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ص���رٌح علمٌي متط���وٌر ومركزي���ن صحيين لطب 
االسنان دعما لشريحة االيتام

صاحب فتوى نجحت بطرد االحتالل البريطاني 
من إيران

حاَن قطاُفها
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

مقامات مش���رفة لم تس���لط عليه���ا االضواء 
)الجزء االول(

ضيافة  في  نخبوية  آراء  تستطلع  )االح���رار(   
بالصور   واستقباله  الفضيل  رمضاَن  شهر 

الُمثلى

السّيد شرف الموسوي الخابوري
سلطان المنابر الحسينية في ربوع سلطنة عمان

عادات وطقوس رمضانية للمسلمين الشيعة 
في العراق والبحرين

معمل ريحانة الوارث إلنتاج المعقمات والمنظفات المنزلية 
اياٍد عراقية تسعى لرفد السوق بالمنتوج الوطني 

قبر اإلمام الحسين )عليه السالم( روضة

ه الحسين )عليه السالم( منُذ  »موِضع قْبِر َأبي عبد اللَّ
ة«. يوم دفن ِفيِه رْوضة ِمن ِرَياِض اْلَجنَّ

قول اإلمام الصادق )عليه السالم( - وسائل الشيعة، ج 14، ص: 416
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طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
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حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

لعل من أشّد حس������رات اإلنسان عند لحظات االحتضار قبل 
الموت، أو س������اعة البعث لحس������اب يوم القيامة؛ هي حسرة 
الندام������ة عل������ى إضاعة فرص كانت س������انحة.. لالس������تزادة 
م������ن فعل الخيرات ف������ي الحياة الدنيا.. ذخي������رة لهول هذي 
اللحظ������ات العصيبة أو لس������اعة الموت والقيام لحس������اب يوم 
القيامة، لكن اإلنسان كثيرًا ما يضّيع الفرص ولكنه يندم 
عليها بعد انقضائها.. الس������تحالة رجوع الزمن إلى الوراء.. 
نتيج������ة انش������غاله بزخرف الحي������اة الدنيا، وك������ذا باللهو 

والغفلة والنسيان.
 نعم، ما أش������ّد وأقس������ى الندامة ج������ّراء التفريط في جنب 
اهلل تعالى، ونتيجة االس������تجابة إلغ������واء وإغراءات النفس 
األّمارة بالس������وء، وفجأة في تلك اللحظ������ات العصيبة عند 
الموت او الحس������اب يصحو اإلنسان من غفلته، وينتبه من 
نس������يانه وكذلك عند وقوع الش������دة بالمرض أو الخوف أو 
الفاقة، وهي لحظات طبعا ال يمكن أن ُتقارن بأهوال ساعة 
الموت والنزول إلى ظلمة القبر، أو أهوال س������اعة الحش������ر 
والحساب، لكن بها أيضًا تتعلق القلوب متشبثة برحمة اهلل 

تعالى، ترجو النجاة والخالص من العذاب.
لكّن النداء اإللهي يأت������ي معلنًا بأن فترة العمل انتهت وهي 
فس������حة الحياة، وعند الموت تبدأ فترة الحساب والعقاب.. 
نعم كان عمال وال حس������اب، واآلن حساب وال عمل، لذلك 
فإن عمر اإلنس������ان في الحياة يمّر بمحط������ات مختلفة من 
أجل حّث������ه نحو العمل الصال������ح، وفعل الخي������رات لحياته 
اآلخ������رة، وتذكيره بأهوال يوم القيامة وبذات الوقت بيان 
نعيم الجنة.. ترهيبًا وترغيبًا. ولعل محطة الصيام في شهر 
رمضان المبارك تعّد من أهّم محطات الخير، فماذا أعددنا 

من أعمال في شهر اهلل تعالى األعظم؟

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ماذا اعْددنا ل�شهر اهلل؟
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - حنان الزيرجاوي

زهراء الشهربلي- قيس النجار 

نور العبيدي
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التخصيص  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  أعلن مستشفى 
املجلس  موافقة  عن  كربالء،  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
العريب لالختصاصات الصحية واملرتبط بمجلس وزراء الصحة 
العرب وجامعة الدول العربية باعتامد املستشفى مركزا للتدريب.

وقال الدكتور ستار الساعدي رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي 
زين  اإلمام  مستشفى  اعتامد  »تم  إنه  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
العابدين )عليه السالم( التخصيص مركزا للتدريب والتطوير يف 
مبارش  توجيه  بعد  اخلطوة جاءت  »هذه  أن  مبينا  الصحة«،  جمال 
من ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ببناء مركز خاص للتدريب 
)االوسكي(  اهليكلية  اهلادفة  الرسيرية  ولالمتحانات  والتطوير 
العراق،  يف  العريب  للبورد  الدكتوراه  لطلبة  املستشفى،  داخل 
الدكتوراه  لطلبة  واالختبارات  االمتحانات  اج��راء  تم  حيث 
)الكىل، والباطنية، واجلهاز اهلضمي، واالطفال(  باختصاصات 
املستشفى  يف  املوجود  املركز  باعتامد  رسمية  كتب  بعدها  لتصدر 
احلسينية  للعتبة  التابعة  الطبي  والتعليم  الصحة  هبيأة  واملرتبط 

ملقدسة«.

بجميع  املركز  يف  يتدربون  طالبا   )20( هنالك  »حاليا  وتابع 
االختصاصات باملستشفى« مشريا إىل أن »اهلدف من هذا املركز 
الطبيب  بمستوى  ترتقي  متطورة  وتدريبية  تعليمية  بيئة  خلق 

العراقي والدول املجاورة«.
يف  الدكتوراه  طالب  أن  هو  امل��رشوع  نتائج  أهم  »من  ان  ونوه 
املركز يذهب  افتتاح هذا  قبل  الطبيبة كان سابقا  االختصاصات 
خارج العراق للحصول عليها، فضال عن ذلك فان املركز ساهم 
املمتحنني  االساتذة  من  ممكن  عدد  اكرب  بارشاك  فرصة  بتوفري 
مهم،  امر  وهذا  الين(  )االون  عرب  وخارجه  العراق  داخل  من 
والنقطة االخرية هو أن العتبة احلسينية نقلت صورة ناصعة عن 

العراق وكربالء بتوفري افضل االمكانيات اللوجستية«.
وكانت العتبة احلسينية قد خصصت يف شهر كانون الثاين/ يناير 
املايض مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التخصيص 
التابع هلا، إلجراء اول امتحان لطلبة الدكتوراه يف الطب والبورد 
وإقليم  العراق  خارج  سابقا  يقام  كان  أن  بعد  وذلك  العريب، 

كردستان.

جامعة الدول العربية تعتمد مستشفى تابع للعتبة الحسينية 
مركزا لتدريب طلبة الدكتوراه للبورد العربي

الدكتور ستار الساعدي
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الحسينية  للعتبة  تابع  مستشفى 
العراق  طلبة  لتدريب  مركزا  تصبح 

والوطن العربي 

أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن أسباب تغيري أسم أكرب مرشوع 
خاص باألمراض الرسطانية عىل مستوى العراق والذي تنفذه يف 

كربالء املقدسة.
ورصح الدكتور ماجد امليايل معاون مدير مؤسسة وارث لعالج 
من  مبارش  »بتوجيه  إنه  )االح��رار(،  تابعته  الرسطانية  االمراض 
قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
مستشفى  أسم  تغيري  تم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
الرسطانية  األم���راض  لعالج  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
أن  مبينا  الرسطانية«،  األم��راض  لعالج  ال��وارث  مؤسسة  اىل 
طلبة  لتدريب  مركزا  ستصبح  املؤسسة  أن  هو  التغيري  »سبب 
البورد  شهادة  ستمنح  اهنا  اىل  باإلضافة  العريب،  والوطن  العراق 

التخصيص )الدكتوراه(«.
وأوضح أن »هذا التغيري جاء ليغطي كافة املتطلبات، باإلضافة اىل 

حضور االساتذة واالطباء من كافة انحاء الوطن العريب«.
تنفذه  الرسطانية  لألمراض  وارث  مؤسسة  مرشوع  أن  ويذكر 
العتبة احلسينية املقدسة، بمساحة )12( دونام عىل الطريق الرابط 
يف  للرسطان  مركز  أكرب  ويعد  احلر،  وقضاء  كربالء،  مركز  بني 
عىل  متطورة  وص��االت  حديثة  اجهزة  من  حيتويه  ملا  ال��ع��راق، 

مستوى البالد

الفضائية عىل  قنوات كربالء  االنيميشن يف جمموعة  قسُم  حصد 
االنيميشن  لسينام  بابل  مهرجان  فعاليات  خالل  األوىل  اجلائزة 
بدورته األوىل لعام 2021 عن فيلم )بذور( للمخرج عدي عبد 

الكاظم، والذي احتضنته كلية الفنون اجلميلة يف جامعة بابل.
وقال عدي عبد الكاظم خمرج فيلم البذور، الفائز باجلائزة األوىل 
الفضائية:  كربالء  قنوات  جمموعة  يف  االنيميشن  قسم  ومسؤول 
لسينام  بابل  مهرجان  يف  بذرة  فيلم  عن  األول  املركز  »حصدنا 
االنيميشن بدورته األوىل لعام 2021 حيث يعد املهرجان فريدا 
من نوعه يف العراق عن فئة سينام االنيميشن، وشاركت فيه أكثر 
من 25 دولة، حيث وصل إىل جلنة الفحص أكثر من 150 فيلام، 

اختارت اللجنة ما يقرب )40( فيلام من خمتلف أنحاء العامل«.
واضاف »أن فيلم بذرة حيمل فكرة فلسفية كبرية وهو من إنتاج 
بخربات  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة  يف  العاملة  الكوادر 

متميزة استمر العمل فيه ملدة شهر وبواقع 15 ساعة يومية«.

أقام مركز االرتباط اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون 
قار،  الشطرة يف حمافظة ذي  املحمدي يف قضاء  مع هيأة اإلحياء 
ندوة حوارية حول رشائط ظهور اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل 

فرجه الرشيف(.
وذكر السيد رحيم جاسم عضو مركز االرتباط اجلامعي أن »مركز 
االرتباط اجلامعي يواصل سلسلة الندوات احلوارية التي يقيمها 
الضوء  تسليط  بغية  قار،  ذي  حمافظة  مناطق  من  عدد  يف  املركز 
الثقافة املهدوية األصيلة ، بعيدا عن الشبهات من املدارس  عىل 

املنحرفة وكشف زيف مدعي املهدوية«.
من  االستفادة  رضورة  إىل  دعت  »الندوة  أن  جاسم  وأض��اف 
تعزيز  البرشية يف  النبوية بخروج منقذ  املهدوية والبشارة  الثقافة 

ما خيدم بناء املجتمع واألمة بناء إجيابيا ومفيدا«.

مهرجان  جائزة  تحصد  كربالء   
ُ

فضائية
بابل لسينما االنيميشن الدولي األولى 

ن����دوة ح����ول ش���رائ���ط ال��ظ��ه��ور 
لإلمام المهدي المنتظر
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

األمر االول:
هناك جمموعة كبرية  ٌيعتد بعددها من االخوة الذين توظفوا 
االن  اىل  لكنهم  الدولة  ومؤسسات  وزارات  من  كثري  يف 
بعقود مؤقتة واعتقد من حق هؤالء عىل الدولة ومؤسساهتا 
ان تنظر بتوظيفهم بشكل جيعلهم يطمئنون خصوصًا وان 
هذه االعداد هي اعداد متتلك كفاءات معينة وحمددة وايضًا 
بالشكل  الدولة  مؤسسات  بناء  يف  يسامهوا  ان  احلق  هلم 
او  الوزارة  هلذه  احلقيقي  باالنتامء  يشعرون  جيعلهم  الذي 
تلك وهذا واقعًا يتحقق بالتفات االخوة املسؤولني هلم من 
ُينظر  ان  يطمحون  سنة  كل  يف  حالة  وهذه  توظيفهم  اجل 
االعداد  هلذه  واسعة  زالت  ال  املساحة  ان  يبدو  لكن  هبم 

ورغبتهم اىل االن يف بعض املؤسسات مل تتحقق ..
باحليف  املسؤول هبم ألهنم يشعرون  ان هيتم  ايضًا  نرجو  
ُيقال  قد  أي حلظة  بالقلق يف  ايضًا  املسألة ويشعر  من هذه 
له او قد يطرد من الدائرة التي هو فيها بسبب عدم وجود 

مالك او ما يعرب عنه..
رجاًء من االخوة ان يفكروا جديًا يف استيعاب هؤالء عىل 

نحو تثبيتهم او توظيفهم بحسب املساحة املسموح هبا ..

األمر الثاين :
طبعًا يف الوقت الذي ذكرنا ما يتعلق باالنتخابات ونشجع 

عىل اجراء االنتخابات ونشد عىل ايادي الناس لالنتخابات 
ونسعى لالنتخابات ولتحصيل بطاقة الناخب..

املرشحني  التحدث مع االخوة  نريد  الوقت  لكن يف نفس 
اخلطرة  املواقع  من  لعله  موقع  اىل  انفسهم  رشحوا  الذين 

ومقصودي من املواقع اخلطرة هو جملس النواب..
طبعًا انا اتكلم عن مؤسسة وهذه املؤسسة فيها ُتنشأ وهُتيئ 
سياسة الدولة وهذه املؤسسة تعد  العصب االول الترشيعي 

الذي يفرتض ان ينهض هبذه املسؤولية الكبرية.
املوجودين  من  سواء  انفسهم  رّشحوا  الذين  االخوة  هل 
يرشحوا  ان  يريدون  الذين  اجُل��دد  االخ��وة  من  او  حاليًا 
هم   ً فعال  االخ��وة  ه��ؤالء  هل  القادمة  للدورة  انفسهم 

بمستوى حتّمل هذه املسؤولية ؟
إن االنسان اقدم عىل مسؤولية جسيمة وهذه املسؤولية هي 
عبارة عن نيابته عن جمموعة من الناس سيكون هناك اشبه 
بالتعاقد الضمني انه انت خمّول عنا ومنوب عنا يف احلفاظ 
اخلدمات  وتوفري  االس��اس  بالدرجة  البلد  مصالح  عىل 
واملحافظة عىل سيادة وسمعة وثروات البلد واملحافظة عىل 

التكوين االجتامعي الذي يتكون منه البلد.
بعض االخوة ممن نسمع انسان طيب القلب وانسان ال غبار 
عليه كشخص لكنه غري قادر عىل النهوض هبذه املسؤولية 
فهذه املسؤولية ليست عبارة عن نزهة فهذا تاريخ واالنسان 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 12/جمادي االول/1435هـ 
املوافق 2014/2/14م :

اعداد:حيدر عدنان

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد ) 429( 

/اخلمي�س / 12/ جمادي االول / 1435هــ

املوافق  14/ 2/ 2014 م

اذا مل يؤد  املهمة بشكل واضح وصادق قطعًا هذا التاريخ املايض 
كّله سيشطب عىل نفسه..

مسألة جملس النواب مؤسسة تكون من اهم مؤسسات الدولة .. 
قد االنسان املرشح يرى تواضع االداء عند بعض النواب فيعتقد 
ان املسألة هي هكذا فال يعري للمسألة امهية فيقارن نفسه مع ذاك 
فيقول لعّل افضل منه فأدلو بدلوي.. املسألة ليست هكذا طبعًا 
هذا اشتباه فهذا تاريخ وهذا التاريخ قد االنسان يف فورة العمل 
ال يلتفت لكن رسعان ما يسجل التاريخ عىل كل انسان دخل يف 

هذا املجلس املوقر من اجل ان يرسم سياسة مهمة للبلد..
نعم االنسان قد يرى من نفسه انه قادر لكن هذا لوحده غري كاف 
..البد ان يعلم ان العمل هناك غري العمل خارج .. انت تنتقد 
القبة  حتت  جلست  اذا  ادراك  من  لكن  االشياء  من  الكثري  االن 

ستكون وستتعامل مع هذه االشياء ..
بعضهم حياول ان يستشري البعض وهؤالء البعض ايضًا يعطونه 
نصيحة لكن النصيحة يف بعض املرات نصيحة غري حمضة بشكل 
خالص هلذا املسكني الذي استنصحهم.. االنسان البد ان يكون 
موضوعيًا حتى يف اعطائه النصيحة فقد يكون الناصح لك منتفعا 
منك والناصح لك يريد ان حيصل عىل مكاسب من خاللك هو 
يعلم بينه وبني نفسه لو خال انك غري جدير لكن ألنه ال حيرم نفسه 

من بعض االمور التي حتصل من اجلك يدفعك هبذا االجتاه..
ال تأخذ النصيحة من مستوى ادنى منك وال تسترش من هو ادنى 

تكون  ان  البد  والنصيحة  واقدر  افضل  هو  من  استرش   .. منك 
وعنده  نظيف  تاريخ  عنده  االنسان  واال  وجت��ّرد..  بموضوعية 
خدمات جليلة ممكن خارج اطار املجلس ينفع اكثر لكن داخل 

املجلس قد ال يستطيع ان ينفع ..
او  شخص  قناعات  تغرّي  ان  عىل  املرشح   اهيا  قدرة  عندك  هل 
شخصني قد يتحكمون يف الكتلة وعندك قدرة عىل ان جتعل هيبة 

البلد هو جملس النواب او ال ؟!
هل تستطيع ان تغري هذا االداء املتواضع يف بعض االحيان وهل 
يمكن ان جتعل نفسك عندما يعطيك عدد من الناخبني فعالً  انت 
انك مؤّمن عىل جمموعة مصالح..  تشعر  باملجلس  يف كل حلظة 

االنسان الذي ال يستطيع ان حيتفظ باألمانة يعتذر..
اما االنسان يقحم نفسه ويتصور ان املسألة سهلة هذا اشتباه بل 
اكثر من ذلك الذي صّور املسألة سهلة وهو االداء لبعض النواب 
هذا ايضًا اشتباه اخر.. نعم يتحمل بعض النواب الذين سهّلوا 
ويعيب  ثوابت  وبال  ضوابط  بال  ويتكلم  خيرج  عندما  املسألة 
وكأنه  ظهره  خلف  البلد  مصلحة  ويرتك  هذا  عىل  ويتكلم  هذا 
جاء حلفنة من املكاسب واملصالح الشخصية واعطى صورة ان 
البلد فهذا يتحمل املسؤولية قطعًا جملس  هذا هو مستوى متثيل 

النواب ليس هبذه الكيفية ..
عندما  واالنسان  مهمة  رقابية  ترشيعية  قوة  عن  عبارة  املجلس 
يمنح الثقة البد ان حيافظ عىل هذه الثقة اىل هناية الدورة بل البد 



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

8

ان حياسب نفسه يوميًا عىل ادائه..
ان  للمرشح  يمكن  ال��ذي  االض��ايف  الفهم  نسبة  هي  ما 

حيصل عليه ؟
املجلس حيتاج اىل مالكات اخرى اقوى وحيتاج اىل وعي 
سيايس كبري واىل وعي اداري كبري واىل وعي رقايب كبري 
القرار  القرار ورفض  وحيتاج اىل فهم ما يدور كي يكون 

وقبول القرار نايشء عن راحة ضمري..
يل  قالوا  هم  وتقول  املجلس  يف  يدك  ترفع  عندما  انت 
مربئ  غري  هذا   !!ً اصال  شيئا   اعرف  مل  وانا  يدك  ارفع 
وغري صحيح .. انت امني عىل مصالح الناس ..هل انت 
تستطيع ان تؤدي هذه االمانة ام ال ؟! هذا السؤال البسيط 

الذي انت تسأله لنفسك..
وهذه  تنّحى  تستطع  مل  اذا  مسافة  االنتخابات  وبني  بيننا 
جرأة وشجاعة حقيقية منك ان ترتاجع واذا كنت تستطيع 
الوترية  هذه  عىل  تبقى  ان  البد  الربملان  قبة  حتت  ايضًا 
تتعرض  بدأت  انك  شعرت  ما  متى   .. ال��دورة  هناية  اىل 
لضغوط عليك ان تكون شجاعًا وتسحب نفسك .. فهذه 
ليست مسألة لعبة ونزهة فهذه امانة وهذه االمانة البد ان 

تكون انت بمستوى احلفاظ عىل هذه االمانة ..
الذين رشّحوا البد ان يقفوا مع انفسهم وقفة مقتدر عىل 
جواب  حيدده  واملوقف  واجل��واب  ال  ام  املهمة  هذه  اداء 

املرشح نفسه ..

األمر الثالث :
الناس  توتر  بدأت  االزمات  وهذه  كثرية  ازمات  البلد  يف 
الفرد  فتجد  االحتقان  من  حالة  ام��ام  جتعلهم  وحقيقة 
ترصحيًا  وسمع  احلالة  هذه  فيه  خربًا  سمع  ألنه  متوترا  
فيه هذه احلالة ..الكيانات السياسية واالخوة املسؤولون 
ارجو ان يكونوا اباء يف معاجلة املواقف ومعنى االنسان ان 
يكون ابًا ان يتحمل االخرين كل منهم يعيش حالة االبوة 

االبوة  حالة  يعيش  ايضًا  فاالخر  االخرين  يتحمل  وان 
انفسنا  نشغل  ان  الصحيح  من  فليس  االخرين  ويتحّمل 
بالفاظ وكلامت ونرتك مصالح البلد وهذه االزمات نحن 
بيننا وبني االنتخابات مسافة قصرية والناس البد ان تايت 
اىل االنتخابات بروحية جديدة وانت تايت اىل االنتخابات 
بحالة من التفاؤل واالمل والثقة بان هناك حالة تتغري نحو 
االفضل وهذه احلالة حتتاج إشعار املسؤول نفسه انه فعالً  
هو اب يتحمل املشاكل ويتحمل حل املشاكل وهذا يتنازل 
عن بعض وهذا يتنازل عن بعض من اجل املحافظة عىل 
البلد وواقعًا البلد له مصالح ومشّخص ومعلوم ومصالح 
وتبدأ  ازمة  وتنحل  ازمة  تتبع  ازمة  لكن  معلومة  البلد 

اخرى..
كونوا  الكيانات  كل  يف  االعزاء  املسؤولون  االخوة  اقول 
ان  اجل  يتحمل من  ابا  يكون  والذي  الكلمة  بمعنى  اباًء 
وال  بعضًا  بعضنا  يوّتر  وال  االزم��ات  البلد  هذا  يتجاوز 
يشّنج بعضنا بعضًا والبلد ما عاد يتحمل والناس ما عادت 
تتحمل .. انتم اعطوا امال اىل الناس واجل الناس تتفاءل 
وتشعر باهنا فعال ً بمقام ان يتبدل وضعها اىل االحسن.. 
ليس عيبًا ان تسمعوا من الناس فكثري من الناس حاجاهتا 
حاجاهتا  جعلت  السياسية  املشاكل  بعض  لكن  بسيطة 
معقدة، اجعلوهم انتم بحكمتكم وقراراتكم وبام عندكم 
حقيقية  ابوة  ان هذه  اعتقد  االزمات..  وحّلوا  اباء  كونوا 
وتدارسنا  الجتمعنا  اعتقد  بذلك  يشعر  لو  مسؤول  فكل 
ونحن  حقيقية  حلول  اىل  ووصلنا  وحتاورنا  ولتكلمنا 
مقبلون عىل وضع ان شاء اهلل يكون افضل واحسن ودائاًم 
ان  االنسان  لبلده ومن حق  افضل  يتمنى وضع  االنسان 
يفكر بالطريقة ويرغب بالطريقة التي فيها عزة هذا البلد 
وكرامته من خالل االخوة ممثل الشعب من جهة واجلهات 

التنفيذية من جهة اخرى.



ال جيب الوضوء لنفسه، وتتوّقف عليه صّحة الصالة واجبة 
كانت أو مندوبة، وكذا أجزاؤها املنسّية بل وسجود السهو 
الفريضة،  الطواف  الصالة  ومثل  استحبابًا،  األحوط  عىل 
وهو ما كان جزءًا من حّجة أو عمرة وإن كانتا مستحّبتني، 
دون الطواف املندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحّب له.

مل  يثبت  األصغر  للحدث  الرافع  الوضوء   :162 مسألة 
الطهارة  كونه مستحّبًا نفسّيًا، بل املستحّب هو الكون عىل 
كام  حصوهلا،  بقصد  به  اإلتيان  فيجوز  بالوضوء،  احلاصلة 
املرتّتبة عليها،  الغايات  أّي غاية من  بقصد  به  اإلتيان  جيوز 
كمّس  حمرم  من  االجتناب  هو  كان  وإن  قريّب  داٍع  بأّي  بل 
كتابة القرآن، وأّما الوضوء التجديدّي للمتطّهر من احلدث 
هو  استحبابه  الثابت  ولكّن  نفيّس،  مستحّب  فهو  األصغر 
يف  وأّما  صالة،  لكّل  بل  واملغرب  الصبح  لصاليت  التجديد 

غري ذلك فيؤتى به رجاًء.
مسألة 163: ال جيوز للمحدث مّس كتابة القرآن حّتى املّد 
أسامئه  وسائر  اجلاللة  اسم  مّس  وال  ونحومها،  والتشديد 
األحوط  عىل  هبا  ويلحق  وجوبًا،  األح��وط  عىل  وصفاته 
األوىل أسامء األنبياء واألوصياء وسّيدة النساء )صلوات اهلل 

وسالمه عليهم أمجعني(.
أنواع  بني  املذكور  احلكم  جريان  يف  فرق  ال   :164 مسألة 
اخلطوط حّتى املهجورة منها، وال بني الكتابة باملداد واحلفر 
احلياة  حتّله  ما  بني  املاّس  يف  فرق  ال  كام  وغريها،  والتطريز 

وغريه، نعم ال جيري احلكم يف املّس بالشعر إذا كان غري تابع 
للبرشة.

الق��رآن  بني  املشت��رك��ة  األلف��اظ  يف  املن���اط   :165 مسألة 
وغي��ره ب��ك��ون املكت��وب - بضميمة بعضه إىل بعض - مّما 
يصدق عليه القرآن عرفًا وإاّل فال أثر له سواء أكان املوجد 
قاصدًا لذلك أم ال، نعم ال يرتك مراعاة مقتىض االحتياط مع 

طرّو التفرقة عليه بعد الكتابة.
مسألة 166: الطهارة من احلدث األصغر قد تكون رشطًا 
لصّحة عمل كام مّر بعض أمثلته، وقد تكون رشطًا لكامله 
كمّس  جل��وازه  رشط��ًا  تكون  وقد  م��وارده،  بعض  وسيأيت 
املرشوطة  األع��امل  عن  ويعّب   - تقّدم  كام   - القرآن  كتابة 
به ألجلها،  اإلتيان  إىل جواز  نظرًا  الوضوء(  )غايات  ب�  هبا 
وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يّتصف 
استحّبت  وإذا  الغريّي،  بالوجوب  إليها  املوصل  الوضوء 
رشطًا  الطهارة  تكون  ومّما  الغريّي،  باالستحباب  يّتصف 
لكامله الطواف املندوب ومجل��ة من مناس��ك احل��ّج - غري 
أيضًا  ومنه  اجلامر،  ورمي  كالوقوفني   - وصالته  الطواف 
صالة اجلنائز وتالوة القرآن والدعاء وطلب احلاجة وغريها.
الفريضة  فعل  بقصد  بالوضوء  اإلتيان  جيوز   :167 مسألة 
ولو قبل دخول وقتها، كام جيوز اإلتيان به بقصد الكون عىل 

الطهارة، وكذا بقصد ما مّر من الغايات.
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لطب االسنان دعما لشريحة االيتام

تس���تمر مس���يرة العطاء الحس���يني في خدم���ة المجتمع الس���يما االيتام تلك الش���ريحة 
الهام���ة الت���ي اوصت بها الش���رائع الدينية، وألن تعليمهم وتنش���ئتهم وفق تعاليم اهل 
البيت )عليهم السالم( وتربيتهم وطنينا وعقائديا، هو رسالة سامية، فقد شرعت العتبة 
الحس���ينية المقدس���ة بأنش���اء المدارس الخاصة بهم، ورفدها بالس���بل الحديثة والكفيلة 

بتعليمهم وتنميتهم.
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وألنه املرشوع االنبل فقد ش��اركت هذا العطاء اياٍد خرّية من 
داخل العراق وخارجه، س��عيا اىل املثوبة وأمال يف انشاء جيل 
واع��د، يأخذ فك��ره وتعاليمه من املناه��ل الصحيحة حتى تم 
انجاز مدرس��ة اوالد مسلم بن عقيل )عليهام السالم( اخلريية 
االبتدائي��ة االهلية املختلطة لأليتام، بش��كل حضاري يواكب 
احلداث��ة البنائية، اضافة اىل ضمها ملركز صحي لعالج اس��نان 
االيتام وذوهيم جمانا، وهذا املنجز الصحي الذي عّده الرتبويون 
أول اضاف��ة يف تاريخ التعليم تش��هدها امل��دارس، عالوة عىل 
ذلك، فان العتبة احلسينية املقدسة تقدم مجيع اخلدمات لأليتام 
)جمانا(، متمثلة بالتعليم والنقل واملس��تلزمات الدراس��ية من 
الكتب والقرطاسية واحلقائب وغريها من املالبس ووجبات 

الطعام والرعاية الصحية، ومساعدات مالية متفرقة.
وافتتحت العتبة احلس��ينية املقدس��ة، ومؤسس��ة اإلمام الرضا 
)علي��ه الس��الم( اخلريية لإلغاثة واالس��كان، التابع��ة ملمثلية 
مكتب املرجع الديني األعىل الس��يد عل احلس��يني السيستاين 
يف كربالء املقدس��ة، يوم االحد )11 نيسان/ ابريل 2021(، 
م��رشوع مدرس��ة اوالد مس��لم االبتدائي��ة ومركزي��ن لط��ب 

االسنان يقدمان خدماهتام جمانا لأليتام وذوهيم. 
ويف كلم��ة لس��امحة املتويل الرشعي للعتبة احلس��ينية املقدس��ة 
ألقاه��ا عن��ه نيابة س��امحة الش��يخ أمح��د الصايف رئيس قس��م 

الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة قال فيها:
»الش��عب العراقي مّر خ��الل عدة عقود وخصوص��ًا العقود 
اخلمس��ة االخرية كان فيها احلروب والدمار واملآيس فصارت 
عندن��ا رشحي��ة االيتام كثرية وكان البد م��ن جهة حريصة عىل 
ه��ذا املجتم��ع وآداب��ه وتقالي��ده ودين��ه ان هتتم هب��ذا اجلانب 
فان��ربت املرجعيات وآخرها ما ش��اهدناه من مرجعية الس��يد 
السيس��تاين )دام ظله( برعاية االيتام س��واء كانت من احلقوق 
الرشعي��ة او من قبل االخ��وة اصحاب اخلري اه��ل التربعات 
واخلريات وهذه املش��اريع ه��ي من مجلة تلك املش��اريع التي 
خصصت لأليتام كمدرس��ة السيدة رقية التي ختّرج منذ سنني 
التلميذات والطالبات من االيتام وتقوم برعايتهم وتدرسيهم 

وكل ذلك عىل نحو املجان«..
واضاف »مدرس��ة أوالد مس��لم )عليهام السالم( هذا الرصح 
العظيم قد كّلف املؤسس��ة ما يق��ارب مليارين ونصف املليار 

دينار، مع مركز لعالج اسنان االيتام وذوهيم جمانا«.
من جانبه حتدث السيد سعد الدين هاشم املرشف عىل مدارس 

االيتام خالل كلمة له يف حفل االفتتاح قال فيها:
إن »العتب��ة احلس��ينية حريص��ة يف تنفيذ هكذا مش��اريع مهمة 
ختدم رشحية االيتام«، مبينا أن »افتتاح مرشوع مدارس االيتام 
ومركزي االس��نان يف مدرسة اوالد مس��لم، ومدرسة السيدة 
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رقية )عليها الس��الم( ج��اء نتيجة اجلهود الت��ي بذلت من قبل 
العتبة املقدسة، ومؤسس��ة اإلمام الرضا )عليه السالم( اخلريية 
لإلغاثة واالسكان، التابعة ملمثلية مكتب املرجع الديني األعىل 

السيد عل احلسيني السيستاين يف كربالء املقدسة«.
وأوضح أن »العتبة احلسينية لدهيا اسرتاتيجيات خاصة بخدمة 
االيت��ام منذ مرحل��ة االبتدائي��ة، وصوال اىل اجلامع��ة، ومن ثم 

توفري فرص العمل هلم وتزوجيهم«.
واكد ان »مجيع اخلدمات املقدمة يف هذه املدرس��ة جمانية متمثلة 
بالتعليم املجاين والنقل وتوزيع القرطاس��ية واملناهج الدراسية 
ووجبات التغذية واخلدمات الطبية ومساعدات طبية اخرى«. 
من جهته حتدث االستاذ عباس عودة مدير تربية كربالء املقدسة 

قائال: 

»ه��ذا ال��رصح العلمي خمص��ص لأليتام الذي��ن اوىص هبم اهلل 
س��بحانه وتع��اىل ورس��وله الكري��م فرعاية االيت��ام هو واجب 
وطن��ي ويتطل��ب تكافل اجتامع��ي مهم حيث نج��د يف حمافظة 
كربالء افتتحت اكثر من مدرس��ة سواء كانت للبنني او للبنات 
وهذه الرعاية الكريمة لأليتام كذلك بمتابعتنا يف املديرية العامة 
للرتبي��ة يف مديري��ة كرب��الء وتقديم م��ا يمكن تقديم��ه يف دفع 
االيتام اىل التعلم املس��تمر بل نجد م��ن واجبنا ان نقدم هلم كل 

ما نستطيع من اجل رعايتهم وتعليمهم«.
طوابق املدرسة

تقع املدرس��ة يف منطق��ة البوبي��ات بالقرب من عم��ود )82(، 
وحاصل��ة عىل إجازة أصولي��ة من قبل وزارة الرتبي��ة والتعليم 
العراقي��ة عن طريق مؤسس��ة ال��وارث الرتبوية التابع��ة للعتبة 
احلس��ينية املقدسة، فيام تتكون من مخس��ة طوابق تتصل ببعضها 
م��ن خ��الل س��المل ع��دد )2( ومصاع��د كهربائي��ة، ويتأل��ف 
الطاب��ق االريض عىل مس��احة )700( م2، وحيتوي عىل جناح 
اداري باإلضاف��ة اىل قاع��ة متعددة االغراض بمس��احة )90(

م2، وصالة تغذية تس��ع ل�)150( ش��خصا، وجممع صحيات، 
ومكتبة، ومركز طب اسنان لعالج االيتام وذوهيم جمانا، ومجيع 

هذه الغرف بمساحات خمتلفة.
أم��ا الطاب��ق االول فتبلغ مس��احته )735( م��رت مربع، 
وحيتوي عىل خمتربات عدد )2( احدمها للحاسوب 
واالخ��ر للغة االنكليزي��ة، وقاعة صف كبري، 
وصفوف دراس��ية ع��دد )7(، اضافة اىل 
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صف كبري، وتبلغ مساحة الصف الواحد من الصفوف السبعة 
)35( م2 ويسع اىل 30-35 طالبا. 

أما الطوابق )الثاين والثال��ث والرابع( فتتألف مجيعها من ذات 
املحتويات ما عدا الثاين حيتوي عىل خمتربات عدد )2( للفيزياء 
واخ��ر للكيمياء واالحياء، والثالث حيتوي عىل مصىل، والرابع 
عىل مكتبة، وبذات املس��احة )735( م2 ك��ام حيتوي كل طابق 
عىل صفوف دراسية بعدد )7( صفوف، اضافة اىل صف كبري.

املنظومات
املدرس��ة التي تعد األوىل من نوعها عىل مستوى العراق، كوهنا 
بنيت وفق الط��رز املعامرية احلديثة وما تضمه من مرافق علمية 
متط��ورة خاصة باأليت��ام، فهي حتتوي ع��ىل منظومات متعددة 
 Fivc ومنظوم��ة   ،lnternet االنرتن��ت  )منظوم��ة  وه��ي: 
alarm، ومنظوم��ة كام��ريات املراقب��ة، ومنظومة صوتيات، 

وكذلك منظومة املصعد الكهربائي بعدد )2( احدمها للطالب 
ويتس��ع لعدد )14( طالب واخر للمدرسني، وتم هتيئة االمور 

اللوجستية ملنظومة cctv، ومنظومة الدفاع املدين.
الغرف والصاالت

تم توفري غرف لإلدارة والس��كرتارية واملدرسني وصالة تغذية 
تس��ع ل�)150( طالبا، وقاعة متعددة االستخدامات مجيعها يف 

الطابق االريض وكذلك قاعة كبرية يف الطابق الرابع.
وتستوعب املدرس��ة ما يقارب )1000( تلميذا، واعامل البناء 
فيه بأيادي عراقية 100% واملرشوع اس��تخدم فيه افضل املواد 

املتوفرة يف السوق، وحتتوي املدرسة عىل )32( صفًا كل صف 
يتسع ل�)30( تلميذا او اكثر بقليل وبمساحة تقدر ب� )35(م2.

وجدي��ر بالذك��ر أن رعاي��ة االيت��ام م��ن قب��ل العتبة احلس��ينية 
املقدسة ومؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( اخلريية لإلغاثة 
واالس��كان، جاءت متناغمة مع دس��تور مجهورية العراق لعام 
2005م، الفق��رة الثاني��ة من امل��ادة )30(، اذ ان الدولة كفلت 

رعاية رشائح متعددة منها رشحية االيتام.
مركز اوالد مسلم )عليهم السالم( لطب االسنان

املركز لعالج اس��نان األيتام وذوهيم جمانًا، ويقع داخل مدرسة 
اوالد مس��لم )عليهام السالم( يف الطابق االريض، وحيتوي عىل 
اجه��زة طبية حديثة، أما عائديته ملؤسس��ة اإلم��ام الرضا )عليه 
السالم( اخلريية لإلغاثة واس��كان الفقراء، ونفذه مكتب رؤيا 

اهلنديس االستشاري يف كربالء املقدسة.
مركز السيدة رقية )عليها السالم( لطب االسنان

كذلك املركز لعالج أس��نان االيت��ام وذوهيم جمانًا، ويتكون من 
غرفتني، ويقع يف س��احة مدرس��ة عل االصغر )عليه السالم(، 
بمس��احة تبلغ مس��احة املرك��ز )126(م2، وعائديته ملؤسس��ة 
اإلمام الرضا )عليه الس��الم( اخلريية لإلغاثة واسكان الفقراء، 
أما اجلهة املنفذة له فهي قس��م املش��اريع اهلندسية والفنية التابع 
للعتبة احلس��ينية املقدس��ة، وحيت��وي عىل اجهزة طبي��ة حديثة، 

وجهاز اشعة االسنان.

رعاية االيتام من قبل 

العتبة الحسينية المقدسة 

جاءت متناغمة مع دستور 

جمهورية العراق لعام 

2005م، الفقرة الثانية من 

المادة )30(، اذ ان الدولة 

كفلت رعاية شرائح متعددة 

منها شريحة االيتام.
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اياٍد عراقية تسعى لرفد السوق بالمنتوج الوطني 

تبرهن االمانة العامة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة بانها عنصر     

مهم���ة ومكم���ل للواج���ب الحكومي ازاء الش���عب العراق���ي بجميع اطياف���ه، فما قدمته 

من خدمات انس���انية واجتماعية طيلة الس���نين الماضية  ما هي اال  رس���الة مضمونها ان 

المؤسس���ات الدينية ال يقتصر عملها على الجانب الديني واالحكام الش���رعية والفقهية 

فحسب بل تعمل على خدمة المجتمع بما يتماشى مع الدين واالنسانية.

معمل ريحانة الوارث إلنتاج المعقمات والمنظفات المنزلية 

يوم بعد يوم
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وب��ام ان جائح��ة كورونا خلف��ت وال زالت ختل��ف الكثري من 
االرضار س��واء للمجتمع ام للمؤسس��ات احلكومية، لذا كان 
من واجب العتبة احلس��ينية املقدسة الديني والوطني ان تساند 
وتدعم املؤسسات الصحية والعسكرية ملواجهة هذا الفريوس 
اللع��ني، وضمن مجلة من النش��اطات التي قدم��ت للمجتمع 
طيل��ة فرتة اجلائحة ه��و انتاج مادة التعقي��م املنتجة عرب معمل 
)رحيانة ال��وارث( إلنتاج املعق��امت واملنظف��ات املنزلية التابع 
للعتب��ة املطه��رة  وتوزيعها عىل الق��وات االمنية والعس��كرية 
)خط الص��د االول( يف النق��اط االمنية والعوائ��ل الكربالئية 

حلاميتهم مع عدوى االصابة.
املهندس س��جاد املعامر مدير معم��ل انتاج املعقامت واملنظفات 
املنزلية يقربنا اكثر من عمل املعمل، واالهداف الرئيس��ية التي 
انش��ئ عىل اساس��ها هذا امل��رشوع عب لق��اء انف��ردت به جملة 
»االح��رار« قال فيه: »تأس��س معم��ل رحيانة ال��وارث إلنتاج 
املعقامت واملنظفات املنزلية يف العتبة احلسينية املقدسة مع بداية 
ظهور جائحة كورنا وانتشارها  يف بلدنا العراق، وكان اهلدف 
من انشائه بالدرجة االوىل هو مساندة الدوائر احلكومية وخط 
الصد املتمثلة يف النقاط العسكري واالمنية اضافة اىل العوائل 
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الكربالئي��ة وتزويده��م باملعقامت التي من ش��أهنا محايتهم من 
عدوى االصابة، وقد وصل انتاج املعمل يف اليوم الواحد  منذ 
بداية انتشار كورونا اىل ما يقارب )5.000( لرت من الديتول، 
يف ح��ني تراوح��ت انتاجي��ة مادة اجل��ل املعقم ب��ني )2.5 اىل 
3( آالف  يومي��ا، واغل��ب تلك املعقامت توزع للمؤسس��ات 

والعوائل بشكل جماين.
افاق جديدة

ومل يقترص املعمل عىل انتاج مادة املعقامت فحس��ب؛ بل تطور 
العمل يف املرشوع ليشمل انتاج املنظفات املنزلية عىل امل احلد 

من االسترياد اخلارجي لتلك املواد بحسب ما حدثنا به املعامر 
عرب قوله: » بعد نجاح املعمل يف تأدية واجبه الوطني ومساندة 
القوات االمنية والعوائل وتزويدهم باملعقامت، تطور العمل يف 
املرشوع  ليشمل انتاج مادة املنظفات بكافة انواعها )الديتول، 
الزاه��ي، الف��الش...(، وغريه��ا من امل��واد اخلاص��ة االمور 
بالتنظيف املنزيل، حيث عمدت ادارة املعمل اىل استرياد املواد 
االولية ذات جودة العالية عند انتاج املواد املنظفة، ومنها مادة 
)الكوستك، حامض السنفونيك، التكسابون، املواد احلافظة، 

العطور، اجللرسين، ...(. 
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رفد السوق املحلية
ون��وه املع��امر اىل ان ادارة املعم��ل مل تقترص ع��ىل تزويد املحال 
املحافظ��ة  يف  ونواحيه��ا  واقضيته��ا  الكربالئي��ة  والبيوت��ات 
فحسب؛ بل اس��تطاعت ان تصل بمنتوجها الوطني اىل اغلب 
املحافظ��ات العراقية امثال )بغ��داد، النارصية، احللة، النجف، 
الكوت ...(، كام يوجد تنس��يق مع مؤسسات حكومية واهلية 

لتزويدهم باملنظفات واملعقامت.
واوضح: »تعتمد انتاجي��ة معمل املنظفات املنزلية عىل كميات 
الطلبات التي يقدمها الزبائن اىل االدارة، ولكن االنتاج الفعل 

لكل )نوعية( تصل اىل )10.000( لرت شهريا، 
وختم املعامر حديثه بالتنويه اىل ان ادارة العتبة احلسينية املقدسة 
واملتمثلة بس��امحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي مل ُيتشئ معمل 
رحيان��ة ال��وارث اخل��اص بإنتاج املعق��امت واملنظف��ات املنزلية 
ألغ��راض ربحية بل جاء انش��اؤه لغرض س��د حاجة الس��وق 
املحلي��ة  باملنت��وج الوطني اضافة اىل تش��غيل االي��ادي العاملة 
والس��عي للحد من االس��ترياد اخلارجي والنه��وض باجلانب 

الصناعي واالقتصادي يف البالد.

معمل )ريحانة الوارث( إلنتاج 
المعقمات والمنظفات المنزلية يوزع 

المعقمات على القوات االمنية 
والعسكرية )خط الصد االول( في 
النقاط االمنية والعوائل الكربالئية 

لحمايتهم مع عدوى االصابة.

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

17



ح�������رص�������ا ع�����ل�����ى ص�����ح�����ة ال������م������واط������ن������ي������ن...

ما يقارب )64( محطة ماء )RO( وفرتها 
العتبة الحسينية المقدسة مجانا

الصالح للش���رب والطاق���ة الكهربائية وتعبيد الط���رق وغيرها من الخدمات     

ه���ي م���ن الض���رورات الحياتي���ة التي ال يمك���ن ألي مجتمع بش���ري التخلي عنها، ولك���ون العتبة 

الحسينية المقدسة تعد اكثر المؤسسات الدينية دعما ومساندة للدوائر والمؤسسات الحكومية 

الت���ي تخ���دم الصال���ح العام، فق���د ارتأت العتب���ة المطهرة ان تش���اطر تلك المؤسس���ات والدوائر 

االهتم���ام بالواقع الخدم���ي للبلد، ولعل محطات ماء الش���رب )RO( الموجودة في محافظتي 

كربالء والبصرة هي أحد المش���اريع الخدمية التي س���عت من خاللها العتبة المقدس���ة لتخفيف 

جزء من االعباء الكثيرة و الكبيرة عن كاهل المواطنين.

ان توفير الماء
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 RO(( وبخص��وص عمل م��رشوع حمط��ات مياه ال��رشب 
حتدث مس��ؤول ش��عبة معاجلة املياه التابعة لقس��م الصيانة يف 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة املهندس )حممد احلبويب( قائال: »ان 
العمل هبذا املرشوع ب��دأ عام )2011( وتم نصب اول حمطة 
ماء )RO( يف حمافظة كربالء املقدسة وحتديدا يف مركز املدينة, 
وبعدها قمنا بتوسيع املرشوع لتش��مل خدماته احياء كربالء 

واقضيتها ونواحيها.

 وأوضح »ي��وزع املاء جمانا ع��ىل املواطنني ولدين��ا يف كربالء 
ما يق��ارب )57( حمطة ماء )RO( منج��زة عىل ارض الواقع 
وتعمل عىل مدار الساعة, اما يف حمافظة البرصة فتوجد )ستة( 
مش��اريع قائمة قس��م منها يعمل حاليا و اآلخ��ر قيد االنجاز 
وم��ن املش��اريع العاملة حمط��ة ام قرص وهي تعم��ل منذ عام 
2013 وه��ذا املرشوع يقوم بضخ امل��اء يف االنابيب ملدينة ام 
قرص وملدة يومني يف االس��بوع ويف العام املايض قمنا بتوسعة 
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املحطة لتعمل عىل مدار ثالثة ايام. 
وتاب��ع احلب��ويب حديثه: »املحط��ة االخرى ه��ي حمطة صفوان 
التي تأسست عام  2014م وكانت تضخ املاء عرب احلوضيات 
بش��كل يومي وعىل م��دار الس��اعة، اال اهنا توفق��ت منذ عام 
2020م بس��بب عدم توقيع اس��تالمها النهائ��ي من قبل دائرة 
مش��اريع البرصة، فيام تأسست حمطة ايب اخلصيب عام 2015  
يف منطق��ة العصفوري��ة، بطاق��ة انتاجية )48( م��رتا  مكعبا يف 
الس��اعة، وتعمل اآلن بطاقة 18 مرتا مكعبا يف الس��اعة وهذه 
املحط��ة ختدم أه��ايل منطقة أيب اخلصيب، مضيف��ا »لدينا حمطة 

اخ��رى تم افتتاحها ع��ام 2018 وهي حمطة النش��وة وطاقتها 
االنتاجي��ة 18 م��رتا مكعب��ا يف الس��اعة لتجهيز اه��ايل املنطقة 
باحلوضي��ات او التوزي��ع بش��كل مبارش م��ن املحط��ة, ولدينا 
مش��اريع عمالق��ة كمحطت��ي الف��او وس��يحان،  حمط��ة الفاو 
االنتاجي��ة التصميمي��ة وطاقتها 400 مرت  مكعب يف الس��اعة 
وتعم��ل عىل املياه البحرية وبلغت نس��بة االنجاز فيها اكثر من 
95%, اما حمطة س��يحان التي تبلغ طاقته��ا االنتاجية 400 مرت 
مكعب يف الس��اعة فهي متوقفة عن العمل حاليا وستس��تأنف 

عملها عندما تتوفر التخصيصات املالية.
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وين��وه: »يف الع��ام امل��ايض وبحس��ب حاج��ة بع��ض االحياء 
الكربالئي��ة اىل املاء النقي والصالح للرشب  فقد وفرنا بتوجيه 
س��امحة املت��ويل الرشعي ث��الث حمط��ات جديدة تض��اف اىل 
املحطات املوجودة س��لفا، وليصبح الع��دد الكل للمحطات 
يف الب��رصة وكربالء ما يقارب )64( حمط��ة، وقد وزعت هذه 
املحط��ات عىل منطقة املعلجي بطاقة انتاجية )9( امتار  مكعبة 
بالس��اعة، ومنطقة اهل البيت )عليهم السالم( يف حي اجلاهز 
بطاقة انتاجية )3( امتار  مكعبة  بالساعة، ومنطقة حي العامل 

بطاقة انتاجية )6( امتار  مكعبة  بالساعة.  
واش��ار احلبويب اىل ان »اهلدف من اقامة وتش��غيل حمطات املاء  
)RO( هو رفع املعاناة عن كاهل املواطنني واملسامهة يف توفري 

املاء الصالح للرشب. 
وخيتم احلبويب حديثه »لدينا تعاون مش��رتك مع اجلهات  ذات 
العالقة الس��يام كوادر دائ��رة الصحة ونحن نس��عى جاهدين 
إلع��ادة تش��غيل املحطات املتوقف��ة يف اقضي��ة ونواحي مدينة 

البرصة ويف ارسع وقت ممكن. 
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د مش���روعا 
ّ

الش���يخ الكربالئي يتفق
 االول من نوعه في العراق

ّ
يعد

مستشفى االمراض السرطانية يصل ل�%90 من مراحل انجازه

             عب���د المه���دي الكربالئ���ي ممث���ل المرجعي���ة الرش���يدة والمتولي 
الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة جوالته التفقدية للمشاريع الخدمية واالستثمارية 
التابع���ة له���ا، ومن ضمن جوالته التفقدية زار س���ماحته  مش���روع مستش���فى االمراض 
الس���رطانية ف���ي كربالء الت���ي بلغت مراحل انج���از متقدمة ومن المؤم���ل لها ان تفتتح 

باألشهر القادمة الستيعاب المرضى المصابين بالسرطان.

يواصل الشيخ
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اهتامم بالغ االمهية
وملعرف��ة املزيد عن ذلك ومراحل س��ري العمل واالنجاز 
التقين��ا املهن��دس زي��د كاظ��م مدي��ر مرشوع مستش��فى 
االم��راض الرسطاني��ة يف كرب��الء والذي حت��دث قائال: 
اول��ت االمانة العام��ة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة اهتاممًا 
كبريًا باملش��اريع الطبية خ��الل الفرتة الس��ابقة واحلالية، 
حي��ث قامت العتبة املقدس��ة وحس��ب توجيهات املتويل 
الرشعي هلا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بإكامل 

كوادرنا اهلندس��ية والرشكات العاملة مرشوع مستشفى 
االم��راض الرسطاني��ة يف كربالء الذي اس��تخدمت فيه 
اح��دث االجهزة والتقني��ات الطبية وكذلك اس��تخدام 
اجه��زة عالجي��ة واش��عاعية خاصة بم��رىض الرسطان 
بأحدث التقنيات وقد اس��تخدم جهاز املعجالت اخلطية 
واح��دث اجه��زة االش��عة والس��ونار اضاف��ة اىل افضل 

االجهزة اخلاصة بمرىض الرسطان.
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تسعون غرفة رقود
ان امل��رشوع يضم ب��ني طياته ص��االت للعملي��ات اجلراحية 
خاص��ة باحلاالت التي حتتاج اىل  تدخالت جراحية باإلضافة 
اىل وج��ود )90( غرف��ة رق��ود خاصة باملستش��فى وخمتربات 

متقدمة وعيادات خارجية ومراكز بحثية.
االرساع يف االنجاز

يتألف املرشوع من بناية املستش��فى الرئيس��ة اضافة اىل وجود 
مبان  سكنية خاصة بالكادر الطبي وبناية ألهل املرىض حيث 
ان املرىض الذين  يأتون من خارج حمافظة كربالء حيتاجون اىل 

سكن حيث وفرت املستشفى سكنا  هلم يف املستشفى، وهناك 
متابعة مس��تمرة من قبل س��امحة املتويل الرشع��ي وهناك دعم 
مس��تمر لكافة اجلوانب من اجل انج��از هذا املرشوع بالوقت 

املحدد والذي يف النية افتتاحه خالل االشهر القادمة.
الرشكات العاملة

ان نس��بة االنجاز الفعلي��ة للمرشوع ه��ي 90% ونحن ننتظر 
تأثي��ث املستش��فى، وان اجلهة املرشفة للم��رشوع هي االمانة 
العام��ة للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة واملمثلة بقس��م املش��اريع 
االسرتاتيجية اضافة اىل الرشكات العاملة وهي رشكة السابك 
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العراقية ورشكة خريات الس��بطني وهناك عدة رشكات ساندة 
منها رشكة االتقان وهم وكالء سيمنز.

االول يف العراق
وان مرشوع مستشفى االمام احلسني )عليه السالم( لألمراض 
الرسطاني��ة يف كرب��الء ُيع��د االول م��ن نوع��ه يف الع��راق هبذا 
احلج��م املتكامل ووج��ود ه��ذه التقنيات املتط��ورة للمرشوع 
بحيث ان حجم املرشوع واملساحة وحجم االجهزة واملعدات 
التي يس��تخدمها واس��تيعاهبا لع��دد املرىض ال يوج��د نظري له 
يف الع��راق، ومن املؤمل اس��ترياد احدث االجه��زة يف العالج 

وبالتايل ال حيتاج املريض اىل السفر خارج العراق للعالج.
رفع املستوى االقتصادي

ومن خالل ذلك حتاول االمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدسة 
العمل جاهدة  ع��ىل توفري كل ما حيتاجه املواطن العراقي عامة 
والكربالئي ع��ىل وجه اخلصوص بمختل��ف املجاالت ومنها 
الطبية وتسهيل صعوبة السفر خارج العراق وحتّمل التكاليف 
املالي��ة الباهظ��ة، وبالتايل فان ذلك يس��اهم عىل رفع املس��توى 
االقتص��ادي للمواطن وجعل البلد يضاه��ي البلدان االخرى 

السيام املجاورة من مجيع النواحي.
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تقرير: ضياء األسدي - تصوير: صالح السباح - حممد اخلفاجي

 من بنات 
ً

اقامة حفل التكليف ل�)27( فتاة

شهداء فتوى الدفاع الكفائي

اقام قسم الثقافة والفنون في هيأة الحشد الشعبي مكتب كربالء وبالتعاون مع العتبة 
 لس���ن تكليف فتيات ش���هداء فتوى الدفاع المقدس���ة، واقيم 

ً
الحس���ينية المقدس���ة حفال

الحفل في قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحس���يني الش���ريف بحضور عضو مجلس إدارة 
العتبة الحسينية المقدسة ورئيس قسم االعالم فيها.

وابتدئ الحفل بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم تالها على مس���امع الحاضرين الس���يد 
ع���الء الموس���وي، لتأتي بعده���ا كلمة االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة قدمها 
الس���يد فراس الموس���وي مع عرض فيلم )انميش���ن( يتحدث عن اهمية الحجاب وتكليف 

الفتيات.
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وقال السيد سعد الدين هاشم البناء عضو جملس ادارة العتبة 
احلشد  هيأة  »تقيم  االح��رار:  به  خص  ترصيح  يف  احلسينية 
هذا  والفنون،  الثقافة  قسم   – املقدسة  كربالء  يف  الشعبي 
االحتفال البهيج وهو احتفال بسن تكليف عدد من الفتيات 
بنات الشهداء السعداء الذين استجابوا لفتوى الدفاع الكفائي 
التي اطلقتها املرجعية الدينية العليا، هذه الفتوى التي ابعدت 
الرش و االخطار املحدقة يف عراقنا العزيز الذي كان من املقرر 
وحسب ما خططت له الدول بتقسيم العراق اىل ثالثة اقسام 
ممارسات  اجلميع  عرفها  كام  داع��ش  ممارسات  ان  وحقيقة 
قدموا  الذين  االبطال  هؤالء  وبفضل  واجرامية؛  انسانية  غري 
االمنية  القوات  من  اخواهنم  ومساندة  الكبرية  التضحيات 
مضيفًا  االجرامية،  داعش  عصابات  دحر  استطاعوا  العراقية 
هذا  مثل  نقيم  ان  نستطيع  كنا  ملا  الشهداء  دماء  لوال  بالقول 
االحتفال وُنديم االماكن املقدسة اذ اهنم دافعوا عن االرض 
والعرض واملقدسات ونأمل ونطمح ان يكون العراق يف سّلم 
املتقدمة واملستقرة ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يدفع  الدول 
البالء والوباء ويدفع مجيع االخطار عن عراقنا العزيز ومجيع 

االنسانية يف العامل«.
سبيل  يف  جهات  عدة  مع  مستمر  تنسيق  »هناك  البناء:  وتابع 

السعداء  الشهداء  ذكرى  لتخليد  املناسبات  هذه  مثل  إحياء 
وحقيقة ما ُيقّدم لعوائل الشهداء هو قليل جدًا جتاه التضحيات 
الكبرية التي قدموها وما يقدم لذوهيم يعّد قطرة يف بحر، هذا 
احلشد مشكورين جدًا  هيأة  االخوة يف  نّسق  ما  اليوم حسب 
من  باهلدايا  تكريمهن   تم  مكّلفة   )27( ل�  حفل  اقامة  وهو 
قبل العتبة احلسينية املقدسة وما يفرح القلب ان هذه  املبادرة 
ادخلت الرسور عىل البنات املكّلفات و عىل عوائل الشهداء ».
الثقافة  الرشيفي مدير قسم  الفقار كاظم  ذو  من جهته حتدث 
هذا  »يأيت   : كربالء  مكتب  الشعبي  احلشد  هيأة  يف  والفنون 
التكليف  حمفل  وان  للقسم  املركزية  الربامج  ضمن  احلفل 
لبنات شهداء احلشد املقدس اللوايت  وصلّن اىل سن التكليف 
هلذه  الثقافية  الربامج  لسلسلة  االنطالقة  سيكون  العام  هذا 
الرشحية اىل ان يكّن نساء قادرات عىل صناعة التغيري واملستقبل 
اجليد ان شاء اهلل لعراقنا احلبيب ويواصلن مسرية ابائهم الذين 
لبوا نداء املرجعية والوطن وذادوا عن حياضه وترابه يف بذل 
دمائهم الطاهرة، وهذا هو اجلزء اليسري والقليل الذي نقدمه 
لذوهيم جتاه التضحيات الكبرية التي قدموها حلفظ الوطن من 

دنس عصابات داعش االجرامية ».
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نجبي المصلحين
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حينام نقرأ عن العظامء أو نصادفهم يف حياتنا فإن أول ما علينا 
نالوه، ألن هذا  الذي  العلو  البحث عن سبب  به هو  التفكري 
للسري  اإلقتداء، وخارطة واضحة  مقّدمة يف  أول  السبب هو 

بأثرهم. 
لألولياء  واإلختيار  اإلصطفاء  من  حاالت  هناك  أن  شك  ال 

لكنها أيضًا ليست من فراغ وليست وليدة عشوائية. 
مثال للعظمة هي السيدة نرجس أم اإلمام املهدي صلوات اهلل 
عليهام التي اختريت من بالد بعيدة لتكون أمًا للمصلح العاملي 

الذي تبرش به مجيع الديانات وكثري من احلضارات.
يف  الساكنة  املدللة  ال��روم،  قيرص  حفيدة  اجلليلة  امل��رأة  هذه 
القصور، ومن بني يدهيا خدمها وُعاّمهلا مل جتمد عقلها ومل تغلق 
عىل آماهلا، ومل جتعل أكرب مهها شؤوهنا اخلاصة، مل تقل أن كل 
والظلم  والباطل  احلق  ما خيص  السّيام  يعنيني  ال  يب  حييط  ما 

والظاملني... 
يسود  أن  تتمنى  العاملي  للمصلح  املرتقبة  األم  هذه  كانت 
وحتى  املظلوم،  ينترص  أن  احلق،  يظهر  أن  ما،  يوم  يف  العدل 
أمر زواجها أرادته أن يكون هلذا الغرض لذلك هي مل ترَض 
بزواجها من ابن أخ القيرص وأحد رؤساء اجليش ألهنا مل جتد 

فيه ذلك اهلم الذي حتمله والرغبة يف حتقيق العدل. 
وقد ورد يف الرواية أن السيدة نرجس قالت بعد رؤيتها للمنام 
الذي ُبرشت به بزواجها من حفيد خاتم األنبياء صىل اهلل عليه 

وآله ما يدل عىل اهلم الذي حتمله يف قلبها:
عىل  ْؤيا  الرُّ هِذِه  أقصَّ  أْن  أشفْقُت  نوِمي  مْن  استيقْظُت  »فلاّم 
ها يف نفِس وال أبدهيا هلْم،  ي خمافَة القتِل، فكْنُت أرِسُّ أيِب وجدِّ
عاِم  الطَّ مَن  امتنْعُت  حّتى  ٍد  حممَّ أيب  ِة  بَِمحبَّ َصْدِري  َب  ورُضِ
مرضًا  وَمِرْضُت  َشْخيِص،  ودقَّ  نفِس  وضُعَفْت  اِب،  والرشَّ
ي  جدِّ ُه  أح��رَ إاّل  طبيٌب  وِم  ال��رُّ مدائِن  مْن  بقَي  فام  شديدًا 

َعْينِي فهْل  َة  قرَّ يا  قاَل:  اليأُس  بِِه  َح  برَّ فلاّم  َدوائِي،  وسأَلُه عْن 
ي،  ْنيا؟ فقلُت: يا جدِّ َدِكها يف هِذِه الدُّ ختطُر ببالِِك شهوٌة فأزوِّ
يف  ْن  عمَّ العذاَب  كشْفَت  فلْو  مغلقًة  علَّ  الفرِج  أبواَب  أرى 
األغ��الَل،  عْنُهُم  وفكْكَت  املسلمنَي،  ُأس��ارى  مْن  سجنَِك 
ْقَت علْيِهْم ومنْنَتهْم باخلالِص َلَرَجْوُت أْن هيَب املسيُح  وتصدَّ
ْدُت يف إظهاِر  ي جتلَّ ُه يَل عافيًة وشفاًء، فلاّم فَعَل ذلَك جدِّ وأمُّ
ي  عاِم، فرُسَّ بذلَك جدِّ ِة يف بديِن، وتناولُت يسريًا مَن الطَّ حَّ الصِّ

وأقبَل عىل إكراِم األسارى وإعزاِزِهْم.«¹
الظلم  ورفع  العدل  بتحقيق  نفسها  ترشبت  التي  املرأة  هذه 
الذي سيمأل األرض قسطًا وعداًل  بوليدها  تعاىل  أكرمها اهلل 
كام ملئت ظلاًم وجورًا، حيقق أحالم األنبياء واألوصياء وكل 

العاملني. 
وكل أم مدعوة أن حتمل اهلم الذي محلته السيدة نرجس وجتعل 
ذريتها نصب عينيها وتغرس فيهم من الفضائل واألخالق ما 
للمصلح  واملمهدين  املجتمع  هلذا  مصلحني  ليكونوا  هييئهم 
العاملي بكل حال سواء أدركوا أيامه أم مل يدركوها،  ألن ذلك 
من مصاديق انتظار الفرج، ُرِوَي َعْن اإلمام َأيِب َجْعَفٍر ) عليه 
ْمِرَنا َأالَّ َيُموَت  ُه َقاَل : »َما رَضَّ َمْن َماَت ُمْنَتِظرًا أِلَ الم ( أنَّ السَّ

يِف َوَسِط ُفْسَطاِط امْلَْهِديِّ َو َعْسَكِرِه«².
عقلها  بإرفاد  زواجها  قبل  حتى  نفسها  إعداد  عىل  ولتعمل 
وصقل أخالقها وترويض صفاهتا النفسية وحتديد هدف سام 
للزواج واإلنجاب لينعكس كل ذلك عىل سري حياهتا ونشأة 

ذريتها. 

ويسِّ ص208.  )1( : الغيبُة للطُّ
)2( : الكايف: 1، 372



خلود االنتصارات
)الجهاد الكفائي( وبدمائهم عاش العراق
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تأسست  العراق  يف   )2003( املقبور  النظام  سقوط  منذ 
والتفجري  بالقتل  وبدأت  العراق  يف  كثريه  متطرفة  مجاعات 
العراقيون  ورأى  سنوات  لعدة  الطائقي  والقتل  والتفخيخ 
حتى  املتطرفة  اجلامعات  هذه  خلفته  الذي  والتخريب  الدمار 
وسائل  عرب  رسمي  بشكل  وأعلن  اإلره��ايب  داعش  ظهور  
العراقية  املحافظات  من  كبرية  أجزاء  عىل  سيطرته  اإلعالم 
وكانت املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف تراقب عن 
كثب حني وصل اخلطر بشكل كبري ، أصدرت املرجعية الدينية 
يف النجف االرشف التي يتزعمها  املرجع الديني األعىل السيد 
ملحاربة   الكفائي،  باجلهاد  مايعرف   بفتوى  السيستاين  عل 
التكفريية واإلرهابية وتسمى )داعش( يف حزيران  اجلامعات 
)2014(  فيام أعلنت الفتوى  من الصحن احلسيني الرشيف  
الكربالئي عرب  املهدي  الشيخ عبد  الرشعي  املتويل  لسان  عن 
العراقيني   بجميع  الفتوى  هذه  واثرت  اجلمعة  صالة  خطبة 
داعش  ملحاربة  العراقيني  املتطوعني  من  اآلالف  والتحق 
بعدما كان قد سيطر هذا التنظيم اإلرهايب عىل جزء كبري من 
املناطق الغربية يف العراق وقام بأعامل قتل ودمار واسعة  فيام 
املباركة مجيع حتركات ونشاطات مايعرف  الفتوى  أهنت هذه 
بداعش اإلرهايب  وعدت  هذه الفتوى غطاًء رشعيا ولد فيه 
احلشد الشعبي املقدس ليكون الساند األول والساعد األيمن 

للجيش العراقي والقوات األمنية البطلة .
أعطى  الذي  املعنوي  الغطاء  هي  الدينية   املرجعية  فتوى  إن 
معنويًا  دافعًا  العراقية  واحلكومة  الشعبي  احلشد  فصائل 
ت   وطهر  ان��ت��رصت   حتى  وق��وهت��ا   وديمومتها  للمعركة 
الداعيش  اإلره��اب  دنس  ومن  العراق  أرض  من  بقعه  آخر 
التكفريي الذي كان مدعوما من عدة جهات دولية وإقليمية، 
فيام حكمت سواعد القوات األمنية، سيطرهتا وقبضتها بشكل 
كبري عىل أرض الواقع وجعلت للحشد الشعبي غطاء رشعيًا، 
وعضدا للقوات االمنية يف معاركها االخريه ، فيشري مراقبون 

بأن   »فتوى اجلهاد الكفائي التي أطلقها املرجع الديني االعىل 
شعبان  من  النصف  ليلة  يف  السيستاين  احلسيني  عل  السيد 
ثلث  انتهى  أن  بعد  السقوط واالهنيار  العراق من  أنقذت  قد 

العراق  بيد اجلامعات املتطرفة واإلرهابية«.
املستويات  مجيع  ع��ىل  واس��ع��ا  ص��دى  الفتوى  الق��ت  فيام 
وغريها   الدينية   الرموز  منها  والعاملية  العربية  واالصعدة  
الطائفة  زعيم  األع��ظ��م  احل��رب  ول��ق��اء  زي���ارة  آخ��ره��ا  وك��ان 
الكاثوليكية يف العامل عندما التقى املرجع الديني األعىل السيد 
عل السيستاين يف منزله املتواضع يف حمافظة النجف االرشف 
السيستاين  وكيف كان  للمرجع   ، عندما قدم شكره وامتنانه 
عىل  حافظت   وكيف  اجلهاد   فتوى  إصدار  يف  الكبري  دوره 
أرواح العراقيون  ومل يميز املرجع بني قومية و اخرى وكانت 
ودحر  الناس  وأروح  املقدسات  عىل  احلفاظ  هو  منها  اهلدف 
ودمرت  قتلت  و  الدماء  استباحت  التي  التكفريية  اجلامعات 

أرض العراق.
العراق  أبناء  بأن  العراقي   الشعب  عند  الفتوى  اثبتت  فيام 
اإلمام  أجلها  من  ثأر  التى  ومبادئ  قيم  ولدهيم  متحدون  
احلسني عليه السالم ضد الظلم والكفر  وهنا اختلطت دمائهم 
ومل متييزها قومية أو دينية  أو عرقية وكيف قاتلوا جنبًا إىل جنب 

حتى  استطاعوا  حتقيق هذا النرص الكبري .
شعبان  من  النصف  ليلة  يف  العراقيون   حيتفل  عام  كل  ويف 
وهي الذكرى العظيمة  لوالدة االمام املهدي عجل اهلل فرجه 
الرشيف وذكرى  صدور فتوى اجلهاد الكفائي ويرى مراقبون 
العراقي  وكيف قدمو  الشعب  العامل عظمة   ومدونون حول 
راية  لتبقى  والعراقيني  العراق  سبيل  يف  وأوالده��م  أبناءهم 
اهلل أكرب عاليه خفاقه بسواعد القوات األمنية البطلة واحلشد 
لتكون  األرض  هذه  روت  التي  والدماء  املقدس  الشعبي 

خالدة يتذكرها جيل بعد جيل.



سلطان المنابر الحسينية في سلطنة عمان
د شرف الموسوي الخابوري

ّ
السي

ُيعــّد العالمــة اخلطيــب احل�شــيني الراحل ال�شــيد �شــرف 
املو�شــوي، �شّيد املنابر احل�شــينية كما يعّب عن ذلك اأهايل 
�شــلطنة عمــان، التي وِلــد بها عــام )1355 هـــ ـ  1936 م( 
يف واليــة خابــور، فقد ا�شــتطاع هذا الرجل )طــاب ثراه( 
اأن يحتــّل مكانــة عظيمــة يف الوجدان العماين وال�شــيعي، 
وظلَّ وفيًا للمنب احل�شــيني، و�شــاهم بخلق وعٍي كبري لدى 
�شــريحة ال�شــباب الذيــن اجنذبــوا اإليــه وتعاهــدوا علــى 
ح�شــور جمال�شــه الدينيــة التــي اأقامهــا يف خمتلــف املدن 

الُعمانية ف�شاًل عن جمال�شه خارجها.
وحــن اأُعلــن خــُب وفاتــه )رحمــة اهلل عليــه(، �شّجت 
عمــان باأ�شرهــا حزنًا علــى رحيله مــن ال�شيعــة وال�شّنة 
على حد �شــواء، م�شتذكرين مواقفه امل�شرفة يف الدعوة 
لالأخوة والتاآلف والت�شامــح، ف�شاًل عن اأدواره يف توعية 
املجتمــع وتوجيــه الن�شــح واالإر�شــاد لــه يف اأمــور دينــه 
ودنيــاه، وهو الذي ق�شى �شنــي عمره ال�شريف يف خدمة 
اأبنــاء بلده، فــكان بحق خري الرجل املــوايل ملحّمد واآله 

)عليه وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم(.

سلطان املنب 
هو العالمة اجلليل السيد رشف ابن السيد عل ابن السيد علوي 
ابن السيد هاشم ابن السيد حسن  ابن السيد حسني ابن السيد 

حممد عرب املوسوي.
نشأ السيد املوسوي اخلابوري )نسبة لوالية خابور العامنية( يف 
بيت علم ودين، وتربى يف أحضان والده ووالدته تربية إسالمية 
عالية، وتعّلم قراءة القرآن الكريم وختمه وهو يف سّن العارشة 
املال سامل بن عبد اهلل احلالو )رمحه اهلل(، كام  يد  من عمره عىل 
تعّلم اخلط واإلنشاء واإلمالء واحلساب عىل يد املرحوم والده 
ثم عىل يد املرحوم إبراهيم بن عبد اهلل اللوايت وعىل يد املرحوم 

عل بن حممود بن حبيب )رمحهم اهلل مجيعًا(.
بخدمة  والرغبة  التعّلق  شديد  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  كان 

قضية سّيد الشهداء )عليه السالم( ونرش فكر وثقافة أهل البيت 
)عليهم السالم(، لذلك توّجه إىل تعلم اخلطابة احلسينية وهو 
اخلطيب  أبيه  عامًا(، وقد وجَد أحضان  ال� )12  بعمر  يزال  ال 
وصقل  الحتضانه  مهيئًا  كله  وكيانه  زمانه،  يف  البارع  احلسيني 
اخلطيب  يدي  عىل  تتلمَذ  كام  اخلطابة،  فنون  وتعليمه  موهبته 
يف  إقامته  فرتة  خالل  البحراين  الكشيش  حسن  املال  احلسيني 
التامة، وتعّلم  بعنايته  ملدة سنتني وحظي  سلطنة عامن، فالزمه 

منه فنون القراءة احلسينية وأصوهلا وآداهبا.
وّفر  مما  البرص(،  )مكفوف  كان  الكشيش  اخلطيب  أّن  وُيذكر 
عليه  يقرأ  وأخذ  خدمته،  يف  يكون  أن  فرقة  اخلابوري  للسّيد 
الكتب واملطالعات املختلفة، والتي انعكست إجيابًا عىل حافظته 
وزيادة خزينه املعريف فأّهلته فيام بعد ألن يكوَن خطيبًا حسينيًا 
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ودرجة  عظيمة  منزلة  صاحب  وكذلك  بارعًا 
حمبيه  ولكّل  ُعامن  سلطنة  أبناء  نفوس  يف  رفيعة 
ومجهوره من الطائفتني املسلمتني السّنة والشيعة.

اهلل(  )رمح��ه  وال��ده  أن  عل  السيد  نجله  ويذكر 
»تتلمذ عىل يد السيد سعيد العدناين الغريفي من 
سكنة حماظة البرصة الذي كان يرتدد عىل ُعامن، 
كام عارص الكثري من خطباء اخلابورة وأخذ عنهم 
ومنهم فوائد مجة يف جمال اخلطابة وفنونه، منهم 
اخلطيب البارع السيد إبراهيم البنادرة واخلطيب 
املفوه املال حممد اللوايت، واخلطيب اللوذعي املال 

حممد البحراين«.
خطيبًا  ث��راه(  )طاب  اخلابوري  السيد  وأصبح 

المعًا بعمر ال� )18 عامًا(، فأقام جمالسه احلسينية 
املجالس  العامنية، ومن  املدن  يف مدينته وخمتلف 
املشهورة التي قرأها فيها )مأتم اللوايت( و)مأتم 
مدينة  يف  العزاء  جمالس  عقد  كام  البحارنة(، 
األح��زان  موسم  خ��الل  بالسعودية،  القطيف 
ظبي  وأب��و  البحرين  يف  وكذلك  العاشورائية، 

اإلماراتية، كام قرأ يف باكستان فرتة الستينيات.

االلتحاق بعلامء النجف األرشف
ويف البحرين، كام أوضح نجله »اتصل بالعاّلمة 
الدينية  بحوزته  والتحق  الغريفي  علوي  السيد 
عاد  ث��م  ل��ه،  املالصقني  تالمذته  أح��د  وص��ار 
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للسلطنة مقررًا متابعة دراسته العلمية فاصطحب 
فيها  ومكث  للبحرين،  معهم  وارحت��ل  عائلته 
يقارب  ما  املنامة  العاصمة  يف  النُ�عيم  بمنطقة 
مخس سنوات، وقد نصحه السيد علوي الغريفي 
األرشف؛  النجف  يف  العلامء  بسلك  بااللتحاق 
فعزم عىل ذلك وغادر متوجهًا للعراق بعد هناية 
الثالثاء )13 من شهر يونيو  عرشة املحرم، يوم 
1967( طلبا للتفقه يف الدين يف حوزة النجف 
األرشف التي استقر هبا ما يقارب مخس سنوات 
السيد حممد  وحر دروس بحث اخلارج لدى 
باقر الصدر والسيد اإلمام حمسن احلكيم والسيد 

عل األصفهاين )قّدس رّسهم الرشيف(«.
وبقي  البحرين،  إىل  عاد   )1972( العام  ويف 

مرتددًا عىل زيارة بلده عامن، وظّل مالزمًا إلقامة 
املجالس احلسينية واعتالء املنرب الرشيف، مؤثرًا 
وطريقته  اجلهوري  بصوته  سامعيه  نفوس  يف 
إىل   )1979( العام  يف  ليعود  باخلطابة،  املتفّردة 
بالده ويستقر هبا حتى وفاته )رضوان اهلل تعاىل 

عليه(.

خدمات دينية وإنسانية
والعلوم  الدينية  الثقافة  ن��رشه  جانب  وإىل 
ومعارف أهل البيت )عليهم السالم(، فللراحل 
جهود مجة يف خدمة املؤمنني وأهايل بلده، ومنها 
االهتامم ببناء املدارس الدينية، كام أصبح )رمحه 
أبناء  إليه  يعود  الذي  األول  الدين  رجل  اهلل( 
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الطائفة الشيعية يف ُعامن، فضاًل عن إسهامه بتأسيس أول محلة 
إْذ كان العامنيون فيام مىض  حلج بيت اهلل احلرام يف السلطنة، 
يذهبون إىل بيت اهلل احلرام عرب البحرين واإلمارات ويالقون 
لنقل  محلة  اهلل(  )رمحه  فأّسس  طريقهم،  يف  ومصاعب  عناًء 
احلجاج يف عام )1978م( بّرًا وجوًا تنطلق من عامن وتعود 
الرسول  مسجد  يف  مجاعة  إمام  طويلة  لفرتة  ظل  كام  إليها، 
أعامل  عىل  اإلرشاف  عن  فضاًل  )مطرح(،  بمنطقة  األعظم 
واملآتم واملؤسسات اخلريية ومساعدة  املساجد  وبناء  الوقف 

املؤمنني واملحتاجني.

فقدان عظيم
اخلالصة  واخلدمة  العطاء  من  رحلة  وبعد  املوسوي  اخلطيب 
إىل  ارحتل  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مذهب  طريق  عىل 

الرفيق األعىل بتاريخ )21 رجب 1442 ه� � 5 آذار 2021(، 
اهلل  آية  سامحة  األعىل  الديني  املرجع  مكتُب  بوفاته  وعّزى 
إىل عظيم  إشارة  السيستاين، يف  السيد عل احلسيني  العظمى 
عمره  »قىض  اهلل(:  )رمحه  أنه  التعزية  كتاب  يف  وجاء  شأنه، 

الرشيف يف ترويج الدين وخدمة املؤمنني«.
كام رثاه الشاعر جعفر اللوايت قائاًل:

التـي  ـِتـك  جلنَّ ُمـ�شَتـاًقا  ورَحـلـَت 

اأن�َشـاأَتـها من روِحَك االأ�شَنـى فُخـْذ 

واآِلـــِه  ـبـيِّ  الـنَّ نـحـو  َغـادرَتــَنـا 

َخاِل�شًا  نعيـًا  للملُكوِت  وَعـرجَت 

والَعــَبــراِت ـعـي  بالـنَّ ــثــَتــها  اأثَّ

هذا اجَلـزاء بـاأْجـزِل احَلــ�َشــَنـاِت

بَثـبـاِت نحـَوهـم  ت�شعى  كنَت  اإْذ 

ــاِت اجَلـنَّ لـَتـَبـ�ُشـِم  ـمًا  ُمـَتـَبـ�شِّ
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صدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة 
»دراس��ة  البالغة  هنج  يف  السالم(  )عليه  عل  االم��ام  رسائل 
 ،2017 سنة  الزبيدي  جبار  جميد  رائد  الدكتور  حجاجية«، 
وعىل اساس ما تقدم جاء اهتامم الباحث بدراسة رسائل االمام 
عل )عليه السالم( اخلالدة من وجهة نظر حجاجية يف حماولة 
املدونة  بناء  حتكم  التي  اخلطابية  االسرتاتيجية  عن  للكشف 
بعنوان )رسائل  بكوهنا  نصوصًا حجاجية، لذلك وسم بحثه 
حجاجية(  دراس��ة  البالغة،  هنج  يف  السالم  عليه  عل  االم��ام 
من  املوظفة  احلجاجية  االليات  عن  الكشف  ورائه  من  هادفًا 
قبل االمام لتدعيم قضيته وايصال افكاره وتفنيد قضية خصمه 

قائاًم عىل االدعاء واالعرتاض يف وجه  تفاعاًل خطابيًا  بكوهنا  
مهم من وجوهها.

تارخيية  مقاربة   – )احلجاج  األول  الفصل  يف  الباحث  وسعى 
التارخيية  الناحية  من  احلجاج  مفهوم  مقاربة  اىل  ونظرية( 
والنظرية عرب ثالثة مباحث: اذ رشع الباحث يف املبحث األول 
الفكر  يف  احلجاج  مفهوم  لتبلور  االوىل  االرهاصات  تتبع  يف 
 ، الفكر  اع��الم  بعض  طروحات  خالل  من  القديم  اليوناين 
وقد اثر ان يقترص احلديث عن ثالثة منهم يمثلون بؤرة الفكر 
وهم  خاصة  احلجاج  ملباحث  التارخيي  واجلذر  عامة  اليوناين 
اىل  الباحث  انتقل  ثم  ارسطو(،  افالطون،  )السفسطائيون، 

ان التأثير واإلقناع في التخاطب اإلنساني 

م���ا هو اال آلية بياني���ة فاعلة لتحقيقه، لذا 

نجد الحجاج ميزة من ميزات هذا التخاطب 

بمواقف���ه المتعددة، وأش���كاله المتنوعة 

بي���ن الش���فوية والكتابي���ة، إذ يع���د ركيزة 

هة المتضمنة للمقصدية 
ّ

النصوص الموج

والنق���اش والنق���د والج���دل، الت���ي منها: 

النص���وص القرآنية، الفلس���فية، الفقهية، 

األدبي���ة.. كما يعد الركيزة االس���اس في 

إيص���ال األف���كار وتحقي���ق المقاص���د بي���ن 

المتكل���م والمتلق���ي عبر وس���ائل اإلقناع 

واإلث���ارة والتح���اور ، فالحج���اج وس���يلة من 

ال���رأي  ع���ن  والتعبي���ر  اإلقن���اع  وس���ائل 

و)تفني���د( ال���رأي المخال���ف وال يخلو نص 

أدبي من الحجاج،  بما في ذلك الشعر.
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احد اصدارات دار التوحيد للطباعة والنرش والتوزيع يف 
كربالء املقدسة  للمؤلف االستاذ عبد األمري الطرحيي، 
العربية وكيف  اللغة  يتناول موقع االمالء من دروس 
والكتابة  القراءة  بني  بالتوفيق  اللغوية  وظيفته  يؤدي 
الكلامت  لرتكيب  وترتيبها  احلروف  رسم  طريق  عن 
وسيلة  وهو  املعاين،  فهم  اىل  ي��ؤدي  بشكل  واجلمل 
لصحة الكتابة من حيث الصورة اخلطية لتؤدي مهمتها 
يف الفهم وخري مثال عىل ذلك قول امري املؤمنني االمام 
احلسن  )اخلط  بأن  السالم(  )عليه  طالب  ايب  ان  عل 
يزيد احلق وضوحًا(، وان رقم االيداع هلذا الكتاب يف 
دار الكتب والوثائق ببغداد هو )2075( لسنة 2019 

وان مجيع احلقوق حمفوظة لدى النارش.
وذكر املؤلف يف مقدمة الكتاب: »ان فروع اللغة العربية 
والذي   وامهها  احدها  هو  الذي  االمالء  ومنها  كثرية 
يعد وسيله لضبط الكلامت وكتابتها ونحن من خالل 
نصف  مدى  عىل  العربية  اللغة  مادة  لتدريس  ممارستنا 
للنفس  املحببة  الفروع  من  االم��الء  ان  الحظنا  قرن 
املراحل واسباب ذلك يعود اىل االستنتاج يف  وجلميع 
الصحيحة  الطريقة  واستخدام  القواعد  استخالص 
لكتابة االمالء وضبط وصحة احلروف وهو تعليم ال 

اختبار«.

 موقع االمالء من 
لغتنا العربية 

الفكر  لتشكل  الفكري  احلاضن  طبيعة  لبيان  الثاين  املبحث 
يف  نشوئه  اسباب  اهم  بيان  مع  القديم  العريب  احلجاجي 
عند  مطواًل  وقف  ثم  االسالمي  الفتح  ابان  العربية  البيئة 
واستعراض  العريب  البالغي  الرتاث  يف  احلجاجي  املنحى 
الفكر  قدمها  التي  االجرائية  واالليات  الطروحات  اهم 
ثم  واالقناع،  واالستاملة  التأثري  اىل  املؤدية  العريب  البالغي 
اهنى الفصل بمبحث ثالث عرض فيه اهم معطيات املنجز 

اللساين والبالغي العريب املتمثل بنظريات احلجاج.
يف  اللغوية  احلجاج  اليات  ب�)  وسم  فقد  الثاين  الفصل  اما 
رسائل االمام عل )عليه السالم(( وقد انتدب هذا الفصل 
املتلقي  استاملة  شأهنا  من  التي  اللغوية  االليات  اهم  لرصد 
وتوجيهه وحتقيق االقناع متكئني يف هذا املنحى اللساين عىل 
معطيات نظرية احلجاج لديكرو والتي اغنت بوضع اصول 

مباحث اربعة وجدت ضالتها يف نصوص املدونة هي : 
- الروابط احلجاجية.

- املوجهات احلجاجية.
البالغي  )السؤال  احلجاجي  ودوره  الرتكيبي  املقتىض   -

انموذجًا(.
- السلم احلجاجي .

مهم  مفصل  ملقاربة  الثالث  الفصل  الباحث  خصص  فيام 
من مفاصل البالغة، بوصفها رديفة للحجاج، هو الصورة 
واحلديث  القديم  والعريب  الغريب  الفكر  اتفق  التي  البيانية 
عىل امهية واصالة دورها احلجاجي، فتعددت سبل النظر يف 
الفنية  الصورة  الباحث )حجاجية  الذي عنونه  الفصل  هذا 
يف رسائل االمام )عليه السالم(( متوقفا  يف ذلك عىل نظرة 
االقناع  عىل  قائمة  حجاجية  تقنية  باعتبارها  للصورة  برملان 
ثالثة  خالل  من  ال��دور  هذا  جتسيد  حاول  وقد  واالمتاع، 

مباحث هي: 
- حجاجية الصورة الكامنة يف مادهتا .

- حجاجية الصورة الكامنة يف شكلها .
- الصورة احلجاجية وحكم القيمة.

وقد ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها 
الباحث«. 
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�شها مرجع الطائفة االإمام ال�شيد حم�شن  كان للمكتبات التي اأ�شَّ
ال�شريفة، دور هام وكبري  احلكيم )قد�س �شره( خالل حياته 
باملو�شوعات  ال�شاحة  واإغناء  الهمة  املعرفية  الكتب  ن�شر  يف 

الفكرية والعقائدية والفقهية والثقافية.
)احلكيم  مكتبة  �شره(  )قد�س  احلكيم  االإمــام  اأ�ّش�س  حيث 
العامة( يف النجف االأ�شرف عام )1957م(، واأ�شبح  لها فروع 

يف خمتلف املدن واملحافظات العراقية.
هذه  من  ح�شته  الب�شرة،  مبحافظة  )املْدْينة(  لق�شاء  وكان 
ال�شروح العلمية، حيث ُينقل باأن الفقيه ال�شيخ علي اآل حيدر 
العامة يف  ملكتبة احلكيم  لفتح فرع جديد  بادر  )رحمه اهلل( 
�س عام )1966م( فرعًا للمكتبة االأم �شميت  الق�شاء، وفعاًل اأ�شَّ

مبكتبة االإمام احلكيم فرع املَْدْينة.
الب�شرة(  تراث  )مركز  دّونــه  ما  بح�شب  تاأ�شي�شها  بداية  يف   
ما  و�شرعان  القبلة،  جامع  مقابل  �شغري  ان  دكَّ يف  املكتبة  كانْت 
تو�شيع  اإىل  فعمد  امل�شروع،  بهذا  حيدر  اآل  علي  ال�شيخ  نه�س 
عًا لالأر�س، اأَاَل وهو احلاج طعمة نعيم  املكتبة عندما وجد متبِّ
خنفر واأخوه �شاكر )رحمهما اهلل تعاىل( اللذان وهبا قطعة 
بــدروه  اأوقــف  والــذي  �شره(،  )قد�س  احلكيم  لالإمام  االر�ــس 
التو�شيع. م�شروع  عليه  ُطرح  عندما  املكتبة  لت�شييد  القطعة 
وبع�س  علي  ال�شيخ  وقيام  الب�شيطة  االمكانية  اىل  وبالنظر 
املوؤمنن ا�شتجازة ال�شيد احلكيم يف ا�شتالم احلق ال�شرعي من 

�شهم االمام )عليه ال�شالم( كان اجلواب ممهورًا بختمه املبارك 
الفا�شل  )جناب  1386هــــ:   / رجــب   /13 يف  ــوؤرخ  امل بالكتاب 
الزكي ال�شيخ علي حيدر دام تاأييده.. واأنتم ماأذونون يف اأخذ 

�شهم االإمام )عليه ال�شالم( و�شرفه يف تعمري املكتبة(.
وبعد جمع املال بالرغم من قلته قام بع�س املوؤمنن يتقدمهم 
)قّد�س  احلكيم  ال�شيد  و�شورة  �شورته  دفن  الذي  علي  ال�شيخ 

�شره( يف اأ�شا�س املكتبة وكانت مو�شحة باأبياته:
دفنت مثايل قبل موتي ها هنا 

                                                        واأين الأعلُم يف الرتاب �شاأدفُن
وجاورين يف القب متثاُل حم�شٍن 

                                                         فاأين امل�شيُء واملجاوُر حم�شُن
وقد مت فعاًل بناء املكتبة مب�شاعدة عدد من املوؤمنن املتبعن، 
حم�شن  املرحوم  واال�شتاذ  ال�شهد،  احل�شن  عبد  احلاج  بينهم 
عمار، واال�شتاذ ال�شهيد جميد زاجي البدران، واال�شتاذ ال�شهيد 
عبد ال�شمد مهدي الالمي، واال�شتاذ ال�شهيد عبد الكاظم لفته 
الك�شوان، وال�شهيد هلول الك�شوان وغريهم، وبدعم من ال�شيد 
قاعة  على  حتتوي  م�شتقلة  مكتبة  بناء  مت  ــده(  )ق املرجع 
كبرية لالحتفاالت وغرفة خا�شة للكتب، ت�شتمل على ما يقرب 
والعقائد،  الفقه،  يف  مو�شوعات  تت�شّمن  كتاب(،   2000( الـ 

والتاريخ، والفل�شفة، والتف�شري، والعلوم االأخرى.



بالُقبلِة  ترجتف  اأخــر،  اح�شا�س  بابك  اأُقّبل  واأنــا  مل�شهدي  �شّيدي، 
ال  وجهي،  ي�شطرب  داخلي،  يف  اخلوف  يحرك  اأخر  و�شعور  �شفتي، 
ُم�شطنعة،  نخيل  �شعفة  وكاأنني  ج�شمي  على  ال�شيطرة  اأ�شتطيع 
اأمامك.  واخلــوف  لالنبهار  نف�شي  فاأ�شلم  الرجفات..  اإال  تعك�س  ال 
نف�شي  اأنا  مرقدك..  من  جذوري  اقتالع  ميكن  ال  مت�شرعًا:  فاأقول 
كالنبات يحمل حبات �شابرات، ي�شرن على و�شع اأ�شولهن بن �شخور 
مقد�شك.. اأو مثل طائر احل�شرِة ي�شر على اأن ياأكل من حبات ار�شك، 

وي�شع جناحن لع�ّشِه فوق منائر قبتك.
اأنــك حــي، فال  اأعـــرُف  ــدث عن زيــارتــك، عن روؤيــتــك.  اأحت �شّيدي، 
يطيب يل عند روؤية م�شهدك غري املناداِة.. ال�شالم عليك - �شيِّدي 
وموالي- فيها كل �شيء موجود، كل �شيء ُيرى، ال يوجد حجاب بن 
عيني وجدثك، اأم�شي يف نور، واأعي�س يف نور وكل  النور نورك. واأنا 
االلهي  ُعقاب  اأن مي�شك بخناقي  اأخاف  يف ح�شرتك خجالن منك، 
على �شوء ت�شرعي. فالعن التي ترى الباطل وال حترك �شاكن يف 
عمق نورك، عليها اأن تخاف من العمى !. اأقوى الرجال حتت قبتك 
امل�شعة  اأحذروا االنوار  نورك:  اأمام  ركبتيهم من اخلوف  جثوا على 
الرحمة،  ت�شلم  نورها جي�س  ابي�س  فكلها مالئكة..؟..  ال�شريح  يف 
و�شياوؤها ماٍء �شاٍف ُيغ�شل القلوب امل�شودة، ويطهر االج�شاد النتنة. 

كلهم يتعجلون اأن تريهم �شاراتك.    
اأدر�س  �شّيدي، خذ يدي وُقدين، وحررين من قيود نف�شي، فال زلت 
اتخل�س  كي  الرحمة،  لنيل  ومقد�شك..  وبدمك،  بك،  الت�شرع  فن 
بها من اأوهامي؛ واأزدان بك معرفة بن ال�شريح والنور.. والدّوامات 
يف  لروؤيتك  لهفتي  ظماأ  ُتــروي  يوم  بعد  يوما  روحي  حتفرها  التي 
ارتياعي  زال  ما  ولكن   عاملها..  اأنــت  بنوايا  ال�شامتة  الت�شرعات 
يا  ر�شاك،  عن  والبحث  منك،  باخلوف  يالحقني..؟.  نف�شي  من 

ل�شعوبته. يا ل�شهولته باملناداة ال�شالم عليك يا موالي.

)َفاأَ�ْشَقْيَناُكُموُه( )احلجر: اآية 22(.
الفاء: حرف عطٍف.
اأ�شقينا: فعل ما�شي.

نا: فاعل.
الكاف: مفعول به اأول.
الهاء: مفعول به ثاٍن.

حكمة
واإذا ابتليَت بجاهٍل متعّنٍت

فاجعْل �شكوَتَك يف النقا�ِس �شبيال

العبو�ُس ومراتبه
اإذا زوى ال�شخ�س ما بن عينيه فهو )عاب�س 
قاطب(، واإذا ك�ّشر عن اأنيابه مع الُعب�س فهو 
)كالح(، واإذا زاد عبو�شه وطاَل وهو كالٌح فهو 
اأ�شاُبه  هٍم  من  عبو�شه  كان  واإذا  )مكفهر(، 

فهو )�شاهم(.

أطيب المناداِة عندي.. 

دي وموالي
ِّ
السالم عليك سي

ب..
ن األد

خزائ
من 

جملة واعراُبها
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ْن تدخَل من باٍب واحدٍة جلنة النعيم �شتناُل االأمن وتغمرك ال�شعادة االأبدية.. فكيف اإْن دخلْتها من ت�شعة اأبواب؟!
هنا يتحُفنا ال�شاعر احل�شيني االأ�شتاذ حيدر املعّلم بق�شيدته )اأبواب القمر( مدّونًا فيها بروحه ال�شاعرية اأ�شماء اأبواب 

مرقد �شّيدنا وموالنا اأبي الف�شل العبا�س )عليه ال�شالم(:
ْر  دًا َعليا ُم�شَ َوجهُت َوجهَي َقْا�شِ

اأَرُجْو الَندْى يِفْ َمدِح اأْبوْاِب الَقمْر

لْت ُحروُف َمدْائِحْي َفر�َس الَهوْى   �شَ
َيا�َشيدْي يِفْ

) َبْاِب ِقبَلتَك( االأََغْر

َوهناَك
ْى  )َبْاُبَك َيْا َعلي(  املُرَت�شَ

َقْد َجْاورْت كٌف َهوْى َفوَق الَنهر

َهذْا َو 
)َباُب العلقمي( َل�شاهٌد

اإنَّ الُفراَت َعلْى ذراعيَك ا�شَتقر

)َبْاُب االإمام علٍي الَهْاِدي( الِذْي
دَهْا اأَماَنًا ِمْن �َشَقر َكْانت ِلَقْا�شِ

�ِشيَقْت اإىْل

مر(
َ

 الق
ُ

)أبواب

 )َباِب اجَلواِد( َم�شْاعرْي 
 َوكاأَنِنْي اأتُلْو باآياِت الُزَمر 

�َشَجدْت َقوافُل اأُمنياِتي ِعنوًة
)َوبباِب ُمْو�شْى الكاظِم( الغيُث انَهمر

ْاِحب االأزماِن َبْاُبَك( َموئلْي )َيْا�شَ
َواإليَك َت�شَتْاُق املَعاين  وال�ُشْور

 
َوَهوْت َعلْى )َبْاِب احُل�شِن( َمْواِجعْي

ُهَو َباُب حطَة واملالُذ ِمَن اخَلطر

َوق�شدُت )للَح�شِن الَزكِي  َوباِبِه( 
ووجدتُه القراآن يِفْ َوقِت ال�َشحْر

يِفْ َح�شرِة الَعبا�ِس 
اأبواب الُهدْى  

َهيَّ ِت�شعٌة ُدرٌر ِبَهْا 
الُكْوُن ازدَهر

ِم�شُك اخِلتاِم ِلباِب اأُمَك �َشيدْي
)اأُُم الَبنِن َوَبْاُب(

َنْاعيِة الَنَحْر

ْيَدِتْي مَتْت ِبحمِد اهلِل َتلَك ق�شِ
اأَهديُتَها  

للها�شِمي املُْنتَظْر



ً
ما ازدادت سنواتنا شمسا

ّ
كل
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ابِع لق�شِم �شوؤوِن املعارِف  �شدَر عن مركِز ُتراِث كربالء التَّ
�شِة  املقدَّ ِة  العّبا�شيَّ الَعتَبِة  يف  واالإن�شانّيِة  ِة  االإ�شالميَّ
ِعناية  تاأليف  الُلّبناين(،  عِر  ال�شِّ يف  )كــرَبــالء  كتاب 

ر. اأخ�شَ
من  غي�ٌس  اإاّل  هو  وما  حيفة،  �شَ  310 يف  الكتاُب  وجاء 
َة  َفي�ِس َقرائِح بع�ِس �ُشعراِء ُلبنان، الذين َتناولوا َرمزيَّ

كرَبالء �ِشْعرًا.
َثماٍن   )38( اأ�شعاِر  بع�َس  وَذكـــرْت  ــفــُة  املــوؤلِّ َتــرَجــَمــِت 
�شل�ُشَل الِهجائيَّ يف ِذكِر  وثالثَن �شاعرًا ُلبنانّيًا، ُمّتِبَعًة التَّ
َعراِء  لل�شُّ ُتراثيٍّ  َعْر�ٍس  اإىل  الو�شوَل  دًة  قا�شِ االأ�شماِء، 
وفاِجَعِتها  الطفِّ  ِة  بق�شيَّ اهتماِمِهم  وَمدى  الُلبنانّين، 
االإماِم  يف  املُ�شَت�شـِرقَن  اأقــواِل  بع�َس  وذكــَرْت  االأليمِة، 
ِبخامِتة،  اأعقَبْتها  وكرَبالء،  ال�شالم-  -عليه  احل�شِن 
ِلُيتمَّ مركُز تراِث كربالء الَعمَل بَو�شِع الفهاِر�ِس الفنّيِة، 

وقائمٍة باملراجِع وامل�شادِر.

ن�س: �شالح ح�شن ال�شيالوي
كلما ازدادْت �شنواتنا �شم�شًا

ن�شجْت اأثماُرها ثم جّفْت وخّفْت.
وكان للن�شمة حق التالعب باأغ�شانها،

وكان للغربة وجهها وقلبها
و�شمتها ورعدها اخلفي،

وكانت �شرفاتها العالية تتهدم
مثل اأ�شاطري اأغم�شْت عليها جناُت الطفولِة اأبواَبها.

كلما ازدادت �شنواتنا �شوءًا،
تك�ّشفْت عوامُل م�شغْتها اأفواُه االأحالِم،

عوامل عميقٌة كالِنَعم لكنها �شائعة.

 االأيام وهي تدور حول اأنوارها
تذرف اأعمارًا من الظالل

ها. وتتق�شر حتى يتفتت  لبُّ

هكذا هي الغربة
حقيقة االإنك�شار اأمام احلقائق ال�شاطعة،

حقيقة انك�شافك على الرتاب،
على وحدتك وهي تت�شاعد كاخل�شرة يف �شراين االأ�شجار،

على ذاتك وهي ته�سُّ على قطعان ال�شراب وتبكي.

هذه هي الغربة
اأمكنٌة وا�شعٌة، لهاُث طفوالٍت ترتاك�س لالأهِل،

وقد اأحكمْت احلروُب عليهم ذاكرَتها.

هذه هي الغربة
وحدك حتيا لتتّذكَر

وحدك تقذف يف ظالم الغربة قمر ذاكرتك.

كربالء 
في الشعر اللبناني



مقاتٌل ال يوصف

الى روِح الشهيِد السعيِد المهندس) حسين عماد الحجاج (

 المميز الذي 
ُ

 لش���هيد ال يوصف، إنه االس���م
ُ

ة
ّ
 األنا، هو الس���يرة الخفي

ُ
 الذاِت، إذ تخرس

ُ
أن���ه ص���وت

 )داعش( 
ُ

حفظته سواتر الصد وسوح القتال في معارك التحرير والتطهير. كان مثل الضوء يراقب
ك كل محاوالت 

ّ
 كقائد للجهد الهندس���ي لتش���كيالت ل���واء علي األكبر، ليف���ك

ّ
م���ن مكان���ِه العلي

وقف���ه االنفجارات وال رصاص القناصين، وعلى وجهه اللطيف فرح 
ُ
الم���وت بهدوء دون دم. لم ت

 بألف ألم، وصدره ابيض من غضٍب وزهر.. في لحظتها يرى نفسه القربان الوحيد؛ 
ً
شرس، معرقا

 س���عادة ف���ي االقبال على الش���هادة والمن���اداة على ش���رائها بدمه.. وفي 
ُّ
هو الش���عور األش���د

لحظة تفكيك الموت المطلق، لكل شيء قلب وذاكرة، وقلبه كان قلب الذاكرة، وتوأمها الوحيد 
الشهادة..

االحرار: حيدر عا�شور
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يف  نفط  كمهندس  وظيفته  غادر  أن  منذ  تالحقه  التي  احلياة  وغريمها 
بأمل لقاء حمبوبه األزيل اهلل يف سامئه.  رشكات نفط البرصة، وهو مفعم 
فايقظه نذير اجلهاد كام ُيوقظه نذير الوقت بدقات ساعة، مل يفّكر بمجده 
القادم كمهندس، ورجل ثري يعيش حياة مجيلة وهادئة، يمتلك رشكة 
سياحية، ويتكلم سبع لغات؛ ليستجيب لنداء املرجعية الدينية العليا يف 
اجلهاد الكفائي املقدس، وكأنه حياول النفاذ إىل اجلانب األبدي من احلياة، 
وهو يف قمة الرفاهية والرتف والرخاء، لتخليد استشهاده، ويصبح رسالة 
الذين  بدمه كل  النفوس.. وخياطب  بروحه يف  وموعظة وحكمة تسموَّ 
يتنعمون اآلن بنرص دماء احلشد الزاكيات: ماحلًا دم الشهداء، ماحلًا كان 
انتصارهم، ماحلًا غزر يّف وأنا أحيّي فتوى رجاًل ال يشبه رجال عرصه.. 

أطيعوه تكونوا أحرارًا كاملالئكة ينتظرون دخول اجلنة. 
انه  إىل  التعرف  ويقني  نفسه،  معرفة  اإلنسان  اكتشاف  دهشة  ادن  إهنا 
أطاع والة أمره ففاز يف اجلنة. ما جعله هبذا اليقني املحض امتالكه اسم 
سيد الشهداء، وهو نقطة ضوء وعالمة سعادة ان يقرتن اسمه باسم من 
عشقه وسار عىل ُخطاه.  )حسني( املهندس، االسم هو أول إشارة عشق 
وتداعيات،  وتأويالته  االسم  هذا  اجلهاد،  سوح  يف  لوجوده  وعقيدة، 
مرادفاته إزاء املعاين العظيمة التي يضّمها. فاالسم كان يعني له املسافة 

االفرتاضية ما بني احلياة امُلهلة واحلياة احلقيقية التي تنتظره، مسافة تاريخ 
دموي مضطرب وحارض ملغوم بأحياء هلعني وموهومني بمدن تصنع 
الوحوش البرشية ملص دماء اإلنسانية.. رأى روحه مرتبطة باسمه املوثق 
يتجدد صداه يف كل ظلم  الذي  العتيق  بالنحيب  التاريخ  عىل صفحات 
اإلنسانية  احلسينية  الروح  تلك  حزم  اإلنسان.  ألخيه  اإلنسان  يظهره 
قائدا  ليلتحق  وتنومته،  وبرصته  وأطفاله  زوجته  خلفه  تاركا  العظيمة، 
للجهد اهلنديس يف صفوف جماهدي احلشد الشعبي، نظرا ملا أظهره من 
كفاءة عالية يف تفكيك العبوات الناسفة وإبطال الرباميل املفخخة، وإنقاذ 
حياة األالف من األبرياء.. فاحلسينيون أمثاله ال يتكررون وال ينقرض 
)عليه  للحسني  ينتمي  من  كل  ضد  املريع  العامل  ضوضاء  رغم  نوعهم، 
السالم(.. رجال ال يعرفون املستحيل. لذا كان ال أحد يستطيع أن يوقف 
توقه إلزالة كل ما هو مميت، يذهب اليه يلّوح هادئًا يف العيون، ال أحد 
يكرس ذكاءه وبراعته يف هندسة تفكيك أجهزة املوت، فقد عالج وفّكك 
أكثر من )1679( عبوة، وهو يقاتل يف أغلب املدن العراقية الغربية التي 
السود، ودمرت األرض واحلرث واإلنسان، ونزفت  وّكرت هبا غربان 
جباه الرشفاء من األهايل بغري جراح بال حول بني )داعش( وخونة البالد. 
الدين  صالح  حمافظة  أرايض  يطّهر  وهو  االستشهاد،  سعادة  تفارقه  مل 
املحيطة  والقرى  وأراضيها  ومزارعها  ونواحيها  وأقضيتها  مدهنا  بكل 

يعرب  ان  هو  خيشاه  كان  فام  قصري  لوقت  ولو  يومًا  امل��وت  خيش  مل  هبا. 
حفر املوت املجاهدون قبل ان يعربها هو بنفسه، فال راحة له وال حتى 
يستكني ويستقّر اذا كانت املعركة حامية الوطيس فيٌد يقاتل هبا وأخرى 
للمقاتلني. وما جرى يف معركة حترير دياىل كان كمن  الطريق هبا  يمّهد 
املعركة هي هناية  ان هذه  يعلم  بيده يف أي حلظة.. كان  املوت  سيمسك 
املطاف فاتصل يف أوجها بمن حيب يّودعهم بلغته الشفيفة وإرصاره عىل 
مسك الشهادة ليمهر اسمه اجلديد عليها، وتكون ملن حيب رفعة رأس ال 
نظري هلا.. يا لغنى روحه، عندما تبرص يف هليب املوت موهتا فتقبل عليه 

مبتسمة كأهنا ترى ما ال يراه األخرون.
بذات  يلوح  شاخمًا  وسار  الزمن  عنده  تّوقف  األجل،  ساعة  يف  هنا  ها 
من  الواثق  بنربة  منشدًا  للمجاهدين.  طريقا  افتح  ان  عّل  عهد  اليد: 
ارض  من  وطردته  )داع��ش(  موت  حمفل  يف  فعله  عليه  ينبغي  ما  نفسه 
حسني  املهندس)  بأن  والشهود  اليقني  رغم  والرمال)دياىل(..  الربتقال 
عامد احلجاج ( مقاتٌل ال يوصف.. وأن انتصار احلشد الشعبي يف حترير 
)حسني  واحد  بصوت  يرصخون  فاجلميع  منازع،  بال  باسمه  كان  دياىل 
املهندس( صانع االنتصار.. اال ان تنبوءاته كانت يف حملِها.. ما أن أقبل 
القطعات  تقدم  يف  عمله  مواصاًل  ينْم  مل  وهو   2015  /  1  /  23 فجر 

لدخول  الطريق  يمهد  كي  مقبل  مثلها  يشهد  مل  وعبوات  الغامًا  ليفّكك 
حلظات  قمة  يف  املطمئنة  نفسه  سّلم  الفجرية  اللحظة  هذه  يف  املدينة.. 
البطولة والرشف، كان البد له  من ان يضّحي من اجل ان ينترص احلق، 
واملذهب..  العقيدة  ألبطال  شاخما  جرسا  ليكون  ُيستشهد  ان  من  والبد 
ان يردم بدمه الطاهر أحالم التكفرييني السود وهي حتمل ضغينتها عىل 

ارض احلسني )عليه السالم(. 
 رفع جثامنه الطاهر يعانق السامء بأهازيج والئية حسينية، كم غفري وضوء 
أبيها؛  البرصة عن بكرة  هبيج طغا عىل كل مرئيات احلياة حني استقبلته 
عرٌس مل تشهد املدينة ومسقط رأسه–التنومة- مشهد عرس ساموي يطّهر 
القلوب من قسوهتا، لرتحل مع روحه  اىل ارض الشهادة.. حني دخلت 
جنازته اىل رضيح سيد عشقه األبدي اإلمام احلسني الشهيد وأخيه البطل 
ومحلت  احلزن  فوانيس  كربالء  أشعلت   العباس..  الفضل  أيب  اهلامم 
ه�ودج اأَلَل�م بالدموع، بأكّف الترعات اىل رضيح أمريه الغالب عىل 
درسًا  فكان جثامنه  النفس..  اجلسد وسكون  مستقّر  غالب.. حيث  كل 
موجعًا لكل من عرف )حسني احلجاج(، فقد رسم بدمه أمال  لشباب 
السالم(  احلسني)عليه  حلكومة  مرشقة  وصورة  العليا،  الدينية  املرجعية 

القادمة بظهور القائد املنتظر.

هلة 
ُ

كان اس���مه يعني له المسافة االفتراضية ما بين الحياة الم
والحياة الحقيقية التي تنتظره
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فضل شهر رمضان
املدارس  شعبة  مسؤول  القرعاوي  عل  الشيخ  حتدث 
»واقعًا  قائال:  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية 
الكون  وخلق  االنسان  خلق  عندما  وج��ل(  )عز  اهلل 
اخللق  هذا  يف  خاصة  ام��ور  فهناك  لإلنسان  وسّخره 
امهها االصطفاء او التفضيل، وان اهلل فّضل اماكن عىل 
اماكن واصطفى وفّضل اشهرا عىل اشهر وفّضل اياما 
عىل ايام اخرى وايضًا اصطفى من البرش ُاناسا فضّلهم 
اىل  وحيتاج  كبري  بحث  هذا  وطبعًا  اآلخر  البعض  عىل 
سبحانه  اهلل  فضّلها  التي  االشهر  ومن  واسع،  تفصيل 
وتعاىل هو شهر رمضان حيث ان القرآن الكريم عندما 
ذكرُه من ضمن آياته الرشيفة قوله تعاىل )َشْهُر َرَمَضاَن 
الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن(، َقَرَن القرآن الكريم وعظمة هذا 
الشهر بأعظم كتاب، ثم ماذا قالت اآلية: )ُهًدى لِلنَّاِس 

ك�����ي�����ف ت���س���ت���ق���ب���ل ش�����ه�����ر رم�������ض�������اَن؟

 )االحرار( تستطلع آراء نخبوية في ضيافة شهر 
ثلى

ُ
رمضاَن الفضيل واستقباله بالصور  الم

أقبل علينا ش���هر رمضان، ش���هر الله الفضيل، وما يس���مه الكثير بأنه ش���هر 

العبادات والطاعة، ش���هر تزكية النفوس والتس���امح بين طبقات الشعوب 

المختلف���ة، فأن���ه يمس���ح الذن���وب ويقرب النف���وس الى الله، هذا الش���هر 

يحمل بين طياته نفحات الوالية االيمانية والعبادات، فهو امتحان للنفس 

بتحمله���ا الصبر وق���وة اإلرادة والتغلب على الش���هوات والجوع والعطش 

في ظل حرارة الصيف الالهب التي رافقته خالل السنوات السابقة.

وبال أدنى شك فأن جميع العوائل المسلمة تستعد له كل على طريقتها 

الخاص���ة، فالبعض يقرر ختم القرآن الكريم بأجزائه الثالثين مقس���مة على  

ايام الشهر بواقع جزء واحد في اليوم، واخر يقرر ختمه مرتين، وثالث في 

مخيلت���ه طاعة الله عل���ى طريقته الخاصة، وهناك من قرر توزيع الس���الل 

الغذائية على عوائل الفقراء، ومنهم من قرر دعم أيام الشهداء، وغيرها 

من األمور.

ا�شتطالع: قا�شم عبد الهادي – ت�شوير: ح�شنن ال�شر�شاحي
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َناٍت ِمْن اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن(، اذن هذا الشهر اهلل فضله وانزل فيه  َوَبيِّ
وتبيان  الناس  هدى  فيه  بالواقع  هو  القرآن  وهذا  الكريم،  قرآنه 

لذلك اهلدى«.
اجلانب الفكري والعقدي

الشهر  هذا  نستقبل  كيف  موحدين  كمسلمني  االن  نحن  إذًا 
الفضيل؟ وحقيقة ان االحاديث والروايات املعتربة كثرية بحقه، 
فمن اجلانب الفكري جيب علينا ان نتبع القرآن الكريم الذي ُيبني 
منزلة هذا الشهر وعظمته، فالقرآن ليس جمرد ذلك الكتاب الذي 
نقرؤه ونختمه خالل الشهر، ال، البد ان نستلهم منه الكثري من 
نتدبر هذه اآليات،  القرآن  العرب واآليات الرشيفة، وعندما نقرأ 
اما من اجلانب العقدي ايضًا نستقبله بأن نستفيد من قراءة القرآن 
ان  بام  املجتمعي  اجلانب  ومن  والعلمية،  العقائدية  املجاالت  يف 
الرمحة  ابواب  فيه مضاعفة وُتفتح  الفضيل احلسنات  الشهر  هذا 
أعزائنا وارحامنا واخوتنا واهناء مجيع  نتواصل مع  ان  اذن علينا 

اخلالفات الشخصية.
خارطة رمضان

وايضا جيب عىل االنسان املؤمن يف هذا الشهر الفضيل ان يضع له 
خارطة عمل يلتفت من خالهلا اىل اجلانب االجتامعي و الفكري 
القرآنية الكريمة فيها واقعًا يستفيد منها االنسان بكون  ان والعقدي وايضا اىل اجلانب االخالقي، فكثري من الِعرب واآليات 

هذا الشهر هو ربيع للقرآن.
رمضان وكورونا

مّر  شهر رمضان يف العام املايض ويمر يف هذا العام بظرف 
الذي  كورونا  جائحة  وانتشار  تفيش  وهو  اال  استثنائي 
من  الكثري  فقدنا  خالله  ومن  امجع  العامل  اصاب  ابتالء  يعد 
كام  القرآنية  املحافل  اقامة  عدم  ومنها  الرمضانية،  الشعائر 
اخلاصة  املنازل  يف  منها  الكثري  واقتصار  سابقا  معهود  هو 
من  االق��الل  يف  وكذلك  القراء،  من  قليل  عدد  بحضور 
احياء املجالس احلسينية وخاصة يف ذكرى استشهاد االمام 
املباركة  القدر  ليايل  احياء  وايضا  ال��س��الم(،  )عليه  عل 
من  االزمة  وخلية  الرشيدة  املرجعية  بتوجيهات  وااللتزام 
خالل اجراءات الوقاية الصحية من تعقيم وتعفري وارتداء 

الكاممات والكفوف وغريها.
عقد النية والعزم

الربامج  مقدم  ال��ف��ت��الوي(  )اس���الم  االع��الم��ي  وحت��دث 
الرياضية يف قناة االيام الفضائية قائال: البد من االستعداد 

الشيخ علي القرعاوي: 

التوجه الى الله واستلهام 

الكثير من العبر واآليات 

الكريمة التي تنص على 

عظمة الشهر الفضيل 

وكيفية التعاطي االيجابي 

مع الفروض والمستحبات
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من  كافية  فرتة  قبل  الفضيل  رمضان  شهر  الستقبال  االمثل  
تطويع  ومنها  مهمة  امور  عدة  اتباع  خالل  من  وذلك  حلوله 
شهر  يكون  ان  عىل  والعزم  النية  وعقد  العبادات  عىل  النفس 
رمضان هذا العام خمتلفا عن سابقه بان يتوب العبد عن تلك 

الذنوب التي حتول بينه  وبني رضا اهلل )سبحانه وتعاىل(.
صيام اجلوارح

مرة  تتكرر  لن  رمضان  شهر  حلظات  من  حلظة  كل  ان  اليقني 
هبا،  التفريط  وعدم  جيدا  اغتنامها  الروري  من  لذا  اخرى 
العبادات التي يقوم هبا املسلم  والبد ان يكون الصيام وسائر 
يف شهر رمضان ال تقترص عىل اجلوع والعطش فحسب فمن 
الفواحش  ارتكاب  عن  الفرد  جوارح  تصوم  ان  ال��روري 
واتباع الشهوات واالملام بكل ما خيص فضائل الشهر الكريم.

الدروس الدينية
ومن مجلة االعامل الرمضانية التي جيب عىل الفرد التمسك هبا 
هي سامع الدروس الدينية التي تتحدث عن فضل هذا الشهر 
الن مثل تلك الدروس من شاهنا ان جتعل املسلم يتحمس اكثر 

تلك  عىل  االقتصار  عدم  ايضا  وجيب  الشهر،  هذا  من  لينهل 
العبادات يف شهر رمضان املبارك فقط فبعض الناس هيجرون 
املساجد وينهون عالقتهم باخلالق بمجرد انتهاء شهر رمضان 
ولكن من الروري ان تكون عىل علم بان رب شهر رمضان 

هو رب كل الشهور.   
استقبال الشهر

مدى  عن  الكربالئية  العوائل  من  جمموعة  حتدثت  وبدورها 
استعداداهتا الستقبال هذا الشهر الفضيل والعادات والتقاليد 
التي تتبعها داخل املنزل قائال: ان شهر رمضان يعد ضيفا عزيزا 
وكريام وال يأيت اال مرة واحدة يف العام الواحد لذا جيب علينا 
استقباله بالطريقة  التي جيب ان ُيستقبل هبا لفضله عىل البرشية 
يتطلب استقباله بسلوك حسن واخالق  مجعاء، فهذا الضيف 
محيدة، وعند قدومه تقدم معه الرمحة وبركة يف املشاعر اإليامنية 
اجلوع  رغم  عليه  املفروضة  الصلوات  ي��ؤدي  اإلنسان  وأن 

والعطش فهو مستمتع بذلك ويرجو من اهلل القبول.

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

44



عادات خاطئة
وجبات  بإعداد  خاص  رمضان  شهر  ان  تظن  العوائل  بعض 
االحيان  من  الكثري  يف  النساء  ترهق  والتي  املناسبة  الطعام 
وتلهيهن عن العبادة وتالوة القران مثال، فالكثري يعد العدة من 
الغذائية واحللوى  املواد  خالل توفري دخل مايل خاص لرشاء 
اىل  حيتاج  ال  الصائم  ان  واملالحظ  فيها،  والتبذير  والفواكه 
اللبن  من  ومثله  املاء  من  كوب  برشب  يكتفي  فهو  ذلك  كل 
او العصري وبعض الوجبات اخلفيفة جدا والتي مل يعتد عليها 

خالل االشهر األخرى.
ارشاد االبناء

جيب عىل اآلباء توعية أبنائهم، والقيام باألعامل املنزلية االخرى 
وأمهها عدم إغفال صلة الرحم، ففي الزمن السابق كان هناك 
األقارب واجلريان  يومية بني  تآلف وتقارب واجتامعات شبه 

من خالل جلسات دينية يتخللها قراءة جملس حسيني أو حمفل 
قرآين، ولكن خالل السنوات القليلة السابقة قلت هذه العادة 
بسبب ادمان الكثري من عىل وسائل االتصال التي غزت البلد 

وربام يكون تأثريها سلبيا عىل البعض.
خالصة البد منها

ومن خالل ما تقدم جيب عقد النية والعزم بالتوجه اىل اهلل )جل 
يف عاله( وتصفية القلب واالبتعاد عن اخلصومة مع االخرين 
ودعم الفقراء وااليتام الذين ال يملكون  قوت يومهم، وعدم 
التفريط بكل حلظة او ثانية من ايام الشهر الفضيل املباركة، وان 
رمضان شهر مبارك يأيت ضيفا عزيزا عىل البرشية مرة واحدة 
يف  والعطش  اجلوع  عىل  االقتصار  عدم  بنا  جيدر  ما  عام،  كل 
ايامه املباركة، بل هو صيام للجوارح والتوجه اىل اهلل بالقلب 

خالص، سليم.

االعالمي )اسالم الفتالوي( 

استثمار لحظات الشهر وعدم 

التفريط بها ألنها لن تتكرر 

مستقبال ما يتطلب عدم 

التفريط بأية لحظة منه
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الّطعام  َليَس ِمن  يام  الصِّ خيربنا اإلمام الصادق )عليه السالم( رشائط للصيام يف الصمت فيقول: »إّن 
أما  الداخل،  الصمت  وهو  الصوم،  يتم  حتى  حيفظ  أن  حيتاج  رشط  للصوم  إنام  وحدمها،  والرشاب 
تسمع قول مريم بنت عمران، اين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم انسيا، يعنى صمتا، فإذا صمتم: 
فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغّضوا أبصارُكم عاّم حّرم اهلل، وال تنازعوا، وال حتاسدوا، وال تغتابوا 
وال متاروا، وال ختالفوا )كذبًا بل وال صدقًا(، وال تساّبوا، وال تشامتوا،  وال تظلموا، وال تسافهوا وال 
تضاجروا وال تغفلوا َعن ِذكر اهلل وَعن الصالة والزموا الصمت والّسكوت والّصرب والّصدق وجمانبة 
وكونوا  والنميمة  والغيبة  الّسوء  وظّن  واخلصومة،  والفراء  والكذب  الّزور  قول  واجتنبوا  الرّش  َأهل 
الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  القائم  ظهور  منتظرين  )أي  ألّيامكم  منتظرين  اآلخرِة  عىل  مرشفني 
ديَن للقاِء اهلل وَعليُكم الّسكينة  ّمٍد )صلوات اهلل عليهم أمجعني( منتظريَن ملا وعدُكم اهلل متزوِّ ِمن آِل حُمَ
والوقار واخلشوع واخلضوع وذّل العبيد اخُليَّف من موالها خائِفني راجني ولتكن َأنَت أهّيا الصائِم َقْد 
َطُهَر قلبك ِمن العيوب وتقّدست رسيرتَك من اخلبث ونظف جسمَك ِمن القاذورات وتربأت إىل اهلل 
مّمن عداه وأخلصت الوالية وصمّت مما َقْد هناَك اهلل َعنُه يف الرّس والعالنية وخشيت اهلل حق خشيته يف 
رّسَك وعالنيتَك ووهبت نفسَك هلل يف أّيام صوِمَك وفّرغت قلبَك َلُه ونصبت نفسَك َلُه فيام أمرَك ودعاَك 
ه فأنت صائِم هلل بحقيقة صومه صانع َلُه ما أمرَك، وكلام نقصت منها شيئًا فيام  إِليِه، فإذا فعلت ذلَِك ُكلَّ

بّينت َلَك َفقد نقص ِمن صوِمَك بمقدار ذلَِك«...
إىل أن قال )عليه السالم(:

الفواحش من  إنام جعل اهلل ذلك حجابا مما سواها من  الطعام والرشاب )فقط(  »إن الصوم ليس من 
الفعل والقول يفطر الصوم ، ما أقل الصوم وأكثر اجلواع«.

وسائل الشيعة ج 7 ص 119 

م عن ماذا تصوم؟
ّ
تعل

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

46

ت
اال

ــــ
ــــ

قـــ
ــــ

ــــ
ملـــ

ا
ن

قـــ
تـــ

ملـــ
ج ا

ــــا
ه

ــــ
ــــن

م

جي
خلفا

ى ا
ي�ش

: ع
ّدها

يع



)عليه  كيوسف  شهر  ع��رشة  أح��د  بني  رمضان  شهر 
السالم( بني أحد عرش كوكًبا فال تقتلوه، وال ُتلقوه يف 
اجُلب، وال تبيعوه بثمن بخس.. فمن املناسب جدا أن 
نجعل من شهر رمضان املبارك ان جتعل منه بداية لسنة 
والشهوات،  الغفالت،  جمموع  فإن  جديدة..  روحية 
طوال أيامك املاضية؛ جعلت اخلطايا والذنوب ترتاكم، 
إىل درجة جعلت اإلنسان يف بعض احلاالت غارقا حتت 
الظلامنية، والتي حتتاج إىل ثورة  ركام كبري من احلجب 

باطنية عارمة لقلب الوضع رأسا عىل عقب.. 

املعونة  وهذه  إهلية،  بمعونة  إال  يتسنى  ال  األمر  وهذا 
حيث  الكريم،  الشهر  هذا  يف  صورها  أعظم  يف  تتجىل 

الشياطني مغلولة، وأبواب اجلنة مفتحة.
يف  قال  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  االكرم  للنبي  خطبة  ففي 
َتْسبِيٌح،  ِفيِه  »َأْنَفاُسُكْم  الكريم:  رمضان  شهر  استقبال 
َوَنْوُمُكْم ِفيِه ِعَباَدٌة، َوَعَمُلُكْم ِفيِه َمْقُبوٌل، َوُدَعاُؤُكْم ِفيِه 
َوُقُلوٍب  َصاِدَقٍة،  بِنِيَّاٍت  َربَُّكْم   َ اهللَّ َفاْسَأُلوا  ُمْسَتَجاٌب، 

َقُكْم لِِصَياِمِه، َوتاِلَوِة ِكَتابِِه..«. َطاِهَرٍة، َأْن ُيَوفِّ

يستفاد  كام  فيه ظهوره  املتوقع  يومه  اجلمعة هو  يوم  إن 
من بعض النصوص، فلهذا ينبغي عىل املؤمن أن يكثر 
ببعض  ويقوم  بالفرج،  له  الدعاء  املبارك  اليوم  هذا  يف 
صدقة  ويدفع  له،  إهداء  أو  عنه  نيابة  الصاحلة  األعامل 
دفع  حني  قائال  منه،  املقربني  من  حيبهم  وعمن  عنه 
الصدقة كام ذكره بعضهم: )اللهم إن هذه لك ومنك، 
وهي صدقة عن موالنا حممد )عجل اهلل فرجه(، وصل 
ليله  ساعات  يف  وسكناته،  وحركاته  أسفاره  بني  عليه 

وهناره، وصدقة عمن يعنيه أمره(.
قوله:  اآلداب يف  ابن طاووس هذه  السيد   وقد خلص 

)وّقدم حوائجه عىل حوائجك، عند صلوات احلاجات، 
عليك،  يعز  وعمن  عنك،  الصدقة  قبل  عنه  والصدقة 
تكون  وقّدمه يف كل خري  الدعاء لك،  قبل  له  والدعاء 
وإحسانه  عليك،  إلقباله  مقتضيا،  يكون  فإنه  فاعله، 

إليك(.
 واألهم من ذلك أن نكون من الدعاة إىل طاعته، والقادة 
إىل سبيله، بدال من التشاغل بعالمات الظهور الظنية أو 
الومهية أو ما شابه ذلك، من البحث يف املجاالت التي 

ليست هلا ثمرة عملية ُيعتد هبا.

ما المناسب في الشهر الفضيل؟

التخصيص بالدعاء يوم الجمعة
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ورغم توحد املسلمني حول العامل  هبذه الفريضة إال أهنم 
اختلفوا يف عادات افطارها ومراسيمها وقد اخرتنا جزءا 
العادات الرمضانية لبعض الدول سنستعرضها تباعا  من 

خالل اعداد املجلة:
عادات رمضانية يف العراق

العربية  الديار  كل  يف  املسلمني  ل��دى  نكهُته  لرمضان 
مميز  طعٌم  العراق  يف  الفضيل  الشهِر  وهلذا  واإلسالمية، 
آَخر، ال جتده يف غريه من الشهور األخرى، وأهل العراق 
أيامه  وصيام  أواًل،  جميئه  قبل  استقباله  يف  عاداهُتم  هلم 
يشدُّ  حني  توديعه  يف  وعادات  عليهم،  بربكته  ُيطلُّ  حني 
الرحال يف األيام األخرية، وهذه العادات بعُضها ُمتواَرث 

طبائع  وبعضها  العراق،  عىل  واليتهم  أياَم  العثامنيني  عن 
رت يف نفوس العراقيِّني خالل عقود طويلة. جتذَّ

ُحفرت  وقد  نحن  عليها  تربَّينا  التي  العادات  تلك  فمن 
أو  رمضان  ِمدَفع  كباًرا  معنا  ونَمْت  أطفااًل،  بذاكرتنا 
إىل  يعود  ��ه  أنَّ حكايته  يف  واألص��ل  بالرتكيَّة،  )الطوب( 
العرص العثامين؛ حيث كان ُيستخَدم هذا املدفُع لتنبيه أهل 
صوتية  إطالقة  بإطالق  وذلك  اإلفطار،  بموعد  بغداد 
ندرة  هو  املدفع  استخدام  يف  السبب  وك��ان  اهل��واء،  يف 
إىل  املدفُع  هذا  وبقي  آنذاك،  اإلعالم  ووسائل  اإلذاعات 
يومنا هذا تقليًدا حَتِرص وسائل اإلعالم العراقية الرسميُة 
رسٌم  هو  اليوم  ِمدَفع  أنَّ  إال  به،  ك  بالتمسُّ غاىل  وغريها 

اهال بش���هر الخي���ر والبركات، اهال بش���هر العتق من النار.. اص���وات تصدح في مكبرات 
صوت المآذن لتعانق الس���ماء وتعلن بداية الش���هر الفضيل ودخول موس���م الطاعات 
والغنائ���م .. وصي���ام الش���هر الفضيل الركن الرابع من أركان اإلس���الم واجب على كل 
مس���لم باس���تثناء المريض أو الذي على سفر، وغيره ذلك يكون إثما  يحاسب المسلم 
علي���ه، حي���ث قال المولى )عز وجل( في حديث قدس���ي: }كل عمل بني آدم له إال 

الصيام فإنه لي وأنا أجزي به{. 

ع����ادات وطقوس رمضانية للمس����لمين 
الشيعة في العراق والبحرين
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األطفال  وينتظره  ب�)الكومبيوتر(،  م  ُمصمَّ األبعاد  ثالثي 
ًة بشغٍف منقطع النظري قبل أذان املغرب مبارشًة. خاصَّ

التزاور والضيافة قيٌم انسانية تنشط يف الشهر الفضيل
ومن عادات أهل العراق يف رمضان كثرُة التزاور فيام بينهم 
يف رمضان، وإقامة الوالئم العائلية، وكذلك يتميَّز العراقيون 
بإخراج الطعام قبل اإلفطار إىل اجلريان، فيحصل تبادٌل رائع 
بأطباق الطعام املختلفة، حتى جيد صاحب الدار الواحد أن 
ليس يف سفرة طعامه مما صَنعه هو إال القليل، أما الباقي فهي 

عة جاءت من هنا وهناك. أطباق منوَّ
احلال؛  بطبيعة  رمضان  يف  مميَّزة  أجواء  فتعيش  املساجد،  أّما 
فتمتلئ باملصلني وَتشتِغل املساجد قبل رمضان بصيانة دورية 
رمضان  جاء  إن  وخصوًصا  التربيد،  وأجهزة  لإلنارة  مكثَّفة 
ع خالهلا  َتنَشط  امُلسابقات الفكريَّة التي  توزَّ صيًفا  كذلك  
جوائُز ومصاحف وكتٌب للفائزين يف جوٍّ إيامينٍّ وتناُفس ممتع.
وُتقام موائد إفطار الصائمني يف املساجد بعضها من نفقات 
املسجد، وبعضها مما حَيمله امُلحسنون، وأشهى موائد اإلفطار 
عند العراقيني هو التمر العراقي، واملعروف ب�)متر البرصة( أو 
العراقيِّني يف رمضان  موائد  تشتهر  واللبن، كام  )اخلستاوي( 
برشاب )النومي برصة(، وهو رشاٌب مميَّز حيتسيه العراقيون 

عند السحور واإلفطار، ويقولون عنه إنَّه دواء للصداع.
رمضان  يبقى  العراق  يف  وأيامه  رمضان  شهر  عن  قلنا  مهام 
العبادة  شهر  مجيعهم،  املسلمني  شهر  امل��ب��ارك،  اهلل  شهر 

والرمحة، شهر التوبة إىل اهلل والرجوع إىل رشعته الغراء. 
نكهة البحرانني الرمضانية

خاصة  نكهة  البحرين  مملكة  يف  قديام  الكريم  رمضان  لشهر 
هبا  يستمتع  مجيلة  ذكريات  له  الروحانية  عبقاته  جانب  فإىل 
أهايل البحرين، حيث كان لقدوم هذا الشهر يف املايض عادات 
جترى يف اغلب مناطق البحرين فام أن هيل شهر شعبان حتى 
ترى الكثري من العائالت يف البحرين، وقد بدأت باالستعداد 

الستقبال هذا الضيف الكريم.
ولبساطة الناس يف ذلك الوقت كانوا يتعاونون يف دق احلب 
الفرحة  وجوهم  كست  وقد  البيوت،  أمام  الدقيق(  )طحن 
والبهجة يف انتظار هذا الشهر أما املجالس فيعاد هتيئتها وقد 
بداية  يف  عادة  يستدعى  حيث  املصاحف  جوانبها  يف  صفت 
هذا الشهر الكريم عدد ا من الكتاتيب -)الدراريس(، هكذا 
يطلق عليها يف البجرين، وذلك لتالوة القرآن الكريم طوال 

شهر رمضان.
أن  اعتادت  التي  العائالت  العديد من جمالس بعض  وهناك 

اإلفطار  مدفع  يطلق  أن  فام  والزوار  للجريان  جمالسها  تفتح 
حتى ترى العرشات من أبناء احلي وقد جلسوا ملتفني حول 
بعد  و  الرمضانية  الشعبية  باألكالت  العامرة  املائدة  تلك 
الصالة يبدأ الكتاتيب يف قراءة القرآن حتى وقت قريب من 
الصيف  فصل  يف  رمضان  شهر  جميء  صادف  وإذا  السحور 

فالعرشات من العائالت يذهبون إىل املصايف. 
ومن اشهى األطباق التي ال غنى عنها يف املجتمع البحريني 
والتي تتواجد بشكل يومي عىل السفرة الرمضانية هي التمر 
املتبعة  العادات  من  وأيضا  واللقيامت..،  واهلريس  والثريد 
بني  الرمضانية  االكالت  اطباق  تبادل  هي  هذا  يومنا  حتى 
اجلريان واألهل واألصدقاء وهذا ما يشاركهم فيه العراقيون، 
حيث ترى احلي يعج باألطفال الذين يسعون يف توصيل تلك 

األطباق قبيل إطالق مدفع اإلفطار.
رمضان  ليايل  منتصف  يف  تقام  التي  الوالئم  من  كذلك 
بالسكر  املحمر  الرز  من  تتكون  ما  وعادة  )الغبقة(  وتسمى 
ليلة  وت��أيت  والسمك  )باملحمر(  حمليًا  ويسمى  الدبس  او 
األزياء  مرتدين  األطفال  ليخرج  رمضان  شهر  من  النصف 
امللون  القامش  الشعبية وهم حيملون األكياس املصنوعة من 
)جلمع املكرسات واحللويات والتي تسمى حمليا القرقاعون( 
والطبول  الدفوف  حاملني  الشباب  من  أخرى  ومجاعات 
يسمى  امللونة  باألقمشة  مغطى  فرس  شكل  عىل  وجمسم 
األهازيج  مرددين  البيوت  بني  ما  يطوفون  وهم  »الفريسة« 

الشعبية الرمضانية.
كذلك  الشقيقني  البلدين  يف  الفضيل  الشهر  هذا  ويتسم 
طريق  عن  واالصدقاء  واالصحاب  االهل  بني  بالتواصل 
وهذا  مكثف  بشكل  النساء  أو  للرجال  س��واء  ال��زي��ارات 
بالرغم من أن البعض من الرشحية الشبابية وبعض من الكبار 
التجارية  للمجمعات  ويذهبون  الزيارات  عن  يتغاضون 
واملقاهي التي تعج باحلركة يف شهر رمضان كام تتكاثر اخليم 
والتجمع  للسهرة  مقرًا  وتأخذ  ملحوظ  بشكل  الرمضانية 

لعامة الناس وهو تقليد عرصي متبع يف أيامنا هذه.
اما املسحر وهو شخص حيمل معه طبلة بصحبة عادة جمموعة 
من الشباب يتكفل يف الليايل الرمضانية بالتطبيل بني االزقة 
بغرض مناداة االهايل لالستيقاظ وتناول طعام السحور، اما 
الفرح  بروح  الكريم  رمضان  شهر  فيتسم  احلايل  الوقت  يف 
الشهر  هذا  حلول  قبل  حتى  الناس  بني  والتواصل  وااللفة 
فقد اصبحت التهاين تتبادل عرب اهلواتف النقالة التي اخذت 

حيزا من الروح االجتامعية االصيلة.
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االضواء  عليها  تسلط  لم  مقامات مشرفة 
)الجزء االول(

مقامات لالئمة االطهار في كربالء  

تش���هد مدينة كرب���الء ولوج الكثير م���ن الزائرين لزيارة االئم���ة االطهار )عليهم 
 

ُ
الس���الم( طيلة ايام الس���نة، ولعّل غالبي���ة القادمين ألداء الزي���ارات قد تغيب

عنه���م بعض المقامات الش���ريف، بس���بب عدم تس���ليط االض���واء على تلك 
المقامات، او لصغره وموقعه في اروقة مركز مدينة كربالء القديمة.
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مقام عيل االكب )عليه السالم(
املرشفة  املقامات  تلك  من  البعض  اجلزء  هذا  يف  سنتناول 
)رشيد  االستاذ  مع  حرصي  لقاء  عرب  وجودها،  وحقيقة 
زميزم( مؤرخ اسالمي ومعاون رئيس قسم املتحف يف العتبة 

احلسينية املقدسة حيث قال: 
الرشيفة  املقامات  من  الكثري  بوجود  كربالء  مدينة  »تعرف 
املقامات  هذه  ومن  املقدستني،  العتبتني  وجود  عىل  عالوة 
واالماكن املقدسة مقام الشهيد عل االكرب بن االمام احلسني 
االكرب  بأن  التارخيية  املصادر  تذكر  حيث  السالم(  )عليهام 
وقتل  استبسل  املعركة  ساحة  اىل  نزل  عندما  السالم(  )عليه 
واصابوه  عليه  شّدوا  وحينام  امية،  بني  جنود  من  العرشات 
فاحتوشوه  االعداء  خميم  اىل  فرسه  وتوجه  بالغة،  اصابات 

هذا  يف  سقط  ان  اىل  والسيوف  والنبال  بالسهام  ورضب��وه 
احلارض  الوقت  يف  كربالء  اهايل  عند  يسمى  والذي  املكان 
االكرب  عل  سقوط  مكان  يعد  املقام  وهذا  )اجِلّيه(،  بزقاق 
)عليه السالم( من الفرس وليس مرقده الرشيف، حيث ان 

الروايات تؤكد بأنه مدفون مع بيه احلسني )عليه السالم(«. 
ويشري زميزم اىل ان »بنيان املقام وتشييده ليكون رمزا للشهيد 
عل االكرب )عليه السالم( جاء بعد ان هتيأت االمور للدول 
ك�  العراق  حكم  يف  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  املوالية 
االهتامم  جرى  حيث  املزيدية(،  و  واجلالئريني  )البوهييني 
استمرت  وهكذا  املقام  هذا  اىل  يرمز  بسيط  رمز  ووض��ع 

االيدي اخلرية يف ادامة هذا املقام واىل يومنا هذا. 
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مقام عيل االصغر )عليه السالم( 
فيام حيدثنا زميزم عن مقام عبد اهلل الرضيع قائال:

»بالنسبة ملقام عل االصغر بن احلسني )عليهم السالم( تذكر 
الروايات بأن يف هذا املكان كانت خيمة السيدة )الرباب بنت 
الذي  االصغر(  )عل  الرضيع  اهلل  عبد  والدة  القيس(  امرئ 
استشهد بني يدي ابيه )عليه السالم( يف واقعة الطف االليمة 
املرشف  املكان  هذا  وان  كاهل،  بن  حرملة  املأجور  يد  عل 
ان  وبعد  رضاعته،  مكان  كان   احلارض  الوقت  يف  املوجود 
هلذا  رمزي  احتامل  جرى  اجليوش  وانسحبت  املعركة  انتهت 
اوسع  السالم(  )عليه  االكرب  عل  مقام  ان  وحقيقة  املكان، 

مصادره من املقام عل االصغر، وُيقال ان امرأة صاحلة رأت 
يف املنام ان هذا املكان شاهدت امرأة تبكي او من هذا القبيل، 
تناقلته  ما  وهو  اخلصوص  هبذا  عليه  واطلعنا  قرأنا  ما  وهذا 

االلسن«.
موقف االمام احلسني مع عمر بن سعد

احلسني  االمام  وقفة  مقام  ان  الروايات  »تذكر  زميزم:  وتابع 
)باب  منطقة  يف  املوجودة  سعد  بن  عمر  مع  السالم(  )عليه 
القديمة  املدينة  مركز  يف  املشهورة  املناطق  احد  السالملة( 
لكربالء أنُه عندما جاء االمام احلسني )عليه السالم( واستقر 
يف كربالء جرت مباحثات بني االمام احلسني )عليه السالم( 

في حوار مع المؤرخ االستاذ سعيد زميزم )مجلة االحرار( 

تسلط االضواء على مقاماٍت مشرفٍة في مدينة كربالء 

المقدسة التي يقصدها بعض الزائرين ويجهلها اخرون 
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فأمر  اهلل(  لعائن  )عليه  سعد  بن  عمر  وبني 
االماُم )عليه السالم( بنصب خيمة له خارج 
يوم  اىل  املفاوضات  فيها  وج��رت  املعسكر 
مل  السالم(  )عليه  فاحلسني  حمرم،  من  التاسع 
يكن راضيًا بوقوع احلرب، وسعى سعيًا حثيثًا 
ملنع هذه الواقعة واملعركة، وهلذا بعث )عليه 
وألقى  فاجتمعا،  بن سعد،  إىل عمر  السالم( 
)عليه السالم( ما أمكن من احلجج والنصائح 
اال ان املفاوضات وصلت اىل طريٍق مسدود 
)عليه  واستشهد  الطف  واق��ع��ة  وح��دث��ت 
السالم( واصحابه امليامني، وتذكر الروايات 
هذا  نصب  تم  السنني  مئات  م��رور  بعد  ان 
جلوس  مكان  اىل  ويرمز  الصغري،  املكان 
بن  عمر  مع  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 

سعد.
مقام االمام موسى الكاظم )عليه السالم( 

ويرسد زميزم عن مقام اإلمام الكاظم )عليه 
السالم( قصة زيارته )عليه السالم( اىل جده 

اإلمام احلسني )عليه السالم( قائال: 
)عليه  الكاظم  موسى  االم��ام  مقام  »يقع 
يف  السادة(  )عكد  يسمى  زقاق  يف  السالم( 
بأن  الروايات  وتذكر  السالملة،  باب  منطقة 
الصادق  جعفر  بن  الكاظم  موسى  االم��ام 
ان  بعد  كربالء  اىل  جاء  حينام  السالم(  )عليه 
ظلَّ  حركته  ملراقبة  الرشيد  هارون  استدعاه 
كربالء لفرتة معينة يقال عنها ستة اشهر  فقام 
االمام  ابيه  مدرسة  بعد  مدرسة،  بتأسيس 
آلت  االمامة  باعتبار  السالم(  )عليه  الصادق 

له، وهذه بقايا او مكان اقام املدرسة«.
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الرابع  اليوم  يف  واحل��وزوي��ة،  الدينية  األوس��اط  أحيت 
املجّدد  وفاة  ذكرى  املعظم،  شعبان  شهر  من  والعرشين 
سامحة آية اهلل العظمى السيد املريزا حممد حسن الشريازي 
ضد  »التنباك«  ث��ورة  صاحب  الرشيف  رسه(  )ق��دس 

االستعامر الربيطاين يف إيران.
قبل صدور الفتوى، ووفقًا للمعلومات التارخيية، وافقت 
إمتياز  منح  عىل  ه�(   1312( سنة  القاجارية  احلكومة 
فكانت  الربيطانية،  للرشكة  إيران  يف  التبغ  وجتارة  زراعة 
اهليمنة  وفرض  اإلسالم  بالد  يف  اإلستعامر  لدخول  ّبوابة 
ايران،  يف  املسلمني  عىل  والثقافية  واإلقتصادية  السياسية 

وبالتايل يف غريها من بلدان املنطقة.
اخلطرية  اإلستعامرية  املعاهدة  هذه  توقيع  عىل  يمض  ومل 
بإصدار  الشريازي  املريزا  هلا  تصّدى  حتى  طويل  وقت 
)إستعامل  نّصها:  وكان  التنباك  إستعامل  مت  حرَّ فتوى 
التنباك والتتن حرام بأي نحو كان، ومن إستعمله كان كم 

حارب اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.
ضد  ثورة  بمثابة  الكبري  الشريازي  املجدد  فتوى  كانت 
اإلستعامر الربيطاين، فقد أيقظت العامل اإلسالمي وأعطته 
املسلمون  تنبَّه  احلديث، حيث  تارخيه  السيايس يف  الوعي 
يف  األجنبي  النفوذ  يسببها  التي  األخطار  اىل  بفضلها 

بالدهم.
افراد  مجيع  ترك  الناس،  بني  الفتوى  خرب  شاع  وعندما 
املستعملة  اآلالت  وُك��رست  التدخني  اإلي��راين  الشعب 
له، وهكذا ترك املاليني من مواطني ايران آنذاك التدخني 
فسخ  اىل  الشاه  فاضطر  الشريازي  امل��ريزا  بفتوى  عماًل 
بسبب  خرسته  ما  ودفع  االنجليزية  الرشكة  مع  االمتياز 
خسارة  يف  تسبب  قد  الشريازي  فتوى  تكون  وقد  ذلك، 
احلكومة االيرانية يف حينه لكنها صانت بالد االسالم من 

تغلغل النفوذ األجنبي ومن االحتكارات االستعامرية.

صاحب فتوى نجحت بطرد 
االحتالل البريطاني من إيران
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أعلنت جامعة هارفارد األمريكية، عن إقامة مؤمتر دويل حول 
احلوار بني الشيعة والتنّوع الطائفي، للفرتة من )5 – 8 نيسان 
من  وأكاديمية  علامئية  شخصيات  فيه  وحي��ارض   ،)2021

خمتلف دول العامل.
املؤمتر سيقام حتت عنوان )ماهية احلضور الشيعي يف العامل(، 
وسيلقي فيه أكثر من )20( شخصية علامئية وأكاديمية )شيعية 
وغري شيعية( من  خمتلف أنحاء العامل، حمارضات ختصصية يف 

هذا املجال.
ختصصية  جلسات  أرب��ع  إقامة  املؤمتر  برنامج  ويتضّمن 
وحمارضات شاملة للشخصيات املشاركة، فضاًل عن مشاركة 

ناشطني من منظامت املجتمع املدين.
وقالت اجلامعة: إن »املؤمتر يقام ضمن مرشوع طرحته بعنوان 
سنني  منذ  عليه  وتعمل  العاملية(،  واألمور  واملسائل  )التشّيع 
طويلة«، مؤكدة أهنا »تعمل من خالل هذه املبادرات الثقافية 
الشيعية من  النهضة اإلسالمية  إنتاج معرفة متقدمة عن  عىل 

منظور متعّدد«.

للعتبة  التابع  ال��دويل  ال��ق��رآين  التبليغ  مركز  نّظم 
احلسينية املقدسة وعرب فرعيه يف دولة »بوركينافاسو« 
أكثر  بمشاركة  متنوعة  قرآنية  وبرامج  نشاطات  عدة 

من )200( طالب وطالبة.
وقال منتظر املنصوري مسؤول مركز التبليغ القرآين 
دول  يف  للمركز  القرآين  النشاط  »يتواصل  ال��دويل: 
)بوركينافاسو(  دولة  يف  وحتديدًا  األفريقي  الغرب 
القرآنية  والربامج  األنشطة  من  العديد  إقامة  عرب 
املتنوعة يف الفرعني التابعني للعتبة احلسينية املقدسة، 
مدينة  يف  واآلخ��ر  واغ��ادوغ��و  العاصمة  يف  األول 
يقرب  ما  العاصمة  عن  تبعد  )التي  بوبوديوالسو 
من 380كم(، حيث شهدت مشاركة فئات متعددة 

بلغت أكثر من )200( مشارك من كال اجلنسني«.
يف  القرآنية  األنشطة  »تنوعت  املنصوري  وأض��اف 
الكريم  القرآن  حفظ  يف  دورات  عدة  بني  العاصمة 
وأخرى  بالرجال  بعضها  اختص  التالوة  وأحكام 
الطلبة  من  العرشات  مشاركة  عن  فضاًل  للنساء 

والطالبات لألعامر بني )6-17( سنة«.
يف  ل��ل��دار  ال��ث��اين  ال��ف��رع  شهد  »ك��ام  حديثه،  وت��اب��ع 
)بوركينافاسو( تنظيم دورات يف حفظ القرآن الكريم 
اخلامس  الصفني  بطلبة  خاصة  التالوة  أحكام  مع 
املرحلة  طلبة  إىل  باإلضافة  اإلع��دادي  والسادس 
جانب  يف  القرآين  النشاط  يقترص  مل  فيام  االبتدائية، 
الدورات التعليمية بل أقيمت جلسة قرآنية متحورت 
يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مكانة  بيان  حول 

القرآن الكريم بحضور عدد من أهايل املدينة«.

إقامة مؤتمر بعنوان “ماهية 
الحضور الشيعي في العالم”

العتبة الحسينية ترعى 
فعاليات قرآنية في 

بوركينافاسو
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كربعٍم  ممشوٍق   وغصٍن  غّضٍة  وريقاٍت  أحضاِن  بنَي  اِنبثقْت 
ها  ، ُثمَّ بقيْت هناك حتٰى اقبل شهُر التجّدِد لُيعطيها حقَّ طريٍّ
تطرَق  كي  دافئٍة  شمٍس  إرشاقَة  اِنتظرْت  نيا.  للدُّ الظهوِر  يف 
قادمٍة.  ُحلوٍة  بأياٍم  ُينذُر  منعًشا  هواًء  استنشقْت  بحناٍن،  باهَبا 
رأُسها الورديُّ أطلَّ بحذٍر، رأْت ما رأْت. َخرجْت ُمعلنًة َكرْسَ 
حاجِز الزمِن فانبهرت بلوٍن زاٍه! صاَر مقصَد عّشاِق اجلامِل، 
ُلبَّ  َسلبْت  الّزهوِر.  ُعمِر  بنٌت يف  املصدِر األصيِل.  وُمريدي 
ُكفؤها  َيتقدُم  للزواِج.  ُمؤهلًة  ُتصبُح  حينام  والرائِح.  الغادي 
أينعْت، حاَن  ِمْن أجِلها كثمرٍة  ُجبَِلْت  ديًنا وُخلًقا، يف مسريِة 
، ِمْن خالِل  وقُت َجنيها، واِستقرار نفِسها بملء فراٍغ عاطفيٍّ
وتزيُد  حياهتا.  رشيِك  مَع  لِتسُكَن  ٍة،  ِعفَّ َوِحفَظ   ، َبرَصٍ َغضِّ 
أنَّ  َبْيَد  ُأرسًة مؤمنًة.  آله و سلم(  و  اهللهّٰ عليه  حُممٍد )صىٰل  َة  ُأمَّ
يقفوَن  َنْلحُظُهم  آباٌء  َفَثمَّ  الَسَفُن!  تشتهي  ال  بام  جتري  ياَح  الرِّ
مانًعا حائاًل بوجِه بناِء ُأرسٍة ُقواُمها البنُت واالبن، وَمنُعهام من 
َبْل  ُ هبا سلطاًنا!  ممارسِة دوِرمها يف احلياِة ألسباب ما أنزَل اهللهّٰ
الّسنني  محاَء. وبمروِر  السَّ الّشارِع  تعارُض أحكاَم  خُتالُف و 
مناسبِة  وَتَوافُق  الزجياُت  وَتضَمِحلُّ   العمُر  يتقدُم  واألي��اِم. 

بنَي  وحدهِتا  مادَة  غرفتِها،  حبيسَة  متس  ُكفئِها!.  مَع  البنِت 
جدراِن يأٍس وَنْدِب َحظٍّ عاثٍر، وتعليِق األمِر- بُكلِّ َصفاَقٍة- 
َعِة احَلظِّ والنَّصيِب، وإرادِة قًوٰى َغيبيٍة {َما َلُكْم َكْيَف  عىٰل َشامَّ
ِة اهلل  سبحاَنُه يف َخلقِه، وتعطيُلها  ُكُموَن})1(. بعيًدا عْن ُسنَّ حَتْ
ُ عليِه و آلِه وسلم الواردة يف  ِة نبيه صىٰل اهللهّٰ بُكلِّ ُجُحوٍد، وُسنَّ
كالِمِه الرّشيِف:- ) إَِذا َخَطَب إَِلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه 
) َعِريٌض  َوَفَساٌد  اأَلْرِض،  يِف  ِفْتَنٌة  َتُكْن  َتْفَعُلوا  إاِلَّ  ُجوُه،  َفَزوِّ
عن  العزوِف  سبُب  هي  الفتاَة  َنِجُد  أخرٰى  أحياٍن  ويف   .)2(
فارَس   أنَّ  ِمنها  ا  َظنًّ يَدها،  لطلِب  يتقدُم  َمْن  ورفِضها  الزواِج 
الزواِج  أحالِمها آٍت ولو بعَد حنٍي! دوَن وعيٍّ كاٍف لرسالِة 
ومسلسالٍت  فاسٍد  إلعالم  سلبيٍّ  أثٍر  حتَت  واقعًة  تِها،  وأمهيَّ
دوِر  غياِب  مع  فتياتنا  أذه��ان  يف  اإلجتامعيِة  سموَمها  َتبثُّ 

األرسِة  وعدِم إدراكهم خطورَة مصرِي بناهِتم .

1- سورة الصافات- اآلية )154(.
2- الكايف - الشيخ الكليني - ج 5 - الصفحة 347
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قاَل يل صديقي: أمس ضحكت زوجتي مني فقد كنت أقرأ 
يف الصباح سورة آل عمران، وخرجُت لعمل، وإذا يب قبل 
ل  تتنقَّ أصبحَت  بك؟  ما  فقالت:  هود..  سورة  أقرُأ  النوم 

بني السور عىل غري عادتك يف ختم القرآن!. 
مصحفي،  ومعي  بجوارها،  وجلست  كرسيا  سحبت 
قراءة  تسمع  كانت  صويت.  أرفع  أن  مني  تتوقع  فكانت 
ت  فهمَّ ص��ويت  أرف��ع  كنت  الرمحة  آي��ات  وعند  ال��ق��رآن، 

زوجتي. لكن الدموع نزلت من عيني ليست دموع الفرح 
ري باآليات اجلليلة, إنام هي دموع الندم. وال دموع تأثُّ

قالت يل زوجتي: إن قراءتك هذه تركت انطباًعا طيًبا لدى 
األوالد كلهم كباًرا وصغاًرا..

يف  ت  قرصَّ فكم  كالصاعقة،  املالحظة  علَّ  نزلت  اهلل!  يا   
ُكْم  حقهم، فالرسول صىل اهلل عليه واله وسلم يقول: )ُكلُّ
من  فأنا  عذًرا  لكن  تِِه..(  َرِعيَّ َعْن  َمْسؤول  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع 
بكرم  أكرمنا  اللهم  االنتظار.  ساعات  عشق  فيهم  سيزرع 

فنا برشف القرآن, واجعلنا من أهله. القرآن, ورشِّ

البيت  سيدة  تكون  حيث  العائالت  معظُم  تعاين 
مرسفة وحتب التبديل كثريا يف كل يشء يف املنزل 
ال  الزوج  يستعملها  التي  السيارة-  املالبس-   –
أصبح  املوديل  ألن  إبداهلا  يف  عليه  تلّح  تعتقها 
قدياًم وظهرت موديالت أحدث أو االثاث أصبح 
قدياًم واجلريان اشرتوا أثاثًا جديدا وحديثا وجيب 
ان نشرتي غريه، أو املالبس أصبحت ال تليق ألن 

كل صديقاهتا غريوا القديم باجلديد. 
تأّمل  وقفة  تقف  كي  السيدة  تلك  أدعو  أن  أريد 
االهتامم  قدر  تنظيم  ملنزهلا ألوالدها .هل  لنفسها 
الذي تعطيه كام حتتاجه هي من مظاهر لتتمشى مع 
احلضارة احلديثة عىل حسب فهمها هلذه احلضارة 
لألمام.  ينظر  أن  جيب  إلنسان  التحضري  أو  ..؟، 
للهدم  تؤدي  نظرة معقولة  أنكر ذلك ولكن  وال 

ويكرب البناء ولألحسن واألفضل ..
باملثل  العاملني  من  تكوين  أن  سيديت  أدع��وك 
مهام  ألنك  رجلك(  مد  حلافك  قد  عىل  القائل) 
صدقت لن تقدري عىل صدق ما أكثر من املقدار 
ما عند زوجك وما تتحمله ميزانية أرستك هذا لو 

كتب تنظيم ميزانية ألرستك.

للتفاين،  رمز  رقيق،  مرهف  شعور   ، رائع  معنى  األمومُة 
ومرب األمثال للتضحية. هي عاطفة احلب للحب اال اهنا 
وعن غري قصد قد تتحول اىل عاطفة متطرفة ما افرطت االم 
يف احلرص الشديد او القلق الزائد عىل ابنائها. هذا االفراط 
وتلك املبالغة ان هي اال لون من الوان القيود والسيطرة التي 
قد تنقلب يف كثري من االحيان اىل نوع من االستياء ال تنضح 
الوقت  بمرور  اال  بمعاناته  االبناء  يشعر  أو  عقباه  مساوئ 
ناسني  واالدراك.  العمر  من  معينة  مرحلة  بلوغهم  وعند 
فيها  يامرسون  فرصة  هلم  نرتك  ال  بذلك  اننا  عن  غافلني  او 
شيئا من احلرية التي تؤهلهم لالعتامد عىل النفس وجتعلهم 
برتبيتنا  حوهلم.  من  بالواقع  انفسهم  مواجهة  عىل  قادرين 
هذه ننشئ اجياال اتكالية جربت عىل الرضوخ واالستسالم 
واالنصياع.. فهم ابدا يف انتظار ما يمىل عليهم من اوامر او 
وكأهنم  فحسب  التنفيذ  بالتنفيذ..  هم  ليقوموا  توجيهات 
فيقدمون مالمح  وتوجهاتنا  وترمجة سلوكياتنا  تفكرينا  اداة 

شخصياهتم املحددة املميزة.
أيتها املربية الفاضلة ايتها االم سيديت.. احريص عىل ان تنمي 
الفعل  التفكري وحسن الترصف يف  ابنتك ملكة  او  ابنك  يف 
التوجيه ال احلب  والقول والقرار فهم بحاجة اىل يشء من 

املتسلط واملسيطر باسم االمومة. 

 لربات البيوت
ٌ

نصيحة
 

ٌ
األمومة تربية

وقيادة ومستقبل

قصة أسرية

نور العبيدي
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بالنار، فالشجاع من أغمد سيفًا كان يمكن اشهاره،  النار  ال تكافح 
من  الكثري  أن  وتذكر  اغامده،  يمكن  كان  سيفا  أشهر  من  واالهوج 
ال  الدنيا  عواصف  فكل  عضالت،  اىل  ال  عقل  اىل  حتتاج  املشاكل 
بندقّية  ينزع  النوم  بينام  جائع،  طفل  يد  من  رغيفًا  تنزع  أن  تستطيع 

جندي رشس بسهولة ويرس..

يف االنتظار

خطًى  الساعاُت  النور،  إىل  العتمة  معابر  الظالل 
مرآة  القلب  لقائك..  فرحة  إىل  للوصول  أحثها 
تتكرس عىل أمواجها آهات السنني. جتاعيد احلقيقة 
العابرين  أسئلة  تلقي  األحداث  وجه  عىل  البادية 
وبنات  البوح  عرائس  الشبهات..  ماليني  وجترت 

الفكر حتمل أغصان الزيتون. 
ينتظر  املتبخرت  ال��ب��ي��اض  س���واد  النهرين  ب��ني 
من  وثالثمئٍة  عرَش  ثالثَة  رأيت  إين  النارصين.. 
ورب��ت  اه��ت��زت  األرض  ساجدين.  الكواكب 

وأنبتت من كل زوج هبيج.
العليلة  النسائم  يدهيا  بني  ترتسل  نور  من  هوادج 
مبرشات بلقاح الصرب. تتهادى منها الكلامت شذية 
ندية. وهناك القائم يف املحراب، أّواٌه حليٌم، يزجي 

شكرًا ويرتل ذكرًا بني يديه ومن فوقه وحتته. 
الوجد  هذا  وأنعشني  املتبتل،  احلّب  هذا  أدهشني 
املتوقد يف صدور احليارى، يا هلذا الشغف ملا يأيت 

واللهف عىل ما فات. 
نفوسنا  والساقي  اهليام،  قلوبنا  يف  ال��زارع  أهي��ا 
وشهدتك  الفاحتني،  وجوه  عىل  قرأتك  األم��ل.. 
القانتون،  غياب  يف  ووجدتك  املانحني،  عطايا  يف 
حني  وعرفتك  احل��ارضون،  طاش  حني  وفقدتك 
املستغيثني.  رصخ��ات  وتعالت  الباكون،  ضج 
والثاكلني،  والفاقدين  املتعبني  دموع  يف  ورأيتك 
الواهلني، وأتيتك  العارفني  وسمعتك يف هتجدات 

يا خري من يؤتى.

شمس ارواحنا
يقول آية اهلل العظمى الفقيه الشيخ الوحيد اخلراساين )دام ظله(: »إن إرشاق 
نور الشمس عىل األرض يقيض عىل مجيع املوجودات الضارة، ويستخرج منها 
تلك القوة الكامنة فيها، كذلك احلال يف أرواحنا، فشمس أرواحنا هي القرآن 

الكريم...فال تدعوا يوما من األيام دون أن تقرؤوا فيه القرآن«.

�شواد البيا�س
أشياؤنا اجلميلة
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ساعات طلب احلاجات
من كانت له إىل ربه حاجة فليطلبها يف ثالث 
ساعات... يدلنا عليها امري املؤمنني عل )عليه 
)عّز  ربِّه  إىل  له  كانت  »من  قوله:  يف  السالم( 
ساعات:  ثالث  يف  فليطلبها  حاجة  وج��ّل( 
هتب  حني  الشمس  تزول  وساعة  اجلمعة،  يف 
الرمحة  وتنزل  السامء  أب��واب  وتفتح  الرياح 
عند  الليل  آخر  يف  وساعة  الطري،  ويصوت 
من  هل  يناديان:  ملكني  فإن  الفجر،  طلوع 
يعطى؟ هل  من سائل  عليه؟ هل  يتاب  تائب 
حاجة  طالب  من  هل  له؟  فيغفر  مستغفر  من 
فيام  واطلبوا  اهلل،  داعي  فأجيبوا  له؟  فتقىض 
فإنه  الشمس،  طلوع  إىل  الفجر  طلوع  بني 
أرسع يف طلب الرزق من الرب يف األرض، 
بني  الرزق  فيها  اهلل  يقسم  التي  الساعة  وهي 
إذا  الفجر  ركعتي  عند  اهلل  عىل  توكلوا  عباده، 

صليتموها ففيها تعطوا الرغائب«. 
 ،  616  : األربعامئة  حديث  اخلصال  املصدر: 
 ،83:26 البحار   ،4:1117 الشيعة  وسائل 

جامع األخبار باب أوقات الدعاء

من كالم املرجعية الدينية العليا يف عدم التنازل عن 
االستقالل والسيادة بأّي حاٍل من األحوال، ما جاء 

يف نص خطبة اجلمعة املوافقة 13/3/2015:
»إننا نعتز بوطننا وهبويتنا وباستقاللنا وسيادتنا وإذا 
اليوم من إخواننا  لنا  بأية مساعدة تقدم  كنا نرحب 
نشكرهم  ونحن  اإلره��اب  حماربة  يف  وأصدقائنا 
األحوال  من  حال  أية  يف  يعني  ال  ذلك  فإن  عليها 
بأنه يمكن أن نغض الطرف عن هويتنا واستقاللنا 
تصوراهتم، وال  املسؤولني يف  بعض  إليه  كام ذهب 
يف  خاطئة  تصورات  أية  من  جزءًا  نكون  أن  يمكن 
أذهان بعض املسؤولني هنا أو هناك، إذ أننا نكتب 
التي  املعارك  يف  وجرحانا  شهدائنا  بدماء  تأرخينا 
نخوضها اليوم ضد اإلرهابيني، وقد امتزجت دماء 
وطوائفهم،  مكوناهتم  بجميع  الشعب  مكونات 
الناصع من  التاريخ  ونؤكد عىل رضورة حفظ هذا 
إذ  التجهيل،  أو  التضييع  من  خوفًا  التوثيق،  خالل 
تأرخينا، كام  تّطلع عىل  أن  القادمة  من حق األجيال 

قرأنا نحن تاريخ أسالفنا«.

املواَطنة..

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

59

مرقد ال�شهيد احلر 
الرياحي -ر�شوان اهلل 

تعاىل عليه
 عام 1880م.



بعد أن انجزته االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة بمواصفات عالمية رصينة وزودته 

باالجهزة الطبية الحديثة الخاصة بغسيل الكلى، 
باإلضافة الى تجهيزه بمنظومات استدعاء 

الطبيب، ومنظومات االوكسجين، ومنظومة 
كاميرات مراقبة بدقة عالية مخصصة لكل مريض، 

يقدم لمراجعيه خدماته )مجانا(


