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عائلت���ان م���ن كرك���وك يقص���دان مرقد 
االمام الحسين         لالستغاثة به 

وممثل المرجعية العليا يوجه باالستجابة 
العاجلة لهما

كيف تحيي دول جنوب شرق اسيا شهر رمضان؟

)4 كتب( باللغة اإلنكليزية 
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارعن التراث اإلسالمي الشيعي

الصحابي الحر بن يزيد الرياحي... 
ترك مغري���ات والدنيا ومناصبها وفضل 

ان يطلق على نفسه شهيد التوبة

الرادود الحسيني كاريزما خاصة تبحث 
في صفاتها )االحرار(

الرادود الحسيني المال سهيل الزبير )رحمه اهلل(
الصوت الصادح بمحبة أهل البيت )عليهم السالم(

إلى روِح الشهيِد السعيِد )حسن رومي جسوم 
الجبوري( أبي علي

مجاهد من العيار الثقيل

نسب إنجاز متقدمة يصلها مشروع مركز اإلمام الحسين      
لرعاية أطفال التوّحد

مضمار شهر رمضان

»إن اهلل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فيستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وقصر آخرون فخابوا«.

قول اإلمام الحسن        ، المصدر: تحف العقول ص234 س14



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 

تضطرُب األفالك فجرًا في السماء، وتموج غمرات البحار، 
وعل������ى األرض يعمُّ الذهول على الكائنات، وما بين األرض 
والس������ماء ينادي من������ادي وحي الرس������الة.. بفاجعة الرحيل، 
رحيل رجل اإليمان، وخس������ران الهدى للركن الحصين.. 
فأّي دمع لفقدك يضارع بكاء السماء؟ وأي حزن يحتويك.. 

يا موالي يا أمير قلوب العاشقين؟!.     
قد حانت س������اعة الوداع المفجع، عندما ش������ّج س������يف الغدر 
هام������ة حبي������ب قل������ب الحبي������ب المصطفى وجمي������ع الخلق 
الطيبين.. بطعن َمن سيضحى أميرًا في قلوب المؤمنين، 
������ر عن انيابه الس������ود، وحق������ده األصفر  ������ر الشَّ حين كشَّ
الدفي������ن، وأظافره الحمر من دم الش������هداء، لتنهش القلب 
الرحي������م.. مأوى األيتام، ومهوى آم������ال المحرومين.. فأي 

ندب يحتويك يا أمير قلوب العارفين؟.   
قد كان س������ّباقًا في الفضائل.. فجمي������ع أطراف الخير في 
قبضته.. صغيرها وكبيرها، فما من س������جية حس������نة، أو 
موهب������ة هنيئ������ة؛ إال وكان هو مبدؤه������ا ومنتهاها، لتحّل 
بأمة اإلس������الم فاجعة لم تس������بقها فاجعة أعظم منها سوى 
فاجعة فقد النبي األكرم.. فأّية لغة للمراثي ال ترثي سوى 
ضعفها وقصورها عند رحبتيك يا أمير قلوب الموحدين؟.      
اجتمع������ت عنده األض������داد فهو البّكاء ف������ي المحراب، وهو 
الضّح������اك حين البأس عندما يش������تّد حم������ى الوطيس، هو 
الثابت عند الش������دائد حينم������ا تهتّز القل������وب، هو الرحمة 
والعدال������ة، هو الفصاحة والبالغة والبيان، هو آيات القرآن 
مجسدة في إنسان وهو العلى، هو القّتال للكفار والمارقين 
والقاسطين والخارجين على هدى اإلسالم، هو.. هو لقطع 
النفس.. فأّي حزن لفقدك يضارع حزن الس������ماء؟ وأي دمع 

يحتويك يا موالي يا أمير قلوب العالمين؟! .

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    �أيُّ حزٍن يحتويك؟
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

 حنان الزيرجاوي _ حسين فرحان  

ضياء ابو الهيل - عروبة الخفاجي 

محمد المسعودي
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كشف مسؤول يف العتبة احلسينية املقدسة، عن البدء بتشييد 
كلية جامعة لـ »األيتام« تقدم خدماهتا جمانًا وبتمويل من ممثلية 

املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين يف كربالء.
العتبة  إدارة  جملس  عضو  البناء  الدين  سعد  السيد  وحتدث 
مؤسسة  مشاريع  من  عدد  عىل  واملرشف  املقدسة  احلسينية 
اإلمام الرضا اخلريية يف ترصيح خص به جملة االحرار قال 
واسكان  لإلغاثة  اخلريية  الرضا  اإلمــام  مؤسسة  »إن  فيه: 
الفقراء التابعة ملمثلية السيد السيستاين )دام ظله( يف كربالء 
لدهيا )4( مدارس خمصصة لأليتام فقط وتقدم خدماهتا جمانًا 
الثانوية  رقية  والسيدة  االبتدائية  رقية  السيدة  مدرسة  وهي 
للبنات، مدرسة السيد عيل األصغر االبتدائية للبنني وثانوية 

السيد عيل األصغر لأليتام«.
جامعة  كلية  انشاء  هو  اجلديد  املــرشوع  »إن  البناء:  واكــد 
الدراسة  وثم  الروضة  من  اليتيم  مع  نبدأ  حيث  لأليتام، 
االبتدائية من بعدها املتوسطة ومن ثم اإلعدادية إىل ان يصل 

إىل الكلية اجلامعة التي بدأنا بتشييدها«.
وتابع البناء: أن »املتويل الرشعي طلب افضل خمطط يصمم 
هلذه الكلية«، مؤكدًا أن »البناء سيرشف عليه قسم الشؤون 

اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة«.
البناء  أكد  الكلية،  هذه  ستضمها  التي  التخصصات  وبشأن 

التمريض  وكلية  واالقتصاد  اإلدارة  »كلية  هي:  أبرزها  أن 
وكلية الصيدلة وكليات أخرى سيتم الكشف عنها الحقًا«.

ولفت عضو جملس إدارة العتبة احلسينية إىل أن »اجلهة املمولة 
السيد  ملمثلية  التابعة  الرضا  االمام  الكلية هي مؤسسة  هلذه 
السيستاين يف كربالء وكذلك التربعات التي ترد للمؤسسة«.
املشاريع  مع  املتربعني  قبل  من  تفاعال  »هناك  أن  إىل  وأشار 
التي ترعاها مؤسسة اإلمام الرضا اخلريية إذ يتابعون يف كل 
العباس  وأخيه  احلسني  اإلمام  حرم  لزيارة  فيها  يأتون  مرة 
العمل  التشييد ويشاهدون تطور  السالم( عمليات  )عليهام 

مما يشجعهم عىل متواصلة التربع«.
قال  اجلامعة،  للكلية  التدريسية  الكوادر  رواتــب  وبشأن 
الكلية ستؤمنها  التدريسية هلذه  الكوادر  »رواتب  إن  البناء: 

مؤسسة اإلمام الرضا«.
نيسان، 2021 مدرسة  الـ 11  العتبة احلسينية يف  وافتتحت 
أوالد مسلم املخصصة لأليتام يف كربالء مع مركزين لعالج 

األسنان جمانًا.
وأكدت العتبة احلسينية املقدسة، يف الـ 25 نيسان، 2021، 
استمرار أعامل البناء يف جممع إلسكان عوائل الفقراء الذي 
احلسيني  عيل  السيد  للشيعة  األعــىل  املرجع  ممثلية  متوله 

السيستاين )دام ظله(.

 وبتمويل 
ً
كلية جامعة لـ “األيتام” تقدم خدماتها مجانا

من ممثلية المرجعية العليا في كربالء
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تعازيهما  مان 
ّ
تقد ستان 

ّ
المقد العتبتان 

ضحايا  ذوي  م��ع   
ً
وت��ض��ام��ن��ا  

ً
م���واس���اة

مستشفى ابن الخطيب 

ومواساهتام  تعازهيام  والعّباسية  احلسينّية  املقّدستان  العتبتان  قّدمت 
اخلالصة، لعوائل وذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن اخلطيب 
الراقدين  الذي ذهب ضحّيته عدٌد من املرىض  العاصمة بغداد،  يف 

إضافًة إىل ما خّلفه من اجلرحى.
املقّدسَتنينْ توّجه منذ صباح  العتبَتنينْ  جاء ذلك من خالل وفٍد مّثل 
للقاء  2021م(  نيسان  لـ)26  املوافق  1442هـ(  رمضان   13( يوم 
من  عــددًا  الوفُد  ضّم  وقد  هلم،  العزاء  واجــب  وتقديم  عوائلهم 
مسؤويل العتبَتنينْ املقّدسَتنينْ ومنتسبيها، حيث نقلوا تعازي املرجعّية 
الدينّية الُعليا واملتوّلَينينْ الرشعيَّنينْ وَخَدمة املرقَدينْن الطاهَرينْن لعوائل 

الضحايا.
رئيس  معاوُن  الوفد  هذا  ضمن  املقّدسة  العّباسية  العتبة  ممّثُل  وقال 
قسم الشؤون الدينّية فيها الشيخ عادل الوكيل: »بحسب توجيهات 
جمالس  حلضور  اليوم  جئنا  املقّدسَتنينْ  للعتبَتنينْ  الرشعيَّنينْ  املتوّلَينينْ 
العزاء، املقامة عىل أرواح ضحايا احلادث املؤسف الذي أمّل هبم يف 
مستشفى ابن اخلطيب، وقّدمنا تعازينا احلاّرة لذوهيم وحمّبيهم تعبريًا 
عن تضامننا معهم يف هذه املحنة الشديدة، ونسأل اهلل العيّل القدير 
بحرمة هذا الشهر الفضيل أن يشمل موتاهم برمحته الواسعة، وأن 

ُيلهم أهلهم وذوهيم الصرب والسلوان«.
وأوضح الوكيل: »جولُتنا سُتخّصص يف يوِمها األّول ملجالس العزاء 
منذ  ابتدأنا  حيث  الضحايا،  عوائل  كاّفة  تشمل  أن  عىل  والرتحيم 
صباح هذا اليوم وما زلنا متواصلني حّتى هذه اللحظة، وسنستأنف 

جولتنا يوم غٍد لعيادة اجلرحى بسبب هذا احلادث«.
واملبادرة،  اخلطوة  هبذه  اعتزازهم  عن  الضحايا  ذوو  عرّب  وقد  هذا 
التي هي ليست غريبًة وال جديدة عىل العتبتني املقّدستني والقائمني 
عليهام، مقّدمني شكرهم وثناءهم ملَننْ حَضَ وساهم يف تقديم العزاء.

تجسد  منحوتة  ع��ن  الستار  ازاح���ة   
بيعة )غدير خم(

العرصية  السالم(  )عليه  االوصياء  سيد  مدينة  إدارة  ازاحت 
للزائرين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، الستار عن منحوتة 
كبرية ُتسد بيعة غدير خم، بتنصيب امري املؤمنني اإلمام عيل 

)عليه السالم( إماما للمسلمني.
وقال السيد عقيل الرشيفي رئيس قسم اعالم العتبة احلسينية 
مأدبة  الزائرين  مدينة  بإدارة  متمثلة  املقدسة  العتبة  »أقامت 
حدائق  عىل  يتيم  عائلة   )150( وبحضور  لأليتام  افطار 
املدينة، وذلك للتأكيد عىل التزام العتبة واملؤسسات األخرى 
التابعة للمرجعية كمؤسسة العني اخلريية بتحمل مسؤولياهتا 
وباخلصوص  االيتام وعوائلهم  االجتامعية يف خدمة ورعاية 
احلفل  ختلل  وقد  هذا  الكفائي،  الدفاع  فتوى  شهداء  عوائل 

توزيع اهلدايا عىل املدعوين«.
الغدير(  )بيعة  نصب  افتتاح  احلفل  »زامــَن  الرشيفي  وتابع 
داخل املدينة الذي يمثل تسيدا تارخييا ليوم بيعة أمري املؤمنني 

)عليه السالم(«.
»يبلغ  املدينة:  اعالم  مسؤول  احلسيني  احسان  عيل  بنّي  فيام 
»هذا  أن  وأضــاف  )7م(«،  وبعرض  )9م(  املنحوت  طول 
انجازه  وتم  القرعاوي،  حسني  الدكتور  اعامل  من  املنحوت 

بفرتة تقارب )3( اشهر“.
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من �أر�شيف ُخطب �جُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات..
شهر  وبركات  معطيات  نوّظف  كيف  الثانية..  اخلطبة  يف  موضوعنا 

رمضان املبارك لنصلح منظومة العالقات االجتامعية؟
العالقات مع  اىل اصالح منظومة  الدنيوية بحاجة  االنسان يف حياته 
ارحامه ومع اصدقائه ومع اخوانه ومع بقية افراد املجتمع.. نالحظ يف 
كثري من االحيان ان املعصومني )عليهم السالم( يف احاديثهم عن شهر 
رمضان يذكرون العبارة التالية : )ال تعل يوم صومك كيوم فطرك(، 

ملاذا يكرر االئمة عليهم السالم هذه العبارة؟ وما هو مقصودهم؟
كأنه ُهنا شهر رمضان فيه خصوصية وهذه االجواء االيامنية والربكات 
والفضل االهلي جيعل فيه القلوب رقيقة والنفوس لدهيا رسعة التأثر 
واالستجابة للمواعظ والنصائح وقابلة للتأثر أكثر من بقية األشهر، 
والعثرات ونتخلف  والزاّلت  إىل األخطاء  نتعرض  ونحن يف حياتنا 
عن جادة االصالح واالستقامة يف حياتنا، نحتاج أن نراجع ذاتنا فردًا 
وذنوبنا  وعثراتنا  وزالتنا  اخطائنا  يف  وننظر  دائمية  بصورة  وجمتمعًا 
وآثامنا وما يعرتي هذه املسرية من اخفاقات وفشل.. نراجع الذات 
من  افضل  فرصة  فيه  رمضان  شهر  وُنصلحها..  حياتنا  مسرية  نقّيم 
بقية الشهر كام نالحظ ذلك، ومن مجلة االمور التي هتددنا هي مسألة 
ان هذه  والسبب  املؤمنني،  بني  والشقاق  والتباعد  التقاطع واهلجران 
احلياة فيها التنافس والرصاع وفيها مشاكل كثري من االزمات خالف 
يوّلد  الناس  بني  االحتكاك  وهذا  املعتقدات  ويف  اآلراء  يف  االفكار 
الكثري من األحقاد واحلسد وكثري من املشاكل واألزمات فيؤدي إىل 

التقاطع يف العالقات والتدابر واهلجران.
ما هي املشكلة يف ذلك اخواين؟

إن املعصومني عليهم السالم أرادوا من املجتمع االسالمي أن يكون 
تاوز  عىل  القدرة  له  تكون  كي  االجتامعية  عالقاته  يف  متامسكًا  قويًا 
املشاكل واالزمات واملِحن بنجاح وأن يواجه االعداء بقّوة، فاألعداء 
اذا وجدوا جمتمعًا ضعيفًا غري متامسك استطاعوا اخرتاقه والتأثري فيه..

اليشء اآلخر ان املعصومني عليهم السالم ارادوا ان ُنظهر لآلخرين 
يريدوا  ومل  والتآزر  والتعاون  والتكاتف  الرتاحم  يف  وقيمنا  مبادئنا 

ضعفاء  متهاجرون  متدابرون  متقاطعون  اننا  لآلخرين  يظهر  ان  ِمنا 
ارادوا  التقاطع والعداء واحلقد واحلسد،  عالقاتنا االجتامعية يشوهبا 
ان ُنظهر لآلخرين ِصفة الرتاحم بيننا وهذا التكاتف والصفح والعفو 
لذلك  لآلخرين..  االسالم  حقيقة  وُنظهر  السامية  االخالق  وهذه 
حيثون يف كثري من االحاديث عىل ان نتجنب يف عالقاتنا هذه حالة من 

التقاطع واهلجران..
اخوانكم  ومع  جريانكم  ومع  ارحامكم  مع  عالقاتكم  يف  كان  اذا 
واغتنموا  العالقة  هذه  فاصلحوا  وتباعد؛  وهجران  تقاطع  املؤمنني 
االخرين  مع  عالقاتكم  وراجــعــوا  املــبــارك  رمضان  شهر  فرصة 

واصلحوا هذه العالقة..
لذلك يف دعاء االمام السجاد )عليه السالم( اذا دخل شهر رمضان، 
نلتفت اىل هذا املقطع يف الدعاء وهو يصب يف كيفية اصالح منظومة 
العالقات االجتامعية بيننا التي يشوهبا خالل شهور السنة من التقاطع 
َنا ِفيِه اِلننْ  قنْ واحلسد والعداوة واالحقاد فيقول: )عليه السالم(: )َوَوفِّ
ِة  َعِطيَّ َوالنْ َضاِل  بِااِلفنْ ِجرَياَنَنا  َنَتَعاَهَد  َوَأننْ  َلِة  َوالصِّ بِالرِبِّ  َحاَمَنا  َأرنْ َنِصَل 
َوَأننْ  َكَواِت،  الزَّ َراِج  بِإخنْ َرَها  ُنَطهِّ و  بَِعاِت،  التَّ ِمَن  َواَلَنا  َأمنْ َص  ُنَخلِّ َوَأننْ 
ُنَراِجَع َمننْ َهاَجَرَنـا َوَأننْ ُنننِْصَف َمننْ َظَلَمَنا َوَأننْ ُنَسـامِلَ َمننْ َعاَداَنا َحاَشا 
اَل  الَِّذي  ُب  َواحِلزنْ ُنوالِيِه،  اَل  الَِّذي  َعُدوُّ  النْ ُه  َفإنَّ َوَلَك،  ِفينَْك  َمننْ ُعوِدَي 

ُنَصاِفيِه(.
بِالرِبِّ  َحاَمَنا  َأرنْ َنِصَل  اِلننْ  ِفيِه  َنا  قنْ )َوَوفِّ  : السالم(  )عليه  االمام  يقول 

َلِة( َوالصِّ
التفتوا اخواين ِصلة الرحم يف بعض االحاديث لدينا ِصلة رحم ولدينا 
قطيعة رحم.. لنبني اآلن أمهية صلة الرحم يف حياتنا االجتامعية وطبعًا 
ليس  انسانية  وقيمة  ومبدأ  ديني  دينية وخلق  وقيم  مبدأ  الرحم  صلة 
من  الذين  حتى  الرحم  ِصلة  اىل  حيتاجون  واملسلمون  املؤمنون  فقط 
الكافرين فهذا مبدأ وقيمة انسانية عامة ويف نفس الوقت قطيعة الرحم 
ُمضة يف الدنيا واآلخرة للجميع مؤمنني وغري مؤمنني.. ورد عن امري 
املؤمنني )عليه السالم( : )اهيا الناس انه ال يستغني الرجل وان كان 
ذا مال عن عرتته، ودفاعهم عنه بأيدهيم وألسنتهم، وهم اعظم الناس 

�خلطبة �لثانية ل�شالة �جلمعة باإمامة �ل�شيخ عبد �ملهدي �لكربالئي يف 18/رم�شان/1440هـ 
�ملو�فق 2019/5/24م :

�عد�د:حيدر عدنان

ّ
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�خلطبة من�شورة يف جملة �لأحر�ر �لعدد )700( 

/ �خلمي�س 24/ رم�شان /1440هـ 

�ملو�فق 2019/5/30م

حيطة من وراءه، وملّهم لشعثه، واعطفهم عليه عند نازلة ان نزلت به(.
وان كنت  االنسان حتى  اهيا  انت  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
الذين  ابدًا عن رمحك، هؤالء هم  ذا مال ذا سلطة ذا جاه ال تستغن 
الذين  سند لك وعون لك يف ملامت احلياة ومشاكلها وازماهتا وهم 
وهم  حيفظونك  اجتامعيًا  حصنا  يمثلون  الذين  وهم  عنك  يدافعون 
انت  احلياة،  يف  واملصاعب  امللامت  بك  نزلت  ان  بك  الناس  اعطف 
بحاجة اليهم دائاًم يف حياتك فالبد ان تكون العالقات بينك وبينهم 

صافية متواصلة..
وان االحاديث والروايات الرشيفة حّثت عىل ِصلة الرحم وألمهية هذا 
اخللق واملبدأ اهلل تعاىل جعل هناك االجر العظيم يف االخرة واملعطيات 
الكبرية يف احلياة الدنيا.. ورد عن االمام الباقر )عليه السالم(: )صلة 
وتيّس  البلوى،  وتدفع  األمــوال،  وتنّمي  األعــامل،  تزكي  األرحــام 

احلساب، وتنسئ يف األجل(.
يف مقابل قطيعة الرحم يف بعض االحاديث تأيت بعد الرشك باهلل ويف 
حديث عن امري املؤمنني )عليه السالم( يقول : ) اقبح املعايص قطيعة 
الرحم(. هنا يأيت دور شهر رمضان نحن الواحد منا كيف يتعامل مع 
واذا  وصلهم  وصلوه  اذا  ارحامه  مع  يتعامل  االنسان  تارة  ارحامه؟ 
زاروه زارهم واذا اهدوا اليه يشء اهدى اليهم واذا احسنوا اليه احسن 
اليهم فهذا يبادهلم وهذه املرتبة ليست هي املطلوبة.. احيانًا االنسان ال 
يصلُه ارحامه هو يصلهم وال يزوروه هو يزورهم، املرتبة االعىل التي 
يقابل فيها اإلساءة والتجاوز بالصفح والعفو وال يصدر منه ما يقابل 
االساءة والتجاوز وهذه اعىل املراتب التي دعا اليها االسالم وسأبني 
لكم هذه املرتبة.. املشكلة لدينا ان االنسان احيانًا تضغط عليه االهواء 
االرحام  هؤالء  يقابل  ان  اىل  تدفعه  االجتامعية  واالجواء  والشيطان 
سيئاهتم  عن  يتجاوز  وال  االمور  من  ذلك  وغري  واالذى  بالقطيعة 
وزالهتم وأخطائهم وايذائهم بحّقه.. ورد ان رجال ً أتى النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(: فقال: يا رسول اهلل إّن يل أهاًل قد كنت اصلهم 

وهم يؤذونني، وقد اردت رفضهم، فقال له رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( : اذن يرفضكم اهلل مجيعًا.. قال وكيف اصنع : قال )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( : تعطي من َحَرمك، وتصل من َقطعك، وتعفو 

عّمن ظلمك، فاذا فعلت ذلك كان اهلل عز وجل لك ظهريًا.
اختلص  يؤذونني ويل معهم مشاكل فكي  يقول هؤالء  يفّكر  البعض 
وأنا  عيلَّ  يتجاوزون  فهؤالء  االرحام  هؤالء  اقاطع  االمور  هذه  من 
وهيينني  يذلني  اليشء  وهذا  شأين  يقلل  فهذا  وأسكت  عنهم  أصفح 
ختّلق  له  يقول  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  فالنبي  املجتمع..  امام 
هبذه االخالق فإن اهلل تعاىل يكون لك ظهريًا.. ان انت التزمت فإن 
اهلل تعاىل سيكون نارصًا لك وساندًا لك وجيعلك يف علو وارتفاع.. 
عند  ومنزلتك  مقامك  من  سريفع  ظهريا  لك  يكون  حينام  تعاىل  اهلل 
شأنك  سيقل  انُه  تتصور  فال  املجتمع،  وعند  الناس  وعند  ارحامك 

وُتذل وهُتان امام الناس وهُتان كرامك.. 
ان  علينا  واالخــوات  االخوة  اهيا  املبارك  الشهر  هذا  يف  نحن  لذلك 
نفّكر وقلوبنا االن تتوجه ونفوسنا تقبل هذه النصيحة واملوعظة من 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وكل واحد منا ينظر اىل هذا الواقع 
فعلت  فاذا  ارحامه  مع  يتواصل  ان  وحياول  يعيشه  الذي  االجتامعي 

ذلك كان اهلل عز وجل لك ظهريًا..
)عليه  السجاد  لإلمام  الدعاء  هبذا  ندعو  الذي  املبارك  هذا  يف  لذلك 
َلِة(، وان نقف  َحاَمَنا بِالرِبِّ َوالصِّ َنا ِفيِه اِلننْ َنِصَل َأرنْ قنْ السالم( : ))َوَوفِّ
ازمات  تــاوز  عىل  ونعينهم  مشكلتهم  ويف  حمنتهم  يف  ارحامنا  مع 
نسأل  واالحسان..  الرِب  من  ايضًا  وهذا  الدنيا  احلياة  وحمن  ومشاكل 
اهلل تعاىل ان يوفقنا إلكامل هذه املنظومة االجتامعية وان نبني منظومة 
عالقات اجتامعية صاحلة وناجحة حينئذ نصل اىل التقوى التي ارادها 
علينا  النعمة  يديم  وان  لذلك  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  ونسأل  تعاىل..  اهلل 

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



�شروط وجوب �لفطرة وجملة  من �أحكامها
ويشرتط يف وجوهبا: البلوغ، والعقل، وعدم اإلغامء، والغنى، 
واحلّرّية - عىل تفصيل مذكور يف حمّله - فال جتب عىل الصبّي 
واململوك واملجنون واملغمى عليه والفقري، وهو الذي ال يملك 

قوت سنة فعاًل وال قّوًة كام تقّدم يف زكاة األموال.
يف  يعترب  أّنه  عليهم(  تعاىل  اهلل  )رضوان  الفقهاء  بني  واملشهور 
وجوهبا اجتامع الرشوط املذكورة آنًا ما قبل الغروب ليلة العيد 
الغروب بلحظة  قبل  فإذا فقد بعضها  الغروب،  يتحّقق  أن  إىل 
أو مقارنًا للغروب مل  جتب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت 
بعد الغروب، ولكن األحوط وجوبًا إخراجها فيام إذا حتّققت 

الرشوط مقارنة للغروب بل بعده أيضًا ما دام وقتها باقيًا.
الفطرة عن نفسه  مسألة 1171: يستحّب للفقري إخراج زكاة 
وعّمن يعوله، وإذا مل يكن عنده إاّل صاع واحد تصّدق به عىل 
بعض عياله، ُثمَّ هو يتصّدق به عىل آخر منهم وهكذا يديروهنا 
عىل  التصّدق  الــدور  انتهاء  عند  استحبابًا  واألحــوط  بينهم، 
أو  صغري  فيهم  كان  إذا  استحبابًا  األحــوط  أّن  كام  األجنبّي، 

جمنون أن يأخذه الويّل لنفسه ويؤّدي عنه.
مسألة 1174: جيب عىل املكّلف - املستجمع للرشوط املتقّدمة 
- أن خيرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كّل من يعول به، واجب 
أم بعيدًا، مسلاًم أم كافرًا، صغريًا أم  النفقة كان أم غريه، قريبًا 

كبريًا.
وأّما الضيف فإن مل  يعّد عرفًا مّمن يعوله مضيفه ولو موّقتًا - كام 

فطرته  مل  تب   - العيد  ليلة  عنده  اإلفطار  إىل  شخصًا  دعا  إذا 
إذا  فيام  فطرته  عليه  فتجب  كذلك  عّد  إذا  وأّما  املضيف،  عىل 
نزل عليه قبل اهلالل وبقي عنده ليلة العيد وإن مل  يأكل عنده، 

وكذلك فيام إذا نزل بعده عىل األحوط لزومًا.
ذلك  يكف  مل   بنفقته  يفي  مااًل  لغريه  بذل  إذا   :1175 مسألة 
من  نوع  )العيلولة(  فيعترب يف صدق  عياله  من  كونه  يف صدق 
التبعّية، بمعنى كونه حتت كفالته يف معيشته ولو يف مّدة قصرية.

إاّل  عنه،  سقطت  غريه  عىل  فطرته  وجبت  َمننْ   :1176 مسألة 
إذا مل  خيرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا، فإّنه جيب عىل 
األحوط أداؤها عىل نفسه إذا كان مستجمعًا للرشوط املتقّدمة.

إذا اجتمعت  العيال  الفطرة عىل  املعيل فقريًا وجبت  وإذا كان 
فيهم رشوط الوجوب، ولو أّداها عنهم املعيل الفقري مل  تسقط 

عنهم ولزمهم إخراجها عىل األحوط لزومًا.
مسألة 1177: إذا ولد له ولد بعد الغروب مل  تب عليه فطرته، 
له  عيااًل  ُعّدا  فإن  امرأة  تزّوج  أو  الغروب  قبل  ولد  إذا  وأّما 
وجبت عليه فطرهتام، وإاّل فعىل من عال هبام، وإذا مل  يعل هبام 
أحد وجبت فطرة الزوجة عىل نفسها إذا استجمعت الرشوط 

املتقّدمة، ومل  تب فطرة املولود.
فطرته  وجبت  الثنني  عيااًل  شخص  كان  إذا   :1178 مسألة 
 - عنه  تسقط  أحدمها  فقر  ومــع  التوزيع،  نحو  عىل  عليهام 
واألحوط لزومًا عدم سقوط حّصة اآلخر - ومع فقرمها تسقط 

عنهام، فتجب عىل العيال إن استجمعت الرشوط املتقّدمة.
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ّ
         حامل لواء النبي

ّ
اإلمام علي

النبّي )صىّل اهلل عليه وآله( هو اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( بل هو من  ليس هناك من شكٍّ يف أّن حامل لواء 
املسائل املسّلامت وهناك عّدة روايات يف هذا املقام تؤّيد ذلك، منها:

1- يف كتاب أمايل الصدوق )464( عن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( أّنه قال: »يا أّم سلمة اسمعي واشهدي هذا 
عيل بن أيب طالب، وزيري يف الدنيا ووزيري يف اآلخرة يا أم  سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عيّل بن أيب طالب حامل 

لوائي يف الدنيا، وحامل لوائي غدًا يف القيامة«.
2- وقال )صىل اهلل عليه وآله( لعيّل )عليه السالم(: »سألت ريّب )عز وجل( أن جيعلك حامل لوائي وهو لواء اهلل 

األكرب، عليه مكتوب: املفلحون الفائزون باجلنة، فأعطاين«، ) اخلصال / 314(.
3- ويف علل الرشائع )1 / 173( عن عيّل  )عليه السالم(: »قال يل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: أنت أول من 
يدخل اجلنة، فقلت يا رسول اهلل أدخلها قبلك؟ قال: نعم أنت صاحب لوائي يف اآلخرة كام أنك صاحب لوائي يف 
الدنيا، وحامل اللواء هو املتقدم، ثم قال )صىل اهلل عليه وآله(: يا عيل كأين بك وقد دخلت اجلنة وبيدك لوائي، وهو 

لواء احلمد، حتته آدم فمن دونه«.
4- ويف الرصاط املستقيم )2 / 119( أسند يف مراصد العرفان إىل سلامن حني سأله: من اخلليفة بعدك يا رسول اهلل؟ 
قال: أدخل عيلَّ أبا ذر واملقداد وأبا أيوب، فقال: اشهدوا وافهموا أن عليًا وصيي ووارثي وقايض ديني وحامل لوائي، 

وولده بعده، ثم من ولد احلسني أئمة تسعة هداة إىل يوم القيامة، أشكو إىل اهلل جحد أمتي له وأخذهم حقه«.
6- وعن عيّل )عليه السالم(: »رضبت يدي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبّي )صىل اهلل عليه وآله(: ضعوه يف 
يده اليرسى، فإّنه صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة«، )ينظر: كتاب هنج اخلالص، للشيخ مهدّي الفتالوّي، ص211(.

يضاف إىل ذلك أّن مجهور علامء العاّمة يكاد يسّلمون بذلك، خصوصًا أهّنم عقدوا بابًا خاّصًا سّموه: باب ما قيل يف 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من كتاب اجلهاد املسانيد، فرتاهم يسندون احلديث الصحيح املشهور الذي  لواء 
يرويه البخارّي ومسلم وغريمها عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال ليلة صبيحة خيرب: »ألعطني الراية غدا رجال 
حيبه اهلل ورسوله يفتح اهلل عليه«، وهناك أيضًا حادثة مشهورة تثبت هذه القضّية، وهي تلك التي رواها أمحد بن حنبل 
وغريه باإلسناد إىل مالك بن دينار قال: »سألت سعيد بن جبري فقلت: يا أبا عبد اهلل من كان حامل راية رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(؟ قال: »فنظَر إيّل فقال: كأّنك رخي البال! فغضبت وشكوته إىل إخوانه من القراء فقالوا: إّنك 
سألته جهرة وهو خائف من احلّجاج وقد الذ بالبيت، فاسأله اآلن؟ فسألته: فقال: كان حاملها عيّل )عليه السالم(، 
كان حاملها عيّل، هكذا سمعته من عبد اهلل بن عباس«، ينظر: )كتاب املناقب، املوفق اخلوارزمّي، )ص3٥9(، كتاب 
فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل )680/2(، ومستدرك الصحيحني للحاكم )137/3(، وبحار األنوار، ج 42، 

العاّلمة املجليّس، ص62(، فعيل حامل اللواء قضية هي كالنار عىل اجلبل، وال يشّك فيها إال جاهٌل أو معاند.



ه 
ّ

وممثـــل المرجعيـــة العليا يوج
باالستجابة العاجلة لهما

عائلتان من كركوك تقصدان مرقد االمام الحسين        لالستغاثة به 

ال يختلف احد على ان الوضع االقتصادي للكثير من العوائل العراقية متدن بل ان الكثير منها من 
تعان���ي م���ن توفير قوت يومها )هذا االمر طبيعي وال عج���ب فيه اطالقا(، واالمر غير الطبيعي 
وال يس���توعبه الكثير ما تقوم به الطفلة س���حر شعبان حسين البالغة من العمر )15( عاما والتي 
تعمل في الستوتة لجمع مواد البالستك والنايلون والفافون وتقوم ببيعها لتحصل في اليوم 
الواحد على عائد مادي ال يتجاوز الخمسة آالف دينار عراقي على االكثر لتعيل بها االفراد الستة 
الذين هم تحت رعايتها وهم )والدها المريض، والدتها، اخوانها واخواتها االربع(، وتواصل عملها 

للعام الثالث على التوالي على الرغم من ان عمرها االن هو )15( عاما.
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وحتدث املواطن شعبان حسني سمري محد من سكنة حمافظة 
كركوك )والد الطفلة ســحر( قائال: باســم االنسانية اناشد 
املرجعيــة الدينيــة العليا بتوفــري الرعاية االبويــة لنا، حيث 
نســكن يف دار اجيــار وال يوجد مصــدر رزق لنــا او راتب 
شــهري او اي يشء يذكــر حيث تتكون عائلتي من ســبعة 
افــراد وال خيفى عــىل اجلميع صعوبات احليــاة يف ظل عدم 
توفر السيولة املالية، ونعاين من نقص يف االجهزة الكهربائية 

املنزلية.
وحتدث املواطن فائق خزعل صخي البالغ من العمر )61( 
عامــا من ســكنة حمافظــة كركوك قائــال: اطالــب املرجعية 
الرشــيدة املتمثلة بســامحة الشــيخ عبد املهــدي الكربالئي 
بمساعدتنا وتوفري الرعاية الصحية لنا كوين اعاين من الفتق 
ومشــاكل يف القلب وتليف بالرئة، وكذلك نناشد املرجعية 
بتوفري الرعاية اخلاصة بموضوع الســكن حيث نســكن يف 
منزل اجيار وال يوجد مصدر مايل لدفع ذلك االجيار اطالقا، 
وكذلك نعاين من نقص حاد يف االجهزة الكهربائية املنزلية 

مثــل الثالجــة واملربدة والطبــاخ وغري ذلــك، وان زوجتي 
البالغة من العمر )53( عاما تعاين من العقم وتعمل يف بيع 
املاء والشــاي واملرشوبات الغازية بواسطة الدراجة اهلوائية 

وتواصل العمل ألكثر من سنتني.
وبدوره قّدم املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشــيخ عبد املهدي الكربالئي الكثري مــن الدعم والعناية، 
وبعــد اللقــاء بالعائلتــني يف مكتبه اخلــاص داخل الصحن 
احلســيني الرشيــف قرر رصف راتب شــهري لــكل عائلة 
بمقــدار 500 الــف دينار وكذلك وجبــات غذائية بصورة 
مســتمرة، واوعز ســامحته بــرشاء االجهــزة الكهربائية من 
حمافظة كركوك ومتابعة ســري العمل واالجراءات الرسمية 
مــع وزارة العمل من اجــل ختصيص راتــب رعاية خاص 
هبــم، واجــراء العمليــة اجلراحية اخلاصــة باملواطــن فائق 
خزعل صخي يف حمافظة بغداد وحتمل العتبة احلسينية كافة 

النفقات املالية.
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ممثليــــة المرجعيــــة الدينيــــة العليا تواصــــل االعمال 

بمجمع الديار الطيبة إلسكان الفقراء في كربالء

تواص���ل مؤسس���ة اإلم���ام الرضا )عليه الس���الم( الخيرية العمل إلغاثة واس���كان   

الفقراء التابعين الى ممثلية مكتب سماحة المرجع الديني االعلى السيد علي الحسيني 

السيس���تاني )دام ظله الوارف( في محافظة كربالء المقدس���ة أعمالها اليومية إلنشاء 

مجم���ع الدي���ار الطيبة الس���كني الخاص بالفق���راء والذي يقع في ح���ي االمن الداخلي 

جنوب المحافظة بواقع )320( وحدة س���كنية ومدرستين، وجامع، ومستوصف صحي، 

اضاف���ة ال���ى المس���احات الخضر داخ���ل المجمع وخارجه، بأش���راف وتنفيذ ش���ركة الرؤية 

الهندسية.

تقرير: قا�شم عبد �لهادي – حممد �مل�شعودي – ت�شوير: �شالح �ل�شباح
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االستمرارية يف العمل
ملعرفــة املزيد عــن تفاصيل املجمع حتــدث املهندس أمري 
العكيــيل مدير املرشوع قائال: »تتواصــل االعامل اليومية 
املســتمرة إلنجاز مرشوع جممــع الديار الطيبة إلســكان 
الفقراء والذي تتبناه مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 
اخلرييــة إلغاثة وإســكان الفقراء، التابعــة ملمثلية مكتب 
املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين)دام 
ظله الوارف(  يف حمافظة كربالء، وبارشاف وتنفيذ رشكة 
الرؤى اهلندســية، حيث تبلغ املساحة االمجالية للمجمع 
ا  دار   )50( ســكنيا،  دارا   )320( بواقــع  دونــام   )37(
ســكنيامنها تم انجازهــا والعمل مســتمر إلنجاز الدور 

الســكنية االخــرى، واملجمــع مقســم اىل )10( قواطع 
سكنية خمتلفة القياســات كل منها يضمُّ عددا من الدور، 

بأرشاف وتنفيذ رشكة الرؤية اهلندسية.
ملحقات اخرى

فضــال عن الدور الســكنية فــان املجمع يضــمُّ يف داخله 
مدرســتني ومســتوصفا وجامعا للمصىل وسوق، فضال 
عــن ذلك املســاحات اخلــض )احلدائق( البالــغ عددها 
ثــالث حدائــق والتــي حتيط املجمــع من مجيــع اتاهاته 
وتعطــي منظــرا مجيــال يــس الناظرين ممــا يتناســب مع 
اخلدمــات اجلليلة التــي تقدمها املمثليــة للعوائل الفقراء 

واملتعففة.
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تفاصيل الدار الواحد
اعــامل البناء يف جممع إســكان عوائــل الفقراء )جممــع الديار 
الطيبــة( متواصلــة، واملســاحة اإلمجاليــة للــدار الواحد تبلغ 
)140م2( بواقــع )8 × 17،5م(، واملســاحة الفعليــة للبناء 
تبلــغ )120م2(، أمــا الوحدة الســكنية تتكــون من غرفتني، 
وصالــة، وغرفــة اســتقبال، وجمموعة صحيــة، باإلضافة إىل 

احلديقة واملرأب.
ويقــع املجمــع يقع جنــوب مدينة كربالء املقدســة، ويشــهد 
اىل جانــب الوحــدات الســكنية تشــييد مدرســتني وجامــع 
اخلــض  املســاحات  اىل  باإلضافــة  صحــي،  ومســتوصف 
)احلدائق( البالغ عددها ثالث حدائق حتيط باملجمع من مجيع 

اتاهاته«.

نسب انجاز متقدمة
مــن جهته حتــدث املهندس املــرشف عىل املــدارس )رضغام 
ســامل( قائال: اخرى تبلغ مساحة املدرســة الواحدة ما يقارب 
)1000( مرت مربع تم انشــاؤها بطابقني، وحتتوي عىل )18( 
صفا مســاحة الصف الواحد )50( مرتا مربعــا باإلضافة اىل 
)3( خمتربات ومكتبة مساحة كال منها )60( مرتا مربعا فضال 
عــن مصىل داخــيل مســاحته )100( مرت مربــع ومطعم تبلغ 
مساحته )100( مرت مربع ايضا، وهناك ملعب خاص ملامرسة 
كرة القدم يقع بالقرب من املدرســتني بقياســات )30×20( 
مرت مربع تقريبا، وان نســبة انجاز املدرسة االوىل بلغت %70 

تقريبا، والثانية ما يقارب %45.
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مستوصف عايل اجلودة
انجــازه  التابــع اىل املجمــع ســيتم  الرئيــس  املســتوصف  ان 
بمواصفــات عالية ويقدم افضل اخلدمات الصحية للمواطنني 
وحيتــوي عىل اربــع غــرف خاصة باألطبــاء فضال عــن خمترب 
احدامهــا  بالتضميــد  خاصتــني  وغرفتــني  وصيدليــة  وادارة 
للرجــال واالخرى للنســاء، وكذلك حيتوي املســتوصف عىل 
خمــزن وغرفتي خاصة باخلدمات الصحية وقاعة انتظار وغرفة 

خاصة بطبيب االسنان.    مواد بناء خاضعة للفحص
وان املجمــع بشــكل عــام بلغت نســبة انجــازه ما يقــارب الـ 
50% وتــم تصميمــه وبناؤه بشــكل يتــالءم مع حجــم معاناة 

العوائــل املتعففــة، واملواد املســتخدمة يف عمليــة البناء مجيعها 
تكون خاضعة للفحوصات ومنها البلوك والســمنت والرمل 
والكونكريــت  وغريهــا مــن املــواد االخرى، ومتــت املبارشة 
بالعمل منذ ما يقار بالسنتني عن طريق التربعات، ومن املؤمل 
توزيــع تلك الــدور الســكنية عىل عوائــل الفقــراء واملتعففني 

للنهوض بواقعهم االقتصادي واملعييش.
يشــار إىل أن العمــل باملجمــع انطلــق قبــل عامني عــن طريق 
التربعات، ومن املؤمل توزيع تلك الدور الســكنية عىل عوائل 
الفقــراء واملتعففــني قريبــا، للنهــوض بواقعهــم االقتصــادي 

واملعايش.
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أعمـــال وحـــدة النجـــارة... دقـــة وحرفية في 
االنتاج وخبرة عالية ألياٍد ماهرة 

تعد وحدة النجارة التابعة الى شعبة االعمال المدنية في قسم الصيانة بالعتبة الحسينية المقدسة 

واح���دة م���ن بين الوحدات الفعالة لما تؤديه كوادرها من اعمال تتلخص بصيانة االبواب والقواطع 

 عن انشاء المكاتب وعمل اقواس وصيانة دورية ألبواب الحرم واعمال 
ً
داخل الحرم الشريف فضال

اخرى، بحسب )ياسر جليل عبد األمير( مسؤول الوحدة.

تقرير: �شياء �لأ�شدي - ت�شوير: �شالح �ل�شباح، حممد �لقرعاوي

ياسر جليل عبد األمير
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وقال عب��د األمري: »الوحدة تنجز اعامهلــا بأعداد كوادر 
)15( نجــارا  و)5( عامل، وبشــكل يومي ونقوم بكافة 
االعــامل املكلفني هبا، ولدينا بعض النجارين املختصني 
باخلشــب الصاج واعامل الديكور واالبواب الرئيســية 
للعتبة احلسينية املقدسة وصيانة الشبابيك للقبة الرشيفة 
واالعمــدة واالقواس يف )طارمة( بــاب القبلة وكذلك 
بعــض االعامل يف داخــل احلرم الرشيف، ومــن اعاملنا 
ايضــًا يف الزيارات املليونية هي القواطع املتحركة حيث 
نقــوم بنصب قواطع متحركة من اخلشــب لتنظيم ســري 

الزائرين داخل احلرم وايضًا نشرتك يف عمل اجلسور التي يتم 
نصبها يف الزيــارات يف باب القبلة واملناطق االخرى املحيطة 

بالعتبة املقدسة«.
واض��اف: »مل يقترص العمل عىل ما ذكــر فقط بل هناك اعامل 
اخــرى تقوم هبا كوادر الوحدة ومنهــا االعامل املكتبية والتي 
تتلخــص بعمــل ميز مكتبــي واالثاث املكتبــي لالجتامعات 
اضافــة اىل عمل منصــات متحركة للشاشــات وللمصورين 
حيث ننصب سكالت ومنصات وقتية، فضاًل عن االعامل يف 
مدارس وروضــات العتبة ومدن الزائرين من ادامة االبواب 

والشبابيك حيث نقوم بصيانة دورية هلا خالل االشهر ويقع 
املعمل يف منتصف شــارع الوائيل وحيتوي عىل مكائن حديثة 

وقديمة«.
وعن طبيع��ة االعامل االضافية التي يقوم هبا منتس��بو الوحدة 
يف املهرجان��ات اج��اب عبد االم��ري قائاًل: »لنــا اعامل نصب 
منصــات مراســيم اســتبدال الرايــة يف شــهر حمــرم احلرام، 
واملهرجانــات الدولية التي تقيمها العتبة املقدســة كمهرجان 
ربيــع الشــهادة وتراتيــل ســجادية ومهرجانــات اخرى من 

ضمنها عمل منصات يف جامعة )وارث االنبياء(«. 
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نســـب إنجـــاز متقدمـــة يصلها مشـــروع مركز 
د

ّ
اإلمام الحسين      لرعاية أطفال التوح

عل���ى بع���د كيلومترات قليلة عن مركز مدينة كربالء المقدس���ة ترتفع بناية متعددة الطوابق ذات 

واجهة زجاجية مدورة لتخطف انظار الراحلين والقادمين الى المدينة المقدس���ة، وتش���خص البناية 

الواقعة على الطريق الرابط بين بغداد وكربالء لتكون مركزا متخصصا لمعالجة مرضى التوحد تحت 

مسمى “مركز االمام الحسين )عليه السالم( لرعاية اطفال التوحد”.

ويعد مشروع مركز التوحد الذي وصلت نسبة االنجاز فيه %90 احد المشاريع الخدمية واالنسانية 

الت���ي تس���عى العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة من خالله ال���ى خدمة ش���ريحة االطف���ال المتوحدين 

واالنتقال بهم الى حالة افضل.

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

18



وللحديــث اكثــر حــول هــذا املوضــوع حتــدث املهنــدس 
االستشاري كريم عواد حممد مدير موقع مركز االمام احلسني 
)عليــه الســالم( لرعاية اطفــال التوحد قائال: »ان املســاحة 
البنائية ملرشوع معهد االمام احلســني )عليه الســالم( لرعاية 
التوحــد تبلــغ )7680(م2، وبارتفاع يصــل اىل )38.45(

م، مقســمة عىل  ثالثة ابنية رئيسية، وتتمثل يف البناية االدارية 
وهي لألطباء واملمرضني والكادر االداري وكادر االرشــفة 
وكادر احلاســبة واملراقبــة، والبنايــة الرئيســية واملتكونــة من 
رسداب مصمم لوقوف ســيارات اخلدمة وحتّول اىل مكاتب 
إلدارة الرشكــة املشــغلة للمركــز، وثامنيــة طوابــق موزعــة 

للطوابــق العالجية واملختربات وصفوف دراســية وصفوف 
فردية وصفوف مجاعية، وبمواصفات معاهد التوّحد العاملية 
من حيث االلــوان املتخصصة بالتوحد ونــوع االرضية، كام 
تضــم القاعــة الرياضية  التــي حتتوي ارضيتها عىل اخلشــب 
اهلــزاز، والذي يتالءم مع  مواصفات كاملة ألطفال التوحد، 
فيام ســيكون اجلزء االخــر من البنايــات واملتمثــل يف البناية 
املخروطية عبارة عن ثالثة طوابق، بمساحة تقارب  )200(

م2 لكل طابق مــن الطوابق الثالثة، لتصبح املســاحة الكلية 
هلذا اجلزء )600(م2،  بينام ســيخصص الطابق االريض من 

البناية املخروطية الستقبال اولياء االطفال.
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واردف: »بعد زيارة اللجنة املختصة لعالج امراض التوحد 
وبتوجيه مبارش من ســامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدســة تــم زيــادة اســتيعاب اطفــال التوحد مــن )80( 
طفال  اىل )262( طفال، وذلك بزيادة عدد الغرف احلســية 
والوظيفيــة والعالجية، مما اصبح عــدد الصفوف والغرف 
العالجية )72( غرفة بدال من )19(، فضال عن اســتبدال 
املنظومــات القديمــة بمنظومات احدث مــا توصلت اليه 
التكنولوجيــا، وذلــك من خالل اســتبدال منظومة التربيد 
القديــم بمنظومــة )يف ار يف( البلجيكية، وتنصيب مصاعد 
متطورة )GYG( من كوريا اجلنوبية، ناهيك عن منظومتي 
االنــذار واحلريق التي  اضيفت لتفادي احلوادث ال ســمح 

اهلل.

واشار حممد اىل ان املساحة اخلالية املحيطة باملرشوع تم فيها 
انجــاز التصميم اخلاص بالند ســكيب ومصادقته من قبل 
العتبة احلسينية املقدســة لتكون ملعبا لكرة القدم والطائرة 
اضافة اىل مدينة ختلية متثل االجواء الواقعية بشــكل مصغر 
حيــث تضــم اســواقا شــعبية ومركــزا للرشطة ومدرســة 
وشــوارع عامة وغريها،  ليتجولوا فيها ويتســوقوا وكأهنم 
يعيشون يف مدينة واقعية، ، وسيتم املبارشة بالتنفيذ يف اعامل 

املوقع حال ورود التخصيصات املالية.
منوهــا اىل ان مــرشوع التوحد الذي وصلت نســبة انجازه 
اىل 90% يتميــز بعدة امور من بينهــا احتواء ارضية قاعات 
االلعــاب عىل مادة مطاطية مفروشــة عىل خشــب من نوع 
هزاز، واهلدف من ذلك هو تقليل األذى حال وقوع الطفل 
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عىل االرض، فضال عن تزيني القاعات الدراسية بالرسوم التي 
تتالءم مع حالة املريض.

وختم حممــد حديثه بالقول: »تم التوجه العام الن يكون مركز 
االمام احلســني )عليه السالم( لرعاية اطفال التوحد هو الرابع 
يف الــرشق االوســط وذلــك من خــالل توفري »مدينــة ختيلية« 

ومالعب مغلقة واماكن ترفيهية«.   
من جانبه حتدث املهندس ميثم ثامر ممثل رشكة ديب للمقاوالت 
يف مرشوع معهد االمام احلســني)عليه السالم( لرعاية التوحد 
قائال: »ان مرشوع معهد االمام احلســني )عليه السالم( لرعاية 
اطفــال التوحد يعد اول من نوعه يف جمال املشــاريع االنســانية 
اخلاصــة بفئة التوحــد يف العراق، ملا يمتاز بــه هذا املرشوع من 
مــواد رصينــة ذات الدرجــة االوىل يف مجيــع انواعــه، وهو ما 

اكدت عليه العتبة احلســينية املقدسة مع رشكة ديب للمقاوالت 
العامــة منــذ الوهلة  االوىل عىل تأسيســه، فاملــواد املوجودة يف 
واجهة البنايات الثالثة والذي يمثل الفورنتك االســباين لعله 
ألول مرة يســتخدم يف مدينــة كربالء املقدســة، كذلك اجهزة 
التكييــف والتربيد ذات املنشــأ البلجيكي.وتابــع: »ان تعاون 
العتبة احلسينية املقدسة مع رشكة ديب للمقاوالت مل تكن بذرته 
االوىل يف مرشوع التوحد بل سبقته عدة اعامل من بينها مرشوع 
قناة كربــالء الفضائية يف مدينة النجف االرشف والذي توقف 
ألســباب معينة، كذلك العتبات املقدســة يف العراق، ونطمح 
ان يســتمر التعاون مع العتبات املقدســة وباخلصــوص العتبة 
احلســينية املقدسة ملا متلك من اســرتاتيجية تساعد الرشكة عىل 

اظهار ابداعاهتا الفنية املطلوبة منها«. 
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كنــت يف زيــارة اىل احــد األصدقــاء ونزلــت ضيفــا عليــه 
لالطمئنان عــىل صحته وشــؤونه االجتامعيــة واالرسية بعد 
انقطــاع عنــه والوطن دام لســنوات يف املهجــر، وكان وجهه 
مســتبرشا نضا وسامت االشــتياق عىل حمياه, وتبادلنا اطراف 
احلديــث مطوال حتــى دنا وقت الصالة فاقــرتح ان نؤدهيا يف 
)احلســينية( املجــاورة ملنزله، وبعــد فراغنا من الصــالة قمنا 
بالدعاء والتهجــد والقنوت والتســبيح، ويف هذه االثناء ويف 
خضــم هذه األجواء املباركة جــذب نظري مجع جمالت كثرية 
يف احلســينية ما اثار لــدي الفضول فســحبت احداها وكانت 
)جملــة االحــرار( احدى إصــدارات العتبة احلســينية وكانت 
بتصميــم زاه وصورهــا اثــارت تطفيل لتصفحهــا، فأخذتني 
عواملهــا وتنقلت بــني ثنايــا مواضيعهــا املتنوعة مــن االدب 
والشــعر واملقــاالت العاشــورية لُكتاب ذوي بــاع طويل يف 
الــسد والكاتبة ســخروا اللب وخطت اناملهــم طريقا نحو 
أيب االحــرار, شــّدين بقوة احــد أبواهبا حتت عنــوان: )العطاء 
احلســيني( الذي تتضمــن مواضيعه منجزات العتبة املقدســة 
للوطــن احلبيب واخلدمــات املقدمــة للزائرين مــن القائمني 
عــىل خدمــة الزائرين مــن منتســبي العتبة احلســينية بإرشاف 
ومباركــة املتــويل الرشعي للعتبة احلســينية املقدســة ســامحة 
الشيح عبد املهدي الكربالئي )دامت توفيقاته( من اخلدمات 
الصحيــة والدوائيــة واللوجســتية وااليواء ومــدن الزائرين 
الطفــرة العمرانيــة يف تقديم أفضل اخلدمــات للزائرين كام يف 
جمــال التوســعة وصحن العقيلة  مشــاريع ضخمــه وعمالقة 
واســرتاتيجية، وذلك سعيا يف احتواء تزايد أعداد الزائرين يف 

كل عام، كذلك انفتاح العتبة املقدســة عىل جماالت االستثامر 
يف الزراعــة والصناعة والصحة والتعليم مما يشــعرين إن البلد 
بخري فسواعد اهل اخلري ساعية يف اخلري للبلد، وقبل مغادريت 
احلسينية اســتأذنت إمام املصلني فيها باســتعارة بعض اعداد 
جملــة االحــرار، فأخذهتا وتوجهــت اىل املدينــة القديمة التي 
كانــت حمل ســكن ابائــي واجــدادي فأصابتني الدهشــة من 
التطور العمراين واللمســات الفنية التي اضفت اجلامل ألزقة 
مدينــة كربالء القديمــة, والتي اتضح يل اهنا مــن أعامل العتبة 
املقدســة رعاية منها اىل تشــييد وتعمري وإدامة الطرق واالزقة 
املؤدية اىل رضيح املوىل ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( حقا 
ان االمام احلسني )عليه السالم( معني ثوري ال ينضب، ومن 
زقاق اىل آخر اىل شــارع الســدرة املفعم باحلياة احلســينية عىل 
طولــه الذي يزيد عــىل )800( مرت وقد غرســوا عىل رصيفيه 
االشــجار ووضعــوا مــراوح رذاذة تنعــش اهلــواء، أضافت 
أشــكاال هندســية منرية تضفي مجاال للمــكان اىل ان يأخذين 
النظر اىل باب الســدرة )الســالم عليك يا بن ســدرة املنتهى( 
ألخطو عرب ســالمل اربعة عرش هيوي خالهلا الفؤاد نحو سليل 
العرتة الطاهرة ووارث االنبياء )الســالم عليك يا ابا عبد اهلل( 
حيث يشــدو هذه االجــواء الروحانية دوٌي عــذب بالتهليل 
والدعــاء وجمالس حســينية تعيدين اىل تــراث االجداد ملعزين 
اصطفوا يف حلقات عزائية للطم وابداء احلزن الذي خيم عىل 
املكان ووشحه بالسواد يف ذكرى شــهادة أمري املؤمنني )عليه 

السالم(.

الطور المقدس معين ثوري ال ينضب 
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كثرية هي أصــداء زيارة بابا الفاتيكان للعــراق وعميقة هي أبعادها، 
وقد تناولت وســائل اإلعالم هذه األصداء وهــذه األبعاد بيشء من 
التفصيل ومنحتها حقها من التحليل، فسلطت االضواء عىل حمطاهتا 
التي كان من أبرزها تلك الزيارة الروحية لبيت املرجع األعىل الســيد 
السيســتاين دام ظلــه، ومــا أعقــب هذه املحطــة من نتائــج بعد تلك 
املشاهد التي عرضتها الشاشــات خلطوات بابوية هادئة تتجه صوب 
بيت متواضع يقطنه ذلك الرجــل العامل احلكيم الذي ذاع صيته وهو 
يصنــع املواقف املرشفة الواحدة تلــو األخرى دون أن ينتظر من أحد 
أن يكيــل لــه الثناء واملديــح، أو أن يلتفت إىل من حيــاول توهني هذه 
املواقــف او إخفاءها ليحجب نور شــمس النجف األرشف بغرابيل 
تنتحل صفات جهات إعالمية ال هم هلا سوى طمس حقيقة املواقف 
املرشفــة للمرجعيــة العليا بل التشــكيك بحياة ووجود مــن يمثلها، 
فكانــت زيــارة البابا فرنســيس بمثابــة الصدمة الكبــرية التي طالت 
هذه اجلهات فنقضت غزل ســنوات طوال من عمل شــيطاين دؤوب 

حيرص عىل التزييف ورصف األنظار عن هذا النور الساطع.
اعتادت بعض الوســائل اإلعالمية عــىل تاهل األحداث الكربى يف 
العراق وخصوصا بعد ســنة التغيري 2003 وحرصت جاهدة عىل أن 
يبقى العــراق بنظر العامل ذا تركيبة ســكانية كالتي صورها هلم النظام 
البائــد يف زمــن كبت احلريــات والتالعــب بديموغرافيــة البلد ليتم 
ترســيخ مفاهيم معينة توحي بــأن األكثرية هم األقليــة وأن ما ُأعلن 
عنــه بعد ســقوط النظام ما هــو إال كذبة، لذلك وجدنــا من يتجاهل 
زيــارة األربعــني يف العرشين من صفر بكل ما حتملــه من أرقام كبرية 
يف مجيــع مفاصلهــا، والعمل عىل تكذيــب ما تنقله وســائل اإلعالم 
املحايــدة، وهــذا األمــر ينطبق عىل أحــداث كثرية أخــرى كمواقف 
املرجعية الدينية من الواقع الســيايس ومطالبتها بان يكتب الدســتور 
بأياد عراقية تنبثق من مجعية منتخبة، وموقفها من االحتالل الداعيش 
والفتــوى بقتالــه، وموقفهــا الداعــم للمطالــب املرشوعة للشــعب 
العراقــي، وموقفها يف زمن جائحة كورونا ودعوهتا للتكافل ودعمها 
للجهــات الصحيــة وكوادرهــا والكثري مــن املواقف األخــرى التي 
عمدت هذه اجلهــات عىل التعتيم عليها وتوهني ما ظهر منها، لذلك 
كانت زيارة بابا الفاتيكان بمثابة الصدمة بل القشة التي قصمت ظهر 
ســنوات من التعتيم حني اخرتقت شــمس النجف صفوف الغرابيل 
وأسقطتها حني امتدت يد مليارات البرش لتكتب يف حمركات البحث 
)النجف.. الشيعة.. السيستاين..( وهي تنظر لقمة اهلرم الكاثوليكي 
وهو يمسك بيد السيد املرجع يتأمل يف وجهه الَعلوي املبارك ليرصح 

بعدها أنه كان يف ضيافة رجل اهلل.

مــا إن هيل شــهر اخلــري حتى هتب نســائم 
العطــور الفواحــة الزكية تلــوذ وهتب عىل 
رشفــة األفــرع واألزقة أراهــا تبعث روح 
الطمأنينة عىل قلوب من اعترصه األمل وهو 
فاقد ألبيه أو أمه وترسم البسمة عىل وجوه 
الفقراء كأهنا تقول إليهم هذا هو شــهر اهلل 
قد مد يد العون إليكم يســأل عنكم حيبكم 
يقــدم إليكــم كل ما حتتاجــون  فاهلل رحيم 
بعباده مجيعا وكيف ال يكون فيكم أنتم أهيا 
الفقراء إىل اهلل هو مل ينسكم يف كل الشهور 
فكيف ينســاكم يف شــهر الرمحــة واملغفرة 
والطاعــة واحلــب والعطــاء نســائم هــذا 
الشــهر مل تكن مثلها نســائم مــا أمجلها من 
نســائم  إهنا ترتك األثــر يف الدنيا واآلخرة 
فام ذلك اجلــامل البهي فيك وأنت تدخلني 
الفــرح عىل من فقــد الفرح يف شــهر ليس 
كمثله شــهر هو من أعظم الشــهور شــهرا 
دعت فيه الناس لضيافة اهلل وهنيئا ملن قدر 
وثمن هــذه الضيافة الزكية والعطرة بأن ال 
ينســى األيتام والفقراء ولو بيشء قليل مما 
أعطاه اهلل وأن يمسح عىل رأس اليتيم وأن 
يفعل شــيئا بســيطا مما كان يفعله أبا األيتام 
أمام الدين ويعســوب الدين أمري املؤمنني 
)عليه السالم( مع اليتامى ألنه كان عاشقا 
لليتيــم مل يرتكه يف حمنته كان هلــم أبا حنونا 
حتــى أن األيتــام معــه مل يشــعروا يف اليتم 
مجيــال أن نقتبس مــن تلك الســرية الزكية 
كي نكون سعداء بام نفعل ألننا قدمنا اخلري 
ألهل اخلري حتى ولو كان بابتسامة يف وجه 
اليتيم تعله يشعر باألمان بأنه ليس وحيدا  
بالدعاء له بكلمة طيبــة ألن الكلمة الطيبة 
صدقة وما أمجل الصدقة عند اهلل ألهنا باب 
يفوح عطره باإليامن يــده مرفوعة بالدعاء 
إىل اهلل وتدعــو  ريب اغني كل فقري واشــبع 
كل جائــع وهــون عــىل كل يتيم وأشــعره 

باألمن واألمان.

بقلم: عروبة �خلفاجيح�شني فرحان
شهر الله ونسائم خيرهشمس النجف لن يحجبها غربال
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أبرزها المحافل القرآنية ومجالس العزاء

في زمن كورونا... 
شهر الله الفضيل تنحسر أبرز طقوسه

ع���دد كبي���ر من المس���لمين ف���ي ش���تى بق���اءع المعمورة 
ومنه���ا العراق كانوا يمنون النف���س بانتهاء وباء كورونا قبل 
قدوم شهر الله الفضيل )رمضان(، لالنصراف الى العبادات 
والس���عي في طلب القبول واالجابة على التضرع والدعاء 
ال���ى الباري )جل في عاله( بالقض���اء على الفيروس الذي 

أخذ ما أخذ من ذويهم ورفقاء الخل وآخرين.
العراقي���ون وتحدي���دا ف���ي محافظ���ة كرب���الء وبع���د ف���رض 
حظ���ر التج���وال الكلي قرروا عدم إقامة الكثير من الش���عائر 
والع���ادات التي كانوا يقيمونها س���ابقا؛ ب���ل وأكتفى الكثير 
منه���م بإقامتها بش���كل مختص���ر مقتصر على اف���راد عائلته 

فقط.
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وال  كانت  التي  الرمضانية  والتقاليد  العادات  من  الكثري  فهناك 
بني  الكربالئيون  وحيييها  منترشة  األخرية  السنوات  لغاية  تزال 
االزقة واألحياء، منها أيضا املجالس الدينية بام فيها إحياء ذكرى 
استشهاد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( داخل صحنه 
القرآنية  املحافل  إقامة  وكذلك  االرشف،  النجف  يف  الرشيف 
منها  املقدسة  العتبات  واملساجد واحلسينيات وحتى  البيوت  يف 
احلسينية والعباسية، فتلك الشعائر والعادات شحت نوعا ما يف 
هذا العام والتزم الكثري من ابناء الشعب بتوجيهات خلية االزمة 

بتطبيق احلظر الصحي الشامل.
شهر استثنائي

رمضان  شهر  يف  تنحس  التي  الطقوس  اهم  عن  املزيد  وملعرفة 
مع  اللقاء  هذا  لنا  كان  اجلائحة  تفيش  نتيجة  العام  هذا  خالل 
الدينية  املدارس  شعبة  مسؤول  القرعاوي(  عيل  )الشيخ  فضيلة 

يف العتبة احلسينية املقدسة قائال: 

استثنائي  بظرف  رمضان  شهر  مّر  العام  وهذا  املايض  العام  يف 
العامل  اصاب  ابتالًء  يعدُّ  الذي  كورونا  جائحة  تفيش  وهو  اال 
امجع وبسببه انحست الكثري من الشعائر والتقاليد، لذلك عىل 
االنسان يف هذا الشهر الفضيل ويف هذا العام ان يتذكر ما فقده 
يف العام املايض وان يستفيد من ذلك وأن يأخذ من هذه اجلائحة 
الِعربة وان يتمسك باهلل )عز وجل(، وبالتايل عليه ان يستفيد من 
النِعم  هذه  عىل  تعاىل  اهلل  ويشكر  ويستثمرها  االمتحانات  هذه 
ُيعطيها لإلنسان ومنها )نعمة شهر رمضان، نعمة  التي  الكربى 
القران الكريم وتالوته، وكذلك النِعم االخرى( فان ذكرها تزيد 

من فضله اهلل ومّنِه.
طقوس انقرضت

اخلتامت  من   %)60  -  50( الـ  يقارب  بام  املايض  العام  يف  وان 
ُتقم سواء يف املساجد واحلسينيات او يف حرم االمام  القرآنية مل 
واألخري  الكرتونيًا  ُاقيم  منها  والبعض  السالم(  )عليه  احلسني 

اجللسات  ُتقام  كانت  وايضًا سابقًا  الروحي،  الُبعد  فيه  قد خيلو 
التي  الرمضانية  االمسيات  وحتى  املنازل  يف  والبحثية  القرآنية 
)عليهم  البيت  اهل  علوم  فيها  يتذاكرون  البعض  من  ليال  تقام 
وبعضها  هنائيًا  فقدت  منها  فالبعض  الكريم،  والقران  السالم( 
واجللسات  احلسينية  املجالس  وايضًا  جدًا،  كبرية  بنسبة  قّلت 
القرآنية التي حُتيا يف ليايل القدر بعضها توقف وبعضها اشتملت 

عىل ااُلرسة فقط.
امتحان البرشية

التي امتحن اهلل  وان هذه اجلائحة واقعًا من االمتحانات املهمة 
تعاىل هبا البرشية وجيب عليهم النجاح فيه ولرّبام قد تكون هناك 
امتحانات اصعب واشد وان اهلل )عز وجل( كلام حيّب عبده اكثر 

كلام يمتحنه اكثر.
شكل خمتلف لشهر اهلل

بشكل  خمتلف  رمضان  شهر  ان  الصائمني  من  كبري  عدد  وبني 
طقوسه  أبرز  النحسار  العام  هذا  خالل  جذري 
مجاعيا  الكريم  القرآن  ــراءة  ق حمافل  إقامة  وهي 
رمضان  إن  شك  بال  بقوهلم:  الدينية  واملجالس 
انتشار  نتيجة  العام خمتلف متاما عن سابقه  يف هذا 
أقترص  فانه  فريدة من نوعها  الفريوس، ويف تربة 
فضل  بينام  الصغرية،  واالرس  املنازل  داخل  عليها 
يأيت  ال  أن  واألمنيات  بالدعاء  االكتفاء  آخــرون 

رمضان القادم إال وقد تم القضاء عىل الفريوس.
ظروف استثنائية

ان شهر رمضان الذي حّل علينا هذا العام يف ظروف استثنائية 
بني  واالختالط  العامة  احلياة  مظاهر  مسبوق  غري  بشكل  غرّي 
الناس، لكن حمبي اخلري مل ينقطعوا عن تواصلهم بإقامة املعروف 
موائد  بإقامة  مستمرة  كانت  الفضيل  الشهر  طيلة  اخلري  فبوادر 
مما  احلال،  ومتعسي  للفقراء  وكذلك  وذوهيم   لأليتام  الطعام 
من  كورونا  جائحة  أمام  الكربالئي  الفرد  استسالم  عدم  يؤكد 
الصحية  الضوابط  فيه  يرعى  اخر  بشكل  كان  وان  اخلري  إقامة 
قرار خلية  العليا هبذا األمر، ورغم  الدينية  املرجعية  وتوصيات 
اجلامعة  صالة  وايقاف  واحلسينيات  املساجد  باغالق  االزمــة 
انحست  وإن  اقيمت  الطقوس  ابرز  لكن  اجلامعي،  واالفطار 
وبشكل ملحوظ، وعدم قدرة واستطاعة عدد كبري ممن اعتادوا 
بسبب  العام  هذا  صوم  من  السابقة  السنوات  يف  الصيام  عىل 

اصابتهم بفريوس كورونا.

قام الجلسات القرآنية والبحثية في 
ُ
 كانت ت

ً
سابقا

المنازل وحتى االمسيات الرمضانية التي تقام ليال 

من البعض يتذاكرون فيها علوم اهل البيت )عليهم 

 
ً
السالم( والقران الكريم، فالبعض منها فقدت نهائيا

ً
ت بنسبة كبيرة جدا

ّ
وبعضها قل
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الصوت الصادح بمحبة أهل البيت )عليهم السالم(
الرادود الحسيني المال سهيل الزبير )رحمه الله(

�إىل مدينــة �لعمــارة مبحافظــة مي�شــان، ن�شــافر هــذه �ملــرة 
مــع نهر دجلــة، لندخل معه لرحابهــا وب�شــاتينها، متهّجدين 
مبحر�ب دموع حمّبيها �ملن�شابة حزنًا على �أهل �لبيت )عليهم 
ى  �ل�شالم(، وحيث كان ميكث بينهم �شاعر ور�دود ح�شيني ق�شّ
�شنــّي حياتــه يف خدمــة �لق�شيــة �حل�شينيــة و�إيقــاد جمرة 

�لعز�ء بذكرى عا�شور�ئه �لأليم.
كمية �ملحّبة �لتي كان يحملها يف قلبه لآل بيت �لنبي �لأكرم 
)�شلى �هلل عليه و�آلــه(، تخرُبنا عن �شّر عالقته �لد�ئمة مع 
�ملنرب �حل�شينــي، خ�شو�شًا و�أنه كان من �أو�ئل من كتب و�أن�شد 
�لق�شائــد �حل�شينيــة يــوم عرفــت مدينــة �لعمــارة، تاأ�شي�س 
�ملو�كب �حل�شينية يف �أو�ئــل �لثالثينيات من �لقرن �ملا�شي.. 
�إنــه �ل�شاعــر و�لــر�دود �حل�شيني �لر�حل �ملــال �شهيل �لزبري، 
�لــذي �أبدعت قريحتــه و�شدحت حنجرُتــه �أجمل �لق�شائد 
�حل�شينيــة، فكاَن ول يز�ل من بني �أبرز �لرو�ديد �حل�شينيني 

�للذين �أجنبتهم هذه �ملدينة �لغارقة باجلمال.

العامرة والشجن احلسيني
بداية، فقد عرفت مدينة العامرة، تأسيس املواكب احلسينية مطلع 
الثالثنيات من القرن املايض، حيث كانت املدينة تتّشح السواد 
أصواتًا  تكتشف  املدينة  وأخــذت  املحّرم،  شهر  حلول  عند 
يتنافسون  الشعراء  وراح  احلسيني،  املنرب  خدمة  من  جديدة 
للكتابة يف رثاء وحمبة أهل البيت )عليهم السالم(، وحتى فرتة 
السبعينيات مل تتجاوز أعداد املواكب العرشين موكبًا، من بينها 
)موكب بني كعب، موكب بني الم، موكب الدبيسات، موكب 
هيأة القصابني،  موكب الشبانة، موكب الزراعيني، موكب احلر 
يتم  كان  كام  القادرية(،  موكب  الصابونچية،  ألهايل  الرياحي 
متثيل واقعة الطف األليمة )التشابيه( ودفن الرؤوس الطاهرة، 

بحضور احلشود من املؤمنني املعّزين.
والراود  الشاعر  ولِد  املباركة،  احلسينية  األجواء  هذه  ووسط 
الزبيدي( واملعروف باسم  احلسيني املال )سهيل عبد عيل زبري 
)السية(،  حملة  يف  وحتديدًا  م(   1907( عام  الزبري(  )سهيل 
السالم(  )عليهم  األطهار  البيت  آلل  بالوالء  ترّشفت  لعائلة 
وإقامة املآتم احلسينية، خالقًة بذلك جّوًا حسينيًا لرتبية وتنشئة 
نعومة أضفاره وخّط  منذ  تفّتحت قرحيته  الذي  البكر،  وليدها 

منذ صغره قصائَد الوالء اخلالدة.
الزبري،  سهيل  املــال  املرحوم  دخــل  األطــفــال،  من  وكأقرانه 
الدينية  الدروس  عن  فضاًل  والكتابة،  القراءة  لتعّلم  الكتاتيب 
كرَب  فشيئًا  املحّلة، وشيئًا  مسجد  تقّدم يف  كانت  التي  والقرآنية 
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الطاهرة  العرتة  وحمبة  الكريم  بالقرآن  التعّلق  عىل 
)عليهم السالم(.

أما حياتُه كشاعر، فقد بدأت عام )1930م(، حيث 
عرفته حملة املاجدية التي سكنها فيام بعد مع والده، 
وعذبًا،  رقيقًا  شاعرًا  عام،  بشكل  ميسان  وحمافظة 
الشعرية،  والــدرايــة  احلفظ  وكثري  البدهيية  رسيع 
توسيع  يف  الشخيص  بمجهوده  إال  تــأِت  مل  والتي 
وكذلك  القريض  العريب  للشعر  الشعرية،  قراءاته 
للشعر العراقي الشعبي، وخاّصة يف كتابة )األبوذية 

والدارمي( واللذان أبدعا هبام.
حياة  عن  ُدون  ملا  ــرار(  )األح تتّبعت  ما  وبحسب 
الباحث  كتبه  ما  منه  البارع،  احلسيني  الرجل  هذا 
حازم املحّمداوي، فقد »كان )رمحه اهلل( من شعراء 
عرصه املفضلني يف حمافظة ميسان، وكان بيته يف حملة 

يف  والرواديد  احلسينيني  للشعراء  ملتقى  املاجدية، 
يشّكلون  وراحوا  كثريون،  به  اتصل  حيث  ميسان، 

احللقات ويقيمون األمايس الشعرية«.

الشاعر املخلص لدينه وأمته
بدأ )رمحه اهلل( بنظم الشعر عام )1930 م( وكتب يف 
أّنه برز كشاعر حسيني  أغراض شعرية عديدة، إال 
رخيم  صــوت  صاحب  حسيني  ــرادود  ك ثم  ومــن 
وأداء مجيل، وخّصص أكثر شعره لرثاء أهل البيت 
)عليهم السالم(، ومن بني أمجل قصائده التي كتبها 
تعناها..  واحلومة  املظلوم...  عيلته  )ودع  قصيدة 

وحست زينب بذهلا.. وخلوها أشبحت عيناها(.
كام تضّمن شعره قصائد دافع فيها بقوة عن حياض 
عاش  ــه  وأن خصوصًا  أعــدائــه.  وحماربة  ــالم  اإلس
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السياسية  التقلبات  من  الكثري  شهد  عرص  يف  شبابه  مرحلة 
الربيطاين  أبرزها االستعامر  لعّل  الكبرية،  واملعارك واألحداث 

للعراق واالحتالل الصهيوين لدولة فلسطني.
وقد اتصل بداية، بشعراء بارزين بمدينته، أمثال الشاعر املرحوم 
جليل اجلسار، والشاعر املرحوم محد العالق، والشاعر املرحوم 
اهلل(  )رمحه  التقى  بعدها  ومن  وآخرين،  الالمي  الرضا  عبد 
النجفي  الشاعر  أمثال  األربعينيات،  فرتة  خالل  كبار  بشعراء 
املرحوم عبود غفلة، والشاعر املرحوم ياسني الكويف والشاعر 
أبو  احلسني  عبد  املرحوم  والشاعر  شبع،  أبو  إبراهيم  املرحوم 
شبع، والشاعر املرحوم فاضل الرادود، والشاعر املرحوم هادي 
القصاب، والشاعر املرحوم كاظم منظور الكربالئي، أما أكثر 
من تأّثر هبم وبشعرهم فهام الشاعر احلسيني الكبري عبد األمري 

الفتالوي والشاعر النجفي الكبري عبود غفلة.
هاين  أبو  عباس  »املال  أن  إىل  فيلفت  اجلراح،  عيل  الباحث  أما 

سهيل  املال  املرحوم  صوت  اكتشف  من  أول  هو  العامري، 
)رمحها اهلل(، فشجعُه عىل األداء«.

للمنرب  والكتابة  احلسينية  اخلدمة  مواكبة  اهلل(  )رمحه  واستطاع 
للمواكب  القصائد  من  الكثري  فكتب  وقت،  ذات  يف  واإللقاء 
احلسيني  املنرب  يلقي معظم قصائده من عىل  كان  احلسينية، كام 
أفراح  ومناسبات  الدينية  املناسبات  ويف  املحرم  من  العارش  يف 
املاجدية  حملته  داخل  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  وأحــزان 
بينهم  آخرين  كبار  رواديــد  جانب  إىل  هبا،  املحيطة  واملناطق 
الرادود احلسيني املرحوم املال حسني بدرية، والرادود احلسيني 
عبد  غني  املرحوم  احلسيني  والرادود  الطريف  إبراهيم  املرحوم 
حمسن،   آل  محــودي  املال  املرحوم  احلسيني  ــرادود  وال الرضا، 
ــرادود  وال البهاديل،  طابور  سعدون  املال  احلسيني  ــرادود  وال

احلسيني املال سلامن حسن.
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مواكب العزاء قديما في مدينة العمارة



نضال ووداع
بعدها،  وما  املايض  القرن  من  السبعينيات  بداية  فرتة  ولعّل 
اإلمام  بخدمة  اخلناق  ضاق  الغاشم،  البعث  رشاذمة  وجميء 
يف  املخلصني  اخلدمة  بينهم  ومن  السالم(،  )عليه  احلسني 
املال  الراحل  للفقيد  بالنسبة  األمر  حمافظة ميسان، وكان هذا 
سهيل الزبري واآلخرين صعبًا، فكيف يمكن أن يمّر عاشوراء 

اإلمام احلسني )عليه السالم( دون إقامة مآتم العزاء.
ومع هذا التضييق واملالحقات واالعتقاالت التي كان تري 
ثوريًا،  شاعرًا  بقي  أنه  الراحل  الفقيد  عن  ُعرف  فقد  آنذاك، 
جمالس  إقامة  وكذلك  العرص،  يزيد  هبا  قارع  قصائد  وكتَب 

العزاء احلسينية.
 1410 الثاين،  ربيع   29( لـ  املوافق  اجلمعة،  يوم  وبتاريخ 
هجرية( املوافق لـ )16 ترشين الثاين 1990(، تويّف املرحوم 

له حتى مثواه  إقامة تشييع مهيب  الزبري، وجرى  املال سهيل 
بعد حياة  النجف األرشف،  بمدينة  السالم  األخري يف مقربة 

حافلة باخلدمة احلسينية املباركة.
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الزبير صادحا بمحبة اآللالشاعر : ابراهيم الطرفي



احلسينية  العتبة  يف  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن  له  وصدر 
املقدسة )مالمح اخلطاب النقدي يف رشوح هنج البالغة( سنة 
2017، متناوال فيها الرشاح النصوص ذات السمة االبداعية 
اكانت  سواء  القراءة  وهذه  اخلاصة،  القراءة  الوان  من  بلون 
قراءة تفسريية كام هو احلال يف القران الكريم، ام قراءة الرشح 

للنصوص االدبية كدواوين الشعراء او هنج البالغة.
تلك  يف  اجلاملية  القيم  عىل  يركز  ان  بحثه  يف  الباحث  وحاول 
النصوص والتي اشار اليها الرشاح حمل الدراسة، اذ ان هناك 

قبل  من  تناوهلا  تم  وقد  للنصوص  الــرشاح  معاجلة  يف  طرئق 
ذلك،  يف  الدراسات  تفاوتت  انه  حتى  األخرين،  الدارسني 
فمنهم من تناول مناهجهم بشكل عام، او بيان طريقة كشفهم 
عن البعد اجلاميل لتلك النصوص، هذه املناهج التي يمكن ان 

تدرس من قبل الباحثني.
عمل  هــو  كونه  الوصفي  املنهج  بحثه  يف  الباحث  اعتمد 
الباحثني، كام اعتمد يف بعض األحيان ان يعتمد عىل املعيار وان 
تكون تلك املعايري استقرائية تولدت لدى الباحثني من خالل 

ل���م يك���ن مصطل���ح الخط���اب النق���دي بمنأى 
ع���ن المتغي���رات الت���ي واكبت الحرك���ة الفكرية 
والثقافية في الدراس���ات اللغوية س���واء على 
المس���توى البحث���ي في المؤسس���ات العلمية 
في العالم العربي ام على مستوى الدراسات  
للمؤسس���ات العلمية في المجتمعات االخرى، 
وتطور علم اللس���انيات وتتاب���ع الرؤى وممازجة 
الثقافات كان له اثره الفعال في اعادة صياغة 
مفه���وم الخطاب وداللته وتعريفه، وفي ظل 
االهتمام الخاص بالدراس���ات النصية في المدة 
المتأخ���رة، وه���ذا من خصوصي���ة طبيعة الدرس 
االدبي بش���كل ع���ام واهتمام���ه، اذ صار النص 
 في الدراس���ات االدبي���ة وذلك من خالل 

ً
محورا

االهتم���ام بالنص���وص وتحليله���ا والكش���ف عن 
طبيعتها، من هنا جاءت محاولة الباحث الدكتور 
ستار قاسم عبد الله للكشف عن طبيعة الشراح 

وقدراته النقدية في معالجة النصوص.
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مالمح الخطاب النقدي في شروح 

نهج البالغة



صدر عن مركز العالمة احليل )قدس رسه( إلحياء تراث حوزة 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، العدد  )10( من  احللة العلمية 

جملة املحقق.
يف  فقهيٌة  دراسٌة  الُبَغاِة  )قتاُل  منها  هامة  بحوثا  العدد  وتضمن 
(، للباحث الشيخ عالء عبد عيل خميط  مِة احليلِّ ضوِء آراِء العالَّ
َداِت ابِن إِدريس احليلِّ )ت 589هـ((  السعيدي، و)َمصادُر ُمَتَفرِّ
مة احليّل  للباحث أ.د. حممد حمسني دهكالين، و)توقفات العالَّ
دراسٌة  جال(  الرِّ معرفة  يف  األقوال  )خالصة  يف  726هـ(  )ت 
ٌة( للباحث أ.م.د. عادل عبد اجلبار ثامر الشاطي،   ٌة حتليليَّ رجاليَّ
بن  عيلٍّ  اإِلَمــام  يف  ِة  احللَّ ُعلاَمُء  َفُه  َألَّ )ما  تضمن  مفصال  وبحثا 
رحيم  قاسم  أ.م.د.  الباحث  الباحث  السالم(  عليه  طالب  أيب 
وبياِن  َماهيَّته،  وحتقيِق  وِن،  اللَّ يف  )رسالٌة  و  السلطايّن،  حسن 
مِة احليّلّ )ت 726هـ( للباحث د. إبراهيم نوئي،  َأحكاِمِه للعالَّ

وموضوعات اخرى.
العلمية  احللة  املجلة ختصصية يف حوزة  أن  اىل  االشارة  وتدر 
وآثار علامئها األعالم، حازت عىل التحكيم من رئاسة جامعة 
كربالء ومن ثم التحكيم العام من وزارة التعليم العايل والبحث 
املواقع  أغلب  تصنيف  عىل  وحائزة  2019م،  عام  العلمي 
العريب  والوطن  العراق  يف  اإلنسانية  للمجالت  التخصصية 

وإيران.
واملجلة التي صدر اول أعدادها يف 2016 تستقبل البحوث يف 
خمتلف الدراسات التخصصية يف اللغة والفقه واألصول وعلم 

الكالم والطبيعيات.

اصدار  جديد من مجلة )المحقق(

استقرائهم للنصوص ووصفهم ذلك.
بعنوان:  كان  الذي  األول  الفصل  يف  الباحث  وتناول 
درس  وقد  البالغة(  هنج  رشوح  يف  التناص  )مظاهر 
واملعارص  القديم  العريب  النقد  يف  التناص  مفهوم  فيه 
هذا  الغريب  املنظور  يف  التناص  مفهوم  تناول  وكذلك 
عىل مستوى التنظري، أما التطبيق فقد درس فيه تناص 
النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  مع  البالغة  هنج 
الرشيف ثم هناك التناص الذايت، بعدها تناول التناص 

مع هنج البالغة بتفاصيله املثبتة يف البحث.
اما الفصل الثاين فكان بعنوان: )مفاهيم نقدية( وتكون 
من ثالثة مباحث وعىل النحو االيت كان املبحث األول 
فكان  الثاين  واملبحث  نقديًا،  معيارًا  التأويل  بعنوان: 
املبحث  ودرس  النقاد،  عند  القارئ  قيمة  بعنوان 

الثالث: املصطلح النقدي عند الرشاح.
واملعنى(،  اللفظ  )مجاليات  الثالث:  الفصل  وتناول 
وانتظم بأربعة مباحث: املبحث األول التفرد باملعاين، 
ورصد املبحث الثاين: تعدد املعاين التي بينها الرشاح، 
الرابع  املبحث  اما  املعاين،  تنوع  الثالث:  املبحث  وبني 
فكان يتحدث عن قيمة املعاين، وختم الفصل بعرض 
بعض املقارنات بوصفها من اليات كشف املعنى لدى 
الرشاح، ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل اليها 

املباحث. 
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شعر: حسين القاصد

ها
َ
 زلزال

ُ
إذا زلزَل الحشد

)1(
زلزْل فعا�شوراُء ح�شُد 

هم يختفون واأنت تبدو 
زلزْل لأن الن�شر قراآُن العراق 

واأنت )حْمُد(
 زلزْل فديتك.. 

لي�س بعد احل�شد يا )مهيوب( بعُد
 يا اأيها احل�شد احل�شني..

هُم الرعاع واأنت جمُد
 زلزل.. 

لأن الأر�َس غنت للو�شال
 واأنت وعُد 

زلزل فعا�شوراء ح�شُد
واحلزُن 

مفخرٌة وودُّ

)2(
اإذا زلزل احل�شد زلزالها

فاإن عراَقك اأوحى لها
 وان البالد تتوق اإليِه

وت�شكو العذاب 
الذي طاَلها 

وان ال�شبايا تريد اخلال�َس
وتن�شد للح�شد اآماَلها

 فقل للذين 
اأباحوا العراَق

�شُندمي ال�شحارى واأندالها
 لأن الفراَت 

الذي ما يزال
يعيد الطفوف واأجياَلها

 وان احل�شنّي 

بريُد نبيٍّ
يعيد اىل النف�س

اإجالَلها
 فزلزْل فداوؤَك 

دمُع النخيِل
اإذا �شعفٌة مارُق 

غاَلها
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�شَيدي، اليوم كل كلماتي ت�شّرع و�شكوى، اأنها نزلُة جزع وانتفا�شة 
ليلة  بفجر  رم�شان  �شربة  اأمل  تعي�س  الب�شرية  كل  اليوم  قلب.. 
كوفة  يف  يطلع  النهار  القمر.  �شنا  على  يهبطون  املالئكة  القدر، 
هائجة دامية تبكي �شماوؤها دمًا. التاريخ والزمن واملكان يتمددان، 
يت�شارعان ما بني اخلري وال�شر.. ما بني اجلنة والنار. و�شوت "فزت 
ورب الكعبة": �شرخٌة ل زالت ت�شري من الأر�س اإىل ال�شماء..!. 
وما زال املوت على ا�شمك يدخل ويخرج.. يخرج ويدخل يف بيوت 
بالتمتمات  امل�شّمٌخ  ال���وداُع  هو  ه��ذا  �شهادتك،  هي  ه��ذه  �شيعتك. 
باأي  مذابح..!.  العراق  يف  الآن  يرى  الروح  نثيِث  من  امٌل  اخلفية. 
�شيف خائن يحلم مواليك يف �شالتهم، وال�شيوف قنابل املوت، حتمل 
الأخري  الظالم  هو  هذا  ا�شمك.  بكره  جمبول  حاقدًا  ب�شعًا  قلبا 
كلماتك،  تنزف  اجلراح  فكانت  ولدك.  ملذبح  مذبحك،  منذ  ينداُح 
دمك  كان  ح��روف.  بال  كتاب  مثل  واملوعظة  اأفكارًا  يجري  وال��دم 
�شيدي، ظاًل وماء. جرحك ل يزال ينظر بنظرة ما نحن عليه الآن 
ون�شتطيبه..؟ ينزف وقتما نخلط النعَم بنعم للباطل ل بالال حق.. 
فثوابت احلق مطارق يف برج �شربتك. فمن اذن يوقظنا من نومنا 
اأقوياء يف احلق..؟.  الطويل..؟ متى �شربة هامتك جتعلنا رجال 
فكل جرٍح با�شمك كتاب، وكل موت با�شمك �شهادٌة، وكل ميت با�شمك 
�شهيد. يقيني ارجتاج دمي يف معرفتك، يقول: كن عليًا فالعلويون 

يولدون �شهداء.. كن ح�شينيًا فاحل�شينيون يولدون �شهداء.
او  خ��وف  دون  الآن  احل��ق  اأتبع  اأن  من  مينعني  �شيء  اأي  �شيدي،   
مطالبًا  خللودك،  فداء  زياراتي  كل  يف  نف�شي  اأعلن  واأن��ا  وج��ل..؟ 
عنك،  ف��داًء  واجعلني  خطاي   ْ رَمّ �شيدي،  اأع��دائ��ك..  من  بالثاأر 
مرثية  عّلمني  �شريحك،  يف  ال�شاِهدة  خطواتي  جّدد  اأجلك.  ومن 
تطّهرين من داخل نف�شي، خذ يدي وقدين اإىل نورك، فلم يعد يل 

يف ح�شرتك، �شوى قلمي هذا ال�شند ال�شعيف.

قال ال�شاعر اإبراهيم بن هرمة )90 � 176 ه�( يف ق�شيدة 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم(، تدل على ت�شّيعه  ميدح فيها 

بح�شب ما دّونه ال�شيد الأمني يف كتابه )اأعيان ال�شيعة(:

وله  ورثائهم،  الطالبيني  مدائح  من  هرمة،  ابن  اأكرث  وقد 
ق�شائد كثرية يف عبد اهلل بن احل�شن بن احل�شن بن علي 
بن اأبي طالب )عليهم ال�شالم(، وزيد بن احل�شني بن علي 
يرويها  بالها�شميات  تعرف  ق�شائد  وله  ال�شالم(،  )عليهم 

الرواة.

يقول الروائي وامل�شلح الجتماعي الرو�شي ليو تول�شتوي 
)1828 � 1910 م(: "ال�شخ�س الذي لديه فكرة خاطئة 

عن احلياة �شتكون لديه دومًا فكرة خاطئة عن املوت".

�شيطان الفال = العط�س.
هادم اللذات = املوت.

ثمرة القلب = املحّبة.
داء ال�شرائر = احل�شد.

نفاث الأقالم = املوؤلفات.
اأهل الوبر = �شكان اخليام.

اأهل املدر = �شكان البيوت واملدن.
الناطق الأبكم = القلم.

كلُّ جرٍح باسمك كتاب.. 

وكل موت باسمك شهادة

ب..
ن األد

خزائ
من 

بنو فاطمة

من �لأدب �لعاملي

كنايات

حب�ّه�ْم  ع�����ل��ى  اأُلُم  وم��ه��م�����ا 
باملحكماِت  ج��اء  َم��ن  بنت  بني 
له�م  ب��ح�����ّب��ي  اأُب�������ايل  ول�����ش�����ُت 

ف�����اإين اأُح�������بُّ ب��ن��ي ف��اط��م�����ة
القائم�ْة ��ِن  وال�����شُ وب��ال��دي��ِن 
ال�شائمْة ال��ن��ع��ِم  م��ن  ���ش��واه��م 
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اختار المترجم اإلنكليزي لألدب العربي، توني كالدربانك 
م رؤية فريدة لثقافة 

ّ
بعض األعمال األدبية الهامة التي تقد

العالم العربي وتراثه.
وبالنسبة ل� )كالدربانك( تعتبر الترجمة ضرورية للتفاهم 
الثقافي، حيث يقول في مقال له: إن “العديد من 

األعمال العربية متاحة بفضل جهود المترجمين الذين 
ينفذون المهمة القيمة المتمثلة في نقل األدب”.

ويرى أن “الترجمة هي العمل الجوهري للتعددية الثقافية، 
وتكمن في صميم خلق تفاهم أعمق بين الناس من خالل 

األفكار التي توفرها والمتعة التي تجلبها”.

ترجمات.. 
أعمال أساسية من األدب العربي

إعداد: علي حسين
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واأدناه بع�س ما ورد يف مقالته:
اإذا كانت ال�شحافة والتاريخ يربطان الأحداث اليومية لالأم - 
ال�شرد ال�شطحي، وحياة اليقظة - فاإن الأدب هو الذي يعرب عن 
اأحالمهم وخماوفهم، حيث تك�شف قراءة الأعمال الأدبية من 
ثقافة اأخرى عن مدى الت�شابه امللحوظ بني احلوافز والدوافع 
واحلب  اجلمال  مثل  جميًعا،  حتفزنا  التي  والبهجة  والعواطف 

واحلقيقة.
وهناك الكثري من الأخبار الآتية من العامل العربي هذه الأيام، 
الإنرتنت،  عرب  اأو  ال�شحافة  يف  قامتة  اأ�شياء  اأ�شا�شي  ب�شكل 
تر�شم �شورة كئيبة ومنحازة اإىل حد كبري لهذه املنطقة �شا�شعة 

اجلغرافيا واملتنوعة ثقافًيا. 
وروؤية  العربي  العامل  يف  قلياًل  التعمق  يف  ترغب  كنت  اإذا  اأما 
تاأخذ  اأن  املفيد  فمن  الغنية،  وثقافته  تراثه  من  اآخر  جانب 

الوقت الكايف لتذّوق بع�س روائع الأدب العربي.
اأمروؤ  معلقة  الغفران،  )ر�شالة  ب�  فتتمثل  املرتجم  اق��رتاح  اأما 

القي�س، كتاب النبي( واأخريات.
اأوًل: ر�شالة الغفران

�شاعر  امل��ع��ري،  العالء  لأب��ي  اأدب��ي  عمٌل  هي  الغفران  ر�شالة 
من  تعترب  -1057م(،   973( ه���(   449  - ه�   363( وفيل�شوف 
الأحوال يف  ر�شالة ت�شف  النرث، وهي  املعري يف  ما كتب  اأجمل 
النعيم وال�شعري وال�شخ�شيات هناك، وقيل ان دانتي األيغيريي، 
�شاحب امللحمة ال�شعرية الكوميديا الإلهية اأخذ عن اأبي العالء 

فكرة امللحمة وم�شمونها.
ثانيًا: معّلقة ال�شاعر اأمرئ    القي�س

القرن  يف  قالها  ال�شليل"،  "امللك  ب�  ال�شهري  لل�شاعر  ق�شيدة  هي 
ال�شاد�س امليالدي وهي اأ�شهر املعلقات، وُت�شّنف باأّنها من اأجود ما 

قيل يف ال�شعر العربي، وهي منظومة على البحر الطويل.
ومطلعها: 

ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَمْنِزِل  
ُخول َفَحْوَمِل                                                ِب�ِشْقِط الِلَّوى َبنْيَ الَدّ

لذلك  ال�شاعر؛  بها  لعدة حوادث مر  الق�شيدة عر�شًا  وتت�شمن 
هو  ال��ذي  للق�شيدة  الأ�شا�شي  الغر�س  من  الق�شيدة  تتنقل 
على  الوقوف  مثل  موا�شيع  عدة  لت�شمل  الو�شف،  اإىل  الغزل 
الأطالل والغزل الق�ش�شي وو�شف الفر�س والليل ورحلة ال�شيد 

ومغامراته.
ثالثًا: كتاب النبي جلربان خليل جربان

فيه،  ُكلُّها  جتاربه  جل��ربان،  املكتملة  ال�شورة  هو  الكتاب  هذا 
كذلك عواطفه واآماله واأحالمه واآراوؤه وفل�شفته، ويعترب اأ�شهر 
لغة  خم�شني  من  اأكرث  اإىل  وُترجم  بالإجنليزية  وكتبه  كتبه، 
مثايل  اجتماعي،  م�شمونه  العاملية،  جربان  رائعة  يعترب  وهو 
وتاأملي فل�شفي، وهو يحتوي خال�شة الآراء اجلربانية يف احلب 
والعقل  وال�شراء  والبيع  والثياب  والبيوت  والأولد  وال��زواج 
والأخ��الق،  والدين  والعقاب،  والرحمة  والقانون،  واحلرية 

واحلياة واملوت، واللذة والأمل واجلمال والكرم.



قوة  تسبق  روحك  وقوة  اخللقي،  معيارك  يف  الثقيل  املجاهد  كنت   
بدنك، وأنت تتنقل بروح شاب عىل سواتر الصد. وجسدك يتقوس 
بندقيتك  بقوة  متسكان  وراحتاك  والرصاص،  السالح  ثقل  حتت 
وعيونك متسعة لرصد أي حركة داعشية، رغم اجلو امللغوم باملوت 
والدخان والرتاب.  واملوت ال يعني لك شيئا، الن ثقتك باهلل)تعاىل( 
ان ينقلك اىل جوار من حتب شهيدا، هي أمنية عاشت معك طوال 
ووقعت  اسمك،  أذناي  سمعت  يوم  جيدا  أتذكر  عمرك.  سنوات 
تقف  حينها  كنت  بابل،  مدينة  جماهدي  زحام  رغم  عليك  عيناي 
التحديات  مواجهة  سيارات  بانتظار  اهلاشمية-  – قضاء  أبطال  مع 
رجال  أرى  مرة  أول  العامل،  يف  الناصبية  عصابات  ألكرب  املجهولة 
كبريا يف السن يعلن نفسه انتحاريًا اذا اقتىض األمر، وعىل عجلة من 

نيل املنية. والفرحة الكربى حني ورد اسمك ضمن تشكيالت لواء 
عيل األكرب القتايل الذي تأسس بصوت اإلمام السيستاين يف حضة 
احلشدي  الرجل  بأنك  أحسست  السالم-.  -عليه  احلسني  اإلمام 
الوحيد من اللواء عليه ترتتب رشعية الصمود والصرب حتى حتقيق 
النرص وحترير األهايل من عصابات ال تعرف الرأفة والرمحة. وبدأت 
تقاتل وتتحرك من مكان آلخر بقوة شاب عرشيني، ناسيا انك قد 
اقرتب من الستني عامًا. هبذه التنقالت اخلفيفة أعطيت لشباب اللواء 
بعرق جسدك وسط  تسبح  الصلدة وأنت  املواجهة  درسا يف عظمة 
كابوس الرصاص كاملوت نفسه. مراهنًا ان البقاء يف ساحات الوغى 
لألقوى. تشعر بيشء من الدفء يغمرك حني تصل اىل هذه الفكرة، 
لقد  املرتزقة.  األجانب  أولئك  سيام  وال  الدواعش،  تاه  والنفور 

مجاهد من العيار الثقيل

إلى روِح الشهيِد السعيِد )حسن رومي جسوم الجبوري( أبي علي

 س���رَّ الن���وح علي���ك، لكني أع���رف قلبي 
ُ

ال أدرك
، وهو يلمل���م بقايا 

ً
المجن���ون كي���ف يذوب جزع���ا

خلجات���ه أمام صورت���ك وصوتك. ورأس���ي الذي 
 بالقص���ص، خل���ع ذاكرت���ه وتوق���ف عن���د 

ُّ
يغ���ص

 أعرفك، وتأتي 
ُ

مشهد استشهادك. لذلك صرت
الفك���رة وأح���اور وجهك، وأرى نظرت���ك العرفانية 
 يؤلم روحي، 

ً
تخترق عيني، فأبلع األحرف رصاصا

 أمام بسالتك وشجاعتك، وأنت 
ً
وأقف مشدوها

تتل���و بصيرت���ك وحكمتك عل���ى المجاهدين: من 
 من 

ً
يستش���هد على سواتر الش���رف أكثر صدقا

.. كان 
ً
ال���ذي يموت ف���ي بيت���ه؛ وإن كان مواليا

ش���حذك لهمه���م المجاهدي���ن يعل���ن ع���ن رجل 
مغوار فيه من أنفاس سيد الشهداء، فوجهك 
النوران���ي تعل���وه الهيب���ة والوق���ار، وال تفارق���ه 
االبتسامة مهما كانت شدة المعركة وهيجاناتها 

المرعبة والكابوسية.

�لحر�ر: حيدر عا�شور
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)يش���ماغ( راس���ك راية يهتدي بها األبطال وق���دوة يقتدون بها 
 حاٍم

ٌ
ليدركوا أن العقيدة والمذهب والوطنية عشق

والتكفرييني،  والظالميني  اخلونة  تكره  الرجال  من  كغريك  كنت 
اال  أترابك  عن  ختتلف  تكن  مل  جسورا،  شجاعا،  مؤمنا،  جريئا، 
يعرفها كل  قلبك  واملذهب، ورقة  للعقيدة  بكثرة والئك وحبك 
من عرفك. وعرفوك أكثر جماهدا للحشد الشعبي إقدامًا وبسالة. 
فارض املعركة تشهد، ورأيت بأِم العني كيف دمك احلسيني احلار 
ُيزهر فوق السواتر نورًا، و)يشامغ( راسك راية هيتدي هبا األبطال، 
وقدوة يقتدون هبا، ليدركوا أن العقيدة واملذهب والوطنية عشٌق 
وعبادتك،  وجهك  يرون  كلام  الذات.  ونكراِن  داٍم،  جرٌح  حاٍم، 
الشجاعة  فيهم  وتتولد  والــيــأس،  ــوف  واخل الغم  عنهم  يــزول 

واألقدام وحب اجلهاد.  
أقدس  هي  العليا،  الدينية  واملرجعية  الوطن  حب  يف  ومثاليتك 
واجبات الشيعي اخللوق والشجاع، الذي يمتلك صرب أيوب يف 
منتهى احلكمة والكامل. هكذا كان تأثري فعل احلب عندك، فرتمجته 
واقعا يف مواجهة كل من يضمر الِعداء للوطن واملرجعية. كل ما 
شاهده منك، هو عامل تصوُغه رجولتك بني املجاهدين وقتالك.. 

حني أحسست هناك إخفاق قيد شعرة من األبطال كنت تصيح:

البيضاء، واجلسد  بالشيبة  بابل  القادم من  ابن جسوم -  انا -    -
العراق،  من  واألعــداء  اخلونة،  كل  خروج  حتى  الدائم  الصائم 
احلسني،  اإلمام  ونبض  السيستاين..  اإلمام  عني  قرة  يا  اسمعوين 
ائمة  باسم  املرهون  احلقيقي  اهلل  دين  بقاء  اجل  من  تقاتلون  انتم 

اهلدى االثني عرش.. تقاتلون من اجل اإلنسانية يف اإلنسان.  
عيون  اىل  املرعبة  املواجهة  وحتولت  أهزوجة  اىل  صوتك  فتحول 
تعرف  كنت   ..- حسني  يا  سيدي  لبيك   – صارخة  وأفواه  قوية 
انه اذا تراجع مقاتل مرة فلن يثبت أخر. وقلت يف نفسك وأنت 
يسمعك:  والكل  نفسك  تيب  ..؟  حسن  يا  عمرك  كم  تبتسم: 
بن  -حبيب  سرية  من  تعلمت  وقد  اجلهاد،  يف  له  دخل  ال  العمر 
مظاهر األسدي- الذي رسم الشجاعة والبطولة والصرب بميزان 
فاجلهاد  ورشف.  بيقني  احلتوف  اىل  اإلمام  سيده  يتبع  وهو  احلق 
جيب ان يعتاد عليه من هم يف عمري أو دون أو اكثر.. البد يل ان 
اعتاد، وان أكون املثل األعىل، فالذين استشهدوا يف ظروف كهذه 
شهداء سعداء اجتازوا االمتحان بنجاح، ونحن ننتظر النجاح..!.
رعشة  تاركة  للقتال،  الُرجويل  الشحذ  هبذا  ممتلئة  كلامتك  كانت   
يف النفوس وخفقة بالقلوب، وإشعال نار الضمري والغرية. فكان 
يطردون  وهم  اللواء  ألبطال  حامية  مواجهة  الليل  ذلك  فجر 

يا  أنت  وكنت  املخزي.  املوت  عىل  املرّصيَن  الدواعش  اجلرذان 
دائمية  من  الوجه  اصفر  املــوت،  نطاق  يف  تــدور  الشباب  شيخ 
الشهادة،  طنني  راســك  ويف  النظرات  زائــغ  اليومي،  صيامك 
كأنك  او  الزائلة،  احلياة  من  تفّر  كأهنا  خطوة  كل  يف  ترافقك 
تكتب وصيتك يف كل ساتر للصد أو تريد ان يفهم املجاهدون: 
احلقيقة  رموز  واملقدسات  تعّوض  ال  واألرض  غاٍل  الوطن  ان 
آيات  فأصحاهبا  واإلنسانية  واملساواة  والدين  العدل  مجعت  التي 
من اهلل)تعاىل(.. فعىل اإلنسان ان حيذو نحوهم ليكون سعيدا يف 
املنتظر  املهدي  اإلمام  عن  وحديثك  كفة  يف  واملعركة  الدارين.. 
صوت  عىل  رشاسة)داعش(  يقاتلون  واملجاهدون  أخرى،  بكفة 
معهم،  يقاتل  أو  فوقهم  أو  أيدهيم  بني  كأنه  املنتظر،  مهدهيم 
فاالنتصارات املستحيلة كانت سهلة يسرية بسرية املنتظر.. وبزغ 
عن  احلديث  عن  تتوقف  مل  املبتسم  وأنت  تشتد  واملعركة  الفجر 
اجلميع  مع  متسامح  الوطن  واألرض:  واملرجعية  للوطن  الوالء 
ال  الطاهرة  فارضه  عليه  ويتكالبون  ضده  يتمردون  الذين  اال 
باق وأعداؤه يف مزابل  –اإلمام احلسني- خالد،  تقبلهم.. لذلك 

التاريخ ملعونون وال ذكر هلم. بدأ صباح يوم االثنني املوافق 27 
من رمضان واضحة عىل  األخرية  والعرشة  2016 هيّل،   /  6  /

حمياك، فانت بني قائم الليل والقتال واجبات مقدسات مل ترتكها 
حلظة واحدة ومل تغفل عيناك عن غدر)داعش(، ومل تنس ان جرح 
اإلمام عيل )عليه السالم( وما جيب عليك من أعامل عبادية.. كلها 
وانحبست  صدرك  ضاق  فقد  اإلمام.  جرح  ليلة  يف  فيك  اجتمع 
دمعتك يف مآقيها راحت تّقّبل الضيح بحرارة شوقها، واملعركة 
يف أوجها تؤانس جرح اإلمام بارض كوفان.. استجمعت قواك 
وهنضت مصمام عىل أن توصل رسالتك اجلهادية للجميع متحديا 
املوت. وفاجعة إمامك كنار مستعرة يف صدرك، فطلبت ان يكون 
الغالب، ما أن كان تضعك اخلفي  استشهادك كشهادة أسد اهلل 
الرصاص من كل  الفرسان، حتى اهنال عىل جسدك  يقرأ شهادة 
األبطال  هتف  وباسمك  أصبحت-كاملنخل-  وصوب،  حدب 
حمافظة  من  وطــرد)داعــش(  والتحرير  بالنرص  يلّوحون  وهــم 
يف  استمروا  هتفوا  حي  املجاهدين  ضمري  يف  وألنــك  األنبار، 
أهازجيهم باسمك » وعرفوا العامل أن أبا عيل) حسن رومي جسوم 

اجلبوري(، هو شيخ الشباب واملقاتل من العيار الثقيل.  
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سياسة أمير المؤمنين
 في إدارة الدولة 

 فيها الحرية واحترام اآلخر قبل 1400عام 
ُ

أقام دولة تخلو من الفقر، يسودها القضاء النزيه، وتشيع
وفي أقل من خمس س���نوات... ونحن لس���نا بصدد الحديث عن كماالت هذه الشخصية وجوانب 
 بها ش���خص عالم او مطلع، لكن ال ب���أس باالقتباس من 

ّ
حياته���ا الملهم���ة فه���ي اكبر من ان يلم

فيضها السياسي الذي أدار به دولة حكمت العالم بالعدل والمساواة.

السياسة املالية
السالم(  )عليه  اإلمــام  انتهجها  التي  املالية  السياسة  كانت 
امتدادا لسياسة الرسول األعظم ) صىل اهلل عليه وآله ( الذي 
عنى بتطوير احلياة االقتصادية، وإنعاش احلياة العامة يف مجيع 
البالد، بحيث ال يبقى فقري أو بائس أو حمتاج، وذلك  أنحاء 

بتوزيع ثروات األمة توزيعًا عاداًل عىل اجلميع.
ومن مظاهر هذه السياسة هي:

1 - املساواة يف التوزيع والعطاء، فليس ألحد عىل أحد فضل 
أو امتياز، وإنام اجلميع عىل حدٍّ سواء.

النبي )صىل  األنصار، وال ألرسة  للمهاجرين عىل  فال فضل 
اهلل عليه وآله( وأزواجه عىل غريهم، وال للعريب عىل غريه.

من  الرأسامليني  غضب  التوزيع  يف  العدالة  هذه  أثارت  وقد 
)عليه  ــام  اإلم عىل  سخطهم  فأعلنوا  وغريهم،  القرشيني 

السالم(.
وقد خفت إليه مجوع من أصحابه تطالبه بالعدول عن سياسته 

َلسّويُت  يل  املال  كان  )لو  السالم(:  )عليه  اإلمــام  فأجاهبم 
بينهم فكيف، وإنام املال مال اهلل، أال وإن إعطاء املال يف غري 
حقه تبذير وإرساف، وهو يرفع صاحبه يف الدنيا، ويضعه يف 

اآلخرة، وُيكّرمه يف الناس، وهيينه عند اهلل(.
فكان اإلمام )عليه السالم( هيدف يف سياسته املالية إىل إجياد 
األزمــات  فيه  حتــدث  وال  الرأساملية،  فيه  تطغى  ال  جمتمع 
االقتصادية، وال يواجه املجتمع أي ِحرمان أو ضيق يف حياته 

املعاشية.
اإلسالم  واقع  من  املستمدة  املرشقة  السياسة  هذه  أدت  وقد 
يِه إىل إمجاع القوى الباغية عىل اإلسالم أن تعمل جاهدة  وَهدنْ
عىل إشاعة الفوىض واالضطراب يف البالد، مستهدفة بذلك 

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

أصول االقتصاد العام يف تلك العصور.
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عىل  األشرت  ملالك  عهده  يف  السالم(  )عليه  اإلمــام  أكد  وقد 
رعاية إصالح األرض قبل أخذ اخلراج منها.

فيقول )عليه السالم(: )وليُكن نظرك يف ِعامرة األرض أبلغ من 
بالعامرة،  ُيدرك إال  نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال 
ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد، ومل 

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

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

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

وإذا منحه يشء فإنه يكون خمتلسًا.
وعىل أي حال فإن السياسة االقتصادية التي َتبّناها اإلمام )عليه 
السالم( قد ثقلت عىل القوى املنحرفة عن اإلسالم، فانرصفوا 
باملعسكر  والتحقوا   ،) السالم  ) عليهم  بيته  اإلمام وأهل  عن 
األموي الذي يضمن هلم االستغالل، والنهب، وسلب قوت 

الشعب، والتالعب باقتصاد البالد.

السياسة الداخلية
التخلف  أسباب  مجيع  بإزالة  السالم(  )عليه  ــام  اإلم عنى 
مجيع  اإلنسان  فيها  جيد  كريمة  حياة  وحتقيق  واالنحطاط، 
فيام  ونشري  واالستقرار،  والرخاء  األمن  من  حياته،  متطلبات 

ييل إىل بعض مظاهرها:
1 - املساواة: وتّسدت فيام يأيت:

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

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

بني الناس عىل اختالف قومّياهتم وأدياهنم.
)واخفضنْ  عامله:  إىل  رسائله  بعض  يف  السالم(  )عليه  فيقول 
للرعّية جناحك، وابسط هلم وجهك، وَألِننْ هلم جنابك، وآِس 
اللحظة والنظرة، واإلشارة والتحية، حتى ال يطمع  بينهم يف 

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

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

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

وقد منح اإلمام )عليه السالم( هذه احلرية بأرحب مفاهيمها 
للناس، وقد منحها ألعدائه وخصومه الذين ختلفوا عن بيعته.

فلم جيربهم اإلمام )عليه السالم(، ومل يتخذ معهم أي إجراء 
حاسم.

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

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

مع العلم أهنم كانوا يشكلون أقوى حزب معارض حلكومته.
بني  واخلــوف  الذعر  ــوا  وأذاع فسادًا،  األرض  يف  َسعوا  فلام 
عىل  وحفظًا  العام،  النظام  عىل  حفظًا  قتاهلم  إىل  انربى  الناس 

سالمة الشعب.
الدعوة إىل وحدة األمة

عىل  العمل  يف  والعناء  اجلهد  يكون  ما  كأكثر  اإلمــام  وجهد 
توحيد صفوف األمة ونرش اأُللفة واملحبة بني أبنائها.

الكربى  اهلل  نعم  من  اإلسالمية  اأُللفة  السالم(  )عليه  واعترب 
عىل هذه األمة.

فيقول )عليه السالم(: )إّن اهلل سبحانه قد امَتّن عىل مجاعة هذه 
األمة فيام عقد بينهم من حبل هذه اأُللفة التي ينتقلون يف ظلها، 

ويأوون إىل كنفها، بنعمة ال يعرف أحد من املخلوقني هلا قيمة، 
ألهنا أرجح من كل ثمن، وأجلُّ من كل خطر(.

مجيع  وتبّنى  األمــة،  بوحدة  السالم(  )عليه  اإلمــام  عنى  فقد 
األسباب التي تؤدي إىل متاسكها واجتامع كلمتها، وقد حافظ 

عىل هذه الوحدة يف مجيع أدوار حياته.
تربية األمة

مل يعهد عن أحد من اخللفاء أنه عنى بالناحية الرتبوية أو بشؤون 
التعليم كاإلمام )عليه السالم(، وإنام عنوا بالشؤون العسكرية، 
الدولة اإلسالمية، وبسط  وعمليات احلروب، وتوسيع رقعة 

نفوذها عىل أنحاء العامل.
هبذه  اهتاممه  من  املزيد  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أوىل  وقد 
الناحية، فاختذ جامع الكوفة معهدًا يلقي فيه حمارضاته الدينية 

والتوجيهية.
عز  اهلل  إىل  بالدعوة  أوقاته  أكثر  يشغل  السالم(  )عليه  وكان 
واألخــالق  اآلداب  وَبــّث  التوحيد،  فلسفة  وإظهار  وجــل، 
اإلسالمية مستهدفا من ذلك نرش الوعي الديني، وخلق جيل 

يؤمن باهلل إيامنا عقائديًا ال تقليديًا.
للعلوم  ــىل  األع املؤسس  الــســالم(  )عليه  اإلمــام  كــان  فقد 
واملعارف يف دنيا اإلسالم، وقد بذل مجيع جهوده عىل إشاعة 
يذيع  دومًا  وكان  املسلمني،  بني  والثقافة  اآلداب  ونرش  العلم 
بني أصحابه قوله: )َسلوين َقبَل أن تفقدوين، َسلوين عن ُطرق 
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امء، فإين أبرَصُ هبا من ُطُرق األرض(. السَّ
* اإلمام عيل )عليه السالم( واملجتمع الدويل 

املسرية  السالم( ودوره يف خدمة  )عليه  اإلمام عيل  لشخصية 
تليات  ومن  والعصور  االزمنة  عرب  واســع  صدى  البرشية 
املتحدة  ــم  األم اهــتــامم  هــو  ــايل  احل عرصنا  يف  الــصــدى  هــذا 

بإنجازاته)عليه السالم( يف خمتلف اجلوانب احلياتية. 
الدكتور  ترمجه  و  اعده  والــذي  املتحدة  لألمم  التايل  التقرير 

صاحب احلكيم يوضح ذلك االهتامم. 
دعت األمم املتحدة يف تقريرها السنوي لعام 2002م الصادر 
اإلنسان،  بحقوق  اخلاص  اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  عن 
 United Nationsوالتعليم واملعيشة  البيئة  وحتسني 
العربية   الدول    Development Program  UNDP

املعرفِة  لتشجيِع  مثااًل  طالب  أيب  بن  عيل  ــام  اإلم اختــاذ  إىل 
وتأسيِس الدولِة عىل مبادِئ العدالة.

وقد احتوى التقريُر املذكوُر الذي اشتمَل عىل اكثر من )160( 
اإلمام  هبا  أوىص  رئيسة  نقاٍط  سِت  عىل  صفحة،  وستني  مائة 
أمري املؤمنني )عليه السالم( قبل أكثر من )1000( عام مثلت 

العدالة واملعرفة وحقوق اإلنســـان. 
احلاكم  بني  املشورة  رضورة  عىل  التعاليم  تلك  واشتملت 
السيئة  والقضايا  واملايل  اإلداري  الفساد  وحماربة  واملحكوم 
األخرى ، وأن مُتنح العدالة جلميع الناس وحتقيق اإلصالحات 

الداخلية. 

وقد جاء يف التقرير مقتطفات من وصاية اإلمام أمري املؤمنني 
اخلاصة برئيس الدولة: 

»أن من نصب للناس نفسه إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
نفسه  فمعلم  بلسانه.  تأديبه  قبل  بسريته  تأديبه  وليكن  غريه. 

ومؤدهبا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم«. 
التنمية  ورضورة  األرايض  واستصالح  الضائب  خيص  وفيام 
خطب  من  جانبًا  الدولية  املؤسسة  تقرير  نقل  الفقر  وحماربة 

اإلمام )عليه السالم(: 
»وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب 
اخلراج ألن ذلك ال يدرك إاّل بالعامرة، ومن طلب اخلراج بغري 
عامرة أخرب البالد وأهلك العباد«، وأما عن التعليم فقد أورد 

التقرير بضميمة اإلمام إىل ممثله:  
وأكثر مدارسة العلامء ومناقشة احلكامء يف تثبيت ما صلح عليه 
أمر بالدك وإقامة ما استقام به للناس قلبك، وجاء يف التقرير 

أيضًا عن رضورة قول احلق وعدم السكوت عن الباطل: 
القول  يف  خري  ال  انــه  كام  احلكم  عن  الصمت  يف  خري  »وال 

باجلهل«. 
وأما عن الصاحلني وتواضع احلكام والنهي عن اإلرساف يف 
رصف املوارد ورضورة تبيان احلقائق للشعب فقد ذكر التقرير 
وصية اإلمام التي قال فـــيها: »املتقون فيها من أهل الفضائل. 
منطقهم الصواب، وملبسهم االقتصاد، ومشيهم التواضع ال 

يرضون من أعامهلم القليل وال يستكثرون الكثري«. 
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الرادود الشاب اليافع في ذروة العنفوان وأوج اندفاعاته يشق جادة الحياة 

بجرافته الفوالذية المليئة بالش���غف والوالء واإلخالص لعقيدته وش���عائره 

الحس���ينية، ويح���دد البوصل���ة باتج���اه طري���ق أه���ل البي���ت )عليهم الس���الم( 

استذكارا للفاجعة الكبرى وتفجير العبرات ومحاكاة مشاعر القلوب الجازعة 

في حب االمام الحس���ين )عليه الس���الم( صاعدا س���اللم عشقه  الجنوني 

الى مراتب الش���رف مرتديا رداًء مطرزا بثروة المعاني والعبر ووش���اح يشحذ 

الهمم، متناوال ترياقا لعالج الروح ولجم االنفس. 

الرادود الحســـيني كاريزما خاصة تبحث 
في صفاتها )االحرار(
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وتطرأ  الداخيل،  الرصاع  مرحلة  يبدأ  املراهقة  سنِّ  يف  الشاب 
تأثري  بسبب  شخصيته  بناء  يف  سيكولوجية  تغريات  غليه  
املحيط العائيل والشارع واملجتمع ووسائل االعالم والسوشل 
ميديا ووسائل االتصال احلديثة، يف هذه املرحلة بعض الشباب 
يف  طاغية  صبغة  له  يكون  الذي  احلسيني  املنرب  لطريق  يتوجه 
تقويم الشباب من الناحية النفسية والسلوكية ونظرة املجتمع 

له.
شهادة أولياء األمور 

رادودا  يصبح  ان  حيب  كان  امحد  ولدي  ان  امحد(  )أبو  يقول 
حسينيا منذ نعومه اظفاره يسمع ويقلد خطباء املنرب احلسيني 
والرواديد الكبار مثل محزه الصغري وباسم الكربالئي وغريهم 

وصقل  مهاراته  بتنمية  قمت  وقد  احلسيني،  املنرب  عاملقة  من 
موهبته من خالل زجه يف اختبارات ودورات يف هذا املجال  
والنضوج  مهاراته  وتنمية  الصوت  وطبقات  األداء  لتحسني 
أرى  ان  وفخري  رسوري  دواعــي  فمن  واملعريف،  الفكري 
ولدي احد خدام االمام احلسني )عليه السالم( ويرتقي املنرب 
ففي هذا توفيق من اهلل سبحانه وتعاىل خصوصا انه كان جيتهد 
بالتفوق يف هذا اخلط املبارك منذ سن مراهقته ومرحله الشباب 
ترصفاته  يف  اتزانه  الحظت  فقد  للحياة،  القوي  واندفاعه 
اخوته  عن  ختتلف  باتت  كالمه  وطريقة  حركاته  يف  وسلوكه 
له  املجتمع  بنظرة  واالهتامم  والشارع  املدرسة  يف  وأصدقائه 
والرفعة، ألن  بالفخر  يشعرين  للمنرب  كرادود حسيني وخادم 
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اخلدمة احلسينية اجزلت علينا فضال كبريا يف تقويمه وإرشاده 
البيت  اىل طريق الصالح واالدب العايل وحتليه بخالق اهل 
القدير،  العيل  اهلل  من  وتوفيق  رمحة  وهي  السالم(  )عليهم 
وحمل الفتخار كل أولياء األمور الذين زجوا أبناءهم يف خدمة 

القضية احلسينية الكربى.
ثامن عرشة سنة  له  ان ولدي  )ام حيدر(  من جانبها أضافت 
وبحمد اهلل وتوفيفاته نشكره دوما عىل نعمه التي انعم هبا علينا 
ومنها بركات االمام احلسني )عليه السالم( التي جعلت من 
ابني حيدر صديقا بمجموعة من االدباء والشعراء واخلطباء 
اثر بشكل كبري وواضح بشخصيته وترصفاته،  احلسينيني مما 
وكان فيام سبق يف مرحلة سن املراهقة قليل االلتزام بالعبادات 
كلصوم والصالة وطريقة كالمه كانت بصوت عال وقصات 
املوديالت  موجة  ملواكبة  املالبس  واختياره  الغريبة  شعره 

جنونية،  بسعة  النارية  الدراجات  وركوب  هذا،  عرصنا  يف 
لكن مجيع هذا تغري يف سلوكه بعد اعتالئه املنرب احلسيني الذي 
البيت  اهل  بربكات  وثقافته  وفكره  روحه  بتهذيب  أسهم 
)عليهم السالم( وهلل احلمد اليوم هو يف طريق هداية ورشاد، 
املنرب  له طبقات صوتية مجيلة يسخرها  خلدمة  ان  واكتشفت 
اجلذري  التغيري  يف  الكبري  الفضل  له  الطريق  وهذا  احلسيني 
بالعبادات  العايل  والتزامه  ترصفاته  حيث  من  األكرب  لولدي 

بمواعيد الصالة والصوم والعطف عىل اخوته االصغر منه. 
باحث اجتامعي 

ويذكر الباحث )عيل الربيعي( يف شؤون االرسة واملجتمع مترُّ 
عىل الشاب سلسلة من املراحل والتغريات يف سن املراهقة وهي 
واالدراك  البلوغ  مرحلة  اىل  الطفولة  سن  من  انتقالية  عملية 
واملعرفة ورسم مالمح شخصية الرجولية وختلص من املتابعة 
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االهل وويل االمر عملية حترير من القيود وااللتزامات االرسية 
والبدء يف تكوين شخصية مستقلة واالعتامد عىل الذات ومن 
البدهيي ان تأثر الشاب يف البيئة األرسية واملدرسة واألصدقاء 
ووسائل االعالم واالتصال واتباع وتقليد املشاهري يف الكالم 
هذا  يف  املوضة  ومواكبة  الشعر  وقصات  واملالبس  والستايل 
العرص جلذب األنظار اليه بغية تفريغ شحنات من العواطف 
والرغبات والتأثر بالعقل اجلمعي للشباب مهام كانت سلبية او 
منافية للذوق العام وتتعارض مع الدين واألعراف االجتامعية 

وهذا ما نشاهده لألسف يف الكثري من ابناء جمتمعنا.
وأشار يطرأ تغيري عىل الشاب يف حال اختذ طريقا معينا السيام 
ملحمية  عقائدية  شخصية  يف  الثوري  الوالئي  الديني  التوجه 
هلا عمق تارخيي انساين أخروي رسايل يصدح باحلق رسمدي 
العطاء يتدفق من جيل اىل جيل هنا يصبح حتول بني الشباب يف 

سن املراهقة ويتكون حائل بني رغباته وعاداته السابقة ويصبح 
لتغيري  داخيل  وافعاله ورصاع  لكل ترصفاته  له جلام وضابطة 

نمط السلوك القديم نحو اإلصالح.
وشعله  إنسانية  رمحة  السالم(  )عليه  احلسني  االمــام  والن 
متوهجة يف قلوب املسلمني واللبنة األساس يف بناء الفرد فان 
البيئة احلسينية  الرادود احلسيني يف سن مبكرة والنخراطه يف 
بإعطائه  تتشكل شخصيته عادة  اجيابيا  وتعاطيه مع احلسينيني 
زمخا معنويا أخالقيا ينعكس عىل سلوكه وترصفاته مع املجتمع 
متجذرة  ومبادئ  وقيم  عادات  له  وتتكون  االرسي  واملحيط 
ملسؤولية  متحمال  ويكون  عقالنية  شخصيته  وتكون  اصيله 
احلياة  حتديات  خمتلف  ملواجهة  بالنفس  ثقه  تولد  اىل  اضافة 

الصعبة.
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تأمالت يف كالم االمام عيل أمري املوحدين يف قوله: »آه ..آه من قلة الزاد«.
ماذا تعني هذه الكلمة؟.. وهل االمام عيل )عليه السالم( هو يف حقيقة االمر قليل الزاد يف االخرة؟

وبيشء من التأمل والتفّكر هبذه الكلمة نصل إىل احلقائق التالية:
أوال: إن االمام امري املؤمنني يريد أن يقول: إن زاد الدنيا مهام عظم وكرب فإنه يظل قليال بالنسبة لعطاء 

اهلل لإلنسان يف االخرة.
ثانيا: إن مساحة العمر يف الدنيا ال تفي بكل العطاء هناك أعني يف االخرة بل إن مساحة العمر يف الدنيا 
ال توازي اخللود يف االخرة وإنام اخللود هناك والنعيم إنام هو رمحة من اهلل لالنسان وليس باستحقاق 

االنسان.
ثالثا: إن هذه الكلمة تشري إىل عظمة االمام املعصوم فإنه مهام عمل فإن عمله حسب موازين احلياة 
بالنسبة ملقام املعصوم ولذلك نجد احلق يزن عمل املعصوم بموازين السامء بموازينه هو  يعترب قليال 

وليس بموازين االرض.
فمثال الضبة الواحدة من االمام عيل ع يف سبيل اهلل حني يزهنا احلق بموازين السامء تصبح أفضل من 
أعامل الثقلني وعبادة اجلن واالنس اىل يوم القيامة فقول الرسول االكرم:- رضبة عيل ع يوم اخلندق 
أفضل من عبادة الثقلني فيمد اهلل سبحانه يف عمل املعصوم وذلك لعظم نفسه وكرب روحه وشموخ 
مقامه عند اهلل عز وجل ويرتفع عمل املعصوم حتى يصل رغيف اخلبز الذي يعطيه للسائل اىل درجة 

تقتيض نزول سورة كاملة يف القرآن الكريم كام يف سورة الدهر ويف قوله تعاىل: ويطعمون الطعام..
التي أودعها اهلل يف  الربانية  للوالية  اىل مستمسك  يتحول  الصالة  به يف  الذي تصدق  وكذلك اخلاتم 

املعصوم )عليه السالم(.
رابعا: إن هذه الكلمة يريد اإلمام هبا من باب التوجيه والرتبية بمعنى أنه يريد ان يوجه الناس نحو 
العمل الصالح والرتبية الصحيحة تربية االنسان العامل كي ال يتسب الغرور إىل رأسه ويتصور أنه 
فوق الناس مجيعا بكثرة العمل.. وإنه حيثنا عىل مزيد من التواضع والنظر اىل العمل عىل انه قليل مهام 

كرب وعظم.

آٍه من قلة الزاد   
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فاطمة  تسبيح  يغفل  من  قليلني  غري  ولرّبام  املؤمنني  من  منا  البعض 
الزهراء )عليها السالم( عقب كل صالة ألسباب متنوعة كأن يكون 
االنتهاء من صالته رسيعا او لقضاء حاجة مستعجلة ولكم ان تعلموا 
ان التسبيخ مؤكد عليه ومستحب بشدة وذلك حسب قول املعصومني 

)عليهم السالم(:
قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: »َمن سّبح تسبيح فاطمة الزهراء 
له،  اهلل  غفر  الفريضة  صالة  من  رجليه  ُيثني  أن  قبل  السالم  عليها 

وليبدأ بالتكبري«.
)عليها  الزهراء  فاطمة  تسبيح   : السالم(:  )عليه  عنه  كذلك  وروي 
السالم( يف كّل يوم من ُدبر كّل صالة أحبُّ إىلَّ من صالة ألف ركعة 

يف كّل يوم«.
وقال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: »تسبيح فاطمة )عليها السالم( يف 
كّل يوم يف دُبر كّل صالة أحبُّ إيلَّ من صالة ألف ركعة يف كّل يوم«.

وقال أبو جعفر )عليه السالم(: »من سّبح تسبيحها )عليها السالم( 
ثّم استغفر ُغفر

ويريض  الشيطان  ويطرد  امليزان،  يف  وألف  باللسان  مائة  وهي  له، 
الرمحن«.

تسبيح الزهراء )عليها السالم( سبيل إىل اجلنة 
حيث  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  سنان،  بن  اهلل  عبد  روى 
قال: »من سّبح تسبيح فاطمة يف دبر املكتوبة من قبل أن يبسط رجليه 

أوجب اهلل له اجلنة«.
فاطمة  تسبيح  »يف  قال:  حيث  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  وعن 

)عليها السالم( تبدأ
التسبيح ثالثًا  ثّم  التحميد ثالثًا وثالثني،  ثّم  بالتكبري أربعًا وثالثني، 

وثالثني«.
املواالة يف تسبيح فاطمة الزهراء )عليها السالم(

من رشوط التسبيح أيضًا األذكار بدون انقطاع أو وقفة بني األذكار 
واالمتناع

من احلديث والكالم الذي يّض باجلميع ويوجب وقوع الفاصلة بني 
األذكار، ويف

هذا رمز ال خيفى عىل أصحاب القلوب، وهذا ينطبق عىل عمل اإلمام 
الصادق )عليه السالم(.

تسبيح فاطمة )عليها السالم( قبل النوم
توجد آداب خاصة يستحّب أن يأيت هبا الشخص قبل النوم، من هذه 

اآلداب تسبيح
فاطمة )عليها السالم(، فيستحب التسبيح قبل النوم وبعد الفريضة.

بــات عىل  ــن  الــســالم(: »َم الــصــادق )عليه  ويف ذلــك قــال اإلمــام 
كثريًا  اهلل  الــذاكــريــن  مــن  ــان  ك الــســالم(  )عليها  فاطمة  تسبيح 

والذاكرات«. 
قال  أّنه  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  عن  الشيعة  وسائل  يف  وروي 
يستحّب تسبيح فاطمة )عليها السالم( وقراءة املعوذتني وآية الكريس 

قبل النوم«.
تربة  من  سبحة  أدار  من   « السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمــام  وقــال 
له  اهلل  كتب  غريه  أو  باالستغفار  واحدة  مّرة  السالم(  )عليه  احلسني 

سبعني مّرة«.
وروي عن أيب احلسن موسى الكاظم )عليه السالم( قوله:  »ال خيلو 
املؤمن من مخسة: مسواك ومشط وسّجادة وسبحة فيها أربع وثالثون 

حّبة، وخاتم عقيق«.

تسبيح الزهراء
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إندونيسيا حاضنة أكرب تواجد للمسلمني 
اعــداد   حيث  من  العامل(  يف  دولــة  )أكــرب  إندونيسيا  وتعترب 
املسلمني فيها اذ ان شهر رمضان له مذاق خاص وخمتلف عن 

غريها من الدول وعن غريه من الشهور.
الرسمية  فالعطل  استثنائيا،  حدثا  إندونيسيا  يف  رمضان  ويعد 
أيام  عرشة  عدا  هذا  الفطر،  عيد  وبعد  قبل  ألسبوعني  متتد 
الدوام يف  أما  عام،  الرئيس يف كل  الستقبال رمضان حيددها 
الساعة  عند  فينتهي  مثال  جاكرتا  بالعاصمة  الرسمية  الدوائر 
الثانية مساء، كام أن احلكومة ترصف راتبا إضافيا للموظفني 
ارتفاع أسعار  الصائمني يشكون  فإن  الشهر، ومع ذلك  هناية 

عادة  هناك  لكن  السوق،  يف  األساسية  ــواد  امل
املاليني  ميزانية  تنقذ  قديمة 

فمع  الــفــقــراء،  بطون  ومتــأل 
ال  املغرب  أذان  اقرتاب 
من  مسجد  خيلو  يكاد 

التي  الرمحن«  »موائد 
ــتــحــمــل ســكــان  ي
تكلفتها  ــــي  احل

تكلف  حيث  تناوبا، 
عرشة  صائم  كل  وجبة 

املتوسط،  يف  روبية  آالف 
تعرتف  الــدولــة  أن  ـــم  ورغ

حسب  رسمية  ديانات  بست 
املقدس(  )بانتشاسيال  قانون 
وكذلك  رمضان  إجــازة  فــإن 
تفرقان  ال  املعاشات  مضاعفة 

كام  وغــريه،  مسلم  موظف  بني 

به،  اخلاص  الرتحيب  يوم  يف  وطنية  كمناسبة  رمضان  يتجىل 
ويرددون  مشاعل  أيادهيم  يف  حاملني  املدارس  أبناء  خيرج  إذ 
هنارا،  تغلق  املطاعم  أن  كام  الدينية،  واألهازيج  االبتهاالت 

وكذلك تغلق مجيع مظاهر اللهو يف أغلب املدن اإلندونيسية.
األمحر  والسكر  اهلند  جوز  مع  املطبوخ  املــوز  شوربة  وتعد 
وكذلك املرشوبات الصناعية امللونة عالمة مميزة لشهر رمضان 

يف إندونيسيا.

مارس���ة ويبلغ عدد 
ُ

الى جنوب ش���رق آس���يا اندونيس���يا حيث اإلس���الم هو الديان���ة األكثر م
معتنقي الديانة اإلسالمية هناك نحو 242 مليونا، أي نحو %42 بحسب موقع ويكيبيديا، 
م���ن تعداد الس���كان الكلي، بأكثرية في بروناي وإندونيس���يا وماليزي���ا باإلضافة إلى باتاني 
في تايلند وأجزاء من مينداناو في الفلبين على الترتيب، كما توجد أقليات كثيرة في دول 

جنوب شرق آسيا األخرى.

كيف تحيي دول جنوب شرق اسيا 

شهر رمضان؟
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طقوس شهر رمضان الفضيل يف الفلبني خاصة
عطلة  الفلبني  يف  للمسلمني  بالنسبة  رمضان  شهر  ويعترب 
اختيارية، فام أن تثبت رؤية اهلالل حتى يشرتك الرجال والنساء 
الكريم،  الشهر  بقدوم  تيمنًا  االبتهاالت؛  إقامة  يف  واألطفال 
يعتربون  فهم  هبا؛  لالعتكاف  املساجد  إىل  بعدها  ليتوجهوا 

املسجد طوال أيام رمضان املكان املختار للقاء العائيل.
التي  املساجد،  وإنارة  بتزيني  رمضان  شهر  يف  الفلبني  ومتتاز 
تصبح دارًا للعبادة وكذلك للتجمع العائيل والتعارف، فضاًل 
عن  للحديث  الدينية  والندوات  القرآنية  املسابقات  إقامة  عن 

فضائل الشهر وما الواجب فعله خالله. 
املفضل  مرشوهبم  بتناول  اإلفطار  الفلبني  يف  املسلمون  ويبدأ 
املكون من املوز والسكر واللبن وجوز اهلند، ثم يقدم الكاري، 
 - )الــي  يقدم  أنه  كام  والبهارات،  اللحم  من  مكون  وهو 
الصالة  أداء  عىل  الفلبني  يف  املسلمون  وحيرص  يوان سوان(، 
واصطحاب أبنائهم إليها يف وقتها؛ لغرس التعاليم الدينية يف 

نفوسهم منذ الصغر.
الرتداء  ليتوجهوا  اإلفطار  تناول  من  األطفال  ينتهي  أن  وما 
وحيملون  والزخارف،  باأللوان  واملزينة  املزركشة  مالبسهم 
ما يشبه الفوانيس، ويتجمعون يف شكل فرق يذهب كل فريق 

منها إيل أقرب مسجد. 
يف  اإلفطار  طعام  نفس  غالبًا  الفلبني  يف  املسلمون  ويتناول 
وهي  »األيــام«  تسمى  احللوى  من  نوع  جانب  إىل  السحور، 
الدين، وأهم  الليمون وقمر  املرصية، وعصري  القطائف  تشبه 
ما يتواجد عىل موائد السحور لدهيم طعام »اجلاه« و«الباولو« 
و«الكوستارد«، وهو طعام مكون من الدقيق والكريم والسكر 

والبيض. 
خالل  الفلبني  يف  هبا  يتميزون  التي  املسلمني  عــادات  ومن 
رمضان، أهنم يتزاورون، فتقيض األرس الفقرية أيام الشهر كله 

متنقلة عىل موائد األرس الغنية املجاورة دون حرج، كام جيمع 
ع عىل هذه األرس ليلة النصف  األغنياء صدقات رمضان وُتوزَّ

من الشهر. 
مع  مجاعي  بشكل  الفطر  زكــاة  الفلبني  يف  املسلمون  وجيمع 
عىل  توزيعها  مهمة  املساجد  أئمة  يتوىل  ثم  البعض،  بعضهم 

مستحقيها.
تباين املسلمني يف جنوب رشق آسيا

املسلمون يف جنوب رشق آسيا يف تباين، ويتجىل أمرهم بطرق 
عديدة خمتلفة تكيفوا خالهلا مع تقاليد حملية موجودة أساًسا، 
من  إجيابًيا  أمًرا  املحلية  التقاليد  مع  اإلسالمي  التأقلم  وُيرى 
ِقبل املسلمني يف جنوب رشق آسيا، فاإلسالم جزء من احلياة 
»املجاالت  آسيا وليس مفصواًل عن  اليومية يف جنوب رشق 
من  األكرب  العدد  آسيا  رشق  جنوب  متلك  كام  الدينية«،  غري 
املسلمني يف العامل، متفوقة ببساطة عىل الرشق األوسط وشامل 
الدراسات  ُمهمل يف  آسيا  أفريقيا، فاإلسالم يف جنوب رشق 
بعضها  مع  تتشارك  أمم  من  تتألف  املنطقة  ان  رغم  الغربية، 
البعض بام هو أكثر من التقارب اجلغرايف، ما يعنيه أنك جنوب 
خمتلفة  أشياء  يعني  أن  ويمكن  مبهم،  أمر  هو  آسيوي  رشق 
يف  اعتباطي  بشكل  عليهم  حُيكم  الذين  األشخاص  عند  جًدا 
الرشقية  وتيمور  وكمبوديا  بروناي  تشمل  التي  العامل  مناطق 
وتايالند  وسنغافورة  والفلبني  وميانامر  وماليزيا  وإندونيسيا 
مع  آسيا  رشق  جلنوب  املتباينة  الطبيعة  اجتامع  ويدل  وفيتنام، 
يف  اإلســالم  أن  املتنوعة،  اإلسالمية  واملدلوالت  املامرسات 
املامرسة  ناحية  من  عديدة  تباينات  يملك  آسيا  رشق  جنوب 
واالعتقاد، وتكّيف اإلسالم يف جنوب رشق آسيا مع األعراف 
املحلية املختلفة يف تلك املنطقة حيث تسد شكاًل متفرًدا من 
املامرسة اإلسالمية التي تتضمن طقوس متوارثة من أسالفهم 

قبل اإلسالم.
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الشهيد الحر بن يزيد الرياحي... 

اخت���ار الح���ر )رض���وان الله تعالى علي���ه( ان يكون مؤيدا وناصرا للحس���ين )عليه الس���الم( تاركا خلفه 
مغريات الدنيا، فتخلى عن فيلقه االصم، وانضم الى صف الحق، لينال وسام الشهادة مع الحسين 

واصحابه، ولتبقى مواقفه وشجاعته الباسلة ايقونة تاريخية ستظل عالقة في اذهان المحبين.
وق���د دف���ن جثمانه الطاهر في منطقة س���ميت بعد ذلك باس���مه، وتبعد عن مرق���د ابي عبد الله 
الحسين )عليه السالم( بضعة كيلومترات، كما ان الروايات تقول ان اوالده )بكر وعلي والحجر وعلي 
الثان���ي(، واخ���اه مصعب بن يزيد الرياح���ي، وخادمه )قرة(، وعددا من ابناء عمومته قد استش���هدوا 

معه ايضا في واقعة الطف االليمة سنة 61ه�.  

ل ان 
ّ

ترك مغريات الدنيا ومناصبها وفض
يطلق على نفسه شهيد التوبة
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وقال االمام السجاد )عليه السالم( يف قصيدة رثى هبا احلر 
الرياحي 

فنعَم احلّر حرُّ بني رياٍح           صبورًا عند مشتبك الرماِح
ونعَم احلرُّ إذ واسى حسينًا        وجاد بنفسه عند الصياِح

جعجته بركب اإلمام احلسني )عليه السالم( 
يقول السيد كامل اجلشعمي األمني اخلاص ملزار احلر بن يزيد 
الرياحي: »هو احلر بن يزيد بن ناجية بن قعب بن عتاب بن 
اإلمام  عىل  الرياحي  خرج  وقد  التميمي،  رياح  بن  هرمي 
بن  اهلل  عبيد  أرسله  فارس  بألف  السالم(  )عليه  احلسني 
زياد لكي يساير قافلة االمام احلسني )عليه السالم( املتوجه 
احلر  ان  الروايات  وتقول  تقدمهم،  ويراقب  الكوفة،  اىل 
املنازل  من  )وهي  رشاف  تسمى  منطقة  يف  باحلسني  التقى 
منزلة  يعرف  احلر  وكان  والكوفة(،  مكة  طريق  يف  الواقعة 
احلر  صىل  الظهر  صالة  حلول  فعند  السالم(  )عليه  اإلمام 
بعد ذلك  السالم(؛  وأصحابه بصالة اإلمام احلسني )عليه 

وال  الكوفة  أقدمك  أن  أريد  احلر  وقال  بينهام  احلديث  دار 
أفارقك إال اين ال أقاتلك فأراد )عليه السالم( أن ينرصف 
إىل املدينة فمنعه احلر فقال له: ثكلتك أمك، فقال احلر: لو 
غريك قاهلا ملا تركت اسم أمه من الثكل ولكن أمك فاطمة 
)عليها السالم( وليس يل سبيل إال أن اذكرها بأحسن حال 
وبام أنه واجبي أاّل أفارقك فاسلك طريقًا وسطًا ال يصلك 
املدينة وال الكوفة فسلكوا الطريق حتى وصلوا كربالء يف 

الثاين من حمرم عام 61هـ. 
شهيد التوبة

السالم(  )عليه  اإلمــام  وصل  »ملا  اجلشعمي:  ويسرتسل 
وحمل  دمائنا  وسفك  رحالنا  حمط  هنا  »هــا  قــال:  كربالء 
كان  منه  العارش  حتى  حمرم  من  الثاين  اليوم  ومن  قبورنا«، 
)عليه  احلسني  ــام  اإلم ونبل  اخــالق  ويتابع  يراقب  احلــر 
السالم( فعرف احلق واتبعه وحتسس من الباطل فنبذه حتى 
لبى نداء احلق والتحق بركبه )عليه السالم( بعد أن قال: »أنا 
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أخرّي نفي بني اجلنة والنار وال اختار عىل اجلنة شيئًا ولو قطعت 
صاحبك  »أنا  السالم(:  )عليه  احلسني  لإلمام  فقال  ومزقت«، 
وانا  الطريق وجعجع بك  الرجوع وسايرك يف  منعك من  الذي 
جئتك تائبًا فهل يل من توبة؟«، فقال له )عليه السالم(: »ان تبت 
أن  يل  فأذن  بنفي  لك  مواسيًا  »جئتك  فقال:  عليك«،  اهلل  تاب 
أكون أول شهيد بني يديك«، فأذن له اإلمام احلسني للقتال فقاتل 
حتى استشهد بني يدي اإلمام يف واقعة الطف عام 61هـ ، كام ان 
أوالده )بكر وعيل واحلجر وعيل الثاين( وأخاه مصعب بن يزيد 
استشهدوا  قد  عمومته  أبناء  من  وعددا  )قرة(  وخادمه  الرياحي 

ايضا يف واقعة الطف«.
وينوه اجلشعمي ان ما ذكر هو جزء بسيط من حياة احلر بن يزيد 
الرياحي، اما املصادر او الروايات التي تتحدث عن والدته فلم 

نعثر عليها وهي غري معروفة. 
مرقده الرشيف

املرقد الرشيف من خالل  التي يضمها  ويبني اجلشمعي املحاور 

قوله: »بنيَّ املرقد يف منطقة سميت بعد دفنه باسمه، وتقع عىل بعد 
كيلومرتات قليلة عن مرقد ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، 
ويتكون من قبة، وصحن، وثالثة ابواب، ومن الداخل جمموعة 
الرئيي،  للباب  املقابلة  اجلهة  من  طابقني  عىل  موزعة  اواويــن 
تستخدم  وكانت  واحد  بطابق  فبنيت  األخرى  اجلهات  من  أما 
مبنية باجلص  املدينة، وهي  الذين يقصدون  العلم  قبل طلبة  من 

وجذوع النخل وأخرى بناؤها أحدث.
رضحيه املبارك 

يستطيع الزائر رؤية الضيح عرب باب كبرية من اخلشب )الصاج(، 
وبداخل الضيح قرب احلر الرياحي حييط به الشباك، وفوقه قطعة 
مكتوب عليها )السالم عليك يا حر بن يزيد الرياحي(، يقابلها 

يف اجلانب االخر زيارة الصحايب الشهيد.
ويضيف: ان املساحة الكلية للمرقد هي )2( دونم وستة اولكات, 
بينام تبلغ مساحة الصحن )1.369(م، وتتكون من حرم للرجال 
)12,8( بارتفاع  والقبة  )33,8(م,  بارتفاع  ومئذنة  للنساء,  ومثله 
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وارتفاع  املرقد )4(م وعرضه )5(م،  يبلغ طول شباك   فيام  م, 
االبــواب  هذه  ــواب،  أب أربعة  والضيح  وللصحن  )4,2(م, 
)الشاملية،  تلك اجلهات يف  أربع جهات، وتتمثل  موزعة عىل 
الزائرين, فضال  الغربية( وذلك الستيعاب  الرشقية،  اجلنوبية، 

عن املجاميع الصحية عبارة عن كرفانات للرجال وللنساء.
مراحل االعامر

يروي  حيث  اجلشعمي  كامل  مع  مستمرا  الزال  واحلديث 
مراحل االعامر التي مر هبا املرقد عرب التاريخ بحسب ما موثق 
السلطان  هبا  قام  االعامرية  املراحل  »اوىل  يقول:  حيث  لدهيم 
الثانية  املرحلة  كانت  فيام  914هـــ,  عام  الصفوي(  )إسامعيل 
قام  حني  مهدان(  حسني  )آغا  هبا  قام  حيث  1330هـ  سنة  يف 
عام  ويف  املنقوش,  غري  الكربالئي  بالقاشاين  القبة  بأكساء 
1935م تم بناء الطابق الثاين من السياج اخلارجي, بعدها سنة 
1962م تم إكساء القبة بالقاشاين الكربالئي املنقوش, ويف عام 
شهدت  حني  يف  واألروقة,  األمامية  الطارمة  بناء  تم  1969م 
سنة 1970م اكساء الباب الرشقي الرئيي للصحن بالقاشاين 
احلضة  اكساء  تم  1979م  عام  ويف  املنقوش،  الكربالئي 
باملرمر العراقي, ويف عام 1981م اكسيت القبة باملرايا, ويف سنة 
1985م تم ايصال شبكة الكهرباء اىل املرقد, ويف عام 1996م 
تم تطوير الصحيات من قبل املتربعني, يف سنة 1997م تم تغيري 

باب احلضة بباب اكرب، يف سنة 2002م تم تغيري شباك املزار, 
يف عام 2005م تم نصب حمول كهربائي )K 1.600( يف من 
املزار،  هدم  تم  2006م  عام  يف  املقدسة,  احلسينية  العتبة  قبل 
وبدأت مرحلة األعامر من قبل الوقف الشيعي إال ان االعامر 
واجه اخطاء يف التصاميم، وتوقف العمل لفرتة، وبعد انبثاق 
 19 قانون  حسب  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة 
لعام 2005م وتسلمها مزار احلر عام 2007م أعدت تصاميم 
عليها  املصادقة  ومتت  األخطاء،  من  خالية  مدروسة  جديدة 
من قبل ديوان الوقف الشيعي وبدأ العمل باإلعامر يف 2/1/ 

2009 وال يزال العمل.
آالف الزوار يوميا

الزائرين  آالف  توافد  اىل  باإلشارة  حديثه  اجلشعمي  وخيتم 
احلر  ملزار  االجنبية  البلدان  وحتى  العراق  حمافظات  مجيع  من 
الرياحي, حيث يزيد عديد الزائرين يف األيام االعتيادية اىل اكثر 
من )4.000( زائر يوميًا, ويف الزيارات املليونية كـزيارة اربعني 
االمام احلسني )عليه السالم( يصل عدد الزائرين  اىل ما يقارب 
)40.000( زائر، ناهيك عن الزيارة اخلاصة بالصحايب والتي 
عرشات  يتوجه  اذ  اخلري،  صفر  شهر  من  اربعاء  اخر  تصادف 

االلف إلحياء هذا اليوم واقامة العزاء واملواساة«.
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الدكتور  واألكــاديــمــي  الكاثوليكي  الكاهن  يتصّدر 
 4« بـ  والثقايف  الديني  املشهد  كلوهيي  كريستوفر 
الشيعي  اإلسالمي  الرتاث  عن  اإلنكليزية  باللغة  كتب« 
البيت  أهل  عظمة  ُتظهر  وأطروحات  رؤى  تقديمه  بعد 

)عليهم السالم( وفكرهم األصيل.
خصوصًا  اإلسالمي،  الرتاث  كتبه  يف  كلوهيي  وتناول 
النبوات  يف كتابته عن كربالء املقدسة وما ورَد حوهلا يف 
اإلسالمي,  الدين  سبقت  التي  الساموية  والــرســاالت 
بينها  البارزة من  الشيعي والشخصيات  الفكر  إضافة إىل 
الكربى  وزينب  الزهراء  فاطمة  الطاهرتان  السيدتان 
حممد،  بنت  فاطمة  )كربالء،  بعناوين  السالم(  )عليهام 
ــالم  واإلس عــيل،  بنت  زينب  حكايات  قلب..  نصف 
الشيعي(، وقد فاز كتابه نصف قلب الذي صدرت طبعته 
قبل  من  اإلسالمي  التاريخ  كتب  أفضل  ضمن  الثانية، 

.)Book Authority(
ويعتقد الربوفيسور كلوهيي أنه عىل الرغم من اختالف 
العديد من األحداث يف حياة السيدتني الطاهرتني فاطمة 
هناك  أن  إال  السالم(،  )عليهام  العذراء  ومريم  الزهراء 
أوجه تشابه بينهام خصوصًا ما يتعلق بالعصمة والطهارة 
والرباءة والعفة والبشارة بوالدة أبنائهام، إضافة إىل احلزن 

الذي عاشتهام السيدتان العظيمتان.
بأن  حممد(  بنت  )فاطمة  كتابه  يف  كلوهيي  ــح  وأوض
من  معصومة  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  »السيدة 
وخطأ  ذنب  أي  من  خالية  كانت  أهنا  يعني  وهذا  اخلطأ 

طيلة حياهتا املباركة«.

وأضاف بأن »النصوص الشيعية تؤكد دور شفاعة حضة 
تعاليم  أن  إال  السالم(؛  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة 
الكنيسة ال تذكر دور السيدة مريم )عليها السالم(«، مبينًا 
إهلام  مصدر  كانت  السالم(  )عليها  الزهراء  »السيدة  أن 
مثال  وهي  والتمييز  الظلم  ومكافحة  والعدالة  للحرية 

ورمز للمرأة املؤمنة«.
عيل(  بنت  زينب  حكايات  قلب:  )نصف  كتابه  يف  أما 
صّديقة  هي  السالم(  )عليها  زينب  »السيدة  إن  فقال: 
صاحبة  امرأة  وكانت  السالم(،  )عليها  الزهراء  كأّمها 
األيام  أصبحت  األليمة  عاشوراء  حادثة  وبعد  شجاعة، 

كلها أيام زينب« بحسب وصفه.
االنقسامات  تتجاوز  نموذجية  »شخصية  أهنا  وأضاف 
مبينًا  اجلــور«،  حكام  أمام  واحلقيقي  احلــازم  موقفها  يف 
اللعني(  السالم( مل هتزم )يزيد  أن »السيدة زينب )عليها 
ملجرد أهنا كانت شجاعة أو قوية، ولكن يف املقام األول 

ألهنا قالت احلقيقة«.
القول: »زينب )عليها السالم( تّسد بشكل مثايل  وتابع 
الروح الشيعية، لدهيا قلب ينبض يف األماكن التي ينبض 

فيها قلب احلسني )عليه السالم(«.
»كربالء  فيقول:  األليمة  كربالء  حادثة  عن  كتابه  يف  أما 
ليست حدًثًا ملرة واحدة، بل هو انحناء دائم، انحناء نحو 

االستقامة والعدل واألمل«.
كام ويصف كربالء »بقلم الرب« الذي من خالل »يرسم 
وحرية  بسالم  فيها  يعيشوا  أن  للبرش  يمكن  مساحة 

وعدالة«.

)4 كتب( باللغة اإلنكليزية 
عن التراث اإلسالمي الشيعي
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عن  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  أعلن 
انطالق )املسابقة العلوية العاملية الكربى األوىل اإللكرتونية( 

بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وقال مسؤول شعبة التواصل اخلارجي الشيخ نارص النجفي: 
»انطلقت هذه املسابقة العلوية باسم )َعيلٌّ من املهد إىل اللحد( 
عىل مواقع التواصل االجتامعي التابعة للعتبة العلوية املقدسة 
بثامن لغات: )العربية، األردو، اإلنكليزية، اهلندية، الفرنسية، 

اآلذرية السواحلية، الغوجراتية(«.
سؤال   )100( عن  عبارة  املسابقة  إنَّ  النجفي«  وأضــاف 
من  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  العطرة  السرية  متضمن 
القرآنية  السالم(  )عليه  مقاماته  وبيان  الشهادة،  إىل  الوالدة 
املقامات  وتعريف  بيان  هو  منها  »اهلدف  انَّ  مبينا  والروائية، 
يف  اإلسالمي  للمجتمع  السالم(  )عليه  عيل  لإلمام  العظيمة 

أنحاء العامل.
وبني أن »آخر موعد لالشرتاك باملسابقة هو 2021/5/15 

وسيتم إعالن الفائزين بتاريخ 2021/6/1«.

أطلق شبان مسلمون يف مدينة هاملتون الكندية، فعاليات 
رمضانية بديلة، وذلك بسبب إغالق املساجد عىل خلفية 
إفطار  موائد  بتنظيم  بــدأوا  حيث  كورونا،  وباء  انتشار 

متنقلة.
ترصيح  يف  املبادرين  الشباب  أحد  كعب،  شهاب  وقال 
موائد  فعالية  »بدأوا  إهنم:  ويفز(:  )شيعة  تابعته  صحفي 
اإلفطار املتنقلة من اجلمعة األوىل يف شهر رمضان املبارك، 

وسيستمر يف كل مجعة لغاية هناية الشهر الفضيل«.
وأضاف، أهنم »يسعون من منطلق الشباب املسلمني هم 
املبادرات والفعاليات  أن »كل هذه  مبينًا  املستقبل«،  قادة 

يقوم هبا الشباب عىل نفقتهم اخلاصة«.
وجبة   )500( مجعة  يــوم  كل  »يــوزعــون  أهنــم  ــح  وأوض
إفطار، وخيططون باإلمجال توزيع )2000( خالل الشهر 
الفضيل، مبينًا أهنم »يوزعون وجبات اإلفطار عىل اجلمع 

سواء أكانوا مسلمني أو غري مسلمني.
وأكد أن هدفهم هو »هو تقاسم فضائل وحماسن املسلمني 

مع املجتمع الكندي يف شهر رمضان املبارك«.

إطالق مسابقة عالمية بعدة 
لغات عن أمير المؤمنين

في بادرة طيبة.. شباب ينظمون موائد 
إفطار متنقلة لمسلمي كندا
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ٌ

مناجاة
َ

دعاٌء و
 َيتجدُد مع ُهُجوِد ليٍل وسحرِه اإليامُن، يف أروقِة األرسة وهم 
ومناٍج  الكريِم،  للقرآِن  قارٍئ  بنَي  فضيٍل،  شهٍر  يف  جيتمعون 
َبلنْ فرصة ُسموٍّ واِرتقاٍء،  الغّفاِر،  للعزيِز  ُقربًة  رّبُه باألسحاِر، 
َقُم.  النِّ ودفع  النعِم  جللِب  واِستغفار،  صلوات  َسّلم  َوسيلتُه 
ساعاته ليستنْ كباقي الساعات، فيها مظاَن اإلجابة تكثر؛ فال 
َو ان جيتمع شمل االرسة يف حلقة هتذيب النفس وتقويم ما  َغرنْ

اعوج باقي ايام السنة يف سلوكيات بعض االفراد منها:- 
االبــاء  ــم   رس وفرصة  للمذنب،  ورجـــوٍع  توبٍة  فرصة    *
قدوة  انفسهم  وعــرض  الــذات  اصــالح  خريطة  واالمهات 

حسنة ألوالدهم، بنفحات روحانية، يملؤها األمل باهلل.
ُه اَل حُيِبُّ  َيًة إِنَّ ًعا َوُخفنْ ُعوا َربَُّكمنْ َتَضُّ * تنفيذ داللة ومعنى {ادنْ
َتِديَن}، كي يعّم السالم والوئام بداخل انفسهم، والقضاء  ُعنْ املنْ
عىل امراض نفسية وازمات يواجهها مراهقون وشباب، بغية 
بطلب  ليس  آمن،  ومالذ  ملجأ  هو  تعاىل  اهلل  ان  يتعلموا  ان 
حاجات ودعاء علنا.. انام ترسيخ مناجاة رسا وخفية ليناجوه 

يتوقون  مذعنني،  له  ويلجؤوا  خاشعني  طائعني  حب  بكل 
التزود بسعادة تغمر قلوهبم طمأنينة واستقرار.

* فرصة املاب إىل اهلل، ذلك احلضن الدافئ الذي يستقبلنا مهام 
كّنا عاصني ومهام كنا مذنبني، فقد رّشع لنا أبواب الرمحة عىل 
مصاريعها لندخلها آمنني، وفرصة االختالء بالذات وتريدها 
من آثامها لتخليتها ثم حتليتها بأفضل شيم األخالق وااليامن.

* فرصة إصالح ذات البني، وصلة الرحم، وتقريب من بُعد 
عنا لقصور أو تقصري، وفرصة توعية لآلخرين بام نقدر عليه، 
علها  املسجد  يف  او  املبارش،  اللقاء  او  التواصل،  بوسائل  ان 
تكون زكاًة وصدقًة جارية، وفرصة التفكري بالفقري واملسكني 

واليتيم، فلنكفلهم ولنساعدهم ولو بشّق مترة.
والروحانية،  الربانية  الفرص  من  الكثري  احتوى  اهلل  شهر   
كالتاجر  الكريم  الشهر  هذا  من  لنخرج  القتناصها  فلنسَع 
الشاطر الذي اغتنم نعم اهلل الوفرية واستفاد منها لتكفيه كل 

العام برضا وسالم.
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وهي  رأيتها  عندما  واحرتمتها،   عيني  يف  كربت  لقدنْ 
لتختار  ماركت   السوبر  وتتجّول يف  التسوق  تّر عربة 
يساوي  الرجل ال  أن  بعناية، عرفت  املنزل  مستلزمات 

شيئا من دون زوجته . 
وعندما رأيتها تتفّقد كل منتج عىل حدة لتعرف تاريخ 
يف  الثاين  النصف  هي  ــرأة  امل ملــاذا  عرفت  صالحيته، 

املجتمع ...؟ 
ما  اختيار  يف  األمومة  غريزة  تستخدم  رأيتها  وعندما   
واحتياجات،  أطعمة  من  األرسة  يف  فرد  كل  يناسب 

أيقنت صدقًا أن الزوجة الصاحلة طاقة ال تنضب ... 
عن  كبريًا  مبلغًا   ودفعت  احلساب  وقت  جاء  وعندما 
قيمة املشرتيات .!!، عرفت ملاذا تزداد نسب الطالق؟.

• طفُلك يكذب ؟
احلل : اعطه األمان، فالطفل ال يكذب إال إذا كان خائفًا وحتت 

ضغط التهديد، اشعره باألمان ثم عّزز لديه قيمة الصدق .
• طفلك عنيد ؟

احلل: ال تعانده أثناء عناده فهو يطّبق ما يرى ! امنحه مزيدًا من 
احلب واحلضن .

• طفلك مدمن األلعاب اإللكرتونية ؟
احلل: تدرج معه كي يقلل من ساعات اللعب وال حترمه فجأة 

فيقبل عليها بشغف اكثر من قبل .
• طفلك ال يصيل ؟

احلل : نحّببه يف اهلل ، نشعره بأن كل النعم بام فيها النقود التي 
يشرتي هبا االلعاب واحللـِوى هي من اهلل .

• ابنك رسق ؟
احلل: ال تنعتيه بكلمة سارق !! بل انصحيه عىل انفراد، اجعليه 
للسقة  أجلأته  التي  األسباب  عن  وابحث   ، أخذه  ما  يرجع 

وعاجليها ، شبعي احتياجاته املادّية واملعنوّية .
• ابنك ظهرت عليه عالمات البلوغ؟ 

من  تسخري  وال  بنفسه  ثقته  وعــّززي  الطهارة  آداب  عّلميه 
شكله وصوته وبيني له أنه أصبح مسؤوال عن سلوكه .

• طفلك بدأ يرصخ يف حمل األلعاب !؟
احلل : يف عينيه ، حاوريه دون انفعال ال ترضخي لطلبه حتى 
أسلوب  من  اإلكثار   . األسلوب  هذا  يتعلم  ال  كي  سكت  لو 
مثال إن نفذت كالمي فسوف أعطيك نقودا هذا يعلم الطفل 

أسلوب االنتهازية ومن بعدها الرشوة اخلفية !

شهر  من  األخــرية  العرشة  ليايل  يف  الزوجان  حيرُص 
رمضان عىل أداء الصالة املفروضة يف أوقاهتا والصالة 
نيل مزيد  )تعاىل( وطمعا يف  اهلل  اىل  تقربا  املستحبات 
كال  فليت  وتعاىل.  سبحانه  منه  واملثوبة  األجر  من 
منهام يروح أيضا عن صاحبه بالنظرة احلنون والكلمة 
الطيبة، فهام أيضا يناالن من اهلل أجرا وثوابا، ويتسابق 
وتــالوة  بالصالة  وإحيائه  الليل  قيام  يف  الــزوجــان 
القرآن، وان جيتمعا معا يف ليلة القدر فالتضع املشرتك 
فهام رشيكان يف  اقرب.  )تعاىل(  اهلل  يكون عند  بينهام 
منهام  كل  قيام  يف  أيضا  يتسابقان  فليتهام  يشء،  كل 
بواجباته الكثرية تاه صاحبه، وليت الزوجني جيعالن 
من ليايل شهر رمضان األخرية دورة تدريبية هلام عىل 
جعل حياهتام فيه أرفق وألطف ومها يذكران اهنام أيضا 

مأجوران مثابان عىل ذلك.

لِ����ول.. 
ّ

وح  
ُ

مش���كالت
تفيد في تربية طفلك

الزوجي���ة  العالق���ة  ف���نُّ 
في شهر رمضان

قصة أسرية
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واحلركة،  والكالم،  والتفكري،  واحلياة،  العبادة،  عىل  نستعني  وإّياك 
فام  العني..  وغمضة  القلب،  وخفقة  والبسمة،  والعمل،  والنوم، 
ن�ح�و  ب�روح�ه  حي�ل�ق  من  نحن  ؟..  ربِّ يا  عونك  دون  عبدك  يصنع 

ال�م�عًش��وق، فاقبلنا واقبل طاعتنا لك.

من وصية اإلمام عيل البنه احلسن )عليهام السالم(
ِل  َقونْ ِع بِالنْ اَك َعِن التََّسُّ َ ِرَك َو َعاَلنَِيتَِك، َو َأهننْ ِ يِف رِسِّ َأمنْ َيِة اهللَّ َوُأوِصيَك بَِخشنْ
إَِذا َعَرَض يَشنْ ٌء  َو  بِِه،  َفابنَْدأنْ  ِخَرِة  ِر اآلنْ َأمنْ إَِذا َعَرَض يَشنْ ٌء ِمننْ  َو  ِل،  ِفعنْ النْ َو 
َو  َهَمِة  التُّ َمَواِطَن  َو  اَك  إِيَّ َو  ِفيِه،  َدَك  ُتِصيَب ُرشنْ ُه َحتَّى  َفَتَأنَّ َيا  ننْ الدُّ ِر  َأمنْ ِمننْ 

ِء َيُغرُّ َجِليَسُه. ونْ ُء، َفإِنَّ َقِريَن السَّ ونْ ُنوَن بِِه السَّ َظنْ ِلَس املنْ َجنْ املنْ
ُننَْكِر  ُروِف آِمرًا، َو َعِن املنْ َعنْ َنا 1 َزُجورًا، َو بِاملنْ َ ِ َيا ُبَنيَّ َعاِماًل، َو َعِن اخلنْ َوُكننْ هلِلَّ
َفاِسَق  الَِح لَِصاَلِحِه، َو َداِر النْ ِ، َو َأِحبَّ الصَّ َواَن يِف اهللَّ ِخنْ َناِهيًا، َو َواِخ اإلنْ
اَك  َلُه، َو إِيَّ اَملَِك، َكينْ اَل َتُكوَن ِمثنْ ُه بَِأعنْ بَِك، َو َزايِلنْ ُه بَِقلنْ َعننْ ِدينَِك، َو َأبنِْغضنْ

َم. َل َلُه َو اَل ِعلنْ اَزاَة َمننْ اَل َعقنْ ُاَمَراَة، َو جُمَ ُرَقاِت، َو َدِع املنْ ُلوَس يِف الطُّ ُ َو اجلنْ

يف �لنتظار

تدور الدهور وتبقى تد... دو.. ر....! 
وأنت الثابت أبدًا يف قطب الدائرة!

ويشيخ الربيع، وتفنى الزهور، وشذى طيبك،
عىل وجه املدى.. ما أعطره.

***
صدى عشقك يف القلوب..  قبلة أم قنبلة؟

حب أم حرب؟  موت أم حياة؟
أم قدر حبك فينا..  جرح، وفقد ، وانتظار،

وطعنة.. ستظل تنّز قيحًا  من اخلارصة!
***

لفقدك يئن الزمان، وجدب األرض..
عجاف،  ــات..  ــاحل ك ــف  أل منذ  إلــيــك.  ــّن  حي

جمدبات.
الغيث  أوان  حيني  متى  الغيث؟  أوان  حيني  أمل 

املؤجل..
من مزنتك املاطرة؟

***
أيطول االنتظار؟ ويستطيل األمل؟! 

وأيوب فينا.. ها قد مّسه الّض،
وديدان جرحه املتقيح.. تكاثرت،

وإ .. ن..  ت..  ش.. ر.. ت.
واستشاط فيها هنم االفرتاس،

وعينيك سيدي إليه ناظره!

�أيوب فينا م�ّشه �ل�شّر
أشياؤنا اجلميلة

األمل باملستقبل
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طالب عبا�س �لظاهر



جزاء �شوم �شهر رم�شان

إصالح الفرد واملجتمع

َمن يرى أّن السعي إلصالح األمور يف زمن 
لن جيد  له،  قيمة  فائدة وال  اهلل ال  ويّل  غيبة 
الرغبة يف جماهبة الطاغوت ومقاومته وحتّمل 

املشاّق. 
ذوو  فهم  احلقيقّي،  االنتظار  أهــل  ــا  وأّم
إمامهم،  ظهور  بأمل  املفعمة  القلوب 
الزمان  طــال  وان  الصاحلون  واملؤمنون 
ويعود  األرض،  سيحكمون  قــرص-  أو 
مجيع  عىل  تعاىل  اهلل  ويقيض  أهله،  إىل  احلّق 
املجتمع  عىل  احلاكم  واجَلــور  الظلم  ألوان 
إىل  يدفعهم  ما  أمورهم،  ويصلح  البرشّي، 
إصالح أنفسهم، والسعي إىل إصالح أمور 
مستوى  إىل  به  الوصول  بقصد  املجتمع؛ 
ويمّهد  الظلم،  يناهض  ــذي  ال املجتمع 
ألرضّية خصبة إلجياد تلك الدولة الكريمة 

وتشكيلها.

يف  املفيد  الشيخ  يذكر 
ـــصـــاص، ص  )االخـــت

لإلمام  قوال   )39-38
)عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب 

النبي االكرم  السالم( رواه عن جده 
مؤمن  من  »مــا  وآلـــه(:  عليه  اهلل  )صــىل 

يصوم يوما من شهر رمضان حاسبًا »حمتسبًا« 
إاّل أوجب اهلل تعاىل له سبع خصال: 

أّول خصلة: يذوب احلرام من جسده.
 والّثاين: يتقّرب إىل رمحة اهلل.

 والّثالث: يكّفر خطيئته أال تعلم أّن الكفارات يف الّصوم يكّفر.
 والّرابع: هيون عليه سكرات املوت.

 واخلامس: أمنه اهلل من اجلوع والعطش يوم القيامة.
 والّسادس: براءة من الّنار.

 والّسابع: أطعمه اهلل من طّيبات اجلّنة . 
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باب قبلة �أبي 
�لف�شل �لعبا�س 

)عليه �ل�شالم(  
بني �ملا�شي 
و�حلا�شر...




