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شهُر رمضاَن.. 
شهُر التوبِة والغفراِن

سلوة الذاكرين بالتمسك بالثقلين
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

الحس��ينية  العتب��ة  لمش��اريع  سُيس��مح  ه��ل 
"الطّبية" بالنمو؟

َلاُم..  المصدر/ الكافي، الشيخ الكليني: ج2، ص468 أمير المؤمنين علي )َعَليِه السَّ

َعاُء تْرُس اْلُمْؤِمِن، وَمَتى ُتْكِثْر َقْرَع اْلَباِب ُيْفَتْح َلَك(  )الدُّ
في الدعاء

دررٌ من الوصية العلوية العظيمة
التفّقه في الدين.. ِعّزة للمؤمن وكرامة ومنزلة 

سامية

تعاون العتبة الحسينية المقدسة مع دوائر 
الدولة الخدمية

التوس��عة  مش��روع  يفتت��ح  الكربالئ��ي  الش��يخ 
والتأهي��ل لمستش��فى س��فير اإلمام الحس��ين             

الجراحي



ها نحن نتوغل أكثر فأكثر يف األجواء املوحية أليام اهلل تعاىل، وندخل يف 
األوقات القدسية لشهر رمضان املبارك.. خاصة يف أنقى تلك الساعات 
التأمل يف  التام يف  االنقطاع  العبادة ومجال  الصيام والقيام يف خلوة  من 
وما  السحور،  فرتة  خالل  والسامء  األرض  يف  تعاىل  اهلل  صنائع  بديع 
بعد ظالم، وارشاق هبي عىل  نور  النفوس من  تشيعه هذه األوقات يف 
واإلنسان  السنة،  وشهور  أيام  خالل  ونسيان  عتمة  طول  بعد  األفئدة 

يستشعر حالوة القرب من السامء.
ينبغي  لذلك  دائمماًم،  تتاح  ال  قد  ذهبية  وفرصة  سانحة،  باحلقيقة  إهنا 
التطهري  مراتب  نحو  أكثر  العروج  وأمجله يف  أحسن وجه  استثامرها يف 
حلظات  أسمى  يوفر  الصيام  موسم  كون  الروحي..  والنقاء  النفيس 
اإلهلي يف  النور  لنفحات  األعظم  التجليّ  يتحقق  وفيه  الذهني،  الصفاء 

حياة اإلنسان.
فامذا ينبغي عىل اإلنسان الصائم أن يعطي؟ وماذا يأخذ؟!

إهنا فرصة من أغىل الفرص وأعظمها يف عمر اإلنسان لالستزادة من زاد 
التقوى.. مؤنة وافية لطول الطريق املوحش املظلم املخيف نحو اآلخرة، 
خاصة حينام يستذكر اإلنسان بأن شهر الصيام قد يأيت يف العام القابل، 
ولكنه من املحتمل أن يكون غري موجود يف هذه الدنيا.. فليصم اإلنسان 

ويقم بني يدي اهلل تعاىل قيام خاشع متذلل، ويصوم صيام مودع.
لنا رشف الضيافة؟ هل  يا ترى مقابل ماذا يكون   ولو تساءل أحدنا.. 
تعاىل  اهلل  يقاس كرم عطاء  العزة؟ وهل  أم كرم من رب  هو استحقاق 
يف هذا الشهر الفضيل مع بساطة ما يبذل من عطاء بسيط يف شهر من 
سنة الغري، أحد عرش شهرًا لغذاء اجلسد باألكل والرشب وشهر واحد 
لغذاء الروح باإليامن، السيام حينام يستشعر اإلنسان يف قلبه إنه وبالرغم 
من كل ذنوبه وآثامه يدعوه اهلل تعاىل بعظمته وجالله للضيافة عىل مائدة 
رمحته ومغفرته، والنهل من مكارمه وفيوضاته.. فام أكرمها من ضيافة؟ 

وما أجزله من عطاء!.
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اإلسالمي  الدين  يف  والترشيعات  األحكام  اهتامم  خيفى  ال 
خارجيًا  وكذلك  نفسيًا،  أي  داخليًا  اإلنسان  بناء  بعملية 
اقرار  خالل  من  وجه  أكمل  عىل  ذلك  تم  وقد  جسديًا، 
باإلنسان  واهتاممه  قيمية وأخالقية رصينة عمومًا،  منظومة 
كقيمة عليا خصوصًا، من خالل تفضيله وإعطاؤه األولوية 
سواء  واجلسدي  النفيس  وتكوينه  ظروفه  جلميع  واملراعاة 
اإلهلية..  والترشيعات  األحكام  تلك  مثل  أنثى يف  أم  كذكر 
مجيع  بني  من  مكرم  خملوق  كفرد  اإلنسان  كون  حيث  من 

املخلوقات.
الغايات  غاية  هي  نبيلة،  غاية  حتقيق  اجل  من  ذلك  كل   
أدران  من  وتنقيته  اإلنسان طاهرًا،  املحافظة عىل هذا  وهي 
الداخل ملجتمع اسالمي  البناء  املاديات، وحماولة  وشوائب 
يكون عصيًا  لكي  اإلنسان،  بناء  قوي ومتامسك من خالل 
عىل االخرتاق والغزو من قبل األعداء.. بموجات ما يسمى 
باحلضارة.. سواء بالغزو الثقايف الذي يكون مقدمة ومتهيدًا 

أوليًا  للغزو العسكري.
دامت  الكربالئي)  املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  خطبة  ففي   

املوافق  االول/1438هممم  مجادي    /12 بتاريخ  توفيقاته(  
اخلطاب  وحممرص  كممدأب  فيها  تناول  2017/2/10م 
املرجعي من منرب اجلمعة املبارك بتطرقه إىل جذور املشاكل 
وأس العلل واألمراض االجتامعية من أجل املعاجلة، ومن 
ثم ترك األعراض اجلانبية يف مثل ذلك اخلطاب ألن زوال 
موضوع  إىل  متطرقًا  اأُلثممر،  زوال  بالنتيجة  يعني  السبب 
أرسة  بناء  أجل  من  األرسة  لنظام  العامة  واألسس  املبادئ 

صاحلة قائاًل :
 " نتعرض يف هذه اخلطبة إىل كيفية تنشئة األرسة الصاحلة.. 

األرسة التي يمكن من خالهلا أن نبني مواطنًا صاحلًا، وفردًا 
العامة  واألسس  املبادئ  هي  فام  صاحلًا،  وجمتمعًا  صاحلًا، 

لتنشئة االرسة الصاحلة؟
اهيا اإلخوة هذه املبادئ التي سنذكرها ال نعني هبا الشباب 
اجلميع  هبا  نعني  بل  الزواج..  عىل  املقلبني  فقط  والشابات 
ألهنا  هبا  معنيون  اجلميع  وكبارًا..  صغاًر   ،ً ورجاال  شبابًا 
هي املبادئ واألساس واالركان التي لو ُطبقت ألمكن كل 
واحد منا أن يبني وينشئ أرسة صاحلة، ولكن املعني هبا أكثر 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
المنظومة القيمية واألخالقية وضرورتها المجتمعية
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هم الشباب والشابات املقبلني عىل الزواج.. 
املبادئ واألسس العامة لنظام األرسة هي مخسة :

املبدأ األول: مبدأ احلقوق والواجبات.
املبدأ الثاين : مبدأ احلب واملودة والرمحة.
املبدأ الثالث : مبدأ التعاون واالحرتام .

املبدأ الرابع : مبدأ القوامة.
املبدأ اخلامس: مبدأ التسامح والعفو عن االخطاء".

أكثر  وبتفصيل  التالية  الفقرة  يف  هنا  الشيخ  سامحة  يتناول 
إليها  يتطرق  األرسة،  لنظام  اخلمسة  واألسس  املبادئ  هذه 
الواحدة بعد األخرى بتفصيل أكثر، ويبدأ هبا من أوهلا وهو 
له  فمن  الناس..  عامة  عند  بدهييًا  يكون  أن  يفرتض  مبدأ 
حقوق عليه واجبات قطعًا، كام وإن العكس صحيح أيضًا 
يف عموم املبدأ، بالرغم من التطبيق العمل هلذه املتالزمة ما 
بني احلقوق والواجبات فقد حيدث فيها اإلرباك أحيانًا طبعًا 
نتيجة خلل يف فهم بعضهم هلام وبالتايل ينتج عنه ال حمالة سوء 
التطبيق يف واقع احلياة، وحيدث هذا بالتفكري غالبا بمحاولة 

حتصيل احلقوق ونسيان أو تنايس الواجبات.   
"املبدأ األول: مبدأ احلقوق والواجبات :

الحظوا إن كل فرد يف املجتمع عليه دور وبقية االفراد عليهم 

ادوار حتى يمكن للمجتمع ان يصل اىل هدفه هذه االدوار 
البد من تنظيمها حتى يمكن ان نصل اىل اهلدف ومن دون 
تنظيم سيكون هناك فوىض وعدم معرفة كل انسان بام عليه 
النتيجة،  اىل  يصل  ان  يمكن  حتى  والواجبات  احلقوق  من 
كذلك االرسة هي كيان اجتامعي الزوج عليه دور والزوجة 
والعالقة  االدوار  تنظيم  من  البد  ادوار  عليهم  واالوالد 
نظام  يعربيّ عنه  اهلدف وهذا  اىل  ان نصل  يمكن  بينهم حتى 

احلقوق والواجبات.
الحظوا كثريًا من االحيان الزوج يطالب بحقوقه ولكن ال 
يعتني وال هيتم بالواجبات التي عليه جتاه الزوجة، الزوجة 
عليها  التي  الواجبات  اىل  تلتفت  ان  دون  بحقوقها  تطالب 
للزوج، االب يطالب بحقوقه دون ان يلتفت اىل الواجبات 
التي عليه ألبناء، االبناء يطالبون بحقوقهم دون ان يلتفتوا 

اىل الواجبات التي عليهم لالب واالم واالرسة.
تؤدي  قوية  متامسكة  سعيدة  تعيش  ان  يمكن  ال  ارسة  اي 
والواجبات  احلقوق  من  املبدأ  هبممذا  اال  احلياة  يف  دورهمما 
دون  من  واجبات  وال  واجبات  بدون  حقوق  فال  املتبادلة 

حقوق وهذا مبدأ مهم علينا ان نلتفت اليه.
الزوج اذا كان يريد حقوقًا من اوالده وزوجته عليه ان يؤدي 

األسرة هي كيان اجتماعي.. الزوج فيه عليه دور، والزوجة واألوالد 
عليهم أدوار، البد من تنظيم األدوار والعالقة بينهم حتى يمكن أن نصل 

إلى الهدف وهذا يعّبر عنه نظام الحقوق والواجبات

،،
،،
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ان  ارادت احلقوق عليها  اذا  التي عليه والزوجة  الواجبات 
تؤدي احلقوق والواجبات وكذلك االوالد..

تعاسة  يف  السبب  ان  االحصائيات  من  كثري  يف  وجد  وقد 
عدم  هو  االرسة  وتفكك  الطالق  وحصول  االرس  بعض 
الركيزة االوىل يف صنع االرسة  املبدأ، لذلك هو  رعاية هذا 
ان  هو  املطلوب  دورهمما،   تؤدي  ان  عىل  القادرة  الصاحلة 

االحظ احلقوق والواجبات.
واجب..  بعضها  احلقوق  تراجعوا  ان  منكم  أطلب  لذلك 
واجب رشعي وبعضها مستحب الحظوا يف كتاب الرسالة 
احلقوق  مسألة  النكاح  باب  يف  ُيذكر  املنهاج  يف  العملية 
وبعضها  واجبة  الممزوجممة  عىل  للزوج  حقوق  الزوجية، 
مستحبة، حقوق للزوجة عىل الزوج بعضها واجب وبعضها 
مستحب، اإلخالل يف هذا املبدأ هو االساس يف ان يشيع جو 
التفكك االرسي وعدم قدرة االرسة عىل ان تؤدي دورها..

لذلك عىل الواحد منكم ربام اخواين يوم القيامة ُيساءل كام 

ُيساءل عن الصالة والصوم ُيساءل هذا احلق لزوجته ملاذا مل 
تؤده.. وهو واجب عليك؟ ايتها الزوجة هذا احلق الواجب 

لزوجك عليك.. ملاذا مل تؤدي هذا احلق؟
الزواج..  عىل  املقبلني  خصوصًا  اخواين  مجيعًا  علينا  لذلك 
فكثري من املشاكل نجدها خصوصًا عند املقبلني عىل الزواج، 
كثريًا من املشاكل التي نجدها عند املقبلني عىل الزواج  بعد 
من  كل  معرفة  عدم  بسبب  تنشأ  اكثر  او  شهرين  او  شهر 
الزوجني حلقوق اآلخر عليه والواجبات التي عليه للزاخر.. 
لذلك البد ان نالحظ هذا االمر وااللتزام به من الطرفني" .

لنا عودة أخرى إن شاء اهلل إىل تفاصيل جديدة من  أخريًا، 
األربعة  املبادئ  عن  وتفاصيله  احلديث  يف  التطرق  خالل 
اخلطاب  يف  وتعدادها  ذكرها  جاء  مما  الباقية..  األخممرى 
املساحة  لضيق  ولكن  املبارك،  اجلمعة  منرب  من  املرجعي 
هبذا  اكتفينا  وأبواهبا  املجلة  صفحات  يف  واملتاحة  املقررة  

القدر.    

وجد في كثير من االحصائيات إن السبب في تعاسة بعض األسر 
وحصول الطالق وتفكك األسرة هو عدم رعاية مبدأ الحقوق 
والواجبات، لذلك هو الركيزة األولى في صنع األسرة الصالحة 

،،القادرة على أن تؤدي دورها
،،
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السؤال: ما هو وقت االفطار؟
اجلواب: وقت االفطار هو زوال احلمرة املرشقية حتى ملن 

يعلم بغيبوبة قرص الشمس عىل األحوط لزومًا.

السؤال: هل جيوز لنا االفطار مع غري االمامية؟
بدخول  املكليّف  بوثوق  واالعتبار  جيمموز،  ال  اجلممواب: 

املغرب الرشعي وجيب القضاء عىل األحوط إن فعل.

السؤال: هل من املمكن اعالمنا عن وقت اإلفطار بالضبط 
وبالدقائق فانه يصعب علينا حتديده؟

بعد  حتدث  التي  املرشقية  احلمرة  زوال  املناط  اجلممواب: 
عىل  القرص  باستتار  علم  إذا  حتى  الشمس  غممروب 
بالدقائق إلختالف األزمنة  يمكننا حتديده  األحوط، وال 

واألمكنة.

مع  أم  القرص  سقوط  مع  االفطار  يمكن  متى  السؤال: 
غياب احلمرة؟

اختفائه  واحتمل  القرص  سقوط  حيرز  مل  اذا  اجلممواب: 
الشفق  االنتظار حتى غياب  فيجب  واالبنية  اجلبال  وراء 
تقديم  بعدم  االحتياط  يممرتك  وال  املرشقية(،  )احلمرة 

االفطار عىل زوال احلمرة املرشقية يف صورة عدم الشك.

السؤال: هل تأخري اإلفطار إىل بعد صالة املغرب والعشاء 
مستحب؟

اجلواب: نعم يستحب ذلك.

السؤال: هل من الصحيح ان هناك فتوى بجواز االفطار 
ساعات  تزيد  للذين  املقدسة  كربالء  مدينة  اف��ق  عىل 

صيامهم عىل )١٨( ساعة؟
و هل جيوز للشباب االفطار يف حالة بلوغهم حالة التعب الشديد؟

هو  الذي  املكان  مواقيت  حسب  الصيام  جيب  اجلواب: 
فيه، فان مل يمكنه ذلك سقط الصيام وعليه القضاء، واذا 
والعطش جاز  اجلوع  لشدة  الصيام حرجيًا  استمرار  كان 
عىل  ذلممك.  بعد  ويمسك  الممرورة  بمقدار  له  االفطار 

االحوط وجوبًا.

السؤال: شخص تعمد االفطار يف شهر رمضان عدة أيام 
اثناء بداية بلوغه ومل يقِض ما عليه وهو ال يعلم عدد األيام 

وفقد تكون ٣ او ٤ أيام فامذا جيب عليه عمله ؟
كان  إذا  الكفارة  جتب  وال  القضاء  عليه  جيب  اجلممواب: 
املقدار  يف  شك  وإذا  عاملًا  كان  إذا  وجتب  باحلكم  جاهاًل 
كفارة  األحمموط  عىل  وجيب  األقممل  عىل  يقترص  أن  جيوز 
يوم  كل  عن  طعام  من  غرامًا   750 دفع  وهي  التأخري 

وجيوز إعطاؤها لفقري واحد.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريال��ص��وم – وق���ت اإلف��ط��ار
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جربائيل  سأل  السالم(  )عليه  مريم  ابن  عيسى  أن  روي 
)عليه السالم( متى تقوم القيامة؟؟ فارتعش جربائيل عند 
األرض  عىل  وسقط  شديدًا  ارتعاشا  القيامة  يوم  سامعه 
املسؤول  ليس  اهلل  روح  يا  قال:  صحى  وملا  عليه  مغشيًا 
أعلم من السائل عن أمر يوم القيامة ثم تال قول اهلل تعاىل:

ِعنَد  ِعْلُمَها  إِنَّام  قْل  ُمْرَساَها  اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  {َيْسَأُلوَنَك 
يَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ُهَو َثُقلْت يِف الساَمَواِت َواأَلْرِض  لِّ َريب اَل جُيَ
اَل تْأتِيُكْم إاِلَّ َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك َكَأنك َحِفيٌّ َعْنَها قْل إِنام ِعْلُمَها 
ِ َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن )األعراف:187(}. ِعنَد اهللَّ
وجلربائيل )عليه السالم( موقف أخر مع رسول اهلل )صىل 
جربائيل  برص  وقع  جالسًا  معه  كان  فبينام  وآله(  عليه  اهلل 
اخلوف  شدة  من  لونه  فتغري  السامء  عىل  السالم(  )عليه 
والفزع وأصبح لونه مصفرًا كالزعفران والتجأ اىل رسول 
اىل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  فنظر  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
ملكًا  فرأى  السالم(  )عليه  جربائيل  إليها  نظر  التي  اجلهة 
األرض  غطى  وكأنة  هبيكله  واملغرب  املممرشق  ملئ  قد 

وألتفت امللك اىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وقال :
ملكًا  تكون  ان  أتفضل  ألخربك  إليك  اهلل  رسول  "إين 

ورسوال أم عبدًا ورسوال؟".
)عليه  اىل جربائيل  وآله(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  فنظر رسول 
فقال  أنفاسه  وأستعاد  وجهة  لون  أستعاد  وقد  السالم( 

)صىل اهلل عليه وآله(:
للسامء  امللك  وصعد  ورسوال"..  عبدًا  أكون  أن  "أختاُر 
فوضع امللك رجله اليمنى يف السامء الدنيا ورجلة اليرسى 
يف  واليرسى  الثالثة  السامء  يف  واليمنى  الثانية  السامء  يف 
وكان  السابعة  السامء  بلغ  حمتمى  وهكذا  الرابعة  السامء 
كلام أبتعد صغر حجمه  اىل أن ظهر كطائر صغري.. فنظر 
"ملاذا  الرسول )صىل اهلل عليه وآله( اىل جربائيل قائال له: 
فزعت هكذا؟"، فقال )عليه السالم( يا رسول اهلل إن هذا 
وهو  اإللممه،  حاجب  السالم(  )عليه  أرسافيل  هو  امللك 
ليقيم  جاء  انه  ظننت  ولقد  األرض  اىل  ينزل  مره  ألول 

القيامة ففزعت".

ِقنَي  ْلُمتَّ لِّ ُهممًدى  ِفيِه  َرْيممَب  اَل  اْلِكَتاُب  َذلِممَك  )البقرة/1(  {امل 
الكريَم  كتاَبه  )تعاىل(  اهلُل  يبتدُئ  اخلرِي  فاحتِة  بعد  )البقرة/2(}.. 
هبذه السورة، بنفي الشكِّ والريِب عن هذا الكتاِب وما أنِزَل فيه 
صدره  من  الشكِّ  ألواِن  ُكلَّ  ونزَع  به  آمَن  فمن  بييّنات،  آياٍت  من 
صاَر له هذا الكتاُب طريَق هدايٍة ورشاد؛ ألنيّ حكمَة اهللِ )تعاىل( 
تتجىليّ يف بالغته وقوِة طرحه، فال جماَل للهدايِة والتقوى مع بذوِر 

الشكِّ والريب.

آللئ قرآنية

 من شذا القران الكريم

إعداد: حسين النعمة

بحث: أ. د. سعد عبد الحسين ناجي – ح/2
القارعة.. يوم القيامة 
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بحث: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/20التاجر المفلح 

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

ورد يف التفسري, ان اإليامن واإلنفاق أساسان للتجارة ومعنى 
هذا هناك أساسان لالجتار بتجارة ناجحة إضافة اىل وجوب 
اعتقاد املنفق بان ما لديه من أموال باختالف أنواعها مادية 
كانت أم معنوية هي منة من اهلل سبحانه وتعاىل. فهي أمانة 
ويأخذ  هبا  يترصف  كيف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لممرياه  لديه 
صاحب  به  يتحىل  ان  جيب  بام  بالتفسري  ورد  كام  باالعتبار 

األمانة.
اآلية  يف  الكريم  الممقممرآن  استهله  املممايل  اإلنممفمماق  وألمهية 
ويقيمون  بالغيب  يؤمنون  {الذين  البقرة  سورة  من  الثالثة 
الصالة ومما رزقناهم ينفقون}، وعندما حرم التعامل بالربا 
فان  إليها,  اإلشممارة  سيتم  كام  اإلنفاق  ضوابط  لنا  ووضع 
يف  "يقول  السالم(:  )عليه  طالب  أيب  بن  عل  املؤمنني  أمري 
َ َقْرًضا  ن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهلليّ تفسري قوله سبحانه وتعاىل: "{مَّ
َوإَِلْيِه  َوَيْبُسُط  َيْقبُِض   ُ َواهلليّ َكثرَِيًة  َأْضَعاًفا  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسًنا 
ُتْرَجُعوَن )البقرة/245(}, ان سبحانه وتعاىل مل يستنرصكم 
وله جنود  استنرصكم  بل  قل؛  من  يستقرضكم  ومل  ذل  من 
العزيز احلكيم واستقرضكم وله  الساموات واألرض وهو 
خزائن الساموات واألرض وهو الغني احلميد؛ وإنام أراد ان 
التي  الضوابط  نتناول  عمال"..واآلن  أحسن  أيكم  يبلوكم 

جيب ان  يتصف هبا اإلنفاق عموما منها :
1- عدم أكل أموال الناس بالباطل. 

يف  امليض  عن  الناس  لصد  وسيلة  اإلنفاق  اختاذ  عدم   -2
سبيل اهلل.

3- تفضيل  كنز األموال بمعنى أال يكون اهلدف منحرصا 
بكنز ما حيصل عليه من أموال.

{وال  الكريم  القران  وصفه  كام  قتورا  املنفق  يكون  أال   -4
جتعل يدك مغلولة اىل عنقك}. 

 { تبذيرا  تبذر  {وال  الكريم  القران  وصفه  كام  يبذر  أال   -5
وقوله تعاىل: {وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا}.

وقد حدد القران الكريم بني هذا الرشط والذي سبقه بقوله 
وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك  ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ تعاىل: {َوالَّ
املعنى:  بنفس  الناطق  القرآن  وقال  )الفرقان/67(}  َقَواًما 
مقرتا",  تكن  وال  مقدرا  وكن  مبذرا  تكن  وال  سمحا  "كن 
والتبذير  االستهالك  بني  واضحا  التمييز  يظهر  وبالتايل 
يتم  وترشيده  فاالستهالك  والتقتري.  والبخل  واإلرساف 

بوعي مما يؤدي اىل خدمة االقتصاد.
أال يكون املال املنفق عليه شبهة كام لو كانت أموال   -6
يتيم مل يبلغ أشده, وليس يف اإلنفاق أية مصلحة هلذا اليتيم. 
أو مصدره رسقة أو اختالس من املال العام أو اخلاص وان 
أو  املنفق  لنفس  أكانت  سممواًء  خريا  اإلنفاق  وجهة  تكون 

لغريه أو معا وسواء أكان اإلنفاق هذا رسا أو عالنية.

احلجر بالكرس العقل يف اللغة، ألنه حيجر صاحبه عن ارتكاب 
ما ال ينبغي، حيث يتصور من احلجر معنى العقل.

وهو  العقل،  بمعنى  احلجر  كلمة  الكريم  القرآن  يف  وجاءت 
موضع واحد يف القرآن الكريم، قال تعاىل: {َهْل يِف َذلَِك َقَسٌم 

لِِذي ِحْجٍر )الفجر/5(}.
ويف  العقل،  بمعنى:  هنا  )احلجر(  ان  التفسري:  أهل  ويقول 
األصل بمعنى )املنع(، وكأن يقال: حجر القايض فالنا، أو كأن 
يطلق عىل الغرفة )حجرة( ألهنا حمل حمفوظ ويمنع دخوله من 
قبل اآلخرين، وكذلك يقال للحضن )حجر( - عىل وزن فكر 

- حلفظه وإحاطته.
وأطلق عىل العقل )حجر( ملنعه اإلنسان عن األعامل السيئة، كام 

يمنع صاحبه  إذ  أيضا  )املنع(  بمعنى  )العقل( هو  أن مصطلح 
من التهافت فيام ال ينبغي، ومنه )العقال( الذي به تربط أرجل 

البعري ليمنعه من احلركة.
هبا  املقسم  شأن  لفخامة  تقرير  الكريمة  اآلية  هذه  يف  والسؤال 
أرباب  عند  واإلحالل  باإلعظام  حقيقة  جليلة  أمورًا  وكوهنا 
العقول الذين يمنعون أنفسهم من الوقوع يف املهالك، ويفقهون 
هبا القول ويميزون احلق من الباطل، وإذا أقسم اهلل سبحانه بأمر 
املؤكد  احلق  القول  كان من  له رشف ومنزلة  بام  إال  يقسم  وال 

الذي ال ريب يف صدقه..

ودائٌع من وحي القرآن

ألفاظ العقل في القرآن الكريم )الفؤاد( – ح/8
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السالم  عليه  احلسني  زيارة  فضل  يف  كثرية  األحاديث  أنيّ 
ل ليلة منه وليلة  يف شهر رمضان بنحو عام وال سييّام يف أويّ
النصف منه وآخر ليلة منه ويف خصوص ليلة القدر، حيث 
َزاَر  "َمن  قال:  السالم  عليه  التقييّ  د  حمميّ اإلمام  عن  روي 
احُلسنَي عليه السالم َليَلة َثالٍث َوِعرشيَن ِمن َشهِر َرَمضان 
َوِهَي الليلُة الَّتي ُيرجى أن َتُكوَن َليلَة الَقْدِر، صاَفَحُه روُح 
ِزيارِة احُلسني عليه  يِف   َ اهللَّ َيستأِذُنون  هم  ُكليّ َنبِيٍّ  ألَف   124

السالم".
عليه  الصادق  اإلمممام  عن  آخممر  معترب  حديث  يف  وجمماء 
ابعِة  امِء السيّ َليلُة الَقْدِر نادى  ُمناٍد ِمَن السَّ "إذا َكان  السالم: 
َ َقد َغَفَر مِلَن أتى  َقرَب احُلسنِي عليه  َمْن َبطناِن الَعرِش: إنيّ اهللَّ

السالم".
ويف رواية ثالثة: "أنيّ َمن َكاَن ِعنَد َقرب احُلسنِي عليه السالم 
َة  َ اجَلنَّ َ َلُه َوسأَل اهللَّ َليلَة الَقدِر ُيصليّ ِعنَدُه َركَعَتنِي أو ما َتَيرسَّ

ُ ما َسأل". اِر أعطاُه اهللَّ واسَتعاَذ بِِه ِمَن النَّ

كام روى ابن قولويه يف كامل الزيارات عن اإلمام الصادق 
َشهِر  يِف  السالم  عليه  احُلسنِي  َقرَب  َزاَر  "َمن  السالم:  عليه 

َة آِمنًا". ريِق، ِقيَل َلُه: ادُخل اجَلنَّ َرمضان َوماَت يِف الطَّ
الشريازي،  مكارم  املؤلف:   �� اجلديدة   املفاتيح  املصدر/ 

الشيخ نارص    ) ١  / 27٤ (

عليه  احلسني  برتبة  االستشفاء  ان  االخبار:  من  يستفاد 
االمام  زمان  يف  أي  بقليل،  استشهاده  بعد  بدأ  قد  السالم 
السجاد عليه السالم بعد ما رجع هو واهل بيته اىل املدينة، 
واختاذ  عليها  للسجدة  الرتبة  يستعمل  السالم  عليه  فكان 
السبحة منها ومعاجلة بعض مرىض عائلته هبا، وقد رصح 

بذلك العالمة كاشف الغطاء.
الباقر عليه  ثم نرى يف االخبار حضور الشيعة عند االمام 
االمام  برتبة  االستشفاء  كيفية  عن  واستفسارهم  السالم 
عن  السؤال  اىل  حاجتهم  دون  من  السالم  عليه  احلسني 
الشيعة  عند  مشتهرة  املسألة  كانت  فقد  االستشفاء،  اصل 

ومسلمة عندهم.
الرتبة  هبذه  شفي  من  اول  تعيني  يمكن  ال  انه  والظاهر 
برتبة  تداووا  قد  بأشخاص  يذكرنا  التاريخ  ان  اال  املقدسة 
استشفوا  الذين  االوائل  من  ولعلهم  السالم  عليه  احلسني 
هبا وهم : حممد بن مسلم بن رياح الثقفي ، وجابر اجلعفي ، 

في  السالم  عليه  الحسين  زي��ارة  فضل 
شهر رمضان

أّول من شفي بتربة الحسين عليه السالم

يعّدها: رواد الكركوشي

واحلارث بن املغرية، وهم من اصحاب الباقر عليه السالم.
املصدر/ االوائل يف االمام احلسني علليه السالم وكربالء �� 

تأليف فاضل عرفان )١2١/١( 
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إن اإلمام احلسني )عليه السالم( ليس ُحكرًا عىل الشيعة 
ات  خمتصيّ من  ليس  السالم(  )عليه  مأمته  وإن  فحسب، 

الشيعة، كام قد يظنيّ البعض ذلك.
بل ان اإلمام احلسني )عليه السالم( إمام مجيع املسلمني، 

واالحرى أن يكون حسني مجيع االنسانية.
جرح  ومأساته  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مأتم  وإنيّ 
ما زال مل يندمل ومصاب ال زال املسلمون يأنيّون من أمله 

حتيّى يأخذ اهلل تعاىل بثأره )عليه السالم(.
درس  الشيعة  استلهم  ومأمته  السالم(  )عليه  احلسني  من 

التضحية الجل العقيدة والدفاع عنها.
من احلسني )عليه السالم( ومأمته استلهم املسلمون درس 
; الن املأتم  التضحية يف سبيل البحث عن العقيدة احلقة 
النقية، فتكون  النفوس ملتهبة بالعواطف  احلسيني جيعل 
النفوس عندئذ أقرب ما تكون الستامع احلقيقة والتجرد 

عن التعصب.
آدم  بني  مجيع  استلهم  ومأمته  السالم(  )عليه  احلسني  من 

درس االنسانية والرجوع إىل الفطرة.
باحلسني )عليه السالم( ومأمته يمكن تبديد غيوم العصبية 

الفتن  براثن  يف  المموقمموع  من  واالفمممالت  اجلهل  وغبار 
وتيارات الضالل.

القدرة  االنسان  يمتلك  ومأمته  السالم(  )عليه  وباحلسني 
عىل اجتياز الطريق الشائك ملعرفة احلق، وحتطيم عقبة )إنيّا 

وجدنا آباءنا عىل هذا وإنيّا عىل آثارهم مقتدون(.
الن احلسني )عليه السالم( حسني اهلل، ومأمته مأتم أمر اهلل 

عز وجل بإحيائه.
درس  ومأمته  احلق،  حسني  السالم(  )عليه  احلسني  الن 

للوصول إىل احلق.
اهلل  )صىل  املصطفى  حسني  السالم(  )عليه  احلسني  الن 

عليه وآله(، ومأمته مأمته.
وأهل  وفاطمة  عل  حسني  السالم(  )عليه  احلسني  الن 

البيت )عليهم السالم(، ومأمته مأمتهم.
واملرسلني  االنبياء  حسني  السالم(  )عليه  احلسني  الن 

)عليهم السالم(، ومأمته مأمتهم.
الن احلسني )عليه السالم( حسيننا مجيعًا، ومأمته مأمتنا.

املصدر/ مركز االبحاث العقائدية

مأتم اإلمام الحسين عليه السالم
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شهُر رمضاَن.. 
شهُر التوبِة والغفراِن

بقلم: أوس ستار الغانمي  

)عزيّ  اهلل  به  أكرَمنا  الذي  املبارك  رمضاَن  شهِر  يف  ونحُن 
وجل(؛ إذ تتجىليّ فيه الرمحاُت، وتنزُل الربكاُت أكثر من 
شهر  وعبادة،  طاعٍة  شهَر  للناس  )تعاىل(  وجعله  غريه، 
وأفضُل  أحبُّ  وهو  النار،  عذاِب  من  العتُق  فيه  يكثُر 
اهلل  شهُر  هو  بل  وتعاىل(،  )سبحانه  هللِ  عنَد  الشهوِر 
)تعاىل( الذي أنزَل فيه القرآن الكريم، قال )تعاىل(: {َشْهُر 
ِمَن  َوَبيِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهدًى  اْلُقْرآُن  فِيِه  ُأْنِزَل  ِذي  الَّ َرَمَضاَن 
اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن}. أنزله؛ لعظمِة هذا الشهر هدًى ورمحًة 

قه واتبعه.  للعباد من آمَن به منهم وصديّ
القرآن  وقراءِة  الصالح  والعمِل  والطاعِة  اجِلدِّ  شهُر  فهو 
الكريم، حيث حثَّ الرسول األكرُم )صىل هلل عليه وآله( 
يوَم  يأيت  فإنيّه  القرآَن؛  "اقرؤوا  فيام روَي عنه:  عىل قراءته 

نراُه  أْن  له  يؤَسف  ما  أنَّ  إال  ألصحابه"،  شفيًعا  القيامة 
اليوَم شهَر الرتاخي والنوم والكسل...

ال  أْن  فينبغي  الفضيل  الشهر  هذا  يف  مغلولٌة  الشياطنُي 
وذلك  الفساُد؛  وال  الذنوُب،  وال  املعصيُة،  فيه  ُترَتَكُب 
َد  جُمريّ املقصوُد منه  فيه الصوُم، وليس  البارزَة  العبادَة  ألنَّ 
االمتناِع عن الطعاِم والرشاِب بل جتُب التقوى يف القوِل 

والفعِل، مهام كانا يسريين.
ال  اآلثام،  عن  اجلوارِح  صوُم  هو  إذن  احلقيقي  الصوُم 
البطن عن الطعام والرشاب، وكام أنَّ الطعاَم  فقط صوُم 
والرشاَب ُيفِسُد الصيام كذلك اآلثاُم ُتفِسُد ثواَبه، وُتلغي 

ه بمنزلِة من مل يُصْم. ثمرَته، فتصرييّ
"إذا  عليه(:  تعاىل  اهلل  )رضوان  اهلل  عبد  بن  جابر  يقول 
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صمَت فليُصْم سمُعك وبرُصك ولساُنك عن الكذب، وَدْع 
عنك أذى اجلار، وليُكْن عليك وقاٌر وسكينة، وال يكْن يوُم 

صوِمك ويوُم فطرك سواء".  
يكفَّ  أْن  ومتاَمهام  والقياِم  الصياِم  كامَل  طلَب  ملن  فينبغي 
ٍم ومكروٍه من الكالِم والغناِء. سمَعه عن اإلصغاِء إىل ُكلِّ حُمرَّ

ْحِت}.   اُلوَن لِلسُّ ُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّ قال )تعاىل(: {َسامَّ
وا  يغضيّ أْن  املؤمنني  عباده  )تعاىل(  اهللُ  أمَر  فقد  النظُر  أما 
هلم  أباَح  ما  إىل  إال  ينظروا  فال  عليهم،  َم  حريّ عاميّ  أبصارهم 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم  ْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ النظَر إليه. قال )تعاىل(: { ُقل لِّ
لَِك َأْزَكٰى هَلُْم إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َيْصنَُعوَن}  َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذٰ
ا اللساُن فإذا انفلَت من رقابِة صاحبه أديّى به إىل املخاطر،  وأميّ
اآلخرين  إىل  االهتاَم  توجيَه  تِه  وزاليّ اللساِن  خماطِر  من  وإنَّ 

والطعَن يف سمعتهم، ويف شهِر رمضاَن يكوُن اللساُن أكثَر 
النبيُّ  َه  وجيّ لذلك  الصيام،  بثواِب  ُيذِهُب  ألنيّه  خطورًة؛ 
)صىل اهلل عليه وآله( الصائَم بأْن حيفَظ لساَنه وُيراقُب ذلك 
َياُم ُجنٌَّة،  أثناء الصيام، روَي عنه )صىل اهلل عليه وآله(: "الصِّ

َفاَل َيْرفْث َوالَ جَيَْهْل" 
ولنحافْظ عىل سالمِة  الكالم،  أطيِب  انتقاِء  فلنحرْص عىل 
الصياِم بحفِظ اللسان من الكذِب والغيبِة والنميمِة والتكلُّم 
اإلماِم  عن  روَي  حساب،  بغرِي  اجلنة  لندخَل  يعنينا  ال  فيام 
"من دخَل عليه شهُر رمضاَن فصاَم  الباقر )عليه السالم(: 
َم هللُ عليه دخَل  ليله، واجتنَب ما حريّ هناَره، وقاَم ورًدا من 

اجلنَة بغرِي حساب".  
أْن  الفضيل  الشهَر  إذا أدركوا هذا  املؤمنني  بل وينبغي عىل 
الصاحلة  واألعامِل  والطاعاِت  اخلرياِت  إىل  فيه  يتسابقوا 

أيًضا؛ لُيدركوا مرضاَة اهللِ )عزيّ وجل( ومغفرته..  
واإلقباِل  للتوبِة  لإلنسان  عظيمٌة  فرصٌة  هو  الشهُر  فهذا 
السيئة،  العادات  من  الكثرِي  وتغيرِي  وجل(،  )عزيّ  اهللِ  عىل 
فالذي يصرُب عىل االمتناِع عن امُلباحاِت يستطيُع الصرَب عن 

مات. امُلحريّ
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متابع��ة لما ُعرض في االس��بوع الماضي واس��تكماال لوصي��ة امير المؤمنين ال��ى ولده االمام 
الحسن )عليهما السالم( قوله : )وتفّقه في الدين َوعّود نفسك التصبر على المكروه ونعم 
الُخلق التصبر في الحق والجئ نفس��ك في امورك كلها الى الهك فانك تلجأها الى كهف 

حريز ومانع عزيز(.
م��ن خ��الل النص اعاله  يتض��ح لنا مدى ضرورة ومرتب��ة واهمية ومنزلة التفق��ه في الدين في 
حياة االنسان المسلم الدنيوية واالخروية ونسوق لذلك مثال في طبيب اذ ان مهنة الطب بال 
شك ضرورية جدا لحياة االنسان فردا ومجتمعا وتساهم الى حد بعيد الى انقاذ حياة انسان 

من موت محّتم وتمد حياته بالصحة الستكمال 

التفّقه في الدين.. ِعّزة للمؤمن وكرامة 
ومنزلة سامية

اعداد : عيسى الخفاجي - تصوير : محمد القرعاوي

الملتقى األسبوعي

دررٌ من الوصية العلوية العظيمة

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

14



دوره بحيوية وفاعلية وان هذه الوظيفة  ذاهتا تعطي  للطبيب 
منزلممة رفيعة يف املجتمع وتقديرا وعممزة وكرامة ، فاذا اردت 
ان تكون طبيبا ناجحا ومتقنا لعملك وتنجح عليك ان تتعلم 
اصول وقوانني وقواعد علم الطب لئال ختاطر بارواح الناس 
الن عدم الدراسممة بتمعممن واتقان فيه مممن املجازفة واخلطر 
الكبريعممىل حياة الناس من خالل التشممخيص اخلاطئ الذي 
يؤدي بدوره اىل املوت او اىل عدم متكن االنسممان اكامل دوره 
بشممكل طبيعممي وكذلك احلممال ينطبق متاما عممىل الصيدالين 
واملهنممدس والفيزيائممي والكيميائممي واملعلممم فلهممذه املهن  
قواعدهمما واصوهلا حتى يصبح فردا نافعمما غري ضارا ولكي 
يبلغ حتقيق االهداف واألغراض ، وكلام كانت الوظيفة اعقد 
واهم واخطر يف تفاصيل  حياة االنسممان كلام تعقدت قوانني 
واصممول وضوابممط واساسمميات تلممك املهنة كالطممب مثال 
بحيث يدرس اوليات هذه العلوم الطبية يف املرحلة املتوسطة 

واالعداديممة ويتنمماول علمموم اللغممة االنكليزيممة والفيزيمماء 
والكيمياء والرياضيات وغري ذلك من هذه العلوم كأوليات 
ثم ينتقل لدراسة التخصص كأصول وضوابط حتى يتخرج 
وكلام انتفع من هذه االصول  اصبح شخصا ناجحا والناجح 

يف دراسته يكون اجدر من غريه بأداء مهام الوظيفة. 
الدين  املقدمة ندرك امهية  مهام االنسان يف   من خالل 
فمثال  واملهندس  الطبيب  وظيفة  بني  قورنت  ما  اذ  قياسا 
االمور  من  ذلك  وغري  واجلهاز  املاكنة  مع  يتعامل  املهندس 
اما لو فشل فان خطورة عمله اقل من دور الطبيب يف ،لذلك 
عىل الطبيب ان جيد وجيتهد ويدرس اكثر من الشخص الذي 
يامرس الدور االقل امهية للعلوم املتعلقة بحياة االنسان التي 
بدورها حتتاج اىل نظام العالقة بينه وبني اهلل تعاىل ، اذ ان الدين 
فهو جمموعة من العلوم التي تنظم حياة االنسان وتوضح له 
، حيث  بالتعقيد يف يعض جماالهتا  تأيت  والتي  احلياة  حقائق 
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ان االنسان له ادوار وهذه االدوار كلها جتتمع حتت عنوان 
ره  العبودية )هلل تعاىل( فاهلل عز وجل خلق هذا الكون وسخيّ
لإلنسان له لكي جيتهد ويصل اىل حتقيق او الغاية من خلقه 
وهو اعقد بالتأكيد مما مر علينا سابقا كمثل الطبيب ، وتقع 
عىل عاتقه جمموعة من املسؤوليات والتكاليف االهلية اذ عليه 
ان يعرف طبيعة عالقته باملوجودات من حوله ، من خالل 
أصالح الفرد واملجتمع ويبتعد عن االمور التي تؤدي به اىل 
اهلالك والسقوط والفشل ، وكذلك يعترب من بني  التكاليف 
االهلية التي هي من وظائف االنسان يف مجيع جماالت احلياة، 
ألنه شامل وهذه اكثر تعقيدا من بقية العلوم لذلك كلام كان 
االنسان اكثر اتقانا ودقة يف تعلم هذه املعارف كلام كان اكثر 
اهلل  اىل  اقرب  وكان  تعاىل  اهلل  يريدها  التي  حياته  يف  نجاحا 

تعاىل ..
ه ما أمهيته   هنا تساءل سامحة الشيخ الكربالئي حول التفقيّ

وهل هنالك تفقه لغوي او اصالحي ؟؟
وأجاب بعد توقف قليل :

كلام  انه  اي  والوعي  واالدراك  التفهم  بمعنى  هو  التفقه 
ان  وحاول  وتعمقا  ووعيا  وادراكا  فهام  اكثر  االنسان   كان 
كلام  وادراك  فهم  عدم  عن  يدرخ  او  حيفظ  ال  دروسه  يفهم 
الطب  كلية  طالب  كمثل  باملجتمع  وتأثريا  نجاحا  اكثر  كان 
ختتلف  التي  العلوم  وبقية  القانون  او  واالدارة  اهلندسة  او 
يف  التفقه  يف  احلال   كذلك   ، واالمهية  املراتب  يف  وتتفاوت 

الدينية  العلوم  ويتعلم  يدرس  االنسان  كان  فكلام  الدين 
بتعمق ودقة وبتفكر وتدبر كلام كان اكثر فهام ملفردات دينه 
و اكثر نجاحا يف تطبيق املناهج الدينية ،  فالتفقه ال يعني ان 
تقرا علوم الدين قراءه سطحية لذلك املقصود تعلم العلوم 
بدقائقها  وفهمها  فيها  والتأمل  التمعن  خالل  من  الدينية 

وتفاصيلها حينئذ نقول تفقها يف الدين..
الديانات  من  واكثر  واسعا  اهتامما  ابدى  االسالم  ان 
واعطى  املسلم  حياة  يف  الدين  يف  التفقه  امهية  يف  السابقة 
منزلة ومكانه وعزة واحرتاما اكثر من غريه، وخصه بالرشف 
جمد  هلا  ام  هذه  الدين  يف  بالتفقه  هتتم  التي  فاالم  والكرامة 
له  الدين  يف  يتفقه  الذي  واالنسان  عظيمة  وكرامة  وعزه 
منزلة واحرتام اكرب يف الدنيا واالخرة وقدرُه اعظم من منزلة 
الطبيب واملهندس واالستاذ اجلامعي  وجيب ان نأخذ بنظر 
 ، العلم   ألهل  تعاىل  اهلل  جعلها  التي  املنزلة  تلك  االعتبار 
لذلك نجد اآليات القرآنية واالحاديث الرشيفة التي جميّدت 
اهل العلم واعطت هلم منزلة عظيمة ربام ال يتوقع االنسان 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  منحها  التي  املنزلة  حجم  يتصور   وال 
لطالب العامل وقد نتذاكر هذه االمور إلنشاء الدافع والباعث 
اكثر من  بالدين  بالتفقه  لنا بقوة لكي هنتم  والداعي املحرك 
اهتاممنا البسيط هذا واملتواضع ، ويقول االمام الكاظم )عليه 
السالم( يف هذا الصدد : )تفقهوا يف دين اهلل فان الفقه مفتاح 
البصرية( ، ما يفهم من مفتاح البصرية هو الوعي  يف امور 
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الدين والدنيا و تلك هي املنازل الرفيعة التي  تأيت من التفقه  
والوصول اىل النجاح يف احلياة الدنيا وكام ان لإلنسان برص 
يرى هبا ظواهر االشياء واالمور احلسية اما االمور االخرى 
 ، العبادة  ومتام  البصرية  مفتاح  هو  والفقه  بالبصرية  فرتى 
قليلة  عبادة  ان  اي  كثري  غريه  عىل  العابد  الفقيه  ل  ُفضيّ وقد 
جيهد  وخالية  خاوية  كثرية  عبادة  من  افضل  الدين  يف  بتفقه 
مجهور  من  كثري  من  ل  وتفضيّ  ، ويتعب  نفسه  االنسان  فيها 
)فضل  بقوله:  السمه  هذه  عىل  االمام  يؤكد  لذا  املسلمني 
العامل عىل العابد كفضل الشمس عىل الكواكب( وهنا يتبني 
فضل العلم و العابد املتفقه ، اذ ان من مل يتفقه بدينه مل يرىض 

ه بدينه .. اهلل له عمال بدليل وان اهلل اذا اراد خريا لعبد فقيّ
وهذا  العقل  هو  االنسان  يف  تعاىل  اهلل  خلق  ما  اول  ان 
متعلق   كونه  االهلية  والرعاية  االهتامم  مدى  عىل  دليل 
باإلدراك والعلوم اذ ان عقل بال علم ال فائدة منه ، لذلك 
ورد يف بعض االحاديث ان العلم مصباح العقل نأخذ منها 
ما ينفعنا ونتجنب املخاطر فيام يرنا وهنا يايت امهية ومقام 
افتخارها  للمالئكة  حق   الذي  املقام  هذا  العلم،  طالب 
ليضع  يأيت  العلم  لطالب  اجنحتها  تضع  حيث  ورضاها 
رجليه عىل اجنحتها وهي ترىض بذلك لكي يطأها برجليه 
لتضع  املالئكة  )ان  وافتخارها  سعادهتا  مدى  عن  تعبريا 
اجنحتها لطالب العلم لكي يطأها حتى يطأ عليها رضًا به( ، 
وايضا نغفل عن كثري من االمور املهمة  والتي كثريا ما هنتم 

هبا ولكن تبقى روح وجوهر وحقيقة العبادة كام يف الصالة 
التي فيها اغراض واهداف من دون ان ندرس مقدماهتا بكل 
دقائقها وتفرعاهتا ورشوطها واقسامها وبقية االمور املتعلقة 
العبادة وغريها  كام يف هذا احلدي)ال خري يف عبادة  ، هبذه 
ليس فيها تفقه وال خري يف علم ليس فيه تفكر وال خري يف 

قراءة ليس فيها تدبر(.
وختم الكربالئي امللتقى بقوله:

ينبهنا االمام )عليه السالم( انه  ليس كل من كثرت عبادته 
واالذكار   واحلج  كالصوم  العبادية   وممارساته  الصالة  يف 
واملستحبات اكثر من غريه هو افضل ولكن امليزان احلقيقي 
اكثر وافضل معرفة  يكون  اهلل سبحانه وتعاىل  هو من  عند 
وتفقها يف دينه بمعنى ان هلم االفضلية واالحرتام والتقدير، 
يتفقه  الذي ال  االنسان  التي ترتتب عىل  السيئة  االثار  ومن 
لبعض  االمام  حديث  بدليل  منه  خريا  يتوسم  ال  انه  بدينه 
اصحابه  )ال خري فيمن ال يتفقه من أصحابنا، يا بشري، إن 
احتاج  فإذا  إليهم،  احتاج  بفقهه  يستغن  مل  إذا  منهم  الرجل 
إليهم أدخلوه يف ضاللتهم وهو ال يعلم( ، وهذا فيه داللة 
والالمباالة  االهتامم  عدم  عن  وبالردع  التفقه  تشجيع  عىل 

لذلك .. 
للمجتمع  واشعاركم  اهتاممكم  يكون  ان  نأمله  الذي 

بالتفقه يف الدين اكثر من غريكم..
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شريط��������������� )األحرار(�������������

مسؤول شعبة اإليواء في العتبة 

الحسينية المقدسة، الحقوقي 

حسين النصراوي 

يصّرح ل� )األحرار(
املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
ألعداد  شاملة  دراسة  بوضع  ه  وجيّ الكربالئي 

األطفال املرشدين والفاقدين للرعاية.
للتأهيل  الوارث  دار  افتتاح  عىل  املوافقة  متيّت 
وزارة  قبل  من  املوافقة  واستحصلنا  املجتمعي.. 
العمل والشؤون االجتامعية عىل إشغال بناية الفتتاح 

هذه الدار.
الدار إىل ثالث أقسام بحسب  تم تقسيم اإليواء يف 
الفئات العمرية، وهتدف إىل تأهيل سلوك األطفال 
صحيًا  رعايتهم  وكذلك  احلسنة  الرتبية  وتربيتهم 
هلم  م  تقديّ التي  الالزمة  اخلدمات  وبقية  ولوجستيًا 

جميّانًا.
خالل  من  تعليمي  األول  جانبان،  الدار  يف  لدينا 
ع(  )املرسيّ نظام  عرب  املدرسة  يف  األطفال  تسجيل 

ونشكر تربية كربالء لتعاوهنا معنا يف هذا اجلانب.

العتبة املقدسة يف طور إنشاء دارين جديتني لإليواء 
شخص  وأي  مربع(،  مرت  ألف   13( مساحة  عىل 
يطرق باب املرجعية العليا والعتبة املقدسة وبحاجة 

للمساعدة مهام كانت فلن ُيردَّ أبدًا.

احلسني  االمام  مضيف  رمضان..  شهر  خالل  يوميًا 
الفطور  لوجبات  منفذًا  خيصص  السالم(  )عليه 
بني  منطقة  يف  زائر  لم)1200(  ومائدة  )السفري( 

احلرمني.

جمايل  يف  تدريبيًا  برناجمًا  ختصص  الوارث  أكاديمية 
القيادة والتخطيط بالتعاون مع نقابة التمريض يف ذي 

قار.

من  اكثر  احلسينية..  العتبة  تشهده  يومي  برنامج 
)1000( طالب جامعي يرددون قسم الوالء للعراق 

امام رضيح االمام احلسني )عليه السالم(.

نتيجة استقبال زوار من دول العامل وتوسع العمل.. 
العتبة احلسينية تستعني بمدربني دوليني ملنح منتسبيها 

دورة متقدمة يف جمال اللغة االنكليزية.

لندرة وجود كتاب بمجال مرسح الطفل عىل مستوى 
العراق والوطن العريب.. العتبة احلسينية ختتتم ورشة 

ضمن املوسم الثاين ملرشوع اعداد )1000( كاتب.

كربالء  مطار  العراقي:  املدين  الطريان  سلطة  رئيس 
لنييّته  املقدسة  احلسينية  للعتبة  كبري  إنجاز  الدويل 

اخلالصة يف خدمة الزائرين وسريى النور قريبًا.

 19( بم  السالم(  )عليه  طالب  أيب  سيدنا  موسوعة 
جزءًا( الصادرة عن العتبة احلسينية حتصل عىل اجلائزة 

األوىل يف املسابقة العاملية للكتاب املقامة يف طهران.
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بجهود من العتبة الحسينية المقدسة..
مستشفى الوالدة في قضاء الصويرة يشهد نسب إنجاز متقدمة

احلسينية  للعتبة  التابع  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  أعلن 
املقدسة عن مواصلة أعامل البناء عىل قدم وساق يف مرشوع 
واسط  ملحافظة  التابع  الصويرة  بقضاء  الوالدة  مستشفى 

وحتقيق نسب انجاز متقدمة.
وقال مدير دائرة االرشاف املهندس مرتىض عالء السعدي: 
إن "كوادر قسمنا تواصل اعامهلا وبوترية متسارعة بمرشوع 
ملحافظة  التابع  الصويرة  قضاء  يف  الوالدة  مستشفى  إنشاء 

واسط، الفتا اىل ان "نسبة اإلنجاز بلغت )%35(".
وأوضح أن "املرشوع يعد من بني املشاريع االنسانية الكبرية 
واسط"،  حمافظة  يف  احلسينية  العتبة  تنفذها  التي  واملهمة 
الكلية  مساحتها  تبلغ  أرض  عىل  ينفذ  "املرشوع  ان  مبينا 
)1600م2(، تتكون من بنايتني أحدامها رئيسية واالخرى 

خدمية".
بمساحة  طوابق   )4( تضم  الرئيسية  "البناية  أن  وأضاف 
فتتكون من طابقني  اخلدمية  البناية  أما  مربعًا(،  مرتًا   850(
بمساحة )250 مرتًا مربعًا("، مشريا اىل ان "املساحة البنائية 
تبلغ  استيعابية  وبطاقة  مربع(  مرت   4000( تبلغ  للمرشوع 

)60( رسيرًا".
ردهتني  يضم  الرئيسية  للبناية  األريض  "الطابق  أن  وتابع 

للنساء،  واخرى  للرجال  ردهة  خصصت  للطوارئ 
للعمليات  وصالة  والسونار  لألشعة  وفضاء  وصيدلية 
سيطرة  وغرف  صحية  وجماميع  اطباء  وغرف  الصغرى 

الكهرباء وخمازن".
وبني أن "الطابق األول يضم )9( ردهات للرقود، وخمترب، 
الكادر  اسرتاحة  ووحدة  التبديل،  وغرف  للدم،  ومرصف 
الطبي ووحدة ارشفة ووحدة احلسابات وصاالت االنتظار، 
اسرتاحة،  ووحدة  رقود،  ردهة   )16( يضم  الثاين  أما 
الثالث عىل )3( صاالت  الطابق  وغرف اطباء، فيام حيتوي 
للعمليات، وصالة للعناية املركزة، وصالة للخدج ووحدة 

تعقيم وغرفة تبديل الكادر الطبي ووحدات االتصال".
بالكامل  االنشائي  اهليكل  اعامل  انجاز  تم   " أن  إىل  وأشار 

والتقطيع اخلارجي".
ُيذكر أن العتبة احلسينية املقدسة، تسعى الن تقدم خدمات 
الكثري  تبنت  البالد، وقد  للمواطنني يف عموم  متنوعة  طبية 
باملجان،  خدماهتا  تقدم  التي  والصحية  الطبية  املشاريع  من 
كام أنشأت العتبة )19( مركزًا ومستشفى يف خمتلف حمافظات 
العراق إلنعاش املصابني هبدف دعم جهود وزارة الصحة يف 

مواجهة جائحة )كورونا(. 
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هل سُيسمح لمشاريع 
ال��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة 

"الطّبية" بالنمو؟

يؤّكُد مراقبوَن وخرباُء حمليون ودوليون يف املجال الطّبي، 
أنه يمكن للزخم اإلجيايب يف إنشاء العتبة احلسينية املقدسة 
للمشاريع الطبية أن ينمو وينترش عىل نطاق واسع، يف ظلِّ 

النجاحات املتحّققة خالل السنواِت األخرية.
الكبرية  املشاريع  هذه  مثل  فإّن  املوضوعية،  الناحية  ومن 
سّدت  واإلنسانية(  الرشعية  )املسؤولية  من  تنطلق  التي 
للمواطنني،  املقّدمة  الصحية  اخلدمات  يف  هائاًل  فراغًا 
والذين كانوا يضطّرون للسفر خارج البالد لتلقي العالج 
مبالغ  رصف  يعني  ما  وهو  اجلراحية،  العمليات  وإجراء 

مالية هائلة ال يقوى عليها الكثري من املرىض.
جانبني  وفيّرت  املقدسة  العتبة  مشاريع  فأنيّ  اآلن  أما 
التخصصات  توفري  ام  أوهليّ اخلصوص:  هذا  يف  مهمني 
الطبية املختلفة والنادرة لعالج احلاالت املرضية وإجراء 
التي  املالية  الكلف  ختفيض  وثانيًا:  الكربى،  العمليات 
يضطريّ املريض لدفعها، فضاًل عن وجود برامج )جمانية( 
الطبية  املؤسسات  تطلقها  الكلفة(  )بنصف  وأخرى 
من  للمئات  العالجات  تقديم  وتشمل  العام  مدار  عىل 

املحتاجني.
يف  ني  وخمتصيّ خلرباء  وزيارات  مستفيضة  نقاشات  وبعد 
حيقق  املشاريع  هذه  مثل  إنجاز  أنيّ  رأوا  الطبيّي،  املجال 
العراقيون  عانى  أن  بعد  الطبيّي،  املجال  يف  هائلة  طفرة 

طوياًل جراء نقص املستشفيات واملراكز الصحية.
وذوهيم  أطفاهلم  العراقيني  املواطنني  من  الكثري  فقد  لقد 
يف  تعود  كثرية  ألسباب  عالجهم،  عن  عجزهم  اء  جريّ

بقلم/علي الشاهر
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النادرة  للتخصصات  الطبية  املؤسسات  الفتقار  أغلبها 
اخلبيثة مثل )الرسطان(،  وخصوصًا يف معاجلة األمراض 
لعالج  الدولية  الوارث  مؤسسة  خالل  من  يمكُن  اآلن 
بسهولة  والعالج  التشخيص  تلقي  الرسطانية  األورام 
ويرس، ويف كثري منها عالجات جمانية، تستهدف األطفال 
كام  اللعني،  املرض  هذا  من  لتخليصهم  األوىل  بالدرجة 
متقٍص  ألي  يمكن  آخر،  دون  مواطن  عىل  تقترص  مل  أهنا 
وباحث عن احلقيقة أن جيَد مرىض يتلقون عالجًا جمانيًا أو 
الدين وحتى  األنبار وصالح  بأجور رمزية من حمافظات 

من سكنة إقليم كردستان.
م  خريًا  للعراق  تريد  ال  التي  م  اجلهات  بعض  تكون  ربام 
يف  واهلائل  العمالق  ر  التطويّ هذا  بسبب  للغاية،  منزعجة 

جمال اخلدمات الطبية.
هذه  مثل  احتضنت  من  وحدها  املقدسة  كربالء  تكن  مل 
املشاريع حتى وهي تستعد ألن تكون )األوىل طبيًا( عىل 
مستوى البلد، فمشاريع مثل مراكز غسيل الكىل ومعاجلة 
د وأمراض الدم والرسطان أصبح هلا وجود  أمراض التوحيّ
يف حمافظات عراقية عديدة.. وهي حتمل بفخر شعار العتبة 
احلسينية املقدسة، وحتت عنوان رصيح )بالبنط العريض( 

كام يقال، خدمة املواطنني قبل أي يشء.
املقدسة  احلسينية  العتبة  ترتاجع  مل  ذلك،  خضميّ  ويف 
العالجية  اخلدمات  تقديم  عن  مهمة،  دينية  كمؤسسة 
عىل  الباعث  النشاط  هذا  يكون  أن  ويمكن  للمرىض، 

كًا مهاًم إلقامة مشاريع مشاهبة سواء أكان من  احليوية حمريّ
احلكومة  حتى  أو  العراق  يف  األخرى  املقدسة  العتبات 

والرشكات االستثامرية.
املشاريع  هذه  ملثل  سُيسمح  هل  هو:  املهم  السؤال  أّن  إال 

واخلدمات الكربى أن تنمو أكثر وأكثر؟!
وإذا ما توّقفت العتبة احلسينية املقدسة عن تشييدها.. هل 
للمرّبع  نعود  أم  سيحصل..  الذي  الفراغ  يسّد  من  هناك 

األول.. الذي كنّا نفتقد فيه ألبسط اخلدمات الطبية؟!
العامة للعتبة املقدسة ستبقى ملتزمًة  باعتقادي أنيّ األمانة 
أوىل  أنجزت  أن  منذ  نفسها  عىل  قطعته  الذي  بالوعد 
مشاريعها اخلدمية وخصوصًا يف املجال الطبيّي، وال تكفي 
املجتمع  من  أكانت  سواء  عليها  لت  حتصيّ التي  اإلشادة 
فااللتزام  الرسمي واحلكومي..  املستوى  أو عىل  العراقي 

ر استمرار هذه اخلدمات أو توقيّفها. هو وحده من يقريّ
اجلهات  من  هلا  هة  املوجيّ االهتامات  ورغم  سة  املقديّ العتبة 
بشجاعة  تتطليّع  اخلارجية،  األجندات  وصاحبة  املغرضة 
ق  سيتحقيّ األمر  هذا  طبيًا(..  )األوىل  كربالء  جلعل  كبرية 
بخطًى  تسري  املبذولة  اجلهود  دامت  ما  العاجل،  بالقريب 

واثقة، ووجود النييّة السليمة يف خدمة الناس ورعايتهم.
املشاريع  )ِرهاب  بم  املصابون  سيشعُر  أخرى..  ة  مريّ هنا 
ع املشاريع الطبية  الدينية الناجحة( بمممممم )القلق(، من توسيّ
صوب  ع  التوسيّ أعني  م  حتمييّ  أمر  وهو  احلسينية،  للعتبة 

مشاريع كربى م فال تراجَع أبدًا عن خدمة العراقيني.

سيشعُر المصابون ب� )رِهاب المشاريع الدينية الناجحة( ب������ )القلق(، من 
توّسع المشاريع الطبية للعتبة الحسينية، وهو أمر حتمّي � أعني التوّسع 

،،صوب مشاريع كبرى � فال تراجَع أبداً عن خدمة العراقيين
،،
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بعد النجاحات الطبية والصحية في 
مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة
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الشيخ الكربالئي يفتتح مشروع التوسعة والتأهيل 
لمستشفى سفير اإلمام الحسين             الجراحي

األحرار: نمير شاكر - تصوير: خضير فضالة

أفتتح المتولي الشرعي للعتبة الحس��ينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئ��ي بحض��ور محافظ كرب��الء المقدس��ة المهن��دس )نصيف جاس��م الخطابي( 
ومدي��ر عام دائ��رة صحة كرب��الء )الدكتور صباح الموس��وي( ونخبة من الك��وادر الطبية 
مش��روع توس��عة مستشفى س��فير اإلمام الحس��ين )عليه الس��الم( الجراحي الذي 
خصصته العتبة المقدسة إلجراء العمليات الجراحية وتقديم افضل الخدمات الطبية 

لعموم المواطنين العراقيين على مدار )24( ساعة متواصلة. 
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االفتتاح  كلمة  يف  عزه(  )دام  الكربالئي  الشيخ  سامحة  حتدث 
ترصحيات عديدة تابعتها جملة )األحرار( عن كثب حيث قال: نشهد 
يف هذا الشهر املبارك شهر والدة األقامر املحمدية افتتاح التوسعة 
اخلاصة بمستشفى سفري اإلمام احلسني )عليه السالم( التخصيص، 
الذي جاء نتيجة التعاون بني مجيع اجلهات سواء يف العتبة احلسينية 
أو جهود احلكومة املحلية هذا التعاون اثمر كل هذا العطاء الكبري 

الكل يعترب نفسة فريق واحد يف تقديم اخلدمات جلميع العراقيني.
وأضاف سامحته، أن هذه املبادئ اآلن لو اعتمدت يف بلدنا العزيز 
سيكون هناك الكثري من الثامر من جهة العتبة احلسينية املقدسة، وما 
قدمت من جهد هنديس وتطوير منشآت هذه املستشفى بالتعاون 
تعمل  التي  والتمريضية  الطبية  وكوادرها  كربالء  صحة  دائرة  مع 
أن  إىل  مؤكدًا  املتميزة،  الطبية  اخلدمة  هذه  تقديم  يف  وهنارا   ليال 
هذه اخلدمة  ليس ألهايل كربالء فحسب بل اىل مجيع املحافظات 
تراوحت  التي  املستشفى  يف  العمليات  عدد   إىل  مشريا  العراقية، 
إىل)   )800( من  السالم(   احلسني)عليه  اإلمام  بربكة  إنجازها  يف 
اجتاه  باملسؤولية  شعور  مع  الواحد  بالشهر   )1000( اىل   )900
احد  وال  الواحد  الفريق  بروح  يعمل  اجلميع  الن  واملرىض  البلد 
تنافس مرشوع  التنافس هو  اتنافس مع االخرين طبعا  انني  يقول 
الذي يثمر يف االرتقاء مع نوعية العمليات التي ستقدم من خالل 
املستشفى، وأضاف ان هذا التعاون تنامي جلهود اجلميع واجلميع 
يشعر انه مسؤول وكل واحد يشعر انه اخ لألخر ومكمل له حيث 

أدى إىل هذا العطاء.
• كرب��الء اآلن مهي��أة أن تك��ون عاصم��ة الس��ياحة 

الطبية في العراق
فيام قال حمافظ كربالء املقدسة األستاذ ) نصيف جاسم اخلطايب( عن 
اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى  أن  ذلك: 
االعتيادية  األيام  يف  فقط  ليس  الكبرية  االستثنائية  اخلدمات  قدم 
إىل  ومتميزة  االستثنائية  خدماهتا  كانت  املليونية  األيام  يف  ولكن 
اجلهود  وهذه  املقدسة..  كربالء  اىل  يدخلون  الذي  الزائرين  كل 
كانت عامل مشرتك بني دائرة صحة كربالء وبني الدوائر الصحية 
للعتبة احلسينية املقدسة. مؤكدا يف ترصيح خص به جملة األحرار" 
حمافظة كربالء التي نراها متقدمة يف خدماهتا بشكل كبري عن باقي 
حمافظات العراق، نعم كربالء اآلن مهيأة أن تكون عاصمة السياحة 
الطبية يف العراق. منوها اىل أن مدينة كربالء املقدسة تستقبل اكثر 
من)40% ( من املراجعني ملستشفياهتا هم من املحافظات العراقية 
العتبة  او  املقدسة  العتبات  مستشفيات  من  كانت  سواء  األخرى 
من  هم  واحلكومية  املقدسة  العباسية  العتبة  او  املقدسة  احلسينية 
اكثر  بل هناك مستشفى وارث لألورام، هناك  املحافظة ال  خارج 
املقدسة  كربالء  خارج  من  يكونون  املراجعني  من    )%90( من 
وبذلك اكيدا هي بذلك تكون مهيأة هلذا االمر بفضل اهلل وبركات 
الشيخ  سامحة  من  الكبري  والدعم  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 

الكربالئي  هلذا املجال.
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)علي��ه  الحس��ين  اإلم��ام  س��فير  مستش��فى   •
السالم( الجراحي.. نوعية على مستوى العالم 

ورصح مدير عام دائرة صحة كربالء املقدسة )الدكتور صباح 
املوسوي( قائال: ان احلقيقة التي بات العامل يعرفها أن مستشفى 
املستشفى  هي  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سفري 
واهنا  العراق  مستوى  عىل  وليس  العامل  مستوى  عىل  نوعية 
اقرب مكان مقدس ال توجد مستشفيات عادة يف  موجودة من 
االماكن املقدسة عادة تكون هناك مراكز صحية ومستوصفات 
السالم(  االمام احلسني )عليه  بالقرب من مرقد  لكن مستشفى 
العامل..  مستوى  عىل  هلا  مثيل  يوجد  ال  اخلدمات  هذه  تقدم 
بني  تكاملية  رشاكة  هي  املستشفى  هذه  ان  املوسوي،  واضاف 
العتبة احلسينية ودائرة صحة كربالء وهو نموذج جديد احلقيقة 
هذه  يف  التجربة  هذه  مثل  االخرى  املحافظات  يف  هلا  يوجد  ال 
الرشاكة احدنا يكمل االخر ويدعم االخر روح الفريق االخر كام 
تفضل السيد املحافظ وسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 

عزه( واهلدف الرئييس هو تقديم اخلدمة إىل املواطن العراقي. 

وأشار إىل ان التوسعة التي حدثت يف املستشفى هي عمليات 
نوعية لدينا عمليات يف هذه املستشفى من قبل اطباء عراقيني 
خمتصني ذا شهادات عالية مدربني قد تصل العملية اىل) 6 ( 
العراق  خارج  جترى  قد  التي  النادرة  العمليات  من  ساعات 
االختصاصات  كل  ختصصية  اكثر  مستشفيات  اىل  حتتاج 
متوفرة يف هذا املستشفى وكل االجهزة التي حيتاجها الطبيب 
املستشفى  هذه  اجلديدة  بحلتها  التي  تأهيل  اعادة  يف  متوفرة، 
يعرفون  قد  واملختصني  املركزة  للعناية  ارسة  اربعة  اضافت 
من)  اكثر  املؤسسة  يكلف  قد  املركزة  العناية  يف  الرسير  قيمة 
600( دوالر شهريا، الن املريض الواحد حيتاج اىل ان يبقى هبا 
شهر او شهرين، واملبالغ املرصوفة تزداد مع مرور األيام. وال 
نحن  القدرات،  وهذه  االمكانية  هبذه  مستشفى  توجد  اعتقد 
ان شاء اهلل مستمرين كدائرة صحة كربالء وامانه عامة برعاية 
سامحة املتويل الرشعي والسيد املحافظ بتقديم كافة اخلدمات 
املستشفيات  هذه  اهلل  شاء  وان  واملواطن  الكرام  والزائرين 

تكون جتربة نجاح تستفاد منها كل اجلهات االخرى.
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المستش��فى  تأهي��ل  اس��تغرق  يوم��ا    )45(  •
بالكامل من غرفة وردهاته والعمليات

ووضح )الدكتور عامر الشمري( مدير مستشفى سفري االمام 
وفكرة  العمل  أن  قائال:  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني 
بموافقة  شهرين  قبل  بدأت  اجلراحي  السفري  مستشفى  تأهيل 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي  املتويل  سامحة 
املوافقة تم االيعاز اىل االقسام قسم املشاريع وقسم  عزه( بعد 
حيث  بالعمل  باملبارشة  والعالقات  اخلدمية  واالقسام  املالية 
قاموا  حيث  يوما  العمل)45(  واستغرق  بالعمل  املبارشة  متت 
بتأهيل املستشفى بالكامل من تأهيل غرفة وردهاته والعمليات 
واستحدثنا هبا صالة رابعة وجهزت بأفضل االجهزة ذوا كفاءه 
عالية كذلك اجهزة النواظري وأجهزة التخدير إضافة التحديث 
فيها  كان  املستشفى  ان  مبينا  اجلديدة.  اجلراحة  صالة  أجهزة 
قسم اجلراحة البولية واجلراحة العامة والنسائية اضفنا الكسور 
جانب  اىل  التجميلية  واجلراحة  واحلنجرة  واالذن  واالنف 
الصالة  هي  التي  االخرى  اجلراحات  وصالة  األطفال  جراحة 

بزيادة  قمنا  ان  بعد  اعىل  بطاقة  املستشفى  تعمل  لكي  الرابعة 
عدد االرسة حيث كانت) 50 ( رسيرا واالن أصبحت) 150( 
رسيرا وهذا ادى اىل ان نفتح فروع جراحية أخرى واستحداث 
املركزة والتي هي  للعناية  السفري ردهة  ألول مرة يف مستشفى 
بأفضل  جهزت  وايضا  موجودة  تكن  مل  ألهنا  العملية  بعد  ما 
االجهزة املوجودة والكادر وسيقوم املتويل الرشعي الشيخ عبد 
ان  التأهيل  بعد  املستشفى  هذه  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي 
شاء اهلل.. وأكد الشمري، مستشفى سفري االمام احلسني )عليه 
املرجعية  قبل  من  للمواطنني  مدعوم  فهو  اجلراحي  السالم( 
الشيخ عبد  السيستاين )دام ظلة( وسامحة  السيد  العليا  الدينية 
ملدة)24(  العمل جماين  ان  )دام عزه( حيث  الكربالئي  املهدي 
كربالء  مدينة  كوادر  من  هم  لكوادرنا  بالنسبة  للمواطنني، 
املقدسة فهم من اكفئ الكوادر املتواجدة يف املستشفى، بالنسبة 
للتأهيل والتطوير يف املستشفى فقد استند عىل معايري السالمة 
قد اضيفت كوادر طبية ألننا  التأهيل  الطبية ويف هذا  واملعايري 

افتتحنا صاالت اخرى. 
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بمشاركة )8( دول اجنبية و)6( دول عربية.. 
جناح العتبة الحسينية يحصل على المرتبة األولى 

في مهرجان الزهور الدولي للمّرة العاشرة
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اقة واملحبة لوطنها األغىل )العراق  اق يبعُث الطمأنينة واألمل للنفوس التويّ بعنوان بريّ
للجميع( والذي ُاختطيّ بالزهور الصفراء اجلميلة، خاَض جناح قسم الزينة والتشجري 
العاصمة احلبيبة  املقام يف  الزهور  املقدسة سباقًا دوليًا يف مهرجان  العتبة احلسينية  يف 

بغداد.
الذي  املهرجان،  يف  األوىل  املرتبة  عىل  العارشة  وللمرة  حيصد  أن  اجلناح  واستطاع 
القسم  رئيس  ليتسليّم  عربية(،  دول  و)6  أجنبية(  دول   8( من  أجنحة  فيه  شاركت 
املهرجان برسور  التمييّز واإلبداع من منظيّمي  اهلر درع  املهندس وهاب عبد احلسني 

بالغ.
وقال اهلر يف ترصيح لم )األحرار(: "قبل هذه املسابقة والفوز، حصلنا عىل يف السنوات 

التسع املاضية للمهرجان عىل اجلائزة األوىل دوليًا".
درع  احلسينية  العتبة  جلناح  كان  العارشة،  السنة  هذه  تعاىل  هلل  "احلمد  حديثه،  وتابع 

التميز واإلبداع عىل كل األجنحة العربية والعاملية املشاركة يف املهرجان".
عة ختتلف عن باقي  وبني اهلر بأن "جناح العتبة احلسينية امتاز بتصاميم خمتلفة ومتنويّ
زهورًا  استخدمنا  حيث  واألعامل،  مرتًا(   650( البالغة  املساحة  حيث  من  األجنحة 

بعدد )15 ألف( زهرة خمتلفة األشكال واألنواع من املوسمية والدائمية".
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الدول��ي  المع��رض  تقي��م  الحس��ينية  العتب��ة 
للمصحف الشريف 

المجتمع في  القرآنية  الروح  وبّث  لتثقيف 

األحرار: أحمد الوراق 

 تصوير: محمد القرعاوي
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بمناسبة اليوم العالمي للقران الكريم اقامت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
المعرض الدولي للمصحف الشريف بنسخته الثانية ولمدة ثمانية ايام في منطقة مابين 

الحرمين الشريفين وبمشاركة خمسة وعشرين جناحاً.
وطباعة  والمقتنيات  والمخطوطات  القديمة  االثرية  المصاحف  من  عدداً  المعرض  وتضمن 
هذا  في  وتعظيمه  الكريم  القران  على  المجتمع  تثقيف  لغرض  لغة،   150 من  بأكثر  القران 
والمسلمين  االمة  واجب  ومن  الكريم،  للقرآن  واالنتهاكات  االساءات  فيه  تكثر  الذي  الزمن 

جميعا ان يقوموا بواجبهم تجاه القرآن الكريم. 

وملعرفة التفاصيل اكثر عن هذا املوضوع حتدث مستشار 
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة لشؤون القرآن الكريم 
الشيخ حسن املنصوري قائاًل: بمناسبة اليوم العاملي للقران 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامت  الكريم 
بمشاركة  الثاين  للعام  الرشيف  للمصحف  الدويل  املعرض 
مشاركات  هناك  ذلك  اىل  اضافة  جناح،  وعرشين  مخسة 
من  ودول  واليمن  وروسيا  تركيا  مثل  الدول  بعض  من 
الذايت  اجلهد  عىل  تقوم  مؤسسات  وايضا  االفريقية،  القارة 
كمؤسسة ابو طالب الرتاثية ومجيع هذه املشاركات إلظهار 
االهتامم بطباعة القرآن الكريم وتثقيف املجتمع عىل القران 

االساءات  فيه  تكثر  الذي  الزمن  هذا  يف  وتعظيمه  الكريم 
واملسلمني  االمة  واجب  من  الكريم،  للقرآن  واالنتهاكات 

مجيعا ان يقوموا بواجبهم جتاه القرآن الكريم. 
واضاف: يتضمن املعرض مشاركة مركز االمام احلسني 
الباحثني  ورعاية  املخطوطات  لرتميم  السالم(  )عليه 
بمجموعة مصورات ملقتنيات خزانة العتبة احلسينية املقدسة 
من مصاحف ابتداًء من القرن االول اهلجري وحتى قرون 
احدى  ترميم  عىل  وثائقي  فلم  عرض  تم  كذلك  متأخرة، 
النسخ اخلطية للقران الكريم واالدوات واملواد التي تدخل 

يف عملية ترميم املخطوطات.

الشيخ حسن المنصوري
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الفنون  احد  اهي  االوبرا  بفن  التعريف  كذلك  وبني، 
واملصاحف  اخلطية  اللوحات  تزيني  يف  املستعملة  القديمة 
هبا  يمر  التي  باملراحل  التعريفية  الصور  بعض  عرض  وتم 
الكتاب املخطوط سواء كان مصحفا او كتابا خالل عملية 
الرتميم، وايضا صور لبعض املصاحف الرشيفة من مقتنيات 

العتبة احلسينية املقدسة والبالغ عددها 60 صورة.
وأوضح، شارك يف معرض الدويل للمصحف الرشيف 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية متمثاًل بمركز احياء الرتاث 
النادرة  املصاحف  من  بمجموعة  بعرض  والديني  الثقايف 
طبق  نسخ  املختلفة  واخلطوط  االسالمية  الزخارف  ذات 
االصل )فوكس ميل(، اضافة اىل بعض اللوحات والصور 
مصحف  من  صورة  منها  خمتلفة  ألزمنة  تعود  التي  الفنية 
العابدين )عليه السالم(، وايضًا  منسوب بخط االمام زين 
مشاركة جممع االمام احلسني )عليه السالم( العلمي لتحقيق 
تراث اهل البيت )عليهم السالم(، حيث قام بعرض مخسة 

لوحات  وسبعة  والسنني  الناسخ  خمتلفة  خطية  مصاحف 
خطية وثالث بوسرتات من املقتنيات االثرية.

مساخة  هناك  املعرض  فعاليات  ومن  حديثه،  وأكمل 
وركن خاص للرباعم واالطفال تضمنت مسابقات قرآنية 
ابنائنا  الثقافة القرآنية بني  وانشطة حتفيزية خمتلفة لبث روح 

الكرام. 
ومن جهة اخرى حتدث مدير عام مركز ترمجان الوحي يف 
قم املقدسة سامحة الشيخ حممد النقدي قائاًل: مركز ترمجان 
الوحي يف قم املقدسة يشرتك ألول مرة يف املعرض الدويل 
القرآن  برتمجة  معني  كمركز  نحن  الرشيف،  للمصحف 
الكرتوين  موقع  ايضًا  ولدينا  لغة،   16 حوايل  اىل  الكريم 
بقاع  كل  اىل  الكريم  القران  توصيل  لغرض  العامل  خياطب 
ترمجنا  حيث  العاملية  باللغات  اهتاممنا  اكثر  وان  االرض، 
اكامل  وبعد  االسبانية  واللغة  الصينية  اللغة  اىل  املصحف 

الرتمجة يتم طباعة املصحف يف العديد من الدول.
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وأضاف، نحن بدورنا نبارك للعتبة احلسينية املقدسة عىل 
ألن  الكريم  بالقران  باهتاممها  ونفتخر  معارض  هكذا  اقامة 

هذا منهج حسيني و فيه هدى للناس.
السنغال  دول  من  االسالمي  الباحث  حتدث  وبدورة   

الشيخ طه قائاًل: اتيت اىل كربالء املقدسة بدعوة من العتبتني 
الدويل  املعرض  يف  للمشاركة  والعباسية  احلسينية  املقدستني 
بالقرآن  االهتامم  هذا  اعجبني  حقيقة  الرشيف،  للمصحف 
اىل  وتستمر  تستمر  حتى  بمخطوطاته  وباالحتفاظ  الكريم 

االجيال القادمة. 
وبني، وجدت ايضًا العديد من الدول مثل اليمن وتركيا 
وكذلك  بالقرآن  هتتم  كيف  نفسه  والعراق  وايران  وروسيا 
افريقيا وهذا تشجيع لنا لألفارقة ان ما نقوم به نفس ما يقوم 
به اخواننا يف باقي بلدان املسلمني يف العامل ألننا هنتم بالقرآن 
وكنا نأخذه كام كان اسالفنا يدرسون اوالدهم القران الكريم، 
حيث انه قبل دخول الطفل اىل املدرسة يدرس القران الكريم 

وحيفظ اجزاء منه.
افريقيا  يف  القرآنية  املحافل  من  العديد  لدينا  منوهًا: 
والعديد من االماكن والتي نسميها دار القران الكريم، وعن 
البيت  اهل  مذهب  اىل  الناس  ندعو  الكريم  القران  طريق 

)عليهم السالم(.

الشيخ طه
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تأكيد لرسالة الخدمة االنسانية السامية

تعاون العتبة الحس��ينية المقدس��ة 
مع دوائر الدولة الخدمية ��ر
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تقرير/ ضياء أبو الهيل

ال يخف��ى عل��ى الجمي��ع دور العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة الكبير ال��ذي تقوم به ف��ي تقديم 
الخدم��ات المتنوع��ة للمواطنين والزائرين من جمي��ع أنحاء العالم. فقد ش��هدت تطوراً كبيراً 
فيما يتعلق بتقديم الخدمات اإلنس��انية والصحي��ة واالجتماعية والتعليمية والثقافية، حيث 

تسعى بكل جهودها لتحسين ظروف الحياة للمواطنين في المنطقة المحيطة بها.

العتبة  تقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  هذه  ضمن  ومن 
احلسينية املقدسة، هو دعمها لدوائر الدولة اخلدمية، اذ خصصت 
توزيع كهرباء كربالء  التابعة هلا ملديرية  مساحات من األرايض 

املقدسة ألنشاء حمطات حتويلية ثانوية.
ويف هذا السياق كان ملجلة )االحرار( لقاء خاص مع مدير 
والذي  شاكر،  يارس  املهندس  املقدسة  كربالء  كهرباء  توزيع 
العون  يد  تقديم  يف  سباقة  احلسينية  العتبة  "ان  قائال:  حتدث 
ألهايل  اخلدمات  افضل  لتقدم  اخلدمية  الدوائر  لكل  والدعم 
املحافظة والزائرين الوافدين اليها ، حيث خصصت قطع أرايض 
تابعة هلا ألنشاء حمطات حتويلية ثانوية وذلك لعدم وجود قطع 

أرايض كافية".
منوهًا: " بعد ختصيص قطع األرايض من قبل العتبة احلسينية 
بارشت مالكاتنا اهلندسية والفنية بالرشوع بأنشاء حمطات حتولية 
الطاقة  منظومة  انعاش  يف  تساهم  ان  شاهنا  من  والتي  ثانوية 
الكهربائية واستقرار التيار الكهربائي يف حمافظة كربالء املقدسة".
املؤسسات  مع  وثيق  وتنسيق  تعاون  "لدينا  "شاكر":  وبني 
اجل  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  والتطورية  الثقافية 
تطوير املوارد البرشية من الناحية اإلدارية واهلندسية والفنية، من 
خالل اقامة دورات يف خمتلف املجاالت لصقل املهارات وتطوير 
اخلربات، كام تم توقيع مذكرات تفاهم يف جماالت التوجيه الديني 

واملرأة والطفل والتنمية البرشية وتنمية القدرات.

مدي��ر توزي��ع كهرب��اء كربالء المقدس��ة 
المهندس ياسر شاكر

اىل  املقدسة  العتبة  تقدمها  التي  االنسانية  باملبادرة  مشيدا 
الكوادر العاملة يف املديرية قائال: "املؤسسات الصحية التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة وصلت اىل مراحل متطورة من حيث 
اخلدمات  افضل  وتقديم  الطبية  واألجهزة  العمراين  البناء 
كبري  بشكل  أسهمت  والتي  الكربالئي،  للمواطن  العالجية 
كربالء  يف  الصحي  القطاع  جمال  يف  نوعية  طفرة  بحدوث 
باستقبال  احلسينية  العتبة  قامت  اخر  جانب  وعىل  املقدسة، 
كوادرنا اإلدارية واهلندسية والفنية بأسعار مدعومة وخمفضة.

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

33



بمش��اركات عربي��ة واجنبي��ة ومحلية اقي��م مهرجان الحس��ين الصغير 
ال��ذي نظم��ه قس��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفولة ف��ي العتبة الحس��ينية 
المقدس��ة بدورته الس��ابعة على خش��بة مس��رح البيت الثقافي في 
كربالء المقدس��ة وال��ذي تضمن عروضا مس��رحية وورش فنية وندوات 
فكري��ة وثقافية لمدة خمس ايام، وبمش��اركة )45( عمال من عش��رين 
دولة عربية واجنبية اختير منها ثمان عروض لتكون بانوراما المهرجان، 
ان ديمومة هذا المهرجان وانعقاده لس��بع دورات متتالية والنجاحات 
الت��ي حققه��ا ف��ي الس��نوات الس��ابقة ينم عن وع��ي ودراي��ة كاملة 

بأهمية هذا المهرجان واهمية مسرح الطفل ومسرح الدمى.

مدرسة لألخالق ووسيط تربوي وتعليمي

مهرجان الحسيني الصغير 
لمسرح الطفل

األحرار/ نمير شاكر
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الفكري  باملستوى  النهوض  اىل  املهرجان  هيدف 
عىل  معتمدا  االطفال  لفئة  والرتبوي  والفني  والثقايف 
يستمد  والذي  املرسح  خالل  من  املبارش  التوجيه  اسلوب 
احلسني  االمام  وسرية  الصحيحة  االسالمية  التعاليم  من 

)عليه السالم( االنسانية واالخالقية.
حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
اقامة  من  احلسينية  العتبة  العباجيي بني هدف ورؤية  رشيد 

هكذا مهرجان قائاًل:
ان العتبة احلسينية املقدسة ترعى وهتتم هبذه املهرجانات 
لألطفال  الطبيعي  الوضع  اعادة  لغرض  وامللتقيات 
ورعايتهم وتربيتهم، ان العتبة احلسينية املقدسة هتدف اىل 
تنشئة جيل يعتمد عىل هنج اهل البيت والرتبية االسالمية 

الثقافية  اهلجمة  من  للخالص  الوحيد  الطريق  هي  التي 
الغربية التي ادت اىل انحراف الكثري من االطفال وخلت 
وخصوصا  التوحد  مرض  سيام  وال  االمراض  من  الكثري 
املحتوى اهلابط الذي ينرش من املحتوى اهلابط لذلك نحن 
من  بالطفولة  واالهتامم  جمتمعنا  توعية  نريد  حسينية  كعتبة 
الترشيعات  سنتها  التي  القوانني  وتطبيق  تنفيذ  خالل 
ورعايتهم  االطفال  باحتضان  يتعلق  ما  خاصة  العراقية 

وامومتهم وتوجيههم اىل اخلط الصحيح
نتيجة احلصار  العراق انترشت  هناك حاالت كثرية يف 
العراقي  املجتمع  هلا  تعرض  التي  والكوارث  واحلروب 
نعيد  ان  نريد  املهرجانات  هذه  خالل  من  نحن  لذلك 
واالرسة  العراقية  العائلة  مظلة  وهي  املظلة  هذه  يف  الثقة 

االستاذ حسن رشيد العباجيي
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العراقية لرعاية وبناء وتربية االطفال وفق املنهج الصحيح 
منهج يعتمد عىل قيم ومبادئ ورسالة اهل البيت )عليهم 

السالم(.
أما رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية 
احلسيني  مهرجان  ان  قال:  رشيف  عباس  منتظر  املقدسة 
قسم  يقيمه  الذي  السابعة  بدورته  الطفل  ملرسح  الصغري 
والذي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية 
يسعى اىل تعضيد هذه الرسالة من خالل استقطاب ذوي 
االختصاص بمختلف جنسياهتم وانتامئهم ورفع املستوى 
الفكري والثقايف والرتبوي لألطفال، كذلك صناعة مجهور 
اخلطأ  من  الصحيح  يتلمس  ان  يستطيع  وواعي  مثقف 
فأصنعه  تصنعه  ان  اردت  اذا  اجلمهور  وهذا  املرسح  يف 

خالل  من  العراقية  الكوادر  لتقوية  وايضا  الطفولة،  من 
االختالط باخلربات االجنبية والورش الفنية التي تقام.

تقدمت  التي  املرسحية  االعامل  عدد  بلغت  مضيفا: 
من  عمل   )45( العام  هذا  يف  للمشاركة  ترشيح  بطلب 
تم  التي  املرسحية  االعامل  اما  واجنبية،  عربية  دولة   )20(
من  اعامل   )8( بلغت  املهرجان  هذا  غي  للمشاركة  قبوهلا 
)6( دول وهم )تونس، العراق، الربازيل، تركيا، اجلزائر، 
ايران(، كذلك تم االتفاق عىل اقامة )5( ورش ختصصية يف 
جمال مرسح الطفل عىل ايدي مدربني من )اسبانيا وسوريا 
مرسحية  عروض  تقديم  سيتم  وايضا  ومرص(،  والعراق 
يف اربع حمافظات عراقية وهي )بغداد، الديواين، النجف، 

بابل( بالتزامن مع فعاليات املهرجان.

م��ن��ت��ظ��ر ع��ب��اس رشي��ف
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أصداء وآراء أساتذة وفنانين وأكاديميين 
حول مهرجان الحسيني الصغير الدولي 

لمسرح الطفل

بع��د النجاح��ات المتمي��زة الت��ي حققه��ا 
في نس��خته الس��ابعة... 

بهدف توظيف مس��رٍح للطفولة،  لنش��ر الثقافة الحسينية وثقافة حقوق اإلنسان بلغة فنية تستند 
إلى الموروث الحكائي العراقي من خالل فن مس��رحي يؤثر في األطفال ويعمل على تنمية وتحفيز 
الخي��ال والتفكي��ر اإلبداع��ي لديه��م.. افتتحت العتبة الحس��ينية المقدس��ة س��تار النس��خة الس��ابعة 
لفعاليات مهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل محافظة كربالء المقدسة الذي ينظمه 
قس��م رعاي��ة وتنمي��ة الطفولة الحس��ينية ف��ي العتب��ة المقدس��ة والذي يع��د األول م��ن نوعه على 
مس��توى العراق، وذلك تزامنا مع ذكرى والدة األقمار المحمدية بش��هر ش��عبان الخير. مجلة "األحرار" 
كان��ت كالفراش��ة بين كوكبة م��ن عمالقة المس��رح العراقي والعرب��ي والعالمي لتجم��ع ما يمكنها 

جمعه من أصداء حول هذا المهرجان الفريد من نوعه في مدينة كربالء بشكل خاص. 

نمير شاكر
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نمير شاكر

مهرجان الحسيني الصغير يعّد 
مكسباً كبيرا للعراق

عن ذلك قال السممفري السمموداين )عل مهدي نوري( واألمني 
العام للهيئة الدولية للمرسح )أي يت أي( يونيسكو: أنا سعيد 
جممدا الفتتاح الممدورة السممابعة، لواحد من اهممم مهرجانات 
الطفممل عىل املسممتوى اإلقليمي والممدويل، كونه يعيممد تاريخ 
املرسح العراقي العريق، إضافة إىل اإلسممهام القوي للمنظمة 
الدوليممة للمرسح ألهنا من اكرب املنظممامت للفنون األدبية عىل 
مسممتوى العامل. مشممريا إىل أن املهرجان يف ظل دوراته املاضية 
ظل يشممكل اضافة ملشهد االبداع الذي يوجه للطفولة، وهذا 
املهرجان ينظر للمسممتقبل وهيتممم ويعتني اكثر لرتويج الفنون 
التي تؤسس لثقافة الطفل ليس عىل مستوى العراق ولكن عىل 
مستوى املشمماركات، إضافة إىل تنوع براجمه ما جيعلنا يف اهليئة 
الدولية سعداء عىل املستوى الفني الدويل والشخيص. وأشار 
"السفري" إىل سعادته لدعوته وانتخابه كمشاهد هلذا األبداع 
احلسمميني العريق، مؤكدا أن املهرجممان يف أوىل تعزيز خطواته 
املرسحية والثقافيممة والفنية والرتاثية مع املنظامت والوكاالت 
العاملية. وأضاف إن انطباعي عن العتبة احلسممينية املقدسة إهنا 
قادرة عىل أن خترج منها األرواح الطيبة والفن املثايل من مدينة 
كربالء املقدسة.. فكل العامل يكتيس هذه اللفحات منها، وهو 

يعد مكسبا كبريا للعراق ان تكون هذه الفعاليات هبذا النشاط 
عىل املستوى العريب واإلقليمي والدويل..

فضاء العتبة الحسينية المقدسة 
داعم للثقافة العراقية

فيممام قممال )الدكتممور جبار مخمماط ( خمممرج ومؤسممس العيادة 
املرسحية: كام عودتنا دائام العتبة احلسممينية املقدسة يف ان جتمع 
املثقفني حمليا اي داخممل العراق وعربيا ودوليا بمكون الثقافة 
املرسحية ما يعرف مهرجان احلسيني الصغري بدورته السابعة، 
ثمممة تقاليد مرسحية بممدأت تكرب األن بدًء مممن دورته األوىل 
الن الممدورة األوىل بدأت حمليا ثم انفتحت كتحكيم عربيا ثم 
انفتحت عربيا عىل مستوى األعامل املرسحية وحلد اآلن هناك 
ورش ومؤمتر علمي وتوقيع كتاب كل هذه النشاطات تعطي 
رسممالة ان فضاء العتبة احلسممينية املقدسممة فضاء داعم للثقافة 
العراقيممة واللحمممة العراقيممة ثقافيممًا وبوجود هممذه الطاقات 
الشممبابية وبوجممود هممذا املهرجممان الممذي يتطممور سممنة بعد 
أخرى من اجل ثقافة عراقية متقدمة تدعمها العتبة احلسممينية 
املقدسة.وأكد )الدكتور حس��ني عيل هارف( أستاذ اكاديمي 
وفن��ان: نحن املرسحيني العراقيني اليوم تغمرنا سممعادة كبرية 
هبذه  املشمماركات املحلية والعربية واألجنبية واسممعة النطاق 
عممىل مسممتوى مرسح الطفل ومممرسح الدمممى.  إضافة إىل أن 

السفير السوداني 
علي مهدي نوري
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هنمماك ديمومة هلممذا املهرجان وانعقاده لسممبع دورات متتالية 
ينم عن وعي ودراية كاملة بأمهية هذا املهرجان وامهية مرسح 
الطفل ومرسح الدمى كمدرسممة لألخالق ووسمميط تربوي 
وتعليمممي. وهذا يشء حيسممب اىل العتبة احلسممينية املقدسممة 
وقسممم رعايممة الطفولممة الذين هممم فعال فريق عمممل وخلية 
نحممل يف التحضري اىل هذه الدورة كام رافقتهم منذ شممهور يف 
التحضممري االعالمي والتحضري الفني واالتصال بالوفود هو 
عمل مضِن اعتقد اليوم يتوج بحضور هذه النخب الفنية من 
الربازيل واسبانيا وفرنسمما وتونس واجلزائر ومرص واالردن 
وسوريا وبلدان عديدة االن اعتقد بات هذا املهرجان بطابعة 
العريب الممدويل بات رقاًم مهاًم وصعبممًا يف خارطة املهرجانات 

املرسحية العربية.
وأضاف، ترشفت بالعمل يف دورات سممابقة مرة كعضو جلنة 
حتكيممم يف احدى الدورات وأخممرى رئيس اللجنة النقدية يف 
دورة اخرى وهذه الدورة انا اشممارك كرئيس جلنة املشمماهدة 
واختيممار العممروض اىل جانب زمالئي الدكتممور يارس الرباك 

والفنان امحد الصفار.
وأشممار "هممارف" إىل إن مرسح الطفل هو جممزء من منظومة 
كبممرية حتتمماج اىل تضافر اجلهممود فهناك دائممرة ثقافة االطفال 
ووزارة الثقافممة ووزارة الشممباب ووزارة الرتبيممة واملممرسح 
املممدريس فالبد من تضافر اجلهود ولكن واقع احلال يقول ان 
هناك تلكؤ يف بعض حلقات املنظومة هذا يلقي عبء اضايف 
عىل االقسممام غممري احلكوميممة واحلقيقة ان العمممل احلكومية 

يشوبه بعض احلاالت وهذا واقع من حاالت الفساد والتلكؤ 
والروتممني وهذا ممما نعانيه نحممن العاملني يف مممرسح الطفل 

واملخرجني والكتاب. 
"منوهمما" اىل أن املهرجممان كان النافممذة التممي نطل هبا وهي 

ملجأنا وخيمتنا، فالقسممم الذي نشممأ فتييًّا واآلن بدأ يكرب هو 
قسممم رعاية وتنمية الطفولة التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة 
ز نشمماط الطفولة ليس عىل مسممتوى مرسح الطفل  الممذي عزيّ
وإنممام عىل مسممتوى صحافة الطفممل وجملة احلسمميني الصغري 
والكثري من املطبوعات الشممعرية واملرسحية التي تنتج بشكل 
يومممي ومسممتمر وأعتقد أن مممرسح الطفل عىل ممما اعتقد اذا 
ما اسممتمر فأن كربالء لتكممن عاصمة ملرسح الطفممل عراقيًا، 
أعتقد أن كربالء املقدسممة حتتضن يوميا اكثر من نشاط وهذا 

املهرجان بات ايقونة مهمة يف مرسح وثقافة االطفال.
الشكر الجزيل للعتبة الحسينية المقدسة 

على دعمها لمهرجان الطفولة المسرحي
وحتممدث )الدكتورة إقبال نعيم ( رئيسممة اللجنممة التحكيمية 
ملجلة "األحرار": عىل مدى سبعة أيام كنا يف مهرجان احلسني 
للطفل الدويل الذي تقيمه العتبة احلسينية املقدسة ويف دورته 
السممابعة شمماهدنا عممروض متنوعممة اختلفت مممن عروض 
تشممخيصية وممثلممني وعروض ملممرسح الدمى وأيضمما التقينا 
بورش ونممدوات نقدية وورش كانت مفيممدة جدا عن كيفية 
صناعممة الدميممة او كيفية العمل عىل املمثممل املرجتل االرجتال 
عىل خشممبة املرسح هممذا املهرجان اصبح بصمممة واضحة يف 

الدكتور جبار خماط
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خارطة املهرجانممات العربية اخلاصة بمرسح الطفل الشممكر 
اجلزيل للعتبة احلسينية عىل دعمها للمهرجان وعىل استمراره 
وديمومتممه ونتمنى ان يسممتمر هممذا الدعم الننمما كمختصني 
أنظارنمما متجهه هلممذه املهرجان كمشمماركني او متذوقني هلذا 
الفن ان نشمماهد عروض فنيممة جاءت من الربازيممل او ايران 
او اجلزائممر  والعروض العراقية ايضممًا وان تتنافس وايضًا هو 
مهرجممان لبث الفرح لبث احلب لبث القيم النبيلة يف جمتمعنا 
امللفممت للنظممر يف هذا املهرجممان ان هناك اجلمهممور الكثيف 
الذيممن حروا واجلمهور املتمثل حتى بأولياء أمور األطفال 
جاءوا واستمتعوا بحكاياتنا عىل اخلشبة املقدسة وكانت ستة 
عممروض فاز باألخممري العممرض املتكامل هو عممرض )قطرة 
مطممر( وهو للمؤلممف واملخرج حممود ابو العبمماس واالنتاج 

فرقة حممود ابو العباس من العراق البرصة. 
توصيات لجنة  تحكيم مهرجان الحسين 

الصغير الدولي لمسرح الطفل
يف أخر األصداء ملجلة "االحرار" جاءت توصيات )الدكتورة 
زينممب عبد األمري( عضو يف جلنة التحكيممم التي قالت عنها:  
بعد ممميض سممبع دورات مهمة يف مهرجان احلسممني الصغري 
الممدويل ملرسح الطفممل تويص للجنممة التحكيممم بالتوصيات 

االتية 
اوالً: تطويممر مسممتوى تقنيممات املسممارح لتوفممري فرصة اكرب 
للفرق املرسحية املشاركة يف تنفيد رؤاهم املرسحية اخلالقة. 

ثانيًا: البحث عن فضائات مرسحية جديدة ومتنوعة تتناسب 

وخصوصيممة العممروض املرسحيممة املشمماركة منهمما عروض 
مرسح الدمى.

 ثالث��ًا: الرتكيممز عىل عنممرصي االصالممة واالبتكار يف الشممد 
واملضمون فنيًا ومجاليًا عند اختيار العروض املرسحية.

 رابعًا: التأكيد عىل تضمني دليل املهرجان اخلاص بالعروض 
املرسحية املشمماركة ملخصة حلكاية العممرض والفئة العمرية 

املستهدفة وزمن العرض.
 خامس��ًا: أعممادة العمممل بتخصيص جوائممز ماليممة للفائزين 

يف جوائممز عنارص العممرض املرسحممي تشممجيعًا وحتفيزًا هلم 
لالستمرار يف هذا املجال الصعب.

 سادس��ًا: إضافممة جائزة خاصممة بأفضل نشمميد وإلغاء جائزة 

افضممل سممينوغرافيا واالسممتعاضة عنهمما بجوائممز العممرض 
املرسحممي املوجممه للطفممل مممن ديكممور وإضمماءة ومكيمماج 

وموسيقى
 س��ابعًا: التأكيد عىل تشممجيع العنرص النسممائي للمشاركة يف 

عروض املهرجان السيام التمثيل
 ثامنًا: االلتزام بام يقتضيه املرسح املوجه للطفل من متطلبات 
الدراميممة ومجالية وتربوية واالبتعاد عن كل ما يمكن ان يؤثر 

عىل نفسية الطفل وتنشئته.
 تاس��عًا: تعديل تسمممية جائزة أفضل عمممل متكامل لتصبح 

جائزة أفضل عمل مرسحي فقط.
 عارشًا: تعديل تسمية جائزة افضل حمرك دمى لتصبح جائزة 

أفضل ممثل دمى.ح.ع.

الدكتور حسين علي هارف
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برامج ومسلسالت لسرقة أوقات العباد ومبادئهم
إعالميون ومثقفون: احذروا أن يش��غلكم "لصوص 
التلفزي��ون ووس��ائل التواصل" عن ذك��ر الله تعالى

م��ن المحتمل جّداً، أّن العديد من وس��ائل اإلع��الم العربية والعراقية والجه��ات الداعمة لها، 
تنظ��ر لموض��وع )التناف��س على الخيرات والب��ركات والطاعات( خالل ش��هر رمض��ان المبارك من 
منظور آخر، أو تفّسره بمفهوم مغاير، فالتنافس أصبح عندها التوّجه المتسارع صوب اإلعالن 
عن باقة برامجها التلفزيونية )الترفيهية( أو باألحرى )الملهية( والبعيدة كل الُبعد عن أجواء 

الشهر الفضيل وما يستوجب على الصائمين فعله إلحيائه بالتقّرب إلى الله تعالى.

خاص/ لألحرار
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خاص/ لألحرار

احذروا لصوص شهر رمضان!
هممذه الظاهممرة التي يشممهدها شممهر رمضان 
إعالميممون  منهمما  ر  عممام، حممذيّ املبممارك كل 
ر  ومثقفممون عراقيممون وعممرب، حيممث حذيّ
اإلعالمي العراقي ضياء قاسممم ممن أسامهم 

بم "لصوص شهر رمضان".
وقال: إن "اللممصُّ األول يتمثل بالتلفزيون، 
فهو لصٌّ خطري ُيفسممد صيام الناس وينقص 
األجر بسبب املسلسممالت والربامج التافهة 

والسهرات املاجنة".
أممما اللممصُّ الثمماين فهممي األسممواق، "لممصٌّ 
ص يف هدر املال والوقت بال حساب،  متخصيّ

د هدفك قبل الذهاب". وللتغلب عليه حديّ
أغممىل  "السممهر، سممارق  الثالممث:  واللممصُّ 
األوقات حيرمك من التهجد واالستغفار يف 

الثلث األخري".
واللممصُّ الرابممع: "املطبخ، وخاصًة النسمماء 
تقمميض وقتًا طوياًل لتحضممري أطباق كثرية ال 
تممكاد ختتلف عممن بعضها إالَّ حلظممة مرورها 

بالفم، وقد ُيلقى الكثري منها يف القاممة".
واللصُّ اخلامس: "اهلاتممف، طول املكاملات 
وممما يرتتب عليها من ذنمموب، غيبة، نميمة، 
قيممل وقممال وإفشمماء األرسار، إال من عصم 

اهلل". 
واللممصُّ السممادس: "البخممل، حيرمممك أجر 
وثواب الصدقة التي تقممي من النار وخاصًة 

صدقة شهر رمضان املبارك".
واللصُّ السممابع: "املجالممس اخلالية من ذكر 
اهلل، والتممي تكون حرسة عممىل أصحاهبا يوم 

القيامة".
وأخممريًا كبري اللصوص: "وسممائل التواصل 
االجتامعممي، إْن مل ُتسممتغل فيممام يممريض اهلل 

تعاىل".

ضياء قاسم

مسلسالت رمضان.. قاطع 
طريق

أما اإلعالمي املممرصي الدكتور حممد عل، 
فيقممول: "ال فممرق عنممدي بممني مممن يقطع 
طريقممك ليممرسق مالممك وبممني مممن يقطع 
طريقممك ليممرسق أحممىل حلظممات عمرك"، 
مشريًا إىل أن األمر الثاين "أشدهم وطأة عىل 
ض  النفممس وحممرسًة، فاملال يمكممن أن ُيعويّ
لكن عمرك لن يعود ولن يعوض، فنفسك 

إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية".
وأضمماف، أنيّ "مسلسممالت رمضممان قاطع 
طريق حمممرتف، تقطع طريقك إىل اهلل تعاىل، 
وُتفسممد عليك أحىل أوقات عمرك وأحاله 
يكون يف شممهر رمضان املبممارك، فقد خاب 

ال فرق عندي بين من 
يقطع طريقك ليسرق 
مالك وبين من يقطع 
طريقك ليسرق أحلى 

 لحظات عمرك..
و مسلسالت رمضان قاطع 

طريق محترف، تقطع 
طريقك إلى الله تعالى، 

وُتفسد عليك أحلى أوقات 
عمرك وأحاله يكون في 

 شهر رمضان المبارك..
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وخرس من استسلم لقاطع طريقه ومل يقاومه 
حتى ينجو بنفسممه من رسقة عمره الذي لن 

ض". يعويّ
وأشار إىل أن "القنوات التلفزيونية أصبحت 
تتيّفنن يف كل سنة كيف يقطعوا عليك طريق 
العبممادة والرمحممة واملغفممرة، ليأتوك بأسمموأ 
املشمماهد التممي قممد ُتفسممد عليممك صيامك 

وعبادتك؛ بل وأخالقك".
منهجية متعّمدة لتشويه 

صورة المسلمين
د الكاتب السوري عامد الدبيّاس بأن  فيام يؤكيّ
"مسلسالت رمضان، ممنهجة لتشويه صورة 

املسلمني".

د إظهار  وأشار إىل أن "األعامل الدرامية تتعميّ
الشخص املتدين واملاسك عىل دينه، ذا حلية 
كثيّة، وصاحب شخصية عصبية وغري متزنة 
ويممرصخ طمموال الوقممت وال يعممرف كيف 

يتعامل مع زوجته وأبنائه".
وكذلممك املرأة املحجبممة "تطممل علينا وهي 
مممن  تتحممرر  أن  وتتمنممى  ممدة،  معقيّ خائفممة 

حجاهبا".
"باملقابل تظهممر املممرأة املتربجة:  وأضمماف، 
مثقفممة، عاقلة، متزنة، تنصح وحتل مشمماكل 
دة(، وتتقبيّل الرأي  صديقتها )املتدينة املتشممديّ

اآلخر".
عون زورًا  م "يديّ ر الدباس بالقممول: إهنيّ وحذيّ

د. محمد علي
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انتسمماهبم لإلسممالم، وبممأن هممذه األعممامل 
تعممرض املشمماكل واحللممول، واحلقيقة إهنا 
ختلممق املشمماكل وتشمميع الفتن والشممهوات 
ز عملها  والشبهات بني الناس، ولذلك يرتكيّ
خالل شممهر رمضان املبممارك.. فلنحذر من 

ذلك".
منظومة لسرقة األخالق 

والمبادئ
أما أسممتاذ التاريخ اإلسممالمي صابر سعيد، 
فيقول: إن "منظومة الشيطان قامت بصناعة 
املليممارات،  تكلممف  دراميممة  مسلسممالت 
وهدفها واضح ورصيح لكل ذي عقل، أال 

وهو تغييب عقول النمماس وإهلائهم ورسقة 
أوقاهتم وأخالقهم ومبادئهم وأمواهلم".

ويضيممف، "السمملعة هنمما هممي أنممت، أهيمما 
املواطن، نعم أنت اهيمما املواطن الذي يعاين 
مممن غممالء املعيشممة ويممرصخ منهمما، هم ال 
يأخممذون أموالك فقط؛ بممل يأخذون دينك 

وأخالقك ومبادئك".

صابر سعيد
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أنوار القداسة المحّمدية
ذكرى والدة كريم آل البيت )عليهم السالم(

اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم(

بقلم: محمد الموسوي 

ح��از اإلمام الحس��ن المجتبى ابن أمير المؤمني��ن اإلمام علي بن أبي طالب )عليهم الس��الم( 
مكانة خاصة من نفس جده رس��ول الله محمد )صلى الله عليه وآله( وكانت له منزلة ش��ريفة 
م��ن قلب رس��ول الله وحث المس��لمين على حبه وإكرامه ،  وكان الرس��ول األك��رم )صلى الله 
علي��ه وآله( يس��تغل أي مناس��بة لإلش��ادة بفضل اإلم��ام الحس��ن الس��بط األول ومكانته من 
نفس��ه . واإلمام الحس��ن المجتبى)عليه الس��الم( هو ش��بيه جده َخلقاً وُخلقاً وهو أول ثمرة 

من اإلمام علي وفاطمة الزهراء )عليهم السالم(. 
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بقلم: محمد الموسوي 

 ولممد اإلمام احلسممن )عليممه السممالم( يف املدينممة املنورة يف 
اخلامس عرش من شممهر رمضان املبارك يف السممنة الثالثة من 

اهلجرة .
أما صفته فكان )عليه السممالم( أبيممض اللون مرشبًا بحمرة 
واسع العينني معتدل القامة تربى بحضن الرسالة املحمدية 
مممع جده رسممول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومممع أبيه اإلمام 
عل )عليه السالم( ومع أمه فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
وأقبل املسمملمون هينئممون الرسممول األكرم بمموالدة حفيده 
األول اإلمممام احلسممن ويباركممون لإلمام عل ولده السممبط 
األكممرب ،  فعمماش اإلمام احلسممن املجتبممى )عليه السممالم( 
سممنواته األوىل القليلممة مع جده رسممول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله( يف كنف الرسالة .
ومممن ألقابممه: السممبط األول أو األكممرب والطيممب والتقممي 
واملجتبممى والزكي والسمميد وكنيتممه أبو حممممد . وقد أواله 
الرسممول األكممرم )صىل اهلل عليممه وآلممه( إهتاممممًا بالغًا هو 
وأخمموه األصغممر اإلمام احلسممني )عليهممام السممالم( وأكد 
أمهية موقع اإلمام احلسممن )عليه السالم( يف اإلسالم كإمام 
ورضورة اإللتفمماف حولممه مممن قبل املسمملمني،  وأن حب 
اإلمامني احلسن واحلسممني )عليهام السالم( واجب رشعي 
مكلف وأمر من اهلل عز وجل ،  حيث أشرتك اإلمام احلسن 
مع أخيه اإلمام احلسني )عليهام السالم( يف أحاديث رشيفة 
كثرية عن جدهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عنهم وعن 
منزلتهم فمنها :)اإلمام احلسن هو السيد ورحيانة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( والسممبط ،  واحلسممن واحلسممني سيدا 
شممباب أهل اجلنة ،  ومها إمامان قاما أو قعدا.  وأين أحبهام 
فأحب من أحبهام وأبغض من أبغضهم ،  واحلسن واحلسني 
رحيانتاي( وغريها من أقوال الرسول األكرم)صىل اهلل عليه 
وآله( عنهم وعن مكانتهم له ويأمر الناس بحبهم واإلذعان 
هلممم . فكان اإلمام احلسممن املجتبممى كريم آل البيت سمميدًا 
وسممياًم وعاقاًل ورزينًا وجوادًا وممدوحًا وخريًا ودينًا وورعًا 

وكبري الشأن .

وكان نقممش خامته )العممزة هلل أو حسممبي اهلل( أما فضائله 
فهممي كثممرية منهمما : أنممه قممدوة حسممنة وكان رسممول اهلل 
)صممىل اهلل عليممه وآله( يشمميد هبمما يف كل مناسممبة وعندما 
طلممب نصارى أهممل نجران املباهلة  مممن النبي )صىل اهلل 
عليه وآلممه( أصطحب معه اإلمام عليًا وفاطمة واحلسممن 
واحلسممني )عليهم السممالم( فقط ،  ليقول للناس أمجع أن 
هؤالء الصغار هم أفضل من الكبار عند اهلل سبحانه ففي 
آيممة املباهلة التممي نزلت يف هذه املناسممبة يف كلمة )أبنائنا( 
إذ مل يصطحممب رسممول اهلل )صىل اهلل عليممه وآله( معه يف 
يمموم املباهلة من األوالد غري اإلمامني احلسممن واحلسممني 
)عليهام السالم( ومها أبنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
،  وكذلممك حديث الكسمماء فعندما كان الرسممول األكرم 
)صممىل اهلل عليممه وآله( حتت الكسمماء أدخل معه احلسممن 
واحلسممني )عليهام السممالم( ثم نزلت آيممة التطهري من اهلل 
سممبحانه عن طهممارة وعصمة احلسممن واحلسممني وأمهم 
وأبيهم وأوالدهم املعصومني )عليهم السالم( ،  وغريها 
من اآليممات القرآنية املباركة التي ختص الرسممول األكرم 

)صىل اهلل عليه وآله( وآل بيته األطهار .
فكانت شممخصية اإلمممام احلسممن )عليه السممالم( كريم 

 أصطحب النبي األكرم )صلى 
الله عليه وآله( معه اإلمام علياً 

وفاطمة والحسن والحسين 
)عليهم السالم( فقط ،  ليقول 

للناس أجمع أن هؤالء الصغار هم 
،،أفضل من الكبار عند الله تعالى

،،
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آل البيت عظيمة وسممامية واتصف بصفممات األنبياء ووقار 
األوصياء وهيبة امللوك فإذا خرج وجلس يف مكان ما أنقطع 
الطريق فام يمر من ذلك الطريق أحدًا إجالالً وإكرامًا لإلمام 
احلسممن )عليه السممالم( ،  وكان حيج إىل بيت اهلل احلرام من 
املدينة ماشمميًا عىل قدميه الرشيفة اىل مكة املكرمة ،  وكلام رآه 
الناس نزلوا من دواهبم ومشمموا معه إحرتامًا لإلمام احلسممن 
)عليه السممالم( حتى أعداءه حيرتمونه . وأن اإلمام احلسممن 
)عليه السممالم( مل يدرك من حياة جده رسممول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( إال سممبع سممنوات وفارقه الرسول األكرم)صىل 
اهلل عليممه وآلممه( إىل الرفيممق األعممىل يف ) 28 / صفر / 11 
هجرية( بعدما كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف حياته 
حيمله عىل منربه وخيطب بالنمماس لريى مكانته ومنزلته أمام 
املسمملمني ،  بعدها بدأت املأسمماة األخرى والكربى لإلمام 
احلسممن وأخيه اإلمام احلسممني وأخواته زينممب الكربى وأم 
كلثوم )عليهم السالم( بإلتحاق أمهم السيدة فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( بأبيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( للرفيق 
األعىل بمدة قصرية ال تعممدى يف أكثر الروايات )75 ( يوما 
بسبب مرضها الشممديد من حادثة رضهبا بباب دارها وكرس 
ضلعهمما الرشيف وسممقوط جنينها وأخممذ حقها يف فدك من 

قبل أعداء الرسالة املحمدية )أصحاب السقيفة امللعونة( .
فممكان اإلمام عممل بن أيب طالممب )عليه السممالم( هو الذي 
شممملهم بالعطف واحلنان واملحبة والرعايممة األبوية ،  وقد 
شارك اإلمام احلسن مع أخيه اإلمام احلسني وإخوته )عليهم 
السالم( يف كافة شؤون الدولة اإلسالمية يف القضايا السياسية 
واالقتصادية والدينية والعسممكرية واحلروب ،  وكان اإلمام 
احلسممن )عليه السممالم( شممديد القرب من أبيه أمري املؤمنني 
اإلمممام عممل )عليه السممالم( يف أيام خالفته وأظهممر بطولته 
وشممجاعته يف سممبيل اهلل سممبحانه ونرصة الدين اإلسالمي 
ونممرصة احلق وخاصة يف معارك اجلمل وصفني والنهروان،  
وبعد استشممهاد أبيه أمري املؤمنني اخلليفة واإلمام عل )عليه 
السممالم( يف 21 / رمضان / سنة 40 للهجرة املباركة صعد 
اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( املنرب يف الكوفة وتكلم 

يف فضائل اإلمام عل )عليه السممالم( وجهاده يف سممبيل اهلل 
عز وجل والدين اإلسممالمي،  فقام أهل الكوفة ومن معهم 
مجاعة بعد مجاعة يبايعونه عىل اخلالفة بعد أمري املؤمنني وإمام 
املسمملمني وقائدًا لألمة ،  فأصبح اخلليفة الرشعي يف الدولة 
اإلسممالمية ألنه من جهة قد نصب هلممذا املقام أمر إهلي ومن 
ثم من قبل رسممول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومن قبل وصية 
أبيه اإلمام عل )عليه السممالم( وأستمرت خالفته قرابة ستة 
أشممهر ،  وإنه قام بأمر اخلالفة بعد أبيه وله من العمر سممبعة 

وثالثون سنة .
أما زوجاته فهن )أم إسممحاق بنت طلحة وهند بنت سممهيل 
وخولة بنت منظور وجعدة بنت األشعث(،  أما أوالده فهم 
زيد واحلسن املثنى والقاسم وعبد اهلل وعبد الرمحن وفاطمة 

ورقية وبنات أخرى. 
فلإلمام احلسممن املجتبى)عليه السممالم( فضائممل وكرامات 
ومعجممزات كثممرية جدًا،  أممما عبادته فهي هنج آل الرسممول 
األكرم )صلوات اهلل عليهم أمجعني( وهم األئمة املعصومني 
معروفممني عند املسمملمني وغري املسمملمني بكثممرة العبادة هلل 
الواحد األحد،  ألن العبادة تعني أن يعيش اإلنسان اخلوف 

من اهلل رب العاملني دائاًم وذكره.
ومممن وصايا اإلمام احلسممن املجتبى)عليه السممالم( يف باب 
العلم قال: )تعلممموا العلم فأن مل تسممتطيعوا حفظه فأكتبوه 
وضعوا يف بيوتكم ،  تعلموا فأنكم صغار قوم اليوم وتكونوا 

كبارهم غدًا( .
فسممالم عىل اإلمام احلسممن املجتبى كريممم آل البيت عليهم 
السممالم يمموم ولممد ويوم أستشممهد ويمموم يبعث حيا يشممفع 
لنمما عند رب العزة يوم احلسمماب إن شمماء اهلل تعمماىل . وهبذه 
املناسممبة السممعيدة والذكممرى البهيجة نتقممدم بالتهاين إلمام 
زماننا احلجة بن احلسممن الزكي العسممكري)عليه السممالم( 
بمناسممبة ذكممرى والدة عمممه اإلمام احلسممن املجتبممى عليه 
السممالم،  وهننئ مراجعنا العظام كافة، وهننأ كافة املسمملمني 

هبذه املناسبة العطرة . 
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خ  ��ْم خطاي واس��مع تضرع��ي الُمضمَّ رمَّ
بالتمتمات الخفّية

حسين... يا 
بالتوسالت..  باذخة  إيامءة  بالدموِع، وأصوغ  املبتليّة  األكفيّ  أرفع  اهلل  سيِّدي، يف شهر 
خ  ْم خطاي، وتسمع ترعي امُلضميّ وأرفع عيني الدمعة رايًة للمديح والذهول كي ترميّ
بالتمتامت اخلفييّة، أو لفتٌة منك أقطُف من كرمك عنقود قبول صيامي وقيامي يف عمق 

مقدسك. 
ِة بالضوء، ومن شباك رضحيك املبتىل بلثمي وهلفتي، تزدهر  سيِّدي، من حتت قبتك املبتليّ
نفيس  هبا  وأغسل  بالترعاِت،  قلبي  دالَل  أعبئ  الفقري  العبُد  وأنا  الساموية،  الروابط 
من لسان فمي، من هلفتي وارتباكي. وتلهج روحي بأرِس اشتياقي لرؤياك.. فأحليّق يف 

مدارات اجلدث، وَأْمىَل عمري بحرتك، فتتسع رؤياي بمعرفتك. 
سيِّدي، من بئر معرفتك أزدان هبجة وأتألأل بني زائريك ُحبورًا، ويعلو شأين وأنا أمحل 
بني أثالم مالبيس تربتك، وأجلُب ماء العلقمي من حتت رضيح حامل لواك.. فأشعر 
نور الريح فتصري  أن روحي تستكني، ونفيس مطمئنة بطهارهتا، فتصعد مع خيوط 

وكأهنا مالك ييحوم حول جدثك.
برتاب  املدهون  وجبيني  مقدسك،  أديم  عىل  وأنا  بنورك،  روحي  التقاء  من  سيِّدي، 
مرقدك، فاركع ركوع خاشع هلل بقلب متذلل وجل حتت سلطانه، وأطلق نفيس للصالة: 
من  متكنت  ان  واليقني..  باإليامن  ج  مدجيّ وأنا  شفاعتك،  لطلب  اخلضوع  أبجدية  تتلو 
اجلنة  س وبرم  براحة يدي، وأحتسيّ الكوين،  سأمللم مدى األرض  إغفاءة عند شباكك 

بأنفايس.. وآتيك خمضب برتبتك.  
سيِّدي، من عشقياِت لربهٍة رأيت كلَّ يشء مرتبطا بك، األرض، والسامء، واإلنسانية.. 
الدمُع  اختلط  التي  واحلياة  واجلزع.  واألمل  بالنشيِج  املصحوب  املوصول،  البكاَء 
أعود ظمآن من وروده،  زيارتك.. مهام رشبت من معني هنر رضحيك  باملاء عند  فيها 
وجسدي يرتعش، ويرم الشوق يف هشيمي، ويشتدُّ شوقي ويضيق زفريي، فأرجع 

إليَك بعواصف روٍح جمنونة ال هتدئ حتى تشم غبار مسك تربتك..     

حيدر عاشور
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ك����������رب������������الء
وصناعة االقتدار االسالمي 

يقول اإلمام احلسني بن عيل )عليهام السالم(: "وإين مل اخرج 
ارشًا وال بط��را وال ظامل��ا وال مفس��دا وان��ام خرج��ت لطلب 

االصالح يف امة جدي حممد )صىل اهلل عليه وآله(".
الس��ؤال: انته��ت كربالء ومل يس��تلم احلس��ني عليه الس��الم 
للس��لطة؟ وانتهت كربالء ومل يقِض سيد الشهداء عىل دولة 
اخلالف��ة بل بقيت دول��ة اخلالفة مس��تمرة؟، وانتهت كربالء 
ومل يعالج االس��تبداد تل��ك النقطة الس��وداء يف حياة البرشية 

املوغلة يف القدم وهي االس��تبداد الس��يايس... احلس��ني عليه 
السالم يف كربالء مل يقيض عىل االستبداد ومل يعالج االستبداد 
وبقي االستبداد مستمرا واىل يومنا هذا... انتهت كربالء ومل 
يتقاس��م احلسني عليه السالم السلطة مع االخر ولو من حتت 

الطاولة ...
انتهت كربالء ومل يتقاس��م احلس��ني الس��لطة م��ع االخر ولو 

عرفيا وبصيغة تعدد االدوار ما هلل هلل وما لقيرص لقيرص؟

سماحة السيد جعفر الحكيم 
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فكرة سيد الشهداء )عليه 
السالم( جعلت من التقية 

والجهاد وما بينهما وسائل 
وادوات للدفاع تخضع للظرف 

الموضوعي ولم تجعلها 
معتقدات وثوابت  ولو كانت 

بالضد من المصلحة االنسانية

،،

،،

انتهممت كربالء ومل حيمل احلسممني )عليه السممالم( املسممتبد عىل 
احلممد االدنممى مممن العدالممة السياسممية واالقتصاديممة والثقافية 
بقيت السمملطة بنفس منسمموب الظلم واجلربوت وربام ازداد يف 
بعممض املراحل انتهت كربالء ومل يوحد احلسممني عليه السممالم 
بني املسمملمني بممل التاريخ االسممالمي واالنسمماين عموما ملء 
باالنقسممامات والتممرشذم واىل يومنا هذا اذن ماذا فعل احلسممني 

عليه السالم  اوال...
وثانيا ماذا يبغي سمميد الشهداء من كسممب مؤيدين له عىل طول 
التاريخ من خالل الشممعائر واحيمماء الذكرى ماهي النتيجة التي 
كان يتوخاها سمميد الشممهداء من هذه احلركة التارخيية الضخمة 
مل تطح بالسمملطة ومل حيصل تغيري يف االروقة السياسممية بل بقتي 
االمممور كام هي واجلواب هناك خط عممام وهناك حلظة راهنة يف 
مستوى اخلط العام هناك صعيدان الصعيد االخروي واخلالص 
والنجاة والصعيد الدنيوي اعني السيايس واالجتامعي والثقايف 

الخ ...
يف املسممتوى االول عممىل الصعيممد االول وفممر احلسممني التباعة 
فرصممة النجاة فهو الذي وبلور مابه امتياز الفرقة الناجية بعد ان 
كانت عرضممة لالختالط او الضياع وهو يف حد نفسممه )ونحن 
كمؤمنني( مكسممب حتى لممو مل يكن هناك اي مممردود اجتامعي 
او سمميايس يف عامل الدنيا بل تبقى فئة معذبة ومطاردة ومهمشممة 
وهذه ثمنها اجلنة  واجلن حفت باملكاره هذا بنفسممه مكسب اال 
انه يبقى ذلك مكسممبا ال يمكن املزايدة عليه ... هذا يف مستوى 

االخرة .
ويف مسممتوى الدنيا اقول يمكن تاشممري مجلة مممن اخلصوصيات 
التممي ظهممرت يف الواقع االجتامعي االنسمماين نتيجة ثورة سمميد  

الشهداء )عليه السالم(.
الخصوصية األولى

اسممتمرار االسممالم يف صيغته املقبولة والنموذجية الذي قدر له 
اخللود حيث كان اهل البيت واتباعهم هم احلملة له والذي كان 
عرضة للتحريف مرتني وبمسممتوى جيعل االمة امام اسممتحقاق 
نبممي جديممد مرة قبل عاشمموراء فانقذه احلسممني بشممهادته ومرة 
بعد عاشمموراء فانقذه زينممب واخواهتا ومن بعدهمما اهل البيت 
واتباعهممم بتوظيف عاشمموراء اذا ضممنا هممذه النقطة فهمنا ان 
الديممن واحممد والتعدد يف الرسمماالت يعني احلسممني حفظ هذا 
املرشوع الذي ابتدء من ادم واستمر عرب االنبياء اىل النبي اخلاتم 
حممممد ، والرسممول االعظم قممال اال انه ال نبي مممن بعدي فكان 

ثورة سيد الشهداء هي تصديق هلذه النبوة اخلامتة .. لو ال احلسني 
لكانممت االمة امام اسممتحقاق نبوة جديدة ولدخل االسممالم يف 
تكاذب مع نفسه ولكن ثورة احلسني هي التي اعادت االمور اىل 
نصاهبا هذا االختالط والتمييع والتذويب متكن سمميد الشممهداء 

من تفكيكيه.
الخصوصية الثانية 

تشممكل كيانممًا اجتامعيممًا له نسمميبته مممن الكيان االنسمماين عموما 
واالسممالمي خصوصا حيملون ويؤمنون بامامة سمميد الشممهداء 
ورسممالته بعد ان كان اتبمماع اهل البيت عبارة عممن وجود مبعثر 
يف داخل اجلسممم االسممالمي الكبري بات ملجتمع سمميد الشهداء 
بات له جغرافيته املميزة واقتصاده الثر وبيئته وارسه وشممخوصه 
ومفكروه ورأيه العام فهي جمتمعة دالالت او اسممباب او مها معا 

لتشكل كيانية لالتباع 
الخصوصية الثالثة 

العقالنية املكثفة فقد متكن اتباع سمميد الشممهداء من محل خطاب 
ينسممجم ويتجاوب مع احدث ما توصلت اليه الفلسممفة احلديثة 
يف الفكر السمميايس خطاب مفتوح عىل: التقيممة ديني ودين آبائي 
من هذا الطرف اىل اما واهلل اين ال ارى املوت اال سممعادة واحلياة 
مممع الظاملممني اال برما من ذلك الطممرق اىل مقولممة زينب اخلالدة 
ممما رأيممت اال مجيال اللهم تقبممل منا هذا القربان وهممذا يعني فيام 
يعنيه ان فكرة سمميد الشهداء جعلت من التقية واجلهاد وما بينهام 
وسممائل وادوات للدفمماع ختضع للظرف املوضوعممي ومل جتعلها 
معتقممدات وثوابت  ولو كانت بالضد من املصلحة االنسممانية او 
كان ظلام وعىل حسمماب االخرين وهممي يف تقديم نقطة دقيقة هبا 

يتميز اجلهاد عن االرهاب وتتميز التقية عن العاملة.

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

51



رمضان  شهر  أعداد  أول  مع  لكم  اخرتناه  الذي  وكتابنا 
للمؤلف  بالثقلني(  بالتمسك  الذاكرين  )سلوة  املبارك 
للعتبة  العامة  األمانة  عن  الصادر  الفتال  رافد  الشيخ 
الوارث  دار  وطباعة  )2020م(  لعام  املقدسة  احلسينية 

للطباعة والنرش بمواقع: )597 صفحة(.
اىل  تمموزع  باب  كل  أبممواب؛  مخسة  عىل  الكتاب  حيتوي 
عدد من الفصول، ضمَّ الباب األول من الكتاب والذي 
اثارها  فضلها،  تفسريها،  الفاحتة:  )سورة  عنوان:  محل 
بعنوان:  منه  األول  الفصل  فصلني؛  واآلخرة(  الدنيا  يف 
الكتاب؛ كام  بالبسملة(، وإهنا جزء من فاحتة  )ما خيتص 
واالخرة،  الدنيا  يف  وآثارها  وتفسريها  امهية  من  ملنزلتها 
أما الفصل الثاين فقد محل عنوان )ما يشمل كامل سورة 

الفاحتة(.
اممما الممبمماب الممثمماين الممذي محممل عممنمموان: )آيممة الكريس: 
بفصلني  جاء  فقد  واآلخممرة(  الدنيا  يف  وآثارها  فضلها 
الدنيا  يف  آثارها  )فضلها،  بعنوان:  األول  الفصل  أيضا؛ 

واآلخرة(، والفصل الثاين: )تفسري اية الكريس(.
وال  حممد  عىل  )الصالة  عنوان:  الثالث  الباب  محل  فيام 
وقسم  واألخرة(  بالدنيا  فضلها  كيفيتها،  معناها،  حممد: 
ذلك عىل أربعة فصول؛ الفصل األول محل عنوان: )حول 
معنى الصالة عىل حممد وال حممد وكيفيتها(، اما الفصل 
تناول يف  فيام  الدنيا واآلخرة(  بعنوان: )فضلها يف  الثاين 
والفعال  واألمكنة  األزمنة  يف  الثالث)الصالة  الفصل 
عنوان:  محل  فقد  واألخري  الرابع  الفصل  اما  املختلفة(، 

مع شهر رمضان المبارك اخترنا لكم من مكتبتنا كتاب )سلوة الذاكرين بالتمسك بالثقلين( ذلك 
لكونه يوضح أهمية التمسك بالثقلين في شهر التقرب من الله العلي القدير.. والتقرب الى 
الشهر  طيلة  اليومية  العبادية  ممارساتنا  أهم  من  يعّد  ان  ينبغي  المتقدمة  الذكر  بحالة  الله 
الفضيل، وهي قراءة القرآن الكريم، الذي يصفه الله تعالى بقوله في سورة يونس )اآلية -57( 
ْلُمْؤِمِنيَن{،  ُدورِ َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ َما ِفي الصُّ ُكْم َوِشَفاٌء لِّ ن رَّبِّ ْوِعَظٌة مِّ اُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ َها النَّ }َيا َأيُّ
ُكلِّ َشْيٍء{، ويصفه أمير المؤمنين )عليه السالم( في نهج  وفي سورة النحل )اآلية - 89( }ِتْبَياًنا لِّ
أنيق،  ظاهره  القرآن  "ان  بقوله"   )61( الصفحة  في  الصالح(  )صبحي  بتحقيق  جاء  كما  البالغة 

وباطنه عميق، ال تفنى عجائبه وال تنقضي غرائبه، وال تكشف الظلمات إال به..".

الذاكرين  سلوة 
ب����ال����ت����م����س����ك 

بالثقلين

رار
����

ح�
االأ

ة 
كتب

م

إعداد: حسين النعمة
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قيد التحقيق
أعلممن مركز إحيمماء الممرتاث الثقممايف والدينممي التابع 
للعتبة احلسممينية املقدسممة عن مبارشته بتحقيق رسالة 
"سلوة احلزين وأنيس املستوحشني" من تأليف الشيخ 

حممد عل بن قاسممم آل كشممكول احلائري )رمحه اهلل( 
من أعممالم القرن الثالث عرش اهلجري، حتقيق السمميد 

حسني هادي املوسوي.
والكتمماب بمثابة الكشممكول املشممتمل عممىل مجلة من 
الفوائممد والقضايمما االعتقادية واألخالقيممة والفقهية 
والتارخييممة فضممال عممن بعممض األشممعار واملطايبات 
ة  وذلممك إجابة كام ذكر يف املقدمة لسممؤال بعض األعزيّ
من األصحمماب واخلليّص مممن األحبمماب يف حترير ما 

ُيستأنس به. وجاء  حممد(،  وال  حممد  عىل  الصالة  حول  )قصص 
السالم(  )عليها  الزهراء  )تسبيح  بعنوان:  الرابع  الباب 
األول  بثالثة فصول؛  الدنيا واآلخرة(  وآثاره يف  فضله 
مفرداته(،  ورشح  وكيفيته  )حقيقته  عنوان:  محل  منها 
وآثاره  وفضله  )وقته  بعنوان:  فجاء  الثاين  الفصل  أما 
عنوان:  الثالث  الفصل  محل  فيام  واآلخممرة(،  الدنيا  يف 

)رشوط كامله وأحكامه(.
ليختتم املؤلف كتاب بباب خامس محل عنوان: )صالة 
الليل: فضلها، اثارها يف الدنيا واآلخرة، أعامهلا( وعىل 
حول  )أحاديث  عنوان:  منها  األول  محل  فصول  ثالثة 
الليل(؛  صالة  )كيفية  بعنوان:  الثاين  اما  الليل(،  صالة 
ختام  كان  والذي  اخلامس  الباب  من  الثالث  والفصل 
وفضلها  السحر(  )أدعية  بعنوان:  واألبواب  الفصول 
اىل اهلل سبحانه وتعاىل يف مناجاته والتوسل  التقرب  يف 
الثاميل(،  واخلشوع، ومن هذه األدعية: )دعاء أيب محزة 
)أمهية  بيان  عن  فضاًل  املخترص(  )الدعاء  )السحر(، 
)عليه  عل  املؤمنني  أمري  مناجاة  يف  ليختتم  التسبيح( 

السالم( يف شعبان.
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قصة قصيدة
زينب لفت يم حسين    

                     الجن كابعة بالهم 
تكله يا ضوة أعيوني 

   عليمن هالفزع ملتم 

يرويها/ أحمد الكعبي

السيد عبد احلسني الرشع شاعر ملهم، وأديب مفوه ، وقامة 
شعرية مميزة، برز من بني املئات من شعراء القرن العرشين، 
والكربالئية  النجفية  الساحتني  يف  العاملقة  عرص  يف  ونبغ 
الطهامزي  باقر  والشيخ  الفتالوي،  األمري  عبد  الرمز  أمثال 
اخلفاجي احلل، والشيخ ياسني الكويف، والشيخ عبد األمري 
هادي  والشيخ  الكربالئي،  منظور  كاظم  واحلاج  املرشد، 

القصاب والشيخ عبد احلسني أبو شبع النجفي وغريهم.
والقوة  والرقة  واملتانة  السالسة  بني  الرشع  السيد  مجع 

والشجاعة والعاطفة والشجاء وقوة السبك ومتانة النظم.
مل يكن شعره حشويًا بمعنى أنه مل يضطر ولو ملرة واحدة اىل 
استخدام كلامت ختل بمنهج يف النظم، ولذا فأن شعره من 
السهل املمتنع ترتاح له النفوس ، وختشع له القلوب، هتتز لُه 

املشاعر، وتدمع لُه العيون.
يسمى  ما  أو  واضحة  بصورة  ينظم  الرشع  السيد  وكان 
العراق  عموم  يف  الطبقات  سائر  لدى  احلكوايت(  )الشعر 
وبلدان اخلليج فهو شاعر خالد وشعره خملد بخلود القضية 

احلسينية الرشيفة.
التي ال يشق هلا غبار وليس  املقطوعات  السيد الرشع نظم 
هلا من نظري ومن فرائد التي رددها اجلامهري جياًل بعد جيل 
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طبقت  حتى  القصيدة  هذه  ُاشتهرت  حيث  نظمها  منذ 
ولعل  العامل،  أرجاء  يف  املنابر  عىل  وقرأت  االفاق  شهرهتا 
أمجل من قرأها الرادود القدير احلاج املال باسم الكربالئي 
بعدة احلان حيث قرأها يف حسينيات الكويت ، البحرين ، 
سلطنة عامن ، العراق وناهيك عن العمل الكبري يف إنتاجها 

بفيديو كليب .
)الشوط  بطريقة  الزغري  محزة  املال  احلاج  قرأها  قبل  ومن 
الكربالئي(، وقرأها الرادود احلاج ياسني الرميثي بطريقة 
ختال  بصوته  تسمعها  عندما  ولكن  بضاميرنه(  )حيسني 
نفسك يف كربالء ليلة عاشوراء، وأنت تسمع حوار السيدة 
زينب )سالم اهلل عليها(،  مع االمام احلسني )عليه السالم 

(، وذاك احلوار والسبك الشعري واخليال املفجع.
قرأها  النويني  الشيخ جاسم  الكبري  الرادود  أن  ننسى  وال 
بطريقة البحر الطويل )النعي( سبحان الذي وهب هلؤالء 
يف  واملجتمع  األداء  يف  املختلفة  األصوات  هذه  الرجال 

الرثاء.
القصة:

أثر  عىل  نظمها  )املسوبع(  نظم  من  رائعة  قصيدة  تعترب 
وكان  عارصهم  الذين  الراوديد  أحد  مع  حدثت  حادثة 
السيد الرشع ) رمحه اهلل ( أعطاه قصيدة ليقرأها، وبعد أيام 
الرادود ورمى القصيدة عىل السيد الرشع وهو  جاء ذلك 

يقول: سيد هي هاي قصيدة؟!! 
فتأمل السيد كثريًا وعىل أثرها قام ودخل بيته متأمل وأوى اىل 
فراش النوم لريتاح مما أصابه واذا به يرى يف املنام سيدتنا 
وموالتنا السيدة الشهيد فاطمة الزهراء عليها السالم وهي 
يم حسني  لفت  ) زينب  ؟  نائم  أنت  مل  : )ولدي  لُه  تقول 

الجن كابعة باهلم( .

فأستيقظ عىل الفور وأخذ بنظم قصيدته العصامء عىل غرار 
ذلك الصدر فكانت القصيدة اخلالدة، التي مل أَر خطيبًا أو 
رادودًا أو منشدًا يف العراق والبلدان اإلسالمية اال وقرأها 

أمام اجلامهري احلسينية.

زينب لف�����������������ت يم حسني      
الج�����������������ن ك�������ابعة باهلم 

تك�����������������لة يا ض����وة أعيوين      
عليم������������������ن هال���فزع ملتم 

تعنمممممممت لميه للممممخيممة          تفسممممممممر الصخر ونتها 
طبممممممت كعمممممدت كباله         وعمممممممماخلد هتل دمعتها 
تكممله اعليك ضلع امك         املظلممممممممومة او مصيبتها 

سولفممممممل يامي العني 
ال ختفممممممي عَل حيسني 
علميمن هالفزع صوبني 

وأشوف ابكثر عج اخليل     وادي كممممممممممممممربله غيم 

أويل من سمعها حسممني      سالممممممممت دمعة أعيونه 
يكلها أخاف أسمممممولفلج     أو وجهج ينخطف لونه 
     أبجتمل او جتمل أهل بيتي     خيتي الكمممممممموم يردونه 

وال بد ما تشمممممممممممممموفينه 
فوك الثره امكطمممممممممممعينه 
يزينب ال تنمممممممممممممموحينه 

      عينج عاليتمممممممممامه النار      لو شممممممممممممبت باملخيم 
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الشيخ المفيد 

والدته :
عام 338هم يف عكربي من نواحي بغداد يف حملة سويقة بن 
بن كعب ومنه  احلارث  إىل  املفيد  الشيخ  البرصي وينسب 
عراقي  عريب  فهو  قحطان  بن  يعرب  إىل  النسب  يتسلسل 
البالغ  األثر  لوالده  وكان  والثقافة  النشأة  عكربي  بغدادي 
تربيته ألنه كان معلم يف واسط ثم هجرها إىل عكربي  يف 

ومنها إىل بغداد وهلذا لقب بابن املعلم.
حياته الشريفة

وهم  العباسيني  اخللفاء  من  عددا  املفيد  الشيخ  عارص 

وهو  املستكفي  بعده  ومن  املقتدر  بن  الفضل  هلل  )املطيع 
عبد  هلل  الطائع  ثم  والعرشون  الثالث  العبايس  اخلليفة 
البوهيي  الدولة  عضد  ابنة  تزوج  الذي  املطيع  بن  الكريم 
العباس  أبو  باهلل  القادر  ثم  والعرشون  الرابع  اخلليفة  وهو 
امحد وهو اخلليفة اخلامس والعرشون وكذلك عارص عدد 

من األمراء البوهييني وكان يف مقدمتهم عضد الدولة(.
عند  الوجاهة  وله  لدهيم  احرتام  املفيد موضع  الشيخ  كان 
ملوك األطراف وقد كان يزار يف بيته من بعضهم ألنه كان 

علم بغداد يف عرصه.

إعداد/ فضل الشريفي

نابغة العراق ومفخرة اآلفاق )ح 1(
ي

ت���
م���

ء ا
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من سّماه )المفيد(
لدار )عل بن عيسى  له  أول زيارة  املفيد عن  الشيخ  حيدثنا 
الرماين(، يقول: دخلت عليه واملجلس غاص بأهله  وقعدت 
حيث أنتهى املجلس دخل رجل عىل الرماين وقال له ما تقول 
الغار فدراية  الرماين أما خرب  له  الغدير والغار فقال  يف يوم 
وأما خرب الغدير فراويه والدراية ال توجب ما توجبه الرواية 
انرصف الرجل السائل فقلت أهيا الشيخ مسألة فقال هات 
مسألتك فقلت ما تقول يف من قاتل اإلمام العادل قال يكون 
بأمري املؤمنني  كافر ثم أستدرك فقال فاسق فقلت ما تقول 
عل بن طالب )ع( قال : إمام فقلت ما تقول يف يوم اجلمل 
أما خرب اجلمل فدراية  تابا ( فقلت   ( وطلحة والزبري فقال 
الرماين كنت حارضا عندما  التوبة رواية فقال يل  وأما خرب 
بدارية(  ودراية  برواية  رواية   ( نعم  فقلت  البرصي  سألني 
فقال بمن تعرف؟ أعرف بإبن املعلم وأقرأ عىل  الشيخ أيب 
عبد اهلل اجلعل فقال يل موضعك ودخل منزله وخرج معه 
ورقة قد كتبها والصقها فقال أوصل هذه الرقعة إىل أيب عبد 
نفسه  بينه وبني  يزل يضحك  فقرأها ومل  إليه  اهلل فجئت هبا 
ثم قال :- ماذا جرى لك يف جملسه فقد وصاين بك ولقبك 

باملفيد فذكرت املجلس بقصته 
مناظراته

للحياة  صورة  تعطي  مناظرات  املفيد  الشيخ  مع  دارت 
الشيخ  وعظمة  جهة  من  اهلجري  الرابع  القرن  يف  الفكرية 

املفيد من جهة أخرى كاملناظرة مع القايض أيب بكر امحد بن 
سيار يف النص واإلمامة التي كانت يف دار الرشيف أبى عبد 
ابن  املفيد عن سؤال  اهلل حممد بن طاهر وقد أجاب الشيخ 
سيار يف النص بعد أن أعطى رأيه يف هذا املوضوع قال له: 

)ما احسن ما قلت ولقد أصبت فيام أوضحت(.
موضوع  يف  العمري  احلسن  أبى  النقيب  جملس  يف  مناظرة 
بكر  وأبو  العامين  حممد  أبو  القايض  حرها  وقد  )احلسد( 

الرقاق وقد استحسنا جواب الشيخ املفيد.
بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبى  الرشيف  جملس  يف  مناظرة 
النبي )صىل  الورثاين عن عصمة  الفقيه  طاهر املوسوي مع 
الشيخ  استشهد  وقد  والصغائر  الكبائر  من  واله(  عليه  اهلل 
الورثاين وختم  الرد عىل  القران الكريم يف  بآيات من  املفيد 
كالمهقائاًل: )دع عنك الضجيج وختلص مما أوردته عليك 
وزهق  احلق  بان  فقد  وللقوم  لنفسك  واحتل  الربهان  من 

الباطل بأهون سعي واحلمد هلل( .
التي  املناظرات  من  صورا  املرتىض  الرشيف  أورد  وقد 
والسيام  املختارة(  )الفصول  بكتابه  بغداد  بمدينة  حصلت 
مع املعتزلة والفقهاء كام كانت للشيخ املفيد مناظرات أخرى 
سامها  رسالة  ألف  قد  وكان  وغريمها  وسامراء  الكوفة  يف 
)مسألة يف النص اجلل( وهي عىل صورة سؤال وجهه أليه 
أبو بكر الباقالين وقد أيد فيها الشيخ املفيد كثرة الرواة بشان 

النص عىل اإلمام عل )عليه السالم(.
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الى روح الشهيد السعيد
) مصطفى علي فليح محمد العبودي( 

صقٌر كربالئي شاء الله أن يكون شهيدًا ���ا
ن���

اوؤ
�د

�����
ه
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في  موغل  وقلب  سعيداً،  وجٍه  ببشاشة  للنداء  واستجاب  لالستشهاد،  روحه  هيأ  وداع  دون 
والشجاعة.  والقيم  االصالة  ذي  الجنوب  رجال  سليل  فهو  للوطن..  عاشقا  والمذهب،  العقيدة 
يشّقون  وهم  الجهاد،  بقوافل  والمقدسات  والشرف  االرض  على  يتطاول  من  كل  يد  يكسرون 
تضيُء  إذ  الموت،  أكفان  ويرتدون  بالُحبور،  فيكتسون  الضراعة،  بهدأة  ممتشقة  ببنادق  اإلرهاب 
في  )داعش(  أفاعي  لها  ترتجف  الشمس  اشعة  تحت  وصرختهم  الليل،  في  الصد-  -سواتر  بهم 
جحورها. كان )مصطفى( من بينهم يلتمع بلونه االسمر وبسحر شبابه، وكأنه ُغرة الجبل، ُتدون 
ضحكته الوديان وتتوضأ روحه بنشوة االستشهاد وهو يقتفي أثر الحق، بصحبة الموت، ولم تذق 
اليه،  السمع  أرهف  الجهاد؟!.  على  حي  المقدسات:  عمق  من  جاء  فالنداء  النوم..  طعم  عيناه 
بألمها  عاشوراء  صور  وباغتته  بالدمع،  عيناه  غرقت  حتى  الذهبية  وقببها  مدينته  بمنائر  وحّدق 

وجزعها.. 

له  يمثل  وحممده  السالم(،  احلسني)عليه  االمممام  هناك  كان 
االول  واملعلم  القائد  هو  مطلقة.  كحقيقة  واجلنة  الشهادة 
لشيعته يف تدريس مناهج االستشهاد يف سبيل العقيدة والعروة 
الوثقى.. رأى أن اإلنسانية مل تفقد اإلمام "احلسني" الشهيد ال 
منذ  القائم  بصوته  وال  مكان،  كل  يف  االزل  مع  املنثور  بدمه 
معركة الطف "هيهات منا الذلة"، وال بفكرِه القرآين العميق، 
الظاملني،  أعناق  عىل  البتار  السيف  تزال  ما  التي  بثورته  وال 
بيد  ليأخذ  املنتظر!..  القائم  ظهور  حتى  رشارهتا  تنطفئ  وال 
العامل امللء ظلاًم وجورًا  االنسان املخلص وينتشله من ظالم 
كل  يف  شعاره  فكان  املستقيم.  الممرصاط  عىل  ويضعه  ودمممًا، 

صولة "اللهم كن لوليك احلجة". 
رضيح  صوب  البسيطة  وجُه  زرعممتْ  فقد  النوم  اىل  خيلد  مل 
الشهيد، تاركًا وراء ظهره انتسابه كجندي يف القوات االمنية 
احلادي  القتايل  االكرب  عل  لواء  لقوات  لينتسب  العراقية، 
عرش، لواء االصالح احلسيني لطرد غربان )داعش(. وحلق 
مقاتال بأجنحة املرجعية الدينية العليا املعطاء لشمس اإلمامة 
اخلالدة.. طار كالصقر خالل الغيوم العالية يف كبد السامء فوق 
)جرف الصخر( مل خيرج منها اال وسميت)جرف النرص( وقد 
بعد  وبيتًا  مزرعة،  بعد  مزرعة  لوائِه..  وقوة  بصالبته  طهرت 
بيت، وارضا بعد ارض. فقد كانت )الدواعش( فيها متغلغلة 
أهاليها  قلب  ومتأل  متلؤها  وسكاهنا.  واراضيها  مزارعها  يف 
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رهبة الدمار واملوت.. مل يسلم منهم أحد.
ابشع صور  املتحدة  العاملي لألمم  تاريخ االجرام   فقد سجل 
اإلرهاب الداعيش يف )جرف الصخر( اغتصاب فتيات وذبح 
الشباب عىل اهلوية وهتجري وحرق، وهنش االعراض واباحة 
الرشف وأرس النساء وسوقها دفعا بالسياط والعيص لتبيعها يف 

اسواق النخاسة كاملتاع املنهوب. 
عىل  بالرصاخ  فيبدأ  الندي  صدره  تشق  املواقف  هذه  كانت 
واملذهب!.  للوطن  عدو  فيها  ارض  فوق  تقف  ال  أن  روحه: 
وجيندل  الرتاب،  غبار  ويزيل  الريح  يشق  املعارك،  يف  فيبحر 
يف  النواصب  رؤوس  بقدمه  ويسحق  الباغني،  قلوب  ويكرس 
الليل وريح سامئها العتية التي متيض  النهار، ويف ظالم  وضح 
دائام متجاوزة جسده وبندقيته بوشوشاِت رماهلا، فيلهج برسه 
اشتياقه لعناق املوت لريتفع نحو معراج السامء. وكان كل ما 
خيشاه يف املواجهة ان تغوص قدمه يف جسد االرض ويستشهد 
تنهض  الشهادة  عيناه  ترى  كانت  لقد  النرص.  يرى  أن  دون 
اىل  معها  يميش  التي  اخلطى  مواطئ  عىل  الشهداء  اجساد  من 
الصوت  دهشة  قلبه  فيتلقى  اهلل،  من  قريب  وأنه  االستشهاد، 
بني رعشات توقظ النفس، عند ذلك يتحول قتاله اىل طواف 
فتزهو  واملروة(،  )الصفا  بني  ما  هترول  نفسه  يرى  كأنه  إهلي، 
روحه احلاملة، ويميض رسيعًا نحو مستقبل واضح بثقل كلمة 
)الشهيد(.. فالشهيد ينسج بيته الدائم بدمه.. فيعلم أن احلياة 

االبدية تنتظره، لذلك ترك الدنيا وينتظر ان يولد من جديد. 
يعرف أن حمبيه سيبكون عليه يف جمالسهم، سيحزن عليه" أبوه" 
املطر، ولن  الثانية، وستصبح دموعه بعدد زخات  فهو روحه 

تروي صحراء قلبه. فيقول هامسًا: 
كيف  االستشهاد..!  قيمة  االنسان  يعرف  مل  ان  أيب   -
يكون  كيف  نفسه..!  الشيعي  يعرف  مل  ان  ليموت؟.  يذهب 

إماميا..؟ من والية أسد اهلل الغالب.. الغالب عىل كل غالب 
عل بن ايب طالب)عليه السالم(..؟. 

أيب ال تبِك عليّ اذا سميت أنا بم)الشهيد( وأنت )أبو الشهيد(. 
ورشبت  زواجي،  حتى  يشء  كل  تركت  انني  تعرف  انت  أيب 
ماء املذهب وأكلت ثمرة العقيدة واستجبت لنداء رجل العامل 
ظله  حتت  أنا  واآلن  البالد،  امممان  صامم  االول)السيستاين( 
عليك  غيايب  طال  وأن  فأنا  غيايب،  عىل  تلومني  فال  المموارف، 
القاك  قلبك، وأعيش يف داخلك حتى  نقطة ضوء يف  سأكون 

هناك عند اهلل ووجهك أبيض يا أيب.
فمماإلرصار  عهدًا،  للوالية  خزنت  داخلِه  يف  روحية  كلامت 
يف  يرن  وصوهتا  وسيلة،  وليس  غاية  اصبح  الشهادة  نيل  عىل 
عقلِه، تنوريّ طريقه، وغري عابئ بأي حياة دنيوية. ففرحة روحه 
املتحررة من اخلوف انطلقت عرب لواء احلشد الشعبي لتحرير 
وتطهري جبال مكحول، فتكشف رشارة غضبه عىل التكفرييني 
نور  يف  السائرة  فرحته  هي  وتلك  النرص  ايقاع  كأهنا  انطالقة 
وضوحه، ليفرش االرض بجثث احلاملني بعودة الظلم للوطن، 
فأصبح   واملتأخرة.  املتخلفة  اخلالفة  أصحاب  جثث  تتخللهم 

عىل )داعش( كحجارة من سجيل ال تتوقف يف سحقهم.. 
االهايل  خيليّص  ان  ارصيّ  مكحول  حترير  اىل  لوائه  صعود  قبل 
شعلة،  اىل  تتوق  فالريح  العليا،  الدينية  باملرجعية  املستغيثون 
ولكنه قرر مع نفسه اذا ما امسك هبا أطفأها.. وبدأت املعركة، 
مقربة  عىل  بأهنم  يشعر  وهو  االقتحام،  يف  صوالته  وظهرت 
منه، كان يغيظهم بصوت –لبيك يا زهراء- لبيك يا حسني- 
فيخرجون كالغربان املتوحشة أمامه فيقتلهم عن بكرة أبيهم. 
وكان يراهم وكأهنم أحفاد )يزيد بن معاوية( اللعني قد ظهروا 

بطف جديد، وهو احد أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
والشهيد،  الشهادة  كربالء  يف  كان  عظيم  بيوم  حامل  شعور 

وحلق مقاتال بأجنحة المرجعية الدينية العليا المعطاء لشمس 
كبد  في  العالية  الغيوم  خالل  كالصقر  طار  الخالدة..  اإلمامة 
وسميت)جرف  اال  منها  يخرج  لم  الصخر(  )جرف  فوق  السماء 

النصر( وقد طهرت بصالبته وقوة لوائِه

،،
،،
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حفرهم  يف  الدواعش  ابكى  الممذي  الصقر  طائر  اىل  فتحول 
وخمابئهم. فكان كالرساج املنري طوال الليل، والطلقة اجلاهزة 
كل  وسحق  الرعب،  هبم  فمد  اجلحيم..  اىل  االعداء  لتسوق 
كانوا  االهايل  من  الكثري  وحرر  مضافاهتم  وحرق  خمططاهتم 
حتت سطوهتم.. ومل يتوقف حتى تكاثروا عليه وعىل من معه 
احصاؤها.  يمكن  ال  ارواحمما  منهم  فحصد  املجاهدين،  من 
معنى  للشجاعة  يعطي  وهو  يعوض  ال  مثله  بطل  شخص 

ودروسا وتارخيا.
ع اصدقاءه  كانت املواجهة عنيفة بكثرهتم وتسليحهم. هنا وديّ
بأحرف  التاريخ  سيسجله  نرص  حتقيق  بعد  استشهاده  معلنا 
النور. كان ينتظر االستشهاد يف قلب االنتصار الذي يعد  من 
معجزة حياة ال تثبتها اال التضحية بالنفس من اجل االنسانية.. 
فحرر الكثري حتى متيّت حمارصته يف بيت انقذ أهله من املوت 
والسبي، وطال حصاره مع رفاقه اربعة أيام ال نوم فيها، وال 
طعام، وال ذخرية، وال نجدة، وحده يقاتل جيشا من املوهومني 
بعقيدة زائفة، وحلم خرافة دولة ماتت مع موت االغبياء من 
روادها النواصب. اربعة ايام حاول ان يفك احلصار بشجاعته 
املعهودة، وقرر ان يصل صوت نريانه اىل املجاهدين من ابطال 
احلشد املقدس، ورصاصته كانت تزخ يف صدر من حارصوه.. 
ولكن االجل جاء مع فجر يوم اجلمعة املصادف 27 / 11/ 
فروحه  فجرا غري عادي  املوافق 15صفر 1437هم   2015م 
كانت هائمة تشعر بالشهادة، وكأن يومها قد ازف حتى صالته 
مل تكن اال عن بكاء ونحيب، وما أن جاء الظهر وحسمت أمر 
القناص  لكن  متاما،  عليهم  قىض  الدواعش  من  حارصوه  من 
مميتة.  اصابة  اصابه  الدار  من  خروجه  فعند  يعرفه  كأنه  كان 
والسامء  احلارقة،  اخلارقة  النارية  الرصاصة  شدة  من  سقطت 
فاملطر كان  بقوة.  منها  النازل  الغيث  بامء  بدأت تغسل جسده 
باب نجاة له. وبدأ قتال جديد بدونه. هرع املجاهدون إلنقاذه 
ومعاجلته، وأخذهتم الغرية واحلمية فبدوء دونه القتال العنيف، 
والقدرة االهلية جعلته ينهض من فراشه وهو بدمه، وكان شبه 
ميت متاما.. فاملجاهدون يقاتلون ويبكون عليه، وقد قرأ قائده 
عند راسه السور واآليات املنجيات حتى لقنوه الشهادة.. فجأة 

اخذ بندقيته لنرصة رفاقه. 
وما هي اال حلظات وهو خلفهم يردد:

وأنا  وانتم  العبودي(  فليح حممد  ) مصطفى عل  أنا    -
من انصار اإلمام احلسني )عليه السالم( وخدمته، لن نموت اال 
بموت عدونا. نحن لن هنزم وال يصيبنا يشء طاملا نفس اإلمام 
احلسني معنا يف كل خطوة.. اننا ال نموت اال ان نظفر بالنرص 

ونسدد متاما حقنا باحلياة..  
القتال،  عهد  جيدد  قدميه  عىل  واقف  وهو  به  فرحتهم  كانت 
من  اخلروج  هبا  استطاعوا  قوية  مهم  ومنحهم  سعادة  فزادهم 
جبال  حول  الدواعش  من  املتجحفلني  كل  وتصفية  البيت 
مكحول، والتحقت هبم القوات املساندة من احلشد الشعبي... 
النجف  مدينتا  وباركته  العامل  به  حتدث  كبريًا  انتصارا  فكان 
وكربالء. لكنه كان يف نشوة القتال واإلصابة حارة والنزف ال 
يتوقف، مل متهله الرصاصة طويال فدمه نفد وجرحه كان عميقا 
السامء.. ذهب بجسده وبقيت  فغادر احلياة منترصا مبتسام إىل 

روحه ناطقة بصوره يف كل مكان.             
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ورد الصوم يف كل األديان السابقة عىل اإلسالم، كام أن هناك 
الصوم،  من  نوعًا  اختارت  األخرى  هي  ساموية  غري  مذاهب 
ة  ماديّ يف  اختلفوا  ولكن  اإلمساك،  مسألة  يف  تلتقي  وكلها 
اإلمساك أو يف حجمه، فمنهم َمن كان ُيمسك عن الكالم كام 
يف بعض الفرق املسيحية الذي اقتدوا بالسيدة مريم )ع( حيث 
ُأمرت من قبل اهلليّ تبارك وتعاىل عند والدة السيد املسيح عليه 
السالم، حيث أشار اهلليّ إىل ذلك يف القرآن الكريم: "إين نذرُت 
للرمحن َصومًا فلْن ُأكلِّم اليوم إنسييّا" ]مريم: 26[، كام أشار إىل 
"قال  النبي حييى )ع(:   النبي زكريا )ع( يف والدة نجله  صوم 

آَيُتَك أاليّ ُتكلِّم الناَس ثالثة أيام إاليّ َرْمزا" ]آل عمران: 41[.
لقد كان يف األوىل األكل والرشب مباحًا هلا دون الكالم، ويف 
اهلليّ،  التسبيح وذكر  الناس حمظورًا دون  الكالم مع  الثاين كان 
كان  ذلك  قبال  ويف  مت،  الصَّ بصوم  ُيسمى  الذي  هو  وهذا 
يتعلق  الصوم  من  النوع  الوصال، وهذا  بعضهم يصوم صوم 
ة اإلمساك بل اجتاه آخر وهو وصل الليل بالنهار،  ليس يف ماديّ
املادية  املواد  من  معنييّ  نوع  عن  مُتسك  العقائد  بعض  وهناك 
ومشتقاته،  احلليب  من  احليوان  ُيولده  وما  احليوان  كتناول 
ومنهم َمن ُيمسك عن بعض املواد وعن أفعال ُتنايف األخالق، 
قنا يف حقيقته نجد أن القاسم املشرتك بني مجيعها هو  وإذا ما تعميّ

تنزيه النفس أو اجلسم أو معًا، مما جيد اإلنسان يف اإلمساك عن 
هذه األمور ارتقاءًا معنويًا، وهناك َمن يصوم أياما معييّنة، وآخر 

يصوم عددًا معييّنًا من األيام وهكذا، ولكن اجلوهر واحد.
يف  يكمن  أساس  بشكل  الصوم  فرض  وراء  من  احلكمة  إن 

اجتاهني، املادي واملعنوي، ويتلخص يف التايل:
 1 م اإلرادة: بام أن الصوم هو إمساك عن املالذ بشتى أشكاهلا 

والتي منها يرتبط بالبطن أو بالفرج، باإلضافة إىل حرية التحدث 
كالكذب عىل  الواجبات  من  ت  ُعدَّ التي  ما شاء، سواء  كيف 
التي تدخل يف إطار املستحبات  اهلليّ ورسوله واألئمة )ع(، أو 
أو  الكالم،  واللغو يف  والعبث  واملشامتة  اجلدل  كاالمتناع عن 
التي هي أخالقية كصون اجلوارح مما ال ُيرىض اهلليّ تعاىل، فإن 
نُه عىل ذلك،  ي إرادة اإلنسان، ومتريّ الكفَّ عن كل ذلك مما يقويّ
ي فيه الروحية واإلرادة، ومما جيب اإلشارة إليه أن الذين  وُتنميّ
يسعون إىل تقوية اإلرادة وتنميتها حتى من غري املسلمني فإهنم 
يفرضون عىل أنفسهم الصوم بأشد أنواعه وأقساه لكي ينالوا 
م الصرب: هو  النفس. 2  لُتبعدُهم عن هوى  حييّزًا من اإلرادة، 
عبارة أخرى عن التحمل النفيس قبل أن يكون حتماًل جسديًا، 
وهو يف الواقع صورة من صور القوة اإلرادية، ولكنه أخذ دورًا 
بارزًا يف هذا االجتاه مما استحق أن ينفرد باحلديث عنه، بل إن 

يعة شر
الصوم

)2 – 1(
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القرآن الكريم عنون الصوم بالصرب من باب تسمية األسباب 
والصالة"  بالصرب  "واستعينوا  يقول:  حيث  املسبِّبات  باسم 
كثرة  إنَّ  بالصوم،  الصرب  فرسَّ  والذي   ،]153 و   45 ]البقرة: 
يولِّد عند الصائم ملكة الصرب،  الصوم أو اإلمساك عن املالذ 
ل الصعاب بأشكاهلا املختلفة، سواء يف  مما جيعله قادرًا عىل حتميّ
الطعام أو الرشاب أو اجلهاد يف سبيل اهلليّ، وُيبعده من االبتزاز 
م   3 الطبيعة.  من  أو  األعداء  قبل  من  حياته  يف  به  ُيبتىل  الذي 
اإلخالص: يف املثل: "عند االمتحان ُيكرم املرء أو هُيان"، يتبنيَّ 
اإلخالص عندما يبارش املرء أعامله ويلجم شهواته ويتحول من 
القول إىل الفعل، ومن هنا فإن الرشط األساس يف الصوم هو 
اإلمساك عن املالذ بنيَّة التقرب إىل اهلليّ وإطاعته لتكون عبادة، 
وإاليّ بطل ومل ُيقبل، فاإلخالص ليس جمرد قول بل فعل يظهر 
للرياء واملراء، فَمن صام ألجل  عىل عمل اجلوارح، فال جمال 
الناس أو ألمر آخر فال يقبل منه، إذًا البد من أن يكون عمله 
خالصًا هلل دون أن يشارك اهلليّ يف خلفية األداء أي يشء آخر، 
ين"  الدِّ ُأمروا إال ليعبدوا اهلليّ خملصني له  "وما  وقد قال تعاىل: 
]البينة: 5[. 4 م املساواة: إن اإلسالم يف نظامه وقوانينه وقبلها 
يف أخالقياته وأدبياته حياول أن خيلق يف املؤمنني روح املساواة، 
وأن ال يشعر مؤمن بالتفوق عىل مؤمن آخر من حيث الواجبات 
واحلقوق، فانه فرَض عىل اجلميع أحكامه، والكل أمام القانون 
مميزات  ة  أييّ وال  قومي  وال  عرقي  متييز  وال  سواء،  حد  عىل 
أخرى، ولكن اإلنسان بطبيعة وجوده يف هذه احلياة يتفاوت يف 
وضعه املادي وقدراته اجلسمية، فهناك َمن هو غني وآخر فقري، 
وهناك َمن هو قوي وآخر ضعيف، ورغم أنه حثَّ األغنياء عىل 
مساعدة الفقراء، وحثَّ األقوياء عىل ُنرصة الضعفاء، فانه أراد 
ي فيهم هذا الشعور، فالغني  بالصوم أن ُيشعرهم باملساواة وينميّ
ى درسًا كبريًا  والقادر عندما يصوم وُيمسك عن كل مالذ يتلقيّ
متساويان،  والضعيف  والفقري  بأنه  عمليًا  ويشعر  املساواة،  يف 
شهواته  إفراغ  إمكان  وعدم  والعطش،  باجلوع  يشاطره  بل 
يف  باملساواة  املسلم  ُيشعر  احلج  كان  فإذا  وإشباعها،  األخرى 
عىل  والضعيف  جيعله  الصوم  فإن  واألحكام،  وامللبس  املنظر 
متطلبات  ومجيع  والعطش  اجلوع  حالة  يمسُّ  املساواة،  حدِّ 
احلياة ولو لساعات. 5 م التذكري بالنعم واالنقياد للمنعم: إنك 
بواقعه، وحقيقة عيشته  بني فرتة وأخرى  اآلخر  إذا أحسست 
فإنَّه إذا كان بمستوى الدرك عرف حدوده وعرف بأنَّ عليه أن 
ال يتخطاها وعرف موقعه ومكانته وتوصل إىل حقيقته التي قد 
ينساها يف صخب هذه احلياة ومشاكل هذه الدنيا، فالصوم يعيد 

بالذاكرة إىل الصائم بأن اهلليّ سبحانه وتعاىل هو الذي أنعم عليه 
النعم، وهو القادر عىل أن يسلبها منه، وُيشعرك بحالة احلرمان 
من  وترد  للمنعم،  اإلطاعة  إىل  تنقاد  عندما  عنها،  منعك  لو 
ويعيده  الغافل  يوقظ  فالصوم  وإطاعته،  عبادته  ألجل  نفسك 
املصري  جتسيد  م   6 املؤمن.  تالزم  أن  جيب  التي  الصحوة  إىل 
باليوم اآلخر  يعتقد  املؤمن الشك وانه  إن  املستقبل:  وتصوير 
املوقف  هذا  يتذكر  أن  وألجل  واملساءلة،  احلساب  وبمسألة 
ُيعييّشه  باإلمساك  فإن  مسريته،  يصحح  كي  ذهنه  إىل  ويقربه 
حالة قريبة وصورة صغرى عن موقف يوم القيامة ولو جلانب 
من جوانبها، وقد قال سيد املرسلني )ص( يف خطبته الشهرية 
وعطشكم  بجوعكم  "واذكروا  رمضان:  شهر  مستهل  عند 
طعام  فال   ]84 الصدوق:  ]أمايل  وعطشه"  القيامة  يوم  جوع 
وال رشاب وال مالذ احلياة الدنيا، إنه واقف أمام العدل اإلهلي 
ليصل دوره للمحاسبة عام اقرتفه يف دار الدنيا، حائر يف أمره ال 
"وجوٌه يومئذ نارضة إىل  يمكنه التطلع إىل غري القدرة اإلهلية: 
رهبا ناظرة" ]القيامة: 23[، وهو يف هذه احلالة التي ال يمكنه 
أن يلتفت إىل أمر آخر، حيث يقول جل وعال: "وترى الناس 
]احلج:  شديد"  اهلليّ  عذاَب  ولكنَّ  بُسكارى  هم  وما  ُسكارى 
اإلسالم،  يف  اخلمسة  األركان  عن  آنذاك  اهلليّ  يسأله  وما   ،]30
بيته  وأهل  للرسول  والوالء  والزكاة  واحلج  والصوم  الصالة 
عليهم السالم. 7 م ترويض النفس: إن النفس بني فرتة وأخرى 
بحاجة إىل الرتويض والتعديل، وما عملية الرتويض إال كبح 
مجاحه، والوقوف أمام ما يتلذذ به ومنعه من الترصف بام مُتليه 
عليه نفسه ليتحول من النفس األمارة إىل النفس املطمئنة التي 
ارة  ألميّ النفَس  إنَّ  نفيس  ُأبرىء  "وما  وعال:  جل  اهلليّ  يقول 
بالسوء" ]يوسف: 53[، إنه إذا أراد لقاء ربه البد وأن يكون 
"يا  املؤمنني:  خماطبًا  وعال  جل  قال  الذي  املطلوب  باملستوى 
أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية" )الفجر: 
ما  إىل  نفسه  انقياد  من  اإلنسان  يتمكن  وبالصوم   ،)28-27
فيه رضاه سبحانه وتعاىل. 8 م الصحة: من املؤكد أن اإلنسان 
ما  وتشذيب  تقويم  إىل  بحاجة  واجلسمي  النفيس  بجزئيه 
فمن  تفكيكهام،  يمكن  ال  مرتابطان  اجلانبان  وهذان  يرمها، 
جسمه،  صح  نفسه  صحت  ومن  نفسه،  سلمت  جسمه  سلم 
ويف املأثور: "العقل السليم يف اجلسم السليم"، ومما الشك فيه 
بن  اإلمام موسى  احلديث عن  ففي  الداء،  بيت  املعدة هي  أن 
جعفر الكاظم )ع(: "احِلمية رأس الدواء، واملعدة بيت الداء، 

د" ]مكارم األخالق: 180/2[. د بدنًا ما تعويّ وعويّ
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البالد  ر عدد املسلمني يف  يف حني أن األرقام غري الرسمية تقديّ
بنحو )3 ماليني( نسمة.

الوايف أشار إىل وجود نحو مليون مواطن إسباين من املسلمني، 
هم  آخر  وقسم  اإلسبانية،  اجلنسية  عىل  منهم  قسم  حصل 
إسبانيا  يف  املسلمني  "معظم  أن  مضيفًا  إسبانية،  أصول  من 
ينحدرون من أصول مغاربية وباكستانية وسنغالية وجزائرية، 
واألندلس  وفالنسيا  كتالونيا  أقاليم  يف  معظمهم  ويعيش 

ومدريد".

رمضان في إسبانيا
ينشط يف إسبانيا )53 احتادًا إسالميًا(، )15( منها ذات نشاط 
قاله  ما  املساجد نحو )2000(، بحسب  يبلغ عدد  واسع، كام 

يف  املسلمني  من  كغريهم  إسبانيا  يف  املسلمون  وحيتفي  الوايف، 
وينظمون  املبارك،  رمضان  شهر  بقدوم  املعمورة  أرجاء  كافة 

فيه برامج اإلفطار، ويتجمعون ألداء الصلوات والعبادات.

الربنامج املخصص لشهر رمضان  أنه يف  الوايف أيضًا إىل  أشار 
"ندعو غري املسلمني من جرياننا ملشاركتنا، وهذا التكافل الذي 
نظهره معًا يف هذا الشهر نعطي من خالله رسالة برورة نرش 

هذه األجواء عىل مدار العام".
الوحيد  العبادة  مكان  غرناطة،  مدينة  يف  الكبري  املسجد  ويعديّ 
قرابة )1700 مسجد  يرفع من مئذنته األذان جهرًا بني  الذي 
يرتادها  التي  األماكن  أكثر  أحد  يعديّ  إسبانيا،  يف  وجامع( 

الراغبون يف اعتناق اإلسالم.

ترجمان
تضاعف أعداد المسلمين 
في إس����بانيا ل� )10 مّرات(

 10( إسبانيا  ف��ي  المسلمين  ع��دد  تضاعَف 
أضعاف( خالل األعوام الثالثين الماضية، ليبلغ 
نسمة،  مليون(   2.5( عن  يقل  ال  ما  عددهم 
بحسب األرقام الرسمية الحالية، في حين أن 
المسلمين  عدد  تقّدر  الرسمية  غير  األرق��ام 

في البالد بنحو )3 ماليين( نسمة. 
 10( إسبانيا  ف��ي  المسلمين  ع��دد  تضاعَف 
أضعاف( خالل األعوام الثالثين الماضية، ليبلغ 
نسمة،  مليون(   2.5( عن  يقل  ال  ما  عددهم 

بحسب األرقام الرسمية الحالية.
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مشاكل يواجهها المسلمون
يف الوقت ذاته يواجه املسلمون يف إسبانيا العديد من املشكالت 
إذن وترصيح من  أبرزها احلصول عىل  يتم حلها، من  مل  التي 
فقط،  للمسلمني  مقربة(   40( ووجود  مسجد،  بناء  أجل 

والتعليم، فضاًل عن اإلسالموفوبيا.
املسلمون  يواجهها  التي  املشاكل  حل  يف  "البطء  الوايف  وعزا 
التي  إلسبانيا،  السياسية  اهليكلية  بسبب  البريوقراطية،  إىل 
وقال  وبلديات"،  ذاتية  وإدارات  مركزية  حكومة  من  تتألف 
إسبانيا  يف  االجتامعية  واحلقوق  الدينية  احلريات  "وضع  إن 

اآلن أفضل بكثري مما كانت عليه يف املايض".
أنيّ  إىل  الوايف  لفت  األخرى،  األوروبية  بالدول  باملقارنة 
حوادث  أن  وبنييّ  أقل"،  إسبانيا  يف  اإلسالموفوبيا  "حوادث 

األوضاع  فيها  تسوء  التي  األوقات  يف  "تزيد  اإلسالموفوبيا 
االقتصادية وتزيد فيها البطالة".

اعتمدت،  قد  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أن  ُيذكر 
 ،)76/254( رقم  القرار   ،)2022 )مارس/آذار  يف 
ملكافحة  دوليًا  يومًا  نفسه(  الشهر  من   15( تاريخ  إلعالن 

"اإلسالموفوبيا".

ندعو غير المسلمين من 
جيراننا لمشاركتنا، وهذا 

التكافل الذي نظهره معاً 
في هذا الشهر نعطي من 

خالله رسالة بضرورة نشر هذه 
،،األجواء على مدار العام

،،
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د منها املعرفة ويركن اىل  ينبغممي للمرء أن يأنس بكتٍب ثالثة، ليتزويّ
ل والتفكري فيها:  التأميّ

هلا وأوالها: )القرآن الكريم( فهو آخر رسممالة من اهلل سممبحانه  أويّ
ر من خالهلا  إىل ُخلقه وقد أرسلها إليهم ليثري دفائن العقول ويفجيّ
ينابيع احلكمة، ويلنييّ هبا قسمموة القلوب، وقممد بنييّ فيها احلوادث 
رضبممًا لألمثال، فعىل املممرء أن ال يرتك تالوة الذكممر احلكيم، وأن 
يشممعر أنيّه يستمع إىل خطاب اهلل سممبحانه له، فإنيّه تعاىل أنزل كتابه 

رسالة منه إىل مجيع العاملني. 
وثانيهمما: )هنج البالغممة( فإنيّه كتاب قيم جدا وفيممه تبيان ملضامني 
ز يف املرء روح التأمل والتفكري  القرآن وإشمماراته بأسلوب بليغ حُيفيّ
ام وجد  واالتيّعاظ واحلكمة، فال ينبغممي للمرء أن يرتك مطالعته كليّ

فراغًا أو فرصة. 
ن أدعية بليغة تسممتمديّ  ا تتضميّ ادية( فإهنيّ وثالثها: )الصحيفة السممجيّ
مضامينها من القرآن الكريممم وفيها تعليم ملا ينبغي أن يكون عليه 

ْفِس إْمسمماُك احَلواسِّ  يقممول أمري املؤمنني )عليه السممالم(: "َصْوُم النَّ
 ،" ِّ اخَلْمممِس َعْن سممائِِر املَآثِممِم، َوُخُلوُّ الَقْلممِب َعْن مَجيِع أْسممباِب الرشَّ
ويقممول ولممده اإلمام جعفممر الصادق )عليممه السممالم(: "إذا ُصمَت 
ِة َعن ُخُطواِت  وات، وَقطَع اهلِميّ ممهَ َفانِو بَِصوِمَك َكفَّ النَّفِس َعِن الشيّ
مميطان، وأنِزل َنفَسَك َمنِزَلَة املَرىض ال َتشممَتهي َطعاما وال رَشابا،  الشيّ
ر باِطَنَك ِمن  نمموب، وَطهيّ عا يف ُكليّ حَلَظٍة ِشممفاَءَك ِمن َمَرِض الذيّ ُمَتَوقيّ

ُكليّ َكَدٍر وَغفَلة..".

يصلي  ث��راه(  )ط��اب  الحكيم  محسن  السيد 
استبدال  حفل  في  بالمحتفلين  الجماعة 
السالم(  )عليه  العباس  الفضل  أبي  شباك 

عام 1٩٦5م.

وخزة..

النفس صوم 

"األحرار" توصي

يقممول صاحممب مممروج الذهممب )4/252(: "كاَن من 
َم ولَدها وهو يبِكي، خوفا أن يرِسي  عممادة العربيَّة أال تنوِّ
اهلمُّ يِف ِجسمممه، ويدب يف ُعروقه، ولكنَّها كانت تَنازعه 
وُتضاِحكه حتممى يَنام وهو َفِرٌح َمرسور، فينمو َجسممده 

ويصفو لوُنه ودُمه، وُيشَف عقُله".

ر لصف��ا ر ا فتخ��ا : ا بقل��م
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هنت العديد من الروايات الرشيفة عن تسمممية الشممهر الكريم بدون النسبة، ومن 
هذه الروايات ما جاء عن اإلمام أيب جعفر الباقر )عليه السالم( ما قاله الراوي يف 
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، )7: 438(: نحن عنده ثامنية رجال، فذكرنا 

رمضان فقال )عليه السالم(: 
»ال تقولمموا: هذا رمضان، وال ذهب رمضان، وال جاء رمضان فإن رمضان اسممم 
من أسممامء اهلل تعاىل، ال جييء وال يذهب، وإنام جييء ويذهب الزائل، ولكن قولوا 
شممهر رمضان، فالشممهر مضاف إىل االسممم، واالسم اسممم اهلل، وهو الشهر الذي 

أنزل فيه القرآن«.

ف��ي االن��ت��ظ��ار
توقيُر اسم شهر رمضان  

عني  نفضت  السحر،  عند  باسمك  توضأت 
مهب  يف  البنفسج  نثرت  الغياب،  حممروف 
وقمت  األمهات  صرب  عىل  توكأت  النسيم، 
األحالم  مازالت  املاضية،  الليلة  أشالء  عىل 
الصمت  خيول  ركبت  بأفيوهنا،  رأيس  تثقل 
السابحة يف آفاق املجهول. ليس هذا ما كنت 
أنتظره منك، كيف يل أن أميض بال نظرة تأمرين 

أو تزجرين؟!
حيارصين  بمماألرق،  عينييّ  يمأل  خيالك  هممذا 
ضجيجه باألمل املتخم باللذة. وددُت لو يستل 
مني الروح لكي أنعم بسكون اللحظة. ما أكثر 
من يتساءل عنك وما أقلهم! كأنك هالل شهِر 

حُميت أوائله وحمقت أواخره. 
أما آَن لك اخلروج من جبيّ انتظارك يا عزيز 
قميص  يقَد  متى  الزمان؟  ويوسف  األرض 
جبهتك؟!  بنور  الليل  عباءة  وتشق  الغياب 
طال بك االغرتاب وامتدت املسافة بيننا حتى 

لكأنا يف صحارى األبد. 
زائريك  وشموع  داعيك  حناء  عىل  سممالم 
وأكف  عارفيك  ودممموع  ناظريك  وبخور 
غبار  عىل  سالم  غربتك.  ضفاف  عىل  حمييك 
صولتك ورفيف رايتك وشعار دعوتك وهباء 

طلعتك ومجال عودتك.

الزمان يوسف 

ي 
الم

س
ال

در 
حي

الفضيل الشهر  في  لله  التذلل 
ألن حرمممان النفس مما حتب أثناء النهار ومنعهمما عن تناول املفطرات 
اعممة دوًما لنيل ما هتوى  ضبط للشممهوات، وكبح لنزوات النفس النزيّ
من طيب امللذات، وإنام جعل اهلل تعاىل الصوم تأديًبا ألنفسنا وتشذيًبا 
هيا يف إتباع هواها، وبناًء عىل هذا ينبغي للصائم أن يشعر  لتطرفها وتعديّ
بالتذلممل أمام اهلل تعاىل مممن خالل التقيد التام بام ألزمممه به من واجب 
الصيممام والتقممرب به إليه، ففممي الرواية عن أيب احلسممن الرضا )عليه 
السممالم( الوارد ذكرها يف وسائل الشمميعة )10: 8( فيام كتب إليه من 

جواب مسائله قال )عليه السالم(: 
ة الصوم لعرفان مسيّ اجلوع والعطش، ليكون العبد ذلياًل مستكيًنا  »عليّ
مأجوًرا حمتسممًبا صابًرا، ويكون ذلك دلياًل له عىل شممدائد اآلخرة مع 
ممما فيه من االنكسممار له عن الشممهوات، واعًظا لممه يف العاجل، دلياًل 
عىل اآلجل، ليعلم شممدة مبلغ ذلك من أهل الفقر واملسممكنة يف الدنيا 

واآلخرة«.

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

67



@تجدونا  على : A L A H R A R


