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«قراءة في لوحة»..
عاشوراء بريشة الفن

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

التغيري املن�شود

ALAHRAR MAGAZINE

ش�� ��تان بين الخير والشر ،والس�� ��عي لكليهما يأتي للتغيير ،وقد
تكون االدوات متش�� ��ابهة؛ لك�� ��ن الغايات مختلف�� ��ة ،ورغم تباين
الوسائل اال أن الغاية والوصول الى ثمارها نتيجة حتمية.
نتيجة التغيرات
الكثير يبحث عن التغيير كتحصي�� ��ل حاصل
َ
المس�� ��تمرة في الواقع او تماش�� ��يا مع ذلك ،لكن س�� ��بحانه أرسل
رس�� ��له الكرام إلحداث عملية تغيير حقيقية عميقة وشاملة في
المجتمع�� ��ات تتناول اإلنس�� ��ان في مناحي حيات�� ��ه جميعها كي
ينتقل فيها من معس�� ��كر الضاللة والش�� ��رك إلى معس�� ��كر الهدى
والتوحيد ،وقد سلك الرسل  -صلوات ربي وسالمه عليهم  -في
ال لتحقيق تلك الغاية التي شرعها اهلل (جل جالله) لهم.
ذلك ُسب ً
اذًا فاألم�� ��ر يل�� ��زم التخطيط ورس�� ��م منهج التغيي�� ��ر ،والقدرة
على االختيار والتنفيذ ،ووض�� ��ع القرارات التي تحقق التغيير
المنشود ،من هنا كانت خطوات التغيير التي تعمل عليها العتبة
الحس�� ��ينية المقدس�� ��ة حيث بدأت بخدمة زائري اإلمام الحسين
(عليه الس�� ��الم) بشتى الصعد سعيا لتوفير افضل الخدمات لهم،
بل وانفتحت كذل�� ��ك لتقديم الخدمات مجتمعيا ،وعلى ُصعد
مختلف�� ��ة منها الصحة والتربية والتعليم واالرش�� ��اد االس�� ��ري،
وهو دي�� ��دن الصالحين على م�� � ّ�ر العصور ،ففي ق�� ��ول للمتولي
الش�� ��رعي للعتبة الحسينية المقدسة س�� ��ماحة الشيخ الكربالئي
(دام عزه) كش�� ��ف فيه الغاي�� ��ات والمصاديق في عملية التغيير،
الت�� ��ي تعكس صورا حقيقية في مرآة الواقع باتت ثمارها تنضج
في خدمة العراقيين دون تمييز ،ومن قول س�� ��ماحته« :انطالقًا
من الش�� ��عور بأن المس�� ��ؤولية في الوقت الحاضر في العراق هي
مس�� ��ؤولية تضامنية أي تقع على جميع الجهات التي تتمكن من
تقديم مثل هذه الخدمات في ادارة العتبة الحس�� ��ينية المقدسة
انه ليس من واجبنا فقط ان نقدم الخدمات للزائرين وان كانت
ُ
هذه المس�� ��ؤولية األولوي�� ��ة ولها األهمية القص�� ��وى؛ ولكن ايضًا
نش�� ��عر ان هناك مس�� ��ؤولية كبيرة علينا في أن نقدم الخدمات
الصحية والخدمات التعليمية والخدمات النفس�� ��ية في مختلف
المجاالت.»..
حسين النعمة

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف املجلة 07435000170
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
ضياء االسدي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق
فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي  -ياس خضير الجبوري

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
رسلللول الللعللوادي  -صللالح السباح
حسنين الشرشاحي  -خضير فضالة
المشاركون في هذا العدد
محمد الموسوي ل جعفر الكربالئي ل محمد باقر جابر
افتخار الصفار ل رواد علي ل حنان الزريجاوي

نسب إنجاز جديدة بمجمع سكني لعوائل شهداء
“فتوى الدفاع الكفائي” تنفذه العتبة الحسينية
أعلن قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة
األربعاء 24 ،ترشين الثاين  2021مواصلة عمله يف تشييد جممع
سكني خاص بشهداء فتوى الدفاع الكفائي.
وذكر القسم يف تدوينة له تابعتها «األحرار» أن «العمل مستمر
إلنجاز جممع سكني متكامل اخر خمصص لعوائل شهداء احلشد
الشعبي تثمين ًا ملا قدمه ذووهم من تضحيات كبرية للدفاع عن
ارض العراق ومقدساته».
وأضاف« :يقع املرشوع عىل الطريق الرابط بني حمافظة كربالء
املقدسة وحمافظة النجف األرشف عىل ارض مساحتها (42
دونام) يضم ( 31٦دارا ) بمساحة ( 120مرتا مربعا) فض ً
ال
عن انشاء (مدرسة ،وجامع ،وروضة لألطفال ،وسوق واماكن
ترفيهية)».
ً
وأكد أن «األعامل جتري بوترية عالية وحققت كوادرنا تقدما يف
نسب اإلنجاز».
ّ
وأعلنت العتبة احلسينية املقدسة ،الثالثاء 23 ،ترشين الثاين،
 2021استمرارها بإنجاز أكرب جممع سكني متكامل إلسكان
الفقراء يف مدينة كربالء املقدسة.
وذكر قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع هلا يف تدوينة تابعتها
«األح���رار» أن «قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة

احلسينية املقدسة يواصل العمل إلنجاز أكرب جممع سكني
متكامل خمصص إلسكان الفقراء والكائن عىل طريق كربالء �
بابل».
بموازاة ذلك ،تعمل العتبة احلسينية املقدسة عىل إنجاز جممع
إلسكان الفقراء بتمويل من ممثلية مكتب املرجعية العليا يف
كربالء يضم  324دار ًا سكنية ،ومدرستني ،وملعبني مخاسيني،
ومطعام ،واسواقا ،ومركز ا صحيا بمساحة ( 550مرت ا مربعا)،
ومسجدا بمساحة ( 500مرت) ،وحدائق ومساحات خرضا.

العتبة الحسينية تستأنف دوراتها القرآنية في إندونيسيا
بمشاركة  ٢٥٠طالبا وطالبة
استأنف مركز التبليغ القرآين الدويل يف العتبة احلسينية املقدسة
وعرب كوادر فرعه يف إندونيسيا برنامج دوراته القرآنية املتنوعة
بمشاركة مئات الطلبة يف العاصمة (جاكرتا).
وق��ال مسؤول الفروع الدولية يف املركز احلافظ حممد باقر
املنصوري« :بعد انقطاع األنشطة احلضورية يف عدد من فروع
مركز التبليغ القرآين الدويل بسبب ما ّ
حل يف العامل من موجة
الوباء ،يعود املركز ليستأنف النشاط القرآين وبشكل حضوري
يف العاصمة (جاكرتا) حيث مقر فرع املركز يف إندونيسيا
بعد االستقرار النسبي يف ح��االت اإلصابة مع احلفاظ عىل
اإلرشادات الصحية عرب عمليات تعقيم الطلبة والطالبات أثناء
تواجدهم و مشاركتهم يف تلك الفعاليات».
وأض��اف «وبذلك بارشت ك��وادر الفرع بإطالق سلسلة من
جملة االحرار اال�سبوعية
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الدورات القرآنية املتنوعة يف عدة جماالت أمهها دورات حتفيظ
القرآن الكريم املقامة بشكل أسبوعي بواقع يومني يف األسبوع
وكذلك دورات يف أحكام تالوة القرآن الكريم وتعليم القراءة
الصحيحة والتفسري ،حيث بلغ جممل عدد الطلبة املشاركني يف
الدورات احلضورية واإللكرتونية قرابة  250طالبا وطالبة».

العتبة الحسينية ستقدم خدمات طبية
متنوعة (مجانا) تيمنا بوالدة السيدة
زينب (عليها السالم)
املال «مرتىض ح��رب» من كربالء :العتبة
احلسينية دعتني لتحقيق أمنية طفلة مصابة
بالرسطان تتلقى العالج يف مستشفى وارث
الدولية ملعاجلة األورام ولبيت دعوة الطفلة.

أعلنت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،عن قرب إطالق مبادرة لتقديم
اخلدمات الطبية يف املؤسسات الصحية التابعة هلا (باملجان) تيمنا بوالدة السيدة
زينب (عليها السالم).
وقال رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية الدكتور ستار
الساعدي ،إنه «بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي تعلن إدارة العتبة
احلسينية املقدسة عن اطالق مبادرة لتقديم اخلدمات الطبية يف املؤسسات
الصحية التابعة هلا (جمانا) تيمنا بوالدة السيدة زينب (عليها السالم) ،وذلك
خالل الفرتة من ( )5إىل ( )25كانون االول بمناسبة والدة السيدة زينب
(عليها السالم)».
وأوضح أن «اخلدمات تقدم (جمانا) جلميع املرىض يف مؤسسة وارث الدولية
لعالج االورام ،ومركز غسيل الكىل ،وال���والدات القيرصية والطبيعية،
وجراحة الثدي يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) التخصيص،
وجراحة العيون املعقدة يف مركز السيدة زينب الكربى (عليها السالم)
اجلراحي التخصيص للعيون».
جدير بالذكر أن األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،وبتوجيه من قبل ممثل
املرجعية الدينية العليا ،واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،قد تبنت العديد من املبادرات لعالج أبناء الشعب العراقي
ومن كافة حمافظات البالد خالل املناسبات الدينية ،كام تقدم دعام صحيا خاصا
جلرحى القوات االمنية وفتوى (الدفاع الكفائي) ،والعوائل املتعففة وااليتام
وغريهم (باملجان).

مشاريع انسانية كبرية يواصل قسم املشاريع
االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة
العمل هبا ومنها إنجاز اكرب مركز لعالج
األطفال املصابني باضطراب التوحد يف
حمافظة البرصة عىل أرض تبلغ مساحتها
( 15.000مرت مربع) وبمساحة بنائية
( 10.350مرت مربع).

اخر االحصاءات اخلاصة بمؤسسة العني
لرعاية االيتام..
بناء ( )158منز ًال ،وترميم ( )259منز ًال
آخر ،وتشييد ( )330وحدة سكنية ضمن
( )9جممعات ،يف عدد من حمافظات البالد،
هب��دف توفري سكن كريم آلالف اليتامى
املحتضنني لدى املؤسسة..
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ل�سنة  2021م

من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مشرفة في تاريخ
مواقف ّ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف /20ربيع االخر1440/هـ املوافق 2018/12/28م :

ّ
السيد الصافي يحذر الشباب من خطورة الضياع واالنحراف

ّ
ُّ
ويخاطب أولياء األمور“ :أي شغل أهم من
ّ
ُّ
ابنائكم وأي مسؤولية أهم من االبناء؟!”
اخويت اخوايت :
اود ان احتدث بخدمتكم حديث االب ألبنائه واالخ ألخوته
بموضوع قد يشغل بال الكثري م ّنا ،وهو من املواضيع االجتامعية
التي كثر الطلب واحلديث حول اجياد حلول ملشكلة أساسية أال
سأبوب املطلب عىل النحو التايل كي ادخل املشكلة..
وهي ّ
طبع ًا االمم عادة تفتخر بام عندها من ذخرية علمية او ثروات او
ما أشبه ذلك ،..بعض االمم تفتخر بتارخيها وبعض االمم يفتخر
بحارضها ،حقيقة نحن ا ّمة لو اردنا ان نجمع مصادر القوة واخلري
عندنا لك ّنا يف املراكز املتقدمة حضاري ًا ،لكن تربز بعض املشاكل
وتشعبت واصبحت حالة حتتاج اىل حل،
والتي ُت ِر َكت فنَمت
ّ
ّ
ولعل الذخرية التي ُيفرتض وفيها ايض ًا احلالة احلالية نفتخر هبا
الفتوة وعنوان احلياة يف
هي رشحية الشباب ،والشباب هو ُعنوان ّ
الفتوة واحلركة ويدل عىل ان البلد
كل ا ّمة ،دائ ًام الشباب حالة من ّ
بلد حي ليس بلد عجائز ليس بلد ال يوجد ِ
فيه نمو ،ال أقصد من
ّ
العجائز فيه مثلبة والعياذ باهلل هذا العمر الطبيعي لإلنسان يمر ُله
لكن هناك عمر تؤرش فيه احلاالت االجيابية وال قدر اهلل احلاالت
جملة االحرار اال�سبوعية
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السلبية.
اليوم شبابنا يعانون من مشاكل كثرية وكبرية وانا سأحتدث
بشفافية يف صلب املشكلة وهي مشكلة اجتامعية ُاعيد هي عبارة
عن مشكلة اجتامعية ،يعني الواحد م ّنا خيرج اىل الساحة العامة
وخيرج اىل االس��واق وخيرج اىل املصانع سريى حالة الشباب
الكثرية وطبع ًا عندما احتدث انا ال اعمم العبارة وانام احتدث
ألبني املسؤولية ا ُمللقاة ،طبع ًا احلمد هلل البلد فيه من الشباب
ّ
الواعي الكثري الكثري لكن عندما احت��دث أحت��دث عن بعض
اجلوانب التي ُيفرتض أن ال تكون..
هؤالء الشباب علينا ان ال نجعلهم ضحية ،انا احتدث عن كل
من ُله تأثري االب واألم واملواقع االدارية واملواقع االقتصادية
واملواقع العلمية واملواقع السياسية ..اقول هناك صورة حقيقية
جيب ان نقرأها ..اىل أين أنتم ذاهبون بشبابنا؟!
عندما نأيت اىل العمر الذهبي للشاب سنَرا ُه ُيقىض يف املدارس
معه ذكريات حلوة او
هذا هو العمر الذهبي للشاب وستكون ُ
مرة ،بالنتيجة بعد عمر السبع سنوات ستتلقفه املدارس ويبقى يف
ّ

اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد ()679
/26ربيع الثاين1440/هـ املوافق 2019/1/3م
هذه املدارس اىل ان يبلغ الثانية والعرشين او الرابعة والعرشين
ِ
عمره ..زهرة شبابه ستكون يف املدارس واملدرسة عبارة عن
من
مصنع وعبارة عن مكان ُتصنع ِ
فيه الرجال وعبارة عن تربية البد
ان يتحملها هذا الشاب كي يأيت الينا بعد ذلك واألمل َمعقود
ِ
به..
انا عندما اذكر يف عبارات التهليل يف اخلطبة االوىل واقع ًا عندما
اصل اىل فقرة ابنائي اختار الكالم املناسب هلؤالء فع ً
ال أنا اراهم
األمل وانا أراهم الغاية وانا أراهم السواعد التي ُيمكن ان تبني
أي بلد لكن هل ما موجود فعال ً ُيريض الطموح؟! اجلواب :
كال.
االرسة تعاين من َفلتان ابنائها واملدرسة تعاين من كسل طالهبا،
عمم ،انا احتدث عن بعض احل��االت التي بدأت
قلت أنا ال ُا ّ
تتفشى ،أنتم اهيا املسؤولون عن الرتبية الحظوا هذا العنوان
املقدس ان االنسان يكون ُمر ّبيا وواقع ًا هذا العنوان جيب ان
َي ُرن يف آذان كل من يتصدى لعملية التعليم ان االنسان يكون
رب أحد
ربي ًا ومعنى الرتبية عبارة عن حالة مقدسة ان االنسان ُي ّ
ُم ّ
اعىل فضيلة وعىل ُخ ِل ٍق وعىل ِق َيم ..ملاذا نكون بطريقة أو بأخرى
نضحي بشبابنا؟!!
الشباب اآلن سينقمون عىل بعض الذي حياول ان حيرفهم عن
ُخ ِلقهم وعن طينتهم وعن هويتهم وعن تربيتهم وحتى عن

هؤالء الشباب علينا ان ال
نجعلهم ضحية ،انا اتحدث عن
ُ
كل من له تأثير االب واألم
والمواقع االدارية والمواقع
االقتصادية والمواقع العلمية
والمواقع السياسية ..اقول
هناك صورة حقيقية يجب ان
نقرأها ..الى أين أنتم ذاهبون
بشبابنا؟!

ُارسهم حالة من التفكك اآلن يف ا ُالرس بسبب ضياع اهلدف عند
فتوة لكن جعلوا عقله فارغ ًا لغاية وغاية..
الشاب فالشاب مملوء ّ
اهيا الشباب قد تكونون أنتم اآلن يف عمر ال تتفهمون جدوى
ستحفظونه يف املستقبل ،عليكم اهيا الشباب
هذا الكالم لكنكم
ُ
ان تكونوا بمستوى وعي كبري الوقت يميض ويضيع لكن أنتم
ال تضيعون ،املدارس اآلن امامها مسؤولية تارخيية واخالقية
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واجتامعية ..عندما تأيت هبذا الولد او البنت اىل املدرسة عليها
تصوغه صياغة يكون عنرص ًا نافع ًا ،ال تؤثر املدرسة سلب ًا
ان
ُ
ِ
عليه ولو شئت ان أأيت بأمثلة لذكرت أمثلة نبدأ وال ننتهي

وكثري من الشكاوى االن يف هذه املرحلة الشكاوى من عدم
الرتبية الصاحلة والشكاوى من عدم االهتامم بمراحل الرتبية
التسيب الذي حيصل ال توجد
عند الطالب والشكوى من
ّ
ا ّمة ال ُتراقب ذخريهتا..
أنتم اهيا الشباب ذخرية البلد ال ُ َجت ّروا وراء عوامل ُحتبط من
ارادتكم ،أنتم اآلن املعدن الطيب أنتم اآلن األمل أنتم اآلن
الذين ُتعقد عليكم اآلمال أنتم تعلمون ما هي اآلالم التي
ُبذلت من ابائكم كي تصلوا اىل ما وصلتم..
رب الفاضل ارجوك ان حتفظ هذا
انت اهيا املعلم انت اهيا ا ُمل ّ
رب وهذا العنوان نحن
العنوان عندك ال تتنازل ُ
عنه أنت ُم ّ
نقف اجال ً
َ
عليك
رب والرتبية حت ّتم
ال هلذه الوظيفة ،أنت ُم ّ
وظيفة اخالقية وظيفة ُعرفية وظيفة رشعية ووظيفة وطنية
ان ُترب هذا الطفل عىل حمبة البلد وعىل احرتام القيم وعىل
ان يكون عنرص ًا نافع ًا وعىل ان يكون عامل ًا من اآلن ازرع فيه
حمبة العلم من أين نأيت بالعلامء؟!
هؤالء ابناؤنا علموهم كيف يقضون االوقات ،هذا طفل
اذا نشأ نشأة سيئة سيكون عا َلة علينا ،ع ّلموا االوالد كيف
يقضون الوقت ،علموا االوالد يف ان هيتموا ب� ُ
�األرس ال
جتعلوا االوالد يتحللون عن ُ
األرس االرسة ِعامد واالرسة
أمر نفتخر ِ
به ،نحن نتحدث عن االبناء وعن البنات وعن
االخوة واالمهات واالباء بكل عبارات التجليل والتعظيم
حتمل ه��ذه االل��ف��اظ ،ال نرتك
الب��د ان تكونوا بمستوى ّ
وظيفتنا ،نعم توجد مشاكل انا ال اقول ان االمر مفروش
بالورد توجد مشاكل لكن الرجال الرجال الذين ُيصنعون
يف املشاكل الرجال الذين جيعلون املشاكل خلف ظهرانيهم
وقد رأينا وسمعنا ان ُاناسا وشبابا واهلل كانت فيهم قوة
تعادل ما ش��اء اهلل من الشباب ويف ظ��روف ج��د ًا صعبة
لكنهم جعلوا الظروف خلفهم وما شاء اهلل اندفعوا بكل
ما يملكون وهم عنارص مهمة لبلدهم ُ
وألرسهم وآلبائهم
وامهاهتم وجمتمعهم..

الشاب اخواين ذخرية البلد من املسؤول؟!
َ
لولدك ،ايتها االم
اهيا االب ارجوك ُا ّقبل اياديك اعط وقتا
ُا ّقبل رأسك من وراء حجاب اعطي وقت ًا البنتك ،مارسوا
تفرطوا ِ
بالعقد
عملية الرتبية هذا الظرف الذي نعيشه ال ّ

األهم يف حياتنا وهم األبناء ،بعنوان مشغول وبعنوان ليس
يل وقت تب ًا هلذا ُ
الشغل الذي ُيقصيك عن أوالدك وهلذا
الشغل الذي هو أهم من شغل ابنائك!
وأي مسؤولية أهم من االبناء ؟!
أي شغل أهم من ابنائك ُّ
ُّ
اعطوا وقت ًا ألبنائكم االمور تسري بطريقة سيئة وبعض االمور
وهم
يندى هلا اجلبني واهلل ،نعم ُهناك ُارس جزاهم اهلل خري ُ
ُكثر هيتمون اهتامم ًا بالغ ًا يف األوالد هنيئ ًا لكم وسرتون آثار
هذه الرتبية عىل أوالدكم رسيع ًا يف كل معاين اخلري واملو ّدة
والرمحة وس ُتفتح كل ابواب اخلري يف وجوههم..
انا احت��دّ ث عن ق ّلة لكن هذه الق ّلة كالرسطان هذه الق ّلة
كدودة االرض انام ترسي رسيان ًا سيئ ًا علينا..
الفتوة كثري
انتبهوا اهيا االوالد انتبهوا استنصحوا انتم يف عمر ّ
من االمور غائبة عنكم استنصحوا ال ختجلوا من النصيحة
االنسان اذا استنصح االخرين معنى ذلك شاركهم يف
عقوهلم ،من شاور الناس شاركهم يف عقوهلم ،تع ّلم عىل ان
تتعلم من الكبري ومن الذي أكثر خربةَ ،ع ّود نفسك عىل ان
ختتار الصحيح ،وانتم اهيا املر ّبون ُاعيد ألن هذا هو العنرص
رب أكثر مما يتأثرون
املهم كثري من االوالد يتأثرون با ُمل ّ
يتأثرن باألم،
يتأثرن با ُملربيات اكثر مما ّ
باألب ..كثري من بناتنا ّ
املرب واملربية ومقصودي باملرب بالعنوان العام معلم
فعىل ّ
مدرس أينام يكون عليكم ان تفرحوا هبذا العنوان وحتمدوا
ّ
اهلل عىل هذا العنوان لكن البد من إعطائه حقه..
عىل كل حال يف النفس ُغصص من هذا املوضوع ألنه مؤمل
وان َّ
قل لكن حيتاج اىل ِ َّ
ور َّب ِ َّ
مهة أحيت ُأ ّمة..
مهة ُ
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يرينا يف ابنائنا كل خري وان يرينا
يف بلدنا كل خري اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلامت االحياء منهم واالموات وآخر دعوانا ان احلمد
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

متابعة  :حممد حمزة

اأكل الطني والرتاب
السؤال :ما حكم أكل الطني والرتاب والرمل؟
اجلواب :حيرم أكل الطني وهو الرتاب املختلط باملاء حال
ب ّلته ،وكذا املدر وهو الطني اليابس ،ويلحق هبام الرتاب
والرمل عىل األحوط وجوب ًا.
نعم ،ال بأس بام ختتلط به حبوب احلنطة والشعري ونحومها
من الرتاب واملدر مث ً
ال ويستهلك يف دقيقهام عند الطحن،
وكذا ما يكون عىل وجه الفواكه ونحوها من الرتاب
ال بحيث ال يعدّ أك ً
والغبار إذا كان قلي ً
ال للرتاب ،وكذا
املتوحل ،أي :املمتزج بالطني الباقي عىل إطالقه ،نعم
املاء
ّ
الطينية حني الرشب فاألحوط
أحست الذائقة األجزاء
لو ّ
ّ
األوىل االجتناب عن رشبه ح ّتى يصفو.
السؤال :هل يوجد استثناء يف أكل الطني؟
اجلواب :يستثنى من الطني طني قرب اإلمام احلسني (عليه
السالم) لالستشفاء ،وال جيوز أكله لغريه وال أكل ما زاد
احلمصة متوسطة احلجم ،وال يلحق به طني قرب
عن قدر ّ
غريه ح ّتى قرب النبي ّ
واألئمة
(صىل اهلل عليه وآله وس ّلم)
ّ
(عليهم السالم) ،نعم ال بأس بأن يمزج بامء أو مرشوب
ربك باالستشفاء بذلك
آخر عىل نحو يستهلك فيه والت ّ
املاء وذلك املرشوب.
السؤال :ما هي كيفية تناول تربة قرب اإلمام احلسني (عليه
السالم)؟
اجل��واب :تناول الرتبة املقدّ سة لالستشفاء يكون إ ّما
بازدرادها وابتالعها ،وإ ّما بح ّلها يف املاء ونحوه ورشبه

بقصد التربك والشفاء.
السؤال :هل يلحق احلجر بالطني؟
اجل��واب :ال يلحق بالطني األحجار وأن��واع املعادن
واألشجار ،فهي حالل ك ّلها مع عدم الرضر البليغ.
السؤال :إذا شككنا بأنّ الرتاب من قرب احلسني (عليه
السالم) فهل جيوز تناوله؟
اجلواب :األحوط وجوب ًا يف غري صورة العلم واالطمئنان
البينة تناوله ممزوج ًا ٍ
بامء ونحوه بعد استهالكه فيه.
وقيام ّ
السؤال :شخص يأكل ّ
�زءا من تربة اإلمام
كل يو ٍم ج� ً
احلسني (عليه السالم) ،فام هو رأي سامحة السيد (حفظه
اهلل) يف ذلك؟
اجلواب :ال بأس بأن يمزج الطني ٍ
بامء أو مرشوب آخر
ثم يرشبه ،لكن ينبغي أن يسعى
عىل نحو يستهلك فيه ّ
تدرجي ًا للتخ ّلص من ذلك أيض ًا.
السؤال :هل جيوز أكل الطني واملدر؟
اجلواب :حيرم أكل الطني واملدر وكذلك الرتاب والرمل
محصة
عىل األح��وط لزوم ًا ،ويستثنى من ذلك مقدار ّ
متوسطة احلجم من تربة سيد الشهداء (عليه السالم)
لالستشفاء ال لغريه ،واألح��وط وجوب ًا االقتصار فيها
عىل ما يؤخذ من القرب الرشيف أو ممّا يقرب منه امللحق
به عرف ًا ،وفيام زاد عىل ذلك يمزج ٍ
بامء ونحوه بحيث
يستهلك فيه ويستشفى به رجا ًء.

العطاء احل�سيني

نسب انجاز متقدمة لرابع اكبر مشروع في الشرق االوسط

يشمل مدينة تخيلية ومالعب مغلقة واماكن
ترفيهية وغرف متخصصة لعالج مرضى التوحد
تقرير /احمد الوراق  :حسنين الز كروطي  -تصوير /صالح السباح

على بعد كيلومترات قليلة عن مركز مدينة كربالء المقدسة ترتفع بناية متعددة
الطوابق ذات واجهة زجاجية نصف مدورة تخطف انظار الراحلين والقادمين الى
المدينة المقدسة ،وتشخص البناية الواقعة على الطريق الرابط بين بغداد وكربالء
لتكون مركزا متخصصا بمعالجة مرضى التوحد تحت مسمى “مركز االمام الحسين
(عليه السالم) لرعاية مرضى التوحد”.
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وامل��روع يعدُّ مركزا متطورا واألول من نوعه يف الفرات
االوس��ط وقد وصلت نسبة االنجاز فيه اىل  %87وهو احد
املشاريع اخلدمية واالنسانية التي تسعى العتبة احلسينية املقدسة
من خالله خلدمة ورعاية رشحية االطفال املصابني بطيف مرض
التوحد واالنتقال هبم اىل حالة افضل.
وللحديث اكثر حول هذا املوضوع حتدث املهندس االستشاري
مرتىض عالء السعدي مدير موقع انشاء مركز االمام احلسني
(عليه السالم) لرعاية مرىض التوحد قائال« :ان املساحة الكلية
ملرشوع مركز االم��ام احلسني (عليه السالم) لرعاية مرىض
التوحد تبلغ ()8500م ،2واملساحة البنائية له تبلغ ()8000
م ،2مقسمة عىل ثالثة ابنية رئيسية ،وتتمثل يف البناية االدارية
وهي لألطباء واملمرضني والكادر االداري وكادر االرشفة
وك��ادر احلاسبة واملراقبة ،والبناية الرئيسية واملتكونة من
وحتول اىل مكاتب
رسداب مصمم لوقوف سيارات اخلدمة
ّ
إلدارة الرشكة املشغلة للمركز ،وتسعة طوابق موزعة للعالج
واملختربات وصفوف دراسية وصفوف فردية وصفوف
التوحد العاملية من حيث االلوان
مجاعية ،وبمواصفات معاهد
ّ
املتخصصة بالتوحد ونوع االرضية ،كام تضم قاعة رياضية

حتتوي ارضيتها عىل اخلشب اهلزاز الذي يتالءم مع مواصفات
كاملة ألطفال التوحد ،فيام سيكون اجلزء االخر من البنايات
واملتمثل بالشكل املخروطي عبارة عن ثالثة طوابق ،بمساحة
تقارب ()200م 2لكل طابق من الطوابق الثالثة ،لتصبح
املساحة الكلية هلذا اجلزء ()٦00م.»2
واضاف السعدي« :املرشوع املكون من تسعة طوابق يشمل
الطابق االريض والرسداب مع سبعة طوابق اخرى ،حيتوي
الطابق االريض عىل استعالمات وغرف االدارة واالطباء
النفسيني وغرف للعالج املائي وامل��وارد البرشية واالرش��اد
االرسي وغرف اخلدمية ،كذلك حيتوي عىل فضاء للمحارضات
والتدريب ومسبح واجل��زء املخروطي من املبنى خمصص
الستقبال اولياء االم��ور ،أما ال��رسداب فيحتوي عىل غرف
اخلدمات امليكانيكية وخصص جزء منه اىل فضاءات للمدينة
التخيلية ،بينام حتتوي بقية الطوابق عىل غرف للعالج الفردي
واجلامعي والتخاطب وغرف للعالج احليس والوظيفي وغرفة
عالج ل�(السويكو موتورز  -تربية النفس حركيا) ،وكذلك
حيتوي كل طابق عىل غرفة للمراقبني وغرفة لألرشفة وغرفة
عالج بالرسم ومطبخ وجماميع صحية ،واجل��زء املخروطي

المهندس االستشاري
مرتضى عالء السعدي
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من الطابق االول خمصص مطعم للطالب بمساحة (175م)
واجلزء املخروطي للطابق الثاين خمصص كفضاء للتأهيل املهني
وكذلك حيتوي الطابق عىل صالة رياضية بمساحة (150م)2
ومكتبة وحديقة خارجية ،والعمل مستمر بوترية متصاعدة
وص��و ً
ال لداخل املبنى الرئييس اىل فقرات صبغ اجل��دران
والسقوف واعامل املحجرات من مادة االملنيوم واهناء عمل
االرضيات بامدة البورسلني وتغليف السالمل ،فيام يكون مدخل
املرشوع بامدة املرمر ،اضافة اىل ذلك االنتهاء من كافة االعامل
الكهربائية وامليكانيكية ك� االنارة والسويج بلك والبوردات
والتربيد ومنظومة احلريق واعامل الصحيات ،وايض ًا املبارشة
باألعامل اخلارجية للمرشوع كأعامل (الالند سكيب) من
خالل املبارشة بتمديد انابيب املجاري ومياه االمطار وعمل
خزان اريض بمساحة (50م )3ألغراض السقي واالنتهاء
من صب اهليكل اخلرساين لغرفة احلرس ،وكذلك دفن املوقع
بالرتاب النظيف وصو ً
ال للمنسوب املطلوب».
واردف« :بعد زيارة اللجنة املختصة لعالج امراض التوحد
وبتوجيه مبارش من سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
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املقدسة تم زيادة استيعاب اطفال التوحد من ( )82طالبا اىل
( )300طالب ًا ،وذلك بزيادة عدد الغرف احلسية والوظيفة
والعالجية ،مما اصبح عدد الصفوف والغرف العالجية ()72
غرفة بدال من ( ،)19فضال عن استبدال املنظومات القديمة
بمنظومات احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا ،وذلك من
خالل استبدال منظومة التربيد القديم بمنظومة ()VRV
البلجيكية ،وتنصيب مصاعد متطورة (( GYGمن كوريا
اجلنوبية ،ناهيك عن منظومتي االنذار واحلريق الاليت اضيفت
لتفادي احلوادث ال سمح اهلل».
واشار مرتىض اىل ان «املساحة اخلالية املحيطة باملرشوع تم
فيها انجاز التصميم اخلاص (بالند سكيب) ومصادقته من
قبل العتبة احلسينية املقدسة لتكون ملعبا لكرة القدم والطائرة
اضافة اىل مدينة ختلية متثل االج��واء الواقعية بشكل مصغر
حيث تضم اسواقا شعبية ومركزا للرشطة ومدرسة وشوارع
عامة وغريها ،ليتجولوا فيها ويتسوقوا وكأهنم يعيشون يف
مدينة واقعية ،وستتم املبارشة بالتنفيذ يف اعامل املوقع حال
ورود التخصيصات املالية».

منوها اىل ان مروع التوحد الذي وصلت نسبة انجازه اىل %87
يتميز بعدة امور من بينها احتواء ارضية قاعات االلعاب عىل
مادة مطاطية مفروشة عىل خشب من نوع هزاز ،واهلدف من
ذلك هو تقليل األذى حال وقوع الطفل عىل االرض ،فضال عن
تزيني القاعات الدراسية بالرسوم التي تتالءم مع حالة املريض».
وختم حممد حديثه بالقول« :ان مركز االم��ام احلسني (عليه
السالم) لرعاية اطفال التوحد هو الرابع يف الرشق االوسط
وذلك من خالل توفري (مدينة ختيلية – تساعد عىل تنمية اخليال)
ومالعب مغلقة واماكن ترفيهية».
من جانبه حتدث املهندس ميثم ثامر ممثل رشكة ديب للمقاوالت

يف مروع معهد االمام احلسني(عليه السالم) لرعاية التوحد
قائال« :ان مرشوع معهد االمام احلسني(عليه السالم) لرعاية
اطفال التوحد يعد اول من نوعه يف جمال املشاريع االنسانية
اخلاصة بفئة التوحد يف العراق ،ملا يمتاز به هذا املرشوع من مواد
رصينة ذات الدرجة االوىل يف مجيع االنواع ،وهو ما اكدت عليه
العتبة احلسينية املقدسة مع رشكة دب للمقاوالت العامة منذ
الوهلة االوىل عىل تأسيسه ،فاملواد املوجودة يف واجهة البنايات
الثالثة والذي يمثل الفورنتك االسباين لعله ألول مرة يستخدم
يف مدينة كربالء املقدسة ،كذلك اجهزة التكييف والتربيد ذات
املنشأ البلجيكي».
13

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

العطاء احل�سيني

بمشاركة وفدٍ من العتبة الحسينية المقدسة..

محافظة بابل تشهد توزيع ُ
«منح عقارية»
لعوائل الشهداء األبرار
تقرير :حسنين الزكروطي � تصوير :قاسم العميدي

ّ
جددت العتبة الحسينية المقدسة تأكيدها على رعاية عوائل الشهداء
ً
َ ّ
األب���رار الذي���ن ضح���وا بالغال���ي والنفي���س دفاعا عن الع���رض واألرض
والمقدسات في معركة الشرف ضد عصابات داعش اإلرهابية.
َ
وش���ارك وفد من العتبة الحس���ينية ،يترأسه السيد س���عد الدين البناء
عض���و مجل���س إدارة العتب���ة المقدس���ة ،بحض���ور حفل توزي���ع المنح
ّ
العقاري���ة الت���ي قدمتها مديرية ش���هداء بابل على عوائل الش���هداء
ف���ي المحافظة ،وش���ملت ( )150عائلة ش���هيد ،وبلغ���ت ( 30مليون
دينار) لكل عائلة.
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الدكتور سعد الدين البناء

ّ
وأكد الدكتور السيد سعد الدين البناء عىل أ ّ
مهية رعاية عوائل
الشهداء ،عرفان ًا ملا قدّ موا من تضحيات عظيمة ،حيث محى
أبناؤهم الوطن من ّ
رش العصابات اإلرهابية ،موضح ًا أن
اخلاصة لرعاية
العتبة احلسينية املقدسة مستمرة بإقامة براجمها
ّ
هذه العوائل العراقية األصيلة التي قدّ مت أبناءها فدا ًء حلامية
األرض ِ
والعرض واملقدسات.
فيام قال نائب مدير مؤسسة الشهداء ،طارق املندالوي :إن
«املؤسسة شاملة جلميع أطياف املجتمع العراقي ،وتسعى
دائ ًام للوقوف إىل جانب عوائل الشهداء ومساندهتا يف حتدي
ظروفها املعيشية».
وأضاف بأن «شهداء الوطن األب��رار ممّن قدّ موا أرواحهم
وضحوا بدمائهم حلامية العراق وتطهريه من دنس اإلرهابيني،
جيب أن ال ننسى تضحياهتم أبد ًا ونسعى لرعاية عوائلهم
الكريمة» ،مؤكد ًا أنه «لوال هذه الدماء الزكية ما كنا ننعم
ونتوحد حتت خيمة العراق».
باألمن
ّ
�ار املندالوي إىل أن «شهداء احلشد الشعبي والقوات
وأش� َ
األمنية هم امتداد ألنصار األئمة واألنبياء (عليهم السالم)
وكذلك الشهداء الذين قارعوا النظام الديكتاتوري البائد»،

مضيف ًا ب��أن «ك��ل ق��ط��رة دم
نزلت من الشهداء ال يفيها
أي يشء ،وعلينا أن نستذكر
هؤالء األبطال يف قلوبنا».
ف��ي��ام أوض���ح م��دي��ر مديرية
ش��ه��داء ب��اب��ل ،عبد ال���رزاق
طارق المندالوي
ناجي الشمري ّ
بأن «ما نقدّ مه
لعوائل الشهداء قليل بحقّ
الذين ضحوا بدمائهم ،وال
يمكن أن يتساوى الدم باملال،
فقد جاهدوا وقدموا التضحيات دون مقابل ،حيث خرجوا
للتضحية والقتال عند سامعهم نداء املرجعية العليا بحمل
السالح والتصدّ ي لإلرهابيني».
وأضاف الشمري« ،بحسب احصاءاتنا فقد بلغ عدد الشهداء
الذين ينتمون اىل احلشد الشعبي من حمافظة بابل ()850
شهيد ًا ،وقد عملنا عىل تكريم عوائل هؤالء االبطال عىل
املضحية».
شكل وجبات ،لشمل مجيع العوائل
ّ
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ال��ع��ط��اء
احل�سيني

ندوة تمهيدية لمؤتمر شريف العلماء (المازندراني)

تناق��ش تقري��رات واكث��ر م��ن  200مخطوط��ة
لطلبة استاذ الحوزة العلمية الكربالئية
األحرار :احمد الوراق

ُ
الحسينية
العتبة
والثقافية في
الفكرية
الشؤون
لقسم
التابع
والديني
الثقافي
اث
نظم مركز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إحياء التر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
والثقافي في
الفكري
الحيدرية
الروضة
مجمع
التابعة إلى
اث
شعبة
بالتعاون مع
المقدسة
ِ
ِ
ِ
إحياء التر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
العلماء المازندراني
بشريف
الخاص
الدولي
بالمؤتمر
المطهرة ندوته التعريفية الخامسة
العلوية
العتبة
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اكز
الندوات التي يقيمه���ا المركز
سلس���لة
الندوة ضمن
ه���ذه
(رحم���ه الل���ه) ،وتأتي
ِ
ِ
ِ
ِ
بالتعاون م���ع المر ِ
ِ
ُ ُ
ُ
آثاره (رحمه الله) التي تصل إلى
العظيمة
الشخصية
بهذه
والدينية بغية التعريف
الفكرية
اض ِ
ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واستعر ُ ِ
ُ َ
َ
وأصحاب
المجال أمام المحققين
المركز ،وهدف آخر هو فتح
حوزة
الموجودة في
المخطوطات
مئات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اث.
االختصاص في
إحياء هذا التر ِ
ِ
ِ
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ورشيف العلامء الذي وصفه تلميذه السيد حممد شفيع ا بن
السيد عيل اكرب املوسوي احلسيني العلوي الربوجردي يف
اجازته املسامة (الروضة البهية يف الطرق الشفيعية) ،بشأن
اساتذته ومشاخيه قائال« :منهم السالك يف مسالك التحقيق
والعارج يف مدارج التدقيق مقنن القوانني األصولية مشيد
املباين الفرعية مفتاح العلوم الرشعية مرب العلامء االمامية
مدرس الطالبني مجيع ًا يف جوار ثالث االئمة شيخنا واستاذنا
ومربينا ووالدنا الروحاين والعامل الرباين حممد رشيف ا بن
مال حسن عيل املازندراين اص ً
ال واحلائري سكن ًا ومدفن ًا،
اصله من امل مازندران ولد يف كربالء وتويف عام 124٦ه�،
بسبب مرض الطاعون اجلارف الذي رضب مدينة كربالء».
وعن الندوة وما تستهدفه حتدث مدير مركز احياء الرتاث
الديني والثقايف يف العتبة احلسينية املقدسة احسان خضري
عباس قائ ً
ال« :دأب مركزنا مركز إحياء الرتاث عىل إقامة
سلسلة من الندوات واملؤمترات اخلاصة بالعلامء األعالم

ومن هذه الندوات أقمنا ندوة تعليمية خاصة برشيف العلامء
يف رحاب أمري املؤمنني (عليه السالم) وبالتعاون مع شعبة
إحياء الرتاث الفكري والديني يف العتبة العلوية املطهرة،
واهلدف منها هو تسليط الضوء عىل هذه الشخصية العلمية
ال��ذي ك��ان حتت درس��ه جيلس اكثر من ( )1000جمتهد
وطالب ،و ُتويف يف سن مبكر عن عمره ( )39سنة بسبب
مرض الطاعون الذي رضب مدينة كربالء آنذاك.
وتابع احسانّ :
«متكن مركزنا من مجع مجيع التقريظات
واملخطوطات لطلبته وكذلك اخلاصة به وبلغت اكثر من
 200خمطوطة تم عرضها يف هذه الندوة التعريفية ،بغية
هتيئتها واعدادها من اجل املؤمتر اخلاص برشيف العلامء».
منوها عن «اجتهاد املركز بجمع املخطوطات بعد عناء
وبحث طويل يف املكتبات داخل العراق وخارجه ،وكان
اغلبها غري حمققة».
وعن هذه املبادرة العلمية التي اقيمت يف الروضة احليدرية
17
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حتدث مسؤول شعبة احياء الرتاث يف جممع الروضة احليدرية
للفكري والثقايف يف العتبة العلوية املقدسة (الشيخ مهند غازي
العقاب) قائال:
«ان الندوة تعريفية بفعاليات مؤمتر تسعى العتبة احلسينية
املقدسة إلقامته عن ابرز العلامء وواحد من االسس االساسية
للحوزة العلمية الكربالئية ،ممن اهم اساتذته كان السيد عيل
الطبطبائي صاحب الرياض وكذلك ولده السيد حممد املجاهد
وله العديد من الطلبة وهو شخصية مهمة جدا».
واوضح «ان غاية الندوة وفائدهتا التنبيه عىل الرتاث اخلطي هلذا
العامل اجلليل ،لذلك تالحظ ان اغلب املدعوين من املحققني
وكذلك اصحاب املكتبات من اهل االختصاص ،حيث قام
االخوة يف مركز احياء الرتاث يف العتبة احلسينية املقدسة بجمع
صور املخطوطات الرتاثية له هبدف حتقيقها وطباعتها طباعة
جملة االحرار اال�سبوعية
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جيدة لتكون بمتناول االيدي».
عن شخصية الشيخ املازندراين قال مؤرخ كربالء السيد سلامن
هادي آل طعمة:
«كان عامل ًا جلي ً
ال مطلع ًا عىل الفقه واالصول وكانت تقريراته
تصب يف كتب االصول ومل تكن ُله مؤلفات سوى تقريراته
ِ
والده وانقطع
مات يف حياة
املوزعة هنا وهناك وكان له ولدٌ َ
نسله ،وهو عامل جليل كان حيرض يف مدرسة حسن خان الدينية
وجيلس حتت منربه ( )1000طالب جمتهد كام يقول املؤرخون،
وله آثار ّقيمة يف املدينة».
وكانت ُله امهية يف املجتمع ُ
«دفن يف شارع قبلة احلسني (عليه السالم) يف زقاق كدا
وتابع ُ
واسمه
عيل ،وقرب ُه اىل جوار مدرسته ،و ُل ِق َب برشيف العلامء
ُ
حممد سعيد بن رشيف املازندراين امللقب برشيف العلامء ألنه
اشهر العلامء يف تلك الفرتة».

من جهته نوه معاون عميد كلية العلوم االسالمية يف جامعة
كربالء وعضو اللجنة العلمية يف مركز احياء الرتاث الدكتور
حممد الطائي عن دور الندوة كواحدة من سلسلة ندوات ممهدة
للمؤمتر الذي سيكون حموره رشيف العلامء يف نسخته االوىل
وان شاء اهلل ستكون هناك مؤمترات الحقة ،وربام تكون هناك
نسخ اخرى تتناول هذه الشخصية لعظيم ما قدمته».
واشار الطائي «ان رشيف العلامء ليست له مؤلفات ،ولكن له
تقريرات لطالبه وهذه التقريرات تكشف عن العمق العلمي
العايل هلذا الرجل».
وع� ّ�رف الطائي سبب تسميته برشيف العلامء؟ فقال« :ربام
يتبادر اىل ذهن املستمع الكريم البعد االجتامعي لكلمة رشيف،
لقب هبذا اللقب ألنه
اتصور ان القضية ليست هكذا وانام هو َ
لقب علمي استحقه لعظيم ما قدمه لإلسالم وللتشيع حيث انه
جتاوز وتعدى ان يكون احد العلامء بقدر ان يكون رشيفا للعلامء
وهذا لقب علمي عال جدا».
وتابع «نحن كباحثني واكاديميني وكذلك املحققني االفاضل
وكل من هيمه امر االسالم وامر التشيع ينبغي ان يسعوا اىل
نفض الغبار عن تراث علامئنا وبعبارة اخرى نحن هنرب من
هذا الواقع املر لنلوذ اىل املايض املرشق لعلامئنا هؤالء الذين

قدّ موا عصارة اذهاهنم وعصارة فكرهم ،بل افنوا حياهتم يف
خدمة العلم والعلامء والدين ايض ًا ،وانا متأكد انه ال يعلم هبا
اال اهلل (عز وجل) ولكن بحسب قراءيت هلذه الشخصية رشيف
مر عىل وفاته
العلامء كان خملصا هلل والدليل نتكلم عن شخصيته ّ
مائة عام نتيجة ما قدمه من جهد علمي ومن نتاجات هامة
للتشيع واملذهب».
جتدر االشارة اىل أن املرجعية الدينية العليا أولت ملدرسة رشيف
العلامء العلمية اهتامما بالغا واوصت ممثلها سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي (دام ع��زه) بإعادة عامرهتا وتشييدها من
جديد ،واهنت املالكات اهلندسية والفنية أعامهلا يف املازندرانية
وافتتح املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
(عبد املهدي الكربالئي) مدرسة (املازندرانية الدينية) الواقعة
خلف املخيم احلسيني يف حمافظة كربالء املقدسة يوم السبت،
اخلامس من ربيع الثاين 1442ه��� املوافق  21ترشين الثاين
2020م.
وق��د حرض حفل االفتتاح حشد كبري من العلامء األج��الء
العلمية من النجف األرشف وكربالء
وأس��ات��ذة احل��وزات
ّ
املقدسة ،وكذلك األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة السيد
(جعفر احلسيني).
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ال��ع��ط��اء
احل�سيني

من اجل زيادة الوعي المعرفي لألطفال ...

العتبة الحس��ينية تواصل إقامة فعالياتها األسبوعية
تحت عنوان (مرصد الطفل)
األحرار  /نمير شاكر – تصوير /محمد الخفاجي

يواصل قس���م رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة اقامة نش���اطه األسبوعي
بعنوان (مرصد الطفل) باس���تخدام مجموعة من التلسكوبات حيث اقيمت الفعالية على ارض متنزه
الحسين الكبير (عليه السالم) في حي االصالح بمحافظة كربالء المقدسة بمشاركة االطفال ،وكان
الهدف منه زيادة الوعي الفلكي لألطفال ودعم الطفولة ،أكد ذلك لمجلة (األحرار) األس���تاذ محمد
الحس���ناوي رئيس قس���م رعاية وتنمية الطفولة حيث أضاف ،ضمن سلسلة النشاطات التي يقدمها
قس���م رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة فعالية مرصد االطفال من اجل زيادة
الوع���ي المعرف���ي لديهم في المجاالت العلمية ومنها المجال الفلكي لرصد القمر وبعض الكواكب
والنجوم باستخدام مجموعة من (التلسكوبات) وشرح مبسط عن هذه الكواكب لألطفال باالضافة
ال���ى فقرات اخرى تم وضعها لمش���اركة االطفال في الرس���م كذلك تم وض���ع بعض المجالت التي
تخص الطفل منها مجلة (الحسين الصغير).

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م

Ahra r W eekl y

20

وأوضح احلسناوي ،إن كوادر القسم املختصة بالفعالية تقوم
بالرتويج عن نشاطها واإلع��الن عنه عرب مواقع التواصل
االجتامعي .مؤكدا أن الفعالية مستمرة تقام بواقع يوم أو يومني
يف األسبوع ،منوها إىل أن الفعالية تأيت بالتعاون مع مديرية
بلدية كربالء املقدسة ،مشريا إىل ان الفعلية يمكن أن تنتقل
إىل أماكن أخرى غري حمافظة كربالء إضافة إىل هناك حمارضات
فلكية ألساتذة متخصصني يف جمال الفلك والكواكب يمكن
ان تستفيد منها عوائل االطفال املشاركة ومن املمكن ادخال

بعض الفقرات املتنوعة يف األسابيع القادمة.

العتبة املقدسة منحت أطفال كربالء السعادة

عربت عوائل األطفال املشاركني يف الفعالية عن سعادهتم
فيام ّ
وامتناهنم للعتبة احلسينية املقدسة عن هذه املبادرة الرائعة
التي منحت أطفاهلم السعادة والرفاهية والفرحة من خالل
املشاركة بالفعاليات ،ومشاهدهتم الكواكب والنجوم التي
تساعد عىل تنمية اإلدراك العقيل للطفل الكربالئي بشكل
خاص والطفل العراقي بشكل عام.
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محمد الحسناوي

متمنني هلم دوام التوفيق يف تقديم اخلدمات التي تساعد عىل
تنمية ورعاية االطفال الهنم املستقبل
من جانبه قال والد الطفل (امري فاضل عيسى) ان العتبة
احلسينية املقدسة سباقة يف زيادة الوعي ان كان عىل مستوى
الفئات العمرية الصغرية ام الكبرية وان مبادرة (مرصد
الطفل) هي مبادرة مجيلة ومميزة وان االطفال بشكل عام
ينجذبون اىل ه��ذه املسائل العلمية واحلقيقة ان مسألة
(التلسكوبات) حتتاج اىل مبالغ كبرية لكي نوفرها وبعد
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الفعلية يمكن أن تنتقل إلى أماكن أخرى
غير محافظة كربالء إضافة إلى هناك
محاضرات فلكية ألساتذة متخصصين في
مجال الفلك والكواكب يمكن ان تستفيد
منها عوائل االطفال المشاركة

مشاهدة الدعوة عىل مواقع التواصل االجتامعي
فتحت االفاق امام االطفال الشغوفة واملحبة هلذه
املسائل الفلكية والتجربة كانت مجيلة من فقرات
الرسم واملجالت باإلضافة اىل حسن االستقبال
الرائع شكرا للعتبة احلسينية املقدسة عىل جهودها
الرائعة يف دعم الطفولة.
ويذكر ان قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة
احلسينية املقدسة يطلق دورات خمتلفة يف كتابة القصة
القصرية واملرسح إضافة إىل جملة احلسيني الصغري
وذل��ك من أجل رعاية مواهب الطفولة يف مدينة
كربالء املقدسة.

والد الطفل امير فاضل
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استثمار وقت الفراغ لدى النساء والفتيات بتطوير المهارات..

احل�سيني

معهد األسرة المسلمة يستمر بإقامة
برامجه وفعالياته المجانية
األحرار :علي الشاهر

ُ
على مدار األس���بوع ،ينجح معهد األس���رة المس���لمة التابع للعتبة الحسينية
ّ
المقدس���ة ف���ي تقدي���م دورات متنوع���ة ومحاض���رات ودروس ومس���ابقات
ً
عقائدية وثقافية ،سعيا من القائمات على المعهد إلى تعزيز قدرات النساء
والفتي���ات وتطوير مهاراتهن ،حيث يختص بإعداد وتنفيذ البرامج واألنش���طة
والدورات التربوية االرش���ادية التخصصية وغيرها ،من قبل كادر متخصص من
حملة الشهادات العليا ،وجميع خدمات المعهد مجانية.
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ِ
باستطاعة الفتيات والنساء يف حمافظة كربالء املقدّ سة،
وأصبح
خصص وسائل نقل
املشاركة يف برامج املعهد ،خصوص ًا وأنّه ّ
مقره الكائن مقابل مقر قيادة عمليات كربالء،
جمانية من وإىل ّ
فض ً
ال عن توفري مكان للعب األطفال ،كي يتسنى لأل ّمهات
املشاركة واحلضور اليومي يف املعهد مع جلب أطفاهل ّن ،وهو
سهل عىل الكثريات املشاركة الفاعلة وتطوير القدرات،
ما ّ
باإلضافة إىل املسابقات اإللكرتونية عىل صفحة املعهد
بالفيس بوك.
ومن بني الربامج املهمة واملستمرة للمعهد ،والتي رصدهتا

جم ّلة (األحرار) ،إقامة دورة (قطوف املو ّدة) اإللكرتونية،
واخلاصة باألخوات املخطوبات واملتزوجات حديث ًا ،سعي ًا
لتنمية اجلوانب الدينية واملعرفية لدهين؛ ملعرفة كيفية مواجهة
املشاكل الزوجية وتفادهيا ،حيث تشمل دروس ًا يف بيا أمهية
والسنة النبوية املطهرة ،وحمارضات
األرسة يف القرآن الكريم ُ
عن دور األرسة وأمهيتها واملخاطر املحدقة هبا ،مع إجراء
اختبارات أولية للعينات املذكورة للكشف عن امكاناهتن يف
سمح اهلل.
حل املشكالت التي تُواجه ّن ال
َ
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كام يقيم املعهد ،برنامج (مبيل الرسائر) ،وهو برنامج أسبوعي
يسلط الضوء عىل ومضات من حياة املوىل صاحب األمر
(عجل اهلل تعاىل ظهوره الرشيف) ،لتستقي املشاركات
العرب والدروس مع اكتساب بعض املعلومات
من قداسته ّ
الرضورية حول إمام زماننا ،وهو برنامج متنوع الفقرات
وهو خاص بأيام اجلمع املباركة.
ومن ضمن دوراته املهنية ،وتعزيز ًا لأليدي النسوية العاملة،
أطلق معهد األرسة املسلمة التابع للعتبة احلسينية املقدسة
دورة (بيت حواء للكروشيه) والتي تسعى للتنمية املهارية
لألخوات املشاركات ،لتع ّلم فن (احلياكة � الكروشيه)
واالستفادة منها يف تلبية احتياجات العائلة فض ً
ال عن املسامهة
مع األزواج يف جلب لقمة العيش ،عرب بيع املنتجات املصنوعة
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ألصحاب املحال والزبائن.
كام ال تقترص دورة (بيت حواء) عىل تعلم هذا الفن ،بل تشمل
حمارضات فقهية ،ومعلومات طبية واجتامعية وثقافية.
وسعي ًا من إدارة املعهد لتالقح األفكار بني خمتلف
االختصاصات ،والتقريب من وجهات النظر املختلفة،
ولغرض اإلطالع وتبادل اخلربات واملعلومات ،فقد عقدَ
ندوة بعنوان (احلرب االعالمية وما هي وسائل التصدي
لالفكار اهلدامة من خالل اعالمنا املحايد) والتي جرت بني
الكادر اإلستشاري للمعهد بمشاركة السيدة جنان بدير ،من
مجهورية لبنان.
وتضمنت الندوة طرح خمتلف األفكار والتي تتمحور حول
ّ
كيفية التصدي هلجامت اإلعالم اهلدّ ام من خالل عملنا

وبحسب اختصاصنا وصالحيات كل جهة ،وخلصت
اىل رضورة التعاون والتآزر بني خمتلف األقسام واجلهات
احلكومية منها واألهلية للمحافظة عىل أصالة املجتمع
ومتاسك افراده وصيانته من كل ما ُيعد خطأ مرفوض ًا بكل
املقاييس.
كام كان من أبرز الربامج والفعاليات املقدّ مة يف املعهد ،إقامة
دورة (الدبلوم الرشيف) إلعداد املرشد األرسي بدفعته الرابعة
احلضورية واإللكرتونية ،حيث بلغ عدد األخوات املشاركات
يف الدورة احلضورية ( )51مشرتكة ،وتم قبول ( )33طالبة
مستوفية جلميع رشوط اإلشرتاك.
أما الدورة اإللكرتونية فقد متت املشاركة من قبل ()313

طالبة وتم تأهيل ( )٦0منه ّن مستوفيات أيض ًا جلميع رشوط
اإلشرتاك يف الدورة اإللكرتونية.
وأعلن املعهد مؤخر ًا عن استئناف املحارضات احلضورية
واإللكرتونية ،والتي تتضمن حماور عدّ ة أبرزها (العلوم
التخصصية يف مادة اإلرشاد األرسي ،علوم األرسة والرتبية،
العلوم الدينية والفقهية املتعلقة باألرسة ،العلوم الطبية املتعلقة
باألرسة ،ويتم منح املشاركات يف ختام الربنامج عىل شهادة
الدبلوم الرشيف من معهد األرسة املسلمة ،فض ً
ال عن احلصول
عىل باج (مرشدة أرسية) تنتسب للمعهد تعاقدي ًا كمحارضة
خارجية ،مع مكافآت مالية وتشجيعية.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

ّ
اإلمام الفقيه الشيخ محمد بن مكي العاملي

ّ
“الشهيد األول والعالم األكمل”
إعداد /علي الشاهر

ً
ّ ُ
ٌ
ٌ
رجل عالم مثل “الشهيد األول العاملي” سجنا لعام كامل ثم يقطع رأسه
أن يقضي
ُ
ُ
َّ
ويصلب ويرجم ويحرق جسده فهذا من أفظع ما مر على المسلمين الشيعة الذين عاشوا
ّ
الويالت ،وما مر زمن إال وفيه من قتالهم وشهدائهم األبرار.
ّ
فبحلول الثامن من شهر جمادى األولى  1443للهجرة ،يكون قد مرت ( 657سنة) على
ِ
استشهاد اإلمام الفقيه الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي (رضوان ًالله تعالى
ّ
ّ
ُ
عليه) وال تزال ذكراه تصدح في النفوس وحادثة استشهاده المروعة تذكرنا أبدا بما كابده
ّ
علماء الشيعة العظام من أعداء الدين والمذهب ،وهم يقدمون أرواحهم قرابين على
مشرعة الفداء والوالء آلل البيت (عليهم السالم).
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ُ
العالم
مولد الفقيه
ِ
ولِد الشهيد الشيخ (أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن مكي بن
حممد الشامي العاميل اجلزيني) ،سنة  734للهجرة يف منطقة
(جزين) من قرى جبل عام يف لبنان ،وهو من كبار فقهاء
ّ
الشيعة يف القرن الثامن اهلجري ،كام أنه مؤ ّلف كتاب اللمعة
الدمشقية الكتاب الفقهي الشهري ،و ُقتل شهيد ًا عىل يد خمالفي
املذهب الشيعي.
وينتمي (رض��وان اهلل تعاىل عليه) إىل أرسة معروفة بالعلم
والفضل وبلغوا مكانة جتعلهم من كبار عرصهم ،فض ً
ال عن
أبنائه الثالثة وهم الشيخ ريض الدين ،والشيخ ضياء الدين،
والشيخ مجال الدين ،وكلهم كانوا علامء وفقهاء ،كام كانت
زوجته الفاضلة فقيهة ومن النساء اللوايت عملن عىل ترويج
علوم أهل البيت (عليهم السالم) ،وكذا ابنته (فاطمة) فقد
كانت من العاملات الفاضالت بجبل عامل ،وقد ُأطلق عليها
«ست املشايخ».
لقب
ّ
دراسته وطلبه للعلم
بحسب ما وقفنا عليه من مصادر تارخيية ومعلومات عن حياة
هذا العامل اهلامم ،فإنه (رضوان اهلل تعاىل عليه) مل يمنعه انتامؤه
يتعرف عىل
املذهبي إىل أهل البيت (عليهم السالم) من أن ّ
ٍ
املذاهب اإلسالمية األخرىَّ ،
أجواء
فاطلع وناظر وحاجج يف
علمية رحبة ،ونظر يف ألوان خمتلفة من الفكر ،وارتاد خمتلف
مراكز احلركة العقلية يف البالد اإلسالمية ،وجالس العلامء

واألساتذة ،فاستفاد وأفاد ،ويكفي يف ذلك قول ُأستاذه فخر
استفدت من تلميذي
املحققني احليل (ت �  771ه�) فيه« :لقد
ُ
ِ
يكتف بثقافته التي
حممد بن مكي أكثر مما استفاد مني» ،ومل
تل َّقاها يف ِجزِّ ين ،بل راح يتط َّلع إىل آفاق ،فرحل إىل احللة،
وكربالء املقدسة وبغداد ،ومكة املكرمة ،واملدينة املنورة،
والشام ،والقدس ،وتتلمذ عىل أي��دي علامء أع��الم أمثال:
(فخر املحققني ابن العالمة احليل ،أسد اهلل الصائغ اجلزيني،
عبد احلميد بن فخار املوسوي ،نجم الدين جعفر بن نام احليل،
السيد مهنا بن سنا املدين ،السيد عامد الدين بن عبد املطلب
احليل ،السيد ضياء الدين عبد اهلل احليل ،السيد تاج الدين ابن
معية احلسيني ،السيد عالء الدين بن زهرة احلسيني ،الشيخ
عيل بن طران مطار آبادي ،الشيخ ريض الدين عيل بن أمحد
املزيدي ،الشيخ جالل الدين حممد احلارثي ،الشيخ حممد بن
جعفر املشهدي ،الشيخ قطب الدين حممد البوهيي الرازي)
(أعىل اهلل مقامهم الرشيف).
ِ
وخدماته التي خ ّلدها التاريخ ،فقد سعى من
أما عن مواقفه
خالل عالقاته الواسعة ومكانته يف األوساط العلمية ألن ينجز
مهام كبرية يف جمال اإلصالح والتوجيه ،فأمخد فتنة اليالويش
َ
(حممد يالوش) ال��ذي َّادع��ى النبوة يف منطقة جبل عامل،
وق َّلص اخلالفات الطائفية ،فوافقه أناس وعارضه آخرون،
فكان أن استدعاه حاكم خراسان فيام اعتقله حاكم دمشق،
واغتاله فيام بعد ،كام يذكر الشيخ الطهراين يف كتابه (أعالم
الشيعة.)205 /5 :
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ولكن الذي كان يعانيه ويكابده من األمل (رضوان اهلل تعاىل
ّ
عليه) مل ُي ِ
ثنه عن أن ُحي َ
دث هنضة يف علم الفقه وغريه من
أول مدرسة فقهية هي:
العلوم ،وأن َ
يفتح يف جبل عامل ّ
خترج منها عدد كبري من الفقهاء
(مدرسة ّ
جزين) ،وقد ّ
ّ
وهب األ ّم َة تالمذة ناهبني
اإلسالميني ،حيث
واملفكرين
َ
ّ
كبار أمثال أبنائه( :الشيخ حممد ،والشيخ عيل ،والشيخ
حسن) وزوجته وابنته ،وكذلك السيد أبو طالب أمحد بن
القاسم بن زهرة احلسيني ،والشيخ عبد الرمحن العتائقي،
والشيخ رشف الدين الفاضل املقداد ،والشيخ حممد بن
نجدة ،والشيخ حسن احليل صاحب كتاب خمترص بصائر
الدرجات ،والسيد بدر الدين احلسن بن أيوب ،الشيخ
عيل بن اخلازن احلائري) (تقدّ ست أرسارهم الرشيفة).
وإذ نحن نطالع سريته الطيبة ،نقف عند كلامت وردت يف
ح ّقه (قدّ س رسه) ،ومنها ما قاله الشيخ زين الدين العاميل
(الشهيد الثاين) يف مقدمة كتاب الروضة البهية« :شيخنا
وإمامنا املح ّقق ،البدل النحرير املدقق ،اجلامع بني منقبة
العلم والسعادة ،ومرتبة العمل والشهادة ،اإلمام السعيد
أبو عبد اهلل الشهيد حممد بن مكي أعىل اهلل درجته ،كام
رشف خامتته».
وقال عنه الشيخ حممد احلر العاميل يف كتابه أمل اآلمل:
متبحر ًا ،جامع ًا
«كان عامل ًا ماهر ًا ،فقيه ًا ،حمدّ ث ًا ،حم ّقق ًا
ّ
لفنون العقليات والنقليات ،زاهد ًا ،عابد ًا ،شاعر ًا أديب ًا،
منشئ ًا ،فريد دهره ،عديم النظري يف زمانه».
وك��ذا اإلم��ام السيد حممد باقر اخلوانساري يف كتابه
روض��ات اجلنات« :أفقه مجيع فقهاء اآلف��اق ،وأفضل
من انعقد عىل كامل خربته وأستاذيته اتفاق أهل الوفاق،
وتوحده يف حدود الفقه وقواعد األحكام».
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مسجد الشهيد االول العاملي في منطقة جزين بجبل عامل
جمان التآليف
اشتهر الشهيد األول بعدد كبري من املؤلفات البارزة والتي
تدرس يف احلوزات العلمية الرشيفة ،وأبرزها كتاب
ال تزال ّ
(اللمعة الدمشقية) وحيتوي عىل دورة من أهم البحوث
الفقهية مؤلفة بأسلوب الفقه الفتوائي ،يالحظ فيها يف بعض
األحيان بحوث ًا استداللية ،وقد حاز هذا الكتاب مكانة
خاصة بني الكتب الفقهية بسبب االختصار وسهولة التعبري
وحظي أيض ًا منذ تأليفه وإىل يومنا هذا
مع التنظيم والرتتيب،
َ
اهتامم ًا واسع ًا لدى الفقهاء العظام ،بحيث اعتمدوا عليه يف
مؤ ّلفاهتم.
لكن متى قام بتأليفه؟
احلر العاميلّ ،
بأن الشهيد األول (رضوان اهلل
ُ
يذكر الشيخ ّ
تعاىل عليه) ُحبِس سنة كاملة يف قلعة الشام ،ويف مدة احلبس
أ ّلف اللمعة الدمشقية وما كان حيرضه من كتب الفقه ،وأما

أسلوب التأليف فإنه يذكر يف بداية كل باب أحكامه ثم يذكر
األحكام املرتبطة به ،ثم يتناول املستحبات واملكروهات،
يتطرق إىل آراء الفقهاء املشهورة ،وكتب
ويف هناية الكتاب ّ
يف مقدّ مته« :فهذه اللمعة الدمشقية يف فقه االمامية ،إجابة
اللتامس بعض الديانني».
فيام يقول (الشهيد الثاين) يف رشحه ّللمعة :إن «الشخص
الذي أ ّلف الشهيد األول اللمعة بطلبه هو شمس الدين حممد
األوي من أصحاب السلطان عيل بن مؤيد ملك خراسان؛
وذلك ليكون هذا الكتاب مرجع ًا هلم يف األحكام الفقهية
والسلطانية» ،و ُيذكر أنه مع االهتامم به فقد تم وضع رشوح
متعددة وقصائد يف ح ّقه لعظمة ما فيه.
أن ما ُحيزن فع ً
إال ّ
ال هو حادثة استشهاده كام أرشنا ،يف العرص
اململوكي من قبل السلطان سيف الدين برقوق الرشكيس،
وبفتوى من القايض برهان الدين املالكي.
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حد يقة ا لك����تب

فيما رواه عن أمير المؤمنين
قراءة :ضياء األسدي

مم���ا ال ش���ك في���ه ان االحاديث المروية عن النبي محمد واهل بيته (عليهم الس���الم) كثيرة ولكن
ليس���ت كله���ا منقول���ة لنا بل حاول خص���وم امير المؤمنين (عليه الس���الم) اخفاءه���ا فتارة يقولون
ان النب���ي نه���ى ع���ن تدوين الحديث وه���ذا مردود الن صحيح مس���لم والبخاري وس���نن ابي داود
والترم���ذي وغيره���ا ف���ي باب كتابة العل���م قد ذكروا بأن النب���ي قيد العلم بالكتابة وت���ارة اخرى ان
السلطة الحاكمة منعت من رواية الحديث وكتابته ألسباب سياسية.

ا

ومل ي��دّ ون احل��دي��ث ،حتى ب��ات معظم الصحابة يستشهدون يف
الفتوحات االسالمية ،واخذ عددهم يتضاءل وقلت رواية االحاديث
التي كانت ختص اهل البيت (عليهم السالم) وحني وضع ّ
الوضاعون
احاديث ختدم سياسة معاوية وغريه يف الدولة االموية حتى جاء وقت
تدوين احلديث فهناك احاديث امهلت وامهل رواهتا بسبب اهنا حتمل
يف طياهتا فضائل اهل البيت (عليهم السالم) ،فكم من را ٍو مل نعثر عىل
ترمجة له او وافق اسمه اسام آخر فكالمها ُي ّ
كذب وهيمل ،ألنه برأهيم
ضعيف او ُيد ّلس او رافيض وغري ذلك من تسمياهتم ال لسبب إال
ألنه حيب اهل بيت رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) ومن هؤالء
الرواة (احلسن بن زكردان)..
أحتوى الكتاب عىل مخسة عرش حديثا مسند ًا اسناد ًا تام ًا ومروي ًا عن
طريق (احلسن بن زك��ردان) يبني فيه مناقب واعامل وبركات امري
املؤمنني عيل بن اب طالب (عليه السالم) اذ احتوت االحاديث عىل
قصص مفصلة حلوادث خمتلفة عىل ما مر به الناس من وقائع وشدائد
وكيف ان امري املؤمنني بفضله ومنزلته وقربه للنبي قد قام بحلها
وقضاء حوائج الناس.
ويقول الباحث يف مقدمة كتابه انه اعتمد عىل نسختني خطيتني
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ً
صدر حديثا

احداهن موجودة يف خزانة مكتبة اإلمام امري املؤمنني (عليه
السالم) العامة خمطوطة بخط الشيخ شري حممد بن صفر عيل
اهلمداين حتت عنوان (األح��ادي��ث اخلمسة ع��رش) للحسن
بن زك��روان ،تاريخ نسخها يعود اىل عام (13٦7ه���) وعدد
صفحاهتا  9بقياس ( )17،5× 21،5حتت رقم 3/2/27
ورمز هلا (أ).
اما النسخة الثانية هي النسخة اخلطية املوجودة يف خزانة مكتبة
االمام احلكيم العامة بخط الناسخ حممد بن طاهر الساموي
حتت عنوان (الذكوانيات) للحسن بن ذكوان ،تاريخ نسخها
(13٦٦ه�) وعدد اوراقها ( )5كل صفحة ( )2٦سطر ًا بقياس
(  )20،3×12،5حتت رقم  2/28٦ورمز هلا (ب)..
ويذكر انه بعد اجراء املطابقة ما بني النسختني قام ب�(بضبط
النفس ،وختريج اآليات القرآنية وختريج األحاديث الواردة يف
النص وتراجم الرواة وتراجم بعض الرجال الواردة يف النص
ونسبة هذه االحاديث من حيث الرواية والدراسة عن راوي
هذه األحاديث وتشابه األسامء بينه وبني رواة آخرين..
واحلسن بن زكردان هو (ذكوان ،ذكروان) الفاريس الكندي
صاحب أمري املؤمنني (عليه السالم) ،اسلم عىل يده بعد ان كان
جموسي ًا ،وروى عنه مخسة عرش حديث ًا.

أسرة آل ورام الجاوانية الحلية
صدر حديث ًا عن مركز العالمة احليل (قدس رسه) إلحياء
تراث حوزة احللة العلمية كتاب (أرسة آل ورام اجلاوانية
احللية مع دراس��ة تفصيلية يف حياة الشيخ ورام وتراثه
الفكري) للمؤلفني األستاذ الدكتور رحيم كريم عيل
الرشيفي واألستاذ املساعد الدكتور حسني عيل الفتيل وهو
ضمن سلسلة اصدارات (االرس العلمية يف احللة).
ويف مقدمة للمؤلفني جاء فيها (أن دراسة األرس احللية هلا
أثر طيب القطوف بعيد املقاصد كبري الفوائد يف ازدهار
احلركة الفكرية والعلمية يف هذه املدينة كأرس (آل ورام ،آل
طاوس ،آل املطهر ،آل البطريق ،آل نام) وغريهم من األرس
التي أنجبت أعالم ًا كبار ًا أسهموا إسهام ًا مبارك ًا يف خمتلف
العلوم والفنون واآلداب).
ويقع الكتاب يف أربعة فصول ب ( 352صفحة) من القطع
الوزيري وطباعة مطابع دار الوارث ،وقد اعتمد املؤلفان
نسج خيوط هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل القائم
عىل االستقراء والتحليل واالستنتاج ،بمعاينة النصوص
التارخيية القديمة واحلديثة رغبة يف مللمة أهم املوضوعات،
ثم عرضها عىل مسائل الدراسة ومناقشتها.
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االدب�������������ي�������������ة

َ ّ
سيدي..

جابر
شعر:محمد
شعر:
باقرجابر
محمد باقر

ـــــــــــر يــــــا �ــــــشــــــ ّيــــــدي؟ ُتــــــرى
ـــــاء املُـ
اإال َم الــــــ ُبــــــكـ ُ
ُّ

اأمــــــــــــــا اآن لـــــــــــالأحـــــــــــزان اأن تـــــتـــــبـــــ ْعـــــرا؟

ــــــرج بـــــاتـــــر ًا
اأمـــــــــا حـــــــــانَ وقـــــــــتُ الــــــــ ّثــــــــا ِرُ ،تـــــــخـ ُ

ـــــال ُغــــ�ــــشــــ ْنــــفــــرا
ــــــاح الــــــقــــــتـ ِ
وتــــــــــــــــــزاأ ُر يف �ـــــــشـ ِ

َ
عـــيـــنـــيـــك مـــــن جـــــمـــــرة االأ�ـــــشـــــى
واأخـــــ�ـــــشـــــى عــــلــــى

ـــــح جمــــ َمــــرا
ـــــب اأ�ــــــشــــــبـ َ
اإذا ابــــيــــ�ـ ّـــشــــتــــا والــــــقــــــلـ ُ

روح تــــ�ــــشــــيـ ُ
ـــل مــــــن الـــ�ـــشـــجـــى
واأخـــــ�ـــــشـــــى عــــلــــى ٍ
وتـــــبـــــكـــــي دمـــــــــــ ًا دون الـــــــــدمـــــــــو ِع عـــــلـــــى الـــــــذي

ــــــة الــــــلــــــوعــــــات ُتـــــ�ـــــشـــــجـــــنُ اأدهُ ـــــــــــــرا
بـــــــزنـــــــزانـ ِ
قــــ�ــــشــــى ظـــــامـــــئـــــ ًا كــــــي يـــ�ـــشـــقـــي الــــــديــــــن كــــوثــــرا

واأنـــــــــــــتَ بــــــــاأر�ـ ِـــــــض الــــــطـ ِّ
ــــب َمــــــاأمتــــــ ًا
ـــــف َتـــــنـــــ�ـ ِــــشـ ُ

احلـــــ�ـــــشـــــني ومـــــــــا جـــــرى
ــــاهـــــدُ مـــــــا القـــــــــى
ُ
تـــــ�ـــــشـ ِ

ـــرجــــ ًا
هــــنــــا يــــحــــمــــل الــــطــــفــــل الــــر�ــــشــــيــــع مــــ�ــــشـ ّ

هـــــنـــــاك يــــــــرى الــــعــــ ّبــــا�ــــض طـــــــــــرد ًا عــــلــــى الــــــرى

ــــم
يـــــــــنـــــــــادي :اأال مـــــــن نـــــا�ـــــشـــــر البــــــــــن فـــــاطـ ٍ

فـــــقـــــد �ـــــشـــــاقـــــت االآفــــــــــــــــــــاقُ واجلـــــــــــــــ ُّو اأغــــــــر

ــــــــــني وعــــــابــــــ�ـ ٌـــــض
ـــــب وابــــــــــــــــنُ قـ
ٍ
وايـــــــــــــن حــــــبــــــيـ ٌ

واأيـــــــــن رجـ ُ
ــــــــرب واالأُ�ـ ْـــــــشــــــــدُ يف الـــ�ـــشـــرى؟
ــــــــال احلـ
ِ

ـــــه الــــــغــــــريــــــبـ ُ
ــــب
وحــــــــــيــــــــــد ًا ،فــــــتــــــاأتــــــيـ ِ
ـــــة زيـــــنـ ٌ

ــــــف ،والـــــــــــــفـــــــــــــوؤا ُد تـــــفـ ّ
ــــطـــــرا
ٍ
بـــــخـــــيـــــل و�ـــــــشـــــــيـ ٍ

ُتـــــــقـــــــ ّب ُ
ـــــــل نــــــــحــــــــر ًا كـــــــــــان قـــــــ َّبـــــــلـــــــهُ الــــــهــــــدى

ــــــــــــرب قــــ�ــــشــــورا
ُتـــــــــــو ّدعـــــــــــهُ  ،ميــــ�ــــشــــي اإىل احلـ
ِ

ـــــــــري الــــ�ــــشــــيــــدَ بـــــاأ�ـ ُــــشـــــهُ
حــــ�ــــشــــامــــ ًا رهـــــيـــــبـــــ ًا حـ َّ

ــــاح حــــيــــدرا
فـــــــفـ ّ
ــــــروا وقــــــــالــــــــوا :اإن يف الـــــ�ـــــشـ ِ

ـــــــــــــــر اإ ّنــــــنــــــي
فـــــــــوا اأ�ــــــشــــــفــــــي يـــــا�ـــــشـــــاحـــــب االأمـ
ِ

عـــــيـــــيـــــتُ هــــــنــــــا ،والـــــــــوهـــــــــنُ يف قــــلــــمــــي �ــــشــــرى

واأخــــــ�ــــــشــــــى – بـــــتـــــعـــــداد املـــــ�ـــــشـــــائـــــب �ــــشــــيــــدّ ي

ُ
ــــــــــــوت اإذا عــــــايــــــنــــــتَ �ـــــشـــــيـــــبـــــ ًا ُمـــــعـــــفَّـــــرا
متـ
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بقلم :حيدر عاشور

ُّ
آالء حروفي َإليك..
كل ِ
هل لي برؤياك؟

ُ
العشق
يئن من الذنوب والذبول .يتدافع
فقري ُّ
س َيدي ،أنا ٌ
س يف رشاييني فوانيس تصهر روحيَ ،
فسالت دموعي يف
املقدّ ُ
األحداق بصمت ،وعيناي ترنوان اىل جدثك ،أضع راحتي
فوق شباك رضحيك ،أشعر أن جسدي يرتعش من اخلوف،
تثقل أكتايف ،وكتفي ضعيف وذنويب كثرية .أثقل ،وأتيقن أنك
تضع راحتك ضياء فوق خويف وندمي ،فيتحول قلبي اىل ماسة
جملوة بدموعي ،فتزهر نفيس اال ّمارة بالسوء ،وهي تتحاشى
ّ
َ
ِ
والتكرب ،وتلج ُم بصدق نياهتا ألسنة القسوة ومن يف
ذيول األنا
ّ
قلوهبم ّ
غل احلسد والتباهي بمنجز فارغ ،واسامء لو وضعتها يف
ميزان العطاء لكانت صفر ًا بال منازع .وحني حيقّ القول فيك
ترى وجوههم عن مرآة نورك تستدير خائفة ال يسعفهم بكاء
التامسيح أو مكر الذئاب .عجب ًا كيف جيرؤون؟ ..عجب ًا كيف
التلون والعبث يف عمق مقدّ ِسك؟ وهم رشبوا من قربة
تعلموا ّ
–عب ِ
اسك -واغتسلوا برتاب حرضتك.
ماء ّ
س َيدي،
دعوت اهلل أن ال أكون فكرة حزينة تطوف بك دون
ُ
معرفة ،ومهر اخل��وف يف عيني هو رض��اك وبسط رمحتك.

وطريقي نحو أن أراك يف كل آالء ترضعايت اليك ،وأن آراك يف
كل آالء حرويف ..هل يل أن أحلم برؤياك؟ .فعشقك قالدة من
دعاء أمي وتوسالت أيب ،قد ُألبستها كالضوء والنور والنار،
ىل اخل��وف ّ
فيتج ّ
أو ليس
يف ان أدخ��ل رضحيك دون وض��وءَ ،
ٍ
طهارة باجلسد والنفس والقلب .فمن يعمل معك عليه
عىل
وطوقوا صيحة
أن خيافك ،ك� ّ�رروا هذا اخلوف يف ضمريكم ّ
الشياطني كي ال تتحول ارواحكم لروح زرقاء.
س َيدي ،أنجدين من الظلمة والوهم الواضح ،هكذا أمست
أغري ما يف نفيس ،مشهدٌ
يتكر ُر ،يدفعني
حالتي ،ال
ُ
أستطيع أن ّ
ّ
والصوت الوحيد يف
لست طرف ًا فيها.
ألنزوي ،أداري
ُ
أخطاء ُ
ً
املفتاح وقفل ُه.
رأيس ا ُملتنبئ يصدّ ق عينيه ،ومؤمن أنك
ُ
س َيدي ،سأصغي لنفيسُ ،
وأ ِ
ره� ُ
السمع ،لسامع صوتك
��ف
َ
جست يل
يف قلبي ،وسأغمض
عيني كي أشعر ان كفك قد ّ
ّ
نبيض ..هو ذا أملي ،أمحل ُه فوق روحي وأميض إليك أعمى،
أنضوي حيث نوركُ ،أرمم ما انثلم من الروحَ ،
هتج َ
اك بقلبي
وأ ّ
ّ
َ
ّ
ِ
خيضل جسدي ُه ْنيهة بنور ترابك :يا آخر أمل يل قبل ممايت.
كي
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“سماء من خشب”..
الغريب يطرق على أبواب الغائبين
بقلم :رواد علي

تضمتها جمموعة الشاعر العراقي الشاب زين
(ّ 35
نص ًا نثري ًا) ّ
(سامء من خشب) ،وب ّللها بدموع حنينه لبغداد وأهلها
العزيز
ٌ
وأشجارها وهو يف غربته باملهجر.
تراوحت يف بنائها بحسب ما اقتضاه
نصوص املجموعة
ْ
وصريه الواقع ،إال أنه يبدو للمتل ّقي أن هناك تفسريين
احلدث
ّ
وهو يقف عليها وبدء ًا من فضائها وعتبتها األوىل (العنوان)..
أو ً
ال (أن السامء متامهية ال يمكن مسكها ،وعليه وهو
(الشاعر) أن حييل حالتها ليشء ملموس يركن إليه
أحس بالرغبة اجلاحمة ألولئك
وربام يطرقها متى ما ّ
البعيدين عنه روح ًا وجسد ًا فربام يسمعون طرقاته
يسيجها فتضيع منه أو تكون
ّ
املدوية ..كام أن ُّه بدل أن ّ
حبيسة العزلة لذلك فقد أحاهلا إىل اخلشب (سامء
احليس الصامت والغرائبي إىل
من خشب) بإحالة
ّ
املحبب الذي سيجعله ينطق عرب حروفه
امللوس
ّ
نحات حمرتف ُي ُ
نطق
وكلامته التي ُ
يدوهنا عليه مثل ّ
ُ
(احل��يس) الصامت مل
اخلشب بالزخرفا ،ف�
�األول ّ
يعد يرغب باالحتفاظ بتلك الذكريات الالهبة
عن املايض وحالوته فيام يرغب الثاين (امللموس)
الناطق إعجاز ًا أن ّ
يتشكل بني يدي املتعبني والغرباء
فيحتضن ّ
كل سؤاالهتم ورغباهتم وعتبهم أيض ًا.
أما التفسري الثاين فربام أراد الشاعر أن يفصح أكثر
ويقول( :أن السامء كأهنا قارب خشبي انقلب بمن
فيه ليظ ّلوا أعامر ًا تلو األخرى غارقني يف متاهات
متغربني عن
احلياة ومنافيها واحلروب و ّجتارها..
ّ
الوطن األول ..عن اجل ّنة وعن بغداد).
ويقول الشاعر :إن «نصوص املجموعة بعا ّمتها
رس
هي حماولة م ّني ملساس روح اإلنسان ،بوصفها َّ
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الكون وجوهره األكثر بريق ًا ،أما من الناحية الشخصية فهي
ِّ
مايض الذي علق
بمثابة مترين مهم بنسبة يل ،وحبل رسي ،بني
بدبابيس ذكريات الطفولة وبني ليايل الغربة وشوكها الصارم».
ويضيف« ،ربام ساعدين هذا يف أن أقدّ م للقارئ شيئ ًا خمتلف ًا
ّ
عام قدمته يف املجموعة األوىل (خطأ يف رأيس )201٦ -؛
فقد حرصت عىل أن تتنفس قصائدي يف جمموعتي (سامء من

خشب) هواء املايض ،وتغرق يف فضائه ،وأن تنطبع عليها رغباتنا
للعودة إىل زمن مىض ،واالرمت��اء يف ظ ّله ،إىل أن يلتهب احلنني
إىل الوطن ،إىل األهل واألصدقاء واألمكنة والطبيعة ،املنتمي
خلضارها عىل أنني أوكسجني!».
نصوص الشاعر (زين العزيز) ستكون أمام املتلقي تدفع كل واحد
منهم دائ ًام للقول :أنا هو من قصدين الشاعر ،ومنها:
()1
يل امرأة ّ
تذكرين دائ ًام
ِ
حادث سري
نجوت من
أين
ُ
ٍ
ِ
مفخخات
وعرش
وعرشين عبو ًة ناسفة
وأنا دائ ًام أسأهلا :متى العودة إىل بغداد؟
()2
كانت لنا معلمة
ْ
ٍ
حرب
ري
ُ
زوجها أس ُ
َ
احلروف مكسور ًة
فكنا نرى
خترج من ِ
فمها
تنساب إىل دفات ِرنا كالنمل،
ثم
ُ
منذ تلك اللحظة
َ
حرف ج ٍر
أضع
وأنا ُ
قبل الكلامت
()3
ُّ
كل احلروب التي جاءت
مل نكن جنود ًا فيها
كنا صغار ًا نرسم بالرصاص الفارغ
وجوها تبتسم عىل اإلسفلت..

()4
األربعة ُ
ُ
حظنا اليسء،
أرقامنا
ُ
ُ
ٍ
َ
حرب،
تأريخ
نلفظها
ونكت ُبها
أعياد ميالد!..
عىل أهنا
ُ

عناقيد
من ذهب
أمر د ٍّ
حاربته فإنك إن
ين
قال
ُ
ُ
احلكامء :ال تٌصغّ ر َ
عجزت مل ُتعذر.
ظفرت مل ُحتمد ،وإن
َ
َ
َ
الرشيف فيحقدُ
�ازح
ومن كالمهم أيض ًا :ال مت� ِ
َ
ين فيجرتئ عليك.
عليك ،وال الد َّ

وكتب أحد احلكام إىل عامل له :إياك أن تكون مثل

البهيمة كلام نظرت إىل األرض خرضة رتعت فيها
السمن وإنام ُ
حتفها يف سمنها.
تلتمس يف ذلك
َ

القرين الرضا ،وأيض ًا:
عم
ُ
ومن درر الكالم أيض ًا :نِ َ
ٌ
صافية
الفكرة مرآ ٌة

قدر ُه ،ومن استقرص
وقيل :من ّ َ
قرص كال َم ُه جل ُ
كالمك لطيف ًا وعتا ُبك
كر ُه ..فليكن ُ
عتا َب ُه ُوجب ُش ُ
خفيف ًا.

ُ
فهم
ومن كالم احلكامء:
نشاط القائلِ عىل ْق��د ِر ِ

السامع.
ِ
ِ
ْ
األخالق ُ
األرزاق.
كنوز
وأيض ًا :يف سعة
يف احلديث الرشيف ،إن رج ً
ال مر برسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآل��ه) فقال :يا رسول اهلل هذا جمنون..

ُ
املقيم
املجنون
فقال (عليه الصالة والسالم) إنام
ُ
عىل املعصية ،ولكن ُقل هذا مصاب.
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�������س������ه������دا�ؤن������ا

الشهيد البطل (جليل سهر جابر حسين التالي الحمراني الخليفاوي)
روح
ِ
الى ِ

َ
َّ
كأن الموت قال له:
ْ
استعد فلقاؤك بالحبيب قد أزف

َ
َ
مشاعل يومه ،فالحدث غير طبيعي والمعركة ستبدأ حتما في اية لحظة .وقف على ساتر الصد
أسرج
ً
ُ
ّ
َ
ينظر في حشود البغايا وهي تعد لموتها .كان الموقف ،حاسما ليس فيه وسطية ،إما الموت بشرف
أو االنتصار .ال ش����يء بينهما ..ها هي أولى مفخخاتهم تتجه نحو الس����واتر ،والمعركة قد اشتعل هدير
لهبه����ا عالي����ا على ارض حقول (عالس) ش����مال محافظ����ة صالح الدين .فالجرذان الداعش����ية قد خرجت
من جحورها ،والحقد األسود يمأل وجوهها المتعفنة .فقد انتشروا حول المنطقة بشكل ملفت للنظر
ً
ّ
ين����م عن ق����وة كبيرة تحوي تحت جناحها كل انواع االس����لحة .فالهجوم كان مدروس����ا بخبث ،ومدعوم
بمؤامرات أمريكية وسلفية .ورجال الحشد الشعبي والقوات األمنية كانوا لهم بالمرصاد ،مع أول (تك-
ّ
بير) لهم ،جاء نداء -يا حسين -يمأل السماء واألرض ،ليرهب كل مندس وحاقد.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م

Ahra r W eekl y

38

األب����ط����ال ي��ج��ن��دل��ون
العالم الوثني القادم
ع���ب���ر م���م���ر ال��س��ل��ط��ة
وال���س���ي���ط���رة ،ن��اث��ري��ن
ارواحهم فداء للوطن
والمقدسات ،مانحين
ص����دوره����م ل��ل��رص��اص.
موقفا حاسما وكبيرا
وصامتا لمن يستطيع
أن يأخذ أكبر عدد من
األرواح الداعشية..

وهب رجال احلشد يصدون ببسالة
هبت ريح القتال تصهل،
ْ
ّ
احلسينيني األح��رار الذين مل خيشوا امل��وت ،ومل ترهبهم كثرة
القنابل البرشية .كانوا يقاتلون بثبات ،وكأهنم يسبحون يف بحر
من االنفالقيات املميتة بحديدها الساخن وليهبها احلارق ،وهول
االنفجارات امللتهبة بنرياهنا املحرقة ،ورصاص القناصني الناريني
الغادر يقنص عن ُبعد بعيون مدربة عىل انتقاء اهل��دف .فكل
جماهد من احلشد الكفائي كان هدف ًا هلذا القنص –الداعيش-
املمول واملرتزق من ورثة -هند ويزيد واحلجاج -وغريهم ممن
لعنهم التاريخ واألنسان لغدرهم من الظهر ،أو باخليانة املعلنة
واملخفية .هم أمراء االغتصاب املطرودون يف كل العصور .وال
يزال التاريخ والناس تلعن أسالفهم ،وترسم صورهم القبيحة
يف كل زمن يكونوا فيه أسياد وجمرمني ،وإرهابيني وقتلة ..غيمة
السامء بدخان القنابل واالنفجارات ،واختنق اجلو بريح البارود
وامل��واد املتفجرة ،ومحت املعركة ووصلت إىل ذروهت��ا ،وعلت

أص��وات املجاهدين لشحذ اهلمم ،لصد بقوة هجوم هؤالء
املسودة وجوههم يف الدنيا واآلخ��رة .ويف اوج الذروة احلرب
ّ
واالصطدام ،يأيت اهلتاف متعاقبا بنداءات لبيك -يا حسني-
التي هيز بصداه املنطقة برمتها .واألبطال جيندلون العامل الوثني
القادم عرب ممر السلطة والسيطرة ،ناثرين ارواحهم فداء للوطن
واملقدسات ،مانحني صدورهم للرصاص .موقفا حاسام وكبريا
وصامتا ملن يستطيع أن يأخذ أكرب عدد من األرواح الداعشية.
أصبحت كل األرض حمارصة باملفخخات وجند الشيطان ،فكان
البد من معاجلة ميدانية فدائية رسيعة ..تغلق الطريق عىل العدو،
فوقفوا حيارى حول من هو الفدائي الذي سينجز العمل وحيسم
املعركة! .وقبل االختيار رصخ بقلب أسد مهيب :أنا (جليل
التايل) أحذركم من أالعيب هؤالء الوحوش ،فهم بسبعة أرواح
كالقطط املتوحشة؟! ...وأنا هلا سأنفذ الواجب الفدائي وال أقبل
بمساعد او بديل ..وقد تباهى بالشهادة يف سبيل العقيدة معلن ًا
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أنه يفهم كيف يفكر هؤالء امليتني؟ .وما أن متت املوافقة عىل أن
استقرت يف
يكون القربان املتقدم قفزت األفكار إىل عقله ،وفور ًا
ّ
ذهنه فكرة ان يعرب ساتر الصد الرتاب ،وبشجاعة مطلقة عرب بكل
جتهيزاته العسكرية ،متسلح ًا باإليامن والعقيدة ..فمع كل خطوة
كان يردد- :يا حسني -فقد حان الوقت أن أراك.
كان يعرف بيقني أن ال يشء يمكن أن يقف يف طريقه ،وال قوة
متنعه أو ُتعيقه عن حسم املعركة بام يستطيع ..ويف قرارة نفسه أنه
كان يعرف كيف تفكر هذه الزمر املخيفة ،فتجربته باحلرب مع
الدواعش التي امتدت من جرف الصخر صعودا اىل سامراء
وتلعفر وغريها من املعارك ..كلها تؤكد وراء كل قذائف اللهب
ورص��اص القناصني واالنفجارات ،هناك سيارات مفخخة
جاهزة للهجوم .وهو ما يراه عرب حتركات متعاقبة ملراحل قتالية
قادمة بشكلها العنيف وا ُملرعب.
استقر «جليل» خارج السواتر الرتابية بروح قتالية عالية وإيامن
وجهز ص��اروخ قاذفته استعدادا ألي حماولة غدر
مطلق،
ّ
للدواعش ،وهكذا بقي لليلتني متعاقبتني يف حذر ورصد،
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واضعا قذيفته املحشوة بالصاروخ أمامه ،وعندما ح ّلت الليلة
خيم احل��زن وارتفعت الكآبة عىل كل يشء ،وجافا ُه
الثالثةّ ،
النوم ،لكن ضمريه بقي مستيقظا ،فاملسؤولية وأرواح املجاهدين
كانت تنخر فيه كام تنخر دودة بجذع نخلة .هبذه الروح العالية
نفس
والعقيدة الصلبة التي تنمو وترتفع بداخله ،ولدت فيه ٌ
متهيئة للتضحية من اجل قبول االستشهاد رشط ان يكون سببا يف
نجاة املجاهدين وان يكون دمه املسال عىل األرض يمهد طريق
االنتصار وتطهري العراق من رجس(داعش) اخلبيث.
كان الفجر مقبضا للنفس ،قرأ دعاء اليوم وتوقف عن فقرة»
َأل َّل ُه َّم ِّإين َأ ْس َتغْ ِف ُر َك لِ ُك ِّل َن ْذر َن َذ ْر ُت ُهَ ،ولِ ُك ِّل َو ْعد َو َعدْ ُت ُهَ ،ولِ ُك ِّل
ظاملِ ِع ِ
عاهدْ ُت ُهُ ،ث َّم َ ْمل َأ ِ
باد َك ِع ْن ِدي،
َع ْهد َ
ف َل َك بِ ِهَ ..و َأ ْس َأ ُل َك ِيف َم ِ
َ
َ
َف َأ ُّيام َع ْبد ِم ْن َعبِ ِ
يد َك ،أ ْو أ َمة ِم ْن إمآئِ َكَ ،كا َن ْت َل ُه ِق َب ِيل َم ْظ َل َم ٌة
َظ َل ْم ُتها إ َّيا ُه ِيف َن ْف ِس ِه» مل يستطع فبكى بكا ًء شديد ًا ..وما ان اهنى
صالته ودعائه حتى رأى سيارة ّ
مفخخة تتجه برسعة فائقة باجتاه
سواتر الصد املتقدمة ..كان اهلدوء الصباحي خميفا ..من فوره
جهز نفسه ،وصوب قاذفته باجتاه اهلدف ،معطيا وجهه اىل االمام

بكربياء ومستعدا لرحلة قادمة سيذكرها حتام التاريخ ،حامال
معه حب االستشهاد يف هودج الذاكرة كأن اهلل قد استجاب
لترضعاته .وما ان دخلت السيارة مدى اهلدف رصخ بكل قواه
اهلل أكرب ..لبيك يا حسني .-فاطلق صاروخه فاخرتقها فارتفعهليبها إىل عنان السامء ،ومل يبق هلا اثر .ورسعان ما سمعت أصوات
رشاشات املجاهدين ،وقذائفهم تر ّد عىل اهلجوم اآليل والبرشي
املفخخ .فقد اجتمعت كل قوى احلشد الشعبي برضبته الدقيقة..
فرتاجعت وانكرست شوكة العدو ،فلووا االدبار مذعورين بعد
فجر األبطال كل األجساد املفخخة والقادمة باجتاههم ،كأهنم
ان ّ
وحوش متوحشة ،وجوههم ال تشبه وجوه اآلدميني .وجوه
مركبة مثل التي نراها يف األفالم اخليالية التي تصنعها حمطات
وتروجها كأفكار للموت.
اإلرهاب يف الفن السابع االمريكي ّ
وما ان ساد هدوء معركة القنابل البرشية واآللية ،وارض احلرام
مشتعلة بجثث التكفرييني ،وبدأت عملية انقاذ ما يمكن إنقاذه
بني صفوف احلشد الشعبي بكل تشكيالته ،لكن (جليل) مل
يرجع ،ومل يسمع له صوت وال مههمة ،وقناص الدواعش بدأ
يصب نريانه عىل سواتر الصد ،والبدريون شكلوا فرقة إلنقاذ
تعرس الوصول إليه لكثافة الرصاص .وأدركوا ان
بطلهم ،لكن ّ
الصمت واهلدوء ال ينبئ بالنرص ،فمن اجل األرض املغتصبة
وجسد املجاهد الطاهر بقي عرشة أيام بلياليها ..يغطيه الرتاب
وتدفئه الشمس وحيرسه القمر ..مل يعد هناك صرب خرجت جماميع
اجلهاد الفدائية من رسايا عيل األكرب والبدر والعباس ..من اجل
تطهري األرض وختلية الشهداء ومن بينها جثامن البطل الفدائي
جليل.
وثمة أمر واحد أشيع بني صفوف احلشد والقوات األمنية إن
البطل قد قدّ م روحه قربانا ألرواح كل املجاهدين يف حقول
(عالس) ،فلوال تضحيته وبسالته مل يبق احد منهم ،فهو أول من
عرب سواتر الصد ،وبقي ثالث ليال يرصد حتركات الدواعش،
فجر سيارة مفخخة كان مفتاح النرص
وكان صاروخه الذي ّ
هلزيمة شعواء ملفخخي (داعش).
فسجلت البطل (جليل سهر جابر حسني ال��ت��ايل احلمراين

اخلليفاوي) يف سجالت اإلمام احلسني(عليه السالم) شهيد ًا،
صباح يوم االثنني 2015 / 4/ 13م املوافق  24مجادى اآلخرة
143٦ه� تارك ًا خلفه مخسة أبناء وزوجته وأما وأبا وأخوة ،راح ً
ال
عن عشقه األبدي مدينته النارصية – سوق الشيوخ -فرفعت
نعشه األكف الوالئية ودفن بجوار أسد اهلل الغالب ،الغالب عىل
كل غالب ..يف مدينة النجف األرشف .وعلت صوره يف كل
ركن من أركان ذي قار ،ما من شخص يراه إال رفع يده إىل اهلل
يقرأ له فاحتة الكتاب وهي ّنئه بالشهادة ..و ِو ّثق «جليل» عىل ورق
التاريخ كبطل فريد من نوعه وقربان قدّ م روحه يف ساعة املنازلة
بال تردد أو خوف ..بل حسم أمر ِ
لقائه بإمامه ،كأن املوت قال له:
استعد فلقاؤك باحلبيب قد أزف.
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م����������ق����������االت

ال������ح������ري������ة

بالمنظور القرآني
خالد غانم الطائي

كلمة احلرية ..ما أمجلها واعذهبا وما الطف وقعها يف النفوس ،وما احوج
القلوب اليها؟! ..فاإلنسان يولد حرا وقد روي عن االم��ام عيل (عليه
السالم) قوله« :اهيا الناس :ادم مل يلد عبدا وال إمة ،ان الناس كلهم احرار» -
(هنج البالغة ج 1ص.)198
وكلمة احلرية تعني القدرة عىل االختيار وحتديد املوقف عىل ان تكون ممارستها
يف حدود اخلري واالستقامة وال خترج عن دائرهتام كام ال جيوز وال حيق للمرء ان
يستعمل قدرته عىل االختيار بشكل منحرف فيهد مبنى حريته وحرية االخرين.
ومفهوم احلرية يف ديننا العظيم واحلنيف ان يفكر االنسان ويستخدم طاقاته
العقلية يف جمال العلم واملعرفة الرامية والساعية خلري االنسانية وحتقيق صاحلها
العام لئال تتحول هذه احلرية اىل معول هدم واداة ختريب وانحراف فكري
وعقائدي وسلوكي وان يستغل مواهبه وطاقاته يف االنتاج والعمل والكسب
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ضمن حدود االلتزام ورعاية ومحاية مصالح اآلخرين كي
ال تكون هذه احلرية وسيلة اىل احتكار واستغالل وحرمان
الناس ومصادرة حقهم والتعدي عليهم يف ثروات الطبيعة
وخ��ريات الدنيا ،كام عىل الفرد ان يستغل حريته يف جمال
الفن واالدب ليمأل احلياة بقيم الدين واحلب والسالم
اخلري واجلامل والسمو وتكون هذه احلرية مقننه وحمددة بأطر
رشيعة االسالم املقدسة.
البد من التمييز والتفريق ،فاحلرية التي يدعو هلا االسالم هي
غري الفوىض واالباحية التي تدعو هلا املبادئ والنظريات
املتحللة فهي ال تنفك وال تفارق االلتزام واملسؤولية؛ بل ال
حرية بال مسؤولية وال مسؤولية بال حرية.
فلقد كانت االباحية واتباع الشهوات سببا رئيسا من اسباب
هدم احلضارة وشقاء االنسان وبؤسه اذ قص وصور لنا
القرآن الكريم دروسا من أعامق الزمن الغابر ونقل لنا اخبار
امم اتبعت الشهوات وأطلقت العنان لنوازع النفس فجنت
عىل نفسها فحق ونزل عليها اخلراب والدمار والعذاب،
وقوله تعاىلَ } :ف َخ َل َ
الص َال َة
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُ
اعوا َّ
الش َه َو ِ
َوا َّت َب ُعوا َّ
ات َف َس ْو َف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا (مريم ،{)59/وقوله
(عز وجل)َ :
وح َو َع ٍ
اد
}أ َ ْمل َي ْأ ِهتِ ْم َن َب ُأ ا َّل ِذ َ
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم َق ْو ِم ُن ٍ
َو َث ُمو َد َو َق ْو ِم إِ ْب َر ِ
اب َمدْ َي َن َو ْ ُامل ْؤ َت ِف َك ِ
يم ِو َأ ْص َح ِ
ات َأ َت ْت ُه ْم
اه َ
ان ّ ُ
ُر ُس ُل ُهم بِا ْل َب ِّين ِ
َات َف َام َك َ
اهلل لِ َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِكن َكا ُنو ْا َأ ُنف َس ُه ْم
َي ْظ ِل ُم َ
ون (التوبة.{)70/
اذ ًا احلرية بال انضباط وال مسؤولية وال مراعاة لالخرين
هي فوىض وانفالت وخطر حمدق باإلنسانية ،وقد تأثر
بعض من جيلنا املعارص بتيار الفكر الغرب من دون ان يميز
بني العلم النافع وبني اإلفرازات املؤذية التي افرزهتا احلضارة
املادية فراحوا ينظرون اىل كلام هو قائم يف عامل الغرب او
الرشق بنظرة اإلعجاب واالكبار والتقليد يف املأكل وامللبس
واملظهر واالخالق من دون الشعور بأن هذه الشعوب بدأت
تنحدر وتسري وتؤول نحو السقوط احلضاري وان هنالك
خطا فاصال وفرقا بني اجلانب املدين وهو جانب التكنلوجيا
والصناعة ووسائل العيش واستغالل الطبيعة خلدمة االنسان
وبني احلضارة املعنوية التي تتمثل بمجموعة من مفاهيم
الفرد عن الكون واحلياة والتي تبنى عليها العقيدة والسلوك

السوي والثقافة ويرسم منحى واجتاه التفكري وحيدد نظام
املجتمع..
نعم ان االستفادة من العلم واملعرفة وجت��ارب االنسان
وخرباته رضورة علمية وحياتية ملحة ال مناص منها؛ لكن
جيب بالوقت ذاته التمييز والفصل بني االستفادة من العلم
ووسائل احلياة املادية وبني احلضارة التي تعني قيادة املدنية
واستعامهلا وفق منهج ونظام وقانون خلقي ملتزم.
اذن يتعني عىل املسلم ان تكون نظرته لألخالق والسلوك
مرتبطة بخالق الكون-تبارك اسمه -وتنبع من تربيته
الساموية احلسنى التي حتقق له سعادة الدارين الدنيا واالخرة
فاحلضارة التي تبنيها الرسالة االسالمية العظيمة هي حضارة
ربانية تكون فيام العبودية واحلاكمية هلل وحده ..اذ ان كل
عبودية تتصف بالذل والدنو اال العبودية هلل ففيها العز
والسمو والرقي..
والب��د ان تكون احلرية مع الطاعة للخالق (ع��ز وجل)
واجتناب معصيته فإن املعصية عبودية للشيطان الرجيم،
وهنا قال تعاىلَ :أ َ ْمل َأ ْع َهدْ إِ َل ْي ُك ْم َيا َبنِي آ َد َم َأن َّال َت ْع ُبدُ وا
الش ْي َط َ
َّ
وين َه َذا
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُّمبِنيٌ (يسَ )٦0/و َأ ْن ْاع ُبدُ ِ
رص ٌ
يم (يس.{)٦1/
ِ َ
اط ُّم ْست َِق ٌ
واالس��الم رس��م احل��دود للحريات النابعة من االخ��الق
السامية ليكون احلر متصفا باحلياء والعفة وطالقة الوجه
مبتعدا عن املكر والغش ..وقد خاطب االمام احلسني (عليه
السالم) احلر بن يزيد الرياحي يوم عاشوراء بقوله« :انت
احلر كام سمتك امك حر يف الدنيا وسعيد يف اآلخرة».
وقد وصف اهلل سبحانه نبيه املصطفى االكرم (صىل اهلل عليه
}س ْب َح َ
رسى بِ َع ْب ِد ِه
ان ا َّل ِذي َأ ْ َ
وآله) بالعبودية بقوله املباركُ :
احلرا ِم إِ َىل ْاملَس ِج ِد َ
َل ْي ً
ار ْكنَا َح ْو َل ُه
األ ْق َص ا َّل ِذي َب َ
ال ِّم َن ْاملَ ْس ِج ِد ْ َ َ
ْ
ري (اإلرساء{)1/
الس ِم ُ
يع ال َب ِص ُ
لِ ُن ِر َي ُه ِم ْن آ َياتِنَا إِ َّن ُه ُه َو َّ
وكذلك حكى لنا القرآن املجيد عن قول عيسى بن مريم (عليه
السالم) عندما انطقه اهلل وهو صبي بقوله تقدس اسمهَ } :ق َ
ال
إِ ِّين َع ْبدُ َّ
اهللِ آ َت ِ َ
َاب َو َج َع َلنِي َنبِ ًّيا (مريمَ )30/و َج َع َلنِي
اين ا ْل ِكت َ
الز َك ِ
اة َما ُد ْم ُت َح ًّيا
نت َو َأ ْو َص ِ
ار ًكا َأ ْي َن َما ُك ُ
الص َال ِة َو َّ
اين بِ َّ
ُم َب َ
(مريم.{)31/
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م���ش���ك���ل���ت���ك
ْ
م��������������ن؟
م��������������ع

من االمور املهمة التي تزيد االنسان عل ًام هو التفكر والتدبر
والتأمل يف االمور ،فنتدبر ونتأمل يف ما نقرأ وفيام نشاهد وفيام
نسمع ،وكلام كان االنسان اكثر تدبر ًا يف كل يشء حني يواجه
ازمة او مشكلة او حينام يواجه صعوبات او يواجه اخفاقا او
فشال جيلس ويتأمل ويفكر ويتدبر لكي يصل اىل احلقيقة ألن
هذه من الطرق التي تساعده من الوصول اىل اعامق وحقائق
االمور.
وال خيفى عىل العراقيني أمهية احلقوق وامهية املطالبة هبا ،والتي
يضاف اىل جنبها حق الدين الذي جيب ان يدافع عنه ،لذا نسأل
من حياول ان يرصف املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف
ويصورها للشعب اهنا هي من اتت هبم ،ويوجه
مع الفاسدين
ّ
الغضب الشعبي جتاهها سعيا لتحقيق هدف بات واضحا هو
تقاطع الشعب العراقي معها ،و ُيعرض عنها وهي يف مقام كريم
احرتمه املسلمون وغريهم لقرون..
لكن ثمة اسئلة
فهي ال حتتاج ملادحني كوهنا شمسا تورف الضياءّ ،
طرحها اخلطيب السيد عيل الطالقاين كانت هامة وملفتة لالنتباه،
منها :أهيا الشعب هل متتلك املرجعية كتلة برملانية؟ كال..
هل متتلك حزب ًا خاص ًا هبا؟ كال
ٌ
مسؤول او وزير او هل عينت رئيس ًا او حتى مدير ًا
هل لدهيا
يعمل لصاحلها؟ كال
هل تورطت أرسة املرجع او املرجع يف صفقات مالية مشبوهة؟
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افتخار الصفار

كال..
هل سكن قرص ًا؟ كال..
حرض يوم ًا عىل طائفة من طوائف املسلمني؟ كال..
هل ّ
حرض يوم ًا عىل قومية معينة كالكرد والرتكامن أو الشبك؟
هل ّ
كال..
حرض يوم ًا عىل دين غري دين االسالم كاملسيح والصائبة
هل ّ
وااليزيدي والكاكائي وحتى اليهود؟ كال..
هل وقف يوم ًا عائق ًا امام تقدم الشعب؟ كال.
هل افتى من اجل حفظ الوطن؟ نعم.
هل قدّ م النصائح واالرشادات وطالب بتغيري الوجوه..؟ نعم.
هل رفض الفاسدين واغلق بابه بوجوههم؟ نعم.
وحقه يف القرار والتغيري؟ نعم.
هل دعم ارادة الشعب
ُ
ان من اتى بالفاسدين هي امريكا ..ومن دعم الفاسدين هي
اط��راف اقليمية واط��راف دولية ومن اختار الفاسدين وصار
وقود ًا هلم هم اجلهلة الذين خانوا شعبهم..
لذا اوضح لألبناء واالخ��وة والتاريخ ..ان ال يسمحوا ألي
احد ان يركب موجة غضبكم وحراككم ليوجهه ضد املرجعية
الدينية..
ان مشكلة الشعب هي مع الفاسدين ،!..ومع التدخل االقليمي
والتدخل ال��دويل ،!..ال مع املرجعية العليا التي تدعم إرادة
الشعب يف التغيري وقراره يف املصري..

منذ الفجر

كفاح وتوت

هو يف مرايا السامء سطوع ،وعىل مداد املاء رقصة ضوء....
الظالم يشء زائل ،والغيوم ال متكث طويال فرسعان ما ترحل،
هو الشمس التي ال تغيب اال ل ُتص ِّب َح عىل العيون مرة أخرى
هو اجلذر الذي مل متسسه األرضة فلواله ما وقفت نخلة يف
بستان ..وما زهت شجرة ..وما ضحكت زهرة يف احلدائق..
َ
ُ
استيقظ ْت
والطيبة التي
هو احلب الذي صار أجنحة للطيور
كالفراشات ..هو منذ الفجر عرف اهلل واملحبة ،فاندحرت
العتمة كلام تسللت ..هو الرتبة التي أرشق احلرف فيها كنجمة
ومرت عليها الشياطني ولكنها الزالت تنبض باحلياة واملالئكة.
فلو خليت قلبت ..هو الواضح يف كل غموض ..والصادح يف
كل سكوت ،والشامخ يف كل ضيم
يشح مطر
هو النبع الذي ال ينضب والبهاء الذي ال يزول ..فال ّ
عزيمتنا مهام غزانا جفاف الزمان..
وطن زهت آفاقه الساموية بقباب كالشموس ومآذن حت ّلق يف
عامل الطهر واإلباء ..تسامى بنسق النخيل ،هذا الطيب الذي
ال ّ
يمل من الصرب ..هذا احلضن الدافئ ..بيت اجلميع ..إنه
الوطن الشامخ الكبري ..وطن اخلري الكثري ..وطن األولياء
واملقدسات..
يا هلذا الوطن تدور عليه الدوائر وترتبص به الشياطني إلذالله
ولكنه دائام يتألق ساطعا مثل يوم جديد أي ظالم يقوى عىل
إطفاء نوره وهو الذي استوطنته األنوار وتطهرت تربته بالدماء
الزكية دماء احلسني وأهل بيته وأصحابه األوفياء الذين ّ
خطوا
طريق التضحية والفداء من أجل إعالء كلمة احلق.
يا هنر املحبة والطيبة والوفاء يا وطنا ال يضاهيه وطن دمت لنا
مرشقا ساطعا كشمس الضحى تغمرنا بالنور والدفء واحلياة
تضمك أرواحنا املعبأة بالعشق األبدي رغبة يف ألقك وجاللك
ضمنا أهيا الروض املطهر ورس بنا
يا مالذ املتعبني العاشقنيّ ..
نحو نعيمك ووهجك وربوع مجالك.
يا أهيا املتشح بأنوار اهلداية وكنوز الرتاب اجلليل يا صوت كل
ِ
للقاء ٍ
غد زاه ٍر مجيل.
ب ..أقدامنا ثابتة وهي تشق طريقها
حر أ ْ
ٍّ
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ح����������وار ال����ع����دد

ً
عاما وصوته الشجي م����
()94
الرادود السيد مسلم أبو هدمه في لقاء خاص لـ (االحرار):

على الرادود الحسيني
الدراسة في الحوزة العلمية
ليعرف نجاحه من عدمه
حاوره :محمد الموسوي

صوته الشجي والمميز لطالما أبكى الكثيرين
من عشاق ومحبي آل البيت (عليهم السالم)
وبالخصوص ظهور تواجده على المنابر
الحسينية التي كان تقام في محافظة بابل
في شهري محرم الحرام وصفر إلحياء ذكرى
شهادة اإلمام الحسين وأوالده وأخوته
وأصحابه (عليهم السالم) ،عاصر عمالقة
الرواديد في زمانه منهم الشيخ وطن وحمزة
الصغير وياسين الرميثاوي وغيرهم ,عشق
مجالس عزاء آل البيت (عليهم السالم) إلحياء
ذكرى وفياتهم ووالداتهم كما عشق خدمته
فأعتلى المنبر الحسيني يشدو بصوته المميز
مذكرا ومستذكرا قول اإلمام الصادق (عليه
السالم)“ :أحيوا أمرنا ورحم الله من أحيا أمرنا
ومن أحيا ذكرنا أهل البيت أحيا الله قلبه يوم
القيامة”
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�����������ا يزال يشدو ب� (يا حسين)

أشرتك معظم الرواديد احلسينيني يف عموم مدن العراق بسامت
عامة معروفة ومتشاهبة فكلهم يؤدون نفس الدور الوالئي
ولكن خيتلف رادود عن آخر بصوته وطوره املميز من أجل
اخلدمة احلسينية ,لكني وجدت يف لقاء السيد (مسلم السيد
حمسن أبو هدمه) تارخيا والئيا وصوتا مميزا حيثني عىل معرفة
الدور اإلعالمي الذي تغافل عنه رغم مرور أكثر من سبعني
سنة عامره بعطائه املثمر خلدمة تعازي آل البيت (عليهم

السالم) ومتابعة مثل هذه التواريخ املضيئة هلذا ال��رادود
احلسيني املتميز بطوره وبأدائه الفطري وحسب قوله لنا خالل
لقائنا به إنه أعتىل املنرب احلسيني يف بداية األربعينيات من القرن
املنرصم ،وهو من الرواديد املتقدمني يف فن اإلنشاد احلسيني
وهو خادم منرب تعلمها بعفوية بدون تعلم من أي رادود أو
مؤسسة تثقيفية هبذا اجلانب ,فقد قرأ قصائد رثائية عن العديد
من الشعراء احلسينيني من املحافظات عىل منابرها.
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وخالل لقائنا بالرادود احلسيني املعروف السيد مسلم سيد
حمسن أبو هدمه كان اللقاء ال��ذي اسرتجعنا معه رشيط
الذكريات والبدايات ومواليده فتحدث قائال:
تاريخ والديت عام  1928يف ناحية الكفل التابعة ملحافظة
بابل ثم انتقلت ملدينة احللة إلكامل دراستي وكانت يف تلك
الفرتة يف زمن احلكم امللكي تقام املجالس احلسينية من قبل
اخلطباء والرواديد ,وكنت أحرض كل املجالس وزاد عشقي
ملا يقدمه اخلطباء والرواديد واالستفادة منهم ومن أدائهم
وتعلمت بفطريه كيفية حفظ القصيدة احلسينية وألقائها
داخل بيتي لتقوية صويت فكانت بدايتي مع املنابر احلسينية
يف أوائ��ل عام  1942يف القرن املنرصم يف عدة مواكب
حسينية وحسب طلب أصحاب املواكب من له حمبة لصويت
املميز لغاية منع النظام البائد مراسيم العزاء احلسينية عام
1975م.
وبمن تأثر يف بداية مشواره مع املنرب احلسيني أجابنا:
ّ
تأثرت بالرواديد القدامى يف بداية القرن املايض ومنهم أبو
أمحد املياحي و رزوقي التبان وهادي جباره وصاحب ناجي
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وغريهم من الرواديد والشعراء ،إال إين اخرتت لونا خاصا
ب غري تلك األصوات التي تأثرت هبا ومل أقلد أحدا من
الرواديد القدامى ولغاية اآلن واحلمد هلل وهذا سبب متيزي.
ويف معرض حديثه عن الشعراء قال:
تعاملت مع شعراء عديدين من حمافظة بابل منهم الشاعر
يعقوب عبد األمري اخلفاجي وهادي جباره ومال عباس
الربيعي وصاحب ناجي وغريهم وقد كونت مع الشاعر
مال عباس الربيعي ثنائيا يف أغلب امل��راث��ي واملجالس
احلسينية وعىل طوال هذه احلقبة الطويلة ،وقد تعاملت مع
شعراء آخرين من خارج حمافظة بابل وعىل مستوى العراق
ه��ادي القصاب النجفي وعبد احلسني أبو شبع وكاظم
منظور وغريهم.
عام جيدر ان يتميز به الرادود احلسيني الناجح اشار اىل عدة
أمور أساسية منه :أوال :الصوت اجليد ،ثانيا :أن يكون عىل
دراية كاملة بطريقة حفظ وإلقاء القصائد احلسينية واخللفية
الثقافية واألدبية ومعرفة باملقامات واألط��وار ،ثالثا :أن
تكون خمارج احلروف والنطق واضحة ومفهومة ،رابعا:

وجيب أن يكون الرادود ذا شخصية وله قدرة عىل الترصف
يف القصائد املختلفة وله تأثري ومتابعة للحارضين.
وعن احياء جمالس العزاء يف زمن الطاغية املقبور ،كان
املعزون يمرون بمواقف خطرية حتدث عنها بقوله :كنا
نحيي جمالس العزاء يف فرتة حكم الطاغية صدام املقبور
يف أماكن خاصة أو يف بعض منازل املؤمنني وقد طاردنا
أزالم النظام املجرم وتعرضنا اىل مضايقات وهتديدات
ذلك مما أدى بنا اىل التخفي عن أعني النظام واجلالوزة
حسب الوضع األمني وحسب الظروف املمكنة ومن ثم
من اهلل سبحانه
نعود إللقاء القصائد احلسينية وهكذا اىل أن ّ
وتعاىل بزواله وإسقاط ذلك النظام املجرم ،ومن املواقف
الصعبة اذكر لك بعض املواقف منها انه تم توقيفي يف
مديرية األمن يف بابل يف ثامنينيات القرن املايض من قبل
أزالم النظام البائد ولفرتة عدة سنوات وذلك بسبب بث
تسجياليت الصوتية احلسينية يف كاسيتات تباع يف األسواق
العامة.
ان تفاعل ال���رادود مع القصيدة الشعرية وتعامله مع
الطقوس واملشاعر احلسينية يكون حمل اهتامم وهذه سامت
معينة البد أن يمتاز هبا كل رادود قال عنها:
أن مسألة التثقيف لكل رادود وأن يكون واعيا وذا
شخصية حمببة جيد له مكانا يف املنابر احلسينية ,ولذلك كان
عاملقة الرواديد احلسينيني يسعون للوصول اىل القصيدة
اجليدة أوال ثم السعي إليصاهلا اىل الناس بوعي ،وأنا أرى
أن عىل الرادود احلسيني أن يكون دارسا ومثابرا للدروس
احلوزوية ليعرف نجاحه من عدمه أثناء تأدية دوره كرادود
فاعل ومقبول للشارع العراقي بشكل عام ,أما القضية
األكثر سخونة يف خالل السنوات األخ��رية هي مسألة
األحلان املطربة والتي تتجاوز الذوق العام وبالتأكيد عىل
حرمة املنرب والقضية احلسينية برمتها ,فأغلب رواديد اليوم
ال حيتكمون لقوانني ال��رشع؛ بل هوايتهم كسب قلوب
فئة الشباب باخلصوص من خالل إلقاء قصائد بعيدة عن
الذوق األدب؛ فيتغنون بكلامت غزلية ال معنى هلا.
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م���زارات���ن���ا امل�����رف��ة

ضمن المساعي الكبيرة لتأهيل وتطوير المزارات..

ضريح طبيبة المعلولين يش��هد تتويجه
ب�»شباك الشفاء»

تقرير :فالح حسن  -تصوير :اعالم املزار

بحضور عدد من السادة األجالء وخدام رضيح طبيبة املعلولني ،شهد مزار العلوية
رشيفة بنت االمام احلسن (عليهام السالم) بمحافظة بابل ،تتويج املرقد الطاهر
بالصندوق اخلشبي اخلاتم «شباك الشفاء» ،املصنوع بيد امهر النقاشني العراقيني
باستخدام اجود انواع اخلشب الصاج املطعم (بالعاج) وبأبعاد (1.80سم) لالرتفاع
وبعرض مرتين وبطول ثالثة امتار ،بحسب نائب األمني العام للمزارات الشيعية
الريفة الشيخ خليفة اجلوهر يف ترصيح خص به «جملة األحرار».
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الشيخ خليفة الجوهر

المهندس مناضل علي حسن

واضاف اجلوهر« :بجهود طيبة ومتابعة حثيثة من ادارة مزار
العلوية رشيفة بنت االمام احلسن (عليهام السالم) ،بارشت
الكوادر الفنية واهلندسية يف تطوير مرافق مهمة للمزار ومن
هذه االعامل نصب وتثبيت الصندوق اخلشبي اخلاتم داخل
الشباك املقدس ،ويأيت ذلك ضمن املساعي الكبرية لتأهيل
وتطوير املزارات الشيعية الرشيفة ومنها رضيح صاحبة
الكرامات واملعجزات الكبرية التي نشهدها يوم ًا تلو األخر
من خالل توافد الزائرين اليها من خمتلف املحافظات العراقية
والدول العربية».
يف سياق متصل حتدث االمني اخلاص للمزار املهندس
مناضل عيل حسن قائالً« :تأيت صناعة الصندوق اخلشبي
اخلاتم «شباك الشفاء» ضمن اعامل التوسعة الكربى التي

يشهدها املزار والتي تشتمل عىل اضافة مساحات جديدة
تساهم يف توفري افضل األجواء للزائرين ،مضيف ًا بالقول ان
الصندوق اخلشبي اضافة اىل دقة التنفيذ والنقوش الزخرفية
التي حيتوهيا انه احتوى عىل اعمدة نحاسية مطلية بامء الذهب
غاية يف اجلامل والروعة موزعة عىل اركانه االربعة كام حيتوي
عىل زخارف ونقوش حتاكي الطراز اإلسالمي املتبع يف
أرضحة ومراقد األئمة (عليهم السالم) ليكون حتفة فنية
رائعة تضاف اىل الشباك املبارك».
اجلدير بالذكر :ان هذا العمل تم عىل نفقة ادارة الوقف
اجلعفري الكويتي « جلنة ابى الفضل العباس (عليه السالم)
التطوعية برئاسة السيد عباس سيد هاشم ال بو شقة
املوسوي.
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ض����رورة ال��م��ع��رف��ة الدينية
بقلم :جعفر الكربالئي

ُ
األبواب
سامحة العالمة الفقيه السيد حممد باقر السيستاين
رشع
ُي ُ
َ
القيم
عىل كل ما يتع ّلق بالدين وحقيقته ،من خالل كتابه ّ
(رضورة املعرفة الدينية)ّ ،
ملخص ًا فكرته يف رضورة التح ّقق من
حقانية الدين عىل ما تقتضيه القواعد الفطرية والعقلية لالهتامم
باألشياء ،وقد وقف يف كتابه عىل رشح قواعد االهتامم العميل
واملعريف باألشياء ،ثم بيان رضورة االهتامم باملعرفة الدينية عىل
ضوئها.
ومنذ الصفحات األوىل للكتاب ،يطرح الفقيه السيستاين سؤا ً
ال
هام ًا خيطر يف ذهن اإلنسان عند احلديث حول الدين وهو :هل
ونتثبت يف شأنه؟ وملاذا؟
جيب علينا أن ّ
هنتم بالدين ّ
وقد يكون اجلواب اإلمجايل كام ّ
يوضح املؤلف أمر ًا واضح ًا عىل
هذا السؤال ،وهو أن مسألة الدين مسألة مصريية لإلنسان،
تضمنه من عدم فناء اإلنسان باملامت،
السيام وأنه ينظر إىل ما ّ
بل تكون له نشأة أخرى ،يقدّ ر فيها مستوى معرفته وفضيلته
وجهده يف اجتاه اخلري والصالح ،وجيازى عىل أعامله إن خري ًا
وإن ّ
رش ًا.
فيبني أنه ينبغي توضيح األساس العام
إال أنه يستطرد بالقول ّ
لالهتامم اإلنسان الالئق باألشياء ،ثم تطبيقه يف شأن الدين
كي تتضح الفكرة األم للمعنى املتقدم ،وكيفية انطباقها يف
شأن الدين ،السيام أن هذا التوضيح يساعد عىل رفع اإلهبام
عن جوانب عديدة يف شأن االهتامم املعريف والسلوكي بالدين،
مثل املستوى الالئق من االهتامم به ،وشمول االهتامم بالواجب
بالدين حلال احتامل ح ّقانيته وإن مل حيصل اليقني به ،إىل غري ذلك
من النقاط التي يتناوهلا الكتاب.
ويضيف أن املوجب لالنتقال إىل األس��اس الفكري العام
لالهتامم بالدين هو أن السؤال املتقدّ م يف شأن الدين ينتمي إىل
سؤال عام يرد يف كل نشاط معريف وسلوكي لإلنسان ،وهو أنه
ملاذا جيب علينا القيام هبذا النشاط؟ وهل يصح لنا تركه أو ال؟!
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ليعود ويقول بأن الدين «مفردة من املفردات التي يمكن أن
تكون حم ً
َ
ال الهتامم اإلنسان ،وجيري االهتامم الواقع والالئق به
وفق قواعد االهتامم اإلنساين باألشياء».
قسم املؤلف السيستاين كتابه إىل مباحث ثالثة:
وقد ّ
املبحث األول :عام ،حول النظرية العامة ملوجبات االهتامم
العميل باألشياء وقواعده الفطرية ،فلامذا ينبغي أن هيتم اإلنسان
ببعض األشياء دون بعض؟ وما هو املقياس السليم لذلك؟
املبحث الثاين :عام أيض ًا ،حول النظرية العامة ملوجبات االهتامم

باألشياء ،فام الذي جيب عىل اإلنسان االهتامم بمعرفته؟ وما
هو املقياس السليم يف االهتامم املعر ّ
يف باألشياء؟
املبحث الثالث :بحث تطبيقي يف شأن املعرفة الدينية � حول
أنه هل جيب عىل اإلنسان وفق القواعد العامة (املوضوعة
يف املبحثني األولني) االهتامم بالدين والسعي إىل معرفته؟
وينفتح املبحث األول من الكتاب عىل قواعد االهتامم
العميل باألشياء متضمن ًا (الطرح املنظور بالبحث ،ذكر
إمجا ّيل لقواعد االهتامم العميل وموجباته ،توضيح قاعديت
إتباع احلكمة واالنقياد للفضيلة ،الفرق األويل بني احلكمة
والفضيلة ،تأكيد ال��دي��ن ع��ىل ق��اع��ديت م��راع��اة احلكمة
واالنقياد للفضيلة ،مقياس تشخيص احلكمة والفضيلة،
ابتناء تشخيص احلكمة عىل املعادلة الثالثية «درجة اإلدراك
املدرك» ،فطرية هذه املعادلة
ومستوى املدرك ومؤونة رعاية َ
وبداهتها ،موافقة املنظور الديني يف السلوك عىل املعادلة
الثالثية).
فعن الطرح املنظور بالبحث ،يوضح املؤلف أن هذا البحث
يمكن أن يطرح بطرحني خمتلفني ،ط��رح نفيس يكون
بصيغة (ملاذا نقوم ببعض األشياء دون بعض؟) ،وجييب
عن هذا الطرح بأن يكون بالتحليل النفيس ملا جيري يف
مزود بحسب خلقته
داخل اإلنسان ،فيقال :إن اإلنسان ّ
حتركه إىل مقاصد معينة ،يشرتك يف أصل ذلك مع
بغرائز ّ
مزودة بغرائز وطباع
احليوانات ،حيث أن احليوانات أيض ًا ّ
حتركها إىل أنشطة حمّ��ددة ،فاإلنسان أيض ًا حسب تركيبه
ّ
النفيس والبدين يرغب يف بعض األشياء واألفعال ويكره
بعض ًا آخر ،فهو يسعد ببعضها فيطلبها ،ويشقى ببعض آخر
فيكرهها.
يرجح
أما الطرح الثاين فهو العقيل بصيغة (ملاذا جيب علينا أو ّ
لنا أن نقوم ببعض األنشطة دون بعض آخر؟) ،والبحث يف
هذا الطرح ليس عن حتليل ما يقع من اإلنسان ،بل يف حتديد
ما ينبغي أن يقع منه ،وهذا أمر حيدّ ده العقل ،وهو ما يعنينا
كام يلفت مؤلف الكتاب.
أما موضوع (الفرق األويل بني احلكمة والفضيلة) فهي
تتضمن نقطتني كام يبني املؤلف:
النقطة األوىل :إن الفرق بني الدافع احلكمي � بمعنى حتري

النفع وجت ّنب الرضر عىل وجه جامع ،والدافع الفاضل أمر
واضح عىل اإلمجال ،فهام قد يتفقان يف اإلجتاه الذي يدفعان
إليه ولكن ختتلف طبيعة الدافع فيهام ،وقد ختتلفان يف اإلجتاه
الذي يدفعان إليه أيض ًا.
النقطة الثانية :يف عدم رجوع مقولة القيم والفضيلة إىل
مقولة احلكمة بمعنى حتري النفع وتو ّقي الرضر عىل وجه
جامع.
ونقطة ثالثة :إن الرغبة اإلنسانية إىل الفضيلة ،وإن مل تنطلق
من حتري النفع وجتنب املرضّ ة ،إال أنه ال يبعد القول بأن
الغاية واملغزى من زرع القيم يف داخل اإلنسان هو رعاية
املصالح واملفاسد النوعية الدنيوية � مضاف ًا إىل املصالح
األخروية بحسب املنظور الديني.
ثم يقف املؤلف عىل موضوع (غاية زرع الفضيلة يف حال
ثبوت احلياة األخرى لإلنسان) ،وبحسب املنظور الديني
فيضاف عىل ما تقدّ م أن من فلسفة طبع اإلنسان عىل
الفضيلة موافقتها مع صالح اإلنسان فيام بعد هذه احلياة،
فالفضائل هي بذور السعادة املقبلة والرذائل بذور الشقاء
املقبل ،وكل أمرئ حيصد غد ًا نتاج ما زرعه اليوم.
وم��ن املوضوعات ال��ب��ارزة األخ��رى يف املبحث األول
هو (تأكيد الدين عىل قاعديت مراعاة احلكمة واالنقياد
للفضيلة) ،إذ يؤكد املؤلف أن املنظور الديني يف مبنى
االهتامم اإلنسان السليم يؤكد عىل هاتني القاعدتني تأكيد ًا
بالغ ًا ،ويالحظ أن التوصية األم يف التعاليم الدينية هي
األخ��ذ باحلكمة والفضل ،كام جاء جعل احلكمة جزء ًا
أساسي ًا من غاية إرسال األنبياء وسبب ًا للوصول إىل السعادة
واخلريات املقدّ رة لإلنسان.
أما املبحث الثاين � العام � فيتضمن (قواعد االهتامم املعريف
قسمه املؤلف إىل عناوين فرعية تشمل (مماثلة
باألشياء) وقد ّ
قواعد االهتامم املعريف لقواعد االهتامم السلوكي ،الباعث
الطبيعي إىل طلب املعرفة ،الباعث العقيل إىل طلب املعرفة،
كيفية كون املعرفة عون ًا عىل السلوك ووجوهه ،العنارص
الدخيلة يف اتصاف حتصيل املعرفة بكونه أم��ر ًا حكي ًام
وفاض ً
ال ،االهتامم املعريف الالزم بحسب املنظور الديني).
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يع ّدها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة
����������االت
امل�����������ق�

العتبة الرضوية تهدي أراضي
موقوفة لديها من أجل تأمين
السكن لمئات المحتاجين
أعلن رئيس إدارة استثامر األم��الك يف العتبة الرضوية
املقدسة ،مرتىض حقيقي عن ختصيص أكثر من مليون
و( 200ألف) مرت مربع من أرايض العتبة املطهرة املوقوفة
لدهيا يف مدينة مشهد املقدسة هبدف إنشاء وحدات سكنية
وخلق فرص عمل جديدة.
وق��ال حقيقي يف ترصيح صحفي :إن «العتبة املقدسة
خصصت للقطاع اخلاص ( )27قطعة أرض واسعة ذات
ترخيص بنائي ،من أجل بناء املئات من الوحدات السكنية،
والتي من شأهنا ستخلق اآلالف من فرص العمل حيث
ستؤدي إىل االزدهار االقتصادي باستثامر أكثر من (40
ألف) مليار ريال إيراين».
وأوضح حقيقي بأن «األمانة العامة للعتبة املطهرة أكدت
عىل ختصيص األرايض الصغرية يف خمتلف مناطق مدينة
مشهد املقدسة لبناء وحدات سكنية للمحتاجني».
وأضاف أن «املوقوفات التي وقفها حمبو اإلمام الرضا (عليه
السالم) هبدف خدمة الزوار واملحتاجني ،تلزم مسؤويل
العتبة الرضوية بتقديم اخلدمات ،ولذلك حددت العتبة
جزء ًا من تلك املوقوفات لتطوير القطاع اخلدمي العام مثل
إنشاء املستشفيات واملدارس واحلدائق وخدمات أخرى
منوعة يف مدينة مشهد املقدسة».
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بعثة المتحف البريطاني
ً
ً
تكتشف مسجدا قديما في
محافظة ذي قار
أعلنت مديرية آثار وتراث حمافظة ذي قار ،عن اكتشاف
بعثة املتحف الربيطاين مسجد ًا يعود إىل العقد اإلسالمي
السادس ،شام ّيل املحافظة.
وقال مدير آثار املحافظة عامر عبد الرزاق ،يف بيان ،إن
«املساجد تعد من األبنية الرائدة للفرتة اإلسالمية املبكرة،
ونحن هنا يف موقع تل (كبيبة) األثري يف قضاء الرفاعي
اكتشفنا واح��د ًا من هذه املساجد وال��ذي يعود للفرتة
اإلسالمية لسنة ( ٦0للهجرة) تقريب ًا لذا يعد اكتشاف ًا مه ًام
وكبري ًا وخصوص ًا أ َّنه ُش ّيد من اللبِن».
وبني أن «املسجد يقع يف وسط مدينة سكنية واضحة من
خالل اكتشاف البيوت حول هذا املسجد الذي يتوسطها،
وأب��ع��اده بعرض ( 8أمتار) وط��ول ( 5أمتار) تقريب ًا،
ويتوسط املسجد من املقدمة حمراب صغري إلمام الصالة
ويسع ل� ( 25شخص ًا)».
وأض��اف« ،يعد اكتشاف هذا املسجد من االكتشافات
املهمة والكبرية؛ وذلك ألنه يؤرخ لبدايات ظهور اإلسالم
وكذلك مل نجد إال القليل من املعلومات الواردة إلينا يف
الكشف عن الفرتات اإلسالمية املبكرة ،كذلك أن هذا
املسجد من املساجد القليلة التي بنيت من اللبِن والتي مل
نحصل إال عىل القليل منها لصعوبة صمودها أمام عوامل
التعرية من مياه ورياح وغريها».

صحيفة إندونيسية :إحياء
واقعة كربالء أحد عوامل
الجذب السياحي في البالد

مصر :احتفاالت كبرى بذكرى والدة
السيدة فاطمة ابنة اإلمام الحسين
(عليهما السالم)

ن����رشت ص��ح��ي��ف��ة «ه����اري����ان ه�����اوالن»
مفص ً
ال ذكرت من
اإلندونيسية اليومية تقرير ًا ّ
خالله أن مراسيم إحياء ذكرى واقعة كربالء،
هي إحدى املناسبات السنوية ذات اجلذب
السياحي الكبري يف بالدها.
ووصفت الصحيفة يف تقريرها ،ان هذه
املراسيم التي حتتضنها منطقة غرب سومطرة
ذات األغلبية السكانية املوالية آلل بيت النبي
عليهم السالم ،ب� ”عامل جذب ثقايف يقام
سنوي ًا هبدف إحياء ذكرى يوم (آيسوريا) أي
(ع��اش��وراء) وال��ذي يتناول إستشهاد سيط
النبي حممد اإلمام احلسني بن عيل صلوات اهلل
عليهم يف معركة كربالء“.
وت��اب��ع التقرير ،أن «م��راس��ي��م إح��ي��اء هذه
الذكرى تنطلق رسمي ًا يف الساعة ال�  ٦صباح ًا
من الساحة الرئيسية ملدينة (باريامان) حتت
أسم (تابويك) والذي يعني (تابوت) باللغة
العربية“ ،مشري ًا اىل ”إقامة قسمني منفصلني
م��ن ه��ذه امل��راس��ي��م ،ومه��ا (تابويك باشا)
املنطقتني
و(تابويك سوبارانج) نسب ًة اىل
ّ
اللتني ُتقام فيهام طقوس العزاء سنوي ًا».
ّ
وأشارت الصحيفة اىل أنه «منذ عام ،1982
أصبحت مراسيم (تابويك) جزء ًا ال يتجزأ
م��ن التقويم السياحي ملدينة (ب��اري��ام��ان)
رسمي ًا ،حيث تتضمن هذه املراسيم جول ًة
راجل ًة عىل شاطئ (غاندوريا) الواقع عىل بعد
حوايل  55كم من مركز املدينة».

رب مرقدها الطاهر يف قلب القاهرة القديمة ،أحيا املرصيون
ُق َ
من حمبي آل البيت (عليهم السالم) قبل أيام ،ذكرى والدة
السيدة فاطمة ابنة اإلمام احلسني (عليهام السالم) ،وسط أجواء
خاصة توارثها املرصيون بينهم عىل مدى السنني.
وأفادت وسائل إعالمية مرصية ،بأن «حمبي آل البيت (عليهم
السالم) من كافة املحافظات املرصية جيتمعون كل عام يف حميط
حرضة السيدة فاطمة النبوية (عليها السالم) إلحياء ذكرى
والدهتا العطرة».
وتقول املصادر التارخيية ان السيدة فاطمة ابنة اإلمام احلسني
(عليه السالم) وشقيقة اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
الذين ُأخذوا ظل ًام
كانت ضمن سبايا آل البيت (عليهم السالم)
َ
وقرس ًا إىل الشام بعد واقعة الطف األليمة ،وتو ّفيت يف مرص
ودفنت خلف ما يسمى ب� (الدرب األمحر) بزقاق اصبح ُيعرف
ُ
بزقاق السيدة فاطمة النبوية.
فيام قال مفتي مرص األسبق ،الشيخ عيل مجعة ان «السيدة فاطمة
(عليها السالم) كانت دخلت مرص مع عمتها السيدة زينب
ثم رجعت إىل احلجاز وعادت
(عليها السالم) عام ( ٦1ه� ) َّ
مرة أخرى إىل مرص».
وأضاف« ،كانت أشب َه الناس بجدّ هتا السيدة فاطمة الزهراء
(عليها السالم) ،وكانت فصيحة أديبة كريمة دائمة العبادة،
وقد َض َّمت إليها اليتامى الالئي فقدن اآلباء يف موقعة كربالء».
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«قراءة في لوحة»..

عاشوراء بريشة الفن

اسم اللوحة( :عندما هوى العرش إىل األرض)

اسم الفنان والدولة :حسن روح األمني  -إيران
سنة االنجاز2016( :م)

القياس 4×3( :م)

التقنية :زيت عىل كانفاس

العائدية :أرشيف الفنان اخلاص
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ينتمي العمل اىل املدرسة الواقعية املمزوج باخليال الواسع
ويصور لنا يف حتديداته املكانية والزمانية ،فضا ًء
للرسام،
ّ
مملوء ًا بالعديد من الشخصيات وأرضية مائلة اىل اللون
البني الغامق ،ويو ّثق حلظة رصاع بني جبهتني نتج عىل
إثره مقتل عدد من الشخصيات والرؤوس املقطعة داخل
النص البرصي فض ً
ال عن حالة احلرب بني الشخصية
الرئيسية يف العمل واملتمثلة باإلمام احلسني (عليه
السالم) مع جيوش الرش.

سيميائي ًا:

جيسد الساعات األخرية من
وأراد الرسام من خالل عمله أن ّ
حياة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف واقعة الطف اخلالدة،
والنص البرصي الذي هو عبارة عن لوحة فنية ُرسمت
باأللوان الزيتية واللون األمحر فيها تصدر املشهد العام هلا
وزع الرسام تلك األلوان
ليم ّثل لون الدم واحلرب ،حيث ّ
عىل الشخصيات للنص البرصي بتباين لوين موحد وهو
اللون «اجلوزي الفاتح» آخذ ًا بنظر االعتبار ان حيتوي النص
عىل اللون األمحر ،وانه مل يرتك مكان ًا اال وشغله وهذا يدل عىل
امكانية الرسام يف إضفاء قيمة مجالية للعمل الفني وقوة أكثر،
وزع فيها االشخاص
واختذ من الفضاء الكيل للوحة مرسح ًا ّ
بعملية تنظيمية ليحاكي واقعية احلدث وفق منظور روحي،
ما دعاه ان ينشأ أكثر من مركز للبرص ،توزعت اىل أكثر من
مكملة لبناء متكامل للعمل الفني،
عرشة مشاهد مجيعها
ِّ
فالنص برمته أشبه بمشهد درامي يشدّ الناظر نحوه.

بعد هذا املسح البرصي ألغلب ما حيتويه النص من أشكال
ُو ِّزعت يف كل فضاءات اللوحة ،وهذه االشكال تعد
منظومة عالماتية قائمة عىل ثنائية الدال واملدلول ،اذ ًا النظام
العالمايت يف هذا النص ينقسم عالمات رئيسية وعالمات
فرعية او مصاحبة للعالمات الرئيسية ،فأول العالمات
الرئيسية الرمزية هي حالة احلرب التي تس ّيدت مشهد
النص بر ّمته وحتمل عالمة رقم ( ،)1أما العالمة الرئيسية
الثانية هي اإلشارية واملتمثلة بشخصية اإلمام احلسني (عليه
السالم) وهو يف حالة حرب مع العدو حتمل رقم ( )2اما
العالمة الثالثة هي مشهد تساقط األجساد وحالة الفزع
واهللع للجيش من الشخصية الرئيسية وهي عالمة رئيسية
والنص بمجمل العالمات له
ثالثة وحتمل عالمة رقم (،)3
ُّ
تبدو مجيعها رئيسية لتصوير الفنان للمشهد وكأنّه يتحرك
للناظر ،وأن العالمات الفرعية التي و ّظفها الفنان يف رسمه
النص البرصي،
للوحة كانت ذات تأثري عايل املستوى داخل ّ
والعمل ككل هو عالمة «إيقو – رمزية» ملا حيتويه من
مضامني أضفت قيمة مجالية للنص فض ً
ال أنه (عليه السالم)
عن جانب التوثيق املهم لواقعة أثرت وتؤثر باستمرار
بضمري األحياء والرافضني للذل وهي تتجدد ونعيشها من
كل عام اال وهي ذكرى عاشوراء اإلمام احلسني واهل بيته
واصحابه (عليهم السالم).
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يف االنتظار

ما هو ال�سلوك العرفاين؟

تراتيل

حنان الزريجاوي

()1
أتر ّقب ظ َّل َك
يطل عىل نوافذ قلبي
ويمنحني األمان
أهيا املوعود
كم ليل ًة
مرت وأنا بني نجوم السامء واألرض،
أقتفي النظر
لعيل إليك أصل
ُ
وأكحل ناظري،
هبني ذلك اللقاء،
()2
طالت
ْ
ُ
وليل األسى يذبح الرباءة
وعيون العاشقني حتوم عىل مبسم الورد
تبحث عن أملٍ
يرسم عىل جوانبها احلياة،
طالت
وصوت الدعاء
يملئ قلوب املغرمني
أهيا املنتظر
سندعو السامء
لتمطر بركاتك علينا،
عىل أمل الظهور..
جملة االحرار اال�سبوعية
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يقول املرجع الديني الشيخ الكلبايكاين (دام ظله) يف
سؤاله عن السلوك العرفاين إىل اهلل واج��ب هل هو
واج��ب؟ ان السلوك العرفاين إىل اهلل تعاىل حقيق ًة هو
العمل طبق الريعة املقدسة ،وهو اإلتيان بالواجبات بل
املعرب عنه
واملستحبات وترك
املحرمات بل واملكروهات ّ
ّ
بالورع ،كام جاء يف اخلطبة املعروفة املنقولة عن رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله)« :أفضل األعامل الورع عن حمارم
اهلل» ،والعمل عىل طبق الريعة املقدسة واجب ال يعذر
املتخلف عنها.

املصدر  :دليل السائلني لسامحة املرجع الديني آية اهلل الشيخ لطف اهلل

الصايف الكلبايكاين (دام ظله)

قوافل حجاج بيت اهلل احل��رام من العراق متوجهة إىل

الديار املقدسة عام  1٩٥6م عن طريق مدينة النجف
األرشف.

امران ينبغي ان ال يغيبا

نور اهلل

اه ِه ْم َو َي ْأ َبى ّ ُ
اهللِ بِ َأ ْف َو ِ
ور ّ
} ُي ِريدُ َ
اهلل
ون َأن يطفئوا ُن َ
إِ َّ
ور ُه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َك ِاف ُر َ
ون (التوبة،{)32/
ال َأن ُيتِ َّم ُن َ
يقول املستبرص «اسحاق صدّ يق كامره» من مجهورية
ليربيا ،بان نور اهلل هو والية أمري املؤمنني (عليه
السالم) مستدال بتفسري اآلية الكريمة ُ
ين
}أ ِذ َن لِ َّل ِذ َ
ون بِ َأ َّ ُهن ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن َّ َ
ُي َقا َت ُل َ
اهلل َع َىل َن ْ ِ
رص ِه ْم َل َق ِد ٌير
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َيا ِر ِه ْم بِ َغ ْ ِ
ري َحقٍّ
(احلج )39/ا َّل ِذ َ
إِ َّال َأن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا َّ ُ
اهلل َو َل ْو َال َد ْف ُع َّ
اس َب ْع َض ُهم
اهللِ ال َّن َ
ات َو َم َس ِ
بِ َب ْع ٍ
اجدُ
ض َّ ُهلدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
نرص َّن َّ ُ
اس ُم َّ
نرص ُه
ريا َو َل َي ُ َ
اهلل َمن َي ُ ُ
اهللِ َكثِ ً
ُي ْذ َك ُر ِف َيها ْ
إِ َّن َّ َ
اهلل َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ (احلج ،{)40/فالذي اخرج
من بيته هو الرسول (صىل اهلل عليه وآله) ،وتشدد
بعد رحيله عىل اهل بيته (عليهم السالم) ،فنجد
قبورهم يف ال��ع��راق واي���ران وس��وري��ا واحلجاز،
من تسيد عىل رقاب املسلمني
بسبب بغض وعداء ْ
آلل البيت (عليهم السالم) وعن هذا قال (عز
ف َّ ُ
اب َو َلن ُ ْخي ِل َ
}و َي ْست َْع ِج ُلو َن َك بِا ْل َع َذ ِ
اهلل
وجل)َ :
َ
َو ْعدَ ُه َوإِ َّن َي ْو ًما ِعندَ َر ِّب َك َكأ ْل ِ
ف َسن ٍَة ِّممَّا َت ُعدُّ َ
ون
(احلج..»{)47/

عن كل مدر�شة وموؤ�ش�شة اكادميية

م���ط� ٌ��ر م���ط� ٌ��ر م��ط��ر
ِ
السامء بِ
ٍ
رصاص ك� املطر
أرواح عرجت إىل
ٌ
أرواح اختبأت يف األرض من ِ
دون أثر
و
ٌ
مستشفيات احرتقت ..أين املفر
و
ُ
ٌ
الشوارع بسطت يدها جوع ًا حتى
أطفال يف
و
ِ
العضدُ انكرس
ِ
و ُش ٌ
بأرواحهم ال يعر ُفون ما اخلطر
بان ضحوا
وفاسقون أصبح لدهيم القرآن واإلس��الم من
املايض ُيذكر
و فتا ٌة ُنحرت ُظ ًلام حتت ُحجة العار ال ُبد أن ُتقرب
و سارق الوطن ينعق بنشيد الوطن..
ِ
ِ
و ُ
الطائفية تنحر
بصوت
مآذن
ِ
األغلب تنخر
ومحى العبودية بعظام
ُّ
و الطري حينام َع ِل َم أن الغراب صار ِ
مل ًكا أحترض
ذئاب هتتف بالقتل وقلوهبم من حجر .
و ٌ
تبارك علي الهاليل
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