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تزامنا مع ايام شهر شعبان المعظم
العتب����ة الحس����ينية المقدس����ة تفتتح توس����عة 
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم(

المعالم المندثرة في كربالء 

“زيارة األربعين” في مؤتمر دولي فرنسي
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

مزار ابن الحمزة في كربالء...
تاريخه ومراحل اعماره

بناتنا.. 
ومالمح المستقبل

العّلامة السيد عبد اللطيف الوردي )رحمه اهلل( ..
شهيد المواقف المشّرفة وخطيب الكاظمية المقدسة

إلى روِح الشهيِد السعيد )منقذ عبد الجواد محمد 
ْؤَيا التي َصَدْقَت  ال شالل الجبوري( ...  الرُّ

الشيخ الكربالئي يتفقد مراحل اعمار 
مشروع مطار كربالء الدولي

الحب هلل
»من أحّبنا هلل وردنا نحن وهو على نبّينا )صلى اهلل عليه 

وآله( هكذا -وضّم إصبعيه- ومن أحّبنا للدنيا فإّن الدنيا لتسع 
البّر والفاجر«.

 اإلمام الحسين )عليه السالم( - أمالي الطوسي: )٢٥٣ / ٤٥٥(.

الجزء الثاني
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طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة  التصوير

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

مْن كل عام وخالل حلول أيام ش������هر ش������عباَن المعظم وعلى 
اعتابه يتجدد األمل.. بتجدد ذكرى وأمل الخالص، ويضوع 
شذى الفرح بإش������راقة الش������موس المحمدية من أئمة الهدى 
اإلمام الحس������ين واإلمام علي بن الحسين زين العابدين، وابو 
الفضل  العباس وعلي االكب������ر عليهم أفضل الصلوات وأتم 

السالم .  
الس������يما الفرح بذكرى والدة اإلمام المنتظر صاحب الزمان 
محم������د المهدي عج������ل اهلل تعالى فرجه الش������ريف.. المنقذ 
والمّدخر من أجل خالص البش������رية من ظلم الطغاة المردة، 
ولكي ينش������ر ضياء الس������الم عل������ى أنقاض ج������ور المجرمين 
وظالمهم، مشهرًا سيف الحق بوجه كل باطل.. ومثبتًا راية 
العدل اإللهي على هذه األرض، وقائمًا بالقصاص العادل من 
ظالمي حق خي������ر خلق اهلل تعالى في أرض������ه واألخذ بثارات 

جده سبط النبي األكرم تحت شعار« يا لثارات الحسين«.
في غرة هذا الشهر يتجدد حلم الخالص.. بإشراقة فجر غد 
الع������دل القادم على يد الموعود من آخ������ر الحجج وخاتمهم، 
ويقي������م دول������ة اهلل تعالى، فيح������ق الحق ويحّقق������ه، ويمحق 
الباطل ويبطله، ويرس������ي دعائ������م الحقيقة على هذه األرض 
بعد طول انتظار، تحت نير العذاب، حتى تتقطع األنفاس، 
ويخيم اليأس على النفوس، ويبلغ الصبر منتهاه.. الستطالة 
مدة االنتظار، وقس������وة الظلم وتغطرس������ه، وش������دة المآسي 
والك������وارث.. لتمحي������ص النفوس بالتحم������ل، وتخليصها من 

الذنوب بتوالي أنواع من االبتالءات.
إذن، ف������إن مناس������بة النصف من ش������عبان محط������ة أخرى من 
محطات الرحمة اإللهية بعب������اده المخلصين.. بتجديد العهد 
مع اهلل تعالى، والبيعة والوالء ألئمة الهدى من آل الرسول، 
وهي كذلك مناس������بة للتوقف ومراجع������ة النفس واألعمال، 
واعادة الحس������اب من أجل أن يكون االنتظار ايجابيًا، ونكون 
بالفعل ممن ينتظر إمام زمانه، ويعد عدته من أجل نصرته.  

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ولدُة الأمِل
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - حنان الزيرجاوي  

المؤرخ مرتضى االوسي - ابراهيم الحبيب

رواد الكركوشي - زينب يعقوب

اسراء الجوراني - شفاء الشمري
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400 مش���ارك يتنافس���ون على صعود 

مئذنة العتبة العلوية المقدسة

َمعرِب  يف  صحيا  مركزا  املقدسُة  العباسيُة  العتبُة  افتتحِت 
»الشالجمة« احلدوديِّ مع إيراَن بعَد إعادِة تأهيِله.

واملنشآِت  الصيانِة  قسِم  رئيُس  عباس  سمري  املهندُس  وقال 
اهلندسيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة إنَّ »طواقَم قسِم الصيانِة 
بإعادِة  يوما  قبَل مخسَة عرَش  بارشْت  للعتبِة  التابعَة  اهلندسيِة 
تأهيِل هذا املركِز وكاَن العمُل جيري عىل مدى اربٍع وعرشيَن 
ساعًة للتعجيِل بافتتاِحه وها هو اليوَم يستقبُل الوافديَن اىل 
 َ بيَّ فيام  كورونا«،  فريوس  من  سالَمتِهم  من  للتأكِد  العراِق 
ُل امهيًة كبريًة  ُيشكِّ املركَز  املركِز أن »هذا  حسْي قاسم مديُر 
يف  العاملَي  لكافِة  الصحيَة  اخِلدماِت  يقدُم  حيُث  للعراِق 
َامٌر  وهو  املليونيِة  الزياراِت  خالَل  السيام  والوافديَن  املنفِذ 
يتطلُب إجراَء فحوٍص ألعداٍد كبريٍة من الزائريَن للتأكِد من 

عدِم اصاَبتِهم بالفريوس.

السالم(  )عليه  السجاد  االمام  والدة  ذكرى  حلول  بمناسبة 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  إدارة  أعلنت 
بناية  إفتتاح  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  التخصيص، 
وتطوير  االوىل  التوسعة  خطة  ضمن  وكبرية  جديدة  طبية 
وتضمنت   ،)2021/3/19( اجلمعة  يوم  مساء  املستشفى 
احلديثة  األجهزة  بكافة  جمهزة  وخمتربات  استشارية  عيادات 

تدخل بعضها العراق ألول مرة.
وقال مصطفى املوسوي مسؤول إعالم املستشفى، إن »الكوادر 
اهلندسية والفنية استكملت جتهيز البناية الطبية اجلديدة ضمن 
عمليات تطوير وتوسعة مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه 
السالم( التخصيص«، مبينا أن »املساحة تبلغ )736( مرتا مربعا 
لكل طابق، فيام تبلغ مساحة البناء الكيل، )5888( مرتا مربعا 
التوسعة عيادات استشارية وطبية، كام  وبعدة طوابق، وتضم 
تم جتهيزها بأحدث األجهزة الطبية احلديثة التي تدخل بعضها 

.»)PET SCAN(  للعراق ألول مرة كجهاز
املائي، وحيتوي  أن »الرسداب صار خمصصا للعالج  وأوضح 
عىل مسبح بمساحة )33( مرتا مكعبا ، إضافة إىل قاعة للعالج 
إىل  إضافة  للنساء،  أخرى  وقاعة  للرجال،  خمصصة  الطبيعي 
الطوابق  بقية  أما  والبخارية،  اجلافة  للساونا  غرف  ختصيص 
للسونار،  تم جتهيزها بمخترب طبي حديث وصيدلية، وجهاز 
 PET( العراق  يف  نوعه  من  األول  اجلهاز  ومنها  واملفراس، 
»البناية  أن  مضيفا  وامل��رىض«،  املواطني  خلدمة   )SCAN

مميزه  وبتصاميم   ،)Vip( للرقود  غرفة   )13( عىل  حتتوي 
وفريدة من نوعها، إضافة إىل وحدة العناية املركزة بسعة )12( 
العناية  وحدة  ومنها  الطبية،  األجهزة  بأحدث  جمهزة  رسيرا 
القلبية )CCY(، كام تم جتهيز قاعة للعالج الطبيعي خمصصة 

لألطفال، لتقديم أفضل اخلدمات الصحية والطبية هلم«.
وتابعت جملة )االحرار( كافة مراحل التوسعة وكل ما شملته 
من تفاصيل، واعدت اصدارا خاصا باملرشوع اسمته )حالوُة 
يتعل  ما  كل  شمل  موسعا  تقريرا  خصصت  كام  العافية( 

بالتوسعة.

العتبة العباسية المقدسة تؤهل مركزا 
صحيا في معبر “الشالمجة”

إزاحة الستار عن أجهزة حديثة تدخل العراق 
ألول مرة في مستشفى تابع للعتبة 

الحسينية المقدسة

العلوية  العتبة  يف  والزيارات  واألدعية  املئذنة  جلنة  انتهت 
بمسابقة  باملشاركة  الراغبي  اس��امء  تسجيل  من  املقدسة 

الصوت العلوي اخلاصة باملؤذني.
وقال الدكتور أمحد النجفي مسؤول مركز القرآن الكريم يف 
»بغية رفد  إنه  الفضائية  لقناة كربالء  املقدسة  العلوية  العتبة 
التي  اجلهورية  باألصوات  السالم  عليه  عيل  اإلمام  مئذنة 
الرشوع  عىل  عملنا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  باسم  مكربة  تعلو 

إلقامة مثل هكذا مسابقات«.
وذكر النجفي أنه »قد انتهى التسجيل عىل هذه املسابقة، بعد 
عىل  املسابقة  تقسيم  تم  اذ  مؤذن،   )400( من  أكثر  وصول 
أما  خاصة،  حتكيم  جلنة  وهلا  متهيدية  األوىل  مراحل،  ثالث 
الثانية فستحتوي عىل ثلث العدد من املتأهلي وأيضا هلا جلنة 
بينهم  وحيكم  أشخاص   5 يتأهل  النهائية  واملرحلة  خاصة، 

حكام دوليون«.
وأشار إىل أن »الفائز باملرتبة األوىل سريتقي مئذنة اإلمام عيل 

عليه السالم ألداء فريضة األذان يف العتبة املطهرة«..
جملة االحرار اال�سبوعية
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العلي���ا يوج���ه  الديني���ة  المرجعي���ة  ممث���ل 

 
ً
بمعالج���ة جرحى تظاه���رات ذي قار مجانا

في مستشفى تابع للعتبة الحسينية

أعلنت األمانة العامة العتبة احلسينية املقدسة، تكفلها بعالج عدد 
من جرحى التظاهرات التي شهدهتا حمافظة ذي قار جنوب العراق، 
ونقل احلاالت اىل مستشفى اإلمام زين العابدين التخصيص التابع 

هلا.
العتبة احلسينية عن مسؤول  املقّربة من  ونقلت وكالة نون اخلربية 
قبل  من  مبارش  »بتوجيه  إنه  القول:  الشيخ  أمحد  الطبية  العالقات 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي توجه وفد من العتبة احلسينية 
اىل مستشفى احلبويب العام يف حمافظة ذي قار لنقل عدد من جرحى 

التظاهرات االخرية التي شهدهتا املحافظة«.
وأضاف الشيخ بحسب ترصحيات تابعتها جملة »االحرار« أنه »تم 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  اىل  اجلرحى  نقل 
املقدسة«،  كربالء  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  التخصيص 
وأكد أن »العتبة احلسينية ستقدم مجيع اخلدمات للجرحى بشكل 

جماين«.
وكشف أن »الوفد ضّم فريقًا طبيًا من املستشفى متخصصا  بمراقبة 
اجلرحى اثناء النقل اىل كربالء بسبب صعوبة وخطورة االصابات 

التي تعرض هلا املتظاهرون«.
احلاالت  ملعاجلة  بتكفلها  متواصلة  احلسينية  »العتبة  إن  وق��ال 

اإلنسانية يف عموم العراق«.
ويف وقت سابق، أعلنت العتبة احلسينية عن تكفلها بعالج )90( 
متظاهرا خالل العامي املاضيي، وأن مجيع اخلطوات التي اختذت 
ملعاجلة املتظاهرين هي تأيت ضمن توجيهات ممثل املرجعية الدينية 

العليا.

يف  املعارص  املرسح  شعبة  مسؤول  الطويل  منتظر  السيد  رصح 
العتبة احلسينية املقدسة يف لقاء له مع )االحرار( عن برامج كثرية 
الصويت  املعارص( منها مسابقة لإللقاء واالداء  ستنفذها )املرسح 
الدورة  وكذلك  1443ه�  احلرام  حمرم  شهر  يف  ستقام  احلسيني 
الثقايف يف شهر صفر اخلري، وستتضمن  احلسيني  للملتقى  الثالثة 
القصرية  السينامئية  لألفالم  واخرى  مرسحية  للعروض  مسابقة 

ومسابقة للفنون التشكيلية واالعامل اليدوية.
ملهرجان  الثالثة  الدورة  إلقامة  تستعد  »الشعبة  ان  الطويل  واكد 
ايام كربالء الدويل للمرسح الذي يتضمن مسابقة للنص املرسحي 
وحمارضات عن مبادئ املرسح احلسيني املعارص ونشاطا مهام اخر 
هو اقامة الدورة الثانية من مهرجان )باملرجعية انترصنا وننترص(، 
وثائقية  واف��الم  مرسحية  ع��روض  عىل  ايضًا  سيحتوي  وال��ذي 

ومعرض عن البطوالت واالنتصارات«.
اقامة مرشوع  هو  العام 2021  واوضح: »سيكون ضمن خطة   
)مرسح املناهج( الذي سيتضمن عروضًا مرسحية تربوية واخرى 
الدويل  كربالء  ايام  مهرجان  اقامة  وكذلك  واجتامعية  تعليمية 
وانساين  اجتامعي  وحمتواه  العاملي  املرسح  يوم  يف  سيقام   والذي 
ونشاط  تصوير فيلم وثائقي عن دور العتبات املقدسة والدوائر 
احلسي  االمام  اربعي  زيارة  يف  املقدسة  كربالء  واهايل  اخلدمية 
)عليه السالم( واقامة عرض مرسحي بالتعاون مع مركز االرشاد 
تراتيل  مهرجان  ضمن  مرسحي  بعرض  واملشاركة  االرسي 
الشهادة  ربيع  الدويل وبعرض مرسحي ضمن مهرجان  سجادية 

الدويل كذلك اقامة مرشوع قافلة كربالء الثقافية.

)بالمرجعية ننتصر( 

مهرجان سيرى النور قريبا

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

5



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

6

من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

األمر االول :
حول مسألة التعليم.

وبعض  بالطالب  املتعلقة  االمور  بعض  سابقة  خطب  يف  ذكرنا 
االمور املتعلقة باملعلمي وسنذكر اآلن شيئًا مكمالً  أال وهو هذا 
السؤال املهم والذي حيتاج ان يفكر فيه أهل الشأن كي تتضافر 

جمموعة اجلهود من اجل النهوض هبذه العملية ..
بناء البلد يرتكب من قضيتي: البناء املادي وهو البناء والطرقات 
واجلسور وما اىل ذلك.. والبناء االخر هو بناء املواطنة وإشعار 
له  ذلك  مقابل  ويف  التزامات  عليه  البلد  هذا  من  جزء  انه  الفرد 

جمموعة من احلقوق.
عن  املسؤولة  اجلهات  بعض  تنهض  مل  لألسف  املوازنة  هذه 
عىل  اليد  نضع  ان  اردنا  اذا  ولعلنا  بذلك  املواطن  إلشعار  ذلك 
النقاط املهمة يف ذلك جيب علينا ان نبدأ من اوىل مراحل التعليم 

االبتدائية واملتوسطة واالعدادية واجلامعة.
الربيعية يف حياة  السنوات  تعد من  التي  السنوات  الحظوا هذه 
كل منا ان االنسان من عمر)7( سنوات اىل عمر )22( سنة او 
اكثر يبقى يف اجلو الدرايس وبالنتيجة اذا وضع املسؤول منهجًا 
بالبلد  ينهض   ً جيال  سينتج  الشك  الفرتة  هذه  خالل  يف  تربويًا 

هنوضًا كبريًا جدًا.
اخلطة  هي  ما  أقول   .. التعليمية  املسألة  عىل  القائمي  اسأل  انا 
التي  بالطريقة  املدارس  بناء  كان يف  اجليل؟! سواء  هلذا  الرتبوية 
توفري  يف  العلمية  الطريقة  هي  ما  وبناتنا..  اوالدنا  كرامة  حتفظ 

معلم لكل كذا تلميذ؟! 
كذا  لكل  باملعادالت  عنها  نعرّب  بأمور  يتعامل  اليوم  عامل  اآلن 
مريض البد ان نوفر طبيبا ولكل كذا تلميذ البد ان نوّفر معلام 
مشكلة  يف  ستسبب  واضحة  برامج  طرح  عدم  مشكلة  هناك   ..
اخرى.. الربامج الرتبوية التطويرية يف بناء ابنائنا من خالل وجود 
معلم مميز ويف ذهنه حب البالد والوطن وتثقيف هذا الطفل عىل 

هذا اجلانب الرتبوي.
هنتم بأبنائنا يف النظافة واملحبة واجلانب العلمي والسلوكي ..هذه 

بأمهية  تنظر  ان  البد  وعريقة  عتيدة  وزارة  الرتبية..  مسؤولية 
املسؤولية امللقاة عىل عاتقها ألهنا تتعامل اآلن مع ماليي األعداد 
هناك  خاصة،  صياغة  هؤالء  تصوغ  ان  عليها  مسؤولية  وهناك 
بصمة البد ان تكون عىل التلميذ عندما يكمل السادس االعدادي 

وهذه البصمة تستكمل عندما يأيت اىل املعاهد والكليات.
الربامج  هذه  ان  وأعتقد  وبرنامج  خطة  وجود  من  البد  اخواين 
ممكنة التطبيق. نعم انا معكم يف مشكلة بعض القائمي ال أقول 
يف خصوص هذا القطاع لكن من بيده بعض القرارات املتعلقة 
ببناء املدارس والدرجات الوظيفية لألساتذة ومتعلق بتوفري املال 
هلؤالء املنتجي.. بعض هؤالء يقف حجر عثرة امام هذا التطور 
ان  اىل  ان تطمئن  اآلن  تريد  انت  وانام  ليست مسألة جمتزأة  فهي 
ولدك اذا مل يكن متوفقًا يف الدراسة بشكل جيد جدًا عىل االقل 

ذهب اىل جمتمع لكي يرتبى.
هذا  بأن  يطمئن  املدرسة  اىل  ذهب  ولده  رأى  اذا  يطمئن  االب 
الولد سيكون بمستوى يسمع كالم األب وان يكون نظيفًا وان 
اما   .. املدرسة  خالل  من  ماذا؟!  خالل  من  وهذا  نفسه  يداري 
اذا كان االب يشعر ان ولده كان جيدًا وذهب اىل املدرسة وجاء 

بألفاظ نابية؛ فمعنى ذلك ان هناك مشكلة حقيقية يف الرتبية.
اخواين هذه املسألة ارجو ان تساعدونا عليها هناك خطر تربوي 
وهناك خطر يف منهجية اوالدنا وال اقصد املنهجية الدراسية وانام 
نلتفت  ان  البد  االن  عنها..  املسؤول  من  الرتبية  منهجية  اقصد 
اىل امهية تغيري كثري من االمور من خالل املدرسة فاملدرسة واقعًا 
هي املغرّي واملحّفز للتغيري.. ما هي الدورات التعليمية والرتبوية 

ألبنائنا؟ ما هي اخلطط املوضوعة من اجل النهوض بذلك؟
هذا حاصل وهل   ً املدرسة لكن فعال  ان ولدك يف  أنت تطمئن 

هذه املسألة حتصل!!
املسألة حتتاج اىل منهج تربوي كامل وحتتاج اىل سياسة دولة يف ان 
هذا القطاع البد ان ينهض به يف مجيع اخليارات واالختيارات.. 
املعقول ان يف كل سنة نبحث عن استجداء مبالغ من  ليس من 
املدارس..  بعض  االختناق يف  او فك  املدارس  بعض  بناء  اجل 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف  يف 20/ذو القعدة/1434هـ 
املوافق 2013/9/27م :

اعداد:حيدر عدنان

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )405( 

/ اخلمي�س 26/ ذو القعدة /1434هـ 

املوافق 2013/10/3م

معنى ذلك اننا ال نتعامل بخطط منهجية.. توزيع املدارس 
الطالب  ان  ان يكون ضمن عناية، الحظوا  يف مناطق البد 
اجلهة  هذه  عند  سنة   )16( او  م��ن)15(  اكثر  عقله  يضع 
املربية؛ فالبد ان تكون الرتبية واضحة عنده.. وهذا كالمي 
تتضافر  ان  فالبد  وزارة  من  اكرب  املسألة  وهذه  للمسؤولي 

اجلهود من اجل النهوض هبذا القطاع.

األمر الثاين :
مسألة امليزانية وأمهية امليزانية..

يعني  امليزانية؟  أجلها  من  توضع  التي  املعايري  هي  ما  أقول 
بامليزانية  هنتم  يعني  كثرية..   ً امواال  نوزع  كي   املعايري  هل 
التشغيلية كثريًا؟ املعايري االقتصادية التي جتعل البلد يف حال 

تقّدم وليس امليزانية التشغيلية؟!
الغذائية  املواد  من  البلد  هذا  يف  املوجودة  املواد  افرزنا  لو 
هناك  ان  بمحصلة  خلرجنا  االخ��رى  واالم��ور  املستوردة 
لدينا  انه ليس  البلد ومعنى ذلك  انتاج هذا  قليلة من  موادا 
غني  بلد  العراق  للمستقبل..  وقوية  متينة  اقتصادية  خطة 
لكن جيب عليه ان يلتفت ان هذا الغنى غري دائم.. العراق 
عنده نفط لكن جيب ان يفهم ان هذا النفط ال يكون اىل يوم 
القيامة.. عليه ان يبني وعليه ان يرى ان هذه الثروة هي ملك 
ألجيال قادمة.. فعليه أن يكون يف مستوى املسؤولية االن، 
ان يبني البلد سواء قطاع الصناعة او الزراعة كي  تشعر انت 
التي  البلد، الرؤى  انتاج هذا  عندما تأكل تشعر ان هذا هو 

وضعت فيها امليزانية ارى اهنا حتتاج اىل اعادة نظر.
وهذه  البلد؟  حلفظ  االقتصادية  املفاهيم  عن  املسؤول  من 
احلركة املالية كم منها يعود اىل البلد وكم منشأ صناعي ُبني 
هبذا املال؟ وكم ُمنشأ زراعي وكم شخص استفاد من هذا 

املال كي حييي االرض سواء زراعة او يبني عليها ُمشّيد؟!
ال تقل يل كم مواطن استفاد ووضع يف جيبه فهذا ليس معنى 
اقتصاديا وانام هذا معنى مايل!! انا احتدث عن اقتصاد العراق، 
بلد غني وفيه اموال هائلة ولكن اقتصاد غري موجود.. البد 
ان ننهض بالبلد اقتصادياً  فهناك اجيال ستحاسب وستقف 
حريى بعد ذلك اي مشكلة تكون حدودية سنعاين من ازمة 
غذائية.. املعنى االقتصادي البد ان يظهر، وهذا االمر ليس 
ومؤسسات  الدولة  منظومة  وانام  واحد  شخص  به  معنيا 

الدولة البد ان جتعل هذه املسألة نصب األعي.
ويرتاح  يطمئن  ان  جيب  واملواطن  املواطن  رفاهية  مع  انا 
ويرتفه لكن جيب ان يفهم املواطن ان هذا املال الذي اعطيه 
االن له اذا انفقه سيكون فقريًا وحيتاج ان اعطيه ماال ً آخر.. 
بينام اذا كان هذا املال ابني به البلد وبالنتيجة يعود النفع لك 

ال شك ستكون هناك أمور جيدة يف بناء اقتصاد البلد.
البلد  يف  االقتصاد  وعلامء  املسؤولي  كل  اىل  ن��داء  أوج��ه 
وكوادر البلد االقتصادية اقول البد ان نرى جهدًا اقتصاديا 
هبا  صنعنا  ماذا   ً اقتصاديا  كثرية  مياه  عندنا  البلد..  بناء  يف   ً
اقتصاديا  ماذا صنعنا وعندنا ارايض   ً اقتصاديا  وعندنا نفط 

ً ماذا صنعنا..
املسؤولون  ..االخ��وة  للبلد  امان  فيه  االقتصادي  اجلانب 
كذا  نعطيها  الوزارة  هذه  اىل  تنظروا  ال  الرجاء  امليزانية  عن 
وهذه الوزارة نعطيها كذا ..املسألة ليست مالية وانام املسألة 

اقتصادية ..ماذا انتج الوضع اقتصاديًا؟! 
وأنّبه  ر  أح��ذّ وان��ا  املستقبل  يف  صحية  غري  حالة  يف  نحن 

املسؤولي البد من وجود قدرات اقتصادية وليست مالية.



التسبيحات  وراء  اهلل(  )استغفر  ذكر  جيوز  هل   : السؤال 
الثالثة ؟

اجلواب: جيوز بل يستحب .

يف  االرب��ع  التسبيحات  ي��رك  ك��ان  شخص  ما   : ال��س��ؤال 
يكون  عندما  اجلامعة  صالة  يف  والرابعة  الثالثة  الركعتني 
تلك  قراءة  املأموم  من  يتحمل  االمام  ان  متصورًا  مامومًا، 
يف  وال��س��ورة  احلمد  ق��راءة  عنه  يتحمل  كام  التسبيحات 

الركعتني االوليني، فهل جيب عليه االعادة او القضاء ؟
كان  وان  عليه  يشء  فال  قارصًا  جاهاًل  كان  اذا   : اجلواب 

مقرصًا لزمته االعادة ومع ميض الوقت جيب القضاء.

السؤال : ما الفرق بني تسبيح فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
والتسبيحات االخرى ؟

اجلواب : ورد التاكيد عىل تسبيح الزهراء )سالم اهلل عليها( 
بعد الصالة وسائر انحاء التسبيح ايضًا مستحب مطلقًا .

السؤال : هل جيب مد االلف يف )ال( املوجودة يف التسبيحات 
االربعة يف الصالة ؟
اجلواب : ال جيب .

السؤال : يف الصالة هل جيوز قراة التسبيح مرة واحدة بدل 
الثالث ؟

اجلواب : نعم جيزي .

الثالثة  الركعتني  الواجبة يف  التسبيحات  : كم عدد  السؤال 
والرابعة ؟

اجلواب : الواجب مرة واحدة والباقي مستحب .

او  التسبيحات  ك��ررت  اذا  صلوايت  حكم  ما   : ال��س��ؤال 
والصاد  السني  بني  الصحيح  نطق  لعدم  وذلك  الصلوات 
او لعدم الفصل بني التسبيحات والصلوات عىل النبي واله 
الكلامت  يف  التشكيل  مراعاة  وعدم  واله(،  عليه  اهلل  )صىل 
والصلوات(  )التسبيحة  مرات   ٣ تقريبا  فاكررها  بالوصل 

كي انطقها بالشكل الصحيح ؟
اجلواب : اليرض تكرار الذكر والدعاء والقرآن والصلوات 

يف اي موضع من الصالة وباي عدد كان .

الثالثة  الركعة  يف  أك��ون  عندما  األحيان  بعض  يف  السؤال: 
ثالث  أو  مرتني  التسبيحات  أقلت  هل  أدري  ال  الرابعة،  أو 
مرات، فهل يمكن يل أن أبني عىل الثالث، وما حكم صاليت ؟

اجلواب : الواجب مرة واحدة فقط .

السؤال : اذا نقصت عمدًا يف عدد التسبيحات الثالثة اثناء 
الركوع او السجود فهل تعد صاليت باطلة ؟

اجلواب : اذا أتيت بالتسبيحة الصغرى )سبحان اهلل ( اقل 
من ثالث فال تصح الصالة اال اذا كنت معذورا يف جهلك .
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حسين مني وانا من حسين

ما  الشام:  اىل  الطف  اس��ارى  رك��ب  مسري  يف 
اآلية من سورة  قراءة رأس احلسي  الرس وراء 
َأصَحاَب  َأنَّ  َحسبَت  ))َأم  بالذات:  الكهف 
قيم َكانوا من آَياتَنا َعَجًبا((؟ ما هو  الَكهف َوالرَّ
)عليه  االمام  يشري  ماذا  اىل  اخلصوصية؟  وجه 

السالم( بقراءته هذه اآلية املباركة بالذات؟
التي ذكرمتوها من  قد سمع زيد بن أرقم اآلية 
))رأسك  ون��ادى:  الكوفة  يف  الرشيف  الرأس 
وسمع  وأعجب((.  أعجب  اهلل  رسول  بن  يا 
آَمُنوا  ِفتَيٌة  ���م  ُ ))إهِنَّ آية  الشام  يف  منه  آخ��رون 
ولعّل  )الكهف:13(،  ُهًدى((  َوِزدَناُهم  ِم  بَِرهبِّ
يف تالوة هذه اآليات اشارة اىل قّصة أصحاب 
ثالثامئة  إماتة  بعد  إحياء  فيها  كان  إذ  الكهف, 
إنطاق  يكون  أوىل  بطريق  فهنا  سني،  وتسع 
بعد  احياء  هناك  ألن  أعجب,  الرشيف  الرأس 
يتكلم, فرأسه )عليه  اماتة, وهنا رأس بال جسد 
املعجزة  يظهر  اآلي��ات  ه��ذه  بتالوة  السالم( 

الوالئّية يف نطقه .
اهلداية  إمكانية  اىل  االشارة  تكون  أن  يبعد  وال 
عودة  اّن  كام  عليهم,  احلّجة  إمت��ام  أو  للناس 
أصحاب الكهف اىل الدنيا سبب هلداية الكثري 

ورسوخ االيامن فيهم و القاء احلّجة عليهم.
أصحاب  حتّدي  اىل  االشارة  تكون  أن  ويمكن 
احلاكمة  الفئة  يف  الطغيان  و  الظلم  الكهف 
قّلة  مع  هلم  واستسالمهم  رضوخهم  عدم  و 
عددهم, فكأّنام كان االمام )عليه السالم ( يريد 
أن يلفت النظر باّن االنحراف السائد املتمّثل يف 
احلكم االموي البّد وأن يواجه ولو بقّلة العدد 
واملؤنة كام كانت سريته )عليه السالم( يف هنضته, 

واهلل أعلم بحقائق االمور .

رأسه الشريف مرتال!!

رأس الحسين       يمثل في عالم اآلخرة

بعد  نصه:  وال��ذي  العقائدية  االبحاث  مركز  اىل  السؤال  هذا  ورد 
القيامة تأيت  الزهراء )عليها السالم( يوم  الرجعة يف رواية أن السيدة 
برأس ولدها الرشيف )عليه السالم( إىل آخر الرواية.... ما املقصود 

منها؟..
السالم(  الزهراء )عليها  برواية فاطمة  يتعلق  بالنسبة اىل ما  اجلواب: 
فان الرواية تصف ان رأس احلسي )عليه السالم( يمثل لفاطمة )عليها 
السالم(، واملثال إما أن يكون صورة عىل غرار ما تشهده يف االجهزة 
احلديثة، أو هو مثال حقيقي خيلقه اهلل عىل هيأة الرأس يوم قتل احلسي 
لعل  السالم(،  )عليه  باحلسي  املثال  هلذا  عالقة  وال  السالم(،  )عليه 
احلسي )عليه السالم( أيضًا حارض  يف ذلك املحل وامكان حضوره 
يف ذلك املحل وانسجام ذلك مع الرواية, فاألوىل إمكان حضوره يف 

عامل الرجعة وبعد مل حيصل ذلك املوقف ومل حيرض مثال الرأس.

الفقرة الثانية من حديث الرسول االكرم )صىل اهلل عليه وآله(: 
»حسي مني وانا من حسي«، هلا وجوه مخسة حمتملة متصورة 
وردت يف كتاب )اكسري العبادات يف ارساء الشهادات( للفاضل 

الدربندي:
مقام  أي  ورسوله  وجل(  )عز  اهلل  اعطاه  الذي  املقام  ان   -1

الشفاعة الكربى إنام هو بسبب رضاه بشهادة ولده ورحيانته.
2- ان معنى )وانا من حسي( ان بقاء ديني واثار رشيعتي اىل 
يوم القيامة إنام هو بسبب احلسي )عليه السالم( فلوال شهادته 

)عليه السالم( ملا بقي من الدين املحمدي اثر.
العاملي  الذين هم خلفاء رب  بقاء نسيل أي  ان  إن معناها   -3
أبو  فانه  السالم(  )عليه  احلسي  بسبب  هو  إنام  املسلمي  وائمة 

االئمة التسعة املعصومي )عليهم السالم(.
4- إن هذا اشارة اىل مضمون مجلة من االخبار الواردة يف تفسري: 
))وفديناه بذبح عظيم(( بمعنى ان املراد من الذبح العظيم هو 
إلسامعيل  وجد  ملا  التفدية  هذه  ولوال  السالم(  )عليه  احلسي 

نسل أصاًل وحممد )صىل اهلل عليه وآله( من ولد أسامعيل.
النورانية امللكوتية،  الطينة االصيلة  5- إن هذا إشارة إىل مقام 
فان أصحاب الكساء )صلوات اهلل عليهم( كانوا يف ذلك املقام 
من نور واحد ومن طينة واحدًة، فحينئذ كام يصدق ان احلسي 

من النبي فكذا يصدق ان النبي من احلسي.

A



تزامنا مع ايام شهر شعبان المعظم

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح توسعة مستشفى 

اإلمام زين العابدين

بتاريخ الخامس من شهر شعبان األغر 1338 ه�، الموافق ل� )16 آيار 2016( افتتحت األمانة العامة للعتبة 

 العراقي )مستشفى 
ّ
الحس���ينية المقدسة، مشروع توس���عة مستشفاها البارزة على القطاع الصحي

 بذكرى والدة اإلمام علي الس���جاد وبقية أقمار 
ً
نا

ّ
اإلمام زين العابدين )عليه الس���الم( التخصصية( تيم

آل البيت األطهار )عليهم السالم( بالشهر األغر.

 في بداية ش���ارع الش���يخ الوائل���ي )رحمه الله(.. 
ً
المستش���فى الكائن���ة وس���ط مركز المدينة، وتحديدا

شار إليه باعتزاز.. ولنشهد هذا العام افتتاح التوسعة األولى للمستشفى بناء 
ُ
 ي

ً
 بارزا

ً
 طبيا

ً
أصبحت صرحا

على مقتضى الحاجة في تقديم خدمات أشمل وأوسع..

A
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افتتح س��امحة الش��يخ عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة مبنى التوسعة االوىل ملستشفى االمام 
زي��ن العابدي��ن )عليه الس��الم(، بحض��ور مدير ع��ام دائرة 
صحة كربالء املقدس��ة وشخصيات دينية واكاديمية يف العتبة 

املطهرة.
وتبلغ مساحة املبنى الكلية حوايل )5.888( م2، وتضم ستة 
طوابق اضافة اىل الطاب��ق االريض والرسداب، وفق تصاميم 
ومتطلبات صحية تتناس��ب مع الضوابط الصحية املقررة من 

وزارة الصحة العراقية.
وقال س��امحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمة له خالل 
حفل االفتتاح جاء فيها: »يف هذا الشهر املبارك والدة اقامر اهل 
البيت )عليهم السالم( تم افتتاح املرحلة األوىل من التوسعة 
الكبرية ملستش��فى االمام زين العابدين )عليه الس��الم(، ويف 
الواقع هذه املش��اريع الصحي��ة التي تقدمها العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة  انام تأيت عونًا وعضدًا للجهود التي يقدمها االخوة 
يف املستش��فيات احلكومي��ة وبقي��ة املراكز الصحي��ة  من اجل 
ان نوف��ر خدمة صحية متطورة ونوعي��ة اىل املواطن العراقي، 
وهناك عناية خاصة بالعمليات اجلراحية  النوعية التي حيتاج 
اليها املريض بالسفر اىل خارج العراق وبالتايل وفرت يف هذه 

التوس��عة صاالت وعناية مركزة وخدمات طبية جيدة وُفرق 
طبي��ة من داخل وخ��ارج العراق من اجل اج��راء العمليات 
اجلراحية النوعية التي يمكن ان يس��تغني هبا املواطن العراقي 
املريض عن الس��فر اىل خارج البلد، وبالتايل يوفر عليه مشقة 
الس��فر وكذلك توفري االموال سواء كان املواطن العراقي او 

لعائلته.
مش��ريا اىل ان »املستقبل القريب سيش��هد افتتاح مستشفيات 
اخرى كمستشفى الوارث ألمراض الرسطان اذ تعد من اكرب 
املستش��فيات املتخصصة يف العراق، والتي س��تقدم خدمات 

نوعية ومتميزة للمريض«.
من جانبه حتدث الدكتور ستار الساعدي رئيس هيأة الصحة 
والتعلي��م الطب��ي يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة قائال: »ضمن 
الرسالة احلسينية )رسالة العطاء( تم افتتاح توسعة مستشفى 
االمام زين العابدين )عليه الس��الم(، وهذه التوس��عة هتدف 
اىل أه��داف متع��ددة، األول منه��ا ه��و توفري خدم��ات طبية 
نوعي��ة تتكامل مع ما تقدم��ه وزارة الصح��ة العراقية ودائرة 
صحة كربالء املقدسة، كذلك خلدمة املواطني بقدر االمكان 
وتقدي��م كل اخلدم��ات للعملي��ات املعق��دة وغريه��ا داخل 

العراق«.

تقدر الخدمات المجانية التي تم 

تقديمها الى المواطن العراقي 

العزيز ومن مختلف المحافظات 

العراقية بحدود )9( مليار دينار 

عراقي في هذه المرحلة باإلضافة 

الى إجراء عمليات معقدة بالتعاون 

والتنسيق مع وزارة الصحة العراقية
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منوها عن »امور عدة اوهلا هذه املستش��فى التي تقدم خدمات 
كبرية جماني��ة، حيث تقدر اخلدمات املجاني��ة التي تم تقديمها 
اىل املواط��ن العراقي العزيز ومن خمتل��ف املحافظات العراقية 
بح��دود )9( مليار دينار عراقي يف ه��ذه املرحلة باإلضافة اىل 
إج��راء عمليات معقدة بالتعاون والتنس��يق مع وزارة الصحة 
العراقي��ة، كذل��ك تقدي��م خدمات مهم��ة تتمث��ل يف تدريب 
الك��وادر الطبي��ة من وزارة الصح��ة العراقي��ة ووزارة التعليم 
الع��ايل يف مراكز هيئ��ة الصح��ة والتعليم الطبي التاب��ع للعتبة 

احلسينية املقدسة، وهذه اخلدمات تقدم بشكل جماين«. 
واض��اف الس��اعدي: »الي��وم نح��ن نوفر ص��االت لعمليات 
القل��ب املفتوح واخرى لزراعة نخاع العظم وعمليات زراعة 
ال��كىل باإلضافة اىل العمليات النوعي��ة االخرى، اهلدف منها 
ه��و لي��س االحالل بم��كان املؤسس��ات احلكومي��ة وانام هي 

عملية تكامل مع املؤسسات احلكومية«.
في��ام حت��دث الدكتور صباح املوس��وي مدير ع��ام دائرة صحة 
كربالء املقدس��ة خ��الل كلمة له قال فيه��ا: »ترشفنا هذا اليوم 
بحض��ور افتتاح مبنى التوس��عة واالضافة اجلديدة ملستش��فى 

االم��ام زين العابدين )عليه الس��الم( والت��ي تكونت من فتح 
استشاريات ختصصية ووحدات عناية مركزة قلبية وصاالت 
للعملي��ات اجلراحي��ة، وه��ذه اخلدمات تضيف للمستش��فى 
ال��يء الكثري وه��ي خدم��ات تكاملية مع مؤسس��ات وزارة 
الصحة ودائ��رة صحة كربالء املقدس��ة، وقد ش��اهدنا خالل 
جولتن��ا يف املستش��فى مرىض م��ن كاف��ة انحاء الع��راق وهم 
يأخذون خدمات بأس��عار بس��يطة وس��اندة ل��وزارة الصحة 

واملواطن الكريم«.
فكرة التوسعة

م��ن جانبه حتدث حممد كاظم حس��ن مس��ؤول قس��م الصيانة 
واالبني��ة يف مستش��فى االم��ام زي��ن العابدي��ن قائ��ال: »نظرًا 
للحاجة املاس��ة لتوسعة مستش��فى االمام زين العابدين )عليه 
السالم( بس��بب تزايد أعداد املراجعي ارتأت العتبة احلسينية 
املقدس��ة اىل فك��رة اضاف��ة مبن��ى تض��اف اىل املبن��ى اخلاصة 
بمستش��فى االمام زين العابدين )عليه الس��الم(، وبالفعل تم 
استمالك املبنى املجاور للمستش��فى )فندق الياقوت سابقا(، 
وك��ام هو املعلوم ان التخطيط املعامري للفنادق خيتلف تدرجييًا 
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عن التخطيط املعامري يف املباين الصحية )مستشفى(،  لذا جاء 
العم��ل يف البداية االمر ع��ىل حتويل املبنى اىل مستش��فى، وفق 
تصامي��م ومتطلب��ات صحية يتناس��ب مع ما مقرر م��ن وزارة 
الصح��ة العراقية بدأ من العيادات االستش��ارية وغرف الرقود 

وانتهاًء ببقية االمور.
حمتوى املرشوع

وتابع: »تبلغ مس��احة املرشوع الكلية ح��وايل )5.888( م2، 
وحيت��وي املبن��ى عىل س��تة طوابق يض��اف له الطاب��ق االريض 
وال��رسداب، وبمس��احة تبل��غ )736(م2 لكل طاب��ق، وجاء 
تنظيم االقس��ام والعيادات االستش��ارية يف املرشوع وفق نظام 
صحي وهنديس يتناس��ب مع هيكلية املبن��ى الرئييس، واصبح 
ال��رسداب مكانا خمتصا للعالج الطبيعي، ويضم  اربعة قاعات 
لعالج طبيعي، ومقرا لإلدارة وغرفة الساونا البخارية واخرى 
للس��اونا اجلافة، ومس��بح للع��الج الطبيعي بحج��م )33(م3 
جمه��زة بأحدث منظومات التصفي��ة والتعقيم، وحيتوي الطابق 
االريض ع��ىل )الصيدلي��ة، واالستش��ارية، وقس��م التصوي��ر 
»الس��ونار واالش��عة واملف��راس«، واملخت��رب، وباح��ة انتظ��ار 

للمراجع��ي، يف اصبح الطاب��ق االول والث��اين والثالث مكانا 
للعيادات استش��ارية، وعددهن )36( عيادة، بمجموع )12( 
عي��ادة استش��ارية يف كل طابق، فيام احت��وى الطابق الرابع عىل 
)13( غرف��ة للرق��ود، واخلامس اصب��ح مكانا لغ��رف العناية 
 ،)ccu( والعناي��ة القلبية املركزة � انعاش القلب )icu(املركزة
ليكون الطابق السادس مكانا خمصصا للعالج الطبيعي اخلاص 

باألطفال.
ربط املستشفى بمبنى التوسعة

واردف حس��ن: »لك��ي تك��ون البناي��ة اجلدي��دة مرتبط��ة طبيا 
ومعامريا وحتى صحيا للمرىض مع املبنى الرئييس للمستشفى 
ج��اء العمل عىل رب��ط الطابق الراب��ع للمبنى اجلدي��د بالطابق 
املقابل باملبنى الرئي��يس، حيث ان الطابق الرابع للمبنى اجلديد 
يتمثل يف غ��رف الرقود وعددها )13( غرف��ة، منها )2( غرفة 
)VIP( وأطل��ق عليه��ا تس��مية »اجلناح امللك��ي«، بينام حيتوي 
مبن��ى األم )الرئييس( عىل )46( غرفة رقود موزعة عىل الطابق 
الراب��ع واخلام��س، ليصبح عدد االرسة الكيل يف املستش��فى ما 
يق��ارب )200( رسير، لذا ج��اء العمل عىل وضع جمرس يكون 
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الرابط بي البنايتي والطاب��ق الرابع للبناية اجلديدة، حيث تم 
اضافة جمرس يربط بي البنايتي يراعي عوامل االمان والرشوط 
السالمة الصحية للمريض وللكوادر الطبية، ويتحمل خمتلف 

االوزان والظروف واحلوادث الطبيعية«.
آفاق جديدة

فيام حتدث الدكتور امري خان املعاون الفني يف املستشفى قائال: 
»بن��اًء عىل م��ا حتتاج��ه متطلبات املستش��فى من اج��واء تالئم 
املرىض واملراجعي تم حتويل اغلب العيادات املوجودة سابقا 
يف املبنى الرئييس اىل مراكز استشارية، ومنها )اجللدية، العيون، 
الغدد، ....(، واضاف��ة مركزا لفحص القلب، وجناح خاص 
حتت مس��مى »املركز االوريب«، والذي يعد احد املراكز املهمة 
يف املستش��فى حيث يعمل ع��ىل توفري كوادر طبي��ة اجنبية من 
روس��يا وجورجيا ولبنان ..الخ، ألج��راء العمليات اجلراحية 
التي غالبا ما جترى خارج القطر، ومنها جراحة القلب املفتوح 
لألطفال وكبار السن، وتقويم العمود الفقري وزراعة القرنية 
للعيون ..الخ،  وكل هذا جيري بالتعاون والتنس��يق مع وزارة 
الصح��ة العراقية، حيث يتم بموجبها اخالء احلاالت املرضية 
الت��ي كانت ترس��ل عرب ال��وزارة اىل اهلند وروس��يا وايران اىل 

املستشفى«.

اجهزة طبية عالية املستوى
من جهة اخرى قال املهندس نور  احلريري مس��ؤول االجهزة 
الطبي��ة يف املستش��فى: »س��عت ادارة مستش��فى االم��ام زي��ن 
العابدي��ن )عليه الس��الم( عىل توفري اجهزة طبية ذات منش��ئ 
عاملي��ة، لذا احتوى ال��رسداب عىل جهاز التحفي��ز الكهربائي 
)Endomed(، وجه��از  )Enraf( ومودي��ل  م��ن رشك��ة 
التحفي��ز باألم��واج الصوتية م��ن رشك��ة )Enraf( وموديل 
بمش��كلة  اخل��اص  الرقب��ي  الش��د  وجه��از   ،)sonoplas(
 Triton( ومودي��ل )Chahanoga( الفق��رات من رشك��ة
)ع��الج  واي��ف  الش��وك  وجه��از   ،)DTS Traction

تليف��ات االوت��ار العض��الت وازال��ة التكل��س( م��ن رشك��ة 
 ،)Intelect  RPw2( املودي��ل  ذات   )Chahanoga(
بين��ام احتوى الطابق االريض عىل جه��از حتليل الدمويات من 
  ،)cell Dym Ruby( املودي��ل  ذات   )Abbot( رشك��ة 
وجه��از حتلي��ل الكيميائي��ات ل��ذات الرشك��ة وم��ن مودي��ل 
)Architect c 4000(، وجه��از حتلي��ل اهلرمون��ات م��ن 
SR 1000 .Architect(، وجه��از املف��راس من  مودي��ل ِ)ِ
 CT scan( املودي��ل رشك��ة )Generd Electric( ذات 
revolution maxima(، في��ام ضمن الطابق )1، 2، 3( 
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عىل العيادات االستشارية، وتشمل العيادات القلبية، وضمت 
جه��از ال��� )e cho( اخلاص بفح��ص القلب وحرك��ة القلب 
واالوردة والرشاي��ي من رشك��ة )Siemens( وذات املوديل 
 ،)G E( وجه��از التخطي��ط القلبي م��ن رشكة ،)2000 SC(
واجهزة ال��� ))Holter ملراقبة ختطيط املريض ملدة 24 س��اعة 
يف املنزل من رشكة )Natus(، وجهاز خفض اجلهد يستخدم 
لفح��ص عمل القل��ب وختطيطه اثن��اء بذل اجله��د او اجلري، 
كذل��ك احلال يف اجه��زة التخطيط الس��معي املنتجة من رشكة 
 ،)AA222( الدنامركي��ة ذات املوديل )Interacoustics(
 ،)Carestream( رشك��ة  م��ن  االس��نان  تصوي��ر  وجه��از 
واجه��زة فح��ص العيون م��ن رشك��ة )Ziess( االملاني��ة، فيام 
احتوى الطاب��ق الرابع اخلاص بغرف الرق��ود عىل اجهزة اخذ 
العالمات احليوية )monitor( من رشكة ))Meditec، فيام 
حيت��وي الطابق اخلامس )العناية الفائق��ة( عىل اجهزة االنعاش 
والتنفس االصطناع��ي )Ventifetur( لتعويض عمل الرئة 
من رشك��ةGenerd electric، واجه��زة مراقبة املريض اي 
مجيع العالم��ات احليوية والتخطيط القلب��ي )Minitor( من 
 ،)ABL( وجه��از فحص الدم الرسي��ع ،)Philips( رشك��ة

 )Carefusion( كذل��ك اجه��زة احلق��ن االي م��ن رشك��ة
الربيطاني��ة، وارسة العناي��ة الفائق��ة اخلاص��ة مل��رىض العناي��ة 
م��ن رشك��ة )Hill Rom( االمريكي��ة، بينام احت��وت العناية 
القلبي��ة ع��ىل أجهزة مراقب��ة املري��ض )monitor( من رشكة 
)Imfinum( االمريكي��ة، واجه��زة التنفس االصطناعي من 
رشك��ة ))Maguet االملانية، واجهزة احلق��ن االيل من رشكة 

   ،)Care fusion(
وجتدر االشارة اىل ان العتبة احلسينية املقدسة حرصت اىل اظهار 
مبن��ى التوس��عة اجلديد بص��ورة وهيكلية تتناس��ب مع اهداف 
ومساعي ادارة مستش��فى االمام زين العابدين )عليه السالم(، 
والتي تصب يف خدمة الصالح العام، لذا جاء العمل عىل اعادة 
ترميم املبنى بشكل يتناسب مع الضوابط الصحية التي وضعتها 
وزارة الصح��ة العراقي��ة، مع مراعاة واالل��وان والتصاميم التي 
تس��اعد املري��ض واملرافقني عىل دفع��ات معنوي��ات اجيابية قد 
تك��ون عامال رئيس��يا يف ش��فاء املريض، كذلك احل��ال يف نظام 
التهوية والتأسيسات الكهربائية والصحية واخلدمية التي تعطي 
بورقًا حضاريًا وصحيًا يتامشى مع التعاليم والضوابط الصحية 

املتبعة يف افضل املستشفيات العاملية«.
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الش���يخ الكربالئ���ي يتفق���د مراح���ل انجاز 
مشروع مطار كربالء الدولي 

اجرى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، 

جولة تفقدية ألرض مشروع مطار كربالء الدولي الذي تبلغ مساحته الكلية )45( كيلومترا 

مربعا، لالطالع على سير االعمال التي تجري في مطار كربالء الدولي والتي وصل بعضها 

ال���ى مراحل متقدم���ة ابرزها برج المراقبة، بحس���ب  المهندس )مصطف���ى ابراهيم عجينة( 

مدير المشروع من جانب العتبة الحسينية المقدسة. 

تقرير: �شياء الأ�شدي - ت�شوير احمد القري�شي
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وأض��اف: »ان الزي��ارة جاءت تزامنًا مع ذك��رى مرور عام كامل 
ض هلا املطار والتي كان اهلدف منها ايقاف  عىل اهلجمة التي تع��رّ
امل��رشوع واحب��اط العزائ��م ولكن هلل احلم��د تم قب��ول التحدي 
ومتت املب��ارشة باألعامل قبل ح��وايل )5( اش��هر واالعامل حاليًا 
جتري بيرس ودون تعقيد وه��ي ممتازة بالرغم من امور احلظر وما 
صاحبها، مضيفًا ان االعامل التي يشهدها املرشوع تتضمن أعامل 
الصب وكذلك العمل مس��تمر يف االبنية اخلدمية، واما بالنس��بة 
ألع��امل ب��رج املراقبة ال��ذي يتك��ون )18( طابقا مل يتب��ق منه اال 
طاب��ق واحد  تم انج��ازه خالل هذه الفرتة؛ وهن��اك ابنية خدمية 
س��اندة لنفس الربج مس��احتها حوايل )2000( مرت مربع تشمل 
مول��دات الكهرباء واملب��اين االدارية ومبنى االن��واء اجلوية ايضًا 
تم تنفيذه��ا، وهناك ابنية خدمية تش��مل املراكز الصحي واطفاء 
احلريق والرشط��ة واالتص��االت ونقاط تفتيش ومرك��ز االدارة 
وه��ذه كلها حاليًا تم تنفيذه��ا ايضًا«.وتابع عجين��ة بالقول: »ال 
يفوتن��ا ان نذكر مبنى االدارة اخلاص بالعمل الذي تم قصفه قبل 
عام، بان مس��احته كانت ح��وايل )1500( مرت مربع تقريبًا وكان 

يضم الكوادر اهلندسية واملقاولي والورش وبقية االمور اخلدمية 
حي��ث ان املقر القديم س��يبقى ك��ام هو ويبقى اثرا  ع��ىل العدوان 
ال��ذي تع��ّرض له املطار ألنه جي��ب ان ال نمّر عليه م��رور الكرام 
بش��كل أكيد، ما جعلنا ان نقوم بتنفيذ مبنى اخر لإلدارة جماور له 

وحاليًا حيتوي كل الكوادر اهلندسية والفنية«.
وحول س��ؤالنا ل��ه: هل هن��اك معوقات فني��ة تصاحب املرشوع 
فأج��اب عجينة قائ��اًل: »ان التأخري ال��ذي يصاحب املرشوع هو 
فق��ط يف مبنى صالة املس��افرين التي تواك��ب بتصاميمها احلداثة 
وراعينا بعض االمور منها ذوو االحتياجات اخلاصة حيث عملنا 
عىل توفري  مقاعد ومناضد جللوس��هم«. جدير بالذكر ان مرشوع 
املطار س��يتميز ب��ام حيتويه من مس��احة كبرية وس��يواكب التطور 
احلايل وس��يحتوي جزء من��ه عىل مدينة املطار ومس��احتها مليون 
مرت مربع ستكون متاحة للمسافرين ولغري املسافرين وستحتوي 
عىل مراكز للتس��وق )موالت( واماك��ن ترفيهية وفنادق فممكن 

للشخص املسافر او غري املسافر ان جيد راحته فيها«. 
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مشتل العتبة الحسينية المقدسة 
مكان ترفيهي للعائلة العراقية 

مش���اريع عدة انش���أتها االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وال تزال، منها ما تقدم الخدمات 

في الجانب الطبي واالخرى في الجانب الزراعي او االقتصادي، وفي الجانب االخر هناك مشاريع 

خدمي���ة ته���دف ال���ى خدمة المواط���ن الكربالئي خاصة والعراقي بش���كل عام وتعط���ي المدينة 

المقدس���ة رونقا خاصا وجميال يس���ر الناظرين ومنها مش���تل العتبة الحس���ينية المقدس���ة الذي تم 

تأسيس���ه ع���ام 2009 ويعد واحدا من ابرز المعال���م الترفيهية في المحافظة والذي يقصده عدد 

كبير من الزائرين والسياح لما له من ميزة خاصة وترفيهية.

يحتوي على نباتات محلية ومستوردة...
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مراحل التأسيس
الزينة  لقسم  االداري  امل��ع��اون  حت��دث  عنه  املزيد  وملعرفة 
رايض  حسي  حممد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  والتشجري 
عام  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشتل  تأسيس  تم  قائال: 
بداية  وكانت  فيها،  والتشجري  الزينة  قسم  اىل  التابع   2009
عمله بسيطة متمثلة بوضع السنادين يف ابواب احلرم احلسيني 
املطهر واماكن اخرى، ثم تطور العمل واصبح مشتال صغريا 
قرب باب الكرامة وبعدها تم التوجيه بتطوير العمل وتأسيس 
رشاء  تم  البدء  ففي  املقدسة،  احلسينية  بالعتبة  خاص  مشتل 
وهي  اخرى  مساحة  واضافة  رشاء  وبعدها  دونمي  مساحة 
دونامت   )3( من  اكثر  مساحة  اضافة  وبعدها  دون��امت   )6(
املشتل حوايل )12( دونام، وهناك  املساحة يف  فأصبح جمموع 

مساحة اخرى خاصة بزهور القطف تتكون من )4( دونامت، 
ومساحة اخرى تابعة للمشتل تقع يف منطقة البوبيات وتقدر بام 
يقارب )4( دونامت، فتصبح جمموعة املساحة الكلية للمشاتل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ملشاتل  تابعة  دونام   )20( يقارب  بام 

الثالثة.
سمعة طيبة ومراكز متقدمة

اصبح مشتل العتبة احلسينية املقدسة من اهم املشاتل يف حمافظة 
دولية  سمعة  ذو  وهو  عموما  العراق  ويف  املقدسة  كربالء 
تقام سنويا  التي  الزهور  اشرتاكه يف مهرجانات  نتيجة  وحملية 
اىل  باإلضافة  متقدمة  بغداد وحصوله عىل مراكز  العاصمة  يف 
ذلك هناك زيارة للمشاتل من اغلب الوفود والضيوف الذين 

يزورون العتبة احلسينية املقدسة.
جملة االحرار اال�سبوعية
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نبات دائمي وموسمي
العوائل  وبقية  الكربالئية  للعائلة  ترفيهيا  مكانا  اصبح  املشتل 
جامع  عىل  حيتوي  حيث  املختلفة،  العراقية  املحافظات  من 
وحيتوي  بسيطة،  حيوان  وحديقة  ترفيهي  ومكان  وصحيات 
وكذلك  واملستورد  واملوسمي  الدائمي  النبات  عىل  ايضا 
اقبااًل من  الربيع من كل عام  بداية فصل  املحيل حيث جتد يف 
قبل االخوة اصحاب املشاتل يف كربالء واملحافظات اجلنوبية 
وتقديم  وتسهيالت  ن��ادرة  شتالت  لوجود  وذل��ك  للتبضع 

اخلدمات لألخوة اصحاب املشاتل واحلدائق املنزلية.
خربة كبرية

ومن خالل عملها املستمر يف هذا املجال اصبحت لدى قسم 
من  احلدائق  وديكور  هندسة  يف  كبرية  خربة  والتشجري  الزينة 
خالل اشرتاكهم يف مهرجانات الزهور الذي يقام يف العاصمة 

يف  احلديثة  الطرائق  عىل  املستمر  االطالع  اىل  باإلضافة  بغداد 
املشاتل االخرى والزراعة وحماولة تطبيقها يف عملنا.

اعامل خمتلفة
املقدسة  احلسينية  العتبة  تزويد  املشتل  اع��امل  ضمن  وم��ن 
بالنباتات  التابعة هلا  الزائرين  اقسامها وكذلك مدن  بمختلف 
والزهور والسنادين التي حتتاجها، وان عدد العاملي يف املشتل 
االول ما يقارب 80 منتسبا باإلضافة اىل 6 منتسبي يف زهور 
القطف و7 منتسبي يف مشتل البوبيات، وهو حيتوي عىل اليات 
الشتالت  ونقل  العمل  يف  تستخدم  الشفالت  ومنها  خمتلفة 

املختلفة.
االعتامد عىل االنتاج املحيل

بالنسبة ملشتل زهور القطف سابقًا كانت الزهور التي توضع 
عىل الرضيح املقدس يتم استريادها من خارج العراق وحتديدا 
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من دول )ايران، هولندا، سوريا(، وحسب الدولة التي نستورد 
منها اما االن فإن الزهور هي من انتاج مشتل العتبة احلسينية 
من  خاصة  واجواء  ظروف  اىل  حيتاج  املرشوع  وهذا  املقدسة 
السنة،  مدار  عىل  متابعة  اىل  وحيتاج  والرطوبة  احلرارة  درجة 
ويف سبيل ذلك تم ارسال عدد  من العاملي يف دورات خمتلفة 
اجلوري  منها  الزهور  من  خمتلفة  انواع  ولدينا  املجال،  هذا  يف 
فانه  البوبيات  ملشتل  بالنسبة  اما  املختلفة،  بألواهنا  واجلربرة 
خاص بإنتاج االقالم بكافة انواعها الصيفية والشتوية وكذلك 

فيه تكاثر للبذور املوسمية.
بيانات القسم

بشكل عام فان قسم الزينة والتشجري يتكون من شعبتي )شعبة 
ان  حيث  املقدس(،  باحلرم  املحيطة  احلدائق  شعبة  املشتل، 

شعبة املشتل حتتوي عىل عدة وحدات وهي )وحدة املبيعات، 
وحدة حديقة احليوان، وحدة احلدادة، وحدة النجارة، وحدة 
وحدة  والدائميات،  املوسميات  اكثار  وحدة  القطف،  زهور 

االستثامر(.
تزويد الشوارع واملدارس بالنباتات جمانا

واجلدير بالذكر ان مشتل العتبة احلسينية املقدسة اصبح يرفد 
حمافظة كربالء بمختلف االشجار وخاصة يف الشوارع الرئيسة 
واملهمة، ومنها شارع باب قبلة سيدنا العباس )عليه السالم( 
وشارع  الشهداء  وشارع  السدرة  وشارع  بغداد  باب  وشارع 
الشهيد امحد زيني وشارع الشهيد حسن زيني وكذلك تزويد 

بعض املدارس واجلامعات ببعض النباتات بصورة جمانية.
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عمل دؤوب لتوفير بيئة آمنة

لعل مؤشرات تقدم األمم ورقيها كثيرة وباتت ال تعد وال تحصى في ظل عصر التطور واالزدهار؛ لكن 

نحو تطبيق  والجاد  المتواصل  إطار سعيها  المؤشرات وفي  تبقى واحدة من أهم  المهنية  السالمة 

المقدسة أهمية  الحسينية  العتبة  البشرية في  الموارد  لذا أولى قسم تطوير  كل ما هو نموذجي، 

 منها بضرورة توفير بيئة صحية آمنة 
ً
بالغة ببرامج السالمة حيث أسست وحدة السالمة المهنية، إيمانا

للعاملين، ولقناعتها بأهمية الحفاظ على سالمة العنصرين البشري والمادي، وتقليل الخسائر وتعزيز 

وتطوير معايير السالمة في بيئة العمل.
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تطوير  قسم  رئيس  الرشيفي  كاظم  عقيل  السّيد  وحت��دث 
املوارد البرشية سابقًا ورئيس قسم االعالم حاليًا عن أمهية 
بات  نعيشه  الذي  املعرفة  عرص  »يف  قائاًل:  املهنية  السالمة 
العنرص البرشي من بي اهم املوارد التي تساعد املؤسسات 
بالسالمة  االهتامم  ال��رضوري  من  فكان  أهدافها  حتقيق  يف 
للعاملي يف مواقع العمل، وهذا ما دفعنا لتفعيل دور وحدة 
السالمة املهنية يف القسم ألخذ كامل دورها يف محاية املورد 
خاصة  معايري  اعتامد  عرب  املادي  املورد  عن  فضاًل  البرشي 
الدور  وتفعيل  العمل  أثناء  العاملي  وسالمة  أمن  لضامن 

الرقايب وكذلك دراسة وتشخيص مكامن اخلطر والتخلص 
منها قبل وقوعها«.

ولالطالع عىل عمل هذه الوحدة عن كثب أجرت )األحرار( 
بإدارة  )املكلف  املنصوري  عالء  األستاذ  مع  موسعًا  لقاًء 
حتت   2012 عام  الوحدة  »تأسست  قال:  والذي  الوحدة( 
مسمى تعزيز الصحة وكانت السالمة املهنية احدى أركاهنا، 
باملسمى  جذري  حتول  هناك  كان   2019 العام  بعد  لكن 
واملهام املوكلة إليها، فأصبحت )وحدة السالمة املهنية( وهي 
وتقع  اجلودة،  وضامن  األداء  تقييم  شعبة  وحدات  احدى  
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ومراقبة  املهنية  السالمة  معايري  وضع  مسؤولية  عاتقها  عىل 
تطبيقها يف العتبة احلسينية املقدسة ألمهية هذا اجلانب الذي 
العنرص  عىل  واملحافظة  البرشي  العنرص  سالمة  اىل  هيدف 

املادي ومنع أو تقليل اخلسائر اىل أدنى  املستويات«
ما هو دور عنارص االرتباط وكيف يتم اختيارهم

 أكد املنصوري إنه: »لدى وحدة السالمة عنارص ارتباط مع 
مجيع أقسام العتبة املقدسة، ومهام هذا العنارص هو اإلرشاف 
املبارش عىل مشاريع السالمة داخل أقسامهم كام يعملون مع 
واملتغريات  باألحداث  وتزويدها  براجمها  تطبيق  الوحدة يف 

خطط  ووضع  وتصميم  إعداد  جمال  يف  قدراهتم  تنمية  بعد 
األسس  وتطبيق  تنفيذها  ومتابعة  أقسامهم  يف  السالمة 

العلمية احلديثة يف هذا املجال«.
تقييم  »إن  املنصوري:  يضيف  املخاطر  تقييم  برنامج  وعن 
وقوعها  قبل  األخطار  لتقييم  هيدف  برنامج  هو  املخاطر 
واخذ اإلجراءات ملنعها أو تقليلها، ونطبق هذا الربنامج وفق 
واسعة  رشحية  إىل  تصل  عمل  وبآلية  عاملًيا،  معتمدة  معايري 
من املعنيي من خالل توزيع استامرة جلمع املعلومات التي 
نت حماور الربنامج  يتم ملؤها من قبل مسؤول املوقع وتضمَّ
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واالحتياطات  املتوقعة  واألرضار  واملخاطر  النشاط  طبيعة 
املخاطر  هذه  لتقييم  حقول  وهناك  املهنية،  بالسالمة  اخلاصة 
يتم  العملية  استكامل  وبعد  واحتامالت،  أرقام  وفق  وقياسها 

فرز وحتليل النتائج النهائية«.
ترسيخ مبادئ وقواعد السالمة املهنية يف مواقع العمل

إضافة إىل املهام الواقعة عىل عاتق الوحدة أوكلت إليها مهمة 
السالمة  بمجال  اخلاصة  الدورات  إقامة  خالل  من  التدريب 
املهنية التي تستهدف بالدرجة األساس عنارص االرتباط الذين 
يعتمدون من قبل وحدة السالمة املهنية بعد ترشيحهم من قبل 

أقسامهم، ضمن معايري خاصة واجتياز الدورات واملشاركة يف 
الندوات واملحارضات التثقيفية.

ضمنها  من  األنشطة  من  العديد  التثقيفي  اجلانب  ويشمل 
عىل  املهنية  السالمة  بمجاالت  تعريفية  فيديوهات  تصميم 
القنوات اإلعالمية اخلاصة بالقسم والعتبة، لبيان أمهية العمل 
بمعايري وقواعد السالمة املهنية واملكاسب التي نحصل عليها 
التعريفية  امللصقات  استخدام  وكذلك  هبا،  االلتزام  حال  يف 

والربوشورات إضافة إىل العمل امليداين والتوعوي



مسابقات دولية ومشاركات عراقية..

يقول اإلمام الصادق عليه السالم عن البالء:)ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى 

 وفيه ابتالء وقضاء(. 
اَّ

عنه إال

 على هذا الحديث:)لعل القبض والبسط في األرزاق بالتوسع والتقتير، 
ً
يقول المحدث المجلسي تعقيبا

وفي النفوس بالسرور والحزن، وفي األبدان بالصحة واأللم، وفي الدعاء باإلجابة له وعدمها..(.

اإلنسان يف صربه  ليخترب  إال  الرش؛  أو  اخلري  بالء يف  فام من 
الذي  احلظر  ظل  ففي  مسريته،  مواصلة  عىل  وعزمه  وثباته 
بقيت  اإلنساين  املجتمع  عىل  بظالله  وألقى  الوباء،  خلفه 
النمطية  مع  متكيفة  تعمل  ثقافية  ودور  ومنظامت  جهات 
أو  املرئي  االتصال  تقنية  من  مستفيدة  احلظر،  فرضها  التي 
بعدة  وتذكرنا  بالغيث،  تقطر  رجبية  أجواء  ففي  املسموع، 
رشعت  الرشيف،  النبوي  املبعث  ذكرى  أبرزها  مناسبات، 
الدولية  املسابقات  بإقامة  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
حيث  العطرة،  الذكرى  هذه  مع  تزامنًا  عام  كل  يف  كعادهتا 

دورهتا  يف  املسابقات  هذه  اإليرانية  األوقاف  منظمة  أقامت 
السابعة والثالثي هلذا العام 1442هجري-2021ميالدي 
املشاركي  أداء  تسجيل  خالل  من  االفرتايض،  الفضاء  عرب 
سلفًا، وحضور املحكمي من خارج إيران عرب تقنية االتصال 
السودان،  سوريا،  العراق،  دول:  مخس  من  وهم  املرئي، 
لبنان، أندنوسيا، أما املحكمون اإليرانيون فقد حرضوا مع 
التابعة  قاعة)الفكر(للمؤمترات  يف  املسابقة  عىل  املرشفي 
أخذ  مع  طهران،  العاصمة  يف  اإلسالمي  اإلع��الم  ملنظمة 
االفتتاح  استهل  حيث  االجتامعي،  التباعد  يف  االحتياطات 
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بمشاركة القارئ الدويل)سيد جواد حسيني(وتم نقل جمريات 
املسابقة عىل اهلواء عرب قناة القرآن الكريم واملعارف االيرانية، 
ومشاركات  كلامت  ختللها  أيام،  أربعة  الفعاليات  واستمرت 

فنية لفرق إيرانية بارزة يف املدائح والتواشيح.
العراق)األستاذ  التحكيمية عن  اللجنة  لنا عضو  وقد أوضح 
تسجيل  قائاًل:)تم  املسابقات  هذه  تفاصيل  اخلفاجي(  عيل 
اإليرانية  الثقافية  املستشاريات  خالل  من  املتسابقي  أداء 
فمن  الدول  بقية  من  املحكمون  وأما  املشاركة،  الدول  لدى 
خالل مواقعهم يف بلداهنم، عماًل باحلظر الوقائي املفروض، 
ليتأهل  سابق؛  وقت  يف  النهائية  نصف  املرحلة  أقيمت  فقد 
النبوي  املبعث  ذكرى  مع  سنويًا  تقام  التي  للنهائيات  منها 
التجويد والرتتيل  فروع:  الرشيف)57(متسابقًا ومتسابقة يف 
واحلفظ واخلطابة والتفسري، ومن)26(دولة، فقد فاز باملراتب 
مقديس( رضا  اإليراين)محيد  القارئ  التجويد  فرع  يف  األوىل 

ويف الرتتيل القارئ اإليراين)إحسان حممدي(ويف حفظ القرآن 
طلبة  مشاركة  عن  كلشاهي(أما  اإليراين)رضا  احلافظ  كاماًل 
القارئ  التالوة  فرع  يف  الثانية  باملرتبة  فاز  فقد  الدينية  العلوم 
باملرتبة  فاز  اخلطابة  مسابقة  عطية(ويف  زليف  العراقي)حممد 

احلفظ  ويف  الكعبي(  )إياد  العراقي  واخلطيب  القارئ  الثانية 
كاماًل للنساء، فقد فازت باملرتبة الثالثة احلافظة العراقية )أماين 

حسن(. 
مع  الدولية  املسابقات  هذه  إقامة  )إن  اخلفاجي:  وأض��اف 
عام،  بشكل  اإلنساين  املجتمع  هبا  يمر  التي  الوبائية  األزمة 
إيران يعد إجيابية كبرية بحد  به  واحلظر االقتصادي الذي متر 
من  كان  ما  إاّل  السلبيات  من  الدورة  هذه  ختلو  وتكاد  ذاهتا، 
عىل  يؤثر  مل  ولكنه  األوق���ات،  بعض  يف  االنرتنيت  ضعف 
كام  سابقًا،  مسجلة  املشاركات  كون  ونتائجها؛  املسابقة  سري 
اللجنة املرشفة عىل املسابقة، وفريق املحكمي من  أن جدارة 
وهو  نجاحها،  يف  أساسيًا  عاماًل  كان  وخارجها  إيران  داخل 
الثقايف أن تتكيف مع  مايدعو مجيع اجلهات املهتمة يف الشأن 
كل املتغريات ملواصلة أنشطتها كحالة استثنائية وليست بديلة 
عن احلالة احلضورية التي تتيح الفرصة للقاء الوفود املشاركة 
القرآين،  الشأن  يف  للحديث  وللمحكمي  الدول،  مجيع  من 
إبرازها ملظاهر الوحدة اإلسالمية بي املسلمي  باإلضافة إىل 
حصل  ما  ولكن  واملذهب،  واللغة  القومية  عن  النظر  بغض 

كان مصداقًا للقول:) ليس يف اإلمكان أبدع مما كان(.
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سياس���ة أمير المؤمنين )عليه السالم( 
المالية في إدارة الدولة 
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السياسة املالية
كانت السياسة املالية التي انتهجها اإلمام )عليه السالم( امتدادا لسياسة الرسول األعظم ) صىل اهلل عليه وآله ( الذي عنى 
بتطوير احلياة االقتصادية، وإنعاش احلياة العامة يف مجيع أنحاء البالد، بحيث ال يبقى فقري أو بائس أو حمتاج، وذلك بتوزيع 

ثروات األمة توزيعًا عاداًل عىل اجلميع.

 فيها الحرية واحترام اآلخر قبل  حوالي  
ُ

أقام دولة تخلو من الفقر، ويسودها القضاء النزيه، وتشيع

الشخصية  ه��ذه  كماالت  الحديث عن  بصدد  لست  أق��ل من خمس سنوات،  وف��ي  1400ع���ام 

 بها شخص عالم او مطلع، لكن ال بأس باالقتباس 
ّ

وجوانب حياتها الملهمة فهي اكبر من ان يلم

من فيضها السياسي الذي ادار به دولة حكمت العالم بالعدل والمساواة.



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

29

ومن مظاهر هذه السياسة هي:
1 - املساواة يف التوزيع والعطاء، فليس ألحد عىل أحد فضل أو 

امتياز، وإنام اجلميع عىل حدٍّ سواء.
فال فضل للمهاجرين عىل األنصار، وال ألرسة النبي )صىل اهلل 

عليه وآله( وأزواجه عىل غريهم، وال للعريب عىل غريه.
من  الرأسامليي  غضب  التوزيع  يف  العدالة  هذه  أث��ارت  وقد 
القرشيي وغريهم، فأعلنوا سخطهم عىل اإلمام )عليه السالم(.
بالعدول عن سياسته  إليه مجوع من أصحابه تطالبه  وقد خفت 
بينهم  َلسّويُت  املال يل  السالم(: )لو كان  فأجاهبم اإلمام )عليه 
حقه  غري  يف  املال  إعطاء  وإن  أال  اهلل،  مال  املال  وإنام  فكيف، 
تبذير وإرساف، وهو يرفع صاحبه يف الدنيا، ويضعه يف اآلخرة، 

وُيكّرمه يف الناس، وهيينه عند اهلل(.
فكان اإلمام )عليه السالم( هيدف يف سياسته املالية إىل إجياد جمتمع 
ال تطغى فيه الرأساملية، وال حتدث فيه األزمات االقتصادية، وال 

يواجه املجتمع أي ِحرمان أو ضيق يف حياته املعاشية.
اإلسالم  واق��ع  من  املستمدة  املرشقة  السياسة  هذه  أدت  وقد 
جاهدة  تعمل  أن  اإلسالم  عىل  الباغية  القوى  إمجاع  إىل  وَهْديِه 
بذلك  مستهدفة  البالد،  يف  واالضطراب  الفوىض  إشاعة  عىل 

اإلطاحة بحكومة اإلمام )عليه السالم(.
املشاريع  وإنشاء  االقتصادية،  احلياة  تطوير  عىل  اإلنفاق   -  2
من  كان  الذي  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  عىل  والعمل  الزراعية، 

أصول االقتصاد العام يف تلك العصور.
وقد أكد اإلمام )عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت عىل رعاية 

إصالح األرض قبل أخذ اخلراج منها.
فيقول )عليه السالم(: )وليُكن نظرك يف ِعامرة األرض أبلغ من 
بالعامرة،  إال  ُيدرك  ال  ذلك  ألن  اخل��راج،  استجالب  يف  نظرك 
ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد، ومل 

يستقم أمره إال قلياًل(.
لقد كان أهم ما يعني به اإلمام )عليه السالم( لزوم اإلنفاق عىل 
تطوير االقتصاد العام، حتى ال يبقى أي شبح للفقر واحلرمان يف 

البالد.
3 - عدم االستئثار بأي يشء من أموال الدولة، فقد حترج اإلمام 

)عليه السالم( فيها كأشد ما يكون التحّرج.
البالغ  احتياطه  من  كثرية  بوادر  اإلسالمية  املصادر  أثبتت  وقد 
فيها، فقد وفد عليه أخوه عقيل طالبًا منه أن يمنحه الصلة وُيَرّفُه 
عليه حياته املعاشية، فأخربه اإلمام )عليه السالم( أن ما يف بيت 
وإذا  كثريًا،  وال  قلياًل  منه  يأخذ  أن  له  وليس  للمسلمي،  املال 

منحه شيئا فإنه يكون خمتلسًا.
وعىل أي حال فإن السياسة االقتصادية التي َتبّناها اإلمام )عليه 

املنحرفة عن اإلسالم، فانرصفوا  القوى  السالم( قد ثقلت عىل 
باملعسكر  والتحقوا   ،) السالم  عليهم   ( بيته  وأهل  اإلمام  عن 
قوت  وسلب  والنهب،  االستغالل،  هلم  يضمن  الذي  األموي 

الشعب، والتالعب باقتصاد البالد.
السياسة الداخلية

التخلف  أس��ب��اب  مجيع  ب��إزال��ة  ال��س��الم(  )عليه  اإلم���ام  عنى 
مجيع  اإلن��س��ان  فيها  جيد  كريمة  حياة  وحتقيق  واالن��ح��ط��اط، 
متطلبات حياته، من األمن والرخاء واالستقرار، ونشري فيام ييل 

إىل بعض مظاهرها:
1 - املساواة: وجتّسدت فيام يأيت:

أ - املساواة يف احلقوق والواجبات.
ب - املساواة يف العطاء.

ج - املساواة أمام القانون.
وقد ألزم اإلمام )عليه السالم( ُعاّمله َوُوالته بتطبيق املساواة بي 

الناس عىل اختالف قومّياهتم وأدياهنم.
)واخفْض  عامله:  إىل  رسائله  بعض  يف  السالم(  )عليه  فيقول 
وَألِْن هلم جنابك، وآِس  للرعّية جناحك، وابسط هلم وجهك، 
يطمع  ال  حتى  والتحية،  واإلش��ارة  والنظرة،  اللحظة  يف  بينهم 

العظامء يف حيفك، وال ييأس الضعفاء من عدلك(.
2 - احلرية

الذاتية  احلقوق  من  فهي  السالم(  )عليه  اإلمام  عند  احلرية  أما 
تتوفر للجميع، رشيطة أن ال تستغّل يف  إنسان، وجيب أن  لكل 
احُلّرية  هي  معاملها  أبرز  من  وكان  بالناس،  واإلرضار  االعتداء 

السياسية.
مذهب  أي  اعتناق  يف  التامة  احلرية  للناس  ُتَتاح  أن  هبا  ونعني 
يذهبون  ملا  رأيا معاكسًا  السلطة  تفرض عليهم  أن  سيايس دون 

إليه.
مفاهيمها  بأرحب  احلرية  هذه  السالم(  )عليه  اإلمام  منح  وقد 

للناس، وقد منحها ألعدائه وخصومه الذين ختلفوا عن بيعته.
إجراء  أي  معهم  يتخذ  ومل  السالم(،  )عليه  اإلمام  جيربهم  فلم 

حاسم.
عىل  وجيب  أحرار،  الناس  أن  يرى  السالم(  )عليه  اإلمام  فكان 
يعلنوا  ومل  باألمن،  خيلوا  مل  دام  ما  حريتهم  هلم  توفر  أن  الدولة 

التمرد واخلروج عىل احلكم القائم.
وقد منح )عليه السالم( احلرية للخوارج، ومل حيرمهم عطاءهم 

مع العلم أهنم كانوا يشكلون أقوى حزب معارض حلكومته.
فلام َسعوا يف األرض فسادًا، وأذاعوا الذعر واخلوف بي الناس 
سالمة  عىل  وحفظًا  العام،  النظام  عىل  حفظًا  قتاهلم  إىل  انربى 

الشعب.



البابا  قداسة  زيارة  تابعوا  ممن  الكثريون    
فرنسيس للعراق  ان يكبحوا مشاعرهم و دموعهم خاصة 
الذي  والُقداس  الشهيدة  النجاة  سيدة  لكنيسة  زيارته  اثناء 
اقامة يف هذه الكنيسة التي شهدت جمزرة دامية عام 2010 
االبرياء  املسيحيي  الشهداء  من  العرشات  ضحيتها  راح 
العصابات  يد  عىل  املقيت  الطائفي  التعصب  ثمن  دفعوا 
التي  العصابات  ذات  وهي   ، املتوحشة  اهلمجية  التكفريية 
 ، وقبور  خرائب  اىل  واحالته  العراق  ثلث  حوايل  استحّلت 
وبعد ان عانى العراقيون من  سكان تلك املناطق من فواجع 
والتهجري  والتقتيل  التعنيف  الوان  كافة  فأذاقتهم  ومآٍس  
هلا  تعّرض  التي  املفرطة  الوحشية  عن  ناهيك   ، القرسي 
التوحش  من  االكرب  القسط  حتّمل  الذي  االيزيدي  املكون 
الداعي  وبام يندى له جبي االنسانية  من عمليات  اسرتقاق 
اهلوية  واستعباد واغتصاب وتعٍد عىل االعراض وقتل عىل 
بعد   . احلديث  التاريخ  شهدها  عرقي  تطهري  عملية  واكرب 
ذلك االعصار التكفريي االقصائي االهوج صار لزاما عىل 
العامل امجع ان يعيد حساباته ويراجع نفسه ويرجع اىل جادة 
الصواب ويعيش انسانيته املفقودة املبنية عىل مبادئ التسامح 
والتوحش  الكراهية  ونبذ  املختلف  االخر  تقّبل  ورضورة 
ملجرد  تصفيته   او  باجتثاثه  املختلف  االخر  مع  التعامل  يف 
االختالف ، وما املظاهر الوحشية  التي حدثت إبان الغزو 
الداعي ااّل مصاديق عملية عىل انعدام ثقافة التسامح وتقّبل 

كنيسة  ويف  وسنجار  املوصل  يف  حدث  كام  املختلف  االخر 
سيدة النجاة الشهيدة وغريها من االماكن التي ابتليت بداء 

التطرف التكفريي .
البابا  قداسة  مجع  ال��ذي  الروحي  التارخيي  اللقاء   وك��ان 
املتواضع  مقره  يف  ظله(  )دام  السيستاين  اهلل  وآية  فرنسيس  
يف النجف االرشف بارقة امل درسا حقيقيا وعمليا واضحا 
لثقافة التسامح وتقّبل االخر  باجتامع رايس التسامح لديانتي 
خمتلفتي ، تلك الثقافة التي خصصت هلا االمم املتحدة يوما 
عامليا لالحتفاء به عىل  صعيد العامل امجع  وهو  يوم السادس 
قيم  ترسيخ  اجل  من  عام   كل  من   الثاين  ترشين  من  عرش 
واحرتام  اشكاله  بكل  والتمييز  الكراهية  ونبذ  التسامح  

خصوصيات وثقافات  االخرين  مهام كانت.
قداسة  زيارة  اثناء  اطِلقت  التي  البيض  احلاممات  وكانت 
البابا  حتمل  اكثر من داللة رمزية للنقاء  املعرّب عن االعتدال  
بعيدة  عملية  بصورة  ذلك  اكد  كام  االخر  وتقّبل  والتسامح 
والتواضع  والسالم  التسامح  قطبا  واملجاملة،  املداهنة  عن 
بن  عيل  مرقد  من  مقربة  وعىل  الكبريان  الروحيان  الزعيامن 
ايب طالب  صاحب مبدأ التسامح االول )الّناُس ِصْنفاِن إّما 

ْيِن، أو َنِظرٌي َلَك يف اخَلْلِق(. َأٌخ َلَك يف الدِّ
 فلتكن زيارة قداسة البابا  اىل العراق مثابًة لتعزيز التسامح 
وقبول االخر بي مجيع العراقيي تأسيسا لبناء دولة حضارية 

مدنية حديثة .

في حضرة السيستاني )دام ظله(
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ماراثونية استحرضهتا خميلتي واحتضنتها    
بي  اخلصوص  وج��ه  عىل  والعراقية  العربية  الساحات 
املستقبل  حال  لسان  جمرياهتا  عن  ليعلق  واملقاهي،  الشباب 

العريب مسهبا بتفاصيل حزينة ال تبرش بخري.. 
فبعد ان كانت املقاهي تباري كبار السن وهم يقضون اوقات 
بينهم  ما  يف  ليتسامروا  االماكن   تلك  يف  باجللوس  فراغهم 
وكانت  البسيطة  حياهتم  عن  احلديث  اط��راف  ويتبادلوا  
شبه  الطرفي  عند  فاألمور  مغلوب  وال  غالب  ال  النتيجة 
حمسومة )مقهى بأثاث متواضع يقدم خدمات بسيطة مقابل 

شيبة ادوا رسالتهم واحيلوا اىل التقاعد(.
بينام استعدت املقاهي اليوم استعدادا  كبريا  كيف ال واخلصم 
النابض(   العربية وقلبها  االمة  العريب )مستقبل  الشباب  هو 
فكان لزام عىل االول هتيئة كل مستلزمات االنتصار عىل هذا 

اخلصم العنيد!!!  اشك بذلك.

ايقاع  حماولة  يف  اجلذب  وسائل  خمتلف  استخدام  تم  حيث 
اخلصم بمصيدة االدمان وكسب اكرب عدد من النقاط ، بينام 
عكس ماكان متوقعا  من اخلصم الثاين )الشباب(  فقد رفعوا 
)الوقت،  اسلحتهم  للخصم وسلموا مجيع  البيض  الرايات 
النتيجة  عن  االعالن  ليتم  وغريها  القوة(  الطاقة،  االموال، 
من  املتكونة  تشكيلتها  ضعف  من  بالرغم  املقاهي  بانتصار 
االنرتنت،  الغازية،  املرشوبات  االركيلة،  القهوة،  )الشاي، 
املتوقع  من  كان  الذين  الشباب  عىل  ذلك(،  غري  الدومينو، 
النرص  مقومات  كل  المتالكهم  كاسحة  بنتيجة  انتصارهم 
عىل خصم سهل املنال، هذا احلديث يقودنا اىل سؤال :هل 
وينتفضون  املقاهي  عىل  الطاولة  قلب  من  الشباب  يتمكن 
لواقعهم ومستقبلهم ويرممون مايمكن ترميمه، ام للمقاهي 

الكلمة العليا يف قادم االيام؟.

المقاهي تهزم الشباب 
في مباراة
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الحرار: علي ال�شاهر

شهيد المواقف المشّرفة وخطيب الكاظمية المقدسة
مة السيد عبد اللطيف الوردي )رحمه الله( ..

ّ
العال

اخلطابة احل�شــينية فــٌن قائم بحــد ذاته، وهو بالن�شــبة 
ال�شقــل  اإىل  بحاجــة  موهبــة  اخلطبــاء  مــن  لكثرييــن 
والتطوير، ورفد دائم باملعلومة والثقافة الدينية والقدرة 

على اإي�شالها اإىل املتلّقي.
وبالن�شبــِة لل�شهيــد العالمــة واخلطيب احل�شينــي الراحل 
ال�شيــد عبد اللطيف الــورد )طاب ثراه( فهي فــٌن ا�شتطاَع 
اتقانــه يف مرحلة عمرية مبكرة، وعلــى الرغم من اأّنه مل 
يتتلمــذ على يدي خطيب �شبقه، مع ذلَك ا�شتطاَع اأن ي�شبَح 
خطيبــًا لمعــًا عرفتــه مدينــة الكاظمية املقد�شــة وياأتي 
بذلك بعد خطيبها الأول ال�شيخ كاظم اآل نوح )رحمه اهلل 

تعاىل(.
ولعــّل حت�شيله العلمــي ودرا�شته يف احلــوزات الدينية هي 
مــا اأهلته ليحــوز هذه املرتبــة وال�شهرة الكبــرية يف جمال 
اخلدمــة احل�شينيــة، فقــد كان لدرا�شتــه احلوزويــة اأثــر 
بالــغ يف فهمــه لختيــار اأجــود الأحاديــث واأروع الق�شائد 
ال�شعريــة، ف�شــاًل عــن طبيعتــه ال�شخ�شية و�شفاتــه التي 

جعلت منه حمّببًا جلمهوره الوا�شع.

قبل الرحيل بساعات
جيب  الالمعة،  احلسينية  الشخصية  هبذه  بالتعريف  البدء  قبل 
الوردي،  اللطيف  السيد عبد  املفّوه  أّن هذا اخلطيب  نعرَف  أن 
دفع حياته ثمنًا لقاء نضاله ودفاعه عن قضايا اإلسالم ومذهب 
أهل البيت )عليهم السالم( وكذلك مواقفه املرّشفة بالضد من 

احلكومات االستكبارية التي حكمت العراق باحلديد والنار.
ففي فجر يوم اخلميس املوافق للثامن من شهر حمّرم احلرام عام 
)1381 ه� � 1961 م(، وِجَد خطيب الكاظمية السّيد الوردي 
اغتالته  حيث  وال��رداء،  العاممة  مسلوب  األرض  عىل  ملقى 
إىل  املرّوعة  احلادثة  ليلة  طريقه  يف  وهو  واخليانة،  الغدر  أيادي 
)إبراهيم  املؤمني وهو احلاج  قراءة جملس حسيني يف دار أحد 
طبلة( يف مدينة الكاظمية املقدسة، وحتديدًا يف طرف )الدبخانة( 
من  الكثري  يروهيا  مقتله  وحادثة  املشهورة،  )البحّية(  بمحّلة 

معارصيه، حيث رووا أن »السيد الوردي )رمحه اهلل( وجَد ملقى 
عىل األرض والدماء تنزف من جسده«.

ويستذكره أيضًا ابن مدينته الشاعر العراقي مظفر النّواب، الذي 
وحي  الوردي  »السيد  أن  معه  سابق  صحفي  حوار  يف  يروي 
أرسع األهايل ألخذه إىل املستشفى إلسعافه قّدموا له رشبة ماء 
)عليه  احلسي  أموت عطشانًا كجّدي  وقال  أن يرشَب  فرفض 

السالم(!«.
اخلطيب  لولده  شعر  يف  املرّوعة،  مقتله  حادثة  لنا  ُأّرخت  وقد 
رثاه  حيث  ال��وردي  مهدي  السيد  الراحل  والنّسابة  احلسيني 

قائاًل:
املجرِم ر�صا�ِص  يف  �صهيدًا  ق�صى 

�صنْة والأل���ف  الثالثمائة  بعد 
ف��ج��ر اخل��م��ي�����ِص ث��ام��ن امل��ح��ّرِم

�صنة وث��م��ان��ن  ب���اإح���دى  ذاَق 
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الكاظمية.. الوالدة املباركة
باقر  السيد  ابن  السيد عبد احلسي  ابن  اللطيف  السيد )عبد  هو 
وعائلة  ال��ورد(،  أبو  هاشم  السيد  ابن  احلسي  عبد  السيد  ابن 
مدينة  يف  اشتهرت  التي  احلسينيي  ال��س��ادة  من  )ال���وردي( 
الكاظمية املقدسة والتي ولِد فيها خطيبنا الوردي سنة )1314 
ه� � 1896 م( قريبًا من رضيح اإلمامي اهلاممي موسى الكاظم 
وحممد اجلواد )عليهام السالم(، وتربى بي أحضان بعض رجال 
علوم  منبع  من  وهنلوا  الفضيلة  أعباء  محلوا  ممن  العلمية  أرسته 

أهل البيت )عليهم السالم(.
درس اخلطيب الوردي علوم العربية واألدب عىل السيد حمسن 
احليدري، والفقه عىل الشيخ حسي الرشتي، واملنطق عىل الشيخ 

عيل الزنجاين )رمحهم اهلل مجيعًا(.

املنرب  وبحسب ما دونه الشيخ حيدر املرجاين يف كتاب )خطباء 
احلسيني( فإّن السيد الوردي مل يدرس فن اخلطابة عىل رجل أو 
خطيب ما، وإنام أخذها بنفسه لنفسه، وقد ارتقى املنرب احلسيني 
تكوين  يف  كبري  أثر  احلوزوية  لدراسته  وكان  ه�(،   1342( سنة 
اخلطباء  بي  شهرته  فذاعت  العلمية  موهبته  وصقل  شخصيته 

احلسينيي داخل العراق وخارجه.
املنرب.. ومهوم املجتمع

املنرب  من  جيعل  أن  إىل  اهلل(  )رمح��ه  ال��وردي  اخلطيب  ح��رَص 
احلسيني وجملسه درسًا يف الوعظ وإرشاد الناس وتقديم احللول 
املجتمع  علل  إىل  اهتدى  فقد  االجتامعية،  للمشكالت  الناجعة 
نحو  الناس  فأقبل  عالية،  ودراية  بحكمة  ومعاجلتها  وأمراضه 

متلهفي حلضور جمالسه واالستامع لكلامته.
ومن املميزات التي امتاز هبا )رمحه اهلل( أنه كان متوّلعًا منذ الصغر 
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بحفظ النوادر من األشعار والقصائد الرائعة وهو األمر الذي 
ديوانًا  ترَك  حيث  الشعر،  موهبة  اخلطابة  جانب  إىل  لديه  كّون 
أغراض شعرية خمتلفة  بيت شعري( يف  خمطوطًا ضّم )1500 
)الصحيفة  بعنوان  آخرين  مؤلفي  إىل  إضافة  شّتى،  ومواضيع 

البيضاء، وعيل ويّل اهلل(.
اإلمام  مولد  ذك��رى  يف  كتبها  التي  اهلل(  )رمح��ه  قصائده  ومن 

احلسي )عليه السالم( يقول:

وقال أيضًا يف ذكرى شهادة اإلمام احلسي )عليه السالم(:

وله )رمحه اهلل( قصيدة أخرى يمدح هبا أهل بيت النبوة )عليهم 
أفضل الصالة والسالم( ويقول فيها:

اأن���ت���ْم ع���ّل���ُة ال���وج���وِد واأن���ت���ْم

اأن����ت����ْم ل��ل��ه��دى ����ص���ي���اٌء ون����وٌر

اأن����ت����ْم رح���م���ُة الإل�������ِه اإل��ي��ن��ا

اأن���ت���ْم ال��ف��ت��ُح ل��ل��وج��وِد واأن��ت��ْم

ت��ل��ّق��ى اإْذ  جن����ا  اآدُم  وب���ك���م 

ف��ع��ل��ي��ه الإل�������ه ت������اَب م��ت��اب��ًا

جل��م��ي��ِع ال����ورى ن��ظ��اُم ال��ن��ظ��اِم

���رع���ِة الإ�����ص����الِم وف��������وؤاٌد ل�������صِ

ب��ك��م ن��رت��وي ب�����ص��وِب ال��غ��م��اِم

ب�����دوؤُه واخل���ت���اُم ع��ن��َد اخل��ت��اِم

ك���ل���م���اٍت م����ن رّب��������ِه ال����ع����اّلِم

وب���ك���ْم ق���د ح��ظ��ى ب��ع��زِّ امل��ق��اِم

ن�������وٌر ال�������ع�������امل  يف  �������ص������ّع 
م���������الأ ال�����دن�����ي�����ا ��������ص�������رورًا
اأّي�������ه�������ا اجل����������اين ذن�����وب�����ًا
ه������وِل ح�����ص��ٍر م����ن  ت���خ���ْف  ل 
ول����������َد ال���������ص����ب����ُط ح�������ص���ٌن
ه��������و ل������ل������م������وؤم������ِن ������ص�����وٌر
ح�������ص���ي���ن���ًا واىل  م������ن  ك������ل 
خ�����وف�����ًا واهلِل  ي���������رى  ل 
ول�������������������ُه خ���������������ُر م������ق������رٍّ
وري�������������ا��������������صٌ وزه����������������وٌر

ي���������وم م�������ي�������الِد احل���������ص����ْن
ي����������وُم م������ي������الِد احل���������ص����ْن
وغ��������ري��������ق ال�����������ص�����ي�����ئ�����اْت
ت����ب����ع����اْت م�������ن  ت������خ������ْف  ل 
ه���������و ب���������������اٌب ل�����ل�����ن�����ج�����اْة
ول���������������ه ق����������������������ّرُة ع��������ْن
احل�������ص���اْب ي�������وِم  يف  ي���ن���ج���و 
ع���������ذاْب ه�����������وَل  ي���������رى  ل 
ول���������������ه خ���������������ُر م���������������اآْب
ج�����ّن�����ت�����ْن يف  وال�������ه�������ن�������ا 

فطر�ٌص ال���ذي  احل�����ص��ِن  اأم��ث��ُل 
ب��������اأنَّ احل�������ص���َن ����ص���ف���ي���ٌع ل���ُه
ال�صيوِف لهيب  م��ن  ظ��م��ًا  مي���وُت 
وي��ب��ق��ى ع��ف��ر ال����رى ج�����ص��ُم��ُه
جت�����وُل ع��ل��ي��ه خ���ي���وُل ال��ع��دى

ُع�������اًل ج���رئ���ي���ُل ب����ه ي��ف��خ��ُر
وم����ا ان���ف���ّك يف ف�����ص��ل��ِه ي��ذك��ُر
ُي��ن��ح��ُر اأ����ص���ف���اِره���ا  ح����دِّ  ويف 
ُي���ق���ُر ول  ث����الث����ًا  ط���ري���ح���ًا 
ت���ع���ُر! ط���ل���ع���ِت���ِه  ن�������وِر  ويف 
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والتقوى  بالورع  اهلل(  )رمحه  ال��وردي  السّيد  ُع��رَف  وقد 
إىل  االجتامعي،  واإلص��الح  السلمي  للتعايش  ودعوته 
جانب فضلِه وعلمه وإجادته للخطابة احلسينية التي جعل 
منها وسيلة كام قلنا هلداية الناس، خصوصًا يف الفرتة التي 
وصدامات  مأساويًا  تارخيًا  شهدت  والتي  فيها،  عاش 
من  وخصوصًا  العراقي  الشعب  ألبناء  وترشيد  وقتل 
أعداء  أذاقهم  الذيَن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  شيعة 
تعرض  عن  ناهيَك  والعذاْب،  الويل  واإلنسانية  الدين 
عىل  فكان  الدخيلة،  والثقافات  الفكرية  للهجامت  البلد 
رجال الدين واخلطباء احلسينيي التصّدي هلا ونرش الفكر 

الشباب  لرشحية  وخصوصًا  األصيلة  اإلسالمية  والثقافة 
والنشء  الصغري.

يف  حتى  مرحة  شخصية  صاحب  كان  أنه  عنه  وُي��روى 
جملسه  يف  احلارضين  أسامع  جيتذب  أن  أجل  من  جمالسه، 
ويقرهبم إليه صغريهم وكبريهم، وعاَش )رمحه اهلل( حياة 
جمال  يف  حياته  خالل  يعمُل  وكان  والبساطة،  الزهد  من 
)الصناعة النسيجية( يتكّسب منها رزقه ورزق عياله، أما 
بالنسبة للخدمة احلسينية فكانت تطّوعًا منه )رضوان اهلل 

تعاىل عليه( وبال أي مقابل مادّي.
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وقد تطلب البحث يف األلفاظ االقتصادية � يف أغلب األحيان � 
اجتزاء الَنص من دون إعادة تركيبه مع مستوياته األخرى،  مِما 
االقتصادية  األلفاظ  لسعة   ، البحث  اىل  شكل صعوبة تضاف 
يف هنج البالغة،  زيادة عىل قلة الدراسات التطبيقية التي تشابه 
هذه  اعتمدت  لذا  بليغة،  نصوصه  ف��أرسار  البحث،   دراس��ة 
وأثره  النص  مناسبة  توخى  الذي  الوظيفي  املعنى  الدراسة 

اجلاميل،  ووصفه.
وقد اقتضت طبيعة الدراسة ان تكون يف اربعة فصول يتقدمها 
من  الدراسة  اليه  توصلت  ما  اهم  تربز  خامتة  وختتتمها  متهيد، 
نتائج، اما منهج البحث الداخيل، فقد اتبعت فيه الباحثة )كتاب 

االمايل( حسب ما ذكر يف مقدمة الكتاب.  
يف  هبا  يتعلق  وما  التجارة  )الفاظ  بعنوان  األول  الفصل  فجاء 
هنج البالغة( وضم اربعة مباحث، تناول املبحث األول: الفاظ 
التي احتلت نصيبًا  البيع والرشاء وما يتعلق هبا وهي االلفاظ 
وافرًا من الدراسة، فشكلت امليدان األكثر ورودًا يف النهج، واما 

واملبحث  واالوزان،  واملكاييل  املقادير  الفاظ  الثاين:  املبحث 
الثالث فقد تناول فيه الباحث الفاظ ايرادات الدولة وما يتعلق 
هبا يف النهج، وتناول املبحث الرابع الفاظ املال والعمالت وما 

يتعلق هبا.
فقد  التجارة  بعد  الثاين  املوضع  حتتل  ال��زراع��ة  كانت  ومل��ا 
يتعلق هبا  الزراعة وما  )الفاظ  ب�  الثاين  الفصل  الباحثة  سمت  
األرض  )الفاظ  بعنوان  األول  املبحث  فكان  البالغة(  هنج  يف 
عىل  تدل  التي  )االلفاظ  والثاين  هبا(  يتعلق  وما  وتضاريسها 
االعامل الزراعية وما يتعلق هبا يف النهج، ونظرًا لسعة املبحث 
هنج  يف  هبا  يتعلق  وما  النباتات  الفاظ   ( عنوانه:  الذي  الثالث 
البذور  )الفاظ  منه  األول  مبحثي،  اىل  قسم  فقد  البالغة( 
والثامر  االشجار  )الفاظ  والثاين  هبا(  يتعلق  وما  واحلبوب 
الطعام  )الفاظ  عنوان:  الرابع حتت  املبحث  وكان  واألزهار(، 

والغذاء وما يتعلق هبا يف النهج(.
عنوان:  الثالث  الفصل  محل  االسالمي  لالقتصاد  واستكاماًل 

الحي���اة  ألف���اظ  الدراس���ة  ه���ذه  تناول���ت  لق���د 
االقتصادية في نهج البالغة )دراسة ومعجم(، 
 بين أحضان 

ً
وه���و موضوع يقف العقل متأم���ال

ه���ذه الدوحة المثمرة، فتتبع���ت الباحثة نصوص 
البالغ���ة، وش���رع وض���ع خط���ة  نه���ج  وخط���ب 
تعتمد كش���ف المعنى السياقي وفقا للمفردة 
اللغوي���ة، وأحصى االلف���اظ االقتصادية، وصنف 
االلفاظ وفق���ا للترتيب االلفبائي، ثم انتظم كل 
لفظ تح���ت مبحث يجمع جزئيات���ه، وفقا لنظرية 

الحقول الداللية.
و )المعج���م االقتص���ادي ف���ي نه���ج البالغة( 
صدر للدكتورة سحر ناجي فاضل المشهدي، 
عن مؤسس���ة علوم نهج البالغة في العتبة 
الكفي���ل  المقدس���ة وطباع���ة دار  الحس���ينية 

للطباعة والنشر والتوزيع سنة 2017

المعجم االقتصادي في نهج البالغة
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ً
صدر حديثا

املبحث  محل  البالغة(  هنج  يف  هبا  يتعلق  وما  الصناعة  )الفاظ 
يف  تستخدم  التي  املصنوع  الفاظ  تسمية:  الفصل  من  األول 
الفاظ املرشوب واملصنوع، والثالث  الثاين عىل  البيت، واشتمل 
الفاظ عدة  والرابع  واملجوهرات،  والزينة  املعادن واحليل  الفاظ 

احلرب وما يتعلق هبا يف النهج. 
أللفاظ  اللغوية  )الفروق  بعنوان  جاء  والذي  الرابع  الفصل  اما 
االقتصاد يف هنج البالغة( فكان جميئه استنتاجًا واستنباطًا للتشابه 
بي االلفاظ الواردة يف الفصول مجيعها، فطبيعة الدراسة للباحثة 
كام اشارت  يف مقدمة الكتاب اهنا اقتضت الكشف عن العالقات 

الداللية بي هذه االلفاظ من ترادف ، او عموم وخصوص.
دراستها  نتائج  اب��رز  فيه  موضحة  بحثها  الباحثة  واختتمت 
الدراسة  يف  وردت  التي  االقتصادية  لأللفاظ  بمعجم  واردفتها 
مرتبًة عىل حسب النظام األلفبائي، ومن ثم انتقلت اىل املصادر 

واملراجع التي تصدرهتا كتب املعاجم«.   

الدينية  )املرجعية  كتاب  كربالء  تراث  مركز  عن  حديثا  صدر 
عامد  الدكتور  الشيخ  تأليف  العراقية(  الدولة  بناء  يف  ودورها 
م الكتاُب عىل مقّدمة أظهرت أمهية املوضوع،  الكاظمي، وُقسِّ
عامة،  اإلسالمّية  البلدان  قضايا  يف  املرجعّية  دور  بّي  ومتهيد 
والرؤى  املواقف  أّوهُل��ام:  تناول  مباحث،  عىل  ام  ٌقسِّ وفصلي 
الّدولة  تأسيس  العرشين اخلالدة وإسهاماهتا يف  ثورة  يف فتوى 

العراقّية.
وتناول الفصُل الثاين: املواقف والرؤى يف فتوى اجلهاد الكفائي 
خامتة  تبعتهام  العراقية،  الّدولة  عىل  احلفاظ  يف  وإسهاماهتا 
مواقف  هلا  املرجعية  إّن  أبرزها:  كانت  والتوصيات  بالنتائج 
متعددة يف شؤون احلياة املختلفة، وأهنا جعلت مهوم املسلمي 
أظهرت  وأهنا  ومسؤولياهتا،  أعامهلا  أهم  بشؤوهنم  يتعّلق  وما 
حكمتها وشجاعتها يف التعامل مع الظروف شديدة الصعوبة، 
توثيقّيي تضّمن األّول وثائق  الدراسة  بملحقي  ثم  احلقت  
الثاين  تضّمن  فيام  الكفائي،  الدفاع  وفتوى  العرشين  ثورة  عن 
من  تضّمنته  وما  اجلمعة  ُخطب  أبرزها  كانت  وبيانات،  خطبًا 

فتاوى وتوجيهات وتوصيات للمقاتلي و لعاّمة املسلمي.
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انتباهها  الكرى  وي�صلب  والأ�صياء،  النا�ص  عيون  تنام  حن  ينه�ص 
فتطرق خطاه الر�ص بتوؤدة وهدوء ووقار؛ فعن مثل عينيه لن يجد 
املباركة  ال�صاعة  هذه  مثل  يف  خا�صة  وخمول،  نعا�ص  اإليهما  طريقه 
الليل وقرب بزوغ الفجر الول وهو يف طريقه للزيارة  انت�صاف  بعد 

واإقامة �صالة ال�صبح عند �صريح جده.
قدماه  وجت��وب  املقد�صة،  للمدينة  تفقدها  رحلة  يف  عيناه  ت��روح 
الليل، فيم�صي وحيدًا يتبعه ظل وح�صة حائرة ولهاث  اأدمي طرقات 
الطرقات، و�صدى �صوت ا�صطدام حبيبات امل�صبحة يف ما بينها اأو بن 
اأنامله العلوية وهي تتحرك نازلة، تطرق ال�صكون، فيج�ّصم �صمت الليل 
ذاك ال�صوت ويحيله اإىل رجٍع بعيد كقطرات املياه النازلة ببطء يف 
بئر عميق وفمه متمتمًا بالأذكار، مقتفيًا حرارة احلرقة يف ابتهالت 
القائمة هلل واملتوجهة نحوه  ..املتوحدة مع ذاتها،  املتهجدة  الأرواح 

واملنقطعة اإليه يف هذي ال�صاعة من طهر ال�صكون وحلكة ليل دام�ص.
يتتبع اأثر م�صارب دعوات القلوب املوؤمنة، وهي ترق �صاعدة نحو عنان 
ال�صماء كاأرواح خ�صر من جوف الظلمة عر مديات ال�صكينة باجتاه 
البهجة يف توهج كرنفالت النجوم واحتفائها بطلوع البدر. فال�صماء 
اللحظات  ه��ذه  يف  ا�صتجابتها  نوافذ  وتفتح  رحمتها  اأب���واب  ت�صرع 
ا�صتقبال  يف  �صفوفًا  ت��را���ص  واملالئكة  للداعن  م�صراعيها  على 

افا�صات الأفئدة، ونداٌء علوٌي يطرق الأرواح املوؤمنة، ويحث النا�ص، 
اإليه  اأدعوا خمل�صن له النوايا، وتوجهوا ب�صدقكم  اأن  ي�صت�صرخهم؛ 

ي�صتجاب لكم. 
و�صوارعها  وا�صواقها  ازقتها  وبن  القدمية  املدينة  باأرجاء  فيطوف 
الآلم  و�صتى  بالهموم  املحموم  احلياة  ج�صد  على  الندّية  كالن�صمة 
ويتفقدها، فتلتقط اآذان �صكون الليل و�صمت حلظاته اخلر�صاء هذه؛ 
الأجواء،  يف  الألفة  في�صيع  الطرقات،  اأدمي  على  اخلافت  خطاه  وقع 
يف  ورائحة  عطر  كمثلها  لي�ص  قد�صّية  رائحة  طهر  الهواء  يف  ويعبق 
و�صعفات  ال�صجر،  واأوراق  الأغ�صان  بع�ص  جذىل  فتتمايل  احلياة، 
نخيل با�صق، وترتل م�صابيح الليل اأن�صودتها النع�صى على م�صارف فجر 
جديد قادم � ل حمالة � وهي تن�صر على الكون بقايا من ذبالة �صوء 
خاٍب يف ظل غياب ي�صتطيل على الكون بانتظار فجر احللم باخلال�ص.  
اخلالية  الطرقات  و�صمت  الأر�ص  اأدمي  خطاه  فتطرق  يطوف  فيظل 
�صدر  على  الليل  وجثوم  وال�صرفات  الأبواب  على  الريح  هم�ص  من  اإل 
احلياة، بينما تبزغ الأنوار ال�صاطعة للحرم احل�صيني املطّهر، ويتعاىل 
حمبة  روح  الأج��واء  يف  فيبعث  الليل،  �صكون  عر  الفجر  اأذان  �صوت 

و�صفاء واإميانا مطلقا بجمال احلياة والإن�صان.

 الخالص
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حلم
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�صَيدي، حَن اأرقُد يف �صريِحَك، بجانبك بال بوعي.. تغادرين الأوهام، 
واأ�صعُر كفك على قلبي يبدد اأوجاعي وهمومي كذرات الراب. واأ�صمُع 
واأ�صرخ يف  نّوري،  مع  �صوتك يف قلبي: �صع يدك يف �صيائي، واحتد 
َملكة،  من  متلكه  ما  تفقد  ل  كي   قبتي  حتت  طوياًل  واأق��ف  طالبي، 
ول ي�صيع منك اأجر كلمة. ت�صّبث مبرقدي فتزدد ثقاًل �صيئًا ف�صيئًا 
زائل،  فهو  ذلك  عدا  ما  كل  وليذهب  الذنوِب،  من  وخفة  املعرفة  يف 
وكل �صيء تراه يف احلياة ميوت، ميوت عن طيب خاطر.. اأعرف اإن 
يطفئ  ح�صرتك  يف  ودعائي  ترممها،  �صم�ُصك  لول  تتاآكل  خطواتي 

اعرافاتي ويغ�صل �صواهدي املقلدة واملرتدية بقالدِة الأخطاء.
بك،  هلل  واأت�صرع  اأرج��وك  حن  وح��دك،  عليك  اأعتمُد  اأن��ا  �صَيدي، 
فكل �صيء يّف ذنب واحلياة فيها بع�ص النا�ص اأ�صواأ من الوباء. اأقنعة 
وتغر  ع�صقًا،  بك  تهيم  البع�ص،  بع�صها  حتب  ل  بالراءة،  مموهة 
غرها، ول تتغر. يكاد الياأ�ص يقتلنا حن نرى الظلم اأمامنا ول نرى 
اأحدًا يثور عليه. رغم اليقن اإن قربك يف البعد، وبعدك يف القرب، 
كل  يف  وجدك  م�صابك،  عمق  يف  وتوغل  معرفتك  طريق  �صلك  فمن 

�صياء تنر كراماتك با�صم الذي ل ينفد ل�صمه.
حكيمًا،  اأك��ون  اأن  ت�صتاق  ونف�صي  اليك،  طريقي  يف  زل��ُت  ل  �صَيدي، 
اأق�صي عمري الق�صر بن اأذرع نورك، بال خوف اأو قلق، فاأح�صد منك 
الأمل قوامي�ص اأنزفها ع�صقًا على تراب مقد�صك. األّون عيني بابتهاج 
لل�صم�ص  خدمتك، واقرب منك رويدًا.. رويدًا، وقلبي نافذة فتحت 
دمك  ال�صعر غطاوؤها  من  اأبياتًا  جدثك  الأمل  ب�صوء  تر�صم  اأذرعها، 

الطاهر. 
اأرفُع  اإرادة،  بال  قلبي،  يبتهج  رحمتك  نور  حتت  اأك��ون  حن  �صَيدي، 
فوؤادي  باإ�صارة �صوء تنزل على  ر�صاك  اأنال  اأكفي مت�صرعًا كي   لك 
يف  املخّباأة  وجراحاتي  واأمل��ي  همي  وجُت��رف  واأوهامي،  قلقي  تطفئ 
اإىل  بالو�صول  الطامُح  الغريق  اأنا  القلب  بهجة  يا  اأخطائي.  ِة  جلَّ
�صاحل ر�صاك، اأرمي ج�صدي على مرافئ ِنرا�صك كي  َيْعُفو اهلل عني 

بر�صاك.  

مع الأ�صمعّي..
ُعر�ص على الأ�صمعّي، وهو يف بغداد، �صعٌر رديٌء.. 

ف�صاح: واغربتاه! واذّله! لي�ص لغريب كرامة، لو كنُت يف 
بلدي الب�صرة ما جتراأ علّي اأحد مبثل هذا...!!

الأرعل..
احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق  الإع��ج��از،  دلئ��ل  يف  ج��اء 

الهنداوي، قول الفرزدق: 
َيحمي اإذا اخُرِط ال�صيوُف ن�صاَءنا  

�صرٌب تطر له ال�صواعُد اأرعُل
فاأراد من �صّمى نف�صه حمّققًا اأن يف�ّصر كلمة "اأرعل". 

يفتخر  كيف  نف�صه؛  ي�صاأل  ومل  مائل"  "م�صرخ  فقال: 
الفرزدق ب�صرب م�صرخ مائل؟! 

وغاب عنه اأّن ال�صرب الأرعل هو ال�صرب ال�صديد القاطع! 
النبت  الأرع����ل:  معاين  م��ن  يذكر  املعجم   اأّن  واأوه��م��ه 

امل�صرخي ...!

حال الدنيا..
َك يا اأبا الطّيب حّتى ل تكاد تبقي على �صيء: مِلَ ي�صوُء ظنُّ
غاُم �صبيُه ال�صيء منجذٌب اإليه ... واأ�صبُهنا ب� )دنيانا( الطَّ

و)الطغام( يف املعجم العربي اجلامع تعني: اأراذل النا�ص 
واأوغادهم والدناءة وال�صعف.

ك في قلبي
َ
 صوت

ُ
أسمع

ب..
ن األد

خزائ
من 

اختارها و�شرحها: د. �شعيد عدنان
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ولدي اغلق النافذَة، اإن هذا الرَد يوؤذيني كثرًا والرياح اأ�صبحت قويًة جدًا..    
� غريب.. تغّر اجلو فجاأًة.. �صاأذهب لأجلب بع�ص النفِط ل�صعال املدفاأة فقد اأ�صبح اجلوُّ باردًا جّدًا.

� وفّقك اهلل يا عزيزي.. فلتذهب لر�صى عنك اهلُل.
علي مم�صك مبعطفه ال�صميك: اآه ما هذا الرد.. واأ�صرَع نحو )الرميل( مللء خّزان النفط.

واإذا به يتفاجاأ بكون الرميل فارغ...!!
ب�صوت مليء باحلرة: يا رب ماذا اأفعل.. �صيدي  يا �صاحب الزمان �صاعدين..

مّد يده اإىل جيب معطفه.. كيف بي ونقودي لي�صت كافيًة ل�صراء النفط.. لقد اأعطيُت ن�صَف املبلغ الذي ح�صلت عليه من 
عمل البناء ل�صاحب البيت، والن�صف الآخر لعائلة ال�صهيد )ر�صا(.. لقد ن�صيت اأن احتفَظ بقليل منه!!

اجلّو يزداد برودة اأكر فاأكر.. وهو عائٌد اإىل املنزل.
واإذا ب�صوت تراتيل قراآنية من امل�صجد..

وقف على باب امل�صجد لي�صتمع اإىل �صوت ال�صيخ الذي مالأ اأرجاء املكان.
دخل.. اأخذ �صّجادًة ووقَف ي�صّلي

اأكمل �صالته وهّم بالدعاء.. كان واثقًا باأن اهلل تعاىل �صُيدّبر له اأمره.. وعند خروجه وجد �صندوقًا للترعات اأمامه.. 

بني
ّ
 من أْن تخي

ُ
 أكرم

َ
أنت

..
ّ
ع��������ل��������ي



تراتيل حسينية
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�شكينة خليل

يا �صيدنا ومولنا وحبيبنا.. 

مالذنا..

امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأرواح  ه�����ذه  اإّن 

باأطرافك..

كاأطفاٍل خائفن تائهن.. 

منهكون جدًا.. اأرهقهم احلنن..

واأطاح ب�صرهم بالء ال�صنن..

�صيدنا..

اأنت تعلم جنوانا..

نبث  ال������دروب  اأي  يف  وت���ع���رف 

خطانا..

فعفوك.. عفوك..

اإن اأ�صاأنا الأدب يف حم�صرك..

من  نقية  م��رت��ب��ٍة  ع��ل��ى  ن���ُك  ومل 

دعوتك لنا..

حمملن  ثقالء  �صيوًفا  كنا  لقد 

بذنوبنا..

ولكنك حنون جدًا..

ل تق�صو على اأبنائك..

ولتق�صي م�صيئهم عنك..

نحُن الغرباء..

الذين تقطعت بهم ال�صبل يف 

هذه احلياة..

وتاهوا عن م�صلكهم..

فاقبلنا يا �صيدي..

ال���ت���ائ���ب���ن  ق�����واف�����ل  يف 

والزائرين..

فاأنت يا حبيبنا.. 

�صكايتنا  ن��ب��ث  اأن  غ��ر  م��ن 

تعلم ما بنا..

فال تخيب رجاءنا..

من  باحلرمان  تعاقبنا  ول 

الوقوف على بابك..

يا �صراج الروح..

�صدقًة  وو�صعها  عنده،  بقيت  التي  نقوده  اأخ��رج 
ال�صالم(..  )عليه  الزمان  �صاحب  مولنا  عن  اإنابة 
الزمان  اأن يت�صّدق بالإنابة عن �صاحب  فقد اعتاد 
ي�صعها  اأن  وما  ب�صيق..  مّر  كلما  وحفظه  ل�صالمته 

حتى ياأتيه الفرج.
جاء �صديقُه اأحمد راك�صًا..

عندما  تتذّكر  هل  رائعًا..  خرًا  اإليك  اأزفُّ  علي..   �
العّمال  اأج��رة  �صيزيد  باأنه  العمارة  �صاحب  ق��ال 
بجدٍّ  عمل  من  اأك��ر  باأنك  ق��ال  لقد  املجتهدين.. 

واأو�صاين اأن اأذهب لأناديَك.. فلتذهب اإليه.
لك  "احلمد  ال�صعادة..  مالمح  عليه  ارت�صمت  علي 

يارب".. اأنَت اأكرم من اأن ُتخّيبني.
ومبولنا  تعاىل  باهلل  الظن  ُح�صن  قلَبك  م��الأَت  لو   �
كانت  مهما  اإليهما،  اأم��رك  ووّكلت  الزمان  �صاحب 

الأ�صياء يف نظرك بعيدة اأو م�صتحيلة..
ثْق اأنها �صتكون بن يديك باإذن اهلل تعاىل.



َ
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إلى روِح الشهيِد السعيد )منقذ عبد الجواد محمد ال شالل الجبوري( 

 م���ن تلك الرؤيا الت���ي قلبت موازين حياته، رغم إص���راره على تحقيق ذات���ه، ولعله كان يحس في 
ُ

 الخ���وف
ُ

تملك���ه
إثبات���ه لذات���ه ض���رورة ملحة، وقد تك���ون اإلرادة اإللهية هي من تختار ل���ه الطريق، أو المدينة التي نش���أ فيها ذات 
طابع فطري محاطة بالتقى والس���الم، مما جعل أهلها أناس���ا صالحين يتميزون بالتقوى وخشية الله. فأحالمهم 

بس���يطة وتمس���كهم بالعقيدة والمذهب كتمس���كهم باألرض كوطٍن، ومصدر للعيش الكريم.
كان كل حل���م »منق���ذ » أن يحص���ل على وظيفة بس���يطة بدائرة صح���ة مدينة بابل، ليكون عنوانا إنس���انيا لمدينة 
القاس���م )قضاء الهاش���مية(، ومكمال لتك األرواح الفقيرة النقية التي تجاهد بكل طاقاتها الذاتية أن تكون مدينة 
القاس���م ه���ي األجم���ل واألنقى م���ن مدن الع���راق. فعنوان المدينة يدل على س���مو ش���رفها وهي تضم جدث 

)اإلمام القاسم ابن اإلمام موسى الكاظم )عليهما السالم((. 
  

الحرار: حيدر عا�شور
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حي ينظر الرائي إىل قبته الرشيفة من خالل أشجار املدينة  وبساتينها 
وهي تلمع بلوهنا الدافئ، وسط اخلرضة يتملكُه االطمئنان واألمان. 
عليل  لكل  يمنحها  شهادة  فكرمه  صادقة،  بنية  قصده  من  خاب  وما 

ومهموم. 
لقد ظلت الوظيفة يف عقله، وكثريا ما كان ينظر إليها يف علو وشموخ 
اخلري  يصنع  أن  له  قدر  إنسان  أي  يفعل  كام  واإلنسان،  الوطن  خلدمة 
كان  الوطن..  به  ابتيل  الذي  الفساد  من  الكم  واإلصالح، وسط هذا 
كبطل  الفاسدة،  أعضائها  من  مدينته  أبناء  ينقذ  وهو  نفسه  مع  حيلم 
شهم ال خياف أو يرتدد من طاغ أو فاسد، ويساعد اليتامى واألرامل 
يف  للتفاٍن  أعىل  كمثل  دائام  نفسه  يتصور  كان  والشيوخ.  واملحتاجي 

تأدية أي واجب يوكل إليه. 
تعيينه  ينتظر عىل احر من اجلمر كتاب  يفق »منقذ« من حلمه وهو  مل 
بعد ان قّدم أوراقه للدائرة املختصة، وكله أمل أن يصحو ذات يوم عىل 
انتظاره  تعيي عىل مالك وزارة الصحة، كموظف طبي حمرتم. وطال 
اجلهاد،  بلون  الشهادة  ريح  هبت  حي  أحالمه  كل  اختفت  ثم  ومن 
الصحن احلسيني  اطلقت من  التي  املقدسة  الفتوى  إن  إليه  فقد خيل 
الشهادة  هواء  شم  ثم  عنه.  بعيدا  األحالم  هذه  كل  نفخت  الرشيف 
مشّبعا برضيح القاسم، فالتحق فورا بلواء القاسم احد تشكيالت لواء 
عيل األكرب املنطلق من حتت  قبة سيد الشهداء. وبدا له أن يف هذا االنتامء 
إرادة قوية ممتلئة باإليامن، وفتوى اجلهاد الكفائي التي اطلقتها املرجعية 
الدينية العليا  ثورة السامء واألرض ضد اإلرهابيي والتكفرييي هي 

بمثابة دعوى موجهة إليه بالذات كالقدر املحتوم الذي ال فكاك منه. 
وتأدية امتحان اهلي البد له من كفاءة وقدرة عىل اجتيازه بنجاح مطلق.

اصطياد  يف  عالية  وم��ه��ارة  اجل��أش،  ثابت  امل��ع��ارك  مجيع  وخ��اض 
وهو  بيده،  ختطئ  ال  التي  القنص  بندقية  عرب  املتوحشي  الدواعش 
يستعملها يف غاية املهارة. ورأى يف هذه القوة البطولية استعراضا حللم 
تصبو  بام  النفس  ورثاء  واملثابرة  الصمود  إىل  يدعو  ما  وهو  يتحقق  مل 
األن هو  للوطن واملذهب..  احلقيقي  الواجب  يقول:  نفسه  إليه. ويف 
وقت القضاء عىل الظلم الذي حلق عوائل العراق والدفاع عن األرض 
واملقدسات، فيام عدا ذلك ال نرتقي اىل مستوى حتقيق الغرض السامي 

الذي من أجله كانت الفتوى املقدسة.
  وما تفرضه عليه احلياة من مطالب قاسية كان جزاؤه الوحيد هو حب 
مدينته اهلاشمية، واىل جانب ذلك كان يمثلها كمجاهد باسم املرجعية 
الدينية. فعند رجوعه بإجازة كانت منطقته حتتفي به كبطل وهو يقص 
الواجب  تأدية  يف  الرتدد  أو  اخلوف  يعرفون  ال  أبطال  قصص  عليهم 

املقدس. 

ويف إجازته األخرية  صحا بسكون وبدأ وكأن الشمس وما يف أشعتها 
من سكينة قد أضفت عليه شعورا بالطمأنينة واألمان الدائمي، فالرؤيا 
بليلة التحاقه حسمت قراره للمشاركة بمعركة جرف الصخر فالقرار 
هيبة  ذات  املنقبة  السيدة  كانت  فورا..  وااللتحاق  اإلجازة  إلغاء  كان 
عظيمة عىل جانبيها رجالن ليس جلامهلام حدود وال قوة للبرص تستطيع 
املجاهدون  أصدقائي  وحوهلم  النور،  شدة  من  حمياهم  عىل  تركز  أن 
املالئكي  صوهتا  جاء  فجأة  مهام.  أمرا  ينتظرون  وكأهنم  إليها  ينظرون 

بلهجة الثقة بالنفس وبالقرار املحسوم.
تعيينكم  كتب  هذه  الدولة  دوائر  يف  تتعينوا  ان  حتلمون  كنتم  قالت:  

جلبتها لكم.
اآلن،  ليس  ال  قالت:  تعيينهم..  كتب  الستالم  اجلميع  هب  وحي 
ستأخذوهنا يف وقت أخر . ولكن هذا بيدي فقط كتاب تعيي »منقذ« 
وسيأيت معي الستالم وظيفته التي كان حيلم هبا ومن أجلها كان جماهدا 

صلب الشكيمة.
وأنا  التعيي  كتاب  عىل  حصلت  اذا  سيديت   : »منقذ«  قال  باستئذان 

جماهد سيسقط عني تكليف اجلهاد كون اصبح لدّي عذر رشعي..
الصخر  جرف  معركة  إىل  مبارشة  التحق  منامه  من  »منقذ«  استفاق 
وقاتل قتال األبطال الشجعان، وحي يتذكر الرؤيا يبتسم وحيمد اهلل 
عىل نعمة اجلهاد، رغم إن أجواء املعركة مشتعلة برضاوة  كان ينتظر 
اتصاال حول تعيينه. وحي رن هاتفه اخللوي كان يراقب عرب الناظور 
البندقية وبدأ ينظر إىل شاشة املوبايل يف  الدواعش  وحركاهتم.  ترك 

حركات معربة كمن يريد  ان يرسم يف فضاء مكانه شجاعته وحدودها 
رفيع  بصوت  .اجاب  يتصل-   - -البيت  الكلمة  كان  الشاشة  ..عىل 

هادئ : السالم عليكم.
- منقذ ، خرب حلو لك . لقد جاء كتاب تعيينك ! متى تأيت إىل البيت ؟.
عمق  إىل  طويلة  صيحات  يصيح  واخذ  تغري،  قد  منقذ  صوت  كان 
سواتر الصد سمعها املجاهدون والدواعش. وهو جييب أهله : أخر 
معركة ننفذها يف جرف الصخر ونحقق النرص لتصبح جرف »النرص« 
ومن ثم اذهب لزيارة اإلمام احلسي واخيه أيب الفضل العباس وارجع 
إىل مدينتي الغالية اهلاشمية . وأراجع الدائرة إلكامل إجراءات التعيي.
وحتقق النرص وأصبحت جرف الصخر )جرف النرص(، وكانت النهاية 
املصادف  الثالثاء  يوم  صباح  شهيدًا  رجع   حينئذ،  بيقي  توقعها  كام 
يف  األخري  مثواه  ليسكن  األطهار،  األئمة  لزيارة   2014/11/11

النجف األرشف عند إمام املتقي وشفيع املجاهدين. 

 هواء الشهادة بضريح اإلمام القاسم.. 
اَّ

شم
فالتحق بلواء علي األكبر )عليه السالم(
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املوضوِع  ه��ذا  دراس���َة  )ت��ع��اىل(-  اهلُل  ش��اَء  إْن         
َم احللول؛ ألنَّ إحدى املشاكِل القائمِة  َح األسباَب وُنَقدِّ لنوضِّ
وعدم  وأوالِده،  امُل��ريّب  بَي  اآلراِء  يف  االختالُف  امُلجتمِع  يف 
مهمُة  إليها  توَكُل  التي  البنُت  اآلخَر -وال سيام  أحِدمها  ِم  تفهُّ
بناِء أجياٍل وتربيتِهم-، فتارًة تظنُّ اأُلمُّ أنَّ ابنَتها تتمّرُد عليها، 
وتارًة تظنُّ البنُت أنَّ اأُلمَّ ال تفهُمها، وُكلُّ ما ُتريُده هو فرض 
رأهيا عليها وتشكيلها كام حُتِّب، وغريها من األمور، فال ُبدَّ من 
توضيِح األسباِب واقرتاِح ُسُبل العالِج،  خاّصًة يف ظلِّ ازدياِد 
لنا  من  ُبدَّ  جُمتمعاتِنا اإلسالمية، فال  التحّدياِت االجتامعيِة يف 

اِطاللٍة رسيعٍة حوَل العوامِل املؤثرِة اليوَم والتي تتضّمن:
أواًل: عدُم االنسجام والتفاهم:

    إنَّ توتَر العالقِة بي اأُلمِّ والبنت ُيَعدُّ من أخطِر املواضيع التي 
ُتسبُِّب تبادَل الطرفي األلفاَظ السيئَة أو االهتاماِت امُلتبادلَة أو 
النربَة العالية والعدوانيَة عىل املستويي اللفظي والسلوكي، مّما 
العالقِة هذا ترتّتُب عليه  بيَنهام، وتوتِر  العالقِة  تأُزِم  يؤّدي إىل 
مشاكَل ُتسبُِّب غفلَة اأُلمِّ عن بنتِها بشكٍل الفٍت والتي قد تتخُذ 

أشكااًل خُمتلفة..
جلوِء  إىل  يؤّدي  الطرفي  كال  بَي  التفاُهِم  لغِة  وجود  وعدُم 
البنِت إىل طرٍف ثالٍث فيام لو واجهْتها مشكلٌة معينٌة، والتكُتِم 
ها، ومن ثم سوف تضطُر البنُت إىل طرٍق  عن اإلفصاِح هبا أُلمِّ
أهّنا تلجُأ إىل  امُلهُم  قد تكوُن مرشوعًة وقد تكوُن غرَي سليمِة، 

طريٍق غري اأُلمِّ يف هذه املشكلة.
ثانًيا: انعداُم الدعِم اإلجيايب:

أي عدم تقديِر بعِض اأُلّمهاِت لبناهتن، خاّصًة يف فرتِة امُلراهقِة، 
وعدم اإلصغاِء الفّعال هلن؛ حيُث نجد بعَض األمهاِت يُقمن 
بإلقاِء اللوِم عىل بناهِتن عند أقلِّ خطأ، عىل حي أهّنن ال يلتفتن 

إىل رضورِة الدعِم اإلجيايب عندما ُينجْزَن أموًرا تستحقُّ الثناء.
ثالًثا: الُبعُد العاطفي:

للبحِث  أحياًنا  ها  جيرُّ والعطِف  لالهتامِم  البنِت  افتقاَد  إنَّ 
إىل  تؤّدي  التي  األسباِب  أحِد  من  وهذا  أرسهِتا،  خارِج  عنه 
للحنان،  ُمفتقدًة  البنُت  لو كانِت  فيام  العالقاِت غرِي الرشعية، 

وللسؤال الدائم عن حاهِلا. 

سُنحاوُل

ب���ن���ات���ن���ا.. 
ومالمح المستقبل

 )تعالى( بها 
ُ

نا الل���ه
َ

هاٍت- بأناَّ مس���تقبَل هذه النس���ماِت التي رزق
ّ

م
ُ
���ا -آباًء وأ

ً
 جميع

ْ
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 التي نشأنا عليها مع ذلك الجيِل القديم 
َ

 التربوية
َ
، وأناَّ تلك األنماط

ً
ا مجهوال

ً
سيكوُن غامض

 م���ن قفزاٍت نوعيٍة 
ُ

ه العالم
ُ
 معها ما يش���هد

َ
الحظ

ُ
 كثي���ًرا دوَن أْن ي

ُ
م���ن األه���ِل قد ال تنفع

وكميٍة في الجوانِب المعرفيِة والسلوكياِت الطارئة.. 

 بيَن تل���ك التربيِة وهذه التي ما زلنا نجهُل الكثيَر 
ُ

���ٍط جديٍد من التربيِة يجمع
َ

م
َ
لنس���تعد إذْن لن

من مالمِحها..
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رابًعا: قلُة الصرِب يف الربيِة:
بعُض اأُلّمهات -بسبِب ضغوطاِت احلياِة التي يواجهنها- يُكنَّ 
قليالِت الصرِب يف التعاُمِل مع أوالِدهن، وُيظِهرَن غضبهن بُطُرِق 

تعاملهن من حيث ال يشعرَن مع فلذاِت أكبادهن.
خامًسا: االفتقاُر إىل ُسُبِل وُطُرِق التعاُمل:

إىل  تفتقُر  عندما  لكّنها  مثاليًة،  ابنُتها  تكوَن  بأْن  ُأمٍّ  ُكلُّ  ترغُب 
عكسيٍة  فعٍل  رّدِة  إىل  ذلك  ي��ؤّدي  الصحيحة  والُسبل  الطرق 

وُيسبُِّب التوتَر بينهام. 
سادًسا: األثُر السلبي لوسائِل التواُصِل االجتامعي:

فتلك الوسائُل التي غزْت جُمتمعاتنا دوَن قيوٍد، شاركْت يف الرتبيِة 
وترسيِخ املفاهيِم سواء بشكٍل ظاهٍر أم خفي. هذا األمُر ساهَم 
يف ازدياِد الفجوِة بَي األهِل واألبناِء بسبِب قضاِء األبناِء فرتاٍت 
الذين قد ال  للُغرباء  النفيس  طويلًة أماَم شاشِة اهلاتِف والتفريِغ 
تكريِس  إىل  أّدى  مّما  ُمشرتكة..  تقاليد  أو  ثقافٍة  أّي  هبم  جيمعهم 

مفهوِم الال تواصِل االجتامعي ضمَن األرسِة الواحدة. 
سابًعا: جتاُهُل اأُلمِّ مسألة كوِنا قدوًة بالفعِل ال بالقول: 

ابنتِها مفاهيَم تربويًة صحيحًة إذا كانْت هي   فاألمُّ لن تنقَل إىل 
نفسها ال تطبقها، كام لو كانْت ال تتواصُل مع أهِلها بشكٍل لبٍِق 
ُمتابعِة  يف  وقتِها  معظَم  تقيض  أو  املجال،  هذا  يف  مهملٌة  أهّنا  أو 
التواُصَل  ابنتِها  من  تطلَب  أْن  هلا  فكيَف  التافهة..  امُلسلسالت 
هذا  يف  يساعُد  ما  ُم  ُتقدِّ ال  وهي  الوقت  تضييع  وعدم  اللبق، 

املجال..
ثامًنا: انعداُم ُلغِة اخلطاب: 

خُتاطُب  التي  الشديدَة  اللهجَة  تستخدُم  اأُلّمهاِت  من  البعُض 
ُخ  مّما ُيرسِّ ابنَتها، وخاصًة يف ُمساعدهِتا ألداِء األعامِل املنزليِة  هبا 

مفاهيَم خاطئًة يف ذهِن الفتاة.
تاسًعا: ضعُف شخصيِة اأُلّم:

تربيِة  يف  آثاُره  وتظهُر  وأسباٌب،  ُمقدماٌت  له  كبرٌي  سبٌب  وهذا 
يف  والعطِف  اللِي  وإىل  ِة،  للشدِّ حتتاُج  أحياًنا  فالرتبيُة  األوالد، 
أحيان أخرى، واأُلمُّ احلاذقُة تكوُن ُمتفهمًة الستخداِم الِشّدِة أو 

احُلبِّ واالحتواء الذكي. 
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عارًشا: غفلُة اأُلم:
وإمهال   - عليها  يتزّوَج  أْن  من  خوًفا  بالزوِج  الزائِد  اأُلمِّ  اهتامُم 
ومتابعتها  ابنتِها  ترُصفاِت  عن  اأُلمِّ  غفلِة  أسباِب  أحُد  البنِت- 

وإعطائها الوقَت الكايف. 
أحد عرش: صديقُة السوء: 

ورسُد  السوِء،  فصديقاُت  اإلنسان،  حياِة  يف  كبرٌي  أثٌر  للصديِق 
بل وغري  غالًبا  السلبية  األمور  التي ال ختلو من  تفاصيِل حياهِتن 
سلوِك  يف  كبرٌي  تأثرٌي  له  باملسلسالِت،  ُرهّن  وتأثُّ ربام،  األخالقيِة 

بعِض الفتيات. 
اثنى عرش: تفكرُي اأُلمِّ الضّيُق وعدُم املرونة: 

أحياًنا ختطئ البنُت بيٍء بسيٍط لكّن اأُلمَّ -لعدم مرونتها- تبحُث 
إشكااًل،  املشكلة  بذلك  فُتزيُد  للُمعاجلة،  خاطئٍة  وسائَل  عن 
البنُت يف ُمشكلٍة أكرب، وهذا ما ال  أْن تقَع  فيتفاقُم هذا اخلطأ إىل 

حُتَمُد ُعقباه.
ثالثة عرش: النظرُة الدونية: 

ها ومدى احرتاِمه إّياها  فالبنُت تتأّثُر كثرًيا بأفكاِر أبيها ونظرته إىل ُأمِّ
حتى لو مل يتكّلْم أو ُيعربِّ عنه. وكذلك نظرُة األخواِل واخلاالِت 

وأهِل األِب ومدى االحتكاِك هبم والعرف السائد لدهيم.
ُر للبنِت سلوَكها اخلاطئ، لكّننا يف صدِد بياِن العوامِل  نحن ال ُنربِّ
املؤثرِة هلذه السلوكيات غرِي السويِة لعّلنا نضُع بعَض اإلرشاداِت 

امُلفيدِة لكال الطرفي.
وإّنام  كذلك..  الفتياِت  مجيُع  وال  حٍق  عىل  اأُلّمهاِت  ُكلُّ  ليست 

هذا  خطئه  ورغَم  خطأ،  عىل  الطرفي  أحُد  يكوَن  أْن  امُلمكِن  من 
ارتكَب خطًأ أكرب!

عزيزيت اأُلم.. هل حُتّبني ابنَتِك؟ 
دخوهِلا  قبَل  معها  عميقًة  عالقَتِك  واجعيل  مشاعَرها،  شاركيها 
معها  للحديِث  وقتِك  من  ج��زًءا  يص  خصِّ املراهقة..  مرحلَة 
ُكلِّ ما يطرأ عندها  بأسلوٍب تربوّي مقبول، واسمحي هلا بطرِح 
هلا  افسحي  سؤاٍل..  ألي  هتميٍش  أو  استخفاٍف  دوَن  أسئلٍة  من 

مساحًة للتعبرِي حتى تكوين امللجَأ واملالَذ هلا. 
مّدي هلا جسوَر الثقِة امُلتبادلِة واغمرهيا باملحبة، وأعريهيا  سمَعِك 
وانصتي هلا، واختاري حماوَر احلديِث التي ُتنرُي هلا بصريهَتا وعقَلها 
يف احلياة، فُكلُّ ذلك ال يتحّقُق رسيًعا لكن ال ُبّد من خطوٍة أوىل 
وثباٍت يف األسلوِب ومثابرٍة لالستمراِر ووعٍي يف حلِّ امُلشكالت. 
عنَد  وليس  الصغِر  منُذ  التفاصيل  هذه  لُكلِّ  نلتفَت  أْن  ُبدَّ  وال 
ما  يف  األزمَة  ُر  ُيفجِّ ما  هو  التفاصيِل  تراكَم  ألّن  األزمِة؛  حدوِث 
مراحِل  ُكلِّ  يف  البنِت  مع  تتعاملَي   كيَف  تعريف  أْن  فعليِك  بعد، 

عمِرها..
من  وانطالًقا  تفكرِيها،  نمِط  عىل  لتتعريف  معها؛  اجللساِت  كثِّفي 
قوِل رسولِنا الكريم املعلم واملريب األول )صىل اهلل عليه وعىل آله 
األطهار(: »من كان له صبٌي فليتصاَب له«. أقوُل: من كانْت هلا 
فتاٌة فلتحاوُل أْن تتعايَش مع فكِرها وعاطفتِها مهام كانْت بسيطًة، 
أخرى،  تارًة  الليونِة  وإىل  أحياًنا  ة  الِشدِّ إىل  حتتاُج  البنِت  فرتبيُة 
وذلك اعتامًدا عىل ثقافِة اأُلمِّ ووعيها بدوِرها املهم واحلّساس يف 
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تربيِة سيدٍة من سيداِت امُلجتمِع اإلسالمي. 
وفق  لكن  رضوريٌة،  وسائُل  واإلقناِع  والتفاُهِم  احلواِر  فُلغُة     
وآله(  اهلل وعليه  اهللِ )صىل  فنرى رسوَل  احلّق،  املبدأ اإلسالمي 
ها ويغمُرها بعطِفه وحنانِه  ُيقبُِّل الزهراَء )سالم اهلل عليها(، ويشمُّ

فتتوّثُق ُعرى املَحّبِة الصادقِة بَي البنِت وأبيها.
قّبيل ابنتك... ما الضرُي يف ذلك؟ 

شاهدي معها برناجًما تلفزيونًيا معيًنا وتبادال اآلراَء حوَله؛ فاأُلمُّ 
الناجحُة يف تربية أوالدها هي القديمُة بأفكاِرها احلديثُة بأساليِب 
ميوهَلا  وتفهُم  وتفهُمها  والرتتيَب،  الطبَخ  ُمها  فُتعلِّ تربيتِها؛ 
وأفكاَرها، وتعلُم ماذا حُتِبُّ وماذا تكرُه، وحُتاِوُل أْن تقرتَب منها 
وتتقّبَل رغباهِتا وجتَد تأوياًل لترصفاهِتا؛ فالُدنيا تتقّدُم واألساليُب 
تتطّور، ومل يبَق ما ُيسّمى باجلرِب والقرِس عىل انتهاِج أمٍر أو سلوٍك؛ 
وتكوَن  بأفكارها،  وُتعجَب  ها  بُأمِّ البنُت  تقتنَع  أْن  ُبدَّ  ال  وعليه 

قريبًة منها ثم تقتنع تدرجيًيا بأوامرها وتستجيب لطلباهتا.
التواُصِل  بمواقِع  مسؤولياهِتا  عن  البنُت  تنشغُل  عندما  فمثاًل 
التطور  تتّفهَم هذا  أْن  ، فعليها  اأُلمِّ ُيثرُي ذلك حفيظَة  االجتامعي 
لتستخدَم  بنَتها هبدوٍء؛  ُترشَد  أْن  وحتاوَل  أواًل،  باحلياة  احلاصل 
وسائَل التواصِل بام ينفُعها يف أموِر دينِها وُدنياها؛ ولذا فإنَّ اأُلمَّ 
مِة وغرَي امُلتفهمِة مُلتطلباِت العرِص تدخُل يف نفٍق مظلٍم  غرَي امُلتعلِّ

لن يوصَل حللٍّ عند التعامِل مع ابنتها.
والزمالِة  الصداقِة  عىل  األساِس  بالدرجِة  تعتمُد  احلديثُة  الرتبيُة 
مع األبناِء وإجياِد القاسِم امُلشرتِك للتفاُهِم معهم؛ فتحاوري معها 

وكأّنِك زميلُتها وانزيل إىل مستوى إدراِكها.. وكوين هلا عيًنا ويًدا 
وجوارَح، ال أْن تكوين عبًئا عليها فوَق أعباِء احلياة وُمنعطفاهتا؛ 
واجهْتها  وإْن  واألزماِت  املشاكِل  عن  بعيدًة  ابنُتِك  تكوَن  لكي 
ما -ال سمَح اهلل- حتاًم ستتمّكُن من  األياِم ُمشكلٌة  يوٍم من  يف 
وعىل  بثقافٍة  حٌة  ُمسلَّ ألهّنا  لِك؛  الرجوع  دون  من  وربام  ها،  حلِّ

درايٍة بأموِر حياهِتا..
عن  بعيًدا  والعطِف  احُلبِّ  بكلامِت  اململوُء  اللطيُف  فاألسلوُب 
القسوِة والتهديِد هو االسلوُب األمثُل واألنجُع لرتبيٍة صحيحٍة 
قادرًة  ناجًحا؛  صحيًحا  إعداًدا  ٍة  معدَّ ُمثقفٍة  واعيٍة  إنسانٍة  وبناِء 

عىل إعداِد جيِل املستقبل. 
فلنحِم فتياتِنا من االنجراِر وراَء ما ال حُيَمُد ُعقباه من األمور.

*  وأنِت يا أّيُتها الفراشُة اجلميلُة.. 
فإنَّ  منها،  قصٍد  دوِن  من  تربيتِِك  يف  ما  خطًأ  ِك  ُأمَّ ارتكبْت  إِن 
ذلك ال يمنُع من أْن ُتصّححي منه؛ فأنِت اآلَن كبريٌة وعليِك أْن 
النفَس وتبحثي عن مكامِن  بنفِسِك وهُتّذيب هذه  الطريَق  تُشّقي 

الضعِف والنقِص لُتحاويل ُمعاجلتِها...
العلِم  من  التزّوِد  يف  لِك  توّفرْت  التي  الظروَف  أنَّ  وتذّكري 
ِك، فال خُتاطبيها بخشونٍة وازدراٍء، وال تنيس  واملعرفِة مل تتوّفْر أُلمِّ
ا مهام فعلْت، فُكلُّ ترصفاهتا إنام هي بداعي احُلبِّ  أّن اأُلمَّ تبقى ُأمًّ
واحلنان، فكوين هلا ضياًء نوًرا يمتدُّ ألعناِن السامِء بفضِل تربيتِها 

لِك وبربكِة دعائها وليغمرِك عطُر اجلنِة حتَت أقداِمها.
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ديوان آل كمونة
يف  قصائدهم  وينشدون  الديوان  هذا  يقصدون  الشعراء  كان 
هؤالء  ومن  كمونة،  آلل  املديح  ويكيلون  خمتلفة,  مناسبات 
الشعراء الشيخ جعفر اهلر والشيخ جواد اهلر الذي رصح بأنه 
شاعر آل كمونة والشيخ مهدي اخلاموش والشيخ عبد الكريم 
يف  ضخمة  جمموعة  ألفت  هؤالء  نتاج  ومن  وغريهم  النايف 
مديح ورثاء آل كمونة ما تزال خمطوطة وكانت املجالس تعقد 
يف أدوار متعاقبة منذ عهد شاعر األرسة احلاج حممد عيل كمونة 
عام 1282 ه�/ 1865 م كان يقع هذا الديوان يف سوق تل 

الزينبية وقد أزيل عام 2014 بسبب التوسعة.
سوق الصفافري

كان يوجد يف كربالء سوقان للصفارين أحدمها قديم يرشف 
طريق  باجتاه  يقع  واآلخر  املدينة,  قلب  يف  الشهداء  ساحة  عىل 
مادة  من  والطعام  الطبخ  أدوات  بعمل  تقوم  وحوانيته  احللة, 
الصفر  والفافون، وكان يوجد يف هذا السوق )مبيضو القدور( 
الذين يقومون بطالء النحاس بامدة الرصاص األبيض حفاظًا 
عىل القدور  ووقاية  لالنسان   من التسمم  باملواد السامة , وقد 

تسبب الوفاة يف بعض األحيان . 

ع����ن المعالم العلمي����ة والثقافية والخدمية في كرب����الء التي تعرضت    

عل����ى ط����ول تاريخها لكثي����ر من عمليات التهدي����م, ونكمل معك����م الحديث عنها في 

الجزء الثاني من موضوع )المعالم المندثرة في كربالء( الذي نش����رت مجلة )االحرار( 

جزأه االول في العدد السابق )794(.

المعالم المندثرة في كربالء 
الجزء الثاني

الزال الحديث 
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جامع الشهرستاين 
املوسوي  مهدي  حممد  السيد  ال��ع��امل  شيده 
وكان  م   1775 ه�/   1189 سنة  الشهرستاين 
وقد  الصايف,  باب  أو  الشهداء  باب  مقابل  يقع 

شمله اهلدم اثر توسيع شارع بي احلرمي.
تكية البكتاشية

وهي  قرني,  من  أكثر  اىل  التكية  تاريخ  يعود 
البغدادي وتضم قبة  جتاور قرب الشاعر فضويل 
كبرية وحمرابًا يف األرض مبنيًا بالقاشاين يتوسطه 
التكية  هذه  وتتصل  النفيس  املرمر  من  عمود 
وكان  اجلنوب  جهة  من  احلسينية  بالروضة 
اسطنبول  من  القادمي  الباشوات  فيها  يلتقي 

بي حي وآخر كام كان يلتقي هبا شعراء كربالء أخص بالذكر 
منهم الشيخ مهدي اخلاموش الذي كان يقصد التكية يف عهد 

السيد تقي الدرويش عميد أرسة آل الددة وقتها.
والشاعر الشيخ مجعة احلائري والشيخ حمسن أبو احلب خطيب 
كربالء وكذلك اخلطيب الشيخ عيل أبو غزالة وذلك يف عهد 
املرحوم السيد حسي الدده ابن السيد عباس ابن السيد حممد 

تقي الدرويش.
كانت  األدبية  واملسامرات  األحاديث  تلك  أن  املعروف  ومن 
حتتل الصدارة يف جمالس التكية, فيتبارى أهل الفضل واألدب 
باملنظوم واملنثور وقد استملكت التكية من قبل وزارة األوقاف 

فأمرت هبدمها عام 1980. 
مكتبة السعادة 

وقتذاك،  كربالء  يف  املشهورة  التجارية  املكتبات  من  هي 
صاحبها السيد سعيد السيد أمحد آل زيني, تأسست عام 1939 
. وكانت تبيع شتى أنواع الكتب الدينية واألدبية , وكان يتجمع 
عندها رجال الدين واألدب القتناء كل جديد يف عامل التأليف 
من  األكرب  عيل  شارع  رأس  الصايف  ساحة  عىل  تطل  وكانت 
التهديم  عملية  ضمن  هدمت  وقد  احلسينية  الروضة  جهة 

للمدينة القديمة عام 1991.
مقام اإلمام عيل )عليه السالم( 

هو املوضع الذي ينسب اىل اإلمام عيل عند مروره بكربالء يف 
حرب النهروان حيث أقام يف هذا املكان وصىل باجليش . ويقع 
املقام يف سوق الرساجي املوازي لشارع عيل األكرب وقد هدم 

ضمن التوسعة أيضًا عند افتتاح ساحة بي احلرمي.
مقام أم البنني

يقف  اخللفي  السالم(  )عليه  العباس  رواق  يف  موقعه  كان 
أم  )وه��ي  البني  أم  من  حاجة  ويطلب  وينوي  الشخص 
وعندها  فتلتصق,  أفقيًا  احلائط  عىل  الرتبة  يلصق  ثم  العباس( 
ان  يعلم  وعندها  تلتصق,  مل  وان  تنفذ,  سوف  حاجته  ان  يعلم 
حاجته غري قابلة للتنفيذ, ويسمى هذا املوضع بمقام ام البني 
الرواق وتوجد اآلن  بناء  بعد جتديد  العادة  اندثرت هذه  وقد 
داخل العتبة العباسية باب تسمى )باب أم البني( وهي مكرمة 

من قبل الزائرين والقائمي عىل العتبة.
قلعة النواب 

يقع  كان  تارخيي  أثر  وهو  اهلندي  قلعة  باسم  أيضًا  وتعرف 
اىل اجلنوب الرشقي من كربالء عىل بعد 4 كيلومرتات, شيده 
نوازش عيل خان الكبري بن عيل رضا خان النواب الالهوري 
من  الرجل  ه��ذا  وك��ان  1878م  ه���/   1296 سنة  وذل��ك 
الشخصيات املرموقة يف اهلند ومن األثرياء، ويعرف بالنواب . 
وبعد أن أتم بناء القلعة املذكورة سافر إىل سامراء، وقىض فيها 
ردحًا طوياًل من الزمن يف خدمة املرزا حسن الشريازي العامل 
املربز يف عرصه، عاد بعدها اىل كربالء بعد وفاة السيد املجدد 
األجل،  وافاه  أن  إىل  الزمن  من  فرتة  فيها  ومكث  الشريازي، 
ودفن يف مقربة خاصة له يف صحن احلسي، وال تزال تعرف 
املذكور  النواب  أرسة  سفر  أثر  وعىل  باسمه  املذكورة  القلعة 
وكالئها  رئيس  إىل  هلا  العائدة  األم��الك  أمر  أوك��ل  اهلند  إىل 
وهو حمسن خان القندهاري الذي كان يمت بصلة إىل النواب 
املذكور والعقب منه يف كربالء يعرف بآل النواب تم هتديمها 
عام 2015 بشكل هنائي لياًل وأن اثار اهلدم تم حتميله ب�)40( 
سيارة لوري )سكس( حيث ان ازالة هذا االثر هو ألغراض 

استثامرية.
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تقرير: ح�شنني الزكروطي - ت�شوير: �شالح ال�شباح

مزار ابن الحمزة في كربالء...

تاريخه ومراحل اعماره 
رغ���م تأكي���د الكثير من المصادر على ان الس���يد علي بن الحمزة )رض���وان الله تعالى عليه( كان من 

أعالم اإلمامية في القرن الخامس الهجري، وله تصانيف منها كتاب الوس���يلة في مس���ائل الفقه 

وكت���اب الثاق���ب والمناقب، اال ان تلك المصادر لم تس���تطع تحديد تأريخ والدت���ه وال وفاته، واكتفت 

باإلشارة الى نسبه المشرف ومعالم مرقده الطاهر.

يقع المرقد وس���ط س���وق مش���هور في مدينة كربالء المقدسة، ويعرف باس���م )سوق ابن الحمزة( 

� ضم���ن ح���دود منطق���ة باب الخان ال���ى جهة ب���اب طويريج في كربالء المقدس���ة، وس���ماه اهالي 

المنطقة بس���وق ابن الحمزة تيمنا بصاحب المرقد، اذ يعد هذا الس���وق من االسواق الشعبية الكبيرة 

في المحافظة، وتحيطه المحال والباعة المتجولون.
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نسبه
يقربنا السيد عالء نوري عبود اخلرسان امي خاص مزار ابن 
احلمزة اكثر من تاريخ املرقد، واملراحل املعامرية التي مرَّ هبا 
املزار  صاحب  اىل  اشارت  التي  املوثقة  املصادر  عىل  عالوة 
عرب لقاء خاص اجرته جملة »االحرار« جاء فيه: »يبعد مرقد 
عيل بن احلمزة )رضوان اهلل تعاىل عليه( ما يقارب )700(م 
عن مرقدي االمام احلسي واخيه ايب الفضل العباس )عليهام 
كربالء  مدينة  يف  اهلامة  املزارات  من  واحدا  ويعد  السالم(، 
السيد  اىل  الرشيف  املرقد  صاحب  نسب  ويعود  املقدسة، 
عيل بن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن 
الذي ذكره )النجايش( لرجاله  السالم(،  ايب طالب )عليهم 
ص194، وكان ابوه يسمى »احلمزة الشبيه« )نسبة اىل شبهه  
الكبري من جده عيل بن ايب طالب(، وقد ذكره صاحب عمدة 
الشبيه«،  »احلمزة  هنا  ونقصد  )ص328(  عنبه  بن  الطالب 
بن  عيل  املؤمني  امري  جده  ويشبه  القاسم(  )ابا  يكنى  وكان 
بخط  املأمون  له  كتب  الذي  وهو  السالم(  )عليه  طالب  ايب 

يده )يعطى احلمزة بن احلسن شبيه أمري املؤمني عيل بن ايب 
طالب مائة درهم(، وقد َذَكَر )عيل بن احلمزة( املؤرخ الشيخ 
حممد حرز الدين )قدس رسه( يف كتابه »القيم مراقد املعارف 
)ج1، ص55( جاء فيه مرقده يف بساتي كربالء عىل اجلادة 
املؤدية اىل مدينة طويريج � اهلندية، وذكر الشيخ سنة 1330ه� 
ان املرقد كان عامرًا مشيدًا وعليه قبة صغرية له حرم وحوله 

صحن ودار واسعة تابعة للمرقد.
حياته

وتابع اخلرسان: »اذا اردنا ان نبي الفرتة التي عاشها عيل بن 
احلمزة )رضوان اهلل تعاىل عليه( نستطيع ان نقول اهنا كانت 
واملأمون،  الرشيد  العبايس بي فرتة حكم هارون  العرص  يف 
ومن ابنائه )حممد( الذي ذكره الشيخ عباس القمي يف كتابه 
عمدة  صاحب  كذلك  ص265(،  )ج1-  اآلم��ال  منتهى 
العيسى  ابن عنبه )ص329(، والشيخ عالء الزم  الطالبيي 
)ص91( من كتاب )املبسوط يف اوالد ايب الفضل العباس( 

املطبوع يف دار الكفيل عام 2015م. 
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

جملة االحرار اال�سبوعية51
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

51



مراحل تشييد املرقد
تشييد  عن  مؤرخة  اقامة  اول  1912م  سنة  تعد   « واردف: 
مرقد  موضوعاهتا  يف  تناولت  التي  الكتب  اغلب  يف  امل��زار 
املؤرخ عبد االمري  او  الدين  ابن احلمزة وتارخيه، سواء حلرز 
والذي جاء  كربالء(  يف  واملقامات  )املراقد  كتابه  يف  القريي 
فيه  »قيل ان املرقد ُشّيَد يف عام 1330ه� اي 1912م، وكان 
امتار   )7.58( طول  الشكل  مستطيل  بناء  عن  عبارة  املرقد 
قطرها حوايل )2(  يبلغ  قبة  تعلوه   ، امتار  وعرضه )6.60( 
كسيت  وقد  ايضا،  )2(مرت  البناء  سطح  عن  وارتفاعها  مرت، 
من اخلارج باللون االخرض، وتتقدم من املرقد طارمة )ايوان 
 ، )9.25(ام��ت��ار  طوله  الشكل  مستطيل  مسقف  صغري( 
القران  من  كتابات  واجهته  وتعلو  مرت،   )3.50( وعرضه 
الكريم باللون االبيض عىل ارضية زرقاء من البالط القاشاين، 
وحييط بالبناء صحن الفناء املكشوف، اضالعه غري منتظمة، 

وبجانبه دار واسعة تابعة للمرقد«. 
عام  اىل  النحو  هذا  عىل  املرقد  حال  »بقي  اخلرسان:  واكمل 

اع��امره  اعيد  او  تشيد  اهن��ا  امل��ص��ادر  تقول  والتي  1991م 
االعامر، ويف عام 2008م  الثانية من  املرحلة  وتعد هذه هي 
بالكامل  املرقد  الشيعية هبدم  للمزارات  العامة  االمانة  قامت 
لغرض التوسعة واعادة تشييده من جديد كام هو موجود يف 
الوقت احلايل ليصبح املرقد متكونا من طابق اريض وحيتوي 
يأيت  بعده  م��رت،   )200( نحو  تصل  بمساحة  صحن  عىل 
، وبارتفاع  امتار  املرقد الرشيف واملتكون من شباك )2×3( 
والنساء،  للرجال  مقسمة  مصىل  قاعة  حتيطه  مرت،   )2.70(
لضيافة  مكانا  الثاين(  )االول،  العلويان  الطابقان  يمثل  بينام 

زائري االمام احلسي وصاحب املرقد ومبيتهم،
احلمزة  بن  عيل  مرقد  توسعة  مرشوع  ان  اىل  اخلرسان  ونوه 
)رضوان اهلل تعاىل عليه( مل يكتمل بشكل هنائي لغاية اللحظة، 
وقد توقف لفرتات طويلة يف السني السابقة بسبب الظروف 
به  العمل  واعيد  البالد،  هبا  مرت   التي  واالمنية  السياسية 
واضافة  كامل  بشكل  البناء  عملية  من  االنتهاء  وعند  جمددا، 
االبنية التابعة له سيكون املرقد عبارة عن طابق اريض حيتوي 
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عىل صحن اكرب مساحة من السابقة ومرافق صحية )للرجال، 
فيام  وال��زي��ارة،  للصالة  ومكان  الرشيف  واملرقد  النساء(، 
سيكون الطابق االول مقر اإلدارة املزار، والثاين مكانا لضيافة 

الزائرين ومبيتهم.
نشاطات توعوية وخدمات متنوعة

املرقد تقدم مجلة  ادارة  ان  ختم اخلرسان حديثه باإلشارة اىل 
لصاحب  والتعريفية  والتثقيفية  التوعوية  النشاطات  من 
املرقد واهل بيت النبوة )عليهم السالم(، وتعمل عىل إحياء 
املباركة  واملناسبات  احل��زن  اي��ام  خالل  احلسينية  املجالس 
والوالدة امليمونة لالئمة االطهار، ناهيك عن التالوة القرآنية 
املباركة خالل شهر رمضان املبارك، كل هذا يأيت بالتعاون مع 

العتبتي احلسينية والعباسية املقدستي  «. 
إضاءات

ص118،  احلسي«  »مدينة  كتاب  من  الثانية  السلسلة  يف 
قال عامد الدين الطويس: هو حممد بن عيل بن محزة الطويس 
بن  حممد  جعفر  أيب  الشيخ  تالمذة  من  احلمزة  بأيب  املكنى 

احلسن الطويس، وقال صاحب منتخب التواريخ: »مل يعرف 
تأريخ والدته وال وفاته بالضبط، وكان من أعالم اإلمامية يف 
األيمن  الوادي  القرن اخلامس اهلجري، ودفن يف كربالء يف 
احلمزة«،  »بابن  يعرف  مزار  وله  طويريج،  باب  من  بالقرب 
وكتاب  الفقه،  مسائل  يف  الوسيلة  كتاب  منها  تصانيف  وله 

الثاقب واملناقب«.
من  املؤرخي  بي  اشتهر  ما  املزار  هذا  أمر  يف  الغريب  ومن 
بابن  الشهري  الطويس  الدين  »للعالمة عامد  املزار هو  أن هذا 
انه   � هذا  زماننا  يف  الناس  بي  معروف  هو  ما  وبي  احلمزة، 
بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  احلمزة  بن  عيل  السيد  اىل  يعود 
العباس بن عيل بن ايب طالب )عليهم السالم(، وهناك بيتان 

من الشعر للشيخ مرتىض الكيشوان قال فيهام:
يا أبا احلرب عيل وابن من   

                                                                  دار يف احلرب رحاها حيدر
جدك العباس ليث يف الوغى   

                                                          وأب�وك محزة قد كان يزهر
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وامللحق  بغداد  يف  اوبري  برونو  الفرنيس  السفري  بحضور 
كريس  ومدير  الكوفة  جامعة  ورئيس  الفرنيس  الثقايف 
بغداد  يف  الفرنيس  املعهد  نّظم  األديان،  حلوار  اليونسكو 
جامعة  يف  األدي��ان  حلوار  اليونسكو  كريس  مع  بالتعاون 
الكوفة، مؤمترًا دوليًا حول زيارة األربعي بوصفها حدثًا 

انثروبولوجيًا.
ومحل املؤمتر عنوان )مسرية األربعي من وجهة نظر العلوم 
االجتامعية( وقدمت فيه الباحثة الفرنسية سابرينا مريفان، 
دراسة مع عرض مصور ملراسيم زيارة األربعي وأبعادها 
الروحية واالجتامعية من وجهة نظر علم االنثروبولوجيا.

وقال الدكتور عالء شطنان مدير كريس اليونسكو حلوار 
االديان يف جامعة الكوفة ومستشار مركز االعالم الدويل 
بالعتبة احلسينية: إن »زيارة االربعي بكل ما تنطوي عليه 

من جتسيد  لصفات االنسان العراقي املتمّيز بكرم الضيافة 
ما  وبكل  والتعايش،  اآلخر  وتقّبل  واإليثار  والسخاء 
واجتامعية حملية ودولية   دينية  حتتويه من رموز ودالالت 
وجدناها  يف دراسة انثروبولوجية علمية، قدمتها الباحثة 
وهي   Sabrina Mervin مريفان  سابرينا  الفرنسية 
مؤرخة وعاملة أنثروبولوجيا فرنسية، تشغل منصب مديرة 
 )CNRS( العلمية األبحاث يف املركز الوطني للبحوث 
الدينية   االجتامعية  العلوم  دراس��ات  مركز  يف  وتعمل 

.»)CéSor(
شخصيات  قبل  من  مهمة  مداخالت  املحارضة  وختللت 
الفرنيس  السفري  وباحثي واكاديميي ورجال دين، منهم 
مما  احلكيم وغريهم  والسيد عالء  الكوفة  ورئيس جامعة 

أغنى املؤمتر وزاد من أمهيته.

“زيارة األربعين” في مؤتمر دولي فرنسي
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باجتاه  العراقي  اجلنوب  أقىص  من  الزائرين  مجوع  انطلقْت 
األسبوع  منذ  األق��دام،  عىل  مشيًا  املقدسة،  كربالء  مدينة 
املايض، إلحياء زيارة النصف من شعبان األغر ذكرى والدة 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  اإلمام  البرشية  منقذ 

الرشيف(.
)عليهم  البيت  أهل  »حمبي  ب��أّن  إعالمية  وسائل  وأف��ادت 
السالم( من املحافظات العراقية اجلنوبية انطلقوا يف مسريهتم 
استعدادًا  املقدسة،  كربالء  مدينة  باجتاه  األق��دام  عىل  مشيًا 

للمشاركة بإحياء زيارة النصف من شعبان املباركة«.
كربالء  صوب  مسريهم  من  حّثوا  »الزائرين  بأّن  وأضافت 
الوصول  عىل  عازمون  وهم  السالم(،  )عليه  احلسي  اإلمام 
»هذه  أن  مبينًا  العطرة«،  املهدوية  الذكرى  إلحياء  مبكرًا 
ذكرى  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  ملحبي  بالنسبة  املناسبة 
اإلمام  املوىل  فرج  بتعجيل  آمال  وسط  قلوهبم  عىل  عظيمة 

املهدي )عليه السالم(«.
كربالء  إىل  النائية  العراقية  املناطق  من  مشيًا  املسري  ويتطلب 

املقدسة قرابة أحد عرش يومًا للوصول إىل املدينة.

ظله(،  )دام  األعىل  املرجع  بزيارة  ترّشيف  مرات  إحدى  يف 
جناب  ورأي��ت  البقية..  مع  للدخول  دوري  أنتظر  كنت 

السيد جواد اخلوئي حفظه اهلل سبقنا بالدخول.
و بينام اكتملت إجراءات التفتيش واالنتظار ودخلنا للرباين 
)دام  السيد  سامحة  غرفة  من  اخلروج  وشك  عىل  هو  كان 

ظله(.
طلبة  من  األجالء  السادة  بعض  برفقة  ذهبت  بأيام  بعدها 
املجلس  يعقد  حيث  اخلوئي..  اإلم��ام  ب��راين  اىل  احل��وزة 
ليلة  كل  جواد  السيد  جناب  برعاية  الرمضاين  احلسيني 

وحيرضه مجع من أساتذة احلوزة وطالهبا وعامة الناس.
_  عن  يف املجلس حتدثت معه _ أعني السيد جواد اخلوئي 
بعض األمور املتعلقة بموضوع الوالية والرباءة.. فذكر يل 

دام توفيقه: 
احتفاالت  إقامة  حول  األعىل  املرجع  سامحة  مع  حتدثت 
لندن..  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  شهادة  أو  الغدير  عيد 
وأن بعض األشخاص يرى يف مثل هذه الفعاليات حتريكًا 
للمشاعر الطائفية يف تلك البالد التي تشهد تنوعًا واسعًا.. 

وطلبت املشورة من سامحته.
فقال )دام ظله الوارف( ما معناه:

ولكن  واالح��رتام  التعايش  عىل  حرصًا  الناس  أكثر  إنني 
هذا ال يعني التخيل عن عقائدنا، نحن نريد أن يفهم العامل 
وأن  واحرتام،  وحمبة  بسالم  معه  للعيش  استعدادنا  مدى 
يعرف أوالدنا عقائدهم احلقة، واجلمع بي األمرين ليس 

مستحياًل.

ه إلحياء 
ّ

أفواج الزائرين تتوج
الزيارة الشعبانية

تذك������������������رة
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ساهَم هذا التطبيق بشكل كبري بكشف اللثام عن املجتمعات 
النفاق  ظل  يف  ختفيه  الذي  األخالقي  واقعها  وفضح  الرشقية 
،والديمقراطية  واألخ��الق  )الدين  ستار  وراء  االجتامعي 
استطاعت  التي  املواقع  من  واحد  هو  توك  تيك  املعدومة(، 
حتقيق انتشار واسع وتبي عىل انه ميسء وغري الالئق ملجتمع 
والتقاليد.  والعادات  املحرمات  خانة  يف  نساءه  يضع  كان 
اكتسب »تيك توك« شعبية هائلة عىل مدار فرتة زمنية قصرية 
جًدا، وخاصة يف فئة الشباب وصغار السن، وأصبح له تأثري 
عبور  استطاع  الوقت  مرور  ومع  األشخاص،  حياة  عىل  كبري 

مجيع احلدود، وأساء الكثري استخدامه.
يعتمد التطبيق عىل تصوير مقاطع الفيديو التي ال تتعدى 15 
مرفقة  قصرية  مقاطع  بتصوير  املستخدمي  يقوم  حيث  ثانية 
بفيديو املستخدم نفسه واستطاع تيك توك حتقيق انتشار كبري يف 
الدول العربية منها مرص والعراق واجلزائر واملغرب وغريها. 
حيث يقوم بعض الشباب والشابات بنرش مقاطع خمتلفة وغري 
داخل  من  أزوجهن  مع  زوج��ات  ونرش  وساخرة  أخالقية 
التجول يف  اليومية للعامل.  وعند  النوم ملشاهدة حياهتم  غرف 

واالنستغرام  وبوك  وفيس  يوتيوب  منها  األخرى  التطبيقات 
نالحظ هذه الفيديوهات منترشة بصورة واسعة وحتظى بعدد 

من اإلجابات واملشاهدات
ان  النفيس  املجال  يف  األطباء  بعض  ذكر  الصعيد  هذا  ويف 
املخاطر والسلبيات والتي هتدد احلياة  العديد من  املنصة  هلذه 
واألخالق واملعايري اإلنسانية فضاًل عن األثار النفسية اخلطرة 

والتي تؤثر بصورة مبارشة بفئة األطفال والشباب الصغري .
التطبيق سامهت بعض اجلهات  النوع من  ونظرا خلطورة هذا 
،واجلزائر  ،وأمريكا  الصي  منها  الدول  من  عدد  يف  الرسمية 
بفرض جمموعة من التوجيهات وحتمل مطورو هذه التطبيقات 
كل  ومراجعة  املستخدمون  ينرشه  الذي  املحتوى  مسؤولية 

حمتوى ينرش 
نظرًا للمخاطر التي يسببها هذا التطبيق لفئة القارصين وهلذا 
والناشطي  واالجتامعيي  الفاعلي  وك��ل  اآلب��اء  عىل  جيب 
الثقافة وطرائق  الظواهر ونرش  تكثيف اجلهود للحد من هذه 

التعامل مع التكنولوجيا وكيفية استخدامها يف املجتمع..

.. وتيك توك
ُّ
 األخالقي

ُ
الواقع
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جلَس ذلك الرجل بي أفراد أرسته مفتخرًا بنفسه وبرأيه 
هذا  »ما  رده  فكان  برأهيا  زوجته  علقت  اجلميع،  أم��ام 
الغباء؟. ومل يكتف بذلك وبدأ برشح حماوالته الدائمة أن 
جيعلها أفضل من ناحية التفكري. انتبه األطفال لردة الفعل 
املدى  عىل  الغبية  امل��رأة  بأمهم  يرون  جعلتهم  التي  تلك 
الطويل، فلم يعد أي منهم يثقون هبا وبرأهيا، ومل تعد قادرة 
عىل فرض ما تراه صحيحًا يف البيت ألهنا ما زالت يف نظر 

األبناء »غبية« تتعرض لشتى أنواع االنتقادات اليومية من 
الغبية بأشكال خمتلفة عىل مدى  أبيهم.  تكرر لفظ مفردة 
وهي  ضعيف،  بمنظار  أمهم  يرون  األبناء  واصبح  العمر 
راضية ال حترك ساكنًا، مما ساعد يف تدهور األمور األرسية 
مهام  ركنا  بذلك  وهت��دم  طاعتها  عن  أوالده��ا  وخ��روج 
الزوج  احرتام  بعدم  املنزل  بوصلة  وحتطمت  األرسة  من 
ولكن  النساء  عىل  قوامي  كونوا  الرجال  أهيا  لزوجته. 

باحلسنى واالحرتام 

ها، وألمهيتِها  السعادُة واحُلبُّ واملاُل، ثالثُة أموٍر يبحُث عنها اجلميُع، وال يوجُد أحٌد ال حُيِبُّ
أْن  هو  واجُبكم  لُطالبه:  وقاَل  اللوحة  عىل  كتابتها  اىل  األياِم  أحِد  يف  األساتذِة  أحُد  بادَر 
حُترِضوا يل السعادَة واحُلبَّ واملاَل، لكن دوَن أْن حُترِضوا مااًل، أو تقوموا بيٍء جديٍد، ودون 
أْن تدخلوا يف عالقِة ُحبٍّ لتعيشوا ِقصَة ُحبٍّ مُمّيزٍة.. خرَج اأُلستاُذ وترَك الُطالب بَي ُمتحرّيٍ 
وُمستهزٍئ وُمفّكٍر.. يا ُترى كيَف حتصُل عىل املاِل دون عمل؟! وكيف حتصُل عىل السعادِة 
؟! أو كيف حُتِبُّ دون قصة؟! يف اليوِم التايل دخَل اأُلستاُذ ُمبتساًم ووّجَه سؤاَله  دوَن احُلبِّ

قائاًل:
- من منكم أحرَض أو استطاَع إجياد احُلبِّ واملاِل والسعادِة؟ مل يرفْع أيُّ طالٍب يَده؛ فاجلميُع 

ال يعرُف اإلجابَة إال شخًصا كان جالًسا يف املقعِد األخري، حيث وقف قائاًل:
- أنا يا ُأستاُذ

- كيف حصلَت عليهم مًعا؟
- من خالِل احُلبِّ وجدُت السعادَة، ومن السعادِة واحُلبِّ وجدُت املال، وعن طريِق املاِل 
أثارْت  واملاَل.  احُلبَّ  وهبتني  قد  فهي  السعادُة  وكذلك   ، واحُلبِّ السعادِة  إجياَد  استطعُت 

كلامُته استغراَب اأُلستاِذ والطالِب؛ فهي مل تكْن مفهومًة.. فقال اأُلستاذ:
َح أكثَر؟ - هل ُيمِكُن أْن توضِّ

»، وحينام أصبحُت سعيًدا  »السعادة  أُلّمي وأيب وأهدايف ونجاحي حصلُت عىل  بُحّبي   -
بعميل رصُت جّيًدا يف احلصوِل عىل »املال ». أما املاُل فقد وهبني أْن أشرتي ُكلَّ يوٍم شيًئا 
للفقراء فشعرُت بالسعادة، وعندما أجريُت عمليًة أليب بأموايل وأنقذُت حياَته قبَل أْن يفوَت 
األوان كان ذلك هو احُلّب فكسبُت ُكلَّ واحدٍة من األخرى: احُلبُّ واملاُل والسعادة. كام 
عرفُت أنَّ املاَل من القناعِة والدراهِم القليلة فُعدُت ال ُأبايل إْن كاَن لدّي فلٌس أو دوالٌر.. 
وعرفُت أنَّ السعادَة من ُمساعديت للناِس، وعرفُت احُلبَّ من خالِل فعِل ُكلِّ عمٍل بُحبٍّ 
َق اأُلستاُذ والطالُب لتلك الكلامت الذهبية التي قاهَلا الطالُب والتي  وإخالٍص ونقاٍء.. صفَّ

عّلمْت ُكلَّ من كان حارًضا فلسفَة احُلبِّ واملاِل والسعادة يف احلياة.

 والسعادة
ُ

القناعة
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متلهفًا عظيمهم  إل��ي��ك  وس��ع��ى 

وامل���رج���ع األع����ىل ب��ك��ل ج����دارة

ل���ك ي��ن��ح��ن��ي ب��ج��الل��ه م��ت��ه��ي��ب��ًا

ل���ي���ق���ول ه�����ذا س���ي���د ال��ع��ظ��امء

وب���ق���ي���ة ال�����زع�����امء واحل����ك����امء

م���ت���ف���ائ���اًل ب���ال���غ���رة ال��ب��ي��ض��اء

يف النتظار

سأعرتف بكل يشء.. سأمتنى لو كنت نسيًا منسيًا، 
ال أثَر يل وال خرب، ال اسَم وال رسَم، لو كنت هباًء 

منثورًا، أو رسابًا يتالشى، أو حرفًا حماه الزمن.   
ليتني كنت قاربًا سائبًا يف بحر جلّي تتقاذفه األمواج 

وتتالعب فيه الرياح. 
سأعرتف اآلن وبي يديك أين أجهل نفيس، أخفي 

ظيل عن عيني، أترنح بي يأس ورجاء. 
سأعلن أين من دونك ال أعني شيئا قط، لكني آمل 
معرفتك.  إىل  أتشوق  رؤياك.  إىل  أتطلع  ألقاك،  أن 
من  امل��زي��د  عنك  سمعت  ملخاطبتك..  أتلهف 
العبارات،  من  الكثري  عنك  حفظت  احلكايات، 
املشحونة  الرسائل  م��ن  ه��ائ��اًل  ك��اًم  إليك  كتبت 
الشموع عىل كتف  العديد من  بالتفاؤل. ورّسحت 

املاء. 
تأتيني  أن  رجوتك  وكم  ألجلك،  اهلل  دعوت  كم 
ساعة وجدك؟! أنا ما أنا لوالك؟! ال حياة إال بك، 
وال ممات إال عىل حبك ويف سبيل انتظارك، والصرب 

عىل ذلك أحىل من الشهد. 
سأعرتف أين أهواك غائبًا وشاهدًا، وسأعرتف بأين 
ال أستحقك، لعظيم ذنبي وكبري إثمي، لكن رجائي 

فيك أكرب وأميل أعظم.       

العمل الصالح
ينقل الشيخ باقر رشيف القريش يف كتاب )العمل وحقوق العامل يف 
اإلسالم( ان العمل وردت فيه )360( آية قرآنية ووردت )190( آية 
عن )الفعل(، وهي تتضمن أحكامًا شاملة للعمل، وتقدير ومسؤولية 
العامل وعقوبته ومثوبته...«، فالعمل الصالح شعار اإلسالم وهدفه 
النبي  أعلنها  التي  اخلالدة  اإلسالمية  الدعوة  وعنوان  األسمى 
االكرم )صىل اهلّل عليه وآله وسلم( فجعل العمل الصالح جوهرها 
وحقيقتها التي ال تنفصل عنه، فالعمل أساس االمتياز بي الناس يف 
نظر اإلسالم، فليس التفوق بكثرة األموال، وال باملتع الزائلة، وإنام 

هو بالتقوى وعمل اخلري »إن أكرمكم عند اهلّل أتقاكم«... 

اعرتاف
السعي اىل النور
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ارشاُد اشخاص غري مهتمي بالدين* 
اشخاص  ارش��اد  هل  يسأل  سائل  ربَّ 
هو  باخلطأ  وتنبيهم  بالدين  مهتمي  غري 
»عبث«؟ ام هو امر حمبب لعلهم يتوبون؟
عاملًا  معهم  املتحّدث  ك��اَن  اذا  فاعلم 
باملسائل العقائدية والفقهية، وقد تعلمها 
من العلامء فليستمر عىل نصحِه وإرشاده 
تعلمه،  ال��ذي  باملقدار  هل��م،  وتوجيهه 
وليامرس االسلوَب اللي واهلادئ ولتكن 
القلب، حتى  نابعًة من  النصيحة أخوية، 
واملوعظة  باحلكمة  القلب،  يف  تستقر 
احلسنة، وال هيتّم لعدم عملهم يف بعض 
اإلنسان،  طبيعة  فهذه  بكالمه،  األحيان 
يرجُع  ثم  ومغرياهتا،  الدنيا  اىل  ينجذب 
أخيه  من  موعظة  سمع  إذا  قلبه  ويلي 

املؤمن.
*املركز الرصد العقائدي

من  عراقية  سيدة  استغاثت 
نجفي  بطبيب  االنبار  حمافظة 
حمافظة  مستشفيات  احدى  يف 
لعالج  طلبا  االرشف  النجف 
عملية  بإجراء  الوحيد  ولدها 

جراحية له.
ون����رشت م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االجتامعي هذه التفاصيل:
حمافظة  م��ن  س��ي��دة  ت��ق��دم��ت 
رعد  غيث  الطبيب  اىل  االنبار 
عملية  اج��راء  بطلب  شبع  ال 
أن  بعد  ألبنها  جمانية  جراحية 

النقل ومعها ورقة ) تزكية  جاءت معه وهي التي ال متتلك سوى أجور 
( من إمام وخطيب مسجد النور يف االنبار.

األدوية  و  العملية  أجور  كافة  املساعدة وحتمل  ابداء  اىل  الطبيب  دعا  ما 
و ضيافة السيدة و ابنها،  وكتب عىل ورقة التزكية عبارة واحدة فقط داء 

فيها:
»كرامًة  لسيدي وموالي اإلمام ُموسى بن جعفر الكاظم ) عليه السالم 
((، وجدير بالعلم ان العملية اجراها يف يوم 25 من شهر رجب االصب 
يوم شهادة اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(، وهذا املوقف يؤكد أن 

شباب العراق ما زال بخري...

�صيدة من النبار ت�صتغيث 
بطبيب جنفي 
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لوحة م�شجد النخيلة وقرب نبي 
اهلل ذي الكفل )عليه ال�شالم( 

مبدينة الكفل يف حمافظة بابل 
ر�شمت عام 1864م، وتظهر فيها 

معامل امل�شجد وا�شحة منها: 
�ُشَور امل�شجد وابراجه، ومنارة 
�شغرية بارتفاع 12م تقع قرب 
قبة النبي حلرم القدمي، وقبة 
�شغرية على حرم �شالة امل�شجد 

قرب املنارة ال�شغرية.



الحادي عشر من شعبان المعظم

والدة شبيه الرسول االكرم
وبطل كربالء 


