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الش���يخ الكربالئ���ي يتفّق���د س���ير 
العمل في مش���روعين إنسانيين 

للعتبة الحسينية المقدسة 

مقام اإلمام المهدي )          ( في كربالء...

كيَف نتعامُل مع أبنائنا؟

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

المرجع الحكيم: اإلمام علي        النموذج األمثل 
للحاكم اإلسالمي الحريص على العدالة

تطور الحسينيات
 في القرن العشرين

الرادود الحسيني المال عباس الكوفي )رحمه اهلل(
غريب آنس الحسين         وحشته

شعرية االستنهاض  واألمل بلقاء الموعود

معمل الوارث ثالثة خطوط إنتاج ذات مناشئ 
عالمية ومنظومة تحلية مياه متطورة

اعظم الجرائم

ُه َأْعَظُم اْلَجَراِئِم َوَأْكَبُر اْلَمآِثِم«. ْلِم َفِإنَّ »اْبُعُدوا َعِن الظُّ
قول أمير المؤمنين )عليه السالم(

المصدر: غرر الحكم ودرر الكلم

A
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مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة  التصوير

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

من جديد نشهد تفشي وباء كورونا في الموجة الثانية من 
المرض الذي يضرب العالم، ونحن كجزء من هذا العالم 
يجب أن نأخذ بأسباب الوقاية والعالج، وال ريب إن االلتزام 
التام باإلرش������ادات الوقائية، وكذلك االلت������زام بالتعليمات 
الصحية من لبس الكمام������ات، والتباعد االجتماعي، وعدم 
اقام������ة التجمعات وغيرها؛ صارت ضرورة حياتية البد من 

األخذ بها جيدا في هذا الظرف الحرج. 
أم������ا ما نش������هده مما قد يوص������ف بعدم الجدية ف������ي الوقاية 
واالس������تهانة والالمباالة بالمرض لدى بعض الناس نتيجة 
التطب������ع؛ فهو ليس من الحكمة في ش������يء.. بل ويعد خطأ 
فادحا في التصرف والس������لوك الحض������اري، ألن المرض ال 
يمث������ل خطرًا على س������المة هذا البعض فحس������ب.. بل يمثل 
خطرًا على سالمة أهل بيته وأقاربه، وبالتالي يمثل خطرا 

على سالمة المجتمع.
الصحي������ح هو التحصن بأكبر حصيل������ة ممكنة من الوعي 
والثقاف������ة الصحية واألخذ بأس������باب الوقاي������ة من المرض، 
وم������ن ث������م تطبي������ق التعليم������ات الوقاي������ة الصحي������ة، ويتم 
اللج������وء حصرًا إلى توصيات األطب������اء المختصين والتقيد 
بإرش������اداتهم، والتنفيذ لتعاليمهم ف������ي المواجهة في حالة 

اإلصابة بالمرض.  
لذل������ك فقد بات التحصن بالوعي الصحي ضرورة.. ليش������يع 
هذا الوع������ي بين الناس وليصبح ثقاف������ة عامة، بمعنى أدق 
محاولة عدم اش������اعة وتشجيع مظاهر االستهانة بالمرض، 
وال الرعب منه كما في الموجة األولى، ولكي يتحول هذا 
الوعي الى ثقافة عامة وس������لوك حضاري نتمكن من خالله 
من تجاوز هذه الموجة الجديدة من الوباء بأقل الخس������ائر 

إن شاء اهلل.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    موجة الوباء اجلديدة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - سعيد رشيد زميزم 

حنان الزيرجاوي - ايمان صاحب

ضياء ابو الهيل - طيبة الموسوي
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قن���اة كرب���اء الفضائي���ة تتج���اوز الملي���ون 

مشترك وتحصد الذهب

التي  اليوتيوب الذهبي«  حصدت قناة كربالء الفضائية جائزة »درع 
يوتيوب  منصة  عىل  متابعيها  عدد  بلوغ  بعد  يوتيوب  رشكة  متنحها 

مليون مشرتك.
جمموعة  عىل  العام  املرشف  جلوخان  نوري  حيدر  املهندس  وقال 
منصة  عىل  مشرتك  مليون  إىل  وصولنا  إن  الفضائية،  كربالء  قنوات 
ويف  للقناة  العام  املقر  يف  للعاملني  احلثيثة  اجلهود  بفضل  يوتيوب، 
هادفة  برامج  إنتاج  يف  وتفانيهم  وخارجه،  العراق  داخل  مكاتبها 
بمضامني فريدة، إىل جانب الدعم املستمر من املتويل الرشعي للعتبة 

احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
عام  أنشئت  اليوتيوب  عىل  الفضائية  كربالء  قناة  منصة  ان  إىل  يشار 

2013 وحصدت عىل الدرع الفيض منتصف العام السابق.

ص���دور الع���دد الجديد م���ن مجلة 
الموقف السياسي

السيايس  املوقف  جملة  من  والثالثون  الثامن  العدد  صدر 
احلسينية  العتبة  اعللالم  قسم  يف  النرش  شعبة  عن  الشهرية 
املقدسة، وهي جملة تعنى باملوقف السيايس للمرجعية الدينية 
كتابات  العدد  هذا  وتضمن  أمجع،  والعامل  العراق  يف  العليا 
تنرش للمرة األوىل عىل صفحاهتا باالعتامد عىل خطب اجلمعة 
يف الصحن احلسيني الرشيف، فضاًل عاماّ يردها من الكتاب 
الفكر  حول  قياّمة  ودراسللات  مقاالت  من  واألكاديميني 
ميدانية  وآراء  استطالعات  جانب  إىل  واملذهبي  العقائدي 
الدينية  املرجعية  إليه  تشري  ما  حول  معمقة  ثقافية  وقراءات 

العليا.
وأحتوى العدد اجلديد موضوعات منوعة، اىل جانب خطب 
)حيدر  به  رصح  ما  بحسب  2019م،   أيار  لشهر  اجلمعة 
املواضيع  من  أن  أضاف  والللذي  حتريرها،  رئيس  عاشور( 
موضوعات  تضمنت   )38( العدد  يف  تبوبت  التي  املتنوعة 

عديدة منها: 
يف  الفساد  مراكز  انتشار  من  حتذر  العليا  الدينية  املرجعية   •

العراق بعناوين خمتلفة.
مع  اإلجيللايب  التعامل  نتعامل  كيف  الكربالئي:  الشيخ   •

االختالفات. 
• السيد الصايف: ما هي املخاطر الكبرية التي تنشأ من سلخ 

احلياء عن املجتمع.
جمهر  حتت  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  وكيل  • خطبة 

التحليل..  
..ضوابط  التواصل  ومواقع  العليا  الدينية  املرجعية   •

وحدود..! 
السيد  املرجع  سامحة   ( الللعللراق  سفينة  رباّللان  تاريخ   •
السيستاين دام اهلل ظله( يف حلقتها األوىل وستعقبها حلقات 

حول سريته واجتهاده. 

احلسينية  العتبة  متحف  مدير  الدين  ضياء  عالء  السيد  نال 
املقدسة شهادة الدكتوراه عن اطروحته املوسومة: )مجاليات 
بانوراما  إلنجاز  مقرتحة  دراسللة   – البانورامي  التشكيل 
الفنون  كلية  بابل-  جامعة  من  امتياز  درجللة  عىل  الطف( 
غويل،  القره  علوان  عيل  حممد  الدكتور  وبإرشاف  اجلميلة، 
فيام كانت حدود البحث املوضوعية يف حتليل مقاطع صورية 

ممتزجة باملفردات املجسمة من بانوراما الطف.
وجتدر االشارة اىل  ان البحث يتبع املنهج التحلييل عن طريق 
وقواعد  آلية  اىل  التوصل  بغية  السابقة  الدراسات  حتليل 
التشكيل البانورامي يف االدبيات واملنهج الوصفي والتحلييل 
هيدف  كام  العامل،  يف  واملصممة  املنفذة  االمثلة  يرشح  الذي 
التشكيل  وقواعد  اساس  حيدد  نظري  اطار  بناء  اىل  البحث 

البانورامي.

)جماليات التشكيل البانورامي لواقعة 
الطف( اطروحة دكتوراه تنال درجة االمتياز
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انعقاد ملتقى لتجمع الصم في العراق 

ترعاه العتبة الحسينية المقدسة 

كربالء  مركز  عن  الصادرة  احلضارية  كربالء  موسوعة  تناولت 
التفاصيل  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات 
الكاملة ملنطقة »خان النخيلة واخلانات التارخيية األخرى يف إطار 
بيان األدلة عىل الرتابط القديم بني مدن الفرات األوسط العراقية 

األصيلة«.
خان  عىل  أطلق  قد  الربع(  )خان  »لفظ  أن  املوسوعة،  يف  وجاء 
والنجف  مدينتي كربالء  بني  املسافة  ربع  يقع عىل  النخيلة، ألنه 
عند  املصىل(  )خان  عىل  الربع(  )خان  لفظ  اطلق  كام  األرشف، 
خان  اعد  وقد  كربالء،  اىل  األرشف  النجف  من  الزائر  توجه 
العطشان(  )خان  من  يقرتب  وهو  الزائرين،  السرتاحة  النخيلة 
احلسينية  القبة  لرؤية  والللزوار  التجار  قوافل  عنده  تقف  الذي 

الرشيفة«.
يف  »يوجد  أنه  املوسوعة،  يف  اإلسالمي  التاريخ  قسم  ان  ويذكر 
الطريق الرابط بني بغداد وكربالء مخسة خانات هي خان الكهية، 
وخان زاد، وخان البري )خان النص(، وخان املزراقجي، وخان 

املسبب«.
ملوسوعة  التارخيي  املحور  يف  النخيلة  خان  عن  أيضا  جاء  ومما 
كان  احلموي(  )ياقوت  »البلداين  أن  الشاملة،  احلضارية  كربالء 
قد حدد موقع )النخيلة( يف ظهر الكوفة، وعندها يقع )اجلوسق( 
الذي اجتمعت فيه اخلوارج يوم النهروان، وبعد استشهاد اإلمام 
عيل )عليه السالم( سنة 40 هل، اختذه اخلوارج مقرًا لقتال معاوية 
بن ايب سفيان، هذا وقد شهد موضع النخيلة احداثا تارخيية مهمة، 
وفيه  صفني،  اىل  طريقه  يف   ) السالم  )عليه  عيل  اإلمام  نزل  ففيه 
معاوية  مع  اهلدنة  قبيل عقد  عام 14هل  احلسن  اإلمام  نزل  أيضا 
بن أيب سفيان، فضاًل عن كونه املوضع الذي عسكر فيه التوابون 
عام 64هل، عند مطالبتهم بدم اإلمام احلسني، بقيادة »سليامن بن 

رصد اخلزاعي«.

كرب���اء  أرض  التق���اء  عل���ى  ش���واهد 

بحضارتي بابل والكوفة ...

مركز  عقد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
التابع  للصم  التخصيص  السالم(  )عليه  احلسني  االمللام 
يف  الصم  لتجمع  الثاين  امللتقى  العامة  النشاطات  لقسم 
العراق وذلك بحضور رؤساء مجعيات الصم يف املحافظات 

العراقية.
وتضمن امللتقى عددا من الفعليات املنوعة كان منها اختيار 
رئيس واعضاء جملس ادارة جتمع الصم والتصويت باألمجاع 

من قبل املشاركني.
واكد خبري لغة االشارة )باسم العطواين( مدير املركز، بان 
»امهية هذا امللتقى كونه تكميليا ملا تم طرحه من توصيات 
ونتاجات كبرية ختص صم العراق ضمن امللتقى االول يف 
وبارك  اخلاصة،  واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية  هيأة 
التجمع  واعضاء  رئيس  باختيار  العراق  لصم  العطواين 

الذي يمثلهم ويكون املتحدث باسمهم«.
وجتدر االشارة اىل ان مركز االمام احلسني التخصيص للُصم 
له العديد من االهداف التي انطلق من اجل حتقيقها وهي 
املهمشة  االجتامعية  الرشحية  هذه  عن  والظلم  احليف  رفع 
وظللروف  احتياجات  ملعرفة  موسعة  دراسلللات  بوضع 
عن  واإلحصائيات  البيانات  من  بجملة  واخلروج  حياهتا 
وتزويد  ومعرفيًا،  واجتامعيا  نفسيا  تأهيله  وكيفية  األصم 
جملس الوزراء وجملس النواب ومنظمة اليونسكو ومنظمة 
بالدراسات  املختلفة  احلقوقية  واملنظامت  العاملية  الصحة 
وحثها  العراق  يف  الُصم  أوضللاع  عن  السنوية  والتقارير 
إلصدار القرارات التي تصب يف مصلحتهم كذلك تفعيل 
الدور االعالمي وانشاء قنوات عدة تعنى بمخاطبة األصم 
وكذلك انتاج الربامج اخلاصة هبذه الفئة وفتح املجال أمام 

الصم للمشاركة باملحافل واملؤمترات الدولية. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

يعطى  العامل  دول  االقتصاد يف كل  ان  تعلمون  انتم  االول:  األمر 
امهية بالغة وقصوى وتوضع كثري من الدراسات التي تتناسب مع 
طبيعة الدولة وبالنتيجة البد ألي بلد ان يبحث عن وسائل بناءه 
سواء من خالل ما عنده من اموال او ما يستخدم من رشكات و 
كنظرية  البلد  العراق  يف  الدولة،  بناء  لغرض  علمية  اسس  يضع 
االمور  كل  حترص  مل  بحيث  السوق  اقتصاد  اىل  يميل  اقتصادية 
الذي  اخلاص  القطاع  من  لكثري  اليد  تطلق  وانام  مركزي   بشكل 

هيتم ببناء البلد وهذه مسألة هبذا املقدار جيدة.
 لكن هناك مشكلة اين تكمن املشكلة ؟ انا ال اعمم يف الكالم دائاًم 
وانام اقول البد من دراسة الواقع عىل االرض باإلضافة اىل اجلانب 

النظري..
هناك جانب نظري ترشيعي وهناك واقع عىل االرض يشء اخر 
امر طبيعي ..هناك جانب ترشيعي وهناك  قد يكون خمتلفا وهذا 
والدولة  ومؤسساهتا  الدولة  نبني  ان  نريد  ..نحن  تطبيقي  جانب 

تفسح املجال لالتفاق مع بعض الرشكات..
الرشكات  اال وهي  الرشكات  انا سأحتدث عن جانب واحد من 
النزهية والرشكات اجليدة والتي فعاًل  هلا حرص عىل بناء الدولة ..

هذه الرشكات بعضها يعاين من مشكلة أين املشكلة ؟!
املشكلة هي من صغار املوظفني وبعض صغار املوظفني يمكن ان 
ة وعنده هماّ ان يبني البلد..  يعرقل عمل رشكة صاحبها عنده مهاّ
بعض صغار املوظفني يمكن ان يعرقل عملهم ويؤخر التسديدات 
شتى  تبتعد  الرشكة  هذه  ستكون  حيصل  ماذا  تعلمون  له،  املالية 
امثاهلا  نحتاج  نحن  الرشكة  وهذه  الدولة  مع  العمل  عن  املسافة 
رشكة نظيفة ووقرة وملتزمة ودقيقة وهلا حرص لكن بعض صغار 

قل. املوظفني ال حيصل منها عىل ما يريد حياول ان يعراّ
ة ان يبني البلد.. االنسان  كالمي فعالً  مع هؤالء الذين جاؤوا هبماّ
استفدهتا  خربة  وعندي  ورصينة  جيدة  رشكة  انا  يقول  حقه  من 
يقع يف  املسكني  لكن هذا  البلد  بناء  فأريد  هنا  او من  اخلارج  من 
ل عمله واالن بعض الرشكات  بعض النفوس الضعيفة التي تعرقاّ

هم يطلبون الدولة بتسديدات و جتد بعض املوظفني يقف حجر 
ستبتعد  الرشكات  هذه  ستذهب  أين  الرشكات..  هذه  امام  عثرة 
ق مع صغار  ينساّ ان  الذي يمكن  الذي سيأيت؟  الدولة؟! من  عن 

املوظفني!!
من حيمي هؤالء نحن نبحث ونقول يا اهيا الرشكات يا اهيا الناس 
لكن  جئنا  نحن  نعم  قالوا  البلد..  واخدموا  تعالوا  بلدكم  هذا 
خلصونا من بعض هؤالء الصغار الذين هم يف السلاّم صغار لكن 
امام عملنا  امامنا كبار ألهنم اوقفونا ونجحوا ان يضعوا عراقيل 
ونحن نطلب الدولة اآلن امواال كثرية والتي ال ترىض ان تعطينا 
انا  باعتبار  قني  احد يصداّ مفتعلة وال  ألن هناك مشكلة واملشكلة 
ما  املوظف  هذا  يعلمون  وال  املوظف  هذا  ق  تصداّ والناس  متهم 

يعمل ..  
حقيقة هذه مشكلة قائمة وانا ال اتكلم عن الرشكات التي تعمل 

كام حيلو هلا ..
لكن الرشكات اجليدة ملاذا تضعون العراقيل امامها ..

ال يبنى البلد هبذه الطريقة .. البلد يبنى بتوجيه وتقييم حقيقي هلذه 
الرشكات التي تسعى فعال ألن تبني البلد بطريقة صحيحة.

األمر الثاين:
أال وهي مسألة التعليم.

العراق  ر حضارة  نزواّ العراق ليس طارئًا عن احلضارة  ومل  قطعًا 
والعراق بلد العلم وبلد الكتابة اىل ما يمكن ان نتحدث به ..وهذا 

دافعًا لنا ان نبذل املزيد..
الوضع التعليمي يف العراق فيه مشاكل..

تزوير  وراء  احلقيقية  امللللربرات  هي  ما  االن  اىل  اعللرف  ال  انللا 
الشهادات؟!

هو  ..املللربر  اضللايف  راتللب  لغرض  او  منصب  لغرض  ُيقال  قد 
االستهانة بالعلم وتلك فوائد دنيوية اخرى رسعان ما تزول ..

ر سيبقى  االنسان اذا استهان بالعلم سيتأخر ملاذا ؟ ألن هذا املزواّ

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف   يف 6/ذو القعدة/1434هـ 
املوافق 2013/9/13م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )403( 

/ اخلمي�س 12/ ذو القعدة /1434هـ 

املوافق 2013/9/19م

اهلل  شاء  ما  االلقاب  من  اعطيناه  وان  باجلهل  يشعر  دائللاًم 
العلم  اهل  سيحارب  يصنع  فامذا   ! جاهل  بأنه  دائاًم  سيشعر 
وسيقف حجر عثرة امام اهل العلم وسيسخر من العلم ألنه 

مل حيرتم العلم..
هذا توهني للجانب العلمي..

املعلم واملدرس كان مهابًا سابقًا وكانت له هيبة ولذلك كان 
الطالب ينتبه للمعلم واملدرس ألن املعلم يريد منه ان يصنعه 
القوانني  من  منها  جزء  ناشئة  واملدرس  املعلم  وهيبة   ً رجال 
الشخص  هذا  باعتبار  واملللدرس  املعلم  ن  وحتصاّ حتفظ  التي 

مسؤوال عن ختريج وتربية جيل بكامله ..
هيبة املعلم اذا نحن افقدناها واذا هيبة املدرس نحن اصدرنا 
ننرص  اقول  ال  انا  يستفيد،  ال  الطالب  قطعًا  باضعافه  قوانني 
املعلم عىل الطالب وال اقول ننرص التلميذ عىل املعلم ولكن 

م.. اقول هناك مرتبة جيب ان حُتفظ وهي مرتبة املعلاّ
املعلم من حقه ان حياسب الطالب وال اقول يرضبه بل اقول 
حياسب.. اذا حاسبه ال تقوم الدنيا وال تقعد.. هذا املعلم يريد 
م هذا  والوسائط وجيراّ العالقات  تتدخل  الطالب،  اخلري هلذا 

املعلم..
اذن البد من وجود قوانني حتفظ هيبة املعلم وهيبة املدرس..

الطالب البد ان يشعر الطالب عندما يذهب اىل املدرسة بانه 
يذهب اىل مكان مقدس..

املحسوبيات  عن  ويبتعد  الطالب  حيابيه  ال  ان  البد  املعلم 
صحيح..  وغري  خطأ  هذا  لظرفه..  رعاية  درجات  ويعطيه 

د الطالب عىل ان يأخذ النتائج  فهذا سيولاّد نتائج سلبية.. اعواّ
الطالب  ..هذا  تبنيه  ان  تريد  انت  ملاذا؟!  نقول..  كام  بذراعه 
امامك وعقله بني يديك فصغه بالصياغة التي ترى اثرها بعد 

عرشين عامًا ..
..اخواين  وزمالئه  اخوته  واحرتام  البالد  وحمبة  اجلد  مه  علاّ
العملية الرتبوية ال تنتهي ال بخطبة وال بعرش خطب.. وانام 
وكل  طالبه  ثامره  بلد  ..أي  جو  اىل  حتتاج  الرتبوية  العملية 
املواقع ستشغل من الطالب فاذا تعود الطالب عىل ان يكون 

حريصًا حيب بلده اذا شغل موقعًا اطمئن عليه..
دنا الطالب عىل الكالم النايب وعىل الغش ثم بعد ذلك  اذا عواّ

مكناّاه سنؤثر عىل البلد..
الدراسة ماذا صنع ؟! ترك  الطلبة واالخوة فشلوا يف  بعض 
الدراسة وذهبوا للكسب خارج الدراسة وتوفقوا يف جانب 
رة  معنياّ وهلل احلمد، ولكن مل يأتوا وقالوا اعطونا شهادة مزواّ

ومل يدفعوا اىل املعلم كي ينجحهم.. 
مؤسسات الرتبية والتعليم مؤسسات مقدسة.. البد ان يكون 
طلبتنا االعزاء يف مستوى حتمل املسؤولية ..الطالب ال متنحه 
اقرأ  له  وُقل  وجهه  وانام  ينفعه  ال  يرضه  فهذا  زائللدة  درجة 

بالطريقة الفالنية هذا أفضل..
اجلانب الرتبوي حيتاج اىل رعاية ليس يف الوزارات املعنية وانام 

يف عموم الدولة.
باحرتام  االهتامم  وعىل  بالدنا  حمبة  عىل  جيال  نبني  اآلن  من 

النظم واحرتام الكبري واحرتام الناس.. هذا تأثري املدرسة..



السؤال: ما هو مقدار الكر رشعا ؟
واملشهور  أقوال،  املساحة  الكر بحسب  مقدار  اجلواب: يف 
بني الفقهاء )رضوان اهلل عليهم مجيعا ( اعتبار أن يبلغ مكعبه 
استحبابًا،  األحوط  وهو  شرب  ثمن  إال  شربًا  وأربعني  ثالثة 
يعادل  ما  أي  شببربًا  وثالثني  ستة  بلوغه  يكفي  كببان  وإن 
)٣٨٤( لرتًا تقريبًا، وأما تقديره بحسب الوزن فال خيلو عن 

إشكال فال يرتك مراعاة االحتياط فيه.

السؤال: اذا سقطت قطعة نجاسة صلبة يف كر فهل ينجس 
هذا الكر مع العلم ان املاء يتغري بوصف النجاسة ؟

اجلواب: ال ينجس .

السّخان  مبباء  مع  اخلببّزان  مبباء  اعتبار  جيببوز  هل  الببسببؤال: 
ماء  فان  ينفد ماء اخلزان  انه عندما  العلم  )الكيزر( كرًا مع 
السخان ال خيرج بل يبقى حتى يعاد بعد ملء اخلزان ومن 

ثم خيرج منه املاء ؟
ومل  كرًا  يبلغ  جمموعها  كان  إذا  ذلك  من  مانع  ال  اجلواب: 

يالق ماء اخلّزان نجس .

السؤال: يرى سامحتكم بتقدير الكر بحسب الوزن إشكال 
سبب  هو  فام   ، معلوم  الكر  وحجم  ثابتة  املاء  كثافة  بينام 

االشكال ؟
منها  استفيد  التي  النصوص  ان  األشكال  سبب  اجلببواب: 

التقدير بالوزن ورد فيها ذكر الرطل ، والرطل عىل األظهر 
مكيال ال ميزان ، وأما التحديد بالوزن عىل أساس املالزمة 
ثابتة فغري تام  املاء  التحديد باملساحة لكون كثافة  بينه وبني 
ألن املراد باملاء ليس هو املاء الصايف الذي تكون كثافته ثابتة 
كثافته  ختتلف  الذي  العريف  الصدق  بحسب  املاء  هو  وإنام 
النهر  ماء  كثافة  ختتلف  هنا  ومن   ، اخلليط  درجة  بحسب 

وماء البحر وماء العيون .

السؤال: هل التطهري باملاء الكر حيتاج اىل العرص فيام اذا كان 
املطّهر قاباًل للعرص ام ال؟

اجلواب: ال حيتاج اليه عىل املختار.

السؤال: اذا كان يف ثوب بول وغسلناه بامء كثري )كّر او فوق 
كّر( هل حتكم عىل غسالته اهنا نجسة؟

اجلواب: غسالة املغسول باملاء الكثري غري نجسة.

السؤال: جاء يف الرسالة العملية ان الكر يبلغ ٣٦ شربًا فكم 
سنتمرت يبلغ الشرب؟

اجلواب: يكفي فيه اثنان وعرشون سنتيمرتًا.

السؤال: انخفاض املاء داخل اخلزان البالغ حجمه كرًا هل 
يرّض بعاصمية املاء ؟

اجلواب: حيكم بكريته ما يعلم نقصانه عن الكرية .
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أو هني  فيه حمذور  األنبياء واألولياء ليس  قبور  البناء عىل  إناّ 
صحيح يمنع منه، وقد حكم أئمة املسلمني من كل املذاهب 

بجواز البناء عىل القبور، إال الشاذ النادر لرأي ارتآه.
فهذه سرية السلف خري شاهد عىل ذلك، وهذه قبور األنبياء 
تنطق  املذاهب  كل  من  املسلمني  أئمة  وأعللالم  واألوللليللاء 
واملغرب  والشام  وإيران  والعراق  احلجاز  يف  عليه  بالشهادة 
ومرص و... وهذا قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( قد بني عليه 
البناء عليه بني احلني واآلخر  السنني، وكان جيدد  مئات  منذ 

حتى وصل إىل ما وصل به اآلن.
وأما ما استدل عىل املنع من البناء عىل القبور، فهي استدالالت 
ضعيفة ردها علامء املسلمني، والروايات التي استدل هبا املانع 
إما ضعيفة سندا أو ال تنهض من حيث الداللة عىل املطلوب.

وأما ما يذكره البعض من أن الرشك كانت بدايته من تعظيم 
إثباته إىل  الكالم وحيتاج يف  القبور عىل عهد نوح، فهذا أول 
حدها  عن  القبور  زيارة  جتاوزت  إذا  حال،  كل  وعىل  دليل، 
الرشعي وأصبح يغاىل فيها ويكون التقرب للقرب ال هلل سبحانه 

وتعاىل عند القرب... فهذا غري صحيح وال يرتضيه أحد.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

9

جواز البناء على القبور

ومناشئها  وعللها  ألسباهبا  تابعة  االشياء  أن  املعلوم  بات 
وتكتسب الوصف املناسب هلا بحسب اهلدف والغاية منها.

بام  فالقرب  القاعدة  هذه  عن  خترج  ال  بالقبور(  )التربك  وقضية 
هو قرب ال يصلح لكال االمرين أي عىل نحو القضية املهملة كام 
يعرب عنه علامء املنطق، وإنام يكتسب االهتامم وعدمه إذا سلطنا 
كافرًا  عبدًا  فيه  املدفون  كان  فان  القرب  صاحب  عىل  الضوء 

فاسقًا… أو انسانًا عاديًا فمن الطبيعي ال يصح التربك بقربه.
نبيًا أو ما  إذا كان عبدًا مقربًا عند اهلل ووليًا من أوليائه أو  أما 

شاكل فيكتسب القرب اهتامما ألجل املدفون فيه.
ويصح التربك بالقرب ألجل صحة التربك بصاحبه، فقرب رسول 
أن  ألجل  به  التربك  يصح  م(  وسلاّ وآللله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

املسلمني كانوا يتربكون به يف حياته.
تناقل  وقد  وعللها،  ملنشائها  تابعة  االشياء  فللاناّ  قلنا  وكام 
املسلمون ل شيعة وسناّة عىل السواء ل صحة التربك بالقرب وأمثاله 

عىل سبيل املثال ال احلرص:
)العلل  كللتللاب  يف  حنبل  بللن  أمحللد  بللن  اهلل  عبد  نقل  فقد 
الرجل يمساّ منرب رسول  قال: »سألت أيب عن  والسؤاالت( 
ه وتقبيله، ويفعل بالقرب ذلك رجاء ثواب اهلل،  اهلل يتربك بمساّ
فقال: ال بأس به...«، راجع العلل ومعرفة الرجال 492/2/

ج3243، وعنه يف وفاء الوفا 4/ 1404.
و التربك ُيراد به طلب الربكة الدنيوية أو األخروية من اهلل تعاىل 
والقرآن،  تعاىل،  اهللاّ   كأسامء  املباركة،  األشياء  بعض  بواسطة 
والنبي )صىل اهلل عليه وآله( أهل البيت )عليهم السالم( وغري 
ه اهلل )عز وجل( بعنايات وكامالت امتاز هبا عن  ذلك مماّا اختصاّ
ك بآثار النبي  غريه، كام اتاّفق علامء اإلسالم عىل مرشوعية الترباّ
ك  )صىل اهلل عليه وآله( وكذلك سرية املسلمني عامة عىل الترباّ
ك الصحابة برسول اهللاّ  )صىل اهلل عليه  باألشياء املباركة، كترباّ
بعد  بل وكذا  بمبارشته،  إليه يف حياته  يعود  وآثاره وما  وآله( 
كون  وفاته )صىل اهلل عليه وآله( فقد كانوا يزورون قربه ويترباّ
اهللاّ   وأولياء  الدين  ة  أئماّ قبور  مع  يفعلون  كانوا  وهكذا  به، 

الصاحلني، ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة والتابعني.

التبرك بالقبور

البدعة

البدعة  حللد  عللىل  داللللة  واكللثللرهللا  التعاريف  أمجللُع 
اهلل(  )رمحه  املرتىض  الرشيف  تعريف  هو  ومفهومها 
حيث قال: )البدعة الزيادة يف الدين أو نقصان منه من 
غري إسناد اىل الدين…( )الرسائل / الرشيف املرتىض 

.)83 / 3
الدين,  يف  الدين  من  ليس  يشء  إدخللال  هي  والبدعة, 
أين يؤخذ؟  الدين؟ ومن  أواًل أن نعرف ما هو  فعلينا 
الدين ودخلت  التي ليست من  ثم نبحث عن األمور 
النبي  الدين, حيث روى مجيع املسلمني متواترًا عن  يف 
إن  ما  فيكم  خملف  »إين  قوله:  وآللله(  عليه  اهلل  )صىل 
متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب اهلل, وعرتيت أهل 
بيتي, وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلاّ احلوض«, فالدين ما 

كان يف الكتاب وما روته العرتة.



تفقد المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة س���ماحة الشيخ عبد المهدي الكربائي 
س���ير العمل في مش���روعين انس���انيين يعدان من أهم المش���اريع اإلنس���انية والخدمية في 
محافظ���ة كرباء، فقد زار س���ماحته مش���روع مستش���فى الش���يخ احمد الوائل���ي )رحمه الله( 
ومرك���ز أمراض الدم وزراعة النخاع الش���وكي اللذين تنش���ئهما العتبة المقدس���ة ليكونا بارقة 

 الحاجة للعاج.
ّ

أمل وريادة طبية حقيقية تساهم برعاية المرضى الذين هم بأمس

د س���ير 
ّ

الش���يخ الكربالئ���ي يتفق

العمل في مشروعين إنسانيين 

للعتبة الحسينية المقدسة 
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قسم  من  حممد(  خالد  )مصطفى  املهندس  وقللال 
املشاريع اهلندسية: »يعداّ مركز أمراض الدم وزراعة 
يف  واحليوية  املهمة  املراكز  من  الشوكي  النخاع 
البالد وحمافظة كربالء املقدسة، ملا يمثله من اجهزة 
ومعدات ستلبي حاجة هذه الفئة املهمة واملوجودة 

يف العراق.
طوابق،  تسعة  من  يتكون  املللرشوع  »ان  وتللابللع: 
التي يمكن  وحيتوي عىل كافة املجاالت واجلوانب 

هلا ان تكون عامال مساعدا  يف شفاء املريض، حيث 
اضافة  واداريلللة،  استشارية  عيادات  عىل  حيتوي 
النخاع  زراعة  واماكن  املرىض،  رقود   ردهات  اىل 
الشوكي، وبربكات املوىل ايب عبد اهلل احلسني )عليه 
اىل  املرشوع  وصل  الكوادر  مجيع  وجهود  السالم( 
اىل  االنجاز، وسنسعى  من  الل %65  نسبة جتاوزت 
اىل  مشريا  السنة«،  هذه  يف  وافتتاحه  املرشوع  اكامل 

»ان نسبة املرشوع وصلت اىل %70«.

د. ستار الساعدي المشرف العام على 

القطاع الصحي في العتبة الحسينية 

المقدسة: “الغاية الرئيسية من إنشاء 

هذا المستشفى هو رفد ابناء شعبنا 

العراقي باسرة وكوادر تخصصية نوعية 

جديدة، على سبيل المثال ال الحصر، 

سيكون هذا الصرح هو االول من 

نوعه في العراق من ناحية السعة 

السريرية في زراعة نخاع العظم...”.
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مشريا اىل ان »املعوق االكرب الذي واجه تأخري املرشوع 
يتمثل باملواد واالجهزة املستوردة، خصوصا وان اغلب 
جائحة  انتشار  نتيجة  بسبب  الفرتة  هذه  تعاين  البلدان 

كورونا«.
وختم حممد حديثه بالتنويه عن زيارة سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي امليدانية اىل املرشوع ما يعده اسهامة 
يف  العمل  سري  تواجه  التي  املعوقات  مجيع  تذليل  يف 
خلدمة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  امهيته  وتبني  املرشوع، 
املعنوي  الدافع  العاملة  الكوادر  وتعطي  املجتمع، 

واحلافز القوي لتقديم كل امكاناهتم.
املقيم  املهندس  حسن(  حممد  )سجاد  حتدث  جانبه  من 
امحد  الشيخ  مستشفى  مرشوع  »ان  قائال:  املرشوع  يف 
الوائيل جاري العمل به عىل مرحلتني،  املرحلة االوىل 
نسبة  ووصلت  )1.300(م2،  مساحة  عىل  متت  منه 
منظومة  هتيئة  عىل  حاليا  جار  والعمل   ،%95 انجازه  

المهندس حسين رضا مهدي 

رئيس قسم المشاريع الهندسية 

في العتبة المقدسة: 

المستشفى أسست وفق 

المعايير المعتمدة من قبل وزارة 

الصحة العراقية واالنظمة العالمية 

في اختصاص بناء المستشفيات.
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تقع  بينام  العمليات،  صاالت  بللأدوات  اخلاصة  التعقيم 
انجاز  وبنسبة  )750(م2،  مساحة  عىل  الثانية  املرحلة 

تصل اىل %65«.
عىل  حرصت  املقدسة  احلسينية  »«العتبة  ان  اىل  مشريا 
عالية  جللودة  وذات  رصينة  ومعدات  أجهزة  استرياد 
وصول  لذلك  السامية،  وأهدافها  املستشفى  مع  تتناسب 
الراهن يف  الظرف  املستشفى مع وجود  هذه االجهزة اىل 

عموم البلدان ازاء جائحة كورونا قد حيتاج اىل وقت«.
واوضح: »ان زيارة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

وتوجيهاته جاءت يف اعامل الديكور والتصاميم املعامرية 
اكثر  نفسية  الرقود، واعطاء مجالية وراحة  بغرف  اخلاصة 

للمرىض«.
تسهيل  من  الرشعي  املتويل  سامحة  إليه  اوعز  عاماّ  منوها 
مجيع املعوقات التي تواجه املرشوع وتقديم الدعم املادي 

واملعنوي إلكامل املرشوع يف وقته املحدد«.
واجلدير بالذكر ان املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
بأن  يؤكد  ما  دائام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
مشاريع العتبة املقدسة االنسانية منها واالستثامرية تأيت يف 
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ث��الث��ة خ��ط��وط إن��ت��اج 
عالمية  مناشئ  ذات 
وم���ن���ظ���وم���ة ت��ح��ل��ي��ة 

مياه متطورة

معمل بركات الوارث للماء

تواصل االمانة العامة للعتبة الحس����ينية المقدس����ة مش����اريعها االس����تثمارية والخدمية التي تهدف الى 
الرقي بالمجتمع العراقي اس����وة بباقي المجتمعات فضا عن النهوض بواقعه االقتصادي وتش����غيل 
االيدي العاملة من خال مش����اريعها العديدة المنتش����رة في أغلب المحافظات العراقية الس����يما كرباء 
المقدسة والحد قدر االمكان من ظاهرة االستيراد الخارجي التي انتشرت في اآلونة االخيرة، ومن تلك 
المش����اريع االس����تثمارية الحيوية مشروع معمل بركات الوارث للماء الكائن على الطريق العام الرابط بين 
 عن مركز المدينة الذي تم تأسيسه عام 

ً
محافظتي )كرباء � النجف( وعلى بعد )10( كيلو مترات تقريبا

2017م، حي����ث يحتوي المعمل على ثاثة خطوط إنتاج ذات مناش����ئ عالمي����ة وبطاقة انتاجية إجمالية 
)1.200 كارتون( في الساعة، وكذلك منظومة تحلية مياه متطورة لمعالجة المياه بطاقة انتاجية قدرها 

)4000 لتر( في الساعة.
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جودة املنتوج
وملعرفة املزيد عنه بنياّ )حيدر كاظم جواد( مدير معمل 
بركات الوارث للامء قائال: تأسس املعمل سنة 2017م 
وبخط انتاجي واحد فقط ونظرًا للنجاح الذي حققه بناًء 
عىل الكفاءة وجودة املنتج الذي حظي باقبال كبري،  كام 
املحلية  السوق  لرفد  جديدة  إنتاج  خطوط  إضافة  متت 
االسعار  عىل  احلفاظ  عن  فضاًل  املستهلك  حاجة  وسدِّ 
املناسبة، حيث أن منتوج املعمل يتميز باجلودة العاليللللة 

واالسعار املنخفضة كون اهلدف االساس هو ليس الربح 
التوصيات  العراقي، وذلك حسب  وإنام خدمة املواطن 
احلسينية  العتبة  إدارة  قبل  من  املستمرة  والتوجيهات 
املقدسة واملتمثلة بسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
أمينها  املوسوي  جعفر  السيد  وكذلك  الرشعي  متوليها 
العام، علاًم بأننا لدينا عمالء ليس يف حمافظة كربالء فقط 

وإنام يف أغلب حمافظات الوسط واجلنوب.
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أجهزة حديثة
 25000( بلغت  للمعمل  االمجالية  املساحة  ان 
مرت مربع(، فضال عن عدد من االجهزة احلديثة 
)حيتوي  التايل  النحو  عىل  هي  والتي  واملتطورة 
املياه  كاسات  إلنتاج  خطوط  ثالثة  عىل  املعمل 
الصحية املعبأة ذات مناشئ عاملية وبطاقة انتاجية 
وكذلك  الساعة،  يف  كارتون(   1200( إمجالية 
خط إلنتاج االقداح البالستيكية ذات االستعامل 
الواحد والصديقة للبيئة، فضال عن منظومة حتلية 
قدرها  انتاجية  بطاقة  املياه  ملعاجلة  متطورة  مياه 

)4000 لرت( يف الساعة(.
اربعة مجلونات

بام يف ذلك فان املعمل حيتوي عىل أربعة مجلونات 
يستخدم  االول  اجلملون  االستخدامات،  خمتلفة 
موقع  عن  عبارة  واالخر  املياه،  لتحلية  كمحطة 
يستخدم  مجلون  هناك  وايضا  االنتاج،  خطوط 
ومجلون  البالستيكية،  باألقداح  خاص  كمعمل 

يحتوي المعمل على ثاثة خطوط إنتاج 

ذات مناشئ عالمية وبطاقة انتاجية إجمالية 

) 1.200 كارتون( في الساعة، وكذلك 

منظومة تحلية مياه متطورة لمعالجة المياه 

بطاقة انتاجية قدرها )4000 لتر( في الساعة
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عبارة عن خمزن كبري خلزن االنتاج(.
ايٍد عراقية ماهرة

الشابة  العراقية  االيللدي  من  وماهرة  متميزة  جمموعة  يضمُّ  املعمل  وان 
الزيارات  ويف  اليومية،  نشاطاهتم  يواصلون  االختصاصات،  وبمختلف 
الطلب  زيادة  نتيجة  اخلاصة  الفعلية  احلاجة  وفق  العدد  زيادة  يتم  املليونية 
املقدم عىل املنتوج وسد حاجة املاليني الزائرين الوافدين اىل كربالء سواًء من 

داخل العراق او خارجه.
القضاء عىل البطالة

ومن خالل ما تقدم فان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تسعى جاهدة 
تقدمه من  ما  العاملة من خالل جممل  البطالة وتشغيل االيدي  للقضاء عىل 
تقديم  ويفعلها، فضال عن  يديمها  من  اىل  بحاجة  والتي هي  كبرية  مشاريع 
املنتوج املحيل الذي يليق باملواطن العراقي من زراعة وصناعة وغريها، بعيدًا 

عن تفكريها بالعائدات املالية التي جتنيها جراء مرشوع ما. 

حيدر كاظم جواد مدير 

معمل بركات الوارث:  

إضافة خطوط إنتاج جديدة 

 
ِّ
لرفد السوق المحلية وسد

 
ً
حاجة المستهلك فضا

عن الحفاظ على االسعار 

المناسبة، حيث أن منتوج 

المعمل يتميز بالجودة 

العالية واالسعار المنخفضة 

كون الهدف االساس هو 

ليس الربح وإنما جودة 

المنتج لخدمة المواطن 

العراقي



العتبة الحسينية تهدي اهالي االنبار 
مستشفى متطور

تزامن���ا مع والدة س���يد االوصي���اء علي بن ابي طالب )عليه الس���ام( افتتحت العتبة الحس���ينية 

المقدس���ة في محافظة االنبار مستش���فى متعدد الخدمات الطبية بتاريخ 13 من رجب االصب 

1442هجرية الموافق 26/2/2021، ضمن سلس���لة المستشفيات ومراكز )الشفاء( التي تنشئها 

العتبة الحسينية في مختلف محافظات العراق من جنوبه الى شماله، ومن شرقه الى غربه، 

بثالث صاالت عمليات وجناحين للعناية المركزة

تقرير: ح�شني النعمة /ت�شوير حممد القرعاوي
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الصحة  وزارة  جهود  ودعم  )كورونا(  جائحة  ملواجهة 
مجيع  وخيدم  حسينيًا  العطاء  يكون  فحينام  ذلللك...  يف 
العامة  األمانة  اسم  جتد  استثناء،  دون  من  العراقيني 
تكن  مل  فاجلائحة  لذلك،  املقدسة سباقا  احلسينية  للعتبة 
باحلدث العابر الذي يمكن جتاهله وعدم الوقوف أمامه 
تفاقم االصابة هبا، واحلد من  منع  يدا واحدة يف سبيل 
اىل  وصوال  العامل  يف  كثرية  بلدانا  طالت  التي  أرضارها 
ايقاف عجلة احلياة فيها، االمر الذي دعا اىل ان تتعاضد 
جهود اجلميع يف مواجهتها بال تردد أو كسل أو هتاون...

احلسينية  العتبة  سارعت  حيث  الرمادي  حمافظة  واىل 
بلغت  كلية  مساحة  عىل  مستشفى  بإنشاء  املقدسة 
مرت   )4000( فعلية  ومساحة  مربع  مرت   )87000(

وبمواصفات  رسيرا،   )160( رسيرية   وبسعة  مربع، 
عالية وتصاميم فنية وهندسية تساعد يف تقليل الضغط 
عىل  املستشفى  حتتوي  فيام  واملرىض،  للمصابني  النفيس 
وخمترب  واشعة  سونار  وغرفة  استشارية،  غرف   )6(
واحدة  عمليات  صالة  اىل  باإلضافة  واحدة،  وصيدلية 
ردهتني  عىل  حتتوي  كام  رسير،   )3( بسعة  إفاقة  وردهة 
بواقع )5(  الرجال(  للنساء واخرى  )واحدة  للطوارئ 
كام  صغرى،  عمليات  صالة  وهناك  ردهة،  لكل  ة  أرساّ
للرجال  غرف   )5( بواقع  ة(  مركزاّ )عناية  عىل  حتتوي 
ة  ارساّ  )3( حتتوي  فيها  غرفة  وكل  للنساء  غرف  و)5( 
القيرصية  للوالدة  عمليات  صالة  عىل  حتتوي  كذلك 
املستشفى  حتتوي  واخريا  ة،  ارساّ بل)3(  افاقة  غرفة  مع 
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العتبة الحسينية تفتتح 

مستشفى متكامل 

بمواصفات متطورة في 

االنبار بمدة انجاز )60( 

يوما، بردهات وصاالت 

للوالدة والعناية المركزة 

وغسيل الكلى..
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 المستشفى يحتوي على معمل 

اوكسجين بسعة )60(متر مكعب.



للنساء  بواقع )48( رسير لكل ردهة  الرقود  عىل ردهات 
لكل  ة  ارساّ  )3( بواقع  الكىل  لغسل  وغرفتني  والرجال، 
غرفة، كام زودت املستشفى بمعمل اوكسجني بسعة )60(

مرت مكعب.
والبيئة  الصحة  وزير  التميمي  حسن  د.  حتدث  جهته  من 
العراقية يف حديث متلفز خالل االفتتاح تابعته )االحرار(، 
أهم  من  واحللدة  هي   )17( الشفاء  »مستشفى  فيه:  قال 

املستشفيات التي نفذهتا العتبة احلسينية املقدسة، وجهزهتا 
العليا  الدينية  املرجعية  »دعم  عن  منوها  الصحة«،  وزارة 
تم  بل  واحدة،  يقترص عىل حمافظة  مل  بأنه  احلسينية  والعتبة 
ملواجهة جائحة  تقديم )17( مستشفى ومركز متخصص 
بني  والصحي  والطبي  اهلنديس  اجلهد  هذا  وأن  )كورونا( 
العتبة احلسينية املقدسة ووزارة الصحة يأيت باطار التكامل، 

ويسهم هذا االمر يف تأسيس بنى حتتية مستقبلية«. 
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كان الزمان هو الثاثاء الخامس من آذار العام 
1991م، حين بدأت االنتفاضة في كرباء التي 
ش���هدت العدي���د م���ن الحكايات خاص���ة خال 
اي���ام تطهي���ر المدينة م���ن البعثيي���ن وأطاق 
سراح العديد من الس���جناء، وسقوط المدينة 
بالكامل بيد المنتفضين، وما كان من المقبور 
حس���ين كام���ل إال ان يش���رع بدباباته القتحام 
المدينة والمرقدين المقدس���ين، وهنا الحكاية 
كما يق���ول الباحث واالعام���ي )عبد الهادي  
 من أهل 

ً
البابي( ان حس���ين كامل امر ضابطا

 
ً
الموص���ل برتبة مق���دم كان يقود رتا متقدما

م���ن دبابات الح���رس الجمهوري بإط���اق النار 
 
َّ
عل���ى الح���رم، لك���ن الضاب���ط رفض االم���ر ورد

عل���ى حس���ين كامل “بأنن���ا أه���ل الموصل لنا 
تقاليدنا المعروفة في احترام المساجد، وهذا 
ن يرقد تحته ما هو إال 

ّ
 النظر عم

ّ
المرقد بغض

مسجد من مس���اجد الله، فما كان من كامل 
إال أن اع���دم الضاب���ط الموصلي بإطاقة من 
مسدس���ه وعلى مس���اعده ايضا الذي رفض 

هو االخر تنفيذ االوامر وكان برتبة رائد.

دد
ع

ف ال
مل

الخامس من آذار ذكرى إبادة شيعة العراق..   

تفاصيٌل ال تغيب من الذاكرة 
تتصفح احداثها )االحرار(

ثالثون عاما على جرائم 
ازهقت األرواح وانتهكت المقدسات 

الحرار : ح�شني النعمة
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كلمة ال بد منها
قبل التحدث عن االنتفاضة املباركة التي قام هبا أبناء الشعب 
النظام  ضد  1991م  عام  يف  ومذاهبه  قومياته  بكافة  العراقي 
الشباب  أولئك  نحيياّ  أن  البد  املجرم،  القمعي  الصدامي 
الثورة  راية  رفع  أجل  من  الشهادة  نداء  لبوا  الذين  األبطال 
ضد السلطة الدكتاتورية التي أذاقت شعبنا العراقي أنواعًا من 
ومصادرة  والتهجري  واإلعدام  واملالحقة  كاالعتقال  الويالت 
األموال واحلريات واالعتداء عىل رشف العوائل النبيلة وغريها 

من األعامل اإلجرامية التي يندى هلا جبني اإلنسانية.
االنتفاضة املباركة

قام الشعب العراقي منتفضا ضد احلكومة الصدامية، وحدثت 
 1991 سنة  املقارن  للهجرة   1411 شعبان  يف  االنتفاضة 
للميالد، وبدأت من البرصة وخالل )15( يوما وقعت )14( 

كردة  البعثية  السلطات  وقامت  املنتفضني،  بيد  عراقية  حمافظة 
فعل عىل هذه االنتفاضة بقمعها مما أدى إىل استشهاد عرشات 
اآلالف وترشيد ما يقارب مليوين شخص، وقصفت جراءها 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمللام  حرم  آنللذاك،  العراقية  احلكومة 
كبريا  عددا  واعتقلت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمللام  وحرم 
بعضهم  عدا  ما  أغلبهم،  وأعدمت  والعلامء،  احلوزويني  من 
الذين فروا من العراق، كام وهدمت كثريا من املدارس الدينية 

واملساجد واحلسينيات عىل يد السلطات البعثية.
االنتفاضة يف كربالء املقدسة

موقع  بحسب  املقدسة  كربالء  يف  االنتفاضة  رشارة  اندلعت 
البيت  اهل  ملدرسة  االلكرتونية  املوسوعة   – شيعة  )ويكي 
حرب  ضحايا  ألحد  جنائزي  موكب  بعد  السالم((  )عليهم 
الكويت، فام أن غادر املشياّعون املسجد حتى سمعت هتافات 



إىل  أدى  الذي  األمر  اهلل(،  عدو  صدام  اهلل..  إال  اله  )ال  تللردد: 
حصيلة  وكانت  األمنية،  والللقللوات  املشيعني  بني  اشتباكات 
االنتفاضة، وسيطر  اشتعلت  قتياًل، وهكذا  املواجهة مخسة عرش 
األسلحة  من  كبرية  كميات  عىل  واستولوا  املدينة،  عىل  الثوار 
والذخائر، وبدأت االنتفاضة يف كربالء يف الثامن عرش من شهر 
املتفرقة منذ  التحركات واالشتباكات  شعبان، بعد وجود بعض 
السادس عرش من شعبان، واستمرت احلركة الشعبية يف كربالء 

ثالثة أيام ويف اليوم الثالث سيطر املنتفضون عىل املدينة.
عىل  اهلجوم  هو  البطلة  املجاميع  هذه  به  قامت  ما  أول  وكللان 
كربالء،  إعدادية  خلف  تقع  التي  السلطة  حزب  منظمة  مقر 
النظام  أزالم  هرب  حتى  الثائرة  املجموعة  هذه  هجمت  أن  وما 
اخلاوون جراء رضبات الثوار، وبذلك متكن الثوار من السيطرة 
سيطرت  أن  وما  منهم،  تبقى  من  مقتل  بعد  املنظمة  هذه  عىل 
قوات املجاهدين عليها حتى استولوا عىل األسلحة املوجودة يف 
داخلها، وبعد استيالئهم عىل تلك األسلحة توجهوا بعدها نحو 
مقر حزب السلطة الذي كان يدعى: )بمنظمة الصمود( حيث مل 

يصمد أعضاء هذه املنظمة إال بضع دقائق.

بعملها  والغربية  الرشقية  العباسية  حملة  مجاهري  قيام  أثناء  ويف 
البطويل، خرجت بقية مناطق مدينة كربالء لتعلن انتفاضتها ضداّ 
والسعدية  والقزوينية  املخيم  الغاشمة كمحلة  الصدامية  السلطة 
واجلمعية وحي املعلمني وحي العامل وحي الغدير وبقية األحياء 
الواقعة يف هذه املناطق، حيث قاموا باهلجوم عىل املقرات احلزبية 
العائدة للنظام هناك، ومنها مقر منظمة حي املعلمني، وما هي إال 
النظام وقد  أزالم  فيه من  املقر وقتل من  تم حرق  حلظات حتى 
الذين  املجاهدين  الشباب  امللحمة عرشات  الشهادة يف هذه  نال 
ودحر  احلق  إلحقاق  األكف  عىل  قلوهبم  ومحلوا  ببسالة  تصدوا 
أبناء منطقة  قام  البائد، كام  الصدامي  النظام  أزالم  املتجربين من 
وباب  السالملة  وباب  الزهراء  وحي  العباس  وحي  بغداد  باب 
الكاسح  باهلجوم  املنطقة  هذه  من  القريبة  املناطق  وبقية  الطاق 
عىل مقر خمابرات النظام الصدامي ومديرية أمن النظام، ودارت 
معارك ضارية بني الثوار وبني أزالم صدام أسفرت عن استشهاد 
العرشات من فرسان كربالء الشجعان، وبعد قتال عنيف متكن 
وقاموا  واألمن  املخابرات  دائريت  عىل  السيطرة  من  املجاهدون 
بإطالق رساح املسجونني واالستيالء عىل الوثائق واملستمسكات 

انسانية المشهد البطولي للمنتفضين في 

كرباء المقدسة تجلت مع الجندي االسير 

في معاملته ومساعدته على مغادرة مدينة 

كرباء الى ضواحيها تسهيا لعملية عودتهم 

إلى مدنهم التي جبروا على مغادرتها من 

قبل البعث البائد لمقاتلة المنتفضين
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املهمة التي كانت بحوزة هاتني املؤسستني القمعيتني.
عىل أثر هذه األحداث قام أبناء حملة باب اخلان واملناطق التابعة هلا 
باهلجوم عىل مقرات قوات صدام املنهزمة التي تقوقعت يف عدٍد 
من املدارس ثم انسحبت فيام بعد اىل احلدود العراقية السعودية، 
وما أن قام الثوار باهلجوم حتى استسلم الضباط واجلنود، وعند 
نقدية  مبالغ  بإعطائهم  األفاضل  كربالء  أبناء  قام  استسالمهم 
لقسم من هؤالء الذين كانوا ال يمتلكون النقود ثم أوصلوهم إىل 

ضواحي مدينة كربالء لتسهيل عملية عودهتم إىل مدهنم.
ردود الفعل

يف  االنتفاضة  بداية  بعد  يومان  أي  شعبان،  من  عرش  الثامن  يف 
عىل  فيه  أكد  بيانا  رسه(  )قدس  اخلوئي  السيد  أصدر  النجف، 
االلتزام باألحكام الرشعية، وعدم املساس بأموال الشعب وبيت 
هبا،  التمثيل  وعدم  الشوارع،  يف  بقيت  التي  اجلثث  ودفن  املال، 
إضافة إىل بعض املواد واألحكام األخرى،  وبعد يومني أصدر 
الدين  علامء  من  أشخاص  تسعة  وعنياّ  آخر  بيانا  اخلوئي  السيد 
ملعاجلة املشاكل، وهؤالء التسعة هم: )السيد حممد رضا املوسوي 
اخللخايل، السيد جعفر بحر العلوم، السيد عز الدين بحر العلوم، 
السيد حممد السبزواري ابن آية اهلل السبزواري أحد الناشطني يف 

حممد  السيد  الساعدي،  شبيب  رضا  حممد  الشيخ  االنتفاضة، 
صالح السيد عبد الرسول اخلرسان، حممد تقي اخلوئي ابن آية اهلل 
اخلوئي، السيد حممد رضا اخلرسان، السيد حميي الدين الغريفي(.
وبعد إصدار هذا البيان، ذهب كثري من هؤالء إىل املدن املختلفة 
األعىل  عبد  السيد  اهلل  آية  أعلن  جانبه  ومن  املشاكل،  ملعاجلة 
السبزواري أحد كبار علامء النجف دعمه لالنتفاضة من خالل 

بيان أصدره هبذا الشأن.
تفاصيل ال تغيب من الذاكرة )قمع االنتفاضة(

من  بالقرب  وصلت  قد  الصدامية  القوات  طالئع  أوىل  كانت 
منطقة حي العباس، وما أن وصلت هذه القوات حتى تصدى هلا 
الشباب الكربالئي بقوة وعنف، وما هي إال ساعات قليلة حتى 
تم القضاء عىل تلك القوات ويف أثناء اندحار هذه القوات كانت 
قوات صدامية أخرى قد توجهت نحو مدينة كربالء من ناحية 
الثوار بتوجه هذه القوات تصدوا هلا أيضًا،  احلر، وبعد أن علم 
النرص يف هذه  الثائرة أن حترز  القوات  وبعد قتال رشس متكنت 

املعركة الفاصلة.
بإرسال  بغداد  يف  احلاكمة  السلطة  قامت  التطورات  هذه  وبعد 
كربالء  سامء  يف  الطائرات  هذه  حلقت  وقد  هليكوبرت  طائرات، 



بعد قمع االنتفاضة أعدم نظام البعث ما 

يقارب )4000( رجل دين وطالب حوزة وخطيب 

منبر حسيني من جميع المحافظات العراقية، 

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان بعض 

التقديرات لعمليات االعدام وصلت الى 

)100.000( شخص بين شهري اذار وايلول
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عىل ارتفاع شاهق كي ال تصيبها املدفعية التي كانت بحوزة الثوار 
الذين متكنوا من االستيالء عليها بعد هروب القوات الصدامية، 
بعد حتليق هذه الطائرات يف سامء كربالء قامت بإلقاء منشورات 
موجهة إىل أبناء املدينة هتدد فيها السلطة  الغاشمة أبناء املدينة بأهنا 

ستقوم بقصف مدينة كربالء بل)الكيمياوي( إن مل يلقوا السالح.
فام كان  املدينة  أبناء  البائسة زادت مهة ومحاس  املحاولة  إثر هذه 
املنازل  الرشاشة فوق أسطح  املدافع  منهم إال أن يقوموا بنصب 
عىل  تتوافد  أخذت  التي  الصدامية  للقوات  للتصدي  والبنايات 

كربالء ومن عدة جهات.
عىل  مصممون  كربالء  أبناء  بأن  الصدامية  السلطة  أيقنت  بعدما 
قيادة  بتشكيل  أمللرًا  )صللدام(  أصللدر  االنتفاضة  يف  االستمرار 
املجرم  يرأسهم صهره  الضباط  كبار  من  عسكرية تضم جمموعة 
القيادة توجه أفرادها نحو مدينة  حسني كامل، بعد تشكيل هذه 
كربالء واختذوا من بساتني منطقة عون مقرًا هلم، يف أثناء وصول 
أركان القيادة إىل كربالء زجت السلطة الصدامية بالعرشات من 
إىل قوات احلرس اجلمهوري  والكتائب والرسايا إضافة  األلوية 

وأرسلتها إىل مدينة كربالء للقضاء عىل املجاهدين األبطال.
أبناء كربالء  املدينة خرج  أطراف  إىل  القوات  وبعد وصول هذه 
للدفاع  الشهادة  لنيل  تواقون  وهم  هلا  بالتصدي  الشوارع  إىل 
وسطروا  السلطة  قللوات  مع  فاشتبكوا  املقدسة،  مدينتهم  عن 
التحرر  خارطة  الزكية  بدمائهم  وطرزوا  البطولية  املالحم  أروع 
وكانت  اهلمجي،  الصدامي  التعسفي  واالستغالل  العبودية  من 
وقف  حيث  رضاوة  املعارك  أشد  من  العباس(  )حي  معركة 
الرصاص  يتلقون  املدينة وقفة رجل واحد وهم  أبناء  املئات من 
الذل واهلوان، فنال العرشات منهم  بصدورهم األبية دون تقبل 
املعركة  أما  ينسوه،  لن  درسًا  القوات  هذه  لقنوا  أن  بعد  الشهادة 
والفداء،  التضحية  مدينة  أبناء  خاضها  التي  األخللرى  املرشفة 
الصدامية  املدفعية  فيها  شاركت  التي  املخيم(  )معركة  فكانت 
إضافة  الرشيعة واحلر  منطقة  تتواجد يف  كانت  التي  املدى  بعيدة 

إىل الدبابات واهلاونات واألسلحة واألخرى.
الصدامية  للقوات  األخرى  واملناطق  املنطقة  هذه  أبناء  تصدى 
املهزومة واشتبك الطرفان يف معارك عديدة كانت بني فر وكر، ومل 
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تستطع القوات الصدامية السيطرة عىل املوقف إال بعد أن عززت 
بقوات إضافية بعد أن فقدت الكثري من قواهتا بني قتيل وجريح 
األبيض،  بالسالح  املجاهدين  قوات  قاتلت  أن  بعد  وخاصة 
من  املجاهدين  قللوات  ومتكنت  الطرفني،  بني  املسافة  لقرب 
إعطاب العرشات من الدبابات واملصفحات وتدمريها وإحراقها 
بالكامل، وإسقاط طائريت هيلوكوبرت تابعة للقوات الصدامية يف 

أطراف املدينة.
بعد وصول الدبابات بالقرب من منطقة )الفسحة( وهي إحدى 
أبيها حيث قامت  مناطق حملة باب اخلان حتى أبيدت عن بكرة 
وهم  أنفسهم  برمي  املجاهدة  املحلة  هللذه  أبناء  من  جمموعة 
أن  بعد  وخاصة  البنايات  أسطح  فوق  من  بالسالح  مدججون 
يصيب  وهو  الصدامي  القصف  األبرار  الشهداء  هؤالء  شاهد 
هذه  يف  السالم(،  )عليهام  عيل  بن  العباس  وسيدنا  موالنا  مرقد 
األثناء كانت القوات الصدامية قد متكنت من اجتياز منطقة )حي 
العباس( ومتكنت من الوصول إىل حملة )باب بغداد( القريبة من 
مرقد العباس )عليه السالم( بعد أن عوضت بأسلحة ومعدات 

جديدة وصلتها من القوات التي أرسلها صدام تعويضًا لألسلحة 
واجلنود الذين أبيدوا بالكامل من قبل قوات الثوار البطلة، ومن 
جهة أخرى كانت قوات صدامية أخرى قد متكنت من الوصول 
إىل املنطقة القريبة من )املخيم( بعد أن فقدت العديد من ضباطها 

وجنودها وأسلحتها املهنية.
نرش الذعر بني احلرمني الرشيفني

بالقرب  والفتاكة  احلديثة  باألسلحة  املعززة  القوات  بعد وصول 
من الروضتني احلسينية والعباسية املقدستني قامت هذه القوات 
القوات  قامت  وبعدها  املنطقتني،  هاتني  عىل  سيطرهتا  بإحكام 
للقوات  الثوار  فتصدى  الرشيفني  املرقدين  بمهامجة  الصدامية 
إىل  الدخول  من  القوات  تلك  بذلك  تتمكن  ومل  ببسالة  الباغية 
هبط  حيث  جوي،  بإنزال  قامت  أن  بعد  إال  الطاهرين  املرقدين 
املئات من املظليني من أفراد القوات الباغية وعن طرق احلبال إىل 
داخل الصحنني املقدسني، مما أدى إىل حدوث اشتباكات عنيفة 
فرسان كربالء،  لنفاد ذخرية  املرة،  األبيض هذه  وبالسالح  جدا 
الصحنني  عىل  السيطرة  من  الصدامية  القوات  بعد  فيام  ومتكنت 



جريدة االتحاد االماراتية: كان نظام 

صدام يقتل الناس جملة ومن دون 

عدمون على 
ُ
أدنى تحقيق، حيث ي

شكل مجموعات مؤلفة من 10 إلى 30 

شخصا... وان عدد الضحايا يتجاوز مئة الف 

شخص بحسب الوثائق التي في متناولنا
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املقدسني حتى قامت بإطالق النار عىل كل من تواجد يف داخلهام 
املطهرة  األماكن  إىل هذه  أطفال ونساء وشيوخ عزل جلؤوا  من 
الذين  املجاهدون  أما  الصدامي،  العشوائي  القصف  من  فرارًا 

أرسوا فقد نقلوا إىل خارج املرقد وتم إعدامهم فيام بعد.
اعدام العلامء

بعد قمع االنتفاضة أعدم نظام البعث البائد كال من السيد حممد 
رضا اخللخايل، والسيد جعفر بحر العلوم والسيد عز الدين بحر 
العلوم حيث كانون ممثيل السيد اخلوئي، وكذلك اعدام ما يقارب 
من 4000 رجل دين وطالب حوزة وخطيب منرب حسيني من 
حممد  السيد  من  كل  العراق  من  هاجر  فيام  املحافظات،  مجيع 
حممد  والسيد  الساعدي  شبيب  رضا  حممد  والشيخ  السبزواري 

صالح اخلرسان.
بيرت  للكاتب   The Washington Post صحيفة  ونقلت 
أعدمت  صدام  قوات  ان   ،)1991 اشباح   ( بعنوان:  غالربيث 
اآلالف، وحسب بعض التقديرات، )100000( شخص لقوا 

ايلول،  وشهر  اذار  شهر  بني  االنتقامية  القتل  أعامل  يف  حتفهم 
القوات  من  مقربة  عىل  الفظائع  هللذه  من  العديد  وارتكبت 
األمريكية، الذين كانوا يتلقون أوامر بعدم التدخل. وُقتل بعدها 

حوايل 100 رجل دين شيعي، بينهم أربعة من كبار آيات اهلل.
املقابر  من  املزيد  برصد  صببدام  جرائم  تكشف  االحتبباد  جريدة 

اجلامعية النتفاضة 1991
كان نظام صدام يقتل الناس مجلة ومن دون أدنى حتقيق، حيث 
ُيعدمون عىل شكل جمموعات مؤلفة من 10 إىل 30 شخصا، من 
ثم حُتفر حفرة كبرية ُيرَمون فيها ويساوى الرتاب فوقهم. وُيذكر 
باالنتفاضة،  غالبيتهم ال عالقة هلم  اجلامعية  املقابر  أن أصحاب 
ُقتل يف ساحة  إما  الدولة  حيث أغلب من محل السالح وأسقط 
املعركة وإما متكن من اهلرب. ال توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد 
املقابر اجلامعية ولكن بحسب املعنيني، املقابر يف حمافظة بابل فقط 

جتاوزت اخلمسني مقربة.
فيام كشفت جريدة االحتاد االمارتية يف تقريرها الدويل ما افاده فريق 
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مكون من 11 شخصا بينهم اختصاصيون يف 
اجلنائية يف هذه  االثار واالنرتوبولوجيا  علم 
املنطقة الواقعة وسط الصحراء جنوب غرب 
لتحليل  عجل  عىل  خميام  اقللام  حيث  بغداد 
اهنللا قد  مللواقللع حللددت عللام 2003 عللىل 
تكون حتوي مقابر مجاعية تعود اىل 15 عاما، 
التحقيق يف املحكمة اجلنائية  واوضح قايض 
اشار  بقوله:  اجلوحي(  )رائد  العليا  العراقية 
لنا شهود اىل حواىل مئتي موقع تم احصاؤها 
ما  يف  واضاف  االنسان،  حقوق  وزارة  لدى 
يتعلق بقمع االنتفاضة عام 1991 فان عدد 
بحسب  شخص  الف  مئة  يتجاوز  الضحايا 
التي يف متناولنا وقد يصل اىل 180  الوثائق 
الفا بحسب معلومات ما زال يتعني التحقق 

منها.

ضت  تعراّ وقد  اإلمامية  الشيعة  مذهب  لتثبيت  زكياّة  كثرية  دملاء  ُسفكت  لقد   
وبعضهم  بلد  إىل  بلد  من  والترشيد  والسجن  للحبس  األعالم  العلامء  من  طائفة 
الطائفة  أن شيخ  الشهادة، كام  نالوا درجة  قد  والثاين( وغريمها  األول  )كالشهيد 
قد  األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  أسس  الذي  نفسه(  اهلل  )قدس  الطويس 
املفيد  الشيخ  أستاذه  داره، وكذلك  حتمل مصاعب مجة ومشاق صعبة وأحرقت 

)قدس اهلل نفسه(، تعرض بيته للمدامهة واهلجوم مرات عديدة. 
ويف هناية املطاف، وعىل أثر هذه املتاعب واملصاعب والزمحات بلغ مقام املرجعية 
العليا  غايته   - وتعاىل  تبارك  اهلل  بحمد   - الشيعة  الدين  لعلامء  الدينية  والزعامة 
حقانيته  كافة  الناس  جلميع  بل  خاصة  االسالمي  للعامل  وأثبت  املراتب،  وأعىل 

ومصداقيته.
ومن ناحية أخرى،  أراد أعداء الدين أعني أعداء اإلسالم وأعداء الشيعة، زعزعة 
القيادة  املكانة واملنزلة، وذلك عرب توجيه أصابع االهتام واالفرتاء عىل هذه  هذه 

الروحية والزعامة الدينية.
لتضعيف هذا  تعلمون -  أياد عديدة - كام  والسياق  االجتاه  وقد عملْت يف هذا 
النفوذ االجتامعي والوجاهة لعلامء الشيعة بحيث صار وضع عامل الدين وحياته 
ومعيشته يف أرجاء النجف األرشف وغريها ويف املراكز واحلوارض العلمية التصل 
إىل مستوى معيشة وحياة حتى إنسان عادي من الناس، وبطبيعة احلال، هذا األمر 
ُمشاهد وملموس يدركه كل واحد بوجدانه، وأنه إىل أي حداّ وصلت أوضاع أهل 

ل...  العلم والعلامء، ومع ذلك، فإن هذا األمر قابل للصرب والتحمُّ
واألوضاع  األحوال  كانت  كيف  احلرب  أيام  يف  والوجدان  بالعيان  رأيتم  وقد 
أشد وأصعب بمراتب مما هي عليه اآلن، وكان يعيشون يف منتهى الشدة والعرس 
والضيق؛ حيث يمكن الصرب والسكوت والتحمل لكل ذلك يف مقابل تضحيات 
وترشيد  وحبس  وإهانة  هتك  من  القوه  وما  وشهادهتم  وقتلهم  العظامء  أولئك 
ورضب وأذى وتعذيب، وكيفام كان، فاجلهات املادية سهلة ويسرية جدا ولكن 
كانت اجلهات الروحية واملعنوية حمفوظة ومصانة، يعني أن الواحد من أهل العلم 
كانت منزلته حمفوظة ومصونة والناس تعربِّ عنه بأنه عامل وزعيم دين ومقامه أرقى 

من مقام املادة وأمور الدنيا. 
ويستطرد )قدس رسه( يف الكالم حتى يصل اىل القول: 

»ان األعداء الذين يسعون الستغالل مثل هذه األمور والقضايا )يقصد هبا »قدس 
نفوذهم  وسلب  العلامء  مقام  حمق  أجل  من  والتفرقة(  والدسائس  الفتن  رسه« 
الروحي وتأثريهم االجتامعي ومكانتهم من النفوس باملرة، ونعوذ باهلل أْن تتزعزع 
ماليني  أجلها  من  ورُصفت  والنفيس  الغايل  أجلها  من  ُبذل  التي  العلامء  مكانة 
األموال وُأزهقت األرواح وُسفكت الدماء الزكية فنصري - معاذ اهلل - مصداقا 

ْنَيا َواآْلِخَر(«. تاما لقوله تعاىل: )َخرِسَ الدُّ

إمحاق مقام العلماء 



العرس،  بمراسيِم  تفكر  وراحت  الوسادة  عىل  رأسها  وَضعت 
لطاملا  األشياء،  من  الكثري  لُه  سأشرتي  قائله:  نفسها  حدثت 
انتظرت هذه الفرحة من سنواٍت عديدة، وأخريًا ولدي الوحيد 
عىل  رب  يا  لك  شكرًا  شديد،  احلللاٍح  بعد  الللزواج  عىل  وافللق 
اعة من الواحدة  استجابتِك دعويت وحتقيق أمنيتي، اقرتبت السَّ
اعة  لياًل ومازالت االمُّ غارقة بأفكاِر ها هذه، وما إناّ ألتفتت للسَّ
أنام اآلن  أنَّ  قامت ُمرسعة وأطفأت املصباح وهي تقول: عيلاّ 
إنجازها،  لكي أصحو مبكرة، فغدًا لدياّ أعامُل كثرية البد من 
املثقلتنِي  عينَّيها  ِمن  كاَن  فام  الُنعاس،  .امهها  كذلك  هي  وبينام 
ُه مرتنِي  باألماين، أال ان تستسلام لنوٍم عميق ، لكنِّها استيقظت منَّ
عىل  وأخرى  والدعاء،  الة  الصاّ ألداء  االذان  صوِت  عىل  مرة 
اعة السابعة، حينها هنضت من فراشها  صوِت املنبه يف متاِم السَّ
لتبارش  توجهت  َم  ثَّ الفطور،  لتعَد  املطبخ  نحو  متجهة  بنشاٍط، 

بيد  أمراض  عدة  من  معاناهتا  رغَم  املنزل،  بتنظيِف  ذلك  بعد 
أنَّ الفرحة جعلتها تنسى ما هبا من أملٍ، وملَّا حاَن وقت العرص، 
اعة الرابعة  كاَن كل يشء جاهزًا وبانتظار الضيوف، ويف متاِم السَّ
العروس،  بيت  إىل  اجلميع  فذهَب  واألصدقاء  األقارَب  حرَض 
وهناك تَم عقد قران منتظر وسط زغاريد أمُه وهتاين احلضور له 
وبعد انتهاء احلفل، رجعت أم منتظر مع ولدها إىل البيت وكلها 
شوق ليوِم زفافه ، ألقت بجسدها املتعب عىل الكريس لتسرتيح 
بوجهِه وهي متازحُه، أسبوع  تبسمت  قرة عينها  اىل  نظرة  قلياًل 
واحد وتكون عروسك هنا معي هبذا البيت، جهز نفسك يا بطل 
للذهاب غدًا إىل وحدتك العسكرية لكي تأخذ اجازة العرس، 
أٍه أه يا ولدي ليَت والدَك كاَن موجود ليفرح معنا، ليتُه رآك وقد 
وأنا  الرتاب  حتت  يكون  أنَّ  القدر،  شاء  لكنَّ  رجاًل،  أصبحَت 
أحتمل كامل املسؤولية منُذ طفولتَك وحتَّى اآلن، أراد منتظر أناّ 
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تاريخ الصحافة في كرباء
يغرَي املوضوع لكي يعيد ابتسامتها كام كانت، قبَل 
اهلل  رمحك  يقول:  وهو  صدرِه   إىل  ضمها  جبينها  
ياأيب حتاّى أنا متنيت هذا لكنَّ أنِت موجودة وأنِت 
فقد  اآلن  ارتاحي  الغالية  حبيبتي  والربكة،   اخلري 
تعبت اليوم كثريًا  وأنا سوَف أنام ألنُه كام تعلمني 
وحديت،   إىل  أصل  كي  طويل  طريق  أمامي  غللدًا  
يا أمي....وأنت من أهل اخلري  تصبحني عىل خري 
فراشه وشيئا فشيئا   إىل  يا ولدي، ذهَب كل  منهام 
من  ساعات  انقضت  حتى  النوم،  عليهم  استوىل 
الليل وكأهنا ومضة لتسفَر  عن صبٍح ملبداّ بالغيوم 
شعور  مع  تضامنت  األخللرى   هي  السامء  حتى   ،
  ، اليوم  ذاك  تصف  مل  إذ  الرمادي  ا  بلوهنَّ منتظر  أم 
بعد ذهاب ولدها إىل جبهة القتال، مضت ساعات 
تلوها ساعات  وهي تنتظر اتصال  ولدها لُيطمئنها 
بوصولِه مع إجازة العرس، وفجأًة رَن اهلاتف وإذا 
سيارٍة  بانفجاِر  منتظر  أسُتشهد  لقد  صادٍم،  بخرٍب 
مفخخة  كانت  متجهة نحوُه ورفاقه  الثالثة، وملَّا  
سمعت هذا اخلرب َسقَط اهلاتف من يدها ،وراحت 
 ، سمعتُه  مما  أمرها   من  دهشة  يف  بالبكاء  جتهُش 
او تسمع صوتًا  هنا وهناك علها جتد شيئا  التفتت 
يقول: غري هذا لكنَّ دون جدوى، فقط صورة عقد 
تأملتها  املوبايل..  شاشة  متأل  كانت  التي  القران 
طوياًل،  شعرت بأمل  احلطام  الذي وقَع عىل قلبها 
للعزاء  ما اشرتيتُه يكون  أيعقل كل  ،قبَل حلظات، 
ال  ،ربللاه   احلناء  مازالت  وبكفي  السواد  أألبس 
أم  يعود  ولللن  رحللَل  لعروسه  أقللول:  مللاذا  أدري 
غارقة  ماهي  وبنَي  ويأيت،  أيام   االاّ  ماهي  انتظريه 
قامت  بشدة،  الباَب  ُطرَق  هذه،  التساؤالت  ببحِر 
لقد  الوحيد  تستقبل جنَّازة ولدها  وإذا هبا  لتفتحُه 
ُه  شهيد، وملا  اقبلت نحو جثامنُه املرضج  عاَد هلا لكنَّ
بالدماء، انحنت عليه لتضمُه بني ذراعيها كام كاَن 
هنضت  والقبالت،  الدموع  ذرف  وبعد  صغرٌي، 
ِمن عىل األرِض  تلملم بقايا قلبها املفجوع، وهي 
،حاولت  باحلزن  اململوءة  الكلامت  ببعض  تتفوه 
تقتدي   ، وأنَّ  أكثر من هذا  اناَّّ تتحامل عىل نفسها 
السالم(  )عليه  القاسم  فقدها  حال  رملة  بسيدهتا 
ويف األثناء أخرجت شيئا من حتت عباءهتا ورمت به 
عىل اجلنَّازة، وهذا اليشء هو بدلة عرس منتظر مع 
باقة من الزهور، ثم رفعت صوهتا املخنوق بالعربة 

قائلة: مبارك لك يا ولدي َزَفافك إىل اآلخرة.

لعبت الصحافة يف كربالء، دورًا كبريًا يف مضامر احلياة الفكرية، وكان 
هلا نصيب وافر ونشاط ملموس يف دفع زخم احلركة الثقافية إىل التطور 
جذورها  أن  إذ  العهد،  بحديثة  الصحافة  فليست  واالزدهار،  والتقدم 
متتد إىل عرشات السنني املنرصمة، وألن كربالء حمط رحال املسلمني منذ 
وجمالت  صحف  وآخر  حني  بني  منها  انبثقت  إذا  غرو  فال  طويل  أمد 
تعرب عن أماين أبنائها األحرار الذين يتطلعون بشوق ورغبة إىل مستقبل 

وضاء.
آل  هادي  سلامن  الباحث  يستعرض  الكربالئية  الصحافة  نشأة  وعن 
طعمة يف كتابه )صحافة كربالء( أبرز الصحف واملجالت الصادرة يف 

كربالء وعىل النحو التايل:
أوهلا )االنتباه( وهي صحيفة سياسية باللغة الفارسية صادرة عام 1914 
)احلقائق(  وصحيفة  الشريازي،  آقا  عيل  املريزا  امللك  لبيب  صاحبها 
املريزا  امللك  لبيب  اصدرها  سياسية  وهي  )انتقام(  صحيفة  وكذلك 
عيل آقا الشريازي، ثم )االتفاق( وهي جريدة عربية أنشأها احلاج مرزا 
نيسان 1916، وكذلك جريدة  االول يف 7  وبرز عددها  احلائري  عيل 
عددها  وصدر  الصالح،  علوان  عباس  االستاذ  لصاحبها  )الغروب( 
االول يف يوم االربعاء 24 متوز سنة 1935، ويف سنة 1938 يوم التاسع 
من حزيران صدر العدد االول من جريدة )االسبوع( االسبوعية، ثم تأيت 
جريدة )الندوة( سنة 1941 التي أدارها   السيد حممد مهدي الوهاب آل 
طعمة وساهم يف حتريرها نخبة مثقفي البلد منهم الشيخ حمسن ابو احلب 
ومشكور االسدي وحممد رضا مهدي وغريهم، ثم )القدوة( التي صدر 

العدد االخري)60( منها يوم السبت 13 شباط 1954.
جريدة  وهي  األهللايل(  و)شعلة  الللرشق(،  )رسالة  جملة  ايضا  وهناك 
اسبوعية وكانت سنة 1960 تأريخ منحها االمتياز، وجملة )االقتصاد( 
االسبوعية التي تصدر عن غرفة جتارة كربالء، وجريدة )املجتمع( وهي 
ادبية سياسية 1963 وكذلك )الرائد( التي صدرت عن نقابة املعلمني 
عام 1968 وجملة )احلرف( التي اصدرهتا تربية كربالء 1969، وجملة 
)العمل التعاوين( و)صوت االسالم( و)االخيرض( و)العهد( و)الرائد 
الصحف  من  وغريها  كربالء(  و)غللادة  املعرف(  و)دليل  اجلديد( 

واملجالت الكربالئية.
االخرية  احلرب  بعد  ما  لصحف  مفصل  عرض  يف  الباحث  ينقل  كام 
الكربالئية  والصحافة  الدينية  الصحافة  وايضا  املدرسية،  والصحافة 
املنفى، وهناك  الكربالئية يف  الصحافة  ثم  بغداد(  خارج كربالء )يف 
ملحق صور يعرض لعدد من االصدارات التي قدم هلا هذا الكتاب، 
الذي حيمل جهدا توثيقيا مهام ملسرية الصحافة يف كربالء املقدسة.
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ان احلديث عن التاريخ املرشق آلل البيت )عليهم السالم( 
هو من أمجل ألوان احلديث، والكالم عن السرية العطرة 
املضمخة بأريج ذكرهم )سالم اهلل عليهم( هو من أعذب 
املقدسة  الرشيعة  ارسار  حاميل  وهم  ال  مل  الكالم،  أنواع 

وقادة االسالم العظام.
واتسع  وتألقا،  يقينا  ازداد  املؤمن ساحة حياهتم  ان دخل 
بحار  يف  نبحر  أن  أروع  فام  ورقا،  الروحي  مضمونه  أفق 
أنوارهم، ونطلع عىل مضامني سريهتم، ونغرتف من سنا 
مواقفهم  من  لنتخذ  قدسهم؛  سامء  يف  ونحلق  ارشاقهم، 

إىل  خالله  ومن  به  نصل  احلياة،  يف  لنا  زادا  حياهتم  وهنج 
حيث السعادة الدائمة والنجاة.

وهنا سنآخذكم يف رحلة إىل يوم من أيام االمام الثامن من 
)عليهام  الكاظم  جعفر  بن  موسى  االمام  االطهار  االئمة 
النابض  وهديه  ضيائه  من  شيئا  نقتبس  نا  علاّ السالم(؛ 
بنفوس  بينة،  عىل  فنتحرك  والسالم،  والعطاء  باحلب 
تتطلع إىل اخلري مؤمنة، متخذة من آل البيت عليهم السالم 

يف السعي والكدح أسوة وقدوة حسنة.

دروس من العبد الصالح
Aيوم في حياة اإلمام الكاظم 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

32
ل�سنة 2021 م



البرشى  لبرش،  فيه  تعاىل  اهلل  كتب  يوم  إىل  سنآخذكم 
يف  السالم(  )عليهم  حممد  آل  راهللب  يد  عىل  واخلللري، 
جيتاز  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمللام  كان  اليوم  ذلك 
وال  والظالم،  والفتنة  الغفلة  أهله  بعض  يعيش  زقاقا 
مواعظ  وتالشت  اإلسالم،  تعاليم  ضاعت  فقد  عجب 
لئام،  طغاة  األعوام  مدار  عىل  باحلكم  واستأثر  األنبياء 
)عليهم  البيت  أهل  بتنحية  قاموا  أن  بعد  أكاذيبهم  بثوا 
السالم( عن مقاماهتم، وسجنهم وتعذيبهم، بل وعمدوا 
إىل تنشئة األجيال عىل بغضهم، والتفاخر بسبهم ولعنهم 
عىل منابرهم ، حتى هرم عىل ذلك الكبري وكرب الصغري، 
عليهم  اهلل  سالم  هلم  كان  فقد  ذلك  كل  ورغللم  ولكن 
نورهم وحضورهم املمتد امتداد الرسالة وضيائها املنري.

 فام حرضوا يف مكان إال وتألق بالنور، وما احتواهم زمان 
ما  بتدفقها  واسعة متحو  رمحة  غيث  لألرواح  وكانوا  إال 
ران عىل الصدور، وتعيد للنفوس املستعدة بريقها الذي 
شالل  وكأهنا  والشيطان  النفس  مع  رصاعها  يف  فقدته 
ضوء ينري العتمة ويغسل األرواح بامء طيب طهور، بإذن 

اهلل الودود الغفور.
تعاىل  اهلل  عن  بعيدا  كان  الذي  برش  مع  حصل  ما  وهذا 
طريقه  يف  يضع  أن  سبحانه  شاء  ولكن  اإلسالم،  وهنج 
كان  السالم(،  )عليه  جعفر  بن  موسى  الصالح  عبده 
إمامنا يمرُّ قريبا من دار برش، وتناهى إىل سمعه أصوات 
هو  وبينام  املر،  االنحراف  عن  املعرب  والطرب  الغناء 
يقطع الطريق متأسفا فتحت باب ذلك البيت وخرجت 
جارية حتمل بيدهيا القاممة، فتأملت يف رجٍل عليه سيامء 
أنوار اإلمامة، وقف سالم  الصاحلني وتسطع من جبينه 
اهلل عليه عند الباب ليسأهلا سؤاال كتب له أن يغري حياة 
الزمن منارا وعالمة،  امتداد  برش ويكون للمتأملني عىل 
فقال فدته النفوس: »يا جارية صاحب هذه الدار حر أم 

عبد؟ فأجابته عىل الفور: بل هو حر«.
فهمس بصوت يشوبه حزن وأمل: »صدقت لو كان عبدًا 

خلاف من مواله!«.
ومىض )عليه السالم( يف طريقه بخطوات هادئات، فيام 
بقيت اجلارية تنظر مذهولة وهي حتاول فك رموز تلك 
واحجيات،  أرسار  من  عليها  تنطوي  ومللا  الكلامت، 
الدار عىل حالتها؛ لتقص عىل سيدها ما جرى  ودخلت 
ذرات  فتتناثر  األرض  الللزلللزال  يللرضب  وكللام  معها، 
كل  برش  أعامق  يف  تطيح  الكلامت  هذه  كانت  الللرتاب، 
ومىض  الباب..  نحو  مهروال  فأرسع  املظلمة  الرصوح 

يطوي املسافات باحثا عن مصدر النور والضياء، يبحث 
هو  ها  االنبياء،  وتراث  املرسلني  مهوم  حيمل  رجل  عن 
هبا  أرض  التي  لألرض  السامء  غيث  كأنه  بعيد  من  يراه 
اجلدب وحنت إىل هطول املطر و قطرات املاء، وتوقف 
)عليه السالم( لريى برشا وقد غرق بدموعه، وجثا حافيا 
احرتامه  كامل  وأبدى  السالم(  )عليه  اإلمام  قدمي  عند 
بقلبه  حلَّ  ما  ترتجم  وعرباته  آهاته  وكانت  وخضوعه، 
من تغيري، وتتكلم دون حروف لتعرب عن امتناهنا هلدية 
الرب القدير، الذي بعث له بوليه لينقذه من حر السعري، 

ويأخذ بيده إىل حمال اخلري وينابيع النور.
نستنتج من قصة االمام موسى الكاظم )عليه السالم( مع 

ُبرش دروس كثرية منها:
الدرس االول: ان الدعوة إىل اهلل تعاىل والداللة عليه هي 
من أرشف األعامل وأفضلها، والنصيحة خللقه وهدايتهم 
من أزكى األفعال واجلها، وال بد ملن أراد أن ينرص دينه 
ما  عنها  يغفل  ال  أن  زمانه  إمللام  لقيام  األرض  ويمهد 

استطاع إىل ذلك سبيال.
يف  واالستمرار  باألعذار  التعلل  عدم  الثاين:  الللدرس 
هداية الناس ونصحهم مهام كانت حاهلم، فاإلمام )عليه 
السالم( مل يرتك ذلك رغم القرائن التي تؤكد عىل ضالل 

صاحب الدار وسوء ما وصل إليه حاله!.
استرشاء  من  واإلحباط  اليأس  عدم  الثالث:  الللدرس 
الضاللة واالنحراف فالسعي من نصيب العبد والتوفيق 
بيد اهلل تعاىل، لذلك ال بد أن نواجه الواقع مهام كان سيئا 
غارقا يف الوحل، متسلحني باألمل ومتكلني عىل اهلل )عزاّ 

وجل(.
استخدمه  الذي  الرائع  العالج  أسلوب  الرابع:  الدرس 
اإلمام )عليه السالم( مع اجلارية فلم ينكل ومل يستهزئ 
ومل يسئ؛ بل كان كالمه خمترصا مفعام باملعاين الرائعة التي 
مواله  من  يستحي  الريب  فالعبد  اثنان،  فيها  خيتلف  ال 
وخيافه وخيشاه، وإال فعليه أن يعود اىل نفسه ويتأكد من 

صدق دعواه.
عامله  عن  ختىل  الذي  ُبرش  من  نتعلمه  اخلامس:  الدرس 
الذي ألفه لسنوات، واختار طريقه بوعي بعدما أبرص فيه 
االلطاف والرمحات، وكأنه يقول لنا: ال يأس وال قنوط 
الضباع،  الضالل  طريق  يف  افرتستكم  مهام  ضياع،  وال 
فالرب الكريم يفتح اآلفاق ملن أتاه، ويمحو عنه ما أبعده 

وارداه، فهو اهلل وكفى بأنه اهلل.
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الحرار: علي ال�شاهر
Aغريب آنس الحسين         وحشته

الرادود الحسيني الما عباس الكوفي )رحمه الله(

تغــّرب كثريًا، لي�س عن اأهله وموطنه فح�شــب، بقدر ما اأنها 
كانــت غربــة )ق�شرية( عن �شــّم عبق احل�شــرات املقّد�شة 

لآل البيت الكرام )عليهم ال�شالم(.
ففــي مقطــع فيديــوي نــادر يعــود للعــام )2000(، اعتلــى 
الــرادود احل�شينــي املرحــوم عبا�ــس الكــويف )رحمة اهلل 
عليــه( املنــر، اأمام جمــوع حا�شدة مــن املحبــني واملوالني، 
واأعلن فيه اأمام قلوبهم العط�شة، ال�شوَق للنجف وكربالء، 
كانت الكلمــات التي يقراأها اأمــام ال�شامعني الالطمني على 
ال�شــدور، تلّخ�ــس غربتــه وكذلــك غربة �شاعرهــا ال�شيد 

�شعيد ال�شايف.
)يح�شــني اإلك جمرة حزن مــا تنطفي ـ وح�شــرات الَكلوب 
التحــن مــا تنطفي// ننخــاك بدمــوع التهل ـ يا يــوم يلتم 
ال�شمــْل(، هــذا مــا قــراأه الكــويّف، يف م�شلــى ال�شيــدة زينب 
)عليهــا ال�شالم( يف �شوريا، فعن اأي �شمل ين�شد هذا الرجل 
املــوايل؟ .. لقــد تو�ّشط ترديده مل�شتهــل الق�شيدة، حديث 
عظيــم، فقد دعا له وجلميع املوؤمنني اأن يلّم اهلل )�شبحانه 
وتعــاىل( �شملهــم يف رحــاب مرقــد اأبي عبــد اهلل احل�شني 

)عليه ال�شالم(.

وقصائد احلنني والغربة التي استهللنا هبا احلديث، كانت الزمة 
للسياّد  أخرى  قصيدة  ومنها  الكويف،  املال  قللراءات  يف  وبللارزة 

الصايف، ومطلعها:
جم عني مشبوحة أعىل دربك جم عنْي

حيسني يا يوم النزورك حيسنْي
هزنا احلنني حلرضتك.. خدامك احنا وشيعتك

حيسني يا يوم النزورْك حيسنْي
بعيدًا عن  التي عاشها  العصيبة  اللحظات  الكويفاّ يف تلك  كان 
عراق أمري املؤمنني )عليه السالم(، يقرأ يف جمالس حسينية عدة، 
أناّ  إال  العزاء يف سوريا وإيران ولبنان والكويت،  بينها جمالس 
واحتلاّ  رأسه  فوق  الشيُب  ع  توزاّ لقد  غاليًا،  كان  اهلجرة  ثمن 
مساحاته بالكامل، أما قلبه احلسيني النابض بالوالء، فهو ينزُف 
عام  فيها  ولِد  التي  العلوية(  )الكوفة  ر  يتذكاّ ُيوصف،  ال  شوقًا 
وجمالسها  وحسينياهتا  الدينية  بيوتاهتا  بني  وترعرع   )1951(

يكن  الشباب ومل  بقَي حتى مرحلة  احلسيني،  بالشجن  الغارقة 
ُيبياُّت عيشة  يدر يف خلده أنه سيفارقها يومًا، ولكن القدَر كان 
أخرى سيعيشها الكويفاّ الذي مل يعشق أرضًا مثلام عشق عراقه 

به من أنفاس املحباّني. وكوفته وكربالءه، وكل ما يقراّ
يقول الكويف: »تعلقت بخدمة أهل البيت )عليهم السالم( منذ 
وتكبدت  خميلتي،  يف  كربالء  واقعة  أمحل  وأنا  أظفاري  نعومة 
احلسني  اإلمام  مصيبة  إحياء  أجل  من  والشجون  الغربة  عناء 

وأهل بيت الرمحة )عليهم أفصل الصالة والسالم(«.
اهلل  عبد  )عباس  مقداد(  )أبو  الالمع  احلسيني  رادودنا  هذا هو 
حسني الزبيدي(، وليد كوفِة الويصاّ عيل )عليه السالم(، الذي 
ة )اجلديدة(، وبدأ دراسته عند  نشأ وترعرع فيها وحتديدًا يف حملاّ
تعليم  بدور  يقومون  قدياًم  كانوا  الذين  واملالئيني  الكتاتيب 
األطفال القراءة والكتابة وحفظ وقراءة القرآن الكريم، فدرس 
عند )املال مسلم(، ثم دخل املدارس الرسمية، ومنذ طفولته كان 
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عنده  نضجت  حتاّى  القصائد  لقراءة  دفعه  مجياًل  صوتًا  يمتلك 
مواهب اإلنشاد فكان رادودًا حسينيًا أملعيًا من طراز خاص.

ولد  أنه  فيقول:  سابقة،  لقاءات  يف  نفسه  عن  هو  ث  ويتحداّ
وتربى يف أحضان أرسة انغرس فيها حب خدمة اإلمام احلسني 
م قراءة القرآن وتالوته  وأهل البيت )عليهم السالم(، وقد تعلاّ

من خالل االستامع له«.
بالرادود  بداية  وتأثاّر  وجهوريًا،  رخياًم  صوتًا  الكويف  امتلك 
عليه(،  اهلل  )رمحة  الرتمجان  عباس  الدكتور  الراحل  احلسيني 
القصائد  بحفظ  ومولعًا  املنربية،  مسريته  يف  له  مالزمًا  وكان 

احلسينية واألوزان الشعرية.
نه الصحفي ضياء السهالوي يف حديث سابق  وبحسب ما دواّ
احلسيني  للمنرب  خدمته  يف  بداياته  كانت  فقد  الكويف،  املال  مع 
ياسني  الشيخ  ديوان  يف  قصيدة  قرأ  حيث   ،)1962( العام  يف 

الكويف.
املنرب  خَدمة  حياة  بتوثيق  املهتم  الكعبي  أمحللد  الباحث  أمللا 
احلسيني، فقد عرَف من الكويف نفسه، أن القصيدة األوىل التي 
حسني..  )يلتنرْص  مطلعها  كان  ياسني،  الشيخ  دار  يف  قرأها 
للنرصة  العطشان..  عىل  حياتك  وابللذْل  استعْد//  للنرصة 

استعْد(، وكان ذلك بتشجيع من والدته )رمحها اهلل(.
له  وأصبح  املجالس  يف  تسطع  الكويف  املال  شهرة  وأخللذت 

مجهوره الواسع الشغوف لسامعه.
 ثم ارتقى بعدها املنرب احلسيني يف جمالس عديدة بمناطق خمتلفة 
قرأ  حيث   )1971( العام  من  بداية  ذلك  وكان  العراق،  من 
واخلرضة  واحللة  والرميثة  وكربالء  والشامية  الساموة  مدن  يف 
والشطرة واحلمزة وقضاء طويريج، كام كان حييي عزاء اإلمام 
احلسني )عليه السالم( يف أربعينيته اخلالدة، عرب موكب شباب 

عيل األكرب وموكب الرشادية.
ثنائية الشاعر والرادود

لآلل  وحباّه  ولعه  سنينه  ورق  عىل  احلسيني  الشاعر  ينزف 
أسامع  عىل  ويقرأها  الشعر  احلسيني  الللرادود  ليأيت  األطهار، 
بدموع  القصائد  تبتلاّ  أن  بعد  إال  املنرب  من  ينزل  وال  ين،  املعزاّ
بالعرتة  أملاّت  التي  الكونية  األحللزان  عىل  والتلظي  احلللرسات 

الطاهرة وشيعتهم لقرون من الزمن.
هكذا كان حال املال الكويف، الذي قرأ لشعراء عديدين، نذكر 
شبع،  أبو  احلسني  عبد  الشيخ  القصاب،  هادي  )الشيخ  منهم 
عيل حسني التالل، الشيخ عدنان عبود جدي، كريم السعربي، 
الكاظمي،  جابر  قنرب،  مهدي  جدوع  السالمي،  مايض  حسني 
أمل  أبللو  الكربالئي،  سعودي  هيثم  الصايف،  سعيد  السيد 
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الربيعي، مهدي إخوان، صباح أمني، أبو حممد املياحي وحاكم 
مناسبات  ويقرأها يف  الشعر  ينظم  اآلخر  كان هو  كام  األمري(، 

عديدة.
ًا بسبب التضييق عليه من  وصادف بعد هجرته إىل إيران مضطراّ
قبل أزالم احلكم املباد عام )1980(، أن التقى بالشاعر السيد 
العديد  له  وقرأ   ،)1986  -  1985( سنتي  بني  الصايف  سعيد 
ث السيد الصايف لل )األحرار( عن عالقته  من القصائد، ويتحداّ
ة شجون   املرحوم الكويف قصاّ قائاًل: »قصتي مع  باملال الكويف، 
مليئة  هي  كام  بالدموع،  مليئة  حسينية  قصية  وقللراءة،  وشعر 
باالبتسامات واحلب والوفاء واإلخالص أليب عبد اهلل احلسني 

)عليه السالم(«.
ويضيف، »كانت أكثر قراءات املال الكويف املنربية هي قصائد 
املرحوم الشاعر الكبري الشيخ عبد احلسني أبو شبع، عندما كان 

يف الغربة بإيران«.
كتابايت  وقللرأ  اهلل(  )رمحلله  عناّي  سمع  »عندما  حديثه،  ويتابع 
النجفي  بشري  أبو  احلسيني  الرادود  يقرأها  كان  التي  الشعرية 
له،  أكتب  أن  مني  وطلب  بعدها  فجاءين  وذائقته،  نظره  لفتت 

وفعاًل بدأت بالكتابة له«.
أنيسًا  كان  »لقد  الصايف،  السيد  يقول  اهلل(  )رمحه  صفاته  وعن 
الشعر  من  وحيفظ  خملصًا،  وحسينيًا  طيبة،  نفس  وصاحب 
قادرًا  كان  وكذلك  الشعبي،  أو  الفصيح  العريب  سواء  الكثري، 
عىل كتابة الشعر، لكناّه يستغني عن الكتابة لوجودي معه، حيث 
قصائد  بأهنا  يل  يقول  كان  والتي  القصائد  من  الكثري  له  كتبت 

ه خارجًا  حتمل ملوحة أرض العراق وطيبة هنر الفرات وأحساّ
من قلبك قبل لسانِك«.

رادودًا  كان  الكويف  الراحل  »الللرادود  أن  إىل  الصايف  ويلفت 
صاحب أداء متمياّز وطريقة خاصة، كام أن طبقة صوته كانت 
مقاربة لطبقة صوت الرادود احلسيني الراحل املال وطن النجفي 
)رمحه اهلل(، إضافة إىل أنه كان خالل القراءة ُيشبع اجلملة لكي 
ألسلوب  استخدامه  عن  فضاًل  سامعها،  أثناء  ي  املتلقاّ يفهمها 
)احلسچة( يف القراءة، كام امتاز بقراءته لل )التجليبة( عن غريه«.

فاملال  عزيزًا،  أخًا  »فقدت  الصايف:  يقول  احلزن  من  وبيشء 
خدمتنا  يف  حيايت  أيللام  أحىل  معه  عشت  اهلل(  )رمحلله  الكويف 

ض«. احلسينية، وخسارته كبرية ال ُتعواّ
ذكريات  اآلخر  هو  فله  الكربالئي،  سعودي  هيثم  الشاعر  أما 
حديث  يف  يقول  لكنه  ومتباعدة،  قليلة  كانت  وإن  الكويف  مع 
ه لل )األحرار(: إنه »كان يتمناّى أن مجيع الرواديد احلسينيني  خصاّ
حيملون الثقافة التي كان حيملها املال الكويف )رمحه اهلل(، والذي 
عمله  من  نًا  ومتمكاّ السمعة  طياّب  األخالق  دمَث  أيضًا  كان 

ويعرف كيف خيتار القصائد املؤثاّرة باملجتمع«.
ذكريات مع املال النويني )رمحه اهلل(

كان  )1999م(  عام  يف  أنه  الكعبي،  أمحد  الباحث  لنا  يروي 
برفقة املرحوم احلاج املال جاسم النويني )رمحه اهلل(، يتمشى يف 
م علينا،  أحد أزقة اهلندية بقضاء طويريج، وقد جاءه رجل وسلاّ
املعهوده  ابتسامته  الرتحيب مع  النويني غاية  الشيخ  به  ب  فرحاّ

وطالقة وجه وإرشاقة جبينه.
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فقال له الرجل وكان )سائق مركبة( بني سوريا والعراق: أمحل 
لك رسالة ود واحرتام من صديق لك وطلب مني إرساهلا لكم 
م  معي بعد ما عرفني أنني من أهايل مدينة طويريج، وفعاًل سلاّ

الرسالة للحاج جاسم وانرصف.
الرسالة وإذا هي من املرحوم  بعدها بربهة، فتح احلاج جاسم 
كلامت  له  كتب  وقد  اهلل(  )رمحه  الكويف  عباس  احلاج  الرادود 
صورة  مع  واالحللرتام  باملحبة  املمزوجة  وأشواقه  وذكريات 

شخصية له كتب خلفها بخطاّ يده )مل أنسَك يومًا(!!.
غربٌة طالت وأحزان استطالت

يف العام )1980( قام النظام البعثي املباد بتسفري وهتجري الرادود 
املال عباس الكويف قرسًا خارج العراق، إىل إيران، ومكث فرتة 
رين العراقيني( يف منطقة جهرم اإليرانية بمدينة  يف خميامت )املسفاّ
عن  والغربة  الصعبة  الظروف  هبذه  وحتى  ذلَك  ومع  شرياز، 
الوطن، فقد أحيا الكويف )رمحه اهلل( مآتم وعزاءات أهل البيت 
وأسس  طهران،  العاصمة  إىل  بعدها  لينتقل  السالم(،  )عليهم 
حلسينية  انتقل  وبعدها  عقيل(،  بن  مسلم  )شباب  موكب  فيها 
 -  1983( سنة  من  فيها  وبقي  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 

.)2001
مع  احلسينية  املجالس  إلحياء  الكويت  دولة  إىل  بعدها  سافر 
أيضًا،  ولندن  ولبنان  إىل سوريا  انتقل  ثم  مواكبها وحسينياهتا، 

قارئًا شجيًا ألروع القصائد احلسينية.
وبعد غربة طويلة وبعاد غارق باللهفة والشجن، عاد الكويف إىل 

وطنه ومدينته الكوفة، بعد سقوط النظام املباد عام )2003(، 
يف  احلسيني  نشاطاه  ومارس  بالعودة،  أمانيه  حتققت  حيث 

خدمة أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(.
سنة  إىل  باألساس  تعود  الكويف،  هلا  ض  تعراّ التي  واملعاناة 
وقرأ  الساموة،  مدينة  يف  حاشدًا  جملسًا  أحيى  إذ   ،)1971(
)رمحه  غفلة  عبود  املرحوم  الكبري  احلسيني  للشاعر  قصيدة 
اهلل( يف موكب مسلم بن عقيل )عليه السالم(، وكانت حول 
شبه  تكون  وتكاد  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  استنهاض 

سياسية، حيث ورد فيها:
باهلل عليك نقسم باخلمس ل تفرج املحجوب عنا من احلبْس

يا إله الكون اعُف عىل العباد ل تفرج ذله وتنهج بنهج الرشاد
فكانت هذه الكلامت أشبه بالصاعقة التي نزلت عىل رؤوس 
أزالم النظام البعثي الغاشم، وصادف أن كان مدير األمن آنذاك 
واستجوابه،  عليه  القبض  تم  املجلس  انتهاء  وبعد  حارضًا، 
إطالق  واستطاع  املوكب  صاحب  تدخل  وجيم،  سني  وبني 

ية. رساح الكويف بعد اإلمضاء عىل تعهدات خطاّ
رحيٌل يصعب معه الكالم

ظل الرادود احلسيني املال عباس الكويف )رمحه اهلل( وفيًا خملصًا 
املنرب احلسيني هي أرشف  أناّ خدمة  احلسينية، ومؤمنًا  للقضية 
خدمة وأعظم منزلة، فبقي عىل عهده مع اآلل األبرار )عليهم 
ة التي  السالم( حتى آخر أيام حياته، فحانت حلظة الرحيل املراّ
عن  واملنرب  فراقه،  عن  باملحبني  فكيف  الكالم،  معها  يصعب 
بتاريخ  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  رحيله  وكان  وأناّاته،  صوته 
)26 رجب 1438 هل( املوافق لل )24 نيسان 2017(، فسالٌم 

عىل روحه املرفرفة بجناحي الضياء يف جنان اهلل تعاىل.
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والكتاب الذي صدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة 
 2017 سنة  سعدون(  يارس  )هدى  للباحثة  املقدسة  احلسينية 
عن دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع يف العراق يناقش ما 
يبقى  اتساعها  بسبب  )النظرية  بأن  الباحثني  بعُض  اليه  ذهب 
صدقها احتامليًا مهام بلغ النجاح فيها(، عىل حني تكون النظرية 
عند اإلمام املعصوم )سالم اهلل عليه( خاضعة لتفسري الظاهرة 
قطعية  فهي  ولذا  الواقع،  لعني  طبقًا  القاعدة  أو  القانون  أو 

الستحالة نفوذ الظنون واالحتامالت إليها.
وتأيت أمهية الدراسة عىل ضوء ان االستبداد االداري والطمع 
التي  االمراض  أخطر  من  القناعة  وغياب  االستحواذ  وحب 
اىل  وحتيلها  الفقري  عمودها  يف  وتنخر  املجتمعات،  تصيب 
الطبقية،  الفوارق  وظهور  التاميز  هاوية  اىل  هبا  وتدفع  اخلراب 

االمور  خيص  فيام  النهج  يف  جاء  ما  الباحثة  اعتمدت  فقد  لذا 
االدارية، اذ انه هيدف اىل بناء االنسان وبناء املجتمعات.

وتوزعت هيكلية البحث، فضاًل عن املقدمة والنتائج اىل اربعة 
فصول، وتضمن الفصل األول منها: ثالثة مباحث تناولت فيها  
الباحثة معنى الفكر وداللة االدارة عند االمام )عليه السالم( 

ثم دالالهتا عند املسلمني وكذلك اخلصائص التي متيزت هبا.
مباحث  ثالثة  عىل  احتوى  فقد  البحث  من  الثاين  والفصل 
مسلمني  من  املؤرخني  بعض  وصللف  حمللاوره  جللاءت  ايضًا 
ومسيح ومسترشقني كتاب هنج البالغة ، ملا له األثر البالغ يف 
اجلوانب االدارية والسياسية والفكرية والعقائدية واالقتصادية 

واالجتامعية والعلمية كافة ، وهو بذلك ثروة عظيمة. 
اما الفصل الثالث: فقد تضمن املؤسسات االدارية ضمن هنج 

ان أه���م م���ا يل���زم التنبيه علي���ه في ه���ذا الكتاب 
الموس���وم ب�)الفك���ر اإلداري عن���د اإلم���ام عل���ي 
)عليه الس���ام( في نهج الباغ���ة( هو أن اإلدارة 
بمفهومه���ا المعاص���ر وجذورها القرآني���ة والنبوية 
التي كانت تدور في فلك مفهوم التدبير كقوله 
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كون اإلدارة نظرية يمكن استنتاجها من فكر أمير 
المؤمني���ن عل���ي بن أب���ي طالب )عليه الس���ام( 
وذل���ك أن مفه���وم النظري���ة ومعناه���ا ومدلولها 
العلم���ي قائ���م عل���ى االحتمالي���ة الت���ي تتعايش 
مع نس���بة م���ن الواقعية ومحاولة تفس���ير قطاع 

محدود من الظواهر.

اعداد: �شياء ال�شدي

الفكر االداري عند اإلمام علي 
في نهج الباغة
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اصدار شهري يعنى باملوقف السيايس للمرجعية الدينية 
اجلمعة  خطب  خالل  من  األرشف  النجف  يف  العليا 
 )80( بل  تصدر  الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  املقامة 
العتبة احلسينية  النرش يف قسم اعالم  صفحة عن شعبة 

املقدسة.
واالرشاد  التوجيه  عىل  العليا  الدينية  املرجعية  ولدأب 
السياسية  االزمللات  حلِّ  يف  الفصل  بالقول  والنصح 
هلذا دائام جتدها تشخص االخطاء وتعطي احللول وهلذا 
صوب  تتجه  العراقيني  املسؤولني  انظار  كانت  السبب 
النجف االرشف ملعرفة الرأي الصائب وطلبا للحلول، 
السامحة  اصحاب  يلقيها  التي  الثانية  اخلطبة  وألمهية 
يف  الصايف  أمحد  والسيد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
صدرت  املرشف  احلسيني  الصحن  من  اجلمعة  صالة 
لتوثيق  واالصداء  واآلراء  اخلطاب  هبذا  خاصة  املجلة 

احلدث والرأي اعالميا.
االعالمية  واالصللداء  االفعال  ردود  املجلة  تنقل  كام 
واملقاالت التي تتناقلها وسائل االعالم العربية والعاملية 
هو  التوثيق  اىل  اضافة  ايضا  به  تعنى  ومما  واملحلية، 
والرأي  املوافق  للرأي  االعالمي  والرصد  االيضاح 
للخطبة  االجتامعي  التأثري  رصللد  اىل  اضافة  االخللر 

املباركة.  

الموقف السياسي

البالغة، بدءًا باخلالفة التي كان هلا النصيب الوافر يف النهج، 
ثم القضاء اذ بني فيه اإلمام الصفات التي جيب ان يتحىل هبا 
اذ  البحث،  البارز يف  الدور  القايض، فيام كان للوالة والعامل 
تضمن كالم االمام )عليه السالم( صفات وحقوق وواجبات 
خالهلا  من  بني  اذ  الللوزارة  ثم  الرعية،  جتاه  والعامل  الللوايل 

صفات الوزير ثم احلسبة والكتاب واجليش.
فضاًل عن ذلك اشار االمام )عليه السالم( يف معرض كالمه 
كان  اذ  املظامل،  يف  النظر  منها:  امهية  تقل  ال  اخرى  امور  اىل 

يويص قائاًل:
»واجعل لذوي احلاجات منك قساًم تفرغ هلم فيه شخصك، 
وجتلس هلم جملسًا عامًا، فتواضع فيه هلل الذي خلقك.. حتى 

يكلمك متكلمهم غري ممتنع«.
اما الفصل الرابع: فأنه يبحث جانبًا من جوانب االدارة املتمثل 
بفكر االمام )عليه السالم( يف تطبيق النظام املايل الذي اعطى 
النموذج األسمى واألمثل يف اجلانب االقتصادي، اذ بني فيه 
)الرضائب(،  األرض  خراج  يف  متمثاًل  االقتصادية  النظرية 
والفيء الذي صولح عليه املسلمون، والزكاة التي فرضها اهلل 
سبحانه وتعاىل، وهو احد أركان االسالم اخلمسة، ثم الصدقة 
واخرها العطاء، اال ان االمام )عليه السالم( مل يرش يف النهج 

اىل العرش.
البحث،  اليها  توصل  التي  النتائج  بأهم  الباحثة  وختمت 
وتعددت  منها  هنلت  التي  واملراجع  املصادر  تنوعت  وقد 
موضوعاهتا، بسبب طبيعة البحث التي افادت الرسالة، فمنها 
الريض(،  )الرشيف  النهج  جامع  حياة  ترمجة  يف  متناول  ما 
مجع  يف  الللريض  اعتمدها  التي  املللوارد  توثيق  افللاد  ما  ومنها 
الشخصيات  لبعض  النهج وترمجته  دراسة  النهج واخرى يف 
فقد   اللغوية،  املعاجم  استعامل  عللن  وفللضللاًل  وانللسللاهبللم، 

استعملت الباحثة مصادر اخرى ومنها املصادر التارخيية«.
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اع����ط����ْف ع���ل���ى ال�����ك�����رِخ م����ن ب�����غ�����داَد واب�������ِك ب��ه��ا
ال���� وال���ع���ل���م  ����س���ر اهلل  ب�����������ن ج��ع��ف��ر  م�����������و���س��ى 
ال���� وال�������س���ب���ب  اهلل  ع��������ن��د  احل�������������������وائ���ج  ب�����������اب 
ال��������������ك��اظ��م ال��غ�����������������ي��ظ ع��������������م��ن ك�����ان م��ق��رف��ًا
ي�����������������اب��ن ال��ن��ب�����������������ي��ن ك�������م اأظ����ه����رت م��ع��ج��زًة
وَل���ك���ْم م��ب��ت��ل��ى  ع��������������اف��ى  اهلل  ب�����������������ك  وك�����������������م 
���ٍك ل�����������م ُي���ل���ه���ك ال�������س���ج���ن ع����ن ه�����دي وع�����ن ُن�������سِ
وك�����������������م اأ���س��������������������روا ب�����������������زاٍد اأط���ع�������م���وَك ب��ِه
ب��ك�����������������ت ع�����������������ل��ى ن��ع��������س�����ك الأع���������داء ق��اط��ب��ة
رام�������������������وا ال���ب���������������راءة ع���ن���د ال���ن���ا����س م����ن دِم�����ِه
ك�����������م ج�����������ّرع���ت���ك ب���ن���و ال���ع���ب���ا����س م����ن غ�����س�����س
ق��ا���س��ي��������������������َت م�����������ا مل ت��������ق��ا���ِس الأن����ب����ي����اُء وق���ْد
وال���� اأّم��������ك  وال�����������������������زه��راء  ج������ديك  اأب��ك��ي�����������ت 
ط�����������������ال��ت ل��ط�����������������ول ���س��ج�����������������ود م���ن���ه ث��ف��ن��ت��ه
ت����رب����ح جت���ارت���ه ي�����������������ا وي�����������������ل ه��������������ارون مل 
���س��ي��ا���س��ت��ه ر����س�����������ي���دًا يف  ال�����������ر���س��ي��د  ل��ي��������������������س 

خم�����������زون��ا اهلل  ر���س��������������ول  ل��ع�����������ل��م  ك�����������������ن��زًا 
����م���ب���ن ف�����������������ي ال�������دي���ن م���ف���رو����س���ًا وم�����س��ن��ون��ا
����م���و����س���������������ول ب�������������������اهلل غ���������������وث امل�����س��ت��غ��ي��ث��ي��ن��ا
ذن����ب����ًا وم�����������ن ع��������������ّم ب�����������احل�����س��ن��ى امل�����س��ي��ئ��ي��ن��ا
ه����ارون����ا ال����رج���������س  يف  اأزع����ج����ت����ه  ال�������س���ج���ن  يف 
���س�����������اف��ى م�����������������ري�����س��ًا واأع����ن����ى ف���ي���ك م�����س��ك��ي��ن��ا
م��ف��������������������ت��ون��ا اهلل  ب��������������������ذك��ر  ت�����������������������زال  ل  اإذ 
����س���ّم���ًا ف��اأخ��������������������رت�����������������ه��م ع�����������������ّم��ا ُي�����س�����ّرون��ا
م����ا ح������اُل ن�����������������ع�����ٍس ل��������������ه الأع����������داُء ب��������اك��ون��ا
ب��ري�����������ئ��ي��ن��ا ك��������������ان��وا  م�����������������ا  ي�����������������������س��ه��ُد  واهلُل 
ت��ذي��������������������ُب اأح��������������������س��اءن��ا ذك��������������رًا وُت�����س��ج��ي��ن��ا
لق����ي����َت اأ���س��������������������ع��اَف م��������������ا ك�����������ان���وا ي��اق��ون��ا
اأط���������������������������ه���ار اآب�������������������اءك ال�������������������غ���ر امل��ي��ام��ي��ن��ا
ف�����������������ق��رح��ت ج��ب��������������������ه��ة م�����������������ن��ه وع��������رن��ي��ن��ا
ب�����س��ف��������������������ق��ة ك��������������������ان ف�����ي��ه��ا ال����ده����ر م��غ��ب��ون��ا
م���اأم���ون���ا ال���������������م���اأم���ون  اب�����������������������ن��ه  ول  ك��������������������ّا 

.. وال المأموُن مأمونا(
ً
 رشيدا

ُ
 الرشيد

َ
)ليس
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مبهارة  من��ُر  الأم���ل.  حرقها  بعيون  اأب��واِب��ك  على  نقُف  �سَيدي، 
ما  بكل  ب�سمت  نت�سرع  م�سكنتنا،   تت�ساعف  الهاذين،  كالفقراء 
بعٍن  مغلقة  عن  التقاء  الرقة  لأن  قلوبنا،  يف  وينخر  يحرق 
مفتوحة، اأو الإح�سا�س بتقبل خطواتنا املرددة ملن ي�سّل طريقه، 
ليقول:  الوجوه  باأقنعة  ين�سغل  اإل  العقل  ياأمر  النور  كان  لو  كما 
اأنت حتت قبة الرحمة، اأنت يف ح�سرة الوجيه عند اهلل. ليختبئ 
عنده اأملك وتاأخذ حاجتك. اأنها م�ساألة العرفان بحقه: انُه مي�سك 

بنا�سية اأعمالنا من و�سطها، ككّفتي امليزان. 
�سَيدي، نقف عند اأعتابك الطاهرة بقلوب ي�سكنها الوجع والروح 
تئن.. نتو�سل بك اإىل اهلل اأن تقف بجانبنا، تنظرنا، واجعلنا نغفر 
اأن  اإلينا موارِبن، وجننا من كل �سرورهم. انهم يريدون  للمذنبن 
ينتزعوا ذواتنا اخلال�سة لوجهك الكرمي يف عمق �سيائك، بعد اأن 
هاجرها ما�سي ال�سالن، وهيهات اأن يرجع.. مكانك الطاهر كالنور 
مّهد لنا طريق الهداية من ذا الذي يهددنا..؟ مل نعد ن�سعر بالأيام 
يوما  نتاأمل  حلظة..!  كلها  بجوارك  احلياة  وتظل  ح�سرتك،  يف 
ن�سمع �سوتك، فاأنت الوجيه املجاب لدعوة من لذ برابك. ننتظر 
اإ�سارة الر�سا تخرج من نور �سريحك، حتمل معها اأبهى اأنوار ظلك 

الدائم باأمل نفو�سنا واأرواحنا الهائمة حولك..
 �سَيدي، نقف اأمامك دائما ونحن ل نراك حتما.. نعلم حد اليقن 
بال�سمت  الت�سرع  خ��ال  منا  م�سمع  على  مكان  ك��ل  يف  هنا  ان��ك 
نحن  ك��الأر���س..  و�سماوؤك  كالنور  فاأر�سك  والنحيب.  وال�سكون 
املر�سى  اآلف  يف  عليك  ي��دل  اهلل  عند  كوجيه  فعطاوؤك  ن��راك، 
واملحتاجن وال�سائلن، ل تفرق بن احٍد يف عطاياك.. ويتزايد 
وبابك   ! دمي  يف  �سفاٌء  فاأ�سكبه  الوجوه،  كل  �سفاٍء  يف  �سياوؤَك 
مفتوح عمن يبحث عن هذا ال�سوء؟!. مبارك ملن ي�سقط عليه �سوء 

�سريحك، فا حزن بعده ول خوف من يقن )املوت(. 

مّر علينا يف اخلام�س من �سهر رجب، ذكرى ا�ست�سهاد العامل 
وال�ساعر ال�سيعي الإمامي )ابن ال�سكيت(، وهو اأبو يو�سف 
يعقوب بن اإ�سحاق الدروقي الأهوازي، اإمام من اأئمة اللغة 
العربية وعامل نحوي واأديب �سهري، من عظماء ال�سيعة و 
كبار رجالتها، وُيعدُّ من خوا�س الإمامن حممد بن علي 

اجلواد وعلي بن حممد الهادي )عليهما ال�سام(
من اأفا�سل المامية قتله املتوكل العبا�سي، لأجل ت�سّيعه، 
وذلك يف ليلة الثنن خلم�س خلون من رجب �سنة 224ه� 
�سنة.   58 ابن  وهو  القدمية  املقد�سة  �سامراء  يف  ودفن 

وقيل له ابن ال�سكيت لكرثة �سكوته.
واملوؤيد،  املعتز  تاأديب ولديه  العبا�سي  املتوكل  اإليه  طلب 
فاأدبهما خري اأدب حتى كانا يت�سابقان على تقدمي نعليه، 
عه، �ساأله هل  وملّا راأى املتوكل منهما ذلك، وقد علم بت�سيُّ

ابناي هذان اأف�سل اأم احل�سن واحل�سن؟
فغ�سب ابن ال�سكيت وقال: واهلل اإن قنر خادم علي بن 
فاأمر  ولديك  ومن  منك  خرٌي  ال�سام(  )عليه  طالب  اأبي 
ف�سّلوه  ل�سانه،  ي�ستّلوا  اأن  الت��راك  من  حر�سه  املتوكل 

فمات رحمه اهلل �سهيدًا، و هو القائل:
ميوُت الفتى م�ن عرثٍة بل�سانِه 

                                              ولي�َس ميوُت املرُء من عرثِة الرجِل
فعرثُته بالق���وِل تذهُب راأ�َسه 

                                            وعرثُته بالرج������ِل ترا على مهِل!

 ِشفاًء في دِمي
َ

 ضياَءك
ْ

ب
ُ
اسك

مواقُف م�سّرفة

ب..
ن األد

خزائ
من 
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من بين أعظم القصائد التي قيلت بحق اإلمام المهدي المنتظر )عجل الله تعالى فرجه الشريف( 

هي قصيدة الس���يد حيدر الحلي )ت � 1304 ه�( التي ابتدأها بيت )الله يا حامي الش���ريعة// أتقّر 

ف ضمن ما يصطلح عليه ب� )ش���عرية االس���تنهاض( أي بمعنى أن 
ّ
صن

ُ
(، والتي ت

ْ
وهي كذا مروعة

الش���اعَر يدعو الله )س���بحانه وتعالى( أن يفّرج ظهور اإلمام القائم )عليه السام( وكذلك يطلبها 

 السام واألمن 
ّ

من صاحب قضية السماء والمطالب بدم المقتولين بأرض كرباء، من أجل ان يعم

 بها الظالمون.
ّ
ربوع األرض التي طحنها الظلم واستبد

ويف مقطع من ق�سيدة ال�سّيد احللي )رحمه اهلل( نقراأ:

شعرية االستنهاض 
واألمل بلقاء الموعود

ُ ِب�������اْن�������ِت�������َظ�������اِرَك ������رُّ �������������سَ َم������������اَت ال������تَّ
����ُل ����َح����مُّ ْب�������َق�������ى ال����تَّ َف�����اْن�����َه�����������سْ َف�����َم�����ا اأَ
���������ى َق����������ْت َث���������������ْوَب اْلأَ����������سَ َق�����������ْد َم����������زَّ
�����َف�����اَء ������سِّ ِب�����������ِه  اإِنَّ  ������ْي������ُف  َف������ال�������������سَّ

�����ِرْي�����َع�����ْة ����������َه����������ا امْلُ�������ْح�������ِي�������ي ال�����������سَّ اأَيُّ
����������اٍء َج�����������ُزْوَع�����������ْة َغ���������������رْيَ اأَْح���������������������سَ
�����ِل�����َه�����ا اْل����َق����ِط����ْي����َع����ْة ������َك������ْت ِل�����َوا������سِ َو�������سَ
�����ي�����َع�����ِت�����َك اْل������َوِج������ي������َع������ْة ُق��������ُل��������وِب ������سِّ
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بال�ستغاثة  املتعّلقة  ال�سعرية،  الق�سائد  ه��ذه  مثل  وجن��د 
�سعراء  لدى  ال�سام(  )عليه  املنتظر  الإمام  من  النجدة  وطلبة 
الكبري )ت  اأبو احلب  ال�ساعر الكربائي حم�سن  كثريين، بينهم 
)�سعرية  املجال  هذا  يف  عّدة  ق�سائد  اأفرد  والذي  ه�(،   1305  �

ال�ستنها�س(، ومنها قوله )رحمه اهلل(:

)هو  اللغة  يف  ال�ستنها�س  اأن  جند  العرب(  )ل�سان  كتاب  ويف 
النهو�س(: وهو الراح من املو�سع والقيام عنه، وا�ستنه�سه لأمر 

كذا اإذا اأمرته بالنهو�س له.
من  هو  ال�سمطن(:  )فرائد  كتاب  يف  ورد  كما  ال�سطاح  ويف 
امل�سلمن  ال�سعراء  بعقيدة  ارتبطت  التي  ال�سعرية  املو�سوعات 
لاإمام  بدعوتهم  يتمثل  اإذ  ال�سام(،  )عليه  املوعود  املهدي  يف 
احلجة )عليه ال�سام( بالتعجيل يف الظهور واإعان الثورة على 
الأطهار )عليه  بيته  واأهل  الأكرم  النبي  الذين ظلموا  الظاملن 
اأف�سل ال�ساة وال�سام(، والتنديد بهم والنتقام منهم  وعليهم 
واأن ُيحلَّ الق�سا�س العادل بهم ومياأ الأر�س ق�سطًا وعدًل بعدما 

ملئت ظلمًا وجورًا.
اأن  احللي  ج��ودي  عبود  الدكتور  والأك��ادمي��ي  الباحث  ويبّن 
"�سعراء كثريين نظموا  يف ا�ستنها�س الإمام املهدي )عجل اهلل 

الأ�سدي  زيد  بن  )الكميت  بينهم  من  ال�سريف(،  فرجه  تعاىل 
يو�سف  بن  القا�سم  173ه���(،  )ت  احلمريي  ال�سيد  ه�(،  )ت126 
ه�((  )ت246  اخلزاعي  علي  بن  دعبل  ه���(،  )ت213  الكاتب 
وغريهم من ال�سعراء، ولكن اأغلب ما قالوه كان مندرجًا يف مدح 

ل��ق��د زع����م الأق��������وام اأن�����ك مل ت��ك��ْن

واأن�����ت ال�����ذي اأح��ل��ل��ت م��و���س��ى حمله

وق���د غ���اب ن���وح ق��ب��ل م��ا غ��ب��ت برهة

قتلِه خ���وف  ت��ك��ن  مل  عي�سى  وغ��ي��ب��ة 

ف����اأي ع��ج��ي��ب يف اح��ت��ج��اب��ك يف م��دى

ب��ل��ى ع��م��ي��ت اأب�������س���اُر ق����وم ف��اأن��ك��روا

ال�س������نْن ت������موت  وك��ادت  اأح�������لمًا 

الن���بي اأب������يك  دي�������ن  واأو�س��������ك  ال��ق��ُر ج���ّث���ت���َك  ����س���ّم  م��ي��ت  ان����ك  اأو 

اخل�سُر ب��ك  ح��ي��اة  يجحد  ومل  ون���ال 

ال��غ��دُر اآب وال���ع���ذر  ال��ده��ر ح��ت��ى  م��ن 

ول���ك���ن���ه���ا ����س���ر وغ���ي���ب���ت���ك ال�������س���ُر

ال��ده��ُر ق�سر  اأو  ط���ال  ح���ال  ك��ل  ع��ل��ى 

وج������وَدَك ح��ت��ى ����س���اَع ب��ي��ن��ه��م ال��ن��ك��ُر

احل���سْن ب���ن  ي����ا  انت������ظارك  لطول 

ال��وث��ْن دي�����ن  وي�����رجع  مُي������حى 

ق�سائد  يفردوا  مل  اأنهم  اأي  ورثائهم،  ال�سام(  )عليهم  الأئمة 
كاملة يف ا�ستنها�س املهدي املنتظر )عليه ال�سام(".

ومن النماذج ال�سعرية الأخرى عن �سعرية ال�ستنها�س، ما نقروؤه 
يف ق�سيدة ال�ساعر ال�سيد حممد القزويني )ت � 1335 ه�(:

كما جندها اأي�سًا عند �سعراء ح�سينين معا�سرين، بينهم ال�ساعر 
)حممد اجلما�سي( الذي كتَب ق�سيدة بعنوان )طال ال�سدى بك 
النوى(، والتي حملت تنا�سًا وم�سامن مع بع�س الآيات القراآنية.

دواوي��ن  اأف��ردوا  واملعا�سرين،  القدماء  ال�سعراء  بع�س  اأّن  كما 
�سعرية خا�سة بالإمام املهدي )عليه ال�سام(، من بينها )منتظم 
احلر،  الغني  عبد  ال�سيخ  لل�ساعر  املنتظر�  الإم��ام  مدح  يف  الدرر 
البادي  علي  لل�سيخ   � الزمان  �ساحب  رجعة  يف  البيان  جامعة 
الطلعة  ل�ساحب  يتلّهفون  �سيبقون  واآخرين  بيت(  باأربعمائة 

الغّراء.



ُ
 يرافقه

ً
 ظال

َ
وأبصَر الشهادة

الى  روِح الشهيِد السعيد )الشيخ مصطفى فاروق مهدي الحلفي(

 العبادة. إن أنا آمنت ِبمْن أمْن أن في قولِه الحق، وأيقنت أن الشهادة، هي 
ُ

 تسبق
ُ

أطِع النداء، فالطاعة
 كجس���د في جس���ٍد مائكي 

َّ
س���ترد

ُ
الوجه اآلخر للعبادة، هي العودة الى الذات بأنقى صورها، وهي أن ت

ه يتخلل خايا عقلي ويجلس 
َ

تاف
ُ

 ه
ُ

يرى العالمين بعين الله، وتحقق وجودي كانس���ان. هي نداٌء س���معت
فِة. أذّن اآلن المؤذن 

ْ
ه

ّ
 من الل

ٌ
ذيُبها بدمي نْبع

ُ
 الش���هادة، أصبح ي

َ
على قلبي منذ صباي، ألبصر فيه وجه

 على الجهاد. كأني بالش���هادة أقبلت لتعانقني، أش���م 
ّ
بنداِء اللقاء، راح ينثرها على منائر المقدس���ات، حي

نس���يمها فتوزع���ت روحي إلى نصفين، نص���ف يقاتل إرهاب )داعش( ونصف يعط���ي للعمامة حقها في 
اإلرشاد وشحذ الهمم. فالشهادة ظل لم يندبها احد بل رسمها الله لي في صفحات قلبي. 

الحرار: حيدر عا�شور
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احُللم،  َكرفيف  عللاٍل  بصوت  »مصطفى«  الشيخ  يفكر  كان  هكذا 
مرحلة  إىل  اإلنسان  حين  هل  قائاًل:  الكفائي،  للجهاد  يستجيب  وهو 
والبطولة  الشهادة  فان  ممكنة  تعد  مل  احلياة  والن  الشهادة..؟  قبل  ما 
الدفاع  العلمية وسواتر  احلوزة  بني  ما  وبقي  وحدها تصبح ممكنة..؟ 
وأخرى  تللارة  كاألسد  ويغدو  يللروح  كان  واملقدسات  العراق  عن 
علم  غللزارة  قلبه  يف  حيمُل  املجاهدين  بني  يتنقل  اجلميلة  كالفراشة 
الدواعش كم هو شديد  القتال كام عرفه  وثبات عقيدة، عرفته سوح 
كان  موضع  من  االقللرتاب  حياول  تكفريي  كل  جيندل  وهو  البأس، 
حتت رعاية سالحه العتيد.. فأصبح لل)داعش( كشيخ موْت وكابوسًا 
أسود مرعبًا، يفزعهم ويدمرهم وجيهض حركاهتم يف عقر تواجدهم.. 
وضع  أخرى..(  ومناطق  والرمادي،  والفلوجة،  وبلد،  فل)سامراء، 
ما  وإنقاذ  والتطهري،  التحرير  يف  اجلهادية  بصمته  املقاتل  الشيخ  فيها 
التي  الللرضوس  املعارك  كل  ويف  األهللايل،  أرواح  من  إنقاذه  يمكن 
خاضها مع جلنة اإلرشاد والتعبئة عن الدفاع عن العراق واملقدسات 
أكثر  القتالية.. كان  السالم(  ضمن تشكيالت فرقة اإلمام عيل )عليه 
يف  صباه  منذ  يسعى  نفسه،  يف  خاص  كولع  الشهادة  إىل  يشتاق  ما 
إعداد نفسه هلا. هم ال يوصف ورغبة ال تتوقف وجزع روحي حني 
يراها تتوقد مثل النار يف قلبه، ومع كل هذا كان هيرب اليها بعنفوان 
–حوزوي- ال يشبه أحدا.. هو أسٌد يقبل عىل املوت،  شهيد وقربان 
يتأبط  وصقر ماؤه صاٍف، وكربياء شيخ راعد يستقبل املوت مبتساًم، 
ذراع املجاهدين باحلب احلسيني النقي، الذي يشبه النهر بعطائه، هنٌر 
مرغوب هنٌر ال ينفد، غزير العلم، دمث اخللق، تربى عىل حب -حممد 
يكتف  مل  البرصة(،  تنومة   ( يف  الللدرايس  مشواره  أكمل  حممد-  وآل 
العلم  جلهاد  نفسه  فنذر  املتنوعة،  والثقافات  والعلوم  باألكاديمية 
استعدادا جلهاد الدم فكم كان حيلم ان يلقى اهلل مرضجًا بدمه كإمامه 
جمتهدًا..  طالبًا  العلمية  احلوزة  طريق  سلك  السالم(..  احلسني)عليه 

نال مراتب عالية يف املقدمات والسطوح، وكان أستاذًا حوزويا المعًا 
يف فكره وعمق علومه، حريصًا عىل دروس العلوم الدينية. يتابع عن 
الكبرية  أحالمه  وحتقيق  العلمية،  املعرفة  قاعدة  توسيع  يف  أمله  كثب 
مصباحًا  ليكون  اإلهلي  النور  األرشف  النجف  من  يتغذى  الربيئة.. 
قلوب  شغاف  يالمس  فيه  يشء  كل  العريقة،  البرصة  ليايل  يف  وهاجًا 
حكمة  صوته  فيبقى  أدراكه،  وسعة  عقله  برجاحة  يبهرهم  سامعيه، 
ملموسة تالمس كل يشء يسمعه، حتيط به املوعظة احلسنة خترج من 
رأسه املوزون، وقلبه املفعم باإليامن، ووجهه الواضح بال حراك لفرط 
النور املحمدي عىل حمياه، وعاممته تاج من القمر والشمس ضياؤمها 
نقي، وذراعاه مفتوحتان كالفراشة لنرصة من حيتاج النرصة، يذيقهم 

من كرمه وهو مغمض العينني.. واقرتاب موعد الشهادة.. كان يدق 
عليها وكأنه يدق مسامري ثبات عىل لؤلؤ يف مسافٍة ما بني احلياة واجلنة.. 
وحني يرى املجاهدون من حوله هذا اإلرصار يف التقدم دون خوف، 
كانوا خيافون عليه كثريًا، وهو يقول: أنا قربانكم أهيا األبطال، الشهادة 
نسحق  كيف  فكروا  يب  تفكروا  ال  قادمة  هي  وساعايت  يل  فصلت  قد 
جرذان الرش الداعيش لنحمي العرض واألرض.. بعضهم حني يسمع 
معركة  ويف  احلسينية..  العلوية  روحه  عىل  وهينئه  بجزع  يبكي  كالمه 
الصقالوية كان شعوره باملوت كتنفسه، اختىل بنفسه وصىل لوجه اهلل 
ومن ثم خابر أهله وحتدث اىل زوجته املكرمة، وبناته الكريامت، وأخذ 
بالدعاء،  يذكروه  ان  ويطلب  واحًدا،  واحًدا  عليهم  ويسلم  يودعهم 
ويقول: وصيتي لكم أهيا الكريامت واملكرمة أن ال تبكوا عيلاّ إذا أتوا 
يب شهيًدا، فأنا سأكون لكم شفيعا ونلتقي يف اجلنة بإذن اهلل.. فاملعركة 
القادمة أرى فيها جثتي مقطعة اىل أوصال ويبقى الدليل عليها رأيس 
بعاممة رسول اهلل.. كان الشيخ جيمع املقاتلني، ليصدوا هجومًا معلومًا 
بساعة تنفيذه.. فتهيأ لذلك ووزع املجاهدين كال يف مكانه وقبل بدء 
اهلجوم جاءت سيارة مصفحة ملغومة باطنان ثقيلة من املتفجرات مل 
وهو  قاذفته  ومحل  الساتر  عن  ترجل  بعيد  من  إيقافها  الشيخ  يستطع 
يركض والسيارة مرسعة باجتاهها، كانت رسعتها مل ير هلا مثيال رغم 
معه،  وهرع  أمره  حزم  موقفه  فمن شاهد  للعاممة  ولبسه  القاذفة  محل 
عىل  الصلد  كاجلدار  ووقفوا  جماهدين  ستة  الصقر  الشيخ  مع  فاصبح 
بعد امتار من قدوم السيارة املفخخة، وبدأوا برضهبا بالصواريخ، لكن 
تلك  وتالشت  وانفجرت  الطاهرة  أجسادهم  قرب  وصلت  السيارة 
أرواحها  لتصعد  والعقيدة  والوطن  املذهب  عشقت  التي  األجساد 
فقد  بالسهل  ليس  انفجارا  كان  الزكية...  بدمائها  مرضجة  السامء  اىل 
تأثرت مجيع السواتر القريبة، فاخذ العصف االنفجاري مدة من الزمن 
حتى انزاح عن األرض والسامء ونزلت األغربة والشظايا القاتلة ملونة 

بالدماء الزكية، وحني هرعوا  إلنقاذ من به روح مل جيدوا أثرًا يذكر إال 
فاروق  )مصطفى  الشيخ  كان  حمرتقة.  بالية  أقمشة  تلفها  ممزقة  أشالء 
مهدي احللفي( كان صائم رمضان، وقد صىل صالة الظهرين وصالة 
يوم اجلمعة األخرية من شهر الطاعة والغفران املوافق 27 / رمضان/ 
األنبار..  صقالوية  أرض  عىل   2016   /6  /  3 املصادف  1437هل 
حسده  والبعض  النار،  من  توقدا  اكثر  نظرات  شهادته  يرى  بعضهم 
راسه  محلوا  حني  األبطال..  بني  نظريه  قل  الذي  االستشهاد  هذا  عىل 
الرشيف وعليه عاممته البيضاء ابرصوا كيف تليق الشهادة بأولياء اهلل 
وأحبائه.. مل يبق من االنتصار عىل املفخخة سوى الرأس والعاممة التي 

تيضء كالنجمة وسط النهار. 

 يقبل على الموت، وصقٌر ماؤه صاٍف، 
ٌ
 –حوزوي- ال يشبه أحدا.. أسد

ٌ
ًشهيد

وكبرياء شيخ راعد يستقبل الموت مبتسما
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عن  حديثنا  اعدادها  بني  سيجد  »االحرار«  ملجلة  املتابع 
أواسط  حتى  التأسيس  بعد  وما  احلسينية  املآتم  مؤسيس 
القرن الرابع، ويف عددنا هذا خصصنا احلديث عن مواقف 
الدول  انعدام  ظبل  يف  احلسينية  املآتم  من  احلاكمة  الدول 
كانت  حيث  السادس،  القرن  بداية  مع  القوّية  الشيعية 
الدولة السلجوقية حتكم كاًل من إيران والعراق، أما مرص 
الدولة  أما  الشيعية،  اإلسامعيلية  الدولة  حتكمها  فكانت 
أكسب  ما  مضايقاهتا  حّدة  من  قّللت  فقد  السلجوقية 
املآتم  إقامة  يف  طقوسهم  ملامرسة  احلرية  من  قدرًا  الشيعة 
احلسينية، وما وردنا عن إقامة املآتم احلسينية يف هذا القرن 
الشيعة  معتقدات  يف  ترّسخت  قد  املآتم  هذه  أّن  عىل  يدّل 
شعريًة دينية، ومل يتوان الشيعة عن أدائها ولو باخلفاء، وإن 

مل حتالفهم الظروف.
احلسينية  املآتم  إقامة  برصاحة  التارخيية  النصوص  تذكر  فيام 

إقامة  يف  للشيعة  املتاحة  احلرية  إىل  تشري  كام  القرن،  هذا  يف 
شعائرهم، مما يدلاّ عىل إقامة املآتم احلسينية..

العراق، قام  بقيادة هوالكو نحو  املغول،  وبعد ان اجته جيش 
مجٌع من الشخصيات العراقية بإرسال وفد إىل هوالكو طالبني 
الفتك  يمنع  احرتازي  كإجراء  الدماء،  وحقن  األمان  منه 
وأرسل  بعرضهم،  هوالكو  قبل  وقد  املدن،  وهدم  بالناس 
بغداد  جنوب  شيعة  نجا  وهكذا  حلاميتهم،  حراسًا  معهم 
وامللوك(،  األمم  تاريخ  يف  )املنتظم  بحسب  املغول  فتك  من 
احلرية  متاّسع من  الشيعة عىل  فقد حصل  أخرى،  ناحية  ومن 
تشياّع )غازان  معتقداهتم، وقد  والتعبري عن  إلقامة شعائرهم 
هذا  من  األخرية  العقود  يف  هوالكو  خلفاء  أحد  وهو  خان( 
اىل  وسعى  والنجف،  لكربالء  عديدة  بزيارات  وقام  القرن، 
أداء  الشيعة يف  د حلرية  مهاّ الذي  األمر  احلسيني،  احلائر  إعامر 
شعائرهم بشكل علني يف مدن كاحللة وكربالء والنجف، وإن 

اربع���ة ق���رون تحدد مواق���ف ال���دول والملوك 
الحاكمة للعراق وإيران من المآتم الحسينية 
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التارخيي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء  الباحث  ينقل 
الذين زاروا كربالء اسم الزعيم ابو سلمة اخلالل، أحد زعامء 

العباسيني الذين سعوا اىل االطاحة باحلكم االموي.. 
ويروي زميزم أن »الزعيم حفص بن سليامن اهلمداين شارك 
يف مؤمتر موسع يف كربالء عام 128 للهجرة بالقرب من مرقد 
اإلمام احلسني )عليه السالم(.. لدراسة كيفية االطاحة باحلكم 
للمؤمتر،  السفاح  العباس  ايب  »التحاق  عن  منوها  األموي«، 

أول حكام بني العباس«..
قيل  إذ  هبا،  اختلفوا  باخلالل،  »تسميته  أن  الويكيبيديا  وتذكر 
ان  وقيل  الكوفة،  السبب هو سكناه يف درب اخلاللني يف  أن 

السبب أن كان يصنع اخلل«.

قضت  ملا  للذهبي:  النبالء«  أعالم  »سري  كتاب  يف  ورد  فيام 
جيوش أيب مسلم اخلراساين عىل جيش األمويني يف خراسان 
اخلراسانيون  سلَم  الكوفة،  ودخلت  العراق  إىل  وزحفت 
األمور  فدبر  حممد(  آل  )وزير  ودعي  سلمة  أيب  إىل  الرئاسة 
وأعلن اإلمامة اهلاشمية ومل يسمِّ اخلليفة، وكان يريد إسنادها 
إىل أحد ثالثة من العلويني وهم: )جعفر الصادق وعبد اهلل بن 
العابدين(  املثنى املحض وعمر األرشف بن عيل زين  احلسن 
)عليهم السالم(، وعلَم أبو العباس بذلك، فلام دخل الكوفة 
وبويع باخلالفة جاء أبو سلمة يعتذر إليه فتظاهر بقبول عذره، 
وبعد استقامة األمر له أوعز إىل للخراساين أن يقتله، فأرسل 

إليه من كمن له يف الليل فقتلوه..

زاروا كربالء  زعماء 

مل يتوفر لدينا تقرير تارخيي عن ذلك، كام ورد يف املنتظم.
يف  جهودًا  وبذل  البالد  خان  غازان  حكم  الثامن  القرن  يف 
)حممد  سلطان  أخوه  بعده  احلكم  وتوىلاّ  ونرشه،  التشيع  تبليغ 
الرتويج  اىل  وسعى  ة،  مداّ بعد  شيعيًا  أصبح  الذي  خدابنده(، 
ام  للتشيع وجعله مذهبًا رسميًا للبالد، وقد أعطت ميول احلكاّ
وقد  للبالد،  رسميا  مذهبا  جعله  اىل  وسعيهم  للتشيع،  املغول 
أعطى الشيعة احلرية الكاملة يف ممارسة شعائرهم، ومنها إقامة 
بعده،  العراق  اجلالئرية  الساللة  حكمت  وقد  احلسينية.  املآتم 
ليستمراّ  أيضًا،  للتشيع  ميول  لدهيم  وكانت  أخته،  أبناء  وهم 
حكمهم حتى أوائل القرن التاسع )814هل(، ويذكر ابن بطوطة 
ة والبحرين وقم  )779هل( ذلك يف سفرِه خالل رحلته اىل احللاّ
وكاشان وساوة وطوس بوصفها مدنًا شيعية، أما ابن خلدون 
وهذا  عرشية:  االثنا  الشيعة  سكنها  التي  املناطق  »يف  فيقول: 

ة والعراق«. املذهب يف املدينة والكرخ والشام واحللاّ
سبزوار  يف  وخاصة  خراسان،  يف  التشياّع  انتشار  دفع  وقد 
أمراء  أحد  ل  )737هل(  املؤيد(  )عيل  اخلواجة  وضواحيها، 
الرسبدارية، لدعوة الشهيد األول للسفر إىل خراسان وتعليمهم 

الفقه والعلوم، لكناّه ألاّف كتابه اللمعة وأرسله إليهم.
ويوحي الرداّ الذي كتبه ابن تيمية )728هل( عىل املآتم احلسينية، 
ابن  إليه  آنذاك، ويشري  املآتم والطقوس كانت منترشًة  أناّ هذه 
كثري )774هل( أيضًا بقوله: »ما يفعله الشيعة من إظهار اجلزع 
يف  املرعشيني  دولة  قيام  من  االستنتاج  يمكننا  كام  والفزع«، 
املالئمة  األجواء  َر  توفاّ الشيعة،  إىل  بميوهلا  املعروفة  طربستان، 
الكبري  الكم  يدلاّ  كام  العهد،  ذلك  يف  احلسينية  املآتم  إلقامة 
التاسع  القرن  اظ  الكاشفي )من وعاّ به  من األشعار الذي جاء 
اهلجري( يف كتابه روضة الشهداء، عىل وجود كثري من األشعار 
الفرتة،  السالم( وذكر مصائبه قبل هذه  يف رثاء احلسني )عليه 

وقد قام الكاشفي بجمعها يف كتابه.
ومع بداية القرن التاسع باعتداءات تيمورلنك، مل يأمن العراق 
ابنه )شاه رخ(  وال الشام من سطوته، لكن بعد موته واعتالء 
مه أبوه ونرش الثقافة يف املناطق  عرش السلطة، بدأ بإعامر ما هداّ
التي كان حيكمها، كام قامت زوجته ببناء جامع )كوهر شاد(، 
هذه  وتوحي  املقدسة،  مشهد  يف  الرضوية  الروضة  جوار  يف 
الفرتة ملامرسة  تلك  للشيعة يف  األجواء بوجود قدر من احلرية 
السالم(،  )عليه  األئمة  ثامن  حترتم  املالكة  فالعائلة  طقوسهم؛ 

وقد قامت ببناء مسجد عظيم قرب مرقده، ال يزال قائاًم.
الصفوي  العرص  يف  املآتم  الشهداء(  )روضة  صاحب  ويذكر 
ل جذري مع اعتالء الشاه إسامعيل الصفوي العرش  بداية حتواّ
ت  عام 907هل يف تربيز، ليصبح التشياّع املذهَب الرسمي، ومهاّ

السلطة بنرش شعائره وتقاليده.
ونأيت هنا عىل ذكر قائمة من التقاليد املتبعة يف إقامة املآتم يف هذه 
فرتة القرن العارش، وقد انعكست يف رحالهتا ومؤلاّفاهتا، وهي 
واحلسينيات  املساجد  واكساء  املدن،  عىل  احلزن  طابع  إضفاء 
الثياب  الناس  وارتداء  حمرم،  شهر  بدء  مع  بالسواد  والطرق 
األوىل  العرشة  يف  واملساجد  البيوت  يف  املآتم  وإقامة   ، السود 
من حمرم، وجتول مواكب العزاء يف الطرق يف العرشة األوىل من 

حمرم، الطمني صدورهم ضاربني أنفسهم بالسالسل.
اإلمام  ورثاء  البيوت،  أبواب  عىل  السود  األعالم  رفع  كذلك 
احلسني )عليه السالم( والنواح والبكاء عليه يف جمالس العزاء، 
وإطعام املعزين عشاًء، واجتامع املواكب يف مكان خارج املدينة، 
السالم(  )عليه  كاحلسني  كربالء،  واقعة  شخصيات  ومتثيل 
وأوالده وأهل بيته يف الطرق ومتثيل الرؤوس املقطوعة بالتامثيل 
واملشاعل  واألعالم  الرايات  ومحل  أخرى  فنية  بطرق  أو 

والشموع أمام املواكب.
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نقلت جملة السبط يف العدد اخلامس منها يف الصفحة 18 سنة 
2017م، الصادرة عن مركز كربالء للدراسات والبحوث 
التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مادة عن تطور 
احلسينيات يف النصف االول من القرن العرشين جاء فيه..

هذه  صارت  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  يف 
قبل،  من  هبا  تعرف  مل  خدمات  تقدم  اجلديدة  املؤسسات 
وختصيص  عليها،  مكتباهتم  املثقفني  بعض  وقف  مثل 
وتدريس  املحارضات،  وإلقاء  للمطالعة،  مناسبة  أماكن 
طلبة العلوم الدينية، هذا عدا اخلدمات االجتامعية املعتادة 
احلسينيات  تواكب  أن  عىل  الواقفون  وَحَرص  األخرى. 
وتدفئة  تربيد  بوسائل  تزويدها  حيث  من  عرصها  تطور 
ومنذ  للصوت.  تكبري  وأجهزة  متجدد،  وأثاث  حديثة، 
ستينيات القرن املايض أصبح بعض تلك احلسينيات جمااًل 
مناسبًا إلقامة ندوات حاشدة، وحمارضات عامة، حيرضها 
او  سياسية  مواقف  فيها  وتطرح  الناس،  من  واسع  مجهور 
اجتامعية. ووسعت مواضع الصالة فيها حتى باتت تشكل 
مساجد مستقلة، وأضيفت اليها القباب واملآذن، فتحولت 
من ثم إىل أماكن عبادة كاملة، فضاًل عام ُعرفت به من املهام 
عليها  يقفون  الواقفون  وصار  قبل.  من  اليها  أرشنا  التي 
العقارات اجلمة لإلنفاق عىل نشاطاهتا املتنوعة. بل صارت 
املحسنني  أوقاف  استقطب  ما  كثريًا  الذي  الرئيس  املجال 
من عقارات لإلنفاق عىل نشاطات سنوية وموسمية، إذ مل 
يكن غري هذه املؤسسة اجلديدة ما يصلح أن يضم كل هذه 
النشاطات. وتكشف وقفيات الواقفني هلذه املؤسسات عن 
مدى ما أصاهبا من تطور ونمو رسيع يف وظائفها وتعاظم 

أمهيتها يف جمتمعاهتا.

كتابه  يف  زميزم«  رشيد  »سعيد  التارخيي  الباحث  ينقل 
الزعامء الذين زاروا كربالء اسم الزعيم ابو سلمة اخلالل، 
باحلكم  لإلطاحة  سعوا  الذين  العباسيني  زعامء  أحد 

االموي.. 
اهلمداين  سليامن  بن  حفص  »الزعيم  أن  زميزم  ويروي 
للهجرة   128 عام  كربالء  يف  موسع  مؤمتر  يف  شارك 
بالقرب من مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(.. لدراسة 
كيفية االطاحة باحلكم األموي«، منوها عن »التحاق ايب  

العباس السفاح للمؤمتر، أول حكام بني العباس«..
إذ  هبا،  اختلفوا  باخلالل،  »تسميته  أن  الويكيبيديا  وتذكر 
الكوفة،  يف  اخلاللني  درب  يف  سكناه  هو  السبب  ان  قيل 

وقيل ان السبب أنه كان يصنع اخلل«.
ملا  للذهبي:  النبالء«  أعالم  »سري  كتاب  يف  ورد  فيام 
األمويني  جيش  عىل  اخلراساين  مسلم  أيب  جيوش  قضت 
سلَم  الكوفة،  ودخلت  العراق  إىل  وزحفت  خراسان  يف 
اخلراسانيون الرئاسة إىل أيب سلمة ودعي )وزير آل حممد( 
اخلليفة،  يسمِّ  ومل  اهلاشمية  اإلمامة  وأعلن  األمور  فدبر 
وهم:  العلويني  من  ثالثة  أحد  إىل  إسنادها  يريد  وكان 
)جعفر الصادق وعبد اهلل ابن احلسن املثنى املحض وعمر 
األرشف ابن عيل زين العابدين( )عليهم السالم(، وعلَم 
أبو العباس بذلك، فلام دخل الكوفة وبويع باخلالفة جاء 
استقامة  بقبول عذره، وبعد  فتظاهر  إليه  يعتذر  أبو سلمة 
من  إليه  فأرسل  يقتله،  بأن  اخلراساين  إىل  أوعز  له  األمر 

كمن له يف الليل فقتلوه..

تطور الحسينيات
زعماء زاروا كرباء في القرن العشرين
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يذكر االستاذ املؤرخ سعيد رشيد زميزم يف )كربالء والرحالة 
هو  كربالء  زاروا  الذين  الرحالة  من  ص21(  زاروها  الذين 
الرحالة واملؤرخ البوسني )مطراقي زاده( والبوسنة هي احدى 
بعد  استقالهلا  نالت  والتي  سابقًا  يرغسالف  دولة  مقاطعات 
)مجهورية  اآلن  وتعد  اليوغسالف  الرصب  مع  مريرة   حرب 
البوسنة  واهلرسك( اَول مجهورية إسالمية تقع يف أوربا عمل 
مطراقي زاده لدى احلكومة العثامنية واصبح فيام بعد من املقربني 
للسلطان العثامين سليامن القانوين وقد صحب السلطان املذكور 
لدى احتالله للعراق وقد دون يف رحلته ما شاهده خالل محلة 

السلطان القانوين مكان كالمه يف رحلته كالتايل:
وغاية  املنتظر  مقام  السلطان  زار  املحروسة  احللة  مدينة  »ويف 
املخترب خليفة الرمحن )حممد املهدي صاحب الزمان( وكذلك 
الفضائل  أبو  الشيخ  حرضة  والشامئل  األوصاف  مريض 
الشهري  أمحد  الدين  مجال  الفضائل  أبو  الشيخ  مرقد  )ويقصد 
بأبن طاووس( وهو أحد كبار علامء الشيعة املدفونني يف مدينة 

احللة ثم يميض ويقول:
القبة  صاحب  يرقد  حيث  والبالء(  )الكرب  أرض  »ويف 
السنة،  أهل  عند  الراشدين  اخللفاء  وخاتم  اجلنة،  يف  اخلرضاء 
الشهيد يف أرض )كربالء( اإلمام  البالء واملحنة  والصابر عىل 

املقتدى وابن املرتىض )أبو عبداهلل احلسني( وكذلك مرقد سيد 
الناطق  املتعبدين )عيل بن احلسني( واللسان  املجتهدين وسند 
واألصل السابق، مقام اإلمام )جعفر بن حممد الصادق( ومجيل 
الذات وكريم الصفات سيد الشهداء وسعد الياس واملحمود 
واملعتصم  )العباس(  اإلمام عيل حرضة  ابن  والناس،  اهلل  عند 
)القاسم(  الشهداء حرضة  العاصم وسلطان  امللك  اهلل،  بعناية 
صاحب  املرتىض  وابن  املصطفى  وسبط  املرجتى   اإلمام  ابن 

اجلود والكرم واملنن )أيب حممد احلسن(.
الفتوه،  بحر  ونجمتي  النبوية  الصدفة  دريت  النورين،  زار 
وعيل  األكرب  )عيل  املظلومني  واملقتولني   الشهيدين  السيدين 
األصغر( ولدي )أيب عبداهلل احلسني( وبرحيل املحسن املدفون 
أصحاب  وأفخر  السعد  أرباب  أكرم  )كربالء(  صحراء  يف 

الشهد حرضة )حر الشهيد(.
إىل  قدومه  خالل  زاده  مطراقي  الرحالة  ذكره  ما  جممل  هذا 
أنه  القانوين والظاهر  السلطان سليامن  املقدسة بصحبة  كربالء 
ركز فقط عىل املراقد املقدسة املوجودة يف مدينة كربالء املقدسة 
حيث أشار إىل معظم األماكن املقدسة املوجودة يف كربالء ذات 

العالقة ملعركة الطف اخلالدة. 

رحلة مطراقي زاده البوسني عام 1534م 
الى مدينة كربالء 
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سة والمعالم الدينية 
ّ
قد

ُ
ل الله فرجه الشريف( أحد األماكن الم

ّ
الشك ان مقام اإلمام المهدي )عج

س���ة بعد االمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس 
ّ
قد

ُ
االكثر اس���تقباال للزائرين في مدينة كرباء الم

 اآلالف من الزائرين طيلة العام للتبّرك به واقامة الفرائض 
ُ

 عش���رات
ُ

)عليهم الس���ام(، حيث يقصده

ة عن���د المدخل الش���مالي للمدينة 
ّ
س���يني

ُ
س���رى من نهر الح

ُ
ة الي

ّ
 عل���ى الضف

ُ
وطل���ب الحوائ���ج، ويق���ع

 في منطقة )باب الس���المة(، احدى المناطق التي تشتهر بالمقامات المشرفة 
ً
س���ة، وتحديدا

ّ
المقد

قابل 
ُ

والتي تشكل المدينة القديمة لكرباء المقدسة، وتطُل واجهته األمامية على شارع الِسدرة الم

س���ين )عليه الس���ام( من جهة الشمال، ويعده الزائرون الحلقة االهم خال مراسيم 
ُ

لحرم اإلمام الح

ة المباركة والتي يفدها مايين المحبين في ليلة )15 شعبان(.
ّ
الزيارة الشعباني

اكثر المقامات المشّرفة توافدا للزائرين 
ة المصادر والروايات

ّ
رغم شح

مقام اإلمام المهدي )          ( في كرباء...
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حادثة بناء املقام
يف  االستفتاءات  وحدة  يف  الساعدي  جاسم  الشيخ  ويقول 
املهدي  االمام  مقام  لنشأة  توجد مصادر  املرشف: »ال  املقام 
بني  الروايات  تتواتر  وانام  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
الناس ل وكبار السن بأن املقام يعود اىل اكثر من )180( عاما، 
الذي  الرجل  احفاد  احد  لقاء مع  لنا  االيام كان  ويف احدى 
 ، ُيقال انه رأى االمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ُيصيلاّ
بعيد  اىل زمن  القصة  تعود  املرشف - حيث  املقام  يف مشهد 
وفحواها ان رجال كان يعاين من مشكلة معقدة، وقد فضل 
قربه  قرب  ليدعو  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اىل  التوجه 
ما  العقيمة )بحسب  ه حيصل عىل حٍل ملشكلته  لعلاّ الرشيف 
رواها احد احفاده(، واثناء التوجه للزيارة صادفه رجٌل كان 
فانتظر  تعاىل،  اهلل  اىل  وانقطاع  هبدوء  الصالة  فريضة  يؤدي 

اجلد هذا الرجل حتى اكمل صالته، وبعد ان انتهى من أداء 
بعد ثالثة  له: »ستحل مشكلتك  الرجل وقال  ناداه  فريضته 
الندبة  دعاء  فيه  يل  تقرأ  مكانا  هنا  يل  ابن  انقضت  فإذا  ايام 
وادعية الفرج انت واخوانك املؤمنون..«، بعدها توجه اجلد 
الزيارة  اتم  وحينام  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  زيارة  اىل 
املرشف  احلرم  يف  املوجودين  العلامء  احد  للقاء  اجلد  توجه 
وبيان له ما حصل له يف الطريق، وكان جواب رجل الدين 
صادما للجد فقد قال له »ان الذي التقيته قبل دقائق قليلة هو 
بعد  وفعال  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  احلجة )عجل  االمام 
فام  املسن،  الرجل  اللقاء ُقضيت حاجة  ايام من موعد  ثالثة 
كان من هذا الرجل اال تلبية طلب االمام وبناء مكان للعبادة 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  االمام  وذكر  االدعية  وقراءة 

الرشيف(.
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تأييد املرجعية 
النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  من  تأييد  »هناك  وتابع: 
االرشف بخصوص بناء مقام االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل 
للعبادة، واي مكان  املكان وضع  ملاذا؟ ألن  فرجه الرشيف( 
اشكال  ال  شخصية  منافع  او  ألغراض  ال  للعبادة  يستخدم 
فيه، وان هذا املقام وهو رمزية لإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل 
فرجه الرشيف( والكثري من حيث الزائرين حينام يأتون لزيارة 
السالم(  )عليهم  العباس  الفضل  ايب  واخيه  احلسني  االمام 
يأتون لزيارة اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وطلب 

قضاء احلوائج، واقامة العبادات.
نشاطات دينية وتثقيفية

دينية  حمللارضات  اقامة  املقام  »يشهد  الساعدي:  واردف 
ودروس فقهية وعقائدية للزائرين واملنتسبني، كذلك االنشطة 
الغامضة  االمور  بعض  وبيناّا  الرشعية  باالستفتاءات  اخلاصة 
دعاء  قراءة  اسبوع  كل  من  اجلمعة  يوم  يشهد  كام  للزائرين، 

الندبة يف املقام.
مراحل تشييد املقام

املقام  قسم  رئيس  الضعياّف(  نعمة  )عدنان  حتدث  جانبه  من 
قائال: »مراّ املقام بعدة مراحل من التشييد او الرتميم، وحسب 
املعلومات ان قبيل عام 1920م كان املقام ُمشيدا من الطني، 
كانت  الفرتة  هذه  يف  ان  ويعتقد  الطابوق،  من  شيد  وبعدها 
ترميمه  تم  1958م  سنة  ويف  )150(م2،  قرابة  مساحةته 
فقد  املنرصم  القرن  اما يف سبعينيات  بنائه من جديد،  واعادة 
جاء  1981م  عام  ويف  وتوسعته،  بالكامل  املقام  اعامر  تم 
العمل عىل اعادة بناء القبة بعد ان تم هتديمها وبنائها بالشكل 
عام  املباركة  الشعبانية  االنتفاضة  احللداث  وبعد  اجلديد، 
1991م قام ازالم النظام البعثي بتهديم املقام بالكامل وبقيَّ 
قام بعض االخوة  بعدها  بمعامله اخلربة،  اعوام  قرابة االربعة 
جديد  من  وتشييده  املقام  ببناء  كربالء  أهايل  من  املخلصني 
وبمساحة اكرب مما كان يف السابق، وبعد عام 2003م وسقوط 
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النظام البائد وتشكيل جلنة العتبات املقدسة اصبح هذا املقام 
بالقسم إلدارة  ثم جاء تشكيل جلنة خاصة  تابعا هلذه اجلهة، 
املقام، وعندما تم تشكيل االمانتني العامتني للعتبتني احلسينية 
املقام  ادارة  اصبحت  2005م  عام  يف  املقدسيتني   والعباسية 

تابعة للعتبة العباسية املقدسة.
ترميم املقام

العتبة  ادارة  حتت  املقام  اصبح  ان  »بعد  الضعيف:  واردف 
العباسية  املقدسة تم تطوير املقام وجتهيزه بالكهرباء واملولدات 
واالمور اللوجستية االخرى، عالوة عىل ترميم وتبديل احلجر 
اخلارجي للمقام بالكايش الكربالئي املطرز باآليات القرآنية 
واالحاديث الرشيفة، اضافة اىل ترميم الداخل والذي شمل 
وضع املرمر واملرايا وحتديث اجهزة التكييف والتربيد، ولكون 
املقام يعد ثالث اكثر املزارات استقباال للزائرين بعد مرقدي 
االمام احلسني واخيه ايب الفضل العباس )عليهم السالم( لذا 
جاء العمل عىل توسعته، وبعد استحصال املوافقات الرسمية 

جاء العمل عىل تغليف هنر احلسينية املالصق باملقام للحصول 
ولتصبح  الزائرين،  عدد  اكرب  تستوعب  اضافية  مساحة  عىل 

املساحة الكلية للمقام قرابة )2.000(م2.
احد  يمثل  املقام  ان  اىل  بالتنويه  حديثه  )الضعيف(  وختم 
اقسام العتبة العباسية املقدسة ويضم ما يقارب )87( منتسبا 
»حفظ  شعبة  يف  تتمثل  االوىل  الشعبة  شعبتني،  عىل  موزعني 
وما  للمقام  والتنظيمية  االمنية  بالقضايا  هتتم  والتي  النظام« 
تتوىل  حيث  اخلدمية«،  ب»شعبة  فتتمثل  الثانية  اما  حييطه، 
هذه الشعبة جانب النظافة والكيشوانيات واالمانات، فضال 
عن وجود وحدات لصيانة الكهرباء التربيد السباكة احلدادة 

التابعة لشعبة اخلدمية«.
واجلدير بالذكر ان شهر شعبان املبارك يعد اكثر شهور السنة 
التي تشهد توافد الزائرين للمقام، ملا حيمله هذا الشهر الكريم 
والزمان  العرص  صاحب  والدة   بينها  مباركة  والدات  من 

)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( يوم 15 شعبان.
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بمناسبة الوالدة العطرة لإلمام عيل يب أيب طالب )عليه السالم(، أصدر املرجع الديني سامحة آية اهلل العظمى 
السيد حممد سعيد احلكيم )دام ظله( بيانًا دعا فيه املسلمني إىل االستلهام من هذه الشخصية العظيمة.

وقال املرجع احلكيم: إن »اإلمام عليًا )عليه السالم( يف جانب اإليامن والعقيدة الراسخة بلغ القمة يف ذلك، كام 
ينبئ عنه قوله املأثور: )واهلل لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقينا(«، مضيفًا بأن »سريته )عليه السالم( كانت تطبيقًا 
حيًا للفناء يف املعبود، حتى انصهرت وذابت طبيعته البرشية، فكان مهه الوحيد حتمل مسؤوليته بالنحو األكمل؛ 

عت مواقفه خالل مسرية حياته املضنية بام ينسجم مع ما متليه املسؤولية بحسب كل مرحلة متر به«. ولذلك تنواّ
وأوضح سامحته أن »سرية اإلمام عيلاّ )عليه السالم( كانت بطوالت جهادية متتالية، إىل صمت وصرب واعتزال 
قرابة ربع قرن، وصوال اىل ً تصميم راسخ عىل تطبيق العدالة اإلهلية بكل ثقلها عندما آبت إليه األمة«، مبينًا أن 
الرعية  وإنصاف  العدالة  عىل  احلريص  اإلسالمي  للحاكم  األمثل  النموذج  م  قداّ السالم(  )عليه  املؤمنني  »أمري 

وتطبيق التعاليم اإلسالمية«.
كام أشار سامحته إىل أن »اإلمام عليًا )عليه السالم( ورغم مواهبه ومميزاته الشخصية التي انبهرت هبا األجيال 
املتعاقبة، كان التابع املطيع لقائده النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(، حيث مل يعهد منه )عليه السالم( أي اعرتاض 

أو تلكؤ يف تطبيق إرشادات النبي األكرم )عليه أفضل الصالة والسالم( وأوامره«. 
من  العديد  إليها  ينتمي  التي  املدرسة  تلك  رائد  كان  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أن  القول  »يمكننا  وأضاف، 
الصحابة، مثل املقداد وسلامن وأيب ذر وعامر، والذين كانوا السباقني إىل طاعة الرسول األكرم )صىل اهلل عليه 

وآله( واخلضوع له«.

المرجع الحكيم: اإلمام علي        النموذج األمثل 
للحاكم اإلسامي الحريص على العدالة
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أفادت وكاالت األنباء اإليرانية، بأن املالكات الفنية واهلندسية 
العاملة يف العتبة الرضوية املقدسة، انتهت من أعامل ترميم القبة 
الرشيفة لرضيح اإلمام الرضا )عليه السالم( يف مشهد املقدسة.

عشية  منها  االنتهاء  تم  الرتميم  »أعامل  أن  الوكاالت  وذكرت 
ذكرى مولد ولده اإلمام حممد اجلواد )عليه السالم(«، مضيفة 
مرة  املقدس جيرى  الرضوي  الرشيفة للرضيح  القبة  »ترميم  أن 

د«. كل ثالث سنوات، ووفقًا جلدول زمني حمداّ
وبحسب العاملني يف العتبة الرضوية املطهرة، فإن أعامل الرتميم 
تنقسم لعدة مراحل، حيث تتم يف املرحلة األوىل غسل الصفائح 
والغبار  األتربة  وإزالللة  الرشيفة،  القبة  تكسو  التي  الذهبية 
 25( من  مكون  فريق  بأدائها  يقوم  حيث  عنها،  والتكلسات 
خبريًا( بصورة يدوية متامًا، ودون استخدام أي محض أو فرشاة 

سلكية«.
أما املراحل التالية، فتشمل »غسل الصفائح الذهبية بامء الورد، 

ومن أهم آثاره ازالة اخلدشات عنها، وإعادة بريقها وملعاهنا«. 
التي  الرشيفة  القبة  حول  واملخطوطات  النقوش  ترميم  ويعداّ 
ترضرت بسبب العوامل البيئية، تدبريًا آخر يتم إجراؤه بعناية، 
املناخية من  التقلبات  النقوش ضد  ألوان  مقاومة  بزيادة  وذلك 

الربودة واحلرارة.

باللغة  الناطقة  انرتنشونال(  نيوز  )ذا  صحيفة  نرشت 
بخاري،  فرحان  الباكستاين  للكاتب  مقااًل  اإلنكليزية، 
وعظمة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  سرية  إىل  فيه  ق  تطراّ

شخصيته التي أهلمت املسلمني وغري املسلمني.
ُيعرف  السالم(  )عليه  عليًا  »اإلمام  إن  بخاري:  وقال 
احلكامء  وأكثر  الشجعان  أشجع  بأنه  هذا  يومنا  حتى 
حكمة، وال توجد سمة واحدة تفي لتكريمه واالحتفاء 

بسريته.
اإلمام  إرث  بأن  التذكري  الللرضوري  »من  أن  وأضاف 
عيل )عليه السالم( فريد من نوعه، فقلة من األشخاص 
وغري  املسلمني  إعجاب  أثللاروا  اإلسالمي  التاريخ  يف 

املسلمني، مثل أمري املؤمنني )عليه السالم(«.
وأوضح الكاتب بأن »رسالة اإلمام عيل )عليه السالم( 
عليه(  اهلل  )رضللوان  األشللرت  مالك  مرص  عىل  لعامله 
اإلنسانية،  واملبادئ  احلكم  فن  مبادئ  أفضل  وضعت 
بحرضته،  البارزين  العلامء  من  العديد  أشاد  ما  وكثريًا 
األوقللات  مجيع  يف  للبرشية  غنية  إرشلللادات  لتقديمه 

القادمة«.
أطلقته  الللذي  )حيدرة(  »اسللم  أن  إىل  الكاتب  ولفت 
)عليه  املؤمنني  أمري  ابنها  عىل  أسد  بنت  فاطمة  السيدة 
وحتول  باكستان  أنحاء  مجيع  يف  د  يرتداّ يزال  ال  السالم( 
واالنتصارات  اليومية  احلياة  يف  شعبية  رصخللة  إىل 
لإلمام  دة  املتعداّ االنتصارات  وأن  العسكرية، خصوصًا 
عيل )عليه السالم( يف معارك املسلمني أصبحت جزءًا 

أ من الثقافة الشعبية الرشق أوسطية«. ال يتجزاّ

ترميم القبة المطهرة لمرقد 
اإلمام الرضا

كاتب باكستاني: اسم )حيدرة( 
د في أسماع الناس

ّ
ال يزال يترد
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التي  العمرية  املراحل  اخطر  من  واحللدًة  املراهقة  فرتُة  تعدُّ 
يمر هبا األنسان ألهنا مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إىل 
مرحلة التغريات اجلسدية أي مرحلة النضج ويف هذه املرحلة 
م ما يدور يف بال األبناء من أمور خمتلفة  يصعب عىل األهل تفهاّ
املرحلة  تلك  يف  األبناء  متابعة  فيجب  إجيابية  أو  سلبية  ربام 
املستطاع عن  قدر  وابعادهم  التامة هبم  والعناية  املتابعة  حق 
أصدقاء السوء الهنم بسهولة يستطيعون إيصاهلم إىل أماكن 
أن  يريد  ماذا  يعرف  ال  املرحلة  هذه  الن  بخسارهتم  تسبب 
يفعل املراهق وينحرف نحو أي كالم وال يفكر ماذا سوف 

تكون نتائج ذلك الكالم أو الطريق الذي يسري به.
محاية  أجل  من  قرار   اختاذ  واألم  االب   عىل  الواجب  فمن 
تنفع  أساليب  اتباع  هبا  يمرون  مرحلة  اصعب  يف  األبناء 
أبناءهم يف الدنيا و يكونون هبا قدوه لغريهم وكذلك تنفعهم 
يف اآلخرة ومنها إقامة دورات تثقفية يف داخل املنزل تتحدث 
تلك الدورات عن فرتة املراهقة اي التعريف هبا و إرشادهم 
املعايص  ارتكاب  الذي خيرجهم عن  الصحيح  الطريق  نحو 
ما  حلظة  يف  يريد  ما  املراهق  يعرف  ال  املرحلة  هذه  يف  الن 
ويريد  يربز عضالته  أخرى  و يف  يترصف ترصفات طفولية 
ما  ويعمل  أهله  عىل  كالمه  يفرض  كبريا  رجاًل  يصبح  أن 
يدور يف باله من دون رقيب، لذا من واجبات األهل مراقبة 
أبنائهم وإرشادهم إىل الطريق الصحيح وغرس يف أذهاهنم 
والعائدات  باألفكار  يمتلئ  أن  قبل  الصحيحة  العقائد 

البيت  الباطلة، واملنحرفة فيجب التعامل معهم بأقوال أهل 
عليهم السالم. ومتابعتهم وابعادهم عن احلرام و املنكرات 
ا  َ وعن اإلمام الصادق عليه السالم أناّه قال: »ملاّا نزلت ﴿َيا َأهيُّ
كيف  الناّاس:  قال  َناًرا﴾  َوَأْهِليُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ
روا به أهليكم،  نقي أنفسنا وأهلينا. قال: » اعملوا اخلري، وذكاّ
أهليكم،  به  وا  للرُ وذكِّ اخَلرَي  اْعَمُلوا  اهلل  طاعة  عىل  بوهم  وأداّ

ُبوُهم عىل طاعة اهلل«.  وأداّ
العائلة مثقفة بالدين وتتحىل بالعلم   وما أمجل عندما تكون 
وهيذبون  الطريق  بنفس  ابنهم  يتبعهم  املؤكد  من  النافع، 
انفسهم  بمرحلة املراهقة وما بعدها واالستمرار يف تعليمهم 
الصالة  االاّ وهي مواصلة  األمور األحب إىل اهلل عز وجل، 
يف  الدائم  التوفيق  ألهنا  األسباب،  كانت  مهام  تركها  وعدم 
كتاب  حفظ  كذلك  القيامة..!  يوم  النار  من  والنجاة  الدنيا، 
هذه  يف  كثريًا  يساعدهم  ألنه  قراءته  عىل  واالستمرار  اهلل 
الفرتة العمرية يف حل بعض مشاكلهم من الضيق والعصبية 
السالم(  )عليه  الصادق  لإلمام  حديث  يف  واالنفعاالت.. 
الُقْرآُن  اْخَتَلَط  ُمْؤِمٌن  َشابٌّ  َوُهَو  الُقْرآَن  )َقَرَأ  ذلك  به  ر  يذكاّ
َرِة(  َفَرَة الِكَراِم الرَبَ بَِلْحِمِه َوَدِمِه َوَجَعَلُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َمَع السَّ

 ، آياته مل يصب بمصيبة، ومل خيطئ  القرآن ويفهم  يقرأ  فمن 
ويكون إنسانا واعيًا ومثقفًا وناجحًا يف حياتِه. فرتبية األبناء 
يف فرتة املراهقة كزرع ثمرة اذا سقيت باملاء النظيف، واخلايل 

من امللوثات تنمو تلك الثمرة ويكون مذاقها طيبا. 

 نتعامُل مع أبنائنا؟
َ

كيف
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أفاَق الزوُج من الصباح الباكر مفعام باألمل والتوكل عىل اهلل 
بإعداد  قام   , والسداد  بالعطاء واخلري  يوم مجيل ميلء  اجل  من 
وجبة اإلفطار بنفسه هبدوء وسكينة خوفا من ان تسمع زوجته 
من  إراحتها  اجل  من  وذلك  اجلميل  مطبخها  أصوات  وقع 
تسيري  عبء  عاتقها  عىل  حتمل  ألهنا  باكرا  النهوض  مشقة 
شؤون األرسة وأعامل البيت وتربية األوالد ومتابعة شؤوهنم 
بعد  يشء  كل  برتتيب  وقللام  اإلفطار  وجبة  اكمل  الدراسية, 
االنتهاء توجه إىل غرفة املكتب ليحزم أغراضه وبعض امللفات 
اهلامة بالعمل من ضمنها حمفظته , قام بحملها واستوقفه لوهلة 

أرجيها  زكية  رائحة  منها  تفوح  التي  الزاهية  وألواهنا  شكلها 
قام   , اجلميل  العطر  هبذا  أنامله  تعطرت  الغرفة  أرجاء  يف  فاح 
البطاقات  بعناية  الداخل  من  مرتبة  وجدها  املحفظة  بتفحص 
أصابه  موضعه  يف  كل  ونقود  الورقية  وقصاصات  الثبوتية 
وأثار   , العزيزة  زوجته  بصامت  إهنا  وعرف  والفرح  االبتهاج 
كتبته  دعاء  هو  فاذا  فيها  متعن  فحوها  يعرف  ال  ورقة  فضوله 
دعاء  من  مقتطفات  شكل  عىل  مكتوب  يدها  بخط  زوجته 
الصعاب  األمور  وتسهيل  واألمللراض  املخاطر  ودفع  الرزق 
بواجباته  القائمة  بزوجها  املهتمة  الصاحلة  الزوجة  هي  هذه   ,
وتدعو له يف صلواهتا  يف آناء الليل والنهار داعية اهلل ان حيفظ 

هلا  زوجها من كل مكروه وان يرزقه من حيث الحيتسب .   

أمور  من  املميتة  –الكورونية-  الظروف  هذه  يف  األبللواِن  يعاين 
بالفايروس  اإلصابة  من  أكبادهم،  فلذات  عىل  احلفاظ  يف  شتى 
املنظومة  عرب  التعليم  يكون  ان  اقرتاح  وبعد  التعليم،  ومواصلة 
اإللكرتونية )األنرتنت( بدأ األبوان بتدريس أوالدهم  يف البيت، 
األنرتنت.  عرب  واألستاذ  املعلم  لرشح  التكميلية  اخلطوة  وهي 
التي  املعلومات  تثبيت  عىل  االبن  حيصل  لكي  املثىل  والطريقة 
واملذاكرة  البيت،  يف  الدروس  مراجعة  عىل  ومساعدته  تلقاها، 
الصحيحة والسليمة. جيب أن ساعد األبوان  أوالدهم عىل حتديد 
اهلدف من املذاكرة، فهو سوف يذاكر دروسه لكي يصبح ناجحًا 
يف املجتمع، كام أن العلم هو وسيلة لنيل رضا اهلل عز وجل الذي 
ولنجاح  اقللرأ«.  تعاىل«  بقوله  الكريم  القرآن  يف  سورة  أول  بدأ 
بعيدًا عن  املناسب للمذاكرة  املكان واجلو  الدروس هتيئة  متابعة 
العشوائية  املذاكرة  وعدم  الللدرايس،  اجلدول  ووضع  الفوىض. 
يسهل  لكي  أجللزاء  عدة  إىل  الواحد  الللدرس  تقسيم  خالل  من 
عليه مراجعته. والبدء باألجزاء السهلة ثم التدرج نحو األصعب 
للرتكيز  حتتاج  التي  للدروس  األولوية  وإعطاء  فاألصعب. 
احلفظ  دروس  ودعي  العلوم،  ثم  الرياضيات،  مثل  واحلسابات 
مثل القصائد والسور القرآنية لنهاية اجلدول حيث يستطيع االبن 
أن حيفظها لوحده دون مساعدة. مع اتباع نظام االختبار اجلزئي 
لكي تتأكدي من ترسيخ كل جزئية من الدرس لديه. ويفضل أن 
يعتاد االبن عىل املراجعة قبل النوم، حيث أن هذه اخلطوة للتثبيت 
أثبتت جدارهتا، ابحثوا عن أسئلة جديدة وخمتلفة لنفس الدرس 
عىل الشبكة أو يف كتب وكراسات أخرى غري الكتاب املدريس، 
أو من ورق اختبارات سابقة لكي يصبح االبن ملامًّ بكل جوانب 

الدرس.

وج زوجته لشكلها يف البداية، لكن مع مرور  يعشُق الزاّ
نوات ينظر إىل أبعد من ذلك، لريى فيها األم واملرباّية  الساّ
واملديرة التي تعرف كيف ُتسيطر عىل أمور منزهلا، لتقود 
ن لدى  عائلتها نحو األفضل. لكن دائاًم هناك خوف مبطاّ
، وتكون كلاّ  السياّدات كي ال ينظر زوجهناّ إىل غريهناّ
واحدة األمجل يف نظر وفكر زوجها. من قراءايت اكشفت 
وجة التي يعشقها  بعض األوراق األرسية عن أرسار الزاّ

جل وال يتخىلاّ عنها فيام اذا حتلاّت هبذه الصفات. الراّ
نفسها  وجة طيبة ال هتمل  متألاّقة، وزاّ امرأة  تكون  أن   -
ا عىل  ا لتبدو مشعًّ ص وقًتا يوميًّ وال تنسى مجاهلا، وختصاّ
استعداد  عىل  زوجها  جيُدها  ُمستمعة،  وامرأة  وام.  الللداّ

قيق من دون تعليق.  ُمطلق للمحادثة واإلنصات الداّ
- ان تكون امرأة حُمافظة تعرف كيف تدير أمور عائلتها 

وج.  وحتافظ عىل كرامة ومشاعر الزاّ
من  مشاعره  تفهم  بصمت  لكن  كياّة  ذاّ امرأة  تكون  -أن 
من  املناسبة  الكلمة  تقول  متى  وتعرف  تؤذيه  أن  دون 

ى ذكاءه مثاًل. دون أن تشعره بذكائها الذي يتعداّ
بضيوفها  حيب  الرتاّ جتيد  مضيافة  امللرأة  تكون  -أن 
عىل  احلللفللاظ  مللع  واألصللدقللاء،  األقلللارب  واستقبال 

خصوصياّة املنزل.
غف  بالشاّ زوجها  ُتشعر  دائاًم  عاشقة  امرأة  تكون  -ان 
ائم ،وتكون سعيدة معه وكأناّ سني العمر ال تكفيهام. الداّ

 متابعة الدروس 
ُ

طرائق
بصورة سليمة في البيت

 ان تكون الزوجة ذات 
ُ

ضرورة
صفات يعشقها الزوج

قصة أسرية
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)حي ميت جيبك ينطيني(
أرملة شهيد تضع مرصوف أبنائها يف ثيابه.. لتطمئن ايتامه انه ال زال 

يغدُق عليهم بخريه..
فمهام زاد ُبؤس احلياة معها...  مل تدعه يتغلب عىل مبسمها، فكثريا 
ما تبوح العني بيشء  تاه اللسان عن قوله... وتكتب القلوب بقدر ما 

يكون للمحبة نص مشع..

يف النتظار

مع تداخل األضواء املرتاشقة األلوان، أملح وجهي عىل 
منهكًا  اجلواب،  بتحري  منهمكًا  أخالني  املاء،  صفحة 
بحمل أعباء احلقيقة يف وجداين، وال أجيد لعبة التمثيل 
وتبادل األدوار عىل مرسح الظل، فأتنحى تارة، وأخرى 

أتصدى، وثالثة أخرج عن النصاّ أو ألتفُّ عليه.
سيٌل جارٌف من عالمات االستفهام اجلريئة والربيئة، 
تغزو لباّي وخترق قلبي.. مَل الغياب؟! وحتى َم البعاد؟! 
أما ترتجل الشمس عن صهوهتا فتذيب جليد الظنون، 

وتفضح الرسَّ املكنون؟!
يب  حتَط  أو  اآلفاق  يف  يب  تطرُي  باآلمال،  مآلى  روحي 
الواقع  بني  يرتاوح  وشيٍك  لقاٍء  عن  بحثَا  األعامق،  يف 

واملجاز.
الكلامِت..  حتبُِس  واجلملة  احلللروَف،  تللأرِسُ  الكلمة 
بعد  الشكوى  ملن  الللعللرباِت.  أمللواَج  يكرُس  صللدري 

نضوِب النجوى؟! 
األرَض،  يصيُب  وابٌل  وال  احلديُث،  ُبُه  ُيرطِّ هواٌء  ال 
ُأواُر  َيلفحُه  وجٌه  وال  وتزهو،  وخترضاّ  وتربو  فتهتزاّ 

اجلوى، إال بعَد بزوِغ نوِرك، وجالِء ظهوِرك. 
رشقة  ويف  الللورود،  عند  الظامئ  شهقة  يف  سمعتك 
امللهوف  حرشجة  ويف  البشارة.  زفللاِف  حني  البائس 

لدى عودة غائبه. 
تتهجد  الفجر،  وقبيل  الغروب،  يدي  بني  سمعتك 
حتى  بالدعوات،  وتتبتل  باآليات،  وترتنم  باألسامء 

ينغمَر الوجوُد بدمعك، وتبتلَّ القلوُب بسمعك. 

ذلك  الكريم،  القرآن  يف  )القلب(  عن  يرد  الذي  املعنى  ما  تسألنا  ان 
ْم  }...هَلُ تعاىل:  قوله  ففي  الدم،  َتضخُّ  التي  املعروفة  الصنوبرية  املضغة 
ا... )األعراف: 179({، وقوله تعاىل: }َأَفَلْم َيِسرُيوا  ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن هِبَ
ا... )احلج:46({، وقوله تعاىل:  ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَ يِف اأَلْرِض َفَتُكوَن هَلُ
ُدوِر )احلج:46({ فهذه التعبريات  }...َوَلِكن َتْعَمى الُقُلوُب اَلتِي يِف الصُّ
)يفقهون هبا(، )يعقلون هبا(، )تعمى القلوب( ال تناسب القلب بمعناه 
ء ال َتْعِقل وال تفقه وال َتْعمى، بل يناسب  الصنوبري الذي هو آلٌة صاماّ
معنى آخر للقلب هو تلك اللطيفة الروحانية التي ال يعلم حقيقة خلقها 

إال اهلل، امُلدرِكة للخري والرش وامُلْنَفِعلُة به.

اإ�سراقات ح�سينية

ا�سياوؤنا اجلميلة
اأما ترتّجل ال�شم�س؟!
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أحداث مع محلة منهج النور
امللك  التقى  1934م  سنة  نيسان  من  التاسع  يف 
أيب  السيد  للطائفة  األعللىل  املرجع  بسامحة  غللازي 
احلسن املوسوي األصفهاين )قدس رسه(.. وقال له 
سامحته: »نريد منك سرية العدل بني الناس، وحفظ 
غازي:  امللك  فأجابه  واملسلمني..«،  اإلسالم  بيضة 

»أنا حارض لتلبية رغباتكم«.
رغبات  يل  »ليست  احلللسللن:  أبللو  السيد  للله  فقال 
فاملرجعية  اليوم،  نفسه  يعيد  والتأريخ  خاصة..«، 
املباركة استمدت حكمتها وصالبتها من منهج أهل 
مرجعنا  يمتلك  بام  متمثلة  السالم(  )عليهم  البيت 
ونزاهة،  وزهد  عفة  من  الوارف(  ظله  )دام  املبارك 

وهؤالء هم محلة لواء منهج النور واليقني.

عىل  قبيٌح  خلٌق  واحلق  الدين  حساب  عىل  واملجاملة  املداهنة 
حساب الدين واحلقيقة، إذا مل يكن اإلنسان مضطرًا ومل يكن يف 
ظرف التقية، كام ال تصح الدعوة إىل احلق عن طريق املجاملة 
احلقيقة،  وتزييف  الباطل،  ومداهنة  الدين،  حساب  عىل 
للداعي  إفساٌد  املنهج  هذا  فإناّ  الباطل،  أتباع  استاملة  بدعوى 
أهل  منهج  من  ذلك  وليس  احلقيقة،  وتزييف  باملداهنة  نفسه 
املؤمنني  أمري  عن  ورد  فقد  يشء،  يف  السالم(  )عليهم  البيت 
يف النهج الرشيف: »َوإيِنِّ َلَعامِلٌ باَِم ُيْصِلُحُكْم، َوُيِقيُم َأَوَدُكْم - 
اعوجاجكم - َولِكنِّي واهللِ اَل َأرى إِْصاَلَحُكْم َبإِْفَساِد َنْفيِس«، 
فإناّ نتيجة هذا املنهج إغراُء الناس بالباطل وتشجيُع املتمسكني 

به عىل اإلبقاء عىل باطلهم. 
إنام تكون الدعوة للحق واهلدى عن طريق بيان القواعد التي 
تؤدي إىل اهلداية، مع تأخري النقد املبارش إذا كان اآلخر حُيتمل 
من  مانعًا  املبارش  النقد  ويكون  اهلداية  قواعد  ببيان  التأثاّر  فيه 

الية الدعوة إىل احلق. فعاّ
ثماّ ليس من واجب املصلحني هداية الناس وبأي وسيلٍة كانت 
بل  بَِوِكيٍل{،  َعَلْيِهْم  َأْنَت  َوَما  َحِفيًظا  َعَلْيِهْم  َجَعْلَناَك  }َوَما 

الواجب هو أداء التكليف جتاه تلك الغاية بالوسائل الصحيحة 
ع الباطل.  التي ال تلماّ

املداهنة واملجاملة
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من هنا خرج 
م�شتم�شك العروة الوثقى




