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ٌ
البيت الفاطمي
أحداث من
ا
ِ

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االلكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

ستمر من أيامنا الفاطمية الحزينة ،فعلى رواية
لحظات أليمة
ٌ
ّ
رحيل الشهيدِة فاطمة (عليها السالم) في الثامن من ربيع
كان
ُ
يشيع األسى
ولمجرد أن نس�� �
الثاني،
�تذكر ظالمة س�� � ّ
ّ
�يدتناُ ..
َ
تيمم بنبضاتِها
ف�� ��ي النفوس الملتهبة أَلمًا وم�� ��رارة،
والقلوب ّ
ُ
النبوي.
صوب بيتِها
الصارخة
ّ
َ
في هذه اللحظ�� ��ات بالتحديد ..كان جبرائيل (عليه الس�� ��الم)
فصل من فص�� ��ول آالم الصديقة
�دل جناحيه على آخر ٍ
قد أس�� � َ
العظيمة ،وما قب�� ��ل ذلك فحياٌة مباركٌة وجّنة من الفيوضات
أمًا ألبيها.
لمن
ْ
اإللهية ْ
كانت ّ
ِ
اللحظات وأنا أله�� � ُ�ج بذكرها وما جرى
يتراءى لي ف�� ��ي هذه
عليه�� ��ا من المصائب بع�� ��د رحيل أبيها رس�� ��ول اهلل (صلى اهلل
علي�� ��ه وآل�� ��ه) ..يتراءى مش�� ��هد اإلمامي�� ��ن الحس�� ��نين (عليهما
الحسن
الوداع األخير ...حين ألقى
أمهما
السالم) وهما يوّد ِ
عان ّ
ُ
َ
رأسها ويقول :يا
المجتبى (عليه السالم) بجس�� ��دِه عليها ّ
يقبل َ
تفارق روحي بدني!
قبل أن
ُأّماه كّلميني َ
َ
يقبلهما
�ين (عليه الس�� ��الم) وقد جلس عند قدميها ّ
أما الحس�� � ُ
وهو يقول :أنا ِ
يتصدَع قلبي
قبل أن
ابنك الحس�� ��ين كّلمين�� ��ي َ
ّ
فأموت!
وم�� ��ع هذا العزاء المس�� � ّ�ور للكون ،إال أّنن�� ��ا ال يمكن أن نحييه
أن نحيي ذكرى موالتنا فكرًا وعلمًا وعباد ًة وزهدًا
لوحده دون ْ
المضيئة في
فنستحضر هذه السيرَة
ال،
وأخالقًا وتربي ًة وعم ً
َ
ُ
األجيال من
حيًا نس�� ��ير عليه وك�� ��ذا
ُ
حياتنا ونجعلها منهجًا ّ
بعدنا.
ال« :متى ما جمعنا بين
�يخنا الكربالئي قائ ً
َ
مرة أوصانا ش�� � ُ
ذات ّ
صادقين موالي�� � َ�ن حقيقيين لفاطمة
�ون
�
�
�
ك
ن
حينئذ
�ن،
�
�
�
ي
األمر
ُ
َ
الزهراء (عليها السالم)».
أمها
زينب التي لم توّدع ّ
زينب العقيلة ..هل يمكن أن أنس�� ��ى َ
أما ُ
ِ
اللحظات الدامي�� ��ة ..فقد بعثت بها إلح�� ��دى جاراتها
في تل�� ��ك
يحتمل
قلبها ال
المنية ،كانت
ُ
ُ
بعدم�� ��ا علمت بقرب ّ
تعرف أن َ
قوتها وش�� ��جاعتها
�زع التوديع األخير ..ومن ِ
أجل أن ّ
تدخر ّ
ج� � � َ
(أمها
لتوديع ُمفج�� � ٍ�ع آخر ..فوّدعت زينبنا الكبرى
ٍ
االثنين معًا ّ
َ
وأخاها) ظهيرَة كربالء.
بقلم :رئيس التحرير

هاتف المجلة 07435000170
وات ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
علي الشاهر
مدير التحرير
حيدر عاشور
هيأة التحرير
حسنين الزكروطي

حسين النعمة  -حيدر السالمي
رواد الكركوشي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
أحمد الوراق  -نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة المصورين
المشاركون في هذا العدد
أحمد الكعبي  -شذى الشبيبي
زينب التميمي  -عامر نوري

صـــدى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

إن تركيز االهتامم املرجعي بالرتبية والتعليم عرب خطاب
ممثليها يف كربالء املقدسة املتكرر من منرب اجلمعة املبارك
ويف اكثر من مناسبة ومناسبة ،ال ينم إال عن دراية ووعي
متقدمني بأمهية هذا القطاع احليوي عىل البلد ومستقبله
ومستقبل ابنائه ،ويمثل قمة الشعور باملسؤولية واحلرص
عىل العراق وشعبه وعىل مستقبلهام معا ،وهذا االهتامم
االستثنائي طبع ًا مل يأت من ف��راغ ،بقدر جميئه وتشكله

«لو أحصينا عدد الطلبة يف العراق عىل كل املستويات قطع ًا
هذا العدد سيكون كبري ًا وطبع ًا اغلب األرس عندهم طلبة
يف املدارس االبتدائية او املتوسطة او االعدادية او اجلامعة..
سيكون حديثي عىل طلبة املراحل غري اجلامعية ..هؤالء
الطلبة يمثلون رشحية كبرية يف املجتمع وهلم حضورهم
سواء كان يف االرسة او يف املحافل االخرى ..
أتكلم عن مسؤولية الدولة اجتاه هذه الرشحية ..قطع ًا هذه

احلارض ،حتاول فيها هذه القراءة أن تقدم األهم فاملهم ومن
ثم األقل أمهية ،ومن ثم اقرتاح املعاجلات بشكل واقعي
وضمن املمكن واملعقول.

بطريقة او بأخرى وسيحاول العراق ان ينتج اشخاصا غري
كفوئني».

عرب قراءة موضوعية ألسباب النهوض بالواقع العراقي،
ومعاجلة أخفاقات احلارض املريرة ملستقبل أفضل.
نعم ،فإن اخلطاب املرجعي يمثل ق��راءة عميقة لوقائع

ففي األمر األول من خطبة سامحة السيد امحد الصايف
دامت توفيقاته بتاريخ  10ذو احلجة  1433ه� املوافق
2012/10/26م تطرق سامحته إىل هذا املوضوع قائ ً
ال :
« حول مسألة التعليم يف العراق.
جملة االحرار اال�سبوعية
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تؤهل اىل بناء العراق يف املستقبل او ال سمح اهلل
املدارس ّ
إىل خراب العراق فالطالب عندما ُي َعد اآلن اعداد ًا جيد ًا
سيشعر بأمهية البلد وسيبذل قصارى جهده لبناء البلد،
وإذا هذا الطالب ُي َعد اع��داد ًا ركيك ًا قطع ًا سيؤثر عليه

وكام عودتنا مرجعيتنا الرشيدة عىل الرتكيز عىل أهم القضايا
املصريية مما يمس حياة ومستقبل العراق والعراقيني،
سواء يف بيانات مكتبها املبارشة من النجف األرشف ،أو
من خالل خطاهبا عرب منرب اجلمعة من الصحن احلسيني

،،

اتكلم عن مسؤولية الدولة اتجاه هذه الشريحة الطالب ..قطعاً هذه المدارس ّ
تؤهل

،،

الى بناء العراق في المستقبل او ال سمح الله إلى خراب العراق فالطالب عندما ُيعَ د اآلن
اعداداً جيداً سيشعر بأهمية البلد وسيبذل قصارى جهده لبناء البلد

املطهر ،حينام ي��ؤرش مثل ذل��ك اخلطاب املرجعي عىل

ماذا أنتج هذا احلال؟

عىل احلد االدنى إلجياد اجلو هلذا الطالب..
ماذا صنعنا االن ؟!

مالبسه ويكون سخرية امام التالميذ ..
ال اجلهة املسؤولة عن املدرسة تتحرك وال املدارس التي
اصبحت يف خرب كان ان يعاد بنائها بشكل جيد والكل
يرمي املسؤولية عىل االخ��ر  ..هناك نموذج وتصميم

موضوع معني ،ويشخص مكمن اخللل يف ذلك املوضوع،
يعني إن األمور وصلت به إىل ما اليمكن السكوت عليه،
لذلك حياول مثل ذلك اخلطاب حرص وحتديد األسباب،
ومن ثم استعراض النتائج ومن ثم يف النهاية يتم اقرتاح
املعاجلات املمكنة .وهنا يتناول سامحته بعض العوامل
املؤثرة وحيددها بالقول:
«ماهي العوامل املؤثرة عىل هذا االنتاج ؟
 البد أن نو ّفر مدرسة تتناسب مع طبيعة التعليم وطبيعةالوضع يف قرهبا عن حمل السكن ،وتو ّفر هذه املدرسة ولو
جاءت بعض اجلهات وال��وزارات تطوع ًا منها ان تتكفل
بإعادة تأهيل بعض املدارس وقالت يؤخذ عىل ميزانيتنا ..
ماذا فعل هؤالء ؟!
ه��دّ وا كثري ًا من امل��دارس إىل األرض وبقيت إىل اآلن يف
العراء ..هذه املدارس االن عبارة عن خربات وساحات..

ان نقلت هذه املدارس اىل مدارس اخرى وأصبح هناك
دوام من الساعة (  ،) 11-8ومن(  ) 2-11ظهر ًا ومن
( 5-2عرص ًا) ..وهذا حال بعض الطلبة.
هذه املدارس ال حتتوي عىل ابسط القضايا كاملرافق الصحية
للطلبة ..اصبح هذا التلميذ ،اما ان يذهب اىل هذه املرافق
ويمتيلء من النجاسات او يضطر حيبس نفسه بحيث يو ّلد
يوسخ
هذا الضغط حالة نفسية عىل التلميذ او يضطر ان ّ

لبعض املدارس ال يصلح أن يكون للتعليم وترى يكرر
هذا النموذج حلد االن  ..وكأن هذا النموذج قد انطبع يف
يغري».
عقل املهندس واملقاول وال حياول ان ّ
وهنا يأيت الصوت املرجعي متأمل ًا عىل ما وصلت إليه احلالة

من تردي وعدم اهتامم للدولة وللجهات املسؤولة وال
5
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،،

انا اسأل حقوق اإلنسان  ..اقول هذا االنسان أليس من حقه التعليم؟! أال يحق لهذه
المنظمات أن ترفع عقيرتها بشيء تتحسس اآلالم لهؤالء األوالد والمدارس ؟! هذا
المقاول أال يتحسس ما أوجد من تعطيل بسبب أو بآخر؟! ألم يفكروا بحلول بديلة؟!

مباالة بحالة ووضع التالميذ والطالب يف بعض املدارس..
خيام وكرفانات تستعمل يف بعض امل��دارس ،ناهيك عن
البناء املتهالك وآيل للسقوط يف بعضها اآلخر.
«هل يمكن أن نطالب بمستوى درايس يضاهي دول اجلوار
عىل األقل ونحن ليس عندنا م��دارس تستوعب التالميذ
والطالب أص ً
ال ،كيف ننهض بواقع التعليم ونحن نفتقد

إىل أبسط األمور ،وصفوفنا مكتظة بأعداد التالميذ والطلبة.
فقري إىل هذه الدرجة؟
فهل البلد ٌ
«أنا اسأل حقوق االنسان ..أقول هذا االنسان أليس من

حقه التعليم ؟! أال حيق هلذه املنظامت ان ترفع عقريهتا بيشء
تتحسس االالم هلؤالء االوالد واملدارس ؟!
هذا املقاول أال يتحسس ما اوجد من تعطيل بسبب او بآخر
؟! أمل يفكروا بحلول بديلة؟!

،،

ال اعلم هذه اهلجمة عىل هتديم املدارس من هو سببها !!فجأة
مدارس بالعرشات ُهدّ ت وال تعلم السبب ! الطالب اصبح
يف دوامة ال يعرف يف أي ساعة دوامه واالرسة ارتبكت ..
وف��وق ذلك جتد بعض املعلمني يستعملون الفاظ ًا نابية
وال يشجع الطالب عىل الدرس واملدير ال يكرتث اصال ً
بالطلبة  ..وجتد هناك مدارس خاصة هؤالء الذوات سحبوا
اوالدهم اىل تلك املدارس وتركوا اوالد الفقراء ينأون حتت
وطأة بناء مدارس جديدة ..
الدوام بدأ منذ شهر ونصف تقريب ًا وجاء موسم الشتاء  ..كنا
نطالب سابق ًا بإصالح زجاج املدارس واالن احلال نستجدي

خيم حتى جيلس فيها الطلبة ..من املسؤول؟! جريمة علمية
ستقيد ضد جمهول!!».
حت ًام ّ

التق ّيد باألحكام والقوانين
تنص عىل عدم
السؤال :توجد عبارات يف بعض وسائط النقل ّ
جواز التدخني ،فهل جتوز خمالفتها؟
ضمني عىل من يريد الركوب
اجلواب :إذا كان ذلك بمثابة رشط
ّ
احلكومية
حكومي ًا وقد التزم هلم برعاية القوانني
فيها أو كان قانون ًا
ّ
ّ
لزمه العمل وفق رشطه والتزامه.
السؤال :هل جيوز إيقاف ع��دّ اد الكهرباء أو امل��اء أو الغاز أو
اإلسالمية؟
التالعب به يف الدول غري
ّ
اجلواب :ال جيوز ذلك.
السؤال :توجد يف العراق أزمة كبرية يف الوقود ،وبعض الناس
يقومون ببيع الوقود عىل األرصفة بالسوق السوداء بسعر يصل إىل
أضعاف السعر الذي حتدّ ده الدولة ،فام حكم هذا البيع؟
املرعية يف هذا املجال.
اجلواب :ال جيوز التخ ّلف عن القوانني
ّ
السؤال :هناك بعض الناس يفرتشون الشوارع واألرصفة العا ّمة
املارة والسيارات ،فهل
ليبيعوا بضائعهم ممّا يؤ ّدي إىل عرقلة سري ّ
جيوز هلم ذلك؟
اجلواب :ال جيوز مزامحة املستطرقني واملركبات.
القانونية؟
السؤال :هل جتوز زيادة الرسعة عن الرسعة
ّ
اجلواب :سامحة السيد (دام ظ ّله) ال جييز خمالفة هذه القوانني ّإال
باملقدار الذي تتسامح فيه احلكومة.

متابعة  :محمد حمزة

الوضعية
السؤال :نرجو بيان احلكم الرشعي يف خمالفة القوانني
ّ
للمرور من قيادة السيارة بغري ترخيص من غري إجازة أو رضب
الضوئية أو عدم االلتزام بإشارات رجل املرور والسري
اإلشارة
ّ
ّ
بطريق خمالف للطريق املألوف أي :عكس اجتاه الطريق الصحيح،
فام هو احلكم الرشعي عن هذه املخالفات املرور ّية؟
التقيد بأنظمة املرور إذا كان عدم مراعاهتا يؤ ّدي ��
اجلواب :يلزم ّ
عاد ًة �� إىل ترضّ ر من حيرم اإلرضار به من حمرتمي النفس واملال بل
مطلق ًا عىل األحوط.
وينبغي التعاون مع القائمني هبذا الشأن وخصوص ًا يف املرحلة
األمنية.
الراهنة لتجاوز حالة الفوىض والتسيب واملحاذير
ّ
السؤال �1 :نجد بعض املوظفني ال يلتزمون بالدوام الرسمي يف
هذه الدوائر ،فهم إ ّما ال يأتون إىل الدائرة لعدّ ة أ ّيام أو ال يلتزمون
بساعات العمل اليومي فيأتون متأخّ رين وخيرجون ّ
مبكرين،
فام حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضوهنا؟ ما هي
توجيهاتكم هبذا الصدد؟
احلكومية قبل انتهاء
 �2هل جيوز للموظف أن خيرج من الدائرة
ّ
صالحيته؟
الدوام الرسمي بإذن أحد املسؤولني إذا كان ذلك ضمن
ّ
القانونية
ألي موظف أن خيالف الضوابط
اجلواب �1 :ال جيوز ّ
ّ
تعهد هبا بموجب عقد توظيفه ما مل يشتمل
وااللتزامات التي ّ
املقرر له
حمرم ،واملتخ ّلف عن أداء وظيفته ال يستحقّ الراتب ّ
عىل ّ
بمقدار التخ ّلف.
القانونية ح ّق ًا.
صالحيته
 �2جيوز ذلك فيام إذا كان ضمن
ّ
ّ

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الرضا بقضاء الله وقدره
بقلم /حيدر التميمي ح5 /

الش� ّ
�ك َّ
أن القضاء والقدر من تعاليم القرآن ومن العقائد
اإلسالمية اهل��ا ّم��ة ،لكن ه��ذا ال��يء ال يسلب االختيار عن
اإلنسان وجيعله مكتوف األيدي عىل صعيد احلياة.
َّ
إن النزاع يف القضاء والقدر ونسبتهام إىل األفعال يرجع تارخيه
إىل القرن األول اهلجري الذي انترشت فيه الدعوة االسالمية
خارج البالد العربية واتصل املسلمون العرب بغريهم من األمم
ذات الدّ يانات املختلفة.
وقد جلأ البعض إىل مسألة القضاء والقدر بمفهومها ا ُمل َح ّرف،
أو إىل مسائل حسن الطالع واحلظ وعدمهام ،وما شابه ذلك،
السيئة إىل هذه األمور .وكل
فريجعون كل احلوادث احلسنة أو ّ
ذلك بسبب اخلوف من األسباب احلقيقة لتلك األم��ور ,وبني
القرآن الكريم أنواع العالج وأسباب ال ّنرص واهلزيمة األمور.
ومع العلم َّ
أن مسألة القضاء والقدر من مباحث التوحيد إال

آية الظل
َ
جل َع َل ُه َس ِ
الظ َّل َو َل ْو َشا َء َ َ
ف َمدَّ ِّ
}أ َ ْمل َت َر إِ َىل َر ِّب َك َك ْي َ
اكنًا ُث َّم
َج َع ْلنَا َّ
س َع َل ْي ِه َدلِ ًيال (سورة الفرقان  -اآلية ..{)45
الش ْم َ
آية الظل يف سورة الفرقان املباركة لو مل تكن يف القرآن
الكريم غري هذه اآلية الكريمة ناطقة بصدق نبوة رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وال��ه) وب��أن اهلل سبحانه وتعاىل هو
اخلالق ففيها إعجاز اية الظل لو كانت وحدها لنؤمن
بالقرآن الكريم وانه ُمنزل من اهلل سبحانه وتعاىل ولو يف
القرآن شك ملا دعا اهلل الناس اىل التدبر فيه.
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َّ
خاصا هبا ألمهيتها الكربى من جه ,ة
أن البحث أفرد مبح ًثا
ً
احلسيني من جهة اخرى ,إ ْذ سيذكر البحث
ولعالقتها باخلطاب
ّ
املسائل التي هلا عالقة وثيقة بمسالة القضاء والقدر عند قائيل
احلسيني ,وهذا سيتضح يف هذا املبحث.
اخلطاب
ّ
العيني أن القضاء هو األمر الكيل اإلمجايل الذي يف األزل،
وذكر
ّ
رشعا ملن له الفتوى
وعرفه املقداد
السيوري بأنه :والية احلكم ً
ّ
بجزئيات القوانني الرشعية عىل أشخاص معينة برشية بإثبات
وع ِرف بأنه :والية رشعية عىل
احلقوق واستيفاء ما لآلدميني منهُ ,
ّ
القايض عبد النبي
احلكم يف املصالح العامة من قبل اهلل ,وعرفه
النكري :تفريط يف تفويض األمور إىل اهلل تعاىل
عبد الرسول
ّ
ً
مستقال يف إجياد الرشور ،وهنا
بحيث يصري العبد خال ًقا ألفعاله
يكون معنى القضاء اصطالحا اي أنه (الوالية من قبل اهلل تعاىل
عىل الناس).

آفاق قرآنية

وظيفتنا تجاه القرآن
ما هي وظيفتنا الفعلية جتاه القرآن الكريم؟ الكثري ينشد
إىل أن يفهم القرآن فه ًام صحيح ًا ،وأن يقف عىل أرساره
وتعاليمه ،وهناك مقدّ مات رضورية وضعها العلامء يف فهم
القرآن منها :الفهم اإلمجايل للقرآن الكريم ،وال خيتص بفئة
معينة ،فقد جاء القرآن ليستفيد منه اجلميع ،ويف التاريخ
ّ
قصص عديدة حتدّ ثت عن أف��راد كانوا كافرين باإلسالم
ويعارضونه؛ ولكنهم بعد أن استمعوا لبعض آيات القرآن
وأدركوا معانيها تع ّلقوا باإلسالم تع ُّلق ًا شديد ًا واستهدوا
هبداه ،اذ ًا ّ
يس ًا لفهم
إن القرآن الكريم مع كون معظمه ُم َّ
العا ّمة قد نزل باللغة العربية ،وكان خطابه شفهي ًا وليس
املهتمني بدراسة القرآن فهم أن يولوا هذه
خطي ًا ..وعىل
ّ
املعطيات – وما يرتتب عليها – اهتامم ًا كبري ًا.

وذل��ك م��ن خ��الل ثالثة رشوط أوهل���ا :اإلح��اط��ة باللغة
العربية ،والرشط الثاين :رضورة االطالع عىل ثقافة اللغة
العربية يف احلجاز ونجد واليمن ومناطق التداول يف عرص
النبوة ،ويعلم ُّ
أن اللغة عند ّ
كل َمن لديه معرفة باللغات ّ
كل
ّ
وتتغريّ ،
فإن هناك مفردات لغوية تعطي
تتطور
الشعوب
ّ
ّ
معنى مغاير ًا للمعنى الذي أعطته قبل ألف وأربعامئة
اآلن
ً
عام ،وال��رشط الثالثّ :
إن القرآن ليس مؤلف ًا عىل شكل
تنزلت عىل
والس َور التي ّ
كتاب ،وإنام هو جمموعة من اآليات ُّ
مدى ثالثة وعرشين عام ًا ،ويف مناسبات خمتلفة ،ولظروف
ثم ُمجعت هبذا الشكل ،ومل يكن تنظيم اآليات
ّ
متنوعةّ ،
وترتيبها حسب نزوهلا ووحيها.

حِ ْف ُظ الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم:
إعداد :تقى واثق الموسوي  /ح4

(سورة النساء نموذجً ا)

اء ُقلِ ّ ُ
}و َي ْس َت ْف ُتو َن َك ِيف الن َِّس ِ
اهلل ُي ْفتِ ُ
يك ْم ِفي ِه َّن َو َما ُي ْت َىل َع َل ْي ُك ْم
َ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ِيف الكت ِ
ون َّن َما كت َب هل َّن
َاب ِيف َيتَا َمى الن َِّساء َّال��ال ِيت ال ُت ْؤ ُت َ ُ
َ
َ
ون أن َت ِ
وه َّن َو ْ ُامل ْست َْض َع ِفنيَ ِم َن ا ْل ِو ْلدَ ِ
َو َت ْر َغ ُب َ
ومو ْا
نك ُح ُ
ان َوأن َت ُق ُ
ري َفإِ َّن ّ َ
اهلل َك َ
لِ ْل َيتَا َمى بِا ْل ِق ْس ِط َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن َخ ْ ٍ
ان بِ ِه َع ِليام{
[النساء.]127 :
}و َي ْس َت ْف ُتو َن َك ِيف الن َِّس ِ
اء{:
قال الطربي”:يعني جل ثناؤه بقولهَ :
ويسألك -ي��ا حممد -أصحابك أن تفتيهم يف أم��ر النساء،
والواجب هلن وعليهن ،فاكتفى بذكر النساء من ذكر شأنن؛
لداللة ما ظهر من الكالم عىل املراد منهُ } .قلِ ّ ُ
اهلل ُي ْفتِ ُ
يك ْم ِفي ِه َّن{:
قل هلم يا حممدُ ّ :
}اهلل ُي ْفتِ ُ
}و َما ُي ْت َىل
يك ْم ِفي ِه َّن{ ،يعني :يف النساءَ ،
الال ِيت َ
َاب ِيف َيتَا َمى الن َِّساء َّ
َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْل ِكت ِ
ون َّن َما ُكتِ َب
ال ُت ْؤ ُت َ ُ
َ ُهل َّن{ ،ففي هذه اآلية حفظ حلق اليتيمة يف أال تنكح بغري صداق
أو بصداق أقل من صداق مثيالهتا من بني عمومتها أو من هم
يف هيئتها يف اجلامل ،ويكفي تقريرا للحق أن يكون فتوى من
رب العاملني ،مل ِ
يكل أمرها إىل أحد سواه سبحانه وتعاىلَّ ،
وأكد
عىل هذا احلق املايل والذي به حفظ كرامتها ،وصانا من الضياع
ِ
وجعلها متعة يف أيدي الوكالء واألولياء ممن َّ
رق دينهم؛ ولذلك
ً
رشوطا ليست يف
شدَّ د الفقهاء يف نكاح اليتيمة ،واشرتطوا فيه
غريها ،فاشرتطوا يف تزوجيها بلوغ عرش سنني وميلها للرجال

وإذنا بالقول ومشاورهتا ومشاورة القايض.
هذا فيام يتعلق باحلقوق املالية يف حالة احلياة ،أما ما يتعلق
باحلقوق املالية يف حالة امل��وت ف��إن وصية اهلل (ع��ز وجل)
املذكورة يف السورة مل هتمل املرأة ،بل فرضت هلا حقها كزوجة
ال َنصيِ ٌب ِّممَّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
لر َج ِ
ان
وكأم وكأخت ،قال تعاىل} :لِ ِّ
ان َو َ
َو َ
يب ِّممَّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
األ ْق َر ُب َ
األ ْق َر ُب َ
ون ِممَّا َق َّل
ون َولِلن َِّساء َن ِص ٌ
ِم ْن ُه َأ ْو َك ُث َر َن ِصي ًبا َّم ْف ُر ً
وضا{ [النساء.]7 :
وعندما ُمنعت بعض النسوة من مرياثهن َّ
تدخل القرآن يف
تقرير حقهن ،وأمر برصفه ،وس� َّ�وى بينهن وبني الرجال يف
أصل املرياث للميت الذي اشرتكوا يف القرابة بدرجة واحدة،
ثم عقب القرآن عىل ذلك بجعل املرياث وصية مفروضة وح ًّقا
يك ُم ّ ُ
اهلل ِيف َأ ْو َ
وص ُ
معلو ًما ال ينسخ وال يبدّ ل فقالُ } :ي ِ
ال ِد ُكْ��م
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ُ
لِ َّ
األن َث َي ْ ِ
ني َفإِن ُك َّن نِ َساء َف ْو َق ا ْث َنت ْ ِ
َني َف َل ُه َّن ُث ُل َثا َما
احدَ ًة َف َل َها الن ِّْص ُف َو َ
أل َب َو ْي ِه لِ ُك ِّل َو ِ
َت َر َك َوإِن َكا َن ْت َو ِ
اح ٍد ِّم ْن ُه َام
س ِممَّا َت َر َك إِن َك َ
ان َل ُه َو َلدٌ َفإِن َّ ْمل َي ُكن َّل ُه َو َلدٌ َو َو ِر َث ُه َأ َب َوا ُه
السدُ ُ
ُّ
ان َل ُه إِ ْخ َو ٌة َف ُ
َف ُ
أل ِّم ِه ال ُّث ُل ُث َفإِن َك َ
س ِمن َب ْع ِد َو ِص َّي ٍة
السدُ ُ
أل ِّم ِه ُّ
وص ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن آ َباؤُ ُك ْم َو َأبناؤُ ُك ْم َ
ال َتدْ ُر َ
ون َأ ُّ ُي ْم َأ ْق َر ُب َل ُك ْم
ُي ِ
اهللِ إِ َّن ّ َ
يض ًة ِّم َن ّ
اهلل َك َ
َن ْف ًعا َف ِر َ
ان َع ِليام َح ِكيام{ [النساء.]11 :
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دور الش��عائر الحس��ينية

التنم��وي

لسيد الشهداء (عليه السالم) خصوصيته التي تستجلب اهتامم الباحثني ...وقد
ّ
وقفت عند قضية هي ذات داللة وبعد عرصي من جانب وهي من مجلة عطاء النبي
وآله (عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم) أال وهي مسألة الشعائر باعتبار انه تردنا
احيانا بعض الشبهات واالشكاليات وينطلق البحث من هذه الظاهرة املباركة ،هل
أن هذا من االمور التي اكل عليها الدهر ورشب؟ ام ان هناك جدوى وفائدة؟ ،وهذه
قضية من املهم جدا ان يقف عندها الباحث املعارص لتبيان ان قضية اهل البيت
(عليهم السالم) إنام هي حمرك لديمومة النشاط بام حي ّقق النجاح وهو الغاية من
التنمية البرشية.
فلذلك كان البحث يف هذه الدائرة ،الشعائر هي معامل للطاعات والقرب هلل تعاىل
كام معروف لغوي ًا واصطالحي ًا وهذه الطاعات مثل احلج والزيارة بأنواعها املختلفة
فام كان علام لطاعة اهلل يعترب من الشعائر ولو أردنا التلخيص نجد انا تعدّ وسائل
إعالمية لقضايا دينية بأدوات حمسوسة يدركها املتلقون اما بالسمع أو البرص أو كليهام
مع ًا وهذه املجموعة املتنوعة من املامرسات الثقافية أو الفكرية أو االجتامعية مما تنتج
فوائد متعدد حتقق املبتغى التنموي وهذا من االمور التي رصدها املعصومون (عليهم

* السيد محمد صادق الخرسان
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السالم) عندما حثو عىل اقامة هذه الشعائر وااللتزام هبا  ،انا ال
احت��دث عن خصوص فصل معني من هذه الشعائر بام هي يف
قبال الفكر الذي يتحدث عن بعض السلبيات يف هذه املامرسات
نقول اي تظاهرة عامة ال ختلو ثانيا ان هذه هلا جدواها ومبتغاها
وان اعرتضتها واخرتقتها بعض االمور يف احلج فالشعائر تشمل
حتى احلج وحيصل هذا االمر يف احلج ويف غريه ايضا كذلك ،إذ ًا
املوضوع ال يتصل بام نحن فيه فقط ولذا يبدو ان بعض الذي
يروج هلذا انام ينطلق من عقدة جتاه هذا املوضوع وينبغي ان نكون
موضوعيني يف تقييمنا للقضايا وان ال تكون هناك حالة من التأزم
النفيس جتاه هذا املوضوع الن امر حممد وال حممد ص انام هو امر
احلياة وما يبعث عىل ديمومة العجلة هناك يف البحث تعريفات
وهناك تنويع للشعائر فكان من مجلتها هذه املجالس باعتبارها
اجلهود الفكرية والثقافية وكان منها الزيارة ..هل ان هذا عمل
عبثي؟ هل اننا نعكس لقواعدنا اجلامهريية حالة العيش يف املايض
والتنكر والتنصل من مسؤوليتنا يف احلارض؟ ،هل ان هذا االمر
ينطلق من دوافع عاطفية وانه جتميد للعقل؟! ،هل هذه االمور
يراد منا ملء فراغ معني ام ال؟!
ال هذا وال ذاك وانام هي ربط املامرس هلذه الشعائر مع اهلل سبحانه
وتعاىل ويف هذا حياة القلوب ،دعمه بمزيد من الزخم املعنوي
والعقائدي ولذلك جتد حتى جهال الناس او ما يسمى بالعوام
يندفع يف هذا املجال ويستذكر خصوصية االمام احلسني عليه
السالم فريتدع ولو يف هذه املدة عن كثري مما يامرسه يف بقية االيام
وهذا امر يدل عىل ان االمام ع قد نجح يف الوصول اىل القلوب
بحيث كانت هناك عملية شد وجذب وانشداد من االخر بدرجة

بحيث انه عمل عمال يطهر القلوب والنفوس هذا يف جانب
اجلانب االقتصادي الن هذا بعد معنوي روحي اما يف اجلانب
االقتصادي هناك من يقول ان هذا تعطيل للمصالح او هذا ايقاف
للعجلة االقتصادية وهذا فيه ما فيه ونحن نقول هذه وجهة نظر
نستمع اليها ولكن يف املقابل هناك ما يغالبها ليس جمرد ما يعاكسها
ما يغالبها ويغلب عليها اال وهو ان هذه االمور وهذا يمكن لكل
راصد للوضع الشيعي ان يدركه بوضوح االمم تتعرض الزمات
ويف بعض افريقيا وغريها من هذا شواهد كثرية وحتى ما مر يف
العراق لوال قضية اهل البيت (عليهم السالم) ألضحينا يف خرب
كان وما نحن فيه فعال يمر املار بالنجف وكربالء وبغداد وسامراء
ولكنه ما زال حيدث عن يشء حاصل فعال فضال عن انه هناك
جدوى معرفية االمم جتهد نفسها من اجل برامج توعوية ،يف
قضية الشعائر هذه الربامج فضال عن الزخم العقائدي واالثر
االقتصادي هناك االثر املعريف وهذه قضية يف غاية االمهية هنالك
قائمة ببعض ما ذكر ورص��د من السلبيات وه��ذا منشور عىل
املواقع والبحث ليس بصدد استعراضها ولكننا نقوم بتلخيص
ان هذه املامرسات كالبقية مل نقل بعصمتها وهلذه االمور فوائدها
وجدواها التنموية املحركة املنشطة املوجبة لديمومة املحافظة عىل
امرهم واحياء امرهم بام ينفع املجتمع ولو من البعد االقتصادي
فقط نجد ان ترددات اقتصادية كثرية تصل اىل املحيطات يف العامل
كله من اجل قضية حتدث يف النجف او كربالء وهذا مما يدل ان
للشعائر بعد تنموي حيرك فهي مادة الستحضار املايض وربطه
باحلارض وجعل االنسان يف حال هتيؤ للمستقبل وهو لقاء اهلل
(سبحانه وتعاىل).
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����������ق�ال�سيعة
امل� نب�ض
����������االت

أرش��يف الش��يعة :الس��يد إبراهيم
ّ
(ق��دس س��ره)
االصطهبانات��ي
هو إبراهيم بن حسن بن حسني معز الدين احلسيني ،املولود سنة ( 1297ه�) يف
مدينة أصطهبانات بشرياز ،هاجر إىل النجف ّ
ودفن
وتويف فيها سنة ( 1380ه�) ُ
املطهر ،يعدّ من أبرز علامء اإلمامية ومراجعها الكرام ،له
يف الصحن احليدري ّ
ٍ
وحواش عىل العروة الوثقى ووسيلة النجاة.
رسالة عملية

بزوغ ش��مس التش��يع
ف��ي جن��وب أفريقي��ا
ٌ
ومطالب��اتجدي��ة
لالعتراف الرس��مي
بمذهب أه��ل البي��ت
(عليهم الس��الم)
يستمر املد الشيعي باالنتشار يف خمتلف ارجاء العامل ،اذ بات انتشاره
أمر ًا حتمي ًا ،وان مسألة حتقيقه اصبحت قريبة ملا يمتلك هذا املذهب
من افكار ضخمة واطروحات عميقة من شأنا املسامهة الفعالة يف
حل املشاكل البرشية املزمنة ،وخلق حالة من التواصل احليوي مع
مبادئ السامء من خالل اتباع نج الرسول االعظم حممح (صىل اهلل
عليه واله وسلم) واهل بيته (عليهم السالم).
وتعترب قارة افريقيا من اهم القارات التي حتتضن الفكر الشيعي
وتروج له بطريقة تتناسب وامهية هذا املذهب ،ومن الدول االفريقية
احلديثة عىل الوجود الشيعي (جنوب افريقيا) ،اذ دخل التشيع اليها
عن طريق اهلجرات التي قدمت من بالد العرب وآسيا  ،حيث كانت
أغلب اهلجرات للمسلمني الشيعة الذين فروا من االضطهاد الذي
القوه يف بلدانم األصلية ،وكذلك القادمني من دول موزمبيق وزامبيا
والذين تأثروا بالنهج الفكري والعقائدي ملذهب العرتة املباركة.
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ويوجد يف الوقت احلايل ( 12جامع ًا) للشيعة و( 8حسينيات) تقام
فيها خمتلف األفراح واألحزان املتعلقة بأهل البيت النبوي عليهم
السالم ،وينتظم الشيعة خالل شهري املحرم وصفر يف أداء واجبات
العزاء احلسيني بدء ًا من حمارضات ومواعظ اخلطباء احلسينيني إىل
قراءة املقتل والبكاء واللطم يف احلسينيات التي تم تشييدها ،وذلك
بمشاركة اآلالف من الشيعة اجلنوب أفارقة ومن ذوي األصول
اآلسيوية والعربية بجانب الشيعة من أبناء اجلاليات املقيمة يف
العاصمة جوهانسربغ.
ِ
يكتف شيعة اهل البيت عليهم السالم يف جنوب افريقيا بإحياء
ومل
الشعائر احلسينية بل شاركوا بقية مواطنيهم يف جنوب افريقيا
بالتصدي لنظام الفصل العنرصي الذي حكم جنوب افريقيا فرتة
طويلة ،مما كلفهم املئات من الشهداء واجلرحى متأثرين يف ذلك
باملنهج الفكري والعقائدي ملذهب اهل البيت (عليهم السالم).

مس��جد اإلمام الحس��ين في الكاميرون
قلب الش��يعة وأوّ ل مس��جد يحيي الش��عائر المقدس��ة
ُ
أضحى مسجد اإلمام احلسني (عليه السالم) الواقع يف
قلب حي (نيو بيل) يف عاصمة الكامريون االقتصادية
األول الذي
(دواال) ،مهوى أفئدة الشيعة يف البالد واملكان ّ
يقصدونه إلحياء الشعائر احلسينية املقدّ سة.
معلومات عديدة ّأكدت أن «مسجد اإلمام احلسني (عليه
السالم) هو املسجد الشيعي الوحيد يف مدينة دواال ،ور ُفع
أول أذان فيه بالشهادة لوالية أمري املؤمنني (عليه السالم)
عام ( )2000للميالد».
سيد
وكان هلذا املسجد رشف رفع الراية احلمراء لإلمام ّ
الشهداء (عليه السالم) مهداة من العتبة احلسينية املقدسة،
عىل قبته املباركة يف العام ( ،)2019بحضور اجلموع املوالية
واملحبة من شيعة أهل البيت (عليهم السالم) ،ومنذ ذلك
احلني ،يف كل عام يف شهر املحرم ،تقام مراسيم رفع الراية
احلسينية العظيمة.
فيام أشار الصحفي عيل برنارد تشانجام يف تقرير له ،إىل أن
مكون من ( 3غرف)،
«املسجد كان عبارة عن منزل بسيط ّ
والذي كان بمثابة مكتبة يف نفس الوقت ،ومكان إلقامة

الصلوات وملتقى شيعة املدينة».
وأضاف« ،يف العام ( )2006تم تشييد املسجد بشكل كبري،
عىل أرض وهبها احلاج حممد ساليسو للجالية الشيعية يف
املدينة ،وتعظي ًام لشعائر اإلمام احلسني (عليه السالم)».
وأشار تشانجام إىل ّ
أن «املسجد ُش ّيد عىل مساحة (150
مرت ًا مربع ًا) ،وحيتوي عىل مكتبة تضم ( 300مؤ ّلف)،
ومدرسة ومنشآت صحية للنساء والرجال ،ومطبخ ،فيام
يتسع طابقه العلوي ملا يصل إىل ( 250شخص ًا)».
املسجد املبارك ،تعلوه ّقبة خرضاء كبرية وقد ز ّينت بأسامء
النبي األكرم والسيدة الزهراء واألئمة األطهار (عليهم
دونه تشانجام من
أفضل الصالة والسالم) ،بحسب ما ّ
معلومات عن املسجد.
ويلفت أيض ًا إىل أن «هذا املسجد شهد إقامة أول صالة
مجعة ،فض ً
ال عن إقامة أول جملس حسيني للطائفة الشيعية
يف أفريقيا الوسطى» ،واصف ًا إي��اه بأنه «قلب الشيعة
الكامريونيني تارخيي ًا».

يعدّ ها :رواد الكركوشي
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نسب إنجاز جديدة في صحن العقيلة زينب

و(األحرار) تنفرد بجمع
ّ
المتخصصين عن
آراء
عمارته الفريدة
األحرار :أحمد الوراق  -تصوير :صالح السباح
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نظراً للحاجة الملحة لتوفير مس��احات كبيرة بغية استيعاب الزائرين الكرام
خاص��ة ف��ي الزي��ارات المليوني��ة وم��ع وج��ود إدارة حكيم��ة وارادة حقيقة
َ
تتوان العتبة
وعزيمة على تقديم ما يليق بالعتبة الحسينية المقدسة لم
الحس��ينية في المضي ُقدما ألنش��اء صحون كبيرة بتصاميم حديثة يراعى
فيها التراث والحضارة العمرانية فخططت وواصلت الليل بالنهار واجتهدت
إدارتها للعمل على توسعة صحن اإلمام الحسين (عليه السالم) المشرف
في اربع اتجاهات وبمس��احات مختلف لكل صحن مجموعها يكون نصف
ملي��ون متر مربع ..وعلى النحو التالي صحن العقيلة زينب (عليها الس��الم)
ب�( )160.000متر مربع ،وصحن االمام الحس��ن (عليه السالم) ب�( )100.000متر
مرب��ع ،وصح��ن حبيب ابن مظاهر االس��دي (رض��ي الله عن��ه) ،وصحن االمام
الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجة الشريف).

مراحل متقدمة إلنشاء الصحن الرشيف
وألمهية املرشوع يرشف املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ارشاف مبارشا وينفذه قسم املشاريع اهلندسية واجلهات
الساندة له متمثل ًة ببلدية كربالء وجامعة كربالء وبقية اجلامعات االخرى،
حيث يواصل القسم العمل يف مرشوع صحن العقيلة زينب (عليها السالم)
كونه من اهم املشاريع التي تنفذها العتبة املطهرة حيث يمثل اجلزء االول من
توسعة صحن االمام احلسني (عليه السالم) ،ويضم مقام التل الزينبي ونفق
ملرور العجالت ومضيف ومتحف ومكتبة اضافة اىل السوق الزينبي الرتاثي
و( )1000وحدة صحية ومرافق خدمية اخرى ،اضافة اىل االعامل امليكانيكية
والكهربائية ومنظومات الكامريات والتربيد واالطفاء.

وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع حتدث
رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة
احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا
قائالً« :يعدُّ مرشوع صحن العقيلة (عليها
السالم) اجلزء االول لتوسعة صحن
االمام احلسني (عليه السالم) الذي كانت
مساحته سابق ًا (15.000م ،)2بعد ذلك
تم وضع خطة اسرتاتيجية عىل بعد ثالثني
عام ًا للتنفيذ وافقت عليها اجلهات املعنية
كمديرية بلدية كربالء وجلنة من االمانتني
العامتني للعتبتني املقدستني احلسينية
والعباسية ومن ثم صودق عليها من قبل
رئاسة الوزراء».
واشار اىل «ان املساحة البنائية للصحن
اصبحت (160.000م ،)2وواجهنا
اثناء البناء جمموعة من املعوقات
والصعوبات ،هي مستوى املياه اجلوفية
عىل عمق ال يتجاوز املرتين ،وكان العمق
املطلوب والوصول اليه هو مخسة عرش
حتت االرض لالستفادة الكاملة من
املساحة املوجودة».
ونوه رئيس قسم املشاريع اهلندسية
عن ارتفاع سعر املرت يف االرايض التي
استملكتها العتبة املقدسة لقرهبا من حرم
اإلمام (عليه السالم) حيث تم رشاؤها
ألجل أن تكون ضمن مرشوع التوسعة
فقال« :استملكت العتبة املقدسة االرايض
القريبة من الصحن الرشيف حيث كانت
عبارة عن ارايض ثمينة جدا ورغم ان البناء
كان ممنوعا بأعىل من ارتفاع القبة املرشفة
واملنارتني ،بل اعىل من السور وهو ()13
مرت لذا إلتزمنا بان يكون االرتفاع االقىص
ملرشوع التوسعة بقدر ( )9.5مرت ليكون
اقل ارتفاعا عن سور
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يحي��ط بصح��ن العقيلة (عليها الس��الم) م��ن جه��ة
الغ��رب نفق يعد اط��ول نفق في كربالء المقدس��ة
الصحن احلسيني ،والوصول اىل عمق ( )15مرت ًا بالرغم من
أنه كان صعبا جدا».
مشريا اىل «ان اجلهة املصممة للمرشوع هي مكتب ديوان
للعامرة االسالمية يف دولة االمارات العربية والتي حصلت
عىل املركز االول من ناحية تصميم األصحن واالنفاق،
وتعترب من اهم املكاتب يف دولة االمارات العربية لتصميم
املدن االسالمية ،اما الرشكة املنفذة للجزء حتت االرض فهي
رشكة (اب تابان االيرانية) ،واغلب اعامل هذه الرشكة هي
السدود سواء أكانت يف ايران او خارجها ،ولكون أن من
املفرتض ان يصل العمق اىل ( )15مرت ًا حتت االرض ،تم
عمل تصميم متكامل وذلك بإنشاء جدران عرب ماكنة (دايفرا
مول) ملسافة ( )2000مرت حميط باملرشوع حتت االرض ،اي
ان هذه اجلدران املحيطة باملرشوع تصل توصل منسوب املياه
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اجلوفية اىل ( )18مرت ًا حتت االرض وخارج املرشوع تصل
من (2م اىل  )2.5مرت ،وهذا هو االنجاز االول بام يسمى
ب�(دايفرا مول) ،واستغرق العمل باملرشوع بام يقارب سنتني
متواصلتني بامكنة ال�(دايفرا مول) وهي عبارة عن ماكنة
مصنعة من رشكة (بور) االملانية ،ومن ثم احلفر وصب
اهلياكل الكونكريتية وصوال اىل مرحلة اإلناءات املعامرية».
ضمن مرشوع التوسعة إنشاء أطول نفق يف كربالء!!.
حييط بصحن العقيلة (عليها السالم) من جهة الغرب نفق
يعد اطول نفق يف كربالء املقدسة وقد حتدث عنه رئيس قسم
املشاريع اهلندسية حسني رضا مهدي قائال:
«اما النفق له عدة مداخل وخمارج وهو ضمن التصميم
االساس ملدينة كربالء القديمة واملنفذ االول منه يكون من
شارع الروضتني وهي اجلهة الغربية من كربالء املقدسة الن
عدد السكان من  60اىل  70باملائة يعيشون يف هذه اجلهة
من املدينة ،واملنفذ الثاين بأحد املخارج للجهة اجلنوبية
الذي يصل اىل حي احلسني ومنه مبارشة اىل مطار كربالء
الدويل ،حيث ان الزائر الكريم ال جيد صعوبة يف التنقل
خالل الزيارات املليونية ،وفائدة هذه االنفاق صممت

خلدمة املواطنني الكرام ممن لديم باجات تعريفية
رعاي ًة لدواعي أمنية ،وهناك منفذ ايض ًا يف باب بغداد
وباب طويريج ينفذ ان شاء اهلل ضمن توسعة املدينة
القديمة».
وعاود مهدي احلديث عن صحن العقيلة للتنويه عن
أسباب التوقف يف بعض الفرتات فقال:
«بدأنا املبارشة باملرشوع بتاريخ 2016/1/1م،
ومضت عليه سنوات وواجهنا صعوبات كبرية يف
كل سنة نتوقف اربعة اشهر بسبب الزيارات املليونية
اىل أن وصلنا االن اىل مراحل متقدمة وجيدة جد ًا،
بحيث بلغت مساحة هذا املرشوع وهو القسم
االول من التوسعة الكبرية ( )160.000مرت مربع،
وبه ثالث خدمات رئيسية وهي اخلدمة العبادية
واستقبال اعداد كبرية من الزائرين ،فنحن ال نتحدث
عن الزيارات املليونية فقط ،وانام نتحدث عن كل
ليايل اجلمع حيث تصل أعداد الزائرين الكرام
اىل أعداد كبرية جدا ،وكذلك لوجود منظومات
متكاملة وسامعات مركزية وبث مبارش ،فض ً
ال
عن ذلك املرشوع مزود بمكائن جلرات للتربيد
ب�( )15.000طن لتوفري الراحة العالية للزائر
خصوصا يف الساديب الن الرطوبة ختتلف عن بقية
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االماكن وهي من ماركة رصينة امريكية كذلك توجد فيه
سبعني سلم ومصعد لالنتقال يف الصحن الرشيف».
واردف« :خصص من الصحن للخدمة العبادية أماكن ما
يقارب من  %65-60من مساحة املرشوع ،وحيتوي ايض ًا
عىل اربعة رساديب كبرية ،ويتوسط الصحن الرشيف
مقام التل الزينبي بمساحة ( )3000مرت مربع ،عل ًام ان
مساحته السابقة كانت ( )300مرت مربع ،باإلضافة اىل
ان هناك مقام الفسطاط – (مقام خيمة دار احلرب) وهي
خيمة كان االمام احلسني (عليه السالم) جيمع فيها جثامني
الشهداء حسب الروايات يف الكتب بمساحة ()300
مرت مربع ،واملنطقة الثانية هي للنشاطات الفكرية
والثقافية هنالك مكتبة فكرية نموذجية بمواصفات
عاملية بمساحة ( )10.000مرت مربع وتضم اكثر
من مليون كتاب ملختلف االختصاصات سواء
أكانت طبية او فكرية او دينية ،كام تضم ايض ًا
متحفا بمساحة ( )6000مرت مربع ،وهناك املنطقة
اخلدمية التي حتتوي عىل مضيف االمام احلسني
(عليه السالم) ،يقع عىل مساحة ( )12.000مرت
مربع ،ومن املزمع أن يقدم اربعة ألف وجبة يف اليوم
الواحد للزائرين ،فض ً
ال عن وجود ( )1100وحدة
صحية موزعة عىل ثالث حماور عبارة عن ثالث
طوابق كلها حتت االرض وتتضمن هذه الوحدات
احلاممات وأماكن للوضوء».
حتصينه من عوامل التعرية..
نظرا لعوامل التعرية واملتغريات البيئية التي قد
حتصل للرتبة اجتهد قسم الشؤون اهلندسية والفنية
يف العتبة احلسينية لتعزيز حميط الصحن بجدران
عديدة كانت وفق ما ذكره ملجلة (االحرار) رئيس
القسم:
«اجلدران املوجودة هي مزدوجة ،حيث جتد جدار
ومن ثم جدار يبعد عنه بمسافة ( )12مرت إلنشاء
هذا النفق ،بعد ذلك سقف ومن ثم اساس وهبذا يكون
عىل شكل صندوق كونكريتي يسند دفع املاء او الرتبة
املوجود للخارج ،هذا من ناحية اجلدار املزدوج ،اما من
ناحية اجلدران املفردة فوضعنا اجلدران الساندة باجتاه
جملة االحرار اال�سبوعية
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عمودي مع اجتاه اجلدار بطول ( )3مرت ،وعمق ()15
مرت ،وسمك ( )1مرت ،هذه اجلدران هي موزعة عىل كل
ثالث امتار وهناك جدار إلسناد الرتبة او اجلدار املفرد،
اضافة اىل ذلك ان للنفق مخسة مداخل وخمارج وهذا
النفق يمتد حول العتبتني املقدستني وهو اجلزء االول
الذي قمنا بتنفيذه حلد االن حسب تصميم مكتب ديوان
العامرة االسالمية الذي صودق عليه من قبل مكتب
وزارة البلديات آنذاك».
ومن جهة اخرى حتدث أ .د .يف كلية اهلندسة بجامعة
كربالء شاكر فالح قائالً :زار جمموعة من االساتذة

العراقيني واالجانب احلارضين اىل املؤمتر الدويل الثالث
الذي تقيمه اجلمعية العراقية للرتبة وهندسة االسس
بالتعاون مع جامعة بغداد وجامعة كربالء وبدعم من
العتبة احلسينية املقدسة ،مرشوع صحن العقيلة زينب

(عليها السالم) ،فوجدناه مرشوعا متكامال من كافة
الصعد وهو رصح متميز ايضا عىل مستوى البلد ككل».
ُ
وبدوره حتدث الربوفيسور عبد العزيز الكفائي من
حمافظة املوصل قائالً« :ان جهود العتبة احلسينية املقدسة
اظهرت هذا الوفاء واالخالص اىل الشعب العراقي يف
خضم الفتن والفساد واخلراب الذي عم البالد ،لتثبت
من خالل اجلهود املثمرة يف مجيع القطاعات منها الطبية
واملعامرية انا حتب الشعب العراقي بكل طوائفه من
خالل ابداء اخلدمات املجانية للزائرين الكرام» ومشري ًا
اىل أن العتبة احلسينية املقدسة لديا كوادر علمية متقدمة

ومتمكنة باخلصوص صحن العقيلة زينب (عليها
السالم)».
ووصف الربوفسور يف جامعة دالور واشنطن فكتور
كرياكني قائالً« :املرشوع يعدُّ من املشاريع الكبرية والتنفيذ
جيدا جد ًا بحيث تصل اىل اعامق ( )40مرت يف تربة رملية
هذا يتطلب وجود مهندسني كفوئني تنفذ املرشوع».
واجلدير بالذكر ان نسبة االنجاز يف املرشوع جتاوزت ال�
 ،%55كام ان ادارة القسم وضعت خطة الفتتاح جانب
خدمي ليكون يف خدمة الزائرين خالل زيارة االربعني
هذا العام.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

ً
مساهمة منها بصناعة
مستقبل أبهى للشباب..

العتب��ة الحس��ينية تقي��م
مس��ابقة فري��دة لرعاي��ة
الموهوبي��ن والمبدعي��ن
األحرار :نمير شاكر  -تصوير :صالح السباح

تحت شعار «برعاية المبدعين والموهوبين نصنع مستقبالً أفضل ألجيالنا» وبمشاركة اكثر
م��ن ( )750طالباً وطالبة من مختل��ف المدارس الثانوية في الع��راق ،اطلقت جامعة وارث
االنبياء التابعة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة وبالتع��اون مع مديرية تربي��ة محافظة كربالء
المقدسة مسابقة وارث االنبياء االولى للمبدعين والموهوبين.

املسابقة التي أقيمت يف جامعة وارث االنبياء ،شملت
حماور عديدة منها حمور «الفيزياء والكيمياء والفنون
والتشكيلية واخلط والزخرفة والقصة القصرية وحماور
اخرى» ،حيث هتدف اىل رعاية املوهوبني واملبدعني
وصقل مواهبهم وتنفيذ ابتكاراهتم عىل ارض الواقع
واستثامرها خدمة للصالح العام ،بحسب ترصيح
رئيس اللجنة العلمية للمسابقة ،األستاذ املساعد
خص به جملتنا قائالً:
الدكتور أنامر فالح ديكان ،الذي ّ
«بتوجيه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ
جملة االحرار اال�سبوعية
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عبد املهدي الكربالئي ،أقامت اجلامعة التصفيات
النهائية ملسابقة وارث االنبياء للموهوبني واملبدعني
للمدارس الثانوية ،والتي شارك فيها اكثر من ()750
طالب ًا وطالبة من خمتلف املدارس الثانوية يف العراق،
لرعاية املوهوبني واملبدعني وتقديم اجلوائز هلم ودعم
مواهبهم وصقلها ،كذلك من أجل تبادل اخلربات بني
الطلبة واالرتقاء باملستوى العلمي يف العراق ،باالضافة
اىل تشجيع اصحاب االبداع واملواهب إلجراء جتارب
تعالج املشاكل التي تواجه املجتمع».

وأضاف« ،تم وضع رشوط للمسابقة امهها ان يكون
املشارك من طلبة املدارس الثانوية ،وان تكون املشاركة
جديد ًة او تم تطويرها ،كذلك ان ال يكون قد شارك
هبا مسبق ًا يف منافسات اخرى ،وايضا ان يتعهد صاحب
الفكرة بتطبيقها امام اللجنة».
ويف اجلانب ذاته ،حتدث معاون مدير االرشاف
االختصايص يف تربية كربالء االستاذ املساعد الدكتور
عيل حسني يوسف قائالً« :باسم مديرية الرتبية يف
كربالء املقدسة نتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة وارث
االنبياء ملبادرهتا يف أقامت مثل هكذا مسابقات تصب
يف مصلحة ابنائنا الطلبة وبالتايل مصلحة العراق ،وهذا
دليل عىل حرص العتبة احلسينية املقدسة عىل مستقبل
أبناء وطننا العزيز».
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أ.م.د انمار فالح ديكان

د .علي حسين يوسف

د .حيدر صاحي حسين
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مضيف ًا« :نحن يف جلنة التحكيم نُرشف عىل نتاجات الطالب ونق ّيم ابتكارهم
او موهبتهم ،ووضعنا معايري ثابتة لكل اختصاص يشارك به الطالب ،وهذه
املعاير معتمدة دوليا».
فيام حتدث عضو جلنة التحكيم يف املسابقة  -حمور علوم الفيزياء واالبتكارات
اهلندسية ،الدكتور حيدر صاحي حسني ،قائالً« :نحاول يف مسابقة وراث
األنبياء (عليه السالم) لالبتكارات ان نستنهض قدرات وإبداعات طالبنا
املوجودين يف املدارس الثانوية بالعراق من اجل االرتقاء هبم ملا خيدم صالح
املجتمع ،كذلك باإلمكانيات املوجودة نحاول ان نستنهض القدرات
والطاقات املوجودة عند الطالب يف سبيل ان نطور هذه االبتكارات
ونحاول استثامرها من اجل توفري احتياجات املجتمع».
وزاد يف قوله« :اطلعنا عىل مواهب علوم احلياة وكذلك مواهب الذكاء
االصطناعي ومواهب هندسية وعلوم الفيزياء ،فض ً
ال عن املواهب األدبية
ككتابة القصة القصرية ،وغطينا كل املجاالت التي من شأنا ان تقدم

الطالب علي احسان خضير

خدمة للمجتمع» ،مؤكد ًا بأن «هنالك قدرات وابداعات
خمتلفة كبرية من الطلبة ومواهب منقطعة النظري تضاهي
االبتكارات واملواهب العاملية».
ويف السياق حتدث نفس طالب ثانوية االقتدار للبنني
املشارك يف املسابقة (عيل إحسان خضري) قائالً« :شاركت
بمسابقة وارث االنبياء للموهبني واملبدعني بقسم اهلندسة
وقدمت مرشوع (طائرة رش املبيدات الزراعية وتلقيح
النخيل) ،هبدف استخدام تقنيات تسهل حياة البرشية».
ويف تفصيل أدق ،أوضح بأن «واحد ًة من أبرز املعاناة
التي يعانيها الفالح هي تلقيح النخيل ورش املبيدات،
املسرية هي من املشاريع املستقبلية
بحكم ان الطائرات
ّ
والتي سوف تدخل بكل تفاصيل احلياة مثل الصحة،
والنقل ،وغريها ،فنحن سخرنا الطائرة يف جمال رش

املبيدات والتلقيح بصورة اوتوماتيكية وبمجهود أقل
ووقت أرسع وان اليء املميز هو استخدام طائرات
رشاعية ووقت طريان ارسع ومحل أوزان اكثر وبإمكاين
تطويرها يف املستقبل ألغراض اخرى مثل املسح اجلغرايف
ورسم اخلرائط وأمور استطالعية مثل متابعة خطوط
الطاقة الكهربائية وغريها ،وبإمكاين ايضا أنتاج طائرة
من (الفايرب كالس) حيث تكون ذات محولة اكرب ومعدل
طريان أعىل ،وتم جتربة مرشوعي عىل الواقع وكانت
النتائج مرضية نو ًعا ما».
مؤكدا عىل« :رضورة تقديم الدعم املادي لفئة املوهوبني
واملبدعني من قبل اجلهات املعنية» ،مقدّ م ًا شكره للعتبة
احلسينية املقدسة عىل «هذه االلتفاتة املهمة ،فقد كانت
الس ّباقة الحتضان املواهب».
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احل�سيني
�اء احل�سيني
�ط���اء
�ع���ط
الال���ع

تسعى األمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة ومن ضمن
استراتيجيتها في إنشاء المشاريع
التنموية والتربوية والرعاية االجتماعية
وتنوع التعليم لخدمة الفئات
المحتاجة ،المستفيدة من خدماتها
وحرصاً منها على أن ينال األيتام
النصيب الكامل من التعليم بما يماثل
أقرانهم ،ساهمت في بناء روضة
السيدة رقية (عليها السالم) لأليتام
النموذجية التي تقع في منطقة حي
الحسين على بعد  -ثالثة كيلو متر -عن
مركز مدينة كربالء المقدسة بمساحة
ال تتجاوز ( )700متر مربع ،وبكادر
تعليمي متخصص متكون من عشرة
تدريسين لهم القدرة التعليمية
لهذه الشريحة التي أنتجتها الحروب
والصراعات ففقدوا المعيل ،بالتزامن
مع تدهور الوضع االقتصادي وارتفاع
نسب البطالة والفقر في البالد.

جهود كبيرة تستحق الثناء..

لكوادر روضة السيدة رقية لأليتام
تقرير /نمير شاكر  -تصوير /محمد القرعاوي

وملعرفة املزيد عن هذه الروضة جملة «األحرار» التقت مع
 ..املرشف عىل مدارس األيتام الدكتور (سعد الدين البناء)
الذي قال :منذ تأسيس روضة السيدة رقية (عليها السالم)
ال تزال تستقبل وحتتضن األطفال األيتام وترعاهم رعاية
خاصة ،ومميزة بتنوع التعليم فيها .إضافة إىل وسائل الرتفيه،
وبرامج وفقرات كثرية ومتنوعة يف سبيل إدخال السور
عىل قلوهبم ,وبذلك نكون قد حققنا األجر والثواب من
اهلل تعاىل كام يف قول الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم):
ٍ
( َمن مسح عىل رأس يتيم ،كان له ِّ
متر عىل يده
بكل شعرة ُّ
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نور يوم القيامة) ,لذلك تسعى األمانة العامة للعتبة احلسينية
ٌ
املقدسة اىل توفري كافة اخلدمات واملتطلبات التي حيتاجونا
من (التعليم ،والنقل ،والتغذية ،واملالبس ،والقرطاسية،
واملناهج الدراسية ،والطبابة ،واملساعدات الدورية واملالية)
وغريها تقدم بشكل جماين.

طرق مبتكرة لتنمية وتنشئة األيتام

فيام قالت (ضفاف ضيدان اخلفاجي) مديرة الروضة :إن
روضة السيدة رقية (عليه السالم) لأليتام نضجت وتوسعت
برعاية خاصة من سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية

د .سعد الدين البناء

املقدسة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) وبإرشاف الدكتور (سعد الدين البناء)
وقد دخلت عامها اخلامس وما زالت ترعى وتستقبل األيتام من األم واألب
من كافة أنحاء حمافظة كربالء املقدسة ,وتقوم الروضة بتقديم كافة اخلدمات جمانا
وتشمل (اخلدمات الطبية والتعليمية وتقديم املالبس والتغذية وحتى الرواتب)
لكل طفل يف الروضة ،وتستقبل الروضة األعامر (من مخسة إىل أربعة) سنوات
من كل عام درايس من مرحلة التمهيدي والروضة ليتم اعداد االطفال بشكل ممتاز,
وان االعداد التي تستوعبها الروضة ( )100يتيم يف كل عام ،ويتفاوت العدد بني
عام واخر من ( )65إىل ( )80إضافة ان الروضة تقدم طرق مبتكرة تربوية حديثة
لتنمية وتنشئة االيتام بصورة صحيحة وتغيري نفوسهم املجهدة واملتعبة من اثر ال ُيتم
وحتسينها من أجل إعداد جيل صاحلا ال يؤثر عليه ال ُيتم ،وأكدت «اخلفاجي» إىل
إن املدارس تستقبل األيتام وتعلمهم بشكل جيد احلروف والسور القرآنية واخلربة
االنكليزية والكثري من اخلربات يف هذه الروضة .وأشارت إىل اجلانب الرتبوي بام فيه
من اخلربات العددية واللغوية والعلمية والدينية ،والرتفيهية حيث تشمل األلعاب
الفكرية والبدنية داخل الروضة وخارجها إضافة إىل املسابقات والفكرية تشمل
احلركية لكي تنمي العضالت وفكر األطفال ،وكذلك الرعاية النفسية تقدمها
املعلمة إىل األطفال يف الروضة .وهناك أنشطة تقدمها هلم مثل السفرات الرتفيهية
وذلك باختيار املناسبات الدينية لتكون عنوان هذه السفرة ,كمولد الرسول األعظم
(صىل اهلل عليه واله) ومدن الزائرين وغريها نعزز هذه املناسبات يف قلوب الصغار
بشكل ترفيهي يستأنسون هبا وتبقى يف ذاكرهتم ,إىل الدعم املقدم من العتبة احلسينية
املقدسة ،منوهة إىل إن هناك جهات داعمة خريية ,البعض ال يرغب أن نذكر اسمه
والبعض األخر متواجدين دائام معنا.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

خــالل لقائــه بمســؤولين وإعالمييــن فــي لبنــان

رئيس قسم إعالم العتبة الحسينية يفتح
آفاق التعاون اإلعالمي المشترك
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َ
رئيس قسم اإلعالم في العتبة الحسينية المقدسة ،عباس
ُ
بحث
الخفاجي ،مع وزارة اإلعالم اللبنانية وعدد من الوس��ائل اإلعالمية
في لبنان ،آفاق التعاون المشترك في عدد من المجاالت.
َ
وقال اخلفاجي يف ترصيح صحفي للموقع الرسمي للعتبة
حسان
احلسينية املقدسة« :بحثنا مع مدير عام الوزارة الدكتور ّ
فلحة وبحضور مدير الدراسات واملنشورات اللبنانية خرض
ماجد ،ومدير إذاعة لبنان حممد غريب ،آفاق التعاون اإلعالمي
املشرتك عىل مجيع األصعدة».
وأضاف اخلفاجي أن «مشاريع العتبة احلسينية املقدسة باتت اليوم
حمط اهتامم وسائل إعالم عربية وأجنبية ،كام ّ
ّ
أن العتبة املقدّ سة
َ
منفتحة عىل اجلميع» ،مشري ًا إىل ّ
استقبل وقدم
أن «قسم اإلعالم
ألكثر من ( )500وسيلة
تسهيالت متنوعة خالل زيارة األربعني
َ
إعالمية من ( )15دول ًة عربية وأجنبية».
وأوضح بأن «اهلدف من الزيارة اطالع وزارة اإلعالم اللبنانية
ووسائل اإلعالمية البارزة يف البالد عىل مشاريع العتبة احلسينية
التي باتت تضاهي العاملية وتنفرد بتقديم خدمات جمانية السيام
يف جمال عالج مرىض السطان الذي تنفرد به العتبة احلسينية عىل
مستوى العامل ،فض ً
ال عن سعيها لتنفيذ مشاريع كربى يف جمال
الصحة والتعليم؛ كونا تعدّ مها ركنني أساسيني لبناء أي جمتمع».
وتابع ّ
بأن «الزيارة هتدف كذلك لالطالع عىل التعاون املشرتك يف

جمال تنمية قدرات وتطوير مهارات الكوادر اإلعالمية ،فض ً
ال عن
التطور الرقمي واإلنتاج الفني».
تبادل اخلربات يف جمال
ّ
ويف تفصيل أكثر عن زيارته ولقاءاته اإلعالمية ،قال اخلفاجي:
إن «الزيارة تضمنت اللقاء بمدير الوكالة الوطنية لإلعالم (زياد
حرفوش)؛ لالطالع عىل آليات عمل الوكالة وكيفية استخدام
التقنيات احلديثة يف جمال نرش وتسويق األخبار ،فضال عن
اللقاء بمدير مديرية الدراسات واملنشورات اللبنانية (خرض
ماجد) لغرض فتح باب التعاون بني اجلانبني يف جماالت األرشفة
والتوثيق والرصد واإلنتاج االعالمي».
وأشار إىل ّ
أن «اجلولة تضمنت كذلك زيارة قناة ( )NBNواللقاء
برئيس جملس اإلدارة املدير العام للمحطة (قاسم سويد)»،
موضح ًا بأن «هذه القناة تعدّ من القنوات الفضائية التي هلا حضور
مميز يف لبنان ولديا تغطيات إعالمية متواصلة لنشاطات العتبة
احلسينية املقدسة وكذلك النقل املبارش لعدد من الفعاليات»،
الفتا اىل أن «اللقاء ّ
متخض عنه فتح آفاق أوسع للتعاون املشرتك
يف جمال تبادل اخلربات حول إعداد الوثائقيات والربامج وخمتلف
أنواع اإلنتاج املرئي واملسموع والتحوالت الرقمية وغري ذلك».
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نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة..

ً
وفدا
يس��تقبل

م��ن دول��ة س��يراليون األفريقي��ة
استقبل نائب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة (الدكتور عالء أحمد ضياء الدين) وفداً من دولة
سيراليون في للقارة االفريقية ،وقد رحب ضياء الدين بالوفد الزائر وابدى عن استعداد االمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة عن توفير كل سبل الراحة للوفد من اجل اتمام الزيارة المباركة ،ناقال تحيات وسالم
المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي (دام عزه) ،كما واعرب الوفد الزائر عن سعادته
الغامرة بزيارة االمام الحسين (عليه السالم) امال ان تتكرر خالل السنوات القادمة.
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /مرتضى ناصر
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معجزة االربعني
وقد حتدث امني الس يف مؤسسة خدام اهل البيت (عليه
السالم) يف دولة سرياليون (الشيخ ابراهيم باه) قائال :ترشفنا
اليوم بزيارة االمام احلسني (عليه السالم) واللقاء بالسيد
نائب االمني العام فيها مع وفد من دولة سرياليون البالغ عدده
عرشون شخصا ،كام وكانت لنا جوالت ميدانية لألقسام التابعة
هلا كقسم املتحف والعالقات وغريها ،ومن اجلدير بنا ان نذكر
ما شاهدناه يف العراق من كرم وضيافة وحتديدا يف مدينة النجف
األرشف وكربالء املقدسة ،ومما يلفت النظر ويدهش العقل ان
هذه اجلامهري املليونية القاصدة كربالء إلحياء زيارة اربعني
االمام احلسني (عليه السالم) والتي زاد عددها عن ()21
مليون نسمة قد وفرت هلم مجيع سبل الراحة من مأكل وملبس
ومنام فضال عن توفري االمن واالمان هلم ،وهذا ال يمكن ان
يقع اال بمعجزة اهلية وبربكة املعصومني.
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زيارة اجلنة
فام شاهدناه يف زيارة أمري املوحدين اإلمام عيل بن أيب
طالب (عليه السالم) مع هذه اجلامعة الكبرية راودنا
الشعور الكبري باننا نزور جنة اهلل ،كام وتذكرنا داخل
حرضته (عليه السالم) تلك االيام التي كان يعيشها
االمام (عليه السالم) مع حكومته وعائلته يف الكوفة
والنجف االرشف يف تلك الفرتة ،وقد وفقنا بإقامة مشاريع ملفتة لالنتباه وخدمات جلية
الصالة داخل رضحيه املقدس الذي يعد مهبط املالئكة ،وشخصيا هذه الزيارة الثالثة يل اىل العراق وحتديدا

ونحن نشعر بتواجدنا بجنب الزهراء (عليها السالم)
ألننا نعرف جيدا ان هذه االماكن ال ختلو من نفحات
الصديقة العظيمة ،والرسول األكرم (صىل اهلل عليه
واله) باعتبارهم احياء حيث قال اهلل تعاىل يف حمكم
(و َال َ ْحت َس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلو ْا ِف َسبِ ِ
يل اهللَِّ
كتابة الكريم َ
َأ ْم َٰوتًأ بل ْ َأ ْح َيآ ٌء ِعندَ َر ِّهبِ ْم ُي ْر َز ُق َ
ون).
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نح��ننش��عربتواجدن��ا
بجن��ب الزه��راء (عليه��ا
الس��الم) ألننا نعرف
جي��داً أن ه��ذه االماك��ن
ال تخل��و م��ن نفح��ات
الصديق��ة العظيم��ة..

االمام احلسني (عليه السالم) ،وعادة يف كل زيارة اقود
وفدا من دولة سرياليون اىل هذا املكان املقدس ،وما
ملسته يف كل مرة ان االوضاع االمنية يف تطور مستمر
عىل العكس ما ينقل عرب وسائل االعالم ،كام وان
املشاريع التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ملفتة للنظر
واخلدمات التي تقدمها جلية وعظيمة عن رب العاملني.
كربالء ..كعبة القلوب
وان الرسالة التي سننقلها اىل دولة سرياليون تتضمن

عدة حماور ،نقول من خالهلا وبكل رصاحة ان اإلمام
احلسني (عليه السالم) مصباح اهلدى صدقنا ،ورأينا بأم
العني انه كعبة القلوب واالحرار ،حيث ال متنع العشاق
شمس وال مسافة وال تعب وال جوع وال عطش،
ٌ
واجلميع ملتف حول اإلمام (عليه السالم) وكأنم
ال يعرفون مكانا غري هذا ،ونحن نقول إلخواننا يف
سرياليون حاولوا جاهدين ان تكونوا من الزائرين له ملا
يف الزيارة من بركة وسعادة اىل روح االنسان.

31

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

لالرتق��اء بالجان��ب العلمي واالداري
شعبة المدارس الدينية تقيم دورات
تطويرية لكوادرها التدريسية
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /مرتضى األسدي

تعد شعبة املدارس الدينية احدى اهم الشعب التابعة لقسم
الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة ،حيث يرعى هذا
القسم اهم النشاطات الفاعلة يف الساحة العلمية والثقافية،
فبعد سقوط (بعث الظالم) عن وجه العراق تفجرت
طاقات كامنة كانت تنتظر النور النطالقها خصوصا يف
اجلانب العلمي والثقايف ،فتأسست (مدرسة االمام احلسني
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«عليه السالم» الدينية) يف الصحن احلسيني الرشيف
واخذت عىل عاتقها تدريس علوم اهل البيت (عليهم
السالم) وفق مناهج احلوزة العلمية الكربى يف النجف
االرشف حتى اصبحت انموذجا حيتذى به يف فتح مدارس
أخرى يف مدينة كربالء املقدسة وباقي مدن العراق ،حيث
تأسست هذه الشعبة عام 2014م.

االرتقاء بالعلم واملعرفة
ولالرتقاء باملستوى االداري والتنظيمي والعلمي اقامت الشعبة دورة تطويرية ملدراء
وأساتذة املدارس الدينية التابعة هلا يف عموم العراق ولكال اجلنسني احتضنتها مدينة
النجف االرشف بالتنسيق مع مؤسسة رواد ومؤسسة طيبة ..وملعرفة املزيد عنها ،بني
مسؤول شعبة املدارس الدينية (السيد عباس الالوندي) قائال :من املعروف ان شعبة
املدارس الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة تضم بني طياهتا ( )69مدرسة حوزوية
للدراسات الدينية يف خمتلف حمافظات العراق ،وألجل االرتقاء باملستوى االداري
والتنظيمي والعلمي إلدارات هذه املدارس واساتذهتا ارتأت شعبة املدارس الدينية
ان تقيم دورة للتطوير -اإلداري والتنظيمي -هلذه اإلدارات واألساتذة واملدارس يف
سبيل الوصول اىل اعىل املراتب واملستويات العلمية واإلدارية كام ينعكس ذلك عىل
طلبتنا االعزاء مستقبال.
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أصبحت المدرس��ة
انموذج��اً يحت��ذى
ب��ه ف��ي فت��ح
م��دارس أخ��رى
في مدين��ة كرب��اء
وباق��يم��دن
الع��راق...
بعد س��قوط
(بع��ثالظ��ام)
تفج��رتطاق��ات
كامن��ةكان��ت
تنتظ��رالن��ور
النطاقه��ا..
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مشاركة واسعة لطلبة العلم
هذه الدورة تضمنت كل املدارس من الرجال والنساء من
خمتلف املحافظات ،وقد شارك فيها ( )25مديرا وكذلك
( )25مديرة مدرسة ،فضال عن مشاركة ما يقارب ال� ()50
استاذا باالضافة اىل ( )56استاذة ،حيث كانت الدورة
بالتنسيق مع مؤسستي (رواد وطيبة) يف النجف االرشف،
وقد استمرت ملدة اربعة ايام لكال اجلنسني ،وتضمنت
جمموعة من املحارضات يف سبيل االرتقاء باملستوى االداري
والقيادي لإلدارات وطرائق التعليم النشط وكيفية طرح
املواد املختلفة عىل الطلبة ،وحارض فيها كال من الشيخ حسني
الكعبي وكذلك الشيخ نسيم االدرييس اللذان يعدان من
خرية املدربني يف هذا املجال واالختصاص.
حماور مهمة
وان اهم املحاور التي تضمنتها الدورة من ناحية املدراء هي
االدارة الناجحة والفرق بني القيادة واالدارة ،ومن ناحية
االساتذة هو التعليم النشط ،وهذا بحد ذاته ربام بحاجة
اىل اسابيع ولكن بسبب ضيق الوقت ورعاية لاللتزامات
الكثرية لألساتذة واألستاذات تم اختصارها الدورة إىل أربعة
أيام .علام إن هذه الدورة تعد االوىل من نوعها عىل مستوى
االساتذة املحارضين واملشاركني وقد القت نجاحا كبريا،
ومن ضمن اعامل الشعبة املستقبلية فإنا ختطط إلقامة دورات
اوسع للمستوى املتقدم.
ردة فعل إجيابية
ومن جانبه اعرب املشاركني يف الدورة عن فرحهم الكبري
لتلقيهم مثل هذه املعلومات القيمة وذلك من خالل تعلم
الطرائق اجلديدة التي توصل املعلومات السيعة اىل الطلبة
وكيفية اختيار املوضوعات املناسبة التي تلقى عليهم ،وايضا
يف سري املعلومة واستنطاق الطالب يف سبيل التأكد من وصول
املعلومة وفهمه هلا.
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رسالة سامية
وبشكل عام إن رسالة املدارس الدينية هي رسالة االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة املستنبطة واملأخوذة من رسالة االمام احلسني (عليه السالم)،
والتي تتضمن نرش الوعي الديني وطلب االصالح وحماربة مجيع الشبهات،
والضالالت ،واالفكار الشاذة والضالة التي تطرأ عىل املجتمع بصورة عامة
والذي يتم من خالل فتح املدارس الدينية التي من مهامها جلب عينة من
الشباب والشابات الراغبني بالدراسة وتغذيتهم بالعلم واملعرفة يف سبيل حتقيق
تلك الرسالة السامية والوصول اىل االهداف املرجوة.
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حد يقة ا لك����تب

علم التربية
في القرآن الكريم
االحرار :عيسى الخفاجي

لقد تطورت البرشية يف خمتلف املجاالت احلياتية بفضل علم الرتبية
ال��ذي جعل للتعليم نظاما مبنيا عىل فهم الكون ومعرفة االنسان
وتعريفهم له وكشف العالقة بني االنسان وبني الوجود وخالقه هذا
من جهة ومبنيا من جهة اخرى عىل تقسيم مراحل الرتبية وتسمية طرق
واساليب الرتبية والعوامل التي تنجز عملية الرتبية وبالتايل فان كل
شعب او دولة او دين قد وضع منظومة تربوية مبنية عن فلسفة خاصة
به ،وهنا تبلور دور االسالم الدين السمح العظيم لكي يقدم للناس
ومطبقها نبي
نظريته الرتبوية املعجزة التي تكاملت مع وجود مؤسسها ّ
فحول امة العرب
االخالق والرمحة والرتبية حممد (صىل اهلل عليه وآله) ّ
اىل حضارة علمية اخالقية واقتصادية وعسكرية قوية بفرتة وجيزة قياسا
اىل مدة صناعة احلضارات االخرى..
يقول صاحب كتاب (علم الرتبية يف القرآن الكريم – دروس منهجية)
الشيخ الدكتور هاشم ابو مخسني الصادر عن مركز التبليغ القرآين الدويل
التابع للعتبة احلسينية املقدسة واملطبوع يف دار الوارث للطباعة والنرش
يف كربالء املقدسة بطبعته االوىل لعام 2022م بواقع  200صفحة
وبحجم القطع الوزيري:
«يدف الكتاب اىل رسم معامل النظرية الرتبوية يف القرآن الكريم من
خالل آي��ات وتفاسري القرآن عند املسلمني وتقديم عنارص النظام
الرتبوي او النظرية الرتبية فهو دراس��ة موضوعية من جهة ودراسة
تربوية من جهة ودراسة بينية ذات ختصص من جهة اخرى ،وان الغاية
االخرى او اهلدف االخر هو ان يقدم للقارئ دروسا متسلسلة خمترصة
نسبيا تناسب كل طبقات املجتمع وافراده بدءا من طالب االعدادية
واملعاهد االسالمية انتها ًء باهل اخلربة ويقدم مادته اخلاصة بمكونات
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النظرية الرتبوية من وجهة نظر قرآنية استنادا اىل التفاسري والوصول اىل
حتقيق اهلدف من خالل تقيص اآليات الدالة تربويا وترتيبها منطقيا وفق
املنظومة الرتبوية ثم معرفة صفات وخصائص الرتبية القرآنية يف ثم بيان
أهداف الرتبية القرآنية والطرق واملراحل الرتبوية يف القرآن والعوامل
واملوانع واآلفات».
فيام أحتوى الكتاب بعد التمهيد واملقدمة عىل ثالثة حم��اور رئيسية
تضمنت الكثري من العناوين الفرعية والدروس القيمة التي ناقشت
مبدأ الرتبية الدينية املستمدة من القرآن الكريم ثم ّذيل بفهرست وقائمة
بأهم املصادر واملراجع التي اعتمدت يف التأليف..
اما املحاور فكان أوهلا :الرتبية لغة :اذ يفهم من اقوال اهل اللغة ان
الرتبية تكون بمعنى التزييد واصالح اليء نحو تكامله من حيث رفع
نقضه وتويل امره ..
وكان املحور الثاين يف الرتبية اصطالحا :فهناك عدة مناهج الكتشاف
التعريف املختار للرتبية ،فقد يسلك الباحث نج علامء الرتبية او النفس
فيعتمد عىل تعاريفهم وهم قد اعتمدوا عىل اصول مادية او فلسفية
غري صحيحة او متأثرة بنظرة اجتامعية او اقتصادية ،وقد يسلك منهج
االعتامد عىل اقدم التفاسري فيختاره ،او عىل اجلانب امليداين ملفهوم الرتبية
واملدى التطبيقي او قد يلجأ اىل رسد التعاريف السابقة التي يتعرض هلا
بالنقد او التحليل ليختار افضلها.
اخر املحاور وثالثها كان يف العنارص املستفادة من التعاريف :فاذا تأملنا
املحوريني السابقني امكننا كشف بعض االشياء املهمة التي توضح
املفهوم العام للرتبية وذلك من خالل حتليل التعاريف وحذف املكررات
منها واثبات العنارص املهمة والتي تبني مفهوم الرتبية بشكل افضل.

كتاب جديد:

ّ
ابن ّ
التلقي
ومجسات
ّ
جني
صدر عن دار دجلة األكاديمية ،كتاب جديد بعنوان (ابن
ج ّني وجمسات التلقي) للباحثني العراقيني (الدكتور طارق
اجلنايب ومؤيد آل صوينت) احتفا ًء بابن املوصل العامل
والنحوي (أبو الفتح عثامن بن ج ّني املوصيل).
َ
وقال آل صوينت يف تفصيل مهم عن تأليف الكتاب :إن
«هذه القراءة اجلديدة البن املوصل (أبو الفتح بن جني) متثل
مرشوع ًا مؤج ً
ال عىل نحو مستمر ،قد يكون وليد عوامل
متداخلة بني املوضوعي والذايت (.»)...
وتابع بأن «حادثة وقعت يل مصادفة جعلت من ال��رت ّدد
اندفاع ًا رسيع ًا عىل نحو الوفاء أكثر منه عىل نحو املعرفة،
فمنذ أن استطاع العراقيون من حترير أرض املوصل العزيزة
من براثن الظالميني كان األمل حيدوين يف تقديم يشء بسيط
للدماء التي سالت يف حتريرها وألهل املوصل الذين وقفوا
ضد هيمنة الظالميني عىل مدينتهم ،فكان امل��رشوع هو
إعداد كتاب تكريمي ُيدى جلامعة املوصل كنوع من الوفاء
والتقدير هلا».
وزاد بالقول« :مل أكن مستقر ًا عىل فكرة معينة هلذا الكتاب،
فثمة أفكار تتصارع يف ذهني ،غري أن احلادثة التي قلبت
أفكاري رأس � ًا عىل عقب حدثت وأن��ا أقلب – كعاديت -
الكتب القديمة ُامللقاة عىل قارعة الطريق يف شارع املتنبي،
ففي يوم قائظ من صيف العراق العظيم وتقليب مستمر
وجدت ملزمة مطبوعة عىل آلة كاتبة مثلت يل أشبه بالكنز،
تركت ّ
كل يشء وعكفت عىل تقليبها ويف داخيل هاجس
يصيح :وجدهتا وجدهتا ،إذ كان املكتوب عىل ورقتها األوىل:
الندوة املتخصصة عن ابن جني ،حزنت هلذا األثر املطمور
عن املوصيل العظيم  ،وبدون تردد قررت أن أجعلها نواة

عمل مجاعي عن ابن جني يدى إىل جامعة املوصل وأهلها،
وعرضت األمر عىل أستاذي الدكتور طارق اجلنايب الذي
رحب بالفكرة أيام ترحيب ،وزادنا رشف ًا بأن كتب مقدمة
للكتاب ،ليغدوا عم ً
ال مجاعي ًا زاوجنا فيه بني كتابات الندوة
ّ
ليشكل املجموع فتح كوة صغرية
وكتابات لباحثني آخرين
إزاء الرتدد الذي الزمني سنوات طوال جتاه امللهم العظيم:
ابن جني ،آمل أن يكون هذا العمل جدير ًا بأن حيمل اسمني
مهمني( :ابن جني واملوصل)».
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بقلم :شذى الشبيبي

تزييف التاري��خ

ف��ي رواي��ة «مز ر ع��ة ا لحيوان��ات» ا لش��هير ة ،للروائ��ي
ا لش��هير « ج��و رج أو روي��ل» ،تث��و ر ا لحيوان��ات عل��ى صاح��ب
ا لمز ر ع��ة ا لمس��تغل ،فتط��ر د ه م��ن ا لمز ر ع��ة ويحكم��و ن
أنفس��هم بأنفس��هم ،ف��ي توق��ف  -هك��ذا ظن��وا-
اس��تغالل ا لبش��ر له��م ،ويت��م إ دا ر ة خي��رات ا لمز ر ع��ة
لصا ل��ح قاطنيه��ا م��ن ا لحيوان��ات ا لمختلف��ة.
ختتار احليوانات حيوان ًا منهم ذكي ًا ليكون قائد ًا يدير شؤونم
بالعدل واملساواة ،فيقع االختيار عىل اخلنزير نابليون  -هكذا
اسمه  -يبدأ نابليون حكمه بعظيم الكالم عن رضورة
التكاتف والعمل لتحقيق خري ورخاء املزرعة وسكانا.
تسود الغابة روح التفاؤل بني احليوانات بعد نجاح
بالطبع
ُ
ثورهتم يف إزاحة البرش املستغلني ،وبداية حكم احليوانات
ألنفسهم وال فرق بني بقرة وحصان ودجاجة ،فاجلميع
حيوانات ك��ان البرش يستخدمونا إم��ا خلدمتهم بامتطاء
ظهورهم أو أكل حلومها وإطعامها الفتات .أما بعد الثورة
فخري املزرعة ألصحاهبا وال أحد من اآلن سيفعل هبم ما فعله
البرش.
إىل هنا يبدو األمر ّ
مبرش ًا وجيد ًا ويدعو لألمل والتفاؤل،
مر التاريخ
ولكن احلياة ال تعرف استمرار ًا للخري أبد ًا ،وعىل ّ
جيد الرش طريقه للعودة والسيطرة عىل األمور ،ليبدأ فاصل
جديد من الرصاع األزيل إلعادة األمور إىل مآالهتا.
يبدأ اخلنازير يف التعامل مع بقية احليوانات عىل أنم طبقة أعىل
بعد مرور سنوات قالئل عىل الثورة الكربى بل ويستخدمون
األرسة التي كان البرش يستخدمونا للنوم ويبدأ نابليون
ّ
احلاكم يف التالعب باجلميع لتحقيق امتيازات لنفسه وفصيلته،
وكالعادة تبدو األمور ملتبسة أمام الشعب «احليوانات» فال
يبدو األمر يقين ًا أمامهم ،وال تظهر احلقيقة واضح ًة ويظل
سيد املوقف.
الغموض والتباس األمر ّ
دونت عليها احليوانات تاريخ املزرعة والثورة ّ
تذكر
هناك لوحة ّ
اجلميع بام كانوا عليه ،وكيف أصبحوا واألدوار التي لعبها

كل فرد ،وتسد الوقائع واألحداث للفخر والتذكري ،وبعده
لتحديد شكل عملهم يف املستقبل ،يذهب اخلنزير نابليون لي ً
ال
خلس ًة ملسح أحداث وإضافة غريها يف لوحة تاريخ املزرعة،
والغرض شيطنة أحدهم يرى أنه خطر عىل سلطته أو إضافة
بطولة لنفسه مل يصنعها بغرض زيادة قدره عند ذوي (ذاكرة
السمك) وما أكثرهم من رعيته ،واألهم خلق أجيال جديدة
مل َتر رأي العني ما حدث ،ولكنهم سمعوا من عمالء اخلنزير
نابليون واملستفيدين من حكمه ..التاريخ الذي يريد نابليون
فيتحول البطل إىل خائن ،واجلبان إىل
للجميع أن حيفظوه،
ّ
فارس واألبله إىل ّ
مفكر والعظيم إىل فاشل ،وتتبدّ ل احلقائق
وتلتبس احلقائق ،ويتغ ّنى الشعراء ببطوالت زائفة ،ويتحول
الرشف إىل دنس ،واحلقارة وبيع الذمة ملكاسب شخصية إىل
حكمة ورؤية وتعقل ،والغاية أن يبقى الفاشل والعميل عىل
رأس السلطة ،فيتعطل العقل ويبقى النقل ،ويصبح املكذوب
هو األصل وتضيع احلقيقة وراء سطوة ضجيج الكذب.
تلك حالة األمم التي ال هتتم بالتفاصيل ،وال متلك الرغبة
يف مدّ البرص ملا هو أبعد من حتت أقدامها ،وال متلك اجلهد
لدراسة تارخيها .
تزييف التاريخ والتالعب به يتم يومي ًا وعىل مدار الساعة،
وبشكل متواتر وبطرق شتى ،كتب ،مقاالت ،أفالم وثائقية،
أفالم ومسلسالت تلبس الباطل ثوب احلق وتلبس البهتان
ثوب احلقيقة ،ونحن نسري وراء من يتالعب بنا متاما كام سار
احليوانات وراء اخلنزير نابليون .
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أبي��ض
و أ سو د
ل
قالــوا:لــك ّ
صــورةٍ حكايــة
والواحــدة منها
بـــ ( 1000كلمــة)
ش��ك أن مدي��ات الص��ورة الفوتوغرافي��ة
ّ
ال
اتس��عت ف��ي عالمن��ا المعاص��ر ،وأصبح��ت أهم
ّ
عناص��ر الميدي��ا الحديث��ة وأعمقه��ا ف��ي إيصال
ّ
المتلقي ،إال أ ّنه��ا وقبل
رس��الة المرس��ل إل��ى
أي ش��يء تبقى أمان��ة ومس��ؤولية كبيرة على
عات��ق (ملتق��ط الص��ورة) س��واء أكان مص��وّ ر اً
فوتوغرافي��اً أو صحفي��اً أو مواطن��اً عاد ّي��اً،
فيمك��ن لص��ورة واح��دة أن تبن��ي ( 1000أم��ل)
ُ
ُ
س��نعرف ذلك مم��ا كتبهُ
تهدم اآلالف..
وأخرى
بع��ض المختصي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال:
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ّ
العياش��ي
حكمت
مصــوّ رصحفــي:
الصورة الفوتوغرافية نتاج فكري وفني
يعتمد عىل ذكاء املصور وثقافته والبيئة
التي يعيش فيها ،وكذلك اخلزين املعريف

وقراءة املشهد بصورة عميقة ...فالصورة
باإلمكان اجلميع قراءهتا واالستشعار
برسالتها ،فيقرأها النخبوي واأل ّمي أيض ًا،
وال أخفي فرحي بنتاجات املصورين
العراقيني يف الفرتة األخرية.

عماد الجش��عمي
صحفــي :
من وجهة نظري فإن التصوير الفوتوغرايف مسؤولية
املصور ،فليس كل
وأمانة ثقيلة وكبرية تقع عىل عاتق
ّ
مصور ًا.
من محل كامريا والتقط صورة أصبح
ّ
وربام صورة تلتقطها بكامريا هاتفك عىل عفويتك
غنى عنها!
توقعك بمطبات َ
أنت يف ً
نقلت من خالهلا واقع ًا وأصبت
والعكس لقطة
َ
اهل��دف وجنيت األم���وال او الشهرة او مساعدة
لشخص أفدته هبا ،فض ً
ال عن اختيارك حماور التصوير
وأبدعت بتصويرها.
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د .زهي��ر الخويل��دي
أكاديمــي وباحــث
اذا ابتعدنا ع��ن ت��ن��اول ال��ص��ورة م��ن جهة تأثريها يف
املجتمعات وعن النظر اليها كتقنية لتحريك التاريخ
واقرتبنا من البحث فيها من جهة اندراجها ضمن أنظمة
االعتقاد واملعارف املنظمة واألشكال الفنية التي تنسج
عالقات متقاطعة بني تاريخ الفنون وتاريخ األدي��ان
وتاريخ التقنيات فإننا نتخىل عن التعامل املجسد واملادي
مع الصور ونشتغل عىل التمثالت الذهنية والوقائع
الرمزية ونحاول الكشف عن القوانني غري املرئية للمرئي
ونطرح اشكاليات حياة الصورة وموهتا والصورة بني املنع
واالباحة وبني االتصال واالنعزال واألصل يف الصور
والنسخ املحاكية هلا ونبحث يف األساليب االستعراضية
للصورة وتراوحها بني التزيني واملناسبة

خل��ودالربيع��ي
مدوّ نة وناشــطة:
َ
توصل رسالتك أو يمكن
من خالل الصورة أما أن
لغ املعنى
تق ّلب املعنى ( 180درجة) هذا إذا مل ُت ِ
أص ً
ال.
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ما هو الحكم الشــرعي فــي عمل التصويــر؟
اجلواب :التصوير عىل ثالثة أقسام:
األول :تصوير ذوات األرواح من اإلنسان واحليوان
ّ
جمس ًام كالتامثيل املعمولة من اخلشب
وغريمها تصوير ًا ّ
والشمع واحلجر والفلزات ،وه��ذا حم� ّ�رم مطلق ًا عىل
األحوط ،سواء كان التصوير تا ّم ًا أو ما بحكمه كتصوير
الشخص جالس ًا أو واضع ًا يديه خلفه ،أم كان ناقص ًا من
غري ٍ
فرق بني أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل يف احلياة
شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما ليس دخي ً
ٍ
ال
كتصوير
فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد ،وأ ّما تصوير
بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله ونحومها ممّا ال يعدّ
تصوير ًا ناقص ًا لذي الروح فال بأس به ،كام ال بأس باقتناء
املجسمة وبيعها ورشائها وإن كان يكره ذلك.
الصور
ّ
الثاين :تصوير ذوات األرواح من غري جتسيم سواء كان
بالرسم أم باحلفر أم بغريمها ،وهذا جائز عىل األظهر ،ومنه
التصوير الفوتوغرايف والتلفزيوين املتعارف يف عرصنا.
الثالث :تصوير غري ذوات األرواح كالورد والشجر
جمس ًام.
ونحومها ،وهذا جائز مطلق ًا وإن كان ّ
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االدب������������ي������������ة

لم تعد ُ
الكتب
ً
صالحة للقراءة!

هايكو..
مع عامر نوري

بقلم :زينب التميمي

وجدت منشور ًا
كنت أتص ّفح أحد مواقع التواصل االجتامعي،
ُ
بينام ُ
أثار انتباهي وغضبي يف ذات الوقت.
طرح صاحب املنشور سؤاالً وكان كالتايل :مل تعد الكُتب صاحلة
للقراءة ..ملاذا؟!
دخلت مبارش ًة ألرى أجوبة املجتمع عىل السؤال املطروح وقد كانت
كثرية ،لك ّن أغلبها كان ُ
يقولّ :
أن «الكتّاب ما عادوا صاحلني!».
لو نطرنا إىل الواقع لوجدنا ّ
أن اجلواب صحيح!
إذ نالحظ ولألسف الشديد إن الطباعة بدت متاحة للجميع فال
من رادع وال من مسؤول عىل ما يتم طرح ُه من خالل ما تنتجه دور
الطباعة والنرش .حتى الكتب التي يتم تروجيها أغلبها غري صاحلة
لزيادة وعي القارئ إذ مل تكن ال معنى ملحتواها فهي تؤ ّثر عىل القارئ
سلب ًا ،إذ ال وجو َد حلصانة فكرية ثقافية واعية لدى السارد.
ربام تلك الظاهرة املؤسفة التي نالحظها وهي عدم إقبال القراء عىل
الكتاب؛ تكون واحدة من األسباب هي قراءة كتاب غري صالح
واملبتدئ الذي يكون جديد عهد عىل دخول هذا العامل الواسع يأخذ
نظرة عىل إن مجيع ما يف املكاتب هو ذات الكتاب الذي قرأ ُه.
حينام كَثرت دور النرش وأي ٍ
فرد يمتلك بعض ًا من املال الذي يمكّنه
من الطباعة ،يطبع ما يوى.
يطبع كتاب ًا دون إرشاف من املسؤول
ودب
هب
ُ
ّ
وحينام بدأ من ّ
عن ِ
هذه املهمة الدقيقة ومراجعة حمتوى الكتاب ولو قراءة رسيعة
ملا وصل بنا احلال إىل أن يأيت أحدهم ويقول «ال ُكتّاب ما عادوا
صاحلني» لذلك ما عادت الكتب صاحلة.
فعىل كل دار نرش ختصيص عدد معني من املختصني من ذوي
ٍ
بشكل عام .كي
الوعي واإلدراك وهلا إملام شامل بالثقافة واألدب
يطلعوا عىل املل ّفات التي ترد للدار قبل الطباعة ويكونوا مسؤولني
عىل استجابة أو رد الكاتب مللفه ولو عممت هذه الظاهرة لوجدنا
الكُتب يف مجيع املكاتب ذات قيمة فائدة ،وهنا عندما ينتقي القارئ
أي كتاب يكون واثق ًا من إن ما سينتقيه ذو فائدة ومتعة نامجة عن
كاتب ذي خربة ووعي ومن دار موثوق بام تطبع ُه من مؤلفات.
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بداية ونهاية
حين جاء امي المخاض،
ُ
صرخت باكيا..
ينازع العجوز سكرات الموت/
جدّ ي!

******
نهاية الظالم
في نهاية الظالم -
راجالً..
أراوحُ ِ
لم أزل قابعاً في قاع الزجاجة!

..........................................
الفجر
عند مطلع الفجر -
ُ
الشمس،
َ
احتضن
يختب ُ
ُ
باطن األرض.
الظالم في
ئ
ِ

...........................…......…...
ٌ
كيان صعب
أحدثت قدمي زلزا ًال
حين ضربت بها األرض
ارتداداتها أخرست أصوات النشاز/
كيان

يا حســين...
ي زائــرك..
أ َنــا يــا َمــوْ ال َ
ُ
اقــف أمــام مقدســك بانتظــار
مرافئ الضــوء ..ومرقــدك جنتــي

حيدر عاشور

دي ،أقو ُد روحي إىل جدثك اخلالد ،وأغرق بعمق صلوايت ..أعمر الصالة
َس ِّي ّ
مح َحمة
بالنفس ،بشم عبق الرضيح ،وأمال ِساليل الفارغة بالترضع ،ترافقني َ ْ
فأهلمت النَدامى
فتعثرت بدعائي ،وكأن كل حرويف خاصمتني،
اخلوف..
ُ
ُ
ٍ
بقبول
تتلطف
بالبكاء ليعيد يل توازين ،وأهتجى -زيارة وارث -عسى أن
َ
وتستطيب نفيس وابتكر تقربا يعمدين بالعشق ..بقلب وعينني صافيتني
حسن،
َ
وتنو َس أمام ضوؤك ..فأذوب
ألرى عاملا صعب املنال ..أحالم تتالشى َّ
ٍ
كعرف معتكف.
كقطرة سكنت قفل باب مرقد ،لتبقى قرب انفاسك ..تضوع
الرندُ ينبض بقوة ،ويعشق مجرة رصخت اسمك.
وقلبي الذي يشبه ورق َّ
فامذا ُ
ويف رزمة من الوجع..
أقول :وأنا
املتعثر يف نور عشقكّ ،
ُ
الي الواقف أمام مقدسك ال أملك غري الصالة ..وال مؤونة
دي ،أنَا يا َم ْو َ
َس ِّي ّ
عندي غري كلاميت املنثورة باسمك ،وأنا بانتظار مرافئ الضوء ،ومرقدك جنتي.
العامر عىل نسيم أمواجك ..مل أجدْ سواي متعلق ًا يف
ألنك وطني ومرفأ مركبي
ُ
شباك مرقدك اىل أخر نفس يف نثر نصوصُ ..
منذ أن محلتي ريح الرمحة اليك،
َ
بعدك يل...
وأنا أكرر فيها كلامت شجوين وخويف من محاقايت ..فال شفيع
فامذا ُ
أقول :وأنت ،يا نار عشقي ،ويا حزن وطني ،ويا حيايت ،ويا رزق بيتي..
َ
باسمك أرجتف كالطري املذبوح،
ديِ ،مل َ كلام أصيل يف حمرابك وأتوسل
َس ِّي ّ
وتعلن روحي ِ
احلداد .يا هلا من حلظة أشعر أن دمي يتشظى ،وجسدي يصغر
صوت ما بعيد واضح
ليصبح كحبة( متن) ،وثمة من يناديني من االعامق،
ٌ
النربات ،يالمس روحي يقرتب أكثر مني ،رغم إين أكفكف دموع وجعي كان
الصوت هب ّيا يدعوين للصالة.
فامذا ُ
أقول :وأنا روحي عىل عهدها يف رضحيك ،ودمي ،ونفيس وإهايب ..وأنت
الي قد حفر اهلل اسمك يف صفحات كتايب ويف نواة قلبي...
يا َم ْو َ
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قصة قصيدة

يرويها :أحمد الكعبي

ّ
ي���خ���دام
( ف���زت���م
ح����������س����������ي����������ن )

للشاعر الحسيني الكبير
الحاج رسول محيي الدين النجفي
روى يل األستاذ املحقق والباحث أمحد عبد األمري جواد حميي
الدين قائال  :سمعت من املرحوم احلاج رسول حميي الدين،
وأك��ده نجل الشاعر  ،عبد النارص حيث قال  :إنه كلف من
قبل مسؤول موكب الكاظمية املقدسة يف زيارة األربعني بكتابة
قصيدة يف أحد خدام اإلمام احلسني عليه السالم الذي له دور يف
عزاء الكاظمية يوم زيارة األربعني وهو (املرحوم جواد األسود،
أبو عباس) ،فقال احلاج رسول :قلت له أنا ال أعرف شيئ ًا عن
هذا الرجل فام هو دوره يف العزاء؟ فقال :كان يؤتى بخشبة
(قوقة) و ُتشد فريبطوها عىل أحد أعمدة اإلض��اءة يف صحن
اإلمام احلسني عليه السالم فيصعد عليها املرحوم جواد ويقومون
بشده عليها وعند دخول عزاء الكاظمية املقدسة وقراءة القصيدة
يقوم برفع يده إشارة إىل اجلمهور باللطم ليوحدوا أيديم ،وهو
رجل بسيط ومتواضع ،فقلت بيني وبني نفيس ماذا أكتب عنه
وأنا مل أر ُه قط؟ ،فصارت عندي قناعة بأنه مهام يكن من أمر فهو
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خادم اإلمام احلسني عليه السالم ويستحق الذكر ،وقررت أن
تكون القصيدة شاملة عىل خدمة وزائري اإلمام احلسني عليه
السالم بصورة عامة مع ذكر هذا الشخص الذي من أجله كتبت
القصيدة ،وقد قرأهتا يف يوم أربعينته يف بغداد.
وقرأت أيضا بصوت املرحوم احلاج رسول أكثر من مرة يف النجف
األرشف بمناسبات خمتلفة ،وبعد شهادة شاعرنا حميي الدين،
أقام األستاذ جاسم اجلاميل يف داره الواقعة يف النجف األرشف
� حي النرص � جملس ًا تأبيني ًا عىل روحه ،وقد ُألقيت فيه جمموعة
من الكلامت والقصائد ،وقد ُكلف الرادود احلسيني (أمحد عبد
األمري جواد حميي الدين ) بقراءة قصيدة بأسم األرسة ،فأختار
هذه القصيدة ألنا تصلح لتأبني مجيع خدام اإلمام احلسني عليه
السالم ،وقد نالت استحسان احلارضين ،وعند انتهاء املجلس
سأله أحد احلارضين هل أنت ابن املرحوم يعني الشاعر ؟ فقال
له ال ،لكن هو يكون ابن عم والدي وأنا أردد شعره ،فقال له:

أوالده حارضين يف املجلس التأبيني  ،فنادى نجله الدكتور
حتسني ،فقال له :لقد سمعت من أحد أبرز علامء املذهب
قو ً
ال يف قصيدة (حيسني بضاميرنه) حيث قال( :إن قصيدة
حيسني بضاميرنه تصلح أن تكون نشيد ًا للشيعة) ،لكنه مل يذكر
اسمه خوف ًا من أن تصل إىل أزالم البعث ،وكانت العقوبة هي

اإلعدام وعرفنا بعد عام 2003م بعد سقوط طاغية البعث
 ،أن القائل هواملفكر اإلسالمي الشهيد السعيد السيد حممد
باقر الصدر (قدس رسه)  .رحم اهلل خدام اإلمام احلسني عليه
السالم.

خ������دم������ت������ك������م ش������ع������اي������ر دي�����������������������������ن

ف��������زت��������م خي���������������دام ح���س�����������������������������������ني

وش������������ع������������ار ت��������ص��������ري ب������ال������ت������اب������ني

ف������زت������م خي������������دام ح���س���������������������������������������������������ني

ال����������ي����������أدي خ������دم������ت������ه ب����إي����م�������������������ان

ب����������ي����������ده ت��������ص��������ري ص�����������ك غ��������ف��������ران

هب��ل املنطل��ق س��ار ج��واد يرتج��م موقف��ه بعزم���ه

بصحن��ك ع��ل العم��د يوك��ف ثل��ث س��اعات ميهم��ه
إي��د التحض��ن العام��ود وإي��د تنظ��م اللطم������������ه

م��ن ف��م وكل��ب حلس��ني ش��عوره يمثل��ه جس��م�����ه

اندجمن��ه ايكل��ه وي اس��مك يب��و الس��جاد باخلدم��ه

بوس��ام ال��رشف يفخ��ر الوي��ه حس��ني دم��ج اس��م�ه
ألن��ك ع��ز ب��ال ذل��ه ،ألن��ك ح��ب ب��ال نقم��������������ه

الع��ني التدم��ع األجل��ك ي��وم احل��رش م��ا تعم���������ه

م��ن هاملنطل��ق وي��اك هالرم��ه هب��ل الذم������������ه
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������س�����ه�����دائ�����ن�����ا

روح الشهيد السعيد
إلى ِ
( محمد صالح مهدي الفيصالوي)

اسطورة حسينية ال تغيب
حيدر عاشور

ثمة روح تحفر لها وجود خالد في أركان المكان وال تبرح فضاءاته ،وتنسج من أحالمها وطنا يشبه الجنة،
َ
ترانيم االمل ..دون أن ينالها الخوف ..رغم قسوة عواصف الملحدين
وتغرس في مرافئ قداستها
والتكفيرين والنواصب ..تواجه هذه الحشود ،وتصارع احقادها فيما تحمله من الموعظة والحكمة
والوالء ..وعند المعارك تكون سيفا بتارا ال يهادن على الحقيقة ،ومنبرا تستدرج االوفياء ُ
الخلص للعقيدة
والمذهب حتى ال يرسوا على أغصانهما غربان االضاليل ،وحقد الظالمين .هذه الروح التي لم تجد عشاً
لنجواها غير كربالء وضريح اإلمام ..أمنية نقشها على منابع النسيم ،يستهوي بها طقوس عشقه
وآهات تضرعاته حتى غردت في مراسيم الزيارات المليونية خدمة جليلة ،تنوعت ثمارها في ظالل تلك
البقعة المقدسة .وأنفاسه أصبحت تسابيح لهفة نقية ،يحط مثل طائر الحضرة المطهرة في كل
مكان ،يروي ويرتوي من عشق اإلمام.
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اصبح له فوق ثرى االرض املقدسة معاش ،ورؤى طاف
برؤيتها مرار ًا ليكون من ضمن الشهداء يشار هلم باألحياء
يرزقون .فخدمته لإلمام وزائريه أصبحت جسا اىل املرافئ
العليا ،يف زمن حرفة القتل بمراسيم الوالء والتكبري الناصبي،
وهي تبيدُ كل ما هو عراقي وشيعي من دون رمحة ،وتستبيح
من تريد وتقرأ القرآن عىل هواها ،وحترق املدن االمنة ،وهتجر
أهلها ،وتذبح اطفاهلا ،وحترق شباهبا ،ومتارس البغاء مع
النسب الرشيفة باسم اجلهاد.
بدأ يتساءل وهو يبكي عند حمراب الدماء الزاكيات :ماذا
يريدون أحفاد «يزيد» احلاملون بفجر أسود ،ورايات سود..
أن نتنازل عن املقدسات ،ونبدل منائرنا وقببنا الذهبية لكي
يقال عنا شهداء؟ .ونحن نرصع بتاج االمامة والوالية
وب��اإلش��ارات الساموية ،ونحمل االمانة فوق االعناق..
ونثري الوجود ،ونشغل االدمغة اخلاوية ،ونغوص يف حقول
املواجع .أن نتنازل عن الوطن ،ونبدل جنسياتنا ،لكي يقال
عنا عراقيون باالسم فقط .ال واهلل ال ،طاملا يف بالدنا علامء
مؤمنني بعقيدة موحدة ،ومذاهب جتتمع حتت ظل راية
العراق الواحدة ..الن يتمكن منا ال (داعش) بخرافاته وال
أي منحرف طائفي من دول احلقد العربية واألجنبية..
يدامهه احلزن والفرح يف آن وحاد ،فقد جاء النداء وستتحقق
نبوءته يف العروج إىل اهلل خمضب بدم االستشهاد .فكان من
أوائل املحاربني حلامية مدينة العسكريني املقدسة (رس من
رأى) ،وسجلت له مشاهد البسالة يف طرد عصابات البغاء
الداعي من مجيع سامراء ..أما روحه فكانت تتوق لكربالء
بكل جوانحها فس العشق ال يفس لسان بل يظهر يف اللهفة
واالشتياق.
وحني صدرت الفتوى الساموية من رجل النجف األول
وس ِ
اد ُنا بالدفاع الكفائي ضد عصابات (داعش) التكفريية.
َّ
كأن قلبه بدء حيفر بإزميل الفتوى مفردة اجلهاد التي كان
هلا واق��ع غري طبيعي عىل مفصل حياته ،وهو يغادر جنة
االمام احلسني(عليه السالم) عىل االرض من أجل جنة اهلل
يف السامء .من يراه ال يعرف سحنته وهي تتلون بلون الدم
استعدادا للموت أكرب مما يتصور ..مل يوقف رأي وال نصيحة،
فالفتوى صدرت من نياط قلبه ..وألنه يف كربالء كان واقعها

كان يقاتل باسم
العراق وبتوجيه إمامه
السيستاني ..-الذي بندائهارتجف العالم باسره ودول
أخذت تعيد التفكير في
استراتيجيتها المستقبلية
ودول أخرى بدأت تعيد
توازناتها في المنطقة
عىل روحه ونفسه وكيانه كبرية جدا .مل يفكر ان خيرب أهله يف
البرصة بل أهله كانوا عىل يقني أن أبنهم سيكون من أوائل
الفدائيني من أجل الرشف واألرض واملقدسات .هيجان
عاطفي غزير يف روحه وهو يصعد سيارات القتال املتجهة
صوب (جرف الصخر) فكربالء يف خطر .بكى كثريا وهو
يودع سيده احلسني من باب الرأس الرشيف ..والذي صعد
هذا اهليجان الروحي حني ودعهم شيوخ وسادة الرضيح
املطهر وهم يضعون القرآن الكريم عىل رؤوس الغيارى
الذاهبني منارصة األهايل املنكوبني عىل انفسهم بسبب الدمار
ال��ذي حلقهم م��ن(داع��ش) .حني وض��ع الشيخ املصحف
الرشيف عىل رأسه شعر كأنه بوزن الريشة من اخلفة ،يريد
ان يطري ليوقف األوغاد قبل شق طريقهم نحو قبلة األحرار.
من هنا بدأ كل يشء بني أضالعه يدعوه إىل االستشهاد،
ويرسم كيف سيكون مع اإلمام ويف صفوف شهداء الطف.
ونداء خفي تولد يف داخله منذ أول معركة كبرية يف -جرف
الصخر -ربام كان هذا النداء االخري ،ربام جاء الوقت كي يفك
مغاليق أسطورة غائبة ،ورثها من أهله يف مدينة البرصة ،ورفق
معها قوة اللحظة يف الدفاع عن كل ما هو عراقي ومقدس.
فكان يقاتل باسم العراق ،بتوجيه إمامه -السيستاين..-
الذي بندائه ارجتف العامل بارسه ودول أخذت تعيد التفكري
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ُربما اسرف في
تضرعاته ،حتى
تعافى.؟! أو هو
الصوت الذي يزور
قلبه بين حين وأخر
ينبئه لخاتمته!!

يف اسرتاتيجيتها املستقبلية ودول أخرى بدأت تعيد توازناهتا
يف املنطقة وتنتظر من هو الغالب لتكون معه ..هبذا اليقني كان
يسري خلف كل توجيها –حوزويا ..-فالتكليف الرشعي
ان يكون مع كل فتوى مهام صغرت أو كربت ...فالفتوى
الكفائية كانت جزئية ملن يستطيع محل السالح وله حرية
اجلهاد ..فكان هو قربان عائلة (الفيصالوي) وحقق هذا
القربان بجدارة ويقني ال شبيه هلام.
أهذا املجاهد من كان هو اخلادم يف رضيح احلسني ؟! ..نعم
يشبه يف كل يشء .ونقل هذا العشق اىل ميادين اجلهاد بنفس
االنفاس احلسينية ..وهو يطارد التكفرييني من عاصفة إثر
عاصفة ،فطردهم من سامراء ومحى العسكرين ،وقاتل يف
قرية بتار–بلد -قتال مستميد حتى طرد أخر (داعي) فيها
بعد ان امتلئ جسده بالشظايا والرصاص ،ورجع وقاتل
يف –الدجيل -وانصاب إصابة خطرة حيث متزق العصب،
وهتشم العظم ليده اليسى ،وابتعد عن القتال وهو يعاين من
وجع ليس بوجع االصابة التي أخذت يدا من يديه ،بل يعاين
ألنه أبتعد عن نيل اجلنة كام تنبأ هلا .وحني شفي بعد عناء
كبري ،ويأس الشفاء من تقرير االطباء الفرنسيني بأن جرحه ال
يشفى وأعاقته ستكون مستديمة وال يمكنه من محل السالح.
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بقي بني أهله يغطي حرمانه من االستشهاد بالوجع .ويغسل
روحه العطشى بالزيارة والترضع ،وهو يقيم لنفسه مواكب
العزاء بال توقف ،ويرتدي قميص اخلدمة احلسينية بحثا
عن اليقني .هذا ما تبقى من حياته ،رنني الدعاء واالعتكاف
عىل زيارة -عاشوراء .-ربام يشفع له عشقه ويرمم غيابه
عن -اخلدمة واجلهاد .-وعىل حني غرة اشتغلت اليد التي
وقفت ،وحتركت بشفاء الرضاعة ..فمن فوره عاد اىل لوائه
– لواء عيل االكرب عليه السالم -وهو عىل مشارف قضاء-
بيجي -يف حمافظة صالح الدين ..بعد أن ودع أهله ووضع
وصيته ألخيه االكرب :أخي أنت مثل أيب ..فأنا يتيم االبوين
وفتحت عيني فوجدك أنت أيب فأوصيك ان ال تبكي عىل
جنازيت بل تفرح وتنثر عىل جثامين الزهور والعطور ..فهذه
رحلتي االخرية وسآتيك بإذن اهلل شهيدا فال تبكيني.
ُربام ارسف يف ترضعاته ،حتى تعاف.؟! أو هو الصوت الذي
االقرب من
يزور قلبه بني حني وأخر ينبئه خلامتته .هو اآلن
ُ
متس الروح ويتحسس هلا القلب وهي بمرتبة
كل اخلطى التي ُ
الشهيد احلي .وصل اىل حمطته االخرية حيمل بيده السالح واليد
االخرى معلقة عىل صدره .كان واجبه حيتم عليه التطهري ما
بعد املعركة ،وهي العملية االصعب من حيث زرع العبوات

املفخخة ،وتفخيخ املنازل ،والقنابل احلية من االنتحاريني.
وقد خاض اصعب معركة وأطوهلا .مواجهات بالقنابل
اليدوية امدد حوايل ثالث عرش ساعة بدون توقف ..سطر
لواء عيل االكرب بكل ابطاله أروع مالحم الصرب والبطولة
حتى تم حترير منطقة –بيجي -بأقل اخلسائر ..ولكن أحياء
املنطقة برمتها ال ختلو من الدواعش والقناصني املختبئني يف
اجلحور وعىل أعىل البيوت ،وبني األهايل..
ساد اهل��دوء مع اطالقات متفرقة تؤكد وج��ود قناصني
حمرتفني من الدواعش ..ومن واجبه ينفذ مهمة التطهري،
وانقاذ ما يمكن إنقاذه ممن نالوا الشهادة ،ومن هبم روح
احلياة سارية .تقوده اق��داره إلنقاذ جماهد ال ي��زال يقاوم
اصابته خلف – جامع الفاتح الكبري -توغل خلف اجلامع
وهو متأكد من ان هناك قناص مرابط لقتل كل من يمر
من هذا اجلانب من اجلامع ..اجلميع أكدوا له انه كمني؟
لكنه ارص عىل انقاذ صديق املجاهد ووضع خطة انقاذ مع
جمموعته وزحف نحوه بحذر ،مل يبارش القناص بالقنص،
بلد ترك (الفيصالوي) يصل اىل حيث اجلريج ،واملجاهدين
يكثفون الرصاص من كل اجلهات من أجل إسناده عىل قدر
اإلمكان ..كان يتقدم وروحه تركض أمامه ،فهو معروف
بعناده ال يرتاجع بسهولة حني يقرر ان يغامر من أجل
األخرين .كانت أخر مغامرة يف حياته وما أن وصل صديقه،
ووضع يده يتفحص نبضه بارش القناص برضبات موجعة
للجريح حتى استشهد ورضبات املوت كانت اكثر قساوة له
وهو يقف كاألسد عىل جثة صديقيه ويرد بالرمي من بندقيته
بيد واحدة باجتاه القناص ،ولكن للسيطرة واملكان سطوة،
أنت كل يشء يف حلظة فقد فارق احلياة البطل ( حممد صالح
مهدي الفيصالوي) مستشهدا عند الظهرين من يوم األحد
حمرم 1437ه� .توهج جسده
2015 /10/18م املوافق ّ 5
املثقوب بالرصاص نورا واختبأت اوجاعه ،وغسل بضياء
دمه .أنزل ستار اخلدمة احلسينية ،وفاضت الروح العاشقة
لسيدها ،منتظرة العرض االكرب لتنال جائزهتا الكربى من اهلل
واالمام احلسني(عليه السالم)...
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ش��ريعة
األمكن��ة

ّ
المحق��ق الش��يخ محم��د ص��ا د ق الكرباس��ي
م��ن فك��ر العالم��ة
َ
َّ
املكان هو الذي يقع حيز ًا للموجودات ويستغرق منه حسب
إن
حجمه ويتبادر الذهن من املفردة إىل ما كان جامد ًا مما يمكن أن
يطأ املخلوق قدماه عليه كاألرض ،ولكن حقيقة الكلمة أوسع
من ذلك وجاءت لتشمل سطح البحار واملياه ،بل استخدمت
الكلمة جماز ًا يف أخذ حيز ًا يف الفضاء ،فتقول ّ
إن يل مكان ًا يف
الفضاء ،ولكن هناك حقيقة البد أن ننساها وهي أن ذلك
التبادر ،له من املصداقية شيئا حيث ،ال تتحقق املكانية إال إذا
كان هناك يشء يمكن أن يثبت عليه ،كام لو كانت هناك سفينة
حوامة يف الفضاء يمكن لإلنسان أو غريه أن
عىل سطح املاء أو ّ
يقف عليه أو جيلس أو ينام ،فهذا هو املكان ،واملهم أن اإلنسان
يعرفه حتى وإن مل يعرفه ألنه موجود له دون مكان ،وقد سبق
وقلنا يف رشيعة التوقيت أن املكان والزمان هلام ارتباط وثيق فال
يتحقق الزمان بال مكان بل ال يتحد أيضا بدونه .
وبعيد ًا عام سبق فإن املكان ال خيتص بالكرة األرضية فإن
مجيع الكرات والكواكب واألجرام بكلها يتحقق املكان حتى
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وإن اختلفت نسبة اجلاذبية فيها ،واختلفت بعض املميزات
واخلصائص ،ومع هذا فإن هناك ترابط بني اجلاذبية وكيان
املخلوقات من ذوي األرواح ،ف��إن هناك حضوية يف هذه
احلية وبني األرض مثال حتت مظلة قانون اجلاذبية
املخلوقات ّ
وهي إمكانية جذهبا حسب مقاومة أجسامهم لقانون آخر
أال وهو التوازن الذي يفقد نسبة كبرية منه بقية املوجودات
ويفقده اإلنسان بعد أن ُتزهق روحه ،فلذلك جتده يقف عىل
رجليه وتقف احليوانات عىل أربع ،مع قابلية أن جيلس وينبطح
ويستلقي بل وأن يمي معكوس ًا إن شاء ،وهذا ما ال يمكن
تصوره مع املخلوقات من غري ذوي األرواح ،فاجلاذبية هي التي
يمكن اإلنسان واحليوان ألن يتجه نحو األرض عىل سبيل املثال
بقدميه ،بل إن األشياء املتحركة إىل منعه لقيادة اإلنسان كالطائرة
عىل سبيل املثال عندما تتح ّلق يف السامء ضمن املجال اجلوي
ٍ
منحن من دون
جتده إذا اجته مستقي ًام فانه بالتايل يسري عىل خط
أن يشعر بذلك ،ولكنه يتصور أنه ذاهب باجتاه مستقيم رغم أن

قيادته بيده ،فال يمكنه أن يوجهها للميض مستقي ًام إال بسلطان،
اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا
كام يف قوله تعاىل « :يا معرش ّ
من أقطار الساموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان
« [الرمحن .]33 :وهذه الصورة نفسها تتكرر مع السفينة ايت
تطفو عىل سطح امل��اء جتدها جتري وكأنا عىل خط مستقيم،
ولكنها يف احلقيقة جتري عىل خط أفقي ألنا خاضعة بالنتيجة إىل
قانون اجلاذبية ،يا ترى َمن جعل اإلنسان واحليوانات متي عىل
األرض بشكل طبيعي ،مع العلم أن اإلنسان الواقف عىل هذه
اجلهة من الكرة األرضية خيالف الواقف عىل جهتها األخرى،
فكالمها رجالمها نحو اآلخر ،حاهلام حال املسامري التي تلتص�ق
باملغناطيس ،ولكن بفارق واحد أن خطوط التنافر املغناطييس
تظهر بوضوح يف اجتاهاهتا وه��ذا ما ال يظهر يف اإلنسان أو
احليوان ،مع أن بقية األمور ختضع بعد اجلاذبية بقانون التوازن،
ولكن املخلوق احلي له امتياز آخر ،وهو السيطرة عىل ما يمتلكه
من كيان والتي تديرها االرادة املرتبطة بالنفس املتولدة من
امتزاج الروح باجلسم ،ولكن كل املوجودات يشرتكون بشكل
واجلاذبية
الذاتية،
عام يف احلركة البقاء بثالث جاذبيات :اجلاذبية
ّ
ّ
التوافقية ،فعىل سبيل املثال فإن كل أجزاء
واجلاذبية
املركزية،
ّ
ّ
اإلنسان منجذبة نحو ذاته وهذا يصدق يف احلجر أيض ًا ،حيث
الذرة ختضع لذلك،
تك ّتله مستمر بالنواة وإال لتالشى ،وحتى ّ
وال يتخ ّلص من ذلك إال بسلطان ،فاإلنسان بإزهاق الروح
�ذرة بالعملية الفيزيائية ،وأما
واحلجر ُيقهر بالكس ون��واة ال� ّ
بالنسبة إىل اجلاذبية املركزية املرتبة بمركز األرض فانه يتخ ّلص
من ذلك بسلطان ،وال يمكنه التخلص منها يف حدود اليوم.
حيز يستغرقه اإلنسان فانه
ُ
ولنعد إىل مسألة املكان فانه يشمل كل ّ
خيضع لألحكام اخلمسة ،سواء كان عىل األرض أو كرة أخرى
أو يف الفضاء بشكل عام داخل املجال اجلوي أو خارجه ،عىل
األرض أو عىل سطح املاء أو يف أعامق األرض والبحار .فعىل
سبيل املثال إذ انطلق اإلنسان بمركبة فضائية إىل الفضاء ،فإن
حلية املكان
املركبة الفضائية تكون مكانه وفيها تنطبق مسألة ّ
وح ّليته ،بل إذا ذهب عىل سطح القمر أو املريخ ،فإن الذي
يسبقه إىل ذلك املكان يستقطع مكان ًا ألدواته ال حيق لغريه مزامحته
باعتباره أنه السابق له كام يف مسألة حيازة املكان يف املسجد فهو
حوامة يف املجال اجلوي فإنه مكانه ،وإذا
للسابق ،وإذا ركب ّ
ّ
استقل سفينة أو غو ّاصة حتت البحار فهو مكانه ،وخيضع اجلميع
إىل هذه األحكام.
وال خيفى ّ
أن املكان هو الظرف الذي يقع أي فعل فوقه ،وهذا

ترصف املؤمن مباح ًا وإال حل َق ُه
ُيعد ترصف ًا ،والبد أن يكون ّ
بطل ،وإذا مل يكن عبادة مل ُ
اإلثم ،فإذا كان العمل عبادة ُ
يبطل،
آثم عىل
مثال ذلك إذا رشبت املاء عىل أرض مغصوبة فإنني ٌ
كوين يف املكان املغصوب ،ولكن رشيب للامء ال يرتبط بالغصب،
بمعنى أنني رويت سواء كان وقويف يف أرض مباحة أو يف أرض
مأثوم عليه ،ولكن إذا
حمرم
ٌ
مغصوبة ،ولكن ّ
ترصيف بحدّ ذاته ّ
عبادي كالصالة فإنا تبطل ،باإلضافة إىل كون املكوث
أمر
ٌّ
كان ٌ
ومأثوم عليه ،وهذا هو الفارق بني العبادات وبني
بحدّ ذاته حرام
ٌ
غريها من املعامالت والعقود وااليقاعات واألحكام ،وذلك
يتقرب
التقرب إىل اهلل ،فكيف يمكن أن ّ
ألن العبادة قوامها عىل ّ
إىل اهلل وهو يف مكان نى عنه ،وقد ورد يف احلديث« :ال ُيطاع اهلل
من حيث ُيعىص»؛ فهو اآلن الذي يريد أن يطيع اهلل يعصيه ،وهذا
تناقض ،والتناقض ال يمكن حتققه ،ويف حتقيق التناقض البد من
اجتامع بعض األم��ور ،ومن ذلك وحدة املكان والزمان ،فإذا
حمرم ،ويف حال حركة
ّ
ترصف اإلنسان يف مكان الغري دون أذنه ّ
اإلنسان العبادية كالصالة إطاعة ،وهي عينها خمالفة ألوامر
الترصف يف ِملك الغري دون أذنه ،وهذا ما مل
اهلل الذي نى عن
ّ
يكن قبوله يف املكان الواحد والزمان الواحد من قبل الشخص
َ
النقيضني ُحمال ،فإذا كانت معصية فال يمكن
الواحد ،فاجتامع
أن تكون إطاعة يف آن واحد ،ومن املعلوم َّ
أن األمر إذا كان فيه
إطاعة ومعصية فإن الثاين متحق األول وتزيله دون العكس ،كام
َ
املتناقضني.
هو حمقق يف حم ّله من توارد
مقوم من مقومات احلياة فالبد وأن خيضع
وأخري ًا فإن املكان ّ
لقانون السامء الرشعي كام خضع لقانون السامء التكويني ،فهو
الترصف فيه ،واألصل يف كل
حمرم
ّ
إما أن يكون مباح ًا أو يكون ّ
يشء اإلباحة بالطبع ،ولكن احلرمة طارئة وحتدث باالستمالك،
الترصف الذي هو للاملك من التحقق ،فهذا
ويف قباله بنزع حق
ّ
حمرم من
املنع هو الغصب ،واملكان هذا قد يكون استخدامه ّ
جهة أخرى كأن يكون نجس ًا واملأمور به العبد أن يقف يف مكان
طاهر ،أو أن املأمور أن حيافظ عىل نفسه من اهلالك واألذى فيقف
يف مكان ال يمكنه أن يطمئن عىل نفسه وعىل ماله أو عياله ،كأن
يكون بني متحار َبني أو مكان اخلوف من الكوارث الطبيعية أو
األحداث البرشية ،فإن ذلك ال يؤهله للوقوف ألن هناك أوامر
ونواهي إهلية البد من االلتزام هبا ،ومن املعلوم أنه إذا اجتمع
أمر وني ،فاألخري مقدّ م عىل األول ،وأغلب مسائل هذا الباب
يكون منشؤها تعارض اإلطاعة مع املعصية ،واحلل باالنتهاء من
املنهي عنه بحدّ ذاته إطاعة.
املعصية لصالح اإلطاعة ألن يف ترك
ُّ
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العروج إلى سماء اإليمان والتقوى
ان االمام احلسني عليه السالم كان مثا ً
ال اعىل لكل الصفات
صحيح ان
االيامنية ،وعلينا ان نتخذه قدوة لنا فيها مجيعا.
ُ
شهادته عليه السالم كانت القمة يف العبودية هلل تعاىل ،ويف
املثل العليا التي دعى اليها القران احلكيم ،اال ان كل حياته
سالم اهلل عليه كانت جتسيدا لقيم االيامن واليقني والعدل
واالحسان واجلهاد ،وعلينا ان نستحرض حياته الكريمة،
ونبذل كل اجلهد من اجل متثّل شخصيته ،والتحيل بمثل
صفاته ،لعلنا نكون صادقني حينام نقول له ابد ًا( :ياليتني
كنت معكم فأفوز فوز ًا عظيام).
بىل ،دعونا ننفتح يف ايام العزاء عىل تيار النور املنبعث من
ارض الشهادة كربالء املقدسة ،ونعرج معه اىل سامء االيامن
والتقوى ،والتحيل بأسمى االخ��الق ،ونتقرب اىل ربنا
سبحانه زلفى باملسارعة يف اخلريات.

ان هذه الدموع التي تذرفها اعيننا ،والقلوب التي ًت ًت ًفجع
ملصائب االمام عليه السالم ،والصدور التي تلطم ،وان
سائر التي تقام يف هذه املناسبة العظيمة واالليمة ،البد ان
تكون كلها معراجا ألرواحنا اىل حيث ذرى التقوى واليقني،
واىل حيث تزكية النفوس من ادران اهلوى والشكوك وحب
الشهوات ،ولتكون بالتايل وسيلة لتبييض صحائف اعاملنا
من كل ذنب وخطيئة.
وبكلمة :دعونا ايا االخوة احلسينيون نولد يف عزاء احلسني
عليه السالم من جديد ،ونستأنف حياتنا بعد عاشوراء
بحيوية ايامنية بالغة ،وبتحمل املسؤولية االجتامعية ُ
بخ ُل ٍق
فاضل وآداب رفيعة.

املصدر /االمام احلسني عليه السالم نج حياة ووسيلة نجاة �
تأليف السيد حممد تقي املدريس

أحزان األحالم
فإن ُ
ومهام كانت األحالم وواقعها ّ
احل ْزن بأمل عاشوراء مل
يقف عىل عامل اليقظة  ،بل لقد حتدّ ثت األخبار عن أحزان
عامل الرؤيا.
عباس :رأيت رسول اهلل ّ
(صىل اهلل عليه وآله) فيام
قال ابن ّ
يرى النائم بنصف النهار أغرب ،أشعث ،وبيده قارورة فيها
دم.
فقلت :بأيب أنت ُ
وأ ّمي يا رسول اهلل! ما هذا؟ قال« :هذا دم
احلسني وأصحابه  ،مل أزل منذ اليوم ألتقطه».
ُفأحيص ذلك اليوم فوجدوه ُقتل يومئذ.
املحبة ألهل بيته ،احلنون
و ُا ّم سلمة زوجة الرسول ،امل ّتقيةّ ،
مكرر يف سرية احلسني (عليه
عىل احلسني ،والتي هلا ذكر ّ
السالم) ،قد أفزعها املنام كذلك هي ُ
األخرى :عن سلمى
ّ
ُ
قالت :دخلت عىل ا ّم سلمة وهي تبكي ،فقلت :ما يبكيك؟
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قالت :رأيت رسول اهلل ّ
(صىل اهلل عليه وآله) يف املنام وعىل
رأسه وحليته الرتاب ،فقلت :ما لك يا رسول اهلل ،ما لك؟!
«شهدت قتل احلسني آنف ًا».
قال:
ُ
املصدر /احلسني عليه السالم سامته وسريته � املؤلف :
احلسيني اجلاليل ،السيد حممد رضا ()188 /1

العرفان للجميل الحسيني
ويضاف اىل هذه العرب السلوكية املهمة والعظيم ّة التأثري ،التدبر
يف حقيقة أن اإلمام احلسني عليه السالم
تطوع لتحمل كل هذه اخلطوب اجلليلة وضحى بنفسه الرشيفة
وبأوالده وصفوة أهل بيته صغار ًا وكبار ًا وعرض عياله لألرس
واملحن لينقذ العباد من الضاللة واالقتداء باملض ّلني اهلالكني
ا ُمل َهلكني من غاصبي خالفة الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم
وحيفظ الدين املحمدي النقي نرباس ًا ّ يتدي به املؤمنون اىل اهلل
عز وجل.
فالتدبر يف هذه احلقيقة يزيد من اندفاعة السالك اىل اهلل املتوسل
بسيد الشهداء للسري يف طريقه املقدس عرفان ًا للجميل احلسيني
ووفاء للمضحي بنفسه وكل ما يملك حلفظ طريق اهلداية هذا،
ويضاعف من اندفاعته لنرصته وحفظ أهدافه ويف ذلك الفوز

القلوب والسيوف

ملاذا؟
كان هذا السؤال يواجه احلسني «عليه السالم» كلام مر عىل مر
من الصحراء العربية متجها اىل العراق
ملاذا؟
وبينام هو يف طريقه التقى بالفرزدق بن غالب «الشاعر العريب
الشهري» ،توقف الفرزدق وسلم عىل احلسني «عليه السالم»
وقال له« :اعطاك اهلل سؤالك واملك فيام حتب».
فأجابه عليه السالم وسألهَ « :ب ِني َلنا َنبأ الناس َخل َفك».
فأجابه الفرزدق واالمل ينهشه« :قلوب الناس معك وسيوفهم
مع بني امية والقضاء ينزل من السامء واهلل يفعل ما يشاء».
فرد عليه احلسني «عليه السالم»« :صدقت ،هلل االمر واهلل يفعل
ما يشاء وكل يوم ربنا يف شأن ،ان َن ّزل القضاء بام نحب فنحمد
اهلل عىل نعامئه وهو املستعان عىل اداء الشكر ،وان حال القضاء
دون الرجاء فلم َيعتَد من كان احلق نيته والتقوى رسيرته ،ثم
حرك احلسني راحلته وقال :السالم عليكم».
ثم افرتقا..
ورغم اجابة الفرزدق الشافية التي تشبه سيف الكي فوق اجلرح
ليشفى او يلتئم  ،ورغم نربة الرجاء والدعاء يف لغة احلسني

العظيم ،وقد حتمل سيد الشهداء هذا العطش العظيم ليسقي
شيعته من عطش يوم القيامة بالرحيق املختوم ،فيجب بحكم
كرائم الصفات يف الوفاء واملواساة ان يبذل شيعته أيض ًا ما بذله
 صلوات اهلل عليه  -هلم ويفدوا بأنفسهم له كام فدى هلمبنفسه.
وبالطبع فإن تضحيتهم يف سبيله تعود فائدهتا عليهم لعظمة
فوزهم هبا ،وهذا من مظاهر سعة الرمحة اإلهلية النازلة عىل
العباد بربكة الوسيلة احلسينية ،فحتى التنبيه اىل واجب الوفاء
واملواساة هو هبدف ترغيب املؤمنني يف نرصته إليصاهلم اىل
ثامرها العظيمة وليس إيصال يشء لسيد الشهداء عليه السالم.

خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل �
املصدر/
ّ
تأليف :عرفان حممود ()61/1

«عليه السالم» اال انه استمر ماضيا نحو العراق ،حتى ملا بلغه
النبأ مل يرجع  ،ولكن اي نبأ؟!
املصدر /دم احلسني � ملؤلفه ابراهيم عيسى ()31/1
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أمــي

للكات��ب الراحل زاح��م جهاد
1
على الش�� ّباك
ُ
ت��روم التحلي��ق
حمام��ة
أم��يتحتض��ر!
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2
عي��دك
ِ
ف��ي
أبكي��ك
ِ
أيته��ا الغائب��ة!

3

7

ِ
اس��تعجلت الرحي��لَ
عي��دك
ِ
قب��ل

إلي��ك
ِ
أحب��و
أحف��ادك
ِ
كأصغ��ر

لم��ن العي��د إذن؟!

قدمي��ك !
ِ
ها أن��ا عن��د

4

8

ألول م��رة

حتى وأن تج��اوز المائة عام

أقب��ل يديه��ا وال تبال��ي

أم��ام األم

أمي ف��ي غرف��ة االنع��اش!

يغ��دو طف��الً!

5

9

��ك ق ّر ِ
اعلم أ ّن ِ
رت الرحيلَ
ل
م��اذا أق��و ُ

حت��ى بع��د رحيله��ا
أج��دهُ الهب��اً

تن��ورك !
ِ
لعش��اق خب��ز ِ
ِ
6

أم��ي!
ت ّن��ور ّ
10

صال��ةاالنع��اشوم��نفيه��ا

أم��ي

قرنفالتك
ِ
منتعش��ة بش��ذى

َم ْ
بع��دك
ِ
��ن

ان��ت!
إال ِ

يدع��و ل��ي؟!
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محاكاة الشباب الحسيني للواقع
يف خض��م املتاعب ومش��اكل احلياة التي ت��كاد أن تك��ون كالنهر الذي
ال ينض��ب وافول الن��ور الروحي وطغيان اللون االبل��ق عىل األبصار؛
ومتاه��ة يف دياج��ري الظالم وتش��تت فكري وتش��ظي احلقيق��ة وتفي
الكذب ابحث عن النور الذي ينتش��ل الضمري م��ن قوقعته وركوده يف
مس��تنقع عدم املس��ؤولية والالمباالة إىل واجهة األمل واالزدهار ؛ أيا
النور الذي ترى عتمتي كيف يل أن أراك؟..
وبامذا تكون الرؤية أدق وأوضح؟ فعيناي ال يس��عهام أن ترى من هو يف
ٍ
منيف عنها؛ مه ً
ال بإمكاين أن أراك بعني القلب فالبصرية أقوى من البرص
فأنا رغم كل مساوئي أمتلك رسيرة ناصعة البياض مؤمنة بوجودك وما
شعوري بقربك مني إال بفضلها؛ يا سيد الكون وإمام الزمان عبدك قد
خانه التمييز وراودته الش��كوك بصدق منتظريك؛ طريف النزاع يذرفون
الدموع ش��وق ًا لرؤياك وجتمعه��م جمالس جدك الش��هيد وكتاب جدك
الصادق األمني؛ ُ َخي ِون بعضه��م بعض ًا رغم خالفهم يف الفرع واتفاقهم
يف األصل؛ أما أن األوان آن يشعروا بغربتك و وحدتك وقلة نارصيك
ام��ا آن األوان آن يعملوا بالتمهي��د احلقيقي لدولة عدلك اإلهلي؛ كيف
ِ
بأشواك القتاد؟.
يدعون لتعجيل ظهورك وهم يملؤون طريقك
أنا الذرآء يا س��يدي من مأيس احلياة وأهواهلا؛ سقيم مل يتبقى مني سوى
حشاشة الروح حزن ًا عىل غربتك؛ يا سيدي احلصيف ال يسعني األتول
يف طريقك املعبد فكن يل عون ًا ُ َ
وخم ِلص ًا من قيود عدم املقدرة عىل التغيري
واجعلني كام حتب أن تراين يف برصك االمتدادي لبرص االله ورضاه.

امتياز..

مي��زة ل��ن جتدها يف غ��ري حوزة النج��ف األرشف
ورجاهلا :خطاب هادئ وعمل ال يدأ! ..صوت
وطني ،وعقيدة راس��خة ،اثبتت للعامل ما تستطيع
ان تقدمه العاممة..

سيدي الحصيف

سبيل الخالص من الشيطان
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم)،
ق��ال :قال رس��ول الله (صلى الله علي��ه وآله)« :ال يزال
الش��يطان هائباً البن آدم ذعِ راً منه ما ّ
صلى الصلوات
ّ
ّ
عهن اجترأ عليه فأدخله
لوقته��ن ،فإذا ض ّي
الخمس
في العظائم».
المصدر :بحار األنوار .12 / 11 : 83

ً
ً
عاليا من
قريب��ا ..سنس��مع الص��وت ي��دوي
مكبرات الصوت في مسجد الكوفة :يا أيها
المؤمنون ..س��اووا الصفوف يرحمكم الله
إلقام��ة ص��الة الجماع��ة بإمامة بقي��ة الله
محمد بن الحس��ن (دامت ظالله وأطال الله
في عمره)..
اللهم عجل لوليك الفرج..

م��ن��ح��اهُ االج���ت���ه���اد ال��م��ط��ل��ق؟

تباين المستوى الثقافي بين الزوجين

حيدر السالمي

يف ع��ام  1380ه��� اي قبل ()64
عاما ُمنح س��امحة املرج��ع الديني
األع��ىل الس��يد ع��يل احلس��يني
السيس��تاين (دام ظل��ه ال��وارف)
ش��هادة االجته��اد املطل��ق وهو يف
احلادي��ة والثالث��ني من عم�� ِره ِمن
ِقب��ل اس��تاذيه الس��يد ايب القاس��م
اخلوئ��ي ،والش��يخ احل��يل (قدّ س
رسمه��ا) ،ومل يمنح الس��يد اخلوئي
ّ
ش��هادة االجته��اد ا ّ
إل لن��اد ٍر م��ن تالمذته؛ كام مل يمنح الش��يخ احل��يل إجازة
االجتهاد املطلق لغريه (دام ظ ّله)..
املصدر :موقع السيد السيستاين..

في االنتظار

شرف المعنى
ال يساورين شك بأنك تسمع مناجايت ،وهتتم

آلهايت ،أو حتى كلاميت عنك .أتوضأ باخلوف
من أنك لن ترىض عني ،اصيل صالة وحشتي.
يف مجعة ندبتي وترقبي أحلظ ما يريبني من جتانس
فرحتي باقرتابك واشتعال رغبتي باغرتابك،
تتجادل يف رأيس األف��ك��ار ،تتطاير من حويل
أرغفة الصرب وترن بأذين آنية الصمت .يا هلول
انتظارك كم يتعبني لكنه يزيدين شغف ًا ويمنحني
رشف�� ًا .أت��راك حق ًا هتتم ألم��ري ،يفرحك ما

يفرحني وحيزنك ما حيزنني؟! نعم ..ألست
القائل« :إنا غري مهملني ملراعاتكم ،وال ناسني
لذكركم»..؟!
ه��ذا عبق كلامتك خيلق النشوة يف األرواح،
النجاح يف اختيار رشيك احلياة يقوم عىل عدة ركائز منها التقارب يف املس��توى
الثق��ايف والفك��ري واالجتامعي ،ليس بال��رضورة أن يكون هن��اك تقارب بني
الزوجني يف املس��توى الدرايس أو التحصيل العلمي وال يعدّ هذا األمر معيارا
لتحديد مس��ار احلياة الزوجية وبالتأكيد فإن املعيار واملقياس األهم هو أخالق
الزوج��ني ومدى معرفتهم بأصول العالق��ة الزوجية احلقة وهذا ما يضمن هلم
احلياة الزوجية اإلجيابية..
لذل��ك وحلل كل اخلالفات الت��ي حتصل بني الزوجني بس��بب التباين الفكري
والثق��ايف الب��د م��ن الرج��وع لقان��ون احلي��اة األصح واألنس��ب وه��و الدين
اإلس��المي والتكاليف الدينية فن��رى أن اهلل (عز وجل) قد س��لط الضوء عىل
كل يشء خي��ص األرسة واحلياة الزوجية ووجد حلول واضحة لكل اخلالفات
وبأدق التفاصيل..

وصداها خيرتق اآلفاق ،مل تكن إال أنت كام أنت
جتمل املعنى أو حتمل احلقيقة أكثر مما
بال رتوش ّ
حتتمل ..سجية بال تكلف وشجية بال تصنع،
تفرغ عن لسان وحي احلب ما يعز عىل البوح
ويندر يف النظم والنثر كليهام .ترانيم ٍ
فداء يعزفها
وتر الشوق ،وتراتيل ِ
وفاء يشدوها مزمار التوق
لرؤية منتظريك عىل رشف املعنى وسمو الذات.
ال ريب أنك ترهف السمع ملناجايت وترعى
كلاميت ..وهي ختر عندك ساجدة.

