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مراك���ز التبليغ الديني النس���وي تش���هد 
امتحان أكثر من )1000( طالبة

االسالم دين الحياة الكريمة

بطريك الكلدان الكاثوليك: 
كلمات مرجعية النجف تحمل األمل للناس

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

غصنا شجرة النبّوة واإلمامة..
مرقد وَلدي مسلم بن عقيل.. جذوة الوالء المتقدة

عبد  كامل  )م��ازن  السعيِد  الشهيِد  روِح  ال��ى 
الرضا الطائي(

ْق َلَنا( وكاَن دعاُؤه.. اللهّم  )َوَقْتالً ِفي َسِبيِلَك َفوفِّ

قدَحت شرارة تأسيسه مع اندالع الحرب  ضد عصابات 
»داعش«

مركز متخصص يهتم بفئة الصم )يؤهلهم وينميهم 
ويسعى لدمجهم مجتمعيا(

من أجل زيادة الخبرات العلمية لطلبة العلوم الدينية..
إقامة ندوات علمية في مقومات المبلغ الرسالي 

ومفهوم االصالح واستراتيجياته

صوم النفس

ْفس إمساُك الحواسِّ الَخمس عن سائر  »َصوُم النَّ
الَمآثم، وُخُلوُّ القلب عن جميع أسباِب الشّر« 

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( المصدر: عيون الحكم والمواعظ: 305



إن الحياة ساحة حرب غير مرئيَّة.. معركة مستمرة 
ال هدنة فيها وال نهاية لها بين اإلنسان وعدّوه اللدود 
الش������يطان منذ بدء الخلق وإلى نهاية الزمان، يحاول 
اللعين بكل الوس������ائل أن يس������تغل كل نقاط الضعف 
كي ينتصر، نع������م.. يبقى ينتظر أدنى فرص الغفلة 
والسهو والنسيان ليستثمرها لصالحه فيردي اإلنسان 

في المعاصي.  
لذلك تبقى نار هذه الحرب وهذا الصراع مشتعلة في 
داخل اإلنسان.. بل على أشدها مادام على قيد الحياة، 
وهو يقارع اعداءه الثالثة: نفس������ه وهواه والشيطان، 
كون الحياة دار ابتالء وامتحان لإلنسان.. فما يزرعه 
في الحياة يحصده بعد الم������وت، ولعل أولى خطوات 
السقوط والخس������ران التي تفرح الشيطان هو إعجاب 

اإلنسان بنفسه واستكثار عمله ونسيان ذنوبه.
ومتى ما اس������تحكم الغرور في نفسه، وبسط التكبر 
والُعجب سلطته وس������لطانه عليه؛ أخذ زمام المبادرة 
في قيادة س������لوكياته وقراراته وتوهم بأنه ش������خص 
اس������تثنائي، وإنه يعلم من خفايا األمور وأسرارها ما 
ال يعلم������ه اآلخ������رون، حتى إذا نصح������وه أخذته العزة 
باإلثم وصّم أذنيه عنهم، وحسبهم على خطأ وباطل 

وإن الحق والصواب إنما معه.
حينئذ ال يستمع اإلنس������ان إال لنفسه األمارة بالسوء، 
وال ينس������اق إال خل������ف ه������واه، وال تصله إال وسوس������ة 
الشيطان، وس������يقوده هذا إلى السقوط في المرديات 
الواح������دة بع������د األخ������رى األكب������ر منها حت������ى يصل 
الحضي������ض؛ فيرى الحق باط������ال والباطل حقا، فقد 
روي ع������ن اإلمام الص������ادق عليه الس������الم: » أّن إبليس 
)لعنة اهلل عليه( قال لجنوده: إذا استمكنُت من ابن آدم 
في ثالث لم أب������اِل ما َعِمل؛ فإّنه غير مقبول منه: إذا 

استكثر عمله، ونسي ذنبه، ودخله الُعْجب«. 

متى يكّف ال�سيطان عن اغواء الإن�سان؟ 
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

aالبريد االاكتروني: h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m

مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

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

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

كفاح وتوت ل أمونة الحلفي ل إيمان صاحب

محمد الموسوي - ضمياء العّوادي



حفل  املقدسة  احلسينية  العتبة  إلعالم  التابعة  النرش  شعبة  اقامت 
اعالن نتائج مسابقتها الدولية تراتيل سجادية للقصة القصرية يف 
دورهتا الرابعة يف دار الضيافة يف الصحن احلسيني املرشف حرضه 

مجع من املشرتكني واملشرتكات فيها.  
دورهتا  يف  املسابقة  »ج��رت  املسابقة  مدير  النعمة  حسني  وق��ال 
القصرية  القصة  يف  برعوا  ُكتاٍب  من  العرشات  بمشاركة  الرابعة 
ومعايريها  املسابقة  ضوابط  وفق  املقبولة  املشاركات  عدد  وبلغ 
الدولية 20% من جمموع  املشاركات  وكان عدد  )53( مشاركة، 

املشاركات املقبولة«.
هي:  عربية  بلدان  ستة  من  متسابقون  شارك  »فيام  النعمة  وتابع 

العراق وسوريا ولبنان ومرص السودان واملغرب«.
تصدر  فيام   %75 النسوية  املشاركات  عدد  جممل  »كان  واضاف 
املشاركون من العاصمة بغداد بمشاركاهتم القصصية يف املسابقة 

ويليهم من حمافظة الديوانية وكربالء بشكل متساٍو«.
ونوه النعمة عن »النجاح املتحقق يف اقامة مسابقة تراتيل سجادية 
السالم(؛  )عليه  احلسني  اإلمام  أنفاس  وبربكات  اهلل  من  بفضل 

مبينا أن املسابقة ما هي إال خطوة واحدة - كام حيسبها - عىل درب 
طويل يؤسس آلفاق واسعة«.

جدير بالذكر أن املسابقة أقيمت يف ثالثة حماور اوهلا أدب الطف 
املعارص وحياة اإلمام  بواقعنا  تلتقي  وما يشتمل عليه من مبادئ 
)عليه  ارساها  التي  ال���)50(  واحلقوق  السالم(  )عليه  السجاد 
اقامتها سنويا ضمن مهرجان  النرش عىل  السالم( وحترص شعبة 
تراتيل سجادية الدويل الثقايف وستنرش )االحرار( تفاصيل كاملة 

عن املسابقة يف عددها القادم. 

عقدت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية يف النهضة 
)زيارات  بعنوان:  والتسعني  اخلامسة  العلمية  ا  ندوهتهَ احلسينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف كتاب نوادر احلكمة... دراسة 
سندية وداللية(، وافتتح الباحث الشيخ حيدر البهاديل املوضوع 
احلكمة(  )ن��وادر  كتاب  حول  خمترصًة  نبذًة  فيه  تناول  بتمهيد 
ملؤّلفه حممد بن أمحد األشعري القمي )من أعالم القرن الثالث 
اهلجري(، وبنّي فيها منزلة الكتاب عند العلامء، وأمّهيته العلمية.
وأردف التمهيد بمبحثني، تناول يف األّول منهام )روايات فضل 
نوادر  كتاب  يف  ال��واردة  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  زيارة 
السندية  املعاجلة  األّول:  حمورين:  خالل  من  وذلك  احلكمة(، 
لروايات فضل زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم(، أّما املحور 
الثاين: فقد كان خمصصًا جلانب الدراسة الداللية لتلك الروايات، 
فيام كان املبحث الثاين، والذي تناول فيه روايات زيارات اإلمام 
احلكمة، وذلك  نوادر  كتاب  الواردة يف  السالم(  )عليه  احلسني 
لروايات  السندية  املعاجلة  فيه  تناول  األّول  حمورين،  خالل  من 
خّصصه  فقد  الثاين  وأّما  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  زيارة 

للدراسة الداللية لتلك الروايات.
ويف هناية البحث، خّلص الباحث النتائج التي توصّل إليها خالل 

دراسته هلذا املوضوع.
ومن اجلدير بالذكر أّن كتاب نوادر احلكمة مل ُيمع من قبل، وإّنام 
كان عبارًة عن رواياٍت مبثوثة يف مصادرنا احلديثية، وقد تصّدى 
التحقيق يف مؤسسة وارث  � وهو أحد كوادر  البهاديل  الباحث 
األنبياء � إىل عملية مجعه وحتقيقه، ودراسته دراسًة حتليلية، وذلك 
الكوفة بكلية  املاجستري من جامعة  لنيل درجة  يف رسالٍة علميٍة 

الفقه، وقد حازت الرسالة تقدير امتياز.

مسابقة تراتيل سجادية للقصة القصيرة تسدل الستار بتوزيع جوائزها

زيارات اإلمام الحسين )عليه السالم( في كتاب نوادر الحكمة.. 
دراسة سندية وداللية
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للدراسات  كربالء  مركز  يف  واالع��الم  العالقات  شعبة  أعلنت 
االستطالعية  االستبانة  نتائج  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 
اخلاصة بمعرفة اراء عينة من أهايل كربالء إزاء اخلدمات التي تقدمها 

احلكومة املحلية يف املدينة.
الكربالئي  املجتمع  منها  يعاين  التي  القضايا  اهم  ان  النتائج  وبينت 
االفراد  من   )%54.4( نسبة  ان  اذ  التعليم  قضية  هي  األيام  هذه  يف 
يف  االداري  الفساد  قضية  حلت  فيام  ذلك،  أكدوا  آرائهم  املستطلعة 
الصحية يف  ثم األوضاع  تليها وبنسبة )48.3%(، ومن  التي  املرتبة 
واالقتصاد   ،)%33.7( بنسبة  واإلسكان   ،)%35.9( بنسبة  املدينة 
بنسبة )24.9%(، يف حني كانت األوضاع األمنية هي اقل املشكالت 
التي تواجه املواطنني اذ بلغت النسبة )18.3%( من االفراد املستطلعة 

آرائهم.
االستطالع  يف  املشاركني  االفراد  من   )%43.4( نسبة  ان  وأضافت 
عام  خالل  كربالء  بلدية  قدمتها  التي  اخلدمات  عن  رضاهم  أبدو 
 )%17.6( و  وبشدة،  راضني  منهم   )%30.3( كان  فيام   2021
كانت آرائهم حمايده يف حني بلغت نسبة الذين مل يبدوا رضاهم عن 
خدمات البلدية )7.1%( وغري الراضني بشدة منهم )1.5%( قليلة 

جدا مقارنة بنسبة القبول والرضا.
ان  آرائهم  املستطلعة  االفراد  من   )%26.9( ان  النتائج  وأوضحت 
االقتصادي  الوضع  عىل  جيد  تأثري  املقدسة  احلسينية  العتبة  ملشاريع 
ونسبة  جدا،  جيد  انه  أكدوا  منهم  و)%26.1(  للمدينة،  والعمراين 
نسبة  وبلغت  مقبوال،  يرونه   )%20.2( و  متوسط،   )%18.5(

)ضعيف( )%8.3(.

استبيان خاص بـ)رضا المواطنين عن 
الخدمات في كربالء(

املؤمتر  لعقد  تستعد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الوطني االول للحد من التطرف واالرهاب 
يف شهر شباط من العام اجلديد حتت شعار 
املجتمعي(  للسلم  هتديد  وداعش  )القاعدة 
فيام عقدت اللجنة التحضريية للمؤمتر عدة 
اجتامعات تنسيقية لبحث اآلليات واملحاور 

اخلاصة فيه.

مؤسسة العني اخلريية 
تنرش  االيتام  لرعاية 
يف قناهتا عىل التلكرام 
ص�����ورا ل��ت��ربع��ات 
وأصحاب  الفقراء 
الدخل املحدود حتت 
ع��ن��وان )ك��ث��ريًا من 
منهم  تأيت  الصدقات 
فمن  عليهم(  لُتنفق 
الفقر  م��رارة  تذوقوا 
هم  العيش  وصعوبة 
أول املتربعني لغريهم 

من املحتاجني.

عنوان  الكريم(  القرآن  يف  الزهراء  )السيدة 
لندوات فقهية عقدها مركز السبطني للعلوم 
الدينية التابع لشعبة املدارس الدينية يف قسم 
الشؤون الدينية التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
يف حمافظة ذي قار ضمن برناجمه الدائم )الفقه 

بني الناس(.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

جملة الأحرار ال�سبوعية ت�ستذكر هذه احلوادث املوؤ�سفة بن�سر اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف 7/جمادي الول/1441هـ املوافق 2020/1/3م :

اعداد:حيدر عدنان

أّيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة السيد )دام ظّله( يف النجف 

األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تتسارع االحداث وتتفاقم االزمات ويمر البلد بأخطر املنعطفات، فمن 
االعتداء اآلثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية يف مدينة القائم 
املقاتلني، اىل احلوادث  ابنائنا  العرشات من  وادى اىل استشهاد وجرح 
املؤسفة التي شهدهتا بغداد خالل االيام املاضية، اىل االعتداء الغاشم 
سافر  خرق  من  مّثله  بام  املاضية  الليلة  يف  الدويل  مطارها  من  بالقرب 
للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أّدى اىل استشهاد عدد 
من ابطال معارك االنتصار عىل االرهابيني الدواعش، ان هذه الوقائع 
وغريها تنذر بأن البلد مقبل عىل اوضاع صعبة جدًا، وإذ ندعو االطراف 
اهلل  اىل  بالدعاء  اكفنا  نرفع  بحكمة  والترصف  النفس  ضبط  اىل  املعنية 
الفجار.  وكيد  االرشار  رش  وشعبه  العراق  عن  يدفع  بأن  القدير  العيل 
اُر  ْبصهَ اأْلهَ ِت  صهَ خهَ شهَ وهَ  ْعنهَاُق  اأْلهَ ِت  ُمدَّ وهَ  اْلُقُلوُب  ِت  أهَْفضهَ إِلهَْيكهَ  ُهمَّ  »اللَّ
نهَآِن وهَ  الشَّ ْكُنوُن  مهَ حهَ  َّ ْد رصهَ قهَ ُهمَّ  اللَّ اُن،  ْبدهَ اأْلهَ ُأْنِضيهَِت  وهَ  اُم  ْقدهَ اأْلهَ ِت  ُنِقلهَ وهَ 
ةهَ  ْثرهَ كهَ ائِنهَا، وهَ تُّتهَ أهَْهوهَ ا نهَْشُكو إِلهَْيكهَ تهَشهَ ُهمَّ إِنَّ اِن، اللَّ ْضغهَ اِجُل اأْلهَ رهَ ْت مهَ اشهَ جهَ
ِمْنكهَ  نهَرْصٍ  وهَ  ُلُه،  جِّ ُتعهَ ِمْنكهَ  ْتٍح  بِفهَ بِّ  رهَ يهَا  ْج عنا  رِّ فهَ فهَ ِدنهَا،  دهَ عهَ ةهَ  ِقلَّ وهَ نهَا  ُدوِّ عهَ

.» نِيهَ املهَ بَّ اْلعهَ ، آِمنيهَ رهَ امِحِنيهَ مهَ الرَّ ا أهَْرحهَ تِكهَ يهَ مْحهَ ُه، بِرهَ ُتِعزُّ

 للذكرى السنوية الثانية لإلعتداء الغاشم والذي 
ً
إستذكارا

ى الى استشهاد عدد من أبطال معارك االنتصار على 
ّ
اد

االرهابيي���ن الدواع���ش 

اخلطبة من�سورة يف جملة الأحرار العدد )732( / 
اخلمي�س13/جمادى الوىل/1441هـ 
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فرض الثقافات المغايرة على المجتمع.. 
السيد محمد باقر السيستاني يوضح سبل الوقاية 

منها وطبيعة السلوك المالئم لتحديها
يجد الش���خص المس���لم من بعض الجهات توجها لفرض ثقافات مغايرة على المجتمع من 
خالل استخدام جملة من الوسائل كالمال واإلعالم، فما هي طرائق العالج لها والوقاية 

منها؟ سؤال أجاب عنه سماحة السيد محمد باقر السيستاني )دامت بركاته( منطلقا 
بالحديث عن صراعات الثقافة ومديات التأثير وصورها الحديثة، ومشيرا الى التغيير 

باستخدام أدوات الصراع بأدوات معاصرة، وما الذي يقع على المجتمع لتفادي فرض 
الثقافات المغايرة له.. فقال سماحة السيد )دام توفيقه(:

واإلع��الم��ي��ة  الثقافية  للساحة  م��ت��اب��ع  أي  ي��د 
بالفعل  ثقافيا  رصاعا  هناك  أن  املختلفة  والنشاطات 
هذه  بعض  تسعى  حيث  املعارصة،  املجتمعات  بني 
يف  هلا  املغايرة  املجتمعات  يف  النفوذ  إىل  املجتمعات 
ثقافتها والتأثري عليها لتفقد خصوصياهتا وتتبع ثقافة 

املجتمع اآلخر.
املجتمعات  يف  ال��رصاع  من  حديثة  ص��ورة  وه��ذه 
الرصاع  من  السائدة  الصور  كانت  حيث  البرشية، 
فيسعى  مثال،  القومية  ال��رصاع��ات  ه��ي  قبل  م��ن 
بالقتل  آخرين  أقوام  كيان  إزاحة  إىل  األقوام  بعض 
خالل  م��ن  هل��ا  تابعا  كياهنا  جعل  أو  واالستعباد 
الرصاعات  وكذلك  املثال،  سبيل  عىل  االستعامر 
السياسية التي كان يسعى فيها بعض احلكام للتوسع 
عىل حساب حكام آخرين، والرصاعات الدينية التي 
عقيدهتم  فرض  إىل  األدي��ان  بعض  أهل  فيها  يسعى 
عىل اآلخرين من منطلق توسعة النفوذ، والرصاعات 
إىل  املجتمعات  بعض  فيها  تسعى  التي  االقتصادية 
السيطرة عىل خريات بالد جمتمعات أخرى من خالل 
جعل  خالل  من  أو  وإمكاناهتا  ثروهتا  عىل  السيطرة 

أهلها مستهلكني فحسب للسلع التي تصّدر إليهم.
فكانت الصورة األكثر تطورا من الرصاع يف املجتمع 

من  فئة  عىل  للتأثري  الثقايف  ال��رصاع  هو  البرشي 
املجتمع املستهدف ورضب كيانه وتارخيه وحضارته، 
اختالط  بعد  سهولة  أكثر  أصبح  التأثري  وأن  خاصة 
مع  والثقافات  األديان  وأهل  واألقوام  املجتمعات 
بعضها البعض بفعل وسائل االتصاالت والتواصل 

احلديثة.
تكن  مل  الثقايف  وجهها  رغم  الصورة  هذه  أّن  عىل 
ودينية  وسياسية  قومية  دواف��ع  عن  عمقها  يف  ختلو 

واقتصادية.
بعض  اختلفت  قد  املعارصة  الرصاع  أدوات  أّن  كام 
األدوات  كانت  حيث  السابقة  العصور  عن  اليشء 
املعروفة من قبل أدوات خشنة كاالحتالل العسكري 
األدوات  أصبحت  ولكن  الرصيح،  واالستعامر 
عناوين  خ��الل  من  ناعمة  أدوات  اليوم  املعتمدة 
وال  غزوه  يتم  الذي  املجتمع  حساسية  تثري  ال  بّراقة 
إّما عناوين  املقاومة، وهي  جترح كربياءه ليدعوه إىل 
فكرية مثل )نسبية احلقيقة(، أو عناوين أخالقية مثل 
)حقوق اإلنسان( التي ُتتخذ ذريعة للمطالبة بعناوين 
أخرى كاحلرية الشخصية واملساواة بني الناس، وكل 
ذلك مما تنطبق عليه املقولة املعروفة: )كلمة حق يراد 
املجتمعات  يدد  الذي  اخلطر  هو  وهذا  باطل(،  هبا 



اإلنسانية املعارصة، حيث إن املجتمع الذي يكون أكثر 
سيكون  التأثري  ألدوات  امتالكا  وأكثر  بثقافته  متسكا 
مهيمنا عىل املجتمع الذي يكون غافيا ال عن جمريات 
وأعرافه  بثقافته  التمسك  يف  ويتساهل  ال��رصاع  هذا 
كيانه  إلزاحة  سهلة  فريسة  يكون  وبذلك  الرصينة، 
واستعامر  عسكري  غزو  إىل  حاجة  غري  من  الثقايف 
ال��رصاع،  ه��ذا  يف  استعجال  وال  ألهله،  واستعباد 
فاملهم أن التغيري الثقايف يتم خالل جيل أو أكثر بشكل 

تدريي بعد النفوذ يف املجتمع اآلخر.
ناشئة عن سوء  مغاالة  أصله  التوجس يف  هذا  وليس 
يد  واقعا  ولكّنه  املؤامرة،  نظرية  عىل  والبناء  الظن 
بني  املقارنة  خ��الل  من  واضحة  ش��واه��ده  الباحث 
القضايا  إزاء  املجتمعات  لتلك  املجتمعة  السلوكيات 
للمجتمعات  مساعداهتا  طبيعة  خالل  ومن  املتامثلة، 
التي هتتم هبا، ومن  التي تغزوها واملجاالت  األخرى 
خالل بعض الترصحيات لقياداهتا، فضال عن االطالع 
ال��رصاع  وم��س��ارات  واجتاهاته  العاملي  الوضع  عىل 
التي  التقريرات االستخبارية  فيه ومالحظة  والتنافس 
الرصاع  هلذا  أمثلة  وهناك  وآخ��ر،  حني  بني  تترسب 

مشهودة وواضحة لكل متابع.
جتاه  يف  يعمل  فرد  كل  يكون  أن  ذلك  مقتىض  وليس 
االجتاهات  تلك  يف  العمل  إىل  وقاصدا  منتبها  معني 
السياسية  بل   � الثقافية  احلرب  يف  فاإلنسان  املشبوهة، 
كبري  معني  سياق  يف  حيتسب  ال  حيث  من  يقع  قد   �
وواسع وخمطط له من غري أن يستحرض بنفسه حقيقة 
دوره،  عىل  ترتتب  التي  والنتائج  يؤديه  الذي  الدور 
فيكون لبنة يف بناء اآلخرين من غري أن يستحرض جتاه 

البناء وغاياته وآثاره.
يف  للحقيقة  الطالب  بالدين  املؤمن  اإلنسان  ينظر  ال 
هذه احلياة إىل هذا املشهد من خالل التعصبات القومية 
والنعرات اجلاهلية أو املصالح املؤقتة؛ لكّنه ينظر إليه 
إىل  واالنتباه  هلا  واإلخالص  احلقيقة  حتري  زاوية  من 

مسارات احلق والباطل يف احلياة، وليس اعتناقه للدين 
هو  وإنام  وعصبية،  تقليدا  وسلوكيات  وقيم  كعقيدة 
والرؤية  النافذة  والبصرية  الصائب  الفكر  بأنه  لإليامن 
الكون  هلذا  سبحانه  اهلل  أراده��ا  التي  للحياة  الثاقبة 

وخلق عليها اإلنسان..
لذلك يد االلتباسات التي تطرأ يف هذا الشأن مصداقا 
للشبهات التي خيترب اهلل سبحانه هبا خلقه يف احلياة يف 
يف  صورة  االختبار  هلذا  كان  فقد  بحسبه،  زمان  كل 
عقيدة  يف  متّثلت  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  زم��ان 
النبي )صىل اهلل  التوحيد وحماربة الرشك، ثم كان بعد 
)عليهم  البيت  أهل  الصطفاء  اإلذعان  يف  وآله(  عليه 
اهلل  لكتاب  القرين  الثقل  وكوهنم  وإمامتهم  السالم( 
خالفة  يف  كان  ثم  الضالل،  من  والعاصم  سبحانه 
اإلمام عيل )عليه السالم( واتباعه يف مقابل الشبهات 
املثارة ممن حاربه، ثم كان يف زمان اإلمام احلسن )عليه 
واحلرب  الصلح  مسار  بني  احلكيم  اخليار  يف  السالم( 
)عليه  احلسني  اإلمام  زمان  يف  كان  ثم  وانتهاء،  بداية 
للظامل،  الرضوخ  وعدم  البيعة  عن  اإلباء  يف  السالم( 
بعد احلسني  السالم(  )عليهم  األئمة  زمان  كان يف  ثم 
)عليه السالم( يف طبيعة السلوك املالئم مع التحديات 

حينها.
الفردي  املستوى  يف  والعالج  الوقاية  طرائق  وأّم��ا 

واالجتامعي فهي ترتكز عىل عدة أمور:
وآفاقه  أبعاده  إىل  باالنتباه  املوضوع،  يف  التبرّص   �1
ال  أن  إىل  تؤدي  ذلك  عن  الغفلة  ألّن  هبا،  والتذكري 
يعرف اإلنسان موضع ُخطاه واجتاه سريه حقيقة، وال 

يعرف وظيفته يف هذا السياق.
الرشيدة  الثقافية  وبالعنارص  بالعلم  االتصاف   �2
التسلح  فإن  املناسبة،  املواضع  التوقف يف  أو  والتثبت 
احلق  ب��ني  التمييز  ع��ىل  ال��ق��درة  امل��رء  يعطي  بذلك 
الوقوع  املرء  وُينب  واخلرافة،  احلقيقة  وبني  والباطل 
يف مستنقعها واالتصاف هبا، كام يُس جنبه من فعل ما 



يشّوه احلقيقة � ولو من غري عمد �، ورب امرئ قاصد 
فيه  الشك  يثري  مما  يشّوهه،  بام  خيرجه  ولكن  للحق 

ويوجب الريبة جتاهه، فيذهب باطله بحقه.
ولذلك كان عىل املرء االلتزام باملوضوعية يف الطرح 
فإن  االنفعالية،  واخلطوات  املترّسعة  األقوال  وجتنب 
ذلك أسلم له يف نفسه وللرسالة التي يريد أداءها من 

الدعوة إىل االجتاه الراشد والسليم.
واخلصال  الفاضلة  األخالق  بجوامع  االتصاف   �3
احلميدة التي هي جزء من الفطرة اإلنسانية وجزء من 
تعاليم الدين احلنيف، فإهنا أساس يف العقيدة الراشدة 
عىل  مساعد  عامل  ذلك  مع  وهي  الصائب،  واملنهج 
للدعوة  املرء  وصلوح  الشبهات  عن  النفس  صيانة 

بسلوكه أو بقوله لالجتاه الصائب يف احلياة.
4� حتريك روح التصحيح يف املجتمع وعدم الوقوف 
الوافدة، كام هو مقتىض  العاتية  األمواج  متفرجا جتاه 
فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومصداق 
احلديث النبوي املعروف: كلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته.
قواعده  وفق  للتثقيف  اجلامعي  بالعمل  االهتامم   �5
وسننه املقبولة، ملا يوجبه تراكم األفكار واإلمكانات 
من مقدرة كبرية وبيئة مالئمة، وصيانة عن األخطار، 
ولذلك قال سبحانه: ﴿وتعاونوا عىل الرب والتقوى﴾ 
ِمناُت  ِمنُون واملُْؤْ سورة املائدة: 2.، وقال تعاىل: ﴿املُْؤْ

بْعُضُهْم أْولياُء بعض﴾ سورة التوبة: 71.
6� االعتناء باألرسة وروابطها، فإن اأُلرس � من املرأة 
لألمواج  األّول  اهل��دف  هم   � واألطفال  والشباب 
وسالمتها  وصالحها  بتامسكها  فالعناية  الثقافية، 
تكون أساسا متينا يف مقابل هذه األمواج التي حتاول 

اخرتاق هذه الوحدة االجتامعية األساسية.
الثقافة  نرش  يف  واملالئمة  الصاحلة  األساليب  اختاذ   �7
الغازية  الثقافات  أصحاب  يسلكها  كالتي  الراشدة 

اإلعالمية  األساليب  من  اجتاههم،  لنرش  ال��واف��دة 
من  أحيانا  اآلخ��رون  يستعمله  ما  جتنب  مع  املؤثرة، 
البعيدة عن االحرتاف  األساليب الوضيعة والذميمة 

واملوضوعية.
8- خلق بيئة مناسبة للرشد والسالمة تكون بدي ال 
عن البيئات الفاسدة واملوبوءة وتكون أرضية رصينة 
للثبات والصالح والسداد وتساعد عىل احلفاظ عىل 
الزلل  من  وتقي  الفاضلة  والقيم  الراشدة  العقائد 

واخلطايا.
وللحقيقة  سبحانه  هلل  اإلخالص  لروح  فإّن  وبعد، 
والبعد عن األنانيات الضيقة واملنافع الشخصية أكرب 

األثر يف صالح العمل والتوفيق فيه وبركته.
وإّن اإلنسان املؤمن مهام وجد صعوبة وغربة يف هذا 
السري  عىل  والعزيمة  الثبات  يفقد  ال  لكنه  السبيل، 
من  يستوحش  وال  عليه،  اآلخرين  وتثبيت  الراشد 
القلة  القدم كانت  املفتتنني، فمنذ  الشبهة وكثرة  غلبة 
وفق  ويتحرك  املالئم  التبرص  يتبرص  ممن  الناس  من 
قوم  بني  هم  الناس  أكثر  ك��ان  بل  السليم،  االجت��اه 
عليهم  تتغلب  وآخرين  احلق،  معرفة  يف  يتساهلون 
املطامع والعصبيات واألهواء رغم معرفتهم باالجتاه 

السليم.
كام يثق املؤمن يف األحوال كلها بأن للحق دولة كام أن 
للباطل جولة، ويطمئن بأن مسار احلق والرشد ال بّد 
أن يغلب يوما وأّن هذه احلياة إنام هي اختبار لإلنسان، 
فاملهم فيه أن يدرك احلقيقة ويسري يف اجتاهها، ألنه قد 
يد يف ذلك عناء ولكنه لن يشقى، وإنه يف األحوال 
{والِذين  تعاىل:  قال  وقد  سبحانه،  اهلل  بعني  كلها 
العنكبوت:  )سورة  سبلنا  لنْهِدينُهْم  فيِنيا  جاهُدوا 
وْا  ُنوْا اْصرِبُ ِذينهَ آمهَ ا الَّ هَ ا أهَيُّ 69(}، وقال عزَّ من قائل: {يهَ
)آل  ُتْفِلُحونهَ  ُكْم  لَّ لهَعهَ اهلّلهَ  ُقوْا  اتَّ وهَ ابُِطوْا  رهَ وهَ ابُِروْا  صهَ وهَ

عمران/200(}.



احلسينية  للعتبة  التابعة  النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  أقامْت 
املقدسة امتحانا شامال لطالبات مراكز كربالء التبليغية التابعة 
لطالبات  أقامت  فيام  امل��رشف،  احلسيني  احلائر  يف  للشعبة 
يف  لكل  اخلاص  االمتحان  املحافظات  يف  التبليغية  مراكزها 

حمافظتهن.
ملجلة  املبلغات(  شؤون  )مسؤول  األسدي  أشواق  وقالْت 
فتح  عىل  التشجيع  الوحدة  نشاطات  أهم  »من  )األح��رار(: 
املراكز التبليغية واالهتامم هبا ومتابعتها عىل مدار السنة هبدف 
واملناطق  األحياء  مجيع  اىل  االصيلة  املحمدية  العلوم  إيصال 
هي  التي  املرأة  نجعل  وهبذا  العراق  أنحاء  خمتلف  يف  النائية 
)عليها  الزهراء  السيدة  بموالتنا  مقتديًة  املجتمع  أس��اس 

بحيث  الديني  والتفقه  االلتزام  إىل  إليصاهلا  سعيا  السالم(، 
لدولة  ممهدين  صاحلني  أبناًء  أبنائها  تربية  عىل  قادرة  تكون 

االمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه(«.
شؤون  لوحدة  التابعات  املبلغات  ع��دد  »أن  وأض��اف��ْت: 
التي  املراكز  وعدد  تصاعد،  يف  وهو  مبلغة   )185( املبلغات 
لدينا )238( مركزا  خضع منها لالختبار ما يقارب )100( 
مركز، وشمل ثامن حمافظات فيا بلغ عدد الطالبات املشاركات 
اكثر من )1000( طالبة، كام تم وضع األسئلة  يف االمتحان 
لدينا  حيث  املراحل  فوارق  مراعاة  مع  املختصني،  قبل  من 
ثالث مراحل لكل مبلغة، ويف كل مرحلة تتلقى املبلغة اختبارا 

جديدا، ثم يتم التصحيح من ِقبل جلنة خاصة«.

مراكز التبليغ الديني النسوي تشهد امتحان 
أكثر من )1000( طالبة

تقرير: ضمياء العوادي  - تصوير : حنان عبد األمير
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ميعاد  )املبلغة(  قالت  فيام 
وأن��ا  سنتني  »م��ن��ذ  ك��اظ��م: 
التبليغي  املجال  يف  أعمل 
أج��ري  اهلل  ش��اء  ان  ال��ي��وم 
الثانية  امل��رح��ل��ة  اخ��ت��ب��ار 
امل��رح��ل��ة  اىل  ل��الن��ت��ق��ال 
قبل  من  اقبال  هناك  الثالثة، 
ال��ط��ال��ب��ات ع��ىل ال���دروس 
األعامر  وبمختلف  التبليغية 
اسبوعي  درس  وب��واق��ع 
واهل��دف  بساعتني،  واح��د 
منه تعليم أساسيات أحكام 
من  والفقه  الكريم  القرآن 

املسائل املهمة فضال عن الدروس األخالقية«. 
فيام قالت: )الطالبة( نورس نعيم: »حرضت إىل هذه الدروس 
شجعتني  والتي  املبلغات  االخوات  احدى  دعوة  خالل  من 
الدروس  هبذه  االستمرار  وبعد  ال��دروس،  هبذه  لاللتحاق 
األكاديمية  ب��ال��دراس��ة  أيضا  لاللتحاق  املبلغة  شجعتني 
هذه  بربكة  جامعية  طالبة  أن��ا  واآلن  ونجحْت  فالتحقت 
الدروس، ثم أسسْت لدرس حوزوي يف منزيل اخلاص ملا هلذا 
الدرس من تأثري يف حيايت خصوصا ونحن يف بيئة ريفية مل نكن 

من  املرأة  خروج  صعوبة  عن  فضال  الدين  أساسيات  نعرف 
منزهلا سواء للدراسة أو للتعلم فكان هذا الدرس أشبه بجهاد 
الدروس،  هلذه  أيضا  بيوهتن  يف  واملقيامت  الطالبات  ختوضه 
لكن بربكة االمام احلجة )عجل اهلل فرجه( سنستمر يف إقامة 

هذه الدروس«.
مراكز  عدة  لديا  الديني  التبليغ  شعبة  أن  بالذكر  واجلدير 
للتبليغ يف عدة حمافظات ويف كل مركز مبلغة مسؤولة عن عدة 

طالبات فيه.
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من أجل زيادة الخبرات العلمية لطلبة العلوم الدينية..

إقامة ندوات علمية في مقومات المبلغ الرسالي 
ومفهوم االصالح واستراتيجياته 

اقام قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة على قاعة خاتم االنبياء 

بالصحن الحسيني الشريف سلسلة ندوات علمية لطلبة العلوم الدينية من الرجال 

والنســـاء  قدمها اســـتاذ الحوزة العلمية في النجف االشرف سماحة الشيخ مقداد 

( و)االصالح 
ً
الكعبـــي حملت عناويـــن )مقومات المبلغ الرســـالي البصيرة انموذجـــا

مفهوم واســـتراتيجيات( ويأتي الهدف من اقامتهـــا  لزيادة الخبرات العلمية لطلبة 

العلوم الدينية في الدين والفقه االســـالمي، بحسب ما صّرح به مسؤول شعبة 

المعاهد في قسم الشؤون الدينية الشيخ احمد العاملي لـ “االحرار”.

تقرير: نمير شاكر - تصوير: احمد القريشي
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برنامج  ضمن  الندوات  هذه  »تقام  العاميل:  وق��ال 
من  وشهري  اسبوعي  بشكل  القسم  اع��ده  دوري 
العتبة  يف  املعاهد  وطلبة  املبلغني  االخوة  اطالع  اجل 
العلمية  احلوزة  اساتذة  من  ثلة  يلقيه  ما  عىل  املباركة 
يف النجف االرشف من اجل زيادة خربهتم واالطالع 
مشوارهم  يف  متواجدة  تكون  ال  قد  مواضيع  عىل 
ونصائحهم  خرباهتم  من  االستفادة  كذلك  الدرايس 
عند  واخل��ربة  املعرفية  القيمة  يعزز  بام  وارش��اداهت��م 
تفكريهم وسريهم  مناهج  وايضا لالطالع عىل  املبلغ 
العملية ونصائح العلامء لكي ينقلوها للطلبة اضافة اىل 
النجف  يف  العلمية  احلوزة  اساتذة  مع  التواصل  ميزة 

االرشف«.
بالنجف  العلمية  احلوزة  يف  االستاذ  حتدث  جهته  من 
مقداد  الشيخ  سامحة  االسالمي  والباحث  االرشف 
يف  تساهم  التي  اجلوهرية  االمور  »من  قائاًل:  الكعبي 
وفن  االلقاء  بمهارة  يتمتع  ان  هي  املبلغ  دور  تفعيل 
واملكان  الزمان  يالئم  بام  املعلومة  إليصال  االقناع 

ابراهيم  سورة  يف  تعاىل  قوله  من  انطالقًا  يأيت  وهذا 
ْوِمِه  قهَ اِن  بِِلسهَ إاِلَّ  ُس��وٍل  رَّ ِمن  ْلنهَا  أهَْرسهَ آ  مهَ )وهَ  )4 )اآلية 
ُهوهَ  وهَ آُء  يهَشهَ ن  مهَ ِْدى  يهَ وهَ آُء  يهَشهَ ن  مهَ  ُ هللَّ ُيِضلُّ  فهَ ْم   ُ هلهَ هَ  لُِيبهَنيِّ
هذا  يف  نفسه  يبني  ان  للمبلغ  فالبد  ِكيُم(  حْلهَ ِزيُز  ْلعهَ
اجلانب ويستطيع ان ينمي هذه املهارة بمخاطبة فئات 
املجتمع املختلفة، ألن الدين بعثه اهلل تعاىل رمحة للناس 
وهو  احلياة  حقيقة  له  االستجابة  ثمرات  من  وواحدة 
ان  امجع  العامل  اىل  رسالة  نوصل  ان  علينا  يتوجب  ما 
االسالم حيمل قيام تتالءم مع الفطرة االنسانية وما ان  
وسعادة  واستقرار  بسالم  االنسان  يعيش  تبث سوف 

ويشعر بقيمته وبمكانته«.
احلارضون من جهتهم اكدوا ان هذه الندوات متيزت 
باهنا اقيمت يف العتبة احلسينية املقدسة واهنا ذات فائدة 
االسئلة  طرح  يف  اكرب  بشكل  املشاركة  وتتيح  كربى 
واملحاورة مع الشيوخ واالساتذة واخلروج عن روتني 
الدرس والتطرق اىل مواضيع عامة يستفيد منها الطلبة 

ملواكبة التحديات املعارصة.

الشيخ مقداد الكعبي

الشيخ احمد العاملي
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شربل مدلج.. 
زائر مسيحي ينقل ما لمسه عند زيارته 

األضرحة المقدسة ألول مرة

َر على 
ّ

 أص
ً
 من دولة لبنان الشـــقيقة يبلغ من العمر ثمانية وثالثين عاما

ٌ
“شـــربل مدلج” زائٌر مســـيحي

زيـــارة العراق والمدن المقدســـة فيها تلبية لشـــغفه اإلنســـاني، وفضوله في التعـــرف على المذهب 
الجعفـــري بعدمـــا عايش الكثيـــر من الموالين خالل عمله الميداني في أزقة وشـــوارع لبنان كســـائق 
)تكسي( جوال، مما أعطاه الدافع إلى السعي لزيارة المراقد الشريفة والشعور بالروحانية التي تنتاب 

الزائرين خالل تواجدهم بالقرب منها.
“شربل”، أبى أن تصوره عدسات الكاميرا خشية أن تلهي تلك اللقطات مشاعره الجياشة، ولكن إصرارنا 
على توثيقه ونقل ما شـــاهدناه حال دون إصراره، وبدأت قصتنا الصحافية في التعرف على شـــخصه 
كزائـــر لبناني وســـط أجـــواء إيمانية لمســـناها عند زيارته األضرحة المقدســـة. وحين ســـلط الضوء عليه 
 العاصمة بغداد 

ُ
 وانا أتجول في أزقة ومدن العراق، وقد زرت

ً
قـــال بابتهـــاج: منذ ما يزيد عن )25( يوما

والنجف وبعض األماكن المختلفة المقدســـة وعشـــت عوالم اإلسالم الحقيقي، وختمت زيارتي في 
مدينة اإلمام الحسين)عليه السالم( كربالء المقدسة قبل أن اتوجه الى بلدي لبنان. 

تقرير/ حسنين الزكروطي ـ تصوير/ محمد الخفاجي
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أجواء روحانية...
الوسائل  تتناقله  ما  عىل  يعتمد  مل  أن��ه  »رشب���ل«،  وأك��د 
غري  ألهنا  هبا  يمر  التي  واألح��داث  العراق  عن  اإلعالمية 
دقيقة واحيانا تكون مسيسة، بل صب اعتامده عىل الزائرين 
اللبنانيني الذين  يعاودون زيارة العراق بني احلني واآلخر، 
يف  لقاءهم  ص��ادف  الذين  املسلمني  األخ��وة  إىل  إضافة 
لزيارة  دافعا  األمر  هذا  فكان  لبنان،  يف  املسيحية  األماكن 
العتبات املقدسة والتعرف عىل معتقدات الشعب العراقي 
أجواء روحانية شكر  ملسه من  ما  إن  إىل  عن كثب، مشريا 

الرب العظيم عليها.
التعامل اإلنساني...

واستمر »مدلج« يف رسد تفاصيل زيارته األوىل والثامر التي 
جيدة  معلومات  لدي  اصبحت  اآلن  فقال:  منها  حصدها 
بالنسبة  املقدسة  مراقدهم  متثله  وما  الشيعية،  الطائفة  عن 
من  األص��دق��اء  من  بالعديد  اختالطي  خ��الل  وم��ن  هل��م، 

خمتلف الطوائف، وما جعلني أتقرب اكثر من هذه الطائفة 
مع  اإلنساين  تعاملهم  والتمست  شاهدت  إنني  املهمة 
معهم   اكثر  االختالط  أردت  لذا  األخرى،  الطوائف  كافة 
كربالء  مدينة  وهي  العامل  يف  الشيعة  مراكز  اهم  زيارة  عرب 

املقدسة. 
دفعته  أخ��رى  أسبابا  هناك  إن  مدلج«  »رشب��ل  واردف 
لزيارة العراق وتتمثل بالتعرف عىل اقتصاد البلد وإمكانية 
العمل فيه بسبب ما يمر به بلده اآلمن من تردي األوضاع 
عدة  ألسباب  العراق  إىل  جئت  قال:  حيث  االقتصادي 
واإليامين  الديني  اجلانب  قرب  عن  بمعرفة  يتعلق  بعضها 
عراقية  حمافظات  عدة  زرت  لذلك  الشيعي،  للمذهب 
احلياة  يف  تتعلق  كانت  املعرفة  والبعض  اخلصوص،  هبذا 
احدى  يف  العمل  إمكانية  وعن  العراقيني  عند  االجتامعية 

املحافظات مستقبال.
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مؤسسة وارث االنبياء توّسع 
آفاقها الفكرية في القاّرة السمراء

تســـتمر شـــعبة النشـــاطات االفريقيـــة التابعة لقســـم الشـــؤون الدينيـــة في العتبة الحســـينية 
المقدسة في نشر علوم ومعارف اهل البيت )عليهم السالم( في جميع دول افريقيا وعلى 
الرغم من مؤسستها الموسومة بـ)مؤسسة وارث االنبياء( بأفرعها الثالثة في )أوغندا ومالي 
وبوركينا فاســـو( من شـــرق وغرب افريقيا اال انها تســـعى الى التوسع اكثر في القارة السمراء 
حيث تعتزم الشـــعبة في القريب العاجل افتتاح فروع اخرى وجديدة لمؤسســـتها في )ساحل 
العاج، والكاميرون، وتنزانيا، والسنغال( علما ان المؤسسة تدعم وترعى حاليا النشاطات الثقافية 
والدينيـــة فـــي هذه الدول والعديـــد من الدول االفريقية االخرى ســـعيا لنشـــر علوم ومعارف 
القـــرآن الكريم والنبي االكرم واهل بيته االطهار )عليهم الســـالم( وايضا لدعم المؤمنين في 

هذه القارة المعطاء والموالية لمحمد وال بيته الطيبين االطهار )عليهم السالم(. 

تقرير: قاسم عبد الهادي

نجحْت في )أوغندا ومالي وبوركينا فاسو(
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)عليه  االنبياء  وارث  مؤسسة  م��رشوع  عن  املزيد  وملعرفة 
التابعة  االفريقية  النشاطات  لشعبة  التابعة  افريقيا  يف  السالم( 
حتدث  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم 
القرعاوي  عيل  الشيخ  االفريقية  النشاطات  شعبة  مسؤول 

قائال:
نشاطات مختلفة في بوركينا فاسو

افتتحت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مؤسسة وارث 
املراكز  مسؤويل  بحضور  والثقافية  الدينية  للنشاطات  األنبياء 
والدورات القرآنية، ومجع من حمّبي أهل البيت )عليهم السالم( 
بدولة بوركينافاسو غرب قارة أفريقيا، وتّم التفاهم عىل وضع 
نظام لعمل املؤسسة بام يتالءم مع تطلعات األمانة العامة للعتبة 
الشعاع  ايصال  هبدف  املشاريع  هذه  وتأيت  املقّدسة،  احلسينّية 
املقدسة  كربالء  من  الّسالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  الفكري 
عاتقها  عىل  ستأخذ  املؤسسة  هذه  وأّن  أمجع،  العامل  أقىص  اىل 
إدامة التواصل بني أتباع أهل البيت )عليهم السالم( والعلامء 
القادرين عىل إيصال األحكام الرشعية هلم، ووفقا لتوجيهات 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

املهدي الكربالئي )دام عزه(.
توقيـــع عقد رســـمي واســـتمالك اراض في بوركينا 

فاسو
تم توقيع عقد رسمي بني االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 

مع احلكومة املركزية يف مدينة )بوبوديوالسو( لغرض اعرتاف 
رسمي  بشكل  معتمدة  تكون  ولكي  قانونيا  املؤسسة  وتثبيت 

لدى حكومة مجهورية بوركينا فاسو.
كام رشعت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومن خالل 
مؤسسة وارث األنبياء )عليه السالم( يف تسجيل قطعة أرض 
بمساحة )ثالثني ألف مرت مربع( يف بوركينا فاسو إلقامة برامج 
دينية وثقافية وغريها، وبعد أيام متواصلة من العمل الدؤوب 
ومن خالل تعاون العديد من اإلخوة املؤمنني يف بوركينا فاسو 
تم رشاء وتسجيل األرض باسم العتبة احلسينية املقدسة، التي 
تكتظ  التي  باما  منطقة  يف  وحتديدًا  بوبوديالسو  مدينة  يف  تقع 

بالكثافة السكانية.
بمساحة  ثانية  ارض  قطعة  استمالك  تم  متصل  صعيد  عىل 
اخرى )15000( مرت مربع يف حمافظة تنكودوغو بجمهورية 
الشيخ  اهداها  غانا  جلمهورية  حمايدة  تقع  التي  فاسو  بوركينا 
فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  مسجد  إمام  إسحق  عيسى 

لإلمام احلسني )عليه السالم(.
افتتاح مدرسة واقامة محاضرات ودروس مختلفة

مجهورية  يف  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  مؤسسة  اقامت 
بوركينا فاسو دروسا وحمارضات متنوعة متسلسلة وفق فرتات 
التجويد  واحكام  واالص��ول  والعقائد  الفقه  يف  حمددة  زمنية 
البيت  اهل  علوم  لنرش  مهمة  خطوة  ويف  والقراءة،  والتالوة 

الشيخ علي القرعاوي

نجحْت في )أوغندا ومالي وبوركينا فاسو(
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االنبياء  وارث  مؤسسة  قامت  افريقيا  يف  السالم(  )عليهم 
التابعة لشعبة النشاطات االفريقية يف العتبة احلسينية املقدسة 
االبتدائية يف  للمرحلة  الدينية  االنبياء  بافتتاح مدرسة وارث 
حمافظة بوبوديوالسو ثاين اكرب حمافظات دولة بوركينا فاسو، 
العقائد،  العقائد،  الفقه،  الكريم،  )القرآن  دروس  لتعليم 
وتكون  االن��ش��اد(،  االم��الء،  احلساب،  النبوي،  احلديث 
الدراسة يف ايام االثنني والثالثاء واالربعاءباللغة العربية واما 
اجلنسني  لكال  الفرنسية  باللغة  الدراسة  فتكون  االيام  بقية 
وتعطي يف هنائية كل مرحلة دراسية شهادة معرتفا هبا يف دولة 
بوركينا فاسو، علام ان الدروس تكون وفق منهج اهل البيت 

)عليهم السالم( يف كل املراحل الدراسية.
الدورات الصيفية والمحافل القرآنية

الدرايس يف بوركينا فاسو أقامت مؤسسة  التعطيل  بداية  مع 
قرى  ويف  احلكومية  املدارس  لطلبة  الصيفية  الدورة  وارث 
متعددة وخمتلفة يف مدينة بوبوديوالسو وذلك بمشاركة مائتي 
طالب وطالبة من كال اجلنسني، حيث يرشف عىل هذه الدورة 

االساتذة كادر املؤسسة.
بعدة  السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  مؤسسة  ب��ارشت  كام 

رمضان  شهر  يف  قرآين  برنامج  إقامة  أبرزها  كان  نشاطات 
املبارك تضمن قراءة اخلتمة املرتلة مع تفسري مبسط، وتوفري 
إىل  باإلضافة  الكريم،  القرآن  تالوة  املبتدئني  لتعليم  فرصة 
إقامة مآدب اإلفطار للصائمني كل ليلة يف مدينة بوبوديوالسو 
يف  متعددة  قرآنية  وحلقات  دورات  وهناك  املؤسسة،  بمقر 
شهر رمضان املبارك لتعليم القراءة والتجويد واحكام القرآن 
واساتذة  مشايخ  قبل  من  الدروس  اعطاء  يتم  حيث  الكريم 
املؤسسة وجلميع الفئات العمرية من املجتمع البوركيني من 
شيبة وشباب واطفال، وكذلك اجتمع كادر املؤسسة ومجع 
غفري من املؤمنني عىل اقامة صالة عيد الفطر املبارك واعامل 
هذا اليوم املبارك.. كام بادرت املؤسسة بإقامة دروس لتعليم 
القراءة املبسطة يف القرآن الكريم والسور القصار لكبار السن 

من النساء يف مقرها.
اعالن األحزان في عاشوراء

االمام احلسني  استشهاد  بمناسبة ذكرى  للعزاء  اقامة جمالس 
العارش  التاسع  يومي  بيته  واهل  واصحابه  السالم(  )عليه 
واملراثي  والقصائد  الكلامت  فيها  وألقيت  احلرام  حمرم  من 
اخرى وبحضور  كربالء، ومن جهة  ابطال  لتمجد  احلسينية 
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غري مسبوق وتلهف لسامع واقعة الطف االليمة اجتمع اكثر 
من )5000( من املسلمني الشيعة من سبع قرى تابعة ملدينة 
لواقعة  رشحا  تضمن  حسيني  جملس  إلحياء  بوبوديوالسو 
أقامت  فيام  املفجعة،  وتفاصليها  واحداثها  االليمة  الطف 
املؤسسة جملس عزاء بمناسبة أربعينية اإلمام )عليه السالم( 
ال�)500( شخص،  يقارب  ما  اىل  حرضه مجهور كبري وصل 
حيث تضمن الربنامج عدة فقرات منها قراءة زيارة األربعني 

وقراءة أدعية مأثورة.
احياء ذكرى وفاة النبي )صلى الله عليه وآله( 

انطالقا من حديث االمام الصادق )عليه السالم(: احيوا امرنا 
رحم اهلل من احيا امرنا، وتطبيقه عمليا، فقد احيى املسلمون 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  االعظم  النبي  استشهاد  ذكرى  الشيعة 
الثامن والعرشين من صفر اخلري سنة 1441ه� يف  وآله( يف 
عطرة  بتالوة  العزاء  مراسيم  وابتدأت  بوبوديوالسو،  مدينة 
العطرة  حياته  تناولت  حمارضة  اعطاء  وثم  الكريم  للقرآن 

وسريته النبوية الرشيفة.
االحتفال بزواج النورين

من  النور  زواج  بمناسبة  هبيجًا  احتفااًل  املؤسسة  اقامت  فيام 

واألكاديمية  الدينية  الشخصيات  من  مجع  ح��رضه  النور 
اهل  وثقافة  وفكر  ابعاد  عن  حمارضة  وتضمن  واملجتمعية، 
التسامح  اىل  والداعية  السامية  السالم(  )عليهم  البيت 

والتآخي بني أفراد املجتمع.
السالل الغذائية

ومن جهة اخرى وتفعياًل لفتوى التكافل االجتامعي التي دعا 
وبإرشاف  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  العظمى  اهلل  آية  إليها 
املتويل  بسامحة  املتمثلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  مبارش 
النشاطات  قامت شعبة  )دام عزه(  الكربالئي  الشيخ  الرشعي 
األفريقية بتوزيع أكثر من )850( سلة غذائية يف شامل وجنوب 

أفريقيا.
حملة للتبرع بالدم

اىل  مقرها  يف  بالدم  ت��ربع  محلة  املؤسسة  اقامت  وكذلك 
املستشفيات احلكومية هناك، اهدي ثواهبا اىل االمام احلسني 
)عليه السالم(، ومتت احلملة بالتعاون مع احلكومة املحلية يف 
مدينة بوبو ديالسو وشهدت مشاركة واسعة وكبرية واقباال 
من  وخمول  متمرس  صحي  كادر  وب��إرشاف  للتربع  متميزا  

احلكومة املحلية.
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نشاطات جمهورية مالي االسالمية
كانت للمؤسسة نشاطات عديدة يف مجهورية مايل االسالمية 
مسريها  احلسينية  النهضة  بعنوان  دورات  اقامة  تضمنت 
القضية  اىل   يمت  ما  كل  املحارضون  فيها  وتناول  واهدافها، 
احلسينية بصلة، وحرض الدورات اكثر من ثالثني طالبا جامعيا 
احلسينية  الثورة  اث��ار  مناقشة  يف  كبريا  الطلبة  تفاعل  وك��ان 
ونتائجها عىل صعيد االسالم وارتقائها اىل مستوى االنسانية 

مجعاء.
احياء يوم االربعين

واقامت املؤسسة جمالس العزاء إلحياء ذكرى اربعينية االمام 
االليمة وكذلك  الطف  فاجعة  السالم( وقراءة  احلسني )عليه 
قراءة زيارة االربعني املباركة حيث حرض العديد من املؤمنني 

من العامة وبعض الشخصيات الدينية واالجتامعية.
احياء املولد النبوي الرشيف وحفيده اإلمام الصادق )عليهام 

السالم( 
للمولد  السنوي  االحتفال  تنظيم  يف  املؤسسة  شاركت  كام 
عمر  بن  ألفا  الشيخ  باهلل  العارف  برعاية  الرشيف  النبوي 

االحتفال  هذا  يف  املسلمني  من  كبريا  عددا  وحرض  جاكيتي، 
وقد القيت فيه العديد من االناشيد والرتاتيل النبوية والقصائد 
يف مدح نبي الرمحة )صىل اهلل عليه وآله( واهل بيته الطاهرين.

افتتاحية روضة ومدرسة

لألطفال  روضة  بافتتاح  وب��ارزا  كبري  دور  للمؤسسة  وكان 
بلغ عدد التالميذ فيها )25( تلميذ وتلميذة ومدرسة ابتدائية 
دروسهم  يتلقون  وتلميذة،  تلميذا   )20( تالميذها  عدد  بلغ 
العلوم  تعليمهم  اىل  باإلضافة  والفرنسية،  العربية  باللغتني 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  وعلوم  الكريم  كالقرآن  الدينية 
والقرطاسية  كالكتب  الدراسية  املستلزمات  توزيع  تم  وقد 

باإلضافة إىل توزيع املالبس )الزي املوحد( جمانا.
السالل الغذائية

اهلل  آية  إليها  دعا  التي  االجتامعي  التكافل  لفتوى  تفعياًل 
من  مبارش  وب��إرشاف  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  العظمى 
العتبة احلسينية املقدسة املتمثلة باملتويل الرشعي سامحة الشيخ 
الكربالئي )دام عزه( قامت شعبة النشاطات األفريقية بتوزيع 

أكثر من )850( سلة غذائية يف شامل وجنوب أفريقيا.
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نشاطات العتبة الحسينية في اوغندا
التفاهم  تم  أوغندا  يف  وحتديدًا  أفريقيا  لرشق  سابقة  زيارة  يف 
تعنى  التي  األنبياء(  وارث  )مؤسسة  إنشاء  عىل  واالتفاق 

باجلوانب العلمية والثقافية والقرآنية، والدروس احلوزوية.
الدورات الصيفية

يف  املؤسسة  مقر  يف  دورات  االنبياء  وارث  مؤسسة  اقامت 
القراءة  تعليم  لغرض  منها  القريبة  القرى  يف  وايضا  اوغندا 
االحكام  وبعض  الكريم  القرآن  واحكام  والرتتيل  والتجويد 
الفقهية والعقائدية وتعليم الصالة والوضوء وتم هذا النشاط 
فائدة  لغرض  الوقت  هذا  واستثامر  الصيفية  العطلة  فرتة  يف 

الطلبة واملوظفني وغريهم من عامة الناس.
محاضرات ودروس حوزوية

ثالث  ملدة  االمد  طويلة  دورة  اوغندا  يف  املؤسسة  اقامت  كام 
الطلبة عدة دروس  يتلقى فيها  سنوات تقدمتها دورة متهيدية 
االمد،  طويلة  ال��دورة  هذه  يف  للمشاركة  حوزوية  تأهيلية 
العقائد،  )الفقه،  التالية:  احلوزوية  املواد  تدريس  خالهلا  تم 
الكريم، سرية  القرآن  القراءة،  اآلداب االسالمية،  االخالق، 

)عليهم  بيته  واه��ل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  االك��رم  الرسول 
السالم( واللغة العربية(.

دروس ومحاضرات قرآنية وسالل غذائية في شهر رمضان

التي  الربامج  رأس  عىل  كانت  القرآنية  واحللقات  ال��دورات 
وحتديدا  افريقيا  رشق  يف  االنبياء  وارث  مؤسسة  نظمتها 

مجهورية اوغندا.
اهلل  آية  إليها  دعا  التي  االجتامعي  التكافل  لفتوى  وتفعياًل 
من  مبارش  وب��إرشاف  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  العظمى 
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة املتمثلة باملتويل الرشعي 
النشاطات  شعبة  قامت  عزه(  )دام  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
األفريقية بتوزيع أكثر من )850( سلة غذائية يف شامل وجنوب 
أفريقيا، ومن خالل املؤسسات التابعة هلا هناك قامت بتسجيل 
املساعدات  إيصال  يتم  لكي  أوىل،  كمرحلة  املتعففة  العوائل 
هلم، وذلك يف ثالث دول هي )بوركينا فاسو ومجهورية مايل 
بعض  سد  هو  املبادرات  هذه  من  الغرض  وكان  وأوغندا(، 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  بركات  وإيصال  الفقراء  احتياجات 

السالم( إىل تلك الدول.
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ِتها الجديــــدِة  لعام 2022م – 
ّ
رة الحســــينية بحل

ّ
ِة المقدســــة، المفك

ّ
 اإلعالِم  في العتبِة الحســــيني

ُ
أصــــدر قســــم

1443هـ. أكد ذلك األســــتاذ )حيدر المنكوشــــي( مســــؤول مركز اإلعالم الدولي التابع للقســــم، وأضاف  دأبت 
العتبة الحسينية المقدسة منذ نيلها استقالليتها اإلدارية وفق قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية 
الشــــريفة رقم 19 لســــنة 2005م, على بذل الجهود المضنية في كافة المجاالت العمرانية والثقافية والدينية 
والخيرية والتربوية واإلعالمية, وتوثيق ســــنوات القمع والتهميش وطمس الهوية الحسينية للعتبات من قبل 

الحكومات الجائرة.

اص��داٌر تتزيُن صفحاته بأق��وال أهل البيت وس��يرهم العطرة 
مصحوبَة بمشاريع وانجازات العتبة الحسينية المقدسة

تقرير/ فالح حسن  ـ  تصوير/ وحدة التصوير

المفكرة الحسينية
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وبنّي املنكويش ان العتبة احلسينية املقدسة قد وجلت إىل كافة جوانب احلياة املختلفة 
من خالل نرش الرسالة احلسينية املستوحاة من املبادئ اإلسالمية املحمدية ومفاهيم 
يبنى عىل أساس تقوية األوارص بني  إنساين بحت  املقدسة وفق اطار  العتبة  وسري 

املجتمعات األخرى...
احلسينية  العتبة  إعالم  قسم  يف  الدويل  اإلعالم  مركز  ان   اىل  »املنكويش«  وأشار 
املقدسة أخذ عىل عاتقه طرح هده املفكرة التي بني أيديكم بأسلوب جديد يراعي 
احلداثة يف الذوق, والدقة يف املعلومات, والفائدة يف الشذرات املطروحة بني صفحاهتا, 
بدءا من القاء نظرة عامة عىل أهم املشاريع التي قامت هبا العتبة احلسينية املقدسة, 
يتبعها التعريف بأقسام العتبة ومهام كل منها, ومقاطع من أروع ما نقل من روايات 
عن اإلمام احلسني )عليه السالم( وما قيل بحقه أيضا, وانتهاء بذكر أهم األحداث 
التارخيية ونظرة معمقة عىل املواقع والشخصيات واملصطلحات اخلاصة بعاشوراء 
املفكرة احلسينية  ان فكرة طباعة  اىل  السالم(. منوها  وهنضة اإلمام احلسني )عليه 
انطلقت عام 2012م بعد ان تم وضع خطة متكاملة ملا حتويه من معلومات عامة 
ختدم من يقتنيها. اىل جانب احتواء املفكرة احلسينية  عىل جوائز سنوية عامة تتنوع 
بني خواتم من مرمر اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل هدايا نقدية لتشجيع الزائر 

عىل اقتنائها .
العتبة  املفكرة احلسينية سلطت الضوء يف أعدادها األوىل عىل أقسام  موضحا، أن 
اىل   إضافة  اإلنجاز  قيد  هي  والتي  املنجزة  املستقبلية  ومشاريعها  املقدسة  احلسينية 
دخوهلا عامل  فن تاريخ العامرة اإلسالمية.. أما األعداد األخرية فأصبحت تتناول 
املشاريع اإلنسانية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة واهم ما تم تبنيه من مطبوعات 
صادرة من قسم اإلعالم, حيث ضمت احاديث ووصايا وسري أهل البيت )عليهم 
ومواقيت  وميالدية,  هجرية  وأحداث  حسينية,  شعرية  أبيات  جانب  اىل  السالم(, 
رشعية. مبينا ان شعبة اإلعالم الدويل اعتمدت املفكرة بإعداد املواد اخلاصة هبا عىل 
الكادر املوجود يف الشعبة, ويمكن االستعانة ببعض الشعراء من خارج العراق, فيام  
مرت طباعة املفكرة بعدد من املراحل حيث تم طبع األعداد األوىل يف لبنان وبعدها 
متت طباعتها يف مطبعة اإلمام الرضا )عليه السالم( يف ايران وعند تأسيس مطبعة 

الوارث أصبحت طباعتها يف العراق.
املقدسة قد  العتبة احلسينية  الدويل يف قسم إعالم  ان شعبة اإلعالم  بالذكر  اجلدير 
التباحث  يتم  انه  املنكويش  وذكر  وعربية(  )فارسية  بلغتني  فقط  واحد  عدد  صدر 
اجلهات  احدى  مع  بالتعاون  الباكستانية(  االوردو  )لغة  اىل  ترمجتها  إمكانية  حول 
املعتمدة يف باكستان ملا هلا من أمهية يف بيان دور العتبة احلسينية املقدسة يف احلركة 

الدينية والثقافية والعمرانية يف مدينة كربالء بشكل خاص والعراق بشكل عام.

المنكوشي: مركز 

اإلعالم الدولي في 

قسم إعالم العتبة 

الحسينية المقدسة 

أخذ على عاتقه طرح 

هده المفكرة بأسلوب 

جديد يراعي الحداثة 

في الذوق, والدقة 

في المعلومات, 

والفائدة في الشذرات 

المطروحة بين 

صفحاتها..

حيدر المنكوشي
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الدكتور عدنان  األستاذ  اجلامعة،  القانون يف  كلية  وقال عميد 
وارث  جامعة  »رئاسة  إن  )األح��رار(:  ل�  حديث  يف  الرشويف 
األنبياء )عليه السالم( بالتعاون مع عامدة كلية القانون وكلية 
هلا  ملا  العربية،  اللغة  بيوم  االحتفاء  تبّنت  االسالمية  العلوم 
العديد من  الكريم حيث وردت  القرآن  من مكانة مقدسة يف 
ولغة  اإلسالمي  الدين  لغة  عىل  تؤكد  التي  القرآنية  اآلي��ات 
النبوية  األحاديث  إىل  باإلضافة  العربية،  اللغة  هي  القران 
البيت )عليهم السالم( كلها تؤكد ان  الرشيفة وروايات أهل 

اللغة  هي  لغتها  العربية  واالم  مبني  عريب  بلسان  ورد  القران 
العربية أهَي لغة الدين االسالمي«.

وأوضح بأن »اللغة العربية هلا مكانة مقدسة، لنحتفي هبا عرب 
قّدم  برامج وفعاليات منّوعة، كام  الذي تضّمن  املهرجان  هذا 
العربية  اللغة  مكانة  عن  البحثية،  أوراقهم  خمتصون  أساتذة 
وعىل  العراقية  الترشيعات  يف  وكذلك  اإلسالمية  الرشيعة  يف 

مستوى العامل«.

االحتفاء بعروس اللغات التي نزل بها القرآُن المجيد..

جامعة وارث األنبياء تحتفي باليوم العالمي 
لـ »لغة الضاد«

 جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( 
ْ

بمناسبة اليوم العالمي لالحتفاء باللغة العربية )يوم الضاد(، أقامت
تنا(، 

ّ
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، مهرجانها األول تحت عنوان )العربية: لغة القرآن الكريم وهوية أم

ة الجميلة.
ّ
على قاعة العلى في الجامعة، واستمر ليومين متتاليين، احتفى خاللهما بلغتنا البهي

، وشـــمل فعاليات متعددة وإلقاء كلمـــات وإلقاء بحوث 
ً
 الفتا

ً
 وطالبيا

ً
 أكاديميـــا

ً
المهرجـــان، شـــهد حضورا

يات التي تواجهها 
ّ
 عن مناقشة مستقبلها والتحد

ً
طت الضوء على عظمة هذه اللغة وأصالتها، فضال

ّ
سل

مين بها.
ّ
 بين المتكل

ً
خصوصا

الأحرار: قا�سم عبد الهادي - ت�سوير: مرت�سى نا�سر
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وأشار الرشويف إىل أّن »اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتربت 
سّت  بني  من  العاملي  الصعيد  عىل  رسمية  لغة  العربية  اللغة 
لغات عاملية، مّما يؤّكد مكانتها املتميزة«، الفتًا إىل أن »الدستور 
سالمة  عىل  للحفاظ  خاصًا  قانونًا  وضع  اآلخر  هو  العراقي 
اللغة العربية وهناك عقوبات ملن خيالف كل ما ورد فيه حرصًا 

للحفاظ عىل سالمة اللغة العربية«.
كام وبني الرشويف بأن »رئاسة اجلامعة أوصت بتبني إقامة هذا 
وموسعة،  ومتنوعة  خمتلفة  وبفقرات  سنويًا  املهم  املهرجان 
للغتنا  املقدسة  املكانة  هذه  إلعطاء  دوليني  باحثني  وبإرشاك 

العربية«.
األستاذ  ال���وارث،  جامعة  يف  األكاديمي  أع��رب  جهته  من 
ونجاح  بإقامة  سعادته  عن  القّصاب  لطيف  الدكتور  املساعد 
املهرجان، ودعا إىل جعله تقليدًا سنويًا يشاركون فيه الباحثون 

واملخّتصون بمجال اللغة العربية«.
بعنوان  املهرجان  خالل  بحثية  بورقة  »ش��ارك  بأنه  وأض��اف 
اىل  االشارة  مع  أكاديميًا(  العربية  البحثية  اللهجات  )جدوى 

موقف املرشع العراقي من املسألة اللغوية«.
فيام قال األكاديمي بكلية العلوم اإلسالمية يف جامعة كربالء، 
نبيه  تعاىل  اهلل  بعث  منذ  احليل،  عبود جودي  الدكتور  األستاذ 
كريم  عريب  بلسان  املجيد  قرآنه  وأنزل  اإلسالم  بدين  العريب 
العربية ويشجعوهنا  باللغة  والناس عامة حيتفلون  واملسلمون 

ويتمون هبا«.
وأضاف، »استطاعت هذه اللغة الكريمة ان تكون حلقة وصل 
بني ما أنجزه املسلمون وما وصله العامل اليوم من تطور علمي 
حيث يعود قسم كبري من فضله اىل اللغة العربية والعرب، كام 
الصادق  اإلمام  ومدرسة  جامعة  من  ختّرج  من  بذلك  نجح 

)عليه السالم( يف نقل العلوم املعرفية وخدمة البرشية«.
يف  السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  جامعة  دور  احليل  ثّمن  كام 
جدًا  احلسنة  األمور  »من  إهنا  وقال:  العربية،  باللغة  االحتفاء 
أساتذهتا وسدنتها«،  قبل  العربية من  باللغة  االحتفال  يتم  أن 
العرص  صاحب  املوىل  فرج  بتعجيل  وجل(  )عّز  اهلل  سائاًل 

والزمان )عليه السالم( »لتكون لغتنا البهّية لغًة عاملية«.

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

25



قدَحت شرارة تأسيسه مع اندالع الحرب  ضد عصابات »داعش«
الص��م )يؤهله��م  مرك��ز متخص��ص يهت��م بفئ��ة 

وينميهم ويسعى لدمجهم مجتمعيا(
تحقيق: حسين النعمة

دد
����

ع
����

ف ال
����

��ل
م��

كيف احتوت العتبة الحسينية المقدسة فئة الصم؟ وهل في ذلك سبب لتأسيس مركز مختص بهم وله القدرة 
على تفويت الفرصة للدواعش باســــتدراجهم؟، ناهيك عن مبادرات التأهيل ثم التوجيه والتعريف بالوطنية وتعزيز 
هوية االنتماء لديهم، من هنا كانت نقطة التحول التي اسرد حكاياها خبير لغة االشارة ومدير مركز اإلمام الحسين 
)عليه السالم( للصم االعالمي باسم العطواني، في لقاء  لـ)مجلة االحرار( كشف فيه ايضا  عن امتداد نشاطات 
المركز اإلنســــانية لتشمل العالم اإلســــالمي اجمع، بل وكل األلوان والثقافات واألديان تحت قبة اإلمام الحسين 

)عليه السالم( امال في ان تلقى هذه الفئة ما تستحقه من العناية واالهتمام.
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التأسيس واالنطالقة
أسس مركز اإلمام احلسني )عليه السالم( التخصيص للصم يف 
افتتاحه رسميا  االول من متوز لعام 2015 وتم اإلعالن عن 
ومشاركة  بحضور  )2016/1/12م(  بتاريخ  أقيم  حفل  يف 
العديد من الشخصيات الدينية واالكاديمية والثقافية ولفيف 
وُيعدُّ  اإلعالمية..  الوسائل  من  وعدد  العراق  يف  الصم  من 
املركز احد املراكز اهلامة يف العراق ملا قدمه ويقدمه من خدمات 
تابع  اداريا  لتأهيلهم وتنميتهم، وهو  الصم  وبرامج تستهدف 
هليأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة حيث 
يقدم الرعاية واخلدمات لفئة الصم يف العراق عىل كافة الصعد 
يدمج  ان  وُتؤهلُه  والرتبوية  واالجتامعية  الثقافية  و  الدينية 

اجتامعيا، ويطمح.   

الرعاية واالهتمام
ممثل  لدن  من  تامة  أبوية  برعاية  انطالقته  منذ  املركز  حظي 
عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية 
للعتبة  األمني  السيد  وجناب  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي 

احلسينية املقدسة السيد جعفر املوسوي.
وتضافرت جهود العاملني يف املركز لتنجز العديد من األنشطة 
والفعاليات النوعية عىل صعيد تعليم وتدريب اإلخوة الصم 
ودعمهم والعمل عىل دجمهم يف املجتمع بشكل إيايب وتعزيز 
التواصل مع بعضهم البعض وبوقٍت قيايس، حتى أحرز املركز 
وغري  الرسمية  اجلهات  وثناء  اعجاب  ونال  جماله  يف  تفوقًا 

الرسمية بأمهية دوره اإلنساين.
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برامج تعليم لغة االشارة
أقام املركز العديد من الربامج وشملت عناوين خمتلفة لذوي 
احلكومية  الدوائر  يف  موظفني  بني  العراق  يف  الصم  رشحية 

وطلبة وعامة املواطنني، ومنها:
: دورات لغة االشارة

ً
أوال

لتأهيل  ودورات  الصم،  عوائل  تأهيل  دورات   بني  وكانت 
لغة االشارة، واخرى ملوظفي مؤسسات و وزارات  مرتمجي 
الدولة كافة، ودورات وحمارضات لطلبة اجلامعات واملعاهد 
وطالب  ومعلامت  ملعلمي  متخصصة  ودورات  العراقية 
معاهد الصم واخرها دورات حمو االمية لتعليم الصم القراءة 

والكتابة.
ملتقيات ومؤمترات 

وشارك  العراق،  يف  للصم  االول  الدويل  املؤمتر  املركز  اقام 
عامن،  سلطنة  يف  لإلعاقة  عرش  الثامن  اخلليجي  امللتقى  يف 

السمع يف  للصم وضعاف  االول  العريب  املؤمتر  كام شارك يف 
املعاق  يوم  احتفال  اقامة  يف  وساهم  العربية،  مرص  مجهورية 
العاملي، وعقد امللتقى االول لتجمع الصم يف العراق يف وزارة 
لتجمع  الثاين  امللتقى  عقد  كام  االجتامعية،  والشؤون  العمل 
الصم يف العراق يف العتبة احلسينية املقدسة، وبعده عقد عدة 
رعاية  وهيأة  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  يف  ملتقيات 
االع��الم  شبكة  مع  اخلاصة  واالحتياجات  االع��اق��ة  ذوي 
مع  بالتنسيق  للصم  االول  الوطني  املؤمتر  أقام  ثم  العراقي، 
املؤمترات  مسك  وكان  االجتامعية،  والشؤون  العمل  وزارة 
العتبة  يف  للصم  الثاين  الوطني  املؤمتر  اقامة  هو   2020 لعام 

احلسينية املقدسة.
ومن ابرز نشاطات املركز لعام 2021 هو اقامة امللتقى الثاين 
لتجمع الصم يف العراق حتت شعار )نعمل ألجلكم( وذلك 
بحضور رؤساء مجعيات الصم يف املحافظات العراقية فيام كان 
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املنعقد يف هيأة رعاية  امللتقى االول  ملا جاء يف  امللتقى مكمال 
يف  العاملة  األذرع  احد  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
وزارة العمل والشؤون االجتامعية، وجرت  خالله فعاليات 
عدة ابرزها التصويت باألمجاع عىل تفعيل جملس شورى الصم 
بموافقة  م    2019/6/13 بتاريخ  مركزنا  من  انبثق  الذي 
وزارة العمل والشؤون االجتامعية حيث تم اختيار عدد جديد 

من الصم للمسامهة يف تطوير عمل التجمع.
نشاطات منوعة

من بني ابرز االنشطة التي اجتهد املركز فيها هو تأليف القاموس 
االشاري االسالمي العراقي للصم وتوقيع بروتوكول التعاون 
املشرتك بني العتبة احلسينية املقدسة و وزارة العمل والشؤون 
العراقيني،  االش��ارة  لغة  مرتمجي  جتمع  وتأسيس  االجتامعية 
بطوالت  واقامة  واجتامعية،  وثقافية  دينية   نشاطات  واقامة 
رياضية وبدنية لرواد الرياضة والرياضيني الصم، واقامة عدد 
من النشاطات  االرشادية والتوعوية بانتشار جائحة كورونا، 

الدينية  املناسبات  واحياء  العراق،  يف  الصم  جتمع  وتأسيس 
بلغة  السالم(  )عليهم  االطهار  البيت  آل  ووفيات  لوالدات 

االشارة.
تمكين المرأة الصماء

ضمن املبادرات التي اقامها املركز كان التعريف بلغة االشارة 
و امهية استخدامها عند فئة الصم من النساء اقامة ندوة حول 
متكني املرأة الصامء من تعلم لغة االشارة واقيمت الندوة برشح 
بالصورة  استخدامها  اإلصبعية ومكان  األبجدية  مفصل عن 
 ( منها  اإلشارة  لغة  عن  قيمة  معلومات  تقديم  وتم   ، األمثل 
مليون أصم  العامل وكذلك )72(  اشارية يف  لغة  يوجد 300 
قامس  ويوجد  املتحدة(  )االمم  احصاءات  حسب  العامل  يف 
اشاري دويل وقاموس اشاري عريب وقاموس اشاري اسالمي 
حمارض  وتعرض  املقدسة،  احلسينية  العتبة  قبل   من  تأليفه  تم 
بنرش  الكفيلة  السبل  أهم  رشح  اىل  العطواين(  )باسم  الدورة 
ووسائل  االجتامعي  التواصل  خالل  من  اإلشارة  لغة  ثقافة 
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الدمج  أمهية  وبيان  املقروءة،  و  املسموعة  و  املرئية  اإلعالم 
بدورها  والتي  االشارة  لغة  تعلم  للصم من خالل  املجتمعي 
والنفسية  الداخلية  الضغوطات  من  احلد  عىل  تساعد  سوف 
التي تصيب هذه الفئة ، وللمرأة الصامء كغريها من النساء احلقهَ 
يف التعليم و العالج والزواج وكل ما حيقق هلا احلياة الكريمة، 
املرأة الصامء  العطواين رشحا مفصال عن احتياجات  كام قدم 
من خمتلف اجلوانب الصحية والرتبوية و النفسية واالجتامعية 

ونوه عن رضورة اكتشاف معاناهتا و توعية املجتمع اجتاهها.
يف  مهام  دورا   الصامء  للمرأة  ان  مهمة  الندوة رسالة  وقّدمت 
اإلمام  اربعينية  يف  املليونية  الزيارات  اثناء  الدينية  التوعية 

احلسني )عليه السالم(.
دور المركز في الزيارات المليونية

املليوين  الزحف  املشاركني يف  الصم  االخوة  باستقبال  اجتهد 
باجتاه قبلة االحرار للمشاركة يف اربعينية االمام احلسني )عليه 
فرجه  تعاىل  اهلل  زماهنم )عجل  إلمام  العزاء  وتقديم  السالم( 

الرشيف( وللسيدة زينب )عليها السالم(. 
ومن أهم نشاطاته خالل الزيارة املباركة ، اقامة جملس العزاء 
املركزي داخل املركز واستقبال الزائرين من الصم املشاركني 
الزيارة االربعينية اخلالدة من داخل العراق  يف احياء مراسيم 
وخارجه، وتوفري االيواء واطعام االخوة الصم عىل مدار )7 
ايام( خالل الزيارة االربعينية وتقديم افضل اخلدمات هلم، كام 
نظمت ادارة املركز زيارات ميدانية ملواكب الصم املنترشة يف 
بفئة  خاصة  عزاء  جمالس  ستة  إلقامة  املقدسة  كربالء  حمافظة 
االشارة  لغة  مرتمجي  لبعض  الفعالة  املشاركة  وكذلك  الصم 

للصم املتدربني يف املركز كتطبيق عميل يف جمالس العزاء.
منصة األنستغرام )المترجم االشاري اثناء االزمات(

لغة  ملرتمجي  والتدريب  التواصل  معهد  دع��وة  املركز  لبى 
االشارة يف سلطنة عامن للمشاركة يف برنامج )حوار مع( عرب 
بث مبارش  عىل منصة انستغرام برفقة املرتجم االعالمي سعيد 
البداعي واملرتجم االشاري حييى الرباشدي  يف جلسة حوارية 
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مجهور  بمشاركة  االزم��ات  اثناء  االش��اري  املرتجم  بعنوان 
املحاور  ابرز  من  وكان  والناطقني،  الصم  من  وعريب  عراقي 
التي تناوهلا الربنامج، احلديث عن مميزات اإلعالمي املرتجم 
بالبنان  اليه  يشار  انجاز  عن  احلديث  كذلك  منها،  والفائدة 
وهو تأليف القاموس االشاري العراقي االسالمي للصم منذ 
بدايته وحتى االنتهاء من طباعته ودور العتبة احلسينية املقدسة 

يف دعم ورعاية هذا املرشوع االول من نوعه يف العراق.
)البانتومايم(  الصامت  املرسح  عن  موسع  حوار  جرى  فنيا 
االعامل  من  العديد  يف  املركز  ومشاركة  االش��اري  وامل��رسح 
علينا  عرض  حيث  النساء  وبرملان  الضمري  ومنها  املرسحية 

انتاج عمل عريب مشرتك خاص باملرسح الصامت.
العطوان  باسم  باإلعالمي  املتمثلة  املركز  ادارة  بينت  ووطنيا 
احتالل  اثناء  بالعراق  اح��دق  ال��ذي  اخلطر  احل��وار   خالل 
داعش لعدد من املحافظات الغربية وكيف تم دحر االرهاب 

فتوى  اعالن  يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  وما  الداعيش؟، 
وكيف  خالصا؟،  عراقيا  نرصا  صنعت  التي  الكفائي  الدفاع 
احتوت العتبة احلسينية املقدسة فئة الصم من خالل تأسيس 
مركز خمتص هلم لتفويت الفرصة عىل الدواعش باستدراجهم 
صنوف  وكافة  الشعبي  حشدنا  دور  وكذلك  اليهم  لالنضامم 

قواتنا املسلحة البطلة يف التصدي هلذه الزمرة الباغية.
5_ تنمية وتدريب مرتمجي لغة االشارة وكيفية التواصل معهم 
وتأهيلهم ليكونوا قادرين عىل تقديم افضل اخلدمات لألخوة 
الصم وماذا قدمت العتبة احلسينية املقدسة  من دعم ورعاية  
واالب  للصم  االول  الراعي  خالل  من  املرتمجني   لرشحية 
الروحي هلم  سامحة املتويل الرشعي )دام عزه( وجناب السيد 
بركاته (حيث قدمنا رشحا كافيا ووافيا  العام) دامت  االمني 

جتاه هذا املوضوع
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مكانة احلوزة العلمية والدينية العليا يف العراق هي امتداد خلط 
والسري  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  من  املعصومني  االئمة 
األفضل  نحو  األمة  بقيادة  القويم  ومنهجهم  خطاهم  عىل 
والصالح , وهلم الدور املهم واألساس يف بناء الدولة بمشورة 
العراقية  الدولة  العلامء األعالم واملشاركة يف تأسيس دستور 
العليا شاهد  املرجعية  أو  احلوزة  وتاريخ  املايض واحلارض,  يف 
عىل ذلك عندما كانت احلوزة الدينية والعلمية العليا يف مدينة 
مدينة  اىل  ثم  ومن  احللة  مدينة  اىل  إنتقلت  ثم  ومن  الكوفة 

النجف األرشف بقرب مرقد سيد األوصياء أمري املؤمنني عيل 
املرجعية  مكان  مقر  زالت  وما  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن 
الدينية العليا حلد اآلن تعمل لوحدة الشعب العراقي الواحد,  
السالم  واع��امم  الوطن  وح��دة  هو  الوحيد  شعارهم  فكان 
ومساعدة  املحتاجني  ومساعدة  اجلميع  بني  التعاون  وارساء 
الدولة يف صنع القرار لصالح الشعب ومنها الدستور الدائم 
والنظام  الفوىض  بني  فاصل  خط  عن  عبارة  هو  الذي  للبلد 

ودورها البارز يف كل املدن التي يمر هبا العراق برمته. 

المرجعية الدينية العليا 
الصعبة  ال��م��واق��ف  ف��ي  ال��ب��ارز  ودوره���ا 

محمد الموسوي
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والويالت  احل��روب  إال  يوّلد  مل  والتصادم  فالفوىض 
مازالوا  الذين  العراقيني  عىل  واملصائب  والرصاعات 

يدفعون رضيبة تلك الرتكة من النظام السابق. 
هم  العراق  عن  دافع  من  ووالء  بوطنية  فالطاعنون 
ضد  واملعلنة  الرصحية  احلروب  يشنون  الذين  أعداؤه 
وضد  العليا  الدينية  املرجعية  وضد  العراقي  الشعب 
طريق  عن  املستمرة  أبواقهم  بواسطة  اجلديد  العراق 
واملرتزقة  اجلهالء  ذمم  ورشاء  املأجورة  الفضائيات 
, حيث  وبث التفرقة بني أبناء الشعب العراقي الواحد 
إهناا فشلت مؤامراهتم فشاًل ذريعا وإنكشفت أوراقهم 
والواعي  الواحد  العراقي  الشعب  أم��ام  وأوجههم 
اهلل  آية  بزعامة  العليا  الدينية  املرجعية  وإلتفافهم حول 
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله( حتت 
واألخوة  والسالم  والتعاون  املحبة  دين  اإلسالم  راية 

والتسامح.
الرشيدة  املرجعية  فتوى  طلب  نفذنا  قد  إننا  وب��ام   
خالل  اجلديدة  والدماء  والوجوه  لألكفاء  بالتصويت 
ظل  حت��ت  اجل��دي��دة  ل��ل��دورة  الربملانية  اإلنتخابات 
العراقي  الشعب  هبا  يتمتع  التي  واحلرية  الديمقراطية 
األخطاء  تصحيح  اجلديد  بالربملان  العراقيون  ويأمل 
التي  القوانني  بترشيع  األفضل  نحو  بالعراق  والسري 
ال��وزارات  عمل  ومراقبة  عام  بشكل  العراقيني  ختدم 
الشارع  هتم  التي  األساسية  اخلدمات  أفضل  لتقديم 

العراقي. 
والرجوع  جدًا  مهم  العليا  الدينية  املرجعية  دور  فأن 
إليها يف كل صغرية وكبرية وهو الصحيح واملنطقي ألن 
املرجعية أدرى هبموم وحمن الشعب أكثر من السياسيني 
انفجار  أو  حادث  كل  بعد  املتكررة  الكلامت  وخاصة 
كبري من قبل أعداء العراق األرهابيني املجرمني فريدد 
وتأييد  ورفض  وشجب  إستنكار  كلامت  السياسيون 
املرجعية  وال  العراقي  الشارع  يريده  ال  وهذا  وهكذا!, 

الدينية أبدا. 

تريد  بل  منصب  تريد  ال  العليا  الدينية  املرجعية  فأن 
التوجه نحو األحسن والسري بالبالد من قبل السياسيني 
نحو برِّ األمان واألعامر واخلدمات وهو نفس ما يريده 
فتاوي  بنجاح  دليل  وخ��ري  العراقي،  الشعب  أبناء 
األعىل  الديني  املرجع  أصدر  حني  الرشيدة  املرجعية 
السيد عيل السيستاين )دام ظله( بفتوى اجلهاد الكفائي 
النداء  هذا  العراقي  الشعب  أبناء  من  الغيارى  فلبى 
)احلشد  بإسم  عاليا   انتظاما  منتظمة   قوات  بتشكيل 
الشعبي( األبطال الذين سطروا أروع مالحم البطولة 
عصابات  أحتلتها  التي  العراقية  املدن  بتحرير  والفداء 

داعش اإلرهابية املجرمة.
الديني  املرجع  بيان عن مكتب سامحة  أو  وأخر فتوى 
ضمن  ومن  ظله(  )دام  السيستاين  عيل  السيد  األعىل 
بشأن  الرشيدة  املرجعية  بموقف  الكريمة  توجيهاته 
عىل  العراقيني  وتشجيع  االنتخابات  يف  املشاركة 
الربملانية  األنتخابات  يف  واملسؤولة  الواعية  املشاركة 
بالعراق  للعبور  األسلم  الطريق  وهو  اجلديدة  للدورة 
اىل مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مىض ومن هذه 
املشاركة الفاعلة سوف يتفادى خطر الوقوع يف مهاوي 
مستقبل  رسم  أجل  من  السيايس  واإلنسداد  الفوىض 
وأبعاد  الدولة  إدارة  يف  حقيقي  تغيري  وإلحداث  البلد 
األيادي الفاسدة وغري الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. 
موقفها  الرشيدة  الدينية  املرجعية  ح��ددت  وبذلك 
بعدم  وتأكيدها  م��ؤخ��را  ج��رت  التي  لإلنتخابات 
مساندهتا ألي مرشح أو قائمة إنتخابية عىل أن يراعوا 
نزاهة االنتخابات واحلفاظ عىل أصوات الناخبني فإهنا 
أمانة يف أعناق كل املسؤولني العراقيني مهام كان منصبه, 
وهذا املوقف والتوجيه الرشيد من قبل املرجعية الدينية 
كافة  حل  يف  البارز  دوره��ا  أن  يؤكد  الرشيدة  العليا 
املستمرة  املرجعية  توجيهات  بتطبيق  واألزمات  املحن 

لتوصيل  العراق اىل بر األمان.  
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الكاظمين )عليهما  جعت بغداد 
ُ

ـ 16 آذار 2015( ف الـ )24 جمادى األولى 1436 هـ  بتاريخ 
س الغريفي، على أيدي 

ّ
ة السيد كمال الدين المقد

ّ
السالم( بنبأ استشهاد الفقيه الحج

النفوس  في  البالغ  األثر  استشهاده  لحادثة  وكان  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  أعداء 
 ترك بهرجة الدنيا ومغرياتها ومارس دوره في 

ً
ا
ّ
 تقي

ً
 للبغداديين الذين عرفوه ورعا

ً
وخصوصا

إرشاد الناس وإصالحهم ونشر فكر أهل البيت )عليهم السالم(.
على   

ً
حركيا  

ً
وتغييرا  

ً
خطيرا  

ً
سياسيا  

ً
تحوال عليه(  تعالى  الله  )رضوان  استشهاده   

ّ
د

ُ
ع وقد 

وهو  والتبليغي،  اإلسالمي  عمله  السلوكي في  االعتدال  جانب  يمثل  باعتباره  الساحة، 
 للنفوس 

ً
الذي جعل من منبر اإلمام الحسين )عليه السالم( خالل حياته المباركة عالجا

.
ً
 كبيرا

ً
 إصالحيا

ً
من األدران وللقلوب من الشرور، ومشروعا

قتفي األس��الِف”
ُ

 بالشهادِة م
َ

“ه�ُ�و

س سره(
ّ
د كمال الدين الغريفي )قد

ّ
ة السي

ّ
ج

ُ
الح

 علي الشاهر
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ْ
 قبل األسماع

َ
 القلوب

ّ
 حافل وأنيٌن رج

ٌ
تشييع

السيد  احلجة  بن  الدين  كامل  السيد  هو  الغريفي،  والشهيد 
العاّلمة حممد جواد بن السيد حمسن بن السيد حممد بن السيد 
عيل الكبري بن السيد إسامعيل بن السيد حممد الغياث بن السيد 
عيل املشعل بن السيد أمحد املقدس الغريفي )املعروف باحلمزة 
الرشقي ( بن السيد هاشم )عامل البحرين وكبريها( بن السيد 
)صاحب  الغريفي  احلسني  السيد  الفقيه  العاّلمة  بن  علوي 
كتاب الغنية( الذي ترجع إليه األرسة الغريفية، وينتهي نسبه 
الرشيف إىل السيد حممد احلائري بن السيد إبراهيم املجاب بن 
السيد حممد العابد بن اإلمام موسى بن جعفر )عليهم السالم(.
ُولِد )قّدس رسه( من أبوين كريمني علويني يف بغداد/ الكرخ 
رسه(  )قّدس  والده  ونذره  1942م(   - )1360ه���  سنة  من 
إلقامة وإحياء املجالس احلسينية املباركة؛ ليكون من دعاة احلق 

إىل اهلل )سبحانه وتعاىل( يف ظرف ُكّلف والده من قبل مرجعية 
الفراغ الكبري  السيد أيب احلسن األصفهاين )قّدس رسه( مللء 
يف جانب الكرخ ببغداد وقد أدى والده وظيفته الرسالية عىل 
أحسن ما يكون، ويف ظل هذه املرحلة التبليغية الرسالية التي 
الغريفي  الشهيد  صار  لإلسالم  املناوئة  التيارات  فيها  كثرت 
ينهل من تربية الدعوة إىل احلق ويتغذى من علوم أهل البيت 
)عليهم السالم( عن أبيه يف خضّم الرصاع الفكري والسيايس 

الذي عاشه العراق خالل القرن العرشين.
أسطون اهلداية واإلصالح

املباركة  العلمية  األرسة  جو  يف  نشأ  فقد  العلمية،  نشأته  أما 
التعلم وفتحت له منافذ املعرفة، حيث درس  التي أتاحت له 
ثم  الراحل،  والده  يد  عىل  بغداد  يف  الدينية  العلوم  مقّدمات 
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احلوزوية  دراسته  إلكامل  األرشف  النجف  إىل  انتقل 
فكان يف رعاية فضالء احلوزة حيث أخذ عىل يد أخيه 
آية اهلل السيد حمي الدين الغريفي )قدس رسه( واحلجة 
السيد جميد السيد حممود احلكيم )قدس رسه( وآخرين 
اجلزائري  مدرسة  يف  دروس��ه  تلقى  إْذ  الفضالء،  من 
اإلهلية،  املعرفة  مشارب  من  للنهل  مواصاًل  الدينية 
وبسبب مرض والده عادهَ مرة أخرى إىل بغداد ألجل 
اجلامعة يف  وإمامة  التبليغية  باملامرسة  والقيام  مساعدته 
مسجد الشواكة، فقام بوظيفته ورشع بتدريس العلوم 
حتى  والعربية  والتفسري  والعقائد  الفقه  من  احلوزوية 
الناشط  املؤمن  الشباب  من  جمموعة  يديه  عىل  خترج 
لنرش  صلبة  إيامنية  قاعدة  يمثلون  أصبحوا  الذين 
الوعي اإلسالمي وعلوم أهل البيت )عليهم السالم(، 
علامء  شيخ  أصبح  حتى  الكبرية  املهّمة  هذه  فواصل 

بغداد وكذلك نقيب السادة األرشاف فيها.
العلمية  األوس��اط  يف  الراحل  الشهيد  عن  وُع��ِرف 
واالجتامعية بسمو نفسه ودماثة أخالقه وقداسة روحه 
وطيبته وطالقة حمياه وتواضعه ورباطة جأشه وجرأته 
واألعداء،  والتحديات  املخاطر  مواجهة  يف  واقدامه 
وتشهد له مواقفه الكثرية يف الوقوف ضد املنهج البعثي 

ورسوخ  وشجاعته  قلبه  قوة  عن  تكشف  والتي  املباد، 
إيامنه، فكان ال خياف يف اهلل لومة الئم، كام كان )رضوان اهلل تعاىل 
متقربًا  وأداء رسالته  تبليغ  داعيًا صادقًا ورساليًا جادًا يف  عليه( 
باملعروف  باألمر  اإلص��الح  سبيل  سالكًا  تعاىل  اهلل  إىل  بذلك 
الظلم واحليف  للمستضعفني يف رفع  املنكر وراعيًا  والنهي عن 

عنهم قدر ما أمكنه إىل ذلك من سبيل.
كتاباته العلمية واألدبية

املهام  من  الكثري  االجتامعية  حياته  يف  الشهيد  السيد  شغلهَ 
واملسؤوليات الرشعية التي تفاعل معها بجد ونشاط من خالل 
ما يمليه عليه واجبه الرشعي من إغناء الساحة بمعطيات كثرية 
)مسجد  املعروف  مسجده  يف  اجلامعة  صالة  إقامة  من  وعملية 

الكرخ( بمنطقة العالوي، وإقامة الشعائر الدينية وتدريس العلوم 
الدينية، فضاًل عن مؤلفاته التي أثرى هبا املكتبة اإلسالمية، ومن 
اإلنسان،  بناء  وأثره يف  املنرب  املقدسة،  املوسوية  )الصحيفة  بينها 
مثل  املخطوطة  مصّنفاته  عن  فضاًل  عنرصية(  حركة  الوهابية 
)أحكام احلج والعمرة، رشح خطبة النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
)عليها  الزهراء  السيدة  خطبة  رشح  املبارك،  رمضان  شهر  يف 
السالم(، رشح اخلطبة الشقشقية ألمري املؤمنني )عليه السالم(، 
من  العطرة،  السالم(  )عليه  احلسني  جمالس  يف  النرضة  الرياض 

وحي املنرب، مشجر آلل الغريفي، وجمموعة شعرية(.
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إجازاته الرشعية والروائية
بمكانة  يتمتع  ثراه(  تعاىل  اهلل  )طّيب  الشهيد  السيد  كان  لقد 
األوساط  يف  قوي  تأثري  له  أّن  كام  كبرية،  واجتامعية  علمية 
وارتياحهم  به  الناس  لثقة  وضواحيها  بغداد  يف  اجلامهريية 
واطمئناهنم له يف القضايا الرشعية وغريها، ولذا كانت تتوافد 
اجلامهري عليه يف داره من كل مكان واستمرارية االتصاالت 
رؤية  ملعرفة  وخارجه  العراق  داخل  من  انقطاع  بال  اهلاتفية 
هالل شهر رمضان وهالل شهر شوال أضافة اىل استفساراهتم 
يتعلق  فيام  وخصوصًا  والوطنية  املصريية  البلد  قضايا  عن 
باالنتخابات والدستور وكل ما يصدر عن املرجعية العليا يف 
النجف األرشف،  فهو معتمد مراجع احلوزة الرشيفة، مثل 
السيد عبد األعىل  القاسم اخلوئي، واإلمام  أبو  السيد  اإلمام 
الديني األعىل  السبزواري )قّدس رسمها( فضاًل عن املرجع 
اإلمام السيد عيل السيستاين )دام ظله الوارف(، كام انه جماز 
عن كثري من املراجع بالرواية عن اهل البيت)عليهم السالم( 
بطرق خمتلفة تيمنا وتربكا بجعل اسمه ضمن السلسلة املباركة 
املتصلة بأهل البيت )عليهم السالم(، كام هو من قبل آية اهلل 

العظمى السيد عيل احلسيني البهشتي، وآية اهلل العظمى السيد 
الشيخ  العظمى  اهلل  وآية  )قّدس رسمها(  العلوم  بحر  حسني 

بشري النجفي )دام ظّله الوارف(.
حمافل التوديع األليم

اهلل  الستار احلسني )رضوان  السيد عبد  العاّلمة اجلليل  نظم 
بغداد ونقيب سادهتا  تعاىل عليه( قصائد يف حق شيخ علامء 

األرشاف السيد الغريفي )طيَّب اهلل تعاىل ثراه( ومن بينها:

في خدمة المنبر الحسيني منذ الشباب
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معرض  يف  صايف(  االمري  عبد  ندى  )م.م  املؤلفة  وتقول 
يف  السياق  )أثر  كتاهبا  يف  البالغة  هنج  كتاب  عن  حديثها 
توجيه املعنى أللفاظ الطبيعة يف هنج البالغة( الصادر عن 
مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
العراق_  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  وطباعة 
كربالء املقدسة يف العام )2017م( بوصف مادي( 312 
»نجول  حممود  زكي   نجيب  الدكتور  عن  ؛نقاًل  صفحة( 
)عليه  عيل  االمام  اقوال  من  املختارات  هذه  يف  بأنظارنا 
عليها  واطلق  ال��ريض«  الرشيف  اختارها  التي  السالم( 
)هنج البالغة( لذهوله امام روعة العبارة وعمق املعنى فاذا 
حاولنا ان نصنف هذه االقوال حتت رؤوس عامة وجدنا 
اهنا تدور حول موضوعات رئيسية ثالثة هي نفسها التي 
عىل  وحديثهم  قديمهم  الفالسفة  حماوالت  اليها  ترجع 

السواء وهي )اهلل ، العامل واالنسان(..
سياقات  يف  بوضعه  اال  فهمه  يمكن  فال  السياق  عن  اما 
املعجم  معنى يف  اكثر من  احتملت  متعددة وخمتلفة وربام 

يمثل الحديث عن كتاب نهج البالغة ألمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم( بوصفه 

 وغيرها الكثيـــر ألهميته الكبرى منذ ظهور 
ً
 ومواعظ وامثاال

ً
 وحكما

ً
كتابـــا يحمـــل بين طياته خطبـــا

الدراســـات النحويـــة والبالغيـــة والداللية اذ اهتـــم الباحثون بتطبيـــق هذه الدراســـات عليه إلدراك 

 من تراثنا العربي.
ً
معانيه وفهم نصوصه وبيانها لقيمته الفنية والبالغية وكونه جزءا

قراءة: ضياء االسدي - عيسى الخفاجي
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في توجيه المعنى أللفاظ الطبيعة 
في نهج البالغة



اال اهنا يف السياق مل حتتمل سوى معنى واحد لذا سلط الضوء 
عىل االلفاظ التي حتمل اكثر من معنى او معنى واحد ال يفهم 
حيدد  الذي  هو  السياق  ان  اذ  السياق،  من  اال  للنص  اختياره 
معنى الكلمة يف النص كام حيدد سبب اختيارها من دون سواها 

بمعرفة املعنى هلا..
فيام اشارت اىل االلفاظ بعد احصائها يف مكان ورودها يف نص 
هنج البالغة ،اما املنهج الذي سارت عليه هو املنهج السياقي 
كأحد املناهج التي تقوم عىل دراسة املعنى تناولت فيه اجلانبني 
ترد  حيث  التحلييل  ثم  ومن  الكلمة  لسياق  والداليل  اللغوي 
اللفظة اىل اصوهلا املعجمية ومعناها يف املعاجم العربية القديمة 
موجز  بتمهيد  بدأ  فقد  الكتاب  احتوى  ما  ،اما  واحلديثة  منها 
عن السياق اتبعه بابني، يدور الباب االول حول الطبيعة احلية 
وجزئ اىل فصلني؛ الفصل االول منه للحيوان وقد انشطر اىل 
ثالثة مباحث: )احليوان املفرتس، احليوان االليف  واحلرشات( 
اما الفصل الثاين منه للنبات فقد قّسم اىل ثالثة مباحث وهي: 

)االشجار، النبات واالزهار(..
وقسم  احلية  غري  الطبيعة  عىل  احتوى  فقد  الثاين  الباب  اما 
اربعة  اىل  ئ  وج��زّ االرض  االول  الفصل  ؛تناول  فصلني  اىل 
يتصل  وما  واحلجارة  الصخور،  )الرتاب،  يف  األول  مباحث: 
)السهل  ع��ن  موضوعات  تضمن  ال��ث��اين  الفصل  ام��ا  هب��ا( 
والوادي والطريق وما يتصل هبا( فيام اختص الثالث ب�)اجلبال 
والصحراء وما يتصل هبا( اما الرابع فتناول )البحار وما يتصل 
هبا( ،والفصل الثاين حول السامء وكان عىل ثالثة مباحث ايضا 
االول له :)السامء والنجوم وما يتصل هبا( والثاين يف: )االمطار 
واألهوية وما يتصل هبا( فيام ضم الثالث احلديث عن )الظلمة 
والنور وما يتصل هبا(، واختتمت الباحثة رسالتها التي ركزت 
وما  واالرض  واحلياة  الكون  مظاهر  عن  البحث  خالهلا  من 
النتائج  فيها  عرضت  بخامتة  االنسان  عدا  احياء  من  عليها 
للكتب  الدراسات  متبعًا يف  لتكون منهجا  اليها  التي توصلت 

الرتاثية.
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ً
صدر حديثا

الخطاب األخالقي 

وابعاده التداولية
شؤون  لقسم  التابع  احللة  تراث  مركز  عن  حديثًا  صدر 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف 
وضمن حمور الرتاث الفكري بموسوعة تراث احللة كتاب 
ريض  السيد  عند  التداولية  وأبعاده  األخالقي  »اخلطاب 
الدين عيل بن طاووس احليل« تأليف )أ.د. حسني الفتيل، و 

أ.د.رحيم الرشيفي(.
ويأيت الكتاب الذي اعتمد املنهج الوصفي عىل مللمة أهم 
اخلطابات األخالقية يف تراث أحد كبار علامء مدرسة احللة 
)ت664ه���(  ط��اووس  بن  عيل  الدين  ريض  السيد  وهو 
هذا  يف  كتبوا  ممن  الباحثني  أق��وال  من  باإلفادة  وإثرائها 
املجال، وجاء يف أربعة فصول، عني الفصل األول بجذور 
وخصص  احليل(  طاووس  )ابن  عند  األخالقي  اخلطاب 
الفصل الثاين للحديث عن سامت اخلطاب األخالقي، أما 
الفصل الثالث فجاء بعنوان األفعال الكالمية يف اخلطاب 
احلواري  االلتزام  واالخري  الرابع   الفصل  و  األخالقي، 

واحِلجاج يف اخلطاب األخالقي«.
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ــُر ـــ ـــ ـــ ــظ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن كــــلــــُه  بـــقـــــــــــــــلـــــــــــــــٍب  اأراَك  دعــــنــــي 

ـــُه ـــب ـــل ـــط ـــــــــــدُب الــــــــــــــــروِح ي ــــــــاِء ج ــــــــَت كــــــــامل ــــــــاأن ف

ـــْت ـــق ـــط ن قـــــــد  الألــــــــــــــــــــواُن  ـــــــــــك  اأت كـــــــربـــــــالء  يف 

ـــــُه ـــــمـــــا جــــــــــــاَء وحــــــــــــُي الـــــــــطـــــــــِف، كــــــــــان ل ـــــل وك

ــنــعــَتــهــا فــكـــــــــــــــــربــال بـــــــــــــــــــردٌة اأتـــقـــــــــــــــــــــــــــنـــَت �ــسَ

مبــــنــــحــــرِه اأدىل  مـــــــن  ـــــــــــــــذوُق  ال والــــــ�ــــــســــــاعــــــُر 

ـــــــعـــــــاري تـــــوؤرقـــــنـــــي ـــــــس ـــــــغـــــــاُث اأحــــــــــــــــالِم اأ� اأ�ـــــــس

ــا ــه ــِت ــرب ـــراٌء ب ــــ ــــ ــِع حـــمــــ ــدم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارورُة ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قــــ

ــــــُه ــــــدرك ـــــسَ ت ـــــ� ـــــي ـــــــاٌر ل ـــــــي ـــــــسُ املــــــنــــــايــــــا خ ـــــــر� ع

ومــــنــــقــــبــــٌة �ــــــســــــفــــــٌر  ـــــــْم  ـــــــه ل ـــــــٍر  ـــــــس � كـــــــــــلِّ  يف 

ـــذين ــــ ــــ ــــ ــــروِح يـــاأخــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــُن وحلـــــــــُن ال فـــــكـــــْم اأح

ــــًة ــــئ ــــام ـــــــدى تـــــنـــــ�ـــــســـــاُب ظ ـــــــن ـــــــحـــــــوُر ال ـــــــــذي ن ه

ـــٍة ـــامت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هـــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــاُت لــــــكــــــْن كـــــــــلَّ خ

ـــــا زالــــــــــــــــــــــــْت اأنـــــــــــــــــــــــــــامـــلـــُه ــــُد الــــفــــ�ــــســــِل م ــــي ــــس و�

طـــيـــنـــتـــِه ــــَم  ـــــ ـــــ ـــــ رغـــــ مــــــــــاٌء  ـــــِه  ـــــي ف ــــــا  م كــــــــُل  اإْذ 

ــــــــاًل اأم تـــــرجتـــــي  كـــــــــــــــــــــــــــانـــْت  اهلِل  فــــخــــيــــمــــُة 

ــــــــاَر ظــــــــــُل اخلـــــــــــــــدِر حمـــتـــ�ـــســـمـــًا وكـــــلـــــمـــــا �ــــــــس

ـــــــاُت بــــــــاأر�ــــــــسِ الــــطــــــــــــــــــــــــِف يـــتـــبـــُعـــهـــا ـــــــي ـــــــن والأم

يـــ�ـــســـيـــُعـــُه �ـــــــســـــــيٌء  ل  مـــــــــــاَت  اإْن  والـــــــــــــــــورُد 

ـــــيـــــُف والـــــــــنـــــــــراُن مــــذعــــنــــًة ـــــ�ـــــس فــــــالــــــرمــــــُح وال

ــــُر ــــس ــــ� ــــب ال خـــــانـــــهـــــا  عــــــــيــــــــوٍن  ـــــــــــــــا  زواي يف  ل 

ــــــــا �ـــــســـــعـــــروا ــــــــسُ م ــــــــا� ــــــــن لــــــكــــــنــــــُه ظـــــــامـــــــئ وال

ـــــقـــــدُر ـــَم ال ـــل ـــس ـــ� ـــت ـــس ـــا� ــــــوِن الــــــدمــــــا ف �ــــســــمــــتــــًا بــــــل

ــُه الــ�ــســــــــوُر ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــًا وح ــي ــب ـــ ـــ ـــ ـــ حـــــــــــــــــــزنـــًا جـــنـــيـــًا ن

ـــــــُر ـــرًا مــــــالــــــُه اأث ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــُر ط ــــ ــــ ـــع ـــس ـــ� اأمــــــاَمــــــهــــــا ال

َتـــ�ـــســـتـــُر ــــعــــِر  بــــالــــ�ــــس ــــُه  ـــــ ـــــ ـــــ ــــبــــوءاتـــــ ن ــــــــــْن  َم ل 

ـــفـــطـــُر تـــن الأر�ـــــــــــــــــسِ  بــــحــــ�ــــســــن  ـــــاًء  ـــــم ـــــس � اأرى 

ــــــاوْت اأجنــــــــــــــــــــــــٌم زهـــــــــــــــــــــــــــــــُر ــــــه ـــْت ت ـــظ ـــس ـــ� فــــلــــو ت

فـــانـــتـــــــــــ�ـــســـروا اهلَل  اأحــــّبــــــــــــــوا  رجــــــــــــــــــــــــاٌل  اإل 

ـــروا حـــ�ـــس واإْن  غـــــابـــــوا  اإْن  ــــِن  ــــرات ــــف ــــال ك ــــــــْم  ُه

ــُر ـــ ـــ ـــ ــطـــ امل ــُه  ـــ ـــ ـــ ـــ ــات ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اأب ــال  ـــ ـــ ـــ ت ــٍد  ــي ــس ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ن اإىل 

ـــُر ـــس ـــ� ـــت ــــــوَف حـــــــيـــــــاًة وهـــــــــي حت ــــــف ــــــط ـــــــــــروي ال ت

ـــــُر خ ــــــا  ــــــه ــــــدِئ ب يف  ــــــدى،  ــــــت مــــــب ــــا  ــــه ــــِك ــــس ــــ� م يف 

تـــ�ـــســـتـــعـــُر وهــــــــي  ــــردًا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ب ـــــــاِر  ـــــــن ال يف  ـــــُث  ـــــب ت

ــــُر ــــم ــــق وال املــــــــــــاُء  ـــــَل  قـــــي  ، عـــــبـــــا�ـــــسُ ـــــَل  قـــــي اإْن 

ــــــــــــوِد يـــنـــحـــ�ـــســـُر ــــــِف اجل ــــــزي ــــــن ن ــــُه م ــــ�ــــسَ ــــي ــــ�ــــس َب

ـــر تـــنـــكـــ�ـــسُ الــــــظــــــِل  يف  الأ�ــــــســــــى  �ــــســــيــــاُط  كــــــانــــــْت 

يـــنـــهـــمـــُر لزاَل  ـــــا   ـــــظـــــم ال بــــــلــــــوِن  غـــــــــــــــــــيـــٌث 

ويـــــــــــنــدثــــــــــــــُر �ــســــــــــــــــــــرثــــــــــــــــــــيــِه  ــاُل  ــم ـــ ـــ ـــ ــَج ـــ ـــ ال اإّل 

ـــُر ــِه الــــــــتــاريــــــــــــــُخ ُيـــخـــَتـــ�ـــسَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــٍر ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــح ــــــــاَم ن اأم

شعر: عالء السّيد طاهر املوسوي د الشهداء 
ّ
بين يدي سي

�ة
����

����
ي����

����
����

�����
دب

اال



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

41

يف  ْشيُت  ومهَ طاهرًا،  جديًد  عمرًا  رضحيك  منهَحني  سَيدي، 
األثر أغزل ترضعايت بأنفايس عىل صمٍت ورهبٍة، كي تلقي 
بنورك عىل وجهي. فقد أدمنت فتح عيني واغامضهام عىل 
تاج  يا  يكفيني  املقدسة..  روضتك  سديم  عىل  النور  هبجة 
رأيس، أنك موجود يف قلبي، يكفيني أين موعود أن أكون 

بجوارك، أمال أن القاك يف يوم مشهود بأهبى صورك..
عن  روحي  حدثتك  عاٍل  بصوت  ُمّلهمي  ألنك  سَيدي،   
اوجاعها.. تناجيك حتت هاالت نورك عن غدر االحياء، 
ال  فالروح  أب��دًا؟!..  خطأ  من  ما  وابتالءاهتا.  النفس  عن 
تكذب يف عرينها. كل االرسار كل احلجج معلنة، وال ختفى 

عنك ارسارها.
ورغبايت  االم��ي  ل��ك  ص���ّورت  ُمّلهمي  ألن��ك  س��َي��دي،   

واضحة  جدثك،  س��امء  يف  ترضعايت  هبمس  ووضعتها 
مستمرة.. متأمال ان تغمرين بعطف شفاعتك.. فأنا عبدك 

الذي اضعفته حياة الواقع يف زخارفها وزهورها، زهور من 
صرب مل يعد له من النور اال أشكاله، وعند التوسل مددت 
اليدين بالرضاعة جاء االمل وكان أكثر مرارة عيّل، فتجرعت 
زال  ما  فقلبي  أفارقك!،  ولن  تتقبلني  كي  الصرب  رشاب 
فأنت  نورك،  عىل  وعيناي  أمل  يل  يبق  فلم  اليك،  يسبقني 

سندي وبك أحتمي..
أن  أنتظر  وال  يشء،  كل  فقدهَ  بفضلك  ترى  انت  سَيدي،   

اال  أشتاق  أبلغه ال  أي مكان  اربح شيئًا سوى رضاك. يف 
اليك؛ وال أحب حلظة بحيايت مضت، سوى حلظة وجودي 
بني أنوار هواك، ال طيب يل بعد طيب ترابك موالي؛ هو 
شفائي من مهجية ظلم االنسان، فالرحلة رحلتك واالختيار 
اختيارك، فادم عيّل رؤيتك بأحىل صفاتك موالي. وعهٌد 

للحياة مني أن ال تفارقني زيارتك.

 زيارتك
َ

 للحياِة مني أن ال افارق
ٌ
باٍق عهد

بقلم: حيدر عاشور

شعر: عالء السّيد طاهر املوسوي



صدر العدد )14( اجلديد واملميز من جملة )املرسح احلسيني( 
التدوين  وح��دة  النرش-  شعبة  اإلع��الم  قسم  عن  الفصلية 
عىل  السابعة  وللسنة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والتوثيق- 
بشكل  املرسحي  بالشأن  تعنى  خمتصة   جملة  وهي  التوايل، 
حسينّيٌة  نافذٌة  الرّواد  ويعدها  خاص،  بشكل  واحلسيني  عام 

ختاطب النخبة من املرسحيني والكتاب.
القطع  من  صفحات(   110( من  بأكثر  العدد  ج��اء  وق��د 
يف  متيز  لعله  بديع،  فني  وإخ��راج  أنيقة،  وبطباعة  املتوسط، 
الشكل عن مجيع أعداد املجلة السابقة، وهذ ما ينم عن حماولة 
الفني،  املجلة وكادرها  جادة، ورغبة خملصة من أرسة حترير 
للنزوع باستمرار إىل التغيري اإليايب، والتطوير نحو األفضل. 
أكد ذلك األستاذ )رضا اخلفاجي( رئيس حتريرها مضيفًا: إن 
املجلة ترصد حركة اجلامهري وتقرتب من آالمهم وآماهلم وهي 
من  العديد  والنخبوية  املتميزة  موضوعاهتا  خالل  من  تطرح 
القضايا املصريية املعارصة، مبينًا أن اجليل اجلديد عليه أن يقرأ 
ما حصل يف املايض لكي يسترشف املستقبل بثقة واطمئنان، 
موضحًا أن املرسح احلسيني رسالة سامية ومقدسة، وباختصار 
شديد أن اجلانب الفني البد أن يقدم أسلوبًا جديدًا ينسجم 
مع اجلانب الفكري ويصل به حد التذوق والدهشة والتألق، 
مشريًا إىل الكاتب يف املرسح احلسيني أن يستنبط من حقائق 
التاريخ ما يربط املايض باحلارض وهذا يدعوننا إىل العودة إىل 

الينابيع األصلية للفكر احلسيني املحمدي اخلالق.
ان  الظاهر(:  عباس  )طالب  األستاذ  حتريرها  مدير  قال  فيام 
العطاء  من  ينبوعًا  كّونت  السبع  سنواهتا  خالل  من  املجلة 
احلسيني ال ينضب من اجل توصيل الفكر احلسيني من خالل 
مل  العطاء  هذا  وطبعًا  الكثريين  عىل  العصية  املرسح  بوابات 
يكتمل اال من خالل التساوق مع مشاركات الكتاب القيمة 
الواعية  النزعة  املجلة وتغنيها، وهي حتمل  ترد  التي مازالت 
فإن  للتأصيل ملوضوعة املرسح احلسيني، وبالتايل  واملخلصة 
مثل هذا التحفيز حيمل كادر املجلة املسؤولية، ويدعوه للمزيد 
من العطاء.. جتاه خدمة قضية اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
لذلك حفل هذا العدد اجلديد من اإلصدار بالذات، بالعديد 
من الطروحات املهمة يف جمال اختصاصها، لتؤكد من جديد 
الثقافة  وهذه  املرسح  هلذا  التأصيل  يف  احلثيث  سريها  جدية 
املباركة. وأضاف الظاهر، ان املجلة ترتقي يف فكرها احلسيني 
لوضع الكثري من التساؤالت الشفافة واملدروسة  عن مسرية 

الثقافية   الساحة  ترفد   الشهداء، وهي  العشق احلسيني لسيد 
هبذا الفكر العقائدي النري واملتجدد عرب السنيني.

األدباء  من  نخبة   )14( العدد  يف  »ش��ارك  الظاهر  وأوض��ح 
والكتاب، منهم الدكتور عقيل مهدي يوسف بنص مرسحي 
بعنوان) احلسني كام نراه(، فيام قدم الدكتور هادي عبد النبي 
احلسني)عليه  اإلم��ام  حول)ثورة  موسعة  دراس��ة  التميمي 
السالم( يف املرسح املرصي انموذجا(، وقراءة يف العدد )13( 
بقلم املبدع كفاح وتوت، ومرسحية العدد )ونراه قريبا بقلم 
عامد  للمرسحي  الطفوف  ومقالة  اخلفاجي،  رضا  األستاذ 

الصايف.
واجلدير بالذكر أن جملة املرسح احلسيني يقوده نخبة من الكتاب 
والقاص  والكاتب  للتحرير  رئيسًا  اخلفاجي  رضا  )األستاذ 
والصحفي  والكاتب  للتحرير  مديرًا  الظاهر  عباس  طالب 
حيدر عاشور سكرتريًا للتحرير( والصحفي)ضياء األسدي 
إضافة  مصورا،   العوادي  ورس��ول  املرسحية(  للمتابعات 
الرزاق  عبد  )عباس  العربية  اللغة  يف  املتمرس  األستاذ  إىل 
أنفسهم للمرسح احلسيني  الصباغ( هؤالء احلسينيون نذروا 

لتأصيل الفكر والعقيدة بلغة املرسح.
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تخاطب النخبة من المسرحيين والكتاب
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اُه  هَ ْش��رتهَ الهَ ى  هَ ُيْشرتهَ تهَ  امْلهَ��وْ أهَنَّ  ْو  »لهَ الرشيف:  ِديِث  احْلهَ يِف  جاء 
الرشيف  بالكريم  واملراد  ُج«،  ْهوهَ امْلُلهَ ئِيُم  اللَّ وهَ ُج  ْبلهَ اأْلهَ ِريُم  اْلكهَ
اخلايل عن اللئامة، واللئيُم بخالفِه، كام جاء يف جممع البحرين 
الطرحيي )قّدس  الدين  الشيخ فخر  النريين للمحقق  ومطلع 

رسه(.
ُج الوجه«  ْبلهَ ُج: إما املرشق الوجه امليضء من قوهلم: »أهَ ْبلهَ واأْلهَ
مقرونهَ  يكن  مل  للذي  ُج«  ْبلهَ أهَ »رجل  قوهلم:  من  أو  مرشقُه، 

احلواجب، ولعّل األول أقرب. 
ِج  اللْهوهَ من  أخ��ذًا  هبا،  العابث  باألشياء  املولع  ُج:  ْهوهَ وامْلُلهَ
باليشء: الولوع به، وكان املعنى لو أن املوت ُيشرتى الشرتاه 
هذان الصنفان، وفيه مذمة للزمان وما حيصل فيه من كدورة 
والغموم  واهلموم  واملصائب  الباليا  كثرة  من  الناشئة  العيش 
واألحزان واألمراض، كام قال الوزير املهّلبي )903 – 963 

ه�(:
ريهَ فيِه أال موٌت ُيباُع فأشرتيِه - فهذا العيُش ما ال خهَ

ريِه نِي من العيِش الكهَ لِّصهَ أال موٌت لذيُذ الطعِم يأيت - خُيهَ
حممد  بن  احلسن  حمّمد  أبو  الوزير  أن  األبيات،  هذه  وقّصة 
املهلبي كان يف غاية من األدب واألخالق، وكان قبل اتصاله 
املعيشة  ظ��روف  من  عظيمة  شدة  يف  بويه  بن  الدولة  بمعّز 

شدة  سفره  يف  ولقي  احلالة  تلك  عىل  وهو  وسافر  الصعبة، 
عظيمة فاشتهى اللحم فلم يقدر عىل رشائه لشدة فقرة فقال 

قصيدته املشهورة.
فلام سمع األبيات صديقة )عبد اهلل الصويف( الذي كان يرافقه 
يف تلك السفرة، اشرتى له حلاًم بدرهم وقام بطبخه وأطعمه 
وتفارقا، ثم تقّلبت األمور يف الوزير املهلبي األديب فأصبح 
الضائقة  اشتّدت  املقابل  ويف  بغداد،  يف  الدولة  ملعّز  وزي��رًا 
عىل صاحبه عبد اهلل الصويف الذي اشرتى له اللحم يف تلك 
املهلبي  الوزير  أن يدخل عىل  السفرة، فقصد صاحبه، وأراد 
لكن احلاجب منعه، فكتب أبياتًا يف رقعة ثم دفعها إىل الوزير 

املهّلبي:
ٍر ما قْد نهَسيِه كِّ أال ُقْل للوزيِر فدْتُه نْفيس ** مقالهَ ُمذهَ

يٍش ** أال موٌت ُيباُع فأشرتيِه! أتذكُر إْذ تقوُل لضْنِك عهَ
صاحبه،  تذكر  عليها،  وقف  الرقعة  املهلبي  الوزير  قرأ  فلام 
ِذينهَ  الَّ ثهَُل  {مَّ رقعته:  ظهر  عىل  وكتب  الكرام،  أرحيية  وهّزته 
ابِلهَ يِف  نهَ ْبعهَ سهَ تهَْت سهَ نبهَ ٍة أهَ بَّ ثهَِل حهَ مهَ بِيِل اهلّلِ كهَ ْم يِف سهَ ُ اهلهَ ُينِفُقونهَ أهَْموهَ
ٍة} ]البقرة : 261[، فأمرهَ له بسبعامئة درهم،  بَّ ُة حهَ ئهَ ٍة مِّ ُكلِّ ُسنُبلهَ

وأكرمه ثم قّلده عماًل يرتفق به ويرتزق منه.

من أسرار الكالم
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الى روِح الشهيِد السعيِد )مازن كامل عبد الرضا الطائي(
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. حمل في قلبه اعصار الملبين، 
ً
ولد شـــهيدا

ُ
لم يكْن ذا ثراء حين لّبى الجهاد. ســـار الى الموت ثابت الخطو من أجل أن ي

خالعا ثوب الحياة، لبسا المة الجهاد، خرج الى الحرب مطمئنا لرحيله االبدي، اسرج مشاعل أيامه الباقية، لكن عائلته مألت 
قلبـــه، ونصرت المذهب والوطن شـــغلت كل كيانـــه، فكفتا ميزان كانتا اثقل كفة هي المقدســـات، نظر الى بناته االربع 
وقّبـــل جبيـــن ولده الوحيـــد مجتبى.. اجتاز اخوته العشـــرة بالقبول ان يكون شـــهيد العائلة، حامال معـــه يقينه أن االمام 
الحســـين)عليه الســـالم( هو من منحه صوت االســـتجابة، وفتح له باب الجنة وألبسه ثياب المالئكة، فاغتسل بتراب جدثه 

والتحق محاربا مع الصقور، صقور لواء الرد السريع.
ا(. مـــع أول قافلة لطرد عصابات اإلجرام 
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 رجـــٌل رفـــع حجـــب الغد عن حياته وهو يردد: اللهم )و

)داعش(، كان في صدارة المجاهدين لتطهير قاعدة – ســـبايكر- شـــرق مدينة تكريت في محافظة صالح الدين وتأمين 
ك في القوات الخاصة 

ّ
ما حولها. فعيونه الجنوبية كانت مثل عيون الصقر في اكتشاف فريسته عن بعد، وتدريبه المحن

جعله جنديا من التدريب الى التحرير، ال يســـاوم وال يهادن على العقيدة والوطن والمقدســـات. وفي تلك الليلة الحرجة  
كانت له مهمة االســـتطالع في عمق االراضي التي تحوي فئران )داعش(، وبفراســـته اكتشـــف عناصر داعشـــية تحاول 
ر 

ّ
لة بالقنابل واالحزمة الناسفة.. أي انهم قنابل بشرية حية قادمة لالنتقام بعد ان شتت ودم

ّ
دخول القاعدة وهي محم

الحشد الشعبي فلولهم المنهزمة..
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كان ليال دامسا وحركتهم حذرة وهو يتابعهم عن كثب دون ان 
يشعروا به، مل حياول تنبيه القيادة عرب جهاز االتصال، فاألجهزة 
خط  عربوا  أن  وما  اصطيادهم،  قّرر  للتنصت..  خاضعة  كلها 
وبندقيته  ينفث دخاهنا  وبدأ  فمه  اشعل سيكارته يف  اخلطر حتى 
القاعدة  بوابة  أمام  كبرية  ضجة  فأثار  برصاصها  عليهم  تنهال 
وانفجر الدواعش بالتعاقب وكان عددهم مخسة، مل تنته سيكارته 
عرفوا  وحني  املجاهدين..  وانقذ  التكفرييني  برمادها  حرق  بل 
ورسعة  لشجاعته  القيادة  قبل  من   تكريمه  تم  االصطياد  بقصة 
دون  اللحظة  بنفس  والتنفيذ  التخطيط  عىل  وارصاره  بدييته 
كشف نفسه، وقد ُعرف باصطياد الدواعش. أنه عاصفة وحده 
يف لياٍل بال قمر ويد أدمنت رفع راية النرص يف كل املعارك، فحامم 
العليل بنينوى كان مفتاحا فخريا حلصد كل باغ ومغتصب، ويف 
قضاء الرشقاط  شوهد كيف يندل ويميض. فقد كانت املعركة 
صعبة، فهو يقرتب من حافة املوت وال يبايل أصيب بجروح ال 

الرشس،  اهلندية-  -سدة  رجل  أنه  القتال..  هليب  وسط  يراها 
أشباح  وكنس  النرص،  رشط  معركة  كل  يف  لالستشهاد   قابل 
الرشقاط  حترير  عمليات  وت��زداد  األرض!.  فوق  من  )داع��ش( 
ذراعه  يف  واصيب  يتوقف  ومل  وجه  يف  فأصيب  ورضاوة،  قسوة 
املعارك.. بقي  ومل ينسحب واصيب يف عينيه فنقل اىل مستشفى 
بدونه  ستفعل  ماذا  املحاربة،  جمموعته  يف  كله  وفكره  ايام  عرشة 
مل  قتال؟.  دون  شهرا  يميض  كيف  االس���ايس؟!،  حمركها  وهو 
يستوعب حالة البعد عن السواتر وساحات القتال قطع اجازته 
وجوه  اىل  نظر  املشتعل،  بلهيبها  املعركة  خيوض  ولواؤه  والتحق 
الرسور  عليه  يبُد  مل  والغبار.  واالمل  الذهول  عالها  التي  رفاقه 
من  إصابته  له   تتيحه  مما  الرغم  عىل  املنازلة  بداية  يف  إلصابته 
اىل  انتبهوا  املنهاوية-.  وقضاء  اهلندية  سدة   - ملشاهدة  فرصة 
االسمر  املجاهد  فاجأهم  لعودته.  ينتبهوا  ومل  قصرية  فرتة  غيابه 
وهو حيمل بيديه بندقيته املحببة) يب كي يس( مع جمموعة قذائف 

أن�����ه ع���اص���ف���ة وح����ده 

لياٍل بال قمر ويد  في 

أدمنت رفع راية النصر 

ف����ي ك����ل ال���م���ع���ارك، 

ف�����ح�����م�����ام ال���ع���ل���ي���ل 

مفتاحا  ك���ان  بنينوى 

ب��اغ  ك��ل  ف��خ��ري��ا لحصد 

ومغتصب، وفي قضاء 

الشرقاط  شوهد كيف 

يجندل ويمضي..
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الدواعش كصقر بني  عىل ظهره وهو بني الصفوف يندل 
حتى  صولة  كل  مع  يشعلها  التي  سكارته  تنته  مل  الصقور، 
رشقاط  قضاء  مركز  يف  العراق  علم  رفع  وبيده  النرص  بان 
بعد حتريرها وتطهريها بالكامل من غربان وجرذان اخلالفة 
املوعودة للنواصب.. وقف شاخمًا تظلل وجه رايتا -العراق 

واحلسني- حمدقا يف املجاهدين كأنه يقول هلم: 
قائد  من  استلهمتها  وقضية  رصخة  جسدي  يف   -
تستقيم  وبه  ضوءًا،  االرض  متأل  باسمه  االرشف،  النجف 
الفقراء  رؤوس  ف��وق  متطر  غيث  غيمة  أن��ه  احلقيقة.. 

واملضطهدين.. أنه صامم أمان الوطن.  
األمنية  والقوات  العراقي  اجليش  ومسك  املنطقة  وهدأت 
وحترك  ومزارعهم،  بيوهتم  اىل  األهايل  ورجع   ، األرض  
شهدت  ان  بعد  املوصل،  مطار  لتحرير  الرسيع  الرد  لواء 
فيها  والدواعش  طاحنة،  معارك  شهرين  من  ألكثر  املنطقة 
مرابطون يتكاثرون كالناموس يف كل جزء من املطار امللغوم 
باملفخخات، حيترضون يف اوكارهم ويف ساعة الصفر اخلفية 

الداعيش  وانكفأ  الوحوش  صمت  وشّق  القتال  بوق  دّق 
عىل وجهه. ويف جانب الصوالت كان »مازن« مع جمموعته 
يفتح الطرق املغلقة ويفّجر االلغام التي تعيق التحرير، وقد 
شوهد كيف حيمل رشاشته عىل ساتر الصد بكلتا يديه ويف 
او  يقتل داعشيا  له كان  فمه سكارته مشتعلة مع كل نفس 
فهو  مفخخة..  سيارة  عىل  يقيض  او  ملغومة،  أرضا  يفّجر 
شجاعة  يفرز  والرصاص  الدخان  ساحر  املعركة  هذه  يف 
غامضة ال ييدها اال من يف قلبه يقني االستشهاد.. وحترر 
املطار ورفع علم الوطن عىل اعىل بناية فيه، واستمر اللواء 
من  املوصل  مدينة  اىل  واالره��اب  التكفري  فلول  بمطاردة 
قلب  يف   - –الزنجييل  منطقة  عند  وتوقفوا  االيمن  جانبها 
واهلاربني  النازحني  االه��ايل  اجليش  استقبل  وقد  املدينة. 
حي  بشوارع  تتناثر  املدنيني  جثث  ان  واك��دوا  املوت،  من 
الزنجييل.. وزادت غرية ابطال اللواء وتقدموا اىل املواجهة 
حترير  مشرتك  مجاعي  بشكل  واح���رزوا  الشهادة  حتى 
عىل  كان  أنه  بطلنا  صور  ومن  املدينة،  من  كبرية  مساحات 
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ظهر سيارة وامامه رشاشة احادية حممولة عىل العجلة 
كل  ويفّك  تقدمهم  أمر  ليسّهل  القوات  امام  هبا  يتقدم 
الثالثة والنصف  العبور يف الساعة  صعب، فأّمن جرس 
ليال .. وأخرب ضابط العمليات ان هناك بيتا حيوي قادة 
من أمراء )داعش) تم حمارصهتم ال يستطيعون اخلروج 
البيت.. ونزل  اال أمواتا وهم يقاومون من وراء ستار 
عن السيارة وجاء الضابط ومعه قوة القتحام البيت كان 
ذلك يف يوم السبت املصادف 3 / 6 / 2017م املوافق 
لصيام  السحور  نيته  كانت  فقد  1438ه���   رمضان   8
)مازن  وضع  والغفران..  الطاعة  شهر  من  جديد  يوم 
وهو  ال��دار،  دخول  خطة  الطائي(  الرضا  عبد  كامل 
به لسانه عند كل صولة  الدعاء الذي يلهج  يردد ذات 
وتسلل  نهَا(،  لهَ ْق  وفِّ فهَ بِيِلكهَ  سهَ يِف  ْتاًل  قهَ وهَ )أللهم  وقتال: 
رشسة  معركة  بعد  هادئا  الليل  كان  جمموعته..  مع 
وطويلة مع اذان الفجر وقبل اقامة صالة الصبح دخلوا 
البيت وقتلوا عرشة من أمراء اإلرهاب الداعيش، ويف 
يف  شهيدا  يسجل  ان  دعاءه  اهلل  استجاب  البيت  عمق 
الدار  انفجر  األرض..فقد  ودفاتر  السامء  صفحات 
راضيا  ربه سعيدا  اىل  مثيل ورحل  له  يشهد  مل  انفجارا 
القوات بكل  فرفع ذكره بني صفوف  عام قدمه ومتناه. 
التاسع  السالم  عليه  االكرب  عيل  لواء  واقام  تشكيالهتا 
بتكريم هذا البطل املغوار وأقيم له عرس وشهدت له 
مدينة كربالء املقدسة، وشّيع يف العتبات  املقدسة ونزل 
بيته احلقيقي مقّطع االوصال. صلوات عىل روحه  اىل 
وصلوات ملن واكب بطوالته واستشهد معه، صلوات 
النابض يف بيت الكون االزيل وهو ينزف غرية  جلسده 
فدمه  الشهداء،  دماء  يقّدرون  ال  سياسيوه  وطن  عىل 
يف  مفتوح  جرح  من  والعقيدة  املذهب  بستان  يف  نزف 

صدر السامء. 

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

47



ممن  اجلميع  عن  غابت  كربى  حقيقة  فوبيا،  االس��الم  بسبب 
خالل  من  عليه  واطلعوا  ساموي  كدين  االسالم  مع  تفاعلوا 
أدبياته الكربى ويف قمة االدبيات االسالمية يأيت القرآن الكريم 
عىل  التعدي  مسالة  ومطلقا  وقاطعا  تاما  رفضا  يرفض  الذي 
ارواح الناس وازهاقها بدون سبب مقنع او جلرم غري معروف 
ْقُتْل ُمْؤِمًنا  ن يهَ مهَ يعاقب عليه القانون واشار اىل ذلك  بقوله: )وهَ
دَّ  أهَعهَ ُه وهَ نهَ عهَ لهَ ْيِه وهَ لهَ ِضبهَ اهلّلُ عهَ غهَ ا وهَ الًِدا ِفيههَ ُم خهَ نَّ ههَ آُؤُه جهَ زهَ جهَ ًدا فهَ مِّ تهَعهَ مُّ
ِظياًم( واكد عىل ان جزاء من يتعدى حدوده يكون  اًبا عهَ ذهَ ُه عهَ لهَ
جزاؤه جهنم بل وخالدا فيها وله عذاب عظيم كنتيجة حتمية 
لالنتهاك واالستخفاف بحياة الناس فكان القرآن واضحا ومل 
يتوسع يف العقوبة بدليل وجود الفاء العاطفة )ف( التي ترّتب 

خالدا(  جهنم  )فجزاءه  يقتل(  )من  الفعل  عىل  مبارشة  اجلزاء 
عن  زمنكاين  فصل  وبدون  جزاء  العبثي  للقتل  ثابت   كرشط 
والال  املتوحش  الفعل  يف  املرتتب  و)اجلزاء(  )القتل(  االثنني  
انساين  كدليل عىل رفض وادانة االسالم كدين ساموي  لذلك، 
وهذه الصورة التي غيّبت او غابت عن  العامل الغريب عن االسالم 
وترسخت يف خميله اجلمعي بانه دين القتل العبثي والذبح كام 
وعاظ  بمداد  املكتوب  السيايس  االسالم  ادبيات  يف  ذلك  يرد 
الدين  االسالم  صوروا  الذين  املأجورة  واالقالم  السالطني 
واخلراب  املوت  دين  انه  االديان  اخر  وهو  احلنيف  الساموي 
والقتل املجاين والعبثي وانتهاك حقوق االنسان وبدون سبب 
واالستخفاف بحياته مع استمراء االعتداء عليها وعىل دمائه 

الكريمة  الحياة  دين  االس��الم 
عباس الصباغ 
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واعراضه وامواله او هو الدين الذي ال يتورع عن فعل اي 
العبث  انتهاك  كرامة وحياة االنسان فهو دين  يشء خيص 
التي  الصورة  هي  وه��ذه  واالع��راض  والدماء  ب��األرواح 
ُرسمت حدودها وسيمياهتا املرعبة عند الغرب  الذي رسم 

صورة االسالم فوبيا بموجبها.
وما االرهاب العاملي وما يتصل به من اعامل ارهابية وحشية  
اخلراب  واشاعة  التحتية  البنى  ونسف  االبرياء  تفجري  من 
تبعاهتا عليه  والقاء  باإلسالم  فيها وربط كل ذلك  واملوت 
ومعاقبة املسلمني ونبذهم حتت يافطة اإلسالموفوبيا وهو 
بريء منها  فام هو اال صورة مستقاة من التصور العاملي/ 
بانه دين املوت  الغريب اخلاطئ والظامل عن االسالم ورميه 

الصحيح  هو  ذلك  من كل  والعكس  واخلراب  والوحشية 
ا  الًِدا ِفيههَ ُم خهَ نَّ ههَ آُؤُه جهَ زهَ جهَ ًدا فهَ مِّ تهَعهَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ ن يهَ مهَ بداللة )وهَ
فاإلرهاب  ِظياًم(  عهَ اًبا  ذهَ عهَ ُه  لهَ دَّ  أهَعهَ وهَ ُه  نهَ عهَ لهَ وهَ ْيِه  لهَ عهَ اهلّلُ  ِضبهَ  غهَ وهَ
وهو  ذلك  كل  عن  املسؤول  هو  االسالموية  باسم  العاملي 
أهَْجِل  )ِمْن  ويؤكد  يقول  الذي  االسالم  جوهر  عن  البعيد 
رْيِ نهَْفٍس أهَْو  تهَلهَ نهَْفًسا بِغهَ ن قهَ ُه مهَ نَّ ائِيلهَ أهَ ىلهَ بهَنِي إرِْسهَ ْبنهَا عهَ تهَ لِكهَ كهَ ذهَ
نَّامهَ  أهَ كهَ ا فهَ ْن أهَْحيهَاههَ مهَ ِيًعا وهَ تهَلهَ النَّاسهَ مجهَ نَّامهَ قهَ أهَ كهَ ْرِض فهَ اٍد يِف األهَ سهَ فهَ
ثرًِيا  نهَاِت ُثمَّ إِنَّ كهَ يِّ ا بِالبهَ ْم ُرُسُلنهَ اء هْتُ ْد جهَ قهَ لهَ ِيًعا وهَ ا النَّاسهَ مجهَ أهَْحيهَ
( {املائدة/32}.. وهذه  ُفونهَ ُرْسِ ْرِض ملهَ لِكهَ يِف األهَ ْنُهم بهَْعدهَ ذهَ مِّ

هي صورة االسالم احلنيف.
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مرقد وَلدي مسلم بن عقيل.. جذوة الوالء المتقدة

غصنا شجرة النبّوة واإلمامة..

الرباءُة املذبوحة وصوت األطفال اليتامى الذين جتّرعوا سياط أعداء أهل البيت 
املفجعة  احلادثة  بعد  فام  وحدها،  كربالء  صحراء  يف  يكن  مل  السالم(  )عليهم 
اآلهات  نفس  صغريين  لطفلني  كان  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  الستشهاد 
ولدا  إّنام  إنسانية،  وال  رمحة  بال  ذّبحهام  ثم  ومن  اعتقاهلام  جرى  حيث  واألنني، 
مسلم بن عقيل )عليهم السالم( اللذاِن أصبحا شاهدين عىل فداحة اجلريمة التي 

ارتكبت بحّق العرتة الطاهرة.
وبعد مئات السنني من حادثة ذبحهام، أصبح مرقدمها الطاهر يف منطقة )املسّيب( 
التابعة ملحافظة بابل العراقية، مقصدًا مباركًا لطاّلب احلوائج من حمبي أهل البيت 

)عليهم السالم( الذين يفدون لزيارته والترّبك به.

األحرار: امحد الوراق - تصوير: حممد الكرعاوي

علي عبد الرسول كريم
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غصنا شجرة النبّوة واإلمامة..
الطفالن العلويان املظلومان )حمّمد وإبراهيم( مها ولدا سفري 
اإلمام احلسني مسلم بن عقيل )عليهام السالم(، وأّمهام رقية 
بنت أمري املؤمنني )عليهام السالم(، وقد اختلفت الروايات 
التارخيية يف تاريخ والدهتام، فهناك من قالت إن حممد االكرب 
اإلمام  استشهد مع  الذي  بن عقيل غري  بن مسلم  هو حممد 
احلسني )عليه السالم( يف واقعة الطف حيث ولد سنة 54ه�� 
أو 55 ه�، كام أن هناك تفاوتًا يف الروايات عن حياهتام، وقد 
بحار  كتاب  صاحب  رسه(  )قّدس  املجليس  العالمة  نقل 
األنوار عن رواية أيب خمنف ان ُعمر السيد حممد بن مسلم ابن 
عقيل كان )11 سنة( عند مقتله، فتكون والدته يف 54، 55 

ه�� أما أخوه االصغر إبراهيم فيبلغ من العمر )9 سنوات(.
تبنّي املصادر التارخيية ويف قّصة طويلة: أنه بعد مقتل اإلمام 
فّر غالمان  واألطفال،  النساء  السالم( وأرس  )عليه  احلسني 
صغريان ملسلم بن عقيل يف الصحراء، وبعد رحيل األسارى 
والنساء عثر عىل الغالمني فأرسال إىل عبيد اهلل بن زياد فأمر 
بسجنهام والتضييق عليهام، وبعدها فّرا من السجن وانتهيا إىل 
عجوز، وقضيا عندها ليلة واحدة، إال أّن ابنًا هلا علم بأمرمها 
وكان من أعوان الظلمة، فقبضا عليهام وقال هلام: »من املوت 

ويف  الصباح،  حتى  فكت�ّفهام  وقعتام«،  املوت  وإىل  هربتام 
الصباح أرسلهام مع عبد أسود يقال له )ُفل�هَيح( وأمره بقتلهام 
عبيد  بجائزة  ليحظى  رأسيهام  وجلب  الفرات  شاطئ  عىل 
اهلل بن زياد )لعنه اهلل(، إال أن العبد امتنعا عن قتلهام بعدما 
علم قرابتهام من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ولكن من 
أرسله قام بنفسه بذبحهام عىل شاطئ الفرات ورمي جثتيهام 
يف النهر، ووضع رأسيهام يف جراب له وأتى هبام اىل عبيد اهلل 
بن زياد، إال أن غري املتوّقع أن يتم معاقبة اجلاين بدل مكافئته، 
بفعلته  فيه  قام  الذي  املكان  يف  رأسه  وقطع  قتله  تم  حيث 

الشنعاء.
ويف زيارة أجرهتا )األحرار( للمرقد الرشيف، أطلعنا األمني 
اخلاص للمزار، عيل عبد الرسول كريم، عىل تفاصيل أخرى 
منتقاًل  الشهيدين، وما حدث هلام،  الطفلني  عن حياة هذين 
بعد ذلك للحديث عن مزارمها الرشيف وكيف أصبح قبلة 
بابل، ويبعد عن  يقع شامل حمافظة  املوالني، حيث  للمحّبني 
بغداد )40 كم(،  املدينة قرابة )45 كم( وعن حمافظة  مركز 
بقرية  االداري  التصنيف  حسب  القرية  هذه  ُسّميت  وقد 

)أوالد مسلم بن عقيل( تيمنًا هبذين الطفلني الشهيدين.
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ويرسد األمني اخلاص للمزار عيل عبد الرسول كريم، ما جاء 
يف مؤلفات الشيخ حممد حرز الدين )رضوان اهلل تعاىل عليه( 
عن سرية الطفلني الشهيدين، حيث يؤكد أن مشهدمها واقع 
بالضواحي الغربية ملدينة املسيب الواقعة عىل ضفة هنر الفرات 

عىل املشهور واملعروف.
مراحل إعامر املرقد الرشيف

ويبنّي كريم بأن »املرقد الرشيف جرت عليه عامرات عديدة، 
شبيهًا  وكان  للمزار  بناء  أول  وضع  )1220ه�(  سنة  ففي 
باخلانات ثم جرت محالت اعامر واصالح متوالية امهها كان 
كبري  جلزء  ثالثة  عامرة  وشيدت  بعدها،  وما  ه(�   1352( سنة 
من املرقد سنة )1376 ه�( ثم العامرة الرابعة سنة )1394ه�( 

والتوسعة االخرية للحرم الداخيل كان يف سنة )1421ه�(«.
وأنفاس  السالم(  )عليهم  مسلم  ولدي  »بربكات  ويضيف، 
فرجة  تعاىل  اهلل  )عجل  والزمان  العرص  صاحب  االمام 
الرشيف( وبتوفيق للمؤمنني العاملني يف هذا املكان الرشيف، 
واألمانة  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة  قررت 
إعامر  إلعادة  متكاملة  خطة  وضع  الرشيف  للمزار  اخلاصة 

األواوين  بتوسعة  وبدأنا  النواحي  كافة  من  الرشيف  املرقد 
املزار  يؤمون  الذين  الزائرين  لكثرة  للمزار وذلك  والصحون 
شهادهتام   مثل  فيهم،  واخلاصة  العامة  املناسبات  يف  الرشيف 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  واستشهاد  السالم(  )عليهام 
واحياء ليايل القدر وحمرم احلرام واربعني االمام احلسني )عليه 
تكون  ان  امللّحة  القصوى  الرضورة  من  انه  فوجدنا  السالم( 

هناك توسعة شاملة كاملة لكل املزار الرشيف«.
وتابع حديثه، »رشعنا باملرحلة األوىل للجهة الرشقية للمزار 
الرشيف  للمزار  املجاورة  الدور  استمالك  بعد  الرشيف 
الرسمية واالصولية ووصلنا اىل  املوافقات  واستحصال كافة 
مراحل متقدمة من البناء وتبلغ هذه النسبة من )40 - %45( 
وبعدما ظهر البنيان  والرصح الذي صممنا عىل أنشائه للعيان، 
ثم رشعنا بالعمل عىل مرشوٍع آخر وهو إنشاء جماميع صحية 
بعدد )88 وحدة( مقسمة لكل من الرجال والنساء، مع تشييد 
قاعة للمناسبات تكون منفصلة عن الزوار وحركة الزائرين، 
وايضًا جممع اداري متكامل مع قاعات للعلوم الدينية وعلوم 
القرآن ومتحف ومسجد بمساحة )700م2( وصحن داخيل 
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ايضا سيكون هبذه التوسعة اجلديدة ان شاء اهلل تعاىل«.
وأشار كريم إىل أن »هناك مرشوعًا آخرهَ تم العمل به وهو إعادة 
تأهيل الصحن اخلارجي للمزار الرشيف وبمساحة )3700 
تصدعات  به  حلت  الذي  الصحن  حمل  ليكون  مربع(،  مرت 
وأرضار، وقد تّم يف املرحلة االوىل استمالك مساحة )2650 
فقط  ننتظر  كاملة  معامالت  لدينا  الثانية  واملرحلة  مربع(  مرت 
دفع )بدل النقد( الستمالك مساحة )5800 مرت مربع( ولدينا 
الرشيف  للمزار  املجاورة  االرايض  الستمالك  اخرى  خطة 
لكي يليق املزار بغصني حممد وال حممد )عليه وعليهم أفضل 

الصالة والسالم(«.
ملحقات املرقد الرشيف

حيتوي املزار الرشيف بحسب ما أوضح كريم، »عىل رضحيني 
وعليهام صندوقان من اخلشب الساج وفوق كل رضيح مشبك 
معدين، وترتفع فوقهام قبتان مغلفتان بالذهب، ويوجد صحن 
االسالمية  االقواس  ذات  األواوين  جانبيه  عىل  تنترش  كبري 
جللوس الزائرين واسرتاحتهم، كام توجد بناية جماورة بطابقني 
الزائرين ايضًا وللمزار باب رئييس كبري مصنوع من  جللوس 

خشب الساج وجممعات ادارية وصحية وقاعة للمناسبات«.
أنشطة وفعاليات مباركة

اخلاصة  األمانة  هبا  تقوم  التي  والفعاليات  لألنشطة  وبالنسبة 
البيت  آل  ووفيات  والدات  إحياء  من  الرشيف  للمزار 
العلامء  اوليائهم وذراريم وحتى  السالم( وملا خيص  )عليهم 
للناس،  تعريفيًا  جانبًا  ُتعّد  ألهّنا  بأحيائها  »نقوم  والصاحلني 
يف  راسخة  وتكون  االجيال  هذه  عليها  وتنشأ  تشّب  حتى 
اذهاهنم، فضاًل عن إقامة الدورات الفقهية والقرآنية وغريها 
من الدورات املعرفية املهمة للمنتسبني العاملني وزائري املرقد 

الرشيف«.
كرامات ومعجزات إهلية

 40( ملدة  الرشيف  املرقد  بخدمة  »ترّشف  أنه  كريم،  يروي 
سنة( وخالل هذه السنوات شاهد الكثري من الكرامات التي 
حيث  السالم(،  )عليهم  مسلم  ولدي  بربكة  للزائرين  حّلت 
بربكتهام يقيض اهلل تعاىل حوائج املحتاجني ويشفي املرىض من 
األمراض املستعصية، وغريها من الكرامات اإلهلية العظيمة«.
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األعىل  الديني  املرجع  مواقف  ساكو،  لويس  مار  الكاثوليك،  الكلدان  بطريك  وصف 
سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( بالعظيمة، مؤكدًا 

أن كلامت املرجعية الدينية الشيعية حتمل األمل وترفع من معنويات الناس.
وقال ساكو خالل كلمته يف القّداس الذي ُأقيم مؤخرًا يف كنيسة مار يوسف يف العراق: إن 
»املرجعيات الدينية وخاصة مرجعية النجف األرشف يب أن ال ُيبّح صوهتا وعىل الناس 

االستامع إليها واألخذ بنصائحها«.
وأضاف بأن »كلامت املرجعية الدينية الشيعية حتمل األمل وترفع من معنويات الناس«، 
واصفًا كالم املرجع السيستاين )دام ظله( خالل لقائه ببابا الفاتيكان يف احرتام املسيحيني 

وأهنم جزء منا ونحن جزء منهم بأنه »كالم من ذهب، وهذا يعني أننا جسم واحد«.
عظيم،  نبوّي  وقول  ذهب  من  قول  فهو  يشء،  كل  غرّي  السيستاين  املرجع  »كالم  وتابع، 

ونحن بحاجة إىل مثل هذه األقوال«.
وأّكد ساكو بأّن »صوت املرجعية الدينية يب أن ال ُيبح وعىل الناس االلتزام بوصاياها«، 
مضيفًا أن »املرجع السيستاين أكد بأن عىل رجال الدين أن يقولوا كلمتهم حّتى لو مل يدوا 

أذانا صاغية هلم«.

فاعاًل  حضوًرا  وأطرافها  املقدسة  كربالء  مواكب  سجلت 
ومميزًا يف مهرجان موسم األحزان الفاطمي الذي يقيمه قسم 
الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف ساحة  بني احلرمني 
الرشيفني وبنسخته اخلامسة عرشة إحياًء واستذكارًا لشهادة 
بضعة الرسول األكرم حممد صىل اهلل عليه وآله وروحه التي 

بني جنبيه، سيدة النساء فاطمة الزهراء )عليها السالم(.
اختصت  عزائيٍة  وأساليب  متنوعٍة  بأشكال  كانت  املشاركة 
التي  األليمة  والذكرى  املناسبة،  إحياء  يف  املواكب  هذه  هبا 
احلسينية، ومواكبها  الشعائر  املقدسة عاصمة  حتييها كربالء 
حياٍة  من  ملشاهد  جمسم  عرض  هناك  كان  إذ  وأطرافها؛ 
ومواقف مرت وجرت عىل السيدة الزهراء عليها السالم – 
وكيف صربت وآثرت عىل نفسها يف سبيل املحافظة عىل دين 

أبيها الرسول األكرم حممٍد )صىل اهلل عليه وآله(.
هذا وقد شهدت هذه املشاركة تفاعاًل من قبل زائري املرقدين 
الطاهرين لإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس )عليهام 
ما  الوقوف عىل مفاصلها، مستذكرين  السالم(، وطال هبم 
يف  السالم(،  )عليها  الزهراء  وموالهتم  سيدهتم  عىل  جرى 

بآل  وما حل  النبوية،  للهجرة   11 من سنة  األيام  مثل هذه 
البيت )عليهم السالم(، بعد فقدهم لقرة أعينهم رسول اهلل 

)صىّل اهلل عليه وآله(.

بطريك الكلدان الكاثوليك: 
كلمات مرجعية النجف تحمل األمل للناس

 في 
ً
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ً
مواكب كربالء وأطرافها تسجل حضورا
موسم “األحزان الفاطمية”
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عبد  مج��ال  الدكتور  مرص  يف  اإلسالمية  اآلث��ار  أستاذ  اك��د 
الرحيم، أن ترميم أرضحة آل البيت )عليهم السالم( واآلثار 

اإلسالمية يعكس اهتامم الدولة بجانب السياحة الدينية.
وقال عبد الرحيم يف ترصحيات صحفية: إن »ترميم أرضحة 
اهتامم  السالم( واآلثار اإلسالمية يعكس  البيت )عليهم  آل 
كبريًا  ع��ددًا  هناك  ألن  الدينية؛  السياحة  بجانب  الدولة 
باألرضحة  اهتامم  لديم  واألجانب  العرب  السائحني  من 
الدينية  السياحة  لتنشيط  فرصة  خيلق  ما  وتطويرها  الرشيفة 

مرة أخرى«.
اإلسالمية  باآلثار  ثرية  »القاهرة  أن  عبدالرحيم،  وأوضح 
التي ترجع للعهد الفاطمي، ، واألجانب لديم شغف كبري 
ب�مسار  املعروف  االسالمي  الرتاث  وخاصة  الرتاث  بتطوير 
آل البيت )عليهم السالم( والذي يبدأ بمسجد السيدة زينب 

)عليها السالم(.
برتميم  وّج��ه  السييس  الفتاح  عبد  امل��رصي  الرئيس  وك��ان 
عن  فضاًل  البالد  يف  الرشيفة  واألرضحة  املقامات  وصيانة 

األماكن املحيطة هبا الستقطاب الزائرين وفتحها أمامهم.

أكاديمي مصري يكشف عن أهمية إعادة ترميم 
أضرحة آل البيت )عليهم السالم(

والشخصيات  األطياف  من  جمموعة  ضم  تركي  وفد  زارهَ 
للعتبة  التابعة  املراكز  يف  وجتّول  كربالء  يف  املقدسة  العتبات 

احلسينية املقدسة.
يف  الزينبية  مؤسسة  عن  الرتكي،  الوفد  مسؤول  ووص��فهَ 
التابعة  واالقسام  املراكز  رشن«  ابراهيم  الشيخ  إسطنبول 
للعتبة احلسينية املقدسة كقسم اإلعالم ومركز اإلعالم الدويل 
واملهمة  باجليدة  واملراكز  االقسام  وبقية  احلسيني  واملتحف 
للوفد وجلميع خدمة اهل البيت عليهم السالم, وللمسلمني 

بصورة عامة«.
اىل  املوجهة  والدينية  الثقافية  الربامج  »نقيم  قائاًل:  وأضاف 
رشحيتي الشباب والنساء, وسننقل تفاصيل زيارتنا اىل كربالء 
عرب  برامج  من  به  قمنا  وما  العراق  يف  املقدسة  والعتبات 
وسائل اإلعالم ليتسنى للمجتمع الرتكي االطالع عىل أهم 

املعامل التارخيية والدينية املوجودة يف العراق«. 
إن  رشعا:  نيازي   )TV GEM( قناة  ممثل  قال  جانبِه  من 
و  املقدسة  العتبات  وثائقي عن  فيلم  بتسجيل  قامت  »القناة 
معامل مدينة كربالء الدينية والتارخيية والتي تشكل أمهية بالغة 

لدى مجيع املسلمني واملهتمني بالشأن الثقايف والتارخيي«.
فيام قال معاون رئيس قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة، 
حسن اجلبوري: إن »برنامج زيارة الوفد تأيت  ضمن خمرجات 
بتنسيق من مركز  التعاون املشرتك بني اجلانبني حيث جرت 
االمام احلسني )عليه السالم( للتعاون مع املؤسسات الرتكية 
والذي تم افتتاحه مؤّخرًا يف اسطنبول بالتنسيق مع مؤسسة 
آل البيت )عليهم السالم( ونحن عىل أتم االستعداد للتعاون 

اإلعالمي والثقايف بام خيدم املجتمع االسالمي بشكل عام«.

وفد تركي يتشّرف بزيارة كربالء ويبحث تعزيز 
التعاون الثقافي
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احلسني  ب��أّن  العرش  يمني  عن  وج��ّل  عّز  اهلل  كتب  مل��اذا  ترى 
»مصباح هدى وسفينة نجاة« وكيف جعل السبط الشهيد بمثابة 
هذه  وملاذا  هلك،  عنها  ختلف  ومن  نجا  ركبها  من  نوح  سفينة 
البالغة لشخص أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم عند  الكرامة 
اهلل واّنه كام جاء يف احلديث:»إّن احلسني بن عيل يف السامء أكرب 
منه يف األرض« أي اّن أهل السامء أعرف باحلسني وكرامته من 
ليست  األرض  أهل  عند  كرامته  اّن  نجد  اّننا  مع  األرض  أهل 
ال  السالم  عليه  احلسني  عظمة  فان  ذلك  عىل  وبناًء  بالقليلة؟. 
تكمن فقط يف اّن شخصّيتُه كانت شخصّيًة ثائرة حّرة، أو ألهّنا 

تعرضت لإلبادة بشكل فظيع. إذن فام هو رّس هذه العظمة؟. 
بأّن اهلل سبحانه  نعلم  ان  السؤال نقول: البد  لإلجابة عىل هذا 
األمر،  وبيده  واألرض،  الساموات  ومليك  الكون  خالق  ه�و 
بحبله  متّسك  من  وان  يشاء،  من  ويضع  يشاء  من  يرفع  واّن��ه 
عليه  احلسني  اّن  املعلوم  ومن  وضعه.  حبله  ترك  ومن  رفعه، 
فأخلص  له  العمل  واخلص  فرفعه،  اهلل  بحبل  متسك  السالم 
اهلل له وّد املؤمنني، وجعل له يف قلب كّل مسلم حرارة. وقدياًم 
عندما خلق اهلل تقّدست أسامؤه آدم واسكنه اجلّنة، رأى آدم ما 

رأى حول العرش من األنوار، ثّم عّلمه جربائيل تلك األسامء 
والكلامت، ونطق هبا، واقسم عىل اهلل عّز وجّل بتلك الكلامت 
واألنوار اخلمسة» فلاّم ذكر احلسني سالت دموعه وانخشع قلبه 
وتسيل  قلبي  ينكرس  اخلامس  ذكر  يف  جربئيل  أخي  يا  وق��ال: 
عربيت؟ قال جربئيل: ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها 
غريبًا  عطشانًا  ُيقتل  قال:  هي؟  وما  أخي  يا  فقال:  املصائب، 
وحيدًا فريدًا ليس له نارٌص وال معي فبكى آدم وجربئيل بكاء 

الثكىل«.
خملصًا  كان  اّنه  تكمن يف  السالم  عليه  اإلمام  قيمة  فاّن  وهكذا 
صفيًا، فهو عليه السالم لو كان يمتلك ألف ابن مثل عيّل االكرب 
وكان عليه ان يضّحي هبم يف حلظة واحدة ملا ترّدد يف فعل ذلك 
الّنه جّرد نفسه عن اهوائه، رغم اّنه عليه السالم كان حيب عيّل 
االكرب حّبًا ال حّد له، حّبًا ال يمكن ان يضمره أّي اٍب البنه، ألّن 
لقًا  عليًا األكرب كان أشبه الناس برسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله خهَ
وُخلقًا، ومع ذلك فان حّب احلسني عليه السالم هلل تعاىل كان 
ا هلِل( البقرة 165. دُّ ُحبًّ ُنوا أهَشهَ ِذينهَ آمهَ الَّ أشّد كام يقول سبحانه: )وهَ

سّر عظمة اإلمام الحسين 
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ومن شجاعة اإلمام احلسني عليه السالم أنه كان بني احلسني 
فتناول  منازعة يف ضيعة  الوليد بن عقبة  السالم وبني  عليه 
احلسني عليه السالم عاممة الوليد عن رأسه وشدها يف عنقه 
رأيت  ما  باهلل  م��روان:  فقال  املدينة،  عىل  وال  يومئذ  وهو 
قلت  ما  واهلل  الوليد:  فقال  أمريه،  عىل  رجل  جرأة  كاليوم 
هذا غضبا يل ولكنك حسدتني، عىل محيل عنه، وإنام كانت 
الضيعة له، فقال اإلمام احلسني عليه السالم: الضيعة لك يا 

وليد وقام. 

وقد رسم اإلمام نموذجًا رائعًا يف مواقفه الشجاعة، واقعة 
الطف دليل عىل الصرب والشجاعة. إن تتعامل مع من حيقد 
أن  ولكن  ممكن،  هذا  فكل  غريبًا،  ليس  باطنًا  ولو  عليك، 
عىل  ويتلّهف  بوجهك  السيف  يشهر  ال��ذي  ع��دّوك  حتب 
قلب  من  يفيض  كان  الذي  العظيم  احلّب  هو  هذا  قتلك، 
 44 ج  البحار  السالم(.  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبى  اإلمام 

ص 190.

*آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين )دام ظله(: كل 
احلسينية  الثورة  هذه  عىل  احلفاظ  مسؤولية  يتحمل  منا 
ومن  وأرسته  وأهله  نفسه  اصالح  خالل  من  املباركة 
هذه  بأمهية  حوله  الذي  املجتمع  بتوعية  قيامه  خالل 

احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني العظيم.
* العالمة الشيخ حممد مهدي اآلصفي )رمحه اهلل(: إهنا 
مدرسة مفتوحة للجميع، وكل منا يد يف ثورة اإلمام 
احلسني عليه السالم ما يطلبه من العزة والكرامة والقوة 
الذلة  ورف��ض  الضيم  وإب��اء  العزيز  الكريم  واملوقف 

والظلم.
)ُقِدس  السيد حممد حسني فضل اهلل  العظمى  اهلل  *آية 
ومنهجًا  خطًا  يمّثل  السالم  عليه  احلسني  إن  رسه(: 
العزة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  للقيم  حّيًا  وجتسيدًا 
جعلها  التي  املسرية  استقامة  عىل  واملحافظة  والكرامة 

اهلل أمانة يف أعناقنا.
*الشيخ عبداحلميد كشك: ال أجد تعبريًا يسعفني اآلن 
جبال  من  جبل  إهنا  أقول  أن  يكفي  ولكن  زينب،  عن 
قليل  إنني عام  يا زينب.  الصرب  الصرب. جبل من جبال 
احلسني  بأن  زينب  وعلمت  اهلل  رس��ول  عند  سأكون 

سيسبقها إىل الدار اآلخرة. 

عليهام  ع��يل  ب��ن  للحسني  رج��ل  ق��ال   •
شيعتكم،  من  أنا  اهلل  رسول  بن  يا  السالم: 
ّ شيئًا  تّدِعنيهَ »اّتِق اهلل وال  قال عليه السالم: 
 ، عواكهَ دهَ يف  ْرتهَ  جهَ وفهَ ِذْبتهَ  كهَ لك  اهلل  يقوُل 
ِغشٍّ  كّل  ِمن  ْم  ُقُلوهُبُ ْت  ُلمهَ سهَ تهَنا من  إّن شيعهَ
ٍل، ولكن ُقل أنا من مواليُكْم ومن  غهَ ِغلٍّ ودهَ وهَ

حُمبيُكم«.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  اىل   رج��ل  ج��اءهَ   •
أصرب  وال  عاص  رجل  أنا  وق��ال:  السالم( 
عليه  فقال  بموعظٍة  فِعظني  املعصية،  عن 
 ، ل مخسةهَ أشياء واْذنِب ما ِشئتهَ السالم: افعهَ
ما  واذنِ��ب  اهلل  رزقهَ  تأُكل  ال  ذل��ك:  ف��أّوُل 
اْذنِْب  ، والثاين: أْخُرج من واليِة اهلل وهَ شْئتهَ
يهَراكهَ  موِضعًا ال  أطُلب  والثالث:   ، ِشئتهَ ما 
، والرابع: إذا جاءهَ ملُك  اهلل واذنِب ما شئتهَ
نهَْفِسكهَ  عن  عُه  فادفهَ ُروحكهَ  لِيهَقبضهَ  املوِت 
لهَكهَ  أْدخهَ إذا  واخلامس:   ، شئتهَ ما  واذنِ��ب 
النار واذنِب ما  النار فال تدُخل يف  مالكهَ يف 

شئت«.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
اقواله المشهورة
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يف النتظار

ون��ار شوقك  ال��زاه��ر،  ن��ورك  أح��وم ح��ول  كفراشة 
املقدسة، أطوف بك، أتوسد حلم عودتك عىل مدار 

الوقت، ال أرى سواك يف آمال احلائرين. 
وبه  حيايت،  أستهل  باسمك  شتايت،  يستظل  برايتك 
وأتوضأ  املستحيل  أعرف  ال  بحبك  نايايت،  استقبل 

بصربك اجلميل. 
والنقاء، صوتك  يلهمني احلكمة  الالمتناهي  صمتك 

يمنحني القدرة عىل البقاء وعدم االنحناء. 
وال  احل��دود،  يعرف  ال  مم��دود،  ظل  إليك  اشتياقي 
أبجدية،  أي��ة  حقه  تفيه  وال  أرضية،  لغة  تستوعبه 
بأنارها  الطبيعة  تعزفه  ال  ح��روف..  أي  ترتمجه  ال 

وشالالهتا وعيونا اهلادرة.      
اهليبة  رداء  عليك  املحّيا،  أبيض  األسحار  يف  ألقاك 
والبهاء، يلقي السناء عىل منظرك صفاءه، وخيلع الندى 
عىل يديك براءته، ويستمطر منك الوفاء سحابته.      

وجوهنا  عىل  تفرق  أبوابنا،  تطرق  فجرك  تباشري 
البسامت، تسقي أرواحنا رفضًا لليأس، تروي قلوبنا 

بالرجاء.
فارعة شجرة عطفك ملحبيك، وارفة حمبتك ملنتظريك، 

يانعة مودتك لعارفيك، مورقة عطاياك لنارصيك.
وجهك  وإرشاقة  الوجود،  لكل  بيضاء  أياديك  تلك 
فجد  األرض،  يف  املستضعفني  كل  باللطف  تغمر 
عيّل- سيدي- بنظرة رحيمة خترجني من ُأتون الذنب 

إىل برد العفو.

ما اأولهني اإليك!

ــــــــا مـــــــــــــــــــــــددت يـــــــــــــــــــدي.. ــــــــم ــــــــل  ك
ملسِح الرتاب والدم عن جبينك..

أرتفع الرمح عاليا.. لريفع ناظري إليه مثقاًل بالدموع.
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ك�������ن ه����ن����اك
زاد ال�صابرين!!

يف  وحيتملون  يصربون  بل  ينامون،  ال  دينك  أعداء 
سبيل الباطل ما ال حتتمله أنت يف سبيل احلق، واهلل 
إن املرء ليستحي أن يكسل يف جنب اهلل حني يسمع 
عن بطل ريايض يعاين األعوام الطوال وُيتِعب نفسه 
منذ نعومة أظفاره ليفوز يف النهاية بميدالية الذهب، 
وُتسلَّط عليه األضواء، وُتغدق عليه األموال، مع أنه 
سيكرب يوما وينرصف الناس عنه، بل ويموت وينساه 
مجع  ما  كل  ويرتك  باألمس،  به  حمتفيا  كان  من  كل 
ويرحل حتت الرتاب، فكيف ال تصرب أنت يا طالب 
ُتسلَّط عليك األضواء  أن  تريد  أال  اآلخرة؟!  ذهب 
الفردوس؟!  يف  لك  أريكة  عىل  متكئ  وأنت  هناك 
مستلق  وأنت  اللذات  عليك  ُتغدق  أن  تطمع  أال 
تتعب  أال  ع��دن؟!  جنات  يف  قصورك  من  قرص  يف 
فيه  تذوق  ال  خلد  يف  هناك  طويال..  لتسرتيح  قليال 
املوت بل ال تسمع حتى مرادفات أو مشتقات كلمة 
وطالب  يتعب  دنيا  خاطب  من  واعجبا  )م��وت(.. 
آخرة ينام، وا حرستاه عىل طالب رضا البرش وغافل 

عن رضا ربِّ البرش.

)فتاة ختاطب أخاها يف احلشد( لو مل تكن هناك برقا ومطرا, لو 
مل ختض غامرها، أيا الطائر فوق أوارها  أيا املتجّذر األصيل 
مقبٌل غري ُمدبر كأجدادك العظام، تشق ليل اخلطوب برساج 
ألقك ووهجك الساطع يف كل زمان ومكان خترتق احلجب 
املوبوءة باحلقد واخلراب..  لو مل متنْح ملا كان للوطن بعض 

هبجة رغم حزنه الطويل ..
لست أنت إن مل ترِو صحاريا بحبك ووالئك.. لست أنت 
هبيج  لفجٍر  املبتسم  أيا  ورسورا  ونورا  وردا  متألها  مل  إن 
ثانية علَّ  أراك  أن ال  نذرُت  لقد  املنري..   رأسك  طالع من 
لكي  جميئك  أترقب  ال  أن  عىل  عزمت  لقد  يسرتيح  وطني 
ال يضيع وطن أيا الراحل عمق املدى حتمل مهوم األرض 
التارك كل يشء ليشء أسمى  ..أيا  السامء  الفانية رغبة يف 
وأرقى.. أيا العابر بواديا لتبتسم النخيل وليصان العرض 

والدين..
غيمة  سامئها  يف  كن  تعد،  وال  هناك..  كن  العاشق..   أيا 
بأخي   ولست  أنت   فلست  عدت  فإن  تعد   وال  طائرا  أو 

والسالم عىل أخويت يف سوح اجلهاد وعىل شهداء العراق.
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كفاح وتوت  امونة احللفي

�سم�ــس  يــا  عليــك  ال�ســالم 

ال�سمو�س، واأني�س النفو�س، 
املدفون باأر�س طو�س..

�سورة تراثّيــة نادرة ملرقد 

الإمام الر�سا عليه ال�ّسالم، 
تعود اإىل عام 1972م.




