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آالالف من المراجعين يقصدونها شهريا

المفرزة الطبية داخل العتبة الحس���ينية 
عطاء طبي مستمر

قواعد أصول التفسير في تهذيب الوصول 
للعالمة وكنز العرفان للسيوري

مقام االمام جعفر الصادق )عليه السالم( في كربالء.. 
شاخٌص تاريخُيٌ منذ عام 144 للهجرة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

نقط���ة فارقة ف���ي مجال تعاون المؤسس���ات 
الدينية والثقافية

طاق الزعفراني

استعدادًا لشهر محرم الحرام.. 
مؤتمر اسالمي يناقش دور الخطيب والمبلغ في 

حفظ الدين وترسيخه و دفع الشبهات

العتبة الحسينية المقدسة تقيم ندوة تعريفية 
بتراث شريف العلماء

زوال النعم

» ما زالت نعمة عن قوم ، وال غضارة عيش إال بذنوب اجترموها إن اهلل 
ليس بظالم للعبيد«.

أمير المؤمنين )عليه السالم(  - مستدرك الوسائل 12 : 370 ح 14327 



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير
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هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللاح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

تحّل علين������ا ذكرى فاجعة كربالء في ش������هر عاش������وراء 
الحس������ين عليه الس������الم لهذه الس������نة.. حيث تتجّدد مأس������اة 
أهل البيت )عليهم الس������الم(، الس������يما أل������م صاحب العصر 
والزمان الحجة المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف 
وحزنه، ومعها تتجّدد آالم الذكرى في قلوب العاش������قين 
م������ن الموالين ألئمة الهدى في مش������ارق األرض ومغاربها.. 

بحلول موسم األحزان.
ولعل تساؤال يبرز هنا في خضّم استمرار الترّدي الخدمي 
واس������تفحال أزمات الوط������ن، ومف������اده: أال يوجد في درس 
عاش������وراء ومدرس������ة أبي األحرار حل؟ خاصة وفيه أسمى 
القيم وأرقى المبادئ، أليس ممكنًا في هذا الموسم اإللهي 
اس������تنباط منهج لحياة كريمة؟ يكون س������بيال للخروج من 
حاضر مت������رٍد إلى مس������تقبل أفضل؟ الجواب نع������م يمكننا 
بشرط استثمار أجواء هذا الموس������م في التكاتف والتآخي 

ونبذ كل أسباب الفرقة. 
أتحدث هنا عن قيم شعبية وأخالقية ال عالقة لها بالسياسة، 
فحينما نكون شعبًا ايجابيًا في تعاطيه مع قضية كربالَء 
وفي تحّمل مس������ؤولياته الديني������ة، وننتصر للحق ضد أي 
مظهر م������ن مظاهر الباطل على األقل م������ع النفس وداخل 
األس������رة في أضيق دوائر المس������ؤولية، ونمتلك اس������تعداد 
التضحية من أجل الدين والوطن؛ أكيد س������يتحّول س������وء 

الحال بنا إلى حسن المآل. 
ولنا ش������اهد حي يمّدنا بالقوة هي طقوس موس������م عاشوراء 
ومراسمها في الخدمة الحسينية وفيها من مظاهر العظمة 
واإليث������ار ونكرات ال������ذات، مّما يعجز اإلنس������ان من حصر 
فوائدها العقائدية.. يعني البذرة موجودة فلماذا إذن ال يكون 
تعاملنا حس������ينيًا؟ ولكي نش������يع الثقافة العاشورائية بنفس 
روحية التفاني في الخدمة الحس������ينية، لَم ال نش������يع بيننا 
نظرة الثقة بالمس������تقبل من أجل اإلصالح بدل التشاؤمية 

مادام عندنا رمز كوني كالحسين عليه السالم؟! 

عا�صوراُء والإ�صالُح
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   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 السامي ل مرتضى اآلوسي

أمل محمد ياسر ل إيمان صاحب

حسين فرحان ل أيمن الميالي

خالد باقر النجار 
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حصَد مصور جملة االحرار )رسول العوادي( اجلائزة األوىل 
ايران   املقامة يف مجهورية  الدولية األوىل  يف مسابقة مزارات 

االسالمية بمدينة مشهد املطهرة..
ال��دويل  املهرجان  سكرتري  حكيمي(  مهدي  )أم��ري  وق��ال 
لتقديم  النهائي  املوعد  »كان  للحدث:  اخلتامي  احلفل  يف 
العام  من  مارس   6 إىل  فرباير   26 من  للمهرجان  األعامل 
املايض، وكانت املشاركات يف قسمني: »الصالة« و »العامرة 
أمانة  إىل  أعامهلم  املشاركون  وأرسل  لألرضحة«  اإلسالمية 

املهرجان«. 
وأضاف حكيمي: »يف النهاية وصلت إىل األمانة )8127(

صورة ل� )1168( مصوًرا من )33( دولة، منهم )6294( 
من إيران والباقي من الدول األخرى«.

قسم  يف  )3945(عماًل  هناك  كان  العدد،  هذا  »من  وقال: 
النهاية،  ويف  الصالة،  بقسم  عماًل   )4182( و  االرضحة 
)198( قبول  عىل  املوافقة  متت  التحكيم،  جلنة  وبتصويت 

عماًل ل� )147( مصوًرا كأفضل األعامل«.
وتابع سكرتري املهرجان: »من بني هؤالء، تم اختيار )145(
ايران و )53( صورة من  صورة من )109( مصورين من 

كأفضل  وتقديمها  اجلنسيات  خمتلف  من  مصورًا   )38(
األعامل.

فيام حصد املصور الفوتوغرايف رسول ضايع كريم العوادي 
إعالم  قسم  رئيس  ترصيح  بحسب  االوىل  املسابقة  جائزة 
العتبة احلسينية املقدسة عقيل الرشيفي، وقال: نبارك للزميل 
العوادي مسؤول وحدة املصورين يف اعالم العتبة احلسينية 

املقدسة فوزه باجلائزة األوىل للمسابقة.

ازاح جممع اإلمام احلسني )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
جزءا   )20( تضمنت  التي  طالب  ايب  موسوعة  عن  الستار 
خالل  عليه(  اهلل  )رض��وان  طالب  ايب  ومسرية  حياة  تناولت 
املؤمتر العلمي العاملي اخلامس املقام بعنوان )أبو طالب االنسان 
واملؤمن والشاعر(، الذي حرضه عدد كبري من العلامء واألساتذة 

املتخصصني والباحثني من داخل وخارج العراق.
له،  متلفز  ترصيح  يف  املظفر  صالح  مشتاق  املجمع  مدير  وقال 
إن »أمهية هذا املؤمتر هو إظهار شخصية أيب طالب، وتعريفه إىل 
املجتمع حيث القى مظلومية كبرية يف إخفاء شخصيته احلقيقية، 
دقيق  غري  الكالم  وهذا  كافرا(  ومات  كافرا  )كان  بانه  واهتامه 

وغري صحيح«.
وأوضح  إن »هذا املؤمتر قد دافع بجهود الباحثني عن شخصية 
ايب  طالب وإيامنه ووجوده، بني املسلمني والعرب حيث وصل 
عدد البحوث املشاركة يف املؤمتر العاملي إىل )55( بحثا علميا«.

ايب  الصالح  العبد  حياة  سرية  تناولت  »البحوث  أن  وأضاف 
طالب، وأن املؤمتر استمر ملدة يومني وبعدة جلسات وبمشاركة 

واسعة من الباحثني من داخل وخارج العراق«.
صالح،  حسني  ليىل  الدكتورة  اللبنانية  الباحثة  قالت  ذلك،  إىل 
املهم  املؤمتر  هذا  يف  »مشاركتي  إن  املؤمتر  يف  املشاركات  احدى 
من  يعهد   والذي  العظيمة،  طالب  ايب  شخصية  يتناول  الذي 
املحمدية  اإلسالمية  للدولة  املؤسسني  ومن  العرب،  القادة 

األصيلة، تكمن يف تعريف العامل بأمهية هذه الشخصية«.
جدير بالذكر أن املجمع يعد مركزًا مهام من مراكز حتقيق الرتاث، 
املخطوطات وبام  نفائس  بام حيتاجونه من  املحققني  يزّود  حيث 
شملهم  يلم  كام  السبيل،  ذلك  يف  الصعاب  تذليل  عىل  يعينهم 
مع  املشرتك  العمل  باب  فتح  إىل  إضافة  نتاجاهتم،  ويستقبل 
املؤسسات العلمية واملحققني، ونتج عن ذلك جمموعة كبرية من 
الكتب املحققة حول تراث أهل البيت )عليهم السالم( وكانت 

كل هذه اإلنجازات بفضل رعاية العتبة احلسينية املقدسة..
ً
مصور )األحرار( يحصد الجائزة األولى دوليا

 في مؤتمر عالمي
ً
 الستار عن موسوعة تضم )20( جزءا

ُ
إزاحة
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حصد مقرئ العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني احلاج اسامة الكربالئي 
املركز االول يف مسابقة )أوىل القبلتني القرآنية اإللكرتونية الدولية األوىل يف 
للتوجيه واإلرشاد  الكريم  القرآن  اقامتها مجعية  التي  الكريم(  القرآن  تالوة 

املقامة بالتنسيق مع مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية يف لبنان. 
القرآين  التبليغ  مركز  مسؤول  املنصوري  منتظر  الشيخ  خصه  ترصيح  ويف 
الدويل يف دار القرآن الكريم التابع للعتبة احلسينية املقدسة ملجلة )االحرار( 
قال فيه: »بمشاركة )250( قارئا من )33( دولة هي: )مرص وإيران والعراق 
الدول  من  وغريها  واليمن(،  وأفغانستان  وإندونيسيا  وباكستان  ولبنان 
العربية واألوربية حصد احلاج اسامة الكربالئي املركز االول من مسابقة أوىل 
القبلتني القرآنية اإللكرتونية الدولية األوىل يف تالوة القرآن الكريم املقامة يف 

لبنان«.
وأكد املنصوري أن »احلاج أسامة عبد احلمزة الكربالئي فخر العراق وقارئ 

ومؤذن العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني أحرز فيها املركز األول«.
»كانت  فيه:  قال  )األحرار(  تابعته  الكربالئي  اسامة  مع  متلفز  حديث  ويف 
تأثرت  من  وأول  العمر  من  السادسة  السنة  منذ  الكريم  القرآن  مع  بدايتي 
بعفوية،  صوته  أقّلد  وأخذت  الصمد،  عبد  الباسط  عبد  الشيخ  هو  بصوته 
فاكتشف والدي موهبتي وأخذ برعايتي وتشجيعي عىل السري يف هذا الدرب 
املبارك، أما أول مشاركة حملية كانت يف مسابقة شهيد املحراب الوطنية الثالثة 
عام )2005م( وحينها أحرزت املرتبة الثانية وبعدها أحرزت املركز األول يف 
مسابقة اجلامعات الوطنية األوىل عام )2006م(، ثم رشحت من قبل املركز 
الوطني لعلوم القرآن الكريم للمسابقة الدولية الرابعة والعرشين يف طهران 
عام )2007م( وقد حصلت عىل املركز الثاين ويف عام )2008م( اشرتكت 
الفضائية وحصلت عىل  الكوثر  قناة  أقامتها  التي  الوطنية األوىل  املسابقة  يف 
الوطني  املركز  قبل  من  ثانية  ُرشحت  ثم  )2009م(  عام  ويف  األول  املركز 
وقد  ماليزيا  يف  واخلمسني  الثانية  الدولية  للمسابقة  الكريم  القرآن  لعلوم 
اشرتكت يف مسابقة  عام )2010م(  فيها، ويف  األول  املركز  وفقت إلحراز 

نرصة القرآن الدولية األوىل وحصلت عىل املركز األول«.

المتفوقين  األي��ت��ام  تكريم 

في عيد الغدير االغر

بين )250( قارئا دوليا للقرآن الكريم 
 في مسابقة عالمية

ً
اسامة الكربالئي اوال

العتبة  أقامت  االغ��ر  الغدير  عيد  مع  تزامنا 
من  االي��ت��ام  لتكريم  حفال  املقدسة  احلسينية 
املتفوقني واملتفوقات يف مدارس العاصمة بغداد 
احلسيني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل 
والسادة  الطلبة  أهايل  احلفل  وحرض  املرشف.. 

املسؤولني يف العتبة احلسينية املقدسة.
العتبة  ادارة  جملس  عضو  فيه  ذكر  ترصيح  ويف 
احلوراء  مركز  عىل  واملرشف  املقدسة  احلسينية 
الدين  سعد  السيد  ال��س��الم(  )عليها  زينب 
مركز  يقيم  االغر  الغدير  عيد  »بمناسبة  البناء: 
لألمانة  التابع  السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء 
لتكريم  حفال  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الطلبة املتفوقني يف مدارس العاصمة من االيتام 

الذكور واالناث«.
وتابع البناء: »من االنشطة النوعية واهلامة التي 
بغداد  السالم( يف  الزهراء )عليها  تنفذها مجعية 

إقامة مرسحية هادفة ضمن حفل التكريم«.
ومن جهتها حتدثت مدير مجعية الزهراء )عليها 
قائلة:  الكعبي  سناء  السيدة  النسوية  السالم( 
)عليها  زينب  احل���وراء  مركز  مع  »بالتنسيق 
السالم(  )عليها  الزهراء  مجعية  أقامت  السالم( 
الشيخ  س��امح��ة  ل��دن  م��ن  وب��رع��اي��ة  النسوية 
الكربالئي )دام عزه( وهذه املبادرة نعدها نوعية 
ملا تلقيه من اجيابية يف انفس الطلبة وتكون دافعا 
لباقي الطلبة، مبينة ان النشاط اقيم حتت عنوان 
للدفع  وذل��ك  االم��م(  تبنى  واملعرفة  )بالعلم 

باأليتام نجو اجلدية يف طلب العلم والتفوق«.
الدموع  التقطت كامريا )االحرار( غمرات  فيام 
تعبريا  التكريم  هذا  حرضن  اللوايت  لألمهات 
عن فرحتهن بفلذات اكبادهن وما حصدوه من 

تفوق ونجاح.  
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 16/ذي احلجة/1438هـ املوافق 2017/9/8م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات اود ان اعرض عىل مسامعكم الكريمة هذا 
االمر..

كيف نصنع شخصية املواطن الصالح؟ 
كل  اجلميع،  اىل  موّجه  اخلطاب  هذا  ان  اىل  النظر  الفت  ان  اود 
انسان يف هذا البلد هو مواطن سواء أكان مسؤوالً  كبريًا ام صغريًا 
ام موظفًا ام مواطنًا عاديًا نحن نخاطب اجلميع بام هم مواطنون 
يف هذا البلد، مع قطع النظر عن ان الدولة قدأوفت بالتزاماهتا جتاه 

املواطن او مل تفي.. 
الذي  الصالح  املواطن  شخصية  بناء  امهية  عن  نتحدث  نحن 
يساهم يف البناء وال يصدر منه اال اخلري لآلخرين والذي يتعايش 
مع االخرين تعايشًا صحيحًا يؤدي اىل االزدهار واالستقرار ويف 
نفس الوقت حيّصن ويصون نفسه من االذى والرضر لآلخرين..

ما هي امهية بناء شخصية املواطن الصالح؟
ان كل شعب من الشعوب اذا اراد ان حيقق لنفسه العدالة واالمن 
واالستقرار واالزدهار والتامسك االجتامعي والرخاء االقتصادي 
لدى  واالح���رتام  واالستقاللية  العزة  له  يكون  وان  واملعييش 
االخرين فالبد له من العمل عىل تنشئة ابنائه وتربيتهم عىل اسس 
وامتهم  لوطنهم  خملصني  صاحلني  مواطنني  منهم  جيعل  معينة 
مضحني يف سبيل اهدافه ومصاحله ومثله وقيمه ويتعايشون فيام 

بينهم بسعادة وامن ورخاء..
االسالم  ان  عىل  يدل  ما  االسالمية  ال��رواي��ات  يف  وردت  وقد 
للوطن وحبه والدفاع والتضحية من  اهتاممًا كبريًا واساسيًا  اوىل 
املواطن مع غريه ممن يشاركه  يتعامل  اجل عزته وكرامته وكيف 

او يشاركه يف االنتامء للوطن مما يساهم يف خلق اجواء  الدين  يف 
صاحلة لبناء جمد االمة وعزهتا وكرامتها وايضًا رخائها واستقرارها 

وازدهارها..
روي عن النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( )حب الوطن 
البلدان  )ُعمّرت  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  وعن  االيامن(  من 

بحب االوطان(.
واداء  املواطنني  جتاه  الدولة  واجب  هو  ما  بيان  بصدد  هنا  ولسنا 
يف  يساهم  بحيث  املواطن  شخصية  ببناء  يتعلق  فيام  بل  حقوقهم 
اخلري والبناء والتعايش الذي جيلب السعادة واالستقرار والتقدم 

للجميع..
للجميع،  رضر  هبا  االلتزام  عدم  للجميع،  خري  باملبادئ  االلتزام 
املواطن  شخصية  بناء  مقومات  من  بعضا  اخ��واين  هنا  نذكر 

الصالح..
اختصاصه  بحسب  كل  باملسؤولية  والشعور  الوطني  احلس   -1
وطبيعة عمله جتاه االخرين مع قطع النظر عن كون الدولة تؤدي 
حقوق املواطنني وتفي بالتزاماهتا فان احلديث عن املواطنة بام هي 
التزام جتاه ابناء الوطن وهذا احلس يستدعي جمموعة من الصفات 
واداء  ومحايته  الوطن  عن  وال��دف��اع  والتفاين  االخ��الص  منها 
الواجبات جتاه االخرين كام ورد يف احلديث )كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته(..
الدولة ال تؤدي  او   ً مّنا ان احلكومة مثال  القائل  اخواين ال يقول 
التزامايت  عن  نتحدث  نحن  آخر  كالم  هذا  احلقوق..  من  الكثري 
الدين  املهندس رجل  الطبيب  املسؤول يف أي موقع  انا كمواطن 

ّ
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اخلطبة من�صورة يف جملة الأحرار العدد )611( 

/ اخلمي�س22/ ذو احلجة/1438هـ 

املوافق 2017/9/14م

منه جتاه  املطلوبة  االلتزامات  ما هي  العادي يف أي موقع  املواطن 
بقية املواطنني واجتاه وطنه ..

نتحدث عن هذا االمر فقط مع غض النظر عن االمور االخرى.. 
االمر  هذا  بني  نخلط  ان  الصحيح  من  ليس  للجميع..  وخطابنا 
وبقية االمور.. ليس من الصحيح  ان يقول بعض املواطنني هروبًا 

من االلتزام هبذه املبادئ ان الدولة مثالً  ماذا قّدمت يل؟! 
اخلري  عّم  مجيعًا  هبا  التزمنا  ان  التي  الصاحلة  املواطنة  مبادئ  هذه 
للجميع وان مل نلتزم هبا فان الرضر للجميع، لذلك علينا ان نفصل 
بني املواطنة الصاحلة واالمور االخرى التي يتحدث عنها البعض.
يتطلبه  ملا  الوعي  هبا  ونعني  الصاحلة  املواطنة  ثقافة  اكتساب   -2
من  عليه  ما  واداء  خدمته  يف  واخ��الص  تفان  من  الوطن  حب 
عن  النظر  قطع  مع  بذاهتا  للخدمة  وحب  بإتقان  ووظائف  مهام 
يتفانى يف عمله  الدولة  دوائر  – باملوظف يف  أي عوامل خارجية 
يف  واملهندس  مرضاه  عالج  يف  كذلك  والطبيب  مواطنيه  وخدمة 
اخالصه إلنجاز مشاريعه واملدرس يتفانى يف تعليم طالبه  ويكون 
حريصًا عىل بلوغهم الدرجات العليا من التعلم والفالح يف حقل 
الزراعة والعامل يف حقل البناء- كل حيرص عىل االتقان واالهتامم 

للعمل مراعيًا ما هو مطلوب يف اختصاصه..
العامة  للمصالح  رشعت  التي  والقوانني  االنظمة  اح��رتام   -3
او  الصحة  او  التعليم  او  االمن  جمال  يف  اكانت  سواء  للمجتمع 
املرور او البيئة او البلديات فان رعايتها وان كانت بكلفة ومشقة 
رعاية  وعدم  هبا  واالخ��الل  اجلميع،  مصلحة  يف  تصب  ولكنها 

تطبيقها ترض اجلميع.

هي  بل  مالك  بال  ليست  فاهنا  العامة  االم��وال  عىل  احلفاظ   -4
للشعب كل الشعب:

أ- والبد ان تراعى يف الترصف فيها املصلحة العامة ونفع عموم 
املجتمع، ومن يمد يده اىل يشء منها بغري وجه حق فإنام يرسق من 

كيس الشعب فهو خصمه يف ذلك.
ب- والبد من غرس هذا املعنى يف نفوس ابنائنا وبناتنا منذ الصغر 
وجعله ثقافة عامة ينشأ عليه الصغري ويتقيد به الكبري، فكل مواطن 
كاسبا  او  او عامال يف رشكة  دائرة حكومية  اكان موظفًا يف  سواء 
يف السوق او كان يف أي موقع اخر يلزمه التقيد بعدم الترصف يف 
االموال العامة اال وفق ما هو خمصص ومقرر هلا بموجب القانون.
ج- ان السبب وراء جانب من الفساد املايل الذي تشهده املؤسسات 
احلكومية يعود اىل اننا مل نعمل بام فيه الكفاية جلعل احرتام املال العام 
املسمى بامل احلكومة ثقافة عامة يف املجتمع بحيث يستشعر اجلميع 
ان االستحواذ عليه بغري وجه حق انام هو رسقة متامًا كالرسقة من 
االموال العائدة لألشخاص بل هو اسوأ واقبح منها من جهة ألن 

املرسوق منه هو عامة الشعب.
البد ان تكون لدينا مثل هذه الثقافة التي نرتبى عليها كي نصل ان 
شاء اهلل تعاىل اىل مستوى الثقافة الذي يردع عن القيام بمثل هذا 

الذي اّدى اىل هذا الفساد والنتيجة التي وصلنا اليها..
الذين  املواطنني الصاحلني  ان نكون من  ان يوفقنا  نسأل اهلل تعاىل 
يلتزمون هبذه املبادئ واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطاهرين.



مسألة )30( منهاج الصاحلني ـ اجلزء األول 
بعيب  يذكر  أن  وهي  املؤمن  غيبة  املعايص:  اعظم  من  إن 
بقصد  أكان  سواء  الناس،  عن  مستورًا  يكون  مّما  غيبته  يف 
االنتقاص منه أم ال، وسواء أكان العيب يف بدنه أم يف نسبه 
أم  دنياه  يف  أم  دينه  يف  أم  قوله  يف  أم  فعله  يف  أم  خلقه  يف  أم 
فرق  ال  كام  الناس،  عن  مستورًا  عيبًا  يكون  مّما  ذلك  غري  يف 
بالفعل احلاكي عن وجود  أم  بالقول  الذكر بني أن يكون  يف 
إفهامه  يقصد  سامع  وجود  بصورة  الغيبة  وختتّص  العيب، 
تعيني  من  فيها  ُبدَّ  ال  كام  ذلك،  حكم  يف  هو  ما  أو  وإعالمه 
املغتاب فلو قال: )واحد من أهل البلد َجبان( ال يكون غيبة، 
وكذا لو قال: )أحد أوالد زيد َجبان(، نعم قد حيرم ذلك من 

جهة لزوم اإلهانة واالنتقاص ال من جهة الغيبة.
استحبابًا  واألحوط  والندم،  التوبة  الغيبة  وقوع  عند  وجيب 
ترتّتب عىل ذلك  مل   إذا   - املغتاب  الشخص  االستحالل من 
مفسدة - أو االستغفار له، بل لو ُعدَّ االستحالل تداركًا ملا 
القيام به  املغتاب فاألحوط لزومًا  صدر منه من هتك حرمة 

مع عدم املفسدة.
وجتوز الغيبة يف موارد: منها: املتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه 

يف غري العيب املسترت به.
ومنها: الظامل لغريه فيجوز للمظلوم غيبته واألحوط وجوبًا 

االقتصار عىل ما لو كانت الغيبة بقصد االنتصار ال مطلقًا.
لو  كام  النصح  بقصد  الغيبة  فتجوز  املؤمن  نصح  ومنها: 
استشاره شخص يف تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم 
علم  إذا  استشارة  بدون  ابتداًء  ذلك  جيوز  بل  عيبها،  إظهار 

برتّتب مفسدة عظيمة عىل ترك النصيحة.

مل  إذا  فيام  املنكر  املغتاب عن  ردع  بالغيبة  لو قصد  ما  ومنها: 
يمكن الردع بغريها.

ومنها: ما لو خيف عىل الدين من الشخص املغتاب فتجوز 
غيبته لئاّل يرتّتب الرضر الدينّي.

الالزم  الرضر  يف  يقع  أن  املغتاب  عىل  خيف  لو  ما  ومنها: 
حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

ومنها: القدح يف املقاالت الباطلة وإن أّدى ذلك إىل نقص يف 
قائلها.

املنكر مع  النهي عن  بمناط وجوب  الغيبة  النهي عن  وجيب 
املغتاب  ينرص  أن  لسامعها  األوىل  واألحوط  رشوطه،  توّفر 

ويرّد عنه ما مل  يستلزم حمذورًا.
وإهانته  ولعنه  املؤمن  سّب  اأُلخ��رى:  املعايص  أعظم  ومن 
عثراته  وتتّبع  رّسه  وإذاع���ة  وإخافته  وه��ج��اؤه  وإذالل���ه 
واالستخفاف به وال سّيام إذا كان فقريًا، والبهتان عىل املؤمن 
بام  املؤمنني  والنميمة بني  فيه،  يعيبه وليس هو  بام  وهو ذكره 
يوجب الفرقة بينهم، والغّش للمسلم يف بيع أو رشاء أو نحو 
ذلك من املعامالت، والفحش من القول وهو الكالم البذيء 
حّتى  العهد  ونقض  واخليانة  والغدر  ذكره،  يستقبح  الذي 
مع غري املسلمني، والكرب واالختيال وهو أن يظهر اإلنسان 
تستوجبه،  مزّية  دون  من  اآلخرين  من  وأرف��ع  أكرب  نفسه 
والرياء والسمعة يف الطاعات والعبادات، واحلسد مع إظهار 
أثره بقول أو فعل وأّما من دون ذلك فال حيرم وإن كان من 
الصفات الذميمة، وال بأس بالغبطة وهي أن يتمّنى اإلنسان 
أن يرزق بمثل ما رزق به اآلخر من دون أن يتمّنى زواله عنه.

املحّرمات يف ال�صريعة املقّد�صة
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ألن  للفهم؛  قابل  غري  جيعله  ما  الغموض  من  فيه  الكالم  هذا 
األفكار،  به  وصفت  إذا  إشكايل  مفهوم  نفسه  الِقدم  مفهوم 
رصد  ألن  سهاًل؛  أمرًا  ليس  املبادئ  صالحية  بانتهاء  واحُلكم 
املبدأ ورصد الواقع املتغري ثم مالحظة النسبة والتناسب بينهام 
عملية جدًا معقدة، ومن هنا ال يمكن املصادقة عىل هذا املقولة 
وإشكالية  دقيق،  بشكل  املعايري  وحتدد  املفاهيم  تنضبط  مامل 
ختدم  ال  عامة  بشعارات  تتمسك  األحيان  بعض  يف  العلامنية 
أزمات املرحلة، فإذا افرتضنا أن املبادئ القديمة يف نظر العلامنية 
هي اإلسالم، فمن خالل مصادرة اإلسالم هبذه احلجة تكون 
ليس  اإلسالم  ألن  املشهد؛  تعقيد  يف  اكرب  بشكل  سامهت  قد 
جمرد هوية جمتمعية يمكن تبديلها هبوية اجنبية؛ وإنام هو رؤية 
معرفية وإطار فكري شديد التأثري والفاعلية، فمصادرته تعني 
وخربة  وحضارة  تاريخ  من  حيمل  ما  بكل  اإلنسان  مصادرة 
معريف  كنظام  فاإلسالم  والثقايف،  الفكري  املجال  يف  طويلة 
والفشل  واإلمه��ال،  التهميش  عىل  يستعيص  قيمية  ومبادئ 
الذي رافق الفكر الكنيس يف قدرته عىل الصريورة واملواكبة، ال 
يمكن تعميمه عىل اإلسالم وبالتايل نقل جتربة الرصاع العلامين 
مع الكنيسة إىل الرصاع مع اإلسالم حماولة غري ناضجة؛ ألهنا 
تنطلق من فهم غري حقيقي لإلسالم عمل عىل مقايسة اإلسالم 
باملسيحية، فالكنيسة شكلت يف تلك الفرتة عقبة حقيقية أمام 
وتوصياته  مبادئه  وبكل  اإلسالم  أن  حني  يف  العلمي  التقدم 
العقل  ابداع  أمام  الطريق  ويفتح  العلمي  البحث  عىل  يشجع 
تعميم  العربية هو إرصارها عىل  العلامنية  اإلنساين، وإشكالية 

املوقف الكنيس عىل اإلسالم، فالعلامنية العربية مستلبة فكريًا 
تعمل  أن  فبدل  أورب��ا،  يف  التنوير  عرص  يف  حدث  بام  وثقافيًا 
الثقافية  البيئة  مع  املتناسب  اخل��اص  خطاهبا  تأسيس  عىل 
لإلنسان املسلم، نجدها ترص عىل استرياد ذلك اخلطاب الذي 
عىل  جهدها  فكرست  الكنيسة،  قبال  يف  التنوير  عرص  انتجه 
حني  يف  والتطور،  للحداثة  خمالف  أنه  بحجة  اإلسالم  حماربة 
أمام  عرسة  حجر  يقف  ومل  ذلك  من  يمنعهم  مل  االس��الم  أن 

تطلعاهتم كام فعلت الكنيسة.
اإلسالم  العلامين هو حتديد  الفكر  هلا  يروج  التي  األمور  ومن 
ومصادرته  رضب��ه  يسهل  لكي  السلفية،  بالقراءة  وح��رصه 
مربر  غري  حتامل  وهذا  احلارض،  متطلبات  امام  يفشل  عندما 
كبرية  بقدرة  يتمتع  األخ��رى  القراءات  ضمن  اإلس��الم  ألن 
واالنطباق  اجلري  خاصية  من  له  بام  املتغريات  استيعاب  عىل 
نضجًا  اكثر  إسالمية  مقاربات  هناك  وبالتايل  مستحدث،  عىل 
تصور  لتقديم  تسعى  كلها  املعارص،  الواقع  لتحديات  وفهاًم 
ليس  األصالة  تعنيه  وما  واالنفتاح،  باألصالة  يتسم  لإلسالم 
القيم،  اصالة  من  املنبعث  الدين  اصالة  وإنام  ورجعية؛  حتجرًا 
وما يعنيه االنفتاح ليس تبعية واستسالم؛ وإنام انفتاح ببصرية 

العقل املستبرص بالوحي.
ويف اخلتام اإلسالم ال يمكن أن يتجاوزه الزمن ألنه كالشمس 
أو  الشمس  تتأثر  أن  يوم عىل واقع جديد من دون  ترشق كل 
يستغني  أن  يمكن  ال  للحياة  ناظمة  كقيم  واإلس��الم  تتبدل، 

اإلنسان عنها مهام تطورت احلياة وتقدمت.

مركز الرصد العقائدي

هل اإلسالم مبدأ  قديم تجاوزه الزمن 
وال يصلح للعصر الحديث؟
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حفالت التخّرج 
للخريجين   وطنية ووالئية 

ً
آفاقا تفتح 

عند سيد الشهداء

مشاريعه  دي��م��وم��ة  ب��ه��دف 
يستأنف  النوعية،  وب��رام��ج��ه 
التابع  ال��ش��ب��اب  رع��اي��ة  م��رك��ز 
لقسم تنمية الموارد البشرية 
ف�����ي ال���ع���ت���ب���ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة 
المقدسة برنامجه الموسوم 
للخريجين  ت��ح��ول(  )نقطة  ب��� 
منذ  نة 

ُّ
الس لهذه  خطه  بعد 

عام 2012 بحفل تخرج طلبة 
لجامعة  االس��ام��ي��ة  العلوم 
بابل، وتأديتهم للقسم وسط 
اج�����واء م��ف��ع��م��ة ب��ال��وط��ن��ي��ة 
للوطن  ب��االن��ت��م��اء  وال��ش��ع��ور 
بالدفاع عن  والتأكيد  الحبيب 
وال��ع��م��ل على  م��ق��دس��ات��ه 

وحدة أبناءه.. 

تقرير: رواد الكركوشي - تصوير: علي النجار

بعد االنقطاع احلاصل يف اقامة اغلب الربامج النوعية التي اعتاد 
وحرص مركز رعاية الشباب عىل اقامتها، ومن ضمنها برنامج 
)نقطة حتول( اخلاص بإقامة حفالت التخرج يف صحن اإلمام 

احلسني )عليه السالم( خلرجيي اجلامعات واملعاهد العراقية.
وحتدث مدير املركز االستاذ )حممد عيل الربيعي( قائال: »بدأنا 
يف هذا العام مع مراعاة االجراءات االحرتازية ملجاهبة جائحة 
كرونا، باستئناف برنامج )نقطة حتول( ملا حيمله من امهية بالغة 
نقطة  واخت��اذ  اخلرجيني  للطلبة  الصحيحة  املسارات  رسم  يف 
انطالقهم نحو احلياة العملية واخلدمات االنسانية املتنوعة من 

جوار االمام احلسني )عليه السالم(«.
باستقبال  نيسان  شهر  بداية  ومنذ  املركز  »ب��ارش  موضحا: 
الطلبات من خمتلف جامعات العراق إلقامة حفالت التخرج 
وفق جدول ممنهج وفقرات ثابتة من ضمنها ترديد عهد التخرج 
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االمام  مرقد  امام 
احلسني )عليه السالم( 
ليكون الزاما اخالقيا وتربويا يسري 
وقدراهتم  امكاناهتم  ويوظف  املستقبلية  حياهتم 

الذي من شانه االرتقاء بواقعهم وواقع البلد«.
مبينا ان: »العتبة احلسينية املقدسة انفردت هبذا النشاط النوعي، 
حوايل  منذ  املبادرات  اوىل  الشباب  رعاية  مركز  اطلق  حيث 
حيث  والطلبات  االعداد  تتزايد  الوقت  وبمرور  سنوات  تسع 
تم استالم قرابة ال�)60-70( طلبا يف العام الذي سبق جائحة 
باالنتشار  الفايروس  استمرار  ومع  العام  هذا  يف  اما  كرونا، 
ودخول فايروسات متحورة عملنا عىل اقامة الربنامج يف نطاق 
العامة  االمانة  قبل  من  الصادرة  للتوجيهات  استجابة  اضيق 
ضامن  مع  الطلبة  سالمة  عىل  للحفاظ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

ديمومة العمل يف مثل هكذا برامج نوعية«. 

واكد الربيعي عىل ان: اهلدف من اقامة برنامج )نقطة حتول( هو 
الطلبة عن حفالت الصخب والغناء والطرب واالمور  إلبعاد 
املخالفة للمعايري االخالقية والرشعية والرتبوية لتتوجه بوصلة 
سبحانه  اهلل  ومرضاة  والرشاد  االستقامة  نحو  االحتفالية  هذه 
البيعة لإلمام احلسني عليه السالم وان يعاهدوا  وتعاىل وجتديد 
ان  السالم(  )عليهم  البيت  واهل  ورسله  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
استقامة  من  نابعة  صحيحة  علمية  بأطر  الشهادة  هذه  يوظفوا 

عقائدية سليمة«. 
العتبة  جدير بالذكر ان مركز رعاية الشباب مرشوع انطلق من 
االكاديمية  برشحيتيه  اهلادفة  الربامج  النتاج  املقدسة  احلسينية 
وغري االكاديمية ضمن مفردات وفعاليات وطنية ودينية متنوعة 
املسامهة  وبالتايل  وفكريا  عقائديا  الشباب  يف  التأثري  اىل  هتدف 
البيت  اهل  ومبادئ  بفكر  مثقف ومتسلح  يف خلق جيل شبايب 

)عليهم السالم(. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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)وسام  الطبية  املفرزة  شعبة  مسؤول  التقينا  املزيد  وملعرفة 
بعد  الطبية  املفرزة  »تأسست  قائاًل:  حتدث  الذي  اخلفاجي( 
بدأت  حيث  2004م،  عام  وحتديدا  السابق  النظام  سقوط 
وبعد  والسكر،  الضغط  لقياس  بغرفة صيدلة مصغرة وردهة 
مرور مدة قصرية من الزمن وبارشاف مبارش من لدن سامحة 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي اصبحت املفرزة الطبية تضم يف 
داخلها ثالث ردهات، االوىل صيدلية والثانية والثالثة عبارة 
عن ردهتني واحدة للرجال واخرى للنساء، ويبلغ عدد الكادر 
الطبي النسائي )12( شخصا معزوال متامًا عن الكادر الرجايل 

يف تقديم افضل اخلدمات للمرىض.

المفرزة الطبية داخل العتبة الحسينية 
عطاء طبي مستمر

..
ً
اآلالف من المراجعين يقصدونها شهريا

لامانة  ال��ت��اب��ع��ة  الطبية  ال��م��ف��رزة   
ُّ
ت��ع��د

العامة في العتبة الحسينية المقدسة من 
اهم الركائز الموجودة فيها والتي تأسست بعد 

سقوط النظام السابق وتحديدا عام 2004، حيث 
ال  مصغرة  صيدلة  بغرفة  الطبية  المفرزة  ب��دأت 

تسع ألكثر من مريض واحد فضا عن بعض 
العاجات البسيطة لفحصهم، والغرفة الثانية 
تعد ردهة لقياس الضغط وفحص نسبة السكر 
واجهزة  االوكسجين  وج��ود  عن   

ً
فضا بالدم 

االبر،  وزرق  الوريدية  المحاليل  واعطاء  التبخير 
وكان العمل فيها متواصا على مدار ال� )24( 
ساعة بنظام الخفارات وهكذا بلغ عدد الكادر 
الطبي الرجالي )16( منتسبا، إضافة الى ذلك 
تعمل المفرزة الطبية ايام المناسبات المليونية 
السام(  )عليه  الحسين  االمام  اربعين  كزيارة 
توافد  ت��ش��ه��دان  اللتين  الشعبانية  وال���زي���ارة 
المايين من الزائرين وتكون في حالة استنفار 

عام لكافة الكوادر الطبية المتواجدة.

تقرير: احمد الوراق، تصوير: حسنين الشرشاحي
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تناوب على اوقات الدوام
واضاف: »يقسم الدوام اىل ثالثة  اوقات تبدأ النوبة االوىل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 
الساعة الثانية ظهرًا، ومن الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساًء، ومن التاسعة مساًء 
شهادة  محلة  من  النسائي  الطبي  الكادر  بعض  ان  علاًم  التايل،  اليوم  من  صباحًا  الثامنة  حتى 
)البكالوريوس علوم( ويعمل بصفة مساعد مريض بعد اجتيازهم الدورات اخلاصة باملريض.

العالج  وتقديم  الطارئة  باحلاالت  املتمثلة  الكاملة  الطبية  العناية  املفرزة  وفرت  كام  منوهًا: 
يستطيعون  ال  الذين  الفقراء  من  لرشحية  كبرية  خدمة  وهي  اخلاصة،  للحاالت  الفوري 
املراجعني  من  كبرية  اع��دادًا  الطبية  املفرزة  تستقبل  حيث  اخلاصة،  العيادات  اىل  الذهاب 
اضعاف  ثالثة  يكون  والسبت  واجلمعة  اخلميس  ايام  عدا  االسبوع  من  االعتيادية  االيام  يف 
العدد بفضل االمام احلسني )عليه السالم(، ورغم صغر مكاهنا اال اهنا اثبتت جدارهتا بتلبية 
كافة االحتياجات بأفضل صورة حيث بلغ عدد املراجعني اليها يف الشهر الواحد ما يقارب 

ال�)52.000( مراجع.
مفارز طبية

وسام الخفاجي
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مبينًا: انه قبل اكامل مرحلة بناء مستشفى سفري االمام احلسني 
اىل  احلرجة  احلاالت  نقل  يتم  كان  اجلراحي  السالم(  )عليه 
اليوم  تعرف  التي  العام  السالم(  )عليه  احلسني  مستشفى 
ب�)مدينة االمام احلسني الطبية( بعجالت االسعاف اخلاصة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اىل  التابع  االليات  بقسم 
)عليه  احلسني  االمام  سفري  مستشفى  انجاز  وبعد  املقدسة، 
السالم( يتم حتويل احلاالت احلرجة اليها ولغاية االن، اضافة 
 � )كربالء  طريق  عىل  خارجية  طبية  مفارز  نصب  ذلك  اىل 
النجف( وكذلك طريق )كربالء � اهلندية( وحتديدًا يف منطقة 
هور السيب، اما يف الوقت احلارض توجد مفارز طبية يف مدن 
الزائرين جمهزة وكاملة وبدعم من دائرة صحة كربالء حيث 

تقوم بتغطية كافة احتياجات الزائرين الوافدين صحيا.
مصادر توفر االدوية

وذكر اخلفاجي: »اما بالنسبة ملصادر توفر االدوية فمن عدة 
مصادر اوهلا دائرة صحة كربالء التي تقوم بتوفري العالجات 
واملستلزمات الطبية وبعد زيارة املفتش العام لوزارة الصحة 
واطالعه  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبية  للمفرزة  سابقًا 
تقدمه  ما  خالل  من  للمفرزة  املبذول  واجلهد  العمل  عىل 
من عالجات وفحوصات طبية لزوار االمام احلسني )عليه 
املفرزة  جتهيز  يتم  ان  فقرر  املليونية  الزيارات  يف  السالم( 
مع  التنسيق  بعد  وذلك  الصحة  وزارة  خمازن  من  باألدوية 
اىل  معنونة  رسمية  كتب  بارسال  املقدسة  احلسينية  العتبة 
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الوزارة لتخصيص حصة من العالجات واملستلزمات الطبية 
للمفرزة بشكل مبارش.

متبرعون اخرون
وأكمل حديثه: وكذلك وجود مصادر اخرى تتربع باألدوية 
بابل  حمافظة  يف  ال��رشق(  )مذخر  منها  أهلية  مصادر  وهي 
الدكتورة  وعيادة  بغداد  العاصمة  يف  الساحل(  و)مذخر 
اخلريية(،  تراب  )ابو  وعيادة  الكاظمية  من  الطائي(  )سعاد 
وهناك أدوية جتارية ال توفرها الوزارة حيث يتم التنسيق مع 
بعض  خالل  من  ورشائها  بتوفريها  والنذورات  اهلدايا  قسم 
املتربعني يكون اكثرهم من خارج البالد الذين تم تربعهم اىل 
قسم اهلدايا والنذورات بتوفري العالجات واملستلزمات التي 

حاليًا  اما  الكرام،  وللزائرين  للمرىض  خدمة  املفرزة  حتتاجها 
صحة  ودائرة  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  يكون  متويلنا  فان 
كربالء وحتديدًا عيادة الدكتورة )سعاد الطائي( ومؤسسة )ايب 
تراب اخلريية( ومذخر )االنتصار العلمي(، اضافة للمتربعني 
الطبية  واالجهزة  املواد  بعض  جللب  العريب  اخلليج  دول  من 

التي نحتاجها.
للمفرزة  التابعة  النشاطات  تلك  مجيع  ان  بالذكر  واجلدير   
بارشاف مبارش من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  وال ننسى القائمني عىل 
هذا العمل ومنهم الراحل احلاج خضري ياس النرصاوي ابو 

الوفا واالخ ابو سجاد.
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العتبة الحسينية المقدسة تقيم
 ندوة تعريفية بتراث شريف العلماء 

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: مرتضى االسدي 

الحسينية  العتبة  في  والديني  الثقافي  التراث  احياء  مركز  يسعى 
المقدسة الى احياء تراث العلماء واظهار مخطوطاتهم ومؤلفاتهم 

ومن  واالسالمية،  العراقية  المجتمعات  في  منها  واالستفادة 
)شريف  شخصية  هي  المهمة  العلمية  الشخصيات  تلك 

العلماء( الذي ترك انطباعات كبيرة لدى رجال الدين 
رغم مغادرته الحياة في سن مبكر.

الرتاث  احياء  مركز  مدير  عباس  خضري  احسان  االستاذ 
من  اكثر  يقربنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والديني  الثقايف 
هذه الشخصية واالهداف الرئيسية بحديثه عن اقامة الندوة 
التعريفية هبذه الشخصية الفذة، وذلك خالل لقاء حرصي 

انفردت به جملة )االحرار( قال فيه: 

الرتاث  احياء  مركز  يقيمها  التي  الندوات  سلسلة  »ضمن 
الثقايف والديني واخلاصة بتعريف شخصية )رشيف العلامء( 
هذه  فجاءت  املقبل،  العام  يف  انعقادُه  املزمع  للمؤمتر  هتيؤا 
عرض  وكذلك  العلامء  رشيف  بشخصية  للتعريف  الندوة 
عليها  العثور  تم  والتي  املركز  لدى  املوجودة  املخطوطات 
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الشيخ صباح الخاقانياالستاذ احسان خضير عباس

الباحثني واملحققني لغرض حتقيقها  مؤخرًا من قبل االخوة  
واملشاركة هبا يف املؤمتر«.

من  اكثر  جيلس  درسه  يف  كان  العلامء  رشيف  »ان  واض��اف: 
)1000( طالب علم جمتهد وغريهم، امثال الشيخ االنصاري 
الذي هو احد تالميذه الذي كان يدرس حتت درسه، ورغم 
توجد  انه  اال  الدين  الكثري من رجال  وتدريس  الكبري  علمه 
لديه مؤلفات؛ بل تقارير كتبها طلبته عنه، وقد عمدنا اىل مجع 
مرشوع  بدء  اجل  من  تالميذه  بآثار  مصحوبة  التقارير  هذه 

حتقيق مجيع آثار رشيف العلامء«.
املازندراين  عيل  حسن  بن  رشيف  حممد  الشيخ  »ان  وتابع: 
 )39( سن  يف  تويف  والذي  العلامء،  برشيف  امللقب  احلائري 
كربالء  مدينة  اصاب  الذي  الطاعون  بمرض  اصابته  نتيجة 
لدهيم  ليست  احل��وزة  طلبة  اغلب  ان  جتد  لذلك  آن���ذاك، 
هذه  جاءت  لذلك  الشخصية،  هذه  عن  الكثرية  املعلومات 
وخمطوطاته  بتالميذه  للتعريف  وكذلك  به  للتعريف  الندوة 

وآثاره العلمية«.

من جانبه الشيخ صباح اخلاقاين مدير حوزة االمام حممد الباقر 
)عليه السالم(: »الشك ان العلامء هم قادة االّمة الذين ورثوا 
سرية االنبياء واالئمة االطهار )عليهم السالم( هيدون الناس 
والبرشية اىل الطريق الصحيح واىل طريق اهلل سبحانه وتعاىل، 
وما نقوم به اليوم من احياء تراث العلامء واحياء تراث رشيف 
العلامء حقيقة هو من االمور التي نشّد عىل كل من له باع يف 
ذلك ان يبحث عن العلامء وعن تراثهم، لكونه يمثل  تراث 

العلم والثقافة واملعرفة«.
العلامء  من  عامل  كل  عىل  نقف  ان  »البد  اخلاقاين:  واض��اف 
ماذا  صنع؟  ماذا  سريته؟  هي  ما  العلمية،  سريته  يف  ونبحث 
كتب؟ ماذا بحث؟ ماذا اعطى؟ ماذا اثمر؟ هذه كلها نتاجات 
حيتاج هلا ُجهد وحيتاج هلا بحث وحيتاج هلا كادر، ونحن بصدد 
البحث عن تراث رشيف العلامء ألنُه كان يمثل العلامء الذين 
العلمية  الناحية  من  فّعال  دوٌر  هلم  وكان  كربالء  يف  سكنوا 
الكتب  طّيات  يف  مذكور  هو  ما  تراثه  من  وطرح  والثقافية، 
ومجعها يف موسوعة علمية ثقافية يستفيد منها اجليل الالحق«.
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لوحات والئية يشارك بها فنانون  عرب وأجانب 
ُتعرض بين الحرمين الشريفين

احتف���اال بعي���د الل���ه االكب���ر )عيد الغدي���ر االغر( أقامت مؤسس���ة الب���دور المني���رة لإلغاثة 

والتنمية � مجموعة اهل البيت )عليهم السام( الشبابية للفن معرضها الدولي الخامس 

تحت ش���عار )الفن ش���جرة العطاء( ، وذلك بالتعاون مع ش���عبة المؤتمرات والمهرجانات 

في قس���م اعام العتبة الحس���ينية المقدسة بمشاركة ست دول هي )باكستان وايران 

والس���عودية والكويت والبحرين وعمان( إضاف���ة الى الدولة المضيفة )العراق( بأكثر من 

)70( عما فنيا..

تقرير: قا�صم عبد الهادي – ت�صوير: حممد اخلفاجي
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وحتدث رئيس قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة 
عقيل الرشيفي عن طبيعة اقامة هذه املعارض وما توفره 

العتبة احلسينية املقدسة جتاه ذلك فقال:
املؤسسات  تتعامل مع مجيع  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان 
خدمة  يف  ورسالتها  وسياساهتا  رؤاه��ا  تصّب  التي 
السالم( ويف خدمة رسالة  )عليه  االمام احلسني  رسالة 
هي  املؤسسات  هذه  ومن  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
االول  ليس  التعاون  ان  حيث  املنرية  البدور  مؤسسة 
اخلامس  الدويل  املعرض  نعيش  اليوم  ونحن  نوعه  من 
شعار  حتت  املعرض  وهذا  التوايل  عىل  اخلامسة  وللسنة 

فضائل  املعرض  ه��ذا  يتناول  العطاء(  شجرة  )الفن 
بيعة  باخلصوص  وتناول  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
التوجهات  وتوجيه  حتديد  يف  أمهية  من  هلا  ملا  الغدير 
االيديولوجية للمجتمعات االسالمية ونظريتنا املعرفية 
املهرجانات  هذه  نعيش  اليوم  نحن  وبالتايل  االسالمية 
االمر  هذا  لرتسيخ  االحتفاالت  وهذه  املعارض  وهذه 

وبيان حقيقته«.
وتابع »نحن اآلن ما بني أمرين: االول، البد للحياة ان 
الرسيري،  املوت  يعني  احلياة  عن  التوقف  ألن  تستمر 
ومن جانب آخر نحن نعيش اليوم جائحة كورونا ويف 

عقيل الشريفي: “هناك جزءا كبيرا من المشاركة 

االلكترونية حيث لدينا مشاركات من ست دول من 

باكستان وايران والسعودية والكويت والبحرين وعمان 

باإلضافة الى العراق الدولة المستضيفة”
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امر  وهذا  االلتزام  من  لنا  البد  كان  عليه  درجاهتا،  اشد 
رضوري ومعمول به منذ اللحظة االوىل النتشار اجلائحة 
وااللتزام بطرائق الوقاية والتباعد االجتامعي حتى يف هذا 
االلكرتونية  املشاركة  من  كبريا  جزءا  هناك  كان  املعرض 
باكستان وايران  لدينا مشاركات من ست دول من  حيث 
والسعودية والكويت والبحرين وعامن باإلضافة اىل العراق 
الكرتوين  اليوم شاشات عرض  املستضيفة، ولدينا  الدولة 
بخصوص  فنيا  عمال   )70( من  بأكثر  املشاركة  للوحات 
بيعة الغدير وفضائل امري املؤمنني )عليه السالم( اذن نحن 
بطرائق  التباعد االجتامعي وااللتزام  دائاًم عىل قضية  نركز 
بإطار  االجتامعية  والعجلة  احلياة  تستمر  والبد  الوقاية 

التنظيم الذي يتفق مع االساليب الوقائية«.

ضمن  واح��د  ليوم  املعرض  »اقامة  اىل  الرشيفي  وأش��ار 
املعرض  يكون  ان  تقرر  حيث  السالمة  بقواعد  االلتزام 
املشاركة  نظام  اعتمدنا  املشاركني  واحد وبخصوص  ليوم 
والثالث.. عىل  والثاين  االول  الفائز  تقييم  نظام  نعتمد  ومل 
قضية  ختص  رسالة  عن  عبارة  اليوم  املشاركة  ان  اعتبار 
سامية فتجاوزنا قضية الفائز االول والثاين.. واجلميع لدينا 
اىل  وايصاهلا  الرسالة  هذه  ومحل  نقل  يف  باملسامهة  فائزون 

املتلقي او اجلمهور املستهدف«.
حرص  من  علينا  ال��واق��ع  حيتمه  ما  عن  الرشيفي  ون��وه 
وبالتايل  اجلميع  عىل  نفسها  فرضت  التي  اجلائحة  جراء 
الدعوة موجهة اىل مجيع الشخصيات االجتامعية والثقافية 
ولكن  تعرف  كام  باحلضور  أحدا   ُنلزم  ال  نحن  والدينية، 
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يف نفس الوقت نؤكد عىل ان االجراءات الوقائية موجودة 
وتامة وفق البنود الصحية الصحيحة.

الشخصيات  من  املشاركني  من  الكثري  هناك  »نعم  وتابع 
الغاية  لكّن  املعرض  يف  والثقافية  واالجتامعية  العلمية 
ترسيخ  ايضًا  بل  املشاركة احلضورية  فقط  ليس  من ذلك 
واستدامتها  الفعاليات  هذه  وترسيخ  املهرجانات  هذه 
يف  الفعاليات  نقل  سيتم  كام  والسليمة  املناسبة  بالطرائق 
الذهني  التواصل  الستدامة  االجتامعي  التواصل  مواقع 
ايصال  من  البد  انُه  اىل  اضافة  والوجداين،  والشعوري 

رسالتنا بكل الطرائق والوسائل«.
احلمداين  مهدي  الشيخ  املؤسسة  رئيس  حتدث  جهته  من 
قائال: »املعرض اقيَم للسنة اخلامسة بمشاركة 30 فنانا من 

فنية مشاركة خارجية  العراق واكثر من 60 لوحة  داخل 
ألكثر من 6 دول«.

احلسيني  املرسم  املعرض  يف  املشاركني  ضمن  من  وكان 
دولة  ومن  الكويت  دول��ة  من  الفنون  حم��راب  وكذلك 

البحرين وكذلك من ايران وباكستان وُعامن والسعودية.
وأوضح احلمداين طبيعة اللوحات املعروضة باهنا »حتكي 
الغدير  هبا  م��ّرت  التي  الواقعة  وعن  الغدير  واقعة  عن 

وكذلك حتكي عن مظاهر اهل البيت )عليهم السالم(«.
بالنسبة للمهرجان الذي يقام ليالً  طبيعة املهرجان يتضمن 
الغدير  عيد  عن  والئية  بأناشيد  تتغنى  شبابية  مشاركة 
وكذلك كلمة حول املناسبة وشعراء ورواديد إلحياء هذه 

املناسبة وهلم شهادات تقدير وشكر هلم ان شاء اهلل.

الشيخ مهدي الحمداني: “المعرض يقام بمشاركة 30 

فنانا من داخل العراق واكثر من 60 لوحة فنية مشاركة 

من 6 دول”.

السيد عقيل الشريفي
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مؤتمر إسالمي يناقش دور الخطيب والمبلغ 
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به���ذا الش���أن الرفي���ع الذي يش���ير اليه الل���ه تعالى بما له من اث���ر في النفوس انطل���ق المؤتمر 

مه شعبة التبليغ والتعليم الديني في قسم الشؤون الدينية التابع 
ّ
االسامي التاسع الذي تنظ

للعتبة الحس���ينية المقدس���ة والمقام في مدينة اإلمام الحس���ين )عليه الس���ام( للزائرين في 

ها المرجعية الدينية العليا وتوجيهاتها الرش���يدة لخطباء 
ّ
جل

ُ
نا تفاصي���ل األمور التي ت

ّ
كرب���اء، متضم

غين بمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام.
ّ
المنبر والمبل

تقرير: ح�صني النعمة – ت�صوير: خ�صري ف�صالة

 لشهر محرم الحرام.. 
ً
استعدادا

في حفظ الدين وترسيخه و دفع الشبهات
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بعد عرٍض فيديوي ملا تقّدمه شعبة التبليغ والتعليم الديني متضّمنا 
العراق  عموم  يف  والدينية  واإلنسانية  الفكرية  النشاطات  أهم 
السيد حممد صادق  العالمة سامحة  املؤمتر بكلمة  فعاليات  بدأت 
اخلرسان متحدثا عن دور املنرب احلسيني وخصوصًا يف أيام موسم 
حمرم احلرام، وافاد ان رسالة املنرب تتّلخص � باإلضافة اىل ذكر ما 
وترسيخه  الدين  السالم( يف نرش  )عليهم  البيت  أهل  جرى عىل 
القرآنية ودفع  املعارف  بيان  املسلمني وقلوهبم من خالل  بعقول 
الشبهات باألدلة الوافية املقنعة وتربية نفوس املؤمنني عىل الورع 

والفضيلة والقيم املثىل.
حديث  مضمون  فهم  رضورة  عن  اخلرسان  السيد  سامحة  ونّوه 
)عليه  قال  حيث  به،  والعمل  السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام 
وّجه  فكام  شينا«،  علينا  تكونوا  وال  زينا،  لنا  »كونوا  السالم(: 
ان ال  السالم(، وّجه  بان نكون زينا هلم )عليهم  املعصوم  اإلمام 
نكون شينا، كيف ذلك؟ بأن »تعمُلوا بام َأمرناُكم بِه ِمن طاعِة اهلل 
َأنُتم عليِه  النَّاس ما  فإِذا رَأى  وتنتُهوا عامَّ هنيناُكم عنُه ومعاصيِه، 
املعصوم  جواب  هو  هذا  إِليِه«،  فسارُعوا  عنَدنا  ما  فضَل  عِلُموا 

)عليه السالم(«. 
أّما املنرب فهو من أهم الوسائل املتاحة لدفع الشبهات عن العقيدة 

احلقة، وقد كان النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأمري املؤمنني )عليه 
الدينية،  والتعاليم  املعارف  لبيان  التصدي  اىل  اضافة  السالم( 
التي  الشبهات  بدفع  املنرب  عىل  عليهام(  اهلل  )صلوات  يقومان 
كانت يف اذهان بعض املسلمني لقرب عهدهم باجلاهلية او كانت 
املجتمع  عىل  دخيلة  بأفكار  تأّثرًا  منهم  البعض  اذهان  عىل  تطرأ 
االسالمي، ومن هنا تتبنّي أمهية دور املنرب احلسيني من حيث انه 
امتداد واستمرار لرسالة املصطفى واملرتىض )صلوات اهلل عليهام 
وآهلام( مّما يقتيض ان يكون مرتقي املنرب ذا كفاءة وجدارة وأهلية 

علمية.
رائج  فبعضها  نوعني:  عىل  الشبهات  ان  اخلرسان:  السيد  وتابع 
نطاق  يف  اال  بمتداول  ليس  ولكن  مطروح  وبعضها  ومشهور، 
لدفع  مبارش  بشكل  التصدي  ال��الزم  بل  املناسب  ومن  حم��دود، 
الشبهات املعروفة يف اوساط الناس، واما الشبهات غري املتداولة 
يف  ورشحها  استعراضها  احلكمة  من  فليس  واس��ع  نطاق  عىل 
اوساط العامة؛ بل الصواب يف عالجها أن يؤسس املبّلغ الديني 
من  اذهان  الشبهة عن  تندفع  به  الذي  للمضمون  بصورة حمكمة 

وقفوا عليها، من غري حاجة لذكرها والتعليق عليها.
البيت )سالم  أهل  االستفادة من معني علوم  وأكد عىل رضورة 
واملصادر  املعتربة  بالطرائق  عنهم  املأثور  عليهم(  اهلل 
املوثوقة، وقد ورد عنهم )سالم اهلل عليهم(: 
َكاَلِمَنا  اِسَن   حَمَ َعِلُموا  َلْو  النَّاَس  »إِنَّ 
حماسن  وتشتمل  ��ُع��وَن��ا«،  ��بَ اَلتَّ
منظومة  ع���ىل  ك��الم��ه��م 
متنوعة  متكاملة  فكرية 
كالقرآن  املضمون 
ففيها  ال��ك��ري��م، 
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من روائع احلكم ومعامل االخالق وإثارة دفائن 
االنسان  ينري  بام  الشبهات  ودف��ع  العقول 

املسلم وجيعله واثقًا بعقيدته ودينه، وذلك 
للقرآن  الثاين  الثقل  كوهنم  مقتىض  هو 
اخلطيب  فعىل  الثقلني،  حديث  برصيح 
يف  اجل��ان��ب  هب��ذا  هي��ت��ّم  أن  احلسيني 
خطابته كام عليه أن هيتّم بذكر مصائب 
أهل البيت )عليهم السالم( وما جرى 
ملا لذلك من  فاجعة كربالء  عليهم يف 
القضية حية يف  بقاء هذه  بالغ يف  تأثري 

النفوس.
المحقق سامي البدري: حفظ 

الدين وترس���يخه اس���مى رسالة 

يد بها
ّ

غ التق
ّ
على المبل

التي  االصالحية  للحركة  األسمى  اهلدف  ان 
اهلل عليه( هو حفظ  الشهداء )سالم  قام هبا سيد 

كان  الذي  االم��وي  املنهج  مقابل  وترسيخه  الدين 
هنا  من  السامية،  وقيمه  االس��الم  ركائز  هدم  عىل  قائاًم 

البدري  سامي  السيد  سامحة  االسالمي  واملفكر  املحقق  بارش 
حمارضته القيمة ضمن فعاليات املؤمتر..

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  هنضة  أن  البدري  السيد  وأوضح 
قامت يف مواجهة ذلك املنهج اخلطري، وكانت رسالته وتضحيته 
من أجِل أسمى هدف وهو حفظ الدين عن الزوال واالنحراف، 
ويف اعتقادي انه لوال تضحية االمام احلسني )عليه السالم( بتلك 
الصورة العظيمة يف تلك املرحلة العصيبة مل يبق لإلسالم أثر يذكر 
ألن املخّطط االموي كان متقنًا ويقرب من الوصول اىل اهدافه، 
وبام ان املنرب احلسيني هو امتداد ليوم احلسني )عليه السالم( فدوره 

ووظيفته تتمحور حول الدين ترسيخًا ودفاعًا وتعلياًم وتربيًة.
يف  وترسيخه  الدين  حفظ  مصاديق  أجلِّ  من  »إّن  سامحته  وأكد 
مقابل  املطروحة يف  الشبهات  لدفع  التصدي  هو  احلارض  العرص 
الدين ومعارفه االصيلة وقيمه االخالقية، ولكن ينبغي رعاية عدة 
أمور يف هذا املجال عىل رأسها: )ان يكون اخلطيب املتصدي لدفع 
الشبهات متضّلعًا يف هذا الباب متسّلحًا باخلربة ووفرة املعلومات، 

وااّل فان ما يفسده بتصديه ربام يكون اكثر مّما يصلحه(«.
االعىل  املرجع  بوصايا  العمل  أمهية  اىل  البدري  السيد  وأش��ار 

للمبّلغ يف شهر حمرم احلرام ألن فيه ذكر مبلغ تضحية أهل البيت 
كلمته  وإع��الء  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  عليهم(  تعاىل  اهلل  )صلوات 
غاية  وهو  واملعروف،  والعدل  واحلكمة  الرشد  مبادئ  وحتكيم 

إرسال األنبياء )عليهم السالم(.
المرجعية توصي المبلغين )اثنتى عشرة( حكمة

فيام صدرت عن املرجعّية الدينّية العليا وصايا للخطباء واملبّلغني 
بمناسبة قرب حلول شهر املحّرم احلرام، وجاء فيها..

)عليهم  البيت  أهل  مصائب  بذكر  االهتامم  للمبّلغني  ينبغي 
السالم( وال سّيام يف أّيام شهر املحّرم، لتكون شعار تلك املجالس 
املؤمنني،  قلوب  ختشع  وهبا  ومنطلقها،  أساسها  فإهّنا  ووجهها، 
وترسيخ  إيامهنم  بتقوية  أهلها  عىل  سبحانه  اهلل  بركات  وُتستنزل 
الراشدة  ال�ِحَكم  ومن  واخلري..  الرّب  أعامل  عىل  وحّثهم  عقيدهتم 
التي ينبغي رعايتها � ألهل العلم املبّلغني وسائر العاملني يف هذا 
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الشأن كالشعراء والرواديد يف مقام أداء هذه الوظيفة الرشيفة � ما 
ييل:

)الحكمة األولى(: االهتامم بالقرآن الكريم يف اخلطاب اهتاممًا 

أكيدًا..
)الحكمة الثانية(: تضمني اخلطاب � حيث يقتيض املقام بنحٍو 

قوّية  أدّلة  من  املحكمة  ودالئلها  احلّقة  العقيدة  أصول  يثبت  ما 
ووجدانّية بأساليب ميرّسة وقريبة من الفهم العاّم..

الفطرّية  والقيم  التعاليم  ببيان  االهتامم  الثالثة(:  )الحكمة 

السامية اإلهلّية واإلنسانّية املتمّثلة يف دعوة النبّي وعرتته )صلوات 
اهلل عليهم( ويف ممارساهتم وحياهتم، وتوضيح حمّلهم يف األسوة 

واالقتداء..
عليهم(  اهلل  )صلوات  وصاياهم  بيان  ال��راب��ع��ة(:  )الحكمة 

اخلاّصة إىل أتباعهم وحمّبيهم..
العقائد  أمّهّية  بيان  يف  املبّلغ  حيذر  أن  الخامسة(:  )الحكمة 

احلّقة ومسّلامت مذهب أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( يف شأن 
مقاماهتم الرشيفة من أن يوهن أمّهّية الطاعات وهيّون املعايص يف 

أعني الناس..
)الحكمة السادسة(: جتّنب طرح ما يثري الفرقة بني املؤمنني 

وتآزرهم  وحدهتم  عىل  باحلفاظ  واالهتامم  فيهم،  واالختالف 
والتواّد بينهم..

)الحكمة السابعة(: جتّنب القول بغري علم وبصرية، فإّن 

ذلك حمّرم يف الدين أّيًا كان مضمون القول..
فضاًل   � املبّلغون  يالحظ  أن  الثامنة(:  )الحكمة 

عن سالمة مضمون خطاهبم � آثاره الرتبوّية عىل 
يف  يالحظونه  ما  نظري  واملجتمع،  املخاطبني 

احلديث مع أرسهتم وأوالدهم، فُربَّ معنى 
ينبغي  نفسه  يف  ترّصف سائغ  أو  صحيح 

عدم  إىل  بالنظر  وممارسته  ذكره  جتّنب 
مالءمته من حيث اآلثار التي يرتكها يف 

نفس من يسمعه ويشهده..
هيتّم  أن  ال��ت��اس��ع��ة(:  )ال��ح��ك��م��ة 

مع  ورسيرته  خصاله  بمطابقة  املبّلغ 
من  أسبق  فيكون  وأقواله،  توصيفاته 

الناس يف العمل هبا..
)الحكمة العاشرة(: أن يّتصف املبّلغ 

الرشيفة  الوظيفة  هلذه  املالئمة  باللياقات 

والسمت املناسب هلا، فإّن لكّل وظيفة أمورًا مالئمة هلا من حيث 
املظاهر والسلوكّيات العاّمة واخلاّصة ولتبليغ الدين وأداء العزاء 
احلسينّي أيضًا لياقات مالئمة مع ما يتضّمنه فيه من احلديث عن 

احلّق وأئّمة اهلدى وما ُيراد به من اإلرشاد والتذكرة..
بنفسه،  بنقد نفسه  املبّلغ  الحادية عشرة(: أن هيتّم  )الحكمة 

ممّحصًا ألقواله وأدائه قبل الناس، متجّنبًا عن تزكية النفس، غري 
معه  سبحانه  اهلل  حلضور  مستحرضًا  وخطيئته،  خطئه  من  آمٍن 
ورقابته عليه يف مقام دعوته ويف أحواله كّلها وسؤاله عنها يف يوم 
مستجيبًا  نفسه،  من  هلم  منصفًا  إّياه،  الناس  بنقد  منتفعًا  القيامة، 

للتذكري باحلّق..
)الحكمة الثانية عشرة(: وقبل ذلك كّله وبعده حتّري التقوى 

اهلل  فيجعل  والسلوك،  واألداء  القول  يف  تعاىل  هلل  واإلخ��الص 
رضاه  إىل  ويسعى  عليه  رقابته  ويستحرض  عينيه  نصب  سبحانه 
وقبوله ويكون عمله لوجهه الكريم، فإّن من أخلص هلل تعاىل حّقًا 
ويرّس  اخللل  مواضع  عىل  ونّبهه  الغفلة  مواضع  يف  أوقظه  واّتقاه 
احلياة وما  له سبحانه يف عمله يف هذه  بارك  ثّم  الرشد،  له سبيل 

بعدها.
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األحرار تحاور »الدكتور إياد الخفاجي«

والوقائع  األخبار  من  العديد  وطالت  الوضع  حركة  واتسعت 
واحلوادث التارخيية، ومل تسلم منها أشهر كتب السرية والتاريخ 
الذي  البخاري  صحيح  ومنها  احلديث،  موسوعات  وأك��رب 
عليه  السجاد  عيل  كاإلمام  األئمة  بعض  عن  مرويات  تضمن 
يف  التارخيية  الرواية  أستاذ  مع  كالمنا  مدار  كان  حيث  السالم، 
هذا  سياق  يف  اخلفاجي،  إياد  الدكتور  األستاذ  كربالء،  جامعة 

احلوار:  
يعني  فهل  الكذابة(  عيّل  )كثرت  الرشيف:  احلديث  يف  جاء   -

الوضع؟

مفاصله  يف  ضالته  جيد  الرشيف  النبوي  للحديث  املتتبع  إن 
فاألول: الكذابة فمن هم؟! هل هم الرواة أنفسهم؟! أم هم من 
صنعوا الرواة؟ أم هم من اصطنعوا الرواية عىل الرواة؟! فهناك 
مستويات عدة لصنع الكذب، وهنا جيب أن نقف عىل الرواية 
واملروية، فالكثري من األكاديميني واملهتمني بالتاريخ مل يفرقوا يف 
الرواية واملروية فهام  العلمي احلديثي بني مفهومي  االصطالح 
واحد يف نظرهم. أما بحسب االصطالح العلمي التارخيي الذي 
هي  فالرواية  االثنني  بني  فرق  فهناك  األخري  كتايب  يف  اجرتحته 
الدفتني  بني  الوارد  ذيله  مع  سنده  مع  املتن  أو  احلدث  أو  اخلرب 

 الوضع في الحديث، بمعنى الكذب أو التحريف، ما دعا إلى تأس���يس جملة من العلوم 
ً
اش���تهر تاريخيا

لتعنى بدراس���ة األحاديث النبوية الشريفة وأحوال رواتها، وصنفت الروايات واألحاديث واألخبار لمعرفة 

السليم والسقيم أو الموضوع- أي المكذوب- والتحقق من حجيته أو عدمها.  

ولم تكن هذه الظاهرة جديدة بل مورست حتى في حياة الرسول )صلى الله عليه وآله(، حتى قام 

 فليتبوأ مقعده من النار”. 
ً
 متعمدا

ّ
 الكذابة، فمن كذب علي

ّ
، فقال: “أيها الناس، قد كثرت علي

ً
خطيبا

األحرار تحاور »الدكتور إياد الخفاجي«

حول ظاهرة )الوضع( ومرويات 
اإلمام السجاد       في صحيح البخاري  

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

26

ت
ارا

ـو
ــــ

ــــ
حــ



ولنأخذ البخاري أنموذجًا، فإذا قلنا رواية فإنه يكون قد علم هبا 
وبكتابه فهي وصلت عنه إلينا مدونة بغض النظر عمن كتبها أو 
حرفها فهذا بحث آخر، أما إذا قلنا مروية فمعنى ذلك أنه مل يكن 

بالرضورة يعلم هبا. 
- وكيف يمكن تصور ذلك؟

إن الرواية بدأت شفوية يف العقد الثاين من القرن اهلجري األول 
أي يف سنة11 هجرية. ولذا عندما تبحث عن األخبار والكتب 
نقلوا  قد  كانوا  رواة  جمموعة  عىل  اعتمدت  أهنا  جتد  ألفت  التي 
أحداثا تارخيية وقضايا فقهية وعقائدية وغريها، تنحدر كلها من 
املشهورة  املقولة  إىل  وصلنا  أن  إىل  تطورت  ثم  ومن  احلقبة  تلك 
لدى مجيع املسلمني وهي مقولة عمر بن عبد العزيز والتي يعتمد 
عليها األكاديميون واملفكرون من كل املذاهب اإلسالمية إذ يقول 
ما  )دّون  االنصاري:  حازم  بن  بكر  املدينة  لوايل  العزيز  عبد  ابن 
ورد من حديث عمرة بن عبد الرمحن فإين خشيت دروس العلم 

وذهاب أهله(.
- ومن هنا بدأ تاريخ تدوين احلديث.. 

نعم هذا عىل قول وعىل قول آخر أن التدوين بدأ يف عهد اإلمام 
عيل )عليه السالم( فهو يقول: »تعلموا احلديث دراية ال رواية« 
ومل يكن اإلمام يقصد احلديث النبوي الرشيف فحسب وإنام كان 

يقصد املادة العلمية املطروحة آنذاك وقوله تعلموا احلديث معناه 
تعلموا الرواية مطلقًا.

- هل يوجد فرق بني احلديث والرواية واملروية؟
اجلانب األول أي الرواية قد بيناه سابقًا، أما املروية فهي ما روي 
زين  اإلمام  مرويات  نقول  وعندما  علمه،  دون  من  شخص  عن 
العابدين عليه السالم نقصد ما قيل عنه أو حتدث به شخص من 
دون علمه أو حتى من دون علم البخاري أصاًل، هذا إذا  سلمنا 
وباختصار  بالفعل.  للبخاري  هو  أيدينا  بني  الذي  الكتاب  بأن 
نقول الرواية هي ما ورد إلينا يف الكتاب، أما املروية هي ما وضع 
الذي  أو من دون علم املصدر  الكتاب من دون علم صاحبه  يف 

رويت عنه.
- وماذا عن احلديث.. هل خيتلف؟ 

ألن  وذل��ك  الرشيف  النبوي  باحلديث  احلديث  لفظ  اختص 
انطالقة العلوم يف القرن األول اهلجري كانت فقهية وعقدية. أما 
تشمل  أهنا  أي  الرواية  مطلق  تعني  عامة  لفظة  فكانت  ذلك  قبل 
إذ  السالم  العابدين عليه  اإلمام زين  العلوم مجيعًا كام يف حديث 
مل  الحظ  القرآن«  يف  السورة  نعلم  كام  املغازي  نعلم  »كنا  يقول: 
يقل الرواية بل قال املغازي خلصوصيتها إذن فمصطلح احلديث 
عند والدته- بحسب رأيي القارص- كان مطلقًا ومل يقيد باحلديث 

الدكتور إياد الخفاجي حوار : حيدر السامي

من  “الكثير  الخفاجي:  اي��اد  د. 
بالتاريخ  والمهتمين  األكاديميين 
ل���م ي���ف���رق���وا ف���ي االص���ط���اح 
العلمي الحديثي بين مفهومي 
الرواية والمروية فهما واحد في 
االصطاح  بحسب  أما  نظرهم. 
العلمي التاريخي الذي اجترحته 
فرق  فهناك  األخير  كتابي  في 

بين االثنين..”
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النبوي الرشيف ثم اختص به فيام بعد. 
)عليه  السجاد  اإلمــام  مــرويــات  نجد  ايــن   -

السالم( يف صحيح البخاري؟ 
إن لإلمام السجاد عليه السالم مرويات عديدة 
اخرتنا  ولكننا  كتاب  من  أكثر  ويف  ومتنوعة 
صحيح البخاري لوقوع أكثر من عرش روايات 
الوضاعون  اتبع  وقد  كبري  تارخيي  وهم  يف  منه 
البخاري  بعلم  ذلك  كان  سواء  خمتلفة  أساليب 
اإلمام  من  النيل  هو  واهل��دف  علمه،  بغري  أم 
من  النيل  عرب  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيل 
إهنم  بل  السالم،  عليه  السجاد  اإلمام  شخصية 
صىل  حممد  النبي  األول  قطبه  بثالوث  ج��اءوا 
السالم  عليه  عيل  اإلمام  والثاين  وآله  عليه  اهلل 
لكي  السالم،  عليه  العابدين  زين  هو  والثالث 
إشكال  ال  الرواية  بأن  واخلاصة  العامة  يصدق 
فيها. فمثال رواية ثمل محزة بن عبد املطلب عليه 
السالم)أي سكره حاشاه(، جتد البخاري يقول: 
إن اإلمام عيل بن أيب طالب قال: كان يل شارف 
أعطانيه النبي حممد صىل اهلل عليه وآله من بعض 
أردت  الشارف)البعري(  وهذا  ورساياه  غزواته 
أن أستعني به عىل وليمة عريس، أي زواجه من 
قد  بحمزة  فإذا  السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة 
رضب سنامه وبقر بطنه فأخذ كبده واستخرجه 

والكه.. هنا ماذا يأيت يف بالك؟!
أرادوا أن يضعوا جذرًا منخفضًا هلذه الرواية- 
به صناعة  وفق املصطلحات اجلديدة- ونقصد 
هندا  ألن  حقيقية،  وليست  ومهية  لرواية  جذر 
بعد معركة أحد استخرجت كبد محزة والكته.. 
صنعوا  هند؟!  ألفعال  ع��ذرًا  يضعون  فكيف 
الناس  ليومهوا  نفسه.  حلمزة  منخفضًا  ج��ذرًا 
ثماًل قد  بالوحشية وكان  بأن محزة كان يتصف 
باهلل- وقد اعرتض عىل  رشب اخلمر- والعياذ 

عيل عليه السالم وأغاظ ذلك النبي حممدا صىل 
خدمنا..«  إال  أنتم  »هل  وق��ال:  وآله  عليه  اهلل 
كي  حلمزة  منخفضًا  ج��ذرا  صنعوا  وبالتايل 

يربروا رواية هند.
ومعنى اجلذر املنخفض هو صناعة رواية شبيهة 
بالرواية املقصودة، أما اجلذر املرتفع أو املرتقي 
رواي��ة  وض��ع  عرب  قادمة  ملرحلة  يؤسس  فهو 
جديدة شبيهة أو غري شبيهة بغريها للخروج من 
مأزق تارخيي أو لتربير ومترير فعل أو قول صدر 

من بعض رموزهم. 
)عليه  السجاد  اإلمام  عن  املرويات  عدد  كم   -

السالم( يف صحيح البخاري؟
أكثر من عرش أو اثنتي عرشة رواية ختص اإلمام 
زين العابدين عليه السالم.. هناك رواية أخرى 
وآله وسلم  اهلل عليه  النبي صىل  بانقطاع  تتعلق 
إشكال  ال  طبعا  النبوي..  املسجد  يف  واعتكافه 
أساليب  يف  تنظر  ملا  ولكن  ظاهرًا،  الرواية  يف 
ودراية  بحنكة  صاغها  الراوي  أن  جتد  الوضع 
تامة وجتد هناك فريقًا كاماًل يصنع الروايات ال 

شخصًا واحدا.. 
صىل  النبي  اعتكاف  عىل  إشكال  ال  قلنا  كام 
ولكن  النبوي  املسجد  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
صىل  النبي  امرأة  االعتكاف  يف  يدخلون  حني 
اهلل عليه وآله وسلم وهي صفية بنت عدي بن 
النبي ويقول هلا اجليس سوف  أخطب وتنادي 
إلخ  يقلبها..  الرواية أخذ  أخرج معك. وتقول 
وقالوا:  تارخيي  بتطور  آخر  نصًا  أضافوا  وقد 
اثنني  قلب  يف  فراب  واصطحبها  بعدها  ذهب 
اهلل  صىل  النبي  إليهام  ونظر  فنظرا  الصحابة  من 
عليه وآله وسلم فقال: تعاال فإهنا صفية فأطرقا 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  إليهام  فنظر  برأسيهام 
أنفسكام  يف  الشيطان  دخ��ول  أعلم  إين  وق��ال: 

السجاد  لإلمام  إن 
ع����ل����ي����ه ال����س����ام 
م����روي����ات ع���دي���دة 
وم���ت���ن���وع���ة وف���ي 

أكثر من كتاب..
أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر أو 
رواية  عشرة  اثنتي 
زين  اإلم���ام  تخص 
ال���ع���اب���دي���ن ع��ل��ي��ه 

السام..
ال��ب��خ��اري  صحيح  و 
وق�����ع ف����ي وه���م 
بأكثر  كبير  تاريخي 

من عشر روايات..
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فالشيطان يرسى مرسى الدم يف العروق.. ماذا نستنتج من هذا؟!
بل يف آخرها وقد أسسوا  الرواية  بداية  القصد يف  مل يضعوا  إهنم 
هذه الرواية كي يأتوا برواية أخرى عبادية تقول إن النبي صىل اهلل 
عليه وآله وسلم كان يسهو وأن سهوه غري طبيعي فقد أكثر يف عدد 
الصالة  يف  األمويني  الوالة  أحد  يسهو  حينام  وبالتايل  الركعات، 
ويلتفت إىل مجاعته ويقول هل من مزيد؟! فهذا مربر ومقبول..! 

هبذه املناسبة أقول: إن أي رواية ترد يف باب تأسيس معاوية خلالفة 
يزيد جتد هلا جذرًا مرتقيًا أو مرتفعًا فهذا املغرية وايل الكوفة مثاًل.. 
وصلته رسالة من معاوية تقول: حينام يصلك كتايب، اترك الوالية 
واتني، فتأخر يف املجيء فلام سأله معاوية مل تأخرت؟ قال: لكي 
آخذ البيعة ليزيد، فقال: ابَق مكانك.. طبعًا الرواية مفربكة أريد 

هبا أن يثبتوا خالفة يزيد الومهية.
- وفقا للمعايري العلمية، كيف يمكن التعامل مع هكذا وضع؟ 

الشديد  األسف  ومع  فاليوم  العلمية،  املعايري  معرفة  جيب  ابتداًء 
جتد أغلب باحثينا يقدمون دراسات وصفية وليست حتليلية وإن 
كتب عىل غالف كتابه عبارة حتليلية فإهنا يف احلقيقة ال تعدو كوهنا 

عبارة استعراضية. 
جيب  أواًل  عليها.  والوقوف  الرواية  ملعرفة  مراحل  هناك  عمومًا 
أن نجمع املتون التي رويت هبا الرواية، نجمعها ونرتبها بحسب 
ذكر  من  أول  مثال:  والبحث  الكتابة  يف  فنقول  الزمني  التسلسل 
هذه الرواية ابن سعد يف طبقاته.. فاملرحلة األوىل: مجع الروايات، 
سند  تفريق  مرحلة  والثالثة:  الروايات،  تسلسل  مرحلة  والثانية: 
الرواية عن متنها، أما احلكم عىل الرواية فيأيت يف النتائج. فقد نجد 
يف احلديث النبوي ما يسمى اصطالحًا باإلقالب وهو وضع سند 
صحيح عىل رواية سقيمة أو وضع سلسلة أو طريق سندي كامل 
سقيم لرواية صحيحة.. هذا وارد جدًا فكيف نتعامل معه إذن؟!

دراسة  ويف  ندرسه،  الرواية  متن  إىل  فنأيت  املتن  عن  السند  نعزل 
متن الرواية التأرخيية أول قضية جيب التعرف عليها هي أن نشك 
املخطوطات  فأهل حتقيق  أمامنا  الذي  بالنص  بالنفس وال نشك 
القاعدة.  هي  هذه  بالنص«  الشك  قبل  بالنفس  »الشك  يقولون: 
ال  ونحن  أوتارخييا  عقائديا  أو  فقهيا  مصطلحا  وجدنا  فلربام 
نملك ذلك الرتاكم املعريف أو اللغوي أو االصطالحي كي نقف 

املثال عىل ذلك كلمة األذخر وقد وردت  عىل حقيقته ومدلوله. 
هو  فام  السالم..  عليه  عيل  جده  عن  العابدين  زين  عن  رواية  يف 
يقول  الفضة..  أو  الذهب  هو  أذهاننا  إىل  املتبادر  لعل  األذخر؟! 
أذخر  يل  كان  البخاري:  صحيح  يف  كام  السالم  عليه  عيل  اإلمام 
األذخر  هذا  فأعطيته  قينقاع  بني  من  الصاغة  أحد  إىل  به  ذهبت 
يأيت  ماذا  فاطمة..  عرس  وليمة  عىل  به  واستعنت  ثمنه  وأخذت 

يف بال املستمع؟! 
الذهب  يّدخر  كان  السالم(  )عليه  عليًا  أن  هو  للذهن  املتبادر 
والفضة وهو القائل: يا محراء ياصفراء غّري غريي، إليك عني.. 
لو  حتى  النص  يف  الشك  وليس  النفس  يف  الشك  دور  يأيت  هنا 
النصوص  اىل  يعود  ان  عليه  لكن  متمرسًا  متمكنًا  كان  الدارس 
وإىل كتب اللغة ليجد أن األذخر هو عبارة عن نبات زكي الرائحة 
قوي،  ألنه  للسقوف  يستخدم  وطال  نام  فإذا  الصحراء  يف  يكثر 
وربام أيضًا يستخدم لتعطر به البيوت وفيه نوع إذا ما أشتعلت فيه 

النار ال يبعث الدخان بكثرة.. 
وآله  اهلل عليه  النبي حممد )صىل  ابن عباس حينام دخل  قال  ماذا 
وسلم( مكة؟ قال: »مل حتّل إال يل ولساعة من النهار« قال له ابن 
فقال:  الرسول  إليه  فالتفت  اهلل..  يارسول  األذخ��ر  إال  عباس 
قوله  معنى  فتبني  آخر  كتاب  بحثنا يف  بن عباس..  يا  األذخر  إال 
رماد  أنه حتى  أي  وقبورنا  بيوتنا( ولصاغتنا  أي)لسقوف  لبيوتنا 
هذا النبات أو قشه كان خيلط يف الطني ويقولب ويوضع يف القبور 

وأمثال ذلك كثري..

باحثينا يقدمون  “أغلب   : الخفاجي  د. 
وإن  تحليلية  وليست  وصفية  دراس��ات 
تحليلية  عبارة  كتابه  غاف  على  كتب 
كونها  ت��ع��دو  ال  الحقيقة  ف��ي  فإنها 

عبارة استعراضية..”
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احلديُث عن ال�صخ�صــيات الفاعلة واملهّمة يف حياتنا 
لي�ــس بالأمر ال�صــهل، خ�صو�صــًا لأولئــَك الذين نرثوا 
�صياءهم و�صتلوا اأ�صــجاَرهم الفارعة املحّملة بالثمار 
اليانعــة وقّدموهــا لأبنــاء جمتمعهــم علــى طبق من 
ذهب، لي�س ل�صيء �صوى وجه اهلل الكرمي ومر�صاته.

لتلحــق  املتالطــم،  و�صــط بحرهــم  ت�صــافر  فحينمــا 
موجًة من اأمواجه، تاأتي موجة اأخرى لتاأخَذ حمّلها، 
فيعجز الكالم هنا، وهذا ما وجدناه يف �صرية العالمة 
واخلطيــب احل�صــيني الراحــل ال�صــيد حممد �صــالح 
العدنــاين املو�صــوي البحرينــي، هذا الرجــل املعطاء 
الــذي وهَب حياَته خلدمة الدين وترويجه، والندب 
على اأهل البيت )عليهم ال�صــالم( ون�صر فكرهم النرّي، 
وكان حينما ي�صدح �صوته ال�صجّي مذّكرًا مبا حّل على 
الإمام احل�صــني واأهل بيته واأ�صحابه، ي�صتبق لعر�س 
املبــادئ والقيم العظيمة لواقعــة الطف الأليمة، ثم 
ل يرتك م�صــتمعيه قبل اأْن ي�صــاركهم بذرف الدمعات 

فيبتّل القلُب من حرارتها.

الخطيب الموسوعي

نحن اليوم، أمام شخصية حسينية فّذة، خطيبًا مفّوهًا وأديبًا كبريًا، 
احلسينية  اخلطابة  جمال  يف  رائدة  وجتربة  فكرّي  خمزون  صاحب 
)عليهم  األطهار  اآلل  نسِب  من  أنه  فخرًا  يكفيه  كام  املباركة، 
حممد  بن  املجاب  إبراهيم  السيد  إىل  بنسبه  يرجع  حيث  السالم( 
نعَم  فكاَن  السالم(  )عليهمم  الكاظم  موسى  اإلمام  ابن  العابد 

الرجل املؤمن الصالح.
عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  العدناين  اخلطيِب  خصال  من  وكان 
)الّسيد حمّمد صالح بن عدنان بن علوي ب عيل بن عبد اجلبار 

بالبحرين عام )1338  القديم(  املولود يف )قرية بالد  املوسوي( 
املعرفة  حتصيل  عىل  وانكبابه  بالعلوم،  اهتاممه  1918م(   - ه� 
الواهلة  وروحه  املطمئن  وقلبه  عقله  فتح  هذا  وشغفه  والّتأليف، 
عىل احلياة، بمعارفها وجتارهبا التي ال تنتهي، حتى جعلته خطيبًا 
عريقًا وفريدًا من نوعه، ابتهجْت البحرين باسمه وراحْت تقتفي 

أثره وعطاَءُه الكبري.
ُوّفقنا  التي  العدناين،  اخلاصة عن حياة اخلطيب  املعلومات  ومن 
يف الوقوف عليها، فإن أمرين كانا حاسمني يف تشكيل شخصية 
الّتجارب  وانفتاح  املعرفة،  موسوعّية  مها:  العدناين  اخلطيب 

ّ
 الموسوعي

ُ
 والخطيب

ّ
 األلمعي

ُّ
الحسيني

 الله(
ُ

د محمد صالح العدناني البحريني )رحمه
ّ
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أن  اجلنان«  »عرائس  ديوان  لصاحب  ذلك  هيأ  وقد  والفنون، 
ف، وأن يكوَن  يكون منفتَح الفكر، وغري ُموَلع باملظاهر والتكلُّ
مشغواًل بالّرأي وحريته، له ولغريه، وكان حصاده املرتاكم، من 

سفرته إىل اهلند والبحرين؛ أتاَح له أن ُينتج فكرًا فذًا ومجياًل.
للثقافة  عاشقًا  واملعرفة،  بالعلم  مولعًا  اهلل(  )رمحه  كان  لقد 
ونعومة  سنه  حداثة  من  ميادينها،  وشتى  ألواهنا  بمختلف 
وتوثقت  والرشعية،  األدبية  العلوم  دروس  حرض  أظفاره، 
عالقته بالقراءة والكتابة، وأصبح الكتاب صديقه الدائم الذي 
ال يفارقه يف حرض أو سفر، وحليفه الثابت دون قيد أو رشط، 

حيث ال هيمل أي كتاب، وال يرتّدد يف قراءة أي بحث.
أما كخطيٍب حسينٍي، فقد ترَك أثرًا رائعًا يف النفوس، وهو الذي 
امتنع عن تويّل منصب القضاء األعىل يف بالده، من أجِل مزاولة 
ُيدعى  فصار  وإرش��اده��م،  الناس  وتوعية  احلسينية  اخلطابة 
للخطابة يف خمتلف قرى البحرين والقطيف واألحساء، وحيّل 
ضيفًا كرياًم عىل أصحاب املجالس واملآتم، وجيالس املستمعني 
إليهم  يصغي  كام  فيحدثهم  لدعواهتم،  ويستجيب  ويزروهم 

الستقبال  )املنامة(  يف  جملسه  يفتتح  كان  كام  منهم،  ويسمع 
مدار  عىل  الناس  عامة  أو  الشيوخ  أو  اخلطباء  س��واًء  اجلميع 
العام، وكان عدٌد كبري من خطباء وشيوخ اإلحساء والقطيف 

يتوافدون عىل جملسه ملناقشة األمور الدينية.
بارعًا  مؤلفًا  ُعرَف  فقد  احلسينية،  باخلطابة  اهتاممه  وإىل جانِب 
يربو عىل )100 كتاب وموسوعة( يف جماالت متنوعة  ترك ما 

من العقائد والفقه والتاريخ واألدب واالجتامع والرتاجم. 
وكان )رمحه اهلل( ال يقّدم جمّرد حمارضة من عىل املنرب احلسيني 
استداللية رصينة  بل كل حمارضته عبارة عن بحوث  العظيم، 
باآليات  االستدالل  عىل  حارصًا  جمتمعه،  أبناء  نفع  منها  ُيريد 
التاريخ  بوقائع  مستشهدًا  الرشيفة،  والروايات  واألحاديث 
أو  كالمي  بعٍد  من  باملوضوع  يرتبط  ما  إىل  مشريًا  وأحداثه، 
والشعر، مستطردًا يف  األدب  لشواهد  فقهي، مستدعيًا  جانٍب 
ذكر قصص غابرة أو حارضة، وفكاهات وطرائف ومشاهدات 
وجتارب. كام يقول ويؤكد ذلك جمايلوه ومعارصوه من اخلطباء 

واملثقفني.
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جوانب من حياته

سفينته  اهلل(  )رمحه  العدناين  السيد  ركَب  حامل،  شاب  أي  مثل 
وأرشَع إىل الدنيا، طالبًا للعلم واملعرفة والثقافة، وبعدما أكمل 
درَس لفرتة قصرية يف املدارس الرسمية، سافر إىل اهلند إلكامل 
وأكمل  البحرين،  لبلده  أخرى  مّرة  عاَد  ثم  الدينية،  دراسته 
والعلامء  الشيوخ  كبار  يد  متتلمذًا عىل  احلوزوية،  دراسته  فيها 
والشيخ  النقوي  والسيد عيل  محيدان  حممد عيل  )الشيخ  أمثال 
عبداحلسني احليل والشيخ حممد صالح آل طعان(؛ وكان يمتاز 

بذكاء حاد وبدهيية قوية وذاكرة متميزة.
تصّدى  م(   1943( العام  يف  وحتديدًا  جدًا  مبكرة  سٍن  ويف 

وجَد  إْذ  هبا،  شغف  التي  احلسينية،  اخلطابة  لزمام  اهلل(  )رمحه 
يف املنرب الفضاء األبرز وخرَي وسيلة لتوعية الناس ونصحهم، 
ولفتهم إىل تارخيهم وتراثهم، وما تركه النبي األكرم )صىل اهلل 
عليه وآله( وأهل بيته امليامني )عليهم السالم( من فكٍر عظيم، 
وكان من عادته أن يعقد جملسًا حسينيًا يف كل صباح يوم مجعة 
يف حسينية )مدن(، إضافة إىل إحيائه للمجالس احلسينية وإلقاء 
املحارضات الدينية يف عدد كبري من احلسينيات واملآتم، ومنها 
مأتم )مدن( ملدة )20 سنة( وحسينية العصافرة بمنطقة سرتة، 
املنرب  نحو )40 سنة( ومأتم سامهيج نحو )37 سنة(، وخدَم 

ألكثر من مخسني عامًا خالل حياته الرشيفة.
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بالشكل  واألدب،  والثقافة  الفكر  من  الرجل  هذا  ملثل  يتأَت  ومل 
بعد  )جليلة(  والدته  توفيت  إذ  يتياًم،  طفولته  عاش  فقد  السهل، 
شهرين من والدته، وتولته رعايته جدته ألبيه )العلوية خاتون(، 
اهلل  )آية  البحرين  يف  اجلعفرية  األوق��اف  مؤسس  والده  تويّف  ثم 
 )1928( العام  يف  القاروين(  املوسوي  عدنان  السيد  العظمى 
املدين  حممد  الشيخ  وكفله  حياته  من  األول  العقد  يبلغ  مل  وهو 
يف  االبتدائية  الدراسة  مرحلة  اهلل(  )رمحه  أتم  أن  وبعد  البحراين. 
مدرسة )اخلميس( التي ساهم أبوه يف تأسيسها وتشييدها، تتلمذ 
عىل يد الشيخ حممد عيل املدين آخذًا منه علوم قواعد اللغة العربية 
الدراسات  فيها  درَس  التي  للهند،  سفره  بعدها  ونحوًا  رصفًا 
والكالم  واملنطق  واألوصل  الفقه  علوم  بتلقي  واجتهد  الدينية، 

األردية  اللغتني  تعلم  كام  الدين،  ورجال  األساتذة  خرية  يد  عىل 
واإلنجليزية إضافًة إىل فّن التصوير الفوتغرايّف الذي ولع به كثريًا، 
كام كان )رضوان اهلل تعاىل عليه( شاعرًا مجياًل، وربًا ألرسة كبرية 

تتكون من 40 فردًا.
 على الرحيل

ً
15 عاما

اخلطيب  جلثامن  مهيٍب  بتشييع  شخص  أل��ف  من  أكثر  ش��ارَك 
 29( ال�  بتاريخ  عضال  مرض  إثر  تويف  الذي  العدناين،  احلسيني 
ذي احلجة 1427 ه�(، إىل مأواه األخري يف مقربة أيب عنربة، حيث 
ووري جثامنه الثرى بجوار والده السيد عدنان املوسوي، ووالدته 
السيدة جليلة وجدته خاتون )رمحهم اهلل مجيعًا(، تاركًا حزنًا كبريًا 

يف نفوس حمّبيه.

 ب���ال���خ���ط���اب���ة 
َ

ش�����غ�����ف
 في 

َ
 وجد

ْ
إذ الحسينية، 

المنبر الفضاء األبرز وخيَر 
الناس  لتوعية  وسيلة 
ون���ص���ح���ه���م، ول��ف��ت��ه��م 
وتراثهم،  تاريخهم  إلى 
األكرم  النبي  تركه  وما 
الله عليه وآله(  )صلى 
الميامين  ب��ي��ت��ه  وأه����ل 
من  ال��س��ام(  )عليهم 

فكٍر عظيم
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ــــ
ــــ

ــــ
مــ

يا وادي السالم..
رين في حقك

ّ
إلى المقص

له،  داعي  ال  ترفا  املوضوع  هلذا  اختيارنا  البعض  سيعد  ربام 
وربام سينتقد البعض اآلخر توجهنا للكتابة حوله ويعده إمهاال 
لقضايا أكثر أمهية منه -بحسب رأيه- العتبارات قد يرى فيها 
أن االهتامم بشؤون األحياء أوىل من االهتامم بمقابر أمواهتم.. 
لذلك سنجيب عىل تلك االعرتاضات سلفا بأن ما نتناوله فأن 
لألحياء فيه نصيبا كبريا ولألموات ما يمنحهم االحرتام وفيهم 
العلامء والشهداء والصاحلني، ولوادي السالم ما يمنحه حقه 
من االهتامم الذي يتناسب وعلو شأنه، واهلل املسدد للصواب 

بمنه..

هل فقد الساسة وأصحاب القرار العقل املدبر واملخطط حلل 
مشكلة صغرية هي التعامل مع النفايات يف مقربة وادي السالم 
و وضع خطط مناسبة متنع تراكمها ومن ثم حتول هذا األمر اىل 

مشكلة كبرية؟
عاملة  وأياد  أموال  من  يكفي  ما  توفري  عن  هؤالء  عجز  هل 
وختصيص ساعات عمل تكفي لرفع كل ما من شأنه اإلساءة 

هلذه القبور التي أصبحت كمكب للنفايات؟ 

بقلم: حسين فرحان
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حركة  لتنظيم  أخرى  طريقة  إجياد  عن  هؤالء  عجز  هل 
البائسة  البالية  الطرائق  هذه  وتاليف  املقابر  زوار  مرور 
املداخل  عىل  الرشطة  من  دوري��ات  ووض��ع  املستهلكة 

الرئيسة دون أي جدوى من ذلك؟ 
فإن  أمواهتم،  املسؤولني  هؤالء  يدفن  أين  آخر..  سؤال 
حاهلا  أن  شك  فبال  السالم   وادي  يف  مقابرهم  كانت 
ستكون مثل حال مقابر غريهم، فهال استدعى ذلك شيئا 
 - السري  حركة  تنظيم  عن  هؤالء  عجز  هل  الغرية؟  من 
عىل  تسهل  بطريقة  للمقابر-  املخصوصة  الزيارات  أثناء 
الزائر زيارته بحيث ال يسري ملسافات طويلة حتت أشعة 
ظرف  أي  أو  املطر  أو  الربد  أيام  يف  أو  احلارقة  الشمس 

آخر؟..
وادي  م��ق��ربة  وض��ع  تلخيص  يمكن  خاطفة  بنظرة 
السالم بام ييل.. ونأمل أن تقع هذه الكلامت حتت أنظار 
أهنا  عىل  فيها  والنظر  املسؤوليات  هذه  ملثل  املتصديني 
االهتامم،  من  حقها  تأخذ  أن  ينبغي  مجاهريية  شكوى 
وليس الغرض منها التهكم أو التشهري أو استهداف جهة 
عاجلة  حلول  وضع  برضورة  التذكري  ألجل  إنام  بعينها 

سنورد مجلة منها كاقرتاحات نرجو النظر فيها.. 
- املالحظ يف مقربة وادي السالم:

تكون  ودالالت  عالمات  من  يكفي  ما  وجود  عدم   -1
الذي  املكان  معرفة  الزائر  لتسهل عىل  متعددة  باجتاهات 

يقصده.. 
2- عدم وجود اهتامم كاف بقضية رفع النفايات بحيث 
يتبادر اىل الذهن أن هذه املقابر وشوارعها تشبه مكبا هلا..

3- يف الزيارات املخصوصة تكون املعاناة الكربى للزائر 
باملارة  الطرق  ازدح��ام  مع  ملقربته،  وصوله  طريقة  يف 

والسيارات ووسائط النقل األخرى.
- املقرتحات..

تعمل  واضحة  ودالالت  مرورية  عالمات  وضع   -1
ليال وهنارا وبأحجام كبرية وبارتفاعات مناسبة تشري إىل 

األماكن املقصودة بطريقة سهلة..
أو  وترقيمها  جغرافية  قطاعات  إىل  املقربة  تقسيم   -2
ثم  ومن  ومتابعتها  إلدارهت��ا  أشخاص  وتعيني  تسميتها 
يف  التقصري  عىل  حماسبتهم  يتم  معينة  بمهام  تكليفهم 

أدائها..
عن  أو  -تلفزيونية  توعوية  إعالنية  برامج  عرض   -3

طريق شبكة األنرتنت- الغرض منها حث اجلمهور عىل 
احلفاظ عىل نظافة املقربة والتذكري بقدسيتها ويكون ذلك 

مع اقرتاب مواعيد الزيارات وبشكل مكثف..
املقربة  نظافة   ( مثل:  مناسب  بعنوان  مبادرة  إطالق   -4
عمل  إىل  والدعوة  آخر،  عنوان  أي  أو  حلرمتها(  مراعاة 
طوعي )كل زائر يدخل إىل املقربة جيمع ما حييط بمقربته 
من نفايات ويضعها يف أماكن ختصصها اجلهات املسؤولة 

داخل املقربة.
السيارات  الحتواء  كبرية  بسعة  خاص  مرأب  إنشاء   -4
الزيارات  أثناء  بالدخول  هلا  السامح  وعدم  الشخصية 
األخرى  النقل  وسائط  إىل  الزوار  وتوجيه  املخصوصة، 
هؤالء  جترب  التي  االختناقات  حدوث  لتاليف  الصغرية 
الزوار عىل املكث يف الزحام لساعات طويلة حتت وطأة 

أقسى الظروف اجلوية..
إىل  الرئييس  املرأب  الزوار من  لنقل  آليات  5- ختصيص 
بمواصفات  وتكون  إليه  هبم  العودة  ثم  ومن  مقابرهم 
ولو  املستطاع  بقدر  مكيفة  وتكون  معينة  وأرقام  خاصة 

باالكتفاء بتظليلها بسقف.
للوضوء  اإلسالة  ماء  أنابيب  بشبكة  املقربة  تزويد   -6

وري ما يمكن زراعته من أشجار..
7- استغالل تواجد األشخاص العاملني يف هذه املقربة 
تكليفهم  الزيارة األخرى- يف  املاء ولوازم  يبيعون  -ممن 
املناسبة  بتنظيف ما حوهلم مقابل أجور معينة وبالطريقة 

لذلك.
هذه  بعض  جت��اه   - كأشخاص   – مسؤوليتنا  نلغي  ال 
إال  ما هي  أحبتنا  بقبور  التي حتيط  فالنفايات  السلبيات، 
اجلهات  عىل  باللوم  نلقي  فال  اجلانب  هلذا  إمهالنا  نتيجة 
املسؤولة إال بام يعنيها هي أما القضايا التي نشاطر املسؤول 
فيها فينبغي ذكرها واالعرتاف بأهنا مسؤوليات مشرتكة 
وتضامنية، فنتحدث مع املسؤول بام عليه ونحدث أنفسنا 

بام علينا من واجبات..
املؤمنني من  أرواح  فيها  التي جتتمع  السالم  مقربة وادي 
والعلامء  السالم(  )عليهم  األنبياء  فيها  ويرقد  مكان  كل 
أمري  بجوار  ال��ربرة  والشيعة  والصديقون  والشهداء 
بوسعنا،  ما  نبذل  أن  منا  السالم( تستحق  املؤمنني )عليه 
بقدسية  اهتاممنا  بإظهار  بادرنا  إن  يرمحنا  تعاىل  اهلل  فلعّل 

هذا املكان املبارك.



لذا فالكتابة يف هذا احلقل امر له امهيته يف مصنفني من مصنفات 
ويعني  بخاصة،  احليل  والفكر  بعامة،  االمامي  الفكر  نوابغ 

الباحث التهذيب للعالمة، والكنز للسيوري.
التفسري  اصول  )قواعد  املوسوم  الكتاب  امهية  تظهر  هنا  ومن 
وهو  ُيوِرّي(  لِلسُّ العرفان  كنز  و  للعالمة  الوصول  هتذيب  يف 
الطبعة االوىل من )ِسلِسلة ُتراث حوزة احِللة العلمية( للمؤلفني 
االستاذ املساعد الدكتور )َجبَّار َكاِظم امُلال(، و االستاذ املساعد 
العلوم  )كلية  يف  التدريسيني  الفتيّل(  عزيز  )سكينة  الدكتورة 
الوارث  دار  طباعة  من  والكتاب  بابل(  جامعة   – اإلسالمية 
تم اصداره  املقدسة  العتبة احلسينية  للطبع والنرش والتوزيع يف 

سنة1440 ه� /2019م .

ويأيت بأربعة فصول محل الفصل االول عنوان )قواعد التفسري 
عدة  أمور  اىل  هيدُف  وهو  احليل(  للعالمة  الوصول  هتذيب  يف 
)الكتاب(  االول  االجتهادي  الّدليل  يغادر  ال  الفقيه  أن  منها 
إال بعد حصول اليأس عند الفحص عن حتصيل الدليل القرآين 
ثالث  عىل  الفصل  حيتوي  كام  حكاًم،  تتطلَّب  اّلتي  الواقعة  عىل 
القواعد  وهي  الداللة(  )قواعد  عنوان  محل  االول  مباحث 
اِهر( أيضا )امُلؤوِل( واخريًا داللُة  ( و)الظَّ الرباعية: داللة )النَّصِّ
امُلْحَكم،  )َداللة  لفرعني  تنقسم  الثنائية(  و)القواعد  )امُلْجمِل( 
َداللة املتشابه( اما املبحث الثاين يف )نظرية البيان( احتوى عىل 
جانبني )النظري، التطبيقي( وحتدث املبحث الثالث يف )نظرية 
البيان عند العالمة احليل عرض ومتثيل بمخططات دائرية( اي 

ان الكتاب���ة ع���ن اص���ول التفس���ير، اوع���ن قواع���د 

نا 
ّ
التفس���ير، مازال���ت ال تتعدى عدد االصاب���ع، ولعل

نج���د ف���ي بعضه���ا ع���دم التفري���ق بي���ن االصول 

والقواع���د، ومرد ذلك ربما راجع الى اطاق لفظة 

 ،
ً

االص���ل على القاعدة المندرج���ة تحت االصل تارة

واطاقها على اصلها الذي تفرعت عنه القاعدة 

تارة اخرى.

ان اصول التفسير جمعت بين المنقول والمعقول 

ة، اللغ���ة، العقل(، ويمكن 
ُ
وه���ي: ) القرآن، الس���ن

 عن قاعدة 
ً
ان يضم لها )االجماع( بوصفه كاشفا

 ع���ن المعنى، وه���ي بهذا ال 
ً
التفس���ير ال كاش���فا

 عن اصول الفقه في مدرس���ة اهل 
ً
تختل���ف كثيرا

البي���ت )عليه���م الس���ام( في مرحل���ة البحث عن 

���نة، االجماع 
ُ

الحك���م الواقعي وهي )القرآن، الس

، العقل(.

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

36

ب 
ـــت

كـ
ال

قة
دي

ح

قواعد أصول التفسير 
في 

تهذيب الوصول للعامة وكنز العرفان للسيوري

إعداد: ضياء األسدي - ايمن الميالي



– غري  ان القرآن الكريم دائرة بيانية كربى بعد استبعاد املتشابه 
وهذا  به  اهلل  اختص  مما  ألنه  البيان  دائرة  من   – للتأويل  القابل 
االصوليني؛  عند  البيان  دائ��رة  يف  داخل  غري  االصل  يف  البيان 
موجز  بتحليل  وحتدث  األحكام(  )آي��ات  دائرهتم  حدود  الن 
عن انصاف اآليات القرآنية من امُلحكم ظاهرًا وجممل أو متشابه  
كنز  يف  التفسري  )قواعد  عنوان  محل  الثاين  والفصل  وم��ؤول، 
العرفان للسيوري احليل( واحتوى هو االخر عىل اربعة مباحث 
الّتفسريية(  )القواعد  يف  والثاين  مفرسًا(  )السيوري  كان  االول 
امْلُسَنَدة( والرابع جاء يف )القواعد غري  الثالث هو )اْلَقواِعد  أما 
)كنز  يف  االم��ر  )دالل��ة  يف  برز  الثالث  الفصل  ان  كام  املسندة( 
العرفان( للسيوري مقارنة ب�)هتذيب الوصول( لِْلَعاّلَمِة( مستندًا 
اىل َداَلَلة االمر وَداَلَلة اأْلمِر اْلَواِقِع َبْعِد احَلْظِر، فيغوص العالمة 
يف االمور الواقعة بحسب تتبعه فيام هو مباح واىل ما هو غري مباح 
وغري ممكن مناقشته، واخر الفصول رابعًا ذهب يف )داللة )إىل( 
يف آية الوضوء قراءة يف قواعد  التفسري عند )العاّلمة والسيورّي( 
قواعد  حول  ليتحدث  اْلَعتَائِِقّي((  وابن  )اْلُقِمّي  عند  بام  ُمقارنة 
التفسري عند الشيخ القمي وعند الشيخ ابن العتائقي احليل وايضًا 
موازنة  كام جاء يف  احليل،  السيوري  احليل وعند  العالمة  للشيخ 
السيوري(  العالمة،  العتائقي،  ابن  )القمي،  آراء  بني  وترجيح 
الفقه  أص��ول  بني  وثيقة  صلة  هنالك  أن  الكاتب  يرى  لذلك 
والتفسري، وأنه يلجأ اىل القواعد األصولية يف أثبات أمٍر أو نفي 
آخر وحسم القضايا التي حتتاج اىل حسم يف تفسريه )كنز العرفان 

يف فقه القرآن(. 
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ً
صدر حديثا

وقعة صفين
دراسة وتحليل نصوص الرسائل 

المتبادلة في الوقعة
ضمن جهوده املتواصلة يف نرش النتاجات العلمية واألدبية 
العريق، أصَدَر مركز كربالء  بالرتاث اإلسالمي  املتعلقة 
كتابًا  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات 
الراحل  للمؤلف  »صفني«  عنوان:  حتت  ختصصيًا  علميًا 

»أ. د. ناجي حسن«.
القطع  من  صفحة   )146( يف  الواقع  الكتاب  ويتناول 
املتوسط، دراسًة حتليلية ملجمل الرسائل التي تبادلت بني 
باإلضافة  صفني،  واقعة  خالل  الشام  وأهل  العراق  أهل 
السالم(  )عليه  اإلمام عيل  بني  التي متت  الكتب  اىل مجلة 
احلقيقية  الدوافع  طبيعة  وبيان  الفرتة،  تلك  يف  ومعاوية 
لتلك الواقعة، وأهم االحداث التي صاحبتها وما جرى 

خالهلا من وقائع.
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شعر:خادم االمام الحسين )عليه السام( 
 الحاج حسين صادق الكربائي )رحمه الله(

 
ُ

يوم

المباهلة

ب���������ص����ف����وِة اخل������ل������ِق ه��������ذا ال�������ي�������وُم ي���ن���ح�������ص���ُر
ي���������وٌم ِب�������ِه�������ْم ب�������اَه�������َل امل�����ب�����ع�����وُث ع������ن ِث�����َق�����ٍة
ف������ق������اَل اأ������ص�����ُق�����ُف�����ُه�����م ل����ل����ج����م����ِع ُم�����ْرَت�����ِع�����ب�����ًا
اإّن��������������ا ن���������رى َل��������ُه��������ُم ن��������������ورًا ����ص���ي���م���َح���ُق���ن���ا
م���ب���ت���ه���ًا ال���������ي���������وَم  ط����������َه  اهلل  دع����������ا  اإذا 
����ه����م �������رًا ِم��������ن امل������ع������ب������وِد ي����ح����ِر�����صُ ك��������������اأَنّ ��������صِ
ه������ْم خ���م�������ص���ٌة ق����ب����َل ه������ذا ال�����ك�����وِن ق����د ُخ���ِل���ُق���وا
ُخ�����ل�����ٍق ويف  ع������ل������ٍم  يف  اخل�������ل�������ِق  و�����������ص����������ادُة 
�����ُه�����ُم ُح�����َبّ اأَنّ  ي������ع������رْف  اهلَل  ي������ع������رِف  م��������ْن 
ط���اع���ِت���ِه���م اإخ�������ا��������صِ  يف  اهلَل  ع������اه������دوا  ق�����د 
ِب������ُل������ْط������ِف������ِه ح������اَط������ُه������ْم ع������ن ك����������ِلّ ����ص���ي���ئ���ٍة
لأج������ل������ه������ْم ق������ام������ت ال������دن������ي������ا ب����اأَج����م����ِع����ه����ا
������ْت ب����ن����ورِه����ُم ����ُر ال�����������روُح ل�����و ح������َفّ ����َت����ْب���������صِ ت���������صْ
ِث������َق������ٍة ع�������ن  ب�����ال�����رح�����م�����ِن  لأق�������������ص������ُم  اإّن 
ُم�����ن�����ا ُت�����َق�����ِوّ اآي��������������اٌت  اخل������ل������ِق  �����ف�����وِة  ������صَ ذي 

�����ُر ي������������وُم ال������ت������ب������اه������ِل ي������������وٌم زاه��������������ٌر َن�����������صِ
ل���ي���ن���ت���ِظ���روا ب�������اُت�������وا  اإذ  جن�����������راَن  ن�����������ص�����ارى 
����ُروا َح���������صَ اأه�������ِل�������وُه ق�����د  َم��������ْن  ن����ب����اه����َل  ل������ْن  ل 
������ح������ى الأََث�����������ُر ���ْف���ن���ا واْنَ ل������ْو ب����اَه����ل����ُون����ا ُخ�������صِ
واأّم���������ن���������وا ب������ع������دُه ُق����������ْل ح�����اَق�����ن�����ا اخل�����َط�����ُر
َع���������������َذُروا اإذا  اإّل  خم�������������َرٌج  َل������ن������ا  وم���������ا 
َزِه����������روا ال�����������ذِرّ ق�����د  ال�������ّن�������وِر ق����ب����ِل  يف ع��������امِل 
ه����������ُم امل�������ي�������ام�������ُن والأب�����������������������راُر وال����������ُغ����������َرُر
َب������َط������ُر ول  َزْي���������������ٌغ  ل  اهلِل  م�������ن  ف�������ر��������صٌ 
�������َووا ��������صَ مب�������ا  م�����������ص�����ع�����اُه�����ْم  اهلُل  ����������َد  ف����������اأَيّ
ُف�����ِط�����روا ُم���������ْذ  ال����ب����ي����ِت  اأه����������َل  اهلُل  وط������ّه������َر 
َم ال���ب�������ص���ُر اأوت����������������اُد ن����������وٍر ب����ه����م ق��������ْد ُك����������������ِرّ
�������ِه�������ُم َم�������ْن�������ج�������ًى وُم�����ف�����ت�����خ�����ُر ل�����ن�����ا ب�������ح�������ِبّ
���ُر ِر�������ص������ا الإل��������������ِه ب�����ه�����ذا ال��������ّن��������وِر ي���ن���ح�������صِ
�����ّل�����وا ع����ل����ي����ِه����م ُت�����ث�����اب�����وا ك����ّل����م����ا ُذِك�����������روا ������صَ
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سَيدي، سأظل أخاطبك كل يوم بكل هذا األمل، كالكتاب املفتوح ال أخفي 
االمل،  بثوب  روحي  فيايّف  وتثبت  الرتاب،  عيّل  تزهر  وأنت  شيئًا  عليك 
وحترشين مع الصدور البيض. هو شعور بالرضا!، أرتق به بقايا عمري من 
غبار يتسلق روحي يف حلظات الغرور.. فكّلام رأيُت مغرتا جرحيًا حتسّسُت 
به  تتنفس  ما  أهبى  ما هو  اىل  املكسور، وقصد رضحيك وحتولت  غروري 
النفس، سعادة ال تصدق قرب جدثك، ويطيُب يل أن أقبل عتبة رضحيك، 
أن  منتظرًا  أملي..  أنسى حلظات  رائحة مرقدك خيف كثريأ وجعي،  فأشم 

تراين يومًا فأضمن جنتك. 
هذا  بكل  اليَك  آيت  وأنا  الندم،  عن  ترضعايت  يف  أسمعك  دعني  سَيدي، 
أتفيأ بفضلك.. فّتشَت  اْدن منك ألقول كم كنت بعيدًا عنك، وأنا  األمل. 
يف ضعفي عن نور ليس أنت فيه، فام وجدت سوى نورك يف عيني، وما 
زلُت عىل ذلك النور، وما زلُت أدعك أكفي بشباك جدثك، فتغشى نفيس 
يف  خلية  وكلُّ  وأمل!.  جروح  من  صدري  يف  ما  منَك  فأردت  اطمئنانية، 
دماغي تسألني عنك، فييضء عقيل بمعرفتك، أبتكر فيه طرقًا لتكون أول 

وأخر طيبي أنَت. 
كي  كلاميت  هبا  ارتب  احلروف  من  فكم  األمل.  هذا  بكل  اليَك  آيت  سَيدي، 
أراك فأشفى؟!، وكم أريد من العيون حتى أراك فأسعد؟!، وكم أحتاج 
يأذن يل  متى  ّمرات وحينًا  أتساءل  لرضاك؟!.  الدموع ألنحت صربًا  من 
الكتابة  ان  ورائي  يقول  من  عني  وافقع  بالنور،  روحي  ويمأل  باحلبوْر، 

ليست نور؟!. 
الوجع  شدِة  يف  باسمك  أتشبََّث  أن  وآثــرُت   ، الــرّضُ مّسني  قد  سَيدي،   
واجلزع، وأنا أمحل بني يدي كفني يف زمن االشباح اجلرثومية التي تقتل يف 
الظل بال عنوان. هلذا خيط قلمي أملي، وأدونه حتت قبتك، كي أرحل إىل 

العظيم مثقل بشفاعتك.    
وقف املوت عىل قلبي فعّلمني احلياء.

النرص  من  أو  فاز  تعني  »ظفر  العرب  لسان  يف  ورد 
والغلبة، أما ضفر فهي من التعاون والتجّمع«.

يومًا  �صقط  قد  النحوي،  عمر  بن  عي�صى  اأن  يروى 
)مالكم  فقال:  حوله،  النا�ص  فاجتمع  دابته،  عن 
افرنقعوا(،  ِجّنة  ذي  على  كتكاأكئكم  علّي  تكاأكاأمت 
"افرنقعوا" اأي  "تكاأكاأمت" اجتمعتم ومعنى  ومعنى 
كاجتماعكم  علّى  اجتمعتم  مالكم  اأي:  ان�صرفوا، 

على ذي جنون تنحوا عّني!.
ومن غرائب اللغة قولهم: )َرخاخ( يف قولهم: نحن 

يف َرخاخ من العي�ص، اأي يف �صعة ورغد.
واأي�صًا: )املثعنجر( وتعني البحر ومن ذلك قولهم: 

نقنَق ال�صفدُع يف املثنعجِر!.

-  اأف�صل املعرفة... معرفة الّرجل نف�صه. 
-  اأف�صل العلم... وقوف املرء عند علمه. 

-  اأف�صل املروءة... ا�صتبقاء الّرجل ماء وجهه. 
-  اأجمل ما يف الطفل الواءة. 

-  اأجمل ما يف الليل الهدوء. 
مت.  -  اأقوى لغات العامل... ال�صّ

 بكل هذا األلم
َ

فروق لغويةآتي اليك

غرائب الألفاظ

ق�صار الكلمات

ب..
ن األد

خزائ
من 



جل مثوبٍة..
ٔ
ال ال

القصيدة المقبولة

قد أوهنت جلدي الدياُر اخلالية ** من أهِلها ما للدياِر وما ليْه
وعند انتهائي منها عرضتها عىل والدي قبل ان أسلمها للخطباء والراثني، حيث كنت ال أعطي نظاًم يف رثاء أهل البيت )عليهم 
السالم( للخطباء قبل أن أعرضها عىل والدي فكان رأي الوالد وهو رجل يملك من الثقافة الدينية والوعي الفكري الكثري، 
فكان رّده يل أن ال أعرضها للخطباء؛ ألّن وزهنا )بحر القصيدة( صعب اخلوض فيه وادراكه، فتأملت من رّد الوالد وقد أخذ 
عىل عاتقه التزام اهلدوء، فأخذها مني ثّم صعد فصىل ووضعها حتت مصاله فام كان إاّل أن ُطرَق الباُب َسحرًا وإذا باخلطيب 
الشيخ حممد عيل القاري، وهو صديق لوالدي ومن بني أفضل اخلطباء يف عرصه وكان ممتازًا بإنشاد الشعر احلسيني يف حمافل 

احلسني )عليه السالم( وقد قال: 
إين رأيت البارحة كأين دخلت الّروضة احليدرية فرأيت أمري املؤمنني )عليه السالم( جالسًا فسلمُت عليه، فخاطبني وأعطاين 

ورقة فيها قصيدة وقال: اقرأ يل هذه القصيدة يف رثاء ولدي احلسني فقرأهتا وهو يبكي فانتبهت وأنا أحفُظ منها هذا البيت:
قست القلوب فلم متِْل هلدايٍة ** تّبًا هلاتيَك القلوِب القاسيْة

فتعّجب والدي وأخرج له الورقة التي حتت مصاّله فُدهش الشيخ وقال: واللَّ إهنا نفس الورقة بل هي هي التي أعطانيها أمري 
املؤمنني )عليه السالم(.

عند ذلك أدرك والدي )رمحه الل( بأن قصيدة ولده مقبولة عند االمام )عليه السالم( ولذلك ُعرفت هذه القصيدة بالقصيدة 
املقبولة، وقد اشتهرت منذ ذلك احلني.

 العالم الكبير المرحوم الشيخ محمد علي بن حسين بن محمد 
َ

نظم

عسم )رضوان الله تعالى عليه( المتوفى سنة )1233 
ٔ
الزبيدي النجفي اال

 ،
ً
 خالدا

ً
 شعريا

ً
 سفرا

ُّ
ه�(، قصيدة بحق اإلمام الحسين )عليه السام( تعد

 عيني ال ألجِل 
َ

علق في الذاكرة الشيعية، وتضم البيت المشهور )تبكيك

ة هذه القصيدة والظروف 
ّ

(.. فما قص
ْ

 باكية
َ

ما عيني ألجِلك
ّ
مثوبٍة// لكن

تبت فيها.
ُ
التي ك

 :
ً
ة هذه القصيدة قائا

ّ
يروي لنا الشيخ األعسم قص

 في ديني، وقد كتبت قصيدة 
ً
 بخلق حسن وملتزما

ً
نذاك معروفا

ٓ
 ا

ً
كنت شابا

رثاء بحق االمام الحسين )عليه السام( والتي مطلعها :

تبكيك عيني
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ق���������د اوه������ن������ت َج�������َل�������دي ال��������ّدي��������اُر اخل����ال����ي����ْة
وم�����������ت�����ى �������ص������ال������ُت ال������������������ّداَر ع�������ن ارب�����اب�����ه�����ا
ك�����������ان�����ت غ������ي������اث������ًا ل�����ل�����م�����ن�����وب ف����ا�����ص����ب����ح����ْت
َت��������رى ل  م��������������امَت  ا�������ص������ح������ت  وم�������������ع�������������امٌل 
ول�����������ق�����������د دَع���������������������وُه ل���������ل����َع����ن����ا ف����اج����اب����ه����م
������������ْل ل����ه����داي����ٍة ���������ِت ال������ق������ل������وُب ف����ل����م َتِ ق��������������صَ
ق�����ص��ى َح������ّت������ى  ف������راِت������ِه������ْم  ط�����ع�����َم  ذاَق  م���������ا 
������ِه ي���������ا اب����������َن ال�����ن�����ب�����ّي امل���������ص����ط����ف����ى وو�������ص������ِيّ
م�����ث�����وب�����ٍة لج�������������ِل  ل  ع�����ي�����ن�����ي  ت���������ب���������ك����ي����َك 
ول ب�������������دٍم  ك�������رب�������ا  م���������ن����ك����م  ت�����������ب�����������ت�����������ُلّ 
�������������ْت رزي�������������ُت������ُك������م رزاي���������ان���������ا ال����ت����ي َاْن��������������������صَ
وف�����������ج�����������ائ�����������ُع الي���������������������اِم ت���������ب����ق����ى م����������ّدًة

 

ل�������ل�������ّدي�������اِر وم����������ا يَل م�����������ن اه���������ل���������ه���������ا م�������ا 
�����دى م����ن����ه����ا �������ص������وايل ث����ان����ي����ْة ُي�����������ِع�����������ُد ال�����������صّ
ل���������ج���������م����ي����ِع ان���������������واِع ال�������ّن�������وائ�������ِب ح������اوي������ْة
ف���������ي����ه����ا �������ص������وى ن������������اٍع ي����������ج����������اِوُب ن����اع����ي����ْه
وا داع������ي������ْه ودع�������������اُه�������������ُم ل�����������ه�����دًى ف�����������������رُدّ
ت���������ّب���������ًا ل���������ه���������ات����ي����َك ال�����ق�����ل�����وب ال����ق����ا�����ص����ي����ْة
ال���ق���ان���ي���ْة ب�����ال�����ّدم�����اء ِ  ����َل  ف����ُغ���������صِّ ع�������ط�����������ص�������ًا 
واخ���������ا ال�������زك�������ِيّ اب���������َن ال�����ب�����ت�����وِل ال�����زاك�����ي�����ْة
ل���������ك���������ّن���������م���������ا ع�����ي�����ن�����ي لج���������ِل���������َك ب�����اك�����ي�����ْة
�������ي ب�������ال�������ّدم�������وِع اجل�������اري�������ْة ت���������ب���������ت���������ُلّ م�������ِنّ
�����ص���������ل���������ف����ت وه��������ّون��������ت ال����������رزاي����������ا الت������ي������ْة
ب����اق����ي����ْة ال�����ق�����ي�����ام�����ِة  اىل  وه���������ي  وت���������������زوُل 
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حمبة،  قلبه  يف  له  من  كل  وّودع  استشهاده،  عرس  جهاز  فجّهز 
وأخذ براءة ذمة من كل الذين حيملون يف قلوهبم بعضا من قلق 
اهلل،  طرق  أمجل  من  طريق  يف  انه  الدنيوية.  والرصاعات  احلياة 
رشف،  كلمة  اجل  من  الشهداء  طالئع  من  يكون  ان  عليه  حتام 
والعرض  االرض  نحمي  ان  العراق:  ألبناء  السيستاين  قاهلا 

واملقدسات ومن يضّحي بنفسه وماله يكون شهيدًا. 
والنداء بالنسبة له كان بمثابة أمر إهلي، ما هو اال أمر مقدس من 
إمام بارص اىل احلياة بعني اإلمام املنتظر, إمام يرى بوضوح انانية 
ورشاسة القادمني بأمر أوليائهم من - ال صهيون وأمريكا- ونتن 
–إمامي،  هو  ما  كل  عىل  احلاقدة  الرسية  والتخطيطات  النوايا 
شيعي-.. نعرتف مجيعا والعامل يعرف احلقيقة ان لبعض االزمنة 
تعيد  صلدة  وق��دوة  عميقة  قوة  وهم  متأهلني،  ربانيني  رج��اال 

التوازن البرشي عىل االرض اذا ما زاد الظلم والقهر االنساين. 
وأنت أهيا« العاريض« كنت احد رضوب الرفض العميل املعلن 
باجلهاد الكفائي بقيادة املرجعية الدينية العليا، ملن حياول املساس 
هدف  نحو  مزدوجا  مقاتال  جهادك  يف  خملصا  فكنت  بالوطن، 
ساٍم ومصري واحد، هو حترير االرض من جرائم كيان)داعش( 
االرهايب، وانقاذ ما يمكن انقاذه من عطب وعطالت االسلحة 
أحلك  يف  الشعبي  احلشد  لدعم  الربانية  موهبتك  وهي  الثقيلة 
لصيانة  مسؤوال  قائدا  تكون  ان  نصيبك  من  فكان  الظروف.. 
الثقيلة واخلفيفة منها. وملرات  االسلحة واعادة تأهيل االسلحة 
ومن  القتالية.  السالم(  العباس)عليه  فرقة  بك  افتخرت  عديدة 
املعارك  ساحة  يف  املؤثرة  امليدانية  بطوالتك  مالحم  كانت  هنا 
وسواتر الصد هي عناوين سجلت يف سجالت احلشد، وحفرة 

بطل المواقِف الصعبِة

الى روِح الشهيِد السعيِد )أحمد مالك حسن زغير العارضي(

 لحيات����ه هذه الصورة المش����رقة بل 
ْ

لم يرس����م
هي صورة أخذت له من أجل ان يبقى في 
طيات الكتب والمراجع والموسوعات، البطل 
الخالد الذي حول كل ش����يء ليس له قيمة 
إلى شيء ذي قيمة عالية يستخدم لحماية 
االرض والش����رف. ول����م يكن ف����ي مخيلته ان 
الواق����ع وان  يصن����ع المعج����زات عل����ى ارض 
يترجم كل أفعال����ه الخيالية الى عمل حتمي 
ومفي����د. وحلم����ه الذي عاش م����ن أجله كل 
ق في أعلى مس����توياته. 

ّ
هذه الس����نين تحق

فق����د أعلن مقلده الش����رعي فتوى الجهاد، 
فم����ا علي����ه اال ان يس����تجيب بس����عادة الوالء. 
واالس����تجابة الس����ريعة جاءت بنتائج س����ريعة، 
����ك به لش����يئين االول 

ّ
ف����كل مع عرف����ه تمس

أخاق����ة الت����ي ت����زن بمي����زان الذه����ب، والثانية 
م����ن  مي����ت  كل  اع����ادة  ف����ي  مهارت����ه 

االسلحة الخفيفة والثقيلة.
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فه����ل لذاكرة الدنيا ان تنس����ى ي����وم الثاثاء13-/ 12 / 2016م حين س����جلت 
بسجل.. االحياء عند ربهم يرزقون.

مل  بطال  كنت  بصوالتك.   واخلوف  الرعب  الدواعش  قلوب  يف 
تقهرك معركة، وجماهدا صنع لنفسه قدرا ومصريًا. فأنت من عاملٍ 
أرضُه أرض هذي اخلطى واالكّف، التي تعلم منها العامل أن يكونوا 
–جرف  معركة  لك  وشهدت  النِزاْل.  َيرْضى  يوم  خمضبة  دروعًا 
الصخر- وانت تتحدى الليايل وتصرب عىل حر الشمس. ترى دمك 
فوق راحتيك فتنتفض كالنرس، كأن جرحك شّب احرتاقا وثارا، 

فتشّق العدو بنار بندقيتك، وجتندل منهم كل متغطرس ونكرة. 
ويف قمة محأة القتال جيدونك مبتساًم مرحًا تتبادل احلديث وكأنك 
ومنطقة  والرضحيني  كربالء  عن  احلديث  عن  تكّف  ال  بيتك،  يف 
بولع  وتتفاخر  فيها،  ونضجت  والدتك،  شهدت  التي  البوبيات 
حتى  التصليح،  عباقرة  تصليحه  عن  يعجز  جهاز  أي  بتصليح 
املهندسون حيتاجون اىل خربتك. القتال يشّدد وانت ال تتغري وال 
يؤّثر فيك أي موقف قتايل صعب، املهم حواّسك منتبهة وتراقب 
املجاهدين عن كثب من حيتاج اىل رصاص وقذائف فتتنقل بينهم 
تعرف  التي  وكاحلاممة  الشديد،  الضوء  هتاب  ال  التي  كالفراشة 
شهامتك  لكن  القدر.  بقوة  سيصيبها  بام  قنوعة  وهي  صيادها 
انقاذ لكثري من سواتر الصد املتشابكة قتاليا  ورسعتك كانت بؤر 

مع )داعش(..اجلميع يف فرقة العباس يعرفون من هو )أمحد مالك 
ترمجته  ما  وهذا  الصعبة.  املواقف  بطل  العاريض(  زغري  حسن 
وكيف  الرتكامنية(،  البشري  وقرية  غريب,  حترير)سيد  يف  بطوالتك 
واجهضتها  وحضانتها  مكامنها  يف  الداعشية  اجلرثومة  دامه��َت 
الرشف  منتهى  يف  وتتكاثر  تلد  ان  قبل  واستأصلتها  وتقصّيتها 

واالصالة. 
ويف كل استعداد ملعركة جديدة وتطهري مدينة من فئران )داعش( 
وغرباهنا السود يتسلل القلق اىل داخلك وينفجر بعملية استباقية، 
فتزهو روحك بااللتامعات املتوقدة التي ال تنطفئ ااّل باالنتصار. 
امليتة وحده رس من ارسار  فأمتأل سجل جمدك يف احياء االسلحة 
اسلحة  أم��ام  قاهرا  سالحا  لتكون  االل��ة  احييت  فقد  خلودك، 

التكنلوجيا احلديثة. 
القتالية  فرقتك  ووثّقتها  رفاقك،  يروهيا  الت��زال  صوالتك  اما 
ودّونتها سجالت احلشد املقدس لتكون رمزا خالد لالجيال القادمة 
الطموحة  االيامنية  ذاتك  يف  ونظيفة  وخملصة  امينة  لقيم  وعنوانا 
وخدمتك اجلهادية املتميزة، ومن هذه النقطة.. نقطة )اجلهاد( كان 
الثرها يف  تلك اللحظة الزمنية التي تّوهجت روحك نورا وانت 
خترتق صفوف )داعش( وارهابه املميت، اليصال ما يمكن ايصاله 

من اسحلة ملن رابطوا عىل سواتر الصد، وهم خيططون ويستعدون 
النداء  عمليات  ضمن  املوصل  مدينة  غرب  تلعفر  قضاء  لتحرير 
يا نينوى(. مل  العراقية املجاهدة، )قادمون  املشرتك جلميع القوات 
يعصك الطريق املمتلئ باملفخخات، وال رصاصات املوت اخلفية 
من قنايص االرهاب، ومل يقف يف شحذ مهتك، ال تردد وال خوف، 

فاللحظة القاسية رسمت طريق اجلنة لروحك.
 فهل لذاكرة الدنيا ان تنسى يوم الثالثاء )13كانون االول 2016م( 
املوافق )13 ربيع االول 1438ه�(. حني سجلت بسجل األحياء 

عند رهبم ُيرزقون.
اليوم حتسب لكل يشء حساب، وتتّحسس من كل  كنت يف هذا 
وجودك  وترشب  وجهك  وارشاق��ة  وخطواتك  صوتك  يشء.. 
ملحة، ملحة كأنك تتنّبأ برحيلك، رغم كل هذا االحتياط  وتأهبك 
منه  ينج  مل  الذي  املوت  طريق  يف  حتدث  قد  التي  املفاجآت  لكل 
أحد، كان ارصارك يف التقدم املبارش وعلمك باالستشهاد جيعلك 
اليك  قادم  فأنا  ازف،  قد  الرحيل  العباس  الفضل  أبا  يا  ترصخ: 

استقبلني.
العبوات  رشيفة  غري  خماتلة  يف  يزرعون  وهم  الغادرون  فغدرك   

املدد  انك  يعلمون  وكأهنم  تسلكه،  طريق  كل  يف  املميتة  الناسفة، 
الشعبي. كنت حتاول كشف كل ما هو غريب  الوجستي للحشد 
ثعبان  اىل  يأسها  يف  تتحّول  )داع��ش(  لكن  مكانه،  يف  وجتهضه 
مفرتس يبحث عن فريسته التي يعرف اهنا ستسحق رأسه. كانت 
بني  ما  فاصل  مّمر  أخطر  يف  تسري  الثقيلة  االسلحة  تأهيل  دورية 
املوصل وتلعفر حني هجم انتحاري عىل الدورية ورشقها باطالق 
نزلت  السيارة  انحرفت  وعندما  السائق  مقعد  باجتاه  كثيف  نار 
بأبشع  املمتلئة  الناسفة  العبوة  تلك  عىل  فوقعت  سريها  خط  عن 

االنفجارات. ونجح الثعبان باصطياد فريسته.
افقه  زال  ما  وميالده..  هجرّيه  تشابه  ال��ذي  اليوم،  هذا  فكان   
مضجرا بحمرة الغروب وخيوط الشمس اآلفلة تتمّوج فوق هليب 
جسدك املمّزق. مل يستطع أحد إنقاذك، فأعلنت روحك الطاهرة 
يزدهر  ان  اجل  من  بنفسك  وضحّيت  لفرقتك،  قربانا  الرحيل 
العباس  الفضل  لتبقى راية ايب  الشعبية االمامية،   انتصار احلشود 
)عليه السالم( ترفرف  عند مواقع  استشهادك.. فكنت يا »امحد« 
حقا القربان لفرقتك، وكربالئيتك وسجلت يف سجالت اهلل تعاىل 
شهيدا، فزّفتك املالئكة والطيبون من اهايل مدينة سيد الشهداء اىل 

مثواك وانت االكرم منا مجيعا. 
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طاق الزعفراني
بقلم: مرتضى علي األوسي / تصوير : خضير فضالة

من اآلثار الباقية حتى الوقت الحاضر طاق الزعفراني في محلة باب الطاق في مدينة كرباء، 

وقد سميت هذه المحلة بهذا االسم نسبة لوجود الطاق المنسوب للسيد ابراهيم الزعفراني 

أح���د رج���االت كرباء في واقع���ة غدير دم )هجوم الوالي العثماني نجيب باش���ا على كرباء( 

سنة 1842م, وموقع باب السور كان يقع في نهاية زقاق بني سعد. 
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و حملة باب الطاق تقع هذه املحلة يف اجلانب الغريب من املدينة 
األزق��ة  املحلة  ه��ذه  يف  وتوجد  السالملة،  ب��اب  حملة  جنوب 
عكد  الزعفراين،  عكد   ، الزعفراين  )طاق  التالية:  والطيقان 
السيد نوري طعمه، عكد الزناكي ، عكد أم عزيز، عكد سيد 
حممد حسن ثابت، عكد اجللوخان، عكد سيد جواد الكليدار، 
لبن،  ابو  طاق  سعد،  بني  طاق  سعد،  بني  عكد  النصه،  عكد 
عكد ابو لبن، عكد اهلندية، عكد الصواف، عكد كبيس، عكد 

السالم, عكد الطّمة، عكد اجلّية، عكد النايب.
السيد ابراهيم الزعفراني

سيد جليل وقائد الثورة املسلحة التي أعلنها أبناء كربالء ضد 
السيد  كان  حيث   ،1842 عام  يف  باشا  نجيب  العثامين  الوايل 
فيها  أستبسل  التي  الثورة  هلذه  الفعيل  القائد  هو  الزعفراين 

الكربالئيون ، ودافعوا دفاعًا مستميتًا عن مدينتهم املقدسة .

حادثة غدير دم
رفض أهايل ووجهاء وعلامء مدينة كربالء اإلجراءات التعسفية 
القاسية للسياسة العثامنية يف فرض الرضائب الباهظة ولإلمهال 
العصيان  رشارة  ج��اءت  املدينة  لشؤون  قبلهم  من  املتعمد 
أمرًا  العثامين  بغداد  وايل  باشا  نجيب  أصدر  حينام  واالنتفاضة 
بتموين  املدينة  سكان  عىل  بموجبه  يفرض  التنفيذ  واج��ب 
احلامية العسكرية احلكومية يف املسيب باألرزاق التي كان أهل 
رفضها  املدينة  فأعلنت  إليها،  احلاجة  أمس  يف  كربالء  مدينة 

للسياسة العثامنية بإعالهنا االنتفاضة عام 1842 .

قاسيًا  حصارًا  كربالء  مدينة  بحصار  كان  باشا  نجيب  ورد 
احلكومة  اىل  خالهلا  تقريرًا  أرسل  يومًا،  وعرشين  ثالثة  ملدة 
لدهيم خربة يف عمل  الذين  العامل  أرسال  منها  العثامنية طلب 

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

45



املدافع  واستخدام  البارود 
املتفجرات  عمل  م��ن  وغ��ريه��ا 

املدينة  لدك  متهيدًا  األسوار  يف  الثغرات  وفتح 
واقتحامها .

كان أول حترك عسكري من قبل العثامنيني كان بقيادة سعد 
اهلل باشا يف أواخر ترشين الثاين عام 1842، لكنه مل يسفر 
بنفسه كي  اهلجوم  يقود  باشا  نجيب  ما جعل   , عن يشء  
لصعوبة  باجلنود  حتل  بدأت  التي  اليأس  حالة  عىل  يقيض 
الثوار يف  يقود  ، وكان  التي حصنت جيدًا  املدينة  اقتحام 
االن  الطاق  حيمل  الذي  الزعفراين  ابراهيم  السيد  املدينة 
عن  مرت  مائة  تقريبًا  يبعد  الذي  الزعفراين(  )طاق  اسمه 
السيد  ، واىل جانبه  رضيح االمام احلسني )عليه السالم( 
الروضتني  وس��ادن  املدينة  حاكم  الطعمة  الوهاب  عبد 
والسيد صالح الداماد والسادة آل نرص اهلل والسيد حسني 

النقيب وعيل كشمش وطعمة العيد .
بقصف  واملدفعية  بالسالح  املدجج  العثامين  اجليش  وقام 
قتال  بعد  ودخلوها  األس��وار,  وهتديم   ، العنيف  املدينة 
عنيف بينهم وبني أهاليها ، واستبيحت املدينة ، وجلأ أهلها 

ىل  ا
ق������ربي 

االمام احلسني وأخيه 
وجلأ  السالم(،  )عليهام  العباس 

الذي  الرشتي  السيد كاظم  اىل منزل  آخرون 
فيه،  والقتال  القصف  من  مأمنًا  بيته  باشا  نجيب  جعل 

وازداد عدد الالجئني فيه .
وقاتل أهايل كربالء قتااًل منقطع النظري ووقفوا عىل السور 
يرمون الغزاة من فوقه بام تقع عليه أيدهيم، واستخدموا يف 
املعركة السالح األبيض وقد خرس نجيب باشا الكثري من 

جنوده.
العثامنية  القوات  لكن  ن��ادرة،  شجاعة  الثوار  وأظهر 
القوات  وب��دأت  الثوار  فرتاجع  الوضع،  عىل  سيطرت 
من  خصوصًا  الدماء  وسفك  والنهب  بالسلب  الغازية 
أحتمى منهم يف صحن أيب الفضل العباس )عليه السالم( 
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احلاج  قام  بينام  الالئذين،  من  فيه  من  أغلب  قتل  تم  حيث 
مهدي كمونة بطلب األمان من قائد احلملة ملن تواجدوا يف 

داخل الصحن احلسيني وتم له ذلك .
البحث  وتم  العثامين  اجليش  لصالح  املوقف  أستقر  بعدها 
اىل  خمفورًا  وأرِسل  الزعفراين،  ابراهيم  السيد  عىل  والقبض 

بغداد وأودع السجن وقيل أنه مات مسمومًا هناك .
وتشكلت  ال��دويل  العام  ال��رأي  احلادثة  ه��ذه  أث��ارت  وق��د 
وروسيا  اي��ران  من  وك��ل  العثامنية  الدولة  بني  مباحثات 
احلادثة،  أسباب  عىل  صحيح  بشكل  للوقوف  وبريطانيا، 
وكان اجلانب العثامين يقدم معلومات مغلوطة، وسببت أزمة 
سياسية بني الدولة العثامنية وااليرانية استمرت اربع سنوات 

انتهت بمعاهدة أررضوم . 
وخان الزعفراين َمعلم تراثي مجيل ما زال قائاًم يف حملة باب 
الطاق، ويبعد عن مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( نحو 
اجلص،  ومادة  الفريش  بالطابوق  بني  وقد  تقريبًا،  مرت  مائة 
ويبلغ طوله 18.30 مرتا، وارتفاعه 3.10 امتار، وعرضه 
مع سمك اجلدران 3.72 مرتا، أما سمك اجلدار فهو 55 
قوس  كل  بني  الداخل،  من  أقواس  ثامنية  عىل  حيتوي  سم، 
سبعة  عىل  حيتوي  فهو  السقف،  من  مدبب  إي��وان  وقوس 
أواوين، مخسة منها كبرية، وعرض كل واحدة منها 3.30 
منهام 2.30 سم  بعرض كل   ، منها صغريان  وأثنان  امتار، 

ويعلو فندق من ثالثة طوابق.

 في 
ً
علم تراثي جميل ما زال قائما

َ
خان الزعفراني م

محلة باب الطاق، ويبعد عن مرقد اإلمام الحسين )عليه 

..
ً
السالم( نحو مائة متر تقريبا
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من المسؤول عنه؟

تعجيز المعاق 

الشخص  ذلك  فيها  املقصود  جارحة،  كلامٌت  ضيقة،  نظراٌت 
امُلعاق، الذي حيمل اعاقة جسدية سواًء كانت باألصل كالذي 
يولد فاقٍدا حلاسة من احلواس اخلمس، أو املتعرض حلادٍث أو 
األحوال،  ِمن  حاٍل  كِل  وعىل  أطرافه،  احد  فيه  خرس  مرٍض  
مبارش،  غري  بشكٍل  األهل  قبل  من  يكون  مرة  املعاق  تعجيز 
يكون  ما  غالبًا  األوىل  ففي  مبارش،  بشكٍل  املجتمع  من  ومرة 
بداعي االهتامم الزائد بشأنه، والتعاطف معُه خلوفهم الشديد 
عليه وحرصهم عىل سالمته من األذى وما شابه، بشكل مبالغ 
مّل  إن  واإلحباط،  اليأس  اىل  األحيان  بعض  يف  يؤدي  قد  فيه، 
الذهاب  تستطيع  ال  قوهلم  ذلك  ومثال  نفسية،  حالة  إىل  يؤد 
ولذا  إليه،  وصولك  قبَل  ستتعب  ألنك  الفالين  للمكان  معنًا 
عليك البقاء يف البيت، وقد يتكرر هذا الكالم يف كِل مرة، ُيريد 
اخلروج فيها من البيت، إىل درجة جتعلُه يكره ويرفض اخلروج 
من البيت ااّل للرضورة، وليس بعيد من هذا كلامت األسف، 
بالعمر كقوهلم : فالن  يقاربه  التي ترد عنَد مقارنته بغريه ممن 

اإلعاقة  معاق...لوال  ألنك  هذا  ال  وأنَت  املدرسة  يف  نجح 
تفعله....ثم  مل  وأنت  يشء  كذا  فعل  وفالن  مثله...  لنجحَت 
يأيت املجتمع ليضيف عىل هذا واكثر، مثلك ال خيرج للشارع... 
مؤسف  أن متيش عىل عكازتني...و و و إىل مَا الهناية، كاَم أن 

للمجتمع تعجيزا  آخر اقسى من القول: 
أاَل وهو تعجيُز امُلعاق فعاًل وخري مثال عىل ذلك، عدم منحِه 
نظرهتّم  بحسب  واملعاق  ُمعاق  البنه  مَا،  بمكاٍن  عمل  فرصة 
السليم،  كالشخِص  كان  اي عمل  ممارسة  يستطيع  الضيقة ال 
وذلك كون املقياس لدهيم املنظر ال اجلوهر، بغض النظر عن 
مبدعًا  منه  جتعل  التي  الشخصية،  ومهاراته  الذهنية  قدراته 
األصحاء،  حال  حاله  املجال  لُه  ُفسَح  لو  متعددة  بمجاالٍت 
ولكن  قد ال يتمكن املعاق من مزاولة العمل بسبب معوقات 

حتول بينه وبنَي العمل، منها: 
بالطرق  وسيارات  حافالت  إجياد  عدم  النقل  جماِل  يف  أواًل/ 
العامة والرئيسية تناسب ذوي االحتياجات اخلاصة من شأهنا 
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وبالعكس،  العمل  مكان  إىل  البيت  من  تنقله  عملية  تسهيل 
واحلاممات  واملباين  واألرصفة  الطرقات  جتهيز  عدم  وايضًا 
بشكل  الراحة  بوسائل  العامة  األماكن  من  وغريها  واحلدائق 
يف  تواجدهم  أثناء  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  معاناة  خيفُف 
الثقافة  امُلعاق، يف جماِل  الغاء دور  ننسى  كاَم ال  تلك األماكن، 
لذوي  املناسبة  الثقافية  األماكن  توفري  نجد  قلاَم  واإلع��الم  
هذا  ومثل  واملسارح،  العامة  كاملكتبات  اخلاصة  االحتياجات 
كاملؤمترات واملحارضات  الثقافية األخرى،  باجلوانب  إمهاهلم 
كانت  سواء  املجاالت  من  جمال  أي  يف  تقام  التي  والندوات 
ثقافية او علمية، فضاًل عن التقصري احلاصل يف وسائل اإلعالم 
لعدم تناوهلا برامج هتتم  بشأن املعاق وما يتعلق بمعاناته، ومع 
كل ما ذكرناه من نقاط  تعجيزية، يبقى املعاق برشا له مشاعر 
وجتريح،  إمهال  بدون  واهتامم  مداراة   إىل  بحاجة  وأحاسيس 
كاَم له احلق بمامرسة نشاطاته وهواياته بشكل طبيعي وبحسب 
له  معاٍق  من  فكم  نحن،   ال  هو  الصحي  وضعه  يناسب  ما 

معاق  من  وك��م  األص��ح��اء،   حيققها  مل  ومواهب  إن��ج��ازات 
اصبح مرضبا لألمثال بتجاوزه وتغلبه عىل معوقات احلياة كاَم 
شاهدنا ونشاهد عرب برامج التواصل االجتامعي ِمن موهوبني 
يقاس  اإلنسان ال  بجدارة، الن  غاياهتم  إىل  ، وصلوا  ونجوم 
باملنظر فقط، بل باجلوهر، كام إن اإلبداع ليس له حد معني وال 
الذي  الشخص  دعم  التعجيز  بدل  علينا  ولذا  حمدد،  شخص 
يتداوهلا  التي  معاق  كلمة  وحتى  ومعنويًا،  ماديًا  إعاقة  حيمل 
فلذا  احلساسية،  من  يشء  فيها  اإلنصاف  بمنطق  املجتمع 
أن  واحتياجاهتم  اخلاصة،  االحتجاجات  بذوي  عنها  عوض 
يكونوا كغريهم بال فرق، هلم حقوق وواجبات، وعىل األرسة 
ينمي  ما  تلبيتها، بحسب قدراهتم، كام عليهام توفري  واملجتمع 
وغري  رياضية  أو  علمية  كانت  سواء  ونشاطاهتم،  مواهبهم 
كان،  باي جمال  منتج   فعال،  واعٍي  بجيٍل  نحظى  لكي  ذلك، 
من جماالت احلياة ، يثبت فيها لنفسه أواًل  إنه قوي ال ضعيف، 

وثانيا: للمجتمع انه قادر ال عاجز. 
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 منذ عام 144 للهجرة 
ٌُ
 تاريخي

ٌ
شاخص

مقام اإلمام جعفر الصادق        في كرباء.. 

الى  “ال��ج��ع��ف��ري��ات”  اراض���ي  نحو 
الجانب الغربي من نهر الحسينية 
واح��دا شمال   

َ
يبعد كيلو مترا بما 

م��رق��د االم�����ام ال��ح��س��ي��ن )ع��ل��ي��ه 
ال���س���ام(، وب��ال��ق��رب م��ن مقام 
االم������ام ال���م���ه���دي )ع���ج���ل ال��ل��ه 
بمنطقة  الشريف(  فرجه  تعالى 
ال��ص��ادق،  )شريعة   

َ
سابقا ت��ع��رف 

ال��ج��ع��ف��ري��ات، ال��غ��اض��ري��ة(، وف��ي 
الوقت الحالي ب� )الهيابي(، كانت 
لعددنا هذا  االح��رار  محطة مجلة 
ف���ي م��ق��ام االم�����ام ج��ع��ف��ر بن 
ال��س��ام(،  )عليه  ال��ص��ادق  محمد 
فيه  يغتسل  ك��ان  ال��ذي  المكان 
��ب��ي��ل زي��ارت��ه 

ُ
م���ن ن��ه��ر ال���ف���رات ق

وبعدما  144ه���،  سنة  في  للحائر 
المؤمنين  أمير  ج��دِه  زي��ارة  اكمل 
كرباء،  الى   

َ
خرج السام(  )عليه 

واغتسَل في هذا المكان ولبس 
ا نحو قبر جدِه 

َ
ثياب الطهر متوجه

مرتا  السام(  )عليهم  الحسين 
آيات الذكر الحكيم ومحوقا من 
عظم المصيبة على قلبه )عليه 

السام(..

حتقيق: ح�صنني الزكروطي ـ �صياء ال�صدي - ت�صوير: �صالح ال�صباح 
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الشيخ مرتضى النصراوي

االم��ام  أن  السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل  عن  امل��روي��ات  تذكر 
ال�)4( سنوات، واصبح  )عليه السالم( بقيَّ يف هذا املكان قرابة 
موطن اقامته ومكانا لقراءة القرآن والعبادة والدعاء والتدريس، 
الشيخ  اكده  ما  بحسب  اسد،  بني  قبيلة  تستوطنه  كانت  بعدما 
مرتىض النرصاوي إمام اجلامعة يف املقام يف حديث خص به جملة 

)االحرار(.
واضاف النرصاوي: »عند وصولِه )عليه السالم( اىل باب احلرم 
آدَم  وارَث  يا  عليَك  »السالم  وقال:  القرب  عىل  انكَب  الرشيف 
)عليه  الصادق  االمام  عن  املأثورة  الزيارة  وهي   ».. اهلل  صفوة 
االيام  بعض  فيها  وبقيَّ  الغارضية  اىل  راجعًا  كرَّ  ثمَّ  السالم(، 
بأن  املجليس  العالمة  باجلعفريات، وعن  َفُسمّيت تلك االرايض 
الطبيعي  ومن  سنوات،   )4( حوايل  املكان  هذا  يف  بقيَّ  االم��ام 
للتدريس  مكانًا  سيكون  فإنه  فيه،  ويقيم  مكان  يف  جيلس  عندما 
اشبه باحلوزة الدينية، وقراءة القرآن والعبادة والدعاء، أي مدرسة 
تشمل مجيع العلوم واملعارف، ويمكن القول انه منذ  سنة 144ه� 
ُاسس هذا املكان، كام ان صاحب كتاب »بحار االنوار« يعّرف لنا 
معنى الرشيعة بقوله: )رِشعة الصادق )عليه السالم( بالعلقمي(، 
فيقول: »الرِشعة بالكرس واملرشعة مورد الشارب من النهر املكان 

الذي يرشب منُه«.
مشريا اىل ان »هنر العلقمي ال يوجد له اثر يف الوقت احلارض فهو 
)مطمور(، أي ان النهر الذي كان قريبا من املقام، هو نفسه الذي 
كان اغتسل فيه، وهناك صالة مذكورة هي ان ُتصىل ركعتني وان 
االمام  وحيثُّ  وحتمده،  استطعت  ما  الصالة  بعد  تعاىل  اهلل  تكرّب 
الباقر )عليه السالم( حمبيه من الشيعة عىل زيارة هذا املكان فيقول 
»زوروا قبورنا بالغارضية، وهي قرية عامرة متتد عىل رقعة واسعة 
العباس  مرقد  يقع  طريقها  ويف  كربالء،  من  الرشقي  الشامل  يف 

)عليه السالم(«.
ونوه النرصاوي: »اىل ان هذا املكان كاَن بنو اسد ممن يقطنون فيه، 
ومن الطبيعي عندما نرجع سبب اختار االمام )عليه السالم( هذا 
املبارك وقربه من شيعته  ان احد اسبابه هو موقعه  املكان سنجد 
البائد،  النظام  سقوط  بعد  ُحِفَر  املقام  يف  بئر  وهناك  اسد(،  )بني 
يرتاده املؤمنون بعد الترشف بزيارة االمام )عليه السالم( للتربك 

به وطلب احلاجة«.
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ملكية االرض..
وجوانبها  للمزار  املستغلة  واملساحة  االرض  ملكية  وعن 
االدارية يتحدث السيد حممد بحر العلوم املتويل الرشعي ملقام 
املقام  ارض  »ان  قائال:  السالم(  )عليه  الصادق  االمام جعفر 
تعود وقفيتها اىل السادة آل بحر العلوم، ويف السنوات املاضية 
كانت حتت والية السيد جعفر بحر العلوم، بعدها حتولت اىل 
ابنه السيد حممد املتويل الرشعي للمقام يف الوقت احلايل، حيث 
تبلغ مساحة االرضة الكلية ما يقارب )4( دونامت، املستغلة 
منها للمقام )1200(م2، وتضم مقاما رمزيا لألمام الصادق 
املرافق  اىل  اضافة  والزيارة،  للصالة  وصحنا  السالم(،  )عليه 

الصحية واماكن الوضوء.
امهية املزار..

املهمة  امل��زارات  من  واحدا  املقام  »يعد  العلوم:  بحر  ويتابع 
املوجودة يف مدينة كربالء املقدسة، والتي تشهد توافد الكثري 
السنة، ولعل هذا  ايام  املحليني واالجانب طيلة  الزائرين  من 

عند  السالم(  )عليه  الصادق  االم��ام  لكون  يعود  االهتامم 
البارز  الدور  له  وكان  املنطقة،  هذه  سكن  كربالء  اىل  قدومِه 
بفتح آفاق لزيارة جده احلسني )عليه السالم(، كيف ال وهو 
من زار الزيارة املعروفة واملشهورة لدى مجيع املحبني للعرتة، 
االمام  عمه  زيارته  عند  كذلك  وارث(،  ب�)زيارة  واملعروف 

العباس )عليه السالم(.
انشطة متنوعة

جعفر  اإلم��ام  مقام  تفاصيل  رسد  يف  العلوم  بحر  ويستمر 
املزار  إدارة  تقدمها  التي  والنشاطات  السالم(  الصادق )عليه 
املرشف من خالل قوله: »بعد سقوط النظام الصدامي البائد 
مخيس  يوم  كل  حسيني  جملس  اقامة  عىل  املقام  ادارة  عملت 
اىل  اضافة  والزائرين،  للحارضين  طعام  بوجبات  مصحوبا 
عدة انشطة وبرامج ثقافية وتعليمية ومنها قراءة القرآن الكريم 
لتعليم  اجلنسني  كال  من  ك��وادر  هتيئة  عن  فضال  وتفسريها، 
عملت  كام  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  وتعاليم  للصالة 

السيد محمد بحر العلوم
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برنامج  بإقامة  املوالني  وشغف  حب  استثامر  عىل  االدارة 
برنامج  عن  عبارة  وهو  االجتامعي«  »التكافل  اسم  محل 
ترغب  عائلة  كل  من  بسيطة  اموال  مجيع  عرب  يتم  خريي 
باالشرتاك، لتكون اخلطوة التالية هي اختيار االسامء التي 
برضيح  املتمثلة  املقدسة  االرضحة  احد  بزيارة  ستترشف 
زينب  السيدة  رضيح  او  الرضا  موسى  بن  عيل  االم��ام 
للمشاركني  الكرتونية  قرعة  اجراء  السالم(، عرب  )عليهم 
التي  االسامء  واختيار  اشهر  ثالثة   الربنامج جترى كل  يف 
عىل  االخري  احلملة  شهدت  وقد  الزيارة،  رشف  ستنال 
زيارة  )76( شخصا، وكانت متجة ملرقد السيدة زينب يف 

سوريا.
مراحل تشييد املقام..

ويردف بحر العلوم: »يف السابق كان املقام يضم قبة صغرية 
االنتفاضة  فرتة  خالل  ولكن  فقط،  للزيارة  مكانا  أي   �
هتديم  تم  احداثها  انتهاء  وبعد  1991م،  عام  الشعبانية 
املقام بالكامل من قبل ازالم الطاغية، وخالل هذه الفرتة 
املعامل  عىل  للحفاظ  يسعى  العلوم  بحر  جعفر  سيد  كان 
استالم  بعد  2000م  عام  ويف  املقام،  من  املتبقية  البسيطة 
وان موقع  االعامر تالَحظ، خصوصا  معامل  بدأت  التولية 
املقام جياور دائرة االمن، لذلك كان االعامر يتمثل بمحيط 
الزوار من حرارة  الشباك وكانت هناك مظلة سقفية تقي 
وهي  م2،   )25( حوايل  آنذاك  املساحة  وكانت  الشمس، 
متثل  رمزا  للمقام، وبعد سقوط النظام الصدامي املجرم 
اخلاصة  االرض  استغالل  باإلمكان  واصبح  العمل  حترر 
بالعائلة لتوسعة املقام، وبالفعل جاء العمل عىل التوسعة 
خمصصا  وصحنا  للرجال،  واخرى  للنساء  مكانا  ليضم 
احلسينية  للمواكب  ومطبخا  احلسينية،  املجالس  الحياء 
للرجال  اثنلن   العدد  الدينية، وكشوانية  املناسبات  خالل 

والنساء واخريا الصحيات.
)عليه  االمام  استشهاد  ذكرى  يف  يشهد  املقام  ان  ويذكر 
بنزول  واملتمثلة  العزاء  مراسيم  إقامة  حضور  السالم( 
نعش التشييع، وتستمر هذه الذكرى ألكثر من يوم، كام ان 
املقام يتوّشح بالسواد واحلزن يف شهري حمرم وصفر احياَء 

لذكرى عاشوراء.
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ها:
يعّد

األربعاء  مساء  إسطنبول،  الرتكية  العاصمة  شهدت 
املايض )28-7-2021(، فعاليات افتتاح مركز اإلمام 
بالتعاون  والثقايف،  اإلعالمي  السالم(  )عليه  احلسني 
بني العتبة احلسينية املقدسة ومؤسسة آل البيت )عليهم 
السالم(، والذي جاء تزامنًا مع حلول عيد الغدير األغر.

احلسينية  العتبة  اعالمي من  وفد  االفتتاح  وحرض حفل 
القنصل  وممثل  البيت،  آل  مؤسسة  ومسؤولو  املقدسة، 
العراقي يف اسطنبول ضياء العامري، وممثلون عن جممع 
من  وعدد  العرص،  ومؤسسة  الزينبية،  اجلعفرية  علامء 
االعالميني االتراك، وأفراد من اجلالية العراقية يف تركيا.

العتبة احلسينية حسن  وقال معاون مسؤول اإلعالم يف 
اإلع��الم  ودور  أمهية  عليكم  خيفى  »ال  ك��اظ��م:  ع��يل 
والتعاون الثقايف والديني يف سبيل إبراز مبادئ اإلسالم 
نحن  وها  السلمي،  والتعايش  للحوار  الداعية  احلنيف 
هذا  مهام  لتكون  ايديكم  بني  األوىل  اللبنة  نضع  اليوم 
املركز منطلقًا ملشاريع مهمة مستمدة من مفاهيم النهضة 

احلسينية املباركة«.
وتابع القول: »بعد أن حظَي مرشوع إنشاء مركز التعاون 
املقدسة  للعتبة احلسينية  الرشعي  املتويل  بموافقة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، عِملنا برفقة مؤسسة آل 
البيت )عليهم السالم( وبتوجيه من قبل سامحة العاّلمة 
ان  سبيل  يف  أعوام  عدة  منذ  الشهرستاين،  جواد  السيد 
التعاون  تاريخ عالقات  اليوم نقطة فارقة يف  يكون هذا 
تركيا،  يف  واإلعالمية  والثقافية  الدينية  املؤسسات  بني 
وبني العتبة احلسينية املقدسة، أال وهو يوم افتتاح )مركز 
االمام احلسني عليه السالم للتعاون الثقايف واالعالمي( 
والذي مل تكتمل اركانه إال بالتعاون والتنسيق الدؤوب 

مع مؤسسة آل البيت )عليهم السالم(«.
مقرتحات  من  تطرحونه  ما  كل  »نستقبل  وأض��اف، 
قبل  من  تبّنيه  يمكن  ما  ضمن  عمل،  وبرامج  وأفكار 
مركز التعاون هذا؛ لتكوين رؤية مشرتكة للعمل املستمر 

واجلاد، املبني عىل أرضية صلبة«.

نقطة فارقة في مجال تعاون 

المؤسسات الدينية والثقافية
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للمؤرخ  مقااًل  العاملي،   )Simerg( موقع  نرش 
روجرسون،  بارنايب  الربيطاين  والنارش  والباحث 

يتناول فيه ذكرى عيد اهلل األكرب عيد الغدير األغر.
وأدناه بعض االقتباسات من مقالته:

والعودة  الزمن  عرب  للسفر  مجيل  عرض  من  له  يا 
فيه  فّكرت  الذي طاملا  التاريخ  كشاهد حقيقي عىل 
لطلب  رشقًا  السفر  بإمكاين  كان  ربام  به،  وحلمت 
النصيحة من الرجل احلكيم املقدس )النبي األكرم( 
الذي سمعنا عنه، بعيًدا يف شبه اجلزيرة العربية، ففي 

وطني، يبدو نور احلضارة عىل وشك االنقراض.
وقت  يف  امل��ن��ورة  املدينة  واح��ة  إىل  سأصُل  كنت 
السالم، عندما كانت كل شبه اجلزيرة العربية ترسل 

وفودًا للبحث عن السالم والتعليم. 
هنا، يف خمّيلتي، سأصادُق عليًا، حيث سأشهد كيف 
املعركة  ندوب  من  يعاين  الذي  املحارب  هذا  كان 
حصري  عىل  وحسني(  )حسن  ولديه  مع  يلعب  أبًا  

القصب يف كوخه املتواضع بني بساتني النخيل.
اللحظة  يف  دعوة  تلّقيُت  الطاقة،  من  موجة  يف  ثم، 
األخرية لالنضامم إىل احلج النبوّي األخري إىل احلرم 
املكي الرشيف. كي أتأكد من تسجيل األحداث كام 

رواها شهود العيان الذين سافرت معهم.
يف رحلة العودة، أشهد عىل التتابع الدقيق لألحداث 
يف موقع )خميم غدير خم(: الربكات واخلطبة وأعامل 
عيٍل  تعيني  يف  حممد  الرسول  هبا  قام  التي  الطقوس 
قبل  جملتي،  صفحات  يف  بأمانة  أسجلها  له،  خليفًة 

أن أغادر عىل عجل وأعود  إىل وطني. 

أصدرت حمكمة نيجريية حكاًم باإلفراج عن رجل الدين الشيعي 
الشيخ إبراهيم الزكزكي وزوجته، بعد مرور ست سنوات أمضاها 

يف السجن. 
الشيخ  لصالح  انتهت  »املحاكمة  إن  نيجريية،  مصادر  وذكرت 
الزكزكي وأصدر القايض حكاًم باإلفراج عنه وعن زوجته السيدة 

زينت إبراهيم«. 
بأّن »الزكزكي وزوجته َذهبا إلی منزل ولدمها  وأضافت املصادر 

الشيخ حممد الزكزكي يف مدينة كادونا«.
وكان اجليش النيجريي قد شن هجومًا عىل جتمع ألنصار الشيخ 
سقوط  عن  أسفر   ،2011 عام  زاريا  مدينة  يف  الزكزكي  إبراهيم 
احتجز  الذي  الشيخ،  أرسة  من  عدد  بينهم  من  شهيد  الف  قرابة 

عىل إثرها.

حسني  للمؤلف  اإلسالمية،  الدراسات  مؤسسة  عن  ص��درت 
سيدي وبأسلوب أديب رائق ومجيل )5 كتب( باللغة الروسية من 
سلسلة موسوعة )أهل بيت النبي � صلوات اهلل وسالمه عليهم( 

املؤلفة من سّتة جملدات.
زهور  أسامء  »عىل  التالية:  العناوين  عىل  املوسوعة  هذه  وحتتوي 
و«أمري  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  النبي  سرية  يف  الربيع« 
السالم(  )عليهام  طالب  أيب  بن  عيل  اإلم��ام  س��رية  يف  ال��زه��ور« 
و«ذكرى الزهرة املدّللة« يف سرية السيدة الزهراء )عليها السالم( 
و«الربعم احلزين« يف سرية اإلمام احلسن )عليه السالم( و«الربعم 
جريح الصدر« يف سرية اإلمام احلسني )عليه السالم( وذلك ألجل 
تعريف القارئ الرويس عىل سرية النبي األكرم وأهل بيته األطهار 

)عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.

اإلفراج عن الشيخ إبراهيم الزكزكي

 ”
ّ
صدور موسوعة “أهل بيت النبي

باللغة الروسية 

م 
ّ
في مخي

)غدير خم(
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هذه التشابكاُت التي نعيش فيها يف هذه احلياة الراهنة، ُكثرت 
دائرة التواصل يف املجتمع فنجد الناس يعيشون يف العامل الومهي 
أو ما يسمى بالسوشيل ميديا، وأصبحوا يعلمون عن بعضهم 
احلدود  تقيدها  ال  مطلقة  بحرية  بل  رسية  أي  بدون  البعض 
االجتامعية وال العادات والتقاليد كموروث عقائدي فالسناب 
شات وبرامج أخرى باتوا يعرضون عليها حتى كأس املاء، بات 
املجتمع منفتحًا جدًا وأي انغالق من أحدهم يسمى بالتخلف، 
مل يعد أحد يطّبق مبدأ الرسول الكريم صىل اهلل عليه واله وسلم 
)اْسَتِعيُنوا َعىَل قضاء َحَوائِِجُكْم بِاْلِكْتاَمِن...( ويا للهول ما نراه 
الرجال  الذي جعل  الربنامج  –التيكتوك- هذا  عىل صفحات 
نساء فنراهم يرتاقصون ويتغنجون كأي انثى والعياذ باهلل، بينام 
اإلناث ُخدش حياؤهم بشكل خُمزي حيُث اصبح احلياء يف هذا 

الزمن ملفتًا للنظر بينام قلة األدب وقلة احلياء هي الطاغية.
واملسائل يف تفاقم ال متناهي فالسوشيل ميديا ساوت بني العامِل 
واجلاهل وبني الطبيب والعاطل هذا العامل الومهي املزري الذي 
حّلل حرمات اهلل والذي سلب أوقاتنا بألعاب تافهة وساخطة 

حتض عىل التعنيف أو ما يسمى بأدب بالديستوبيا والتي نراها 
يف ألعاب القتال كالبوبجي وأمثاهلا التي تزرع العنف والتعنيف 
واإلرهاب وجتعله شيئًا هّينًا بعيون الناس والديستوبيا هو عامل 

الفساد الذي نعيشه يف الوقت الراهن.
الغرب  إن  او خطوط محر حتته،  نقاط  ويشء مهم جيب وضع 
من خمرتعني وعباقرة جعلوا منتجاهتم بني أيدي العامل الرشقي 
ليس لكي يرتقوا ويرتقوا هبم بل ليطمروهم حتت الرتاب ويف 
التطور  يعيشون  هم  بينام  املنتجات  هبذه  وليلهوهم  الوحل 
الفكري والعلمي بني دفنت الُكتب وعىل رفوف العلم، ونحن 
اصبح الكتاب يشكل واهسا كبريا لنا وينعتوا كل من يقرأ بأنه 
االجتامعي  الوضع  مع  التاميش  علينا  لزامًا  فأصبح  سيجّن  
التزحلق احلضاري  أوبئة  املتفيش بني  الوضع  املتخّلف يف ظل 

والتدمري الفكري.
التي  الفوىض  يستشعر  وملن  يتعظ  ملن  رسالة  تكون  أن  أرجو 
السيطرة عىل أطفاله ألن  نعيشها حيث بات األب ال يستطيع 

سيكولوجية إنسانيتهم قد دّمرها مرض العرص.

ال��دي��س��ت��وب��ي��ا
وتأثيرها على العالم االفتراضي

أمل محمد ياسر
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الشد،  كثرية  عالقات  عىل  بالصرب  نفسك  ت��ؤذي  أن  إّي��اَك 
كثرية االستفزاز، كثرية الوجع مليئة بسوء الظن تِعش عمرك 
تلهث للتربير وأثبات براءتك. العالقات مل خُتلق إال من أجل 
تزعجك  التي  البيئة  عنه.  ابتعد  يؤذيك  من  بعضنا  ُنسعد  أن 
السلبية والنقاشات  وختنقك غريها. ال تشارك يف احلوارات 

جيرحك  من  للغد.  بإجيابية  خطط  باملايض.  تفكر  ال  احلادة. 
. من  به  االحتكاك  تكثر  كافية وال  وبينه مسافة  بينك  اجعل 
يغمز ويلمز يف الكالم جتنب احلوار معه  وبذلك تغلق باب 
الرش من يكيد لك ويستغلك فّوض أمرك هلل فيه .. وتأكد أن 

اهلل خري وكيل لك ..

أن احلّب يف حياة املرأة يعد أساس تكوين خلقي فيها  ويعد دورا 
مهام يف احلياة فهي بحبها تعمل عىل تكامل حلقة الوجود اإلنساين 
للكامل كام هو  املرأة  احلياة عىل األرض واحلب حاجة  واستمرار 
احلال للرجل التزان شعوره وكامله ويف هذا احلب تتكاثر املشاعر 
واألحاسيس وتتنوع وختتلف وهنا يناقش املقال يف رسدية سطوره 
املخلوقة  هذه  املرأة  ألن  حتديدا  هذا  النساء  عند  الغرية  موضوع 
الرقيقة تنتمي للحب انتامء مطلقا وتتبناه بكل حواسها وجوارحها 
فإن أملها أكرب والعذاب عندها بلوعة احلب أما الغرية عند النساء 
فهو دليل حمبة وعشق وكام يعيش اإلنسان يف احلب أوقات الغزل 
احلال  طبيعة  ويف  وغريها  الغرية  سيجرب  حتام  فإنه  والرومانسية 
ال يمكن لذلك اإلنسان الذي ال حيب أو من مل حيب أن خيترب هذه 
الصفة وهذا الشعور ثم وإن كانت الغرية عند النساء أحيانا تشتد 
يفقد وزنه  الغرية  فإن احلب وبدون  لتكون أحد منغصات احلب 
جتربة  احلب  اسمه  سوى  احلب  مراتب  من  يبلغ  ال  وقد  وقيمته 
إنسانية معقدة وهو أخطر وأهم حدث يمر يف حياة اإلنسان ألنه 
يمس صميم شخصيته وجوهره ووجوده جيعلنا نشعر وكأننا ولدنا 
من جديد النه يصنع االبتسامة وهو فرصة ليصبح اإلنسان أفضل 
وأمجل وأرقى فاحلب ليس عاطفة وابتسامة حلبيب أو صديق فقط  

إنام هو طاقة وإنتاج يزهر هبا كل الكائنات احلية.

الكِذِب، وتشخيِصه بصورٍة  َمَع  َوقفٌة  وهنا 
ِمّنا إىل َعَدِم الشعور  صحيحة. وهذا حيتاج 
بالفشل الرتبوي، وأّن هذا األمر كبري عظيم 
!إّن ظاهرة الكذب لدى األوالد واألطفال 
َحْيُث:  ِم��ْن  ذرائُعها  وهل��ا  أسباهُبا،  هلا  ؛ 
أماَم  َكَذَب  إذا  مُمّيزة: خاّصة  اكتساب هوّيٍة 
ُوْجَهِة  ِمْن  لَِكّي يظهر بشكٍل أفضل  ِرفاقِه، 
األرسي��ة  التكاليف  ب��أّن  الشعور  ن��ظ��ره. 
يذهب  احتامالته،  تفوق  وأهّن��ا  عليه  كبرية 
ال  ولكّي  ُمضطرًا.  للكذب  حينها  الطفل 
غرائب  من  وهذا   : اآلخرين  مشاعر  جيرح 
يلجأ  له  حُمرٍج  موقٍف  فعند ظهور  األطفال 
ال��رصحي��ة.  اإلج��اب��ة  م��ن  ه��روب��ًا  للكذب 
لألطفال  فّعاٌل،  تربوٌي  ِع��الٌج  َولِلَكِذِب 
والبالغني ومنه: احريص عىل معرفة الّدافع 
للكذب.. عىل األم أن خُترِب الطفل بالعقوبة 
تدخيل  ال  وبوضوح..  تردٍد  دون  رصاحة، 
معرفة  احريص عىل  فقط  طويلة،  بنقاشات 

سبب الكذب. كوين ُمنفتحة وعقالنية.
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عد ألف سنة.. سيأيت إىل هنا علامء اآلثار، ويزيلون الرتاب بمعاوهلم 
يابسة..  دمعة  وسيجدون  هــذه،  حياتنا  عن  الصغرية  ورفوشهم 
سيحاولون معرفة العرص الذي سقطت فيه، وختيل شكل العني التي 
املتاحف  يف  املحفوظة  العامل  دموع  مع  ذلك  ويقارنون  منها،  نزلت 
يكن  مل  احلزن  هذا  أن  ليكتشفوا  كثريًا..  سيدرسوهنا  واجلامعات، 

بدائيًا أبدًا، وأنه حضارة.. كانت متقدمة عىل زماهنا.

يف النتظار

هاجس الغياب يؤرقني، حلم العودة يستنزفني. 
أقف عىل تّل أمنيايت، أسترشف الظهور وأستشف 

احلضور. 
الصابرون  يمكث  اآلمال  مرشعة  عىل  هناك.. 
تراها  أن  من  أكرَب  بأكّف  احلزن  يغرتفون  مثيل، 

عنٌي. 
تعبث الريح بأفكاري، تقّلبها ذات اليقني وذات 
اخليال، تنفخ فيها من روحي، متألها حرفًا حرفًا، 
عنوانه،  الذابل يف  الصرب  قلم  فأنا  جوفًا جوفًا.. 
فوق  ترتنح  كلاميت  أوان��ه،  قبل  املصفّر  ولوحه 

صعيد اهليام، فأنا املنتظر اهلائم. 
أتلفع بأحالمي، أتوسد آالمي، أنسى أن األرض 
تدور، أغزل من ظيّل أوهامي، أنسج من أهدايب 

شوقًا، أتلمس فيه طريق إياٍب.    
يومًا.  الظلمة  وج��ه  حي��رق  ن��ورًا  يومك  أعلن 
الصلوات،  ترتفع  آٍت، وعىل رأسك  أنك  أعلن 
ال  اآلن..!  الطف  نحو  خطواتك  من  أقرب  ال 
وأخرى  حلظة  كوفان..!  إىل  رحلتك  من  أرسع 
ستنري  ويقظة  رقدة  بني  الرمال.  هذه  ستخرض 

العقول بلطيف علمك وشفيف ِحلمك. 
نعم، ستأيت.. ترفو ثياب الفقراء بخيوط الرجاء، 
تراب اخليبة. وترفع  الظاملني  وحتثو عىل رؤوس 
أيدي الصابرين إىل عنان السامء حتى يطّل بياض 

الصبح من حتت أجنحتهم.     

خيوط الرجاء

بركة  اثنتا عرشة  يوم عليه  نزلت كّل  البنات إال  فيه  بيت  »ما من 
البيت،  ذلك  من  املالئكة  زي��ارة  تنقطع  وال  الّسامء،  من  ورمحة 
نبي  حتّدث  هكذا  سنة«..  عبادة  وليلة  يوم  كّل  ألبيهم  يكتبون 
الرمحة )صىل اهلل عليه وآله( عن النعمة التي نزلت بحق من رزقه 

اهلل تعاىل بالبنات.. 
مستدرك الوسائل، ج26 ؛ص650

وبدليل  الكريم  القرآن  بقصص  ذلك  عهدنا  كام  الرسالة  يوقفوا  لن 
قاطع عل مّر الزمان، وشاهدنا سامحة املحقق السيد مهدي اخلرسان 
للمرجعية  بالتصدي  البائد  النظام  عرض  رفض  الذي  ظله(  )دام 
احرتاما للعلامء وتوقريا الختيار صاحب الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الرشيف(.
التقطت يف مطلع شهر ذي  الصورة حديثة  ان هذه  اىل  االشارة  جتدر 

احلجة من عامنا احلايل 1442 

نعمة الرزق بالبنت

العامل مي�صي بطريق اهلل وان تنكر لذلك جي�ص اإبلي�ص

اأ�صياوؤنا اجلميلة
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حقوق الأبناء على الآباء

نظر  يف  اآلب���اء  ع��ىل  األب��ن��اء  حقوق  م��ن 
سامحة املرجع السّيد السيستاين، )دام ِظّله 
وينفقوا  تربيتهم  حيسنوا  أن  الرشيف(: 
األب  ع��ىل  وجي��ب  احل��اج��ة،  م��ع  عليهم 
ما  بمقدار  الرشعّية  األحكام  ابنه  تعليم 
 ، صاحلًة  دينّيًة  نشأًة  تنشئته  عليه  تتوقف 
البلد  يف  األخالقي  الفساد  انتشار  ومع 
املدارس  يف  وخاصة  املخّدرات  وأعظمه 
- يكون -  واجب الويل ان يصوَن الولَد 
عام ُيفِسد أخالقه ويؤدي إىل انحرافه، فلو 
الكفيلة بحصول  اختاذ اإلجراءات  امكن 
دخَل  لو  الفساد  إىل  انجراره  من  األمن 
املدرسة � ولو بتكليف بعض املدّرسني او 
غريهم بإرشاده ومراقبته بصورة مستمرة � 
جاز له ادخاله فيها، واما مع وجود خوف 
ذلك  جّراء  وانحرافه  فساده  من  حقيقي 
فال جيوز، وليست الرغبة يف احلصول عىل 

الشهادة والوظيفة مما ُيرّخص له ذلك .

بدأ العد التنازيل لشهر حمرم، وبدأت قلوب العشاق الواهلني لشوقك 
املتشحة  األجواء  تلك  أصف  وكيف  أقول  ماذا  اخلفقات،  بتزايد 
تلطم  كأهنا  والطري  األشجار  حفيف  ونحيب  والعويل؟!!  بالسواد 
اجلبني.. وكأن خرير املاء له صخٌب كئيب يلوم نفسه بشدة وغصة 
وكأنه ال يرغب يف شكله ويعاتب اسالفه عتبا شديدا.. كيف ترتكون 

الغريب الوحيد عطشان.
الشوارع واألرصفة واالزقة ثكىل.. خيم االسى عىل حمياها وجوه 
الروحي  االستعداد  باب  وجلوا  والرجال  النساء  جزعى..  الناس 
وحلظاتك  احلسينية  ولياليك  ايامك  اىل  هتفوا  وقلوهبم  والنفيس 
الرسمدية اخلالدة.. هذه األيام تتفجر فيها العيون والينابيع من اجلنة 
اىل األرض ماء مزاجها كافورا وسلسبيال، وتسنيم نقدمها يف ثوابك 

يا أبا عبد اهلل.
كل  يف  منرشة  الكربى  الفاجعة  عن  معرب  بخط  املطرزة  االفتات 
جيل  بعد  جيل  االذهان  يف  عالقة  خالدة  احلسينية  عباراهتا  مكان.. 
يف  األمواج،  متالطم  عشقك  يف  لألبحار  استعدوا  سفينتك  ورواد 
قلوهبم غصة وعربة دخلوا منقبني يف دواخلهم وخميالهتم ووجدوا 
والنحيب..  والعويل  البكاء  معاين  وكل  واالسى  االحزان  مناجم 
ووجدوا جذوة وهاجة ال تنطفئ )ان ملصيبة االمام احلسني حرارة 
يف قلوب املؤمنني ال تنطفأ اىل يوم القيامة(, كل الشيعة واملحبني عدو 
احلرام  وليايل وساعات وحلظات شهر حمرم  العدة واستعدوا أليام 

ليجددوا العهد والوالء إلمامهم احلسني )عليه السالم(.
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عراقيون يقفون 
بالطابور على مكتبة 

متنقلة لقتناء الكتب 
وال�صحف اليومية 
وال�صبوعية �صنة 

1950 ويعتقد ان املكان 
يف بغداد.
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