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بطاقة انتاجية تصل لـ)40( طنًا  في الساعة..
الشيخ الكربالئي يفتتح معمل أعالف كربالء

الشهيد السّيد عبد الحسين دسَتغيب )قّدس سره(
“مرشُد المحرومين وهادي الناس”

»من فكر المحقق العالمة 
محمد صادق محمد الكرباسي«

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

قالها سّيد البشر: سلماُن مّنا أهَل البيت
محّطات من حياة الصحابي 

سلمان المحّمدي وبناء مرقده الشريف

) كرار ميري سلمان  الى روِح الشهيِد السعيِد 
الشويلي( أبي أحمد

َصديقي.. ليَتني أضيُء قبرك بدمعي

»انتهاك حقوق االنسان على ايدي ازالم النظام البائد« 
ندوة تعريفية تنظمها جامعة وارث االنبياء

أّدوا تحية العهد والوالء لخدمة العراق 
في المرقد الحسيني

كوكبة جديدة من الضباط تحتفي بتخرجها  
في حضرة القداسة

رحمُة اهلل
» إذا كان يوم القيامة نشر اهلل تبارك و تعالى رحمته 

حتى يطمع إبليس في رحمته«
قول اإلمام ابي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( - المصدر: 
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وقفُة اجالٍل وإكباٍر للعراق.. عرين النشامى ووطن المآثر. 
اهلل ي������ا عراق يا بل������د االصالة والوفاء، ي������ا أرض الطيبين 
المتعاهدين على التآلف والتآزر؛ ليكونوا أس������وار مجدك 
في كل الظروف. يليق بكم أيها –الحشديون - هذا المجد 
والتكريم، يليق  بكم حضوركم الحي في القلب والضمير 
والوجدان لُتظّل������وا بظلكم بلدكم وارضكم بالخير والعز 
واالمن واالمان واالس������تقرار، وأنتم بهذا العنفوان نبض 
يمأل القلوب وس������واعد تبني وتحمي، وارادة خير تستمر 

ما استمرت الحياة. 
الئق بك سيد علي السيستاني هذا العزم الذي يمأل صدور 
جندك في الحشد الشعبي وهم يشيدون في حماك صروح 
حض������ارة تضرب جذورها ف������ي ثراك الطيب وتش������مخ في 
األعال������ي لتنوش هامات الس������حاب. بل نحن������ي هامات الوالء 
ش������كرا وعرفانا لفتواك المقدس������ة في الدفاع  عن االنفس 

والوطن والمقدسات.
الئق بالعتبة الحس������ينية المقدس������ة هذا التكات������ف والتآزر 
والتكاف������ل والتع������اون، وه������ي تترجم للمجاهدي������ن -أحياء 
وشهداء- اخالصها لهم في فعل قيادتها الرشيدة وهي تمد 
يد الخير لتبني وتعّمر وتش������ّيد وتذلل الصعاب  وتحتضن 
الجميع لتصهرهم في بوتقة الوط������ن والوطنية والعقيدة 
والمذه������ب. وابوابه������ا مفتوح������ة وقنوات االتص������ال عديدة 

ومتاحة لكل مواطني العراق بال تمييز.
وم������ا تؤك������ده االفع������ال اإلنس������انية الحقيقي������ة على ارض 
الواقع، وما ش������اهدناه في يوم تكريم الشهداء االحياء من 
قبل رجال التوثيق الحربي في العتبة الحسينية المقدسة: 
ان )العراق( بالنس������بة للمرجعي������ة الدينية العليا ليس ارضا 
ومس������احة وحدودا وهواء وماء وج������زءا من الخارطة، بل 
هو نبض القلب وعنوان الوجود واالسم والهوية والمذهب 
والعقي������دة واالنتم������اء هو الوطن االغلى ال������ذي يليق به ان 

نكون جميعًا فداء له في كل وقت.

تكرمُي ال�شهداء االحياء
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

حيدر عاشور

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

تبارك الهاللي - كفاح وتوت

خالد غانم الطائي - زهراء حربي



وثقت املوسوعة احلرة )ويكيبيديا( خرب قصف مطار كربالء 
الدويل من قبل القوات األمريكية ونرشت حتت عنوان )قصف 
مطار كربالء من قبل القوات األمريكية( ان املطار تعرض إىل 
اعتداء أمريكي بالطائرات أدى إىل مقتل عامل باملطار وأرضار 

جسيمة باملنشآت، بتاريخ 1/3/2020.
وتصدر املنشور توضيح هبوية مرشوع املطار بأنه قيد اإلنشاء 
)النجف  مدينتي  بني  ويقع  العراق.  يف  كربالء  حمافظة  يف 
إىل  كـم(   32( ميل   20 بحوايل  املقدسة(  وكربالء  االرشف 
أكرب  يكون  أن  املتوقع  من  كان  كربالء،  من  الرشقي  اجلنوب 

مطار يف العراق عند اكتامله.
ويف )التاريخ والوصف( الذي تعرض له حمرر املوضوع كَتَب 
أن »حجر األساس ملطار كربالء الدويل وضَع يف يناير 2017. 
الديني  املرجع  ممثل  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  بواسطة 
السيستاين،  احلسيني  عيل  السيد  عرشية  االثنا  للطائفة  االعىل 
من  املحدودة  )كوبرشيس(  رشكة  بواسطة  بناؤه  عملية  وتتم 

الفرنسية، ويبلغ   )ADBI( اململكة املتحدة، وتصميم رشكة
ميل(،   2.8( كيلومرت   )4.5( حــوايل  املطار  مــدرج  طول 
الذي  للكربالئي،  وفًقا  العراق؛  يف  نوعه  من  األطول  وهو 
يؤكد ان مرشوع املطار مل يكن املقصود من تصميمه وانشاءِه 
التنافس مع املطارات األخرى، ولكن من أجل خدمة احلجاج 
الشيعة املتجهني لزيارة اإلمام احلسني واخيه العباس )عليهام 

السالم(«.

احلسينية  للعتبة  التابع  البرشية  ــوارد  امل تطوير  قسم  اختتم 
املقدسة، املرحلة الثالثة من مرشوع التخطيط التشغييل بدورة 
أوهالل( خبري  ادريس  )الدكتور  قدمها  التي  األداء(  )معايري 
التخطيط االسرتاتيجي يف الوطن العريب، ملجموعٍة من السادة 

رؤساء األقسام واملراكز يف العتبة املقدسة.
قسم  رئيس  )معاون  رشيــف  عباس  منتظر  األستاذ  وقــال 
شهر  منذ  انطلق  الذي  الربنامج  هذا  »إّن  ملجلتنا:  التطوير( 
األقسام  إدارات  استهدف  االن،  حلد  ومستمر  األول  ترشين 
حيث  من  لتمكينهم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  واملراكز 

اعداد خطط تشغيلية سنوية للعام احلايل«.
العملية  األنشطة  من  كبرية  جمموعة  الربنامج  »شمل  مضيًفا: 
التطبيقية التي تشمل نامذج جاهزة ومعدة ومصممة خصيصًا 
اخلطط  ــداد  اع يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  واقسام  ملراكز 
متابعة  الثالثاء ختام سلسة جلسات  اليوم  التشغيلية، وشهد 
وتدريب استمرت عىل مدار مخسة أّيام يف جمال اعداد اخلطط 

التشغيلية بطريقة تطبيقية«.
من جهته بنّي مدرب الدورة )الدكتور ادريس أوهالل(: »إّن 

التجربة كانت ممتازة جدا مع املشاركني الذي هم عىل مستوى 
عاٍل من التعاون واملثابرة إلنجاز االعامل املطلوبة منهم«.

جلمع  األوىل  كربى  مراحل  ثالثة  يف  العمل  »تم  موضًحا: 
وضع  منها  واهلدف  قسم،  بكل  اخلاصة  املعلومات  وحتليل 
هلذه  ــايس  األس املخرج  هو  وهــذا  القسم  لواقع  تشخيص 
التشخيص  هذا  نتائج  استثامر  اىل  انتقلنا  ثم  ومن  املرحلة، 
ويف   )2022( للعام  بالقسم  اخلاصة  التشغيلية  اخلطة  لوضع 
واملتابعة  التنفيذ  عن  كانت  واألخــرية  الثالثة  املرحلة  ختام 

والتقييم والدعم للخطة بعد املصادقة عليها«.

مطار كربالء الدولي يدخل موسوعة “ويكيبيديا” العالمية

نهى مرحلة متقدمة من 
ُ
العتبة الحسينية ت

مشروع التخطيط التشغيلي ألقسامها ومراكزها
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العتبة احلسينية املقدسة إلقامة مهرجان )كوثر العصمة( بمناسبة  تستعد 
والدة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( بمشاركة )10( دول..

وقال عضو اللجنة املركزية للمهرجانات والنشاطات يف العتبة احلسينية 
»إن  ــرار(  )األح ملجلة  ترصحيه  يف  سلطان  كاظم  عيل  احلقوقي  املقدسة 
شخصيات  وبحضور  دول،   )10( من  أكثر  بمشاركة  سيقام  املهرجان 
حوزوية واكاديمية، فضال عن مشاركة فاعلة لألطراف احلسينية يف مدينة 

كربالء املقدسة«.
فاطمة  السيدة  خطبة  حلفظ  مسابقة  سيتضمن  »املهرجان  أن  وأضــاف 
الزهراء )عليها السالم(، باإلضافة اىل جلسات بحثية، ومعرض للكتاب، 
وأمسية شعرية، وحفل خاص إلحياء ذكرى الوالدة، اىل جانب نشاطات 

نسوية بالتعاون مع جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات«.
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  والدة  بمناسبة  سيقام  »املهرجان  أن  وبنّي 
السالم( يف 19 مجادي االخرة املوافق 23 كانون الثاين 2022، وملدة )3( 
ومنهج  اإلمامة  منبع  السالم[  ]عليها  الزهراء  )فاطمة  شعار  حتت  أيام، 

االستقامة(«.

)10( دول تستعد للمشاركة في مهرجان 
للعتبة الحسينية عن السيدة الزهراء 

من  االنتهاُء  تعلن  املقدسة  العباسية  العتبة 
لشّباك  املزخَرف  اخلشبّي  السقف  صناعة 
وتعدُّ  السالم(  )عليها  زينب  السّيدة  مرقد 
طرأْت  التي  اإلضافات  من  السقف  أعامل 
الشّباك اجلديد، والتي مل تكْن  عىل تصميم 
موجودًة يف الشّباك القديم بتصميٍم وتنفيٍذ 
خمتلٍف ومغاير عاّم كان موجودًا سابقًا، ليس 
من ناحية التصميم والتنفيذ فحسب إّنام من 
واللمسات  واحلرفّية  والدّقة  املتانة  حيث 
اجــزاء  بباقي  العمل  يستمر  فيام  اجلاملّية 
السالم(  )عليها  زينب  السّيدة  مرقد  شّباك 

بوتريٍة متصاعدة عىل أكثر من خّط. 

لرتقية  هبيجا  حفال  حيتضن  احلسيني  الصحن 
نخبة من ضباط القوات االمنية بكل اصنافها، 
ضمن برنامج )نقطة حتول( الذي ينظمه مركز 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الشباب  رعاية 
هبدف تكريم اخلرجيني و جتديد العهد والوالء 
ثورة  قائد  الــســالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
االصالح عىل مر العصور وذلك باحلفاظ عىل 
رشف املهنة وإداء الوظيفة والدفاع عن الوطن 

واملقدسات.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 27/جمادي االآخرة/1439هـ املوافق 2018/3/16م :

اعداد:حيدر عدنان

هي  جمتمعنا  يف  تفاقمت  قد  مشكلة  عن  احتدث  ان  أود 
بحاجة اىل مزيد من اجلهد أال وهي مشكلة الطالق التي 
كثرت وهي حالة اجتامعية جمتمعية تستوجب ان نقف عند 

بعض النقاط..
بدءًا هذه من النقاط التي يتحملها املجتمع وسأبني ملاذا.. 

ولذلك ايضًا يف حلها حتتاج اىل جهد عام..
تكوين  اىل  كثريًا  رّغب  املقدس  الشارع  ان  تعلمون  انتم 
االرسة وهذه االرسة هي النواة االوىل واحلاجة االساسية 
للنزعة الفطرية عند االنسان، كل مّنا فتح عينيه يف ارسة، 
اّمُه حّية يرتضع من  وهذه االرسة يبدأ االنسان ان كانت 
لبنها وان كان والده حيًا يسمع منه كلامت االطراء والشوق 
اىل ان يراه كامال ً رجال ً والبنت كذلك تسمع من اّمها.. 
هذا اجلو اأُلرسي الشارع املقدس اهتم به كثريًا حتى دخل 
يف خصوصيات الرتبية بل دخل يف خصوصيات التسمية 
يسمى كذا.. ويسأل  فالنا  و  كذا  يسمى  فالنا  ان  ورّغب 

البعض األئمة ماذا أفعل ؟ االمام يبني افعل كذا وكذا..
اآلن هذا البناء االرسي بدأ يف بعض جماالته بدأ يتصدع .. 
ارجو اخواين هذا ليس من فضول الكالم انا ال احتدث عن 

احتدث  اقتصادي  مطلب  عن  احتدث  وال  سيايس  مطلب 
عن انفسنا.. أحتدث عّنا أين كّنا وكيف أصبحنا.. ال ننام 
عىل هذه املشاكل.. هناك مسؤولية وهناك وضع ينعكس 
سلبًا اآلن عىل كّم هائل من املشاكل ونحن ندفع الثمن.. 
وزر  يتحمل  املجتمع  وسذاجة..  وبناء  افكار  مسؤولية 
الكل  الداجنة والغريبة والنشاز وبالنتيجة  بعض االفكار 

عليه ان يتحمل املسؤولية..
هذه االرسة التي هي نواة املجتمع والتي سيرتبى فيها قادة 
البلد  يبنوا  ان  يسعون  ناس  للمجتمع  وعلامء  للمجتمع 
وقطعًا  ألسباب..  ملاذا؟!  وتنهار..  تتصدع  تبدأ  هبا  واذا 
انا ال استطيع ان احيط بجميع االسباب هبذا الوقت وقد 

يؤجل البعض اىل فرصة اخرى..
االختيار السيئ  واالختيار الناشئ من الطمع عند الزوجة 
ان  بعد  االختيار  هذا  ينهار  ما  ورسعــان  الــزوج  عند  او 
اموال ذهب..  بيت  الطمع..  يظفر كل منهام بحاجته من 
صحيح  أساس  يوجد  ال  فإذن  للزواج..  الدافع  هو  هذا 
هش  رمل  من  االساس  كان  اذا  وقطعًا  العلقة  هذه  لبناء 
ان  لك  سيقال  تذهب  اينام  بناء..  أي  حيدث  يمكن  ال 

 الصافي يتطّرق الى تفاقم مشكلة الطالق
ُ
السيد

ل المسؤولية في إصالح ذات البين
ّ

ويدعو الجميع الى تحم

ّ
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اخلمي�س4/رجب/1439هـ اخلطبة من�شورة يف جملة االأحرار العدد )638( / 
املوافق 2018/3/22م

من  تسألني  اما  فاشاًل..  واساسًا  هشًا  أساسًا  كان  االساس 
أين جاء هذا الطمع حقيقة كل ارسة تسأل نفسها.. من أين 
اىل  سافرت  وتأثرت!   ً متثيليال  مشهدًا  رأيت  الطمع؟!!  جاء 
دولة وتأثرِت! قرأِت كتابًا وتأثرِت! هناك ام تساعد عىل هذا 
هناك اب يساعد عىل هذا..!! ال أدري .. قد تكون االسباب 
جيري  مل  الــزوج  هذا  ان  النتيجة  لكن  بعضها  او  كهذا  كلها 
االختيار عىل موازين صحيحة وانام موازين من االول هّشة، 
والزوجة ايضًا ال تقبل بكل أحد.. تقبل بعناوين حمددة واملال 
هو احلارض دائاًم.. ماذا ينتج؟! مودة غري موجودة وحمبة غري 
 ً أصال  طفل  تكوين  عدم  اىل  الزوجان  سيسعى  بل  موجودة 
ألهنام يران ان هذا املرشوع هو مرشوع مؤقت رسعان ما يظفر 
تريد ويذهب  بام  بالعكس تظفر  او  الزوجة  يريد وتذهب  بام 

الزوج..

بمعنى  مرّوعة  ارقام  االحصاءات وهي   ارقام  لكم  انقل  لو 
االن  منكم  شيئًا  اريد  وانا  املوضوع  هبذا  اتكلم  انا  الكلمة.. 

اتكلم هبذا املوضوع اريد شيئا منكم..
حقيقة  للبيت،  االرسة  رب  تفّرغ  عدم  األسباب  من  ايضًا 
موجود  غري  الشديد  لألسف  االزمنة  هذه  يف  االرسة  رب 
االرسة  يف  موجود  غري  البيت  يف  كان  وان  حتى  االرسة   يف 
اىل  دخل  ظهره  خلف  البيت  ويرتك  كثرية  بملهيات  منشغل 
املوقع ونسى نفسه ونسى ربه ونسى ارسته ونسى كل يشء 
وقىض ساعات وساعات يأيت صباحًا اىل الدائرة او الوظيفة 

وعيناه مل تشبعا من النوم.. 
يشعران  فال  بــاألرسة  هتتم  ال  الزوجة  بــاألرسة  هيتم  ال  فهو 
االوالد  وبالنتيجة  يشعران..  ال  التفتوا  االرسة،  اىل  باالنتامء 
سيكونون اوالدا  لضيوف أقرب مما ان يكونوا أبناء فإذا كان 

 االسرة في هذه االزمنة لألسف الشديد غير 
ُّ

رب
موجود في االسرة حتى وان كان في البيت 

فهو منشغل بملهيات كثيرة ويترك  البيت خلف  
ظهره..



يشعران  وال  السكن  هذا  بقيمة  يشعران  ال  الزوجان  كذلك 
وقطعًا  آخر..  بيشء  مشغول  ألنه  بينهم  فيام  باملودة  وجدانًا 
هذا اليشء اآلخر مهام يكن هو ليس أفضل من ارسته..، هذه 
ارسة وانت اخذت وجوه القوم كي ختطب فلو مل تكن القضية 
يف  انت  وتتزوج  ختطب  ان  بمجرد  الناس  زامحت  ملاذا  مهمة 
حال واالرسة يف حال..ملاذا؟! ألن هذا املحرتم غرق يف امور 
يسمى  الــذي  الرباط  هذا  اين  االرسة  قداسة  فأين  اخــرى، 

بالرباط املقدس..؟ غري موجود..
البعض  او  الــزوجــني  كال  انشغال  ــرى  االخ األســبــاب  من 

باملعايص.. 
فهو  باملعايص  انشغاهلم  االرس  تقرع  اصبحت  املشكلة  هذه 
ال يكرتث بيشء وال يتوجس من يشء.. انا يف اخلطبة االوىل 
اكدت عىل االلتزام بتعاليم اهل البيت عليهم السالم، اقرأوا 
دعاء ايب محزة الثاميل اقرأوه يف االيام العادية وال تنتظروا شهر 
رمضان..سرتون اإلمام كيف حيلل األشياء  كيف يتعامل مع 

معصية..،
الزوجان يرتكبان املعايص التفتوا يسامح كل منهام اآلخر ألنه 
ايضًا رشيك له يف املعصية فال هيتم بيشء..عندما هيدد البيت 
بالطالق واالنفصال عنده األمر جدًا عادي ألنه غرق يف بحر 

اآلثام فال هيمه يشء آخر... 
بعض احلاالت الشك بسلوكيات كل منهام وهذا شك مدّمر 
واملشكلة اخواين هذه مسألة ابعثوا حكام من اهلها وحكام  من 

اهله بدأت تقل لألسف الشديد.. 
انا اعرتف ان الطالق يف بعض احلاالت حٌل ملشكلة ال حُتَل إال 
به.. لكن جزمًا ان اكثر املشاكل املوجودة هي مشاكل شكلية، 
مسألة  هذه  الزوجان  يفرتق  ان  من  أوىل  االرسة  عىل  احلفاظ 
الدفع اىل الطالق مسألة خطرة جدًا والدفع اىل االصالح هي 
املسألة املهمة.. بعض املهن تدفع للطالق لوجود فائدة مادية، 
وجوه القوم ادفعوا اىل بناء االرسة فليكن هناك جو عام عىل 
به  تشرتك  اجلو  وهذا  البني  ذات  إصالح  وعىل  اإلرسة  بناء 
حتى املؤسسات الرسمية..الطالق ظاهرة خميفة االنسان يلجأ 
اختالف  بمجرد  أما  الكي،  الدواء  آخر  ظرف  يف  الطالق  اىل 
يشّجع  من  وهناك  يسعيان  هذا  مزاج  واختالف  هذه  مزاج 
واالخ  املحرتم  االب  عىل  جدًا.  خطري  أمر  فهذا  الطالق  عىل 
االكرب ان يدفع باجتاه مللمة األمور وعىل االم الكريمة ان تدفع 
باجتاه مللمة األمور .. انتم توسطون الناس عىل اتفه االسباب 
للحل واالصالح  الناس  توسطون  ..ملاذا ال  للحل  واالشياء 

يف مشاكل الزوجني، ملاذا تستنكفون من ان حتّلوا هذه املشكلة 
املشاكل  هذه  ــل  حُتَ ان  من  منها  تستنكفون  وال  باإلصالح 

باالنفصال والطالق، ما هو الوجه يف ذلك؟
االرسة عنوان، االرسة مهمة يف جمتمعنا نحتاج اأُلرس.. 

وانا ُقلت واُذّكر ُاسّلم عىل االمهات صاحبات احلجور الطاهرة 
هذه احلجور التي انتجت هذا الذي اعطى دمه و وجوده لو مل 
يعش يف ارسة متامسكة ربّته عىل النبل وعىل الشهامة وعىل حمبة 

البالد ملا حصل الذي َحصل.. 
هنا بني احلرمني نجد بعض الشباب سبع سنوات عمرهم او 
أن  واملهم  هبم  يدفع  ابوك؟!  اين  اّمك  اين  نسأله  بقليل  اكثر 

تأتيني بامل..!!
ال  انتم  شخصية..  قضية  تكون  ان  من  اكرب  املسألة  اخوان  يا 
ترون ما حيدث ال ترون ما حتت السطور.. املؤسسات الرسمية 
شبه الرسمية اسعوا حلل هذه املشكلة.. ما هذه املهور العالية 
التي يتنافس هبا الناس ما هذا اجلشع هذه ابنتك هذه كريمتك 
حفنة  ورائه  من  تكسب  ان  تريد  جتاريًا  مرشوعًا  ليست  هذه 
الدائرة..  هبا  تدور  اين  ابنتك  ذلك  بعد  هيمك  وال  املال  من 
له  رّوج  ومن  حسن  يشء  هذا  ان  قال  من  هذه  علمكم  من 
تعرف  ال  كريمتك  ابنتك  هذه  األشياء  تفهمون  ال  ..انتم 
واهلل  هبا..  تتاجر  وانت  تعّلمها..  ان  جيب  انت  احلياة  شؤون 
ان نخرج عن املوضوع.. يرتكون كل  الكلامت تعجز اخشى 
أفسدت  التي  الرّتهات  هذه  ويركضون  ظهورهم  وراء  يشء 
اهلل  هبا  يفرح  التي  النسمة  هذه  االرسة  هذه  والبالد..  العباد 
تعاىل عندما تتكون ارسة االنسان يشفع جيمع بني امرأة ورجل 

وجيمع بينهام باحلالل .. ا
اخواين املطلوب منكم رجاال ً ونساءًا ثقّفوا عىل بناء االرسة، 
كل مّنا ابنته عزيزة لكن كيفية توفري اجلو هبذه العّزة هلا.. ليس 

باالسلوب الذي نسمع به.. خدعوكم فقالوا لكم ذلك..
البد ان نثّقف عىل بناء االرسة اشفعوا يف اصالح ذات البيت 

مللموا االرسة ومللموا االوالد من الضياع..
رئيس عشرية خطيب منظمة جمتمع مدين انتم مسؤولني ثقفوا 

الناس عىل مللمة اأُلرس.. وما احوجنا اىل بناء ُارسنا.. 
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل بحق حممد وآله ان يوفقنا واياكم لبِناء 

ااُلرس واحلث عليها..
نسأله   .. الكريمة  وأُلرسنا  واملؤمنات  للمؤمنني  اغفر  اللهم   
تبارك وتعاىل العفو والعافية بحق حممد وآله وآخر دعوانا ان 

احلمد هلل رب العاملني..



يف  لدينا  املتعارف  العشائري  الفصل  حكم  هو  ما  السؤال: 
العراق بالنسبة إىل:

١ـ الشخص أو األشخاص الذين حيّددون قيمة الفصل؟
٢ـ الشخص أو األشخاص الذين يأخذون الفصل؟
مع منهم مبلغ الفصل بالرضا أو اإلكراه؟ ٣ـ َمن يجُ

٤ـ َمن يجُكِره اآلخرين عىل دفع قيمة الفصل؟
اجلواب: 1ـ إذا كان ذلك من قبيل احلكم والقضاء فال جيوز إاّل 
برشوطهام الرشعّية، فال جيوز احلكم بغري ما أنزل اهلل أو القضاء 
مّمن ليس أهاًل لذلك رشعًا. وأّما إذا كان اقرتاحًا للمصاحلة بني 
الطرفني مثاًل فال إشكال فيه إن مل يكن فيه تضييع حلّق ذوي 
حّقه  من  بأقّل  الكبري  إلزام  إىل  يؤّدي  كأن  الرشعّية،  احلقوق 
القارص دون حّقه فيكون إعانًة عىل  من دون رضاه أو إعطاء 

الظلم.
2ـ ال جيوز أخذ الفصل يف حالتني:

املال بإكراه ومل يكن مستحّقًا عليه  إذا أعطاه صاحب  األوىل: 
رشعًا.

الثانية: إذا كان املستحّق ألخذه صبّيًا، أو كبريًا ال يرىض بأخذ 
غريه له، كام لو كان الفصل من قبيل الدية ومل يكن اآلخذ من 

ورثة املقتول أو مّمن ريض ورثته بأخذه.
3ـ ليس عليهم يشء.

4ـ ال جيوز إكراه اآلخرين فيام مل يثبت عليهم حّق رشعي.
السؤال: ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت املسلم بتعبري العشائر 
كان  ســواء  العائلة  إرعــاب  إىل  يــؤّدي  الــذي  البيت(  )دوســة 

بالسالح أم بغريه؟

اجلواب: ُيرفع األمر يف هذا وأمثاله إىل احلاكم الرشعي فيقوم 
بتعزير اجلاين بحسب ما يراه من املصلحة بعد إثبات املوضوع، 

وال بأس بتصالح الطرفني وتراضيهام عىل مبلغ معنّي.
السؤال: إذا قّسمت دية القتل أو الدهس عىل الورثة، فهل يب 
من  بقي  إذا  منهم  لكّل  اخلمسّية  السنة  رأس  يف  اخلمس  فيها 

حّصته يشء منها؟
اجلواب: ال جيب فيها اخلمس.

التي  املــرأة  من  سقطت  تغسيلها  وحني  مّيتة  إمــرأة  السؤال: 
تغّسلها عىل األرض وكرست يدها، ما هو حكم املرأة املغّسلة؟

اجلواب: تثبت عليها الدية.
مع  اخلالف  بسبب  جنينها  تقتل  التي  املرأة  حكم  ما  السؤال: 

زوجها وبأوامر من أهلها لكي تؤذي زوجها؟
اجلواب: هي فعلت حرامًا، و إذا كانت هي املبارشة لإلسقاط 
دون الطبيبة فعليها الدية لألب، وإاّل فعىل الطبيبة، وحيّق لذوي 

الدية العفو عنها.
أو  الغضب  حالة  يف  زوجته  يرضب  من  حكم  ما  السؤال: 

غريها؟
أو االسوداد وجبت  وإذا أوجب االمحرار  اجلواب: ال جيوز، 

عليه الدية، وهلا أن ترفع شكوى بذلك إىل احلاكم الرشعي.
السؤال: هل يوز أخذ الدية من السائق الذي يتسّبب يف قتل أو 
أرضار أخرى بسبب خمالفته القواعد املرورية؟ وما قيمة الدية 

التي تعطى يف حال جوازها؟
اجلواب: مع كون التقصري متحّققًا منه لوحده جيوز أخذ الدية 

املحّددة رشعًا، ويكفي دفع )5250( مثقااًل من الفّضة.

اأحكام الف�شل )الف�شل الع�شائري(

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



بطاقة انتاجية تصل لـ)40( طناً  في الساعة..

الشيخ الكربالئي يفتتح معمل أعالف كربالء
تقرير: نمير شاكر – تصوير: مرتضى االسدي

سعيا منها لرفد السوق المحلية بمنتج وطني وبجودة ونوعية عالية افتتحت العتبة الحسينية 

المقدس���ة مش���روعها الوطني التنموي االقتصادي )معمل أع���الف كربالء( وألهميته في 

ه االقتصاديون من 
ُّ
دعم وإس���ناد مش���اريع الثروة الحيوانية وتأمين االمن الغذائي للبل���د يعد

المعامل المهمة التي ستنافس في وسط وجنوب العراق بجودة المنتج, وحيث يقع على 

طريق )كربالء المقدسة- النجف االشرف( على ُبعد )17( كم عن مركز المدينة.
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وافتتح املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
االستاذ  العام  واالمــني  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
كربالء  حمافظ  بحضور  املرشوع  العباجيي  جواد  رشيد  حسن 
طارق  والنائب  اخلطايب  جاسم  نصيف  املهندس   املقدسة 
اخليَكاين ونخبة من رؤساء اقسام العتبة املقدسة, وابتدأ حفل 
االفتتاح بتالوة معطرة من القرآن الكريم, وتناول االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة خالل كلمٍة ألقاها يف مراسيم االفتتاح 
العامة  األمانة  لدى  النية  يف  واالخالص  املثابرة  عىل  مؤكدا 
للعتبة احلسينية املقدسة يف انجاح املشاريع  التي تتبناها بقوله:

»املرشوع انجاز اقتصادي وتنموي جديد يضاف اىل سلسلة 
االنجازات واملشاريع الصناعية والصحية والرتبوية والسكنية 
العتبة احلسينية املقدسة حتى بلغ عدد املشاريع  التي انجزهتا 
التخطيط  فضل  اىل  ذلك  معزيا  مــرشوع,   )200( من  اكثر 
وبتوجيه  والعمل  النية  يف  ــالص  واالخ واملتابعة  واملثابرة 

ورعاية ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد 
املهدي عبد االمري الكربالئي )دام عزه(«.

ونوه العباجيي »يعدُّ )معمل اعالف كربالء( واحدا من هذه املشاريع 
سيدعم  والذي  العراق  وجنوب  وسط  يف  املنافسة  الكبرية  واملعامل 
قطاع الثروة احليوانية لرتبية االسامك والدواجن واملوايش ومع تزايد 
مثل  إنشاء  من  املزيد  اىل  سنحتاج  العراق  يف  املستمر  السكاين  النمو 
هذه املعامل لتوفري االعالف«، مبينا »ألمهيتها )اي املشاريع( يف دعم 
ان  كام  للبلد,  الغذائي  االمن  وتأمني  احليوانية  الثروة  مشاريع  وإسناد 
مزارع  واتساع  لوفرة  وذلك  اقتصاديا  تكامال  سيحقق  املرشوع  هذه 
تشغيل  اىل  باإلضافة  الصفراء  ــذرة  وال والشعري  كاحلنطة  احلبوب 
لرتبية  مــرشوع  هناك  ايضًا  التكامل  هذا  وضمن  العاملة,  االيــدي 
االبقار، ومصنع إلنتاج االلبان، وهناك دراسة من االحتاد االورويب 

يف هذا الصدد«.
ُنّفذ  وقد  سنوات  ثالث  املرشوع  بناء  »استغرق  العباجيي:  واضاف 
 )1700( املعمل  مساحة  منها  دونــام   )32( مساحتها  ارض  عىل 
مرتا   )3050( واالنتاجية  االولية  املواد  خمازن  ومساحة  مربعا,  مرتا 
السايلوات )1400( مرت مربع, والطرق واملساحات  مربعا, ومساحة 
اخلدمية )1640(  االبنية  مربع, ومساحة  واحلدائق )14.500( مرت 
مرت مربع, ومساحة االدارة )200( مرت مربع, حيث ان الطاقة االنتاجية 
انتاج يومي )8(  هلذا املرشوع من )30-40( طنا يف الساعة بمعدل 

ا
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ساعات, ويف حالة زيادة الطاقة االنتاجية او بعدد الساعات 
اىل )16( ساعة سيكون االنتاج يف بحدود )560( طنا يوميا, 
من  تعد  والتي  االولية  للمواد  التخزينية  الطاقة  تكون  فيام 
مقومات نجاح هذا املرشوع تصل اىل )50.000( طن بني 
الطاقة  السايلوات واملخازن االفقية، موضحا ان سايلوات 
ولكل سايلو )2.600(  هلا )10.400( طن،  التصميمية 
طن قابلة للزيادة حسب طبيعة املادة الن بعض املواد  مثل 
بأهنا  يعني  وهذا  طن    )15.000( تستوعب  قد  احلنطة 
التخزينية  الطاقة  وان  التصميمية,  الطاقة  من  اكثر  تستوعب 
ملخازن االنتاج هي من )2000-3000( طن ألنه موضوع 
ان  يتحمل  ما  لذلك  تنظيم خاصة  اىل عملية  االنتاج حيتاج 

تكون الكميات كبرية«.
وتابع العباجيي: »ان املصنع أملاين املنشأ واالجزاء التكميلية 
رشكة   )11( من  اكثر  االنشاء  يف  سامهت  وقد  املنشأ  تركية 
معروفة،  استشارية  ومكاتب  وعراقية  تركية  رشكات  منها 

وأوىل الرشكات التي نفذت االعامل املدنية هي رشكة لؤي 
كريم للمقاوالت, حيث ان املعمل حيتاج اىل هندسة معقدة 
وحيتاج  معقدة  شبكة  فهي  كبرية   علمية  وعقلية  ومتطورة 
ان  حيث  لتشغيله,  عالية  هندسية  وامكانات  كفاءات  اىل 
خطان  وهلا  االلكرتونية  السيطرة  بنظام  تعمل  السايلوات 
بطريقة  وتعمل  املعمل  اىل  والثاين  السايلو،  اىل  خط  االول 
)البولريات(  منظومة  املعمل  يتضمن  كام  املركزية,  السيطرة 
لتوليد االبخرة وهي منظومة متطورة وترطيب املواد العلفية 
باإلضافة اىل القضبان االلكرتونية املوجود ة خلف املرشوع, 
باإلضافة اىل االقسام اخلدمية والتي حتتوي عىل خمترب ومطعم 
وصالة االجتامعات وسكن الضيوف ومصىل جمهزة بأفضل 

وسائل التكييف باإلضافة اىل بناية االدارة«. 
واختتم العباجيي حديثه قائال: »نشكر مجيع من ساهم يف بناء 
اخلدمية  االقسام  من  الصناعي  الرصح  الكبري  الرصح  هذا 
والدوائر احلكومية يف حمافظة كربالء التي قدمت لنا الكثري 
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الزراعة  جمال  يف  املشاريع  من  وللمزيد  االستشارات،  من 
واملجاالت االخرى«.

من جهته رصح حمافظ كربالء املهندس نصيف جاسم اخلطايب 
خالل كلمة القاها يف مراسيم االفتتاح قائال:

»لطاملا تعودنا عىل افتتاح مشاريع مهمة دائام تصب يف مواقع 
وهذه  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  كبرية  خدمية  ومفاصل 
املفاصل مل تنحرص يف مفاصل معينة وانام هي جاءت تكاملية، 
كام سمعنا دائام وهذا السامع ليس فقط سامع االذن انام وجدناه 
املشاريع  هبذه  تقوم  عندما  املقدسة  العتبات  ان  حال  واقع 
الكبرية إنام هي تقوم هبا بألية التكامل مع االدوات واملفاصل 
من  مهمة  مفاصل  يف  ثغرات  سدِّ  عىل  تقوم  فهي  احلكومية 
اجل تقديم خدمات للمجتمع قد ال تكون للدولة القدرة او 
االمكانية او االلية لسدِّ تلك الثغرات وهذا يبني آلية التعاون 
التكاميل بني مفاصل احلكومة ومفاصل  العمل  وآلية  الكبري 

العتبة املقدسة«. 

وكبري  مهم  مــرشوع  افتتاح  يف  نقف  عندما  اخلطايب:  ونــوه 
افتتاح مشاريع مهمة  اسهم يف  أن من  نعي جيدا  اسرتاتيجيا 
واملستويات  الصحة  ميدان  يف  والتقدم  التعليم  مستوى  عىل 
يقف  ان  عىل   قادر  انه  والزراعية  والطبية  والعلمية  الثقافية 

اليوم يف مفصل زراعي صناعي مهم وخيدم البلد«. 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  »نبارك  قائال:  اخلطايب حديثه  وختم 
الوضع  حفظ  يف  فقط  ليس  تساهم  التي  مشاريعها  نجاح 
واالستقرار  االمني  االستقرار  يف  تساهم  انام  االقتصادي 
حمطات  وتوفر  مهمة  عمل  فرص  توفر  والتي  االجتامعي 

اساسية ألمن غذائي عىل املستوى االسرتاتيجي«.
واجلدير بالذكر ان املعمل يف نية التوسع يف املستقبل من خالل 
نصب خطوط جديدة داخله باضافة سايلوات اربعة اخرى 
اىل جانب السايلوات لتصبح ثامنية سايلوات حيث تضمنت 
خطوط  إلضافة  موجودا  اخر  تصميام  هناك  ان  املخططات 

جديدة يف املستقبل لتوسيع هذا املعمل«. 
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أّدوا تحية العهد والوالء لخدمة العراق في المرقد الحسيني

كوكبة جديدة من الضباط تحتفي بتخرجها 

في حضرة القداسة

بعد أن أدوا يمينهم في كليتهم وهو عرف متبع لدى طلبة الكليات العسكرية عند تخرجهم لكن 
ق لديهم الحس والش���عر بالمس���ؤولية اال بتأدية يمين وقسم 

ّ
هذا لم يش���ِف ما في قلوبهم ويعم

التخرج في مدينة الش���هادة والفداء كربالء المقدس���ة وعند مرقدي اإلمام الحس���ين وقائد جيشه 
أب���ي الفض���ل العب���اس )عليهما الس���الم( ومعاهدتهما في الدف���اع عن أرض ه���ذا الوطن الغالي 

ومقدساته والذود عنه وبذل الغالي والنفيس من أجله .

تقرير: غسان العكابي – تصوير: علي النجار
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مركز  أقام  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  وبرعاية 
خترج  حفل  الشباب  ورعاية  وتطوير  قسم  يف  الشباب  رعاية 
وآله(  عليه  اهلل  األنبياء )صىل  قاعة خاتم  الضباط عىل  هلؤالء 
احلكيم  الذكر  من  بتالوة  بدأ   ، الرشيف  احلسيني  الصحن  يف 
اىل  الشهداء واالستامع  أرواح  الفاحتة عىل  قراءة سورة  بعدها 
احلسينية  العتبة  إنشاد  لفرقة  مشاركة  وتقديم  الوطني  النشيد 
عيل  )حممد  الشباب  رعاية  مركز  ملدير  كلمة  ثم  ومن  املقدسة 

الربيعي( وكلمة للدفعة املتخرجة.
الشباب  رعاية  مركز  »أقام  خاص:  ترصيخ  يف  الربيعي  وقال 
يف قسم تطوير ورعاية الشباب الربنامج النوعي )نقطة حتول( 
املدنية  الكليات  من  املتخرجني  الطلبة  باحتفاء  ــاص  واخل
من  جديدة  كوكبة  بتخرج  نحتفي  اليوم  ونحن  والعسكرية، 
املوحد(  العراق  العراقية دورة )110 -  الدفاع  ضباط وزارة 

جاءوا لرتديد العهد والوالء لسيد الشهداء )عليه السالم(«.

وأضاف، »بلغ عدد الضباط املتخرجني )350 ضابطًا( ومن 
)عّز  اهلل  معاهدين  العظيم،  البلد  هذا  يف  الطوائف  خمتلف 
وجل( واالمام احلسني )عليه السالم( ان يكونوا جنودًا أوفياء 

خلدمة األرض  والعرض واملقدسات«.
»نحن  فاضل:  عباس  مصطفى  املالزم  الوفد  منسق  قال  فيام 
املقدسة  كربالء  اىل  اليوم  جئنا  االوىل  العسكرية  الكلية  طلبة 
لرتديد عهد التخرج من جوار سيدي وموالي االمام احلسني 
)عليه السالم( معاهدين اهلل تعاىل واإلمام بان نصوَن األمانة 

ونحفظ أرض العراق«.
وختم فاضل حديثه بتقديم الشكر اىل العتبة احلسينية املقدسة 
يعد  الذي  احلفل  هذا  لرعاية  الشباب  رعاية  بمركز  املتمثلة 
انطالقة لنا باالجتاه الصحيح لتكون نقطة حتولنا يف حرم اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
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أصحاب ذوي الهمم العالية أحيوا مهرجانهم األول ..

جامعة الزهراء احتفت بإبداعات جميلة 
لشريحة المكفوفين ومرضى التوّحد

ي
سين

حل�
ا

اء 
ط��

ع��
ال��

 أبيها )عليها الس����الم( في جامعة الزهراء للبنات التابعة للعتبة الحس����ينية المقدسة، 
ّ

على قاعة أم
احتش����دت أفراح ومس����ّرات تالميذ معهد نور اإلمام الحس����ين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف 
البصر، خالل المهرجان الذي أقامه قس����م اللغة اإلنكليزية بكلية التربية في الجامعة بالتعاون مع 

المعهد وجمعية السراج في كربالء المقدسة.
 األول من نوع����ه المقام بمش����اركة أصحاب ذوي الهمم، كان تحت ش����عار 

ّ
ع����د

ُ
المهرج����ان ال����ذي ي

)اإلرادة بص����ر وبصيرة(، واس����تمر لمدة ثالثة أيام وس����ط حضور أكاديمي وفن����ي وثقافي، وتخللته 
فعالي����ات وفق����رات متنوع����ة كان لتالميذ المعهد والجمعي����ة الحصة الكبرى؛ حي����ث تركوا بصمتهم 

عليها مثلما رسموا الفرحة على وجوه الحاضرين.

األحرار/ أحمد الوراق – تصوير: محمد الكرعاوي
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القّيمة  الكلامت  بــني  املقّدمة  الفعاليات  وتنّوعت 
قّدم  حيث  املرسحية،  والعروض  الشعرية  واألناشيد 
عرض  مع   ) ْ ُكــربَ )البيْت  بعنوان  أنشودة  املعهد  تالميذ 
اإلنكليزية،  اللغة  قسم  طالبات  إعداد  من  مصور  تقرير 
بالعامل  الكفيفة  الشخصيات  ألبرز  آخر  مصور  وتقرير 
بعنوان  املعهد  تالميذ  ــا  أّداه مرسحية  عرض  ثم  ومن 
)العلم واجلهل( ومن بعدها مرسحية أداء أعضاء مجعية 
تأدية  عن  فضاًل  )البوصلة(  بعنوان  للمكفوفني  الرساج 
أنشودتني مجاعيتني محلتا عنوان )يا طيبة( و)إيّن مكفوف 

ولكن(.
وللتفاصيل اكثر حول هذا املوضوع التقت جملة االحرار 
للمكفوفني  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمــام  معهد  مدير 
وضعاف البرص األستاذ سامي جواد كاظم الذي حتدث 
قائاًل: »حرضنا هذا املهرجان الذي تقيمه جامعة الزهراء 
)عليها السالم( وهو خاص بذوي االحتياجات اخلاصة 

وبصرية(،  برص  )االرادة  عنوان  حتت  املكفوفني  برشحية 
ونحن نشد عىل أيدي القائمني عىل هذا املهرجان الذي 
رشحية  بني  للتعايش  الصحيح  باالجتاه  خطوة  يعد  هو 

املكفوفني وبقية رشائح املجتمع«.
وأضاف، »هذا املهرجان يعّزز الثقة بالنفس بني املكفوفني 
كي يشعر بوجوده يف هذا املجتمع واحث بقية املؤسسات 
قاطبًة مهام تكون مدنية او حكومية للقيام هبكذا مشاريع 
بحاجة  التي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رشحية  ختدم 
للتواصل مع بقية رشائح املجتمع العراقي يف ظل ندرهتا 

وقلتها أو ليست باملستوى املطلوب«.
مشارك  اليوم  املكفوفني  »معهد  أن  إىل  كاظم  وأشــار 
ومتعاون مع جامعة الزهراء )عليها السالم(، باإلضافة اىل 
مجعية الرساج إلقامة هذا املهرجان«، مبينًا أن »املهرجان 
التي  الرشحية  هذه  مع  التواصل  أجل  من  سنويًا  سيقام 

كان هلا النصيب األكرب يف املشاركات املقامة«.

األستاذ سامي جواد كاظم
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السالم(  )عليها  الــزهــراء  جامعة  رئيسة  أشــارت  فيام 
»هذا  أن  إىل  السلطاين،  مال  زينب  الدكتورة  األستاذة 
العصا  أصحاب  من  اهلمم  بذوي  خاصًا  كان  األسبوع 
هذا  أقامت  »اجلامعة  أن  مبينة  )املكفوفني(«،  البيضاء 
اللغة االنكليزية وبالتعاون مع معهد  املهرجان عرب قسم 
االمام احلسني )عليه السالم( للمكفوفني التابع اىل العتبة 

احلسينية املقدسة ومجعية الرساج للمكفوفني«.
وأضافت، »هذا املهرجان مهم جدًا خلدمة هذه الرشحية، 

وهذه  الرشحية  هلذه  اعطت  املقدسة  احلسينية  العتبة  وإن 
الفئة امهية كبرية وأولتها عناية فائقة، فهي حقيقة بحاجة 
ماسة لالهتامم والرعاية وتطوير قابلياهتا ودجمها جمتمعيًا«.

ثالثة  مدى  عىل  أقيم  »املهرجان  أن  إىل  السلطاين  ولفتت 
أيام، ُخصص يومه األول لرشحية املكفوفني، ثم يف اليوم 
بني  جيمع  الثالث  واليوم  التوّحد،  مرىض   لرشحية  الثاين 
الرشحيتني«، مشيدة يف الوقت ذاته بام حصل عليه تالميذ 
احــرتام  نظرة  إليهم  ننظر  أن  وجيــب  املكفوفني،  معهد 

الدكتورة زينب السلطاني
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وتقدير ملا يمتلكونه من قدرات إبداعية«.
الرشحية  »هذه  إن  أيضًا:  قالت  السلطاين 
وشعورًا  كبريًا  نفسيًا  دعاًم  اليوم  أدعتنا 
رغم  حتقيقه  لإلنسان  يمكن  بــام  مجياًل 
وقد  واحلرمان،  واالبــتــالءات  الظروف 
شعرنا بسعادة كبرية وفخر الهتامم العتبة 
احلسينية هبذه الرشحية التي كانت مهّمشة 

فيام مىض«.
الرساج  مجعية  رئيس  حتدث  جهته،  ومن 
قائاًل:  الكناين  عثامن  للمكفوفني  العراقية 
)عليها  الــزهــراء  جامعة  إلينا  »وّجهت 
جنبًا  للمشاركة  دعــوة  للبنات  السالم( 

احلسني  االمــام  نور  معهد  مع  جنب  اىل 
اسبوع  يف  للمكفوفني  الــســالم(  )عليه 
كانت  حيث  االعــاقــة،  وذوي  اهلــمــم 
مرسحي  عرض  بتقديم  تتمثل  مشاركتنا 
بعنوان )البوصلة(، وهو من متثيل أعضاء 
الشيباين  عيل  الدكتور  وإخــراج  اجلمعية 
املسؤولني  اىل  كثرية  رســائــل  وتضّمن 
ومنها  خمتلفة  برشائح  واملعنيني  واملهتمني 
يعتنوا  ان  البرصية  االعاقة  ذوي  رشحية 
هبذه الرشحية ألهنا تستحق املزيد يف مجيع 
والصحة  التعليم  ناحية  من  اجلــوانــب 

واجلوانب االخرى من احلياة«.

عثمان الكناني
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»انتهاك حقوق االنسان على ايدي ازالم النظام البائد« 

ندوة تعريفية تنظمها جامعة وارث االنبياء
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االرض في وقت يأتي الطغاة ليمارسوا الظلم والتعسف ويعثوا في االرض فسادا، من 
هن���ا اقامت كلية الطب في جامع���ة وارث االنبياء على قاعة بناية العصمة ندوة علمية 
ناقش���ت فيه���ا الظلم والتعس���ف الذي الق���اه العراقيون طيلة ثالثة عق���ود وقد حملت 
عن���وان )انتهاك حقوق االنس���ان على اي���دي ازالم النظام البائد( قدمها الدكتور الس���يد 

سعد الدين هاشم البناء عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة.

تقرير: قاسم عبد الهادي علي - تصوير: محمد الخفاجي
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»بغية  البّناء:  حتــدث  الــنــدوة  مضمون  وعــن 
حلقوق  واالنــتــهــاكــات  بــاجلــرائــم  التعريف 
بّينا  البائد،  النظام  ازالم  ايدي  عىل  االنسان 
البعث  نظام  حكم  إبــان  الشعب  كــان  كيف 
التحدث  يستطيع  ال  مضطهدا  شعبا  البائد 
التحدث عن اي يشء  والتعبري عن رأيه، وال 
السلطة  افكار  يناسب  ال  يشء  عن  تكلم  واذا 
والتعذيب،  االعتقال  مصريه  كان  احلاكمة 
يستطيع  ال  العائلة  ربَّ  أن  االمــر  بلغ  حتى 
وأطفاله  اوالده  أمام  رأيه  ويبدي  يتحدث  ان 
بسبب تساؤالت ابنائه، باحلصيلة كان املواطن 
اراءه،  ابسط  عن  يعرّب  ان  يستطيع  ال  العراقي 
حرب  االيرانية  العراقية  احلرب  ان  القول  او 
دماء  وستحصد  املسلمني  بني  هلا  ــي  داع ال 

وتضحيات فهذا كان ال يناسب السلطة وعليه 
كان يتم اعتقال ذاك املواطن«.

مقرتف  يعدُّ  كان  اآلراء  هذه  »صاحب  وتابع 
ــواع  ان ابــشــع  يتلقى  وكـــان  عظمى  جريمة 
الكهربائية  والصقعات  )التعليق  من  التعذيب 
والرضب وغري ذلك( هذا يف جانب التحقيق 
الصورية  املحكمة  فان  املحكمة  جانب  يف  اما 
لدهيا حكم سابق قبل ان تستمع اىل افادة املتهم 
وخالل دقائق يصدر احلكم عىل املتهم عىل انه 
نادرا ما يطلق رساح احدهم وهذا يشء قليل 
جدا والكثري حيكمون واقل حكم يكون وفق 
الطائفية  النعرات  أثريت  وقد   2/200 املادة 
احلكم  نظام  من  االزدراء  وشــاع  واملذهبية 

حينها«.

الدكتور السيد 
سعد الدين هاشم البناء
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وعن اهلدف والرسالة من هذه الندوة؟ قال البّناء: »هناك ّمن يروج ِمن ايتام النظام البائد 
اليوم  يوجد  ما  بذريعة  احلايل  النظام  بدال عن  النظام  ذاك  فيه عودة زمن  يتمنى  من كالم 
من فساد مايل واداري ونقص يف اخلدمات!!!، وتابع القول »قبل شهر تقريبا تم استضافة 
بحدود )4000( خرجية جامعية من )15( جامعة متخرجات من حوايل )50( كلية وفدوا 
قد  كان  وبرامج مهمة  بفقرات  الرشيف  احلسيني  الصحن  التخرج يف  للمشاركة يف قسم 
عن  حمارضة  الفقرات  تلك  ضمن  من  وكان  السالم(  )عليها  زينب  احلوراء  مركز  نظمها 
)انتهاك حقوق االنسان عىل ايدي ازالم النظام املباد( وتبني ان الكثري منهن ال يعلمن ما 
كان جيري يف زمن ذاك النظام من انتهاكات واضطهاد، لذا عقدنا النية بتقديم هذه املحارضة 
لطلبة العلم كوهنم قادة املستقبل بغية معرفة هذه احلقائق التي غفل عنها اعالميا، أما اهلدف 
من الندوة فكان للتعريف باالنتهاكات التي حصلت يف زمن النظام البائد وتسليط الضوء 
عىل جوانب اساسية حيث كانت الفئة املستهدفة هم الطلبة بكوهنم الرشحية الواعية املثقفة 

باملجتمع«.
من جهته قال معاون عميد كلية الطب الدكتور اسعد عباس: »اسبوعيا تقام لدينا ندوات 
ولدينا  العلمية  الشؤون  اطار  حتت  واحدا  يوما  تستمر  ما  عادًة  والندوة  معرفية  ودورات 
الساعة  سبت  يوم  كل  اسبوعيا  املستمر  التعليم  ارشاف  وحتت  ايام  ثالثة  تستمر  دورات 
العارشة تقام يف كلية الطب وندعو هبا االساتذة يف كلية الطب واالساتذة يف كلية القانون 

الدكتور اسعد عباس
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وكلية العلوم االسالمية ومجيع الكليات املوجودة ضمن اطار 
تكون  الدعوة  وكذلك  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة 
سعد  الدكتور  فيها  حارض  ندوة  لدينا  كانت  واليوم  للطلبة 
والظلم  واالضطهاد  التعسف  اساليب  خالهلا  ناقش  الدين 
التي كان يامرسها النظام البائد جتاه العراقيني خصوصا منهم 

املعتقلني«.
كان  حال  واقع  من  جزء  هو  الدكتور  به  تفضل  ما  »ان  مبينا 
واالضطهاد  الضغط  من  معاناة  من  العراقي  الشعب  يعيشه 
املحارض  الدكتور  اوضــح  وقد  بــاإلكــراه،  اعرتافات  واخــذ 
التي  للساليدات  بعرض  التوضيحية  والوسائل  بشواهده 
بمساحة  مكان  يف  يوضعون  كانوا  معتقال   33 بان  اوضحت 

)2.5 او 3( أمتار مربعة«.
وقال استاذ يف كلية الطب اختصاص حقوق االنسان الدكتور 
عقد  عىل  االنبياء  وارث  جامعة  ــت  »دأب اجلــبــوري:  صباح 
املؤمترات والندوات والورش التعريفية العلمية واليوم كانت 
يف  االنسان  حقوق  انتهاك  تناولت  الطب  كلية  يف  ندوة  لدينا 
عىل  الضوء  سلطت  الندوة  ان  واحلقيقة  البائد  النظام  زمن 
جوانب واقعية من تلك االنتهاكات وما تعرض اليه الشعب 
العراقي بمجرد خمالفة الراي وبمجرد عدم قبول يشء معني«.

وما  كاالنتهاكات  اساسية  وجــوانــب  ــار  اث الــنــدوة  وبينت 
حصل مع الضحايا يف تلك احلقبة التي اودت الرأي بتعسف 

وجربوت احلاكم الظامل وشهدت ابشع االنتهاكات. 

الدكتور صباح الجبوري
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 مركز إعالم المرأة والطفل احد نوافذ قسم إعالم العتبة 
ُّ
يعد

الحسينية المقدسة وأحد المراكز اإلعالمية النسوية التي تهدف 
ضمن استراتيجيتها الى توجيه خطاب عصري ملتزم للمرأة كونها 

محور الحياة األسرية وبالتالي فإنها محور المجتمع, عن طريق 
الموقع اإللكتروني )واحة المرأة( وهو موقع ساند للموقع الرسمي 

للعتبة الحسينية المقدسة وما يلحقه من تطبيقات التواصل 
االجتماعي )فيس بوك، تلكرام، انستغرام(, ومجلة )للقوارير( 

الورقية الش����هرية الصادرة عن القس����م.

نافذة حية تخاطب عوالم المرأة والطفولة 
األحرار: أحمد الوراق

مركُز إعالم المرأة والطفل..
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دوافع التأسيس
باملرأة ومساعدهتا يف  إعالمي خاص  ثقايف  لتوجيه خطاب 
املناسبة يف  بالصورة  املجتمعي  الطفل وتفعيل دورها  تربية 

ظل التحديات واالستهداف املوجه عىل املرأة العربية.
وخللق  النسوي  العام  بالرأي  التأثري  يف  ساعية  وألهــداف 
الثقايف مع املؤسسة اإلعالمية من خالل  التفاعل  حالة من 
النسوية  النشاطات  االندماج والتعايش واملشاركة بمجمل 
العتبة  يف  النسوية  والوحدات  الشعب  مجيع  تقدمها  التي 

احلسينية املقدسة.
بحسابات  خاصة  احصاءات  أرسلت  املستفيدين  عدد  اما 
التواصل إذ يعد مقياسا مبدئيا فضال عن عدد املشاركات يف 
مسابقة )أنِت األفضل( الذي يتجاوز 10.000 مشاركة، 
ومن أهم برامج املركز إقامة امللتقى اإلعالمي النسوي 
العراق،  يف  املقدسة  واملــزارات  للعتبات  األول 
الدولية  األفضل(  ــِت  )أن مسابقة  وإقامة 
دورات  وجمموعة  املوقع  عىل  الكرتونيا 
وكذلك  القصرية  القصة  كتابة  يف 

النشاطات  ملعظم  والتغطية  اإلعالمي  والتفاعل  احلضور 
النسوية يف العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني.

موقع )واحة المرأة( اإللكتروني
عنه حتدثت ايامن  احلجيمي مسؤولة املركز  قائلة : »موقع 
الكرتوين منّوع ُيعنى بثقافة املرأة والطفل وفق طرح عرصي 
أقسام  ثامنية  ويضم  املسلمة  املــرأة  بواقع  لالرتقاء  ملتزم 
واحلياة  الصحة   - خالدة  سرية   - الذات  )هندسة  رئيسية: 
- قارورة حرب - فقه املرأة - إعالم املرأة  - مشكلة وحل - 

طفلِك يولد مرتني(.
بصيغة  )قوارير(  ملجلة  جانبي  قسم  عن  »فضال  مضيفا: 
األول  العدد  من  بدًءا  األعداد  مجيع  عىل  وحيتوي   ،)pdf(
يتيح  التحديث املستمر لكل عدد جديد صادر,  وصوال إىل 
اإللكرتوين،  والتصفح  التنزيل  خاصية  املوقع  ملتابعات 
وهي  املوسمية,  األفضل(  )أنِت  مسابقة  يضمُّ  ثابت  وقسم 

مسابقة إلكرتونية يتم حتديثها كل أربعة أشهر«.
واضافت احلجيمي عن روابط املوقع االلكرتوين االجتامعية 
باقة  )للقوارير(  وجملة  املرأة(  )واحة  موقع  »يرتبط  قائلة: 
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عن  للرتويج  االجتامعي  التواصل  تطبيقات  من 
األكثر  اجلمهور  مع  والتواصل  املهمة,  املوضوعات 
تفاعال من خالل املنشورات املختلفة, وقياس رجع 
واالجتامعية,  الثقافية  املرأة  حاجة  إلدراك  الصدى؛ 
واستمرار  بمهنية  الشبكات  هــذه  مع  والتعامل 
وحماكاة  االقرتاب  من  متنحه  وما  انتشارها,  بحكم 

اجلمهور بصورة آنية«. 
وقالت ان صفحة الفيس بوك )واحة املرأة(: تتعامل 
طريق  عن  اليوم,  مدار  عىل  متابعا   )13.379( مع 
نرش املنشورات الصباحية, والروابط التابعة للموقع, 
ثابتة كـفقرة  وصور خاصة بمجلة قوارير, وفقرات 
)رسائل إىل اهلل( و)ومضة معرفية(.. وغريها, فضال 
عن مواكبة املناسبات الدينية واإلنسانية من خالل 
والرد  التعليقات  ومتابعة  والصور,  النصوص  نرش 

عليها«.
رابطا عىل موقع  املرأة(  لـ)واحة  ان  القول  وتابعت 

 )179( مع  خالله  نتواصل  الذي  التلكرام 
بوك،  الفيس  لنرش  مماثلة  بآلية نرش  متابعا 

نتواصل  حيث  )األنستغرام(  وكذلك 
برفع  وهيتم  متابعا,   )5.037( مــع 

الصور اخلاصة بمجلة »قوارير«. 
للمركز أنشطة أخرى 

»يتعاون  احلجيمي:  قالت  االنشطة  هذه  وعن 
األقسام  من  العديد  مع  والطفل  املرأة  إعالم  مركز 
االنتاج  صعيد  عىل  األخرى,  والوحدات  والشعب 
املرأة(  )واحة  املبارش  الربنامج  تقديم  تم  اإلذاعي 
عرب أثري إذاعة الروضة احلسينية املقدسة, ويف االنتاج 
األفالم  بعض  سيناريو  بكتابة  املركز  يقوم  املرئي 
وحدة  مع  بالتنسيق  الصويت  التعليق  مع  الوثائقية 
اإلمام  ملؤسسة  التابعة  والتلفزيوين  املرئي  االنتاج 
خاص  بنشاط  يقوم  كام  الــســالم(,  )عليه  احلسني 
كمهرجان  املهرجانات  بعض  يف  النسوي  باجلانب 
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العاملي,  الثقايف  الشهادة  ربيع  ومهرجان  سجادية,  تراتيل 
وتغطية زيارة االربعني عن طريق إجراء بعض احلوارات مع 

الزائرات االجنبيات«.
مجيع  تغطية  يف  األســـاس  لـــدوره  املــركــز  تبني  عــن  فضال 
خارجها  او  احلسينية  العتبة  داخل  سواء  النسوية  النشاطات 
واملشاركة فيها فضال عن التنسيق اإلعالمي ودوره يف توحيد 
اجلهود النسوية لالرتقاء بواقع العمل عن طريق الرتويج له 

وعكس نتائجه للجمهور.
)للقوارير( نافذة صحفية الى المرأة العصرية

قوارير  جملة  عن  والطفل  املرأة  مركز  مدير  حدثتنا  ان  وبقي 
فقالت: »املجلة نسوية ثقافية عامة تصدر عن قسم اإلعالم يف 
العتبة احلسينية املقدسة معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني, 

اإلصدار  هذا  وهيتم  والوثائق,  الكتب  دار  لدى  ومعتمدة 
الورقي الذي وصل إىل العدد الثامن عرش منذ صدور العدد 
تتنوع  إذ  املرأة,  بعامل  يتعلق  بام  بتاريخ )1/6/2017(,  األول 
أبواب املجلة لتشمل أهم القضايا املعارصة, والتقارير امليدانية 
ألكثر املواضيع متاّسا مع املجتمع, والتحقيقات املتخصصة يف 
عموم  تتناول  ومقاالت  واملهني,  والرتبوي  األرسي  املجال 
ودينيا  وثقافيا  نفسيا  املرأة  حاجة  حتاكي  التي  املوضوعات 
سجادية(  )درر  ملوضوع  ثابتة  سلسلة  تتضمن  كام  وتربويا.., 
من  حلق  معارصة  وحماكاة  رؤية  عدد  كل  يف  ُيقّدم  باب  وهو 
لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  وردت  التي  اخلمسني  احلقوق 
باقة من  املجلة يف كل عدد  ُتقّدم  السالم(, كام  السجاد )عليه 

الصور الفوتوغرافية املميزة«.

ايمان الحجيمي
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مواطنوَن تركماٌن قصدوا مكتب ممثل 
المرجعية الدينية العليا 

 عن 
ً
 تعضي���ِد االنتماء الوطني وتقوية حلقات الوصل بين أبناء الش���عب الواحد بعيدا

َ
بغي���ة

اختالف الديانات والمذاهب, زار وفد شبابي تركماني من المناطق المختلفة من  العراقي 
قاصدي���ن  مدين���ة كربالء المقدس���ة، م���ن أجل  االلتق���اء بممث���ل المرجعية الديني���ة العليا، 
والمتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي 
)دام ع���زه( ف���ي مكتب���ه الخ���اص بالصحن الحس���يني الش���ريف، وذلك به���دف طرح بعض 

مطالبهم، واالستماع إلى نصائحه وتوجيهاته.

تقرير/ فالح حسن -  تصوير/ صالح السباح
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التحديات  طبيعة  أن  عــزه(:  الكربالئي)دام  الشيخ  وقال 
التي  والطموحات  واهلموم  واالجتامعية  والثقافية  الوطنية 
يمر هبا الشباب, هي املرحلة الذهبية واملهمة يف حياة اإلنسان 
الطاقة  ان  مبينًا،  عام,  بشكل  املجتمعات  وحياة  باخلصوص 
املجتمع والدولة  تعتمد عىل حيوية ومهة  بناء  األساسية يف 
واندفاع الطاقات الشبابية, إضافة إىل خربات الشيبة املباركة 
التي  التضحيات  ان  موضحا،  احلياة.  يف  الغنية  وجتربتهم 
الشعب  أبناء  من  الرتكامن  وغري  الرتكامن  الشباب  قدمها 
التضحيات  هذه  وبفعل  )داعش(،  ضد  احلرب  العراقي يف 
العليا  الدينية  املرجعية  تفتخر  قدموها  التي  والبطوالت 
هبا.. مؤكدا ان  العامل كان يتوقع ان اخلالص من عصابات 
)داعش( حيتاج اىل عرش سنوات وهلل احلمد يف ثالث سنوات 

انتهى كل يشء.
للهوية  االنتامء  حول  التحديات  قضية  اىل   سامحته  وأشار 
الوطنية  اهلوية  عىل  احلفاظ  من  البد  قــال:  حيث  الوطنية 
املكونات  أو  الُسنة  أو  الشيعة  من  سواء  االسالمية  اهلوية 
هذا  عىل  نحافظ  ان  فالبد  املتعددة،  والقوميات  والطوائف 
االنتامء الوطني، ويف نفس الوقت نؤدي احلقوق والواجبات 
املرتتبة عىل هذه القضية املهمة. منوهًا إىل ان احلياة اآلن هي 
جرس ومسلك اىل احلياة احلقيقية الصحيحة التي اعدها اهلل 
ان  بد  ال  لذلك  الكون,  يف  خملوق  اكرم  هو  الذي  لإلنسان 
حيافظ  كي  الكرامة  هذه  مقتضيات  هي  ما  االنسان  يالحظ 
عىل كرامته وعزته ورشفة, وعليه ان يالحظ ماهي املقومات 

التي حتفظ له الكرامة واحلياة احلقيقية.

الشيخ الكربالئي:

 التضحيات التي قدمها 

الشباب التركمان وغير 

التركمان من أبناء الشعب 

العراقي في الحرب ضد 

)داعش(، وبفعل هذه 

التضحيات والبطوالت التي 

قدموها تفتخر المرجعية 

الدينية العليا بها.. مؤكدا ان  

العالم كان يتوقع ان الخالص 

من عصابات )داعش( يحتاج 

الى عشر سنوات ولله الحمد 

في ثالث سنوات انتهى كل 

شيء..
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•شباب التركمان يطالبون بإرجاع حقوقهم المهمشة
لواء يف قوة درع  آمر  بيك(  أبو عيل  اهلل  قال )طاهر عبد  من جهته 
كركوك:  ان الزيارة اىل مدينة كربالء املقدسة كانت حتمل مهمتني 
رئيسيتني األوىل التربك باملراقد املقدسة والثانية هي اللقاء مع املتويل 
قياديون  شباب  هلا  يسعى  مطالب  سامحته  أمام  لنضع  الرشعي 
واالرشــاد  النصح  مناهل  اىل  االستامع  اىل  اضافة  الرتكامن،  من 
التي  احلياة  هذه  يف  هلا  بحاجة  نحن  التي  التوعوية  والتوجيهات 
اختلطت هبا االمور عىل خمتلف تفاصيلها فال بد من مرشد نصوح 
الزيارة  فكانت  احلسنة..  واملوعظة  بالفكر  ُيغذينا  كي  إليه  نذهب 
حل  خاصة  اللقاء  من  نريد  ما  عىل  حصلنا  وقد  موفقتني  واللقاء 
مشاكل طبقة الشباب الرتكامين.  وأضاف »أبو عيل بيك«، ان اهم 
املشاكل هي ما تم مصادرته من األرايض الرتكامنية إبان حكم البعث 
الصدامي والسارية حلد اآلن حيث مل حيصل املواطن الرتكامين عىل 
حقوقه فيها بشكل حقيقي، مؤكدا ان املواطن الرتكامين قد طالب 
يف حقوقه عند كل احلكومات السابقة ولكن مل يلق منهم اي اجابة 

ولو بنسبة ضئيلة من حقوق الرتكامن.

طاهر عبد الله أبو علي 
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يف  الثاين  الفوج  امن  ضابط  شكور(  كامل  حممد  قال)  متصل  سياق  يف 
ترشف  كركوك:  حمافظة  من  الشعبي  احلشد  هيأة  عرش  اخلامس  اللواء 
األكرب  والرشف  املقدسة،  احلسينية  العتبة  بزيارة  الرتكامن  شباب  اليوم 
الكربالئي )دام  الشيخ عبد املهدي  التارخيي للرتكامن بسامحة  لقاء  هو 
اىل  الشباب  نقلها  حتمل  التي  الكثرية  املطالب  إىل  يستمع  وهو  عزه(، 
سامحته، أمهها إرجاع حقوق الشاب الرتكامين املهمش ملا بعد 2003م, 
إجياد  نأمل  أمور  بعدة  الكربالئي  سامحة  مناقشة  متت  شكور  وأضاف 
اىل  مشريا  العراق.  يف  الرتكامين  الشاب  حال  تغيري  يف  املناسبة  احللول 
مل  مطالبهم  حتقيق  حول  احلكومات  كثريا  ناشدوا  الرتكامن  الشباب  ان 
الرتكامن  شباب  قياديي  من  جمموعة  جعل  ما  شاٍف  حل  عىل  نحصل 
يشدون العزم باجتاه مدينة كربالء املقدسة وتقديم مطالبهم وشكواهم 

إىل ممثل املرجعية الدينية العليا، وكان اللقاء مثمرا بكل تفاصيله. 
ويذكر ان الوفد قد زار العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني وجتولوا 
يف متاحفها واطلعوا عىل مشاريعها، واثنوا بشكل مجاعي ملا القوه من 

حفاوة اللقاء وحسن الضيافة احلسينية. 

محمد كمال شكور
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 مع الوالدة الميمونة لسيدة النساء فاطمة الزهراء )عليها السالم( تستعد  
ً
تزامنا

األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة من خالل اللجنة المركزية لالحتفاالت 
والمهرجانات الخاصة بمناسبات اهل البيت )عليهم السالم( اقامة مهرجان “كوثر 
قام تحت ش����عار )فاطمة الزهراء منبع االمامة 

ُ
العصم����ة الدول����ي األول” الذي ي

 
ً
ومنهج االس����تقامة(، في الصحن الحس����يني الش����ريف ولمدة ثالثة اي����ام اعتبارا

 
ً
م����ن  )19 � 21 جم����ادي اآلخرة للعام الجاري )1443ه�( بواقع اربع جلس����ات يوميا

موزعة للنس����اء والرجال، بحس����ب م����ا صّرح به عضو اللجن����ة المركزية لالحتفاالت 
والمناسبات في العتبة الحسينية المقدسة الحاج علي كاظم سلطان.

األحرار/ أحمد الوراق 
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الكربى  املهرجانات  اقامة  العتبة ملدة سنتني عن  انقطاع  بعد  بتحٍد خاص وهو  ُيقام  »املهرجان  أن   : واضاف 
الثقافية الكربى التي هتتّم باإلنسان  بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا، لذلك وهي بدء عودة املهرجانات 
ومدى ارتباطه بأهل البيت )عليهم السالم( باعتبارهم السفينة التي ينجى هبا الناس يف زمن تتخبط فيه االفكار 
والعقائد واالخالق وضياع اهلوية لذلك نرى أن من الرضوري الرتكيز عىل سرية أهل البيت )عليهم السالم( 

لنتخذ منهم قدوة واسوة يف الرجوع اىل هذه االسس االخالقية االهلية الساموية«.

سيتقام املهرجان وفق اربعة حماور:-

كام سيتضمن يف اليوم االول له: -

املحور االول: )ال�شرية النبوية الم املوؤمنني خديجة الكربى -عليها ال�شالم- اإمنوذجًا(.

املحور الثاين : )احلديث النبوي ال�شريف وحديث الب�شعة اإمنوذجًا(. 

املحور الثالث : )حمور القران الكرمي واية املباهلة اإمنوذجًا( .

املحور الرابع : ) حمور التاريخ ويعنى مبجريات والدة الزهراء -عليها ال�شالم(.

- حفل االفتتاح )ال�شحن احل�شيني ال�شريف(.

- ام�شية يف ليلة ميالد ال�شيدة الزهراء )عليها ال�شالم(  يحييها الرادود احلاج با�شم الكربالئي يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف.

 ويف اليوم الثاين:-
- اقامة اجلل�شات البحثية لف�شالء احلوزة العلمية وبحوث اخرى لالأخوات الباحثات من داخل العراق وخارجه.

- �شتقام جل�شات البحوث مب�شاركة )15( بحثًا.

- �شتقام جل�شات البحوث بواقع جل�شتني �شباحية وجل�شتني م�شائية.

- �شت�شارك يف املهرجان )9( دول عربية وا�شالمية وهي كل من )�شوريا ولبنان واجلزائر وتون�س وايران والبحرين وكويت وعمان 

وال�شعودية( 

- �شيت�شمن املهرجان ام�شيات �شعرية لل�شعراء ال�شعبيني.

 - �شتكون �شمن فقراته اإقامة معر�س للكتاب.

- �شتقام �شمن فقراته م�شابقة حلفظ اخلطبة الفدكية و�شيكون تكرمي ال�شخ�شيات التي توفاها اهلل يف خدمة الزهراء )عليها 

ال�شالم( وتر�شح هذه ال�شخ�شية من قبل اللجنة.
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ي، 
ّ
 للتأن

ُ
س سره( تحتاج

ّ
غيب )قد

َ
 عن الفقيه الكبير آية الله السيد عبد الحسين دست

ُ
الكتابة

 
ً
 مظلوما

ً
فهذا الرجل تلميذ حوزة النجف األشرف المولود سنة )1913 م( وغادَر حياتنا شهيدا

 عظمى من الكماالت والفيوضات والرؤى والكلمات المبهرة 
ً
م لنا دروسا

ّ
سنة )1981 م(، قد

صورِتِه  إلى  النظَر   
ُ

أطلت  ،
ُ

عنه بالكتابة   
َ

أشرع أن  وقبل  لي،  وبالنسبة  ة، 
ّ
الفذ والمواقف 

اه، وألكتفي 
ّ
 الحزن في قلبي، مع سحر مهابته وجالل محي

َّ
صت قسمات وجهه، فدب

ّ
وتفح

هذه المّرة في تدوين سيرة علمائنا األعالم بنقل شيء يسير من كلماته ومواقفه، فهي 
غيب؟

َ
كافية وشافية لتقوَل لنا من هو الشهيد دست

 المحرومين وهادي الناس”
ُ
“مرشد

س سره(
ّ
غيب )قد

َ
د عبد الحسين دست

ّ
الشهيد السي

علي الشاهر
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يقول )رضوان اهلل تعاىل عليه(: أّيا املسلم الشيعي.. جيب أن 
ال تفعَل شيئًا دون إذٍن من إمامَك، إّن قمر بن هاشم جاء إىل 
احلسني )عليهام السالم( قائاًل له: ال أستطيع أن احتمَل رؤية 
األطفال وهم عطاشى، هل تسمح يل أن أذهب وأجلب هلم 

بعضًا من املاء؟.. فأذن له احلسني )عليه السالم( بذلك.
أما يف حديثه عن األخالق فيقول )قّدس رسه(: هناك طريقان 
أساسيتان لتهذيب النفس واكتساب األخالق الفاضلة، فعن 
أو  ميرّسين،  والتخيل(  )التحيل  يغدو  والعمل  العلم  طريق 

بتعبري آخر: التزكية والتطهر اللذان يرافقهام ويزينهام الكامل.
التطهر من رذيل اخلصال،  فمن صّمم وصدقت عزيمته عىل 
والتزّين باألخالق الفاضلة؛ عليه بدءًا أن يعرف - عن طريق 
العلم - الصفات احلسنة والسيئة، ثم يرشع باكتساب اخلصال 
بالطرائق والوسائل  السيئة،  امللكات  احلميدة، والتخّلص من 
اهلل  )صىل  اخلاتم  الني  العظيم،  األخالق  معّلم  حددها  التي 

عليه وآله(، وأهل بيت العصمة الطاهرة )عليهم السالم(.
واألمر الذي ينبغي التذكري به هنا، هو أنه طاملا كان املزّكي هو 

اهلل )عز وجل( فعليه قطعًا أن يسأل اهلل العون واملساعدة عىل 
اكتساب هذا الكامل.

تب عن املوىل  ويف كتابه )سيد الشهداء( الذي يعّد من أبلغ ما كجُ
العظيم )روحي فداه(، يكتبجُ دستغيب بوعي وبصرية إيامنية: 
لقد أوضح احلسني حقيقة القرآن التي هي عبادة اهلل اهلل، ومل 
يقر عبادة يزيد للامل، فهو مل يتخّل عن دينه ألجل املال، وأفهَم 
ما  سمعتم  وقد  النفساين،  اهلوى  غري  الدين  أن  عمليًا  الناَس 
قاله )عليه السالم(: أنا مستعّد ألْن أهيم يف الصحراء وأرصف 

النظر عن كل امللّذات ألين عبد اهلل!!.
السالم(  )عليه  احلسني  هبدف  يتعّلق  ما  سامحته:  ويضيف 
قال  فقد  والتقوى،  اإليامن  كان  فهدفه  إدراكه،  جيب  ما  فهذا 
)عليه السالم( خرجت آلمر باملعروف وأهنى عن املنكر، كان 
هدفه ترك املعايص والتخيل عن حب الدنيا واالستعاضة عنه 
بحب اآلخرة وترك الشهوات وعبادهتا والتحّول إىل حب اهلل 
الطغاة  اتباع  وعدم  للظلم  الرضوخ  عدم  هو  هدفه  وعبادته، 

واملتجرّبين وأن يتبع احلق وأمر اهلل تعاىل.
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يف  حقيقة  أمام  الراحل  الشهيد  يضعنا  ومجيل،  رائع  وبتعبري 
غاية العظمة، حيث يقول: إّن من عجائب عامل احلب االحتاُد 
له  الكامل جيد  املعنى ألن  فمن حيث  واملحبوب،  املحّب  بني 
املحبوب  يف  كاملية  صفة  كل  فإن  ولذا  الصداقة،  يف  عالقة 
واحتد  باملحبوب  ارتبط  ألنه  أيضًا  هلا  متحليًا  املحب  سيكون 
به، وبطبيعة احلال فإنه بمقدار استعداد املحب وطاقته يكون 

ظهور الصفات الكاملية فيه.
واحلسني العزيز )عليه السالم( مهام ملك من الصفات الكاملية 
فإهنا تظهر يف حمّبيه كل حسب مقدار استعداده وبمقدار حمّبته، 
وبمقدار ما يرتفع من املوانع إال أن األصل وهو وجود املحبة 

مسّلم به.
إذا  أهّنــم  يعرفوا  أن  املؤمنني  عىل  يقول:  آخــر  موضع  ويف 
اجتمعوا يف جملٍس فليذكروا سّيد الشهداء )عليه السالم(، فإّن 
احلزن القلبيَّ عبادة؛ ألنه ينشأ من املحبة، وأساس الدين هو 
احلّب، فالدين مالزم ملحبة اهلل ورسوله وحمبة كل يشء مربوط 

باهلل )عّز وجل(.
كان  فإذا  املحبة،  بمقدار  الفراق  عىل  احلزن  أيضًا:  ويقول 

الشخص حمبًا ألحد فإنه سيحزن عىل فراقه أو مماته، وبمقدار 
مفارقته،  عىل  سيحزن  فإنه  بيشء  متعلقا  الشخص  يكون  ما 
وباعتبار املحبة يكون احلزن زيادة ونقصًا، فكلام كانت املحبة 

أكثر كان احلزن عند الفراق أكثر.
وحنَي يذكرجُ علّيًا أمري املؤمنني )عليه السالم( يذكره بيشء من 
فيقول:  الويّص،  كنه  فهِم  إىل  الطريق  خمترصًا  القلبية،  املهابة 
اإليامن وهو حبُّ عيٍل )عليه السالم( ويعني التخيّل عن هوى 

النفس وحب النفس، ووضع كّل ما يتعلق باهلل تعاىل حمّله.
ومن أقواله األخرى

* تعالوا بقلوبكم إىل عبادة اهلل تعاىل وال جتعلوا األهواء تطري 
بقلوبكم إىل حيث أماكن اللهو والفساد.

* ال ينبغي أن يرى املؤمن نفسه أفضل من غريه وال ينبغي أن 
يرى علمه أكثر وأعظم.

* إن كّل ما يصدر من اإلنسان من فعاليات النظر واالستامع 
الكتاب  يف  مّثبت  فهو  أفكار  من  الفكر  يستحرضه  ما  وحتى 

املسطور وهو صحيفة أعامله.
* هنيئًا ملن يصدق مع ربه يف هذا املوقف!، هنيئًا ملن خيضع 
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إلهله وخيشع قبل أن يشهد عليه الشهود بام فعل! هنيئًا للمعرتف 
جاهدًا  عبدًا  كنُت  لقد  إهلي  املعتذر:  النادم  بلسان  القائل  امُلقر 

فاغفْر يل!!.
* من أجل أن حيصل اإلنساُن عىل اإليامن والعلم احلقيقي جيب 
عليه أن يزيَل حجب النفس أواًل، فكيف يمكنه رؤية رب العاملني 

مع وجود حاجب األنانية واعتقاده بالوجود املستقل لنفسه.
أثناء  بأيٍد خالية وسأرحل عنها كذلك، ويف  احلياة  إىل  * جئُت 

ذلك اهلل تعاىل هو املتكّفل لرزقي وإطعامي ما دمُت حّيًا.
عىل  جمبورٌة  فاحليوانات  ميولَك،  واترك  اهلل  إرادة  وفق  حتّرك   *
هو  وهذا  خمتارًا  ُخلق  اإلنسان  لكّن  والشهوة،  اهلوى  إطاعة 
امتيازه عن احليوان، فاحليوان ال عمل له سوى اتباع الشهوات 
نظره عن  يرصف  أن  يمكن  الذي  اإلنسان  أما  النفسية،  وميوله 
للهوى  عبدًا  كون  أين  يمكنه  كام  مواله  بــإرادة  ويتحّرك  ميوله 

كذلك يمكنه أن يكون عبدًا هلل تعاىل.
* سيأيت زمان عىل الناس يفّرون فيه من العلامء كام يفر الكبش 
من الذئب، فإذا كان ذلك ابتالهم اهلل تعاىل بثالثة أشياء: األّول: 
يرفع عنهم الربكة من أمواهلم، والثاين: يسّلط اهلل عليهم سلطانًا 

جائرًا، والثالث: خيرجون من الدنيا بال إيامن.
* مسكنٌي هذا اإلنسان حيث نيَس مقتىض ذاته وغفل عن حتصيل 
كامله، و وأسفاه يف ذلك اليوم الذي ينتبه فيه من سكرته وجنونه.

رحيله المؤلم

شهر  يف  لالغتيال  دستغيب  احلسني  عبد  السيد  الشهيد  تعّرض 
صالة  ألداء  طريق  يف  وهو   )1981( عام  من  األول  كانون 
بحجة  إرهابية  ملنظمة  تابعة  فتاة  إليه  أرسعت  حيث  اجلمعة، 
إهنا تريد إيصال رسالة إليه، ليدوي بعدها انفجار مهيب لقنبلة 
متسببة بموته وتشظي جسده، ومما يروى، أنه )قّدس رسه( كان 
قد وضع له كفنًا يف بيته، مكّونًا من أربعة أقسام، وعادة ما يتكون 
وضَع  ملاذا  أي  لذلك،  الناس  فاندهش  فقط،  ثالثة  من  الكفن 

قطعة رابعة؟
يقال أنه بعد مرور أيام من دفن جثامن الشهيد املظلوم، وجدوا 
اجلميع  فعرف  االنفجار  زوايا  أحد  الطاهر يف  قطعة من جسده 
أن قطعة القامش الرابعة ُأعّدت هلذا السبب فُكّفنت وُدفنت مع 

اجلسد الطاهر.
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وكتاب )أبو ذر الغفاري الثائر املنتفض – دراسة تارخيية موضوعية( 
ملؤلفه الدكتور حيدر حسني الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة 
يف العتبة احلسينية املقدسة للعام )2016 م( بوصف مادي )232 
العراق-  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  وطباعة  صفحة( 

كربالء يتألف من مقدمة وفصلني..
أليب  االجتامعي  اجلانب  طابع  االول  الفصل  يف  الباحث  تناول 
ومالحمه  واسالمه  وهجرته  وكنيته  ونسبته  اسمه  من  الغفاري  ذر 
وخلقته ،غزواته: من معركة بدر، فتح بيت املقدس، غزوة حنني، 
غزوة تبوك، ابو ذر يف مرص، وصفاته الشخصية: االمر باملعروف، 
الكريم،  العامل،  العادل،  العابد،  الصادق،  الشجاع،  الزاهد،  امة، 
الرشيفة  النبوية  البعثة  قبل  حياته  كانت  وكيف  املؤمن  املتواضع، 
ومنزلته  اسالمه  واعالن  البعثة  بعد  حياته  كانت  كيف  وكذلك 
عند اهلل ورسوله وغيبيات الرسول عنه ومناقبه وكراماته ووضعه 
الفكري  اجلانب  عىل  الثاين  الفصل  احتوى  فيام  ووفاته،  املعايش 
أليب ذر وفيه بنّي انه كان حمدثا وفقيها وكذلك التعريف بشيوخه 

وتالميذه..

لدراسة شخصية من اشهر شخصيات الصحابة في التاريخ االسالمي تستدعي جمع ما ذكر 
بحقه من نصوص سواء من كتب السيرة او التراجم او الطبقات ليتسنى للباحث اخراجها بما 

ذكر من حقائق تاريخية  تكاد تكون غير معروفة لدى بعضهم وان اختيار دراسة شخصية 
)ابو ذر الغفاري الثائر المنتفض( لموقفه الفذ من الرسول األكرم واهل بيته صلوات الله 

عليهم أجمعين وما جاء بحقه من قبلهم من كالم يوضح منزلته عندهم حبا وتقديرا 
وعرفانا وفي غيره من الكتب التاريخية.

قراءة: ضياء األسدي ،عيسى الخفاجي 
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ويقول املؤلف قد يرى بعض الباحثني ان هناك زيادة تارخيية 
يف ذكر غزواته مع مالمح شكله وأهنا ضمن املوضوع السيايس 
له وللحقيقة اقول نعم صحيح، لكن ما تم احلصول عليه من 
القليل  العدد  اهنا  من  غزواته  خيص  ما  يف  تارخيية  معلومات 
الغزوات  ذكرت  لذا  مفصل،  بشكل  املؤرخون  يذكرها  ومل 
ايضًا  الباحثني  الشكل اخللقي للصحايب وقد يرى بعض  مع 
ان السياسة املالية أليب ذر تدخل ضمن اجلانب االقتصادي، 
الرأي  ان  هي  واجابتنا  به؛  خاص  فصل  هناك  يكن  مل  فلامذا 
صحيح ولكن سيكون عدد الصفحات قليال  لذا تم ادراجها 

ضمن العالقة بينهام.
كان  كتابته  يف  املصادر  من  مجلة  اىل  استند  انه  املؤلف  ويذكر 
اوهلا )القرآن الكريم( ومن ثم كتب التاريخ العام ويف مقدمتها 
البغدادي  جعفر  بن  اسحاق  بن  ألمحد  اليعقويب   (تاريخ 
ومروج  الطربي  جرير  بن  ملحمد  وامللوك  الرسل  وتاريخ 
الذهب ومعادن اجلوهر لعيل بن احلسني املسعودي ملا فيها من 
كتب  يف  أما  للشخصية(،  احلقيقية  الصورة  أكملت  روايات 
احلديث والتفسري فكان )املسند( ألمحد بن حنبل اهم املصادر 
املعتمدة ويف كتب الطبقات والرتاجم فكان )هتذيب الكالم( 
ليوسف بن عبد الرمحن املزي يف ترمجة شيوخ وتالميذ ايب ذر 
اللغة فكان )لسان العرب( ألبن منظور  الغفاري ،ويف كتب 
كونه متأخرا يف الوفاة فضال عن كونه جامعا آلراء علامء اللغة 
احلموي  لياقوت   ) البلدان  معجم   ( كان  البلدان  كتب  ،ويف 

كونه من املصادر املعتربة.
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ً
صدر حديثا

مضمار التراث 
صدر حديثا عن شعبة اإلعالم املعريف التابعة لقسم شؤون 
املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة، 
كتاب )مضامر الرتاث(، الذي يمثل املرآة الورقية العاكسة 
ألسئلة املسابقة الفرقية الرتاثية الرمضانية األوىل التي متت 
املبارك  رمضان  شهِر  يف  العراقية  اجلامعات  لطلبة  اقامتها 

للعام املايض )1442هـ(، بـوصف مادي )200صفحة(.
متنوعا؛  تراثيا  ســؤااًل(   330( طياته  بني  الكتاب  وضّم 
متخصصة  علمية  جلنة  أعدهتا  التي  األسئلة  توزعت  إذ 
باب،  لكل  ســؤااًل(   30( وبواقع  بابا،  عرش  أحــد  عىل 
بحسب  مصنفة  واألبــواب  الصحيحة؛  األجوبة  ذكِر  مع 
الرتاثية،  اإلصــدارات  باب  األعــالم،  )بــاب  مضامينها: 
باب  والكتب،  املخطوطات  باب  والزخرفة،  اخلط  باب 
مدونات  باب  الدينية،  ــدارس  امل باب  الرتاثية،  الصور 
العتبة العباسية، باب املراقد واملقامات، باب املصطلحات 

الرتاثية، باب املكتبات واملتاحف وباب الرتاث األديب(.
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ْد ِروايـــــــــــــــــَة احُلـــــــــــــــــْزِن َعـــــــْهـــــــَدا ُقـــــــــــْم وَجـــــــــــــــــدِّ
َقــــــــْبــــــــاَلً املــــــــديــــــــنــــــــِة  يف  الــــــــطــــــــفِّ  نــــــــاعــــــــَي 

ــــــــــنِي ُبـــــــكـــــــاًء ــــــــــاالأن ــــــعــــــَر ب ــــــ�ــــــشٍّ ـــــــــِد ال َوانـــــــــ�ـــــــــشِ

ــــــــــــــداًء ــــــــفــــــــوَة الـــــــــــــِكـــــــــــــراِم ِف مــــــــــْت �ــــــــشَ قــــــــــدَّ

ـــــــــا الـــــعـــــظـــــيـــــِم و�ـــــشـــــّيـــــًا ـــــــــه ــــــــــْم َبـــــــنـــــــو زوِج ه

عـــــــطـــــــاًء ـــــــــــْت  طـــــــــــاَب الــــــــبــــــــنــــــــنَي  ُامُّ  هــــــــــي 

ــــــــــــــــورَة احلـــــــ�ـــــــشـــــــنِي اإمــــــــامــــــــًا ـــــــــَرْت ث ـــــــــشَ ـــــــــا� ن

ـــــــــا ـــــــــرَباي ــــــا اأَعـــــــــــــــــــــــَزّ ال ــــــه ــــــشِ ــــــا� ــــــبَّ يـــــــــــــــوَم ع

ذئـــــــابـــــــًا اجُلــــــــــــمــــــــــــوَع  َد  ـــــــــــــــــدَّ ب الـــــــــوغـــــــــى  يف 

ــــــــاُه ــــــــَف ــــــــْرَب ظــــــامــــــئــــــًا وَج ـــــتـــــهـــــى الــــــــ�ــــــــشِ وا�ـــــش

ــــــــو جَمـــــيـــــئـــــًا ــــــــرُج واحلـــــــ�ـــــــشـــــــنُي احلـــــــبـــــــيـــــــُب ي

ـــــــــــــاًء ــــــــُه َوف ــــــــْت ــــــــَب ـــــــــــــْن َح ـــــــْت عـــــــــــنُي َم ـــــــَم ـــــــُع ن

ـــــــــــــــــــْت ِرقــــــــــــــاٌب َفــــــلــــــِمــــــثــــــِل الــــــعــــــبــــــا�ــــــسِ داَن

َعــــــــلــــــــيٍّ َزوِج  الــــــــعــــــــبــــــــا�ــــــــسِ  واُلمِّ 

هـــــــــي جــــــــــــــــــادْت بــــــــــــاأربــــــــــــٍع هـــــــــم َبــــــُنــــــوهــــــا

ـــــــًا ـــــــكـــــــان َم ــــــــــا  ــــــــــاله ُع ــــــــــا  ي اهلِل  ـــــــــــــــــــــــُة  اأَم

عـــــظـــــيـــــٌم فــــــيــــــهــــــا  عــــــــبــــــــا�ــــــــسُ  ـــــــــــاٍن  ـــــــــــن ِج يف 

ــــــــــــَدا ـــــــلـــــــيـــــــَدَة جَمْ ـــــــــــــــــــــــراأََة الـــــــتَّ وانــــــــــــــــــُدِب املَ

ى تــــــــــــردَّ ـــــــــــــــــاٍن  زم يف  ـــــــــَي  ـــــــــْع الـــــــــنَّ عــــــــــــــــــــاِوِد 

املُــــــــَفــــــــّدى ُحــــــ�ــــــشــــــنَي  ــــــــَرْت  ــــــــا�ــــــــشَ ن ــــــي  ــــــت ال يف 

ــــــــــــدا ــــــــُه ُوْل ــــــــْت ــــــــشَ يــــــــــــوَم عـــــــا�ـــــــشـــــــوَر حــــــــــنَي وا�

يـــــــِن بـــــــعـــــــَد اأحـــــــــمـــــــــَد ِغــــــــْمــــــــَدا ـــــــدِّ ـــــــل كـــــــــــــاَن ل

وِلـــــــــبـــــــــْنـــــــــِت الـــــــنـــــــبـــــــيِّ كـــــــــانـــــــــْت َمــــــــــــــــــَوّدا

ـــــــــَدا وَفـــــــــــــــــــَدْت ُدوَنـــــــــــــــــــُه الــــــبــــــوا�ــــــشــــــَل ُا�ـــــــــشْ

ــــــــــّدى ـــــسِ َت ـــــو� ـــــي ـــــُج ـــــل ــــــــــسِ ل ــــــــــاأ� راِبـــــــــــــــــُط اجل

ِوردا املــــــــــــــــــاِء  ـــــــــن  ع الـــــــــــِعـــــــــــدى  وازاَح 

ُد ِكـــــــْبـــــــدا؟ ـــــــــــــــــــرْبِ ـــــا وُي ـــــش ـــــ� ـــــــــــــروي احَل كـــــيـــــف َي

َعـــــــْبـــــــدا الـــــــَفـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــِل  يف  ذاَب  الأٍخ 

ى ـــــــــــٍل َتــــــــــبــــــــــَدّ ـــــــــــْب ــــــــلٍّ ُن ــــــــك ـــــــــــاعـــــــــــًا ب ور�ـــــــــــشِ

ـــــــــَدى ـــــــــْه ــــــــــــرُي االأزاهـــــــــــــــــــــــــــرِي ُت ــــــــــــِه خ ــــــــــــي واإل

ا ــــــــَدّ ــــــــَع ـــــــن ُي ـــــكـــــِر واِرفــــــــــــــــــًا ل ـــــــــُل الـــــ�ـــــشُ ـــــــــَم اأج

ــــــــوَن َوْجـــــــــــــدا ــــــــحُّ ــــــــ�ــــــــش ـــــــِر واملُ ـــــــه ـــــــطُّ ثـــــــلـــــــُة ال

ــــــــْعــــــــَدى ــــــــــــــــَع طــــــــــه وفـــــــــــاطـــــــــــٍم هـــــــــــــَي �ــــــــشُ َم

ــــــــــــــــَرّدا ـــــــــــــــــــــرَيًا َم ــــــــى وَخ ــــــــن حـــــــــــــاَز فـــــيـــــهـــــا املُ

شعر:  محيد البغدادي ال��وف��اء  
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سَيدي، أمجَع الكوُن أنَك سفينة النجاة؛ ومن ينطق باسمك دامعًا 
نائحًا حترسُه من حيث ال يشعر. رأيُت مرأى العني، كيف يشفي 
ترابك االمراض والعقول والقلوب؟!. ومن عاشورائك كيف 
اجلنة  أبواب  أن  ُيربهُن  دليل  كربالئك  ويف  بأمان؟!.  يتنفسون 
وأعلنت  خبأت  التي  االفاعي  كل  ورغم  رضحيك.  من  تفتح 
سمها حقدا، راحت كربالء تكرب وتكرب باسمك.. هكذا ازدانت 
أنت  جنة  أهنا  اليها  يشري  يشء  وكل  توهجًا،  املقدسة  مدينتك 

سيدها.
وكلام  بك..  شغفا  ازداد  بتنفسِه  الذي  اسمك  طْمأنني  سَيدي،   
خوفا  فــأزداد  ــورك،  ن هــاالت  تتلبسني  جدثك  حــول  أطــوف 
شغفي  اال   أملك  ال  فقري  مسكني  أنني  وأشعر  وخشوعا، 
باسمك. ويف ترضعات حرسايت أحُس أنَك ُتزيح بأنفاسك كل 
يأيس، وترتك ضياءك يف قلبي حيفر صوت اسمك عميقا يف دريب، 
عمق  يف  بعشٍق  رسدها  تنسج  مازالت  كلامت  قرابني  ونــذوري 

حرضتك.
اصاب  حني  الوحيد  شفائي  بلسم  هو  اسمك  صوت  سَيدي،   

بحمى الوهم والغرور واالنا. وال شياطني اإلنس تدنو مني حني 
أهلُج باسمك، فقد محلت اسمك تعويذة تطرُد عني اذى اهلامسني 

من خلفي والضاحكني يف وجهي. 
سَيدي، أمنح قلبي فرصة أن يسمع صوت أسمك، بعد ان تعبت 
ينادون ويتشهدون  مْن  اليك. ختنقني اصوات  للوصول  روحي 
وخيونون..  خرياتك  من  يأكلون  منك،  خيافون  وال  باسمك 
هلم  حول  ال  نــورك  حتت  وهم  االنظار  عن  ــواروا  ت واملؤمنون 
افياء  انقياء حتت  البقاء  بام منحتهم من فرصة  وال قوة، صابرين 

رضحيك..!. 
بقوة  وامسكت  بظيل،  تعثرت  قبتك  حتت  وقفت  كلام  سَيدي، 
تغلبني  خجال  وارجع  وخشوعا  خوفا  وابكي  رضحيك،  شباك 
فيضانات  من  صده  يمكنني  ما  فأصّد  عظمك،  أمــام  الرهبة 
أهوائي، وأقاوم تزاحم أمواج احلياة بفضل بلسم زيارة وارث.. 
اسمك  ُمرتاًل  صوت  ابوابك،  بعتبات  متشبثًا  بأنفاسك،  حمتميا 

كي أخذ منك هديتي أمنيات أن تكون شفيعي بعد فنائي !...

ً
شوعا

ُ
 وخ

ً
ني خوفا

ُ
 يزيد

َ
ك

ُ
اسم بقلم: حيدر عاشور



عىل  الشاعر  قّدم  يجُ أن  هو  الشعر(  يف  )التخميس  معنى 
البيت من شعر غريه ثالثة أشطر عىل قافية الشطر األول، 

فيصري مخسة أشطر؛ ولذلك سّمي ختميسًا. 
العريب  الشعر  يف  مــوجــودة  التخميس  فكرة  تكن  ومل 
فنٌّ من  فالتخميس  املوّلدين؛  ِجدْت عند  وجُ القديم، وإنام 
كان  حيث  املوّلدون،  أوجدها  التي  املستحدثة  الفنون 
أكثر  أو  بيتًا  أو  قصيدًة  استحسنوا  إذا  املوّلدون  الشعراء 
أن  فمنها:  طرق  عّدة  ذلك  يف  وهلم  جماراته،  إىل  عمدوا 
القصيدة  معارضة  أو  البيت  أو  األبيات  بتشطري  يقوموا 
)ختميسها(؛  أو  صاحبها  معاين  إىل  الوصول  وحماولة 
مع  ذلك  عىل  احلال  واستمر  بصاحبها،  يلحقوا  لعّلهم 

توايل العصور.
العراقي  الشاعر  ختميس  الشعر  يف  لتخميس  أمثلة  ومن 
زيني  حممد  الشاعر  قصيدة  من  ألبيات  الغّزي  شاكر 
املؤمنني  أمري  حق  يف  وهي  هـ(   ١٢١6 ـ  )ت  البغدادي 

أّما التشطري: فهو أن يعمد الشاعر اىل أبياٍت لغريه فيضّم )عليه السالم(:
اىل كل شطِر منها شطرًا يزيده عليه عجزًا لصدٍر وصدرًا 
من  عجزًا  بيت  كل  صدر  اىل  تضيف  أن  هو  أو  لعجٍز، 
عندك واىل عجز كل منه صدرًا فيصبح البيت بيتني نتيجة 
الفقيه  كتبه  تشطري  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  العملية،  هذه 

احلّجة السيد صدر الدين إسامعيل الصدر )١٣7٣ هـ(:
ِثــــيــــاِبــــِهــــْم ــــِل  بــــغــــ�ــــشْ هــــــّمــــــوا  اإذا  َقـــــــــــــْوٌم 
ـــــًا وِثــــيــــابــــا! ـــــش ـــــ� ـــــاَلِب َجــــعــــلــــوا الـــــــــــــــُدروَع َم

لــــــِدُروِعــــــِهــــــْم ـــــاِئـــــٌل  �ـــــشَ اأََتـــــــــاُهـــــــــْم  ِواإذا 
ـــــــا! ـــــــواب االأْب وَزرَّروا  الــــبــــيــــوَت  ــــوا  ــــشُ ــــ� ــــِب َل

“ التخميس” و “ التشطير” 
و المجاراة الشعرية

ــــهــــا ُحــــمــــوَل ــــــــراِء  ــــــــع ال يف  ـــــــــْت  ـــــــــاخ اأَن ــــــــــا  وملّ
ـــا ـــه ـــوَل ـــش ـــ� ــــــــْت ُف ــــــــَه ــــــــامــــــــُة الـــــتـــــقـــــومِي اأَن ورزن
ـــهـــا ـــَل ـــي ــــا وفـــ�ـــش ــــه ــــَل ــــْح ـــــًا ف ـــــّي َحـــــَجـــــْجـــــنـــــا عـــــل
ـــا ـــه ـــَل ـــزي ـــــــــْرُب تــــمــــي ن ـــــــــُع )نـــــزلـــــنـــــا بـــــــِه وال
ــــــــــــزوُل( ن ـــــاِت  ـــــب ـــــائ ـــــن ـــــل ل عــــــــــرى  مـــــــا  اإذا 

.
ـــــــــُه  ونـــــــــــدري بـــــــــــــاأَْن خـــــــرُي الـــــبـــــيـــــوتـــــاِت اآُل
ـــــــُه رجـــــــاُل الـــــ�ـــــشـــــمـــــاِء  رجــــــــــــــــاالِت  واأَنَّ 
تـــــنـــــاُلـــــُه: ال  ـــــتـــــي  ال ـــــــــــرِب  احل فــــــــُم  يــــــقــــــوُل 
ـــــــُه مـــــــاآُل ـــــــــَت  ـــــــــاأَن ف ــــــــزوٌم  ــــــــه م ـــــــــرَّ  ف )اإذا 
ـــــــــــــوؤوُل( ي عــــــنــــــَك  فـــــــــرَّ  مـــــــا  اإذا  فــــــــاأيــــــــَن 

ــــهــــْم ـــَف اأدلُّ ـــي ـــــــرِب ك ـــــــا يــــا بـــقـــايـــا احل اأَن
ـــْم ـــه ـــلُّ ـــــاِت َت ـــــه ـــــتُّ اجل ـــٌة �ـــــشِ ـــي ـــت ـــــــْم ف وه
ــم ــه ــزلُّ ــت ــشْ اأَ� ـــوى:  ـــه ال قــــال  اغــــربــــوا،  اإذا 
)اأُ�ــــشــــائــــلــــهــــم: اأيــــــــَن الـــــفـــــراُر فــكــلُّــهــْم
ــــوُل(: ــــق ي ــــــــَو  وْه مـــغـــنـــاَك  اإىل  ُيـــ�ـــشـــرُي 

.
ــــــاُة قـــ�ـــشـــريٌة ـــي واحلــــــي ـــّن ـــم ـــت يـــــطـــــوُل ال
وتــــخــــدُعــــنــــا االأّيـــــــــــــاُم وْهـــــــــَي غــــريــــرٌة

كـــبـــريٌة  ــــا  ــــن ــــْت دَه اإْن  اأبــــــانــــــا  يـــــا  ــــــذا  ل
ـــــوُر كــــثــــريٌة ـــــب ـــــق ـــــا وال ـــــذن )بـــــــقـــــــرَبَك ُل
ــــــــــواَر قـــلـــيـــُل( ولـــــكـــــنَّ َمـــــــْن يـــحـــمـــي اجل
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- اذهب إىل وادي النور هنالك حريٌر ابيض آيت بِه كي نخيط له األردان.. العباس نطق 
يتكلم من  امُلتفطرة مثل سجنٍي مظلوم   الِشفاِه  ُمتقطعٌة من  الكلامُت خترُج  و  مرٍة  ألول 

خلِف الُقضبان كلمٌة تفهم واألخرى خيمدها سياُط امُلتجرب..
قال: ُأنظرا ُهنالك اىل األرض إنني ال أريُد شيئًا سوى أن حُترضا كّفًت واحدًا من كّفّي، 
هناك حيُث الطف قبل أن حُترُق اخليام ألمخَد هبا النريان وضعا كفي اآلخر عىل عباءة تلك 
السيدة ُأختي زينب كي ال يتجرأ أحٌد هِبتِك سرتها، وأتيا يل بِقطرٍة من دماِء ذلك النور 
الساطع يف وسِط اهليجاء مع شعرٍة من رأسِه أو حليته لِتخيطاهنا زخارَف محراء ُتطرُز هبا 

الثوب فأين ال أطيُق أن أفارقُه لثواٍن.. وكيف يل اآلن وأنا مفارقُه لعديد من الدقائق؟.
كان الذهول والدهشة مرسوماِن عىل تعابرِي امللكنِي

نطق أحدمها:
نتمنى  ما  أنت  لنا  بعد عودتنا سوف حُتقق  ما طلبت لكن  - سوف نذهب وُنحقق لك 
منك، ُيقال أن البحر حُيقق األمنيات لذلك سوف نتمنى عند ُجرِف حاجبيَك أن أفنى يف  

اجلناِن وأختفي فال طاقة لنا بان نبقى بعد سامِع هذا املصاب.
- هل، أهُل األرِض وحوٌش إىل هذا احلد كي يفعلوا أبشع اجلرائم؟.. واهلل لقد أثكل هذا 

املصاب فؤادي ومتنيت لو ُكنت من العدم.
بعد عودهتام والوهُن واضٌح عىل حميامها. قال أحدمها بصوٍت كليل ُكَل حرٍف ينطقُه جتره 

سنًة من األمل وكأّن كلامتِِه حتتاُج اىل سنواٍت كي تنتهي:
َم  أهُيا البحُر الذي سكَن يف األرِض، أيا عباُس حقق لنا ما طلبناُه منك فإّنا شهدنا كيف ُقدِّ

رأُس إمامِك وسيُدك احُلسنَي قربانًا، خذنا إليك وأْخِفنا وأجعل منا عدمًت. 
عاملِ  يف  احُلسني  أخيه  حيتضُن  وهو  العباس  برصاخ  األمر  وأنتهى  يودانِه  كان  ما  حتقق 

السامء...!

 فيه الملكاِن 
ُ

في حواٍر يتهامس

 
ً
بهدوء وهما يخيطاِن له ثوبا

من االستبرق:

- ال تنظر إلى حدِة عينيه 

وتقطيبِة حاجبيه، فقط اعمل 

 للغاية. 
ً
 يبدو قويا

ُ
بصمت أنه

 
ٌ

 جديد شبيه
ٌ

- أظن أنه مالك

للبشر خلقه الله مثل آدم.

لكن ِلماذا هو حزيٌن هكذا، 

 يتطايُر من عينيه؟  أم 
ُ

والغضب

 من شجرِة الزقوم 
َ

هل أقترب

 على فيِه؟ 
َ

 أرتسم
ُ

والبؤس

 
ً
رى من ذا الذي أنشأ بحرا

ُ
يا ت

أحمر فوق حاجبيِه وجعل 

 
ُ

 تعوم فيِه مثل ما تسبح
ُ

عينيه

وتحاول السمكة النجاة من 

ملوحة البحر. 

 
ُ

 ذلك ألننا اآلن ننسج
ُ
- ال أعتقد

 هو 
ً
له رداًء من حرير الجنة؛ إذا

 صالح.
ٌ

مالك

 في عالِم السماِء
ٌ

بقلم: تبارك الهالليصراخ
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الى روِح الشهيِد السعيِد ) كرار ميري سلمان الشويلي( أبي أحمد

ني أضيُء قبرك بدمعي
َ
ديقي.. ليت

َ
ص

نويتك( الخامسة، لتوقدت اعماقك بفرٍح بأبنك “أحمد”، 
َ

 وترى مشهد ) س
َ

 تأتي اليوم
َ

أال يا صاحِبي لو كنت
 ،

ً
 بطوالتك مفتخرا

ّ
فله قوة عناصر كينونتك االولى، يحاور ويناقش برجولٍة بعيدا عن مخالب الهزيمة، ويقص

وكأنك أسطورة مدينة -الديوانية- الذي لم تستطع كل مفخخات وكمائن)داعش( االرهابي ان تنال منك 
في معارك التحرير والتطهير، واصبحت نشيد عقله وقلبه في كل المجالس. أال يا صاحبي لو روحك تبصر 
 وايقظت���ك المالئكة بالتضرعات. أال يا 

ً
 مثل���ك، كأنك أنت كنت نائما

ٌ
صورتها في ابنك” ش���هاب” وهو ش���امخ

صاحبي لو تعرف ما قيمة هذا اليوم الخميس20/1/ على عائلتك، وهي مشغولة بإعداد كل االشياء التي 
تحبه���ا وتضي���ف كل من كانوا قريبين على قلبك.. أتعرف من تس���تقبلهم على الب���اب “رقية” حبيبتك التي 
لم ترها، كنت تس���مع صوت بكائها، وانت في صوالت القتال وعلى س���واتر الصد، ولم يمنحك قدرك ويوم 
رحيلك الى رؤيتها فأخذت مع روحك صوتها فقط، واليوم هي بنت خمس سنوات بعمر رحيلك الى عالمك 

الحقيقي..
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توقد الشموع كل مخيس لتيضء روحك البيت، ويشّع عطرك يف 
اركانه. وهي تتحدث عنك بيقني براءة االطفال إهنا تراك بحواسها 
وعيون  الشعراء  قصائد  عرب  يأتيها  بصوتك  تشعر  اخلفية!، 
وتبكي  اذٍن  بال  تصغي  غروب..  كل  عند  أمها  وبكاء  االطفال 
االبدي  حلمك  حتّقق  كي  العذر،  منحوك  مجيعًا  هم  أدمع.  بال 
يف نيل الشهادة الربانية كام عرفتها من سرية االمام احلسني)عليه 
شهداء  من  القديسني  بصفاء  وتكون  حتيا  كي  متوت   : السالم( 
العقيدة  وبنور  صدرك،  يف  اإليامين  السطوع  هذه  وازاء  الطف. 
اجلاري يف دمك، وبعد انتظار وبحث طويل منهٍك.. جاء اليوم 
تعلن  العليا،  الدينية  املرجعية  من  عظيم  نداٍء  خالل  من  العظيم 
-السيستاين-  بالسيد  واملقدسات. وإليامنك  العراق  الدفاع عن 
يف  واشرتكت  االحرتاف  بمنتهى  الشعبي-  –باحلشد  التحقت 
الذود عن مدينة كربالء املقدسة وقاتلت قتال االسود يف جرف 
اجليش  يف  نظاميا  جنديا  تكون  ان  فرصة  جاءت  حتى  الصخر 
الرسي  حلمك  وال  عزيمتك  تتغري  ومل  هلا  أهال  وكنت  العراقي 

عيناَك  كانت  الشهادة  منك  تقرتب  تكون شهيدًا. وكلام  ان  جدا 
تربقان، فيدق طبل الرعد يف قلبك ممتطيًا روحك كاملهر الربوق 
وتدوس  الدواعش،  من  أمامك  يظهر  من  بشجاعة كل  وجتندل 
مفخخا  هتب  مل  سياراهتم،  وتفّجر  واسلحتهم  رؤوسهم،  عىل 
وال قناصا مهام صعب أمرهم، فلم يقفوا حجرا عىل طريق قتال 
العراقي  العلم  ورفع  بتصفيتهم  اال  لك  رجوع  وال  سلكته.. 
يشٌء  مدينة-الرمادي-  ملعب   يف  حصل  وما  احلشد.  ورايــة 
الطريق  وفتح  االقتحام  قررت  فيه  املوت  كل  رغم  يصدق،  ال 
للحشد والقوات االمنية.. كان القناصون والقنابل تطارد كل من 
يروم الدخول. كانت خطتك انتحارية، ووافقت القيادة عىل ان 
تقود من يريد االقتحام، فاملسالة حياة او موت فالبد من القضاء 
كان  فامللعب  االنبار..  كل  أجل  من  االســود  الرش  غربان  عىل 
املختلطة اجناسهم.. كانت حركتك  أنواع االمراء  فيه كل  وكرا 
لولبية من جندي حمرتف وزرعت جنودك بشكل دائري مفتوح 
دخول  وتعاقب  منفردا  امللعب  اىل  ودخلت  اجلوانب  كل  من 

ك����ل����م����ا ت���ق���ت���رب 
م��ن��ك ال��ش��ه��ادة 
 

َ
ك����ان����ت ع���ي���ن���اك

ت���ب���رق���ان، ف��ي��دق 
في  ال��رع��د  طبل 
 
ً
ق��ل��ب��ك م��م��ت��ط��ي��ا

روح������ك ك��ال��م��ه��ر 
وتجندل  ال��ب��روق 
بشجاعة كل من 
يظهر أمامك من 

الدواعش..
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االخرين لكنك برسعتك استطعت ان خترتق اهم نقاط داعش 
جو  واصبح  السامء  عنان  اىل  هليبها  وصعد  اسلحتهم  وخمازن 
امللعب اسود تعلوه الغبار والشظايا واجلثث وبدأت )داعش( 
تصول بأسلحتها عشوائيا واجليش املرابط مع احلشد بدأ يصيد 
قناصيهم ويفّجر خمابئهم وهرب من )داعش( من هرب وتم 
حترير امللعب بخطتك العمالقة. فعال اسمك مع اسامء االبطال 
يف وزارة الدفاع.. وانتقلت اىل حترير مدن حمافظة صالح الدين 
الطني(  وبيوت  واملاحلة،  واملــزرعــة،  واحلجاج،  )تكريت، 
بذات الشجاعة وبنفس احللم وانت معجون يف حب الوطن 
اخالصك  باسم  شاهد  كفك  وبياض  وعائلتك.  واملذهب 
للمرجعية الدينية، وكأنك تقول: اجلهاد والدفاع عن املذهب 
والوطن، هو صوت اليقني.. هو دريب وبداية العشق األخروي 
املبني.  صوت ينداُح يف رأسك والشهادة تالعُب اوتاد عقلك 
الدنيا من عينيك.  وتوقظ قلبك من نوم احلياة، وتطفئ حب 
الدين  أجل  فاالستشهاد من  يراه غريك.  ليس  ما  ترى  فكنت 
فمقاييس  به..  وتؤمن  تراه  ما  آخر  وهو  يتكرر،  لن  والوطن 
احلياة بدأت ختتلف ال السيايس ناضج ويعرف قدسية االرض 
يعرفون  الدين  عىل  احلرص  يدعون  من  بعض  وال  والوطن 
قدسية الدين، أغلبهم يرسقون غد العراق ويدمرون مستقبل 
رجال  االطــفــال..  وجيــّوعــون  النساء  ويسحقون  الشباب 
خنثيون لوثتهم مصاحلهم وما عادوا كالبرش.. ااّل املوىل السيد 

املنتظر..  مثلها حتى ظهور  تأيت  لن  املقدسة  ففتواه  السيستاين 
فيك  اجتمعت  كلها  قلبك..  يف  يقني  واي  متلك  عقل  أي 
فأعطتك نضوج القوة، ال هتاب وال ختاف. ومل يبق من حترير 
املناطق الوطن اال املوصل فشاركت يف تطهري منطقة )تلكيف، 
لدخول  االوامر  تنتظر  ووقفت  الرئاسية(  املوصل  والقصور 
من  االنقاذ  مناشدات  استلم  الشعبي  فاحلشد  املوصل.  مدينة 
عنوان  التحرير حتت  خطة  احلكومة  املوصل، فوضعت  أهايل 
عمليات حترير نينوى، وكان دورك مع اجليش العراقي والفرقة 
تبعث  مرابطتك  فكانت  يعرفك..  من  لكل  واضحا  الذهبية 
فيك قوة االقتحام ولكن االوامر مل تصدر للهجوم بعد  وكان 
العراقية  للقوات  يرتبصون  بالدواعش  ممتلئ  كبري  بيت  هناك 
النهار، وهو  الليل وخيتبئون يف  يرونه يف  ما  ويقنصون بخبث 
مكان مكشوف فالبد من معاجلته هنارا.. فالليل خترج االفاعي 
فقررت  هلا..  مثيل  ال  بعشوائية  القاتل  سمها  لتبث  الداعشية 
واحلشد  اجليش  قــوات  مع  تتعاون  ان  الذهبية  فرقة  قيادة 
الدواعش،  من  فيه  من  عىل  والقضاء  البيت  القتحام  الشعبي 
وعند املفاضلة ملن تكون الصولة قررت ان تقوم باهلجوم مع 
اآلخر  ربيع   22 اجلمعة  يوم  صباح  ذلك  وكان  املجاهدين، 
كانت  االقــرتاب  وعند  2017/1/20م.  املوافق  1438هـــ 
املقاومة شديدة ولكنك متكنت من الدخول، فلم جتد أحدا يف 
العلوي  الطابق  اىل  للصعود وحدك  الطابق االريض ومهمت 
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أن  وما  )داعش(  ارهابيي  من  بقايا  بوجود  يقني  عىل  وكنت 
الرمانة  تشبه  )بمبة(  أحدهم  بقربك  رمى  حتى  السلم  صعد 
اليدوية ولكنها أكرب ومّصنعة حمليا، حاولت محلها وارجاعها 
اىل مصدرها لكن القدر كان ارسع فانفجرت بيدك.. وفاضت 
روحك فورا اىل بارئها.. حني شاهد جثتك الطاهرة رصخت 
الشوييل(  البطل) كرار مريي سلامن  بأعىل: هذا هو صديقي 
أبو أمحد.. واليوم نجلس لنذكره هبذه القصة بعد مرور مخس 
شهيدا  اهلل  عند  يكتب  ان  االزيل  حلمه  حتقيق  عىل  سنوات 
احرر  أن  عيّل  صعب  الشهيد(.  قلب)عائلة  عائلته  ويورث 
لالستشهاد،  عشقه  عن  اوالده  احدث  كلام  ذكره،  من  نفيس 
يأيت اجلواب زدنا قوال عن أبينا. وبدوري فقد رويت هلم كل 
ما يف قلبي من ذكريات حرب وصداقة وشجاعة وقد سكبت 
هلم من دورقي اكثر مما ينبغي وفاض الكالم رجولة وصدقا 
فروحي  دهرا،  وابكيك  بدمعي..  ليتني ايضُء قربك  وحب. 
شاهقة أمام جدثك، اكفكف عن قلبي رصاخ شوقي اليك. 
فقد ادمنت ان اسمع منك مهس رؤوم.. وكل سنة هبذا اليوم 
أشعر أن روحك ترجع اىل كل مدينة الديوانية فأراك واقفا يف 
باب الدار حتمل )رقية(، وجالس يف مقهى االصدقاء حتّرض 
الشباب عىل القتال من اجل املذهب والوطن.. وحني يشتد 
احلنني اليك واشعر بالشوق اذهب اىل بيتك الدائم وكأنني يف 
نزهة معك، آخذ معي فلذات كبدك.. ونجلس قربك وأيدينا 
مثلك  شجاعا  ان  تصدق  ال  وعقولنا  قربك،  حجر  اىل  تومُئ 
يسكن هنا بأمان ونحن خائفون من الزمان ال نفّرق بني معنى 
السيايس ومعنى املجاهد، ومل نفّرق ايضا بني معنى نحن أحياء 
يف مقربة ومعنى الشهداء يف مقربة.. وامجعنا أن نكون طيور 
سالم هادئة عىل بيت قربك أهيا االسد. فقد اخرتت عرينك 
الدائم.. وصاهرت مالئكة اهلل.. مل تعد مثل ما كنت تتوهج 
يف كل نداء للجهاد وكأنه عيد، والطامعون بالعراق يشبهون 
خنازير)داعش( يبيعون حلم الوطن بال خجل.. من أين يأيت 
بطل مثلك حيمل غرية وطن، ويعلم علم اليقني ان دم وحلم 
العراقي ال يثّمن بثمن. سالمي لك من االرض يبعثه لك اىل 
السامء صديقك حسني احلسناوي سأظل ما بقي من عمري 

ايضُء قربك بدمعي.
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رغبة األهنار أن جتري اىل مبتغاها لتتجمع يف أحضان بحارها 
ورغبة األشجار أن تتشابك أغصاهنا لتثمر ورغبة األلوان أن 
تنترش هنا وهناك لرتسم األشياء بأهبى صورها فترشق رؤوسنا 

وتنعم أفئدتنا باحلب والطمأنينة واألمان.
ألفتنا  ومودتنا..  أذناهبا يف عمق  بُسمِّ  العقارب  تقذفنا  لذلك 
خيبتها  صحراء  من  الشاربة  هالكنا  اىل  املتلهفة  هي  هكذا 
القاحلة يف كل  األصيلة هكذا هي  أرواحنا  واحة  اىل  املتسللة 
يشء  ال تاريخ هلا وال وطن  ليس سوى أوكار ظالمها تستعر 

باحلقد الذي ال هيجع فيمأل األرض ضجيجا وخرابا
سلمت يا عراق وسلمنا من نفوسنا وخطايانا ..املدن الكبرية 
عيوهنا علينا تقطف أزهار الربيع لنبقى عرضة لليباس فيلهث 

الرساب.. تعرفنا جيدا فهل نعرفها جيدا
ندري..  ماال  اىل  بسالحفنا  نجري  ونحن  لنتهاوى  تتبارى 
بال  تاريخ  عىل  نتعكز  ونحن  تاريخ  بال  حارض  الكبرية  املدن  
حارض.. نحلم بمستقبل بال تصحر ونحن املذنبني بال هوادة..  

والعقارب التي حتيطنا ليست بعقارب إهنا خطايانا التي تضّيق 
اخلناق علينا

يا وطني أهيا العراق الذي نريد..
حتثني خطاي اليك ليشتعل القفار خصبا ويرشق سنابل حب 
وأمل .. ارتشفيني أيتها اليباب واستيقظي مروجا .. استنشقيني 

نسائم  وتوهجي اخرضارا .. دعي الغيوم هتطل ربيعا
يا وطني أهيا العراق  الذي نحب.. عراق احلسني عليه السالم..   
تنتظر  واقفة  واخليل  املدى  ومّل  َكلَّ  فقد  للجدب   وقت  ال 
االندالق, والطري عىل النوافذ ترتقب مدرار غيثك وفيضك.. 
عبق هواِك , وحني نشم ثراك تتبدد األحزان  يا نشيد األرواح 
أنواع  نورك هتوي كل  فال مكان لصوت نشاز.. وأمام جدار 

اخلفافيش املرتبكة..
ترنو اليك العيون وهتفو القلوب مهام ازدمحت و تكالبت عليك 

خطوب األزمنة  ويف األزمنة. 
فبك واليك نرتقي  يا وطن اخلري واملحبة والربكات .

ل��ل��ج��دب وق����ت  ال   
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حمل املعرفة الروح ومنها يفزع الفؤاد اىل اهلل تعاىل، فقد ورد يف 
دعاء املعصوم:

البئر  ماء  مثل  املعرفة  فازعة( وهذه  منك  العارفني  وأفئدة   ..(
عذب  جديد  بامء  نبعت  منها  ـُِرَف  أغت فكلام  ينضب  ال  الذي 
تبارك  ببارئها-  وتعلقها  الروح  نقاوة  بازدياد  نقاوته  تزداد 
يف  جاء  كام  اهلل،  وسع  القلب  مــادام  دائــم  نبع  فهي  وتعاىل- 
احلديث القديس )ال تسعني ساموايت وال أريض ولكن يسعني 
قلب عبدي املؤمن(، فلنخرج من قلوبنا ما بطن من الفواحش 
)كالغرور واحلسد والغل..( كي  تفيض الروح بأنوار رهبا وهو 
إمام  نور )صىل اهلل عليه وآله( وكل  نور، ونبيه  النور، وقرآنه 

معصوم بعده نور..
والنور ال حيل ااّل يف موضع فيه الطهر والسمو فلريَق وليسمَو 
بالنور  تشع  الزجاجة  فإّن  السبوح،  باسم  ِـّح  وليسب االنسان 

اىل  البدن  عتمة  من  فلنخرج  معتمة  ظلامء  اآلدمية  والطينة 
سورة  رأى(  ما  الفؤاد  كذب  )ما  تعاىل:  قال  الروح،  إرشاقة 

النجم/ اآلية )11(.
قال-)عّز  القدس  عامل  من  جــاءت  قد  الــروح  أن  نغفل  وال 
ـُُه ونفخت فيه من روحي  وجل(- خماطبًا املالئكة ).. فإذا سويت
فها اهلل  فقعوا له ساجدين( سورة احلجر / آية )29(، وقد رشَّ

-تعاىل -بأن أضافها اىل ذاته املقّدسة..
ـُظلم الذي يبقى عىل حاله من الظالم  جاءت لتتقمص اجلسد امل

إذا قطعت الروح اتصاهلا بنور اهلل- تبارك اسمه-.. 
ـُصبح  فست اهلل  بنور  الروح  اتصلت  إذا  وأما  ـُظلمة،  م وتصبح 
شعاعًا منريًا، فهي مثل املرآة كلام ازدادت يف نقاوهتا وصفائها 

ازدادت تألقًا وبريقًا أكثر فأكثر..

بقلم: خالد غانم الطائي

المعرف������ه والروح
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قالها سّيد البشر: سلماُن مّنا أهَل البيت
محّطات من حياة الصحابي 

سلمان المحّمدي وبناء مرقده الشريف
إذا أردنا ان نتكلم عن شخصية العارف والصحايب األجل سلامن املحمدي بمجرد ان نذكر هذا االسم، يتبادر اىل 
اذهاننا وقلوبنا حديث النبي حممد )صىل اهلل عليه واله( الذي رفع سلامن اىل هذه املنزلة العظيمة ووصفه بانه قال عنه 
)سلامن منا اهل البيت(، هذا الوصف طبعا يعطيه هذه اجلاللة واملنزلة الرفيعة ويضعه يف أهل بيت الرمحة واهلداية، 
وحتى ان الناس يسمونه يف هذه التسمية املشهورة سلامن باك هي نسبة اىل الطهر ألن باك تعني باللغة الفارسية ولغة 
االوردو )الطاهر(، فهذه االسامء وااللقاب جاءت بعضها مما وصفه النبي وسامه سلامن او ابدل اسم سلامن الذي 
كان يف الفارسية يعرف بـ »روزبه« وبالفارسية تعني اليوم اجلميل والذي حوله اىل سلامن هو النبي حممد، وسلامن 
يعني من السلم والسالم واالسالم، وكذلك قال االمام عيل )عليه السالم( يف حق سلامن: )يا ابا ذر ان سلامن باب 

اهلل يف االرض من عرفه كان مؤمنًا ومن انكره كان كافرا ًوان سلامن منا أهل البيت(.

األحرار: قاسم عبد اهلادي – تصوير: حممد اخلفاجي
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قالها سّيد البشر: سلماُن مّنا أهَل البيت

واليوم يتنّفس املحبون واملوالون ألهل البيت )عليهم السالم( 
الذي  مرقده  بربكات  ويتنّعمون  املحّمدي،  الرجل  هذا  عبق 
جولة  لنا  وليكون  العراقية،  املدائن  أرض  باحتضانه  ترّشفت 
الرشيف،  مرقده  وبناء  النورانية  سريته  عن  لنقَف  وصولة، 
والتي حّدثنا عنها األمني اخلاص ملزار الصحايب اجلليل سلامن 
اجلبوري،  هادي  حسن  احلاج  به،  امللحقة  واملزارات  املحمدي 

حيث قال:
اسمه وحياته

ان  عىل  املؤرخون  وامجع  االسالم،  بعد  املحمدي  سلامن  اسمه 
فارس من  بالد  بن خشنودان( من  قبل االسالم )روزبة  اسمه 
يف  عريقة  عائلة  من  كان  )جي(  تدعى  قرية  يف  اصفهان  مدينة 
قبيلة  اي رئيس  إيران  كبار دهاقنة  فارس وكان والده من  بالد 
بالسلطة واجلاه، ولد سلامن من عائلة )زرادشتية( وهي  يتمتع 
الديانة السائدة آنذاك، وحسب ما ينقل يف بعض املصادر أيضًا 
أن سلامن املحمدي كانت ساللته من سالالت امللوك، ووالده 
وعندما  كبرية  ارايض  يمتلك  املزارعني  كبري  يعني  دهقانًا  كان 
بعد  سلامن  ولد  ويقال  كثريا،  به  فرح  املحمدي  سلامن  له  ولد 
والدة السيد املسيح وقبل والة النبي حممد )صىل اهلل عليه واله 

وسلم( بسنني.

كنيته وألقابه
كان سلامن )رضوان اهلل تعاىل عليه( ُيكنى بعدة كنى وهي )أبو 
)عليه  املؤمنني  امري  وكان  املرشد(  وابو  البينات،  ابو  اهلل،  عبد 
السالم( يلّقبه )سلسل( ألنه كان يمنح احلكمة ويؤيت الربهان، 
وله القاب عديدة هي: )سلامن اخلري، سلامن باك، سلامن احلرب 
سابق  احلكيم،  لقامن  الطاهر،  الطيب،  العلم(،  يف  تبحر  )ألنه 

الفرس، ابن االسالم املحمدي(.
زوجاته واوالده

تزوج من امرأة عربية من كندة بعد االسالم وتوفيت وكان يف 
حينها أمريًا للمدائن، فعزاه أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه 
السالم( بوفاهتا، ثم تزّوج من امرأة اعجمية وعاشت بعد وفاته، 
كام نستفيد من جمموع االقوال ان اوالد سلامن املحمدي )عليه 
السالم( ستة، ثالثة من الذكور وثالث من االناث، وابنه عبد 

اهلل متفق عليه انه البكر.
كيف وصل سلامن للنبي حممد )صىل اهلل عليه وآله(؟

مثلام حتدثنا بان سلامن ولد هلذه العائلة يعني اعتز به والده كثريًا 
وكان خياف عليه وعندما بدأ سلامن يكرب واصبح صبيًا يميز بني 
االشياء كان خيرج مع والده اىل ضيعة من الضياع ومزرعة من 
الكنيسة يقول  املزارع فسمع صوتًا خيرج من الصومعة اي من 
ان  اهلل واشهد  ان عيسى روح  اهلل واشهد  اال  اله  ان ال  )اشهد 
الكتب واملصادر  العديد من  ينقل يف  حممدًا حبيب اهلل(، حيث 
ان سلامن يروي: »انُه يقول انه بمجرد ان سمعت هذه الشهادة 
من الكنيسة فقد رسخ حب حممد يف قلبي ودمي وحلمي وكان 
بعد«،  واله(  عليه  اهلل  النبي حممد )صىل  يولد  مل  الوقت  هذا  يف 
القساوسة  يستفرس من  وبدأ  الكنيسة  اىل  فذهب سلامن ودخل 
انه سمع آمن  السيد املسيح وبمجرد  عن ذلك واعلموه بديانة 
بأن  فأمرته  واخربها،  والدته  اىل  فعاد  القساوسة  من  سمعه  بام 
ودينهم،  وتقاليدهم  عاداهتم  خالف  ألنه  األمر  هبذا  يتكلم  ال 
فبمجرد ان سمع والده بذلك حجزه يف البئر وبقي فرتة ثم سمع 
يف  الرهبان  وساعده  اخلروج  فحاول  سلامن  بقضية  القساوسة 
ذلك، وخرج من ايران وذهب برفقة احد الرهبان اىل الشام مع 
قافلة ثم مات هذا الراهب وانتقل مع راهب اخر اىل تركيا ومنها 
اىل العراق وهو ال يزال يف سن الشباب، وبعدما عرف من آخر 
يتعلم  وسلامن  صومعة  يف  كان  حيث  )بحرياء(  واسمه  راهب 
جزيرة  يف  سيخرج  الزمان  آخر  نبيًا  بأن  اخربه  ثم  وخيدمه  منه 
التي كانت عنده وانه بشارة  العرب واعطاه االرسار وااللواح 

قال أمير المؤمنين 

)عليه السالم( في 

ابا  ي��ا  سلمان:  ح��ق 

باب  سلمان  ان  ذر 

الله في االرض من 

 
ً
مؤمنا ك���ان  ع��رف��ه 

وم�����ن ان����ك����ره ك���ان 

سلمان  ًوان  ك��اف��را 

منا أهل البيت..
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برّش به النبي عيسى )عليه السالم(، فعندما توىف هذا الراهب انتقل 
سلامن املحمدي االنتقال االخري من العراق اىل املدينة املنورة مع 
اعطاهم  املنورة  واملدينة  العربية  اجلزيرة  اىل  ايصاله  ومقابل  قافلة 
وباعوه  به  غدروا  الشديد  لألسف  ثم  وابقار  اغنام  من  يملك  ما 
اليهودي يف املدينة اىل امرأة  اىل رجل هيودي ثم باعه هذا الرجل 
اهلل  حممد )صىل  النبي  دخل  ان  اىل  ارضها  يف  يعمل  وكان  هيودية 
عليه واله( املدينة يف السنة االوىل للهجرة وبمجرد ان سمع سلامن 
بوصول النبي حممد إىل املدينة ذهب اليه ليسأل عن وضعه وحاله 
حتى يعرف هل هو هذا فعال النبي الذي ُبرّش به من خالل الراهب 
شخصية  يف  عالمات  ثالث  سلامن  لدى  كانت  حيث  االخري؟ 
ام ليس هو؟  النبي  انه هذا  به عىل  النبي اي من ضمن ما يستدل 
والعالمات الثالث هي« )ان النبي ال يقبل الصدقة وال يرد اهلدية 
اىل  ووصل  متر  بطبق  سلامن  فجاء  كتفيه(،  بني  خاتم  هناك  وكان 
عليه،  فسلم  اصحابه  مع  جالس  وهو  األكرم  حممد  النبي  جملس 
فسأله النبي ما هذا؟ قال: هذا صدقة فلم يأكل النبي حممد منه الن 
الصدقة ال حتل عىل بني هاشم واعطاها ألصحابه، فعلم ان هذه 
ما  النبي  فسأله  التمر  من  ثاين  بطبق  وجاء  ذهب  ثم  اوىل،  عالمة 
بان  التمر وأكل منه، فعلم  النبي طبق  هذا؟ قال هذه هدية فاخذ 
هذه عالمة ثانية، وكان سلامن يبحث عن خاتم النبوة وكان رسول 
اهلل يعلم بذلك فارخى له رداءه فنظر سلامن وعرف بانه هذا النبي 

حممد فآمن به واشرتاه النبي من هذه اليهودية.
واليته للمدائن

استلم سلامن الوالية يف املدائن يف زمن اخلليفة الثاين وبمشورة من 
امري املؤمنني )عليه السالم(، يعني عام 17 او 18 للهجرة واستمر 
ووفاته  التي هي سنة رحيله  للهجرة  او 36  العام 35  لغاية  فيها 
املؤمنني )عليه السالم( لتغسيله وتكفينه ودفنه  عندما حرض امري 

باستخدام جزء من علمه بالكتاب.
عمره ووفاته

عاش سلامن املحمدي )250 سنة( وقيل اكثر من ذلك بامئة سنة 
وقيل عاش اكثر من )500 سنة(، وكان سلامن لديه نبوءة من النبي 
سلامن  مرض  عندما  وبالفعل  املوتى  يكلم  رحيله  قبل  انه  حممد 
طلب ممن كان معه وهو االصبغ وحذيفة بن اليامن ان حيملوه اىل 
املقربة فذهب وسّلم عىل االموات مرة مرتني ويف الثالثة جاءه الرد 
من احد االموات املؤمنني، قال وعليك السالم يا عبد اهلل سلامن، 
هذا  له  فرشح  املوت  له  يرشح  ان  منه  فطلب  تريد؟  ماذا  اطلب 
املؤمن املوت منذ سكرات املوت اىل دخوله القرب، ثم عادوا به اىل 
مكانه نفسه، هذا املكان الذي هو الرضيح الرشيف املبارك الذي 
كان عبارة عن كوخ بسيط لسلامن ألنه مل يسكن قرص االمارة الذي 
هو ايواء كرسى وكان يسمى بالقرص االبيض، فمددوه وألقوه عىل 
فراشه وطلب منه االصبغ بن نباتة ان يويص ألنه علم ان هذه آخر 
رسول  غسل  الذي  هو  يغسلني  الذي  اصبغ  يا  فقال  حياته،  ايام 
يف  وهو  املدائن  يف  انت  يا سلامن  فقال  واله(،  عليه  اهلل  اهلل )صىل 
املدينة ويعني عليًا »سالم اهلل عليه«، يقول ما هي اال ثالث كلامت 
عيل«،  يا  عيل  يا  عيل  يا  »قال  يقول:  االصبغ  ويروهيا  سلامن  قاهلا 
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اىل  املدينة  من  الباب،  يف  بعيل  واذا  جسده  من  روحه  ففاضت 
املدائن، الرواية االخرى يروهيا جابر االنصاري، يقول صىل بنا 
امري املؤمنني صالة الفجر يف املدينة ثم قام خطيبًا فقال اعظم اهلل 
لكم االجر يف أخيكم سلامن، فلبس عاممة رسول وركب العظباء 
وقال لقنرب عّد عرشًا، فقال قنرب فعلت فاذا نحن عىل باب سلامن 
من املدينة اىل املدائن، وهو الذي دفنه بعد ان ّغسله وّكفنه وصىل 
عليه ودفنه يف هذا املكان، فهو قربه ثابت تارخييًا مل يشتبه به احد 

ومل خيتلف بوجوده يف مدينة املدائن.
املزار الرشيف

املدائن جنوب رشق مدينة بغداد،  املزار الرشيف يف مدينة  يقع 
ويبعد عنها قرابة )30 كيلو مرت(، املزار ُبني عىل مساحة )1000 

مرت مربع( اىل عام 2007، كام يوضح اجلبوري.
ديوان  من  بدعم  متّكنا  املزار  إلدارة  استالمنا  »بعد  ويضيف، 
الوقف الشيعي من توسعة املزار اىل ان اآلن وصلت مساحته اىل 
)50 ألف مرت مربع(، كانت لدينا املرحلة االوىل بناء االواوين 
باملزار  حميطة  خارجيًا(  إيوانًا   80( تقريبًا  يعني  مضيف  وبناء 
عىل شكل مستطيل، وحقيقة لدينا ايضا التصميم احلديث االن 
العتبات  إلعامر  االيرانية  الكوثر  مؤسسة  بإنشائه  تقوم  الذي 
والعتبة  احلسينية  العتبة  منها  العتبات  من  كثري  يف  تعمل  حيث 
التصميم  العسكرية، واكتمل  العلوية والعتبة  الكاظمية والعتبة 
والتي  املزار  عىل  دخلت  التي  بالتوسعة  املنطقة  هلذه  املعامري 
بمساحة مخسني الف مرت مربع فيها تصميم كامل وشامل للمزار 

وتوسعته واالستحداثات«.
للمزار فكانت عىل مدى  أما »مراحل االعامر والتطوير  وتابع، 
مدينة  يزورون  والقادة  واألمراء  اخللفاء  كان  فقد  العصور، 
ابن  ومنهم  ايضًا  والرّحالة  سلامن،  قرب  عىل  ويمرون  املدائن 
بطوطة وابن ياقوت احلموي مّرا عىل مدينة املدائن وكتبوا عنها 
املعتزيل صاحب كتاب رشح هنج  احلديد  ايب  ابن  فعل  وكذلك 
البالغة«، مبينًا أن »التطوير الذي حصل ربام من الدولة الصفوية 
الكيفية ثم تم ترميمه  ُبني قرب سلامن بشكل معامري هبذه  يعني 
وتطويره يف عهد الدولة العثامنية واستمرت مراحل االعامر ومن 
خالل التطوير االخري تم بناء االواوين وبناء مضيف اضافة اىل 

املجاميع الصحية واحلدائق املحيطة باملزار«.
نشاطات عديدة

ومن ابرز النشاطات التي تقام يف املزار هو مؤمتر )سلامن ملتقى 
االديان( الذي وصل اىل نسخته السابعة هذا العام وهو »مؤمتر 
بحثي يعنى بالبحث عن شخصية سلامن وتارخيه وتاريخ املدائن 
وخارجه  العراق  داخل  من  باحثون  فيه  ويشرتك  عام  بشكل 
وللعتبات املقدسة دور كبري يف دعم هذا املؤمتر وخصوصًا العتبة 
وتعاون  خمتلفة  وبرامج  فعاليات  لدينا  حيث  املقدسة  احلسينية 
لرفع  السلمي  التعايش  مؤمترات  اىل  اضافة  معهم،  مشرتك 
وايضًا  للمواطن  النفيس  واالستقرار  االجتامعية  احلالة  مستوى 
الوالدات  عن  فضال  وصفر  حمرم  شهري  تقام  مناسبات  هناك 

والوفيات ألهل البيت )عليهم السالم(«.
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شريعة االجتماع )2 – 2(

»من فكر المحقق العالمة 

محمد صادق محمد الكرباسي«
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بعض  يف  السائدة  اخلرافات  من  لنا  تبدو  قد  أمور  هناك 
املجتمعات املتخّلفة، فلو درسناها نجدها يف األصل مل تكن 
كذلك بل ربام كانت جمرد نصيحة عامة لدرء بعض املخاطر 
ثم خضعت للتحريف فأصبحت خرافة، وعىل سبيل املثال 
إنَّ ترك املقص مفتوحًا يف بعض املوروثات االجتامعية أنه 
أوالده  نصح  ناصح  فالظاهر  العائلة،  بني  العراك  يوجب 
برجله  أحدهم  ُيصاب  ال  كي  مفتوحًا  املقص  ترك  بعدم 
وهو يميش يف الدار، وبعد مرور فرتة جيد أحدهم أن هذه 
النصيحة ال أحد يعمل هبا ففلسف هلا فلسفة خاطئة بغرض 
بني  العراك  توجب  إهنا  قوله  بالنصيحة  وأحلق  هبا  االلتزام 
شائعة  خرافة  إىل  حينئذ  ويتحول  كالمه  فيشاع  العائلة 
عادة  الناس  منه  يتهرب  بأمر  قرهنا  وألنه  املحيط  ذلك  يف 
اخلرافة، وال  مقرونة هبذه  نافذة ألهنا  النصيحة  فتبقى هذه 
اإلخوة  من  عدد  مأدبتي  عىل  كان  الذي  اليوم  ذلك  أنسى 
أحدهم  فامتنع  ولبن  سمك  املائدة  عىل  وكان  العلامء  أبناء 
عن أكلهام معًا بحجة مثال من األمثلة املستخدمة يف كتب 
النحو من كتاب جامع املقدمات، لداللة الواو عىل املعية يف 
قوهلم »ال تأكل السمك واللبن« فأخذها دلياًل عىل وجوب 
االمتناع عن اجلمع بينهام مستندًا إىل مقولة سمعها أيضًا أن 
أحدهم أكل السمك مع اللبن فأصيب بالربص ثم أردفها 
عندما  عزرائيل  املوت  ملك  بأن  العجائز  تداولتها  بحكاية 
كلفه اهلل بقبض األرواح قال: »إن الناس سوف يكرهونني 
ألنني قابض أرواحهم، فقال اهلل - والعياذ باهلل - ال ختف 
إنني سأجعل لكل موتة سببًا فيقال فالن مات بالسل وذاك 
اخلرافات واضح أصلها  إن مثل هذه  بالرسطان وهكذا«. 
وأصوهلا وختيالهتا وهي كثرية وشاسعة فالبد من أن ترتقي 
الشعوب منها، ومثل هذه الشائعات جتدها يف كل األقوام 
عيلَّ  دخل  فقد  أخرى،  عّينة  بذكر  بأس  وال  واملجتمعات، 
ضيف بريطاين وأنا يف لندن ولكنني وجدته مضطربًا فسألته 
ما بك؟ فأجابني: بمجرد أين دخلت بيتك طرأت عيلَّ هذه 
احلالة، فسألته: وملاذا؟ قال: الن بيتك حيمل رقم )666(، 
قلت وإذا محل هذا الرقم؟ قال: إنه بيت اجلن، فاستغربت 
فرتة  بعد  حتققت  فلام  عندهم،  شائع  هذا  فتبنيَّ  كالمه  من 
البيت  كان  أن  فصادف  اجلن  عن  ُوضع  فلاًم  أن  وجدت 

الناس،  بني  ذلك  فشاع   )666( كان  رقمه  استخدم  الذي 
إىل  بذلك  اعتقدت  التي  تقبل هذه الرشحية  أن  النادر  ومن 
السكنى يف بيت هبذا الرقم، ومن هنا يباع بأقلِّ األثامن وال 

يستأجره الكثريون.
االجتامع هو  فعلم  املجتمع واالجتامع  مسألة  إىل  وبالعودة 
دراسة وضع املجتمعات وأعرافهم وما ينتهجونه، ودراسة 
ن هذه  تارخيهم ومعتقداهتم االجتامعية ونسيجهم الذي كوَّ
األخرى،  عن  إحداها  تتفاوت  رشائح  يف  البرشية  الكتل 
عىل  ويعمل  املجتمعات  تلك  يدرس  الذي  هو  فاملصلح 
عام  املجتمعات  لتلك  مفيد  هو  ما  ليختار  ومتييزها  تنقيتها 
هو مرضٌّ لتلك املجتمعات وهو شأن اإلسالم الذي وضع 
واحلياة  األرُسية  احلياة  ونظَّم  العالية  األخالقية  املفاهيم 
وفرض  عنه،  وحتدث  إال  يابسًا  وال  رطبًا  يرتك  ومل  العامة 
ووضع  الغاية،  هلذه  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
املجال:  هذا  يف  قاله  ومما  قرآنًا،  منها  بكل  وأنزل  األُسس 
»إن اهلل يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى« ]النحل: 
90[، وقال جل شأنه: »يا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من 
يغتب بعضكم  إثم وال جتسسوا وال  الظن  إنَّ بعض  الظن 
فكرهتموه  ميتًا  أخيه  حلم  يأكل  أن  أحدكم  أحيب  بعضًا 
واتقوا اهلل إن َّاهلل تواب رحيم، يا أهيا الناس إنا خلقناكم من 
أكرمكم  إنَّ  لتعارفوا  وقبائل  وأنثى وجعلناكم شعوبًا  ذكر 
عند اهلل اتقاكم« ]احلجرات: 12 - 13[، وقال جل اسمه: 
جل  وقال   ،]159 عمران:  ]آل  األمر«  يف  »وشاورهم 
جالله: »فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم 
وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها« ]األعراف: 85[، 
واملنافقني  الكفار  جاهد  النبي  أهيا  »يا  شأنه:  جل  وقال 
تلمزوا  »وال  تعاىل:  وقال   ،]9 ]التحريم:  عليهم«  واغلظ 
وقال   ،]11 ]احلجرات:  باأللقاب«  تنابزوا  وال  أنفسكم 
إىل   ،]8 ]املائدة:  للتقوى«  أقرب  هو  »اعدلوا  سبحانه: 
هبا  اهلل  أمر  التي  والفضائل  األخالق  مكارم  من  غريها 
ليذهب  فاضلة  جمتمعات  إىل  املدنية  املجتمعات  لتحويل 
عنهم الشقاء وتكتنفهم السعادة، ونرجو أن نكون قد متكنّا 
من بيان جزء يسري مما جيب بيانه يف هذا املسار واهلل من وراء 

القصد.
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 قيل الكثري وكتب الكثري عن اإلمام احلسني )عليه السالم( 
والدماء  الدموع  وله  اليوم،  حتى  كربالء  من  الشهداء،  سيد 
كام  لعاشوراء،  السنوية  الذكرى  يف  املؤمنني  من  والصالة 
العظيمة  اجلمعة  يف  الفداء  صليب  عىل  مريم  بن  لعيسى 
الساموية  رسالتهام  حيققان  معًا،  وكأهنام،  اآلالم.  أسبوع  من 
واإلنسانية التي أذاعها يسوع: )ما من حب أعظم من هذا أن 
يبذل اإلنسان نفسه عن أحبائه(. وقد بذال نفسيهام عنا، وما 

نحن، هنا، إال أحّباء هلام، إيامنًا وأخالقًا وحياًة.
ليس يل إذن حق الكالم اجلديد، بل ما قولك، أنت، يا حسني، 
بعد  وسلم(،  واله  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  حفيد  يا 
كربالئك، بكرهبا وبالئها؟ بل ما قولك، أنت، يا عيسى ا بن 
مريم، بعد اجللجلة وصلبك بني لّصني يمينًا وشاماًل؟ أردمتا، 
معًا: أنت يا حسني أمة واحدة لرسول واحد، أنت يا يسوع 
كنيسة واحدة لراٍع واحد. وبذلتام احلياة يف هذا السبيل تكفريًا 
وفداء وحمبة. وكانت بقربك، يا عظيمنا، أختك املثال زينب 
الكربى سليلة أرشف نسب يف اإلسالم، ابنة فاطمة الزهراء 

بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم(.
التي أكملتها بجهادها املستميت،  وكانت فخرًا لثورة أخيها 
املؤمنات:  النسوة  وبقرهبا  الصليب  أمــام  كمريم  ــرددة،  م

وكان  أنت.  إال  القربان  وما  القربان(  هذا  مّنا  تقّبل  )اللهم 
معها املؤمنون واملؤمنات يبكون وينوحون. فحملت الرسالة 
وبرّشت باستشهادك الباسل، بصدقك وإيامنك وإنسانيتك يف 
سبيل كل إنسان، بينام ال دين ليزيد القاتل الفاسق وال ضمري، 
حتسبن  )وال  تعيد:  وكانت  وهبتانًا.  ظلاًم  السلطة  إرادة  بل 

الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتًا بل أحياء عند رهبم يرزقون(.
أحب  الــســالم(  )عليه  احلسني  الــفــادي،  املسيح  كام  أجــل 
فاجتمع  النصارى.  صالة  له  وكانت  أمته.  عن  املوت  مذاق 
حزنًا  النواقيس  ورضبوا  الكنائس  يف  والرهبان  القّسيسون 
عىل سّيد الشهداء، قائلني: )إّنا نربأ من قوم قتلوا ابن نبّيهم(. 
لنا لرفعنا له يف كل بلد بريقًا  وقّسيس قال: )لو كان احلسني 
ولنصبنا له يف كل قرية منربًا ولدعونا الناس إىل املسيحية باسم 
للمسيحية  شهيدين  كانا  واحلسني  املسيح  حقًا،  احلسني(. 
كانت  ثورهتام  واملضطهدين.  املظلومني  سبيل  يف  واإلسالم، 
من  إنــســان،  كل  ولكرامة  الشعوب  لكل  احلــق  أجــل  من 
املسيح  صوت  خلالصنا!.  كربالء،  هي  اجللجلة،  هي  كان. 
واحلسني، عىل الصليب ويف كربالء، ال يعّلمنا، عرب العصور، 
لنا  تكون  حتى  نصيل  هكذا  واملحبة.  والشهادة  العطاء  إال 

املحبة حقًا، ميثاقًا للعامل.

الحسين       في الفكر اإلنساني

خر لم تُ�ذكر عن 
ُ
فضائل أ

اإلمام الحسين 
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أحضان  يف  أعوام  ستة  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  قىض 
جّده النبي )صل اهلل عليه واله وسلم(، تعّلم فيها الكثري من 
اهلل  صىل   ( النبي  تويفَّ  وعندما  العظيم   وأدبه  جده  أخالق 
عليه وآله ( أمىض 30 سنة من عمره الرشيف يف عهد أبيه 
اإلمام عيل بن أيب طالب ) عليه السالم ( وتأمل ملحنته، فوقف 
السالم( مسؤولية  اإلمام عيل )عليه  توىّل  إىل جانبه. عندما 
اخلالفة كان احلسني )عليه السالم( جنديًا مضحيًا يقاتل من 
أجل تثبيت راية احلق. شارك يف معارك- اجلمل- وصفني 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  استشهد  وعندما  والنهروان-. 
بايع اإلمام احلسني)عليه السالم( أخاه اإلمام احلسن )عليه 

دسَّ  معاوية.  ضد  جانبه  إىل  ووقــف  باخلالفة،  السالم( 
فاستشهد.  السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  إىل  السم  معاوية 
فتصدى اإلمام احلسني)عليه السالم( لإلمامة، وكان عمره 
46 سنة. كان اإلمام احلسني)عليه السالم( يدرك أن معاوية 
هو السبب يف كل مآيس املسلمني. كان اإلمام احلسني)عليه 
السالم( يعرف أنه سُيقتل يف كربالء مع أصحابه وأهل بيته، 
حقيقة  ليعرفوا  نومهم  من  املسلمني  يوقظ  أن  أراد  ولكنه 
البقاء  معاوية وابنه يزيد، وأهنم يفعلون كل يشء من أجل 

يف احلكم حتى لو َقتلوا سبط النبي.

قال اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين عليهام السالم: ويلك 
أيب  من  ارتكبت  الذي  وما  صنعت  ما  تدري  لو  انك  يزيد،  يا 
وفرشت  اجلبال  يف  هلربت  إذا  وعمومتي  وأخي  بيتي  وأهل 
بن  احلسني  رأس  يكون  أن  والثبور،  بالويل  ودعوت  الرماد، 
وهو  املدينة،  باب  عىل  منصوبا  السالم  عليهم  وعيل  فاطمة 
مجع  إذا  غدا  والندامة  باخلزي  فابرش  فيكم،  اهلل  رسول  وديعة 

الناس ليوم ال ريب فيه.
قالت احلوراء زينب عليها السالم: أال فالعجب كل العجب، 
لقاء، فهذه األيدي  لقتل حزب اهلل النُّجباء، بحزب الشيطان الطٌّ
اجلثث  تتحلب من حلومنا، وتلك  دمائنا، واألفواه  تنطف من 
الفراعل،  أمهات  رها  العواسل، وتعفِّ تنتاهبا  الزواكي  الطواهر 
ما  إال  جتد  ال  حني  مغرما،  وشيكا  لتجدنا  مغنام،  اختذتنا  ولئن 
املشتكى وعليه  اهلل  وإىل  للعبيد،  بظالم  ربك  ما  يداك،  قدمت 
املعول. فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فواهلل ال 
متحو ذكرنا، وال متيت وحينا، وال يرحض عنك عارها، وهل 
ينادي  يوم  بدد،  إال  إال عدد، ومجعك  وأيامك  فند،  إال  رأيك 

املنادي أال لعنة اهلل عىل الظاملني.
وإلخواين  يل  اغفر  الّلهمَّ  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال 
وأشخصوا  أمواهلم،  أنفقوا  اّلذين  احلسني،  أيب  قرب  ــزّوار  ول
ورسورًا  وصلتنا،  يف  عندك  ملا  ورجاًء  بّرنا،  يف  رغبًة  أبداهنم، 
األنفس  تلك  أستودعك  إين  الّلهّم  حمّمد.  نبيِّك  عىل  أدخلوه 

وتلك األبدان، حتى تروهيا من احلوض يوم العطش األكرب.

عن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمــام  قال   •
بِِه  اإْلِياَمَن  ِمْنُه  اْلِفْكُر  ُيِصيُب  جالله:  جل  اهلل 
بِِه   ، ِصَفٍة  ُوُجوَد  اَل  اإْلِياَمِن  َوُوُجوَد  َمْوُجودًا 
ُتْعَرُف  بِِه  َو  ُيوَصُف  ا  هِبَ اَل  َفاُت  الصِّ ُتوَصُف 

ا ُيْعَرُف. امْلََعاِرُف اَل هِبَ
• قال اإلمام احلسني)عليه السالم(: من كفل 
لنا يتيام قطعته عنا حمبتنا باستتارنا فواساه من 
علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده و هداه 
قال اهلل عز و جل يا أهيا العبد الكريم املوايس 
أنا أوىل بالكرم منك اجعلوا له يا مالئكتي يف 
اجلنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قرص و 

ضموا إليها ما يليق هبا من سائر النعم.
إن  الــســالم(:  احلسني)عليه  ــام  اإلم قــال   •
ثــــواب  فـــإّن  نفيسة  تــعّد  الـــدنيا  تــــكن 

اهلل أعــــىل وأنــبـل.
• قيل لإلمام احلسني)عليه السالم(: ما أعظم 
خوفك من رّبك؟ فقال: ال يأمن يوم القيامة 

إاّل من خاف اهلل يف الدنيا.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

كلام أطل عام جديد عىل الدنيا، ينبعث يف قلبي 
األمل.  بخفاء  الظهور  رجاء  منه  وينبع  األمل، 

أحتني فرصة للنظر إليك من زاوية احلضور. 
أســجــد عــىل أعــتــاب صـــرك، أمتـــرغ بــرتاب 
قديس  بصمت  غيابك  آالم  أكابد  ــدك،  وج
من  انتزاعه  قبيل  احلــق  شهيد  رأس  ينحت 

الرمح عند فجر القافلة.
تلقى يف غياهب جّب إلخوة كر  أن  يعّز عيّل 
متى  ولكن  الوحيد،  يوسفهم  أراك  إذ  عليهم 
الوله  فأرتد معاىف من هذا  يلقى عيّل قميصك 

العظيم؟!
أشجار  بعد،  البشارة  تأِت  ومل  يمر،  عام  هذا 
هتاجر  طيور  خترض،  وأخــرى  أوراقها  تنفض 
بالندى  أمــاًل  تتفتح  زهــور  ــؤوب،  ت ــرى  وأخ
وأخرى تضم بعضها خجاًل من النسيم، موجة 
تتالشى عىل الصخور وأخرى تتامدى يف وسط 
الفامحة  عباءته  من  تبقى  ما  يلملم  ليل  البحر. 
عىل  الناعمة  أشعته  ينرش  وهنار  شديد،  ببطء 

مكٍث وليد، وال من خر ييئني عنك. 
أسلمت  األزل،  منذ  عليك  صــري  أعلنت 
قلبًا  يل  لكن  الوجود.  فاحتة  منذ  إليك  أمري 
واردها  أنت  وعينًا  ينفطر،  يكاد  ساكنه  أنت 

توشك أن تنفجر. فمتى حيّل عام ظهورك؟!  

عاُم الّظهوِر

يقول  هذا  وعن  الصاحلني،  قبلة  السالم(  )عليها  البنني  ام 
"هي  بركاته(:  )دامــت  اخلباز  منري  السيد  العالمة  سامحة 
كّل  إنام  كبدها،  أفالذ  وهم  أوالدها  يف  ر  تجُفكِّ ال  التي  املرأة 
ذلك  فإن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عىل  وغمها  حزهنا 
يكشف عن فنائها يف اإلمام املعصوم وذوباهنا فيه مما يكشف 
فهي  وبالتايل   ، املعصوم  لإلمام  الوالء  درجات  أسمى  عن 
تربويًا يف اإلخالص ملنصب اإلمامة".. تجُعلمنا مجيعًا درسًا 

"ان شيعتنا من خيار أهل اجلنة، كل حمبينا وموايل أوليائنا 
من  ليسوا  لنا،  ولسانه  بقلبه  واملسلم  أعدائنا  ومعادي 
املوبقات،  سائر  يف  ونواهينا  أوامرنا  خالفوا  إذا  شيعتنا 
وهم مع ذلك يف اجلنة، ولكن بعد ما يطهرون من ذنوهبم 
بأنواع شدائدها،  القيامة  أو يف عرصات  بالباليا والرزايا، 
نستنقذهم  ان  إىل  بعذاهبا،  جهنم  من  األعىل  الطبق  يف  أو 

بحبنا منها، وننقلهم إىل حرضتنا..".
قول فاطمة الزهراء )عليها السالم( - بحار االنوار

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

58

رار
ح

اال
ة 

����
ح

�ا

حيدر ال�شالمي 



الوف��اء" "�س��يدُة 
اإ�سالح الفرد واملجتمع

َمن يرى أّن السعي إلصالح األمور يف زمن 
غيبة ويّل اهلل )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
ال فائدة وال قيمة له، لن جيد الرغبة يف جماهبة 

الطاغوت ومقاومته وحتّمل املشاّق. 
ذوو  فهم  احلقيقّي،  االنتظار  أهــل  وأّمـــا 
إمامهم،  ظــهــور  بــأمــل  املفعمة  الــقــلــوب 
أو  الزمان  طــاَل  وإن  الصاحلني  واملؤمنون 

قرص- سيحكمون األرض..
تعاىل  اهلل  ويقيض  أهله،  إىل  احلــّق  سيعود 
عىل  احلاكم  واجَلــور  الظلم  ألوان  مجيع  عىل 
ما  أمــورهــم،  ويصلح  الــبــرشّي،  املجتمع 
إىل  والسعي  أنفسهم،  إصالح  إىل  يدفعهم 
به  الوصول  بقصد  املجتمع؛  أمور  إصالح 
الظلم،  يناهض  الذي  املجتمع  مستوى  إىل 
الدولة  تلك  إلجياد  خصبة  ألرضّية  ويمّهد 

الكريمة وتشكيلها.

... تألألت يف قلِب الزهراء.. مل خيرتها  هي درُة نفيسًةُ
عيل.. بل اختارها قلُب الطهِر فاطُم البتول، دخلت اىل 
ايات  تسع  بل  سوء،  غرِي  من  بيضاء  فوجدهتا  اعامقها 
بينات معجزِةُ منزلة سخيُة يف العطاِء.. قد امتأل جوفها 
وفاء ثم حياء.. رأت بمنظور القلِب اي جوهرًة كانت 
سيدُة اجلناِن تعرف كيف تلتقُط الثامَر الطيبة وعلمت 
واحد..  لعزيٍز  وتكون  تكون  من  تنسَى  سوَف  بأهنا 
فاطمَة..  قلب  عزيُز  خالد..  ومعشوق  واحد  يوسُفٍ 

ومهجَة الروح..
رأهتا تفتديِه بكِل ما ملكت.. رأهتا يِف اخلافقني أرسها 

حبُّ احلسني.. 
تأيت لتجدَد الوفاء.. كي ُتلبي نداَء روِح حممد.. 

قمرا..  تعطَي  الَرزايا..  يِف  ُتأخيها  العزاء..  يف  رشيكًة 
مواسيًة  كالنجوم..  هووَا  سواطع..  بدور  وأقــامرا.. 

قلب العاملة.. واملراد رضا سيدهتا فاطمة.. 
وجّل ما نقوله يف اخلامتة: كانت سيدة الوفاء..
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زهراء حربي

امليامني  بن  يا  عليك  ال�شالم 

يا  عليك  ال�شالم  االأطــيــاب 

الــ�ــشــالم عليك  املــــراد  بـــاب 

بن  مو�شى  الغيظ  كاظم  يــا 
جعفر..

ــــــــادرة لــلــعــتــبــة  ــــورة ن ــــش �

ــة من  ــش ــّد� ــق الــكــاظــمــّيــة املُ

اإىل  تعود  القبلة،  باب  جهة 

خم�شينّيات القرن املا�شي..




