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بالكتب وتوفير االجواء المناسبة للقراء

إمام مسجد شيعي في )مالطا(: اإلسالم 
قائم على الحوار

واجباُت األبوين اتجاه زواج أبنائهم

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار
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بمناس������بِة تمديِد المدة الزمنية لتحديث البطاقة االنتخابية 
)البايومترية( لبضعة ش������هور قادمة، وهي فرصة مناس������بة، 
أو فس������حة أخرى.. إلتاحة المجال أمام عدد أكبر من الناس 
للمراجع������ة والتحدي������ث، وهذا بح������د ذاته أمر َحِس������ن كما 

أحسب. 
الحدي������ث عن االنتخابات إنما هو حديث ذو ش������جون، نتيجة 
خيبة آم������ال الناس بأش������خاص وكيانات سياس������ية حّملوهم 
أمان������ة الوطن، ووضعوا ثقته������م المطلقة بهم، إال إن أولئك 
خان������وا أمانة الوطن وخذلوا الناس مرارًا وتكرارًا، رغم قول 
المرجعي������ة الدينية العليا الش������هير وتك������رار نصيحتها بهذا 

الصدد بأن: )المجرب ال يجرب(.
لذلك باتت لدى الناس حساسية مفرطة اتجاه مجرد الحديث 
عن المش������اركة باالنتخابات وليس باالنتخابات فحسب.. بل 
واتجاه كلمة حزب وسياسة وغيرهما من التسميات، بسبب 
سوء تصرفات أشخاص قد انعكس سلبًا على مسميات ال غير. 
ولكن حينما يكون خيار المش������اركة.. خيارًا متفائاًل بالخير 
وس������اعيًا إلي������ه، ألن من خالل������ه فقط يصبح حل������م اإلصالح 
المرتق������ب حقيقة واقعية، بانتخ������اب الصالح من أجل إزاحة 
الطالح؛ أقول حينما يكون الخيار هكذا؛ حتما س������يكون أمر 

توجهه غاية في النبل والوطنية والمسؤولية.
وعكس������ه سيكون أمر المتشائم ولديه تحّفظ وترّدد، والقائل 
بعدم جدوى المشاركة ألن االنتخابات غير مضمونة النتائج 
نحو اإلص������الح المطل������وب، ورغم إن هذا ج������زء من حريته 
الش������خصية، إال إنه برأيي يعّد جريمة بحق النفس واألجيال 
والوط������ن، ألنها دع������وة لمثل هذا القائ������ل - دون تنبه ودراية 

طبعًا -  الستمرار الوضع والفاسدين على ما هم عليه.
ولو سئل أي مّمن يرفض المشاركة في االنتخابات والحديث 
عنه������ا عن تص������ّوره عن البديل المناس������ب لها برأيه؟ س������يكون 

جوابه.. ال بديل وال جواب؛ أي الحيرة والصمت!.  

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ما البديُل؟
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - فالح حسن

ضياء ابو الهيل - حسين فرحان 

حنان الزيرجاوي
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 الحس���ينية تطل���ق ش���عار 
ُ

العتب���ة

)اليوم العالمي للقرآن الكريم(
احلايل،  عامنا  الرشيف يف  النبوي  املبعث  ذكرى  مع حلول  تزامنًا 
تستعد دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة إلطالق محلة 
)الشيخ  وقال  الكريم.  للقرآن  العاملي  اليوم  عن  لإلعالن  كربى 
تكون  وقت  يف  يأيت  اإلعالن  »ان  الدار  مدير  املنصوري(  حسن 
الشعوب اإلسالمية بأمّس احلاجة لالرتباط بكتاب اهلل تعاىل وهي 

متّر بأزمات من البالء هتدد أرواحهم«.
ومتواصلة  جارية  »االستعدادات  أن  املنصوري  الشيخ  وأضاف 
واملؤسسات  الدور  خمتلف  مع  بالتنسيق  الدار  فروع  خمتلف  يف 
القرآنية وأمانات العتبات املقدسة واملزارات املرشفة داخل العراق 
تتامشى  التي  والفعاليات  الربامج  من  جمموعة  إلطالق  وخارجه 
املبارك اىل  اليوم  املناسبة، ومن أجل إيصال شعار هذا  مع حجم 

أفراد املجتمع االسالمي«.

كربالُء.. مركز االرشاد االسري يباشر 
استعداداته لمؤتمره الوطني 

العلمية للحفاظ عىل كيان  بارشْت جلنة املؤمتر الوطني 
املقبل  حزيران  شهر  يف  عقده  املزمع  العراقية  األرسة 
املقدسة عقد  احلسينية  العتبة  2021 يف  بتاريخ 6/5/ 
عمل  آليات  يف  األوىل  اللبنات  لوضع  األول  اجتامعها 

اللجنة.
مركز  ومدير  اللجنة  رئيس  النايف(  عزيز  )د.  وقال 
اللجنة تتكون من  اإلرشاد األرسي يف كربالء إن هذه 
جمموعة من اخلرباء واالكاديميني من خمتلف اجلامعات 
العراقية من اجلنوب حتى الشامل، وجاء االجتامع األول 
الباحثني  مع  التواصل  وآليات  اللجنة  عمل  لتنظيم 

واستقبال البحوث، وأوراق العمل املتعلقة باملؤمتر.
وأوضح النايف أن اللجنة بدأت من اآلن بالعمل عىل 
توضيح أهداف املؤمتر ودعوة الباحثني للمشاركة فيه، 
اجتامعات  لعقد  انطالقة  هو  االجتامع  هذا  بأن  وأشار 
أخرى دورية ومتواصلة يتم من خالهلا قراءة مستجدات 

العمل العلمي ومشاركات الباحثني.
من  واهلدف  الثانية،  بدورته  يعقد  املؤمتر  هذا  أن  وبنّي 
لظاهرة  الالزمة  املعاجلات  وضع  يف  املسامهة  هو  عقده 
االزدي��اد  يف  بدأت  التي  العراقي  املجتمع  يف  الطالق 
عنوان:  حتت  يعقد  املؤمتر  وهذا  األخرية،  السنوات  يف 
املتويل  برعاية  جمتمعية(  مسؤولية  الطالق  )ظاهرة 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
اإلرشاد  مركز  بني  وبالتعاون  عزه(  دام  الكربالئي) 
وأوضح  العامة،  النشاطات  وقسم  كربالء  يف  األرسي 
النايف أن اللجنة العلمية تستقبل البحوث واملشاركات 

عرب احلساب التايل:  

 )2( نحو  إنفاق  املقدسة، عن  احلسينية  للعتبة  تابعة  كشفْت شعبة 
مليار دينار عراقي يف جتهيز مؤسسات صحية )حكومية( بأجهزة 

تربيد منذ بدء جائحة كورونا..
التابعة  التربيد  شعبة  مسؤول  عيل(  حسني  صفاء  )املهندس  وقال 
الوارث  ملصنع  »كان  املقدسة:  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  لقسم 
واملراكز  املستشفيات  دعم  يف  كبري  دور  التربيد  أجهزة  إلنتاج 
قامت  للشفاء  الصحية، فضال عن جتهيز )15( مستشفى ومركزا 
جائحة  ظهور  منذ  انجازها  عىل  بالعمل  احلسينية  العتبة  ك��وادر 

)كورونا(«.
لرفد  بالنهار  الليل  ومواصلة  بالعمل  »امل��ب��ارشة  اىل  وأش���ار 
املستشفيات ومراكز الشفاء وجتهيزها بمعدل تقريبي )100( طن 
تربيد جلميع  يقارب )3400( طن  ما  أي  لكل مستشفى ومركز، 
أن »االموال  احلبيبة«، مؤكدا  املوزعة يف حمافظاتنا  املراكز واملشايف 
التي  البالد واملراكز  التربيد يف مستشفيات  انفقت عىل جتهيز  التي 

انشأهتا العتبة احلسينية املقدسة بلغت )2( مليار دينار عراقي«.
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  أن  بالذكر  جديرا 
يف  املسؤولية  طبيعة  إن  أوض��ح  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
القطاعات اخلدمية والصناعية  للنهوض بمختلف  العراق بحاجة 
الدول  بركب  لاللتحاق  املهمة  القطاعات  من  وغريها  والزراعية 

املتطورة، وفقًا حلديث سابق يعود لعام 2019. 

مليارا دينار لدعم 

)المستشفيات الحكومية(

.Talak2018@gmail.com
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ال��درايّس  للعام  املتخّرجات  اجلامعّيات  الطالبات  من  عدٌد  أّدى 
التخّرج يف صحن  َقَسم   )2021 2020( و )2020 /   / 2019(
أيب الفضل العّباس )عليه السالم(، وضمن فّعاليات احلفل املركزّي 
لتخّرج طالبات اجلامعات العراقّية دفعة )بنات الكفيل( الثانية، الذي 
تنّظمه شعبُة مدارس الكفيل الدينّية النسوّية التابعة للعتبة العّباسية 
نرتقي(،  النساء  سّيدة  العلم  خزانة  شذا  )من  شعار:  حتت  املقّدسة 
املوافق  1442ه���(  اآلخ��رة  مجادى   22( اجلمعة  يوم  ُأقيم  وال��ذي 
وباّتباع  املطّهر  صحنه  يف  اجتمعن  أن  وبعد  2021م(.  شباط  ل�)5 
رشائط السالمة والوقاية الصّحية، كانت هناك كلمٌة لألمانة العاّمة 
للعتبة العّباسية املقّدسة ألقاها بالنيابة )أ. د. عباس رشيد املوسوي( 
عضو جملس إدارهتا وتابعتها )االحرار( وقد قّدم من خالهلا التهاين 
والتربيكات هلّن هبذا اإلنجاز، والتمني بحياة عملّية وعلمّية أفضل، 
وأوضح بالقول: »إّن االحتفال بتخّرج دورة الكفيل الثانية تزامنًا مع 
مناسبة والدة النور النبوّي الساطع فاطمة الزهراء)عليها السالم( له 
نموذجها  لنتفّقه من  إىل سمّوها  بمهابٍة  نتطّلع  مذاٌق خاص، حيث 
سلوكنا،  يف  وقدوة  حياتنا  يف  جذوة  لنا  ليكون  السامي،  اإلنسايّن 
مواالة  معرفة  ولنعرفها  ذل��ك،  من  نقرتب  أو  حقيقتها  ولندرك 

ولنواجه هبا حياتنا القادمة كام هي واجهت بثباٍت واحتساب«... 
الفضل  أيب  مرقد  رضي��ح  ِقبال  التخّرج  َقَسم  أداُء  ذل��ك  أعقب 
العّباس)عليه السالم(، بعدها توّجهن لزيارته بصورٍة مجاعّية لُتختتم 
بأنشودٍة ترّنمت أبياهتا بذكرى والدة السّيدة الزهراء)عليها السالم(، 
وكان اخلتام بدعاء الفرج لإلمام صاحب العرص والزمان)عّجل اهلل 

فرجه الرشيف(.

سم التخّرج في صحن 
َ

 يؤدين ق
ٌ

جامعيات

أبي الفضل العّباس )عليه السالم(

ثالث  عىل  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  حصدِت 
الثاين  السنوي  املؤمتر  يف  كتاب«  »افضل  ضمنها  من  جوائز 
اجلمهورية  يف  أقيَم  الذي  العلمية  احلوزة  لكّتاب  والعرشين 
قسم  رئيس  احلسيني(  شرّب  )عيل  وقال  االيرانية.  االسالمية 
ملجلة  خصه  ترصيح  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االعالم 
املؤمتر  يف  سامهت  املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان  )االح��رار(، 
أقيم  الذي  العلمية  احلوزة  لكّتاب  والعرشين  الثاين  السنوي 
جوائز  ثالث  وحصدت  االيرانية،  االسالمية  اجلمهورية  يف 
الكتب  من  عنوان(   800( من  اكثر  ضمن  مؤلفات  لثالث 
املشاركة يف مؤمتر احلوزات العلمية يف إيران والعراق وسائر 

الدول االخرى«.
واضاف احلسيني، ان »اللجنة الدولية لألمانة العامة للمؤمتر 
ان  موضحًا،  بالتقدير«،  جديرة  بأهنا  اجلوائز  هذه  وصفت 
»الكتاب الذي حصل عىل اجلائزة االوىل ألفضل كتاب هو: 
)موسوعة الشيخ الفقيه امحد بن حممد ابن فهد احليل االسدي( 
لعدد من املحققني، والصادر عن جممع االمام احلسني )عليه 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  تراث  لتحقيق  العلمي  السالم( 
فيام حصل كتاب: )قرائن التعليق يف هنج البالغة( ملؤلفة )عامد 
احلسني  االم��ام  مركز  عن  والصادر  العمريي(  كاظم  جبار 
)عليه السالم( لرتميم وصيانة املخطوطات ورعاية الباحثني 
بني  احلسينية  )الشعائر  كتاب:  وحصل  الثانية،  املرتبة  عىل 
جرب  هادي  عيل  )الشيخ  ملؤلفه  بالبدعة(  واالهتام  املرشوعية 
للدراسات  االنبياء  وارث  مؤسسة  عن  الصادر  الفتالوي(، 

التخصصية يف النهضة احلسينية«.

 الحس���ينية تحصد الجوائز االولى 
ُ

العتبة

ف���ي مؤتم���ر لكت���اب الح���وزات العلمية 

في العالم 
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

األمر االول:
أقدم االرهابيون املتوحشون يوم امس عىل تفجري سيارة مفخخة يف 
علوة اجلميلة ببغداد مما اسفر عن سقوط املئات من املواطنني االبرياء 
هلذه  االرهايب  داعش  تنظيم  تبني  عن  ُاعلن  وقد  وجريح،  قتيل  بني 
هذه  بأمثال  يقوم  انام  وهو  هبا،  وتبجحه  النكراء  الطائفية  اجلريمة 
وقف  الذي  الكريم  العراقي  الشعب  من  انتقامًا  الوحشية  اجلرائم 
ابناؤه امليامني يف القوات املسلحة واملتطوعون االبطال وابناء العشائر 

الغيارى سدًا منيعًا دون حتقيق اهدافه املشؤومة.
املفجوعة ونرتحم  العوائل  مع  مواساتنا وتضامننا  نعرّب عن  اذ  واننا 
للجرحى  وندعو  اآلثم  االعتداء  هذا  يف  قضوا  الذين  االحبة  عىل 
واملصابني بالشفاء العاجل فإننا نؤكد عىل ان هذه اجلرائم الوحشية 
لن تكرس ارادة الشعب العراقي أبدًا بل تزيده ارصارًا عىل مواصلة 
القتال حتى حتقيق النرص النهائي وختليص البلد من رجس االرهابيني 

الظالميني بعون اهلل تعاىل.
رضورة  املسؤولة  احلكومية  اجلهات  عىل  اخرى  مرة  نؤكد  اننا  كام 
قادرة  لتكون  واالستخبارية  االمنية  املؤسسات  اصالح  يف  االرساع 
عن  والكشف  واالستقرار  االمن  توفري  يف  املنشود  دورها  اداء  عىل 

العمليات االرهابية قبل وقوعها.
األمر الثاين :

ان مكافحة الفساد املسترشي يف املؤسسات احلكومية كانت من اهم 
هواجس املرجعية الدينية العليا منذ السنوات االوىل من تغيري النظام. 
البيانات  يف  املاضية  العرش  السنوات  يف  وتكرارًا  مرارًا  اكدت  وقد 
الصادرة من مكتبها يف النجف االرشف ويف خطب اجلمعة عىل امهية 
القيام بخطوات جادة يف مكافحة الفساد املايل واالداري وانه ال أمن 

وال تنمية وال تقدم من دون ذلك.
من  صدرت  التي  البيانات  من  مقاطع  مسامعكم  عىل  اقرأ  ان  وأود 

مكتب املرجعية هبذا اخلصوص يف السنوات املاضية :
وبعد  اع��وام  عرشة  من  يقرب  ما  قبل  أي   2006 عام  نيسان  ففي 
احلكومة  تشكيل  وُقبيل  النواب  ملجلس  االوىل  ال��دورة  انتخابات 
أصدر املكتب بيانًا ورد فيه ) ان من املهام االخرى للحكومة املقبلة 
التي حتظى بأمهية بالغة مكافحة الفساد االداري املسترشي يف معظم 
مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فالبد من وضع آليات 
عملية للقضاء عىل هذا الداء الُعضال ومالحقة املفسدين قضائيًا أيًا 

كانوا(.
بيانًا  املكتب  اصدر  احلكومة  تشكيل  وبعد  2006م  عام  ايلول  ويف 
وسوء  الفساد  مكافحة  رضورة  عىل  اخ��رى  مرة  التأكيد  فيه  ورد 
الدولة  م��وارد  من  مجلة  ضياع  يف  يتسبب  الذي  السلطة  استغالل 
القضاء من ممارسة دوره يف حماسبة  العراقية وشدد عىل لزوم متكني 

الفاسدين ومعاقبتهم يف أرسع وقت.
املرجعية  )ان  فيه  ورد  بيانًا  املكتب  أصدر  2011م  عام  شباط  ويف 
اختاذ  اىل  العراقية  واحلكومة  النواب  جملس  تدعو  العليا  الدينية 
خطوات جادة وملموسة يف سبيل حتسني اخلدمات العامة وال سيام 
الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفري العمل للعاطلني 
ومكافحة الفساد املسترشي يف خمتلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك 
ُمنحت  التي  املقبولة  غري  االمتيازات  بإلغاء  حاسمة  قرارات  اختاذ 
املحافظات  النواب وجمالس  والسابقني يف جملس  احلاليني  لألعضاء 
ولكبار املسؤولني يف احلكومة من الوزراء وذوي الدرجات اخلاصة 
وغريهم، واالمتناع عن استحداث مناصب حكومية غري رضورية 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/�شوال/1436هـ 
املوافق 2015/8/14م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )503( 

/ اخلمي�س 4/ذي القعدة/1436هـ 

املوافق 2015/8/20م

املظلوم والغاء ما  اموال هذا الشعب  تكلف سنويًا مبالغ طائلة من 
يوجد منها حاليًا(.

هذه نامذج من دعوات املرجعية الدينية العليا وتأكيداهتا املستمرة عىل 
رضورة مكافحة الفساد يف دوائر الدولة التي مل نجد مع االسف آذانًا 

صاغية هلا يف السنوات املاضية.
األمر الثالث :

قد ُأعلن يف االيام االخرية عن اختاذ عدة قرارات يف سبيل اصالح 
املؤسسات احلكومية ومكافحة الفساد فيها وحتقيق قدر من العدالة 

االجتامعية..
اىل  طريقها  ال��ق��رارات  تلك  جتد  ان  ونأمل  ذل��ك  نقّدر  اذ  ونحن 
التنفيذ يف وقت قريب نود اإلشارة اىل ان من اهم متطلبات العملية 

االصالحية :
اوالً  :

ُحزم  استكامل  يف  مهاًم  ركنًا  يشكل  فانه  القضائي،  اجلهاز  اصالح 
اإلصالح، وال يمكن ان يتم االصالح احلقيقي من دونه.

ان الفساد وان استرشى حتى يف القضاء اال ان من املؤكد وجود عدد 
وال  بالرشوة  أيدهيم  تلوث  مل  الذين  الرشفاء  القضاة  من  قليل  غري 
تأخذهم يف احلق لومة الئم، فالبد من االعتامد عىل هؤالء يف اصالح 
مؤسسات  بقية  إلصالح  االساس  املرتكز  ليكون  القضائي  اجلهاز 

الدولة.
ثانيًا :

ان هنالك العديد من القوانني والقرارات التي صدرت يف األعوام 

املاضية مما فتحت افاقًا واسعة ملامرسة الفساد بأشكال متنوعة، فالبد 
للحكومة وجملس النواب ان يعيدا النظر يف تلك القوانني والقرارات 

ويعمال عىل تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضيه املصلحة العامة.
واص��دار  قوانني  ترشيع  اىل  ماسة  حاجة  هنالك  فإن  املقابل  ويف 
االصالحية  القوانني  أهم  ومن  بدوهنا،  االصالح  يتم  ال  ق��رارات 
تراعى  بحيث  الدولة  ملوظفي  الرواتب  بسلم  اخلاص  القانون  هو 
كبار  بعض  حيظى  ان  املقبول  من  ليس  اذ  االجتامعية،  العدالة  فيه 
تبلغ  ال  حني  يف  شهريًا  املاليني  عرشات  تبلغ  برواتب  املسؤولني 

الرواتب الشهرية لكثري من املوظفني ثالثامئة ألف دينار.
األعىل  القضاء  وجملس  النواب  وجملس  احلكومة  تقوم  ان  نأمل  اننا 
باجراء االصالحات املطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غري تلكؤ 

وتأخري..
وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون 
باإلصالحات  القيام  يف  يامطل  او  يعرقل  ممن  املناسب  املوقف  له 

ومكافحة الفساد.
ُحسن  الثبات   ً معقولة   ً فرصة  املسؤولون  ُيمنح  ان  املنطقي  من  ان 
نواياهم يف السري بالعملية االصالحية اىل أمام من دون ان ُيشى ِمن 
زج البلد يف الفوىض وتعطيل مصالح الناس والدخول يف املهاترات 

التي ال جدوى منها.
العراقيني  خري  فيه  ما  اىل  اجلميع  يوفق  ان  القدير  العيل  اهلل  نسأل 

وصالحهم وأمنهم واستقرارهم..



السؤال: هل جيوز السالم عىل املرأة الشاّبة ؟
او راجحة  تكون هناك جهة مساوية  ان  إال  يكره  اجلواب: 

تقتيض السالم عليها .

خمتلف  يف  والتلفزيون  ال��رادي��و  يف  امل��ذي��ع��ون  ال��س��ؤال: 
االذاعات، من املعتاد عندهم ان يلقوا التحية عىل السامعني 

او املشاهدين، فهل جيب رّد يف مثل هذه االحوال؟
للمسلم  تفهيمه  امكن  اذا  السالم  رد  جيب  انام  اجل��واب: 
باالسامع او بمعونة االشارة مثاُل ، واما مع عدم تيرس ذلك 

كام هو مورد السؤال فال جيب الرد مطلقًا .

وال  يصيل  الشخص  كان  اذا  التحية  رد  جيب  هل  السؤال: 
يوجد من يرد غريه ؟

اجلواب: نعم جيب بمثل ما قال وال يزيد عليه .

السؤال: لو دخل رجل عىل مجاعة وكنت من بينهم وألقى 
التحية علينا فهل جيب عيل ان أرد التحية يف حال رد جمموعة 

من احلارضين عىل سالمه ؟
اجلواب: ال جيب .

السؤال: إذا كان ظاهر حال َمن ألقى التحية أنه يستهزئ أو 
يسخر فهل جيب رّد التحية حينئٍذ ؟

اجلواب: اذا انطبق عليه عنوان االستهزاء فال جيب الرد .

مسامعنا  االسالم عىل  القاء حتية  التلفاز  يف  نسمع  السؤال: 
فهل جيب الرد عىل السالم يف هذه احلالة ؟

اجلواب : ال جيب الرد .

السؤال: ما هو حكم إلقاء التحية عىل النساء؟
االجنبية  عىل  االجنبي  من  التحية  إلقاء  جي��وز  اجل��واب: 

وبالعكس إذا مل يكن هناك ريبة أو خوف فتنة.

السؤال: هل جيب رد حتية الكافر غري الذمي ؟
اجلواب: ال فرق بني الذمي وغري الذمي يف ذلك واملعيار هو 

الكافر الكتايب بشكل عام واالحوط الرد بقوله )عليك( .

غري  من  القرآن  ق��راءة  عند  التحية  رد  جيوز  هل  السؤال: 
تصديق ؟

اجلواب: جيب رد السالم ولو كان مشغواًل بالقراءة .

او  ال��س��الم(  )عليكم  ب�  يكون  هل  التحية  رد  ال��س��ؤال: 
)وعليكم السالم(؟

اجلواب: جيوز االمران .

السؤال: هل جيب رد التحية عىل الشخص املجنون ؟
اجلواب: جيب اذا كان مميزًا .
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حلم  أكل  معها  حيلُّ  رشوطها،  هلا  رشعية  طريقة 
كّل حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، 
مأكول  غري  حيوان  كل  وجلد  حلم  معها  ويطهر 
اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي عىل أنواع، 
حيًا،  اصطياده  أو  حيًا،  املاء  من  اإلخ��راج  منها: 
وإن مات يف الشبكة، أو احلظرية كام يف السمك، 
ومنها: بواسطة الذبح وقطع األوداج األربعة، كام 

يف الغنم والبقر والدجاج وغريها.

ال جيوز اإلحرام إال من امليقاتوأ  ما حياذيه، فإذا 
أراد املكّلف أن حيرم قبل امليقات جاز له أن ينذر 
نذرًا صحيحًا رشعيًا بالصيغة، كأن يقول: هلل عيّل 
أن أحرم ... ويذكر اسم املكان، والبّد أن يكون 
اإلحرام  جيوز  وبذلك  حياذيه،  ما  أو  امليقات  قبل 

من ذلك املوضع.
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التذكية
ثالثة  ع��ىل  اإلس��الم��ّي��ة  ال���دول  يف  والبنوك  امل��ص��ارف 

أصناف:
1. األهيّل: وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص 

واحد أو أشخاص مشرتكني.
من  نًا  ُمكوَّ ماله  رأس  يكون  الذي  وهو  احلكومّي:   .2

أموال الدولة.
3. املشرتك: وهو الذي تشرتك الدولة واألهايل يف تكوين 

رأس ماله.
)الطبعة  ج1   � الصاحلني(  )منهاج  م��ن   )1( مسألة 
البنوك  من  االق��رتاض  جيوز  ال  واملنقحة(:  املصححة 
اقرتض  ولو  حمّرم،  ربًا  ألّنه  الزيادة  دفع  برشط  األهلّية 
الزيادة  دفع  الرشط، وحيرم  وبطل  القرض  صّح  كذلك 

وأخذها وفاًء للرشط.
احلكومّية  البنوك  من  االق��رتاض  جيوز  ال   :)2( مسألة 
برشط دفع الزيادة ألّنه ربًا، بال فرق بني كون االقرتاض 
مع الرهن أو بدونه، ولو اقرتض كذلك بطل الرشط كام 
ألّن  الزيادة،  رشط  عن  َخال  وإن  القرض  أصل  يبطل 
البنك ال يملك ما حتت يده من املال ليمّلكه للمقرتض.

املال  يقبض  أن  للشخص  جيوز  ذلك  من  وللتخّلص 
إىل  فيه  ويرجع  الربوّي  االقرتاض  بقصد  ال  البنك  من 
كذلك  يقبضه  مّمن  للمؤمنني  أِذّنا  وقد  الرشعّي،  احلاكم 
بالترّصف فيه وفق ما ُحّدد له من املصارف املرشوعة عىل 

أحد وجهني:
له  ليس  ذلك  مع  ولكن  ضامن  غري  من  يتمّلكه  بأن  إّما 

االمتناع عن دفع ما يعادله إىل البنك ما مل  ُيسقطه عنه.
 - زي��ادة  غري  من   - نفسه  عىل  قرضًا  حيتسبه  بأن  وإّم��ا 
ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتربأ ذمّته بذلك، وال  
يرّضه عىل الوجهني العلم بأّن البنك سوف ُيلزمه بدفع 

الزيادة أيضًا، فلو طالبه هبا جاز له دفعها إليه.

االقتراض 

الستر والساتر

الصالة  يف  ال��ع��ورة  س��رت  أّوهل���ا  ف��ص��ول  وف��ي��ه 
 - العورة  سرت  االختيار  مع  فيجب  وتوابعها... 
الصالة  يف   - ظلمة  يف  كان  أو  ناظر  مل  يكن  وإن 
كان  وإن  السهو  سجود  يف  جيب  وال  وتوابعها 

األحوط استحبابًا.
ج1   � الصاحلني(  )منهاج  من   517 املسألة  ويف 
العورة  بدت  إذا  واملنقحة(:  املصححة  )الطبعة 
ال  وهو  األّول  من  بادية  كانت  أو  غفلة  أو  لريح 
التفت  يعلم أو نيس سرتها صّحت صالته، وإذا 
سرتها  إىل  امل��ب��ادرة  وجبت  األثناء  يف  ذل��ك  إىل 
يشتغل  ال  أن  وجوبًا  واألحواط  أيضًا،  وصّحت 

بيشء من الصالة يف حال االنكشاف.

اإلحرام بالنذر
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الشيخ الكربالئي يؤكد على ضرورة االعتناء بالكتب 
وتوفير االجواء المناسبة للقراء

خالل زيارته مكتبة العتبة الحسينية المقدسة..

 ضمن سلسلة زياراته الميدانية والتفقدية التي يجريها الى  اقسام وشعب 
العتبة المطهرة طوال العام، زار المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المكتبة العامة في العتبة المقدسة 
والكائنة في جهة باب قبلة الحرم المطهر.
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الفكرية  الشؤون  قسم  رئيس  عيل(  حسني  حممد  )د.  وقال 
والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة: »ان سامحة املتويل الرشعي 
دائام ما ُيعطي لقسم الشؤون الفكرية والثقافية اهتامما بالغا ملا 
من  ونشاطات  اهداف  من  االقسام  وبقية  القسم  هذا  حيتوي 

شأهنا االرتقاء بالواقع العلمي يف املجتمع.
تابع: »ان جولة سامحته التفقدية جاءت من اجل ترسيخ روح 
وتطوير  ودعم  املكتبة،  يف  العاملني  بني  واالخوة  االخالص 
قابلياهتم سعيا للنهوض بمشاريع ُاعدت سلفًا«، ومشريا اىل 
النصائح  الكثري من  لنا  قّدَم  القسم  »ان سامحته خالل زيارته 
املستقبلية،  ومشاريعه  القسم  اعامل  وبيان  بطرح  قمنا  ان  بعد 

والتي تضم بعض املشاريع القابلة للتنفيذ بشكل مبكر«.
هلا  سيكون  العامة  املكتبة  ان  بنّي  قد  الشيخ  سامحة  ان  موكدا 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن  م��رشوع  ضمن  جديد  موقع 

السالم(، والذي سيكون اكرب بكثري من موقعه احلايل.
ونوه عيل عن زيارة املتويل الرشعي للقسم بأهنا ُترسخ الثقة يف 
نفوس املنتسبني وتدعمهم لتطوير قابلياهتم والتفاين يف العمل 

خدمة لسيد الشهداء )عليه السالم( واملجتمع«.
املكتبة:  زائري  احد   � يوسف(  الطالب )حممد  من جانبه عرب 

يد  تقديم  عىل  عودتنا  ما  دائام  املقدسة  احلسينية  العتبة  »ان 
وان  العراق،  هبا  مّر  التي  الظروف  مجيع  يف  للمجتمع  العون 
والطلبة،  للقراء  الكثري  تقدم  زالت  وال  قدمت  العامة  املكتبة 
تثري  عامة  مكتبة  اىل  تفتقر  احلكومية  املدارس  اغلب  لكون 
لالمتحانات،  والتهيئة  فيها  الدراسة  اجواء  توفر  او  الطلبة 
بعكس ما موجود يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة التي توفر 
املرتادين  والباحثني يف  التي من شأهنا مساعد  الوسائل  مجيع 

الوصول اىل مبتغاهم،
الطاقة  ضعف  م��ن  يعاين  م��ا  دائ��ام  ال��ع��راق  »ان  واض���اف: 
الكهربائية لذلك يصعب عىل الطلبة القراء يف بيوهتم سواء يف 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة  بينام  الشتاء،  او  الصيف  فصل 
توفر هذه اخلاصية مع وجود االجواء الكاملة واملساعدة عىل 

القراءة«.
وجتدر االشارة اىل ان املكتبة العامة يف العتبة احلسينية املقدسة 
عىل  حتتوي  حيث  العراق  يف  املكاتب  اكرب  من  واح��دة  تعد 
)123 الف( مصدر ورقي، واكثر من ثالثة ماليني رقمي وقد 
نرشت جملة األحرار حتقيقا يف العدد )788( فيه تفصيل عن 

الثروات العلمية والنفائس الفكرية والثقافية للمكتبة.
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شعبة المدارس الدينية في العتبة الحسينية

 حثيثة إليصال الرسالة المحمدية 
ٌ
 جهود

ألبعد نقطة ممكنة

 شعبة المدارس الدينية احدى شعب قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية 
ُّ
تعد

المقدسة حيث يرعى هذا القسم اهم النشطات الفاعلة في الساحة العلمية والثقافية، فبعد 
سقوط نظام البعث الظالم عن وجه العراق تفجرت طاقات كامنة كانت تنتظر النور النطالقها 

خصوصا في الجانب العلمي والثقافي، وتأسست مدرسة االمام الحسين )عليه السالم( 
الدينية في الصحن الحسيني الشريف واخذت على عاتقها تدريس علوم اهل البيت )عليهم 

السالم( وفق مناهج الحوزة العلمية الكبرى في النجف االشرف حتى اصبحت انموذجا يحتذى 
به في فتح مدارس اخرى في مدينة كربالء المقدسة وباقي مدن العراق انطالقا من توجيه 
ا 
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ثمانية وخمسون مدرسة 

دينية في مختلف محافظات 

العراق واربع مدارس دولية 

منها ثالث في القارة السمراء 

وواحدة في أوروبا
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وكانت هذه املدرسة ترعى مدارس اخرى خارج املحافظة وحتى 
الدورات الصيفية لطلبة  العراق، كام كانت تدير مرشوع  خارج 
وقد  االخرى،  الدول  ويف  العراق  مدن  يف  االكاديمية  املدارس 
وصلت املؤسسات املباركة اىل )140( فرعا تعود للمدرسة االم 
مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( الدينية، وبلغ عدد الطلبة يف 
الدورات الصيفية لغاية عام 1435ه� بام يقارب )120.000( 
اقرتح  واكمل  واشمل  افضل  رعاية  وألج��ل  وطالبة،  طالب 
مدير املدرسة املذكورة سامحة الشيخ امحد الصايف عام 1435ه� 
عىل  باالرشاف  تقوم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  شعبة  بتأسيس 
يقومها من خالل  بام  هلا  الدعم  املدارس ومتابعتها وتقديم  هذه 
استحصال موافقة االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة )سابقا( 
الكربالئي   املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  )حاليا(  الرشعي  واملتويل 
عىل تأسيس هذه الشعبة، والذي وّجه بتوفري الدعم الكامل هلا... 
وملعرفة املزيد عنها حتدث )سامحة الشيخ عيل القرعاوي( معاون 
رئيس قسم النشاطات العامة ومسؤول شعبة املدارس الدينية يف 

العتبة احلسينية املقدسة قائال:
اهداف ومهام الشعبة

من املهام االساسية لشعبة املدارس الدينية وابرز االهداف التي 
كانت  التي  الدينية  امل��دارس  )متابعة  هي  تأسست  خالهلا  من 
والعمل  الرشيف  احلرم  يف  االم  املدرسة  قبل  من  اصال  مؤسسة 
وتأسيس  واملالية،  واالدارية  العلمية  اجلوانب  يف  تطويرها  عىل 
واالستعداد  احلاجة  فيها  ترى  التي  املناطق  يف  جديدة  مدارس 
الصيفية  العطلة  اثناء  الصيفية  الدورات  متابعة مرشوع  لفتحها، 

لطلبة املدارس االكاديمية، رعاية النشاط االلكرتوين مثل مرشوع 
الدراسة املفتوحة )الدراسة عن بعد( وغري ذلك من النشاطات، 
كإقامة العديد من املشاريع الثقافية والعلمية فضال عن املشاركة 
الثقافية  االسابيع  من  العديد  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  بتمثيل 
وتطوير  القرآين  باجلانب  واالهتامم  والندوات،  واملهرجانات 
امكانية طلبة املدارس يف هذا املجال كإقامة الدورات التخصصية 
إلعداد االساتذة وإعداد مناهج يف التالوة واساليب التدريس(، 
وتتألف الشعبة من عدة وحدات تقوم بأنشطة متعددة باإلضافة 
التي  الدينية  املدارس  عىل  االرشاف  وهي  االساسية  املهمة  اىل 

تزايدت يوما بعد يوم تلبية حلاجة املؤمنني.
املدارس الدينية يف حمافظة كربالء

االطباء،  حي  يف  النسوية  السالم(  )عليه  احلسني  نور  مدرسة 
مسجد  يف  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  جعفر  االم��ام  وم��درس��ة 
العطارين، ومدرسة آل البيت )عليهم السالم( للعلوم الدينية يف 
منطقة احلر وهي رجالية ونسائية، ومدرسة االمام احلسن املجتبى 

)عليه السالم( النسوية يف ناحية احلسينية.
املدارس الدينية يف بغداد

الدينية،  للعلوم  النسوية  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مدارس 
وهلا اربعة فروع هي: )مدرسة السيدة زينب )عليها السالم( املقر 
الرئيس يف منطقة الشعب، ومدرسة السيدة زينب )عليها السالم( 
يف حي البساتني، ومدرسة السيد زينب )عليها السالم( يف حي ام 
السالم(  )عليها  زينب  السيدة  ومدرسة  السالم(،  )عليها  البنني 
حي االمانة(، ومدرسة االمام احلسني )عليه السالم( النسوية يف 
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النسوية  حي عدن، ومدرسة االمام احلسني )عليه السالم( 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ومدرسة  القاهرة،  حي  يف 
للعلوم الدينية يف منطقة احلرية الثالثة وهي رجالية ونسائية، 
يف  الدينية  للعلوم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ومدرسة 
منطقة النهروان وهي رجالية ونسائية ايضا، مدرسة االمام 
النسوية، ومدرسة  املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
اهل البيت )عليهم السالم( للعلوم الدينية يف منطقة بغداد 
اجلديدة وهي رجالية ونسائية، ومدرسة كفيل زينب )عليه 

السالم( النسوية يف شارع فلسطني.
املدارس الدينية يف حمافظة البرصة

حوزة الرسول االعظم )صىل اهلل عليه وآله( للعلوم الدينية 
عليه  اهلل  )صىل  االعظم  الرسول  )حوزة  فروع  مخسة  وهلا 
وآله( للعلوم الدينية يف قضاء املدينة، ومدرسة السيدة فاطمة 
املدينة، ومدرسة  النسوية يف قضاء  السالم(  الزهراء )عليها 
االمام زين العابدين )عليه السالم( النسوية يف قضاء املدينة، 
ومدرسة االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف قضاء املدينة، 
عليها(  اهلل  )رض��وان  الكربى  خدجية  الصديقة  ومدرسة 
اهلل  )عجل  حممد  آل  قائم  ومدرسة  النفط،  حي  يف  النسوية 
ومدرسة  العامل،  حي  يف  النسوية  الرشيف(  فرجه  تعاىل 
السيدة خدجية الكربى )رضوان اهلل عليها( النسوية يف منطقة 

القبلة(.

املدارس الدينية يف حمافظة بابل
مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( النسوية للعلوم الدينية 
وهلا مخسة فروع هي:)مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ومدرسة   ،60 شارع  يف 
قضاء احلمزة الغريب، ومدرسة االمام احلسني )عليه السالم( 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ومدرسة  احلكام،  حي  يف 
الوردية يف حي سيف سعد، ومدرسة االمام احلسني )عليه 
)عليها  زينب  احلوراء  ومدرسة  طابة(،  منطقة  يف  السالم( 
السالم( النسوية يف قضاء القاسم )عليه السالم(، ومدرسة 
بنات احلسن )عليه السالم( النسوية يف منطقة بنات احلسن 
)عليه السالم(، ومدرسة دار اهلداية النسوية يف حي االمام 
حي  يف  النسوية  الصرب  جبل  ومدرسة  السالم(،  )عليه  عيل 
)عليها  نرجس  السيدة  ومدرسة  السالم(،  )عليه  احلسني 
االمام  ومدرسة  الثانية،  االكرمني  حي  يف  النسوية  السالم( 
احلسن )عليه السالم( يف منطقة الطهامزية، ومدرسة االمام 
املجتبى )عليه السالم( الدينية يف الشوميل، ومدرسة الزهراء 

)عليها السالم( النسوية يف منطقة االسكندرية(.
املدارس الدينية يف حمافظة ذي قار

فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  احلجة  االم���ام  م��درس��ة 
البنني  ام  ومدرسة  الفضيلية،  منطقة  يف  الدينية  الرشيف( 
)عليها السالم( الدينية النسوية يف حي االسكان، ومدرسة 
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االمام احلسني )عليه السالم( الدينية يف قضاء اجلبايش وهي 
رجالية ونسائية، ومدرسة االمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه 
فاطمة  السيدة  ومدرسة  االسكان،  حي  يف  الدينية  الرشيف( 
اجلواد  االم��ام  ومدرسة  النسوية،  السالم(  )عليها  الزهراء 

)عليه السالم(.
املدارس الدينية يف املحافظات العراقية املختلفة

للعلوم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ومكتبة  مدرسة  وهي 
الدينية يف قضاء الصويرة التابعة ملحافظة واسط وهي رجالية 
يف  الدينية  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ومدرسة  ونسائية، 
قضاء النعامنية يف حمافظة واسط ايضا، ومدرسة االمام احلسني 
)عليه  الكاظم  االمام  ومدرسة  الكوت،  يف  السالم(  )عليه 
ومدرسة  القادسية،  حمافظة  يف  الشنافية  منطقة  يف  السالم( 
االمام احلسني )عليه السالم( النسوية يف قضاء احلمزة الرشقي 
القادسية، ومدرسة قمر بني هاشم )عليه السالم(  يف حمافظة 
ومدرسة  ميسان،  ملحافظة  التابعة  عواشة  منطقة  يف  النسوية 
نور الفواطم )عليها السالم( الدينية النسوية يف منطقة تسعني 

القديمة يف حمافظة كركوك.
املدارس الدينية خارج العراق

حوزة أحباب احلسني )عليه السالم( للعلوم الدينية يف مدينة 
كوبنهاكن يف الدنامرك وهي رجالية ونسائية، ومدرسة وارث 
يف  بوجريي  مدينة  يف  الدينية  للعلوم  السالم(  )عليه  االنبياء 

اوغندا، ومدرسة وارث االنبياء )عليه السالم( للعلوم الدينية 
وارث  ومدرسة  فاسو،  بوركينا  يف  ديالسو  بوبو  مدينة  يف 
يف  بوماكو  مدينة  يف  الدينية  للعلوم  السالم(  )عليه  االنبياء 

مجهورية مايل.
وحدة النشاطات االلكرتونية

والتي  املفتوحة  الدراسة  انشطة هي:  بعدة  الوحدة  تقوم هذه 
تتضمن دراسة املناهج احلوزوية عن طريق االنرتنت وبصورة 
مبارشة وهتدف اىل إيصال علوم ومعارف اهل البيت )عليهم 
السالم( ألبعد نقطة ممكنة وهي متاحة لكال اجلنسني ولكافة 
الكرتونية  استامرة  ملء  طريق  عن  التسجيل  ويكون  االعامر 
موجودة يف موقع مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( ويكون 
اما  والطالب  االستاذ  بني  مفتوحا  واحل��وار  مبارشا  الدرس 
 )moodle( االمتحانات فتكون فصلية وعىل برنامج املودل
العاملي وان عدد احللقات فيها )7( حلقات تقام ظهرا وليال 
املستويات  وان  وطالبة  طالبا   )224( هو  الطلبة  عدد  وان 
العلمية للطلبة هي )التمهيدي، املنهاج(، برامج الدراسة عرب 
 )2067( تضم  التي  النسوية  احلوزوية  للدراسة  الواتساب 
عىل  االرشاف  دراسية،  جمموعة   )20( عىل  موزعات  طالبة 
مواقع ومنتديات مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( الدينية 
وعىل صفحات التواصل االجتامعي امللحقة هبا، حيث تتناول 

كتابة البحوث ورفع االخبار واالعالنات وغريها من املهام.
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 هذه 
ِّ
مع أول اصابة بفيروس كورونا باشرت العتبة الحسينية المقدسة باتخاذ التدابير الالزمة للمساعدة من حد

الجائحة، فمنذ أن بدأت االزمة بدأ العمل ليل نهار بتش���كيل خلية خدمة في العتبة الحس���ينية المقدسة لغرض 

التص���دي له���ذا الوباء وبادرت هذه الخلية بتوجيه من س���ماحة المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة 

بالتصدي لهذا الوباء وتكاملت جهودها مع جهود مؤسس���ات الدولة والمؤسس���ات االخرى حيث تم عمل فرق 

متع���ددة لغرض المس���اهمة والمس���اعدة في تجاوز هذه االزمة وانقس���م العمل على عدة مح���اور بين برامج 

توعوية وزيارات المصابين ودعم واس���ناد الجهات الطبية وتحويل مدن الزائرين لمراكز ايواء للمالمس���ين كذلك 

صناعة عش���رات اآلالف من  الكمامات وتوفير مصنع اوكس���جين كبير وكان اهم هذه المحاور هو انش���اء مراكز 

 بمواصفات عالية وال زال العمل 
ً
ومستشفيات شفاء في المحافظات العراقية، انجز منه 15 مركزا ومستشفى

جاريا في مستشفيات اخرى حدثنا عنها المهندس )حسين مهدي رضا( رئيس قسم المشاريع الهندسية قائال:

فتح قريبا
ُ
مستشفيات للعتبة الحسينية المقدسة ست

بنسب انجاز جديدة 
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مستشفى الشفاء يف الرمادي
بإنشاء  املقدسة  احلسينية  العتبة  سارعت  الرمادي  حمافظة  اىل 
مستشفى عىل مساحة كلية بلغت )87000( مرت مربع ومساحة 
رسيرا،   )160( رسيرية   وبسعة  مربع،  مرت   )4000( فعلية 
تقليل  يف  تساعد  وهندسية  فنية  وتصاميم  عالية  وبمواصفات 
املستشفى  حتتوي  فيام  واملرىض،  املصابني  عن   النفيس  الضغط 
عىل )6( غرف استشارية، وغرفة سونار واشعة وخمترب وصيدلية 
واحدة، باإلضافة اىل صالة عمليات واحدة وردهة إفاقة بسعة 
للنساء  )واحدة  للطوارئ  ردهتني  عىل  حتتوي  كام   ، ارسة   )3(
صالة  وهناك  ردهة،  لكل  أرّسة   )5( بواقع  الرجال(  واخرى 
 )5( بواقع  مركّزة(  )عناية  عىل  حتتوي  كام  صغرى،  عمليات 
غرف للرجال و)5( غرف للنساء وكل غرفة فيها حتتوي )3( 

مع  القيرصية  للوالدة  عمليات  صالة  عىل  حتتوي  كذلك  ارّسة 
ردهات  عىل  املستشفى  حتتوي  واخريا  ارّسة،  ب�)3(  افاقة  غرفة 
الرقود بواقع )48( رسيرا لكل ردهة للنساء والرجال، وغرفتني 

لغسل الكىل بواقع )3( ارّسة لكل غرفة.
مستشفى الشفاء يف )بغداد – الشعلة(

الزال  حيث  الشعلة  اىل  وحتديدا  بغداد  العاصمة  اىل  عودة  يف 
كلية  مساحة  عىل  الشعلة  شفاء  مستشفى  يف  جاريا  العمل 
مربعة،  امتار   )2205( فعلية  ومساحة   ، مربا  مرتا    )2718(
وسعة رسيرية )140( رسيرا، وتتضمن املستشفى )7( عيادات 
استشارية وصيدلية واحدة وغرفتي أشعة، وخمتربين، وغرفتي 
بواقع  والنساء  للرجال  طوارئ  ردهتي  اىل  باإلضافة  متريض 
)10( ارّسة لكل ردهة، باإلضافة اىل ردهات الرقود عدد )2( 

مستشفى الشفاء في قضاء الرميثة
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هناك  وايضًا  ردهة،  لكل  رسيرا   )32( بواقع  والنساء  للرجال 
لكل  رسيرا    )16( بواقع  والنساء  للرجال  املركّزة  للعناية  غرفة 
يف  تتوفر  كام  افاقة،  غرفة  مع  عمليات  صالة  اىل  باإلضافة  ردهة 

املستشفى صالة لغسل الكىل بواقع )6( أرّسة لكل ردهة..
مستشفى الشفاء يف جانب املوصل االيمن

التابعة  برطلة  ناحية  يف    )15( الشفاء  مستشفى  افتتاح  بعد 
اىل  الوجهة  كانت  اربيل(  )موصل-  طريق  عىل  نينوى  لسهل 
بمساحة  اجلمهوري  املستشفى  داخل  االيمن  املوصل  جانب 
مربعا،  مرتا   )4834( فعلية  ومساحة  مربع،  مرت   )5000( كلية 
وبسعة رسيرية )186( رسير، ويتضمن املستشفى )8( عيادات 
وردهة  وسونارا  وخمتربين  اشعة  وغرفتي  وصيدليتني  استشارية 
رقود الرجال )24( رسيرا وردهة رقود النساء )12( رسيرا  و)8( 

غرف رقود الرجال، و)8( للنساء، وبواقع ثالثة ارّسة لكل غرفة، 
وردهات  والنساء  للرجال  رسيرا    )24( املركزة  للعناية  بالنسبة 
الطوارئ )12( لكل ردهة للنساء والرجال، و)3( غرف لغسل 
الكىل بواقع رسير واحد، وهناك صالة عمليات كربى بعدد )4( 
غرف )2(  للرجال و )2( للنساء وغرف افاقة بعدد )4( غرف 
صالة  هناك  وايضًا  للنساء،  ورسيرين  للرجال  رسيرين  بواقع 
عمليات قيرصية مع غرفة افاقة )3( أرّسة و)4( غرف اسرتاحة 

للكادر الطبي.
مستشفى شفاء املثنى 

املثنى،  حمافظة  يف  األهايل  املقدسة  احلسينية  العتبة  عناية  شملت 
إلنشاء  )اهلالجيية(  منطقة  يف  الرميثة  قضاء  اىل  الوجهة  وكانت 
مستشفى يقدم خمتلف اخلدمات عىل مساحة كلية )7000( مرت 
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مستشفى الشفاء في جانب الموصل االيمن
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مربع، ومساحة بناء )2200( مرت مربع، وبسعة رسيرية )100( 
وغرفة  استشارية  عيادات   )6( عىل  املستشفى  وحيتوي  رسير، 
اشعة وخمترب وصيدلية و)3( غرف اداريات وغرفة لغسل الكىل 
إفاقة،  صالة  تتضمن  جراحية  عمليات  وصالة  والدة،  وصالتي 
وصالة ختدير وردهات رقود للرجال بعدد )2( ونساء بعدد )2( 
ايضا، كام حتتوي املستشفى عىل العناية املركزة للرجال بعدد )7( 

أرّسة، والنساء بعدد )7( أرّسة، وحمطات متريض عدد )4(.
معامل اوكسجني 

عىل  حتتوي  واملستشفيات  الشفاء  مراكز  مجيع  ان  بالذكر  جدير 
سحب  ومنظومة  طبية  غ��ازات  ومنظومات  اوكسجني  معامل 
النرتوز  غاز  ومنظومة  مركزي  اوكسجني  ومنظومة  مركزي 
ومنظومة اهلواء الطبي ومنظومة اهلواء اجلراحي ومنظومة سحب 

احلريق  عن  االن��ذار  ومنظومة  انرتنت  ومنظومة  التخدير  غاز 
ومنظومة كامريات ومنظومة انرتنت ومنظومة ستاليت.

مركز شفاء قضاء )عني التمر( 
بمساحة كلية تبلغ )1000( مرت مربع، وعدد االرّسة 50 رسيرا 
التمر  عني  قضاء  يف  شفاء  مركز  املقدسة  احلسينية  العتبة  تنشئ 
لدعم القطاع الصحي وتوفري اخلدمات الصحية ألهايل القضاء، 
وغرف  الكربى  العمليات  إلج��راء  صالة  عىل  املركز  وحيتوي 
حدائق  تتخللها   )2( عدد  قاعات  و  افاقة  وغرف  الكىل  لغسل 
لعزل املصابني بمرىض كورونا، يمكن االستفادة منها للطوارئ 
وتقطيعها مستقبال لتتحول اىل سويتات )غرف مستقلة مع جماميع 
املنفذة هي  انتهاء اجلائحة وحسب احلاجة، واجلهة  بعد  صحية( 

شعبة الصيانة اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة.

مستشفى الشفاء في العاصمة ) منطقة الشعلة (



في ذكرى والدة الزهراء        العطرة 

اقام قس���م النشاطات العامة في العتبة الحس���ينية المقدسة على قاعة خاتم 

االنبياء في الصحن الحس���يني الش���ريف، مهرجان والدة الصديقة فاطمة الزهراء 

)عليها الس���الم( إحياًء لس���يرتها العطرة ودورها الرس���الي وتضم���ن عدة فعاليات 

 
ً
 عن التكريم للفائزين بمسابقة حفظ عشرين حديثا

ً
شعرية وجلسة للبحوث فضال

ع���ن صاحبة الذك���رى الجليلة، اكد ذلك  الحقوقي )علي كاظم س���لطان( رئيس 

ارالقسم في تصريح خص به مجلة )األحرار(.  د. �شاحب ن�شّ

تقرير: �شياء الأ�شدي - ت�شوير: �شالح ال�شباح
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كرنفال في الصحن الحسيني الش���ريف يش���هد 
فعاليات  ثقافية  وفكرية  متنوعة



وقال سلطان: »ان اجللسات البحثية التي جاءت ضمن فقرات 
العراق  داخل  من  الباحثني  من  العديد  فيها  شارك  املهرجان 
ميسان  جامعة  من  بحث  املشاركات  هذه  بني  ومن  وخارجه 
من  لباحثني  مشاركات  عن  فضاًل  دمشق  جامعة  من  واخر 
جامعة كربالء واحلوزة العلمية يف النجف األرشف مع مشاركة 

ألحد الباحثني عن املجمع االعىل للتصوف يف العراق«.
من جهته حتدث )د. امحد عبد اخلالق سعدون( الناطق الرسمي 
عن املجمع االعىل للتصوف يف العراق:  »احتوت ورقة البحث 
التي شاركت هبا حتت عنوان: )مقامات السيدة اجلليلة فاطمة 
الزهراء )عليها السالم( عند اهلل سبحانه وتعاىل وعند رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وعند املؤمنني( بشكل أعم، حيث 
يف  مفّرقة  اجلليلة  السيدة  هلذه  الفضائل  من  هائال  كاّم  وجدت 
كتب الصحاح واملساند واملعاجم التي هي من كتب اهل السنة 
يتخري  ولربام  كامل،  بشكل  ُتشبع  مل  ولكنها  حقيقة  واجلامعة 
يف  ويطرحه  القليل  اليشء  االحاديث  هذه  من  املؤلفني  بعض 
كتاب او يف بحث او مقالة ولكن حقيقة كانت هذه املبادرة من 
ُكتَِب وروي  ما  بأن امجع كل  املقدسة حفزتني  العتبة احلسينية 
احد  الذكرى وفضلها ال يستطيع  تتعلق بصاحبة  من روايات 

ان ُينكرُه«.
اما الباحث )د. صاحب نّصار( احد اساتذة الدراسات العليا 
يف جامعة الكوفة فقد اوضح: »ما دعاين اىل  ان اكتب يف هذا 
املوضوع ان هذا العمر للزهراء )عليها السالم( وهو )18( عامًا 
اديبة وخطيبة لذلك  املرأة هبذا املجال  وكان متميزا بان تكون 
نتمنى عىل املرأة ان تكون باملستوى وان تأخذ الدرس والعربة 
االرسية  حياهتا  جمال  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  من 
للقرآن  وفهمها  زوجها  مع  وتعاملها  االبناء  مع  وتعاملها 
الزهراء )عليها  السيدة  ان  لذلك كان سبب االختيار  والُسّنة، 
ان  للمرأة حيث حاولت  قدوة وُاسوة حسنة ومثال   السالم( 
اخذ اكثر الروايات ليست من ُكتبنا وانام من كتب اخواننا اهل 
السنة لذلك دراسة شخصية الزهراء »عليها السالم« هلا امهيتها 

عىل الواقع الفعيل واحلياة واملجتمع.
يذكر ان شعبة املهرجانات واملؤمترات التابعة لقسم النشاطات 
والندوات  واملؤمترات  املهرجانات  بإقامة  املعنية  هي  العامة 
واملسابقات الثقافية والفكرية سعيا منها لنرش الثقافة االسالمية 
باألساليب  النبيلة،  احلسينية  االه��داف  وتوضيح  االصيلة، 

العرصية احلديثة.

د. احمد عبد اخلالق �شعدون
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مستشفى السيدة رقية         في بابل 
يدخل حيز التنفيذ 

ضمن سلس���لة مشاريعها االس���تثمارية واالنس���انية والخدمية التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة خدمة 
للصالح العام، باشر قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة المطهرة بالعمل في بناء مستشفى السيدة رقية 

)عليها الس���الم( في محافظة بابل، والذي يتكون من س���رداب وطابق ارضي فضال عن احد عش���ر طابقا اخر 

بمساحة لكل طابق بقياس )3400( متر مربع، حيث بلغت نسب االنجاز بما يقارب ال� %5، ويعد احد المشاريع 

االنس���انية الت���ي تقدم خدماتها الصحي���ة للمواطن الحلي وباق���ي المحافظات الس���يما ذوي الدخل المحدود 

بش���كل يس���هل عليهم العالج داخل المحافظة، ولمعرفة المزيد عن المشروع وأبرز التصاميم الهندسية التي 

من ش���أنها العمل على تخفيف الضغط النفس���ي عن المرضى وكذلك لتس���اعد المرضى على ايجاد طرائق 

مختلفة للعالج بعيدا عن التكلف والسفر خارجيا.

تقرير: فالح ح�شن 
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رضا  )فرقان  املهندس  )االح��رار(  جملة  التقت  السياق  هذا  ويف 
قسم  »بارش  قائال:  حتدث  والذي  املرشوع  عىل  املرشف  جاسم( 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لالمانة  التابع  اهلندسية  املشاريع 
التخطيط والتصميم احلديث عىل أرض تم رشاؤها من قبل العتبة 

املقدسة يف حمافظة بابل والتي تبلغ مساحتها )5000( مرت«.
واضاف: »ان املرشوع بشكل عام حيتوي عىل رسداب فضال عن 
احد  عرش طابقا، وكل طابق يضم غرفًا متعددة االختصاصات 
يتكون  الرسداب  ان  عالية,  ذات  خربة  بكوادر طبية  واملجاالت 
متنوعة,  بخدمات  مركزي  ميكانيك خمتلفة ومطبخ  من خدمات 
فيام بنّي بخصوص الطابق االريض فهو يقسم اىل قسمني بحيث 
حيتوي القسم االول عىل صالة انتظار كبرية وغرفة استعالمات 
أما اجلانب االخر )القسم الثاين( من الطابق االريض فانه حيتوي 
للرنني  غرفة  اىل  وتقسم  باملريض  اخلاص  للفحص  غرف  عىل 
غرف  عىل  حيتوي  فانه  االول  الطابق  اما  واملفراس،  والسونار 
العيادات  ومنها  واملراجعني  باملرىض  خاصة  االغراض  متعددة 
عىل  حيتوي  فانه  الثاين  الطابق  اما  واملختربات،  االستشارية 
ذات   بأياد  وكربى  صغرى  جراحية  عمليات  الجراء  صاالت 
خربة عالية, وبالنسبة للطابق الثالث فانه حيتوي عىل غرف لغسل 

الكىل وأخرى خاصة باحلريق، وفيام يص الطابق الرابع فيحتوي 
عىل غرف العناية املركزية، والطابق اخلامس يتكون من صاالت 
باألطفال  خاصة  وغرف  والقيرصية  الطبيعية  الوالدة  لعمليات 
للطابق  وبالنسبة  املراجعني،  لرقود  وأخ��رى  ال��والدة  حديثي 
السادس والسابع والثامن والتاسع فهي حتتوي عىل غرف لرقود 
فاهنام  عرش  واحلادي  العارش  الطابق  يص  فيام  وأخريا  املرىض، 
الردهات  عن  فضال  الدم  بأمراض  خاص  مركز  من  يتكونان 
الواحد ستكون )3400(  للطابق  البنائية  املساحة  اخلاصة، وأن 
 )1600( بحدود  تبلغ  والتي  املتبقية  املساحة  أما  مربع،  مرت 
لوقوف  ساحة  وأيضا  اخلرض  املساحات  بني  قسمت  مربع  مرت 
االخرى  باخلدمات  خاصة  اضافية  ومناطق  )بارك(  السيارات 

التي يوفرها املستشفى للمراجعني«.
مبينا يف الوقت نفسه: أن نسبة االنجاز الفعلية للمرشوع بلغت ما 

يقارب ال 5%، واملدة الزمنية اخلاصة باإلنجاز هي )18شهرا(.
منوها: أما بخصوص املواد املستخدمة يف بناء املستشفى فقد تم 
اخلفيف  بالبلوك  والتقطيع  املسلح  اخلرساين  اهليكل  استخدام 

والواح جبسم بورد.



مهام وانجازات ومشاركات دولية ومساٍع 

ليكونوا المطبعة االولى في العراق

الخ���ط ه���و احد الف���ون العربية القديم���ة والذي يقترن بالزخرفة التي تس���تعمل في تزيين المس���اجد 
والقصور وغيرها، والخط هو شعور واحساس ذاتي يتولد داخل االنسان، والخط هو ستة انواع هي: 
)الثل���ث، النس���خ، التعلي���ق، الخط الديوان���ي، الخط الكوفي، خ���ط الرقعة( ولكل منها اس���تخدام خاص، 
حيث ان االمام عليا )عليه الس���الم( اول من اس���تخدم الخط الكوفي بعد ان اوجد او ارسى قواعده 
االساس���ية الذي يع���د اقدم انواع الخطوط ولكن اصعبها هو خط الثل���ث، ولذلك دأبت االمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة ومن خالل دار الوارث للطباعة والنشر على  استحداث وحدة الخط والزخرفة 

التي تتبنى عمل المخطوطات والزخرفة اسوة بالطباعة الورقية.

حرفة الخط والزخرفة وتميز فنانيها في دار الوارث...

تقرير: قا�شم عبد الهادي – عد�شة: �شالح ال�شباح
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شعور داخيل لدى االنسان
وملعرفة املزيد عن الوحدة وطبيعة عملها حتدث اخلطاط 
والنرش  للطباعة  الوارث  دار  والزخرفة يف  بوحدة اخلط 
)جاسم محودي النيار( قائال: ان اخلط شعور واحساس 
وانتامئه  للخط  حبه  خ��الل  من  االن��س��ان  ل��دى  يتولد 
واخلطاطني  للمختصني  يلجأ  اخلطاط  وان  الفن،  هلذا 
تطوير  لغرض  الفن  ه��ذا  يف  سبقوه  الذين  املعروفني 

مهاراته.
انواع اخلطوط

وان اخلط ينقسم اىل قسمني )النظري، العميل(، وبالنسبة 
للنظري فان اخلطاط ينظر اىل لوحات االساتذة وكيفية 

وهي  الستة  اخلطوط  وان��واع  احلروف  وقواعد  كتابتها 
الثلث حيث تكتب به عناوين الكتب والصحف  )خط 
وتراثا  نفيسا  خطا  ويعد  الشخصيات  واسامء  الرسمية 
املقدسة واالرضحة  املراقد  ويكتب يف  االسالمية  لالّمة 
والرسائل  املصاحف  به  تكتب  النسخ  خط  واجلوامع، 
باخلط  يسمى  ما  او  التعليق  خط  املهمة،  الشخصية 
ايضًا  به،  يشتهرون  الذين  فارس  لبالد  نسبة  الفاريس 
والذي  والبساطة  اجلاملية  ذات  الديواين  اخلط  هناك 
الكويف  للخط  وبالنسبة  والعناوين،  االسامء  به  تكتب 
امري  وان  املهمة  االسالمية  اخلطوط  من  يعد  ال��ذي 
قواعده  وارسى  اوجد  من  اول  السالم(  )عليه  املؤمنني 

ستة خطوط أشهرها الكوفي، وامير المؤمنين 

)عليه السالم( هو أول من اوجده وارسى 

قواعده االساسية
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وانه )عليه السالم( اول خطاط اجاد اخلط حيث كان 
يكتب اخلط الكويف او القريواين يف عهده بدون تنقيط، 
يعد  الذي  الرقعة  خط  وهو  السادس  للخط  وبالنسبة 
من اسهل اخلطوط وهو قريب لكتابة اليد حيث اغلب 
كتاباتنا العادية هي خط الرقعة ولكن بصورة مبسطة(، 
وان اقدم انواع اخلطوط هو اخلط الكويف ولكن امجلها 

واصعبها هو خط الثلث.
لكل خط قواعد خاصة

لإلعالنات  فمثاًل  اخلاصة  استعامالته  خط  لكل  ان 
الضوئية تتم الكتابة باخلطوط البسيطة بينام عند الكتابة 
الثلث اجليل،  املراقد واالرضحة يستخدم خط  يًف  مثال 
وان اخلط ُيقاس وحُيّكم من قبل اساتذة خمتصني يف جمال 
اخلط، فلكل خط قواعد خاصة فعندما نريد ان نحكم 
عىل خمطوطة معينة يتم احلكم والتمييز من خالل ذوي 

االختصاص، وهكذا.

مهام عمل الوحدة
مهام  ضمن  من  فان  والزخرفة  اخلط  لوحدة  بالنسبة 
عملها خط عناوين الكتب وكتائب اللوحات وشاركنا 
بعدة معارض باسم دار الوارث للطباعة والنرش وايضًا 
للطباعة،  ال��وارث  دار  باسم  وحملية  دولية  معارض 
باإلضافة اىل االعالنات الضوئية وخط بعض الكتابات 
من  الكثري  كتابة  اىل  باإلضافة  املقدسة  العتبات  داخل 
والعباسية  احلسينية  بالعتبتني  اخلاصة  الكتب  عناوين 
الذين  للزبائن  الكتب  عناوين  من  والكثري  املقدستني 
يطبعون كتبهم لدينا، وكثري من اعامل اخلط والزخرفة 

داخل دار الوارث للطباعة.
العودة اىل عهد االزدهار

يف  الرسام(  عيل  ايرس  )السيد  املنتسب  حتدث  ب��دوره 
للطباعة  الوارث  لدار  التابعة  والزخرفة  اخلط  وحدة 
والنرش قائال: بالنسبة للزخرفة واللوحات فإهنا عاشت 

جا�شم حمودي النيار
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وخصوصًا  السابقة  السنوات  خالل  االزدهار  مرحلة 
الناس  من  الكثري  فكان  والثامنينيات  السبعينيات 
ويتناقلونه  معه  ويتعاملون  الفن  هذا  يتذوقون  الذين 
الظروف  بسبب  ولكن  اليومية،  جلساهتم  خالل  من 
البلد  التي مّرت عىل  االجتامعية واالمنية واالقتصادية 
السابق،  القرن  من  التسعينيات  يف  احلصار  وف��رض 
من  الكثري  لدى  االقتصادية  الظروف  صعوبة  وبسبب 
اللوحات،  رشاء  الصعب  من  اصبح  املجتمع  طبقات 
ازدهار  عودة  خالل  من  متاما  العكس  بدأ  االن  ولكن 
عليه  كان  عام  افضل  بشكل  والتوجه  والزخرفة  اخلط 
سابقا من قبل املجتمع باجتاه هذا املوضوع، االن وبعد 
الثقافة  توفر وسائل االنرتنت وثورة املعلومات زادت 

لالطالع عىل هذه املواضيع.
السعي لتحقيق هدف الطبعة

انشئت هذه الوحدة منذ اقل من عام تقريبًا، وان بداية 

القرآن  طباعة  عىل  العمل  تم  عندما  كانت  انطالقها 
االهتامم بخط  تم  الوارث حيث  دار  الكريم يف مطبعة 
ونسعى  الورق،  وطبيعة  والتجليد  والزخرفة  القرآن 
املطابع  من  املطبعة  تكون  بان  اهلدف  لتحقيق  مستقبال 
االوىل يف العراق التي تطبع القرآن الكريم بكيفية عالية.

تولد االفكار
اجلانب،  ه��ذا  يف  عملنا  بحكم  تتولد  افكار  وهناك 
وشخصيا اعمل يف الكايش الكربالئي حيث ان اغلب 
التزهريية  واحلركة  النباتات  حركة  اىل  ترمز  الزخارف 
وكل ما يص مجالية الطبيعة، ونحن نعمل بأكثر انواع 
وحدة  يف  لعملنا  وبالنسبة  تفاصيلها،  وبأدق  الزخرفة 
وهي  بأنواعها  االقالم  نستخدم  فإننا  والزخرفة  اخلط 
عن  فضال  اخلط(،  واقالم  واالحبار  الرصاص  )اقالم 

املستلزمات االخرى التي نحتاجها يف العمل(.

ال�شيد اي�شر علي الر�شام

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

27



مشاريع العتبة الحسينية الزراعية ساهمت 
في تطوير الواقع الزراعي في كربالء 

مدير شركة التجهيزات الزراعية فرع كربالء: 

نها من العيش 
ّ
تعتمد اإلنسانية منذ القدم بشكل أساسي على الزراعة في تأمين االمن الغذائي الذي يمك

والبقاء على قيد الحياة, ومن النعم التي انعم بها الله تعالى على عباده هذه األرض المعطاء التي ينبت 

بها مالذ وطاب ويكفي لكل الموجودات الحية، ومع ظهور اولى الحضارات اإلنسانية شرعت بتطوير أالساليب 

الزراعية من حيث تطوير األدوات وشق األنهر وحفر االبار واالستصالح األراضي الخصبة واستغاللها ألنها تمثل 

العصب الرئيسي في نماء وتطوير الظروف المعاشية لهذة األمم, ومن هذا المنطلق تعتمد الدول على 

الزراعة ألنها تمثل الشريان الحيوي وضمانة حقيقية ألمنها الغذائي وتعضيد مواردها االقتصادية.
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حيث  من  كبري  بشكل  الزراعة  تطورت  الصناعية  الثورة  بعد 
التجهيزات واملكننة الزراعية والري احلديث لذالك تعد الزراعة 
الدول  من  العراق  ويعدُّ  متقدمة,  دولة  لكل  ومهام  أساسيا  ركنا 
الزراعية لكثرة أراضيه اخلصبة والصاحلة للزراعة وكثرة األهنر 
خالل  من  العراقية  الزراعة  ووزارة  فيه  اجلوفية  واملياه  واالبار 
خالل  من  واملزارعني  الفالحني  تدعم  ومؤسساهتا  تشكيالهتا 
الزراعي  الواقع  تطوير  التي تصبُّ يف مصلحة  النافذة  القوانني 
للتجهيزات  العامة  الرشكة  التشكيالت  تلك  بني  البلد ومن  يف 
التجهيزات  رشكة  منها  املحافظات  كل  يف  أفرع  وهلا  الزراعية 
الزراعة  املقدسة وهلا دور فاعل يف تطوير  الزراعية فرع كربالء 
حّلت  وقد  واملزارعني  الفالحني  متطلبات  وتسهيل  كربالء  يف 
اهلاليل(  هاشم  )رائ��د  املهندس  مديرها  عىل  ضيفا  )االح��رار( 

وكان لنا معه هذا احلوار.  
رشكة التجهيزات الزراعية فرع كربالء املقدسة جتهز الفالحني 

واملزارعني 
التابعة  املقدسة  كربالء  فرع  الزراعية  التجهيزات  رشكة  تقوم 
وزارة  تشكيالت  احدى  الزراعية  للتجهيزات  العامة  للرشكة 

الزراعة بتجهيز الفالحني واملزارعني بكافة املستلزمات الزراعية 
من األسمدة واملعدات واملكننة الزراعية احلديثة من الساحبات 
واحلاصدات واملرشات املحورية وهلا اكثر من )25( عاما وهذه 
القطاع  وتطوير  دعم  جمال  يف  املختلفة  خدماهتا  تقدم  الرشكة 
الرئييس يف بغداد وهلا منه فروع  املحافظة، ومقرها  الزراعي يف 
خدماهتا  تقدم  فروعها  انتشار  خالل  ومن  حمافظة   )15( يف 
للفالحني يف عموم البلد ولدهيا مراكز قطع منترشة فيها لتسهيل 
الزراعية  واآلليات  املختلفة  باألسمدة  جتهيزهم  يف  معامالهتم 
والنواحي  االقضية  يف  لنا  تابعة  قطع  مراكز  ولدينا  احلديثة 
وخاصة يف املناطق الزراعية واملخازن التابعة لنا أيضا منترشة يف 
عموم املحافظة وذلك لتسهيل مهمة الفالحني يف احلصول عىل 
وتقليل  ومعاناة  صعوبة  بدون  الزراعية  واملعدات  التجهيزات 

النفقات والنقل والروتني اإلداري. 
ختفيف اإلجراءات القانونية واإلدارية للحصول عىل التجهيزات 

الزراعية 
او  كربالء  يف  الرشكة  مقر  اىل  التوجه  الفالحني  عىل  جيب 
من  القريبة  والنواحي  االقضية  يف  لنا  التابعة  القطع  مراكز  يف  
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أراضيهم الزراعية وتقديم املعامالت األصولية وفق الرشوط 
والضوابط القانونية الستحصال التجهيز باألسمدة واملعدات 
واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  الرشكة  خففت  فقد  الزراعية 
من خالل الشعب الزراعية يف الرشكة لتقوم برتويج املعامالت 
املبارش  البيع  الفالحني هي  لتجهيز  آليتني  اخلاصة هبم واعتامد 
بالتقسيط واآلجل  والبيع  بنسبة 50% و %35  وبسعر مدعوم 
وتصل مدة التقسيط من اربع اىل مخس سنوات بحسب حجم 
التجهيزات املجهزة له وهناك جتهيزات تتم دفع 50% و %25 
عقدا  تتضمن  والتي  القانونية  والضوابط  للرشوط  وفق  مقدم 
زراعيا مصدقا ساري املفعول لألرض املستغلة الطابو الزراعي 
وعقدا  زراعيا  )117( وتم شمول أصحاب البساتني باخلطة 

الزراعية لتجهيزهم باألسمدة الكياموية.

مشاريع زراعية للعتبة احلسينية سامهت بتطوير الواقع الزراعي 
يف كربالء 

دخلت العتبة احلسينية بقوة يف املشاريع الزراعية مما كان له األثر 
استثامر  خالل  من  كربالء  يف  الزراعي  الواقع  تطوير  يف  املهم 
الستغالل  فيها  واملبازل  األهنر  شق  بعد  املستصلحة  األرايض 
لنا  وكانت  فعال  دور  هلا  وكان  للزراعة  الصاحلة  املساحات 
زيارات اىل مواقع مشاريع العتبة احلسينية الزراعية االستثامرية 
العتبة  يف  الزراعي  القطاع  املشاريع  عىل  القائمني  من  وملسنا 
واحلديثة  املتطورة  االساليب  بدخول  والرغبة  اجلدية  احلسينية 
مشاريعها  وسامهت  فيها  الزراعي  القطاع  لتطوير  كربالء  اىل 
للفالحني  عمل  وف��رص  زراع��ي��ة   خ��رض  مساحات  بخلق 
العتبة  يبادر به مستثمر قبل  واملزارعني يف املحافظة وهذا ما مل 
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املقدسة فهي قد سامهت يف سدِّ متطلبات السوق املحلية يف كربالء 
املقدسة وهذه خطوة جبارة لدعم املنتج الوطني املحيل.  

واملكننة  الزراعية  التجهيزات  استخدام  يف  سباقة  احلسينية  العتبة 
احلديثة  يف مشاريعها الزراعية

الزراعية  واملكننة  املعدات  رشاء  يف  السبق  هلا  احلسينية  العتبة 
وتطبيق  الرصينة  العاملية  املناشئ  من  العالية  اجلودة  ذات  احلديثة 
يف  الزراعي  القطاع  يف  االستثامرية  مشاريعها  يف  احلديثة  التقنيات 
الزراعية  تطوير أالساليب  املقدسة ساهم   بشكل كبري يف  كربالء 
احلسينية  للعتبة  الزراعية  املشاريع  جتهيز  تم  حيث  املحافظة  يف 
هلم  وكانت  الزراعية  والساحبات  واملعدات  األسمدة  من  بأطنان 
ل� )80( دونام و )120( دونام  املتطورة  املحورية  املرشات  طلبات 
 )2( عدد  حمورية  رش  بمنظومات  جتهيزهم  تم  احلنطة  ملحاصيل 

وتعد من املنظومات احلديثة للري كام تم جتهيزهم بباذرات اسبانية 
املنشأ وباذرة مسمدة ملحصول احلنطة وهي عبارة عن مكننة حديثة 
للحفاظ عىل البذور من الضياع كام أشاد اهلاليل بروح التعامل العايل 
من حيث األمور القانونية واستيفاء مستحقات الرشكة يف موعدها 
دعا  الزراعية  التجهيزات  رشكة  عام  مدير  ان  احلوار  هذا  يف  واكد 
قوي  بشكل  تساهم  الهنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  التعاون  اىل 
بتطوير الزراعة املحلية للبلد وكربالء خاصة من خالل مشاريعها 
لتجهيزات ومعدات  استخدامها  الزراعية ومن خالل  االستثامرية 
ومكننة زراعية حديثة وطورت االيدي العاملة يف جمال الزراعة الن 
الزراعة الوطنية واملنتج املحيل تعد دعامة أساسية وموردا اقتصاديا 

مهام ودخا ماليا للبلد.   
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)باكستان(،  زيارة  إىل  العمل  »ساقني  اخلزرجي:  يقول 
البيت  أله��ل  تعود  امل��راق��د  من  ع��دد  عىل  طفت  وفيها 
إىل  قبل  من  القرسية  اهلجرة  وساقتني  السالم(،  )عليهم 
ثم  البيت،  أهل  مراقد  من  عدد  عىل  وطفت  )سوريا( 
للزيارة  ووفقنا  )إيران(  إىل  القرسية  شبه  اهلجرة  ساقتني 
والدعاء عند مراقد ال تعد وال حتىص ألهل البيت )عليهم 
وتوجهت  اإلسالمي،  العامل  رشق  يف  كان  هذا  السالم(، 
إىل غرب العامل االسالمي وتوقفت عند مراقد أهل البيت 
يف )مرص، واملغرب، والسنغال(، وبخاصة يف )مرص( التي 
تضم قاهرهتا عددًا كبريًا من مراقد األولياء التي أضفت 
يف  مرشفة  مراقد  هناك  وبالتأكيد  خاصة،  قدسية  عليها 
السوفيتي  )االحتاد  يف  اإلسالمية  واجلمهوريات  )اهلند( 

القديم( ويف شامل أفريقيا، وغريها من البلدان«.
ويثري تساؤالته »ترى ما الذي تشري إليه هذه املراقد الكثرية 
واألعجمي؟  العريب  اإلسالمي  العامل  أنحاء  يف  املتوزعة 
قلة  ختريبها  عىل  ويعمل  املسلمني  غالبية  حيرتمها  وملاذا 
وآله  عليه  اهلل  الرسول )صىل  أبناء  الذي جيعل  ما  قليلة؟ 
بعيدًا  يتنقلون  السالم(  )عليهام  وعيل  فاطمة  من  وسلم( 
عن املدينة املنورة قرسًا أو طوعًا؟ وكيف وصلوا إىل أقايص 
الدنيا؟ وكيف رحلوا عن هذه الدنيا؟ هل يمكن أن نعتقد 
بكل هذه املراقد، وبعضها حديثة االكتشاف؟ وهل لنا أن 
نصدق عائدية كل املراقد إىل أهل البيت )عليهم السالم(؟ 
أسئلة كثرية دارت يف ذهني وأنا اتفقد مرقد الشهيد )حييى 
الثاوي  بن زيد الشهيد( يف قرية )ميامي( يف )خراسان(، 
وأنا  سنوات  ثالث  قبل  األسئلة  وعادت  تلة،  قمة  عىل 

أزور مرقد منسوب للسيدة )رقية( بنت اإلمام عيل بن أيب 
طالب )عليه السالم( يف )الهور( بباكستان، وقبلها قبور 

أهل البيت يف الشام وشامل أفريقيا«.
وقد صنع املحقق العالمة الشيخ )حممد صادق الكربايس( 
)دائرة  الفريدة  موسوعته  يف  أفرد  عندما  كبريًا  معروفًا 
نسب  متحريًا  جملدات  أربعة  من  بابًا  احلسينية(  املعارف 
األول  اجلزأين  يف  تابع  ونسله،  السالم(  )عليه  احلسني 
والثاين نسب احلسني يف عرش طبقات، ويف اجلزأين الثالث 
ومشجراهتم  السالم(  )عليه  احلسني  نسل  يتابع  والرابع 
)عجل  العسكري  احلسن  ابن  حممد  املهدي  اإلمام  حتى 

اهلل فرجه(.
األرض  مشارق  يف  العلوي  البيت  أهل  ساللة  وانتشار 
أو  قرسية  هجرة  نتيجة  ج��اءت  معظمه  يف  ومغارهبا 
احلكومات  مارستها  التي  االستئصال  حرب  إف��رازات 
املتعاقبة..، السيام بعد انتهاء خالفة اإلمام احلسن بن عيل 

)عليهام السالم(..
واملحقق )الكربايس( وهو يتسقط املعلومات الدقيقة عن 
البنني  من  أبنائه  عرب  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نسل 
والبنات كشف لنا مشاهد مروعة عن التصفيات اجلسدية 
العهد  يف  وبخاصة  والعبايس،  األموي  العهدين  يف  هلم، 
من  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  بأئمة  حلق  وما  العبايس 
سياسة  وهي  األرض،  أصقاع  يف  املوالني  وتفرق  أذى، 
ظاملة قائمة حتى يومنا هذا يف بعض البلدان املسلمة وهي 
املنظم حتت شعار محاية  والقتل  البغيضة  الطائفية  متارس 

مكتسبات السلف.

صفحات مغيبة من التاريخ المعتدى عليه

تفضحها القبور الناطقة
الكثير من االقالم  المأجورة غيبت حقائق عن سردها وتوثيقها في التاريخ، ويذكر د. 
نضير الخزرجي في عرض مسهب لمقالة له أثار خاللها تساؤالت مشروعة واستشهد 
المزارات  كعمارة  لليوم  الحاضرة  الشواهد  من  واخذ  العقل،  يقبلها  بأدلة موضوعية 
لمقالته  منطلقا  السيئة،  والعقيدة  الحسد  بسبب  للهدم  منها  تعرض  وما  الشماء 

)صفحات مغيبة من التاريخ المعتدى عليه(.
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العامل  يف  الوباء  تفيش  أن  ببعيد-  األمر  وليس   - أتذكر 
أربعينية اإلمام احلسني )عليه  القاصدين لكربالء يف  منَع 
هؤالء  من  الكثري  اعتاد  وقد  العراق  دخول  من  السالم( 
عام،  كل  يف  كربالء  إىل  الوافدين  ضمن  يكونوا  أن  عىل 
وقد شاهدنا ذلك الشوق واحلزن وأمل الفراق عىل املنافذ 
املشهد  ك��ان  امل��ج��اورة، وك��م  ال��دول  لبعض  احل��دودي��ة 
مشهد  عن  اجلموع  هذه  لغياب  كان  حتى  وحزينا،  مؤملا 
احلسينية  املواكب  خدام  نفوس  يف  البالغ  األثر  األربعني 
وسائر الزوار الذين رأوا أن يف أداء الزيارة باإلنابة ما هو 
اعتادوا  الذين  البلدان  للقليل من حق زوار هذه  أداء  اال 
عىل مرافقتهم يف مسرية الوفاء وخدمتهم يف بيوت احلسني 

صلوات اهلل وسالمه عليه.
مشهد  افتقد  التي  إيران  يف  كثريا  ليختلف  األمر  يكن  مل 
اإلمام الرضا )عليه السالم( فيها وفود أهل العراق التي 
اعتادت عىل زيارته وسائر املراقد املقدسة األخرى يف قم 
يرد  أن  إال  الطيب  الشعب  ذلك  من  كان  وما  وغريها، 
اإلحسان باإلحسان فيؤدي عن الغائبني الزيارة باإلنابة يف 

مشهد تضامني متبادل يرسم لوحة مجيلة للوالء والوفاء.
مل تكن الزيارة باإلنابة مقترصة عىل زمن دون زمن أو ظرف 
دون ظرف بل استند الشيعة فيها إىل روايات معتربة عن 
أهل بيت العصمة عليهم السالم حتثهم عليها وترغبهم هبا 
ملا فيها من الفضل واألجر، فقد ورد بسند معترب عن داود 
الرّصمي قال: قلت لإلمام عيل النقي )عليه السالم(: إين 
أجر  اهلل  من  لك  فقال:  لك..  ذلك  وجعلت  أباك  زرت 
اإلمام  أّن  آخر  املحمدة. ويف حديث  ومّنا  وثواب عظيم 

حائر  إىل  أرسل  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  النقي  عيّل 
احلسني )صلوات اهلل عليه( من يزور له ويدعو.

ويف بعض االحاديث أّن سائاًل سأل أحد األئمة الطاهرين 
أو  الرجل يصيّل ركعتني  اهلل عليهم أمجعني عن  صلوات 
)صىّل  اهلل  رسول  يزور  أو  يعتمر  أو  حيّج  أو  يوما  يصوم 
)عليهم  الطاهرين  األئمة  أحد  أو  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
السالم( وجيعل ثواب ذلك لوالديه أو ألخ له يف الدين أو 
يكون له عىل ذلك ثواب ؟ فقال: إّن ثواب ذلك يصل إىل 

من جعل له من غري أن ينقص من أجره يشء.
وغريها الكثري من الروايات الرشيفة التي وردت يف فضلها 
وكيفيتها وما تتضمنه من أدعية خمصوصة لذلك، مل تكن 
العتبات املقدسة ببعيدة عن هذا األمر املهم، فكانت من 
لتحقيقه وتقديمه كخدمة جليلة من  املسارعني  املبادرين 
خدماهتا الكثرية لعموم املوالني ألهل البيت صلوات اهلل 
عليهم فبادرت إىل فتح قنوات إعالمية تواصلية اختصت 
باإلنابة  الزيارة  ألداء  استعدادها  عن  لتعلن  اجلانب  هبذا 
املبارش  احلي  البث  فكان  بذلك  يرغب  شخص  أي  عن 
لرحاب  الزائر  تنقل  كامريات  مع  والصورة  بالصوت 
بعد وبتوقيت مبارش،  الزيارة عن  ليؤدي  الطاهرة  املراقد 
اسمك  )سجل  عنوان  حتت  التواصل  قنوات  وفتحت 
لتؤدى  ترد  واألس��امء  تنهال  الطلبات  فكانت  للزيارة( 
عنها هذه الزيارات التي كانت هي األخرى مليونية عن 
يف  توقدت  نار  جذوة  هبا  ولتنطِفئ  واألم��وات  األحياء 
ُبعد  العرتة  مراقد  وبني  بينها  فحال  إليها  اشتاقت  أنفس 

املزار أو سقم البدن أو مانع آخر.

الزيارة باإلنابة

مها العتبات المقدسِة
ّ
 خدمة جليلة أخرى تقد

عندما تحول بينك وبين أداء الزيارة لمراقد العترة الطاهرة عليهم السالم 

ظروف استثنائية قاهرة كالمرض أو بعد المسافة أو أي عارض آخر، فال 

فق ألدائها أن يذكرك في تلك 
ُ
يبقى لك سوى أن تتوسم فيمن و

البقاع الطاهرة فيزور عنك باإلنابة ويؤدي عنك ذلك األمر.
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 في وجدان المحّبين
ً
دا

ّ
 المنبر وعاش مخل

َ
عشق

ّ
الخطيب الحسيني الشيخ عبد األمير الجمري

عــاَد بنا ال�شوق مّرة اأخرى، اإىل البحرين، لت�شّفِح 
�شّجلها الطافح بالولء لآل البيت الأطهار )عليهم 
ال�شــالم(، فحــن فتحنــا عينــًا علــى �شــرة حيــاة 
الــرادود احل�شينــي الراحل املال عطيــة اجلمرّي 
)ر�شــوان اهلل تعــاىل عليــه(، نفتــح عينــًا ثانيــة 
علــى �شــرة حيــاة )ابــن عّمــه( �شاحــب املــراث 
الدينــي والجتماعي والن�شــايل ف�شيلة اخلطيب 
احل�شينــي الراحــل ال�شيــخ عبــد الأمــر اجلمرّي 
)ر�شــوان اهلل تعــاىل عليــه( مــن اأجــل اأْن تكتمل 
ال�شــورة يف مطالعة اإرث البحريــن اخل�شب، الذي 
عرَف �شخ�شيــات ح�شينية كان لها ح�شورها امل�شع 
علــى ال�شاحــة ال�شيعيــة، ومنهم �شيخنــا اجلمرّي 
الــذي �شاهــم بتجديد املنــر احل�شينــي وتاأ�شي�س 
دوره  عــن  ف�شــاًل  متفــّردة،  خطابيــة  ظاهــرة 

باملطالبة باحلقوق امل�شروعة لأبناء بلده.

نفحات ومجرات
لألئمة  الوالء  وصاحبة  اجلامل  باذخة  مجرة  بني  قرية  يف 
بن  األمري  )عبد  الشيخ  ولِد  السالم(..  )عليهم  األطهار 
منصور بن حممد بن عبد الرسول اجلمرّي( عام )1356 
وال��ده  وك��ان  حسينية،  دينية  أرسة  يف  م(   1937  - ه� 
)منصور( يعمل مدّرسًا للقرآن الكريم وصاحب مصنع 
للنسيج اليدوي وبيع القامش التي ورثها مع أخويه حمسن 
وعيل من أبيهام، و)عيل( هو والد الرادود الكبري الراحل 

عطية اجلمري )رمحهم اهلل مجيعًا(.

وكأي أبناء القرية الصغار، تلّقى شيخنا اجلمري التعليم 
يف املدارس الدينية والنظامية، وقد درس بداية عىل يد املال 
القرآن  يديه  عىل  وحفظ  وقرأ  اجلمري،  نجم  ابن  جاسم 
الصبا  بعمر  وهو  ثم  املبّسطة،  الدينية  واألحكام  الكريم 
البالدي،  اهلل  عبد  املال  الراحل  احلسيني  اخلطيب  رافق 
وتّدرج معه يف فنون اخلطابة وتعلم منه أصوهلا وطقوسها 
خطيبًا  ليصبح  عامًا(   17( بعمر  استقل  حّتى  وآداهب��ا، 

حسينيًا المعًا تفتخر به قريته وبلده البحرين.

الأحرار/ علي ال�شاهر
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إىل النجف.. مهوى القلوب ومنبع العلوم
يتلقى  أخذ  فقد  احلد،  هذا  عند  اجلمري  الشيخ  يتّوقف  ومل 
حممد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  عند  درس  حيث  الدينية،  العلوم 
آل طّعان البحراين، والشيخ باقر العصفور والعالمة السيد 
بعدها  لينتقل  عليهم(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  الغريفي  علوي 
عام )1962 م( إىل مدينة أمري املؤمنني )عليه السالم( حيث 
 12( لفرتة  اخل��ارج  والبحث  والسطوح  املقّدمات  درس 
سنة(، وترشف بحضور بحث زعيم احلوزة العلمية اإلمام 
السيد أيب القاسم اخلوئي  )قدس رّس( يف األصول، وبحث 
املفكر الشهيد السيد حممد باقر الصدر )قدس رّسه( يف الفقه 

االستداليل.
املنطقة  أه��ايل  من  من  بطلب  البحرين  إىل  بعدها  ليعوَد 
االنتخابات  يف  نفسه  ترشيح  إىل  دع��وه  حيث  الرشقية، 
البحريني،  بالربملان  نائبًا  ليصبح  فيها  فوزًا  وحّقق  الربملانية 
الشيخ اجلمري واألحداث  السيايس يف حياة  وهذا احلدث 
املتتالية كانت سببًا يف تصّديه للنشاط السيايس والديني معًا، 
مدافعًا عن أبناء بلده ومطالبًا بحقوقهم املرشوعة، إال أهّنا يف 

الوقت ذاته تسّببت باعتقاله ألكثر من مّرة.
وخالل الفرتة املحصورة بني )1977 – 1988( ُعني الشيخ 
اجلمري قاضيًا يف املحكمة اجلعفرّية الكربى، وتعّرض بعدها 
ورفضه  آنذاك،  احلاكم  النظام  من  مواقفه  بسبب  لالعتقال 
وقمع  األفواه  لتكميم  أداًة  يكون  بأن  القبول  أو  االنصياع 
اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  عىل  إرصاره  وكذلك  اآلمنني، 
السالم(..  )عليهم  األطهار  األئمة  بسرية  مقتديًا  الغراء 
الظلم واالضطهاد وإعالء  ورافعًا راية )ال( احلسينية لدفع 

كلمة املسلمني عاليًا.
اخلطيب الذي مل يفارق منربه

مع  حتى  املباركة،  حياته  خالل  اجلمري  الشيخ  يبتعْد  ومل 
مسؤوليته، عن جمال اخلطابة احلسينية، فقد سجل حضورًا 
الفتًا يف املجالس العزائية داخل البحرين وخارجها، وكاَن 
يرى يف إحياء عاشوراء اإلمام احلسني )عليه السالم( واأليام 
الفاطمية األليمة مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق مجيع املوالني 

من  حّل  بام  الناس  مذّكرًا  املباركة  جمالسه  فعقد  واملحّبني، 
ظلم ومصائب مّجة عىل آل البيت الكرام )عليهم السالم(، 

وناصحًا وواعظًا هلم باالقتداء بسريهتم النورانّية.
حلملة  اجلمري  الشيخ  تعّرض  قلنا،  كام  مواقفه  وبسبب 
وعام   )1995( ع��ام  اعتقاله  منها  مستمرة،  اعتقاالت 
بقي  حيث  األط��ول،  كان  األخ��ري  واالعتقال   ،)1996(
هذه  وبسبب  ونصف(،  سنوات  )ث��الث  ة  مل��دّ السجن  يف 
الويالت املتوالية عليه، تعّرض لنوبات شديدة من املرض، 

أقعدته عن احلركة.
وكام ُعرف بنضاله ومواقفه الصلبة، فهو أيضًا املحبُّ للعمل 
الطيب  القلب  صاحب  املشورة،  عىل  واحلريص  اجلامعي 
بخصاله  عاش  أنه  معارصوه  عنه  وينقل  النقّية،  والرسيرة 
الطيبة وتصّديه لتجديد املنرب احلسيني مرتّبعًا داخل وجدان 
بينهم  عاش  حيث  األطياف،  خمتلف  من  وحمبوبًا  الناس، 
لتحقيق  وفيًا  وظّل  وأمنياهتم،  ألحالمهم  بصدق  وانحاز 

الشيخ الجمري في اولى سنوات شبابه 
في الخمسينات القرن الماضي
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مطالبهم وتطّلعاهتم، وقيل عنه أنه »كان أشبه ما يكون باألب 
احلاين الذي يفرح لفرح أبنائه، ويفيض بالدموع الغزيرة حني 
اليشء  أّن  إال  املسافاُت،  قرسًا  عنهم  ُتبعده  أو  الوجُع  يناهلم 
األبرز يف حياته دائاًم والذي يكون فيه قريبًا من أبنائه وأخوته 
وتعريفهم  توعيتهم  أجل  من  احلسينية(  )اخلطابة  هو  وحمّبيه 
املنرب  »ارتقاء  قائاًل:  املأل  أم��ام  ُي��رّدد  فكان  احلنيف،  بدينهم 

احلسيني أفضل يشء أعمله يف حيايت كّلها«.
مواقف حياتية كربى

ال نعرف إال القليل عن احلياة األرسية لعلامئنا وخطبائنا الذين 
كتبنا عنهم، إال أّن الشيخ اجلمري )رمحه اهلل( كتَب يف مذّكراته 
شيئًا رائعًا مليئًا باالفتخار و الرفعة وهو يذكر زوجته املصون، 
فقد عاشا معًا يف بيت ميلء بالسعادة وإن كانا فقريين يتقاسامن 
معًا رغيف اخلبز، إضافة إىل مواقفها املرشفة معه يف إعانته ماديًا 
من خالل العمل داخل املنزل، وكذلَك مرافقتها له يف رحلته 
فبينام خاف األهل عليه،  النجف األرشف،  للدراسة يف مدينة 

ووفاء  نفس  بطيب  معه  وهاجرت  معه  تكون  أن  هي  أرّصت 
عظيم، وقالت له حينها: »ال هتتم.. أذهب معك أينام تذهب«.

تسعى  وكانت  أيضًا،  صعبة  بظروف  معًا  عاشا  النجف،  ويف 
دائاًم بأن تزيل عنه مهومه، من أجل أن يتفّرغ للدراسة وحتقيق 
والذين  املرموقني  الدين  رجال  من  أصبح  حتى  إليه،  جاء  ما 
جعلته  هبا  حظي  التي  املكانة  وهذه  والتقدير،  باالعتزام  يشار 
مؤهاًل ألن يكون وكياًل لعدد من مراجع الدين العظام بينهم 
حممد  السيد  التربيزي،  جواد  الشيخ  اللنكراين،  حممد  )الشيخ 
حسني  السيد  الغروي،  عيل  مريزا  الشيخ  الكلبايكاين،  رضا 
بحر العلوم والسيد عيل احلسيني السيستاين( )قّدس اهلل أرسار 

املتوّفني وأدام ظالل الباقني(.
شاعر جميد ومؤّلف وصحفي

فقد  بالدين،  وتفّقهه  الرشعية  باملسائل  إحاطته  جانب  وإىل 
بعض  وله  شفيفًا،  أديبًا  اهلل(  )رمح��ه  اجلمري  الشيخ  ُع��رَف 
القصائد الشعرية يف مدح أهل البيت )عليهم السالم( وكذلك 

مع تلميذه الرادود الشيخ حسين األكرف
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املقاالت الصحفية التي نرشها يف الصحف واملجالت العراقية 
عن  باإلجابة  خاصة  ثابتة  زاوي��ة  له  كانت  كام  والبحرينية، 
املسائل الرشعية يف جملة )املواقف(، فضاًل عن تقديم الربامج 
الدينية اإلذاعية والتلفزيونية، خالل األيام العاشورائية وشهر 
أبرزها  قّيمة  أنه ترك عّدة مؤلفات  املبارك، إضافة إىل  رمضان 
)من واجبات اإلسالم، تعاليم اإلسالم، املرأة يف ظل اإلسالم، 
ثالثة  مع  اإلس��الم(،  وش��ؤون  اإلس��الم  كميل،  دع��اء  مقدمة 
شموع  من  قلب،  عصارة  الوالء،  )أنغام  هي  شعرية  دواوين 

العرتة الطاهرة(.
أما اسهاماته الدينية األخرى، أنه أّسس يف عام )1985( احلوزة 

العلمية املعروفة ب� )حوزة اإلمام زين العابدين عليه السالم(، 
فيها أساتذة وعلامء  يف قريته )بني مجرة(، والتي كانت يدرس 

أكّفاء، وختّرج منها املئات من طلبة العلوم الدينية.
14 عامًا عىل الرحيل املفجع

أصيب  حياته،  خالل  هلا  تعرض  التي  الكثرية  الضغوط  بعد 
الشيخ اجلمري )رمحه اهلل( باملرض، وُعملت له أكثر من عملية 
إىل  وارحت��ل  صّحته  تدهورت  حتى  وخارجها،  البحرين  يف 
بتاريخ )18 كانون األول 2006(، وكان آخر  الرفيق األعىل 

عبارة يرّددها قبيل مماته: »ديني ديُن آِل حمّمد«.

أحد العزاءات القديمة في البحرين

 من أبنائه وأخوته 
ً
 والذي يكون فيه قريبا

ً
 الشيء األبرز في حياته دائما

ومحّبيه هو )الخطابة الحسينية( من أجل توعيتهم وتعريفهم بدينهم الحنيف، 
: »ارتقاء المنبر الحسيني أفضل شيء أعمله في 

ً
د أمام المأل قائال

ّ
رد

ُ
فكان ي

ها«.
ّ
حياتي كل
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العربية  االمثال  استخرج   2017 عام  صدر  الذي  الكتاب 
القديمة يف عرص اجلاهلية ثم يف االسالم مع اهنام مزيج واحد 
القرآن  امثال  استخرج  ثم  ونثرًا  شعرًا  بينها  التفريق  يصعب 
احلديث  املثل  نوع  بني  ثم  ومن  انواعها  تبيان  مع  الكريم 
عىل  تشتمل  الدراسة  وكانت  نفسه  الكتاب  يف  واستعامله 
عدة فصول، اختص الفصل األول بدراسة مفاهيم ومداليل 
ونظرة  وتقسيمه  ورضب��ه  وامهيته  املثل  تعريفات  البحث 
كتب  تاريية عن  نبذة  تناول  ثم  ومن   ، االدباء  من  املحدثني 

االمثال ومؤلفيها.
اما دراسة الفصل الثاين توزعت عىل منحيني، املبحث األول 
بعضًا  تضمن  البالغة  هنج  لكتاب  التاريي  باملنحى  اختص 
بخصوص  عليها  الردود  من  وبعضًا  عليه  االعرتاضات  من 
من  فيه  الكالم  وانواع  السالم(  )عليه  االمام  مقام  اىل  اثباته 
املبحث  يبدأ  ثم  وعهود،  ورسائل  وتأمالت  وخطب  حكم 
الثاين الذي يتناول انواع املثل املستعمل يف كتاب هنج البالغة، 

ثم  القرآين  املثل  ثم  اجلاهيل  املثل  التاريية،  احلقب  وحسب 
اواًل  القرآين  املثل  نقدم  ان  باننا جيب  فهمنا  مع  النبوي،  املثل 
لقدسية كالم اهلل، ولكننا اختذنا ذلك التقديم من حيث السبق 
الزمني للمثل، وما كتاب اهلل اال ذكر لبعض امثال العرب وما 

جاورهم من االمم. 
الثالث فكان الفضاء فيه واسعًا لشموله الدراسة  اما الفصل 
املتمثلة باملدلول التاريي للمثل العريب يف كتاب النهج وربطه 
الذي كان سببًا حلادثة سابقة متثل هبا االمام  القديم  املثل  مع 
)عليه السالم( واستعارة للحادثة متشابه بكل الوانه ملا وقع له 
من حوادث ايام زمانه، وشملت هذه املساحة ثالثة مباحث، 
املثل  شمل  الذي  اجلاهيل  املثل  توظيف  االول  املبحث  كان 
يف  القائم  التامثل  الباحث  فيه  بني  والشعري،  النثري  اجلاهيل 

احلوادث بني عرص االمام )عليه السالم( وممن سبقوه.
واملبحث الثاين التوظيف من قبل االمام للمثل القرآين لكون 
له،  االول  واملصدر  االسالمي  الترشيع  اصل  هو  القرآن 

الكتابة في افق نهج البالغة من اصعب االمور، 

لذا حرصت مؤسسة علوم نهج البالغة في العتبة 

الحسينية المقدسة على اصدار كل ما هو مفيد 

تحت ظل هذا العنوان الشامل ومن اصداراتها 

كتاب:  )االمثال العربية ومدلوالتها التاريخية في 

كتاب نهج البالغة دراسة تاريخية( حيث له وقع 

بيان وبالغة، أخذ منه صاحبه )الدكتور حسن طاهر 

ملحم(، مادة المثل ودالالتها التاريخية عند القائلين 

من القدماء عن عصر اإلمام الى عصر اإلمام 

نفسه، بتناغم تاريخي لألحداث السابقة التي 

قيل بها المثل مع ما حوته االحداث في عصر 

اإلمام )عليه السالم(، فاضطر بذلك الى استعارتها 

وبيان معانيها، ليدركها المتلقون لعلهم يرعون 

 
ً
ويفهمون مقاصده ومبانيه ، وبهذا كون لها حيزا

 في كتاب نهج البالغة.
ً
كبيرا

االمثال العربية ومدلوالتها التاريخية 
في كتاب نهج البالغة
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واالبحاث  بالدراسات  تعنى  حمكمة  فصلية  علمية  جملة 
القرآنية وتصدر عن العتبة احلسينية املقدسة، وهلا سياسة 
مع  منسجاًم  البحث  يكون  أن  مفادها  بالنرش،  خاصة 
اختصاص املجلة وتوجهها يف نرش األبحاث التي تتعلق 
منشورًا  البحث  يكون  ال  وأن  حرصيًا،  الكريم  بالقرآن 
أو  كتاب  من  مستاًل  أو  وخارجه،  العراق  داخل  جملة  يف 
أن  عىل  العنكبوتية  الشبكة  عىل  حمماًل  أو  جامعية  رسالة 

يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.
كذلك أن ال يكون نمطيًا أو مما أشبع موضوعه بحثًا، أو 
رسديًا أو إحصائيا أو إجرائيا مما ال يتمثل فيه جهد الباحث 
العلمية  للرتقية  املطلوب  البحث  حيتوي  وأن  الفكري، 
البحث حممال عىل  ويرسل  العلمي،  البحث  عىل عنارص 
للمجلة  االلكرتوين  الربيد  بوساطة  او  فالش  أو   CD

)almissbah@yahoo.com( وال تستويف املجلة أية 
مبالغ نقدية عن نرش األبحاث املطلوبة للتحكيم والرتقية.

جدير بالذكر ان ترتيب األبحاث يف املجلة يضع لسياق 
بذلك،  الباحث  ملكانة  أو  ألمهيته  عالقة  وال  رصف  فني 
الثاين  ربيع  وافق يف  منها  اصدار  اخر  العدد )41(  وكان 

1442ه�

المصباح

التاريخ كبرية  القرآن كبرية ومساحة  املثل يف  وكانت مساحة 
ايضًا استفاد منها االمام كثريًا وهو خريج هذه املدرسة.

اما املبحث الثالث فكان يمثل مساحة املثل النبوي املستخدم 
عند االمام )عليه السالم( وتوظيفه توظيفًا صحيحًا، وبذلك 
املتمثلة  النبوية  السنة  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  استخدم 
بالسرية واحلديث إليصال مبتغاه اىل خاصة الناس وعامتهم.

البحث  الذي هو بحق لب  الثالث  الفصل  لذلك كان فضاء 
ملظان  املكونة  االخرى  الفصول  مع  باملقارنة  طوياًل  ومضانه 

البحث.
اما الفصل الرابع فكان يمثل اقوال االمام )عليه السالم( التي 
األول  املحور  مثل  ذا حمورين،  االمثال، وكان  رست مرسى 

من اقوال االمام املبنية عىل حادثه.
واالمثال  اللغة  كتب  يف  رست  التي  االم��ام  اق��وال  والثاين 
والتاريخ والتفسري، ونحن بدورنا مل نقم بإحصاء للمثل يف هذا 
املضامر من العمل الذي يكون بحق موسوعة كاملة ولكنه بني 
قبل االمام )عليه  املثل واستعامله من  نوعية  الدراسة  يف هذه 
فأخذت  الركبان  هبا  سارت  التي  اقواله  من  وبعضًا  السالم( 
بكل حمافله  العريب واالسالمي  تراثنا  كبريًا يف عمق  هلا حيزًا 
اىل  الدخول  يف  بالغة  امهية  ذو  املثل  بان  عظيم  تبيان  وهذا 
الوجدان العريب اخذ له مكانًا ساميًا بني رقي احلضارات التي 
سامهت يف ابراز املثل عامليًا كونه يمثل الكالم املوجز القصري 
الذي يستهوي عقول الناس بكل مستوياهتم لشموله للحكمة 
والعظة والتدبر والصفة اىل ما اىل ذلك من املفاهيم العظيمة 
فيكون اكثر ايقاعًا من الكالم الطويل الذي ال تسوغه عقول 
عيل  االمام  قبل  من  صائبًا  فيه  اخلطاب  فكان  كافة،  الناس 

)عليه السالم(.
وقد ختم البحث بخالصة اظهرت النتائج التي توصل اليها 
وكان ضمن صعوبات البحث فقدان املصادر واملراجع التي 
املكتبات  وح��رق  ات��الف  بسبب  البحث  بداية  يف  اعتمدها 

العامة . 
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من املجموعة الثالثة لل�ساعر النهريي: )النقو�ش التي ال جدار لها �سوى قلبي(.

اأهَو املاُء اأْم ماآرُب اأخرى
�َسَغَلْت كربالَء دهرًا فدهرا؟

وهَو املوُت 
اأم حياٌة بج�سِم املوِت جتري 

دمًا و�سوًءا وفكرا
جعلْتَك املََمرَّ 

ال�سماواِت  اإىل  ُت��وؤدي  االأر���شِ  َزَه��ِر  ِمن 
ِعطرا

اأيُّ �سوٍت يف م�سمعيَك نعى 
حتى ت�ساميَت يف امل�سامِع ذكرا

ك  هَو حزُن النبيِّ جدِّ
اأْم �سرُب عليٍّ جرى بقلِبَك بحرا

من كراماِتِه 
ها املفرُد البهيُّ احلريُّ ال�سامُخ ال�سْهُم  اأيُّ

ا ها الكوُن ُطرَّ اأيُّ
يا اأبا املوِت واحلياِة �َسواًء

يا الذي اخرتَت اأْن متوَت وَتعرى
ُثمَّ تذرو الرياُح حوَلَك جلباَب رماٍل 

ت�سرُي فوَقَك قربا
ثمَّ تبكيَك اأمٌة من ثكاىل واأيامى 

ما بنَي حريى وح�سرى
ثمَّ تطوي ال�سننَي طْم�سًا فطم�سًا

مرقدًا غام�سًا 
ى وذكرًا ُمَعرَّ

ثمَّ تبدو يف كلِّ عنٍي 
ل�سانًا ينطُق الدمَع والكرامَة �سعرا

يا اإماَم االأع�ساِب 
جِر االأحمِر وال�سَّ

وال�سوِق 
وال�سجا حنَي ي�سرى

يا قتيَل الزماِن 
اأيُة روٍح مل ت�ساأ ج�سَمَك املُبلَل جمرى

عنَدما كنَت واقفًا تت�سدى
كاَن وجُه احلياِة اأبي�َش اأحرى

الب�ساتنُي يف جبيِنك كانْت تتهادى 
�سذًا وتينًا ومترا

احلماماُت يف يديَك قفوٌل
والع�سافرُي يف �سفاِهَك ترتى

ثمَّ ملا ذبلَت 
اأورقِت االأياُم �سْبَه القرى

فاأقبلَت نْهرا
وجرى وجُهك املخ�سُب 

قراآنًا 
ونا�سًا 

و�ساعريَن 
وجمرا

لَت يف العواطِف  وت�سكَّ
حتى اأنَت اأزرى اأوجاِعها وْهَي اأزرى

ذاَك احل�سنُي يا �سيَد الباقنَي اأيُّ
مالأَ اجلراَح ُذكوَة ذكرى

وبكاًء وب�سمًة وعزاًء وخيامًا 
ت�سيُء يف كلِّ م�سرى

الزماناُت تقتفيَك 
وترنو ّثمَّ م�ستعرِبًا وثمَة َعرْبى

يبكياِن الذي بكى الدهُر ِمنُه ج�سدًا 
َد ال�سراينَي ج�سرا �سيَّ

فوَقُه تعرُب احل�ساراُت زهوًا غا�سريًا 
عيِه لترثى.. وتدَّ

 وضوء
ٌ

دم
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هياأت  وقد  نعمتك،  بحر  يف  الهائم  ف��وؤادي  ي  اأَمنِّ ي��وٍم،  كلَّ  �سيدي، 
نداءاتي وت�سرعاتي حتت فتحة ال�سماء الوحيدة لباب اال�ستجابة. 
اأقف خائفا اقّبُل �سباكك املعطر الذي ي�سد جدثك، ارتلُّ ب�سمت ما 
خمزون يف �سدري، وقلبي موقد جمراته روحي ورماده ال ماأوى له 
غريك، األقيته يف ح�سرتك وانتهى االأمر. اإذ مل تب�سْر وجهي وتعرف 

�سوتي ففي الرماِد نب�سي يلهث با�سمك.
يدًا  ومتنحني  التحّية  تبادلني  ان  اأنفا�سي  ي  اأمنِّ ي��وٍم،  كل  �سيدي، 
اأاألفها  ودمعي  واأمل��ي  جزعي  مثل  فتعرفني،  اأعرُفها  بالِنعم  تفي�ش 
كل  عن  وبالكّف  ب��االأك��ف،  بقربك  اأي��ام��ي  على  واأقب�ش  وتاألفني، 
اأر�سك. خم�سون عاما من احللِم  اأدمي  املعا�سي، وانتظر هديتي على 
كنت اأ�سُخ والًء وحبًا وع�سقًا اأينما اأكون كي اأكون �سمن زرع جنتك!، 
ج�سدي  يف  تتغلغل  وهي  نعمتك  واأرى  با�سمك،  اأعمل  ان  واأخل�ست 
واأنفا�سي، وكم اأخ�سى ان ال اأكون مثلما تريد ان تراين فاأدور يف �سورة 
توفيقي، يخالطني اخلوف من جديد، واأ�سعر اأنني  وحدي اأغالُب ما 

ي�سهُر القلُب من الدموْع.
يف  فاأمللُم  باجلفون،  ظلك  مت�سك  ان  العيون  ي  اأمنِّ ي��وٍم،  كل  �سيدي،   
زلت  وما  روؤيتك..  اىل  بال�سوق  م�سبعًا  فيدخلها  �سوئك  االأح��داق 
اأراك بني  اأنني  لو  العيون بال�سياء ..اآه  اأراك! واأمالأ  انتظار ان  على 
ال�ساخمة،  منائرك  االأذان من  ياأتي �سوت  اأو حني  والدعاء  ال�سالة 
واأنا  اهلل..  اأمر  تلّبي  املقد�ش  منحرك  �سوَب  املوؤمنة  احل�سود  وتبداأ 
الهائم اأد�ّش نف�سي بينهم كالعطر بالزجاجة، واأّوزع اأنفا�سي بالعيون 
احلائرة كاالأنخاب على املوؤمنني، واأغتبط من اأي تلويحة �سالم كاأنني 

اأراك. فحقًا، ال يعد عاقاًل من ال يعرف النور الذي يف�سله عنه.
�سيدي، �ساأظل اأبحث جاهدًا يف كل مكان وكتاب عن اأي �سيء يجمعني 

بنداء معرفتك، ونداء ع�سقك الال حمدود.

 ...
َ

ني لسواك
ْ
ال تكل

قياك
ُ
ي الروح بل

ِّ
جئتك أمن

)1(
اإىل �سّفني  ال�سالم(  ملا توّجه االإمام علي )عليه  اأنه  روَي 
انتهى اإىل �ساباط ثم اإىل مدينة بهر�سري واإذا برجل من 
اأ�سحابه يقال له حريز بن �سهم من بني ربيعة ينظر اإىل 

اآثار ك�سرى وهو يتمّثل بقول ابن يعفر التميمي:
جرِت الرياُح على مكاِن ديارهُم * فكاأمنا كانوا على ميعاِد 
)َك��ْم  قلت:  اأف��ال  ال�����س��الم(  )عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم��ري  فقال 
 M26N َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرمٍي M25N اٍت َوُعُيوٍن َتَرُكوا ِمْن َجنَّ
َقْوًما  َواأَْوَرْثَناَها  َكذِلَك   M27N َفاِكِهنَي  ِفيَها  َكاُنوا  َوَنْعَمٍة 
ْر�ُش َوَما َكاُنوا  َماُء َوااْلأَ اآَخِريَن M28N َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم ال�سَّ

ُمْنَظِريَن( )الدخان(.

)2(
لل�ساعر العربي اأبي العالء املعرّي ق�سيدة وجدانية يقول 

فيها:
ما �ِسرُت اإال وَطيٌف منك ي�سَحُبني

                                                �ُسًرى اأمامي وتاأويًبا على اأثري
لو حّط َرحلَي فوَق النجِم رافُعه

                                                 وجدُت َثَمّ خيااًل منَك منتِظري

معاين الكلمات:
�ُسرى: ال�سرُي لياًل.

تاأويب: �سري النهار.
َرحلي: رحل البعري كال�سرج للجواد.

من ذاكرة األدب..
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اأ�سعار ال�سريف الر�سي اإىل مهيار الديلمي اإىل النا�سئ وال�ساحب بن عّباد واآخرين، ميكن اأن جنعل منها وثيقة تاريخية  فمن 
�سريحة وموثوقة على ما حّل باآل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( من الظلم واالأذى.

فهذا هو ال�ساعر اأبو احل�سن علي املعروف بالنا�سئ ال�سغري )ت � 365 ه�( �ساحب الق�سيدة البائية امل�سهورة )باآل حمٍمٍد ُعرَف 
ال�سواُب( نقراأ له وهو ينعى قتلى الطفوف:

ومنه اإىل ال�ساعر االأملعي مهيار الديلمي )ت � 428 ه�( الذي قال ق�سيدًة يرثي بها اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وينعاهم:
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األدب الشيعي القديم..

سجلُّ حي الستقصاِء الحقائق

 لكل شعوب العالم، وإذا حمل بين أبياته وبحوره أحاسيس ومشاعر 
ً
 إنسانيا

ً
كاَن الشعُر وال زال، يمثل إرثا

الشعراء، فهو في الوقت ذاته، سجّل تاريخي يمكن الرجوع إليه في كّل وقت، لنعرف منه األحداث 

د )عليه 
ّ

 العترة الطاهرة من آل محم
ِّ

التاريخية الكبرى التي وثقها بإخالص، ومنه ما قيل في حق

ح عن نطلقه عليه )األدب الشيعي(.
ّ

وعليهم أفضل الصالة والسالم(، والذي يص

ب����ن����ي اأح������م������ٍد ق���ل���ب���ي ل����ك����م ي���ت���ق���ّط���ُع

ع��ج��ب��ت ل���ك���م ت���ف���ن���ون ق���ت���اًل ب�����س��ي��ف��ك��ْم

ب��ق��ت��ل��ك��ْم اأو������س�����ى  اهلل  ر������س�����وَل  ك��������اأنَّ 

ف��م��ا ب��ق��ع��ٌة يف االأر��������شِ ���س��رق��ًا وم��غ��رب��ًا

مب����ث����ِل م�������س���اب���ي ف���ي���ك���م ل���ي�������َش ُي�����س��م��ُع

وي�����س��ط��و ع��ل��ي��ك��م م���ن ل��ك��م ك�����اَن ي�����س��م��ُع

ُت����������وّزُع! اأر�����������شٍ  ك������لِّ  يف  واأج���������س����اك����م 

ول���ي�������ش ل���ك���م ف���ي���ه���ا ق���ت���ي���ٌل وم�������س���رُع



حق  �ُسلب  وكيف  )الغدير(  واقعة  ذكر  على  بعدها  ليعّرج 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( باخلالفة بعد ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله( وهي ت�سلح كاأخريات اأن تكون وثيقة على 
هذه احلادثة ذكرى تن�سيب املوىل علي بن اأبي طالب )عليه 

ال�سالم( اإمامًا وخليفة على املوؤمنني.. حيث يقول:

� 565 ه�( �سارح كتاب  اأبي احلديد املعتزيل )ت  وبعده، ابن 
احل�سني  االإمام  بها  يرثي  ع�سماء  ق�سيدة  له  البالغة،  نهج 

واأهل بيته واأ�سحابه )عليهم ال�سالم( قائاًل:

درع
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لو كان لدي اآالف االأرواح.. كنُت �ساأحمي )نوحًا( من تلك 
االأيام املظلمة من عزلته املعذبة املح�سورة و�سط عا�سفة.
لو كانت لدي اآالف االأرواح.. كنُت �ساأحمي )اإبراهيم( من 

النريان امل�ستعرة التي األقاُه بها منرود املتغطر�ش.
)اأي��وب(  عن  �ساأدافع  كنُت  االأرواح..  اآالف  لدي  كانت  لو 

واأعطيه املزيد من القوة واالإميان باملحبوب.
لو كنت درًعا.. لكنُت اأعّزي )يون�ش( يف بطن احلوت املظلم 

واأقول له اأن يقراأ معي الدعاء: حبيبنا وحده "يكفينا".
جالوت:  �سد  )داود(  ي��دي  يف  ف�ساأكوُن  درًع���ا..  كنت  لو 

�سنقف مع احلب وال�سالم �سد الظلم والكراهية.
من  )مو�سى(  �ساأحمي  كنُت  االأرواح..  اآالف  لدي  كانت  لو 
املا�سي  يف  واملت�سككني  الهائج،  والبحر  ف��رع��ون،  غ�سب 

واحلا�سر.
البئر  من  )يو�سف(  اأنقذت  لكنُت  روح..  األف  لدي  كان  لو 

ومن براثن زليخة.
لو كان لدي اآالف االأرواح.. كنُت �ساأحمي )عي�سى( بج�سدي 

من عذاباتِه.
لو كانت لدي اآالف االأرواح.. ف�ساأعطيها جميعًا بكل �سرور 
وكل  �سربة  كل  من  ال��درع  �ساأكوُن  )حمّمد(  اهلل  لر�سول 

افرتاء.
ح�سرة  مل�سّقة  ف�ساأ�ستجيُب  االأرواح..  اآالف  لدي  كانت  لو 

)فاطمة( واأخدمها بكّل الطرق واأكوُن خادمًة لها. 
لو كانت لدي اآالف االأرواح.. �ساأكوُن درعًا )لالإمام احل�سني( 
اآخذ كل �سهم خبيث قاتل  يف حقل كربالء الظامل، لكنت 

من الظامل بداًل عنه.
--------------------

• �ساعرة وكاتبة باك�ستانية. نقلته وترجمته )االأحرار( 
عن �سحيفة )دايلي تاميز( الناطقة باالإنكليزية.

ه����ل ب���ع���د م���ف���رتق االأظ�����ع�����ان جم��ت��م��ُع

حت���م���ل���وا ت�������س���ع ال����ب����ي����داء رك��ب��ه��م

م���غ���رب���ني ه����م وال�����س��م�����ش ق����د األ���ف���وا

����س���اك���ني ل���ل���ب���ني اأج����ف����ان����ًا واأف�����ئ�����دًة

م��ه��م��ل��ٌة اهلل  ر�����س����وِل  ق�����س��اي��ا  ه�����ذي 

ُت�������س���اُع ب��ي��ت��ه ي�����وم )ال����غ����دي����ر( ل��ه��م

م���ا ب���ني ن���ا����س���ِر ح���ب���ٍل اأم�������ش اأب���رم���ُه

وب������ني م���ق���ت���ن�������شٍ ب����امل����ك����ِر ي���خ���دع���ُه

وارث��������ُه ك�������ان  ع����ل����يٌّ  يل:  وق������ائ������ٌل 

حّم���م���ٍد اآِل  ل���ق���ت���ِل  ب���ك���ي���ُت  ول����ق����د 

ال���ع���دا ب�����ني  حّم�����م�����ٍد  اآِل  وح���������رمُي 

و����س���ل���وُه اأن�������س���ى احل�������س���ني  ت������اهلِل ال 

ت���ط���اأ ال�������س���ن���اب���ُك ������س�����دَرُه وج��ب��ي��َن��ُه

ل��ه��ف��ي ع��ل��ى ت���ل���َك ال����دم����اِء ُت�������راُق يف

اأم ه���ل زم����ان ب��ه��م ق���د ف���ات ي���رجت���ُع؟!

وي��ح��م��ل ال��ق��ل��ب ف��ي��ه��م ف����وق م���ا ي�����س��ُع

ط��ل��ع��وا؟! ح��ي��ث��م��ا  م��غ��ي��ب��ا  ت��غ��ي��ب  اأال 

م���ف���ّج���ع���ني ب�����ه اأم�����ث�����ال م�����ا ف��ج��ع��وا

م��ن�����س��دُع اهلِل  ر�����س����وِل  و����س���م���ُل  غ������درًا 

ب��ع��د ال��ر���س��ا وحت����اط ال������روُم وال��ب��ي��ُع

ت���ع���ّد م�����س��ن��ون��ة م����ن ب����ع����دِه ال����ِب����دُع

ع����ن اآج�������ٍل ع����اج����ٍل ح���ل���ٍو ف���ي���ن���خ���ِدُع

منعوا؟ اأم  اأع���ط���وُه  ف��ه��ل  م��ن��ه  ب��ال��ن�����شِّ 

ب����ال����ط����فِّ ح���ت���ى ك������لَّ ع�������س���و م���دم���ُع

ن����ه����ٌب ت���ق���ا����س���ُم���ُه ال����ل����ئ����اُم ال���ّر����س���ُع

حت�����َت ال�������س���ن���اب���ِك ب����ال����ع����راِء م������وّزُع

واالأر��������شُ ت���رج���ُف خ��ي��ف��ًة وُت�����س��ْع�����س��ُع

���ُع! ������َة( ع����ن����وًة وُت�������س���يَّ اأي�������دي )اأم������يَّ



الشهيد الذي مُنح هوية النسب

الى روِح الشهيِد السعيد السيد )جاسم عبادي الموسوي(

إن تدخْل الى ذلك الموت، من أجل قضية، أن يتراءى لك إن ما عشته لم يكن إال حياة بسيطة ال 

ِة من أول نداء إلهي؛ فان ذلك 
ّ
ل لك نهاية مشّرفة، أن تضع قدميك فوق أول خطوة للجن

ّ
تشك

 عن حلٍم سعيد إلى 
ً
، يمضي باحثا

ً
 كافيا

ً
ما كان ألبي »محمد الموسوي« أن ينتظره: أنه عاش زمنا

نفسِه، فقرر البحث عنه، والبد أن يجده، وأول ما نفذ من أجلِه هو االلتحاق بعلوم ومنهج أهل 

العقيدة والمذهب، وغار في عمق الحوزة العلمية، ومن تحت شجرتها الوارفة نال شرف دراسة 

المقدمات والسطوح، ونهل العلم من أبرز وأعمق أساتذة العلوم الحوزوية الذين يشار لهم بعلو 

الشأن في العلم والمعرفة.. 

الحرار: حيدر عا�شور
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وتألأل  طموحه،  شمس  أرشقت  حتى  طويل  وقت  يمِض  مل 
حلرق  هائج  بركان  اىل  احلامل  الدين  رجل  وحتول  قمره،  ضياء 
كانت  والوطن.  واملذهب  العقيدة  مس  نفسه  تسول  من  كل 
الرسعة مذهلة وعجيبة حني أفشى كل أحالمه وأخطر أرساه، 
ووصاياه ألخيِه )وائل كاظم الظاملي( عرب اهلاتف : أخي لقد 
احلسيني  الصحن  من  )الكفائي(،  اإلهل��ي  اجلهاد  أذن  حان 
زح��ف)  لوقف  االستشهاديني  م��ع  وس��أذه��ب  ال��رشي��ف، 
لواء  الطيار، وشموس  التكفريي، فبدور فوج جعفر  داعش( 
عيل األكرب، وأقامر لواء أيب الفضل العباس، قد انطلقت نحو 
من  األرض  وتطهري  واملقدسات  العراق  إلنقاذ  االستشهاد؛ 

نجسات أقدامهم وانفسهم. 
ما أن أغلق هاتفه، والوصية التي محلها ألخيه أن يرب املكرمة، 
أم أوالده أن ال تيأس ف�انه  قادم ليرسد إليها طوفان مبتغاه،عاد 
شوقه ألوالده وزوجته املكرمة. إحساس بأن رحلته ستطول 
فقد  اآلخ��رة.  ثياب  من  ثوبًا  سيلبس  قريبًا  يبعثون،  يوم  إىل 
اقرتب زمن اللقاء.. ماذا سيرتك ملن حيب من ذكريات ما قبل 
الرحيل ؟. تبتهج روحه ويبكي مع كل تالوة للقرآن، ويويص 
!، وتدفع  بالدماء  اذا جاء جسده خمضبا  تبكي  أن ال  املكرمة، 
تتساقط  ماء  كقطرة  البيت  يف  يعمل  وبدأ  العباد.  مظامل  عنه 
وال  بحضورها  حيس  يكن  مل  أخرية  ساعات  خفي.  بكاء  مع 
يف غياهبا فعقله كل مشدودا حلرب فيها وسامه األخري. فكل 
جتعله  ابتسامة  املوت،  ابتسامة  مع  يعيشها  كان  بيته  يف  حلظة 
يعيش أمجل حلظات عمره، فهي زاده األخري وينبوع خلوده... 

مل تكن تِعي املكرمة متامًا إن كانت نظراته وترصفاته معها. جمرد 
تقرؤه  دائاًم  فهي  أخرى  أم��ورًا  تعني  كانت  ام  مودع  نظرات 
بشغف األب والزوج احلنون، كالكتاب منذ صفحته األوىل. 
كالمها كان قد اكتشف األخر دون ان يبوحا الحدمها بيشء. 
حليتي  مّجلوا  وأوالده:  للمكرمة  واملعلن  األخري  طلبه  وكان 
كي أكون مجياًل عن الشهادة.. هنا وّلد حديثه صدمة للجميع 
وهو ال يبايل من حديثه، هم غيمت وجوهم غيمة احلزن وهو 
يامزحهم : ال أريد إصابة تسّبب يل اإلعاقة وإنام أريدها طلقة 

يف الرأس .. وقد أرّش بأصبعه عىل جبهته.                      
ويف معركة )تالل محرين( اشتد القتال من أول نيسان 2015، 
إجازة  بعد  الطيار  جعفر  بفوج  اللتحاقه  األول  اليوم  هو 

ليست بطويلة. كان القتال كأنه بني مالئكة وشياطني، فحزب 
املالئكة  ثلة  حارصت  املشؤومة  الفئران  مثل  كان  الشيطان 
بشكل كامل، واملجاهدون كانوا كاملالئكة ال هيابون املوت.. 
وأبو حممد املوسوي يف هذه املعركة كان أسدا تارة وصقرًا تارة 
أخرى وخّياال يف كل الظروف ينقذ املصاب، ويقتل الشيطان، 
باساًل  كان  شهيدا..  وييل  حصارا،  ويفك  املحتار،  ويساند 
منه  وارتعبت  املجاهدين  ذاكرة  يف  وحفرت  صورته  وطبعت 
يتوقف حلظة، كان يقف  مل  )البي كييس(  الدواعش.. فسالح 
عىل طوله ليصد ويكرس تعرضا قائام ويكون غطاًء ناريًا لتقدم 

املقاتلني.. 
بكل  الزهراء  باسم  الغوث وهو هيلل  الدواعش  منه  صاحت 
طلقة يطلقها مما يزيد من رعبهم خوفًا عىل خوف. سبعة أيام 
الصرب  يف  درسًا  واملرتزقة  للخونة  أعطى  العنيف،  القتال  من 
تعرف  ال  التي  وشجاعته  الشديد  حذره  ورغم  والصمود.. 
بالزهراء، واجتياح قوات  الرجوع ومع رصخة عالية، مدوية 
هزيمة  متت  محرين(،  )تالل  وتطهري  لتحرير  الشعبي  احلشد 
)داعش( بشكل هز عروش سالطينهم وأوكار قادهتم. ولكن 
وأصابته   املوسوي  البطل  استهداف  هي  الكبرية  اخلسارة 
برصاصة قناص لعني يف جبهة رأسه املكان الذي وضع أصبعه 
الكريم كإشارة الستشهاده.. فرحلت روحه الطاهرة اىل جوار 
مليك مقتدر،  فجر يوم الثالثاء 7 / 2015/4- املوافق 17 
/ مجادى الثانية هلذا العام 1436 يتار اهلل تعاىل للقائه من يشاء 
يزامن  انه  الصاحلني.. والغريب يف هذا االستشهاد  من عباده 

يوم والته ووالدة سيدة نساء العاملني، واستشهادها  يف األيام 
التي يطلق عليها األيام الفاطمية.. فرسم األبدية؛ بقلبه وعقله 
املالئكة  وك��أن  اخلالدة..  لالستشهاد  فواحا  عطرا  وروح��ه 
تشق  واجلنازة  أم��ريه،  رضيح  اىل  جثامنه  محل  يف  شاركت  قد 
شهيد  فالقادم  له،  الطريق  افسحوا   : يقول  والصوت  طريقها 
ُمرهف اإلمامة والوالية، سابح ببحر دمه، ذا جبني )مطبور( 
بطلقة االنتصار، جاء إلينا عرب دمه، انه ذاك الشهيد السيد دائم 
الزهراء يف زواياها  باألحزان اخلفية، عاشق  الترضع اخلجول 
اختار  الذي  احلي  الشهيد  فهو  بالنواح  جترحوه  ال  الكريمة 
عىل  كتبت  النسب،  هوية  الزهراء  فمنحته  بأحالمه،  الشهادة 

باب اجلنة حروفها.     

• الشهيد الذي اختار الشهادة بأحالمهِ فمنحته الزهراء هوية النسب، 
كتبت على باب الجنة حروفها.     
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كثريا ما نسمع باملسميات الغريبة واملثرية للعجب التي تنسب 
الوسط  يف  الشائعة  أو  اخلصوص،  بوجه  الكربالئية  للعوائل 
واختالف  األزمان  تعاقب  خالل  جاءت  والتي  االجتامعي 
نتيجة  جاء  ما  ومنها  باحليوان  ُيشبه  ما  فمنها  واملكان،  البيئة 
لعمل قام به بعض شخصيات تلك األرس أو مّر بحادثة معينة، 
يمتهنها  كان  حِلرٍف  نتيجة  عن  التسميات  بعض  جاءت  كام 
البعض، إذ نسمع أن هذا الشخص من بيت جراد أو عصفور 
سابقا  كان  وحيث  وهكذا..  كلثومة  أو  القصاب  أو  البنا  أو 
الذي يعمل عىل حراسة اخلرضوات وحتديدا )اخلس( يعرف 
باسم الناطور فلقَب بيته باسمه؛ ألنه كان ينطر - أي »حيرس 
الدارجة  باللغة  التي تعرف  ليال من بعض احليوانات«  الزرع 
البساتني  تلك  لذا سمي أصحاب  )الواوية(  ب�  العراقيني  عند 
احليوانات،  تلك  اىل  بساتينهم  لتعرض  نسبة  واوية  ببيت 
وهكذا العديد من القصص التي سمّي عىل أثرها الكثري من 

بيوت أهايل كربالء سالفا..
الغريب يف تسمية االلقاب

سعيد  املؤرخ  حيدثنا  مؤرخاته  سجالت  ألوراِق  تصفحه  مع 
رشيد زميزم، قائال: إن تراثنا العريق وموروثنا الشعبي يزخر 

طياهتا  بني  حتمل  التي  والنادرة  اخلالدة  القصص  من  بالكثري 
الكثري من الصفات الطيبة واخلصال احلميدة وفيها من النصح 
عن  البعد  كل  والبعيدة  الكثري  اليشء  والطرافة  واحلكمة 

التعصبات القبلية واحلزازيات التي ال طائل منها ..
ما  بالبحث يف صفحات  وبينام هو حيدثنا كان زميزم منشغال 
دونه من تاريخ عن العوائل الكربالئية فيقول: هنالك الكثري 
من املسميات الكربالئية ومنها ما يثري االندهاش والغرابة فان 
عىل  طرأت  معينة  لظروف  نتيجة  جاَء  املسميات  هذه  بعض 

تلك األرسة أو حرفة ابتدعها ربُّ األرسة فلقب هبا ..
فمثال  األلقاب  من  العديد  الواحدة  العشرية  يف  إن  ويبني، 
عشرية اخلفاجة جتد فيها بعض البيوت منهم ما يسمون ببيت 
تسميتهم  سبب  أما  والوزين،  وكلثومة  وجريدي  وواوية  اهلر 
الكبري هلذه األرس  فيعود اىل حادثة معينة قد جرت عىل اجلد 
األرس  موطن  كربالء  األلقاب..  بتلك  ذاك  غرار  عىل  فلقَب 

اهلاشمية والعربية..
يواصل املؤرخ زميزم حديثه عن االلقاب فيقول: »ان مسألة 
تداول األلقاب يف الوسط الكربالئي حتظى  برواج حضاري 
اهلاشمية  باألرس  تزدحم  كربالء  إن  موضحا  مستمر،  بشكل 

أل��ق��اب ال��ب��ي��وت��ات ال��ك��رب��الئ��ي��ة 

بين الموروث الشعبي والتعايش االجتماعي
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والعربية التي هلا جذور عريقة وألن املدينة سكنها العديد من 
القبائل والعشائر املعروفة بوالئها آلل البيت )عليهم السالم( 
االنحدار  هذا  جاء  البيوتات  من  الكثري  منها  انحدرت  التي 
بعشائرها  البيوت  بعض  تسمية  ومنها  األسباب  لتعدد  نتيجة 
كآل متيم ومسعود واليسار أو ببيت الفالين، كام لقب آخرون 
باحِلرف التي كانوا يمتهنوها كبيت احلداد والنجار وأبو إجدوع 
النخيل( واخلياط والصفار والبنا والسامج  يبيع جذوع  )الذي 
من  وهم  والقصاب  واخلاجي  والطيار  واجلراخ  واخلفاف 
بيوتات كربالء، جتد بعضهم من السادة واآلخر من غري السادة 
وهم العوام، كام جتد قسام آخر ُلقب بأسامء األمهات كبيت ُبنية 

وبيت َسمنية.
هل ال زال الكربالئيون يلقبون انفسهم بالبيوتات املنعوتة؟

يستطرد زميزم بتعدد أسباب تسمية األرس الكربالئية، ويشري 
والسكن  املجاورة  من  معناها  اكتسبت  األلقاب  بعض  ان  اىل 
هنر  قرب  لسكنهم  نسبة  بذلك  لقبوا  مثال  )الرتيري(  فبيت 
الرتيري، كام يوجد بعض األلقاب املدنية مثل ابن اهلندي ألن 

أباه كان يتاجر من اهلند وقيل أن اسمه هندي..
زالت  ال  وعادة  سارية  األلقاب  مسألة  أن  يؤكد  الذي  زميزم 
أسامء  تعدد  إن  ذكر  الكربالئي،  الوسط  يف  ومتداولة  مستمرة 
البيوت لن يرض اسم العشرية ولن يؤثر عليها بشكل سلبي ألن 

اجلميع يعتز بعشريته ويمتثل هلا..
عليها  قىض  اجلاهلية  عادات  من  الكثري  إن  زميزم  ويلفت 
اإلماء  أبناء  تسمية  ومنَع  باأللقاب  التنابز  ومنها  اإلسالم 
أكد  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبّي  ألن  خمزية،  بتسميات 
من خالل حديثه الرشيف: »عيّل بأعاملكم ال أنسابكم« والغاية 
العمل  اىل  االلتفات  هو  ذلك  اىل  اإلنسانية  رسول  دعت  التي 

الصالح الذي ينفع املسلم يف آخرته..
فيام حيدثنا احلاج نعمة اخلفاجي )65( عاما من أهايل كربالء، 
العشائر  لبيوتات  الشهرية  األلقاب  من  جلملة  وذاكرا  متبسام 
عرفتها  التي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  نسل  من  والسادة 

كمونة  ))بيت  ومنها:  املدينة  ملركز  القديمة  السبع  املحالت 
طحني  وأبو  والّسعدي  والرتيري  واهلر  والشامي  والشاجلي 
وأبو حلية وأبو دكة وأبو حلمة وأبو احلب وأبو رباع وأبو كبة 
وزنكي  وكلثومة  الواوي  السادة  وبيت  وواوية  وجلوخان 
الدين  ضياء  وآل  االشيقر  وآل  ثابت  ألبو  والسادة  اهلل  وجار 
الفائزي وآل كامز وآل طعمة وكردلة  اهلل  الوهاب ونرص  وآل 
والصخني  واملخ  والوزون  إغريب  وبيت  والسعدي  والوزين 
والشوك  وزيني  والددة  والكرعاوي  والكلكاوي  والّسلامن 
وجخميخ  واألموي  والسالمي  العوينات  وبيت  والبازي 
والتكمجي واحلديدي والغزايل وأبو سبزي وأصالن وافضالة 
واملعامر والطباطبائي والشهرستاين وشناوة واملناكيش وماميثة 

وقندي الكريشات وقفطون وعوائل كربالئية أخرى..((.
غري  األلقاب  بعض  انتشار  إن  ليبني  بذاكرته  اخلفاجي  ويعود 
أهل  العامل من  أو  التجار  العربية جاء من خالل عمل بعض 
والفرس  كاألتراك  العراقيني  غري  التجار  بعض  مع  املدينة 
اجلرك  وأبو  وكجك  )عبجول  ببيت  مثال  فنسمع  والعرب 

وداماد وغريها..(.
ويبني اخلفاجي إن هنالك البعض من االلتباسات يف التسميات 
فنجد بعض ألقاب البيوت تقرتب من بعضها لفظيا مثل بيت 
كربالء  سكنت  التي  األرس  من  وهم  والعوادي  وعواد  عويد 
)عليهم  البيت  آل  سادة  نسل  من  فقط  العوادي  بينهم  ومن 

السالم(.
بألقاب  اشتهرت  الكربالئية  الدواوين  بعض  إن  ويضيف 
آل  وديوان  شهيب  إبراهيم  احلاج  الوجيه  كديوان  مؤسسيها 
كمونة وديوان احلمريي، كام إن البعض من األلقاب ينسب اىل 
املكان الذي سكنه العديد من األهايل مثل الكاظمي والبغدادي 
والكويف وحتى اخلرساين واألصفهاين كعلامئنا األجالء، وختم 
حيثام  أهنم  اجلميع  بني  يفتخر  من  أكثر  كربالء  أبناء  أن  حديثه 
خدمًة  احلسيني  أو  بالكربالئي  يلقبون  مكان  أي  ويف  حلوا 

إلمامهم احلسني )عليه السالم(..

يلفت زميزم إن الكثير من عادات الجاهلية قضى 
 
ّ
عليها اإلسالم ومنها التنابز باأللقاب ألن النبي

)صلى الله عليه وآله وسلم( أكد من خالل حديثه 
 بأعمالكم ال أنسابكم« والغاية التي 

ّ
الشريف: »علي

دعت رسول اإلنسانية الى ذلك هو االلتفات الى 
العمل الصالح الذي ينفع المسلم في آخرته..

املوؤرخ �شعيد ر�شيد زميزم
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تكثر في مدينة الحلة المراقد والمزارات المشرفة لألنبياء وذراري العترة الطاهرة، حيث تضم 
اكثر من )80( مرقدا ومزارا ومقاما، واغلبها مسجلة لدى ديوان الوقف الشيعي وهيأة المزارات 

الشريفة، وخالل زيارتنا الميدانية الى مدينة الحلة واثناء التجول في شوارعها وازقتها تقصيا على 
معالم هذه المدينة الغراء، لفت انظارنا مقام داخل احد االسواق الشعبية المعروفة في المدينة! 

ويصعب على الزائرين الوصول إليه بسبب ضيق السوق وكثرة المحال التجارية إضافة الى مساحته 
الصغيرة التي ال تتناسب مع حجم وقيمة المقام المشرف.

ل الله فرجه الشريف( 
ّ

مقام اإلمام صاحب الزمان )عج

بين إهمال المعنيين 

وقلة معرفة المحبين بمكانه
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بعد اطالعنا عىل ما يمثله هذا املقام من خالل قراءة الفتة مكتوب 
فيها )مقام االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، انتابنا 
الفضول والشغف ملعرفة ما يمثله هذا املقام لألهايل والزائرين؟، 
اإلعالم  تسليط  عدم  والسبب  املكان؟  هذا  يف  وجوده  وحقيقة 
اجابة  املرشفة!؟، وللحصول عىل  املقامات  ك�بقية  عليه االضواء 
التقينا  املقام الرشيف  عن تساؤلنا هذا، وبيان حقيقة وامهية هذا 
لنا عن  وباحث إسالمي، وحتدث  الكفيل( مؤرخ  )الشيخ عقيل 

تفاصيل هذا املقام خالل لقائنا به، فقال:
»يقع املقام عىل هنر احللة الكبري يف منطقة تسمى اليوم ب�)جربان(، 
بن  )صدقة  الدولة  سيف  نزهلا  ان  بعد  املدينة  هذه  ت  ُمرصِّ وقد 
منصور بن دبيس بن عيل بن مزيد االسدي( يف حمرم سنة )495 
ه�����( واص��ب��ح��ت م��دي��ن��ة 
يف  ومشهورة  معروفة 
اوىل  ام��ا  ع��ه��ده، 
االش�������ارات 
ال��ت��اري��ي��ة 
املقام  هلذا 

الرشيف فإهنا تعود اىل القرن السادس للهجرة، ومن ارشدنا اىل 
هذه املعلومة بأن املقام كان موجودا يف سنة 636ه� ما ذكره السيد 
ابو حممد حسن الصدر يف كتابه )تكملة امل اآلمل( حيث قال: 
هيكل  بن  اهلل  فضل  بن  عيل  الفاضل  الفقيه  الشيخ  بخط  »رأيت 
حوادث  نّصه  ما  احليّل-  الفهد  ايب  العالمة  تلميذ  وهو   – احليل 
سنة 636هجرية فيها أي يف هذه السنة )عّمر الشيخ الفقيه العامل 
نجيب الدين حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احليّل بيوت الدرس 

اىل جانب املشهد املنسوب اىل صاحب الزمان(«.
اشارات تثبت وجود املقام

من سنة متصري احلّلة ال توجد اشارة لكن بام ان االشارة وردت 
سنة 636 هجرية فهذا يعني ان املقام معّمر سابقًا ولُه بناية وعامرة 
مشهورة، ولعل االمري الذي بنى البيوت الفاخرة واماكن الدرس 
هو من ابرز هذا املَعلم الكبري سنة 495هجرية،  واالشارة الثانية 
كانت سنة 677هجرية، واملصدر الذي اشار اىل وجود هذا املقام 
وهو كتاب هنج البالغة الذي مجعه الرشيف الريض، والذي هو 
عبارة عن خطب وكلامت امري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه 
السالم(، ويف هناية هذا املخطوط )هنج البالغة( ُذكر: )متت كتابة 
هنج البالغة بعون اهلل وحسن توفيقه يوم السبت من اواخر صفر 
سنة 677هجرية، فرغ من نقله احلسني بن ارد شري الطربي باحللة 
عىل  تدل  ثانية  إشارة  وهذه  الزمان(،  صاحب  مقام  يف  السيفية 
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واالعتناء  والعناية  للدرس  حمال  وكان  موجودا   كان  املقام  ان 
للمقام،  قبة  وج��ود  عىل  نوهت  االش��ارات  ان  كام  وال��زي��ارة، 
واالشارة للقبة كانت سنة 744 هجرية، والراوي للحكاية ابن 
اخلطيب قال: )فلام كانت ليلة اجلمعة محلنها حتى ادخلنها القبة 
الرشيفة يف مقام صاحب الزمان )عليه السالم(، وهناك اشارة 
سنة 725هجرية تشري اىل باب املقام، وهو ما ذكره ابن بطوطة 
ملا زار احللة وقال: )عىل مقربة من السوق االعظم مسجد عىل 
بابه سرت حرير مزلول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان(، كام 
توجد اشارة اىل وجود حمراب للمقام، حيث يروهيا ابو راجح 
احلاممي حينام قال: )وكان جيلس يف مقام االمام )عليه السالم( 
جيلس  ذلك  بعد  فصار  الرشيفة  القبلة  ظهره  ويعطي  احللة  يف 
التاريية اشارت اىل وجود حمراب  ويستقبلها(، وهذه املصادر 

وباب وقبة للمقام الرشيف.
يبة مصادر ُمغَّ

واردف الكفيل: »ال توجد مصادر او اشارات تاريية تصف لنا 
القرن السادس والسابع... اىل والعارش، ولكن  املقام يف  عامرة 
حسب املصادر املذكورة سلفا نستطيع القول بأن املقام موجود 

اال  والدرسية،  الدينية  الكتب  وكتابة  والتدريس  الدرس  وفيه 
ان  املصادر التي تصف لنا العامرة هلذا املقام يف القرون السابقة 
الرشيف يف  املقام  تبلغ مساحة  اللحظة، يف حني  لغاية  تتوفر  مل 
باب  املقام  هذا  مقدمة  ويف  )60(م2،  ح��وايل  احل��ايل  الوقت 
القرآنية  واآليات  الكربالئي  بالكايش  وُمزين  مرتين،  بارتفاع 
وبعض االبيات الشعرية التي تؤرخ لِعامرة املقام يف هذا الوقت.

العامرة احلديثة
عيل  السيد  االعىل  املرجع  ان  البعض  »ذكر  الكفيل:  واوضح 
عامرة  جتديد  اىل  الوارف(سعى  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 
البائد  النظام  حكم  يف  اخلريين  املؤمنني  بعض  بجهود  املقام 
من  التشّيع  آثار  لطمس  والسعي  احلرجة  الظروف  من  بالرغم 
قبل حزب البعث ونظامه، وكانت االعامل التي ُاقيمت يف تلك 
الفرتة اي 1422هجرية املصادفة عام 2001م هي تغليف القبة 
بالكايش وتغليف ارضية املقام وتزيني سقف املقام من الداخل 
قبل  العامرة  وهذه  املقام،  واجهة  عىل  اآلي��ات  وتغيري  باملرايا 
االخرية املوجود حاليا، فيام متثلت العامرة االخرية والتي قام هبا 

ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع بعض اخلريين.
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لقاء االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(
نوه الكفيل عن وجود روايتني اشارت اىل ان العالمة احليّل التقى 
الرشيف( مرتني، ولكن  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي )عجل  باألمام 
كال اللقاءين مل يكونا يف املقام، فاألول حسب الرواية كان يف داره 
يف احللة، والثانية يف طريقه او يف رجوعه من زيارة سيد الشهداء 
االمام  ان  الناس  بني  املشهور  لكن  كربالء،  يف  السالم(  )عليه 

التقى بالعالمة احليل يف مقام صاحب الزمان )عليه السالم(.
غياب االهتامم احلكومي

احلكومية  اجلهات  اهتامم  عدم  عن  بالتنويه  حديثه  الكفيل  ختم 
قال:  حيث  السابقة  السنني  مرِّ  عىل  املرشف  املقام  هبذا  والناس 
»هناك عدم اعتناء واهتامم الناس وربام حتى احلكومة هبذا املقام 
يعود  السالم(  )عليه  والزمان  العرص  الرشيف لصاحب  املعّظم 
اىل اساليب الطمس والتغييب وحمو االثار الشيعية االسالمية من 
ِقبل احلكام وبدأت هذه العمليات ايام احلكومة العثامنية حتديدًا 

بعد عام )1850م( حيث هدموا مجيع اماكن الدرس يف احللة من 
مساجد ومدارس وبيوت وملتقيات ومنها حتى املقام، وانشأوا 
بداًل عنها اماكن للتجارة والتسوق وما شاكل ذلك، ومن ذلك 
الوقت اىل يومنا هذا مل يسّلط الضوء عىل هذا املقام ومل يسَع احد 
القرون  ايام  التي كان عليها  اىل توسعته وعامرته وبيان مساحته 
هذا  وعامرة  بتوسعة  املختص  او  احلكومة  اعتناء  فعدم  املاضية، 
املقام هو قلل من تعريف الناس بِه، واجلانب االخر هو اجلانب 
الزمان  صاحب  مقام  بشأن  الناس  وتعريف  والفكري  الثقايف 

ومكان درس علامء احللة ألكثر من اربعة قرون«.
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قّررت ثالث نساء سويديات اعتناق الدين اإلسالمي وارتداء 
احلجاب، يف وقت يتصاعد فيه احلديث بأوربا والسويد عن 

حظر ارتداء احلجاب.
مع  حديثها  يف  السويدية  )أفتونبالديت(  صحيفة  وقالت 
اعتناق  بأن  ي��رون  السويد  يف  »الكثري  إن  الثالث:  النساء 
الدين أمر شخيص خاص باإلنسان، بينام ُينظر للحجاب بأنه 
بأنه رمز للحرية  � ويصفه آخرون  املرأة  عالمة عىل اضطهاد 
ومن حقوق املرأة يف االختيار، كام يرى البعض أنه نوع من 

اخلصوصية وختليص املرأة من مفهوم اجلامل املصطنع«.
أهنن  أكدن  واللوايت  وتينا(،  وإلينا  )مايا  هّن  الثالث  النساء 
اإلسالم  اعتناق  بعد  قلوهبن  تغمر  كبرية  سعادة  »وج��دن 

وارتداء حجاب الرأس«.
تقول مايا: »أنا سويدية، واعتنقت اإلسالم بعد أن سمعت 
أبحث  أن  قررت  لذلك  املسلمني،  وعن  عنه  الكثري  ورأيت 
هذا  كل  حوله  يدور  وملاذا  اإلسالمي  الدين  هو  ما  وأفهم 

اجلدل يف العامل«.
املسلمة  املرأة  عىل  جيب  أساسيات  »هناك  إلينا،  وأوضحت 
االلتزام هبا مثل الصالة وارتداء احلجاب.. وبالفعل ارتديته 

وأنا فرحة به جدًا«.
اما تينا، فتقول: »لدى الناس أفكار مسبقة يف العقل الباطن 
كذلك،  كنت  وأنا  واحلجاب،  واملسلامت  املسلمني  حول 
ولكن هذا ليس صحيحًا وليس جيدًا أبدًا، الشخص اليشء 

يعرب عن نفسه وليس عن دينه«.
وتضيف، بأن »احلجاب أمر ديني جيب أن تفعله املرأة املسلمة، 

وجيب أن يفهم ن يعارض احلجاب أنه حرية شخصية«.

أفادت صحيفة »ذي نايشن« الباكستانية بوجود 
مكاتب  إلفتتاح  بالدها  حكومة  ل��دى  مساع 
الباكستانيني  املواطنني  سفر  لتنظيم  مركزية 

الراغبني بزيارة العتبات املقدسة يف العراق.
وقالت الصحيفة يف تقرير صحفي: إن »املساعي 
الدينية  الشؤون  وزارة  قيام  بعد  جاءت  اجلديدة 
إدارة  )سياسة  بعرض  األدي���ان  ب��ني  وال��وئ��ام 
 )ECC( أمام جلنة التنسيق اإلقتصادي )الزائرين
»املبدأ  أن  اىل  مشريًة  فيها«،  للنظر  البالد  يف 
األسايس يف السياسة اجلديدة هو تنظيم وتبسيط 
وتوفري تسهيالت أفضل لزائري العتبات املقدسة 

وبطريقة منظمة«.
وأضاف التقرير أن »جلنة ال� )ECC( قد وافقت 
عىل إنشاء مقر ملديرية الزيارات الدينية يف مدينتّي 
تقديرية  بنفقات  الباكستانيتنّي  و)تفتان(  )كويتا( 
إنشاء  باإلضافة  روبية،  مليون   )38.50( تبلغ 
مكاتب هلذه املديرية يف مدينتّي كربالء وبغداد  ، 
بإيران«،  املقدسة  مدينة مشهد  ثالث يف  ومكتب 
وّجهت  قد  الدينية  الشؤون  »وزارة  أن  مبينًا 
البلدان  من  رسمية  موافقات  عىل  باحلصول 

املضّيفة عرب وزارة اخلارجية الباكستانية«.

إفتتاح مكاتب في كربالء 
لتسهيل دخول الزائرين 

الباكستانيين
نساء سويديات: الحجاب 
يشعرنا بالسعادة والحرية
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أشار إمام أحد مساجد املسلمني الشيعة يف جزيرة 
اإلس��الم  إن  إىل  السعدي  حممد  الشيخ  مالطا، 
القوة،  وليس  احلوار  أساس  عىل  يقوم  املحّمدي 
مبينًا أن مهامجة أي شخص ملجّرد اعتناقه اإلسالم 

وهو خمالف ومرفوض.
وقال السعدي يف ترصيح صحفي: »حيظر مهامجة 
أو قتل شخص من ديانة أخرى حسب اإلسالم«، 
موضحًا أن »اإلسالم ال يقوم عىل أساس القوة، 
هتديده  أو  أحد  مهامجة  وحي��ّرم  احل��وار،  عىل  بل 

ملجرد أنه غري مسلم«.
التي  الشخصية  النزاعات  »بعض  أن  إىل  ويلفت 
أهّنا  عىل  ي��رّوج  مالطا  يف  أشخاص  بني  حت��دث 
أو  الدينية  األفكار  يف  االختالف  بسبب  حدثت 
اعتناق اإلسالم«، مضيفًا بأن »مهامجة أي شخص 

ما ألنه حتول إىل اإلسالم هو أمر خمالف«.
فلكل  يقوم عىل اخلضوع  »اإلسالم ال  ويضيف، 
عقيدته«،  وممارسة  عقيدته  اختيار  يف  احلق  فرد 
ديانة  من  شخصًا  رأي��ت  »إذا  بالقول:  ناصحًا 
لتعريفه  معه  احلوار  إىل  اللجوء  فيمكنك  أخرى، 

باإلسالم.. باحلوار وليس القّوة«.

أشارت الباحثة الفرنسية بشؤون األديان دومنيك هانس، إىل مكانة املرأة 
عىل املستوى األرسي واملجتمعي وما عليها اختاذه وفق متغريات العرص، 

متتّبعة ذلك يف استعراض حلياة السيدة الزهراء )عليها السالم(.
املستوى  املهمة عىل  بالعديد من األدوار  تتمّتع  »املرأة  إن  وقالت هانس 
اهلل )سبحانه وتعاىل( وزوجها وأطفاهلا،  بعالقتها مع  املتمّثل  الشخيص 

وصواًل إىل املستوى االجتامعي يف تربية األجيال وأبناء املجتمع«.
مرشفة  مواقف  هلا  كان  السالم(  )عليها  الزهراء  »السيدة  بأّن  وأضافت 
)عليها  فعلته  »ما  أّن  مؤكدة  واالجتامعي«،  الشخيص  املستوى  عىل 
السالم( خالل حياهتا كان نشاطًا فاعاًل يف التعبري عن أمهية املرأة املسلمة 
دورها يف  إىل  إضافة  أهم يشء يف حياهتا،  وهذا  املجتمع،  وأدواره��ا يف 

حماربة الظلم والتصّدي له«.
إتباع طريق  إنساين مسؤول من خالل  إىل »خلق جمتمع  الباحثة  ودعت 
وسرية السيدة فاطمة )عليه السالم( والقبول به كنموذج ناجح لتأسيس 

مثل هكذا جمتمع«.
كام ركزت عىل رضورة فهم الدور الرئييس للمرأة يف احلفاظ عىل السالم 
بينها وبني الرجل، واصفة إياه بأنه »جوهر حقيقي خللق جمتمع كامل، يف 
الوقت الذي جيب أن يتوىل كل من الرجل واملرأة دورهم املكلفني به من 
من  واملرأة  الرجل  بني  »االختالف  أن  إىل  وتعاىل(«، الفتًة  اهلل )سبحانه 

وجهة النظر اإلسالمية هو نفسه التطور وال عيب فيه أبدًا«.

إمام مسجد شيعي 
في )مالطا(: اإلسالم 

قائم على الحوار

باحثة فرنسية: الزهراء 
قدوة لكل النساء
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تعريف الوجبات الرسيعة
هي الوجبات التي حتتوي عىل اطعمة رسيعة التحضري وعالية 
السعرات مثل )ساندويشات الشاورما, الربكر, الفالفل, الفطائر, 
العصائر  املقلية,  البطاطس  رشائح  املقلية,  الدجاج  قطع  البيتزا, 
يقّدم  اصبح  حتضريه  بأنواع  االرز  حتى  املحالة,  او  املحفوظة 
اقباال  الناس  واكثر  الرسيعة(,  الوجبات  تقّدم  التي  املطاعم  يف 
اصبحت  حتى  واملراهقون  االطفال  هم  الوجبات  هذه  عىل 
جزءا من عاداهتم اليومية، وهناك بعض االسباب االجتامعية 
فرصة  فهي  الرسيعة  االطعمة  حيبون  جتعلهم  التي  والنفسية 

نفسها  االغذية  وتكرار  اليومي  الروتني  من  للتخلص  للطفل 
الرسيعة  الوجبات  تقّدم  التي  املطاعم  اىل  واخلروج  املنزل  يف 
التي تساعد عىل فتح شهية الطفل وزيادة تقّبله للطعام حيث 
نجد ان الطفل هو الذي حيّدد نوع الطعام مما يعطيه نوعا من 

االستقاللية يف اختاذ القرار وهذا اجلانب غري متوفر يف املنزل.
ارضار الوجبات الرسيعة

الدهون  من  عالية  كميات  عىل  الرسيعة  الوجبات  حتتوي   �
اجلسم  يف  تراكمهام  اىل  يؤدي  مما  والسكريات  والربوتينات 
ونقص االلياف الغذائية والفيتامينات واملعادن املفيدة وبالتايل 

االأحرار/قا�سم عبد الهادي

كثرت في اآلونة االخيرة 
وانتشرت محال متخصصة 

بتقديم الوجبات 
السريعة بكل انواعها 

لذا وجب التنويه عن 
هذه الظاهرة بما لها 
وما عليها, ولمعرفة 

المزيد عن المخاطر 
الصحية المترتبة فيها، 
التقينا الدكتور محمد 

الشامي اختصاص 
الجراحة العامة في 

مدينة االمام الحسين 
)عليه السالم( الطبية 
والذي بين لنا ما يأتي.

الوجبات السريعة واخطارها الصحية... 
تناولها خارج المنزل يؤدي الى الزيادة في السمنة المفرطة
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زيادة الوزن والبدانة وامراض القلب وتصلب الرشايني.
وبينت نتائج الدراسة الطبية ان االشخاص الذين يتناولون 
من  يعانون  منازهلم  خارج  اسبوعيا  اكثر  او  وجبات  ست 
زيادة الوزن او السمنة بالتايل االصابة بالعديد من االمراض 
اخلطرية كاإلصابة املبكرة بمرض السكر كام تتسبب يف ارتفاع 
الطعام  ملح  يف  املوجود  بالصوديوم  غنية  ألهنا  الدم  ضغط 
املحمرة  والبطاطس  واملقليات  البيتزا  يف  بكثرة  املستعمل 
والتي عند تناوهلا بكمية مفرطة قد تؤدي كذلك اىل امراض 
وانواع خمتلفة من  الكىل  وامراض  الدموية  القلب واالوعية 

الرسطان.
التي  املطاعم  الغذائي وذلك الن معظم  للتسمم  التعرض   �
النظافة,  يف  القياسية  املعايري  تتبع  ال  الوجبات  هذه  تقّدم 
االغذية  حمال  تفتقر  ما  فغالبا  الصيف  فصل  يف  وخاصة 
التلوث  ملنع  الالزمة  والطهو  والتربيد  التخزين  اماكن  اىل 
باجلراثيم املميتة كالساملونيال التي تؤدي اىل مرض التيفوئيد 
يزيد من  الصحية  اجلارية واخلدمات  املياه  توفر  ان عدم  كام 

فرص نقل البكترييا اخلطرية االخرى اىل الزبائن كالكولريا.
بسبب  بأنواعها  واالمعاء  القولون  وهتيج  اهلضم  عرس   �
تؤدي  ان  وممكن  جيدا  الطعام  مضغ  وعدم  برسعة  االكل 
الغنية  والسلطات  الفاكهة  عىل  حتتوي  ال  ألهنا  االمساك  اىل 
باأللياف الغذائية الرضورية لعمل االمعاء وعملية االخراج, 
بكميات  احل��ارة  التوابل  عىل  االطعمة  هذه  احتواء  ان  كام 
كبرية يؤدي اىل التهاب اغشية اجلهاز اهلضمي وقد يؤدي اىل 

تقرحات املعدة واالمعاء.
بينهام  للرتابط  االرس  تقفد  حيث  ونفسية  اجتامعية  ارضار   �
الشباب  ارتياد  ان  الطعام, كام  مائدة  لقلة اجللوس سويا عىل 
لبعض اماكن الوجبات الرسيعة بعيدا عن رقابة االهل، وقد 

يوفر ذلك فرصة للتعرف عىل اصدقاء السوء.
� ارضار اقتصادية حيث ادخلت تلك املطاعم عىل ميزانيات 

االرسة اعباء اضافية, االرسة يف غنى عنها.
توصيات حول الوجبات الرسيعة

يمكن ببعض التغريات جعل الوجبات الرسيعة افضل واكثر 
مالءمة للصحة كام ييل.

عىل  حتتوي  التي  االنواع  اختيار  البيتزا  طلب  عند  يفضل   �
كميات اكرب من اخلرضوات واقل من اللحوم واالجبان وان 

تكون القاعدة رقيقة للتقليل من السعرات الكلية للبيتزا.
اختيار اخلبز  فانه يفضل  املطاعم  الربجر يف  تناول  � يف حالة 
من  بدال  املشوي  ويفضل  الصغري  احلجم  وطلب  االسمر 
املقيل, وجتنب اكل البطاطس املقلية ورشب املرشوبات الغازية 

ويستبدل هبا الفاكهة او العصائر الطبيعية بدون سكر.

الطازجة  اخل��رضوات  عىل  حتتوي  التي  السطات  اختيار   �
واخلرب  املايونيز  مثل  الدسمة  االض��اف��ات  عن  واالبتعاد 

املحمص والبقول واجلبن والزيوت.
مثل  الطازجة  الفاكهة  عىل  تعتمد  التي  احللويات  اختيار   �
الصغري  احلجم  ذات  احللويات  اختيار  او  الفواكه  سلطة 
من  ألكثر  تتناوهلا  عدم  وجيب  فيها  السعرات  كمية  لتقليل 

مرتني يف االسبوع.
� حماولة جتنب مجيع املواد املضافة للمواد الغذائية مثل االلوان 
عىل  الضارة  تأثرياهتا  من  للوقاية  واملنكهات  واملحسنات 

الصحة كوهنا من املسببات الرئيسة للرسطان. 
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بالنسبة  وصعبة  مهمة  مسالة  هي  الزواج  مسالة  ان  شّك  ال 
الوبائية  األوضاع  بسبب  خصوصا  احلارض  بالوقت  لشبابنا 
واصبح  املعمورة.  بكل  البرش  يعيشها  التي  واالقتصادية 
موضوع الزواج هو اكثر ما يقلق الطبقة الفقرية التي تعيش 
الوالدين حتت  مما يضع  واقتصادية  اجتامعية  تقلبات  يف ظل 
ومن  لألبناء.  تكون  مما  اكثر  هلم  حتديا  تعد  كبرية  مسؤولية 
ضمن التحديات التي يواجهها الوالدان قبل الدفع بأبنائهم 

للزواج هي هتيئتهم معنويا وروحيا وماديا. 
فيها  فيقيض  البنت  او  الولد  يوضها  جتربة  ليس  فالزواج 
واجتامعي.  قلبي  ميثاق  هو  أنام  األم��ر.  هذا  حيل  ثم  وقتا 
يفهموا  ان  األبناء  فعىل  األمد.  إنساين وعائيل طويل  والتزام 
أمهية  وما  بالرشيك.  االرتباط  يعني  وماذا  ال��زواج.  هو  ما 
اليومي  االنفاق  مسؤولية  يتحمل  وكيف  األطفال.  تكوين 
ومحاية األرسة، ومواجهة الصعاب التي لن تنقطع يوما عن 
احلدوث. وكل هذه األسئلة عىل الوالدين طرحها وإجابتها 
بعد  وليس  قبل  أبنائهم  وبني  بينهم  حيدث  مفتوح  نقاش  يف 
الزواج. إضافة اىل هتيئة األبناء نفسيا لليلة الزواج. هذه الليلة 
قطعها.  او  العالقة  استمرار  يف  طرق  مفرتق  تكون  قد  التي 
فاألب عليه واجب الرشح البنه والتوجيه واإلرشاد يف كيفية 

التعامل مع الزوجة التي تعد ابتداء من ليلة الزواج جزءا من 
حياته وروحه وجسده. وتصبح الزوجة رشيكا مألوفا طوال 
الوقت ال حيده حياء او خجل او خوف. اما األم فيجب ان 
املخاوف  الزواج وان تسهل عليها  ليلة  ترشح البنتها معنى 

وصعوبتها. 
ثم تأيت املسؤولية الزوجية حيث جيب جتهيز األبناء لتحملها 
هو  بل  اسلفنا.  مثلام  وقتية  جتربة  ليس  فالزواج  مستقبال. 
للمصاعب  واستيعابنا  وتضحيتنا  باستعدادنا  نبنيه  مستقبل 
التي نشاركها مع الرفيق. فالزوج يعتني بزوجته اذا مترضت 
ستستمع  والزوجة  املسؤولية.  من  يتنصل  او  يرتكها  وال 
للزوج ولن تتحداه او ترصخ يف وجهه ألقل األسباب. ومن 

هنا تنشا عالقة تكافلية تعاونية تكرب مع مرور الزمن  بينهام.
وعىل اآلباء واألمهات مسؤوليات أخرى تشمل االستعداد 
لتكوين  بداية  هو  به  واالهتامم  الطفل،  الستقبال  النفيس 
جيدا  إنسانا  مستقبال  عنها  سينتج  التي  السليمة  شخصيته 
االجتامعية  احلياة  سلسلة  هي  هكذا  احل��ي��اة.  الستمرار 
عىل  يكونوا  ان  واألمهات  اآلباء  فعىل  وقيادهتا.  واألرسي��ة 
كعرف  أبنائهم  زواج  جيعلوا  وال  األرسة  حلياة  تام  وعي 

اجتامعي فقط.
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ذاَت صباح مشحون بالعمل يف غرفة الطوارئ باملستشفى، 
يناهز  الثامنة والنصف دخل عيلَّ رجل  الساعة  ويف حوايل 
يده،  من  الغرز  بعض  إلزالة  العمر  من  والستني  اخلامسة 
التاسعة،  يف  موعدا  لديه  ألن  أمره  من  عجلة  يف  أنه  وذكر 
طلبت منه أن جيلس عىل الكريس املخصص إلجراء الغيار 
عىل اجلروح، وحتدثت قلياًل وأنا أزيل الغرز وأهتم بجرحه. 
سألته عن طبيعة موعده، ومَل هو يف عجلة من أمره ؟ فقال: 
اإلفطار  لتناول  االجتامعية  الرعاية  لدار  أذهب  صباح  كل 
هو  وما  احلياة.  قيد  عىل  تزال  ما  أمه  هل  فسألته  أمي.  مع 

سبب دخول والدته لدار الرعاية االجتامعية ؟
- عمرها مخس وثامنون عامًا ومصابة ب�)ضعف الذاكرة(.

وهل ستقلق أمك لو تأخرت عن امليعاد قلياًل ؟!
- إهنا مل تعد تعرف من أنا، إهنا ال تستطع التعّرف عيل منذ 

مخس سنوات مضت.
لتناول اإلفطار معها كل  قلت مندهشًا : وال زلت تذهب 

صباح عىل الرغم من أهنا ال تعرف من أنت ؟
ابتسم الرجل � وهو يضغط عىل يدي � وقال : يا بني هي ال 

تعرف من أنا، ولكني أنا أعرف من هي.

يصعب  سوف  سلياًم  صحيحًا  بناء  أسسها  ُتبنى  ال  التي  الطفولُة 
عليها بالكرب بنا حضارة بل حتى بناء املجتمع سوف يتعثر فيه, بناء 
احلضارة وبناء املجتمع ليس يف توفر اخلدمات اإلنسانية فقط, إنام 
ذلك حيتاج  اىل بناء اإلنسان بناء صحيحًا سلياًم, واألساس يف بناء 
االنسان هو عمر الطفولة, يقول علامء النفس االجتامعي )%80 ( 
مما يستعمله اإلنسان من نشاطات حياته اليومية االعتيادية وليس 
املهنية كان قد تعلمه خالل) 8 ( سنوات األوىل من عمره و)%20 
( الباقي يتعلمه بام تبقى من عمره, لقد ُحرم أطفالنا منذ 2005م 

من الدور الثاين أهم وأحوج مؤسسة تنشئة للطفل
, وربام كان اللعب يف ساحة املدرسة يعوض جزًءا يسريًا جدًا من 
هذا الدور, ولكن منذ بداية هذا العام حتى هذا اجلزء قد اختفى, 
هبا  يلعبون  مالعب  لألطفال  وفروا  األفاضل  املسؤولون  السادة 
لسيارات  مرأبا  أصبح  الزقاق  فحتى  السكنية,  األحياء  ضمن 
صارت  فقد  ساكنه,  لسيارة  م��رأب  فيه  بيت  يبق  فلم   , ساكنيه 
ذكر  النفسيني  األطفال  أطباء  أحد  أمتار,   5 جبهتها  اإلف��رازات 
“ زارته زبونة قد مرض  تربية األبناء  ”مشاكل اآلباء يف  يف كتابه 
قالت  فعندما سأهلا مم يشكو؟   , فيه علة  فلم جيد  , فحصه  طفلها 
يبكي بدون سبب وينظر اىل أصدقائه يف الشارع يلعبون وأنا أمنعه 
أخاف عليه ألنه أصغر منهم, فكان جوابه لألم ألعبي أنت معهم 
وال حترميه من اللعب وإذا حُترجني من ذلك قفي قريبًا منهم طيلة 

لعبهم كي يتعلم فال حترميه من اللعب.

بشكٍل  تسرُي  اآلخ��ر  مع  املحادثَة  أنَّ  عن  نغفُل  ُربَّ��ام 
لنا.  ومرفوضة  بل  مقصودة،  غري  أشياء  إىل  تدرجيّي 
رشاِك  يف  نقُع  ال  بأنَّنا  بأنفِسنا  ثقُتنا  هو  غفلتِنا  ومنشُأ 
االخر  مع  حديَثنا  وأنَّ  الشيطان،  رشاِك  أو  اآلخ��ر، 
امُلختلِف عّنا هو حديٌث يف ضمِن احلدوِد الرضورّية. 
ُه  ويف احلقيقِة: الثقُة بالنفس هبذا املستوى أمٌر جيد، لكنَّ
َل لك حصانًة، أو عصمًة من أْن تقَع  ال ُيمكن أْن ُيشكِّ
مراحَل   َ ُنبنيِّ أْن  نريُد  وهنا  اهلل.  َسَمَح  ال  املحذوِر  يف 
ُمهّمًة عليه أْن حيذرها، ويرى نفَسه يف أيِّ واحدٍة منها؛ 

ليتخَذ املوقَف املناسَب هلا، وهي:
• مرحلُة اإلعجاب، وهو أمٌر ال مانَع منه؛ إْذ من طبِع 

النفس اإلنسانّية أْن تنفعَل وتتفاعَل مع الكامل.
• االنجذاب وتظهُر هذه املرحلُة حينام جتُد من نفِسك 
الرغبَة يف االطالِع عىل خصوصياِت اآلخر، وما هي 

شؤونه الشخصّية، واأُلرسّية، واملعيشّية.
رضبًة  لك  ُيسّدَد  أْن  يف  للشيطان  تسمُح  •وبدأت 
قاسيًة لك ولدينك، وهو من سيختار وقَتها وشكَلها.

وإاّل  ُكّلًيا.  الباب  هذا  غلِق  سوى  حالاًّ  متتلُك  ال  هنا 
فإنَُّه ال يكون  بإرادتك،  أبقيَت عليه مفتوًحا  إْن  فإنَّك 

بيِدك غلَقه.

 وم���راح���ِل 
ُُ

ال���م���راس���ل���ة

الوقوِع في الشراِك

ال تهملوا ! ال تتجاهلوا ! 
ال تتقاعسوا في تنشئة الطفولة
الدكتور �شاكر ح�شن
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يقول السيد عبد االعىل السبزواري )قدس رسه(: اللسان يف اإلنسان 
من أهّم أسباب احلرمان، فقد ورد عن نبّينا األعظم )صىل اهلل عليه 
وآله( وقد سئل عن زاّلت اللسان فقال: »وهل يكّب الناس يف الّنار 

إاّل حصائد ألسنتهم«.
دليل  واملقال  القلوب،  مفتاح  اللسان  فإّن  واضح،  ذلك  يف  والرّس 
النوايا والرسائر، فال بّد أن يكون يف سبيل اخلري، وزمامه بيد العقل، 
قالوا  بام  {ولعنوا  الرشيفة  فاآلية  املطلوبة،  االستقامة  عن  خيرج  لئاّل 
نفسه، وال  يغفل عن  فال  املهّمة،  إىل هذه اخلصيصة  املؤمن  } ترشد 
يصدر منه ما يستوجب البعد واحلرمان، ولذا كان األنبياء واحلكامء 
التفّكر  وبعد  ال��رورة،  بقدر  إال  يتكلمون  ال  إيامنه  َكُمَل  وَم��ْن 
وقد  سّيئ،  أثر  مقاهلم  عىل  يرتتب  لئاّل  اخلصوصيات،  ومالحظة 
اللسان  زاّلت  من  الكريم  باهلل  االستعاذة  املأثورة  الدعوات  يف  ورد 

وهفواته، فيجب أن ال يغفل عن عظيم األثر املرتّتب عىل األقوال.
املصدر : مواهب الرمحن ج12

يف النتظار

شموعي،  أوق��دت  اخل��رضاء،  رشفتك  ح��رِف  عىل 
واحدة  املوعود،  لقدومك  شوقًا  ذائبة  شاحبة  دامعًة 
رائحة  العجاف.  بعدد سنّي  بنار األخرى.. مخسون 
لرطوبته  هامسة  املكان،  عىل  رانت  والبخور  احلناء 

بحرارة الكالم.  
وشامئل  وردك  بخامئل  وهلفتي  رغبتي  أنامل  عّلقت 
بردك. مسحت بصربي غبار الليلة اخلالية عىل جدار 
احلنني، وصلبت عقارب ساعتي عىل خشبة الوقت.

واجهت املرآة املستظلة بحقيقتها املنكرسة، ووشايتها 
تأيت  كادت  شهقة  صدري  يف  فتعملقت  املجروحة، 

عىل أضلع زهرائها القابعة يف جوف األسى.
متى ترتد الريح عىل غرابيب اجلحود وتعود األرض 

لطيبتها؟!
عرٌي كل ما أراه، وهٌم كل ما أخشاه، هذياٌن كّل ما 
أسمعه، إال أن جتيء حاماًل روحك عىل كفيك حمدقة 
بك األنوار وأنت تتم صالتك يف حمراب صرب مجيل. 
تزّودي  املنكرسة:  املنتظرة  لنفيس  سأقوهلا  واح��دة 
قليل،  ع��ام  رائ���ٌح  فالغادي  ال��ق��ارع��ة،  ع��ىل  وقفي 
ال  السبيل.  متهد  برهة  هي  ما  اهلاجرة.  وستنقيض 
وبشارة  الفصول،  رائد  يطّل  منها  النوافذ.  تغلقي 

الوصول.
يا طارق الليل متى تزورين ليضحك الصباح؟!     

خطر جارحة الل�سان

عن اإلمام الباقر )عليه السالم(: ُسئل أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
كم بني احلق والباطل؟ فقال: أربعة أصابع - ووضع أمري املؤمنني 
اذنه وعينيه - فقال: ما رأته عيناك فهو احلق، وما سمعته  يده عىل 

أذناك فأكثره باطل .
املصدر : ميزان احلكمة ج1

قال األصبغ بن نباتة: قال أمري املؤمنني ) عليه السالم (: ما بال أقوام غريوا 
أن  يتخوفون  ال  وصيه؟  عن  وعدلوا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ُسنة 
ينزل هبم العذاب؟ ثم تال هذه اآلية: )أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهلل كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار جهنم( ثم قال: »نحن النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل 

عباده، وبنا يفوز من فاز يوم القيامة« .
املصدر :  الكايف ج 1 ص 217 الرقم1، بحار األنوار - ج 24 ص 55 .

كم بني احلق والباطل؟

ما املق�سود بالنعمة يف قوله تعاىل
 {الذين بدلوا نعمة اهلل}؟

رائد الف�شول
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وباء  تفيش  خلطورة  معّرضًا  العراق  ي��زال  ال 
املواطنني  قبل  من  االلتزام  يتم  مل  إذا  كورونا، 
االجتامعي  التباعد  من  الصحية  ب��اإلج��راءات 
من  اإلمكان  قدر  والتقليل  الكاممات،  وارتداء 
واملناسبات  والدوائر  األس��واق  يف  التجمعات 
ألع��داد  األخ��رية  فاإلحصائيات  االجتامعية، 
اإلصابات بالفريوس، مقلقة جدًا، وبالتأكيد ال 
املرعبة من  البداية  لنقطة  العودة  منا  أحد  يتمنى 
وبالتايل  التجوال،  حظر  وفرض  املهول  التفيش 
الصحية  اجلهات  بإرشادات  مجيعًا  التزامنا  فإن 

يعني أننا سنتجاوز املحنة معًا إن شاء اهلل تعاىل.

كلـــــــــ لالأحرار ــــــمة
ماذا قال فيهم نبينا االكرم؟

اهيا   « السالم(:   عليه   ( عيل  املؤمنني  أمري  خطبة  من 
تعذرون  ال  بمن  واملعرفة  بالطاعة  عليكم  الناس: 
بجهالته، فإن العلم الذي هبط به آدم ومجيع ما فضلت 
اهلل  )صىل  حممد  عرتة  يف  النبيني،  خاتم  إىل  النبيون  به 
يامن  تذهبون؟   أين  بل  بكم؟  يتاه  فأين  وآله(،  عليه 
نسخ من أصالب أصحاب السفينة، هذه مثلها فيكم 
فاركبوها، فكام نجا يف هاتيك من نجا، فكذلك ينجو 
أنا  وما  حقا  قسام  بذلك  رهني  أنا  دخلها،  من  هذه  يف 
من املتكلفني، والويل ملن ختلف ثم الويل ملن ختلف أما 
بلغكم ما قال فيهم نبيكم )صىل اهلل عليه وآله( حيث 
يقول يف حجة الوداع: » إين تارك فيكم الثقلني، ما إن 
بيتي،  أهل  وعرتيت  اهلل  كتاب  تضلوا:  لن  هبام  متسكتم 
وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيّل احلوض، فانظروا كيف 
وهذا  فارشبوا،  فرات  عذب  هذا  أال  فيهام،  ختلفوين 

ملح أجاج فاجتنبوا« .
املصدر:  اإلرشاد للمفيد ج 1 ص 232 ، اإلحتجاج 

للطربيس ج 1 ص 624 
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قوافل حجاج بيت اهلل احلرام 
من العراق متوجهة اإىل الديار 

املقد�شة عام 1٩56 م عن طريق 
مدينة النجف الأ�شرف.




