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38 أي���ام حافل���ة بالق���رآن والقرآنيين ش���هدتها 
كربالء المقدسة..

لوائ���ح  بوض���ع  تنج���ح  الحس���ينية  العتب���ة 
تحكيمية للمسابقات القرآنية العالمية

المالكاُت الهندسيُة في العتبة الحسينية المقدسة  
تنجز  تزيين شّباك ضريح شهداء الطف

مكانة اإلمام الحسين         في القرآن الكريم

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

ماذا تعرف عن 
مزار السيدين الجليلين الظاهر والمظهر في بابل؟

رشيد  عبود  رعد  )أثير  الحي  الشهيِد  روِح  الى 
الشمري(.. 

وبقي ُحلم االستشهاد قائمًا

تعاون ثنائي بين العتبة الحسينية ووزارة األوقاف 
بإقليم كردستان

خطوات أولى الفتتاح مركز ديني ثقافي باسم 
اإلمام الحسين

بمشاركة محلية وخارجية..
كربالء تشهد إقامة المؤتمر الطبي األول 

إلصابات العمود الفقري

قالت سيدة نساء العالمين )عليها السالم(:

»من أصعد إلى اهلل خالص عبادته، أهبط اهلل عز وجل 
له أفضل مصلحته«.

شرح نهج البالغة: ج16 ص211.



الِعبرُة ليست بعدد الس������نوات التي يعيشها اإلنسان في هذه 
الحي������اة.. بل العبرة باألثر المفي������د الذي يخّلفه، والذكر 
الطيب الذي يزرعه في القلوب، والسيرة العطرة بالمكرمات 
التي س������يتركها خلفه في العقول، ليكون نبراس������ًا يضيء 
دروب المؤمنين، ويزيح عن أفئدتهم أشواك الشك والريبة 
والضياع، ويزرعها بورد اليقين، فعن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله قال: )خير الناس من انتفع به الناس(.
ورغم إن س������يدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء عليها الس������ام 
لم تعش من حياتها س������وى ثماني عشرة سنة واستشهدت.. 
مظلومة ومغتصبة الحق������وق وهي لم تزل بعمر الزهور، 
لكنه������ا رحلت مؤمنة.. صابرة بع������د عمر قصير بعدد األيام 
بي������د إن������ه طويل بعدِّ اآلالم، إذ إنها ذاق������ت فيه ما ذاقت من 
أنواع األذى والظلم والعدوان من شرار قومها.. ممن غرته 
الدنيا بغرورها، ورغم ذلك بقيت حتى الرمق األخير تقف 
كالطود األش������م في مواجهة الباطل ومس������اندة الحق.. حق 

الوالية للوصي أمير المؤمنين عليه السام.
وها ق������د اندثر الجناة لك������ن أثر الزهراء س������يبقى خالدًا، 
وبقي������ت تل������ك المضيئ������ة والمتأللئ������ة، والمش������رقة، يمأل 
ذكرها التاريخ اإلس������امي بالطيب الذي تركته في أفئدة 
المحبين من المؤمنين.. نعم إنها تركت مس������احة شاسعة 
م������ن اإليمان، وقوة الصبر على تحمل األذى في  جنب اهلل 

تعالى.
أخيرًا، فإن سيرة األفذاذ ومواقفهم هي مناهج حياة ينبغي 
التمعن في معانيها، ك������ذا كانت حياة بنت خير األنبياء 
اجمعي������ن وخاتمهم، وأم األئمة األطه������ار فاطمة الزهراء 
عليها الس������ام، حياة مليئة بالتقوى واإليمان ولقد تركت 
خلفها كن������زًا ثمينًا من الِعبر علينا تدارس������ها.. الس������يما 
ونحن نحيا في هذه األيام ذكرى أفراح والدتها الميمونة.

مظلوميُة الزهراء  منهــــــــج حيــــــــاة
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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املقدسة وفد من الصحافة  للعتبة احلسينية  العامة  زار األمانة 
الوكاالت  حمرري  من  وعدد   )FIP-UN( احلرة  الدولية 
دار  يف  استقباهلم   يف  وك��ان  والدولية،  املحلية  والصحف 
العام  األم��ن  نائب  الرشيف  احلسيني  بالصحن  الضيافة 
الدكتور عالء ضياء الدين، وجرى خالل اللقاء احلديث عن 
انجزهتا  التي  والعمرانية  والدينية  الفكرية  املشاريع  سلسلة 
العراق  عموم  يف  لإلنسان  خدمة  املقدسة  العتبة  وتنجزها 
وكربالء املقدسة عىل وجه اخلصوص، كام اطلع الوفد الزائر 
يف جولة ميدانية عىل عدد من املشاريع العمرانية بينها صحن 

العقيلة زينب »عليها السالم« وتوسعة احلرم الرشيف.
وقال رئيس الوفد الدكتور سامي العبيدي يف ترصيح خص به 
)جملة االحرار(: »يأيت اهلدف من الزيارة للتعرف عىل نشاطات 
والعمرانية  املستدامة  التنمية  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
بأعيننا  ذلك  شاهدنا  حينام  رسرنا  احلال  وبطبيعة  واهلندسية 
وسنحرص جاهدين عىل نقل هذا النشاط صحفيًا ودوليًا وبام 

متليه علينا املهنة الصحفية الدولية«.  
واضاف: »ان زيارتنا متت بدعوة رسمية من قسم العالقات 
العامة يف العتبة املقدسة، وكان بصحبتنا وفد استشاري رفيع 

املستوى متكون من رجال الدين املعروفن باخلطاب املعتدل 
بلقاء  رسرنا  كام   االديان،  بن  والتقريب  االعالمي  واملجال 
لنا  حتدث  الذي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمن  نائب 
عن  اجلديد  منصبه  تسنمه  بمناسبة  التهنئة  له  قدمنا  بعدما 
املرجعية  ممثل  تسلم  منذ  حتققت  التي  العظيمة  االنجازات 
اىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشيدة  الدينية 

اآلن«.

أعربت سفرية أسرتاليا لدى العراق، باوال غانيل عن دهشتها 
احلسن  اإلمام  صحن  يشهدها  التي  الروحانية  األجواء  من 
العتبة  إدارة  تقدمه  ال��ذي  الكبري  وال��دور  السالم(،  )عليه 

احلسينية املقدسة للزائرين طيلة ايام السنة. 
وقالت غانيل يف ترصيح خّصت به جملة )األحرار(: »ترشفت 
بزيارة مدينة كربالء وزيارة مرقد اإلمام احلسن بن عيل )عليهام 
املطهر،  العبايس  املرقد  عىل  باالطالع  ترشفت  كام  السالم( 
واستقباهلم  الزائرين  اجل خدمة  تبذل من  التي  اجلهود  وكل 

عىل احسن وجه وادامة املرقدين املقدسن بأحسن صورة«.
املبذولة   الكبرية  اجلهود  العاملن  من  »التمسنا  واضافت: 
الستقبال الزوار وتوفري األجواء املناسبة لتأدية مراسيم الزيارة 

والعبادة، وتوفري الطعام والرشاب هلم طيلة ايام السنة«.
جاء  امجع  العامل  اىل  وجهتها  برسالة  حديثها  غانيل  واختتمت 

ألي  ويمكن  رائع  مكان  كربالء  ا--ن  أقول  أن  »أود  فيها: 
شخص زيارهتا؛ ألهنا متثل مكانًا روحانيًا مجياًل، كذلك حالة 

التطور العمراين الرائع يف أغلب مناطقها«.

وفد من الصحافة الدولية الحرة يزور العتبة الحسينية 
المقدسة  ويطلع على مشاريعها العمرانية 

السفيرة االسترالية تشيد بدور العتبة الحسينية في خدمة الزائرين
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تيمنا بحلول ذكرى والدة سيدة نساء العاملن فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
الزهراء  جلامعة  الرسمي  االفتتاح  مراسيم  املقدسة  كربالء  مدينة  شهدت 

)عليها السالم( للبنات األوىل من نوعها يف العراق.
وشهدت مراسيم االفتتاح حضور ممثل املرجعية الدينية العليا، املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( واألمن العام 
فعاليات  العباجيي، وبمشاركة  املقدسة األستاذ حسن رشيد  للعتبة احلسينية 

رسمية ودينية وأكاديمية من خمتلف رشائح املجتمع.
يتعلم  العراقي  الطالب  جعل  »هدفنا  إن  كلمته،  يف  الكربالئي  الشيخ  وقال 

يف اجلامعات العراقية االصيلة، وأن يفتخر بأنه خترج من جامعات عراقية«.
وأضاف »هدفنا أن نقول بأن العراق ال يقل قدرة وال كفاءة عن بقية الدول 
يف أن ينشئ املستشفيات احلديثة، واجلامعات الراقية، واملدارس النموذجية«. 
أو  الصحية  الدولة  مؤسسات  نزاحم  بأن  قصدنا  أو  نيتنا  من  »ليس  وأكد 
الدولة  ملؤسسات  وظهريا  عونا  نكون  أن  هدفنا  بل  اخلدمية،  أو  التعليمية 

واملجتمع«.
يذكر أن جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات تابعة لقسم التعليم اجلامعي، 
قبل  من  الرسمي  االعرتاف  عىل  حصلت  وقد  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
وفق  انجازها  وتم   ،)2018( عام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
تصاميم هي مزيج بن عبق حضارة املايض والتقنيات احلديثة، بمساحة )50( 
الف مرت مربع، وتضم )40( قاعة دراسية، و)26( خمتربا علميا، و خمتربان 
للبحث العلمي، باإلضافة اىل املباين االدارية، واالقسام الداخلية التي تتكون 

من )3( بنايات، لكل بناية )4( طوابق.
القادم يبني فيه تفاصيل اكثر عن  العدد  فيام ستنرش االحرار حتقيقا شامال يف 
اسباب انشاء اجلامعة وكلياهتا وختصصاهتا وما حتتويه من خمتربات وقاعات 

ومكتبات وتفاصيل اخرى.

افتتاح جامعة الزهراء للبنات رسميا 

لكرة  احلسينية  العتبة  بطوالت  جلنة  نّظمت 
العراق(  )شهداء  بطولة  قرعة  املصغرة  القدم 
بالصحن  االوصياء  سيد  قاعة  يف  جرت  حيث 
من  فريقًا   )16( وبمشاركة  الرشيف  احلسيني 
)الوقف  ضمنهم  من  العراقية  الطوائف  مجيع 
املسيحي،  والوقف  السني،  الوقف  الشيعي، 
فرنسيس،  البابا  وفريق  العذراء،  مريم  وكنيسة 
ومنتخب  )س��ن��ج��ار(،  االي��زي��دي��ة  ومنتخب 
تركامن )تلعفر( وفريق مقام أيب حنيفة النعامن، 
املطهرة(  الشيعية  العتبات  فرق  اىل  باإلضافة 
بنظام التسقيط الزوجي حيث تم تقسيم الفرق 
جمموعة  ولكل  جمموعات  ارب��ع  اىل  املشاركة 
الثاين  الدور  اىل  فريقان  منهم  يتأهل  فرق  اربع 
الكائن  )االحت��اد(  ملعب  عىل  البطولة  وستقام 
يف منطقة مدينة العباس )حي العباس( بتاريخ 

2022/2/1م. 

نرشت وكالة رويرتز تقريرًا مصورًا عن أبرز 
مستوى  عىل  تأثريًا  وأشّدها  العبادية  املشاهد 

العامل أمجع لسنة 2021م.
وكان من بن اللقطات الواردة يف هذا التقرير، 
تبّن مشهدًا جلموع غفرية  صورة فوتوغرافية 
من الزّوار املشاركن يف مراسيم زيارة عاشوراء 
اإلمام احلسن عليه السالم املليونية السنوية يف 
مدينة كربالء املقدسة بتاريخ 19 آب 2021، 
وصفت  بتعليق  الصورة  هذه  أرفقت  حيث 
من خالله هذه الزيارة ب� »أقدس املناسبات يف 

التاريخ اإلسالمي الشيعي«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 8/جمادي االول1439هـ املوافق 2018/1/26م :

اعداد:حيدر عدنان

ايها االخوة واالخوات..
الروابط  اقامة  عىل  حرص  االس��الم  ان  السابقة  اخلطبة  يف  بّينا 
لكي  اليه  املنتمن  املؤمنن  بن  املتامسكة  االجتامعية  والعالقات 
عالقات  اقامة  عىل  االس��الم  من  الشديد  احل��رص  ه��ذا  حيفظ 
اجتامعية متامسكة .. من اجل ان حيفظ للمجتمع متاسكه وقوته 
الداخلية واخلارجية والتحديات  كي يستطيع ان يواجه املشاكل 
الوقت  نفس  ويف  واملجتمع..  الفرد  هبا  يمر  التي  واملصاعب 
والتطور  التنمية  بأعباء  ينهضا  ان  واملجتمع  للفرد  القدرة  يعطي 
واالستقرار واالزدهار، يف نفس الوقت حّذر من املخاطر الكبرية 
االلتزام  وعدم  واخلروقات  التحديات  من  واالخ��رة  الدنيا  يف 

باملنظومة االجتامعية منظومة التعايش االجتامعي.. 
نحن بّينا منظومة التعايش االجتامعي والثقايف بن مكّون له دين 
مع مكّون له دين آخر وبن مكّون له انتامء قومي معن مع مكون 
له انتامء قومي آخر وبن مكّون له انتامء مذهبي مع مكون له انتامء 

مذهبي آخر..
هناك خماطر تؤدي اىل ضعف التامسك االجتامعي بحيث ال الفرد 
الداخلية  املشاكل واملصاعب  يواجها  ان  املجتمع يستطيعان  وال 

الفرد او املجتمع ان ينهضا بأعباء املهام  واخلارجية وال يستطيع 
من التطور واالزدهار واالستقرار وغري ذلك.. وذكرنا من مجلة 
التعصب  مسألة  االجتامعية  العالقات  هتدد  التي  املهمة  االمور 

والنظرة الفوقية واالستعالء عىل االخرين..
االجتامعية  السالمة  هتدد  التي  االمور  مجلة  من  أيضًا  نذكر  اآلن 

وهو )استخدام اسلوب العنف يف التعامل مع االخرين( :
اجتامعية  يواجه اختالفات ونزاعات ومشاكل  قد  االنسان عادة 
االرسة  داخل  يف  مشاكل  يواجه  وقد  ثقافية  اقتصادية  سياسية 
اواملدرسة اوالوظيفة اواملجتمع.. قد ايضًا حتصل احتكاكات مع 
االفراد يف املجتمع أو قد يواجه اختالفا مع االخرين يف املواقف 

واآلراء وقد احيانًا حيصل جتاوز من االخرين عليه..
اختالف  هناك  يكون  قد  واحيانًا  االمور  هذه  مع  يتعامل  كيف 
شديد و اختالف يف مفصل مهم من مفاصل احلياة كيف يتعامل 
مع هذا االختالف ؟ ما هو االسلوب االسالمي الذي لو تعامل 
به االنسان مع االخرين يف خمتلف هذه القضايا أمكنه ان حيافظ 
آخر  اسلوبًا  هنَج  ولو  االخرين  مع  واالرتباط  العالقة  قوة  عىل 
نتائج غري  التصادم وحيصل  العالقة وحيصل  تتوتر  ان  اّدى ذلك 

املحمودة..

 الكربالئ���ي يدع���و الى ضب���ط النفس في 
ُ

الش���يخ
ر من استخدام الحوار 

ّ
حل النزاع والمشاكل، ويحذ

اء
ّ
السلبي والنقد غير البن

ّ
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االسلوب  اىل  يلجأ  االنسان  ان  نالحظ  اخ��واين  الغالب  يف 
وت��ارة  اخل��ط��اب  بأسلوب  وت���ارة  بالكالم  ت��ارة  العنيف 

بالترّصف.. االنسان عىل قسمن: 
وعواطفه  انفعاالته  ضبط  عىل  ق��ادر  انسان  هناك  احيانًا 
ومواقفه اجتاه هذا النزاع واملشكلة، ولكن احيانًا هناك انسان 
يلجأ اىل االسلوب العنيف حتى يف الكالم ويف مواجهة هذه 
املشكلة او التجاوز واالساءة من االخرين يرد عليها بأسلوب 
عنيف بعيد عن ضبط املشاعر واالعصاب.. واالسالم حّذر 
من استخدام هذا االسلوب ألنه يؤدي اىل تعقيد املشكلة واىل 
فيؤدي  العنف  بأسلوب مماثل من  يواجه  صعوبة احلل وربام 

ذلك اىل املشكلة تتعقد اكثر والنزاع يتصاعد..
والتفتوا اىل انه قد تكون املشكلة بسيطة ولكن اسلوب العنف 
الذي يستخدم حيّول القضية اىل يشء معّقد ويصعب حّله.. 
واملشاعر  االفعال  ردود  ضبط  عد  االس��الم  ان  والحظوا 
والعواطف عده  جهاد النفس واجلهاد االكرب و وعد اجلهاد 
بالسالح من اجلهاد االصغر ملاذا ؟ ألن اآلثار املرتتبة عىل عدم 

ضبط املشاعر وردود الفعل آثارها خطرية جدًا.. 
لذلك اخواين كل واحد منكم اذا واجه مشكلة نزاع يف داخل 
البيت او االرسة او داخل العشرية او بن عشرية واخرى او 
ان  بينك وبن شخص آخر جتاوز عليك وغري ذلك .. البد 
يكون هناك ضبط لردود الفعل ويتعامل هبدوء مع مثل هذه 
احلاالت .. احيانًا تالحظون مشكلة بن فرد وفرد آخر او بن 

ارسة واخرى او بن عرشتن او مكونن مهمن.. اذا كان رد 
الفعل والتعامل برد فعل عنيف يؤدي اىل عنف مقابل فاآلخر 
وهكذا  أكرب  بعنف  االول  من  رد  يأيت  ثم  اكرب  بعنف  يرد 
العنيف  الرصاع  من  حالة  اىل  بسيط  أمر  من  احلالة  تتحول 
يكون  ان  عىل  احل��االت  هذه  مثل  يف  حّث  االس��الم  لذلك 
التعامل بضبط العواطف واالنفعاالت والتعامل باألسلوب 
اهلادئ.. لذلك من اجل احلفاظ عىل هذا التامسك االجتامعي 
يدعو االسالم للتعامل هبدوء مع هذه االختالفات واملشاكل 

والنزاعات مع االخرين ..
هو  االجتامعية  العالقات  سالمة  هيدد  ال��ذي  االخ��ر  االم��ر 

)استخدام احلوار السلبي والنقد غري البّناء(
للتعايش  االليات  وافضل  االساليب  أهم  من  احل��وار  يعد 
املهمة  االساليب  من  ايضًا  االجي��ايب،  واالجتامعي  الفكري 
والعثرات  وال��زاّلت  العيوب  واصالح  معاجلة  يف  والفّعالة 

وترصفات االخرين هو النقد البّناء.. 
ما معنى النقد البّناء ؟ اذا شاهد االخرين عند احد االشخاص 
زلل او خطأ عليهم ان يؤرشوا له ويبينوا له هذا اخلطأ ولكن 
االنسان  ان  ال  ودقيقًا  موثوقًا  التأشري  هذا  يكون  ان  عىل 
يترسع ويأخذ من ظواهر االمور وحيكم وفق ظواهر االمور 
يف  وترّسع  االخرين  عند  وزلاًل   ًً خلال  فيؤرش  االخرين  عىل 
ذلك.. البد ان يكون النقد بّناًء والبد ان يكون التأشري شيئا 
موثوقا به ومتأكد منه.. وطرح النقد بأسلوب ال ينتقص من 



من  وهذا  واالجتامعي  العلمي  شأهنم  من  حيط  وال  االخرين 
االساليب احليوية لتنبيه االخرين اىل عيوهبم وزالهتم وعثراهتم 

واصالحها..
عن  غائبة  البّناء  والنقد  احل��وار  ثقافة  هذه  الغالب  يف  نحن 
االحيان  من  كثري  يف  والسياسية  واالجتامعية  الثقافية  اوساطنا 
علمية  اسس  عىل  مبنيًا  يكون  وال  موضوعيًا  يكون  ال  احلوار 
ويكون حوارًا سطحيًا.. البد ان يكون احلوار بيني وبن االخر 
حوار موضوعيا علميا واذا كان هناك نقد ال يكون النقد مبنيا 

عىل اظهار عيوب وزاّلت اآلخرين.. 
لذلك اخواين هنا ننصح يف مثل احلوارات والندوات التي تقام 
او  االجتامعية  اجللسات  او  العامة  الندوات  او  الفضائيات  يف 
ان جمموعة جتلس مع جمموعة اخرى ..حياول ان يكون حواره 
علميًا دقيقًا مبنيًا عىل االدلة والعمق و يف نفس الوقت اذا كان 
لديه نقد خاصة اذا كان طرح النقد من خالل وسائل يشاهدها 
ويسمعها الكثري من الناس.. البد ان يكون هذا النقد مبنيًا عىل 
الوثوق والتأكد من حالة الزلل واخلطأ عند االخرين وان يكون 
ملشاعر  جرح  فيه  يكون  ال  اسلوبا  يستخدم  الذي  االسلوب 
االخرين وال يكون فيه انتقاص لشخصيتهم او االستهانة هبم.. 
من هنا اخواين نحتاج اىل احلوار االجيايب والنقد البد ان يكون 

نقدًا بّناًء .. 
هو  االجتامعية  العالقات  سالمة  هتدد  التي  االمور  من  ايضًا 

)هتك حرمة اآلخرين واالستخفاف هبم وحتقريهم(
املؤمن له حرمة عظيمة عند اهلل تعاىل حيًا وميتًا وحارضًا وغائبًا 
للبعض  بعضهم  املؤمنن  إجالل  عىل  االحاديث  حثت  وقد 
اآلخر واحرتامهم وتوقريهم والتواضع هلم وهنت بشّدة عن أي 
اسلوب فيه استهانة او استخفاف او حتقري او توهن او انتقاص، 
واعد ذلك من االستخفاف بالدين بيانًا ملنزلة املؤمن وموقعه يف 
نظر املرشع االسالمي، ورد يف احلديث الرشيف )من عّظم دين 

اهلل عّظم حق اخوانه ومن استخف بدينه استخف باخوانه(.
ولكن نجد ان البعض يتتبع عورات االخرين وزالهتم وعثراهتم 
ويذكرها امام االخرين او ينتقص من شأنه او يصدر منه فعل 
او قول او نظرة فيها احتقار او ازدراء او استخفاف باآلخرين 
والعداوة  احلقد  عنه  ينشأ  مما  االجتامعية  بشخصيتهم  طعن  او 

والتقاطع االجتامعي.
هي  االجتامعية  العالقات  سالمة  هتدد  التي  االمور  من  ايضًا 

)فلتات اللسان والتسقيط االجتامعي(
والسب  والفحش  والنميمة  الغيبة  قبل  من  اللسان  فلتات 
االنسان  من  يصدر  الذي  البذيء  والكالم  واالفرتاء  والبهتان 
وهذا قد يؤدي اىل احلط من املنزلة االجتامعية للمؤمنن فنلتفت 
النتائج  هي  فام  االخر  االنسان  يغتاب  االنسان  هذا  حينام  مثاًل 

اغتبت  ب أخاك واذا  بقلبك ان حتحُ يريد منك  اهلل تعاىل   ً ؟ أوال 
والكراهية،  البغض  مشاعر  اىل  احلب  مشاعر  تتبدل  االخ��ر 
له منزلة  تبقى  ثانيًا : هذا يؤدي اىل تسقيطه اجتامعيًا بحيث ال 
قبل  من  االجتامعية  املقاطعة  اىل  يؤدي  االجتامعي  والتسقيط 
عليه  النميمة  حصلت  او  اغتبته  الذي  املؤمن  هلذا  االخرين 
حالة  املؤمن  اخوك  يعيش  ان  اىل  تؤدي  االجتامعية  واملقاطعة 
اهلم والغم  يعيش االنسان حالة  ان  العزلة االجتامعية واىل  من 
والشعور هبذه العزلة التي تعرقل عليه حتصيل مصاحله املعيشية 

و االجتامعية ..
ان  كيف  االنسان..الحظوا  لزاّلت  نتائج  هي  اآلثار  هذه  كل 
يريد دائاًم تواصل  بينام اهلل تعاىل  تنتقل اىل املجتمع،  هذه اآلثار 
وحتابب بن املؤمنن، والحظوا ان التسقيط االجتامعي للمؤمن 
بتسقيط  االجتامعي  فالقتل  اجلسدي  القتل  من  أشد  هو  الذي 
شخصية اآلخرين يؤدي اىل ان هذا االنسان سيبقى يعاين طوال 
حياته .. لذلك حيث ورد انه من االمور املهمة يف صفات املؤمن 
ان االنسان يراقب لسانه دائاًم وورد يف صفات املؤمنن ان )قلب 
ال  بكالم  يتكلم  ان  االنسان  اراد  اذا  يعني  لسانه(  أمام  املؤمن 
يترسع وال يتعّجل ويعرض كالمه عىل قلبه ليكون مصفاة هلذا 
فيه نفع وخري  الكالم  ان هذا  القلب والعقل  الكالم فان وجد 
أمضاه وان وجد القلب والعقل ان هذا الكالم فيه مرّضة غري 

مقبول رشعًا وعقالً  أمسك وتوقف عن الكالم.. 
من  املتعددة  والعناوين  االجتامعية  التواصل  وسائل  هذه  اآلن 
تويرت وفيس بوك وغريها هذه من اخطر ما متثله آفات اللسان .. 
او  اثنن  االشخاص  من  قليل  عدد  امام  شخص  يتكلم  فقد 
او شخصية  او مرجع  يتكلم عن عامل  اربعة اشخاص  او  ثالثة 
الكالم  هذا  عن  موقف  ويرتتب  الكالم  هبذا  فسيتأثر  اجتامعية 
يكتب  عندما  بينام  مثاًل،  االربعة  او  الثالثة  االشخاص  هؤالء 
عىل  سيطلعون  االف  عرشة  فربام  مثاًل  الفيسبوك  يف  الشخص 
كالمه.. ويف يوم القيامة يظهر يف سجله اآلثار التي ترتبت عىل 

العرشة آالف.. 
لذلك اهيا االخوة واالخوات اذا كانت االحاديث حتثنا عىل ان 
نتوقف مثاًل مرة واحدة حينام اريد ان اتكلم بلساين فان مقتىض 
او وسيلة من  اكتب يف أي موقع  ان  اردت  اذا  هذه االحاديث 
التواصل احلديثة والتي تنرش كالمي لعرشات االالف  وسائل 
خصوصًا  اكتب  فيام  ات��رسع  وال  مرة  الف  اتوقف  ان  ينبغي 
من  كبرية  جمموعة  عند  ورأيا  موقفا  تولد  الكتابات  بعض  ان 
ملتفت   غري  هو  واالنسان  تحُكتب  كلها  اآلثار  وهذه  الناس.. 
الذين صار  الناس  اىل االالف من  الواقع هذا وصل  ولكن يف 
هلم موقف ورد فعل قد يمتد عرب سنوات.. لذلك علينا اخواين 

ان نلتفت اىل االثار اخلطرية املرتتبة عىل ذلك..



السؤال: هل جيوز للمرأة املسلمة االلتحاق بالكّلّيات املختلطة 
يف الغرب رغم وجود حتّلل يف سلوك بعض الطالب والطالبات 

هناك؟
اجلواب: إذا كانت تثق مع ذلك بتمّكنها من احلفاظ عىل سالمة 
دينها والقيام بالتزاماهتا الرشعّية ــ ومنها احلجاب ــ والتجّنب 
من  هبا  حييط  بام  التأّثر  وعدم  املحّرمني،  واللمس  النظر  عن 

أجواء التحّلل واالنحراف فال بأس به، وإاّل مل جيز.

السؤال: هل جيوز للرجل املسلم الذهاب إىل املسابح املختلطة؟
اجلواب: ال جيوز للرجل املسلم الذهاب إىل املسابح املختلطة 
وبقّية األماكن اخلالعّية األخرى إذا استتبع حرامًا، بل األحوط 

وجوبًا تركه حّتى لو مل يستتبع حرامًا.

السؤال : هل جيوز الذهاب إىل ناٍد ريايض خمتلط ؟
استتبع  إذا  اخلالعّية  األماكن  إىل  الذهاب  جيوز  ال   : اجلواب 

حرامًا، بل األحوط وجوبًا تركه حّتى لو مل يستتبع حرامًا .

السؤال : هل جيوز املزاح بن اجلنسن ؟
غري  وجه  عىل  كان  إذا  األجنبّية  مع  املزاح  جيوز  ال   : اجلواب 
مناسب يف احلديث معها حسب ارتكازات املترّشعة وإن خال 

ذلك عن الريبة عىل األحوط وجوبًا .

السؤال : هل جيوز االختالط بن اجلنسن ؟
هو  مّما  اإلخــالل بيشٍء  إىل  يــؤّدي  كان  إذا  : ال جيوز  اجلــواب 

جهة  من  سواء  العكس  أو  األجنبي  الرجل  جتاه  املرأة  وظيفة 
رعاية التسّت والعفاف أو غري ذلك .

السؤال : هل جيوز إقامة عقد قران خمتلط بوجود رجال ونساء 
مسلمن وغري مسلمن يف مكان واحد مع مراعاة احلجاب ؟

يف  طبيعي  أمر  ــارة  واإلث املثري،  االختالط  جيوز  ال   : اجلــواب 
جمالس العرس فال بّد من التفريق بني الرجال والنساء .

بن  املختلطة  اجلامعات  يف  الدراسة  يل  جتوز  هل   : السؤال 
اجلنسن؟ وهل جيوز العمل يف مكان خمتلط ؟

اجلواب : ال جيوز إذا كان االختالط يؤّدي إىل اإلخالل بيشٍء 
العكس سواء من  أو  الرجل األجنبي  املرأة جتاه  مّما هو وظيفة 
جهة رعاية التسّت و العفاف أو غري ذلك، و ال بأس مع األمن 

من ذلك عىل كراهة .

السؤال : ما حكم ركوب النساء سيارات األجرة حيث تكون 
هي والسائق ال ثالث هلام ؟

إذا  احلرام  يف  الوقوع  من  نفسها  عىل  تأمن  مادامت   : اجلواب 
ركبت معه وحدها فهو جائز .

السؤال : ما رأيكم يف عمل املرأة يف الرشكات التي يكثر فيها 
الشباب واختالطها معهم ؟

اجلواب : جيوز مع األمن من الوقوع يف احلرام وإاّل فيجب أن 
تتجّنب االختالط .

ــن ــش ــ� ــن االخــــــتــــــالط بـــــن اجل

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



عل���ى م���دى أربعِة أيام متواصلة، حفلت أجواء المؤتمر القرآن���ي الذي أقامته دار القرآن الكريم 
هت جميعها 

ّ
ة، اتج

ّ
في العتبة الحس���ينية المقدس���ة، بنقاشات وأطروحات وأحاديث وبحوث مهم

.
ً
إلى هدف المؤتمر المتمثل بتطوير اللوائح التحكيمية للمسابقات القرآنية وتوحيدها عالميا

وبرعاية األمانة العامة للعتبة المقدس���ة، انطلقت فعاليات المؤتمر تحت شعار )القرآن يجمعنا( 
ة، بمشاركة 

ّ
 للقرآنيين والمعنيين بالثقافة القرآنية من المذاهب اإلسالمية كاف

ً
 جامعا

ً
ليكون فعال

)18 دول���ة( تمثل���ت ب� )مصر، الس���عودية، لبنان، س���وريا، البحرين، اإلمارات، قط���ر، تونس، الكويت، 
ف العراق.

ّ
 عن البلد المضي

ً
السودان، األردن، الجزائر، ليبيا، ايران، ماليزيا، تركيا، إندونيسيا( فضال

أي��ام حافلة بالق��رآن والقرآنيين 
شهدتها كربالء المقدسة..

العتبة الحسينية تنجح بوضع 
لوائح تحكيمية للمسابقات 

القرآنية العالمية
تقرير: قاسم عبد الهادي و نمير شاكر � تصوير: مرتضى األسدي
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السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  يف  أبيها  أم  قاعة  واحتضنت 
يف كربالء املقدسة، حفل افتتاح املؤمتر، وجرى فيه الرتحيب 
القرآن  دار  قسم  رئيس  ألقاها  كلمة  عرب  الكرام،  بالضيوف 
عيل  الدين  خري  الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم 
اهلادي، تلتها كلمة قيمة لنجل املرجع الديني الراحل سامحة 
آية اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيم )قّدس رسه( آية اهلل 

السيد رياض احلكيم، مقّدمًا شكره للقائمن عىل املؤمتر.
كام وتضمن املؤمتر فقرات متنّوعة منها )لقاء الضيوف باملتويل 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
املشارك  للوفد  مباركة  َسفرة  إقامة  عن  فضاًل  الكربالئي، 
املقدسة  العلوية  العتبة  لزيارة  االرشف  النجف  حمافظة  اىل 
ومسجد الكوفة املعظم وبعدها زيارة جامعة الكفيل وكذلك 
زيارة الوفد لقضاء الكفل، باإلضافة إىل إقامة ندوات حوارية 
متحف  وزيارة  الفضائية،  الكريم  القرآن  قناة  عرب  تلفزيونية 
االمام احلسن )عليه السالم( ومكتبة العتبة احلسينية املقدسة 
وإقامة اجللسة اخلتامية للورش القرانية، ويف اليوم االخري أقيم 
الرسمي  الدويل  القرآين  باملحفل  وختامًا  الذي  اخلتام  حفل 

للوفد(.
لجنة إشراف عليا ولجنة تحضيرية

دار  قسم  رئيس  من  املؤمتر  عىل  العليا  اإلرشاف  جلنة  تأّلفت 

القرآن الكريم الشيخ خري الدين عيل اهلادي )رئيسًا(، السيد 
دخيل  باسم  الدكتور  الشيخ  )عضوًا(،  الدين  مجال  مرتىض 

العابدي )عضوًا(«.
فيام تّألفت اللجنة التحضريية للمؤمتر من )12( عضوًا وهم 
الصاحلي،  عدنان  الشيخ  العامري،  صالح  مهدي  )الشيخ 
ميثم  الشيخ  العامري،  رافع  الدكتور  طه،  األمري  عبد  احلاج 
الكربالئي،  أسامة  احل��اج  الصحاف،  مرض  الشيخ  التامر، 
االستاذ حييى الصحاف، الدكتور أمحد النجفي، السيد حسنن 

احللو، األستاذ عامد الواجدي، السيد مهند امليايل(.
رسالة وأهداف المؤتمر

بالتدّبر يف  عباده  تعاىل  اهلل  أمر  الذي  املنبع  هو  الكريم  القرآن 
املعاين  عظيم  نصوصه  اكتنزت  الذي  وهو  هبا،  والتعبد  آياته 
وبليغ الدالالت فضاًل عن تعاليمه التي كانت مناهج للنجاة، 

ليخرج الناس من دياجي الظلامت اىل اهلداية والنور.
ألهل  اجتامع  يف  النور  مصابيح  ليشعل  املؤمتر  هذا  جاء  لذا 
املعرفة والدراية بأمور املسابقات التي باتت واحدة من وسائل 
احلدث  تواكب  وفنية  علمية  وبأساليب  القرآن  ثقافة  خدمة 

وتستوعب حاجة العرص.
التعاون  أوارص  ب� )تعزيز  نقاط متثلت  اىل عدة  املؤمتر  وهدف 
ترعى  التي  اإلسالمية  الدول  خمتلف  بن  واملنهجي  العلمي 
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إقامة املسابقات القرآنية الوطنية والدولية باستحداث مناهج 
أكانت  سواء  القرآنية  املسابقات  لتحكيم  وموضوعية  علمية 
العظيم،  القرآن  التفسري وعلوم  او يف  التالوة  ام يف  يف احلفظ 
الدول  بن  واملعريف  الفكري  التالقح  زي��ادة  إىل  هدف  كام 
يف  يسهم  بشكل  القرآين  الوسط  يف  الفعالة  والشخصيات 
املرحلة،  متطلبات  وفق  عىل  وتوجيهه  القرآين  احلراك  تفعيل 
وكذلك تعزيز ثقة املؤمترين باجلهود العلمية التي تبذهلا خمتلف 
املعرفية  الساحة  إثراء  بقصد  القرآنية  واملؤسسات  اجلهات 
وتوحيد الرؤى للوقوف بوجه التحديات املعارصة، ثم عمد 
إىل إعطاء فرصة لتسليط األضواء عىل املشرتكات الكثرية بن 
بمسائل  يتعلق  فيام  خاصة  القرآين  العمل  جمال  يف  املسلمن 
حتليل اخلطاب وتوجيهه، ثم العمل عىل متكن سائر املؤمترين 
يوافق  بام  أوطاهنم ودراسة كل ظاهرة  إىل  التجارب  نقل  من 

قصد اخلدمة للقرآن الكريم(.
كلمات وآراء مهمة

رئيس دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ خري 
اهلل  »بفضل  )األحــرار(:  لـ  ترصيح  يف  قال  اهلادي  عيل  الدين 
العتبة  برعاية  الدويل  املؤمتر  إقامة هذا  إىل  قنا  وفِّ تبارك وتعاىل 
احلسينية املقدسة وسامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي«.

هيتم  كونه  وموضوعي  وختصيص  فريد  املؤمتر  »هذا  وتابع، 
والفعاليات  املسابقات  إلدارة  حمددة  علمية  مناهج  بوضع 

القرآنية املختلفة التي تقام يف خمتلف الدول اإلسالمية«.
أدوار  من  جوانب  إىل  احلكيم  رياض  السيد  اهلل  آية  أشار  فيام 

الكتاب العزيز منها:
الرساالت  تشارك سائر  املباركة  الرسالة االسالمية  إن  أواًل: 
اإلهلية يف انتساهبا هلل )سبحانه وتعاىل( ولكنها تتميز عنها مجيعًا 
وهي أهنا رسالة خالدة، هذا اخللود يتطلب أن يكون املحُعِجزحُ 
فيها خالدًا، الرساالت اإلهلية كانت معاجزها حمدودة أسرية 
عجز دائم وخالد  الزمان واملكان بينام هذه الرسالة حتتاج اىل محُ
وهو ما يؤديه القرآن الكريم ولذلك نجد ان اآلية املدوية منذ 

ان نزلت واىل يومنا احلارض وستبقى مدوية.
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  جعله  اخللود  هذا  اس��اس  عىل  ثانيا: 
أحد الثقلن اللذين خلفهام النبي )صىل اهلل عليه وآله( لألمة 

اإلسالمية.
ثالثًا: من األدوار املهمة للقرآن انه يثبت املؤمنن يف عقيدهتم 
وبنبيهم  بدينهم  والعقيدي  والنفيس  الروحي  ارتباطهم  ويف 
األكرم، فدور التثبيت واضح لكل مسلم يتلو القرآن الكريم 
املسلم  عقيدة  تثبيت  يف  مبارش  دور  له  املبارش  اخلطاب  وهذا 

الشيخ خير الدين علي الهادي
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وارتباطه باهلل )سبحانه وتعاىل(. 
وحفظ  اإلس��الم  لثقافة  شامخ  َمعلٌم  الكريم  القرآن  رابعًا: 
فاألجيال  االسالمية،  اهلوية  وحتريف  نسخ  دون  حيولحُ  هويته 
بالنظريات واالطروحات  بثقافات االمم وتتأثر  تتأثر  بطبعها 
الزمن  أعاصري  أمام  عادة  تصمد  وال  هبا  حتتك  التي  الوافدة 
فتحتاج اىل ما يربط املؤمنن بعقيدهتم وبدينهم، ولذلك نحن 
نجد هذا الفراغ مؤثرًا بشكل واضح يف بعض االديان السابقة 
التي فقدت النسخ االصلية لكتبها َفدّب االنحراف والتشهري 
فيها يف اوليات اسسها وهي التوحيد فضال عن تعاليم االديان 
املتنوعة  بمضامينه  بآياته  بمحتواه  الكريم  فالقرآن  االخرى، 
الذي  الدين  الكريمة وحافظًا هلوية هذا  ّنة  للسحُ يكون حصانة 
الدور  هذا  ولوال  وااله��داف  واالع��داء  اخلصوم  به  يرتبص 

لوجدنا التشويه واملسخ كام حصل يف اديان وامم سابقة.
من جهته، أشار األمني العام لوزارة األوقاف األردنية ورئيس 
املسابقة  حتكيم  جلنة  ورئيس  الرشيف  املصحف  مراجعة  جلنة 
أمهية  إىل  العفامنة،  أمحد  سميح  الدكتور  الدولية،  اهلاشمية 
العامل  مستوى  عىل  مرة  ألول  واملقام  املسبوق  غري  املؤمتر  هذا 

اإلسالمي.
الدولية  املسابقات  من  كثري  يف  خلاًل  »هناك  أن  بن  العفامنة 

هو  ما  فمنها  التحكيم  لوائح  يف  وتباين  تفاوت  من  فيها  وما 
هو  ما  ومنها  متشدد  هو  ما  ومنها  كثر  محُ هو  ما  ومنها  مِقٌل 
لتوحيد هذه اجلهود  تعاىل  اهلل  بإذن  املؤمتر  فيأيت هذا  متساهل 
وليخرج بنتيجة واحدة موحدة عسى ان يستأنس هبا القائمون 
والدول  واالسالمي  العريب  العامل  يف  الدولية  املسابقات  عىل 

الصديقة«.
اعضاء  وأحد  الكريم،  القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  مدير  أما 
العامري فقال: »يعيش  الدكتور رافع  العلمية للمؤمتر  اللجنة 
العامل االسالمي ثورة قرآنية رائعة بإقامة العديد من املسابقات 
الدولية التي جتمع خرية القّراء واحلّفاظ يف العامل يتنافسون عىل 

تالوة كتاب اهلل )سبحانه وتعاىل(«.
هناك  واحلفظ  التالوة  الكريم وهذه  القرآن  وأضاف، »حلفظ 
هم  من  دد  حتحُ درجات  طريق   عن  املتسابقن  لتقييم  ضوابط 
االفضل يف النغم ويف الصوت ويف قواعد التجويد أو يف وقف 
االبتداء ويف جودة احلفظ والبد من معايري وضوابط حتدد هذه 
وعاداًل«،  شفافًا  تقيياًم  التقييم  ليكون  واملخرجات  االسس 
التي  الدول  إنشاء  من  عادة  تكون  اللوائح  »هذه  ان  موضحًا 
ويف  الدرجات  يف  كبري  تفاوت  وهناك  املسابقات،  هذه  تقيم 
حقول هذه اللوائح، لذا فهذا املؤمتر الدويل الذي تقيمه العتبة 

الدكتور رافع العامري
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القرآن الكريم سيعمل عىل توحيد هذه  احلسينية متمثلة بدار 
تقيم  دولة  كل  الئحة  عىل  التعرف  طريق  عن  وذلك  اللوائح 
هذه املسابقات وبالتايل يمكن التوافق ما بن هذه الدول عىل 
ان يكون اخلصم مثاًل للدرجات يف هذه الالئحة املعينة باملقدار 
وتكون  االيت  املقدار  من  االخرى  الالئحة  يف  واخلصم  االيت 
النتيجة ان شاء اهلل يف صالح القّراء واحلّفاظ ويف صالح احلركة 

القرآنية يف العامل االسالمي«.
ومن لبنان، حتّدث االستاذ هيثم عياش قائاًل: »البد لنا دائاًم ان 

نتطور بمسألة القرآن وفروعه من جتويد ومن وقف ابتداء«.
وتابع، »بالنسبة للمسابقات الدولية البد لنا ان نسعى للتطوير 
ومجهورية العراق الشقيقة مشكورة عىل ما أقدمت عليه؛ ألنه 
فعاًل هذا املؤمتر االول من نوعه عىل مستوى الدول االسالمية 
والذي يبحث عن الثغرات يف اللوائح التحكيمية لنعمل عليها 

ونطّورها ونحّسنها«.
ختامه مسك

اختتم املؤمتر القرآين الذي شهد هذا احلضور القرآين اجلميل، 
أخرى  آراء  هناك  أن  إال  ع��دي��دة،  وتوصيات  بمعطيات 
خبري  أوض��ح  حيث  املشاركن،  من  )األح��رار(  استطلعتها 
عبد  حممد  طه  الدكتور  واملحكمن  واملقامات  االص��وات 

الوهاب من مجهورية مرص: بأن »املؤمتر أدى اهلدف املراد منه، 
يف  الدولية  املسابقات  يف  للتحكيم  الئحة  وعمل  تطوير  وهو 

القرآن الكريم ويف احلفظ والتالوة«.
وبن بأن »املتسابقن دائاًم يتعرضون ملشكالت يف املشاركة يف 
فأحيانا  عليه،  حيكمون  قانون  اي  يعرف  ال  وهو  مسابقة  اي 
معينة  تالوة  مدة  يف  مطلوب  يكون  مثال  مسابقة  يف  يشرتك 
ويبدأ يف عملية الصوت والتنغيم ويطلب منه مقامات حمددة 
فلامذا ال  له،  بالنسبة  واسلوب معن وهذا االسلوب مفاجئ 

يتفق عىل مستوى العامل يف توحيد هذه الالئحة«.
املتسابقون  هم  مجيعًا  هذا  من  »املستفيد  أن  إىل  أيضًا  وأشار 
العملية  ستسهل  كذلك  الكريم،  للقرآن  املحبون  الناشئة 
يسريون  التي  بالقوانن  عارفن  ويكونون  ايضًا  للمحّكمن 
ان  املمكن  ومن  به  اخل��اص  القانون  له  واح��د  فكل  عليها، 
يشرتك مئة او مئتان متسابق وال نرتك املوضوع بحسب اهواء 
املحكم فالبد ان هناك قوانن حتكمه ايضا وحتكم املتسابقن«.

للعراق  املهمة  بالبداية  املقام،  املؤمتر  الوهاب  عبد  واعترب 
قاعدة  إرس��اء  عىل  عمل  حيث  املقدسة،  احلسينية  والعتبة 
لالنطالق منها نحو توحيد لوائح التحكيم وتنشيط املسابقات 

الدولية حول العامل«.

االستاذ هيثم عياش
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العابدي  دخيل  باسم  الشيخ  إلدارة،  العليا  اللجنة  عضو  أما 
املؤمتر  هلذا  والرئيسية  االساسية  املخرجات  »من  إن  فقال: 
ليس  يعني  التحكيمية،  اللوائح  توحيد  هو  االساس  وهدفه 
هدفًا اصليًا اذا صح ان نقول انام يتضمن جمموعة من االهداف 

والعنوان الرئيس واالساس هو توحيد اللوائح التحكيمية«.
وتابع حديثه، »بحمد اهلل تعاىل توصلت اللجان التي انبثقت 
عن املؤمتر والورش التداولية اىل نتائج طيبة يف تقريب وجهات 
من  نقرب  ان  حاولنا  إذ  التحكيمية،  اللوائح  وتقريب  النظر 
هذه  لتكون  متقاربة  او  واحدة  قوانن  ونوجد  القوانن  هذه 
يف  عليها  واملعتمد  احلاكمة  التحكيمية  للوائح  املخرجات 

املسابقات الدولية قدر االمكان«.
وأشار العابدي إىل أن »من خمرجات املؤمتر االخرى هو كرس 
وكذلك  االسالمي،  العامل  يف  القرآنين  بن  االبتعاد  حواجز 
االختالف وقد انكرس واحلمد هلل حاجز التباعد والقطيعة من 

خالل هذا املؤمتر املبارك«.
او  دولية  جلنة  عنه  انبثقت  املقام  »املؤمتر  أن  العابدي  وكشف 
هذه  او  االحت��اد  هذا  االسالمية،  البلدان  يف  للقرآنين  احتاد 
اللجنة تتابع خمرجات هذا املؤمتر واملخرجات االخرى وتتابع 
إذا ما حصل هلا يشء خيل  العامل االسالمي  القرآنية يف  احلالة 

باألنظمة التي توصل اليها املشاركون«.
أم����ا ع����ن التوصي����ات المهم����ة التي خ����رج به����ا المؤتمر 

القرآني فتمثلت ب�:
: يعم����ل المش����اركون عل����ى التثقيف ح����ول اللوائح 

ً
أوال

الجدي����دة والتوصي����ات الت����ي انبثقت م����ن المؤتمر في 
بلدانهم والسعي لنشر ثقافة القرآن الكريم ومناهجه.
: اس����تحداث مجموعة من اللوائح التحكيمية وهذه 

ً
ثانيا

اللوائ����ح تعد هي االول����ى من نوعه����ا بكونها موحدة، 
وش����ارك في تنظيمها وترتيبها عموم المش����اركين من 

الدول االسالمية.
 في واحدة من الدول 

ً
: إقامة هذا المؤتمر س����نويا

ً
ثالثا

المشاركة او االعضاء في هذا االتحاد وكذلك استحداث 
اتح����اد تح����ت مس����مى )اتح����اد القرآنيي����ن اإلس����الميين 
الدوليي����ن( يأخ����ذ عل����ى عاتق����ه االنفتاح عل����ى مختلف 
الدول اإلس����المية التي تأخرت عن المشاركة ودعوتها 
إل����ى االطالع على هذه النتائج واللوائح. وكان مس����ك 
الخت����ام المبارك بتقديم الش����كر الجزي����ل والعرفان إلى 
المتولي الش����رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة 
الش����يخ عب����د المه����دي وكذل����ك جن����اب الس����يد االمين 
العام باعتبارهما الجهة الراعية والداعمة لهذا المؤتمر 

القرآني المبارك.
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بمشاركة محلية وخارجية..

كربالء تشهد إقامة المؤتمر الطبي األول 
إلصابات العمود الفقري

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: احمد القريشي

برعاية االمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع دائرة صحة كربالء المقدسة، 

وجمعي���ة جراحي العظ���ام العراقية، اقامت هيأة الصحة والتعليم في العتبة المطهرة  )المؤتمر 

الطب���ي االول إلصاب���ات العمود الفقري(، وس���ط حضور ثلة من ذوي الش���أن واالختصاص في 

.)online( يعرض 
ً
، منها خارجيا

ً
الجانب الطبي، ومشاركة اكثر من )20( بحثا علميا

بدئ المؤتمر بتالوة آي من الذكر الحكيم تالها قراءة س���ورة الفاتحة على ارواح ش���هداء العراق 

واالستماع الى النشيد الوطني العراقي، ولتأتي بعدها كلمة ترحيبية من الدكتور ستار الساعدي 

رئي���س هيأة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحس���ينية المقدس���ة، والتي عرض فيها مبادرة 

“الزمالة االطباء” للذين يرغبون بتنمية اختصاصهم وزمالة كوادر طبية عبر السفر خارج البالد.
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لتسليط الضوء اكثر حول هذا املوضوع حتدث الدكتور )عامر 
كريم الشمري( مدير مستشفى سفري االمام احلسني اجلراحي 
االول  الطبي  املؤمتر  فعاليات  انطلقت  اهلل  »بحمد  قائال: 
إلصابات العمود الفقري برعاية هيأة الصحة والتعليم الطبي 
كربالء  صحة  دائرة  مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
املؤمتر  هيتم  حيث  العراقية،  العظام  جراحي  ومجعية  املقدسة 
االمور  من  تعد  والتي  الفقري  العمود  واصابات  بامراض 
املهمة يف العراق، لذلك اختذت العتبة املطهرة االهتامم يف هذا 

املوضوع من خالل مؤسساهتا الطبية والتعليمية.
مبادرة قّيمة:

االطباء«،  »زمالة  مبادرة  انطالق  شهد  املؤمتر  »ان  اىل  مشريًا 

والتي تتمثل بعمل االطباء الراغبن بالزمالة مع العتبة احلسينية 
املقدسة، وهي بدورها ستعمل عىل ادراجهم يف زماالت طبية 
خارج البالد، واهلدف منها رعاية وزاريت التعليم والصحة يف 

العراق.
وتابع: » اقيم املؤمتر برئاسة االستاذ الدكتور الربوفيسور )ثامر 
البالد، تضمن  داخل وخارج  اطباء من  احلمدان( ومشاركة 
حمارضات علمية والبحوث خاصة بإصابات العمود الفقري 
العالجات،   هذه  يف  تستخدم  التي  واالجهزة  والعالجات 
داخل  يف  الفقري  العمود  اصابات  يف  خطة  رسم  اىل  اضافة 

العراق وكيفية عالجاهتا وكيفية تطويرها«.

الدكتور عامر كريم الشمري

المؤتمر شهد انطالق مبادرة »زمالة االطباء«، 
والتي تتمثل بعمل االطباء الراغبين بالزمالة مع 

العتبة الحسينية المقدسة، وهي بدورها ستعمل 
على ادراجهم في زماالت طبية خارج البالد، 

والهدف منها رعاية وزارتي التعليم والصحة في 
العراق..
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تبادل الخبرات:

من جانبه قال االستاذ الدكتور ثامر امحد محدان ـ استاذ جراحة العظام والكسور: 
»لألسف الشديد بدأ موضوع اصابات العمود الفقري يشكل عبئا كبريا عىل عاتق 
االطباء املعنين يف هذا املجال، والسبب الرئييس حوادث السيارات ولو عدنا اىل ما 
تب عنها لرأينا الكثري من اآلراء املتضاربة ربام يف بعض االحيان، لذلك  اجتمعنا  كحُ
لكي نتبادل اخلربة ونرى ما هي احللول، والطرائق املثالية حلل هذه املشكلة، ونأمل 
ان شاء اهلل ان نخرج بقرارات تنعكس اجيابا عىل معاجلة املرىض، وخاصة املرىض 

املصابن بالشلل، والذين هم بأمس احلاجة اىل رعاية مكثفة واهتامم بالغ. 
خدمة  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقومبها   مبادرات  وسمعنا   التمسنا   « وتابع: 
ارسال  اىل  استعدادها  حول  املؤمتر  خالل  اليوم  اطلقته  وما  واملرىض،  للمجتمع 
االطباء اىل خارج البالد وزيادة اخلربات، سيمكنهم من تقديم خدمات افضل يف 

املستقبل«.
والكسور  العظام  جراحة  اختصاص   � جدوع  عيل  حممد  برير  الدكتور  بن  فيام 
ان   « العراقية:  والكسور  العظام  جراحي  مجعية   � املقدسة  كربالء  صحة  دائرة  يف 
املؤمتر هيدف اىل حتسن نوع العمل الطبي وعرض املستجدات التي تدخل ضمن 
العالجات الطبية ملرىض العمود الفقري، عرب اساتذة واستشارين وخرباء يف هذا 

املجال.

الدكتور ثامر احمد حمدان
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وتابع: »ال خيفى عىل اجلميع ما يمثله هذا املؤمتر الدويل من امهية كبرية خصوصا وهو 
االول من نوعه بعد جائحة كورونا واالنقطاع الكبري الذي دام لقرابة السنتن، حيث 
سيتضمن حمارضات علمية وبحوث رصينة ألطباء خمتصن من امريكا واهلند وبريطانيا 

اضافة اىل العراقين.
والكسور  العظام  جراحة  اختصاص  امحد(  )رامي  الدكتور  مع  كان  اللقاءات  وختام 
الفقرات من حمافظة بغداد حيث قال: »نشكر  العتبة احلسينية املقدسة والقائمن عىل 
يف  مؤمترات  هكذا  اىل  احلضور  عىل  اعتدنا  نحن  اذ  االستضافة،  هذه  عىل  املؤمتر  هذا 
خمتلف حمافظات العراق، ولنا الرشف يف احلضور يف مدينة كربالء املقدسة واملشاركة 

يف مؤمترها السنوي.
واوضح: »ان حمارضيت يف املؤمتر ضمت مزجيا من العمليات البدائية التي كانت تستخدم 
يف االزمان السابقة قبل توفر االجهزة واملستلزمات يف تثبيت الفقرات، والتطور الكبري 
يف االجهزة واملعدات الطبية اخلاصة هبذا املرض، وهذا جمرد تعريف بأن عجلة التطور 

ال يمكن ان تتوقف ومن يستطيع ان يركب هذه العجلة يصل اىل مبتغاه. 
وعرب رامي امحد عن سعادته باملبادرة التي اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة خالل املؤمتر، 
واصفًا اياها باملبادرة العظيمة واملهمة: »ما سمعناه اليوم من االعالن عن وجود بعثات 
اثلج  الفقري  العمود  جلراحة  الدقيقة  باالختصاصات  املقدسة  احلسينية  العتبة  من 
اجلراحن  من  اجلديد  اجليل  دعم  جيب  بأنه  نقول  دائام  نحن  وخصوصا  كثريا  قلوبنا 
باجتاه التخصص الدقيق وهي مبادرة عظيمة ومهمة، فنحن قادرون عىل امتالك العلم 
وناصية العلم ونحن بلد غني ان شاء اهلل بعقولنا وخرياتنا، وقادرون عىل جلب كل 

املستلزمات التي ختدم املسرية العلمية وختدم املريض«. 

الدكتور رامي احمد
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اكثر من )70( قّصة أحيت ذكرى المدافعين الشجعان

العتبة الحسينية المقدسة تكّرم الفائزين 

بمسابقة )الشهداء األحياء(

أعلن���ت العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة ع���ن النص���وص الفائزة في 
المس���ابقة االدبية للقصة القصيرة الموسومة ب�)الشهداء األحياء( 
التي نظمتها شعبة التوثيق الحربي التابعة لقسم الشؤون الدينية 
بحضور االمين العام االس���تاذ حسن رشيد العبايجي ورئيس قسم 
الشؤون الدينية الشيخ احمد الصافي ونخبة من الشعراء واالدباء. 
 لتضحي���ات المجاهدين األبطال 

ً
المس���ابقة الت���ي أقيمت اس���تذكارا

في س���احات الوغ���ى من الجرحى الذين أصيبوا خ���الل تلبية لنداء 
المرجعية الدينية ودفاعهم عن األرض والعرض والمقدسات.

األحرار/ نمير شاكر – تصوير/ قاسم العميدي
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رشيد  حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
الذين  شهداءنا   ً اوال  نستذكر  القيمة:  كلمته  يف  قال  العباجيي 
مقدساته  عن  ودافعوا  العراق  ارض  الزكية  بدمائهم  رّووا 
ورشف  ابنائه  وعزة  وعزته  العراق  رفعة  اجل  من  وحرماته 
االخوة  االحياء  بالشهداء  نحتفي  وكذلك  واعراضهم  ابنائه 
اجلرحى الذين قدموا وبذلوا الغايل والنفيس من اجل ان يبقى 
ان  كادت  التي  االرهابية  اهلجامت  هذه  بوجه  شاخمًا  العراق 
تنهي هذا البلد وتقيض عىل عزته ورفعته ورشفه لوال تلبيتهم 
وعوائلهم  ألمهاهتم  وهنيئًا  هلم  فهنيئًا  الرشيفة  املرجعية  لنداء 
تحُكتب  التاريخ  تبقى يف ذاكرة  التي  املواقف الرشيفة  عىل هذه 

بأحرف من نور«.
لهحُ  ليس  الذي  وبجهادهم  اخويت  بسواعدكم  القول:  وتابع 
مثيل انترصنا فبوركت كل السواعد التي محت تربة هذا الوطن 
وتصدت  واملقدسات  والعرض  االرض  وحفظت  الغايل 
نتم خري ملبين لنداء املرجعية  الراذل القوم وشّذاذ اآلفاق فكحُ
الرشيفة  وكنتم بعد ان قّل النارص خري نارص هلذا البلد اجلريح 
التي  الرجال  سواعد  اآلن  هي  وها  الرشيفة  املرجعية  ولنداء 
الزكية  بدمائكم  االزده��ار  وه��ذا  التقدم  هذا  ثمرة  زرعتم 
واآلن بدأ العراق حتت ظل املرجعية السيام اقصد ان العتبات 
املقدسة ان ختطوا خطوات كبرية للبناء واالعامر والبناء الثقايف 

والرتبوي والصحي وما ترونه من انجازات من قبل العتبات 
السيام العتبة احلسينية املقدسة هو خري شاهد عىل ما نقوله وقد 
وابنائها من ذوي  الكفائي  الدفاع  وّفرت ألبنائها من جرحى 
الشهداء افضل اخلدمات الصحية والرتبوية املجانية وفاًء هلذه 
عن  اللسان  يعجز  التي  الرشيفة  املواقف  هلذه  ووفاء  الدماء 

التعبري عنها«.
عامر  الدكتور  املسابقة،  حتكيم  جلنة  رئيس  حتدث  جهته  من 
املسابقة  الفائزة يف  للنصوص  اللجنة  اختيار  الية  اليارسي عن 
وبدأت  التحكيم  جلنة  تشكّلت  طويلة  ايام  منذ  قال:  حيث 
بالفرز ملجموعة كبرية من النصوص الرسدية للقصة القصرية 
االعالمية  املاكنة  ان  تعلمون  كام  األحياء(  )الشهداء  ملسابقة 
املناوئة للدين واملذهب والتي متّول من اموال كثرية دأبت عىل 
تشويه صورة احلشد املقدس وتشويه املذهب الشيعي بشكل 
كبري وهنا اراد االخوة يف العتبة احلسينية املقدسة بعمل اعالم 
اجلانب  ايضًا  ويغطي  الكبرية  البطوالت  هذه  يوّثق  مضاد 
املامرسات  من  املسابقة  هذه  وكانت  البطوالت  هلذه  االنساين 
دول  من  ومشاركات  كبري  صدى  من  هلا  ملا  الكبرية  الثقافية 
التضحيات  ووثقت  البالد   حمافظات  خمتلف  ومن  عربية 

الكبرية.

االستاذ حسن رشيد العبايجي
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واضاف اليارسي: بعد فرتة طويلة من الفرز وبمحاور عديدة 
عمليات  اىل  القصص  فيها  قسمت  حيث  التقييم  وعمليات 
التقييم من االستدالل واملتن والزمان واملكان واخلامتة وعمق 
دقيقة جدًا كي   بدرجات  احلكاية كل هذه  الشخصية وعمق 
تكون اجلائزة بمصداقية عالية وبدقة كبرية جدًا من اجل ان ال 
يظلم أحد اذ ان اللجنة املنّظمة كانت تتعامل مع كل فرد من 
افراد اللجنة بعزلة تامة حتى ال تتم اتفاقات جانبية ألن اهلدف 
وضع  بل  فحسب  التوثيق  ليس  املسابقة  هذه  من  الرئيس 
التي نراها يف  يبتعد عن املحاباة  نتاج ثقايف انساين دقيق جدًا 
نتائج  اىل  الوصول   استطعنا  هلل  واحلمد  اجلوائز  من  كثري 
انسانية  القصص حتمل جنبات  ستحُعلن الحقًا وكانت عموم 
بأجسادهم  يضحوا  ان  آث��روا  لشباب  توثيقا  وحتمل  عالية 
العقيدة وان نحيا حياة كريمة وستدّون  وارواحهم من اجل 
َستحُدّون   )70( عددها  جاوزت  التي  العديدة  القصص  هذه 
بمجموعة قصصية وستوّزع بشكل كبري كي يعرف اآلخر ان 
هؤالء الفتية الذين آمنوا برهبم ما هم إال ارواح كبرية واحُناس 

يرسمون لنا حياة جديدة بعيدة عن العنف والتطّرف وقريبة 
من االنسانية واملحبة..

ويف السياق ذاته حتدث مسؤول شعبة التوثيق احلريب يف العتبة 
توثيق  مبادرات  ضمن  قائال:  فاضل  حازم  املقدسة  احلسينية 
بطوالت ملّبي فتوى الدفاع الكفائي كانت هذه املسابقة هي 
القصرية حيث كان حمورها هو جرحى  للقصة  ادبية  مسابقة 
ملبي الفتوى بشكل عام وكانت هنالك مشاركات من داخل 
خارج  من  قصرية  مشاركات  تكون  وقد  وخارجه  العراق 
العراق لكن شاركت ما يقارب )75( قصة قصرية افرزنا ما 
يقارب )12( قصة وثم اختيار )3( نصوص فائزة حيث تم 
ان نحفظ  تكريمهم بجوائز مالية ودروع تذكارية  سنحاول 
اكيدا  كان  ذلك  كل  النرص  وهذا  البطولة  وهذه  التاريخ  هذا 
املتويل  قبل  من  وخصوصًا  املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 

الكربالئي )دام عزه(.

حازم فاضل الدكتور عمار الياسري

سنحاول ان نحفظ هذا التاريخ 

وهذه البطولة وهذا النصر كل ذلك 

كان اكيدا برعاية العتبة الحسينية 

 من قبل 
ً
المقدسة وخصوصا

المتولي الشرعي للعتبة المقدسة
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فيام ثّمن رئيس فرع احتاد األدباء والكّتاب يف كربالء املقدسة، 
األديب سالم البّناي دور العتبة احلسينية املهمة يف توثيق هذه 
للتاريخ  مهمة  نافذة  هو  التوثيق  قال:  حيث  التارخيية  احلرب 
عندما  اليوم  كذلك  املختلفة،  الزمنية  احلقب  عرب  وللتواصل 
استثمرت العتبة احلسينية املقدسة متمثلة بشعبة التوثيق احلريب 
وكتابة  للتوثيق  القصيص  الرسد  القصيص  االدب  استثمرت 
التاريخ هلذه الفرتة املهمة من تاريخ العراق وهي احلرب ضد 
اليوم والذين  تفى هبم  الذين حيحُ داعش لذلك هؤالء اجلرحى 
ان  هلم  احُريد  انام  الوطن  اجل  من  ودماءهم  ارواحهم  قدموا 
هناك  اليوم  التاريخ,  عالمات  من  مضيئة  عالمات  يكونوا 
النيل من حقيقة وصدقية هذه  ضاد حياول  محُ خطاب اعالمي 
لذلك  املقاتلن  هؤالء  قبل  من  ونبلِه  الدفاع  وحقيقة  املعركة 
اليوم الكاتب واالديب هو املمثل الرشعي الوحيد لتوثيق هذا 
اجلانب االبداعي املهم من خالل روايات اجلرحى وان كانت 
نتمنى ان تكون املسابقة عاملية  بالكبري  القصص بحجم ليس 
استطاعت  انام  القصص  هذه  من  حصل  ما  لذلك  وكبرية، 

التوثيق بجاملية رائعة ورسدية فائقة اجلامل.

فيام حتّدثت الفائزة االوىل يف مسابقة )الشهداء االحياء( زينب 
االسدي التي محلت قصتها عنوان )فوىض الثقوب( معربًة عن 
فرحتها يف حصوهلا عىل املركز االول حيث قالت: يف احلقيقة 
تناول هذا اجلانب االعالمي هو خوض حرب ثانية البد من 
احلسينية  العتبة  مبادرة  نشكر  هلا  واالستعداد  هلا  التخطيط 
وتناول  واحلضارية  التارخيية  احلرب  هذه  توثيق  يف  املقدسة 
يف  مهمشة  رشحية  االدب��اء  رشحية  ونحن  االديب  اجلانب  هذا 
جمتمعنا البد من تسليط الضوء عليها ألهنا تستطيع النهوض 
الكواليس  خلف  حتدث  التي  اخللفية  احلرب  هذه  بالواقع 
من  حالة  تناولت  الثقوب(  )فوىض  وقصة  توثيقها  من  البد 
حاالت املجاهدين يف ساحات املعارك املجاهد عىل جبهات 
احلرب هذا الشخص الذي اصيب برصاصة من ثقب يتجاوز 
ال�)10( سم تناولناها يف معاجلة رسدية بكون  ان هذا الثقب 
واحلاالت  االفكار  منه  تترسب  وبدأت  حياته  كل  يف  انرشخ 
وكيف بدأ خوض حياته بطريقة اخرى, وبينا انه كيف استطاع 

جتاوز هذا االمر والعقبة ألنه تعرض اىل حاالت نفسية.

اي
ّ
األديب سالم البن
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تعاون ثنائي بين العتبة الحسينية ووزارة األوقاف بإقليم كردستان

خطوات أولى الفتتاح مركز ديني ثقافي 
باسم اإلمام الحسين

 العتبة الحسينية المقدسة لتوسعة نشاطاتها المختلفة في مختلف أنحاء البلد 
ُ

تتجه
وخارج����ه، تلبي����ة الحتياجات المحبي����ن والموالين ألهل البيت )عليهم الس����الم( الدينية 
، وكانت هذه المّرة في إنشاء مركز ديني وثقافي باسم 

ً
والثقافية واإلنسانية أيضا

اإلمام الحسين )عليه السالم( في إقليم كردستان العراق.
 يفتخر به أهالي اإلقليم 

ً
 مهما

ً
اإلعالن عن تأسيس هذا المركز الذي سيكون صرحا

الك����رام، ج����اء بع����د عدة من الزي����ارات أجراه����ا وفد من العتبة المقدس����ة ف����ي إقليم 
كردس����تان، والتقى خاللها وزير األوقاف الديني����ة، تلتها زيارة خاصة لوفد من اإلقليم، 
وكان باستقبالهم رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية سماحة الشيخ 

أحمد الصافي ومعاونه فضيلة الشيخ علي القرعاوي.

األحرار: فالح حسن - تصوير: صالح السباح

السيد ميسر أكرم الحكيم
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زيارة  حول  احلكيم،  أكرم  ميرس  السيد  رّصح  اخلصوص،  وهبذا 
»بتوجيه مبارش من  قائاًل:  العتبة احلسينية إلقليم كردستان،  وفد 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
امحد  الشيخ  سامحة  قبل  من  النظري  منقطع  وباهتامم  الكربالئي، 
التعاون مع إقليم كردستان العراق يف  الصايف بارشنا بفتح آفاق 
املجاالت الدينية والثقافية واإلنسانية، والتي تأيت استكاماًل ملسرية 
عرش سنوات سابقة مع هيأة املواكب احلسينية يف حمافظة أربيل«.

خاصة  وزيارات  كبري  تعاون  االخرية  بالفرتة  »حدث  وأضاف، 
برئاسة  العتبة احلسينية  لألخوة يف اإلقليم، حيث توجه وفد من 
إىل  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  القرعاوي  عيل  الشيخ 
بشتوان  بالدكتور  خاص  لقاء  لنا  كان  حيث  كردستان،  إقليم 
عىل  االتفاق  وجرى  الدينية،  والشؤون  االوق��اف  وزير  صادق 
لتلبية  األوقاف  ووزارة  احلسينية  العتبة  بن  التعاون  أبواب  فتح 

احتياجات املواطنن يف املجال الديني والثقايف«.
عبداهلل  الدكتور  الشيخ  الدكتور  مع  آخر  لقاء  »حصل  وتابع، 
وييس، رئيس هيأة علامء املسلمن بإقليم كردستان، وأبدى تعاونه 
الكبري  يف هذا املجال، وعّضده يف ذلك الدكتور نوزاد وكيل وزير 

االوقاف والشؤون الدينية«.

رئاسة  خاطبت  املقدسة  احلسينية  »العتبة  بأن  احلكيم  وكشف 
لبناء أول مركز ديني وثقايف  اإلقليم لغرض رشاء أرض خاصة 

وإنساين«.
احلسينية يف  املواكب  هيأة  زينة، مسؤول  أبو  ثّمن أمحد  من جهته 
حاجات  تلبية  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  جهود  أربيل،  حمافظة 
الدينية  األنشطة  بإقامة  يتعلق  بام  كردستان  إقليم  يف  األه��ايل 
والثقافية املهمة والرضورية، مؤكدًا يف الوقت ذاته عىل دور العتبة 
اإلنساين  املستوى  عىل  اإلقليم  أهايل  دعم  يف  املقدسة  احلسينية 

واالجتامعي.
يف  الثقايف  اإلخاء  ومركز  مواكب  كهيأة   »نحن  زينة:  أبو  وقال 
ان  وبعد  املقدسة  كربالء  حمافظة  اىل  بزيارة  جئنا  العراق  شامل 
ترشفنا بزيارة العتبات املقدسة  أجرينا جولة ميدانية عىل مشاريع 
العتبة احلسينية املقدسة وذلك لنقل التجربة وتطبيقها عىل ارض 
والفريدة  املهمة  املشاريع  من  عددًا  »هناك  أن  مضيفًا  الواقع«، 
للعتبة املقدسة التي اطلعنا عليها، وأعجبنا بام تقدم من خدمات 
هي  العليا  الدينية  »املرجعية  إن  بالقول:  حديثه  خامتًا  عديدة«، 
اخليمة الكبرية لكل العراقين حيث نعد املرجع اإلمام السيد عيل 

احلسيني السيستاين )دام ظله( األب الروحي لنا مجيعًا«.
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شعبة المهرجانات والمؤتمرات في العتبة الحسينية.. 
عطاٌء دائم لنشر ثقافة أهل البيت

تعد ش���عبة المهرجانات والمؤتمرات واحدة من الشعب المهمة والفعالة في 
قسم إعالم العتبة الحسينية المقدسة لما تقدمه من نشاطات متعددة على 
مدار الس���نة تتمثل باحياء مناس���بات االئمة االطهار )عليهم السالم( من خالل 
إقامة المحافل والمناس���بات الدينية الس���نوية, باعداد كوادر تبلغ )17( منتسب 
وعل���ى ث���الث وحدات كل م���ن )الوحدة الفنية ،التنس���يق االعالمي ،االرش���فة 
االلكترونية( بحس���ب ما  صرح به مسؤول الشعبة بحر الكركوشي في تصريح 

خص به “مجلة األحرار” .

االحرار: نمير شاكر- تصوير: أرشيف شعبة المهرجانات

بحر الكركوشي
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وقال الكركويش: إن »أعامل الشعبة تتلخص بإحياء املناسبات 
الدينية ألهل البيت )عليهم السالم( منها والدة االمام احلسن 
)عليه السالم( حيث يتم تزين املناطق املحيطة بالصحن املبارك 
يف  شعري  مهرجان  واقامة  خمتلفة  ون��رشات  ملونة  بالفتات 
الصحن املبارك باإلضافة اىل اقامتها معرضا للفن التشكييل يف 
االنشطة  ومن  ودولية،  حملية  وبمشاركات  احلرمن  بن  منطقة 
النورين   بمناسبة عيد  امايس شعرية حسينية  ايضًا  تقيمها  التي 
من  نخبة  فيها  يشارك  االوص��ي��اء(  )سيد  الزائرين  مدينة  يف 

الشعراء الشعبين«.
والدة  احياء  النشاطات  تلك  اىل  »يضاف  الكركويش:  وتابع 
االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( يف اخلامس عرش من شهر 
رمضان املبارك يف صحن العقيلة وبمشاركة عدد من الرواديد 
احلسينين من داخل حمافظة كربالء املقدسة وخارجها، واحياء 
)عليها  زينب  السيدة  ووالدة  السالم(  االكرب)عليه  عيل  والدة 
السالم( و يتم ذلك عن طريق نرش البوسرتات والالفتات التي 
حتمل عبارات التهنئة باملواليد يف شهر شعبان واقامة مهرجان 
احياء  الشعبة هو  تعده  الذي  السنوي  املنهاج  شعري، وضمن 
وفيات االئمة االطهار )عليهم السالم( انطالقا من قول االمام 
الصادق )عليه السالم( ) احيوا امرنا رحم اهلل من احيا امرنا( 
استشهاد  بذكرى  العزاء  جمالس  إقامة  طريق  عن  ذلك  ويتم 

االئمة االطهار )عليهم السالم(«.
واضاف بالقول: »من االنشطة  التي اقامتها الشعبة ايضًا اقامة 
ال  كي  بنا  )التحق  شعار  حتت  قار  ذي  حمافظة  يف  ثقايف  اسبوع 
نتخلف عن هنج االمام احلسن -عليه السالم( واقيم بالتعاون 
احلسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ  لشعبة  الثقايف  املنتدى  مع 
قصري  فلم  وع��رض  دينية  ثقافية  مسابقة  وتضمنت  املقدسة 
عن توصيات املرجعية الدينية, وكذلك تم التعاون مع اهليئات 
حتمل  املقدسة  كربالء  مداخل  عىل  بوسرتات  لنرش  واملواكب 
احاديث اهل البيت )عليهم السالم( بحق االمام احلسن)عليه 

السالم( ألكثر من )1000( حديث«. 
لتكريم  حفل  اقامة  ايضًا  انشطتها  »ومن  الكركويش:  وبن 
الدراسية  املراحل  املراتب االوىل يف  الطالبات احلاصالت عىل 
)الذرى   : من  كل  وهي  واعدادية  ثانوية  ل�)14(  كافة  املنتهية 
للبنن,  الفرات  للبنات,  كربالء  للبنات,  املالئكة  نازك  للبنن, 
الثقافة للبنات, الفواطم للبنات, الريموك للبنات, النجاح للبنات, 
املدائن  للبنات,  املعامر  للبنات,  البسملة  للبنات,  العدوية  رابعة 
تكريم  تم  ؛حيث  للبنن(  زرارة  للبنات,  العظيم  النبأ  للبنات, 
طلبة االوائل براية االمام احلسن )عليه السالم( ودرع التفوق 
دعام  اال  ليست  اجلوائز  وهذا  مدرسية  وقرطاسية  وساعات 

وتشجيا هلم وحث الطلبة االخرين عىل النجاح والتفوق«.
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أعلن قس���م رعاية ذوي الش���هداء والجرحى التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، عن حجم ما تم انفاقه 
لرعاية ذوي الشهداء والجرحى من ملبي فتوى الدفاع الكفائي، وكذلك العمليات االرهابية والحوادث 

المتفرقة منذ تأسيسه في اواخر عام )2015م( وحتى عامنا الجاري. 
رح به مس���ؤول وحدة المالية في القس���م االس���تاذ )علي الطرفي(  في تصريح خص به 

ّ
بحس���ب ما ص

ه القسم خالل سبعة اعوام هو سلسلة من الخدمات االنسانية لذوي 
ّ

 :” أن ما قدم
ً
“مجلة األحرار قائال

الش���هداء والجرحى والمجاهدين من جميع الفصائل، وتنوعت تلك الخدمات الى مساعدات ومنح مالية 
 عن عالجات المرضى داخل العراق وخارجه 

ً
وروات���ب واخ���رى للزواج وكذلك في ترميم الدور وبنائها فضال

وبحصيلة بلغت )10,899,844,750( دينارا عراقيا حيث بلغ اكثر من )7168( شخص وعائلة ما تم تقديمه 
من خدمة متنوعة لهم خالل االعوام السابقة”. 

أكثر من )10 مليارات دينار ( مجموع ما انفقته العتبة 
الحسينية لرعاية ذوي الشهداء والجرحى والمجاهدين

األحرار: عماد الجشعمي 

خالل سبعة اعوام..
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الرشعي  املتويل  توجيهات  القسم وبحسب   « :ان  وأوضح 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي انفق 
)2021م(  عام  يف  عراقيا،  دينارا    )1,052,986,250(

إذ تنوعت اخلدمات ما  اكثر من )1900( شخص  وبواقع 
بن رواتب لذوي الشهداء، وتقديم خدمات طبية، وترميم 
اإلنسانية،  للحاالت  مالية  ومنح  زواج،  ومنح  منازل 
وبرنامج السلة الغذائية وتوزيع املالبس والقرطاسية للطلبة 
ذوي  واعانة  املبارك  العيد  كسوة  وايضًا  عام  كل  بداية  مع 
وبعض  االرهابية،  العمليات  جراء  سقطوا  الذين  الشهداء 

احلوادث القهرية وغريها«.
اكثر  هو  )2021م(  عام  خالل  تقديمه  تم  »ما  :أن  وتابع 
الف  ومقدارها )223,741,500(  مالية  منحة  من )300( 
دينار عراقي وكذلك منح لذوي شهداء وجرحى احلوادث 

مستشفى  حادثة  شهداء  منها  البالد،  حمافظات  يف  املتفرقة 
كذلك  قار  ذي  حمافظة  يف  السالم(  )عليه  احلسن  االم��ام 
مستشفى ابن اخلطيب يف حمافظة بغداد باإلضافة اىل رواتب 
)ركضة  يف  الرجاء  باب  وشهداء  الطفوف  ل��واء  شهداء 

طويريج( ومنح شهداء وجرحى حوادث اخرى«.
واضاف الطريف: » يضاف اىل تلك اخلدمات عالج اكثر من  
)500( حالة مرضية جمانًا يف مستشفى االمام زين العابدين 

)عليه السالم( واكثر من )1400( حالة مرضية تبنى القسم 
 ، خارجه  واخ��رى  العراق  داخل  مستشفياتنا  يف  عالجها 
كانت  اخرى وهي  دون  فئة  تقترص عىل  مل  اخلدمات  وهذه 
ومازالت متاحة جلميع عوائل الشهداء واجلرحى ومن مجيع 

الفصائل«.

علي الطرفي
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برنامج حملة الوارث الداء مناس��ك العمرة 
1443 – ه�� 2022م

يكون االنطالق من مدينة كربالء المقدسة بباصات حديثة الى مطار النجف 
او مطار بغداد والسفر مباشرة الى مطار المدينة المنورة

االقامة في المدينة المنورة لمدة اربع ليال:
اليوم االول: الوصول والسكن يف فنادق جيدة وقريبة عن املسجد النبوي الرشيف.

اليوم الثاني: زيارة مرقد الرسول )صىل اهلل عليه واله( وزيارة ائمة البقيع )عليهم 
السالم(.

 – السالم(  )عليه  احلمزة  )قرب  وتشمل  الدينية  املزارات  اىل  الذهاب  الثالث:  اليوم 
شهداء أحد – املساجد السبعة مسجد القبلتني – مسجد قباء(.

اليوم الرابع: استاحة وتسوق حر.
بأول  للرشوع  الظهر  بعد  امليقات  اىل  للذهاب  واالستعداد  التهيؤ  الخامس:  اليوم 
املغرب  التوجه بعد صاليت  ثم  الشجرة ومن  العمرة وهي االحرام من مسجد  مناسك 

والعشاء اىل مكة املكرمة.

السعرالسعر نقداالتفاصيل
)أقساط شهرية لمدة سنة(

الشخص البالغ
18 سنة فما فوق

1,860,000 دينار
كل شهر 155,000 لمدة 12 شعر

1200 دوالر
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االقامة في مكة المكرمة لمدة ست ليال:
باقي  احلرام ألداء  املسجد  اىل  التوجه  ثم  وقريبة ومن  فنادق جيدة  والسكن يف  الوصول  السادس:  اليوم 

املناسك وهي:
)الطواف – صالة الطواف – السعي بني الصفا واملروة – التقصري – طواف النساء – صالة طواف النساء(.
اليوم السابع: الذهاب بعد صاليت املغرب والعشاء اىل مسجد التنعيم للراغبني بأداء عمرة منفردة نيابة.

اليوم الثامن: استاحة وتسوق حر.
اليوم التاسع: الذهاب اىل مزارات مكة املكرمة وتشمل:

النور وغار حراء( ومن ثم الذهاب اىل مقربة  – جبل  – منى  – املزدلفة  – جبل الرمحة يف عرفات  )جبل ثور 
احلجون لزيارة قبور كل من سيدنا عبد املطلب – وسيدنا ايب طالب – السيدة خدجية الكربى )عليها السالم(.

اليوم العاشر: استاحة وتسوق حر.
اليوم الحادي عشر: االستعداد للرجوع اىل العراق باذنه تعاىل والوصول اىل مطار النجف او مطار بغداد 

ومن ثم التوجه اىل مدينه كربالء املقدسة.
مالحظة مهمة:

- يرجى من املعتمر جلب جواز سفر نافذ ملدة اكثر من ستة اشهر وصور عدد 2 خلفية بيضاء.
- يرافق احلملة كادر اداري ومرشد ديني لغرض اداء مناسك العمرة بصورة صحيحة.

- يشمل الربنامج مجيع اخلدمات ومن ضمنها مسحة العراق ومسحة السعودية.
- ملن يرغب بالسفر باألقساط الشهرية جيب ان يتم كفالته من قبل منتسبني 

    اثنني من العتبة احلسينية املقدسة.

العتبة الحسينية المقدسة – قسم السياحة الدينية
- مكتب كربالء املقدسة – بني احلرمني الرشيفني – بداية شارع السدرة 

ه�� )07802402050 – 07602200022 – 07435004303(.

- مكتب كربالء املقدسة – حي االرسة – قرب جامع االمام حممد اجلواد )عليه السالم(  
ه�� )07435004305(.

- مكتب بابل – مركز مدينة احللة – قرب جمرس الثورة 
ه�� )07601052183 – 07435004306(.
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المالكاُت الهندس��يُة في العتبة الحس��ينية المقدس��ة  
تنجز  تزيين شّباك ضريح شهداء الطف 

 الفنية والهندسية لقسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية 
ُ

تتضافُر المالكات
المقدس����ة في تثبيت الخاتم المعرق والمقرنص العلوي داخل ش����ّباك 
ضريح ش����هداء الطف )عليهم الس����الم ( في الصحن الحسيني الشريف 
بش����كله النهائ����ي, وذلك بع����د  ان تم تصنيعه في مدينة ش����يراز احدى 
م����دن الجمهوري����ة اإليرانية اإلس����المية.. وعن تفاصيل أكث����ر عن تصنيع 

وتثبيت الشباك، قال المهندس )يوسف اسعد صالح( رئيس القسم: 

تقرير/ فالح حسن - تصوير/ محمد الخفاجي

يوسف اسعد صالح
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بجميع  الصيانة  لقسم  والفنية  اهلندسية  املالكات  ان 
والكهرباء(  والسمكرة  )النجارة  ووحداته  شعبه 
وبأنفاس سيد الشهداء اإلمام احلسن )عليه السالم( 
واملقرنص  املعرق  اخلاتم  تثبيت  أع��امل  من  انتهت 
)عليهم  الطف  شهداء  رضيح  شّباك  داخل  العلوي 
السالم(. مضيفًا ان األعامل احلرفية اخلاصة باخلشب 
)عليهم  الشهداء  رضيح  داخل  ونصبها  تنفيذها  تم 
الدقة  عالية  حرفية  ذات  بأياد  أنجزت  ال��س��الم( 
الصاج  أنواع خشب  واجلودة، حيث أستخدم أجود 

امللون.
)عليهم  الشهداء  رضي��ح  داخ��ل  العمل  ان  مبينًا، 
السالم( كان عىل جزئن، اجلزء العلوي الذي يتألف 
واجلزء  الصاج،  بخشب  مغلف  حديدي  هيكل  من 
زخارف  عليه  نحُقشت  الذي  الشباك  سقف  هو  الثاين 
الشباك  إن��ارة  عليها  زع��ت  وحُ عرشية  اثني  نجمية 
أن��واع  مجيع  تصميمها  يف  واستخدمت  الداخلية 
األخشاب وفقًا لنسب وقياسات خاصة أعدت مسبقًا 
املقرنص  ان  إىل  إضافة  املبارك،  العمل  هذا  إلنجاز 
خطت عليه أسامء اهلل احلسنى وأسامء شهداء ألطف 
)عليهم السالم(، أما السقف العلوي خط عليه جزء 
يد  عىل  أمجلها  اخلطوط  من  فاختري  يس،  سورة  من 
اخلطاط )فراس البغدادي( بام يليق ومكانة أصحاب 
املقرنص  تنصيب  م��دة   ان  مؤكدا  الرشيف.  املرقد 
املقدس متت خالل )15  العلوي للرضيح  والسقف 
اليوم  اكثر من )14( ساعة  يف  ( يوما  وبواقع عمل 

الواحد.
ويذكر رئيس قسم الصيانة ان الشباك اخلاص برضيح 
مدينة  يف  تصنيعه  تم  السالم(  )عليهم  الطف  شهداء 
خالل  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  ش��رياز 
عامن ونصف, بعد أن تربع به احد املوالن من مدينة 

مازندران .
واجلدير بالذكر ان قسم الصيانة التابع للعتبة احلسينية 
اهلندسية  االيادي  أمهر  عىل  عمله  يف  يعتمد  املقدسة 
ووحداته،  شعبه  مجيع  يف  عالية  وبكفاءة  والفنية، 
للصيانة  االمجالية  التكاليف  ختفيض  هبدف  وذلك 
أفضل  وتقديم  اخلدمية,  واملنشآت  املباين  وزيادة عمر 

اخلدمات لزائري االمام احلسن )عليه السالم (.
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للشيخ الجليل محمد كاظم الطريحي )1920 – 2002( سماته وخصائصه 
بين أدباء النجف وعلمائه فقد كان له صوت متميز في مجالس النجف 
وهذه  الصوت  هذا  عرف  ممن  وغيره  العراق  آفاق  وفي  والكوفة 

الشخصية الفذة. 
وقد يسأل سائٌل: ما هي هذه الخصائص وما هي آثارها، سأذكر جملة 

من خصائص فقيدنا التي امتاز بها:

أطياف وذكريات

الشيخ محمد كاظم الطريحي )رحمه الله(

بقلم: الدكتور زهير غازي زاهد
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حّبه للوطن
أّن  أول ما حيس به اإلنسان يف حديثه حبه الوطن . ويبدو يل 
حب الوطن قد تلقاه الراحل منذ أن فتحت عيناه عىل الدنيا إذ 
كان مولده يف السنة التي كانت فيها الثورة التي عرفت بثورة 
عنوان  كانت  وطنية  ثورة  وهي   . للميالد   1920 العرشين 
من  منطلقها  وكان   . االحتالل  ومقاومته  العراق  استقالل 
العلامء األعالم ويف  فتوى  إذ كانت رشارهتا  النجف وكربالء 
مقدمتهم العالمة الشريازي، وقوامها عشائر الفرات األوسط 
ومن نارصهم من أطراف العراق . كان هلذه الثورة أصداؤها 
الواسعة وآثارها التي أرغمت املحتلن اإلنجليز عىل االعتقاد 
بكل  يقاومه  إنام  االحتالل  عىل  ينام  ال  شعبًا  العراق  يف  بأّن 
املقاومة فبالرغم من حداثة أسلحة االحتالل وبدائية  وسائل 
حب  ولرسوخ  إليامهنم  للثوار  النرص  كان  فقد  الثوار  أسلحة 

الوطن يف نفوسهم.
ثورة  يف  »األدب  بحثه  الفقيد  الراحل  كتابة  أن  ظني  وأكرب 
منذ  نفسه  يف  انغرس  الذي  الشعور  ذلك  آثار  من  العرشين« 

يثنه تعرضه  للوطن ومل  . وقد استمر هذا احلب  سنينه األوىل 
ما  وأقسى  أشد  وهو  أصابه  ما  وآخ��ر  واملالحقة  لالعتقال 
يف  ب��داره  مكتبته  اح��رتاق  املثقف  واألدي��ب  العامل  به  يصاب 
الكوفة وكانت عامرة بنوادر املطبوعات ونفائس املخطوطات 

وكان ذلك يف انتفاضة شعبان 1991.
حب العلم والعلماء وأهل األدب

فأما حب العلم فهو من آثار بيئته إذ املدينة التي ولد فيها الكوفة 
مدينة العلم واحلضارة اإلسالمية فهي وقرينتها »البرصة« من 
املختلفة  للعلوم  مدرستن  فكانتا  اإلسالمية  احلضارة  أسس 
القرآنية والكالم واألدب ورواية  والقراءات  للفقه واحلديث 
أيام اإلمام عيل )عليه  الشعر، فالكوفة كانت عاصمة اخلالفة 
اإلم��ام  بفقه  تتصل  فقهية  مدرسة  عنوان  هي  ثم  السالم( 
الصادق الذي يتصل بفقه اإلمام عيل )عليه السالم( واألصل 

الرسول األعظم )صىل اهلل عليه وآله(.
أما النجف فهي وريثة الكوفة املدينة العظيمة منذ القرن الرابع 
460ه�  سنة  املتوىف  الطويس  العالمة  فيها  حل  يوم  للهجرة 
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فيها  العلمية  احلياة  تطورت  كام  مدرسته  فيها  تطورت  ثم 
العلم من األقطار اإلسالمية  أنظار طالبي  قبلة  حتى صارت 
املختلفة ومنبعًا لتخريج العلامء واألدباء . أّن هذه املدينة يشيع 
أو يسكنها  فيها  يولد  زادًا ملن  العلم واألدب حتى صار  فيها 
وبيوت  مساجدها  يف  ويأخذه  املنترشة  جمالسها  يف  يسمعه   .

علامئها.
أما األدب والشعر فيتنفسه أهلها مع اهلواء تسمعه يف جمالسها 
يف  وتسمعه  وأحزاهنا  أفراحها  يف  تسمعه  واخلاصة  العامة 
الباعة  ألسن  عىل  وأسواقها  أطفاهلا،  لسان  وعىل  شوارعها 
تعداد  يف  يطول  واحل��دي��ث   . بيعهم  يف  وترانيم  أه��ازي��ج 
هذه  يطفئوا  أن  احلاقدون  حاول  التي  املدينة  هذه  خصائص 
فيها ولكن هيهات فرتاهبا وهواؤها  العلمية واألدبية  اجلذوة 

مهّيأ ألن ينبت العلامء واألدباء.
نعومة  منذ  ّج��ه  ووحُ علم  بيت  يف  نشأ  الراحل  أن  عرفنا  وإذا 
الفقه  يف  العلامء  كبار  عىل  لألخذ  علميًا  توجيهًا  أظفاره 
ثم  كاتب  الشيخ  والده  عىل  األخذ  فبدأ  واألدب،  والفلسفة 
والسيد  الفلوجي  اهلادي  عبد  الشيخ  بن  األمري  عبد  الشيخ 

األخذ  بداية  هي  املقدمات  أّن  املعروف  ومن   . البزاز  حسن 
النحو والرصف  العربية من  العلمية وأهم علومها  يف احلوزة 
اجروم  البن  األجرومية  كاملقدمة  املبسطة  املوجزة  كتبها  يف 
الندى البن هشام )ت 761ه�(  )ت 723ه�( ثم رشح قطر 
وهكذا يتدرج الدارس يف علوم العربية ألهنا مهمة يف مستقبل 
يف  املقدمات  أخذه  وبعد   . فيه  يتخصص  علم  ألي  الدارس 
علامئها  كبار  عىل  لألخذ  النجف  إىل  انتقل  الكوفة  موطنه 
كالشيخ مهدي احلجار والشيخ قاسم حمي الدين والسيد حممد 
تقي بحر العلوم والشيخ حممد جواد اجلزائري والشيخ حممد 
حممد  والشيخ  الزنجاين  الكريم  عبد  والشيخ  املظفر  حسن 

رضا املظفر والشيخ أغا بزرك الطهراين وغريهم.
ومل يكن هؤالء األعالم فقهاء فقط إنام كانوا كذلك ومنهم من 
عرف بالشعر أيضًا كالشيخ مهدي احلجار والشيخ قاسم حمي 
بالفقه  متعمقًا  كان  من  ومنهم  اجلزائري  جواد  وحممد  الدين 
مثل  الرجال  يف  متعمقًا  كان  من  ومنهم  املظفرين  كالشيخن 
الشيخ آغا بزرك ومنهم بالفلسفة مثل الشيخ الزنجاين ومنهم 
من كان يسعى إىل التجديد وتطوير املناهج مسايرة للعرص مثل 
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الشيخ حممد رضا املظفر والشيخ حممد احلسن كاشف الغطاء . 
شيخنا  حياة  جمرى  يف  الواضحة  آثارمها  العاملن  هلذين  وكان 
كام سيأيت يف  العرص  التخلف عن  للتجديد وعدم  وميله  الفقيد 
موضعه . ومن آثار شيخه الزنجاين حبه الفلسفة واالطالع عليها 
ثم بحوثه التي كتبها أو الكتب التي حققها يف هذا املجال ومنها :
1. ابن سينا بحث وحتقيق � قّدم له الشيخ كاشف الغطاء 1948.

2. نصري الدين الطويس بن الفلسفة وعلم الكالم 1952 .
3. عقيدة ابن سينا 1954 .

4. الفلسفة اإلرشاقية عند ابن سينا 1954 .
5. الكندي فيلسوف العرب 1962 .

ما  فأول  ولسانه  قلمه  عىل  ظاهرًا  فكان  لديه  األدب  حب  وأما 
يلقاك تعرف به أديبًا حلو العبارة واسع االطالع ، فهو وإن كان 
مقاًل يف الشعر غرس حب الشعر يف نفوس أوالده فكان كلهم بن 
أديب وشاعر وباحث أكاديمي كان تتبعه قضايا األدب وقراءاته 
ومؤمترات  أمسيات  األدبية  املناسبات  يف  مشاركاته  ثم  الواسعة 
كمؤمتر أدباء العرب املنعقد يف الكويت 1958 وبغداد 1965، 

1969 هي وسائله يف التعبري إىل جانب أسلوبه يف بحوثه.
عن  احلديث  الفقيد  خصائص  عن  أحت��دث  وأن��ا  يفوتني  وال 
فيه  سجية  فأهم  واألدباء،  العلامء  به  يوزن  ما  أهم  فهي  أخالقه 
العلامء  صفات  إحدى  وهي  العلم  ادعاء  وعدم  التواضع  هي 
إين  قال  فإذا  العلم  طلب  ما  عامل  فالعامل  بأنفسهم،  يثقون  الذين 
جيري  ثم  لألصدقاء  يتكّلف  ال  تلقائيًا  كان   . جهل  فقد  علمت 
احلديث ألوانًا إذا كان جملسه حمّببًا كام هو لسانه.. ال تراه يتحدث 
عن  بعيدًا  اجتامعية  أو  تارخيية  أو  علمية  أو  أدبية  قضايا  عن  إاّل 
بظرفه وطرافة  املجلس  املخاصمة ولوك اآلخرين فكان حيتوي 
وكان  جلسائه،  عىل  أحاديثه  وتوزيع  إلقائه  وأسلوب  أحاديثه 
نفسه ولو كان طيب الرسيرة عّف الضمري  يؤثر عىل  اليد  كريم 
املحتاج  مساعدة  يف  يتأخر  مل  لذلك  واللسان؛  اليد  عّف  هو  كام 
أيًا كانت حاجته يترصف صادقًا عىل قدر ما يستطيع بعيدًا عن 
متّلق اآلخرين لعلو مهته وعزة نفسه؛ لذا آثر مهنة التعليم لكسب 
قوته بجهده وعرقه، وكانت حمببة لديه ألهنا جمال لنرش الفضيلة 

والعلم واألدب يف أجيال الناشئة.
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وكتاب )سهل بن حنيف االنصاري فدائي النبي 

وناصر الوصي( لمؤلفه  المدرس المساعد عماد 

طالب موسى والصادر عن مؤسسة علوم نهج 

البالغة في العتبة الحسينية المقدسة في العام 

)2018م( بوصف مادي )191 صفحة( وطباعة دار 

الوارث للطباعة والنشر العراق – كربالء المقدسة، 

يعد حلقة في سلسلة متمثلة ومهتمة بالصحابة 

البدريين – الصفينيين؛ وهو يهدف الى اماطة 

اللثام عن الثلة الطيبة من الصحابة البدريين ذوي 

النهج السليم الذين لم يسلبوا ايمانهم بشائبة 

الخروج على وصي رسول الله ) صلى الله عليه 

وآله وسلم( بل كانوا يشكلون عماد جيشه واتخذ 

منهم والة  لألمصار..

 
ً
اجمعت المصادر التاريخية على ان األنصاري سهل بن حنيف قد شهد بدرا

وما بعدها من المشاهد مع رسول الله وهو بذلك يعد من االنصار السابقين 
والثابتين على نهج الرسول ) صلى الله عليه وآله وسلم( ومن بعده االمام 

علي )عليه السالم( ، وجاهدوا معه في حربه الناكثين والقاسطين والمارقين 
فنالوا شرف الصحبة والسبق والجهاد ..

قراءة: ضياء األسدي ،عيسى الخفاجي 
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الكتاب مصوب  اجتاه هذا  ان  كتابه  املؤلف يف مقدمة  ويقول 
اىل التنقيب عن سرية ومناقب الصحايب سهيل بن حنيف التي 
تربوية  فيها من عربة وفوائد  ملا  التاريخ  حتفل هبا بطون كتب 
وتوعوية الغاية منها فيض من التجارب الناضجة نرصة للدين 
واملذهب وهو يتضمن متهيدا  بلمحة عن افضلية االمام عيل 
)عليه السالم( عىل غريه من السابقن والالحقن بعد رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ملا استقر له من املناقب املعنوية 
واملادية حتى استوى سيف اهلل وترمجان كتابه مع وبعد رسول 
اهلل وقد تالحقت املواقف التي تثبت النص عىل أمري املؤمنن 
)عليه السالم( باإلمامة واخلالفة ووجوب اتباعه ختامًا ببيعة 
منها  واسالمية  فكرية  مرجعيات  شّكل  الذي  االمر  الغدير، 
بوالية  فيهم  الرسول  عهد  عىل  وثبتوا  املخلصون  الصحابة 
اإلمام عيل )عليه السالم( فكانت هذه االحداث وما شاهبها 
منطلقًا جلهاد الثلة الطيبة من الصحابة عامة وسهل بن حنيف 
خاصة وثباته ومنارصته لالمام عيل )عليه السالم( ألنه كان 

حارضا يف تلك املواقف كلها وكان احد طرقها االعالمية..
احتوى الكتاب عىل فصلن يتقدمهام متهيد وتقفومّها خامتة متثل 
خالصة الدراسة مع قائمة املصادر واملراجع وثبت املحتويات، 
ثم  واسالمه  ونسبه  الصحايب  حياة  االول  الفصل  عرض 
واحلروب  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  مع  صحبته 
شخصيته  شّكلت  التي  االح��داث  وأهم  معه  خاضها  التي 
التي  االحداث  بأهم  الثاين  الفصل  اختص  بينام   ، االسالمية 
واحلروب  السالم(  )عليه  عيل  االمام  خالفة  زمن  يف  عاشها 

التي شهدها معه واالدوار التي تقلدها حتى وفاته.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

39

ً
صدر حديثا

حاشية كتاب المكاسب 
للعتبة  التابع  سامراء  ت��راث  مركز  عن  حديثًا  ص��در 
العسكرية املقدسة اجلزء الثاين من كتاب )حاشية كتاب 
املكاسب( ملؤلفه استاذ الفقهاء واملجتهدين الشيخ حممد 
تقي الشريازي )قدس رسه(، والكتاب يأيت ضمن سلسلة 
اصدارات ما كتب يف سامراء ويمثل قبسا من ذلك الفكر 

الوقاد وهو أدق احلوايش عىل كتاب املكاسب وأمتنها.
يف  كتبت  أهنا  األول  مهمن؛  بأمرين  احلاشية  ومتيزت 
ملا  مرآة  أهنا  والثاين  فيها،  املصنف  إقامة  إبان  سامراء 
أفكاره،  أنظاره وعمق  دقة  الشريازي من  الشيخ  به  متيز 
)قد  قوله:  رسه(  )ق��دس  اخلوئي  السيد  عن  نقل  وقد 
اتفاق  باحلكم من  القطع  شاهدنا بعض األعاظم يدعي 
تقي  حممد  وامليزا  الشريازي  والسيد  األنصاري  الشيخ 
ورعهم  بشدة  العتقاده  رضحيهم(،  اهلل  )نور  الشريازي 

ودقة فكرهم(. 
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ــرًة ـــ ــي ـــ ــش ـــرمَي � ـــمــــ ــــ ـــُب الـــــــمـــــــ�ـــشـــيـــِح َبـــــــنـــــــى ل ــــ ـــ�ـــشَ ــــ ــــ َن

ــٍع ـــ ــال ــطـــ ـــ ـــالِث َم ــــ ــــ ــــ والـــــمـــــجـــــُد ُيــــــــ�ــشـــــرُق ِمـــــــــــــــْن َث

ـــــْن؟ َم اأُُمّ  ــــــَي  ِه ـــــــْن،  َم َزوُج  ــــــَي  ِه ـــــــْن،  َم ـــُت  ـــن ب ــــــَي  ِه

ــُمــ�ــشــطــفــى ـــور َعـــــــــِن الـــ ــــ ــــ ـــْن ُن ــــ ــــ ـــٌة ِم ــــ ـــ�ـــشَ ــــ ـــَي  َوْم ــــ ــــ ِه

ـــُة الــــــ ــــ ـــب ـــعــــ ــــ ـــٌة لـــــــلـــــــعـــــــامَلـــَن َوَك ـــمــــ ــــ ـــَي  َرحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِه

ــِه ــُروِحـــ ـــ ــَظ الــــــــِفــــــــطـــــَر الــــــــنــــــــيـــــاَم بـــ ـــ ـــ ــَق ـــ ـــ ـــ َمـــــــــــــــــْن اأْي

ـــدًة ــــ ـــدي ــــ ـــَخ الـــــــــــحـــــــيـــــــاِة َج ــــ ــــ ـــاأري ــــ ــــ ـــاَد ت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وَاع

ــى ـــ ـــ ــــَزوِج  فـــــــاِطـــــــَمـــــــٍة بـــــــــــ�ـــشـــــــوَرِة َهـــــــــــــــْل اأت ـــــ ـــــ ـــــ َوِل

ــِه ـــ ـــ ــراِئ ـــ ـــ ــُز َث ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ــوٌخ  َوَك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإيــــــــــــــواُنـــــــــــُه  ُك

ــاِن َلـــــْم ـــ ــن ـــ ــ�ــش ـــ ــا ُغ ــمـــ ـــ ـــ ــٍة َن ـــ ــَم ـــ ــاِط ـــ ـــ ـــــــسِ ف ــي  َرو� ـــ ـــ ـــ فـــ

ــُب دا ـــ ــطـــ ـــ ـــ ــاِد َوُق ــهـــ ـــ ـــ ــِجّ ـــ ـــ ــِة  ال ـــ ـــ ــَل ـــ ـــ ــاِف ـــ ــُر  قـــ ـــ ــيـــ ـــ ــاأمـــ ـــ ـــ َف

ــَة َبـــــعـــــَدمـــــا ــاَع ـــ ــم ـــ ــَجّ ـــ ــاَن ال ـــ ـــ ـــ ــذي  �ــش ـــ ـــ ـــ ـــ ــُن  ال ـــ ـــ ــ�ــشَ ـــ َحـــ

مــا ـــراِر  ــــ ــــ ــــ ــــ َواالأب فــــــــــــــي االأحـــــــــــــــــــراِر  ــُن   ـــ ــي ـــ ــشَ ــ� ـــ ـــ َوُح

ـــــيـــــِن الـــــُحـــــ�ــشَ ــَن  ـــ ـــ ـــ ـــ ِم ــِن  ــيـــ ــقـــ ـــ ــَي الـــ َرَيّ  ــوا   ــم ـــ ــَلّ ـــ ــَع ـــ ــَت ـــ َف

ـــاِن ِمـــــــــــْن ــــ ــــ ـــم ــــ ــــ ـــَة االإي ــــ ــــ َي ـــِرّ ــــ ــــ ـــوا  ُح ـــمــــ ــــ ـــَلّ ـــعــــ ــــ ــــ َوَت

ــاَء ـــ ــي ـــ ــشِّ ــ� ـــ ــِس ال ــ� ـــ ــم ـــ ــشَّ ــ� ـــ ــل ـــ ـــ ــــــهــــــاُت َيـــــــــــــــِلـــــــــــْدَن ِل االأّم

ــا ــذاَءهـــ ـــ ـــ ــيــِل ِغ ــمـــ ـــ ــَجّ ـــ ــِر ال ــبـــ ـــ ــ�ــشَّ ـــ ــَن ال ـــ ـــ ـــ ــْت  ِم ـــ ــَل ـــ ــَع ـــ َج

ــا ــهـــ ـــ ــَع ــَو الــــــــَعـــــر�ــِس َيـــــــــــرَفـــــــُع َدمـــ ـــ ــح ـــ ـــ ــُل  َن ـــ ــري ـــ ــب ـــ ج

ــَد اأمـــــــــــــــِر الـــــُمـــــ�ــشـــــطــفــى ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ــي ِع ـــ ـــ ــوف ـــ ـــ ــوال  ُوق ـــ ـــ ـــ ـــ َل

ـــــريـــــِحـــــهـــــا ــوَل �ــشَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــواِف َح ـــ ــط ـــ ــِت ـــ ــل ـــ ــُت  ِل ـــ ــي ـــ ــ�ــشَ ـــ ــَم ـــ َل

ــــدى ِذكـــــــــراهـــــــــا ـــــ ــــَم ـــــ ــــوِل ال ـــــ ـــلـــــــى طـــــ ـــــْت عــــ ـــــَي ـــــِق َب

اأعـــــــــــالهـــــــا َفـــــــــــمـــــــا  فـــــــــاطـــــــــمـــــــــٍة  مـــــــــــهـــــــِد  يف 

اأبـــــــاهـــــــا الــــــــَفــــــــخــــــــاِر  يف  ـــــــــــــــداين  ُي ذا  َمـــــــــــــْن 

ــــا ــــداه ـــــ ُه ــــــــروُم  َتـــــــــ اإذا  ــــوِب  ــــع ــــش ــــ� ـــــ ال ــــــادي  هـــــــ

ـــا ـــراهــــ ــــ ـــي ُاخــــ ــــ ــــ ـــا وفــــ ــــ ـــي ــــ ن ـــُدّ ــــ ــــاِل فـــــــــــــــي ال ـــــ ـــــ اآمـــــ

ـــى اأحـــــــــــيـــــــاهـــــــا ــــ ـــل ــــ ـــِب ــــ ـــَد الــــ ــــ ــــ ـــع ــــ ــــ ــــــُه َب ـــــــ ــــــاأَنّ َوَكـــــــ

ـــــا ــِد ُحــــــــالهـــ ـــ ـــ ــدي ـــ ـــ ـــــي َج ـــ ـــ ِمـــــثـــــَل الــــــــَعـــــراِئـــــ�ــِس فـــ

ـــــحـــــاهــا ـــَد �ــشُ ــــ ـــن ــــ ـــوُق الـــــــ�ـــشـــــــمـــ�ـــَس ِع ــــ ـــف ــــ تـــــــــــاُج ي

ــا ـــ ــاهـــ ـــ ـــ ــّي ـــ ـــ ــِه َت ـــ ــِن ـــ ــي ـــ ــم ـــ ـــ ــَي ـــ ـــ ــدا ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــيـــــٌف َغ �ــشَ

ـــــــــــواهـــــــا ــــراِت �ـــشِ ـــــ ــــِيّ ـــــ ــــَن ـــــ ـــمـــا فـــــــــــــــي ال ـــِجـــبـــُه ـــنــــ ــــ ُي

ــا ــاهـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــــــــــــــحـــــــــــاِد اب ِئـــــــــــَرِة الـــــــــــــــوئـــــــــــاِم َواالِتّ

ـــا ــــ ـــراه ــــ ــــ ــــُلّ ُع ــــحـــــ ـــــ ـــــ ــــا َي ــــه قـــــ ــــُرّ ـــــ ــــَف ـــــ اأمـــــ�ـــــشـــــى َت

ـــا اأْنـــــــــــداهـــــــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــُه َوم ــــ ـــَل ــــ ـــاِئ ــــ ـــم ــــ ـــشِ اأزكـــــــــــــــــى �

بـــــــُدجـــــــاهـــــــا اأظـــــــــَلـــــــــَمـــــــــْت  ــــواِدُث  ـــــ ـــــ ــــَح ـــــ ـــــ ال اإذا 

ــا ـــ ـــــداهـــ ـــ ــِن َوَقــــــــــــــْد اأجــــــــــــــاَب ِن ـــ ــي ـــ ــ�ــشَ ـــ ــُح ـــ ــِر ال ـــ ــب ـــ �ــشَ

ـــــــــــفـــــــــــاهـــــــا َوِلـــــــــــلـــــــــــَجـــــواِهـــــِر ُحـــــــــــ�ـــشـــــــَنـــــــهـــــــا َو�ـــشَ

ِر�ـــشـــــــاهـــــــا الـــــــــَكـــــــــرمِي  ـــــَزوِج  ــــــ الــــــ ـــا  ــــ ــــ ِر�ـــش َوَراأْت 

ـــا ـــاهــــ ـــاِن ُربــــ ـــن ــــ ـــج ــــ ـــــِلّ َيـــــــــــــــــــروي فـــــــــــــــي ال َكـــــالـــــَطّ

ـــا ـــداهــــ ــــ ــــ ـــــــــْرَعـــــــــِتـــــــــِه َونــــــــــــــحـــــــــُن ِف ــــــــــــــدوِد �ــــشِ َوُح

ـــالِت ِطـــــــــــيـــــــــــَب َثـــــــــــراهـــــــا ــــ ـــُب ــــ ـــُق ــــ ـــال ــــ ـــــــرُت ب ـــــــَم َوَغ

الس���الم(شعر: حممد إقبال الاّلهوري )عليها  الزهراء 
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ك التي حتل كل العواصف، وحتلحُ كل عقد  سَيدي، أهي يدحُ
الروح والنفس وجتعلها مزدهرة يف أمان أيدك، أهي إشارة 
أن يدك التي لن تتمكن أبدًا من إبعادي عنَك..؟. يدك التي 
حتتقر الكذابن واملراوغن.. يدك التي حتتقر ثقتهم بأنفسهم 
وتقتل  ختيف  كالنوارس  رضحيك  حول  ودوراهنم  وهلوهم 
محامك اآلمن.. أهي يدك التي جتعل طيور الليل بال حراك يف 
زينتها وتربجها؛ ال تثبت نظراهتا اال عىل قلق ذي األعصاب 
عىل  صاعقة  النهار  شمس  جتعل  التي  يدك  أهي  القاتلة.. 
للتوبة  مفتوحتان  يديك  ان  امنن  بالفسق  يبالون  ال  الذين 
فوق  يديك  أن  أشهد  أين  الّلهم  القويم.  للطريق  والعودة 

أيدهيم..؟!.
  سَيدي، أهي يدك التي متس شغاف قلبي عند ثورة غضبي 
الرابحة  الَنرد  لوجوه  ملل  بال  استمع  حكياًم  فتجعلني 

املرفوضة. بال تردد أشعر بربٍح مهيب عند أعتاب أبوابك، 
أقيم  كأين  جدثك،  تراب  من  بالقرب  واطمئنان  وسعادة 
عالقات بن ضياء مقدسك وقلبي، بن ترضعايت ونورك، 
بن زائريك وصوت عيوهنم املتهّجدة، بن وحديت وبينك. 
يلن  ال  الذي  القسَم  عىل  وأثبت  احلقيقة  جراح  أقاوم  وأنا 
حتى أخرج من رضحيك اىل قربي يف ثوب بّلوري أرى فيه 

مجال رمحتك تسكب عيّل بال حدود.
ّرا..  ححُ خادما  فتجعلني  بالرمحة  تغشيني  يدك  أهي  سَيدي، 
ّرا ذات انسانية أنقش عىل أديم مقدسك كلامت  انسانا آخر ححُ
االمل،  عاشقيك  عيون  يف  وأنقش  بحب،  االهل��ي  اجل��امل 
ترضع  بن  ما  مزدوجة  نوافذ  بمفردايت  لزائريك  وأنقش 
القلب  يف  رضحيك  نور  يكون  عنك  بعدوا  مهام  وزي��ارة.. 

والعيون. 

ك التي تحل كل عواصف الروح..؟
ُ
أهي يد

بقلم: حيدر عاشور



حزن..
يف جوف الليل

حزن مدفون
بني أضلعه

نصفه يعود يل
واآلخر خيص هابيل

*****

حبر آخر
حرب فوق رساب.. 

ما ُخط بريشة األهداب
وال بنبض األحباب

تيه كقطرة ماء
بني أجزاء تراب

أنا املقتول
يف عامل هش

عىل يد جمهول
بال حق مباٍن
وبال أسباْب

*****

شعر: خالد حيدر
ة في قصائد

ّ
قص

أقاويل
األم حينام تضع شباًل

ليس مثلام تنجب ضبعًا
فام اتعس هذا احلمل

هنا يربز الغدر يف الطبع
وتكثر األقاويل

 والكلامت واجلمل
األم حينام تضع شباًل

ليس مثلام تنجب ضبعًا!
*****

جرح
كليٍل

جريح
يئن

بئس الذي طعن
بسكني غدر

عمياء مل تسن

ظهر وخرص
وقلب وطن

*****

لوعاتي..
نفد احلرب مني

فكتبت بأدمعي
لوعاٍت وآهاٍت

من سنني عمري
وأوقات قمعي

إّن فريد يف التاريخ
من حاور الزمن

وما طلبت منه
أن يكون متشفعي

أرشت له
هبمسات الروح

ملوضع اخلطأ
ال بالسبابة

وال بأي اصبعي
لوعايت شمس حتتق

ما عاناها املتنبي
وال األصمعي..

*****

قيود الماضي..
حّطم قيود املايض
بنظرة أمل واميض

ال أنت مصلح
وال أنت القايض
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لتفتخر  كربالء  صوب  املدينة  أرض  من  السامء  أقدار  ساقتَك 
وترتدي ثوب الشموخ واإلباء

وتتوج بتاج الكرامة والعزة والبهاء..
فيقرتن اسمها باسمك وذكرها بذكرك..
فأسمك مرهم للجروح وبلسم للروح..

الوجدان  خواطَر  لتداعَب  حروفه  ولِدْت  النبض  أوتار  وعىل 
حوله  وحتوم  العشاق..  قصائد  ترتلها  طاملا  حبٍّ  كسمفونية 

األماين الضائعة.. معيدًة ترتيَب شتات دواخلنا املعتمة.
بعطر  ويعطرها  أنفاسنا  تناهيد  دئ  هيحُ عليٍل  كنسيم  عليها  متر 

اخلشوع واإليامن..
صحارى  يف  رمح���ٍة  ك��ش��الالِت  س��ي��دي  ح��روف��ك  تنساب 
ينضب  ال  خريًا  حيمل  عذٍب  رقراٍق  كنهٍر  وجتري  األبجدية.. 
واملنكرسين  واملتأملن،  باملوجعن،  فيجدف  جيف،   ال  وحنانًا 

فتوصلهم اىل كوثر األمان.
لل  بححُ مرّصعة  وجواهر  اجل��امل..  خوايب  يف  معتٌق  عطٌر  هي 

الرمحة.
تبقى نفوسنا كلام ضاقت نصبو هبا نحوك لتهتف )يا حسن(..

فالقلب لك هيفو والروح تشتاقحُ اليَك..
لتبقى أنت حمّط رحالنا وترحالنا يف فنائك امليلء بالعطاء..

مل نَرك فنحبُّك.. لكّن حبك جيري يف دمنا منذ والدتنا.. 
وسكن ضمرينا ووجداننا..

وكوكبها  وجودها..  وينبوع  اإلنسانية  احلياة  رسَّ  لنا  فكنت 
األعىل.. وقمرها الذي ال خيسف وشمسها التي ال تأفل!

ك������وث������ُر 
األمان

نص: إيناس الموسوي
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ًالى روِح الشهيِد الحي )أثير رعد عبود رشيد الشمري(.. 
لم االستشهاد قائما

ُ
وبقي ح

 ما تبق���ى من عمري الفتي كي أج���يء بها إلى كربالء 
ُ

 يقيني، وطويت
ُ

 عنه���ا، وقد ارتدي���ت
ُ

ن���ا أبح���ث
ُ

ه

. ل���م أجدها مرة أخرى، ضاعت مني بس���رعة 
ً
بالبش���ارة، فتزفن���ي األي���ادي كعريس عش���ق العقيدة مبكرا

 على جس���دي الغض.. ثم 
ً
الب���رق. تل���ك الت���ي ظفرت بها ثالث م���رات وأعرضت عني، وتت���رك األثر جراحا

عدت أطلبها بلهفة على أهبة االستعداد، كشجاع حسيني جريء، كما لو كنت أهال لها في أي لحظة، 

 
ً
حقا، أنا أهل لها !.. أتأّبط -الميكروفون- وأتجول مع الكاميرا، أعدو خلف الموت. فأنا -أثير كالرعد- دائما

 الثالث في الميدان، والمرئيان: مجاهدو الحشد و)داعش(. ها أنا وسط الموت مثل نورس أبيض 
ُّ
المرئي

 في رأسي، ولكبر 
ّ
يقاوم موجات البحر الهائج. رأسي يغرق في خوذته، يروق لي أن ارتديها وهي تغط

حجمه���ا تتدلى وتتمايل مع كل عصف انفجاري، فيعصف الضحك بعقلي، ويطيب قلبي، ولكن داخلي 

يمزقه ما يرى. آه، كيف ال أتمزق وهم يذبحون اإلنس���ان، ويحرقون الخيرات ويفجرون المقدس���ات؟.. آه، 

 متوحشة، 
ً
يا )داعش( الكافرة والتكفيرية!، جعلت روائح الموت في األرض الطيبة تنس���ج الخوف أش���باحا

وتترك في الوجوه ظالال من الرعب، ويأسا في العيون.
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وشهد  هلم،  القبور  حفرت  املقدسة  –السيستانية-  الفتوى  لكن 
هلا العامل!. حٌس باملسؤولية يأتيني’ أشعر بالرغبة يف نيل جائزيت 
الكربى، وأنا يف حيوات عميل.. إهنا حلظة إيثار تلك التي أوّثق 
فيها إن هذه الطغمة الداعشية قد سجلت يف تارخيها األسود كل 
عجائب اإلجرام واخلراب ال شكل هلام وال حدود وال مذهب. 
زال  ما  الذي  كربالء  لطّف  امتداد  ورثة  جعلنا  حشدنا  ونرص 
يعطي للحياة فرصة أمل حلرية اإلنسان. هبذا اليقن زادت قويت، 
القناص  رصاص  وعربت  رسعة  من  أوتيت  ما  بكل  وركضت 
يف احدى مزارع– بيجي- واستطعت أن أوثق النرص، واسجل 
صد الغربان اهلاربة من سّجيل الرصاص احلشدي. هي  كيف حتحُ
حلظة هيام بالنرص حن اصفرت فوق رأيس قذيفة رضبت اجلدار 
وكانت  رأيس،  يف  شظية  نصيبي  وكان  عليه،  استند  كنت  الذي 
يف  ضاقت  روحي  إن  أعرتف  اجلهاد.  أوسمة  من  األول  التاج 
املستشفى فكل رؤياي كانت تصب يف املعركة. وكان أيب يتحدث 
)عليه  احلسن  لإلمام  ن��ذرين  بأنه  ويقّر  ب��ار،  كابن  بفخر  عني 

السالم( !.. غفوتحُ ورأيت رشقات القناصن بن قدمي متنعني 
من العبور، والكامريا تطري يف اهلواء - وامليكروفون - يحُفلت من 
يدي، وأنا أركض وراءمها، وفجأة وجدت نفيس داخل الكامريا، 
وصحوت عىل صوت مراسل فضائية كربالء، ورصتحُ أبكي مثل 
إنني أحب عميل  أعرف  أكن  مل  لعبته.  منه  الذي ضاعت  الطفل 
قبَل عيّل بعن اهلل  بكل هذا الشغف من أجلها . كنت أحلم أن تحُ
ألكون بجانبه حيًا يف الدارين. حلظة اإلصابة عرفت إن هنا موتًا 
خملدا، وعقيدة، وكامريا، وحربا هتيئ الطريق وتقرّص املسافات. 
لمي وكفني. ونقلت ما نقلت ودونت  ورجعت مرسعًا أمحل ححُ
كل صغرية وكبرية بن فئة احلق، وفئة الباطل، واستقر املصري يف 
قرية البشري الرتكامنية بمحافظة كركوك، مراسال حربيا مع فرقة 
عيناي  تشاهدمها  قد  معركة  اصعب  وعشت  القتالية،  العباس 
التحرير  فموقف  وصحفيًا،  مقاتال  كنت  هنا  كامرييت.  وتوثقها 
كان يف اشد رضاوته لكثرة فئران الداعشية وهم يصنعون املوت 
تلفظ  وهي  دخولنا-البشري-  أرى  زلتحُ  ما  املحُرعبة.  بأشكاله 

رك���ض���ت ب���ك���ل م��ا 
سرعة  من  أوتيت 
وع������ب������رت رص������اص 
القناص في احدى 
م��������زارع– ب��ي��ج��ي- 
أن  واس���ت���ط���ع���ت 
أوث�����������ق ال����ن����ص����ر، 
واس�������ج�������ل ك���ي���ف 
���ح���ص���د ال���غ���رب���ان 

ُ
ت

يل 
ّ

الهاربة من سج
الرصاص الحشدي
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واملجاهدون  مسّود،  قان  أمحر  إىل  حتول  فيها  يشء  كل  واحلرق.  الذبح  من  األخرية  أنفاسها 
لم  الشجاعة، واحلحُ التي تسبغها  بالروح  املعركة  توثيق  انغمرت يف مهمة  إنقاذها.  يتلهفون إىل 
بالعودة إىل خالقها بالصورة التي حيب أن يراها. اشتغلت خميلتي، وأنا أنقل توترات 
املغضوب عليهم. املجاهدون يتحركون برسعة فائقة، الكامريا سجلت عرضا 
يبعث املرسة يف النفس، بطوالت غري متوقعة وال منطقية، جعلت من العدو 
يعدو هاربا متبعثرا. يف حلظتها شعرت بالزهو كأين أنا الذي خططت هلذا 
املستحيل الذي كنت أحلم به طوال عمري الوجيز كمراسل حريب يف نواة 
املوت ال هيّمه املوت. لست مغرما بمحاورة نفيس، فقد حتولت فجأة اىل 
ذاك  العدسة  أّطرت  فقد  العن،  من  ترى ارسع  أحيانا  فالكامريا  مقاتل. 
ك�)املستكلب(  طريقه  يشق  وهو  حية  برشية  كقنبلة  وشّخصته  الكافر 
الرضبة  ولشدة  املميت.  نباحه  من  أرسع  بندقيتي  رصاصة  كانت  اجلائع، 
النتن، مل أشعر بعدها بام حصل، فقد استيقظت  انفجار جسده  وعنف 
رست. الكثريون  يف املستشفى ويدي معلقة برباط أبيض تعلن أهنا قد كحُ
والكسور.  اجلراح  بوسام  هبا  وتوّسمت  قدمتها  التي  للحالة  يفرحون 
وأقراين  الفراش  أنا يف  بخبو،  وإنام شعرت  مل أحس هبذا اإلحساس، 
يواصلون العطاء بالعرق والدمع والدم. دمي يفور لعدة شهور، 

بفارغ وأرصخ: أريد أن أرجع إىل  أنتظرها  فأنا  اجلهاد، 
كانت  هي  كالشمس الصرب،  تزال  وال 

عن  ���ِج���ب  األشياء، كام حتجب حتحُ
وروح��ي ع������������ن  األرواح. 

دون  الستقباهلا  ملهوفة 
عائلتي  تظنها  تتغري،  أن 
إيل  بالنسبة  وكانت  سحرًا 
ّدة الصحافة  حلاًم. وعدت مع عحُ
حميط  حترير  الواجب  كان  الساحة،  إىل 
والعباس-  -األك���رب  ق���ّويْت  م��ع  احل��رض، 
واستطعت  دم��اغ��ي  إىل  جي��ري  ع��اد  وال���دم 
قلبي  وكان  الغربان،  وهروب  الشجعان،  انتصارات  تغطية 
فجأة  عيناي  غامت  وقد  خفقاته،  شدة  من  رجيل  بن  يسقط  يكاد 
أن  دون  ورجعت  ظهري،  فقرات  كرست  ناسفة  عبوة  بانفجار 
أناهلا مرة أخرى. أهو حلم أطارده، أم جنون مهنتي؟، أم تفاصيل 
بعكازيت  ورجعت  شفيت،  حتى  وص��ربت  العهد؟.  خت��ون  ال  تربية 
حترير  معركة  ودخلت  خلفي  والكامريا  بامليكروفون،  وأمسكت 
احلوجية والصحراء الكربى، بالعكازة.. وقد رفضني يف بداية اآلمر آمر 
القطعات العسكرية، وقد قال يل بشكل جيمع ما بن اجلد واهلزل: ارجع 
بعكازتك  تأيت  أنت  هلا..؟  يرثى  حالة  يف  وأنت  املعركة  تدخل  كيف 
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وتريد ان توثق وننترص. ارجع واصبح بشكل افضل ومن ثم 
املشاركة كانت مستميتة،  للمعارك.؟!. إرصاري يف  أدخلك 
وبنفس الوقت بدأ اهلجوم عىل أوسع أبوابه وال جمال للسجال 
اب��دأ..  متوت  ال  أنت   ) رعد  )أث��ري  القائد  يب  فرصخ  واملنع 
وضحكنا وقاتلنا قتاال سيحكي له التاريخ فقد تلقى )داعش( 
منا رضبات قصمت ظهره وظهر أسياده يف الغرب والعرب.. 
وكانت هي تلف حويل وال أناهلا !، اذهب إليها بنفيس، فرتفع 
القائد  كرر  حتى  العسكرية  القطعات  مجيع  أمام  رأيس  من 
املطلق وباإليامن  تستشهد بسهولة. وباحلامس  لن  أنت  قوله: 
الذي مأل قلبي، وبيقن أمي التي أوصتني أن ال أنسى قراءة 
اجلهاد  درب  رفيقة  لتكون  البنن(  )أم  للسيدة  الفاحتة  سورة 
احلامي من ويالت املفاجآت.. وفعال كانت السند اإلهلي يل 
يف كل خطوايت بمعنى ان )ام البنن( وأمي كانتا معي يف كل 
الشهادة  بان  يغادران عقيل وقلبي ويقيني  خطوة أخطوها ال 
ومها بنفس النفس الذي أتنفسهحُ يف ساحة القتال. واستمريت 
يف التوثيق والقتال والكل معتمد عىل نفسه، فاألمر الصعب 
الذي عشته هو وقويف عىل خط ملغوم بعبوة ناسفة، وبنفس 
الوقت كان اجلهد اهلنديس بعيد وصربت يف مكاين حتى جاء 
أبطال هندسة األلغام وانقذوين مع أدوايت الصحفية.. ورست 
نحونا،  مرسعة  مفخخة  بسيارة  وتفاجأنا  الصحراء  عمق  يف 
سائق  ظهور  هو  املحقق،  املوت  من  أنقذتنا  التي  واملعجزة 

ووضع  أمامها  فارسع  علينا،  اخلطر  شاهد  الذي  )الشفل( 
ساترا ترابيا منعها من الوصول، ورضبت بالساتر وانفجرت، 
الشفل(  سائق)  إىل  ذهبت  صحفي  كمراسل  ف��وري  ومن 
فدائي  أنا  فقال:  بنفسك؟.  ملاذا غامرت  أبو حممد  له:  وقلت 
للحشد الشعبي ولإلعالمين األبطال.. استشهد أنا وال أنتم. 
يف  وشاركت  أكثر  وتوغلت  مهتي  زادت  حممد  أبو  بصوت 
قلب املعركة فتحقق ورفعت رايات العراق واحلسن واحلشد 
بأفالم  حممال  ورجعت  احلوجية.  ودوائ��ر  بنايات  كل  عىل 
األبطال من احلشد الشعبي والقوى األمنية، ولقطات لزمالء 
يف املهنة فارقونا شهداء وجماهدين ضحوا بأرواحهم من أجل 
الدين والعقيدة واألرض والوطن واملقدسات.. كل بالصورة 
والصوت سيأيت اليوم الذي يرى العامل بسالة جنود املرجعية 
وحوش  أكرب  عىل  انتصار  أكرب  حققت  وهي  العليا  الدينية 
ان  ينسني  مل  هذا  كل  والسالح..  باملال  والقوة  رضاوة  العامل 
أحلم باالستشهاد.. فعوضت ذلك بحمل كامرييت يف توثيق 
بيوت أعطت الرجال شهداء وعلينا ان نظهر صربهم وقوهتم 
وعقيدهتم إىل العامل أمجع.. فبعد كل هذه املسرية وحتقيق النرص 
يف  قائاًم  االستشهاد  لم  ححُ بقي  والوطني،  واملذهبي  العقائدي 
روحي وقلبي ويف كل نفس يّف يقول: سيأيت يوم وتكون اساًم 
بن أسامء الشهداء..فابَق يا )أثري رعد عبود رشيد الشمري( 

يف احلياة شهيدا حيًا..
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شارع ملؤه السكينة واالطمئنان، فيه زقاق يملؤه التواضع 
قّدم  والزهد، وبيت قديم متواضع مستأجر، َقِدم وال يزال يحُ

النصَح واالرشاد واحِلكم.
والِعرب،  الدروس  من  نال  ما  ونال  إال  أحد  دخله  ما  بيت 
يوم  النجاة  فيه  تضّمن  احلياة  يف  درٌس  منه  زاوية  كل  ففي 
يزال يدخله اجلميع من كل األديان  املعاد، وقد دخله وال 
فهو  وأخرى،  طائفة  أبناء  بن  يفرق  ال  ساكنه  والطوائف، 

حيّب اجلميع وهلم ناصح شفيق..
الفجر يف حرم جد من يسكن ذلك  ذات يوم وبعد صالة 
الزقاق - ذهبت لزيارة السيد الكبري املتواضع  الذي أنقذنا 
أنتظر دوري  الفتن، جلست  ينقذنا من مضالت  يزال  وال 
استمّر  الذي  االنتظار  ذلك  مجياًل  كان  وكم  الدخول،  يف 
لساعتن.. وما أمجلها وأعذهبا من مدة انتظار كان يملؤها 
املدة  انقضت  حتى  النوراين،  الوجه  ذلك  لرؤية  االشتياق 
بيت  واحلكمة  العلم  بيت  الطاهر  بيته  باب  عتبة  ودخلت 
صامِم األمان للعراق والعراقين، فوقفت يف ذلك الطابور 

املحتشد باملشتاقن لرؤية نائب موالنا اإلمام صاحب الزمان 
عجل اهلل فرجه، الكل كان مشتاقًا لرؤية وجهه املبارك الذي 
ال تستطيع النظر إليه من شدة مجاله وهبائه، حتى دخلنا عليه 
يلهج  أريكة من خشب، وكان لسانه  فوجدناه جالسًا عىل 
برتبية  للجميع »عليكم  النصائح  يقدم  بدأ  تعاىل،  اهلل  بذكر 
بعضًا،  بعضكم  أحبوا  يعاديكم،  من  تعادوا  ال  أنفسكم، 
التزموا بآداب أهل البيت عليهم السالم«.. ، ومن ثم رفع 
واألمان  باألمن  العراقين  وجلميع  لنا  ليدعو  املباركة  يده 

والصحة والعافية.
لنا  درس��ا  جلسته  لنا،  درس  هي  حركاته  كل  كانت  نعم 
وكالمه  املقابل،  باحرتام  لنا  درس  يده  حركة  بالتواضع، 
عظيم  فأي  بالزهد،  لنا  درسا  وملبسه  باحلكمة،  لنا  درسا 
أنت يا سيد النجف؟ فسالم اهلل عليك وما أهباَك من ناصح 
شفيق أهبر العامل بحكمته أدام اهلل ظلك وأطال يف عمرك إىل 
يوم ظهور اإلمام صاحب العرص والزمان )عّجل اهلل تعاىل 

فرجه الرشيف(.

بقلم: سيف علي الالمي 

المحنة  تنتهي  الحكمة  زقاق  في 
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يتخّرج آالف من الطلبة بمختلف التخصصات يف  اجلامعات 
عندما  لكن  الدستور  كفله  ح��ق  ه��و  والتعليم  العراقية، 
بعدد  العلمية  واالختصاصات  للفروع  تنظيم  هناك  يكون 
استقبال الطلبة يف كل ختصص هذا يسهم يف تشغيل صاحب 

االختصاص عند خترجه من القسم أيًا كان ختصصه.
األكرب  فالتحدي  التخطيط،  يغيب  عندما  يكون  العكس  لكن 
الذي يواجه الشباب هو غياب فرص العمل بعد التخّرج، مما 
وّلد بطالة قاتلة يصعب حّلها لرتاكم أعداد ودفعات اخلرجين 
بشتى االختصاصات، وقد تشمل البطالة يف السنوات القادمة 
الرؤية  وغ��ي��اب  القبول  ف��وىض  بسبب  اخ��رى  ختصصات 

الواضحة يف اإلدارة.
اخلرحين  يف  البطالة  مشكلة  من  تقدير  أقل  عىل  نحد  ولكي 

نحتاج اىل ترشيع قوانن وتفعيل أخر، منها القبول يف األقسام 
املحيل  السوق  حاجة  حسب  املعاهد  او  الكليات  يف  العلمية 
بشقيه القطاع احلكومي واخلاص من الدرجات الوظيفية لكل 

اختصاص.
وشغل  مؤسسة  يف  وتشغيله  متخرج  كل  تعين  استطعنا  وهنا 
أفواج  خترج  من  بداًل  التخطيط  حسب  متوفرة  وظيفية  درجة 

من الطلبة دون ضامن عمل يكفل عيشهم وبناء مستقبلهم.
القطاع  يف  صناعية  منشآت  بناء  اىل  حتتاج  األخرى  واخلطوة 
عىل  حلّثهم  األع��امل  لرجال  مالية  ق��روض  ومنح  احلكومي 
افتتاح مشاريع صناعية جديدة تحُسهم يف استقبال أكرب عدد من 

األيادي العاملة من الشباب اخلرجين العاطلن عن العمل.

القبول حسب حاجة السوق
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بقلم: أمير البركاوي 



ماذا تعرف عن 
مزار السيدين الجليلين الظاهر والمظهر 

في بابل؟
)عليهم  االطهار  األئمة  لذراري  استضافة  العراقية  املدن  أكثر  بأهنا  احللة  مدينة  ُتعرف 
السالم(، ولعّل أغلب الباحثني واملحققني يرجع السبب يف ذلك اىل قرهبا من مدينة جدهم 

سيد الشهداء )عليه السالم(، اضافة اىل كوهنا اكثر املدن أمانًا ووالًء للعتة الطاهرة.
ومن ذراي االطهار الذي ترّشفت مدينة احللة بمرقدهم املبارك، مها السيدان اجلليالن )عيل 
هي  وما  الطاهر؟  نسبهام  يرجع  من  واىل  السّيدان؟  هذان  مها  فمن  املظهر(،  وحممد  الظاهر 
األحداث التي صاحبتهام يف حياهتام؟ تساؤالت كثرية طرحتها جملة )األحرار( وأجاب عنها 

مسؤول إعالم املزار عيل حمسن السعدي عرب لقاء صحفي خاص. 

األحرار: حسنني الزكروطي ـ تصوير: حممد القرعاوي

علي محسن السعدي

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

50

���ا
����

ن���
����

����
ات��

زار
����

����
م��



نسبهام الطاهر
يعود املزار اىل السيدين الطاهرين عيل الظاهر وحممد املظهر، ونسبهم يرجع اىل االمام موسى بن جعفر 
)عليهم السالم(، اي من أحفاده، ومها ابنا منصور بن نعمة بن إدريس بن احلسن القطعي بن )أيب سبحة( 

ابن إبراهيم املجاب ابن اإلمام موسى بن جعفر )عليهم السالم(.
حياهتام الرشيفة

كان الظاهر واملظهر )سالم اهلل عليهام( يطلبان العلم يف الكوفة ويف نفس الوقت يعمالن عىل سقاية زوار 
مرقد مسلم بن عقيل )عليه السالم( بعدما عمدوا اىل حفر هنر من الفرات اىل مرقد سفري احلسن )عليه 
السالم(، وبقوا عىل هذا العمل حتى عِلم هبم عيل اجلويني )وهو احد االشخاص الذين حكموا يف اواخر 
العرص العبايس(، ومن حينها عمد اىل مالحقتهام حتى بعد هروهبام اىل هذا املكان )قضاء اهلاشمية � ناحية 
املدحتية � قرية الباشية التي تبعد 30 كيلومرتًا عن مركز مدينة احللة(، وقد تّم إلقاء القبض عليهام وقتلهام 
يف هذا املكان املطّهر، وتذكر الروايات إّن وفاهتام كانت سنة 683ه�، وقد تم إخفاء هويتهام من قبل األهايل 
هذه  وبقيت  )الظاهرة(،  اسم  عليها  أطلقوا  علوية  اسامء  قربهيام  عىل  واطلقوا  قربهيام،  نبش  يتم  ال  كي  

التسمية لسنن طويلة حتى انتهى ذلك العرص، بعدها تم اظهار مزارمها وهويتهام اىل الناس والزائرين.
ويشري السعدي اىل ان عليا الظاهر كان متزوجًا ولديه ولد اسمه حسن، بينام حممد املظهر مل يكن متزوجًا. 

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

51



مراحل اإلعامر واالحداث التي صاحبتها
ويستمر السعدي يف رسد تفاصيل بناء املرقد الطاهر واملراحل 
االعامر التي مر هبا عرب االزمان حيث يقول: »يف املايض كان 
وكان  االمتار،  عرشات  مساحته  تتجاوز  ال  بسيطًا  املزار  بناء 
وهتيئته  املكان  تنظيف  عىل  يعملون  اجدادي(  )وهم  اخلدام 
1998م،  العام  يف  وحتديدًا  البائد  النظام  زمن  ويف  للزائرين، 
دائرة  جاءت  عندها  وترميمه،  االصيل  القرب  نحفر  ان  اردنا 
حصل  وهنا  وسجنهم،  اعاممي  اعتقال  اىل  وعمدوا  االثار، 
التي  احلادثة  جيدًا  يتذكرون  املنطقة  واهايل  حقيقي  موقف 
الطاهران  السيدان  طاف  حيث  االعتقال،  بعد  حصلت 
خدام  ترك  منها  وطلبا  آنذاك  الدائرة   مديرة  عىل  الرؤيا  يف 

املعتقلن،  بإخراج  وقامت  احلامية  املديرة ومعها  فأتت  املزار، 
بنفسها  االعامر  مراحل  وتابعت  هلم  البناء  إجازة  عملت  بل 
العلمية  احلوزة  من  جلنة  جاءت  ووقتها  البناء،  اكتامل  حتى 
يف زمن السيد حسن بحر العلوم )رمحه اهلل( وكذلك النسابة 
كشاهدين عيان ملعرفة حقيقة نسب السيدين  الطاهرين، وبعد 
فرتة من الزمن تربع احد االخوة من بلد روز برتميم الرسداب 
حسب  املستعصية  حاجته  الطاهران  السيدان  قىض  ان  بعد 
للمزار  بمساحة  الكونكريتي  اهليكل  بناء  مَل  اكحُ بعدها  قوله، 
لغاية عام 2008م حينام تم  البناء  )17×17( مرتا ، وتوقف 

والتي  الشيعية،  للمزارات  العامة  االمانة  يف  املزار  تسجيل 
واكسائه  املزار  بتوسعة  واملتمثلة  البناء،  أعامل  تّولت  بدورها 
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باملرمر«.
مشريا اىل أن »املساحة الكلية للمزار حسب السند القانوين يصل 
اىل )8( دونامت، اما الواقعية واملستغلة يصل اىل اربعة دونامت 
ونصف الدونم، ويضم املرقد الرضيح الطاهر اخلاص بالسيدين، 
وصحنا ملصىل للزائرين، ومسقفات واماكن السرتاحة الزائرين، 
يصاحبها مناطق خرض، اضافة اىل منظومة مياه الرشب وغرف 
السيطرة الكهربائية واملجاميع الصحية، وغرف ادارية وخدمية 

للكوادر العاملة يف املزار«.
وفود الزائرين

البالد  أنحاء  كافة  من  الزائرين  من  الكثري  وفود  املزار  يشهد 
خصوصًا يف ذكرى استشهاد السيدين الطاهرين، والتي تصادف 

قبل  من  املواكب  نصب  يتم  حيث  رجب،  شهر  من   29 يوم 
املعزين إلحياء الذكرى واداء الزيارة، كذلك احلال يف  مناسبات 

االئمة املعصومن من وفيات ووالدات.
النشاطات الدينية والتوعوية

ويردف السعدي: »لدينا مجلة من االقسام والشعب التي تسعى 
اىل توفري كافة االجواء املناسبة والتي تصب يف خدمة الزائرين، 
ومن تلك االقسام )املالية واالدارية واالعالم والشؤون الفكرية 
واهلدايا والنذور واخلدمية والصيانة(، كام تعمل ادارة املزار عىل 
اقامة  تصاحبها  والتوعوية،  والدينية  الثقافية  النشاطات  اقامة 
املجالس احلسينية واملحافل القرآنية والندوات العملية، وهناك 
تنسيق عاٍل ومستمر مع ادارة العتبات املقدسة إلقامة املجالس 
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إّن تنمية اإلنسان تكمن يف تطوير نفسه املتولدة من ارتباط 
إىل  أن يصل  إىل  يوم  بعد  يومًا  ينمو  والذي  باجلسد  الروح 
العقلية واجلسدية ويمكنه  بعد أن تكتمل قواه  العطاء  قّمة 
دائرة  يف  حرصها  باإلمكان  وليس  األعاجيب  يفعل  أن 
صغرية، فالواجب عىل اإلنسان نفسه ثانيًا، وعىل َمن يقوم 
بتويّل شؤونه منذ اإلنجاب والوالدة واحلضانة والرتبية أوالً 
أن يسرّي نفسه إىل تنمية هذه القدرات املكنونة فيه والتي هي 
القدرات  هذه  يكتشف  وأن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نعم  من 
ويفّعلها ليحُبدل النفس األّمارة بالسوء إىل النفس اللوامة، ثم 
يتدرج هبا إىل النفس املطمئنة من جهة ويغذي هذه النفس 
االنبياء  مصافِّ  إىل  للتحول  واإلبداع  اخلري  مصدر  لتكون 

كل  سيمتلك  وبذلك  وقدوة  له  أسوة  وكوهنم  واملرسلن 
إىل جمتمع  املجتمع  أن حيّول  ويتمكن من  اخلرّية،  الصفات 
فاضل ويكّون املدينة الفاضلة بكل ما يف الكلمة من معنى، 
بالسوء  األّمارة  النفس  عن  ختىل  ما  إذا  ممكن  األمر  وهذا 
القابلية  هذه  فيها  اهلل  أودع  حيث  ترويضها  من  ومتكن 
وَرَها َوَتْقَواَها﴾ ]الشمس: 8[،  عندما يقول: ﴿َفَأهْلََمَها فحُجحُ
وتتدرج أيضًا من حالة اليقن إىل علم اليقن وإىل حق اليقن 
ثم إىل عن اليقن كام وردت يف آيات الذكر احلكيم � راجع 
سورة احلجر: 99، التكاثر: 5، الواقعة: 95، التكاثر: 7 � ، 
عندها تكتمل عنده صورة اإلنسان الذي أراده اهلل وتكتمل 

اإلنسانية فيه بكل جوانبها.

ش������ري������ع������ة ال����ت����ن����م����ي����ة 
م���ن ف��ك��ر ال���ع���الم���ة آي����ة ال���ل���ه ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ص�����ادق ال��ك��رب��اس��ي

 في 
ً
 كعلٍم وتطبيق عملي، نراه حاضرا

ُ
التنمية

مشاريع المؤسسات والحكومات وحتى على 

مستوى الفرد الواحد، إال أننا نجدها عند سماحة 

 واسعة، 
ً
آية الله الشيخ الكرباسي تأخذ أبعادا

وذلك في كتابه )شريعة التنمية( الذي جاء ضمن 

سلسلة الشرائع التي كتبها سماحته وبلغت )ألف 

بع منها حتى اآلن ما يقارب ال� 
ُ
عنوان( وقد ط

 .)
ً
)120 كتابا

 
ً
وألهمية التنمية قد نظر إليها بوصفها منهجا

 عمل عليه األنبياء والرسل صلوات الله 
ً
عظيما

عليهم أجمعين، حيث سعوا إلى تنمية الجوانب 

اإليجابية لدى اإلنسان، وفي نفس الوقت أّن لها 

 تفّرد الشيخ الجليل في الوقوف عندها، 
ً
أحكاما

مة الكتاب، كما سنعمل 
ّ
وقد اكتفينا هنا بنشِر مقد

نه في سلسلة الشرائع، ويمكن 
ّ

على نشر ما دو

للقارئ الحصيف اقتناءه واالطالع عليه ليزيد من 

معارفه أكثر عن هذا المجال اإلنساني المهم.
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وإذا ما صلح الفرد صلح املجتمع حيث أن الثاين قائم عىل 
األول وهو يشكل الثاين بالتعاضد مع اآلخر، ويتحول من 
جمتمع صغري إىل جمتمع أكرب حاله حال الفرد الذي يتزوج 
فيشكل جمتمعًا صغريًا متكونًا من زوج وزوجة ثم يتكاتف 
اتََّسَعت  توالدت  وكلام  أكرب،  جمتمعًا  فيكّونا  معًا  أقارهبام 
قعة هذا املجتمع ومنها تكّونت القبائل والعشائر وبرزت  رحُ
القوميات والشعوب التي تتكتل باجتاه واحد أو اجتاهات 
خمتلفة، فإن مثل هذا األمر هو أمر طبيعي البد من استغالله 
ما  وإذا  املواربة،  وعدم  نفسه  اإلنسان  وملصلحة  اخلري  يف 
ضم إليه تثقيف اإلنسان نفسه وجمتمعه ثم تعليمه بالعلوم 
مجيعها ألصبح ذلك اإلنسان الذي أراده الباري عز وجل، 
متواصلة من  تنمية  إىل  ذاهتا حتتاج  بحد  اإلنسانية  فالعلوم 
حيث  رشعًا  مطلوبة  البرشية  التنمية  أن  كام  توقف،  دون 
أحُباهي  فإين  تكثروا  تناسلوا  »تناكحوا  النبي)ص(:  يقول 

بكم األحُمم ولو بالسقط« ]مسالك األبصار: 491/23[.
وأما اجلانب اآلخر املنظور إليه أيضًا فإن اهلل سبحانه وتعاىل 
ما  له أسباب احلياة والعيش وبكل  عندما خلق اخللق هّيأ 
هناية  ال  ما  إىل  ويرتقي  نفسه  يطور  ولكي  تصوره،  يمكن 
عندما  يشقى  أن  نفسه  عىل  آىل  وقد  الكريمة،  احلياة  من 
اختار أن يكون كذلك حيث متثَّل ذلك يف اإلنسان األول 
حمور  هي  التي  األرض  هذه  إىل  فهبط  السالم(  )عليه  آدم 
�، وسّخر كل  ملا هو مشهور  � خالفًا  نعتقد  ما  الكون عىل 
وما  يريد  ما  عىل  ليحصل  يشقى  أن  فعليه  ألجله،  الكون 
مّهدها  التي  األرض  وباألخص  الكون  هذا  يف  اهلل  أودعه 
الكون  هذا  يف  املودعة  القوانن  يكتشف  أن  وعليه  له، 
تطوير  يف  إليها  بحاجة  هو  التي  العنارص  منها  ويستخرج 
أحُعطي من  للكلمة من معنى، ومن هنا فقد  حياته بكل ما 
إن  يريد  ما  كشف  يمكنه  ما  والنفسية  اجلسمية  القدرات 
اخرتقها بسلطان كام أشار إىل ذلك يف الذكر احلكيم يف قوله 
وا ِمْن  ذحُ نِّ َواإِلنِس إِِن اْسَتَطْعتحُْم َأن َتنفحُ تعاىل: ﴿يا َمْعرَشَ اجْلِ
ْلَطان﴾  وَن إاِلَّ بِسحُ ذحُ وا الَ َتنفحُ ذحُ اَمَواِت َواألَْرِض َفانفحُ َأْقَطاِر السَّ
الفضاء  إىل  النبي)ص(  معراج  وما   ،]33 ]الرمحان: 
وإرساؤه إىل األرض املقدسة إال دليل عىل إمكانية الوصول 
عرب  اهلل  ساعده  وقد  إليه،  الوصول  اإلنسان  يبتغي  ما  إىل 
االستنباط  فعليه  منها،  الكثري  لكشف  واملرسلن  األنبياء 

كام هو احلال يف الطالب للامء، فإن عليه استنباط البئر التي 
أمرًا  اكتشف  ما  إذا  التطور  حيصل  وهكذا  ماؤها،  َعذٌب 
التي نقصدها يف  التنمية  فإّنه يرشده إىل اآلخر، وهذه هي 

اجلانب الصناعي.
بحُعثوا ألجل تنمية  ومن اجلدير ذكره أن األنبياء واملرسلن 
أبعادها،  بكل  اإلنسانية  الذات  وتطوير  اإلنساين  اجلانب 
تحُعد  والتي  اإلنسان  يف  األساسية  البحُنية  ببناء  اهتموا  وقد 
واالجتامعية  والعقائدية  األخالقية  البحُنية  مظاهرها  من 
من  بكثري  أهم  وهذه  والرذيلة،  اجلهل  من  والتخلص 
البحُنية الصناعية، بل هي تساعد عىل تنمية البنية الصناعية، 
والتقدم  لالستقرار  األساسية  العنارص  من  التنمية  ألن 
االجتامعي واإلنساين، وهي عبارة عن تطور شامل يف كل 
البرشية  التنمية  وتحُعد  ودائم،  مستمر  بشكل  احلياة  مناحي 
أهم التنميات ألهنا بالتايل تقوم بتنمية العقل البرشي الذي 
العلمي والتوعوي  املجال  تنمية أخرى سواء يف  وراء كل 
عن  احلديث  يمكن  فال  والصناعي،  العميل  املجال  يف  أو 
األساس  مها  إذ  والفكر،  العقل  تنمية  دون  من  تنمية  أّية 
التنمية األخالقية  إليها  ما ضّمت  وإذا  أخرى،  تنمية  لكل 
فإهنا ختلق املعجزات من دون الوقوع يف املتاهات سواء يف 
فاألخالق  الصناعي،  أو  السيايس  أو  االجتامعي  اجلانب 
كل  يف  االنحراف  لعدم  أساسيتان  ضامنتان  مها  والعقيدة 
تنمية، فإذا ما نام املجتمع عىل أحُسس أخالقية ال يمكنه أن 
األخالقي  بالفساد  عليه  ويقيض  يرضه،  ال  ما  إىل  ينحرف 
األخالق  ِرَنت  قحُ ما  وإذا  والدجل،  الكذب  منه  الذي 
أن  املستحيل  فمن  الصناعية  التنمية  إىل  بالنسبة  والعقيدة 
الدمار  نحو  التوجه  يف  النووية  الطاقة  اإلنسان  يستخدم 

واهلدم والفساد.
اهتامم األنبياء واملرسلن يف هذا اجلانب دون  من هنا كان 
الصناعي منه رغم أننا نجد بأهنم مل يرتكوا اجلانب الصناعي 
األحاديث  أن  كام  ذلك،  مثل  إىل  تشري  واآليات  ذلك،  يف 
إىل  توحي  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن  الواردة 
والصناعية  العلمية  اآليات  يف  نالحظه  ما  وهذا  ذلك، 
واألحاديث التي ترّصح بذلك سواء يف اجلانب الفلكي أو 

غريه، وأخريًا فإنَّ »َمن تساوى يوماه فهو مغبون«.
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إن القرآن الكريم هو الكتاب العزيز الذي تكفل بيان كل يشء 
ليستوعب، ما ورد يف فضل سّيد الشهداء اإلمام احلسن )عليه 
السالم(، لبيان مكانته يف القرآن الكريم والسنة املطهرة. وقد تم 
التفسري  الروايات الرشيفة من الكتب املعتربة يف  استخراج هذه 
الفريقن، وما هو متفق عليه يف األعم األغلب،  واحلديث عند 
واقترصت  املبارك،  املقصد  ما هو مطلوب يف هذا  اىل  للوصول 
احلسن)عليه  اإلم��ام  اهلل  عبد  أبى  بحق  رصيح  هو  ما  عىل  فيه 
السالم(، وذلك أدءًا حلق من حقوقه)عليه السالم(علينا وخدمة 
له، سائاًل املوىل العزيز سبحانه ان يسددين فيه ويقيل عثريت. وقد 
اقترصت  لكن  الرشيفة،  القرآنية  السور  تسلسل  بحسب  رتبتها 
عىل ذكر اربع عرشة سورة منها وذلك تيمنًا بأنوار األربعة عرش 

املعصومن)عليهم السالم(وهي عىل التوايل: 
1( سورة البقرة

ل يف حق احلسن )عليه  مما ورد يف هذه السورة الرشيفة، وقد أوَّ
روي  (.فقد  َكِلامٍت})  َربِِّه  ِمْن  آَدمحُ  ى  {َفَتَلقَّ تعاىل:  السالم(قوله 
النبي  العرش وأسامء  السالم(رأى ساق  آدم)عليه  أن  البحار  يف 
واألئمة)عليهم السالم(، فلقنه جربائيل، قل: يا محيد بحق حممد، 
احلسن  بحق  حمسن  يا  فاطمة،  بحق  فاطر  يا   ، عيلًّ بحق  عيّل  يا 
دموعه  سالت  احلسن  ذكر  فلام  االحسان.  ومنك  واحلسن، 
ينكرس  اخلامس  يف  جربائيل!..  أخي  وقال:>يا  قلبه  وإنخشع 
قلبي وتسيل عربيت.. !قال جربائيل: ولدك هذا يحُصاب بمصيبة 

قتل  يحُ هي!؟قال:  وما  أخي  يا  فقال:  املصائب.  عندها  تصغر 
عطشانًا غريبًا وحيدًا فريدًا ليس له نارٌص والمعٌن 

2( سورة آل عمران مما ورد فيها؛ ويشهد بكرم اإلمام احلسن)عليه 
اِء  َّ َوال���رضَّ اِء  َّ ال���رسَّ يِف  وَن  ْنِفقحُ يحُ ِذيَن  {الَّ تعاىل:  السالم(قوله 
امْلحُْحِسنَِن}  ِبُّ  حيحُ حُ  َواهللَّ النَّاِس  َعِن  َواْلَعاِفَن  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمَن 
.وذلك عندما جنى غالم له)عليه السالم(جنايًة توجب العقاب 
عليه، فأمر به أن يرضب، فقال: يا موالي )والكاظيمن الغيظ(.

قال)عليه السالم(: خّلوا عنه. فقال: يا موالي )... والعافن عن 
الناس(قال )عليه السالم(:قد عفوت عنك. قال: يا موالي!... 
واهلل حيب املحسنن. قال )عليه السالم(:أنت حرُّ لوجه اهلل ولك 

ضعف ما كنت أحُعطيك.
3( سورة النساء مما ورد  يف هذه السورة الرشيفة، بصدد بيان مصري 
قاتل احلسن)عليه السالم(، وإظهار مظلومية سيد الشهداء)عليه 
ْصِليِهْم َنارًا  وا بِآَياتَِنا َسْوَف نحُ ِذيَن َكَفرحُ السالم(، قوله تعاىل {إِنَّ الَّ
وا اْلَعَذاَب إِنَّ  وقحُ َها لَِيذحُ ودًا َغرْيَ لحُ ْم جحُ ْلَناهحُ ْم َبدَّ هحُ ودحُ لحُ اَم َنِضَجْت جحُ لَّ كحُ
َ َكاَن َعِزيزًا َحِكياًم} .قال رسول اهلل‹: ولدي احلسن ًيقتل ظلاًم  اهللَّ
وعدوانًا، أال ومن قتله يدخل يف تابوت من نار ويحُعذب بعذاب 
نصف أهل النار وقد غّلت يداه ورجاله وله رائحة يتعوّذ أهل 

النار منها، هو ومن شايع وبايع أو ريض بذلك.
يتبع.

مكانة اإلمام الحسين 
في القرآن الكريم 
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لقد  يمت..,  ولن  يموت  مل  صوته  ولكن  احلسن  قتل  لقد 
املقطوع رّوى رشيعة اإلسالم  الرأس  قطع رأسه لكن هذا 
لب ثوبه  التي ستبقى مشعة ومضيئة بتضحياته ودمه. لقد سحُ
ِديس  لقد  والكرامة.  احلرية  ثوب  الدنيا  كسا  لكنه  وردائه 
معنى  الصدور  يف  زرع  لكنه  اخليول  بحوافر  صدره  عىل 
اإلباء ورفض الظلم والتجرّب واالستبداد. كان من معطيات 
الثورة احلسينية العظيمة أهنا حطمت حاجز اخلوف وأزالت 
حجب اخلنوع من النفوس للحاكم الظامل والطغمة األموية 
احلقيقة  عن  للدفاع  واسعة  مساحة  وأوج��دت  الفاسدة 
احلرية  إىل  والدعوة  املغتصبة  باحلقوق  واملطالبة  والعدل 
والوقوف بوجه الظلم واالستعباد, وقد محل لواء هذه الثورة 

املعطاء ودعا إىل املبادئ العظيمة التي قام من أجلها اإلمام 
احلسن )عليه السالم( يف التصّدي للظاملن بعد استشهاده, 
بأعباء  وقام  السالم(,  )عليهم  ولده  من  الطاهرون  األئمة 
اإلمامة بعده ابنه اإلمام عيل بن احلسن زين العابدين )عليه 
التي  العظيمة  واملبادئ  السامية  املعاين  بث  الذي  السالم( 
ترسيخها  إىل حتقيقها وحرص كل احلرص عىل  أبوه  سعى 
األموية  السلطة  حتريف  من  عنها  وداف��ع  األم��ة  ضمري  يف 
هذه  وتزييف  احلقائق  تشويه  حاولوا  الذين  ومرتزقتها 
وشهدائها  الثورة  قائد  بنسبة  وأكاذيبهم  بإشاعاهتم  املبادئ 

األبرار إىل )اخلوارج(.

• عباس حممود العقاد، الكاتب واألديب املرصي: 
الفريدة  الثورات  اإلمام احلسن، واحدة من  ثورة 
جمال  يف  اآلن  حتى  هلا  نظري  يظهر  مل  التاريخ  يف 

الدعوات الدينية أو الثورات السياسية. 
امل��رصي(:  )الكاتب  ال��رشق��اوي  عبدالرمحن   •
وال  واحلرية،  الدين  طريق  شهيد  احلسن  اإلمام 
جيب أن يفتخر الشيعة وحدهم باسم احلسن، بل 

أن يفتخر مجيع أحرار العامل هبذا االسم الرشيف.
اإلمام  حبُّ  غدا  بارا:  انطوان  املسيحي  املفكر   •
حبُّ  وغ��دا  كبرش،  علينا  واجبًا  الثائر:  احلسن 
ضامئرنا.  نفثات  من  جزءًا  الشهيد  احلسن  اإلمام 
لبني  ن��رباس��ًا  السالم  عليه  صيحته  ج��اءت  فقد 

اإلنسان.
بينام  مسيحي:  وأديب  كاتب  جرداق،  جورج   •
الدماء،  وإراق��ة  احلسن  لقتل  الناس  يزيد  جّند 
أنصار  أما  املال؟  من  لنا  تدفع  كم  يقولون:  كانوا 
مّرة،  سبعن  نقتل  أننا  لو  يقولون  فكانوا  احلسن 
فإننا عىل استعداد ألن نقاتل بن يديك ونقتل مرة 

أحُخرى أيضًا.

احلّر  جيش  خماطبًا  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  قال   •
سلطانًا  رأى  من  الكوفة.:  طريق  عىل  البيضة  منزل  يف 
رسول  لسّنة  خمالفًا  عهده  ناكثًا  اهلل،  حلرام  مستحاًل  جائرًا 
اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم يحُغرّي عليه بفعل 
وال قول, كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله. )وقعة الطف: 

)172(، موسوعة كلامت اإلمام احلسن:361(.

خماطبا  كربالء  يف  السالم(  )عليه  احلسن  اإلم��ام  قال   •
ال  الباطل  وإىل  به  يعمل  ال  احلّق  إىل  ترون  أال  أصحابه: 
)املناقب  قا  حمحُ ربه  لقاء  يف  املؤمن  فلريغب  عنه؟  يتناهى 

البن شهراشوب 68:4(.
الكالم  هبذا  خماطبا  السالم  عليه  احلسن  اإلم��ام  قال   •
بعد  عاشوراء  يوم  صبيحة  يف  للبذل،  املستعّدين  أصحابه 
إال  املوت  فام  الكرام،  بني  صربًا  منهم.:  عدد  استشهد  أن 
الواسعة  اجلنان  اىل  والرّضاء  البؤس  عن  بكم  تعرب  قنطرة 

والّنعيم الّدائم )معاين األخبار:288(.
• قال احلسن )عليه السالم(: إّن املؤمن اخّتذ اهلل ِعصَمَته، 
رحُ  َينظحُ وت��ارًة  املؤمنن،  نعِت  يف  ينظرحُ  ٌة  َفمرَّ ِمرأته،  وقوَله 
يف  نفسه  ومن  لطائف،  يف  منه  فهو  املتجرّبين،  وصف  يف 
ومن  وسلطنة(،  قدرة  عىل  نفسه  طهارة  ومن  )أي  تعارف 

دِسه عىل متكن. َفِطَنتِه يف يقن، وِمن قحُ

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

العمر، أبوح لك بام يف  ألتقيك مرة يف  وددت لو 
أن  للنجوى  ينبغي  كام  أناجيك  جتاهك،  قلبي 
وال  له  زوال  ال  إليك  شوقي  أن  أخربك  تكون، 
ورشود  السمك  لسان  ترديد  آياته  اضمحالل، 
دمعي  واهنامر  ذكرك  عند  وارتعايش  إليك  ذهني 

لدى غيبتك.
غيابك،  ويؤرقني  فراقك  عىل  األمل  يب  يستبد 
أترقب  النهار.  أميض  معذبًا  الليل  أقيض  مسهدًا 
الطرقات، أحتسس املاّرين عسى أن تكون واحدًا 
خطى  أتعقب  القادمني  وجوه  يف  أتفرس  منهم، 
آهايت،  أمحلها  شكايت،  الريح  أبث  السائرين، 

أجوب صحارى السؤال عنك: متى تعود؟!
جيرن الشوق عىل صليب الوقت، يرفعني مكانا 

عليا مثل رأس عىل رمح أو قنديل عىل صارية.
أحار فيك، أفتش عنك يف خمابئ الزمان واملكان، 
أستشف الغيوب لعيل أراك وراء حجاب، أتسلق 
من  لك  يا  الصمت،  قالع  أتسور  الصرب،  جبال 

رّس شفيف! 
األرض  وتكتيس  زرقتها  الــســامء  تلبس  كلام 
وتداعب  أشعتها  الشمس  وتــرســل  خرضهتا 
شداها  األطــيــار  وتــواصــل  األشــجــار  النسامت 
حيث  إىل  أتيت  إذا  حتى  عــدت،  أنك  أحسب 
األيــام  غبار  من  يــدي  نفضت  املــوعــود  اللقاء 

وحموت نزيف األقالم.

اأحاُر فيَك
قالت املمحاُة للقلم: كيف حالك يا صديقي؟

ردَّ القلم بغضٍب: أنا لسُت صديقِك! 
أنا أكرهِك!

قالت بدهشة وحزن: ملاذا؟!
قال: ألّنِك متحني ما أكتُب.

قالت: أنا ال أحمو إال األخطاء.
قال هلا: وما شأنك أنِت.

قالت: هذا عميل.
قال: هذا ليس عماًل!

قالت: عميل نافع مثل عملك.
قال القلم: أنت خمطئة ومغرورة، ألن من يكتب أفضل ممن 

يمحو. 
قالت: إزالة اخلطأ تعادل كتابة الصواب. 

صمت القلم برهة ثم قال بيشء من احلزن: ولكنني أراك 
تصغرين يومًا بعد يوم. 

قالت: ألنني أضحي بيشٍء مني كلام حمْوُت خطًأ. 
قال القلم بصوت أجش: وأنا أحّس أنني أقرص مما كنت. 

قالت املمحاة مواسيًة لُه: ال نستطيع إفادَة اآلخرين، إال إذا 
قّدمنا تضحية من أجلهم..

روي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: "القضاُة ثالثة: 
باهلوى فهو  النار وقاٍض يف اجلنة، قاٍض قىض  قاضيان يف 
يف النار، وقاٍض قىض بغري علم فهو يف النار، وقاٍض قىض 

باحلق فهو يف اجلنة".
وعِن اإلمام الصادق )عليه السالم(: "إذا قام قائم آل حممد 
الناس  بني  حكم  والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه 
فيحكم  تعاىل  اهلل  يلهمُه  بينة،  إىل  حيتاج  ال  داود،  بحكم 

بعلمه.

الت�شحية
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)16 عامــًا من العطاء(    تراثنا العظيم

عيل  مقصود  بن  عيل  حممد  للشيخ  الرشيف  اخلّط 
الكاظمي وهو من أعالم اإلمامية، وقد ختّرج عىل 
)ت  احلائري  املازندراين  العلامء  رشيف  املحقق 
ومنهم:  األعاظم  عليه  تتلمذ  وقد  1246ه���(،   �
حممد  السيد  نجال  عيل  والسيد  تقي  حممد  السيد 
العلوم  بحر  الطباطبائي  املهدي  السيد  بن  رضا 
االصفهاين  الدولة  ونظام  الكاظمي  باقر  والسيد 
الكاظمية  يف  امل��ط��اع  الرئيس  وك��ان  وغ��ريه��م، 
رواق  يف  فن  ودحُ ه�(   1266( سنة  تويف  املقدسة، 
اإلمامن الكاظمن )عليهام السالم(.ويظهر خطه 
مسائل  وجه  عن  اإلهبام  )كشف  كتابه  يف  املبارك 
جمّلدا(،   20( يف  يقع  وال��ذي  اإلس��الم(  رشائ��ع 
الغطاء  كاشف  مؤسسة  حمفوظات  من  والنسخة 

العامة يف النجف األرشف.

الفتية شواهد حتكي عن  الكوفة  املوصدة يف  خلف األبواب 
الليل رسى يف أزقتها املوحشة  أشجع فرساهنا كان إذا جنى 
يعود اليتامى ويكفكف دموعهم ويالعبهم بعيدًا عن األعن، 
عهده  كان  طاملا  مديٍح  عن  كشحًا  به  يطوي  بلثام  متوشحًا 

ؤثِرًا حفظ ماء وجوه أحبته. الرتفع عنه، محُ
مل يكن هذا الرتاث وحده الذي حفظه السيستاين ب�«عينه«، بل 
توثيق يشء من عرى  التشيع، وأعاد  بيضة وجه  أيضًا  حفظ 
متعاقبة  أجيال  فككتها  بعدما  املجتمع  تربط  التي  األوارص 
من احلروب والفساد والغزو الثقايف، وأثبت أن العمل النزيه 

الناجح ممكن مع االخالص والتنظيم والنفس الطويل.
خطاه،  الكبري  النجف  سّيد  »عن«  هبا  رافقت  عامًا(   16(

من أفعال وأقوال، عىل الطريق املمتدة من أيب احلسن إىل أيب 
ِة جعفر بن  بَّ صالح، يذود هبن عن حياض آل حممد، وعن جحُ

حممد وعاممته.
وخلَف األبواب املوصدة اليوم يف كل قرية ومدينة يف العراق 
يتزاحم من حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف ليشهدوا عىل 

هذه اخلطى وهذه »العن«.
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