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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ثبات منه��ج املرجعية العليا
إن اجالل العراقيين لش�� ��خص المرجع الديني األعلى
السيد علي الحسيني السيس�� ��تاني – دام ظله الوارف
 بمختل�� ��ف طوائفه�� ��م وانتماءاته�� ��م وتوجهاته�� ��م،وتقديرهم العالي لتوجيهاته س�� ��واء على المس�� ��توى
الرس�� ��مي أم الش�� ��عبي ..بل وعلى مستوى أحرار العالم
ومنصفي�� ��ه ،والنظ�� ��ر إلى تلك التوجيه�� ��ات والوصايا
بعين المصداقية المطلقة ،والرضا والقناعة التامة،
لم يأت إال ألنها البلس�� ��م الش�� ��افي لمكمن الجرح الذي
يحتاج المعالجة والتطبيب السريع.
هذا كله ل�� ��م يأت دون ثبات منه�� ��ج المرجعية العليا
ووضوحه ،وكذلك لم يأت دون وجود دالئل ملموسة..
بالقول مقرونًا بالفعل في دعم هذا المسعى ،ليعترف
به�� ��ا البعيد قبل القريب ،والحاق�� ��د قبل المحب ،فال
يخفى ع�� ��ن رؤية المراقب ش�� ��دة ح�� ��رص المرجعية
العليا على العراق والعراقيين جميعًا دون اس�� ��تثناء..
وشمولهم بنظرة أبوية حانية تنظر لألمور بأفق واسع
يشمل ماضي وحاضر ومستقبل العراق والعراقيين،
ب�� ��ل والتفان�� ��ي بمحاولة العب�� ��ور بهما الى ب�� � ّ�ر األمن
واألمان والكرامة واالزدهار.
أخيرًا ،ورغم كل المؤامرات والدسائس والخيانات،
ورغ�� ��م كل جيوش الش�� ��ر اإللكتروني�� ��ة ،وهجماتها
يمت بصلة
الشرس�� ��ة في حربها الناعمة عل�� ��ى كل ما ّ
لمرجعتنا العليا الرش�� ��يدة ،واستمرار محاولة تزوير
الحقائق ،وبث األكاذيب ،وإثارة الفتن ،لفتح فجوة
بي�� ��ن العراقيي�� ��ن ومرجعيتهم العلي�� ��ا كونها مكمن
قوتهم ،إال إن كل تلك الجهود باءت وستبوء بالفشل
إن شاء اهلل ،وسيعود كيد المغرضين الى نحورهم،
ألن المسيرة مس�� ��تمرة مادام ربانها وقائدها مرجعنا
المفدى السيد السيستاني حفظه اهلل تعالى ورعاه.
رئيس التحرير
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أكثر من ( ٤٥ألفَ) ختمة
قرآنية إلكترونية خالل
شهر رمضان المبارك

العتبة العسكرية تؤدي
مراسيم الزيارة باإلنابة

وضعت إدارة العتبة املطهرة برناجم ًا خاص ًا ألداء زيارة
اإلمامني العسكريني (عليهام السالم) باإلنابة عن الزائرين
الذين يتعذر عليهم القدوم والترشف بالزيارة.
الزيارة ّمتت باستقبال املكاملات (املجانية) للزائرين عرب
اهلاتف وتسجيل أسامئهم ،حيث تم إستقبال ( 10آالف)
مكاملة جمانية وأداء الزيارة باإلنابة عن الزائرين.
أعلنت وح��دة التواصل اإلجتامعي يف مؤسسة اإلم��ام
احلسني (عليه السالم) لإلعالم الرقمي التابعة لقسم
اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة ،عن تسجيل أكثر من
( )45ألف ختمة قرآنية إلكرتونية خالل شهر رمضان
املبارك.
وقال مسؤول الوحدة عيل حممد احلسناوي :إن «برنامج
(ليكن صيامك حسيني ًا) يف نسخته اخلامسة ،والذي انطلق
مع بداية شهر رمضان املبارك ،شهد مشاركة واسعة من
داخل العراق وخارجه ،حيث سجل ختامت قرآنية عرب
مواقع التواصل االجتامعي املختلفة ،وذلك هبدف استثامر
تلك املواقع بشكل إجيايب».
وأضاف« ،سجلنا لغاية هناية الشهر الفضيل أكثر من ()45
ألف ختمة قرآنية ألكرتونية ،وأن مجيع املشرتكني الذين
سجلوا معنا يتم تدوين أسامئهم يومي ًا ،و ّمتت الزيارة هلم
باإلنابة عن طريق السادة اخلدم يف مرقد اإلمام احلسني
(عليه السالم)».
وأوضح ّ
أن «الوحدة استثمرت كذلك مواقع التواصل
االجتامعي لالدعية اليومية والزيارات املخصوصة ،فضال
عن أداء مراسيم زيارة اإلمام عيل واإلمام احلسني وأخيه
أيب الفضل العباس (عليهم السالم) إنابة عن مجيع الطلبات
التي ترد هلا».
جملة االحرار اال�سبوعية
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مبادرة كبيرة لمعالجة
( 90مصاب ًا) من المتظاهرين
أعلنت إدارة العتبة احلسينية املقدسة ،عن تب ّنيها معاجلة
املصابني الذين سقطوا يف التظاهرات الشعبية األخرية ،بينهم
حاالت خطرة جد ًا.
وق��ال مسؤول وح��دة العالقات الطبية يف العتبة احلسينية
املقدسة أمحد الشيخ :إنه «بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية
الدينية العليا ،واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي تم نقل ومعاجلة أكثر من ( 90مصاب ًا)
من املتظاهرين ممّن سقطوا يف عدد من املحافظات؛ العراقية
لغرض معاجلتهم يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه
التخصيص التابع هلا بشكل جماين».
السالم)
ّ
وأضاف أن «أغلب املصابني هم من حمافظة البرصة وذي قار
وبغداد وميسان».
وتابع ّ
أن «بعض تلك احلاالت كانت إصاباهتم خطرة مثل
رضر العني والعمود الفقري ،ولكن تم إجراء العمليات هلم
وتقديم العالجات الالزمة».

بعد أزمة كورونا..

مهن ومنتجات عراقية تزدهر في
األسواق العراقية

في السابق وأمام
المنتجات األجنبية
لم يكن لدى
الصناعة العراقية أي
فرصة بسبب ثمنها
الباهظ وكمياتها
الصغيرة وإنتاجها
الذي يحتاج وقت ًا
طوي ً
ال

سلط تقرير صحفي ،ال��ض��و َء عىل مهن
عراقية وأرباب عمل عاشوا فرتة انتعاش
مل يلمسوها منذ زمن طويل.
ونقل تقرير نرشته وكالة فرانس برس،
تفاؤل أصحاب مهن من بائعي أسامك
وأنابيب بالستيكية ومعامل مثلجات،
حيث أشار التقرير إىل أن رشاء املنتجات
الرتكية أو اإليرانية أو األردنية أمر اعتيادي
يف العراق ،لكن احلظر العاملي املفروض
جراء تفيش وباء كورونا بدأ يغري املعادلة
ّ
ببطء.
ونقل التقرير عن أمني قاسم ،الذي يملك
مصنع ًا إلنتاج املثلجات يف البرصة منذ
 ،2006قوله :أن «األزمة سمحت لنا أن
نثبت أنفسنا يف السوق العراقية».
واضاف قاسم« ،يف السابق وأمام املنتجات
األجنبية مل يكن لدى الصناعة العراقية
أي فرصة بسبب ثمنها الباهظ وكمياهتا
الصغرية وإنتاجها الذي حيتاج وقت ًا طوي ً
ال
وبالتايل مل يكن ل��دى املنتج املحيل كل
عوامل اجلذب يف مقابل سلسلة املنتجات
املستوردة».
وتابع قاسم ،الذي يدير ثالثة آالف موظف
يف معامله للمثلجات واملواد الغذائية التي
يصدّ رها من البرصة إىل باقي حمافظات
العراق «لقد متكنا من استعادة أس��واق
كانت سحقتنا فيها الصادرات».
فيام يقول بائع السمك حممد فاضل ،الذي
ينصب بسطته يف السوق املركزية يومي ًا،
«ازداد عدد األسامك منذ حوايل شهر».

عمليات تشجير وتأهيل
واسعة يشهدها شارع
قبلة مرقد اإلمام الحسين
(عليه السالم)

بارشت الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم رعاية
ومحاية الصحن اخلارجي ومداخله التابع للعتبة
احلسينية املقدسة بٔاعامل إعادة تٔاهيل شارع قبلة
مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم).
وقال رئبس القسم ثائر عذار هاشم :إن «شارع
قبلة مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) يعد
من الشوارع الرئيسية املهمة ويشهد اقباال كبريا
عىل مدار العام وباخلصوص خالل الزيارات
املليونية».
وأض���اف أن «ال��ش��ارع شهد عملية تشجري
ج��دي��دة فضال ع��ن رف��ع األش��ج��ار القديمة
واستبداهلا بٔاشجار جديدة دائمة اخلرضة يف
مجيع فصول السنة».
وتابع أن «العمل مل يقترص عىل التشجري فقط
وإن��ام سوف يتم رفع املحوالت الصندوقية
من عىل األرصفة ،وهتيئة أماكن خمصصة هلا،
ليكون هناك متسع ٍ
كاف للزوار يف الزيارات
املليونية».
وتسعى العتبة احلسينية املقدسة ،إلضفاء
ملسات اجل��امل عىل املناطق املحيطة باملرقد
احلسيني الطاهر ،وبام يليق بمقامه وزائريه.
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من اإر�ضيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة
في تاريخ العراق الحديث
ال يخفى عن الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين ودورها في حفظ العراق ،وبرز هذا خصوص ًا بعد سقوط النظام
البائد عام  2003حيث كانت المرجعية الدينية العليا وما زالت صمام أمان العراق والعراقيين خصوص ًا والمنطقة
بشكل عام ،وهذا ما نراه واضح ًا من خالل البيانات الصادرة من مكتب المرجعية الدينية العليا ،او من خالل ما يلقى
من خطب صالة الجمعة على لسان ممثليها سماحة السيد احمد الصافي وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
– دام عزهما -حيث تبيّن هذه الخطب مدى الرؤية الواسعة والحكيمة للمرجع األعلى السيد علي الحسيني
السيستاني دامت بركاته ،وحرصه الشديد على حفظ وحدة الصف الوطني.وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على
بعض خطب الجمعة التي تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

ُ
اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة باإمامة ال�ضيخ عبد
املهدي الكربالئي يف /7ربيع الآخ��ر1427/ه��� املوافق
2006/5/5م :
اهيا االخوة واالخوات أو ّد ان ابني األمرين التاليني:

أوال ً :

نؤكد عىل مجيع الكتل السياسية وسائر االطراف املعنية بمسٔالة
تشكيل احلكومة القادمة عىل رضورة التكاتف والتعاضد من
اجل تشكيل احلكومة بٔارسع وقت وإخراج البلد مما يمر به من
أزمات ومعاناة شديدة يتعرض هلا أبناء الشعب العراقي ،وعىل
رأسها كثرة العمليات اإلجرامية التي تطال األبرياء يومي ًا من
خطف وتعذيب وتقتيل وترشيد ومنها ايض ًا عمليات التهجري
القرسي التي يتعرض هلا اآلالف من العوائل العراقية الربيئة
حتى صارت خميامت النازحني يف الكثري من مدن العراق جزء ًا
من واقع احلياة اليومية لتلك املدن.
كام نؤكد عىل رضورة مراعاة املواصفات التي شدّ د سامحة آية
اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين – دام ظله الوارف-
عىل اخذها بنظر االعتبار يف اختيار عنارص احلكومة اجلديدة
ومن أهم هذه املواصفات الكفاءة العلمية واإلدارية واالتسام
بالنزاهة والسمعة احلسنة..
كام ان من الرضوري إلنجاح هذه احلكومة يف أداء مهامها ان
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

6

حيرص عنارصها عىل حتقيق املصالح الوطنية العليا والتغايض
يف سبيلها عن املصالح الشخصية واحلزبية والطائفية والعرقية
ونحوها..
ولقد اتضح للكثري من ابناء الشعب العراقي كيف ان بعض
املسؤولني السابقني قد اوقعوا البلد يف الكثري من املشاكل
واألزمات بسبب سعيهم لتحقيق هذه املصالح الضيقة ومل يكن
ّ
مههم األول هو حتقيق املصلحة األوسع لشعبهم وبلدهم..
ُ
كام نو ّد التنبيه ان من مجلة األسس التي يبتني عليها ّ
حل املشكلة
األمنية هو بناء قوات امنية عراقية يكون ّ
مهها توفري األمن جلميع
العراقيني وذلك من خالل متحيض ال��والء للوطن وحده ال
للجهة السياسية او احلزبية التي ينتمون اليها ..ومن العوامل
املهمة يف استتباب األمن وعودة االستقرار هلذا البلد هو استعادة
السيادة الكاملة للعراقيني عىل بلدهم يف مجيع امليادين سواء أكان
يف امليدان السيايس او االقتصادي او األمني فإن هذه السيادة ما
تزال بعض اجلهات تتالعب هبا وفق ًا ملصاحلها سواء أكان من
قوات االحتالل او من غريهم..
كام ان من الرضوري بالنسبة للحكومة القادمة معاجلة الفساد
اإلداري واملايل ا ُملسترشي يف معظم مؤسسات الدولة بدرجة
ُتنذر بخطر كبري ُهيدد البنية التحتية للدولة العراقية وال َي ُّ
قل
ّ
ولعل مهمة إزالة اآلثار التي
خطرمها عن االنفالت االمني
ولدّ ها االحتالل ال تقل عن املهام السابقة..
كام ان من املسؤوليات واملهام اجلسيمة امللقاة عىل عاتق احلكومة

جملة الحرار (العدد )24
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اجلديدة هو ختفيف معاناة الشعب العراقي املستمرة بسبب نقص
اخلدمات االساسية خاصة يف جمال توفري الطاقة الكهربائية
وخدمات الصحة وتوفري املاء الصالح للرشب والوقود ونحو
ذلك مما ُيعدّ من االحتياجات االساسية للمواطن العراقي..
ولتعلم مجيع القوى السياسية ان أي فشل ُيصيب احلكومة
اجلديدة – ال سمح اهلل تعاىل -سينعكس سلب ًا عىل مجيع ابناء
الشعب العراقي وأول املترضرين من ج��راء ذلك هم نفس
القوى السياسية التي تقف حجر عثرة أمام سري هذه احلكومة
لتحقيق مهامها..
كام أو ّد ان ابني لألخوة املواطنني ان املرجعية الدينية العليا التي
رعت مصالح املستضعفني واملظلومني يف خمتلف الظروف
مر هبا الشعب العراقي وبذلت كل ما بوسعها
واالحوال التي ّ
من اجل حتقيق مصالح مجيع ابناء الشعب العراقي
بمختلف قومياته وطوائفه واعراقه ستستمر يف
مسريهتا هذه لكي تبقى دائ ًام تلك املظلة االبوية التي
يتفئا بظالهلا اجلميع من أبناء هذا الشعب ،ولكن
يبقى ّ
مهها وسعيها منصب ًا بدرجة أكرب من اجل
رفع املعاناة عن الطبقات املسحوقة واملظلومة.

من استغالل اجلهات االرهابية واالجرامية هلذا التوافد اهلائل
املهجرة بحيث حيصل خرق من قبلها وتسلل اىل املدن
للعوائل ّ
ّ
ولعل كثرة عمليات اخلطف التي حصلت يف بعض احياء
اآلمنة
مدينة كربالء املقدسة قد يكون منشؤها تسلل بعض االرهابيني
او العصابات ّ
املنظمة اىل املدينة ولذلك فإن من الرضوري وضع
اآلليات التي حتدّ من إمكانية تسلل هؤالء االرهابيني واملجرمني
عىل هذه املدينة اآلمنة..
كام إن مراعاة الوضع املٔاساوي هلذه العوائل وبذلك ّ
كل ما
ُيمكن لتخفيف معاناهتم هو من املهام الدينية والوطنية ا ُمللقاة
عىل عاتق اجلميع..
واحلمد هلل رب العاملني وص��ىل اهلل عىل حممد وآل��ه الطيبني
الطاهرين.

ثاني ًا :

يف الوقت الذي نؤكد عىل رضورة تكاتف اجلميع
من اجهزة الدولة ومكاتب املرجعية ومؤسسات
املجتمع املدين واالخوة املواطنني كافة من اجل
املهجرة وب��ذل كل ما ُيمكن
رعاية العوائل
ّ
م��ن اج��ل رف��ع معاناهتم وس��د احتياجاهتم
احلياتية العاجلة فإن من املهم لألجهزة االمنية
واالستخباراتية ان تكون عىل يقظة وحذر خوف ًا
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فقـــــــه وعقائد

اعداد :حممد حمزة جرب

التماثيل
السؤال  :هل جيوز صناعة الدمى باشكال ذوات األرواح من عا ٍر متاما ذكر ًا كان أو أنثى؟ وهل جيوز رشاء صور جمسمة
القطن والقامش فقط ألجل تسلية االطفال ؟
منحوتة للحيوانات وتعليقها للزينة ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل األحوط .
اجل��واب  :الب��ٔاس بالثاين ،أما األول فإن كان فيه ترويج
للفساد مل جيز .
السؤال  :ما حكم عمل املنحوتات بصورة بارزة (جدارية) ؟
اجلواب  :الجيوز عىل االحوط .
السؤال  :عندي منحوتات أثرية ومنحوتات صغرية عىل
أشكال بنات وأوالد صغار وأنا اضعها يف غرفتي للزينة فهل
السؤال  :ما حكم عمل متاثيل ناقصة كالرأس مثال ؟
هذا جائز ؟
اجلواب  :الجيوز عىل االحوط .
اجلواب  :جيوز عىل كراهة .
حمرمة فهل املحرم هو
السؤال  :ما حكم عمل التامثيل (ال��راس والصدر فقط) السؤال  :اذا كانت صناعة التامثيل ّ
لذوات األرواح ؟
صنع التمثال الكامل أو حيرم حتى صنع جزء منه ؟
اجلواب  :جيوز االقتناء واالحوط وجوب ًا جتنب صنعها .
املجسم هو
اجلواب  :مورد االحتياط اللزومي برتك التصوير
ّ
ما يصدق عليه عرفا أنه تصوير لذي روح وان كان ناقصا
السؤال  :هل جيوز النظر للرسومات والتامثيل بشهوة ؟
كتصوير شخص مقطوع ال��رأس أو مقطوع اليدين ،واما
اجلواب  :األحوط لزوم ًا تركه وان ِ
أم َن من عدم الوقوع يف تصوير بعض بدن ذي الروح كالرأس مثال مما ال يعد تصويرا
احلرام .
ناقصا لذي الروح فال بٔاس به .
السؤال  :ما حكم التعامل مع لعب االطفال التي نسميها السؤال  :ما ُحكم صنع الدمى عىل هيئة إنسان أو حيوان ؟
باللعابات؟ وكذلك بقية دمى االطفال ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل األحوط .
اجلواب  :جيوز رشاؤها واقتناؤها واما صنعها فاألحوط
املجسمة لالنسان
لزوم ًا االجتناب عنه كام يف غريها من الصور املجسمة السؤال  :هل جيوز بيع ورشاء التامثيل
ّ
لذوات االرواح .
واحليوان وعرضها للزينة ؟
السؤال  :هل جيوز رشاء متاثيل جمسمة منحوتة إلنسان اجلواب  :نعم جيوز عىل كراهة .
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ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

8

القواعد الفقهية
املتبحر يف الفقه اإلسالمي الذي يروم
إن من رضورات
ّ
البلوغ إىل رتبة االجتهاد الرشعي اإلحاطة بثالثة أنواع من
القواعد:
األوىل :القواعد األصولية :ويرتكز عليها قياس استنباط
الفقهاء لألحكام الرشعية الفرعية الكلية وهي قواعد علم
أصول الفقه.
الثانية :القواعد احلديثية :وهي التي وضعها علامء احلديث
لضبط الروايات وقبول األسانيد واحلكم عليها بالصحة
أو الضعف ،واجلرح والتعديل لالعتامد عىل الصحيح يف
االجتهاد واالستنباط ,وتسمى بٔاصول احلديث أو قواعد
احلديث.
الثالثة :القواعد الفقهية :وهي أحكام كلية تندرج حتت
كل منها جمموعة من املسائل الرشعية املتشاهبة من أبواب
شتى ،وهي القواعد الكلية يف الفقه اإلسالمي.

اإلمامة
منصب إهلي خيتاره اهلل (تبارك وتعاىل) بسابق علمه
بعباده كام خيتار األنبياء (عليهم السالم) ،وأنه سبحانه
وتعاىل ال خييل األرض من نبي أو ويص ظاهر مشهور
أو غائب مستور ،وأن الرسول (صىل اهلل عليه وآله) قد
أوىص لإلمام عيل (عليه السالم) ،وبدوره أوىص البنه
اإلمام احلسن ،وهكذا إىل اإلمام الثاين عرش (عليهم
السالم).
ومن مقتضيات اإلمامة اإلي��امن بعصمة األئمة من
الذنوب واألخطاء كعصمة األنبياء وذلك ألن اإلمامة
تعد استمرار ًا لوظيفة النبوة من حيث حفظ الرسالة
وصيانتها من التحريف وتعليمها للناس ،وبذلك
فاإلمام يمأل الفراغات التي يرتكها النبي مجيعها.

المسح على الرجلين
قال الشيخ املفيد (أعىل اهلل مقامه) :إن ظاهر
القرآن الكريم ينطق باملسح عىل الرجلني،
ين آ َمنُو ْا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َىل
قال اهلل تعاىلَ } :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
الص ِ
الة ْ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِ َىل ْاملَ َر ِاف ِق
فاغ ِس ُلو ْا ُو ُج َ
َّ
َ
َوا ْم َس ُحو ْا بِ ُرؤُ ِ
وس ُك ْم َوأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ِ
ني{،
فٔاوجب املسح برصيح اللفظ ،وجاءت األخبار
أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) توضٔا فغسل
وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه،
وأن أمري املؤمنني (عليه السالم) توضٔا كذلك،
وأن ابن عباس (رمحه اهلل) قال :نزل القرآن يف
الوضوء بغسلني ومسحني فٔاسقط اهلل تعاىل
الغسلني يف التيمم وجعل بدهلام مسحني.
وج��اءت اآلث��ار عن أئمة اهل��دى من آل حممد
(عليهم السالم) أهنم قالوا :إن الرجل ليصيل
أربعني سنة وما يطيع اهلل (عز وجل) يف الوضوء.
فقيل هلم :وكيف ذلك؟ فقالوا :جيعل موضع
املسح غس ً
ال .فهذا القول ال شناعة فيه ملوافقته
الكتاب والسنة وأحكام أهل البيت (عليهم
السالم) وخيار الصحابة ،لكن الشناعة يف
قوهلم باملسح عىل اخلفني اللذين ليسا من بعض
اإلنسان وال من جوارحه وال نسبة بينهام وبني
أبعاضه إال كغريمها من امللبوسات ،والقرآن
ينطق بضد قوهلم يف ذلك إذ رصحيه يفيد إيقاع
الطهارة بنفس اجلارحة دون ما عداها.
وقد قال الصادق (عليه السالم)« :إذا رد اهلل كل
إهاب إىل موضعه ذهبت طهارة هؤالء -يعني
الناصبة -يف جلود اإلبل والبقر والغنم».

* الفصول املختارة -الشيخ املفيد
ص .187 ،185
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العطاء احل�سيني

ا�ضتمرار ًا جلهودها مبواجهة جائحة كورونا

العتبة الحسينية تفتتح مركز الشفاء الرابع
في بغداد بسعة ( 6٤سرير ًا)

تتجهُ الأمانة العامة للعتبة احل�ضينية املقد�ضة ،من خالل
من�ضات التتويج يف
م�ضاريعها اخلدمية والطبية اإىل اإعتالء اأعرق ّ
الحرار :ح�ضني ن�ضر
ت�ضوير� :ضالح ال�ضباح

قدمته خالل اأزمة جائحة كورونا من خدمات
العامل ،ويكفي ملا ّ
اإن�ضانية وبناء املراكز ال�ضحية ال�ضرورية لإغاثة وعالج امل�ضابني
ً
ومكانة ،وهي التي تبذل جهود ًا ا�ضتثنائية
بالفريو�س ،فخر ًا وعل ّو ًا
يف خدمة العراقيني على اختالف األوانهم وطوائفهم.
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وتستمر العتبة احلسينية املقدسة بتقديم الدعم واإلسناد
خضم هذه األزمة العاملية ،حيث
لوزارة الصحة العراقية يف
ّ
افتتحت يوم اخلميس املوافق  28آيار 2020م ،مركز الشفاء
(ال��راب��ع) يف مستشفى ابن اخلطيب يف بغداد ،وال��ذي تم
تسليمه اىل دائرة صحة بغداد/الرصافة ملواجهة خطر جائحة
كورونا ،وتوفري اخلدمات الطبية لعموم املواطنني.
ووسط إشادات كبرية من احلارضين حلفل افتتاح هذا املنجز
الطبي الكبري ،أعرب وزير الصحة الدكتور حسن التميمي،
عن سعادته بام تقدّ مه العتبة احلسينية املقدسة يف خدمة أبناء
املجتمع العراقي ،قائ ً
ال يف ترصحيه ل� (األحرار)« :عىل بركة
اهلل تعاىل تم اليوم افتتاح مركز آخر جديد تابع لدائرة صحة
واملتخصص باستقبال احلاالت املصابة
بغداد/الرصافة،
ّ

بفريوس كورونا والذي ُانشئ بدعم من قبل املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وإدارة
العتبة احلسينية املطهرة».
وأض��اف أن «ه��ذا املركز ليس األخ��ري حيث كانت هناك
نقاشات مع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة لغرض
دعم وزارة الصحة هبذه املراكز» ،مبين ًا« ،سنشهد افتتاح
مراكز اخرى يف حمافظات املثنى وذي قار والديوانية ،ولدينا
مستشفيات س ُتخصص يف حمافظات دياىل ونينوى وستوفر
خدمات ملرىض كورونا وسنُزيد من السعة الرسيرية يف
املناطق التي تم إنشاء هذه املستشفيات فيها».
ولفت التميمي إىل أن «وزارة صحة وضعت اسرتاتيجية
َ
خاصة منذ تسجيل إصابات بجائحة كورونا ولدهيا خطوات
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مستمرة للسيطرة عليها ،واليوم كثر الكالم عن ارتفاع عدد
اإلصابات يف املوقف الوبائي اليومي الذي تعرضه الوزارة،
وهي إصابات متوقعة؛ نتيجة التغيري يف منهجية ال��وزارة
واللجان االستشارية فيها وجلنة اخلرباء يف طريقة التعامل مع
هذه اجلائحة من خالل توسعة أعداد املختربات وزيادة عدد
الفحوصات املختربية».
وأشار إىل أن «هنالك عدم تعاون من قبل املواطنني يف تطبيق
تعليامت وزارة الصحة ،وكنا نٔامل ان تستثمر هذه املراكز
لتقديم اخلدمات الطبية لغري مرىض كورونا ،ولكن نتيج ًة
لعدم التزام املواطنني وعدم اعتقادهم بوجود هذه اجلائحة
إدى اىل انتشار هذا الفريوس».
وأوضح التميميّ ،
سجل اليوم هي
أن «أغلب األعداد التي ُت ّ
ألشخاص حيملون هذا الفريوس وال تظهر عليهم األعراض،
ل��ذا توجهت وزارة الصحة إىل زي���ادة ع��دد املختربات
والفحوصات املختربية؛ وكذلك زيادة عدد الفرق الطبية
جملة االحرار اال�سبوعية
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اجلوالة التي تعمل عىل مدار الساعة الكتشاف هذه احلاالت»،
مؤكد ًا أن «اكتشافها ُيعدّ حالة إجيابية الغرض منها احلد من
انتشار هذا الفريوس اخلطري».
من جهته ّبني نائب األم��ني العام للعتبة احلسينية املقدسة
األستاذ حسن رشيد العباجيي :أن «العتبة احلسينية املقدسة
بحكم جتربتها الطويلة؛ قادرة عىل إدارة هذه االزمة بإمكانياهتا
املتيرسة من خالل دعم وإسناد وزارة الصحة ،لذلك ج ّندت
العتبة احلسينية املقدسة كل طاقاهتا اهلندسية والفنية لغرض
إنجاز املشايف يف وقت قيايس».
ويضيف العباجيي انه «بربكات سيد الشهداء اإلمام احلسني
(عليه السالم) وبتوجيه من املرجعية الدينية العليا تم إنجاز
هذا الرصح الطبي اجلديد والذي يمثل رقم أربعة من بني
املشايف التي ُانجزت بٔايادي عراقية من املهندسني والفنيني
وبنسبة ( ،»)%100مبين ًا ّ
أن «ه��ذا امل��ؤرش يعطي ويسند
الكفاءات العراقية خللق املستحيل ،والقيام بٔاي عمل من

االع���امل اهلندسية وان ه��ذا امل���رشوع يضاهي وينافس
الرشكات االجنبية كون املواصفات عالية جد ًا».
وخيتتم العباجيي حديثه بٔان «مجيع هذه املشاريع واجلهود
التعاونية بيننا وبني وزارة الصحة وبقية املؤسسات ال تكفي
اال بتعاون املواطنني واالستامع اىل توجيهات وزارة الصحة
وخلية األزمة» ،الفت ًا إىل أن «اهلدف األساس منها هو محاية
املواطن وبالتايل محاية أرسته وجمتمعه».
فيام أوضح املرشف عىل امل��رشوع ،املهندس حممود جميد،
مسؤول شعبة الصيانة يف قسم التنسيق والتٔاهيل الرتبوي
بالعتبة احلسينية املقدسةّ ،
ان «السعة الرسيرية ملركز الشفاء
الرابع يف مستشفى ابن اخلطيب ببغداد تبلغ ( )64رسير ًا»،
الفت ًا اىل أن «املركز تم تنفيذه بمدة قياسية مل تتجاوز ال� ()35
يوم ًا».
ويضيف ّ
أن «التصاميم ا ُملعدّ ة للمركز جاءت بجاملية عالية
لتخفيف الضغط النفيس عن املرىض» ،مشري ًا إىل ّ
ان «املركز

تم تسليمه اىل دائرة صحة بغداد/الرصافة».
وتابع حديثه أن «املركز حيتوي عىل غرف منفصلة للسونار
واالشعة واملخترب ،باإلضافة اىل غرف اإلدارة وبقية املالكات
الطبية ،فض ً
ال عن ممرات ُمس ّقفة وحديقة وبمساحة امجالية
بلغت ( )2100مرت مربع».
يذكر ّ
ان العتبة احلسينية املقدسة افتتحت يف وقت سابق مركز
الشفاء االول للعناية والطوارئ يف حمافظة كربالء املقدسة،
ومركز الشفاء الثاين يف النجف االرشف ،ومركز الشفاء
الثالث يف مستشفى الفرات ببغداد/الكرخ ،وذلك من اجل
دعم وزارة الصحة ،كام وضعت مدن الزائرين العرصية
التابعة هلا وهي كل من مدينة سيد اإلوصياء ومدينة االمام
احلسني ومدينة اإلمام احلسن (عليهم السالم) حتت ترصف
وزارة الصحة ،حيث أصبحت مراكز إستضافة للمالمسني
للمرىض املصابني بالفريوس ،فض ً
ال عن خدمات أخرى يتم
الصحي.
تقديمها هلم خالل فرتة احلجر
ّ
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اأكرث من ( )686مليونَ دينار خ�ض�ضتها العتبة احل�ضينية املقد�ضة

لتقديم المساعدات وتوزيع السالت الغذائية
خالل جائحة (كورونا)
الأحرار /ح�ضنني الزكروطي
في سعيها للحدّ من المعاناة التي صاحبت العوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود الذين
تضرّروا نتيجة الوباء الذي اجتاح أغلب محافظات العراق ،والتي زادت من أعباء أرباب تلك االسر،
فض ً
ال عن القرارات االمنية والصحية التي صدرت في الجهات المعنية (خلية األزمة) للتصدي
لهذه الجائحة وللحفاظ على سالمة الناس ،بذلت العتبة الحسينية المقدسة جهود ًا كبيرة إزاء
هذه األزمة العالمية ،فكانت حاضرة وبقوة.
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الحاج مصطفى أبو دكة
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جهود قائمة على قدم
وساق في خدمة العوائل
الفقيرة خالل جائحة كورونا
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ولكون العتبة احلسينية املقدسة دائ ًام ما كانت السباقة يف
تقديم املساعدات والدعم خالل االزمات التي يمر هبا
البالد عرب كوادرها الطبية واهلندسية واخلدمية ملساندة
املؤسسات احلكومية ،جتد قسم املضيف يف العتبة احلسينية
املقدسة قد َس َّخ َر كافة إمكاناته لتقديم اخلدمات اىل
العوائل املتعففة واملترضرة إزاء هذه األزمة.
ولتسليط الضوء أكثر حول هذا املوضوع وما تم تقديمه
للعوائل املتعففة واملترضرة من هذه االزمة حتدث احلاج
مصطفى أبو دكة ،مسؤول قسم املضيف يف العتبة احلسينية
املقدسة ق��ائ� ً
ال« :منذ إع��الن حظر التجوال يف عموم
حمافظات العراق احلبيب بسبب انتشار جائحة كورونا
يف العراق والعامل ،وبتوجيه من قبل املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
بارش قسم املضيف وبالتنسيق مع االخوة يف قسم الشؤون
الدينية يف العتبة احلسينية وبقية اقسام العتبة املقدسة بتنظيم
السالت الغذائية وتوزيعها عىل العوائل املتعففة واملترضرة
خالل فرتة االزمة».

واضاف :أن «السلة الغذائية ضمت اكثر من ( )8أنواع
من املواد االساسية التي حتتاجها العائلة ،وتنوعت
بني ال��رز والفاصوليا والعدس واملعجون والزيت
وغريها من املواد الرئيسية ،فض ً
ال عن توفري السيولة
املالية للجهات املعتمدة لدى العتبة احلسينية املقدسة
واملرجعية الرشيدة يف املحافظات ،والتي تٔاخذ عىل
عاتقها رشاء املواد الغذائية الرئيسية وتوزيعها عىل
العوائل املحتاجة».
وأشار إىل أن «املبادرة شملت عرش حمافظات عراقية
وه��ي (بابل ،بغداد ،األن��ب��ار ،الديوانية ،الساموة،
الكوت ،دي��اىل ،البرصة ،املثنى )،إضافة اىل مدينة
كربالء املقدسة ،وقد وصل عدد السالت الغذائية
املوزعة عىل العوائل املتعففة واملترضرة من ازمة كورنا
منذ اعالن احلظر ويف مجيع املحافظات املذكورة ولغاية
2020/5/23م اىل اكثر من ( )51.301سلة ،ما
عدا املبلغ الذي ُقدم اىل وزارة الصحة العراقية مقداره

( � 50.000.000مخسون مليون دينار عراقي) تلبية
ملا طلبته الوزارة ،والعمل مستمر يف مباردة التوزيع
لغاية اع��الن القضاء عىل الفريوس وع��ودة احلياة
الطبيعية».
وختم ابو دكة حديثه باإلشارة اىل املبالغ التي رصفتها
العتبة احلسينية املقدسة منذ اع��الن االزم��ة ولغاية
التاريخ املذكور آنفا يف جانب مساعدة العوائل املتعففة
واملترضرة اضافة اىل املبلغ الذي ُقدم اىل وزارة الصحة
العراقية قد وصل اىل ( � 686.320.000ستامئة
وستة وثامنني مليون ًا وثالثامئة وعرشين ألف دينار
عراقي».
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة ما زالت
مستمرة بتقديم كافة االم��ك��ان��ات التي حتتاجها
املؤسسات احلكومية للوصول اىل نتائج تساهم يف
الوقوف أمام هذا الوباء اخلطري ،ومحاية املواطنني منه.
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ُ
املعرف َ
ني يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة
�ضعبة ّ

تواصل جهودها األمنية والخدمية
ً
خدمة ألهالي كربالء والزائرين
تقرير /قا�ضم عبد الهادي  -عد�ضة  /قا�ضم العميدي
ُ
شعبة المعرّفين التابعة لقسم التنسيق والتأهيل التربوي في العتبة الحسينية المقدسة
تعدُّ
واحدة من اهمّ الشُعب االمنية والخدمية الساندة لمحافظة كربالء المقدسة منذ بداية تأسيسها،
حيث تعمل الشعبة عبر كوادرها الشابّة والمخلصة على تسهيل سير العجالت المعرّفة ،واتخاذ
كافة االجراءات االمنية والحفاظ على امن وسالمة المحافظة والزائرين ،اضافة الى نشاطها
الخدمي المتمثل بتنظيف وتزيين بعض شوارع مركز المدينة والعمل على اظهارها بأبهى صورة.
جملة االحرار اال�سبوعية
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زين العابدين كاظم

جملة (األح��رار) سلطت الضوء عىل عمل هذه الشعبة
واجرت سلسلة من اللقاءات كان أوهلا مع زين العابدين
كاظم حسني مسؤول شعبة املعرفني وال��ذي قال :ان
شعبة املعرفني التابعة اىل قسم التنسيق والتٔاهيل الرتبوي
يف العتبة احلسينية املقدسة تتٔالف من اربع وحدات وهم
(وحدة العوارض والتي متتد عىل طول شارع الشهيد
امحد زيني ،كذلك وحدة النقاط الداخلية والتي متتد
عىل طول شارع الشهيد حسن زيني ،ووح��دة النقاط
اخلارجية والتي تتواجد يف القطوعات اخلارجية ،واخري ًا
وحدة اخلدمات اخلاصة والتي ترشف عىل امور التنظيف
وبعض اعامل الصيانة كذلك ادامة نقاط املسؤولية)،
فضال عن سيطرات األمني (.)5 ،4 ،3 ،2 ،1
واض��اف« :ان عمل الشعبة يشمل يف اجلانب االمني
املتمثل بدخول العجالت التابعة للعتبتني املقدستني
احلسينية والعباسية والعجالت احلكومية ،كذلك
العجالت التي تدخل من خالل السيطرات عرب النداء
اخلاص هبا ،بعد تسجيلها بسجل الدخول ،مشريا اىل

ان القطوعات اخلارجية التي تضم معرفني هي نقطة
( 25املحكمة 28 ،املجلس 21 ،الوائيل 19 ،النرص
ساحة الشهداء 14 ،البارودي 54 ،الكراج املوحد،
 20البوبيات 56 ،القرييش 17 ،القزوينية 33 ،قرص
االولياء).
ونوه حسني اىل النظام املتبع بالنسبة للمنتسبني واجلدول
الذي يعملون عليه من خالل قوله « :ان شعبة املعرفني
تضم ( )130منتسبا ،و( )5منتسبات ،مهامهم مقسمة اىل
ثالث وجبات (شفتات) ،االوىل تبدأ من الساعة السابعة
صباحا وحتى الساعة الثانية مساء ،والثاين تبدأ من
الساعة الثانية مساء لغاية الساعة التاسعة مساء ،وفيام تبدأ
الوجبة الثالثة والتي تسمى (ب� الشفت اللييل) من الساعة
التاسعة مساء لغاية السابعة صباح ًا ،وخالل الزيارات
املليونية يكون العمل موزعا اىل وجبتني(شفتني) فقط،
حيث تبدأ الوجبة االوىل بدء ًا من الساعة السابعة صباحا
اىل السابعة مساء ،والثانية تبدأ من السابعة مساء وحتى
السابعة صباحا اي ( )12ساعة للوجبة الواحدة».
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محمد علي مهدي

فيام كان اللقاء الثاين مع حممد عيل مهدي مسؤول وحدة
اخلدمات والذي قال« :ان عمل وحدة اخلدمات يعتمد
عىل ( )25منتسبا فقط ،وتتمثل مسؤولياهتم بالتنظيف
واالهتامم بكافة قواطع املسؤولية واملتمثلة يف نقطة
(شارع الشهيد امحد زيني ،شارع الشهيد حسن زيني،
الشارع الرابط بني ش��ارع الشهيد امحد زيني وساحة
النرص ،ساحة الشهداء ،الشارع الواصل بني ساحة
الشهداء وسيطرة النرص) ،كذلك صيانة بعض االماكن
التابعة للشعبة بالتعاون مع االخوة يف الصيانة واملتمثلة
يف (املهندس حممود جميد) و(االستاذ مجال الطيار) ،كام
جملة االحرار اال�سبوعية
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يعمل كادر الوحدة عىل تنظيف وتسليك نقاط املجاري
وسقي االشجار بشكل متواصل ،وتنظيف كافة مصابيح
االن���ارة ون���رشات الزينة يصاحبها غسل االرصفة
والشوارع بشكل اسبوعي بغية اظهار قواطع املسؤولية
بٔاهبى صورة».
فيام حتدث وائل محزة وحيد مسؤول وحدة العوارض
قائال :ان عمل الوحدة خالل االيام االعتيادية خيتلف
جذريا عن ايام الزيارات املليونية ،ف�خالل الزيارات
يكون مضاعفا من خالل استنفار كافة جهود الوحدات
(اخلدمية واالمنية).

وائل حمزة وحيد

واض��اف« :ان الوحدة متتلك ( )16منتسبا بصفة
معرف ،ومن خالل آلية منظمة يتم توزيعهم عىل كافة
ّ
قطوعات وحماور مدينة كربالء املقدسة وبالتنسيق مع
حمافظ كربالء وقيادة عمليات املحافظة ،وبذلك فإن
مجيع الوفود القادمة من خارج البالد او من املحافظات
احلبيبة تبارش بالدخول اىل املحافظة عرب النداء املركزي
اخل��اص هب��م ،كذلك تتبع ه��ذه االسرتاتيجية عند
الدخول الوفود عرب القطوعات او النقاط الداخلية».
وحت��دث عباس عيل عبد األم��ري ،مسؤول املراقبة
االلكرتونية التابعة اىل الشعبة نفسها واملسؤول عن

مفاصل العمل لدى قاطع الشعبة قائال :هناك دور
كبري لكامريات املراقبة االلكرتونية حيث ان مفاصل
الشعبة يغطيها اكثر من ( 100كامرية مراقبة) عالية
الدقة لرصد احلاالت املشتبه هبا كذلك متابعة ما جيري
عىل واقع احلال يف الشوارع والسيطرات اوال بٔاول
بام يضمن حتقيق اقىص محاية ألمن وسالمة الزائرين
واملواطنني عىل مدار اليوم الكامل ،مع االشارة لوجود
تنسيق عايل مع شعبة املراقبة االلكرتونية املركزية يف
العتبة احلسينية املقدسة والتي بدورها تغذي عدد ًا من
خطوط التغذية.
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�سخــــــــــــــو�ص

(يح�ضني ب�ضمايرنا� ..ضحنه بيك اآمنا) ..هذه
الق�ضيدة احل�ضينية التي ل ي�ضمعها ا ُّأي منّا ..اإل
وتتهافت روحه وي�ضطرب قلبه وتنهمر دموعه،
كتبها ال�ضاعر احل�ضيني املرحوم عبد احل�ضني
ُحميي الدين واأن�ضدها وقراأها و�ضط عويل املعزّ ين
الرادود واخلطيب احل�ضيني املرحوم يا�ضني
الرميثي الذي ن�ض ّلط ال�ضوء على حياته وولئه
لأهل البيت (عليهم ال�ضالم) ،وهو الذي خا�س
هذه التجربة الإن�ضانية واأعطى من روحه وج�ضده
وغرد �ضاخم ًَا بذكرهم
وعمره الكثري ،فنزف �ضوق ًا ّ
وحم ّبتهم ،فنال مكانة عليا يف قلوب املح ّبني لآل
بيت امل�ضطفى (�ضلى اهلل عليه واآله) ،وبالتاأكيد
مكانته اأعز وا ّ
أجل عند �ضاحب امل�ضيبة العظيمة
الإمام احل�ضني (عليه ال�ضالم) ،الذي ل يتوقف عن
لهج ذكره وعظمته ومبادئه الإن�ضانية.

الرادود الحسيني الراحل الشيخ ياسين الرميثي

احلي يف قلوبنا
احل�ضني ال�ضهيد يف
ُ
�ضمائرناوذكرك ّ
اإعداد /علي ال�ضاهر
�ارص ه��ذا اخلطيب املفضال وصاحب الصوت
وم��ن ع� َ
ُ
احلسيني الفذّ ،
بٔاهنا ُكتبت وأنشدت عام ()1977
يتذكر ّ
��رت عىل
وس��ط ج��و مشحون واض��ط��راب��ات وم���آس م� ّ
العراقيني بسبب احلكم البعثي املباد الذي أساء للقضية
احلسينية ونزل فتك ًا وقت ً
ال لعلامء الشيعة وخطباء املنابر
والرواديد احلسينيني ،فكانت هذه القصيدة ر ّد ًا قوي ًا عىل
أزالم البعث احلاقدين ،ومؤكدين ّ
التمسك باإلمام
أن
ّ
احلسني (عليه السالم) ورفع لوائه ٍ
كاف لصدّ هم وزعزعة
ّ
وقض مضاجعهم ،إىل جانب قصائد حسينية كانت
بنائهم
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تذيق قلوب العاشقني حالوة الوالء ألهل البيت (عليهم
السالم) ،وقلوب أعدائهم احلزن واملذ ّلة ،إال ّ
أن للجهاد
ويضيق اخلناق عىل االستكبار
والتضحية ثمنا ،وهو يقرأ
ّ
البعثي ،فكان أن أعدم النظام الشوفيني أوالده (طه ،عقيل
وع��ادل) عام  1991إبان االنتفاضة الشعبانية املباركة،
ومل ُيعثر عىل رفاهتم ،ومل يبقَ له إال ولداه (حيدر وعيل)،
وليس ذلك فحسب ،بل تعرض لعدّ ة اعتقاالت خالل
احلكم اإلجرامي ،وسجن ستة أشهر يف سجن (الفضيلية)
تعري الطبقة احلاكمة
بسبب قراءته للقصائد السياسية التي ّ

يب ،وبسبب مواقفه
املضطهدة ألبناء الشعب العراقي األ ّ
اضطر لرتك مدينته وبلده
املرشفة هذه وإعدام أوالده الثالثة
ّ
استقر يف مدينة (ميشغان)،
متوجه ًا صوب أمريكا ،حيث
ّ
وأخذ يامرس نشاطه احلسيني وقراءة القصائد احلسينية أمام
اجلاليات الشيعية يف أمريكا ،إىل أن عاد إىل وطنه ومدينته بعد
عام .2003
شيخ الرواديد
هو اخلطيب الشيخ ياسني خضري جرب العبيدي ،املولود يف
ّ
واملتوف
مدينة الرميثة بمحافظة املثنى العراقية عام ،1929
فيها عام  ،2005وقد بدأ دراسته يف امل��دارس االبتدائية
(النظامية) ،ولكن لسوء الظروف املعيشية الصعبة آنذاك،
وتفرغ للعمل مع والده (رمحه اهلل) يف جمال
ترك الدراسة
ّ
البناء ،ثم يف الربيد ،ثم اشتغل يف بيع األجهزة الكهربائية،
ال فقيه ًا أيض ًا ووكي ً
كام أن والده كان رج ً
ال للمرجع الديني
الراحل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء (قدس رسه)،
فنشٔا الرادود الرميثي وسط هذه البيئة املحبة للعلم والدين
والوالء ألهل البيت (عليهم السالم) ،أضف إىل تربيته وسط
مدينته املعروفة بإخالصها ووالئها واملرت ّبية عىل األصول
والتقاليد االجتامعية العظيمة.
وقد ابتدأ الرميثي بحسب املصادر التي مجعناها عنه ،يف بداية
اخلمسينيات من القرن املنرصم ،وكام يروي عنه الكاتب
(أمحد الكعبي) الذي إلتقى به يف منزله بعد  ،2003أنه «كان
صاحب صوت وأداء مميز مما جعل اجلامهري الشعبية تشجعه
عىل االستمرار بالقراءة ،فذهب إىل الكويت والبحرين يف
الستينيات خالل شهر حمرم احلرام ،وبعدها ُدعي إىل البرصة

قرأ الرميثي للعديد من األدباء والشعراء
بينهم (إبراهيم الشيخ هادي ،عبد األمير
المرشدي ،عبد الحسين أبو شبع ،عبد الرسول
محيي الدين وعلي حسين التالل) وغيرهم من
شعرائنا الحسينيين الالمعين..

والساموة والنجف األرشف ،وأنشد يف كربالء املقدسة أيام
زيارة أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم)».
احلب والوالء
قصائد ّ
وللرميثي قصائد عديدة يف حب أهل بيت املصطفى (صلوات
اهلل وسالمه عليهم)ّ ،
لعل أشهرها (يا حسني بضاميرنا ،تربية
حيدر ،خذ يا حممد ،إملن تعاتب ،صاحت ايامك يزيد ،زينب
تلطم عىل الراس ،أدور عليك يبن أمي ،هاي املنابر ،زينب
لفت يم حسني) وغريها ،قرأها مرفوع ال��رأس شاخم ًا يف
مدن وقرى العراق وصو ً
ال إىل مدن عربية وعاملية ،كالنجف
األرشف وك��رب��الء املقدسة وال��س��اموة والرميثة والبرصة
والبحرين والكويت وحتى أمريكا ،وقصائده املعروفة ما
زالت ُتقرأ يف املجالس احلسينية حتى اآلن ،وقد قرأ الرميثي
للعديد من األدباء والشعراء بينهم (إبراهيم الشيخ هادي،
عبد األمري املرشدي ،عبد احلسني أبو شبع ،عبد الرسول حميي
الدين وعيل حسني التالل) وغريهم من شعرائنا احلسينيني
الالمعني.

00
ال�ضيخ الرميثي يف �ضبابه
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ياح�ضي�ن ب�ضمايرن�ه
ي�������اح���������������ض�������ي���������������ن ب�������������ض������م������اي������رن�������������ه

�����ض������������������������ح����ن����ه ب�����������������������������ي����ك اآم���������������������������������� ّن����ه

ل ���������ض��������ي��������ح��������ة ع���������������واط���������������ف ه����������اي

لدع�������������������������������������وه وجم��������������������������������������رد راي

ه�����������������������������ذي م�����������������������ن م��������ب��������ادئ��������ن�����������������ه

�� ِ���ض����ح���������ن���������ه ب��������������ك اآم���������������������������������������������������نّ�������ه

ب�����ت�����ك�����وي�����ن�����ه ال�����ب�����������ض�����������ر ي�������������ا ح�������ض���ي�������ن

م��������ت�����������������ض�����������������اوي ال�����ن�����وع�����ي�����������������������������������������ه

ج���������������ض�������م�������ه وحم�����������ت�����������������������واه وا��������ض���������������ح

وم�������ع�������������������������������������������������������روف ب������ت�������������ض������او ّي�������������ه

ال���������������ض�������ئ ال�������ب���������������ي خ������ف�������������ي وجم������ه�������������ول

ن���������������������������������������زع�������ات���������������ه ال�����ن�����ف�����������ض�����ي�����������ه

وه������������ ّي������������ه ب����������دوره���������������������ا ات�����ك�����������ض�����ف�����������ه

وت�����ظ�����������������������������������������ه�����������ر ل���������������ك خم������اف������ ّي�������������ه

ت�������ك���������������ض�������ف�������ه م�������������������ن اجت��������اه��������ات�����������������ه

�������ض������رل�������������و ح���������ض���������������������������������������ن ال�����ن����� ّي�����������ه

واح���������ن�������������������ه ب������ن������ف�������������ض�������������ك اآم�������� ّن�����������������ه

م�������������ن اع����رف���������������������������������������ن����اه���������اق����د�����ض���� ّي���������ه

ب�����������ض�����خ�����������ض�����ي�����ت�����ك مل�����������ض�����ن�����ه اأو�����������ض����������اف

م��������������������������ن��������وج�����������������دت ب�����������ض�����خ�����������ض�����ي�����������ه

مل�������������ض������ن������ه ب��������ي��������ك اأب��������������������و الح��������������������رار

ح������ري�������������ه
اع������رف���������������������������ن�������������ه امل�����������������������وت
ّ

مل�������������ض������ن������ه ال������ت�������������ض������ح������ي������ه ب���������ض����خ���������ض����ك

ع���������رف���������ن���������اال�������������������ض���������رف ت�����������ض�����ح�����ي�����������ه

مل�������������ض������ن������ه ب��������ي��������ك اأب�������������������ي وم�����ت�����ل�����ي�����������ن

ع�����رف�����������������������������ن�����������ا ال���������������������ذل ع�����ب�����ودي�����������ه

مل�������������ض������ن������ه اب������������ذل������������ت دم وح�����ي�����ي�����������ت

ع������رف������ن�������������ه ال�������دن�������ي���������������ا وق������������������������ت����ي���������ه

مل�������������ض������ن�������������ه ق���������������ض���������������وة اع��������دائ�����������������ك

ع����رف��������������������������������������������ن���������ا اح������ن�������������ه ف����دائ���������ي���������ه

ع��������رف��������ن��������ه ان���������ظ���������ل ب��������ي��������دي��������ن ي������زي������د

م���������������ن اأي���������������������د ل�����ق�����������������������������������ض�����������اوةاأي�����������د
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مواقف وذكريات
من بني املواقف والذكريات عن الرادود احلسيني الشيخ
ياسني الرميثي (رمحه اهلل) والتي استذكرها عدد من جمايليه
ومعارصيهّ ،
نسطر ما أعدّ ه سابق ًا زميلنا (حسني النعمة)،
يف ل��ق��اءات أج��راه��ا مع ع��دد منهم ،وه��م احل��اج حسني
احلميداوي الذي قال :أن «الشيخ الرميثي أطلق رصخة
(حيسني بضاميرنا) سنة ( )1977فكانت مدوية يف مدينة
وعربت عن بقاء احلسني بضامئر املؤمنني ،واخرتقت
بعقوبةّ ،
ودوت
هذه الرصخة أذهان طاغوت العرص (نظام البعث) ّ
يف آفاق املعمورة ،وأبكت العيون وعاشت مع عاشوراء
احلسني الذبيح (عليه السالم)».
ويتابع حديثه« ،عانى الرميثي يف مقتبل احلياة من شدة
أضطره اىل ترك دائرة الربيد التي عمل
الظروف املعيشية مما
ّ
هبا ،ولكونه كان موظف ًا يف دائرة حكومية كانت الرقابة عليه
شديدة ،األمر الذي أجربه عىل عدم قراءة القصائد احلسينية؛
لذلك اختذ من جمال العمل يف البناء مصدر ًا للعيش ورعاي ًة
َ
فعمل بالبناء الذي وجد فيه لقمة احلالل وزياد ًة يف
للكرامة،
احلرص واالبتعاد عن عيون حزب البعث حينذاك».
أما الشيخ مهدي آل طاهر ،فيبني أن «الشيخ الرميثي َخدم
املنرب احلسيني ما يقارب مخسني عام ًا ،وتدرج يف اخلدمة
املنربية معتمد ًا عىل نفسه ،ومبتدئ ًا بقراءة الشعر النجفي،
فٔاخذه عىل يد مجلة من شعراء النجف األرشف ومنهم
(الشاعر املرحوم الشيخ عبود غفلة ،واملرحوم الشيخ هادي
القصاب ،واملرحوم الشيخ عبد احلسني أبو شبع ،واملرحوم
رسول حميي الدين ،واملرحوم العالمة السيد عبد احلسني
الرشع ،والشاعر عيل حسني التالل) ،كام َ
برز من خالل
قراءته ملوكب أهايل الرميثة ،ويف عام ( )1970وخالل
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم) تم اختياره أن يكون
كفي ً
ال للمواكب املتوجهة اىل كربالء من قضاء الرميثة ،يف
مجيع املراسيم والشعائر احلسينية» ،مضيفا إنه «قرأ يف البرصة
وكذلك يف حمافظة دياىل ملدة أربع سنوات ً
ابتدأ من 1976
وعقد فيها أرقى جمالسه العاشورائية وأعاد قراءة بعض
القصائد اخلالدة».
أما األستاذ عبد العزيز اخلفاجي الذي كان معتق ً
ال يف نفس
السجن الذي زج فيه الرميثي ،فيقول :إن «الشيخ الرميثي

جاؤوا به لي ً
ال مع نخبة من احلسينيني وحال سؤاله يف الصباح
أخربنا بٔان البعثيني استغلوا زيارة األربعينية العتقاله يف
كربالء ونقله اىل سجن (الفضيلية) يف بغداد ومعه وجهاء
وأرشاف املدينة؛ بسبب مستهالت زيارة األربعني يف كربالء
عام ( ،)1969خالل املشاركة يف ع��زاء مجاهريي كبري،
ُ
وأطلق رساحه بعد ستة أشهر».
ويف اخلتام نر ّدد ما أنشده الرميثي (رمحه اهلل):
(ملسنا بيك أبو األحرار ـ ملسنا املوت حرية).

الشاعر عبد الرسول محيي الدين..
اسم المع في سماء القصائد الحسينية
والمراثي على آل البيت (عليهم السالم)..
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حديقة الكــــتب

المالئكة في التراث اإلسالمي
دراسات تحليلية للمؤلف الشيخ حسين النصراوي
إعداد :عباس إبراهيم الخفاجي

َ
تحـظ مفردة من األهمية مـا حظيت
لم
بـــه مفـــردات الغيـــب ،البـــرزخ ،القيـامة،
الجنـــة ،النــــار ،المالئكة ،ولعـــل مفردة
المالئكة شــــكلت حضــــو ًرا مهمـًا فى
اآليـات القرآنية ،وحظيت باهتمـام أوسع
فى األحـاديث النبوية ،اال أنه لم تســــجل
الـدراســـات اإلسـالمية ذلك الحضور لهـذه
المفـــردة بالغة األهمية فى تشــــكيلة
العقل اإلســــالمي ،وفى ترتيبـــة الثقافة
الـدينية سوى ما حظيت به هـذه المفردة
من بحوث غير مســــتقلة لــــدى علماء
المســــلمين ،ولعل الجهـد التفسـيري
ً
جيدا لكنة
قسـطا
نال من هذا المفهوم
ً
على سبيل االستطراد وليس االستقالل،
وهو ما جعل البحث في مفردة المالئكة
ّ
هاجســـا لدى الكثير في البحث
شكل
ً
عن أسسها وبأبعادها.
ويقول املؤلف الشيخ حسني النرصاوي يف كتابه (املالئكة
يف ال��رتاث اإلسالمي) :لقد الحظت من خالل تتبعي
القليل أن قضية الغيب وه��ي قضية مهمة يف الفكر
االسالمي وهلا جوانب متعددة مل تلق اهتامم ًا كافي ًا ،ومل
تبحث بالشكل املطلوب يف بعض جوانبها ،مع العلم
أن��ه يوجد يف تراثنا احلديثي املئات إن مل نقل اآلالف
من الروايات التي تتحدث عن مفردات الغيب كاجلن
واملالئكة والعرش والكريس واللوح والقلم واحلجب
والساموات واجلنة والنار واالح��الم وال��روح وغريها،
بت مغرم ًا
ولقلة االهتامم هبذه املواضيع كتابة وخطابة ّ
بالبحث فيها واالستقصاء عنها م��ن خ��الل ال��رتاث
االسالمي الغني.
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وذكر النرصاوي يف الفصل االول ،ان املعنى اللغوي
لكلمة ( املالئكة) جاء يف تفسري جممع البيان (واملالئكة
مجع ملك ،واختلف يف اشتقاته ،فذهب أكثر العلامء إىل
أنه من اآللوكة وهي الرسالة ،وقال اخلليل :الرسالة وهي
املالكة واملالكة عىل مفعلة ،وقال إنام سميت الرسالة آلوك ًا
الهنا تولك يف الفم أي متضغ يف الفم أي متضغ ،والفرس
تٔالك اللجام وتعلك ،ويف لسان العرب (األلوك :الرسالة
وهي املالكة عىل مفعلة سميت ألوك ًا ألنه يؤلك يف الفم،
إذن فيمكننا أن نخلص من كل ذلك أن اال شتقاق يتطابق
متاما مع عمل املالئكة التي هي رسل اهلل تعاىل ،املكلف
ب��ٔاداء أع��امل معينة يف مواقع خمتلفة ،املحور الثاين ملاذا
احلديث عن املالئكة احلديث عن عامل املالئكة واتساعه

وعظمة هذه املخلوقات هو دافع لالنسان كي يتعرف
ويدرك مدى قدرة اهلل وعظمته ،املحور الثالث طبيعة
املالئكة اهنا خملوقات حية عاقلة عاملة مطيعة هلا حرية
الترصف وبام أهنم خملوقون من نور ،والنور مادة كالنار
والرتاب.
وتضمن الفصل الثاين اشكالية املالئكة ،إذ ان الشكل
األس��اس للمالئكة شبيه بشكل الطيور حيث إهنم
رصح بذلك القرآن الكريم،
يمتلكون أجنحة كام ّ
ومم
إال أننا ال ن��درك حقيقة هذه األجنحة وكنهها ّ
تتكون ،وعىل كل حال فاملالئكة ليست كلها متتلك
العدد نفسه من األجنحة فبعضها له جناحان وبعضها
ثالثة ،وبعضها أربعة ،وبعضها أكثر من ذلك فان بعض
الروايات ذكرت أن أحد املالئكة له ستة عرش ألف
جناح ،وآخر له اثنا عرش ألف جناح ،وآخر له ستامئة
جناح.
منوها يف الفصل الثالث عن عصمة املالئكة ،إذ ال شك
أن املالئكة خملوقات مطيعة هلل تعاىل عاملة بٔامره ،أي
اهنا معصومة عن املعصية وهل جمبورة عىل أعامهلا ،يوكد
املؤلف لنا أن املالئكة خمتارون قادرون عىل املخالفة إال
أهنم معصومون ال جتوز يف حقهم املخالفة.
مشريا يف الفصل الرابع اىل محلة العرش ،حيث يمكن
ان نقسم املالئكة اىل فئات او أصناف متعددة وامهها
محلة ال��ع��رش ،احل��اف��ون م��ن ح��ول ال��ع��رش  ،أكابر
املالئكة ،املالئكة املوكلة بالناس ،ملكا القرب ،مالئكة
اجلنة ومالئكة النار ،املالئكة التي حتفظ السامء الدنيا،
املالئكة املدبرة لشؤون العامل ،مبين ًا مكانة محلة العرش
وعظمة أجسامهم ،ويمكن أن ن��درك عظمة هوالء
املالئكة احلملة وم��دى قرهبم إليه سبحانه حيث
اختارهم دون غريهم ،واحلافون عىل العرش وهم تلك
املجموعة الضخمة التي قدرناها باملليارات املليارات
املليارات من املالئكة ،الذين يطوفون حول العرش
والذين حتدثت عنهم رواية خلق العرش.
ويتطرق الشيخ حسني النرصاوي يف املحور األول
من الفصل اخلامس إىل موضوعة أكابر املالئكة ،فمن
الواضح أن املالئكة عىل درجات متفاوتة من ناحية

املكانة والقرب من اهلل تعاىل وليسوا س��واء ،فمنهم
املقربون ذوو املكانة العالية واملنزلة الرفيعة عند اهلل
تعاىل ،أم��ا املحور الثاين فكان عن امل��الك إرسافيل
(عليه السالم) ومكانته ،واملحور الثالث عن جربائيل
(عليه السالم) وال��ذي هو أفضل املالئكة وأعالها
شٔان ًا وأرفعها منزلة ،بعدها يبني مهمة جربائيل (عليه
السالم) ،واملحور الرابع ميكائيل (عليه السالم) ،فيام
ذكر يف املحور اخلامس املالك عزرائيل (عليه السالم)
وهو ملك املوت الذي ك ّلفه اهلل تعاىل بقبض االرواح،
اما املحور السادس فكان عن (الروح) وانه اعظم ملك
من مالئكة اهلل تعاىل.
وتضمن الفصل السادس حمور املالئكة املوكلني بالناس
ّ
وهم الذين يسجلون االعامل السيئة واحلسنة لالنسان،
واملحور الثاين اشار اىل ملكي القرب (قعيدي القرب)
ومها اللذان يسٔاالن االنسان يف القرب عن عقيدته وعلمه
يف الدنيا فيسٔاالنه عن ربه وعن نبيه وعن إمامه وعن
كتابه وعن عمره وكيف ّ
قضاه وعن ماله من اين اكتسبه
وفيم انفقه ،واملحور الثالث مالئكة اجلنة ومالئكة
النار ،واملحور الرابع كان عن املالئكة الذين حيفظون
السامء الدنيا ،ووظيفة هؤالء أن يمنعوا الشياطني من
اسرتاق السمع ملا جيري يف املأل االعىل بني املالئكة ،أما
املحور اخلامس فكان عن املالئكة املدبرة لشؤون العامل،
إذ أن اهلل تعاىل ك ّلف بعض املالئكة املسؤولة عن تدبره
(عز وجل).
وحفظ مسريته كام أرادها ّ
اخلالصة :املالئكة هي خملوقات غيبية ،والغيب يتوصل
إليه عن طريق الوحي فقط ،وان لفظ املالئكة لغوي ًا
يساوق لفظ الرسل وهذا ينسجم مع واقع املالئكة
بوصفها رس َ
ال هلل تعاىل ،احلديث عن املالئكة رضوري
من أجل االيامن هبا وادراك القدرة اإلهلية من خالل
التعرف عليها ،واملالئكة خملوقات عاقلة عاملة مطيعة
خلقت من نور أجسام لطيفة ،كام متتلك املالئكة أجنحة
كالطيور وهلا القدرة عىل الظهور بمختلف االشكال،
وهي ليست من ذوات اجلسم الكثيف ،ثم ّأهنا قادرة
خمتارة وليس جمربة عىل أعامهلا اال أهنا معصومة عن
املخالفة.
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�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت

أعمال تزجيج القبة الشريفة
لضريح اإلمام الحسين (عليه السالم)
اإعداد � /ضياء ال�ضدي  -ت�ضوير  :ر�ضول العوادي

تُعدُ وحدة الزجاج و المرايا التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة من الوحدات
ّ
الفنية المهمة التي تعمل على تزجيج السقوف والقبب داخل الحرم الحسيني المطهر ،اضافة الى
الصيانة الدورية للحفاظ على الشباك المقدس من الصدأ والتآكل من خالل عملية التنظيف والجلي
بشكل دوري ومستمر.
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تاريخ االفتتاح :قبل عيد االضحى المبارك بأيام للعام 1٤٤0هـ الجهة المنفذة:
وحدة الزجاج والمرايا في قسم الصيانة بالتنسيق مع
قسم الشؤون الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة

تفاصيل االعامل املنجزة..
بعد ان تم تٔاهيل االعمدة املحيطة بالقرب الرشيف وتصغري
الدعامات املوجودة للقبة الرشيفة كان لوحدة الزجاج
واملرايا يف قسم الصيانة التابع للعتبة احلسينية تنسيق مع
قسم الشؤون اهلندسية يف العتبة املقدسة وهو املبارشة بٔاعامل
التزجيج للقبة واالعمدة واجلدران واالقواس القريبة للقبة
الرشيفة.
* بداية العمل كانت بالقبة الرئيسية التي هي فوق رضيح
االمام احلسني (عليه السالم)  ،ومن ثم جهة الرأس الرشيف
وتم االنجاز بوقت قيايس جد ًا وهو ( )40يوم ًا واملرحلة
الثانية للعمل كانت جهة جامع الرجال والذي تم انجازه

ايض ًا بفرتة قياسية ،حيث تتوسط جامع الرجال قبة حتتوي
املقرنصات وتم انجازها بفرتة قياسية مل تتجاوز الشهرين.
* بعد اكامل جهة جامع الرجال تم الرشوع بإكامل العمل
يف االقواس املحيطة للقبة الرشيفة والتي حتتوي عىل ثالثة
اق��واس واملقرنص الرئييس عىل جهة باب القبلة والتي
استمرت فرتة العمل فيها ملدة شهرين .
* املرايا التي تم استخدامها هي من منشٔا عاملي من نوع
(كادرينيا) وهي افضل ما موجود وفيها ملسة مجيلة ويظل
حمتفظ ًا بربيقه وال يتٔاثر بالظروف اجلوية.
* املساحة لتزجيج االقواس والقبة الرئيسية ككل قاربت
( )800-700م.»2
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* أغلب النقوش التي استخدمت اسالمية ما عدا احلركة
السليمية وهي يف القبة الرئيسية وهي نفس احلركة القديمة
للقبة الرشيفة».
* أع��داد العاملني يف مرشوع تزجيج القبة مل تتجاوز ال�
( )13منتسبا وان اوقات العمل هلم كانت تبدأ اعتبار ًا من
الساعة السابعة صباح ًا اىل الساعة الثالثة ظهر ًا من كل يوم
وتزيد احيان ًا بٔاكثر من ذلك لرغبتهم الكبرية يف انجاز العمل
بٔارسع وقت.
* كان هناك حافز كبري عند العاملني يف وحدة الزجاج
واملرايا بٔان يبذلوا قصارى جهدهم إلنجاز االعامل بٔاحسن
وافضل وجه اضافة اىل انجازه أعامهلم بفرتة قياسية وهذا
كله بربكات االمام احلسني (عليه السالم) .فقاموا بٔاعامل
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

30

جتديد املرايا داخل احلرم ُ
احلسيني وذلك لسبب تغيري لون
املرايا ا ُملستخدمة بعد أحداث عام  1991كانت مرايا عراقية
من النوع العادي ال تليق هبذا املكان الرشيف ،وعمل املرايا
يعتمد عىل مادة ُ
يتحول
اجلص الفني فإذا وصلت له الرطوبة َّ
وحيوهلا بمرور الوقت ُلزجاج
اىل أمالح مما يؤثر عىل املرايا ِّ
عادي ،واستبداهلا بٔارقى انواع املرايا ،وباستخدام احلديد
ا ُملغلون لكي تتالشى الرطوبة مع املحافظة عىل ُتراث املكان
ا ُملقدَّ س ،مع إضافة بعض األلوان مثل اللون األمحر ،وكذلك
للمرة األوىل
اللون النُحايس يف بعض النقشات التي ُتضاف َّ
والسبب يف اختيار اللون األمحر ألنه يرمز ل ُبكاء السامء عىل
ُمصيبة اإلمام ُ
احلسني (عليه السالم) يف واقعة الطف األليمة
يف كربالء املقدسة وكذلك لون الدم

* ويذكر أن وحدة الزجاج واملرايا أنجزت منذ تٔاسيسها
العديد من االنجازات املهمة منها اعامله من اجل انجاز
تزجيج الرواق الرشقي املسمى برواق العلامء عام 2013
حيث يعد انجاز العمل يف رواق العلامء ورواق باب القبلة
و رواق السيد ابراهيم املجاب .وذل��ك ضمن مرشوع
اعادة اعامر االروقة املحيطة باحلرم املقدس ،وفق سلسلة
من االع��امل االوىل ب��دأت بإزالة املرايا القديمة وإزال��ة
املقرنص اخلاص هبا وقيام الكوادر يف الوحدة املتخصصة
بتثبيت دعائم حديدية جديدة هلذه القبب واجلدران العليا
وتدعيمها بشكل كامل ،وترميم التصدعات املوجودة فيها
ومعاجلتها بشكل هنائي.

كان هناك حافز كبير عند العاملين في وحدة
الزجاج والمرايا بأن يبذلوا قصارى جهدهم
إلنجاز االعمال بأحسن وافضل وجه اضافة
الى انجازه أعمالهم بفترة قياسية وهذا
كله ببركات االمام الحسين (عليه السالم).
فقاموا بأعمال تجديد المرايا داخل الحرم
الحُسيني وذلك لسبب تغيير لون المرايا
المُستخدمة بعد أحداث عام  1991كانت
مرايا عراقية من النوع العادي ال تليق بهذا
المكان الشريف..
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االدبـــــــــــيـــــــــــة

أمير المؤمنين

A
حيدر السالمي

ُ
������ل������ي������ق ل��������ك الإم����������������ارة
راأي����������� ُت�����������ك ل َت
ن�����ب�����ي
ول�����������������ول اأنْ دع�����������������اك ب�������ه�������ا
ٌّ
ف���������اأي���������ن امل���������وؤم���������ن���������ون واأن�����������������ت ف���ي���ه���م
اأم���������������ري امل��������وؤم��������ن��������ني وك��������ي��������ف ي����ر�����ض����ى
وح��������اول��������ت ام�������ت�
������داح�������ك ف����ا�����ض����ت����ق����ال����تْ
َ
وح�����������������ارت ف������ك������رت������ي وذ َوى ل���������ض����اين
�������ول
ب�����ح
ف�����اأب�����ل�����غْ�����ن�����ي م��������ن��������ايَ
�����������ض�����ن ق� ٍ
ِ
ُ
يل َي������ع�������� ْ�����ض� َ
��������������د ق����ل����ب����ي اإ َّ
�����ك ح����ب���� ًا
اأع�
ْ
م�����������ض�����ى يف درب�������������ك ال������ن������ائ������ي وح�������ي�������د ًا
��������������������واد غ�����������ري ذي زر ٍع و��������ض�������رع
ب�
ٍ
�����ح
ف���������اأن���������ت خ�����ل�����ي�����ل�����هُ ال����������ف����������ادي ب������ذب� ٍ
ني
األ�����������������ض��������تَ ع�������ل������� َّي�������هُ واأب������������������ا ح���������ض���� ٍ
ف�����������اأم�����������ا م�����������ن راآك ب��������ع��������ني ح����ق����د
ت�������������������راه ت�������������������ارة مي���������������ض�������ي ب�������������ض������ريا
ت�����������������������راوده احل������ق������ي������ق������ة ع����������ن ظ�����ه�����ور
�������ض������ي������اط������ني ال�������������ض������ي������ا�������ض������ة ت�����ع�����ري�����ه
وي�����ت�����ب�����ع�����ه�����م ع�������ل�������ى ال��������دن��������ي��������ا ع�����ت�����اة
ف�������ق�������ال�������وا ل�����������ض�����ت م����������ول����������ودا ف������ري������دا
وق����������ال����������وا اأدخ������������������ل ال�����������ض����������الم ط���ف���ال
وق����������ال����������وا ع������ن������ك ذا ح������������رب و�����ض����ي����ف
وق����������ال����������وا ك������������ان ذا وج������������ه ب���������ض����و�����س
وق�����������ال�����������وا ع������ن������ك م�������ن�������زوع�������ا ب���ط���ي���ن���ا
�����ض����ت����ف���������ض����د اأم�����������رن�����������ا ع������ن������د امل������������وايل
وح�����������ض�����ب�����ك اأن��������ه��������م ��������ض�������ه�������دوا م�����������رارا
وان�������������������ك دائ������������م������������ا ع������������ن������������وان ف����خ����ر
وت���������اأت���������ي���������ك ال��������������������ورى م����������ن ك����������ل ف����ج
م�������ع الإق���������������ض�������اء وال����ت����ه����م����ي���������س ت���ب���ق���ى
وم�������ه�������م�������ا ح����������������اول الع����������������������داء ب����غ����ي����ا
�����ض����ت���������ض����رق يف ������ض�����م�����اء ال��������ع��������دل ي����وم����ا
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ف����������اأن����������ت ح������ق������ي������ق� ٌ
�����ة وه��������������ي ا�������ض������ت������ع������ارة
��������ل ف�������ي�������ه�������ا ج���������������ض�������ارة
ل��������ق��������ل��������تُ ل���������ق���������ائ� ٍ
��������ب ������������ض�����������اد َر ال�������������ض������ل������ط������ان دا َره؟
غ���������ري� ٌ
ب�����������اإم�����������رة م���������ن راأى ف������ي������ه ان������ك�������������ض������اره؟
ب����������ح����������و ُر ال�������������ض������ع������ر م������ع������ل������ن� ً
�����ة �� َ������ض�������غ�������اره
و���������ض��������اق��������ت ع�����������ن م������ع������ان������ي������ك ال�������ع�������ب�������ارة
لأب����������ل����������غ ف�������ي�������ه ��������������ض�������������اأو ًا ع����������ن ج�������������دارة
��������������������ر ُّد ل�����������ه اخ���������������������ض����������را َره
ج�������ن�������ون�������ي������� ًا ي�
ُ
ُ
�����������������������ادل ف��������ي��������ه ه������������اج������������رة و�����������ض����������ارة
جت�
خ��������ل��������ي�������� ًا م�����������ن ������������ض�����������واك ول خ�������������ض������ارة
������م ���������ض��������وف مي������ن������ح������ه ان�������ت���������������ض�������ا َره
ع�������ظ�������ي� ٍ
وم������������ن ي���������ه���������واك ي�����ك�����ت�����������ض�����ب اع��������ت��������ب��������ا َره؟
ف���������اأغ���������رت���������ه ال�������������ض������ي������ا�������ض������ة ب������ال������ت������ج������ارة
وي������ع������م������ى ع���������ن �������ض������ي������اء ال�������������ض������ب������ح ت���������ارة
وي����������������اأب����������������ى دون�������������ه�������������ا اإل ظ���������ه���������اره
وت���������ل���������ه���������م���������ه م���������غ���������امن���������ه���������ا م�����������������ض��������اره
اأب������������������������وا ال ي��������������������روك ل��������ه��������م م��������ن��������ارة
ب������ب������ط������ن ال��������ب��������ي��������ت ل��������ك��������ن ك��������ن��������ت ج�����������اره
ف���������ل���������م ي���������������������درك ومل مي���������ل���������ك ق�����������������راره
اذل رق�����������اب�����������ن�����������ا يف ك���������������ل غ���������������ارة
وف�����������ي�����������ه دع�������������اب�������������ة ت����������������������زري وق�����������������اره
والإدارة
ب������ال�������������ض������ي������ا�������ض������ة
������ض�����ع�����ي�����ف�����ا
وت�������������ض������ل������ب م����������ن ق�������ري���������������س اأي ��������ض�������ارة
ب�������������اأن�������������ك ق�������������د اذق����������ت����������ه����������م امل���������������������رارة
ل��������������دى الزم������������������������ات ت�������ن�������دب�������ك ال��������������������وزارة
ع������م������ي������ق م�������ن�������ك ت������ط������ل������ب ال�������ض������ت�������������ض������ارة
ب�������ف���������������ض�������ل اهلل حت���������ت���������ل ال���������������������ض����������دارة
ع������ل������ى الإ�������������ض������������الم اإ�������������ض������������دال ال�����������ض�����ت�����ارة
م������������ع امل������������ه������������دي ت������������اأت������������ي ب������ال������ب�������������ض������ارة

أالمس شباك ضريحك..
حي َنما
ُ
ُ
تتخلل جسدي حالوة الرضا

��ب ،اىل قلبي وروح��ي ونف�ضي ،عندما األم�����س �ضباك
اأ ّي��ه��ا الأح� ُّ
ُ
تتخلله ح��الوة الر�ضا ،بل انه يجذبني
�ضريحك ،فان ج�ضدي
لع�ضقك ،وميدّ ين باحلياة ،لأن منْ على ار�ضك ترابا طاهرا ي�ضفيني
من الوجاع والعلل ،ومينحني اأهابة ،يف لون وجهي ،وهوية ي�ضار
اليك ،انك من ال�ضاحلني .كثريون اليوم مل يعوا انهم على قبلة
الر�س ينتظرون ان تز ّكيهم لقبلة ال�ضماء ،فالأكرث توفيقا من
عرف حقك ولذ مبعرفتك .والأطول عمرا من كان يف خدمتك.
اأ ّيها الأحب ،منذ ان عرفوا حقك ومظلوميتك ،وزاروك يف يقني،
لثموا م��ا راأت اأعينهم ف��وق ال���راب ،واأن���ت تتابعهم وتراقبهم
وتنجيهم باأ�ضباب ت�ضب ّبها ،فركوا على َ
بابك َّ
كل �ضيء ،كلما توغلوا
ّ
قلوب واأيا ٍد
يف عمق �ضريحك مع ال�ضاحلني من اأحبابك ،ا�ضحاب ٍ
بي�س  ،واآخرين كرث ،يرفعون اأك ّفهم بالدعاء حتت قبتك من اجل
ان يفوزوا ب�ضفاعتك .
علي ،فزيارتكم عاجلة و�ض َفري طويل ،تركتم على
قلت  :ا�ضربوا َّ
بابي َّ
كل ا�ضيائكم ،واأنا اأرى ول اأن�ضى ،ا�ضمع اأ�ضواتكم حني يكون

ح�����ي�����در ع����اش����ور

علي عزاء يدور يف بيوتكم ..اأعلم اأنني بعيد
بكاوؤكم وحزنكم َّ
وا�ض َّيع من جنمة اىل جنمة ،لكنني اأحاوركم حني تخلعون القابكم
وتكتفون باإن�ضانيتكم وبالدعاء ،وعلى املتبقي من الندم ...فاأنا ل
ا ّ
أمل وانه�س من جديد .انها حم�س اأمنية وحلم ،اأن نراك اأو ترانا،
عن عيون ت�ضرخ فيك اأن حت�ضر ..اأن نعي�س زمن التعجيل ،لتم�ضح
من الذهان حمنة ال�ضوؤال عن الظهور ،واأخذ الثاأر ،وتك�ضف بها ما
ل نهاية من الأقنعة ،وتطيح بروؤو�س الف�ضاد...
انت تعرف انك تعرف ،اننا نخاطب بهذه اللغة كل من اأحببت ،
حتى وان مل نكن نعرفهم  ..نوؤمن باأنك �ضالة حزينة ..والفردو�س
الأر�ضي ،والدرب الكرث حرية يف العامل ،وجالل املحنة واآلمها
و�ضرها.
اأ ّيها الأحب اىل قلبي� ،ضاأ ُّرتل امنياتي واأحالمي واع ّمدها بالدعاء
حتت قبتك واكرر العهد ما ا�ضتطعت ،مر ّتال �ضورة احلزن ،واجعل
روحي مو�ضولة بال�ضريح ،وبالزائرين وبروحانية املكان ،فالأكرث
توفيقا هو الطول عمرا يف �ضحن خدمتك.
33

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

حسن الصباغ الكعبي

صـــــلــــوات
ٌ
ٌ
ُ
�����ه
اخل��������������ل��������������دُ م��������������ب�
�������������ذول ل�������������ض������اع������ي� ِ

مل������ا�������ض������ي������ه
وال��������������������������������درب م��������ف��������ت��������وح
ِ
ُ

وامل������������ج������������دُ م�������ق���������������ض�������و ٌر ع�������ل�������ى اأه�������ل�������ه

���������������������������رء م��������������ره��������������ونٌ
مب������ا�������ض������ي������ه
وامل�
ِ
ُ

��������د
ف������اع������م������لْ ع�����ل�����ى ال�������ر��������ض�������وان م�������ن واح� ِ

اإر������������ض�����������اء اأه�����������������لِ ال������ب������ي������ت ُي�����ر������ض�����ي�����ه

�������������������داء ل����ه����م
َو ّق������������������������������دَّ ِم ال������ن������ف�������������س ف�
ً

ح�������ت�������ى ت��������������رى ُ
ف�����ي�����ه
اخل������������ل������������دَ وم��������������ا
ِ

اأو ك�������ن�������تَ ت�������ه�������وى ان ت���������ن� َ
��������ال امل�����ن�����ى

ِّ
���������ه
������������ض�
������������ل ع���������ل���������ى ط�������������ه واأه����������ل����������ي� ِ
�� َ
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ُ
ال���دي���ن وال��م��ج��ت��م��ع
لو بداأنا بهذا ال�ضوؤال :ماهي الأ�ضباب وراء �ضعف الدين يف
املجتمع؟ وه��ذا ال�ضعف طبع ًا مقدمة من مقدمات ا�ضتمرار
التاأخر احل�ضاري يف حياة ال�ضعوب والأمم.
من اأجل الدخول اىل �ضلب الإجابة عن فحوى هذا ال�ضوؤال،
ل بد لنا من هذا التمهيد ال�ضريع ،وهو ما ينطوي يف معناه
العام البحث عن اأ�ضباب وم�ضببات عدم �ضيادة املعرفة وفر�س
�ضلطانها على اجلهل يف املجتمع ..بل لعله يكون العك�س متام ًا
هو الغالب؛ اأي غلبة اجلهل على املعرفة وفر�س نف�ضه عليها؟
من وجهة نظري الب�ضيطة ف�اإن اأح��د اأه��م اأ�ضباب ال�ضعف
الإمي��اين يف الإن�ضان اأو املجتمع هو اجلهل ،وطبعا العك�س
بالعك�س �ضحيح اأي�ضا؛ اأي اإن املعرفة �ضتق ّوي الإميان بينما
اجلهل يق ّوي الكفر بالإ�ضراك والعياذ باهلل.
لذا كتبت يوم ًا :باأن الأ�ضا�س لكل �ضر هو (اجلهل) ،وبذات
الوقت �ضيكون الأ�ضا�س لكل خري هي (املعرفة) ،واأي خري
اأ�ضمى واأمن��ى من (ال��دي��ن) ،واأي �ضر اأده��ى
واأكرث انحطاط ًا من (الكفر اأو ال�ضالل)!.
وطبع ًا �ضيكون اأ�ضا�س هذا اجلهل هي عدم
القراءة والطالع ،وفقدان الرغبة بتطوير
امللكة املعرفية عند الإن�ضان ،اأي (الأمية)
مبعناها الأو�ضع التي قطع ًا لن تكون حم�ضورة
مبن ل يقراأ ول يكتب فقط ..بل مبن يفقد
القدرة والرغبة على القراءة ..لكت�ضاب نوع
من احل�ضانة الذاتية باملعرفة ؛اأي (الإميان)
�ضد موجات الغزو الثقايف باجلهل (الكفر).
كما اأح�ضب ب���اأن ال��غ��زو الثقايف م��ا ه��و اإ ّل
(مر�س) ميكن اأن ينتقل ب�ضهولة بالعدوى،
فمثلما يكمن ال��ف��ريو���س يف داخ���ل ج�ضد
الإن�ضان ،كذلك �ضيكمن داخل كيان املجتمع،
اأو ينتقل اليه بالعدوى من اأنا�س او جمتمعات
اأخرى مري�ضة ،ومتى ما توفرت له الظروف
املالئمة ،و(اجلهل) هو البيئة املهيئة حل�ضانة
فريو�ضاته مع �ضعف املناعة (املعرفة) ين�ضط
ويتف�ضى ،حتى ي�ضل اىل احلالة امل�ضتع�ضية
على ال�ضفاء (مر�س مزمن).
وهذا البتعاد الثقايف ب�(الغفلة) عن اأهمية
(املعرفة) للفرد واملجتمع على وجه العموم،
ل�ضيما امل��ع��رف��ة الدينية منها على وجه
اخل�ضو�س بعيد ًا عن الق�ضرية؛ �ضيوؤدي حتم ًا

طالب الظاهر

اىل البعد اأي�ضا عن عملية التمحي�س يف اأمورهما احلياتية؛
يعم (اجلهل) على الأفراد واملجتمعات؛ فال يعود الإن�ضان
اأي ّ
باإمكانه تروي�س وتعويد عقله على التفكري والتفكري املع ّمق
بخفايا الأمور ،والدوافع خلف الأ�ضياء من حوله ..بل يعطي
لعقله اجازة مفتوحة ،اأو قيادة اإىل اآخرين كي ي�ضبح هذا
العقل �ضدئ ًا ..مظلم ًا ..ا ِآ�ضنا.
وكما جاء هذا املعنى يف القراآن الكرمي يف ق�ضة النبي نوح
على نبينا وعليه ال�ضالم ،وال��ذي ظل يدعو ويدعو قومه
لألف من ال�ضنني دومنا جدوى ،لأنهم كانوا ي�ضعون اأ�ضابعهم
عناد ًا يف اآذانهم ليكال ي�ضمعوه؛ اأي يغلقوا عقولهم ب�(اجلهل)
عن �ضماع احلق ب�( املعرفة) ،لأن اآذانهم ممتلئة بالأوهام فلم
تعد ت�ضتقبل �ضوى الطالح من الأفكار وكما الأر�س البوار ،اأما
ال�ضالح فال ت�ضت�ضيغه ،فابتعدوا عن (الإميان) بعدما امتالأت
عقولهم ب�(الكفر).
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ثقافة اإ�سالمية

ابــــن مــالــك
األنــدلــســي
����ض���ي���ب���وي���ه
الأن����دل���������س
بقلم :حممد طاهر ال�ضفار

أدّت الفتن والحروب التي اجتاحت بالد األندلس اإلسالمية بين المسلمين وبين الصليبيين
من جهة وبين المسلمين أنفسهم من ناحية أخرى ،إلى جعل الحياة في األندلس جحيم ًا
ال يطاق فشد علماء هذه البالد الرحال إلى المشرق حيث موطن أجدادهم فشمس العلم
ال تشرق إال في سماء األمن والطمأنينة ،وقد ّ
حل أكثر هؤالء العلماء الذين هاجروا من
األندلس ،في مصر والشام ومن هؤالء العلماء الذين حطوا ركابهم في دمشق ،ابن
مالك األندلسي الذي كان يُعد (سيبويه) زمانه في الدراسات النحوية واللغوية.
ولد حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي األندليس بمدينة
(جيان) القريبة من قرطبة يف هناية القرن السادس أو بداية
القرن السابع اهلجري حيث مل جيزم املؤرخون بسنة حمددة
لتاريخ والدته ،وكام اختلفت الروايات يف سنة والدته فلم
تتفق كذلك يف السنة التي هاجر فيها إىل الشام إال أهنم قدروا
سنه يف تلك الفرتة عىل أنه كان يف هناية العقد الثالث من عمره
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وتدل الروايات عىل أنه عاش ردح ًا من الزمن يف مهجره غريب ًا
فقري ًا فلم يكن له أهل وال مال كام مل تكن له صنعة أو حرفة
يتعيش منها فانتظم يف سلك طلبة العلم فكان يعتاش عىل
األوقاف املرصودة التي مل تكن تغني من جوع ،وبقي لفرتة
يعاين شظف العيش حتى تبني للسلطان الظاهر بيربس مكانته
العلمية وبراعته يف النحو فعينه يف عدة وظائف.

ففي حلب كان متصدر ًا لتعليم العربية وكان إمام املدرسة
السلطانية كام توىل عدة مناصب ال ّ
توىل إال ملن كان نابغ ًا
يف القراءات واللغة العربية فتحسنت أحواله املادية وهذا
ما أعانه عىل التٔاليف ونرش العلم فكان يصيح( :العربية..
العربية) ،يدعو بذلك الناس اىل احلفاظ عىل لغتهم تعلم
قواعدها وآداهبا.
ولعل من أهم وأشهر مؤلفات ابن مالك هي األلفية أو
اخلالصة وقد نظمها يف ألف بيت وقد صنفها البن البارزي
وقد اخترص هذه اخلالصة من منظومة طويلة نظمها قب ً
ال
سامها (الكافية الشافية) وقد اهتم علامء النحو هبذه اخلالصة
أو األلفية إىل يومنا هذا شارحني ومعلقني واضعني نصب
أعينهم رشح غامضها وتذليل مصاعبها وتوضيح خفيها.
ومن أهم الرشوح التي مازالت تدرس يف أقسام اللغة العربية
باجلامعات العربية إىل اآلن رشح العالمة أيب حممد عبد اهلل بن
عبد الرمحن الشهري بٔابن عقيل النحوي املتوف  769للهجرة
ورشح العالمة نور الدين أيب احلسن عيل بن حممد األشموين
املسمى (منهج املسالك اىل ألفية ابن مالك) وقد أسهم
الشيخ نور الدين إبراهيم بن هبة اهلل األسنوي املتوف سنة
 721للهجرة بنرش األلفية وكذلك قام هبذا املجهود برهان
الدين إبراهيم بن موسى الكركي املتوف سنة  853للهجرة
ومن هذا القبيل كتاب (أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك)
للعالمة ابن هشام النحوي املتوف سنة  761للهجرة والذي
اشتهر فيام بعد بالتوضيح.
وتعد األلفية الكتاب الوحيد يف النحو الذي شغل العلامء منذ
عرص ابن مالك برشحها والتعليق عليها ،وبام دار حوهلا من
رشوح وتعليقات ما زالت حية نابضة قوية متحركة مل تضعفها
كثرة السنني التي مرت عىل تٔاليفها ،وال ّ
أدل عىل ذلك من أن
جامعاتنا التي أخذت عىل عاتقها دراسة اللغة العربية ظفرت
فيها دراسة األلفية برشوحها وتعليقاهتا بنصيب كبري
وك��ان منهج ابن مالك اخل��اص ال��ذي اتبعه يف الدراسات
النحوية قد صنفه بنفسه وكونه من ثقافاته ومعارفه فمن
األصول التي يقوم عليها هذا املنهج ما ذكره املقري عنه أنه:
(كان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن مل يكن شاهد ،عدل إىل
احلديث وإن مل يكن شاهد عدل إىل أشعار العرب) واستشهاد
ابن مالك بالقرآن الكريم ال يقف عند القراءات املتواترة
فحسب ،بل ئاخذ هبا مجيع ًا يف بناء القاعدة سواء أكانت
متواترة أم شاذة ،يقول السيوطي( :ابن مالك أخذ بالقراءات
الشاذة ور ّد عىل النحويني وهم املتقدمون الذين يعيبون عىل
عاصم ومحزة وابن عامر قراءات بعيدة يف العربية وينسبوهنم
اىل اللحن وهم خمطئون يف ذلك فإن قراءاهتم ثابتة باألسانيد
املتواترة الصحيحة التي ال مطعن عليها وثبوت ذلك عىل

جوازه يف العربية).
فابن مالك ال يتشدد يف قبول القراءات كام كان يفعل علامء
البرصة كان يرى أن هذه القراءات رويت عن عرب خلص
ومن الغبن أن يستشهد بكالم مل تبلغ درجة العناية به كام
بلغت يف القراءات التي هي أوىل يف جمال االستشهاد من
شعر الشعراء وخطب اخلطباء كام يذهب ابن مالك اىل صحة
االحتجاج باحلديث الرشيف ألن الرسول (صىل اهلل عليه
وآله) أفصح العرب لسان ًا وأقواهم بيان ًا وأحسنهم بالغة وقد
اهتم رواة احلديث بام نقل عنه (صىل اهلل عليه وآله) وتشددوا
يف ضبطه ودققوا يف روايته وتكبدوا املشاق والرحالت يف
سبيل ضبط هذه األحاديث ومعرفة الرجال الذين نقلوها
أو رووها وهلذا كان االحتجاج باحلديث يف نظر ابن مالك
ييل القرآن الكريم يف مرتبة االحتجاج به وقد صنع يف ذلك
كتاب ًا سامه (شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع
الصحيح) وقد حققه األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي.
واليستشهد ابن مالك بٔاشعار العرب يف إثبات القواعد
النحوية إال بعد الرجوع إىل القرآن الكريم وقراءاته ثم
األحاديث الرشيفة فهي يف نظره أقوى يف االستشهاد وأبلغ
يف االحتجاج من أشعار العرب وهو يف كل ذلك له مقدرة
عجيبة وإطالع شامل وبرص باللغة دقيق وقد شبهه البعض
يف االتساع يف روايات أشعار الشواهد النحوية بالكوفيني
بٔاخذهم من كل القبائل وقد شهد له علامء عرصه هبذا الباع
الطويل.
يف هذا املضامر يقول املقري يف نفح الطيب( :كان كثري املطالعة
رسيع املراجعة ال يكتب شيئ ًا من حمفوظه حتى يراجعه يف
حمله وهذه حالة الثقات وال يرى إال وهو يصيل أو يتلو أو
يصنف ...إلخ)
وكان ابن مالك يراعي يف أقيسته السهولة فكان حيرتم كل
مسموع ويقيس عليه ألن��ه ي��رى أن اللغة متطورة وكلام
ازدادت أساليبها وكثرة املروي عنها وكلام اختذ هذا املروي
أساس ًا ليقاس عليه كانت اللغة حية نامية متحركة.
تبوأ ابن مالك مكانة علمية بني علامء عرصه فلام تويف
وقد ّ
رثاه الكثري من األعالم واألدباء فقد رثاه الرشيف احلصني
بقصيدة طويلة قال الصفدي عنها( :ما رأيت مرثية يف نحوي
أحسن منها عىل طوهلا كام رثاه تلميذه هباء الدين بن النحاس
بقصيدة يقول منها:
قل البن مالك إن جرت بك أدمعي
محر ًا حياكيها النجيع القاين
فلقد جرحت القلب حني نعيت يل
وتـدفـقـت بـدمـائـه أجـفـانـي
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ف�ســـــــــاءات

عــلــمُ الــوصــيّ
رُوي عن الصحابي الجليل سلمان المحمّدي (رض)  :إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
قال( :أنا مدينة العلم وعلي بابها) فلما سمع الخوارج بذلك حسدوا علي ًا (عليه السالم)
على ذلك ،فاجتمع عشرة نفر من الخوارج ،وقالوا :يسأل كل واحد علي ًا مسألة واحدة
لننظر كيف يجيبنا فيها ،فإن أجاب كل واحد منا جواب ًا واحد ًا علمنا أنه ال علم له .فجاء
واحد منهم وقال :يا علي العلم أفضل أم المال؟
فٔاجاب (عليه السالم) :إن العلم أفضل ،فقال له :بٔاي دليل؟
فقال :ألن العلم مرياث األنبياء واملال مرياث قارون وهامان وفرعون.
فذهب الرجل إىل أصحابه هبذا اجلواب فٔاعلمهم ،فنهض آخر منهم وسٔاله كام سٔال األول فقال :يا عيل! العلم أفضل أم
املال؟ فقال (عليه السالم) :العلم ،فقال ،بٔاي دليل؟ فقال :ألن املال حترسه ،والعلم حيرسك ،فرجع إىل أصحابه فٔاخربهم،
فقالوا :صدق عيل ،فنهض الثالث ،وقال :يا عيل! العلم أفضل أم املال؟ قال (عليه السالم) :العلم ،فقال :بٔاي دليل؟
فقال :ألن لصاحب املال أعداء كثرية ،ولصاحب العلم أصدقاء كثرية ،فرجع إىل أصحابه فٔاخربهم ،فنهض الرابع ،وقال :يا
عيل! العلم أفضل أم املال؟ قال (عليه السالم) :العلم ،قال :بٔاي دليل؟
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النعزال الإرادي

حممد علي

قال :ألن املال إذا ترصفت فيه ينقص ،والعلم إذا
ترصفت فيه يزيد ،فرجع إىل أصحابه وأخربهم
بذلك ،فقام اخلامس ،وقال :يا عيل! العلم أفضل
أم املال؟ فقال (عليه السالم) :بل العلم أفضل،
فقال بٔاي دليل؟
فقال :ألن صاحب امل��ال يدعى باسم البخل
واللوم ،وصاحب العلم يدعى باسم اإلك��رام
واإلعظام ،فرجع إىل أصحابه وأعلمهم بذلك.
فنهض السادس ،وقال :يا عيل! العلم أفضل أم
املال؟
فقال (عليه السالم) :بل العلم أفضل ،فقال :بٔاي
دليل؟
فقال :ألن املال خيشى عليه من السارق ،والعلم
ال خيشى ،فذهب إىل أصحابه وأعلمهم بذلك،
فنهض السابع ،وق��ال :يا عيل! العلم أفضل أم
املال؟
ق��ال (عليه ال��س��الم) :العلم أفضل ،ق��ال :بٔاي
دليل؟ قال :ألن املال ُيدرس بطول املدة ومرور
الزمان ،والعلم ال يندرس وال يبىل ،فرجع إىل
أصحابه وأخربهم بذلك( .وأما الثامن فساقط
من األصل) فنهض التاسع ،وقال :يا عيل! العلم
أفضل أم املال؟
قال :بل العلم ،قال :بٔاي دليل؟
ق��ال (عليه ال��س��الم) :ألن امل��ال يقيس القلب،
والعلم ينور القلب ،فرجع إىل أصحابه فٔاخربهم
بذلك.
فقام العارش ،وقال :يا عيل! العلم أفضل أم املال؟
قال (عليه السالم) :العلم ،قال :بٔاي دليل؟
ق��ال :ألن صاحب امل��ال يتكرب ويتعظم بنفسه،
وصاحب العلم خاضع ذليل مسكني ،فرجع
إىل أصحابه وأخربهم بذلك ،فقالوا :صدق اهلل
ورسوله ،وال شك أن عليا باب الخ علوم كلها.
فعند ذلك قال عيل عليه السالم :واهلل لو سٔالني
اخللق كلهم ما دمت حيا مل أتربم (بمعنى أضجر)،
وألجبت كل واح��د منهم بجواب غري جواب
االخر إىل آخر الدهر .
املصدر /الكشكول للبحراين ،ج  :1ص .26

يف بداية دورة حياة الفراشة تولد عىل شكل حرشة
عادية ال تشبه الفراشة البالغة املتعارف عليها ،متر يف
بداية حياهتا وبشكلها البدائي بمرحلة متييز عنرصي
إذا صح التعبري حيث ال حتظى باهتامم الناظرين هلا
كفراشة فاتنة؛ ألهنا مل تصل إىل مرحلة الكامل ليفتتن
هبا املقابل ،فتعود أدراجها وتصنع رشنقتها اخلاصة
لتبقى أ ّيام ًا معدودة يف عزلة تامة لتخرج لنا بشكلها
البهي األخاذ ،وتبدأ األنظار متجهة نحوها واألضواء
مسلطة عليها ،ويف حال ملسها إنسان نرى زوال جزء
من مجال جناحيها وفقداهنا قدرهتا عىل الطريان كام يف
السابق.
من وجهة نظري أرى يف ذلك نوع ًا من التشابه مع
حياة اإلنسان ،حيث حيتاج اإلنسان لرشنقة عزلة
عن املجتمع احيا ًنا إلعادة ترتيب نفسه وسلوكياته
ويناقش أفعاله وترصفاته ،إجيابياته وسلبياته ،ردود
فعله وطرق حماورته وطريقته باختاذ القرار ومعاجلة
أصول األفكار السلبية الباعثة لنفرة الناس عنه،
وكذلك االبتعاد قدر اإلمكان عن كل شخص سلبي
يؤثر عىل سلوكياته الذي قد يؤدي إىل زوال جزء من
مجاله اجلديد ،أما إذا وصل إىل درجة يقدر فيها عىل
تغيري سلبية هذا اإلنسان فذلك اليشء األفضل أكيدً ا
ألنه برش وليس فراشة! ليظهر إنسان ًا بحلة جديدة
جاذ ًبا األضواء نحوه.
أرى أن عىل كل إنسان يريد أن ُيزهر ويكون منتج ًا
يف هذه احلياة أن تكون له خلوة مع نفسه لفرتة من
الزمن ليحاسبها فيعمل عىل أن يرتقي بنفسه عىل
ُسلم النجاح.
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روح الشهيد البطل (حمد مكي عبد العالي الحلفي)
الى ِ

الطاهر الذي استشهد على سجيّته

حيدر عاشور
بنفسهِ خارج المرحلة ،عيناهُ موزّعتان بين القلق واليقظةّ .
يرفهُ عن نفسهِ بانتقاد كل ما هو
أحسَ
ِ
ّ
بناء وطنهِ الذي ّ
تمكن منه النصابون على مختلف مشاربهم ،فخرقوا قوانين االنسانية بأحداثٍ
سلبي في ِ
ببال أبشع نصّابي العالم اجرام ًا .فأصبح على أيديهم دم العراقيين مراقا على مرأى من العالم
لم تخطر ِ
– مطاردات وقتل وذبح واغتصاب لألرض والعرض -ما قيمة الشهادة الجامعية او الثقافة او التبحّر في
ادب الدنيا والدين ؟.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

40

ما قيمة الغنى بدون رشف او كرامة؟! ،ما قيمة التد ّين اذا
مل تكن شجاعا؟.عقله األكاديمي أخذ يف ّتش عن أي يشء
إجيايب يسري خلفه،ويؤمن بٔانه صامم االم��ان .فلم جيد غري
املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف بصام ِم أماهنا
السيد عيل(السيستاين) .باجلدّ ية نفسها قرر أن يكون من
أوائل املجاهدين امللتحقني بصفوف احلشد الشعبي لتطهري
العراق من نجاسات جرذان الدواعش واخلونة واحلاملني
بعودة البعث من -أيتام صدام -األكثر قساوة وبشاعة من
(داعش).
ِ
ه»محد»بقلب مؤمن اىل االلتحاق بلواء عيل االكرب(عليه
توج
ّ
ليصبح
الثقفي-
املختار
فوج
عرش
احلادي
اللواء
السالم)–
َ
ِ
أبطاله امليامني الذين ال يساومون أب��د ًا عىل مبادئهم
أحد
احلسينية..أن مثل هذا االختيار هو نادر ًا ما يتعلق بشعور
شخيص بل االرجح أنه يتعلق بالوطن واملذهب والعقيدة.
ِ
بكونه أحد خرجيي جامعة البرصة  -كلية الرتبية
مل يتظاهر
الرياضية،بل تفاخر وتظاهر بٔانه أحد ابطال املرجعية بندائها
الكفائي.لقد كان سلوكه القويم يشهد عليه -قضاء املدينة-
يف البرصة،ويعادل حق ًا احلكايات والعبارات القديمة يف
الشهامة والرجولة والثبات عىل املبادئ واألعراف..عرفه
الناس واملجاهدون عىل أرض الواقع واحلقيقة انسان ًا مستقي ًام
تعوض خسارته وال يمكن تبديل شخصيته بٔاخرى.
ال ّ
أنه عىل سجيته متام ًا.يقاتل برشف وعشق الناس والعراق

ِ
بصوت هاتفه النقال،
رشده بعد أن اجتمع صوت الرصاص
وجتاوز ضجيج اصوات صفري الرصاص.كانت تلك اللحظة
وسط نريان عدو االنسانية (داعش) من أمجل حلظات صفاء
يراقب،وجيندل،ويتخيل ويطلق النكات.كان»محد
نفسه وهو
ّ
احللفي»مصدر متعة املجاهدين طوال مدة املواجهة.استغرق
رنني اهلاتف بضع دقائق حتى استطاع أن يقول:
 نعم،أنا خادمكم»محد احللفي»،ال تنسونا بالدعاء فنحناآلن نعمل عىل قتل اجل��رذان الداعشية املتسللة اىل أرض
طهور.
كانت سامعة اهلاتف خترتق كل االصوات بقول:حفظكم اهلل
أخي ونرصكم،أمي وأخوتك يقرئونك السالم ويدعون لك
وجلميع املجاهدين بالثبات حتى النرص.أخي»محد»عائلتك
تريد أن حتقق حلمك ب��ال��زواج .وق��د تقدّ منا اىل كل من
يكن زوج��ات لك بسبب
اختارهتن والدتك رفضن ان ّ
جهادك يف احلشد.أخي أ ّما من تريدها زوجة فقد ذهبنا اليها
وذكرناها بٔايامك كزميل هلا باجلامعة وقد وصفتك بالشهم
والرجل اجلسور العارف حلقوق اهلل يف كل الظروف،ولكن
رشطها يا أخي يشبه رشوط من قبلها ،لن تقبل بك زوج ًا ما
مل ترتك احلشد.
تفحص»محد»مكانه،عاد اليه ص��وت صفري الرصاص
ّ
الكثيف الذي يرضب جدار الصد،وبعضه خيطف من جانب
خوذته ،اسرتخى عىل تراب الساتر وكان يستطيع سامع تنفس

عرفوك انسان ًا مستقيم ًا ال تعوّض خسارتك وال يمكن تبديل
شخصيته بأخرى قاتلت بشرف وعشقت بشرف
برشف.
احلقيقة هو كلام يشارك يف معركة ضد (داعش) كان يزداد
يقين ًا عىل نحو يزعج به كل من أقبل عليهن للزواج ويشرتطن
ِ
عليه ترك احلشد والعودة اىل البرصة!!.صحيح كان حلمه أن
ُ
كون أرسة مثالية ُيشار اىل واليها باملجاهد ،ويفتخرون به يف
يِ ّ
كل الظروف.أن عقله الراجح ّ
يفكر يف أمو ٍر مستقبلية كثرية
ال تشبه أحالم الشباب العاديني بامتالك كل يشء بال تاريخ
أو غرية عقائدية أو تضحية وطنية،بل أن ما كان يشعر به حق ًا
هو أمر خمتلف متام ًا.
فالوطن واملرجعية طريقا السعادة االبدية ال اختيار بعدمها
وال قبلهام .فكان عرينه الدائم سواتر الصد جيندل منها كل
متطفل وسخ ،وذات يوم كٔان اجلو الذي كان فيه أرض
بعيدة ،أراد بشجاعته أن ينرص أهلها .وعندما مد برصه
عىل مدى سديم االرض وجد أهنا أرضه .تقدّ م أكثر فٔاكثر
أهنا تشبه أرض الطفوف فقد حتطمت وال ناس فيها :غزو
مميت ،حرب عشوائية بطعم اخليانة ،حرب أهلية بطابع احلقد
واالنتقام ،وباء ،جماعة ،اهندام كل ما بنا ُه احلسني الشهيد
بدمه الطاهر .أشتدّ رميه للرصاص غضب ًا بال وعي ،وعاد اىل

أخيه كام يسمع رصير االنفجارات،مل يعجبه صوته اخلائف
واملقهور لنقل خرب الرفض من آخر وجه كان حيبه يف الكلية.
اعتدل وضحك ومن ثم قال:
 أخي أنا أخرتت طريق احلق»لو أعطوين ذهب الدنيا،لناترك اجلهاد يف سبيل اهلل واحلسني».
ابتسم بعد أن و ّدع أخاه بالسالم ُ
والقبالت عرب األثري،وأيقن
لتحمل
حلظتها أن��ه شخص خمتلف عن أق��ران� ِ�ه ،مستعد
ّ
ِ
جبينه.ان من حيبه اهلل
االختبارات االهلية املكتوبة عىل
هيديه اىل الرصاط املستقيم وأمجل هدية من اهلل هي الشهادة
يف سبيله .بقي احلادث ضمن ذكرياته وهو يتن ّقل مع لوائه
املختار من انتصار اىل آخر .متفرد ًا ومتميز ًا باحليوية املتدفقة
والنزعة الفردية الشديدة يف القتال وباخلربة االوسع بمعرفة
قيمة ان يكون االنسان شهيد ًا.كان بوسع أي شخص ان
يناهلا وهو يفتح ثغرة صعبة يف قضاء  -بيجي -ألبطال
احلشد الشعبي والقوات االمنية ،ليحققوا النرص ،وهو ح ّقق
استشهاده صباح يوم 2015 / 4 / 28م .مل يفكر قط ان
ِ
ِ
مولده يف صباح البرصة 4 /4128
استشهاده هو يوم
يكون يوم
1986 /م .هنيئا لك الشهادة يوم مولدك.
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اأ�رسة وجمتمـــــع

األثــر النفســي

للخالفات الزوجية على الأُ�ضرة

عرف األرسة يف اللغة العربية ثالثة أوجه ،وهي -:
ُت َّ
ُ
الرجل وعشريته ،وهي ُهنا تدل عىل أفراد األرسة
 األرسة تعني أهل ّعرف بٔاهنا الدِّ رع احلصينة.
 ُت َّ مفهوم ُاأل ْرسة ُيطلق عىل اجلامعة التي يربطها َأ ْمر ُمشْ َ
رتك إذ توجد روابط جتمع أفراد
األرسة الواحدة ،أما مجعها فهو ُأ َرس.)1(.
 مكونات َاألرسة
تتكون االرسة من افراد وروابط- :
 .1افراد االرسة .االرس يف املجتمع الرشقي تسمى (باألرس املتمددة) ،حيث تتكون
من االجداد واألبناء واألحفاد مع النسباء .وبإمكان كل فرد ان يؤثر عىل مجيع االرسة.
 .2روابط االرسة .هناك روابط متعددة وخمتلفة داخل االرسة.
 فمن جهة االجداد هناك مشاعر مجة اجتاه ابنائهم واحفادهم ونسبائهم تربز يفمناسبات كثرية .احيانا يؤدي مرض احد االجداد للحزن واالمل ألفراد االرسة.
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د .ابراهيم ال�ضائغ

 ومن جهة النسباء فليس مجيعهم عىل انسجام مع االرسةكوهنم احيانا يكونون محال وثقال عىل االرسة.
 ونٔايت االن لألزواج  .وحيمل انسجامهم وخالفهم اثرابالغا عىل االجداد والذرية كوهنم حمور االرسة .ويف حال
اخلالف ال سمح اهلل سيتسبب يف اثار نفسية كثرية وخصوصا
لألطفال وسنٔايت لتقسيمها- :
 .1جدال ورصاخ الزوجني سيسبب اخلوف لدى االطفال
والذي سيستمر مدى احلياة وقد يسبب فشل الزواج مستقبال
عند االبناء .كذلك سيسبب القلق لدى االجداد مع االرق
وامراض اخرى.
 .2العالقة غري املستقرة بني االزواج سيسبب ضعف الثقة
لدى االطفال مع االحساس بانعدام االمان قد يبقى طويال
مما سيؤثر عىل اداء الطفل يف املدرسة.
 .3رضب الزوج للزوجة او العكس سيسبب
خوفا شديدا مع اضطراب فكري لدى
االط��ف��ال وق��د يتسبب هلم بكره
االرسة مستقبال ويمنعهم
من الزواج.

 .4العنف االرسي اجتاه احد االزواج او احد االجداد او
احد االطفال قد يسبب العنف املعاكس فيصبح الطفل عنيفا
ايضا اجتاه اخوته او اصدقائه.
 .5قد يسبب انفصال االزواج انحراف الطفل عن طريق
الصواب بسبب غياب رعية االبوين فيلتجئ للمخدرات
والرسقة وت��رك املدرسة .وبالتايل سيصنع الطالق جيال
بائسا.
 .6يتسبب انفصال الزوجني بنوع من التباعد االجتامعي
واختالل التوازن فيصبح املجتمع ضعيفا تنعدم الثقة بني
افراده.
ونالحظ باملجتمع العريب عامة والعراقي خاصة عدم ثقافة
اللجوء للطب النفيس واالستشارات االرسية ،وهنا يقع
اخللل يف فهم الدين الذي اوىص بالعالج عند الطبيب بعد
اهلل ومل يوص بالعالج عند العرافني .لألسف هذه االيام
اصبح التنجيم والشعوذة والكذب هم اس��اس العالج
النفيس.
----------------------------« -1تعريف ومعنى األرسة يف قاموس املعجم الوسيط»
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مـــــــــفا هيم
مفــــــــاهـيم

ثقافة التسامح
بقلم  :عالء ال�ضاهر

التسامح كفيل بإحداث التغيير في الحياة؛ فعندما تواجه االساءة
بالعفو فانك ستكبُر بعيون اآلخرين  ،وقد قيل ان االنتصار الحقيقي
هو بتفادي دخول الحرب وليس الفوز بها  ،وافضل شيء لإلنسان
هو ان يستفيد من النقاط المشتركة في عالقته مع االخرين والعمل
على شيوع الحب واالحترام في المجتمع ليعمّه الخير والرخاء.
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معنى التسامح
مفهوم يعني العفو عند املقدرة؛ وعدم رد اإلساءة باإلساءة؛
يف اللغة أصلهَ :س َم َح ،وهو
ٌ
والرتفع عن الصغائر؛ والسمو بالنفس إىل مرتبة أخالقية عالية؛ فهو مفهوم أخالقي
اجتامعي؛ دعا إليه الرسل واألنبياء واالولياء كافة ويعد التسامح من املفاهيم التي
تساعد عىل زرع روح املحبة والتعاون بني افراد املجتمع وتقوية الروابط واالوارص
املجتمعية وقد دعانا ديننا االسالمي القويم اىل املبادرة اىل التسامح ملا له من االثر البالغ
يف النفس االنسانية فهو يمثل قمة السمو وخصوص ًا اذا ما اقرتن مع املقدرة عىل الرد عىل
(و َجزَ ُاء َس ِّيئ ٍَة َس ِّيئ ٌَة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َٔا ْج ُر ُه َع َىل َّ
اهللِ إِ َّن ُه ال
االساءة اذ يقول تعاىل َ
حي ُّب َّ
ُِ
الظ ِاملِنيَ ) (الشورى.)40 /
اجيابية التسامح
ان التسامح يعمل عىل بث الروح االجيابية لدى عامة افراد املجتمع ملا ُيمثل من اقرا ٍر
واعرتاف بحقوق االخرين يف املشاركة يف االمور ذات املصالح املشرتكة او ما سواها
وهو ما يضعهم يف موضع التقدير والقبول اذ انه يمثل كسلوك و موقف الحرتام
خصوصيات االخرين وملختلف معتقداهتم وافكارهم وممارساهتم وانه ال يمثل هتاون ًا
او تناز ً
ال عن احلقوق والثوابت الدينية واملجتمعية وغريها وبالتايل يمكن عدّ ه كعملية
لرفض الظلم االجتامعي واحرتام حلقوق االنسان وصو ً
ال اىل جمتمع متعاون متحاب
وهو ما تنشده التعاليم احلقة للدين االسالمي التي جعلت من التسامح والعفو من
سامته العليا.
أمهية التسامح يف احلياة
ان للتسامح امهية كربى يف احلياة االنسانية وقد ابتدأ اهلل تعاىل باملساحمة لعباده املسلمني
عندما عفا عنهم اداء الصيام ملن كان مريض ًا او عىل سف ٍر لعلمه تعاىل بٔامهية العفة
والتسامح يف االفق البعيد عىل حياة بني البرش اذ له ما له من تقويم للذات وتعزيز للثقة
ٍ
متاسك للمجتمع  ،فض ً
ال عام يمثله من رضورات التعزيز والتكوين
بالنفس وما يتبعه من
للعالقات القائمة عىل االنفتاح والتضامن بني افراد االرسة او املجتمع ،وكذلك تعضيد
الدور يف صد املخاطر التي حتاول ان تنقلها اليها املجتمعات العنرصية وحتصني الشباب
من اجل تنمية قدراهتم ،وايقاد التفكري النقدي الب ّناء والتفكري االخالقي او عىل مستوى
هتيئة الفرد املسلم عىل تقوية رباط العقيدة ليكونوا كاجلسد الواحد وبالتايل ضامن املزيد
من التآخي والتكافل.
ثقافة التسامح عند االمام احلسني (عليه السالم)
ان االمام احلسني(عليه السالم) قد اعتمد مبدأ التسامح حتى مع اعدائه الذين بادروه
باحلرب والقتال ومع ما متثله هذه االعامل من حماولة لإلساءة لسبط الرسول االكرم(صىل
اهلل عليه واله) اال ان االمام احلسني كان يبادهلم بالكلمة الطيبة والنُصح والعفو اذ ان
النهضة التي قام هبا عليه السالم كانت بمثابة اعالن لوجوب اعالء كلمة احلق و توحيد
راية املسلمني وا ُمليض باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ومن صور التسامح لدى اإلمام
احلسني (عليه السالم) قبول العذر جتاه من أخطٔا بحقه فينقل اإلمام زين العابدين عن
أبيه اإلمام احلسني (عليهام السالم) قولهَ « :لو َشت ََمني َر ُج ٌل يف ِ
هذ ِه ُ
االذ ِن -وأو َم َٔا َإىل
لت ذلِ َك ِم ُنه» ان هذه الصورة كفيلة بجعلها نقطة
ال ُيمنىَ -واعت ََذ َر يل ِيف االخرىَ ،ل َقبِ ُ
انطالق بحياتنا لالستظالل بالنهضة احلسينية املباركة.
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ر ّد ال�ضم�س
الثابت أن��ه ويف عهد االس���الم ر ّد
الشمس مرتني
اهلل (تبارك وتعاىل)
َ
ل��إلم��ام ع��يل (عليه ال��س��الم) ويص
النبي األك��رم (صىل اهلل عليه وآله)
وخليفته من بعده .فمرة رد اهلل تعاىل
له الشمس يف حياة الرسول األكرم،
يف قبا يف املوضع املعروف بمسجد رد
الشمس ،ومرة أخرى يف عهد خالفته
(عليه السالم) يف مدينة بابل بالقرب
من احللة يف موضع مشهور يزوره
الناس.
ويف إحدى خطبه (عليه السالم) يوم
الشورى« :أنشدكم باهلل ،هل فيكم
من ر ّدت عليه الشمس غريي؟ حني
نام رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
وجعل رأسه يف حجري ح ّتى غابت
الشمس ،فانتبه فقال :يا عيل ص ّليت
هم
هم ال ،فقال :ال ّل ّ
العرص؟ قلت :ال ّل ّ
اردده��ا عليه ،فإنّه كان يف طاعتك
وطاعة رسولك».
وروي عنه أي��ض� ًا (عليه السالم)
أن��ه ق��الّ :
«إن اهلل تبارك وتعاىل ر ّد
ع َّ
مرتني ،ومل ير ّدها عىل
يل الشمس ّ
ُ
حممد (ص��ىل اهلل عليه
أح��د من أ ّم��ة ّ
وآل��ه) غ��ريي» .وع��ن اإلم��ام جعفر
بن حممد الصادق (عليه السالم) أنه
ّ
«ص��ىل رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل
ق��ال :
عليه و آله) العرص ،فجاء عيل (عليه
السالم) ومل يكن ص ّ
الها ،فٔاوحى
اهلل إىل رسوله (صىل اهلل عليه و آله)
عند ذل��ك ،فوضع رأس��ه يف حجر
عيل (عليه السالم) ،فقام رسول اهلل
(ص��ىل اهلل عليه و آل��ه) عن حجره
حني قام وقد غربت الشمس ،فقال:
يا عيل ،أما ص ّليت العرص؟ فقال :ال
يا رسول اهلل ،قال رسول اهلل (صىل
هم ّ
إن علي ًا كان يف
اهلل عليه وآله) :ال ّل ّ
طاعتكُ ،فٔارد ْد عليه الشمس ،فر ّدت
عليه الشمس عند ذلك».
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ح ّكام بال �ضمري

ُحيكى أن الشاعر حممد عيل احلوماين (احلارويف) شكا من أمل يف رضسه فقصد
الطبيب ،فقيل له أن الطبيب يشارك يف مظاهرة إلسقاط الربملان اللبناين ،فرتك
كتب عليها:
ورقة َ
أخلع واحد ًا من أرضيس
جئت
قد ُ
ُ
ِ
املجلس
خللع
فإذا الطبيب مىض ِ
حبذا أملي ليربأ موطني
يا ّ
مسو ِ
من كل منخو ِر الضم ِ
س
ري ّ

هل تعرفون
هذا الرجل؟
يف أواخر أيامه كان يغمى عليه مرة بعد أخرى.
دخل عليه املرجع السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم (دام ظله) وسٔاله:
الزوار املشاة إىل كربالء؟
ما األخبار؟ فٔاجاب الشيخ :هل ترى ّ
هناك ثالثة أضعاف عددهم مالئكة .فقال السيد :هذا أمر معلوم ..عىل من ّ
يشك
يف ذلك لعنة اهلل .وملا خرج السيد قال الشيخ لولده الشيخ مهدي :أحرض يل
مقرص بح ّقها؟ فٔاجابه :يا أيب إنك
أوراق ًا ألكتب عن الزهراء (عليها السالم) فٔانا ّ
قد أ ّلفت كتابني عن الزهراء (عليها السالم) .فٔارص الشيخ ..وعندما أحرضوا
له األوراق حاول إمساك القلم لكنه كان يسقط من يده ،فٔامر ولده أن يكتب
ما يمليه عليه ،وكان مما أماله عليه :الزهراء خالصة الوجود ..لوال فاطمة ملا
ّمتت رساالت األنبياء.الحق ًا عاد ليغمى عليه ،ومرة استفاق وهو هيمس ويبكي،
فاقرتب منه ولده الشيخ مهدي ليسمع ما يقول فوجده ير ّدد أبيات ًا للمرحوم السيد
عبد احلسني الرشع ،وفاضت روحه الطاهرة عىل هذه احلالة ،إنه القلم املنذور
للسيدة الزهراء (عليها السالم) ،الشيخ باقر رشيف القريش (أعىل اهلل مقامه).

ال�ضيخ حممد تقي
الفقيه العاملي �
بريوت .1978

رواية عن احلب
مصطفى الزيدي
وأنا أتف ّقد مقربة وادي السالم يف النجف األرشف ،وحتديد ًا
من جهة (ش��ارع الطويس) ،لفت انتباهي قرب يعود ملواطن
(أذربيجاين) ُيدعى (نيفا باقر اسامعيلوفا) وكان يف جانبه كتاب
يروي قصته.
قرأت وعرفت أن هذا الرجل املتوف بعمر ال� (72عام ًا) ً
كان
عجوز ًا متعب ًا جد ًا من مدينة ماسايل وسط أذربيجان ،ومل يزر
مجا ً
ال
اإلمام احلسني (عليه السالم) طوال حياته ،و كان يعمل ّ
ويقسم أجرته نصفني نصف لعائلته و نصف ألجل زيارة
معشوقه وملا ّ
متكن من شدّ الرحال اىل كربالء املقدسة سري ًا عىل
األقدام يف عام ( )2014حيث زيارة أربعينية سيد الشهداء
(عليه السالم) ،وقد قطع مسافه كبرية حوايل (1150كيلو
مرت ًا) من اذربيجان اىل إيران ودخل العراق قبل يومني من
زيارة األربعني املباركة ،وبمجرد ان دخل رضيح أيب األحرار مل
يصرب ،فوقع ميت ًا و فاضت روحه تذل ً
ال للسبط وكانت وصيته
«أن��ه إذا مات يف األربعنيُ ،يدفن بجوار اإلم��ام عيل (عليه
السالم) وهذا ما جرى بالفعل».
لقد سار تقريب ًا ل� ( 60يوم ًا) من أجل أن يصل إىل معشوقه،
وعند الوصول تم اللقاء ..إهنا قلوب املخلصني أصحاب
املعرفة الفطرية ..أصحاب األرواح النقية ،فرحم اهلل شهداء
طريق املراقد املقدسة.

دعاء النور
لرفع احل ّمى

روى السيد ابن ط��اووس (أعىل اهلل مقامه) يف
املحمدي ،وقد
مهج الدعوات حديث ًا عن سلامن
ّ
ورد يف آخر احلديث ما حاصله :أن السيدة فاطمة
(عليها السالم) ع ّلمتني كالم ًا كانت تعلمته من
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،وكانت تقوله
يمسك
غدوة
وعشية ،وقالت :إن ّ
رسك أن ال ّ
ّ
احلمى ما عشت يف دار الدنيا فواظب عليه،
أذى ّ
وهو:
نور
بسم اهلل النور ،بسم اهلل نور النور ،بسم اهلل ٌ
عىل نور ،بسم اهلل الذي هو مد ّبر األمور ،بسم
اهلل الذي خلق النور من النور ،وأنزل النور عىل
الطور ،يف كتاب مسطورٍّ ،
رق منشور ،بقد ٍر
نبي حمبور ،احلمدُ هلل الذي هو بالعز
مقدور ،عىل ٍ
الرساء والرضّ اء
مذكور ،وبالفخر مشهور ،وعىل ّ
مشكور ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.
متهن وع ّلمتهن أكثر من ألف
قال سلامن :فتع ّل ّ
احلمى ،فربئوا
نفس من أهل املدينة ومكة ممن هبم ّ
من مرضهم بإذن اهلل تعاىل.
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