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باق���ة منوع���ة من البرام���ج يقدمها مرك���ز رعاية 
الشباب خالل الشهر الفضيل

عواشر رمضان في المغرب

كيَف تبحُر بها الى بر األمان؟
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

الكفل درٌة أثرية 
وحضارة يلّفها االهمال

مشاريع العتبة الحسينية االستثمارية.. 
بوابة كربالء التجارية 

الرادود الحسيني عمار آل قريش )رحمه اهلل(
عشَق سّيَد الشهداء وماَت بيوِم عاشوراِئِه األليم

في ظل تفّشي جائحة كورونا..
كيف استقبل المسلمون في بالد الغرب شهر رمضان؟

المنطقة المحيطة بالحرم الحسيني المطهر 
لمسات سحرية تسّر الزائرين

تالوتك في الصالة
ى ِفيَها ِبِتَلاَوِة اْلُقْرآِن ُتِضي ُء ِلَأْهِل  ِتي ُيَصلَّ » ِإنَّ اْلُبُيوَت الَّ

َماِء ِلَأْهِل اْلَأْرِض«. َماِء َكَما ُتِضي ُء ُنُجوُم السَّ السَّ
قول ابي عبد اهلل         المصدر: تهذيب األحكام ، ج 2، ص: 122



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

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 

أج������واء روحية مفعمة باإليمان تش������يعها طق������وس الصيام 
في ش������هر رمضان المبارك لهذا العام، بالرغم من التهديد 
المس������تمر لخطر الجائحة ) كورون������ا( المحدق بالنفوس 
شزرا، لكن مضّي األيام يتسارع والليالي تنقضي تباعًا، إال 
إن نكهة الصي������ام المميزة وعبق األجواء اإليمانية الموحية 
يبق������ى يعّطر ايامنا وليالينا، وقد ألق������ت بظاللها وأريجها 

عليهما خاصة في ساعات السحور والفطور.
الش������ك إن مثل هذه األجواء القدسية لهذا الشهر الفضيل- 
شهر اهلل - قد وّش������حت األرواح قبل األبدان، وتغلغلت في 
النفوس عميقًا السيما خالل أداء مناسك الزيارة والتشّرف 
بالحض������ور عند ضريح اإلمام الحس������ين وأخيه أبي الفضل 
العباس عليهما السالم، فتشيع في القلوب الصادقة بإيمانها.. 
ألفة ومحبة وتسامحا وإيثارا وغيرها من الفضائل الكثير 
الكثير، وهذه بعض فوائد الصيام ومكتس������بات هذا الشهر 

العظيم.
نعم، أحد دروس ش������هر رمضان المب������ارك العملية الكثيرة 
والعظيمة هي بجعل اإلنس������ان يجوع ويعطش، لكي يحّس 
بج������وع الفقراء، ويعيش معاناة عوزه������م وفاقتهم، فليس 
هنالك أمر تش������ريعي دون ضرورات حياتية تحتّم مثل هذا 
أو ذاك التشريع في خدمة اإلنسان، ولكي تعيش اإلنسانية 

هموم بعضها البعض اآلخر. 
أخيرًا، إنها فرص العمر المتتالية التي قد ال تتاح لإلنسان 
كثيرًا من أجل أن يختلي بنفسه وربه آناء الليل من خالل 
تالوة آيات الق������رآن الكريم، والتدّبر في معانيها العظيمة.. 
بعي������دا عن متطّلب������ات العيش وهموم الحي������اة، ولكي يعيد 
الحسابات في نفسه وسلوكه وتعامله مع اآلخرين، خاصة 
ونحن على أب������واب ليالي القدر المباركة وهي من الفضل 

والبركة مما ال يمكن ادراك عظمتها.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    �ضهٌر ف�ضيل ولياٍل مباركة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - حنان الزيرجاوي  

ضياء ابو الهيل - احمد القاضي

على الخفاجي - بشرى مهدي بديرة

مصطفى احمد باهض
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السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مزارع  مرشوع  ادارة  أعلنت 
التابعة لقسم التنمية الزراعية يف العتبة احلسينية املقدسة، عن 

مواصلة اجلهود حلصاد حمصول احلنطة يف مزارعها.
وقال رئيس القسم قحطان عدنان عوز الشمري يف حديث 
للموقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة، إن »املساحة الكلية 
ملرشوع مزارع سيد الشهداء )عليه السالم( تبلغ )21( الف 
 )1000( زراع��ة  شهدت  األوىل  املرحلة  ان  مبينا  دون��م، 
دونم، وبتقنيات حديثة ومتطورة، ويف املرحلة الثانية احلالية 
للعام  واملخطط  املوسم  هلذا  دونم   )5000( زراع��ة  متت 

املقبل الوصول اىل )10( آالف دونم«.
املحاصيل  ب��زراع��ة  خيتص  امل���رشوع  »ه��ذا  أن  وأوض���ح 
البذور  انواع  اجود  ومن  احلنطة  كمحصول  االسرتاتيجية 

املتميزة ومن مناشئ عاملية«.
بحصاد  املبارشة  ستتم  مايو(  )آيار/  شهر  »يف  أنه  وأضاف 
حمصول احلنطة وتسويقها اىل سايلو كربالء لتصل للمواطن 

الكريم«.

مزارع العتبة الحسينية المقدسة 
تستعد لحصاد محصول الحنطة

عقد املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية التابع للعتبة 
من  سلسلة  األرشف  النجف  حمافظة  يف  املقدسة  العباسية 
الدينية  الزعامات  أمهية  توضيح  شأهنا  من  التي  الندوات 

ودورها يف حل األزمات التي حتصل يف املجتمع.
جامعة  يف  الرشيعة  قسم  رئيس  عيل  حسام  الدكتور  وقال 
الكفيل يف ترصيح له تابعته )االحرار(، إن »عقد مثل هكذا 
حلل  وثقايف  فكري  وع��اء  توفري  إىل  هيدف  علمية  ن��دوات 
األزمات اإلنسانية، إضافة إىل مناقشة عدد من املوضوعات 
اآلخر  مع  التعايش  وكيفية  املجتمعي  بالسلم  تعنى  التي 
رّكزت  الندوة  »هذه  أن  مضيفا  النظر«،  وجهات  واحرتام 
التعايش  إرس��اء  يف  العامل  يف  الدينية  الزعامات  دور  عىل 
اإلسالمية  واملذاهب  الديانات  وخمتلف  األمم  بني  والسالم 
يف مجيع أنحاء املعمورة، فضال عن العمل املشرتك للحد من 
النجف ودورها  اىل »مرجعية  النزاعات واحلروب«، مشريا 

األساس يف نرش روح املحبة والسالم بني اجلميع«.

مع  تعاون  مذكرة  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة  وّقعت 
املدرسة العربية للسينام واملرسح املرصية، وبموجب املذكرة 
والسينامئية  اإلعالمية  الفنون  دورات يف خمتلف  إقامة  ستتم 

عرب الفضاء اإللكرتوين.
عىل  العام  املرشف  جلوخان  نوري  حيدر  املهندس  وذكر 
املدرسة  مع  »التوقيع  أن  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة 
نوعها،  من  فريدة  خطوة  ذاته  بحد  واملرسح  للسينام  العربية 
ستكون  التوقيع  ه��ذا  بعد  سترتتب  التي  ال���دورات  ألن 
الفضاء  وعرب  والسينامئية  اإلعالمية  الفنون  ختص  دورات 

اإللكرتوين«.
وأضاف جلوخان أن »الشهادة التي سوف متنح للمشاركني، 
هي شهادات مصادق عليها من قبل وزاريت الثقافة املرصية 
املؤسسة  الرسمية عن طريق  املوافقات  بعد أخذ  والعراقية، 

العامة للسينام واملرسح لتكون معتمدة من العراق«.
وأشار جلوخان اىل  أن »الدراسة يف هذه املدرسة تتكون من 
مخسة فصول، وكل فصل حيتوي عىل حمارضات يف الصوت 
واإلخراج واملونتاج والسيناريو والتصوير، وبعد هناية هذه 
التخرج  مرشوع  تقديم  عىل  املتدرب  سيقدم  االختبارات 

اخلاص به«.
والتلفزيون  للسينام  العربية  »املدرسة  أن  جلوخان  وأوضح 
يمتد عمرها إىل أكثر من )30( عاما، إذ خّرجت عددا كبريا 
من الكوادر اإلعالمية التي تعمل يف الوقت احلارض، مشريا 
يف  باالنخراط  للراغبني  املشاركة  استامرة  إطالق  قرب  إىل 

الدورات«.  

سلسلة ندوات تتناول أهمية الزعامات الدينية وأثرها 

في حل األزمات المجتمعية
قع توأمة مع 

ّ
كربالء الفضائية تو

المدرسة العربية للسينما والتلفزيون
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إلقامة  تستعد  الحسينية  العتبة 
مؤتمر عالمي خاص بزيارة االربعين

احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  أعلن 
اخلامس  السنوي  العاملي  مؤمتره  إلقامة  جاهزيته  عن  املقدسة 

اخلاص بزيارة االربعني.
وقال مدير املركز عبد االمري القرييش يف حديث للموقع الرسمي 
للعتبة احلسينية املقدسة، إن »ما حتمله زيارة االربعني املباركة من 
صدى عاملي كوهنا تعد أكرب تظاهرة تتوجه صوب كربالء يشارك 
فيها قرابة )20( مليون زائر حميل، وعريب وأجنبي سنويا، وألمهية 
عاملي  مؤمتر  اقامة  عىل  سنوات  ومنذ  االتفاق  تم  الزيارة  هذه 
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  وبمباركة 

احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
وأوضح أن »هذا املؤمتر هيدف اىل معاجلة مجيع اجلوانب اخلاصة 
والصحي  البيئي  اجلانب  معاجلة  خالل  من  االربعني،  بزيارة 
واجلوانب  والنقل  واالمني  واخلدمي  واالجتامعي  واالخالقي 
التي  العلمية  االسس  عىل  الضوء  تسليط  عن  فضال  االخ��رى، 
متارس خالل زيارة االربعني ألهنا ال تقترص عىل اجلوانب الدينية 

فحسب، بل هي اوسع وأكرب من ذلك«.
وتابع أن »املؤمتر يف السنوات السابقة شهد مشاركة مئات الباحثني 
وعرشات البحوث التي تناولت كيفية تطوير اخلدمات يف الزيارة 

وأهم العقبات التي تواجهها وطرائق عالجها«.
وبني أن »االستعدادات جتري عىل قدم وساق وحسب التوقيتات 

الزمنية وبدعم من االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة«.
ومن املؤمل أن يقام املؤمتر يف الرابع من شهر صفر اخلري 1443ه�، 
بمشاركة مجع من املهتمني واالكاديميني واملختصني هبذا الشأن..

تحقيق نس���ب انج���از متقدمة في مش���روع 

مطار كربالء الدولي

كورونا  فريوس  من  للوقاية  والصحية  الوقائية  لإلجراءات  تطبيقا 
اقام مركز االمام احلسني )عليه السالم( التخصيص للصم التابع هليئة 
الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة سلسة حمارضات 
الكرتونية بتقنية البث املبارش عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك 
الفضيل  الشهر  بأعامل  السمع  وضعاف  الصم  لتعريف  وذل��ك 

وخمتلف االحكام الرشعية واملواضيع الدينية الثقافية املختلفة.
االلتزام  ورضورة  الوباء  بخطورة  التذكري  املحارضات  وتضمنت 
بالتوصيات الصحية والطبية وارتداء الكاممات والكفوف واملسامهة 
الديني  التثقيف  من  جانب  كذلك  ال��وب��اء  انتشار  من  احل��د  يف 

واالجتامعي.

ل��ل��ص��م وض���ع���اف ال��س��م��ع م��ح��اض��رات 
رمضانية إلكترونية بلغة اإلشارة

حتقيق  عن  ال��دويل،  كربالء  مطار  ملرشوع  املنفذة  الرشكة  أعلنت 
نسب انجاز جديدة ومتقدمة يف املرشوع.

للعتبة  العام  األمني  نائب  العباجيي  رشيد  حسن  األستاذ  وقال 
املنفذة  كربالء(  )طيبة  لرشكة  املفوض  واملدير  املقدسة،  احلسينية 
كربالء  )قناة  عرب  متلفز  حديث  يف  الدويل  كربالء  مطار  ملرشوع 
الفضائية(، وتابعته )االحرار(، إن »نسب اإلنجاز متقدمة يف مطار 
بلغت  املراقبة  برج  يف  اإلنجاز  نسبة  ان  اىل  الفتا  الدويل،  كربالء 
)95%(، فيام بلغت نسبة انجاز الطرق الداخلية )70%(، أما األبنية 

وامللحقات األخرى )%60(«.
وتابع »تم انجاز مراحل متقدمة من املدرج بمسافة )4000( مرت 
وبارتفاع )20( سم، إضافة إىل املكان املخصص لوقوف الطائرات 

وصلت نسبة إنجازه اىل )%40(«.
وأكد ان »نسبة اإلنجاز الكلية للمطار بلغت )36%(، والعمل جاٍر 

عىل تأمني بعض املتطلبات إلدامة استمرار العمل باملرشوع«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�ضيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

االمر االول:
مشاكل  اىل  تضاف  مشكلة   اصبحت  التموينية  البطاقة  مسألة 
التموينية  البطاقة  مفردات  مشكلة  وهي  والكهرباء  اخلدمات 

وهي االشياء الرضورية للمعيشة.
انا اسأل سؤاال اقول اهيام اصعب توفري مفردات البطاقة او هذه 
الصناعات اهلائلة يف العامل؟! وملاذا نعجز اىل يومنا هذا عن حل 
 ، ابدًا  له  بجواب  اظفر  مل  السؤال  هذا  وحقيقة  ؟!  املشكلة  هذه 

وكل ما قيل من جواب غري مقنع.
ان  البعض  حياول  الرس  هذا  لكن  معلوم،  وهو  دفني،  رس  هناك 
يغلفه بأغلفة شتى، اصبحت املادة الغذائية للعوائل املحتاجة من 

االحالم!.
بني  تقع  املشكلة  القارص  تشخييص  يف  انا  ؟!  املشكلة  هي  ما 
لصوص وبني حيتان واحلوت يلتهم وال يشبع وبني قلة مسؤولية، 

ل وحتتاج اىل جرأة يف حلها. هذه املسألة االن البد ان حتحُ
ولكن  ذلك  وغري  الباخرة  تأيت  وسوف  وكذا  كذا  اخبارا  نسمع 

الوضع كام هو بل يف بعض األحيان يكون نحو األسوأ.
وكأن هناك ارادة من بعض املنتفعني عندما يسمع الكالم ملصلحة 
الناس يعاهد نفسه عىل ان يؤذي الناس، هناك حفنة من الناس 
التي تتاجر بقوت الناس، اال يستحق هذا الشعب الكريم النبيل 
عجز  هناك  االن  اىل  التموينية،  البطاقة  هذه  بمفردات  ينعم  ان 
ولف ودوران وتربيرات، سمعنا ان امليزانية املرصودة قليلة وأنا 
اسأل .. نعم لو صدقت حتل كالتايل : جهزوا البطاقة هبذا املبلغ 

الشهر االول والثاين اىل ... السادس مثال ً وقل انتهى املبلغ كي 
اىل  حيتاج   ً فعال  اجليد  احلجم  ان هذا  نعرف  الناس وكي  يعرف 

ميزانية اخرى. 
اذا كان املسؤول املعني بالقضية ان يكون رصحيًا مع الناس وان 
يضع احلقائق كام هي، طبعًا بعض االخوة وانتبهوا اخواين  يأتون 
الينا وهم يلتفتون يمينا ويسارًا وهم خيافون ونسأهلم عن حقائق 
االمر فيقولون كذا وكذا وكذا .. وكلها عبارة عن عصابات هبذا 
املعنى حتاول ان متتص قوت الناس وليست هناك جرأة حقيقية 

عىل مكافحة هذا الداء .
الرواتب  اصحاب  االفراد  بعض  عن  التموينية  البطاقة  نعت  محُ
مليون   )  30 ال�)  ازاء  شخص  كم  هم  لكن  ممكن  وهذا  العالية 

شخص يف العراق.
اقول كيف تنتهي هذه املشكلة ؟!  وهذا امر اصبح من االحالم 
ومن املعضالت ان حيلم املواطن بمفردات بطاقة متوينية تتناسب 
مع جودة غذائه وهذا امر عجيب. وكل يوم نسمع تربيرات بنفس 
هذه الطريقة وكأنه استهزاء بالناس .. اال يستحيي مسؤول عندما 
يتكلم بكالم ويعلم ان كالمه غري صادق ... اال تتبدل النفوس؟ 
ويتحسس  السارق  يتحسس  كي    البطاقة  عن  نتحدث  سنبقى 

املسؤول حجم هذا الفساد الذي عمله. 
باألمس اطلعنا عىل بعض تقارير جلنة هيئة النزاهة وجدنا ارقام 
مرعبة يف 2010 اكثر من) 4000 ( قضية حتال اىل النزاهة، ولعله 

أكثر من) 150( بعنوان مدير عام!!.

اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة باإمامة ال�ضيد احمد ال�ضايف  يف 12/ربيع االول/1432هـ 
املوافق 2011-2-11 :

اعداد:حيدر عدنان

ّ
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اخلطبة من�ضورة يف جملة االحرار العدد ) 268( 

/اخلمي�س / 12/ ربيع االول / 1432هــ

املوافق  11/ 2/ 2011 م

ما هو االجراء؟! وأنا كالمي ليس لكم وانام اريد ان يصل كالمي 
هذا اىل اللصوص من يمد يده ويرسق قوت الشعب... وكالمي 
قوية ملحق هؤالء وحموهم  إرادة  االعزاء  الرشفاء  املخلصني  مع 

اصالً .

االمر الثاين:
موقع  يف  يكون  ملن  الشخصية  املسألة  هذه  الترشيعات..  مسألة 
ال  متجردًا  الشخص  يكن  مل  اذا  املوقع،  هذا  بأنواع  املسؤولية 
يمكن ان يؤدي وظيفته بالتزام واذا مل يكن ابًا ال يمكن ان يؤدي 

وظيفته بشكل جيد.
االن كثري من مفاصل االمور ممكنة، لكن هناك ارادة تعطل هذا 
االمر ما هي جدوى هذه االرادة ارادة نفسية واقعًا ارادة نفسية 
ضيقة االفق، خلفية قد تبدو خلفية نفسية اجتامعية طائفية فكرية 
املسألة اصبحت  يعترب هذه  يتبوأ  الشخص عندما  بالنتيجة  لكن 
ملكًا له وألبيه ولعشريته .. وبالنتيجة حيرم االخرين منها .. كم 
اخواين  املشاكل؟!  اليه؟! كم مشكلة من  نفتقر  االن  اىل  ترشيعا 

املطر رمحة لكنه اصبح يف بعض املناطق كارثة!!.
اعطونا حلواًل حقيقة ؟ وليس حلواًل سنفعل كذا وكذا ؟! 

االهم  العنوان  هو  اصبح  للمسؤول  الشخيص  الوضع  تكريس 
العام  العامة والوضع  اما اخلدمة  اجله  يقاتل من  ان  الذي جيب 
واملشاكل احلقيقة كيف تعالج؟ اخواين جرعات العالج موجودة 
بميدانية  تكلمنا  مرة  كم  ميدانية،  واىل  وجهد  مهة  اىل  وحتتاج 

املسؤول؟! ملاذا ال يصغي املسؤول اىل ذلك أيستنكف من ذلك؟! 
فهذه  يلمعون  الذين  من  بمجموعة  االنسان  يصدق  ال  اخي  يا 
الطريقة غري جمدية واملشاكل ال حتل بكلمة فاملشاكل حتل بواقعية 
وهذه  بالبلد،  حقيقية  مشاكل  يفتش  ان  عليه  واالنسان  وبجد 
وكل  غني  فالبلد  ممكنة  واحللول  حلوال  تنتظر  كلها  املشاكل 
يشء يف البلد متوفر ولكن املشكلة اين؟! ضع يل انسانا يتحمل 

املسؤولية وال حتاربونه .

االمر الثالث:
ما حيدث االن يف البالد العربية ولعل بعضها ايضًا.. اقول جتاوز 
قطعًا  شعبيًا  االدنى  واحلد  ترس،  ال  قطعًا  نتيجته  الشعوب  ارادة 
هو حتت منال املتصدي للحكم مهام يكون لونه وجنسه .. ارادة 
الواقع  صميم  من  املنبثق  والكالم  هلا  يصغى  ان  البد  الشعوب 

البد ان يوضع يف حسابات من يتصدى لألمور .
الشعب عمومًا احتامل املؤامرة يف حقه مستحيلة، الشعب يطلب 
اعتقد  الشعب  يريده  ما  كل  عن  نتجاوز  ان  اما  ويريد،  ويسأل 
حال،  كل  يف  اجيابية  نتيجة  له  وليست  حسن  غري  االمر  هذا  ان 
فبالنتيجة كل مسؤول عليه ان يسمع واملشكلة اخواين يف بطانات 
الصورة غري  بسبب  يعلمون  املتصدين ال  بعض   ً السوء! وفعال 
من  شخصية  استفادة  املستفيدة  البطانة  تعرضها  التي  الواقعية 
وجود هذا او ذاك عىل حساب فئات الشعب .. واحلمد هلل رب 

العاملني.



السؤال : ما هو تكليف املؤمنني بشأن صيام شهر رمضان مع 
انتشار جائحة كورونا؟

اجلواب: هناك أمور ينبغي االلتفات اليها:
1 � إن صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الرشعية وال جيوز 
تركه اال لعذر حقيقي، أي ما يتأكد منه صاحبه دون ما ال واقع 

له.
2 � إن من تلّقى نصيحة طبية برتك الصيام يف بعض الشهر او 
كله من جهة أنه يرفع من احتامل اصابته باملرض � مثاٌل � وأثار 
ويلزمه  اداًء  الصيام  عنه وجوب  يسقط  اخلوف  نفسه  ذلك يف 

القضاء.
هذا اذا مل يتمكن من ازالة اخلوف من نفسه باختاذ االجراءات 
الوقائية املناسبة كالبقاء يف البيت وعدم االختالط مع اآلخرين 
عن قرب واستخدام الكاممة والكفوف الطبية ونحو ذلك، واال 
لزمه اختاذها وال يسقط عنه وجوب الصيام يف الشهر الفضيل.

املستلزم   � للعمل  خرج  اذا  باملرض  االصابة  خياف  من   �  3
رمضان  شهر  يف  العمل  ترك  يلزمه   � اآلخرين  مع  لالختالط 
مل   � كان  سبب  ألّي   � عمله  ترك  يسعه  مل  واذا  الصوم،  ليؤدي 
املأل  باإلفطار يف  التجاهر  له  الصيام ولكن ال جيوز  جيب عليه 

العام، ويلزمه القضاء.
السؤال: ما هو صوم الوصال وهل هو جائز عندنا؟

اجلواب: حيرم صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إىل السحر 
أو صوم يومني بال إفطار يف البني. وال بأس بتأخري اإلفطار ولو 

إىل الليلة الثانية إذا مل يكن عن نية الصوم، واألحوط استحبابًا 
اجتنابه.

السؤال : ما هو وقت االفطار ؟
اجلواب : وقت االفطار هو زوال احلمرة املرشقية حتى ملن يعلم 

بغيبوبة قرص الشمس عىل األحوط لزومًا .

السؤال : هل جيوز لنا االفطار مع غري االمامية ؟
املغرب  بدخول  املكّلف  بوثوق  واالعتبار  جيوز،  ال   : اجلواب 

الرشعي وجيب القضاء عىل األحوط إن فعل .

والعشاء  املغرب  صالة  بعد  إىل  اإلفطار  تأخري  هل   : السؤال 
مستحب ؟

اجلواب : نعم يستحب ذلك .
السؤال : هل من الصحيح ان هناك فتوى بجواز االفطار عىل 
عىل  صيامهم  ساعات  تزيد  للذين  املقدسة  كربالء  مدينة  افق 

)١٨( ساعة ؟

التعب  حالة  بلوغهم  حالة  يف  االفطار  للشباب  جيوز  هل  و 
الشديد ؟

اجلواب : جيب الصيام حسب مواقيت املكان الذي هو فيه، فان 
مل يمكنه ذلك سقط الصيام وعليه القضاء، واذا كان استمرار 
بمقدار  له  االفطار  الصيام حرجيًا لشدة اجلوع والعطش جاز 

الرضورة ويمسك بعد ذلك. عىل االحوط وجوبًا .

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

8

ال�ضوم - وقت االإفطار 

ئد
قا

وع
ه 

ــــ
قـــ

ف

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



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

9

لماذا خلق الله تعالى كل هذا الكون 
ولم يستثمر غير االرض إلسكان البشر؟

ورد هذا السؤال من احد املواطنني اىل مركز الرصد العقائدي، و كان اجلواب: األخ املحرتم، السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته.. مَن األموِر امُلسّلمِة التي ُتّثُل ركيزًة يفهُم هبا اإلنساُن عامَل اخللِق والوجوِد هو أنَّ اهلَل مل خيِلق كلَّ ذلَك 
ا  َخَلْقَناُهَ َما  اَلِعبنَِي )الدخان/3٨(  َبْيَنُهَم  َوَما  ْرَض  َواأْلَ َمَواِت  السَّ َخَلْقَنا  {َوَما  تعاىل:  قاَل  عبثًا وإّنم هناَك ِحكمة، 
َيْعَلُموَن )الدخان/39(}، فكلُّ ما هَو خملوٌق ُخلَق حِلكمٍة وُسّخَر لغايٍة ُمّددة، وليَس  َأْكَثَرُهْم اَل  قِّ َوَلِكنَّ  إاِلَّ بِاحْلَ
بالّضورِة أن ُييَط اإلنساُن علًم هبذِه احِلكمِة عىل وجِه الّدّقِة والّتحديِد، فإذا اعتربنا مثاًل أنَّ احِلكمَة ِمن خلِق األرِض 
هو أن تكوَن مكانًا مناسبًا لسكِن اإلنساِن فإنَّ ذلَك ال يستوجُب أن تكوَن بقّيُة الكواكِب كذلك، فقد يكوُن وجوُدها 
الكونّيَة  الفيزياَء  يدرُس  العلُم  زاَل  فم  اإلنساِن،  لسكِن  مناسبًا  مكانًا  األرَض  جيعُل  الذي  هَو  عليه  الذي  بالشكِل 
ومدى الرتابِط الّدقيِق الذي جيمُع أجزاَء الكوِن، والّتطّلُع العلميُّ لإلنساِن ُيمّثُل بنفِسه ِحكمًة ِمن خلِق هذا الكوِن 
الفسيِح، فعنَدما يسعى اإلنساُن إىل معرفِة الكوِن واإلحاطِة بنظاِمه الّدقيِق يكوُن قد وقَف عىل عظمِة اهللِ وُقدرتِه، 
ٍء َشِهيٌد  ُه َعىَل ُكلِّ َشْ َأنَّ بَِربَِّك  َيْكِف  َأَومَلْ  قُّ  احْلَ ُه  َأنَّ ْم  َلُ  َ َيَتَبنيَّ َأنُفِسِهْم َحتَّى  آَياتَِنا يِف اْلَفاِق َويِف  {َسُنِرهيِْم  قاَل تعاىل: 
ُيمّيُز اإلنساَن هَو إمكانّية العلِم واملعرفِة وهذا الكوُن بم فيه ِمن حقائَق يمّثُل ماّدًة رحبًة  )فصلت/53(} فأهمُّ ما 
لتكامِل اإلنساِن علمّيًا ومعرفّيًا، وقد حّفَز القرآُن اإلنساَن عىل ذلَك، قاَل تعاىل: {َيا َمْعَشَ اجْلِنِّ َواإْلِنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم 
ْرِض َفانُفُذوا اَل َتنُفُذوَن إاِلَّ بُِسْلَطاٍن )الرمحن/33(}، وَقد ُفّسَ الّسلطاُن بالعلِم،  َمَواِت َواأْلَ َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ
أي أنَّ اإلنساَن باستطاعتِه أن ينفَذ إىل أقطاِر الّسمواِت واألرِض من خالِل العلم، وبالتايل ليَست حاجُة البشّية مكانًا 
مناسبًا للسكِن فإنَّ األرَض كافية لذلك وإّنم لإلنساِن حاجاٌت أخرى منها العلُم واملعرفُة والكوُن الفسيح ُيّقُق له 

ذلك.  
وعليه فإنَّ كلَّ شٍء يف هذا الكوِن الفسيِح ُمستثمٌر بالّشكِل الذي يناسُبه، والباُب مفتوٌح أماَم اإلنسانّيِة للعلِم واملعرفِة 
ِمن خالِل دراسِة هذا الكوِن والوقوِف عىل غاياتِه وأهداِفه. ومَن املؤّكِد أنَّ هناَك الكثرَي مَن األرساِر التي ال يمكُن 

لإلنساِن معرفُتها فمهم بلَغ اإلنساُن ِمن قدراٍت يظلُّ عاجزًا أماَم عظمِة اهللِ التي جتّلت يف هذه اخلليقة.



باقة منوع����ة من البرامج يقدمه����ا مركز رعاية 
الشباب خالل الشهر الفضيل

من اجل اس���تثمار ايام الش���هر الفضيل ش���هر رمضان المبارك بالش���كل الصحيح واالمثل 
 مركز رعاية الشباب في قسم االعالم 

َ
وتقديم كل ما هو جديد الى شبابنا االعزاء شرع

بتنفيذ حزمة من البرامج الشبابية داخل وخارج محافظة كربالء.
وقال مدير المركز )محمد علي الربيعي(: “اعتاد مركز رعاية الشباب في قسم االعالم 
على تقديم كل ما هو مفيد خالل ش���هر رمضان المبارك الى ش���بابنا االعزاء، وعادة ما 
يركز على اجراء المس���ابقات من اجل بث روح التنافس الش���بابي في ما يخص تقويم 

سلوكياتهم وتحديد المسارات الدينية والعقائدية في نفوسهم”.
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مبينا: »كان ملركز رعاية الش��باب العديد من االنش��طة خالل 
الش��هر الفضيل واحدة من هذه االنش��طة هو )مس��ابقة رسل 
احلس��ني االلكرتونية( التي جت��رى مع القاعدة الش��بابية التي  
حصده��ا مرك��ز رعاي��ة الش��باب خ��الل الزي��ارات املليونية 
لتس��تمر طيلة ايام الش��هر الفضيل والتي حتتوي عىل املس��ائل 
الفقهي��ة والعقائدية والثقافية والقرآني��ة باإلضافة اىل التنموية 
يرتش��ح م��ن هذه املس��ابقة يف كل ي��وم فائزين يت��م تكريمهم 
ببع��ض اجلوائز املعنوية الت��ي حتمل الصبغ��ة الروحية لألمام 
احلس��ني )عليه الس��الم(، فضال عن ذلك كان هنالك مسابقة 
بعنوان )طريق اجلنة( بتنس��يق م��ع ممثلية املركز يف حمافظة بابل 
والتي ختتص بس��قل احلناجر احلسينية من الش��باب الرواديد 
والت��ي تم اقامتها بالنس��خة الثانية اذ كانت هلا نس��خة اوىل يف 
الع��ام امل��ايض وكانت التجربة األوىل بمش��اركة )40( ش��ابا 
وجت��اوزت االعداد هلذا العام ما يقارب ال�)100( ش��اب من 
الروادي��د اذ كان الدور الكب��ري ملمثلية املرك��ز يف حمافظة بابل 
وبجه��ود مديرها الس��يد امح��د الزاميل وجمموعة من ش��باب 
رسل احلسني عليه السالم يف املحافظة، كذلك اقيمت مسابقة 
بعنوان )االمل املوعود( عبارة عن طرح اسئلة خاصة باألمام 
امله��دي عجل اهلل فرجه الرشيف اىل الش��باب ونحن يف طور 
االس��تعداد حلصد االس��امء بالتنس��يق مع املمثلي��ة يف حمافظة 
باب��ل، وهنال��ك ايض��ا مس��ابقة الكرتونية ع��ىل صفحة مركز 

رعاية الش��باب حتت عنوان )مسابقة بانوراما رمضان( تكون 
اليته��ا هي نرش مواضيع مهمة ونافعة لفكر اهل البيت عليهم 
الس��الم خالل االسبوع بعدها تعطى اسئلة من هذه املواضيع 
ليت��م اختيار 5فائزين يكرمون هبداي��ا عينية من بركات االمام 

احلسني )عليه السالم(«.
مضيفا: »كي ال ننس��ى ش��هداءنا يف هذا الشهر الفضيل الذين 
ضح��وا بدمائهم الزكية من اجل هذا البل��د قدمنا هلم برنامج 
)عيدية ش��هيد( ال��ذي يكون يف ختام ش��هر رمض��ان املبارك 
وحتدي��دا االي��ام االخري بإقامة جلس��ات قرآنية اه��داء ثواب 
قراءة القرآن اىل شهداء احلشد الشعبي والقوات االمنية وكل 
من سقط مدافعا عن هذا البلد ليشمل اغلب حمافظاتنا احلبيبة 

بالتنسيق مع ممثليات املركز«.
وتاب��ع الربيع��ي: »رياضي��ًا كانت لن��ا بطولة رياضي��ة )بكرة 
املنضدة( تس��تهدف ش��باب املقاهي م��ن اجل تفري��غ الطاقة 

السلبية لدهيم وجتعل جو من األلفة واملحبة فيام بينهم«.
مش��ريا: كان لوحدة التدريب والتطوير يف املركز ايضا برامج 
وانش��طة امهها ه��و تقديم باقة منوعة من ال��دورات التدريبية 
منها التنموية واالعالمية واملهنية اشرتك فيها عدد من الشباب 
ونحن مستمرون باإلعالن عن الدورات خالل شهر رمضان 

املبارك واحلفاظ عىل مبدأ التباعد االجتامعي.

موائد ثقافية وفكرية وتنموية يقدمها مركز رعاية الشباب في 

العتبة الحسينية المقدسة للشباب بأطباق ذهبية وفضية بين 

مسابقات وندوات وملتقيات متعددة سعيا منه لتطوير الذات
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مش����روع مدارس األيتام في كربالء المقدسة 
يصل إلى )50%( من نسب االنجاز

تستمر مسيرة العطاء الحسيني في خدمة المجتمع السيما االيتام تلك الشريحة الهامة 

التي اوصت بها الش���رائع الس���ماوية، وألن تعليمهم وتنشئتهم وفق تعاليم اهل البيت 

)عليهم الس���الم( وتربيتهم وطنينا وعقائديا، ش���رعت العتبة الحسينية المقدسة بأنشاء 

المدارس الخاصة بهم، ورفدها بالسبل الحديثة والكفيلة بتعليمهم وتنميتهم.

تقرير: م�ضطفى احمد باه�س – ت�ضوير: �ضالح ال�ضباح
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وس��عيا منها اىل املثوبة وأمال يف انشاء جيل واعد، تستمر 
العتبة احلس��ينية املقدسة بإنشاء مشوع مدارس االيتام يف 
كربالء املقدس��ة عىل مس��احة 25 الف مرت مربع، بشكل 
حضاري يواكب احلداثة البنائية، وأعلن قس��م املش��اريع 
الندس��ية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة، عن مواصلة 
العم��ل يف م��شوع م��دارس االيت��ام يف مافظ��ة كربالء 

املقدسة الذي وصل اىل50 %. 
وقال املهندس املقيم )زيد عزام(، إن »الكوادر الندس��ية 
والفنية تواص��ل العمل يف مشوع مدارس االيتام يف حي 
السالم يف كربالء املقدسة«، مبينا أن »نسبة االنجاز بلغت 

.»%50
وأوضح أن »املشوع يعد من املش��اريع املهمة التي ختص 
رشي��ة االيتام، حيث تبلغ مس��احة امل��شوع )25( الف 

مرت مربع بواقع )١50( صف درايس«.
وأض��اف أن »املجمع يت��وي عىل جمموعة م��ن املدارس 
اخلاصة بشي��ة األيتام، وهو عبارة عن مدارس )ثانوية، 
جمموع��ة  اىل  باإلضاف��ة  للبن��ني،  وابتدائي��ة(  متوس��طة، 

مدارس )ثانوية، متوس��طة، وابتدائية( للبنات، باإلضافة 
اىل روضة لألطفال، وقاعة رياضية، وس��احات ترفيهية، 

ومكتبة، وخمتربات كيميائية، وفيزيائية متطورة ».
وتابع أن »العتبة احلس��ينية املقدس��ة أنش��أت مس��توصفًا 
صحّي��ًا خاصا أله��ايل منطقة حّي الس��الم، ولطلبة جمّمع 
امل��دارس، وذل��ك لع��دم وج��ود أي مركز طّب��ي يف تلك 
املنطق��ة، وهذا املس��توصف تم تنفيذه ع��ىل أرض جماورة 

ملجمع املدارس«.
ون��وه إىل أن »امل��شوع ُصّم��م وفق طراز مع��مري عاملي 

حديث يتناسب مع حاجة الطلبة ورغباهتم«.
ويذكر أن العتبة احلس��ينية املقدسة، تعمل عىل العديد من 
املشاريع التي هتم رشية االيتام، ومنها املدارس والتي تعد 
نموذجية وتلبي طموحات الطلبة والطالبات يف احلصول 
عىل طرق تعليم ومنش��آت تربوي��ة متطورة، وذلك تنفيذا 
لتوجيه��ات ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الشعي 
للعتبة احلسينية الشيخ عبد املهدي الكربالئي والذي يويل 

هذه الشية اهتمما كبريا.
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المنطقة المحيطة بالحرم الحسيني المطهر 
لمسات سحرية تسّر الزائرين

تع���د منطقة بين الحرمين الش���ريفين من المناطق المهمة نظ���را الرتيادها من قبل ماليين الزائرين 

سنويا لذلك موضوع زينتها وتشجيرها وإنارتها يجب أن يراعى بكل دقة، فكان لقسم رعاية وحماية 

الصحن الخارجي ومداخله التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة جانب ال يقل اهمية عمن سواه في 

اعمال الزينة والتشجير وانارة الشوارع و االزقة المحيطة بالحرم الحسيني المقدس، فالبد من بذل 

جهود كبيرة إلظهار معالم المدينة القديمة واالزقة المؤدية لها  بأجمل صورة.

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

14

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



 ومن اجل تس��ليط الضوء عىل ذلك كان البد لنامن  االشارة 
اىل الكوادر الفنية العاملة يف ش��عبة الزينة والتش��جري و شعبة 
الكهرباء، التابعتني للقس��م، فتحدث عنهام )املهندس حيدر 

حممد حسني( مسؤول شعبة الزينة والتشجري قائال:
»جتري زراعة جمموعة من نامذج اشجار النخيل من )الربحي، 
املكت��وم، اخل��رضاوي، واملن��ديل..... ال��خ( م��ن االصناف 
حتضريًا الس��تبداهلا بالنخيل املوجود وذلك لتحسني اصناف 
ونوعيات التمور، كام يق��ع عىل عاتقنا تقليم وادامة وتنظيف 
اش��جار النخيل والزينة املؤدية اىل احلرم الرشيف يف الشوارع 
الرئيس��ية ك�)ش��ارع الس��درة، ومنطق��ة الس��لطانية، وب��اب 

السالم(«.
مضيفا: بارشت كوادرنا وملدة ليس��ت بالقصرية إلنشاء ظلة 
خاص��ة بزراعة وادامة س��نادين الزهور واالش��جار الدائمية 
واملوسمية لسدِّ جزء من حاجة القسم، ومكافحة حدائق بني 
احلرمني الرشيفني من احلرشات واالمراض النباتية املنترشة، 

كذلك زراعة الزهور املوس��مية يف املنطقة كزهور )القرنفل، 
البتونية، اجلعفري(.

مبينا: يتم تزيني النقاط الرئيسية )العوارض( املؤدية اىل حرم 
س��يد الش��هداء )عليه الس��الم(، واملواقع التابعة اىل قس��منا 
بمجموع��ة م��ن الس��نادين واألش��جار الدائمية واملوس��مية 
وهن��اك متابع��ة مس��تمرة وجه��ود كب��رية م��ن قب��ل ك��وادر 
الش��عبة  إلدامته��ا وتنظيفها بش��كل دوري ويومي من )بقايا 
االكل، قناين املياه، وبعض االوس��اخ االخرى(، ناهيك عن 
التحضريات التي تقوم هبا كوادر الشعبة يف الزيارات املليونية 
واملناسبات الدينية لتزيني املنطقة املقدسة والشوارع بسنادين 

االشجار والزهور .
وق��ال: يتم تس��ميد اش��جار النخي��ل واالش��جار  بالعنارص 
واملركب��ات املهم��ة الت��ي تفتقر هلا هذه االش��جار م��ن امهها 
الزن��ك،  النح��اس، الكالس��يوم،  ) املغنيس��يوم، واحلدي��د، 
الكربيت، املنغنيز(، واضافة س��امد ال� )NPK( الذي يتكون 
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من ثالثة عنارص مهمة جدًا حتتاجها االش��جار والذي حيتوي 
 ،)K( والبوتاس��يوم  )P( والفس��فور )N( ع��ىل النيرتوج��ني
ه��ذه العنارص التي ذكرناها تتواجد بص��ورة طبيعية يف الرتبة، 
لكن بالنس��بة للنباتات الداخلية التي يت��م زراعتها عن طريق 
السنادين وغريها حتتاج هلذه املكونات.حيث يزيد هذا السامد 
م��ن نم��و األوراق واألفرع، ويعط��ي جذورا  قوي��ة وصحية 
وبالتايل تكون نتيجة االشجار ذات  أزهار  مجيلة  والوان براقة 

واث�امر وفرية.
ومن جانب��ه قال )املهندس مصطفى عبد االله عيل( مس��ؤول 
ش��عبة الكهرب��اء، ال ش��ك ان لكوادر ش��عبة الكهرب��اء دورا 
بارزا وفعاال يف املنطقة املقدس��ة, وهي تش��كل الن��واة احلقيقية 
يف اظهار معامل املنطقة واضافة ملس��ة سحرية خاصة من خالل 
تزيني املنطقة املقدس��ة باإلنارة التي تتناسب مع قدسية املكان, 

باإلضاف��ة اىل البنى التحتية اخلاصة بأع��امل الكهرباء وتعديل 
نظم العمل من خالل انش��اء سيطرة تتحكم يف كافة املتعلقات 
الكهربائية س��واء يف الس��احة الوس��طية او الش��وارع املحيطة 
باملدين��ة القديمة, وهذا واضح من خالل االعامل واالنجازات 
التي قامت هبا ش��عبة الكهرباء من حلظة تأسيسها ولغاية يومنا 
هذا, كام واهنا اس��تطاعت تنفيذ عدة مش��اريع قيمة خالل فرتة 

وجيزة«. 
مؤك��دًا: كانت تع��اين املنطقة والش��وارع واالزق��ة املؤدية اىل 
ح��رم امل��وىل ايب عبداهلل احلس��ني )علي��ه الس��الم( بجملة من 
املش��اكل ومنه��ا إنارة الش��وارع املحاذية حيث كان��ت متمثلة 
بربوجكرتات ذات مصباح اهلاليد ذي قدرة 1000 واط و من 
مساوئها إهنا يف حالة أي انقطاع حلظي للتيار الكهربائي حتتاج 
إىل وقت ما يقارب ال 15 دقيقة لكي تعمل مرة أخرى و هذا 
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الوقت طويل جدا نظرا ألمهية وحساسية املنطقة فتمت معاجلة 
األمر عن طريق اس��تبداهلا بربوجكرتات )LED( ذات  قدرة 
300 واط و م��ن حماس��نها إهنا اقتصادية و توفر نس��بة )%70( 
م��ن الطاقة و من ن��وع صديقة للبيئة و تعم��ل مبارشة يف حالة 

االنقطاعات اللحظية للكهرباء.
مبين��ا: ت��م اس��تبدال الربوجك��رتات ذات  ق��درة 150 واط 
القديم��ة املوج��ودة ع��ىل أعم��دة الزينة يف الس��احة الوس��طية 
بربوجك��رتات )LED( قدرة 40 واط، ناهيك عن اس��تبدال 
مصابي��ح الفواني��س ونرشات الزين��ة التي تعد م��ن النوعيات 
اجليدة املوفرة للطاقة وقليلة االعطال واقتصادية، كذلك زيادة 
يف ش��دة االنارة التي حتتاجها املنطقة  والتي تعطي طابعا مجيال 

للزائرين.
مضيف��ا: تع��د ن��رشات الزينة من األع��امل املهم��ة التي متيزت 

هبا ش��عبة الكهرباء يف القس��م فقد لعبت دورا ب��ارزا يف إظهار 
املناس��بات الديني��ة اخلاص��ة ب��والدة األئمة األطه��ار )عليهم 
الس��الم( وحتدي��د مالم��ح الف��رح ويت��م تغي��ري تصمي��م هذه 
النرشات لكل س��نة، من خالل  رس��م تصاميم جديدة خاصة 
بالنرشات الضوئية تالئم قدسية املنطقة وتركيبها عىل األسالك 
وبشكل حمكم، وبعدها  يتم تركيب املصابيح الضوئية لنرشات 

الزينة.
وختام��ا ق��ال: ل��دى الش��عبة الكثري م��ن األع��امل الكهربائية 
األخرى كالصيانة الدورية للساحة الوسطية ومتعلقاهتا و تلبية 
متطلبات الشعب، وانارة واجهات البنايات املطلة عىل املنطقة 
املقدس��ة ضمن م��رشوع توحي��د الواجهات، وتزيني اش��جار 
ش��ارع الش��هيد أمحد زيني)رمحه الل�....( وغريها مل يتم ذكرها 

عىل نحو اإلجياز.
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 فيه���ا األقداُر واألم���وُر والمصائُر؛ لتكون 
ُ
 م���ن كلِّ جانب، تتحدد

ُ
 يحي���ط بها المقدس

ٌ
ليل���ة

 تس���مو به 
ً
 فيها المالئكة على الصائمين والقائمين، س���الما

ُ
م

ِّ
س���ل

ُ
 ت

ٌ
موض���ع التنفي���ذ، ليلة

 للناس أن يس���تنزلوا الرزق بالدع���اء والتضرع إلى من بيده 
ُ

تيح
ُ
 ت

ٌ
ال���روح إل���ى الملكوت، ليلة

لون، وقد شاء سبحانه -وهو الذي 
َّ

مقاديُر كلِّ شيء؛ ليحقق لهم كلَّ ما يحلمون ويتأم

ة وعيه في العبادة، 
َّ

، ليبل���غ قم
ُ

 بنح���ٍو يريد به أن يجتهد الطالب
ُ

غل���ق باب���ه- أن يفتحه
ُ
ال ي

ليس فقط في إطارها الش���كلي، إنما من خالل اس���تعراض ماضيه ليعتبر، والوقوف عند 

؛ ليضع خطة عمٍل لمستقبله بالشكل الذي يرتقي به إلى األكمل.
ً
ال

ِّ
حاضره متأم

)ليلة القدر(
رتقب

ُ
 والم

ِّ
والحديث عن المخفي
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ولعلَّ س��ائاًل يسأل: هل أهنا ليلة مستمرة أو فقط كانت يف ليلة 
نزول القرآن الكريم؟

وملاذا عطف سبحانه الروح عىل املالئكة، ومن هو الروح؟
وما شأنحُ إخفائها يف العرش األخرية؟

يق��ول تع��اىل يف معرض إن��زال كتاب��ه الكريم:))إن��ا أنزلناه يف 
ليل��ة مبارك��ة إن��ا كن��ا منذرين فيه��ا يف��رق كل أم��ر حكيم((

الدخان/3-4 وهي ليلة القدر لقوله تعاىل:))إنا أنزلناه يف ليلة 
القدر((القدر/1 فقد نزل دفعة واحدة من اللوح املحفوظ إىل 
البيت املعمور يف الس��امء الرابعة متهيدًا إلنزاله نجومًا وحسب 
املناس��بات طيلة سني الرس��الة، وألهنا ليس��ت ليلة عادية، بل 
هي ليلة مباركة يف ذاهت��ا، حيث يقول تعاىل يف تعظيمها:))وما 
أدراك م��ا ليلة القدر((وهي إش��ارة واضح��ة إىل متيزها املطلق 
ع��ىل الليايل واألوق��ات، أضاف إليها مفهوم��ًا تأرخييًا ذكرويًا، 
مجع لرشفها رشفًا آخر خصَّ به خاتم رسله بنزول القرآن فيها.

ويف هذه الليل��ة تقدر أرزاق العباد املادي��ة واملعنوية، لذا يقول 
تعاىل:))فيها يحُفرقحُ كلُّ أمٍر حكيٍم(( وهو بيان واضح يف إحكام 
تقديره س��بحانه لكل أحداث الس��نة من حرب وسلم وموت 

وحي��اة وبؤس وش��قاء، وكأنَّ اهلل أراد ب�)يفرق(
مابني أن يكون مصريه دائرًا بني املحو واإلثبات، 

ف�)أحُفرق(ليتحدد بشكل هنائي.
وع��ىل الرغم مم��ا حتمله ه��ذه الليلة م��ن رشفية 
الزم��ان، فل��و تق��رب اإلنس��ان إىل اهلل س��بحانه 
وتع��اىل وانقطع إليه بقلب ص��ادق ونية خالصة 
فس��وف حيصل عىل م��ا يريد، ويك��ون مصداقًا 
للق��ول:)إنَّ ل��كلِّ إنس��اٍن ليل��ة قدر(حتى يعرب 

البعض عن اس��تقامة احلال وراحة البال مس��تبرشًا بقوله)تلك 
الليل��ة م��ن عم��ري ليل��ة قدري(ل��ذا ورد عنه ص��ىل اهلل عليه 
وآله:)ليلة القدر مستمرة إىل يوم القيامة( فهي ال ختتص بالليلة 

التي نزل فيها القرآن الكريم.
وق��د عط��ف س��بحانه وتعاىل)الروح(عىل)املالئك��ة(يف قول��ه 
وححُ فيها..((وإف��راد الروح البد  تعاىل:))تن��زلحُ املالئك��ةحُ وال��رُّ
أن تك��ون فيه إش��ارة كبرية إىل إنزال خلق عظيم ميَّزه س��بحانه 
وتع��اىل بممي��زات وقدرات تف��وق خصائ��ص املالئكة، وهو 
ش��أنه سبحانه يف خملوقاته، فهو اخلالق للكون واملوجودات، و 

له القدرة عىل أن يمنحها قيمتها ويميزها عن بعضها.
وجع��ل ه��ذا الليل��ة يف الع��رش األخ��رية في��ه حكم��ة إهلي��ة، 
فالعرشت��ان األوليتان يصل فيهام اإلنس��ان إىل درجة عالية من 
الصفاء واخللوص يمكنه التخطيط ملستقبله يف العرش األخرية، 

فالصوم حيرر اإلنس��ان من األغالل، وتدرجي��اً يؤهله ملراجعة 
مواقف��ه بوعي، خصوص��ًا إذا تدب��ر يف آيات الق��رآن الكريم، 
واليعن��ي كون هذه الليلة يف العرش األخ��رية أهنا مرددة واقعًا، 
ب��ل أخفيت لغرض ترب��وي، فهي حتمل عظم��ة وأرسارًا، لذا 
نبَّه عليها س��بحانه بقوله:))وما أدراك م��ا ليلة القدر((واخلفاء 
يف بعض األمور يزيد املخفي رشفًا، وهو أش��به بالرزق املدخر 
املرتقب حصوله أو أش��به باجلامل املحجب الذي يزداد جالاًل 
بخفائه، وجيعل��ك جتتهد يف طلبه، وتتهجد بالدعاء والتوس��ل 

لنيله. 
كل هذا اخلفاء جيعل اإلنسان منتظرًا ومرتقبًا ملا يأمله، واالنتظار 
م��ن العبادات، وقد ذكرت الروايات مصاديق متعددة له، منها 
انتظار الرمحة والفرج أو انتظار القائم)الذي هو أوسع مصاديق 

االنتظار بعد هذه املسرية البرشية(. 
وانتظ��ار الف��رج حاج��ة طبيعي��ة لإلنس��ان، كحاجت��ه لإليامن 
بالغيب وانتظاره للمدد الغيبي، ولواله لضعفت حرارة اإليامن 
يف داخله، فاألمل واالنتظار جيعل اإلنس��ان مس��تمرًا يف السري 

نحو التكامل.

وقد وظف املعصوم هذا اجلانب الرتبوي، كام يفهم من الرواية 
إنَّ رجاًل س��أل اإلمام عن ليلة الق��در فأجاب جوابًا عرف منه 
الس��ائل إهن��ا إحدى ليلت��ني إما احلادي��ة والع��رشون أو الثالثة 
والعرشون من ش��هر رمضان املبارك، فسأل الرجل من اإلمام 
ك أْن تعبَد  عليه الس��الم حتديدها يف ليلة فقال اإلمام:)وما رضُّ
اهلَل يف ليلت��ني(، فاإلنس��ان ل��و عرفها عىل وج��ه التحديد يرتك 

سائر الليايل، وقد تفوته واليوفق الستثامرها إذا كانت معينة.
فال خيرس اإلنس��ان شيئًا لو أحياها يف العرش األواخر، فهي ليلة 
سالم الروح وروحية السالم، وشاء خفيُّ األلطاف جلَّ وعال 
أن تكون بردًا وس��المًا ع��ىل قلوب اجلميع))س��الٌم هَي حتى 
مطل��ِع الفجر((وماذا بع��د الفجر إال انف��الق الصبح عن يوم 
جدي��د وعطاء جديد، يك��ون منطلقًا من تل��ك الليلة العظيمة 

القدر والرشف.

حرك 
ُ
وح(بهبوب نسائم سماوية حرة ت يوحي لك)الرُّ

نشط روحك، وتبعث فيك طاقة 
ُ
حيي قلبك، وت

ُ
فكرك، وت

خفية التجدها في بقية األوقات، تتنفس عبيرها من 
فوقك إلى عنان السماء، وتجعلك ترمي بنظرك إلى 

، ولو كان ومضة نور تشعرك بأنك قد 
ً
األعلى لتلمس أثرا

ارتقيت عن عالمك السفلي إلى عالم الملكوت.
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 بالحسين
ً
وجيها

 بالحس���ين”،  وقال تعالى: “أحياء عند رّبهم”، 
ً
جاء في زيارة عاش���وراء “اللهم اجعلني عندك وجيها

)عن���دك، عن���د رّبهم( هذه العندية ه���ي مجاز عن القرب واإلكرام والتش���ريف عند الله، هم مقربون 
عنده، قد خصهم بالمنازل الرفيعة، والدرجات العالية وهل وعينا ما عند الله؟!.

كل نفس ذائقة العش���ق ويبقى وجه ربك المعش���وق األوحد.. وعندما نبتغي إليه الوس���يلة تكون 
سفينة الحسين أسرع وأنجى... 

 لعلي آتيكم منه بقبس!، 
ً
من عالم الدهشة واليقين، من عالم يضج بمناجاة المحبين.. آنست عشقا

، هو حالة غير مبررة، غير مبرهنة.. 
ً
 على الفهم واإلدراك عقليا

ّ
والعش���ق هو الش���يء الوحيد العصي

فكيف إذا كان عشق الحسين )صلوات الله وسالمه عليه( ذاك العشق النقي الشفيف..
 رموزه، غير أن���ه يصاغ بلغة ال ندركه���ا، ارتباط وتعلق 

ِّ
نش���عر برغب���ة عارم���ة لترجمته، وتفس���يره، وفك

فطري مكانه ليس اإلدراك فهو غير واٍع، مكانه الالوعي، وفي نفس الوقت هو الشعور الواعي 
.. هو ما عقد عليه القلب وهو الميثاق وهو العهد . 

ً
ا
َّ
 وروحي

ً
 عاطفيا

ً
جدا
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هكذا حيصل اجتامع النقيضني يف حب احلسني )عليه السالم(.. 
وليس بإمكاننا كبرش قارصين أن نعرف كنهه.. او ان نحيط بكل 

أبعاده.. 
األمسية األخرية.. الوصال.. الوداع األخري و النعي األخري!.

العتبة  من  بثه  يتم  بامتياز   حسينّي  برنامج  باحلسني(  )وجيهًا 
املقدسة  يف وجه السامء تلك البقعة الطاهرة أرض كربالء، حيث 

يستودع العاشقون هلف قلوهبم وحرارة أشواقهم..
والربنامج كبري ورائع هيدف إلعداد رواديد تتوافر لدهيم صفات 
واألداء  الصوت  مستوى  حتدد  مسابقة  فهو  املنربي،  االرتقاء 
واملقدرة اإلبداعية، واحلضور، ومدى امتالك احلنجرة والقدرة 
عىل التحكم هبا، اختيار القصيدة املالئمة للصوت، كام هتتم أيضا 
باألمور العقائدية واللغوية وتدرس مدى تأثر الرادود مصائبيًا..

يف احلادية عرشة لياًل تقام طقوس العشق وجيتمع جمانني احلسني 
ولسان  املعني  ذاك  من  لينهلوا  واحدة  مائدة  ومن هبم مس عىل 

حاهلم يقول اللهم زدنا فيه جنونا  كعابس ..
والعشق  احل��ب  مستوى  حتديد  فقرة  ع��ن  أم��ا 
لدى  السالم(  )عليه  الشهداء  بسيد  واالرتباط 
وعامل  امللكوت  بعامل  متعلق  أمر  فهو  العزاء  قارئ 
الرابط  ألنه  املسابقة  بنود  عن  وخارج  املجردات 

اخلاص بني موالنا وخدامه ..
إحدى  يف  الزمن  وقيود  حدود  خارج  حلظة  ويف 

االمايس يتدخل القدر ليختار وجيها باحلسني هنا ويف هذا املشهد 
الدنيا  أنظمة  كل  وتسقط  بغتة!،  الوضعية  معايرينا  كل  تتهاوى 
ليحكمها نظام مبهم قوامه احلب واحلب فقط.. وال نفهم قوانينه 
ولرّبام ليست له قوانني، فاحلسني عشق دون قيد أو رشط.. ومن 
هنا تأتينا صورة من صور الذوبان باحلسني )عليه السالم(، ذلك 
الشاب البرصي )أجمد عدنان حممد اهلاشمي( رادود حسيني كان 
عىل موعد مع عامل امللكوت منذ أن ارتقى املنرب املتصل بالسامء مل 
يكن يدري أنه قد سلك فعاًل درب العىل، حني أحرم يف ميقاته 
وسالمه  اهلل  )صلوات  باحلسني  وجيهًا  سيكون  وأنه  األخري، 

ع.. عليه(.. وأنه ارتقى املنرب ارتقاء مودِّ
صوت حسيني، ثائر، هادئ، خيفي بني طياته احلنني واحلزن معًا 
تعجز  كلامت  يذهل!  ما  الرموز  من  فيها  بطريقة  التقييم  ويأتيه 

بعدها األبجدية والقوايف..

هاي  بعد  متأكد  »أن��ا  البديري:  قحطان  املال  ال��رادود  ويقول 
احلنجرة حنجرة عطاء آخر«، فبحق السامء مال قحطان أي عطاء 

كنت تقصد؟! وأية حنجرة؟!.
من  »صوتك  قائاًل:  األكرف  حسني  الشيخ  ال��رادود  يردف  ثم 
اليمن  ما  أدراك  – وما  اليمن  بأهل  بيه يذكرين  ال  النغم  تلقائية 
يف صناعة النغم - يعني فد يشء مجيل ثبات النغم عندك، ذكاء 
يعني  النوى  بك  تستقر  »أين  تعرف  الزم  مميز،  حضور  عندك، 

وين جتد نفسك وحنجرتك وين جتد راحتها«. 
فبحق احلسني يا شيخ ما الذي راود قلبك يف تلك اللحظة، وماذا 
لَّص وهم املؤمنون؟! . قصدت بأهل اليمن وهم األعزة وهم اخلحُ

وأين كانت لتستقر به النوى؟، وأين يفرتض ان جيد نفسه أخريًا، 
أمنية  لقاؤه  أصبح  وهل  راحتها؟!،  ستجد  أين  وحنجرته  بل 
لديك سيد حسنني – )مقدم الربنامج، وهو قارئ وحافظ للقرآن 

الكريم( - عندما قلت له: »إذًا نتمنى نشوفك مرة أخرى«.

وبعد  الربنامج  يف  مشاركته  عقب  عليني  إىل  أجمد  سيد  ويرتقي 
أن اوضح أن سبب وجوده هو »إيصال رسالة للحسني بأحسن 
بد  فال  تعبريه..  حد  عىل  السالم(«  )عليه  باحلسني  تليق  صورة 
وأن رسالته قد وصلت فقد عرجت روحه إىل بارئها بعد أن أدى 

املهمة  ولرّبام عامل الدنيا ال يليق بمن احرتق وجوده.. 
ومن عاملي وأنا أخط هذه السطور وبرمزية ما أشعر به من شغف 
نحو العامل العلوي  أسأل اهلل يل ولكم أن يرزقنا حبه وقربه وأن 
يكون فناؤنا وجيهًا باحلسني، أن ننصهر به، وأن حيرتق وجودنا 
بحبه، وأغبط ذاك العاشق الوجيه وأهنئه باملكانة التي حباه اهلل 
بجوار  والقرب  باحلب  ينعم  وعال(  )جل  عنده  اآلن  فهو  إياها 
إنا  يقني  عىل  ألننا  بشغف،  فنتابعه  املنرب   ذاك  عن  اما  حبيبه... 
فيه  وأصواهتم  تسبيح  فيه  أنفاسهم  كثر  عشاق  قصص  سنشهد 

تقديس فهل أتاكم يا سادة حديث احلسني )عليه السالم(..
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 بيوِم عاشوراِئِه األليم
َ

 الشهداء ومات
َ
د

ّ
 سي

َ
عشق

الرادود الحسيني عمار آل قريش )رحمه الله(

اأّن احل�ضنَي )عليه ال�ضالم(  "اأنا ل�ضــُت بحزيٍن.. الأنني اأعلُم 
ال يبخ�ُس �ضــوَق من ا�ضــتاَق اإليْه.."، كانت هــذه اآخر الكلمات 
التــي نرَثها الرادود احل�ضــيني القطيفي الراحل احلاج عمار 
اآل قري�ــس )رحمــه اهلل( علــى ورق ال�ضــوق واللهفــة، قبــل 
�ضهــر مــن وفاتــه ب�ضبــب اإ�ضابتــه بجائحــة كورونــا يف العام 
املا�ضــي، تاركًا يف قلوب املعّزيــن واملحّبني له يف مدينة �ضفوى 
بالقطيــف واخلليج العربي، ُجرحًا نازفــًا واأملًا مّرًا، فعلى مدى 
اأربعــني عامــًا من حياته املباركــة، نعى �ضّيــد ال�ضهداء )عليه 
ال�ضــالم( على منابر العــزاء العا�ضورائي، و�ضــار مرّبيًا جليٍل 

من ال�ضباب الذيَن �ُضغفوا ب�ضوِتِه واأدائه املنربّي.
ومــن الــربكات االإلهية، بالن�ضبــة للفقيد الراحــل، اأن وفاته 
�ضادفــت يف يــوم عا�ضــوراء االإمــام احل�ضــني )عليــه ال�ضالم( 
لعــام )1442 هـــ( ليختــم بذلــك رحلتــه احلافلــة باخلدمة 
احل�ضينيــة امل�ضّرفة، ونقلت و�ضائــل االإعالم و�ضفحات مواقع 
التوا�ضل االجتماعي خرب وفاته، ونعتُه االأو�ضاط احلوزوية 

واملعّزون لفقده االأليم.

مسكوٌن بحّب احلسني )عليه السالم(
هو املرحوم احلاج )عامر عبد الكريم آل قريش(، وليد أرسة حمّبة 
آلل البيت )عليهم السالم(، والده املرحوم الشيخ عبد الكريم 
)رمحه اهلل( كان مؤذنًا وأستاذًا لألطوار املنربية احلسينية، وكان 
عىل صلة باخلطباء املنربيني العراقيني والسعوديني، وهو ما أتاح 
لفقيدنا آل قريش، فرصة دخول جمال اخلدمة احلسينية، وليكون 

من أشهر الرواديد احلسينيني.
األوىل  طفولته  أيام  وكانت  م(،   1963( سنة  اهلل(  )رمحه  ولِد 
بالقراءة  الصغر  منذ  شغَف  فقد  أقرانه،  عن  ممّيزة  ومراهقته 
وكانت  احلسينيني،  واملنشدين  للرواديد  واالستامع  واملطالعة 
أرسته احلاضنة األوىل لولعه وشغفه الذي نام معه وبقي رفيقه 
العلوم  لدراسة  الشباب  بعمر  اجته  كام  حياته،  أيام  آخر  حتى 

الدينية وكان جيدحُ فيها ضاّلته من املعرفة والثقافة الالزمة لصقل 
شخصيته وموهبته املنربية، وهي املوهبة التي كانت بالنسبة إليه 
الفّن الذي يسكن الروح ويسافر إىل أعامقها، وليصبَح بعد ذلك 
بحّب  واملسكون  السالم(  )عليهم  البيت  آلل  املخلص  اخلادَم 

املوىل سّيد الشهداء )عليه السالم(.
دراسته  اهلل(  )رمح��ه  قريش  آل  واص��ل  الدينية،  الدراسة  مع 
األكاديمية، وبقي وفيًا للمنرب احلسيني، حمّلقًا كالنورس األبيض 
عىل ضفاف املجالس احلسينية العامرة بالدمعة الصادقة والوالء 

احلقيقي آلل البيت األطهار )عليهم السالم(.

ثمر الرتبية احلسينية
رف الرادود احلسيني املال عامر آل قريش )رمحه اهلل( بأخالقه  عحُ
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الواله  الغرّيد  البلبل  وهو  رسيرت،  ونقاء  العالية 
)عليه  األخيار  النجباء  وآل��ه  األك��رم  النبي  بحّب 
وعليهم أفضل الصالة والسالم(، ومل تكْن االبتسامة 
عىل  وبقي  الكالم،  وطيب  ثغره،  تفارق  الصادقة 
)عليه  احلسني  اإلمام  لراية  رافعًا  حياته،  أيام  مدى 
مصابه  ناعيًا  اإلهلية،  مدرسته  يف  مرتّبيًا  السالم(، 
للثِم  الدائم  واحلنني  الشوق  زفرات  وزافرًا  األليم 
خادمًا  احلسينية  املنابر  عرفته  الطاهر،  قربه  شّباك 
اخلشوع،  حمراب  يف  متهّجدًا  مؤّذنًا  واملنائر  خملصًا 
والعامل  القطيف  أع��الم  من  علاًم  املحّبون  وعرفه 
وقابله  الناس  عىل  حبه  يفيض  كان  فقد  الشيعي، 
حسينيني  لشعراء  قرأ  وقد  واحلب،  باملودة  الناس 
عديدين، كام سعى خالل الفرتة األخرية من حياته 
والرّدات  القصائد  وتسجيل  قراءة  بإعادة  املباركة، 
الشاعر  أمثال قصيدة  والنجفية  الكربالئية  احلسينية 

بيدي  )ل��و  اخلاجي  عيل  عبد  املرحوم  الكربالئي 
وأسبح  وي��اك  أت��وّس��د   � يّمك  أظ��ل  جنت  حيسني 
التي قرأها )رمحه اهلل(:  بدّمك(، أما أشهر القصائد 
قبة  السلم،  إم��ام  هالصرب،  من  كايف  ال��ويل،  )راح 

األخالق( وغريها الكثري.

صوت رّبى األجيال ل� 40 عامًا
لكنه  عميق،  فني  صوت  صاحب  الراحل  الفقيد 
أداء  يف  وشارك  بل  فحسب،  منربيًا  رادودًا  يكن  مل 
إنشادية وأوبريتات وطنية، وكان )رمحه اهلل(  أعامل 
الفرقة  بتأسيس  قيامه  املنربية،  خدمته  جانب  وإىل 
عىل  فعملت  حياته،  مقتبل  يف  الدينية،  اإلنشادية 

تغذية االحتفاالت واملهرجانات باألناشيد الدينية.
ومل يكن بحسب ما قاله ابن عمه )حييى آل قريش(: 
عمل  فكرة  عىل  حرص  بل  وحيدًا،  عمله  »يامرس 
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إخراجية،  فنية  رؤية  تؤدى ضمن  أعامله  نجد  ولذلك  الفريق، 
وهذا ما ربطه بسلسلة من أعامل التعاون مع مصورين ومصممني 
ومنتجني، فضاًل عن الشعراء، وكانت صوته )متعدد الطبقات( 

عصبًا أساسيًا يف أغلب ما قّدمه من أعامل إنشادية«.
بأن  لديه رغبة  الراحل )رمحه اهلل( كانت  »الفقيد  بأن  ويضيف 
يؤّذن يف كل مساجد القطيف، وقد أهنى ذلك يف مسقط رأسه 
)صفوى(، ولديه طريقة يف األذان تكاد تحُعرف ب� )طريقة عاّمر(، 
حيب  »كان  بالقول:  مستطردًا  الكوثر«،  جامع  يف  يؤديه  وكان 
وكان  عاشوراء،  يوم  يف  وتويف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

بيل األذان«. حيّب األذان، وتويّف قحُ
كام ويصفه الشاعر احلسيني يارس آل غريب باملريّب الذي »تربينا 
عىل صوته الوالئي منذ أربعني عامًا«، ويضيف، »كانت البشاشة 
ال تفارق وجهه، وبفقده نفقد االبتسامة البيضاء الصافية التي 

تعكس طيبته«.

عاشق اشتاق للقاء معشوقه
كان الفقيد الراحل )رمحة اهلل عليه( أول من نعى نفسه، وذلك 
قبل شهر من يوم وفاته، حني عرف أن الوباء وانتشاره سيحول 
بينه وبني مشاركاته يف املجالس احلسينية، فكتب خاطرة حتاكي 

شعوره باحلرسة قال فيها:
ربم مل أنشده، مل تبلغ خطوايت مأته!

لكن كل ذرٍة يف بدين ولٌه ال خيفى، وكل نبضايت قيد السبيل إليه
إن صويت هذا القليل، يضيُع يف فضاءاته..

أتراه مل يلتقط صداه، او مل يسمع اله الشائكة يف صدري؟!
ال بل هو أعظُم من ذلك، ألن كل زفري وشهيق من خادم مشتاق

هي ركض إىل سمواته.. يقطف حسات املشتاقني
جيمعها يف ماعون القلب، يغربل خدمتنا يف غربال احلب..

إن بني يديه ال ينضُب غدق اخلدمة..
ألنني وحتى إن كنت معفّي من اخلدمة من احلكومة اإللية..
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إال أنني ما زلت أسمى خادمًا..
ختيل فقط إن بريَق دمعتِك ُييضُء يف صدره

أنا لسُت بحزين..
ألنني أعلم أن احلسني ال يبخُس شوَق من اشتاق إليه..

وصادفت وفاته )رمحه اهلل( قبل مخس دقائق من أذان صالة 
لعام  احلرام  حمّرم  شهر  من  العارش  األحد،  يوم  من  الظهر، 
بذلك حياًة  ل� )30 آب 2020(، خامتًا  املوافق  )1442 ه�( 
قّضاها يف خدمة مذهب أهل البيت )عليهم السالم(، وشاء 
سّيد  شهادة  يوم  يف  رحيله  يكون  أن  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل 
املئات  شارك  وقد  األليم،  ومصابه  السالم(  )عليه  الشهداء 
بتشييع جنازته إىل مثواه األخري، فيام ورفعت مساجد مدينته 
له  تكرياًم  االثنني،  يوم  من  العشاءين  صالة  أذان  )صفوى( 

وعرفانًا ملا قّدمه يف خدمة الدين واملجتمع.

فضاًل عن تقديم عمل فني تكرياًم له، بعنوان )مقام الصفا(، 
عىل  قارئًا  الراحل،  الفقيد  ب��دور  املمثلني  أحد  فيه  ش��ارك 
احلارضين كلامته األخرية بحق اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
عن  املروي  احلديث  عن  تعبريًا  جاء  متثييل  مشهٍد  جتسيد  مع 
فيه  يظهر  زرته«،  زارين  »من  السالم(:  )عليه  الشهداء  سيد 
جتسيد لشخصية اإلمام )عليه السالم( وهو يزور قرَب الفقيد 

ىل. الراحل ويلتقي به يف اجلنات العحُ
أهل  وخدمة  والرواديد  والشعراء  األفاضل  العلامء  أّبنه  فيام 
حبيب  احلسيني  الشاعر  بينهم،  السالم(  )عليهم  البيت 
فقدنا  أننا  هو  أقوله  أن  أستطيع  ما  »كل  قائاًل:  املعاتيق  عيل 
احلسيني  النعي  ساحة  يف  املختلفة  احلسينية  األصوات  أحد 
واإلنشاد الديني، لقد ارتبط يف حياته باحلسني )عليه السالم( 

وارتبطت وفاته به،  فهنيئًا له هذه اخلامتة«.
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بمقدمة  سبقت  فصول،  ثالثة  عرب  طريقه  البحث  شق  وقد 
وانتهت بخامتة..

وتناول املؤلف يف الفصل األول حتديد مفهوم الرتادف وأقسامه 
لغة  الرتادف  بتعريف  األوىل  اختصت  رئيسة،  نقاط  ثالث  يف 
)ال��رتادف(  لفظ  استعامالت  تتبع  فيها  وحاول  واصطالحًا، 
باملفهوم  اللغوي  االستعامل  عالقة  ومدى  ورصدها  اللغة  يف 
حول  اآلراء  ختتزل  بخالصة  الفصل  ،وذي��ل  االصطالحي 

الرتادف وأقسامه.
واملواقف  ال��رتادف  نشأة  مناقشة  الثاين  الفصل  يف  تناول  فيام 
منه يف نقطتني، اختصت األوىل بنشوء الرتادف ومصادره، أما 
النقطة الثانية فقد وضحنا فيها مواقف اللغويني من الرتادف، 

لكل  وجعلنا  واملؤيدين(  )املنكرين  قسمني  إىل  وصنفناهم 
قسم تصنيفًا خاصًا بحسب أسباب إنكار اللغويني أو إثباهتم، 

والرأي اجلامع هلم.
بالتطبيق عىل  الكتاب  الّثالث من  الباحث يف الفصل  واختص 
جمموعة من املفردات التي يظن فيها الرتادف يف السياق القرآين 

وسياق هنج البالغة.
املَنَهج الوصفي حيث تنوعت  البحث فهو  املتبع يف  املنَهج  أما 
املنهج  ولعل  والتنظريية،  التطبيقية  ال��دراس��ات  يف  املناهج 
الوصفي يتالءم مع طبيعة البحث، إذ يعالج فيه تفسري ظاهرة 

الرتادف وبيان أسباهبا وحدوثها«.

ظاهرة الت���رادف قضية محورية في الدراس���اِت 
قضي���ة  وه���ي  وحديثه���ا،  قديمه���ا  اللس���انية، 
متداخل���ة في العل���وم واالختصاص���ات األخرى 
ويترتب عليها أث���ار وضعية، مع وجود االختالف 
ح���ول الترادف نفس���ه، وح���ول م���دى فاعليته 
أو أوج���ه االس���تفادة منه، و)مفه���وم الترادف 
وقيمت���ه الداللية بين لغة الق���رآن الكريم ونهج 
البالغ���ة( للمؤلف فراس تركي عبد العزيز صدر 
ع���ن مؤسس���ة علوم نهج البالغ���ة في العتبة 

الحسينية المقدسة سنة 2015. 
ومع كثرة ما كِتب حول قضية الترادف اللغوي 
وأثرها في إصالح لغتنا الحاضرة، وإثراء رصيدها، 
 أمام دراس���ات نقدية جادة 

ً
مازال الباب مفتوحا

متط���ورة عل���ى النح���و المطل���وب، تب���رز ه���ذه 
األهمية، وتجلي هذا األثر، وتعالج اإلش���كاليات 
ثيرت حولها، واألس���باب الت���ي منعت أو 

ُ
الت���ي أ

م���ا زال���ت تمنع م���ن االحتفاء به���ا والتوجه إلى 
استغاللها واالستفادة منها.
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مفهوم الترادف وقيمته الدالليةح

 بين لغة القرآن الكريم ونهج البالغة



شؤون  لقسم  التابع  كربالء  ت��راث  مركز  عن  صدر 
العّباسّية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمّية  املعارف 
الكاظمي(،  عامد  د.  )الشيخ  تأليف  كتاب  املقّدسة 
املوضوع،  أمهية  أظهرت  مقّدمة  عىل  الكتابحُ  م  سِّ وقحُ
اإلسالمّية  البلدان  قضايا  يف  املرجعّية  دور  بنّي  ومتهيد 
ام: املواقف  ام عىل مباحث، تناول أّوهلحُ عامة، وفصلني ٌقسِّ
والرؤى يف فتوى ثورة العرشين اخلالدة وإسهاماهتا يف 

تأسيس الّدولة العراقّية.
وتناول الفصلحُ الثاين: املواقف والرؤى يف فتوى اجلهاد 
العراقية،  الّدولة  عىل  احلفاظ  يف  وإسهاماهتا  الكفائي 
أبرزها:  كانت  والتوصيات  بالنتائج  خامتة  تبعتهام 
املختلفة،  احلياة  شؤون  يف  املتعددة  املرجعية  مواقف 
وجعل مهوم املسلمني وما يتعّلق بشؤوهنم أهم أعامهلا 
ومسؤولياهتا، وإظهارها احلكمة والشجاعة يف التعامل 
توثيقّيني  ملحقني  ثم  الصعوبة،  شديدة  الظروف  مع 
وفتوى  العرشين  ث��ورة  ع��ن  وث��ائ��ق  األّول  تضّمن 
وبيانات،  خطبًا  الثاين  تضّمن  فيام  الكفائي،  الدفاع 
فتاوى  من  تضّمنته  وما  اجلمعة  طب  خحُ أبرزها  كانت 

وتوجيهات وتوصيات للمقاتلني و لعاّمة املسلمني.

ينية ودورها في بناِء 
ِّ
ة الد

ّ
المرجعي

ة
ّ
ولة الِعراقي

ّ
الد
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اإلكمال لمنتهى المقال 
في أحوال الرجال

من مؤلفات 
العتبة المقدسة

من اصدارات مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني يف العتبة 
يف  املقال  ملنتهى  اإلك��امل  2020م،  سنة  املقدسة  احلسينية 
آل  قاسم  بن  عيل  حممد  الشيخ  للمؤلف  الرجال،  أح��وال 
الثالث عرش اهلجري(،  القرن  كشكول احلائري )من أعالم 

وحتقيق السيد حسني هادي املوسوي، بجزئني. 
اخللل  لوجوه  إك��امل  هو  »الكتاب  التحقيق:  مقدمة  من 
تأليف  املقال( من  القّيم )منتهى  الرجايل  الكتاب  الواردة يف 
الشيخ  موالنا  التقي  الورع  اجلليل  والفاضل  النبيل  العامل 
يف  أمّته  وقد  ت1216ه���،  احلائري  عيّل  بأيب  املعروف  حمّمد 
نّص  هو  كام  1245ه�  سنة  شوال  من  النصف  اجلمعة  يوم 
عبارته يف خامتة كتابه بحسب النسخة املعتمدة، وكام نقله عنه 

يف الذريعة«.
وقد ذكر املصّنف هذه الوجوه يف مقّدمة كتابه، ومّلخصها: 
أّن أبا عيّل احلائري مل يذكر يف كتابه منتهى املقال: )املجاهيل، 
هذه  املصّنف  عرض  ثّم  املعلومني(،  من  الكثري  عن  فضاًل 
هذا  كتابة  منه  فطلب  العلامء،  رشيف  أستاذه  عىل  الوجوه 
مل  ومن  املجهولني  أسامء  عىل  الكتاب  اشتمل  وقد  اإلكامل، 
بيان  مع  املعلومني  من  املنتهى  يف  احلائري  عيّل  أبو  يذكرهم 
األب��واب  عىل  وّزعهم  وقد  أحواهلم،  وبعض  مصادرهم 

بحسب احلروف اهلجائية..
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بين يدي اإلمام الرؤوف علي بن موسى الرضا )عليه السالم(شعر: علي الرماحي

شوق وحنين
ــــا خــــرا�ــــضــــانــــا ــــي ــــدن ـــــ ـــــرب ال ـــــغ ــــــــن م ــــــت ِم ــــــي اأت
ــــَر الـــــ�ـــــضـــــوق ُمـــــلـــــتـــــاع اجلـــــــــوى َدِنــــــفــــــًا ُمــــ�ــــضــــعَّ
ــــوى اأ�ـــــضـــــتـــــ�ـــــضـــــّف بـــهـــا ــــج ـــــ ــــن الأ�ـــــضـــــريـــــــــــح ب
ــــــُت اأنـــــــــــفـــــــــــث اآهــــــــاتــــــــي واأنـــــ�ـــــضـــــرهـــــا ــــــي اأتـــــــ
ــــــًا عـــــلـــــى وَلـــــهـــــي ــــــرهــــــان اأتـــــــيـــــــت اأحـــــــــــمـــــل ب
ـــًا ـــت ــــ ـــَن ـــــــَده ع ـــــــع ــــى َب ـــــ ــــض ــــ� ـــــــــَي اأخ ومــــــــا اأرانــــــــــ
ـــًا ـــتـــ�ـــضـــبــــ اأتـــــــيـــــــُت مـــلـــتـــهـــبـــًا �ـــــضـــــــــــوقـــــًا، وحمــــ
ملـــــوطـــــنـــــِه ُزّوارًا  ـــــــــون  ــــــــــ اآت ـــــن  ـــــحــــــ ونــــــ
ـــًا ــــ ـــق ـــَب اأتــــــيــــــت اأنــــــفــــــح �ـــضـــبـــط املـــ�ـــضـــطـــفـــى ع
ــــــدُه اأتـــــــــــيـــــــــــُت اأ�ــــضـــــــــكـــــــــو اإلــــــيــــــه مــــــا اأُكــــــابـــــــ
ــــــن الـــــو�ـــــضـــــّي وقــــــــد وافـــــــيـــــــُت مــــغــــرفــــًا ــــــا ب ي
وبـــــــــي ِمـــــــــن احلـــــــــــّب دّفـــــــــــــــــــــاٌق، وبـــــــــي ظـــــمـــــاأٌ
يــــــا َمــــــــن اأفـــــــا�ـــــــس خـــــــــــرا�ـــــضـــــانـــــًا بـــبـــهـــجـــتـــــــِه
مـــلـــتـــهـــبـــــــًا اهلل  ــــــول  ــــــض ر� ــــــن  ب يـــــــــا  اأتــــــيـــــــــــــُت 
مــــّتـــــــــخـــــــــذًا اهلل  ـــــول  ــــــ ـــــض ر� بــــــن  يــــــا  اأتــــــيــــــت 
ــــل غـــــدًا ــــرحــــي ــــن الـــــو�ـــــضـــــّي وقـــــــد حـــــــان ال ــــاب ي
غــــٍد بـــــــــعــــد  اهلل  ــــــول  ر�ــــــض بــــــــَن  يــــــا  اأدِر  مل 
ـــرقـــتـــكـــم ـــد ُف ـــع ــــ ــــًا ب مـــــــــاذا اأُعـــــانـــــــــــيـــــه �ــــضــــوقـــــ
ــــا وتـــهـــمـــلـــــــنـــا ــــان ــــض ــــ� ــــن ـــــّي اأت ـــــض ـــــو� ــــن ال ـــــ ــــا ب ـــــ ي
ـــــٍد يــــــفــــــّت بـــــــنـــا ـــــعــــــ ــــــون عـــــــــلـــــــــى ُبــــــ ــــــع ــــــن اأمت
�ـــضـــاعـــــــرنـــا اإّن  مــــو�ــــضــــى  بـــــــَن  ـــــا  ي ـــــل  ـــــُق َت اأمل 
ثـــقـــتـــــــي وال  ـــــدي  عـــــهــــــ وال  يــــقــــيــــنــــي  فـــــمـــــا 
ـــــاأغـــــدو يف غـــــــٍد طـــلـــبـــًا �ـــــض الـــــر�ـــــضـــــول  بـــــن  يـــــا 
ـــُم ــــ ـــك ـــــــــــــــــي �ـــــضـــــاعـــــر ل ـــــّزة الـــــــــــــــــروح اأّن ــــــ ـــــع ف

ــــا ــــان ــــن ــــًا وَت ـــــ ــــوق ــــض ـــــا � ـــــر�ـــــض ــــــــــــّث ال ــــي اأب ــــك ل
ـــــا ــــــ ـــــزان ــــــــــــــًا واأحــــــ ـــــد اآالم ـــــع ـــــُب اأُكـــــــــــابـــــــــــد ال
ــــــًا واأزمــــــــانــــــــا ـــــــ ــــــوام ـــــــ ـــــّوة اأع ـــــب ــــــ ـــــن دفـــــــــق ال
واأحلــــــانــــــا ـــــرًا  ـــــعــــــ �ـــــضِ ـــــا  ـــــر�ـــــض ال عـــــلـــــّي  اإىل 
ديـــــــــــــوانــــــا اهلل  ر�ــــــضـــــــــــــول  بـــــــــــيـــــت  ـــــــــــــاآل  ب
ــــــــًا واأدرانـــــــــــــــــــا ـــــن احلـــــــــــــيــــــاة، واآثــــــــامـــــــــ مــــــ
�ـــضـــلـــمـــانـــــــا االأبـــــــــــــــواب  ــــى  ــــل ع اأُالقــــــــــــــي  اأّن 
ــــاُه تــــعــــظــــيــــمــــًا واإميـــــانـــــــــــا ــــنـــــ ــــثـــــ ومـــــــــا بــــحـــــ
ـــــــــــا وازدان الــــنــــفــــ�ــــس  يف  ربــــــــا  حــــــــبٍّ  وفـــــيـــــ�ـــــسَ 
ــــفــــرانــــا ــــــاب ُغـــــ ـــــــ ــــــت ــــى االأع ــــل ــــح ع ــــي ــــم ــــت ــــض واأ�
ــــــًا وهـــّتـــانـــــــــــا ــــــاقـــــــ ــــــن فــــيــــ�ــــس جــــــــــــودَك دّف م
؟! ــــا  ــــاآن ـــــ ــــم ظ ــــوع  الــــيــــنــــبـــــ عــــــن  اأَُردُّ  ــــل  ــــه ف
ـــا ــــ ـــان ـــض ـــرا� ـــــ�ـــــسّ بـــاجلـــ�ـــضـــد االأنــــــقــــــى خ واخـــــت
ــــا ـــــ ــــان ــــرب ـــــك، واإميـــــــــــــــانـــــــًا وُق ـــــيــــــ ــــًا اإل ـــــ ــــوق ــــض �
ــــا ـــــ ــــان ــــي �ـــضـــفـــني الــــعــــيــــ�ــــس رّب ــــكــــم فـــــ ـــــي ل حـــــّب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــــااًل واأردان ــــُف اأذي ــــي ـــــ ــــض ــــ� ــــم ال ـــــ ــــل ـــــ ومل
ــــا ـــــ ــــوان ـــــ ــــْل ـــــًا و�ــــضُ ــــم قـــــربــــــ ــــك ــــُت ب ــــم ــــع وقــــــــد ن
ُبـــــــــــعـــــدًا وهـــــجـــــرانـــــــــــا ؟! ــــه  ـــــ ومــــــــا اأنــــــــــــوء ب
؟! ـــا  ـــان ـــاي ـــج ـــض � تــــذكــــر  ومل  الـــــــــــــــوداع..  بــــعــــد 
ـــــدغ اأهــــــــدابــــــــًا واأجــــفــــانـــــــــا ؟! ـــــدغ ـــفـــًا ي ــــ ـــي طــــ
ــــا ؟! ـــــ ــــان ــــّي ــــدق الـــ�ـــضـــعـــر وافــــــانــــــا وح ـــــ ــــض ــــاأ� ب
يــنــ�ــضــانــا احلــــــــّب  فـــــــرط  َبــــعــــد  الـــــــــر�ــــضــــا  اأّن 
ـــا ـــان ـــي ــــ ـــب ـــض ــــــــِوزّي ُبـــــــــــــنــــــّيــــــاٍت و� ــــــــْع ـــــــــ مـــــــــــن ُم
�ـــضـــــــلـــطـــــــانـــا زرُت  اأّن  الــــنــــفــــ�ــــس  وعــــــــــــّزة 
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�َضيدي: اأنزوي بذاتي واألغي امل�ضافة والزمن بيني وبني االأمل، واأغ�ضل 
بكالم  اللّوامة،  لنف�ضي  واأر�ضم  املطهر،  �ضريحك  روحانية  بفيء  روحي 
مدها  فيعَّ اإمامها  تب�ضر  روحي  لعل  حولك  الدائر  الت�ضّرع  ترانيم  اهلل 
ربيع  �ضهر  يف  وتقّبلني  بر�ضاك  دن  عمِّ مــوالي  والقبول.  بالطهارة 
القراآن، وارفع عني ظلمات الوهم، وافتح يل اأبواب الرحمة، وان�ضر علّي 
احلكمة، وال�ضق ج�ضدي املجبول بربتك، امل�ضبوغ باألوان االأحالم على 
اأر�ضك وحولك، و�ضرّيه كيفما ت�ضاء.. فاأنا اأتكّور بني يديك �ضرخة غري 

وا�ضح �ضداها، و�ضورة اإن�ضان ياأمل ان ت�ضطفيه اأر�ضك فيكون اأن�ضانا..
كــاأر�ــضــك..؟!،  طهور  ار�ــس  على  خلقت  اأنها  تتباهى  روحــي  �َضيدي: 
ظلت  اجل�ضد-  كرب  ان  اإىل  ا�ضمك،  نطق  �ضوت  بــاأول  النف�س  وجزعت 

لّوامة جزوعة حزينة يف ال�ضّر ويف اخللوات تتهّياأ اإىل م�ضهد لقائك.. 
الف  من  خــريا  اهلل  جعلها  ليلة  يف  اأراك  وال  �ضيء  كل  اأرى  �َضيدي:  
االأوهــام،  كل  روحي  عن  وفّكت  الرغبات،  كل  ج�ضدي  يف  ك�ضرت  ليلة، 
عنك،  للبحث  �ضوقا  القلب  ففا�س  نف�ضي،  يف  االأمان  منظومة  وعّطلت 
اأح�ُسّ  اأراك.ِ.  وال  �ضيء  كل  اأرى  كاأنني  الرو�ضتني  بني  اأهيم  اأ�ضبحت 
اأراك.. اإيه يا �ضرب املنتظر،  بحا�ضة اجلمال ت�ضّم رائحة وجودك وال 
القراآن..  )املكان..  روؤيــا  املقد�س  امل�ضهد  جمال  من  الليلة  تذيقك  كم 
وينتظرون  االإمامة  قامو�س  يت�ضّفحون  الكل  االإن�ضان..(  الدعاء.. 
الوالهني..  اأ�ضماء  املالئكة  لت�ضّجل  ال�ضماء  اأبواب  تفتح  التي  اللحظة 

فبينهم وبني النعيم حلظة نور مب�ضرية عام.. 
�َضيدي: هذه ليلة اهلل العظيمة، كن يل اأمال مقيما يف قلبي، وانظر ايّل 
وار�س عني.. فمن مل ي�ضعر بالر�ضا لن ي�ضع قلبه بالقبول !.. جلّي انك 
فـ)االإمامة  الكرامات  اإليك كثريا، وقد وهبك اهلل  اأتو�ضل  االآن تران 
اأنت  قبتك(..  تت  م�ضتجاب  والدعاء  تربتك  يف  وال�ضفاء  ولدك  من 
معي هنا يا �ضيدي يف رحاب مقد�ضك فاأ�ضاألك بحق فاطمة االأَمان بليايل 

القراآن..         

هـ(   868 ت  ـ  �ضودون  )ابن  ال�ضاخر  امل�ضري  ال�ضاعر  كتب 
ق�ضيدة لعله كان ي�ضخر بها من مّدعي ال�ضعر، حيث يقول 

فيها:

قيل لل�ضافعي: هل متر�س الروُح؟
قال نعم، من ظّل الثقالء!

اأحدهم وهو بني ثقيلني، فقال:  فمرَّ به 
كيف الروح؟

قال: يف النزع!

* اعتم اأو تعّمم بالعمامة.
* لب�َس الثوَب.

* ارتدى الرداَء.
* و�ضعِت اخلماَر.
* اعتمر القبعة.

* تقّلد ال�ضيَف.
* متنطق بالِنطاق )احلزام(.

 ..
َ

يا بَن فاطمة

ماَن بليالي القرآِن
َ
ك األ

ُ
أسأل

ب..
ن األد

خزائ
من 

�ضاعر ولكن!!

بني ثقيلني!

يف اللب�س

�ضماُء وال�ضماء  اأر�ـــسٌ  االأر�ـــس 
غ�ضوُنه زينته  رو�ٌس  والرو�س 
روا�ضٌخ واجلبال  بحٌر  والبحر 
�ضــــادٌق قوٌل  الربد  �ضد  واحلر 
حمبٌب واجلمــال  عطٌر  وامل�ضك 
حــــلوٌة واحلــالوة  مـــــٌرّ  واملــُرّ 

هــــواُء والــهــواء  مـــــاٌء  ــاء  وامل
حــــاء واٌو  ثم  داٌل  والــــــــدوح 
عمــــــــاُء والظالم  نــوٌر  والنور 
�ضتاُء وال�ضتاء  �ضيٌف  وال�ضيف 
اأ�ضياُء الــورى  اأ�ضــياء  وجميع 
حمــــراء باأنهـــــا  قيل  والنـــار 

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

29



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

30

يحتف���ل العال���م ف���ي 23 نيس���ان من كل 
ع���ام، بالي���وم العالم���ي للكت���اب وحقوق 
المؤلف، وقد أقّرت اليونيس���كو هذا اليوم 
س���نة 1995، من أجل تعزيز القراءة ونشر 
الكت���ب وحماية الملكية الفكرية من خالل 

حقوق المؤلف.
وأدناه رس���الة المديرة العامة لليونيس���كو، 
أودري أزوالي، بمناس���بة الي���وم العالمي 

للكتاب وحقوق المؤلف:
للكتاب  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال  إن 
تعزيز  في  يتمثل  إنما  المؤلف  وحقوق 
التمتع بالكتب والقراءة. وفي 23 نيسان/

احتفاالت في  قام 
ُ
ت عام،  أبريل من كل 

للكتب  السحرية  القوة  تبرز  العالم  أرج��اء 
� ب��وص��ف��ه��ا ح��ل��ق��ة وص���ل ب��ي��ن ال��م��اض��ي 
األجيال  بين  يربط   

ً
وج��س��را والمستقبل، 

وِعبر الثقافات. 

اليوم العالمي للكتاب.. 
مناصرة الكتب وحقوق المؤلف

إعداد: علي حسين

13

34
72

21

28
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واأطلقت قلبي حرًا يف �َضناَك..
كطري يبتغي االأ�ضر يف ِحماَك..

وراح يبحث ُمتعبًا.. ُمت�ضائاًل.. حائرًا بُلقياَك.. 
اأين اأنَت يا من ال يلوذ التائهون اإىل �ِضواَك.. 

من  نازاًل  االنبياء  على  كوحٍي  اجلواب  فاأتان 
�َضماَك..

اأنا �ضوت احلنني الذي ي�ضحو...
 يف �ضمريك حني تغفو

  اأنا يف �ضجدة ال�ضكر اأجتلى..
  يف ركعة الوتر اأتالأالأ..

 يف دمعة اخل�ضوع 
   حني تبلل بها خداَك... 
اأنا يف قراآن الفجِر م�ضهود 

ويف جبني الفقري وامل�ضكني واملحتاج
تلقان مكتوبًا..

اأنا يف قب�ضة الثوار اإن ثاروا واإن �ضاحوا...
اأنا يف دموع االأُ�ضارى اإن ناجوا واإن ناحوا..

اأنا حياة ال�ضهداء اإن رحلوا واإن ماتوا...
يا اأيها االإن�ضان حدق هل ترى 

غريي ُينري  ظلمة االأكوان؟
 وهل ترى غريي ي�ضكن 

  رهبة  االأنفا�س؟ 
  فغدوت اأ�ضبح ال اأبتغي يف حياتي ثوابًا اأو ِجنانًا 

  واإمنا ُحبًا وِع�ضقًا راغبًا اإن اأكون رهبانًا..
اأقــبــُل  حــني  حــ�ــضــن...  بــقــبــوٍل  تقبلني  اإلــهــي 

عليك...

ويف هذه املنا�ضبة، تقوم اليوني�ضكو ومنظمات دولية 
ـ  الكتب  ب�ضناعة  املعنية  الثالثة  القطاعات  متثل 
مدينة  باختيار  ـ  واملكتبات  الكتب  وباعة  النا�ضرون 
ما  خــالل  من  تافظ،  كي  للكتاب  عاملية  كعا�ضمة 
تتخذه من مبادرات، على الزخم الذي تنطوي عليه 
االحتفاالت بهذا اليوم حتى 23 ني�ضان/ اأبريل العام 

املقبل.
العاملي،  االأدب  عــامل  يف  رمــزي  تاريخ  ني�ضان..   23
املرموقني  االأدبــاء  من  عدد  وفاة  ذكرى  ي�ضادف  فهو 
واالينكا  �ضرفانت�س  دي  وميغيل  �ضك�ضبري  وليم  مثل 
غار�ضيال�ضو دي الفيغا. وكان من الطبيعي بالتايل اأن 
تخ�ض�س اليوني�ضكو هذا اليوم الإبراز مكانة املوؤلفني 
واأهمية الكتب على ال�ضعيد العاملي، ولت�ضجيع النا�س 
عمومًا، وال�ضباب على وجه اخل�ضو�س، على اكت�ضاف 
التي  الفريدة  االإ�ضهامات  ــرام  واح القراءة  متعة 
والثقايف  االجتماعي  بالتقدم  دفعوا  ــاء  اأدب قدمها 

للب�ضرية اإىل االأمام.
تدافع  املوؤلف،  وحقوق  الكتب  منا�ضرة  خالل  ومن 
اليوني�ضكو عن االإبداع والتنوع وامل�ضاواة يف االنتفاع 
باملعارف. واإننا نعمل يف جميع املجاالت، بدءًا ب�ضبكة 
حمو  بتعزيز  وانتهاء  االأدب  جمال  يف  املبدعة  املدن 
يف  قدمًا  وامل�ضي  املحمولة  باالأجهزة  والتعّلم  االأمية 
العلمية واملوارد الربوية.  باملعارف  املفتوح  االنتفاع 
املوؤلف منربًا  للكتاب وحقوق  العاملي  اليوم  ولقد بات 
وذلــك  الــعــامل،  اأركـــان  يف  النا�س  مــن  املــاليــني  يجمع 
املعنية:  االأطــراف  جلميع  الن�ضطة  امل�ضاركة  بف�ضل 
واملوؤ�ض�ضات  املكتبات  واأمــنــاء  واملعلمون  النا�ضرون 
العامة واخلا�ضة واملنظمات غري احلكومية االإن�ضانية 
يف  اجلماعي  للعمل  يتحّفز  من  وكل  االإعالم  وو�ضائل 

هذا االحتفال العاملي بالكتب واملوؤلفني.



ر الحربي الشجاع
ّ

حمزة العبودي.. المصو

الى روِح الشهيِد المصّوِر الحربي )حمزة عبد الجبار حسن العبودي(

 السر الذي أوقف بصري على صورتك فتحايلت يداي للبحث عن شخصك البطل، وهفت  
ُ

ال اعرف
أذن���اي ال���ى س���ماع صوت بطوالتك م���ع الكاميرا. أي أل���م في ضحكت���ك، وأي وجع في فرحك 
وأن���ت تترك كل ش���يء وراء ظهرك، لتلبي نداء الجه���اد الكفائي، فحملت غيرتك ودينك ووطنك 
 لتوثيق الغيرة الحوزوية وش���جاعة 

ً
ووضعتهم���ا ف���ي ضميرك، في عدس���ة كاميرتك لتكون جاه���زا

 باألمل والحلم بالش���هادة، لم أَر مثلك 
ً
العراق���ي وق���ت هجوم الظالم. فكان طريقك نورا مش���عا

فنانا وإنس���انا يبحث عن مجد خلوده بالش���هادة في سبيل الله والوطن.. فكان التحاقك باإلعالم 
الحرب���ي للحش���د الش���عبي جزًءا من قلبك ال���ذي ينتظر طير الش���هادة الذي س���يأخذه الى عالم 

الخلود.

االحرار: حيدر عا�ضور
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حينام  وكالنجوم  ال��رتاب،  يشبه  الذي  كاملدى  الذكريات  إن  أعلم 
تتحول إىل حجر، تورث احلزن كرشيط سينامئي بلقطات بطيئة جدا، 
تبتّل  والذكريات  فالصورة  بالعكس.  وأحيانا  بالقوة  توحي  أحيانا 
هبام الذاكرة باألسى ويتامدى الوجع باجلزع. ها أنا أتنقل بدهشة من 
صورة إىل أخرى، من مشهد معركة إىل أخرى.. وأنت تقاتل وتوّثق 
وتوصل نتاجك إىل كل العامل بفخر االنتصارات.. وما أجج يّف روح 
احلزن وأيقنت أنك من أصحاب النعيم حني وقفت عند فيديو والدك 
وهو حيمل ابنك )حسن( لقطة ملغومة باألوجاع احتشدت هبا كل 
مسافات الكون بقلق التعليقات حتتها. أنت بتلك الروح واالبتسامة 

املتوهجة  تقول :
ليكون  سيكرب  فهو  وال��دي  ي��دي  بني  حسن  ابني  طاملا    -
واملذهب  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  عشق  الذي  نفسه  »مح��زة« 
فحمل  السيستاين..  عيل  سيد  سيده  نداء  عن  يتأخر  ومل  والعقيدة، 
كامريته بيد وسالحه بيد ليسجل بعدسته أصعب وأدق البطوالت، 
واالنتصارات صورا حية من ساحات الرشف والعز، واكبها خطوة 
يد  من  العراقية  العوائل  إلنقاذ  هادر  صوت  الكامرية  كأن  بخطوة 
حيوانات متوحشة ما رأت البرشية مثلها بعد متوحيش طف كربالء.   
املحن  حلظات  اش��د  يف  كنت  الشجاع  املصور  العبودي«  »مح��زة 

او  صغرية  عدسة  احلياة  لك  تبدي  امل��وت  أش��داق  من  واالق��رتاب 
ضوء فالش يميض مرسعا فأنت مؤمن ان قانونا رسيا يف املعركة ال 
تعرف متى يأيت ويقلب كل احلسابات.. تنقلت من معركة إىل أخرى 
فسجلت عدستك حترير )تالل محرين- الرشقاط- اجلانب األيرس- 
عالس(..  -حقول  الفتحة-   - بالكامل  تلعفر  حترير  العياضية- 
إال  الرصاص  وكثرة  املعارك  وشدة  الظروف  صعوبة  من  وبالرغم 
إن روحك ال ختلو من املواقف الطريفة وأنت تروي وتذكر بصوت 
والوطن  للمذهب  أعطوا  الذين  الغيارى  الرجال  بشموخ  مجيل، 
ترفرف يف  عالية كاجلبال، وأسامؤهم كاألعالم  حياهتم، ورؤوسهم 
فاجعلوا  األجيال..  توارثتها  واخللود..  والرشف  العز  ميادين  كل 
والشموخ  الفخر  العظيم هبامات  الرشف  منكم هذا  توث  أجيالكم 
عرب الزمن.. فأينام جتلس  كنت تروي جتحفلك مع قوات الرد الرسيع 
غرابة  غريبا  املكان  كان  حني  املوصل،  من  األيمن  اجلانب  حترير  يف 
القدر الذي ساقك إىل بيت من بيوت الدواعش. كان الصمت وحده 
بلون  احلياة  يغلق  كان  التكفرييني  والعقول وأصوات  القلوب  يلّف 
ما  تسمعون  صاغية  وآذان  مفتوحة  بعيون  تراقبوهنم  وانتم  شاحب 

يدور بينهم من حوار القتل واحلرق والذبح واإلرهاب.. 
من  خمتلفة  بأنواع  هيددك  عدوك  باملبارش  تسمع  األوىل  املرة  كانت 
املوت وساعة اخلطر تعدو بجنون. هنا قررت أن تكون مقاتال فقط 

وكامرياهتا  بالعدسات  حمّمل  وأنت  كهذه  حالة  يف  تفعله  الذي  ما   :
والبطاريات وشاحناهتا الكهربائية.. هي حلظة رفع السالح وصورة 
طفليك ) معصومة وحسن( كانت أمام عينيك والدفاع عن حياتك 
مرهون بفرح عودتك منترصا، فكان انتصارا ال مثيل له. هنا سجلت 
خنازير  عىل  القضاء  ملحمة  من  جرى  ما  عيونك  وصورة  ذاكرتك 
مألت  الفرح  فغبطة  تنجسها..  كي  لإلنسانية  املرتصدة  )داع��ش( 
الشهادة وكانت فرصتك ولكن  نيل  العاشق ليشء واحد هو  قلبك 
صّورته  الذي  املثايل  الشجاع  كنت  ووطنيتك  إيامنك  وقوة  غريتك 
)داعش( واطلقت عليه املصور اخلطر عليهم.. فاصبحوا يرصدونك 
أينام تذهب.. وكنت أنت أمامهم القائد الذي جيندل تارة ويصّور تارة 
فرصاص  بينهم،  فيام  حتى  الوحيش  وهروهبم  العفنة  جثثهم  أخرى 
التي شهد هلا  بندقيتك إىل جانب كامريتك كانا يشكالن قوة)محزة( 
مجيع املجاهدين وأصبحت تتداول بينهم حديث املصور البطل الذي 

يبحث عن شهادته، فمن يصّور ساعتها.. 
لتحرير  الرحيل  الذي سجل ساعة  الفيديو  من  املقطع  ذلك  انس  مل 
قضاء احلوجية.. ساعة ال تشبهها ساعة يف حياة )محزة(  فقد تغريت 
هجوم  يف  مشاركته  بعدم  بلغوه  وقد  امل��رض،   عليه  وأشتد  حالته 
احلوجية فزاد مرضًا، وتأّزم نفسيًا فنقل عىل اثرها إىل املستشفى، عاد 

إىل وعيه وكله أمل أن يشارك يف املعركة فذهب عىل عجالة إىل قائده.. 
فيه  كان  وان  الواجب  ألداء  م��رّصًا  كان  ولكنه  منعه  القائد  حاول 
استشهاده.. وحني حصلت املوافقة يف توثيق حترير احلوجية سجل يف 
مذكرته صباح يوم األربعاء - 4 / 10 / 2017- سيكون يوم فخر 
واتصل  النقال   هاتفه  محل  حتى  ذكرهم  أن  وما  ألوالدي  وشموخ 
يراها فتح كامرة اهلاتف  أراد أن  ابنته »معصومة«  بأهلِه فردت عليه 
»حسن«  وابنه  والبيت  والشهادة  الشوق  عن  مطول  حديث  ودار 
وزوجته وأبيه وأمه.. حديث يعني الوداع، كلامت قد تكون األخرية 
اهلل  ان  متيقن  وإحساس  غريب  شعور  املكان..  وهذا  الليل  هذا  يف 
التي يتمناها ويبحث عنها بال خوف يف كل  تعاىل قد منحه الفرصة 
لريعب  صوته  بأزير  األسد  وانطلق  الوداع  وجاءت ساعة  معركة.. 
كل جبان من )داعش(، فقاتل وصور واتضحت عالمات االنتصار 
الغربان واجلرذان  من صوالت األشاوس. كان )محزة  بعد هروب 
الشنعاء  اهلزيمة  يصّور  اندفاعه  قوة  يف  العبودي(  حسن  اجلبار  عبد 
ل�)داعش(، هز كيانه صوت اهلل أكرب نداء صالة الظهر.. هبذا االنتشاء 
والشهادة  النداء  كأن  منه  تنال  الداعيش  الغدر  كانت طلقة  الروحي 
ع إىل العليني وعدسته سجلت  كانتا حلظة احلسم اإلهلي املقدرة، فرفحُ
فرحة حترير قضاء احلوجية لكنها.. مل تصّور كيف اختارك اهلل شهيدا 

يا محزة العبودي سالما لروحك.

رفع���ت إل���ى العليين وعدس���تك س���جلت فرحة تحري���ر الحويجة 
ر كيف اختارك الله شهيدا

ّ
لكنها.. لم تصو
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كيف استقبل المسلمون في بالد الغرب شهر رمضان؟

ي جائحة كورونا..
ّ

في ظل تفش

لم يعد شهر رمضان المبارك شهرا عاديا في دول الغرب ومنها اوروبا وامريكا فحسب بل انه امتد 

وتج���ذر فيه���ا، واصبح االس���الم يعد الديانة الثانية ف���ي الكثير منها نظرا لكثرة عدد المس���لمين في 

تلك الدول، ففي الس���ويد هناك عدد كبير من المس���لمين يمارس���ون طقوس���هم المختلفة ومنها 

الرمضانية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإحياء المراس���يم الدينية في ذكرى استش���هاد االمام 

عل���ي )عليه الس���الم( وكذل���ك اقامة المحافل القرآنية ف���ي المنازل الخاصة الحس���ينيات والجوامع 

العام���ة وايض���ا فيما يتعلق بأنواع الطعام والش���راب والحلوى، ففي الكثير م���ن الدول الغربية يعد 

رمض���ان ش���هرا للتالقي والتواصل فيما بين المس���لمين، وحس���ب ما روي ان الكثي���ر من المواطنين 

األوربيين من الديانات االخرى يحرصون دائما على عدم تناول الطعام او الش���راب امام المس���لمين 

احترام���ا له���م وتضامن���ا معه���م وان رب العمل يقيم في نهاية الش���هر وجبة طع���ام خاصة لجميع 

الموظفين المسلمين وغير المسلمين احتفاال بعيد الفطر.
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بشهر رمضان  االحتفاء  فان مظاهر  ذلك  ومن خالل 
املدن  يف  وخاصة  الغربية  ال��دول  عن  غريبة  تكن  مل 
التي يكثر فيها املسلمون حيث تبدو معامل هذا الشهر 
واضحة باالحتفاء من خالل كثرة )ازدحام( الصائمني 
والشوارع  االسواق  من  بالقرب  االفطار  موعد  قبل 
بالد  يف  الصائمني  عدد  كثرة  وان  العربية،  واملطاعم 

الغرب تزداد يوما بعد يوم نتيجة اهلجرة املستمرة هلا.
يف  انترشت  التي  والتقاليد  العادات  ابرز  من  وكذلك 
بالد الغرب خالل شهر رمضان هي االفطار اجلامعي 
احتياجات  لسد  وذلك  اخلاصة  واملنازل  املساجد  يف 
قوت  يسد  ما  جي��دون  ال  الذين  الفقراء  من  البعض 
يومهم وكذلك من خالل االفطار اجلامعي اقامة بعض 

الطقوس الرمضانية.
من  فهناك  رمضان  شهر  يف  بالسحور  يتعلق  وفيام 
يتكفل بإيقاظ النائمني )كام هو معمول به يف العراق( 
االعامل  واداء  السحور  لتناول وجبة  استعدادا  وذلك 

تقل  اليومية  االعامل  فان  وايضا  واملستحبة،  الواجبة 
وذلك  الغربية  الدول  من  الكثري  يف  رمضان  شهر  يف 
نظرا لطول فرتة الصيام يف اليوم الواحد والتي تزيد يف 

بعض الدول عىل 20 ساعة يوميا.
ويف ظل تفيش فريوس كورونا املستجد والذي شكل 
ربام  التي  خطورته  نتيجة  امجع  العامل  عىل  كبريا  عبئا 
تؤدي بحياة الفرد، فانه من دون ادنى شك القى بآثاره 
السلبية عىل املجتمع واملواطنني بشكل عام يف خمتلف 
خاصة  املبارك  رمضان  شهر  وع��ىل  العاملية  ال��دول 
والتقاليد  العادات  من  العديد  عىل  سلبا  اثر  وبدروه 
اخلاصة به، فكيف استقبل املسلمون هذا الشهر؟ وما 
هي ابرز العادات والتقاليد التي كانوا يامرسوهنا فيه؟ 
بعدد  االتصال  وسائل  عرب  )االحرار(  جملة  تواصلت 
كبري من املسلمني يف الدول االوربية واالفريقية ليبينوا 

لنا ما يأيت.
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م���ل���ي���ون م��س��ل��م يف 
اسرتاليا ونيوزلندا

وحت����دث )ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
االحت���اد  رئ��ي��س  راش����د(  مصطفى 
السالم  أج��ل  من  اإلس��الم  لعلامء  العاملي 
قائال:  حتدث  الذي  ونيوزيلندا  أسرتاليا  ومفتى 
كل  يف  املسلمني  ومجيع  عظيم  شهر  رمضان  ان 
اسرتاليا  ففي  وصيامه،  بقدومه  سعداء  املعمورة  بقاع 
فان  هذا  ومع  مسلم  املليون  يقارب  ما  هناك  ونيوزلندا 
ختتلف  ل��ه  واالس��ت��ع��دادات  رم��ض��ان  بشهر  االح��س��اس 
توحي  مظاهر  هناك  تكن  فلم  العربية،  البالد  عن  متاما 
الذين يصنعوهنا  انفسهم  الفضيل ما عدا املسلمني  للشهر 
والعوائل  االف��راد  خالل  من  الفضيل  الشهر  الستقبال 
يف  االخرى  االيام  بباقي  اسوة  مفتوحة  املطاعم  فجميع 

اشهر السنة املختلفة.
جتمعات خاصة

ويف اسرتاليا ونيوزلندا فان شهر رمضان خيتلف كليا عن 
فصل  اواخ��ر  يف  االن  فنحن  االخ��رى  البالد  باقي 
عىل  اخلريف  فصل  عىل  ومقبلون  الصيف 
العربية  البالد  عن  متاما  العكس 
اواخ��ر  يف  تعيش  ال��ت��ي 

فصل الشتاء ومقبلون عىل فصل الربيع، وان العوائل املسلمة 
املنازل  خالل  من  جتمعات  بعمل  تقوم  ونيوزلندا  اسرتاليا  يف 
طوال  عىل  الطعام  مآدب  وعمل  العامة  املساجد  او  اخلاصة 
الربامج  الكثري من  الفضيل وكذلك االطالع عىل  الشهر  ايام 

املتلفزة اخلاصة بالشهر الكريم.
غياب دور االعالم

ان وسائل االعالم يف اسرتاليا ونيوزلندا مل تعر اية اهتامم لشهر 
رمضان املبارك بل ان الكثري منها ال تعلم ما هو شهر رمضان.

اجراءات صحية
فقد قررت  لتفيش فريوس كورونا  العام ونتيجة  وخالل هذا 
يف  جتمعات  اية  اقامة  عدم  ونيوزلندا  اسرتاليا  يف  احلكومة 
املساجد العامة مع ختفيف القيود نوعا ما ولكن هذا ال يمنع 
وجود رشوط التباعد االجتامعي سواء يف املسجد او الكنيسة 
الفريوس  انتشار  من  الوقاية  طرائق  واتباع  اخر  مكان  اية  او 
القرآنية،  املحافل  واقامة  الفضيل  الشهر  ليايل  احياء  خالل 
وتعد اسرتاليا من اقل بلدان العامل اصابة بالفريوس وان طرائق 

الوقاية عالية جدا لعدم وجود جتمعات برشية لذلك 
فان نسبة االمن واحلفظ كبرية جدا الن عدد 

سكاهنا 23 مليون نسمة وان مساحتها 
مساحة  ت��ف��وق  ج���دا  ك��ب��رية 

العراق ب� 14 مرة.
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التثقيف للشهر
ومن جانبه حتدث الشيخ حممد العبودي عراقي 
لشهر  ان  قائال:  السويد  يف  واملغرتب  االصل 
باقي  عن  متيزه  خاصة  ميزة  الكريم  رمضان 
اشهر السنة بشكل عام ملا فيه من خري وطاعة 
العام  هذا  يف  اما  عام،  بشكل  اهلل  اىل  وتقرب 
خمتلفة  والصحية  االجتامعية  املسلم  فأوضاع 
الوباء  تفيش  العامل جراء  به  يمر  ما  نتيجة  متاما 
اليه  يتعرض  وما  االرضية  الكرة  مستوى  عىل 
بخصوص  االسئلة  من  الكثري  فهناك  الناس 
الناس  من  الكثري  يمنع  وبدوره  املنترش  الوباء 
من الصيام كوننا نعيش يف مملكة السويد ومن 
الطبيعي جدا العامل رشكاء يف االرض والوطن 
واحلسينيات  التجمعات  يف  املوجودة  واملوانع 
الطبية  للقرارات  ختضع  العام  ه��ذا  يف 
او  السويدية  الصحة  ول���وزارة 
للمتابعة  اخلاصة  اللجنة 
القوانني  وجلميع 
ة  د جو ملو ا

داخل الدولة، فقد كان يف كل سنة هناك جتمع 
االسالمي  للتثقيف  الدعوة  اجل  من  للناس 
املبارك  رمضان  شهر  ايام  خالل  والعقائدي 
يف  االوق���ات  اغلب  يف  النشاطات  وختتص 

العرشة االخرية من الشهر.
املراكز الدينية ودورها يف السويد

عىل  منترشة  والعربية  العراقية  اجلالية  ان 
مستوى الدولة يف السويد من شامله اىل جنوبه 
وتتمركز يف بعض املناطق بشكل اكرب، ووجود 
املراكز االسالمية متعددة االماكن واملستويات 
والدعوات اخلاصة التابعة للمرجعيات الدينية 
الديني  التمركز  بقضية  هتتم  الناس  من  جيعل 
من  وواض��ح  كبري  دور  الدين  لرجال  فيكون 
يعد  مهني  برنامج  شكل  عىل  التثقيف  اجل 
رمضان  شهر  من  االخ��رية  االي��ام  اىل  مسبقا 
خاصة  جماميع  وهناك  القرآن  لقراءة  كدورات 
املراكز  كون  لإلفطار  خاصة  وجماميع  للصالة 
االربع  او  الثالث  السنوات  خالل  االسالمية 
السابقة كانت هناك طول الوقت لشهر رمضان 

الذي يتجاوز ساعاته ال� 23 ساعة.

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

37

الشيخ محمد العبودي



اجراءات صحية
خالل هذا العام ونتيجة لإلجراءات الصحية ستكون بعض 
وحسب  حسينية  بكل  املطلوب  العدد  حسب  التجمعات 
اجلدول املوجود مع تباعد االشخاص يف املراكز االسالمية، 
وهناك جمموعة من النشاطات العائلية يف املنطقة التي يسكن 
املناسبة  هلذه  املختلفة  ال��زي��ارات  تتضمن  الشخص  فيها 

وتكون دعوة إلفطار العوائل.
اجلالية العراقية يف السويد

ان ما يميز اجلالية العراقية يف السويد عن اجلاليات االخرى 
شهادة  ومناسبة  املباركة  القدر  ليايل  بإحياء  االهتامم  هي 
احلسن  االم��ام  والدة  وقبلها  السالم(،  )عليه  عيل  االم��ام 
االول  منهجني  عىل  يكون  دائام  والتثقيف  السالم(،  )عليه 
اللغة العربية وهناك منهج خاص يمتاز به الشباب يف برجمة 
بتثقيف  املوجودة  املراكز  لكل  السويدية  باللغة  املواضيع 
قبل  من  الدينية  املحارضات  واستامع  ذلك،  عىل  الشباب 
واعداد  انفسهم  للشباب  السويدية  باللغة  اخلاصني  املبلغني 
برامج خاصة هلم، وان املسالة االخرى هي مسالة الزيارات 
)السبت،  ومها  اسبوع  كل  من  االخريين  اليومني  يف  تكون 
االحد( مع االفطار وتتدخل فيها بعض اجلهات السياسية، 

بني  التفريق  بعدم  باملهمة  يقومون  الدين  رجال  وبعض 
وهناك  السياسية  ال��ف��وارق  او  الطبقية  ال��ف��وارق 

من  للصائمني  تكون  خاصة  احتفالية 
بلغوا  ممن  والشابات  الشباب 

السن التكليفي.

االجابة عىل االسئلة الشعية
االدعية  متضمنة  باألرسة  خاصة  منزلية  نشاطات  وهناك 
اخلاصة يف ايام شهر رمضان واالفطار اجلامعي للعائلة كون 
اىل  يمتد  الذي  العمل  بواجبات  تلتزم  العوائل  تلك  اغلب 
يطلقها  التي  الرشعية  االسئلة  عن  فضال  يوميا  ساعة   12
عدد كبري من االخوان يف املراكز الدينية وتكون هناك برامج 
املرجعيات،  من  كبري  عدد  عن  نقال  عليها  لإلجابة  خاصة 
وبدورنا كرجال دين نضطر يف الكثري من ايام شهر رمضان 
التي تبعد  بالسفر بعد صالة الظهر اىل املحافظات االخرى 
ما يقارب ال� 200 كيلو مرت او اكثر من اجل اقامة املجالس 
التثقيفية اخلاصة بشهر رمضان والتمسك بمعرفته وطاعته، 
 23 من  اكثر  اىل  يمتد  والذي  الصيام  بوقت  االلتزام  ومنها 

ساعة يف اليوم الواحد.
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احرتام مذهب اهل البيت )عليهم السالم( 
االخرى  الديانات  من  السويديني  للمواطنني  وبالنسبة 
يقومون باحرتام شهر رمضان والصائمني من خالل ختفيف 
له  احرتاما  الصائم  العامل  عىل  العمل  اج��راءات  بعض 
شاشات  عرب  عنه  االعالن  فيتم  العيد  ايام  يف  اما  وللشهر، 
والسويديون  مثال،  اجلامعة  صالة  بإقامة  السويدية  التلفاز 
خالل  من  االخ��رى  والديانات  االس��الم  بني  يفرقون  ال 
وباخلصوص  العراقية  ومنها  املختلفة  للجاليات  احرتامهم 
بنفوس  خاصة  ميزة  له  السالم(  )عليه  البيت  اهل  مذهب 

املواطنني السويديني.
تقاليد افريقية سائدة

دابري  بلو  حممد  الشيخ  بني  افريقيا  يف  رمضان  شهر  وعن 

من غانا قائال: انه وخالل تفيش الفريوس فان شهر رمضان 
خمتلف متاما نتيجة للكثري من االجراءات الصحية ومنها قلة 
غانة  ودولة  عامة  افريقيا  ففي  الناس،  بني  فيام  التجمعات 
وخيتلف  يتوافق  الفضل  الشهر  ربام  اخلصوص  وجه  عىل 
ففيه  جوانب،  عدة  من  االخرى  والدول  القرات  باقي  عن 
تطهري لتطهري النفوس وتقاليد وشعائر خاصة به، ففي شهر 
العربية  الدول  بباقي  اسوة  للزواج  تام  منع  هناك  رمضان 
حياول  صائم  كل  رمضان  شهر  يف  وكذلك  العراق،  ومنها 
واستطاعته  قدرته  حسب  كال  االخرين  الصائمني  اطعام 
يقوم  ومنها  الشعائر  ببعض  خاصة  مراسيم  هناك  وكذلك 
واحلسينيات  املساجد  يف  الكريم  القران  بتفسري  العلامء 
اقامة  وكذلك  املختلفة،  القرآنية  املحافل  اقامة  وكذلك 
مآدب الطعام املختلفة ومساعدة الفقراء واحياء ليايل القدر.

تكاثر الصدقات والدايا
ويف رمضان تتكاثر الصدقات واهلدايا بني املسلمني وكذلك 
والتعاطف،  واالق���ارب  االه��ل  بني  املستمرة  ال��زي��ارات 
احرتاما  اخلالفات  لنبذ  بالشهر  خاصة  جلسات  وهناك 
للشهر الفضيل، وبالنسبة ألصحاب العمل والرشكات من 
الديانات االخرى فاهنم يقومون بتخفيف العمل عىل العامل 
فقط  غانا  نعانيه يف  وما   ، الشهر  الصائم خالل هذا  املسلم 
رمضان،  شهر  خالل  الغذائية  املواد  بعض  ارتفاع 
يقومون  املسلمني  من  الكثري  وهناك 
وهي     متتالية  اشهر  ثالثة  بصيام 

رجب وشعبان ورمضان.
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رمضان يف غينيا بيساو
وبدوره حتدث الشيخ وسيم من دولة غينيا بيساو قائال: 
املبارك  رمضان  شهر  بيساو  غينيا  يف  املسلمون  يستقبل 
حيث  اهلل  من  الغفران  وطلب  للصوم  متشوقني  بابتهاج 
وكذا  اهلل  اىل  للرجوع  فرصة  واليق  انسب  يرونه  اهنم 
حياولون قصارى جهدهم بتهيئة وسائل املعونة للصوم، 
بيساو  غينينا  يف  الرمضانية  والتقاليد  العادات  ابرز  ومن 
هي اجتامع من يسكن يف حي واحد يف املسجد لإلفطار 
معا او عند شيخ كبري او عامل ديني وذلك ليتقاسموا مع 
طلبا  استثناء  بال  االفطار  حرض  من  وكل  احلاجة  ذوي 
للثواب، وكذلك التهادي بني املسلمني بعض املعونة من 
الصيام يف ظل تفيش  البعض صعوبة  التسهيل عىل  اجل 

الفريوس.
احياء ليايل القدر

ويف غينيا بيساو نحرص دائام عىل احياء ليايل القدر املباركة 
خالل االيام العرشة االخرية منه سواء يف املنازل اخلاصة 

واحلسينيات واجلوامع العامة.
عادات روسية

ومن جهته حتدث مبلغ وامام جامع فاطمة الزهراء )عليها 
السالم( يف روسيا الشيخ جنكيز رمضان أف بن التشني 

قائال: 
ه��ن��اك ع���دة ع���ادات 

وتقاليد يف مدينة دربند التابعة اىل روسيا 
الفيدرالية ومنها )املقابلة( وتعني انه يف كل يوم من 

ايام شهر رمضان بعد صالة الظهر والعرص جيلس عدة 
بني  عددهم  ويرتاوح  االخر  احدهم  ويتقابل  اشخاص 
)30 � 40( شخصا عىل شكل دائري لغرض قراءة جزء 
من القران الكريم، وكذلك دعوة االشخاص الصائمني 
بعضهم اىل البعض االخر لتناول وجبات االفطار سواء يف 
املنازل اخلاصة او احلسينيات او اجلوامع او دعوة شخص 
ملجموعة من االشخاص لتناول وجبات االفطار يف منزله 
فيام  الزواج  يتم  واملسلمون يف شهر رمضان ال  اخلاص، 
بينهم ويتم تأجيله اىل ما بعد شهر رمضان، ويف اول ايام 
من  القوم  كبار  االشخاص  زيارة  يتم  املبارك  الفطر  عيد 

االقارب ومن ثم زيارة الناس عامة.
توزيع الثواب

خالل  وحتديدا  رمضان  شهر  يف  السائدة  االم��ور  ومن 
يتضمن  العرشة االخرية هي )االعتكاف( والذي  االيام 
البقاء يف املسجد املركزي لثالثة ايام متتالية ألداء الصالة 

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

40

الشيخ جنكيز رمضان أف بن التشين



والعبادات املختلفة ويشارك فيه عدد خمتلف من املسلمني، 
رمضان  شهر  ايام  من  يوم  اخر  يف  القبور  زيارة  وكذلك 
والذي يسمى )ليلة العيد( للقاء االموات وقراءة  القران 

الكريم وتوزيع بعض احللوى وهو ما يسمى بالثواب.
عادات منقرضة

ومن العادات االخرى التي كانت سابقا وانقرضت حاليا 
وجبة  لتناول  املؤذن  طريق  عن  النوم  من  االستيقاظ  هي 
االمساك واداء فريضة صالة الصبح وكذلك التجوال يف 
الشوارع العامة من قبل بعض االشخاص هلدف استيقاظ 
اصواهتم  العراق وتكون  به يف  الصائمني كام هو معمول 

العالية مرددة: )امساك ... امساك(.
تطبيق االجراءات الصحية

تفيش  ظل  ويف  رمضان  شهر  يف  والتقاليد  العادات  وان 
الصحية  االج��راءات  تطبيق  عىل  تعتمد  كورونا  فريوس 
ومنها  االخ��رى  ال��دول  بباقي  اس��وة  روسيا  يف  العامة 
واج��راءات  تعليامت  فهناك  والصني،  واي��ران  العراق 
صحية وفرض حظر للتجوال بني احلني واالخر ويستثنى 

واخلضار  البقالني  حمال  وبعض  املستشفيات  ذلك  من 
واملطاعم السفري، ويف شهر رمضان املبارك فان اجلهات 
التجمعات  تقليل  عىل  اكدت  الروسية  واالمنية  الصحية 
املنازل اخلاصة إلحياء  املختلفة واالبقاء قدر االمكان يف 
اال  اخلروج  القرآنية وعدم  املحافل  واقامة  املباركة  الليايل 
للرضورة، ولو اخذنا بنظر االعتبار وان الشعب الرويس 
كورونا  بفريوس  يؤمن  منه  البعض  قسمني  اىل  منقسم 
حاالت  من  العديد  حصلت  لذلك  به  يؤمن  ال  واالخر 
ورسعة  اجلسم  يف  احلرارة  درجات  الرتفاع  نتيجة  الوفاة 

االنتقال اىل االخرين.
اىل  بالبنان  االش��ارة  من  الب��د  تقدم  ما  خ��الل  وم��ن  ان��ه 
الكبري لفريوس  املعمورة وحتدهيم  بقاء  املسلمني يف مجيع 
كورونا من اجل امتام صيام الشهر الفضيل وإحياء لياليه 
املباركة ومنها ليلة القدر عىل الرغم من الظروف الصحية 
يف  الواحد  باليوم  الصيام  فرتة  وطول  السائدة  والبيئية 

الكثري من الدول والتي يتجاوز فيه ال� 23 ساعة.
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ف���ي العصور القديمة واالط���وار التي مرت عليها كانت ش���عوبها  

تش���تغل في تجارة الحبوب والمواد الغذائية واالقمش���ة والذهب 

والحل���ي وتتبادل في م���ا بينها تجاريا عبر عق���د العهود والمواثيق 

والتفاقي���ات لتس���هيل دخ���ول القواف���ل التجاري���ة وتامي���ن طريقها 

ب���را وبحرا لم���ا تمثله من أهمية في س���د حاجة  أس���واقها التجارية 

االس���تهالكية األساسية التي يحتاجها االنسان مع التقدم الحاصل 

ف���ي الدول ف���ي عصر النهضة وبزوع الث���ورة الصناعية في العالم 

اتس���عت آف���اق التج���ارة العالمية بين ال���دول الكبرى لم���ا تمثله من 

دخ���ل قوم���ي واقتص���ادي كبي���ر لها من ه���ذا المنطلق تأسس���ت 

المنظم���ات التجارية العالمية التي تدع���م الدول التجارية من خالل 

عقد االتفاقيات التجارية التي تسهل التبادل التجاري بين الدول.

مشاريع العتبة الحسينية االستثمارية.. 
بوابة كربالء التجارية  
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األوسط  الرشق  يف  اهلامة  التجارية  الدول  من  العراق  ويعد 
يف  مهم  جتاري  مركز  فهو  موارده  وكثرة  االسرتاتيجي  ملوقعه 
املنطقة ومن هذا املنطلق تأسست اول غرف التجارة يف العراق 
هذا  بموجب   )40( قانون  ضمن  بغداد  يف  1926م  ع��ام 
لكل  راعية  جتارية  منظمة  التجارية  الغرف  أصبحت  القانون 
األنشطة التجارية يف القطاع اخلاص أما غرفة جتارة كربالء فقد 
تأسست سنة 1952 وهي سابع الغرف التجارية يف العراق، 
وللتعرف اكثر من طبيعة عمل هذه الغرف ومنها غرفة جتارة 
)السيد  كربالء  جتارة  غرفة  بمدير  )االح��رار(  التقت  كربالء 
العتبة  ودور  ورجاالهتا  تارخيها  عن  وحتدث  الشامع(  فاضل 

احلسينية املقدسة اليوم يف تنشيط عجلة االستثامر. 

غرفة التجارة لا تاريخ عريق ملا تثله من مركز جتاري هام 
يف  التجارية  الغرف  اقدم  من  كربالء  يف  التجارة  غرفة  تعد 
املؤسسني  من  وكان  م    1952 عام  يف  تأسست  التي  العراق 
مهدي  سيد  منهم  املقدسة  كربالء  يف  الكبار  التجار  األوائل 
اهلندي وسعد قندي ونارص الدوركي وحسني الشامي وشاكر 

الرصاف واخرون تم االجتامع هبم يف خان سيد مهدي اهلندي 
 1952 عامل   يف  كربالء  جتارة  لغرفة  انتخابات  اول  وجرت 
وعرشة  الغرقة  رئيس  اهلندي  مهدي  السيد  انتخاب  وت��م 
اربع سنوات  املنصب كل  الشخصيات عىل  وتوالت   اخرين 
اىل الرئيس احلايل السيد نبيل االنباري حيث ان مدينة كربالء 
مدينة  كوهنا  املحافظات  باقي  عن  ختتلف  خاصية  هلا  املقدسة 
جاذبة للتجارة واملستثمرين لوجود العتبات املقدسة فيها حتت 
جتاري  مركز  الهنا  األموال  ورؤوس  التجارة  أصحاب  انظار 
هام لوجود السياحة الدينية التي تعد مركزا  اسالميا يف العراق.

 

للمؤسسات  تنظيمية  هي  األساسية  كربالء  جتارة  غرفة  مهام 
التجارية يف كربالء

عىل  جتاريا  العراق  انفتح   2003 عام  العراق  يف  التغيري  بعد 
التجاري  والتبادل  العراق  تدخل  الرشكات  وب��دأت  العامل 
اصبح يف الذرة من السلع والبضائع من خمتلف املناشئ تقوم 
والرشكات  التجارية  األنشطة  بمراقبة  كربالء  جتارة  غرفة 
والتجار والعالمات التجارية الكبرية يف املحافظة من حيث ال 
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يمكن ممارسة أي نشاط جتاري اىل بعد التسجيل يف غرفة جتارة 
ومنح هوية خاصة بغرفة جتارة ومنح شهادة ممارسة املهنة اىل 
الكثري من القطاعات التجارية جتارة العقار واملراكز التجارية 
والقطاع اخلاص بالتنسيق مع األجهزة الرقابية االمن الوطني 
واجلريمة االقتصادية التي تقوم بغلق أي مرفق جتاري خارج 

الرشوط والضوابط وخمالف للتعليامت األصولية.
   

منح القروض للمشاريع التجارية
ان  التجاري  القرض  منح  يف  واالساسية  اهلامة  الرشوط  من 
يكون حاصال عىل هوية من غرفة جتارة كربالء الذي بموجبه 
املشاريع  ألصحاب  ميرسة  قروضا  التجاري  املرصف  يمنح 
التجارية الصغرية والتي ترتاوح من 15 مليونا اىل 25 مليون 
دينار عراقي وفقا لرشوط ولتعليامت املرصف وهي ان يكون 
ومن  بأمالكه,  ضامن  وخطاب  جتاري  وحمل  اجيار  عقد  لديه 

يقدم  ان  هي  كربالء  جتارة  لغرفة  لالنتامء  األساسية  الرشوط 
التموينية  والبطاقة  املوحدة  البطاقة  األصولية  املستمسكات 
رشط ان يكون من سكنة كربالء املقدسة حرصا مع عقد اجيار 
خمتوم من مكتب عقار جماز من غرفة جتارة كربالء نحن نقوم 
مصدقة  كافة  العقار  مكاتب  اىل  قبلنا  من  جمازة  اختام  بمنح 
املحالت   اىل  ميدانية  كشوفات  لدينا  التجارة  غرفة  قبل  من 
قائم  التجاري  امل��رشوع  ان  من   للتأكد  التجارية  واملواقع 

باالضافة اىل تسجيل الرشكات كافة يف غرفة التجارة. 

العتبة احلسينية جعلت من اولوياهتا الدخول بمشاريع عمالقة 
يف خمتلف القطاعات

»العتبة  أن  الغرفة:  مدير  ال��ش��امع(  فاضل  )السيد  يؤكد 
مشاريع  يف  الدخول  أولوياهتا  من  جعلت  املقدسة  احلسينية 
وهي  املقدسة  كربالء  يف  عمالقة  تنموية  وجتارية  استثامرية  

مدير غرفة تجارة كربالء: من أولويات العتبة الحسينية الدخول 
بمشاريع عمالقة لدعم الواقع االقتصادي في العراق
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اليوم  وتعد  مشاريعها  يف  رائ��دة  العراق  مستوى  عىل  اليوم 
الدعامة األساسية يف النهوض بالواقع التجاري واالقتصادي 
مجلة  مشاريع  وهي  عامة  بصورة  العراق  ويف  املحافظة  يف 
واجلامعات  الرتبوي  والقطاع  الصناعية  واملدينة  املعامل  من 
والقطاع الزراعي والقطاع الصحي من املستشفيات والفنادق 
مشاريع  املقدسة  للعتبة  بالذكر  اجلدير  ومن  الزائرين  ومدن 
إنسانية كربى يف بناء وتوفري املدارس لأليتام والدور السكنية 
االجتامعي  بالواقع  للنهوض  اجل  من  إال  هذا  وما  للفقراء 
وكذلك العمراين للمحافظة السيام يف اكساء الطرق وتشجريها 
ىل العرصية للمدينة واعني هبا مدن الزائرين التابعة  واضافة احلحُ
ىل املعامرية ملدينة كربالء ومنها  للعتبة املقدسة فبالفعل هي احلحُ
فنادقها  حلداثة  االستثامر  دخلت  التي  االوصياء  سيد  مدينة 
التجارية  املؤسسات  ان  القول  يمكننا  ما  املتطورة  ومنشآهتا 

للعتبة احلسينية بوابة كربالء التجارية«.

والعتبة  كربالء  جتارة  غرفة  بني  عال  والتعاون  التنسيق  حجم 
احلسينية  العتبة  مشاريع  تسجيل  تم  فقد  املقدسة  احلسينية 
للرشوط  مستوفية  وكلها  كربالء  جت��ارة  غرفة  يف  التجارية 
والضوابط وفق التعليامت النافذة لغرفة جتارة كربالء، وبدورنا 
السترياد  )االسترياد(  اجازات  منها  اإلجراءات  كافة  اكملنا 
بالعتبة  اخلاصة  للمشاريع  العراق  خارج  من  األولية  امل��واد 

احلسينية املقدسة.
من  سامهت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اىل  االش��ارة  وجتدر 
الوطني  املنتج  بدعم  السمكية  والثروة  الزراعية  مدهنا  خالل 
ويعد  مميز  انتاج  من  الصناعية  مشاريعها  تقدمه  ما  اىل  إضافة 
نوعيا أمام شبيهاته من املنتجات املحلية والدولية، يف خطوط 
للعتبة  الصناعية  املدينة  اليوم  هبا  تربع  التي  البناء  مواد  انتاج 

احلسينية املقدسة.

تنسيق عالي المستوى بين غرفة تجارة 
كربالء والعتبة الحسينية لدعم المنتج الوطني
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تاليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد 

بن س���ام بن ن���وح )عليه الس���الم(، 

وكنيت���ه أبو عباس وأب���و محمد وقد 

اشتهر بأبي محمد عند العوام، وأما 

ألقاب���ه )الخض���ر( و)العال���م( و)العب���د 

الصالح( واشتهر بالخضر.

لم يأت في القرآن ذكر اس���م الخضر 

)عليه الس���الم( بصراحة، ولكن طبقا 

للرواي���ات المتعددة أن المقصود من 

آية )65( في س���ورة الكهف الخاصة 

الس���الم(  )علي���ه  موس���ى  بقص���ة 

و)الرج���ل العال���م( وه���و الخضر )عليه 

الس���الم(، حي���ث يصفه الله س���بحانه 

وتعال���ى بالتالي: ))فوج���دا عبدا من 

مناه 
ّ
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعل

من لدنا علما((.

طبقا  السالم(  )عليه  اخلرص  فان  ذلك  عىل  وبناًء 
يف  وك��ان  اخل��واص  اهلل  عباد  من  هو  اآلي��ة  لتلك 
عناية اهلل ورمحته اإلهلية اخلاصة وكان عنده علم 

لدين.
نشأته:

عىل  اعتامدا  اخلرض  نشأة  قصة  املؤرخون  يذكر 
ان  فقالوا  كتبهم،  يف  مذكورة  تارخيية  رواي��ات 
امللوك،  ابن ملك من  السالم( كان  اخلرض )عليه 
يف  عظيام،  ملكا  وكان  )ملكان(  اسمه  ابوه  وكان 
اهل  يف  حسنة  سرية  امللك  وهلذا  األول،  الزمان 
)عليه  اخل��رض  غري  ول��د  لديه  يكن  ومل  مملكته، 
السالم(، فسلمه اىل املؤدب ليعلمه ويؤدبه، فكان 
اخلرض )عليه السالم( يأيت اليه كل يوم، فيجد يف 
الطريق رجال عابدا ناسكا، فيعجبه حاله، ما كان 
يسرتعي من اخلرض )عليه السالم( أن جيلس عند 
شامئل  عىل  شب  حتى  منه  ويتعلم  العابد،  ذلك 
اهلل  لعبادة  منقطعا  اخلرض  فنشأ  وعباداته،  العبد 
)عز وجل( يف غرفة خاصة به يف قرص ابيه ملكان.

من هو الخضر 
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ملاذا سمي باخلض؟
يف رواية حممد بن عامرة عن االمام جعفر بن حممد الصادق 
تبارك  اهلل  بعثه  مرسال  نبيا  كان  اخلرض  »أن  السالم(  )عليه 
وتعاىل اىل قومه فدعاهم اىل توحيده واالقرار بأنبيائه ورسله 
آيته انه ال جيلس عىل خشبة يابسه وال ارض  وكتبه، وكانت 

بيضاء اال ازهرت خرضاء، وانام سمي اخلرض لذلك«.
يف  ذكر  ما  تسميته  وجه  يؤيد  وما  النبي  نوح  نسل  من  وكان 
)الدر املنثور( عن عدة من أرباب اجلوامع عن ابن عباس عن 
»انام سمي اخلرض  قال:  انه  آله وسلم(  اهلل عليه  النبي )صىل 

خرضا ألنه صىل عىل فروة بيضاء فاهتزت خرضاء«.
من ادعية اخلض  يف احلفظ من احلوادث

ورد يف كتاب )اجلنة الواقية( »بسم اهلل ما شاء اهلل ال قوة اال 
باهلل ما شاء اهلل كل نعمه من اهلل ما شاء اهلل اخلري كله بيد اهلل 
يقال  الدعاء  وهذا  ب��اهلل«،  اال  السوء  يرصف  ال  اهلل  شاء  ما 

ثالثا حني متيس ومثلها حني تصبح تأمن من احلرق والرسقة 
والغرق وهو دعاء اخلرض والياس )عليهام السالم(.

وقد ورد يف كتاب )مهج الدعوات ص: 3١١(، دعاء اخلض 
و إلياس )عليهم السالم(:

»يا شاخما من علوه يا قريبا يف دنوه يا مدانيا يف بعده يا رؤوفا 
يا  األموات  حميي  يا  الثبات  دائم  يا  النبات  خمرج  يا  رمحته  يف 
ظهر الالجني يا جار املستجريين يا أسمع السامعني يا أبرص 
الناظرين يا رصيخ املسترصخني يا عامد من ال عامد له يا سند 
من ال سند له يا ذخر من ال ذخر له يا حرز من ال حرز له يا كنز 
الضعفاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقى يا منجي اهلالكني يا 
حميي املوتى يا أمان اخلائفني يا إله العاملني يا صانع كل مصنوع 
يا جابر كل كسري يا صاحب كل غريب يا مؤنس كل وحيد يا 
قريبا غري بعيد يا شاهدا غري غائب يا غالبا غري مغلوب يا حي 

حني ال حي يا حميي املوتى يا حي ال إله إال أنت«.
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وترى الناس يتبادلون األدعية واملباركات والتهاين فيام بينهم 
رسوًرا بحلول الضيف الكريم الذي يغري حياة كثري من الناس 
عظيمة  فرصة  يعّد  رمضان  فإن  املعهود  هو  وكام  كلًيا,  تغيرًيا 
فال  واالنقطاع،  الفراق  بعد  األرح��ام  بني  والصلة  للتقارب 
وجوه  تعلو  والرسور  الفرح  ومباهج  املحبة  ترى  أن  عجب 
مهوم  أثقلتها  أن  بعد  وتعابريها  تقاسيمها  من  وتغري  الناس، 

احلياة.
املساجد، حيث  الكثيف داخل  الرمضاين  التواجد  ويستوقفنا 
متتلئ املساجد باملصلني، إىل حدٍّ تكتظ فيه الشوارع القريبة من 
بني  الوثيق  باالرتباط  يشعرك  مما  املصلني،  بصفوف  املساجد 

هذا الشعب وبني دينه ومتّسكه بقيمه ومبادئه.

هذا وترشف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية هناك عىل ما 
يسمى ب�)الدروس احلسنية الرمضانية( وهي عبارة عن سلسلة 
الكريم بحضور  الشهر  أيام  تقام خالل  اليومية  الدروس  من 
من  اهتامما  الدروس  هذه  وتلقى  والدعاة،  العلامء  من  كوكبة 
ارتباطها  الدروس ومدى  يلمسونه من أمهية هذه  ملا  األفراد، 
بواقعهم وإجابتها عن أسئلتهم، وتقوم وزارة األوقاف بطباعة 

هذه الدروس وتوزيعها إمتاما للفائدة.
تتحول ليايل رمضان عند املغاربة  إىل هنار فبعد أداء الصالة، 
احلديث  أطراف  لتبادل  وااللتقاء  االجتامع  إىل  الناس  يسارع 
وهنا يربز »الشاي املغريب« كأهم عنرص من العنارص التقليدية 
هذه  عمق  عن  التاريخ  أهل  من  املهتمون  وحيكي  املتوارثة، 

يمكن ألي مس���لم يعيش في المغرب أن يلحظ مدى احتفاء الش���عب المغربي بقدوم 
ام األخيرة من ش���هر ش���عبان، حين يبدأ 

ّ
���ا في األي

ّ
ش���هر رمض���ان المب���ارك، ويظهر هذا جلي

استعداد المغاربة الستقبال شهر الصوم في وقت مبكر، ومن تلك المظاهر تحضير بعض 
د دخول 

ّ
ا، واألش���د طلًبا على موائد اإلفطار وبمجّرد أن يتأك

ً
أنواع الحلوى األكثر اس���تهالك

الش���هر حتى تنطلق ألس���نة أهل المغرب بالتهاني قائلين: )عواشر مبروكة( والعبارة تقال 
بالعامية المغربية، وتعني )أيام مباركة( مع دخول ش���هر الصوم بعواش���ره الثالثة: )عشر 

الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار(.

عواشر رمضان 
في المغرب
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العادة  هذه  وظلت  الكريم،  الشعب  هذا  يف  وأصالتها  العادة 
تتناقل عرب األجيال.

الشوارع  يف  رمضانية  ام��اٍس  تقام  املغربية  امل��دن  بعض  ويف 
واحلارات، ويستمر هذا السهر طويال حتى وقت السحر وهنا 
نقول: إن شخصية )الطّبال( أو )املسحرايت( - كام يسميه أهل 
املرشق- ال تزال ذات حضور وقبول، فعىل الرغم من وسائل 
تلك  ينل من مكانة  مل  فإن ذلك  العرص  التي جاد هبا  اإليقاظ 
الشخصية، ومل يستطع أن يبعدها عن بؤرة احلدث الرمضاين 
بني  يطوف  زقاق،  وكل  حّي  كل  يف  حارضة  زالت  ال  حيث 
البيوت قارعا طبلته وقت السحر، مما يضفي عىل هذا الوقت 

طعاًم ممّيزا وحمّببا لدى النفوس هناك.
وبعد صالة الفجر يبقى بعض الناس يف املساجد لقراءة القرآن 
وتالوة األذكار الصباحية، بينام خيتار البعض اآلخر أن جيلس 
مع أصحابه يف أحاديث شّيقة ال تنتهي إال عند طلوع الشمس، 
السهر  طول  بعد  النوم  إىل  للخلود  اجلميع  يذهب  عندها 

والتعب.
فتوًرا  تشهد  الظهر  وص��الة  الفجر  صالة  بني  ما  الفرتة  اما 
ملحوًظا وملموًسا، حيث ختلو الشوارع من املارة والباعة عىل 
السواء لكن رسعان ما تدب احلياة يف تلك الشوارع، وينشط 
الناس بعد دخول وقت العرص –خصوصا يف األسواق– لرشاء 
املستلزمات اخلاصة باإلفطار من احللويات والفواكه وغريها 
من املواد التموينية املهمة، مما يسبب زحاما شديدا يف املحالت 

التجارية وعند الباعة املتجولني ويفّضل أكثر الناس اإلفطار يف 
البيوت، إال أن هذا ال يمنع من إقامة موائد اإلفطار اجلامعية يف 
املساجد من قبل األفراد واملؤسسات اخلريية السيام يف املناطق 
فإن  املغاريب  باإلفطار  يتعّلق  وفيام  والبوادي,  والقرى  النائية 
رمضانية،  عالمة  صارت  إهنا  بل   ، املقدمة  يف  تأيت  )احلريرة( 
اإلفطار،  مائدة  عىل  الرئيسة  األكلة  يعدوهنا  فإهنم  ولذلك 
قّدم يف آنية  وهي عبارة عن مزيج لعدد من اخلضار والتوابل تحُ
تقليدية تسّمى »الزاليف« ويحُضاف إىل ذلك )الزالبية( والتمر 

واحلليب والبيض، مع تناول الدجاج مع الزبيب.
فهناك  املغربية،  املائدة  يف  مهم  حضوٌر  الرمضانية  وللحلوى 
وامللوزة  والكيكس  و)السفوف(،  و)البغرير(  )الشباكية( 
احلال  وبطبيعة  التمر،  وحلوى  بالفلو  والكيك  والكعب، 
بحسب  أخرى  إىل  أرسة  من  خيتلف  احللوى  هذه  تواجد  فإن 
الكريم من  الشهر  به هذا  يتمتع  املعييش, وبالرغم مما  مستواها 
إال  عموًما،  املغاربة  نفوس  يف  عظيمة  ومنزلة  رفيعة،  مكانة 
ومباهجها  اجلديدة  احلياة  مظاهر  أن  يرى  منهم  البعض  أن 
الوسائل  من  ذلك  وغري  والفضائيات  كالتلفاز  ومفاتنها، 
الشهر  هذا  بركات  عىل  بظالهلا  تلقي  أخذت  قد  املستجدة، 

الكريم، وتفقده الكثري من روحانيته وجتلياته. 
ويعد البعض -وخاصة الكبار منهم- عن هذا التحول بالقول: 
إن رمضان مل يعد يشكل بالنسبة هلم ما كان يشكله من قبل.                      

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

49



 أثرية 
ٌ

الكفل درة
ها االهمال 

ّ
وحضارة يلف

الى مدينة الكفل كان مؤشر البوصلة في باب مزاراتنا لهذا العدد حيث اللغة 
الساحرة على ضفاف الفرات، واألجواء الخالبة الممتدة على طول أراٍض زراعية 
تنتش���ر بين مرابعها سنابل الحنطة ويستوطن النخيل األشم بساتينها، وبالرغم 
من إهمالها كدرة عراقية نفيسة، فأن لها زوارا  وسياحا يقصدونها على الدوام 
 رؤيتهم أطاللها وتهيم بهِم 

ُ
م التساؤالت عن مفاتيح التوهجات، فتشد

ُ
وتأخذه

م نفس���ها بسهولة، فتخاطبهم األطالل، 
ُ

في دروٍب مألوفٍة، وأخرى ال تمنحه
 في قلب األمل فقد أتعبها االنتظار، وانغمست في تراب النسيان 

ُ
ها تترع

ّ
لعل

 عنها يد الوطنية..
ْ

ت
َ

والفوضى وأسَر ماضيها حاضُرها؛ بعد أن عكف

لوحة رسمت لمسجد النخيلة 
المعظم وقبر نبي الله ذي 

الكفل بمدينة الكفل 
في محافظة بابل 

1864م
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اإلرث  جتد  األشم  النخيل  وبساتني  اخلرض  املساحات  ونحو 
ذي  اهلل  نبي  وق��رب  الكفل  ناحية  حيث  احلضاري  وال��رتاث 
فاملدينة  اسمه،  عىل  سميت  التي  عليه(  اهلل  )س��الم  الكفل 
مدينة  الغريب  واجلنوب  اجلنوب  من  وحتّدها  بالسكان  تزدحم 
النجف االرشف والكوفة، وتتصل من الغرب بناحية احليدرية 
خان  عىل  واحتوائها  وكربالء  النجف  بني  املسافة  لتوسطها 
والكفل  )طويريج(،  اهلندية  فمدينة  الغريب  شامهلا  أما  قديم، 
تبعد )25 كم( رشقي حمافظة بابل، وقد ذكرها املؤرخ  شهاب 
الدين ياقوت احلموي يف معجم البلدان بأهنا موضع يف ارض 
بابل قرب حلة بني َمزَيد، وهي ارض امتزج تارخيها بحضارات 
) عليه  املسيح  السيد  عدة، وظهرت يف سنوات سبقت ميالد 
البابلية  احلضارة  معامل  من  معلاًم  تشكل  إهنا  وحيث  السالم( 

حتتضن الكثري من املراقد واملزارات الرشيفة أيضا..
التسميات  أقدم  وهي  مالحة(  )بر  اسم  املدينة  عىل  وأطلَق 

للناحية وهذا االسم يعود ألحدى مناطقها، وسميت كذلك 
وهي  حينذاك،  املسلمني  عاصمة  للكوفة  التابعة  ناسة(  ب�)الكحُ
)النحُخيلة( الشاهدة عىل ثورة العرشين، أما الكفل فهي تسمية 
جاءها  أن  بعد  السالم(  )عليه  الكفل  ذي  اهلل  نبي  اىل  منسوبة 
مسبيًا هو ومشايعوه عىل يد امللك البابيل )نبوخذ نرص( ضمن 

السبي البابيل«..
فهي  املشعة،  العراقية  اآلثار  خارطة  يف  مهمة  منطقة  والكفل 
حتتوي عىل بقايا أسوار بابلية مثل أطالل )بور سيبا( ومسجد 
النخيلة وهو عبارة عن أطالل وأثار مهجورة، وجدرانه األربعة 
منه  يبق  فلم  مردوم،  وبئره  للنفايات،  مرتوكة  وباحته  مهدمة 
الدالة عىل  االرتفاع  مئذنته شاهقة  الذكر سوى  يستحق  يشء 
املسجد املنكوب ، ومئذنة الكفل واألبنية امللحقة هبا من املعامل 
التارخيية البارزة عىل مستوى البالد، فعامرهتا وزخارفها تشكل 

حقبة مهمة من تاريخ العامرة العراقية.

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

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

51



والكفل درة سياحية يف البلد حتتضن مسجد النخيلة التابع ملزار 
الكفل الذي تقصده السواح من كل مكان، وسبق وان رشحت 
الدولة  وطالبت  العاملي،  الرتاث  الئحة  اىل  املرقد  اآلثار  دائرة 
النخيلة  مسجد  ومنها  والتارخيية  الدينية  العراق  معامل  بصيانة 
ريت معامله، ومنها هتديم مقام االمام  املغيب، الذي طمست وغحُ
عيل بن أيب طالب )عليهام السالم( دون أي حراك من اجلهات 

املختصة. 
قرب حزقيال )ذي الكفل(

التوراة،  يف  اليهود  عند  معروف  هو  كام  حزقيال،  النبي  قرب  يقع 
أو ذي الكفل، كام هو مذكور يف القرآن الكريم يف مدينة الكفل 
اجلدران  عىل  وتظهر  إليه،  نسبه  املدينة  سميت  حيث  العراقية، 
الداخلية نصوص باللغة العربية حتت قبة مزودة بتصاميم حتتوي 

عىل نقوش للزهور تعود إىل العصور اإلسالمية.

وكان هيود العراق يشكلون أقلية تعّد من أكرب األقليات املكونة 
حتى  األوس��ط،  الرشق  يف  أبرزها  من  وتعّد  العراقي  للنسيج 
منتصف القرن املنرصم وقبل رحيلهم إىل إرسائيل قرسا، حيث 
يعّد النبي حزقيال أحد انبياء بني إرسائيل إذ كان اليهود يتوافدون 
إىل القرب خالل أيام عيد الفصح اليهودي، أما املسلمون فيزورونه 
يف  االنبياء  باقي  قبور  ي��زورون  كام  الكفل،  ذي  النبي  قرب  ألنه 

العراق.
قصة صاحب املزار

)عليهم  إبراهيم  اهلل  نبي  بن  اسحق  بن  يعقوب  بن  هي��وذا  هو 
السالم( وهو بكر يعقوب، وقيل: ان ذا الكفل هو بشري بن ايوب 
النبي، بعثه اهلل نبيا بعد )حومل( بن ايوب، وسامه ذا الكفل وامره 
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الشام  التوحيد، وكان مقيام طوال عمره يف  اىل  بالدعوة 
انه  وقيل  الياس،  انه  وقيل  سنة،   )95( عن  مات  حتى 
اليسع، وقيل انه احد االنبياء بعد سليامن )عليه السالم( 
وقيل انه تكفل لبني قومه ان يقيض بينهم باحلق فسمي 

ذي الكفل.
السالم(  )عليه  عيسى  قبل  بعث  نبي  انه  رواي��ة:  ويف 
من  ونجاهم  نبيا  سبعني  كفل  ألنه  الكفل  بذي  سمي 
العذاب، وقال الثعلبي يف العرائس: ذو الكفل هو برش 
بالكفل  عرف  وقيل  السالم(،  )عليه  أيوب  النبي  ابن 
ألنه تكفل بمئة ركعة كل يوم، وآخرون نسبوا التسمية 
مرضبا  أيوب  والده  كان  فان  الغضب  بعدم  تكلفه  اىل 
للمثل بالصرب، فهو سيكون هبذا املعنى مرضبا للتحمل 

ْر  {َواْذكحُ الكريم  القرآن  يف  اسمه  ورد  وقد  واحللم، 
ْخَياِر} )سورة  اأْلَ ِمَن  لٌّ  َوكحُ اْلِكْفِل  َوَذا  َواْلَيَسَع  إِْساَمِعيَل 

ص, اآلية 48(.
وفاته..

وتشري املصادر التارخيية اىل ان امللك البابيل نبوخذ نرص 
الثاين قام برتحيل سبايا اليهود من مملكة هيوذا بفلسطني 
إىل بابل وعرف هذا الرتحيل بالسبي البابيل، وكان عىل 
اكثر  وجلب  ق.م،   597 عام  وقعت  االوىل  مرحلتني: 
احلاكم  ضمنهم  ومن  بابل  اىل  هيودي  آالف  ثالثة  من 
مع  الكفل(  )ذو  حزقيال  والنبي  وعائلته،  كني(  )هيويا 
جمموعة من الكهنة والقادة والصناع، واسكنهم جنوب 

العاصمة بابل.
جملة االحرار اال�سبوعية
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استذكَر السّيد حسني عبد اهلادي الصدر، ذكرياته عن 
شهر رمضان املبارك، خالل فرتة السبعينيات من القرن 
اإلمام  إىل موقف هام من مواقف  فيها  املنرصم، الفتًا 
الراحل السيد حممد باقر الصدر )قّدس رسه( ورعايته 

لطلبة احلوزة الرشيفة.
النجف  مدينة  يف  العلمية  »احل��وزة  إن  الصدر:  وقال 
األرشف كانت تشهد وفود طالب كثريين من خمتلف 
البلدان اإلسالمية إىل جانب الطلبة العراقيني، وكانت 
الطالب  هؤالء  حتتضن  عديدة  دينية  مدارسحُ  هنالك 
لطاّلب  الداخلية  األق��س��ام  بمثابة  وه��ي  الوافدين 

اجلامعات«.
وأضاف، »حني يحُطل شهر رمضان املبارك، كان الكثري 
تتعلق  كبرية  مشاكل  من  يعانون  الطاّلب  هؤالء  ِمْن 
بمفردهم  يعيشون  اهّنم  ذلك  وسحورهم،  بإفطارهم 
وا  ِعدحُ يحُ أْن   – العزوبية   ظل  يف   – وعليهم  غرفهم  يف 
ألنفسهم وجبات افطارهم وسحورهم، وهذا قد يشق 

عىل الكثريين منهم«.
وتابع القول، »يف منتصف السبعينات من القرن املايض 
هلم  هييئ  أْن  عليه(  اهلل  )رض��وان  الصدر  السيد  قرر 
مل إليهم يف مدارسهم«. وجبات الطعام املطلوب، وحتحُ
الصحون  اىل  بحاجة  كّنا  حينها  »يف  أكثر:  ويستطرد 
التجار  بأحد  فاتصلت  الطعام،  لتوزيع  واألواين 
األخيار راغبًا يف هتيئة املطلوب، فاستجاب مشكورًا، 
وهناك بدأت عمليةحُ إعداد الطعام وتوزيِعِه عىل طاّلب 

احلوزة العلمية الرشيفة يف شهر رمضان املبارك«.

الشهيد الصدر وطلبة الحوزة 
العلمية الشريفة

باكستان،  يف  الشيعة  للعلامء  األعىل  املجلس  رئيس  أوضح 
السيد حامد عيل شاه املوسوي، إن السيدة أم املؤمنني خدجية 
وقّدمت  للنبوة،  مصدقة  امرأة  أول  السالم(  )عليها  الكربى 
النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( خالل  كل ما لدهيا لدعم 
بواجبها يف حتقيق أهداف  للرسالة اإلسالمية، وأوفت  نرشه 

الدين والرشيعة.
أقيم  الذي  املركزي  العزاء  يف  كلمته  خالل  املوسوي،  وقال 
خدجية  السيدة  رحيل  بذكرى  أب��اد،  إس��الم  العاصمة  يف 
الكربى  خدجية  املؤمنني  أم  »السيدة  إن  السالم(:  )عليها 
ما  كل  وقّدمت  للنبوة،  مصدقة  امرأة  أول  السالم(  )عليها 
نرشه  خالل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  لدعم  لدهيا 
للرسالة اإلسالمية، وأوفت بواجبها يف حتقيق أهداف الدين 

والرشيعة«.
محاية  عىل  قادرة  اليوم  املسلمة  »املرأة  أن  املوسوي،  وأضاف 
خدجية  السيدة  اتباع  خالل  من  اإلسالمية  والرشيعة  الدين 

الكربى )عليها السالم( والعمل بنهجها القويم«.
السالم(  )عليها  خدجية  السيدة  »حرضة  إن  القول:  وتابع 
ما  قريش حتى يف عرص  الطاهرة وسيدة  باسم  تحُعرف  كانت 
قبل اإلسالم قبل أن تصبح زوجة الرسول األعظم )صىل اهلل 
عليه وآله(«،  مشريًا إىل أهنا »)عليها السالم( وصلت إىل ذروة 
حية  املرأة  فيه  دفنت  جمتمع  يف  واملجد  العظيم  االحرتام  هذا 

بعد والدهتا بوقت قصري«.

إقامة عزاء مركزي بذكرى رحيل 
السيدة خديجة الكبرى
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أعلنت األمانة العامة للمزارات الشيعية الرشيفة، عن إعداد 
برنامج ديني متكامل يف املزارات واملقامات املباركة يف مجيع 
املحافظات العراقية، يتناسب مع اجلو الروحي لشهر رمضان 
العظيم، وما يرافقه من طقوس إيامنية وأدعية سجادية وتالوة 

قرآنية.
رآن  القحُ علوم  »مراكز  إن  هلا:  بيان  يف  العامة  األمانة  وقالت 
للختمِة  خاصة  برامج  يقيم  امل���زارات   خمتلف  يف  املنترشة 
جمالس  إقامة  عن  فضاًل  الكريم،  رآن  القحُ وتالوِة  الرمضانية 
املسائل  لتقديم  يومي  كمنهاج  الديني،  واإلرش��اد  الوعظ 

الرشعية، يف ظل أمهية إحياء هذا الشهر العظيم«.
تقديم  أيضًا  تشهد  الرمضانية  »الربامج  بأن  البيان  وأضاف 
وجبات اإلفطار يف عدٍد من املزاراِت الرشيفِة، وتوفري أماكن 
برضورِة  األزمة  خليِة  بقراراِت  االلتزام  مع  للزائرين  راحة 

التعقيم وارتداء الكاممة واحلفاظ عىل السالمة العامة«.

أحيت اجلالية الشيعية يف السويد وكندا وبعض الواليات 
عرب  أو  منازهلا،  داخل  املبارك  رمضان  شهر  األمريكية، 
التواصل االجتامعي،  العبادية عىل مواقع  الربامج  متابعة 
املساجد  افتتاح  ال��دول  تلك  يف  السلطات  منع  بسبب 

والتجمعات الكبرية للحد من انتشار وباء كورونا.
وأعلن القائمون عىل مصىل اإلمام احلسني )عليه السالم( 
يف مدينة ماملو السويدية، عن إقامة برامج خاصة بالشهر 

الفضيل، وعرضها للمتلقني عرب البث املبارش فقط.
السالم( يف مؤسسة  الزهراء )عليها  فاطمة  وقّدم مسجد 
الكندية،  ون��دزر  بمدينة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
دينية،  وأذكارًا  قرآنية  وتالوات  دينية،  حمارضات  سلسلة 

عرب البث املبارش.
الفيس  يف  صفحتها  عىل  منشور  يف  قالت  املسجد  إدارة 
الفقه  )تبسيط  بعنوان  ستكون  »املحارضات  إن  ب��وك: 
الرشعية  األسئلة  عىل  اإلجابة  عن  فضاًل  اإلسالمي(، 

واملسائل الفقهية للصائمني طيلة أيام الشهر الفضيل«.
كام أعلن املركز اإلسالمي الشيعي بأمريكا، عقد سلسلة 
حمارضات  بينها  الفضيل،  الشهر  أيام  خالل  حمارضات 
بعنوان )دروس من الصحيفة السجادية، وشهر رمضان 

وصيام الروح(.

ختمات قرآنية وبرامج عبادية في 
المزارات الشيعية الشريفة

في السويد وكندا وأمريكا.. إقامة سلسلة 
برامج خاصة بشهر رمضان المبارك 
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 تبحُر بها الى بر األمان؟
َ

كيف
من  أمواجه  تتالطم  ومشاغلها،  احلياة  أعاصري  من  هائٌج  بحٌر   
كل اجلهات، و انت يف وسط ذلك البحر، بوصلة أمان، تبغي ان 
تكون ربان سفينة ماهر، متسك زمامها، وتعرف قدراهتا، تسرّيها 
والنجاة.  االمان  شاطئ  اىل  الوصول  تستطيع  كي  انحرفت؛  ان 
هذه الظروف التي يعيشها جمتمعنا هي اشبه بذلك البحر اهلائج 
حقيقي  اختبار  مكان  و  بوقت  خيربك  كأنه  و  األم��واج،  متالطم 
ال  الريح،  وجه  يف  تقف  احلياة،  ظروف  تكافح  الكينونة،  ملعنى 
اللطف  نسائم  انت  فتكون  أمرك،  طوع  ها  لتصريِّ بل  تصدها، 
نحو شاطئ  السفينة  اإلبحار هبذه  البهيج كرب أرسة، وظيفتك 
االمان، فهي كل ما متلك وعليها أعز ما لديك، وبقدر ما حتمل 

من أشياء ثمينة تكون مقاومتك هلذه الظروف بفخر واعتزاز.
أتم  مستعدا  ع��دوا  دوم��ا  ونكافح  نقاوم  اننا  قلنا  ان  نبالغ  ال   
وأعّد  أسلحته،  و  مهته  شحذ  معك،  خيوضها  حلرب  االستعداد 
ّدة لكل أشكال احلروب رشاسة، وأنت أقوى من كل ذلك،  العحُ
ألن املبدأ من صنع السامء يف مباركة راعي األرسة، السائر هبا إىل 
بينك  مرتكزًا  والوئام  محُ   التفاهحُ ليكونحُ  وغفران،  رضا  و  أمان  بر 
و بني من تشاركك و ختفف عن كاهلك تعب وعناء أعباء هذه 
احلياة  وللتكاتف جهودكام يف إنشاء أرسة سعيدة  تصبح قاعدة 
هبم،  احلياة  تستمر  ممن  األكباد،  فلذة  لرعاية  صحيحة   و  صلبة 
ومفخرة  وعز  جمتمعه،  يف  قدوة  بإنسان   ناظرك  تكحل  ان  بغية 

للمجتمع االسالمي!.
املتكاملة،  األرسة  هذه  بناء  يمكنك  فقط  باختيارك  سيدي  يا 
تسري  ان  جيب  معايري  السمحاء  الرشيعة  لك  وضعت  بحيث 
يعني  صلحتام،  ان  العفة.  امهها  حياتك،  رشيكة  الختيار  عليها 

انكام بذرمتا بذورا حسنة لتسطع يف املجتمع بدورحُ الرقي والرفعة. 
ولكي يثمر السعي يف حتقيق أرسة ينعم يف اركاهنا احلب.  وجب 

عىل قائدها اختاذ الالزم!
 فيمكنك قضاء وقت مميز مع عائلتك لتحقيق التوازن العاطفي 
مرتكزات  عىل  وارتكازها  الثقة  بناء  يف  وجودك  فيسهم  بينهم،  
نفسيًا واجتامعيًا ملواجهة  الصواب، ويعزز من شخصية األوالد 
فيه جمتمعنا  يمر  ما  الراهن، وخصوصًا يف ظل  الوقت  تداعيات 
احلايل الذي يتسم باإليقاع الرسيع واالنقالبات يف اآلراء وجداول 
و  والتصادمات،  العارمة،  والزوابع  املتداخلة،  املزدمحة  أعاملنا 

لتقليد كل ما هو غريب.
اىل  بأنفسهم  يصلوا  أن  ألوالده  الفرصة  يتيح  ان   االب  فعىل   
خوض  عىل  اجبارهم  دون  إليها  الوصول  يرغبون  مستويات  

جماالت ال يرغبون فيها وباألخص اختيارات الدراسة. 
وان تزايدت األعباء عىل العديد من اآلباء ، ندعوهم - هنا- للصرب 
متكاملة  أرسة  لبناء  احلثيث  والسعي  جهودهم  قصارى  وبذل 
والنهوض بواقعنا املرير .. وهذا كله يقع عىل عاتق األبوين. فان 
كانا كفوءين لبناء ارسة، سينعم املجتمع بأرسٍة. يسودها العلم و 
الثقافة و الفهم لتحقيق اهداف السعادة و الرتابط األرسي. كن 
بأشكاله  العنف  استعامل  واياك  فقط.  املال  ليس يف  داعام  ألبنك 

فهو بمثابة لعنة حتل عىل األرسة بأكملها.. 
ان جتنبكام الوقوع يف االخطاء جينب االرسة من الغرق يف وحل 
الود  سحاب  يظلل  كي  أرسك��م،  يف  أصدقاء  كونوا  املجتمع. 

منزلكم.
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لديك  هل  للصيديل:  وقال  الصيدلية  إىل  عامٌل  ذهَب 
نعم  له  وقال:  ساخًرا  منه  فضحك  لإلسمنت؟  مرهم 
لدينا، ولدينا مرهم للحجر وللحديد. هل تريد نوعية 
البالد؟  يف  مصنوعة  عادّية  نوعية  أم  مستوردة  ممتازة 
عليه  رّد  املستوردة.  املمتازة  النوعية  اعطني  فقال: 
الصيديل ساخًرا: إهّنا غالية، أقول لك ذلك مقّدًما. ثّم 
إيّن عامل أشتغل يف  يديه:  العامل  اهنمر ضاحًكا. رفع 

أستطيع  وال  امللس  خشنة  أصبحت  ويدّي  اإلسمنت، 
كانت  إذا  أداعبها.  لكي  الصغرية  أبنتي  وجه  أملس  أن 
واح��دة  اعطني  جيدة،  املستوردة  املمتازة  النوعية 
وسأتدّبر ثمنها. جتّمدت الضحكات الساخرة للصيديل 
عىل شفتيه ورأى نفسه حقرّيا صغرًيا كام مل يرها من قبل. 
األشياء  ظاهر  من  واحلمق  بالبالهة  أحد  عىل  حتكم  ال 

أبًدا، فأنت ال تدري ما حيملون يف أذهاهنم من مجال.

ملا قد يدمن األبناء اهلواتف املحمولة وينعزلون  ا نتساءل  مجيعحُ
عنا ؟!.. هل السبب األبناء أم اآلباء ؟، وكيف جيب ان تكون 
النابض  القلب  هي  اجللسات  تلك  تعد  العائلية..؟  جتمعاتنا 
للرتابط األرسي فتلك اجللسات عيل مستوى األرسة الصغرية 
أو  الطفل  شخصية  لبناء  جدا  مؤثرا  عامال  تعد  الكبرية  أو 
جلسات  من  البد  الصغرية،  األرسة  مستوى  فعىل  املراهق. 
لتبادل اطراف  أو اهلواتف اجلوالة وتكون  التلفزيون  ختلو من 
احلديث عن أمور عامة ومناقشة األبناء يف أمورهم الشخصية 
آرائهم  إىل  عنهم، واالستامع  اجلديد  ومتابعة  أحواهلم  ومعرفة 
اخلاصة حول قيمة أو عادة أو مفهوم يف املجتمع وعيل الولدين 
اإلمساك بزمام احلوار واملوضوع من اختيارهم بالتأكيد وعليهم 
الرأي ألبنائهم بدون تسخيف أو تقليل من حجم  ترك حرية 
آرائهم قليلة اخلربة. ويمكننا ان نصحح هلم اهلفوات وال�أخطاء 
عن طريق اإلقناع، إىل جانب أنشطة متارسها كافة أفراد األرسة 
بشكل يومي إلضافة جو ملؤه األلفة والبهجة واحلب والتقرب 
يف  التسابق  أو  حلقة  شكل  يف  القران  ق��راءة  مثل  األبناء  من 
الرجوع إىل قصص األجداد ألحفادهم  أو  املنجيات.  اآليات 
عن حياهتم وخرباهتم جيد فيها األحفاد املتعة والفائدة واأللفة 
هبا تبتعد العائلة خلت من االهتامم بأمور ذاك وذا وفالن ذهب 
خلقت  ملا  وأحفادهم  ألبنائهم  التقرب  وحاولوا  أتى.  وعالن 
العامل االفرتايض من قبل األبناء،  فجوة وفطورا وانسحابا إىل 
آباءهم  أو  أجدادهم  صادقوا  وكانوا  هواهتم؛  صادقوا  وملا 
تقربوا  الصواب،  إيل  بأيدهيم  واآلخذين  حلاميتهم  الساعني 
يف  للهواتف  إدماهنم  انسحاب  أع��راض  جت��دوا  أبنائكم  من 
باجتامعهم  اكرب  متعة  يروا  اجعلوهم  الرمحن  بإذن  اضمحالل 

حولكم من متعتهم مع هواتفهم.

ومتنيت  إيامنا،  فيها  وازددت  كثرية  رمضانات  عليك  مرْت 
ال  اإليامنية،  الرتبية  ه��ذه  من  نصيب  ألرست��ك  يكون  أن 
منهج  لتكون  متتد  بل   ، فقط  الصوم  شهر  هناية  عند  تتوقف 
ربام  لألرسة،  الرتبوية  األفكار  من  مجلة  أمامك  نضع  حياة. 
وبعضها  لإلخوة  يصلح  وبعضها  يصلح لألب  بعضها  كان 
لألبناء، ستالحظ أن أكثرها تناسب اآلباء، واإلخوان.. قبل 
بارز  أهدافًا لك ولألرسة، وعلقها يف مكان  كل يشء: ضع 
عىل  األرسة  أفراد  حيرص  الذهن  يف  عالقة  لتبقى  املنزل  يف 
القرآن  ختم  األه��داف  ضمن  يكون  مثال:  إليها،  الوصول 
بثواب  األرسة  أف��راد  بتذكري  االستمرار  مع  م��رات،  ثالث 
أفراد األرسة،  بني  الفردية  الفروق  مراعاة  تنس  األعامل، ال 
فليس بالرضورة ما يصلح ألحد األفراد يصلح لآلخر، وال 
مانع من أن حتفز أحد أبنائك عىل احلفظ، وآخر عىل التالوة، 
وربام حتفز أمك عىل حفظ بعض قصار السور، وربام بعض 

الصغار.
لألرسة  مجاعية  زيارة  إقامة  الناجعة:  الرتبوية  األساليب  من 
عليهام  العباس  الفضل  ايب  واخيه  احلسني  اإلم��ام  حرم  اىل 
السالم، والتخطيط هلا وكيفية قضائها يف العرش من رمضان. 
استغالله،  الشهر وأمهية  يشعر بخصوصية  ما  املنزل  وّفر يف 

مثل: حامالت املصاحف، جدول متابعة القراءة يف القرآن.
التلفاز،  عن  واملسلية  الفنية  املهارات  ببعض  الصغار  اشغل 
اجلب إليهم كراسات التلوين التي حتتوي رسوما إسالمية، 
افتح هلم جهاز احلاسوب واجلب برامج مناسبة ومسابقات 

شيقة. حاول إشعال روح التنافس يف قراءة القرآن الكريم. 

 في 
ُ

 العائلية
ُ

الجلس���ات
شهر رمضان

 األمثل ألس���رتك 
ُ

األس���لوب
بشهر رمضان

قصة أسرية
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بَِك َعَرفُتَك َوأنَت َدَللَتني َعَليَك وَدَعوَتني إَليَك َوَلوال أنَت مَل أدِر ما 
َيدعوين،  َبطيئًا حنَي  ُكنُت  َوإن  َفُيجيُبني  أدعُوُه  الَّذي  احَلمُد هللِ  أنَت، 
َيسَتقِرُضني،  َبخياًل حنَي  ُكنُت  َوإن  َفُيعطيني  أسأُلُه  الَّذي  َواحَلمُد هللِ 
ِشئُت  َحيُث  بِِه  وأخلو  حِلاَجتي  ِشئُت  م  ُكلَّ ُأناديِه  الَّذي  هللِ  َواحَلمُد 
لِّسي بَِغرِي َشفيٍع َفَيقيض يل حاَجتي، احَلمُد هللِ الَّذي ال أدعو َغرَيُه .. 
َوَلو َدَعوُت َغرَيُه مَل َيسَتِجب يل ُدعائي، َواحَلمُد هللِ الَّذي ال أرجو َغرَيُه 

.. َوَلو َرَجوُت َغرَيُه ألخَلَف َرجائي ... ((
قبس من دعاء اإلمام زين العابدين )عليه السالم( املعروف بدعاء أيب 

محزة الثميل

اجلهود  بذل  نحو  السعي  يف  بوضوح  يساهم  مشٍق  بمستقبٍل  األمل  إّن 
الفردّية واالجتمعّية. ومن تلك الثار التي كانت مورد تأكيد عىل لسان 
العرتة الطاهرة )عليهم السالم( حتت عنوان االنتظار، ما ورد عىل لسان 
أمري املؤمنني )عليه السالم( حني قال: »انتظروا الفرج، ال تيأسوا من روح 
الفرج«، وما ورد عىل  انتظار  فإّن أحّب األعمل إىل اهلل )عّز وجّل(  اهلل؛ 
لسان سّيد الساجدين )عليه السالم( حني قال: »انتظار الفرج من أعظم 

الفرج«.

يف االنتظار

أنفاسك،  لفحتني  امل��رآة،  يف  وجَهك  ِخلتحُ 
ورأيت ظلك خّيَم عىل رأيس، أحسست بكفك 
لكن..  صوتك،  أسمع  مل  كتفي،  عىل  تربت 
فسمعتك  احلنني،  وأبكاين  الشوق،  غالبني 
وشهقة  الراغبني،  وهلفة  الشائقني،  ترنيمة  يف 

الواهلني.
ويف  رّسًا،  القلب  ويف  فكرًا،  العقل  يف  محلتك 
الكرس  ويف  شكرًا،  احلزن  ويف  ذك��رًا،  اللسان 
جربًا، ويف الشدة صربًا، ورتلت اسمك شعرًا، 
ل��واءك  ورفعت  ذخ���رًا،  حروفك  وحفظت 
فخرًا، فجد عيّل بنظرة خترجني إىل النور حيث 

أراك وتراين. 
يف حمراب انتظارك أقف اآلن، أتوشح صربي، 
وشمع  دمع  وعمري،  ن��ذري  يدي  بني  أمحل 
من  عائد  أن��ك  أعلم  بخور،  وأع��واد  وحناء 

غربتك وشيكًا، حارض من غيبتك قريبًا.. 
أنظر إليك من الضفة األخرى للقلب، مركب 
منك،  يدنو  الريح  كف  عىل  البحر  يف  يتهادى 
يقرب من ساحل بحرك اللجّي، يلوح باملناديل 
البيضاء كام النوارس، يكفكف الدمع مستبرشًا 

بالظهور بعد طول الغياب.
وزم��ان.  مكان  كل  يف  وهناك..  هنا  أنت  ها 
هنا  وأن��ا  تتصرب،  أو  تتأمل  ورب��ام  وت��رى  تسمع 

ولست يف مكان، لكنني أنتظر وأترقب.

�ِضرُّ القلِب
أشياؤنا اجلميلة

األمل باملستقبل
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االمل باالنتظار
إّن األمل بمستقبٍل مرشٍق يساهم بوضوح يف 
السعي نحو بذل اجلهود الفردّية واالجتامعّية، 
عىل  تأكيد  مورد  كانت  التي  اآلثار  تلك  ومن 
حتت  السالم(  )عليهم  الطاهرة  العرتة  لسان 
عنوان االنتظار، ما ورد عىل لسان أمري املؤمنني 
الفرج، ال  »انتظروا  السالم( حني قال:  )عليه 
إىل  األع��امل  أحّب  فإّن  اهلل؛  روح  من  تيأسوا 
عىل  ورد  وما  الفرج«  انتظار  وجّل(  )عّز  اهلل 
حني  السالم(  )عليه  الساجدين  سّيد  لسان 
قال: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«، فمنتظرحُ 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  العرص  إلم��ام  الفرج 
احل��رام،  ش��وب  أعامله  تشوب  ال  الرشيف( 
وال يقع يف خممصة املعصية، بل يسعى إىل أداء 
ويكون  املحّرمات،  عن  واالبتعاد  الواجبات 
متأّسيًا بتعاليم اإلسالم اخلالية عن أّي قصوٍر 
ويتجّنب  بالواجبات،  يقوم  فهو  تقصرٍي،  أو 
املستحّبات  فعل  إىل  ويسعى  امل��ح��ّرم��ات، 
مواله،  مطلوب  وحيّقق  املكروهات،  وت��رك 
العرتة  وفيض  اخلاّصة  إمامه  عناية  يستحّق  ما 

الطاهرة )عليهم السالم(.

كان قد ألقى حمارضة عن كربالء 
)1998م(  العام  يف  وتأرخيها 
جتارة  غرفة  استضافته  عندما 
كربالء، ومنها: »ما زالت كربالء 
العطاء بل هي جنة األرض  بلد 
وارفة  بساتني  الوجود،  وروضة 
وحدائق غلب يف جنات العشاق 
فيها من الثمرات، إهنا من منابت 
والشعراء  واألدب����اء  ال��ع��ل��امء، 

العلم  معاقل  وهي  والفصحاء  واملجتهدين  الفقهاء  ومغارس 
والكتب  البحوث  مراكز  ومن  الشعر  ومكامن  األدب  وخزائن 

واألسفار واملخطوطات«.
ظل مرتمجنا الكبري يرفد الساحة العلمية بإنتاجه العزيز إىل أن تويف 
)رمحة اهلل( يف العام )2009م( فجرى تشيعه تشيعًا مهيبًا شارك فيه 
كبار مسؤويل الدولة إضافة إىل مجع غفري من رجال الدين واألدب 
العراقية،  اجلامهري  من  كثيف  مجهور  إىل  إضافة  والشعر  والعلم 
صحف  اىل  نحتاج  حمفوظ  الدكتور  شخصية  عن  وللحديث 

وقراطيس.

ماذا قال العاّلمة ح�ضني حمفوظ عن كربالء
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�ضاحة البلو�س من ا�ضهر 
ال�ضاحات يف كربالء القدمية، 
وتقع و�ضط املدينة القدمية، 

وتعني الكثري للكربالئيني 
القدامى..




