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العتبة الحسينية تفتتح

توسعة مركز السيدة زينب )عليها السالم( 
التخصصي لعالج وجراحة العيون

تشرنق التفكير 

مـــــع اإلمام المهدي )عليه السالم( 
قّصة وحكمة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

ظاهرُة االنتحار 
تدقُّ ناقوَس الخطر

قامات أدبية
في تراث الشعر الحسيني الكربالئي

المستشار المالي لرئيس الوزراء:
 مشاريع العتبة الحسينية المقدسة

 هي قدحة االقتصاد العراقي

مسيرة منبر قرآني.. 

قال اإلمام الجواد)ع(: 

من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد 
اهلل و إن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.

                                                                                                                                         المصدر : بحار األنوار
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

ليس كل نش������اط وممارس������ة حياتية يطلق عليها تسميات 
ثقافية ه������ي بالفعل تعّد م������ن الثقافة، ويبق������ى المهم في 
المضم������ون الثقافي ال������ذي يمكن أن يحمله ذلك النش������اط 
وتؤديه تلك الممارس������ة، وليس في الش������عارات والتسميات 
المعلن عنهما، وربما تؤدي بعض ادعاءات الثقافة إلى فعل 
عكسي، ألن الكثير مّما يدرج تحت يافطة التثقيف ال يمّت 

بصلة للتحّضر والعصرّية ال من قريب وال من بعيد.
نع������م، أحيانًا قد تتماهى الحدود الفاصل������ة بين المفاهيم 
القديم������ة للمنظوم������ة األخالقية م������ع الحديث������ة، وتذوب 
بعصرن������ة الواقع؛ أي االنفتاح الحض������اري وعدم االنغالق 
عل������ى الماضي، لكن الخط������ورة تكمن حينما تضرب حدود 
تل������ك المنظومة به������ذه الذريع������ة نتيجة التأّث������ر بالترويج 
المغرض عبر مواقع التواصل االجتماعي، والتشبه ببعض 
العادات والممارس������ات واألفكار الغريبة على قيمنا وتقاليد 

مجتمعنا.
فه������ل تقلي������د المظاهر الغربي������ة دون ح������ذر ودون دراية، 
واستقبال كل ما يصّدره لنا من ثقافة يعّد صحيحًا؟ كما 
ف������ي آخر صرخات الموضة في المالبس الممزقة مثاًل، أو 
ف������ي بعض قصات الش������عر الغريبة، أو م������ن خالل التجاوز 
على بعض أخالقيات المجتمع المحافظ في الس������لوكيات 
المستهجنة قواًل وتصرفًا، نتيجة الفهم القشري الخاطئ 

للثقافة والتحّضر والعصرّية.
إن الثقافة بأبس������ط تعاريفه������ا تعني االس������تقامة والفطنة 
ف الش������يَء: أقام الُمعَوجَّ منه وس������ّواه؛ فإذا  والح������ذق، وثقَّ
كان مفهوم الثقافة معنيا بمس������ألة التقويم للسلوكيات، 
والتعدي������ل لالنح������راف في الع������ادات، وفضح الممارس������ات 
الدخيل������ة على كي������ان المجتم������ع، أق������ول إذا كان األمر 
كذل������ك؛ فه������ل ح������رف المس������تقيم، ومحارب������ة األخالق 
والفضيل������ة والُمثل العليا، وتس������فيه القيم األصيلة يخرج 

من كونه تجهياًل بقناع التثقيف؟!.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    جتهيٌل بقناع التثقيف!
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - حنان الزريجاوي 

هنا هاشم

حسين ابو نادر 

فاطمة الحسيني

a h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m



االمام  نور  معهد  من  جبار  حسني  زهراء  الطالبة  حصلت 
احلسني )عليه السالم( للمكفوفني ملحو االمية التابع للعتبة 
العراق  مستوى  عىل  االول  املركز  عىل  كربالء  يف  احلسينية 

للمرحلة االبتدائية.
وقالت الطالبة زهراء حسني: »بعد االرصار واملثابرة ودعم 
التدرييس املختص متكنُت من حتقيق طموحي ونيل  الكادر 

هذا التميز«.
وتابعت قوهلا:  »واجهنا صعوبات يف بداية مشوارنا الدرايس 

ولكن استطعنا جتاوزها بالتكاتف والسعي احلثيث«.
وعىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  عىل  زه��راء  وأثنت 
والتقدير  االحرتام  كل  »أكّن  مضيفة  املعهد،  عىل  القائمني 
التدرييس كوهنم زرعوا يف نفيس االمل لكي اصبح  للكادر 
فاعلة يف املجتمع، وحلمي ان اكون مدرسة للغة العربية وبا                                                                        

ذن اهلل يتحقق احللم«.

بتقديم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  بادرت 
مقرتح لتخفيض األجور الدراسية للطلبة الراغبني  بالدراسة  يف 
جامعة وارث األنبياء التابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة مّمن أكملوا 
احلسينية  العتبة  إدارة  استجابت  وقد  الكريم،  القرآن  حفظ 

املقدسة باملوافقة عىل ختفيض األجور الدراسية إىل النصف.
عيل  الدين  )خري  الشيخ  الكريم  القرآن  دار  قسم  مدير  وقال 
حفظة  قبل  من  كثرية  مناشدات  »بعد  الصدد:  هذا  يف  اهلادي( 
القرآن  حلفظ  الوطني  املرشوع  يف  املنضوين  الكريم  القرآن  كّل 
الكريم، وقّدمنا طلبًا إىل املتويل الرشعي للعتبة احلسينّية املقّدسة 
األجور  ختفيض  فيه  واقرتحنا  الكربالئي(  املهدي  )عبد  الشيخ 
الدراسية يف جامعة وارث األنبياء حلفظة القرآن الكريم خاصة«.

الرشعي  املتويل  بني  مستفيضة  دراسة  »وبعد  اهلادي:  وأضاف 
الطلب،  عىل  املوافقة  مّت��ت  األنبياء  وارث  جامعة  ورئ��اس��ة 
بتخفيض األجور إىل النصف للطلبة من حفاظ القرآن الكريم«.

ومن اجلدير بالذكر أّن املوافقة مرشوطة بنجاح الطالب يف اختبار 

احلفظ الذي سُيجرى للراغبني يف عامدة كلية العلوم اإلسالمية 
يف جامعة وارث األنبياء وبشكل سنوّي«.

العراق،  يف  احلفظة  كّل  يشمل  القرار  هذا  أّن  إىل  اهلادي  ونّوه 
بحفظة  ينحرص  األنبياء، وال  وارث  كليات جامعة  ويف خمتلف 
القرآن  دار  تبّنته  الذي  الكريم  القرآن  حلفظ  الوطني  املرشوع 

الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة«.

كفيفة من كربالء تحصد المركز األول بـ “محو االمية”

ض األجور الدراسية في جامعة وارث األنبياء إلى النصف
ّ

العتبة الحسينية تخف
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اتحاد لألدباء الحسينيين 
في بابَل

م��ة إلك��س��اء صحن 
ّ
م��راح��ل ع��م��ل م��ت��ق��د

اإلمام الحسين )عليه السالم( 

يف  نوعها  من  األوىل  تعّد  احلسينيني  لألدباء  مبادرة  يف 
حمافظة بابل ومساٍعٍ حثيثة من املخلصني الهل بيت النبوة 
أول  تأسيس  احلضارات  بابل  شهدت  السالم(،  )عليهم 
لكن  متأخرة،  تكون  قد  خطوة  يف  احلسيني  لألدب  احتاد 
ارصار وعزيمة وتطلعات الكثري من االدباء إلشاعة هالة 
لشاعر  يكون  وان  احلضارة  بابل  يف  احلسيني  االدب  من 
القصيدة احلسينية بيت يسعى اىل االرتقاء بالشعراء ويأخذ 
هذه  عن  وللحديث  وراعيا..  الشباب  الشعراء  بأيدي 
رئيس  الزاميل   امحد  السيد  الشاعر  حتدث  الفتية  التجربة 

االحتاد فقال:
شعرائه  امكانات  وتطوير  احلسيني  باألدب  يعنى  االحتاد 
االحتاد  وسيكون  املنصة..  وقصيدة  املنربية  القصيدة  يف 
راعيا لشعراء احلسني )عليه السالم( يف القصيدة الفصحى 
والعمودية وال يقبل االنتامء اال للشعراء احلسينيني فقط.. 
جوانب  ع��دة  من  ك��وادره  لتطوير  العمل  آلية  وتعتمد 
خالل  من  الشعراء  لدى  الفكري  اجلانب  بتطوير  تلخص 
حمارضات املختصني يف الفكر احلسيني االصيل للمسامهة 
كذلك  عليها،  دخيل  كل  من  احلسينية  القصيدة  بتنقية 
تطوير اجلانب الفني لدهيم من خالل حمارضات ختصصية 
بنائها،  اس��س  وباقي  الشعرية  وال��ص��ورة  ال��ع��روض  يف 
وكذلك تطوير الشعراء عمليا من خالل إقامة املهرجانات 
امر  إلحياء  احلثيث  والسعي  الثابتة،  الشعرية  واألمسيات 
خالل  من  املناسبات  كل  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
املؤسسات  مع  والتنسيق  والثقافية،  الشعرية  املهرجانات 
الدينية والعتبات املقدسة إلقامة حمافلها او رفدها بالشعراء 

واالدباء االكفاء يف نشاطاهتا.
بابل،  يف  احلسيني  االدب  ألحتاد  العامة  اهليأة  عقدت  فيام 
االحتاد  ورئاسة  االدارية  اهليأة  وانتخاب  التأسييس  املؤمتر 
وساعده  اخلفاجي  مشتاق  الدكتور  الربوفسور  رشاف  با 
سامل  احلقوقي  واالستاذ  اللبان  صالح  االستاذ  من  كل 
لالحتاد  التأسييس  املؤمتر  بحضور  قانونيا(،  )ممثال  الكعبي 
)37( شاعرا حسينيا من املحافظة وقد رشح لعضوية اهليأة 
تنافسوا عىل )7( مقاعد فاز بأعىل  االدارية )13( مرشحا 
األصوات بينهم الشاعر امحد الزاميل ومن ثم الشاعر امحد 

الكعبي والشاعر مفيد االسدي.

بارشت الكوادر اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
وبمساحة  احلسيني  الصحن  من  اجلنوبية  اجلهة  باكساء 
باملرمر بمواصفات عالية والذي يعد  )2000( مرت مربع، 

من االصناف النادرة.
صالح:  أسعد  يوسف  املهندس  الصيانة  قسم  رئيس  وقال 
املشاريع اهلندسية والفنية  إن »كوادرنا وبالتعاون مع قسم 
اجلهة  باكساء  العمل  بارشت  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
قبلة  باب  جهة  الرشيف،  احلسيني  الصحن  من  اجلنوبية 
مرقد اإلمام احلسني عليه السالم، وصواًل إىل باب الزينبية، 

وبمساحة تبلغ )2000( مرت مربع«.
املرمر اجلديد  وأوضح، أن »عملية اإلكساء سيستخدم هبا 
وبجودة عالية حيث يعرف ب� )االونكس A(، والذي يعّد 
من األصناف النادرة«، مشريا اىل ان »مراحل العمل احلالية 
وصلت اىل مرحلة تسوية األرض باستخدام أجهزة وآليات 

ومعدات ثقيلة وحديثة من اجلهة اجلنوبية للحرم«.
وضعت  والفنية  اهلندسية  »الكوادر  ان  اىل  صالح  وأشار 
خطة إلنجاز املرشوع وافتتاحه امام الزائرين ليلة )عرفة(«.

ما  توسعة  عىل  جاهدة  تعمل  احلسينية  العتبة  أن  يذكر 
املجاورة  واملناطق  الرشيف  احلسيني  الصحن  من  يمكن 
وباخلصوص  الزائرين  من  املتزايدة  االعداد  الستيعاب  له 
خالل الزيارات املليونية الداء مراسيم الزيارة واملامرسات 

العبادية والطقوس الدينية بانسيابية عالية.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة االوىل ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ الكربالئي يف 17/�شعبان/1439هـ املوافق 2018/5/4م :

اعداد:حيدر عدنان

اىل  نتعرض  االوىل  اخلطبة  يف  واالخ����وات  االخ���وة  اهي��ا 
السالم  عليهم  واالئمة  االنبياء  حركة  وهو  املوضوع  هذا 
االصالحية، وكيف تعاملت االمم والشعوب مع هذه احلركة 
االصالحية، وما هو السبيل الصحيح والتعامل الصحيح مع 
هذه احلركة االصالحية مع اجل ان نجني ثامر هذه العملية 
النتيجة  اىل  والوصول  انفسنا  واصالح  املجتمع  اصالح  يف 

النهائية من سعادة الفرد واملجتمع وكامله..
اهيا االخوة واالخوات قد يقول قائل ما هو اهلدف ان نتعرض 
بيان احلركة االصالحية لألنبياء واالئمة عليهم السالم،  اىل 
االنبياء رحلوا واالئمة رحلوا واالمام الغائب )عليه السالم( 
موجود.. االمام املعصوم حجة اهلل يف االرض موجود.. ما 

هو الغرض؟!
التفتوا نحن نريد ان نربط املايض مع وقتنا احلارض ونستفيد 
التي مرت هبا االمم والشعوب يف كيفية  التجارب  من تلك 
تعاملها مع قادة احلركة االصالحية احلقيقية وكيف نكون من 
احلركة  تلك  مع  االهلي  املنهج  تعاملت وفق  التي  الفئة  تلك 
هذه  ضد  وقفوا  الذين  اولئك  من  نكون  وال  االصالحية 

احلركة االصالحية او مل يتعاملوا معها التعامل الصحيح..
حركة  وحم��ور  جوهر  هي  املجتمع  يف  االص��الح  حركة  ان 
من  التي  القرآنية  اآليات  يف  تأملوا  االئمة،  وحركة  االنبياء 
ما هو  واممهم  السالم ملجتمعاهتم  عليهم  االنبياء  بنّي  خالهلا 
الغرض من بعثتهم اىل تلك االمم والشعوب وكذلك االئمة 
اآليات  من  واحدة  آية  اذكر  وانا  املنوال..  ذلك  عىل  ساروا 
البعثة  الكثرية التي بنّي فيها االنبياء ما هو غرضهم من هذه 
وما هو غرضهم من بعثتهم، كام ورد يف سورة هود قال اهلل 
َنٍة ِمْن َربيِّ  َبييِّ َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُت َعىَل  َقْوِم  َيا  تبارك وتعاىل : )َقاَل 
اُكْم  َأهْنَ َما  إىَِل  ُأَخالَِفُكْم  َأْن  ُأِريُد  َوَما  َحَسنًا  ِرْزقًا  ِمْنُه  َوَرَزَقنِي 

 ِ بِاهللهَّ إاِلهَّ  َتْوِفيِقي  َوَما  اْسَتَطْعُت  َما  اإِلْصالَح  إاِلهَّ  ُأِريُد  إِْن  َعْنُه 
ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب )88(( َعَلْيِه َتَوكهَّ

الصالح  إصالحا،  وهناك  صالحا  هناك  ان  اىل  انّبه  ان  اود 
طبعًا ينتج من حركة االصالح صالح الفرد لذاته، االصالح 
ومجيع  االح��وال  مجيع  اصالح  منها  ُيراد  املجتمع  يف  حركة 
العقائدية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  للمجتمع  احلياة  ش��ؤون 
والفكرية والرتبوية والسياسية واالقتصادية ومجيع املجاالت 

التي حيتاج اليها املجتمع..
ان املجتمعات يف خمتلف االزمنة واالمكنة منذ عهد البرشية 
وهناك  انحراف  وهناك  فساد  هناك  القيامة  يوم  اىل  االوىل 
باطل وهناك رذيلة، يف مقابل ذلك هناك حق وهناك صالح 
وهناك خري وهناك فضيلة.. البد ان تكون هناك حرب طاملا 
والضالل  واالنحراف  الفساد  وهذا  موجودة  االمور  هذه 
فالبد  واالخرة..  الدنيا  يف  وتعاسته  املجتمع  هالك  اىل  يقود 
من الرضوري ان تكون حركة االصالح مستمرة وال تتوقف 
وال تبقى مرهونة بعهد االنبياء واالئمة.. اهلل تعاىل جعل يف 
كل زمان هناك حجة له يف االرض هو يقود حركة االصالح 
فإذن نحن مع مرور االزمنة منذ عهد االنبياء اىل يوم القيامة 
والباطل  احلق  وبني  الصالح  وبني  الفساد  بني  رصاع  هناك 
يتوقف  رضورية ألنه  االصالحية  احلركة  هذه  ذلك..  وغري 
عليها سعادتنا ونجاتنا يف الدنيا واالخرة فالبد انه هذه احلركة 
ما  نبنّي  املقدمة  بعد هذه  معها..  نتعامل  واملهم كيف  تستمر 
هي االركان واالسس للعملية االصالحية عند االنبياء وعند 
االئمة ويف الوقت احلارض التي لو اجتمعت امكن ان نحقق 

النتائج، هناك ثالثة اركان :
شؤوهنا  مجيع  يف  للحياة  الكاملة  املناهج  توفر   -1
احلياة  شؤون  مجيع  اجتامعية  اقتصادية  ثقافية  فكرية  عقائدية 

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االأحرار العدد )645( 

/ اخلمي�س 23/ �شعبان/1439هـ 

املوافق 2018/5/10م

مشاكل  مجيع  يعالج  الذي  املنهاج  االنسان..  حياة  واحتياجات 
االنسان واملنهاج الذي يتوافق ويتسق مع فطرة االنسان.

ق��ادة  االص��الح��ي��ة،  احل��رك��ة  ق��ادة  املصلحون  ال��ق��ادة   -2
قيادة  من  يتمكنوا  كي  صفات  فيهم  تتوفر  ان  البد  االص��الح 
للحياة،  املتكامل  املنهاج  هبذا  الناس  تبليغ  االصالحية،  احلركة 
الصفات  توّفر  انفسهم،  عىل  بتاممه  االصالحي  املنهج  تطبيق 
الفضىل من الورع والتقوى وغريها مما جيعلهم قادة قادرين عىل 
يف  املجتمع  يقودوا  ان  القيادة  مقومات  توفر  االص��الح،  حركة 

حركة االصالح.
الذي هيمنا االن  الذي سنركز عليه وهو  الثالث  الركن   -3
من  والطاعة  واالنقياد  والتفهم  والوعي  االستجابة  مسألة  وهو 
قبل رشائح املجتمع التي ُيراد اصالحها لقادة االصالح، التفتوا 
قادة االصالح من تتوفر فيهم الصفات التي ذكرناها، وان رشائح 
املجتمع الذي يراد اصالحه ألن فيه فسادا وفيه انحرافا ويف كل 
جمتمع هناك هذه االمور .. هذه الرشائح بأمجعها البد ان تستجيب 
و تنقاد وتطيع قائد االصالح يف مجيع ما يأمر به ومجيع ما يوجه 

اليه..
االن ما هيمنا الرتكيز عليه هو النقطة الثالثة او الركن الثالث من 

اركان واسس ومقومات االصالح ملاذا ؟! 
نحن لدينا اطمئنان الركن االول متوفر أي املنهاج املتكامل للحياة، 
الركن الثاين متوّفر النبي، اإلمام، العلامء املصلحون الذين ُجعلوا 
قادة االصالح احلقيقيون موجودون يف كل  حججًا يف االرض، 
زمان، االمام )عليه السالم( غاب عن اعيننا وجعل هناك نظامًا 

علامء صاحلني تتوفر فيهم صفات القيادة للحركة االصالحية..
ما هيمنا يف الوقت احلارض هو توفر الركن الثالث وهو االستجابة 

واالنقياد والطاعة للمنهاج الذي يضعه القائد قائد االصالح..
فلنتأمل اآليات القرآنية وحركة التاريخ التي مضت عرب االزمنة 
كيف تعامل الناس مع احلركة االصالحية، بينت اآليات القرآنية 
فليلتفت  مجيعًا..  والتفتوا  فئات  ثالث  عىل  الناس  ان  والتاريخ 
تعاملت  التي  ألهنا  الفئات  هذه  احد  من  يكون  ال  ان  احدكم 
بالضد مع احلركة االصالحية، ونذكرها هذه الفئات الثالث عىل 

التوايل :
املجتمع  يف  وتسلطها  تنفيذها  بسبب  املجتمع  يف  املتنفذة  الطبقة 
بسبب اما موقعها السيايس او املايل او االجتامعي او االقتصادي 
او االعالمي والتي بسبب ذلك تسلطت عىل خمتلف شؤون احلياة 
من  ندرسه  هذا  ورفضًا،  متردًا  االكثر  هي  الطبقة  وهذه  للناس 
خالل اآليات القرآنية وكيف كان التعامل مع االنبياء يف احلركات 
للحركة  ورف��ض��ًا  مت��ردا  االكثر  هي  الطبقة  ه��ذه  االصالحية، 
مصاحلها  ف��وات  من  وخشيتها  استكبارها  بسبب  االصالحية 
احلركات  عىل  واستعالئها  وأنفها  الدنيوية  ومصاحلها  السياسية 
االصالحية  احلركة  عىل  خطرًا  االكثر  الطبقة  وهي  االصالحية 

واالكثر رضرًا باحلركة االصالحية..
تأملوا يف اآليات القرآنية حينام القرآ                                                               ن 
االصالحية  حركتهم  قيادة  يف  االنبياء  قصص  يطرح  الكريم 
حركتهم  يف  االنبياء  مع  يتعاملون  الناس  كان  كيف  املجتمع  يف 
االصالحية، كثري من اآليات القرآنية فيها صفة، قضية االستكبار 
واالستعالء واالنفة والرفض هلذه احلركة االصالحية، سنذكر هنا 
ا بِالهَِّذي آَمنُتْم بِِه َكاِفُروَن  وا إِنهَّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ اآلية الكريمة : )َقاَل الهَّ

)76((، هذه الطبقة االوىل.
الطبقة الثانية : هي الطبقة اجلاهلة او غري الواعية التي ليس لدهيا 
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واالجواء  االصالحية  باحلركة  الكايف  والنضج  الكايف  الوعي 
التي حتيط هبا وهؤالء الذين ينساقون ويسريون وينعقون خلف 
كل ناعق، خصوصًا مع وجود الوسائل االعالمية القادرة عىل 
التضليل.. هؤالء بسبب قّلة وعيهم وعدم نضجهم ودراستهم 
حلقائق االمور يسريون خلف كل جهة خصوصًا تلك اجلهات 
التضليل  هنج  وتنهج  الواسع  االعالمي  التأثري  متلك  التي 

والتكذيب..  هؤالء ايضًا يقفون ضد احلركة االصالحية..
االه��واء  فيها  تتحكم  التي  الطبقة  وه��ي   : الثالثة  الطبقة 
تسري  احيانًا  الطبقة  وهذه  الشخصية  واالمزجة  والشهوات 
خلف نزعاهتا القومية او العشائرية او الطبقة التي تكون اسرية 
لفكرها يف املايض وال تقبل أي نقاش يف هذا االرث الفكري 

املايض هلا..
احلركة  اجت��اه  سلبيا  موقفها  يكون  التي  طبقات  ثالث  هذه 
والنفيس  القلبي  العمى  يف  يقعون  مجيعًا  هؤالء  االصالحية.. 
موقفهم  ويكون  االص��الح  دع��وة  يرفضون  جيعلهم  ال��ذي 
سلبيًا جتاه حركة االصالح.. ونشري اىل نقطة مهمة كام ورد يف 
املتنفذة  القرآنية وهي كيف ان تلك الطبقة  الكثري من اآليات 
ان  حتاول  كانت  املجتمع  شؤون  عىل  واملتسلطة  املجتمع  يف 
االهتامات  بمختلف  االنبياء  باهتام  االنبياء  عن  الناس  تثني 
الناس وتارة يتهمون                                                                                                النبي عىل ضالل وتارة يضلل  تارة هذا 
ه بالسحر والكهانة واالفرتاء وتارة حياولون تسقيط شخصيته 
قائد  عن  الناس  يبعدوا  ان  اجل  من  واالجتامعية  االعتبارية 
هذه  قد  ان��ه  اىل  والتفتوا  يتبعوه..  وال  االصالحية  احلركة 
الطبقة ال تعتمد نفس العناوين التي كانت توجهها اىل االنبياء 
واالزمنة  االمكنة  بحسب  عناوين  ختتار  وان��ام  واملصلحني 
او  عقول  اىل  النفوذ  خالله  من  يستطيعون  عنوانًا  خيتارون 
عواطف او قلوب البسطاء من الناس لكي حيرفوهم ويمنعوهم 
عن اتباع قائد احلركة االصالحية واتباع منهجه.. وأقول هنا :

الديني  العامل  تصدى  فإذا  االزمنة  هذه  يف  حتى  جيري  وهذا 
يف  تشكك  فتارة  املسلمني  امور  من  فسد  مما  جانبًا  إلصالح 
أهليته للتصدي لإلصالح وتارة حتاول ابعاده عن قلوب الناس 
بمختلف الشبهات والتشكيكات لتحط من مكانته االجتامعية 
نأمل  ذلك  مقابل  يف  ولكن  املجتمع..  يف  كالمه  تأثري  ليقل 
ونسأل اهلل تعاىل ان تكونوا من هذه الطبقة التفتوا واحذروا ان 
استثناء..  للجميع من دون  الواحد منكم واخلطاب  ال يكون 
التفتوا ان ال يكون الواحد منكم من تلك الفئات الثالث بل 
الواحد منكم ان يكون من الفئة التي سنذكرها اآلن.. ولكن يف 
مقابل ذلك نجد الطبقة املؤمنة والواعية تلتزم بالتوجيه االهلي 
دورها  لتأخذ  املجتمع  يف  االصالحية  العملية  وتسيري  لتقويم 

للتعامل  الصحيح  املوقف  القرآنية  اآليات  بّينت  وقد  احليوي 
مع أي حركة اصالحية وهو االتباع واالنقياد ما دامت القيادة 
العليا  الدينية  املرجعية  دور  اىل  اشري  وهنا  لذلك..  صاحلة 
مجيع  يف  املجتمع  حركة  مراقبة  عىل  عملت  فقد  االصالحي 
ومع  دائاًم  وتضع  وتطوراته  حتوالته  تالحق  وكانت  جماالته 
أكان من  برناجمًا سواء  املجتمع تضع  انه سيهدد  تشعر  ما  كل 
ما  اىل  إلرشاده  اجلمعة  خطب  او  البيانات  او  الفتاوى  خالل 
فيه صالحه واستقامته.. وحينام حصلت التحوالت السياسية 
تارخييًا  بمنعطف  العراق  يمر  وقتها  عام 2003م وكان يف  يف 
الذي  الشامل  املنهاج  االعتبار وضع  بنظر  أخذت  فقد  خطري 
الدينية  تركيبته  مراعية  للعراق  السيايس  النظام  مالمح  يرسم 
والقريبة  املاضية  التارخيية  واملعطيات  واالجتامعية  واملذهبية 
ويف  وغريها..  اخلارجية  االوض��اع  وتأثريات  العرص،  هلذا 
العملية  مسار  ومالحقة  ومتابعة  مراقبة  ترتك  مل  الوقت  نفس 
السياسية وما شاهبا من اخطاء وتعثرات أثّرت بشكل كبري عىل 
االوضاع يف العراق فكانت تنصح وترشد بلغة مناسبة وتبنّي 

مكامن اخلطأ ومواضعه وكيفية التصحيح..
العراقي  للمجتمع  املذهبية  الرتكيبة  ب��دّق��ة  الحظت  ك��ام 
وحرصت يف مجيع مواقفها عىل احلفاظ عىل التعايش السلمي 
بني مكونات الشعب العراقي وصربت عىل كل ما جرى من 
اعامل ارهابية استهدفت املدنيني بالسيارات املفخخة ونحوها 
كلّفت العراق دماًء عزيزة، ولكن كانت ثمرة الصرب والتحّمل 
ذلك  ننسى  وال  العراق  وحدة  عىل  احلفاظ  وهي  وأهم  اغىل 
عىل  بل  فحسب  العراق  عىل  ليس  اخلطري  التارخيي  املنعطف 
عصابات  امام  الدفاعات  كافة  هتاوت  حينام  بأرسها  املنطقة 
داعش وسيطر عىل ثلث العراق وكان الناس يف ذهول وحرية، 
املقدس  الدفاع  فتوى  وجاءت  احلناجر  القلوب  بلغت  حتى 
مدوّية فهب مئات االالف من العراقيني للدفاع عن بلدهم اىل 
ان حتقق النرص املؤزر عىل الدواعش ومل يبق اال فلوهلم هناك 

وهناك..
والغرض ان املرجعية الدينية العليا مل ترتك املنعطفات اخلطرية 
له منهجًا  العراق وشعبه اال ووضعت  التي مّر هبا  واحلساسة 
ترتبط  االص��الح  عملية  ولكن  مناسبة  وتوجيهات  صاحلًا 
املصلحني  ارادة  تتعثر ألسباب هي خارج  بعوامل كثرية وقد 
التارخيية  السنن  هي  وهذه  طويلة  زمنية  فرتة  اىل  حتتاج  وربام 
اجلميع  شعور  من  والبد  االصالح  عملية  يف  الشعوب  لدى 
باملسؤولية يف اجراء التغيري وحتمّلها لوضع املسار عىل السكة 
اهلل  )بسم  االص��الح  مسرية  يف  واجل��الدة  والصرب  الصحيحة 
َيِلْد  مَلْ  َمُد )2(  الصهَّ  ُ اهللهَّ َأَحٌد )1(   ُ اهللهَّ ُهَو  ُقْل  الرحيم(:  الرمحن 



)مسألة 23(: من أهّم الواجبات يف الرشيعة اإلسالمّية:
1- الصالة.
2- الصيام.

3- احلّج.
وهذه الثالثة يتوّقف أداؤها عىل حتصيل الطهارة بتفصيل سيأيت 

بيانه.
4- الزكاة.

5- اخلمس.
6- األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ويشتمل القسم األّول من هذه الرسالة عىل بيان شطر من أحكام 
الطهارة والواجبات السّتة املذكورة، كام يشتمل القسم الثاين عىل 
بيان شطر من أحكام العقود واإليقاعات التي يتعّلق هبا واجب 
آخر من أهّم الواجبات الرشعّية، وهو الوفاء بالعقود والرشوط 
والعهود ونحوها من التزامات املكّلف عىل نفسه جتاه ربه تعاىل 

أو جتاه الناس.
هذه  يف  ذك��رت  الرشعّية  الواجبات  من  أخ��رى  مجلة  وهناك 

الرسالة، كام ذكر فيها بعض املستحّبات واملكروهات أحيانًا.
)مسألة 24(: من أهّم املحّرمات يف الرشيعة اإلسالمّية:

1- اليأس من َروح اهلل تعاىل، أي رمحته وفرجه.
2- األمن من مكر اهلل تعاىل، أي عذابه للعايص وأخذه إّياه من 

حيث ال حيتسب.
3- التعّرب بعد اهلجرة، واملقصود به: االنتقال إىل بلد ينتقص 
ال  أو  احلّقة،  بالعقائد  املسلم  إيامن  فيه  يضعف  أي  الدين،  فيه 
يستطيع أن يؤّدي فيه ما وجب عليه يف الرشيعة املقّدسة أو جيتنب 

ما حّرم عليه فيها.
4- معونة الظاملني والركون إليهم، وكذلك قبول املناصب من 

قبلهم إاّل فيام إذا كان أصل العمل مرشوعًا وكان التصّدي له يف 
مصلحة املسلمني.

5- قتل املسلم بل كّل حمقون الدم، وكذلك التعّدي عليه بجرح 
أو رضب أو غري ذلك. ويلحق بالقتل إسقاط اجلنني قبل ولوج 

الروح فيه حّتى العلقة واملضغة فإّنه حمّرم أيضًا.
6- غيبة املؤمن، وهي: أن ُيذكر بعيب يف غيبته مّما يكون مستورًا 

عن الناس، سواء أكان بقصد االنتقاص منه أم ال.
7- سّب املؤمن ولعنه وإهانته وإذالله وهجاؤه وإخافته وإذاعة 

رّسه وتتّبع عثراته واالستخفاف به وال سّيام إذا كان فقريًا.
8- البهتان عىل املؤمن، وهو: ذكره بام يعيبه وليس هو فيه.

9- النميمة بني املؤمنني بام يوجب الفرقة بينهم.
10- هجر املسلم أزيد من ثالثة أّيام عىل األحوط لزومًا.

11- قذف املحصن واملحصنة، وهو: رميهام بارتكاب الفاحشة 
كالزناء من دون بّينة عليه.

12- الغّش للمسلم يف بيع أو رشاء أو نحو ذلك من املعامالت، 
سواء بإخفاء الرديء يف اجليد، أو غري املرغوب فيه يف املرغوب، 
عىل  اليشء  بإظهار  أو  مفقودة،  وهي  اجلّيدة  الصفة  بإظهار  أو 

خالف جنسه ونحو ذلك.
يستقبح  الذي  البذيء  الكالم  وهو:  القول،  من  الفحش   -13

ذكره.
14- الغدر واخليانة حّتى مع غري املسلمني.

15- احلسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأّما من دون ذلك فال 
حيرم وإن كان من الصفات الذميمة.

ما  بمثل  يرزق  أن  اإلنسان  يتمّنى  أن  وهي:  بالغبطة،  بأس  وال 
رزق به اآلخر من دون أن يتمّنى زواله عنه.

الواجبات واملحرمات )2-1(

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

9
ل�سنة 2021 م

ئد
قا

وع
ه 

ــــ
قـــ

ف

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



بمش���اركة أكثر من 200 طالب وطالبة.. 

م مراســـيم
ّ
مركز الحوراء زينب ينظ

 قســـم التخّرج لثمان جامعات عراقية

نّظم مركز الحوراء زينب 
)عليها السالم( لرعاية 

الفتيات التابع للعتبة 
الحسينية المقدسة، مراسيم 

َقسم التخرج ألكثر من 
)200( طالب وطالبة في 

ثمان جامعات عراقية، تعبيرًا 
عن انتمائهم لصاحب المرقد 

المقدس. 

الحفل الكريم ُأقيم في 
الصحن الحسيني الشريف، 
الخميس الماضي، ويأتي 

هذا النشاط ضمن سلسلة 
النشاطات التي يواظب عليها 

المركز ضمن برنامج معدّ 
في كل عام. 

وقال السيد س��عد الدين هاشم البّناء عضو جملس ادارة العتبة 
احلس��ينية واملرشف عىل املركز إن »هذا النش��اط ملركز احلوراء 
زين��ب )عليه��ا الس��الم( يأيت ضم��ن برنامج متكامل يش��مل 
أداء قَس��م التخرج يف صحن اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم(، 
وأداء الزي��ارة اجلامعية، والتقاط صورة التخّرج، ومس��ابقات 
علمي��ة، كام ان الربنامج تضم��ن ايضا حمارضة حول انتهاكات 

النظام السابق حلقوق االنسان، وحمارضة علمية للدكتور فرج 
احلس��يني، وأناشيد حس��ينية، وقيام الطلبة املتخرجني بتكريم 
ع��دد م��ن أيتام مدرس��ة عيل االصغ��ر التابعة ملؤسس��ة االمام 

الرضا )عليه السالم( اخلريية«.
وأك��د البّن��اء عىل »عزم العتبة احلس��ينية يف االس��تمرار بتنظيم 
مراس��يم التخرج لطلبة اجلامعات العراقي��ة املتخرجني حديثًا 

االأحرار : �شياء االأ�شدي- ت�شوير: اعالم املركز 
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لتأدية قسم التخرج يف حرم اإلمام احلسني 
)عليه الس��الم(«، مبينًا أن »برنامج املركز 
مل يقت��رص عىل إقامة مثل هكذا نش��اطات 
وحس��ب بل له برامج عدي��دة قام ويقوم 
هب��ا ومنها انه هيتم بش��كل خاص بعوائل 
شهداء احلشد الشعبي وتوثيق بطوالهتم 
بإص��دارات خاص��ة ول��ه برام��ج ثقافية 
متنوعة للنس��اء، ك��ام هيتم ايض��ًا برشحية 

األيتام«.
م��ن جهتهم، أك��د الطلبة أن مش��اركتهم 
ه��ذه ومن حتت قب��ة أب األح��رار )عليه 
السالم( هلا وقع خاص يف نفوسهم وهي 
تع��دُّ بمثاب��ة عه��د بينهم وب��ني صاحب 
املرق��د الرشي��ف، مش��ريين إىل أهنم »لن 
يدخروا جهدًا يف خدمة وطنهم وبنائه يف 
املستقبل«، مثمنني يف الوقت ذاته اجلهود 
التي تقدمها العتبة املقدس��ة يف إقامة مثل 

هكذا نشاطات مهمة. 
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العتبة الحسينية تفتتح
توسعة مركز السيدة زينب )عليها السالم( 

التخصصي لعالج وجراحة العيون

افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة 
الشيخ عبد المهدي الكربالئي، في 12 حزيران 2021، مشروع توسعة مركز الحوراء زينب 

)عليها السالم( الطبي التخصصي لعالج وجراحة العيون في محافظة كربالء المقدسة، والمركز 
هو إضافة جديدة لما نفذته العتبة الحسينية المقدسة في مشاريعها الخاصة في القطاع 

الصحي، حيث سيقدم خدماته بشكل يخفف عن المواطن العراقي أتعاب وتكاليف السفر للعالج 
خارج العراق، إضافة الى ان المركز  نشاط نوعي ومدعوم ماديًا.

االحرار: �شياء اال�شدي – ت�شوير: اأحمد القري�شي
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وعن تفاصي��ل اكثر س��يقدمها املركز حت��دث الدكتور 
ستار الس��اعدي رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف 
العتبة املقدس��ة قائال: »بتوجيه مبارش من سامحة املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة افتتحت توسعة مركز 
السيدة زينب )عليها السالم( جلراحة العيون، مبينا ان 
املركز جترى به عمليات قص الس��ائل الزجاجي حيث 
كان املواط��ن العراق��ي يس��افر خارج الع��راق إلجراء 
ه��ذه العمليات فيام يعلن املركز عن إمكانية إجراء هذه 
العملي��ة بأحدث االجهزة الطبي��ة، باإلضافة اىل انه تم 
زي��ادة ع��دد العمليات وعدد االستش��اريات حيث تم 

اضافة )11( رسيرا  اضافيا هلذا املركز«.
وتابع الس��اعدي: »الغاية من املركز هي التخفيف عن 
كاهل املواط��ن العراقي من الس��فر اىل خارج العراق، 
حيث يتم توفري خدمات متطورة يف هذا املركز واجراء 
عملي��ات نوعية كام ت��م جلب اطباء اكف��اء من كربالء 
والعدي��د من املحافظ��ات االخ��رى باإلضافة اىل فرق 
طبية اجنبية متخصصة يف جمال قص السائل الزجاجي 
للعيون وعمليات القرنية وهذا العمل كله هو جزء من 
مرشوع متكامل تقوم به االمانة العامة للعتبة احلس��ينية 
املقدسة بتوس��يع النش��اط الطبي نحو النشاط النوعي 

 بما يقارب )300( عملية جراحية شهرية 

وأكثر من )200( مراجع يوميا
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واملدعوم ماديًا وكذلك ع��ن زيادة العمليات النوعية كاًم ونوعًا 
يف العراق«.

م��ن جهته ق��ال الدكتور لؤي ام��ني احلكيم مدير مركز الس��يدة 
زين��ب الك��ربى )عليها الس��الم( التخصيص لع��الج وجراحة 
العيون: »بتنسيق مع وزارة الصحة العراقية متمثلة بدائرة صحة 
كربالء املقدس��ة وللحاجة امللّحة لتوس��عة مركز الس��يدة زينب 
الكربى )عليها الس��الم( للجراحة التخصصية للعيون ولكثرة 
املراجعني من كاف��ة املحافظات العراقية إضافة ملراجعي حمافظة 
كرب��الء املقدس��ة تم توجيهنا بإك��امل التوس��عة اجلديدة بحدود 
)600( م��رت مربع وافتت��اح استش��اريات عامة واستش��اريات 
ختصصي��ة باإلضافة اىل الوح��دات الس��اندة ووحدات فحص 

البرص«.
وأض��اف »كام تم جتهي��ز احدث االجه��زة الطبية التش��خيصية 
والعالجي��ة يف طب وجراحة العيون الس��تيعاب هؤالء املرىض 

وتقديم خدمة نوعية متميزة هلم يف طب وجراحة العيون«.
منوه��ا ع��ن اس��تقطاب الطاق��ات الطبي��ة والصحي��ة للمرك��ز 
بقول��ه: »تم نقل اطباء اختصاص عي��ون جيرون كافة العمليات 
املتخصصة يف طب وجراحة العيون مثل عمليات زرع العدس��ة 
والعملي��ات اخلاص��ة بالقرني��ة وغريه��ا من العملي��ات وهناك 
العمليات اخلاصة مثل عمليات قص السائل الزجاجي اخللفي 
للع��ني والذي كان يع��اين منُه املواطن العراقي س��ابقًا ويس��افر 

خارج العراق«.
وتابع »كام تم كذلك التنس��يق عرب هيأة الصحة والتعليم الطبي 
التابعة لألمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة الستقدام اطباء 
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اختصاص يف جراحة الش��بكية، واحلم��د هلل تم اجراء 
الكث��ري من العملي��ات املعقدة والتي كان س��ابقًا يعاين 

منها املواطن العراقي وتكلفه مبالغ هائلة«.
وأك��د احلكيم: »أن املرك��ز افتتح يف س��نة 2013 وتم 
تقس��يم مراحل تطوره اىل ث��الث مراحل وهو اآلن يف 
املرحلة الثالثة من توس��عته، وبارش بالعمليات النوعية 
التخصصية يف طب وجراحة العيون بإجرائه ما يقارب 
)300( عملية جراحية ش��هريًا وباس��تقباله ما يقارب 

)200( مراجع يوميًا.

الحكيم: تم تجهيز 

المركز بأحدث األجهزة 

الطبية التشخيصية 

والعالجية في طب 

وجراحة العيون
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مسيرة منبر قرآني.. 

عندم���ا تتكلل الجهود بالتميز في المج���ال العلمي أو الفني أو اإلعالمي، وتتجاوز 
 من الزم���ن، وتتخللها ذكري���ات ومواقف، فالبد حينئ���ذ من الحديث 

ً
مس���يرتها عق���دا

عن عوامل تميزها واس���تمراريتها، فالمؤسس���ات الثقافية والقنوات اإلعالمية في 
العتبة الحس���ينية المقدس���ة كثيرة، وكلها تجتهد ألداء المه���ام الموكلة لها، بغض 
النظ���ر ع���ن تحقيقها أو قربه من المس���توى المطلوب ال���ذي يلبي طموح اإلمام 
المعص���وم عليه الس���الم وطموح األمانة العامة للعتب���ة وطموح المهتمين، فقد 
يق���ع ذلك في النس���بية وفي معرض التقييم وفي دائ���رة اهتمام ذوي التخطيط 

واالختصاص.

ومن املؤسس��ات اإلعالمية التي اجتهدت عىل أن تكون السبهَّاقة يف حتقيق رسالتها يف املجالني 
الفن��ي واإلعالمي قناة كربالء الفضائي��ة، فهي منذ انطالقها يف هناية الع��ام 2009 وإىل اليوم 
الذي أوقدت فيه ش��معتها الثالثة عرشة دأبت عىل أن تكون براجمها متنوعة يف جماالت املعرفة 

والثقافة والتوجيه، وأن تسلط األضواء عىل مشاريع العتبة وإنجازاهتا.
وللحدي��ث ع��ن بعض الربام��ج التي انطلق��ت معها، والت��ي اختصت باملجال الق��رآين، كان 
برنامج)أحس��ن احلديث(الذي يعده ويقدمه األس��تاذ عيل اخلفاجي، وه��و برنامج هيدف إىل 
إثراء الس��احة القرآنية بمواضيع جتويدية ولقاءات وأحاديث يف الشأن القرآين، وألنهَّ الربنامج 
الي��زال حيًا عىل اهلواء، إلتقينا باخلفاجي ليحدثنا عن هذه املس��رية التي دخلت يف عامها الثاين 
ع��رش ليقول:)إن أول حلق��ة تم بثها هلذا الربنامج كانت ي��وم 2009/12/29 املوافق للثاين 
عرش من شهر حمرم احلرام لعام 1431هجرية، فقد وصلت احلركة القرآنية أوجها يف العتبة يف 
ذلك العام، يف جمال املحافل والدورات والربامج، التي تلبي طموح املهتمني يف املجال القرآين 
م��ن خالل احلديث ع��ن علم التجوي��د وتوجيه الق��راء، واللقاء بني فرتة وأخرى باألس��اتذة 

واملحكمني من داخل العراق وخارجه(.
وعن جتربة انتقاله من املس��موع إىل املرئي وانطباعه عن القناة، قال:)كان من السهل االنتقال؛ 
فقد س��بق انطالق ه��ذا الربنامج تقديمي للربنام��ج املبارش)ورتل القرآن(م��ن إذاعة الروضة 
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مسيرة منبر قرآني.. 
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احلس��ينية املقدس��ة الت��ي كان يديرها مؤسس��ها الس��يد حيدر 
جلوخ��ان وكان ذل��ك يف ع��ام 2008 ميالدي قب��ل أن يعمل 
عىل تأس��يس قناة كربالء بمعية نخبة م��ن الفنيني واإلعالميني 
خ��ربوا العمل يف املجال��ني الفني واإلعالم��ي، ولكوين أعطي 
دروس��ًا وأقي��م دورات قرآنية كانت بدايتها يف مدرس��ة اإلمام 
احلس��ني عليه الس��الم الديني��ة داخل الصح��ن الرشيف، كان 
موضوع اإلعداد والتقديم اإلذاعي سهاًل يسريًا، وانتقلت منه 
إىل التلفاز بع��د ذلك، ولكنني مل أترك تقديم الربامج اإلذاعية، 
إن كانت قرآنية أو عقائدية، ومنها ما خيص النهضة احلس��ينية، 
وأتذكر أن القناة كانت تنقل مجيع النشاطات، ومنها املسابقات 
واملحافل القرآنية، ولكن طبيعة أي فن أو ممارس��ة أهنا تكتسب 
التجربة مع األي��ام، وتنزع إىل التطور والنضوج، فقد أصبحت 
القن��اة أكثر انتقائي��ة يف اإلنتاج ابتداًء باملق��دم فالضيف فاللقطة 
فاملح��ور وهكذا، فلكث��رة النقل املب��ارش للمواكب والعزاءات 
والربام��ج املبارشة، ومنها النق��ل اليومي للصالة املفروضة من 
احلرم الرشيف أكس��بت مجي��ع العاملني اخلربة ابت��داًء باملصور 
الذي أصبح فنانًا يف انتقاء اللقطة املقصودة والعفوية باحرتافية 

شهد هلا أصحاب الذوق واملتابعون(.
وألن م��ن عوام��ل نج��اح الربام��ج -يف الوق��ت ال��ذي فاقت 
القن��وات التلفزيونية اإلحص��اء وتعددت فيه��ا العناوين- أن 
تس��تقطب عددًا أكرب من املش��اهدين، وتلب��ي حاجة املهتمني، 
وتتن��وع فيه��ا املطالب يف ح��دود هوي��ة الربنامج، قال:)نش��أ 
الربنامج عىل تغطية الس��احة القرآنية املتنامية بعد سقوط حقبة 
البع��ث املظلم��ة، ولقد تناولت مس��ريته -يف بع��ض حلقاته- 
اس��تضافة قراء وحمكمني دوليني وأصحاب مؤسس��ات قرآنية 
يف الع��راق وخارج��ه، ك��ام أن الربنام��ج يس��تقبل االتصاالت 
لإلجابة عن أس��ئلة املش��اهدين يف قواعد التجويد ويف الرس��م 
والوقف واالبتداء، ويرشح بأس��لوب مبس��ط قواعد التجويد 
بعيدًا عن التمحل واإلسفاف واستحداث املصطلحات، حتى 
ع��دهَّ من الربامج التخصصية التي تب��ث عرب قناة القرآن الكريم 
مؤخ��رًا؛ ملا حيويه من ختصص هتتم به القناة، والتي بدأت تأخذ 
مداها الواس��ع يف املجال الق��رآين، وهي ضمن جمموعة قنوات 
حتظ��ى برعاي��ة األمان��ة العام��ة وإدارة القن��اة الت��ي تعمل عىل 
تنوي��ع وتطوير الربامج التي تلبي حاجات املجتمع عىل خمتلف 

مستوياهتم ورشائحهم(.
وحتدث لن��ا عن رأيه يف أمهي��ة تعليم الق��راءة والتجويد قائاًل: 
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)الكل قد سمعوا أو قرأوا حديث الرسول األكرم صىل اهلل عليه 
وآله: خريكم من تعلم القرآن وعلمه، وهي كلمة تعني)أخريكم(

أس��س فيها صىل اهلل عليه وآله لثقافة اإلق��راء حتى جعلها ثقافة 
ينفرد هبا دين اإلس��الم اخلالد، كام جعل من هذه األمة أن ُتعرف 
بأمة)إقرأ(وهي أول كلمة نزل هبا الوحي األمني عىل قلب خاتم 
األنبياء واملرس��لني ص��ىل اهلل عليه وآله، مما جع��ل من مقتضيات 
اإلخوة اإليامنية أن يعلم املس��لم اآلخر أم��ور الدين، ومن أمهها 
ق��راءة القرآن الكري��م، ولكننا يف تعليمنا لآلخري��ن ال ينبغي أن 
نخل��ط بني ما هو واجب رشعي تصح به القراءة يف الصالة وبني 
ماه��و واجب ألزم به علامء التجويد الق��راء وفق قواعد وأصول 
أدائية تكتمل هبا التالوة يف أحس��ن تصوي��ر للمحتوى املقدس، 

وتوظيف للصوت الشجي والنغم اجلميل(.
وبمناسبة إيقاد الشمعة الثانية عرشة للربنامج نظم الشاعر)احلاج 
ع��يل الصفار(بع��ض األبي��ات التارخيي��ة الت��ي ت��ؤرخ انطالق��ة 

الربنامج، فكتب: 

برنام�ٌج يسم��و بآي الَعلَ��ِق               
ِس��ِق                                           اق�رأ ب���دا بُنظم��ه امُلتَّ

ومن فض��اء كرب�ال منطلٌق                 
                                           وُحسُن�ُه ُمرتس�ٌم يف احَل��َدِق

وقد َسَم يف روض سبط املصطفى       
ذًا بالن���اس بعد الفل���ِق                                             ُمعوَّ

ُخُت���ه:              دًا(أرَّ حني ب�دا ُخ�ذ)ُهجَّ
                                          )بأحسن احلديث كٌل يرتقي(

                              - )13( +  ) 1444(هجرية = )1431(هجرية

كام كتب أبياتًا تؤرخ لقاءه يف حلقة من حلقات الربنامج يف 
هذا العام اجلاري 1442هجرية:

 ألحس�ِن احلديِث جئُت ُمنش�َدا     فقوُل ربِّ��ي في��ه ُمهت�دانا
وأحسُن احلديِث من عرٍش َبدا          ونِّيٍف واخلي��ُر من��ه بانا
وَلْ يزْل باآلي جيت�از املدى                 ويف الت��الوة عال بي��انا
 واليوَم يف ظلِّ تراتيِل اهلدى               ُمِع��دُّ برناجِم��ِه دع���انا
����ُه ن��دانا بِط بتنا ُسَعدا            وكرب����ال تبثُّ  ويف رحاِب السِّ
أيا لق��اًء تمَّ يف فيِض النَّ�دى            عند إم��اٍم هو ُم��رَت��انا

خُتُه   )بالِودِّ باٍد أبدا   يف أحسِن احلديِث ُملتقانا(       أرَّ
                                                                     1442 هجرية
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أقام���ت جامع���ة كرب���الء بالتعاون م���ع االمان���ة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة المؤتمر 

االقتص���ادي العلمي الخامس عش���ر تحت ش���عار “االقتصاد العراقي بي���ن تحديات االصالح 

وتبعات جائحة COVID_19”، وجرى خالل المؤتمر مناقشة بحوث متخصصة بالعلوم المالية 

والمصرفي���ة وط���رح معالج���ات للمش���اكل االقتصادية واالحصائي���ة والمحاس���بية، وقد ركزت 

البح���وث عل���ى وض���ع حلول لمس���اعدة أصحاب القرار عل���ى تجاوز األزمات، م���ن خالل رؤى 

معين���ة ألكث���ر من )140( باحثا من مختلف الجامعات العراقية وخارج العراق قدموا )66( بحثا 

 مفتاحا للتنمية االقتصادية في البلد.
ّ
تعد

مؤتمر علمي يعالج المشكالت االقتصادية في زمن )كورونا(.. 

المستشار المالي لرئيس الوزراء:
 مشاريع العتبة الحسينية المقدسة

 هي قدحة االقتصاد العراقي

تقرير: ح�شني النعمة
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للعتبة  العام  األمني  معاون  الشامي  افضل  الدكتور  قال  فيم 
املسؤولني  من  عدد  ام��ام  القاها  كلمة  يف  املقدسة  احلسينية 
وأساتذة االقتصاد: إن العراق خامس احتياطي نفط يف العال، 
وثاين احتياطي نفط يف الرشق األوسط الزال يعاين من مشاكل 
بشكل  الفقر  خط  ارتفاع  نشاهد  فيم  املرحلة،  هذه  يف  البطالة 
خطري، اىل جانب ذهاب أكثر من )80%( من موازنته اىل خارج 

البالد«. 
إنتاج حميل  وتابع »بسبب عدم وجود صناعات، وعدم وجود 
التي تنتج يف أغلب دول اجلوار،  البسيطة  للسلع االستهالكية 
هناك  السؤال هل  العراق،  أكرب من  تعاين مشاكل  ومنها دول 
آفة  أن هنالك  ام  املشاكل،  العراقي حلل هذه  العقل  قصور يف 
الفساد التي رضبت مفاصل الدولة، وإىل متى؟، هل من املنطق 
أن يكون اقتصاد العراق ريعيا يعتمد عىل بيع النفط فقط، وأكل 

أين  نعلم  وال  اي����راده، 
سيكون مصري العراق«.

»إن��م  الشامي  وأض���اف 
لتحقق  املؤمترات  تنعقد 
األه���داف  م��ن  جمموعة 
الباحثني  ن��ت��اج  أمه��ه��ا 
مشاكل  حل��لِّ  والساعني 
ان  اىل  الفتا  مستقبلية، 
مفصال  ي��ت��ن��اول  امل��ؤمت��ر 

العراقي، وخاصة  مهم ومشكلة قائمة تتعلق بوضع االقتصاد 
عامليا  )كورونا(  جائحة  تفيش  نتيجة  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

وانعكاسها عىل ارتفاع نسبة الفقر يف العراق«.
ويف حديثه الذي طالب فيه باالنفتاح عىل الطاقات البديلة عن 
النفط قال الشامي »ماذا لو وجدت طاقة بديلة عن النفط، متى 
نرى وزارة الصناعة تستعيد عافيتها، وحركة عجلة مصانعها، 
العوائل  من  اآلالف  وانقاذ عرشات  العاطلني،  آالف  لتشغيل 
الفقرية، متى نرى وزارة الزراعة وهي تعلن أن العراق ال حيتاج 
الزراعة  تعود  كي  اخلارج،  من  مستورد  زراعي  منتج  أي  اىل 
اجلديد  اجليل  يمرس  أن  السواد، وهنا جيب  ارض  وتزدهر يف 
كي  القادمة،  لألجيال  ناهضة  اقتصادية  خطط  لوضع  دوره 
لعنة عىل ما تم  املقبلة، وكي  ال نكون  لعنة لألجيال  ال نكون 

التفريط به من خريات العراق«. 
مرشوع   )200( من  اكثر  تنفيذ  من  متكنها  بعد  مانشيت: 
متنوع.. املستشار املايل لرئيس الوزراء يؤكد بان مشاريع العتبة 

احلسينية تعد انموذجا للنهضة يف العراق

املايل  املستشار  صالح  حممد  مظهر  الدكتور  حتدث  جهته  من 
لرئيس جملس الوزراء، إن مشاريع العتبة احلسينية تعد انموذجا 
اربعة عقود من  »العراق ورث  إن  العراق، مضيفا  للنهضة يف 
خالل  هبا  مرَّ  التي  االنتكاسات  إىل  إضافة  الضائعة،  التنمية 
مشاكل  وكذلك  النفط،  أسواق  وتدهور  )كورونا(  جائحة 
الرأي  لتنمية  املفصل  يعد   )15( العلمي  املؤمتر  وهذا  أخرى، 
القرار  صانع  وهو  للبلد،  والتقدم  العلوم  أساس  وهو  العام، 
االقتصادي للبلد، حيث ان الرأي العام العلمي البد ان يكون 
مدعم بالبحوث والدراسات، وبالتايل فان هذا املؤمتر مهم جدًا 

وستكون له آثار إجيابية عىل صنع القرار يف العراق«.
وأضاف صالح أن »دور العتبة احلسينية املقدسة بكل ما تطرحه 
وانموذجا،  بالعراق،  النهضة  ويمثل  ربحي  غري  هو  وتنتجه 
بإعممها  وتقوم  احلسينية  العتبة  ترفدها  التي  النمذج  وه��ذه 
ختلق  ع���ام،  بشكل  وتوسيعها 
بان  نراه  تنمية رائدة، وما  مناخات 
قدحة  هي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
تقدم  فهي  ال��ع��راق��ي،  االق��ت��ص��اد 
رٔوية  تعطي  ربحية  غري  مشاريع 
عن مستقبل العراق، لذا نحتاج إىل 
احلسينية  العتبة  مشاريع  من  نمذج 
هذه  وتتابع  ترى  ان  الدولة  وعىل 
الدولة  الن  ونجاحاهتا  املشاريع 

صاحبة املرشوع األكرب يف حياة الناس واملجتمع«.
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  وكان 
قد  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة  احلسينية 
أكد أن العتبات املقدسة ال تريد أن تكون بديال عن الوزارات 
واخلدمية  التعليمية  مشاريعها  خالل  من  احلكومية  واجلهات 
والصحية، بل تريد أن تكون عضدا وسندا هلا يف خدمة املجتمع 

واالرتقاء به.
العتبة احلسينية متكنت من تنفيذ اكثر  كم تدر االشارة اىل أن 
من )200( مرشوع متنوع ما بني عمالق ومتوسط بعد ترمجة 
هلا  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  توجيهات 
بتوفري  الواقع، وتقوم  الكربالئي اىل ارض  املهدي  الشيخ عبد 
كافة اإلمكانات املتاحة لغرض دعم االقتصاد العراقي، سواء 
من خالل الدراسات والبحوث واملؤمترات التي تقيمها املراكز 
واالقسام واملؤسسات التابعة هلا، أو عن طريق إنشاء املشاريع 
فرص  آالف  وتوفري  البلد،  اقتصاد  تدعم  التي  االسرتاتيجية 

العمل للشباب.

0

 بعد تمكنها من تنفيذ اكثر من )200( 

مشروع متنوع.. المستشار المالي لرئيس 

الوزراء يؤكد بان مشاريع العتبة الحسينية 

تعد انموذجا للنهضة في العراق
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العتبة  تستقبلها  التي  الرسمية  ال��زي��ارات  سلسلة  ضمن 
دولة  من  وفد  ترشف  العام،  م��دار  عىل  املقدسة  احلسينية 
الدولية  املحكمة  رئيس  يرتأسه  الشقيقة  العربية  تونس 
احلسني  االم��ام  بزيارة  سعيد(  )البشري  للتحكيم  الدائمة 
)عليه السالم(، والتعرف عىل البعض من املشاريع االنسانية 
واخلدمية التابعة للعتبة املطهرة، والتي بدئت  بزيارة مستشفى 
سفري االمام احلسني )عليه السالم( اجلراحي ولقاء مديرها 
الدكتور)عامر الشمري(، الذي بدوره رحب الوفد التونيس 

فيه  املوجودة  واالختصاصات  باملستشفى   بتعريفهم  وبدأ 
حيث قال: »ان كوادر مستشفى سفري االمام احلسني )عليه 
الشهداء  سيد  من  وطاقتها  قوهتا  تستمد  اجلراحي  السالم( 
وثورته اخلالدة، ويف عملنا االنساين الطبي ال نفّرق يوما بني 
احد واخر، الن هذا  املشفى نابع من بركات االمام احلسني 
والقوميات،  الطوائف  مجيع  يمثل  والذي  السالم(،  )عليه 
رغم صغر مساحة املستشفى اال انه استوعب اعدادًا كبرية، 

وقّدم خدمات كثرية، وبشكل جماين خدمة لإلنسانية مجعاء.

تقرير: ح�شنني الزكروطي ـ ت�شوير: احمد القري�شي

وفد تونسي يزور العتبة الحسينية المقدسة 
ويشيد بدورها اإلنساني والخدمي
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مشريا اىل ان »املستشفى يستقبل مراجعني من كافة اجلنسيات 
وخصوصا يف الزيارات املليونية، حيث يتم التعامل معهم 

مجعيا كزائر للحسني )عليه السالم(، وخدمته واجبة.
الداعم االكرب

وتابع: »استطعنا يف االعوام السابقة توسعة املستشفى عىل 
اعتبار ان اجلانب الصحي جانب مهم، وال بد من تلبية كافة 
االحتياجات التي تساعد عىل خدمة البرشية امجع، وذلك 
املتويل  قبل  من  املقدم  والوفري  الكبري  الدعم  خالل  من 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي من خالل توفري االحتياجات واملتطلبات الطبية 

من اجهزة حديثة ومستلزمات اخرى.
واكمل الشمري: »ان الكوادر الطبية والتمريضية املوجودة 
يف املستشفى ذات  خربات كبرية، واالختصاصات املتنوعة، 
وهم من اكفأ االطباء يف اختصاصهم، بل املسؤولني جاءوا 

اىل املستشفى إلجراء العمليات اجلراحية«. 
الوفد  توجه  املستشفى  يف  امليدانية  جولته  اك��امل  وبعد 
)عقيل  السيد  املطهرة  العتبة  يف  االعالم  قسم  رئيس  للقاء 
الرشيفي(، والذي بدوره رحب هبم واستضافهم يف مكتبه 

اخلاص. 

أثر االعالم احلسيني يف الشعوب
وحتدث عقيل الرشيفي عن دور االعالم احلسيني يف ايصال 
خالل  من  الشعوب  اىل  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  فكر 
قوله: »كام يعلم اجلميع منذ سقوط النظام البائد واىل االن 
الزائرين  وفود   خالل  من  العراق  عىل  العاملي  واالنفتاح 
ال  والتي  املتنوعة،  االعالم  لوسائل  االعالمية  والتغطية 
تقف عىل االعالم احلسيني فقط، فاحلسني )عليه السالم( 
وبالتايل  له،   إعالما  نحن  نكون  ان  قبل  اعالم  ذاته  بحد 
الثورة احلسينية والنهضة احلسينية بزغ نورها من بعد هناية 
لإلعالم  وكان  العامل،  ارجاء  كل  اىل  ووصل  البائد  العهد 
احلقائق  وكشف  الصورة  هذه  توضيح  يف  األّثر  احلسيني 
بشكل اكثر دقة للعامل وخصوصًا العامل العرب بحكم طبيعة 
اللغة وطبيعة التاريخ املشرتك، ولعل وفود رئيس املحكمة 
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واالطالع  السالم(  )عليه  احلسني  مدينة  اىل  تونس  يف  الدولية 
النتائج  احد  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  من  بعض  عىل 

االعالم احلسيني.
واردف: »زيارة وفد عىل مستوى عال من بالد املغرب العرب 
ليس  التونيس  املجتمع  يف  واملرموقة  الثقافية  القامات  ومن 
املطهرة  العتبة  ضيافة  يف  هبم  لقائنا  وخالل  القليل،  باليشء 
ونقلوا لنا صورة رائعة وراقية عن املجتمع التونيس، واكّدوا ان 
املجتمع التونيس متسامح ويتقّبل اآلخر، وهذا ما يّس من أمر 
نرش حقائق أهل البيت )عليهم السالم( وهنضتهم ومنهجهم، 
وهذه نقطة اجيابية تصّب يف حقيقة ايصال رسالة اهل البيت اىل 

شعوب العامل.
الرشف االعظم

العام  االمني  املوسوي  جعفر  السيد  للقاء  الوفد  توجه  بعدها 
للعتبة احلسينية املقدسة، وتقديم )درع العدالة( لألمانة العامة 
اكامل  وبعد  واخلدمي،  االنساين  لدورها  املطهرة  العتبة  يف 
جولتهم امليدانية والتعرف عىل جزء من مشاريع العتبة املقدسة 

وتأثريها يف املجتمع العراقي ، جاء دور جملة )االحرار( الجراء 
لقاء  صحفي مع السيد )البشري سعيد( رئيس املحكمة الدولية 
الدائمة للتحكيم يف تونس وممثل الوفد، ومعرفة انطباعهم عن 
اجلولة بشكل عام حيث قال: »حصل لنا الرشف ان نطأ بالد 
الرافدين، ولكن الرشف االعظم ان تطأ قدمنا االرض املقدسة 
للشهيد االمام احلسني )عليه السالم(، ومن هذا املكان املطهر 
اريد ان اؤكد ان املحكمة الدولية الدائمة للتحكيم التي ترّشفت 
ال  واالقليمي  والدويل  املحيل  اشعاعها  ان  تؤكد  الزيارة  هبذه 
يمكن ان يتم اال اذا كان هناك مكتب للمحكمة بكربالء العز 
واملجد والرمز الكبري، وخالل مقاباليت مع جّل املسؤولني يف 
العتبة احلسينية املقدسة ما وجدنا اال الرتحاب والتقدير، وانتم 

كوسيلة ناقلة لألحداث وسلطة رابعة بأّم اعينكم.
حمكمة دولية يف كربالء

وتابع: »ان املحكمة الدولية الدائمة للتحكيم يف حميطها املحيل 
العامل  يف  عّدة  فروع  وهلا  تونس  يف  مقرها  والدويل  واالقليمي 
مدينة  يف  مكتب  اقامة  ولكن  تقريبا،  العربية  ال��دول  وكافة 
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كربالء سيكون لُه طعم خاص، ألن التاريخ يؤكد عىل ان 
دويل  كُمحّكٍم  واستقاللية  بحياٍد  ونحن  مظلومية،  هناك 
املجلس  ان  اقول   ورئيسها  وقاٍض  املحكمة  هلذه  معتمد 
يكون  ان  عىل  امج��ع  واحُلكمي  واالستشاري  العلمي 
ان  عىل  جاهدين  وسنعمل  كربالء،  يف  مكتب  للمحكمة 
احلسني  مدينة  اىل  أتيت  وما  العدل،  مليزان  حاملة  نكون 
عيل(  شّمه  )زهري  املعايل  بصاحب  مرفوقًا؛  بل  منفردًا 
نائب الرئيس املفّوض وهو عراقي اجلنسية وكذلك السيد 
واملرشفة  املحكمة،  رئيس  ديوان  مستشار  البيّس(  )حممد 

عىل الديوان إيامن الزّيان.
درع العدالة

واكمل: »ان املحكمة الدولية الدائمة للتحكيم متنح درع 

والرموز  املسؤولني  لكبار  املهمة  للقرارات  وفقًا  العدالة 
بتقديم  املحكمة  هذه  ك�رئيس  ترشفت  وقد  العامل،  يف 
لدورها  اسنادا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  العدالة  درع 
وسائل  من  كوسيلة  التحكيم  تكريس  يف  به  تقوم  الذي 
النزاعات، والتي ال تتناقض مع القضاء وال تنفي سلطان 

الدول.
االمام  سفري  مستشفى  ودور  جهود  بتثمني  حديثه  خامتًا 
الناس حيث  معاجلة  اجلراحي يف  السالم(  )عليه  احلسني 
قال: »فواهلل الذي رفع السامء بدون عمد ما وجدت اروع 
مما رأيت، حيث رأيت ناسا خيدمون االنسان بقطع النظر 
عن طائفته او مّلتِه، وهذا يف احلقيقة دور طالئعي انساين 

تقوم به العتبة وما أحوج االّمة هلذا«.
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مل تكن عالقته الروحية بعميد املنرب احل�شــيني 
املرحــوم الدكتــور اأحمــد الوائلــي )ر�شــوان اهلل 
تعــاىل عليــه( عالقة التلميــذ باأ�شتــاذه فح�شب، 
بــل كانــت عالقة اأبويــة، فقــد كان )رحمه اهلل( 
يدعــوه )يــا اأبــي(، وقد ظهــر ذلك جليــًا يف تتّبع 
اآثاره واالنغما�س يف فكــره واأطروحاته الدينية، 
بــل وحتى يف املعي�شــة واملظهر اخلارجــي، و�شواًل 
اإىل خامــة �شوتــه الــذي ي�شبــه �شــوت �شيخنــا 
الوائلــي، حّتــى اأن اأزالم النظام املبــاد، وّجهوا له 

الُتهم، الأّن �شوته ي�شبه �شوت ال�شيخ الوائلي!.
حديثنــا هذه املّرة، عن حيــاة اخلطيب احل�شيني 
الراحــل الدكتــور علــي ال�شاعــدي )ر�شــوان اهلل 
تعــاىل عليــه(، لن�شرب اأكــر يف اأغــوار �شخ�شيته 
ونقــَف علــى �شريته التــي اأخل�س فيهــا الآل البيت 
االأطهار )عليهم ال�شالم( وكان خري �شوٍت وداعية 

يدعو للنهل من فكرهم العظيم.

اخلطيب املفّوه
الساعدي(  متيم  بن  فاهم  بن  )عيل  الشيخ  املرحوم  انطلق 
اخَلدمة  ضمن  اسمه  ليسّجل  احلسينية،  اخلطابة  رحاب  يف 
الدينية  حمارضاته  عرب  وراَح  احل��ق،  للمذهب  املخلصني 
متلّقيه  لدى  الدينية  الثقافة  الوعي وصناعة  يساهم يف خلق 

الذين أصبحوا باآلالف.
احلسيني،  املنرب  بخدمة  والترّشف  احلوزوية  دراسته  وكانت 
شهادة  عىل  حصل  حيث  األكاديمية،  دراسته  سبقتها  قد 
الدكتوراه يف جمال علوم اللغة العربية، وذلك عام )1997(.

دينية  العام )1956 م(، يف أرسة  الساعدي، يف  الشيخ  ولَِد 
منطقة  يف  تسكن  كانت  السالم(  )عليهم  البيت  آلل  حمبة 
الرمحانية بالعاصمة العراقية بغداد، والتي أكمل فيها دراسته 
االبتدائية، ومن ثم االنتقال إىل مدينة )الثورة( التي أقام هبا 
كلية  من  وختّرجه  واجلامعية  الثانوية  الدراسة  إكامله  حتى 

الرتبية � جامعة بغداد � قسم القرآن الكريم.
جدًا  مهّمة  الساعدي،  للشيخ  احلوزوية  الدراسة  وكانت 
خالل حياته، وحرَص عىل مواصلة دروسه، عىل الرغم من 
النظام  التي مارسها  التعسفية  الصعبة واملامرسات  الظروف 

د في القلوب
ّ
 المنبر الحسيني المخل

ُ
فارس

الخطيب الشيخ الدكتور علي الساعدي
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املباد ضّد العلامء ورجال الدين وطلبة احلوزات الرشيفة، 
إال أن الشيخ الساعدي وبعد أن درس الدروس احلوزوية 
األولية يف مدينة كربالء املقدسة، ملّدة )6 سنوات( غادرها 
يف  دراسته  إلكامل  األرشف،  النجف  مدينة  إىل  مضطّرًا 
شبيب  الشيخ  عّمه  بيت  يف  أقام  وحينها  اخلارج،  البحث 
الساعدي )رمحه اهلل( يف حمّلة العامرة بمركز مدينة النجف 
األرشف، حيث حرض دروس آية اهلل السيد أمحد املستنبط 
عيل  حممد  السيد  اهلل  آية  سامحة  ودروس  رسه(  )ق��ّدس 
األصعب  هي  الفرتة  هذه  وكانت  رسه(،  )قّدس  احلاممي 
أْن  إال  أبى  ذلَك  ومع  ذكرنا،  كام  التضييق  بسبب  عليه، 
حّتى  واإلنساين،  الديني  عطاءه  ويواصل  بدراسته  يرشَع 
احلسيني،  املنرب  وارتقاء  التبليغي  العمل  ملامرسة  متامًا  اجته 
ألقسى  تعرضوا  الذيَن  جمتمعه  ألبناء  ومصلحًا  مرشدًا 

الويالت واهلجامت الفكرية والثقافية.

وكانت البداية مع املنرب احلسيني التي يصفها ب� )املتقطعة( 
احلسينية  املجالس  إحياء  عىل  عمل  حيث   ،)1980( عام 
اتسعت  فشيئًا  وشيئًا  ببغداد،  الثورة  مدينة  يف  املصّغرة، 
فاقترصت  أكثر،  أمهية  الدراسة  يويل  كان  أنه  إال  جمالسه، 
جمالسه عىل أوقات وفرتات حمّددة، وكاَن أكثر من تأثر هبم 
من اخلطباء احلسيينني هو الشيخ الوائيل )رمحه اهلل(، حيث 
وخرباته  معينه  من  ينهل  وراح  الزمن،  من  لفرتة  الزمه 

وجتاربه الرائدة يف جمال اخلطابة احلسينية العظيمة.
نقاط مضيئة يف حياته

عىل  ح��اَز  أنه  اهلل(  )رمح��ه  حياته  يف  اهلامة  اجلوانب  ومن 
أجازوه،  بني من  اإلعالم، ومن  العلامء  من  إجازات عدة 
القاسم  أبو  السيد  اإلمام  الرشيفة  العلمية  احلوزة  زعيم 
السعيد  الشهيد  العظمى  اهلل  وآية  رسه(  )قدس  اخلوئي 
الديني  واملرجع  رسه(  )ق��ّدس  الصدر  باقر  حممد  السيد 
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األعىل، اإلمام السيد عيل السيستاين )دام ظله(، وكذلك آية اهلل 
العظمى الشهيد الشيخ عيل الغروي )قدس رسه(، وقد حاز من 

قبلهم عىل لقب )العاّلمة( وكذلك إجازته برواية احلديث.
وبعد حصوله عىل شهادة الدكتوراه، سافر خارج العراق، وأحيا 
أول جملس حسيني يف سلطنة عامن يف العام )1997 م( وبعدها 
الدينية يف دول عدة  العزاء واملحارضات  انطلَق إلقامة جمالس 
بينها )رومانيا، سوريا، البحرين، الكويت، وإيران(، وصارت 
التي كانت متعّطشة لذكر أهل  له شهرة واسعة يف هذه الدول 
بيت النبوة )صلوات اهلل وسالمه عليهم(، ووجدت يف الشيخ 
الساعدي وآخرين من خرية اخلدمة املخلصني ما يلّبي حاجاهتم 

الدينية والروحية.
ومن اجلوانب األخرى يف حياته، أّنه تعّرض لالعتقال والتعذيب 
يف سجون الظالميني الضاّلني، وذلك يف عام )2000(، ولكن 
ذلك مل يثِن من عزيمته وإرصاره يف البقاء عىل خّط الدفاع عن 
الدين واملذهب الرشيف، فتحّمل كل ذلك من أجِل أن يكون 

وفيًا خملصًا ال تأخذه يف احلق لومة الئم.

وبعد العام )2003(، أحيا اخلطيب الساعدي، جمالسه احلسينية 
له  وأصبحت  العراقية،  واملحافظات  املدن  خمتلف  يف  العامرة 
قاعدة مجاهريية كبرية، حيث عرفته خطيبًا مفّوهًا خياطب العقل 
قبل العاطفة، وكانت حمارضته عبارة عن أبحاث دينية رصينة، 
يعكف عىل كتابتها وصقلها قبل أن يبّثها إىل متلّقيه، فكان بحق 
فارسًا من فرسان املنرب احلسيني، حيث حافَظ عىل هنجه الذي 
سار عليه منذ البداية، وكان يرى أّن رشحية الشباب هم األهم 
يف إيصال املعلومة الدينية والثقافية النافعة هلم، خصوصًا يف ظل 

احلرب اهلوجاء عليهم من كل جانب.
ومل يكتِف )رمحه اهلل( بإحياء املحارضات الدينية، بل قّدم العديد 
كتاب  له  وصدر  القرآن،  علوم  جمال  يف  القيمة  ال��دروس  من 
باسم )جمالس الدكتور عيل الساعدي( والتي تضّم العديد من 

حمارضاته الدينية التي ال غنى عنها لكّل خطيب حسيني.
7 سنوات عىل الرحيل املؤل

وفاته  ي��وم  وه��و   )2014 األول  ترشين   22( تاريخ  وحتى 
املنرب  الراحل،  خطيبنا  يفارق  مل  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رض��وان 
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احلسيني، إال أن نوبًة قلبية مفاجئة، تويّف عىل أثرها، 
الشجاع  والفارس  املبّجل  اإلنسان  هذا  مّنا  سلبت 

الذي رحل وهو يف قّمة عطائه.
تويّف )رمحه اهلل( يف مستشفى األمري بدولة الكويت، 
الصاعقة عىل قلوب حمّبيه يف  وكان خرب رحيله مثل 
العراق والعامل، ونعته األوساط العلمية واحلوزوية، 
وقال اخلطيب احلسيني القدير الشيخ زمان احلسناوي 
يف نعيه له: »أنعى إىل املؤمنني فارسًا آخر من فرسان 

املنرب احلسيني«.
ذي   28( بتاريخ  املقدسة،  كربالء  مدينة  وشهدت 
األول  ترشين   23( ل�  املوافق  ه���(   1435 احلجة 
اخلطيب  جلثامن  املهيب  التشييع  مراسيم   )2014
حرض  حيث  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رض��وان  الساعدي 
والعبايس  احلسيني  الصحنني  يف  لتشييعه  املئات 
احلسيني  اخلطيب  جثامنه  عىل  وص��ىل  املطّهرين، 

الكبريالسيد مرتىض القزويني.
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ان  علينا  لزامًا  كان  بقوهلا  الكتاب  مقدمة  يف  الباحثة  وتؤكد 
 ، وتعزيزها  الصاحلة  باملواطنة  وربطها  الرتبية  رضورة  نؤكد 
إلعداد املواطن الصالح الذي يكون قوامه العدل واالنصاف 
الذي  القانون  واحرتام  اخلاصة  عىل  العامة  املصلحة  وتغليب 

يتساوى عنده مجيع املواطنني.
كفايات  واكتساب  االجيابية  باملواطنة  االحساس  وتنمية 
املشاركة املجتمعية الفعالة، وتتم هذه العملية من خالل تربية 
والقيم  املعارف  املواطن  اكساب  يتم  التي من خالهلا  املواطنة 
واالجتاهات واملهارات التي يستطيع من خالهلا حتقيق مبادئ 

واحاديث  القرآنية  اآليات  من  واملستمدة   ، الصاحلة  املواطنة 
رسولنا الكريم )صىل اهلل عليه واله وسلم( واقوال االمام عيل 

)عليه السالم(.
وقد وضعت الباحثة حدودًا لبحثها متثلت بالرسائل والوصايا 
املؤمنني  امري  عن  الصادرة  واحلكم  وامل��ح��اورات  واخلطب 
للوطن  وال��والء  املواطنة  جمال  يف  السالم(  )عليه  عيل  االمام 
واالنتامء اليه ، كام جاءت يف كتاب هنج البالغة ، وما كتب عن 

االمام عيل )عليه السالم(.  
منه  الفصل  يف  جاء  فصول  ثالثة  عىل  البحث  اشتمل  وقد 

ابراز دور التراث االس���المي ومدى مشاركة 

علم���اء االم���ة في اثراء المس���يرة االنس���انية 

به���ذا الحقل وف���ي مقدمتهم فك���ر االمام 

 
ً
 ش���موليا

ً
علي )عليه الس���الم( بوصفه فكرا

لجوانب انسانية مختلفة، ومن هذه الجوانب 

الح���س الوطني ، مما يعزز تمس���ك األجيال 

بهويته���م  ايمانه���م  ي 
ّ

ويق���و بوطنيته���م 

ودوره���م الفاع���ل والري���ادي ف���ي المجتمع 

االس���المي، اب���رز م���ا تطرق���ت الي���ه الباحث���ة 

)لمي���اء مهدي جابر( ف���ي بحثها الصادر عن 

مؤسس���ة عل���وم نه���ج البالغة ف���ي العتبة 

الحسينية المقدسة سنة )2017م(.

اعداد: ضياء االسدي
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المواطنة في فكر اإلمام علي “عليه السالم” 

وتطبيقاتها التربوية



كام  املصطلحات  وحتديد  البحث  ب��امدة  التعريف 
جاءت يف املحتويات عىل النحو االيت :-

اواًل: تعريف املواطنة 
ثانيًا: تعريف الرتبية 
ثالثًا: تعريف الفكر 

رابعًا: تعريف االمام 
خامسًا: تعريف التطبيقات الرتبوية

عىل  احتوى  ال��ذي  البحث   من  الثاين  الفصل  اما 
مبحثني:-

حول  النظرية  خلفية  منه  األول  املبحث  يف  ج��اء 
مفهوم املواطنة وعىل ثالث نقاط:-

اواًل: مفهوم املواطنة
ثانيًا: نبذة عن نشأة املواطنة وتطورها

ثالثًا: دالئل مفهوم الوطن واملواطنة اسالميًا 
رابعًا: مفهوم تربية املواطنة يف االسالم

خامسًا: مكونات املواطنة 
عىل  الفصل  ذات  من  الثاين  املبحث  احتوى  فيام 

دراسات سابقة توزعت عىل:-
اوال: دراسات تناولت املواطنة

ثانيا: الدراسات التي تناولت فكر االمام عيل )عليه 
السالم(

اما الفصل الثالث واالخري من البحث اشتمل عىل 
االول  املبحث  يف  الباحثة  تطرقت  مباحث  ثالثة 
لدى  الصاحلة  املواطنة  )مبادئ  عنوان  محل  الذي 
االيامن  اىل  بالتطرق  ومنه  السالم(  عليه  عيل  االمام 
باملعروف  باهلل )عز وجل( والتحيل باألمانة واالمر 
والنهي عن املنكر والفساد والقناعة والقبول باليسري 
النفس وتزكيتها وتقويمها وتقديم  تربية  فضاًل عن 
شأهنا  من  اخرى  مهمة  نقاط  واىل  العامة  املصلحة 

الرقي باإلنسان.
الثالث  الفصل  م��ن  ال��ث��اين  املبحث  اح��ت��وى  فيام 
من  املستنبطة  للمضامني  ال��رتب��وي��ة  التطبيقات 
املواطنة  يف  السالم(  )عليه  عيل  االمام  اقوال  بعض 
باملؤسسات الرتبوية ، اما املبحث الثالث من الفصل 
والتوصيات  االستنتاجات  ابرز  عىل  احتوى  فقد 

واملقرتحات التي توصلت اليها الباحثة« .
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ً
صدر حديثا

كتاب “تنقيح المقاصد االصولية
 في شرح ملخص الفوائد الحائرية”

العتبة  يف  والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  مركز  عن  حديثًا  صدر 
احلسينية املقدسة كتاب »تنقيح املقاصد االصولية يف رشح ملخص 
البهبهاين  الوحيد  الشيخ  املجدد  األكرب  لالستاذ  احلائرية«  الفوائد 
القزويني  معصوم  بن  حسن  حممد  الشيخ  تأليف  اهلل(،  )رمح��ه 
حتقيق  أجزاء،  ثالثة  يف  1240ه�،  سنة  املتوىف  اهلل(  )رمحه  احلائري 

الشيخ عدي طالب آل محود.
ملؤلفه  احلائرية(  )الفوائد  كتاب  رشوح  أهم  من  الِسفر  هذا  ويعد 
ُألف  الذي  البهباين )1206ه�(  بالوحيد  املعروف  باقر  العامل حممد 
يف خضم التقابل الفكري بني املدرسة األصولية واألخبارية الذي 
امتد أمدًا بعيدا يف مطارحاته ومناقشاته، فالذي يميز هذا السفر أن 
الشيخ حممد بن حسن كان من تالمذة الشيخ الوحيد فهذا يضفي 

عليه من األمهية ما ال يمتد إىل غريه من الرشوح؛ وذلك ألمرين:
 احدمها: انه تلخيص لكتاب الفوائد احلائرية، مع رشح هلا، وكام قلنا 
فيام تقدم أن يمثل مرحلة التأسيس، والتأصيل للقواعد األصولية 

التي كانت حمل خالف وجدل من قبل األخباريني. 
فنجد أن الشيخ الوحيد كان من ابرز من واجه املدرسة األخبارية 
التي بلغت ذروهتا يف ذلك الوقت، األمر الذي دفع الشيخ الوحيد 

بالرد عن تلك اإلشكاالت بمنهج علمي رصني.
 واآلخر: لكون التلميذ غالبا ما يكون قريبا إىل معرفة فكر أستاذه 
ومبناه الذي يسري عليه. فجاء كتاب )تنقيح املقاصد( مربزا لنا مباين 

الشيخ الوحيد، والتي وقف عندها الشارح.
ومن حسنات هذا الِسفر انه كتب بأسلوب مزجي فال جيد القارئ 
قطيعة بني النص والرشح، بل قد برع يف عملية التوشيج بني العبارة، 

مما جعله متناسقًا وكانه بنيان مرصوص.
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شعر/ الشيخ أحمد الوائلي

�ـــشـــمـــقـــْت ـــــًة  ـــــب ق ـــــــظـــــــْر  وان ــــــرخ  ــــــك ال اىل  وُمــــــــــــْل 

ـــــا جــــــــــــــــــــوادًا مـــــــــن اأنـــــــامـــــــلـــــــِه ـــــه وحـــــــــــــــــِيّ فـــــي

ــــبــــي مـــــــن مــــفــــاخــــرهــــا ـــــول وحــــ�ــــش ـــــت ـــــب يـــــــا بـــــــن ال

عــــجــــزوا مــــــا  الــــعــــبــــا�ــــس  بــــنــــو  مــــنــــك  رام  كــــــم 

ـــِه ـــائـــل ـــــى( وحـــــ�ـــــشـــــٍد مــــــن مـــ�ـــش ـــــي ـــــح جـــــــــــــاوؤوا و)ي

ـــــًة ـــــاأل مـــــ�ـــــش الــــــقــــــيــــــَت  ــــــــوا  ــــــــن وه اذا  حــــــتــــــى 

ــــوا ــــف ــــل ــــت ـــــــارق اخ ـــــــ�ـــــــش ـــــع ميــــــــني ال ـــــط وعـــــــنـــــــد ق

مــــــدركــــــه اهلل  ـــــــــــــــي  ووح الــــــــ�ــــــــشــــــــواب  هـــــــــو 

ــــِه ــــل ــــمــــائ ــــش � ريـــــــــــا  يف  ـــــــــس  ـــــــــرو� ال يـــــانـــــفـــــحـــــة 

ـــــــــــــــج املــــــــجــــــــد اأجنـــــبـــــهـــــا وعــــــبــــــقــــــة مـــــــــن اري

وخـــــفـــــقـــــة الـــــــنـــــــور مـــــــن ا�ـــــشـــــعـــــاع )فـــــاطـــــمـــــٍة(

ــــم واهــــتــــ�ــــشــــرت ــــش ــــ� ـــك ال ـــت ـــق ـــش ـــــًا � ـــــف ـــــَت ك ـــــي ــــــا ل ي

ـــــاطـــــقـــــًة ــــــب ن ـــــــاط الــــــقــــــل ـــــــي ـــــــسُ مــــــنــــــك ن ـــــــ� حت

ـــــن احـــــٍد م ـــرك  ـــش ـــ� ـــح ي ـــح مل  ـــط ـــش ـــ� ال مــــلــــقــــًى عــــلــــى 

ـــــردًا ـــــف ـــــن ـــــى قـــــ�ـــــشـــــيـــــَت بــــــرغــــــم املــــــجــــــد م ـــــت ح

ــــــاُء ــــــم ــــــش ـــــــي � ـــــــه ـــــــا الـــــــــــريـــــــــــا ف ـــــــه ـــــــت ـــــــاذب جت

ــــــاُء ــــــف ـــــِل واالنـــــــــــعـــــــــــاِم وك ـــــ�ـــــش ـــــف ـــــُة ال ـــــحـــــاب ـــــش �

زهـــــــــــــــــراُء املـــــــــجـــــــــد  جمـــــــــــــــــاِل  يف  ــــــــا  ــــــــه ــــــــاأن ب

ــــــــــــاءووا ب ـــــم  ـــــه ـــــزي خ مـــــــن  ـــــٍل  ـــــش ـــــ� ف ويف  ــــــُه  ــــــن ع

ــــم �ــــــشــــــرحــــــًا ملـــــــا جــــــــــــاوؤوا ــــه ــــع ــــش ــــو� فـــــــرحـــــــَت ت

ـــــــو فــــــــــاأفــــــــــاُء ـــــــه ــــــا ف ــــــه ــــــــــــفــــــــــــّوه عــــــن كــــــــــل امل

ـــــــاُء ـــــــت ــــــــــقــــــــــوِم اف ـــــــم ال ـــــــرغ ـــــــَك ب ـــــــن ـــــــان م ـــــــك ف

ــــا ثــــــــــّم اأنـــــــبـــــــاُء ــــه ــــن لــــــــــدى اأبــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــلـــــت م

ــــــــدر و�ـــــــشـــــــاُء ــــــــب ــــــــدر حــــــيــــــث ال ــــــــب وطــــــلــــــعــــــة ال

)حمــــــــــمــــــــــد( و)عـــــــــــلـــــــــــي( فـــــــهـــــــي ا�ــــــــــشــــــــــذاُء

والأالُء ــــــــــاع  ــــــــــع ــــــــــش اإ� فــــــــهــــــــي  حتـــــــــــــــــــدرت 

ـــــــالُء ـــــــش ــــــفــــــيــــــنــــــان ا� ـــــــي �ـــــشـــــبـــــيـــــبـــــتـــــَك ال ـــــــام ن

ــــــــــــداُء ـــــمـــــوم ويــــــــــــربي جـــــ�ـــــشـــــمـــــَك ال ـــــش ـــــ� مـــــــن ال

ـــــــــاُء م وال  ظـــــــــــــــٌلّ  ال  املـــــــــــــــوت  ـــــــــارُع  ـــــــــ�ـــــــــش ُت

واأوالُد اأحــــــــــــــبــــــــــــــاٌء  يــــــكــــــتــــــنــــــفــــــَك  مل 
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سَيدي، يا أهبى األئمِة، ها أنذا أجيء اىل رضحيك السائر يف العاملني، لَك 
روحي فداء.. لَك عيناي حُتران األل، وتنتحبان فيضًا من الدمع. وأسالك 
موالي يف ترّضع اليائسني؟!. كيف اختلص من ذنبي..؟ ان يف داخيل ومها 
وانا مسكون هبا وهي  ذاكريت،  يعوي. كيف اختلص من  ذئبًا كسريا  يشبه 
يل  هييئ  ان  اهلل  بعد  وحده  وسمك  تقتلني،  الذنوب  بأخطائي..  مسكونة 
فكرة الندم، وأنا أحيص اخلطى اليَك، ومنَك ابدأ وتنتهي عندك مسرييت.. 

فعىل ترابك، أكد –الصادق- تنطفئ أعظم الذنوب. 
هي  منك.  إذْن  واملفردات  النور  هي  فيك،  مفردايت  عتمة  انِ��ْر  سّيدي، 
بانتظار قبويل  بامتداد جروحي نحوك.. وأنا  ترضعات عىل باب رمحتك، 
مواليًا لك، الستظل بظلك، وأغمض عينّي عىل حروف معرفتك، وأميش 
مع زوارك يف مروج النبوءات، كتفي بكتفهم، والتمّسك بأسمهلم الطاهرة، 
اهلل  مغفرة  باب  يا  عليك  السالم  القديسني:  نفوس  بصفاء  حييونك  وهم 

العظيمة.
 سّيدي، قال صادق القول بمعناه: كل زائٍر ُيقبل لزيارتك تطّهره املالئكة 
يف  كلها  احسايس  تنبئ  موالي  والرتاتيل.  بالتهليل  وتستقبله  اجلنة،  بمياه 
خطاهم  مثل  خطاي  سارت  زائريك،  أحد  انني  صاٍف  بخشوٍع  رضحيك 
الباهر خيرتق  الضوء  ارى  قبتك  اعايل  نحوك.. هناك قرب جدثك وحتت 
قلبي، فاذرف الدموع بال وعي، وابتهل بصمت واّتول بصمت.. اتوسم 
الذي  التشتيت  هذا  عنه  وترفع  املكتومة،  الفطرة  هذه  قلبي  يف  تزرع  ان 
يضحى بظاللِه عىل عيني التي ال حتب ان ترى بعد هذا العمر اال مرقدك، 

ألكون قربانا وخادما رقيقًا لفكرك العايل وفكري اخلفّي.
سَيدي، حتى املوت سأكون يف قرب جدثك اصيل كي حترتق كل ذنويب، 

والوذ بك صامتًا، وانا ارشب من معني مسريك االكيد.  

* ال ُتسّمى احلديقة حديقًة إال إن كان هلا سور، فإن ل 
يكن هلا سور فهي بستان.

ى املائدة مائدًة إال إن كان عليها طعام، فإن ل  * ال ُتسمَّ
يكن عليها طعام فهي ِخوان.

* ال ُتسّمى الكأس كأسًا إال إن كان فيها رشاب، فإن 
ل يكن فيها رشاب فهي قدح.

* القطر بفتح القاف املطر، وبكرسها النحاس.
فالعاطل  خطأ  وهذا  العمل،  عن  عاطل  هو  تقول   *
هي املرأة التي ال ُحيِلَّ هلا، والصواب أن تقول هو رجل 

باهل!
* الوجيف و الرجيف: كالمها بمعنى زيادة رضبات 
الرجيف  أما  الفرحة  بسبب  الوجيف  أن  إال  القلب 

بسبب اخلوف.

يقول ال�شاعر العراقي اأحمد مطر:
ج�سَّ الطبيُب خافقي وقال يل:

هل ها هنا االأمْل؟
قلت له: نعْم

ف�شق بامل�شرط جيب معطفي واخرَج القلم!!
هز الطبيب راأ�شه.. ومال واأبت�شْم

وقال يل: لي�س �شوى قلْم
فقلت: ال يا �شّيدي

هذا يٌد ... وفْم
ر�شا�شٌة.. ودْم 

وتهمٌة �شافرٌة.... مت�شي بال قَدْم

 
ُ
على تراِب ضريحك تنطفئ

 الذنوب
ُ

أعظم

ب..
ن األد

خزائ
من 

مثار لغوية

الفتات 



في تراث الشعر الحسيني الكربالئي

)الشاعر محمد علي الخفاجي(
حسين أبو نادر

اأ�شيل،  ح�شيني  �شعري  بــراث  املقد�شة  كربالء  مدينة  تزخر 
�شاركت فيه اأقالم رفيعة، لها باعها يف هذا امل�شمار االأدبي املتميز، 
فهناك قامات اأدبية ٌي�شار لها بالبنان، �شواء اأكان يف تاريخ ال�شعر 
احل�شيني، اأو على م�شتوى االإبداع ب�شكل عام، ومما يثلج ال�شدور 
مل  االأ�شيلة،  احل�شينية  ال�شعرية  والنفحات  الطاقات  هذه  اأن 

تبق �شمن حدود مدينتها وحدها، بل و�شلت اإىل م�شاحات اأكرب 
واأو�شع، وكان لها جمهورها ومتابعوها حتى بلغت اآمادًا عاملية، ويف 
هذه ال�شل�شلة من ت�شليط ال�شوء على الراث ال�شعري احل�شيني 
�شعرية حفرت  املقد�شة، اخرنا ثالث قامات  يف مدينة كربالء 
اإبداعها حفرا واأودعت اأ�شرارها االإبداعية يف �شفحات التاريخ، 

قامات أدبية
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حممد  الراحل  الكبري  ال�شاعر  هي  الثالث  القامات  وهــذه 
علي اخلفاجي، وال�شاعر الكربالئي املتفّرد ر�شا اخلفاجي، 
الذي  التميمي  �شاحي  عودة  املتوقدة  املواهب  ذو  وال�شاعر 

جمع بني اأ�شكال ال�شعر وفنونه مبهارة عالية.
من  فهو  اخلــفــاجــي،  علي  حممد  الــراحــل  بال�شاعر  نــبــداأ 
يف  فارقة  عالمات  وله  املبدعني،  املقد�شة  كربالء  �شعراء 
فازت  حيث  والعربي،  والعراقي  الكربالئي  االإبــداع  تاريخ 
م�شرحيته املعروفة )ثانية يجيء احل�شني( بجائزة عربية 
اآنــذاك،  العربي  ال�شعري  امل�شهد  يت�شدر  جعلته  مرموقة 
املقد�شة  كربالء  عن  بالكتابة  وتاألقه  تفوقه  يف  وا�شتمر 

وعن االإمام احل�شني عليه ال�شالم.
واآدابها  العربية  اللغة  يف  بكلوريو�س  على  حا�شل  �شاعرنا 
اللغات  اىل  اعماله  من  العديد  ترجمة  ومت  1965م،  عام 
يف  تــويف  والفرن�شية،  والركية  والــكــرديــة  االجنليزية 

كربالء املقد�شة.
يف  تربى  كونه  بيئته  من  وا�شح  تاأثري  اأعماله  على  كــان 
ال�شيما  االدبــي،  النر  يف  عديدة  موؤلفات  له   �شيعي.  بيت 
على  جوائز  عدة  على  معظمها  حازت  امل�شرحي،  ال�شعر  يف 
م�شتوى العراق والعامل العربي، من بينها: )واأدرك �شهرزاد 
وم�شرحية  احللم(،  ليقود  ذهب  الن�شيط،  الديك  ال�شباح، 
ثانية يجيء احل�شني )فازت بجائزة عربية مرموقة(، له 

اأي�شا )اأبوذر ي�شعد معراج الرف�س(.
لعينيك،  مهرًا  و�شراب،  )�شباب  منها:  �شعرية،  دواوين  وله 
م�شرحيته  وكانت  منا(  بالقرب  يحدث  النابامل،  ينطق  لو 
)ثانية يجيء احل�شني( قد فزت بـ»جائزة امل�شرح العراقّي« 
يف �شتينيات القرن املا�شي، ثّم دخلت �شمن املنهاج الدرا�شي 
ذر  ــو  »اأب واالإعدادية، وم�شرحية  املتو�شطة  للمرحلتني 
عام  اليون�شكو  بجائزة  فازت  التي  الرف�س«  معراَج  ي�شعُد 
1980، واأدخلت يف املنهاج الدرا�شّي يف اجلزائر، بينما فازت 
بـ»جائزة  ال�شباح«  �شهرزاد  »واأدرك  ال�شعرّية  م�شرحيته 
اأخرى  �شعرّية  م�شرحيات  مع   ،1973 عام  العراقّي«  امل�شرح 
بكّف  و»حرّية  الليلة«،  هذه  القد�س  ي�شلم  »اأحدهم  مثل 

�شغري«، و»ذهب ليقود احللم« تاأليف م�شرك، و»نوح ال يركب 
التجريب  مغامرة  له  وكانت  الراأ�س«،  و»جائزة  ال�شفينة«، 
اأ�شدر  امل�شرح،  جانب  اإىل  »�شنمار«.  كتب  االأوبرا عندما  يف 
الراحل العديد من املجاميع ال�شعرّية منها: »�شباب و�شراب« 
النابامل«  ينطق  و»لو   ،)1965( لعينيها«  و»مهرًا   ،)1964(
)1967(، و»مل ياأت اأم�س �شاأقابله الليلة« )1975(، »يحدث 
اأبدًا« )2005(،  بالقرب منا« )2001(، »البقاء يف البيا�س 
االأ�شماء  تــزدحــم  هــكــذا   .)2009( يــتــقــّدم«  و»الــهــامــ�ــس 

ال�شعرية الكبري يف �شماء كربالء املقد�شة.
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تشاهد تلك االم املفجوعة ولدها الذي طواه الثرى، وصعد 
اىل ملك السامء خمضبا بالدماء.. فرتدد مع نفسها بال شعور: 
صحت من نوبتها عىل صوت مضيفها: لقد كان بطال وها 
أنا يا أم حيدر أحرض بدال عنه، أمحل معي تلك العينني اللتني 
رأت فيهام بسالته، وسأمنحك عينيي لرتي هبام ما فعلُه سيد 

حيدر ب�)داعش( من مالحم وبطوالت تفتخرين هبا.
بوالديه.  باٌر  ابن  انه  يتعثر،  ولسان  خافت  بصوت  أجابت 
عديمي  مع  قاسيا  صلبا  شاخما  البقاء  عىل  اشجعُه  كنت 
معركة  انك ستسمع صويت يف كل  يوما:  له  قلت  الضمري. 

منك،  قريبة  سأكون  والعقيدة.  الوطن  اجل  من  ختوضها 
من  وعلمتك  ربيتك  بام  يذكرك  ذكريايت  ص��وت  ستجد 
يف  عيني  قرة  كان  اخلالصة.  الكربالئية  احلسينية  الرتبية 
دعوة  عليه  اقاموا  قد  وأهلها  وزوجته  االخ��رية  اجازته 
)طالق( خيريونه ما بني احلشد وزوجته. وقتها قد جاء نداء 
نقل -فوج األنصار- اىل جبال مكحول وكانت املنطقة جدا 
خطرة فلم يلبي عىل اي تبليغ للمحكمة ومل يذهب للقايض. 
وشاءت االقدار أنه قطع إجازيت لاللتحاق بالفوج بعد ان 
لتطهري  الفوج  جماهدي  سيخوضها  رشسة  معركة  ان  سمع 

 استشهاده بدمِه
َ

 تاريخ
َ

كتب
الى روِح الشهيِد السعيد ِالسيد )حيدر عباس علوان الموسوي( 

دوَن س����ابِق ان����ذار ظهرت صورت����ه أمامها، 
تس����مع كلمات����ه بكل وض����وح. لق����د اصبح 
ضعي����ف البني����ة، ووجه مضني����ا تحت خوذة 
القتال، ومالبس الحش����د الش����عبي كانت 
تزي����د م����ن اب����راز نحافت����ه. المش����هد اقلقها 
ق بقوة في الشاش����ة تريد ان 

ّ
فأخذت تحد

تقفز من مكانها. فالصورة المرئية شفرتها 
الس����حرية التي تدهش باصرها على عنصر 
االنفع����االت  عواص����ف  فتثي����ر  المفاج����أة، 
الداخلية للمتلقي. فكيف اذا كان المتلقي 
أما ترى وحيدها، يس����تنفر المجاهدين لبدء 
هج����وم، ويش����حذ به����م الهمم كأن����ه قائد 
ل له 

ّ
يبعث بكتب التحديات لكل من تس����و

نفس����ه بالمس����اس بالوطن والمقدسات. 
فهك����ذا مش����اهد تلفزيوني����ة تمث����ل ف����ي 
 للصم����ود والتحدي ضد 

ً
مخيل����ة الرائي رمزا

)داع����ش( وغيره����ا.. م����رة يبتس����م واخ����رى 
يبكي بألم وجزع دون الش����عور بال س����بب 

كأنه مثقل بالحزن والهم.  
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• أرج����وك س����يادة القاضي افهمني الحش����د عندي هو الحي����اة، ولو الُه .. ال 
أنت وال هم وال المذهب والعقيدة لهم مكان على وجه األرض

جبال مكحول. وشاءت الصدف ان يلتقي ب الرشطي املكلف 
لداره ومل جيده حتى  املحكمة والذي كل مرة يذهب  بتبليغه يف 
التبليغ.  بعدم  إياه  متهام  بالطرد،  املبلغ وهدده  القايض عنف  ان 
وبعد زيارته لإلمام احلسني)عليه السالم( قبل االلتحاق اصبح 
وجها لوجه مع الرشطي وهو حامل حقيبته احلشدية يف الشارع 
الشعبي، مل يصدق الرشطي عينه حتى  ومتزين بمالبس احلشد 
والقايض  باملحكمة  مرافعتك  اليوم  سيد  قائاًل:  امامه  يبكي  بدأ 
يتهمني باخليانة التبليغة، وسيعمل عىل طردي من الوظيفة وهذا 
ال يرضيك وانت ابن بنت رسول اهلل. عرش دقائق يراك القايض 

وحتسم القضية.
وهو  القايض  اىل  املبلغ  مع  وذهب  العلوية  الغرية  أخذته  هنا 
بكامل قيافته احلشدية. وقد تفاجئ برؤية زوجته ووالدها وامها. 
وبام ان الرشطي مهتم باملوضوع رسع من دخوله للقايض وبعد 

فرتة وجيزة دخل عىل القايض مع عائلة زوجته.. 

باحلشد  جماهد  ؟  تعمل  وأين  استاذ.  نعم  ؟  حيدر  اسمك  انت 
الشعبي. بأي تشكيل؟.. لواء عيل االكرب فوج األنصار يف جبال 
مكحول. ملاذا ال تلبي التبليغ املوجه من املحكمة اليك؟. سيدي 
اىل  يأيت  مسكني  الرشطي  وه��ذا  متواجدا،  اكن  مل  أنا  القايض 
ال  ام  تعلم   التفريق  طالبة  زوجتك  فريجع.   مقفال  يراه  الباب 
؟.  نعم، سيدي القايض أعلم فقط  اريد ان اعرف ملاذا التفريق. 
كل مشكلتي مع زوجتي هو اين مقاتل يف احلشد الشعبي. ترص 
لو أنا لو احلشد. وأنا ليس عندي وقت هلذا الكالم غري املوزون 
املمتلئ باحلقد عىل املجاهدين.. سيدي القايض انا ال اسمع اال 
صوت السيستاين ولو وال هذا الرشطي املسكني ما كنت قدمت 
سيدي  الرجيم.  الشيطان  متاهات  يف  ادخل  وال  املحكمة،  اىل 
القايض: اين حاليا اريد ان التحق بالفوج املجاهدين عىل وشك 
اهلجوم لتطهري املنطقة، وقد قطعت اجازيت وتركت أمي وحدها 
احلياة،  هو  عندي  الشعبي  احلشد  افهمني  ارج��وك  البيت.  يف 
والعقيدة هلم مكان  املذهب  أنت وال هم وال   ولوال احلشد ال 

عىل وجه االرض.. سيدي القايض ذهبت اىل احلشد عىل أمل ان 
تنام زوجتي وامي والعراقيني بأمان.. احلشد ليس لعبة ..بل هو 

حياة وموت.   
قال..  مما  متفاجأ  انه  شعر  حتى  كالمه  من  مبهورا  القايض  كان 
التفت اىل زوجته واهلها وقال هلم: واهلل انتم ما تستحقون مثل 
التفت  ثم  ومن  الغرية..  من  ذرة  متلكون  ال  وانتم  املجاهد  هذا 
ولدي  يا  اذه��ب  اجلنة،  من  حوريه  تستحق  انت  سيد   قائال: 

لواجبك، اهلل معاك وحيميك.. 
لوائه.  جانب  اىل  بثبات  يقف  سنني،  اربع  طيلة  معركة  يرتك  مل 
والكرنة  ومكحول  وبيجي  وتكريت  الصخر  -جرف  يف  قاتل 
عيل  ل��واء  ح��رره  شرب  وك��ل  والفلوجة-  وال��رم��ادي،  وتلعفر 
االكرب »عليه السالم« كان سيد حيدر يف طليعة املقاتلني، هيزج 
بالشهادة، ويشحذ مهم املجاهدين ويتغلغل يف  اصعب االماكن 
لوائِه، ال  ابطال  بنفسه فداء عن  يقتحم وينّفذ مضحيا  خطورة، 

نريان  اوج  يف  والعبوات،  والرصاص  القذائف  بني  عنده  فرق 
الغيظ  درج��ات  اعىل  وحيّشد  للشهادة،  اهلمم  يشحذ  املعركة 
رشقات  يواصل  وه��و  االف��ق  يف  تتصدى  ورصخته  وال��ق��وة، 
الرصاص من سالحه، كي تنكفئ أسلحة )داعش(. ويف معركة 
ويف  والفداء،  التضحية  يف  مرشف  دور  له  كان  الفلوجة  حترير 
املصادف 19 رمضان  السبت-25 /6 /2016 -  يوم  صباح 
1437ه�.. كان اللقاء األخري واملعركة األخرية والدعاء األخري، 
كان يناشد السيدة الزهراء عليها السالم ويطالب املجاهدين يف 
براءة الذمة.. حتى ازفت ساعة استشهاده وهو يصد الدواعش 
سمع  ان  بعد  يصيل،  قائم  وهو  الفلوجة،  مزارع  عرب  املتسللني 
أصواهتم وغار عليهم رغم ضعف بدنه من الصيام، لكنه احدث 
ضجة وقاوم الرصاص فقتل منهم واستشهد، بذلك كان قربانا 
ألخوته املجاهدين، بعد ان هبوا اىل مكان صوت االنفجارات 

والرصاص فوجدوه يعانق األرض بدمائه.
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عدة  منها  ويمر  كربالء،  سنجق  يف  جبال  أو  غابات  توجد  ال 
أفرع صغرية من هنر الفرات، وبالرغم من أن تربة كربالء غنية 
عن  عبارة  مؤخرا  أصبحت  أراضيها  أن  إال  للغاية؛  وخصبة 
من  لرهيا  شقت  التي  املائية  اجلداول  انسداد  بسبب  مستنقعات 
كام  رهيا  من  التمكن  عدم  إىل  أدى  مما  املختلفة؛  العهود  يف  قبل 

ينبغي، وفساد طقسها بسبب وجود تلك املستنقعات هبا.
هو  األول  األمهية:  غاية  يف  كربالء  جيعالن  عنرصان  وهناك 
لعبته  الذي  الدور  بنفس  كربالء  قامت  فقد  اجلغرايف،  وضعها 
الدولة  بني  الواقعة  للرحالت  معربا  تعّد  كانت  التي  بغداد 

من القرن السابع الى السادس عشر الميالديين.. 

أهم االحداث في كربالء 

طيلة تسعة قرون

تذكر القيود العثمانية أن سنجق 

كربالء في القرن التاسع عشر 

كان يبلغ ثالثين ساعة طوال 

وثالثا وعشرين ساعة عرضا، 

ويوجد في سنجق كربالء قضاء 

ديلم في الش���مال الغربي، 

والكاظمية في الشمال، والحلة 

في الشرق، وسنجق ديوانية 

في الجنوب الشرقي، كما توجد 

في الناحية الجنوبية والجنوبية 

الغربية بادية الشام..
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العثامنية واملاملك الغربية، كام متر هبا الطرق التجارية التي 
تربط بني البرصة وبغداد، هذا باإلضافة إىل أمهيتها بالنسبة 

للنقل النهري الذي زادت أمهيته يف القرن التاسع عرش.
ديني،  عنرص  فهو  كربالء  يف  اهل��ام  اآلخ��ر  العنرص  أم��ا 
الشيعة  عند  املقدسة  الزيارة  أماكن  أهم  إحدى  فكربالء 

االمامية.
وإذا أردنا النظر إىل تاريخ كربالء قبل وبعد اإلمرباطورية 
العثامنية، فلن يكون من اخلطأ تتبعنا له بالتوازي مع تاريخ 
بغداد، فكربالء مل تكن بعيدة عن التطورات والتغيريات 

اهلامة التي حدثت يف بغداد.
وعندما سقطت الدولة األموية انتهت شهرة وقوة ونفوذ 
أرايض  يف  موجودا  كان  العباسيني  مركز  أن  كام  دمشق، 
احلدود  من  القريبة  الكوفة  كانت  حيث  احلالية،  العراق 
خليفة  أول  قام  ثم  اجلديدة،  للدولة  عاصمة  اإليرانية 
عاصمة  بتأسيس  السفاح  العباس  بأب  املعروف  عبايس 
دولته عىل ضفاف هنر الفرات، ومل يرغب ذاك اخلليفة يف 
جعل الكوفة � وهي من املدن األوىل التي فتحت يف العراق 
� مركزا للدولة، وذلك مليل أهاليها إىل التشيع، أما مدينة 
البرصة فلم يكن وضعها اجلغرايف مساعدا جلعلها مركزا 
نظرا لوقوعها يف اجلنوب، وهلذه األسباب فّضل  للدولة 
السفاح اإلقامة يف مدينة اهلاشمية القربية من األنبار، أما 
املنصور الدوانيقي فقد أسس مدينة حتمل اسمه بالقرب 

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

39



إليها لوجودها بالقرب من مدينة  ينتقل  من مدينة الكوفة، ولكنه مل 
الكوفة الشيعية، ويف سنة )762م( اختار لنفسه مقّرا ليقيم فيه وهو 
قرية بغداد مع بعض األماكن املأهولة املحيطة هبا والواقعة يف منطقة 
املتفرع من هنر  الكبري  املائي  الرافد  هنر دجلة أعىل هنر عيسى، ذلك 
يوم كثرت هبا  بعد  يوما  تتطور  التاريخ وبغداد  الفرات، ومنذ ذلك 
املدارس واملكتبات واملراصد واملؤسسات اإلسالمية األخرى، وهذا 
بخالف التطور املذهل الذي شهدته يف جمال العامرة يف عهدي هارون 
الرشيد واخلليفة املأمون لكوهنا مركزا للعامل اإلسالمي، وبدأ العلامء 
تصبح  ومل  اإلسالمي،  العامل  أرجاء  من  مكان  كل  من  إليها  يفدون 
كربالء مدينة إسالمية كربى بسبب التواجد الشيعي املوجود هبا، إال 

أن معظم من حكم تلك املنطقة كان يعطي للسيطرة عليها 
أمهية كربى بسبب أمهيتها الدينية واجلغرافية.

وبالرغم من تذبذب الرعاية واحلرمة التي أظهرها العباسيون 
لرضيح اإلمام احلسني )عليه السالم( منذ عهودهم األوىل 
والدة  املنصور  بنت  موسى  أم  تأسيس  من  الرغم  وعىل 
أمر  فقد  املدينة  احتياجات  لسد  وقفا  باهلل  املهدي  اخلليفة 

)عليه  احلسني  اإلمام  رضيح  هبدم  املتوكل  العبايس  اخلليفة 
للشيعة،  عداوته  بسبب  حوله  املوجودة  واألبنية  السالم( 
سيعاقب  أن  وأعلن  حقول،  إىل  األرايض  تلك  كل  وحّول 
كل من يأيت لزيارة املكان، ولكن هذا التحذير الذي أعلنه 
الرضيح  فبني  األه��ايل،  عىل  مؤثرا  يكن  مل  املتوكل  اخلليفة 
أخرى،  مرة  للزيارة  وفتح  جديد  من  له  املجاورة  واألبنية 
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ويفهم مما أورده ابن حوقل )977م( أن املكان يف هذا التاريخ كان 
يوجد به قرب مقبب به باب ومدخل من كل جوانبه، وكان كثري من 

الزوار يأتون لزيارته.
ويف عام 979م أتى إىل املدينة دعبة بن حممد األسدي زعيم بعض 
األشياء  وهنب  املكان،  ب  وخ��رّ التمر،  عني  يف  املوجودة  العشائر 
وبعد  أخرى،  مرة  الصحراء  إىل  وعاد  باألرضحة،  املوجودة  القيمة 
تلك احلادثة أمر عضد الدولة سلطان الدولة البوهيية بتعمري املكان 
مرة أخرى، كام زار السلطان السلجوقي ملك شاه النجف وكربالء 

خان  ق��ازان  االيلخاين  احلاكم  وق��دم  1086م،  عام 
العديد من اهلدايا القيمة لرضيح اإلمام احلسني )عليه 
السالم( عند زيارته ملدينة كربالء عام 1303م، وتذكر 
الروايات أن قازان خان أو والده أرجون هو الذي أمر 
بشّق جدول احلسينية من هنر الفرات لسد احتياجات 
بطوطة  ابن  أما   ، م(   1327( املياه  من  كربالء  مدينة 
صّور  فقد  م   1327  �  1326 عام  املدينة  زار  الذي 
وأهنا  النخيل  بساتني  وسط  موجودة  أهنا  عىل  املدينة 
رضيح  أن  أيضا  ويذكر  الفرات،  هنر  مياه  من  تروى 
املدينة،  بوسط  موجود  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

وبجواره مدرسة وزاوية إلقامة الزوار.
يف  الواقعة  احللة  إىل  الفاّر  اجلاليري  أمحد  واصطدم 
بغداد  إىل  قدومه  عند  تيمور  جيش  مع  كربالء  وادي 
سنة 1393م، ومل يتمكن جيش تيمور من إحراز نرص 
حاسم يف تلك املعركة، ولكن تيمور استوىل بعد ذلك 
كربالء  يمس  مل  ولكنه  فيها،  مذبحة  وأقام  بغداد  عىل 
الصفوي  إسامعيل  الشاه  استوىل  وعندما  سوء،  بأّي 
عىل بغداد عام 1508م ذهب إىل كربالء، وأمر بتزيني 
رضيح اإلمام احلسني ووضع به اثنى عرش قنديال من 
املنطقة عام  إىل  الثاين  الشاه إسامعيل  ثم جاء  الذهب، 
القرب، وأسس  1526م وأمر بصنع سياج فيض حول 

فيها بعض األوقاف خلدمة العتبات املقدسة.
وهناك بعض اإلشارات يف دفاتر التحرير التي سجلت 

يف عرص السلطان سليامن القانوين عن تلك األوقاف.
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اعتاد اإلنسان أن ينظر إلى الحياة وجوانبها المختلفة من خالل منظوره  الذي 
يحدد مجال تفكيره، وأنه قد يتعجب أو ينكر من ال يوافق تفكيره الخاص وهذا 
ما يسمى )بالتيار الثابت( أي أنه يسري باتجاه واحد محدود بإطار فكري معين. 

تشرنق التفكير  

جزءها  مؤلفة  العام  للمنظور  رؤيته  أن  عىل  يدل  وه��ذا 
يوحي  التي  واملألوفات  واملفرتضات  العادات  من  األكرب 
هبا املجتمع إليه ويغرسها يف أعامق عقله الباطن، ويصبح 
يف  حر  أنه  يعتقد  حني  يف  والشعور  بالالوعي  هبا  متأثًرا 
تكمن  وهنا  وحمدودة  مقيدة  نظرته  أن  يدرك  وال  تفكريه، 
املشكلة ويدق ناقوس اخلطر عىل املجتمع . فهو ال يدرك 
عىل  تؤثر  وفرضيات  وآراء  افكار  من  املحيط  من  ورثه  ما 
رؤيته وإطاره الفكري وخضوعه لعدة قيود منها النفسية، 
واالجتامعية، احلضارية، واالقتصادية املوضوعة عىل عقل 
اإلنسان . وهذا ما يتسم به املتعلمون وليس غري املتعلمني 

فالفرق  بالدرجة ال بالنوع.  
الفكري  نطاقه  عن  خترج  مل  أم��وًرا  تعلم  من  هو  فاملتعلم 
الذي نشأ عليه أو اعتاده  منذ الصغر، ومل  يزدد من علمه 

اإل تعصًبا وضيًقا يف جماله رؤيته ، فهو يؤمن برأي أو فكرة 
ويأخذ  اخلاص،  منظوره  تؤيد  ألهنا  فقط  معينة  نظرية  أو 
أو  الرأي  ذلك  لتحقيق  معلومة  أي  وراء  للذسعي  جاهًدا 
والكفاح  التحريض  إىل  حتى  تصل  وقد  يوافقه   يشء  أي 

واملشقة ألجلها.  
وهنا ينبغي التميز بني املتعلم واملثقف ووضع حد فاصل أو 
نقطة أو عالمة تنصيص لعدم اخللط بني هذين املصطلحني 
املتشاهبني لتجنب الكوارث الذي يقع هبا املجتمع وسالمة 

من وهم الثقافة أو رساهبا.  
من هو املثقف احلقيقي؟  

فاملثقف يمتاز باملرونة وسالسة يف رأيه والقابلية عىل تقبل 
األفكار و اآلراء اجلديدة املطابقة له واملخالفة  بتأمل فيها 

ولتميل وجه الصواب منها.  
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الرأي حتى يشتد  املتعلم ال يكاد يرى أحدًا خيالفه   بينام 
منتهك  و  سيًئا  ويعده  عليه  لالعتداء  ويتحفز  تعصًبا 
توضيح  أجل  من  جياهد  بأنه  ويعتقد  وحريته،  حلقوقه 
يف  غ��ارق  هو  بينام  الصحيح،  السليم  وال��رأي  احلقيقة 
رأيا   أو  فكرة  تنتج  ال  التي  والعقيمة  املغلقة  املجاالت 

مثمرا.   إذا كيف نقيس ثقافة اآلخرين؟  
ما   شخص  ثقافة  قياس  يمكن  الذي  الثقافة  مقياس  ان   
هو ما مدى حتمله من آراء غريه املخالفة لرأيه،   للتحقيق 
يف صحتها ومعيارها، ألنه املعيار الذي يزن فيه غري ثابت  
بالرأي  مقتنًعا  تراه  قد  ولذلك  آلخر  وقت  من  ومتجدد 
ما يف وقت معني يف حني  تضعف قناعته بعد مدة بذلك 
ومتجددة   متزنة  و  متفتحة  عقلية  صاحب  ألنه  ال��رأي، 

فضاًل عن رؤيته الواضحة.  

املتعلمني كثريون  الثقافة نالحظ أن  ومن خالل مقياس 
واملثقفني قليلون،  وأن والتعليم يمنح الشهادة ال الثقافة. 
واملفاهيم  واملعرفة  واإلدراك  الوعي  إىل  نفتقر  وأننا 
الفرد  عليها  يبنى  التي  السليمة  واألس��س  الصحيحة 

الواحد وبالتايل إىل جمموعة من االفراد كاملجتمع.  
آرائهم  يف  الناس  خيتلف  ان  العجيب  ليس  وأخ���ريًا 
هذا  أجل  من  يتخاصموا  أن  العجب  ولكن  وأذواقهم، 

االختالف، فاختالف الرأي ال يفسد يف قضية.
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لإلمام المنتظر )عليه السالم (
عثمان بن سعيد العمري ... 

شيخ جليل ذو منزلة رفيعة 

عند االئمة االطهار

قال فيه االمام العسكري )عليه السالم(: 
»اشهدوا على ان عثمان بن سعيد العمري 

وكيلي وان ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم«.

السفير االول

يقع قرب السفري االول لالمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 
الرشيف( باجلانب الغرب من مدينة بغداد وحتديدًايف شارع 
امليدان، وكان )رضوان اهلل تعاىل عليه( بوابا وخادما لالمام 
املهدي ووكياًل له وألبيه اإلمام العسكري )عليهام السالم(، 
وكانت الشيعة حينذاك حتمل له احلقوق الرشعية ليوصلها 
نلخص  االقوال  من  كبري  بعدد  االطهار  االئمة  وذكره  هلام، 
ابو  )هذا  السالم(:  )عليه  املهدي  بحقه  قال  كام  منها  جزءًا 
عمرو الثقة االمني، ما قاله لكم فعني يقوله، وما اداه فعني 
السالم(:  العسكري )عليه  االمام  فيه  قال  يؤديه(، وكذلك 
ابنه  وان  وكييل  العمري  سعيد  بن  عثامن  ان  عىل  )اشهدوا 
حممدا وكيل ابني مهديكم(، وغريها من االقوال، ولتسليط 
سعيد  بن  عثامن  الشيخ  االول  السفري  حياة  عن  الضوء 
التقينا باألمني اخلاص للمزار السيد حممد جاسم  العمري، 

لفتة املوسوي، الذي حدثنا قائاًل:
النسب الرشيف

الشيخ عثامن بن سعيد العمري االسدي من قبيلة بني اسد، 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة  لإلمام  االول  السفري  وهو 
الرشيف( ووالد السفري الثاين لالمام احلجة حممد بن عثامن 

منطقة  يف  بغداد  العاصمة  يف  الرشيف  مزاره  يقع  اخلالين، 
امليدان )القشلة( او سوق اهلرج وحتديدا بالقرب من وزارة 
املدرسة  تسمى  مدرسة  كانت  كلها  وهي  القديمة،  الدفاع 

املستنرصية سابقًا.
والدته

ان والدة السفري االول لالمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه 
من  السفارة  توىل  ولكنه  بالتحديد  معروفة  غري  الرشيف( 
ابنه حممد  عام 260 ه� لغاية عام 265 ه�، ومن بعده توىل 
بن عثامن ملدة 40 عامًا ومن بعده السفري الثالث احلسني بن 
روح ملدة 20 عامًا والسفري الرابع عيل بن حممد السمري ملدة 
3 سنوات فهذه الفرتة والتي تسمى الغيبة الصغرى استمرت 
ملدة 69 سنة و6 اشهر و15 يومًا، حيث تويف الشيخ عثامن 
بن سعيد يف االول من شهر رمضان املبارك من عام 265ه�.

منزلته
االئمة  عند  رفيعة  ومكانة  منزلة  له  عثامن  اجلليل  الشيخ 
االطهار حيث عارص اربعة منهم وهم االمام اجلواد واالمام 
عيل اهلادي واالمام احلسن العسكري واالمام احلجة )عليهم 

السالم(.
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مراحل إعمر املزار
املساحة الكلية للمزار الرشيف مع التوسعة تبلغ  ما 
ال� 500 مرت مربع، وبالنسبة ملراحل االعامر  يقارب 
حاليًا حصلت مرحلتان لألعامر حيث تم ضم بعض 

املحال املجاورة للمزار واملرحلة الثانية قيد التنفيذ.
تصميم وقاعات خمتلفة

حيتوي املزار الرشيف عىل حرمني، االول يضم مرقد 
السفري، واحلرم الثاين خاص بالضيوف وايضًا هناك 
حلفظ  وغرف  باإلدارية  خاصة  وقاعة  للنساء  قاعة 

النظام وباقي املوظفني يف املزار.
نشاطات عدة

ومنها  خمتلفة  نشاطات  عدة  الرشيف  املزار  يف  اقمنا 
دورات ألحكام التالوة وايضًا ارشاد ديني وتعريف 
والتعريف  وحقيقتهم  االرب��ع��ة  وال��ن��واب  ب��امل��زار 
وهذه  ال��راب��ع،  السفري  اىل  االول  السفري  من  هبم 
السنة،  ايام  مدار  عىل  مستمرة  واملحافل  ال��دورات 
املبارك  رمضان  شهر  خالل  خاصة  طقوس  وهناك 
ومنها ختامت قرآنية واحياء ذكر اهل البيت )عليهم 
السالم( من وفيات ووالدات مثل وفاة االمام اجلواد 
وكذلك وفاة االمام موسى بن جعفر الكاظم )عليه 
السالم( وايضا اربعني االمام احلسني )عليه السالم(.

ماذا قالوا بحقه
اقواال  حقه  السالم( يف  )عليهم  االطهار  االئمة  قال 
العسكري  احلسن  االم��ام  عن  جاء  ما  ومنها  كثرية 
)عليه السالم( »العفيف ... القريب منا والينا«، وقال 
االمام  »باب  حقه  يف  السالم(  )عليه  اجلواد  االمام 
العمري«،  بن سعيد  االول عثامن  السفري  اجلواد هو 
وكذلك االمام احلجة )عليه السالم( قال فيه: »ثقتي 

هو وابنه«.
معجزات وكرامات

شفاء  ومنها  امل��زار  يف  حدثت  معجزات  عدة  هناك 
السفري  اىل اهلل من خالل  التوسل  املرىض من خالل 
إلحدى  السطان  مرض  من  الشفاء  سيام  ال  االول 
االئمة  عند  وجاهه  ملنزلته  الكريامت  ال��زائ��رات 

االطهار )عليهم السالم(.
جملة االحرار اال�سبوعية
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تنترش يف املدن واملحافظات اإليرانية، العديد من املزارات الدينية واملساجد القديمة، والتي تزخر برتاثها املعامري اإلسالمي 
الغني، والذي يوّفر للزائرين مساحات برصية للتمّتع بجامهلا، بينها سبعة مساجد ال يمكن تفويت الفرصة لزيارهتا.

أجمل )7 مساجد( في إيران عليك زيارتها
األحرار/ متابعات

حيتضن  إي���ران،  جنوب  يف  الرائعة  املساجد  أكثر  أح��د  ُيعد 
تصاميم  مع  املتشابكة  واجلص،  الدقيقة  املرايا  من  جمموعات 
األرابيسك وأعامل البالط. إنه ميلء باألعمدة املنحوتة واخلزف 
متعدد األلوان، وتبدو قاعة الصالة رائعة عندما تضاء من خالل 

النوافذ الزجاجية الكبرية.
ويف حالة الرغبة يف احلصول عىل لقطات، ُيوىص عادًة باحلضور 
يف وقت مبكر من الصباح لتصوير قاعة الصالة عندما تضاء من 

خالل الزجاج امللون.

يرتفع هذا املبنى الرائع فوق مدينة يزد املسجلة لدى اليونسكو، 
وهو مزين ببوابة مدخل قرميدية، ويعد واحدًا من أطول املباين 
يف البالد. ويتميز املسجد بشكل خاص بانتشار القاشاين املتكّون 

من الفسيفساء امللّونة ذات املنظر اخلاّلب.

املغّطى  كابود«  »مسجد  ب�  ُيعرف  ما  أو  األزرق  املسجد  ُيعّد 
معامرية  حتفة  منه،  اسمه  اشتق  الذي  املذهل،  األزرق  بالبالط 
إسالمية يف شامل غرب إيران، والذي تّم االنتهاء من بنائه عام 
ومع  م(،   1727( العام  يف  مدّمر  زلزال  من  ونجا  م(   1465(
بناء  وأعيد  ثاٍن،  زلزال  بسبب  منه  كثرية  أجزاء  اهنارت  ذلك 
نسبًة  الرائعة  املساجد  من  ويعد  م(،   1973( العام  يف  هيكله 

لبساطته وأعامله احلجرية وحجم بنائه الكبري.

1- مسجد نارص امللك � شرياز

2- مسجد يزد - يزد

3- املسجد األزرق - تربيز
ة 
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امليالدي،  عرش  السابع  القرن  إىل  املسجد  هذا  بناء  تاريخ  يعود 
العامرة اإليرانية اجلميلة، وهو معروف  وُيعدُّ مثااًل مذهاًل عىل 
بتغرّي  ويمتاز  املآذن؛  ونقص  املركز  خارج  بقبته  أفضل  بشكل 
لون بالطه ذي اللون الكريمي مع حترك الشمس طوال اليوم، 

مما يمنحها لونًا ورديًا يف بعض األوقات.
واخلارج،  الداخل  من  الزاهي  امللون  بالبالط  املغطاة  القبة  أما 
مع  أصغر  تصبح  التي  بتصميامهتا  االهتامم  بؤرة  شك  بال  فهي 
اقرتاهبا من املركز، كام يعد حمراب املسجد من أرقى املحاريب يف 

إيران وله مكانة عالية يف النفوس.
ويشتهر هذا املسجد بعمره وخصائصه املعامرية وزخارفه الغنية 
بالبالط، وتم بناؤه من الطوب واجلص يف القرن اخلامس عرش 
اآلن  وأصبح  بذاته،  قائم  كمسجد  يستخدم  وكان  امليالدي، 
الرضا  اإلمام  مرقد  جممع  داخل  الصالة  قاعات  من  كواحدة 

)عليه السالم(.
 12( ح��وايل  إكامله  واستغرق   ،)1418( ع��ام  ُبني  املسجد 
قّوام  القادر  اإلي��راين  املعامري  املهندس  إرشاف  حتت  عامًا( 
املعامرية  العاملة  القوى  استخدام  خالل  من  الشريازي  الدين 

والزخرفية التي تم توفريها من مدينتي شرياز وأصفهان.

يقف املسجُد شاخمًا يف واحة مدينة كاشان، ويتميز بتناسق مبهج 
مزين بأعامل اجلبس املعقدة واألعامل اخلشبية واملرايا واألنامط 
اهلندسية.يضّم املسجد العديد من قاعات التجمعات، واألروقة 
)أبراج  الضخمة  واألبراج  بالبالط،  املكسوة  واملآذن  املجاورة  
الرياح(، كام أن اجلدران واألقواس والسقوف املبنية من الطوب 
األلوان  ذات  والفسيفساء  القرآنية  بالنقوش  مغطاة  واللبن 
العلمية  احلوزة  مؤسس  اسم  عىل  املسجد  سّمي  الزاهية.وقد 
يف كاشان، العامل والفيلسوف الشيخ حممد مهدي النراقي )ت: 

1795( امللّقب ب� »أغا بوزورك«.

القرن  بنيت يف  التي  املساجد  من  أكرب  جمموعة  ويعّد جزءًا من 
الثامن عرش امليالدي، والتي تضم سوقًا ومحامًا عامًا حيمل نفس 

االسم، ويتصل املسجد بالسوق التقليدي.

4- مسجد الشيخ لطف اهلل � أصفهان

5- مسجد جوهرشاد - مشهد

6- مسجد آغا بوزرَك � كاشان

7- مسجد الوكيل - شرياز
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َتعريفاٌت قاُنونيٌة وُعرفيٌة
َعمًدا، بسبِب  نفَسه  الشخِص  ازهاِق  فعُل  امُلكتمُل:  1( االنتحاُر 
ُمتواصٍل  اضطراٍب  بعَد  باليأِس،  وشعوره  النفسيِة  حالتِه  تأّزِم 

َوَهَوٍس اكتئاب ُيعاين منُه امُلنتحُر. 
ُيْؤذي  لكّنُه  املَوِت،  إىٰل  ُمفيض  غري  سلوٌك  االنتحاِر:  حماولُة   )2

النفَس َمع وجوِد رغبٍة يف إهناء احلياِة. 
3( االنتحاُر بمساعدِة الَغرِي: مساعدُة شخٍص ما شخًصا آخَر عىل 
قتِل نفسِه، عن طريِق تقديِم املَشورِة أو تقديم وسائَل الزمٍة لتنفيِذ 

االنتحار. 
4( األفكاُر االنتحاريُة: هناك أفكاٌر تسيطُر عىٰل تفكري فئاٍت معينٍة، 
َتْسَتدرُجهم لالعتقاِد بفكرِة قتِل النفِس، يف جمموعاٍت برشيٍة شاذٍة 

وخارجٍة عن األعراِف والتقاليد السائدِة. 

عوامُل وظروُف حاالِت االنتحاِر
االضطراباِت  يف:  ترتكُز  االنتحار  حاالت  يف  مؤّثرٌة  عوامُل  َة  َثمهَّ
والثقافِة،  الَوعي  مقداِر  البيَئِة،  املخدراِت،  اِستعامل  النفسيِة، 
ا  أمهَّ منها.  عامٍل  من  أكثُر  جيتمُع  ما  وغالًبا  الوراثيِة،  اجليناِت 
الظروُف الّدافعُة لالنتحاِر فُيمكُن إمجاهُلا بحسِب األمهيِة بالتايل: 
اعتالِل  مؤخرًا،  حصلت  أزم��ٍة  الرشيك،  العقليِة،  )األم��راِض 

الصحِة، مشكالِت العمل، أزمٍة اقتصاديٍة«. 
فم عالقُة االنتحاِر بالوجوِد اإلنساين؟ 

َوم��ا م��دٰى أث��ُر )ال��رشِف وال��دي��ِن ومعنٰى احل��ي��اِة( ع��ىٰل ح��االِت 
االنتحاِر؟ 

َوغريها،  والتساؤالِت..  البسيطِة  واملقدماِت  داِت  امُلحدهَّ ٰهذِه  ُكلُّ 
َننقُلها إىٰل ميداِن االختصاِص كي َنقَف عىٰل ُأسٍس علمّيٍة وقواعَد 

ٍة، َتكشُف زوايا مظلمًة يف جمتمعنا.  منطقيهَّ
فأما الرشَف فهو ُمصطلٌح اختلفْت يف تفسرِيه شعوُب العامل، ففي 
ُكليِّ جُمتمٍع هناك تقاليُد وأعراٌف ودياناٌت وضَعْت حدوًدا وقواننَي 

اجتامعيًة ودينيًة ملفهوِم الرشف.
أما يف جُمتمعنا العراقي اإلسالمي، فإّن مفهوَم الرشِف خيضُع لتلك 
احلدوِد التي وضَعها ديُننا اإلسالمي، وكذلك التقاليُد والعاداُت 

االجتامعيُة املوروثُة. 

تلك  عىل  ِد  التمرُّ من  حالٌة  بأنه:  االنتحاِر  سلوك  تفسري  يمكن 
املعقولِة  احللوِل  مجيُع  غابْت  أْن  بعَد  واالجتامعيِة  الدينيِة  احلدوِد 
والصحيحة أماَم الشخِص امُلنتِحر الذي وقَع يف ُمستنقِع الالمعنى 

أو الفراِغ الوجودي.  
وأّما من اجلانِب النفيس فقد حتّدَث الدكتور )عبد عون املسعودي/ 
إىل  ينقسُم  اإلنساين  الوجوَد  إّن  قائاًل:  نفيس(  إرشاد  اختصاص 

قسمني: 
األول/ الوجود اإلنساين األصيل: ذلك الوجوُد القائُم عىل ضبِط 
يف  الشجاعة  وإب��داِء  املسؤولية  ِل  حتمُّ عىل  والقدرِة  االنفعاالِت 
مواجهِة امُلستقبل وما يتضّمنه ذلك من مصاعب وحتّدياٍت سعًيا 

من الفرِد لتحقيِق معنى احلياة.  
أما النوُع الثاين/ فهو الوجود اإلنساين الزائف: وهو الذي يتسُم 
بسامٍت عكس الوجوِد األصيل، ومن هذا يمكُن القوُل: إنهَّ قراَر 
سيطرِة  بعَد  املواجهِة  من  الزائفِة  الشخصيِة  هروُب  هو  االنتحاِر 
األفكاِر السلبيِة عليها والتي جعلْت منه شخًصا ضعيًفا وُمضطرًبا 

إزاء مشاكله.
يف  الُعليا  الدينيُة  املرجعيُة  أّك��دِت  فقد  الديني  اجلانب  من  وأّما 

العديِد من ُخَطبِها عىل أسباِب االنتحار اجلوهرية ومنها:
ُ عىل خلٍل يف املجتمع ومؤسسات  )إّن انتشاَر ظاهرِة االنتحار يؤرشيِّ
الدولة(، وقال مُمثيُِّل املرجعيِة يف كربالء عبد املهدي الكربالئي يف 
»عىل  إّن  احلسيني  الصحن  داخِل  من  ألقاها  التي  اجلمعة  ُخطبِة 
رمحِة  عدِم  عالماِت  ومن  نفسه،  عىل  رحياًم  يكوَن  أْن  اإلنساِن 
مشددًا  العراق«،  يف  االنتحاِر  ظاهرِة  انتشاُر  هي  لنفسه  اإلنساِن 

عىل رضورِة »بناِء امُلجتمِع وحفظه من املهالك«.
نعيمة  مرتىض  )اأُلستاُذ  تناوَل  فقد  القانوين  اجلانِب  من  وأّم��ا 

حمسن/ حمّقق قضائي( حاالِت االنتحار قائاًل:  
َب الشخِص عمًدا يف قتِل  االنتحاُر: هو الفعُل الذي يتضّمُن تسبُّ

نفِسه.                                                    
وقد صدرْت بياناٌت مُلنظمِة الصحِة العاملية أفادت فيها بأّن )%75( 
وُسكاِن  الدخل  متوسطي  بنَي  ما  ُل  ُتسجهَّ االنتحاِر  حاالِت  من 
الدوِل الفقرية، وجاءْت وسيلُة االنتحاِر يف املرتبِة العارشِة من بني 

حاالِت الوفاة.        
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أسباُب االنتحار وأكثُرها شيوًعا: 
يتعّرضَن  كوهنّن  النساِء؛  من  االنتحاِر  ح��االُت  تكثُر   _1
السيئِة  املعاملِة  أو  الصعبِة  احلياِة  نتيجَة  نفسيٍة  لضغوطاٍت 
والكالِم القايس من قبِل األهِل أو الزوِج، وأبرُز وسيلٍة تقوُم هبا 

املرأُة هي حرُق نفِسها. 
2_ كام تكثُر حاالُت االنتحاِر بنَي الشباِب القارِص الذي مل يبلْغ 
أّي  املراهقة، وربام  يكونون يف مرحلِة  الثامنة عرش، حيُث  سنهَّ 
عامٍل نفيس يتعّرضون له من قبِل األهل أو األصدقاء جيعله ُيقِدُم 
عىل االنتحار، وأبرُز وسيلٍة يتوصل هبا الشباُب إىل االنتحار هي 

الشنق. 
السنيِّ  كباِر  من  الرجاِل  بعِض  قياُم  األخريِة  اآلونِة  يف  برز   _3
باإلقداِم عىل االنتحار نتيجَة ظروِف احلياِة الصعبة وعدِم الُقدرِة 
عىل مواجهتها، وقد يستخدُم السالُح الناري يف عمليِة االنتحار.

جريمُة االنتحار قانونًا
َع العراقي يف قانوِن العقوبات العراقي )رقم 111 لسنة  إّن املرشيِّ
1969 املعدل(، مل ُيعاِقْب عىل االنتحاِر، كام مل يعّد الرشوَع فيه 
جريمًة، لكّن املرشَع عاقَب عىل فعِل امُلسامهِة يف االنتحاِر كجرِم 

التحريِض واملساعدِة عليه. 
وجاَء يف املادة )408( من قانوِن العقوبات التي تنّص عىل:  

1_ ُيعاَقُب بالسجِن ُمّدًة ال تزيُد عىل سبع سنواٍت من حّرَض 
شخصًا أو ساعده بأّي وسيلٍة عىل االنتحاِر إذا تمهَّ االنتحاُر بناًء 
ولكن  االنتحاُر  يتّم  مل  إذا  السجَن  العقوبُة  وتكوُن  ذلك،  عىل 

َع فيه.  رُشِ
2_ إذا كاَن امُلنتِحُر مل يتِّم الثامنَة عرش من عمره، أو كاَن ناقَص 

اإلدراِك، أو اإلرادة، ُعدهَّ ذلك ظرًفًا ُمشّددًا. 
بحسِب  فيه  ال��رشوِع  أو  عمدًا  القتِل  بعقوبِة  اجلاين  وُيعاَقُب 

األحواِل إذا كاَن امُلنتِحر فاقَد اإلدراِك أو اإلرادة. 
3_ ال عقاَب عىل من رشَع يف االنتحار. 

من ذلك نجُد أّن املادة )408( الفقرة )1( تنصُّ عىل وسيلتني 
فقط من وسائل االشرتاك يف اجلريمة هي التحريض واملساعدة. 
حيث  القانوُن،  جرَمه  فعاًل  ارتكَب  قد  ُض  امُلحريِّ يكوُن  حيُث 
االنتحار،  عىل  امُلنتِحَر  حّرَض  إذا  ق.ع(:   408( املادُة  نّصِت 

ويكوُن  التحريض،  ذلك  عىل  بناًء  نفِسه  بإزهاِق  امُلنتحُر  وقاَم 
التحريُض بِعّدِة صوٍر منها:

القياِم بذلك  امُلنتِحر عىل  الشخِص  بتشجيِع  ُض  امُلحريِّ يقوَم  أْن   
بعمٍل  يقوُم  سوف  بأّنه  له  ُر  وُيصويِّ عزيمتِه  من  ويرفُع  الفعل 

بطويل.  
من  الصورُة  هذه  وتكوُن  املساعدة،  وهي  الثانيُة:  الوسيلُة  أما 
ومن  الفعل،  ذلك  إتياِن  عىل  امُلنتِحر  الشخِص  ُمساعدِة  خالِل 
ُض وسيلًة من وسائِل االنتحاِر  َم امُلحريِّ وسائِل امُلساعدِة أْن ُيقديِّ
مثاًل جيلُب له املادَة السامَة أو يقوُم بتجهيزه بسالٍح ناري، ويقوُم 

امُلنتِحُر بارتكاِب فعِله بناًء عىل تلك الوسيلة.
عبد  )حسن  لألستاذ  توّجهنا  أكثر  االنتحاِر  موضوِع  وإلث��راِء 
قائاًل:  فتفّضَل  بدلوه  ليدلو  وإعالمي(  كاتب  الالمي/  اهلادي 
أو  االنتحار  ظاهرِة  عن  احلديِث  يف  الدخوِل  جوانُب  »ختتلُف 
جانِب  من  املوضوَع  أتناوَل  أْن  أودُّ  إيّن  غري  االنتحار،  حاالِت 
أسبابه؛ وُأبنّيَ أحَد األسباِب احلقيقيِة التي ُتعدُّ امُلنطلَق حلاالِت 

االنتحار«. 
التفكري يف حياتِنا  بنَي نوعني من  ُنمّيَز  أْن  امُلمكِن  وأضاف، من 
املعارصة، نوٌع حيتمُل املكارَه ويتحّمُل الصعاَب ألجِل مواصلِة 
فإّن  وإال  ُيريُد،  ملا  طبًقا  جتري  األموَر  ُيريُد  آخُر  ونوٌع  العيش، 
بأّنه  عنه  التعبرُي  امُلمكِن  ومن  ُيطاق،  ال  جحياًم  ستكوُن  احلياَة 
تفكرٌي )ُمنغلٌق عىل نفسه(؛ فهو ينطلُق من ذاتِه لينتهَي إىل ذاتِه، 
توافُق  ما  ال  هو  يراها  ما  والقيُم  الشخصية(،  )قناعاُته  فاملعياُر 
عليها الُعقالُء، فالسعادُة مثاًل ما كانْت عىل وفِق مزاِجه ومذاقه«.

د. عبد عون امل�شعودي
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يف  بصعوبٍة  تشعُر  معه  حواٍر  يف  تدخُل  »حينام  القول:  ويتابع 
كالِمه وخطابه، بل يغضُب ألتفِه ُمعارضٍة منك له«.

ماِت  ويبني الالمي: »من وجهِة نظري إّن النوَع الثاين يعيُش ُمقديِّ
االنتحار، سواء االنتحار االختياري الطوعي أم االنتحار غري 

املبارش!«.
الطوعي  االنتحاِر  عن  الكالُم  داَم  »م��ا  بأنه  أكثر  ويوضح 
مشاعُر  عليها  ترتكُز  التي  الفكريَة  األرضيَة  فإّن  واالختياري 
تكوُن  قد  نعم  امُلنغلق.  التفكرُي  هي  الثاين  النوِع  وعواطُف 
باحلقارِة  الشعوِر  وُعَقِد  -كاالكتئاب  النفيس  املرِض  حاالُت 
السبَب احلقيقي؛ وإّنام طبيعُة  والدونيِة- دافًعا، ولكّنها ليسِت 
ُمهّيًأ للوقوِع يف دوافِع االنتحاِر  تفكرِيه الذي نشأ عليه جعلته 

الطوعي«.
إن صاحب التفكرِي امُلنغلِق )واحلديث ال يزال لالمي( »تكوُن 
ردوُد أفعالِه قاسيًة، حتى وإْن مل ُيبِدها، ويتحّسُس من ُكليِّ يشٍء، 
باالنتحار  الطوعي  املوِت  إىل  العوارِض  أحُد  يدفْعه  إذا مل  فهو 
أو  الكحول  أو  التدخني  عرَب  ُمبارشٍة  غري  بصورٍة  ينتحُر  فإّنه 
ُيصاُب  أو  ُمعنّي،  سلبي  سلوٍك  عىل  اإلدم��ان  أو  املخدرات 

بأمراٍض خطريٍة نتيجَة هيمنِة التفكرِي السلبي عىل كيانه«.
فكري  وخ��واٍء  ضعٍف  حالِة  وجوَد  أنفي  ال  »نعم،  وأض��اف، 
اًم  ُمتعليِّ الشخُص  يكوُن  ربام  ولكن  البعض،  لدى  وعقدي 
وُمثقًفا ولديه قناعاٌت فكريٌة، ولكّنه ُيقِدُم عىل االنتحاِر بسبِب 
نمِط ونوِع تفكريه«، مبينًا أن »أكثر الذين أقدموا عىل االنتحاِر 
تصّوُر  عليهم  ويصعُب  تفكرِيهم،  يف  ُمغلٍق  باٍب  إىل  يصلون 
استمراِر حياهِتم دوَن وجوِد اليشء الذي افتقدوه أو يتخّيلون 
يشعرون  أخرى  حياٍة  إىل  عليه  هم  مّما  حاهلم  حتّول  أو  فقدانه 

بفقداِن قيمتِهم ووزهِنم فيها«.
كيَف َنِحدُّ َوَنمنُع حاالِت االنتحاِر؟ 

أواًل؛  الدولِة  تقُع عىل  االنتحار  منِع حاالِت  إنهَّ مسؤوليَة   -1
يكوُن  قد  لالنتحاِر  الشخَص  دفعِت  التي  امُلشكالِت  إّن  إذ 
سبُبها قصوَر احلكومِة القائمِة يف توفرِي ُمتطلباِت الفرِد وإشباِع 
حاجاته. واليوَم إذ نرى تزاُيَد حاالِت االنتحاِر بسبِب احلرماِن 
وضبابيِة امُلستقبِل وما جيري يف هذا الصدِد من خراٍب يف مفاصِل 

احلياِة األمنيِة واالقتصاديِة والرتبويِة والصحية وغريها.

ا ملنِع االنتحاِر امُلتزايد.      وُيمِكُن القوُل: إّن اإلصالَح أصبَح ُمِلحًّ
 2_ املسؤوليُة األخرى تقُع عىل عاتِق أولياء األمور:

فهناك َمن يامرسون أساليَب التنشئِة غري الصحيحِة وخصوًصا 
ط واإلمهال واحلرمان التي تدفُع بعَض أفراِد تلك األرسِة  التسلُّ
لالنتحار؛ طلًبا للخالِص من تلك الضغوطات، واألصحُّ أن 
امُلشكالِت  حليِّ  يف  الديمقراطي  األسلوَب  األموِر  أولياُء  يتبَع 
ُم سلوَك  العالقة يف حياة الفرد.  3- بثُّ الوعي الديني الذي حُيريِّ
من  ُيعانون  الذي  الشباب  خصوًصا  عواقَبه،  وُيبنّيُ  االنتحاِر 
ُمشكالٍت عن طريِق الندواِت امُلبارشِة أو املنقولة إعالمًيا عرب 

التلفاز ومواقع التواصل االجتامعي.
ال��رشوِط  ووض��عُ  النارية  األسلحِة  عىل  احلصوِل  تقييُد   -4

المتالكها. 
وامل��رشوب��اِت  امُل��خ��ّدراِت  خماطِر  ح��وَل  ال��ن��اِس  توعيُة   -5

الكحولية؛ كوهنا أحَد طرِق االنتحار. 
للعاطلني  عمٍل  ُفرِص  وتوفرُي  االقتصاديِة  التنميِة  حتسنُي   -6

عن العمل. 
7- عمُل دوراٍت توعويٍة من قبِل الباحِث االجتامعي ورجاِل 

القانون؛ لبياِن خطورِة ذلك الفعل. 
من  خُتِرُجهم  للشباِب؛  مالئمًة  أكثَر  تكوُن  بيئٍة  توفرُي   -8
الضغط النفيس الذي يتعّرضون له، وذلك عرب إقامِة الندوات 

والسفراِت الرتفيهيِة وإنشاِء حدائق.

الكاتب ح�شن الالمي
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اىل  االرشف  النجف  من  سافر  للتقليد،  مرجعًا  كان  عندما 
وكان  الناس  استقبله  للحلة  وصوله  وحني  احللة،  مدينة 
بعضهم يطلب من السيد ان ينزل يف بيته، إال إن السيد سأهلم 
عن عنوان احد كسبة املدينة ، ومل يكن اكثرهم ليعرفه، وبعد 
ان بحثوا عنه تبني ان الذي سأل عنه السيد هو كاسب عادي 
وله دكان بسيط يف حي من احياء املدينة، فأخربوه بان السيد 
بحر العلوم يبحث عنه ففرح الرجل وحرض عند السيد، فقال 

له: هل تسمح يل ان انزل يف بيتك؟
فأجاب الرجل: انت متن عيل بذلك، لكن بيتي صغري وبسيط 

جدا ال يسع الستقبال من يريد اللقاء بك. 
فقال له السيد: سأنزل وحدي يف بيتك واجعل اللقاء بالناس 

يف مكان آخر. 
مكان  هذا  العلوم:  بحر  للسيد  وقالوا  فأعرتضوا  الناس  أما 
فأجاب  الكبار،  التقليد  مراجع  احد  كونكم  بكم  يليق  ال 
اي مكان  بأنني سأحرض يف  اليه:  املقربني  احد  اعرتاض  عن 

تنتخبونه انتم للقاء الناس فوافقوا عىل ذلك بتعّجب.
ثم سألوه عن سبب ارصاره عىل النزول يف بيت ذلك الكاسب 
وموالي  سيدي  امرين  لقد  تعاىل(:  اهلل  )رمحه  فقال  العادي، 

احلجة بن احلسن )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( بذلك.

قالوا له: وهل سألت اإلمام عن سبب ذلك؟ فقال: أنا مطيع 
له وال اسأل عن اي سبب.

كله  كالمهم  السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل  إن  ل��ه:  فقالوا 
حكمة، فهل تستطيع ان تبنّي لنا سبب ذلك حسب قناعتك 

الشخصية؟
فقال السيد )رمحه اهلل تعاىل(: عندما كنت ضيفًا عند الرجل 
أحببت كثريًا ان اجد فيه ما كان سببًا يف رعاية املوىل صاحب 
العرص والزمان )روحي له الفداء( له فوجدت حياته بسيطة 

وكان متدينا ملتزما بالفرائض.
وعندما قلت له اين ُأمرت من قبل املوىل )عّجل اهلل تعاىل فرجه 
الرشيف( بالنزول يف بيتك تعجب وفرح وبكى ثم قال: اين 
كاسب بسيط وان اترك العمل اليوم سأنام لييل جائعًا. ولكن 

سعيت قدر استطاعتي ان أحافظ عىل ديني والتزم بأحكامه.
يف  جهاد  هو  املعيشة  وتقدير  بالفرائض  االلتزام  ان  اخلالصة 
تقدير  بني  يوفق  ان  يستطيع  شخص  وكل  تعاىل،  اهلل  سبيل 
يمكن  فهو  بالفرائض  االلتزام  مع  عياله  عىل  والكد  املعيشة 
له  )روحي  والزمان  العرص  صاحب  املوىل  برعاية  حيظى  ان 

الفداء(.
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يف  نعيشه  ما  خضم  يف  رصاعات  وفتياتنا  شبابَنا  تواجُه      
النقية،   فطرهتم  تستهدف  رشسة  هجامت  الراهن،  الوقت 
وما  وتقاليدنا،  وأعرافنا،  عقيدتنا  مع  تتعارض  وتيارات 
العقود  واح��رتام  واحلياء،  العيب  أم��ور  من  عليه  درجنا 

والعهود واملواثيق املجتمعية عامة.
فئة  مستهدفة  سمومها  بث  حتاول  املنحلة،  التيارات  تلك   
الشباب،  حماولة بكل ما أوتيت من قوة جلرهم نحو هاوية 
متخفية  االنحالل!  و  اهلل-  سمح  ال  األخالقي-  الفساد 
التقليد  ذلك  يف  يدفعها  والثقافة،  احلرية  مسميات   حتت  

االعمى للغرب، حتى تلوث وجه الرباءة لدى أوالدنا.
لتثقيف  األبوين  عاتق  عىل  كربى   مسؤولية  تقع  هنا  من 

األوالد بالثقافة الواعية، عن طريق عدة خطوات منها:- 
* مصاحبة أوالدنا و االقرتاب منهم؛ لنكون هلم مالًذا آمًنا 
حيتوهيم عند حاجتهم لنا، لكي ال يلجؤوا لبعض األصدقاء 
الذين ال نعلمهم، وال نعلم ما هي أخالقهم  االفرتاضيني 
الرشيعة  ملسائل  معرفتهم  ومدى  وعقيدهتم،  تربيتهم  و 

واحلالل واحلرام.
* تعزيز لغة احلوار و النقاش بيننا و بني أوالدنا، وحماولة 

التقرب منهم، خاصة مّمن هم يف سن املراهقة وفسح املجال 
االسئلة   من  نفوسهم  خلجات   يف  يدور  ما  لطرح  أمامهم 
التي تشغل تفكريهم، والرد عليها بكل شفافية بام يناسب 
اعامرهم، ضمن االحرتام واالدب الذي ال يتناىف مع احلياء 

والذوق السليم. 
بوجه  املبارش  والزجر  الغضب  وع��دم  النفس  ضبط   *
خيص  اِستفهاميا  أو  حساسا  سؤاال  يطرح  عندما  املراهق 
لديه  والفضول  الرغبة  يعزز  ذلك  الن  اخلاصة؛  أم��وره 
للبحث عن اإلجابة مّما يضطره اللجوء إىل أشخاص غرباء 
ُاو مواقع الكرتونية تفس له ما يدور بداخله بطريقة سقيمة  

منافية ألخالقنا وعقيدتنا. 

الثقافة األرسية مهمة جًدا ومطلوبة، وتعّد مرجعا مهام   *
يف بلورة  املفاهيم، ودستورا يميض عىل هنجه أفراد األرسة 
واملجتمع، فال بد لألبوين  من ان يكونوا عىل قدر  ال بأس به 
من الوعي و الثقافة ومواكبة التطور احلاصل ليتمكنوا من 
الصحيح واملناسب مع  أوالدهم، و اإلجابة عن  التعامل 
استفساراهتم بطرائق تناسب مستوياهتم الفكرية والعلمية. 

بقلم/حنان الزيرجاوي 
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أراد األب أن يرب ولده تربية صحيحة لكي هييئه ويعده للمستقبل له. فلم ترق الرتبية لالبن بل قال ألبيه:
يا أبِت لقد رأيت مرة ثعلبًا هِرمًا يف الربية ال يستطيع من ضعفة صيد يشء من احليوانات، فجاء األسد وافرتس فريسته   -
الذي هيأ  تعاىل  منها.. واهلل  تبقى  ما  الثعلب خلسًة واكل  اليها  البقية فزحف  ترك  ثم  منها  فيها واكل  املتواجد  املنطقة  بقرب 

للثعلب رزقه وهو جالس يف مكانه سريزقني كام سريزقه.. فلامذا أكد واتعب؟.
فقال األب: يا ولدي اخرت لنفسك إحدى االثنني، إما ان تكون األسد تأكل الثعالب اجلائعة من بقايا طعامك، وإما تكون ثعلبا 

يتسول اآلخرين ليأكل بقايا طعام االسود. 

صربت  التي  الذكية  والزوجة  والصامت  اهلادئ  الزوُج 
معها  يعيش  امرأة  من  تزوج  رجل  سنوات،  عرش  عليه 
وانجب  الكاملة  النفقة  عليها  وينفق  الزوجية  بيت  يف 
ان  دون  حيبها  ال��زوج  لكن  وحيبها،  وحتبه  اطفاال  منها 
يقرص  وال  البيت  احتياجات  يلّبي  وهو  مشاعره  يبنّي 
الطيبة  الزوجة  أرادت  سنوات  عرش  مرور  وبعد  بيشء، 
ذات العقل الراجح ان  تبنّي له، وتنبهه بترصفاته فأعطته 
اىل عمله،  الذهاب  عند  السيارة  ليسمعه يف  قرصا مدجما 
الزوج اخذ القرص ويف الطريق وضعه لكن مل يسمع شيئا 

فاتصل هبا واخربها.
جيد  ومل  األخر  الوجه  عىل  اقلبه  قليال،  اصرب  له:  قالت   
فيه شيئا وعند رجوعه. قال هلا: أتضحكني عيّل.. مل يكن 

الرشيط فيه يشء؟. 
تتحمل  مل  ساعة  نصف  أنت  الغايل  زوج��ي  يا  فقالت: 
هنا  سنوات،  عرش  صمتك  حتملت  وانا  القرص  صمت 

فهم الزوج ما كانت تقصد من القرص.
بسيطة  فكرة  من  حاهلام  وتغريت  نفسه  بإصالح  وقام   
عامل  الزوجية،  العالقة  يقتل  فالصمت  األحسن.  اىل 
من  جزء  إهنا  عىل  تعاملها  وال  إنسانة  إهنا  عىل  زوجتك 
قلبها  أعطتك  كام  اهتامما  واعطها  هلا  انصت  البيت، 
فشاركها  ألوالده��ا  وأبا  حلياهتا  كرشيك  بك  ورضيت 
هلا  قريبا  لتكن  ختطوها  خطوة  وكل  وأحزاهنا  أفراحها 

كأنك تسكن  بني أضلعها.

عنَدما تكوُن املرأة حمتشمة. ال يعني أهنا ال تعرف املوضة. بل إهّنا 
تعرف أين  ومتى وملن  ترتدهيا، ال يعني إهنا جاهلة، بل يعني إهنا 
جوهرة ثمينة، واجلوهرة الثمينة ال يمكن ل� احد نيلها، والتمتع هبا 
وبمظهرها مامل يكن يملكها.عندما حتتشم املرأة، يعني ان هلا رجال 
يغار عليها وخياف عليها، سواًء كان اخًا او ابًا او زوجًا وهذا يعني 

أهنا اغىل ما يملكون.
عندما حتتشم املرأة يعني اهنا تعرف رهبا وختافه، فإياكم ان يغريكم 
مجال امرأة وال متلك حياء يزينها ألن احلياء زينة املرأة، اخرت من 
اهلل  عند  هبم  تفخر  أبناء  لك  تنشئ  من  وخلفك  أمامك  تصونك 
متحشمة  فتاة  اختاروا  ألوالدك،  جيدة  مدرسة  اخرت  وخلقه، 
ودعكم من االنفتاح والكالم الفارغ، ف�حشمة املرأة زينتها وليس 
ختلفها. ُهَنالك َفرق َبني من َترتدي َمالبس لكي ُتَغطّي َجسمها و 
َبنّي من ترتدهيّن لكي َتسرت َجسمها َفهنالك َفرٌق وأضح –السرت- 
ال َيقترُص عىل َتغطية اجَلسِم َفحسب بل َهو –سرت- اجلسم وَعّدم 
إظهار مفاتنُه َفعليكم الَتميّيز جيًدا يف هذا األمر وأسيل نفسِك أن 
اَن لِباسِك للسرْت أم الَتغطّية فقط ويف النهايَة ال يوجد أمّجل وأسرت 

من ارتداء ارث ُأمنا الّزهراء)عليها السالم(

 الهادئ
ُ

الزوج
والزوجة الذكية وقفة

قصة أسرية

تربوية
بقلم: الباحثة هناء هاشم 
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أشيأونا  غربْت  وإن  أنه  ختربنا:  حكاية  الشمس  غ��روب  مع 
اجلميلة، البد هلا من الرشوق يف يوم آخر بجمل آخر.. فال تيأس 

ودع الصباَح يأتيَك باألمجِل واألروْع.

يف االنتظار

يف  لنفيس  أدع��و  ي��وم،  ك��ّل  أزورك  الُبعِد  رغ��م 
جدران  أقّبُل  غيبتك،  يف  لك  وأدع��و  حرضتك، 
الذكرى، وأشّم عبق املسافة، أنزل رسداب النور.. 
البكر،  نظرتك  األوىل،  خطوتك  موضع  ه��ذا 

رصختك املنسابة بني شقوق اخلوف. 
اهلل  وأن  احلب،  الدين  أن  شاهدة  السجادة  تلك 

عطاء.. 
كوز املاء، ذلك مغطًى بالرحيان ينضح عطرك حتى 

اآلن.
يف  تسّبح  رأت��ك  كيف  ت��روي  »حكيمة«  تلك 
امللكوت.. رأت السبابة شاهقة تكتب يف األلواح: 
كلامتك  صدى  كفاح..  والدين  سالح  احلب  إن 
يبحر يف األنحاء، ينثر أماًل فوق رؤوس املنتظرين. 
أديم  نحو  السلم  أرقى  إليك،  منك  العودة  أنوي 
خطوي،  ُيثقل  يرهقني،  ح��ي��اًء  لكن  األرض، 
يسلبني القدرة عىل املغادرة.. ال رغبة يل يف الوداع، 
األموات  أو  األحياء  يف  تتقبلني  تستقبلني،  ليتك 
بحبك. فلعيّل أستشعر قربك أو أستعطف قلبك، 
ذاك املفعم بالرأفة، املتخم باحلنني، املثخن باجلراح. 
خذين إليك، حسة خائرة أو دمعة حائرة أو حرفًا 

يبحث عن مكانه يف اإلعراب. 
خذين كام تريد.. سقط متاع، ذرة رمٍل، عثرة رجل، 

صورة ظل.          

العودة منك

عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  هو  اإلسالمية  احلضارة  مؤسس  كان 
وآله(، الذي قدم برناجمًا كاماًل حلياة املسلمني الفردية واالجتامعية. 
الطبيعة  ألغاز  استكشاف  عىل  املسلمني  شّجع  نفسه،  الوقت  يف 
بتنظيم  املطاف  هناية  يف  قام  وهكذا،  منها.  االستفادة  كيفية  وتعلم 

املجتمع عىل أساس املبادئ األخالقية والسياسية. 
وتؤكد املصادر والدراسات واآلثار الباقية، بأن املسلمني استطاعوا 
والثقافية.  واالقتصادية  السياسية  الصدارة  واكتساب  حضارة  بناء 
متقدمًا لألخالق. كام سعوا  نظامًا  فقد طوروا  إىل ذلك،  باإلضافة 
علامء  ظهر  لذلك،  ونتيجة  عرصهم.  يف  املادية  العلوم  تطوير  إىل 
أعامهلم  تزال  وال  التعليم،  تطوير  يف  جهودهم  سامهت  مشهورون 

تعد مسامهات مهمة يف التنمية البرشية.
أعطت  بحيث  البعد،  أحادية  اإلسالمية  احلضارة  تكن  ومل  هذا، 
اجلوانب  أغفلت  بينام  للحضارة  االقتصادية  للجوانب  األولوية 
اإلنسانية. بل نظرت يف مجيع جوانب احلياة البرشية املمكنة وكرست 

اهتاممًا هلا.
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هل �شمعَت عن الليايل البي�س؟

)ترّدي خدمة الكهرباء(
املرجعية الدينية العليا، قالت كلمتها ملرات 
عديدة، وذّكرت املسؤولني برضورة العمل 
وتوفري  الكهرباء،  قطاع  لتطوير  اجل��دي 
تكن  مل  ولكن  للناس،  اخلدمات  خمتلف 
املرجعية  تقوله  ما  تعي  صاغية  آذان  هناك 
عن  آذاهنم  املسؤولون  وصّم  بل  الرشيدة، 
الصيف  حّر  من  املتأوهني  شكوى  سامع 
الالهب.. املرىض.. كبار السّن.. األطفال.
والرتّدي الكبري الذي شهده العراق خالل 
األيام املاضية، يف جتهيز الطاقة الكهربائية، 
هو حاله الذي يتكرر يف كل صيف، فلامذا 
هذا التهاون يف خدمة الناس، وملاذا ال يتم 
يف  متخصصة  عاملية  رشكات  مع  التعاقد 
الناس من معاناهتم،  هذا املجال لتخليص 
عيونكم  وتفتحوا  لتصغوا  األوان  آن  أما 

جيدًا ملا جيري؟!

هي ظاهرة طبيعية خاصة خلطوط العرض القطبية، حينام ال تسقط 
الشمس حتت األفق حتت 6 درجات، وال يتحول الشفق إىل ليل، 
واالسم العلمي هلذه الظاهرة هو »منتصف الشفق«، أو »شمس 

منتصف الليل«، واألشهر باسم »الليايل البيضاء«.
وتعّد الفرتة املمتدة من )11 حزيران إىل 2 متوز( أكثر الليايل خفة 
من ناحية نسبة الظالم يف مدينة  سانت بطرسبورغ بروسيا، ويف 
أيام الذروة هذه، تصبح كل ليلة أكثر إرشاقًا من سابقتها. وتبدأ 
الليايل املظلمة باالختفاء تدرجييًا يف املدينة؛ ألن الشمس ال تتجاوز 
تستمر  غروهبا،  بعد  وحتى  السامء.  عرب  باستمرار  ومتيش  األفق، 
تواصل  الضوء عىل كل يشء حوهلا. ومع  يكفي من  ما  إلقاء  يف 
انعكاس أشعتها تنتفي احلاجة إىل إضاءة األنوار يف الشوارع، كأن 
غروب الشمس ينتقل بسالسة إىل مشهد الفجر، ومن دون املرور 

بالظالم اللييل الكامل.
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مقــربة املعــالة يف مكــة 
املكّرمــة قبــل تهدميها 
باحت�شــان  ت�شّرفــت  ـ 
قــرب ال�شيــدة خديجة 

)عليها ال�شالم(




