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الحشمُة في زمن التعّري

معهد نور اإلمام الحسين 
       ُيحيل الظالم إلى ضياء 

بالطف عفتك رميه

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

)أثر القيادة الصالحة في نهضة األمم وتقدمها( 
اإلمام السيستاني )دام ظله( إنموذجاً

ِة " بَر ُحلُو العاِقَبِة، َميموُن الَمَغبَّ بَر؛ َفِإنَّ الصَّ " ِالَزِم الصَّ
الم(– الكافي : ج ۲ ص ۲۷۵  امير المؤمنين علي )عليه السَّ

جزاُء الصبر 

ابَتَسَم ُمسَتبِشراً بالَشهادة..

العتبة الحسينية تكّرم الطلبة "أبناء القادة الشهداء"

القصيدُة في زغبها األول
محّمد علي الخفاجي..



اإىل حٍد كبري، فنحن مذهولون اأمام التطور التكنولوجي الذي حّققه 
الغرب على مدى �ضنوات طويلة، هذا التطّور الذي كان اإيجابيًا اأي�ضًا 
بالن�ضبيية لنا، اإىل احلدِّ الييذي اأ�ضبحنا فيه حمتاجيين له يف حياتنا 

اليومية..
ولكن: ماذا ميكن اأن يقّدم ال�ضرق وامل�ضلمون للغرب، هل �ضاألنا اأنف�ضنا 

هذا ال�ضوؤال؟
ثييّم مليياذا دائمًا ما ن�ضيييُء لأنف�ضيينا باأنف�ضيينا ون�ضييتعري كلمييات وجمَل 

الآخر الذي ي�ضفنا بالرجعين والبدائين؟
القيييَم  باأجمعييه  العييامَل  مينييح  ال�ضييادة:  اأّيهييا  وامل�ضييلمون  ال�ضييرق 
الأخالقية واملبادئ الإن�ضييانية الرفيعة وكذلك املعرفة.. فال فائدة 
يف تطّور تكنولوجي ل حتكمه الأخالق والقيم.. فهو بدونها يتحّول 
اإىل اآلت لتحطيم الب�ضييرية يف اأغلبها.. ويف نف�س الوقت ل ننكر من 

يقّيم الأخالق وي�ضع لها وزنًا..
ومييا يجييري يف الغييرب الآن خري �ضيياهد، ففييي حن تت�ضيياعد نعرات 
احلروب والتدمري، ت�ضييري بنا اخلطى يف ال�ضييرق نحو ال�ضلم اأو نتمنى 

ذلك.
وتخّيلييوا اأن تكييون هناك �ضييناعات عظيميية تنتجها الييدول الكربى 
)ذات النف�ييس ال�ضييتعمارية( ولكنها بدًل من اأن تنفع الب�ضييرية يتم 
ا�ضييتخدامها لتحطيييم الأر�س والنف�س الب�ضييرية لأنها ل حتتكم اإىل 

الأخالق واملُثل العليا!!
وميين يقييراأ تاريييخ الغرب يجده قييد مّر مبرحليية من الظييالم والقتل 
وانعييدام الأخييالق والتعامل احل�ضيين بيين النا�س.. فيما كان ال�ضييرق 
وامل�ضييلمون ول يزالييون يعطون لالأخالق اأهميتها وبو�ضييفها الأهم يف 
احلياة.. ف�ضييناعة الإن�ضان وبناوؤه اأخالقيًا ومعرفيًا تاأتي بالدرجة 

الأوىل.. قبل اأي �ضناعة اأخرى.
دّونت هذه الكلمات الق�ضييرية، واأنا اأت�ضييّفح يف ذهني امل�ضييرية امل�ضيئة 
ملرجعيتنييا الدينييية  العليا وتاأكيدها على بناء الإن�ضييان وحت�ضييينه 
بالقيم العليا والأخالق احلميدة، وكذا ما حّققته العتبة احل�ضييينية 
من م�ضيياريع كربى يف خمتلف املجالت، تخدم الفرد بو�ضييفه اإن�ضييانًا 

قبل اأّي �ضيء.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    الأخالق اأوًل
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اجلمعة  منرب  املرجعي من  التناول يف اخلطاب  يتم  ما  دائام 
املبارك يف تطرقه إىل جذور املشاكل يف املجتمع واالستمرار 
عملية  يف  واض���ح  ومفهوم  ث��اب��ت  كمنهج  ذل��ك  ع��ى 
املعاجلة  رضورة  عى  التأكيد  يتم  خالهلا  ومن  اإلصالح، 
للجذور واألصل يف أية مشكلة فهي  أوىل باملعاجلة، ومن 
اجل  من  املشاكل  تلك  ملثل  ممكنة  حلول  عن  البحث  ثم 
اقرتاح خطط ملعاجلتها بحلول معقولة وواقعية يف التنفيذ، 
واالبتعاد عن احللول واملعاجلات الرتقيعية أو الشعاراتية، 
أي بمعنى معاجلة السبب قبل التأشري عى األثر، كون ما 
كامنة  لعلل  اعراض  إال  ماهي  مشاكل  من  ونعيشه  نراه 
بناء  تعني  السبب  فمعاجلة  الواقع،  صميم  يف  ومتأصلة 

األسس الصحيحة والرصينة ملستقبل سليم لألجيال.
قبل  للمشاكل  جذرية  بمعاجلة  إال  ذلك  يكون  ال  وطبعا 
جوانب  من  جانب  ألي  الفوقي  اإلصالح  بعملية  البدء 
أو  صحية  أو  أخالقية  أو  علمية  كانت  س��واء  احل��ي��اة.. 
اقتصادية وغريها، ففي خطبة لسامحة الشيخ عبد املهدي 
1441ه�  حمرم   27 بتاريخ  توفيقاته(   )دامت  الكربالئي 

املوافق 2019/9/27م حتدث حول التعليم وحق املعلم، 
وبنينّ ذلك وفق قول االمام عيل بن احلسني السجاد )عليهام 

السالم( يف حق خازن العلم وراعي العلم .. قائال :
امل��دارس  يف  العام  هلذا  الدراسية  السنة  نبتدئ  "نحن 
بفضلِه  تعاىل  اهلل  احلق،  هذا  ُنالحظ  ان  البد  واجلامعات 
املعلم وهذا املدرس جعلُه  ومننِّه جعَل هذا االستاذ وهذا 
خازنًا هلذا العلم وحافظًا هلذا العلم.. ال يتصور أحد بذكائِه 
وبشطارتِه وجهدِه وصَل إىل هذه املرتبة، اهلل تعاىل اعطاك 
املقام،  هذا  إىل  وصلت  حتى  األج��واء  لك  ر  ووفنّ الذكاء 
فجعلك خازنًا وحافظًا للعلم، وهذا العلم أمانة يف عنقك 
كان  االستاذ  اآلخرين..  إىل  العلم  هذا  توصل  أن  عليَك 
كان  واملدرس  ُه  معلم علمنّ لُه  كان  واملعلم  ُه  استاذ علمنّ لُه 
األجواء  هذه  وأرسة  مدرسة  له  وكانت  علمُه  مدرس  له 
بتوفري هذه األجواء،  تعاىل مننّ عليه  اهلل  لُه..  ُوِفرت  التي 
وه ووفروا له هذه  ومن عليه بتوفري معلمني ومدرسني علمنّ
ُتعطي  ان  وعليك  العلم  هلذا  خازن  اآلن  فأنت  االجواء، 
ُه.. الطالب امانة اؤمتن عندك من ِقبَل ارسته  هلذا العلم حقنّ

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
الواقع التربوي والتعليمي في العراق
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بقلم/ طالب عباس الظاهر
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ها..  وجمتمعه وبلده ووطنه عليك ان ُتعطي هذه األمانة حقنّ
ونحن نبتدئ العام الدرايس ويف كل مكان فيِه تعليم االمام 

)عليه السالم( يبني ثالثة امور :
نًا، هذا  األول: ان ُيوصل هذا العلم كامالً صحيحًا واضحًا بينّ
وكاملة  ة  تامنّ العلوم  من  فيه  ما  ُاوصل  عيلَّ  الفالين  الِكتاب 
هذه  ُاوص��ل  ان  عى  وأح��رص  بينّنة  واضحة  ناقصة  وغري 
وال  نقص  وال  فيها  لبس  ال  بينّنة  واضحة  واملضامني  العلوم 
اهنم  هل  الطلبة  واتابع  احرص  ان  عيلَّ  اشتباه  وال  غموض 

فهموا وحفظوا واتقنوا هذه املادة العلمية؟".
رضورة توصيل املعلومة للطالب واضحة سهلة الفهم

العلم  ايصال  مفهوم اإلخالص يف  إىل  يتطرق سامحته  وهنا 
أن  عى  احلقيقي  املعلم  ح��رص  ثم  وم��ن  للمهنة،  واحل��ب 
يوصل هذا العلم أو ذاك من العلوم إىل طلبته بأوضح صورة 
كليهام  بأن  يستشعر  عندما  الذهن،  يف  لترتسخ  وأسهلها.. 
أمانة يف عنقه سواء العلم الذي حيمله أم الطالب الذي يعلمه، 
فلينظر املعلم كيف يؤدي حق هذه األمانة التي وهبه اهلل تعاىل 

إياها من فضله؟

ة  العلم شاقنّ ، فرحلة  ان اكون رفيقًا ومتأنيًا وصابرًا  "الثاين: 
حتتاج ان ُاوصل هذه املادة العلمية بام ذكرناه من مواصفات 
بالطالب  الرفق  هذا  واجعلها  اوصلها  ان  االوىل  النقطة  يف 
والتأين والصرب يف رحلة ايصال هذه املادة العلمية اىل الطالب 
الدراسية  الِرحلة  الدراسية أو من  السنة  انتهت من  اذا  حتى 
االساليب  اما  الوسيلة،  هذه  خالل  من  اطمئننت  قد  اكون 

االخرى ِخالف ذلك ال نصل منها إىل نتيجة" .
الرفق والتأين يف رشح املادة العلمية وتعليمها للطالب

إن يف حسن التعامل من قبل املعلم مع الطالب له أثره الكبري 
ذلك  وقبل  ذهنه،  يف  وترسيخها  املعلومة  بإيصال  واحلاسم 
والتأين  فالرفق  وسلبا،  اجيابا  املعلم  بشخصية  يتأثر  الطالب 
بنجاح  كفيل  الطالب  مع  تعامله  يف  املعلم  قبل  من  والصرب 

الطرفني املعلم بإيصال العلم، والطالب باستيعابه وفهمه.  
"الثالث: وهي مهمة ُنلفت نظر االخوة االساتذة واالدارات 
العلم  واأُلرس  امل��دارس  وادارات  اجلامعات  ورئ��اس��ات 
والعلوم التخصصية من غري تأديب وتربية واخالق وحكمة 

ال نفع فيها.. تتحول إىل أداة رضر للفرد واملجتمع..

ايها المعلم : أنت اآلن خازن لهذا العلم وعليك أن ُتعطي لهذا العلم 
حّقُه.. الطالب أمانة أؤتمن عندك من ِقبلَ اسرته ومجتمعه ووطنه عليك 

أن ُتعطي هذه األمانة حّقها

،،
،،



البد ان نحرص كام مطلوب ِمننّا ان ُنوصل مادة الرياضيات 
كاملة  االخرى  املواد  وبقية  واالحياء  والكيمياء  والفيزياء 
تامة واضحة بينّنة ال لبس فيها وال غموض اىل عقل الطالب 
باالخالق  ه  وختلقنّ الطالب  وتأديب  بالرتبية  هنتم  ان  علينا 
احلميدة والبد ان نعطي َقَدرًا من االهتامم والعناية بتأديب 
الطلبة وترقيهم يف املبادئ االخالقية كام نعطي اهتاممًا باملادة 
العلمية  املادة  فقط عى  ان ركزنا  التخصصية وإال  العلمية 
من دون ان نعتني برتبية هؤالء االوالد وهتذيبهم وختلقهم 
الرفيع  اخُللق  اصحاب  من  يكونوا  ان  عى  ونحرص 
سينحدر الكثري من الطلبة اىل االنزالق يف مزالق املخدرات 
وربام  الصحيح  االخالقي  املسار  عن  واخلروج  والفجور 

يكونون اعضاء ضارين يف املجتمع مستقبالً ..

النقطة  هذه  يف  ان  يؤكد  السالم(  )عليه  االمام  هنا  لذلك 
ان  البد  واحلكمة(  االخ��الق  ِعقالُه  العلم  )ف��إن  الثالثة 
من  نرجوه  ال��ذي  لذلك  معًا،  باألمرين  اعتناؤنا  يكون 
ان يكون  الرتبوية عى اختالف مسمياهتا  املؤسسات  مجيع 

االهتامم كافيًا هبذين املجالني االساسيني."
رضورة اقرتان العملية التعليمية بالرتبية األخالقية

التوصيف  الرتبوية وكام هو  العملية  مثلام هو معروف فإن 
ثم  ومن  تربية  بمعنى  والتعليم،  الرتبية  تسمية  يف  العام 
تعليم، أي إن رسالة املعلم ال تنحرص بإعطاء املادة العلمية 
للطالب فحسب، بل إن هناك أمرًا آخر ال يقل امهية وهي 
عضوا  ليكون  النبيلة،  واألخالق  القيم  عى  الطالب  تربية 

نافعا يف بناء املستقبل. 

ُنلفت نظر اإلخوة األساتذة واإلدارات ورئاسات الجامعات وإدارات 
المدارس واألُسر العلم والعلوم التخصصية من غير تأديب وتربية 

،،وأخالق وحكمة ال نفع فيها
،،



الكفالة هي: التعّهد لشخص بإحضار شخص آخر له حّق عليه 
د )كفياًل( وصاحب احلّق )مكفواًل  عند طلبه ذلك. ويسّمى املتعهِّ

له( ومن عليه احلّق )مكفواًل(.

مسألة 1187: تصّح الكفالة باإلجياب من الكفيل بلفظ أو بفعل 
من  وبالقبول  املذكور  للتعّهد   - القرائن  بحسب  ولو   - مفهم 
املكفول له، واألحوط لزومًا اعتبار رضا املكفول بل كونه طرفًا 
للعقد بأن يكون عقدها مرّكبًا من إجياب وقبولني من املكفول له 

واملكفول.

مسألة 1188: يعترب يف الكفيل واملكفول له - وكذا يف املكفول 
يعترب  كام  واالختيار،  والعقل  البلوغ   :  - رضاه  اعتبار  عىل  بناًء 
من  عليه  احلجر  وعدم  املكفول  إحضار  عىل  القدرة  الكفيل  يف 
َفَلٍس إذا كان إحضار املكفول يتوّقف  الترّصف يف ماله لَسَفٍه أو 

عىل الترّصف فيه.

للمكفول  احل��قّ  يكون  أن  الكفالة  يف  تعترب  ال   :1189 مسألة 
كالصبّي  رشعًا  عليه  ويّل  هو  ملن  يكون  أن  فيجوز  بشخصه  له 
واملجنون، فلو كان هلام حّق عىل الغري جاز للويّل أن يأخذ الكفيل 

عليه.

كان  إذا  املكفول  بإحضار  بالتعّهد  الكفالة  تصّح   :1190 مسألة 
عليه حّق مايّل وال يشرتط العلم بمبلغ ذلك املال.

إىل  احلضور  عليه  يستحّق  من  كّل  كفالة  تصح   :1192 مسألة 

البّينة  بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن مل تقم  جملس الرشع، 
عليه باحلّق، وال تصّح كفالة من عليه حّد أو تعزير .

مسألة 1194: الكفالة عقد الزم ال جيوز فسخه من طرف الكفيل 
إاّل باإلقالة أو بجعل اخليار له.

مسألة 1195: إذا حتّققت الكفالة جامعة للرشائط جازت مطالبة 
املكفول له الكفيل باملكفول عاجاًل إذا كانت الكفالة حاّلة، وبعد 
عىل  وجب  حارضًا  املكفول  كان  فإن  مؤّجلة،  كانت  إن  األجل 
تاّمًا بحيث يتمّكن  الكفيل إحضاره، فإن أحرضه وسّلمه تسلياًم 
املكفول له منه فقد برئ مّما عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع 

أمره إىل احلاكم الرشعّي فيحبسه حّتى حيرضه.
ِقَبل الغري كالدين  نعم إذا كان ما عليه من احلّق قاباًل لألداء من 
فأّداه الكفيل ُأْخِل سبيله، وإن كان غائبًا فإن كان موضعه معلومًا 
ويمكن الكفيل إحضاره ُأمهل بقدر ذهابه وجميئه، فإذا مىض قدر 
ذلك ومل يأت به من غري عذر ُحبس كام مّر، وإن كان غائبًا غيبة 
مل  به  الظفر  يرجى  وال  خربه  وانقطع  موضعه  يعرف  ال  منقطعة 
يكّلف الكفيل إحضاره، بل وال يلزم بأداء ما عليه إاّل فيام إذا كان 
له وكان متمّكنًا منه  املكفول  بأن طالبه  الكفيل  بتفريط من  ذلك 

فلم حيرضه حّتى هرب.

الكفالة،  بطلت  املكفول  أو  الكفيل  مات  إذا   :1202 مسألة 
بخالف ما لو مات املكفول له فإّنه تكون الكفالة باقية وينتقل حّق 

املكفول له منها إىل ورثته.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريال����ك����ف����ال����ة



إن مسألة الصدق والكذب يف قضايا العقيدة تنطلق من األدلة 
والرباهني التي يقيمها كل فريق عى صحة دعواه، يف ما توحي 
ِ ُقْل  َع اهللَّ به من عنارص احلقيقة الكامنة فيها، قال تعاىل: }َأإَِلٌه مَّ

َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )النمل/64({.
ويف خضوع كل يشء يف الوجود هلل )عز وجل(، ويف ارتباط 
يدل  ما  إليه،  املطلقة  حاجته  خالل  من  تعاىل  به  موجود  كل 
تنكرون ذلك  فإذا كنتم  الذي ال رشيك،  الواحد  أنه اهلل  عى 
موا لنا الربهان عليه لنناقشه من موقع  وتلتزمون الرشك، فقدنّ
اهلادئ  احلوار  وليكون  احلوار،  بنت  احلقيقة  لتكون  الفكر، 
العميق أساس الوصول إىل النتائج احلاسمة يف املعرفة، فبذلك 
وهذا  حوله،  من  احلياة  حركة  وحيرتم  نفسه،  اإلنسان  حيرتم 
الفكري يف  الرصاع  مواقع  ك  الذي حيرنّ القرآين  األسلوب  هو 
ساحات العلم واملعرفة، لتكون احلجة التي يقدمها كل فريق 
نفسه  هبا  ليقنع  ذاته  يف  يملكها  التي  ة  القونّ هي  قناعاته،  عى 
خالل  من  اإليامنية  قناعاته  عى  ليحصل  غريه  إىل  ويقدمها 

املناقشة الفكرية العميقة التي تواجه عمق األشياء بكل صفاٍء 
ة. وذلك هو سبيل اإليامن يف ما يريد اإلسالم أن يبلغه من  وقونّ
إيامن الناس بحقائقه، فال يريد منهم اإليامن األعمى القائم عى 
إثارة االنفعاالت، ألن االنفعال قد يثري الفكرة يف الوجدان يف 
له إىل  بعض احلاالت، ولكنه يطردها عند تبدل االنفعال وحتونّ
جانب آخر يف حالٍة أخرى، بينام يركز العقل اإليامن عى احلجة 
وإرشاقًا  وعمقًا  وضوحًا  فيزيدها  تأكيدها  ويتابع  القاطعة 

وثباتًا. 
يأخذ  الداعية إىل اهلل، أن  وهكذا نستوحي من ذلك، أن عى 
بأسباب املعرفة يف حركته الرسالية يف ساحة الرصاع الفكري 
هبا  يقنع  أن  يستطيع  التي  القوية  احلجة  ليملك  والعقيدي، 
حول  الكافرون  يثريها  التي  الشبهات  هبا  ويتحدى  الناس، 
من  منطلقًا  احلوار  ليكون  باحلجة،  احلجة  وليواجه  عقيدته، 

قاعدٍة يف الفكر ال من حالٍة يف االنفعال..

افتتح يومك بثالث، تضمن السعادة والتوفيق، 
والنجاح والفالح، أوهلا مع صالة الفجر، فمن 
ة اهلل، "إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن  َصىَّ الفجَر فهو يف ذمنّ

َمْشُهوًدا"، وثانيا تالوة ما تيسنّ من القرآن 
القرآن  "اقرؤوا  آل��ه(:  و  عليه  اهلل  )ص��ى  ق��ال 
القيامة شفيعًا ألصحابه" وثالثها،  يأيت يوم  فإنه 
ِ ِحنَي مُتُْسوَن َوِحنَي  أذكار الصباح، "َفُسْبَحاَن اهللَّ

ُتْصبُِحوَن"..

آللئ قرآنية

عش مع القرآن مسرورا

بقلم/ خديجة عبد الواحد

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الصراع  حركة  في  العقالئي  القرآني  األسلوب 
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َهاِر  النَّ َوَأْطَراَف  َفَسبِّْح  ْيِل  اللَّ آَناء  َوِمْن  ا  ُغُروهِبَ َوَقْبَل  ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  َيُقوُلوَن  َما  َعَى  }َفاْصرِبْ 
َك َتْرَض )طه/130({، ال بد لإلنسان حتى يقاوم خمتلف الضغوط املضادة للحق من االتصال باهلل بالصالة والعبادة،  َلَعلَّ

ليتعرف عى ربه أكثر فينزهه عن األباطيل، وليستمد منه العون والتوكل لذلك يقول تعاىل هنا: )وسبح بحمد ربك(. 
ْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا  ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ  وهكذا يقول يف سورة اإلرساء: }َأِقِم الصَّ
)اإلرساء/78({ ويؤكد عى االتصال باهلل بالصالة وبالقرآن وبالدعاء يف حال تعرض اإلنسان املؤمن للضغوط املضادة، 
وألن القرآن يفس بعضه بعًضا فإننا نجد تفسرًيا للعالقة بني الصرب والصالة ودورمها يف مقاومة الضغوط يف قوله تعاىل: 
)واستعينوا بالصرب والصالة( ويف هذه السورة يدعو اهلل نبيه ومن خالل ذلك املؤمنني عرب الزمن واألجيال إىل االتصال 

به بالصالة ويف مرات عديدة كل يوم.
)قبل طلوع الشمس(:  يعني بني الطلوعني، طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتسبيح اهلل يكون بالذكر وبالصالة وبالقرآن. 
وسئل اإلمام الصادق )عليه السالم( عن اآلية فقال: »تقول حني تصبح وحني متيس عرش مرات، ال إله إال اهلل وحده ال 

رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت  ويميت وحييي وهو عى كل يش ء قدير«.

فضل  االسالم والعرب في تطور التجارة وقانونها

الضغط والصبر

إعداد/ أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/5 التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

حيث  الصامت,  القران  يطابق  الناطق  القرآن  بقول  جاء  ما  ان 
بقوله  وامليزان  بالكيل  العناية  وجوب  سورة  من  بأكثر  اوىص 
احسن  هي  بالتي  اال  اليتيم  مال  تقربوا  }وال  وتعاىل:  سبحانه 
نفسا  نكلف  ال  بالقسط  وامليزان  الكيل  واوفوا  اشده  يبلغ  حتى 
اال وسعها{،  وايضا تم التأكيد يف قوله سبحانه وتعاىل: }فأوفوا 
يف  تفسدوا  وال  اشياءهم  الناس  تبخسوا  وال  وامليزان  الكيل 
ان كنتم مؤمنني{ وقوله  بعد اصالحها ذلكم خري لكم  االرض 
 " وايضا   " وامليزان  املكيال  تنقصوا  }وال  ايضا:  وتعاىل  سبحانه 
والسامء رفعها ووضع امليزان اال تطغوا يف امليزان واقيموا الوزن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  فان  وهكذا  امليزان{،  ختسوا  وال  بالقسط 
ان تكون موازين قسط  بموجب  التي جيب  املوازين  يشدد عى 
االحكام الربانية واضافة اىل امليزان الذي يستعمل للوزن ومعرفة 
املكاييل. ويقول ايضا }اوفوا الكيل وال تكونوا من املخسين . 
وزنوا بالقسطاط املستقيم وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا 
تدخل  مبدأ  تناول  االن  املناسب  ومن  مفسدين{،  االرض  يف 

الدولة يف التجارة وعالقتها مع التجار موضوعنا التايل:-       
تدخل الدولة يف تنظيم التجارة

ومن تلك الرسالة التي بعثها امري املؤمنني )عليه السالم( اىل مالك 

االشرت )رضوان اهلل عليه( يظهر اجلواز الرشعي لوجوب ارشاف 
مبدا  بان  القول  ويمكن  فيها،  والعاملني  التجارة  عى  الدولة 
املبادئ الصميمة يف االسالم،  التجارة, يعدُّ من  تدخل الدولة يف 
فبواسطته تستطيع الدولة حتقيق وضامن العدالة االجتامعية التي 
يدعو هلا االسالم فبإمكان الدولة مثال ان متنع االفراد من مزاولة 
اقتضت  ما  متى  خاص  لتنظيم  ختضعها  او  التجارات  بعض 
مصلحة االمة، واالصل الترشيعي ملبدا التدخل هو قوله تعاىل: 
}يا اهيا الذين آمنوا اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول وأويل االمر منكم 
فان تنازعتم يف يشء فردوه اىل اهلل والرسول ان كنتم تؤمنون باهلل 
واليوم االخر ذلك خري واحسن تأويال{ وكذلك قوله تعاىل: "واذا 
جاءهم أمر من االمن او اخلوف اذاعوا به ولو ردوه اىل الرسول 
واىل أويل االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال فضل 
القرآين  فالنص  قليال{،  اال  الشيطان  التبعتم  ورمحته  عليكم  اهلل 
واملقصود هبم هم اصحاب  االمر،  أويل  اطاعة  بوجوب  رصيح 
السلطة الرشعية يف املجتمع، وان امري املؤمنني )عليه السالم( بني 
املشار  يف رسالته اىل الصحايب مالك االشرت )رضوان اهلل عليه( 
العدالة  ملقتضيات  وفقا  االسعار  حتديد  بوجوب  قليل  قبل  اليها 

وحتقيق التوازن يف املجتمع, ومنع التجار من البيع بثمن اعى. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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الم، و قال لشمر: الة و السنّ يف، و همنّ بذبح اإلمام، ابتسم عليه أفضل الصنّ در الرشنّ روي أننّ شمرا، حني ارتقى الصنّ
أتعرفني من أنا؟.

العيلنّ  هراء، و خصمي  الزنّ ك فاطمة  أمنّ املرتىض، و  أبوك عيلنّ  د املصطفى، و  ك حممنّ املعرفة .. جدنّ اللنّعني: أجل، حقنّ  قال 
األعى.

هادة"،  ا حمال، حتنّى يف التنّصور و اخليال، و إننّام "ابتسم مستبرشًا بالشنّ مل يتعجب احلسني هلذه املفاجأة النّتي حيسب كلنّ إنسان أهننّ
محة من دار البالء و الفناء إىل دار الننّعيم و البقاء، متاما كام استبرش أبوه من قبل برضبة  ه و أخيه، و بالرنّ ه و أبيه، أمنّ و لقاء جدنّ

ابن ملجم، و قال: "فزت و ربنّ الكعبة".
ام اشتدنّ األمر، أرشق وجهه، و هدأت جوارحه، و سكنت نفسه، حتنّى قال الننّاس  ، كلنّ فنّ و روي أننّ احلسني كان يف يوم الطنّ

بعضهم لبعض: أنظروا ال يبايل باملوت.
ه  ا قائمة عليه، و ال رجاء أن يتنّعظ و يرتدع، ألننّ اإلتعاظ يف حقنّ ة، ألهننّ و مل يقل احلسني لشمر: هل تعرفني؟ ليقيم عليه احلجنّ

سول ... عة، و اجلرأة عى اهللنّ و الرنّ ؤم، و الضنّ ؤال ليعلمه إىل أي حدنّ بلغ منه اللنّ أكثر من حمال، و إننّام سأله هذا السنّ
ا باهللنّ و نبنّيه و بجميع األخالق و القيم. و أجاب شمر بام أجاب مستخفنّ

املصدر/ احلسني و بطلة كربالء  �� تاليف: مغنية، الشيخ حممد جواد    )1/ 376(

ابَتَسَم ُمسَتبِشراً بالَشهادة..
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عن أيب سعيد اخُلْدري قال : قال رسول اهلل صى  اهلل  عليه  وآله : "احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلننّة".
عن حذيفة قال : رأينا يف وجه رسول اهلل صى  اهلل  عليه  وآله تباشري السور فقلنا: يا رسول اهلل لقد رأينا اليوم يف وجهك 
ين أننّ حسنًا وحسينًا سينّدا شباب أهل اجلننّة وأبومها أفضل  تباشري السور! فقال : "وما يل ال ُأرسنّ وقد أتاين جربيل فبرشنّ

منهام".
أربعة  ل  أونّ إننّ  "يا عيلنّ  فقال:  إينّاي  الناس  اهلل  عليه  وآله حسد  "شكوت إىل رسول اهلل صى    : قال  عن عيل عليه  السالم 

يدخلون اجلننّة أنا وأنت واحلسن واحلسني وذرارينا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرارينا".
قال عيلنّ : "قلت : يا رسول اهلل فأين شيعتنا؟ قال : شيعتكم من ورائكم"

َقْوٍم َهاٍد( �  ُمْنِذٌر َولُِكلِّ  َأْنَت  اَم  "يب ُأنذرتم ثمنّ بعيل بن أيب طالب اهتديتم � وقرأ: )إِنَّ قال رسول اهلل صى  اهلل  عليه  وآله : 
م اهلل عليه  وباحلسن ُأعطيتم اإلحسان وباحلسني تسعدون وبه تشقون، أال وإننّ احلسني باب من أبواب اجلننّة َمْن عانده حرنّ

رائحة اجلننّة".
املصدر: احلسني رحيانة النبي)صى اهلل عليه واله( �� املؤلف : كامل معاش )97/1(

ابَتَسَم ُمسَتبِشراً بالَشهادة..

ج��������ّن��������ة ال����ح����س����ي����ن 
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الحشمُة 
في زمن التعّري

بقلم/ الشيخ الدكتور خير الدين الهادي*

ق��ال تعال��ى: )َي��ا َبِن��ي آَدَم َق��ْد َأْنَزْلن��ا 

َعَلْيُكْم ِلباس��اً ُيوارِي َس��ْوآِتُكْم َورِيشاً 

ْقوى ذِلَك َخْيرٌ ذِلَك ِمْن آياِت  َوِلباُس التَّ

ُروَن( )األعراف: 26(. كَّ ُهْم َيذَّ ِه َلَعلَّ اللَّ

السوأة وعدم  إىل مواراة  يدعو  القرآين  ظاهر اخلطاب 
الرشيعة  قوانني  مع  يتناىف  الذي  بالشكل  ابتذاهلا 
واحلشمة,  السرت  برضورة  احلاكمة  السليمة  والفطرة 
غريه  عن  ينامَز  أْن  االنسان  حاول  اخلليقة  بداية  ومنذ 
التي تشاركه يف احليوانية وختتلف عنه  من املخلوقات 
فإن  القديمة  التارخيية  النقول  وبحسب  الناطقية،  يف 
اخلرقة  بتلك  جسده  بعض  مواراة  إىل  سعى  اإلنسان 
لكنَّها  أجسادهم  من  كثريًا  تسرت  تكن  مل  التي  البدائية 
عن  متينّزوا  فقد  وبذلك   ، التسرتُّ إىل  جلوءهم  دت  أكَّ

احليوانات التي مل نجد عندها هذه النزعة الفطرية.
كرامة اإلنسان

املجتمعات  بني  االختالفات  عن  النظر  وبقطع 
ة التي تتأثر باحلوادث والعوارض فإن  وثقافاهتا املتغريِّ
عى  خيتلفون  وقد  واملواراة،  السرت  عى  يتَّفق  اجلميع 
السليم  الذوق  يناسب  األمر  وهذا  وطبيعته،  حدوده 
الذي حيرز كرامة اإلنسان وُيشِعره بتميُّزه عن غريه من 
املوجودات التي ُخلقت كرامة لإلنسان بوصفه خليفة 
اهلل يف األرض، واهلل تعاىل حُيبُّ أْن يرى خليفته مطيعًا 
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ألمره ومستجيبًا لدعوته التي فيها سعادة الفرد واملجتمع يف 
الدنيا واآلخرة.

السليمة الفطرة  اختيار 
املباركة  اآلية  القرآين يف  اخلطاب  فإن  التأويالت  وبعيدًا عن 
برضورة  أمرنا  تعاىل  اهلل  أنَّ  أظهرها  دالالت  ة  بعدَّ ت  ُفسِّ
وهذا  والسفور،  ي  التعرِّ عن  واالبتعاد  واملواراة  السرت 
الذي  اإلنسان  عند  السليمة  للفطرة  اختباٌر  ذاته  بحدِّ  األمر 
نفسه،  به  يسرت  أْن  يمكن  وما  ملبسه  يف  االبتالء  زمن  يعيش 
فت  والسيَّام أننّ الوضع االجتامعي بدأ يتأثر بالعوملة التي حرَّ
الناس  عند  الضعف  مواطن  عى  زت  وركَّ اخلصوصيات 
ر  تتصوَّ التي  املتطورة  الشعوب  مستوى  إىل  االرتقاء  ة  بحجنّ
والضوابط  الرشعية  بالقيود  االلتزام  التخلُّف  من  بأنَّ 

املجتمعية.
يعيشون حلظات  اليوم  الرشفاء  الواعني واالخوان  اآلباء  إنَّ 
أْن  حتاول  التي  املجتمعية  السخافة  نتيجة  احلقيقية  ي  التحدنّ
تربر التعري والسفور بمواكبة اآلخرين متجاهلني أنَّ احلرام 
أْن نمعن  الناس، لذلك علينا  وإن فعله كل  ال يكون حالالً 
يف احلالل وحدود االسالم، فإن احلقنّ قد ال جيد اليوم طريقًا 

ِقبل  من  حمتوٌم  احلق  مواجهة  أمر  إنَّ  بل  اجلميع؛  قلوب  إىل 
أْن  استطاعت  التي  الدخيلة  الثقافات  جي  ومرونّ السفهاء 
الشاشات  منافذ  عرب  كغريهم  املؤمنني  بيوت  إىل  تدخل 
سقط  إذ  املواجهة؛  عند  وأرشسها  الطرق  وبأيس  املختلفة 

كثرٌي من الناس يف شباك املصيدة.
اخلطاب القرآين

التي  التقوى  إىل  الدعوة  أيضًا  القرآين  اخلطاب  من  وُيفهم 
جاءت موصوفة باخلري، وهذا ال خيتلف عليه أحٌد، فمن كان 
لذلك  ؛  احلدِّ عن  واخلروج  الفساد  أمن  فقد  التقوى  سالحه 
مواجهة  فنَّ  وتعليمهم  أبنائهم  تربية  عى  املؤمنون  دأب 
أسباب  من  ذلك  ألنَّ  الطاعة؛  عى  والصرب  االنحراف 
ألنَّ  أبنائنا؛  إىل  الفتنة  وصول  من  ليس  واخلشية  النجاح، 
ذلك واقع ال حمالة ولكنَّ اخلشية من ضعفهم وعدم قدرهتم 
بالتقوى  التسُلح  ينبغي  هذا  وعى  االنحراف،  مواجهة  يف 
عى  ونحافظ  املواجهة  يف  الصمود  نحرَز  لكي  وااليامن 

ي. احلشمة يف زمن التعرنّ

* رئيس قسم دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة.
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أصداء كلمة 
الشيخ الكربالئي

الوصية الذهبية ألمير المؤمنين )عليه الس��الم(

م��ا زلنا ننهل من وصية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب )عليه الس��الم(  لولده االمام الحس��ن )عليه 
السالم( التي شّبهها بعض الُشّراح  بأنها )الوصية الذهبية(، وقد وصف االمام الوالد نفسه بمجموعة 

من األوصاف ووصف ولده بضعف األوصاف التي وصفها لنفسه. 
ْنَيا، َوَتاِجرِ الغرور َوَغرِيمِ اْلَمَناَيا، َوَأِسيرِ  اما اهم االوصاف في هذه الوصية قوله )عليه السالم( : )َوَعْبِد الدُّ

َهَواِت، َوَخِليَفِة األَْْمَواِت( اْلَمْوِت، َوَحِليِف اْلُهُمومِ، َقرِيِن اأْلَْحَزاِن َوُنْصِب اآلَْفاِت، َوَصرِيِع الشَّ

الملتقى األسبوعي

إعداد/ عيسى الخفاجي

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

14



حاله  يف  االنسان  السالم  عليه  االمام  شبنّه  اذ  ْنَيا(  الدُّ )َوَعْبِد 
الطاعة  حيث  من  سيدِه،  مع  العبد  كحال  الدنيا  مع  وتعامله 
ان  حيث  واالحوال،  االمور  مجيع  يف  مواله  اىل  واالنقياد 
االنسان يف تعلقه الشديد بالدنيا يصل اىل هذا احلال، واحيانا 
وعى  للامل  عبدًا  يكون  ان  حد  اىل  يصل  باملال  ه  تعلقنّ من 
اينام  املال،  اىل  للوصول  السبل  مجيع  الستخدام  تام  استعداد 
املال حراما  ، فان كان  به اىل حيث يشاء  ، فاملال يأخذ  يريده 
وان  املال  اىل  املوصلة  الطرق  وحتى   يعترب،  وال  يبايل  هوال 
كانت طرقا حراما فهو عبد هلا يسلكها وان كان حتصيل املال 
يستلزم الظلم لآلخرين، او يستلزم غصب حق اآلخرين او 
ربام يستلزم قتل االخرين فانه يقتل االخرين لغاية استمالك 

احلفاظ  او  احلصول  من  االخرى  االمور  بقية  كذلك  املال، 
عى املنصب او اجلاه وامور الدنيا االخرى ناهيك ان البعض 
عى  حيصل  ان  اجل  من  ومبادئه  بدينه  ي  يضحنّ ان  مستعد 
وُمطيع  منقاٌد  االحوال  مجيع  يف  فهو  الدنيوية  احلظوظ  هذه 
للامل وعبد له يسلك به الطريق الذي يريده املال ، ومن هنا 
من  وحيذرهم  للشباب  خطابه  السالم(  )عليه  االمام  يوجه 
هذه الدنيا، التي ستنفع نفعًا مؤقتًا وستنقطع عن هذه االمور 
التي رصت عبدًا هلا سواء كان ماال  او جاهًا او عشرية او غري 
ذلك هذه االمور وستنقطع عنها ال حمالة ،ُكن عبدًا ملن ينفعك 
النفع الدائم واالمور الباقية واخلالدة يف التعامل مع اهلل تبارك 

وتعاىل.

ينبغي على االنسان 
التأمل والتدبر في 

حقيقة تجارته اذ 
ان مفهوم التجارة 

الحقيقية الرابحة ان 
يكون مع الله تعلى النه 
هو المّعوض الحقيقي 

عوضا باقيا ال يفنى وال 
يزول وال يتبدل وال يتقلب .
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ويستطرد الكربالئي قائاًل :
االمام  َشبنّه  اذ  اْلُغُرور(،   )َوَتاِجِر  االخرى  األوصاف  من 
كحال  وجتارته  الدنيا  مع  حالِه   يف  االنسان  السالم  عليه 
وجيهد  ويتعب  يكدنّ  حينام  انه  يتصور  الذي  التاجر  ذلك 
نفسه سنني طواالً من اجل ان حيصل عى املال او األمور 
هذه  رابحة،  جتارة  عى  سيحصل  فانُه  االخرى  الدنيوية 
الدنيا  هذه  ان  بل  رابحة  جتارة  ليست  الدنيا  مع  التجارة 
احواهلا، كمثل  تتبدل وتتقلب  ما  ك رُسعان  ختدعك وتغرنّ
ما خس  تاجر رسعان  فقريا،  جتدُه  ما  انسان غني رسعان 
صحته  خس  ما  رسعان  ومعاىف  صحيح  انسان  جتارته، 
خس  ما  رسعان  ونعيم،  ترف  يف  يعيش  انسان  وعافيته، 
 ، والشدة  الضيق  من  حال  اىل  وحتول  احلياة  هذه  طبيعة 
وعليه فان عى االنسان ان يتأمل ويتدبر يف حقيقة التجارة 
مع هذه الدنيا لذلك ينبغي للمؤمن ان يتأمل يف حقائق هذه 
اهلل  الرابحة مع  احلقيقية  التجارة  ان مفهوم  التجارة حيث 
تعاىل ألنه جل وعال  سيعطيك عوضًا حقيقيًا باقيًا ال يفنى 

وال يزول وال يتبدل وال يتقلب..
)َوَغِريِم امْلَنَاَيا( الغريم بمعنى املديون، وكأن االنسان االن 
 ، الدائنني  من  ملجموعة  مديوٌن  هو  الدنيا  احلياة  هذه  يف 
وكأن هناك دائنًا والدائن ليس هو بواحد بل هم جمموعة 
الدنيا  حياته  يف  املرض  يالحقه  قد  فاإلنسان  الدائنني  من 
يف  منيته  وتكون  احلوادث  او  املرض،  من  املنينّة  وتكون 
حادث، وقد تالحقه الباليا ويالحقه احلاكم وقد تالحقه 
النكبات من الزالزل وغري ذلك من هذه االمور هذه امور 
واملعنى  منها  بواحد  منيته  فتكون  وتطلبه  تالحقه  كثرية 
املنايا  هذه  بعض  من  الفرار  تستطيع  قد  املديون  اهيا  انك 
او من بعض الدائنني ولكن هناك دائن يطلبك وسيصيبك 
الدائن،  ان يستعد هلذا  ال حمالة أال وهو أجُلَك، أي جيب 
وهو االستعداد للموت باألعامل الصاحلة فإن الدين الذي 

ستسدده هو هذه االعامل الصاحلة التي تقوم هبا.
ويتابع سامحته وهو يكاد يرشف عى اخلتام  : 

يتخلص  ان  يستطيع  األسري ال  ان  كام  اذ  امْلَْوِت(  )َوَأِسرِي   
بالنسبة  كذلك  يشاء  حيث  اىل  به  ويأخذ  ارسه  من  ويفر 

اىل املوت هو اسري له، واحلليف  الذي ال يفارق االنسان 
اذ   ) اهْلُُموِم  )َوَحِليِف  قول  غاية  وهو  معه  حتالف  الذي 
ال  انسان  هناك  ليس  اهلموم  حتالفهم  البرش  افراد  مجيع  ان 
حتالفه اهلموم ،  فاالنسان الغني الذي حصل عى ما يأمل 
وطمح اليه وحصل عى املال سيبقى مهموما ألنه يريد ان 
حيصل عى مزيد من املال، كذلك االنسان الفقري الذي مل 
حيصل عى ما يروم احلصول عليه من املال سيكون مهموما 
لكي حيصل عى ما مل حيصل عليه كذلك االنسان صاحب 
وحياول  منصبه  عى  حيافظ  لكي  مهموما  يكون  املنصب 
للمنصب  الطامح  االنسان  او  اعى  منصب  عى  احلصول 
عى  حيصل  لكي  مهموما  سيكون  عليه  حيصل  مل  الذي 
الضيق  من  حال  يف  يكون  الذي  االنسان  وهكذا  منصب 
والشدة هو مهموم لكي حيصل عى ما حيول حياته اىل حياة 
رفاهية ورخاء وهكذا احلياة الدنيا مليئة باهلموم واملتاعب 

واملشاكل ال تفارق هذا االنسان.  
االنسان املؤمن ايضا مهموم وتالحقه اهلموم دائام ،. ولكن 
مهومه  ان  يعتقد  طاملا  املؤمن  االنسان  هذا  خيتلف،  ُه  مهنّ
بإرادة  اهلموم  يواجه هذه  ان  تعاىل سيستطيع  آلخرته وهلل 
آلخرته  اهلموم  طاملا  يقول  ألنه  وصالبة  وقوة  وعزيمة 
يصيبه  احيانا  ربام  نعم  ابايل،  ال  انا  معي  تعاىل  اهلل  فيكون 
التعب من شدة مهومه ولكنه يف النهاية يلجأ اىل اهلل تعاىل 

لكي يعينه عى جتاوز هذه اهلموم والوصول اىل النتيجة. 
املؤمنني  امري  وهو  للوالد  الوصف  باملحارضة  وسنواصل 
بعد اهنى وصفه البنه االمام احلسن عليهم السالم مجيعا ..

قد يستطيع المديون الفرار 
من بعض المنايا ولكن هناك 

دائن يطلبك وسيصيبك ال 
محالة وهو اجلك فأستعد 

لهذا الدائن وسدد دينه 
باالعمال الصالحة
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سة عاصمة للحضارة اإلسالمية يف العراق، انطالقًا من مكانتها  يتطلع العراق والعامل إلعالن مدينة سامراء املقدنّ
فها باحتضان مرقد اإلمامني العسكريني )عليهام السالم( وإرثها احلضاري والعلمي. الدينية العظيمة لترشنّ

ل حوزة شيعية من قبل  وإىل جانب تاريخ وعظمة وجود العتبة العسكرية املطهرة، فإننّ املدينة شهدت تأسيس أونّ
س رسه(، حيث ازدهرت عى يده احلركة العلمية، وتوافد  املجدد الشريازي الكبري املريزا حممد حسن الشريازي )قدنّ

رت فيها املدارس الدينية العريقة. إليها العلامء والطلبة، وُعمنّ
سة، بعد األمر الديواين الذي أصدرته األمانة العامة ملجلس الوزراء، يف اخلامس  يأيت هذا االهتامم العايل باملدينة املقدنّ

من شهر كانون األول من العام 2020، بتأليف اللجنة التحضريية ألمر إعالهنا عاصمة للحضارة اإلسالمية.
ر حتقيق هذا احلدث اإلسالمي الكبري، إال أننّ اجتامعاٍت جديدة لرئيس جملس الوزراء العراقي  وعى الرغم من تأخنّ

حممد شياع السوداين مع جلنة قانون سامراء عاصمًة للحضارة اإلسالمية، صنعت حراكًا جديدًا لتحقيق ذلك.
الدينية والتارخيية ملدينة سامراء، وما متثله من رمز للتعايش السلمي بني خمتلف  الوزراء عى األمهية  وأكد رئيس 

نات، إىل جانب أمهيتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية. املكونّ
القانون ومتكني  تنفيذ  قات  بواقع سامراء واالرتقاء هبا والوقوف عى معونّ النهوض  إىل  وهتدف هذه االجتامعات 
اللجنة من القيام بواجباهتا، وجتاوز اإلشكاليات التي واجهت تشكيل اللجنة التحضريية إلعالن سامراء عاصمة 

العراق للحضارة اإلسالمية.
سة، ، بمكانة عالية يف نفوس املسلمني وخصوصًا من شيعة أهل البيت )عليهم السالم(،  وحتظى مدينة سامراء املقدنّ
العاملية عام )2007( ضمن قائمة الرتاث  اليونسكو  وكانت فيام مىض حارضة للعلم واألدب، وأدرجتها منظمة 

العاملي.

مدينة سامراء المقّدسة
عاصم��ة الع��راق للحض��ارة اإلس��المية

األحرار/ متابع��������������������ات
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لنجف��ي لش��يخ بش��ير ا لكبي��ر ا ج��ع ا لمر كة ا ر بمش��ا

النجف األش��رف تشهد أضخم مس��يرة عزائية 
إلحي��اء ذك��رى استش��هاد أم أبيه��ا
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بمش��اركِة اآلالف م��ن محب��ي أه��ل البي��ت )عليهم الس��الم( م��ن داخ��ل العراق 
وخارجه، ش��هدت مدينة النجف األشرف، إقامة مسيرة العزاء الفاطمية الكبرى، 

لتقديم العزاء بذكرى استشهاد السّيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(.
المس��يرة التي قاده��ا المرجع الدينّي الكبير س��ماحة آية الله العظمى الش��يخ 
بش��ير النجف��ي، انطلقت من مكتب س��ماحته، باتجاه المرق��د العلوي المطّهر، 
واُختتمت بإقامة مجلس عزائي حزين، اس��تذكر الظالمات والمحن التي عاشتها 

سّيدة نساء العالمين بعد رحيل أبيها رسول الله )صلى الله عليه وآله(.
وتعّد قضية استش��هاد السيدة الزهراء )عليها السالم( من أفجع الحوادث التي 
عاش��تها األّمة اإلسالمية، وأضحت قضيتها من أعظم القضايا التي يدافع عنها 

الشيعة األحرار، ويستذكرونها بالدموع واآلالم كلّ عام.

تقرير/ أحمد الوراق - تصوير/ صالح السباح
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خالهلا  من  لت  سجنّ عديدة  صحفية  لقاءات  للمجلة  وكانت 
ف للشيعة املوالني يف إحياء شعائر السيدة الزهراء  املوقف املرشنّ

)عليها السالم(.
ث فضيلة الشيخ حممد السوداين، من مكتب املرجع  حيث حتدنّ
وأساتذة  وطلبة  األعالم  العلامء  "خروج  إن  قائاًل:  النجفي 
املسرية  املؤمنني هبذه  العشائر وعموم  الرشيفة وشيوخ  احلوزة 
الكربى، هو استجابة ملظلومية السيدة الزهراء )عليها السالم( 

واستذكار ما حلنّ عليها".
وأضاف، "نحن نريد أن نرفع مظلومية موالتنا فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( والتعريف هبا عرب هذه املسرية التي يشارك فيها 

رونا ومجيع الشيعة املوالني". مراجعنا وعلامؤنا ومفكنّ
هذه  يف  املشاركة  عى  اجلميع  "إرصار  أن  إىل  السوداين  ولفت 
قضية  انتصار  عى  دليل  الكبري،  الفاطمي  واحلدث  التظاهرة 

السيدة الزهراء )عليها السالم(".
املرجع  مكتب  يف  واملعتمدين  الوكالء  قسم  مدير  أكد  فيام 
الزهراء  السيدة  بأننّ  الزركاين،  عادل  الشيخ  فضيلة  النجفي، 

والفداء،  التضحية  يف  األمثلة  أروع  مت  "قدنّ السالم(  )عليها 
ك بتعاليم  مت دروسًا عظيمة يف العفة واحلجاب والتمسنّ كام قدنّ
الدين احلنيف واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وُاستشِهدت 

من أجل ذلك".
وتابع حديثه، "نحن اليوم يف النجف األرشف واحلوزة العلمية 
خرجنا  العراق،  أنحاء  مجيع  من  القادمة  والعشائر  واملواكب 
اإلمام  مقام  إىل  العزاء  لتقديم  النجفي  الديني  املرجع  بإمامة 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وأمري املؤمنني )عليه 

السالم( بذكرى املصاب اجللل".
الفاطمية  املسرية  هذه  "حرضنا  حسني:  صابر  الشيخ  قاَل  فيام 
لتقديم العزاء لإلمام عيل )عليه السالم( هبذه الفاجعة الرازية".

للتعريف  العامل  إىل  احتجاجية  رسالة  املسرية  هذه  وبوصف 
بينهم  باملسرية،  اآلالف  "شارك  الطاهرة،  الصديقة  بفاجعة 
شامل  من  القادمني  الدينية  العلوم  طلبة  من  طالب(   500(

باكستان"، كام أوضح حسني.

مجل��ة )األح��رار( حض��رت فعالي��ات
 المس��يرة الفاطمي��ة، لتش��ارك العالمي��ن

 أحزانه��م برحي��ل البضع��ة الزكي��ة )عليه��ا الس��الم(.
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ِقي��َن ِإَماًم��ا(... تح��ت ش��عار )َواْجَعْلَن��ا ِلْلُمتَّ

العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة تعق��د 
الملتق��ى العلم��ي الموس��وم..

نظ��را لألهمي��ة البالغة لموضوع القي��ادة وما لها من دور اساس��ي في حياة االمم والش��عوب وادارة 
المؤسس��ات بمختلف وظائفها وصيانة المجتمعات والحفاظ على قيمها, عقدت العتبة الحسينية 
المقدس��ة الملتق��ى العلم��ي الموس��وم )اثر القي��ادة الصالحة في نهض��ة االمم وتقدمها( الس��يد 
السيستاني )دام ظله( إنموذجاً، تحت شعار )واجعلنا للمتقين إماماً(.. وذلك  بحضور سماحة المتولي 
الشرعي للعتبة الحسينية المطهرة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه(، وامينها العام االستاذ 
حس��ن رش��يد العبايجي، ونائب االمين الدكتور عالء ضياء الدين, ورئيس ديوان الوقف الشيعي االستاذ 
حي��در الش��مري، ووكي��ل المرجعي��ة العليا الس��يد احمد األش��كوري، وجمع م��ن رجال الدي��ن وأصحاب 

الفضيلة والمؤمنين وشخصيات نخبوية في الثقافة واألدب

 تقرير/ نمير شاكر - تصوير/ محمد الخفاجي و خضير فضالة

)أثر القي��ادة الصالحة
 ف��ي نهض��ة األم��م 

وتقدمه��ا( 
اإلم��ام السيس��تاني )دام ظل��ه( إنموذج��ًا

ي
سين

حل�
ا

اء 
ط��
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املرجعية الدينية العليا القائد 
بكل وعٍي وحزم وحكمة 

االمني  مع  والتقت  اجللسة  فعاليات  حرضت  "االحرار"  جملة 
العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ )حسن رشيد العباجيي( 
تشكل  التي  باإلمامة  البادي  احلقيقي  االمتزاج  إن  قال:  حيث 
ابعادها املختلفة خصوصا  بدورها االمتداد الطبيعي للنبوة يف 
يف بعدهيا العقائدي والسيايس وقد رسم هذا االمتداد الطريقة 
التي تنتهجها وتسلكها للتعاون مع مجيع الظروف واالوضاع بام 
فيها الظروف واالوضاع السياسية وحسب الرشوط واخلطوط 
التي وضعها اهل البيت )عليهم السالم(، وان املرجعية الدينية 
هي االمتداد الطبيعي لإلمامة كام جاء يف حديث االمام احلجة 
)عجل اهلل تعاىل فرجة الرشيف( )واما االحداث الواقعة فادعوا 
فيها اىل رواة حديثنا فاهنم حجتي عليكم وانا حجة اهلل(، لقد 
تقلدت املرجعية الدينية مواقف وواجبات عديدة جعلتها حتمل 
املحمدية وممارسة االدوار واملواقف ضد حركة  امانة ورسالة 
االنحراف والتدهور مثلام مارسها اهل البيت )عليهم السالم( 

ويف هذا اليوم ومن عاصمة التشيع النجف االرشف عى وجه 
اخلصوص تقف املرجعية القائد بكل وعٍي وحزم وحكمة وعى 
واملخاطر  التحديات  امواج  لتجابه  تقف  القويم  اسالفها  هنج 
واالزمات املحبطة لإلنسان واالرض واملقدسات، وقد وعت 
شعبة  وتاريخ  الوطن  هذا  لتاريخ  تاما  وعيا  الرشيدة  املرجعية 
الصبور، ومن خالل هذا الفهم فضلت املرجعية ارساء معادلة 
جديدة لبناء نظام حكم للعراق مغاير للمعادلة اجلائرة السابقة 
واملبارشة  اجلديدة  املعادلة  هذه  مفتاح  هو  الشعب  ليكون 
يف  واستبداهلا  وحماسبتها  احلكم  مؤسسات  وصناعة  بانتخاب 

حالة التقصري عن اداء واجبتها.
اجلمعة  منرب  وظفت  العليا  املرجعية  ان  إىل  العباجيي  وأشار 
الذي يصدح من مرقد االمام احلسني )عليه السالم( يف كربالء 
العراق  ومعارك  املعركة  هذه  وادارة  توجيه  اجل  من  املقدسة 
االخرى وقد كانت تبث وصاياها لكل من املتصدين وللشعب 
التي  واملطالب  واملحددات  اخلطوط  هلم  وترسم  العراقي، 
جيب االخذ هبا من اجل مكافحة الفساد، ان مواقف املرجعية 
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املتواترة من العفو والصرب عى امليسء واطفاء نار الفتن والصرب 
الوطنية  الوحدة  عى  والتشديد  الغيظ  وكظم  الشدائد   عند 

والتعايش السلمي.
املرجعية الدينية العليا تعكس صورة الدين 

ومنظومة حضارية ساموية
امحد  السيد  العليا  املرجعية  وكيل  حتدث  متصل  صعيد  وعى 
االشكوري قائال: ان املرجعية الدينية تعد من القضايا املهمة 
يف االسرتاتيجية للمذهب الشيعي ويف الواقع االسالمي ويف 
احلارض واملستقبل اذا عالقة االنسان عموما يف الدين انام تقوم 
فيام تقوم عليه عى اساس االرتباط ملرجعية جتسد الدين باملعنى 
االعم من الفقه وغري الفقه ومتنح التباعها مرجعا يذودون به 
يف مسالك حياهتم املختلفة وقد تزداد احلاجة يف زماننا هذا اىل 
وتشعب  الدين  فهم  يف  الفهم  بالتباس  وذلك  املرجعية  هذه 
الدين  صورة  تعكس  املرجعية  ان  املدعيات،  وكثرة  السبل 

املايض  حتاجج  القياس  تقليدية  ساموية  حضارية  ومنظومة 
واحلارض واملستقبل والتي البد وان تتسع يف دورها ورؤيتها 
واهدافها استجابة ملطالب االنسانية وفق مقاصد السامء فالبد 
فاملرجعية  تشكلها  وكيفية  حمدداهتا  وبيان  حقيقتها  معرفة  من 
ليست علمية فقهية رصفة بل منظومة دينية اجتامعية، ان السيد 
قضايا  يف  والزعيم  واملرشد  الراعي  هو  ظله(  )دام  السيستاين 
انقيادا وانصياعا من  العامة، ُهم يوكلون له هذا االمر  الناس 
يميل  خارجي  ضغط  او  خارجية  قوى  هناك  تكون  ان  دون 
عى االتباع ان يميلوا اىل املرجع وهذا مما الحظناه وبوضوح 
ان  واستطاع  ظله(  )دام  سامحته  عاشها  مهمة  كخصوصية 
يكون هو ذلك الراعي واملرجع والزعيم الذي حيرتمه اجلميع 
تسابق  انه  كيف  الفتوة  صدرت  عندما  املثال  سبيل  وعى 
الشباب باالستجابة اىل هذه الفتوى ويف مدة قصرية سجلت 
االحصائيات عى ما يقارب ثالثة ماليني شاب التحق بفتوى 
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هي  املزايا  هذه  اىل  يصل  ان  املرجع  السيد  مثل  ان  املرجعية 
ليست باألمر السهل.

سامحة السيد عل السيستاين )دام ظلة( 
القدوة احلسنة

ومن جانبه حتدث رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر 
املجتمع  يف  وااليثار  القدوة  عن  احلديث  ان  قائال:  الشمري 
وهو من اهم املحاور املنشودة يف املجتمعات التي تبحث عن 
برموزها  احلضارات  اعتنت  وقد  اهدافها  وحتقيق  سعادهتا 
واالمثلة  احلياة  جماالت  من  معني  جمال  يف  هلم  قدوة  كانوا 
ولكن  السنني  آالف  بعضها  عى  مضت  وقد  كثرية  ذلك  يف 
أسامءها ومبادئها ال زالت عالقة يف االذهان تتوارثها االجيال 
اخرى،  تارًة  والتحليل  وبالدراسة  تارًة  املتوارث  التحديد  يف 
وما شهدناه يف تاريخ العراق احلديث واملعارص انه اكرب شاهد 
عى رسوخ مدى قدر املرجعية يف املجتمع وتأثريها يف االمة 
اعظم  من  ظلة(  )دام  السيستاين  عيل  السيد  االعى  ومرجعنا 
االمثلة عى القدوة احلسنة التي اختذهتا االمة بل هو اعظمها 
التي مر هبا سامحته والتحديات  املراحل  بطبيعة وخصوصية 
اجلسام التي تعرض هلا وكام اثبتت الوقائع وااليام وال يمكن 
يف دقائق معدودة وبكلامت وسطور ان نبني ذلك ولكن لزاما 

النافعة  االمثلة  بعض  نذكر  ان  املناسبات  هذه  مثل  يف  علينا 
هي دروس لالقتداء هبا ومنها، لقد وقف السيد وبحزم امام 
بأمهية  السابق ورصح  النظام  اسقطت  التي  االجنبية  القوات 
العراق وأبنائه وهو اعرف بمصلحته وادارته وسياسته وهذا 
الدفاع  النفس يف  درس ألبناء املجتمع بوجوب االعتامد عى 
عن الوطن وتقرير املجتمع لبناء جمتمع صالح قائم عى حب 
االوطان والدفاع عنها حتت ظل املرجعية، كذلك لقد وقف 
السيد السيستاين )دام ظلة( بجدارة وحزم امام كل املخططات 
اخلارجية التي ارادت فرض ارادهتا وقوانينها ودساتريها عى 
الشعب العراقي. وقال قولته اخلالدة الدستور العراقي يكتب 
بأياٍد عراقية منتخبة، وايضا لقد اكد سامحته وبعقيدة راسخة 
عقائدهم  واحرتام  العراق  يف  االديان  وحدة  وجوب  عى 
يف  وبياناته  االخرى  الديانات  من  االقليات  عن  والدفاع 
الدفاع عن املسيحيني وغريهم ووجوب الدفاع عليهم وعى 
ممتلكاهتم، وكذلك البد من االشارة اىل اهتامم سامحته بمعاناة 
املجتمع  رشائح  اهتامم  عن  فضال  مهومهم  ومحل  الشعوب 
ووصاياه  كتوجيهاته  الداخيل  الشأن  عن  فضال  العراقي، 
للمجتمع والشباب واملقاتلني وموقفه من التظاهرات السلمية 

واالنتخابات النيابية االصولية وما شابه ذلك.

الش��مري: لقد وقف الس��يد 

السيس��تاني )دام ظل��ة( 

بج��دارة وح��زم ام��ام كل 

المخطط��ات الخارجي��ة 

الت��ي ارادت ف��رض ارادته��ا 

وقوانينه��ا ودس��اتيرها عل��ى 

الش��عب العراقي
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بناء التوجه االسرتاتيجي
 لألمة واملجتمع والشعوب

البرشية  للتنمية  الوارث  اكاديمية  مدير  اوضح  اخر  حديث  ويف 
اقامت  قائال:  الرشيفي  عقيل  السيد  االسرتاتيجية  والدراسات 
يف  االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية  الوارث  اكاديمية 
العتبة احلسينية املقدسة امللتقى العلمي املوسوم اثر القيادة الصاحلة 
إنموذجا،  ظله"  "دام  السيستاين  السيد  وتقدمها..  االمم  وهنضة 
يف  االخالقي  املحور  أساسية  حماور  ثالثة  تناولنا  امللتقى  هذا  ويف 
واثرها  ظله"  "دام  السيستاين  السيد  لسامحة  االخالقية  اجلوانب 
واملجتمع  الشباب  لدى  االخالقية  القيم  وبناء  املجتمع  عى 
اخلطاب االعالمي  بشكل عام واجلانب االعالمي وحتليل طبيعة 
لسامحة السيد السيستاين "دام ظله"  واثر هذا اخلطاب يف املتلقي، 
واملجتمع  لالمة  االسرتاتيجي  التوجه  بناء  هو  الثالث  اجلانب  اما 
والشعوب، ان السيد السيستاين " دام ظله" ما عاد قائدا للمجتمع 
العراقي بل، وليس لشعوب االمة االسالمية وحسب، بل جتاوز 
ذلك واصبح قائدا عامليا وكان له الدور الرئيس يف تأسيس السلم 
املجتمعي يف العامل امجع وزيارة بابا الفاتيكان لسامحته هو اعرتاف 

ان هذا الشخص مؤثر عامليًا.
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المتتّبع لتاريخ الحوزة العلمية الشريفة، التي تأّسست على يد 
الشيخ الطوسي )أعلى الله مقامه( في مدينة النجف األشرف 
س��نة )449 ه�(، يؤّكد أن لها مس��اراً خاصاً به��ا ال يتأّثر بالمجريات 
السياس��ية والس��لطات الحاكم��ة )صع��وداً أو س��قوطاً(، فق��د 
ش��ْقت لوحدها طريقها الواضح والبارز، وهو ما نستشفه من 
خالل زعامات المرجعيات الدينية للحوزة الش��ريفة.. وصوالً إلى 
زعامة اإلمام السيس��تاني )دامت ظالله الوارفة(.. حيث لم يؤثر 
ال��رأي السياس��ي والس��لطة الحاكمة على مس��ار ه��ذا الكيان 
المرجع��ي العظيم، بل أن وجودها كان هو المؤثر على مجرى 
األح��داث، وكان لمراجعنا العظام دورهم في المحافظة على 

الوجود الشيعي واالستقاللية التامة.

ض����������وء
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"أبناء القادة الشهداء"

ضمن البرامج الُمَعّدة من قبل 
وحدة الرعاية التربوية في 

قسم رعاية ذوي الشهداء 
والجرحى، سنوياً ومع بداية 

كل عام دراسي جديد هو 
برنامج تكريم ابناء شهداء 

الدفاع المقدس وااليتام ممن 
فقدوا آباءهم.

تقرير/ عماد الجشعمي

ي
سين

حل�
ا

اء 
ط��

ع��
ال��

العتبة الحسينية تكّرم الطلبة 
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الشهداء واجلرحى  رعاية ذوي  وفد من قسم  زاَر  وقد  هذا 
املحافظات اجلنوبية )ذي قار واملثنى والديوانية( وختامًا يف 
حمافظة كربالء املقدسة وذلك لتكريم أبناء الشهداء وااليتام 
ابتدائية  مدارس  ة  عدنّ عى  ني  موزعنّ يتيٍم   )400( وبواقع 
بالتعاون مع متطوعي العتبة املقدسة يف املحافظات املذكورة.

اخلطيب  حيدر  السيد  القسم  إدارة  عن  ممثلني  الوفدنّ  ضم 
والسيد سامل احلكيم، ومجع من أصحاب السامحة والفضيلة، 
املدرسية  واحلقائب  باهلدايا  األيتام  تكريم  تم  حيث 

والقرطاسية واملالبس.
وجرى تكريم التالميذ األيتام، خالل اصطفافهم يف ساحة 
املدرسة مع الكادر التعليمي واحدًا تلو اآلخر وسط تصفيق 
وحتايا من زمالئهم التالميذ فضاًل عن قضاء حوائج بعض 
العامة  االمانة  باسم  احلالة  ومعاجلة  مبارش  بشكل  االيتام 

للعتبة احلسينية املقدسة.

التوجيهات  خالهلا  نقل  كلمة،  اخلطيب  السيد  وألقى 
عبد  الشيخ  سامحة  املرجعية  ملمثل  املستمرة  والتوصيات 
واأليتام  الشهداء  بأبناء  االهتامم  يف  الكربالئي  املهدي 
املعلنّم يف  دور  وايضًا  والتعليمي  الرتبوي  اجلانب  السيام يف 
تربية التالميذ، مشريًا إىل عظمة االهتامم بأبناء الشهداء وما 
دور  عن  منوهًا  آبائهم،  فقدهم  بعد  رعاية  من  يستحقونه 
العتبة املقدسة من خالل ادارة القسم يف شمول ابناء الشهداء 
وكذلك  فصاعدًا  االبتدائية  املراحل  من  الرتبوية  بالرعاية 
التعليمي  الكادر  به  هيتم  ان  جيب  الذي  واالهتامم  املراعاة 
خصوصية  من  به  يتمتعون  وما  وااليتام  الشهداء  بأبناء 

ومراعاة مميزة عن بقية التالميذ والطلبة.
اجلميل  وردنّ  العرفان  من  كجزء  البسيطة  املبادرة  هذه  وتأيت 

هلؤالء الفتية املجتهدين من أبناء األبطال الشهداء الغيارى.
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كامالً  يومًا  قض��ت 
م��ع تالمي��ذه..

مجّل��ة األح��رار

معهد نور اإلمام الحسين 
       ُيحيل الظالم إلى ضياء 

ر ل��ي ان يكون لي آب��اء يكللونني  بع��د أن ظل��ت األح��الم رهينة االنتظار م��دة من الزمن ُقدِّ
بالعط��ف ويأخ��ذون بيدي وهم يمش��ون بجانب��ي بكل عط��ف ورأفة، تجول ف��ي خاطري 
األحالم الوردية وتس��كن في قلبي مشاعر هدوء وسكينة وكثيراً ما أشعر وكأني فراشة 

تحلق  فوق رياض غناء عندما اذهب الى الدوام  رغم كل الظالم الذي يغطي عيني!
بهذا االسترس��ال في المش��اعر والكلم��ات ابتدأت التلمي��ذة )س. م.( حديثه��ا عن لحظة 
انضمامها لمعهد نور اإلمام الحس��ين )ع( التابع للعتبة الحس��ينية المقدس��ة، واهتمام 

الكادر التربوي بها، خالل حديثها ل� )األحرار(.

األحرار/ عماد بعو 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

30



وقالت: "انضممت ملعهد نور اإلمام احلسني )عليه السالم( 
احلسينية  للعتبة  يعود  الفضل  وهذا  أتعلنّم،  أن  أجل  من 
روحيًا،  أبًا  كونه  الكربالئي؛  عبد  الشيخ  وسامحة  املقدسة 
ة  وكذلك إلدارة وكادر املعهد، الذين احتضنوا رشحية مهمنّ

يف املجتمع".
وتابعت القول: "تلقيت هنا دروسًا يف اللغة العربية والعلوم 
الرسم  )برايل( ومادة  االنكليزية ولغة  والرياضات واللغة 
وغريها وبفضل املعلمني تعلمنا ونجحنا، وسوف يكون لنا 

مستقبل شأننا شأن أقراننا املبرصين".
وأضافت، "بسبب وجودي هنا، حققت النجاح بل وصلت 
إن  وسأصل  الصعاب،  رغم  قُت  وتفونّ متقدمة  مراحل  اىل 
بفضل  أمنيايت ورسم خارطة حيايت  لتحقيق  تعاىل  اهلل  شاء 
فضل  ننسى  ال  ونحن  وإدارة،  معلمني  من  املعهد  ه��ذا 

ووقوفهم معنا يف كل الصعاب".
الشيخ  سامحة  قبل  من  وبتوجيه  املقدسة  العتبة  وت��ويل 
املكفوفني،  برشحية  كبريًا  اهتاممًا  الكربالئي،  املهدي  عبد 

السالم(  اإلمام احلسني )عليه  نور  بفتح معهد  أوعز  حيث 
بعد  أخرى  حمافظات  يف  معاهد  الفتتاح  وصار  لرعايتهم، 
الرشحية  هذه  شملت  فريدة  جتربة  وبوصفه  الباهر  نجاحه 

املهمة بالرعاية الكبرية.
متوسطة  مدرسة  لفتح  املقدسة  احلسينية  العتبة  سعت  كام 
للمكفوفني؛ ألن املدارس احلكومية ال توفر مدراس خاصة 
املالية  باملنح  املعهد  تالميذ  جتهز  عن  فضاًل  للمكفوفني، 
التي حيتاجوهنا، وبعض  واملالبس وبعض االمور االخرى 
من الطلبة يأتون من حمافظات وهؤالء الطلبة لدهيم ارصار 

عى التعلنّم كام شاهدناه خالل زيارتنا.
عىل  املرشف  ابتدأ  للجميع(،  حق  )التعليم  شعار  وحتت 
كاظم  ج��واد  سامي  وامل��رّب  الباحث  املكفوفني،  معاهد 
شون يف العراق،  قائاًل: إننّ "ذوي االحتياجات اخلاصة مهمنّ
وخصوصًا رشحية املكفوفني، وحتديدًا حرماهنم من التعليم، 
حيث ال يوجد يف العراق سوى أربعة إىل مخسة مراكز، وهذه 

املسألة بحاجة إىل دراسة مستفيضة من قبل احلكومة".

س��امي جواد كاظم
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الرشحية  هذه  لرعاية  احلسينية  العتبة  من  "سعيًا  وأض��اف، 
كبقية الرشائح املجتمعية األخرى، تم افتتاح املعهد األول يف 
كربالء، ودعمه بكل مستلزماته، ومن ثمنّ وبعد نجاح جتربته 
افتتاح  جرى  األخ��رى،  املحافظات  يف  له  املاسة  وللحاجة 
معاهد مشاهبة يف مدن أخرى وهي )النارصية، الكوت، احللة 

وطوزخرماتو(".
افتتاح  عى  املوافقة  حصلت  سة،  املقدنّ كربالء  "يف  وأضاف، 
قسم داخيل للتالميذ القادمني من املحافظات األخرى، وتوفري 

مجيع احتياجاهتم هبدف تعليم املكفوفني وتطوير مهاراهتم".
كامنة،  طاقات  لديه  الكفيف  "الشخص  بأن  كاظم  وي��رى 
عى  اجل��ه��ود  وتكاتف  ودع���م  رع��اي��ة  إىل  بحاجة  ولكنه 
املستوى احلكومي؛ للنهوض هبم، وهو ما جيب أن يلتفت له 

املسؤولون".
وأكد بأن "العتبة املقدسة عى استعداد ملد يد العون من أجل 
الكاملة،  حقوقهم  عى  حيصلوا  كي  الرشحية،  هبذه  النهوض 
بفرص عمل،  ليحظوا  واملهارات  العلوم  إكساهبم  فضاًل عن 
التعيينات  من   )%5( بتخصيص  أقرأ  الذي  للدستور  وفقًا 

لذوي االحتياجات اخلاصة".
عى  كبريًا  إرصارًا  الرشحية  هذه  "لدى  أن  إىل  كاظم  ولفت 
التعلنّم، وهذا ما ملسناه من قبل الكثريين الذين قصدوا املعهد 

من أماكن نائية، وفيهم عزيمة كبرية وطموح ال ينفد".

منحت  املقدسة  "العتبة  أن  إىل  املكفوفني  معاهد  مدير  واشار 
باملدارس  الذين مل يلتحقوا  فرصة للمكفوفني من كبار السن 
والتي  هبم  اخلاصة  العتبة  مدارس  يف  األمية  حمو  يدرسوا  بأن 
تم االعرتاف هبا من قبل وزارة الرتبية، وهي األوىل من نوعها 
الرابع  شهادة  عى  الطلبة  حصل  وقد  العراق،  مستوى  عى 
عى  وحصلوا  والسادس  اخلامس  ي  صفنّ هلم  وفتحنا  ابتدائي 

املركز األول يف امتحانات البكالوريا".
من جهته، حتّدث ل� )األحرار( أحد خّرجيي معهد نور اإلمام 
حمافظة  من  حسن(  )ياسني  ويدعى  السالم(  )عليه  احلسني 
بفرصة  حظَي  أن  بعد  قلبه،  متأل  التي  السعادة  عن  بغداد، 

الدراسة يف املعهد.
علنّموين  من  فهم  كثريًا،  وأساتذيت  مدرستي  "أحبنّ  وق��ال: 

ومنحوا يل هذه الفرصة الذهبية إلكامل الدراسة".
مسافة  رغم  كربالء  إىل  بغداد  من  أحرض  "كنُت  وأض��اف، 
األمر،  سهولة  من  زاد  ومما  وأتعلنّم،  أدرس  حتى  الطريق 
)ذهابًا  املعهد  إىل  لتقلنّنا  سيارة  خصصت  املقدسة  العتبة  أن 

وإيابًا(".
للعتبة  العظيمة وشكرًا  "شكرًا ملرجعيتنا  قائاًل:  وختم حديثه 

املقدسة وآلبائي من الكادر التدرييس والعاملني يف املعهد".
هنا  "تعلمت  )األح��رار(،  ل�  طارق  نور  التلميذة  قالت  فيام 

الكثري، وهذا بفضل املعلمني الذين مل يبخلوا علينا أبدًا".
جملة االحرار اال�سبوعية
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التدرييس  الكادر  بفضل  ولكن  كبرية،  صعوبًة  واجهت  البداية  "يف  وتابعت، 
وإرصاري عى التعلنّم، أصبح األمُر سهاًل للغاية، وأسعى لتحقيق أحالمي إن 
"املعهد رسم طريقًا مضيئًا أمام أحالمنا، وحققنا  شاء اهلل تعاىل"، مضيفًة بأن 

ق". النجاح والتفونّ
ه شكرنا البالغ للقائمني والعاملني عى معهد نور اإلمام احلسني  وبدورنا، نوجنّ
)عليه السالم( لرعاية املكفوفني، كان يومًا مجياًل قضيناُه بني أحبتنا، وسيكون 

هلم حضور آخر يف العدد القادم من األحرار.

الش��خص الكفيف 
لدي��ه طاقات كامن��ة، 

ولكن��ه بحاج��ة 
إل��ى رعاي��ة ودع��م 
وتكات��ف الجه��ود 

على المس��توى 
الحكوم��ي؛ للنهوض 

به��م، وه��و م��ا 
يج��ب أن يلتف��ت ل��ه 

أحّب مدرس��تي المس��ؤولون
وأس��اتذتي كثيراً، 

فهم م��ن عّلمون��ي
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لعملي��ة ع عل��ى س��ير ا ط��ال لال
. . لتربوي��ة ا و لتعليمي��ة  ا  

نائ��ب االمي��ن الع��ام للعتب��ة الحس��ينة المقدس��ة 
ي��زور مجموع��ة ال��وارث التربوي��ة النموذجي��ة
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زار نائب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة 
الدكتور عالء أحمد ضياء الدين، مجموعة الوارث 
سير  على  االط��الع  بهدف  النموذجية  التربوية 
عن  فضال  فيها  والتعليمية  التربوية  العملية 
استعدادا  للطلبة  المقدمة  الصحية  الخدمات 
الدين  ضياء  اشاد  وقد  الجديد،  الدراسي  للعام 
بالمستوى التعليمي والدور الكبير المقدم من 
العراقي،  التعليم  بواقع  لالرتقاء  االساتذة  قبل 
والخدمات المقدمة من قبل العتبة الحسينية 
اقسامها  جميع  جهود  بتكاتف  المقدسة، 
والكربالئي  العراقي  االنسان  مشروع  إلكمال 

على وجه الخصوص.

تقرير/ قاسم عبد الهادي
 تصوير/ احمد القريشي
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زيارة تفقدية
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  نائب  اوضح  السياق  هذا  ويف 
املقدسة الدكتور عالء أمحد ضياء الدين قائاًل: انه و من خالل 
ان  تأكد  العمل،  خطة  عى  لالطالع  الوارث  ملدارس  زيارتنا 
والرتبوية  التعليمية  مهامها  يف  جدا  متفوقة  الوارث  مدارس 
انشاء خمتربات لفحص  وايضا يف اجلانب الصحي، حيث تم 
الصحية  االحتياجات  عى  للوقوف  عشوائي  بشكل  الطلبة 
وبالتايل  اخلطرية،  واالمراض  املعدية  االمراض  من  والوقائية 
الطلبة  أبنائنا  العينات العشوائية تفرز وتبني مدى صحة  هذه 

واستعدادهم الذهني".
تضافر الجهود

ادارة  قبل  من  الكبري  االهتامم  "الحظنا  الدين:  ضياء  وبني 
املدارس يف الرتبية والتعليم وصحة الطفل والصحة النفسية، 
وهذه اهم املفاصل يف حياة الطلبة، وقد تضافرت مجيع اجلهود 
إلنجاح  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  املؤسسات  مجيع  يف 

العملية الرتبوية والتعليمية لتكمل بعضها االخر".

تعاون صحي مثمر
موضحا: "ال خيفى عى اجلميع ان العتبة احلسينية املقدسة لدهيا 
مؤسسات صحية مهمة عى مستوى املنطقة، وهي متعاونة مع 
هبدف  العتبة،  يف  املوجودة  واملفاصل  االقسام  وكل  املدارس 
وجه  عى  والكربالئي  عامة  العراقي  املجتمع  بواقع  االرتقاء 

اخلصوص".
نجاح العملية التعليمية

احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  قسم  رئيس  حتدث  بدوره 
السيد  بحضور  كثريا  "سعدنا  قائال:  نذير  عادل  أ.د  املقدسة 
املبارش  واالطالع  احلسينية  العتبة  ملدارس  العام  االمني  نائب 
عى سري العملية الرتبوية، وبال ادنى شك ان هذه اخلطوة هي 
املؤسسة  هلذه  املستمرة  النجاحات  زخم  إلدامة  طيبة  بادرة 

بالنسبة للمالكات التدريسية وكذلك الطلبة".
مسرتساًل: "وان هذه الزيارة سوف تعطينا حافزا إليصال هذه 
العاملية، وان جمموعة  املؤسسة اىل مصايف املؤسسات الرتبوية 
الوارث تضم الكثري من االيتام والكثري ممن حيتاجون الرعاية، 
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االمر الذي يكشف عن الدور الكبري للعتبة احلسينية املقدسة يف احتواء اكرب رشحية من أبنائنا وتعزيز 
توجههم العلمي والرتبوي.
االهتمام بصحة االنسان

الوائل قائال:  البكرتولوجي هباء  املنزلية  ومن جهة اخرى حتدث مدير مركز ميالن للرعاية الصحية 
"امتثاال لتوجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 
عزه(  عى االهتامم بصحة الناس ورعايتهم، اقيمت خالل هذه االيام إحدى املبادرات ملرشوع كبري 
لالهتامم بالصحة، اذ تم التنسيق بني هيئة الصحة والتعليم الطبي مع قسم الرتبية والتعليم يف العتبة 
احلسينية املقدسة إلجراء فحص ميداين عشوائي لطلبتنا االعزاء مع قدوم فصل الشتاء وزيادة االصابة 

بأمراض اجلهاز التنفيس ولغرض تقليلها وكس سلسلة العدوى بني الطلبة واحلفاظ عى صحتهم.
زيادة الوعي الصحي

بالتنسيق مع بقية اقسام العتبة احلسينية املقدسة واملرشوع مستمر  مؤكدا ان: الفريق مستمر بالعمل 
مثل  اخرى  مبادرات  يستهدف  مستقبيل  مرشوع  وهناك  الطلبة،  ملعظم  الشامل  الفحص  هذا  لعمل 
الفحص الشامل ألمراض السكري وهي مطروحة عى الطاولة، كام وان اهلدف االخر واملرجو من 
هذه احلملة واملسح العشوائي هو زيادة الوعي الصحي وتثقيف الطلبة االعزاء عى ممارسة اجراءات 
الوقاية كغسل اليدين ولبس الكاممة عند االحساس باإلصابة التنفسية واعطاء الطالب املشتبه بإصابته 

اجازة مرضية، وان كل الطلبة من االبتدائية او الثانوية يف مدارس وارث مشمولون هبذه املبادرة.
ومن  برعايتها  املجتمع  رشائح  معظم  لشمول  تسعى  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  ذكره  اجلدير  ومن 

خمتلف اجلوانب، االمر الذي يساهم يف بناء جيل ذي صحة عقلية وجسدية متكاملة.
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كتاب سفر جديد يستكشف الجاليات 
المسلمة في أوروبا 

م�����������������������������آذن 
ف������ي ال����ج����ب����ال

يقول حسني: "كننّا نقود السيارة من رومانيا وبدأنا يف رؤية كل 
نظرنا  منها،  اثنني  فنا عند  فتوقنّ والقباب واملساجد،  املآذن  هذه 

إىل الداخل وأدركنا أن بعضها ال يزال قيد االستخدام".
أملح  وكنت  للغاية،  ومثرية  مفاجأة  كانت  "لقد  حديثه،  وتابع 
أن  أتوقع  أكن  مل  لكنني  البالد،  بقي يف  الرتاث اإلسالمي  بأن 
تكون هناك قرى مسلمة بأكملها هبا مساجد تارخيية موجودة 

يف الريف".
خالل الفرتة املتبقية من العطلة، ذهبت العائلة يف رحالت يومية 
إىل عدة قرى وبلدات مسلمة قريبة، وكان املكان املفضل لدهيم 
هو )شومن(، موطن مسجد رشيف خليل باشا املذهل متعدد 
باسم  أيضًا  املعروف  العثامنية -  احلقبة  إىل  يعود  الذي  القباب 
)مسجد تومبل( - الواقع يف التالل اخلرضاء املورقة عى احلافة 

الرشقية للمدينة، وقد وضع حسني خطة للعودة إىل املنطقة. 
قام هبا حسني وعائلته  برية  اجلبال.. هي قصة رحلة  مآذن يف 
غرب  عرب   ،)2017 و   2016( عامي  يف  سنوات،  بضع  بعد 

أغلبية  ذات  دول  ثالث  إىل  حتديًدا  أكثر  وبشكل  البلقان، 
جماورة  دول  وثالث   - وكوسوفو  وألبانيا  البوسنة   - مسلمة 
ذات الرتاث واملجتمعات اإلسالمية الغنية - رصبيا ومقدونيا 

الشاملية واجلبل األسود -.
بالنسبة حلسني،  اللقاء مع هذه املجتمعات مميزًا جدًا  ما جعل 
هو  كام  االستعامر  بعد  ما  هجرة  نتيجة  تكن  مل  أهنا  حقيقة  هو 

احلال يف أوروبا الغربية. 
يقول: "إهنم ال يتذكرون وقًتا مل يكونوا فيه مسلمني".

ًا، وتبلورت  كام يكتب يف مقدمة كتابه: "لقد كانوا مسلمني حقنّ
هويتهم يف أوروبا، فكانت راسخة بالكامل يف املجتمع املحيل، 

كام أهنم كانوا أوروبيني كام كانوا مسلمني".
قبل االنطالق يف رحلته عى الطريق، بحث حسني عن أعامل 
آخرين  مسلمني  رحالت  لُكتنّاب  مرتمجة  إنجليزية  كتب  أو 
غطوا املنطقة التي يمكنه الرجوع إليها الستلهام الفائدة منها، 
ويقول عن ذلك: "متت الكتابة عن املنطقة عدة مرات من قبل 

في عام )2014(، خالل عطلة عائلية 
صيفية في قرية )باالمارتسا( الجبلية 

الواقعة شمال شرق بلغاريا، جاء 
كاتب الرحالت )ثأرك حسين( بفكرة 
رحلة برية أصبحت في النهاية كتاباً 

بعنوان )مآذن في الجبال(.

ترجمان
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كتنّاب رحالت مثل )مايكل بالني أو( و)باتريك يل 
فريمور(".

نظر  وجهة  من  رحلته  يكتب  أن  حسني  أراد 
"من قبل شخص ينظر إىل  إسالمية، بعبارة أخرى، 
الرتاث اإلسالمي يف املنطقة، ليس فقط عى أنه بقايا 

لألقدمني، وإنام كرتاث عظيم".
يأمل حسني أن جيلب كتابه، الذي يعتقد أنه يستحق 
أن يكون معروًفا مثل العامل املسلم واملستكشف ابن 
ترمجة  إىل  يؤدي  اء، مما  القرنّ قبل مجاهري  بطوطة، من 
املزيد من أعامله، كام يأمل أن يسلط الضوء عى أن 
يف  دورًا  وتلعب  أبًدا  حمايدة  ليست  الرحالت  كتابة 
لنا،  بالنسبة  الغريبة  واألماكن  للثقافات  تصورنا 
يف  اإلسالمية  باملناطق  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 

أوروبا.
.)The National news( نقاًل عن صحيفة *
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القصي��دُة ف��ي زغبه��ا األول

محّمد علي الخفاجي..

في نهاية الس��بعينيات، حصلت على نس��خة من ديوان )مهراً لعينيها( للش��اعر 
محم��د عل��ي الخفاج��ي، من صديق��ي المرحوم ش��اكر ش��اني، أخذت��ه وانبهرت 
بقصائ��ده الرائعة، ولم أكن أعلم ان هذا الش��اعر من كربالء، فقد كتبت مقدمته 
ناقدة سورية كما أذكر، واستقّر في بالي أن هذا الشاعر سورّي، وما زلت احتفظ 

بهذه النسخة لحّد اآلن.
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من  بالقرب  وكانت  عوينات  مكتبة  إىل  ذهبت  األيام  أحد  يف 
يف  التورن،  بغداد  سيارات  كراج  وبجوار  اف،  الرصنّ مقهى 
احلسني  قبلة  وشارع  عيل  اإلمام  شارع  بني  الرابط  الشارع 
)عليهام السالم( وبقبال زقاقنا بالضبط.. وجدت كتابًا غريب 
اسة اخلطنّ الصغرية،  احلجم ويكاد يكون مربنّعًا أو قريبًا من كرنّ
عنوانه: )ثانيًة جيئ احلسني...مسحية شعرية( للمؤلف: حممد 
لت  عيل اخلفاجي، وعى الغالف لوحة لفتت نظري، فقد حتونّ
احلروف إىل خيول، والكلامت مقتبسة من حوار شعري داخل 
الشاعر، شاب وسيم  الغالف األخري صورة  املسحية، وعى 
اقتنيت  امللفتة،  واألناقة  الشباب  إمارات  وعليه  الطلعة  هبي 
)مهرًا  وديوانه  بالشاعر  إعجايب  بسبب  املسحية،  من  نسخة 

لعينيها(.
الشاعر  هذا  هل  له:  وقلت  املكتبة،  صاحب  مع  أثرثر  بدأت 
سوري؟.. فضحك كثريًا وقال: بل هو كربالئي، فوجئت أكثر 
وقلت له مستنكرًا: ال يابه!!.. فأقسم يل وأشار إىل اجلهة الثانية 
من الشارع، إىل جهة مكتبة الفرات التي أدمنت الوقوف أمام 
أنواع املجالت والصحف، أشار إىل رجل  حًا  واجهتها متصفنّ
ذاك  يل:  وقال  الوجه..  مقطب  وبخيالء،  نشطًا  يميش  وسيم 
هو الشاعر حممد عيل اخلفاجي.. نظرُت، فعاًل هذا هو الشاعر 

الذي رأيت صورته عى غالف املسحية.
اخلفاجي،  عيل  حممد  الشاعر  وناديت  الشارع  عابرًا  هرعت 
فتوقنّف والتفت مثل طاووس، وأنا مبهور ألنني أول مرة أرى 
شاعرًا يميش عى األرض!، بعد ما قرأت من دواوين شعرية، 
قت يدي وأنا أصافحه ارتباكًا، وال  اين بابتسامة ساحرة، تعرنّ تلقنّ
املرتبك، ولكننّي أذكر جينّدًا أين شعرت  أذكر شيئًا من كالمي 
بمثل شعور طري بدأ الزغب ينمو يف جسده.. وقرأُت املسحية 
ات عدة، حتى استعارها مننّي صديق يف اإلعدادية، وبسبب  مرنّ
خوفه من مدامهة رجال االمن لبيتهم رماها يف خزان املاء عى 
سطح بيتهم وتلفت كام أخربين.. مل أطلب من اخلفاجي التوقيع 
عى نسختي ألنني كنت أجهل هذا االجراء الذي تعلنّمته فيام 

بعد.
مل أر اخلفاجي بعد ذلك، ولكننّي كنت أسمع من اإلذاعة برناجمًا 
إن  األرض  عنوانه:  اجلامهري  صوت  إلذاعة  ه  يعدنّ كان  متثيليًا 
يشعرين  اخلفاجي  عيل  حممد  اسم  سامع  د  جمرنّ وكان  حكت.. 
بالزهو، قد أكون خلطت يف اسم الربنامج هنا مع برنامج آخر 
شخصياته  من  دورًا  شوقي  مي  الفنانة  فيه  تؤدي  كانت  له.. 

وخيرجه املخرج صبحي اخلزعيل.

كثري  هناك  كان  كربالء،  إعدادية  إىل  انتقلت   ،1978 عام  يف 
من اخلوف السيايس، وكنُت أسمع أننّ اجلبهة الوطنية املفتعلة 
قد اهنارت وانكشفت األحزاب عن عملها وصارت السطوة 
والبطش للبعثيني، مل أكن أتابع هذا املوضوع كثريًا، كنت أقرأ 
كل يشء إال السياسة، أكملت يف تلك الفرتة قراءة ديستوفسكي 
ونيكوس كازاناتازاكي، وكثريًا من دواوين الشعر بغضنّ النظر 
عن األشكال والتاريخ، وكانت جملة األقالم واملورد والطليعة 
مكتبة  من  اقتناءها  انتظر  التي  الشهرية  جوائزي  االدبية، 

عوينات.
الشعرية  جمموعتي  أنجزت  قد  كنت  اإلعدادي،  الرابع  يف 
األوىل، ومل أصدرها لعدم قناعتي هبا، يف أحد الدروس وعى 
بأناقته  اخلفاجي،  عيل  حممد  األستاذ  الصف  دخل  فجأة  حني 
اجلديد،  الوافد  هلذا  ورسور  هيبة  بكلنّ  قمت  اجلميلة،  وحتيته 
تكلنّم معنا يف أول درس، انطلق من حاجة اإلنسان اىل اآلداب 
الوعي  جرس  عن  ثنا  وحدنّ كثرية،  بشواهد  وجاء  والفنون، 
الذي عليه ان ال يكف عن الرنني، وكان يصحب معه عددًا من 
جملة الثقافة األجنبية السورية، ودقنّ اجلرس وخرج مثلام خرج 
طاووسًا، ختينّلته جاء من سامء مل ختلق بعد، سحرتني خطوات 

الشاعر عى األرض.
ث  ألحتدنّ اخلفاجي  وانتظرت  الدوام  يف  بكرت  الثاين  اليوم  يف 
وخجلت  قصائدي  بعض  فيه  دفرتًا  معي  اصطحبت  معه.. 
إىل  بعد دقائق دخل  الشعرية األوىل،  اطلعه عى جمموعتي  ان 
رفها  ويف  البيضاء  الروسية  )الالدة(  بسيارته  كربالء  إعدادية 
الباب وناداين  أثارت فضويل، فتح  اخللفي كتب كثرية مبعثرة 
بذلك الصوت اجلهور الندي: أهال بالشاعر!!! جفلُت طبعًا.. 
اإلدارة،  إىل  واصطحبني  صافحني  شاعر؟،  إنني  أدراه  ما 
له  قرأت  يب،  كبري  شاعر  اهتامم  بسبب  املدرسني  أمام  زهوت 
اهتم كثريًا، وكانت لديه موهبة إصغاء  قصيدة من قصائدي، 
النرش،  أستعجل  بأن ال  اثنى عى قصيديت ونصحني  ساحرة. 
وعرض عيلنّ أن ينرش يل قصائدي بعد ان يأخذها إىل بغداد.. 
يث بالنرش  ولكننّي عملت بنصيحته وشكرته وطلبت منه أن أترنّ
حاليًا.. قبل أن أغادر سألني: هل لديك امتحانات أو دروس 
مهمة؟ ومل يكن يعلم اننّ لقائي به أهم من الدراسة كلنّها.. قلت 
له: ال يشء مهم، وأنا أكملت حتضريي اليومي كعاديت، قال: 
هذا جيد، وأرسع اىل السيارة وعاد برزمة أوراق مرضوبة عى 
الرصاص  بالقلم  أرشنّ  وقال:  أمامي،  وضعها  الكاتبة  اآللة 
بدأت  مرجتفتني  بيدين  جتدها،  حيث  الطباعية  األخطاء  عى 
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ال أدري ك��م م��ن الوق��ت أحت��اج لك��ي أكت��ب عم��ا فاتن��ي عن 
معرفت��ي األثي��رة بالخفاجي، نس��يت أن أتحّدث ع��ن أصدقائه 
من مثقفي مدينتي. رضا الخفاجي وعودة ضاحي التميمي، 

اللذان كانا هدية الخفاجي لي فقد عرفتهما من خالله..

أقلنّب األوراق، كانت حوارًا مسحينًّا بنفس مذاق احلوار يف 
فيه جدل فكري خيلو من  املسحية األوىل، ولكن احلوار هنا 
رصاع واضح وال ينبئ بأي معركة أو صليل سيوف، هذا حوار 
هم يف العيش، خلبت لبنّي صياغة الكلامت يف  عن الفقراء وحقنّ
احلوار الشعري. بدأت ارسع لكي أقرأ أكرب قدر ممكن من هذه 
نظرا  قليلة  الطباعية  األخطاء  كانت  املنشورة،  غري  املسحية 
رسعتي  من  ب  وتعجنّ شاي.  قدح  يل  جلب  األوراق.  لكثرة 
املسحية.  اكامل  عى  أوشكت  الدوام  هناية  يف  التصحيح.  يف 
فازت يف مطلع  التي  الرفض(  ذر يصعد معراج  )أبو  وكانت 
الثامنينيات بجائزة منظمة الثقافة والعلوم التابعة جلامعة اللغة 
لنلتقي يف  العربية.. ولكننّه لطَف يب وشكرين. وقال يل: تعال 

نقابة املعلمني يوم اجلمعة. 
الطلبة،  أحد  مع  طلبي  يف  أرسل  إذ  فاجأين،  الثاين  اليوم  ويف 
ذهبت إىل اإلدارة وقدمني إىل أستاذين مل أسمع هبام من قبل، 
األول صاحب الشاهر، والثاين شاكر البدري، وقال هذا هو 
فقرأت  بالزهو، وهتيأوا لسامع قصيدة مني.  شاعرنا، شعرُت 

قصيديت، ومل يبخلوا عيل بعالمات اإلعجاب.
هذا  واحد!!  يوم  يف  شعراء  ثالثة  إهلي  يا  مسورًا  خرجُت 
الورق. كان  كثري عى شاعر مثيل مل يصادف الشعراء اال عى 
ووجه  القامة  قصري  أنه  عدا  لوركا  يشبه  الشاهر  صاحب 
يميل اىل التدوير. أما شاكر البدري بنظارته السميكة وصوته 

ًا. املسحي فقد كان يثري الظرافة يف جل حديثه وان كان جادنّ
ضياعًا  أعيش  حينها  كنت  املعلمني،  نقابة  يف  لقاءاتنا  توالت 
اقرأ  حويل،  ما  كل  ويبهرين  قصيدة،  يشء  كل  أرى  وجوديًا، 
ما  القراءة، وتساوى عندي  فراغي يف  أوقات  بنهم. واستغل 
يف  السحر  ملسُت  مرتجم،  وغري  مرتمجًا  وحديثًا،  قدياًم  أقراه 
السينام خاصة يف جملة  املوسيقى وأتابع  الفن واألدب، أسمع 

العامل بشكل مذهل، كنت  انفتح  يا أهلي  اإلذاعة والتلفزيون، 
أنجح بسهولة يف دراستي، وقد قرأت يف حينها صورة الفنان 
شابا جليمس جويس، كنت أنا يف عمق الرواية، وكان جويس 
سأكون  وما  عليه  أنا  ما  رأيت  عميق،  بتفصيل  عني  كتب  قد 
عليه متامًا، وأكملت رواية زوربا نزوعي إىل اخلروج من كل 
وكلامت  بحرية،  واكتب  برضاوة  اقرأ  رصت  وتوصية،  نمط 

حممد عيل اخلفاجي ال تفارقني.
زيني  أياد  والفنان  كثريًا  الشاهر  صاحب  بصحبة  استمتعت 
دنا عى مرسم  الذي جعلني انتبه للرسم وأتذوقه من خالل تردنّ
اإلعدادية وعرفت من خالهلا أسامء فنانني عراقيني ولوحاهتم 
يف  كامل  وعادل  الربيعي  شوكت  مقاالت  أتابع  ورصت 
املعارض  ألتابع  بغداد  اىل  أذهب  ورصت  التشكييل..  النقد 
وأشاهد افالمًا كان رضا الطيار يكتب عنها عروضًا يف جريدة 

اجلمهورية.
يف اخلامس اإلعدادي، ُأخرج حممد عيل اخلفاجي من التدريس 
مع مدرسني كثريين، وأرشدين صاحب الشاهر إليه، فقد نقل 
اخلفاجي إىل دائرة رضيبة كربالء، وعى الرغم من علمي انه 
التغلب  من  لرؤيته  شوقي  من  استطيع  أكن  مل  لكني  مراقب 
خيصنّ  حديثنا  كان  الرسمي،  الدوام  خالل  أزوره  كنت   . عيلنّ
الشعر والشعراء وأعرض له ما كنت أنرشه يف جريدة الراصد، 
التي كنت أراسلها. استفدت كثريًا من أستاذي اخلفاجي. يف 
انه  تلك املرحلة. ولكننّه طلب مني ان أزوره اىل بيته، علمت 
خياف عيلنّ من املراقبة، وكانت زيارايت إىل بيته ممتعة جدًا وأكثر 
حرية، وكانت أم نؤاس الطيبة تغدق علينا بام توفنّر من كل ما 
الوجه  اح  وضنّ بًا  مهذنّ صبيًا  نؤاس  وكان  عزيز،  لضيف  م  يقدنّ

مرتفًا أنيقا يلقي علينا السالم ويذهب للعب.
فني اخلفاجي عى جاره األستاذ جبار اخلفاجي، وأعجبني  عرنّ
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هذا األستاذ بحدته يف النقد ورصاحته احلريصة عى العكس من 
حممد عيل الذي كان ال يرصح بام يعكر مزاجي. ويف الثامنينيات 
ُنقل حممد عيل إىل دائرة رضيبة األنبار كام اخربين يف أحد إجازايت 
العسكرية، ثم إىل بغداد. ومل أصادفه سوى مرتني قضيناها مشيًا 
وحديثًا يف بساتني باب السالملة وربام كان اختياره للمكان ألن 

زياراته إىل كربالء أصبحت رسية.. هكذا اعتقدت حينها.
أمس سأقابله  يأِت  )مل  اخلفاجي  ديوان حممد عيل  عندما صدر 
الليلة(، انبهرت بتقنية بنائه للقصيدة، وبتلك العبارات املكتنزة 
حماسن  ومن  مذهل.  وانسياب  صورة  ودقة  ووضوحًا  قوًة 
من  نسخة  منحني  وقد  رشطيًا،  أبوه  كان  جاري  ان  الصدف 
ديوان اخلفاجي )أنا وهواك خلف الباب( وهلذا الديوان قصة 
خاصة، فقد متنّت مصادرته من قبل مديرية األمن بحجة أنه من 
األدب املكشوف، ثم حكم عى اخلفاجي بقصنّ صفحات كثرية 
حصلت  ولكننّي  اخلاص،  حسابه  عى  طبعه  الذي  الكتاب  من 
كان  الذي  وهو  رشطي  صديقي  والد  ألن  كاملة  نسخة  عى 
مكلنّفًا بحراسة النسخ املصادرة، وقد اختلس نسخة ووصلت 
يل. يف اليوم اخلامس من آذار عام 1991، وكنت قد خرجت من 
اجليش انتدابًا للتعليم، مل يكن خيطر يف بايل أنني سألتقي حممد 
عيل اخلفاجي، عدا زيارة سابقة إىل رضيبة بغداد حيث ُنقل اىل 
نؤاس،  أم  العزيزة  نبأ وفاة  اليوم وصلني  هناك، ولكن يف هذا 
كام  الفاحتة  ملجلس  األخري  اليوم  أحرض  أن  رت  قرنّ قد  وكنت 
أخربين صديقي عقيل ابو غريب الذي شهد معي عدة زيارات 
اليوم  ذلك  احلرب. يف  قنا  تفرنّ أن  قبل  اخلفاجي سابقًا  بيت  إىل 
بالذات، اندلعت االنتفاضة. ومل أوفنّق يف لقاء اخلفاجي عدا مرة 
واحدة عام 1997. ولكني ظللت أميز اخلفاجي كثريًا. وأزداد 
حلظات  أستعيد  أن  أريد  كنت  أكثر،  منه  اتقرب  أن  يف  رغبة 
اقرأ يف  قامة شعرية،  فقد ظل  به، وأما شعريًا  طفولتي ولقائي 
باقي  مثل  ينتمي  ال  حرًا  يكون  أن  عى  االرصار  ذلك  حروفه 
يبيعون  ضفادع  رسب  أصبحوا  قد  كانوا  الذين  الشعراء  قطيع 
أصواهتم غصبًا أو طوعا، عدا قلة قليلة جدًا من شعراء العراق.
ظلنّ اخلفاجي بكل ما حيمل من مواصفات، بوصلة أستعني هبا 
لتصحيح اجتاهايت، هو مثل أيب، بعناده وسخريته وقوة شخصيته 
واستقالل إرادته، لكن أيب كان أميًا. وبسبب اخلفاجي أحببت 
كل ما يمت له بصلة، وطابت عالقايت معهم، ثمنّ أصبح نؤاس 
وأخوه أياس أصدقاء اثريين عندي وكذلك أبناء أخته األعزاء.
يف األحداث الطائفية، بعد سقوط الدكتاتور، انتقل حممد عيل 
متتلك  أهنا  علمني  التي  مدينته،  إىل  عاد  كربالء،  إىل  اخلفاجي 

طفولتي  تفاصيل  فيها  أقرأ  ورصُت  والسحر،  املوحيات  من 
املذهلة، وما كنت استشفنّ سحره من تفاصيل كثرية يف زقاقنا 
ال  تفاصيل  املخيم،  احلبيبة  وحملنّتي  احلسني  اإلمام  مرقد  قرب 
يمكن ألي مدينة أن تقدمها ألوالدها. يبدأ من أدق تفصيل إىل 
واقعة اإلمام احلسني والوجوه واللغات واألجناس التي تؤمها 

من كل أنحاء العامل واختالط اليومي بالتارخيي يف آن واحد.
يف هناية إحدى أمايس احتاد األدباء، شهدت ربع مثقف جيادل 
يتعلق  موضوع  بخصوص  وصالفة  بجهل  اخلفاجي  أستاذي 
باألمسية، وملحت اخلفاجي بطريقته ذاهتا التي ال جيرح يف حواره 
أحدًا، يردنّ بكل هتذيب ووقار واآلخر مستمر يف عنته. أخذت 
وهذه  نؤاس.  أبو  أذنك  له: عن  وقلت  حممد عيل  أستاذي  بيد 
هي املرة الوحيدة التي ناديته بدون كلمة أستاذي. قلت له: أنا 
ال ألوم هذا الفارغ عى جمادلتك هبذه الطريقة فهذا كل ماعنده. 
ولكننّي ألومك ألنك تركت الوسط األديب يف بغداد. وأظن ان 
رجوعك إىل بغداد صار متاحا اآلن.. أذكر انه هذا الكالم كان 
بغداد. واستأنف نشاطه  إىل  عام 2008، وفعاًل عاد اخلفاجي 
بنفس احليوية التي عرفته هبا. خاصة يف أوبرا سنامر. ولكن كان 

للمرض حصته منه.. فرحل رمحه اهلل.
ال أدري كم من الوقت أحتاج لكي أكتب عام فاتني عن معرفتي 
مثقفي  من  أصدقائه  عن  ث  أحتدنّ أن  نسيت  باخلفاجي،  األثرية 
كانا  اللذان  التميمي،  ضاحي  وعودة  اخلفاجي  رضا  مدينتي. 
أستاذنا  خالل  ومن  خالله  من  عرفتهام  فقد  يل  اخلفاجي  هدية 
عابرة،  وتفاصيل  ذكريات  ليست  هي  الكربالئي.  زمان  حممد 
انتباهي ووعيي  منذ  تأثريه  بدأ  ذايت  بعد  ملمح  لكلنّ  كان  فلقد 
كان  اإلنسان،  وقوة  العظيمة  احلياة  هذه  ومجال  اللغة  بجامل 
اخلفاجي أستاذًا وأبًا منحني االنفتاح والصدق عى كل يشء، 
وهو الشخص الوحيد الذي جعل ذائقتي بال حدود، وعلنّمني 
مستقيمة.  بخطوط  تطري  ال  عصافري  واألدب  والفكر  الفن  أن 
احلرية  الرجل هو  وأن  اآلخر.  يفوز يف  الذي  الصدق هو  وأن 
ة ال يمكن أن تتساوى  واألسلوب. كان يقول يل: أن اخليول احلرنّ
ث عن مثقفي األجرة  مع اخليول التي جترنّ العربات. وكان يتحدنّ

رنا منهم. وحيذنّ
هذا ذْكٌر له وعنه وال أمن عليه، ولكني أرجو من اهلل ان يفيض 
ذاتنا.  نكتشف  ان  علمونا  الذين  ولكل  له  وبركة،  رمحة  عليه 
العامل كله وحب اإلنسان  فيها حبنّ  تعلنّمت  التي  له ولكربالء 

واجلامل واحلرية.
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ان التأمل يف ما يعيشه االنسان والبرشية من ازمات خمتلفة يؤكد 
حقيقة مهمة هي ان قسطا كبريا من تلك االزمات يعود اىل وجود 
سلبا  تنعكس  اخذت  حيث  االخالقي  املجال  يف  كبرية  فراغات 
كان  وقد  املعارص،  لإلنسان  والسلوكي  الروحي  اجلانبني  عى 
ملجتمعاتنا االسالمية نصيبا من تلك االزمات املتعددة اجلوانب 
مع  سيام  امللحوظ  االخالقي  الرتاجع  عى  كبري  بشكل  فأثرت 
وما  الراهنة  التحديات  به  تتسم  الذي  التعقيد  مدى  مالحظة 
حتمله احلياة من تغريات مهمة وانفتاح غري مسبوق عى االفكار 
املعلوماتية  الثورة  املختلفة يف ظل  السلوكية  والثقافات واالنامط 

والتنوع امُلذهل يف وسائل االعالم والتواصل.
ويقول مؤلفا الشيخ اسكندر اجلعفري والشيخ زياد الساعدي يف 
مقدمة كتاهبام: )الصدق رس السعادة( الطبعة االوىل لعام 2021م 
العتبة  اىل  التابع  العظيم  اخُللق  مؤسسة  اص��دارات  احد  وهو 
ارشفت  والذي  االرشف  النجف  يف  والكائنة  املقدسة  احلسينية 

عليه اللجنة العلمية يف املؤسسة ذاهتا:
"أن الصدق رضورة دينية يف جانبه العقدي والعميل، فال يكفي 
يف االيامن ان يعتقد الشخص بعقائد االسالم دون ان تدخل يف 
يف  دها  جيسنّ مامل  العقيدة  هذه  تكفي  وال  ونفسه،  وعقله  وجدانه 
عمله وسلوكه، بل سلوكه الصحيح هو الذي يكشف عن صحة 

عقيدته". 

جليا  واضحا  معناه  كان  وان  الصدق  "ان  املؤلفان:  ويستأنف 
اجلزم  نستطيع  الغموض يف بعض االحيان، فال  يكتنفه  قد  لكن 
بالصدق او عدم الصدق، ومثال ذلك ان سألت شخصا يرتدي 
ساعة يدوية عن الوقت؛ فأجابك بعد النظر اىل ساعته ان الوقت 
الساعة الواحدة بعد الظهر وعرفت حينها انك مل تتأخر عن موعد 
بعدما  لك  يتبني  لكن  لديك؛  الوقت  من  متسع  هناك  وان  معني 
اذ  الثالثة  كانت  الساعة  بان  املوعد  مكان  او  العمل  اىل  وصلت 
اتضح لديك ان الشخص الذي سالته عن الوقت كانت ساعته 
الصحيح  الوقت  بذكر  متومها  كان  او  مثال  العمل  عن  متوقفة 
الشخص  ألن  ذلك  صادق؟  انه  تقول  ان  تستطيع  فهل  إليك!! 
بان  له قصد  وليس  متوقفة  بان ساعته  يعلم  يكن  مل  الذي سألته 

خيربك خالف احلقيقة".
وحيتوي الكتاب بعد مقدمة املؤسسة والتمهيد عى مخسة فصول 
يف  اعتمدت  التي  واملراجع  املصادر  بأبرز  وقائمة  خامتة   تليها 
التأليف والفهرسة، وجاء بعناوين مهمة.. اما الفصول فكانت: 
الثاين:  والفصل  والسنة،  الكتاب  يف  الصدق  االول:  الفصل 
الصدق جماالت وميادين، والفصل الثالث: دور الصدق يف تنمية 
الذات وبناء الشخصية، والفصل الرابع: الصدق آثار وثمرات، 

والفصل اخلامس: مستثنيات الصدق.

على  االنساني  الفكر  من  واسعة  مساحات  يشغل  ُمهما  هاجسا  واالخ��الق  االنساني  السلوك  ُيعد 
المدارس  مختلف  الكبير  الهم  هذا  حمل  في  اشتركت  وقد  المعرفية،  ومصادره  اتجاهاته  اختالف 
ويدلل  المختلفة  ومبانيها  المتفاوتة  رؤاها  وفق  معالجته  الى  وسعت  والحضارات  والديانات  الفكرية 
هذا االهتمام البالغ عن حقيقة في غاية االهمية تفيد ان الجانب االخالقي لدى ابناء البشر عصي على 
اال  ليست  عنه  التغافل  او  والفطري  المحوري  الُبعد  هذا  لتجاهل  محاولة  اي  وان  والتجاهل  االهمال 
محاولة لضبط بركان هائج او السيطرة على ثورة عارمة في اعماق االنسان تسوقه الى ما يرى فيه خيره 

وسعادته وكماله، وهذا ما يدعو الى التوقف عند هذا الميل الفطري الجارف نحو االخالق.
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لقسم  التابع  والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  مركز  أعلن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
حتقيق  يف  الرشيفية  "الفوائد  كتاب  حتقيق  يف  أعامله  عن 
املطالب األصولية" تقريرًا ألبحاث الشيخ رشيف العلامء 
بقلم  1246ه�  املتوىف  رسه(  )قدس  احلائري  املازندراين 
)قدس  اجليالين  نصري  حممد  بن  عيل  غالم  الشيخ  تلميذه 

رسه(، حتقيق السيد حسني هادي املوسوي.
وتشتمل عى مباحث األدلة الرشعية من اإلمجاع والشهرة 
حجية  ومبحث  اخلرب  أقسام  السنة:  مباحث  ومن  والسنة 
ومفهوم  الراوي  ورشائط  السنن  أدلة  يف  والتسامح  الظن 
وقد  املراسيل،  وحجية  والتعديل  اجلرح  ومسألة  العدالة 

فرغ من تأليفه يف 18 ربيع الثاين سنة 1235ه�.

فقه التربة الحسينية
قيد التحقيق

ال��ف��وائ��د ال��ش��ري��ف��ي��ة في 
تحقيق المطالب األصولية

صدر حديثا عن قس����م عن مؤسس����ة وارث 

األنبياء للدراس����ات التخصصي����ة في النهضة 

الحس����ينية التابع����ة ال����ى العتب����ة الحس����ينية 

المقدس����ة كتاب فقه التربة الحس����ينية من 

تأليف الشيخ أحمد موسى العلي، والكتاب 

متوفر في مراكز توزيع اصدارات مؤسسة 

وارث األنبي����اء، ومرك����ز التوزيع ف����ي النجف 

األش����رف، ومع����رض الكت����اب الدائ����م للعتبة 

الحسينية المقدسة- شارع الرسول )صلى 

الل����ه عليه و آله( ومركز التوزيع في كربالء 

المقدس����ة، والمع����رض الدائ����م إلص����دارات 

العتبة الحس����ينية المقدس����ة- منطقة بين 

الحرمي����ن الش����ريفين. كذلك مرك����ز التوزيع 

الدائ����م  المع����رض  المقدس����ة،  ق����م  ف����ي 

المقدس����ة-  الحس����ينية  العتب����ة  إلص����دارات 

سوق ناشران افي.
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نيا في ُسُطور شعر/ عدنان الموسوي الدُّ

وال�������َك���������������َدْر  اهُل�����������������ُم��������وِم  َداُر 
َح��������اهُل��������ا  َي�����������وًم�����������ا  َي���������������َف  مَلْ 
ِم�������������ن َغ�������������دِره�������������ا وَج�����������وِره�����������ا 
ب������������ن������������ا ُج����������رَع����������ًة  َف����������َك����������م رَشِ
ِم�����������ن ُق���������ب���������ِح ُدن��������ي��������ان��������ا َت�����������َرى 
َت�����������ًب�����������ا لِ�����������������������������َداٍر َش����������أُن����������ا 
َخ��������������َداَع��������������ٌة َك������������م َخ����������َدَع����������ْت 
َن������������ش������������وٍة ذو  َج����������������اهُل����������������ا 
َوُك���������������������������������َلُ َم�����������������������������دوٍع هب�����ا

اَرٌة ِم�������������ن َغ����������دِره����������ا  َغ�������������������������������دَّ
ال������ فِ�����ت�����نَ�����تِ�����ه�����ا  ِم����������ن  َي������ن������ُج������و  ال 
َف���������ح���������بُّ���������ه���������ا وِع��������ش��������ُق��������ه��������ا
وَم�������������������ن َغ���������������������َدا اب��������������������نً������ا هل���ا

ُي�������������دِرُك�������������وا  مل  َأب�����������ن�����������اُؤه�����������ا 
َت�����������������������������َراُه َي���������م���������ي ك���������ان���������ًزا
ل��������ك�����������������نَّ��������ُه ف�����������������ي ل�����ي�����������ل�����������ٍة
َب���������ي���������نَ���������ا َت�������������������������راُه ح���������اكِ���������اًم 
َس��������امًل��������ا  ف�����ي�����ه�����ا  ِع���������ش���������َت  إْن 
َم��������ك��������َره��������ا ت������������أَم������������نَ������������نَّ  ال 
َم������ك������ُره������ا ال���������طُّ���������َغ���������اَة  َأرَدى 

َف����������َه����������ْل َت�����������������َرى ملَِ��������������ن َط������َغ������ى 
بِ�������َق�������ل�������بِ�������ِه  َرَأى  َوَم��������������������ن 

ُت�������ع�������طِ�������ي ُدروًس������������������������ا وِع���������������رَبْ
َن������َظ������ْر ِذي  َواٍع  ُك������������لِّ  َع������������ْن 
ل��������ي��������َس ُه�����������ن�����������اَك ِم������������ن َم������َف������ر
ه����������ا َب��������������ْل واألَم�����������������ْر ِم�����������ن ُم����������رِّ
�������ف�������ي�������ُه ُي������ش������َت������َه������ْر ف�����ي�����ه�����ا ال�������سَّ
ف�����ي�����ه�����ا ال���������َك���������ري���������ُم حُي�������َت�������َق�������ْر
أع��������َم��������ى ال������������ُف������������ؤاِد وال���������َب���������رَصْ

ف��������ي��������ِه اجَل������������ه������������وُل ق���������د َس������َك������ر 
َي��������ع��������ي��������ُش َزه����������������������ًوا وَب����������َط����������ْر 
َت��������������������دقُّ أع������������ن������������اَق ال����������َب����������رَشْ 
َص������������رَبْ َم������������ن  اال  ��������َع�������م�������ي�������اَء 

ُت��������غ��������َت��������َف��������ْر  ال  ِج����������ن����������اي����������ٌة 
ُت����������ري����������ِه َأص������������ن������������اَف اخَل���������َط���������ْر

ُ����������������م ع��������������ىل َس������������َف������������ْر   ب����������������أنَّ
وُدَرْر وتِ������������������������رًبا  َم���������������������ااًل 

َم����������ا َق����������د َح������������������واُه َق����������د َخ����������َ�ْ 
احُل���������َف���������ْر  يف  َذل�����������ي�����������اًل  ُي��������م��������ي 
َك����������������َدْر أَو  م����������������آٍس  ُدوَن 
وُك�������������������ْن هِب�������������ا َع����������������ىَل َح����������������َذْر

َوفِ��������ع��������ُل��������ه��������ا حَي��������ك��������ي اخَل���������������رَبْ 
َب���������ع���������َد امَل��������������������امِت ِم���������������ْن َأَث������������ر 
ن��������ي��������ا َظ��������َف��������ْر َح�������������ق�������������اَرَة ال��������دُّ
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دعِني أكّلْمك بطالقة اللسان..
مثلما يناجيك صمتي

حسين... يا 

سيِّدي، أحسُّ بالفزع ويف رأيس العليل متسع ألي حلم وأمل، ويف عينينّ أسئلة ال 
، وقلبي حيرشج باسمك  حدود هلا وال توقنّف؟!.. ويف فمي رصاخ ال يربح شفتينّ

كأنه شجي من آالمي وجزعي وحرماين.
أن  عى  أجرؤ  ال  وأشجانًا  رجس-  كل  من  نقيًا   - إليك  الكالم  يف  خيرج  سيِّدي،   
اذكرها، وأنا - عبدك وابن عبدك- جدا متعب وجسدي ضئيل. أبحث عنك بكل 

بقاع الضوء، أريد أن أراك يف مجيع االشياء. 
يعرفك  مرقدك،  يف  نزيه  مثمر  خادم  مثل  ترضعي  عذاب  أعطنّر  اجعلني  سيِّدي، 
حق املعرفة، وخياف اهلل فيك يف كل يشء. وأجعل جسدي فراشا يطمح ان تدوسه 
أرجُل زائريك يف كل أركان نورك وبكل اجلهات، وان رضيت عني ادفنينّ موالي يف 
أثالمك عميقة الظالل، أو أمنحني فرصة االستشهاد عى طريقك اخلالد، أو أمنح 
مفردايت صبغة رضاك، لتبقى يل عقدا رسمديًا، كي أمكث حيا بصياغة حب واليتك، 

ومتوهجا بضياء ونور عقيدتك.  
اآلن  الفياض  وقلبي  رصاخ،  فمي  يف  واألمل  صغري  فمنذ  بالفزع،  أحس  سيِّدي، 
أحد،  يسمعها  ال  نحيلة  تغدو  ة،  املِرَّ الوساوس  من  كلامت  جترجره  كالفجر  يتهشم 
كآثار املاليني من َنْشُدو لنزف نحرك. وأنا أميل مع آمال املاليني، أرمي أحريف احلزينة 

اىل اديم جدثك وأترضع حتت قبتك.
كأنني  دياجريها  من  تنطلق  تئنّن  التي  روحي  كأهنا  تتألأل   حرويف،  اجعل  سيِّدي،   
العاشق اجلريح اليك يلتمسك ان خترجه من االوهام واألحالم والصمت اىل بساتني 
ترمقني  أن  عسى  صمتي.  يناجيك  مثلام  اللسان  بطالقة  أكلمك  ودعني  شفاعتك. 

ين كام تشاء.  بنظرة من عينيك فأغدو كام تريدين وتصرينّ
أبدي كشمس،  الفجر، وروحي السمك فداء.. ألنك  سيِّدي، سأبزغ كالفجر مع 
عى  ترشق  الشمس  دامت  ما  اخللود  اهلل  وهبك  فقد  كاألرض؛  كاملياه،  كالقمر، 

األرض، فأنَت كاملدى كالزمن كل يشء غرق فيك وكل يشء باق ألجلك.     
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رميه  ع��ف��ت��ك  ب��ال��ط��ف 

قصة قصيدة

للشاعر الحسيني علي نصيف النوز البلداوي 

البلداوي  عيدان  حيدر  املال  الشاب  القدير  بالرادود  التقيت 
دام توفيقه يف مدينة اجلهاد والصمود بلد املرشفة ) مدينة سيد 
حممد سبع الدجيل عليه السالم( هذه املدينة التي جاهدت ضد 
حكومة البعث الكافر ، ومن بعدها من التكفرييني واإلرهابيني 
اكثر من رسالة لسامحة  ، ويف  بتنظيم داعش اإلرهايب  املتمثلة 
املرجع األعى السيد عيل احلسيني السيستاين دام ظله الوارف 
الهايل بلد عليكم بالصرب واجلهاد والدعاء بالنرص ضد أعداء 

العراق والدين واملذهب.
لتكون  نقف  احلسيني  تارخيها  وعند  الباسلة  املدينة  هذه  من 
دور  هلم  الذين  الكبار  شعرائها  قصائد  من  قصيدة  مع  قصتنا 
مميز يف أحياء الشعائر احلسينية يف هذه املدينة أبان كومة اجلور 

والطغيان ..حدثني املال حيدر عيدان البلداوي قائال : 
ايام  وكانت  )املكوى(  عميل  مكان  يف  كنت   1999 عام  يف   (
اربعينية سيد الشهداء االمام احلسني عليه السالم قريبة وعى 

املرحوم  االديب  االستاذ  البيت  اهل  شاعر  فجائني  االبواب 
احلاج عيل نصيف النوز البلداوي ومعه قصيدة كان قد نظمها 
فأخرج من جيبه قصيدة  اىل جانبي فجلست  اجلس  وقال يل 
كتبتها لك وانت جتيدها وهي  : هذه قصيدة  فقال يل  اربعينية 
عى طريقة الرادود القدير املرحوم الشيخ وطن النجفي  تغمده 
الرادود  مدرسة  طالب  من  بأنني  يعلم  وهوه   ، برمحته  اهلل 
هبا  اردد  وقمت  واخذهتا  يل  فقرأها  به  املتأثرين  ومن    ، وطن 
فحفظتها وكانت معها قصيدة اخرى بطريقة املوشح وبعد عدة 
ايام توجهنا اىل كربالء  املقدسة لزيارة االمام احلسني  ) عليه 
السالم ( يف األربعني وكان معي عدد من خدام اإلمام احلسني 
من اهايل بلد ونستمرعدة ايام  يف حسينية املرحوم )احلاج محيد 
البلداوي( رمحه اهلل وهي يف كربالء قرب  الصفراين  الشمري 
موكب  احلسينية  من  بالقرب  وكان  البوبيات  شارع  يف  النهر 
االربعني  ليلة  خدمي ويف  الكوت يف حينها وهوموكب  اهايل 

يرويها/ أحمد الكعبي
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للشاعر الحسيني علي نصيف النوز البلداوي 

وكذلك  احلسينية  يف  احلارضين  بلد  اهايل  من  االخوة  بلغنا 
عزاء  جملس  الليلة  هذه  سنقيم  بأننا  الكوت  اهايل  موكب 
يف  املذكورة  احلسينية  قاعة  يف  وقرأنا  الزوار  جتمع  وفعال 
الطابق الثاين خفية من حومة البعث ، وافتتح املجلس بقراءة 
املال  القدير  احلسيني  الرادود  استاذي  قرأها  كعدية  قصيدة 
ناجح البلداوي وبعدها اكملت جملس اللطم حيث بدأت يف 
قراءة هذه القصيدة  )بالطف عفتك رميه ( ، وبعدها اكملت 
استحسان  فنالت  ايضا  موشح  هي  والتي  الثانية  القصيدة 
احلسينية  املجالس  وقتها  يف  وكانت   ، املعزيني  احلارضين  
اقمناها وقرأنا   ، تعاىل  ممنوعة كام تعلمون ولكن بفضل اهلل 
وكانت  صداها  اخذت  والقصيدتني  موفقا  جملسنا  وكان 
زينب   السيدة  سبي  عن  حتكي  وهي  للثانية  مكملة  االوىل 
عليها السالم وعيال االمام احلسني عليه السالم ورجوعهم 

اىل كربالء يوم االربعني ومعها ابيات ابوذية ايضا فرحم اهلل 
النوز  جاسم  نصيف  عيل  احلاج  املرحوم  ومعلمنا  شاعرنا 
والصديقني  االولياء  مع  الصاحلني  مع  وحرشه  البلداوي 

وحسن اولئك رفيقا (.
بلد  رواديد  أبرز  من  البلداوي  عيدان  حيدر  املال  وُيعد 
عواصف  وقصائدهم  منابرهم  يف  جاهدو  الذين   ، املقدسة 
الظلم واجلور والطغيان ، وله نشاطات كثرية وعديدة منها 
تأسيس هيئة شعراء ورواديد أهايل بلد التي حتيي املناسبات 
 ، السالم  عليهم  البيت  أهل  شهادات  و  مواليد  يف  الدينية 
املراجع  مع  املستمرة  اللقاءات   ، املباركة  القرانية  اجللسات 

العظام و وكالئهم .
االمام  خطى  عى  والثبات  والطاعة  بالتوفيق  هلم  اهلل  ندعو 

احلسني عليه السالم .
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الى روِح الشهيد السعيد )سالم كاظم علي عذيب الزيادي(

ُأْسُطورة َأصغِر قائٍد غيور.. 
بطٌل من سوق الشيوخ

ٌة من  لم يزل شبابه يقلق االحياء الحالمين بالحياة.. لم يزل اسمه يربُك العابرين من تحت صورته.. السمه)سالم( رنِّ
صداها تمأل سوق الشيوخ، وتحتدم بالحنين لكرمة بني سعيد، وحكاية بطل تفتخر به –عشيرة ال زياد- ذاع صيته بين 
عشائر الناصرية فأبنهم قد أصبح أسيرا جاهزا للذبح عند عصابات)داعش(. خبرٌ أربك أهله ومحبيه، ولكن لطف الله 
كان معه في لحظة القتل ان تتدخل عشائر الجبور او ما تطلق على نفسها)بثوار العشائر( ويتم انقاذه بصعوبة 
مع اقرأنه من الحشد الشعبي والجيش ليرجع الى أهله سالماً غانماً.. هذا الرجوع كان له بمثابة تجربة قاسية زادته 

يقينا بالدفاع عن العراق والمذهب مهما كلفه االمر.. 
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وعاد اىل وحدته العسكرية بني عينيه يقنٌي واالمام حسني وبني 
ُمقَلتيه عقيدٌة ووطن تاركًا وراء ظهره أحالم الغد ملاًم كل آمال 
الشباب وراح يطلبها من اهلل حتى غبطه عليها كل املجاهدين 
واالهل واالصدقاء. يف عقله كرب العراق ويف قلبه نام املذهب 
كالضمري يالزمه، ويتجدد فيه دماء اليقني بكل معركة خيوضها 
عن  وعزف  الديار،  اىل  الرجوع  حيب  ال  صار  ضد)داعش(. 
يتجاوز مخسة وعرشين عامًا،  فهو ال  الزواج رغم صغر سنه 
وأقسم أمام أهله أن ال يتزوج اال بتحرير الوطن من كل اخلونة 
مقدسان  وجهان  واملذهب  فالعراق  والتكفرييني..  واملرتزقة 
العشق  بإزميل  قلبه  نياط  بني  وحفرمها  عينيه،  بني  وضعهام 
الذي ال حيده حدود. وال تستطيب روحه عى سواتر الصد إال 
بتنفيذ عمليات بغاية اخلطورة، كان يقودها بنفسه حتى أطلق 
دياىل  حمافظة  مشاة  الدروع-  مقاتلة  فوج  صنف  ضباط  عليه 

بالقائد الصغري ملا لديه من خربه قتالية.
استقاها من جتربة االرس، وضلوعه يف  التي   كان هبذه اخلربة 
جانب  اىل  دائام  يكون  احلارقة  احلرارية  الصواريخ  استخدام 
كان  والتطهري..  التحرير  معارك  خوض  يف  الشعبي  احلشد 
سباقًا يف التطوع إلسناد احلشد وتزويد املجاهدين بالصواريخ 
بالقائد  صيته  شاع  حتى  امليدان  وسط  هبا  الرضب  وتعليمهم 

املعارك  اشد  يف  بالسالح  تزيدهم  يف  املقاتلني  منقذ  الصغري 
حلظة  كأهنا  القتال  من  احلاسمة  اللحظة  يشطر  كان  رضاوة. 
فوق  ال��ف��راش��ات  دبيب  وي��دب  واحل���ي،  امليت  ب��ني  ع��اب��رة 
حيتفي  أن  دون  من  واملفخخات  والصواعق  االنفجارات 
مل  الشهادة  أجل  ومن  هاب،  املستقيم  بالطريق  فهو  بالرغاب 
اقبل عليها. فكان اسمه مسجال يف سجالت  يتعثر يف خطوة 
التي  السنة   2013 عام  منتصف  منذ  العراقي  اجليش  معارك 
تطوع فيها بفوج مقاتلة الدروع وهي نفس السنة التي توغلت 
فيها )داعش( املوصل واملناطق الغربية للوطن.. كان البد من 
خوض معارك دامية لتحرير مدن )جلوالء، والسعدية وتالل 
محرين( يف دياىل.. لينتقل لقتال ارشس لنواحي واقضية ومدن 
معارك  واغلب  واملحطة(  واحلمرية  وأمريل  والدور  العلم   (
األنبار، وصوال إىل مصفى بيجي اهلم األكرب لوجود دواعش 
جمرمني من كل جنسيات العامل. فمثلام عرفته املقاومة العراقية 
االحتادية،  األمن والرشطة  الشعبي واجليش وقوى  وحشدها 
له يف  الدواعش شجاعته وبسالته، وبدؤوا يرتبصون  وعرفوا 
ان  بعد  منه  يتخلصوا  أن  من  البد  هدفًا  واصبح  معركة  كل 
ينقلها  وكيف  احلرارية  الصواريخ  استخدام  يف  قدرته  عرفوا 
له جف.. وقد  ان يرف  الشعبي دون  اىل قلب معارك احلشد 

بطلٌ جنوبي، حمل كل 

سمرة طين الناصرية وتوّضأ 

بحب الوطن، لم يخَش نارا أو 

موتا من أجله، ولم يهمه 

مستقبل أو بناء أسرة طالما 

العراق بمحنة..

،،

،،
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تندموا لعدم حرقه وذبحه حني كان بني ايدهيم.. اما هو كانت 
االستشهاد كخيط من  معتقد  كفيه وقد وضعها يف  بني  روحه 
ايامنه بقضية الرشف واالرض والوطن  احلرير يمتد من قرارة 
وطريق  عظيم  قربان  بغري  للجنة  طريق  ال  اجلنة.  اىل  واملذهل 

مستقيم مشبع بحب الوالء ملن هم اصحاب اجلنة بال منازع.
  بدأ سلم صعوده قريب لكثرة جمازفته، فالذي يراه يف املعارك 
املبارشة من ضوء وجنة.. نحن قد ال نراه، وما يعرفه يف صمته 
اال  عنه  يقال  وما  أحد،  تفسريه  يستطيع  لن  سنه  حداثة  رغم 
حامية  نار  هكذا  يدخلون  املقاتلني  من  جدا  قليل  تكهنات. 
يردد:  وهو  مبتسام  اتراهبا  ينفض  منها  خيرج  مؤكد  فيها  املوت 
وزواج��ي  االبتالء..  هذا  من  الوطن  اح��رر  حتى  ات��زوج  لن 
احلقيقي قد وعدين به اهلل يف اجلنة طاملا أنا مع احلق وأهل احلق، 

واصحاب احلق.   
تدور ايام جهاده، ويدور هو يف رحاها، مثقال منهكا ال يعرف 
اجللوس وال الراحة.. ليس لديه أفق يردد؟ وكل أفق يف ضمريه 
مل  والقتل  والتهجري  واجلهل  الظلم  حدود  اال  ح��دود..  عند 
يف  ظلموا  من  ورج��وع  العدل  حتقيق  حتى  حدود  هنا  توقفه 
نفسه  يسأل  كان  والوطن..  املذهب  باسم  معززين  ديارهم 
الفتية مستغرقا يف رؤاه.. من ترى يسأل االرض عن رسنّ دورهتا 
ال  كونية  ارسار  ثمة  قبور..؟.  يف  وتلحدنا  النهاية  يف  لتجمعنا 
يعرفها إال اهلل والراسخون يف العلم. وما علينا غري الطاعة ملا 
تقوله مراجعنا الدينية العليا يف صد هذا االبتالء العظيم الذي 
اذن  احلق..  اىل مذهب  املنتمني  الرشفاء  العراق  اهل  وقع عى 

غابات  من  قادمني  وتكفرييني  وكافرين  باغني  نقاتل  نحن 
الظلمة من العامل. 

فهو  بنفسه،  واالعتزاز  بالفخر  شعر  الروحاين  اهلاجس  هبذا 
بل  استشهاده،  يكون  كيف  يبايل  وال  احلق  موقف  يقف  اآلن 
كان يترضع هلل ان حيقق مبتغاه بالرحيل اليه شابًا لريى آل حممد 
باحلياة  قدوته  مع  استشهدوا  ممن  حممد  آل  شباب  ويصاحب 
وهو  راوده  غريب  احساس  السالم(..  )عليه  احلسني  اإلمام 
شمس  ارتفعت  أن  وما  الصبح..  وصالة  الفجر  نوافل  يصيل 
يوم الثالثاء املصادف 2015/12/15م املوافق 4 ربيع األول 

1437ه� .. 
كان سعيدا عى غري عادته وهو ينفذ أمر تتقدم اىل حترير ملعب 
من  الكثري  فيه  حتشد  ان  بعد  االنبار  حمافظة  يف  الرمادي  مدينة 
حتقيق  أجل  من  فيه  يتمركزون  هلم  قاعدة  وجعلوه  الدواعش 
مارهبم الدنيوية اىل جانب خلق فوض ختويفية يف كل املحافظة 
اىل  السابق  النظام  ايتام  من  ومنهم  الضعفاء  كسب  اجل  من 
االلتحاق هبم من أجل مواجهة احلشد الشعبي واجليش العراقي 
املجاهدون واجليش  املنطقة من جراثيمهم..  لتحرير  القادمبن 
قد وصلوا اىل مدينة ابواب مدينة الفلوجة إلخالء االهايل قبل 
دخول املعركة.. فاملعركة بوادرها توحي باهنا معركة قاسية ال 
رمحة فيها من قبل )داعش( ألن بقاءهم مرهون بتحقيق مبتغى 
عليهم  للقضاء  مسعا  الشعبي  احلشد  كان  لذا  رشيف..  غري 
الناس كمصدات وقواعد  وتفويت فرصة تواجدهم وتسخري 
من  الناس  عى  خوفا  احلشد  تقدم  من  تضعف  دفاعية  برشية 

كان يكتب في دفتر مذكراته: يوم أستشهد فال تبكوني، 
ستحملني المالئكة وتزفني على أجنحتها وهي تقرأ معي 

عشق العراق الذي يحوي قبري وشاهدتي وهو ما ملكته يدي 
حين احشر يوم المَساق
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خلف  االلتفاف  هو  الشعبي  احلشد  خطة  وكانت  القتل.. 
التعزيزات العسكرية ومنها صواريخ التي  )داعش( وتوصيل 

يمتلكها فوج مقاتلة الدروع- مشاة اجليش العراقي.
البطل  عمرا  االصغر  القائد  اىل  االنظار  تتوجه  البدهيي  ومن 
)سالم كاظم عيل عذيب الزيادي( الذي نفذ العديد من مهامت 
اخرتاق العدو دون خسائر بل حيقق النرص ويرسمه بشجاعته 
التي عرف هبا قبل ان يقع اسريا وبعد االرس اصبح اكثر اقتدارا 
وخربة.. خرج القائد املميز نحو تنفيذ اهلدف ووصل اىل حدود 
حمك  عند  الرشيف  مبتغاه  حيقق  ان  اهلل  ارادة  ولكن  النجاح 
القنابل  من  خمتلف  بعبوات  االرض  تفخيخ  تم  فقد  االقتتال 
انفجرت واحدة  أن  انواع مواد االنفجار.. وما  بأبشع  املمتلئة 
نفسه  ينقذ  ان  املرة  يستطع هذه  فلم  باالنفجار  مثيالهتا  حلقتها 
دفرت  يف  يكتب  وهو  اهلل.  اىل  بطوالته  سجل  أخذ  بل  بنفسه 
مذكراته: يوم أستشهد فال تبكوين، ستحملني املالئكة وتزفني 
حيوي  الذي  لوطني..  عشقي  معي  تقرأ  وهي  اجنحتها  عى 

قربي وشاهديت، وهو ما ملكته يدي حني احرش يوم املَساق.
بحب  أ  وتوضنّ النارصية  طني  سمرة  كل  محل  جنويب،  بطٌل 
او  مستقبل  هيمه  ومل  أجله،  من  موتا  او  نارا  خيَش  مل  الوطن، 
ابناء  نحن  شعاره  يعلن  وهو  بمحنة..  العراق  طاملا  ارسة  بناء 
وطن  يا  سنعطيك  فامذا  الكثري،  خرياته  من  أخذنا  قد  العراق 
يا  أجلك  من  رخيصة  وهي  دماؤنا  غري  الصابرين  املوجوعني 
عراق ومن أجل االرض والرشف واملقدسات.. سالٌم لك من 
اهلل يا )سالم الزيادي( أهيا الشهيد الذي رسم طريق استشهاده 

ليكون يف جوار املالئكة والصاحلني وهو يف سن الشباب...   
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ُيع��دُّ التدريب من الوظائف الرئيس��ة والهامة 
في إدارة الموارد البشرية لجميع المؤسسات 
س��واء أكانت الكبيرة منها أو الصغيرة، إْذ ُيعّد 
مكّم��الً لعملية االختي��ار والتعيين، فال يكفي 
ب��ل  العاملي��ن،  اس��تقطاب واختي��ار وتعيي��ن 
البد م��ن تمكينهم من المع��ارف والمهارات 
الضروري��ة؛ كونها من متطلب��ات األداء الفعال 

لمهامهم الوظيفية.

مفه��وُم التدري��ب 
وأهميت��ه

وُيع��رف التدري��ب بأن��ه: ذل��ك اجله��د امُلخطنّط ل��ه واملنظنّم 
إلكس��اب العامل��ني يف املؤسس��ة مع��ارَف معين��ة وحتس��ني 
مهاراهتم وقدراهتم وتطويرها، وتغيري س��لوكهم واجتاهاهتم 
بش��كل إجيايب، وهو عملية منظنّمة ومستمرة ترمي إىل حتسني 
أداء العاملني ليكون أداًء فعاالً لتحقيق النتائج املستهدفة وبام 
يتفق وسياس��ات وإجراءات وظروف املؤسسة التي يعملون 

فيها.
وُيعدنّ التدريب أيضًا من أهم أدوات التعليم املس��تمر وتعزيز 
االبت��كار والتجدي��د، حيث يتم اس��تثامر اخل��ربات املرتاكمة 
رات التقنية يف  يف املؤسس��ة وأح��دث نتاجات العلم والتط��ونّ
م املتسارع يف  تطوير العمليات، ومتكني العاملني ملواكبة التقدنّ
م ومتيز املؤسسة بني  خمتلف املجاالت؛ ألجل احلفاظ عى تقدنّ

املؤسسات املشاهبة واملنافسة هلا.
أثر التدريب عى العاملني:

- حتس��ني أداء العاملني ورفع كفاءهتم يف إنجاز املهام املوَكلة 
إليهم بجودة وإتقان ورسعة.

- إكس��اب العامل��ني مع��ارَف ومه��اراٍت جدي��دة تؤهلهم 
لالرتقاء الوظيفي وحتمل مسؤوليات أكرب يف املؤسسة.

- زي��ادة ثق��ة العاملني بأنفس��هم نتيجة اكتس��اب معلومات 

ن  وقدرات جديدة، وهذا يؤدي اىل حتسنّ
سلوكهم التنظيمي ووالئهم للمؤسسة.

أثر التدريب عى املؤسسة:
ً ونوعًا وحتقيق التمينّز والفاعلية يف  - حتسني اإلنتاجية كامنّ

األداء، مما يقلنّل من اهلدر يف املوارد.
- تطوير العمل يف املؤسسة وتعزيز االبتكار واإلبداع مما 

ز من املوقع التنافيس للمؤسسة. يعزنّ
- إع��داد أجيال من األفراد لش��غل وظائ��ف قيادية عى 

مجيع املستويات يف العمل داخل املؤسسة.
ات التي حتدث يف النظ��م االقتصادية  - مواجهة التغ��رينّ
م احلاصل يف خمتلف جماالت  واالجتامعي��ة ومواكبة التقدنّ

العلوم والتكنولوجيا.
- تعزيز حضور املؤسس��ة بني املؤسس��ات املنافس��ة هلا؛ 
كوهنا س��تكون جاذب��ًة للخربات والطاق��ات البرشية يف 

املؤسسات األخرى.

بقلم/ ليث محمد السيالوي
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العتبة الحس��ينية المقّدس��ة
تؤّه��ل الك��وادر التدريبي��ة ف��ي 

وزارت��ي الكهرب��اء والزراع��ة

والدراس��ات  البرشي��ة  للتنمي��ة  ال��وارث  أكاديمي��ة  قدم��ت 
االس��رتاتيجية برناجمًا تدريبيًا نوعيًا اس��تهدَف ك��وادر مديرية 
تدري��ب كهرباء بابل ومديرية زراع��ة بابل؛ ألجل متكينهم من 
ح  مه��ارات التدري��ب املتقدمة عرب برنام��ج )TOT(، كام رصنّ

بذلك ل� )األحرار( مدير األكاديمية عقيل الرشيفي.
وق��ال: إن "الربنامج العلمي هذا اش��رتك في��ه أكثر من )20( 

متدربًا، حيث ُأقيم الربنامج يف قاعات مديرية كهرباء بابل".
ن الربنامج س��بع حماور رئيس��ة ش��ملت  وتاب��ع حديثه، "تضمنّ
ف ع��ى مفه��وم التدريب وكيفي��ة قي��اس االحتياجات  التع��رنّ
��ال،  ب الفعنّ التدريبي��ة وكذل��ك امله��ارات األساس��ية للم��درنّ
ف عى آليات إعداد احلقيبة التدريبية وتصميم  إضافًة إىل التعرنّ

في إطار سعي إدارة 

العتبة الحسينية 

المقدسة بتقديم يد 

العون للمؤسسات 

الحكومية والخاصة؛ 

ألجل النهوض بالواقع 

الخدمي واالجتماعي 

وصوالً لتحقيق الرفاه 

المنشود، 

الربنام��ج التدريبي، فضاًل عن معرفة وإتقان األس��اليب 
عة ومهارات العرض والتقديم". التدريبية املتنونّ

وأش��ار الرشيف��ي إىل أن "برنام��ج )TOT( يعدنّ من بني 
مها أكاديمية الوارث بعدما حققت  أهم الربامج التي تقدنّ
الري��ادة والتمينّ��ز فيه؛ كوهن��ا تعتمد معاي��رَي عاليَة اجلودة 
ق هلا  وتف��وق مثيالهت��ا من املؤسس��ات األخرى، مم��ا حقنّ
دًا بأننّ مثل  الريادة والتميز عى املس��توى الوطن��ي"، مؤكنّ
النجاح والريادة "دفع بالكثري من املؤسس��ات احلكومية 
واخلاص��ة إىل اختيار أكاديمية ال��وارث لتأهيل موظفيها 

العاملني يف املراكز التدريبية اخلاصة هبا".
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بقل��م/ آي��ة الل��ه الس��يد ه��ادي المدّرس��ي
ومض��ات

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار

ع�
م��

)1(
هام ُأعطي هلم الوعي، فقال أحدمها لآلخر:  توأمان يف رِحم أمنّ

هل تؤمُن بوجود أمٍّ لنا؟
قال توأمه: أشكنّ يف ذلك، فلامذا تسألني هذا السؤال؟

هو  ما  شخص  هنالك  يكون  أن  البد  أننّه  أشعر  إنني  قاَل: 
وما  واألوكسجني،  الدم،  ويعطينا  ينا،  ويغذنّ حيملنا،  الذي 

نحتاج إليه لننمو كل يوم.
قال صاحبه: ما تقولُه خرافة، ليس أكثر!.

قال التوأم: ومِلَ؟
َك؟ قال صاحبُه: هل ترى أمَّ

قال: ال.
قال: وهل سمعت صوهَتا؟

قال: ال.
قال: وهل تشمُّ رائحتها؟

قال: ال.
قاَل: إذْن ال وجود ليشء اسمه ُأم!.

من  نرحل  حينام  أننا  تعتقد  هل  وقال:  للسؤال  التوأم  فعاد 
هذا املكان الذي نحن فيه، سوف نذهب إىل عامل آخر؟ أي 

هل هنالك حياة بعد حياتنا هذه؟
قال صاحبه: أبدًا.
قال التوأم: وملاذا؟

قال: هل سمعَت أن أحدًا خرج من مثل هذا املكان فعاش 
يف مكان ما.

قال التوأم: ال.
قال: إذْن، ال حياة بعد هذه احلياة.

فقال التوأم: وهل يمكن ملن يرحل من هنا أن يعود؟
قال: ومتى سمعت أننّ من خيرج من البطن يعود إليه؟

بعد  حياة  وال  لنا  أمنّ  فال  يعود،  وال  يرحل  يرحل،  الذي  إن 
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خروجنا من هنا.
هذا احلوار بالطبع ليس حقيقيًا، وإنام هو افرتايض، إال أن ما 
يقوله امللحدون ال خيتلف عام قاله التوءم ألخيه يف أي يشء.

من  وإن  له،  وجود  ال  إذْن  اهللَ،  نرى  ال  نحن  يقولون:  أال 
بعث  وال  احلياة،  هذه  بعد  حياة  وال  وينتهي  يموت  يموت، 

وال نشور، وهل رأيتم أحدًا عاد بعد موته؟

)2(
قال: أين هو اهلل؟

قلُت: هنا.
قال: أتقصد بالفعل أنه موجود هنا، حيث نحن اآلن؟

قلُت: طبعًا.
قاَل: أليس هو يف الساموات؟

كل  ويف  بينهام،  وفيام  األرض،  ويف  الساموات،  يف  هو  قلُت: 
مكان.

قال: لكنني ال أره؟
قلُت: ولن تراه، وال أحد يراه.

قال: ملاذا؟
وال  أذن،  تسمعه  أن  وال  عني،  تراه  أن  يمكن  ال  ألننّه  قلُت: 

أن تلمسه يد.
قال: وكيف أؤمن بوجوده، وأنا ال أراه، وال أسمعه؟

ه أيضًا. ه، وال جتسنّ قلُت: وال حتسنّ
قال: ومع ذلك عيلنّ أن أؤمن به؟

ه، حتى  قلُت: وهل البد أن ترى اليشء، أو تسمعه، أو حتسنّ
تؤمن بوجوده؟

قال: نعم.
وال  تلمسها  وال  تراها،  وال  كثرية  بأشياء  تؤمن  إننّك  قلُت: 

تسمعها.
قال: مثاًل؟

وحبك  وعواطفك،  عقلك،  بوجود  تؤمن  ألسَت  قلُت: 
وبغضك وعلمك وروحك، وأنت ال ترى كلنّ ذلك؟

قال: لكنني عى األقل أشعر بوجودها.
قلُت: من خالل أي يشء تشعر بوجودمها؟

قال: من خالل آثارها.
األمور  عظائم  من  فيه  بام  الكون  هذا  كل  يكفي  أال  قلُت: 

وأنت ممن فيه دلياًل عى جود خالقه؟

أال تتعامل يف كل حلظة مع ما خلق اهللُ وتراه، وحتسنّ به؟
يرينا  أن  اهلل  باستطاعة  يكن  أمل  ولكن  صحيح،  هذا  قال: 

نفسه، حتنّى ال نشكنّ يف وجوده؟
قلُت: اهلل قادر عى كل يشء، ولكن الذي تقول ال يكون!

قال: كيف؟
أما نحن  تعاىل مطلق يف وجوده ويف صفاته،  اهلل  قلُت: ألن 
فمحددون يف وجودنا وصفاتنا، وال يمكن أن حييط املحدود 

باملطلق.
قال: مل أفهم.

قلُت: هل لَك عينان؟
قال: نعم.

قلُت: ما الذي تفعل هبام؟
قال: أرى هبام األشياء.

قلُت: هل تستطيع أن ترى هبا يف الظالم؟
قال: ال.

قلُت: هل تستطيع أن ترى هبا الكواكب البعيدة؟
قاَل: ال.

قلُت: ملاذا؟
قاَل: ألننّ قدرة برصي حمدودة.

يف  حولك  ما  رؤية  عن  عاجزتان  عيناك  كانت  إذا  قلُت: 
أن  تريد  البعيدة، فكيف  الكواكب  أن ترى هبام  الظالم، وال 
ترى هبام ربَّك وهو مطلق؟ يا هذا، إن ما يمكن أن تراه ليس 
ًا، ألنه يكون حمدودًا وعاجزًا، ومثله ال يمكن أن خيلق هذا  ربنّ

لت قدرته(. نا )جنّ الكون بلحظة إرادة كام فعل ربنّ
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م��ا بني حلم ويقظة يف س��اعات تأمل يف هذا الع��امل اململوء باملفاجئات، 
تغريت الس��امء... اختل النظ��ام الكوين... حدثت العدي��د من املعاجز 
الكوني��ة التي ذكرها التاريخ بعد مقتل س��يد الش��هداء، لكن الذي أثار 
انتباهي هو كس��وف ش��مس ذل��ك اليوم، وأنا س��ائر ب��ني طرقات هذا 
العامل، إذ أظلمت كل تلك الطرقات، مل أر ش��يئًا يرشد للسري، كان ذاك 
الظ��الم هو من س��واد عباءة خمدرة الطالبيني، ق��د خينّم عى ذلك النور، 
لك��ي ال يرى أحٌد ذاك القوام، الذي خرج من اخلباء، حيث إن ش��مس 

الوجود اختفت، وشمس اإلجياد ظهرت، وأي إجياد؟!.
ثي مع نفيس وتقلنّب بنات أفكاري، وجدت أنه انكسفت شمس  بعد حتدُّ
الس��امء بعد خروج ش��مس الطف التي نس��جت خيوط أشعتها بدخان 

اخليام.. شمس منحنية هلول املصاب، تبزغ فوق ذلك التل الكئيب..
حقيقة غينّبها ُحكام الظلم واجلور يف وس��ط ذلك املجتمع املتدين فكرًيا، 
وإذا بتلك الشمس بزغت من خدر عيلٍّ الذي دام عمًرا طوياًل، كام فعل 
جدها رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، عندما بدأ بالدعوة، فنقل الناس 

من تلك الظلامِت احلالكِة إىل نور احلياة..
ذل��ك الضياء الذي لواله لربام انطمس��ت معامل النهضة احلس��ينية حتت 
ركام التاري��خ الظ��امل آلل بي��ت النب��وة يف تلك احلقبة الت��ي تلت واقعة 
الطف.. شمس غريت مس��ار املعركة، قلبت موازين الَظَلمة، زعزعت 
ح  عروش��هم، أكملت الرس��الة اإلهلية التي بدأ هبا آل بيت النبوة، لتوضنّ
للع��امل أمجع أبعاد تلك النهضة هي ش��مس أرشق��ت يف كربالء.. لكنها 

غربت يف الشام!.

يق��ول امي��ر المؤمني��ن )علي��ه الس��الم(: للمصلي ث��الث خصال: 
مالئكة حافين به من قدميه إلى أعنان السماء، والبر ينتثر عليه 
من رأس��ه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فان التفت 
ق��ال ال��رب تب��ارك وتعالى: إل��ى خير من��ي تلتفت يا ب��ن آدم، ولو 

يعلم المصلي من يناجي ما انفتل.
المصدر: البحار 84: 241، وسائل الشيعة 4: 1281، ثواب األعمال: 35

الجماعة  ص��الة  ي��أُم  الحكيم  السيد  المرجع 
المؤمنين  امير  لمرقد  الداخلي  ال���رواق  في 
اعداد  كانت  ال��ذي  الوقت  في  السالم(  )عليه 
صفوف  بين  ينخرطون  الصدامي  األم��ن  رج��ال 
منهم  الكبيرة  األع��داد  عن  ناهيك  المصلين 
التي تملئ المكان وتتعقب حتى انفاس الزوار.

طريقك.. غّير 

خصال... للمصّلي ثالث 

كسوف شمس.. وبزوغ ُأخرى

تنيا يف ذكري".. "اذهْب أنَت وأخوَك بآيايت وال 
 اذهْب: حتطم السلبية وتبني اإلجيابية.

 أنَت وأخوَك: حتطُم الفردية وتبني اجلامعية.
 بآيايت: حتطُم العشوائية وتبني املنهجية.

 وال تنيا: حتطُم الكسَل وتبني اجلدية.
 يف ذكري: حتطُم املادية وتبني الربانية.

 آية قرآنية واحدة متثل منهج حياة".

أدهم الشرقاويندى الزيرجاوي



همس 

عندم��ا يتقدم املراهق يف العمر يبدأ يف الش��عور بالنضج وبأن��ه يف مصاف الكبار 
لكن حيريه السامح له بمشاركة الكبار ببعض أنشطتهم دون األخرى..

لذل��ك جيب ع��ى اآلباء هتيئ��ة أبنائه��م وتزويدهم بالوس��ائل الالزم��ة للتكيف 
والعي��ش كأف��راد يف عامل الكب��ار وأن يعلموهنم كيف حي��ددون خياراهتم وكيف 

يتحملون مسؤوليتها وعواقبها..
واملفتاح األس��ايس هو إجياد التوازن ب��ني احلاجة للتحكم يف النفس وبني احلاجة 

للحرية وارتكاب األخطاء..
وتعم��ل احلرية وفق احلدود املناس��بة عى توفري مس��احة خاص��ة البنك املراهق 
بخوض اختب��ارات احلياة املختلفة التي تأيت أمام��ه، والوقوع يف اخلطأ ينبغي أن 
يك��ون جزءًا من عملية التعل��م، ومثلام نقول دومًا: "إننا نتعلم من إخفاقاتنا أكثر 

مما نتعلم من نجاحاتنا".

االنتظار في 

الحرية 
لشخصية  ا

للمراهقين

إن الرواي��ات الصادرة عن املعصومني )عليهم الس��الم(، تش��دد كثريا يف 
مسألة خطورة إسقاط املؤمن عن أعني الناس..

وي��ا له من عقاب أليم عندم��ا هيدد اإلمام الصادق )عليه الس��الم( قائال: 
"من روى عى مؤمن رواية، يريد هبا شينه وهدم مروته ليسقط من أعني 

الن��اس؛ أخرجه اهلل من واليته إىل والية الش��يطان، فال يقبله الش��يطان".. 
وكم حقري من مل يقبله حتى الشيطان نصريا له!...

بال  املغادرة  اختيار  قبل  للمكاشفة  دعوتك 
لكنك  القريب،  يف  لقاء  موعد  أو  عودة  تذكرة 
آثرت االنرصاف من دون إلقاء التحية حتى.. 

نبأتك بمزيد من احلب أنه انتظار طويل، لكنك 
مل تصِغ وفضلت االبتعاد عن كل ما خيدش عفة 

الصرب اجلميل. 
نبهتك إىل أنه سفر بعيد ال رجعة منه إال بقرار 
إش��ارايت  وأنكرت  ن��داءايت  جتاهلت  السامء.. 

وركبت املوج باجتاه الشمس املؤجلة..
توسلتك: أهيا القلب أجب.. دونام نظرة عطٍف 

حتى.. 
حموت ما تبقى منك يف قاموس وجدي، ختليت 
لكني  هجرك.  بمرارة  تذكرين  سانحة  كل  عن 

اآلن أقر طائعا بأنك األكثر صدقًا..
املنتظر احلق..  أعلن أنك رسول احلب، وأنك 
يق األوىف.. أعرتف بخجل وانحناء  كنت الصدنّ
أمام سموك العايل وأعلنها حرة: أنت الفائز يف 

مضامر احلب.
تركت عشك باردًا وطرت بحرارة املشتاق إىل 
اآله  تقاسمه  الغياب،  جوف  يف  القابع  حبيبك 

عى ما مىض وعى ما يأيت. 
تلِق  مل  حني  صنعًا،  وأتقنت  صمتًا  أحسنت 
للندم  فرصة  تتحني  ومل  املخذول،  ألرقي  بااًل 
والرجوع عام أنت فيه من مجال.. هنيئا لك أهيا 

القلب التصاقك بالغياب.  

القلب أيها 
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َقِد اْسُتْرِجَعِت اْلَوِديَعُة و ُأِخَذِت الرَِّهيَنُة


