشوراء وتتضح معاملها
بشكل خيتلف عن وضوحها يف مكان آخر ،وسامع صدى
اصوات شهداء كربالء يطغى عىل صوت ازيز الرصاص
ودوي االنفجارات حتى كأن جون يرجتز بينهم( :كيف ترى
الكفار رضب االسود ..بالسيف ذودا عن بني حممد) ،فيأتيه
نداء من مجاعة حتتضن السالح وقد غريت الشمس مالمح
وجوههم( :نحن ال هنزم ومنا عطاء الدم.)..
حتى أم جاسم التي رافقت فرسان اهليجاء يف معارك النرص
كأهنا قد استلهمت العزم من تلك العجوز التي محلت عمود
خيمتها تريد مقاتلة االعداء به وهي ترجتز( :انا عجوز يف
النساء ضعيفة ..خاوية بالية نحيفة ..أرضبكم بربة
عنيفة ..دون بني فاطمة الرشيفة)..
هكذا حتقق النرص ..بامتداد القضية احلسينة حتقق ..بفتوى
املرجع األعىل حتقق ..بعزيمة الرجال ونرصهتم املعدة حتقق،
بــاألرجــوزة واحلامسة حتقق ..وبابتسامة عىل ثغر أصغر
الشهداء.
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كربالء ت�سيء التاريخ

زع������م������اء اف�����ارق�����ة
زاروا كربالءَ
شهدت كربالء المقدسة زيارة العديد من الزعماء
ومنهم زعماء من قارة افريقيا ،ويرد المؤرخ سعيد
رشيد زميزم في كتابه «الزعماء الذين زاروا كربالء»
حسب الفترات التاريخية ومنهم..
الزعيم الفاطمي طالئع بن رزيك..

احد قادة الدولة الفاطمية التي تأسست يف مرص ،حيث قام
بزيارة مدينة كربالء واحلرم احلسيني املطهر عام (549هـ)،
وخالل زيارته للمرقد املقدس أمر بصنع ستائر من احلرير
لوضعها عىل املرقد احلسيني املطهر ،وقيل انه نظم قصيدة رائعة
بحق االمام احلسني (عليه السالم) قبل مغادرته كربالء».

الزعيم المصري «عبد الحكيم عامر»

فيام يسجل التاريخ ايضا زيارة الزعيم املرصي «عبد احلكيم
عامر» الضابط املرصي الكبري واحد اركــان القيادة العليا
للضباط االحرار الذين اطاحوا بملك مرص (فاروق) وتوىل
منصب نائب رئيس اجلمهورية املرصية واصبح النائب االول
للرئيس املرصي السابق مجال عبد النارص ،وقد زار كربالء عام
13٨4هـ وترشف بزيارة مرقد االمام احلسني (عليه السالم)
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ومرقد اخيه العباس (عليه السالم) بعدها زار مدينة النجف
االرشف للترشف بزيارة مرقد االمام عي بن ايب طالب (عليه
السالم).
الملك المغربي «محمد الخامس»

من شامل افريقيا زار امللك «حممد اخلامس» ،ملك املغرب
(حممد اخلامس بن يوسف احلسني) ،الذي توىل حكم املغرب
عام 1346هـ بعد استقالل بالده عام 1375هـ ُ
وأعلن ملك ًا
لبالده ،زار كربالء عام 1959م وبعد وصوله اىل كربالء
املقدسة اجته اىل زيارة مرقدي االمام احلسني (عليه السالم)
واخيه العباس (عليه السالم).

الزعيم الجزائري «عباس فرحات»

من اجلزائر زار الزعيم «عباس فرحات» احد زعامء الثورة
اجلزائرية ،ممن حارب االستعامر الفرنيس مع زعامء اجلزائر،
وشكل الــوزارة اجلزائرية املؤقتة ،زار مدينة كربالء عام
(1379هـ) مع وفد كبري من زعامء الثورة اجلزائرية منهم نائبه
كريم بلقاسم ،وترشف بزيارة العتبة احلسينية املقدسة والعتبة
العباسية املقدسة ،بعدها توجه نحو مدينة النجف االرشف
لزيارة املرقد العلوي املقدس.

الزعيم الجزائري «احمد بن بله»

من اجلزائر ايضا زار الزعيم اجلزائري «امحد بن بله» الذي
ناضل مع جمموعة من رجال املعارضة اجلزائريني ،وشغل
منصب اول رئيس لدولة اجلزائر بعد استقالهلا عن فرنسا عام
13٨2هـ ،قام بزيارة االمام احلسني (عليه السالم) واخيه
العباس (عليهام السالم).
الزعيم الغاني «احمد سكتوري»

من غانا زار الزعيم االفريقي «امحد سكتوري» املعروف
بوطنيته والذي توىل حركة سياسية مطالبا باستقالل بالده،
وبعد جهاد مرير متكن مــن احلــصــول عــىل االستقالل،
واصبح اول رئيس لدولة غانا االفريقية ،زار مدينة كربالء
عام 13٨1هـ وترشف بزيارة املرقدين احلسيني والعبايس
املقدسني ،ثم توجه اىل مدينة النجف االرشف لزيارة مرقد
امري املؤمنني االمام عي بن ايب طالب (عليه السالم)
الزعيم النيجيري السيد «احمد اوبلو»

من جنوب القارة السمراء وفد الزعيم السيد «امحد اوبلو» من
نيجرييا الذي توىل منصب رئاسة الوزراء ،وزار مدينة كربالء
عام 13٨6هـ ،وبعد زيارته للمدينة املقدسة ترشف بزيارة
املرقدين احلسيني والعبايس املطهرين ،وبعد انتهاء زيارته
لكربالء توجه اىل مدينة النجف االرشف للترشف بزيارة
مرقد االمام عي (عليه السالم).

الزعيم النيجيري «حسن كوجي»

زعيم افريقي مــعــروف ،تــوىل رئــاســة دولــة نيجرييا بعد
االنتخابات العامة التي جرت يف البالد ،زار مدينة كربالء
املقدسة عام 1397هـ وبعد وصوله للمدينة قام بزيارة مرقد
االمام احلسني (عليه السالم) واملرقد العبايس املطهرين ،ثم
توجه اىل مدينة النجف االرشف لزيارة مرقد امري املؤمنني
االمام عي بن ايب طالب (عليه السالم) ،بعدها توجه اىل
مدينة الكوفة لزيارة مرقد الشهيد مسلم بن عقيل ومرقد
الشهيد هاين بن عروة واملراقد املقدسة االخرى املوجودة يف
الكوفة.

الزعيم الغابوني «عمر بونغو»

احد رجال السياسة يف دولة الغابون االفريقية ،وصل اىل
منصب رئاسة الدولة بعد فوزه فوز ًا ساحق ًا يف االنتخابات
الرئاسية التي جرت يف هذه البالد بعد ان نافسه عدد من
الشخصيات املعروفة يف بالده ،زار مدينة كربالء املقدسة
عام 197٨م ،حيث ترشف بزيارة مرقد االمام احلسني (عليه
السالم) واخيه العباس (عليه السالم) ،كام زار مرقد الشهيد
احلر الرياحي بعدها توجه اىل مدينة النجف االرشف لزيارة
مرقد االمام عي (عليه السالم) ،ثم توجه اىل مدينة الكوفة
لزيارة املراقد املقدسة املتواجدة فيها.
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الأحرار /اإبراهيم حميد العويني

ً
ُ
أكث����ر م����ن ( )35عنون����ا

يتناول تراث مدينة كربالء المقدسة
اعلن مركزُ إحياء الرتاث الثقايف والديني التابع للعتبة احلسينية
َ
املقدسة عن إعادة طباعة املخطوطات القديمة وعدد من الكتب
ختص مدينة كربالء املقدسة.
املندثرة واملجالت التي ّ
أكد ذلك (إحسان خضري اجلليحاوي) مسؤول املركز ،مضيف ًا
إن املركز ُانشئ يف عام  2014وبجهود كوادر متخصصة تم
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إعادة طبع مجيع املجالت الكربالئية القديمة التي صدرت يف
احلقبة املاضية إضافة اىل بعض الكتب املندثرة من خالل تواصل
كوادر املركز مع الشخصيات الكربالئية ،وزيارة املكتبات داخل
العراق وخارجه من اجل البحث عن الكتب واملخطوطات التي
ختص مدينة كربالء املقدسة.
ّ

وبني اجلليحاوي ،أن املركز استطاع أن حييص عدد العلامء الذين
رّ
ولدوا يف كربالء أو توفوا فيها أو استفادوا من حوزهتا العلمية،
إذ بلغ عددهم حوايل ( )2123عاملا .مؤكد ًا أن املركز أصدر أكثر
من ( )35عنوانا بني كتاب وموسوعة وندوة ،وأقيم عىل غرار
ذلك مؤمتران عامليان بحضور كبري من قبل املختصني .مشريا
اىل ان املركز اصدر اجلزء األول من تراجم العلامء والذي أطلق
عليه اسم (النبالء من أعيان مدينة كربالء) ،والذي ضم ترمجة
( )167عاملا فقط ،كذلك متكن املركز من العثور عىل جمموعة
ختص علامء كربالء.
من املخطوطات التي رّ
وأوضح اجلليحاوي ،ان املركز مستمر بالبحث عن املجالت
والكتب الكربالئية وكذلك املخطوطات وبفضل األخوة
العاملني يف املركز الذي مل يبلغ كادره عدد أصابع اليد الواحدة
تم إنجاز هذه اإلصدارات.
وعن آلية العمل يف كيفية العثور عن هذه املخطوطات..؟ قال ان
اآللية تتم عن طريق البحث ولدى املركز إحصائية كاملة بأسامء
علامء مدينة كربالء وكذلك عناوين مؤلفاهتم فيتم البحث عن
هذه العناوين يف املكتبات الشخصية والعامة التي حتتوي عىل
املخطوطات ويتم التواصل عند العثور مع أصحاب املكتبة ثم
نبحث عن خمطوطات لنفس املخطوطة يف باقي املكتبات من

اجل املقابلة مع النسخة األفضل واألقرب للمؤلف واذا كانت
يف خط املؤ رّلف نعمل مقابلة للمخطوطات ومن ثم نرشع يف
تنضيدها وبعد ذلك حتقيقها وتدقيقها وإخراجها للنور بعد ان
كانت قد مىض عليها سنني يف تلك املكتبات .ويضيف ان البحث
عن املخطوطات عمل حيتاج اىل جهد كبري من اجل احلصول
عىل النسخة االصلية من املخطوطة حيث ان اغلب العوائل التي
حتتفظ باملخطوطات تكون عزيزة لدهيا فنجد صعوبة يف كثري من
األوقات يف استخراج تلك املخطوطات منهم.
وأشار اىل انه بالنسبة للتعامل مع هذه املخطوطات حيث لدينا
كادر خمتص بالتعامل مع تلك املخطوطات إضافة لدينا جهاز
تصوير خاص باملخطوطات فاملخطوطات التي يصعب علينا
جلبها او احلصول عليها من الورثة اىل املركز يتم تصويرها
داخل املنزل للوريث حفاظ ًا عليها من التلف وجعل املقابل يثق
بعملنا وهدفنا وهو إحياء تراث هذه املخطوطة حيث لدينا جهاز
متخصص بتصوير تلك املخطوطات.
ويذكر ان اغلب املجالت الكربالئية التي كانت تصدر يف
اخلمسينيات متت معاجلتها وطباعتها مجيع ًا ونحن مستمرون
بالبحث يف داخــل وخــارج الــعــراق عن تلك املخطوطات
وطباعتها.
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من تراث كربالء

(الجزء الثالث)

التربية والتعليم في كربالء منتصف القرن العشرين
ّ
انقالب تموز سبب انتكاسا كبيرا للتعليم في كربالء والعراق عموما

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

ال يزال الحديث مستمرا عن التعليم في محافظة كربالء خالل القرن السابق والذي شهد انتكاسا كبيرا
(كما في جميع انحاء العراق) بسبب قرار الزحف الذي اتخذته حكومة انقالب تموز  ...واستكماال لما
تحدث به من خالل الجزء االول والثاني واصل المعلم المتقاعد عبد الهادي عبد الجليل المرشدي حديثه
عن التربية والتعليم منتصف القرن السابق من خالل افتتاح المدارس المسائية ومعهد المعلمين قائال.
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مجلس االباء في مدرسه القاسم عام  1962ويظهر في الصورة السيد مفتش معارف كربالء

دار املعلمني االبتدائية

خالل عام  1956افتتحت دار للمعلمني يف كربالء
(كــان اكثر طالهبا من النجف والــكــوفــة) ،وبــدأت
الدراسة يف اعدادية كربالء بثالث شعب حتى انتقلت
اىل بناية يف حي احلسني واصبحت فيام بعد مديرية
التدريب ،وان اول مدير للدار هو املصالوي خليل عبد
النجم ،وكان هناك قسم داخي للطلبة من خارج املدينة
خترجت اول دفعة
يتضمن (اطعاما وسكنا) وبعد ذلك رّ
وعينوا بمدينة كربالء وغريها يف ايلول عام ،1959
كام افتتحت دورات تربوية (للمعلمني) بعد االعدادية
( )195٨ -1957ذات السنة وكان دوامها يف اعدادية
كربالء مساء وعدد طالهبا  25من خمتلف انحاء اللواء
(املحافظة) وقبلت فيها عدة طالبات وهو اول تعليم

خمتلط يف كربالء ،وكان مديرها املرحوم مهدي كمونة
ومن اساتذهتا حممد حسني االديــب وثامر الشطري
ومهدي هادي واالستاذ حسني القهوائي وغريهم.

انتكاسة التعليم

كانت اول انتكاسة للتعليم يف كربالء (كام يف مجيع
انحاء العراق) بسبب قرار الزحف الذي اختذته حكومة
داوم ولو ليوم واحد (يف مجيع
� من َ
انقالب متوز واع ُت ِ َ
مراحل الدراسة من االبتدائية اىل اجلامعة) ناجحا اىل
املرحلة التالية.
امتألت مدارس كربالء والنجف للبنات بمعلامت من
خارج املدينة (بغداد ،كركوك ،املوصل ،وغريها من
املحافظات العراقية) ومن خمتلف الديانات (مسيحيات،
مسلامت) ،حتى افتتحت اول دورة للمعلامت بعد
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للتربية والتعليم في مدينة كربالء
المقدسة سيرة حافلة بتعليم تالوة
وحفظ القرآن الكريم وسيرة الرسول
وآله (عليهم افضل الصلوات) العطرة
منذ الكتاتيب وحتى نهاية القرن
العشرين...

االعدادية عام  1964 -1963حيث عينت اكثر من
 100معلمة يف اللواء من بنات املدينة نفسها.

الكتاتيب

يف الفرتة املظلمة (العهد العثامين) كان تعليم الناشئة
يف كربالء مقترصا عىل عدد من الكتاتيب التي اغلقت
(اكثرها) ابواهبا مع ظهور املدارس يف العراق ،وبقيت
بعض الكتاتيب يف كربالء متــارس دورهــا الــذي كان
منحرصا يف القراءة والكتابة (بصورة بدائية) والرتكيز عىل
قراءة القرآن الكريم وزيارة األئمة (عليهم السالم) ومن
تلك الكتاتيب:
ـ باب السالملة تقع يف (تقاطع شارع باب السالملة مع
شــارع اجلاجني) كان دكــان عايل فيه عدد من الصغار
يقوم بتعليمهم الشيخ (حممد ابو مخرة) واستمر اىل هناية
االربعينات.
ـ الصحن العبايس املطهر تقع يف (الزاوية الشاملية الغربية
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منه بني بايب العلقمي واهلــادي احلاليني) وكان املرحوم
الشاعر واألديــب والـــرادود الشيخ عبد الكريم حممد
الكربالئي يقوم بتعليم الصغار حتى عمر  15سنة وطيلة
أيام السنة (ويكثر العدد يف العطلة الصيفية).
ـ حسينية احلاج َح ْن ْن رّ ُ
احلــي تقع يف (شــارع اجلمهورية
وحتديدا موقع البورصة احلالية) كانت دورات صيفية
للطالب من االول حتى السادس ابتدائي وبدورها هتتم
بتقوية الطالب من انحاء املدينة والعناية بصورة خاصة
باملكملني ،كان الــدوام صباحيا ومسائيا واالخــري يبدأ
بإقامة صالة الظهرين مجاعة ،واستمرت هذه الدورات
اواخر االربعينات بإدارة املرحوم الشيخ حممد عبد احلسني
املسلامين وكان من معلميها املرحوم حسن حممد اخلفاجي
ويساعده تالميذ من دار املعلمني الريفية يف بغداد منهم
االستاذان عباس عبد عوينات (ابو فاضل) ومرزه حممد
البحراين (ابو عامد) ،وكانت الدورة تفتح سنويا خالل

االمية
العطلة الصيفية بموافقة مدير املعارف (الرتبية) واذن مراكز مكافحة ّ

خاص من متويل احلسينية ،وكانت االجور عن كل طالب
 250فلسا شهريا ،واىل جانب الكتاتيب كانت احلوزات
العلمية التي تضم صغار الطلبة من ابناء العلامء ومؤيدهيم.

املسائيات

تأسست املدارس املسائية االبتدائية اوائل اخلمسينيات
وبدأت بقبول كبار السن والكسبة والعامل وكان الدوام
فيها قبل غروب الشمس حتى بعده بساعة وتطبق فيها
مجيع ضوابط املدارس االبتدائية عدا عمر الطالب ،واول
مدرسة مسائية هي اهلاشمية ثم مدرسة احلسني االبتدائية،
اما املدارس املتوسطة فلم تفتتح اال اواسط الستينيات.

استحدثت هذه املراكز يف اخلمسينيات من القرن السابق
وحتديدا باملناطق الريفية وكانت برعاية (النقطة الرابعة
االمريكية) ،ويف بداية العهد اجلمهوري افتتحت الكثري
االمية يف مدرسة املخيم
من املراكز منها مركز مكافحة
رّ
وتتابع افتتاحها بعد ذلك ،وكان التعليم يف مجيع مراحله
جمانيا بام يف ذلك الكتب والقرطاسية يف االبتدائيات ،كام
أن وجبات التغذية كانت تقدرّ م ملدارس الريف يف العهد
امللكي ،ويف زمن البعث الغادر فرض التعليم يف مكافحة
االمية عىل مجيع املعلمني وكان هدف احلكومة هو نرش
رّ
تم هلم.
افكار البعث واقتناص البسطاء وهذا ما رّ
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة

ألمانيا...
إقامة فعالية “المسجد المفتوح”

شهدت أملانيا خالل األيام القليلة املاضية ،تنظيم فعالية

(املسجد املفتوح) يف خمتلف املدن األملانية ،والتي تدعو
لتعريف غري املسلمني عىل اإلســالم وثقافته ،يف خطوة
إجيابية للتعايش السلمي بني اجلميع ،والتي تأيت بعد
ختفيف اإلجراءات املتخذة للوقاية من فريوس كورونا.

الفعالية شهدهتا مساجد بلدة هورت ومدينة هامبورغ،
ومدينة دويسبورغ وفرانكفورت وبرلني أيض ًا ،حيث

أقيمت نشاطات لدعم االندماج ،ويتاح للزائرين من غري
املسلمني التجول يف املساجد ومشاهدة املصلني املسلمني

أثناء الوضوء وأداء الصلوات وتالوة القرآن الكريم ،فيام
شهد املسجد األزرق الواقع عىل هنر ألسرتا ،فعالية فنية

متثلت برسم لوحة عن واقعة الطف األليمة.

إضافة إىل ذلك ،يتم تعريف زوار املساجد بآداب الدخول

إليها ،كالنظافة والطهارة اجلسدية وخلع األحذية قبل

الدخول ،كام يقوم املسلمون بتقديم اهلدايا للزائرين،
فض ً
ال عن إعداد أطباق من الطعام وتقديم الشاي هلم.
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َ
من يقف وراء اطالق
مصطلح االسالموفوبيا؟
أكد الدكتور الشيخ حممد حافظي جلو رئيس مجعية
أهل البيت (عليهم السالم) يف غينيا ،أن منظامت
دولية من يقف وراء اشاعة مصطلحات جديدة،
هبدف خلق العداء لإلسالم.
وأوضــــح يف حــديــث صــحــفــي :أن «مصطلح
االســالمــوفــوبــيــا يصبو اىل نــرش الـــعـــداوة بني
املجتمعات اإلنسانية وهيدف بالدرجة االساس اىل
تشويه صورة دين ساموي عظيم اال وهو اإلسالم».
ولفت جلو اىل أنه «ال خيفى عىل احد ان الصهيونية
العاملية هي من يقف وراء اشاعة هذه التسميات
واملــصــطــلــحــات الــتــي هتـــدف اىل خــلــق الــعــداء
لإلسالم» ،مبينا «فهم يعملون جاهدين عىل التفرقة
بني الديانات وباألخص الدين اإلسالمي وبالرغم
من كل هذه املحاوالت إال إن هم فوجئوا بتزايد
الذين يتدينون بالدين اإلسالمي ويرتكون دياناهتم
السابقة وهذا االمر عمل عىل احباط خمططاهتم
التي تسعى لوضع حاجز بني املجتمعات والدين
اإلسالمي».
وعن كيفية مواجهة املنظومة الفكرية للجامعات
املتطرفة ،قال ،إنه «يمكن مواجهة هذه املنظومة
الفكرية بعدة اساليب وذلــك من خالل احلوار
واملواجهة لرد الشبهات والعمل عىل بناء العالقات
مع كل الطوائف االخــرى املتساحمة غري املتطرفة,
كذلك يمكن مواجهتها علميا من خالل وضع
ال�امج اهلادفة وتعليم املناهج السليمة يف املدارس».
وأكــد «نحن كــدول إسالمية وعربية علينا ان
نواجه املشاكل داخل جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية
وخارجها وان نشخصها تشخيصا دقيقا ونعمل
عىل اجياد املعاجلات الناجعة هلا ويتعني علينا ان
نبني للعامل ان االفكار املتطرفة ال متثل ديننا وانام
هي شوهت الدين اإلسالمي واظهرته للعامل عىل
انه دين ارهايب كذلك علينا استخدام مفاهيم دينية
تدعو للتسامح واملحبة والسالم».

العلويون الفيالليون
في المغرب

نرش مركز اإلعالم الدويل التابع إلعالم العتبة
احلسينية املقدسة ،عىل موقعه الرسمي ،تقرير ًا
وثائقي ًا عن تاريخ العلويني الشيعة (الفيالليني)
يف املغرب.
وأشار كاتب التقرير إىل أن الروايات التارخيية
لدى املغاربة تفيد بأن أهل املغرب اتصلوا
بالقاسم بن حممد بن أيب القاسم من عقب
النفس الزكية بن عبداهلل بن احلسن املثنى بن
احلسن ابن االمام عي بن أيب طالب (عليهم
السالم) ،وطلبوا منه أن يرسل أحد أبنائه
أو كلهم إىل املغرب لنرش الدعوة اإلسالمية
وبركة جمــاورة آل البيت اهلاشميني المتداد
نسبهم إىل النبي فأجاهبم القاسم احلسني إىل
هذا الطلب فكان أن أرسل إبنه احلسن الداخل
والذي نزل واحة تافيالت بنواحي سلجامسة
أسس حكوم ًة
فطاب له املقام هبا ،ومن بعدها رّ
استمرت لفرتة من الزمن ،وشهد
وسلطان ًا
رّ
عرصه حركة عمرانية واقتصادية ،وكذلك
انتشار املذهب الشيعي.

حجر يحمل قطرات من دماء
سيد الشهداء
شهدت مدينة حلب السورية وبالتزامن مع ذكرى ميالد الرسول
االكرم (صىل اهلل عليه واله) إعادة احلجر الذي حيوي عىل قطرات
من دم الرأس الرشيف لإلمام احلسني (عليه السالم) إىل مشهد
النقطة بعد أن اختفى خالل احلرب مع اإلرهاب يف هذه املنطقة.
وقال الباحث الديني (عبد اللطيف تقي) :ان «احلجر عاد بعد
فرتة طويلة اىل مكانه االصي ،والذي اختفى مع بداية احلرب
يف حلب لقيمته املعنوية والتارخيية والدينية والقدسية لدى عامة
الناس».
وأضاف ،ان «هلذا احلجز الذي حيمل اثار ًا من دماء سيد الشهداء
(عليه السالم) أمهي ًة كبرية وحدثت بفضله كرامات كثرية
وقضيت به حوائج اآلف املؤمنني».
جدير بالذكر ان بعض اجلامعات االرهابية حاولت مــرار ًا
وتكرار ًا الوصول إىل املقام لتخريبيه ورسقة حمتوياته ،إال أن مجيع
حماوالهتم تلك باءت بالفشل طيلة سنوات احلرب ،ليكتفوا
باستهدافه بدفقات القذائف الصاروخية التي أحدثت فيه دمار ًا.
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كربالء ت�سيء التاريخ

مربي الفقهاء ومؤسس علم األصول
شريف العلماء المازندراني نادرة الدهر وأعجوبة الزمان
الأحرار /هياأة التحرير

من العلامء األعــالم واملجتهدين العظام العامل واملجتهد
الكبري الشيخ رشيف الدين حممد بن املوىل حسن عي اآلمي
العلم اخلفاق
املازندراين امللقب بـ (رشيف العلامء املازندراين),
ُ
من أعالم مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) ،الذي برع يف
ومتيز به واترّبع فيه طريقة فلسفية خاصة،
علم أصول الفقه رّ
وكان له منهجه وأسلوبه اخلاص لذلك اشتهر بالتدريس
َ
حر درسه أكثر من ألف تلميذ من خمتلف بقاع العامل
حتى
اإلسالمي.
أسرته ونشأته ودراسته

ولد رشيف العلامء املازندراين يف ارسة هلا عراقتها يف تاريخ
الفقه والعلم ،وقد سكنت هذه األرسة كربالء يف القرن
الثالث عرش اهلجري وأفرزت كبار العلامء واملجتهدين كان
يف طليعتهم رشيف العلامء الذي محل لواء أرسته العلمي
وتتوج بلقبها الواغل يف املعاجم العلمية والفقهية واألصولية,
فقد درس يف بواكري حياته العلمية عىل يد العامل الكبري السيد
عي الطباطبائي (صاحب الرياض) يف الفقه واألصــول،
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كام درس عىل السيد حممد املجاهد الطباطبائي واستمرت
دراسته عىل يد هذين العلمني تسع سنني ,وعاش يف كربالء
أكثر عمره الرشيف ،وبمدة تسع سنني رصفها يف الفقه
واألصــول ،صار مستغنيا عن االشتغال وجامعا لرشائط
االجتهاد ثم بدأ بعدها بالتدريس ونبغ يف األصول واتسعت
أبحاثه ودروسه..
تالميذه ومكانتهم العلمية

نظرا لتباين املكانة العلمية لطالبه فقد قسم دروســه إىل
قسمني قسم للطلبة املبتدئني والقسم اآلخر للعلامء املتقدمني
فكان يقيض وقته وجهده عىل هذه الدروس وحيرص أشد
احلرص عىل إنشاء جيل علمي بارز ،ويشري الشيخ العالمة
املحقق أغا بزرك الطهراين يف كتابه (الكرام ال�رة) إىل مكانته
الكبرية يف األوساط العلمية فيقول( :حرص عىل تفهيمهم
بأساليب راقية ،حتى خترج من من� درسه عرشات املجتهدين
بل املئات ،وكان يرفع طالبه إىل أوج االجتهاد بمدة قصرية
لغزارة علمه وحسن تفهيمه» ،واملشهور أنه كان ال يفرت عن

المازندراني أعجوبة الزمان في
الحفظ والضبط ،ودقة النظر
وسرعة االنتقال في المناظرات
والمباحثات الجدلية ،ذائع الصيت
بجالئل األعمال ونوادر األفعال،
ّ
قلما وجد عالم وأستاذ بارع
ومقتدر مثله متمكن من قواعد
علم األصول
التدريس واملذاكرة لي ً
ال وهنار ًا ،حتى يف شهر رمضان الذي
جرت العادة عىل التعطيل فيه.
ومن بني ابرز تالمذته الذين كانوا حيرون حتت من� درسه
ممن تبوؤوا مراتب العلم الشيخ مرتىض األنصاري (قدس
رسه) ،والسيد إبراهيم القزويني (صاحب الضوابط)،
واملوىل الفاضل أآلغا الدربندي ،وسعيد العلامء البارفرويش،
والسيد حممد شفيع اجلابالقي ،واملوىل إسامعيل اليزدي.
أثره العلمي وحركته العلمية

عىل حياته ,خاصة وأن أكثر هذه الرتاجم هي من قبل تالمذته
ومعارصيه ،ومما قيل فيه:
 -1قول الشيخ عباس القمي يف كتابه (الكنى واأللقاب):
«… شيخ الفقهاء العظام ومريب الفضالء الفخام أستاذ
العلامء الفحول جامع املعقول واملنقول».
 -2قول السيد حمسن األمني يف كتابه (أعيان الشيعة)« :شيخ
العلامء ومريب الفقهاء ومؤسس علم األصول وجامع املعقول
واملنقول نادرة الدهر وأعجوبة الزمان… وكان أعجوبة يف
احلفظ والضبط ودقة النظر ورسعة االنتقال يف املناظرات
وطالقة اللسان ،له يد طوىل يف علم اجلدل».
 -3قول تلميذه السيد حممد شفيع ال�وجردي يف (الروضة
البهية)« :السالك يف مسالك التحقيق والعارج يف مدارج
التدقيق مقنن القوانني األصولية مشيد املباين الفرعية مفتاح
العلوم الرشعية مريب العلامء اإلمامية مدرس الطالبني مجيعا يف
جوار ثالث األئمة شيخنا وأستاذنا ومربينا ووالدنا الروحاين
والعامل الرباين حممد».
 -4قول الشيخ حممد حرز الدين يف (مراقد املعارف)« :كان
متكل ًام فيلسوف ًا بارع ًا باألصول .... ،وكان حير جملس
درسه ألف رجل أو يزيد بني عامل فاضل وكلهم من أهل
التحقيق وج رّلهم صار مرجع تقليد .»....
حوزة كربالء على عهد شريف العلماء

جاء رشح خدماته العلمية ونشاطاته التدريسية يف العديد من
كتب السري والرتاجم ،مثلام أطنب يف مدحيه الكثري من علامء
الرجال والنسابة ،كام توجد للامزندراين بعض الكتب اخلطية
يف مكتبات متفرقة منها بيع املعامالت والرصف واخليارات,
والرسائل الكثرية ,ورسالة يف مقدمة الواجب ,كذلك توجد
ُنسخ خطية يف املكتبة الرضوية منها كتاب التقريرات ,الذي
كتب يف حياة رشيف العلامء بيد مهدي توين اخلراساين عام
1204هـ ورسالة يف الفقه ,والذي يعود إىل سنة 1235هـ,
ورسالة يف مقدمة الواجب الذي ُكتبها سنة  1260هـ ,ورسالة
يف النسخ كتبها سنة  1241هـ يف كربالء املقدسة ،وقد رصف
عمره وأهنك جهده يف تربية جيل من العلامء األصوليني ،هلذا
كان قليل التأليف ،وكان يقوم بمهمة التدريس لساعات
طويلة يف اليوم ،وكانت حلقات درســه تعقد بانتظام يف
املدرسة العلمية املعروفة باسم مدرسة (الــرسدار حسن
خان) ،وهي أقدم واك� مدرسة علمية يف كربالء ،قبل أن متتد وفاته
هلا يد التخريب بمرشوع إجياد الشارع الدائري حول احلرة أدركته الوفاة يف احلائر الرشيف املقدس بالطاعون سنة
احلسينية الرشيفة.
 1245هـ ومنهم من يقول  1246هـ حيث مثواه األخري
من أقوال العلماء في حقه
ودفن يف داره التي تقع يف زقاق (كدا عي) أي املحتاج إىل
تتجىل املكانة اجلليلة واملنزلة العلمية العظيمة التي كان عليها عي ،ثم أنشئ عليها مدرسة دينية ،أسموها (مدرسة رشيف
رشيف العلامء من خالل الرتاجم الكثرية التي سلطت الضوء العلامء للعلوم الدينية) بشارع اإلمام احلسني (عليه السالم).

تصدرّ رت كربالء يف عهده احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي
وبلغت الــذروة يف تارخيها العلمي بفضل جهوده الكبرية
العلمية والفقهية التي بذهلا ،حيث رفد احلــوزات العلمية
الرشيفة بأبحاثه وتقاريره الفقهية واألصولية حتى أصبحت
كربالء منارة للعلم وقبلة للعلامء وطالب العلم ،حتى قال
األستاذ نور الدين الشاهرودي يف كتابه (تاريخ احلركة
العلمية يف كربالء) حتت عنوان «حــوزة كربالء عىل عهد
رشيف العلامء)( :يف عهد الرئاسة العامة لشيخ العلامء ومريب
املجتهدين ومعلم الفقهاء الفحول املوىل حممد رشيف بن
املوىل حسن عي القبييس املازندراين احلائري املعروف برشيف
العلامء ،أخذت احلوزة العلمية يف كربالء زمخ ًا قوي ًا وطاقة
إضافية نظر ًا ألن حلقات درسه وأبحاثه وتقريراته الفقهية
واألصولية اجتذبت إىل مدينة كربالء املئات بل األلوف من
الفضالء والطالب واملبتدئني واملنتهني».
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النارجيلة واضرارها
النارجيلة ناقلة لألمراض المعدية
ضرر تدخين النارجيلة الواحدة يتجاوز ضرر تدخين أكثر من  30سيجارة

الأحرار /قا�شم عبد الهادي

ان اضرار النارجيلة بالصحة متعددة تفوق السجائر بكثير ،الدراسات تخلص الى أن دخان النارجيلة يسبب سرطان الرئة
مثله مثل دخان السجائر ،وان كل دورة للنارجيلة (بالعامية نفس) يدوم عادة أكثر من  40دقيقة ،ويتكون من 50
  200استنشاق ,وكل استنشاق هو  0،50 - 0،15ليتر من الدخان في جلسة التدخين التي تستمر لمدة ساعة منالشيشة  ...ولمعرفة المزيد عن اضرار النارجيلة بين الدكتور فاهم علي الجبوري اختصاص طب طوارئ في مدينة
االمام الحسين (عليه السالم) الطبية والذي بين لنا ما يأتي.
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النارجيلة بين المتعة والمرض

إن التدخني يف جلسته التي تستمر اكثر من  45دقيقة تؤدي
اىل استنشاق املدخن  1،7مرة من النيكوتني من سيجارة
واحدة ,كام أن استخدام املاء لتصفية الدخان ال يزيل مجيع
املواد الكيميائية الضارة ,كام ان تدخينها لفرتة ترتاوح بني
( 30ـ  )60دقيقة يعادل علبة من السجائر ,وذلك بسبب هذه
الكمية الكبرية من التبغ النقي املخالف ملا يعتقد به البعض
من ان املاء يمتص السموم وهذا صحيح اىل حد ما اذا كانت
تلك السموم تذوب يف املاء ,لكن النيكوتني ال يذوب يف املاء
كام انه حيتوي عىل مواد مسببة للرسطان.
مقارنة بين مدخني السيجارة مع مدخني النارجيلة

ان مدخني النارجيلة يتعرضون لكميات كبرية من النيكوتني
واول اوكسيد الكاربون باإلضافة اىل سموم اخرى تكون
موجودة يف السجائر كام ان وجود كمية كبرية من التبغ
والقطران يف مادة (املعسل) إضافة لألصباغ والنكهات
واملواد الكيميائية املخمرة التي تعطي املعسل بعض الروائح
ما جيعل رضر تدخني رأس واحد من النارجيلة يتجاوز أكثر
من  30مرة مما يوجد يف السيجارة الواحدة وان النارجيلة
ناقلة لألمراض املعدية ،ومن املالحظ ان اجلو العام الذي
يرافق تدخني النارجيلة كام ان اكثر من شخص يستخدم
النارجيلة يف نفس الوقت وان بربيش النارجيلة ينتقل بني
فم شخص اىل اخر دون مراعاة ذلك قد يشكل خطرا
عىل صحته وصحة االخرين ،باإلضافة اىل ان ال�ابيش ال
تعقم وال تنظف مما جيعلها بيئة مثالية لنمو العفن والبكترييا
وقد يالحظ ذلك من يستخدمها ألول مرة ،اال ان مدخني
النارجيلة ال ينتبهون الن رائحة املعسل تطغى عليها
فال يوليها اي اهتامم مع اهنا قد تكون مصدرا لكثري من
االمراض املعدية.

الفريوسية االخرى كأنفلونزا الطيور واخلنازير ،ومرور ًا
بمرض القوباء اجلنيس (مرض السل) ينترش عن طريق
النارجيلة ,أن تدخني النارجيلة املشرتك ينقل أمــراض
السل والكبد الوبائي والتي جيهل خماطرها اغلب مرتادي
املقاهي ،وان النارجيلة وسيلة لإلدمان كام أن هناك سوء
استخدام هلا حيث يعمد البعض اىل اضافة مواد أخرى
مرة بالصحة مثل املخدرات وبعضهم اآلخر يستبدل املاء
املوجود يف القارورة بالكحول املسكرة التي من شأهنا تزيد
تأثريها السلبي عىل اجلسم ,هذا األمر يعد خطرا جدا عندما
ال يكون للشخص املدخن سيطرة عىل املواد التي تضاف
للنرجيلة حتى أنه جيهل ما هي املادة التي قام باستنشاقها
داخل جسمه ،والتي قد تتسبب بفقدانه للوعي يف بعض
احلاالت.
النارجيلة والسرطان

نرشت دراســات عديدة عن النارجيلة والرسطان وكان
هدفها العثور عىل مستويات املستضدات الرسطانية بالدم
لــدى مدخني النارجيلة فقط دون ســواهــا ،أي أولئك
الذين يدخنون النارجيلة فقط كانت املستويات لدى هذه
املجموعة أقل باملقارنة مع مدخني السجائر ,عىل الرغم من
أن الفارق مل يكن ذا داللة إحصائية بني مدخن النارجيلة
وغــريه ,واستنتجت الــدراســة أيض ًا أن من يكثر تدخني
النارجيلة يرفع بشكل كبري من مستويات املستضدات
الرسطانية وهذا يعني ان النارجيلة تسبب رسطان الرئة
بنسبة اك� من السجائر العادية.
النارجيلة واالمراض الجلدية

هنالك أيضا ظاهرة أمــراض اجللد ومنها ما يطلق عليه
اسم أكزيام مدخني النارجيلة ،والتي تظهر عىل األصابع
التي يمسك هبا املدخن أنبوب النارجيلة وكام ذكر فإن تبغ
النارجيلة حيتوي عىل مادة النيكوتني التي تؤدي إىل اإلدمان
االمراض التي تسببها النارجيلة
إن تعرض اجلسم للمواد املرة عند تدخني النرجيلة الذي
مما يعني ان هناك جماال النتقال األمراض املعدية عن طريق
يدوم فرتة طويلة ،وذلك بسبب أن تدخني نفس نارجيلة
اللعاب ،بداية من الرشح واالنفلونزا واالمراض التنفسية
واحد قد يستمر  45دقيقة وربام أكثر.
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يعدّ ها :حيدر عا�شور

ا�رسة وجمتمع

ّ
يهتز له العرش
احلياة عبارة عن حمطات نعيشها بحالوهتا ومرارهتا ،والكل
منا حيلم بحياة هانئة ومستقرة ،والزواج هو أحد املحطات
التي حتدد مصري العديد من الناس ،وهذا الرباط املقدس
الذي جيعل املرأة األجنبية اقرب اىل الرجل من أي شخص
آخر ،وجيعله أقرب اليها بكل خصوصياته هذا الذي يع�
عنه اخلالق بالسكن ،وباملودة وبالرمحة ،وما امجل كلمة اهلل
تعاىل يسكن اليها .يمطرنا اهلل سبحانه وتعاىل بالكثري من
نعمه وفيوضاته السخية ،ويأمرنا بعدم نكراهنا وجحودها،
والزوجة نعمة من السامء ،وباخلصوص الزوجة الصاحلة
احلنون التي أرسلها اهلل سبحانه للرجل سكن ًا وعطف ًا ومودة
ورمحة لقلبه وأرستــه ،أحيانا تنتهي تلك املحطة بالطالق،
لينهي حياة زوجية فشلت يف الوصول إىل شاطئ األمان،
ويبدد طموحات أطفال يف العيش يف هدوء نفيس واجتامعي
حتت رعاية أبوين جتمعهم املودة والرمحة واحلب.
ملاذا يصبح الفراق يف بعض األحيان هو احلل األمثل ..بل هو
احلل الناجع ؟ ما الذي يقلب املودة إىل خصام؟ كيف يتحول
السكن اىل حطام؟ والرمحة اىل انتقام ،وينتج عنه ابغض
احلالل.
فهل الطالق هو هناية أوجاع؟ أم بداية ضياع؟ أم تصحيح
أخطاء سوء االختيار؟ اىل أين سنصل يف هذا العامل بأمواجه
املتالطمة وهي تكرس جماذيف احلياة ،وتنقطع تلك العالقة
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حنان الزيرجاوي

احلميمة يف كثري من األحيان يف عاملنا اليوم اىل االهنيار .هل
تغريت األمزجة؟ ام لعامل التكنلوجيا رس يف ذلك؟
«تزوجوا وال تطلقوا،
يقول الرسول (صىل اهلل عليه وآله) :رّ
هيتز منه العرش» ..إذا كان أحب يشء إىل اهلل
فاِن الطالق رّ
بيت ُع رّمر بالزواج ،رّ
فإن أبغض يشء
الــزواج بعد اإلسالم ٌ
إىل اهلل بيت ُخ رّرب بالطالق ،ملا يرتترّب عليه من آثار مد رّمرة
للعائلة وأفرادها ،ويساهم يف تشتيت األوالد وتربيتهم وعدم
الشعور باالستقرار النفيس واالجتامعي ويؤثر عىل مجيع
مراحل حياهتم املستقبلية .ومن أكثر الظواهر يف أيامنا هو
حوهلا إىل عدوى يستسيغها
استسهال هذه اخلطوة املشؤومة رّ
الناس ،اىل درجة أهنا مل تعد عيب ًا كام كانت عليه يف املايض ،بل
أصبحت أمرا مستسهال و مشجع ًا عليه يف بعض احلاالت.
هلذا عىل املعنيني من مربني وعلامء أن ال يستعجلوا مثل هذه
اخلطوة وترك املجال للتفكري وإعــادة النظر يف هذا الفعل
وتقديم النصح وتقريب األفكار وتذليل العقبات واملساعدة
عىل حلها.
وللزوجني نقول افتحوا قلوبكم وابــعــدوا عنها غشاوة
البغض والتعصب واألنانية واخفضوا أجنحتكم لبعضكم
ففي يوم من األيام كنتام متحا رّبني وسعيتم هلذا الزواج وعشتم
حتت سقف املحبة ،ليعمر بنغامت احلب من جديد ولتعلو
ضحكات أطفالكم ،ولتكن أفعالكم هلل وبرضا اهلل تفوزون.
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يزكيهم ويعلمهم
ُ
ُ
الثق��افة الع���ائلي��ة
وضع اإلمام عي بن احلسني (عليه السالم) يف رسالة احلقوق
َ
منهجا متكام ً
املرتتبة عىل
ال يف خصوص احلقوق االجتامعية
رّ
الفرد بكونه جزءا من األرسة ومن املجتمع ،وممرّا ورد يف
قوله( :وأ رّما حق أهل ملتك عامة :فإضامر السالمة ،ونرش
جناح الرمحة ،والرفق بمسيئهم ،وتأ رّلفهم ،واستصالحهم،
وشكر حمسنهم إىل نفسه وإليك ،فإن إحسانه إىل نفسه
إحسانه إليك إذا رّ
كف عنك أذاه وكفاك مؤونته ،وحبس
فعمهم مجيعا بدعوتك ،وانــرصهــم مجيعا
عنك نفسه ،رّ
بنرصتك .وأنزهلم مجيعا منك منازهلم؛ كبريهم بمنزلة
الوالد  ،وصغريهم بمنزلة الولد  ،وأوسطهم بمنزلة األخ،
فمن أتاك تعاهده بلطف ورمحةِ ،
وص ْل أخاك بام جيب لألخ
عىل أخيه.

ُ
الحياء من
الله (تعالى)

�شيماء املياحي

اعتادت ُ
ِ
األرس العفيفة يف املجتمعات الرشقية عىل تربية أبنائها
عىل احلياء والعفة ،حياء البنت حتى من حمارمها ،والولد كذلك،
امر مهم وله آثار وثمرات موفقة يف الرتبية ،ولكن ما يغفل عنه
البعض هو ترسيخ احلياء من اهلل (تعاىل) يف نفوس أبنائه وهذا
بأمس احلاجة إليه ،فالبنت  -وكذلك
هو رّ
األهم ،ونحن اليوم رّ
الولد  -حني تنفرد هباتفها املحمول بعيدا عن أفراد أرسهتا ال
يبقى معها سوى شعورها بوجود اهلل (تعاىل) واحلياء منه.

«هو الذي بعث يف األ رّميني رسو ً
ال منهم يتلو عليهم آياته
و ُي رّ
زكيهم و ُيع رّلمهم الكتاب واحلكمة «سورة اجلمعة.
ٌ
رّ
الزكاة بمعنى
«يزكيهم ويع رّلمهم» ،التزكية
تفعيل من رّ
الصالح الــذي يلزم اخلري وال�كة .والتزكية
النمو رّ
يف مقام الرتبية مقدمة عىل تعليم العلوم احل رّقة .فهي
أوسع من التع ُّلم والتمدرسُ .تستعمل مفردة الرتبية
يف العلوم املعارصة بأحد معنيني:
 األول :املعنى األع رّــم :وتشمل تربية اإلنسان يفوتتضمن رّ
كل عملية ُتساعد
شخصيته،
خمتلف جوانب
رّ
رّ
عىل تشكيل عقل الفرد ُ
وخ ُلقه وجسمه.
اخلاص :و «تعني غرس املعلومات
 الثاين :املعنىرّ
ُ
معينة أنشئت
واملهارات املعرفية من خالل رّ
مؤسسات رّ
هلذا الغرض .واملعنى األعرّــم ينبغي أن يأخذ بعني
االعتبار أمرين:
 -1أن ال يقترص عىل جعل متع رّلق الرتبية هو الطفل
فقط ،رّ
ألن العملية الرتبوية وفق الرؤية اإلسالمية تبدأ
وتستمر إىل اللحد ،فتشمل الكبار أيض ًا.
من املهد
رّ
 -2أن ال حيرص متع رّلق الرتبية باآلخر فقط ،رّ
ألن الرتبية
اإلسالمية ليست منحرصة بالغري ،بل تشمل الرتبية
تم إغفاهلا من املسلمني وغريهم،
الذاتية .وهذه نقطة رّ
مع رّ
أن نقطة انطالق العملية الرتبوية تبدأ من الذات
موجهة إىل
نحو الطفل واآلخر .أما التعليم فهو عملية رّ
العقل ،بإحداث التغيري يف السلوك فهو من آثار العملية
الرتبوية رّ
ككل ،فالتعليم أضيق من الرتبية ،بل التعليم
مقدرّ مة للرتبية .ومن األخطاء الشائعة رّ
أن مفردة الرتبية
يراد منها املعنى الثاين للرتبية ،أي التعليم والتمدرس،
وإن كان للمدرسة دور رئيس يف بناء شخصية الطفل،
الزمني الذي يقضيه فيها ،لكنها تبقى
نظر ًا إىل املقدار
رّ
واحدة من جمموعة عنارص مؤ رّثرة يف عملية الرتبية،
رّ
فض ً
والتحكم
ال عن عنارص كثرية ع رّقدت قدرة القيادة
والسيطرة عىل العملية الرتبوية يف عرصنا احلارض.
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واحــــــــــــة االحرار

يف النتظار..

مرتقب ًا غياثك

حيدر ال�شالمي

تبحث عــن رحيق هـــواك ..قلبي فراشة،
تتقلب بــني األزهـــار الــعــاطــرة باسمك..
ترفرف بأجنحتها الشفيفة املهيضة فوق هليب
الشوق ..قلبي الفراشة أ رّمل به الفراق وأوجعه
الغياب..
أفــتــش عنك بــني حــقــول الـــورد يف مــروج
األحــالم ..أحلظ حمياك مرة يف صحف املاء،
ومــرة عىل متون اهلــواء وهوامش القضاء..
فرشاة اللهفة ترسم كفك الندية يف لوح السامء
وقت األصيل جتود باألعطيات.
فــراشـ ٌـة قلبي حتـ رّ
ـط عــىل زهــر انتظارك أهيا
احلاين األثري ..طويت الدهر مرتقب ًا غياثك،
متى رّ
تطل عىل خوائنا بالربيع؟! وتعود عىل
جفائنا بأحسن الصنيع؟! متى تسرتد الكوثر
املهدور؟!
بلسم هو احلــب وحبك أسمى ،شعلة هو
الوجد ووجــدك أسنى ..أمتثل َعــو َدك بعد
فج عميق ٍ
وواد سحيق،
رحيل خطري ،تأيت من ٍ
عىل ظهر املغيب ،مكل ً
ال بالغار والفخار،
تسبغ عىل الدنيا نضارة اآلخرة ،تصبغ شيب
الدهر باحلناء ،تكسو جلد األرض بالسندس
واحلرير.
فديتك ِ
أقد ْم عىل حمبيك ،أقبل عىل منتظريك،
اكتوينا بنار هجرك ،فمتى مطلع فجرك؟!
يــا ثــامل األرامـــل وكــهــف اليتامى ورجــاء
املحرومني وبقية الذاكرين .ال تشح بوجهك
عنا فال طاقة لنا عىل فراقك بعد اليوم..
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الأخالق عند اأهل البيت (عليهم ال�شالم)
من وصايا أمري املؤمنني (عليه السالم) لكميل بن زياد النخعي (رضوان
اهلل تعاىل عليه)« :يا كميل ال تأخذ رّإال ع رّنا تكن م رّنا ،يا كميل ِ
أحسن ُخلقك،
رسه) ،يا كميل ال�كة يف املال من إيتاء الزكاة ،ومواساة
وابسط جليسك (أي ُ رّ
املؤمنني ،وصلة األقربني وهم األقربون لنا ،يا كميل ال تر رّد سائ ً
ال ،ولو بشقِّ
مترة ،أو من شطر عنب.»...
ويف حديث اإلمام الصادق (عليه السالم) يف مكارم األخالق ،منها« :العفو
عمن ظلمك ،وصلة من قطعك ،وإعطاء من حرمك».
رّ
ومن أبرز مصاديق مكارم األخالق هذه التي ذكرها اإلمام (عليه السالم)،
وأحسن آثارها هي مقابلة اإلساءة باإلحسان التي ذكرها وأمر هبا اهلل تعاىل
عز اسمه( :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْين َُه َعدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه
يف قوله رّ
َو ِ ٌّيل َ ِ
مح ٌيم).

املحقّق
الفريوزاآبادي
حممد باقر احلسيني
حممد ابــن
السيد مرتىض ابــن
السيد رّ
السيد رّ
رّ
رّ
رّ
األول  1329هـ) بالنجف
الفريوزآبادي ،املولود يف ( 30ربيع رّ
األرشف ،واملتوىف يف قم املقدسة بتاريخ ( 17ذي احلجة  1410هـ).

ملم
طيب الرسيرة ،رّ
متتبع حمدرّ ث حم رّقق ،رّ
عامل جمتهد فاضل مؤ رّلف رّ
يف احلديث وأسانيده ،ومن مؤ رّلفاته :عناية ُ
األصول يف رشح كفاية
ُ
املهمة يف
األصــول ،فضائل اخلمسة من الصحاح الس رّتة ،الفروع رّ
أحكام ُ
األ رّمة ،خالصة اجلواهر مع البيان الزاهر ،العذاب املؤ رّبد يف
حممد (صىل اهلل عليه وآله).
مطاعن أعداء آل رّ

مرقد ال�شيد اأبي الف�شل
حممد الآوي (تاج الدين)
من اأحفاد الإمام ال�شجاد
(عليه ال�شالم)

اأ ّول جتربة ناجحة
ل�شيارة «تطري»

ـت أول ســيــارة طــائــرة مــن اجليل
خــاضـ ْ
اخلــامــس « »Air Carجتربتها األوىل
للطريان يف سامء سلوفاكيا ،حيث يمكنها
تتحول لطائرة يف أقل من  3دقائق،
أن
رّ
واستطاعت التحليق عىل ارتفاع 1500
قدم.
ونـــرشت صحيفة (ديـــي مــيــل) لقطات
للسيارة ،التي طورهتا الرشكة السلوفاكية،
والــتــي أظهرهتا وهــي تسري عــىل مــدرج
خاص بالطائرات ثم تقوم بنرش األجنحة
وحتلق يف اهلواء.
املطورون قالوا :إهنا ستكون سيارة مناسبة
للرحالت الرتفيهية والقيادة الذاتية ،أو
كخدمة سيارات أجرة جتارية.

متحف فني اإ�شالمي مبدينة
(الزهراء) باإ�شبانيا

حتتضن (مدينة الزهراء) بإسبانيا ،متحف ًا فني ًا لعرض احلرف اإلسالمية
ُ
والنفائس الرائعة التي حتاكي الفنون القديمة ،وتعود بزائري املتحف
بالزمن إىل الوراء ،حيث حضارة األندلس اإلسالمية الضائعة.
ويمكن لزائري متحف (غواداميتيش) ،التعرف عىل الفنون اإلسالمية
ُ
القديمة ،وخاصة بفرتة االزدهار العمراين لألندلس بحدود القرن
العارش امليالدي.
ويضم املتحف نفائس وحتفيات جلدية مطلية بالذهف ومزخرفة
تتكون القطع الفنية من جلد الغنم
بزخارف نباتية وإسالمية ،حيث رّ
الزاهية.
واملذهب وامل رّلون باأللوان
املدبوغ
رّ
رّ
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