منذ صدور الفتوى المباركة..
اكثر من ثمانية مليار دينار ما صرفته
العتبة الحسينية على عوائل الشهداء والجرحى

موسم االحزان
يشهد تسابق أقسام العتبة المقدسة
في الخدمة الحسينية

قال اإلمام الحسينa
«إن تكن األبـدان للموت انشأت
فقتل امرء بالســيف في اهلل أفضل»
المصدر  :كلمة اإلمام الحسين عليه السالم
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تفسير السورة
(  ) 8أف�ترى ع�لى اهلل كذبا أم به جنون بل الذين ال يؤمن��ون باآلخرة يف العذاب
والضالل البعيد (  ) 9أفلم يروا إىل ما بني أيدهيم وما خلفهم ما أحاط بجوانبهم
م��ن الس�ماء واألرض مما يدل عىل ك�مال قدرة اهلل وأهنم يف س��لطانه جتري عليهم
قدرته إن نش��أ نخس��ف هبم األرض أو نسقط عليهم كس��فا من السامء لتكذيبهم
اآليات بعد ظهور البينات (  ) 10ولقد اتينا داود منا فضال يا جبال ّأويب ارجعي
رجعي أيضا أو أنت والطري وأل ّنا له
سبحي هلل والطري أي ّ
معه التسبيح القمي أي ّ
احلديد جعلناه يف يده كالشمع يرصفه كيف يشاء من غري إمحاء وطرق
(  ) 11أن اعم��ل دروع��ا واس��عات بحيث تتناس��ب حلقها أو يف مس��امريها يف
الدق��ة والغلظ��ة فال تغلق وال حترق (  ) 12ولس��ليامن الريح وس��خرنا له الريح
يّ
وبالعش كذلك ( ) 13
غدوها ش��هر ورواحها ش��هر جرهيا بالغداة مسرية شهر
ّ
يعملون له ما يشاء من قصور حصينة ومساكن رشيفة سميت هبا ألهنا يذب عنها
وحيارب عليها ومتاثيل وصورا (  ) 14فلام قضينا عليه املوت أي عىل س��ليامن ما
خر تبينت اجلن أن لو
دهلم عىل موته إال دابة األرض أي األرضة تأكل عصاه فلام ّ
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة التصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
هاتف املجلة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m
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(�إ ّال املو ّدة يف ال ُقربى)
الحضور الخال�� ��د في توضيح كثير
المعجز
ّ
ألن رس�� ��ول اهلل «صل�� ��ى اهلل علي�� ��ه واله» ّ
َ
ثبت دعائم االس��ل��ام وكان لقرآنه ُ
تخص االس��ل��ام س�� ��واء أكانت تش�� ��ريعيا ام تاريخيا ام علميا ام في ميادين أخر ولم يستطع المنافقون
من االمور التي ّ

والمشركون النيل من رسول اهلل «صلى اهلل عليه واله» بالرغم من انهم اتهموه أنه ساحر او مجنون ولكن كلها باءت
يثبت اصول واركان الدين (اْلَيْوَم َأ ْك َمْل ُت َلُكْم دِيَنُكْم) ومضى الى سبيله
بالفش�� ��ل واس�� ��تطاع رسول اهلل وبتسديد إلهي ان ّ
(قْل ال
في تلبية نداء ربه فما كان من القوم الاّ ان ينالوا من اهل بيته االطهار بالرغم من انه ّ
اكد لهم باالية الكريمة ُ

َأ ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأ ْج ًرا إِال اْل َم َوَّدَة ِفي اْل ُقْرَبى) اي مودة اهل بيته والنتيجة كانت هذه النصيحة يعلم رسول اهلل بعقول بعض
صبت مصائب الدهر ومكائدهم على اهل بيته االطهار .
قومه  ،والنهم ال يستطيعون اتهام رسول اهلل باي تهمة ّ

هكذا هي الشخصيات المرموقة عندما ال يستطيعون ان ينالوا منها يحيكون المؤامرات ويكيلون التهم بكل من له عالقة

�اهدنا اليوم ما تتعرض له المرجعية العليا في النجف االش�� ��رف او كل
بها س�� ��واء من ذريتهم او اتباعهم المعتمدين وش�� � ُ
من يمثلهم .
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أخبار

النائب سالم الطفيلي :مجلس النواب لن يصادق على ميزانية  ٢٠٢٠مادامت االرقام
غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي القليم كردستان وبين ما
سددته الحكومة من ميزانية  ٢٠١٩لالقليم حسب قوله.

ومتابعات
تخصيص مساحة  150دونمًا كمشروع استثماري إلنشاء  1200دار سكنية لشريحة الفقراء في إطار خطتها للتخفيف
من أزمة السكن بمحافظة ذي قار.

ممثل المرجعية يك ّرم عددًا من األيتام المتفوقين بالدراسة األكاديمية

األحرار /قاسم عبد الهادي

استقبل ممثل املرجعية الرشيدة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي يف مكتبه اخلاص داخل الصحن احلسيني الرشيف
جمموعة من الطلبة االيتام من العاصمة بغداد الذين حققوا
درجات متميزة يف دراستهم االبتدائية واملتوسطة رغم الظروف
االقتصادية الصعبة التي تواجههم.
رحب بالوفد الزائر مشيد ًا بالطلبة
الشيخ الكربالئي وخالل ذلك ّ
والطالبات الذين حققوا االمتياز االكاديمي وكذلك بالكادر
التعليمي الذي بذل جهود ًا كبرية يف حتقيق ذلك ،كام ّ
حث سامحته
عىل االستمرار بنفس العزيمة واالرصار وتعزيز تلك النجاحات
بنجاحات أخرى.
ويف هذا السياق حتدّ ث املرشف عىل مركز احلوراء زينب «عليها
السالم» السيد سعد الدين هاشم مهدي البناء قائ ً
ال« :تم تنظيم
برامج مهمة ملجاميع من ايتام حمافظة بغداد كان باستقباهلم املتويل

الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي وتكريمهم بعدد من اهلدايا واحللوى فض ً
ال عن
ربك بمضيفه».
ترشفهم بزيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) والت ّ
وأض��اف البناء :ان «هذه املجموعة من االيتام ينحدرون من
احياء نائية وفقرية لكنهم رغم فقرهم والظروف االقتصادية
الصعبة التي يعيشوهنا فقد حققوا نجاح ًا باهر ًا ودرجات متميزة
يف دراستهم االبتدائية فضال عن مخسة طالب منهم يف الدراسة
املتوسطة» ،مبين ًا أن «مركز احلوراء زينب (عليها السالم) التابع
للعتبة احلسينية املقدسة ارت��أى تنظيم هذه الزيارة والرعاية
املستمرة هلذه الرشحة املهمة من املجتمع العراقي الهنم من خالل
ٍ
جهات ترعاهم وهتتم
هذه الزيارات والتكريم يشعرون بأن هناك
هبم بعد فقداهنم ويل أمرهم سواء االب أو األم وهذا دافع معنوي
يزيد من نجاحهم املستقبيل إن شاء اهلل تعاىل».
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المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن :في القريب العاجل ستكون هناك جدولة قانونية
ودستورية الستالم الشرطة االتحادية الملف األمني في جميع المحافظات العراقية.

( )34راية سوداء ترفعها العتبة الحسينية المقدسة في الجامعات والمعاهد العراقية وذلك إلظهار صورة للعالم
عن مدى تمسك العراقيين باإلمام الحسين (عليه السالم) ومبادئه وعقيدته.

بعد زيارته لمزرعة «فدك» التابعة للعتبة الحسينية المقدسة..
ويوجه أمرًا رسميًا للمنافذ
وزير الزراعة يعلن منع استيراد التمور
ّ
أعلن وزير الزراعة العراقي صالح حسني احلسني منع استرياد التمور،
جاء ذلك عىل خلفية زيارته صباح يوم اخلميس ()2019/ 9/ 5
مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة التي تعدّ من
املشاريع النموذجية واالسرتاتيجة عىل مستوى العراق.
وأشار إىل أن هذا القرار الذي صدر اليوم من مدينة كربالء جاء نتيجة
توفر اإلنتاج املحيل من التمور.
واوضح ان «مرشوع مزرعة فدك يعد من املشاريع الرائدة واملهمة
بزراعة فسائل النخيل من األصناف النادرة املطلوبة عامليا» ،مؤكدا ان
«للمزرعة تأثري ًا مبارش ًا عىل النهوض بالواقع الزراعي» ،الفتا اىل ان
«وزارة الزراعة من اجلهات الداعمة هلكذا مشاريع حيوية وتؤكد عىل
ديمومتها وتشد عىل ايدي العاملني فيها ».
واكد انه اليوم من حمافظة كربالء املقدسة أوعزت إىل ال��وزارة بمنع
استرياد التمور ،فضال عن توجيه أمر رسمي للمنافذ احلدودية بمنع
استرياد التمور هبذا املوسم نظرا لتوفر اإلنتاج املحيل.

وزير النقل يبحث في بريطانيا مد خط طيران دولي مباشر من بغداد إلى لندن
أعلنت وزارة النقل ،ان مد خط طريان دويل مبارش من بغداد اىل لندن وبالعكس عىل متن «الطائر االخرض» هو حمور لقاء وزيرها
ونظريه الربيطاين يف بالد االخري .وقالت الوزارة يف بيان ان «وزير النقل التقى اليوم نظريه الربيطاين بول ماينارد يف العاصمة الربيطانية
لندن بحضور السفري العراقي صالح التميمي» ،مبينة ان «لعيبي بني خالل اللقاء ان وزارة النقل العراقية حترص عىل مد جسور التعاون
بني البلدين لتشغيل الرحالت اجلوية بصورة مبارشة اىل كافة مطارات اململكة املتحدة بام يعود باملنفعة للبلدين وكذلك االستفادة من
اخلربات فيام خيص جمال النقل اجلوي وباميسهم برفع احلظر االوريب عن الطائر االخرض».
واضافت الوزارة ،أن «لعيبي حرص عىل كسب موقف اجلانب الربيطاين ودوره املحوري الفاعل لرفع احلظر االوريب عن الناقل
الوطني كوهنم جزءا مهام وفاعال يف منظمة السالمة االوربية األياسا».
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /6محرم الحرام 1441/هـ الموافق 2019/9/6م :

دم الحسين (عليه السالم)
ُ
وأثره في بقاء الدين
لع ّله من االحاديث التي ال تنتهي هو احلديث عن سيد الشهداء
(عليه السالم) ولعلنا ذكرنا يف اكثر من مناسبة ما لإلمام احلسني
(عليه السالم) من أثر بالغ وكبري يف احلفاظ عىل دين ِ
جده (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) وقد مارس سيد الشهداء (عليه السالم)
كل الوسائل املتاحة من أجل ان يبقى هذا الدين كام جاء به
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،ومن خالل وجوده مع امري
املؤمنني (عليه السالم) ومع االمام احلسن (عليه السالم) اىل ما
بعد شهادة االمام احلسن (عليه السالم)..
وطبع ًا هنا ُاحب ان ُالفت النظر اىل إن كل انحراف البد ان يظهر
للمأل؛ يعني اذا كان يمكن ان ُتد ّلس احلقائق فإن عمر التدليس
واجهه
قليل ،فالبد من ان تظهر احلقائق ،ولذلك الزيف الذي
ُ
دل عىل نفسهِ
االمام احلسني (عليه السالم) هذا الزيف ايض ًا هو َّ
بأنه منحرف ،وذلك ألن الذين واجهوا االمام احلسني (عليه
السالم) مل تكن فيهم رائحة املسرية النبوية الصاحلة ،يعني مل
يكن احد من الذين واجهوا االمام احلسني (عليه السالم) ُيعلن
سلوك ًا وانتام ًء حقيقي ًا للنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) نعم ،يف
مقام التدليس عىل عامة الناس ُهم ُيظهرون اهنم ورثة النبي،
ُ
والظلم
كله كان مقرونا باالستهتار
لكن السلوك اخلارجي ُ
والفسوق ،وجتاوز احلدود ،والشك إن هذا املعنى يكشف عن
تسنمت زمام االمور ..هي طبقة بعيدة كل
ان هذه الطبقة التي
ّ
البعد عن دين النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم).
االمة تقع حتت ختدير السلطة ،وهذه السلطة
يف بعض احلاالت ّ
حتاول بام عندها من امكانات ان تصنع تأرخي ًا جديد ًا ليس له
واقع ،لكنه يمكن ان ُينقش يف الكتب وذلك عن طريق بذل
االم��وال واملناصب ورشاء الذمم من اجل ان يخُرتع تاريخ
جديد ،وانتم اهيا االخوة تعلمون ان التاريخ عبارة عن وقائع
خارجية وهذه الواقعة اخلارجية اذا وقعت ال يمكن ان ُتنفى او
ُتفنى ..اليشء اذا وقع ال يمكن ان يرتفع ،فالتاريخ له جنبتان

هناك تاريخ واقعي ،وهناك احداث قام هبا النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) وامري املؤمنني (عليه السالم) واالمام احلسن
والكم الذي
واحلسني عليهام السالم وهي اح��داث واقعية
ّ
وصل الينا قد يكون قليال ً  ،لكن انا احتدث عن االمر الواقعي..
بعض االشياء التاريخ نقلها ،وبعض االشياء التاريخ مل ينقلها
ألن النقل يرض الناقل ،وهناك وقائع تارخيية ليس هلا وجود
وهي حمض افرتاء لكنها ُتكتب ،هذه املحاولة ان نخلق تارخي ًا
جديد ًا ،وبالنتيجة نخلق ابطاال ُجددا ،ونخلق احداثا مثرية
وجديدة حتتاج اىل ُجهد ومال وسلطان ،وفعال ً حدث هذا
ُ
وكتبت صحائف من التاريخ وأكاذيب كثرية جد ًا حتى تلقاها
الناس كأهنا حق صرُ اح ،وهذه حمنة تبتىل هبا االمم عندما ُيرسق
يميز عادة ً ُعقالء القوم ..تارة
التاريخ و ُيبدّ ل ..وطبع ًا الذي ّ
يميز هو شاهد احلادثة ،فاآلن عندما متر حادثة قبل عرش
الذي ّ
سنوات او عرشين ونحن احياء يمكن ان ُنجيب عندما ُنسأل
عن واقع القضية ،لكن بعد املوت الذي سيجيب بدال ً عنا
الكتاب والوثائق..
ولذلك الحظوا تأرخيي ًا هناك فصل حقيقي حدث ما بني مقر
الوجود النبوي يف مكة واملدينة ،ثم بعد ذلك االنتقال اىل
الكوفة واىل الشام ،هذه الثالث مناطق هناك فصل كامل كان
بينها ،وهناك حقائق موجودة يف هذه البلدان الثالثة ،وهناك
لكنه ُكتِب حتى ُجندّ ت اقالم ان
زيف مل يكن موجود ًا اصال ً ُ
تكتب ،وبالنتيجة كتبوا وكتبوا ..والذي مل يطلع خصوص ًا مع
تصور ان هذا هو
االزمان القديمة مل يطلع عىل حقائق ُاخر..
ّ
احلق ،ولذلك االمام احلسني (عليه السالم) عانى معاناة كثرية
وكبرية جد ًا يف إقناع الناس ان ما عندَ هم هو ليس دين النبي،
وهذه املعاناة أكملها االمام السجاد (عليه السالم) وزينب
عليها السالم..
والتفتوا اخواين هذه النقطة يف غاية االمهية ليس من السهل
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عىل االمام احلسني (عليه السالم) ان يعطي دمه ،هذا الدم البد
ان يكون ثمنه ايض ًا ان يكون شيئا باهظا وكبريا ،الثمن الذي
ُسفك فيه هذا الدم احل��رام يف الشهر احل��رام ،االم��ام احلسني
(عليه السالم) يعلم انه البد من ان حتصل هناك نتيجة كبرية
ازاء هذا الدم ،وهو ان هؤالء الناس كانوا ينسبون للنبي (صىل
يقله ،وكانوا يعتقدون ان احلق ليس
اهلل عليه وآله وسلم) شيئ ًا مل ُ
مع هذه الوراثة للنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،وانام احلق
مع اشخاص يعتقدون ان هؤالء هم اقرباء النبي من جهة ،وهم
أحق باألمر من جهة ،ولذلك البعض كان عن سذاجة يعتقد
ّ
ان االمام احلسني رجل خارجي وكان يعتقد بحق ،ألن فتح
عينيه عىل وجود يرى ان هذا الوجود هو وجود النبي اقرباء
النبي هؤالء ،والذين جلسوا جملس النبي بأمر النبي وهؤالء
هم الذين يمثلون دين اهلل تعاىل ،وهؤالء مل يعرفوا املدينة ،ومل
فشبت اعوادهم واذهاهنم عىل
يعرفوا مكة ،ومل يعرفوا الكوفةّ ،
هذه الثقافة..
وانتم تعلمون اخواين هذا التاريخ عندما يكون هو التاريخ
درس وهو التاريخ
الرسمي للدولة هو التاريخ الذي جيب ان ُي ّ
الذي جيب ان ُيب ّلغ ..اجلسوا يف املساجد وانرشوا هذه الفضائل
وال تنرشوا فضيلة أليب ت��راب ،هذا تدريس ممنهج ،فهؤالء
فتحوا أعينهم عىل هذا الوجود ،وبالنتيجة الناس تنقاد..
الناس يف بعض احلاالت تنقاد ،والناس تصنع الظامل ،والناس
تقبل بام يقول ،اغلب الناس تطلب العافية ..ما لنا وهؤالء..
بحيث يتصور ان االم��ام احلسني صارعهم عىل ُملك ،وانام
هؤالء يملكون واالمام احلسني يريد ان يملك كحاهلم ،فهو
من ط ّ
الب الدُ نيا ..فالناس تنكفئ ويعتقدون ان االمام احلسني
طلبه ليس طلب ًا رشعي ًا ،مل يطلب ح ّقه وانام احلق ليزيد ،واالمام
نازعه يف ذلك ،ولذلك هذه القناعات
احلسني (عليه السالم)
ُ
عندما تتبدل وتكون قناعات اخرى ..االمم تقع فريسة يف ذلك
االمة جاهلة كلام قبلت ان تقع يف هذا الزيف،
وكلام كانت ّ
وهذه مسألة اجتامعية خطرة جد ًا..
لذلك االمام احلسني (عليه السالم) بدأ يطرح مرشوع ًا هذا
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املرشوع غري ُمنفك عن مرشوع جده (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
(وانام خرجت لطلب اإلصالح يف ّامة جدي) ،هذا املعنى كون
وامامه تداعيات
االمام احلسني (عليه السالم) قاد هذا املرشوع
ُ
وامامه واقع مزيف وواقع صعب فيه شيوخ
يف منتهى اخلطورة،
ُ
وفيه علامء ُينسبون ،وفيه ُرواة وهم يروون عن النبي ..الحظوا
هذا وجود خطر ليس من السهل ان يقض هذا الوجود ،االمام
احلسني (عليه السالم) او االمام السجاد (عليه السالم) او
زينب عليها السالم  ..لوال ان االمام (عليه السالم) ُله القابلية
عىل ان يفهم هذه االم��ور ،ول� ُ�ه القدرة عىل ان يزعزع هذه
االمور ،وإال املنهجية التي اختذها سيد الشهداء (عليه السالم)
واالمام السجاد (عليه السالم) وزينب عليها السالم يف غاية
االمهية ..زعزعت كيانا فكريا قائام عىل الال يشء ،وقائم عىل
الزيف ،وقائم عىل عدم دقة التاريخ ..والحظوا اخواين التاريخ
مهم يف معرفة االشياء..
هذا اجليل البد ان يعرف عندما حيرض جملس العزاء ،البد
ان يعرف هذا احلضور املبارك هو امتثال ألمر االئمة عليهم
السالم يف ان احيوا امرنا واحرضوا املجالس ..وهذا اجليل البد
ان يعلم ان بعد اربعة عرش قرن ًا هناك جهد كبري ُبذل من كل
الطبقات االجتامعية يف ان يبقى ذكر احلسني (عليه السالم) اىل
ما وصل اليه االن..
وه��ذه جمالس الذكر ..جمالس العزاء ..وجمالس اللطم عىل
الصدور ،هذه كلها احياء حقيقي لقضية سيد الشهداء (عليه
السالم) ..ولذلك الحظوا مجيع الطواغيت كلام حاولوا ان
يقضوا عىل قضية احلسني (عليه السالم) خذهلم اهلل تعاىل رش
خذالن ،ألن قضية احلسني (عليه السالم) هلا حساباهتا اخلاصة
وهلا وضعها اخلاص..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل بربكات سيد الشهداء (عليه السالم)
وهبذا الشهر ..شهر احلزن ان يتقبل م ّنا ومنكم صالح االعامل،
وان جيعلنا من البكائني عىل سيد الشهداء (عليه السالم)،
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله
الطيبني الطاهرين.
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ُ
الس���يد الصافي :يتناول بالشرح مقولة اإلمام الحسين
(ومثلي ال يُ ُ
بايع ِمثله)..

كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
 /6محرم الحرام1441/هـ الموافق 2019/9/6م  :تحدث سماحته قائال:
اخويت اخوايت..
أو ّد أن أحتدث عن مقولة االمام احلسني (عليه السالم) عندما
ُعرضت ِ
عليه البيعة وهو ال َ
بينه
زال يف املدينة ..بعد حوار طويل ُ
بايع
ذكر هذه اجلملة :قال (عليه السالم)  ( :ومثيل ال ُي ُ
وبني الوليد َ
ً
ِمثله) ثم ذكر حديثا آخر..
هذه اجلملة الرشيفة من االم��ام احلسني (عليه السالم) حقيقة
متثّل خط ًا عريض ًا وواضح ًا ملسألة ،وهو إن االمام احلسني (عليه
السالم) قال ( :ومثيل ال ُيبايع مثله) ،تارة االمام احلسني (عليه
ابايعه) ،هذا له ُ مطلب معنى االمام احلسني
السالم) يقول( :اين ال
ُ
(عليه السالم) ال يبايع الطرف اآلخر ..الختالف واضح بني سيد
الشهداء وبني ذلك الطرف ،وتارة االمام (عليه السالم) عبرّ (ومثيل
ال يبايع مثله) ،كأنه أشار اىل نقطة أخرى ..وهذه النقطة االخرى
عامة؛ يعني يمكن ان تنطبق عىل ما ت ّفوه ِبه (عليه السالم) ،ويمكن
ان تنطبق عىل ما قبله ،وممكن ان تنطبق عىل ما بعده..
خطي
االمام (عليه السالم) يف هذه اجلملة الرشيفة جعل هناك
نّ
متوازيني ال يلتقيان ابد ًا ،خط ِم ِ
ثله (عليه السالم) واخلط اآلخر هو
مثله ذاك الطرف املقابل ،والبيعة هي عبارة عن عدم االلتقاء
خط ُ
َ
ً
اصال ً ..أنا ال أبايع ،انا ال التقي معك اصال..
ً
ال شك ان هذا الطراز من البالغة ُله من االمهية بمكان ايضا ،هذا
ِشعار االمام احلسني (عليه السالم) نّبي طريقة واضحة للتعامل مع
الطرف املقابل ،ان مثيل ال يبايع مثله حتت أي ضغط من الضغوط
ملاذا؟!

ألن هذا منهج وهذا منهج  -التفتوا جد ًا ماذا أقولُ -يضاد ُه فال
يمكن ان جيتمعا..
االمور املتضادة حتى االطفال يعرفوهنا ..االن عندما يأيت طفل
وتقول ُله هذه الورقة س��وداء وبيضاء ..ال يصدّ ق! ،يقول ال
يمكن ..السواد والبياض ال جيتمعان يف ورقة واحدة هي سوداء
وهي بيضاء ..إما سوداء وإما بيضاء..
االمام (عليه السالم) اراد ان يبني ان هذه املثلية ،هي عبارة عن
منهج وهذا املنهج منهج ممُ تد ،واملنهج اآلخر ايض ًا منهج ممُ تد ،لكن
هذان املنهجان ال يمكن ان يلتقيا فيام بينهام ..متام املنافرة ،وبينهام
متام املضادة ،وإن أ ّدى ذلك اىل سفك ِ
دمه ،مسألة بيعة؛ أي التقاء..
هذا ال يمكن ان حيصل ..ولذلك نقرأ هذه القضية بإمعان حتى
نعرف ان نتيجتها ماذا؟ نتيجتها الشهادة يف واقعة كربالء.
وخطه ،و ُيقدّ م فكر ُه عىل
سمعته
االمام (عليه السالم) العالمِ ُيقدّ م
ُ
ُ
ِ
حياتهَ ..
ان مثيل ال يبايع مثله ،هذه مسألة مفروغ منها ،هذان ال
يمكن ان جيتمعا ،ألن هناك عند االمام صالحا ،والطرف اآلخر
عند ُه فساد ،والصالح والفساد ال جيتمعان ،عند االمام (عليه
السالم) استقامة ..الطرف اآلخ��ر هو عند ُه اعوجاج ،وعند ُه
انحراف ،فكيف جتتمع االستقامة مع االعوجاج واالنحراف؟!
اما االمام (عليه السالم) عند ُه امانة وهؤالء عندهم خيانة فال
جيتمع االمني مع اخلائن..
الحظوا االمانة ..االمام السجاد ُله مقولة وانا اتكلم عن منهج،
قال االمام السجاد (عليه السالم)  :لو ان الشخص الذي قتل ايب
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احلسني أودعني السيف الذي قتله ِبه وقال هذا السيف أمانة ،انا
َ
مسك املاء قال :اتركوهم
ارجعها اليه ،امري املؤمنني (عليه السالم)
يرشبوا من املاء ،فقالوا له هؤالء اعداؤنا! قال هلم اتركوهم يرشبوا
من املاء ..انا منهجي خيتلف..
ِ
االمام احلسني (عليه السالم) احلر جيعجع به بألف ..االمام (عليه
السالم) قال :اسقوهم ،قالوا ُله هؤالء آذونا يف الطريق ،فقال هلم
(عليه السالم) اسقوهم..
منهج االمام (عليه السالم) خيتلف ..إنه منهج استقامة وامانة
وعدل ورمحة ..وعندما مسكوا املرشعة  :ال تذوق املاء قالوا..
منعوا عن العائلة واالطفال والنساء املاء ..هذا منهج ..كيف يلتقي
هذا مع هذا؟!
االمام (عليه السالم) يف االمانة ..يع ّلمنا النزاهة ،ويع ّلمنا الصدق،
منه هذه املعارف ..املقابل يرسق ،ويغصب ،ويقتل ..كيف
ونأخذ ُ
جيتمع هذا مع هذا؟!
االمام (عليه السالم) منتهى العدل ال يمكن ان يظلم ..حتى يف
واقعة الطف وضع خده عىل ولده عيل االكرب ،ووضع خد ُه عىل
ِ
لولده..
جون موىل ايب ذر ،وكان يأيت هلذا املقاتل كام يأيت
املحرمة ..كيف
الطرف املقابل ظامل غشوم يقتل النفس املحرتمة
ّ
يستقيم هذا مع هذا؟!
ولذلك اخواين واعزائي ..وهذا الكالم عام كام كانت مقولة االمام
احلسني (عليه السالم) يف ذلك الوقت مستمرة اىل ان يرث اهلل تعاىل
االرض و من عليها ،البد ان تكون هناك (ومثيل ال يبايع مثله)
استحالة التقاء الفضائل مع الرذائل ..استحالة االلتقاء ..ولذلك
ذكرنا يف اكثر من مناسبة املنازعة الدينية ال تقبل املصاحلة ..ختتلف
عن املنازعة الدنيوية ،ألن املنازعة الدينية هذا شعارها (مثيل ال
الِ ،
يبايع مثله) ِ
عليه ان يتحىل بام عندي أهال ً وسه ً
عليه ان يرتك
القتل والرسقة والنفاق والدجل والظلم ،عليه ان يرتك كل هذا
وأهال ً وسه ً
ال ،إما ان نكون هباذين اخلطني املتنافرين الذي احدمها
يرفض اآلخ��ر؛ فيستحيل ان يلتقي ..فهذه قاعدة رضهبا سيد
الشهداء (عليه السالم) ،وبالنتيجة هي مستقاة من ِ
جده املصطفى
(صىل اهلل عليه وآله وسلم).
اخواين اجلاهل مشكلة ..اجلاهل او املتجاهل ،وقد يكون املتجاهل
شأنه اصعب..
ُ
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كانوا يعرضون عىل النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) كل يشء
مقابل ماذا؟ يرتك الدعوة ،هذا أمر خارج عن اترك وان ما اترك..
انتم االن يف الكعبة تعبدون االصنام وتتخذون آهلة ..وانا منهج
توحيد ،وهذا غري هذا ..ال يمكن ان جيتمعا ،وأمري املؤمنني (عليه
مر بقصص من هذه القصص ..وسيد الشهداء (عليه
السالم) ّ
السالم) ّبينها وهو يف املدينة (ومثيل ال يبايع مثله) انا اختلف
منهجي ًا والحظوا ال االمام السجاد (عليه السالم) يبايع املقابل،
وال االمام الصادق وحتى االمام الرضا تعرفون جيد ًا تلك املعاناة
مر هبا (عليه السالم) ..
التي ّ
وهذه (مثيل ال يبايع مثله) الءات سيد الشهداء (عليه السالم)،
نرجو ان نقف عندها هذه ليست الءات شعارات ،وانام الءات
حقيقية ،االنسان عندما تكون هناك عند ُه مصداقية وح ّقانية
وحقيقية؛ يقرتب من سيد الشهداء خطوة خطوة..
(ال ُاعطيكم بيدي) حقيقة شعار حقيقي ومل ُيعط( ،ال أقر) مل ُيقر،
(ومثيل ال يبايع) مل يبايع ،ملاذا؟! ألن هذا املنهج خيتلف عن هذا
املنهج..
لذلك اخواين يف كل اوقاتنا وازماننا وعصورنا هذان املنهجان
موجودان ،مها امتداد اىل رصاع قابيل وهابيل اىل احلق والباطل
واىل اخلري وال�شر ،احدمها ال يمكن ان يلتقي باآلخر ..يعني
اخلري ال خيضع اىل الباطل وان كان الباطل اقوى وان كان الباطل
استعدى وان كان جنود الباطل اكثر ،لكن احلق ال خيضع اطالق ًا
وبحمد اهلل اليوم نرى سيد الشهداء (عليه السالم) هو الصوت
االقوى بعد ان كان قبل  2014كام يتصورون – وهو دائ ًام الصوت
األقوى -يتصورون ان املكنة هلم ملاذا..؟! ألن هذا اخلط ال يمكن
ان يكون حتت هذا اخلط..
ِ
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل بمن نحن بجواره صاحب هذه املقولة
(ومثيل ال يبايع مثله) ان نكون من الذين يستنون ُب ُس ِ
نته وتكون
فيهم كل ا ُملثل من القيم التي جاء هبا (عليه السالم) وان يبعدنا
واياكم عن الظاملني واملنافقني واحلاسدين والكائدين وكل جهات
االنحراف..
نسأله تعاىل التوفيق ملا يحُ ب ويرىض و أران��ا اهلل تعاىل كل خري
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
يبايع مثله
ومثلي ال
يف ِ
أحد معاين املبايعة ،ولعله أبرزها إن الشخص الذي يبايع
شخص ًا آخر؛ يعني إنه ُيلزم نفسه بالطاعة التامة له ،متعهد ًا أمام
اهلل تعاىل والناس ،بعدم اخلروج عىل أمره يف أمور دينه ودنياه،
وبالتايل فإن املبايعة بوجه من الوجوه إن مل يكن أمهها ..إنام تعني
االعرتاف الضمني من قبل املبايع للذي تتم مبايعته ..بأهليته
وأفضليته وأحقيته وصالحه ملثل هذا األمر  ..وليقود زمام األمة
اىل كل خري وصالح؟
فهل كانت هذه الرشوط تنطبق عىل يزيد ..قاتل النفس املحرمة
ليقود األمة اإلسالمية اىل خريها وصالحها؟!
يتقبل أن يبايع شخص مثل اإلمام
وهل من املمكن لعاقل أن ّ
ً
احلسني عليه السالم شخص ًا فاسقا مثل يزيد؟!
ومثل هذا املعنى جاء بقوله عليه السالم ..إن مثله ال يبايع مثل
يزيد ،أي ال يمكن أن يلتقي متضادان يف املنهج ،ومتعاكسان يف
الرؤية ..بأي حال من األحوال ،منهج ورؤية احلق الذي يمثّله
اإلمام احلسني عليه السالم مع منهج ورؤية الباطل الذي يمثّله
يزيد ،فأين الثرى من الثريا؟

تزوير احلقائق

مع األس��ف الشديد ،ونتيجة لتزوير التاريخ حلقب متعاقبة،
وتزييف احلقائق ،والتضليل ّ
املنظم الذي مارسته السلطات
األموية والعباسية اجلائرة عىل وعي الناس ،نتيجة ذلك نجد لآلن
وجود ضحايا هلذا التزوير والتزييف والتضليل ،ممن يعتقد ـ عجب ًا
 بأن يزيد هو من كان امام زمانه يف األمة ،وإن اإلمام احلسنيعليه السالم هو من خرج عىل إمام زمانه ورشعيته املزعومة!.
وبالرغم من كل ما تتصف به شخصية يزيد من الرش وسوء
اخللق والفسق املعلن ،وجماهرته باملنكرات وشهرته بذلك ،بل
وعدم ورعه من اظهار فساده وجمونه أمام العامة واخلاصة من
الناس؛ إال إن وعاظ السالطني كانوا يضفون الرشعية عىل أفعاله
وترصفاته ومنكراته؟
والناس املغفلة دون وعي تنخدع هبذا التزييف للحقائق ،وهبذا
التزوير للتاريخ ،وتنساق خلف أباطيل السلطات ،لذلك سيبقى
لكل زمان حسينه املظلوم ،ولكل زمان يزيده الظامل.

طالب الظاهر

رصاع األضداد

منذ قابيل الرش الذي قتل أخاه هابيل اخلري ،وعرب حقب متطاولة
من التاريخ وحلد يومنا هذا ..بل واىل يوم القيامة ،سيبقى الرصاع
حمتدم ًا ما بني قوى اخلري ،وقوى الرش ،وما قضية كربالء إال امتداد
هلذا الرصاع.
إن املنهج اإلهل��ي يف واقعة الطف اخل��ال��دة ،ومسرية كربالء،
مازالت متثل االستمرارية لكل قيم اخلري واملحبة والسالم ،وطبع ًا
قائدها اإلمام احلسني عليه السالم ،بينام املنهج الشيطاين ويمثل
استمرارية أيض ًا ،لكن لكل قيم الرش واحلقد واحلرب وقائدها
يزيد.
هذان املنهجان واملسرية يف رصاع مستمر يف احلياة ،أقصد منهج
اخلري ومنهج الرش ،ولكل منهج منهام طبع ًا كان وما يزال له هناك
أنصار ومريدون ،ومازال له مدافعون وجنود ،فالـ(حسينيون)
مازالوا يقاومون الـ(يزيديني) ،وما رصاعنا مع داعش وغريها من
قوى الظالم ،إال استمرار لواقعة كربالء احلسني.

خلود كربالء

الريب إن الرش هو الرش ،وإن تغريت مظاهره ،وتعددت أساليبه،
وتقنعت وجوهه ،كون املضمون سيبقى واح��د ًا يف كل زمان
ومكان ،وهذا هو اجلوهر  ..جوهر الرصاع القائم ،وكذلك إن
اخلري هو اخلري عرب األزمان ..متمثال بقيم ومنهج واقعة الطف..
وما خلود كربالء احلسني عليه السالم ،إال لتمسكها بتلك القيم
النبيلة ،وسريها عىل النهج اإلهلي الذي أراد اهلل تعاىل بمشيئته
العليا له اخللود ..باسم اإلمام احلسني عليه السالم.
وال شك يف إن الواقعة ..واقعة الطف اخلالدة ،التي أدت اىل
استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم وأهل بيته وأصحابه امليامني
عىل أرض كربالء؛ وإن كانت قد وضعت أوزاره��ا منذ حوايل
ألف وأربعامئة من السنني؛ إال إهنا مازالت مستمرة معنوي ًا ..
باستمرارية الرصاع ،وإن تغريت مظاهره وأدواته وأساليبه؛ أي
إن قيم اخلري التي قامت من اجلها معركة كربالء ،مازالت هي
ذاهتا القيم التي تصارع من أجل بقائها لآلن  ..بل مازال الرش هو
ذاته الرش الذي حياول نحر الفضيلة عىل دكة الرذيلة.
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لقد اختلفت الروايات واألقوال يف ذلك اىل سبعة أقوال بل ثامنية  -كام سيأيت بياهنا  -وملّا كان القطع واليقني حما ً
ال يف بعضها ،وإن
ذهب اىل القول بذلك بعض األعالم  -كام سيأيت بيانه  ،-غري أن أقرهبا للقبول واملعقول هو ما اشتهر عند العلامء من الفريقني
الشيعة والسنة بأنه أعيد اىل جثته (عليه السالم) بعد أربعني يوم ًا ،وهذا االتفاق يوحي باطمئنان الرجحان يف ذلك.
واآلن اىل بيان األقوال ونستعرض أسامء القائلني هبا تنوير ًا لكم:
القول األول :وهو مدفون بكربالء عند جثته الطاهرة أعيد إليها بعد أربعني يوم ًا .ذهب اىل ذلك من أعالم الفريقني:
1ـ هشام بن حممد بن السائب الكلبي املتوىف حكى ذلك عنه السبط ابن اجلوزي يف (تذكرة اخلواص  150ط حجرية 1278هـ)
عنه وغريه.
2ـ السيد املرتىض  436هـ حكى ذلك عنه كل من الطربيس يف (أعالم الورى  255ط احليدرية) ،وابن شهر آشوب يف (املناقب 3
 231 /ط احليدرية).
3ـ الشيخ الطويس  480هـ حكى ذلك عنه من تقدم وقاال عنه انه قال :ومنه زيارة االربعني.
4ـ احلافظ ابن شهر آشوب 488هـ ذكر ذلك يف املناقب كام أرشنا إليها آنف ًا.
5ـ الفتال النيسابوري املستشهد سنة 508هـ ذكر ذلك يف (روضة الواعظني).
6ـ الشيخ الطربيس 548هـ ذكر ذلك يف (أعالم الورى) كام ارشنا اليه آنف ًا.
7ـ ابن نام احليل يف (مثري االحزان) وقال :انام الذي عليه املعول من األقوال إنه أعيد اىل اجلسد بعدما طيف به يف البالد ودفن معه.
8ـ املجليس 1111هـ يف (بحار األنوار) وقال إنه املشهور بني علامئنا اإلمامية رده عيل بن احلسني (عليه السالم).
9ـ القزويني 682هـ يف (عجائب املخلوقات  )67قال :يف العرشين من صفر رد رأس احلسني (عليه السالم) اىل جثته.
10ـ ابن حجر اهليثمي 973هـ يف رشحه مهزية البوصريي قال :أعيد رأس احلسني بعد أربعني يوم ًا من مقتله.
11ـ املناوي 1031هـ يف (الكواكب الدرية  )57 / 1نقل اتفاق االمامية عىل انه أعيد اىل كربالء ومل يعقب بيشء ،وحكى ترجيحه
عن القرطبي ،ونسب اىل بعض أهل الكشف انه حصل له اطالع عىل انه أعيد اىل كربالء.
12ـ الشيخ الشرباوي 1171هـ يف (االحتاف بحب االرشاف  )12 /قيل :انه اعيد اىل جثته بعد أربعني يوم ًا.
13ـ وأخري ًا قال أبو الرحيان البريوين يف (اآلثار الباقية  :)331 / 1يف العرشين من صفر ر ّد رأس احلسني اىل جثته حتى دفن مع
جثته.
فهذا القول هو الراجح واألوىل بالقبول ،التفاق كثري من أعالم الفحول من الفريقني الدال عىل القبول حسب النقول.
القول الثاين :انه عند أبيه لورود أخبار بذلك وردت يف (الكايف ،والتهذيب) ،ال ختلو بعض اسانيدها من املناقشة.
القول الثالث :انه مدفون بظهر الكوفة دون قرب أمري املؤمنني (عليه السالم) كام يف خرب عن الصادق (عليه السالم) رواه الكليني
مركز األبحاث العقائدية
يف (الكايف) ...يتبع
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قواعد فقهية
قاعدة اإلرشاد
املعنى :املراد من اإلرشاد هنا هو بيان األحكام للجاهل ،فيجب
عىل العامل إرشاد اجلاهل وتعليمه املسائل الدينية ،وعليه قد يعرب
عنها (القاعدة) بوجوب إعالم اجلاهل عىل العامل.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
 - ١اآلية :وهي قوله تعاىل :فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون
 .دلت عىل وجوب تعلم األحكام لغاية اإلنذار واإلرشاد بالنسبة
إىل القوم الذين ال يعلمون ،فيجب إرشاد اجلاهل عىل العامل بحكم
اآلية الكريمة .ومن املعلوم ،أن اآلية تكون يف مقام بيان غائية
العمل ،أي اإلنذار غاية للتفقه فتفيد وجوب االرشاد قطعا
 - ٢التسامل :قال املحقق آقا ضياء العراقي :وجوب ارشاد اجلاهل
يف األحكام الكلية ظاهر من آيتي السؤال والنفر وغريمها ،وربام
يدعى االمجاع عليه .
 - ٣أدلة التبليغ :ال ريب يف وجوب تبليغ األحكام الرشعية عىل
حد الكفاية ،إلبقاء الرشيعة املقدسة ،وهو من الرضوريات.
قال الشيخ األنصاري :وجب ذلك (أي إعالم اجلاهل) فيام إذا
كان اجلهل باحلكم ،لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف،
ليستمر التكليف إىل آخر األبد بتبليغ الشاهد الغائب ،فالعامل يف
احلقيقة مبلغ عن اهلل ،ليتم احلجة عىل اجلاهل ويتحقق فيه قابلية
اإلطاعة واملعصية .
 - ٤الروايات الواردة يف الباب:

منها صحيحة عيس بن منصور عن أيب عبد اهلل عليه السالم :قال
(جيب للمؤمن عىل املؤمن أن يناصحه).
ومنها صحيحة أيب عبيدة احلذاء عن أيب جعفر عليه السالم قال:
(جيب للمؤمن عىل املؤمن النصيحة).
ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
(جيب للمؤمن عىل املؤمن النصيحة له)  .فهذه الصحاح دلت عىل
وجوب النصيحة واإلرشاد عىل املؤمن العامل باألحكام للمؤمن
اجلاهل هبا والنصيحة هو اإلرشاد
وال خيفى أن موضوع اإلرشاد هو اجلهل باحلكم وبه يمتاز عن
باب األمر باملعروف والنهى من املنكر ،فاملوضوع يف هذا الباب
هو العمل الواقع عىل خالف الرشع عمدا حتى يكون العمل
معصية ومنكرا
فرعان
األول :هل جيب اإلرشاد يف مورد اجلهل باملوضوع أم ال؟
التحقيق هو ما يقال يف املقام بأن مقتىض دليل اإلرشاد وجوبه
يف مورد اجلهل باحلكم فقط ،فاملستفاد من الدليل واملتيقن هو
االختصاص باألحكام إال أن يكون املوضوع من األمور املهمة
جدا كالدماء والفروج.
الثاين :قال املحقق آقا ضياء العراقي إذا تغري نظر املجتهد بعد
نقل الفتوى :جيب عليه (الناقل) إعالمه ثانيا بتبدل رأيه ،من باب
وجوب ارشاد اجلاهل يف األحكام الكلية .

استفتاءات شرعية

13

الشعائر الحسينية2
السؤال  :ما هو رأي سامحة سيدنا ومرجعنا يف صحة احلديث الوارد عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) :
(من بكى أو تباكى عىل احلسني (عليه السالم) وجبت له اجلنة) ؟

اجلواب  :ورد يف أحاديث متعددة ـ مجلة منها معتربة ـ الوعد باجلنة ملن بكى عىل احلسني (عليه السالم) كام يف بعضها مثل ذلك ملن
تباكى عليه أو أنشد شعر ًا فتباكى عليه .
وال غرابة يف ذلك فإن الوعد باجلنة قد ورد يف أحاديث الفريقني يف شأن مجلة من األعامل ،ومن املعلوم أنه ال يراد بذلك أن يشعر

املكلف باألمان من العقوبة حتى لو ترك الواجبات وارتكب املحرمات ،وكيف يشعر بذلك مع ما ورد من الوعيد املغلظ يف اآليات
بالعقوبة عىل مثل ذلك ،بل املفهوم من هذه النصوص يف ضوء ذلك أن العمل املفروض جيازى عليه باجلنة عند وقوعه موقع القبول
عنده سبحانه ،وتراكم املعايص قد يمنع من قبوله قبو ًال يفيض به إىل الفوز باجلنة والنجاة من النار .

وبتعبري آخر  :إن العمل املوعود عليه يم ّثل نقطة استحقاق للجنة ،وفاعلية هذه النقطة متام ًا منوطة بأن ال تكون هناك نقاط مقابلة
توجب استحقاق النار بارتكاب األعامل التي أوعد عليها هبا .

وأما ثبوت هذه املكانة للبكاء عىل احلسني (عليه السالم)  :فألن البكاء يعبرّ عن تعلقات اإلنسان وكوامن نفسه تعبري ًا عميق ًا ،ألنه
وهتيجها لتؤدي إىل انفعال نفيس هيز اإلنسان ،ومن ثم فإن البكاء عىل اإلمام (عليه السالم) يمثل
إنام حيدث يف أثر تنامي مشاعر احلزن ّ

الوالء الصادق للنبي (صىل اهلل عليه واله) وأهل بيته األطهار وللمبادئ التي نادى هبا ودعا إليها واستشهد ألجلها ،ومن املشهود أن
حركته (عليه السالم) قد هزت التاريخ وزلزلت عروش الطغاة ورسخت القيم اإلسالمية يف قلوب املؤمنني ،ومل حيدث ذلك إ ّال يف
أثر التمسك والتعلق بذكره نتيجة حث أئمة أهل البيت (عليهم السالم) بمثل هذه األحاديث .
وأما التباكي فليس املراد به إظهار البكاء أمام اآلخرين بل هو بمعنى تك ّلف اإلنسان البكاء عىل ما يراه حقيق ًا به ،ولكنه يواجه حلظة
جفاف يف قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء عسى أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله ،وهبذا املعنى أيض ًا ورد الوعد باجلنة ملن

بكى أو تباكى عند ذكر اهلل سبحانه وتعاىل كام نبه عليه غري واحد منهم  :العالمة املقرم (ره) يف مقتل احلسني(عليه السالم) .
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ترد به على اتهامات قناة الحرة
العتبة الحسينية المقدسة ُتصدر بيانًا ُّ

متابعة :االحرار

أصدرت العتبة احلسينية املقدسة بيان ًا ر ّدت فيه عىل اهتامات قناة
احلرة الذي اصدرهتا من خالل برناجمها (احلرة تتحرى) والذي
احتوى عىل الكثري من املغالطات ،وقد جاء يف نص البيان الذي
ألقاه السيد أفضل الشامي معاون االمني العام للشؤون الفكرية
والثقافية« :تابعت ادارة العتبة احلسينية املقدسة باستهجان بالغ
ما صدر عن قناة احلرة من تقرير يغالط احلقيقة وجيانب الصواب
ولعل اهلدف من ورائه مل يكن مهني ًا البتة؛ فقد أثار التقرير عالمات
استفهام كبرية وكثرية والسيام استهداف العتبات بوصفها رمز ًا
من رموز االستقرار والنجاح فضال عن كوهنا مساحة تصحيح
وتصويب طوال تعاقب احلكومات بعد  2003وما تركته من
ثغرات تستوجب مألها بام ينفع البالد والعباد ،اذ سعت اىل
تأسيس منظومة مشاريع تالمس حاجة املجتمع وتطلعات الشعب
العراقي يف خمتلف قطاعات احلياة فلم تكن العتبات مراكز دينية
وحسب وانام كانت مراكز تغيري للواقع الذي خلقته االزمات
طوال املدة املنرصمة ولإلجابة عام ورد يف التقرير من مغالطات
نسرتعي االنتباه وتستلزم االجابة و عىل نحو االجياز وال سيام ان
السؤال األبرز يف التقرير هو (اين تذهب أموال العتبات املقدسة)
نقول:
اوال -:مجيع مشاريع العتبة احلسينية املقدسة االستثامرية منها
واخلدمية خيضع االنفاق فيها اىل تعليامت وقرارات املوازنة العامة
للحكومة االحتادية اذ يدقق قسم الرقابة املالية يف العتبة مجيع
النفقات واالي��رادات ليدققها من بعد ذلك مدقق خارجي جماز
من وزارة املالية وترفع بعد ذلك اىل ديوان الوقف الشيعي الذي
يضعها بني يدي ديوان الرقابة املالية االحتادي لغرض املراجعة
والتدقيق.
ثانيا -:اكثر اقسام العتبة احلسينية املقدسة خدمية يف واقع احلال
واذا كانت ثمة ما يسمى باألقسام االستثامرية فهي عىل نحو

يدعم التنمية االقتصادية وما يتقاىض عنها يكون لغرض ديمومة
اخلدمات التي تقدمها تلك االقسام وهذه االقسام اخلدمية منها
وما يسمى االستثامرية (عىل نحو جمازي) ال تبتغي حتقيق اجلنبة
الربحية بقدر حتقيق اهداف خدمية واجتامعية وصحية عىل سبيل
املثال يقوم مستشفى السفري باجراء اكثر من  1000عملية جراحية
شهريا جمانا وعىل هذا النحو مستشفى االمام زين العابدين (عليه
السالم) الذي اجرى  120عملية جراحية يف الغالب لألطفال من
خمتلف حمافظات العراق وعىل ايدي اطباء اجانب اذ قدّ م تسهيالت
وختفيضا يف االجور يقدر ب ( )6مليارات دينار عراقي سنويا ،
وأ ّما جامعة وارث االنبياء التي تقدّ م خدماهتا التعليمية عىل وفق
احدث املواصفات التي تتطلبها اجلودة العالية وبأقل االجور
مقارنة بام تتقاضاه اجلامعات االهلية االخرى يف العراق وكذلك
االجور يف الدراسات املسائية يف اجلامعات احلكومية اذ تقدّ ر
االعفاءات السنوية من أجور الدراسة يف اجلامعة للطلبة املتعففني
وذوي الشهداء والسجناء ومنتسبي العتبة للعامني املاضيني من
عمر اجلامعة حوايل ( )450مليون دينار عراقي عىل ان التقرير
يتضمن مغالطة كون اجلامعة تتقاىض اجور ًا من الطلبة تتجاوز
الـ( )14مليون دينار وانام اعىل اجر هو ( )3800000يف كلية
اهلندسة قسم الطب احليايت وعىل اربع دفعات عىل مدار السنة.
ثالثا  -:العتبة احلسينية املقدسة مسؤولة عن رواتب واعانات
لقرابة ( )14الف منتسب .
رابعا -:يشري التقرير اىل ما تتقاضاه مدينة سيد االوصياء من أجر
تسع لستة اشخاص
يبلغ $90واحل��قّ ان هذا املبلغ مقابل شقة ُ
علام اهنا تتكون من ثالث غرف واملبالغ التي تستوىف هي لتمويل
متطلبات وصيانة املدينة وذلك يف االيام االعتيادية والزيارات
املليونية فيقدر عدد ما تستقبله هذه املدينة  4ماليني زائر سنويا
تتكفل هلم بالطعام والسكن والنقل واخلدمات الطبية الخ....
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وفضال عن استقباهلا للوفود احلكومية وغري احلكومية جمانا لغرض
اقامة املؤمترات واملسابقات والندوات وورش العمل وغريها
فضال عن استقباهلا ألفواج احلجاج سنويا ومن خمتلف املحافظات
العراقية
خامسا -:اشار التقرير اىل مرفق قيد االنشاء اال وهو صحن العقيلة
زينب عليها السالم وذكر انه استثامر يعود عىل العتبة بعوائد كيف
يكون ذلك وهو قيد االنشاء والذي سيقدّ م خدمات عامة للزائرين
ولعل تصميمه يشهد عىل ذلك فهو يتضمن متحف ًا للمدينة واماكن
ومضيف ًا لتقديم الطعام الخ  ...من خدمات جمانية
إليواء الزائرين ُ
عىل ان التكلفة االمجالية ال نجاز هذا املرشوع البالغة حوايل ()500
مليون دوالر.
سادسا -:ذكر التقرير استحواذ العتبة املقدسة عىل املدن التي
انشأهتا وزارة البلديات واالشغال العامة للزائرين وهذا جيايف
احلقيقة اذ ان الوزارة ذاهتا طلبت بضغط من اهايل كربالء املقدسة
ومن العتبات املقدسة ادارة تلك املدن لغرض ادامتها وديمومتها
اذ قدمت خدماهتا للزائرين والنازحني جمانا طيلة مخس سنوات تم
حتويل ملكيتها اىل العتبات املقدسة بعد رشائها من الوزارة عىل وفق
االنظمة والقوانني املالية النافذة لتستخدم بعد ذلك كجامعات وال
سيام بعد انشاء مدن الزائرين بالقرب منها.
سابعا -:املراحل الدراسية اخذت العتبات املقدسة عىل عاتقها
بتجهيز الكتب وطباعتها يف الوقت املناسب البنائنا الطلبة علام
ان ما تعهدت به املطابع لتجهيز وزارة الرتبية باملنهاج املطلوب
يصل اىل  13منهج ًا من اصل  160جتري طباعتها يف مطابع اهلية
وحكومية اخرى وقد وفر هذا االجراء خالل عام )135( 2019
مليار دينار عراقي مما كان ينفق لطباعة املناهج خارج العراق.

رصح التقرير بأن اهايل
ثامنا -:يف اشارة اىل قناة كربالء الفضائية ّ
كربالء (يقولون ان ميزانية القناة تفوق ميزانية الدولة) فهل من
املهنية بمكان ان يتضمن التقرير هذه املغالطة فكيف تكون للقناة
ميزانية تفوق ميزانية الدولة  ،وهل من املهنية ان تؤخذ البيانات
املالية من جمهولني يف املدينة ان صح ذلك االدعاء وهو كاذب قطعا.
تاسعا -:مما اشار اليه التقرير ان مشاريع العتبة املقدسة تتنصل عن
دفع اجور الكهرباء واملاء واحلق ان فواتري الدفع التي حتتفظ هبا
ادارة العتبة تشهد عىل تسديد تلك الفواتري لدوائر املاء والكهرباء
وباإلمكان االطالع عليها .
عارشا :ـ وجود املتوليني الرشعيني للعتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني من عام  2003اراد التقرير هبذه النقطة ان يذم ولكنه
مدح وذلك لألسباب التالية .
 .1عنوان املتويل الرشعي ليس منصب ًا سياسي ًا او اداري ًا او حكومياً
وانام هو منصب بتكليف رشعي من املرجعية العليا يف النجف
االرشف علام ان التكليف هبذه املهمة عىل وفق االستفتاءات ذات
الصلة تكون بتوجيه من احلاكم الرشعي اذ ان مراجع النجف
االرشف (السيد عىل السيستاين والسيد حممد سعيد احلكيم والشيخ
اسحاق الفياض والشيخ بشري النجفي) أدام اهلل ظالهلم الوارفة قد
خولوا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والسيد امحد الصايف
منذ عام 2003
 .2وما وجودمها ط��وال هذه امل��دة اال دليل عىل ثقة املرجعية
هبذين الشخصني املباركني فضال عن النزاهة والقدرة عىل تنظيم
شؤون العتبات املقدسة بام خيدم ماليني الزائرين من داخل العراق
وخارجه.

نقو ُلها للتاريخ وليسمعنا العالم
َ
هِ
أنيابا،
اآلن وبعد أن ّش�رّك� ْت ق��وى االستكبار العاملي عن
حرب كال ٍم واهتامات دنيئةّ ،
فإن من املهم يف
احلرب
وأصبحت
ْ
َ
ُ
هذه املرحلة التارخيية احلرجة هو التأكيد عىل تقوية الرابطة بني
أبناء الطائفة الشيعية والرموز الدينية والدفاع عنها وااللتزام
أقرته وفرضته الرشيعة..
بتعاليم السامء وما ّ
احلرة) هو صناعة فجوة وأزمة
احلرة غري ّ
فام أراد ُه املغرضون (قناة ّ
ثقة بني األفراد (أتباع أهل البيت «عليهم السالم») واملرجعية
الدينية الرشيدة ..ويمكن أن ندرك ذلك من عبارة (أقانيم الفساد
الديني) بدعوى وإحياء ّ
أن (العتبات املقدسة) و(املرجعية الدينية)
مت��ارس ذات السلطة التي كانت متارسها الكنيسة يف القرون
الوسطى األوربية (الطغيان الكنيس) والفساد والقتل الذي

االحرار :علي الشاهر

جاءت به حتى تم سلبها هذه السلطة واالنقالب عليها وثم عزهلا
هنائي ًا ..و(أقانيم) تعني الثالوث املقدس يف الديانة املسيحية...
ِ
لوحده رسالة غامضة وإحيائية
فالعنوان (أقانيم ).......كان
تدعو لالنقالب عىل الرموز الدينية...

ولكن ماذا سيكون عليه حال العراق يف ظل غياب
املرجعية األبوية؟!

ول��ذا فالرد جيب أن يكون عىل مثل ه��ذه ال�تره��ات الفارغة
واألحاديث املز ّيفة هو (الوقوف مع املرجعية الدينية وااللتفاف
حوهلا ..وهي التي كانت وال تزال صماّ م األمان ليس للشيعة فقط
وإنام لكل أبناء هذا الوطن ..وفتوى اجلهاد الكفائي وتلبية النداء
وتقديم التضحيات هي خري مصداق عىل ذلك)..
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موسم االحزان

يشهد تسابق أقسام العتبة المقدسة

في الخدمة الحسينية
اعد الملف  :حسين النعمة  /حسنين الزكروطي

ما ان يحل مو�سم االحزان حتى تتزاحم اق�سام العتبة
احل�سينية املقد�سة بتقدمي خدماتها حبا بالإمام احل�سني
ً
وخدمة لزواره الكرام الذين
إحياء لأمره
(عليه ال�سالم) و� ً
انطلقوا من كل زقاق ,وحي ,و�شارع ,وبيت ,نحو قبلة واحدة يف
طريقهم نحو الفردو�س ,حيث طريق كربالء جنة اهلل على
االر�ض ،ويف هذا الطريق يفرت�ش احل�سينيون اخلدام ب�شتى
اخلدمات ولي�س يف كربالء فقط ،فمن كافة اق�سام العتبة
املقد�سة ي�ستنفر منت�سبو وم�س�ؤولو العتبة املقد�سة ويت�سابقون
للخدمة احل�سينية ٌ
كل ح�سب موقعه واخت�صا�صه ،ومن بني
اروقة احلرم ال�شريف والغرف املوجودة يف احلائر احل�سيني
ينطلق �سيل اخلدمات العديدة واملتنوعة؛ فت�شهد االنتظام
واالندماج الروحي خلدمة زوار وحمبي الإمام احل�سني (عليه
ال�سالم) ،بل وهنالك ما يثري الده�شة ،حيث مل تبخل تلك
الن�شاطات باالنفتاح على �شريحة معينة او فئة عمرية ،مّانا
كان العمل فيها للجميع دون ا�ستثناء ..وكانت لهفتنا وراء
توثيق هذه االن�شطة جادة ،فالعمل ا�شبه بالبناء واال�ستعداد
ملو�سم االحزان كان بهمم عالية ،وب�إخال�ص ل�صاحب امل�صيبة
خدمته العاملني وامل�س�ؤولني ،وجدية على
العظيمة من قبل
ِ
االجناز ب�أف�ضل �صورة ،فكنا جندهم م�ستمتعني ب�أعمالهم
تواقني للخدمة يف كثري من اللحظات التي واكبناها خالل
هذا امللف اخلا�ص با�ستعدادات وجاهزية العتبة احل�سينية
املقد�سة ل�شهر حمرم احلرام ل�سنة  1441هـ.
وال يخفى على الزائرين جمال وبهاء العتبة احل�سينية
املقد�سة ،فالداخل من باب قبلة الإمام احل�سني (عليه
امل�شرف،
ال�سالم) �ست�شد ب�صره هيبة احلرم احل�سيني وال�ضريح ّ
وما ان يكمل خطواته من باب القبلة واىل اليمني منها العديد
من الغرف بدء ًا من غرفة ال�سادة اخلدم ثم ُغرف ق�سم حفظ
النظام الذي ي�سهر ويتابع ويحر�ص على �أمن الزائر.
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قسم حفظ

النظام العيون الساهرة على أمن الزائرين

كانت اجلولة هبدف تغطية مجيع ما ستقدمه العتبة املقدسة من
مرت يف التاريخ،
خدمات يف شهر حمرم احلرام بأعظم فاجعة َّ
واعظم ثورة لإلصالح والفالح ..فكان حمطتنا االوىل مع قسم
حفظ النظام يف العتبة احلسينية املقدسة مع جنود مل يبخلوا بجهد
قط ومل يتوانوا عن تقديم ارواحهم فدا ًء للحسني (عليه السالم)
وزائريه وهو ما حدّ ثنا عنه احلاج فاضل عوز عضو جملس ادارة
العتبة ورئيس القسم ،والذي اضاف ان «القسم اعدَّ خطة أمنية
حمكمة خاصة بشهر حمرم احل��رام من اجل احلفاظ عىل أمن
وسالمة الزائرين؛ كون اجلانب األمني يعدُّ من العوامل املهمة
إلنجاحها؛ وذلك من خالل عقد مجلة من االجتامعات التنسيقية
مع قسم حفظ النظام يف العتبةالعباسية املقدسة ،وقيادة عمليات
الفرات األوسط ،ومديرية رشطة كربالء املقدسة».
وأضاف« :كام يف كل عام ،يقوم قسم حفظ النظام ببذل جهود
استثنائية من اجل وضع التهيئة الكفيلة بإنجاح زيارة عاشوراء،
يقسم العمل
واملحافظة عىل أمن وسالمة الزائرين الكرام حيث ّ
األمني بني العتبة العباسية املقدسة والعتبة احلسينية املقدسة
وقسم بني احلرمني الرشيفني ،وهناك غرفة عمليات مشرتكة
لتنسيق العمل بينهم من جانب وبني مديرية رشطة كربالء
واملتمثلةبفوج محاية بني احلرمني الرشيفني من جانب آخر».
موضحا« :باإلضافة اىل ذلك ،نقوم بتسيري دوري��ات راجلة
ملالحظة أي حالة مشبوهة ونقل املعلومات أو ً
ال بأول ،والقيام

بجوالت مسح بأجهزة السونار لألشخاص واملناطق القريبة
من العتبة املقدسة وبشكل مستمر ،فض ً
ال عن عمل شعبة كشف
املتفجرات من خالل أجهزة فحص احلقائب ،والتي تكون
موزعة عىل النقاط املحيطة بالعتبة املقدسة».
واختتم حديثه« :نوجه نداء اىل اصحاب املواكب؛ لكي يمنعوا
أي شخص غريب من الدخول ضمن موكبهم ،باإلضافة اىل
تنظيم مواكبهم ،وترك بعض الثغرات بني موكب وآخر من
أجل تنقل الزائرين الكرام عىل جانبي الطريق؛ تفادي ًا حلصول
االزدحامات الكبرية».
ال زلنا يف نفس املحطة حيث اطلعنا رس��ول عباس فضالة
مسؤول شعبة املراقبة االلكرتونية :عىل ابرز االستعدادات التي
تقيمها شعبة املراقبة االلكرتونية خالل شهر حمرم احلرام متمثلة
يف نرش املزيد من الكامريات يف مسار عزاء «طويريج» وادارة
العزاء بشكل طبيعي ،كام توجد بعض االنشطة املستحدثة والتي
يمكن اضافتها يف شهر حمرم احلرام ،وتتمثل يف نرش كامريات
عىل طول مسار عزاء طويريج اىل داخل الصحن الرشيف».
واضاف فضالة« :هناك تنسيق عايل املستوى مع كافة قيادات
العمليات والرشطة والقوى العاملة ،مبينا ان عمل الشعبة
خالل شهر حمرم يبدأ من خالل تنظيم ادارة مواكب والعزاء
واحلشود املليونية والسيطرة التامة واملتابعة الدقيقة هلا»
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قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة
يطلق حزمة برامج توجيهية وتثقيفية
إضافة إىل النشاطات االعتيادية لوحدة آداب الزيارة من تنظيم
لصالة اجلامعة داخل الصحن الرشيف ويف احلائر احلسيني ،فضال
عن اإلجابة عىل االستفسارات الرشعية التي تطرحها الزائرات،
وتعليم الوضوء ،فيام يكون عمل وحدة شؤون املبلغات بالتنسيق
مع وحدة آداب الزيارة لرفد الوحدة بام حتتاجه من مبلغات إلقامة
نشاطاهتا املكثفة ،كام يتم التعاون مع جهات أخرى ،مثال إرسال
املبلغات إىل املخيم احلسيني ،أو بعض املؤسسات كمؤسسة نور
احلسن اخلريية إلقامة جمالس العزاء ،إما إللقاء املحارضات أو
اإلجابة عىل االسئلة الرشعية».

التوجيه واالرش��اد وااللتفاتة للصواب كانت بني اولويات
اخلدمات الثقافية التي عزمت العتبة احلسينية املقدسة عىل
تقديمها للجميع ،فنشط قسم الشؤون الدينية من خالل شعبه
العديدة وحدثنا الشيخ حيدر احليل عن قسم الشؤون الدينية
وبي انه يتكون من عدة شعب ووحدات ولكل واحدة منها مهام
نّ
ووظائف ،ومنها شعبة التبليغ والتعليم والتوجيه الديني للرجال
التي تعمل عىل اإلجابة عىل االستفتاءات الرشعية واقامة صالة
اجلامعة داخل الصحن احلسيني الرشيف وبمعدل ( )12نقطة،
كذلك نرش املنابر الفقهية ايضا يف الصحن احلسيني الرشيف
بواقع ( )12منربا ،باإلضافة اىل عقد املحارضات الدينية داخل
كربالء وخارجها ،فيام تعمل شعبة االستفتاءات عىل اجراء
ح��وارات ثقافية فيام خيص شهر حمرم احل��رام وذلك من خالل اضافة اىل خدماته الكبرية..
قناة كربالء الفضائية واذاعة الروضة احلسينية املقدسة وبعض
قسم الصيانة يقدّ م حزمة من االنشطة طيلة موسم االحزان
القنوات الفضائية االخرى».
وهناك نشاطات اخرى يقدّ مها قسم الشؤون الدينية من خالل
شعبة التبليغ والتوجيه الديني النسوي خالل شهر حمرم احلرام
حدثنا عنها سامحة الشيخ عيل املطريي مسؤول شعبة التبليغ
الديني النسوي فقال« :تقيم وحدة التعليم القرآين جملسا يوميا
عند الساعة ( 9صباحا) يف حائر السلطانية الطابق األول ،ويستمر
( 9أيام) ،ويتضمن حمارضة قرآنية قيمة مع ربط املوضوع بثورة
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،يتبعه جملس عزاء حسيني ،بينام
تقوم وحدة آداب الزيارة بإقامة ثالثة جمالس يوميا يف رسداب
حائر السلطانية ،األول جملس عزاء بعد صالة الظهرين ،وحمارضة
قيمة حول ثورة اإلمام احلسني (عليه السالم) وأبعادها وأهدافها
قبل صالة املغرب ،وجملس حسيني بعد صالة املغرب ،كام تقيم
الوحدة جمالس حسينية عامة يف احلائر احلسيني ليلة اجلمعة ،هذا

19

Ahrarweekly

بعدها كان لنا لقاء مع (احل��اج كريم االنباري) مسؤول قسم
الصيانة الذي حدثنا عن األعامل التي يبارش فيها القسم استعدادا
ملوسم االحزان قائال« :اول االعامل لقسم الصيانة خالل شهر
حمرم احلرام اذ يبدأ يف فصال وخياطة وتطريز راية القبة الرشيفة
التي ترفع يف اول ايام شهر حمرم احلرام ،ومن ثم نبدأ بعمل املنصة
اخلاصة بمراسيم تبديل الراية ،كام تعمل الكوادر الفنية املنضوية
يف وحدة (الدوشمة والتطريز) بأعامل فصال وخياطة الرايات
وتطريز اللوحات التي ُتع ّلق داخل الصحن احلسيني الرشيف
وخارجه ،وتغليف االعمدة واحلائر بالقامش االسود مكتوبة
عليها عبارة (يا حسني يا مظلوم) ،فيام تقوم وحدة النجارة بتهيئة
«منصات» دخول املواكب اىل مداخل ابواب الصحن الرشيف،
وكذلك نصب «مسطبات» توضع عىل مدرجات املداخل لتسهيل
حركة دخول عربات املعوقني من الزائرين املعزين ،كام نعمل عىل
تركيب الشباك املؤقت املالصق للشباك املقدس من جهة (عيل
االك�بر) لكي يكون هناك جمال اكرب للزائرين» ،كذلك فرش
مداخل الصحن احلسيني الرشيف بالرمال استعدادا الستقبال
موكب عزاء ركضة طويريج».
واشار االنباري اىل عمل القسم عىل هتيئة موقع مؤقت إليواء
املفقودين من الزائرين اضافة اىل نصب وهتيئة كرفانات خدمية
(امانات احلقائب واهلواتف الكشوانيات) خاصة باستقبال
وفود املواكب احلسينية عند عارضة باب القبلة ،وجتهيز وتثبيت
قواعد واعمدة لتنظيم حركة مرور الزائرين داخل احلرم املقدس
والصحن احلسيني الرشيف ،فضال عن قيام وحدة السمكرة
بمشاركة وح��دة النجارة بعمل قواطع حول احلائر احلسيني
الرشيف وتصنيع اعمدة دليل دخول الزائرين للحائر ،منوها اىل
ان شعبة معاجلة املياه واملحطات والربادات يف القسم تعمل اضافة
اىل عملها يف انتاج املاء الصالح لرشب فأهنا تعمل عىل ضخ املاء
ملواقع العتبة احلسينية املقدسة واالقسام واملرافق اخلدمية التابعة
هلا من خالل زيادة ساعات التشغيل».
وثمة خدمات خارجية اخرى حدثنا عنها احلاج كريم االنباري
ما انفك قسم الصيانة عن تقديمها حيث نوه عن اخلدمات التي

يقدّ مها القسم خارج حمافظة كربالء املقدسة يقوم القسم بإعطاء
اللوحات املطرزة والرايات للمساجد واجلوامع يف اغلب دول
العامل واجلامعات داخل العراق عىل شكل هدايا واعطاء السواد
وراية االمام احلسني (عليه السالم) اىل املراقد واملزارات الرشيفة.

جمعية كشافة الوارث..
همم حسينية وجهود ميدانية مباركة
االهتامم بالفتية كان من أولويات العتبة املقدسة كوهنم من
سيكمل املسرية لذا كانت شعبة (مجعية كشافة ال��وارث) التي
تعمل عىل تغذية الفتية باملبادئ احلسينية وتعليمهم السلوك
الصحيح ،ومن ابرز األنشطة والفعاليات للجمعية خالل شهر
حمرم احلرام املشاركة يف مراسيم تبديل راية اإلمام احلسني (عليه
السالم) من خالل تقديم اإلسعافات األولية للزائرين الكرام،
اضافة اىل م�شروع دليل الزائر ال��ذي هيدف إىل رفد الزائرين
باملعلومات الصحيحة وإرش��اد الزائرين التائهني إىل أماكن
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سكناهم ،حيث تنترش مراكز دليل الزائر حول الصحن احلسيني
الرشيف والشوارع الرئيسية داخل املدينة القديمة ،كذلك مرشوع
بطاقة الزائر احلسيني الذي هيدف إىل تسهيل عملية إجياد الزائرين
املفقودين من خالل إعداد بطاقة حتمل اسم الزائر وعمره وعنوان
السكن ورقم اهلاتف ،وتنترش مراكز بطاقة الزائر يف املداخل
الرئيسية املؤدية إىل املرقدين الرشيفني ،ومشاريع هذه اجلمعية
ِ
وموجهة فربنامج محالت التنظيف التي هتدف إىل املحافظة
متنامية
عىل مجالية مدينة كربالء املقدسة وتقليل العبء الذي يقع عىل
كاهل خدام سيد الشهداء (عليه السالم) يف جمال إعادة نظافة
املدينة يعطي صور رائعة ملا تغرسه هذه اجلمعية يف الفتية الذين
تستهدفهم ،كذلك مشاركة لواء مفوضية بابل الكشفي يف مدينتي
اإلمام احلسن (عليه السالم) واإلمام احلسني (عليه السالم) يف
تقديم اخلدمات للزائرين الكرام واإلسعافات األولية خلدمة
الزائرين الكرام من خالل معاجلة بعض احلاالت املرضية وحاالت
التعب واإلعياء باإلضافة إىل حاالت نقل املصاب ،حيث تنترش
نقاط املسعفني داخل وخارج الصحن احلسيني الرشيف وبني
احلرمني الرشيفني ويف الطرق الرئيسية املكتظة بالزوار» .وهذا
اجلهد اجلبار بالتأكيد بحاجة اىل عدد من املتطوعني يصل احيانا اىل
( )450متطوعا من حمافظات (بغداد – بابل – املثنى – ذي قار)،
املتطوع تكون
إضافة إىل متطوعي دولة لبنان علام ان طبيعة عمل
ّ
بني مسعف وبني حامل نقالة أو يقدم أعامال خدمية أخرى نحو
املشاركة يف مرشوع بطاقة الزائر احلسيني واملشاركة يف محالت
التنظيف التي ُتقيمها مجعيتنا ،ويف هذه السنة نظمت مجعية كشافة
الوارث مراسيم استبدال الراية احلسينية يف منطقة املكتبة املركزية
حيث شملت املراسيم محل الراية من قبل القادة الكشفيني واملسري
الكشفي ورفع العلم واداء التحية والسالم احلسيني.
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نشاطات ثقافية وفكرية وميدانية
يقدمها قسم النشاطات العامة
ّ
احلاج عيل كاظم سلطان رئيس قسم النشاطات العامة حتدث
ملجلة (االح��رار) عن سيل نشاطات القسم ،قائال« :ايامنا منا
باملبادئ التي نادى هبا االمام احلسني (عليه السالم) يف رمضاء
كربالء واستذكار ًا هلذه املناسبة املباركة بارش القسم بمجموعة
من النشاطات الثقافية واالدبية وامليدانية والعقائدية ،وبد ًءا من
شعبة املعارض ونشاطها اخلاص بإقامة جملس عزاء يف حمافظة
السليامنية بمناسبة ذكرى عاشوراء ،ثم املرشوع الثقايف الفكري
الكبري الذي تعتزم شعبة املدارس الدينية اقامته إلعداد كوادر
مرشوع املرجعية الدينية التبليغي وذلك من خالل اختبار طلبة
املدارس الدينية يف عموم العراق والذين تصل اعدادهم اىل اكثر
من ( )2000طالب ومن جيتاز منهم هذا االختبار سيشرتك يف
املرشوع التبليغي ،وتصل اعداد املشرتكني الفعليني يف املرشوع
من املبلغني اىل ( )106مبلغني ،واغلبهم من طلبة املدارس الدينية
التابعة لشعبتنا ،موزعني عىل طريق (النجف ـ كربالء) وكذلك
طريق (بابل ـ كربالء) هذا باإلضافة اىل االستعداد االداري
وال�شروع بطباعة االكياس والبوسرتات اخلاصة بمرشوع «ال
ارساف ال تبذير» وتوزيعها يف املواكب ومدن الزائرين وكذلك
توزيع جمموعة من األكياس عىل الزائرين حلفظ بقايا طعامهم هبا
حفاظ ًا عىل الطعام من التلف والتبذير».
وتابع سلطان احلديث عن برامج القسم ،فقال« :من برنامج
القسم محلة (انا حسيني) الذي يقيمه مركز رعاية الشباب لنرش
الثقافة والتعاليم احلسينية وتذكري الشباب بأخالقيات النهضة
احلسينية التي تبناها اإلمام (عليه السالم) وتتضمن هذه احلملة.
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يقدمها قسم رعاية الحرم الشريف على مدار الساعة
خدمات جليلة
ّ
نرش الفتات بأخالقيات النهضة احلسينية املباركة خصوصا
للشباب ،كذلك الفتات لرشح زيارة وارث بالتعاون مع مركز
فجر عاشوراء بارشاف املحقق التارخيي سامحة السيد (سامي
البدري) ،كام رشع املركز بالتنسيق مع احلاج (فاضل عوز) وممثيل
املركز يف حمافظات الفرات االوسط واجلنوب عىل اقامة مهرجان
(راية يا حسني) السوداء ،واملتمثلة يف رفع راية احلزن يف ()35
جامعة عراقية وثامنية مواقع يف املحافظات املختلفة».
ومن ابرز النشاطات التي نوه عنها سلطان انشطة مركز اإلمام
للصم ،الذي يتبنى اقامة جمالس العزاء يف
احلسني التخصيص
ّ
املركز اضافة اىل اقامة املحارضات الثقافية حول يوم عاشوراء
الصم الوافدين من املحافظات العراقية
اضافة اىل ايواء االخوة
ّ
كافة يف املركز وتقديم افضل اخلدمات هلم من اطعام (ثالث
وجبات) ومنام وكذلك عمل زيارات مجاعية حلرم املوىل ايب عبد
اهلل احلسني واخيه ايب الفضل العباس (عليهام السالم) وحضور
الصم وترمجة
جمالس العزاء املقامة من قبل مواكب االخ��وة
ّ
املحارضات واللطميات بلغة االشارة».
واختتم حديثه عن نشاط شعبة الصوت احلسيني التخصصية
بقراءة قصائد وندبيات حسينية اضافة اىل رفع عدد من الرايات
يف عدد من املحافظات والبلدات اللبنانية واقامة دورات تقوية
لطالب العزاء والندب احلسيني يف لبنان ،كذلك سيقام موكب
عزاء يف عرشة حمرم احلرام ألول مرة يف حمافظة الديوانية ملركز
املشاريع والنشاطات العامة».
وحدثنا احلاج منتظر احلمداين رئيس قسم رعاية احلرم الرشيف
عن ابرز اخلدمات التي يقيمها القسم خالل شهر حمرم احلرام

قائال« :اعامل القسم تتمثل يف فرش الصحن احلسيني الرشيف
بـ»املوكيت االمحر» استعدادا لشهر حمرم احلرام ،وذلك بالتعاون
مع قسم الصيانة املوقر  ،وهتيئة اربعة مواقع للمنابر احلسينية
لغرض تنظيم عزاء املواكب بالتنسيق مع شعبة املكتبات ،كام تقوم
الكوادر اخلدمية برفع املكتبات املذهبة املوجودة داخل الصحن
الرشيف هبدف توسيع املمرات وسهولة دخول وخروج الزائرين،
كذلك غسل وجتهيز القبة الرشيفة من قبل كوادر الصيانة التابعة
للقسم».
واضاف احلمداين« :ال شك من حاجتنا للمتطوعني خالل شهري
حمرم وصفر وقد يصل عددهم قرابة ( )125متطوعا من خمتلف
املحافظات ،وتتمثل وظيفتهم يف ادامة ورفع ِ
السجاد اخلاص
ِ
وممراته ،وترتيب املكتبات اجلدارية وادامتها،
باحلرم الرشيف
مبينا« :ان القسم لديه تنسيق مع اغلب اقسام العتبة احلسينية
املقدسة هبدف تنظيم االمور داخل الصحن الرشيف».
مشريا اىل ان القسم لديه نشاطات اخ��رى وتتمثل يف متابعة
احلاويات الذهبية اجلديدة املوجودة يف داخل الصحن احلسيني
الرشيف ورفعها عند دخول املراكب واستبداهلا بأخرى ،كذلك
رفع املتارب الذهبية عند دخول املواكب ويف اوقات االزدحام،
ومتابعة االق��داح البالستيكية ومناهل املياه وتنظيفها بصورة
مستمرة ،ومتابعة سالمل الرساديب».
وواص��ل احلمداين« :معمل غسل السجاد والبطانيات التابع
للقسم عىل اتم االستعداد الستقبال مجيع طلبات االقسام وغسل
مجيع املفروشات والسجاد التابعة للعتبة احلسينية املقدسة».
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ّ
كشافة الوارث
وتحصد نجاحاتها
تختتم ملتقياتها الكشفية الصيفية
ُ
ُ

تقرير :حبيب باشي  -تصوير /عباس الشريفي

بس���رو ٍر بالغ وس���عادة كبيرة ،أنهى العنصر الكش���في (جعف���ر رائد حمودي) البرنامج الكش���في
للعطلة الصيفية الذي أقامته كش���افة الوارث التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة ،من بين (1500
ٍ
ومهمًا لصقل مواهب الش���باب والفتيان
عنصر كش���في) ،ويقول لـ (األحرار)ّ :ان «البرنامج كان رائعًا
ّ
تضمنه من موضوعات أخالقية وتدريبية وترفيهية أيضًا ،اس���تطعنا من خاللها استثمار العطلة
لما ّ
الصيفية بشكل إيجابي».
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ُ
ويكمل حديثه« ،لقد تعلمت من الكشافة مبادئ االح�ترام
والتعاون فيام بيننا وتطبيقها يف البيت والشارع» ،مضيف ًا« ،لقد
نجحت من خالل مجعية كشافة الوارث بصقل موهبتي وتطوير
مهارات وهوايات يف جمال الفنون واإلع�لام والسباحة وكرة
خاصة
القدم ،وكانت العطلة الصيفية هلذا العام جد ًا ممتعة؛
ّ
ونحن نتع ّلم أمور ًا حياتية وتدريبات بدنية مل نجدها يف مؤسسات
أخرى».
وخالل األسبوع املايضّ ،
نظمت مجعية كشافة ال��وارث حفل
سيد األوصياء يف
ختام ملتقياهتا الكشفية الصيفية ،عىل قاعة ّ
احلائر احلسيني الرشيف ،وبحضور األمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة السيد جعفر املوسوي.
مفوض التدريب وإع��داد الربامج عيل نضال فليح ،أوضح
تضمن عرض نشاطات برنامج امللتقيات الكشفية
أن «احلفل
ّ
الصيفية وتكريم العنارص الكشفيني املتفوقني دراسي ًا واملتميزين
يف امللتقيات الكشفية باإلضافة اىل مساعدي القادة» مشري ًا اىل
ّ
أن «برنامج امللتقيات الكشفية الصيفية قد ُط ّبق يف حمافظتني مها
كربالء وبابل وملدة ثالثة أشهر ،وبلغ عدد املستفيدين من انشطة
الربنامج ما يقارب ( 1500عنرص كشفي) ومن خمتلف املراحل
الدراسية».
تضمن أيض ًا إقامة ورش كشفية
ويتابع حديثه« ،الربنامج
ّ
مبسطا وموضوعات أخالقية وتنموية ،إضافة إىل
وتربوية ،وفقها ّ
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دورة إسعافات اولية ،ودورة إعالمية ،فض ً
ال عن دورات تدريبية
الفن املرسحي ،باإلضافة اىل بطوﻻت رياضية وسفرات
يف جمال ّ
كشفية ودينية وعلمية وأنشطة ترفيهية مثل السباحة وغريها من
األنشطة».
فليح أن «اهلدف من إقامة هكذا نشاطات هي لرعاية اجليل
ويبني ّ
الناشئ واستثامر العطلة الصيفية املدرسية بأنشطة مفيدة للتالميذ
والتي تساعدهم يف تنمية ذاهتم واكتشاف قدراهتم بطريقة تتامشى
مع خصوصية كل مرحلة عمرية».
من جهته تقدّ م وال��د الكشاف (ك��رار حيدر م��ردان) بالشكر
واالمتنان اىل مجعية كشافة الوارث وكادرها الذي بذل هذا اجلهد
املبارك يف صقل وتربية األبناء تربي ًة إيامنية حسينية» ،مضيف ًا ان
«كادر كشافة الوارث آباء حمرتمون احتضنوا أبناءنا وقدّ موا هلم
النصائح والتدريبات بمختلف األشكال من الدورات اإلعالمية
والفنية واإلسعافات اإلولية وغريها من اجلوانب الدينية والفقهية
واألخالقية وغريها من اجلهود املبذولة من قبلهم ،سائلني اهلل
(عز وجل) أن يو ّفقهم بعملهم».
ّ
كام قدّ م شكره إىل إدارة العتبة احلسينية املقدسة ومشاريعها احليوية
والتنموية ،مؤكد ًا ّ
أن «العتبة املقدسة أثبتت جدارهتا وخربهتا
ونجاحها يف إدارة املشاريع النافعة للمجتمع».

24

العطاء الحسيني

Ahrarweekly

منذ صدور الفتوى المباركة..

اكثر من ثمانية مليار ات دينار ما صرفته
العتبة الحسينية المقدسة على عوائل الشهداء والجرحى

منذ صدور فتوى اجلهاد الكفائي املباركة يف النجف االرشف
بتاريخ 2014/6/10م ،والعتبة احلسينية املقدسة كانت تعمل
عىل تقديم كافة االمكانات املادية واملعنويات اىل املقاتلني من
القوات االمنية واحلشد الشعبي يف معركة احلق ضد الباطل ،اىل
ان تأسس فيها ِقسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى عام 2015م،
ل ُيعنى بجميع االحتياجات اخلاصة باملقاتلني وعوائلهم.
وكشف احلاج امحد رسول فرحان رئيس القسم عن كمية االموال
التي رصفتها العتبة احلسينية املقدسة عىل عوائل الشهداء واملقاتلني
اجلرحى منذ صدور الفتوى املباركة بقوله« :لدينا احصائيات
كاملة للمبالغ املرصوفة من قبل العتبة احلسينية املقدسة عىل
عوائل الشهداء واجلرحى واملقاتلني الغيارى من احلشد الشعبي
والقوات االمنية منذ صدور الفتوى ولغاية 2018/12/21م».

وب�ّي�نّ ف��رح��ان التفاصيل« :بلغت قيمة امل��س��اع��دات لعوائل
شهداء احلشد الشعبي وال��ق��وات االمنية ملا يقارب 1136
عائلة ( ،)3.457.465.000وبلغت قيمة املنحة املقطوعة
واملساعدات املختلفة جلرحى احلشد الشعبي والقوات االمنية
ملا ي��ق��ارب( )1980جرحيا ( ،)1.555.000.000وبلغت
قيمة املبالغ املرصوفة لعالج اجلرحى داخل العراق ل��ـ()710
جرحى ( ،)240.000.000واملبالغ املرصوفة لعالج اجلرحى
خارج العراق يف (لبنان – ايران – اهلند -روسيا) 370جرحيا
( ،)1.400.000.000أما االعانات واملساعدات املختلفة
للمقاتلني (بناء ترميم دور ،منح زواج جتهيزات وغري ذلك)
لـ( )550فردا فقد بلغت ( )1.440.000.000دينار ،وجمموع
هذه املبالغ وصلت اىل اكثر من ثامنية مليارات دينار.
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خُ دام اإلمام الحسين «عليه السالم»
يشاركون بمراسيم تنظيف شباك
السيدة المعصومة

وس��ط حضور كبري م��ن العلامء ورج���ال الدين
والشخصيات العامة يف مجهورية ايران االسالمية،
ش��ارك وفد خدام اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
متمثال بقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة يف مراسيم تنظيف شباك السيدة املعصومة
(عليها السالم) يف مدينة قم املقدسة.
وتضمنت املراسيم إلقاء القصائد احلسينية وكلامت
بحق السيدة املعصومة (سالم اهلل عليها)؛ كام شارك
املراسيم ال��رادود مال جليل الكربالئي مع بعض
الرواديد من مجهورية ايران االسالمية.
وجدير بالذكر ان مراسيم تنظيف الشباك املطهر
التي حرضها وفد العتبة احلسينية املقدسة توشحت
ب��أج��واء إيامنية وش��ه��دت حضور ال��ع�شرات من
املؤمنني للترشف باملشاركة يف هذه املراسيم.

العتبةالحسينيةالمقدسة تقيممراسيم
تبديل الراية في قضاء تلعفر
أقام مركز غرب نينوى الثقايف التابع لشعبة املدارس الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة يف قضاء تلعفر من حمافظة نينوى مراسيم تبديل الراية احلمراء
حمرم احلرام ،وبداية موسم األحزان احلسينية.
بالسوداء ،إيذان ًا بدخول شهر ّ
وابتدأت مراسيم تبديل الراية بقراءة آيات من القرآن الكريم ،وبعدها ألقى
العلياوي) مسؤول مركز غرب نينوى الثقايف كلمة باملناسبة،
الشيخ (خليل ّ
استعرض فيها ما جرى لإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه
ِ
وانتهاك حرمة رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) ،وذلك
وسب ٍي
امليامني ،من ق ْتلٍ ْ
يف يوم العارش من شهر حمرم احلرام (يوم عاشوراء) الذي تصدّ ى فيه احلقّ
واإليامن لطغمة الكفر والعدوان ،وانترصت إرادة الدم عىل السيف ،وأصبح
ّ
يوم عاشوراء منار ًا ّ
ولكل طالب حقٍّ عىل مدى العصور.
لكل املؤمنني،
العلياويّ :
«إن مبادئ احلسني وهنضته أصبحت الدستور للتصدّ ي
وأضاف ّ
الطاغوتية يف ّ
لكل قوى االستكبار والديكتاتور ّية ،وختشاها ّ
ّ
كل
كل القوى
ّ
العامل».

اإلعالم النسوي في العتبة الحسينية المقدسة ُيقيم مخيمًا كشف ّيًا
لطالبات الجامعات العراقية
اقام االعالم النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة فعاليات املخيم الكشفي الرابع لطالبات اجلامعات العراقية يف كربالء املقدسة.
توسمت بعنوان( :التأثري الروحي
وقالت (ندى اجلليحاوي) مسؤولة اإلعالم النسوي« :لقد تضمن اليوم األول للمخيم حمارضة ّ
للقرآن الكريم) والتي ألقتها مديرة التعليم القرآين يف العتبة احلسينية املقدسة األستاذة (انتصار فاضل) أما املحارضة الثانية جاءت
حتت عنوان( :أسس اختيار رشيك احلياة) والتي ألقتها االستشارية األستاذة (شهالء الدهش) من مركز اإلرشاد األرسي يف كربالء
املقدسة».
وأضافت اجلليحاويّ :
«إن املخيم هيدف اىل استثامر أوقات العطلة وترسيخ مفهوم االعتامد عىل الذات والطموح نحو حتقيق األهداف
يتضمنها املخيم».
االسرتاتيجية من خالل املحارضات والورش التي
ّ
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كتاب( :أثر القرائن العالئقية في اتساق النص في نهج البالغة)

خُ طب الحرب أنموذجًا
الباحثة :إيناس عبد َّبراك بشان الحدراوي.
الناشر :مؤسسة علوم نهج البالغة-العتبة الحسينية المقدسة
س���عت الباحثة في هذه الدراس���ة إلى الكش���ف عن العالقات التي
تنظم النص تنظيمًا متس���قًا ومنس���جمًا فحاولت توظيف تلك
العالقات الس���ياقية وما تتضمنه من وسائل ترابطية في ممارسة
تطبيقي���ة على جزء متخصص من القس���م األكبر  -الخطب -لنهج
البالغة ((خطب الحروب)) لإلمام علي عليه السالم ،واقتضت طبيعة
الدراس���ة أن تقس���م على مقدمة وتمهيد وثالث���ة فصول وخاتمة،
تضمن التمهيد تحديدا ألهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة
بالموضوع ،منها مصطلح( النص) مع وقفة سريعة لمفهوم
( لسانيات النص) ،والتعريف بـ ( االتساق).

أما الفصل األول فقد تناول أوىل تلك القرائن أال وهي ( قرينة
التضام) وقسمته الباحثة عىل مبحثني :األول
(التضام النحوي) ،والثاين( :التضام املعجمي) ،ودرس الفصل
الثاين( :قرينة الرتبة) وجاء يف مبحثني :تناول األول ( التعريف
بقرينة الرتبة ،وأنواعها ،وأكمل املبحث الثاين دراسة تطبيقيها
معنونة بـ (العدول عن أصل الرتبة وأثره يف املعنى النيص) ،أما
الفصل الثالث ( :قرينة الربط) وقسم عىل مبحثني أيضا ،تناول
األول منهام ( الربط باإلحالة) وما تتضمنه من إحالة صفرية
متعلقة بالبنية العميقة للنص ،وتناول املبحث الثاين( الربط
باألدوات).
وقد سارت هذه الدراسة مع اخلطب احلربية لإلمام عيل عليه
السالم موحدة يف خطواهتا ومتنوعة يف اختيارها بحسب ما تطلبه
طبيعة السياق النيص ,حتى تصل بذلك إىل نتائج علمية مرضية
ٍ
دالالت واشارات
ومستنطقة لكل ما تضمنه تلك اخلطب من
مثرية وإن جاء فيها تقصري أو غريه ,فهو ما تفرضه طبيعة النص ,إن
ٍ,
ُعدَ دون النص القرآين مرتبة َ ً,
إال أنه ال يقل أمهية ,وما تطلبه تلك

الدراسة من صفاء نية وإخالص هلل تعاىل ,فالتعامل معها يكون
عىل حذ ٍر وتأمل.
وعىل الرغم من ما متيزت به من مميزات لكنها-مل تضع هلا دراسة
نصية متخصصة مبينة لتعالق وحداهتا اجلزئية ,وإن وضعت فهي
متناثرة يف أثناء احلديث عن العالقة النصية ,وعليه جاء البحث
جامع ًا بني «لسانيات النص» والنحو احلديث بصورة تطبيقية من
طريق «القرائن العالئقية» املعتمدة مع التمييز يف الفكر النحوي
حسان).
واللساين عند(متام ّ
ويعترب الغرض من هذه الدراسة من اختيار هذا النوع من اخلطب-
خطب احلروب-للتطبيق عليه ,هو كون «خطب احلروب» توافرت
فيها مميزات النصية_ وهذا ال ينايف ما بقي من القسم األكرب من
هنج البالغة-ك(وحدة املوضوع),فقد تناولت موضوع ًا واحد ً,ا
أال وهو (موضوع القتال),وإن تفرعت فيها موضوعات جزئية ,إال
أهنا متركزت إلظهار املوضوع األسايس(بؤرة النص),فض ً
ال عن
ذلك فقد متثل فيها اخلطاب املبارش.
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حجة اإلسالم
العالمة السيد محمد باقر الشفتيّ ..
َبر َز من بني علامء إيران من طائفة الشيعة اإلمامية ،اسم عامل ٍ ُع َ
رف
ِ
بسخائه يف نرش علوم أهل البيت (عليهم السالم) وكذا سخاؤه
حمبة آل املصطفى
باملال ،فكان كري ًام معطا ًء ،عابد ًا خملص ًا يف ّ
ثم َ
ترك للمكتبة اإلسالمية
(عليهم أفضل الصالة والسالم)ّ ،
مؤلفات ّقيمة كانت بفعلِ سخا ًء عظي ًام ح ّتى بعد املامت ..إنّه
العالمة السيد حممد باقر الشفتي (قدّ س رسه الرشيف).
السيد محزة بن
السيد ّ
حممد باقر الشفتي ،وينتهي نسبه إىل ّ
وهو ّ
اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) ،واملولود عام  1175هـ،
بقرية من قرى حمافظة جيالن شامل إيران.
درس الشفتي املقدّ مات يف شفت عند والده ،وكذلك عند بعض
ثم ذهب
الفضالء الذين كانوا يقومون بالتدريس يف شفت آنذاكّ ،
إىل رشت أو قزوين – واالحتامل األكثر إىل قزوين – لغرض
السيد الشفتي الذهاب إىل العراق
إكامل دراسته الدينيةّ ،
قرر ّ
ثم ّ
إلكامل دراسته يف بلد العتبات املقدّ سة ،وذلك بسبب ق ّلة اهتامم
نادر شاه بالعلم والعلامء ،والنشغاله باحلروب الداخلية ،وشيوع
أجواء القلق واالضطراب.
ويف عام ( 1192هـ) وصل إىل مدينة كربالء املقدّ سة ،وأخذ
حيرض دروس الشيخ الوحيد البهبهاين ،ويف عام ( 1193هـ)
ذهب إىل مدينة النجف األرشف لغرض حضور دروس أساتذهتا
املشهورين ،ويف عام ( 1204هـ) ذهب إىل بغداد فسكن الكاظمية
املقدّ سة ،وأخذ حيرض بعض الدروس فيها.

ويف عام ( 1205هـ) عاد إىل إيران ،وذهب إىل مدينة قم املقدّ سة،
ويف عام ( 1206هـ) ذهب إىل كاشان ،حلضور حلقات الدرس،
وبعد بضع سنوات عاد إىل مدينة قم املقدّ سة ،ويف عام (1217
هـ) ذهب إىل إصفهان ،وبقي فيها مشغو ً
ال بالتدريس والتأليف،
وأداء واجباته الدينية ،ح ّتى آخر أ ّيام عمره الرشيف.
وال يمكن املرور عىل سرية علامئنا األجالء إال أن نقف عىل من
كان هلم الفضل األول بعلمهم ونعني هبم أساتذهتم األجالء،
فمن بني أساتذة الشفتي (الشيخ أبو القاسم اجليالين ،املعروف
القمي ،الوحيد البهبهاين ،الشيخ أسد اهلل الكاظميني،
باملحقق ّ
الشيخ جعفر اجلناجي ،الشيخ سليامن بن معتوق العاميل ،املال
السيد حمسن األعرجي،
السيد عيل الطباطبائيّ ،
عيل املازندراينّ ،
حممد
السيد ّ
حممد املجاهد ،الشيخ ّ
السيد ّ
حممد مهدي النراقيّ ،
ّ
حممد مهدي بحر العلوم).
السيد ّ
مهدي الشهرستاينّ ،
أما مؤلفاته الزاخرة وتراثه القيم فكانت (حتفة األبرار امللتقط
األئمة األطهار ،رسائل رجالية ،سؤال وجواب ،مطالع
من آثار ّ
األن��وار يف رشح الصالة من كتاب رشائع اإلس�لام ،رسالة يف
آداب صالة الليل ،رسالة يف الشك والسهو ،رسالة يف حكم إقامة
احلدود يف زمان الغيبة ،رسالة يف زيارة عاشوراء).
يّ
السيد الشفتي (قدس رسه) يف الثاين من ربيع الثاين 1260
توف ّ
ودفن فيها.
هـ ،بمدينة إصفهان يف إيران ُ
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ُ
طوفــان نحرك

ّ
أب�������ح�������را
ن��������ح��������ر َك ك�������م
ط��������وف��������انُ
ِ
ت���������ش����ظ����ى � ُ
ي����خ����ط����و ،وي����ت����ب����ع����ه ال��������زم��������انُ  ..ت���ه���ال���ك���تْ
ي����خ����ط����و  ،وك������������لُّ
م��������راف��������ئ الأك���������������������وانِ يف
ِ
ت��� ِع��� َب���تْ ُخ���ط���ى  ..و َو َن��������تْ ِح���ج���ا  ..وخ���� َب����تْ ر�ؤى
ال ُي�����������س�����ت�����ط�����ا ُع وال ُي�������دان�������ـ�������ى  ..ك����لَّ����م����ا
وه������ج������هُ
ط��������وف��������انُ
ن��������ح��������ر َك ك�������م مت�������نّ�������تْ
ِ
َ
أري���������ج���������هُ
وت�������������ض������م �أزه��������������������ا ُر ال�������رب�������ي������� ِع �
َ
ُّ
ُ
م����������ر ًة
و�������ش������ق������ائ������ق ال����������������ور ِد ا������س�����ت�����ف�����اق�����تْ
ّ
ال��������ن��������وار���������س ُح������� َّوم������� ًا
������ه
وع������ل������ى �������س������واح������ ِل ِ
ُ
وال������ق������م������ر ا������س�����ت�����ن�����ارا ي�������س���ج���دا
وال������ن������ج������م
ُ
ُ
وق����د
�����ش����ف����ا ُه ال�����ك�����ونِ  ،مل ت���ن���ب���� ْ���س ..
ْ
����ص���م���ت���تْ ِ
ُ
ال��������ك��������ونُ �أج�������م������� ُع�������هُ
ب����ك����ع����ب����ة ال�����ـ
ي�������ط�������وف
ِ
َ
َ
ح���������������اول م���������� َّر ًة
م������������������اك
أث�������ي�������ر ِد
وع�������ل�������ى �
ِ

د .الشيخ عبد المجيد فرج اهلل

ت����ف����ج����را
ال������ن������ج������م ح���ي���ن
ف���������س����ق����ى ع�������ي�������ونَ
ّ
ِ
ال���������س����رى
ت�����ع�����ب
�������ري������� ًا  ،وق�������د
َ
ُ
������س�����ن�����وا ُت�����هُ َج ْ
ُ
���������ه َت���������س����اب ُ
ال�����������ذرى !
����ق  ..وه������و م����رف�����ؤه����ا
و َل ٍ
َ
ع������ل������ي������اك ُح������لْ������م������ ًا ال ُي�������رى
وظ������ل������ل������تَ يف
أج���������ي���������ال ع������������ادتْ ق���ه���ق���رى
ن���������ض����ج����تْ ن����ه����ى ال
ِ
جت������������يء ف����ت����طْ ���� ُه����را
امل����ل���ائ��������ك  ،ل�������و
زم������������ر
ِ
ُ
ُ
ف��������������إذا ال�����������ش�����ذا ف����ي����ه����ا جن�����ي����� ُع َ
�������زه�������را
�����ك ُم ِ
ً
����ح����ة  ،ف����ف����ا�����ض����تْ �أح�����م�����را
ف�����ي�����ه
م���������س����ـ���� ّب����ـ ِ
ِ
َ
�����������س�����را
وح������م������ائ������م
ِ
ُ
ال�������ف�������ل�������وات ت�����������ش�����دو ُح َّ
ال�����������ض�����وء دم������ع������ ًا �أخ���������ض����را
نِ  ،وي��������ذرف��������انِ
َ
�����ْب���� َك  ..وال���������وج���������و ُد حت���َّي��رَّ ا
ُف�������� ِغ��������رتْ ِل���������� ِك رْ ِ
��������ك����ّب���ا
ال������ع������ظ������ي������م ُم������ل������ ّب������ي������ ًا و ُم
ـ������ن������ح������ر
ِ
ِ
رّ
وت������ع���ّث��ا
ل������ك������ن ك�����ب�����ا ،
�أن ي�����رت�����ق�����ي ..
ْ
رّ
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اهلل الرضيع
د
ب
ع
ظهيرة
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ِ ِ

للكاتب :عالوي كاظم كشيش

ُ
يقرتب
ال�س ْهم
…�..سي�شرق ينبو ُع ال�براء ِة من دمي لأرويَ
ُ
(ّ )1
َ
أر�ض ل ْأ�ض ِر َبها فتنفج َر ع ُ
ني املاءِ ،
عط�ش َك يا �أبي�َ .ض ْعني على هذه ال ِ
يقرتب.
ِم ْث َل جدّ ي ا�سماعيل….يا �أبي…ال�سهم
ُ
()2ي��خ��ا ُف َ
��ك ظ�لا ُم��ه ْ��م .فلماذا يخافون ال��ط��ف��ول َ��ة؟� .أي��ن ذهبتْ
َ
يقاتلونك وحتنو عليهم� .أهكذا
طفول ُت ُه ْم و ِف ْط َر ُت ُه ْم يا �أبي؟�.أراهُ ْم
يفعل اجل ّهال ب�أنف�سهم وبك؟.
يقرتب… �إنّ � َ
أنت ْ
الطف َع ْط�شى .و� َ
ِّ
عط�شانٌ  .و�أنا
أر�ض
()3ال�سهم
ُ
ال�سهم َن ْذ ٌر .قد َ�صدّ ْق َت الر�ؤيا يا �أبي� .إنّ هذا الد َم
بي َنك وبني هذا
ِ
ِّ
الطف حتّى الأبد.
املح ّمديَّ يروي ورد َة حممد ،من
()4ما كانَ � َّ
أخف مروري على الأر�ض � .يّإن مل � ْ
أم�ش عليها
أزحف ومل � ِ
ومل �أغاد ْر �سيو َر قماطي ومل � ْ
آكل من َث َم ِرها� .أَ ِعدْ ين �إليها �شهيد ًا.
يقرتب.
أبوي يا �أبي و�إمامي فال�سهم
رب قل ُب َك ال ُّ
ُ
و ْليك ْ
إبراهيم من هنا ب��د�أَ .وها �أن َ��ت تعو ُد لتعلنَ �ضراو َة
(�)5إنّ ج��دَّ َك �
َ
و�سطوعها… .هل َ
موعد مع �
كنت على
ال��ورد ِة
إبراهيم؟� .أم �أنّ
ٍ
َ
َ
تف َ
ّاحة الفداءِ َ
يقرتب.
أبوي… ..ال�سهم
ن�ض َجتْ يف قل ِب َك ال ِّ
ُ
َ
(ُ �)6
َّ
كلمة
�سهم
حرملة َن ْحريَ
رب ِ�ضفا َفه �سوى ِ
أيخاف ُ
الغ�ض ومل تع ْ
يقرتب…
رع ُبهم؟….يا �أبي .ال�سهم
ُ
�أهلل �أكرب؟ .هل هذه قبال ُتهم �أم ْ
�س ّل ْم على ِّ
حا�صرون مثلي
كل ٍ
طفل َب ْعدي .على � ٍ
أطفال �سيو َلدونَ و ُي َ
ٌ
و ِل َن ْح ِر ٍّ
حرملة.
منهم
كل ْ
ِّ
وهم
رمال
( )7ك� يّأن �أرى على ِ
الطف ُ�ص َو َرهُ ْم .وال�سها ُم ْ
هم ْ
نح ُو ُن ِحو ِر ْ
َ
النخيل َثبا َتهُ
حرملة يكبرُ ون .ي�أْخذونَ ِمن
بينْ ورد ِة جدّ ي و�س ْه ِم
ِ

�شم�س
نقاءه .ويكربون .ت�س ِّم ُر
�شرا�س َتهُ ومن
دي
رب ِّ
ِ
َ
الفرات َ
ُ
ومن ال ْ
ُ
ُ
ترتاع�ش يدا ُه .يا �أ َبتي ْ ،
قل
وحرملة
العراق وجوهَ ُه ْم ويكربون.
ِ
َ
يقرتب.
ال�سهم
خا�س ٌر و�إنْ كان
لهم �أن ال يخافوا� ،إنّ حرملة ِ
ُ
ُ
ْ
()8العا ُ
وكربالء ت ْكبرُ ُ حتى
كربالء.
يلم �أطرا َفهُ حتى ُي�ص ِب َح
َ
مل ُّ
ُ
ٌ
ت�صبح العا َ
مل .ولكنْ كيف ت�ص ُغ ُر الب�صري ُة ليو َلدَ مع ِّ
حرملة
كل طف ٍْل
َ
ٌ
قات َي�ْثبرْ ِ َب حتى
وعط�ش� .أرى طفول َت َك الآنَ يا �أبي َت��دْ ُر ُج يف ُط ُر ِ
ٌ
وحرملة يطا ِر ُدها .طا َردوا ال َ
أطفال كثري ًا يا �أبي.
تعم اخلرا ِئ َط،
َّ
َ
تنفجر
ري والورو َد و�صنعوا ُل َعب ًا
و�أ ْر َعبوا
الطفولة َ
…ع ْ�س َكروا الع�صاف َ
ُ
تقرتب.
و�سها ُم ُه ْم
أطفال.
يقرتب مليونُ
يف عيونِ ال ِ
حرملة ِ
ٍ
ُ
ُ
إ�سماعيل و�أ ُّم��هُ َف َر َك َ
ُ
�ض ال َ
ماء
()9ع ِط َ�ش �
َ
أر���ض ِب ِر ْج ِل ِه ِل َتدُ َّر لهما ً
َ
َ
َ
َ
ا�ضرب ال َ
أر�ض بقد ِمك يا �أبي� .إنّ الفرات حتتها� .أنْـ ِز ْلني
طاهر ًا.
ْ
َ
َ
َ
ُ
كرامة هذه
ي َن ُع َك �إب��ا� َؤك يا �أب��ي؟� .أ ْم
لأَ ْ�ض ِر َبها و�أ ْر َ�ض َع َثدْ َيها� .أ مَ ْ
أر���ض عندَ َك؟ .ا�ضر ْبها يا �أب��ي� ،إنها � ٌ
�ست�ضم
أر���ض ودودٌ ول��ودٌ .
ال ِ
ُّ
�أو�صا َل َك و� َ
أو�صال ال�شهداءِ و ُي ْ�ش ِر ُق ِخ ْ�ص ُبها .ا�ضر ْبها يا �أبي….
يقرتب.
فال�سهم
ُ
ُ
منت�صر يا �أبيَ .
و�صل
()10الذينَ يخافون قماطي خا�سرون .و�أنت
ٌ
ٌ
ْ
وازدهرت ورد ُة حممد .مل يكنْ بي
ال�سهم
عط�ش وال ِب َك يا �أبي� .إنّ
ُ
أر���ض ْ
ورد َة جدّ ي ْ
عط�شى وهذه ال ُ
والنا�س َعطا�شى ونحن
عط�شى
ُ
أر�ض الودو ِد
أر�ض �شهيد ًا ..اىل هذه ال ِ
ال�سقا ُة يا �أبي� .أَ ِعدْ ين اىل ال ِ
ُ
ٌ
ُ
وي�صرخ
النخيل.
والن�س َغ ي�صعدُ يف
عالية
العراق
�شم�س
الولود� .إنّ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
والرم�ضاء…اهلل �أكرب.
والنخيل
الفرات
ُ
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الطفوف
وادي
ِ

أعتاب قد�سية ال�ضريح� ..أ�ضع �أحمال التعب،
على � ِ
و�أنفث �آه��ات االغ�تراب ال��روح��ي ،وتراكمات �أدران
العمر  ..با�ستطالة هذي الغربة يف داخل الوطن!.
�أنزع عني رداء الغفلة ،و�أزيح �أغ�شية الن�سيان ،و�أتطهر
من �أدران احل��ي��اة ،و�أتو�ض�أ مب��اء اخل�شوع ،و�أجت ّمل
بالهيبة والوقار ،و�أ�ضع خطوي مه ًال ..مهال ،فوق طهر
هذي الأر�ض املقد�سة ،و�أ�سري بكل هدوء نحو �شباك
ال�ضريح ..ملرقد �سيدي �أبي الأح��رار ،امل�شع�شعة فيه
الأن��وار اخل�ضر ..كم�شكاة للحائرين ،و�ألثمه ب�شوق
أ�شم �أريج املجد ..العابق بني �أنفا�س املكان.
العا�شقني ،و� ّ
�أق��ر�أ بعني القلب� ..سطر اخللود ،فقد خط ب�أنفا�س
املالئك ..احلافني بالقرب ال�شريف ،واملقيمني جوار
ال�ضريح املقد�س ،و�أب�صر يف جبني الأ�شياء  ..كل
الأ�شياء ..ف�أملح مكتوب ًا عليه ..عنوان ًا بارز ًا للكربياء،
و�أ�سمع بغري �سمعي دوي العابدين ،وتبتل املبتهلني
هلل ..ومناجاة القائمني ،والراكعني وال�ساجدين..
وال�سائلني ب�أن ال يكون �آخر العهد منهم لزيارة �سبط
النبي الأكرم ،الداعني بوجاهته ..وامللهوفني لزيارته
يف الدنيا ،وجماورته يف الآخ��رة ،ويطرق �أذين نواح
النادبني ..مب�صاب احل�سني ،م�صيبة ما �أعظمها على
�أهل ال�سماوات والأر�ض ،ف�أن�ضم مع جموع الزائرين..
الطائفني حوله قربه ال�شريف ،املتعط�شة �أفئدتهم..
ل�سل�سبيل ر�ضاه ،واجلائعة �أرواحهم ..لإك�سري �شفاعته،
م�ؤونة ليوم حمول ال حمالة قادم ،ال ينفعني به مال..
و ال يدفع فيه عني بنون .
ف�أجلي �صد�أ الغفلة والن�سيان ،للح�ضور البهي من �أزمنة
الغياب ،لأن مرقد امل��وىل ال�شريف ..جنة الأر���ض
للوالهني.
و �سيبقى م�لاذ ًا للعا�شقني ،فمن ..من ميلك كل هذا
اجلالل ..وي�أ�سى؟
ومن ميلك كل هذا اليقني ..ويقلق؟!
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الى روح الشهيد (محمد علي رزاق محيسن المرشدي)

لماذا تحزني يا أمي وقد ُكتبت عند اهلل شهيدا ..؟
حيدر عاشور

نم يا ابني الشهيد ،وأترك رساجك ييضء البيوت التي اطفأ رساجها غربان
ْ
ّ
نم يا حممد
عواءها.
وخيمد
الذئاب
هيش
بقي
كالشمس
فنورك
التكفري،
ْ
فاملقدسات التي أراد أن يطاهلا  -داعش -وطئتهم اقدام حشدك املقدس.
كم اود يا نور عيني لو ترجع لرتى بأم عينيك الشمس كيف ترشق عىل ارض
خالية من اإلرهاب ..قالت ذلك بوجع قد اشبع اشتياقها ،فشعرت بروح
االمومة تالمس شغاف قلبها ،وبدأت تذرف الدموع ،وارتعش جسدها
وهي تندب نفسها  :أنا ال أهتم ليشء ما دمت يا فلذة كبدي قد ُكتبت عند
اهلل شهيدا  .فالشهادة تطهر وتعظم حقا كل من يناهلا برشف الدفاع عن
العرض واالرض واملقدسات ..ولكن يا نور القلب مل يكتمل ربيعك الثاين
واشم ريح اطفالك ،فأنت وحيدي.
ازوجك
والعرشون ،وقد احببت ان ّ
ّ
وهكذا كلام وقفت امام صورته او رأت احد اصدقائه توحي هلا روحها
بشعور من الالهناية ،كام لو أهنا تناجي اهلل ،وتفيض اليه شبابه الذي أوقفه
يف سبيل طاعة والة أمره ..فالتحق بصفوف املجاهدين يف احلشد الشعبي
تاركا وراءه مستقبله واحالمه وأمنياته ،فعقيدته وايامنه واخالصه للمذهب
هي املحركات االساسية التي ال يمكن مقاومتها اذا جاء نداؤها .هذا ما كان
يريد ان يقنعني به هو التقليد الصحاب االمر االهلي ،فاملوايل لطريق أهل
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البيت (عليهم السالم) البد ان ينفذ أمر مرجعه
بكل اطالقية وبدون تفكري .الغرية العراقية ،هي
ايضا؟ دافع اسايس ان يدافع االنسان عن وطنه بال
تردد او خوف.
أغمضت عينيها يف حماولة السرتجاع صورته
احلية لتتذكر حلظة انتفاضه عند سامع نداء اجلهاد،
وكيف تأنّق بمالبس احلشد وسار مرفوع الراس
يقص عليها بطوالته
مع املجاهدين؟ وكيف كان ّ
عىل سواتر القتال؟ وأنه ال هياب املوت فاملوت
حق ولكن الشهادة يف سبيل الدين واالنسان عز
ما بعده عز.
ٍ
حلظة من اهليام الروحي فلت من تقبيلها وعناقها،
يف
وهو هيمس هلا انني خائف عليك يا أمي ،أنا االن
يف رح��اب اهلل ،اراك حزينة ،وال اري��د ان حتزين
وانا يف قمة السعادة .ملاذا حتزين يا أمي وأنا شهيد
سعيد اطوف حولك وحول اصدقائي املجاهدين
اقص عليك معركة لوائنا اخلامس عرش
؟ ..أمي مل ّ
هو اللواء االهب��ى بني الوية احلشد الشعبي فقد
حررنا كام وعدك -جرف الصخر وتلعفر -من
اوباش داعش االرهايب ..وال زلت اقاتل يف جانبي
املوصل – االيمن وااليرس -وسأكون يف ذمة اهلل
شهيدا يف ايرس املوصل ،ولكن ابرشّ ك بالنرص املبني
جلميع القطعات املقاتلة بدون متييز الكل يقاتل
بضمري العراق واملرجعية الدينية العليا...
أكتبي يا أمي تاريخ ميالدي اجلديد / 10 / 17
 2017واحتفيل به كل عام واوصيك بان يكون
مرقدي يف مدينة االمام عيل (عليه السالم) بعد ان
تزفني جدثي يف مدينتي احللة الفيحاء ..يف الدقائق
التي اغمضت عينيها ام��ام صورته ،عرفت اهنا
غرقت يف ّ
جلة عميقة يف عامل االتصال الروحي- .
حممد عيل -اآلن ليس عىل قيد احلياة .وعىل الرغم
تروض نفسها عىل قبول احلقيقة .حقيقة انه
من اهنا ّ
حوهلا يسمع كالمها ،فالشهداء احياء عند رهبم
يرزقون .وما عليها اال ان تلتزم بوصيته .شعرت
بالسعادة الن��ه قد ُدف��ن ق��رب إمامه يف النجف
االرشف بعد ان عال نعشه عىل أكف اصدقائه
وحمبيه يف مدينة االمام احلسن (عليه السالم) فيحاء
احس ْت بالرضا عن نفسها ،وقد سكنت
احللةّ .
روحها بفعل دفء رؤيتها البنها الشهيد وهو يف
امجل ُح ّل ٍة وهو يستجيب هلا بابتسامة ارتسمت
آث��اره��ا يف عينيها احلزينتني وه��ي توقد شموع
الذكرى الثالثة الستشهاده قرب قربه الذي يتوسط
قبور الشهداء السعداء يف علياء اهلل.
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القيادة

القيادة؛ هي إِدار ُة ُ
لتحقيق اهلدف َبأ ِّ
ِ
قل ال َّتضحيات
بنجاح
اخلطط
ٍ
وأفضل َ
وأعىل َ
َ
وأ ِّ
دق ال َّنتائج.
َ
وأ َّن الفرق بني القائد احلقيقي واآلخر ا ُملز َّيف َ
ص يف
يشخ ُ
َ
مرين اث َن ِ
ني؛
أ َ
ِ
ِ
ِ
ضحية من َأجلِ
املرسومَ ،أ َّما
حتقيق
*احلقيقي مستعدٌّ لل َّت
اهلدف ُ
َ
مصاحلهُ ،سلطتهِ
ِ
ِ
فمستعدٌ دائ ًام لل َّتضحية باهلدف من أجلِ
ا ُملز َّيف ُ
ِ
ونفوذه.
يدعو َ
اآلخرين إِىل ال َّتضحية ،فهو
ضحي ثم ُ
*واحلقيقي ُي ِّ
ِ
ِ
ِ
ووعوده
رباقة
بتضحياته ،وليس
مهم ال َّتضحية
ُيع ِّل ُ
بشعاراته ال َّ
ضحي ٍ َ
ِ
دعوة
ستمر يف
املعسولةَ ،أ َّما ا ُملز َّيف فال ُي ِّ
بيشء أبد ًا وهو ُم ٌّ
اآلخرين إِىل ال َّتضحية.
َ
الصفوف ،أ َّما ا ُملز َّيف فيتوارى
احلقيقي متواجدٌ باستمرا ٍر يتقدَّ م ُّ
َ
خلف ُ ُ
ج��د ٍر ،وهو ُيؤَ شرِّ إِىل اآلخرين َأن
عن االنظا ِر وخيتفي
تقدَّ موا!.
إِ َّن عظمة ُ
احلسني َّ
السبط (عليه السالم) يف َأ َّن ُه كان هيتم
الشهيد ِّ
بتحقيق اهلدف [محاية الدِّ ين من ال َّتزييف وال َّتضليل َ
ِ
واأل َّمة من

صادرة حر َّي ِ
ِ
إلنحراف وا ُملجتمع من ُّ
ِ
ا ِ
وسحق
ته
الظلم ومن ُم
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحرامته] أكثر من إِ
حياته ،وأ َّن عظمة
بحامية
هتاممه
حقوقه
للوص ِ
ول إِىل َأهداف ِهم َأكثر
مهتمني
ُ
ُشهداء كربالء يف َأنهَّ م كا ُنوا ِّ
ِ
باملحافظة عىل َأرواح ِهم.
من إِهتامم ِهم وانشغاهلِم
يرتدد بال َّتضحية َأو حتى ال يعتقد هبا ُفأولئك ُهم القادة
َأ َّما الذي َّ
َ
َ
يعتاشون عىل تضحيات َ
تاجرون
اآلخرين و ُي
الفاش ُلون ،الذين
ُ َ
مرة وهو يسعى لتربي ِر جت ُّن ِ
به
ُبمعاناهتِم ،فلقد
سمعت أحدهم َّ
ٍ
ال؛ إِ َّن َّ
لتحقيق اهلدف ،قائ ً
الظ َ
ِ
وبحاجة
عصيب
رف
ال َّتضحية دائ ًام
ٌ
لوجودي َ
الساحة!.
وأن ال َأ َ
غيب عن َّ
بصدق نوايا ُه َ
بعصبي ٍة عىل من َّ
ِ
أل َّن ُه يتحاشى
شكك
رد
وآخر َّ
َّ
رد ِ
ال َّتضحية َ
عليه بال َقول؛ وهل تُريدُ ين َأن
بشكلٍ ُملفت لل َّنظرَّ ،
ذهب كـ [ َب ٍ
ولة يف ٍّ
شط]؟!.
َأ َ
نفسه هذا ُيلقي يومي ًا َأروع َ
ِ
ضحية
وأحىل ا ُملحارضات عن ال َّت
ُ
ّ
هِ
ووجوبا لرتوي شجرة احلر َّية والكرامة!.
ِ
ِ
إِ َّن َّ
عر ُف َ
ون بمدى إِ
ضحية،
ستعدادهم لل َّت
كل القادة
احلقيقيني ُي َ
ُّ
والشعارات وإِ َّنام َ
ليس بالكال ِم ِّ
باألفعال وا ِ
إلستعداد ال َّنفيسَ ،أ َّما
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ٌ
فدليل عىل فشلِ القائد ،وهو اآلخر الذي
ال َّتشكيك بجدوى ال َّتضحية
مل نجد ُه حتى عند َأصغر ُشهداء كربالء.
َ
الس ُ
بط َّ
الشهيد (عليه السالم) القاسم بن احلسن ا ُملجتبى
فعندما سأ َل ِّ
َ
(عليه السالم) عن طعم َّ
العسلِ ]
جابه واثق ًا
الشهادة َأ ُ
{فيك َأحىل ِمن َ
ال َ
رد عىل ُ
السبط ُمتسائ ً
{أ َولسنا عىل احلقِّ ]
وهاشمي آخر َّ
احلسني ِّ
ٌّ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ِّ
ُ
ِ
وقع
م
أ
املوت
عىل
قعنا
و
أ
بايل
ن
ال
ذن؛
إ
{
بل
الش
فرد
ىل}
ب
{
مام
إل
جابه ا
َفأ ُ
َّ
َ
َ
َ
املوت علينا}.
ُ
َ
َ
ُ
َ
لذلك أصبحت كربالء وعاشوراء مدرس ًة ُتع ِّل ُم األحرار أ ُسس القيادة
ضحية َ
كأ َّول هذه ُ
ِ
ِ
السليمة والتي يشخص ا ِ
ستعداد لل َّت
إل
األسس.
َّ
َ
فعندما حاول رفاق القس األسود مارتني لوثر كينغ ،داعية احلقوق
رات َ
املدنية يف الواليات ا ُمل َّتحدةِ ،
رب ٍ
وأعذار
السجن بم ِّ
ثنيه عن دخول ِّ
َّ
َ
َ
ُ
رجلٍ
عىل
اس
ن
ال
كم
ح
سيكون
[وماذا
ول
ق
بال
م
هب
جا
أ
ى،
ت
ش
وذرائع
َّ
َّ
ُ
َ
ُ ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
ِ
اعتذر عن
ثم
َ
َّ
شجع املئات من األف��راد عىل القيا ِم بتضحية ُمذهلة َّ
ال َّتضحية عندما َجا َء دور ُه؟!].
حتث اآلخرين عليها َ
إِذن؛ إِذا مل ُ
تكن ُمستعدّ ًا لل َّتضحية فال ُّ
ألنهَّ م
اب تكذب علي ِهم َ
ون َأ َّنك َّ
ٍ
ُ
سيكتشف َ
بصدق.
معهم
كذ ٌ
وأ َّنك ال تتعامل ُ
تتهرب منها وتتحاشاها؟ وإِذا مل
َّ
ثم؛ إِذا كانت ال َّتضحية مط ُلوبة فلامذا َّ
ُ
تشجع َ
اآلخرين عليها؟!.
تكن رضور َّية فلامذا ِّ
َأ َّما مدرسة َأ ُ
هل البيت (عليه السالم) التي تستند عىل مبدأ ال َّتضحية
َ
كأ َّول َ
الرسايل واحلضاري ،كام يف ِ
شاد ِ
قوله
وأعظم َأساس ُي ُ
عليه البناء ِّ
اهدُ وا هَّ َ
تعاىل { ِّم َن مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ِر َج ٌ
الل َع َل ْي ِه َف ِم ْن ُهم َّمن َقضىَ ٰ
ال َصدَ ُقوا َما َع َ
{و اَل َت ُقو ُلوا مِلَن ُي ْقت َُل يِف
َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن َينت َِظ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِديل}
ُ
وقوله َ
َسبِيلِ هَّ
ات َب ْل َأ ْح َي ٌاء َو َٰل ِكن اَّل تَشْ ُع ُر َ
ون} فإِنهَّ ُ م؛
اللِ َأ ْم َو ٌ
أ /يف ا ُملقدِّ ِ
مة دائ ًام؛
ِ
ُ
بقوله ُ
س
ري ا ُملؤمننيَ (عليه السالم)
{ك َّنا إِ َذا احمْ َ َّر ا ْل َب ْأ ُ
يصف َذلِ َك َأم ُ
ا َّت َق ْينَا بِ َر ُس ِ
ول اهللِ(صىل اهلل عليه واله وسلم) َف َل ْم َي ُك ْن َأ َحدٌ ِم َّنا َأ ْق َر َب
إِ ىَل ا ْل َعدُ ِّو ِم ْن ُه}.
ِ
حربي ًا آخر يف ِ
بعض َأ َّيام ص ِّفني وقد
ويص ُف (عليه السالم) مشهد ًا
ّ
َ
رأى َ
يترسع إِىل احلرب
احلسن(عليه السالم) َّ
َ
س هِب َذ ْي ِن ـ َي ْعنِي َ
ال َم َ
{ا ْم ِل ُكوا عنِّي َ
هذا ا ْل ُغ َ
احل َس َن
ال يهَ ُ دَّ يِنَ ،فإِ َّننِي أ ْن َف ُ
ي(عليهام السالم) َع ىَل مْالَْ��و ِ
َو حْ ُ
ال َي ْن َق ِط َع هِبِماَ َن ْس ُل َر ُس ِ
ت ،لِ َئ َّ
ال َس نْ َ
ول
اهللِ(صىل اهلل عليه واله وسلم)}.
ِ
ضحوا ،حتى قال ُ
يدع َ
احلسني
ون َأحد ًا لل َّت
ب /ال ُ
ضحية َق ْب َل َأن ُي ُّ
َ
َ
َ
سكم وأهيل َم َع أ ُ
السبط (عليه السالم) {نفيس َم َع أ ُنف ُ
هليكم}.
ِّ

بين

الحقيقة والمألوف
في لوحة
واقعة الطفوف
بقلم  /منتظر ستار

بني دارج ومألوف ،متعارف موصوف كنت تائه ًا بني
ِ
ٍ
بالتجربة ثابتة،
حقيقة علمية وحقيقة معنوية ،العلمية
واملعنوية بمكنوناهتا تثبت ،لكن ما حصل بني طيات
أفكاري رضب من املحال ،حيث ما أرآه السن نريان
العطش ال تطفئها إال أكف املاء ،إذا بعريض للسيناريو
ملشاهد الطف احلزينة يف أفق التأمل أن ما أرآه هو احلاجة
تذهب وتشتاق للقاء املحتاج وهذا غري مألوف ومتعارف
يف عامل احلقيقة واليقني ،العطشان نعلمه يبحث عن ماء
لكن ال نجد ماء يبحث عن عطشان ،كذلك شمس تيض
طريق السائرين وال سائرين يضيئون طريق للشمس هذا
ما رأته عيناه خميلتي عندما تأملت يف واقعة كربالء ،رأيت
أن مجيع املوجودات تريد أن ختدم املوجودين يف تلك
البقعة الطاهرة من آل عبد املطلب .
وجهت عدسة كامرة خميلتي نحو هنر العلقمي العجيب،
ما أرآه لسان حال املاء يطلب عناق شفتي املوىل أيب الفضل
العباس عليه السالم  ،لكن تلك الشفاه تريد معانقة ذلك
القلب اللهيب  ،الذي أظمأته شدة العطش ،شدة فراق
أيب الفضل  ،رفع املاء ورمى به ،حتطمت آمال ذلك املاء
إال جزءا قليال من ذلك املاء قد ترشف بإن يكون درعه
سهم داخل عني وظهر قد تقنفذ بالسهام ،يمني قطعها
الرش والنفاق ،يسار قطعها الظلم والشقاق ،كانت تلك
العينة القليلة رشفا للامء املوجود بإن حيضنها ذلك اجلسد
وحيافظ عىل سالمتها ،لكن ما هي إال تعلق آمال ذبحها
سهم حرملة اللعني وأراقها عىل أرض الطفوف ذبح آمال
أيب عبد اهلل عليه السالم معها .
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أسرة ومجتمع

أبنائي

وااللتزام بالصالة
إن أردت أن ُتطاع فعليك باإلقناع ،فإنه أحد املفاتيح املهمة يف
التعامل مع الشباب وخاصة يف مرحلة املراهقة ،كام أن أسلوب
احل��وار هو األسلوب اآلخ��ر ال��ذي حيفظ للمراهق شخصيته
ويشعره بأنه فوق الوصاية ،أرجو أن تعلم ان كل ما يفعله املراهق
يريد به أن يقول ( :أنا أصبحت رج ً
ال ) أو تقول ( :أنا أصبحت
امرأة ) ،فال تتعاملوا معي كام كنت طف ً
ال ،وال تفرضوا الوصاية،
وإياكم والشفقة الزائدة والتوجيهات الكثرية .وأرجو أن تعلموا
أن أسلوب التحقيق واملتابعة اخلفية يعلم املراهق والطفل عىل
الكذب واالحتيال ،والبديل الناجح يكون بمنح الثقة املشوبة
باحلذر والرتبية عىل الرصاحة والوضوح واختاذ املراهق كصديق
ومشاورته عىل األقل يف األمور اخلاصة به وإشعاره بحاجة املنزل
إىل خدماته ألن ذلك يشعره بأمهيته.
أما كيفية استمرا يتهم للصالة ينبغي أن يراعى فيهم ما يأيت:
 -1ينبغي عىل األم واألب توضيح مساوئ تارك الصالة ألبنائهم,
وتوضيح له الواجبات الدينية عىل الشخص البالغ.
 -2إيقاظه للصالة برفق وتركه إذا عاند ثم تذكريه بلطف
وحماورته هبدوء.
 -3االهتامم باألصدقاء الذين يدورون حوله والتأكد أهنم من
املصلني.
وأخريا نرجو منكم رضورة التعامل معه هبدوء واحرتام أصدقائه،
وتشجيعه ودفعه لإلمام والتعامل معه بثقة ووضوح وعدم حماسبته
عىل كل صغرية وكبرية ألن ذلك يسبب له النفور.
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انشغال الكتروني
بين اآلباء واألبناء!

ال شك أن اآلباء يف سعيهم الدائم لتوفري حياة أفضل
ألبنائهم ربام ال يقضون الوقت الكايف معهم ،خاصة يف
ظل التغريات التكنولوجية احلديثة ووسائل االتصال
املختلفة مثل أجهزة اهلاتف الذكية والكومبيوتر املنزيل
والتي جتعل اآلباء يف حالة انشغال دائم بالعمل والتفكري
به حتى يف األوق��ات التي يفرتض أن تكون خمصصة
للعائلة يف املنزل ,واحلقيقة أن هذه املسؤوليات ال متثل
ضغوطا عىل اآلباء فقط ولكن عىل األبناء ً
أيضا خاصة
يف مرحلة النمو ،وهو األمر الذي أشار إليه الباحثون
بدراسة اآلثار املرتتبة عىل انشغال اآلباء طوال الوقت
بالتكنولوجيا وعالقتهم بأبنائهم يف مرحلة الطفولة املبكرة
وقاموا بتحليل اإلحصائيات اخلاصة باهتاممات اآلباء.
كام أشارت الدراسة إىل أنه باملقارنة بني اآلباء يف املايض
وانشغاهلم بقراءة الكتب أو اجلرائد التقليدية الورقية فإن
اهلواتف الذكية تستحوذ عىل أضعاف االهتامم بالكتب أو
املجالت يف السابق ،وأن األطفال يف هذه املرحلة العمرية
حيتاجون إىل التواصل املستمر مع اآلباء واإلجابة عىل
األسئلة املتعلقة بكثري من األشياء وكيفية استخدامها
والتعامل معها مما ينعكس باإلجياب سواء عىل اجلانب
اإلدراكي أو اجلانب العاطفي لألطفال.
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تميز افرادها
مزايا تساعد االسرة على ّ
لكي تكون األرسة متميزة  ،وحم ِّققة لغاياهتا النبيلة  ،ال بد هلا ْ
أن َت َّتصف بام يأيت ..أوهلا العبودية هلل  :ويتم من خالل تنشئة أفراد
األرسة عىل العبودية هلل ،وغرس مبادئ اإلسالم يف قلوب أفرادها  ،وتربيتهم عليها  ،حتى يكون لِسان حاهلم ومقاهلم ُ ( :ق ْل إِ َّن
َص َ
اي َوممَ َاتيِ للِهّ ِ َر ِّب ا ْل َع مَالِنيَ ) األنعام  . 162ثانيها ،إبراز القدوات  :ويف ُمقدَّ مة القدوات األرسية الوالدان ،
التيِ َو ُن ُس ِكي َو حَْم َي َ
متيز األرسة .اما لثالثة َت ِ
نم َية املهارات  :اكتشاف مواهب وقدرات أفراد األرسة ودفعها
فكلام استجمعا صفات القدوة كلام ازداد ُّ
إىل الربوز  ،وذلك من خالل تنميتها وتشجيعها  ،وإجياد الفرص لصقلها ونضوجها  ،من خالل دورات تدريبية  ،أو ختصصات
أكاديمية  .رابعها  ،اإلقناع برضورة التميز  :ترسيخ القناعة عىل رضورة التميز لدى األرسة  ،وأن كل فرد من أفراد األرسة عنده
من القدرات وامللكات ما يؤهله للوصول إىل ما هو أفضل مما هو عليه اآلن  ،وأن من العيب أن يقعد اإلنسان عن استكامل نقصه .

تبادل المحبة
بين األسرة المسلمة

إن العائلة املسلمة التي تطبق قوانني اإلسالم يف األرسة جيب أن يسودها تبادل املحبة  :ونقصد به  ،تبادل ُ
احلب والعطف بني
الزوجني من ناحية  ،وبينهام وبني األوالد من ناحية أخرى  ،فإن األرسة إذا غادرها احلب  ،وهجرها العطف  ،ال ُبدَّ أن تتفاعل فيها
عوامل االهنيار واهلدم  ،ف ُتهدِّ د مصري األرسة .
إن احلب املتبادل جيب أن يرقد يف قلب كل واحد من أفراد األرسة  ،حتى يكون قندي ً
ال ييضء له دروب احلياة  ،ونرباس ًا ملسريته
الف ىَ
نحو روافد السعادة وينابيع االزدهار  ،ومنابع اخلري والنعيم  ،ومن َث َّم يكون مشعل احلياة ُ
ضل يف َدرب احلياة الكبري .إن احلب
يتحمل مسؤولياته بِ َر َحابة َصدْ ر  .فكل واحد يشعر بأنه
املتبادل هو العامل ال َف َّعال الذي يدفع كل واحد من أفراد األرسة إىل أن
َّ
وحبهم العميق  ،وهلذا فإن اإلسالم ّ
يركز كثري ًا عىل هذه النقطة  .يؤكد الرسول األعظم ( صىل
سعيد ألنه يتمتع بعطف اآلخرين ُ ،
اهلل عليه وآله ) ذلك بقوله ِ ( :
أح ُّبوا الصبيان وارحمَ ُ وهم )  ،ألن ُ
احل َّب والرمحة عامالن أساسيان يف توطيد العالقات العائلية  .فيام
َّ
الرجل لِ ِشدَّ ة ُح ِّبه لولده ) .
عز
قال اإلمام الصادق ( عليه السالم ) مؤكد ًا ذلك  ( :إِ َّن اهلل َّ
وجل َلريحم َّ
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سرطان الرئة...
إعداد /قاسم عبد الهادي

يعدّ مرض رسطان الرئة من األمراض الشديدة واخلطرية التي
تصيب االنسان وهي مرتبطة ارتباط ًا مبارش ًا بالتدخني ،وعادة
ما ُيكتشف يف مراحل متأخرة لألسف بعد فقدان األمل بالشفاء
التام ،حيث انه عند ظهور األع��راض يكون املرض قد وصل
عنه من املمكن أن حيسن وضع
حلالة متأخرة ،وان الكشف املبكر ُ
املريض؛ لكن عىل العموم فنسبة الشفاء منه ضعيفة جدا حتى لو
كان يف مراحله األوىل.
وملعرفة املزيد عن ه��ذا امل��رض اخلطري حت��دث الدكتور كرار
املوسوي مدير مركز اإلمام احلسني (عليه السالم) لعالج األورام
يف كربالء ،وأخصائي عالج األورام الرسطانية وأمراض الدم
قائ ً
ال:

نسبة الشفاء

ان يف رسطان الرئة الوقاية خري من العالج ألن عالجه صعب
جد ًا ويف احسن مراكز العامل رسطان الرئة يكون العالج جمرد
إطالة عمر إال يف حاالت نادرة اذا كان يف مراحله االوىل ،ويف
بدايته ممكن اجراء عملية جراحية نحصل من خالهلا عىل الشفاء
التام ولكن هذه احلاالت حمدودة وقليلة جدا ،وان نسبة الشفاء يف
املراحل االوىل قد تصل اىل  ،%50وبعدها تقل نسب الشفاء حيث
ترتاوح يف املراحل االخرى من  20اىل  ،%25وان اكثر حاالت
الوفيات نتيجة الرسطان هي من رسطانات الرئة ،مثال بالنسبة
لرسطان الثدي االعداد تكون اكثر من رسطان الرئة لكن نسبة
الشفاء عالية جدا بينام رسطان الرئة االعداد أقل لكن الوفيات
عالية جدا تصل اىل .%95

العوامل املسببة للمرض

ان عوامل اخلطورة التي تسببه هي امللوثات والتدخني وبعض
امللوثات يف معامل االسمنت ومعامل املواد الكيميائية ،ويصيب
الذكور اكثر من االناث باعتبار املدخنني من الذكور اكثر من
االناث ،وعادة يصيب االشخاص الذين جتاوزت اعامرهم 40
سنة ،أما نسبة املرض يف املدخنني اكثر من غري املدخنني فالتدخني

مرض خطير يصيب
المدخنين بالدرجة األولى
(سبب رئيس ألمراض رسطان الرئة) ،لذلك فإن الدول الغربية
وضعت قيود ًا قوية عىل التدخني استطاعوا من خالهلا فرض هذه
القيود ان يقللوا نسبة التدخني وحتى من الناحية االقتصادية
هذه الدول قل رصفها عىل رسطان الرئة نتيجة لتقليل التدخني،
وبالتايل يقللون نسبة رسطان الرئة واألمر انعكس اجيابي ًا عىل
اقتصاد الدولة.

االعراض

أهم أع��راض املرض هي السعال والبلغم املصاحب للدم
من ّ
وضيق يف النفس وتعب وفقدان للوزن وأمل بالعظم او تقيؤ نتيجة
انتشار املرض يف اجلسم.

التشخيص

طرائق التشخيص تتم عن طريق أخذ عينة ،ويظهر التشخيص
من خالل الفحوصات املختربية وأشعة الصدر وعمل املفراس،
بعدها يتم التقييم ملرحلة امل��رض ولألسف غالبية احل��االت
ّ
تشخص يف احلاالت الثالثة والرابعة والتي تكون مرحلة متأخرة،
ومن خالل التشخيص بدأنا نالحظ ان االصابات بمرض رسطان
الرئة أخذت تنترش بأعامر أصغر عىل العكس متام ًا واملعروف عنه
إنه عادة يصيب األعامر الكبرية.

العالج

يقسم إصابات ومراحل املرض إىل أربع مرحل ٍّ
لكل منها عالج
خ��اص ،وبالنسبة للمرحلة األوىل والثانية فباإلمكان إجراء
اجلراحة واستئصال الورم ولألسف معظم املرىض يكونون من
السن واملدخنني ووضعهم العام ال يسمح بإجراء العملية
كبار
ّ
وخضوعهم للتخدير العام ،وغالبية املرىض ال يمكن إجراء
حتملهم هلا ،فيكون العالج الكيميائي
العملية هلم بسبب عدم ّ
واالشعاعي هو البديل ،وان العالج الكيمياوي هو العالج
الوحيد ملرحلتي املرض الثالثة والرابعة ،وكذلك فإن العالج
االشعاعي مفيد باملرحلة الثالثة.

مشاركات
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سماء تحتضن

الدماء

بقلم  /حنان الزيرجاوي

بني ختبط آلراء القوم ونية معدومة لنبلة قوس حرملة
عليه لعنة اهلل للطريان يف فضاء كربالء نحو بريق نحر
قمر رفعته شمس من بعيد ،إذا بقرارة الشيطان استقرت
يف نفوس القوم بإن يقطعوا النزاع ،وال نزاع إال يف
نفوسهم بني رصاع األفكار الشيطانية والرمحانية ،إلن
ما رفعته الشمس هو راية للسالم ونفوسهم ال حتوي إال
اجلهل والظالم.
استقرت آراء القوم بإن يطلقوا تلك النبلة غري الراضية
عىل نفسها ،وما هي بنبلة وإنام ظالم أطفأ نور ذلك
القمر من هذه احلياة ،فحلقت النبلة بني مطبات الرياح
وهي ختاطب نفسها ماذا عساين سأفعل؟
وما بني رصاع ضمري النبلة وقرار الرامي (حرملة عليه
لعنة اهلل) ،إذا هبا سقطت يف ذلك املنحر الرشيف ،سألت
تلك الدماء وكأهنا در منثور يف أبربق فضة حتمل الرباءة
والسالم لترصخ للعامل بقتل الطفولة ،فأستقبلتها أكف
الرمحة واحلنان واألب��وة كي ال تقع عىل األرض التي
سرتى تلك املآيس واجلرائم ألهنا التتحمل ما سيجري
عىل أهلها وذوهي��ا من القتل وسفك للدماء وحرق
للخيام وسبي للنساء ،فرفعت تلك األكف دماء الرباءة
والطفولة ورمت هبا نحو السامء كي حتتضنهم حجور
مطمئنة وص��دور دافية من بني أكف السامء الزرقاء
واحلنان الذي ال حتمله تلك األرض بعد أن ُذبح فيها
طري من طيور السالم من آل بيت أيب طالب عليه السالم.
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الواحة

االوائل
من واقعة الطف
 اول من نبش قرب اإلم��ام احلسني (عليهالسالم) هو أمري الكوفة موسى بن عيسى
بأمر من هارون العبايس ورأى جسد احلسني
(عليه السالم) عىل قطعة من احلصري ،وقيل
يف (بحار االنوار ج/45ص )391عن ايب
بكر ( 193هـ) انه اعرتض عىل موسى بن
وكرب
عيسى بسبب كربه القرب الرشيف
َ
مجيع ارض احلائر وحرثها والزرع فيها ،اما
كرب االرض يف اللغة اي تقليبها وحرثها -
(خمترص تاريخ كربالء ص.)23
 ينقل الشيخ الطويس يف االم��ايل ج/1ص ،335-334وم��ن نبش ق�بر احلسني
(عليه السالم) هو ابراهيم الديزج اليهودي
بأمر من املتوكل العبايس ،وذكر هذا ايضا
صاحب بحار االنوار يف ج 45ص.391
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ضع يدك على قبور المؤمنين وأقرأ؟

يقول اإلمام عيل الرضا (عليه السالم)َ « :م ْن َأ َتى َقبرْ َ َأ ِخ ِ
يه ُث َّم َو َض َع َيدَ ُه َع ىَل ا ْل َقبرْ ِ
ات َأ ِم َن َيو َم ا ْل َفزَ ِع أْ َ
َو َق َر َأ إِ َّنا َأ ْنزَ ْلنَا ُه يِف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َس ْب َع َم َّر ٍ
الكْبرَ َِ ،أ ْو َي ْو َم ا ْل َفزَ ِع»،
ْ
«ك ِ
ار ِ
ات» َع ْن ا ُمل َف َّضلِ انه َق َ
(الكايف :ج ،٣ص  ،)٢٢٩كام َو َر َد يِف َ
الَ « :م ْن
املِ الزِّ َي َ
اهلل إِ َل ْي ِه َم َل ًكا َي ْع ُبدُ َ
ات َب َع َث ُ
َق َر َأ سورة القدر ِع ْندَ َقبرْ ِ ُم ْؤ ِم ٍن َس ْب َع َم َّر ٍ
اهلل ِع ْندَ َقبرْ ِ ِه؟
اب َما َي ْع َم ُل َذلِ َك املَ َل ُك؟ َفإِ َذا َب َع َث ُه ُ
اهلل ِم ْن َقبرْ ِ ِه لمَْ َي ُم َّر َع ىَل َه ْو ٍل
لم ْؤ ِم ِن َث َو ُ
َو ُي ْكت َُب لِ ُ
ك ا ُمل َو َّكلِ ؟ َح َّتى ُيدْ ِخ َل ُه ُ
إِ اَّل صرَ َ َف ُه ُ
اهلل بِ ِه َ
اهلل َع ْن ُه بِ َذلِ َك املَ َل ِ
اجل َّن َة؟ َو َي ْق َر ُأ َم َع سورة
الكرْسيِ ِّ َث اَل َث َم َّر ٍ
ور َة َ
ي؟ وسورة االخالصَ ،وآ َي َة ُ
احل ْم ِد؟ َوا ُمل َع ِّو َذ َت نْ ِ
ات
القدر ُس َ
(ك ِ
ار ِ
ور ٍة و القدر َس ْب َع َم َّر ٍ
ُ
ات»َ .
ات ص  322ح .)12
ام ُل الزِّ َي َ
لك َّل ُس َ
وبعد هذه الرواية املعتربة فان وضع الناس أيدهيم عىل قبور املؤمنني عند زيارهتم
ليس جمرد عادة اجتامعية بل اهنا مستحبة.

اشياؤنا الجميلة؟
هل يخالط القرآن دمك؟
ينقل صاحب (ميزان الحكمة/
ج ،5ص )7أن أبا عبد اهلل (عليه
ال��س�لام) ق��ال« :م��ن ق��رأ القرآن
شاب مؤمن اختلط القرآن
وهو ّ
(عز
بلحمه ودم��ه ،وجعله اهلل ّ
ّ
وجل) مع السفرة الكرام البررة،
وك��ان ال��ق��رآن حجيزًا عنه يوم
القيامة» ،ومعنى هذا االختالط
ترسخ المفاهيم القرآنية في
ّ
النفوس لتكون حافزًا له على
فعل الخيرات وحائالً دون ارتكاب
المفاسد والشرور.

مراسيم احياء عاشوراء في كربالء المقدسة
في سبعينيات القرن الماضي
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بعد إعدام زوجها وابنتها الحامل..
أم عراقية أخفت ولديها  23عاما

شباب وشيب شمروا عن سواعدهم من اجل حياة
افضل ومدارس مجيلة يستحقها أوالدنا

زهرة إبراهيم :عشت يف خوف وقلق ومل جتف دموعي أبدا
حتى اإلطاحة بحكم صدام االجرامي.
حولت ام عراقية منزهلا اىل سجن لولدهيا ملدة ( )23عاما
حلاميتهام من اجهزة امن وخمابرات النظام الصدامي ،وحتملت
زهرة ابراهيم )67( ،عاما ،التحقيقات املستمرة ومراقبة رجال
االمن هلا ،الذين كانوا يبحثون عن ابنيها ،اما زوجها وابنتها
احلامل وابن اخر فقد اعدموا بالفعل لالشتباه يف اهنم اعضاء
ٍ
حزب معارض.
يف
وزه��رة التي تسكن يف منزل متواضع واقع يف حي مزدحم
ببغداد عاشت يف خوف وقلق ،ومل جتف دموعها حتى االطاحة
بصدام ،وكانت ختفي ابنيها يف غرفة رسية داخل املنزل ،كام
أخفت هذا الرس حتى عن أقارهبا ،ومتكنت من اقناع القوات
االمنية اهنام اعتقال وال تعلم عنهام شيئا.
وقىض الرجالن عمرمها يف قراءة الكتب والتحدث اىل والدهتام
فقط ..بعد ان قررا االختفاء عام  ،1980وقاال اهنام مل ينتميا
ابدا اىل اي حزب ،وان أرسهتام تعرضت هلذا العقاب الن اثنني
من اعاممها اتهُ ِام بصلتهام باحلزب املعارض للنظام الديكتاتوري
حينها.
ُ
َ
رجال
اعتقل
فر العامن اىل خارج العراق،
وقالت زهرة« :بعد ان ّ
البعث الصدامي شقيقهام زوج��ي ،ومعه النساء واالطفال
وكان بينهم ابنتي احلامل» ،وتابعت بعد تنهد وعيناها تفيضان
بالدمع« :اكتشفنا بعد سنوات اهنا قتلت عام  1989خالل
اعدام مجاعي ،وكانت حامال يف شهرها الرابع».
وذك��رت اهن��ا كانت تتوجه اىل السجن للسؤال عن ذوهيا
املسجونني وكانت تسأل دائام عن ابنيها اللذين كانا يف واقع
االمر يف املنزل..
وخرج الشقيقان من خمبأمها بعد اسبوع من سقوط النظام
البعثي ،وأردف ابراهيم قائال« :احلرية مهمة للغاية ..ال
يمكنني االعراب عن مشاعري التي غلبتني عندما خرجت
اىل الشوارع يف هناية االمر ،فقد صدم اصدقائي القدامى عندما
رأوين!!» ،أما سعد فقال« :ان احلي الذي أعيش فيه تغري كثريا
اضعت طريق العودة اىل املنزل بعد جتويل يف بغداد»،
حتى اين
ُ
يف حني ختمت زه��رة قوهلا وهي متسح دموعها« :شعرت
انام قريرة العني مطمئنة».
براحة كبرية ،بعد  23عاما واليوم ُ

