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جامعة وارث األنبياء تحتفي بتخّرج 

الدفعة األولى من طلبتها

ِعْبَرٌة ِلَمْن َيْخَشى

االستقرار األسري 
عند المرأة المنتجة

صورة الغالف بعدسة: خضير فضالة
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

العتب���ة الرضوي���ة المقدس���ة  تفتت���ح مدين���ة 
للزائرين على الحدود “اإليرانية البا�ستانية”

دالئل النصر وقصص من نسج البطوالت

من أجل االرتقاء بمستوى إحياء المناسبات الدينية 
سماحة الشيخ الكربالئي يوجه بتوحيدها في العتبة 

الحسينية المقدسة

أيادي المرجعية ترعى شريحة االيتام في كربالء.. 
أكثر من )1600( يتيم ويتيمة يتلّقون التعليم في 

مدارس نموذجية

مكارم األخالق
»يا أيها الناس نافسوا في المكارم، وسارعوا في المغانم، 

وال تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسبوا الحمد بالنجح، وال 
تكتسبوا بالمطل ذما..«      اإلمام الحسين )عليه السالم( .. كشف الغمة ٢: ٢٩



توفيٌق آخُر من االمام الحس������ين )عليه الس������ام( يضاف الى سلس������لة 
التوفيقات. 

هدية إلهية جديدة تكمل ما سبقها من الهدايا االلهية، تنجز على يد 
كوادر تعمل بأموال الدنيا استعدادا ألعمال االخرة..

انج������از حضاري كبير ينضّم الى موك������ب االنجازات العماقة التي 
انش������أتها العتبة الحسينية المقدس������ة وهي تبني اسس حضارتها وفق 
منه������ج انتظار الف������رج، وتواكب العص������ر وتتخطاه ف������ي خطواتها 
المباركة تحت جن������اح المرجعية الدينية العلي������ا وقيادتها الحكيمة 
المتمثلة باإلمام السيس������تاني )دام ظله الشريف(.. تلك هي مستشفى 
)الوارث( لمعالجة االمراض السرطانية في مدينة كرباء المقدسة، 
الت������ي عّده������ا  كل من راه������ا وتجّول ف������ي ارجائها وتفّق������د معداتها 
واجهزتها المتط������ورة والحديثة وتعامل المتخصصين من اس������اتذة 
الطب، وجدوه������ا االنجاز االكثر رقّيا واالفضل تصميما واالكثر 

انسانية تقّدمها العتبة المقدسة لإلنسانية في العراق حصرًا.
فالمايين مّمن واكبوا الحدث االهّم في الباد بش������كل مباش������ر عبر 
شاشات الفضائيات الفضية، او مّمن شاركوا في  افتتاح المستشفى 
ميدانيا، الذي اش������رف عليه س������ماحة المتولي الش������رعي الشيخ عبد 
المهدي الكربائي )دام ع������زه(، كانوا يتابعون بعين ما يجري على 
ارض المستشفى بين الغرفة وتلك الصالة او ذاك الطبيب المختّص 
بإزال������ة االورام.. بينما العين االخرى تتجّول في ارجاء المستش������فى 
لتتاب������ع اخر م������ا توّصل اليه الجهد االنس������اني له������ذا الصرح الطبي، 
والُمقدرة للعتبة الحس������ينية الفذة في مي������دان االنجازات الحضارية 
الطبية، بأش������كالها الهندس������ية المعّبرة عن االصالة، والمنسجمة مع 
البيئ������ة الكربائية.. لتبقي ه������ذا الصرح الذي ش������ّد االنظار اليه من 
العراقيين والعرب وحت������ى االجانب كمأثرة من مآثر صمام االمان 

)اإلمام السيستاني( الذي وجد العتبات المقدسة لخدمة االنسانية.
وال يبقى ااّل القول إن هذه المكرمة االلهية قد بانت في ايدي جهود 
حسينية كربائية.. قد وصلت ألصحابها المحتاجين مّمن عجزوا 
عن عاج انفسهم، هم االن تلهج السنتهم بالشكر لكل من بادر ووقف 

مع هذا العطاء الجزيل.        

ُم�ست�سفى )الوارث(  ملعاجلة ال�سرطان
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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الطلبة  عىل  مالية  منح  توزيع  املقدسة،  احلسينية  العتبة  أعلنت 
املكفوفني يف معهد نور اإلمام احلسني )عليه السالم( للمكفوفني 
وضعاف البرص، وذلك بعد أيام من إعالن بدء العام الدرايس 

اجلديد.
عىل  العام  واملرشف  احلسينية  العتبة  إدارة  جملس  عضٍو  وقال 
املعهد السيد سعد الدين البناء لـ)األحرار(: »متت زيارة املعهد 

وضعاف البرص وتفقدهم ملعرفة احتياجاهتم«.
املكفوفني  من  األيتام  عىل  مالية  مبالغ  توزيع  »تم  وأضــاف: 

وكذلك املوهوبني واملتفوقني ومجيع منتسبي املعهد«.
القراءة  لتعلم  دورسًا  يتلقون  »املكفوفني  أن  إىل  البناء  وأشار 
العصا  بواسطة  امليش  تعلم  إىل  إضافة  برايل  بلغة  والكتابة 

البيضاء«.
خاصة  لوحة  املدرسة  هذه  يف  يستخدم  »املتعلم  أن  إىل  ولفت 
املرحلة  إىل  لتأهيلهم  والكتابة  القراءة  )برايل( إلتقان  بحروف 

املتوسطة«.
هبذه  خاصة  مكتبة  أعدت  املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن  وأكد 
اللغة من ضمنها القرآن الكريم لتمكن املكفوف من تعلم آيات 

القرآن الكريم وتالوته وتفسريه«.
وحيتضن معهد نور اإلمام احلسني عدد كبري من املكفوفني الذين 
رواديد  بينهم  كام  برايل  لغة  عرب  الكريم  القرآن  آيات  حيفظون 

بتوفري  جدًا  »فرحني  املكفوفني  فإن  البناء  وبحسب  موهوبني، 
اخلدمات  وهتيئة  هلم  املجاين  التعليم  املقدسة  احلسينية  العتبة 

املختلفة هلم«.
يقطع  املكفوفني  من  »قسم  املعهد  عىل  العام  املــرشف  وقــال 
القراء  لتعلم  العراقية  املحافظات  خمتلف  من  بعيدة  مسافات 

والكتابة وسائر العلوم األخرى يف املعهد«.
املكفوفني  من  عدد  حضور  بعد   ٢015 عام  يف  املعهد  وانطلق 
يف احتفالية خاصة طلب أحدهم من سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي )دام عزه( أن يتعلم القراءة والكتابة فأوعز سامحته 

بافتتاح هذا املعهد.

االستاذ حسن  املقّدسة  احلسينّية  للعتبة  العام  األمني  نائب  قدم 
وأساسيات  »مبادئ  بعنوان  تدريبية  وحــدة  العباجيي  رشيد 

يف  البرشية  املــوارد  تطوير  قسم  نظمها  التي  املالية«  املحاسبة 
للبنات  الزهراء  جامعة  يف  احلسابات  ملوظفي  املقدسة  العتبة 
قاعة جممع  املقدسة، عىل  العتبة احلسينية  منتسبي  وجمموعة من 

سيد الشهداء اخلدمي.
وتضمنت الوحدة التعرف عىل أساسيات املحاسبة واملستندات 
الفردي  القيد  عىل  العمل  وكيفية  املراجعة،  وميزان  النقدية 

واملزدوج.
واملستندات  املحاسبي  الدليل  مفهوم  العباجيي  أوضــح  كام 

وامليزانية العمومية وميزان املراجعة وتنظيم القيود املحاسبية.
التدريب  شعبة  تنسيقات  ضمن  التدريبية  الوحدة  هذه  وتأيت 
مع  التعاون  يف  البرشية  املوارد  تطوير  لقسم  التابعة  والتطوير 
املجاالت  يف  واملساندة  الدعم  لتقديم  للبنات  الزهراء  جامعة 

التدريبية والتأهيلية املتنوعة وتطوير مهارات موظفيها.

منح مالية و تعليم مجاني من “العتبة الحسينية” للمكفوفين

ً
نائب االمين العام في العتبة الحسينية المقدسة يحل مدرًبا
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وفد اوريب متعدد اجلنسيات زار العتبات املقدسة يف العراق بغية االطالع عىل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  السيام  الدينية  املعامل  وابرز  البلد،  يف  االثرية  املناطق 
ايب  زائري  تنفذها من اجل خدمة  التي  والدينية  الفكرية  ومتحفها واملشاريع 

عبد اهلل احلسني )عليه السالم(. 
زيارة  اول  قائاًل: »هذه  الوفد االوريب جعفر صادق  عن هذا حتدث مسؤول 
بسبب  املبادرة  كان خييم عىل هذه  الذي  الكبري  التخوف  االوريب رغم  للوفد 
الظرف االمني والصحي يف العراق، ولكن عند اطالع اعضاء الوفد وجتوهلم 
املقدسة  كربالء  مدينة  زيارة  واختاروا  باالرتياح  أحّسوا  للواقع  ومشاهدهتم 
حرصا ألمهيتها الدينية والحتوائها عىل العتبتني املقدستني اللتان تعدان مراكز 
الذي يكون يف موقع اهتامم كل  اشعاع فكري وديني، وهو االمر الرضوري 

زائر يأيت اىل العراق وُيوجب عليه زيارة كربالء«.
واضاف »قبل ان آيت اىل العراق ُكنت احب ان اقرأ عنه واشاهد افالما وثائقية 
يلَّ  وصلت  العظيمة  احلضارة  هذه  اىل  جئت  وعندما  اليوم  اشاهده  ما  عن 
املعلومات بصورة ارسع واحسن، وعند دخويل اىل الصحن الرشيف الحظت 
ان االبواب ال يستخدمها الزائرون فقط للدخول واخلروج وانام يقفون عندها 
يتربكون ويقرأون الدعاء، واحببت ان اجرب هذا العمل وان املس ما يالمسه 
واملناجاة،  األدعية  اقرأ  وانا  اخلواطر  من  الكثري  افحمتني  وحقيقة  الزائرون 

وسط اجواء روحانية ال يستطيع اي وصف اعطاءها حق املعنى والنجوى«.

وفد اوربي متعدد الجنسيات يزور 
العتبات المقدسة في العراق

املرشوع االكرب واالول من نوعه يف العراق 
كربالء  يف  التوحد  امــراض  معاجلة  مركز 
وبتفاصيل  رائعة  معامرية  بحّلة  املقدسة، 
عددها  يف  )االحــــرار(  ستنرشها  خاصة 

القادم.

فرعا هلا يف )سويرسا(  تفتتح  العني  مؤسسة 
املسلمني  مئات  بحضور  ــورخ،  زي بمدينة 
عمل  إيــضــاح  يف  كبري  ــر  أث هلــا  ومــشــاركــة 
املؤسسة خلدمة االيتام وعرض فيديو الهم 

مشاريعها وإنجازاهتا.

حتّققها  التي  اإلنــجــازاُت  وتنّوعت  تــعــّددْت 
العراقي،  املــواطــن  خلدمة  املقدسة  العتبات 
يف  والفنية  اهلندسية  املالكاُت  استطاعت  حيث 
العتبة  يف  اهلندسّية  واإلنشاءات  الصيانة  قسم 
العّباسية املقّدسة انجاز مدرستني خالل )70( 
يوما فقط يف حمافظة بابل، وهبذا تربهن العقلّية 
ما  إذا  ُمنَشأٍ  أّي  إنجاز  عىل  قادرة  أهنا  العراقّية 
توافرت هلا القيادة احلقيقية والظروف املناسبة، 
عطاء،  فيض  من  غيٌض  إاّل  هذا  إنجازها  وما 
حيث استطاعْت يف مّدٍة زمنّيٍة قياسّية أن ُتنجز 

بناء مدرسَتنْي باالعتامد عىل مالكاهتا.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 29/ربيع االول/1440هـ املوافق 2018/12/7م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات نتعرض يف اخلطبة الثانية اىل العنوان التايل 
االخالقية(  واملنظومة  االجتامعي  السلم  هتّدد  جمتمعية  )ظواهر 

ونأخذ يف هذه اخلطبة )ظاهرة العنف نموذجًا(..
خضم  يف  وتتقاذفه  تتجاذبه  االنساين  واملجتمع  البرشي  الفرد 
جماالت حياته اليومية حيث يتعرض اىل الكثري من جماالت املعارشة 
االمور  هذه  خمتلف  اىل  يتعرض  اليومية  والنشاطات  واالحتكاك 
تتجاذب الفرد واملجتمع والكيان االجتامعي جمموعة من النزعات 
يتعامل  كيف  يعني  مذموم،  وبعضها  ممدوح  بعضها  والسلوكيات 
الفرد والكيان االجتامعي يف عشرية او يف قبيلة او غري ذلك يعني 
هذه  االمور  من  كثري  اىل  فيها  يتعرض  اليومية  احلياة  طبيعة  هذه 
منها  وبعض  حممودة  ونزعات  بسلوكيات  معها  يتعامل  بعضها 

يتعامل معها بسلوكيات ونزعات مذمومة ومنها العنف.
اخواين ملاذا قلنا )ظواهر جمتمعية(؟ احيانًا بعض هذه السلوكيات 
املذمومة حالة فردية يامرسها فرد او جمموعة افراد ولكن ال تشكل 
حالة  تعد  أي  االهلية  املنظومة  او  االجتامعي  السلم  عىل  خطرًا 
اخلطورة  االفراد، ولكن  قليل من  فردية متارس عىل مستوى عدد 
للكيان  تداعيات  يفرز  والذي  والوطنية  واالخالقية  االجتامعية 
ان  واالخالقي  االجتامعي  استقراره  وهيدد  للمجتمع  احلضاري 
تتحول هذه السلوكيات اىل ظاهرة جمتمعية أي يامرسها عدد كبري 
السلم  عىل  خطرًا  املامرسة  هذه  تشكل  بحيث  املجتمع  افراد  من 

االجتامعي واملنظومة االخالقية واالجتامعية للفرد واملجتمع يف آن 
واحد فهنا اخلطورة التي جيب ان ننتبه هلا..

العنف الذي ُيراد به السلوك العدواين والذي فيه تعّدي وظلم وفيه 
بالعنف  نسميه  السلوك  هذا  االخرين  مع  وقسوة  بخشونة  تعامل 

واحيانًا قد يتطور اىل حالة حرب..
رشيفة  واحاديث  قرانية  آيات  من  الرشعية  للنصوص  املتتبع  ان 
وان  االسالمية  الرشيعة  يف  مذمومًا  سلوكًا  يمثل  العنف  ان  جيد 
الرفق  اسلوب  اتباع  التعامل مع اآلخرين هو  االنساين يف  االصل 
االسالمي  الشارع  لدى  حمبوبيته  النصوص  هذه  من  يظهر  والذي 
اال ان ذلك ال يعني مذموميته عىل االطالق ففي موارد الدفاع عن 
النفس  الرشيعة االسالمية واالرض والعرض واملقدسات ومحاية 
الضوابط  وفق  مرشوعًا  يصبح  حق  استجالب  أو  الرضر  دفع  أو 
واملحددات الرشعية واالخالقية واالجتامعية التي تسّوغ استعامل 

هذه الوسيلة..
لآلخرين  واملداراة  واللني  الرفق  عىل  حتث  كثرية  روايات  وردت 
والتعامل باحلسنى والعفو والصفح عن امليسء واملحادثة واملحاورة 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:  فقد ورد عن  الطيب،  بالكالم 

)من ُأعطي حظه من الرفق اعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة(.
ولنا يف املواقف العملية يف التعامل االجتامعي ألهل البيت عليهم 
السالم الداعية اىل الالعنف والسلم واللني والعفو والتغايض عن 

د السلم االجتماعي
ّ
ظواهر مجتمعية تهد

والمنظومة االخالقية

ّ
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للفرد  اخالقية  سرية  وارشد  دليل  خري  باملثل  رّدها  وعدم  االساءة 
منها:  واحدًا  نذكر  كثرية  شواهد  وهناك  املضامر  هذا  يف  واملجتمع 
وهو ما كان عن االمام الكاظم )عليه السالم( الذي القى من احد 
االشخاص أذى حيث كان يسّب جّده أمري املؤمنني )عليه السالم( 
االمام  فنهاهم  نقتله،  دعنا   : اصحابه  بعض  له  فقال  منه  بمسمع 
اليه  يومًا  السالم(  )عليه  االمام  فركب  ذلك،  عن  السالم(  )عليه 
فوجده يف مزرعة فجالسه وباسطه وقال له: كم غرمت يف زرعك 
هذا؟ قال: مائة دينار، قال: وكم ترجو ان تصيب منه؟ قال: مائتي 
دينار، فأخرج االمام )عليه السالم( له رصة فيها ثالثامئة دينار فقال: 

هذا زرعك عىل حاله يرزقك اهلل فيه ما ترجو.
الحظوا اخواين هذه اللحظات جعلت هذا العدو ينقلب اىل حُمِب 

لالمام الكاظم )عليه السالم(..
النبوي ثم بعد ذلك دخل االمام  الرجل اىل املسجد  ثم ذهب هذا 
)عليه  ــام  االم مع  الرجل  هــذا  معاملة  وتغريت  السالم(  )عليه 
اليه  فبادر  رساالته(،  جيعل  حيث  أعلم  )اهلل  يقول  وأخذ  السالم( 
اصحاب االمام )عليه السالم( منكرين عليه هذا االنقالب، فأخذ 
خياصمهم، ويتلو عليهم مناقب اإلمام ومآثره، ويدعو له، فالتفت 
أو ما  أردتم  ما  أّيام كان خريًا؟   :  ً قائال  اىل أصحابه  السالم(  )عليه 

أردت أن اصلح أمره هبذا املقدار.
نلتفت اآلن اخواين اىل انواع العنف:

حل  يف  العنف  اىل  اللجوء  يغلب  ان  وهو  االجتامعي:  العنف   -1
املشاكل والنزاعات واالختالفات مع االخرين ومعاملة االساءات 
والتجاوز مع االخرين هبذا االسلوب، احيانًا اختالف ونزاع قوي 

وشديد فاالسالم يدعوك اىل احلوار والتفاهم مع هذا الشخص او 
اجلهة التي انت معها يف مشكلة ونزاع او اختالف حيث انه بدل ان 
تلجأ اىل العنف وتعّقد املشكلة وتوّلد املزيد من العداوات واالحقاد 
يف  واهلدوء  والتفاهم  للحوار  يدعو  فاالسالم  أكثر  تتعقد  واملسألة 

معاجلة االختالفات والنزاعات واحلوادث الشخصية.
مرشوعة  غري  وسائل  استخدام  به  ونعني  السيايس:  العنف   -2
والتهديد هلم وختويفهم  للخصوم  كالقتل  أهداف سياسية  لتحقيق 
وارعاهبم والصاق التهم هبم من دون دليل للخصوم والتهديد هلم 
والطعن يف  دليل  التهم هبم من دون  والصاق  وارعاهبم  وختويفهم 
وتسقيط  معهم  التعامل  يف  اخلشنة  االساليب  واستخدام  سريهتم 
بل  الئقة  غري  وسائل  فإهنا  املجتمع  داخل  هلم  االجتامعي  االعتبار 
غري صحيحة بمن يبتغي اختاذ العمل السيايس وسيلة للخدمة واداء 
تربوية  بطرق  البالد  امور  إدارة  للسياسيني يف  املخصوصة  الوظيفة 

مرشوعة وحضارية مقبولة.
وهو  اخلطري  العنف  من  النوع  هذا  اىل  وننتبه  االرسي:  العنف   -3
والقساوة  واخلشونة  والتأنيب  التوبيخ  اسلوب  ويسود  يشيع  ان 
او  البعض  بعضهم  بني  االرسة  افراد  بني  التعامل  يف  والفضاضة 
اىل  اللجوء  احيانًا  حيصل  وقد  والزوجة  الزوج  بني  او  االبوين  مع 
الرضب، هذا ليس اسلوب تربية واالسالم مل يقبل هبذا االسلوب 
فهناك قواعد وضوابط الستخدام هذا االسلوب فاالسالم يدعو يف 
بداية االمر اىل استخدام االسلوب احلكيم واللني والرفق واالسلوب 
الرتبوي الذي يكون مؤثرا، اما ان يلجأ الزوج ألن يرضب زوجته 
مثال ً كأسلوب تربوي هذا غري مقبول اسالميًا، او االسلوب املتبع 



اىل  والدعوة  الرتبية  يف  والِغلظة  والفضاضة  اخلشونة  اسلوب 
استعامل هذه االساليب فهناك نوع شائع االن من العنف االرسي 
داخل االرس خصوصًا بني الزوج والزوجة واحيانًا حتى بني االباء 
االبوين  التعامل مع  اسلوبا خشا وقاسيا يف  وابنائهم حيث يكون 

او مع الزوجة فهذا حقيقة نوع من العنف الذي يرفضه االسالم.
يكتب  حينام  احيانًا   : والكالم  واحل��وار  املخاطبة  يف  العنف   -4
شخص اىل اخر وهذا كثريًا ما نجده يف وسائل التواصل االجتامعي 
او يف املخاطبة العادية بيننا حينام نتحاور او يتكلم بعضنا مع البعض 
اسلوب  هناك  ليس  االخر  البعض  بعضنا  خياطب  وحينام  االخر 
حمرتم يليق بمقام امُلخاطب ويف كثري من االحيان نجد قسوة وغلظة 
وخشونة يف التخاطب سواء كان يف التخاطب املبارش او التخاطب 
حيل  الــذي  االسلوب  ان  الحظوا  واملراسلة،  الكتابة  وسيلة  يف 
والتقارب  لإلقناع  وسيلة  املخاطبة  جتعل  التي  والوسيلة  املشاكل 
هو االسلوب اللني والذي فيه احرتام لذلك اخواين حينام نتحاور 
فيها  التي نستخدمها ربام  ان االلفاظ  ننتبه هل  ان  ونتخاطب البد 
البد  لذلك  لالخرين  احرتام  وعدم  االخرين  لكرامة  ومس  اهانة 
من ان يكون اسلويب يف املخاطبة واحلوار اسلوبا مبنيا عىل االحرتام 
والتقدير وهذا يمكنني من اكسب قلوب االخرين واقنعهم بوجهة 

نظري.
الدعوة واساليبها: كثريًا ما نالحظ اخواين اسلوب  العنف يف   -5
الذي يدعو اىل اتباع التعاليم الدينية واتباع االخالق احلسنة واتباع 
الراي الصحيح اسلوب فيه خشونة وفضاضة واسلوب فيه جتاوز 
لكرامة االخرين الحظوا االسالم ال يرىض  اهانة وفيه مس  وفيه 
النبي  يتبعها  كان  التي  االساليب  وتتبع  والحظوا  ــدًا،  اب بذلك 
فيها  اساليب  السالم  عليهم  واالئمة  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
احرتام لآلخر، حتى لو اكون انا عاملا وهذا انسان جاهل وانا كبري 
انا يف مقام وجاه عايل وذاك يف مقام وضيع.. عيلَّ  وذاك صغري او 
اذا ادعوه واذا آمر باملعروف واهنى عن املنكر ادعوه اىل احلق واىل 
وتقدير  احرتام  فيه  اسلويب  يكون  ان  البد  احلميدة  االخالق  اتباع 
ملشاعر وعواطف االخرين هذا االسلوب الذي دعا اليه االسالم.. 
اما االسلوب اخلشن والغلظة والقسوة نوع من انواع العنف الذي 

يؤدي اىل نتائج سيئة..
كثريًا  هيدد  اخذ  الذي  العنف  من  وهو   : العشائري  العنف   -6
االستقرار االجتامعي بل النفيس واملعييش واالقتصادي هو العنف 
العشائري، نالحظ يف بعض العشائر اخذ منطق اللجوء اىل العنف 
التي  االحكام  واصدار  االخرين  عىل  االعتداء  ايضًا  و  والتقاتل 
ومقتىض  الرشعية  لالحكام  واملنافية  سلطان  من  هبا  اهلل  انزل  ما 
احلميدة  االخالق  ومقتىض  املواطنة  وحقوق  الوطن  هلذا  االنتامء 
تارة  بينا اخواين  العشائر االصيلة.. واملشكلة كام  التي اتصفت هبا 
املامرسة عىل مستوى افراد وتارة ممارسة عىل مستوى ظاهرة جمتمعية 

متارس لدى الكثري من مجلتها العنف العشائري.
تقاتل  حيصل  بسيطة  مشكلة  او  بسيط  نزاع  ان  بسيط  الختالف 
او  عرشة  ضحيتها  ويذهب  االخرى  والعشرية  العشرية  هذه  بني 
عرشون او ثالثون من املواطنني حتى لو كانوا من ابناء العشريتني 
املتقاتلتني ألمر بسيط تافه او مشكلة بسيطة او جتاوز حصل من هذه 
العشرية عىل عشرية اخرى حيصل تقاتل ويذهب ضحيته الكثري من 

املواطنني.. 
ثم هناك االساليب االخرى والتي هي االن معروفة )اجللوة( هذه 
حكاًم  تصدر  معينة  عشرية  نجد  حينام  ايضًا،  العنف  اساليب  من 
بإجالء جمموعة من العوائل عن منطقة سكناها وارضها اىل منطقة 
اخرى.. اصال ً هذا غري موجود يف االحكام االسالمية والدينية او 
العرفية او االخالقية ابدًا، كثري من املواطنني يأتون ويشتكون يقولون 
فرضت علينا العشرية الفالنية ان جتلوا عن بيوتكم عرشة سنني او 
الرأي عىل  يأيت شيخ عشرية ويفرض هذا  انتم وعوائلكم..،  اكثر 
وحمل  ارضها  عن  اجلالء  حكم  يفرض  والعوائل  املواطنني  هؤالء 
عملها وسكناها الذي ولدت فيه ونشأت فيه وترعرعت فيه اجلوا 
عن هذه املنطقة اىل مدينة اخرى، ثم ايضًا هناك )النهوة( يمنعون 
زواج امرأة حيث بعض النساء يبقني اىل ثالثني واربعني سنة بدون 
زواج وبعضهن من ابناء شخصيات حمرتمة ألن هناك هنوة عليهم، 
تبارك  للتعدي عىل حدود اهلل  الظلم  العنف وانواع  انواع  نوع من 
وتعاىل وهذا يف الواقع يتناىف مع التعاليم الرشعية بمقتىض االنتامء 
العراقية االصيلة  التي عليها العشائر  البلد ومقتىض االخالق  هلذا 
فقد انترشت خصوصًا يف بعض مناطق الوسط واجلنوب يؤتى اىل 
بيت هذا مطلوب دم فالبيت ال يستطيع ان يسكن فيه وال يستطيع 
الرشع  يف  ليس  حكٌم  يشء..  أي  يفعل  ان  يستطيع  وال  يبيعه  ان 
وليس من مقتىض االخالق واالنتامء هلذا الوطن.. فهذه من ألوان 

العنف التي بدأت تسود..
لذلك من هنا نجدد دعوتنا السابقة لبعض العشائر العراقية بالكّف 
واالخالقية  الرشعية  للتعاليم  املخالفة  املامرسات  مجيع  عن  التام 
الفرتة االخرية وهي متثل ظلاًم فاحشًا  انترشت يف  والوطنية والتي 
اهلل.. اهلل..   : تعاىل ونقول  اهلل  االبرياء وتعّد عىل حدود  لكثري من 
بغري  عليهم  التعدي  وعدم  وحقوقهم  املواطنني  حرمات  حفظ  يف 

حق..
يبقى العالج حقيقة نحتاج عالجا هلذه ظواهر العنف التي ذكرناها 
من العنف االجتامعي والعنف السيايس والعنف االرسي والعنف 
العشائري.. هذا البد ان يكون له عالج والبد ان يكون له هناك 
اهتامم واعتناء هبذه الوسائل التي تعالج مثل هذه الظاهرة املجتمعية 

التي تشكل خطورة عىل السلم االجتامعي واملنظومة االخالقية..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا واياكم واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..



السؤال: ما هو تعريف العارية؟
عني  عىل  غ��ره  الشخص  )تسليط   : هي  العارية  اجل��واب: 

ليستفيد من منافعها جمانًا (.
السؤال: متى حتصل العارية ؟

من  والقبول  املعر  من  باإلجياب  العارية  حتصل  اجل��واب: 
ثوبه  دف��ع  فلو  لفظيني  يكونا  أن  يعترب  ال  ولكن  املستعر، 
االستعارة  بأخذه  اآلخ��ذ  وقصد  اإلع��ارة  بقصد  لشخص 

صحت العارية.
السؤال: ما هو املعترب يف املعري ؟

اجلواب: يعترب يف املعر أن يكون مالكًا للمنفعة أو بحكمه فال 
تصح إعارة الغاصب منفعة وإن مل يكن غاصبًا عينًا إال بإجازة 

املغصوب منه.
السؤال: هل العارية جائزة من الطرفني ؟

اجلواب: العارية جائزة من الطرفني وإن كانت مؤجلة فلكل 
منهام فسخها متى شاء، نعم مع اشرتاط عدم فسخها إىل أجل 
ذلك  إىل  يفسخها  ال  بأن  عليه  املرشوط  التزام  بمعنى   � معني 
األجل � يصح الرشط وجيب عليه العمل به سواء جعل ذلك 
العارية أو يف ضمن عقد خارج الزم،  رشطًا يف ضمن نفس 

ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخه وإن كان آثاًم.
العني املستعارة واجارهتا  السؤال: هل جيوز للمستعري اعادة 

بدون اذن املالك ؟
اجلواب: ال جيوز للمستعر إعارة العني املستعارة وال إجارهتا 
إال بإذن املالك، فتكون إعارته حينئٍذ يف احلقيقة إعارة املالك 

قابلية  عن  املستعر  خرج  فلو  عنه،  وكياًل  املستعر  ويكون 
اإلعارة بعد ذلك � كام إذا مات أو جن مطبقًا � بقيت العارية 

الثانية عىل حاهلا.
السؤال: هل تصح اعارة الشاة لالنتفاع بلبنها ؟

وإعارة  وصوفها  بلبنها  لالنتفاع  الشاة  إعارة  تصح  اجلواب: 
الفحل للتلقيح.

السؤال: هل تصح االعارة للرهن ؟
إبطاله  حينئٍذ  للاملك  وليس  للرهن  اإلعارة  تصح  اجلواب: 
إذا  بالفك  الراهن  له مطالبة  وأخذ ماله من املرهتن، كام ليس 
كان الدين مؤجاًل إال عند حلول األجل وأما يف غره فيجوز 

له ذلك مطلقًا.
السؤال: هل جيوز للمستعري اعارة العني املستعارة ؟

اجلواب: ال جيوز للمستعر إعارة العني املستعارة وال إجارهتا 
إال بإذن املالك، فتكون إعارته حينئٍذ يف احلقيقة إعارة املالك 
قابلية  عن  املستعر  خرج  فلو  عنه،  وكياًل  املستعر  ويكون 
اإلعارة بعد ذلك � كام إذا مات أو جن مطبقًا � بقيت العارية 

الثانية عىل حاهلا.
السؤال: هل تصح اعارة مال الطفل واملجنون ؟

اجلواب: ال تصح إعارة الطفل واملجنون ماهلام، كام ال تصح 
إعارة املحجور عليه � لسفه أو فلس � ماله إال مع إذن الويل أو 
الغرماء، وإذا رأى ويل الطفل مصلحة يف إعارة ماله جاز إن 

يكون الطفل وسيطًا يف إيصاله إىل املستعر.

العارية اأو متليك املنفعة
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د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



احتضن الصحن الشريف أفراحهم..

جامعة وارث األنبياء تحتفي بتخّرج 
الدفعة األولى من طلبتها

العتبة الحسينية  الجامعي في  التعليم  التابعة لهيأة   وارث األنبياء )عليه السالم( 
ُ

 جامعة
ْ

قطفت

 على وجوههم 
ُ

الفرح  
َ

ارتسم الذيَن  األولى من طلبتها  الدفعة  بتخريج  األولى  ثماَرها  المقدسة، 

ون قسم التخّرج في الصحن الحسيني الشريف.
ّ
 يؤد

ْ
وهم

على  وذلك  المتخّرجين،  بطلبتها  لالحتفال   
ً
بهيجا  

ً
حفال أقامت  الجميلة،  المناسبة  وبهذه  الجامعة 

قاعة سيد األوصياء في الحائر الحسيني الطاهر، وحرصت مجلة )األحرار( على أن تكوَن حاضرة لنقل 

ة.
ّ
ني

َ
 ج

ً
 ثمارا

َ
أفراح هؤالء المثابرين وما بذلوه من جهٍد أينع

األحرار: حسنين الزكروطي ـ تصوير: محمد الخفاجي
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اجلامعة  أعّدتُه  متكامل  برنامج  ضمن  جاء  املبارك  احلفُل 
بالتعاون مع مركز رعاية الشباب يف قسم تطوير املوارد البرشية 
حتت شعار )نقطة حتّول(، وتضّمن مجلة من الفعاليات الوالئية 
)عليهام  العباس  الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  اإلمــام  حب  يف 

السالم(، وتكريم الطلبة املتخرجني.
رعاية أبوية سامقة

الفرصة  هبــذه  حتظون  وانتم  الطلبة  أبنائي  إليكم  »أتــوّجــه 
اخلالدة وأنتم بعني اهلل تعاىل عند حبيب اهلل تشاهدكم املالئكة 
بالتوفيق وحتميكم  لكم  الرشيف وتدعو  القرب  املحدقون هبذا 
املفعمة  الكلامت  هبذه  الرجيم«..  اللعني  الشيطان  حبال  من 
بااليامن والرعاية االبوية ابتدأ الدكتور طالب املوسوي رئيس 

جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( كلمته يف احلفل.
ومررتم  سنوات  ــع  أرب انقضت  وبنايت  »أبنائي  وأضـــاف، 
تسهيل  حيث  من  جامعتكم  حرص  وملستم  ِجسام،  بأحداث 
إيصال العلم واملعرفة لديكم حضوريًا وإلكرتونيًا مع تأكيدهم 
أن جمرد العلم من دون التحيل بأخالق احلسني )عليه السالم( 
وارث  جامعة  من  خترجكم  فخر  ستلمسون  انتم  ينفع،  ال 

مراجعتكم  وعند  العملية  حياتكم  ممارستكم  عند  األنبياء 
الدوائر وأي مؤسسة اخرى فال تنسوا انكم تنتسبون إىل رحيانة 
التزامًا  حيّملكم  وهذا  وسلم(،  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 
اإلهلي  التوفيق  وسرتوَن  َشينًا  ال  َزينًا  لتكونوا  وأخالقيًا  دينيًا 
والعرفان  بالشكر  أتقّدم  أن  أنسى  وال  حني،  بعد  ولو  يأتيكم 
اىل اساتذتكم الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجلكم كام ال 

تنسوا كل منتسب يف جامعتكم والذي كان بخدمتكم«.
حمرتفة  وعلمية  ــة  إداري بخطة  اجلامعة  سعت  »لقد  وتابع: 
ملحاولة الدخول اىل التصنيفات العاملية رغم صعوبة متطلباهتا، 
إال أن فريق العمل الواحد للجامعة استطاع خالل هذه الفرتة 
واخلطة  الثالثة،  العاملية  التصنيفات  اىل  الدخول  القصرية 
»اجلامعة  أن  مبينًا  التصنيفات«،  باقي  اىل  للدخول  مستمرة 
الدعاية  عن  بعيدة  رشيدة  بأساليب  اليها  املتقدمني  تشّجع 
واالعالنات التجارية وذلك بإجياد سمعة للجامعة تستند عىل 
اجلودة واملهنية والعدالة يف التعامل مع طلبتها من دون تفضيل 

أحد عىل أحد إال بالعلم والعمل الصالح«.

الدكتور طالب الموسوي
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ل
ّ

 تحو
ُ

نقطة
من جانبه حتّدث مسؤول مركز رعاية الشباب يف العتبة املقدسة، 
الشباب  رشحية  احتضان  يف  املركز  دور  عن  الربيعي  عيل  حممد 

ومساندهتم لتقديم ما خيدم املجتمع ويطّور من طاقاهتم. 
مركز  يقيمه  الذي  حتّول  نقطة  برنامج  »ضمن  الربيعي:  وقال 
رعاية الشباب واخلاص بإقامة حفالت خترج للطلبة اخلرجيني يف 
عموم اجلامعات العراقية، انطلق الربنامج ليشمل خرجيي جامعة 
وارث األنبياء )عليه السالم( بدفعتها االوىل بالتعاون مع رئاسة 

اجلامعة املوقرة«.
لطلبة  التخرج  حفالت  إقامة  من  األساسية  »الغاية  أن  وأضاف 
فرحة  ومشاركتهم  املتخرجني  الطلبة  لدعم  هي  اجلامعات 
التخّرج وحصد ثامر سنوات الدراسة واجلهد، وحتفيزهم لبداية 
جديدة نحو حياة علمية حافلة بالعطاءات والنجاحات ان شاء 

اهلل«.
وأوضح الربيعي، »عام بعد آخر تزداد الطلبات املقدمة اىل مركز 
رعاية الشباب من قبل اجلامعات إلقامة حفالت التخرج يف مرقد 
أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( ملا يلمسُه الطلبة ممن سبقوهم 
يف التخرج من روحانية تشحذ طاقاهتم وحتفز عطاءهم نحو كل 

ما هو نافع ألنفسهم وللمجتمع«.
الرصانة العلمية

األستاذ  العلمية  للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد  قال  جهته  من 
األوىل  الدفعة  بتخرج  اليوم  »نحتفي  كاظم:  عباس  الدكتور 
الطالب  عدد  بلغ  حيث  السالم(،  )عليه  األنبياء  وارث  جلامعة 
)كلية  هي  كليات،  أربع  من  وطالبة(  طالبًا   775( املتخرجني 
اهلندسة، اإلدارة واالقتصاد، القانون، والتمريض( وللدراستني 

الصباحية واملسائية«.

الدكتور عباس كاظم
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للطلبة  السابقة  للجهود  ثمرة  هي  االحتفالية  »هذه  وأضاف: 
األمانة  من  وبدعم  باجلامعة،  التدريسية  والكوادر  املتخرجني 
العايل  والتعليم  العلمي  البحث  وهيأة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الصحن  داخــل  االحتفالية  تكون  أن  عىل  وحرصنا  فيها، 
بأّن  مؤكدًا  احلسيني«،  النهج  عىل  السري  تأكيد  وهو  احلسيني، 

»اجلامعة تسعى اىل التمييز العلمي بنهج حسينّي«.
السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  »جامعة  أن  إىل  كاظم  ولفت 
مؤرشات  عىل  املبنية  العاملية  التصنيفات  من  جمموعة  دخلت 
بالرصانة  التزامها   خــالل  من  العلمية،  والرصانة  ــودة  اجل

واجلودة«.
رد اإلحسان وفرحة التخّرج

كلية  خرجيي  أحد  الشمري،  الــرزاق  عبد  فراس  أعرب  فيام 
اإلدارة واالقتصاد والطالب األول عىل  قسمه )إدارة األعامل( 
واجلامعة،  عن سعادته يف ان حيصد ثامر جهده ومساندة عائلته 

طوال السنني من جوار أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
وقّدم الشمري شكره للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
الكريمة  التفاتته  عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
علمية؛  تعليمية  وهيئات  مؤسسات  وإنشاء  العلمي  باجلانب 
العلمية  النواحي  من  املجتمعات  تطوير  يف  أمهية  من  هلا  ملا 
اجلامعات،  والثقافية، كذلك الحتضاهنم حفالت خترج طلبة 
للطلبة  رعايتهم  عن  فضاًل  املهمة،  الرشحية  هبذه  واالهتامم 

االوائل بعد خترجهم«.
بــوجــود األهــل  الــتــخــّرج شــعــور مجيل  ـــال: إن »شــعــور  وق
واالصدقاء«، مضيفًا أن »إنجاز 4 سنوات من اجلهد والتعب 
حديثه  خامتًا  إليه«،  نصبو  ما  نحقق  ان  واستطعنا  بثامره  أتى 
اهلل  عبد  أيب  املقّدس  املوىل  إىل  اإلنجاز  هذا  »أهــدي  بالقول: 

احلسني )عليه السالم(«.

فراس عبد الرزاق 
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أيادي المرجعية ترعى شريحة االيتام في كربالء..

أكثر من )1600( يتيم ويتيمة يتلّقون التعليم 
في مدارس نموذجية

والثقافـــي  والمعرفـــي  الفكـــري  م 
ّ
التقـــد

جوانب مهمـــة حرصت عليهـــا األمانة العامة 

للعتبـــة الحســـينية المقدســـة وجعلتهـــا مـــن 

 في مؤسساتها التعليمية 
ً
اولوياتها وخصوصا

بشـــكل  باأليتـــام  والمختصـــة  واالكاديميـــة؛ 

خـــاص، بهدف بناء جيٍل واٍع يحمل من العلم 

والمعرفـــة الشـــيء الكثير، ومـــدارس األيتام 

التابعة للعتبة المقدســـة ومؤسســـة االمام 

الرضا )عليه السالم( الخيرية  االنموذج األمثل 

للدعم الذي يصل الى اكثر من )1600( يتيم 

ويتيمـــة توزعـــوا بيـــن مـــدارس الســـيدة رقية 

وعلـــي االصغـــر )عليهما الســـالم( االبتدائية 

والثانوية اضافة الى رياض األطفال. 

تقرير: فالح حسن - تصوير: صالح السباح
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املــدارس  عن  اكثر  تفاصيل  وملعرفة  املوضوع  هذا  حول 
هاشم  الدين  سعد  السيد  حتدث  خدمات  من  تقدمه  وما 
االيتام  »مدارس  قائاًل:  االيتام  مدارس  عىل  املرشف  البناء 
االمانة  اليها  سعت  التي  الكبرية  املــبــادرات  ضمن  هي 
سامحة  قبل  من  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي  املتويل 
أكثر من )1600(  احتواء واحتضان  اقامتها من أجل  عىل 
يف  فاعلة  اداة  ليكونوا  وتدريسهم  لتأهيلهم  ويتيمة  يتيم 
بناء الوطن، حيث تنقسم هذه املدارس اىل قسمني، القسم 
األول مدارس مؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( اخلريية 
)دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  مكتب  ملمثلية  التابعة 
مدرستي  من  كل  وهي  املقدسة؛  كربالء  يف  الــوارف(  ظله 
عيل  ومدرستي  للبنات,  والثانوية  االبتدائية  رقية  السيدة 

االصغر االبتدائية والثانوية للبنني«.
للعتبة  التابعة  ــدارس  امل من  الثاين  القسم  »امــا  ــاف:  واض

املقدسة هي مدرسة اوالد مسلم )عليهم السالم( يف منطقة 
البوبيات التي تتألف من مخسة طوابق وبمساحة )1٢50( 
لأليتام,  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  وروضة  مربعا,  ا  مرت 
كربالء  حمافظة  أليتام  فقط  ليس  خدمات  تقدمان  اللتان 
املقدسة بل ألغلب االيتام من املحافظات العراقية, حيث يتم 
العمل عىل بناء  مدرسة يف حمافظة املثنى بمساحة )٢000( 
ان  املؤمل  فيها )85%(, ومن  االنجاز  نسبة  مربع تصل  مرت 

تفتتح يف العام القادم«. 
ويشمل  باملجان  تقدم  التي  اخلدمات  »مجيع  البناء:  وتابع 
ذلك :)التعليم، النقل، القرطاسية ،توزيع املناهج الدراسية 
والكتب( باإلضافة اىل وجبات الطعام مع الفاكهة الطازجة 
لأليتام  الدورية  املساعدات  الصحية فضاًل عن  واخلدمات 
ومركز  واجلرحى  الشهداء  رعاية  قسم  ذلك  يف  ويشارك 
تقوم  الذي  الفتيات  لرعاية  السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
النسوية بزيارات دورية لعوائل الشهداء واجلرحى  كوادره 
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للتعرف عىل متطلباهتم واحتياجاهتم, واوضح ان هناك خمطط شبه جاهز لغرض انشاء 
كلية االمام الرضا اجلامعة، حيث تم ختصيص ارض هلا بمساحة )50دونام( تقع يف 
قضاء عني التمر باملحافظة ومن املؤمل اقامتها لتحتوي وبحسب املخططات عىل ست 
كليات وهي:) الطب ،الصيدلة ،التمريض ، اهلندسة ،االدارة واالقتصاد ،القانون(«. 
يف سياق متصل حتدث االستاذ هباء عبد احلسن رايض مدير ثانوية عيل االصغر للبنني 
لأليتام  للبنني عام )٢015م( وهي خمصصة  ثانوية عيل األصغر  »تأسست  لأليتام: 
تقدم مجيع اخلدمات جمانًا  او غري ذلك, واملدرسة  ايتام شهداء احلشد  سواء كان من 
والدفاتر  بالقرطاسية  الطالب  وجتهيز  التغذية  ووجبات  الطلبة  نقل  من:)باصات 
مستوصف  توفر  اىل  باإلضافة  الدراسية,  االجواء  مجيع  وهتيئة  املدرسية(  والكتب 
للطلبة  ومفتوح  االسنان  لعالج  املدرسة  بناية  داخل  السالم(  )عليها  رقية  السيدة 
وعوائلهم الكريمة, مع رعاية احلاالت املرضية اخلاصة بالطالب ،حيث يتم التنسيق 
الطالب  رشحية  لعالج  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  مع  واالتفاق 

االيتام جمانًا عىل نفقة العتبة املقدسة«.

االستاذ بهاء عبد الحسن راضي

الست زهرة عبد الرضا حسن
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طالب   )400( يقارب  بام  الطلبة  ــداد  اع تبلغ  واضـــاف:« 
موزعني عىل اربع  مدارس وهي: )ثانوية عيل االصغر للبنني, 
رقية  السيدة  وثانوية  للبنني،  االبتدائية  االصغر  عيل  ومدرسة 
)عليها السالم( للبنات, ومدرسة السيدة رقية للبنات( اضافة 
اىل مدرسة خامسة تم افتتاحها يف السنة املاضية وهي مدرسة 
اوالد مسلم املختلطة، حني ان املشاريع يف تطور لفتح مدارس 

اضافية كي تستوعب اكرب عدد من الطلبة«.
مدرسة  معاونة  حسن  الرضا  عبد  زهــرة  الست  قالت  فيام 
السيدة رقية للبنات االبتدائية: »ان مدرسة السيدة رقية )عليها 
٢013م(  السالم( االبتدائية للبنات تأسست عام )٢01٢ - 
اخلريية  الرضا  اإلمام  ملؤسسة  التابعة  املــدارس  احدى  وهي 
)عليه السالم( إلغاثة الفقراء وتقع يف منطقة الشبانات، وعدد 
الطالبات هلا هو )٢3٢( طالبة، اما الكادر التدرييس فيها )٢0 

املرحلة  اىل  االوىل  املرحلة  من  الصفوف  عدد  ويبلغ  معلمة( 
السادسة هو )9 صفوف( وان املدرسة توفر كافة املستلزمات 
الدراسية )القرطاسية، واملالبس، والنقل ذهابا وايابا، ووجبة 

طعام( جمانًا«.
واضافت بالقول: »كام حتتوي املدرسة عىل مستوصٍف لألسنان 
يقدم خدمات رعاية صحية مع رعاية خاصة للحاالت الطارئة 
)عليه  العابدين  زين  مستشفى  اىل  اخذها  يتم  املستعصية  او 
باإلضافة  وأهلها،  للتلميذة  تقدم  اخلدمات  وهذه  السالم( 
اىل توفر مصىل للتالميذ وهو مسجد كبري حيث نقوم بتوجيه 
الفتيات املكلفات من املرحلة الثالثة اىل السادسة ليقمن بتأدية 
الصالة يف املسجد عند االذان، وبعدها نقوم بتهيئتهم يف ساحة 

املدرسة عند انتهاء الدوام للذهاب اىل منازهلم«.
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أنقذ أكثر من )160( جندياً من مكائد داعش االجرامية

تكريم أحد رجاالت الشجاعة والسالم 
في الصحن الحسيني الشريف

بادرت مؤسسة نبع الكوثر الخيرية فرع بابل وبالتعاون مع االمانة العامة في 
العتبة الحســـينية المقدســـة بتكريم أحد رجاالت الشجاعة والسالم في قضاء 
 في الجيش 

ً
الشـــرقاط، لمواقفه البطولية في ضيافة أكثر من )160( مقاتال

العراقـــي، وإنقاذهم من الوقوع في مصيدة االجراميين خالل معارك تطهير 
محافظة صالح  الدين من  جرذان داعش اإلجرامية. 

األحرار: حسنين الزكروطي ـ تصوير: محمد الخفاجي
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العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مسؤول  وحتــّدث 
سيد  رحاب  »يف  قائاًل:  االبراهيمي  فاهم  الشيخ  احلسينية، 
من  الكوثر  نبع  مؤسسة  بــادرت  السالم(  )عليه  الشهداء 
موقفًا  قدمت  التي  الشخصيات  أحد  بتكريم  بابل  حمافظة 
داعش  عصابات  ضد  حربنا  يف  والعراقيني  للعراق  بطوليًا 
الدين  صالح  حمافظة  مشايخ  أحد  قام  حيث  اإلجرامية، 
من  أكثر  بإنقاذ  اجلمييل(  ظاهر  حممد  ثامر  )الشيخ  وهــو 

)160( مقاتاًل من اجليش العراقي بعد ان حورصوا من قبل 
العصابات االرهابية آنذاك«.

خّبأ  حينام  وأهله  بنفسه  يضحي  ان  الغيور  هذا  »كاد  وتابع: 
أن  دون  األمان  بّر  اىل  يوصلهم  ان  قبل  كاماًل  يومًا  املقاتلني 
يفكر للحظة أن هذه املخاطرة قد تودي بحياته وحياة عائلته، 
وحقيقة هذا املوقف البطويل ال يأيت اال من عراقي غيور يعي 

متامًا ما يقدمه هؤالء اجلنود لوطنهم«.  

الشيخ فاهم االبراهيمي

كاد هذا الغيور ان 

يضحي بنفسه 

وأهله حينما خّبأ 

 
ً
المقاتلين يوما

 قبل ان 
ً
كامال

يوصلهم الى بّر 

األمان دون أن 

يفكر للحظة أن 

هذه المخاطرة 

قد تودي بحياته 

وحياة عائلته..
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قضاء  من  اجلمييل  ثامر  الشيخ  به  املحتفى  أعرب  جانبه  من 
الرشقاط يف صالح الدين عن سعادته وثّمن هذا االحتفاء به 
يف رحاب اإلمام احلسني )عليه السالم(، قائاًل: »أتقدم بوافر 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة  لألمانة  واالمتنان  الشكر 
ومؤسسة نبع الكوثر عىل هذه الدعوة املباركة والتكريم القيم 
وأصحابه  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب  املوىل  حرم  يف 
رد  اال  هو  ما  ٢014م  عام  يف  به   قمنا  ما  وحقيقة  امليامني، 
جزء بسيط مما يقدمه جنودنا االبطال من تضحيات ومواقف 
خالل استعادهتم مناطقنا املغصوبة من قبل عصابات داعش 

اإلجرامية«.

الشيخ ثامر الجميلي
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لنا  كــان  )٢014/6/٢3م(  »بتاريخ  ـــاف،  وأض
من  مقاتاًل   )160( من  أكثر  )إيواء(  بضيافة  الرشف 
أبناء اجليش العراقي البطل  يف بيتنا يف قضاء الرشقاط 
املرتزقة  داعش  عصابات  قبل  من  حورصوا  ان  بعد 
املوقف  ان  ورغــم  األمني،  الواجب  تأديتهم  اثناء 
شديد الرهبة والذعر إال أنني مل أكن افكر حينها إال يف 
كيفية احلفاظ عىل سالمة اجلنود وإخراجهم من شباك 
املجرمني، واحلمد هلل استطعنا ان نبقيهم لليلة واحدة 

ومن ثم  ايصاهلم يف مركباتنا اخلاصة إىل بر االمان«.
صدام  اخلريية  الكوثر  نبع  مؤسسة  مدير  حتّدث  فيام 

الشيخ  السالم(  )شيخ  بتكريم  »بادرنا  حممد:  عدنان 
السالم(،  )عليه  األحــرار  أيب  مدينة  يف  اجلمييل  ثامر 
القوات  من  أخوتنا  اجتاه  بطويل  موقف  من  قّدمه  ملا 
يف  الوغى  ساحات  يف  تواجدهم  فرتة  خالل  األمنية 

صالح الدين«.
القوات  مع  ثامر  الشيخ  موقف  أن  »أعتقد  وتابع: 
ويسعى  يعمل  من  كل  اىل  مهمة  رسالة  بعث  االمنية 
أبناء  بني  والكراهية  الطائفية  زرع  عرب  البلد  لتقسيم 
به من  جُيّزأ مهام مر  العراق جزء ال  بأن  الواحد  البلد 

ظروف وحتديات«.
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وجه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي )دام عزه( بتوحيد النشـــاطات والمناســـبات والمهرجانات الدينية في 
كافة أقسام العتبة الحسينية المقدسة، وذلك من خالل تشكيل لجنة مركزية 
الحياء مناســـبات أهـــل البيت )عليهم الســـالم( لتوحيد صفوف أقســـام العتبة 

المقدسة وتعاضد الجميع لالرتقاء بمستوى االحتفاء. 

من أجل االرتقاء بمستوى إحياء المناسبات الدينية 

سماحة الشيخ الكربالئي يوجه بتوحيد إقامة محافلها 

في العتبة الحسينية المقدسة
االحرار/ نمير شاكر – تصوير/ محمد الخفاجي
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سلطان(  كاظم  )عيل  األستاذ  )األحـــرار(  ملجلة  ذلك  أكد 
حيث  السنوية  الدينية  للمناسبات  املركزية  اللجنة  يف  العضو 
أضاف: جاء هذا التوجيه من أجل أن تكون مجيع النشاطات 
واملناسبات الدينية كافة وخاصة التي هلا خصوصية مثل مولد 
الزهراء )عليها  اإلمام احلسني )عليه السالم(، ومولد فاطمة 
افضل  النبي)عليهم  ومولد  األغــر  الغدير  وعيد  السالم( 
املناسبات، وإظهارها بالشكل  الصالة والسالم( وغريها من 
الالئق الذي يليق بمكانة أهل البيت )عليهم السالم(، مشريا 

احلسينية  العتبة  باسم  ستكون  النشاطات  هذه  مجيع  إن  إىل 
ان  اىل  منوها  منها.  معني  قسم  باسم  وليس  حرصًا  املقدسة 
اللجنة ستتكون من رؤساء األقسام كأعضاء دائمني يف مجيع 
االحتفاالت السنوية من بينهم اللجان) العلمية، والعالقات 
واخلدمية، واملالية، واإلعالمية( يكونون ثابتني عىل مدار السنة 
املناسبة  اللجان تشكل يف وقت احلاجة حسب  وهناك بعض 
فئة  التي ختص  النسوية نحتاجها يف االحتفاالت  اللجنة  مثل 

النساء وهذا يتطلب إىل كوادر زينبية إلقامة االحتفال. 
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بارشت  سامحته  قبل  من  التوجيه  بعد  »سلطان«  وأضاف 
كوادر اللجنة املركزية يف العمل ملهرجان االحتفال السنوي 
يأيت  الذي  السالم(  )عليه  العسكري  احلسن  اإلمام  لوالدة 
اللجنة  أعدهتا  التي  السنوية  املناسبات   من  سلسلة  ضمن 
املركزية التي أقيمت يف صحن اإلمام احلسني )عليه السالم( 
بمشاركة الزائرين الكرام بالتعاون مع أقسام العتبة احلسينية 
حفظ  وقسم  الرشيف،  احلرم  رعاية  )قسم  منهم  املقدسة 
وتابع  والتشجري(.  الزينة  وقسم  اإلعــالم،  وقسم  النظام، 

اللجنة ستتكون من رؤساء 

األقسام كأعضاء دائمين في 

جميع االحتفاالت السنوية من 

بينهم اللجان) العلمية، والعالقات 

والخدمية، والمالية، واإلعالمية(..

الحاج علي كاظم سلطان
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منها  متنوعة  فقرات  تضمن  االحتفال  إن  »سلطان« 
العسكري  احلسن  اإلمــام  بمناقب  التعريف  خطبة 
)عليه السالم( وقراءة آية من الذكر الكريم بصوت 
احلسيني  املنرب  وارتقاء  الكربالئي(  القارئ)عادل 
و)صاحب  شعري(  ــو  أب )حسني  –الرادودين- 
قصيدة  املعلم  حيدر  الشاعر  قدم  فيام  الكربالئي(، 
الورود  املناسبة توزيع  باملناسبة، وجرى عىل هامش 

ومواد التربك عىل األخوة الزائرين.  
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة دائام ما تقيم 
بمقامات  تليق  دينية  خصوصية  هلا  التي  النشاطات 
أهل البيت )عليهم السالم( وإظهارها بأفضل واهبى 

صورة ممكنة من أجل إيصاهلا إىل العامل.
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الكـــشف عن التصاميم النهائية لـ »التل الزينبي«
كشف قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة 
االعامل  اخر  وعن  الزيني..  التل  ملقام  النهائية  التصاميم  عن 
زينب  العقيلة  صحن  مرشوع  ضمن  الواقع  املقام  يف  اجلارية 

)عليها السالم( املجاور ملرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وقال املدير الفني للمرشوع املهندس عيل عدنان، إن »االعامل 
زينب  العقيلة  صحن  مرشوع  يف  متصاعدة  وبوترية  مستمرة 
بشكل  الزينبي  التل  مقام  ويف  عام،  بشكل  السالم(  )عليها 

خاص«.
مرحلة  دخلت  الزينبي  التل  مقام  يف  »االعامل  أن  وأوضح 
التي  احلديدية  اهلياكل  بوضع  املبارشة  خالل  من  االهناءات 

سيثبت عليها التصميم النهائي للتل«.
تتوافق  تصاميم  له  وضعت  الزينبي  التل  »مقام  أن  وأوضح 
والصحن  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  حرم  تصاميم  مع 
احلسيني، باإلضافة إىل اهنا حتاكي ما جرى يوم العارش من حمرم 

احلرام يف واقعة معركة )الطف( اخلالدة«.
اجلهة  من  االول  املداخل،  من  عددا  الزينبي  »للتل  أن  وبني 

السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  عىل  يطل  وهو  الرشقية 
املخيم  يطل عىل  الذي  املدخل  هو  والثالث  الشاميل،  واملدخل 

احلسيني من اجلهة اجلنوبية«.
قوسا،   )٢٢( ويضم  اخلارج،  من  رواقا  يضم  »التل  أن  وتابع 
زجاجية  قباب   )4( حتيطها  تتوسطه  كبرية  قبة  اىل  باإلضافة 
أكرب  روحانية  وإلضفاء  الشمس  اشعة  لدخول  صغرية 

للمكان«.
وأشار إىل أن »مجيع التصاميم اخلارجية متت املصادقة عليها من 

قبل إدارة العتبة أما الداخلية فهي شبه حمسومة«.
احلسينية،  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  أن  ويذكر 
حدد يف وقت سابق، يوم اخلامس من شهر مجادي األوىل املوافق 
زينب  السيدة  والدة  ذكرى   )٢0٢٢ يناير  الثاين/  كانون   8(
الكونكريتي  اهليكل  يف  العمل  النتهاء  موعدا  السالم(  )عليها 
السالم(،  )عليها  زينب  العقيلة  صحن  ملرشوع  كامل  بشكل 
والذي تبلغ مساحته )15٢( ألف مرت مربع، والواقع يف اجلهة 

اجلنوبية الغربية من مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(.
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َ

ك
ّ
 من بين سطورِه رائحة الوالء الحقيقي ألهل البيت )عليهم السالم( فاعلم أن

َ
ت

ْ
م

َ
م

َ
 وش

ً
 كتابا

َ
إذا ما قرأت

 رائحة 
َ

ت
ْ

م
َ

م
َ

 وفرعها في السماء، أما إذا ش
ٌ

أ في ظالل شجرٍة نورانية أصلها ثابت
ّ
 وتتفي

ً
 عظيما

ً
 ِسفرا

ُ
تقرا

ها ألصحاِبها.
ِّ
“األموية” بين السطور فاجهر بخبثها وخل

ن وهب عمره وحياته 
ّ

د الموسوي الشيرازي، في حديثه عم
ّ

د محم
ّ
د عليه السي

ّ
بهذِه الكلمات نلخص ما أك

 الذين أوغلوا بحقدهم 
َ

د وآله )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( وعن أولئك
ّ

وسطوره لخدمة محم
ة وبنو 

ّ
ها بنو أمي

ّ
سِم التي أعد

َ
قون حول موائد الد

ّ
على آل البيت األطهار وراحوا ينصبون العداء لهم ويتحل

 من الحرام.
ُ

العباس لعلماء السوء من أصحاب األقالم المأجورة والبطون التي ال تشبع
 جاء كتابه الذي حمل مناظراته 

ّ
 السيد الشيرازي، ثم

َ
سلطاُن الواعظين، كان هو اللقب األبهى الذي رافق

عرف بصاحب كتاب )ليالي بيشاور( هذا 
ُ
 ي

َ
مع علماء من أهل السنة وكذلك من الهندوس في الهند، وأصبح

ع وإزالة الشبهات التي كّرسها 
ّ
 عن حياض الشيعة والتشي

ً
الكتاب الذي انتشر في كل األرجاء، وجاَء دفاعا

األعداء طوال القرون الماضية في أذهان الناس.

“نوٌر من األقداس واإلمامة”

د محمد الموسوي الشيرازي
ّ
سلطان الواعظين السي

إعداد/ علي الشاهر
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 النور
ُ

سيرة

حممد  السيد  والدة  كانت  م(   1894 ـ  هـ   1314( العام  يف 
أجداده  سكنها  التي  طهران  يف  وذلك  الشريازي،  املوسوي 
ابن  أكرب  عيل  السّيد  والده  وكان  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضــوان 
أما  املعروفني،  والفقهاء  العلامء  من  الشريازي  قاسم  السّيد 
اإلمام  ابن  املجاب  إبراهيم  السيد  إىل  بنسبها  فتعود  عائلته 

موسى الكاظم )عليهام السالم(.
ثم  األولية،  الدينية  دراساته  طهران  يف  الشريازي  السيد  أهنى 
عام  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل  والده  مع  الثالثني  بعمر  انتقل 
فيها  مكث  حيث  الرشيفة،   حوزهتا  يف  ودرس  هـ(   1345(
لعامني، ثم عاد إىل طهران حتى وفاة والده عام )1351 هـ( 
ليلتحق بحوزة قم املقدسة فدرس عىل ايدي علامء أفذاذ أمثال 
الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي والسيد حممد سيد حجة، 

والسيد حممد تقي اخلونساري وحممد عيل شاه  آبادي )تقّدست 
أرسارهم الرشيفة(.

وقد ُمنِح خالل حياته الرشيفة إجازة الرواية والنقل من قبل 
الكريم  عبد  الشيخ  ذلك  يف  بام  احلــوزة،  يف  والعلامء  املراجع 
احلائري اليزدي والشيخ عبداهلل املامقاين والشيخ ضياء الدين 
العراقي والسيد أبو القاسم الطباطبائي الغروي والسيد شهاب 

الدين املرعيش النجفي )أعىل اهلل مقامهم الرشيف(.
سافَر السيد حممد إىل العراق وسوريا وفلسطني واألردن ومرص 
القضايا  ناقش  الرحالت،  هذه  وخــالل  واهلند،  وباكستان 
الدينية مع العديد من جمموعات اليهود واملسيحيني والربامهة 
واملسلمني السنة، وأّدت نتائج هذه الرحالت إىل كتابات قام 
هبا، بام يف ذلك كتابه األبرز )ليايل بيشاور( فضاًل عن مؤلفاته 
األخرى: )الفرقة الناجية، مائة مقالة سلطانية، حول اإلنجيل 

السيد علي أكبر الموسوي والد سلطان الواعظين
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تعاىل  اهلل  الكريم( وقد ُعرف )رضوان  والقرآن  والتوراة 
عليه( أنه قىض حياته يف خدمة نرش العقيدة اإلهلية احلّقة 
حتى وافته املنّية بتاريخ )17 شعبان 1391 هـ( يف طهران 

وقد ُنقل جثامنه وُدفن يف مدينة قم املقدسة.
ليالي بيشاور

يروي السيد سلطان الواعظني )رمحة اهلل تعاىل عليه( أنه 
مدينة  يف  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  بزيارة  ترّشفه  بعد 
مشهد املقدسة، سافَر منها إىل مدينة كراتيش اهلندية، وما 
إن وصل إليها إال وانترش خرب وصوله يف أهم الصحف 
املؤمنني  االخــوة  من  كثرية  دعــوات  جاءته  وقد  هناك، 
واصل  ومنها  أليام  فيها  مكث  وقد  بخدمته،  للترشف 
سفره إىل مدينة بومبي، وكذا استقبله أهلها ومكث بينهم 
إىل  ومنها  )دهلــي(  مدينة  إىل  السفر  تابع  ثم  لياٍل،  لعدة 
و)كشمري(  و)سيالكوت(  و)بنجاب(  و)الهور(  )آَكره( 

و)حيدر آباد( و)كويته( وغريها.

ويضيف، أنه أيام وجوده يف تلك املدن املهّمة التي سافر 
إليها، كان العلامء من خمتلف املذاهب واألديان يزورونه 
وكان  بيوهتم،  الزيارة يف  يرد هلم  مكان مكوثه، وكان  يف 
غالبًا ما يدور بينه وبينهم حماورات دينية ومناظرات علمية 
يتعّرفون  وهم  عقائدهم  عىل  خالهلا  من  فيتعرف  مفيدة، 
عىل عقائده، ومن أهم تلك املناقشات حوار ونقاش دار 
)دهيل(،  مدينة  يف  اهلندوس  والعلامء  الربامهة  وبني  بينه 
واملجالت  الصحف  كانت  وقد  غاندي،  الزعيم  بحذور 
تنرش كل ما يدور يف املجلس من احلوار بالتفصيل وبكل 

أمانة وصدق.
وكانت نتيجة تلك املناظرات أن ثبت احلق وزهق الباطل، 
باألدلة  املناظرين  منترصًا عىل  املوسوي  السيد  فقد خرج 
العقلية، وثبت للحارضين أن مذهب  العلمية والرباهني 
أحّق  املذهب احلق وأنه  السالم( هو  البيت )عليهم  أهل 

أن ُيتبع.
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بعدها سافر )رضوان اهلل تعاىل عليه( إىل مدينة )سيالكوت( 
وسط ترحيب كبري من أهلها وعلامئها، وتلقى خالهلا دعوة 
لزيارة مدينة )بيشاور( وهي آخر مدينة حدودية تربط والية 
إليها،  الذهاب  عىل  فعاًل  عزم  وقد  بأفغانستان،  البنجاب 
ورّحب األهايل بقدومه ودعوه الرتقاء املنرب احلسيني وقد 

وّفقه اهلل تعاىل لذلك.
بيشاور  أهايل  أكثر  ملا كان  يقول )رضوان اهلل تعاىل عليه(: 
مع  املجلس  يف  حيرضون  وكانوا  السنة،  أهل  من  مسلمني 
هو  البحث  موضوع  جعل  ومشاخيهم،  علامئهم  من  كثري 
دالئل  ويبني  الشيعة  عقائد  عن  يتكلم  وكــان  )اإلمامة( 
يف  النقاشات  ويذكر  إلثباهتا،  والنقلية  العقلية  الشيعة 

املسائل اخلالفية.
وعىل أثرها طلب منه علامء السنة وكبار شخصياهتم الذين 
كانوا حيرضون البحث أن جيتمع هبم يف لقاء خاص لإلجابة 
عن إشكالتهم، فرّحب هبم ولّبى طلبهم، حيث كانوا يأتون 

يف كل ليلة إىل البيت ويدور البحث لساعات طويلة.
أخربه  املنرب،  من  سامحته  نزول  وعند  األيام  من  يوم  ويف 
بعض احلارضين بأن عاملنَي كبريين من مشايخ العامة ومها 
)احلافظ حممد رشيد والشيخ عبد السالم( من أشهر علامء 
ليلتقيا  بيشاور  إىل  قدما  أفغانستان،  عاصمة  كابل  مدينة 
ليلة،  كل  الدائر  احلوار  يف  احلارضين  بقية  مع  ويشرتكا  به 
بعد  يأتيان  فكانا  بقدومهام  ورحب  لذلك،  رسوره  فأبدى 
عرش  ملدة  وذلك  للمناظرة  إقامته  مكان  إىل  املغرب  صالة 
املسائل  حول  يدور  والنقاش  احلوار  وكان  متتالية،  لياٍل 
اخلالفية ويطول إىل ست أو سبع ساعات، أو حتى لطلوع 

الفجر أحيانًا.
انتهت  أن  وبعد  واملناظرة  املحاورة  أن  املفاجأة  وكانت 
ستة  أعلن  أْن  بيشار(،  )ليايل  كتابه  بعد  فيام  ضّمها  والتي 
من احلارضين من أهل السنة تشّيعهم، وكانوا من األعيان 

والشخصيات املعروفة يف املدينة.
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وتكمن امهيته من الناحية العلمية، انه يمثل حلقة من حلقات الدرس 
اسلوب  عن  ويعرّب  عرش،  والثاين  عرش   احلادي  القرنني  يف  النحوي 
البيئة  خارج  التعليمي  النحو  تناول  يف  الدين  علامء  من  االصوليني 
االختصار  اىل  وامليل  الرصف،  عن  النحو  بفصل  متيز  وقد  العربية، 
تعتمد  التي  اجلدلية  والنزعة  والشمول،  االحاطة  قصد  مع  الشديد 
النحو  مسائل  عرض  يف  واجلــواب  السؤال  بطريقة  احلوار  اسلوب 
وبيان ارساره، وتعليل الظواهر اللغوية املختلفة وامليل اىل االحصاء 

الدقيق..
عىل  البحث  ينقسم  ان  اقتىض  انه  الكتاب  حمقق  مقدمة  وبحسب 

قسمني: 
اشتمل القسم األول يف الدراسة الذي تضمن ثالثة فصول وخامتة، 
يف  وذلك  املؤلف،  ترمجة  عن  األول  الفصل  يف  املحقق  فيه  حتدث 
مبحثني؛ املبحث األول يف سريته الذاتية، وشملت: اسمه، نسبه، كنيته، 
لقبه، والدته، نشأته، سريته العلمية، وتضمنت: نبوغه املبكر ومنزلته 
وتالمذته  وشيوخه  ومكتبته  فيه  العلامء  واقوال  ومرجعيته  العلمية 
واثاره يف التفسري واصول االعتقاد والفقه واصوله، والفلسفة واملنطق 

والكالم واللغة والنحو والبالغة والتاريخ والفهرسة.
يف  النحو(،  ارسار  )موضح  كتاب  دراسة  الثاين  الفصل  يف  وتناول 
ستة مباحث؛ تضمن املبحث األول: عنوان الكتاب وتوثيقه وتاريخ 

قراءة: ضياء األسدي

حِو( لمؤلفه الشـــيخ الفقيه محمد بن الحســـن المشـــهور 
َ
وضح أســـراِر الن

ُ
يعد كتاب )م

بالفاضل الهندي ودراســـة وتحقيق الدكتور علي موســـى الكعبي الصادر عن مجمع 
اإلمام الحسين )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث أهل البيت )عليهم السالم( التابع 
للعتبة الحسينية المقدسة في العام )2015م( بـ) 568 صفحة(؛ هو من المختصرات، 
اال انـــه يشـــتمل علـــى ابواب مـــن النحو جلها قـــد كتب بأســـلوب يغلب عليـــه الجانب 
التعليمي الميســـر، القريب المأخذ، وتميز بجودة الترتيب والتنســـيق، وحسن االستدالل 
وقوة االقناع، وكان مصنفه يمتلك الجرأة في مناقشة األقوال واآلراء، ويفصل القول 

فيها ويبين مواطن الصواب او الخلل فيها..
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الثاين: حمتوى  املبحث  احتوى  فيام  التصنيف،  ودوافع  تصنيفه 
الكتاب وتبويب مفرداته ومنهج املؤلف يف عرض موضوعات 
النحو، وخصائص لغته، واملصطلح النحوي لديه وموقفه من 
فكرة العامل، واشتمل املبحث الثالث عىل: موقف املؤلف من 
الرابع:  املبحث  تضمن  فيام  الكلية،  وقواعده  النحو،  اصول 
شخصية  احتوى  منه  اخلامس  واملبحث  الكتاب،  مصادر 
النحو  قضايا  بعض  من  موقفه  يف  تتجىل  التي  العلمية  املؤلف 
وموقفه من النحاة خمتارًا او منتقدًا او مضعفًا، فضاًل عن موقفه 
من املدارس النحوية، اما املبحث السادس واألخري من الفصل 

الثاين: فقد احتوى عىل شواهد الكتاب الشعرية والنثرية..
وتضمن الفصل الثالث مبحثني، األول جاء يف وصف النسخ 
اما  للمنهج  العامة  السامت  يف  والثاين  التحقيق،  يف  املعتمدة 
اخلامتة فـأوجز فيها املحقق اهم النتائج التي توصل اليها البحث 

يف قسمي الدراسة والتحقيق..
اما القسم الثاين: فقد خصص للكتاب املحقق بمقدمته وابوابه 
يف  الثاين:  والباب  االســم،  :يف  األول  الباب  وجــاء  الثالثة؛ 

الفعل، والباب الثالث: يف احلرف.
واعتمد املحقق يف حتقيقه ثالث نسخ خمطوطة، جاعاًل نسخة 
النسخة  هي  )ش(  باحلرف  هلا  املرموز  املرعيش،  السيد  مكتبة 
االم، لكوهنا اتم النسخ واحسنها خطًا واقلها خطًأ، والراجح 
منه،  مذيلة  حوايش  وتضمنت  املصنف،  زمان  يف  كتبت  اهنا 
وقد عارض عىل حد قوله )املحقق( نسخة األصل بعد كتابتها 
بالنسختني الباقيتني، ومها نسخة خزانة املكتبة املركزية يف جامعة 
طهران ورمزها)ط( ونسخة خزانة مكتبة السيد الكلبايَكاين يف 
مدينة قم االيرانية ورمزها )ك( وذكر املهم من فروق النسخ يف 
القرآنية  الكتاب  يوثق شواهد  ان  اهلامش، وعمل جاهدًا عىل 
الكتاب  واحلــق  النحويني  اراء  واخــرج  وغريها،  والشعرية 
بفهارس فنية اشتملت عىل اآليات القرآنية والشواهد الشعرية 

واالعالم ومصادر التحقيق والدراسة..
املصادر  من  نوعني  دراســتــه  يف  اعتمد  انــه  املحقق  ويذكر 
واملراجع؛ األول اختص بدراسة سرية املؤلف ونسخ الكتاب، 
الكتب  وفهارس  املؤلفني  ومعاجم  الرجال،  مصادر  وتضمن 
الكتاب  بدراسة  اختص  الذي  الثاين  النوع  اما  واملخطوطات، 
وعىل  العريب،  النحو  يف  املعتمدة  املصادر  اهم  وشمل  وحتقيقه 
، السيام كتب  كتابه  املصنف يف  اعتمدها  التي  املصادر  رأسها 
الكافية  عىل  الريض  ورشح  والكافية  العربية  وارسار  سيبويه 
الضيائية(،  بـ)الفوائد  املوسوم  الكافية،  عىل  اجلامي  ورشح 
والبد من االشارة اىل ان الكتاب هو اطروحة دكتوراه نوقشت 

يف كلية اآلداب جامعة البرصة.  
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ً
صدر حديثا

األخالق 
من نهج البالغة

التابعة للعتبة  صدر حديثًا عن مؤسسة علوم هنج البالغة 
احلسينية املقدسة كتاب )األخالق من هنج البالغة( ملؤلفه 
فضيلة الشيخ حمسن عيل املعلم، ويأيت هذا املنجز العلمي 
الذي مجع بني دفتيه دررًا من الكالم العلوي ضمن سلسلة 
ببيان مفهوم  ليسهم  البالغة  الدراسات األخالقية يف هنج 

األخالق وركائزها يف كالم أمري املؤمنني )عليه السالم(.
ويقول املؤلف يف نبذة خمترصة للكتاب بوصفه: » انه قطرة 
تنفد  التي ال  السالم(  البيت )عليهم  اهل  بحار  من فيض 
والذين هم منبع كل خلق عظيم، ويتجىل هذا اخللق بعيل 
وبنيه )عليهم السالم( حتى صاروا مصدر اهلام لكل خلق 

حسن وبلغوا من الكامالت اعىل مراتبها. 
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ــــــٌف بـــــــــوجـــــــــِه الــــــطــــــغــــــاِة ـــــــــــُرَك عــــــ�ــــــس ـــــــــــدي ه

ــــــاِب ــــــس ــــــ� ــــــــــَة.. هـــــــــــــــوَل امل ــــــــــّي ــــــــــن ـــــــــَت امل ركـــــــــب

ـــــــــــضِ الــــــطــــــفــــــوِف ـــــــــــاأر� نـــــــــزفـــــــــَت ذبـــــــيـــــــحـــــــًا ب

ــــــعــــــوٌب ــــــــــــــــــــداًء لـــــتـــــحـــــيـــــا �ــــــس ــــــــرَت ف ــــــــ�ــــــــس ف

ـــــــــــَت �ــــــــســــــــنــــــــاُء عـــــــظـــــــيـــــــِم الــــــــــرجــــــــــاِل فـــــــــــاأن

ــــــــاِد ــــــــه واأنــــــــــــــــــــــَت �ـــــــــــســـــــــــراٌع بــــــــ�ــــــــســــــــوِح اجل

ــــــِن ــــــس ــــــ� ـــــــــّز الــــــــــطــــــــــغــــــــــاَة ا�ـــــــــــســـــــــــُم احل ـــــــــه ي

�ــــــــــســــــــــالٌم عـــــــلـــــــيـــــــَك �ــــــســــــلــــــيــــــَل الــــــــر�ــــــــســــــــوِل

ــــــــــــــــــــراِق ــــــــــــن ال ــــــــــــاَك ح ــــــــــــم رجــــــــــــــــــــــــوُت ح

ونــــــــــــــرا�ــــــــــــــضُ جمــــــــــــــٍد ورمـــــــــــــــــــــُز اخلـــــــــلـــــــــوِد

وفــــــــيــــــــ�ــــــــضُ مــــــــــبــــــــــادئ و�ــــــــــســــــــــُر الــــــــــوجــــــــــوِد

ـــــِد ـــــي ـــــل ـــــــــــدهـــــــــــٍر ت ـــــــــــوٍء ل و�ـــــــســـــــعـــــــلـــــــُة �ـــــــــــس

ـــــــــورًا ملـــــــــــــــــوٍت �ـــــســـــعـــــيـــــِد ـــــــــب ـــــــــس ــــــــًا � ــــــــئ جــــــــري

و�ـــــــــــســـــــــــُرك نـــــــ�ـــــــســـــــٌر لــــــــــديــــــــــِن احلــــــمــــــيــــــِد

ــــــــِد ــــــــري ــــــــــزٍّ ف ــــــــــع ــــــــدًا ل ــــــــي ــــــــه ــــــــس ــــــــــرقــــــــــى � ل

ـــــــــضٍ �ــــــســــــديــــــِد ـــــــــاأ� ـــــــــب ــــــــــاًة ب ــــــــــغ تــــــــــــقــــــــــــارْع ب

ـــــــُة بــــــقــــــطــــــِع الــــــــوريــــــــِد ـــــــال ـــــــس ـــــــر� ـــــــا ال ـــــــي وحت

ودر�ـــــــــــــــــــــــــــــضُ حتـــــــــــــــــدٍّ لـــــــــظـــــــــلـــــــــِم يـــــــــزيـــــــــِد

ــــــــــــــــــــــــــــــاُن نــــــــ�ــــــــســــــــٍر وعـــــــــــــــــــزم عـــــتـــــيـــــِد ورّب

ـــــــِد ـــــــي ـــــــوع وميـــــــــــطـــــــــــُر رعـــــــــــبـــــــــــًا لـــــــــــيـــــــــــوِم ال

ـــــِد ـــــم ـــــس ـــــ� ــــــــر الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدِة رمــــــــــــــــَز ال ــــــــخ وف

ـــــــــــــــــــوروِد ـــــــــــــــــــالذًا �ــــــســــــفــــــيــــــعــــــًا لــــــــــيــــــــــوِم ال م

ع�����ط�����اٌء     
الحسيُن 
شعر: حمودي جبار الصّباغ
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فلم  رضاك،  مسافات  عيّل  واقرص  بنورك  هني  وجِّ سَيدي، 
تعد روحي تتحمل تناقض االشياء. يف زمن وحده تتحرك 
بضيائه  ورضحيــك  الفائرة.  بدمائي  وتتالعب  الكلامت، 
بحالوة  الكتابة  عىل  وجيربين  قلبي  اىل  ينظر  كأنه  اهلادئة، 
العشق، ويقني العقيدة، ورضا النفس.. كلها تأتيني وخترتق 
وأجهر  ساجدًا،  أخــرُّ  وهكذا  نــورك،  عمق  يف  جوارحي 
تعلو  بيضاء  محامة  ريشة  وكــأين  وزين،  فيخف  بالترضع، 
خماويف  لك  وأبّث  جدثك  تاج  عىل  أحُط  قبتك،  سامء  حتت 
الذنوب،  وارتكايب  ترصفايت،  بتناقض  وأعرتف  وشكواي. 
لتمسحها،  الطاهرة  أنفاسك  عليها  تلهبَّ  تردد  غري  ومن 

ألنك الوجيه.. ال ترجع من سألك خائبًا؟.
أكثر  اجعلني  فيك..  أذوْب  ودعني   ، عيلَّ تلّطْف  سَيدي، 
وتنساب  الــروح  تزهر  حيث  قدسيتك،  مملكة  يف  اقرتابًا 
ويطوي  برمحته،  القلب  يغمر  ُه  َعلَّ بارهيا،  اىل  ينابيع  النفس 
بقرابة  مكّباًل  فأجدين،  احلياة.  لدغُة  انكساري، كلام مستني 
جنة  فأرى  جدثك  شباك  عرْبَ  اتطلُع  رضحيك،  مع  عجيبة 

والريتاج  النفس،  وتطمئن  الروح  ترّس  خالبة  وأبعادا  فاتنة 
يقف  وعيناين  هلام.  دماغي  يرجتف  االمحر  والنور  االخرض 

بؤبؤمها، ال قراَر هلام اال الدمع.  
لك  ُأعطَي  مفتاحه  ــاي،  رؤي كنز  خيتبئ  قلبي  يف  سَيدي،   
الذعر  ثانية  ونزل  الذنوب،  من  السيل  هذا  اجتاحني  وقد 
أفرح  ال  جعلني  ما  أعرفها..  ال  وجوه  يف  متأللئا  الفؤاد  يف 
فتنخفض  الرش،  لعدم حدوث  أفرح  حلدوث اخلري، ولكن 
معك  مني..  قريبا  ُقبالتي  أنك  أشعر  ألنني  القلق،  شعلة 
أحتدث مستكينًا أليام حكٍم عن وجودي بني خيوط ضيائك 
الفريدة. لقد ُكتَب عىل حيايت الضيق رشط أن ال ُيمس قلبي 

االمل وأنت أعلم.  
أعالمك،  عيون  بني  به  ُد  أتنهَّ البسيط،  صويت  هذا  سَيدي، 
يقطن  جسدك  أن  مؤمن  عطاءاتك.  صفحات  بني  به  أحفر 
بني  زائريك،  كل  دمك  يف  يعلو  حّيًا.  تقطن  وانــت  قــربًا، 

عشاقك الشهداء، ال فكاك منك أهيا املدُد.   

 ..
ً
ًمؤمٌن أّن جسدك يقطن قبرا

ا
ّ
وأنت تقطن حي

بقلم: حيدر عاشور



بعد  األسبوعية،  أمسياته  املقدسة  كربالء  أدبــاء  احتــاد  عــاوَد 
انقطاع استثنائي بسبب جائحة كورونا، والتي استأنفت بإقامة 
أمسية بعنوان )دالالت املكان الكربالئي بني الثبات والتغيري( 

للباحث الدكتور عيل حسني يوسف.
وقال يوسف: »حتدثنا يف أمسية حافلة كانت األوىل بعد انقطاع 
التسمية  وأسباب  األمكنة  سيمياء  عن  كورونا  جائحة  بسبب 
الكربالئي  فاملكان  ذلــك،  يف  تؤثر  التي  الثقافية  والعوامل 
يوحي بدءًا بالعودة إىل: املايض، التاريخ، الِقَدم، إنَّه: كربائيلو، 
والغارضيات، ونينوى، والطف، إنَّه كذلك: احلسني والعباس 
)عليهام السالم( واحلر وابن أيب الفهد احليل، وهو امتداد حلادثٍة 

جرت قبل أكثر من ألف عام لكنه ما زال يتمثلها«.
ويضيف، »هذا هو التاريخ الذي يداخلنا يف كل حلظة؛ يعيش 

تقيم  زالت  ما  واألزقة  والشوارع  فاألحياء  فيه،  ونعيش  فينا 
هناك، يف التاريخ  تتمثله وجتّسد معانيه، وتستلهم قيمه فهناك: 
العباسية وحي احلسني وحي العباس وحي احلر وحي املنتظر 

وحي الزهراء وحي الغدير وشارع اإلمام عيل«.
داللتني  للمكان  نرصد  أن  »يمكن  أنــه  الباحث  ويوضح 
داخليتني، األوىل  ترتبط بالشخصية واألخرى ترتبط  بالزمن، 
أيضًا،  ذلك  مثل  خارجيتني  داللتني  نلحظ  أن  يمكن  كذلك 
أن  كام  بالرؤية،  ترتبط  ــرى  واألخ بالوصف،  ترتبط  األوىل 
مغلقة  أماكن  فهناك  مالمحه،  حتّدد  التي  خصوصيته  للمكان 
هي  تكون  مفتوحة   أماكن  وهناك  خاصة  أو  عامة  تكون 
كذلك  تكون  أهنا  أي  نسبية  وكلها  خاصة  أو  عامة   األخرى 

بعالقتها ببعضها«.

دالالت المكان الكربالئي 
بيَن الثبات والتغيير
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وأشار إىل أن »املالحظ عىل املكان الكربالئي أنه ليس مكانًا 
إنه  حلظة،  كل  يف  سريورته  يعيش  مكان  فهو  مكتماًل،  قاّرًا 
حارض يتكون بإستمرار؛ وذلك بفعل الطقس الذي ارتبط 
بطقوسها  نفسها  ُتعيد  تارخييًا  مكانًا  بوصفها  فكربالء  به، 
إّن  القول  يمكن  لذلك  الطف،  كّل ذكرى ختّص معركة  يف 
كربالء بوصفها مكانًا طقوسيًا تعّد مدونة رسدية ملّا تكتمل 
من  الرغم  وعىل  آن،  كل  يف  للروي  قابل  مكان  إهنا  بعد، 
السالم(  األئمة)عليهم  بقباب  املتمثلة  شواخصها  وجود 
وأرضحتهم يف مكان حمدد ومعلوم إال أن ذلك مل يمنع من 
أن متتد تأثريات املكان الكربالئي إىل مسافات شاسعة جدًا 

بفعل سحره وغموضه وروحانيته«.
املكان  ُيعدُّ  الكربالئي  املكان  إن  القول  »يمكن  ويتابع، 
ــ الذي  ــ إن مل يكن يف هذا الكالم مبالغة  العامل  الوحيد يف 
بل  تفصيالته؛  وبكل  حرفيًا  به  املرتبط  التاريخ  يستحرض 

هو املكان الوحيد يف العامل الذي حياول يف كل مرة أن يعيد 
صياغة التاريخ بطريقة ما، حتى ليبدو التاريخ املرتبط باملكان 
الكربالئي تارخيًا خاصًا؛ تارخيًا مصاغًا بطريقة تتامهى واحلالة 
التي يعيشها الشيعي العراقي املعارص، أنه تاريخ ُيقّدم يف كل 
مّرة مصاغًا بصورة الرفض والتحدي، ويف الوقت ذاته فهو 
تاريخ مل يعدم احلزن واآلالم والتعبري عن اهلموم والشكوى 
ومن أجل أن يكون التاريخ هبذه الصورة التي تقدمت، فقد 
أمور  األصلية  ملدونته  واضيفت  احلموالت  من  كثريًا  َل  مُحّ
هائلة حتى تضخم بشكل مفرط، وتورم حجمه إىل درجة 
األوىل  بصورته  الكربالئي  احلدث  استخراج  معها  أصبح 
من الصعوبة بمكان، بل يمكن القول ان احلّس اجلمعي قد 
تربطه  ال  حارضية  بطريقة  الكربالئي  احلدث  تشكيل  أعاد 
باملايض إال يف أصل احلادثة الطفية وشخصية اإلمام احلسني 

وأنصاره )عليهم السالم(«.
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الى روِح الشهيِد السعيِد ) عالء محسن عالوي  بشات  الطائي(

صقر  فوج  مسلم بن عقيل)عليه السالم(
 وقربان المهناوية 

 منائر االمام الحسين )عليه السالم( الذهبية تعكس اشعة الشمس فوق الضريح تبدو مثل بركان 
ْ

كانت

ن رؤوس الملبين للجهاد، وهم يتوافدون بسرعة ويهتفون: لبيك -يا حسين- الموت 
ّ

ملتهب، هديره يلو

لـ)داعش( االرهابي.  وهو صوت يمزق صهلة االفاق، ويشحذ الهمم، ويلهب الحماس لالستشهاد دون 

ت 
ّ

تفكير بالحياة واالبناء واالموال. أجفل الصوت طيور الحضرة المقدسة، هبت بوجوه المجاهدين، ومس

رؤوســــهم كأنها تبارك خطواتهم نحن الثبات على العقيدة، وتشــــيع سكينة حميمة في النفوس. بين 

كل هــــذه الجمــــوع المتجحفلة إلنقاذ العراق وعتباته المقدســــة، كان )عالء بشــــات الطائي( يفوج بين 

المجاهدين ليصل الى قائمة التطوع، يحيطه سيُل المتطوعين من كل صوٍب وفي شفتيه اليابستين 

طعــــم المــــاء وتــــراب الضريــــح، يصغــــي بــــال أذٍن.. 
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يبكي بال أدمع. بدأ حيىص ما تّيرس من املجاهدين أمامه، فاحلائر 
يرقص  قلبه  اجلهاد.  لرحلة  العراق  اطياف  قد مجع كل  احلسيني 
بجنون، يتوّسد فرح االستشهاد. وحني سمع اسمه شهق شهقة 
الغريق، وصار له املدى ألقًا وفؤاده يدّق نبض اليقني ليقول: يا 
الذي  دريب  هذا  كرم-  -أم  زوجتي  الصاحلة  ايتها  الثامنية  أبنائي 
انتظرته منذ ان عرفت احلسني شهيدا، وهو بداية اشيائي وعشقي 
املُبني.. يا صاحلة حيايت، رغاًم سأترك بيتنا وارض املهناوية ومهنتي 
يف الفالحة هي هجرة اىل اهلل نادى هبا االمام السيستاين وال رجوع 
ألمر مطاع.  وتئّن ساعة الزحف فيخرج مع افواج احلشد املقدس 
من باب الرأس الرشيف، وقد بارك الشيخ الكربالئي رحلة اجلهاد 
وهو يّودع قوافل احلشد بوضع املصحف الرشيف عىل الرؤوس 
بالصلوات والتهليل، والرجال  وصدى أصوات االمهات يعلو 
القلوب،  أوتاد  يالعب  ينداح  املآذن  وصوت  للحرب،  تتسابق 
ويوقظ فيها احلياة ما بعد املوت سعادة ابدية، ويفتح أبواب اجلنة 

تبعثر  ووطن  واملقدسات.  والعرض  االرض  أجل  من  مرشعة 
)داعش(  رسطان  ِغْسلنْي،  يف  سقطوا  الطيبون  وأهله  الريح  يف 
بعودة  احلاملني  من  واخلونة  الُسنة،  قلب  يف  وتوغل  أمتدَّ  الذي 
املنحّل. فهَم عالء كل هذه التفاصيل من دورته التدريبية الرسيعة 
ليكون من املجاهدين البارزين يف لواء عيل االكرب القتايل. وأول 
تنّوع  وقد  الصخر(،  )جرف  حترير  هي  هبا  يشرتك  حترير  معركة 
استخدامه لكافة االسلحة. مرة يقود سيارة اسعاف إلنقاذ اخوته 
يقودها  بمدرعة  )داعــش(  عمق  يف  خيوض  وأخــرى  املصابني، 
عالية..  وبمهارة  الدبابات  بصيانة  يقوم  أخرى  وتارة  بنفسه، 
البدهيية  ورسعة  والذكاء  والفراسة  بالشجاعة  اليه  يشار  وبدأ 
ومشارف  والفارسية  والفاضلية  مناطق)البهبهاين  معارك  يف 
منطقة العامرية(، وهو يبعثر أجساد الدواعش بمدرعته، كان يف 
القتال يشبه صقرا يف االفق، يفيض جحياًم، يشتعل االفق وخيرج 
منترصًا. كتب اسمه من شجاع اللواء ليتم ترفيعه اىل منصب رسية 

 
ً
ص���ار ل��ه ال��م��دى أل��ق��ا

 نبض 
ّ

ي�����دق وف������ؤاده 

ال��ي��ق��ي��ن ل���ي���ق���ول: ي��ا 

ايتها  الثمانية  أبنائي 

-أم  زوج��ت��ي  الصالحة 

كرم- هذا دربي الذي 

انتظرته منذ ان عرفت 

ال���ح���س���ي���ن ش���ه���ي���دا، 

اشيائي  ب��داي��ة  وه���و 

وعشقي المُبين..
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حمافظة  حترير  اجلديدة  ومهمته  السالم  عليه  عقيل(  بن  )مسلم 
-صالح الدين- من قضاء بيجي اىل الدور والقصور الرئاسية. 
واصبح يرعب )داعش( يف كل معركة يتحول شبح قاتل يتنقل 
فيثقبها. ال  الرش  يتساقط فوق رؤوس غربان  السود  كالبلورات 
خيمد أو ينام و)داعش( أمامه تعشق قتل شيعي او أكل حلم ُسني 
شهقات  من  يبزغ  والفجُر  الفجر  نحو  يزحف  يظل  حي.  وهو 
وصيته  يكتب  كان  جرح  كل  مع  جراحِه.  من  ويتوضأ  املوت، 
أن  انتصار، معتقدا  الوطن والعقيدة وخيط عىل كل جرح  بحب 
علو  من  ترفع  العقيدة  تبقى  دمه  ومن  الوطن  يولد  جراحه  من 
مسلم  فوج  مساعد  أصبح  واليقني  اهلمة  هبذه  والنه  املذهب. 
وانيطت له مهام حترير مناطق )املزرعة والبعيجي وجامع الفتاح 
والصينية ومصفى بيجي وجبال مكحول اىل منطقة الـ)600((، 
وسّطر فيها بطوالت كقائد يشبه الشمس بسمرته، حّرر مناطق 
اخلونة  ريح  يقاوم  وهو  االرهــايب،  )داعــش(  من  هلكت  ومدنا 
كل  جيهض  رشس  مقاتل  ــدام.  ص وايتام  واملرتزقة  املسعورة 
صعب يف مكانه، وما حصل يف أعىل قمة بجبال مكحول )نقطة 

للقنص  العش  تستخدم  )داعش(  كانت  أمر ال يصدق،  العش( 
لرضب كل من حياول الصعود للجبال او يدخل منطقة الـ)600( 
وغلق طريق حمافظة نينوى بالكامل فلهب الرصاص من العش 
العش  نقطة  عىل  القضاء  صنوفه  بكل  احلشد  حاول  يتوقف.  مل 
ولكن املوت كان ارسع. هنا جاء دور »الطائي املنهاوي« لوحده 
ليتسلل  دون مساعدة من أحد ولكن أخذ االمر من قائد فوجه 
القنابل  ليال اىل قمة اجلبل، يفكك يف طريقه املفخخات ويعّطل 
وسط  هو  أيام  ثالثة  الليل..  يف  ويسري  النهار  يف  وينام  املصنعة، 
املوت من كل جانب حتى وصل نقطة متّكن من العش وبلحظة 
غفل فيها غربان الكفر االسود انقّض عليهم كالصقر اهلائج عىل 
فريسة وقحة. فمّزق كل من يف النقطة واستحوذ عىل اسلحتهم 
 .( m4(القنص يطلق عليه عامليًا الثقيلة واخلفيفة.. منها سالح 
وايامنه  ولبطولته  املنطقة،  من  الشعبي  احلشد  قوات  استمكنت 
سالحه  ليكون  القنص  سالح  هديته  كانت  واملذهب  بالعقيدة 

الشخيص يف حصد الرؤوس العفنة من الدواعش.
مل يستغن احلشد عن شجاعته حني جاء نداء عمليات حترير مدينة 
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املوصل، كان مع فوجه حيرر قضاء تلعفر ومنطقة عني اجلحش 
وعني طالوي وام الزنابري وقرية بني محزة وهو   اهلل تعاىل ولقاء 
سيد الشهداء احلسني عليه السالم. يف بيجي رصده داعش هباون 
اصيب ومل يستشهد، يف قضاء احلرض زرعوا يف طريقه عبوة ناسفة 
ثقيلة املتفجرات، مل يمت ونفسها تكررت بجبال مكحول وبقي 
يقاتل ببسالة جماهد تزيد اصابته ارصارا عىل قتل االرهاب. وقد  
عمم )داعش( صورته عىل القناصني واجلواسيس فأصابه قناص 
ما  املوصلية.. وعاش ورجع حيصد  اشوه  منطقة  بفخذ ساقه يف 
تركه من خواء الرؤوس العفنة.. وكرب يف عيون قادته وزاد احلقد 
مفخخة  سيارة  له  فجّهزوا  الداعيش  االرهاب  عنارص  من  عليه 
وهو راجع ملنطقة -السهاجي- يف -تل عبطة- يف املوصل.. رغم 
هول االنفجار اال أنه مدرب عىل محاية نفسه فاصيب بشظايا ال 
تعد وال حتىص وهنض منها كاألسد اهلصور الذي ال يرتك فريسته 
والتطهريي  التحريري  مشواره  وأكمل  ارضــه.  عىل  مرتاحة 
بمعارك دامية سجلها التاريخ من اعنف املعارك، فاجتاز احلوجية 
العالس  الرشاد ومنطقة  قرية  الدواعش كذلك  من  وهي خالية 
يبق  مل  القتالية..  مسريته  يف  االصعب  املحطة  كركوك  حمافظة  يف 
دار  يف  الدواعش  جتمع  الرياض  منطقة  سوى  حمرر  غري  فيها 
يقرتب  من  كل  القناصني،  من  جمموعة  تسندهم  املنطقة  وسط 
من البيت مصريه املوت ال حمال.. حال الليل بينهم وبني تطهري 
البيت فوضع خطة للهجوم مع طلوع فجر يوم اجلمعة 6 / 10 
صعبا  يوما  كان  هـ.   1439 احلرام  حمّرم   16 املوافق  ٢017م   /

عىل فوج ورسايا مسلم بن عقيل عليه السالم فالقناصون دقيقون 
يف االصابة والبيت الوحيد منطقة الرياض حيوي الدواعش الذي 
وبدأت  اليوم  ارشق  ان  وما  تكفرييا،  عرش  ستة  عددهم  يفوق 
املواجهة العنيفة بني الدار والقناصني واملجاهدين.. وجاء صوت 
صقر الفوج البطل ) عالء حمسن عالوي  بشات  الطائي( ليهلل 
املرجعية  قربان  أنا  ويــردد:  حسني  يا  بلبيك  ويلبي  باألصوات 
اليهم  ابوهم  لقد عاد  ابنائي رؤوسهم  والعراق لريفع  واملنهاوية 
شهيدا.. محل رشاشه الثقيل وصال مع املجاهدين نحو وكر الكفر 
والرش فمزقوه متزيقا واحرقوا الفئران الداعشية يف جحورها وما 

ان اعلن االنتصار حتى جاء أجل الطائي برضبة قاتلة من قناص 
غادر ترك كل املجاهدين ليختار راسه الرشيف فيثقبه حد املوت. 
استشهد ابن املنهاوية بأعىل مراتب االستشهاد لقد زّف كالعريس 
بعده  ما  بعز  جثامنه  محل  املقدسة.  كربالء  مدينة  اىل  كركوك  من 
الدمع، وعائلته  الوالئية حتمل سعف  عز. فقد خرجت احلشود 
تراقب نعشه وهو يعلو نحو السامء يصطنعون الصرب وامل الفراق 

يف قلوهبم قد اكتمل...     
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إلى مرتقاي 
ســــأصــــعــــد
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أشهد أن الذكرى رحم ولود، والصالة يف احلرب قتال، فيا بن 
زياد، توابيت الشهادة دائاًم هي الرتاب، لذلك قررت أن أصعد 

متوجًا بدمي الصارخ يف وثبات احلروب.
معاوية  كان  هالك  حمض  الصيداوي، عىل  مسهر  بن  قيس  أنا 
الذل هباء ترضجه اللعنة بدم فاسد، فاجتمعنا خشية أن يرث 
فنبض  عني،  حدقة  يف  الكوفة  اجتمعت  آخر...  هباء  املعفون 
من  تئن  بيعة  رفض  السالم(،  )عليه  عيل  بن  احلسني  قلبها 
هوهلا التواريخ، رفض بيعة يزيد، فحملت التواقيع قلبًا ينبض 

بالبهجة واليقني...
املتمردة  اهلامات  يقظة  عليك  اهلل  سالم  حسني،  يا  سيدي 
تثور،  أن  تريد  صحوة  أشالء  العزم  تستنهض  السيوف،  عىل 
مل  لو  مزاياها،  اليه، مهام كانت  املرسلة  الكتب  سمعتها ولولة 
ينهض هلا سيدي أبو عبد اهلل )سالم اهلل عليه(، لنفخوا يف موهتا 
يوما ثورة، وقالوا: لقد هدر احلسني نبضها، فزاغت اىل التيه..

هنض لريسل معنا سيدي مسلم بن عقيل:- أوصيك باللطف 
والتقوى، وكل وصايا سرية ملكت رمحة السالم.

أصيح: يا بن زياد، ألقن مسامعك الوصايا، لتدرك أن اسطورة 
جمدكم غزاها العنكبوت..!

أنا الذي سأصعد، وأنا الذي سيهوى بجسدي االرض، لكن 
سجادة  عقيل  بن  مسلم  افرتش  سيطيح،  من  انت  انك  تأكد 
االهل  ودع  )ص(،  اهلل  ــول  رس مسجد  يف  ليصيل  املدينة؛ 
العيون  يف  واألمل  بالتقى،  جبلت  فرحة  ورسنا  واالحباب، 
فكانت  العطش،  احلالك  اجلــدب  هذا  وسط  ربيعا  يتوهج 
اخلطى أحداقا راجلة متيش اىل االلفة، فأخصبت رؤى من والء 
مهود كل حلم، حيمل  البيوت  مادامت  يطاول.. القنوط،  ال 

الثورة يقظة ال متارى.
خذ يا قيس كتايب اىل موالك احلسني، يا لزهوي، وأنا وعابس 
وعهود  الــدهــور،  وأمكنة  االزمنة  سارية  نحمل  ــوذب  وش
فوارس كل عرص ال يكبو فيه فرس احللم، كنا نستظل بحكمة 
وتفور  يفور  حينها  كان  دمنا  السالم(،  )عليه  احلسني  موالي 

ضلوع الربق يف عنفوان كل نفس يرجز بالثبات.
صبور..  موقف  كل  خاليا  يف  تفرس  حشد  معه  كنا  هكذا 
رسنا معه، كنت اميل النفس يا بن زياد ان ارجتز احلرب بلسان 
)الرمة(  عند  لكن  الرتاب،  ظاهرة  عىل  املركون  السيف  هذا 
كتابا  معي  ليبعث  السالم(؛  )عليه  احلسني  موالي  استوقفني 
يف  نذرا  الروح  محلت  بالكوفة،  والشيعة  عقيل  بن  مسلم  اىل 
بن  حصني  تيه  من  العروش  بأذناب  وإذا  املدى،  هذا  غايات 

نمري يسريوين اليك.
انا فرح جدا؛ لكوين استطعت ان اخرق الكتاب، فال تعرف ما 

فيه، عبثا رصاخك االرعن هذا يا ابن زياد...
املقصد،  كان  اهيم  اىل  واخربين  قيس،  يا  اهلذيان  عنك  دع   -:
وان مل ختربين االسامء فعليك ان تصعد رئة املنرب؛ كي تلعن من 
سأحجب  وأنا  قيس،  يا  اصعد  يزيد،  ضد  احلقد  ورد  سقاك 

عنك املوت هبيا بنداك.
سيزرع  الفتك  مجوح  ان  وأدرك  زياد،  بن  يا  سأصعد  نعم   -:
أطلت  عتيد،  ألفة موت  اىل  يدا هتوي يب  ربام  او  رحمه، سيفه، 
صويت..  ارتقيت  ما  متى  مسامعكم..  لتخدش  صويت  اظافر 
اهيا الناس، ان احلسني )عليه السالم( خري خلق اهلل.. أسمعت 
ابن  السالم( خري خلق اهلل، هو  ان احلسني )عليه  يا بن زياد، 

فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل خري خلق اهلل.
أنا املمرع طيفا  بقى ابن زياد اسري دهشته امامي، فصحت:- 
امجلني  ما  اليكم،  احلسني  رسول  انا  الفصول،  اخرضار  حد 

حني امحل العهد شهيدا.
بن  يا  فأجيبوه،  الرمة  من  باهلاجر  فارقته  لقد  الناس،  اهيا   -:
ثامرها  وأمان جتني  برؤياك،  تسعد  احداق  اهلل عىل  لعنة  زياد، 

من غصن ذليل.
االرض  اىل  فهويت  ارموه،  بغضب:-  حينها  زياد  ابن  صاح 

مقطعة اضالعي.
:- يا ابن زياد، حني هوى جسدي اىل االرض، ارتقيت املجد 

جرح ذاكرة وصوت نداء.
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ال تقترص لفظ كلمة املرض عىل اجلسد ووظائفه احليوية، بل 
تتعدى هذه الكلمة احلد املعتاد عليه لتكون أشمل وأعمق وذا 
أبعاد أبعد وأكثر شمولية لتصل إىل الذات اإلنسانية املختلفة. 

وتتعرض هذه الذات البرشية إىل األوبئة مثلام يتعرض اجلسد 
الفسلجية  ــراض  واالم الدقيقة  املجهرية  األحياء  من  لغزو 
العضوية كذلك احلال أيًضا بالنسبة للنفس يصيبها االختالل 
والتسامح،  التشايف  عىل  املناعية  قدرهتا  وتضعف  فتتهالك 
وغريه،  الروحي  والتناغم  السالم  وإفشاء  والعطاء،  واحلب، 
وذلك بام تتعرض له من مشاكل والرصاعات احلياتية النفسية 
بالذات  فتًكا  أشدها  ولعل  امراض  عدة  هلا  فتسبب  الكثرية 
البرشية هو اجلهل، الذي يعد من أكرب املعوقات يف تطور سلم 
والتهذيب،  والفضيلة  والسمو  واالرتقاء  اإلنسانية  الذات 
الفرد وجيعله أكثر عرضة للمشاكل واملهالك  ألنه يدمر كيان 
ولذلك النعدام البصرية وجهل العيوب النفسية، فيكّون عقدا 
والباطلة  السلبية  واملعتقدات  املوروثات  لتوارث  قابلة  سامة 
به من دون أي  البيئة املحيطة  أو  واآلراء اخلاطئة من املجتمع 
وعي وأدراك، فيكتسب مسببات األمراض وخيلق بيئة  متكيفة 

مناسبة لنشوء مثل هذه اآلفات النفسية منها:

واحلــرص  واخلـــداع  واملــكــر،  واحلــســد،  والعجب،  التكرب، 
من  وغريها  والكذب  والغرية  والرياء  والشامتة  والوقاحة، 
باإلنسانية ويصبح  الشعور  التي جترد االنسان من   األمراض 
تدرجيًيا أكثر وحشية وفتًكا ومتعدًيا حقوق اآلخرين وسلبها.  
الذات  تقبل  وعدم  بالنفس  الثقة  وإنعدام  الوعي  عدم  فأذن 
كلها مسميات حتت عنوان أطار  )اجلهل(. فمعرفة الذات من 
األمور املهمة يف عملية بناء الذات وهتذيب النفس وتنقيتها من 
باملعرفة  وثيًقا  ارتباطا  مرتبطة  احلياة  وأن  واآلفات،  الشوائب 
نظرات  فتختلف  أدراكها  وحدودها  ورسم  والثقافة  والعلم 
له  كإنسان  نفسه  باجتاه  املسؤولية  وتنطلق  احلياة  يف  اإلنسان 
ومفاهيم  ومعتقدات  وقدرات  واحتياجات  والدوافع  القيم 

وأفكار صحيحة حمرتمة هبا الطبيعة البرشية اإلنسانية.  
حاجاته  تنظم  ألهنا  هبا  يستخف  وال  ذاته  يعي  ان  املرء  وعىل 
ومدى  وتوثق  ومشاعره  العقلية  وقدراته  البرشية  وأهدافه 
الوعي  رحلة  مع  يبدأ  فاحرتامه  اآلخرين،  وفهم  بنفسه  ثقته 
اآلخرين  وبني  بينه  والتوازن  التكامل  لتحقيق  واستكشاف 
وال  فيه  ذل  ال  واملعامل  الرؤية  واضح  مستقيم  مساٍر  يف  السري 

ابتذال. 

س�������اي�������ك�������و
اإلنسانية( )األمــراض 
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كام  املكان  يطغى  الذي  النور  وملعان  السقف  بريق  أتأمل  ُكنُت 
كيف  وجهي  أرى  و  له  أنظر  انا  و  الليل..  عتمة  الُنجوم  ُتيضء 
أصبح صورًا عديدة بأشكال هندسية خمتلفة و أطرايف باتت كبريًة 
جدًا حينام ألوح لنفيس يف السقف امُلبهرج الساطع، أمتعن يف ُكِل 

وهٍج  يتقد ومضات تشبُه البكاء و كأن الضوء يصدُر نحيبًا!.
ُمتعٌب و هلوع مثل الذي يتجول يف أزقٍة ُمظلمة  الُبكاء  صوُت 
عزرائيل..  حيتضنُه  بصاروٍخ  واحدة  ُدفعًة  ماتوا  فيها  من  مجيع 
نظرُت إىل أحِد الزوايا فشاهدُت وحشا جالٌساعىل ذلك الصدر 

امُلهشم شكلُه مثل كلٍب ُمتعطش ويلهُث باسًط لسانه..
من  ثمرة  رأِس  بقطع  يستلذ  هو  و  جدًا  طوياًل  السيناريو  كان 
تلوى  واحــدًة  نحرِه  من  تسيُل  الدماء  وقطرات  اجلنة،  أشجار 
األخرى ببطء شديد و تلتهمها شفاُه األرض امُلتفطرة يف ثانية من 
شدة الظام، وأنا بقيُت حيث أنا ال أقوى عىل احلركة و قدماي ال 

ُتعيناين عىل فعل يشء ألهنام ُمنغمستان يف وسِط جُلِة الدماء.
ال  عشقًا  حترتُق  ِخيامًا  قلبي  ردهات  جعل  من  أمتكن  لو  متنيُت 
املرمية عىل  الكفوف  و  إىل مكانه  الرأس  ُستشفى ألعيد  نارًا، و 
تتبارك  أن  أرادت  األرض  حتى  كأن  هبام  تستلُذ  التي  األرض 

اخلُنرص  ذلك  الصغري  بمرشطي  ُأخيَط  لو  حتى  النرية،  بدمائهم 
املجذوذ كي ُأعيَد لُه اخلاتم، لكن؛ بقَي ُكل يشء يف جسدي جامد 
اسوى عينَي كانتا مفتوحتنِي بذهول ترتقبان األحداث ونبضات 

قلبي من شدة االرتياع صوهتا كأنه طبول.. 
الدماء كانت بحرا عميقا كام لو أهنا سوف تبقى تنضُب حتى يوم 

القيامة 
قطعني عن ختييل نداء مركز املفقودين »عىل الفتاة تبارك التوجه 

إىل باب صاحب الزمان األهل باالنتظار«
نظرُت إىل ُكل ما حويل كل يشء يتحرك منهم من ُيصيل و اآلخر 
األشكال  و  بالزخارف  ُمتيم  سارٌح  البعض  و  الزيارة  يقرأ  من 

اهلندسية التي مجلها مكان احُلسني و كأهنم يف جنة األرض 
نظرُت إىل قدمي ال يوجد دماء إنام كانت حتتي السجادة احلمراء 

عروس فاتنة زادت األرض رونق... 
أنكم  اهلل  و  قلت  و  ألذهــب  قمُت  حتى  النداء  تكرار  ُأعيد 

املفقودون و لسُت أنا
أُيفقُد واحد يف قصوِر جنة اهلل! 

و كـ العادة أنتهى ُكل يشء من دوِن أن يأخذين احلسني معه.

الـــــــيـــــــقـــــــظـــــــة
ــــــــُم ــــــــل ُح

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

45

تبارك علي الهاللي



دالئل النصر
وقصص من نسج البطوالت

خالل زيارة االربعين المباركة وبينما  نحن نسير مع الماليين متوجهين صوب قلعة اإلباء ومدينة 
الكبرياء ارض اإلمام الحسين )عليه السالم( كربالء وإذ بمعرض مختلف ليس كسائر المعارض، 
صص لعرض اشياء مختلفة تماما عما يعرض في باقي المعارض التي شاهدناها في 

ُ
كونه خ

طريقنا الذي ســـرناه، رغم إنه فيه معروضات عســـكرية عندما تفحصتها اعين الزائرين وإذا بها 
الغنائم التي تم االســـتيالء عليها من قبل قوات الحشـــد الشـــعبي وتحديدا لواء علي االكبر 
)عليه الســـالم( خالل حربه ومداهماته الباســـلة لعصابات داعش االرهابية ابان الحرب الطاحنة 
التـــي خاضوها معهم والتـــي اثمرت عن تحقيق النصر الموعود من قبل الله وهروب عصابات 

داعش من امرائهم الفسقة والفجرة من تلك المناطق المحررة.

سامهت قيادة عمليات احلشد الشعبي ولواء عيل االكرب )عليه 
الزائرين  أمام  الغنائم  عرض  بغية  معرضهم  بتقديم  السالم( 
عليها  استوىل  التي  الغنائم  من  بسيط  جزء  أنه  وعلمنا  الكرام 

احلشد الشعبي املقدس.
اسلحة داعش المتطورة

املعرض بدوره وبطبيعته لفت انتباه مجيع الزائرين الكرام ملنظره 
التصنيع  اسلحة  فهناك  االبــدان،  له  تقشعر  والذي  املختلف 

املحيل مثل قاعدة الصواريخ والصواريخ وكذلك حتتوي عىل 
انواع العبوات الناسفة، وايضا االسلحة متطورة الصنع فضال 
كأنواع  االصفر  إعالمهم  يستخدمها  كان  التي  الغنائم  عن 
الطابعات والسبيكرات وغريها، وكذلك ارقام العجالت التي 
كانوا يستخدموهنا وبعض الكتب املحرفة للحقيقة املستخدمة 
ملصاحلهم  االمــور  بتوظيف  واخلاصة  الــدرايس  منهجهم  يف 

الشخصية، وغريها من املواد التي تم عرضها.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي
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استوقف اغلب الزائرين

ــذيــن خصصوا  ال ــن  ــري ــزائ ال اغــلــب  املــعــرض اســتــوقــف 
وقتاملشاهدة ما يضم بني اروقته، فهناك من رفع راسه فخرا 
يف  الشعبي  احلشد  او  االمنية  القوات  مع  مشاركته  نتيجة 
املعارك ضد تلك العصابات اإلرهابية، واخر اهنال بالدموع 
العز  ساحات  يف  استشهد  الذي  ذويه  احد  استذكر  بعدما 

والقتال وحتديدا يف قضاة بيجي او جبال محرين.
تلبية النداء

ثمة سيدة مسنة حمنية الظهر وطول عمر السنني يبدو واضحا 
بنعي اإلمام احلسني )عليه  تبدأ  عىل تقاسيم حمياها، واذا هبا 
السالم( بأبيات شعرية تبكي مجيع احلارضين، واخر ما قالته 
حسني  )يا  قالت  اخر  موضع  ويف  الذلة(  منا  )هيهات  هو 
ألتقرب  استوقفتني  االخــرية  واجلملة  تــرىض(،  حتى  خذ 
منها رويدا واخلجل يعتيل حمياي بطلب اللقاء معها ألهنا يف 
التعريف  بعد  ألسأهلا  واحلزن،  البكاء  نتيجة  هلا  يرثى  حالة 
يب: »السالم عليكم يا أمي أنا صحفي، اثارين ما انشديت توا 

وودُت السؤال ملاذا كل هذا؟
العجوز  زوجي  آل  املقدس  الدفاع  فتوى  اعالن  بعد  بني   -

عىل نفسه أن يكون جنديا ملبيا لفتوى املرجع االعىل )روحي 
فداه( وكأنه عاد شابا بروحه وعزمه ومهته فذهب مشاركا مع 
ابطال لواء عيل االكرب واستشهد يف معارك جرف الصخر مع 

صوالت فرسان ابناء الفتوى.
الرجال والنساء

نحن يف قضاء الشامية )احلديث ال يزال معها( وبعد اعالن 
السيد  سامحة  االعىل  املرجع  قبل  من  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
للحسني  قدمنا  ما  قدمنا  )دام ظله(  السيستاين  احلسيني  عيل 
رجالنا  قبل  ونساؤنا  شبابنا  قبل  شيابنا  السالم(،  )عليه 
سقطت  واحــدة  دم  قطرة  نفي  ال  لكننا  االطفال،  وكذلك 
يملك  وما  وماله  باهله  ضحى  وكيف  عاشوراء،  يوم  منه 

الستقامة الدين واملذهب.
هناك دار البقاء

ام جبار وخالل حديثها بدى واضحا عليها الوقار واللباقة يف 
الكالم، وهنا اثناء حديثها املتوجه اىل اجلمع احلارض وليس 
»ال  احلارض:  للشباب  بالنصح  متوجها  التفتت  وحدي  يل 
تبخلوا عىل إمامكم احلسني بأرواحكم، فهذا دار فناء وانتم 

ان كنتم معه ستكونون هناك يف دار البقاء واخللود«. 
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الصحابي الجليل كميل بن زياد النخعي )رضوان الله  تعالى عليه( 

صاحُب سرِّ أمير المؤمنين  وثقته

املرشفة"  "مزاراتنا  باب  وعرب  االسبوعية"  األحرار  "جملة  جتريه  الذي  التوثيقي  للربنامج  استكامالً 
الذي يصدر عنها واملهتم بتسليط الضوء عىل األرضحة واملزارات املرشفة يف املحافظات العراقية ، 
توجهنا هذه املرة اىل حمافظة النجف األرشف حيث مزار الصحايب اجلليل )كميل بن زياد النخعي – 
رضوان اهلل عليه( الذي يبعد مسافة )1 كيلومرت( عن مرقد امر املؤمنني )عليه السالم( بالقرب من 
مسجد احلنانة بمنطقة تعرف تارخييًا ب� )الثوية( وحاليًا )مقربة أهل الكوفة( لتسليط الضوء عن مرقد 
)صاحب رس أمر املؤمنني- عليه السالم( وثقته وموضع قربه الرشيف واسمه ونسبه ومنزلته فضاًل 

عن حمطات من حياته واستشهاده ومراحل اإلعامر التي شهدها املزار. 

حتقيق: فالح حسن - تصوير: حممد القرعاوي
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اسمه ونسبه..
عن اسمه ونسبه يقول الشيخ مقداد محودي الكعبي االمني 
اخلاص للمزار: "هو كميل بن زياد بن هنيك اهليثم الصهباين 
من  بطن  صهبان  وبنو  الكويف,  اليامين  املذحجي  النخعي 
انتقلت  اليمن,  يف  القبائل  اكرب  من  وهم  مذحج,  من  النخع 
قبيلة النخع اىل الكوفة وسكنت فيها, ولد )رضوان اهلل عليه( 
يف اليمن واسلم صغريًا ,ما دعاه يمني املولد كويف السكن, ومل 
التتبع  بعد  التارخيية لسنة والدته لكن  املصادر  بالدقة  تذكر 
يظهر ان والدته كانت قبل هجرة النبي )صىل اهلل عليه واله 
أو سنة )88(  بثامن سنوات، واستشهد سنة )8٢(  وسلم( 

للهجرة فيكون عمره حني الشهادة هو )90( عامًا.

منزلته..
عليه(  اهلل  )رضوان  زياد  بن  كميل  "متتع  الكعبي:  يضيف 
عىل  الرجاليني  مجيع  أكد  فقد  رفيعة,  ومكانة  عالية  بمنزلة 
السالم(,  )عليه  املؤمنني  امري  من  وقربه  وسابقته,  وثاقته, 
وعّدوه من أصحاب االمام احلسن املجتبى, واحلسني الشهيد 
)عليهام السالم( أيضًا, ومما يدل عىل هذه املكانة, قوله ألمري 
)ألست صاحب رسك( حني سأله  السالم(  )عليه  املؤمنني 

الوثاقة(, فإن حتميل الرس  عن احلقيقة, فأجابه )يفيد ما فوق 
إنام يكون ملن هوه فوق العدالة ممن له نفس قدسية مطمئنة 
منقادة مطيعة حلبس ما حتملت أمينة عىل ما اطلعت, فلذلك 
كان أكثر أصحابه ثقات وعدوالً, ومل يكن صاحب رسه اال 
معدودًا, ولذا كان كامتا ألرسار ال يبني منها إال نادرا للنادر, 
بل بلغت وثاقته أن أمري املؤمنني )عليه السالم( بعث كتابا 
اىل كاتب بيت املال عبيد اهلل بن أيب رافع جاء فيه )سيصلك 
عرشة من الثقات الجراء تصفية احلسابات اخلاصة, واملتعلقة 
من  كان  أسامئهم,  عن  اهلل  عبيد  استفرس  فلام  املال(,  ببيت 

ضمنهم )رضوان اهلل عليه(".

حمطات من حياته..
ويتابع الكعبي حديثه: "كان ُكميل اول املبايعني واملالزمني 
من  احلقبة  وهذه  خالفته  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري 
حياته دامت حوايل)4سنوات( توىّل فيها مجلة من املناصب 
منها مسؤول بيت املال وهذا املنصب ال ُيعطى اال ملن موثوق 
هبم باعتبار ان املقاليد املالية للدولة ستكون بيده فضاًل عن 
حمافظة  مدن  احدى  وهيت  )هيت(  لـمدينة  واليًا  كان  انُه 
األنبار املالصقة حلدود الشام وتوليه هلذا املنصب فيه داللة  
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عىل حنكته االدارية ومعرفته بالسياسة واالدارة, اما دوره 
طالب  ايب  بن  عيل  االمام  مع  مشاركًا  فكان  العسكري 
)عليه السالم( يف حروبِه مجيعها ومل يكن ُمقاتاًل عاديًا بل 

كان برتبة القائد, وبقي ُمالزمًا له اىل حني شهادته«.

شهادته..
هبزيمة  اجلامجم  واقعت  انتهت  »ملا  بالقول:  ويوضح 
كل  بتصفية  اهلل(  )لعنه  احلجاج  اخذ  االشعث,  يزيد  ابن 
اهلل  )رضوان  زياد  بن  كميل  فطلب  الكوفة  يف  اخلصوم 
ان  يستطع  مل  فلام  عشريته,  عند  متخفيا  كان  وقد  عليه( 
يقبض عليه عمد اىل التضييق عليهم ومنع العطاء عنهم, 
فلام رأى كميل ذلك عز عليه حال قومه فقال »أنا شيخ 
كبري وقد نفد عمري وال ينبغي أن احرم قومي عطاءهم, 
فخرج فدفع بيده اىل احلجاج )لعنه اهلل( فلام راه قال له: 
لقد كنت أحب  ان اجد عليك سبيال فقال له كميل ال 
ترصف عيل أنيابك, وال هتدم عيل فو اهلل ما بقي من عمري 
املوعد  فان  قاِض  أنت  ما  فاقِض  الغبار  اال مثل كواسل 
املؤمنني)عليه  أمري  أخربين  لقد  حلساب,  القتل  وبعد  هلل, 
احلجة  اهلل(  لعنه   ( احلجاج  له  فقال  قاتيل  انك  السالم( 
عليك أذن فقال كميل ذلك اذا كان القضاء اليك« فقال 
بغضًا  أشد  انسانًا  اليك  اهلل( واهلل ألبعثن  لعنه  احلجاج) 

لعيل من حبك فقتله صربًا«.

قصة دعاء كميل..
ويذكر الكعبي انه: »عن ذكر السيد طاووس يف االقبال 
عن دعاء كميل ما هذا لفظها قال )رضوان اهلل عليه( كنت 
جالسا مع موالي أمري املؤمنني )عليه السالم( يف مسجد 
البرصة, ومعه مجاعة من أصحابه, فقال بعضهم: ما معنى 
الدخان  حكيم)  أمر  كل  يفرق  )فيها  وجل  عز  اهلل  قول 
/4(, قال اهنا  ليلة النصف من شعبان, والذي نفس عيل 

بيده أنه ما من عبد اال ومجيع ما جيري عليه من خري ورش 
يف  السنة  أخر  اىل  شعبان  من  النصف  ليلة  يف  له  مقسوم 
الليلة املقبلة, وما من عبد حيييها ويدعو بدعاء  مثل تلك 
اخلرض اال أجيب له فلام انرصف طرقته ليال, فقال )عليه 
السالم( ما جاء بك يا كميل؟ قلت: يا أمري املؤمنني دعاء 
الدعاء  هذا  حفظت  اذا  كميل  يا  اجلس  فقال:  اخلرض 
فادع به كل ليلة مجعة, أو يف الشهر مرة أو يف السنة مرة أو 
يف عمرك مرة, تكف وتنرص, وترزق, ولن تعدم املغفرة, يا 
كميل أوجب لك طول الصحبة أن نجود لك بام سألت, 
)اللهم أين أسالك برمحتك  اكتب  السالم(  ثم قال)عليه 

التي وسعت كل يشء.....( اىل آخر الدعاء«.
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الشيخ مقداد محودي الكعبي االمني اخلاص للمزار

مراحل إعامر القرب الرشيف..
شهدها  التي  اإلعامر  مراحل  ماهي  له؛  سوالنا  وعن 
مراحل  »تعددت  قائاًل:  الكعبي  اجاب  الرشيف  القرب 
الطني  من  صغرية  قبة  كان  حيث  واالنشاء  االعامر 
واحلجر بمساحة صغرية ال تتعدى )٢0 مرتًا(عىل تّلة ثم 
تعاقبت مراحل البناء واالعامر حتى سنة)1966م( تربع 
القرب  ببناء سياج حييط هبذا  الكرماين  القاسم  ابو  الوجيه 
بمساحة)1٢( الف مرت تقريبًا فقام ببناء سياج حييط بقرب 
كميل مما حفظ لُه هذه املساحة من الضياع، ثم بعد عام 
النجف  حمافظة  جملس  انجز  ٢008م  عام  ويف  ٢003م 
الرضيح  بناء  تشمل  والتي  االعامر  من  االوىل  املرحلة 
االمانة  وتسعى  كميل  ملزار  والقبة  به  املحيطة  واالروقة 
التحتية  الُبنى  من  تطّور  بأن  توليها  بعد  اجلديدة  اخلاصة 
للمزار وانشاء قاعات للزائرين واقامة نشاطات متعددة 

حتى يكون باملظهر«.

النشاطات الدينية والثقافية..
نشاطات  اقامة  يشهد  املزار  »ان  قائاًل:  حديثه  وخيتتم 
مركزا  املزار  يكون  فيام  وثقافية  دينية  بني  وتتنوع  خمتلفة 
اساسيا ملواكب املعزين أليب عبدا اهلل اإلمام احلسني )عليه 
ُتقام  السالم( واقامة الشعائر املتنوعة؛ وعىل طول السنة 

املجالس يف باحة وصحن املزار وقاعات املزار الرشيف 
)عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زوار  نستقبل  كذلك 
السالم( ملدة اكثر من شهر مبيت ويفتح هلم املزار ونقدم 
اخلدمات,   وبقية  املبيت  خدمة  مع  طعام  وجبات  ثالث 
ايضًا هناك دورات قرآنية وجمالس االمام احلسني )عليه 
تثقيفية وعقائدية ملوظفي  اىل دورات  باإلضافة  السالم( 
إلستقبال  املزار  ُيفتح  ايضًا  رمضان  شهر  يف  املزار، 
الزائرين واعامل الدعاء, فضاًل عن انه يشهد توافد اعداد 
كبرية من الزائرين العراقيني ومن دول اخرى ويصل اىل 
هذا  يف  ايضًا  اجلامعة  صالة  وتقام  يوميًا  الزائرين  االف 

املكان املبارك«.
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ــــْن َيـــْخـــَشـــى ــــَم ِل

صادق مهدي حسن

هو  ذكره  جلَّ  سننه  ومن  شتى،  سننَا  عباده  يف  تعاىل  هلل  إنَّ 
الوعظ والتذكري هلم وحثهم للتفكر والتدبر الدائم يف قدرته 
طريق  عن  يزيغوا  ال  كي  الكون  يف  ومشيئته  وتعاىل  تبارك 
احلق وسواء السبيل، رمحًة هبم وإلقاًء للحجة عليهم ليكونوا 
هبذا عىل صلٍة ال تنقطع بمصدر اخلري وحمض العطاء، وهذا 
من  مورد  من  أكثر  يف  وتكرارًا  مرارًا  الكريم  القرآن  أكده  ما 
آياته املباركة ))أفال تتفكرون.. أفال تعقلون..(( بل ويعاتب 
احلج  سورة  يف  تعاىل  يقول  األمر..  هذا  يف  قرّص  من  بقسوة 
َأْو  ا  هِبَ َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  ْم  هَلُ َفَتُكوَن  ْرِض  اأْلَ يِف  َيِسرُيوا  ))َأَفَلْم 
ْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب  ا اَل َتْعَمى اأْلَ َ ا َفإهِنَّ َآَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ
ُدوِر((..وتارة يكون الوعظ والتذكري عن طريق  تِي يِف الصُّ الَّ

اآليات البينات املنزلة يف كتبه واملواعظ التي جيرهيا عىل لسان 
أنبيائه وأوليائه وتارة يكون بام جيري عىل عباده من أحداث 

وأمور قدرها اهلل بحكمته.
..نذكرها  سنوات  قبيل  جرت  لقصٍة  الكالم  هذا  أسوق  إنام 

َشى(: ٌة مِلَْن خَيْ لعلَّ فيها )َمْوِعَظٌة مِلَن َيتعُظ أو ِعرْبَ
ِعتّيًا وقد تكالبت عليه خمتلف  »كان جدي قد بلغ من الكرب 
يفقد  وبــدأ  بل  وسمعه  بــرصه  ضعف  والعلل،  ــراض  األم
السيطرة حتى عىل خطواته مع مرور األيام وامتداد العمر.. 
وقد اشتدَّ عليه املرض يومًا فعاده بعض أقاربه وكان منهم ابن 
عّمه احلاج )أبو حسن(، وعندما أهنى زيارته وأراد االنرصاف 
توجه إىل جدي وقّبله عىل جبينه وخاطبه قائاًل: »أبو جاسم.. 

ــــــــَرٌة ــــــــْب ِع
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براءة  نسألك  اخلري،  غري  منك  نَر  مل  والديك  اهلل  رحم 
الذمة، هذا هو حال الدنيا واهلل أرحم الرامحني«.. 

بدعائك  تنسنا  ال  الذمة،  بــريء  )أنــت  جــدي:  فأجابه 
بسالم  املرضية  األزمــة  ومــرت  خري(  ألف  اهلل  جــازاك 
وتعاىف جدي بحمد اهلل، ومرت بضع سنوات عىل تلك 
قد  حسن(  )أبو  احلاج  أن  سمعت  يوم  وذات  احلادثة، 
وازدادت  الفراش،  طريح  جعله  شديدًا  مرضًا  مرض 
ويف  مكانه،  من  النهوض  عن  عجز  حتى  ســوءًا  حالته 
غضون أيام كان قد وصل إىل حد االحتضار.. وشاء اهلل 
أن يتوفاه يف العرش األواخر من شهر رمضان املبارك، ملا 
تناهى إىل سمعي خرب وفاته كنت جالسًا بني أهيل قرب 

جدي فقلت سبحان اهلل العظيم.. سبحان من قهر عباده 
خلقه  يف  اهلل  يشاء  وهكذا  األقــدار  هي  هكذا  باملوت.. 
))َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ 
رهتم بام  َ َعِليٌم َخبرٌِي(()لقامن 34( وذكَّ َأْرٍض مَتُوُت إِنَّ اهللَّ
قاله احلاج )أبو حسن( قبل سنوات عندما عاد جدي يف 

مرضه..،،
منك  أنطَق  باألمس  كنت  فقد  حسن،  أبا  يا  اهلل  فرمحك 
اليوم وأنت اليوم أوعُظ منك باألمس.. وأبدَع َمْن قال 

قدياًم: 
دى  ّطاُه الرَّ        َكْم ِمْن َعليٍل َقْد َتَ

ُد                                                    َفَنجا َوماَت َطبيُبُه َوالُعوَّ
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استقبل  والعرب  األجانب  السائحني  استقطاب  إطار  يف 
مركز االعالم الدويل التابع إلعالم العتبة احلسينية املقدسة  
من  البلغاريني،  األعــامل  ورجــال  الناشطني  من  جمموعة 
أجل التعرف عىل مدينة كربالء والعتبات املقدسة واملواقع 

األثرية والدينية.
وقال مدير املركز حيدر املنكويش: إن »املركز يسعى دومًا 
من  والعريب،  الغريب  العامل  مع  التواصل  جسور  فتح  إىل 
والناشطني  السواح  من  ممكن  عدد  أكرب  استقطاب  خالل 
املقدسة  كربالء  وتراث  آثار  عىل  لإلطالع  واالعالميني، 

بشواخصها األثرية والدينية والثقافية«.
وأضاف أن »من الرضوري نقل صورة واقعية عن مدينة 
كربالء املقدسة إىل العامل اخلارجي, وهذه الصورة تتوضح 
احلركة  ــة  ادام عىل  والعمل  الــســواح  تواجد  خــالل  من 

السياحية«.
الزيارة تضمنت زيارة مرقد  بأن »هذه  املنكويش  واوضح 
العتبة  متحف  يف  جولة  ثم  السالم،  عليه  احلسني  االمام 
احلسينية املقدسة لتعريف الوفد بام حيتويه املتحف، وتبيان 

قيمة القطع األثرية والرتاثية يف كربالء وعموم العراق«.
املقدسة  كربالء  بمدينة  إعجابه  الوفد  أبدى  جانبه،  من 
قدمته  ملا  شكره  عن  معربًا  فيها،  والدينية  األثرية  واملواقع 
العتبة احلسينية املقدسة من استقبال وضيافة، حيث أشار 
جورج، وهو احد اعضاء الوفد قائاًل »برصاحة أكثر ما أثار 

إعجايب هو الشعب العراقي ولطفهم وكرم ضيافتهم«.

” يزور كربالء لالطالع 
ّ
 بلغاري

ٌ
“وفد

على مواقعها الدينية والتراثية

أوسلو،  النروجيية  العاصمة  يف  التوحيد  مسجد  أقام 
أهل  حمبي  من  مجٌع  فيها  شــارَك  ودينية،  ثقافية  جلسة 
وبحضور  هناك،  املقيمني  الــســالم(  )عليهم  البيت 
والــرادود  الكاظمي  حبيب  الشيخ  احلسيني  اخلطيب 

احلسيني الشيخ نزار القطري.
وُتقام هذه اجللسة، من أجِل التواصل املستمر مع أتباع 
فكر  من  النابع  النرّي  بالفكر  وتغذيتهم  الطاهرة  العرتة 
وثقافة النبي األكرم وآله األطهار )عليه وعليهم أفضل 

الصالة والسالم(.
الذكر  »موائد  إّن  الندوة:  مقّدم  املوسوي،  عيل  وقال 
اإلهلي مهمة جدًا ليتغذى عليها اإلنسان روحيًا وقلبيًا، 
فعندما تضطرب نبضات القلب متأثرة باجلوع والعطش 
منها  لتستقي  الذكر  موائد  عىل  اإلقبال  يكون  الروحي 
وطمأنينة  ظمئك  وذهاب  ارتــواءك  فيه  طهورًا  رشابًا 

قلبك«.
الرسائل  وهذه  تعاىل،  هلل  العودة  »جيب  أنه  وأضــاف، 
هي ذات مغزى أخالقي يمثل كل منها احساسًا روحيًا 
يعطينا دروسًا وفوائد وعظات وِعرب جيب االنتباه اليها 

لننطلق يف رحاب الرب اخلالق«.

“مسجد التوحيد” في النرويج 
يه “موائد رحمانية”
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منطقة  يف  للزوار  مضيفًا  املقدسة،  الرضوية  العتبة  افتتحت 
هبدف  إيران،  رشقي  جنوب  باكستان  مع  احلدودية  مريجاوة 
وكذلك  السالم  عليه  الرضا  اإلمام  لزوار  اخلدمات  تقديم 
زيارة  أيام  السالم يف  عليه  اإلمام احلسني  الشهداء  زوار سيد 

األربعني.
املقدسة  الرضوية  العتبة  برعاية  مريجاوه  مضيف  افتتاح  وتم 
ورسمية  دينية  شخصيات  املراسم  حرض  حيث  وإرشافها 

وعدد من مسؤويل هذه املحافظة.
قطعة  من  مربع  مرت   5100 مساحة  عىل  املجمع  إنشاء  وتم 
جممعا   ٢٢ الـ  وكباقي  مربع،  مرت  ألف   60 بمساحة  أرض 

املتبقية   التي  بنتهم العتبة الرضوية املقدسة يف مناطق خمتلفة 
عىل صعيد إيران، قد تم جتهيز هذا املجمع بمواصفات عالية 

متكنه من تقديم أفضل اخلدمات للزوار الكرام.
إىل  املتوجهني  الزوار  من  كبرية  أعــدادًا  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
كربالء املقدسة إلحياء زيارة األربعني متر من منطقة مريجاوة 
لزيارة  اآلخر  البعض  يتوجه  كام  باكستان،  من  قادمة  سنويًا 
حرم اإلمام الرضا عليه السالم يف مدينة مشهد املقدسة، ومن 
هنا جاءت فكرة هذا املجمع ليستقبل هؤالء الزوار ويكون يف 

خدمتهم.

العتبة الرضوية المقدسة  تفتتح مدینة للزائرين علی 
الحدود “اإليرانية الباکستانية”
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املجاالت  من  العديد  انفتاح  مؤخرا  العمل  ميادين  شهدت 
مما  هبا،  التحاقها  مسبوق  يكن  مل  وظائف  لشغل  النساء  أمام 
أدى إىل اختالف مفاهيم املجتمع حول خروج املرأة للعمل 
املهارات  تنمية  األرسي،  الدخل  لزيادة  وظيفة  عن  وبحثها 
ارتفاع  ازدياد  مع  خصوصا  الذايت،  املادي  واالكتفاء  الذاتية 
النساء  فئة  باستقطابه  اخلاص  القطاع  ونمو  السلع  أسعار 

وتوفري بيئة عمل مرحية هلن .
للعمل  املرأة  خلروج  املحيط  املجتمع  تقبل  ازدياد  يؤكد  مما 
املسؤوليات  لزيادة  األحيان  بعض  يف  يعرضها  قد  وهــذا 
خصوصا أهنا لو كانت امرأة متزوجة، مطلقة أو أرملة وتقوم 
العاملة أن  املرأة  املنطلق جيب عىل  بإعالة أرسهتا ، ومن هذا 
تكون أكثر وعيا يف جمال عملها وحترص عىل تنمية مهاراهتا به 
بعيدا عن الضغط من النواحي النفسية، االجتامعية واملادية .

للمرأة  النفسية  االنعكاسات  يؤكد  االجتامعي  النفس  علم 
منهن  املتزوجة  وخصوصا  اإلجيابية  الناحية  من  العاملة 
بانخفاض معدل املشاكل الزوجية باملقارنة مع غريها وذلك 
كام  فيه،  اإلبداعية  طاقاهتا  وتفريغ  بالعمل  انشغاهلا  بسبب 
العاملة عىل حد  العاملة وغري  للمرأة  الوقت مهم  تنظيم  أن 
سواء، و ال جيب عىل املرأة حتديد أوقات للجلسات األرسية 
وسط األسبوع النشغال اجلميع فاألوالد يف مدارسهم واملرأة 
وزوجها يف العمل، فيمكنها توفري وقت ملثل هذه اجللسات 
يف هناية األسبوع وطبيعة احلوار تكون بعيدة متاما عن مشاكل 
بفوائد  املــرأة  عىل  يعود  والعمل  إنجازاته.  حتى  أو  العمل 
املالية واالستقرار األرسي  عديدة منها مقدرهتا عىل اإلدارة 

الذي يعود الستقرار نفسيتها ألهنا عامل مؤثر يف بيتها. 

االستقرار األسري 
عند المرأة المنتجة
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ينتظر  بالربد  يقف  املوز  بائع  شاهدت  للبيت؛  عوديت  أثناَء 
آخر زبون لرشاء آخر ما عنده من املوز. ذهبت ألشرتي منه، 
وبينام أنا أتوجه نحوه فإذا بشاب يظهر عىل جانب الطريق 
وتنحيت  الفرصة  فأعطيته  أيضا؛  للرشاء  ويتوجه  املقابل؛ 
من  الرجل  فقط ألرحم  الرشاء  نويت  أنى  جانبا. وأخربته 
الوقوف بالربد. فإذا بالشاب خيربين أنه جاء لنفس السبب. 

فتعجبت وقلت: سبحان اهلل أرسل اهلل للرجل اثنني يف نفس 
الوقت!. ترى ما طبيعة هذا الرجل الذى سّخر اهلل له رمحة 
يكنس  النظافة  عامل  شاهدت  اليوم  وتعاطفهم؟!.  الناس 
بجوار عربة بائع املوز، فإذا بالبائع يضع بعض املوز يف كيس 
ويناوله لعامل النظافة!. وهنا أدركت حقيقة هاّمة؛ وهى أن 
إليهم و جيّند هلم جندا  للمحسنني؛ من حيسنون  اهلل يسّخر 

من عنده بدون علمهم !.

ويكون  تركه.  او  يشء  فعل  ذمته  عىل  هلل  الشخص  جيعل  أن  هو  النذُر: 
تنذر  وقد  الناذر،  وهو  واحد  بطرف  متعلق  ألنه  اإليقاع  عنوان  حتت 
)هلل  مثال  وهي  للنذر   الرشعية  الصيغة  لفظ  دون  ومن  هلل  نذرا  الزوجة 
عيل ان اذبح خروفا او اطعم عرشة فقراء اذا شفي ولدي من مرضه قربة 
لوجه اهلل تعاىل( وكذلك من دون علم زوجها  ويف هاتني احلالتني يكون 
الوفاء به ويمكن إسقاط نذرها من  النذر ساقطا  ال يعتنى به وال جيب 
اخذ  جيب   انه  مالحظة   مع  الرشعية   الصيغة  لفظت  وان  زوجها  قبل 
الرشعية  النذر  صيغة  وتلفظ  تنذر   حتى  الزوجة  قبل  من  الــزوج   اذن 
إذن  دون  من  الزوجة  نذر  يصح  وال  النذر.  ينعقد  وبذلك  الصحيحة 
ينايف حقه يف االستمتاع هبا،ويف صحة نذرها يف  او إجازته فيام  زوجها  
ماهلا من دون إذنه  واجازته-يف غري احلج والزكاة والصدقة وبر والدهيا  
وصلة رمحها-إشكال هذا فيام اذا كان النذر يف حال زوجيتها له، واما اذا 
كان قبلها فهو كذلك  ام ال يعترب إذنه يف مثله فيلزمها العمل به وان كره 

الزوج؟ وجهان اقرهبام األول.
املصدر/منهاج الصاحلني للسيد عيل احلسيني السيستاين)دام ظله (. اجلزء الثالث ص229و230

أن  أب  كل  عىل  جيب  التي  ــوِر  األم أوىل 
الفتن هذا هي  ويتابعها يف زمان  هيتم هبا 
أنفع  ــت  رأي ومــا  بــولــده،  عالقته  تقوية 
لرتبية الولد من مصادقته، صغريا كان أم 
وتعّلقا  حبا  الزداد  صغريا  كان  لو  كبريا. 
بك، ولو كان كبريا الزداد اقتداًء واقرتابا 
يف  ارشكــه  أرسارك،  بعض  اعطه  منك. 
معرفة سريتك وتارخيك وأخبارك، انفرد 
آالمك  عن  له  احــك  البيت.  خــارج  به 
وأوجاعك وأفراحك ما تشاء، اصطحبه 
عند  إليه  واصغ  احلسينية.  املجالس  إىل 
إذا أحسن قليال،  اثن عليه  حديثه معك، 
عن  حدثه  كبريا.  خريا  فعل  إن  وعانقه 
مّحله  السالم(.  )عليهم  البيت  أهل  ائمة 
مرياث أمري املؤمنني عيل وفاطمة واحلسن 
إن  فــاملــال  الــســالم(.  واحلسني)عليهم 
خرسته تعده. والولد إن ضاع من يديك 
هتلكه. وكام قالوا: أي قيمة خلزائن مألى 
قد  مني  ولــدي  حظ  كــان  إذا  بالذهب. 
اآلن  تستمع  مل  إن  أنك  واعلم  ذهب؟!. 

لولدك، لن يستمع هو إليك غدا.

ن����������ذُر ال�����زوج�����ة

قصة أسرية

وقفة
ت��رب��وي��ة   

  خالد غانم  الطائي 
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يف االنتظار

كالعادة أيب ألتقيك عند شمعة االنتظار حيُث 
إنارة باحات املساجد اململؤة بزهور الياسمني 
املسقية بتسبيحات امُلصلني، و امُلنغرسة يف ُتربة 

احُلسني )عليه السالم(.
دمــوع  مــع  املــالئــكــة  متــتــامت  جتتمع  هنالك 
العجـل..  العجل  ينادون  هم  و  العاشقني 
ومهسات الطيور حول الينبوع و هي ترتشف 
املاء تبعث السكينة و كأهنا هبيئة أرواح ملكوتية 

ُتنبأ عن سالم مهدينا ألينا..
حول  حتــوم  الفاتنة  امللونة،  الفراشات  أمــا 
ُمكونًة  هليبها  مع  بتناغم  تتاميل  و  الشموع 
تكاد  األبيض  الضباب  و  الدخان  طبقاٍت من 
أن تقول سوف يظهر بعد أن ُتطهروا قلوبكم 
البيضاء  الغيوم  لِتسري  األســود  الدخان  من 
بسالم هاطلًة قطراٍت من املطر، 313 قطرة ...

لألرض..  سجودًا  هنيُم  جتعلنا  املكان  ُقدسية 
نصنع الكثري من التخيالت يف ُكل زاوية.. 

ماذا لو أنت ُكنت اخلطيب يف الناس؟ أو ماذا 
أطــراف  لــرتى  املنرب  خلف  جالسًا  ُكنت  لو 
عباءتك و تركض أليك مثل طفٍل عثر عىل أعز 
حتى  لو؟(  )ماذا  أصنع  سأبقى  يملك؟..  ما 
تنتهي الشمعة وُأغادر لعيّل يف اليوم التايل أراك 

قبل أن تنطفأ..

ما املقصود بالنعمة يف قوله تعاىل {الذين بدلوا نعمة اهلل}؟�سمعة االنتظار
يقول األصبغ بن نباتة: قال أمر املؤمنني )عليه السالم(: 

»ما بال أقوام غروا سنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعدلوا 
عن وصيه؟ ال يتخوفون أن ينزل هبم العذاب؟ ثم تال هذه اآلية: 
البوار  دار  قومهم  وأحلوا  كفرا  اهلل  نعمة  بدلوا  الذين  إىل  تر  )أمل 
وبنا  عباده،  اهلل هبا عىل  أنعم  التي  النعمة  »نحن  قال:  ثم  جهنم( 

يفوز من فاز يوم القيامة« .
املصدر :  الكايف ج 1 ص 217 الرقم1، بحار األنوار - ج 24 ص 55 .

َأْسَأُلُكْم  الَّ  ُقل  اْقَتِدْه  َفبُِهَداُهُم  اهلّلُ  َهَدى  ِذيَن  الَّ {ُأْوَلئَِك 
َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَعامَلنَِي )األنعام/90(} ففي 
ثقافة العمل واالنتظار حري بنا ان نقتدي بأنموذج ُيعد 
من أعاظم العاملني املمهدين لدولة العدل اإلهلي املرتقبة، 
ومن خٌر منه مرجعنا الديني األعىل السّيد عيل احلسيني 

السيستاين »دام ظله« .
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م�ساحة  الدار  وم�ساحة  العمر
خطر جارحة الل�سان

يقول السيد عبد االعىل السبزواري )قدس 
أسباب  أهّم  من  اإلنسان  يف  اللسان  رسه(: 
)صىل  األعظم  نبّينا  عن  ورد  فقد  احلرمان، 
اهلل عليه وآله( وقد سئل عن زاّلت اللسان 
إاّل  الــّنــار  يف  الــنــاس  يكّب  ــل  »وه فــقــال: 

حصائد ألسنتهم«.
مفتاح  اللسان  فإّن  واضح،  ذلك  يف  والرّس 
والرسائر،  النوايا  دليل  واملقال  القلوب، 
فال بّد أن يكون يف سبيل اخلري، وزمامه بيد 
املطلوبة،  االستقامة  عن  خيرج  لئاّل  العقل، 
ترشد  قالوا}  بام  {ولعنوا  الرشيفة  فاآلية 
املهّمة، فال يغفل  املؤمن إىل هذه اخلصيصة 
عن نفسه، وال يصدر منه ما يستوجب البعد 
واحلرمان، ولذا كان األنبياء واحلكامء وَمْن 
َكُمَل إيامنه ال يتكلمون إال بقدر الرضورة، 
وبعد التفّكر ومالحظة اخلصوصيات، لئاّل 
يف  ورد  وقد  سّيئ،  أثر  مقاهلم  عىل  يرتتب 
الدعوات املأثورة االستعاذة باهلل الكريم من 
زاّلت اللسان وهفواته، فيجب أن ال يغفل 

عن عظيم األثر املرتّتب عىل األقوال.
املصدر : مواهب الرمحن ج12

مما  هو  مالحظ ان  املرء املدبر  احلكيم  يسعى  للرتتيب  والتنظيم  
املثايل  والوصول لالستثامر  االمثل  ملساحة  الدار يف  الداخل ويف 
اماكنها   الدار  فنجده  حياول  وضع  االشياء  يف   حديقة  وباحة  
منها  فائدة  ال  التي  االشياء  بعض  وجود  من  يتخلص  او  املناسبة  
اطالقا اذ  اهنا تشغل حيزا من املساحة فقط، وكذلك يتجنب بعثرة 
خمصصة  ليست  اماكن  يف  تكون  اهنا  او  انتظامها  وعدم  االشياء 
الورود  زرع  حياول  احلكيم  املدبر   ذلك   فأن  احلديقة  ويف   هلا.. 
بحسابات  كله  ذلك  ويكون  ومتالئم  مجيل  بنسق  والشجريات 

تعكس ذوق املرء او فنه او مهارته يف  ذلك.
)وبالذات  كلها  عمره  مساحة  يستثمر  ان  املتعقل  بالعاقل  فحري 
ألفعاله  الرتتيب  حتقيق   عىل  فيحرص   الرشعي(  التكليف  بعد 
واقواله والتنظيم احلسن هلا والوصول اىل االستثامر االمثل  أليام 
حياته  داخليا فيام  بينه وبني  ربه  )عز  وجل( وخارجيا مع افراد  
عائلته ثم مع سائر  الناس ليزرع  الكالم  الطيب  الدائم يف  اكله، 
وان جيعل نصب عينيه ويف حساباته قول املصطفى: )صىل  اهلل  عليه 
وآله(: »اغتنم  مخسا  قبل  مخس: شبابك  قبل  هرمك،  وصحتك  
قبل سقمك،  وغناك  قبل  فقرك، وفراغك  قبل  شغلك وحياتك  

قبل  موتك«.
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�سورة نادرة تعود اإىل عام 
1961م، يظهــُر فيها مرقد 
املوىل اأبــي الف�سل العّبا�ض 
-عليــه ال�ّســالم- مــن جهِة 

�سارع القبلة.




