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في معنى التكامل اليقيني

بلجيكا.. كربالء الغرب
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

العتبة الحسينية تساهم في نشر المعرفة
معرض كربالء الدولي للكتاب

َلاُم(، مستدرك  الوسائل ١٢/ ٤٠٣ اإلمام الضامن علي الرضا )َعَليِه السَّ

"احرص��وا عل��ى قض��اء حوائ��ج المؤمني��ن وإدخ��ال 
السرور عليهم ودفع المكروه عنهم" 

في المال

من نعم الله تعالى وتوفيقاته..
D طلب العلم وخدمة األئمة األطهار

مزرعة فدك للنخيل..  نهضة زراعية وتجربة 
اقتصادية مهمة

بعد عناء... تحّقق الحلم بزيارة كربالء
الزائ��ر ماثي��اس فلم��ان: عش��قي للحس��ين )عليه 

السالم( ال يوصف



أما اآلن، فال ينتظُر مّنا الغائُب عن عيوننا واملسّور لكل أعاملنا 
حينام  سعيدًا  سيكون  أّنه  ما  بقدر  نبعثها  لكي  رسائل  ونّياتنا، 
زيف  دون  من  ناصعة  بيضاَء  األعامل(  )صحيفة  عليِه  ُتعرض 

وحقد وأنانية وكفٍر بالنِعم.
أهاًل  فعاًل  نكوَن  حيينَ  سعيدًا  قلوبنا،  يف  احلييارُض  سيكوُن 
حينام  العلوية  رايتِه  حتت  نصطفُّ  حقيقين  وجندًا  النتظارِه، 
يأذُن اهلل تعاىل له بالظهور، فيمألها قسطًا وعداًل بعدما ُمِلئت 

ظلاًم وجورًا.
وسيكوُن الرجُل املحّمدي الذي اّدخرُه اهلل تعاىل هلداية الناس 
بانتظار ذلك اليوم املوعود.. فام صارت عليه الدنيا حيزُن قلبه 
املوجوع )روحي له الفداء(.. والبدَّ من ثورة مهدوية حسينية 

تستقيُم هلا الدنيا أمجعها.
ويوَم تزلُّ األقداُم وتبتئس القلوُب بأحقاِدها وترجتُف النفوُس 
الظلِم  من  الصدوُر  وتئنُّ  العظيِم،  الذنِب  من  به  جاءت  مما 

والطغيان الذي مأل كل مكان.. البدَّ من مهدٍي خمّلص.
نقوُل يا سّيدي: أقبْل إلينا وكّحل عيوننا بطلعتَك الغّراء، لعّل 
اهلل تعاىل أن جيمعنا بَك قريبًا.. وعىل احلقِّ دائاًم.. فأنَت كجّدك 

أمري املؤمنن )عليه السالم( احلقُّ يدور معك أينام تدور.
نقول يا سّيدي: الّناس ينتظروَنك، وإنه ليس هلم إمام غرُيك.. 
كيام  الزمان،  صاحب  يا  العجل  العجل  ثّم  العجل،  فالعجل 

خيرّض اجَلناب وتونع األثامر عىل يديَك يا موالي.

يا اإماَم القلوب

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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)دامييت  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  حتييّدث 
توفيقاته( يف خطبته الثانية  من صالة اجلمعة بتاريخ مجادى 
اآلخرة 1441هي املوافق 2020/2/14م متناواًل املنظومة 
يف  تناولنا  وقد  املجتمعية،  ورضورهتا  واألخالقية  القيمية 
العدد السابق من هذا املوضوع توضيحاته حول أمهية القيم 
واألخالق عند اإلنسان خاصة، ورضورهتا يف املجتمعات 
املجتمعات  تلك  كون  عن  النظر  بغض  عامة،  اإلنسانية 

تدين بدين ساموي أم ال؟
اهلام،  املوضوع  هلذا  العودة  عىل  الكّرام  القراء  وعدنا  وقد 
واكامل ما جاء يف ذلك اخلطاب املرجعي من منرب اجلمعة 
وقوة،  ضعف  مواطن  من  وتناوله  تأشريات  من  املبارك 
يف  والنواقص  السلبيات  لبعض  املّرة  هذه  بالتناول  ولكن 
هذه املنظومة األخالقية، والتأشري عليها.. طبعًا هذا املسعى 
من أجل حماولة املعاجلة هلا يف املجتمع العراقي.. حيث إن 
يف  واملهمة  الرضورية  املراحل  من  تعّد  التشخيص  مرحلة 
مثل تلك املعاجلة.. مبتدئًا باخللق الذميم وهو خلق األنانية 

عند البعض، بقول سامحته:     
" أواًل: مشاعر األنانية وماذا نعني هبا؟

هو إن االنسان يعمل وهيتم عىل حتقيق مصاحله الشخصية 
بل  اآلخييرييين..  بمصالح  يعتني  وال  والضيقة،  الفردية 
الفردية  مصاحله  يقّدم  اإلنسان  إن  ذلييك  من  األوضييح 
والشخصية عىل حساب املصالح العامة، وهذا مما يؤسف 
له انه نجده متمثالً  لدى الكثري ممن حتّملوا مواقع املسؤولية 
توّظف  أن  نأمل  كّنا  والتي  واالمكانات  السلطة  وبيدهم 
الشخصية  للمصالح  توظيفها  ًمن  بدال  العامة  للمصالح 
أن  نحاول  كمواطنن  اخييواين  نحُن  وحتى  والفردية.. 
البعض  وربام  لدينا،  الصحيحة  غري  الصفة  هذه  نالحظ 
اىل  تؤدي  والتي  الضيقة  مصاحلُه  يقّدم  االحيان  من  كثري 
اإلخالل باملصالح العامة، هنا املشكلة، االنسان قد يبحث 
عىل مصاحله الفردية ال مشكلة اذا مل ُتل وترض وتؤّثر عىل 
املصالح العامة، ولكن أن يقّدم مصاحله اخلاصة والفردية 
والشخصية ويؤدي ذلك إىل اإلرضار واإلخالل والتقصري 
باملصالح العامة هذه املشكلة هنا وّقلنا انُه مما يؤسف لُه قد 
متّثل ذلك لدى كثري ممن حتملوا مواقع السلطة واملسؤولية 
توّظف  ان  ينبغي  كان  التي  واالمكانات  السلطة  وبيدهم 

للمصالح العامة..".

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
المنظومة القيمية واألخالقية وضرورتها المجتمعية
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ونواقص  سلبيات  ميين  وهييي  األخيييرى  الصفات  وميين 
للمجتمع  واألخالقية  القيمية  املنظومة  يف  ذميمة  وأخالق 
الناس،  أوساط  البعض وبن  مما هو موجود عند  العراقي 
وهنا أيضا يؤرشها الشيخ الكربالئي يف خطبته وهو يقول:  
عن  التوّرع  عدم  الصحيحة  غري  الصفات  من  "أيضًا 
وانتهاك  دليل،  غري  من  اآلخرين  واهتام  والنفاق  الكذب 
اجتامعيًا وسياسيًا ونحو ذلك  حرمة اآلخرين وتسقيطهم 

من الصفات الذميمة التي انترشت يف الفرتة االخرية.." .
فقط  وليس  ومسمياته  أنواعه  بكل  التعصب  إن  الشك 
يبعد  كونه  محيد  غري  وسلوك  خلق  الدين،  يف  التعصب 
التعقل والرؤية املوضوعية يف حكمه عىل  املرء عن حتكيم 
األمور، وكذلك يبعده عن عدالة النظر لنفسه ولآلخرين.. 
بتضخيم جانب عىل حساب اجلانب اآلخر لصالح األنا.. 
عىل  وتفكريه  وقراراته  ترصفاته  كل  يف  بأنه  حيسب  حينام 
احلق والصواب، وإن غريه هو الباطل واخلطأ كام يف نظرة 

احلركات الدينية املتطرفة لآلخرين كداعش وغريها. 
القومية  العصبية  الصحيحة  غري  الصفات  من  "ايضًا 
املواقف  اتاذ  إىل  البعض  دفعت  التي  العشائرية  املذهبية 
العصبية  الواقع  يف  وهييذه  واالنصاف  احلق  عن  البعيدة 
بأنواعها التي ذكرناها تزرع االحقاد والضغائن والكراهية 

التعاون  صفة  عنهم  وتدفع  الييواحييد  الوطن  ابناء  بن 
والتكافل فيام بينهم.." .

إن احرتام اآلخرين خاصة أثناء ادائهم الواجبات يف خدمة 
اجل  من  رضوري  أمر  العام،  النظام  وتطبيق  املواطنن 
العمل،  هذا  يف  للمخلصن  خاصة  اخلدمة،  هذه  استمرار 
وهي دليل وعي عند املواطن، وليس كام نرى البعض أحيانا 
خاصة عرب مواقع التواصل االجتامعي من محالت اإلعتداء 
ينضوي  ما  وهييو  واملؤسسات  لألشخاص  والتسقيط 
أو  األدب  أساء  العقاب  أمن  من   ( املأثورة:  احلكمة  حتت 
الترصف(. وهو قول نطلقه دائاًم عىل كل من يتجاوز حدود 
النظام والقانون، بمعنى عندما ال يكون هنالك رادع عن 
يف  النظام  بدل  الفوىض  ستحل  أكيد  املخالفات،  ارتكاب 
املجتمع ويترصف املخالف عىل هواه وحسب مزاجه، فال 

قانون يوقفه أو حياسبه.. حينئذ تعمُّ الفوىض.
عىل  والتجاوزات  االعييتييداءات  األخييرى  األمييور  "من 

الوطن  خدمة  يف  حمرتمة  مواقع  يف  كانوا  وإن  اآلخرين 
التي  واالعييتييداءات  الييتييجيياوزات  كبعض  واملييواطيينيين، 
واالعتداءات  اجلامعات،  يف  االساتذة  بعض  عىل  حتصل 
واملدرسن  املعلمن  بعض  عىل  حتصل  التي  والتجاوزات 
خيدمون  مما  آخرين  بعض  عىل  أو  املرور  رشطة  بعض  أو 

نحُن إخواني كمواطنين نحاول أن نالحظ صفة األنانية غير الصحيحة 
لدينا، وربما البعض كثير من االحيان يقّدم مصالحُه الضيقة والتي تؤدي 

الى اإلخالل بالمصالح العامة وهنا المشكلة

،،
،،
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خدمة عامة.. هذه من الصفات الذميمة التي نرى كثري من 
ظواهرها يف بعض وسائل التواصل االجتامعي.." .

التعامل  إال  اآلخرين  مع  بالعنف  التعامل  جيلب  ال  طبعا 
وعكسه  بدهيي،  أميير  هييذا  قبلهم..  من  املضاد  بالعنف 
والنزاعات،  املشاكل  حلل  معهم  واللن  باهلدوء  التعامل 
لكن مما يؤسف له إن أغلب حاالت اإلختالف يتم اللجوء 
يزيدها  ذلك  وبدل  حّلها  أجل  من  العنيف  األسلوب  إىل 

تعقيدا.
* " ايضًا من الصفات غري الصحيحة استخدام العنف وال 

استخدام  باألسلوب  بالقتال فقط وانام حتى  العنف  نعني 
العنف حلّل املشاكل والنزاعات وباإلمكان اخواين يف كثري 
حُتل  أن  األرسييية  وغري  األرسييية  والنزاعات  املشاكل  من 
مل  ال  أو  والتفاهم  احلوار  هذا  طال  وان  والتفاهم  باحلوار 
ينفع احلوار والتفاهم يمكن اللجوء اىل الوسائل القانونية 

التي حتمي املجتمع من اإلخالل بالنظام العام..". 
يف  الشيخ  سامحة  يوردها  أخرى  تأشريات  أيضا  وهنالك 

خطبته وهي كل من:
الرشوة  ظاهرة  انترشت  التي  الظواهر  من  "ايضًا   *

التزوير  وحاالت  العام  املال  عىل  والتجاوز  واالختالس 
ماليًا  االخرين  واستغالل  االمييوال  وغسيل  واالحتيال 
واقتصاديًا بغري وجه حق، كام نرى يف الكثري من التعامالت 

االقتصادية املنترشة يف املجتمع..". 
االخييرية  الفرتة  يف  انترشت  التي  االمييور  من  "ايضًا   *

األرسي  التفكك  إىل  أّدت  اجتامعية  حيياالت  نشوء  هي 
واالجتار  التعاطي  ظاهرة  وشيوع  األخالقي  واالنحالل 
باملخدرات وكثرة حاالت االنتحار وميل البعض للتمظهر 
أن  البد  العراقية،  اهلوية  روح  عن  بعيدة  غريبة  بمظاهر 
البد  والتمظهر  املظهر  هذا  يف  وحتى  األمر  هذا  يف  نتأمل 
أن نحافظ عىل أن يكون من جوهر وعنرص اهلوية العراقية 

البد ان نلتفت حتى إىل هذا االمر.. ".
هذا ما يسع املجال لذكره يف هذا العدد من املجلة ولنا عودة 

أخرى يتم التطرق فيها إىل املعاجلات إن شاء اهلل تعاىل. 

من الصفات غير الصحيحة استخدام العنف وال نعني العنف بالقتال 
فقط وانما حتى باألسلوب لحلّ المشاكل والنزاعات وباإلمكان 

اخواني في كثير من المشاكل والنزاعات األسرية وغير األسرية أن 
،،ُتحل بالحوار والتفاهم

،،
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العزائم؟ وملاذا سّميت بذلك؟ وما  السؤال: ما هي سور 
خصوصّيتها؟

وسورة  فّصلت،  وسورة  )امل(،  السجدة  سورة  اجلواب: 
النجم، وسورة العلق.

واجبة  فيها  التالوة  سجدة  ألّن  بالعزائم  سّميت  وإّنييام 
وعزيمة، وال جيوز للحائض واجلنب قراءة آيات السجدة 
الفقهاء بعدم جواز قراءة  السور، بل قال بعض  من هذه 

آية من هذه السور.
جهاز  أو  مذياع  أو  تسجيل  جهاز  من  أستمع  السؤال: 
جيب  آي��ة  يتلو  للقرآن  ملقرئ  مسّجاًل  رشيطًا  تلفزيون 

السجود هلا، فهل جيب عيّل السجود؟
اجلواب: كاّل، إاّل إذا سمعتها من املقرئ نفسه مبارشة ال 

من تسجيله أو من املذياع وكان البّث مبارشًا. 
سور  إحدى  ق��راءة  عند  ذكره  الواجب  هو  ما  السؤال: 

العزائم؟
اجلواب: ال جيب قول يشء واألفضل أن تقول يف سجدة 
إيامنًا  اهلل  إاّل  إله  ال  حّقًا،  حّقًا  اهلل  إاّل  إله  )ال  التالوة: 
يا  لك  سجدُت   ، ورّقيياً عبودّيًة  اهلل  إاّل  إله  ال  وتصديقًا، 
رّب تعّبدًا ورّقًا ال مستنكفًا وال مستكربًا، بل أنا عبد ذليل 

ضعيف خائف مستجري(.
آية  وقرأت  مثاًل  العمل  يف  القرآن  أقرأ  كنت  إذا  السؤال: 
السجدة، فهل جيب عيّل السجود يف حينها مع تعّذر ذلك 

أو يمكن أن أقيض السجدة عندما أرجع إىل البيت؟ وهل 
يمكن اإليامء للسجدة فقط؟

وإذا  اآلية،  تقرأ  فال  تعّذر  فإذا  السجود،  جيب  اجلواب: 
قرأهتا وجب اإليامء ثّم السجود بعد ذلك عند التمّكن.

السؤال: إذا قرأت أو استمعت إىل آية فيها سجدة واجبة فام 
هي كيفية السجدة؟ وهل جتب فيها الطهارة واالستقبال؟

السجود  يصّح  ما  عىل  اجلبهة  بوضع  ذلك  يتّم  اجلواب: 
بل  الطهارة وال االستقبال  عليه عىل األحوط، وال جتب 
وال الذكر وإن كان مستحّبًا أن تقول فيها: )بسم اهلل وباهلل 

اللهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد(.
يف  سجدة  فيها  آية  إىل  استمعت  إذا  أقول  ماذا  السؤال: 

القرآن؟
هي  السجود  فيها  جيب  التي  اآليات  الواقع  يف  اجلواب: 
و  )السجدة(  هي  والسور  فقط،  القرآن  يف  سور  أربييع 
بقّية السور فهي  أّما يف  )فّصلت( و )النجم( و )العلق(، 

مستحبة.
وجيب يف السجود النّية وأن يكون عىل ما يصّح السجود 
عليه عىل األحوط وجوبا. ويستحب فيه الذكر الواجب 
يف سجود الصالة. وإذا استمعت آلية السجدة من خالل 
التسجيل  جهاز  أو  املبارش(  غري  )البّث  التلفاز  أو  املذياع 
فال جيب أن تسجد إاّل إذا استمعت هلا من القارئ مبارشة. 

واالستامع هو قصد السامع لليشء.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريس�������������ور ال�������ع�������زائ�������م
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النفوس الطيبة املطمئنة سرتجع  يومئذ اىل رهبا راضية مرضية  
اآلمال  غاية  هو  الذي  اإلهلي  والرضا  التكريم  منه  فتنال 
برضوان  ستفوز  الطيبة  النفوس  أكرب  ربك  من  ورضييوان 
فيها  التي  جنته  وستدخل  بكرمه  وستحضا  وجل(  )عز  اهلل 
قلب  برش  أذن سمعت وال خطر عىل  ما ال عن رأت وال 
ولعل اآليات األخرية من سورة الفجر تصور نفس احلسن 
)عليه السالم( كيف سرتجع اىل رهبا راضية مرضية فيقول 

عز قائل: 
إىَِل  ييي  اْرِجييعِ {الفجر/27}  ُة  امْلُْطَمئِنَّ ْفُس  النَّ ُتَها  َأيَّ {َيا 
ِعَباِدي  يِف  َفيياْدُخييِ�  {الفجر/28}  ًة  ْرِضيَّ مَّ َراِضييَيييًة  َربِّييِك 

{الفجر/30}.. تِي  َجنَّ {الفجر/29} َواْدُخِ� 
النفس املطمئنة هي النفس الساكنة التي ال تقلق من صعوبة 
واألمثلة  السورة  مفتتح  مع  وانسجاما  وشدته  املوقف 
الظلمة  يصنعه  ما  تستبطن  األمثلة  وهذه  للظاملن  املرضوبة 
النفس  بمخاطبة  السورة  واختتمت  باملؤمنن  وجندهم 
املطمئنة ان تدخل اجلنة وفيه أشارة  ان هذه النفس كانت يف 

حال يفرض عليها القلق الشديد ملا كانت تشهده من مشاهد 
تتفطر هلا الصخور الصم، وتذوب هلا القلوب أسى وجوى، 
ولكنها كانت نفسا ساكنة عىل الرغم من كل عوامل القلق 
ليست  اآلية  يف  النفس  أذن  تعاىل،  اهلل  بذكر  مطمئنة  كانت 
أي نفس بل هي التي ستكون حمور الشفع يف املحنة و حمور 

الليايل العرش عاشورائها يف املكابدة واملعاناة احلقيقية.
هذه النفس هي  نفس اإلمام احلسن )عليه السالم( فبثورته 
حافظ )عليه السالم( عىل خط الرساالت فهو بحق وارث 
أدم ونوح وموسى وعيسى )عليهم السالم( ووارث الرسول 
حممد )صىل اهلل عليه وآله( الن هذا  البناء  للمنظومة احلقوقية 
وأعوانه  يزيد  يد  عىل  للهدم  كله  تعرض  اإلهلية  والترشيعية 
من السلطة األموية اجلائرة، لذلك ينقل عن  الشيخ كاشف 
الغطاء )رضوان اهلل تعاىل عليه( أنه كان عندما يسمع اآلذان 
ملاذا تقول  له  أبا عبد اهلل.."، فقيل  يا  "السالم عليك  يقول: 
احلسن  اهلل   عبد  أبا  لوال  "ألنه  فقال:  أذان؟،  كل  بعد  هذا 

)عليه السالم( ملا سمعنا هذا اآلذان وملا صلينا نحن اليوم".

اَلُم(َعىَل  السَّ )َعَلْيِه  َعِ�ٌّ "َخَرَج  َقاَل:  ُعْثاَمَن،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن 
ِمْن  َأْنُتْم،  "َأْيَن  َفَقاَل:  امْلُييُروَءَة،  َيَتَذاَكُروَن  َوُهْم  َأْصَحابِِه، 
َفَقاَل  امْلُْؤِمنَِن، يِف َأيِّ َمْوِضٍع؟،  َأِمرَي  َيا  ِكَتاِب اهللِ؟، فَقاُلوا: 
َفاْلَعْدُل:  يياِن﴾،  َواإْلِْحييسَ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر   َ اهللَّ ﴿إِنَّ  َقْولِِه:  يِف 

ُل(. َاإْلِْنَصاُف، َواإْلِْحَساُن: َالتََّفضُّ
املصدر: معاين األخبار: ص 257.

آللئ قرآنية

َأْيَن َأْنُتْم، ِمْن ِكَتاِب اللِه؟

إعداد: حسين النعمة

بحث أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ���  ح/8
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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بحث أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/18التاجر المفلح 

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

مرَّ يف حلقتنا املاضية احلديث عن التاجر الصابر أول الصفات 
التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم  وسنسرتسل يف حلقتنا هذه 

لباقي الصفات، وعىل النحو اآليت:
ثانيا - امللتزم بعهده:

التوثيق  رشط  دون  ومن  بعهده  يلتزم  من  هو  املفلح  التاجر 
ْم َواَل َتنُقُضوْا  التزاما بقوله تعاىل: {َوَأْوُفوْا بَِعْهِد اهلّلِ إَِذا َعاَهدتُّ
اهلّلَ  إِنَّ  َكِفياًل  َعَلْيُكْم  اهلّلَ  َجَعْلُتُم  َوَقْد  َتْوِكيِدَها  َبْعَد  َن  اأَلْيييامَ
ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ {َيا  قوله:  )النحل/91(}وكذلك  َتْفَعُلوَن  َما  َيْعَلُم 
آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد )املائدة /1(} وهذا يعني لو كان القانون 
احلق  إلثبات  شخصية  بينة  أو  مكتوبا  سندا  يشرتط  الوضعي 
عليه, ولكن خصمه ال يملك هذه األدلة, فاملفروض من التاجر 
املفلح وغريه من األشخاص, ان يعرتفوا باحلق إذا كان قد تعهد 
عقدا  صار  بحيث  التعهد  هذا  بموجب  االتفاق  وتم  بذلك, 
ملزما للطرفن وان يتجنب اللجاجة عند تنازعه مع خصومه، 
املدنية..،  املحاكامت  أصييول  قانون  بلغة  يسمى  ما  وتبادل 
بمعنى أال يكون خصام ملجرد اخلصومة, وتأخري حسم النزاع، 
وهبذا املعنى يقول أمري املؤمنن )عليه السالم(: "اللجاج تسل 

الرأي، وعليه ان يعرتف باحلق قبل ان ُيشهد عليه". 
ثالثا- التاجر املفلح  هو غري املستغل: 

فقد  الذي ال يستغل وال حيتكر, وال يغش  املفلح هو  والتاجر 
"ال حيتكر الطعام  روي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

ملعون"  واملحتكر  مييرزوق  "اجلالب  كذلك:  خاطئ"،  إال 
وباملناسبة فان البعض ينقل احلديث ناقصا فال يكمل احلديث. 

وتعميم احلكم عىل كل التجار وهذا غري صحيح .
رابعا - التاجر املفلح ال يتعامل بالربا:

تشويه  من  اليوم  االلكرتونية  اجليوش  تفعله  ما  غريبا  ليس 
عىل  افييرتوا  الفاسقن  ان  حيدثنا  الكريم  القرآن  فان  احلقائق 
فعن  احلقائق  تشويه  عىل  ويعملون  مرة  من  أكثر  يف  كذبا  اهلل 
البيع  الربا ولكن اهلل احل  البيع مثل  "ان  التجارة بأهنم قالوا: 
وحرم الربا" بالرغم من انه سبحانه وتعاىل أكثر من مرة حذر 
باعتباره من  بالربا  يتعامل  إال  يقتيض  املفلح  فالتاجر  الربا  من 
املحرمات وان يعتقد بان املال وحده ال يمكنه ان ينتج املال إذ 
البد ان يكون مصحوبا بالعمل وان يبتعد عن أي عمل ولو فيه 
ا  َ شبهة بنظره هي بسيطة، ويتذكر قوله سبحانه وتعاىل: {َيا َأهيُّ
ْؤِمنَِن  مُّ ُكنُتم  إِن  َبا  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروْا  اهلّلَ  ُقوْا  اتَّ آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ

)البقرة/278(}وتالحظ عليه التحريم  بالربا.
والقرآن أعطى القدسية للعمل وال باس من اإلشارة اىل قصة 
احلوارين املعروفة حيث كانوا إذا عطشوا أو جاعوا رأوا املاء 
والطعام أمامهم بأمر اهلل.  فكانوا يرون هذا فخرا هلم، وسألوا 
املسيح أهناك من هو أفضل منا؟ فقال: "نعم، أفضل منكم من 
يعمل بيده ويأكل من كسبه"، وعىل اثر ذلك اوجدوا هلم شغال 

لكسب عيشهم.

والنهى ضد األمر، و)هناه( عن كذا ينهاه )هنيًا(، والُنهية بالضم 
واحدة )الُنهى( وهي العقول ألهنا تنهى عن القبيح.

الذكاء  النتهاء  النهى:  العقل..  أسامء  )ومن  البقاء:  أبو  وقال 
واملعرفة والنظر إليه وهو هناية ما يمنح العبد من اخلري املؤدي 
إىل صالح الدنيا واآلخرة(، وقد ورد لفظة )النهى( يف القرآن 

الكريم مرتن، كلتامها يف سورة طه.
َهى[. يقول السيد  ويِل النُّ 1. قال تعاىل: ].. إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت أِلُ
العقل  وهو  فالسكون:  بالضم  هنية  مجع  )النهى  الطباطبائي: 
سمي به لنهيه عن إتباع اهلوى(، فهو سبب انتهاء املتح� به عن 

كثري من األعامل املفسدة.
ويف اآلية إشارة إىل إن كل تدبر وتفكر من اجل فهم أمهية هذه 
الذي  هو  املسؤول  والفكر  العقل  أن  بل  كافيًا،  ليس  اآليات 

يستطيع أن يدرك ويطلع عىل هذه احلقيقة وهو االنتفاع بالنعم 
التي انعم اهلل هبا عىل اإلنسان.

َن اْلُقُروِن َيْمُشوَن  ْم َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ ِد هَلُ 2. قوله تعاىل: ]َأَفَلْم هَيْ
َهى[. إن موضوع أخذ  ْويِل النُّ ُ يِف َمَساِكنِِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت ألِّ
القرآن  عليها  يؤكد  التي  األمور  من  املاضن  تأريخ  من  العربة 
واألحاديث، لكن ما أكثر أولئك الذين ال يتأثرون بأية موعظة 
وال يعتربون هبا، إال إن رؤية أولو النهى هم أكثر الناس عربة 
وعظة بالسابقن. يقول البقاعي: ألويل النهى )أي العقول التي 
من شأهنا النهي عام ال ينفع فضاًل عام يرض، فإهنا تدل بتواليها 
بالنجاة  باهلالك واملؤمن  الكافر  الفاعل وبتخصيص  عىل قدرة 
عىل متام العلم، مع عموم القدرة، وعىل انه – تعاىل- ال يقر عىل 

الفساد، واىل غري ذلك ممن له وازع من عقله(..

ودائٌع من وحي القرآن
ألفاظ العقل في القرآن الكريم )النهى( – ح/6
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حياة،  هنج  يييزال  وال  كان  السالم  عليه  احلسن  يوم  ان 
ساعاته  يف  اخترص  وقد  كرامة،  وسبيل  سلوك،  ورشيعة 
املعدودات، التي امتدت حتى اصبحت دهرا، لقد اخترص 
منظومة القيم السامية التي نادى هبا رسول اهلل سبحان عرب 

التاريخ. 
وكان االمام الشهيد عليه السالم بذلك ثار اهلل وابن ثاره 

ووريث انبياء اهلل والوتر املوتور.
بىل كان لواء املجد، وراية العدل، ونداء املظلوم يف وجه كل 
ظامل، وثورة الكرامة ضد كل طاغ وباغ، وتالد عز، وكهف 
امل، وينبوع عزم، لكل من اراد حتدي عوامل الضعف يف 

حياته.
وسواعد  الثروة  معادن  من  متتلك  بام  تعيش  ال  االمم  ان 
وعزمات  االدارة،  ركائز  من  متتلك  بام  حتيي  وانام  القوة، 

التحدي وايام البطولة، ومعارك الرشف اخلالدة.
الطف  ملحمة  الركائز، هي  االيام وتلك  تلك  ويف طليعة 
قليلة  ثلة  ومعه  السالم  عليه  احلسن  االمييام  يقف  حيث 
العدد عظيمة العزم، يف وجه طاغية زمانه مناديا )هيهات 

منا الذلة(.

ثم يورث هذا النهج شيعته وحمبيه، فإذا هبذه الكلمة تصبح 
هنج حتدٍّ لكل االباة من بعده، واذا بروح الرفض جتري مع 

دماء امة من الناس تقص مضاجع الظاملن.
ووسيلة  حياة  هنج  السالم  عليه  احلسن  االمام  املصدر/ 

نجاة يي تاليف السيد حممد تقي املدريس )58/1(

من امللفت للنظر ان احلسن )صلوات اهلل عليه( استطاع أن خيتار لنهضته الرشيفة من أهل بيته وأنصاره من ال يرتاجع عنها 
بعد أن اقتنع هبا، وكان بوسعهم الرتاجع يف أي وقت أرادوا.

لكنهم آمنوا بقيادته، واستسلموا ملا يقرره حتى النفس األخري، مع قوة يف البصرية، ومزيد من الرسور والشعور بالفوز 
والسعادة. وقد آمنوا بمرشوعه كام آمن هو )عليه السالم(.

بل قد ثبتوا معه ومل يرتكوه حتى بعد أن أذن هلم باالنرصاف، وجعلهم يف حّل من بيعته. وكان كالمهم يف التعقيب عىل 
ذلك يؤكد عىل اإلرصار عىل مواساته بأنفسهم والقتال دونه والتضحية يف سبيله، وعىل الشعور بالفوز والسعادة بذلك. 

أو  السالم(  استنكاره ملوقفه )عليه  ما يدل عىل  منها  ينقل عن أي  مل  بعده األهوال  التي رأت من  الكريمة  وحتى عائلته 
الشكوى منه يف استمراره إىل النهاية املفجعة. بل يظهر من مواقف كثري منها اإليامن بمرشوعه ، وقّوة البصرية بأن عاقبته 

النجاح والفالح.
املصدر/ فاجعة الطف: ابعادها، ثمراهتا، توقيتها يي املؤلف : الطباطبائي احلكيم، السيد حممد سعيد    )54/1 (

عزم  السالم ينبوع  عليه  الحسين  االمام 
وثورة كرامة وكهف أمل 

الموقف المشرف لمن في ركب الحسين  من عائلته وصحبه 

يعّدها: رواد الكركوشي
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ان اول كالم املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف حينام يظهر ويعّرف نفسه يذكر عطش احلسن عليه السالم وشهادته، وذلك 
عىل نقل الشيخ ع� اليزدي احلائري عن كتاب ))املوائد(( قال: "اذا ظهر القائم عجل اهلل فرجه قام بن الركن واملقام وينادي 

بنداءات مخسة:
االول: اال يا اهل العامل! انا االمام القائم، الثاين: اال يا اهال العامل! انا الصامم املنتقم، الثالث: اال يا اهال العامل! ان جدي احلسن 
عليه السالم قتلوه عطشانًا، الرابع: اال يا اهل العامل! ان جدي احلسن عليه السالم قتلوه عريانًا، اخلامس: اال يا اهل العامل! ان 

جدي احلسن عليه السالم سحقوه عدوانًا".
املصدر/ االوائل يف االمام احلسن عليه السالم وكربالء يي بقلم/ فاضل عرفان )40/1(

أّول كالم المهدي fبعد ظهوره
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في معنى التكامل اليقيني
سماحة السيد منير الخّباز

علم  أقسام:  ثالثة  إىل  الفالسفة  يقسمه  اليقيني  التكامل 
اليقن، وعن اليقن وحق اليقن، مثاًل إذا رأيت الدخان 
ُوِجد  ملا  النار  وجود  لوال  إذ  النار،  بوجود  فستسيقن 
النار  بوجود  فاليقن  بأثره،  املؤثر  عىل  فتستدّل  الدخان، 
اليقن،  درجات  من  درجة  أّول  هو  الدخان  رؤية  نتيجة 

وهذا يسمى بي )علم اليقني(.
بعينك،  النار  رأيت  أن  إىل  الدخان  وراء  مشيَت  وإذا 
نعم،  الدخان؟  رؤية  نتيجة  النار  بوجود  يقينك  يتأثر  أال 
فدرجة اليقن اكتملت وازدادت وحتّولت من علم اليقن 

إىل علم اليقن، فصارت عندك درجة أخرى من اليقن.
باحلرارة  وشعرت  النار  يف  أسقطك  قد  شخصًا  أن  ولو 
االنصهار،  طريق  عن  احلرارة  صارت  بحيث  النارية 
درجة،  أعىل  إىل  وصلت  أن  إىل  تكاملت  اليقن  فدرجة 
القرآن  يذكره  ما  اليقني(، وهذا  )حق  بي  ُنسّميها  ما  وهي 
الكريم: )َتْعَلُموَن َكالاَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي( )التكاثر: 
وحيّس  القيامة  يوم  يأيت  فعندما  أخرى،  درجة  أي   ،)5

رآها  فإذا  بوجودها،  سيستيقن  النار  بحرارة  اإلنسان 
درجة  إىل  يقينه  ازداد  فيها  ُألقي  فإذا  يقينه،  ازداد  أمامه 
ينطلق  اإلنسان  أن  يعني  اليقيني  فالتكامل  اليقن،  حق 
وحتى  اليقن،  درجات  من  أخرى  درجة  إىل  درجة  من 
أصّور لك املوضوع بشكل أوضح، نأيت مثاًل إىل رسول 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هل أن الرسول يتكامل يقينه؟
نحن نالحظ بعض اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل: )َوَقاَل 
َلًة َواِحَدًة( )الفرقان:  َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْ الاَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزِّ
32(، هل كان الرسول )صىل اهلل عليه وآله( يعيش حالة 

شك أو ارتياب؟ كال، إذن فام معنى )ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك(؟
اليقن،  درجات  أعىل  إىل  تصل  أن  ذلك  مقصود  إن 
أّي  ي  كتابًا  فتحت  إذا  مثاًل  اليقن(،  )حق  درجة  وهي 
السالم(  )عليه  املنتظر  اإلمام  عن  يتحّدث  ي  كان  كتاب 
وقرأت املعلومات املتعّلقة به، فقد أخذت املعلومات عن 
وسمعت  املسجد  إىل  جئت  ذلك  بعد  ثم  القراءة،  طريق 
التي  املعلومات  نفس  عن  املحارضة  وكانت  املحارضة، 
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ُطِلب  ولو  املعلومات،  هبذه  يقينك  درجة  فستزداد  قرأهتا، 
وقرأها  املعلومات  سمع  الذي  املثّقف  اإلنسان  أهيا  منك 
فإن  برشحها،  فقمت  لآلخرين،  ترشحها  أن  واستوعبها 

رشح املعلومات يزيد من يقينك هبا.
يقن،  عندك  سيصري  تقرأها  عندما  الواحدة  فاملعلومة  إذن 
يقينك  فيزداد  ترشحها  ثم  هبا،  يقينك  فيزداد  تسمعها  ثم 
تعامل تكام� يدخل يف  املعلومة  فالتعامل مع  إذًا  أكثر،  هبا 
بالنسبة  التكامل  هذا  يتصّور  وهل  اليقيني،  التكامل  إطار 
للمعصوم كان مطلعًا وعامليًا بجميع معارف القرآن، ولديه 
وأسمعه  السالم(  )عليه  جربائيل  عليه  نزل  ثم  علومه، 
بشكل  املعلومة  مع  التعامل  فصار  والعلوم،  املعارف  هذه 
يعرفها  كان  وآله(  عليه  اهلل  إنه )صىل  أي  السامع،  ثاٍن وهو 
ثم  السامع،  طريق  عن  يعرفها  صار  ثم  اإلهلام،  طريق  عن 
ورشحها  بتبليغها  وقيامه  لآلخرين،  ورشحها  بتبليغها  ُأمر 
اليقن  درجات  أعىل وأسمى  إىل  أوجب وصوله  لآلخرين 
االنتقال  اليقيني هو عبارة عن  التكامل  إذن  املعلومة،  هبذه 

من درجة إىل درجة أخرى من درجات اليقن.
أن اإلمام  الثاين: هل  السؤال  نأيت إىل  أكثر  ولتوضيح األمر 

املعصوم خاضع للتكامل اليقيني؟
اليقني إىل درجة  ينتقل من درجة من  يعني هل اإلمام فعاًل 

أخرى أم ال؟
اجلواب: إن املعصوم )عليه السالم( مع أنه يف كل آن يمّر 
يف  يزداد  ذلك  مع  أنه  إال  وأعلمهم  الناس  أكمل  هو  عليه 
مقامه امللكويت القريب من اهلل )عّز وجل( بام ُيفاض عليه من 
العلم اللدين، فإن منازل املقام الشهودي بدرجات اللطف 
اخلفّي ودرجات االنكشاف امللكويت، ففي معتربة أيب بصري 
"إّنا لنُزاد يف الليل  عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: 
ُجِعلت  بصري:  أبو  قال  والنهار، ولو مل ُنزد لنفَد ما عندنا"، 
من  منّا  "إّن  السالم(:  )عليه  قال  به؟  يأتيكم  من  فداك، 
يعاين، وإّن منّا ملن ُينقر يف قلبه كيت وكيت، ومنّا من يسمع 
بأذنه وقعًا كوقع السلسلة يف الّطست"، فقلُت له: من الذي 
من  أعظم  هللِ  "َخلٌق  السالم(:  )عليه  قال  بذلك؟  يأتيكم 

جربائيل وميكائيل".
حالَة  هناك  أن  الرواية  هذه  يف  يذكر  السالم(  )عليه  اإلمام 
أن  فيجب  املعصوم،  اإلمام  هبا  يمّر  تكامل  وحالة  صعود 
تقديمه  لكان  اخللق، وإال  أعلم  أي  أعلم من غريه،  يكون 
عىل الناس من باب تقديم املفضول عىل الفاضل، وتقديم 
الفاضل قبيح ال يصدر من اهلل )عّز وجل(،  املفضول عىل 
أو  إمامًا  السالم(  )عليه  احلسن  جعل  عندما  تعاىل  اهلل  إن 
احلسن )عليه السالم( إمامًا فألنه هو أعلم الناس، وإال مِلَ 
جيعله إمامًا، فجعل الشخص إمامًا من دون أن يكون أعلم 
الناس هو تقديم للمفضول عىل الفاضل وتقديم املفضول 

عىل الفاضل قبيح.
ليس  والتكامل  األمر،  أّول  من  الناس  أعلم  فاإلمام  إذْن: 
معناه أن املعلومة كانت مشّوشة ثم صارت واضحة، فتامم 
تكامل  معناه  وإنام  االنكشاف،  متام  له  منكشفة  املعلومات 

املقام القريب من اهلل )عّز وجل( بواسطة هذه املعلومات.
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ُتخّص��ص )األح��رار( الملتقى األس��بوعي ه��ذه المرة، للوق��وف على كلمة المتولي الش��رعي 
للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، في جمع من مسؤولي 
الش��عب والوح��دات اإلداري��ة من الدارس��ين ف��ي ال��دورات الفقهي��ة المقامة للمس��ؤولين 
والمنتس��بين العاملي��ن في العتب��ة المقدس��ة، والتي تطرق خالله��ا الى عدة ام��ور ونقاط 

مهمة يجب االلتزام بها.

Dطلب العلم وخدمة األئمة األطهار
األحرار: قاسم عب الهادي - تصوير: احمد القريشي

الملتقى األسبوعي

من نعم الله تعالى وتوفيقاته..
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حيث قال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي: ابدأ احلديث 
بالتنبيه والتذكري بأمر مهم يعّد من األمور املهمة والتوفيقات 
السالم(  )عليهم  االطهار  األئمة  خلدمة  لإلنسان  الكبرية 
التوفيق هو  وخصوصا االمام احلسن )عليه السالم( وهذا 
ترشيف وتكليف يف نفس الوقت، فهي نعمة عظيمة فالبد 
له  الوقت  نفس  ويف  منها،  واالستفادة  عليها  املحافظة  من 
استحقاقات عىل من ترشف يف هذه اخلدمة اال وهو التكليف 
والتكليف  اوال  والرشعي  الديني  التكليف  به  ونقصد 
ملام  يكون  ان  اخلدمة  هبذه  ترشف  ملن  وينبغي  الوظيفي، 
باملعارف العقائدية والفقهية والقرآنية واالخالقية وان يكون 

قدوة واسوًة سواء يف داخل العتبة املقدسة او خارجها.

بناء شخصية المنتسب
رغبة  عن  الدورة  هذه  يف  دخولكم  يكون  ان  وجيب 
وشوق وليس من باب ان هناك تكليف وظيفي، فالبعض 
يقول انه جمرب عىل احلضور فانا منتسب وان ادارة العتبة قد 
تتخذ بعض االجراءات وهذا سيكون ضارا به، وما نريده 
اىل  والوصول  احلقيقية  االمام  بصفات  االتصاف  منكم 
الدنيا واالخرة، وعليه  السعادة يف  تعاىل وحتقيق  اهلل  رضا 
شخصية  بناء  هدفها  املقدسة  العتبة  ادارة  ان  عىل  الرتكيز 
رأسها  وعىل  اخلدمة  تقتضيه  ما  وفق  واملنتسب  املسؤول 
والورع  والتقوى  باإلخالص  واالتصاف  والتفقه  التعلم 
واالخالق احلسنة وهذه هي الصفات املطلوبة خلادم االمام 
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احلسن )عليه السالم(، وان درجة اهتامم االنسان وتوجهه 
عىل  ينبني  اليشء  هلذا  واندفاعة  اهتاممه  ومقدار  يشء  لكل 
تولد الرغبة والشوق، فالرغبة والشوق انام حيصل اذا عرف 

املرء قيمة اهلدف الذي يروم الوصول اليه.
رضا الله تعالى هدف البد منه

العلمية  احلوزة  يف  تدرس  الدروس  بعض  هناك  وان 
وبعض الدروس تدرس يف مكان اخر نجد ان الطالب الذي 
يدرس يف احلوزة العلمية يكون بارعا ومؤمنا ومتشوقا اىل 
هذه الدروس اكثر مما لو درس يف جمال تعليمي اخر، فام هو 
السبب ؟ السبب انه يف املجال التعليمي االخر يريد الطالب 
احلصول عىل الشهادة والوظيفية ويكون هدفه االول، بينام 
الدراسة احلوزوية هو رضا اهلل تعاىل  هدفة حينام يكون يف 
وهو اهلدف الذي يسمو اليه من خالل االتصاف بالتقوى 
هناك  تكون  ان  املحتمل  ومن  احلسنة،  واالخالق  والورع 
اىل  والتقدم  لكم  االرتقاء  متأملن من خالهلا  اخرى  دورًة 

االمام.
ضرورة الدرس والكتابة

ومن االحاديث النبوية )احلديث ال يزال لسامحته( التي 
تؤكد عىل وجوب العلم هو )طلب العلم فريضة عىل كِل 

توصل  وفيه  الرب  معرفة  هو  العلم  من  واهلدف  مسلم(، 
اهلل  )صىل  النبي  ويقول  واحلرام،  احلالل  ومعرفة  االرحام 
عليه واله( يف حديث مروي عن ايب ذر )يا ابا ذر من خرج 
من بيته يلتمس بابا من العلم كتب اهلل له بكل قدم ثواب قدر 
من االنبياء(، واالن حينام تأتون اىل الدرس وتستمعون اىل 
االساتذة وتكتبون كل كلمة تسمعوهنا فلكم مقدار كبري من 
االجر اكثر مما تتصورونه، وعىل اجلميع ان يكتب الدرس ملا 
فيه من فوائد عديدة منها ان يكون له قابلية للحفظ، فضال 
الكتابة  من  تشوا  ال  ان  عليكم  وجيب  االدبية،  قابليته  عن 
وال السؤال ولكن العيب هو البقاء عىل احلال نفسة، فليس 
عيبا عىل االنسان ان يدرس ويتعلم ويتطور ولكن العيب ان 

يبقى عىل جهلة.
صفات المنتسب المثال

اوالده واخوانه وارسته  يعلم  ان  فرد منكم  لذلك عىل كل 
من  نأمل  فنحن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  خارج  واصدقاءه 
املنتسب يف احلي او املحلة التي يعيش فيها ان يكون مثاال حيتذى 
وتقواه  صالته  اىل  انظروا  ويقولون  له  الناس  ينظروا  وان  به 
واذا  اليه  يذهبون  ما  ملشكلة  حال  ارادوا  فاذا  واخالقُه  وورعة 
ارادوا قدوة يقتدون به، وهذا يعتمد عىل العلم والتطبيق العلمي 

وطالب العلم حبيب اهلل ومن احب العلم وجبت له اجلنة.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

16



اإلم���ام الس�������يست�������اني 
يستقبل وفد الفاتيكان في النجف األشرف

استقبَل املرجع الديني األعىل للطائفة الشيعية يف العامل، 
السيستاين  احلسيني  ع�  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة 
)دام ظله الوارف(، اخلميس املايض، وفد دولة الفاتيكان 
األديان  بن  للحوار  البابوي  املجلس  رئيس  برئاسة 
النجف  يف  غيكسو  أيوزو  أنجيلو  ميغيل  الكاردينال 

األرشف.
بيان صادر عن مكتب سامحته، تلقته )االحرار(:  وقال 
إّن "املرجع الديني األعىل السيد ع� السيستاين دام ظله 
رئيس  برئاسة  الفاتيكان  دولة  وفد  استقبل  الوارف( 
ميغيل  الكاردينال  األديان  بن  للحوار  البابوي  املجلس 

أنجيلو أيوزو غيكسو".
فيام نقل الكاردينال غيكسو "رسالة شكر وتقدير من بابا 
الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية الستقباله 

يف النجف األرشف".
رئيس  من  كاًل  ضمَّ  البابوي  "الوفد  أن  إىل،  وأشار 
ميغيل  الكاردينال  األديان  بن  للحوار  البابوي  املجلس 

ماركوس  املجلس  وسكرتري  غيكسو،  أيوزو  أنجيلو 
تشارلز  العراق  يف  الفاتيكان  سفارة  وسكرتري  سولو، 

لوانجا سوونا".
وعىل صعيد متصل، ترشف وفد الفاتيكان بزيارة مرقد 

أمري املؤمنن اإلمام ع� بن أيب طالب )عليه السالم(.
وقام الوفد البابوي بجولة يف أروقة املرقد العلوي املطهر 
أرجاء  املنترشة يف  والدينية  التارخيية  املعامل  لالطالع عىل 
املرقد املبارك ويف صحن السيدة فاطمة )عليها السالم(.

ويشهد مرقد أمري املؤمنن عليه السالم بن احلن واآلخر 
توافد شخصيات رسمية ودبلوماسية ودولية من أرجاء 
 العامل كافة ومن ديانات خمتلفة للترشف بزيارة املرقد الطاهر.

ولطاملا كان موقف املرجعية الدينية العليا مساندًا لكافة 
سابقة  مواقف  يف  وأكد  العراقية،  واملكونات  الطوائف 
وخطابات عىل رضورة محاية املكون املسيحي يف العراق، 
كوهنم يمثلون أبناء العراق وجيب العيش املشرتك معهم 

القائم عىل السلم والتسامح واملحبة واألخّوة.
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شريط��������������� )األحرار(�������������

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
الشي������������خ عبد المهدي الكربالئي 

يصّرح ل� )األحرار(
يف  احلسينية  العتبة  تتقاضاه  الذي  املايل  البدُل 
مؤسساهتا الصحية والتعليمية ليس اهلدف منه الربح 

بل لتطوير املشاريع وخدمة املجتمع.
نحن يف العتبة احلسينية ندعم بمبالغ كبرية جدًا هلذه 
اجلامعات وكذلك املستشفيات، واملدارس ومعاهد 
التوحد اي بمعنى اننا ننفق من اجل النهوض هبذه 

املؤسسات الطبية والتعليمية.
من  نعفيهم  والفقراء  األيتام  من  الطلبة  من  الكثري 

األجور.
ما يرد من أجور ال نحصل منه أي يشء.

نبحث  بل  األرباح  عن  نبحث  وال  استثامرين  لسنا 
عن صناعة اإلنسان.

املظلة  وسنعكس  الطبية  القبلة  ستكون  كربالء 
االنسانية واالبوية للمرجعية بام نقدمه من خدمات 

للجميع.
الواقع  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
والوطنية  الدينية  باملسؤولية  شعورها  من  انطالقا 
حتاول ان تنهض بالكثري من اخلدمات خصوصا يف 

املجال الطبي والتعليمي.
باملسؤولية  الشعور  روح  وهي  الروح  هلذه  نأمل 
ويف  املجاالت  مجيع  يف  تستمر  ان  والوطنية  الدينية 
التي  النتيجة  هذه  اىل  بالوصول  املؤسسات  مجيع 

تشاهدوهنا اليوم.

يف  الزلزال  من  ومترّضرة  متعففة  مسيحية  عوائل 
دمشق تبعث رسائل استغاثة للعتبة احلسينية.. وممثل 

املرجعية يوجه وفدا لتلبية احتياجاهتا.

رشيد  حسن  األستاذ  احلسينية  للعتبة  العام  االمن 
مستشفى  يف  جديدًا  طبيًا  منجزًا  افتتحنا  العباجيي: 
اإلمام زين العابدين )عليه السالم( ذا مستوى متقدم 
خدمة  هبدف  جدًا  كبري  وطموحنا  حديثة  وبتقنيات 

العراقين.

الكفاءات واملتميزين من  بتعين  ممثل املرجعية يوجه 
)عليهام  والزهراء  األنبياء  وارث  جامعتي  خرجيي 

السالم( يف جامعات ومؤسسات العتبة احلسينية.

العليا ترمجت  العام للعتبة احلسينية: املرجعية  االمن 
الشعوب  لنرصة  التعاون  إلشاعة  القرآين  املنهج 

املغلوب عىل امرها ونحن نعمل بمنهجها.

يف  )جمانا(  طبيعية  ووالدات  قيرصية  عمليات  إجراء 
توجيه  عىل  بناء  احلسينية  العتبة  اطلقتها  التي  املبادرة 

ممثل املرجعية.

والطبية  الغذائية  املواد  من  طن   )800( من  أكثر 
الثالثة  القافلة  تسري  احلسينية  العتبة  واللوجستية.. 
العليا  املرجعية  لنداء  تلبية  السوري  الشعب  إلغاثة 

الرشيفة.

خارج  للسفر  يضطر  العراقي  الطالب  كان  ان  بعد 
العراق ألداء االمتحانات.. جامعة السبطن الدولية 
تشهد ألول مرة حضورًا عربيا ألداء امتحان املجلس 

العريب.
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بعد تكّفلها بعالج ومساعدة :300 شخص"
العتبة الحسينية تنفق أكثر من نصف مليار دينار خالل شهر شباط

من  أكثر  إنفاق  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  كشفت 
نصف مليار دينار عراقي )500 مليون دينار(، إلجراء 
اإلنسانية  اخلدمات  وتقديم  اجلراحية  العمليات 
والعالجية للمواطنن من خمتلف حمافظات البالد خالل 

شهر شباط/ فرباير 2023.
وقال املنسق العام للشؤون اإلنسانية يف العتبة احلسينية، 
"بناًء  الرسمي:  للموقع  حديث  يف  اخلفاجي  رضا  أمحد 
عىل التوجيه املبارش ملمثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
املايض  فرباير  شباط/  شهر  خالل  استقبلنا  الكربالئي 
مواقع  عرب  اإلنسانية  واملناشدات  احلاالت  من  املئات 
الصحن  داخل  منها  والبعض  االجتامعي،  التواصل 
احلسيني الرشيف حيث تم العمل عىل تقديم يد العون 

واملساعدة الفورية هلم".
وأضاف "متت االستجابة ألكثر من )300( حالة مرضية 
العراقية وقد شملت اخلدمات  ومن خمتلف املحافظات 
اجراء عمليات جراحية كربى وفوق الكربى يف مستشفى 

فضاًل  التخصيص،  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام 
ومؤسسة  األورام،  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  عن 
اإلمام  سفري  ومستشفى  الوائ�،  امحد  الدكتور  الشيخ 
العتبة  وتكفلت  التخصيص،  السالم(  )عليه  احلسن 
التكلفة  مدفوعة  وهي  الطبية  اخلدمات  بكافة  احلسينية 

من العتبة احلسينية املقدسة )باملجان(".
وتابع أن "التكلفة الكلية لتلك اخلدمات عىل نفقة العتبة 
احلسينية املقدسة بلغت نصف مليار دينار عراقي خالل 

شهر شباط/ فرباير املايض".
الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  أن  يذكر 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
تيمنًا  شعبان  شهر  بمناسبة  جمانية  مبادرة  أطلق  قد 
بوالدات اقامر بني هاشم )عليهم السالم( البعض منها 
مجيع  يف  النصف  بمقدار  خمفضة  االخر  والبعض  جمانًا 
احلسينية  للعتبة  التابعة  والطبية  الصحية  املؤسسات 

املقدسة.
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العتبة الحسينية تساهم في نشر المعرفة
معرض كربالء الدولي للكتاب 

يحّق��ق نجاح��ًا باه��رًا بمش��اركة )145( دار 
نشر عربية وأجنبية

األحرار/ وحدة المراسلين – تصوير/ وحدة المصورين

ضم��َن فعالي��ات مهرجان ربيع الش��هادة الثقافي العالمي بنس��خته السادس��ة عش��رة الذي 
احتضنته االمانة العامة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة لمدة خمسة ايام متتالية بدء من الثالث 
من ش��هر شعبان المعظم من العام الهجري 1444 والموافق 24 من شهر شباط والذي كان 
تحت شعار )اإلمام الحس��ين "عليه السالم" في ضمير الشعوب(، افتتح معرض الكتاب الدولي 
بدورت��ه )الس��ابع عش��ر( في صح��ن العقيل��ة ين��ب )عليها الس��الم( ولمدة عش��رة أي��ام متتالية 

بمشاركة )145( دار نشر من )12( دولة عربية واجنبية.
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مشاركة ادبية واسعة
ملعرض  التحضريية  اللجنة  عضو  اوضح  عنه  املزيد  وملعرفة 
افتتاح  تم  قائاًل:  )األحرار(  ل�  الصباغ  غيث  الدويل  الكتاب 
معرض الكتاب الدويل بدورته )17( ضمن فعاليات مهرجان 
صحن  يف   ،)16( الي  بنسخته  الدويل  الثقايف  الشهادة  ربيع 
التوايل،  عىل  ايام  عرشة  وملدة  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
الدول  خمتلف  من  نرش  دار   )145( مشاركة  املعرض  تضمن 
العربية واالجنبية والبالغ عددها )12( دولة ومنها )العراق، 
تضمن  وقد  ايران(،  االردن،  ُعامن،  السعودية،  مرص،  لبنان، 
املعرض جمموعه من الكتب واالصدارات التي صدرت حديثًا 
منها الكتب الفلسفية والتارخيية والدينية والعلمية واالكاديمية 
تنوع لكتب االدب وإصدارات  اىل هنالك  واحلوزوية اضافة 

حديثة صدرت عن العتبات املقدسة.
مشاركة قيمة

مدينة  السعيد يف  البيت  مركز  رئيس  حتدث  اخرى  ومن جهة 
القطيف السعودية صالح حممد آل ابراهيم قائاًل: هذه املشاركة 
وحتديدا  الدويل  الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  يف  االوىل 
من  السعيد  البيت  ملركز  للكتاب  الدويل  كربالء  معرض  يف 

السعودية، وهي مشاركة مهمة  العربية  القطيف مملكة  منطقة 
وقيمة بالنسبة لنا نحن كمركز هيتم بمسائل التثقيف والتوعية 
املركز  وهذا  واالرسية،  والرتبوية  الزوجية  للحياة  واالرشاد 
ولقاءات  عمل  وورش  حمارضات  من  تدريبية  دورات  يقدم 
هناك  فان  باالضافة  مشكالت  وحل  واستشارات  حوارية 
بام  يبلغ عددها  والتي  للمركز  تابعة  جمموعة من االصدارات 

يقارب اخلمسون اصدارا تصب يف نفس املجال.
االهتمام بالجوانب الدينية

وتابع بأن إقامة مثل هكذا معارض تعد من االمور املهمة التي 
حتسب لصالح العتبة احلسينية املقدسة والعتبات املقدسة بشكل 
ثقافيا  املجتمع  وتنمية  واملعرفة  الثقايف  باجلانب  باهتاممها  عام 
والشعائرية،  الدينية  باجلوانب  اهتاممها  اىل  باالضافة  ومعرفيا 
وان يكون هلا جمال واسع باالهتامم باجلوانب الثقافية واملعرفية 
املعارض هي خطوة  املهرجانات وهذه  تنظيم هذا  من خالل 
وينهض  ينموا  املجتمع  الن  عليها  ويشكرون  هلم  حتسب 
خطوة  هي  الفعالية  هذه  بتنظيم  قيامهم  فان  والثقافة،  بالفكر 

عىل تأسيس مرتكز معريف ثقايف قوي للمجتمع العراقي.

غيث الصباغ صالح محمد آل ابراهيم
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أهمية المعارض
املعرفة  مصادر  توفر  ان  شأهنا  من  املعارض  بأن  وأوضح 
للباحثن عن املعرفة فمن يبحث عن كتاب معن سيجده يف 
املعارض او املكتبات املتنوعة، وان املعرض هو اسهل طريقة 
للوصول للكتاب املطلوب يف اي جمال من املجاالت العلمية 
االرسة،  الرتبية،  اقتصاد،  )االجتامع،  علم  يف  سواء  واملعرفية 
هذه  وظيفة  وبالتايل  االخرى(  العلوم  من  وغريها  الكيمياء، 

املعارض تكمن بتسهيل املهمة ملن يبحث عن املعرفة.
مندوب أكاديميا انترش ناشونال يف املكتب العريب يف بريوت � 
لبنان حسني موسى: تعد هذه املشاركة االوىل لنا يف مهرجان 
الكتاب  معرض  يف  وحتديدا  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع 
الدائم، وجاءت مشاركتنا هذه نظرا ملا تتمتع به مدينة كربالء 
من قيمة تارخيية وحضارية وثقافية ودينية عىل مستوى املنطقة 
العناوين  من  كبري  بعدد  اليوم  شاركنا  وقد  امجع،  والعامل 
املختلفة ومنها )الدينية، السياسية، دواوين الشعر( فضال عن 
النعيم،  درر  )موسوعة  مثل  جدا  املهمة  العلمية  موسوعات 
اجلاملية  املوسوعات  وكذلك  بالتاريخ(،  الكامل  جمموعة 

والصحية والروايات املميزة جدا واخلاصة باألطفال.

وبّن أن نجاح املعرض بشكل عام يكمن بالرواد القادمن له 
العراقي عامة والكربالئي عىل وجه اخلصوص  من اجلمهور 
الفرد  ثقافة  من  تزيد  قيمة  كتب  من  به  يرغبون  ما  القتناء 

واملجتمع عىل حد سواء.
يلفت  ما  للكتاب  الدويل  كربالء  معرض  يف  أنه،  إىل  وأشار 
الدول  خمتلف  من  النرش  لدور  الواسعة  املشاركة  هو  االنتباه 
مرص،  لبنان،  سوريا،  السعودية،  )العراق،  ومنها  العربية 
االردن، االمارات، الكويت( وكذلك دور النرش غري العربية 
ومنها )اجلمهورية االسالمية االيرانية، هولندا، لندن(، مضيفًا 
أن رسالتنا يف معارض الكتاب عامة هي املشاركة بن ثقافات 

الشعوب املختلفة وتبادل اآلراء وتالقح االفكار.
الي  الشهادة بجميع نسخه  وأوضح موسى بأن مهرجان ربيع 
العامة للعتبة  )16( هو عبارة عن رسالة حية تقدمها االمانة 
ومدينة  عامة  العراق  بان  العامل  دول  جلميع  املقدسة  احلسينية 
كربالء عىل وجه اخلصوص كان وما يزال بلدا امنا ومستقرا 
بل هو ملجئ لكل االحرار ومن خمتلف االديان والطوائف، 
وما يؤكد كالمي اليوم يف كربالء جتد ان العتبة احلسينية املقدسة 
والربوفيسور  الدين  ورجل  واملفكر  الباحث  احتضنت  قد 

حسين موسى
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العربية  وغري  العربية  البلدان  من  سواء  واالديب  والشاعر 
لتقريب  املختلفة  االديان  باقي  من  او  االسالمي  الدين  ومن 
ما يدور بخاطرها وتقديمها  النظر وطرح كل جهة  وجهات 

اىل الرأي العام.
أما مسؤول رشكة املاس للنرش والتوزيع يف مرص عامد رشف، 
فقال: إن رشكة املاس للنرش والتوزيع شاركنا يف مهرجان ربيع 
الشهادة الثقايف العاملي ألكثر من مرة وحتيدا بلغت مشاركاتنا 
اربع مرات، ومعرض الكتاب التابع للمهرجان يعد من اهم 
االماكن التي تقدم دعام للكتاب وللمنتج الثقايف بشكل عام، 
هذا  وعىل  عام  بعد  عاما  متطورة  اهنا  كربالء  يف  ملسناه  وما 
اخلطى يسري معرض الكتاب الذي الحظناه بتطور مستمر من 

خالل دور النرش املشاركة والكتب املطروحة ايضا.
وبني رشف، بأن مشاركة دور نرش عاملية يف معرض الكتاب 
ومنها )لندن، هولندا( هو فرصة كبرية لتبادل اآلراء واالفكار 
خمتلفة  وافكار  خمتلفة  ثقافات  تواجد  يعني  فهذا  اجلميع،  بن 
بن  املشرتكة  التجمعات  منها من خالل  االستفادة  باإلمكان 

املشاركن.
وتابع حديثه، بدورنا قّدمنا الكتب املرصية من خالل جناحنا 

يف املعرض ويف الوقت نفسه نقوم باقتناء عدد كبري من الكتب 
اللبنانية  الكتب  تكن  كان  املشاركة  النرش  دور  ومن  االخرى 
البلدان  ثقافات  عىل  االطالع  هبدف  وذلك  والعراقية، 
االخرى، وخاصة الكتب العراقية بمختلف املجاالت العلمية 
والقراء  مرص  يف  عندنا  كبري  بشكل  مطلوبة  فإهنا  وغريها 

املرصين يرغبون باقتنائها.
وأوضح بأن رشكة املاس للنرش والتوزيع متخصصة بمجال 
كتاب الطفل ولدينا عدد كبري من الكتب والوسائل التعلمية 
اخلاصة بتنمية مهارات الطفل، ومن ضمن تلك الكتب فقد 
الكتب  اهم  املصور( وهو من  )النحو  بكتاب عنوانه  شاركنا 
وهذا  للكتاب،  الدويل  كربالء  معرض  يف  معنا  املتواجدة 
الكتاب وملا يمتلكه من امهية كبرية فقد نفذ خالل االيام االوىل 
بشكل كامل، وهذا ان دل فهو يدل عىل ان الطفل هتم بتطوير 
الكتب  مجلة  ومن  وقراءهتا،  الكتب  اقتناء  خالل  من  ثقافته 
والتوزيع  للنرش  املاس  رشكة  خالل  من  بطرحها  قمنا  التي 
عن  فضال  باالطفال  اخلاصة  والتعليمية  الثقافية  الكتب  هي 
القصص القصرية التي نشارك فيها بجميع معارض الكتاب.

عماد شرف
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حاوره: قاسم عبد الهادي - تصوير: خضير فضالة

بعد عناء... تحّقق الحلم بزيارة كربالء
الزائر ماثياس فلمان: 

عشقي للحسين )عليه السالم( ال يوصف
اعتنق االس��الم منذ عقٍد من الزمن نتيجة مرافقته الحد االصدقاء المس��لمين الذي كان دائما ما 
يش��رح له عن االس��الم عامة واالمام الحس��ين )عليه الس��الم( وما جرى عليه واه��ل بيته واصحابه 
يوم عاش��وراء بشكل خاص، لهذا اصبح فلمان عاشقا للحسين )عليه السالم( حد الجنون دون ان 
يراه، متلهفا لزيارته مس��تعدا لدفع اغلى الثمن، وها ه��و الحلم قد تحقق اليوم بعد عناء طويل 

بتواجده في كربالء العز والكرامة )حسب وصفه(.. 

جملة )االحرار( التقت بالزائر ماثياس فلامن من داخل صحن 
املباركة،  للزيارة  تأديته  اثناء  السالم(  )عليه  احلسن  االمام 
وملعرفة ما جيوب يف داخله ومشاعره اجرت معه احلوار التايل:

األحرار: من هو فلمان؟
- اسمي ماثياس فلامن، من دولة املانيا وحتديدا مدينة هامبورغ، 
وابلغ من العمر )42( عاما، حالتي االجتامعية متزوج واحلمد 
سائقا  اعمل  سنوات،  عرش  منذ  االسالم  اعتنقت  وقد  هلل، 
لباص، وقد غريت اسمي اىل )الياس(، تيمنا بنبي اهلل الياس 

)عليه السالم(.
األحرار: لماذا )الياس( بالذات دون غيره؟

- ليتم منادايت به يوم القيامة. 
األح��رار: كيف راودتك الفكرة ف��ي اعتناق الدين 

االسالمي؟
"عليه  - أجاب بفخر وقد رفع رأسه نحو قبة االمام احلسن 

السالم" )ان اهلل هيدي من يشاء ويضل من يشاء(.
األحرار: هل قرأت عن االسالم قبل اعتناقه؟

خالل  من  املقربن  االصدقاء  بأحد  تأثرت  ولكنني  كال،   -
احلسن  واالمام  عام  بشكل  االسالم  عن  يل  املستمر  رشحه 
الطف  واقعة  يف  بيته  واهل  عليه  جرى  وما  السالم(  )عليه 
االليمة بشكل خاص، فضال عن سؤايل املستمر له وكان يرشح 

يل ويبن ما اريد، وبعدها تأكدت بانني سأصبح مسلام.

األحرار: بعدها كيف وجدت االسالم؟
- رأيت االسالم خمتلفا متاما عن باقي الديانات من خالل انه 

دين التسامح واملحبة وااللفة. 
األحرار: هل هذه الزيارة االولى لكم الى العراق؟

زيارة  اجل  من  طويل  برصاع  نفيس  مع  دخلت  فقد  كال،   -
االمام احلسن )عليه السالم( حتى وصل يب احلال ان انفق كل 
ما املك يف سبيل ذلك، حتى حتقق احللم وزرت كربالء خالل 
الشهادة  ربيع  مهرجان  حضوري  خالل  من  )2019م(  عام 
الدويل، واستمرت تلك الزيارة ملدة اربعة ايام، وهذه الزيارة 

الثانية يل اىل العراق وامني النفس بزيارات الحقة.
األح��رار: حدثن��ا ع��ن كرب��الء كي��ف وجدته��ا بع��د 

زيارتك لها؟
- يف عام )2019م( كانت زيارة مجيلة جدا بحجم مجال كربالء 
وعزها وايثارها، واالن الحظت تغريا اجيابيا كبريا عىل مستوى 
االعامر واخلدمات واجلانب االمني، وشخصيا سعدت كثريا 
عرب  املنترشة  االخبار  بعض  من  الرغم  عىل  الزيارتن  بتلك 

وسائل االعالم بان العراق بلدا للحرب وغري مستقر امنيا.
األح��رار: وعلى الرغم من تلك االخب��ار المتداولة 
عب��ر وس��ائل االعالم كي��ف اصريت عل��ى الحضور 

الى العراق ؟
- زيارة احلسن )عليه السالم( دفعتني لذلك، كام انني ملست 
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املغرضة  االعالم  وسائل  عرب  املنقول  عن  متاما  خمتلفا  الواقع 
التي ال تريد اخلري للعراق وال ترغب بزيارة املسلمن االملان له 
العراق  الوضع يف  وان  السالم(،  )عليهم  البيت  باهل  والتربك 
العام  الطريق  طول  وعىل  واالستقرار،  اهلدوء  نحو  متطورا 
الرابط بن العاصمة بغداد وحمافظة كربالء املقدسة فان االمن 
يشء  كل  عن  تفتش  التي  االمنية  السيطرات  خالل  من  منترش 

وتفرض االمن واالستقرار.
األح��رار: حدثن��ا ع��ن زيارتك هذه كي��ف تمت ومن 

ساعدك فيها؟
- رأيت من خالل برنامج اليوتيوب عن طريق احد املحارضين 
)عليه  احلسن  االمام  عن  خاصا  برناجما  عمل  الذي  الفضالء 
اليوم  فانا  لذا  بزيارته،  التربك  جيب  انه  قررت  وبعدها  السالم( 

املحافظات  خمتلف  من  والنساء  الرجال  من  وفدا  مع  حرضت 
التي  زيارتنا  شملت  وقد  وغربا،  ورشقا  وجنوبا  شامال  االملانية 
املقدسة  العتبات  من  كال  اسبوع  ملدة  تستمر  ان  هلا  املؤمل  من 
)الكاظمية، سامراء، كربالء، النجف(، وتولدت لدى الوفد الزائر 
شعورا كبريا من خالل زيارة العتبات املقدسة واجلميع قرر زيارة 

العراق مرة اخرى مع العائلة )كل فرد سيجلب العائلة معه(.
األح��رار: هل لكم برس��الة تنقلوه��ا الى دولتكم 

بعد عودتكم لها؟
- نعم لدي رسالة ابعثها أله� ونايس يف املانيا سكون حمتواها 
فليعتنق  النجاة  يريد  ومن  حسينا،  فليز  بعز  احلياة  يريد  )من 

االسالم، ومن يريد االمان فليزر كربالء(.
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مستشفى اإلمام زين العابدين        الجراحي 
الجودة تستحدث أقساما طبية حديثة بتقنيات عالية 

طيلة  حققتها  التي  الطبية  النجاحات  بعد 
تأسيسها... من  سنوات  ثمان 
g

تقرير/ نمير شاكر 

تصوير/  محمد الخفاجي -  قاسم العميدي
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تقرير/ نمير شاكر 

تصوير/  محمد الخفاجي -  قاسم العميدي

استحدثت مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( الجراحي التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة أقساما طبية حديثة بتقنيات عالية الجودة من خالل توسعات كبيرة أجرتها في 
عموم المستشفى من أجل توفير أرقى الخدمات الطبية واإلنسانية للمواطن العراقي. 
جاء ذلك خالل االفتتاح االخير الذي شهدته المستشفى بمناسبة والدة األقمار المحمدية) 

عليهم السالم( ومرور ثمان سنوات على تأسيسها.
الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  سماحة  والمستحدثة  الجديدة  األقسام  وافتتح 
المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( بحضور األمين العام للعتبة المطهرة 
األستاذ )حسن رشيد العبايجي( ومحافظ كربالء المهندس) نصيف جاسم الخطابي( ومدير 
دائرة صحة مدينة كربالء المقدسة... ولمعرفة المزيد "مجلة األحرار" واكبت حفل االفتتاح 

والتقت مع شخصيات طبية وأكاديمية.
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وقال الشيخ الكربالئي كلمته هبذه املناسبة)دام عزه(: 
األقامر  والدات  فيه  نشهد  الذي  املبارك  الشهر  هذا  يف 
السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  والدة  من  ابتداًء  املحمدية 
واإلمام السجاد )عليه السالم( وأيب الفضل )عليه السالم( 
وع� األكرب )عليه السالم( وخامتة هذه الوالدات املباركة 
فرجة  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  اإلمام  والدة  هي 

الرشيف(..
هيئة  الطبية األخوة يف  الكوادر  اشكر  ان  أود  احلقيقة   
الصحة والكوادر الطبية يف هذه املستشفى عىل ما شهدناه 
من تطور وارتقاء كبري يف نوعية اخلدمات واألجهزة الطبية 
وغري ذلك من اخلدمات املتعددة املهمة التي كان يضطر فيها 
املواطن العراقي اىل السفر خارج العراق من اجل العالج 
ننسى  ال  وكذلك  املعقدة  العمليات  من  الكثري  وأجراء 
وسبق وان بينا سابقا ان هذه اجلهود الطبية التي ننهض هبا 
يف كل سنة نتقدم فيها كثريا ماهي اال عضد وعون وأسناد 
للدوائر الصحية والطبية لوزارة الصحة ال نريد ان نكون 
العراقية  باملواطنة  والشعور  األخوة  مقام  يف  بل  منافسا 

سندا  نكون  ان  ونريد  عاتقنا  عىل  امللقاة  واملسؤوليات 
ننسى  ال  كذلك  العراق  يف  الصحية  للمؤسسات  وعضدا 
العتبة واألخوة  التعاون والتعاضد بن مؤسسات  حصيلة 
مع  جماملة  دون  من  أقوله  هذا  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
والتعاضد  التعاون  هذا  األخرى  الدولة  مؤسسات  بعض 
الذي  الواحد  الفريق  وروح  املسؤولية  بروح  والرشوط 
األسناد  الواقع  يف  اخلدمات  تقديم  اجل  من  مجيعا  يعمل 
الذي نشاهده من قبل حمافظة كربالء وبقية الدوائر املعنية 

أوصلنا اىل هذه النتيجة، 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  ان  سامحته،  ونوهه 
الدينية  باملسؤولية  انطالقا من شعورها  الواقع  املقدسة يف 
والوطنية حتاول ان تنهض بالكثري من اخلدمات خصوصا 
التعاون  ان  للجميع  ابن  وانا  والتعليمي  الطبي  املجال  يف 
والعمل  الوطنية  باملسؤولية  الشعور  وكذلك  والتعاضد 
يف  اخلدمات  هذه  ينتج  الذي  هو  الواحد  الفريق  بروح 
مجيع املجاالت، سبق ان بينا نحن كل ابناء بلدنا ان نشعر 
بمسؤولية واحده جتاههم كل ابناء العراق مع غض النظر 
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عن االنتامءات الدينية واملذهبية والعرقية والقومية نحن يف 
خدمتهم مجيعا هذه املظلة مظلة املرجعية الدينية خصوصا 
مظلة السيد السيستاين )دام ظلة( مظلة جلميع العراقين بل 
ووطنيا  انسانيا  تعامال  نتعامل  فنحن  العراق  خارج  حتى 
مجيع  اىل  مفتوحة  ابواهبا  املستشفيات  هذه  لذلك  حتى 
وتقديرنا  شكرنا  خدمتهم،  يف  ونحن  العراقين  املواطنن 
لألخوة مجيعا ابتداء بمحافظة كربالء الدوائر املعنية وهيئة 
الصحة واالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وخصوصا 
االقسام املهمة جناب االمن العام االقسام االخرى املهمة، 
هذا التعاون بن اجلميع ولد هذه الثمرة اضافة اىل ذلك نحن 
ننظر اىل مجيع ما يقدم من خدمات ومجيع املدن يف العراق  
بام تقدمه من خدمات ولكن سبق وان وعدنا ان كربالء ان 
املؤمنن هي هكذا وحمبي االمام  افئدة  شاء اهلل هي مثوى 
القبلة  ستكون  هي  ايضا  ولكن  السالم(  )عليه  احلسن 
الطبية ان شاء اهلل لكل املواطنن اقوهلا جلميع مدن العراق 
لكي  العراق  خارج  يكون  ملن  وحتى  استثناء  دون  ومن 
الدينية  للمرجعية  االبوية  االنسانية واملظلة  النظرة  نعكس 

وايضا حماولة  االنسانية  االحتياجات  اهتاممها يف  العليا يف 
ليس فقط يف املجال الطبي بل يف كل التخصصات الطبية 
والتعليمية واالنسانية هذه املظلة هي عامة للجميع ولذلك 
خارج  بل  العراق  مدن  مجيع  من  اخوة  باي  نرحب  نحن 

العراق ايضا.
 شكرنا وتقديرنا اىل اجلميع ونأمل التعاون والتعاضد 
احد  هناك  ليس  االخر  البعض  يكمل  بعضنا  والتكامل 
اجلميع  بل  االنجازات  هذه  مثل  يقدم  ان  يستطيع  لوحدة 
الروح  نأمل هذه  يساهم يف حتقيق هذه االنجازات لذلك 
ان تستمر  الدينية والوطنية  باملسؤولية  الشعور  وهي روح 
يف مجيع املجاالت ويف مجيع املؤسسات بالوصول اىل هذه 
سنرتقي  تعاىل  اهلل  شاء  ان  االن،  تشاهدوهنا  التي  النتيجة 
مع االخوة يف تقديم هذه اخلدمات اىل ان نصل بلطف اهلل 
تعاىل وبركات االئمة االطهار وان شاء اهلل ال نحتاج ربام يف 
السنن القادمة ان املواطن داخل العراق ال حيتاج ان يذهب 
االعزاء  االخوة  اىل  نقدم  هنا  نحن  بل  العراق،  خارج  اىل 
ان ينهضوا هبذه املسؤولية بحيث نحن نخدم املرىض وبقية 
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الرشائح من خارج العراق يف داخل العراق الكفاءات هنا 
يف بلدنا كبرية وعالية جدا ونأمل يف بقية املجاالت العلمية 
بلدهم  هذا  املجاالت  وبقية  الطب  جمال  يف  كانت  سواء 
وادعوا اجلميع اىل خدمة بلدهم ايضا نعتز باخلدمات التي 
او  العراقين  من  كان  سواء  الطبية  الكوادر  بقية  اىل  تقدم 
ابتداًء  العراق  العراق فهناك كوادر طبية من خارج  خارج 
الكوادر الطبية من داخل العراق مشكورة عىل تقديم هذه 
التمريضية  الطبية  الكوادر  ننسى  ال  الكوادر  اخلدمات، 
وبقية االختصاصات من خارج العراق هم اخوة لنا حيث 
واحد  فريق  هم  فالكل  النوعية  اخلدمات  هذه  يقدمون 
ويعملون بمهمة انسانية شكرنا وتقديرنا هلم لعملهم بروح 
الفريق الواحد للوصول اىل هذه اخلدمة التي تصل اىل مجيع 
املهمة  االنسانية  املجاالت  هذه  يف  وخصوصا  املواطنن 

واالنجازات التي حتققت.
أطياف  كل  اىل  قبلة  هي  كربالء  تكون  أن  نطمح  	•

الشعب العراقي
األستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمن  قال  فيام 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  ان    العباجيي:  حسن رشيد 
)عليهم  اهلاشمية  االقامر  والدة  بمناسبة  تزف  املقدسة 

وتصصات  بتقنيات  متقدم  طبي  جديد  منجز  السالم( 
هذه  وتوفري  العراقي  املواطن  خدمة  هو  هدفها  جديدة 
العتبة  فطموح  جمانية  واسعار  خمفضة  بأسعار  اخلدمات 
الشيخ  سامحة  تفضل  كام  ذلك  من  اكرب  سيكون  احلسينية 
هذه  تكون  ان  ونطمح  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
املدينة هي قبلة اىل كل اطياف الشعب العراقي من الشامل 
اىل اجلنوب ومن الرشق اىل الغرب وهذه اخلدمات ستكون 
فرحة وبرشى ولكل العراقين وان شاء اهلل نحن سائرون 
وماضون يف توفري افضل التقنيات بجهود االخوة يف هيئة 

التعليم الطبي.
العراقي  املواطن  كافل  عن  التخفيف  هو  هدفنا  	•

بتوفري احدث األجهزة
عبد  الدكتور  اجلامعي  التعليم  قسم  مسؤول  قال  فيام 
هذه  وبحضور  العطرة  املناسبة  هبذه  الساعدي:  الستار 
للمستشفى   اجلديدة  التوسعة  افتتاح  تم  الكربالئية  الرموز 
دويل  ومركز  للعقم  ومركز  عمليات  صالة  شملت  حيث 
الصحة  وزارة  تفعله  ما  ليكمل  التخصصية  للجراحات 
املواطن  كافل  عن  التخفيف  هو  منه  والغاية  العراقية 
العراقي بتوفري احدث األجهزة واملوارد البرشية.. وأضاف 
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الساعدي، كل ما تروه االن هو من بركات اإلمام احلسن 
)عليه السالم( وبركات سامحة املتويل الرشعي )دام عزه( 
احلسينية  العتبة  فعلته  ما  يروا  ان  االخوة  كل  من  ونتمنى 
االنساين  واجلانب  والتعليمي  الصحي  القطاع  يف  املقدسة 

والذي هو جزء من الرسالة االنسانية للمرجعية العليا.
يف  املستحدثة  األقسام  ونفتتح  بالتأسيس  حتتفل  	•

املستشفى
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  مدير مستشفى  قول  وجاء 
حتتفل  إسامعيل:  الرمحن  عبد  الدكتور  التعليمي  السالم( 
العام  مرور  عىل  التعليمي  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى 
من  العديد  وتفتتح  2016م  عام  منذ  لتأسيسها  الثامن 
املستشفى  هذه  يف  املستحدثة  واالقسام  التوسعية  املشاريع 
عىل  وبناءها  توسعتها  فتم  اخلارجية  البوابة  م  نبدأ  حيث 
وانسيابية  بام يسهل من دخول وخروج  الطراز االسالمي 
احلدائق  من  اخلارجية  الباحة  توسيع  كذلك  العجالت 
واملناطق اخلرضاء امام من االقسام املهمة التي تم استحداثها 
يقوم  والذي  التخصصية  للجراحات  الدويل  املركز  فهو 
باستقدام خرية االطباء من دول العامل فالكثري من املواطنن 
لذلك  العراق  العالج خارج  يسافرون من اجل  العراقين 

بن  عالجك  شعار  برفع  املقدسة  احلسينية  العتبة  قامت 
اهلك حيث تم استقدام هؤالء األطباء ألجراء العمليات 
العقم  مركز  افتتاح  تم  وكذلك  املرىض  من  للكثري  العقدة 
جتهيزه  وتم  املستحدثة  املراكز  اهم  وهو  االنابيب  ألطفال 
املجال  التي تدخل ألول مرة يف هذا  التقنيات  بالكثري من 
من  عرشة  افضل  احد  وهو  دروين(  )مها  مع  بالتعاون 
املعاهد اخلاص بعالج العقم..  اضافة توسعة قسم الطوارئ 
وبناء قسم جديد وكانت القدرة االستيعابية هي مخسة ارسة 
العابدين  زين  االمام  مستشفى  رسيرا..   )25 واصبحت) 
)عليه السالم( منذ افتتاحها واىل االن شملت افتتاح الكثري 
رسيرا  هي)70(  االستيعابية  السعة  فكانت  االقسام  من 
عمليات  صاالت  بثالث  افتتحت  رسير   )227( لتكون 
من  الكثري  واصبحت  للعمليات  صالة   14 واصبحت 
واالقسام والعمليات املهمة جترى يف هذه املستشفى ومميز 
عن الكثري من املستشفيات فتجرى عمليات القلب املفتوح 
وزراعة  القرنية  وزراعة  للصغار  املفتوح  والقلب  للكبار 
الكىل واعوجاج العمود الفقري، والكثري من االفتتاحات 
السنوات  يف  وحتى  االستيعابية  القدرات  زادت  اجلديدة 
احلرجة كانت عبارة عن) 12( رسير لتكون )38( رسيرا. 
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األحرار/ أحمد الوّراق � تصوير/ حسين العطار

تع��د مزرع��ة فدك للنخيل التابعة الى االمانة العامة للعتبة الحس��ينة المقدس��ة الواقعة في 
كربالء المقدسة من المش��اريع االقتصادية المهمة في كربالء لتعزيز التنمية المستدامة في 
المحافظ��ة وخصوص��اً في مجال الهدف الثامن االقتصاد، ألنها توف��ر حركة زراعية وتجربة رائدة 
مهم��ه جمع��ت بين البيئ��ة واالقتصاد، لغرض تعزي��ز االقتصاد الزراعي وتوفير ف��رص العمل في 
ظ��ل هذه الظروف الحالية. اس��تقبل نائ��ب االمين العام للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الدكتور 
ع��الء احمد ضياء الدي��ن ومدير مزرعة فدك للنخي��ل المهندس فائز ابو المعال��ي وممثل االمم 
المتح��دة ف��ي كربالء الدكتور عل��ي كمونة وف��دا مدير البرنام��ج الغذائي في الع��راق من دولة 

الباكستان االستاذ علي رضا القريشي.

مزرعة فدك للنخيل.. 
نهضة زراعية وتجربة اقتصادية مهمة

لتعزيز التنمية المس����������������تدامة في المحافظة
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وممثل  مدير  حتدث  املوضوع  هذا  حول  املزيد  وملعرفة 
الربنامج الغذائي يف العراق االستاذ عيل رضا القرييش قائاًل: 
هذه املزرعة متثل جتربة مفيدة ومجليه وخاصة يف موضوع الري 
وتقليل استخدام املياه، وكذلك استخدام االسمدة العضوية 
والتقليل من استخدام االسمدة الكيميائية، ويف هذه املزرعة 
احلديثة  التقنيات  مع  القديمة  التجربة  بمزج  يقومون  ايضًا 
ومتثل التجربة نجاحا كبريا ونحن بدورنا نبحث عن امكانية 

استنساخها وتطبيقها عىل امكان اخرى من العراق.
هذا  يف  املوجودة  احلاجة  عن  نبحث  نحن  واضاف: 
يستفاد  التي  االماكن  يف  تطبيقه  وامكانية  الناجح  املرشوع 

منها خاصة يف اجلنوب مثال يف حمافظة البرصة، حيث توجد 
الفعلية هلذا املوضوع  التمور وهناك احلاجة  انواع جيدة من 

ومنظامت اخرى ايضا تقوم بالرتويج ودعم هكذا مشاريع.
مشريًا: مزرعة فدك للنخيل يمثل جتربة ونموذج حيتذى 
كيفية  لنرى  جئنا  املناخي،  والتغري  التصحر  مكافحة  يف  به 
مشهور  كان  والعراق  باملياه،  والسقي  الزارعة  مع  التعامل 
اعادة هذا  اىل  نية  التمور وهناك  انواع  بأفضل واجود  سابقا 
املوضوع اىل الواجهة وكيفية استنساخها وتطبيقها يف اماكن 

اخرى.

 االستاذ علي رضا القريشي

لتعزيز التنمية المس����������������تدامة في المحافظة
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د. عالء احمد ضياء الدين

وبدورة حتدث نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
فدرك  مزرعة  تعد  قائاًل:  الدين  ضياء  امحد  عالء  الدكتور 
احلسينية  العتبة  يف  واالساسية  املهمة  املشاريع  من  للنخيل 
عىل  فيه  والقضاء  جدا،  ومجيل  انامئي  مرشوع  وهو  املقدسة 
التصحر، ونحن مجيعا نعرف ان ارض العراق كانت تسمى 
بأرض السواد بسب ظالل النخيل الذي كان موجودا، فهي 
هبا  والرعاية  االهتامم  جمرد  وبالتايل  ومعطاء،  خصبة  ارض 

تظهر بشكل مميز وجذاب.
مبينًا: زيارة ممثل ومدير برنامج االمن الغذائي يف العراق 

مع  التعاون  وسيكون  االخرين،  الطالع  جدا  مهمة  زيارة 
االنسانية  الربامج  مجيع  يف  واملهتمة  املختصة  اجلهات  مجيع 
واملشاريع االقتصادية، والعتبة احلسينية تتصدى وتدعم هذه 
ولكن  اقتصادي  فقط  ليس  املرشوع  هذا  واليوم  املشاريع، 
وايضا  اقتصادي،  ومورود  جدا  وكبري  مهم  انساين  مرشوع 
للزارعة  التصحر ودرجات احلرارة فهي عالج  القضاء عىل 

وعالج للحرارة املتفاقمة واملتزايدة.
املهندس  للنخيل  فدك  مزرعة  مدير  حتدث  جهته  ومن 
بالسيد  ارحب  اوال  قائاًل:  املعايل  ابو  عيسى  فائز  الزراعي 
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المهندس الزراعي
 فائز عيسى ابو المعالي

حقيقة هنا اخالص وحب للعمل 
بحيث ال يوجد شيء صعب ال يمكن 
تحقيقه، صحيح أننا واجهنا ظروفاً 
صعبة في بداية االمر وعانينا ولكن 

الحمد لله خرجنا بنتائج جيدة، إذا 
يجب ان يكون هناك تخطيط في 

ظل هذه الظروف الصحراوية، وما 
هي االشجار التي تقاوم الظروف 

،،وتنجح..

،،

واالطالع  للنخيل  فدك  مزرعة  لزيارته  القرييش  رضا  ع� 
عن  ورشح  املزروعة  واملساحة  االصناف  عدد  وعىل  عليها 
العمليات خلدمة النخلة، حقيقة هنا اخالص وحب للعمل 
أننا  صحيح  حتقيقه،  يمكن  ال  صعب  يشء  يوجد  ال  بحيث 
واجهنا ظروفًا صعبة يف بداية االمر وعانينا ولكن احلمد هلل 
خرجنا بنتائج جيدة، إذا جيب ان يكون هناك تطيط يف ظل 
تقاوم  التي  االشجار  هي  وما  الصحراوية،  الظروف  هذه 
الظروف وتنجح، اضافة اىل النخيل مثال زرع الرمان والتن 
وراثي  بنك  هي  فدك  مزرعة  نعترب  نحن  وبالفعل  والزيتون 

حيث مجعنا فيها االصناف العراقية والعربية وهلل احلمد كانت 
النتائج جيدة وطيبة. 

واردف: وضحنا للوفد اىل وجود االبار التي تم حفرها 
هنا يف املرشوع وان املياه هي من مصدرين مياه جوفية ومياه 
الفرات، واهم يشء هو استكتاب االوركانك االسمدة  هنر 
االخرى،  واالشجار  النخيل  تسميد  عملية  وهي  العضوية، 
لكي يعمل عىل االحتفاظ بالرطوبة وحيسن خواص الرتبة، 

باإلضافة اىل ذلك يمدها بالعنارص الغذائية املوجودة.
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ُتعدُّ الس��يدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( أعظم نس��اء الكون منذ خلق البشرية وإلى يوم 
يبعث��ون، وآثارها وعطاؤها مما ال يمكن أن ُيحصى.. فه��و أيقونة المرأة المؤمنة والمجاهدة 

الصابرة.. ومنها تغترف الفاطميات معاني العّزة والكرامة والعفاف والعلم والتقوى.
وفي حين أحيى العالم أجمع في الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، فإليكم سيرة أشهر 
النس��اء الش��يعيات الفاطميات اللواتي خّطين تاريخهّن العلمي والنضالي والجهادي بأحرف 

من نور.

سيرة أشهر النساء الشيعيات.. 

عالمات مؤمنات ومفّكرات عظيمات

خاص/ األحرار

ت
���ا

��ي�
م��

����
ط

���ا
ف�
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أوالً/ فّضة النوبية
فضة، هي خادمة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
أن  بعد  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  إليها  أهداها 
احتاجت خلادمة تساعدها يف أمور بيتها، وقد ورد اسمها 
يف الروايات التي تتحدث حول والدة احلسنن )عليهام 
فاطمة  السيدة  وشهادة  اإلطعام،  آية  ونزول  السالم( 
)عليها السالم(، ومن فضائلها التكلم بآيات القرآن، كام 
كانت عارفة بعلم الكيمياء، وقيل بأهنا كانت حارضة يف 
واقعة الطف وتوّفيت يف سوريا وهلا قرب يزار يف دمشق، 
وكذلك مقامها املبارك يف كربالء املقدسة، وقد روي عن 
اإلمام أمري املؤمنن )عليه السالم( أنه قال: "اللهم بارْك 

لنا يف فّضتنا".
)عليه��ا  المعصوم��ة  فاطم��ة  ثاني��اً/ 

السالم(
سيدتنا وموالتنا السيدة فاطمة املعصومة ) 173 - 201 
هي(، هي بنت اإلمام الكاظم وشقيقة اإلمام الرضا وعمة 
خاصة  بمنزلة  حتظى  السالم(،  )عليهم  اجلييواد  اإلمييام 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  من  املؤمنن  بن 
واحلميدة،  الطاهرة،  منها:  كثرية،  ألقاب  هلا  ُذِكرت  كام 
والرّبة، والتقية، والنقية، كام أهنا كانت تلقب باملعصومة 
وكانت  السالم(،  )عليها  ألقاهبا  أشهر  من  وُيعد  أيضًا 
وقد  عرصها،  نساء  أعظم  ومن  ورعة  تقية  فاضلة  عاملة 
الغدير، وحديث  الروايات كحديث  روت جمموعة من 
أفضل  وعليهم  )عليه  حممد  آل  حّب  وحديث  املنزلة، 
الصالة والسالم(، ويف فضل اإلمام ع� )عليه السالم( 

وشيعته.
ثالثاً/ آمنة العلوي األصفهاني

العلوي  الطباطبائي  محزة  بن  ع�  بن  عباد  بن  آمنة  هي 
األصفهاين، عاملة فاضلة حمدثة ذات صالح ودين ومن 
أواخر  حمدثات  من  كانت  والبالغة،  الفصاحة  ربات 

القرن اخلامس ومطلع القرن السادس للهجرة يف مدينة 
رزق  حممد  أيب  من  احلديث  سمعت  اإليرانية،  أصفهان 

اهلل التميمي وتصدرت للتدريس بأصفهان.
رابعاً/ فاطمة الكاشاني

1114هي(،   -  1088( الثانية  سلمة  بأّم  املعروفة  وهي 
الفيض  حمسن  املال  بن  اهلدى  علم  حممد  الشيخ  وبنت 
يف  ُولِدت  شاعرة،  وأديبة  حمدثة  عاملة  امرأة  الكاشاين، 
وعمرها  وتوفيت  هي(،   1088( سنة  القعدة  ذي  شهر 
)26 سنة( ودفنت يف مقربهتم العائلية اخلاصة بكاشان، 
وحمييدثيية،  عييامليية  كييانييت  أهنييا  إال  عمرها  صغر  ورغييم 
الفقه  وأخذت  إخوهتا،  يد  عىل  املقدمات  قرأت  حيث 
بنور  املعروف  حممد  حامد  أيب  أعاممها،  عن  واألصول 
اهلدى، ومعن الدين أمحد، وترجت عىل والدها، حيث 

كانت تروي عن والدها وأعاممها.
خامساً/آمنة القزويني

من النساء الشيعيات العابدات الاليت ُأجيزت بالرواية، 
ُولِدت يف مدينة قزوين سنة )1202 هي( وتوفيت حدود 
متوّرعة  وزاهييدة  عابدة  تقّية  كانت  هي(،   1269( سنة 
وكان زوجها يأمر النساء باالقتداء هبا والرجوع إليها يف 
أحكام الدين، وقد كان هلا حوزة تدريس لنساء عرصها 
يف كّل من كربالء وقزوين، وهلا أيضا قصيدة طويلة يف 
السالم( يف  السيدة زينب )عليها  بيتًا( عن لسان   480(

حوادث كربالء.
سادساً/ ثرّيا المحسني

اهلجري،  عرش  الرابع  القرن  حمدثات  ومن  فاضلة  عاملة 
حرضت عند املريزا حممد اهلندي دروس الفقه واألصول 
واحلديث وكانت تروي عنه، سكنت يف كربالء املقدسة، 
واألصول  الفقه  يف  النساء  بعض  بتدريس  تقوم  وكانت 
واحلديث، وأورد اسمها السيد املرعيش النجفي )قّدس 
رسه( ضمن الذين يروي عنهم يف كتابه اإلجازة الكبرية.
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بقلم/ حيدر عاشور

الس��ردي والش��عري في مجموعة 
)قلقي شاسع صحراؤك ضيقة(

 للشاعر كفاح وتوت

احلب  رسالة  نصوصه  ُجلِّ  يف  وتوت  كفاح  يغادر  مل 
يف  والدالئل  الرموز  تتمتع  حيث  الرسدي،  الشعر  بلغة 
من  يرسمها  عمقا  وتكتسب  خاصة  بشفافية  ذاهتا  حد 
الذايت وهنا  التميز  مفرداته بوضع  خصوصياته مع وضع 
لتصبح  تنتقل  وإنام  شعر  جمرد  نصوصه  رمزية  تعود  ال 
شيئا من الرسد. فيكتسب الشعر السمة املسامة ب� )الرسدية 
الشعرية( وتنتج عن ذلك البنية التي تسمى التوازي ما بني 
-الشعر والومضة واالقصوصة- لو قرأنا عنوان جمموعته 

القاص  ذكره  ما  وهذا  ضيقة(  صحراؤك  شاسع  )قلقي 
الرسد(  )مرايا  كتابه  يف  الظاهر  عباس  طالب  املخرضم 
"كثريا ما نطالع وصفا شعريا يسمى ب)الرسد الشعري( 

أي ان تكون الرسدية يف خدمة الشعر".
هو  والرسد  الشعر  بني  ما  التوازي  بنية  من  نستنتج 
اخلصوص  حتقق عىل وجه  بذائقة  الشعرية  الصور  تذوق 
باعتامد الشاعر عىل االستعارة الرسدية ليقرتب من القصة 
نص  يف  كام  املجاز.  او  الكناية  عىل  اساسا  تعتمد  الذي 
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بقلم/ حيدر عاشور

)عشٌق باسل( يقول وتوت "وأنا هنا ما زلُت أوقُد شمعًة 
أنفٍس  أبدُد عتمًة من  الردى وُأقابُل .. وهبا  فبها أدوُر عىل 

عاشت عىل أوهامها تتقاتُل"
ولعل من يقرأ قصائد )كفاح وتوت( يتحسس بعض 
املستوحاة  بالفكرة  االمساك  خالل  من  فيها  القص  روح 
من خميلته فتشد إليها قارئها شدًا وثيقًا وتدفعه للبحث عن 
فيام  يتجاوب  الذي  الشعري  الرسد  ذلك  بسبب  ارسارها، 
بينه باستمرار ويزيح امللل من القراءة. وهذه نقطة استغلها 
الشاعر ليدخل املتلقي يف تلك االلفاظ واالخيلة التي جتعل 
من القصيدة قصة. ويبدو أنه كان ناجحا يف سحب املتلقي 
بعض  تركيب  خالل  من  والقصة  الشعر  بني  ما  جيمع  ان 
"ما  يقول:  فهو  الوصفية..  التشبيهات  تعتمد  التي  الصور 

زلُت أحبو كام الوادي اىل جبِل
                                      وهلفتي يف صباح الدرب مل تزِل 

سّي���ان متيض يَب االي����اُم ُمغربًة 
                                           إن كنُت فوق حصان أو عىل جِل"

هذا مطلع نص )هُلاث( الذي بدأ به جمموعته الشعرية 
وكأنه هييأ اجلو للقراءة كي ينساب املتلقي معه يف جو االسى 
بالتأمل.  انتهاء  والذهول  احلياة  من  والتذمر  واالحباط 
ويمكن أنه يريد ان ينقل القارئ إىل حلظة إحساس عبثية، 
واالرهاق  التعب  عن  رسدية  صورة  ب�)احلبو(  هبا  أوحى 
بقدرات  شك  من  وما  لديه.  االنفعايل  والتأزم  والضجر 
الفنان الشاعر )وتوت( وبسليقته الشعرية توفرت الرشوط 
الفنية يف النص الشعري والذي بدوهنا ال يقرأ الشعر شعرًا، 
-الصدق  نصوصه  يف  مهمني  رشطني  توفر  اىل  إضافة 
شاسع  )قلقي  جمموعته  يف  تتجىل  كام  الشعري-  واجلامل 
صحراؤك ضيقة( بشكل خاص أهنا تتميز بحساسية بالغة، 
بادراك رسيع حاد ملا يعتمل يف ذاته وما يفكر به وحيس به 

االخرون الذين هم عىل صلة به. 
املجموعة  اسم  نفس  حيمل  الذي  نص  يف  ورد  لذا 
"وأرسي إثر قافلة األماين ** فيوقفني املخاتل والوضيُع.. 

هي األهنار جتري يف مداها لترشهبا الصحارى".. ومن ثمة 
خارطٍة  رسم  أحاول  أخرى.."  رسدية  صورة  اىل  ينتقل 
هذا  خالل  من  اجلميع".  يسكنها  احلّب  بلون  -وأعدو- 
وتوعوية  واعظية  أفكارًا  املتلقي  عىل  يمرر  نراه  النص 
امللحة  الرسدي،  بالشعر  ومفردات  صارخة  وتذكريية 
جمموعة  او  قضية  تكون  قد  لإلنسان.  واملعارصة  واملالزمة 
من القضايا عاشها بشكل شخيص وعكسها شعرًا بمخيلته 

وقّرهبا من قضية اجتامعية يعاين منها االغلبية من الناس.. 
وهو أمر مسلم به أنه بذكائه وخربته يف الكتابة استفاد من 

الواقع واالحاديث العامة واخلاصة املبسرتة. 
بناء  يف  اساسًا  يعتمد  وتوت(  )كفاح  ان  اىل  ونصل 
الذاتية  خصائصها  عىل  املحورية  شخصيته  عىل  نصوصه 
وتغذيتها من االنفعاالت اخلارجية وما حييط به، وان حدث 
يشء وخرج عن اطار بيئته فأن شخصيته الشعرية ال تغري له 
امهية بل تكون متشاهبة ومتساوية يف عمق املفردة وتأويلها 
ودالالهتا الرمزية والصورية وبناء مضموهنا.. أي ان جيع 
وصهرها  الرسدية  الشعرية  قدرته  هبا  ركز  قد  نصوصه 
جيعها يف بوتقة جتمع احلب اىل جانب رسالة مفتوحة لتيه 
يفهمها  متنافرة، وكل متلقي قد  اتباع اصوات  االنسان يف 
فينا  الذي  يبقى(:" ما  )الذي  يقول يف نص   . حسب هواه 
تبقى صودرت أقامرنا أحالمنا ومضت أفكارنا غربا ورشقا 
صورة  واليابس".  االخرض  ُحرق  تبقى  فينا  الذي  ما   ..
رسدية شعرية تشري اىل رؤية الشاعر لفرض مفهوم واضح 
التي   بلده  وتقاليد  مبادئه  عن  االنسان  حتول  هو  االشارة 

تزداد خطورة عىل االجيال القادمة واملستقبل. 
نشري اىل هذه الفقرة من النص الشعري اىل ضخامة املعنى 
وتوت(  ووطنية)كفاح  وانسانية  روح  يف  التجربة  وجرأة 
هنب  من  الوطن  يعيشه  ملا  ودارك  باألخرين  شاعر  كانسان 
وسلب ومصادرة كل خرياته بال واعز اخالقي.. وهي ايضا 
واملعقول  بالعقل  واالطاحة  العقل  كراهية  شيوع  اىل  اشارة 
وتسحق  البالد  يف  العقالنية  االنسانيات  كل  وهتاجم  معا 
التعقل  مستحيلة  فوىض  وتعم  والثقافية  العلمية  مقدراهتا 
والعامء غري املقبول وإفناء التجربة االنسانية اخلارسة العاجزة 
البرش..  من  اهلداة  سفينة  وركبت  املسؤولية  أخذت  ان  منذ 

وهذا ما كان يؤكده بلفظة )ُحرق األخرض واليابس(. 
هبذا القدر من القول يف )قلقه شاسع( أزعم بان الشاعر 
خلق  يف  متاما  نجح  قد  االخرية  جمموعته  يف  وتوت  كفاح 
سالحه الشعري الوحيد يف معركة احلياة االنية، وهو يدعم 
قضية احلب والوطن ما بني القضايا العامة واملشاعر الفردية 

اخلاصة..
ضيقة(  صحراؤك  شاسع  )قلقي  جمموعة  ضوء،  نقطة 
لألدباء  العام  االحتاد  اصدارات  من  وتوت  كفاح  للشاعر 
تضم  ورقة   )75( من  متوسط  بحجم  العراقيني  والكتاب 
االبداعي  باملنجز  حافلة  ذاتية  وسرية  قصيدة  عرش  تسعة 

السابق. 
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ع��ن  الع��م��ل 
ع��ي لت����طو ا

ت����س�������������������اؤالت

العمل التطوعي خدمة إنس��انية تتم دون مقابل، بهدف خدمة المجتمع واضافة جودة 
اعل��ى لحياة اآلخرين، وق��د يتضّمن هذا العمل تقدي��م الخدمات االجتماعي��ة والتعليمية 
والصحية واإلنس��انية وغيرها، وغالبا ما يس��عى اليها الش��خص لعدة غايات منها تحقيق 
ال��ذات من خ��الل تقديم نفس��ه للمجتمع ع��ن طريق المش��اركة في األعم��ال التطوعية 
والمب��ادرات المجتمعي��ة، وكذل��ك تعزي��ز الثق��ة بالنفس عندما يس��اهم في بن��اء وتطوير 
مجتمع��ه فأنه يش��عر بالفخر إزاء ذلك ألنه يت��رك بصمته الخاصة من خ��الل قيامه بالعمل 
التطوعي، فضال عن تطوير المهارات القيادية وتلك من أهّم الصفات التي يحتاجها الفرد 
للتأثي��ر على اآلخرين وكس��بهم، حيث يكتس��ب تلك الش��خصية القيادية م��ن خالل أدواره 
المختلفة في األعمال التطوعية، ناهيك عن التخلص من المشاعر السلبية، حيث يتعرف 
الشخص من خالله على أشخاص إيجابيين ومحّفزين فيأخذ منهم الطاقة اإليجابية التي 

تعزز اإلبداع، وغيرها من االهداف والغايات السامية.

بقلم/  رواد الكركوشي
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وهنالك الكثري من التساؤالت حول العمل التطوعي، امهها 
مييا إذا كان هييذا العمل يعييد صفة فطرية أم ثقافة مكتسييبة؟ 
واإلجابة عىل هذا التسيياؤل ليسييت سييهلة، فاإلنسان يولد 
بصفاته الفطرية التي جتعله يميل إىل العمل التطوعي، ولكن 
يمكن ان تتأثر هذه امليول بالعديد من العوامل اخلارجية التي 
تتحكييم يف شييخصيته وطريقة تفكريه والظييروف اخلارجية 

التي يمر هبا.
بالنسييبة للصفييات الفطرية، فإنييه من املعروف أن اإلنسييان 
يميل إىل مسيياعدة اآلخرين وتقديم املسيياعدة والدعم هلم، 
وهذا يعكس بشييكل كبري الطبيعة اإلنسانية، ولكن العوامل 
اخلارجييية مثل الثقافة والرتبية والتعليم والتجارب السييابقة 
يمكيين أن تؤثر بشييكل كبري عييىل ميل الشييخص إىل العمل 
التطوعي. فعىل سييبيل املثييال، يمكن لثقافيية املجتمع ونوع 
الدعم والتشييجيع املقييدم للعمل التطوعي أن تؤثر بشييكل 
كبري عييىل حتفيز الناس للمشيياركة يف العمييل التطوعي، كام 
يمكيين للرتبييية والتعليييم أن تؤثيير يف تنمية القيم اإلنسييانية 

واألخالقية وتشجيع الشخص عىل العمل التطوعي.
عالوة عىل ذلك، يمكن لتجربة الشييخص السابقة يف العمل 

التطوعي أن تؤثر بشييكل كبري عىل مدى ميله إىل االستمرار 
يف هييذا العمل، فإذا كانييت التجربة السييابقة إجيابية وحظي 
الشييخص بتجربة ممتعيية ومفيييدة، فمن املحتمييل أن يكون 
هذا الشييخص أكثيير عرضة لالسييتمرار يف العمل التطوعي 
يف املسييتقبل، وعىل العكس من ذلك فاذا كانت التجربة غري 
ناجحيية والظروف اخلارجية تعيقييه يف تقديم هذه اخلدمات 
ومييا يصاحبهييا ميين معرقالت فأنييه يعيييد النظيير يف تقديم 

املبادرات بمختلف انواعها.
يف ختييام القول يمكيين اعتبار العمل التطوعييي صفة فطرية 
وثقافيية مكتسييبة يف ذات الوقييت، حيييث يمكيين للصفات 
الفطرية التي يمتلكها اإلنسان أن تدفعه للمساعدة والتطوع، 
ولكن يمكيين أن تؤثر العديد من العوامل اخلارجية يف تنمية 
هذه الصفات وحتفيز الشييخص عىل العمل التطوعي. ومن 
اجلدييير بالذكيير أن العمل التطوعييي ال حيتيياج إىل مهارات 
حمددة أو جتربة سييابقة، فاجلميع يسييتطيع املشاركة يف العمل 
التطوعي وتقديم املسيياعدة لآلخرين، وهذا ما جيعل العمل 
التطّوعييي أسييلوب حياة وثقافيية اجتامعية هاميية ورضورية 

لتحسن جودة احلياة يف املجتمع.
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إطاللة شهر ضيافة الله تعالى
شهر رمضان المبارك وتنقية النفوس

يطل علينا نحن املس��لمني يف مش��ارق األرض ومغارهبا هذه 
األيام املباركة شهر اهلل سبحانه شهر اخلري والربكات ... شهر 
الطاع��ة والغفران ... ش��هر القرآن الكريم ... ش��هر الصيام 
واملحب��ة واملس��اواة واملصاحلة واأللفة ش��هر رمض��ان املبارك 
،  ه��و ش��هر الفضيلة والتقوى الذي أنزل في��ه القرآن الكريم 
هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ،  شهر رمضان قال 
عنه رس��ول اهلل حممد)صىل اهلل عليه وآله( : ) من صام ش��هر 

رمض��ان أيامنًا وأحتس��ابًا غف��ر اهلل له ما تقدم م��ن ذنبه ،  أهيا 
الن��اس إنه قد أقبل إليكم ش��هر اهلل بالربكة والرمحة واملغفرة، 
ش��هر هو عند اهلل أفضل الش��هور وأيامه أفضل األيام ولياليه 
أفضل الليايل وساعاته أفضل الساعات ،  هو شهر دعيتم فيه 
إىل ضياف��ة اهلل وجعلت��م فيه من أهل كرامة اهلل أنفاس��كم فيه 
تس��بيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه 
مستجاب ،  فسئلوا اهلل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن 

بقلم/  محمد الموسوي
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شهر الله سبحانه هو شهر 
الحرمات والبركات وشهر الغفران 
وشهر الصيام وشهر نزول القرآن 

فهو فريضة من فرائض الله 
سبحانه على عباده من األولين 

واآلخرين أي من النبي آدم )عليه 
السالم( إلى خاتم األنبياء نبينا 

محمد )صلى الله عليه وآله(  
وإلى يوم القيامة

،،

،،

يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه ،  فأن الشييقي من ُحرم غفران 
اهلل يف هييذا الشييهر العظيييم واذكروا بجوعكم وعطشييكم 
فيييه جوع يييوم القيامة وعطشييه ،  وتصدقوا عييىل فقرائكم 
ومسيياكينكم ووقييروا كباركم وارمحييوا صغاركم . وصلوا 
أرحامكم وأحفظوا ألسيينتكم وغضوا عام ال حيل النظر إليه 
أبصاركييم وعييام ال حيل االسييتامع إليه أسييامعكم ،  وحتننوا 
عييىل أيتام الناس يتحنيين عىل أيتامكم ،  وتوبييوا إىل اهلل من 
ذنوبكييم وارفعوا إليه أيديكييم بالدعاء يف أوقات صلواتكم 
فأهنا أفضل السيياعات ينظيير اهلل عز وجل فيهييا بالرمحة إىل 
عباده جييبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويسييتجيب هلم إذا 
دعييوه ،  أهيا الناس إن أنفسييكم مرهونيية بأعاملكم ففكوها 
باسييتغفاركم وظهوركم ثقيليية من أوزاركييم فخففوا عنها 
بطول سييجودكم ،  وأعلموا أن اهلل تعاىل ذكره أقسييم بعزته 
أن ال يعذب املصلن والساجدين وأن ال يروعهم بالنار يوم 
يقييوم الناس لرب العاملن ،  أهيا الناس من فطر منكم صائاًم 
مؤمنًا يف هذا الشهر كان له بذلك عند اهلل عتق رقبة ومغفرة 
ملا مىض من ذنوبه ،  وأتقوا النار ولو بشق مترة ،  وقال رسول 

اهلل أيضًا : من فطر منكم صائاًم مؤمنًا يف هذا الشييهر كان له 
بذلييك عند اهلل عتق رقبة ومغفرة ملييا مىض من ذنبه(  صدق 
رسول اهلل بام قاله عن هذا الشهر الرشيف والكريم والكبري 

املنزلة  عند اهلل تعاىل .
 وقال أمري املؤمنن األمام ع�)عليه السالم( عن هذا الشهر 
املبارك: ) لكل يشء زكاة وزكاة البدن الصيام ( فأن شهر اهلل 
سبحانه هو شهر احلرمات والربكات وشهر الغفران وشهر 
الصيام وشييهر نييزول القرآن فهييو فريضة ميين فرائض اهلل 
سييبحانه عىل عباده من األولن واآلخرين أي من النبي آدم 
)عليه السييالم( إىل خاتم األنبياء نبينييا حممد )صىل اهلل عليه 
وآلييه(  وإىل يوم القيامة ،  وهو من فروع الدين اإلسييالمي 
،  وصيييام هييذا الشييهر واجييب عىل كل مسييلم ومسييلمة 
واإلمتثييال ألميير اهلل عز وجييل بصيامه وقيامه وأن يسييتعد 
املؤمن لقدوم شييهر رمضان إستعدادًا روحيًا وبرجمة أوقات 
يومه بن عمله والعبادة فعىل املسييلمن يف مشييارق األرض 
ومغارهبا أن يسييارعوا باخلريات ومسيياعدة الفقراء وتوعية 
النيياس الذين مل يعرفوا الصيام الصحيح ورشوطه وتعليامته 
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،  ومنهييا تفقد األهل واألقرباء واألصدقيياء ومد يد العون 
هلم بقدر املسييتطاع فهو شييهر يطبييق املؤمن نظييام التكافل 
األجتامعي وهو قربة إىل اهلل تعاىل ألنه شييهر الرمحة والربكة 
كام قال تعاىل : ) كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من 
قبلكم ( أي األمم التي سييبقتنا كانت تصوم حسييب أوامر 
أنبياءهييا الذين آمنوا هبم آنذاك ،  وأما بالنسييبة هلذا الشييهر 
الرشيييف ميين فضل يف الصحيية قال عنه رسييول اهلل )صىل 
اهلل عليييه وآله( : ) صوموا تصحييوا ( وكذلك رشح للناس 

أمهية شهر رمضان املبارك وتوضيح إرتباط الصوم بالتقوى 
التي جعلت غاية لفضل شييهر الصيام ورشحه رسييول اهلل 
واألئميية )صلييوات اهلل عليهييم أمجعن( ورشحييه بدورهم 
علييامء وفقهاء ومراجع الدين من خمتلف طوائف املسييلمن 
ميين ذلك الزمييان إىل اىل يومنا هذا ومنهييم مراجعنا العظام 
لفضل هذا الشهر ،  وإحياء شعائر اهلل الواجبة ،  ومن فروع 
الدين الواجبة يف اإلسالم وهي من ركائز بناء اإلنسان نحو 
خالقييه وأتباع أوامره هو الصيييام ،  فالصيام ترشيع عبادي 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

44



أراد اهلل تعيياىل لعبيياده أن يتعبدوا له يف أيييام صيامهم من أجل 
أن حيققوا ألنفسهم البناء الروحي والعم� وتنقية النفوس من 
الصيام كام هييو احلال يف كل العبادات األخرى ،  مثل الصالة 
واحلج والزكاة واجلهاد يف سييبيل اهلل واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ليبتعد اإلنسييان عن املحرمات . ألن فريضة الصوم 
هو البناء الروحي وعمل التقوى واجلهاد يف سييبيل اهلل ،  ألن 
العبادة هلل الواحد األحييد وبنية صادقة جهاد والتقرب إىل اهلل 
تعيياىل ،  ويف هذا الشييهر املبييارك تكون قلييوب املؤمنن تزداد 

إليه حنانًا وشييوقًا ألنه ربيع القلييوب وحياة وجتدد النفوس 
ومبعييث اخلري والربكات والغفران ووسيييلة التقرب إىل اهلل 

تعاىل .
فأن هذا الشييهر الفضيل هو مدرسة يرتبى به األجيال بوعي 
األيامن واحلقائق والرشائع اإلسالمية احلقة وإدراك املعارف 
ومعاجليية األخطاء الدنيوية ،  فأنه شييهر يفتييح اهلل تعاىل فيه 
أبييواب كرمه وجوده والغفران لعباده من رمحة ،  وتغلق فيه 

أبواب النريان .
اللهم تقبل منا ومنكم ومن مجيع املسلمن الصيام والقيام هلل 
سييبحانه وغفران ذنوبنا أن اهلل سميع عليم . ونتمنى من اهلل 
الكريييم أن يعم األمن والسييالم واملحبة بن العراقين مجيعًا 
دائام وبإسييتمرار ويد واحدة يف البناء واألعامر بدل السالح 
وتريب البالد وسبي العباد ،  وحلرمة شهر الغفران أن يتوب 
املفسييدين باملييال العييام واإلداري يف البالد وميين كل طرق 
الشيييطان الرجيم ومن خمتلف األلوان واألشكال من أعامل 
احلرام ،  وحلرمة شييهر رمضان شهر اهلل األعظم واألكرب أن 
يسييريوا قادة البالد السياسييين عىل خط واحد ويدا واحدة 
من أجل رفع راية العراق إىل األمام بسيييادته والسييري بسرية 
رسييول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وبسييرية األئمة املعصومن 
والصحابة األولن والتابعن بإحسييان وبالدستور العراقي 
الدائييم املنتخب من قبل الشييعب العراقييي العزيز الصابر ،  
وأن يعييم اخلري والييربكات عىل هذا الشييعب اجلريح ،  وأن 
هيييدي وزارة الكهربيياء بحق هذا الشييهر الفضيل أن تقيض 
عييىل أزمة القرن هي أزمة الكهربيياء وخاصة ونحن مقبلون 
عييىل فصييل الصيييف والنيياس صيييام والرمحيية والتضحية 
ميين أجل فضيلة هذا الشييهر ومن أجل الوطن والشييعب ،  
ويكون الشييعب مستقر بدون شييكوى أو أزمات من مهوم 
نقص اخلدمات من ماء وكهرباء وشييوارع وجماري وروتن 
الدوائر والفساد اإلداري واملايل وغريها من إمهاالت املايض 
،  فلشهر رمضان املبارك له خاصية أكرب عند اهلل فكيف عند 
العبد فعىل اجلميع مراجعة أنفسييهم خدمة للشعب والوطن 
،  واهلل سييبحانه يتقبل العمل الصالح والصيام احلسيين من 
العامييل واملوظف املثابيير الذي يأخذ راتبه ميين عرق جبينه 

بإخالص .
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آية  القرآن(  األخالق يف  )مبادئ  كتاب  مؤلف  ويقول 
اهلل الشيخ عبد اهلل اجلوادي اآلم� وهو احد إصدارات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  العظيم  اخُللق  مؤسسة 
عليه  ارشف  والييذي  االرشف  النجف  يف  والكائنة 

اللجنة العلمية يف املؤسسة ذاهتا:
حمض  علمي  مطلب  أي  الكريم  القرآن  يف  يوجد  "ال 

عىل  والييوعيييييد  اإلييييامن،  عييىل  بالوعد  مييقييرتن  وغييري 
خالصا  علميا  كتابا  وليس  هداية  كتاب  ألنه  الرشك، 
نعثر  ال  هنا  ومن  والكالمية،  الفلسفية  الكتب  كبقية 
وآمنوا  ينبغي(،  )ال  و  )ينبغي(  عىل  الكتب  هذه  يف 
فأن  تفعلوا  مل  وان  اجلنة  جزاؤكم  سيكون  فعلتم  فإذ 
مصريكم النار، إذ ان حمتواها هو جمرد بيان علمي مثلام 
ال يكون للفقه أي دخل بالعقائد ويقترص عىل بيان ان 

األخالق  ان  نجد  بينام  واجب  غري  وذاك  واجب  هذا 
تقول: "ان مل تقم هبذا العمل أو الفعل ستعاقب".

ومقدمة  العظيم  اخُللق  ملؤسسة  بتمهيد  الكتاب  وجاء 
اعقبه  ثم  ومالحظات  الكتاب  عنوان  من  والفحوى 
بعناوين  وفصول  رئيسية  عناوين  ذات  ابييواب  اربع 
التي  واملراجع  املصادر  بأهم  بقائمة  املرور  ثم  ثانوية 

اعتمدت بتأليف الكتاب ثم الفهرست.
واألخييالق،  الكونية  الييرؤييية  فييأوهلييا:  األبيييواب،  أمييا 
اإلنسان  الثاين:  والباب  فصول،  أربعة  عىل  واشتمل 
الثالث:  واألخالق واشتمل عىل ستة فصول، والباب 
فصول..  ستة  عىل  واحتوت  وآثارها،  األخالق  أمهية 
احلكامء واألخالق، واشتمل عىل مخس  الرابع:  الباب 

فصول.

الكونية وعلم االخالق فمن جهة ُتعد األخالقيات )علم األخالق( من  الرؤية  تأثير وتأثر متبادل بين  هناك 
العلوم الجزئية التي تنضوي تحت علم كّلي )الرؤية الكونية( شأنها في ذلك شأن المنطقيات والطبيعيات 
والرياضيات؛ ألّن هذا العلم  الُكلي هو الذي يتكفل بأثبات موضوع علم األخالق أي النفس وقواها، حيث ان 
قسما من علم االخالق يثبت في العلوم الطبيعية، وهذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فان لعلم األخالق 
رأيه الخاص بشأن النظرة الكونية حيث يثبت فيه ان الرؤية التوحيدية خير، وهي منسجمة مع الروح وهي 
نتائج  تستتبع  التي  والقبيحة  المضرة  االمور  ومن  شرٌّ،  اإللحادية  الرؤية  بينما  للروح  وكمال  قيمة  ذو  أمر 

وخيمة على الروح.
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ماذا رصد؟
)ظواهر أسييلوبية يف عهد أمييري املؤمنن ع� 
)عليه السييالم( اىل مالك االشييرت )ريض اهلل 
عنييه(( كتيياب للمؤلف: د موفييق جميد ليلو، 
من إصدارات مؤسسيية علوم هنييج البالغة، 
التابعة للعتبة احلسييينية املقدسيية، رصد هذا 
الكتاب أهم الظواهر األسلوبية التي تضمنها 
عهد أمييري املؤمنن )عليه السييالم( إىل مالك 
االشرت )ريض اهلل عنه( التي متثلت يف أسلويب 
الطلب يف املبحييث األول ومها األمر والنهي 
بتلويناهتييام املختلفيية ميين خييالل اإلحصيياء 
لتكييرار هييذه الصيييغ ودالالهتييا يف النييص، 
وتضميين املبحث الثاين صور اسييم التفضيل 
وأنواعييه األربعيية وتكييرار كل نييوع وداللة 
ذلييك وأثره يف املتلقي، ثييم تطرق الكتاب يف 
املبحييث الثالييث إىل البنية االسييتعارية، مبينا 
مفهييوم االسييتعارة وحتليل نامذج اسييتعارية 

لبيان مواطن اإلثارة والتأثري.

صدر حديثا المراكز البحثية والثقافية 
في مدينة كربالء

أصييدر مركز كربالء للدراسييات والبحوث يف العتبة احلسييينية 
املقّدسيية، مؤلفييه )املراكييز البحثييية والثقافييية يف مدينيية كربالء 

)2002 – 2022م( دراسة تارخيية وتوثيقية(.
وذكرت إدارة املركز يف كلمتهييا االفتتاحية "نظرا للمهمة امللقاة 
عىل عائق مركز كربالء للدراسييات والبحييوث يف خدمة مدينة 
االمييام احلسيين )عليييه السييالم( هلا، ميين خالل نييرش وتأليف 
املصنفات التي تتعلق باملدينة املقدسة وبتارخيها وتراثها، بأعتبار 
ان املركييز معتمد من قبييل منظمة الذاكرة العاملية )اليونسييكو(، 
فقييد عكف عييىل تدوييين وتوثيييق ونرش تييراث مدينيية كربالء 
الوضيياء، واليوم عزيزي القارئ نضع بيين يديك أحد نتاجات 
املركز العلمية )املراكز البحثية والثقافية يف مدينة كربالء 2002 
- 2022 دراسيية تارخيية توثيقية ( والذي هو عبارة عن دراسيية 
توثيقييية ملا موجود من مراكز ومؤسسييات بحثية يف ربوع املدينة 

املقدمة عىل امل اإلفادة منه واالعرتاف من معلوماته"
وميين اجلدير بالذكر ان الكتاب جاء الطالع السييادة القراء عىل 
تعريف ونشييأة املراكز البحثية وأمهية املراكييز البحثية وتصنيف 
مراكييز األبحاث وأسييباب تأسيييس املراكييز البحثييية يف مدينة 
كربالء املقدسيية ودور العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية يف 
دعم احلركة العلمية واملراكز البحثية اجلامعية احلكومية واألهلية 

وغريها من املواضيع التي كتبت عىل أكثر من )140 صفحة(.
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قصة قصيدة

ضلعين مكسورة يراعي الثار                                      تدري بيها اشصار 

بالخيل واحد أو واحد ابسمار                          تدري بيها اشصار
يرويها/ أحمد الكعبي

احلسينية  باخلدمة  اقرتن  الذي  االسم  هذا  الرادود  وطن 
اهلل  )رمحه  وفاته  حتى  االقرتان  هذا  وبقي  حياته  بواكري  يف 
للشيخ  أوجد  احلسينية  اخلدمة  مع  االندماج  وهذا  تعاىل(، 
بن  ومن  وغريها،  نجفية  وُأرسًا  أفرادًا  مع  ُصحبات  وطن 
هذه األرُس أرسة آل حميي الدين التي ترشف أبنائها بخدمة 
األوائل  األرس  من  وهي   ) السالم  )عليه  احلسن  اإلمام 
عامة   ) السالم  )عليهم  البيت  آل  خدمة  عىل  عملت  التي 
خالل  من  خاصة   ) السالم  )عليه  احلسن  اإلمام  وخدمة 
إحياء الشعائر احلسينية وخاصة يف العرشة األوىل من شهر 
حمرم احلرام سواء يف بيوتاهتم أو من خالل مشاركاهتم باقي 
أطراف وعشائر النجف األرشف عامة، وقد بدأت العالقة 
كاظم  السيد  املرحوم  الرادود  وفاة  بعد  وطن  الشيخ  مع 

القابجي )رمحه اهلل ( .
بن  األمري  عبد  بن  أمحد  املفضال  الباحث  األستاذ  حدثني  
جواد ال حمي الدين النجفي راويًا عن احلاج فؤاد حميي الدين 
ي من مواليد النجف األرشف سنة 1941م ي والذي كانت له 
والشاعر  شبع  أبو  احلسن  عبد  املرحوم  الشاعر  مع  عالقة 
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املرحوم ع� حسن التالل وهذه العالقة اكتسبها من والده 
املرحوم احلاج جابر وجده احلاج جعفر حميي الدين الذي 
قائال  والرواديد،  الشعراء  ومنتدى  ملتقى  وحمله  بيته  كان 
عن احلاج فؤاد: عندما تويف الرادود السيد كاظم القابجي 
)رمحه اهلل ( تم اختيار الرادود الشيخ وطن وكان يردد طور 
القابجي مع تشابه بالصوت وقد أحسن األداء لكنه مل يصل 
وتم  املنربية،  باالطوار  حدث  انام   ، بالتقليد  القابجي   إىل 
اختياره من قبل جمموعة من خدام احلسن )عليه السالم(، 
وقد كنت من بينهم يف جامع  سوق احلويش ولعله جامع 
)ألبو رشبة ( ويومها طرحت أسامء  جمموعة من الرواديد 
الشاعر  اتفق  وقد  النجفي(،   وطن  )الشيخ  بينهم   من 
املعروف عبد احلسن أبو شبع والشاعر االديب ع� التالل 
عىل أن وطن الرادود خيلف كاظم القابجي بعد استحسان 
قرائته وجودة صوته، وصادف بعدها ذكرى وفاة السيدة 
الزهراء )عليها السالم ( وقرأ وطن النجفي أول قصيدة له 

يف هذه املناسبة وكان مستهلها:
صدرين مكسورة يراعي الثار                    تدري بيها اشصار

باخليل واحد، واحد ابسامر                        تدري بيها اشصار
املرحوم  لكن  مكسورة(  )ضلعن  املستهل  أن  وأتذكر 
الشاعر ع� التالل قال يل )صدرين مكسورة(، أجاد الشيخ 
وطن األداء واستحسن احلارضين القصيدة واشتهرت يف 
حينها وقد طلب قرأهتا اجلمهور يف عدد من املجالس ويف 
أكثر من مناسبة، وقمت أنا وجمموعة من الشباب بالدعوة 
يف املجالس األخرى حلضور املجلس الذي يقرأ فيه الشيخ 
وتوسعت  وطن  الشيخ  مسرية  بدأت  هنا  ومن  وطن، 

عالقته وأصبح له مجهور كبري من الذين يستمعون له .
حميي  رسول  احلاج  والرادود  الشاعر  مع  عالقة  له  وكان 
ويذكر  احلسينية،  اخلدمة  بحكم  )ت2002م(  الدين 
حميي  رسول  احلاج  جملس  حيرض  أنه  الدين  حمي  الباحث 
وقد  وغريها،  املحرم  أيام  بيته  يف  يقيمه  كان  الذي  الدين 
بداية  الصناعي  باحلي  حمله  يف  الثامنينيات  أيام  شهدته 
بلوك الثالث يف حمل لبيع وتبديل قناين األوكسجن الذي 
أمر بمحله أسلم عليه،  الصناعة، فكنت كلام  يستعمل يف 
وكان )رمحه اهلل ( صاحب ابتسامة مجيلة عندما ُأقبل عليه، 
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وكان خيتلق النكته ويتلطف ملن يأتيه، ويف هناية السبعينيات 
أيب  املحرم وكانت بحق  السابع من  يوم  له قصيدة  سجلت 
الفضل العباس )عليه السالم ( يف مسجد السقاية ومستهلهل 
) يردون املاي من عندك يردون املاي ( ،  وقد حرض مرة مع 
جمموعة من الشعراء والرواديد إىل بيت املرحوم احلاج رزاق 
جعفر حميي الدين يف حي احلنانة وكانت مناسبة زواج ولده 
مولودية  قصيدة  وطن  الشيخ  قرأ  وقد  منري  احلاج  املرحوم 
التالل  ع�  املرحوم  الشاعر  احلضور  ضمن  وكان  باملناسبة 
حادثة  1980م  عام  وأتذكر  نظمه،  من  القصيدة  وكانت 
إىل  وطن  والشيخ  سبع  أبو  احلسن  عبد  املرحوم  استدعاء 
مديرية أمن النجف للتحقيق معهام وقد ُسقيا السم بالشاي 
أو القهوة ومل يتحمل أبو شبع السم ومىض شهيدًا وشاء اهلل 
أن يبقى الشيخ وطن حيث انه علم باألمر وأجريت له عملية 
غسيل معدة أو ما شاكل ذلك ونجى من املوت بمشيئة اهلل 
تعاىل ليكمل مسرية اخلدمة حتى وفاته )رمحه اهلل(  وبحكم 
هذه العالقة تكونت عالقة بن أوالده وبعض شباب أرسة 
آل حميي الدين، منها مثاًل عالقة عمي املرحوم احلاج رشاد 

تريد عن يا صــــــدر اخبرك وانت ابكــــل صـدر تعلم 
مــــــا أخبرك الجن أنشـــــــــد منك ونشــــترك بالهم 
يا صــــدر من هاالثنين علـــيك يبن الــــــحسن أعظم 
وأثنينهن يالمنتظر            عندك علـــــــم بيها وخبر 
واحد أبسمار انكسر          واحد بكربــــــــــله تهشم 
حط كربله ودار النبوة أثنين       وهل عليها العيـــن 
وخل كربله تخبرك خالف الدار   تــدري بيها اشصار 

وعمي احلاج سالم، وكان نجله حيدر زمي� يف الدراسة 
اإلعدادية يف إعدادية الكندي، وقد تأثرت بصوته الشجي 

وقمت بتقليده للشيخ وطن النجفي ..
القصيدة التي قرأها يف العديد من األماكن وتأثر اجلمهور 
بكلامهتا ، وفكرهتا ، واحساس الشاعر بام طرح من فكر 
وثقافة وبيان مظلومية الزهراء )عليها السالم(  وأضالع 
الثأر  صاحب  وعالقة   ،  ) السالم  )عليه  احلسن  االمام 

االمام احلجة املنتظر )عليه السالم ( :

 اتفق الشاعر المعروف عبد 
الحسين أبو شبع والشاعر 
االديب علي التالل على أن 
وطن الرادود يخلف كاظم 

القابجي بعد استحسان 
قرائته وجودة صوته، وصادف 

بعدها ذكرى وفاة السيدة 
الزهراء )عليها السالم ( وقرأ 

وطن النجفي أول قصيدة له 
،،في هذه المناسبة

،،
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في ضريحك أتنفس الحرية.. 
ويهطل علّي غيث الكلمة تضرعات

حسين... يا 

سيِّدي، أشعُر بسفري الطويل يقرتب، وأنا أشّق طريقي امللغوم باملعايص نحو رضحيك. 
لوعة  لتقايض  مقدسك  أواوين  كّل  تعانق  كي  أروضها  منّي،  اهلاربة  روحي  أتعّقُب 
الرحيل بنور الرضيح حتى أبلغ به ضياء الرضا الذي يصل اجلنة بال أمل. هذا هو رّسي 
وصويت  قبتك،  حتت  يدّي  باسطًا  بالدعاء  أصدح  حن  مني  اخلفّي  واجلانُب  اخلاص، 
اخلافت اللحوح خيتزل أيامي البسيطة املتواضعة كأهنا رماد يَمور َمْورا.. وسالمي اليك 
العيون، وسالم ألنفاسك وهي تعلو األرجاء ومتأل كربالء باخلري والعطاء،  يتألأل يف 
وهي املعنى الذي ظلَّ يقلق االعداء، والشاهد عىل قضاء حوائج املهمومن بالترضعات 

والبكاء. 
التوفيقات  املنايا، ربام هي  أنثُر توساليت تتأملني  سيِّدي، مل ينته رجائي باسمك، فكّلام 
اإلهلية ترّتب يّل طرق ابواب رمحتك، مرًة يبدو يل الدرب طويال، ومرًة يبدو قصريًا.. 
فأميد محاسة وينتابني خوف بالغ األمل أمحله فوق روحي، والقلب يئن ودموعي تنهمر 
من سويدائي. وأميض اليك ببصرييت أعمى، عاشقا جمنونا بمعرفتك.. مؤمنا يف يقن ان 
كّل الكون سيكون رضحيك. وقبتك تاج السامء وزائريك مالئكة تشّع وجوها من نورك 

وهي تطارُد االفاكن بشموع السالم حتى قيام يوم امليعاد. 
سيِّدي، ال تلمني إن أرسفت بالتوسل.. وأنا أدّوُنه بصليل احلزن يف قلبي، وأحوُم حوَل 
فيض  منك  فأهنُل  القبول يف حرضتك.  مراتب  بأعىل  أحلق  زائريك كي  اسمك وبن 
القبول ولفحًة من طيب الرضا تكفياين كدليل حلظة التأهُب لسكرة املوت وأنا أرتشف 
وأسمي  بسالمي  أسميك  وأنا  الروح،  مسافاِت  فتيضء  االنتظار،  بعن  االرض  أديم 

الصفوة بأسامِئهم.
 سيِّدي، أي أمان أطلبُه منك، ما دام نورك حييطني ما بن زائر وخادم، وروحي تعانق 
شباك جدثك، ووجهي يلمُع بالضياء يف مرايا رضحيك. وكأين ادعو مواليك عند رأسك 

الرشيف وعىل كتفي أمحُل كتب عشقيايت ليشاركوين ترضعايت.
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م��ن أخ��الق العرب إك��رام الضي��ف، حيث تعتب��ر من الع��ادات والتقالي��د المتوارث��ة من جيل 
ال��ى جي��ل والترحيب بالزائر في المضاي��ف  واالهتمام به لمدة ثالث أيام حس��ب المتعارف 
علي��ه عن��د العرب وإك��رام الضيف من م��كارم االخالق الحميدة وحس��ن الضياف��ة وحفاوة 
االس��تقبال، ومن المصطلح��ات الحديثة هو )االتكي��ت(، إال أن صل ه��ذه الكلمة من أصول 
فرنس��ية وتعن��ي  مجموع��ة من الس��لوكيات، واآلداب، والنظ��م، والقواعد التي تس��اهم 
بصورة مباش��رة في خل��ق حالة من النظام المقبول للعديد من التصرفات والس��لوكيات 
البش��رية، بما في ذلك الس��لوكيات االجتماعية، والمهنية، والتي ال يتّم محاس��بة األفراد 

غير الملتزمين بها قانونياً، ولكنهم قد يتعرضون للرفض من الناحية االجتماعية.
بالنس��بة لرؤية الدين اإلس��المي لمفهوم وتعريف فن )اإلتيكي��ت( وباألحرى فن الضيافة، 
فه��و مفه��وم لي��س بغريب عن��ه، حيث أن الدين اإلس��المي ه��و دين متكام��ل وراٍق من 
األساس؛ إذ أنه قد حث بل ونّظم الكثير من سلوكيات الفرد تجاه اآلخرين مثل تأكيده على 
األخالق الكريمة للفرد وسلوكياته الحميدة، لذا فها المفهوم في اإلسالم سنجده أكثر 

شموالً واتساعاً من المفهوم األوروبي.

ف�����نُّ ال��ت��ع��ام��ل 
م�����ع ال����زائ����ري����ن

بقلم/ ضياء أبو الهيل
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وقييد حرص اإلسييالم وأّكد عييىل رضورة التبسييم يف وجه 
اآلخرييين والتلطف معهييم يف القول واحلييرص عىل إكرام 
الضيييف حتى يف العالقيية الزوجية فقد وضع اإلسييالم هبا 
العديد من مبادئ وقوانن فن االتيكيت بل يف أرقى صوره 
حيث كيفية الييكالم بن الزوج والزوجة مييرورًا إىل قواعد 
اإلحسييان إىل اجلار والسييؤال عنه دائيياًم وإماطة األذى عن 
الطريييق واحلييياء بل حتييى املظهيير اخلارجي للفييرد وأمهية 
أن يكون يف أحسيين صييورة ومبادلة النيياس اهلدايا وصوالً 
واألعظم منها صلة الرحم وبيير الوالدين وكيفية معاملتهم 
واإلحسييان إىل الفقري ومراعيياة الضعيف واحييرتام الكبري 
وغريهييا من الصفييات األكثر شييموالً و اتسيياعًا يف تعامل 

األفراد مع بعضهم البعض.
مدينة االمام احلسني قبلة الزائرين 

ومن صفييات الشييعب العراقييي الكييرم وحسيين الضيافة 
واملسيياعدة االخرييين وكل املحافظييات العراقية ميين بينها 
حمافظيية كربالء املقدسيية، ففيها مرقد االمام احلسيين )عليه 
السالم( الذي يستقبل املالين من الزائرين سنويًا من خمتلف 
انحاء العامل من خمتلف اجلنسيات واللغات وهم ضيوف أيب 
األحرار )صلوات اهلل وسييالمه عليه( وتقع مسؤولية كبرية 
عىل أهييايل كربالء واصحيياب املواكب واهليئات احلسييينية 
من املحافظييات كبرية يف تقديم اخلدمات وحسيين الضيافة 

واالسييتقبال احلار لنعكس صورة طيبيية ومجيلة عن اخالق 
اإلسالم وأهل البيت )عليهم السالم( للعامل امجع .

لذلييك فقييد سييعت إدارة العتبة احلسييينية عىل قدم وسيياق 
لتقديييم افضل اخلدمات للزائرين الوافدين اىل مدينة االمام 
احلسيين )عليه السييالم(، ونجييد املالكات البرشييية التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة بكل اقسامها عىل متاس مع الزائرين  
خاضعيين اىل دورات يف التنمية البرشييية يف فن التعامل مع 
الزائرييين؛ لألخذ بعن االعتبار انه ينتمي اىل مؤسسيية دينية 
كبرية ومسؤولة عن العتبات املقدسة وعن استقبال املالين 
ميين الزائرييين من داخييل البلييد وخارجه لذلييك وضعت 
اإلدارة ميين أولوياهتييا كيفييية التعامل مييع الزائرين وتوفري 
اخلدمات هلم واستخدام األسييلوب املهذب يف التعامل مع 
الزائر ووضع نصب أعينهم مصيبة وفاجعة االمام احلسيين 
)عليه السالم(؛ الهنم ضيوف مرقده ومهام صدر من بعض 
الزائرييين من كالم جارح غري مقبول او ترصفات متشيينجة 
حتدث بكثييرة باأليام العادييية والزيييارات يف ذروهتا لذلك 
عىل املنتسييبن التحّمييل والصييرب؛ الهنم خدمة حسييينيون 
وجيب عليهم التح� بأخالق اهل البيت )عليهم السييالم( 
يف عملية إرشيياد الزائر اىل األماكن اخلاصيية؛ من أجل أداء 
اخلدميية املتكامليية واحلفيياظ عىل النظييام وانسيييابية دخول 

وخروج الزائرين  .
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الى روِح الشهيد السعيد 
)مرتضى كامل رداد العايدي(

وكان أبهى شهداء شباب مدينة الكوت
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ت الدنيا بعينيه وأخذته بعيدا عن أحالم الشباب، وتعطلت في داخلِه كل الرغبات الحياة، ولم  َضجَّ
والسهر.  بالقلق  روحه  فاضت  أن  بعد  التردد  حاجز  بكسر  أال  قلبه  وحيرة  عقله  الضجيج  من  يهدأ 
بدأ يوما مفعما بالحيوية، ووجها ضاحكا لكل من يراه، وهو يلوح للجميع: سأذهب حيث ُأمرت، 
فذكروني ُكلما هل عيد أو عند رؤية إنسان يشبهني، أو ُكلما تفتحت االزهار في حدائقكم.. حتما 
سمائكم  في  رفرفت  ُكلما  اذكروني  عيونكم.  أحداق  بين  أنتقل  ملونة  فراشة  بروح  سأزوركم 
حمامة بيضاء، أو حطت على شبابيك بيوتكم لتشرب الماء، تمعنوا بالنظر إليها قد تكون روحي 
تحيُط  –الكوت-  مدينة  وسط  صورتي  تكون  ان  لي  عهدكم  على  وأبقوا  لتراكم..  جاءت  قد  فيها 
بصور الشهداء.. ساعدوني كي أبقى معكم في سفري الطويل. باالستشهاد قد سموُت عن 
الذنوب وعيوب الشباب، حيث اصطفاني الوطن شهيدا. وال تنسوا ان تنظروني عند -حي الجهاد- 
فشباب متوسطة الجماهير المسائية سيكونون معكم، فهم عرفوا اني البد أن أكون مثلهم 

االعلى في التضحية من أجل العقيدة والوطن.

مىض اىل أخر السجال قانعًا كل من حوله أن التحاقه باحلشد 
الشعبي هو توفيق من اهلل، وقد تصدق رؤياه. فذهب مع 
زحف  لوقف  الصد  سواتر  يف  براعته  يستعرض  النجباء 
غربان الرش )داعش( عن مدن البالد بروح الهبة، ونفس 
حتتاج  ربانيًا  أمرًا  الكفائي  اجلهاد  فتوى  أن  متيقنة  واثقة 
السلطات  خرافات  عودة  خطر  تدرك  شاسعة  قلوب  اىل 
املتأسلمة من معاوية إىل جيل ناصبي تغذى ونمى وكرب عىل 
دماء الشيعة، وإباحة قتل كل من قال" أشهد أن علّيًا ويّل 
اهلل".  والشيعة يدركون حجم الباليا الداعشية التي جاءت 
تلوذ خلف االقنعة التي تصنع الظالم وتسكب الدماء كلام 

متادى حقدها عىل ما هو -علوي وإمامي ومهدوي- .
بقلبه،  وحمفورة  بعقله  راسخة  كانت  احلقائق  هذه  كل 
والنتيجة هو قبوله باالستشهاد بصوت عاٍل سمعه اجلميع 
وهو يطلق عنان قافلة روحه للميدان ويدخل أقوى املعارك 
ومطهرا  وحمررا  منترصا  املجاهدين  من  النجباء  مع  ويعرب 
رسم  جنوبيا  شابا  بفخر  للمقدسات..  وحاميا  لألرض، 
احداث استشهاده، وبلغ هبا كل من حيب، كنبوءة ادركها 
يف  اليقن  عوامل  وتوّسد  روحه،  يف  تنغرز  وهي  وابرصها 
قلبه، وجتدد فيه هنضت شجاعة غري قابلة للرتاجع، وهي 
وكابوسا  زلييزاال  فأصبح  كربالء.  بطن  جبينه  تّضب 
كل  يف  وشييارك  )داعييش(.  عصابات  أنييذال  لكل  حشديا 
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معارك حترير بقلب من حديد ومعنويات األسمر اجلنويب وهو 
وكلهن  أخرى  إىل  مواجهة  ومن  حرب  اىل  حرب  من  ينتقل 
كان يف مقدمة املوت فشهدت معارك )خط الالين، واملزرعة، 
والبو جراد، والصينية، مدينة تكريت، والبوعجيل، والدور، 

والعلم، ومنطقة البو جواري شامل املدينة بيجي...(..
ويف بيجي كانت املعركة األصعب له وهو يسمع استغاثة أهلها 
وهي تتوسل باملرجعية الدينية العليا وتنادي بصوت الترضع 
للسيد ع� السيستاين ان ينقذهم من جحيم الدواعش. وصوت 
السيد هو املنقذ الوحيد يف زمن العصابات واإلرهاب.. فاذا 

قال سريوا، سارت احلشود للموت بال توقف.. 
منطقة بيجي كانت وكر الدواعش، ومصانع التفخيخ بعد ان 
دمروا بناها التحية وذبحوا شباهبا واغتصبوا نساءها وحرقوا 
عىل  ومغلوبة  منكوبة  منطقة  حقا  كانت  وأطفاهلا..  شيوخها 
مع  تعاطفت  اإلغاثة  ومنظامت  املانحة  الييدول  كل  أمرها. 
خراهبا التام، وحاولوا مساعدهتا وإنقاذ أهلها من أجل انقاذ 
وحشية  من  يغريوا  فلم  هلا.  احلياة  إلعييادة  انقاذه  يمكن  ما 
)داعش( وسطوته خطوة واحدة بل زاد الطن بلة بالوحشية 
بكل صنوف املوت.. ولكن حن وجه السيد السيستاين احلشد 
بعد  بيجي  قضاء  أهايل  إلنقاذ  وألويته  فصائله  بكل  الشعبي 
حيث  اىل  االستشهاد  قوافل  حتركت  باملرجعية.  استنجادهم 
التحرير والتطهري وانقاذ الناس من وحشية نواصب العرص.. 
األيام كانت أيام احلج األكرب، والناس مستعدة للعيد الكبري، 
وقد وعد احلشد الشعبي املرجعية الدينية وقائدها ان يعيدوا 
االسمر  الفتي  كان  املجاهدين  بن  ومن  العيد..  قبل  القضاء 
نبوءة  وأن  استشهاده  يوم  يرى  يزال  ال  الكوت  من  القادم 

الرحيل قد ازفت والبد من التوديع. 
رجع اىل منطقته)حي اجلهاد( يف اطراف مدينة الكون، وقف 

للوطن  كشهيدا  صوريت  سيضعون  هنا  وقال:  مدخلها  عند 
واملذهب. كان ذلك قبل أيام من العيد السعيد للحجاج بيت 
اهلل احلرام. وقد منحته أمه مبلغ من املال كي يشرتي مالبس 
السوق  اىل  فذهب  اصدقائه..  من  وبعض  أخيه  مع  العيد 
واشرتى فعال مالبس العيد. كانت أمه تتوسل به ان ال يذهب 
اىل القتال، وهي فكرهتا ان يشرتي املالبس اجلديدة كي يكون 
اليها  نظر  لشبابه.  فسحة  نفسه  ويمنح  بالعيد  أصدقائه  مع 

وقبلها من رأسها وقال:
-  أمي الغالية، املؤمنة باهلل وبنبوة بمحمد ووالية ع�.. 
بجواره  أكون  ان  اهلل  به  نبأين  ما  أترك  أن  مني  تريدين  كيف 
اهلل  أن أغضب رسول  مني  تريدين  بدمائي؟.. كيف  خمضب 
وهو كل أم� يف يوم ال ينفع مال وال بنون..؟.. كيف تريدين 
مني أن اترك والية أسد اهلل الغالب ع� بن ايب طالب طريق 

احلق املبن الذي يوصلني حيث اجلنة مطمئن.
هنا حضنته أمه وبكت وهلهلت بنفس الوقت، وهي تصيح 
وال  ارادوك  من  اىل  اذهب  الكوت..  مدينة  هيبة  األسد  أبني 
تنساين بالشفاعة عند اإلمام ع� أمري املؤمنن)عليه السالم(. 
املوقف كان جلل الكل يبكي تارة ويبتسم تارة أخرى. وهاتفه 
قضاء  لتحرير  االلتحاق  نداء  جاء  حيث  أمامهم  وفتحه  يرن 

بيجي املنكوبة بتوجيه من القيادة العليا للحشد الشعبي..
عن  نقال  يسمعه  ميينْ  فكيف  املشهد  شاهد  من  يصدق  مل   
أصدقائه  إىل  وذهب  هبدوء  البيت  من  خرج  األخرين..؟!.. 
وهو  عليهم،  العيد  مالبس  بتوزيع  وقام  قلبيه،  إىل  األحب 

يودعهم الوداع االخري.. قائال هلم:
مدينة  مدخ�  يف  صوريت  اريد  العهد  عىل  سنبقى  أصدقائي، 

الكوت وبداية منطقتي حي اجلهاد.. 
منهم مل يصدق؟ وأخر قال: ستأيت أنت بطلنا وقدوتنا.. وأخر 

وكبطل  الشعبي  للحشد  كعريس  والكوت  والنجف  كربالء  زفته 
جسور كتب سيرة شبابه بدمه بعناوين من أجل الوطن والعقيدة 
يختلق  أن  دون  رسالته  صوت  أوصل  وكأنه  فداء  روحي  والمذهب 

القْسر، والخوف..

،،
،،
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بكى وهو حيضنه.. وركب اىل حيث املعركة.. التي توفق 
هلم  حرمة  ال  فالدواعش  العيد...  ايام  أول  هبا  اهلجوم 
 9  /  24 اخلميس  يوم  فجر  املعركة  بدأت  احلرم.  أليام 
/  2015م املوافق 11 ذو احلجة 1436هي.. بعد هجوم 

كاسح بدأته الدواعش باهلاونات والصواريخ والسيارات 
املفخخة واالنتحارين الذي ال عدد هلم عىل كثرهتم.  كان 
أحد  العرصي(  )احلي  اىل  اليوم  هذا  يف  توغل  قد  فصيله 
أكرب أحياء املدينة املحاذية لنهر دجلة من املنطقة الرشقية. 
وهو اصعب مداخل بيجي من حيث التفخيخ واملفخخن 
حامية  املواجهة  كانت  الناسفة.  والعبوات  االلغام  وزرع 
والقتال عنيف، كان هيجم مثل االسد اخلارج من عرينه 
يزأر وجيندل كل من أمامه، وهو ال هياب املوت.. وانقذ 
له  وثقت  وقد  )داعييش(..  سطوة  من  االهايل  من  الكثري 
كامرية احلشد اإلعالمية كيف يصيد الدواعش ويرفسهم 
بقدمه..؟. ويف صولة أخرى جريئة ال يمكن أن توصف 
منها سالما يسحب خلفه  املحقق وهو خيرج  باملوت  أال 
نساء  يديه  بن  من  وحييرر  قتله  ان  بعد  الدواعش  أحد 
بيجي، وهو يقول له: اذهب اىل من منح صك جهنم من 
أحفاد النواصب.. ويرفع يده اىل السامء: اللهم احرشه مع 

من حيب.  
دخان  خلف  من  تبزغ  والشمس  تشدد  املعركة  كانت   

اجلوامع..  بعض  من  يصدح  للعيد  والتكبري  االنفجارات 
وغدر  التحرير  بنريان  امللتهبة  بيجي  من  شرب  كل  يف  واملوت 
اخلونة من املنطقة اىل جانب جبن )داعش( وهي تضع دروع 
برشية امام ابطال احلشد الشعبي. وحن رأى أمام عينيه مشهد 
املغلوب عىل أمرهم من االطفال والنساء والشيوخ حاول أن 
ينقذهم وبنفس الوقت يفتح الطرق أمام القوات املجاهدة.. 
مل  ولكن  البعض  وانقذ  ونجح  جمموعته..  مع  خطة  فنفذ 
أيام..  منذ  استشهادها  تشاهد  كانت  التي  نفسه  انقاذ  يستطع 
جاءت منيته يف أوج محاسه وهو ينضُب شجاعة. سقط البطل 
شمس  جسده  تيضء  شهيدا  العايدي(  رداد  كامل  )مرتىض 
هنار اخلميس، ومعركة عيد اهلل أكرب قد حسمت بتحرير قضاء 

مدينة بيجي وضواحيها ومدهنا. 
مثقلة  عييرس  زفيية  يف  كأنه  املعركة  ارض  ميين  جدثه  رفييع 

كرسالة  البقاء  عظمة  عنفوان  يعلن  شاب  جثامن  باألحزان. 
تأفل  ميتة  من  أعظم  باخللود  فالشهادة  االمييوات..  لألحياء 
كعريس  والكوت  والنجف  كربالء  زفته  الرتاب.  مغيب  يف 
للحشد الشعبي وكبطل جسور من النجباء كتب سرية شبابه 
روحي  واملذهب  والعقيدة  الوطن  أجل  من  بعناوين  بدمه 
واخلوف  القرْس،  خيتلق  أن  دون  صوته  أوصل  وكأنه  فداء. 
حتى حقق به ضياء رؤيته التي الزمته ان يكون غطاء جسده 
الشمس وعرسه يف السامء وأصدقاءه املالئكة.. وروحه تزهر 
عىل االرض تولد احلياة بصورة وشمعة عند شاهدت قربه.. 
وصورة كام كان يراها ستكون ناطقة عند كل مدخل يف مدينة 
السعداء،  الشهداء  سجالت  يف  لتكون  واتسعت  الكوت.. 
ويف كل شوارع البالد .. سالما لروحك يوم ولد ويوم مت 

ويوم تبعث حيا...
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وعن اعتامد الشهر اهلاليل ال بأس باإلشارة اىل األمور الفلكية 
للمقام: التالية توضيحًا 

1- ُقطر القمر يبلغ حوايل 3.480 كيلو مرتًا )أي حوايل مخس 
حجم األرض(.

كيلو   12.756 حوايل  يبلغ  لألرض  االستوائي  الُقطر   -2
مرتًا، والُقطر الُقطبي هلا يبلغ حوايل 12.714 كيلو مرتًا. 

3- ُقطر الشمس يبلغ حوايل 1400000 كيلو مرتًا.
بيضاويًا  شكال  هلا  إن  بل  متامًا  كروية  ليست  األرض   -4

تقريبًا. شلجميًا 
الرشق  اىل  الغرب  من  تتم  الشمس  حول  األرض  حركة   -5
رسعة  وتكون  أهليلجي  مدار  ويف  الساعة(  عقارب  )خالف 
يبلغ  أي  تقريبًا،  مرتًا  كيلو   106000 الشمس  حول  حركتها 
طول مدار األرض حول الشمس حوايل مسافة 938900000 

كيلو مرتًا يف اليوم الواحد.
6- يتم دوران األرض حول الشمس يف 365.25 يومًا تقريبًا، 
ومن هنا يضاف كل أربع سنوات شميسية  يومًا واحدًا عىل أيام 

السنة ويكون شباط 29 يومًا، وتسمى تلك السنة كبيسة.
مرة  الرشق  اىل  الغرب  من  حمورها  حول  األرض  تدور   -7

أثرها  وعىل  ثانية،  و4.1  دقيقة  و56  ساعة   23 كل  واحدة 
حيدث الليل والنهار.

كيلو   149503000 حوايل  الشمس  عن  األرض  تبعد   -8
مرتًا.

9- ُتعد األرض خامس أكرب ُقطر بن الكواكب.
منطقة  من  حمورها  حول  األرض  دوران  رسعة  تتلف   -10
أو اجلنوب، فعىل سبيل  الشامل  بالنسبة اىل جهة  خط االستواء 
املثال رسعتها عىل خط االستواء تبلغ حوايل 1600 كيلو مرتًا 
العرض  خط  من  الرابعة  النقطة  عىل  رسعتها  بينام  الساعة،  يف 
)45( درجة شامالً برسعة 1073 كيلو مرتًا تقريبًا يف الساعة، 
وهذا ما يالحظه املرء إن الوقت ينقيض يف شامل الكرة األرضية 
وعدم  الوسط  يف  بالربكة  عنه  ويعربون  وسطه  يف  منه  أرسع 

الربكة يف الشامل – راجع الفلسفة الضائعة.
 23.5 درجتها  بزاوية  حمورها  عىل  يميل  األرض  حمور   -11

درجة، وهو السبب يف اختالف الفصول.
الغرب اىل الرشق برسعة  القمر حول األرض من  12- يدور 

3700 كيلو مرتًا يف الساعة.
بحوايل  األرض  حول  القمر  ملدار  املسافة  تقّدر   -13
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384.403 كيلو مرتًا.
مدار  يف  واحدة  ملرة  األرض  حول  دورته  القمر  ل  يكمِّ  -14
و2.8  دقيقة  و44  ساعة  و12  يومًا   29 ظرف  يف  أهليلجي 

ثانية.
املدة  يف  الرشق  اىل  الغرب  من  حموره  حول  القمر  يدور   -15
جانبًا  يكون  ولذلك  تقريبًا،  األرض  حول  فيها  يدور  التي 

واحدًا منه دائاًم يواجه األرض.
16- ال يمكن رؤية القمر أكثر 50% منه إال يف بعض األحيان 
األرض،  من  أصغر  حجمه  أن  بفعل   %59 اىل  يصل  حيث 

وبسبب حركته األهليلجية وهو ما يظهر بحالة التطويق.
من  الشمس  اىل  أبعد  يكون  عندما  بدرًا  القمر  يكون   -17
من  الشمس  اىل  أقرب  يكون  عندما  هالالً  ويكون  األرض 

األرض.
كيلو   384400 متوسط  بشكل  األرض  القمر عن  يبعد   -18
مرتًا، ويف أبعد صوره فهو يف حدود 400000 كيلو مرتًا، ويف 

أقرب صورة فهو يف حدود 360000 كليلو مرتًا.
واحد  كل  يسمى  قساًم   360 اىل  األرضية  الكرة  تنقسم   -19
منها درجة، وأول من نطق هبا أمري املؤمنن  ع� بن أيب طالب 
ُبنيت  الدوائر، وعىل أسسها  )ع(، وقد أصبحت دارجة يف كل 
واجلغرافية،  والفلكية  والفيزيائية  واهلندسية  الرياضية  املسائل 
الطول،  خطوط  تسمى  األرضية  الكرة  اىل  بالنسبة  وهذه 
ويمكن مالحظتها يف اخلرائط وهي متتد من الشامل اىل اجلنوب، 

وقّسموها اىل قسمن 180 نحو الرشق و180 نحو الغرب.
20- اختار علامء الفلك الغربيون يف القرن 14 هي )19 م( أن 
تكون مدينة غرينتش )Greenwich( التي تقع جنوب غريب 
هي   1086 سنة  أسس  شهري  فلكي  مرصد  فيها  والتي  إنكلرتا، 
املدينة  هذه  من  يمّر  الذي  الطول  خط  فاعتربوا  )1675م(، 
بخط صفر، وجعلوا رشقه 180 خطًا، وغربًا 180 خطًا، ومن 

املفروض أْن ُيعتمد
وكل  الفلكية،  للقواعد  أوفق  ألنه  بالكعبة  يمّر  الذي  اخلط 
النصوص الثابتة تؤكد عىل الرؤية دون غريها من االعتبارات، 
املجردة،  العن  عرب  تكون  أْن  بالرؤية  املراد  أنَّ  املعلوم  ومن 
والبساطة  السهولة  عىل  موارده  كل  يف  الرشع  من  وُيستشم 
اللتان تتحققان بالرؤية العادية دوت املسلحة بدالً عن البحث 

عن اهلالل يف اآلفاق األخرى.
أربع  الطول  خطوط  من  خط  كل  بن  الوقت  خيتلف   -21

الرشق  اىل  الغرب  من  تيدور  األرضية  الكرة  أن  وبام  دقائق، 
قبل  الشمس  تستقبل  غرينتش  رشق  الواقعة  املناطق  فإن 
نفسها  حول  تدور  األرض  ألن  ونظرًا  غرهبا،  الواقعة  املناطق 
مرة كل 24 ساعة، فإهنا تقطع يف الساعة 15 خطًا من خطوط 
يف  خطًا  عرش  مخسة  كل  عىل  ترشق  الشمس  أن  أي  الطول، 
ساعة واحدة، وعىل أساسها حددت أوقات األقطار، فكل بلد 
بشكل عام يكون عىل ُبعد مدينة غرينتش 15 خطًا، فإهنا تزيد 
األقطار  وأما  منها،  الرشق  نحو  كان  إذا  واحدة  ساعة  توقيتها 
الساعة  الغرب فتنقصها ساعة، فإذا كانت  الغرب  الواقعة عىل 
يف غرينتش الواحدة فالساعة يف جهة الرشق عىل ُبعد 15 خطًا 
الساعة  تكون  غرهبا  خطًا   15 ُبعد  وعىل  الثانية،  الساعة  تكون 

الثانية عرش، وهكذا.
22- الشهر القمري طوله احلقيقي بمقياس األرض 29 يومًا و 
12 ساعة و 44 دقيقة و 2.8 ثانية، أي أنَّ طول السنة القمرية 
يكون 354.367068 يومًا، فهي أقرص من السنة الشمسية بي 
السنة  تكون  قمرية  سنوات  ثالث  كل  فإن  هنا  ومن  يومًا،   11
السنة  أيام  اليوم يف  ذلك  يتدارك  ما  يومًا، وغالبا   355 الرابعة 
ليكون شهرين ثالثن يومًا عىل خالف القاعدة، إذا فاالختالف 
بن السنة القمرية والسنة الشمسية عىل كل األحوال ال ينقص 
الشمسية  السنة  أن  إذ  يومًا،   12 عىل  تزيد  وال  أيام  عرشة  عن 

مدهتا احلقيقية 365.242216 يومًا.
ومهّية  خطوط  حلقات  عن  عبارة  هي  العرض  خطوط   -23
حتيط باألرض من رشقها اىل غرهبا وعددها 180 خطًا، تسعون 
شامال وتسعون جنوبًا، وُيعترب خط االستواء الواقع يف منتصف 
الكرة األرضية خط الصفر، ومدار الرسطان شامالً وكذا مدار 
وكذا  الشاميل شامالً  القطب  23.5، ومدار  اجلدي جنوبًا خط 
مدار القطب اجلنويب جنوبًا خط 66.5، ونقطة القطب الشاميل 
القطب اجلنويب خط 90، وهلذه اخلطوط أمهية مناخية،  ونقطة 

كام أن خطوط الطول هلا أمهية وقتية.
إثنى  القدامى  الفلكين  اعتبارات  حسب  القمر  مراحل   -24
األسد،  الرسطان،  اجلوزاء،  الثور،  احلمل،   : هي  ُبرجًا  عرش 
احلوت...  الدلو،  اجلدي،  القوس،  العقرب،  امليزان،  السنبلة، 
وحركة القمر يف مدار األرض ينقسم عىل هذه املنازل، فتكون 
يوم و3 ساعة و3 دقائق و40.2333  ُبرج منها 2  حّصة كل 

تقريبًا. ثانية 
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البلجيكين  من  عدد  ل  حتوُّ بسبب  رسيعًا  انترش  فاالسالم 
ر عدد املسلمن هناك من )600  إىل الدين اإلسالمي، وُيقدَّ
العاصمة  بروكسل،  ويف  شخص،  ألف(   800( إىل  ألف( 
اجلالية  ل  ُتشكِّ أوروبا،  لتوحيد  رمزًا  ُتَعدُّ  التي  البلجيكية 

اإلسالمية نحو )25%( من سكان املدينة.
طريقة  عن  اإلسالم  مع  البلجيكية  الدولة  تعامل  وخيتلف 
تعامل دول أوروبية أخرى، فقد شاركت اململكة منذ البداية 
هذا  تأكيد  وجاء  البالد،  يف  الثانية  الديانة  وهيكلة  تنظيم  يف 
التوجه رسميًا عرب قانون عام )1971( الذي كفل للمسلمن 
الكثري من حقوقهم، بدءًا من متّتع اجلالية اإلسالمية باحلرية 
يف تفسري تعاليمها الدينية، وحتى تقنن االستفادة من الدعم 

املادي الذي تتلقاه اهليئات اإلسالمية من الدولة.
بروكسل  بالعاصمة  البلجيكية  الشيعية  اجلالية  وترتكز 
وضواحيها، حيث أظهر الشيعة قدرة ملحوظة عىل االندماج 
يف املجتمع الذي يعيشون فيه عىل مجيع األصعدة، بداية من 

اجلانب االجتامعي وصوالً إىل اجلوانب املهنية.
مستوى  عىل  قاعدي  عمل  الشيعي  االندماج  هذا  وصاحب 
التشيُّع  نرش  أجل  من  اجلعفري؛  للمذهب  الدينية  الدعوة 
العظمى  غالبيتها  تتمذهب  التي  اإلسالمية،  اجلالية  وسط 
والدين  الشيعي  املذهب  نرش  إىل  باإلضافة  ني،  السُّ باملذهب 
اإلسالمي معًا يف صفوف غري املسلمن، وقد عملت اهليئات 
مذهبها  أفكار  أهم  نرش  عىل  بلجيكا  يف  الشيعية  واجلمعيات 
يف الفضاء االفرتايض والواقع االجتامعي عىل السواء، ورغم 
اجلالية  صفوف  يف  نية  السُّ الغالبية  بسبب  األمر  حساسية 
مجعيات  إنشاء  من  نت  متكَّ اجلالية  تلك  فإن  اإلسالمية، 
ومدارس وطَّنت هبا نفسها وسط بروكسل واملدن األخرى.

املساجد،  وهو  األهم،  االنتشار  عامل  نسيان  يمكن  وال 
التسعينيات،  بداية  إىل  الشيعية  املساجد  حضور  يعود  حيث 
بمدينة  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مسجد  تأسس  حن 
الدين الطباطبائي"،  "مجال  الدين  "أندرخلت" بواسطة رجل 

ترجمان
. . بلجيكا

الغرب كربالء 
العجوز  القارة  في  الشيعي  الوجود  ى  تقوَّ
)أوربا( بسبب هجرات الطلبة إليها من أماكن 
أوغندا  وكذلك  وإيران،  العراق  مثل  مختلفة، 
الشيعية  الخوجة  طائفة  بها  توجد  التي 
نسّوق  أن  أردنا  ولو  آسيا،  جنوب  دول  وبعض 
أوروب��ا،  في  الشيعي  الوجود  على  نموذجاً 

فلن نجد أفضل من بلجيكا.
وإن  فهو  بلجيكا،  في  طويلة  قصة  لإلسالم 

حضر بسبب الهجرة في المقام األول .

بقلم/ المهدي الزايداوي
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ولعب  للشيعة،  األبرز  القبلة  تأسيسه  بعد  املسجد  وأضحى 
املمثل  دور  له  التابعة  اإلسالمية  اجلمعية  بجانب  املسجد 

األهم للوجود الشيعي يف بلجيكا.
ت مدينة أندرخلت مسجدًا آخر هو مسجد اهلادي  وقد ضمَّ
"مجال  طرف  من  اآلخر  هو  تأسس  الذي  السالم(  )عليه 
الذي  "الرمحن"  مسجد  عىل  عالوة  الطباطبائي"،  الدين 

نة عىل حدٍّ سواء. يص� فيه الشيعة والسُّ
ويف  نية  السُّ اجلاليات  وسط  بلجيكا  يف  التشيُّع  وترّسب 
م املغاربة قائمة اجلنسيات  األوساط الكاثوليكية أيضا، وتقدَّ
أن  إىل  إحصائيات  تشري  إذ  الشيعي،  املذهب  اعتنقت  التي 
املغاربة وصل إىل )10 آالف( شخص، ويرى  الشيعة  عدد 
املغاربة وجنسيات عربية  تشيُّع  متتبعي عملية  الباحثون من 
الشيعية  القوى  ملحاولة  تتمة  التوجه  هذا  بلجيكا  يف  أخرى 
يعترب  فيام  أفريقيا،  شامل  منطقة  إىل  الوصول  إيران  بزعامة 
نة  السُّ من  عدد  بحث  إطار  يف  يأيت  التحّول  هذا  أن  آخرون 

عن هوية دينية جديدة تستجيب لتطلعاهتم غري التقليدية.
تنظيم  عىل  باحلفاظ  أوروبا  يف  الشيعية  اجلاليات  ونجحت 
صفوفها، رغم التحوالت والتحديات الكبرية إلثبات نفسها 
وطيدة  عالقة  عىل  ومجاعة  أكرب،  أقلية  وسط  أقلية  بوصفها 
العواصم األوروبية نقاط  بمجتمعاهتا األصلية، ولذا غدت 

الشيعية. استقرار وتنظيم للشبكات 
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منذ رحيل سليامن وأنا أنتظر، مستجريا بالصمت.
كان غيايب يوجع أضالع الضمري..

أنا الذي كنت  أكتشف املاء  من حتت توم األرض، وآتيهم 
بالنبييأ اليقيين، أيييام كان اليقن لييه خصوبة التقييى، ويقظة 
مرهفة الشييعور، أنا موجود ويف كل حن،  رسييول سليامن  

اىل بلقيس، بل إليكم اىل ناس  كل العصور .. 
أين أجدكم  تنتظييرون غائبا له يف كل قلب مكانة وحضور، 
فجئتكييم بكتاب سييليامن آلخييذ بأيديكييم  إليييه، لرصحه  

املرصع بالصلوات، لتكونوا من أنصاره يوم الظهور..
ولتنرصوه يف كل )طٍف( حسينا. 

ففي الرواية عن رسييول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »إذا دعا أحدكم 
فليعّم، فإنه أوجب للدعاء.«، وعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
»إذا قييال الرجييل: اللهييم اغفيير للمؤمنيين واملؤمنات واملسييلمن 
واملسلامت األحياء منهم ومجيع األموات، رد اهلل عليه بعدد ما مىض 
ومن بقي من كل إنسييان دعوة"، وعنه )عليه السييالم(: »دعاء املرء 

ألخيه بظهر الغيب يدّر الرزق ويدفع املكروه.«.. 

هذا ما تبقى من مدينة بورسيبا السومرية 
كيلومترا   17 ُبعد  على  الواقعة  العراق  في 

عن جنوب مركز الحلة..

وخزة..

الدعاء  في  العموم 

سليمان رسول 

 يف سيينة 1978 قامت املؤسسيية العامة لتوزيع املنتجات 
النفطييية بتوزيييع أقييراص معدنييية حتمل مفييردة )غاز( 
وأخرى نفط يعلقهييا صاحب الدار عييىل واجهة الدار، 
كييام يف الصورة ومن خالهلييا يعرف وكيييل توزيع الغاز 
عىل حاجة املواطنن لنوع املنتجات النفطية دون استعامل 

أجهزة التنبيه أو الرضب عىل قناين الغاز  كام اليوم..

صر نا ح��د  ا لو ا يج��ة  عب��د  : خد بقل��م
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وطن  خيمة 

عند مرقد أيب الفضل العباس )عليه السييالم( 1600 طالبة جامعية يؤكدن السري 
عىل طريق العرتة الطاهرة ويقسمن عىل خدمة الوطن واإلنسانية..

واحتشييدت املئييات من طالبات اجلامعييات العراقية صباح يوم اخلميس التاسييع 
من شييهر آذار من عامنا اجليياري، عند باب قبلة مرقد أيب الفضييل العباس )عليه 

السالم(، لرتديد قسم التخّرج.

ف��ي االن��ت��ظ��ار

بتخرجهن  يحتفلن  طالبة   )1600(
أبي الفضل.. عند 

لوحة جُتسد دور املرجعية الدينية العليا يف ملِّ شمل العراقين بمختلف 
أدياهنم ومذاهبهم وحفظ السييلم األه� خالل عرشين سنة رغم كل 
الفتيين التي عصفت بالبلييد، ويف مقدمتها جريميية االعتداء عىل بيت 
إمام الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه( وقرب جده وأبويه )عليهم السالم( 
يف سييامراء، فكان للمرجعييية دورها يف هتدئة النفييوس وضبطها من 

االنجرار إىل فتنة طائفية ال حُتمد عقباها..

هناك.. خلف سحائب املغيب، وقفت ألتمس 
آثارك،  أتقىص  أخبارك،  أتنسم  بارقة،  منك 
ذاهيياًل عن كل يشء حييويل، ال  أحتييرى عنك 
ألوي عىل فعل يشء سوى التوغل ببرصي يف 
يف  الروح  وتنغمس  االشتياق،  فيزداد  اآلفاق 

بحرك اللجّي.. أتراك جتيء؟! 
أشق  الييرساب،  رمال  عىل  حافيًا  عدوت  كم 
غامر الضباب، أنري عتمتي بقناديل احلكايات، 
وبمعزل الصرب آَنُس وحشتي، عسى أن أرى 
يل  وكيف  هيهات،  عنك...  به  أسلو  ما  منك 
السلوى وأنا املعذب يف قعر سجن االنتظار، 

حبيس األمل الذي ال يمل. 
أتقلب  الشتوي،  الليل  مالمح  يف  أتفرس 
أستعجل  سمعي،  أرهف  الست،  جهاته  بن 
ويمّر  طائل  بال  الوقت  يطول  لئال  الصبح 

العمر بال نائل.      
يلف  الييوريييد،  إىل  الييوريييد  من  يمتد  شغف 
مترسباًل  باملجاز،  متلفعًا  املرتامي،  العامل  هذا 

باإلعجاز، متوضئًا باحلقيقة. 
ليس عّ� أن أقول أعياين الصرب ألنه سائغ يف 
سبيلك، وال أن أقول أوهاين الفراق ألنه سابغ 

من مجيلك. 
هذه األرض تشكو إليك الظمأ ومنك الرواء، 

فيا سيدها، حيَّ عليها، وهلمَّ إليها..   

سّيُد األرض

ي 
الم

س
ال

در 
حي
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دائ������رة ص������ّحة ك�����������ربالء المق��������دسة
قسم الصحة العامة /شعبة تعزيز الصحة

أختي الزائر الكريم .. أختي الزائرة الكريمة
من أجل حماية صحتكم وصحة عوائلكم يرجى اتباع التعليمات التالية:

استخدام المناديل الورقية )الكلينكس( عند 
السعال والعطاس

 لبس الكمامات في األماكن المزدحمة لتجّنب 
األمراض التنفسية

تجّنب شرب الماء والمشروبات من األحواض 
المكشوفة كونها غير نظيفة

 غسل اليدين جيداً قبل وبعد األكل وبعد 
استخدام المرافق الصحية

 رمي الفضالت في األماكن الصحّية حفاظاً على 
نظافة مدينة كربالء المقدسة

عدم البصاق على األرض لتجّنب انتشار األمراض 
المعدية

تجّنب أكل الطعام المكشوف المعّرض للذباب 
وغير مأمون المصدر والطبخ

@تجدونا  على : A L A H R A R


