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36 ومس���ؤوليات  المقدس���ة  العتب���ات  إدارة 
»األمين العام«

بماذا أوصى ممثال المرجعية الدينية العليا 
األمينين الجديدين للعتبتين المقدستين؟

المجّدد الشيخ محمد رضا المظّفر )قّدس سره(
وليُد “شهر النبّي” وفقيُد “شهر اهلل”

قبٌس من سيرة 
االبنة المثلى  في عالم الوجود

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

حفيُد الَحسَنين السبطين وشيُخ بني هاشم
السّيد إبراهيم الَغْمر.. 

حياة من التقوى والجهاد ختمها بالشهادة

إلى روِح الشه��يِد السعيد )حسين عطيه الساعدي(
اسطورة المقاومة في سامراَء 

في ل�ح�ظِة الشه�ادة ش�مَّ رائح�ة كربالء

)فاطمة الزهراء.. منبع االمامة ومنهج االستقامة(
مهرجان ثقافي يتوسم )كوثر العصمة( في ذكرى 

والدتها العطرة بمشاركة دولية

العراق يشهد افتتاح جامعة هي األولى من نوعها
ضمن مساعيها العلمية والتربوية 

العتبة الحسينية تفتتح جامعة الزهراء للبنات

في النعم
»القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة فيها 

بالشكر عليها واعلموا أن النفس أقبُل شيء لما 
أعطيت وأمنع شيء لما منعت«

قول اإلمام ابي الحسن علي الهادي )عليه السالم( - المصدر:  ميزان الحكمة - محمد 
الريشهري - ج ٤ - الصفحة ٣٣١٢



قد يك������ون العنوان )تعمي������ق معاني القيم( كبي������را بكبر اهمية 
الكتابة فيه ف������ي مصنفات ومؤلفات وبحوث، لكن هدف )صناعة 
وبناء االنس������ان علمًا وادبًا واخالقًا وتربي������ة وصحة( يقفُز على 
هذه االهمي������ة، كذلك آلي������ات تطبيقه������ا والمنهجي������ة المتبعة 
من أج������ل تحقيق اله������دف، فالهدف س������اٍم جدا لذل������ك لم تتوان 
المرجعية الدينية العليا في السعي الى تحقيقه، كذلك العتبات 
المقدسة وفي طليعتها العتبة الحسينية المقدسة عبَر االنفتاح 
عل������ى مختلف المجاالت الحيوية )وإنش������اء الري������اض والمدارس 
والجامعات والمستش������فيات ومعاهد التوحد والمشاريع السكنية 
للفقراء وغيرها( كون ذلك )رسالة( توارثها االنبياء واالوصياء 
وس������ار على تأديته������ا مراجع الدين العظ������ام وَخلَفتهم فيها إدارة 

العتبات المقدسة.. 
فم������ا تعرض له مجتمعنا وبطرائق متنوعة من محاوالت طمس 
السمات اإلنس������انية للبش������رية والصفات األخالقية للفرد والقيم 
الرصين������ة للمجتمع عمومًا، تلك الملكات والس������مات التي تؤدي 
الى التعايش والحياة الهانئة في بيئة نقية يجدر ان تكون مؤطرة 
باطر اإلنسانية والمحبة والوئام، لكّنها تلقى المعاناة والتراخي 
واالنسداد عن محتواها القيمي بمقابل االنفتاح على ثقافات قد 
تتماش������ى ظاهريا مع االعراف والتقالي������د وقد ال تتقاطع معها؛ 
لكّنها في المضمون محل اش������كال ونتائجها قد تهتك بمس������تقبل 

قادة االمة )الشباب(.
م������ن هنا فأن عظمة أي أمٍة ونجاحها في أداء مهامها االنس������انية 
االساسية للمجتمع مرتبط بقوة تعاطيها لقيمها وتعميق معاني 
قيمها في س������لوكيات واتجاهات ابنائه������ا وقادتها ونظرا للوضع 
الذي نعيشه في العراق والتحديات والمصاعب واالزمات التي مرُّ 
بها وماا زال يمرُّ بها بلدنا الحبيب، فأن المرجعية الدينية العليا 
والعتبات المقدسة في العراق لم تتوان في تقديم التعاون وكانت 
دائما تسعى لتضافر الجهود من كل جهٍة توفر لديها االمكانات 
واالستعدادات للمساهمة في تحقيق الخدمات للمجتمع واالمة 

بما يضمن لُه الكرامة والعزة والرقي الالئق به..

تعميق معاين القيم
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170
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مدير التحرير  
علي الشاهر

سكرتير التحرير  
قاسم عبد الهادي                    

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

الشيخ حيدر الربيعاوي - نور جوهر

عمار جبار خضير



للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  رصح 
جامعة  افتتاح  حفل  يف  ألقاها  كلمٍة  خالل  املقدسة  احلسينية 
)الزهراء( األوىل من نوعها يف العراق عن تساؤل البعض أو 

من جيهل اين ترصف أموال العتبة احلسينية املقدسة؟ فقال«
»مما ال خيفى عىل اجلميع ان قيمة كل مأل بل كل اّمة ال ُتعرف اال 
بام تناله من علوم ومعرفة وتربية وأعامل صاحلة، واجلامعات 
من تلك املؤسسات التي ُاريد هلا ان تصنع أمة تعرف طريقها 
نحو الُرقي والعّزة، ويف ضوء اطار هذه املهمة انطلقت العتبة 
اجلامعات  إنشاء  يف  املقدسة  العتبات  وبقية  املقدسة  احلسينية 
السكنية  واملشاريع  التوحد  ومعاهد  واملستشفيات  واملدارس 
للفقراء وغريها من املشاريع املهمة واالساسية لبناء االنسان 

علاًم وأدبًا واخالقًا وتربية وصحة«.
املقدسة  العتبة  مشاريع  اقامة  من  اهلدف  عن  سامحته  ونوه 
بقوله: »ليس من هدفنا حتقيق اي مكسب اعالمي او مادي؛ 
هذه  ننشئ  ان  وشعبنا  بلدنا  عىل  قلوبنا  وحرقة  غريتنا  بل 
من  يستحقه  بام  العراقي  املواطن  ونرفد  البلد  لنبني  املشاريع 
تعليم رصني ونحفظ له صحته ووعيه، مؤكدا أن اهلدف هو 
ان نجعل الطالب العراقي يتعلم يف جامعاته العراقية الرصينة 

واالدارة  والقانون  واهلندسة  والصيدلة  الطب  كليات  ويف 
من  خترج  انه  نفتخر  وان  احلبيب  العراقي  بلده  يف  وغريها 
قدرة  يقل  ال  العراق  ان  نقول  ان  وهدفنا  عراقية،  جامعات 
احلديثة  املستشفيات  ينشئ  ان  يف  الدول  بقية  من  كفاءة  وال 
يفتخر  ان  وغايتنا  النموذجية،  واملدارس  الراقية  واجلامعات 
املواطن واملسؤول العراقي حينام يزوره االجانب ان له القدرة 
التعليمية  الظروف ان ينشئ افضل املؤسسات  له  لو توفرت 

والصحية وغريها«. 

أعلن مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة، عن االحصاءات اخلاصة بمبادرة كوثر الزهراء 
العتبة  اطلقتها  التي  )جمانا(  املواطنني  لعالج  السالم(  )عليها 
احلسينية للفرتة ) 22-29( كانون الثاين/ يناير 2022، بمناسبة 
والدة السيدة فاطمة )عليها السالم( بعدد من مؤسساهتا الطبية.
وهبذا اخلصوص رصح مدير املستشفى الدكتور ميثم نور الرشع 
قائال: »بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  والدة  ذكرى  حلول  وبمناسبة 
السالم(، انطلقت مبادرة كوثر الزهراء )عليها السالم( للفرتة من 
22-29 كانون الثاين/ يناير 2022«، مبينا ان »حجم االموال 
التي انفقت من قبل العتبة احلسينية )567.100.730( دينار 

عراقي«.
وأوضح أن »عدد األشخاص الذين تم تسجيلهم باالستشارية 
)3552(، اما املخترب فبلغ )7113(، واألشعة )385( صورة، 
العمليات  بلغت  بينام  عملية،   ،)72( العمليات  عدد  بلغ  فيام 
عملية،   )91( بلغت  والقيرصية  عملية،   )55( الطبيعية 
أصل  من  مريض  ل)77(  القلبية  القسطرة  عمليات  واج��راء 
)197(، باإلضافة إىل )17( عملية قيد اإلنجاز خاصة بالعظام 

والتشوهات الوالدية«.
جدير بالذكر أن املبادرة اإلنسانية )املجانية( شملت مجيع املرىض 
ذكرى  حلول  بمناسبة  وشهدت  جنوبه،  اىل  العراق  شامل  من 
كوثر  مبادرة  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  والدة 

الزهراء )عليها السالم( مدفوعة التكلفة.

“ممثل المرجعية”: مشاريع العتبة الحسينية لخدمة المواطن 
العراقي، وهذا جوابنا عن “أين تذهب أموال العتبات”؟

أكثر من نصف مليار دينار حجم ما انفقته مستشفى  زين العابدين 
لعالج المواطنين )مجانا( تيمنا بذكرى والدة السيدة الزهراء
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أقام مركز الصادق االمني الثقايف، غرب نينوى، التابع لقسم الشؤون الدينية 
مهرجانًا  تلعفر  أنوار  مؤسسة  مع  وبالتعاون  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
فعاليات  السالم( متخض عن  الزهراء )عليها  فاطمة  السيدة  بمناسبة والدة 

عدة.
املناسبة  ه��ذه  استثمرنا  العلياوي،  خليل  الشيخ  املركز  مسؤول  وق��ال 
الستعراض مكانة السيدة الزهراء )عليها السالم(، خصوصا اهنا متثل اخلري 
الكثري للنبي حممد )صىل اهلل عليه وآله(، وان اهلل تبارك وتعاىل حينام رزقه هبا 
الفتيات عىل  املناسبة حلث  النعمة، فضال عن استثامر  بالشكر عىل هذه  امره 

االقتداء بحجاب السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( والتمسك بسريهتا.
وأضاف ان العتبة احلسينية املقدسة تويل اهتامما كبريا هبكذا حمافل ملا هلا من أثر 

كبري لصالح املجتمع.
باحلجاب  فتاة   )300( تتويج  أمهها  عدة  فعاليات  شهد  املهرجان  ان  وتابع 
الرشعي كوهنن بلغن سن التكليف حيث رشفهن اهلل سبحانه وتعاىل بلباس 
العفة واإليامن وتاج احلجاب ألنه رّس من ارسار املرأة املسلمة، باإلضافة اىل 
فقرات شعرية وأناشيد بحق السيدة اجلليلة، وأختتم املهرجان بتقديم اهلدايا 

للفتيات.
يذكر أن املهرجان اقيم يف منطقتني، األول يف قضاء تلعفر، والثاين يف قرية كبة 

ورشخيان التابعات ملحافظة نينوى.

في محافظة نينوى 
العتبة الحسينية تتوج )300( فتاة 

بلغن سنَّ التكليف

شعبة  نظمت  الزينبي  التل  من  بالقرب 
احلسينية  للعتبة  التابعة  واملعارض  التوثيق 
فاطمة  السيدة  ملقتنيات  مصورا  معرضا 
الصالة  افضل  )عليهام  وأبيها  ال��زه��راء 
ص��ورة   )40( م��ن  اكثر  ض��ّم  وال��س��الم( 
منها  االسالمية  املتاحف  يف  امل��وج��ودة 
ومتحف  اسطنبول  يف  )توبكايب(  متحف 
)رأس  وم��ت��ح��ف  س��وري��ا  يف  )دم��ش��ق( 
بعض  اىل  ب��اإلض��اف��ة  م��رص  يف  احل��س��ني( 
الصور املوجودة يف متحف العتبة احلسينية 

املقدسة.

)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  بوالدة  تيمنًا 
رقية  السيدة  روض��ة  احتفلت  ال��س��الم(، 
)عليها السالم( لأليتام يف الصحن احلسيني 
ونظمت  املباركة،  املناسبة  هبذه  الرشيف 
العقائدية  بالفعاليات  مفعم  برنامج  ادارهتا 
اإلمام  زي��ارة  خالل  والثقافية  والسياحية 
)عليهام  العباس  الفضل  ايب  واخيه  احلسني 
السيدة  ع��ن  مسابقة  وج���رت  ال��س��الم( 
ووزع  لليتيامت  السالم(  )عليها  الزهراء 
عليهن اهلدايا من لدن مركز احلوراء زينب 
العامة  االمانة  اىل  التابع  السالم(  )عليه 

للعتبة احلسينية املقدسة.

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

5



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

6

من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 1/جمادي االوىل/1439هـ املوافق 2018/1/19م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت اعرض عىل مسامعكم الكريمة بعض ما 
يتعلق بعطائنا كشعب..

ختتلف  الشعوب  ان  حرضاتكم  ع��ىل  خيفى  ال  ب���دءًا 
املعمورة  هذه  عىل  خلق  تعاىل  اهلل  ان  بمعنى  برتكيبتها 
شعوبًا وقبائل ولكل شعب ميزة ولكل قبيلة ولكل ِمرص 
ُأطر عامة حتكم هذا الشعب، هناك ثوابت ايضًا يف كل 
حالة من احلاالت وهذه الشعوب تتباين يف عطائها يعني 

مستوى العطاء الذي تقدمه هذه الشعوب خيتلف.
حصتنا كشعب اعتقد من العطاءات حّصة كثرية ..لكن 
الذي اريد ان ُأنّوه اليه عىل نحو الُعجالة ان عطاء الدماء 
النزف،  كثري  شعب  غزير،  عطاٌء  هو  الشعب  هذا  عند 
ما  جزئيات  نستعرض  وعندما  دماء،  تلو  دماء  ُيعطي 
مستمر..  الدامي  املسلسل  هذا  نرى  االن  اىل  حيدث.. 

وهذا العطاء الكبري للشعب انا احتدث عن اجلانب االن 
 ً فعال  املسؤولية  يتحمل  من  الشعب،  قوة  يف  االجي��ايب 

الكالم ليس فيه حتى يتضح املطلب.. 
انا احتدث عن اجلانب االجيايب، ان هذا الشعب الكريم مل 
يبخل يعني كان حارضًا يف اكثر من موقف ولعله باألمس 
القريب ويتكرر هذا املشهد يف كل سنة تالحظون العطاء 
املادي ازاء مواسم االربعني مثالً  جتده شعب جيود يعطي 
َعطاَءُه  وتّوج  النفس  يف  او  املال  يف  كان  سواء  يبخل  ال 
أهناها..  ان  واىل  أقربها  ان  اىل  الداعشية  بالفتنة  ُه  َتوجَّ
هذا  يعلم  مل  لو  الَثر  والعطاء  علينا  العزيز  العطاء  وهذا 
إال  ُتقرب وال مُتحى  تنتهي وال  الفتنة ال  ان هذه  الشعب 
هبذا الدم، لو مل يعلم ملا أعطى ألن الدم عزيز لكن الدم 
وحُتمى  األوط��ان  حُتمى  ان  ُمقابل  يف  كان  إذا  ُيرَخص 

تبت وُرِسمت بالدماء وارتوت األرض منها
ُ
 ك

ٌ
مسيرة

السيد الصافي: عطاء الدماء عند هذا الشعب هو عطاٌء غزير،  
عطي وهو ما يحتاج للوفاء

ُ
فهذا الشعب أعطى وال زال ي

ّ
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العقيدة ان أصبَح هذا الدم دمًا رخيصًا عىل غالئه.
فهذا الشعب أعطى وال زال ُيعطي.. 

السؤال امام انفسنا ؟ 
حيتاج  العطاء  هذا  كبري..  وفاء  اىل  حيتاج  الكبري  العطاء  هذا 
بالدم  بالدم وُرسمت  ُكتبت  املسرية  ان هناك مسرية هذه  اىل 
هذا  لكن  الدماء  من  االرض  وارت��وت  االرض  وتشبعت 
يرقبون  وللذين  املشهد  ُيشاهدون  للذين  وف��اء  اىل  حيتاج 
احلدث.. ولذلك هناك مفاخر البد ان نفتخر هبا االّمة التي 
تعطي شهداء هي اّمٌة حّية واالّمة التي ال حترتم الشهداء هي 

اّمٌة مّيتة.. 
لديمومة  علينا  جيب  حّية..  اّمٌة  فنحن  الشهداء  أعطينا  نحن 

العطاء..  هذا  نحرتم  وان  الدماء  هذه  نحرتم  ان  احلياة  هذه 
هؤالء حيتاجون مّنا بل نحن نحتاج ان نشعر بأننا أحياء جيب 
علينا كشعب ان نحرتم هذه الدماء وان نحرتم تلك االجساد 
هو  ما  عىل  البلد  هذا  يبقى  ان  أجل  من  بعضها  أعطت  التي 
شعبية  مسؤولية  عن  اخواين  اتكلم  انا  ولذلك  اآلن..  عليه 

كشعب.. 
هذه  نحفظ  ان  الب��د  ال��دم��اء..  ه��ذه  نحفظ  ان  الب��د  أق��ول 
نعرّب  الذين  حصل  ما  عىل  عدول  ُشهوٌد  هي  التي  االجساد 
نظرنا  كلاّم  الذين  اجلرحى  واقصد  االحياء  بالشهداء  عنهم 
من  عمل  بال  فقط  اعتقد  ان  ال  فخرًا  ن��زداد  ان  البد  اليهم 

اجلهم بل البد ان اعمل من اجلهم.. 

البد ان نحفظ هذه الدماء.. البد ان نحفظ هذه 
 عدول على ما حصل 

ٌ
هود

ُ
االجساد التي هي ش

الذين نعّبر عنهم بالشهداء االحياء واقصد الجرحى 
 ..

ً
ا نظرنا اليهم البد ان نزداد فخرا

ّ
الذين كلم



لذلك املحافظات الكريمة البد ان تفتخر كل حمافظة بشهداءها 
وبجرحاها.. البد ان تعمل كل حمافظة من اجل ان تزّين هذه 
املحافظة هبذه املفاخر البد هذه املفاخر ان ال تنطوي صفحتها 
أمامنا..  ماثلني  هؤالء  يبقى  ان  البد  حّقهم..  يف  جناية  هذه 
و  الشهيد  لولد  لولده  اجالاًل  اقف  ان  البد  الكريمة  عوائلهم 
نوّفر كل ما من شأنه بحياة كريمة  نتبانى وان  ان  كشعب البد 

هلؤالء.. 
اجلرحى،  عن  اآلالم  نخفف  ان  بيننا  فيام  نتعاضد  ان  الب��د 
املثقف البد ان يأيت قلمك اآلن ويكتب ما حدث افتخارًا هبذه 
هذه  إلحياء  خاصًا  توجهًا  تتوجه  ان  البد  الطبيب  الذخائر.. 
اهلل  جزاكم  امليسورين  االخوة  اآلالم..  هذه  وختفيف  النفوس 
خري مل تقرّصوا يف ذلك الوقت الذي احتاجتكم ساحات القتال 
لكن املسرية مستمرة الزالت هناك حاجة لكم يف ختفيف معاناة 

هؤالء..
عنه  ننّوه  واخ��رى  فرتة  بني  نضطر  قد  املوضوع  هذا  اخ��واين 
تعلمون ملاذا؟! ألننا شاهدنا مواطن الكامل والتضحية والفداء 
مل نجد غري هؤالء نظرنا يمينًا وشاماًل مل نجد غري هؤالء وجدنا 
هؤالء ضّحوا ولسان حاهلم ال نريد منكم جزاًء وال شكورًا.. 

فحقٌّ  تعاىل  هلل  وخالصة  البلد  هلذا  خالصة  تضحيتهم  فكانت 
علينا ان ال نغفل وان ال ننسى يف كل آن البد ان نعمل ال فقط 
ان نتذكر ان نعمل ما بوسعك ان تعمل إعمل هؤالء هلم حق 
هؤالء  هؤالء،  نتذكر  ان  البد  بنعمة  مررنا  كّلام  مجيعًا  بأعناقنا 
يبقى  ان  أجل  من  بذلوا  لكن  ورحلوا  وذهبوا  وأعطوا  بذلوا 
البلد معاىف وان يبقى البلد صحيحًا وان يبقى البلد آمنًا مطمئنًا 
وان يبقى رشفاء البلد وما اكثرهم ان يبقى هؤالء حيملون هذه 
نحن  اوالد  وجعلوا  عوائل  وجعلوا  ذهبوا  عندهم..  املعاين 
كشعب ماذا نصنع هلؤالء االوالد وماذا نصنع هلؤالء العوائل.. 
عندما نصّدر مفاخر البلد نأيت بالشهداء وعندما نصّدر مفاخر 
البلد نأيت باجلرحى.. نقول هؤالء هم الذين أعادوا البسمة لبقية 

الناس وهم الذين حافظوا عىل البالد البد ان ال ننسى.. 
شعبنا شعب ُمعطاء وان هذا العطاء حيتاج اىل مزيد من الوفاء 
هلؤالء  الوفاء  اهل  هم  مجيعًا  يسمعنا  الذي  تعاىل  اهلل  شاء  وان 

االبناء ..
والوفاء  باألمن  وعليكم  علينا  يمن  ان  وتعاىل  تبارك  نسأله 
والعافية وان يرينا يف هذا البلد كل خري واخر دعوانا ان احلمد 

هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



بامل  ماله  من  القليل  اختلط  اذا  املؤمن  حكم  ما  السؤال: 
احلرام مع علمه هبذا؟

وجب  صاحبه  يعلم  ومل  احل��رام  مقدار  علم  اذا  اجل��واب: 
التصدق عنه بمقداره .

عىل  ساقط  املال  من  مبلغ  عىل  حصل  شخص  السؤال: 
يؤدي  لكي  العمل  ماهو  املال ورصفه  فأخذ هذا  األرض 

مايف ذمته من أموال ليست له يف األساس ؟
عىل  التعرف  هبا  يمكن  عالمة  للامل  تكن  مل  اذا  اجل��واب: 
بام  التصدق  وجوبًا  فاالحوط  واال  متلكه  له  جاز  صاحبه 

يعادله .
اوباقي  االربعني  زيارة  او  العمرة  او  احلج  ايام  السؤال: 
الطائفني  و  املصلني  احذية  ختتلط  امل��زدمح��ة  ال��زي��ارت 
والزائرين بحيث النميزها وعامل النظافة يف احلرم يقومون 
حذاء  اي  باخذ  تاذنون  هل  اخلارج،  اىل  االحذية  باخراج 

الهنا سوف ترمى يف النهاية؟
اخذه  جاز  عنه  اعرض  قد  صاحبه  ان  احرز  اذا  اجلواب: 
انه لن يعثر عليه ولكن يف هذه الصورة  وكذلك اذا احرز 
البد من التصدق بقيمته ان كان له قيمة، واما مع احتامل ان 

صاحبه سيعثر عليه فال جيوز اخذه.
السؤال: هل جيوز اعطاء ما يزيد عىل مؤونة السنة من رّد 

املظامل لشخص واحد دفعة واحدة؟
اجلواب: حمل اشكال، واالحوط تركه.

عىل  املالك  جمهول  مبلغ  برصف  لنا  تأذنون  هل  السؤال: 
فقراء املؤمنني وايتامهم ؟

املالك عىل املشاريع  لنا ايضًا برصف جمهول  وهل تأذنون 
بناء  مثل  وايتامهم  املؤمنني  فقراء  لصالح  املوقوفة  اخلريية 
مدارس  وبناء  لعالجهم  مستشفى  وبناء  اليوائهم  بيوت 

لتعليمهم .. الخ.
وال  الفقراء  عىل  به  يتصدق  انام  املالك  جمهول  اجل��واب: 
يقع  بام  التصدق  ويمكنكم  اخلريية،  املشاريع  عىل  يرصف 

منه يف يديكم.
املالك،  وجمهول  العباد  مظامل  بني  الفرق  هو  ما  السؤال: 

وهل خيتلفان يف احلكم؟
اجلواب: مظامل العباد يعرب هبا عام تشتغل به الذمة من حقوق 
الذي  اخلارجي  املال  هو  املالك  وجمهول  جمهولني،  ناس 
وجوب  حيث  من  واحد  وحكمها  جمهول  لشخص  يعود 

التصدق بعد الياس من التعرف عىل صاحب احلق.
من  املالك  جمهولة  االرايض  رشاء  جي��وز  هل  ال��س��ؤال: 

اجلهات املختصة وهل جيوز استئجارها؟
اجلواب: حكم االرايض جمهولة املالك حكم سائر االموال 
مالكها  عن  الفحص  من  الب��د  ان��ه  يف  مالكها  املجهول 
من  فالبد  وجدانه  عن  يئس  وان  وج��ده  ان  واسرتضائه 
مراجعة احلاكم الرشعي او وكيله لتصحيح الترصف فيها.

السؤال: اذا تصدق بمجهول املالك بعد الفحص والياس 
من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فام احلكم؟

اذا مل يرض بالتصدق وطالب بعوضه فاالحوط  اجلواب: 
لزومًا اعطاؤه اياه.

ـــــــــــــول املـــــــــــالـــــــــــك ـــــــــــــه جم

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



ها عملية تحقيق األهداف المرس���ومة باالس���تخدام األمثل 
ّ
                                  بأن

ماته وأدواته، 
ّ

 له مقو
ً
ا
ّ
د، وهي إلى جانب كونها فن

ّ
للم���وارد المتاحة، وفق منه���ج محد

ة 
ّ
فهي بالنس���بة للقائمين على إدارة العتبتين الحس���ينية والعباسية المقدستين )قضي

وج���ود ووالء، وإخالص وتس���ديد إلهي(، كما وقفنا على ذل���ك في كلمتي المتولي 
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي والمتولي 
الش���رعي للعتبة العباس���ية المقدس���ة س���ماحة الس���يد أحمد الصافي، خالل مراسيم 
م اإلدارة الجديدة للعتبتين المقدستين وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

ّ
تسل

إدارة العتبات المقدسة ومسؤوليات »األمين العام«

بماذا أوصى ممثال المرجعية الدينية العليا 
األمينين الجديدين للعتبتين المقدستين؟

األحرار/ أحمد الوراق – فالح حسن 

تصوير/ محمد الكرعاوي

ُتعّرف اإلدارة
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حي��ث يستش��هد س��امحة الش��يخ الكربالئ��ي يف كلمته خالل 
اس��تقباله لوف��د العتبة العباس��ية املطه��رة برئاس��ة األمني العام 
الس��يد مصطف��ى ضياء الدين ال��ذي قّدم التهنئ��ة لألمني العام 
اجلديد للعتبة احلس��ينية األستاذ حسني رش��يد العباجيي، بأحد 
األحادي��ث الرشيف��ة: »ال ي��زال املؤمن بخري م��ا كان له ثالث 
خصال: توفيق من اهلل وقبول ممن ينصحه وواعظ من نفسه«.

ويبنّي س��امحته: ب��أن »هذه االمور ممكنة التحق��ق ألي عبد اذا 
متك��ن من ان هييئ االس��باب هلا، فهناك اس��باب متعددة لكي 
يص��ل اىل توف��ري ه��ذه اخلصائ��ص من اهلل تع��اىل وابت��داًء هو 
التوفي��ق من اهلل تع��اىل، ودوام هذا التوفي��ق حيتاج اىل جمموعة 
م��ن املقوم��ات ع��ىل رأس��ها االخ��الص يف العم��ل هلل تع��اىل 
واالخ��الص ع��ىل رأس تل��ك املقوم��ات الت��ي بانضاممها اىل 
جمموعة من الصفات االخ��رى اهلل تعاىل اجتبى واصطفى من 

عباده للنبوة واالمامة«.
وأض��اف، »إذا أردن��ا أن نديم هذا الت��رّشف هبذه اخلدمة لدى 
اإلمام احلس��ني وأخي��ه أيب الفضل العباس )عليهام الس��الم(، 

البّد أن يتوافر هذا العامل وأنا أرجو منكم أن تدّققوا يف توفري 
مقومات االخالص يف العبادة أواًل ويف اخلدمة ثانيًا«.

ويلف��ت إىل أّن »م��ن األم��ور املهّمة أيض��ًا كي نص��ل اىل هذا 
االخ��الص هو عدم التعلق بالدنيا وزخارفها وزينتها، والدنيا 
ال تعن��ي املال فقط بل تعني أش��ياًء كثرية فهناك ربام انس��ان ال 
يبح��ث عن املال ولكن��ه يبحث عن الدني��ا«، مضيفًا بأن »عىل 
اإلنس��ان أن حياول دائاًم وبصورة مس��تمرة تقوية ارتباطه باهلل 

تعاىل يف اجلوانب العبادية واجلوانب اخلدمية«.
وتابع، »أحيانًا اإلنس��ان ربام ال يبحث عن مال بل يبحث عن 
م��دح وثناء وإط��راء وموق��ع ووجاهة ومنص��ب وتفوق عىل 
اآلخرين، كل ذلك من األمور التي تدفع اإلنسان اىل ان يبتعَد 

عن االخالص هلل تعاىل«.
»ولذلك أوصيكم اخواين دائاًم أن تبحثوا يف مكنون أنفس��كم 
ويف أص��ل الدوافع والبواعث والنواي��ا يف كل ما يصدر منكم 
فرب��ام هناك الكثري من الش��وائب التي متتزج م��ع هذه الدوافع 
وتبعد اإلنسان عن االخالص هلل تعاىل ولذلك يسلب التوفيق 

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

11



اإلهلي«.
األمر الثاين وهو مس��ألة الوالء، كام أوضح سامحته، »فالوالء 
هلل تع��اىل وللمكان املقدس وملن اؤمتنوا عىل إدارة هذه املواقع، 
فأحيان��ا قد تك��ون هن��اك والءات ش��خصية ووالءات ذاتية 
ووالءات جهوي��ة ايضًا، هذا حيتاج إىل دقة يف تش��خيص هذه 
االمور وكلام ازداد اإلنسان بصريًة وقدرًة عىل النفوذ يف دقائق 
األمور كلام ازداَد معرفًة هبذه الدواخل يف دواخل النفس وهذا 

يعتمد عىل قّوة االرتباط واالتصال باهلل تعاىل«.
وتاب��ع، »ابت��داًء يف اجلانب العب��ادي هناك الكثري من املش��اق 
البد لإلنس��ان إذا أراد ان يتح��ىل بالعبودية هلل تعاىل ان يتحمل 
املصاعب واملشاق يف سبيل احلفاظ عىل هذه الِسمة ولكن فيام 
يتعل��ق بالعمل يف هذه االماكن املقدس��ة الب��د ان يتحمل كل 
املصاع��ب واملش��اق واالذى يف طريق اخلدمة ك��ي يتمكن ان 

يستمر هبذا التوفيق«.
وأش��ار س��امحته، »من املأمول منكم حقيقة أن اخلادم البد ان 
حي��رص عىل الوصول اىل مرتبة الق��دوة يف داخل موقع العمل 

ويف خ��ارج موقع العم��ل ويف املجتمع بص��ورة عامة، كذلك 
ف��إّن ال��ذي يعمل خادم��ا يف هذه العتبات املقدس��ة احلس��اب 
علي��ه مضاع��ف والرضيب��ة عليه مضاعف��ة فينبغ��ي ان يعمل 
وجيته��د ليس يف موق��ع اخلدمة بل يف موق��ع العبودية هلل تعاىل 
واالتصاف باألخالق احلس��نة واالقتداء بسرية النبي وآل بيته 
االطهار )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( بحيث انه إذا 
ص��در منه تقصري يف جانب عب��ادي  او اخالقي او حصل منه 
خمالفة وان كانت بس��يطة البد ان يس��تذكر ان��ه يعمل يف العتبة 

املقدسة«. 
ويف الوق��ت ذات��ه، ن��ّوه س��امحته إىل أمهي��ة املطالع��ة والقراءة 
وانعكاس��ها اإلجيايب عىل املستوى الشخيص والعميل، فيقول: 
»دائاًم م��ا أويص االخوة ان كل واحد منكم البد من ان يكون 
لديه مكتبة يف البيت وخيصص شيئًا من وقته للقراءة واملطالعة 
إىل جانب املراقبة واملحاس��بة عىل نفس��ه لك��ي تنعكس صورة 

اخلادم احلقيقي هذا يف جانب العبودية واألخالق«.
أم��ا عن حب العم��ل واالهتامم به وبذل اجله��ود لالرتقاء به، 
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فيلمح س��امحته إىل أن��ه »يف دول العامل الكثري يعطي من نفس��ه 
وقتًا إضافيًا إىل ساعات عمله بعنوان )حّب الوطن(، أما نحن 
فلدينا حب حقيقي وهو حّبنا لإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل 
العباس )عليهام السالم( لنعرف جيدًا كم نعطي وماذا علينا أن 
نعط��ي من اليشء الكثري من جهدنا ووقتنا وقدراتنا وإمكاناتنا 

يف سبيل هذه اخلدمة املرّشفة«.
كام أش��ار س��امحته إىل أن »هناك منهجية خاصة حتكم عملنا يف 
العتبتني املقدس��تني، حي��ث أريد هلا الدوام، م��ن بينها الرس يف 
تنصي��ب األمني العام وكذل��ك مهام املت��ويل الرشعي املرتبطة 

باملرجعية«.
وتاب��ع، أّن »ه��ذه املنهجية اخلاص��ة يف إدارة ش��ؤون العتبات 
املقدس��ة بال��ذات يف ه��ذا املوقع ُي��راد ل��ه ان ُي��دام وان يبقى 
ولك��ن هذه املنهجية اخلاصة يراد هلا رجال ورجال تتوفر فيهم 
الصف��ات القيادية«، موضحًا أن »القائد هو الذي يس��تطيع ان 

ينجح يف الوصول إىل األهداف اخلاصة«.
ويلفُت س��امحته إىل أن »من املمكن أن كل واحد منكم يمكن 
أن يك��ون قائ��دًا ويمك��ن أن يكون رج��اًل يتحمل املس��ؤولية 

خصوصًا مع أدوار العتبات املقدسة ومشاريعها فهي مل تقترص 
ع��ىل خدمة الزائرين فقط وإنام هناك نجاحات حتققت يف أمور 

أخرى بلدنا بحاجة ماّسة إليها«.
أما املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة، سامحة السيد أمحد 
الصايف، فأشار خالل استقباله وفد العتبة احلسينية املقدسة، إىل 
أن »اهلل )تبارك وتعاىل( اختار هذه الثّلة للعمل يف هذه العتبات 
املقدس��ة وتوفري أفضل اخلدمات املوج��ودة، وبالنتيجة يكون 
اجلزاء يوم القيامة جزاًء كبريًا؛ ألّن األنسان حياول ان يدخل يف 

سفينة سيد الشهداء )عليه السالم( وهي األوسع واألرسع«.
ويلف��ت س��امحته إىل »حقيق��ة أن اإلنس��ان ملج��ّرد ركوبه هذه 
السفينة ينجو أو ملجرد وجوده يف العتبة املقدسة يضمن ركوهبا 
غري صحيح، إْذ البد أن يس��عى جاهدًا لالقرتاب رويدًا رويدًا 

من سيد الشهداء )عليه السالم(«.
كام رفع سامحته كّفيه بالدعاء إىل اهلل )سبحانه وتعاىل( بالتوفيق 
والس��داد للعامل��ني وأن يبقيه��م مجيع��ًا َخدم��ًة هل��ذه األمكنة 

الطاهرة املقدسة.
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العراق يشهد افتتاح جامعة هي األولى من نوعها

ضمن مساعيها العلمية والتربوية 
العتبة الحسينية تفتتح جامعة الزهراء للبنات

تقرير: حسنين الزكروطي - تصوير: احمد القريشي

 م���ن مب���ادئ هامة لنج���اح اي مجتم���ع او دولة في اداء مهامها االنس���انية االساس���ية 
ً
انطالق���ا

للمجتم���ع ونظرا للوضع الذي نعيش���ه في العراق والتحدي���ات والمصاعب واالزمات التي يمرُّ بها 

بلدنا، فأن المرجعية الدينية العليا والعتبات المقدس���ة في العراق لم تتوان في تقديم التعاون 

وكانت دائما تسعى لتضافر الجهود من كل جهٍة توفر لها االمكانات واالستعدادات للمساهمة 

 الكرامة والعزة والرقي الالئق به.. ومن هنا 
ُ

في تحقيق الخدمات للمجتمع واالمة وما يضمن له

وفي ضوء إطار تنفيذ هذه المهام انطلقت العتبة الحسينية المقدسة وبقية العتبات المقدسة 

في إنش���اء الجامعات والمدارس والمستش���فيات ومعاهد التوحد والمش���اريع الس���كنية للفقراء 

 وتربية وصحة..
ً
 واخالقا

ً
 وادبا

ً
وغيرها من المشاريع المهمة واالساسية لبناء االنسان علما
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النساء  وسيدة  الرسول  بضعة  والدة  ذك��رى  مع  وتزامنا 
الزهراء )عليها السالم(، وباحتفالية هبيجة شارك هبا  فاطمة 
املقدسة واملتويل  العليا يف مدينة كربالء  الدينية  املرجعية  ممثل 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املطهرة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
رشيد  حسن  االستاذ  العام  واالم��ني  عزه(  )دام  الكربالئي 
رفيعة  وحكومية  واكاديمية  دينية  وشخصيات  العباجيي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  افتتحت  املستوى، 
مدخل  عند  الواقعة  للبنات  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة 
طريق بغداد � كربالء، وبدئ احلفل بتالوة قرآنية عطرة تالها 
االستامع اىل النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاحتة عىل 

أرواح شهداء العراق االبرار.. 

العتبات املقدسة وخمططاهتا  وشهد احلفل الترصيح بمنهجية 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اخلصوص  وعىل  ورؤيتها  ورسالتها 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  هبا  حديثه  ابتدأ  التي 
اىل  واش��ار  املباركة  باملناسبة  احلارضين  هّنأ  كام  ع��زه(  )دام 
أمهية املؤسسات العلمية والتعليمية يف رفع املستوى العلمي 

والثقايف لألمم.
أهمية التعليم.. ومساعي العتبة المطهرة 

عىل  خيفى  ال  مما  واالخ��وات  االخوة  »اهيا  سامحته:  واضاف 
اجلميع ان قيمة كل مأل بل كل اّمة ال ُتعرف اال بام تناله من 
تلك  من  واجلامعات  صاحلة،  وأعامل  وتربية  ومعرفة  علوم 
نحو  طريقها  تعرف  أمة  تصنع  ان  هلا  ُاريد  التي  املؤسسات 

عرف اال بما تناله من 
ُ
ة ال ت

ّ
الش���يخ الكربالئي: كل ام

علوم ومعرفة وتربية وأعمال صالحة، والجامعات من 
ريد لها ان تصنع أمة تعرف 

ُ
تلك المؤسسات التي ا

ة..
ّ

 والعز
ّ
طريقها نحو الرقي
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الُرقي والعّزة، ويف ضوء اطار هذه املهمة انطلقت العتبة احلسينية 
واملدارس  اجلامعات  إنشاء  يف  املقدسة  العتبات  وبقية  املقدسة 
للفقراء  السكنية  واملشاريع  التوحد  ومعاهد  واملستشفيات 
وغريها من املشاريع املهمة واالساسية لبناء االنسان علاًم وأدبًا 
تبني  من  واهلدف  الغرض  موضحا  وصحة«،  وتربية  واخالقًا 
العتبة احلسينية املقدسة وبقية العتبات ملثل هذه املشاريع، قائال: 
املقدسة  العتبة  ما عالقة  تساؤاًل، هو  يطرح  البعض  ان  »حيث 
بمثل هذه املشاريع؟!، ووظيفتها االساسية هي خدمة الزائرين 
عن  وللجواب  وصيانتها،  واعامرها  املقدسة  العتبات  وتطوير 
التي  تفهم اجلميع لألهداف  أوهلا  ذلك ولكي نوّضح االمور، 
لفتح  وثانيهام  املشاريع،  هذه  وراء  من  املقدسة  العتبة  تنشدها 
آفاق أوسع للتعاون بني اجلهات احلكومية املسؤولة وغريها مع 

العتبة املقدسة، واذكر هذا يف عّدة نقاط: 
الزائرين  خلدمة  هي  املقدسة  العتبات  منهجية  ان  الكربالئي: 
الالئق  والرقي  والعزة  الكرامة  لُه  يضمن  وما  واالمة  واملجتمع 

به..
ورؤية  رسالة  ان  مفادها  اجلميع  اىل  رسالة  ايصال  نريد  اواًل: 

العتبة احلسينية املقدسة يف منهجية ادارهتا التي تشكّلت بعد عام 
2003م والتي من ُاسسها ان االمانة العامة بأمينها العام ونائبها 
وجملس ادارهتا تتشكل بعد مصادقة املرجع الديني االعىل )دام 
اىل  ينتمون  من  ملنهجية  رسالة  ايصال  ونريد  ال��وارف(،  ظله 
هذه  ان  املقدسة  املراقد  هذه  يدير  ومن  العليا  الدينية  املرجعية 
املنهجية يف االدارة تتضمن خدمة الزائرين اواًل واملجتمع واالمة 
واملواطن ثانيًا بام حيقق االهداف االساسية خللق وصناعة جمتمع 
والُرقُي  والعزة  الكرامة  لُه  وُيضمن  ومعاىف  ومتطور  متعلم 

الالئق به.
ثانيا: ان اصحاب املراقد املقدسة وهم االئمة االطهار )عليهم 
دينهم  امور  الناس  تعليم  احلياة  يف  رسالتهم  كانت  السالم( 
اواًل، ورعايتهم يف مجيع جماالت احلياة االساسية واملهمة ثانيًا، 
وخصوصا يف جماالت بناء االنسان واحلفاظ عىل حياته وصحته 
املشاريع من  وبناء هذه  بتأسيس  االهتامم  ولذلك جاء  ووعيه، 
السكنية  واملجمعات  واملدارس  واجلامعات  املستشفيات  بناء 

ومعاهد التوحد وغريها من املشاريع الكثرية. 
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تضافر الجهود..

اداء  يف  دولة  او  جمتمع  اي  لنجاح  مهمة  مبادئ  هناك  ثالثًا: 
هذه  اىل  اشارت  وقد  للمجتمع  االساسية  االنسانية  مهامها 
فالوضع  الرشيفة،  واالح��ادي��ث  القرآنية  اآلي��ات  امل��ب��ادئ 
التحديات  نتجاوز  ان  فيه  يمكن  ال  العراق  يف  نعيشه  الذي 
االحوال  كل  ويف  بلدنا،  هبا  يمر  التي  واالزمات  واملصاعب 
يمكنها  جهٍة  كل  من  اجلهود  وتضافر  التعاون  خالل  من  اال 
وتتوفر هلا االمكانات واالستعدادات للمسامهة يف حتقيق هذه 
االهداف، واما هذه االموال التي جعلت بإزاء هذه اخلدمات 
فتوّظف بتاممها بخدمة املواطنني واملتعلمني والزائرين لتطوير 
السكنية  واملشاريع  واملستشفيات  واملدارس  اجلامعات  هذه 

واخلدمية بجميع صنوفها وغريها من هذه اخلدمات«. 
وعضدًا  عونًا  تكون  ان  العتبات  هدف  الكربالئي:  الشيخ 

ملؤسسات الدولة واملجتمع وليس التنافس او التزاحم..
واردف الكربالئي: »اود ان اوضح جلميع االخوة من املواطنني 
واملسؤولني املعنيني يف خمتلف املؤسسات بام سأذكره من نقاط 

مهمة«. 

اوال: ليس من نيتنا او قصدنا ان ننافس او نزاحم مؤسسات 
دافعنا  بل  غريها؛  او  اخلدمية  او  والتعليمية  الصحية  الدولة 
وباعثنا إلنشاء هذه اجلامعات او املستشفيات او املراكز الطبية 
او املدارس او معاهد التوحد او املجمعات السكنية ان نكون 

عونا وعضدا وظهريا ملؤسسات الدولة واملجتمع. 
االجابة على التساؤالت..

ثانيا: ليس من اهدافنا ان نظهر يف االعالم ونقول اننا نجحنا 
وحققنا الكثري من االنجازات، وحتى هذا املقدار من الظهور 
عىل  نجيب  لكي  فإننا  اضطرارا  اليه  نضطر  الذي  االعالمي 
العتبات؟،  اموال  تذهب  اين  وهي  البعض  يطرحها  اسئلة 
ونقرأ التقوالت الباطلة عىل هذه االدارة وغريها، وليس من 
هدفنا حتقيق اي مكسب اعالمي او مادي؛ بل غريتنا وحرقة 
البلد  لنبني  املشاريع  هذه  ننشئ  ان  وشعبنا  بلدنا  عىل  قلوبنا 
ونرفد املواطن العراقي بام يستحقه من تعليم رصني ونحفظ 
يتعلم  العراقي  الطالب  نجعل  ان  وهدفنا  ووعيه،  صحته  له 
والصيدلة  الطب  كليات  ويف  الرصينة  العراقية  جامعاته  يف 
واهلندسة والقانون واالدارة وغريها يف بلده احلبيب وان نفتخر 
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انه خترج من جامعات عراقية، وهدفنا ان نقول ان العراق ال 
يقل قدرة وال كفاءة عن بقية الدول يف ان ينشئ املستشفيات 
ان  وغايتنا  النموذجية،  واملدارس  الراقية  واجلامعات  احلديثة 
ان  االجانب  يزوره  حينام  العراقي  واملسؤول  املواطن  يفتخر 
ينشئ افضل املؤسسات  ان  الظروف  له  القدرة لو توفرت  له 

التعليمية والصحية وغريها«. 
بالنيابة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  كلمة  وجاءت 
ال��وزارة  وكيل  العيساوي(  )ياسني  الدكتور  االستاذ  القاها 
للشؤون العلمية: »اهيا االخوة ان من دواعي رسوري ان اقف 
هنا يف مدينة الشهادة والوفاء لنستذكر ما قدمه سيد الشهداء 
معطاء  العتبة  هذه  لتكون  للعطاء  نرباس  من  السالم(  )عليه 
للعلم ومنصة للمعرفة والعلم ومؤسسة  علمية، وقد  دأبت 
العتبة احلسينية الرشيفة عىل ان تكون توجهاهتا ليست ارشادية 
دينية فقط وإنام يف خدمة املجتمع والعلم وما هذا الرصح الذي 
السرية  نتاج هذه املخرجات هلذه  نِتاجا من  اليوم اال  به  نقف 
واملسرية العطرة التي نتمنى هلا ان ترى النور وان يشع نرباس 
نورها ليجد يف حمافظاتنا االخرى صدى حياكي ويتناغم مع ما 

بدأت به فلهم منا كل الشكر واالحرتام. 

استثمار راس المال البشري والمعرفي

جامعة الزهراء.. فاتحة خير لجامعات اخرى

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  »نحن  العيساوي:  واكد 
مشاريع  هلكذا  مساعدتنا  ون��ب��دي  ابوابنا  نفتح  العلمي 
باألرشاف عىل هذه اجلامعة، ونأمل من اهلل سبحانه وتعاىل ان 
تكون هذه اجلامعة فاحتة خري جلامعات اخرى هبذا املستوى، 
اذ ان الرصانة العلمية ال يمكن ان  تكون اال من خالل توافر 
حتتية  بنى  تكون  ان  الرشوط  هذه  ومن  واشرتاطات،  رشوط 
وخمتربات وكذلك اساتذة اكفاء يقومون عىل هذه املسؤولية يف 
نقل العلم واملعرفة وان يواكب العلم يف الداخل ما تقدم وما 

وصل اليه العلم يف اخلارج«.
اسس تحصيل العلم

بالنيابة  القاها  الكلامت  من  نصيٌب  الشيعي  الوقف  ولديوان 
يكون  »انام  الديوان:  وكيل  جعفر(  )احسان  الدكتور  االستاذ 
حتصيل العلم عىل اسس ثالثة: عامل يفيض بعلمه ويشع به عىل 
من حوله زكاة ملا تفضل به سبحانه وتعاىل عليه واغدق عىل 
تالمذته واقصد هبم االساتذة املعلمني، املتعلم النهم ال يقبل 
من العلم ادناه وذا مهة عالية يريد هبا رضا اهلل سبحانه وتعاىل 
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وخري امته ووطنه واقصد به الطالب، بيئة تعليمية مثىل يكون 
فيها العامل واملتعلم متفرغني متاما ألداء واجباهتم«. 

ممث���ل الدي���وان: جامع���ة الزه���راء... ثم���ار الجه���ود 

المباركة

من  ثمرة  اليوم  فيه  نحرض  الذي  الكبري  الرصح  »ان  وتابع: 
ثمرات اجلهود املباركة القيمة للعتبة احلسينية املقدسة يف طريق 
العلمي  املستوى  لرفع  مثالية  بيئة  من  يمكن  ما  اقىص  هتيئة 
لعراقنا العظيم، واستيعاب ابنائنا وبناتنا يف خطوة جبارة لدفع 
عجلة التقدم يف بلدنا، ونريدها ان تكون جتربة حُتتذى ملا للبيئة 
العلمية من اثر كبري عىل تلقي العلم وعىل تلقي املعرفة وتطوير 

االمم«.
األمي���ن العام للعتبة الحس���ينية المقدس���ة: جامعة 

الزهراء اول جامعة عراقية خاصة بالبنات

فيام جاءت كلمة االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ 
حسن رشيد العباجيي: »نحتفل اليوم بافتتاح رصح علمي كبري 
بدعم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  انجزته  ومتميز 
الشيعي،  الوقف  دي��وان  واهتامم  ورعاية  حكومي،  ومتويل 
وبمظلة ومتابعة سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
مع  واملستمرة  املبارشة  ومتابعته  ارشافه  خالل  من  عزه(  )دام 
اطلق  الساموي  النور  هذا  ومن  الساندة،  اهلندسية  االقسام 

السالم(  )عليها  ال��زه��راء«  »جامعة  اسم  امل��رشوع  هذا  عىل 
سيديت  الطاهرة  البضعة  ابيها  ام  باسم  وترشفا  وتربكا  تيمنا 
ومواليت فاطمة الزهراء )عليها السالم( ليكون دافعا وعامال 
واحلشمة  العفاف  يف  العطرة  بسريهتا  لالقتداء  لطالباتنا  قويا 

والطهارة والعبادة ولتقر عيون ابائهم وامهاهتم. 
ليكون  الطالبات  لقبول  اجلامعة  هذه  ختصيص  »تم  وتابع: 
وطهارة  وعفة  برتبية  مرهونا  والرتبوي  الروحي  االرتباط 
سيدة نساء العاملني )عليها السالم(، وهي اول جامعة عراقية 
واخلربات  االمكانات  كافة  توظيف  تم  وقد  بالبنات،  خاصة 
املادية واهلندسية وبأحدث املواصفات العاملية من حيث توفر 
التقنية  واالجهزة  النموذجية  والقاعات  البحثية  املختربات 
هذه  وتعد  العاملية،  اجل��ودة  مواصفات  وفق  عىل  املختربية 
اجلامعة من الروافد العلمية والرتبوية التي ستساهم يف التطور 
العلمي املجتمعي، وتضم اجلامعة حاليا ثالث كليات متمثلة 
وكلية  والطبية  الصحية  التقنيات  وكليات  الصيدلة  )كلية  ب 
الرتبية(، وهتدف االمانة العامة للعتبة املقدسة  اىل توفري اجواء 
اجلامعة  داخل  للطالبات  الئق  وسكن  وآمنة  متطورة  دراسية 
لبناء جيل علمي وتربوي وفقا لنهج وسرية سيدة نساء العاملني 

)عليها السالم(. 
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خطط مستقبلية

واردف العباجيي: »هناك خطط مستقبلية تتمثل ب فتح فروع 
حكومي،  وبدعم  املواصفات  هذه  وبنفس  املحافظات  يف 
املجد  ناصية  بلدهم  ولريتقي  العلم  بفضيلة  ابناؤنا  لينعم 
مصاف  يف  وليكون  القريب،  املستقبل  يف  والتطور  والتقدم 
الظلم  من  طويلة  عهود  عليهم  مرت  ان  بعد  املتقدمة  الدول 
هدر  اىل  ادت  العبثية  واحلروب  واحلرمان  والشقاء  والبؤس 

خرياته وثرواته واستنزافها. 
العبايج���ي: لس���نا بديال ع���ن الوزارات والمؤسس���ات 

الحكومية وانما داعمون ومساندون

تسعى  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  »ان  واوضح: 
وال  واالسرتاتيجية،  التنموية  االهداف  هذه  لتحقيق  جاهدة 
هتدف اىل حتقيق مكاسب مادية من خالل هذه املشاريع وانام هو 
لدعم قطاع التعليم العايل والصحي والرتبوي والتعليم لرفع 
عن  بديال  ليست  فهي  والصحي  والرتبوي  العلمي  املستوى 
وساندة  داعمة  انام ستكون  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات 
النوايا واالهداف من  هلا ومن خالل تضافر اجلهود وتوحيد 
اجل بلد متقدم ومزدهر فالشعوب تقاس بمؤسساهتا العلمية 

وبعلامئها وتقدمها علميا«.

واخر الكلامت كانت ل� االستاذة الدكتورة زينب عبداحلسني 
للبنات،  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  رئيسة  السلطاين 
واملجتمعات  االمم  تقدم  رّس  ان  املعروف  »من  قالت:  حيث 
وما  والرتبوي  التعليمي  نظامها  بتقدم  يكون  واحلضارات 
ولعل  الواقع،  ارض  عىل  ذلك  يف  املعنية  املؤسسات  تقدمه 
واحدا من املقاييس املهمة يف تقدم االمم هو عدد ما متلكه من 

جامعات رصينة ومعتمدة«. 
يف  متقدما  مركزا  حققت  ال��زه��راء  جامعة  »ان  اىل  مشريًة 
مستوعب سكوباس لقياس البحث العلمي، والنتاج البحثي 
للجامعة عىل املستوى املحيل وهي ماضية يف التقدم عرب زيادة 

رصيدها البحثي. 
الرصانة العلمية واالتفاقيات الدولية

تطبيق  عىل  اعتمدت  اجلامعة  »ان  السلطاين:  اوضحت  كام 
اجلامعة  اه��داف  حيقق  بام  للجودة  شاملة  واضحة  سياسة 
وزارة  يف  اجل��ودة  متطلبات  حتقيق  عن  فضال  االسرتاتيجية 
التعليم العايل والبحث العلمي، ومنها االعتامد املؤسيس الذي 
املرحلة  بإنجاز  به اجلامعة اىل مراحل متقدمة وذلك  وصلت 
الثانية اذ ارسلت  خطة التحسني اىل الوزارة يف وقت قيايس، 
ملستويات  املستمر  والتحسني  بالتطوير  اجلامعة  التزمت  كام 
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االبداع  تعجيز  عن  فضال  البحثي  والتميز  االكاديمي  االداء 
املواصفات  حتقيق  و  التدريس،  هيأة  اعضاء  لدى  والتميز 
التخصصية  خمترباهتا  يف  حتتاجها  التي  الدولية  القياسية 

ومفاصلها االخرى بام يضمن التطور التقني.
واشارت السلطاين اىل ان جامعة الزهراء لدهيا تنسيقات عالية 
االتفاقات  بخصوص   « رصينة:  وحملية  دولية  جامعات  مع 
االتفاقات  من  جمموعة  الزهراء  جامعة  حققت  فقد  الدولية 
يف  ميالنو  وجامعة  طهران  يف  الزهراء  )جامعة  مع  الدولية 
ايطاليا(، فضال عن االتفاقات املحلية التي حققتها اجلامعة مع 
وتتطلع  الوسطى(،  والتقنية  واسط  وجامعة  كربالء  )جامعة 
جامعتنا ان شاء اهلل اىل عقد اتفاقات علمية اخرى مع جامعات 

اخرى«. 
تصامي���م هندس���ية امتزجت بين الحضارة االس���المية 

والتطور والحداثة المعمارية:

رئيس  حممد(  ضياء  )حممد  املهندس  مع  كان  اخلتام  ومسك 
اجلامعة  مساحة  لنا  بنّي  والذي  االسرتاتيجية،  املشاريع  قسم 
وخدمية  امنية  ومنظومات  هندسية  تصاميم  من  حتتويه  وما 
لتظهر هبذا الشكل املعامري املميز: »ان مرشوع جامعة الزهراء 
التصميمية  بالفكرة  املشاريع  بقية  عن  يتميز  السالم(  )عليها 

النقوش  باستخدام  التي متزج بني احلضارة االسالمية وذلك 
واالقواس االسالمية والقبب وبني التطور واحلداثة باستخدام 
من  وغريها  ويل  والكرتون  يس  آر  اجلي  مثل  حديثة  م��واد 
للمرشوع  البنائية  الكلية  املساحة  تبلغ  حيث  احلديثة،  املواد 
)50.000( مرت مربع، ومساحة ارض املرشوع )24.000( 

مرت مربع.
وتابع: »يتكون املرشوع من  ست بنايات، البناية االوىل تتمثل 
ومخسة  رسداب  من  وتتألف  للجامعة،  الرئيسية  البناية  يف 
طوابق، وحتتوي عىل )60( قاعة دراسية جمهزة بسبورات ذكية 
املنشأ، كذلك حتتوي عىل )26( خمتربا  علميا جمهزا  بريطانية 
املتطورة، فضال عن وجود مطعم  بأحدث االجهزة املختربية 
االساتذة  وغ��رف  االدارة  وقسم  مركزية،  ومكتبة  مركزي 
والرابعة  والثالثة  الثانية  البناية  اما  االجتامعات،  وقاعات 
الداخلية،  لألقسام  خمصصة  وهي  طوابق  اربعة  من  ف�تتألف 
وتستوعب تقريبًا )400( طالبة، فيام خصصت البناية اخلامسة 
السادسة  والبناية  واحد،  طابق  من  متكونة  وهي  للتسجيل، 
ان املرشوع جمهز بأحدث  هي خمصصة للخدمات. مشريا اىل 
االجهزة واملعدات احلديثة ذات مناشئ عاملية رصينة، تصاحبها 

منظومات االتصاالت والصوتيات واالنذار املبكر«.
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بمناس���بة ذكرى والدة س���يد النس���اء وكوثر العطاء بنت خير االنام وخاتم االنبياء وزوجة س���يد االوصياء وام 
السبطين الحسن والحسين السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم( أقامت االمانة العامة 
للعتب���ة الحس���ينية المقدس���ة مهرجان )كوثر العصم���ة( الدولي االول تحت ش���عار )فاطمة الزه���راء.. منبع 
االمام���ة ومنهج االس���تقامة( اس���تمر لثالثة ايام متتالي���ة، وحضَر احتفاالته التي احتضنها الصحن الحس���يني 
المش���رف المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة س���ماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( 
واالمين العام االس���تاذ حس���ن رش���يد العبايجي فضال عن حضور رسمي وشعبي كبير جدا تقدمهم رئيس 
ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري ومحافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي، 
وبدئ  الحفل بتالوة آياٍت من الذكر الحكيم وكلمة المتولي الش���رعي للعتبة المقدس���ة ثم كلمة رئيس 
ديوان الوقف الش���يعي وبعدها القى الش���اعر من دولة لبنان الش���قيقة علي العس���يلي العاملي قصائد 
بح���ق فاطم���ة الزهراء )عليها الس���الم( ومن ث���م كلمة الوفود المش���اركة في المهرج���ان القاها االعالمي 
واالديب من دولة تونس الشقيقة بالحسن اليحياوي، وبعدها كان الدور على فرقة انشاد العتبة الحسينية 

المقدسة بموشحات في حق السيدة الزهراء )عليها السالم( من كلمات الحاج علي كاظم سلطان..

مهرجان ثقافي يتوسم )كوثر العصمة( 
في ذكرى والدتها العطرة بمشاركة دولية

)فاطمة الزهراء.. منبع االمامة ومنهج االستقامة(

تقرير: قاسم عبد الهادي – فالح حسن

تصوير: خضير فضالة، محمد الخفاجي، صالح السباح
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ومتيز حفل االفتتاح بفقرات اخر منها تكريم العالمة الراحل 
السيد عادل العلوي )رمحه اهلل( من قبل املتويل الرشعي للعتبة 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
ومن  العلوي،  حممد  السيد  نجله  التكريم  استلم  حيث  عزه( 
الفتتاح  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  اىل  احلضور  توجه  ثم 

معرض الكتاب اخلاص باملهرجان.
موش���حات واناش���يد وم���واالة  ف���ي ذك���رى والدة 

الزهراء )عليها السالم(
من فقرات املهرجان االخرى التي اقيمت يف الصحن احلسيني 
السالم(  )عليها  الزهراء  السيد  والدة  ذكرى  احياء  هي  ايضا 
املال  ال��رادود  احلسيني  املنرب  فيه  ارتقى  حسيني  جملس  بإقامة 
احلاج باسم الكربالئي حرضه مجهور واطراف كربالء املقدسة.
»علمه���ا وحياته���ا وجهاده���ا« محاور جلس���ات بحثية 

ضمن فعاليات المهرجان
اقيمت  بحثية  جلسات  هي  املهمة  املهرجان  فعاليات  ضمن 
املعظم  احلسيني  بالصحن  االنبياء  خاتم  قاعة  يف  وقائعها 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وحرضها 
من  كبري  وعدد  ع��زه(،  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 

الباحثني من داخل العراق وخارجه، ومتت فيها مناقشة ثالثة 
بحوث عىل النحو التايل:

� بحث تقدم به الدكتور منيف امحد محيدوش من دولة مجهورية 
)عليها  الزهراء  )فاطمة  بعنوان  كان  والذي  الشقيقة  سوريا 

السالم( نور اهلل ورحيانة السامء(.
اجلمهورية  من  رض��ا  عيل  الشيخ  فضيلة  به  تقدم  بحث   �
االسالمية االيرانية بعنوان )مفهوم الطاعة ومفهوم النرصة.. 

الزهراء )عليها السالم( انموذجا(.
الكويت  دول��ة  من  اهلاشمي  هاشم  السيد  به  تقدم  بحث   �
يف  السالم(  )عليها  )الزهراء  بعنوان  كان  وال��ذي  الشقيقة 

روايات غري االمامية(.
كام شهدت قاعة سيد االوصياء جلسات بحثية علمية نسوية 
بني  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  سرية  من  حمطات  عن 

ميادين العلم واجلهاد.
ممث���ل المرجعية الدينية العلي���ا: المقامات العظيمة 

تها وكرامتها وعظم دورها تتجلى 
ّ

للمرأة الكاملة وعز

ها لدورها االنس���اني والعبادي والرس���الي 
ّ
في تحمل

والجهادي..
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حفل  يف  ع��زه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  واك��د 
املرأة وكرامتها وعظم  افتتاح مهرجان كوثر العصمة أن عّزة 
دورها يتجىل يف حتمّلها لدورها االنساين والعبادي والرسايل 

واجلهادي فقال:
الزهراء )عليها السالم(  الكريم قد شهَد للسيدة  القرآن  »إن 
يف  والعظيم  املنيع  باملقام  هلا  شهدت  آية  ستني  من  اكثر  يف 
التدين  الواجب وعىل كل مكّلف  والوالية واالعتقاد  الدين 
واالنقياد  هبا  التسليم  الالزم  اجلّمة  احلقوق  من  هلا  وان  به، 
السالم(  )عليهم  البيت  ال  مع  به  اشرتكت  ما  غري  هذا  هلا 
اهلل  شهادة  بعد  فهل  اهلية   وحجية  ملكوتية  مقامات  من 
الزهراء  فاطمة  يف  تعاىل  اهلل  شهادة  بعد  وهل  شهادة?  تعاىل 
باعث  من  واصطفائها  وتزكيتها  تطهريها  بعد  وهل  شهادة؟ 
أهل  واذا كان  تزكية وتطهري؟  االنبياء والرسل واحلجج من 
البيت )عليهم السالم( حجج اهلل عىل خلقه فان امهم فاطمة 
به  رصحت  ما  وهي  عليهم،  اهلل  حجة  عليها(  اهلل  )س��الم 
رواية االمام العسكري )عليه السالم(: »نحن حجج اهلل عىل 
اخللق وفاطمة )عليها السالم( حجة علينا«، وهذا االصطفاء 

وال  بغريب  ليس  العظيم  االهلي  املقام  وهذا  بغريب  ليس 
عن  يتحدث  الكريم  فالقرآن  وشيعتها  حمبيها  من  ببدع  هو 
الرب  برعاية  حظيت  التي  السالم(  )عليها  مريم  اصطفاء 
وانقطاعها  وعبادته  لطاعته  نفسها  نذرت  طاملا  ورضوانه 
عىل  ويفضلها  ويطهرها  يصطفيها  ثم  بالكرامة  فيحبوها  اليه 
نساء العاملني لزماهنا، ومل يكن االصطفاء اال بعد مراحل من 
فبدأت  الرسالة  ورعاية  النبوة  قيمومة  اىل  حسنًا  نباتًا  انباهتا 
امها  بنذر  للوفاء  لتبتلها  وملذاهتا  الدنيا  عن  منقطعة  حياهتا 
ولتصل اىل ان تكون عابدة متبتلة ً بكل ايامن وشوق وانقياد 
حمن  من  تواجهه  ما  عىل  وصربها  قومها  من  لألذى  وحتمل 
حتمل  ج��دارة  وبكل  استحقت  حتى  وابتالءات  وخطوب 
املسؤولية االهلية يف احلجة واالصطفاء.. فاصطفاؤها االول 
ومن  اليه  وانقطاعها  واخالصها  تعاىل  اهلل  لعبادة  قبوهلا  هو 
حلجيّته  اصطفاؤها  وبالتايل  تعاىل  اهلل  بعصمة  تطهريها  ثم 
فمراحل االصطفاء تتدرج بنشأهتا وترتقى بتطهريها وتزكيتها 
قد  زماهنا  نساء  سيدة  مريم  كانت  فاذا  بحجيتها،  وتكتمل 
القرآن  هبا  شهد  التي  السامية  املقامات  تلك  عىل  ح��ازت 
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)عليها  الزهراء  فاطمة  فان  والعصمة  االصطفاء  من  الكريم 
السالم( سيدة نساء العاملني من االولني واالخرين كام شهدت 
الفريقني من اخلاصة والعامة، ونود ان نؤكد  بذلك نصوص 
ان هذه املقامات العظيمة للمرأة الكاملة تكشف عن تعظيم 
الكامل  بلوغها  وامكان  الساموية  الرشائع  قبل  من  املرأة  مقام 
والتقوى  تعاىل  هلل  الطاعة  بفضل  وذلك  والعصمة  والرشد 
الكامل  مقامات  من  ذلك  وغري  والصرب  واالخالص  والعّفة 
يف  يتجىل  دوره��ا  وعظم  وكرامتها  امل��رأة  عّزة  وان  االنساين 
حتمّلها لدورها االنساين والعبادي والرسايل واجلهادي الذي 

ظهر يف هاتني الشخصيتني العظيمتني«.
رئيس ديوان الوقف الشيعي: مشاريع العتبة احلسينية تصب يف 
خدمة املجتمع وهدفها النهوض باملستوى الثقايف واالخالقي 

والديني والرشعي
من جهته حتدث رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر 
بفاطمة  يتأسني  ان  الفضليات  نسائنا  »عىل  قائال:  الشمري 
الزهراء )عليه السالم( وجيعلن  من سريهتا نرباسا لالهتداء به 
ليكونن  مثاال للعفة وصورة واقعية لعنوان احلجاب الرشعي 

اهلتك  اىل  سمعتهن  ويعرض  الشبهات  يثري  عام  واالبتعاد 
كاالختالط غري املربر للرجال واملفاكهة التي تفسد احلجاب 
الباطني وقد تؤدي اىل احلرام ال سمح اهلل، وال خيتلف اثنان 
الزهراء  فاطمة  ان  عىل  واملنصفة  الراجحة  العقول  ذوي  من 
االهلية  الرسالة  قدمته  الذي  االعىل  املثل  هي  السالم(  )عليه 
قدوًة  لتكون  اصابة  ايُة  الربانية  العناية  يد  فاصابتها  للمرأة 
للحياة الكريمة واسوًة للفضائل وللقيم االنسانية فهي نسخة 
اال  تتبع  وال  احلق  اال  تتبع  ال  صديقة  االهلي  بالوحي  ناطقة 
خريا  هلن  النساء  من  قدوة  جيدن  لن  نساءنا  ان  نعم«  اهلدى، 
جممع  فيه  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  النساء  سيدة  من 
واالجتهاد  والورع  العفة  ومثال  االخالق  وتكامل  الفضائل 
عىل  وفضلها  وطهرها  اصطفاها  تعاىل  اهلل  ان  فخرا  ويكفيها 

نساء العاملني..«.
وعاّم تقدمه العتبة احلسينية املقدسة من خدمة للمجتمع هبدف 
والرشعي  والديني  واألخالقي  الثقايف  باملستوى  النهوض 
قال الشمري: أن »هذه اجلهود واخلدمات التي تقدمها العتبة 
احلسينية املقدسة تصب يف بناء دولة االمام املهدي )عجل اهلل 
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تعاىل فرجه الرشيف( وخدمة املجتمع«.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  أكد  متصل  صعيد  عىل 
أن  املهرجان،  اختتام  حفل  يف  العباجيي  رشيد  حسن  االستاذ 
واالرث  واالمامة  العصمة  صور  وارقى  اروع  تتجىل  املؤمتر 
النبوي فيه، واهم ما يلفت االهتامم فيه والرتكيز عليه هو تراث 
امهها  عديدة  جوانب  من  املستمدة  املعرفية  وعلومها  الزهراء 
املصدر القرآين وما نزل فيها من آيات وهذه املنزلة االهلية ال 
وال  االولني  من  ال  النسوة  اليها  يصل  وال  أحٌد  فيها  ُيدانيها 
التطهري  آية  اركان  من  وهي  اهلي  نور  فمقامها  االخرين  من 
واملباهلة وحديث الثقلني فعىل املرأة املسلمة التمسك بمنهج 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( ملا فيه من اخلري الكثري يف الدنيا 

واالخرة..
الزهراء  لفاطمة  الفدكية  اخلطبة  هنا  نذكر  ان  »ن��ود  وتابع 
)عليها السالم(، بام حتتويه من اهلوية املعرفية القرآنية والفقهية 
للسيدة الزهراء )عليها السالم( دليل قاطع عىل قوة شخصيتها 
املستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية من ابيها )صىل اهلل 

عليه وآله( فهي منبع العصمة وام االئمة االثني عرش«.
من جهته قال عضو اللجنة املركزية لالحتفاالت واملهرجانات 

يف العتبة احلسينية املقدسة احلقوقي عيل كاظم سلطان: »تضمن 
واحتفالية  شعرية  امسيات  منها  كثرية  فعاليات  املهرجان 
بحضور خادم االمام احلسني )عليه السالم( باسم الكربالئي  
وجلسات بحثية لألخوة واالخوات عبارة عن مخسة جلسات 
بحثية ثالث منها للنساء ختامها كان يف جامعة الزهراء )عليها 

السالم( بواقع جلستني للفضالء«.
معرض  اقامة  ايضا  املهرجان   فعاليات  »من  سلطان:  وتابع 
اطراف  مشاركة  وكذلك  الفدكية  اخلطبة  ومسابقة  الكتاب 
ان  اىل  مشريا  البهيجة،  االحتفاالت  يف  املقدسة  كربالء 
املشاركات كانت اكثر من عرش دول منها: )الكويت وسوريا 
اىل  فوصلت  املشاركة  البحوث  اما  والعراق(  وتونس  ولبنان 

اكثر من تسعني بحثا من خمتلف دول العامل«.
راية  لرفع  العتبات  يوفق  ان  اهلل  نسأل  املشاركة:  الوفود  ممثل 

كوثر العصمة سنويا
االعالمي واالديب بلحسن اليحياوي من دولة تونس حتدث 
وجور  القرون  هذه  رغم  بالدي  »يف  املشاركة:  الوفود  باسم 
الزمان وسعي السعاة إلمخاد ذكرهم )عليهم السالم( ال يزال 
الوجدان الشعبي ينبض بذكر اهل البيت وبحب فاطمة، ويف 
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عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  بالبرشى  املالئكة  فيه  اتت  الذي 
امتك  اخللود حتنو عىل وفود  أنت من فيض  واله وسلم( ها 
امك  نداء  سمعوا  مجٌع  اعتابك  لتلثم  غرهبا  اىل  رشقها  من 
وافتهموا الدعوة فأجابوا واتتهم الرصخة فأغاثوا موصوفون 
بالكفاح معروفون باخلري والصالح من النخبة التي انتخبت 
يف  اليوم  القوم  ه��ؤالء  كل  اجتمع  اختريت،  التي  واخل��رية 
يا  لبيك  واجسامهم  بقلوهبم وعقوهلم  النداء  ملبني  ساحتك 
زهراء لبيك يا حسني، لقد وفق اهلل ُاناس هذا العام محلوا امانة 
خدمة هذه البقعة الطاهرة لريفعوا يف كل عام يف هذا الزمان 
يف هذا املكان راية مهرجان كوثر العصمة، فكل الشكر للعتبة 
احلسينية املقدسة لفضيلة املتويل الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
واالخوة الكرام القائمني عىل املهرجان عىل جهودهم املضنية 
ورزقكم  حسناتكم  ميزان  يف  اهلل  جعله  املؤمتر  هذا  إلنجاح 
اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  وشفاعتها  الزهراء  السيدة  رضا 

وبركاته«.
وقال عضو هيأة تدريسية يف جامعة الفرات من سوريا الدكتور 
منيف امحد محيدوش: »الشق االول من املؤمتر جاء من العتبة 
احلسينية املقدسة وهم مشكورون عىل اقامة هذا املؤمتر كوهنا 

دائام وابدا سباقة اىل هذه الثقافة الفكرية والدينية واالجتامعية 
الزهراء  سيدتنا  به  قامت  ال��ذي  ال��دور  لعظمِة  وكذلك 
واخالقي  واجتامعي  وفكري  ثقايف  دور  هو  السالم(  )عليها 
كونه  املهرجان  يف  دولة  من  اكثر  لتواجد  بالنسبة  وجهادي، 
والبرصة  الكوفة  اهل  اىل  مل تكن رسالة  انسانية  حيمل رسالة 
)عليها  فالزهراء  امجع  للعامل  انسانية  رسالة  هي  بل  وسوريا 
السالم( مرشوع اهلي ارسلها اهلل تعاىل مع ابيها وزوجها وبنيها 
القيم  انسانيا متكامال يرسم من خالله هذه  لتكون مرشوعا 
واملبادئ السمحاء«.يف سياق متصل نوه استاذ علم النفس يف 
اجلامعات اللبنانية  دكتور هشام شحرور عن طبيعة مشاركته 
يف املهرجان فقال: »أحاول ان اساهم بمقدار ما ببحثنا الذي 
أسلط الضوء فيه عىل السيدة الزهراء )عليها السالم( والدور 
بانه  بحثي  واخترص  والعرشين،  الواحد  القرن  يف  املتوخي 
يقوم عىل الدعوة اىل عدم قرص خطابنا االسالمي عن السيدة 
واالعجازية  الكراماتية  والقضايا  السالم(  )عليها  الزهراء 
ونحرضها اىل واقع احلياة بني الناس وهي كذلك ولكن نحن 
نظلمها بأبعادها عن الناس وخطاب الناس ليتأسى هبا الناس 

لنطرحها بني النساء ليتعلموا منها..«.
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بهدف االطالع على انجاز المبنى الثاني ومواصلة العمل..

الشيخ الكربالئي يجري جولة تفقدية 
لمشروع »مجمع جنة الفردوس السكني«

اجرى المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي 
جولة تفقدية لمش���روع “مجمع جنة الفردوس الس���كني” الذي تنفذه شركة خيرات السبطين 
بمنطقة )باب طويريج( التي تبعد مسافة  كيلومتر  واحد عن الحرم الحسيني المقدس، وتأتي 
ه���ذه الجولة ضمن سلس���لة الجوالت التفقدية التي يجريه س���ماحته على المش���اريع الخدمية 
والفكرية والس���كنية التي تنفذها العتبة المقدس���ة لالطالع على س���ير األعمال فيها والتأكيد 

على انجازها وفق افضل المواصفات وضمن الفترات الزمنية المحددة إلنجازها.

تقرير: نمير شاكر - ماجد حميد/ تصوير: احمد القريشي
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حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  وقال 
»تربكنا  األحرار«:  »جملة  به  خص  ترصيح  يف  العباجيي  رشيد 
بقدوم سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ملرشوع 
خريات  رشكة  تنفذه  الذي  السكني«  الفردوس  جنة  »جممع 
السبطني بمواصفات عالية جدًا وبخدمات نوعية غري مطروقة 
تتضمن شبكات الغاز املركزية ومنظومات ترصيف النفايات 
التجاري  السيارات واملول  واالنرتنت باإلضافة اىل كراجات 
املهمة  اخلدمات  وبقية  واحلامية  والصيانة  النقل  وخدمات 
االخرى، مضيفا أن »املرشوع بعد ان تم انجاز املقطع )A( له 
يف العام املايض يشهد االن انجاز املقطع )C( الذي نفذ بفرتة 
قياسية ال تتجاوز ال�)11( شهرًا بعد ان حددت املدة له )سنة 

– سنتني(، جاء ذلك بدعم سامحته وبتضافر اجلهود واستمرار 

ارشافنا  خالل  من  عليه  حرصنا  ما  وهذا  وهنارًا،  لياًل  العمل 
املرشوع  ينجز  ان  اىل  واهلندسية  الفنية  الكوادر  عىل  والتأكيد 

بجودة عالية وبكلف اقل تصل اىل اقل من )50(% تقريبًا«.
اهم  السكني( احد  الفردوس  ان« )جممع جنة  بالقول:  منوها 
يتميز  كونه  كبريا  اقباال  يشهد  وهو  املهمة  احليوية  املشاريع 
انه  بقربه من مركز املدينة ويوفر كل ما حيتاجه املواطن حيث 
خدمة  سيوفر  انه  ذكرها  تم  التي  اخلدمات  اىل  اضافة  سيوفر 
التي ستقدم خدماهتا عىل مدار )24( ساعة  )االستعالمات( 

لليوم الواحد«. 
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السبطني  خ��ريات  رشك��ة  مشاريع  مدير  حت��دث  جهته  م��ن 
املهندس عيل مكي قائاًل: إن« املرشوع يقام عىل مساحة  كلية 
تبلغ )7200( مرت مربع وحيتوي عىل )7( ابراج سكنية وهذه 
وبأعداد  طابقًا   )14( عىل  حيتوي  منها  كل  السكنية  االبراج 
شقق سكنية )250( شقة سكنية, تم انجاز البناية االوىل منه يف 

العام املايض وهو االن يشهد انجاز البناية الثانية بمساحة تبلغ 
ضمنها  من   )14( وبواقع  مربع  مرت   )500( الواحد  للطابق 
االول  االريض،   ، )الرسداب  طوابق  أن  واوضح،  الرسداب 
،الثاين ،الثالث( تم تصميمها وتنفيذها لتكون )مول جتاري(, 
اما الشقق السكنية فتبدأ من الطابق الرابع وصواًل اىل الطابق 
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االخري بواقع تسعة طوابق شقق ليصبح املجموع الكيل )14( 
طابقًا, اما التقسيم املعامري للشقق؛ ان كل طابق سيحتوي عىل 
جهة  عىل  مطلة  االوىل  الشقة  خمتلفة  بمساحات  شقق  ثالث 
احلرم احلسيني بمساحة )146( مرت ا مربعا والشقة الثانية عىل 
الواجهة للشارع الرئييس بمساحة )152( مرتا  مربعا والشقة 
الثالثة مطلة عىل املرشوع بمساحة )136( مرت مربع ومجيعها 

تم تصميمها وتنفيذها بطرائق هندسية وباهناءات دقيقة ».
ثالثة  عىل  انجازها  تم  التي  البناية  »حتتوي  مكي:  واض��اف 
عدد  لتناسب  تصميمها  ت��م  رصينة  مناشئ  م��ن  مصاعد 
التوقفات ومراعاة زيادة الرسعة هلا للحصول عىل زمن صعود 
ونزول كيل مقبول وعدم ضياع الوقت يف التوقفات, فضاًل عىل 
احتوائها منظومة ملكافحة احلريق بضغوطات ومعايري هندسية 
وفنية وكذلك عىل منظومة انذار احلريق وكل هذه املنظومات 

ترصيف  منظومة  عىل  املنجزة  البناية  حتتوي  كام  تلقائيًا,  تعمل 
نفايات مركزية يتم اعتامد الكارت الذكي يف استخدامها حيث 
او ثالثة  اثنني  الشقة كارت عدد  الزبون او صاحب  يتم منح 
حسب املتوفر ليتم استخدام احد هذه الكارتات لالستخدام 
اليومي وفق نظام ذكي دون احلاجة اىل استخدام املصاعد يف 

ذلك«. 
وتابع بالقول:«ان املرشوع ببناياته السبع سيتكون من )250( 
عىل  ايضًا  وسيحتوي  اجلودة  عالية  بمواصفات  سكنية  شقة 
أسواق جتارية(  عيادات طبية،  اطفال،  )رياض  منافع خدمية 
عدد  اكرب  بيع  تم  الشقق  وهذه  املهمة،  اخلدمات  من  وغريها 
منها ومل يتبق اال العدد قليل, وان نظام البيع هلا تم وفق نظامني 
)النقد واألقساط( وبأسعار تتناسب وحسب نسبة املقدمة من 

املبلغ الكيل«.
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 عنه، قلت في نفسي كيف أبدأ وبماذا، وأنا أمام صاحب 
َ

 قبل أن أكتب
ً
بت كثيرا

ّ
تأه

لقب  ويسبقه  إال  ذكر 
ُ
ي ال  اسمه  يزال  فال  هائل،  فكري  وتراث  ضخم  ديني  مشروع 

 أنني طالب 
ُ

يلت
ّ

 بها، وإذ بي تخ
َ

 لألعمال الدينية التجديدية التي قام
ً

د( نسبة
ّ
)المجد

 بعمٍق في 
ً
 وناظرا

ُ
 سيرته

ً
صا

ّ
م على سبيل نجاة، متفح

ّ
أو متعل  لدرِسه 

ً
يجلس مصغيا

 مثل 
ُ

ر في كالمِه تجلٍّ ومثله
ّ

تجربته وسيرته، فإذا ما كان النظر إلى العالم عبادة فالتبح

دوران الكواكب حول شموس المعرفة.

 “شهر الله”
ُ
” وفقيد

ّ
 “شهر النبي

ُ
وليد

س سره(
ّ
ر )قد

ّ
د الشيخ محمد رضا المظف

ّ
المجد

إعداد/ علي الشاهر
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 »شهر النبي«
ُ
وليد

يف اخلامس من شهر شعبان من سنة 1322 للهجرة، هتللت 
الوجه  صاحب  طفلها  بوالدة  فرحًا  السامقة  املظفر  آل  أرسة 
القلوب  متأل  ت��زال  ال  التي  الغّصة  رغم  رض��ا(  )حممد  املنري 
من  أشهر  مخسة  قبل  املظّفر(  اهلل  عبد  )حممد  وال��ده  لرحيل 
به  فرّحبوا  احَلزَن،  عنهم  أزالْت  الوليد  برشى  ولكنَّ  والدته، 
وسألوا اهلل تعاىل أين حيفظه وجيعله من العلامء الباذلني اهلمم 

خلدمة الدين واملذهب.
كانت طفولة )حممد رضا( املولود يف شهر شعبان األغر شهر 
أحاطته  بام  وثرية  خصبة  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبّي 
العائلة من الرعاية والعناية الفائقة، فقد بذل أخوه الفقيه الشيخ 
عبد النبي املظفر )ت – 1337 ه�( جهدًا يف تكفله ورعايته، 
وبعد وفاتِه وجد نفس العناية من قبل أخيه الفقيه الشيخ حممد 
حسن املظفر )ت – 1375(، ثم أّن عائلته العلمية املشهورة يف 

نجف عيل )عليه السالم( وما أنجبته من خرية العلامء واألدباء 
النجباء، تركت اليشء الكثري عىل حياة هذا الطفل الذي أخَذ 
يسري بخطواته املطمئنة إىل الدروس احلوزوية، إذ انرصف إليها 
وهو بعمر الثانية عرش عامًا، بدأها بدراسة علوم اللغة العربية 
درس  املرحلة  هذه  وخالل  والبالغة،  وال��رصف  النحو  من 
انتقل  ثم  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  احلويزي  طه  الشيخ  عند 
بعد ذلك لدراسة الفقه واألصول وحظر الدروس العالية يف 
دروسهم:  حرض  الذين  األساتذة  أهم  ومن  العلمية،  احلوزة 
حسني  امل��ريزا  اإلم��ام  املظفر،  حسن  حممد  الشيخ  )أخ��وه 
النائيني، اإلمام الشيخ ضياء الدين العراقي، اإلمام املريزا عبد 
واإلمام  القايض،  عيل  السيد  األجل  العامل  الشريازي،  اهلادي 
الشيخ حممد حسني الغروي األصفهاين، واإلمام السيد حمسن 

احلكيم( )أعىل اهلل مقامهم الرشيف(.
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كام وُينقل أن شيخنا املظّفر، ولع بدراسة الرياضيات والفلك 
جعفر  الراحل  األستاذ  يؤرّش  وهنا  والفلسفة،  والعروض 
املعرفة  بطلب  واالنغامس  االهتامم  هذا  اهلل(  )رمحه  اخللييل 
قائاًل: »إنه كان أحد بضعة أنفار ممن لفتوا أنظار اآلخرين من 

أوساط احلوزة إليهم بجّدهم وانغامسهم يف الدروس«.
مدارس وكلية للفقه

وإىل جانب الدراسة ومن ثم التدريس، وهذا النبوغ العلمّي 
الذي حتّصل عنده يف سن مبكرة، فقد ساهم مسامهة فاعلة يف 
تأسيس وتشكيل اجلمعيات واملنتديات الثقافية واألدبية والتي 
سطع نجمها يف مدينة العلم والبالغة، فكانت )مجعية منتدى 
مجعية  وهي  اإلصالحية،  أعامله  عىل  الشواهد  أحدى  النرش( 
علمية ثقافية شكلها سنة 1353 ه�، وهدفت إىل نرش الثقافة 

اإلسالمية واإلصالح االجتامعي عن طريق النرش والتأليف.
للدراسات  وثانوية  ابتدائية  م��دارس  تأسيس  أعامله  ومن 
األكاديمية إىل جنب املدارس احلكومية، وكانت هذه املدارس 

العلوم  بتدريس  وختتص  النرش،  منتدى  مدارس  اسم  حتمل 
الدينية باإلضافة إىل العلوم احلديثة.

فيام كانت اإلسهامة الكبرية لشيخنا املعظم، هو تأسيسه لكلية 
الفقه واعرتفت هبا الدولة العراقية بكوهنا  كلية تابعة للجامعة 
وأصول  الفقه  يف  دروس  تقدم  الكلية  وكانت  املستنرصية، 
وفقه  القرآن،  وتفسري  واملنطق،  والفلسفة،  واإلهليات،  الفقه 
اللغة وعلم اللغة وعلم النفس، وعلم االجتامع، وعلوم اللغة 
العربية، وغريها، وأصبح الشيخ املظفر عميدًا للكلية مضافا 
استمرت  وقد  فيها،  يف  الفقه  وأصول  للفلسفة  تدريسه  اىل 
تعسفًا  ويغلقها  امُلباد  النظام  ليأيت  وفاته،  بعد  حتى  بالعطاء 
وظلاًم وحقدًا، وذلك أبان االنتفاضة الشعبانية املباركة، لتعود 
جامعة  كليات  إحدى  وتصبح  جديد  من   2003 عام  بعد 

الكوفة.
وهل نفد حبر المعرفة؟

للعالمة املظفر مؤلفات كثرية، والتي تم تأليفها بشكل مبسط 
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وحديث، إال أن أشهرها كتاب )املنطق( وكتاب )أصول الفقه( 
ديوان  وله  مرهفًا،  شاعرًا  كان  كام  اإلمامية(،  )عقائد  وكتاب 
الشعرية  والصور  املسبوكة  واللغة  املائز  الشعر  من  فيه  شعرّي 

اجلميلة.
الفقيه  يقول  املعّظم،  شيخنا  سرية  من  املهمة  اجلنبة  هذه  وعن 
 – )ت  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  اآلصفي  مهدي  حممد  الشيخ 
التعبري  مجال  يقرتن  املظفر  الشيخ  كتابات  »يف  إنه  ه�(:   1436
املادة  بخصوبة  العرض  وروعة  الصوغ  وجدة  األداء  وسالمة 
ودقة الفكرة وعمق النظرة وجدة املحتوى، ويتألف منها مزيج 
من العلم واألدب يشبع العقل ويروي العاطفة، فقد كان جيري 
يف الكتابة، كام جيري املاء، من غري أن يظهر عليه يشء من الكلفة 
أو التصّنع، وينساق القارئ معه كام ينساق املاء عىل منحدر من 
األرض، من دون أن يعرقل سريه يشء، وال يصطنع يف الكتابة 
التي ترصف الكاتب عن االنسياق مع  البديعية  هذه املحسنات 
الفكرة وترصف القارئ عن جماراة املوضوع، أما املواضيع التي 

كان يتناوهلا بالكتابة والبحث مواضيع علمية كاألصول واملنطق 
والفلسفة، يعرس عىل األديب أن يصوغها صياغة أدبية أو يفرغها 
يف قالب أديب من التعبري. وقد ُوّفق الشيخ إىل أن يضم إىل عمق 
أبالغ إذا قلت إن الكتاب فتح كبري يف  املادة مجال العرض، وال 
الكتابة الفلسفية فال تشكو الفلسفة شيئا كام تشكو الكتابة التي 
الكتابة  أن خيضع  املظفر  الشيخ  وقد حاول  أداهتا.  هلا  ال ختضع 
كتاب  يف  بينهام  وجيمع  للكتابة،  الفلسفة  خيضع  أو  للفلسفة، 

واحد«.
فقيد شهر الله تعالى

يف ليلة السادس عرش من شهر رمضان املبارك من سنة )1383 
ه� - 1964 م( انتقل الشيخ حممد رضا املظفر إىل الرفيق األعىل، 
النجف  وأه��ايل  واألدب��اء  بالعلامء  حافاًل  مهيبًا  تشييعًا  وُشيِّع 
يف  ر  املظفَّ حسن  حممد  الشيخ  أخيه  جنب  إىل  ودفن  األرشف، 

مقربة آل املظفر باملدينة املقدسة.
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يف  ج��واد(  رشف  سعيد  السيد  )زكية  املؤلفة  وتقول   
البالغة  هنج  كتاب  يف  اللغوي  )املجاز  كتاهبا  مقدمة 
ألمري املؤمنني عيل بن ايب طالب -عليه السالم( الصادر 
احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  عن مؤسسة علوم هنج 
 235( م��ادي  بوصف  )2018م(  العام  يف  املقدسة 
اهنا  والنرش  للطباعة  ال��وارث  دار  وطباعة  صفحة( 
عمدت من خالل هذه الدراسة اىل الكشف عن املدى 
الذي يشغله املجاز اللغوي يف ابنية نصوص كتاب هنج 
به من األمهية  به اىل اقصاه كي  تصل  البالغة ودفعت 
اثراء  اليه آملة يف الوصول اىل مطلبها من  اىل ما تصبو 
باقي  اللغوي بصورة مستقلة عن  اللغة بدراسة املجاز 

صنوف البيان وفق الدراسات احلديثة..

يحظى كتاب نهج البالغة المروي عن االمام علي )عليه السالم( عبر القرون من االهتمام بالنسخ 
والشرح والتعليق واالجازة بعناية بالغة من قبل اعالم البالغة واألدب وتداوله علماء أهل بيت الرسول 

 بعد جيل، واهتم الناس بحفظ كلماته وضبطها في بطون 
ً
)صلى الله عليه واله وسلم( خاصة جيال

الصحائف والقلوب واصبح منهال ينهل منه طالب اللغة واألدب..
 عن سائر اللغات فقد برزت اللغة العربية في 

ً
 واشعاعا

ً
وبما ان لكل لغة شأنا يميزها ويجعلها اكثر بروزا

مجازاتها وهو سر من اسرارها وطاقة كامنه تحتاج الى استخراج ووسيلة من وسائل نموها وتطورها 
كون ذلك يتيح لها مواكبة التطور الذي تمر به سائر اللغات في العالم من خالل ما يوفره لها من 

عان متعددة مختلفة من مادته االصل فيثري اللغة ويكسبها بوشاح جديد بّراق 
ّ

صياغة الفاظ كثيرة لم
يلفت الناظرين والمتأملين وهذا ما نجده في كتاب نهج البالغة ..

قراءة: ضياء األسدي ،عيسى الخفاجي 
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دراسة  عبارة عن بحث علمي عىل  الذي هو  الكتاب  ويقوم 
منهجية وصفية حتليلية للمجاز اللغوي يف كتاب هنج البالغة 
والكشف  والتنقيب  بالبحث  االوىل  ج��ذوره  متتد  حيث 
من  استلهامًا  والتحليل  بالتوضيح  وألنواعه  والتصنيف 
القديم اصالته ومن احلديث جدة موضوعه، والكتاب يتألف 

من  ثالثة فصول..   
انتظم الفصل األول عىل مبحثني، محل املبحث االول عنوان: 
)املجاز يف اطاره العام( حيث تناولت فيه املؤلفة مثول املجاز 
اىل  الباحثني  وانقسام  وبعده  االس��الم  قبل  العرب  لغة  يف 
ورأي  القرآن  يف  لوجوده  ومعارضني  مؤيدين  بني  فريقيني  
العلامء املحدثني يف ذلك، اما املبحث الثاين الذي محل عنوان: 
املجاز  مفهوم  درس  فقد  واالصطالح(  اللغة  بني  )املجاز 
متهيدًا لتحديد انواعه ورسم حدوده وتناول :)تعريف املجاز 
يف اللغة، وتعريف املجاز يف االصطالح( معتمدًة يف ذلك عىل 

املعاجم اللغوية. 
املرسل  )املجاز  عنوان:  حتت  جاء  ال��ذي  الثاين  الفصل  اما 
وجتلياته يف كتاب هنج البالغة( وفيه تم البحث اىل ذروة التناول 
املجاز  ان��واع  حسب  وتصنيفها  العالقات  رصد  طريق  عن 
قصارى  »بذلت  اهنا  املضامر  هذا  يف  الكاتبة  وتقول  املرسل 
جهدها من اجل استخراجها وتقديم ما هو جديد وهام راجية 
من ذلك وضع لبنه جديدة مستوفية يف دراسة املجاز املرسل 
بعرض العالقات السبع املتعارف عليها والعالقات االخرى 
التي حصلت عليها اثناء الدرس بحيث شّكلت مادهتا حقاًل 
القيم واملعاين وما  التعبري وترسيخ  للدراسة وبيان اجلاملية يف 
يتعلق باملسائل الرشعية والعقائدية وابرزت كوامن اجلامل عرب 
جتليات تلك الصور وطبائع حلوهلا يف نصوص هنج البالغة«.
اما ثالث الفصول واخرها والذي توسم بعنوان: )االستعارة 
بأنواع  العناية  درَس  حيت  البالغة(  هنج  كتاب  يف  وجتلياهتا 
االمام  خطب  يف  وانتشارها  منها  يتفرع  وما  االستعارات 
استمداد  هناك  كان  كام  وكلامته  واقواله  السالم(  )عليه  عيل 
الكريم  والقرآن  السابقة،  بالنصوص  عالقتها   عىل  للشواهد 
بالوقوف عليها وحتليلها ذلك باالعتامد  وداللتها عىل قدرهتا 
عىل كتب البالغة يف حتديد اقسام املجاز وانواع املجاز اللغوي.
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ً
صدر حديثا

كوثر كربالء
للدراسات  األنبياء  وارث  مؤسسة  عن  حديثًا  صدر 
كربالء«  »كوثر  كتاب  احلسينية  النهضة  يف  التخصصية 
اآلميل(  اجلوادي  عبداهلل  )الشيخ  العظمى  اهلل  اية  ملؤلفه 
وهو  الساعدي(،  الواحد  عبد  حبيب  )الدكتور  وترمجة 
الكامل  واالنسان  املطلقة  احلقيقة  عن  باحلديث  يعنى 
االسالمية  االمة  رسالة  اىل  اضافة  الرئيسية  وعنارصه 
)عليه  احلسني  االمام  بنهضة  ارتباطها  وكيفية  وعامليتها 
منه  تستقى  ومعينا  كوثرا  متثل  التي  املباركة  السالم( 

املعارف يف خمتلف املجاالت العلمية والعملية.
والكتاب الذي تبنت املؤسسة ترمجته من اللغة الفارسية 
املعرفية  املستويات  خمتلف  خياطب  العربية  اللغة  اىل 
والفكرية ويمثل حماولة إليصال املعلومة القيمة بطريقة 
عامة  فهم  متناول  خ��ارج  تبقيها  وال  بعمقها  ترض  ال 

الناس. 
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َجّندُت �شعري

يف هـــــــــواَك متّيمًا

َفرِقيُت يف درِب

الواليِة �ُشلَّما

جّندُت �شعري اأ�شتمدُّ

َم�شاعري

َك من وحِي اإمياٍن ب�شخ�شِ

ملَهما

واأتيُت اأ�شتجلي

واإيّن خـــــــــــــــــادٌم

يا �شْعَد حّظي

اأن تراين خادما

اأنَا منَك معتقدي

واأنَت و�شيلتي

ولذكركْم 

ما اأيّن اأظلُّ معظَّ

يا روَح فاطــــــــمٍة 

َك اأحْمٍد وجدِّ

�شلَّْت عليَك مالئٌك

ما ملء ال�شَّ

اأنَت الهدى

وبَك ا�شتنار �شياوؤُُه

شعر: عامر جبار خضري
العظيم اإلمام  ها 

ّ
أي

هو مْذ عال 

قد زاَح ليال ًُمظِلما

روُح النبي بذات �شخ�شَك 

اأّنها ُنِفخْت

فكنَت كما النبيِّ مكّرما

رَفَع االإلُه عظيَم �شاأِنَك

�شّيدي

وهوْت بنو العّبا�س

كلٌّ مرغما

اأما تراُثَك

فْهَو نهــــــــــــُج حمّمٍد

�شيظّل دومًا م�شتقيمًا 

اأقوما

ت�شريعكْم 

هو للديانة اأ�شُلها

و الديُن فيكم �شيدي 

هو قْد َنا

فاأْنعْم عليَّ بنظرٍة

يا بن الُهدى

ُتحى لقلبي ما جنى

ما َوتاأثَّ

اأنا حاجتي واهلِل

اأق�شُم �شادقًا هو عفوكْم

وبِه اأناُل املْغَنما

كم  يف حبِّ

ٍد يا اآَل بيِت حممَّ

الفوزُّ حٌظ للذي 

فيِه انتمى

�ة
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إليك  وخطوايت  اقرص  والضوء  خطواتِك  أترقُب  سيدي، 
ألضاهي  الصمت  أكون  مدينتك  يف  انني  واعرتف  اقل.. 
أبعد  برصي  أرسل  أن  وسعي  يف  وليس  نظريت،  أنفت  ما 
فقابليتي توقفت عند حدود معرفتك حتى أرسيت يف مرسى 
ان  غرَي  يل  شأن  وال  هبواك،  لساين  وحتّجر  عاشقًا،  أبوابك 
أقّص عليك ما يفيض يف صدري، وأنا أنصت أمام حمرابك 
ألسمعك، وأتقّلب، وأهنض، وأعيد عليك كل يوم ما جرى 

يل من شدة أهوال الدنيا، وأنا بعيد عنك سنوات طوال. 
سيدي، عجزت أن أخّط بقلمي أوجاعي وروحي انتزعت 
بال توقف وال  متدفقة  أهنرًا  أملها  كل أوجاعها وهي تصّب 
ال  القلب  غور  عمق  يف  حزهنا  لتكمل  إال  الفرح  تستعري 
ترسله  الذي  الشجن  عظمة  ويفرّس  وحده  هو  إال  يعلمها 
غريب  يا  عظمتك  عن  يقال  ما  كل  لسامع  التواقة  للنفس 

الغرباء..
أرض  عىل  صنعته  ما  كل  بقلمي  اخّط  ان  عجزت  سيدي، 
واكتب  احلدس  غايات  يف  )أهلوس(  وب��دأت  كربالئك، 

وتندب  تتصارع،  وأصابعي  األرسار،  جممرة  من  احلروف 
قربك  يف  واف��ر  نصيب  هلا  يكون  ال  كيف  ال��رديء  حظها 

وتكتب عشق الروح فيها لك.
سيدي، توسعت آالمي وسيف الدهر يقايضني يف هبجتي، 
ملحاربتك  يدنو  وهو  عنقي  يف  أظافره  يمّد  األسود  واملوت 
جلهله بقدرتك، فتعطل زماين وبدأ قلبي قصة عشق أسطورية 
وعانقت آهايت ضوء قناديل رضحيك، واستسلمت لك بكل 
نور  اىل  يديَّ  من  الترّضع بصمت  وبدأت رحلة  جوانحي، 
جدثك الطاهر، فتحت العينني لكي أكّحل ناظري هباالت 

مشهدك املقدس.
وهي  حوايس  وحتسست  عيناي..!  تفتحت  هكذا  سيدي، 
قيمة  فال  هنجك،  عىل  فأميض  اسمك،  ذكر  حلظة  تنتفض 
الغرق  عىل  توشك  عندما  ولكن  الذهب  ام��ام  للخشب 
قبتك،  حتت  كالصالة  الذهب،  وترتك  باخلشب  ستمسك 

نجاة من النار والطريق اىل جنان رب العاملني...

 آهاتي ضوَء قناديِل ضريحك
ْ

وعانقت
بقلم: حيدر عاشور



���������داء
ّ
الن

قصة/ عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم

 بدأت أبحث، أحاول أن اكتشف، أْن أعرف، أْن أعقل، اجّتهت 
نحوهم، وقبل أْن تطأ قدماي درهبم اكتشفُت أنَّ شخصًا ما كان 
يرافقني، إنَّه الشيخ املختص بأمور عالقتنا بالكامل، أحسسُت 

بوجوده عندما مهس يف ُاذين:
إليهم،  تنظر  ال  نداء،  أيُّ  هناك  ليس  خرافة،  به  حتسُّ  ما  إنَّ   -
ته. وهذا  ة النبيذ فسوف تستشعر لذَّ ألنَّك إذا نظرَت إىل معرَصَ

قد يفتنك عن دينك.

التفتُّ إلْيه وغالبتني رغبة يف تصديقه برسعة عّلني أخرج من 
حرييت ومأسايت، بيد أيّن مل أستطع مقاومة يشء مما حيتدم يف عقيل 

وقلبي، أجبته:
النبيذ بعيون الّشهوة. هل  - هذا حيدث إذا َنظرُت إىل معرصة 
ة النبيذ اخرتع  تعلم أنَّ يوحّنا عندما نظر بعيون العقل إىل معرَصَ

حروف الطباعة؟
اّلتي  الّدموع  يرشب  كان  اّلذي  الغريب،  درهبم  عىل  مَشْيُت 

 ونداًء انتشر في كل مكان، 
ً
قال إنَّ صوتا

ُ
ي

ناس كثيرون كانوا يسمعونه فينغرس 
ُ
ا

في أعماقهم، ويوقظ بهم مشاعر 
مون 

ّ
هم يقد

َّ
ة، فيهرعون باتجاهه كأن

ّ
خاص

.
ً
أنفسهم قربانا

 
ُ

ظرت
َ
ي عندما ن

ّ
أنا لم أكن أسمعه، بيد أن

ة وحاولت أن اكتشف حقيقة 
ّ
ي
ّ
لألشياء بجد

ما يدور حولي، أحسست بأنَّ ذلك النداء 
كان يأسر كلَّ القلوب دون قلبي، ويجعل 

جه نحوه، وأنا أنظر من 
ّ
ره يت

ْ
الكون بأس

ي ال أنتمي لهذا الكون.
ّ
بعيد وكأن

 قلت في نفسي - لماذا أنا ال أسمعه 
هم 

ّ
كما يسمعه هؤالء الناس، هل إن

 على نفسي، 
ً
 ثائرا

ُ
ي، صرت

ّ
يختلفون عن

ي 
ّ
ه وأحسست بأن

َّ
د

ُ
وقد بلغ حزني أش

أركن نفسي في زاوية مهملة.
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ازدمح��ت  اّلتي  اجلرحية  املنكرسة  قلوهبم  من  كاملطر  تنهمر 
يرافقني  صاحبي  وكان  الّزحام  وسط  نفيس  حرشُت  عليه، 
الكبرية  واجلراحات  القلوب  انكسارات  يف  حّدْقُت  كظيّل. 
مستنقع  إىل  ال��ّدرب  أحالت  غزيرة  دموعًا  تنزف  كانت  اّلتي 
تعّجبُت كثريًا حني عرفُت  اجلّياشة.  املشاعر واألحاسيس  من 
انَطَلَقْت  القلوب كانت قد  ت تلك  التي َكرَسَ أنَّ سهام احلنني 
من مساحات زمنّية بعيدة جّدًا، أبعد من ألف وأربعامئة عام، 
رغم  ولكنها  والتصرّب،  النسيان  من  شاسعة  مساحات  ْت  َعرَبَ
وفاء وإخالص  تفّجَر عىل شكل  تأثريًا  قلوهبم  أّثَرْت يف  ذلك 
ُيذيب  أْن  يستطيع  وحده  العشق  العشق،  إنَّه  النظري.  منقطع 

الزمان وساعاته.
أنفُث تساؤاليت  بينام كنُت غائصًا يف بحر من احلقائق، حائرًا   
َس صاحبي يف ُاذين من جديد  بحرسة وحزن جلهيل وغربتي، مَهَ

بربود وتفاهة:
به عْنكم -أهّيا  نتمّيُز  - لقد تصّدْينا لدراسة ما حدث بكل ما 
ال  احلادثة  أّن  فوجدنا  إنسانّية  ومشاعر  علوم  من  العاّمة- 
تستحقُّ كلَّ تلك الضّجة وكلَّ تلك الدموع والبدع واخلرافات.
نظرُت إليه وهو يرتدي الّطاقّية اّلتي يعدها طاقّية الوصاية عىل 
عقولنا، وقد بدا يل وكأّنه حياول أْن يقنعني بأنَّ الغرض من نظم 

ألفّية ابن مالك هو أْن ُتَغّنى يف حفالت االعراس الشعبية. 
مسرية   - املسرية  وراء هذه  ما  أنَّ  َكذبِِه، ومن  من  متيّقنًا  كنُت 
العشق - أكرب من أْن يتجاهله إنسان إاّل أْن يتخىّل عن إنسانّيته 

وعقله وقلبه بصورة مطلقة. سألته:
عىل  القلوب  هذه  كلَّ  جيمع  أْن  أستطاع  الكذب  أنَّ  أتزعم   -
الّدمعة  هذه  أنَّ  أتزعم  رساب؟  ملجّرد  واالخ��الص  الوفاء 
هذا  كلُّ  يأيت  أْيَن  وِمن  مصطنعة؟  السنني  هذه  كّل  املستمّرة 
-مهام  الباطل  يستطيع  وهل  احلننُي؟  الروَح  َيَطأ  مْل  إْن  احلزن 
أستند عىل قّوة ماّدّية- أن يفّجر هذه االحاسيس النبيلة لرتقى 

بالروح البرشّية اىل مراتب الّتضحية والفداء والّتحّدي؟
ا قّربتني  عندما اكَتَشَف أّنني أحسسُت بمدى تفاهة كلامته وأهنَّ
منهم أكثر -إْذ إنَّ الصوت ْقد َبَدَأ يطرق أسامعي شيئًا فشيئًا- 

َبقَي يف مكانه مبتعدًا عّني خطوات وصاَح يب:
أيضًا  وقلوبنا  مْنهْم،  أكثر  خُيّصنا  ُه  إنَّ َبْل   ،... حبيبنا  إنَُّه  نعم   -

ما  نبتدع  ال  لكّننا  له،  وعشقًا  وحّبًا  عليه  وأمَلَ��اً  حزنًا  امتألت 
نعيص بِه رّبه.
أجْبته بحرقة:

- أيُّ نوع من القلوب هذه اّلتي تعشق وال حتسُّ باملعشوق طرَفة 
عني؟ ال هيّمها أمره، ال تتأّثر به، كيف نستطيع أْن نفصل العشق 
الّدموع  عن  والوفاء،  االخالص  عن  واحلنني؟  االشتياق  عن 

واحلزن واألمل، عن الثورة والّتضحية من أجل املعشوق. 
الشوق  حيرقك  ال  َمن  أمره؟  هيّمك  ال  َمن  تعشق  أنَّك  أتزعم 
يف  ما  أقّل  أجل  من  وحيزن  ينكرس  مازال  الذي  قلُبك  إليه؟  
الومهّية  دروهب��ا  عىل  رخيصة  الدموَع  وت��ذرف  الدنيا  حطام 
الزائلة، روحك التي طاملا احّسْت فَغِضَبْت وَرضَيْت واْنَتَفَضْت 
َرْت ِمن آالِمِه  وأْقَبَلْت وأدَبَرْت، أمَلْ هْتتز يومًا حزنًا وأمَلًا مِلَْن َتَفجَّ

الّصخور؟ 
العلم؟!!!   من  املعرفة  من  نوع  أيُّ  هذا؟  العشق  من  نوع  أيُّ 
ودمعك  ونفسك  وقلبك  وأنت  أيضًا  معشوقك  أنَّه  أتزعم 
ثمَّ متى  وأمَلك وحزنك وكلُّ روحك اإلنسانية مشغولة عنه؟ 
رغم  األنبياء  رساحها  أطلق  اّلتي  الّدموع  نحبس  أْن  ُأِمرنا 
اهتامها بإيذائهم وإطفاء عيوهنم؟ متى كّنا ننتظر فتوى بالوفاء 

واالخالص؟ 
عىل  نميش  لكي  واإلخ��الص  الوفاء  بأقدام  نستعني  أْن  جيب 

درب العشق حّتى نصل إىل املعشوق. 
اهلائجة  بكلاميت  مؤملة  متتالية  صفعات  أصَفَعه  كنت  بينام 
وإذا  فجأة،  انتبهت  نفسه.  عىل  منكمشًا  يتقهقر  كان  الغاضبة 
به كان يمسك بطرف غشاء أسود من االفرتاءات والّدسائس 
التارخيّية. كان يفرشه أمامي طيلة الفرتة املاضية من عمري لكي 
حيجب عّني احلقيقة. مهْمُت ومّزقُت بقايا ذلك الغشاء، وإذا يب 

أسمع الّنداء واضحًا:
- أال من نارص ينرصنا 

فرصخت – لبيك.
----------------------

تراتيل  مسابقة  يف  مناصفًة  األوىل  باجلائزة  الفائزة  القصة   *
سّجادية للقصة القصرية - الدورة الرابعة
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إلى روِح الشهــيِد السعيد )حسين عطيه محمد الساعدي(

اسطورة المقاومة في سامراَء 
 رائح�ة كربالء

َّ
في ل�ح�ظِة الشه�ادة ش�م

ن على الصراط المس���تقيم ش���برا بش���ر، مؤمنون بالنهج الس���ليم، تدخل 
ّ

ل���كلِّ لي���ٍل فج���ُره، ولكل زمان رجال يدلو

د فيك وكبر ألم زمانك، 
ّ
 لم يبق معك أحد، وتول

ً
 يتيما

ً
الشهادة  فيهم كما تدخل الحياة، وأنت فقد ولدت  وحيدا

 على العقيدة والمذهب يس���يالن فيك م���ع كل لحظة تكبر فيها، وحي���ن ظهر -الليث 
ً
 ودم���ا

ً
���د األل���م غضب���ا

ّ
وول

األبي���ض- وح���ارب ظلم القائ���د األوحد.. كنت أنت قائ���دا صغيرا منفذا ألوام���ره بال تردد او خوف. كانت بالنس���بة 

لوضع���ك فرص���ة نور للمتبقي من عمرك، فلبس���ت الكفن االبيض وختمت قلبك بخوات���م -آل الصدر- وعيونك 

انطلقت في الحفر في المكان والرمال واإلنس���ان، وهجرت الدنيا طمعا بلقاء حبيبك الذي مس���ح بيديه البيضاء 

حالة اليتم وجعلك قائدا فذا، فبقيت تحلم ان تكون مثله شهيدا مخضبا بالدم. فأبيت ان تخرج من هذه الدنيا، 

ا في األرض، وال مال ب���ل اكتفيت بالبحث عن 
ّ

���ز وال يطالب علو
ّ
وان���ت مجاه���د بس���يط متواضع ال يبحث عن تمي

السعادة األبدية .. فكنت بهذه الصفات فخر – محافظة ميسان- التي أنجبتك..
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التعجل يف االستشهاد.. حدثني عن كل يشء  مَل   صديقي مهاًل 
عن حلظة الشهادة، وما هبا من سعادة...؟. 

ما  يل  تروي  ان  تستطيع  وال  اهلل،  ملكوت  يف  اآلن  انك  أعرف 
النجف األرشف..  –الكفائية- من  الفتوى  صنعته حني جاءت 
لكن ضمريي جيعلني ان اراك بعيون كل العراقيني الذين عشقوا 
ورشف  املقدسات  أجل  من  أكفاهنم  ولبسوا  كوطن،  االرض 
حترير  يف  صوالتك  العدسات  مئات  وثقت  وقد  العراقيات.. 
أصعب مناطق العراق التي عبثت هبا )داعش( ومتركز تبث منها 
سمومها القاتلة يف قلوب أنفسنا من أبناء الُسنة.. كانت غريتك 
تسبق روحك حني سمعت بمصاب اهايل سامراء واخلطر اشار 
هبت  العسكريني..  لرضحيي  االهل��ي  النور  مشاهد  هتديم  اىل 
رجولتك وركبت مركب املوت، وحررت ما ال يمكن حتريره إال 
بالقوة وحجمت الدواعش والزمت اخلونة حدودهم وارجعتهم 
القيادة  وتقلدت  كالفئران،  خيتبئون  امل��ج��اري  م��غ��ارات  اىل 
احلفاظ  يف  السالم  لرسايا  السالم  قائد  لتكون  وصربك  بحكمة 

فوران  ومن  السالم..  سامراء  يف  االطهار  االئمة  مقدسات  عىل 
املدينة وكل  أبواب األرضحة وشوارع  دمك وحرصك عرفتك 
قائد محاية مرقد االمامني.. فكل  بيوتات سامراء تعرف من هو 
صغرية وكبرية كنت ترتصدها بعني ثاقبة وإرصار ثابت.. وحني 
)داعش(  لوجود  السامرائية  احلويش  منطقة  أهايل  بك  استغاث 
واستقبلوك  االه��ايل  وانقذت  خطة  ووضعت  انطلقت  فيها.. 
بالورد واهلتاف الذي حتبه ) اللهم عّجل لوليك الفرج (. وقتها 
وقفت أمامهم شاخمًا مرفوع الرأس مبتسام وتردد نصيحتك: َمن 
يريد أن يستمّر يف هذا اخلط عليه أن يعطي له األولوّية، وجيب أن 
يضّحي، وال بّد من التضحّية كي  يوجد اإلخالص، فإن مل يكن 

هناك إخالص فال قيمة للعمل!..  
اهلل  اىل  لتصل  الشهادة  طريق  تسلك  وانت  بدمك  كرياًم  كنت   
يف  بأمان  الناس  يعيش  ان  أجل  من  اجلهادي،  النقاء  هبذا  تعاىل 
وأهلها  سامراء  بأمان  تكتف  مل  ومقدساهتم.  وارضهم  وطنهم 
الصحراء  عمق  يف  والتكفري  اخليانة  جحافل  بمطاردة  قمت  بل 

بدمك   
ً
كريما كنت 

وان�������������ت ت���س���ل���ك 
ط���ري���ق ال��ش��ه��ادة 
ل��ت��ص��ل ال�����ى ال��ل��ه 
تعالى بهذا النقاء 
ال�����ج�����ه�����ادي، م��ن 
ي��ع��ي��ش  ان  أج�����ل 
في  بأمان  الناس 
وط��ن��ه��م وارض��ه��م 

ومقدساتهم..
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وكل مهك صيد ذلك املعتوه القاتل )ادريس عدنان اسامعيل 
أمحد العبايس( امللقب بايب رمحة املسؤول عن مجيع ما حدث 
يف سامراء..  االبرياء  وذبح  وخطف  وانفجارات  ختريب  من 
ويف كل صولة بحث ومدامهة ومطاردة كنت توّجه املجاهدين 
بان االستشهاد قائم ولكن علينا ان تكتمل شخصيتنا اجلهادية 
باإلمام احلسني عليه السالم كقائد، فباحلسني يستحّق اإلنسان 
أن يكون قائًدا حينام يصطبغ بمنهجه، ودون ذلك ال يستحّق 

أن يتسّنم سنام القيادة حينام يتخّلف عن منهج احُلسني!. 
بتوجيهات  مطلق  وبإيامن  العقيدة،  وذات  املنهج،  بذلك 
اخلميس  ي��وم  ص��ب��اح  خ��رج��ت  العليا  الدينية  املرجعية 
2019/2/14م املوافق 9 مجادى اآلخرة 1440ه�.. لتالحق 
ذلك االرهايب الذي ارهب عمله كل حمافظة صالح الدين.. 
سامراء،  صحراء  عىل  للسيطرة  مستحكمة  خطة  وضعت 
منطقة  حتى  تكريت  جنوب  منطقة  يف  االرهاب  وحارصت 
اصطياد  تم  فقد  يتنفس  الداعيش(  رمحة  )أبا  جتعل  مل  الثرثار 
جمموعته رغم كثرهتا وجندلتهم عن بكرة أبيهم، لكن كبريهم 
ويغدر  الكامئن  ويقيم  ويرسح  يمرح  اجلزيرة  بعمق  يزال  ال 
)داعش(  تواجد  العمق  يف  للصيد  اخلرج  فقررت  املواطنني، 
وأخذت معك خرية أبطال رسيتك املقاتلة فكان عن يمينك 
املجاهد)  جيلس  وخلفك  احلريشاوي(  بركه  )حسني  البطل 

سيد عيل البحراين(، وانطلقت بسيارة -اهلمر العسكرية- اىل 
حيث خيتبئ جرذ الدواعش. كان هذا اليوم يمثل عندك موعدا 
اهلل  وتشكر  تزوره  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  احلبيب  مع 
عىل نعمة اجلهاد يف سبيل القضية اإلهلية التي حسمت فتوهتا 

املرجعية الدينية العليا.. 
تتأثر  ومل   القناصني  تتوقف عىل رضبات  ومل  )اهلمر(  سارت 
هباون قريب وال عبوة ناسفة عىل الطريق فقد اعطى االوامر 
واملوت  والتكفري  الفتنة  برأس  يأيت  حتى  ينتظره  بان  لفصيله 
لغراب  يسمحوا  وال  بأحذيتهم..  ويسحقوه  أمامهم  ليضعه 
وغريه ان يمر من أمامهم دون ان يقتلوه بال رمحة.. فالصحراء 
ومضايف  خنادق  يف  برتاهبا  مطمورون  والتكفرييون  واسعة 

صنعوها لالختفاء..
االرض  بعجالهتا  حتفر  اهلمر  وس��ي��ارة  يسري  النهار  ك��ان   
البنزين..  دواسة  عىل  غضبه  واطلق  املحدد..  هلدفها  لتصل 
استثناء،  بال  اجلميع  بلد  يف  صابرون  املجاهدون  يردد:  وهو 
ودعاء  وع��اش��وراء-  -وارث  زي��اريت  هلم  نقرأ  ان  ينتظرون 
كميل.. بدأ املوت يدامهه من كل اجلهات وعليه ان يكون أكثر 
واألدلة  الشواهد  وكل  اجلزيرة،  منتصف  عند  وقف  صربا. 
يف  سيظهرون  داعشية  جماميع  عىل  حيوي  املكان  ان  اىل  تشري 
استعداد  عىل  يكونوا  ان  لرفيقه  االوام��ر  اعطى  حلظة،  أي 
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جحر  من  االفاعي  من  رسب  ظهر  توّقع  وكام  للمواجهة، 
الربق  وبرسعة  الفتاكة..  اسلحتهم  عليهم  ليشهروا  االرض 
بحصدهم  وبدأوا  شملهم  ليفرق  عليهم  وهجم  السيارة  قاد 
بشكل بطويل، يقتلون وخيرجون.. ساعات من القتال اخلطر 
املميت ال يكّل، وال خياف، وال يرتاجع بل حّوهلم اىل جنائز، 
والضحكة ال تفارق وجهه كأنه يتمتع بقتلهم هبذه املهارة التي 
جعلت من الدواعش هيربون، وينادون: اهربوا هذا قائد محاية 

مرقد العسكريني)حسني الساعدي(.. 
املرقد  رشف  عىل  هي��ادن  ال  ال��ذي  اجلزيرة  صقر  حقا  ك��ان 
أمامه،  املعارك يعني املوت املحقق ملن  املقدس.. فوجوده يف 
باسه،  وشدة  سطوته  يعرفون  األهايل  من  سامراء  فدواعش 
بعمق  واخل��وف  الرعب  زرع  يف  تأثريا  أكثر  فقط  فاسمه 
املوت  ان  يعرفون  سالحه  من  رصاصة  اول  فمن  املواجهة. 

قادم.. 
يسيطر  ان  الساعدي(  حممد  عطيه  )حسني  القائد  استطاع 
ليبدوا  راج��ع  بأنه  املجاهدين  وب��رشّ  بالكامل  اجلزيرة  عىل 
حمفل قراءة الزيارة، وقد قال بصوت عال يا أخويت يف اجلهاد 
والعقيدة واملذهب أنا أشم رائحة كربالء، فاملسافة مهام كانت 
بيننا قد نرحل إىل اهلل شهداء يف اية حلظة.. ارعب هذا  قريبة 
قائدهم  عودة  ينتظرون  وهم  الرسايا  من  املجاهدين  القول 
ترفرف  اهلمر  سيارة  ظهرت  بعيد  ومن  ساملني،  معه  ومن 

برايتي  احلشد الشعبي والعراق، فهلهلت وجوههم ورفعوا 
وقفت  ولكن  املنترص،  بالقائد  مرحبني  الرايات،  بدورهم 
انفجرت  وفجأة  الصحراء  من  كيلومرت  بعد  عىل  السيارة 
االنفجار  موقع  اىل  املقاتلون  هْب  السامء،  عنان  اىل  لرتتفع 
العودة  بطريق  وضعت  قد  الوضع  حديثة  عبوة  هناك  كانت 
بخبث وتقنية عاليتني، ورغم اكتشافهم هلا قبل عبورها ولكن 
وفجرها  باملرصاد  كان  الداعيش(  رمحة  )أبو  واملجرم  اخلائن 
عن ُبعد.. فغادر القائد ومن معه اىل مليك مقتدر.. ومل يقف 
القبض  والقوا  املكان  حارصوا  بل  األيدي  مكتفي  األبطال 
عىل املجرم الداعيش الذي من أجله رحلت أعز االرواح يف 
ان )حسني  نعرفه  الذي  فكل  ما حصل  نِع  مل  اجلهاد..  رسايا 
الساعدي( مل يكن بالرجل السهل ولكنه غادر موّدعا حطام 
واملالبس  السالح  اال  منها  له  يكن  مل  التي  وغرورها  الدنيا 
التي تناسب جسمه القوي حتى هذه مل تبق الن شدة العصف 
أثر..  منه  يبق  ومل  بالرتاب.  وحلمه  دمه  خلط  االنفجار  وقوة 

فالنفجار  كان كربكان أذاب األجسام واحلديد..
ذهب صديقي اىل من حيب، ويف عينيه سامء من الدمع، مل يكن 
له يف قاطع سامراء مثيل وال شبيه، ومل يكن له ظل أبدا فهو 
املزهرة  اوراق��ه  كل  اوالد  وال  زوجة  وال  واالم،  االب  يتيم 
كانت يف اجلهاد، جيمع روائعها كأهنا أوراق يف مذهب وعقيدة 

ووطن، كأهنا طيور السالم يف اجنحتها رسم االمان.
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نور جوهر

قبٌس من سيرة 

االبنة المثلى  في عالم الوجود
إّن مف���ردات كالحق���وق والحريات عادة ما تكون مرتبطة بمفاهي���م ومصاديق أجنبية حديثة, في حين أن 

قياس���اتنا ق���د ترتك���ز على زاوية معينة غير ناظرين ألن تلك الدول نفس���ها قد ب���دأت بالبحث عن نظريات 

جديدة لفش���ل تلك النظريات الس���ابقة التي ننادي بتطبيقها نحن اآلن في دولنا, في حين نحن نعترف 

بأن���ه ال يوجد منهج أش���مل وأكمل من اإلس���الم في التربي���ة كما في باقي المج���االت، ومن الضروري 

معرفة كل شخص ما له وما عليه لتحقيق هدف اإلنسانية أال وهو السعادة، آخذين بنظر االعتبار نقطة 

جوهري���ة وه���ي إنزال هذا المنه���ج لمجال التطبيق العملي ال النظري فق���ط, وباالتفاق على أن الطفل 

أمانة عند الوالدين فإن أجادا زراعته والعناية به سيحصدان ثمارا ناضجة أبدأ بقول:
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أنثى(  أو  ذكرا  كان  )سواء  االبن  حقوق  احلقيقة...  يف 
إال  والواجبات  احلقوق  يف  بينهام  اختالف  فال  واحدة 
االبن  حق  فمن  منها,  بعض  يف  اخلصوصية  حيث  من 
)يكرمها  أمه  يستفره  وأن  تسميته  حيسن  أن  والده  عىل 
وال يسبها( ويعلمه الكتاب ويطهره من األدناس املادية 
واملعنوية ويعلمه القراءة والكتابة ويعلمه صنعة ما )فإن 
كان ولدا علمه السباحة وركوب اخليل وفنون احلرب 
املنزل  ش��ؤون  أمها  عّلمتها  أنثى  كانت  وإن  وغ��ريه, 
)عليهم  العصمة  بيت  أهل  لروايات  ووفقا  واخلياطة( 

السالم(, فهذه واجبات الوالدين جتاه أبنائهام.
لكي  أيضا  االبن  واجبات  أذكر  أن  العدالة  باب  ومن 
أصل للنقطة التي أردت توضيحها يف هذا املقال.. فإن 
واجب االبن جتاه أبويه هو برمها واإلحسان إليهام وال 
بد هنا من معرفة حقيقة الرب وحدوده عند العلامء, فالرب 
هو النفع الواصل إىل الغري إبتداًء مع القصد عىل ذلك, 
وقع  وإن  خريا  يكون  اخلري  أن  يف  اخلري  عن  وخيتلف 

سهوا.
ويف حديثنا عن حدود الرب فيعد  إذهنام يف اجلهاد وسائر 
إن  الكفائية  الواجبات  وكذا  واملندوبة  املباحة  األسفار 
قام هبا من فيه الكفاية, وجتب طاعتهام وال جتوز خمالفتهام 
يف أمر ال يرضُّ بحاله دينا أو دنيا أو إن كان ال حاجة له 

بذلك األمر وال رضر عليه برتكه..
ونأيت اآلن لنقتبس من سرية االبنة املثىل  يف عامل الوجود 
وسبحان من جعل االبن الوحيد لألب األمثل فتاة, وقد 
رفعها حلقيقة كوهنا فتاة لدرجة أن جمتمعها مل يتقبل هذه 
املنزلة ولطاملا غبطها نساء النبي, ثم تأيت فتاة لتتمنى أن 

خُتَلق ذكرا!..
معركة  بعد  جبهته  يف  بحجر  اهلل  رسول  أصيب  عندما 
اهلاشميات,  من  وعدد  الزهراء  فاطمة  وخرجت  أحد 
وجهه  عىل  املتخثر  والدم  الرشيفة  جبهته  جراح  رأت 
يزيد  امل��اء  وك��أن  ال��دم  متسح  وجعلت  وحليته  الطاهر 
نزيف الدم فعمدت إىل قطعة حصرية أحرقتها وجعلت 
وهل  النساء؟!  سيدة  متلك  علم  أي  ض��امدا..  رمادها 
واجلثث  الوغى  ساحة  اقتحمت  حني  مثيل  لشجاعتها 
من حوهلا وعمها الشهيد  املمثل به رشُّ مثلة أمامها فلم 
يردعها خوف أو أي نوع من أنواع الفوبيا عن الركض 
نحوه واسرتجاع املعلومة من الذاكرة و اإلرساع يف أداء 

عملها.
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وصفها  كام  ألبيها  أما  السالم(  )عليها  كانت  االخر،  موقف 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(, كام كان يقوم إليها ويرحب هبا 
ويقّبل يدهيا وجيلسها جملسه إذا دخلت عليه, كانت هي أيضا 
اإلنسانة  كانت  عليها..  الرسول  أقبل  إن  اليشء  ذات  تفعل 
متقنة  كانت  أهنا  كام  واللباقة  االحرتام  أصول  يف  واحد  رقم 
لعملها املنزيل حتى استحقت هذه الكنية من الصادق األمني.

وينوه عن عظمة  إال  به  متر  مناسبة  أو  فرصة  الرسول  يدع  مل 
ابنته ويذكرها باسمها ويشهد بمواهبها ومكانتها السامية عند 
اقتدى  فهل  آله(  و  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وعند  تعاىل  اهلل 
اآلباء بخري قدوة يف ذلك أم ما زالوا خيجلون من ذكر اسمها 

يف املجالس العامة؟!.
عىل الرغم من املنزلة العظيمة التي كانت حتظى هبا عند رئيس 
–حاشاها- هذه املكانة يوما  احلكومة وسيد البرش مل تستغل 
ومل تعِط لنفسها مزايا ومل جتيش اجليوش أو حتى أن تتحدث 
عليها  جرت  قد  الشديد  لتواضعها  أهنا  فنرى  األمر,  هذا  عن 
الروايات  ويف  العاملني,  نساء  سيدة  أهنا  رغم  أليمة  مصائب 
الرسول  دعاء  جتعلوا  )ال  نزلت  »ملا  السالم(:  )عليها  قالت 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا( ِهبُت رسول اهلل أن أقول له: يا 
أبه،. فكنت أقول: يا رسول اهلل، فأعرض عني مرة أو اثنتني 

أو ثالثا, ثم أقبل عيلَّ فقال: يا فاطمة إهنا مل تنزل فيك وال يف 
أهل  يف  نزلت  إنام  منك,  وأنا  مني  أنت  نسلك,  يف  وال  أهلك 
يا  فقويل:  والكرب,  البذخ  قريش أصحاب  من  والغلظة  اجلفاء 
ابه، فإهنا أحيى للقلب وأرىض للرب..«، فيا أهيا االبن مهام 
كان عمرك كلمة يا أبه أفضل من يا حاج وكلمة أماه أفضل 
من يا حاجة فهال أقررت أعني والديك فهام ال يسمعان هاتني 

الكلمتني إال منك فلم هذا اجلفاء يف حقهام؟!.
وعندما جاء شيخ من العرب مهاجر عليه ثوب خلق قد هتلل, 
بدنه ومل يكن مع  ما يسكت جوعه ويكسو  النبي  يطلب من 
فاطمة  فأجابته  فاطمة,  منزل  إىل  فدله  له  يعطيه  ما  الرسول 
)عليها السالم( وردت سالمه وناولته عقدا كان هدية من ابنة 
عمها فاطمة بنت احلمزة بن عبد املطلب...إلخ.. فثقة رسول 
وتساعد  عليها  بام  ستقوم  ابنته  بأن  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
الصحابة  من  عدد  وجود  رغم  إليها  فبعثه  منه,  بدال  الشيخ 
التي  أخالقها  بمكارم  استحقتها  قد  املطلقة  ثقته  فهي  حوله 
تؤثر عىل نفسها, فاملرأة البتول والسيدة األوىل يف الوجود ليس 
ليقوموا  معاونني  وليس عندها من   , باهبا حرس وجوار  عىل 

بمساعدهتا بأمور عامة الناس, . 
ملا جاءت فاطمة إىل أيب بكر تطالب بفدك وقد طالبها بالبينة 
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رغم أهنا )عليها السالم( كانت ذات اليد وقد طالبت هبا من 
هذا الوجه فأبى ثم طالبت هبا من وجه أهنا متلك فدك نحلة 
وعطية من أبيها وقد أحرضت شهودا عليها هم عيل وأم أيمن 
أيضا,  الشهود  فرفض  بكر(  أيب  )زوجة  عميس  بنت  أسامء  و 
ورث  أهنا  وجه  من  هبا  فطالبت  أيضا  حقها  عن  تسكت  مل  و 
عن أبيها, و ملا رفض قامت بحملتها الدعائية الكربى وذهبت 
إللقاء خطبتها يف مسجد املدينة بحضور رئيس الدولة وأنصاره 
الواضحة, وملا  باألدلة واحلجج  وجنده, وقامت مطالِبة بحقها 
عزمت عىل إظهار مظلوميتها ومظلومية زوجها ورسالة أبيها 
دور  تبني  وراح��ت  ألبيها(  وفية  كابنة  بواجبها  قامت  )فقد 
أبيها النبي االكرم يف قلب جمتمع اجلاهلية إىل جمتمع احلضارة 
خطبة  بالناس  فخطبت  الالزمة  التدابري  وأخذت  والعدالة, 
وخرجت  وزم��ان  مكان  أنسب  بُحنكتها  واختارت  عظيمة, 
بني  اإلسالم  يف  احتجاج  بأول  وقامت  النساء  من  مجاعة  مع 
املسلمني ومل تكن ذا هدف واحد –عىل سمو هذا اهلدف- فإن 
بعلومها  الناس  تفيد  أن  إال  عليها  أبت  قد  نفسها  وعلو  نقاء 
وأحكام دينهم وبدأت حديثها البليغ عن أصول الدين وهي 
بذاك تريد توضيح أصل اإلمامة وكيف أن استمرار الدين ال 

يقوم إال به ثم بّينت مظلوميتها وحماوالهتا ألخذ حقها وفندت 
فهل  هلا..  اعتذارا  اجلواب  استحال  حتى  احلكومة  مغالطات 
إن  بحقوقهن  املطالبة  عىل  اليوم  ق��ادرات  املسلامت  فتياتنا 
البالغة  واحلجة  الدامغة  األدلة  يملكن  هل  منهن؟!  ُأِخذت 
املعطيات  ملعاجلة  واحلكمة  العلمي  واملخزون  اللغة  وسالمة 
وال  فقط  باجللوس  يأيت  ال  هذا  كل  السليم؟!  والتخطيط 
لعجزها,  والتربيرات  األعذار  بتعديد  وال  واالتكال,  بالتهاون 
»ما ضاع حق وراءه ُمطالِب« عليها أن تكافح كل يشء و كل 
فاملؤمن كّيٌس فِطن ال  أيضا,  فتياننا  ينطبق عىل  شخص, و هذا 

ساذج«. 
.....................

املصادر:
احلكيم,  باقر  حممد  السيد  السالم(,  )عليها  الزهراء  فاطمة   :)1

2004م, ط2.
2(: فاطمة من املهد إىل اللحد,السيد حممد كاظم القزويني.

3(: قصص أهل البيت العجيبة, عيل عاشور.
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حفيُد الَحسَنين السبطين وشيُخ بني هاشم  

السّيد إبراهيم الَغْمر.. حياة من التقوى 
والجهاد ختمها بالشهادة

يف حرضة اإلمام عيل الرضا )عليه السالم(.. أنشَد شاعر أهل البيت )عليهم السالم( دعبل 
اخلزاعي قصيدته التائية التي ال تزال تلهب مشاعر املحّبني واملوالني للعرتة الطاهرة، ويف أحد 

أبياهتا يقول:
ه                وقرٌب ببامخرا َلدى الُغرباِت                                وقرٌب بأرِض اجلْوَزجان حملُّ

وبحسب الروايات الصحيحة، يشري ذكر »قرب بامخرا« إىل قرب السيد اجلليل إبراهيم بن عبد 
اهلل املحض بن احلسن املثنّى بن احلسن املجتبى بن عيل بن أيب طالب )عليهم السالم(، هذا 

املنهل الصايف والبقعة املباركة التي أصبحت مهوى أفئدة املحبني واملوالني.
يبعد عن قضاء  )النارصية(،  أراٍض زراعية تسمى  بالقرب من  الرشيف حتديدًا  القرب  ويقُع 

املسّيب حوايل )5 كيلو مرتات( من جهتها اجلنوبية الرشقية وعن سدة اهلندية كذلك.

األحرار/ أمحد الوراق – تصوير/ حممد الكرعاوي

حسن عزيز إبراهيم
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مع  )األحرار(  جمّلة  أجرته  حرصي  لقاء  ويف 
)عليه  إبراهيم  السيد  ملرقد  اخلاص  األمني 
بناء  عن  إبراهيم  عزيز  حسن  حتّدث  السالم(، 
أعامل  من  شهده  وما  وكراماته  الرشيف  القرب 

عمرانية.
للسيد  الرشيف  القرب  »إظهار  أن  أضح  وبداية 
قديم،  زمن  منذ  كان  السالم(  )عليه  إبراهيم 
وضعها  من  ُيعرف  ال  صغرية  قّبة  عليه  وكانت 

أو املؤسس األول لبناء املرقد املبارك«.
لبعض  حدث  )1300ه�(  سنة  »يف  وتابع، 
من  قضية  املسيب  بلدة  أهايل  من  اخلري  رجال 
ذلك  قصد  وعندها  الزمن،  قضايا  مشكالت 
بقضاء  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  ودعا  املبارك  القرب 
قّبة  له  فجّدد  وقت،  بأرسع  فُقضيت  حاجته، 

مرقده يف نفس السنة«.
أما عن تعيني القرب الرشيف يف منطقة )بامَخْرى 
السيد  إىل  نسبته  وصّحة  التارخيية  بامخرا(  أو 
إبراهيم الَغْمر )عليه السالم(، فهو ما نجده من 
ملرقده  اخلاص  األمني  يقول  كام  تعاريفه،  مجلة 
به  ُعرف  ما  أو  ألقابه  »من  أن  مبينًا  الرشيف، 

املرتىض  قاله  ما  ذلك  ويؤّيد  بامخرا(،  )قتيل  أنه 
جواهر  من  العروس  )تاج  معجمه  يف  الزبيدي 
بالَباِدَية  َقْرية  كَسْكَرى:  بامَخَْرى  القاموس(: 
ِهيِد َأيِب احلََسن   َقرْبُ اإِلَماِم الشَّ ُقْرَب الُكوَفِة، هبا 
امُلَثنَّى   احلََسن   ْبِن  امَلْحِض  اهللّ   َعْبِد  ْبِن  إِبراهيَم 
ِهيِد ْبِن َعيِلِ  ْبِن َأيِب َطالٍِب  ْبِط الشَّ ْبِن احلََسن  السَّ
البن  العرب  لسان  يف  وجاء  السالم(،  )عليهم 
منظور كذلك، وجاء يف معجم الطرحيي بامخرا 
موضع بالبادية فيها قرب إبراهيم، وجاء يف معجم 
ياقوت احلموي بامخرا بالراء موضع بني الكوفة 
وواسط، وهو اىل الكوفة اقرب قالوا بني بامخرا 
والكوفة سبعة عرش فرسخًا، وهبا كانت الوقعة 
ابراهيم  وبني  املنصور  جعفر  ايب  اصحاب  بني 
بن عبد اهلل )عليهام السالم( فُقتل ابراهيم هناك 
فقربه به اىل اآلن، وجاء يف تاريخ الفخري البن 
قال:  اهلل  عبد  بن  إلبراهيم  ذكره  عند  طباطبا 
فتوجه اليه عيسى بن موسى، فقتله بقريه قريبة 
بقتيل  يعرف  فهو  بامخرا،  هلا  يقال  الكوفة  من 
بامخرا، وجاء يف رشح قصيدة ايب فراس ألمحد 
فخري زاده بامخرا عىل يومني من الكوفة، وجاء 
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العينني  امحر  ابراهيم  الرباقي  حسني  للسيد  الكوفة  تاريخ  يف 
بن عبد اهلل املحض قتل سنة 145ه�، ودفن ببامخرا من اعامل 

الكوفة بقرب احللة السيفية«.
ب�  وُلّقب  املحض  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  اجلليل  السيد  صهو 
اخلامس  املولود يف  اهلاشمي،  النسب  )املحض( ألنه خالص 
عرش من شهر شعبان سنة 97 للهجرة، وقد ُأمجعت له والدة 
السبط، وجّدته  ابن احلسن  املثنى  فإّن جّده احلسن  احلسنني، 
فاطمة بنت احلسني السبط )عليهم أفضل الصالة والسالم(، 
ولذلك فقد ُولِد من علويني، وكان ُيدعى بشيخ بني هاشم، 
وكانت أمه ُتكنى بأم حبيبة، واسمها هند بنت ايب عبيد، ترتقي 
بسلسلة آبائها إىل األسود بن عبد املطلب، كام كان يكنّى بأيب 
احلسن، كام أن أخاه هو حمّمد املعروف ب� )حممد النفس الزكية( 

)عليهم وعىل آبائهم أفضل الصالة والسالم(.
الدين احلسيني صاحب كتاب )عمدة  ابن عنبة مجال  ويقول 
اهلل  عبد  بن  إبراهيم  كان  طالب(:  أيب  آِل  أنساب  يف  الطالب 
بأمري  يلّقب  وكان  كثرية  فنون  يف  العلامء  كبار  من  املحض 
وارتضوا  واليته،  الناس  واحّب  شأنه،  عظم  وقد  املؤمنني، 

سريته، فقلق املنصور الدوانيقي لذلك قلقًا عظياًم.
ذكرى شهادته األليمة

بالَبرْصة يف سنة 145  َخَرَج  العروس(:  )تاج  ورد يف معجم 
ب بَأِمري امُلْؤِمننِي، َفقِلَق لذلك َأُبو  وباَيَعه ُوُجوُه النَّاِس، و َتَلقَّ
َجْعَفر امَلنُْصوُر، فَأْرَسَل إِليه ِعيَسى بَن ُموَسى لِقَتاله، فاسُتْشِهد 
يُِّد إِبراِهيُم، و مُحَِل َرْأُسه إىِل ِمرْص، و كان ذلك خلَْمس َبقني  السَّ
من ِذي الَقْعدة سنة 145 للهجرة وُهو ابُن ثامن وَأْرَبِعني، كام 

ابة. َحَكاه الُبَخاِريُّ النَّسَّ
مّلا ِجيًء برأس إبراهيم )عليه السامل( إىل املنصور  أنه  ويروى 

العبايس ُوضع بطشت بني يديه ومتثل بالبيت الشعرّي:  
فألقت عصاها واستقّر هبا النوى 

                                                           كام قر عينًا باإلياب املسافُر
السالم(  )عليهم  السبط  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  وكان 
أتعرف  وقال:  املنصور  إليه  فالتفت  العربة  فخنقته  حارضًا 

رأس من هذا؟ فقال نعم، وأنشأ قائاًل:
ميِه من الضيِم نفُسُه  فتَى َكاَن حَتْ

                                                        وُينجيِه من َداِر اهلَواِن اْجتناهُبا

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

52



رأسه  فكان  رأيس  اراد  ولكن  صدقت،  نعم  املنصور:  فقال 
أهون عيّل.

مراحل إعمار المرقد الشريف 
)عليه  إبراهيم  للسيد  املبارك  القرب  كانت   )1958( العام  يف 
السالم( تعلو قبة صغرية من دون أواوين، وبعدها يف العام 
ترتفع  بقبة  الطاهرة  للحرضة  جتديد  هناك  كان  )1980م( 
)15 مرتًا( أو تزيد، مع بناء أواوين جانبية فقط وباحة حتيط 

باملزار الرشيف.
ويف العام )2006م( تم هدم املرقد حلدوث تشققات كثرية 
يف )الطارمة( إذ يتسبب استخدام املاء املالح يف البناء ألرضار 
املرقد  إعامر  إعادة  فتم  باملزار  اخلاصة  التحتية  للبنى  كثرية 
باهليئة  أصبح  حيث  )2008م(  العام  حلول  حلني  الرشيف 
إىل  الرشيف  املزار  ضّم  تم  وبعدها  حاليًا،  عليه  املوجودة 

مديرية املزارات الشيعية الرشيفة، وشهد أعامالً عديدة.
دونامت   4( الرشيف  املزار  مساحة  تبلغ  احلايل،  الوقت  ويف 
ساحات  شكل  عل  دونامت(   3( منها  الدونم(  ونصف 
وتعترب  النخيل،  هبا  حييط  خرضاء  كمناطق  ومعّدة  مفتوحة 

الوافدين لزيارة املرقد الرشيف، كام يشمل  متنفسًا للزائرين 
املرقد أماكن إدارية وجماميع صحية.

األنشطة والفعاليات
هنالك عدة أنشطة وفعاليات يشهدها املزار الرشيف، ومنها 
من  خمتصني  وقراء  آساتذة  يد  عىل  القرآنية  الدورات  إقامة 
فضاَل  املقدسات،  والكاظمية  العباسية  و  احلسينية  العتبات 
والوفيات  الوالدات  من  الدينية  املناسبات  كافة  إحياء  عن 
آلل البيت )عليهم السالم(، وايضًا إقامة املجالس احلسينية 
اإلمام  أربعينية  وذكرى  احلرام  حمرم  من  االوىل  العرشة  يف 

احلسني )عليه السالم(.
المعجزات والكرامات التي حدثت

شهد املزار الرشيف بحسب األمني اخلاص، كرامات عديدة، 
حيث يأيت الزائرون من كل حدب وصوب للدعاء والتربك 
أن  تعاىل  اهلل  يدعو  من  بعضهم  الرشيف،  املرقد  بصاحب 
الكرامات  من  والكثري  الشفاء  لطلب  وآخر  بالذرية  يرزقه 
وهي  السالم(  )عليه  إبراهيم  السيد  هبا  اختّص  التي  اإلهلية 

معروفة بني الناس، كيف ال وهو من دوحة النبّوة العظيمة.
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لكن  به،  ُيستهان  ال  عظيم  أمر  وكنهها  اخلدمة  مادة 
استخدامها جاء يف مهنة اخلدمة التي غالبًا ما تالزم احلاجة 
ُاستمهن  ملا  احلاجة  فلوال  دواعيها،  والفقر، حيث هي من 
املرء مثل هذا العمل، فلو قلنا إن هذا الرجل أو تلك املرأة 
خدوم أو خدومة، فهي صفة مدح وثناء وليست صفة ذّم 

وإساءة، بل ُعرف يف املثل أن »سّيد القوم خادمهم«.
املرء  يكتسب  حيث  املهن  سائر  مثل  رشيفة  مهنة  واخلدمة 
يستجدي  وال  غريه  عىل  كالًّ  يكون  وال  جبينه  عرق  من 
حيويا  عنرصًا  يعد  بل  الباطل،  بالعاطل  هو  وليس  أحدًا، 
يشٌء،  الوجود  يف  تقدم  ملا  الطبقة  هذه  فلوال  املجتمع،  يف 
بل إن مجيع الناس دون استثناء هم خدم يؤّجرون أنفسهم 

خلدمة املجتمع، فام من موظف سواء أكان بمستوى رئيس 
أجرة  يأخذ  الدولة،  يف  موظف  إال  امللك  أو  اجلمهورية 
يعمل يف  الذي  العتال  يؤدهيا، وما ذلك  التي  لقاء خدماته 
البسيطة  احلياة  هذه  لبنات  من  لبنة  ويبني  إال  األثقال  محل 
احلياة  إدارهتا، فمن ال خيدم يف هذه  املعقدة يف  تركيبتها  يف 
العامل  هو  خيتلف  الذي  ولكن  فيها،  للعيش  له  جمال  ال 
الطبقايت الذي فرزه املجتمع من سوء ترصف جمموعة من 
امللك  بمستوى  هو  من  اخلدم  من  هناك  فأصبح  الرشائح، 
املنّظف ألقذر األشياء،  يف أعىل مستوياته، وآخر بمستوى 
السائدة  األعراف  فرضته  نفيس  فرز  إال  الفرز  هذا  وما 
االنطباع  هذا  أو  احلالة  ما جتاوزنا هذه  فإذا  الشعوب،  بني 

)2  –  1( ال��خ��دم��ة  ش��ري��ع��ُ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
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لوجدنا أن واقعها واحد ال يمكن فصل أحدمها عن اآلخر 
ألن كالمها حاجة ملّحة يف هذا املجتمع وال يقوم إال هبام 

وما بينهام من اخلدمات التي تسرّي سائر جوانب احلياة.
يف  املال  يكتسب  اإلنسان  أن  إليه  باإلشارة  جدير  هو  وما 
ختتلف،  النوعية  ولكن  خدماته،  بسبب  الصحيح  توجهه 
فكلام كانت اخلدمة أفضل كان نتاجه املادي أكثر، والفضل 
يستحق  املفكر  فإن  وتشغيله،  العقل  إىل  يعود  الواقع  يف 
ناجحة،  فكرة  وضع  يف  استخدمها  ثواٍن  قبال  يف  املاليني 
بينام الذي رصف ساعات ألجل محل األثقال من مكان إىل 
الظلم  الدراهم، وهذا ليس من  آخر ال يستحق إال بعض 
وال من التفرقة وعدم التساوي بل األعامل توزن بالنتائج، 
وبني  بينه  وتفّرق  حقوقه  طرف  كل  حترم  أن  الظلم  وإن 
اآلخر باحلقوق والواجبات، فإذا ما كانت الشعوب مجيعها 
متساوية يف كل مناحي احلياة بمعنى أن الفرص كلها كانت 
متاحة للجميع، ولكن عدم قدرته وعدم استيعابه كان من 
وراء عدم حتقق ما يريده، فإن الظلم مل يتحقق، بل العدالة 

هي التي بسطت بجناحيها عىل هذه الشخصية أو تلك.
به  وتقّدر  وزنه  به  يوزن  فكر  من  حيمله  بام  اإلنسان  نعم، 
مكانته االجتامعية وتثّمن به خدماته، فلو مل يستخدم فكره 
مهندسًا  أن  فلو  لعمله،  قيمة  فال  هبا  يقوم  التي  اخلدمة  يف 
مل يستخدم شيئًا من قدرات�ه العلمية يف عمله فهو ال يفوق 
البسيط بل مها متساويان، إذا قام كل منهام بحمل  العامل 
الطابوق من هنا إىل هناك، فال شك أن كليهام يقبضان نفس 
وأنتج  اختصاصه  يف  املهندس  عمل  إذا  ولكن  األجرة، 
وتتضاعف  تفوق  أجرته  فإن  اختصاصه  شأن  من  هو  ما 

فتضاعف النتائج.
إذًا فأصل اخلدمة هي ممدوحة رشعًا ورضورة يفرضها واقع 
احلياة، والبد من بيان أحكامها يف هذه الوجيزة، ولكن قبل 

ذلك البد من طرح بعض األمور كمقدمة متهيدية.
ما  هبا  نقصد  وال  الشامل  العام  بمعناها  باخلدمة  نعني  إننا 

ينظر اليها بنظرة الدونية التي سادت بني بعض املجتمعات، 
أن  إىل  االشارة  من  البد  بالذات  الطبقة  هذه  إىل  وبالنسبة 
فالبد  يضاعفها،  مل  إن  إنسانيته  يفقد  ال  اآلخر  خيدم  الذي 
اإلمام  حديث  يف  ورد  وقد  كانسان،  معه  التعامل  من 
املشط«  كأسنان  سواء  »الناس  السالم(:  )عليه  الصادق 
بني  احلاصل  التمييز  وإن   ]251/75 األنوار:  ]بحار 
طبقات املجتمع ليس له رشعية ألنه يميز بني طبقة وأخرى 
كل  يف  باإلنسانية  يتأهل  إنه  حيث  جوهرية،  غري  بفوارق 
املبني يرّكز  ما للكلمة من معنى وطيف ومفهوم، والرشع 
بالعدالة  املستخدمني  اجلانب ويتعامل مع هؤالء  عىل هذا 
بل باللطف، فهذه السيدة فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( 
األعامل  قاسمتها  بيتها  يف  النوبية  فضة  استخدمت  عندما 
بطريقة ذكية وتبادلية وليست بطريقة الفرز، حيث جعلت 
اليوم  هذا  يف  كان  فإذا  وليلة،  يومًا  ولتلك  وليلة  يومًا  هلا 
يقع عىل فضة تنظيف البيت، ويف اليوم الثاين يقع التنظيف 
هي  لتقوم  فضة  عىل  التنظيف  يقترص  فلم  وهكذا،  عليها 
املستوى  بأعامل أخرى حتى ال تصنّف األعامل بعمل من 
رشيكة  كانت  أهنا  كام  الدوين،  املستوى  من  وآخر  الراقي 
وتشاركهم  الطعام  مائدة  معهم  حترض  البيت،  يف  حقيقية 
األفراح واألتراح كجزء ال يتجزأ من أهل البيت، ومن هنا 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  تشارك  فضة  أن  نجد 
وهو  نذرهم  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  والسيدة 
وهكذا  السالم(،  )عليهام  للحسنني  شفاًء  أيام  ثالثة  صوم 
متكن أهل البيت من أن جيلبوا قلوب األمة بتطبيق االسالم 
األخالقية  األسس  مقدمني  واألخالق  األحكام  بجانبيه 
عىل غريها، إذ ربام ال يفرض عىل املسلم شيئا ولكن يطلب 
الرشعية  األحكام  طبق  إذا  فإنه  بأمر  يقوم  أن  أخالقيا  منه 
من جهة واملفاهيم األخالقية من جهة أخرى كنسيج واحد 

جيد طعم احلياة وتسود السعادة بني مجيع رشائح املجتمع.
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التي وردت يف هذه  يف )سورة األنعام( يف اآليات الكريمة 
اإلمام  ان  منها  نستفيد  ان  يمكن  والتي  املباركة،  السورة 
احلسني وأصحابه)عليهم السالم(بعد استشهادمها ُرّدوا اىل 
اجلنة، وأعداءهم وقاتليهم اىل النار. فعن أيب عبد اهلل)عليه 
السالم(قال: دخل مروان بن احلكم املدينة، قال: فاستلقى 
فقال:  ال��س��الم(�  )عليه  احلسني  م��وىل  وث��م   � الرسير  عىل 
ُع  َأرْسَ َوُهَو  ْكُم  احْلُ َلُه  َأال  قِّ  احْلَ َمْوالُهُم   ِ اهللَّ إىَِل  وا  ُردُّ {ُثمَّ 
دخل.  حني  قال  ماذا  ملواله:  احلسني  فقال  اِسبنَِي}.قال:  احْلَ
قِّ  ِ موليهم احْلَ وا إىَِل اهللَّ قال: استلقى عىل الرسير فقرأ : {ُردُّ
اِسبنَِي}.قال: فقال احلسني)عليه  ُع احْلَ ْكُم َوُهَو َأرْسَ َأال َلُه احْلُ
السالم(:نعم، واهلل ُرِددت أنا وأصحايب اىل اجلنة، ورّد هو � 

مروان � وأصحابه اىل النار.
وفيه  الرشيفة،  السورة  هذه  يف  ورد  مما  األنفال(  سورة  يف) 
بعد  السالم(  باحلسني)عليه  اإلمامة  اختصاص  عىل  داللة 
ان أختص اهلل تبارك وتعاىل هبا أباه عليًا)عليه السالم( بعد 
رسول اهلل وأخيه احلسن املجتبى )عليه السالم(، يقول تعاىل 
عن   .{ِ اهللَّ ِكَتاِب  يِف  بَِبْعٍض  َأْوىَل  َبْعُضُهْم  ْرَحاِم  اأْلَ {َوُأوُلوا 

عبد األعىل بن أعني قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم(
وما  اهلل  رسول  بوّصية  علّيًا  خص  وجّل  عزَّ  اهلل  إنَّ  يقول: 
يصيبه له، فأقّر احلسن واحلسني له بذلك ثم وصية للحسن 

وتسليم احلسني للحسن ذلك حتى أقيض األمر اىل احلسني 
ال ينازعه فيه أحٌد.

نزلت  التي  ال��س��ورة  ه��ذه  يف  ج��اء  مما  التوبة(  )س��ورة  يف 
مصائب  عرض  يف  ونحومها  والظاملني.  املرشكني  بتوبيخ 
النبي والزهراء وأهل  احلسني)عليه السالم(، وعظمها عىل 
قاتليه،  ولعن  عليه،  والبكاء  عليهم(،  اهلل  )صلوات  البيت 
ْم  َوَأْمَواهَلُ َأْنُفَسُهْم  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  ى  اْشرَتَ  َ اهللَّ {إِنَّ  تعاىل:  قوله 
َوْعدًا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن   ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  ُيَقاتُِلوَن  َة  نَّ اجْلَ ُم  هَلُ بَِأنَّ 
كان  ق��ال:  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أيب  فعن  َحّقًا}.  َعَلْيِه 
النبي، وقال:  لعن اهلل قاتلك  ُأمه حتمله فأخذه  احلسني مع 
اهلل  وحكم  عليك  املتوازرين  اهلل  وأَهلَك  سالبك  اهلل  ولعن 
بيني وبني َمن أعان عليك. قالت فاطمة الزهراء: يا أبت أيُّ 
يشء يقول؟ قال: يا بنتاه ذكرُت ما يصيبه بعدي وبعدك من 
كأهنم  عصبة  يف  يومئذ  وهو  والبغي  والغدر  والظلم  األذى 
معسكرهم  اىل  أنظر  وكأين  القتل  اىل  يتهادون  السامء  نجوم 
واىل موضع رحاهلم وتربتهم. خيرج عليم رشار أمتي. فقالت 
الزهراء: يا أبة إّنا هلل وبكت. فقال هلا: يا بنتاه! إنَّ افضل أهل 
ُم  اجلنة هم الشهداء يف الدنيا، بذلوا أنفسهم وأمواهلم {بَِأنَّ هَلُ
ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا}  َة ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَّ نَّ اجْلَ

فام عند اهلل خرٌي من الدنيا. 

مكانة اإلمام الحسين 
في القرآن الكريم 
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دخل اإلمام احلسني )عليه السالم( عىل أسامة بن زيد وهو 
)عليه  اإلمام احلسني  له  فقال  واغامه،  يقول:  مريض، وهو 
السالم(: وأما غمك يا أخي؟ قال: دينى وهو ستون ألف 
درهم فقال اإلمام احلسني )عليه السالم(: هو عيل قال: إين 
لن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  فقال  أموت،  أن  أخشى 

متوت حتى أقضيها عنك، قال: فقضاها قبل موته. 
بن  الوليد  وبني  بينه  كان  أنه  السالم(  )عليه  شجاعته  ومن 
عقبة منازعة يف ضيعة فتناول اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وال  يومئذ  وهو  عنقه  يف  وشدها  رأسه  عن  الوليد  عاممة 
باهلل ما رأيت كاليوم جرأة رجل  املدينة، فقال مروان:  عىل 

عىل أمريه، فقال الوليد: واهلل ما قلت هذا غضبا يل ولكنك 
فقال  له،  الضيعة  كانت  وإن��ام  عنه،  محيل  عىل  حسدتني، 

احلسني: الضيعة لك يا وليد وقام.
بمساكني  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مر  تواضعه  ومن 
ابن  يا  هلم  فقالوا:  كرسا  عليه  وألقوا  هلم  كساء  بسطوا  قد 
رسول اهلل! فثنى وركه فأكل معهم ثم تال » إن اهلل ال حيب 
يا  نعم  قالوا:  فأجيبوين،  أجبتكم  قد  قال:  ثم   « املستكربين 
ابن رسول اهلل، فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: 

أخرجي ما كنت تدخرين.
 )1( البحار ج 44 ص 190

حيكي  وهو   ) احلاج  زكي  )جورج  الدكتور  يقول 
جتربته الذاتية يف مدحية نثرية معربة ومؤثرة ونموذج 

لطيف للنثر الفني البليغ:
)تعلمت من اإلمام احلسني)عليه السالم( أن الدين 
احلسني)عليه  اإلم��ام  بشخصية  وتعلقي  حمبة.. 
السالم( ملا جتسده شخصية القائد وشخصية اإلمام 
وشخصية البطل وجدت الفادي – لنجاة البرشية 
اإلمام  مجعها  متنوعة  وقيم  عديدة  شخصيات   –

احلسني)عليه السالم( يف شخصية، وأعتقد أن هذه 
عطاء  مدعاة  هي  كام  لإلنسان  فخر  مدعاة  القيم 
أكتب  أن  حيايت  إليه يف  أطمح  وما  أيضًا،  للشاعر 
ملحمة كاملة ليس يف اإلمام احلسني)عليه السالم( 
وحده، بل ربام ختترص سرية أهل البيت كلهم، ألين 
فيهم  للبطولة،  رمز  األئمة  هؤالء  سرية  أن  أرى 
للحياة  نموذج  وهم  والتقوى،  واإلي��امن  الثورة 
يف  وللقتال  الدين،  وملامرسة  الصادقة  االجتامعية 
متكاملة،  سرية   – باختصار   – وهم  اهلل،  سبيل 
لكتابة  يكفون  املحمدي  البيت  أهل  أن  وأعتقد 

ملحمة طويلة وهذا ما أسعى أنا إليه(.

يِف  َناِفُسوا  النَّاُس  ا  َ َأهيُّ السالم:  عليه  احلسني  اإلمام  قال   •
مَلْ  بَِمْعُروٍف(  َتِسُبوا  حَتْ )َواَل  امْلََغانِِم  يِف  َوَساِرُعوا  امْلََكاِرِم، 
بِامْلَْطِل  َتْكَتِسُبوا  َواَل  ْجِح،  بِالنُّ ْمَد  احْلَ َواْكَتِسُبوا  ُلوُه،  ُتَعجِّ
ُه اَل َيُقوُم  َحٍد ِعْنَد َأَحٍد َصنِيَعٌة َلُه َرَأى َأنَّ َذّمًا، َفَمْهاَم َيُكْن أِلَ
َأْجرًا.  َوَأْعَظُم  َعَطاًء  َأْجَزُل  ُه  َفإِنَّ بُِمَكاَفاتِِه،  َلُه   ُ َفاهللَّ بُِشْكِرَها 

)نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ص )81((.
ِزيَنٌة،  ْلَم  احْلِ إِنَّ  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قال   •
َلَة نِْعَمٌة َوااِلْستِْكَباَر َصَلٌف، َواْلَعَجَلَة  ٌة، َوالصِّ َواْلَوَفاَء  ُمُروَّ
َناِة َشنْيٌ ،  اَلَسَة الدُّ َفَه َضْعٌف، َواْلُعُلوَّ  َوْرَطٌة، َوجُمَ َسَفٌه، َوالسَّ
اَلَسَة َأْهِل اْلِفْسِق ِريَبٌة. )نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ص  َوجُمَ

.))81(
النَّاِس  َأْوَصَل  إِنَّ  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلمام  قال   •
بُِفُروِعَها  َمَغاِرِسَها،  َعىَل  ُصوُل  َواأْلُ َقَطَعُه،  َمْن   َوَصَل  َمْن 
َعَلْيِه َغدًا،  َقِدَم  إَِذا  َوَجَدُه  ِخيِه َخرْيًا  أِلَ َل    َتَعجَّ َفَمْن  َتْسُمو. 
يِف  ا  هِبَ َكاَفَأُه  َأِخيِه  إىَِل  نِيَعِة  بِالصَّ َوَتَعاىَل  َتَباَرَك   ُ اهللَّ َأَراَد  َوَمْن 
َأْكَثُر  ُهَو  َما  ْنَيا  الدُّ َباَلِء  ِمْن  َعْنُه  َف  َورَصَ َحاَجًة   َوْقٍت  ُكلِّ 
تنبيه اخلاطر: ص )82(، حلسني بن  الناظر و  ِمْنَها. )نزهة 

حممد بن حسن بن نرص احللواين(

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة من كرم وشجاعة اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

غبار  لكّن  ضمري،  كل  يف  موجود  أن��ك  أشهد 
أعشى  حمياك  ونوَر  األبصار،  أغشى  البعد  سني 
األنظار، فام كنت لتغيب إال لتتجىل فيك اآليات، 
عىل  العدل  أجنحة  لتنرش  إال  لتحرض  كنت  وما 

الناسوت.
أعنى  وال  اجلاهلني،  بتقوالت  أبايل  ال  وحقك 
بمشاغباهتم وخترصاهتم، بل تزيدين إرصارًا عىل 

انتظارك وتلهمني إيامنًا بلقائك ولو بعد مويت. 
وتسمع هسيس أضالعي  اآلن  تراين  أنك  أشهد 
إذ شهقت رئتي بكرائم ذكرك، وتكرست عربيت 
احلزن  تبثك  أن  ترجو  وه��ي  ص��ربك،  بعظائم 

وحتّفك بالبكاء. 
عىل  القلب.  ومنتهى  احل��ب  مبتدأ  أن��ك  أشهد 
تستنري  ظلك  وحت��ت  احل��ق��ائ��ق،  تسري  خ��ط��اك 
وعن  امل��دي��ح،  يفتضح  يديك  وب��ني  ال��دق��ائ��ق، 

يمينك وشاملك يتوارى الكالم خجاًل. 
قناديل  السامء  وم��ألت  حبًا،  األرض  شَغفَت 
انتظار، ومضيت ترضب بعصاك احلجر لتنبجس 
منه اثنتا عرشة عينًا تقّر بظهورك القريب وتسعد 
بحضورك املهيب، وتعيد إليها اخرضار النبوءات 

وازدهار الرساالت.
أشهد أين ال أقوى عىل هواك فأعّني بصرٍب مجيٍل، 
وال أحتمل هجرك فأّملني بوصٍل وشيٍك وَعوٍد 

محيٍد. 

مبتداأ احلب
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: "إن اهلل تعاىل جعل ألخي عيل 
فضائل ال حتىص كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا هبا غفر اهلل 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن كتب فضيلة من فضائله مل تزل 
إىل  استمع  ومن  رسم،  املكتوب  لذلك  بقي  ما  له  تستغفر  املالئكة 
التي اكتسبها باالستامع، ومن  فضيلة من فضائله غفر اهلل له ذنوبه 
نظر إىل كتاب من فضائله غفر اهلل له ذنوبه التي اكتسبها بالنظر، ثم 
قال )صىل اهلل عليه وآله(:  النظر إىل عيل عبادة، وذكره عبادة، وال 

يقبل اهلل إيامن عبد إال بواليته والرباءة من أعدائه". 
وفرائد  إيران  ط   ،2 ص  احلنفي،  للخوارزمي  )املناقب  املصدر: 

السمطني للعالمة اجلويني الشافعي(.

ذوهي��ن  وبحضور  ال��س��الم(  )عليه  الفضل  ايب  ح��ي��اض  يف 
واساتذهتن جتمعن من كل اجلامعات لتأدية القسم بعزة العراق 

وأرضه ومقدساته ليكونن له مربات خملصات ويف خدمته .

ماذا ملن ذكر ف�شيلة 
من ف�شائل علي     ؟
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الــــعــــمــــل بـــالـــنـــ�ـــشـــح 
ظواهر اجتماعية �شيئة 

امحد  السيد  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  يقول 
إذا  املعلم،  هيبة  إّن   2013/9/13 بتأريخ  الصايف 
قوانني  نحن أصدرنا  املدرس  هيبة  وإذا  أفقدناها  نحن 
بإضعافها، قطعًا الطالب ال يستفيد.. فاملعلم من حقه أن 
حياسب الطالب، وال يرضبه بل حياسب.. فإذا حاسبه 
ال تقوم الدنيا وال تقعد، وتتدخل العالقات والوسائط 
إذن  الطالب!،  هلذا  اخلري  يريد  الذي  املعلم  هذا  وجيّرم 
البد من وجود قوانني حتفظ هيبة املعلم وهيبة املدرس.

بأنه  املدرسة  إىل  يذهب  عندما  يشعر  أن  البد  الطالب 
املعلم البد أن ال حيابيه،  يذهب إىل مكان مقدس وإن 
ويبتعد عن املحسوبيات ويعطيه درجات رعاية لظرفه.. 

هذا خطأ وغري صحيح، فهذا سيوّلد نتائج سلبية.
النتائج  يأخذ  أن  عىل  الطالب  أع��ّود  أن  جيب  لذلك 
البالد  وحمبة  اجلد  عّلمه  لذلك   - نقول  كام   - بذراعه 
بلد  إىل  حتتاج  فالعملية  اذًا  وزمالئه..  إخوته  واحرتام 
ثامره طالبه وكل املواقع ستشغل من الطالب فاذا تعود 
بلده وإذا شغل موقعًا  أن يكون حريصًا حيب  الطالب 

اطمئن عليه..

ا  أهنَّ إذ  هبا   العمل  ونجهل  نجهلها  التي  اآلفاق  من  الكثري  هناك 
موجودة يف القرآن الكريم عىل سبيل املثال سورة لقامن هي أفضل 
املكية  السور  ِمن  وِهي  والتوجيه  اإلرشاد  سبل  استخدام  يف  مثال 

التي تعد من أفضل النامذج يف حماكاة الذات البرشية.
فالنصح واإلرشاد أحد األساليب يف املساعدة النفسية وهي وظيفة 
ساموية أستخدمها القرآن الكريم واألنبياء )عليهم السالم( وذلك 

ملا هلا من تأثري.
قال  والتعليم،  للتوجيه  وسيلة  )املوعظة(  لقامن  استخدم  وقد 
إنَّ  باهلّلِ  ُترِشك  اَل  ُبنيَّ  َيا  يعُظُه  َوُهَو  البنِه  لُقاَمُن  َقاَل  إذ  تعاىل:))َو 

الرشَك َلُظلٌم َعِظيٌم((
أكد القرآن الكريم هنا عىل حق األبناء عىل اآلباء أن جيلسوا معهم 

للوعظ واإلرشاد.
- أن استخدام لقامن اسلوب التودد والتحبب بعيًدا عن الرتهيب 
بكلمة )يا ُبني( وذلك إلشعاره باالهتامم بِه والشفقة عليِه ومن ثم 
بني لُه عواقب األمور. فالكالم اللني من قبل اآلباء يفتح القلوب 
العصية والنفوس؛ احتواء األبناء وتقريبهم وعدم إبعادهم والتعامل 
معهم بأسلوب القرآن الكريم ينشأ لك جيل ُمتعظ ال سيام ما يمُر بِه 

امُلجتمع من انجراف الشباب خلف هفوات الشيطان.
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بقلم: فاطمة ماجد

�شورة ُتراثّية نادرة، تعود 

اإىل عام 1938م، يظهر فيها 

املرقد احُل�شينّي املُطّهر.




