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انج���از مراح���ل متقدم���ة في 

مطار كربالء الدولي

ملتقى افاق النهضة الحسينية

السيدة أم البنين )عليها السالم( 
في المجتمع اإلسالمي وتضحيتها وفداءها    

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مزار السّيد الحسن حفيد قمر العشيرة
نور من أنوار العترة الطاهرة تسطع 

على المحبين بالبركات

الى روِح الشهيِد السعيِد ) سيف عبد الستار العبودي(... 
وشاَء اهلُل ان يراك شهيدا

بتقديِر امتياز...
ردوُد افعال كوردية عما تقدمه العتبة الحسينية 

المقدسة  من مشاريع تخدم المجتمع

ضمن صحن العقيلة زينب )عليه السالم( 
تدشين االعمال في نفق يعد االول من نوعه في كربالء 

استقامة ايمان العبد

ال َيْسَتِقيُم ِإيماُن عبٍد حتى َيْسَتِقيَم قلُبُه ، وال َيْسَتِقيُم 
قلُبُه حتى َيْسَتِقيَم لساُنُه«

حديث النبي االكرم )صلى اهلل عليه وآله( – بحار االنوار:  ج 68 ص278 ح42



ف������ي لحظٍة كونية عش������تها بكل جوارحي، تخّيلُت مش������هدًا 
عظيمًا لرجل مهاٍب تس������طُع جبهتُه باألنوار المحّمدية، وهو 
يقُف قبالَة المرقد الحس������يني الطاه������ر، وقد ألقى في الناس 
كلم������ًة أعلن فيها أّن دولة الحق حانت وتحّقَق وعُد اهلل على 
أرضِه ليمألها قس������طًا وع������داًل بعد أن ُمِلئ������ت ظلمًا وجورًا، 
وق������د صدح بذلك من منبر ُأقيم له أمام صحن العقيلة زينب 
)عليها الس������ام( متّممًا بذلك دوَر هذه الس������يدة العظيمة في 
التعريف بالمبادئ الحس������ينية الحّقة؛ فلواله������ا لما أدركنا 

الفتح الحسينّي العظيم.
إن هذا المشهَد أقرب إلى عيوننا وقلوبنا ونعّد األيام والساعات 
والدقائ������ق والثوان������ي واللحظات لنستبش������َر بالطلع������ة البهّيِة 
لموالن������ا صاحب العصر والزمان )روحي ل������ه الفداء( وهو ما 
س������يتحّقق بإذن اهلل تعالى م������ا دام هناك منتظرون حقيقيون 
يعّدون العّدة الس������تقبال سّيدهم الذي س������يرفع راية اإلسام 
العليا ويحّق الحق وينزل البأَس بالجبابرة الُطغاة الذيَن عتوا 

في األرِض وساقوا أهلها إلى المهالك والويات والظامات.
أما لم������اذا وقف عند الصح������ن الزينبي الذي أع������ّده أعظم ما 
أنجزت������ه العتبة المقّدس������ة؟! فه������و من إيمان������ِه بعظمة زينب 
)عليها الس������ام( ودورها ف������ي إيصال أهداف ومب������ادئ الثورة 
الحس������ينية التي س������يرفعها أم������ل األمة عاليًا، وه������و ما يجب 
أن نعم������َل به، فنحن ن������درك تمامًا أّن لإلع������ام الهادف دورُه 
األس������مى ليقول للعالم ما هي الحقيقة ويعمل على إيصالها، 
خصوص������ًا في هذه الحقبة الزمنية الحساس������ة التي يعيش������ها 
الك������ون بأجمع������ه، فلم تبَق مس������احة بيضاء عل������ى األرض إال 
وُابتليت بظلم الظاميين وعتمة عقولهم ووحشية قلوبهم، 
ولذا فإّن مهّمتنا كإعاميين زينبيين أْن نتطلَع لمسؤوليتنا 
الجس������يمة ونعمل جّي������دًا للتعريف أكث������ر بمهمة اإلصاح 
اإلله������ي المنتظر - اإلصاح الحقيقّي - وليَس المتلّبس ثوَب 
الص������اح والتقوى، كما نرى عند م������ن التبس عليهم األمر 
وبداًل من أن يكون������وا ناصرين لدينهم صاروا دمًى تحركها 

خيوط إبليس وأعوانه.

ثورة ال�سماء واأمل العامل
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

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

سكرتير التحرير  
قاسم عبد الهادي                    

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

علي الشاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
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حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

كفاح وتوت - محمد الموسوي



املراجع ورجال  نداء جنيف مؤمترها عن دور  أقامت منظمة 
الدين يف دعم قضايا النازحني بحضور عدد من الشخصيات 
العتبة  مشاركة  عن  فضال  املدين  املجتمع  ومنظامت  الدينية 

احلسينية املقدسة.
»ان  القرييش  حيدر  الدكتور  املنظمة  يف  الدويل  املدرب  وقال 
املرجعية هي صامم أمان اجلميع سواء عىل املستوى الفكري أو 
الديني وغريها, وكام معروف ان املرجع الديني االعىل السيد 
وصية  بعرشين  أوىص  ظله(  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل 
ختص املجاهدين والنازحني واملهجرين, وان املنظمة تعدُّ هذه 
الوصايا باملهمة ودائام نضعها يف منهاجنا واهتامماتنا فهي تعد 

املرتكز لدى عملنا ويف الدورات التي نقيمها«.
القانونية  ق��راءات��ه  عىل  املؤمتر  يف  احلضور  »أتفق  واض��اف 
العودة  راسها  وعىل  النازحني  قضايا  تسهيل  حيال  واألمنية 
اآلمنة والتأهيل النفيس والفكري فضال عن اعادة اعامر البنى 

التحتية الالزمة للعودة واليات حتقيقها«.
من جانبه قال عضو جملس إدارة العتبة احلسينية املقدسة السيد 

احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  »شاركت  البناء  الدين  سعد 
ورجال  املراجع  )دور  بعنوان  جنيف  نداء  مؤمتر  يف  املقدسة 
النجف  حمافظة  يف  اقيم  ال��ذي  النازحني(  قضايا  يف  الدين 
االرشف«، مشريا »ان مجيع املشاركني هبذا املؤمتر اشادوا بدور 
والعتبات  الدين  ورجاالت  املراجع  وباقي  الدينية  املرجعية 
املقدسة واحلشد الشعبي والقوات االمنية التي سامهت بشكل 

مبارش يف رعاية النازحني واملهجرين«.

لإلغاثة  اخلريية  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مؤسسة  أعلنت 
واإلسكان التي ترشف عليها ممثلية مكتب السيد السيستاين يف 
كربالء أهنا وفرت نحو )100( كفالة يتيم ويتيمة بقيمة فاقت 
ملدة  مدارسها  أيتام  عىل  ستوزع  عراقي  دينار  مليون   )44( ال� 

)6( أشهر.
إدارة  جملس  وعضو  األيتام،  مدارس  عىل  العام  املرشف  وقال 
األيتام  »كفاالت  إن  البناء:  الدين  سعد  السيد  احلسينية  العتبة 
توفري  تم  ومؤخرًا  املتربعني  من  بدعم  سنوات  منذ  مستمرة 
الرشعي  التكليف  سن  يبلغ  مل  يتيم  لكل  كفالة،   )100(

)75.000( دينار عراقي شهريًا وملدة ستة أشهر«.
هو  الكفاالت  هل��ذه  املخصص  اإلمج���ايل  »املبلغ  وأض���اف: 
امل��دارس  »إن  اىل  مشريا  عراقي«  دينار   )44.400.000(
التابعة ملؤسسة اإلمام الرضا اخلريية ومدارس األيتام ورياض 

األطفال التابعة للعتبة احلسينية املقدسة مستمرة يف دعم ورعاية 
األيتام، إذ تقدم التعليم املجاين والنقل املجاين والتغذية والزي 
املوحد وكل ما حيتاجه التلميذ بام فيها رحالت الرتفيه وتناول 
لأليتام  املناسبة  الظروف  وتوفري  الفاخرة  املطاعم  يف  الطعام 

للمامرسة هواياهتم بام فيها رياضة ركوب اخليل«.
سامحة  العليا  املرجعية  ممثل  من  بدعم  لأليتام  الرعاية  وتقّدم 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي رئيس جملس إدارة مؤسسة اإلمام 
الرضا )عليه السالم( التابعة ملمثلية السيد السيستاين )دام ظله( 
يف كربالء املقدسة عرب مدرستي السيدة رقية االبتدائية والثانوية 
مدرسة  وكذلك  والثانوية  االبتدائية  األصغر  عيل  ومدرستي 
احلسينية  للعتبة  التابعتني  رقية  السيدة  وروضة  مسلم  أوالد 
املقدسة وكام جيري العمل عىل إنجاز مدرسة لأليتام يف حمافظة 

املثنى«.

نداء جنيف تناقش )دور المراجع ورجال الدين في دعم قضايا النازحين(

مؤسسة تابعة لممثلية »السيد السيستاني« 
تنفق اكثر من )44( مليون دينار كفاالت لـ)100( يتيما ويتيمة
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أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن بدء العمل بتشييد ستة مدارس يف حمافظة 
ذي قار جنوب العراق.

أن   « املهندس حسني رضا:  العتبة  اهلندسية يف  املشاريع  وذكر رئيس قسم 
قار  ذي  حمافظة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  تشّيده  الذي  التعليمي  املجمع 
سيتكون من ستة مدارس للذكور واإلناث لكل مدرسة ساحتها وملحقاهتا 

اإلدارية واخلدمية والرتفيهية«.
متوسطة،  ومدرستني  ابتدائية،  مدرستني  بتشييد  »سنقوم  واض���اف: 

ومدرستني إعدادية، وكذلك روضة وحضانة لألطفال«.
والتي  التقنيات  بأحدث  تشّيد  سوف  املدارس  »هذه  أن  إىل  رضا  وأشار 
إىل  املدارس واجلامعات،  بناء  تبّنيها  منذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  تعمل هبا 

جانب مناهجها الرسمية املعتمدة من قبل وزارة الرتبية«.
ولفت رئيس قسم املشاريع اهلندسية إىل أن املجمع سيكون ب�ثالثة طوابق 

وبنايات إدارية وكذلك ملعب ريايض )مخايس( وقاعة مغلقة«.
ومدارسها  جامعاهتا  لدعم  »املليارات«  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتنفق 
العراق  الدراسية داخل  املقاعد  املتفوقني ولتوفري  الطلبة  لصناعة جيل من 

واحلد من سفرهم خارج البالد..

العتبة الحسينية تبدأ بتشييد 
ستة مدارس في ذي قار 

االمني العام للعتبة العسكرية املقدسة ونائبه 
واعضاء جملس االدارة، يفدون لزيارة اإلمام 
العام  االمني  لتهنئة  السالم(  )عليه  احلسني 
)حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
رشيد جواد العباجيي( ونائبه الدكتور عالء 
تسنمهام  بمناسبة  املوسوي  الدين  ضياء 
منصبيهام اجلديدين يف ادارة العتبة احلسينية 

املقدسة..

بتشييد  البدء  تعلن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وذكر  واس��ط،  حمافظة  يف  جديد  مستشفى 
قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية 
مستشفى  »م���رشوع  أن  امل��ن��ف��ذة(:  )اجل��ه��ة 
الصويرة  بقضاء   - واسط  حمافظة  يف  الوالدة 
)1700م��رت  مساحتها  تبلغ  ارض  عىل  ينفذ 
املستشفى  حتتوي  طوابق  أربعة  بواقع  مربع( 
العمليات وتضم )7(  عىل عدة أقسام )قسم 
وإفاقة،  مركزة،  وعناية  للعمليات،  صاالت 

وغرف رقود، وخمترب مركزي..«.
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 26/رجب الأ�سب/1439هـ املوافق 2018/4/13م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت اود ان اعرض عىل مسامعكم الكريمة االمر 
التايل :

موارد  من  عندها  بام  تتفاخر  ان  حقها  من  الشعوب  طبعًا 
بمقتىض  ذلك  يف  تتفاوت  اهنا  والشك  الفخر،  تستوجب 

البيئة والنشأة والرتبية ..
حديثي اآلن مع اهلنا وارسنا وجمتمعنا يف قضية سأعرّب عنها 
عبارة عن املنظومة االخالقية، وليتسع صدر االخوة االعزاء 
ان  االم��ور  بعض  اصالح  منه  نريد  قد  الذي  احلديث  هلذا 
استطعنا ولعلنا نستطيع لكن ال نحتاج اىل كلامت فقط وانام 

اىل عمل دؤوب و عبارة عن جو مجاعي.. 
حيتاج  التي  االم��ور  بعض  خطبة  من  اكثر  قبل  ذكرنا  نحن 
املجتمع هلا اىل قناعة اجتامعية وهذه القناعة االجتامعية تبدأ 

منا كأفراد وارس وحمالت وجمتمع..
فيه اخالق كثرية وفيه  الكريم  البلد  املنظومة االخالقية هذا 
شجاعة وقد ُجرّبت يف الفرتة االخرية وفيه كرم وقد ُجّرب يف 
الفرتة االخرية باإلضافة اىل مواسم عاشوراء وايضًا فيه محّية 
وفيه جود وفيه ما فيه من صفات محيدة جدًا.. فالذي نريد ان 

نبنّي ان هناك جمموعة من الترصفات بدأت تدب يف املجتمع 
اصبحت  باهنا  ونفاجأ  بطيئًا  يكون  احلاالت  بعض  يف  دبيبًا 
نبنّي  ان  نريد  التي  املنظومة االخالقية  اجتامعية، ولعّل  حالة 

هي منظومة تستعمل اصطالح العيب..
الحظوا تارة نتعامل مع جمتمع متدين املجتمع املتدين يسأل 
دائاًم هل هذا جائز أو حرام فعندما جُياب ان هذا حرام جيتنب 
يمتلك  ان تفعل فهو  ان هذا جائز بمعنى لك  ُيقال  وعندما 
الصالحية يف ان يفعل او ال يفعل، واذا كان املجتمع ال يلتفت 
اىل قضية التدّين البد من وجود ايضًا مصطلحات توقفه عن 
ارتكاب بعض االفعال ومن مجلة هذه املصطلحات ان هذا 
بِه،  الفعل عيب ومقصود من العيب هو ان الُعرف ال يقبل 
فيه  امرًا  فعل  اذا  به هو جيتنبُه ألنه  يقبل  الُعرف ال  كان  فإذا 
عيب سيفتح بابًا ان االخر ايضًا سيفتح عليه بابا  وال يرعوي، 
فهذا الفرد حيفظ اهليبة العرفية من العيب فيحافظ عىل نفسه 

وحيافظ عىل عائلته وحيافظ عىل عوائل الناس.
لكن عندما نفقد اجلانب الرشعي يف بعض احلاالت شخص 
يتقيد  ال  الشخص  ايضًا  الُعرفية  احلاالت  وبعض  يلتزم،  ال 

 الصافي يحذُر من دبيب بعض التصرفات المعيبة 
ُ
السيد

في المجتمع ويدعو الى الوقوف بوجهها

ّ
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هبذا الُعرف.. ماذا ستكون النتيجة ؟!
النتيجة ستكون ان هناك منظومة اخالقية تبدأ بالتدين، واذا 

بدأت املنظومة االخالقية بالتدين سنستحسن اخلطأ..
هذه  الرشوة؟  معنى  ما  سابقًا  ذكرناه  ولعلنا   ً مثال  اذكر 
اخذ  ان  جيوز  يسأل  املتدين  االنسان  رشعي،  موضوع  هلا 
الرشوة؟ الفقيه يقول له ال جيوز عندك عمل تؤديه ال حيق 

لك ان تقبل الرشوة وال ان تريش..
وتارة نأيت اىل جمتمع يتكلم بالرشوة بكوهنا  أمرا  معيباملاذا؟ 
هذا  لكرامة  هز  عن  عبارة  املعيب  بمعناها  الرشوة  يقول 
االنسان، ان هذا االنسان عندما يقبل الرشوة يعني ليست 
له كرامة يعني هذا الرجل ال نثق به يف هذا املوقع ويف موقع 
آخر والشخص الذي يعطي الرشوة ُيقال له انك ستشجع 
الناس عىل التفسخ االخالقي.. وانا هنا اتكلم يف منظومة 
املنظومة  فهذه  واحل��رام  احل��الل  منظومة  وليست  العيب 

نستحسن  بدأنا  استحسناها  اذا  املفردة  هذه  يف  االخالقية 
الرشوة ستنهار املنظومات االخالقية ما بعدها..

الحظوا هو باب واحد لكن هذا الذي هتون نفسه يف ان يقبل 
يستعرض  ان  يف  يكذب  أن  يف  نفسه  عليه  ستهون  الرشوة 

اعراض الناس يف ان ال حيرتم الشارع وهيبة الشارع.
كي   ؟  ال��ش��وارع  ُوضعت  مل��اذا  ال��ش��وارع  االن  الحظوا 
يسلكها الناس سواء كانت  شوارع السابلة او أي شوارع 
أي شوارع السيارات، هذه الشوارع قطعًا حتتاج اىل آداب، 
عندما نسلك الشارع نحتاج اىل أدب ألننا لسنا الوحيدين 
يف هذا الشارع واين عندما اترصف يف الشارع اعكس الرتبية 
يكرتث  ال  وفالن  اكرتث  ال  فعندما  عليها  تربيت  انا  التي 
وزيد ال يكرتث ماذا سيحصل؟ سيحصل ان هذه املنظومة 
االخالقية تبدأ باالهنيار ثم تتفشى حالة اىل عموم املجتمع..

تربوية وانا احتدث عن  العام وهذه مسألة  املال  االخذ من 
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املنظومة يف العيب، االنسان يؤمتن عىل مال عيب ان يمد يده 
اليِه وهذا يف مجيع الرشائع والديانات انُه االمانات تؤدى فإذا 
اخذ من املال او رسق من املال او انكر االمانة سيكون هذا امر 

مرفوض عند العقالء..
يف  بل  االمور  هبذه  نبايل  ال  اننا  بدأت  عندنا  اخواين  املشكلة 
هذه  ان  بدعوى  عليها  يشجع  باهلل  والعياذ  احل��االت  بعض 
مفردة  هذه  يقول  جارك  جمتمع..  عىل  تؤثر  ال  صغرية  مفردة 
وفجأة  تؤثر  ال  صغرية  مفردة  يقول  واالخر  تؤثر  ال  صغرية 
نرى ان هذه املفردة الصغرية قد انتفخت واصبحت جملدًا كبريًا 
كانت  التي  املفردات  هذه  عىل  والقضاء  معه  التعامل  يصعب 

ألهنا تفّشت بطريقة اصبحت مرعبة..
سنة..  كذا  اىل  بالذاكرة  وارج��ع  احت��دث  انا  الكريمة  ااُلرس 
وكان  بينها  فيام  واملحبة  املوّدة  تتعاطى  كانت  الكريمة  اأُلرس 
بأهله  اجلار  ويويص  خريًا  باجلار  اوالده  يويص  االرسة  رب 
ايضًا خريًا اذا سافر..، هذه املنظومة االخالقية مبنية عىل مودة 
وحمبة وبراءة ، االن هذه املنظومة االخالقية بدأت تنهار، طفل 
يف  سائق  يرّده،  احد  ال  كبري  رجل  عىل  يتجاوز  احللم  يبلغ  ال 
الشارع يقطع الطريق ويتحدث ال أحد يرّده، وانا احتدث ليس 
وعىل  فضيلة  عىل  مبني  جمتمع  عن  وانام  دولة  مؤسسات  عىل 
اسس كريمة مبنية عىل يشء نعتز به، اصبحت املادة اآلن هي 

حمور كل املبادئ.. هذا من أين جاء ؟!
فالن  الشخصية،  بمصلحته  يفّكر  عمل  عىل  ُتكلفه  االنسان 
اصبحت  زائد..  دينار  كم  يستفيد  كي   يغش  ان  البد  يتعامل 
املادة كأهنا هي السوق التي يتفاضل فيها الناس..هذا من أين 
جاء؟ جاء عندما يأتيني احد يغش وانا اعلم ويأتيني بامل اقول 
له احسنت هذا نِعَم العمل، لكني لو اقول له ابتعد عّني انت 
انسان ال حُتب اوالدك وال حُتب اهلك تعطيهم من رزق مشبوه 
بعد ذلك ال يفعل فاذا انا رددته وانت رددته سيتقزم، لكن اذا 
قزم  بني  اخواين  كبري  والفرق  سيتعملق  قبلته  وانت  قبلته  انا 
انكرنا  وبني عمالق.. هو حقيقة ليس قزمًا نحن قزمناه ألننا 
عليه وهو ليس عمالقًا نحن عملقناه ألننا نفخنا فيه روحًا هي 

ليست فيه..

وهذه املنظومة االخالقية بدأنا الكل نعاين منها، جار ويأيت جار 
يف منطقة سكنية وتراه يبني بناء لعله اربعة  او مخسة  طوابق وال 
اخواين، هناك  فيها عيب  انا احتدث عن منظومة  اجلار،  حيرتم 

اعراف ومبادئ وقيم ملاذا نتنازل عن القيم ما هي املربرات..
بيننا  فيام  نرتاحم  اخ��واين  الينا  ينظر  ايضًا  وتعاىل  تبارك  اهلل 
حمبة  حديث  احلديث  هذا  اخ��واين  يا  واهلل  بيننا  فيام  ونتعاون 
وليس حديثا  فيه أي جنبة سياسية او اقتصادية او ادارية وانام 
عىل  الشارع  يف  متيش  امرأة  يعاين..  ما  كل  اصبح  حمبة  حديث 
النظرة احلقيقية  امه، هذه  او  او اخته  ابنته  اجلميع ان يعد هذه 
ال تتصفح اعراض الناس ألن الناس ستتصفحون  عرضك.. 
هذه مبادئ عامة اخواين هتزنا واهلل الضمري احلي هيزه ما حيدث 

يف بعض احلاالت.. 
يف  االب��ن  هذا  تليق  ال  واهلل  ترصفات  يترصف  البعض  نرى 
أين  احد  بأي  هيتم  ال  ترصفات  يترصف  تراه  الشباب  ريعان 
اخواين  فيها  بالدنا  وهذه  مدننا  هذه  عنه،  املسؤول  من  تربى 
قيم، الرجاء الرجاء ارجعوا مفردات احلياء والعيب والعّفة اىل 
هؤالء االوالد كي يتحسسوا ان ليس كل يشء يف ذهنهم يعني 
جيوز، ليس كل يشء، نحن يف جمتمع البد ان نحافظ عىل ارسنا 
واوالدنا وابنائنا، انا يف املقدمة اذكر دائاًم كلامت ليس الغرض 
ادغدغ هبا مشاعر ابنائنا وبناتنا لكن واقعًا انا اقصد بناتنا رشفنا 
اخوة  اقصد  كذلك  واخواننا  وحياؤنا  ورشفنا  عزتنا  اخواتنا 
اعزة علينا نرى فيكم كل خري ونريد ذلك ال ان االنسان ينسى 
كل يشء واملنظومة االخالقية بدأت يف التدين والتدين وال من 

مغيث.. 
ان  نحاول  كلنا  مجاعي  جو  اىل  حتتاج  سهلة  اخ��واين  املسألة 
ُنبعد ما دخل الينا من ثقافة غريبة مزقت ااُلرس فلنقف عندها 
ونوجه نجتمع مع ارسنا ونوجههم التوجه الصحيح ونستغل 

كل ما فيه تقدم نستغله يف اخلري وال نستغله يف الرش..
نسأل اهلل ان جيعلنا واياكم من املتحلني دائاًم باالخالق احلسنة 
 .. عالية  باخالق  واياكم  يمتعنا  ان  وتعاىل  تبارك  اهلل  سائلني 
واخر  واملسلامت  واملسلمني  واملؤمنات  للمؤمنني  اغفر  اللهم 
واله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا 



السؤال: ما هو تعريفكم للصلح؟
التسامل بني شخصني عىل متليك   (  : اجلواب: الصلح هو 
مادي  بعوض  حق  أو  دين  إسقاط  عىل  أو  منفعة  أو  عني 
أو جمانا ( و ال يشرتط كونه مسبوقا بالنزاع، و جيوز إيقاعه 
عىل كل أمر و يف كل مقام إال إذا كان حمرما حلالل أو حملال 
حلرام ، و قد مر املقصود هبام يف املسألة ) 17٢ ( من كتاب 

التجارة .
السؤال: ما هي الرشوط يف التصالح؟

و  والعقل،  البلوغ،   : املتصاحلني  يف  يعترب  اجل���واب: 
أن  املصاحلة  تقتيض  فيمن  يعترب  كام  القصد،  و  االختيار، 
يترصف يف ماله من الطرفني أن ال يكون حمجورًا عليه من 

ذلك لسفه أو فلس .
السؤال: هل يعترب يف الصلح صيغة معينة ؟

اجلواب: ال يعترب يف الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه 
كل لفظ أو فعل دال عليه.

السؤال: هل ينفسخ الصلح برتايض املتصاحلني بالفسخ ؟
بالفسخ،  املتصاحلني  برتايض  الصلح  ينفسخ  اجل��واب: 
ضمن  يف  منهام  الفسخ  حق  له  جعل  من  فسخ  إذا  وكذا 

الصلح.
يف  احل��ي��وان  وخيار  املجلس  خيار  جي��ري  هل  ال��س��ؤال: 

الصلح؟
يف  احليوان  خيار  وال  املجلس  خيار  جيري  ال  اجل��واب: 
يف  الواقع  الصلح  يف  الغبن  خيار  جيري  ال  كام   ، الصلح 
عىل  غ��ريه  يف  وال  بل  واخلصومات  النزاع  قطع  م��وارد 
االحوط لزومًا ، وكذلك ال جيري يف الصلح خيار التأخري 

عىل النحو املتقدم يف البيع ، نعم لو أّخر تسليم املصالح به 
عن احلد املتعارف ، أو اشرتط تسليمه نقدًا فلم يعمل به 
فلآلخر أن يفسخ املصاحلة ، واما بقية اخليارات التي سبق 

ذكرها يف البيع فهي جتري يف الصلح أيضًا .
السؤال: هل يعترب يف الصلح العلم باملصالح به؟

اجلواب: ال يعترب يف الصلح العلم باملصالح به، فاذا اختلط 
مال أحد الشخصني بامل اآلخر جاز هلام ان يتصاحلا عىل 
ان  ، كام جيوز اَلحدمها  باالختالف  او  بالتساوي  الرشكة 
يصالح االخر بامل خارجي معني ، وال يفرق يف ذلك بني 
ما اذا كان التمييز بني املالني متعذرًا وما اذا مل يكن متعذرًا.
السؤال: هل يثاب املسلم إذا قام باإلصالح بني الناس يف 

بالد الغربة؟
وحتبيب  خالفاهتم  وحّل  الناس  بني  لإلصالح  اجلواب: 
عظيم،  ثواٌب  بينهم  اخلالف  شقة  وردم  لبعض  بعضهم 
فكيف إذا كان ذلك اإلصالح يف بلد الغربة حيث النأي 
أوىص  فقد  واألحباب،  واملعارف  واأله��ل  الديار  عن 
اإلمام عيل )عليه السالم( ولديه اإلمامني احلسن واحلسني 
ابن  اخلارجّي  رضبه  بعدما  وفاته  ُقبيل  السالم(  )عليهام 
اهلل  تقوى  منها:  عّدة،  بوصايا  اهلل(  )لعنه  املرادي  ملجم 
السالم(:  )عليه  فقال  البني،  ذات  وصالح  األمر  ونظم 
)أوصيكام ومجيع ولدي وأهيل ومن بلغه كتايب بتقوى اهلل 
جّدكام  سمعت  فإيّن  بينكم،  ذات  وصالح  أمركم  ونظم 
)صىّل اهلل عليه وآله( يقول: صالح ذات البني أفضل من 

عاّمة الصالة والصيام(.
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إنجاز مراحل متقدمةانجاز مراحل متقدمة
في مطار كربالء الدولي

تقرير: حسين النعمة
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لم تتواَن العتبة الحسينية المقدسة 

في العمل بمشروع مطار كربالء 

الدولي فهو من المشاريع المهمة 

واالستراتيجية التي تشغل تفكير 

الرأي العام.. بحسب االمين 

العام للعتبة الحسينية المقدسة 

االستاذ حسن رشيد جواد 

العبايجي، والذي أكد أن مشروع 

المطار مستمر العمل فيه على 

قدم وساق ووصل الى مراحل 

تنفيذ الحلقات الرئيسة المتعلقة 

بالحقل الجوي التي هي البرج 

و)We Taxi( والمدرج وساحة 

وقوف الطائرات. 

االستاذ حسن رشيد العبايجي
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ونوه العباجيي عن نسبة االنجاز من الكتلة الكونكريتية بقوله: 
»الكتل��ة الكونكريتي��ة مهم��ة فقد وصلت بحدود )40س��م( 
وانجزنا من جمموع )4( كيلومرتات حوايل كيلومرت ونصف«، 
مش��ريا اىل »احللق��ات الرئيس��ة كاحلق��ل اجل��وي تتك��ون من 
املدرج والتكس��ية وس��احة وقوف الطائرات والربج، واحلقل 
الربي سيكون اس��هل وارسع ان شاء اهلل وباإلضافة اىل صالة 

املسافرين«.
واضاف »م��ن االمور املهمة التي نحن بانتظارها هي التمويل 
لزي��ادة وترية العم��ل، حيث هن��اك متويل عىل وش��ك ان يتم 
احلصول عليه من اح��دى املصارف احلكومية، وهذا التمويل 
س��يكون له اث��ر بالغ يف ترسي��ع العمل وانجاز بقي��ة احللقات 
خاص��ة صال��ة اس��تقبال الزائرين وان ش��اء اهلل س��يتم ترسيع 
العمل بش��فتني او ثالث ش��فتات إلنجاز املطار بأرسع وقت 

ممكن«.  
م��ن جهته حت��دث مدير امل��رشوع من جان��ب العتبة احلس��ينية 

املقدس��ة املهن��دس مصطفى عجين��ة قائال: »في��ام يتعلق بفقرة 
احلقل اجل��وي وهلل احلمد بارشنا بالطبقة االخرية الكونكريتية 
والتي ستكون الطبقة النهائية للحقل اجلوي وطبعا هذه الطبقة 
تفرش بفارشة خاصة ال توجد يف سوى مطار كربالء الدويل، 
وحاليا تعمل بوترية جدا متسارعة حيث تم انجاز حوايل كيلو 
ونصف خالل ف��رتة جدا قصرية، كام بدأنا العمل يف  منتصف 
الش��هر احلادي عرش من العام املايض وحالي��اً تقريبا تم انجاز 

كيلو ونصف من اصل اربعة كيلو مرت ات «.
في��ام يتعل��ق ب��ربج املراقبة س��ابقا اوض��ح املهن��دس مصطفى 
القول: »تم ص��ب الطابق االخري من برج املراقبة وهو الطابق 
رقم )18( وس��تكون فوق الطابق )18( قبة زجاجية يتواجد 
هبا املراقبني للمراقبة اجلوية وهذه القبة ستكون 360 درجة«.

واض��اف »ت��م مس��بقا التعاق��د مع رشك��ة االم��ارات العربية 
املتحدة لتصني��ع هذه القبة الزجاجية وحاليا يتم انجاز تصنيع 
القبة وهي يف مرحلة الشحن وقد وصلت االجزاء االوىل منها 
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والت��ي ه��ي الزجاج املقّس��ى اىل داخل املوقع، وه��ذا الزجاج 
يتك��ون من )4( طبق��ات طبقة عازلة يف الوس��ط متن��ع تراكم 
الغبار والضباب ألنه كام معروف الربج سيكون ارتفاعه عاليا  
وس��يكون معرضا ألش��عة الش��مس وحي��ث ان الرشكة التي 
قام��ت بتصنيع الزجاج هي رشكة بلجيكي��ة بينام الرشكة التي 
صنعت القّبة هي رشك��ة اماراتية وتم تدقيق وفحص الزجاج 

من قبل الرشكة االماراتية وفحص القبة بشكل كامل«. 
ون��وه عجين��ة بانه »سيش��هد القريب العاجل املب��ارشة بأعامل 
صال��ة املس��افرين حي��ث ت��م التصمي��م ع��ن طري��ق املكتب 
االستش��اري وهو ج��دا معروف يف هذا املجال، وس��تكون له 

رمزية كبرية اىل الزائرين الذين حيرضون اىل كربالء«. 
مش��ريا اىل »ان الصال��ة س��يكون اس��مها صالة الزي��ارة وهي 
مرادفة للصالة الرئيس��ية ومس��احتها بح��وايل )14 الف( مرت 
مربع، وقريبًا جدًا س��تكون املبارشة الفعلية يف العمل وان شاء 

اهلل تعاىل العمل يسري بوترية متسارعة«.
وتاب��ع عجين��ة »ال يفوتني ان اذكر ان املصاع��د يف داخل برج 
املراقب��ة تم املب��ارشة هبا عن طري��ق الكوادر العامل��ة يف موقع 
امل��رشوع املقاول��ني الرئيس��يني داخ��ل املوقع وقام��وا بنصب 
املصاع��د والتي عددها )٢( بارتفاع )18( طابقا  داخل الربج 
وطبعًا ه��ذه املصاعد جهزت م��ن رشكات عاملية وهي عريقة 
يف ه��ذا املجال وحاليا االعامل قائمة يف نصب هذه املصاعد يف 

داخل برج املراقبة«.
وجت��در االش��ارة اىل أن مط��ار كرب��الء الدويل يق��ع يف حمافظة 
كربالء املقدس��ة باجتاه مدينة النج��ف االرشف ويبعد بحوايل 
٢0 مي��ال )3٢ ك�م( إىل اجلنوب الرشق��ي من عن مركز مدينة 
كربالء، ومن املتوقع أن يكون أكرب مطار يف العراق عند اكتامله 
باذنه تعاىل، وقد وضع حجر األساس للمطار يف يناير ٢017م 

سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه(.
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تد�سني الأعمال

تقرير: فالح حسن - تصوير: عمار الخالدي

يف نفق
يعدُّ الأّول من نوعه يف كربالء 

ضمن صحن العقيلة زينب 
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حصيلة ضخمة من االنجازات والمشـــاريع الجبارة ولمســـات ســـحرية وفنية وضعتها 
االمانـــة العامـــة للعتبـــة الحســـينية المقدســـة لخدمـــة الصالح العـــام ولكي تظفر 
بمواكبـــة التطـــور الذي يحصل في أغلب دول العالم وتحاول أن يطبق بالعراق ما 
موجود في البلدان األخرى أشـــرف المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( شخصيا على متابعة حيثيات كل 
مشـــروع السيما مشـــروع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( حيث حضَر سماحته 
واالمين العام للعتبة الحســـينية المقدســـة األســـتاذ حسن رشـــيد العبايجي برفقة 
مســـؤولي العتبة المقدسة احتفالية تدشين العمل في المنفذ االول من النفق 

الكبير الذي يحيط بتوسعة الحرم الحسيني المقدس والتي شملت جزئين.  
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للعتبة  العام  االمني  حتدث  امل��رشوع  عن  أكثر  وللحديث 
احلسينية املقدسة األستاذ حسن رشيد العباجيي يف ترصيح 
املتويل  سامحة  مع  »ترشفنا  قائاًل:  »االح��رار«  ملجلة  خصه 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الذي  وتفرعاته,  العقيلة  صحن  نفق  بزيارة  الكربالئي 
سيساهم بحصول هنضة يف حركة سري العجالت واخلدمات 

حول الصحن الرشيف وكذلك يف مدينة كربالء«.
شجعت  التي  احليوية  املشاريع  من  ه��ذا  »ان  وأض��اف: 
يف  االنفاق  مشاريع  يف  االستمرار  عىل  املحلية  احلكومة 
مدينة كربالء وان شاء اهلل سيكون له امتداد حتى مستشفى 

املركزية«.
وتابع: »كذلك اطلعنا عىل مرشوع )الكهروميكانيك( وهي 
حمطة معقدة جدًا وتم فيها تنظيم كيبالت التيار الكهربائي 
والتربيد  ومنظومة االطفاء واعامل كثرية, هذه كلها ستكون 
الرشيف واىل  الصحن  اىل  حتت االرض وتؤدي اخلدمات 

املنطقة«.
ونوه العباجيي عن حيوية املرشوع بقوله: »املرشوع حيوي 
وكبري جدًا يف مدينة كربالء واذا ما بالغنا حتى عىل مستوى 

العراق«.
مرشوع  عىل  واالرشاف  املتابعة  جلنة  عضو  قال  جهته  من 
صحن العقيلة زينب )عليها السالم( ورئيس قسم املشاريع 
املهندس حسني رضا مهدي: »بفضل اهلل  اهلندسية والفنية 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وبركات  وتعاىل  سبحانه 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  وبحضور 
وجناب السيد االمني العام واالخوة املسؤولني، تم تدشني 
العمل يف املنفذ االول من النفق الكبري الذي حييط بتوسعة 
وزارة  عليه  صادقت  وال��ذي  امل��ق��دس،   احلسيني  احل��رم 
التجديد  البلديات واالشغال عام ٢014، ضمن مشاريع 

احلرضي ملدينة كربالء القديمة«.

األستاذ حسن العبايجي

 في 
ً
المشروع حيوي وكبير جدا

مدينة كربالء المقدسة واذا ما 
بالغنا حتى على مستوى العراق..
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االمام  مرقد  من  الغربية  اجلهة  يف  يقع  املنفذ  »أن  وأض��اف: 
حمطة  مع  الكيل  النفق  بني  والرابط  السالم(،  )عليه  احلسني 
املختصة  وامليكانيك  الكهرباء  تضم  التي  الكهروميكانينك 
وامليكانيكية  الكهربائية  باخلدمات  الرشيف  الصحن  بتزويد 
اخلدمات االخرى، الفتا  وباقي  التربيد واالطفاء  ومنظومات 
اىل انه انجز بالكامل بمواصفات عاملية وجهود كبرية للعاملني 

فيه«.
العتبة  تقيمه  رسمي  حفل  خالل  املنفذ  افتتاح  »سيتم  وتابع: 
العمالقة  للمشاريع  نموذجا  وسيكون  املقدسة،  احلسينية 
اهلندسية  الناحيتني  بتقنيات عالية من  العراق  تنفذ داخل  التي 

واالنشائية«.
ولفت رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية اىل أن: 
املقدسة، وقد يكون  يعد االول من نوعه يف كربالء  »املرشوع 
قبل  شيدت  منطقة  يف  اجلالئري  العرص  منذ  التاريخ  مرِّ  عىل 

700 عام، وهو االول من نوعه يف العراق«.
تقليص  ورغم  بسنتني  حمددة  كانت  العمل  »مدة  اىل:  وأشار 
العمل  أن  اال  )كورونا(  جائحة  بسبب  املالكات  بعض  عمل 
مع  تطابقت  وبتكلفة  له،  املحددة  التوقيتات  بالكامل يف  انجز 

ما رصد له من مبالغ«. 
مشريًا اىل أمهيته: »أنه سيكون خمصصا لنقل اخلدمات الكهربائية 
واالجهزة  االعمدة  وضع  عن  االستغناء  عرب  وامليكانيكية 
او االنابيب بشكل  الشوارع  او يف  العتبة  الكهربائية عىل مباين 
والتربيد  الكهرباء  ويغذي  النفق  داخل  تكون  بل  ظاهري، 

واالطفاء من حتت االرض«.
من  خمتص  مكتب  تصميم  م��ن  امل���رشوع  أن  ال��ذك��ر  وجي��در 
سبع  تصاميم  نفذ  أن  له  سبق  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
االستشاريني  من  عدد  قبل  من  تدقيقه  وتم  إسالمية،  مدن 

املختصني من جامعتي بابل وكربالء.
جملة االحرار اال�سبوعية
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 اثنان  عن الدور الكبير والبارز الذي تبذله االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في خدمة 
ُ

ال يختلف

المجتمع العراقي عامة وفي مختلف المجاالت ســـواء كانت الصحية او العلمية او الزراعية او الصناعية، 

وفي كل مجال فأنها ساهمت بشكل كبير بالرقي فيه، فعلى سبيل الذكر هناك جامعات فخمة افتتحتها 

العتبـــة للنهـــوض بواقع التعليم العراقي اســـوة بباقـــي الدول، وفي مجال الصحة هناك مستشـــفيات 

عديـــدة عامة تقدم افضل الخدمات الطبية للمرضى من جميع محافظات العراق بأجور محدودة وفي 

الكثيـــر مـــن االوقات مجانا، وفي الزراعة فالعتبة الحســـينية المقدســـة انشـــأت مـــزارع عديدة متخصصة 

بالتمور والخضروات والفواكه والتي بدورها تساهم بالنهوض بواقع الفالح والحد من االستيراد الذي غزا 

البلد في اآلونة االخيرة والحد من ظاهرة التجريف، اما في الصناعة هناك مشاريع عديدة تقدم خدمات 

جليلة مختلفة، وقد اشاد الجميع بتلك الخدمات ال سيما االخوة الكورد في محافظة اربيل الذين انبهروا 

بما تقدمه االمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة ... ولمعرفة ردود افعالهم فقد التقينا بعدد كبير 

من المسؤولين الكورد من خالل جولتنا في محافظة اربيل وخرجنا بالحصيلة التالية:

ردوُد افعال كوردية عما تقدمه العتبة الحسينية 
المقدسة  من مشاريع تخدم المجتمع

تقرير/ قاسم عبد الهادي- تصوير/ محمد الخفاجي

بتقديرِ امتياز...
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االمانة  بوفد  خوشناو  أوميد  السيد  اربيل  حمافظ  رحب  وقد 
مبديا  اربيل  حمافظة  زار  الذي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
واالعالمية  اللوجستية  االمور  مجيع  لتسهيل  التام  استعداده 
قائال: نحن يف اقليم كردستان نفتخر بتعايش االديان واملذاهب 
الدينية كال  املوجودة يف العراق بشكل عام وممارسة الطقوس 
بان هيتموا  عىل حٍد سواء، كام نطالب تلك االديان واملذاهب 
باملواطنني الذين يعدون جزءا من حل هذه املشاكل املوجودة.

فتح باب التعاون املشرتك
والبارز  الكبري  بالدور  يزال خلوشناو(  نشيد )واحلديث ال  كام 
خمتلف  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تبذله  الذي 
واملحبة  االلفة  جسور  بمد  الفعالة  ومسامهتها  املجاالت 
وقدم  كام  العراقي.  الشعب  ابناء  مجيع  بني  السلمي  والتعايش 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  والتقدير  الشكر  اربيل  حمافظ  السيد 
بوافر  نتقدم  قائال:  جامعاهتا  يف  الكورد  الطلبة  استقباهلا  عىل 
الشكر والتقدير اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل 
من  وحتديدا  االقليم  من  الطلبة  لبعض  استقباهلا  عىل  حسن 
حمافظة اربيل يف جامعاهتا املوقرة، وبدورنا كلنا عزيمة وارصار 
لفتح باب التعاون املشرتك من اجل جتاوز كل ما من شأنه ان 
يفرق او حياول التفرقة بني االديان واملذاهب، كام ونحن عىل 
استعداد تام لتنسيق االمور اللوجستية مع مجيع اجلهات املعنية 

لتحسني العالقات فيام بيننا.

مقرتحات اىل ُصّناع القرار
ل��ل��دراس��ات   RUDAW روداو  م��رك��ز  م��دي��ر  ق��ال  فيام 
روداو  كمركز  »نحن  ه��اليت(:  روش  )زري��ان  االسرتاتيجية 

الشيخ علي القرعاوي
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واجلانب  السيايس  واجل��ان��ب  االم��ن��ي  اجل��ان��ب  ع��ىل  عملنا 
عام  منذ  املؤسسة  ه��ذا  تأسست  ع��ام،  بشكل  االقتصادي 
٢016 واملهام الرئيسية هو حتليل اخر التطورات واالحداث 
تستفيد  كي  القرار  ُصّناع  اىل  املقرتحات  وتقديم  عام  بشكل 
والشيعة  الكرد  بأن  ونعتقد  نعلم  نحن  واالفكار،  اآلراء  من 
لالضطهاد  تعرضا  االسالمي  العامل  ويف  لالضطهاد  تعرضا 
)عليه  احلسني  االمام  له  تعرض  ما  نعلم  ونحن  عام  بشكل 
السالم( وما تعرض له من الظلم ونحن نعلم بأن هناك نفس 
الظلم حيث تعرضوا للظلم وايضًا االكراد يف الرشق االوسط 

تعرضوا للظلم«. 
يف  التجارب  استنساخ  من  لنوع  توجهًا  »هناك  أن  إىل  ولفت 
جتربة  هي  الدينية  املرجعية  جتربة  ان  نرى  نحن  ولكن  املنطقة 

جيدة وفريدة ونحن نفتخر هبا«.
 

ال فرق بني اعجمي وعريب اال بالتقوى 
أما رجل الدين الشيخ عبد اخلالق الشيخ جعفر الشيخ حسن 
العامة  االمانة  بني  التواصل  هبذا  »نفتخر  فقال:  الربزنجي 
حقيقة  اربيل  يف  موجودين  كسادة  ونحن  املقدسة  للعتبة 
مجيع  لتوحيد  التواصل  هذا  ي��دوم  ان  ونتمنى  بكم  ترشفنا 
نبقى  املسلمني ونحن  تناقض بني  اي  املسلمني كي ال حيصل 

كمسلمني متجمعني ومتوحدين ان شاء اهلل«.
نحاول  ان  وجيب  واحد  بلد  يف  نعيش  كأخوة  »نحن  وتابع، 
اخوة  فنحن  بيننا  املستمرة  واالخوة  الطيبة  العالقة  إدامة  عىل 
ال فرق بني اعجمي وعريب اال بالتقوى وال فرق بيننا ان شاء 
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نفتخر  ونحن  جدًا  رضورية  املناسبات  »هذه  أن  مؤكدًا  اهلل«، 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  والدة  إحياء  يف  خاصة  هبا 
بكل  متواجدين  نكون  ان  وجيب  هبم  نفتخر  ونحن  السالم( 
الزهراء  فاطمة  ألن  صافية؛  وبروح  معنوية  بروح  املناسبات 
ان  وجيب  جدتنا  وهي  واحلسني  احلسن  وام  الرسول  بنت 
نجدد هذه املناسبات يف كل عام وهي ليست فقط للسادة وانام 

لكل املسلمني«.

التأكيد عىل التعاون املشرتك
الشيخ  الباقالنية  القادرية  التكية  مسؤول  رّحب  جهته  من 
عبد الكريم باقالين، هو اآلخر بوفد العتبة احلسينية املقدسة، 

مؤكدًا عىل التعاون املشرتك مع العتبة املقدسة.
وقال: »نحن مستعدون للتعاون مع العتبة احلسينية فيام خيص 
ال��والدات  من  السالم  عليهم  البيت  اهل  مناسبات  احياء 
البيت عليهم السالم وهلم مكانة  والوفيات فنحن نحب اهل 
سادة  ونحن  الباقالنية  التكية  هلذه  راعون  نحن  عندنا،  كبرية 
كشعب  ايضًا  ونحن  السالم  عليهم  الرسول  آلل  تابعون 
بأهل  نتوسل  مريض  عندنا  يكون  عندما  دائ��اًم  كردستاين 
البيت عليهم السالم لشفاء املرىض ودائاًم يف جلساتنا وذكرنا 
البيت عليهم السالم، فلذا ارحب  نذكر مكارم وحماسن اهل 
بضيوف العتبة احلسينية املقدسة ونؤكد عىل تعاوننا معهم دائاًم 

ان شاء اهلل تعاىل«.
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م������ل������ت������ق������ى آف������������اق

النهضة الحسينية
تقرير: احمد الوراق / تصوير: محمد الكرعاوي

برعايـــة االمانـــة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة وتحت شـــعار )افـــاق النهضة الحســـينية( اقامت 

مؤسســـة وارث االنبيـــاء للدراســـات التخصصيـــة في النهضة الحســـينية باالشـــتراك مع هيأة االرشـــاد 

والتوجيه االســـري الحلقة العاشـــرة من الملتقى الحسيني الفصلي التي اقيمت  بعنوان )انعكاس 

زيارة االمام الحسين )عليه السالم( على تبادل الثقافات بين المجتمع االنساني(، وتضمن الملتقى 

مناقشة ثالثة محاور مهمة وهي االبعاد الروحية والمعنوية في زيارة االمام الحسين )عليه السالم( 

لســـماحة العالمـــة الشـــيخ علي رضا بناهيـــان من الجمهورية االســـالمية االيرانية، وتجلـــي المفاهيم 

االخالقية على واقع زائري االمام الحســـين )عليه السالم( للدكتورة فريبا عال سوند من الجمهورية 

االســـالمية االيرانية واالنعطافات االجتماعية لدى زائر االمام الحســـين )عليه السالم( لألستاذة أمل 

قطان مدير معهد مدارس سيدة نساء العالمين للعلوم الدينية من دولة لبنان.
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وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع التقت جملة االحرار مع مسؤولة 
التنسيق والعالقات يف مؤسسة وارث االنبياء )عليه السالم( 
للدراسات التخصصية الدكتورة مريم اليارسي والتي قالت: 
الظروف  بعد سبات بسبب  املقدسة  العتبة  احلسينية  »اقبلت 
العامة لتفيش فريوس كورونا وما شاكلها من الوضع االمني، 
عادت العتبة احلسينية املقدسة وبقوة مرسورة وبمناسبة والدة 
وعىل  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  العاملني  نساء  سيدة 
بمشاركة14  الدويل  العصمة  بكوثر  سمي  مهرجان  رشف 
دولة من الدول االقليمية فضال عن وفود اجلامعات العراقية 
واملؤسسات واملدارس الدينية واحلوزات العلمية بمشاركات 
بحثية وفعاليات شعرية وكذلك موشحات دينية، وعىل رشف 

السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  مؤسسة  اقامت  املهرجان  هذا 
للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية باالشرتاك مع هيأة 
برئاسة احلاج عيل كاظم سلطان  االرشاد والتوجيه االرسي 
احللقة العارشة من امللتقى احلسيني الفصيل حتت شعار )افاق 
زيارة  )انعكاس  بعنوان  اقيمت   والتي  احلسينية(  النهضة 
االمام احلسني )عليه السالم( عىل تبادل الثقافات بني املجتمع 
االنساين(، باستضافة الشيخ عيل رضا بناهيان من اجلمهورية 
امناء  االيرانية والدكتورة فوريبا عال سوند عضو  االسالمية 
احلوزة يف ايران واالستاذة القديرة امل قطان مدير مؤسسات 

مدارس سيدة نساء العاملني للعلوم الدينية من دولة لبنان. 

الدكتورة مريم الياسري
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وتابعت: يتناول هذا امللتقى موضوعات اجلانب االنساين كون 
االمام احلسني )عليه السالم( املعطاء للجميع، وكذلك فرصة 
النتهال اخالق االمام احلسني )عليه السالم( واالستفادة من 
االنسانية  لكل  معلام   كونه  واقعا  اليومية  حياتنا  يف  تطبيقها 
احلسني  االم��ام  زي��ارة  يف  ن��راه  ما  وه��ذا  فقط  للشيعة  وليس 
)عليه السالم(، يأتونه من كل فٍج عميق وكانه بيت اهلل احلرام 
)عليه  االمام احلسني  اىل  ويأتون  اهلل حجا  بيت  اىل  يأتون  كام 
والثقافية  العلمية  واملستويات  اجلنسيات  بمختلف  السالم( 
واالجتامعية، هذا ان دل عىل يشء فهو يدل عىل قدسية االمام 
)عليه السالم( وسمو وعلو مكانته  وابتعاده عن كل طائفية 
ملة  او  احد  من  ينل  مل  العطرة  وسريته  خطاباته  يف  وحتى 
معينة لفقرة او لوضعه االجتامعي او املادي من هذه املواضيع 

والسامت العطرة واملقدسة عند االمام احلسني )عليه السالم( 
جيب ان ننهل ونكون حسينيني حقا وفعال.

ومن جهة اخرى حتدثت مدير معهد سيدة نساء العاملني )عليه 
السالم( يف دولة لبنان االستاذة امل قطان قائلة: البحث الذي 
اقدمه بعنوان )اخلطوات االجتامعية لزائر االمام احلسني )عليه 
السالم(، يف هذا البحث اريد ان اسلط الضوء عىل التحوالت 
والتغريات التي تطرأ عىل زائر االمام احلسني )عليه السالم( 
االحاديث  بعض  نفهم  ان  يمكن  كيف  االجتامعي،  البعد  يف 
حتول  يف  تنعكس  ان  يمكن  والتي  الزيارة  فضل  يف  ال��واردة 
)من  يقول  الذي  احلديث  من  بدًءا   الزائر،  عىل  يطرأ  وتغري 
زارين عارفا بحقي وجبت له اجلنة(، وهذه املعرفة هي املعرفة  
استشهد  اجلها  من  التي  وااله��داف  وبثورته  االم��ام  بحق 

االستاذة امل قطان
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االمام احلسني )عليه السالم( وهذه االهداف هي تطال البعد 
االجتامعي بشكل واضح حيث قال االمام )عليه السالم( )مل 
اخرج ارشا وال بطرا  وال ظاملا وال مفسدا انام خرجت لطلب 

االصالح يف امه جدي(.
من  بناهيان  رضا  عيل  الشيخ  والعالمة  املفكر  حتدث  وبدوره 
اجلمهورية االسالمية االيرانية قائاًل: تكلمنا عن االثار املعنوية 
والروحية لزيارة ايب  عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، ان زوار 
وآالمهم  اطيافهم  بمختلف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
حيصلون  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  لزيارة  يأتون  عندما 
املشاكل  الدواء والشفاء هو موجود لكافة  الدواء حيث  عىل 
الروحية املوجودة، ويمكن ألي باحث ان يأيت ويرى ذلك بأم 

عينيه وجيعله مادة للدراسة، نقول الرس هو احلب العميق بني 
الزائرين واالمام احلسني )عليه السالم( وان شاء اهلل كل العامل 

يأيت ويرى ذلك بنفسه ويستشفي من هذا الزالل االعظم.
وتابع: نتمنى ان تكون مثل هذه امللتقيات يف كل انحاء العامل 
ونطورها بحضور العلامء وفضالء احلوزة العلمية الن معجزة 
موجودة  تزال  ما  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وتأثريات 
ومستمرة وجيب ان تعرف اىل العامل،  لو اجتمع كل املفكرين 
الفكرة  هذه  يبلوروا  ان  واستطاعوا  املوضوع  هذا  حول 
اجلميلة للتحور بالنسبة لنفس االنسان هذا املوضوع سيجدد 
الداخيل لإلنسان عامليا سيتحول وسريى ماذا  وحيول اليشء 

يفعل حب احلسني )عليه السالم( باإلنسان.
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الشيُخ الكربالئي: انَّ منهجية العتبات تتض������������من خدمة الزائرين والمجتمع واالمة ويضمن 
لُهم الكرامة والعزة والرقي الالئق به

لماذا يحتُم على مدينة كربالء المقدسة ان تكون عروس 
المدن وايقونة المشاريع العمرانية والثقافية في العراق؟
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الشيُخ الكربالئي: انَّ منهجية العتبات تتض������������من خدمة الزائرين والمجتمع واالمة ويضمن 
لُهم الكرامة والعزة والرقي الالئق به

تحقيق/ حسنين الزكروطي ـ تصوير/ حكمت العياشي ووحدة المصورين

 للزائرين على مدار العام، 
ً
 كربالء المقدسة من أكثر المدن الدينية في العالم استقباال

َ
 انَّ مدينة

َّ
الشك

ولعـــل شـــهري محـــرم وصفر واربعينية االمام الحســـين )عليه الســـالم( المباركة خير دليـــل، ناهيك عن 
ان رمزيتهـــا التاريخيـــة والعقائديـــة وتأثيرها الحضاري في اذهان الناس بفضل تشـــرفها باحتضان اجســـاد 
االمام الحســـين واخيه ابي الفضل العباس )عليهما الســـالم( واصحابهم الميامين، واســـتقبالها لقرابة 
 من عموم اصقاع العالم؛ يحتم عليها ان تكون متميزة عن نظيراتها 

ً
)50.000.000( مليون زائر ســـنويا

من حيث المشاريع العمرانية والبنى التحتية والمجالس الثقافية، وهذا ما لمسناه في السنوات االخيرة 
نتيجة الجهود الكبيرة من لدن الحكومة المحلية لمدينة كربالء المقدســـة بكافة دوائرها، وتضافر جهود 
العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، لتكون مدينة الحسين )عليه السالم( عروس المدن العراقية 

وايقونة المشاريع العمرانية والثقافية.
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وتوسعتها  والفرعية  الرئيسية  الطرق  من  الكثري  تعبيد  ورغم 
ان تقصينا  الخ، اال  الوسطية...  باإلنارة واجلزرات  وتزويدها 
ان  لنا  يوضح  املواطنني  من  بعدد  ولقاءنا  الناس  اراء  ملعرفة 
اخلدمات،  قلة  من  تعاين  تزال  ال  واالحياء  املناطق  من  الكثري 
االسالة،  ومياه  الكهربائية  للطاقة  املستمر  االنقطاع  يصاحبها 
مما يضع عدة تساؤالت حول سبب عدم توفري هذه اخلدمات 
رغم معرفة اجلميع بأمهية كافة مناطق واحياء املحافظة وتأثريها 

االقتصادي والديني يف البالد.
جملة »االحرار« حرصت عىل أن تتعرف عىل االسباب الرئيسية 
االخرية؟  الثالث  السنوات  يف  البارز  العمراين  التطور  وراء 
احلسينية  والعتبتني  املحلية  احلكومية  بني  املثمرة  والعالقة 
والعباسية املقدستني خلدمة األهايل والزائرين؟ فكانت حمطتها 
االوىل عند سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  كربالء  يف  العليا  الدينية 
جامعة  افتتاح  خالل  ألقاها  كلمة   يف  تناول  والذي  املقدسة، 
الزهراء للبنات يف كربالء املقدسة كاول رصح علمي من نوعه 
العتبة  ومساعي  دواف��ع  عن  سامحته  حتدث  حيث  العراق  يف 
املطهرة يف الوقوف سندًا وعضدًا مع مؤسسات الدولة بام خيدم 

الفرد واملجتمع ويوفر هلم العيش الكريم.
مســــاٍع حثيثة لخدمة الفرد والمجتمع

العتبات  جدية  عن  كلمته  يف  الكربالئي  الشيخ  سامحة  ونوه 
املقدسة مشاريعها فقال: »أهيا االخوة واالخوات مما ال خيفى 
تناله  بام  اال  ُيعرف  اّمة ال  قيمة كل مأل بل كل  ان  عىل اجلميع 
هذه  ض��وء  ويف  صاحلة،  واع��امل  وتربية  ومعرفة  علوم  من 
املهمة انطلقت العتبة احلسينية املقدسة وبقية العتبات يف إنشاء 
اجلامعات واملدارس واملستشفيات ومعاهد التوحد واملشاريع 
واالساسية  املهمة  املشاريع  من  وغريها  للفقراء،  السكنية 
ُتطَرُح  وقد  وصحة،  وتربية  واخالقًا  وادبًا  علاًم  االنسان  لبناء 
الُشبهات  وتنتهي  االمور  لتتضح  ُهنا  َعرضها  اوُد  تساؤالت 
من  واهلدف  الغرض  هو  ما  فأقول:  البعض  لدى  والضبابية 
تبني العتبة احلسينية املقدسة وبقية العتبات ملثل هذه املشاريع؟ 
حيث ان البعض يطرح تساؤاًل، وهو ما عالقة العتبة املقدسة 
الزائرين  خدمة  هي  االساسية  ووظيفتها  املشاريع،  هذه  بمثل 
املقدسة واعامرها وصيانتها؟ وللجواب عن  العتبات  وتطوير 
التي  ذلك ولكي نوّضح االمور أوهلام تفهم اجلميع لألهداف 
لفتح  وثانيهام  املشاريع،  هذه  وراء  من  املقدسة  العتبة  تنشدها 
آفاق أوسع للتعاون بني اجلهات احلكومية املسؤولة وغريها مع 

العتبة املقدسة، واذكر هنا عّدة نقاط:
ورؤية  رسالة  ان  مفادها  اجلميع  اىل  رسالة  ايصال  نريد  اواًل: 
العتبة احلسينية املقدسة يف منهجية ادارهتا التي تشكّلت بعد عام 
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٢003م والتي من ُاسسها ان االمانة العامة بأمينها العام ونائبها 
وجملس ادارهتا تتشكل بعد مصادقة املرجع الديني االعىل، نريد 
ايصال رسالة ملنهجية من ينتمون اىل املرجعية الدينية العليا ومن 
تتضمن  االدارة  يف  املنهجية  هذه  ان  املقدسة  املراقد  هذه  يدير 
حيقق  بام  ثانيًا  واملواطن  واالمة  واملجتمع  اواًل  الزائرين  خدمة 
االهداف االساسية خللق وصناعة جمتمع متعلم ومتطور ومعاىف 

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

ومعاهد التوحد وغريها من املشاريع الكثرية.
تضافر الجهود

ثالثًا: هناك مبادئ مهمة لنجاح اي جمتمع او دولة يف اداء مهامها 
املبادئ  هذه  اىل  اش��ارت  وقد  للمجتمع  االساسية  االنسانية 
القرآنية واالحاديث الرشيفة، فالوضع الذي نعيشه يف  اآليات 
العراق ال يمكن فيه ان نتجاوز التحديات واملصاعب واالزمات 
التي يمر هبا بلدنا اال من خالل التعاون وتضافر اجلهود من كل 

جهٍة يمكنها وتتوفر هلا االمكانات واالستعدادات للمسامهة يف 
حتقيق هذه االهداف، واما هذه االموال التي جعلت بإزاء هذه 
اخلدمات فتوّظف بتاممها بخدمة املواطنني واملتعلمني والزائرين 
واملشاريع  واملستشفيات  وامل��دارس  اجلامعات  هذه  لتطوير 
السكنية واخلدمية بجميع صنوفها وغريها من هذه اخلدمات«.

الكربالئي: هدف العتبات ان تكون عونًا وعضدًا 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: 
مؤسسات  نزاحم  او  ننافس  ان  قصدنا  او  نيتنا  من  ليس  اوال: 
دافعنا  بل  غريها،  او  اخلدمية  او  والتعليمية  الصحية  الدولة 
وباعثنا إلنشاء هذه اجلامعات او املستشفيات او املراكز الطبية 
ان نكون  السكنية  املجمعات  او  التوحد  او معاهد  املدارس  او 

عونا وعضدا وظهريا ملؤسسات الدولة واملجتمع.
االجابة على التساؤالت

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

التعليمية والصحية وغريها«.
اخلطايب: هناك عمٌل تكاميٌل بني مفاصل احلكومة والعتبات 

املقدسة يف كربالء
ويف لقاء سابق للمهندس نصيف جاسم اخلطايب حمافظ كربالء 
املقدسة خالل افتتاح احد املشاريع املهمة يف املحافظة اشار اىل 
اهايل كربالء  بتنفيذ مشاريع كبرية تصب يف خدمة  بدأت  اهنا 

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

احلكومة ومفاصل العتبة املقدسة«.
وكبري  مهم  مرشوع  افتتاح  يف  نقف  »عندما  اخلطايب:  واردف 
مهمة  مشاريع  افتتاح  يف  اسهم  من  أن  جيدا  نعي  اسرتاتيجيا 
واملستويات  الصحة  ميدان  يف  والتقدم  التعليم  مستوى  عىل 
الثقافية والعلمية والطبية والزراعية انه قادر عىل ان يقف اليوم 
يف مفصل زراعي صناعي مهم وخيدم البلد )وهنا كان يشري اىل 
التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة، والذي تم  معمل االعالف 
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افتتاحه يف االيام القليلة املاضية(«.
الحد من البطالة

كام نوه اخلطايب عن دور العتبة احلسينية املقدسة ومسامهتها يف 
يف  الكبري  ودوره��ا  فحسب؛  االقتصادي  الوضع  ورفع  حفظ 
توفري  البطالة عرب  والتقليل من  االمني واالجتامعي  االستقرار 
للعتبة  »نبارك  فقال:  العوائل  واصحاب  للشباب  عمل  فرص 
فقط  ليس  تساهم  التي  مشاريعها  نجاح  عىل  املقدسة  احلسينية 
االمني  االستقرار  يف  تساهم  انام  االقتصادي  الوضع  حفظ  يف 
وتوفر  مهمة  عمل  فرص  توفر  والتي  االجتامعي  واالستقرار 

حمطات اساسية لألمن الغذائي عىل املستوى االسرتاتيجي«.
مع  تقف  ما  دائ��ام  املحافظة  »ان  اىل:  باإلشارة  حديثه  وختم 
العتبتني املقدستني يف عملهم الدؤوب واملتكامل، والذي ظهر 

جليا وواضحا امام كل من زار املحافظة«.
 الفريق الواحد

ُ
روح

املقدسة  كربالء  بلدية  مدير  اليارسي  مازن  املهندس  وحتدث 
السابق: »ان مديرية بلدية كربالء املقدسة تدخل ضمن الدوائر 
واحلدائق،  الطرق  عىل  عملها  يف  وختتص  الدولة،  يف  اخلدمية 
واملشاريع بشكل عام تقسم به اىل ثالثة اقسام )تنمية االقاليم، 

املشاريع  تنفذ  البلدية  ودائرة  البلدية(،  دائرة  املبارش،  التنفيذ 
وفق موازنتها التشغيلية، وهي االصل من السيولة وااليرادات 
ومن املحافظة تكمل، فحدود الصالحيات يف املوازنة حمدودة، 
وصالحية مديرية البلدية )٢50( مليون دينار عراقي للمرشوع 
بخدماته،  احلي  كل  يغطي  ان  يمكن  ال  املبلغ  وهذا  الواحد، 
املوازنة  اىل  اضافة  املحافظة  املبارش يف  التنفيذ  اىل  نتجه  وبالتايل 
مفاصل  كافة  بني  التعاون  وهذا  بالبلدية،  اخلاصة  التشغيلية 
احلدائق  اعامر  يف  املقدستني  والعتبتني  ودعم  واسناد  املحافظة 

والطرق وتوفري االليات وراء هذا النجاح الكبري يف كربالء«.

تذليل المعوقات
الكتب  عىل  يعتمد  العمل  كان  السابق  »يف  اليارسي:  وتابع 
االمام،  اىل  خطوة  للتقدم  الكاملة  املوافقات  وانتظار  الرسمية 
وهذا االلية كانت تأخذ وقتا طويال، اما يف الوقت احلارض فقد 
اصبح العمل واملعوقات والتي تصاحبه يعالج »ميدانيًا وانيًا«، 
مضيفا أن »هذا االنجاز بالتأكيد يرجع اىل صاحب القرار االول 
ينجز بأرسع  العمل  السيد نصيف اخلطايب، والذي جعل  وهو 

وقت عرب متابعته امليدانية املستمرة وتذليل املعوقات«.
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خطط مستقبلية
ويردف: »لدينا خطة موضوعة ومدروسة وهي مستمرة لنهاية 
العام احلايل، ولعل املعوق الوحيد إلمتام هذه اخلطة بسالسة 
تتمثل بالتخصيصات من احلكومة املركزية، ناهيك عن النمو 
جذبًا  العراقية  املدن  اكثر  من  فكربالء  املحافظة،  يف  السكاين 
للعيش فيها؛ وبالتايل هذه الكثافة السكانية  تؤثر بشكل كبري 
عىل  ختصص  التخطيط  ف��وزارة  املشاريع،  انجاز  رسعة  عىل 
اساس النفوس، وهناك احياء جديدة بدأت تفتح بالقرب من 
احلزام االخرض، واملعروف ان هذه االحياء حتتاج اىل خدمات 
نسابق  االن  ونحن  وش��وارع..،  واملجاري  والكهرباء  املاء 
الزمن لتقليل الفجوة بني التوسع السكاين وتقديم اخلدمات،  
سنكون  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  وبركات  اهلل  بفضل  و 

متابعني لتقليل هذه الفجوة«.
دور للعتبات المقدسة

وأشار اليارسي اىل دور العتبات املقدسة يف نجاح املشاريع 
العمرانية وديمومتها يف املحافظة حيث قال: »هناك دور كبري 
للعتبتني املقدستني يف انجاز وديمومة املشاريع يف املحافظة، 
ففي  املقدسة،  للعتبات  مكمال  ج��زءا  انفسنا  نعد  ونحن 
الزيارات املليونية حينام تدخل اعداد كبرية من الزائرين تلجأ 
مديرية البلدية اىل العتبات، والتي بدورها تقدم كافة الدعم 
النفايات  واكياس  االليات  من  عدد  خالل  من  واالسناد 
التي  واالستثامرية  اخلدمية  املشاريع  عن  ناهيك  وغريها،  

تنجزها العتبتان والتي تصب يف خدمة الصالح العام«.

البناي: مدينة احلسني جيب ان تكون هلا االولوية يف التطور 
العمراين والثقايف

والصحفي )سالم حممد  األديب  مع  التالية  كانت حمطتنا  فيام 
املقدسة:  كربالء  يف  والكتاب  األدب��اء  احتاد  رئيس  البناي( 
يف  العقائدي  ووجودها  والدينية  التارخيية  كربالء  رمزية  »ان 
اذهان الناس،  فضال عن عمقها املعريف وتأثريها يف احلضارة 
اإلنسانية؛ يدعونا اىل ان نضع هلا أولوية يف إظهار مالمح التطور 
واألعامر يف ربوعها ، كوهنا تستقطب املاليني من الزائرين عىل 
البرشي جيعلها  فان هذا احلضور  احلال  العام، وبطبيعة  مدار 
يف مرمى كل حمب وغيور، لذلك ما نشاهده اليوم من تطوير 
يف بعض جوانبها املعامرية والبنى التحتية إنام هو جزء من ما 
املدينة من توسع يف شوارعها ومناطقها اخلرض،  حتتاجه هذه 
وما تقوم به احلكومة املحلية ربام يشكل نقطة انطالق ملسعى 
مرافقة  أيضا  تأيت  اجلميع دعمه وتشجيعه، وهي جهود  ُيلزم 
ملا تقوم به العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية من مشاريع 
وقد  والتعليم،  والرتبية  الصحة  جم��االت  يف  كثرية  خدمية 
شكلت هذه املشاريع عالمة مميزة وفرادة يف اإلتقان والرسعة 
يف التنفيذ، وأعطت ُبعدا مجاليا أهبر كل زائر يدخل هذه املدينة 

الكريمة«.
عالقة التطور العمراني بالتنمية المجتمعية

دولة  كل  يف  العمرانية  التنمية  ان  معروف  هو  »كام  واردف: 
املجتمعات  وعي  عىل  اجيايب  بشكل  تنعكس  العامل  دول  من 
احلياة  دينامية  عىل  مهم  مؤرش  أهنا  كام  وتنمويا  وثقافيا  نفسيا 
العمران وتوسيع  تقترص عىل  ان  فالتنمية ال جيب  وجودهتا،  
وكل  والعلوم،  بالثقافة  مرتبط  العمراين  فالتطور  الشوارع 
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والبد  البيئي،  واالزدهار  االجتامعية   احلياة  لبناء  ساند  هو  ما 
لآلداب  االنسان  حاجات  مع  العمراين  التطور  يتناغم   وأن 
النفسية  باملجاالت  االهتامم  وايضا  والتعليم  والرتبية  والفنون 
وغري  والتعليمية  والطبية  والتارخيية  واالقتصادية  واالجتامعية 

ذلك من عنارص احلياة املهمة«.
التطوُر العمراني احد خصال حضارة الشعوب

املدن  يف  وال��رق��ي   التطور  م��ؤرشات  »إن  اىل  البناي  واش��ار 
واالهتامم  بالتنمية  واملشاركة  املجتمعي  الوعي  ببناء  مرتبطة 
باعتبار  واالجتامعي  الثقايف  باملوروث  املرتبطة  القيم  بمنظومة 
البعد االجتامعي أحد أهم املؤرشات عىل نجاح خطط التنمية 
وعلمية  مجالية  دالالت  له  املعامري  البناء  أن  كام  والتطور، 
الشعوب  حضارة  عناوين  أحد  يمثل  وهو  وبيئية  واجتامعية 
وتارخيها وطبيعة ثقافتها ويعكس أيضا كام أسلفنا قيام روحية 
إذ  املعامرية  باهلوية  مبارش  بشكل  ترتبط  وثقافية  واجتامعية 
استثمره  وقد  وخصوصيته  املكان  مع  ثقافيا  تفاعال  هناك  ان 
املثقف يف جماالته االبداعية عرب تفاعله مع العادات االجتامعية 
وأساليب احلياة اليومية لذلك نرى ان االديب الكربالئي مثال 
قد استثمر بشكل كبري البيئة االجتامعية واالمكنة فيام ينتجه من 
أعامل أدبية يف االجناس االدبية كافة؛ وهذا مؤرش عىل ارتباط 
االديب ببيئته لذلك نجد أن املثقف هو أول الداعني والداعمني 
للحفاظ عىل مجالية املدن وتراثها وعمراهنا كوهنا قيمة معنوية 
ومادية وارثا تارخييا وتراثيا يتم تداوله عرب االجيال وبه تعرف 

هوية الشعوب ومدى رسوخها يف الذاكرة االنسانية«.
مدينة كربالء محط نظار العالم

مصور    � العيايش  حكمت  االستاذ  مع  كان  اللقاءات  مسك 
املقدسة  كربالء  »شهدت  قال:  حيث  كربالء  من  فوتوغرايف 

وقد  املستوى،  عايل  وثقافيا  عمرانيا  تطورا  االخرية  اآلونة  يف 
ملسنا هذا التطور من خالل عملنا االعالمي والتوثيقي امليداين، 
ولعل التعاون الكبري بني العتبتني املقدستني واملحافظة ابرز هذا 
املحافظة  رفد  خالل  من  للعيان،  اكرب  بشكل  واظهره  التطور 
االمد،  طويلة  واالستثامرية  اخلدمية  االسرتاتيجية  باملشاريع 
عمل  فرص  خلق  عرب  العراقية  العاملة  للمحافظة  وفر  والذي 
للشباب واملحافظة عىل العملة الصعبة من خالل االعتامد عىل 
اصحبت  كربالء  كون  عن  ناهيك  ودعمها،  املحلية  املنتجات 
العامة والدينية،  السياحة  العامل اعالميًا وخصوصًا  انظار  حمط 
املرقدين  لوجود  الزائرين  الستضافة  مكانا  اصبحت  فقد 
اىل  باإلضافة  الرشيفة  وامل��زارات  املقامات  وبعض  املقدسني 
االثار والرتاث، حيث تضم اقدم كنيسة بالرشق االوسط هي 
العطشان  وقرص  االخيرض  حصن  كذلك  األقيرص(  )كنيسة 
والرتاثية  التارخيية  االماكن  من  والعديد  موجدة  ومنارة 
االخرى، كذلك حفاظها عىل بعض االزقة الرتاثية التي تعود 
البيضاء  والقنطرة  الزعفراين(  )طاق  ك�  السابقة  العصور  اىل 

وغريها«.
توافد السياحة

وتابع: »نحن ك� فريق فوتوغرايف اخذنا عىل عاتقنا منذ سنوات 
املوجودة يف  السياحية  للمناطق  الرتويج  ذاتية  طويلة وبجهود 
هذا  اثر  وعىل  الصور،  هذه  خالل  من  املقدسة  كربالء  مدينة 
العمل بدأت الوفود تتوافد اىل تلك املناطق، وندعو احلكومة 
املركزية واملواطنني اىل رضورة احلفاظ عىل هذا االرث والسعي 
اىل ديمومته وتقديم التسهيالت املمكنة البرازها للعيان، كذلك 
ندعو االعالميني اىل ابراز اجلوانب املضيئة جلذب السياح لرفع 

املستوى االقتصادي يف املحافظة وتقديم الفائدة للجميع«.
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وأديب شيعي عراقي  رجل دين وشاعر  أعالم عصره، فهو  الالمعة من  األسماء  بين  رنين  السمه 

نجفي، ولئن ِحيل بين كاتب السطور وبين الشهادة الحسية بحقه، حيث أنه رحل عن هذا الكوكب 

للوقوف على  األجالء  العلماء  اصدقائه من  استنطاق بعض  يمنع من  ال  ذلك  قبل والدته – فإن 

شيٍء من أخباره، فقد ورد في نقباء البشر في القرن الرابع عشر )ص768(، وصف الشيخ أغا بزرك 

الطهراني له قائال: “أنه عالم جليل وأديب كبير”، وشهد انه كان من شيوخ االدب وكبار رجال القريض، 

فقد أجاد في نظمه رغم إكثاره وجاء شعره من الطبقة العالية في الرقة واالنسجام، وقد بلغ في 

ذلك مبلغا عظيما حتى تغلبت شهرته األدبية على مكانته العلمية، وقال عنه “انه كان كثير التواضع 

حسن الملتقى كريم األخالق وديع النفس”.

 الشعراء وشاِعُر العلماء 
ُ

عاِلم

العالمة السيد رضا الهندي )قدس سره(

إعداد: حسين النعمة
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عاملا  »كان  )ج10ص349(:  األعيان  يف  األمني  السيد  وقال 
فاضال أديبا شاعرا من الطبقة املمتازة بني شعراء عرصه«.

ينشدها  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  يف  القصائد  غرر  وله 
اخلطباء عىل املنابر، ويتداوهلا الناس، وهي ناطقة برباعته الفنية 

وقدراته الشعرية الباهرة ووالئه اخلالص.
ااُلدباء والشعراء وقد كتب يف  أعظم  له، من  املرتجم  والسّيد 

)مجيع فنون األدب وأبواب الشعر(.
طبع  العاميل،  األم��ني  حمسن  الشيعة،  )أعيان  صاحب  وي��رُد 
دار  منشورات  ه�،   1403  - م   1983 عام  لبنان،   - بريوت 
زمنًا  األدب  )زاول  عنه:  اخللييل  اأُلستاذ جعفر  قول  التعارف 
طوياًل، فأبدع فيه إبداعًا كان املجىل فيه بني مجع كبري من األدباء 
والعباقرة يف زمانه، ولقد ولع بالبديع ولعًا سام به إىل منزلة قّل 
من  الشواهد  من  الكثري  لدي  وإّن  قبل،  من  إليها  ارتفع  من 
نظمه ونثره، ومنها مقامات إذا شئتها شعرًا كانت شعرًا ببحور 

أو  نثرًا مسجعًا  نثرًا كانت  خمتلفة، وقواف خمتلفة، وإن شئتها 
مرساًل، ومل يكن هذا غريبًا بمقدار غرابة خلو هذه املقامات من 
التكّلف، فقد كان إمام البديع، وشيخ اأُلدباء فضاًل عن كونه 
عاملًا، ومن علامء الفقه املعروفني(. وقّلام قرأ له أحد إاّل ُشِغف 
بشعره، وله تعّلق شديد بأهل البيت )عليهم السالم(حيث كان 
اهلل وسالم عليهم( وكفى ذلك  فيهم )صلوات  أعذب شعره 
ال  التي  الكوثرية  القصيدة  رائعته  أنشد  أن  فخرًا  الطاهر  الفّم 
يمّل اإلنسان من تالوهتا، وال تكّل االسامع عن سامع موسيقاها 

البديعة:
���ر

َ
ه

ْ
���و

َ
ج  

ْ
أم  

َ
����ِرك

ْ
����غ

َ
ث  

ُ
���ج

َّ
���ل

َ
���ف

ُ
أم

 
ُ

��ه
ُ

��اِن��ع
َ

 ص
َ

��ِرك
ْ

�����غ
َ
�������اَل ِل��ث

َ
 ق

ْ
����د

َ
ق

��ر
َّ
��ك

ُ
س  

ْ
م

َ
أ  

َ
����اِب����ك

َ
ِرض  

ُ
����ق

ْ
َرِح����ي

َ
و

���َر(
َ
ث

ْ
���و

َ
���ك

ْ
 ال

َ
���ن���َ����اك

ْ
���ي

َ
���ط

ْ
ع

َ
������ا أ

َّ
)ِإن

 ،
ً
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ً
زاول األدب زمنا

 كان 
ً
فأبدع فيه إبداعا

المجلى فيه بين جمع 

كبير من األدباء والعباقرة 

في زمانه، ولقد ولع 

 سما به إلى 
ً
بالبديع ولعا

منزلة قّل من ارتفع إليها 

من قبل..
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ت على جسم الحسين سيوفهم
ّ
صل

يدع���و ألس���ت أن ابن بن���ت نبيكم

ه���ل جئت في دي���ن النبي ببدعٍة

محرابا الظبا  ل��س��اج��دة  ف��غ��دا 

وم��الذك��م ان ص��رف ده���ٍر نابا

مرتابا أح��ك��ام��ه  ف��ي  كنت  أم 

كام طرق باب )الغزل الرقيق ما تطرب له القلوب وهتفو له 
االسامع وتسيل له القرائح(، كذلك براعته يف الرثاء فقد رثا 

اإلمام احلسني )عليه السالم(:

ومن قصيدة له يف مدح النبي حممد يقول:

أكاديمية  لدراسات  موضوعا  يكون  بأن  جدير  الرجل  وان 
الروائع  عىل  الشتامله  بالتحليل،  العايل  شعره  تناول  عليا، 

والبدائع التي أثرت األدب العريب.
املجد  ايب  اىل صديقه  انه كتب  وابتكاراته  براعاته  ومن مجلة 
نثرا  يقرأ  كتابا   – أيضا  األدب��اء  العلامء  من  وهو   – الرضا 

ونظام، )أما نثرا( فهكذا:
عام  وتنبي،  أميل  عن  الوصف  تطيق  قلمي،  يا  كنت  »لو 
أْن  اآلالم..  موجع  من  وحسبي  أالقيه،  ملا  بكيت  أقاسيه، 
فالكل  ومقاريب  ومباعدي  واقاريب  صحبي  االيام  مع  جتري 
حريب، من بعد سلم، هل فؤادي طود حلم، أم لقلبي صرب 
ادري  ال  بوفاه  ك��ريب،  زوال  بعد  وجفاه  الرضا  هجر  عىل 
تناسى عهده ليكون، عتبي اياه، ينجز وعده أم مال عن عهد 
فيه  دأيب  احلب،  يف  ودأبه  كيف  العتب،  فيه  فيضيع  املحب، 
بوفاه،  يقرتن  مل  لو  اياه،  حبي  فإن  يصطفيه  عام  حيول  وليس 
كنت قضيت نحبي مها، وذابت مهجتي غام، وها قد جئت 

ولو لم يكن في صلب آدم مودعا  

ول���واله ما قلن���ا وال قال قائل
 للمالئكة: اسجدوا

ً
لما قال قدما

نعبد إياك  الدين  يوم  لم���الك 
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باحلال  وريب  أحوايل  رشح  من  جممال  املعايل  رب  أنبي 
أعلم، وهو أرحم، وهو أكرم، وهو حسبي«.

عن  ج10/ص355  يف  االم��ني  السيد  نقلها  وق��د 
الطليعة للساموي، ويقول صاحب املقال السيد )حسني 
أبناء  من  املقفاة(  )الرسالة  تأخذ هذه  »قد ال  الصدر(: 
اجليل املعارص مأخذا كبريا اال اهنا ال بد قد أخذت يوم 
كتبت مأخذا كبريا من أبناء جيلها، وعىل كل حال فأهنا 
كاشفة عن قدرة وبراعة متيز هبا املرحوم العالمة السيد 
رضا اهلندي، وقد أوردناها الشتامهلا عىل لون فريد من 
األدب، ومن قصائده )رضوان اهلل تعاىل عليه( يف رثاء 

عقيلة بني هاشم زينب الكربى )عليها السالم(:
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وقد يصاب الذي يطالع التاريخ بالدهشة الشديدة عندما يمر بسرية 
رجاٍل من اصحاب السبق والرفعة والفضيلة يف االسالم، اذ جيدهم 
االوائل يف االسالم، ومن الذين شهدوا مشاهد رسول اهلل ) صىل 
وبيعة  وأحدًا  بدرًا  شهدوا  ممن  ،فكانوا  كلها  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
نصبوا  ذلك  بعد  اهنم  ثم  املرشفة،  املشاهد  من  وغريها  الشجرة 
انفسهم بسخاء ال مثيل له يف سبيل خدمة االسالم اىل آخر اعامرهم، 
وعىل الرغم من ذلك ال يوجد هلم ذكر يوازي عطاءهم او بعضه عىل 
العكس من ذلك نجد ختليدًا وثناء وذكرًا عىل  التقادير؛ وعىل  اقل 
مدى االيام ألشخاص مل يكن هلم عطاء يذكر يف حياة رسول اهلل ) 
صىل اهلل عليه واله وسلم(، وكذلك بعد استشهاده ،اال اهنم ساندوا 
حكومة السقيفة ووقفوا معها فكان جزاؤهم ان يذكروا عىل مدى 
الزمن، وان كان بعضهم مل يصحب رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( أكثر من سنتني..
سيد  عبادة،  بن  سعد  بن  قيس  املظلومة  الشخصيات  تلك  ومن 
االنصار وابن سيدهم وخادم رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم 
سلم( ذلك البطل اهلامم الذي حرض مشاهد رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
واله وسلم( كلها ثم واصل جهاده مع أمري املؤمنني )عليه السالم( 

أن من يطالع التاريخ االسالمي بعين ناقدة يكتشف حجم الظلم الذي أصاب بعض الشخصيات 
 
ً
 اولئـــك الذين التفوا حول اهل البيت )عليهم الســـالم( فقـــد ظلموا ظلما

ً
االســـالمية، وخصوصـــا

 لســـبٍب واحد، اال وهو مناصرتهم للحق المتمثل باتباع أئمة الهدى من اهل بيت )صلى 
ً
شـــديدا

الله عليه واله وسلم( من دون غيرهم، بالرغم من  ان هذه الشخصيات قد بذلوا جهدهم في 
سبيل نصرة دين االسالم ..

قراءة: ضياء األسدي ،عيسى الخفاجي 
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خادم النبي     ولسان الوصي 

حياته وشعره- دراسة وتحليل



باذاًل روحه دونه، ويستمر بنفس العقيدة الراسخة مع االمام 
احلسن )عليه السالم( فكان اول من بايعه يف خالفته.

ويقول املؤلف ) املدرس املساعد عامر حسن اخلزاعي ( يف كتابه      
)قيس بن سعد خادم النبي ص ولسان الويص حياته وشعره- 
يف  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن  الصادر  وحتليل(  دراسة 
العتبة احلسينية املقدسة بوصف مادي )199صفحة( يف العام 
العراق-  والنرش  للطباعة  ال��وارث  دار  وطباعة  )٢018م( 
كربالء املقدسة، ان عنوان الكتاب احتوى عىل وصفني )خادم 
اهلل  )رض��وان  حياته  من  استقيتها  فقد  ال��ويص(  لسان  النبي 
عليه( اذ ان قيسا لزم النبي حممدا  ) صىل اهلل عليه واله وسلم( 
منذ اول دخوله املدينة فكان خادما له، هذا بالنسبة للوصف 
االول اما االخر فقد تم اخذه من سريته مع أمري املؤمنني عيل 
)عليه السالم( يف خالفته اذ كان االمام عيل يف غري مرة يّفوضه 
اهلل  )رضوان  قيس  فكان  ترده  كانت  التي  الرسائل  عىل  للرد 
عليه( يتكلم بلسان الويص أمري املؤمنني عيل )عليه السالم(.. 
التارخيية  فيه عىل جنبتني:  اعتمدت  فيقول  الكتاب  منهج  أما 
والتحليلية وذلك عن طريق تتبع احلوادث التارخيية ثم حتليلها 
بن سعد،  لقيس  املنسوب  الشعر  ودراستها فضال عن حتقيق 
واحتوى عىل فصلني سبقهام متهيد متت فيه دراسة مرجعيات 
املصادر  اس��امء  بقائمة  وفهرس  االس��الم  يف  الديني  الفكر 
بفهرس  وختم  الكتاب  بتأليف  اعتمدت  التي  وامل��راج��ع 

املحتويات.. 
انتظم الفصل االول الذي محل عنوان: )سرية قيس بن سعد يف 
حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( حتى خالفة االمام 
عيل -عليه السالم( عىل مبحثني؛ تناول املبحث األول الذي 
محل عنوان: )السامت الشخصية لقيس بن سعد بن عبادة( عىل 
وفاته(  دهاؤه، زهده،  هيأته، شجاعته، كرمه، علمه،  )نسبه، 
القيادية  )األدوار  عنوان  محل  الذي  الثاين  املبحث  تناول  فيام 
لقيس بن سعد يف عهد رسول اهلل - صىل اهلل عليه واله وسلم( 
يف الفقرة اواًل يف عرص رسول اهلل )حادثة فتح مكة( و )حادثة 
جيش اسامة( و )يف حادثة السقيفة( ويف الفقرة ثانيًا )يف حكم 

ايب بكر(..
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ً
صدر حديثا

ِة 
ّ
صدور عدد جديد من مجل

)تراث كرب����الء  المخط����وط( 
ة 

ّ
الحولي

شؤوِن  لقسِم  التابِع  كربالَء  ُتراِث  مركِز  عن  حديًثا  صدر 
املعارِف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبِة العّباسّية امُلقّدسة، 
عدٌد جديٌد من جمّلِة )تراث كربالء املخطوط( احلولّية التي 
ُتعنى بالرُتاِث الكربالئّي املخطوِط وتتناوُل يف كلِّ عدٍد من 

ا عن أحد أعالِم هذه املدينِة امُلقّدسة. اعدادها ملًفا خاصًّ
الفقهّية  الرسائل  من  مجلة  ابوابه  سائر  يف  العدد  وتضمن 
أعالم  تراث  من  مّرة  ألّول  وتنرش  تطبع  التي  واألصولّية 
تضمن  واإلج��ازات  للرتاجم  بابا  و  املخطوط،  كربالء 
من  ومجلة  املغمور  كربالء  تاريخ  من  مطوّية  صفحة 
كربالء  حوزة  من  مغمورين  ألعالم  واإلجازات  الوثائق 
-ُق��ِدَس  اهل��روّي  الفاضل  شخصّية  تناول  كام  املقّدسة، 
ه-  كشخصية علمية للعدد وتضمني رسائله املخطوطة  رِسُّ
التي تنرش ألّول مّرة، والتي تعد رسائل جليلة وذات فوائد 

كثرية.
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أمرُّ غيمًة ألِقيك من أوار قاحلة، عّلني ُأرتقي بقطرة 
طهر  من  ألق��رتب  أسِعْفني..  غيثك..  سخاء  اىل 
بدم  اللهاث..  أتعبني  الذي  وأنا  املاء  أنت  مائك.. 
كّحْلَت عنَي املدى.. وبدمعة ُأكّحل عيني ألعرفك، 
وبفكرة من سطوع وهجك أوقدُت رأيس.. تبتسم 
رسيعا  أسقطها  لن  حولك..  تطوف  وهي  دمعتي 
ألبرصك بعذوبة فرات، وألغسل سخام  األدران.. 

عّل طائر الروح يلحق بك..    يا سّيد القافلة..
الرمح حتت شمس رأسك يتلّوى يف قاع ذلٍّ وخيبة.. 
.. إىل ما يشاء مداك.. وأشِعْل البِيَد صحوًا، وَدْع  رِسْ
ُهّوته  صحراء  يف  ويظمأ  خيبو،  عنك  َف  ختلَّ الذي 
،يلوك ما تسّعر من رساب منذ عذوبتنا نجري إليك 
إليك..  نجري  فتشفع..  عشقا  نسقيك  عّلنا  فراتا 

ونشدو ويصدح األذان..
اهلل أكرب..  

 كل يشء نازل إال شموخ املئذنة..
اهلل أكرب..

كل يشء زائل إال ربيع املئذنة..
اهلل أكرب..

كل يشء ساكت إال أذان املئذنة..
اهلل أكرب..

من ضجيج األزمنة..
إليك احلب غيث من قلب نبي.. فأغدْق يباسنا بنور 

من رمحة نبي..
الضغائن..  خيول  عليه  مرت  وأن  أوسع  فصدرك 
الظلامت  حولك  دارت  وإن  أسطع  وشمسك 
ولوالك سيدي.. ال مئذنة.. وحيدًا..  انصهرَت يف 
حبه.. له وحده.. فدّلنا يا دليل العقول كيف نذوب 
مداد  عن  اخل��راب  غبار  نزيح  كيف  و  عاشقني، 
فهل  حبه..  يف  كنَت  غريبا  املدى..  كل  يا  أبصارنا 
ومضة  من  وهل  فنسعد..  إليك  تضّمنا  غربة  من 
توقد ألبابنا فنرقى.. رِسْ شعاعًا يف غياهب الدهور 

وشق األعاصري التي ال تسرتيح..

 ولكن.. أدْر رأسك صوبنا لكي تنتبه القافلة!
 فهنا طفلة.. قد تضيع يف متاهة طريق.. وهنا زهرة، 
تدحرجت  بقنبلة حقد، ورؤوس  تبعثرت  وقلوب 
برمِل  وتعّفَرت  مراميها  عىل  تكالبت  كالُكرات.. 
منها  نستيقظ  مل  عتمة  صوب  رأس��ك  أدْر  هاوية، 

بعد.. فَمن سواك سيوقظنا لنتألق فيزدان وطن.

كفاح وتوت  ال���ق���اف���ل���ة..
ُ
����د

ّ
س����ي

�ة
����

����
ي����

����
����

�����
دب

اال
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سَيدي، كلَّ يوٍم أتأبُط  مفاتيح اجلنان والصاحلني، وأميض اليك 
عىل  ويدي  رأيس  اخفض  وأنا  بالسالم  وأمتتم  بطيئة،  بخطوات 
يزال  ما  صدري، وعيناي تشريان اىل صوب جدثك، وجسدي 
عند  يسرتُد  الرشيف  رأسك  عند  مكان  عن  باحثا  اليك  يميش 
حلظة  يومًا..  عنك  بعد  كلام  تتهّشم  التي  ثقته  رضحيك  شباك 
كأنك  عشقك.  جديد  من  وينمو  البال  راحة  يستعيًد  اجللوس 
تقرأ قلبي فيصبح وجهي كالشمس وأسافر فيك جرحًا يمّزقني 
زيارتك وجيمعني  قلبي عىل أصوات  فيهدأ  وجيمع شتات عقيل 

معي روحا حتت قبتك.  
أكتاف  تقلبني  ترضعايت،  يف  يقظان  اهليام  هذا  يف  وأنا  سَيدي، 
الزائرين بتدافع يكرس يف داخيل كل غرور وأميض مبتساًم يف قلبي 
برضا ال تفسري له. فأشعر أنك يف كل اصطدام روحي مع زائرك 
واىل  جديدا  طبيبا  روحي  اىل  وتضيف  مرضًا  جسدي  عن  ترفع 
مع  بالدعاء  تنتهي  ال  معارج  متنحني  كأنك  رضا..  قناعة  نفيس 
كل لطف ونظرة من عيون املترضعني حتَت وحوَل نور رضحيك، 
كأهنا اشارة تزّكي زيارايت، فأرى نفيس يف مراياك الضوئية زائرا 

يسامق ُ الزائرين يف طاعتك فتنزف بسعادة كلاميت عشقا ولساين 
يلهج بنعمك حتى انثنيت عىل ركبتي شاكرا ملك الساموات عىل 

نعمتك.
سَيدي، ما زلت اطلُّ عليك كل صباح ومساء فأراك تنثُّ رمحة، 
كتب  يف  فأنت  يشبهك،  مذبوحا  مظلوما  أجد  فلم  فأتأملَك، 
عرشه،  مالئكة  واحزان  اهلل  جرح  االرض  يف  كتب  وما  السامء، 
فرتكت كل من ينعمني يف احلياة وأحزمت طرقايت اليك أتعّقب 
جراحات الدماء الزاكيات واتعّقبها بجزع منذ الطف حتى أعايل 
الكلامت  يبق يل غري وجع  السنني، ومل  أحزان كربالء عىل مدى 

دلييل االوحد اليك اىل ان أراك.
أّندسُّ  وأنا  إليك..  وتوساليت  بترضعايت  لّوحُت  كم  سَيدي، 
ضعيفًا بني أمواج القادمني اليك حيملون دموعهم قصائد تدّون 
آهاهتم أوجاعا وأحزانا كي يغسلوا ذنوهبم عند اعتاب رضحيك. 
ها هي روحي ترفُّ بينهم حتى اتسعت أمامي أفق موهبتي وبان 
يل الطريق كأنني أراك تلّوح يل بضيائك وتفرش النور ألهتدي....   

 لي غيُر وجع الكلمات دليلي اليك
َ

 ولم يبق
ً
ك زائرا

ُ
بقلم: حيدر عاشور جئت



اإلمام علي 
في شعر دعبل الخزاعي

يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اخلزاعي  دعبل  مدح  فقد 
خصائصه:  فذكر  خمتلفة  وجوه  ومن  قصائده،  من  العديد 
أي  والربكات،  اخلريات  إىل  الرسيع  الزكي،  املطهر،  الطهر 
انه أول القوم إسالمًا وأثبتهم إيامنًا وأبسطهم كفًا وأشجعهم 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  لرسول  أخ��ا  وأصدقهم  قلبًا 
)زوج  املصطفى  صهر  واحلكم،  العلم  يف  جمدًا  وأعظمهم 

البتول( ووصيه، إذ قال:
أال ان�َُّ�ه طُ��ه�ر زك�ّ�ٌي ُمطه�َّ�ر

                                              رَسيُع إىل اخل�رياِت والربكاِت
غالمًا وكهاًل خي�ُر كه�ل ٍ وياف�ٍع

                                                وأبسطُ�هم كفًا إىل ال�ُكُرب��اِت
وأشجُع���هم قلب�ًا وأصدق�ُهم أخًا

                                               وأعظمُهم يف املجِد والقُرب�اِت
أخو املصطفى بل صهُرُه ووصيّ�ُه

                                                من القوِم والّست�اُر للَع�وراِت
كهاروَن من ُموَسى عىل رغم ِمعرٍش 

                                                    ِسفاٍل لِ�ئاٍم شق�َِّق البرَشاِت
فقال:

أال من كنُت َموالهُ منك��������ُم 
                                               فه���ذا لُه َموَل���ى ُبعيَد وف�����ايت

يي وآبُن عّمي ووارثي  أخي ووصِّ
                                                وقايض ُديوين من مَجيع عدايت

فتجد البالغة الفنية متجسدة يف النص فالبديع الرفيع ينساب 
بني  والتلوين  الزخرفة  من  شيئًا  عليه  أضفى  مما  انسيابًا  فيه 
طباق وجناس فمن الطباق: )غالمًا وكهاًل( فالغالم والكهل 
شخصية  يف  اخلري  إيضاح  يف  ويتعاونان  املعنى  يف  متضادان 
املقصود باملدح، كام أن هنالك العظيم املجيد يف قبالة السافل 

واللئيم، وهذا من املحسنات املعنوية.
ر(،  وأما احلالة األخرى التي وردت فيها كلامت )ُطهٌر، ُمطهَّ
)الربكات، الُكُربات( )الُكُربات، الُقُربات(. فرتى ما جيري 
من تّبدل يف مواقع حروف )ط، ه�، ر( و )ب، ر، ك، ا، ت(. 
يف حني ترى يف املثال الثالث )كربات وقربات( أن االختالف 

قد جرى يف حرف واحد هو الكاف الذي يقابله القاف.
إىل  أدى  الذي  اجلميل  اجلناس  من  احلريف  التشابه  هذا  إن 
نوع من النغم املوحي لتيسري السمع وتسهيل النطق، بعفوية 

طبعية، وهذا من املحسنات اللفظية.
وهي  ومعرش(  )قوم،  كلمتي  يف  اللغوي  الرتادف  وهنالك 
من األمور األسلوبية، وهنالك اقتباس يف النص من احلديث 

الرشيف.
اقتباس  وهو  من موسى....  كهارون  اخلامس:  البيت  يف  أ. 
أن  وق��اص  أيب  بن  سعد  »ع��ن  ال���وارد  املنزلة  حديث  من 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله( خرج إىل تبوك واستخلف عليًا 
)عليه السالم( فقال: أختلفني يف الصبيان والنساء، فقال أال 
ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال انه ليس 

م )آل البيت ـ عليهم الســـالم ـ في شـــعر دعبل الخزاعي 
ّ
م الدكتور فاروق محمود الحبوبي في بحثه القي

ّ
يقد

 
َ

قراءة فنية جديدة( دراسة مستفيضة عن شعر دعبل الخزاعي )رضوان الله تعالى عليه( هذا الرجل الذي أبدع

م الحبوبي في دراســـته هذه قراءة جديدة 
ّ
في نظم الشـــعر عن العترة الطاهرة وغاص في محّبتهم، وقد قد

لقصائد الخزاعي والتجوال بين أبياتها لمعرفة ما بين السطور وما يربط ذلك من قنوات وروابط اتصال ورسائل 

التعبير اللغوي والداللي المشبوب بشحنات من العواطف البليغة الصادقة، وقد اجتزأنا منها هذه السطور عن 

ما ورد من ذكر عظيم لإلمام علي )عليه السالم( في شعر الخزاعي.
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نبي بعدي«، ونّص احلديث متأثر ببعض من آيات سورة طه.
من  واضح  اقتباس  ففيهام  والسابع:  السادس  البيتان  أما  ب. 
حديث الغدير وقرار التنصيب يف حجة الوداع، إذ قال الرسول 
)صىل اهلل عليه وآله(: »َمن كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم 

واِل َمن واالُه وعاِد من عاداه«.
وقال يف قصيدته الدالية من الكامل مشريًا يف مقدمتها إىل بيعة 
والويل  للويص  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  قبل  من  التنصيب 
الذي نرص الرسول وكانت لشجاعته يف احلروب معاٍن، وهو 
عند  النبي  فراش  يف  ونام  قط،  لصنم  يسجد  مل  الذي  املوحد 
اهلجرة من مكة للمدينة واقيًا بنفسه كيد قريش، إذ قال: مشريًا 

إىل بعض خصائص اإلمام)عليه السالم( ومنها:
يه س�ق�يًا لبيع�ة أمح����ٍد ووصَّ

نا املحس�ودا                                                               أع����ني اإلمام وليَّ
أعن�ي الذي نَص�ر النب��يَّ حممدًا 

                                                       قب�َل الربي�َّة ناش�ئًا َوولي����دا
أعنى الذي كشف الكُروب ومل يُكن 

                                                         يف احلرب عند لقائها رعديدا
ومما جاء يف قصيدة دالية أخرى ومن الكامل أيضًا مشريًا فيها 
إىل نطق القرآن بوالية عيل )عليه السالم( وانه خري الناس بعد 
النبي)صىل اهلل عليه وآله( وكيف تصّدق املختار بخامته وهو يف 

الصالة وكيف اختصه اهلل تعاىل يف التنزيل، إذ قال دعبل:
نطَق القرآُن بِفضل آل حم�م������ٍد 

ي���هم مل جُت�َح�ِد                                                            ووالي����ة لعلَّ
والية املختار َمن خرُي الوَرى 

ِد نبيِّ الص��ادق املت����ودَّ                                                          بعد الَّ
إْذ َجاءُه املسكي�ُن ح�اَل صالتِه 

راِع وبالي���ِد                                                           فامتدَّ طوعًا بالذَّ
وتناوَل املسكنُي من��ه خ�امتًا 

                                                        هبة الكريِم األجوِد بن األج�وِد
ويف األبيات اقتباس من اآلية القرآنية الكريمة: )إنام وليكم اهلل 
الزكاة  ويؤتون  الصالة  يقيمون  الذين  امنوا  والذين  ورسوله 
املؤمنني  أمري  يف  هذه  الوالية  أية  نزلت  حيث  راكعون(،  وهم 
)عليه السالم(وهو راكع، وقد اعرتف هذا الشاعر هبذه الوالية 
ابتداًء من اهلل تعاىل ومن رسوله )صىل اهلل عليه وآله( ومن ويص 
الرسول )عليه السالم(، إذ قال: جاعاًل نفسه مكان الغائب من 

النص من املنرسح:
         اهلل موالُه والنبيُّ وِمن             َبِعدمها فالويصُّ موالُه

النبي  مع  شارك  انه  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  فضائل  ومن 
)صىل اهلل عليه وآله( يف قلع وتكسري األصنام التي فوق الكعبة� 
حيث صعد عىل منكبي الرسول ليصعد عىل البيت احلرام الذي 

عليه التمثال� إذ قال اخلزاعي من الطويل:
نبّي حممٍد  عيلُّ َرقى ِكتَف الَّ

َ األصناَم َخلٌق سوى عيل                                           فهل كسَّ
منعه  السالم( يف  اإلمام عيل )عليه  قاله اخلزاعي يف مدح  ومما 
يوم  النبي )صىل اهلل عليه وآله(  الوصول حلوض  األعداء من 

القيامة، إذ قال من املتقارب:
يذوُد عن احلوِض أعداءُه

                                                   فك���م من َلعي�ٍن طري�ٍد وك��ْم
فِمن ناكثنَي ومن قاسطنَي 

                                                     ومن مارقي��َن وِمن جُم�تِ������رْم
عيل  )يا  األك��رم:  النبي  حديث  من  اقتباس  النص  هذا  ويف 
املنافقني عن  هبا  تذود  اجلّنة  القيامة عصا من عيص  يوم  معك 

احلوض(.
إىل  فأشار  شعره،  يف  الشاعر  هذا  سجلها  اإلح��داث  وه��ذه 
كام  اجلمل،  يوم  تبعهام  ومن  والزبري  طلحة  أمثال  من  الناكثني 
بمعاوية ومن كان معه يف حرب  املتمثلني  القاسطني  إىل  أشار 

صفني، وكذلك أشار إىل املارقني من اخلوارج يف النهروان.
ويف نص آخر للخزاعي، نجد مدحًا لإلمام عيل )عليه السالم( 

يائيًا من الوافر، نختار منه بعض األبيات:
س����الٌم بالغ��داِة وبالع�ش�����يَّ 

                                                          عىل َجَدٍث بأكناِف الغَ������ريِّ
وُص��ّي حممٍد، بأيب وأم�ّ��������ي 

                                                          وأكرُم َمن مشَى بعَد الن��بيَّ
وأّوُل من جُييب إىل ب���������راٍز 

                                                          إذا زاغ الكميُّ عن الك���ميَّ
وا إىل الب�لِد القص��يِّ  لئِن حجَّ

                                                        فحّجي ما حييُت إىل ع�������يلَّ
حيث استخدم الشاعر يف نصه لغة مجيلة بدأها بالسالم امللّون 
ن املعنوي )الغداة والعيّش( عىل قرب عيل وحقيقة األمر  باملحسَّ
ان السالم ليس موجهًا للقرب وإنام لصاحب القرب، وهذا املجاز 
البياين العقيل قوامه أسناد املعنى إىل غري صاحبه األصيل، ولكن 
مفردة الغرّي أعطت التوضيح الالزم لصاحب القرب املرّشف.
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الى روِح الشهيِد السعيِد ) سيف عبد الستار عبد  الجبار العبودي(... 

 ان يراك شهيدا
ُ

وشاَء الله

 مـــن قبِرك يـــا أخي لترى ما صنع دمك من بهـــاء الحاضر في كربالء والوطن، انهـــض لتغيظ الدواعش 
ْ

انهـــض

مـــن حولنـــا ممن ارتدوا الزمن األدرد وتســـلقوا علـــى أكتاف الفقراء، فلم يتركوا البـــالد تتنفس، كلما صحت من 

طعنـــة نصلـــه تكاثرت عليها الطعنـــات، فبقيت ارض الوطن وحدها تغطيها دماء الشـــهداء.. أعـــرف أن مقابلها 

هناك عوائل تم تحريرها من موجة التكفير والقتل والذبح، وأخرين كانت لهم الحياة الدنيا ترفة فتوســـموا على 

لحومهم بميســـم - غدا الله كريم-. الجميع يعرفون إن الحقيقة تتجه نحو مســـارات مختلفة تتالقى وتتقاطع 

  واحد، بكلمة واحدة. وعيون الناس اجمع على منبع الفتوى المقدسة، وان اختلفوا 
ّ

ولكنها تصب في مصب

او اتحـــدوا، وهـــم يخفون المكر والقســـوة واألكاذيـــب تحت أقنعة مـــن البراعات العجيبة.. الفرق شاســـع بينك 

وبينهم، كنت ترى بعين ضميرك ان االفق محدود امامك رغم االمل، وان الحياة صغيرة بحجم الكف، فاختصرتها 

ض. فكان دمك ودماء شـــرفاء الوطن الريح العتية 
ّ

باقتناص فرصة الفتوى الجهادية المقدســـة التي قد ال تعو

موا اخالصهم صوب المرجعية الدينية العليا. 
ّ

التي بعثرت خططهم، فرى الناس يقين جهادكم فيم
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هنا أنا آمنت بعشقك وحلمك االبدي بالشهادة اكثر، فقد اوقد 
تنتقد  وأنت  بيقينك  آمنت  قضية.  للوجود  أنارت  شمعة  دمك 
سالحك  محلت  حني  الزاهر  الرياع  وكنت  اجلهاد،  من  اخلائفني 
ولبست المة احلرب، وأنت عريس مل يمض عىل زوجك أكثر من 
أربعة أشهر.. ذهبت متأنقا هبيًا بإيامنك، مل يغريك يشء، ومل تغرّت 
كالنعامة،  الرمال  تدّس راسك يف  مل  انك  اخي  يا  يكفي  بيشء.. 
بل انتفضت للنداء الكفائي ُمعلنا الوالء للسيد السيستاين، وأنت 
وأنت  رجولتك  من  اتفاجأ  مل  وعريس..  ونقي  وط��رّي  غّض 

هتمس يل مبساًم: 
مع  الشهادة  كربالء  عرب  اجلنة  طريق  اىل  سأذهب  اختي   -
بنور  الداعيش  الظلم  هن��ار  قتامة  يضيئون  وه��م  املجاهدين، 
بأكمله  عمرا  رست  لو  اختي  اإلمامة..  عقيدة  وشعاع  املذهب، 
ابحث عن فرصة اللقاء مع من أحب بالشكل الذي حيب ان يرى 
املكان  وال  العظيم  الرشف  ذلك  ابلغ  مل  املطيع،  عبده  تعاىل  اهلل 
املرجتى املوسوم بالشهادة!.. أختي كيف تريدين من أن أبقى بني 
جدران البيت وغرفة العرس، والنداء يقول من يموت يف سبيل 

مْن  فرصة  وهذه  شهيدا..  يكون  واملقدسات  والعرض  األرض 
اهلل هبا عىل عباده الصاحلني. 

قدر  ايقظ   انه  العبارة  تلك  نطق  عندما  »سيف«  أخي  يدرك  مل   
حيايت ان أكون اخت شهيد احلشد الشعبي، وهو يتنبأ باالستشهاد 
االتصال  ذل��ك  ذاك��ريت  عن  يغيب  ول��ن  التنبؤ..  ه��ذا  ويعشق 
من  تلهث  وأنفاسه  زينب-  -يا  يرصخ  وهو  املعركة  ارض  من 
كأنني  صولته  كانت  الرمي،  عن  يقف  مل  ورشاشه  الركض، 
كان  منترصا..  شهيدا  يكون  ان  هبا  قرر  فهو  صوته،  عرب  اراها 
يرشح  وهو  االتصال  فيعود  أنفايس..  معه  فتنقطع  ينقطع  اخلط 
يل  إن  وقوفه اآلن فوق -تل اخلزف- باملوصل يف جهة الساحل 
األيمن، وقد حقق التحرير والتطهري الكامل للمنطقة برمتها وتم 
مسك األرض. وان لواءه ال يزال يطارد فئران )داعش( اخلائفة 
يتحدث مع  ان  واهلاربة اىل جحورها. وال حني غرة طلب مني 
اجلميع لرباءة الذمة بشكل عفوي.. وحني نطق باسمي - أختي 
الزينبية، فتحول االسم يف صوته اىل صدى قصيدة حزينة. قبل 
اىل  يتحول  ان  يمكن  اسام  ان يل  ادرك  كنت  ما  باسمي  ينطق  ان 

سأذهب  اخ��ت��ي..   
الجنة  ط��ري��ق  ال���ى 
ع�������ب�������ر ك�������رب�������الء 
ال������ش������ه������ادة م��ع 
ال����م����ج����اه����دي����ن، 
وه�������م ي���ض���ي���ئ���ون 
الظلم  نهار  قتامة 
ال���داع���ش���ي ب��ن��ور 
وشعاع  المذهب، 

عقيدة اإلمامة!
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شجن زينبي حسيني يمّزق نياط القلب اىل هذا القدر من اجلزع 
الروحي. لقد مهت يف عامل االخوة العميق فمْن ينقذين من مهي 
ووجعي الراكض يف دمي؟ كلامت أخي وهو يف خط النار تلّفني 
املعنى، فهو بعيض وظيّل.. عاد االتصال وسمعت نغمة  بزغب 

االبتعاد والوداع خترج من اعامق روحه املتلهفة للرحيل.
وأنت  وبينك،  بيني  االخري  االتصال  هذا  عيني،  نور  اختي   -
جدثي  يأيت  فغدا  قلبي،  أحبهم  من  وبني  بيني  الدائم  رس��ويل 
ملفوفا برايتي العراق واحلسني. فقد برّشيت مواليت –زينب- اهنا 
زارتني  فقد  ستتحقق،  الرؤيا  ان  مؤمن  وأنا  قربي  عند  ستلقاين 
وأنا اقاتل دفاعا عن حرمها املقدس وقالت: سرتجع اىل احبابك 
أنل  ومل  الرؤيا  وصدقت  زينب-.  سّمها-  بنتا  وترزق  وتتزوج 
الشهادة، ومل استشهد يف معارك حترير - جرف الصخر، وبيجي 

والرمادي ،واالنبار، وتلعفر- وغريها من مدن العراق احلبيب، 
وقد كّرمت بأوسمة ودروع الشجاعة والرشف. ايتها احلنونة، أنا 
االن يف طليعة املجاهدين يف معركة )قادمون يا نينوى(، وحديس 
أخت  يا  افرحي  بل  عيّل  تبكي  فال  بالدماء  سأختضب  ينبئني 

الشهيد فشاء اهلل ان يرى اخاك شهيدا.  
حكمة  استشهاده  زلزال  كان  صوته،  صدمة  من  افقت  عندما 
استشهاده  فأمل  املؤمن.  االنسان  هبا  يبتىل  التي  االبدية  الزمن 
البيت  أثقل من تراب احلفرة االبدية. اصبح  نزل عىل كل حمبيه 
القادم  وجع  يتنفسون  اموت  كأهنم  فيها  من  فكل  صامتة  مقربة 
اليهم، فهنالك غيمة قادمة بخريها فوق رؤوس ستصعدهم اىل 
كام  منطقته  اىل  سيف  جثامن  وجاء  والعز.  الرشف  مراتب  أعىل 
ليلة  يف  كالعريس  وزّف  مثلها  ار  مل  بحشود  املكان   فامتأل  تنبأ، 

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

46



ببدلة  السالم  وادي  يف  ودفن  كربالء  اىل  بغداد  من  حناء 
احلشد املقدس كام اوىص اجلميع . ومل تتوقف االحاديث 
ماذا  له  صولة  بآخر  غصٍة  اخر  اسمع  أن  فأحببت  عنه، 
من  لسعت  التي  واالقوال  االحداث  فتوالت  يريد  كان 
يا أخت  قائل  فقال  الصدور احلرى،  ما يشفي هبا  احلزن 
الشهيد عندي لك أمانة، تسمي االشياء بأسامئها وتّؤرخ 

النتصاراتنا الكبرية ومواجعنا العالية. 
قلت له: أهيا احلشدي البطل، قبل أن أخذ املواثيق، أريدك 

ان ترسد يل أخر ومضة يف ساحة اجلهاد كان فيها أخي.
فن  جييدون  الذين  الفنانني  من  »سيف«  البطل  كان   -
التصوير برباعة صحفي، فكل معركة كان يوّثق بطوالت 
وتقصع  األهايل  حترر  وهي  العليا  الدينية  املرجعية  جند 
يف  اخلزف-   -تل  حترير  وبعد  الرأس.  كقملة  )داعش( 
ايمن املوصل. جتمعت قوات احلشد الشعبي وكل صنوف 
االحتادية،  والرشطة  االمنية  والقوى  اجليش  من  القتال 
مثل  يتنقل  »سيف«  الشهيد  فبدأ  باالطمئنان،  فأحسسنا 
فراشات الصباح بني القوات املجهزة لتحرير ما تبقى من 
مدينة املوصل. وصعد فوق التل ليكمل رسالته االعالمية 
بعد ان اجتهد يف رسالته اجلهادية، وما أن ارشقت شمس 
صباح يوم اخلميس املصادف ا٢017/8/3م املوافق 11 
ذي القعدة 1438ه�.. مجيع من يف اللواء كان يراه يصور 
سأختضب  اليوم  ق��ال:  حني  سمعته  وقد  أهله،  وخيابر 
بدمي وأكون شهيدا.. كانت هذه كلامته االخرية عىل التل 
حني قنصه قناص من بعيد جدًا ليهوى عىل االرض مع 
كامرته وموبايله، والشدة التي رافقت استشهاده سيارات 
دون  فحال  رصاصهم،  يتوقف  مل  وقناصون  مفخخة 
اهلجوم  بدأ  وحني  اخلزف-..  -فوق  جثته  اىل  الوصول 
وعيون  السالح  حتمل  باكّف  ورفعناه  جثامنه  عىل  مررنا 
تبكي عىل الشجاع املؤمن دمًا، فّشيع تشيعا مهيبا من قلب 
اليكم  وصلنا  ثم  ومن  اخللفيات  حتى  املواجهة  ساحة 

فعظم اهلل تعاىل لكم االجر.
هبذا  صفاتك  تكمل  وان��ت  أخ��ي  يا  بعدك  أق��ول  م��اذا 
ينتفض  كام  وانتفض  غيابك،  يف  اتعثر  أنا  بقيت  اجلامل.. 
البحر، فينهمر من عيني غيث الدموع وتنمو حويل اوجاع 
الفراق وأعود مرة أخرى بعد كل قراءة ومشاهدة اىل ما 
تركته يل أرسم ذكراك احلية وردة عطرة بكل لغات العامل.. 

فمثلك يا أخي باق حي ال يموت.  
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سلم  يف  والرتقي  الكامل  نحو  وكدح  شخيص  سعي  دون  من  هلا  لتتسنى  املنزلة  هذه  تكن  مل 
ودرجات اإليامن, ومن دون نشأة حسنة وتربية طاهرة تلقتها من بيتها وأرسهتا التي نشأت  يف 
واحلسني(  )احلسن  هلا  املعصومني  اإلمامني  وتكفل  وتربية  واهتامم  عناية  دون  ومن  ربوعها، 
وأخواهتم احلوراء زينب وأم كلثوم، ومن دون رعاية اهلل سبحانه هلا أوال وأخريا، فهي أشبه 
يشء بالسيدة مريم بنت عمران )عليها السالم( فقد أنبتها اهلل منبتا حسنا، كام أنبت مريم منبتا 
حسنا، وقد كفلها اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( كام كفل نبي اهلل زكريا 
مريم بنت عمران )عليهم السالم( وأصطفاها )أي أم البنني( لتنجب أربعة أبطال شاركوا مع 
أخاهم اإلمام احلسني )عليه السالم(  يف نرصته وإحياء رشيعة اهلل سبحانه، بعد أن كادت متوت 

عىل يد األمويني .
وكي  يسطع نور جديد، وهو نور السيدة )أم البنني( فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبية زوجة 
أمري املؤمنني اإلمام عيل )عليه السالم( وخري ما يذكر ان السيدة )أم البنني( ملا انتقلت إىل بيت 
أمري املؤمنني )عليه السالم( كانت تبدي ألبناء الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء )عليها 
السالم( كل الود وما يطيب خواطرهم وتالحظ أدق التفاصيل يف مشاعرهم، وقد طلبت من 
زوجها أن يغري إسمها )فاطمة( لكي ال يذّكرهم باستمرار فقد األم العزيزة واشتهرت بكنيتها 
)أم البنني( ألن ولدت أربعة ذكور ونعَم ما كانت عليه، وملا كانت فاجعة كربالء فلم تتحدث 

أو تتكلم إال عن اإلمام احلسني )عليه السالم( وقالت: )أوالدي فداء أليب عبد اهلل(.
نعم التضحية والفداء هلل ولإلسالم.

محمد الموسوي

السيدة أم البنين 
ها ها وفداُءُُ

ُ
في المجتمع اإلسالمي وتضحيت

ما أكثر النســـاء اللواتي خلدهن التاريخ بأحرف من نور لعدة خصائص وانجازات وتقلدن ســـلطة وقدمن 

تضحيات من أجل كرامتهن ومساعدة أزواجهن وعشائرهن أو قبائلهن في المحن, مثال على ذلك 

الملكة بلقيس عند تسلمها السلطة في اليمن وكيف أسلمت للنبي سليمان )عليه السالم( وساندته, 

وغيرها من النساء اللواتي خلدهن التاريخ ولهن مكانة مرموقة, بداية من مواقف السيدة خديجة 

)عليها الســـالم( مع رســـول الله )صلى الله عليه وآله( ومواقف الســـيدة فاطمة الزهراء )عليها الســـالم( 

مع رسول الله في حياته وبعد وفاته ووقوفها مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( 

في المحن، وفي الحديث الشريف إشارات وتنبيهات الى إن الرجال قد كمل منهم الكثير، ولم يكمل 

من النساء إال القليل، والسيدة أم البنين )عليها السالم( كانت وال شك ممن كملت محاسنها وترقت 

فضائلها لتصبح أهال ألن تكون بابا للحوائج يتوجه إليها كل محتاج ومكروب.
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وأم البنني )عليها السالم( إسمها احلقيقي: فاطمة بنت حزام 
كالب,  بن  عامر  بن  كعب  بن  الوحيد  بن  ربيعة  بن  خالد  بن 
وأمها ثاممة بنت سهل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب, 
وتنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعّرفهم بأهّنم فرسان 
العرب يف اجلاهلّية، سّطروا عىل تلك رمال الصحراء األجماد 
بسالتهم  عن  يتحدثون  الناس  فرتكوا  املغازي  يف  املعروفة 
السالم(  )عليها  كنيتها  لغلبة  البنني،  بأم  ولقبها  وسؤددهم، 
عىل إسمها، ولعّل ذلك يعود إىل أمرين مهمني: األول هو أهّنا 
ُكّنيت ب�)أّم البنني( تشّبهًا بجّدهتا ليىل بنت عمرو بن عامر بن 
براء ُمالعب  أبو  أكربهم  أبناء  هلا مخسة  كان  صعصعة، حيث 
مفتخرًا  احلرية  ملك  للنعامن  الشاعر  لبيد  قال  وقد  األسّنة، 

بنسبه ومشريًا إليها:
نحن بني أم البنني األربعة -- الضاربون اهلام حتت اخليضعة

واملطعمون اجلفنة املدعدعة -- ونحن خري عامر بن صعصعة
)عليه  املؤمنني  أم��ريُ  يقترص  أن  إلتامسها  هو  الثانية  واملهمة 
اإلمامان  يتذّكر  لئاّل  الكنية،  عىل  عليها،  ندائِه  يف  السالم( 
الّسالم(  )عليهم  والصغرى  الكربى  زينب  وأختهام  احلسناِن 
كان  يوم  عليها(  اهلل  )صلوات  الزهراء  فاطمة  السيدة  هام  أمَّ
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  أيتام  وكان  ال��دار،  يف  ينادهيا 
تشدهم  ذك��رى  البيت  زواي��ا  من  زاوي��ة  كل  يف  هلم  السالم( 
آثارها،  من  أثرا  يرون  يلتفتون  ما  وحيث  الشهيدة،  أمهم  إىل 
الكريم  القرآن  تقرأ هلم  فهنا كانت متشط شعر احلسنني وهي 
أحاديث  بعض  لبناهتا  تروي  وهناك  اخلاشع،  احلزين  بصوهتا 
جدهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وتعلمهم بعض 
وتبكي، فضال  وتسّبح  وتدعو  كانت تصيل  األحكام، وهناك 
عن قيامها بواجبها البيتي بطبخ وحتضري الطعام وتدير الرحى.

ودخلت السيدة أم البنني )عليها السالم( دار أمري املؤمنني عيل 
واملخففة  املواسية  املرأة  فكانت  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن 
آلالم وأوجاع قلوب أيتام الزهراء )عليها السالم( فلم يشعروا 
معها بشعور زوجة األب, وال فضلت أوالدها عليهم، فكانت 
الروحية  بأهنا خادمة هلم راعية لشؤوهنم وعىل هذه  تشعرهم 
ربت أوالدها األربعة ومواقفهم وأقواهلم وأفعاهلم وقدمتهم 
من  ويستفاد  جيل,  بشكل  احلقيقة  هذه  لتوضح  عاشوراء  يوم 
قوة إيامهنا إن برشا كلام نعى إليها أحد أوالدها األربعة قالت 

أوالدها واحدا  هلا  ينعي  فأخذ  معناه أخربوين عن احلسني,  ما 
السالم(  )عليه  العباس  الفضل  أبا  إليها  نعى  حتى  واح��دا 
قلبي أوالدي ومن حتت اخلرضاء  نياط  يا هذا قطعت  قالت: 
كام  هي  فها  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أليب  فداء  كلهم 
اإلمام احلسني  إن سلم  األربعة  بنيها  قتل  قد هان عليها  ترى 
)عليه السالم( ويكشف هذا عن أن هلا مرتبة يف الديانة رفيعة, 
أهل  بحق  العارفات  الفاضالت  النساء  من  البنني  أم  وكانت 
البيت )عليهم السالم( كام كانت فصيحة بليغة لسنة ذات تقى 
وزهد وعبادة, ووصفوها يف كتاب )أعالم النساء( بأهنا شاعرة 
العباس )عليه  بني هاشم  الفضل قمر  أبا  فصيحة, وإن ولدها 
السالم( أخذ علام مجا يف أوائل عمره عن أبيه اإلمام عيل ومن 
البنني )عليها السالم( وذكرى سائر  أم  أمه, وإن إحياء ذكرى 
املعصومني )صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني( وذوهيم ومن 
يلزم  ما  أهم  من  والصاحلات،  والصاحلني  كالعلامء  واالهم، 
تنظيم  ألجل  وذلك  عليه،  والتشجيع  به  القيام  املؤمنني  عىل 
احلياة تنظياًم صحيحًا يوجب سعادة اإلنسان يف دنياه وآخرته، 

ملا يف هذه املناسبات من دروس وعرب.
ففي ذكرى شهادة أم البنني )عليها السالم( مثال تتذكر النساء 
هذه املرأة الطاهرة، العفيفة الرشيفة، احلافظة لنفسها، الذاكرة 
هلل واليوم اآلخر، املربية واملسؤولة عن شؤون بيتها، والراعية 
حلقوق زوجها، املربية ألوالد صاحلني, فعىل نساء املسلمني يف 
والعرب  الدروس  السيدة  هذه  من  يتعلمن  أن  احلارض  الوقت 
ويقتدين هبا، فيطبقن  هذا املثال الطاهر عىل حياهتن، وتعكس 
فلها  مستقيمة،  هانئة  طيبة  حياة  لتعيش  بيتها،  عىل  أخالقها 
بارز يف املجتمع اإلسالمي وما قدمته من تضحيات من  دور 
زينب  السيدة  بني هاشم  فعلت عقيلة  راية اإلسالم كام  أجل 
)عليها السالم( يف واقعة الطف األليمة وما بعدها من مواقف 
إعالمية فضحت يف وقتها زيف النظام األموي الدموي الذي 
سعى بكل قوة اىل  إلغاء الدين اإلسالمي , فلوال تضحية اإلمام 
موقعة  يف  وأصحابه  وأخوته  وأوالده  السالم(  )عليه  احلسني 

طف كربالء ملا بقى الدين اإلسالمي اىل يومنا هذا. 
فسالم عىل السيدة أم البنني )عليها السالم( يوم ولدت ويوم 
بقضاء  وشفاعتها  إتباعها  اهلل  ورزقنا  حية  تبعث  ويوم  ماتت 

حوائجنا الدنيوية واألخروية آمني يا رب العاملني.
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املعروفة  املزيدية  منطقة  يف  وحتديدًا  الغريب  احلمزة  وقضاء  احللة  مدينة  بني 
الفضل  أيب  موالنا  حفيد  مرقد  يقع  اجلميلة،  وأجوائها  اخلرضاء  بمساحاهتا 
ايب  بن  عيل  بن  العباس  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  وهو  السالم(  )عليه  العباس 
اجتامعية  له مكانة  ان احلسن كانت  املصادر  السالم(، وتذكر  طالب )عليهم 
كبرية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة حتى أنه أصبح أمريًا عليهام، ولكّن الظلم 

العبايس الحقه اىل أن اضطر للقدوم إىل مدينة احللة واالستقرار فيها.

األحرار: حسنني الزكروطي � تصوير: حممد القرعاوي

نور من أنوار العترة الطاهرة تسطع 
على المحبين بالبركات

مزار السّيد الحسن حفيد قمر العشيرة

السيد قصي الياسري 
أمين المزار
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خالل  من  االحرار«  »جملة  عليها  حصلت  كثرية  معلومات 
زيارة ميدانية اىل مرقد احلسن بن عبيد اهلل بن العباس )عليهم 
األمني  اليارسي(  الزهرة  عبد  )قيص  السيد  ولقاء  السالم( 
اخلاص للمزار والذي قال: »يقع مرقد احلسن بن عبيد اهلل 
بن العباس بن عيل بن ايب طالب )عليهم السالم( بني مدينة 
احللة و ناحية احلمزة الغريب، وحتديدا يف الشارع السياحي � 
الغريب 4 كم، وعن   احلمزة  تبعد عن  والتي  املزيدية،  منطقة 
اهلاشمية ٢كم، وتعد هذه املنطقة متنفسا دينيا وسياحيا لكل 
للزيارة ولقضاء احلوائج والرتفيه،  الناس  املحبني، وتقصده 

وتتميز بوفرة الزراعة والبساتني واالجواء اهلادئة«.
حياته

اشبه  بأن »حياة احلسن )رضوان اهلل عليه(  اليارسي:  وتابع 
بحياة كثري من الذراري الذي سكنوا  مكة او املدينة املنورة، 
)عليهم  االئمة  عهد  اىل  القريبني  الذراري  من  يعد  وهو 
للهجرة   100 سنة  يف  انه   تذكر  املصادر  لكون  السالم( 
املدينة  يف  كبرية  اجتامعية  مكانة  له  وكانت  موجودًا،  كان 
قبل ان يكون مكانه االجتامعي كبريا  يف مكة حتى وصلت 
نوبة  ان  املصادر  تذكر  حيث  واملدينة،  مكة  عىل  االمارة  اليه 

ولكن   واملدينة،  مكة  عىل  أمريًا  ليكون  اليه  وصلت  االمارة 
)عليهم  وذرارهيم  البيت  الهل   وبغضهم  العباسيني  ظلم 
بني  االختفاء  اىل  اجربه  له  املستمرة   ومالحقتهم  السالم( 
شيعته وحمبيه يف منطقة تعرف آنذاك ب� ظهر الكوفة، وختتلف 
املصادر يف كيفية وفاته او استشهاده، اال انه تاريخ رحيله عن 

الدنيا ترجع اىل 104 او 105 هجرية«.
مصادر موثوقة

يف  تناولت  املصادر  من  »الكثري  ان  اىل  اليارسي  ويشري 
موضوعاهتا احلسن بن عبيد اهلل بن العباس، ومنها )األصييل 
يف أنساب الطالبيني( البن الطقطقي احلسني صفي الدين بن 
حممد بن تاج الدين بن عيل، و )األمايل( اليب جعفر حممد بن 
عيل بن احلسني بن بابويه الصدوق القمي، و)تاريخ بغداد( 
األندليس،  حزم  البن  العرب(  انساب  و)مجهور  للبغدادي، 
وال ننسى كتاب )بحار االنوار( ومصادر اخرى كثرية بينها 
عيل  االمام  ابن  العباس  اعقاب  يف  املطالب  )أسنى  كتاب 
مهدي  حسن  هاشم  للدكتور  السالم(  عليه  طالب  ايب  ابن 
الفرات يف  احلسني وهو من سكنة احللة وهذا مثبت يف دار 

عام ٢015، وهذا من املصادر  املعتمدة لدى الفريقني«. 

مكانة  ل��ه  ك��ان��ت 
كبيرة  اجتماعية 
في المدينة قبل 
مكانه  يكون  ان 
االج�����ت�����م�����اع�����ي 
ك��ب��ي��را  ف��ي مكة 
اليه  حتى وصلت 
االمارة على مكة 

والمدينة..
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مراحل إعامر املزار
سنة  الرشيف  املزار  هذا  عامرة  عىل  ايدينا  »وضعنا  وأردف: 
1875 ميالدية، وكان عبارة عن قبة صغرية وإيوان مسقف 
احلديد،  مادة  من  صغري  وباب  النخيل  وسعف  باجلذوع 
واستمر هذا احلال اىل سنة 1977م بعد ان قصده احد املؤمنني 
من حمافظة بغداد طالبًا الشفاء من مرض الرسطان، وحينام نال 
املزار(،  )إعامر  البناية  بتجديد  ترّبع  املرقد  صاحب  من  طلبه 
متثلت  والتي  جديدة،  بحّلة  وبنائه  القديم  البناء  بإزالة  فقام 
مساحة  لتصبح  والقّبة،  القرب  وبناء  املرقد  مساحة  بتوِسعة 
املرقد قرابة )40( مرتًا مربعًا، واستمرت  هذه املرحلة لغاية 
عام ٢006م، بعدها تولت االمانة العامة للمزارات الشيعية 
املزارات  كبقية  بتطويره  الرشيف وتعهدت  املرقد  إدارة  زمام 
عام  اإلعامر  من  الثالثة  املرحلة  لتبدأ  إدارهتا،  حتت  املنضوية 
وأواوين  مربع  مرت   )8000( حوايل  يقدر  بصحن  ٢018م، 

كبرية  ومساحات خرضاء السرتاحة الزائرين«.

نشاطات متنوعة
وحيدثنا اليارسي عن أهم النشاطات التي تقيمها إدارة املزار 
من  كبريًا  زمخًا  تشهد  التي  وااليام  العام،  مدار  عىل  الرشيف 
قبل الزائرين مبينًا: »منذ صغري وأنا أشاهد إحياء املناسبات 
وايام  وصفر  حمرم  شهرا  منها  الرشيف،  املزار  يف  الدينية 
شعبان  شهر  يف  وخاصة  االطهار  لالئمة  امليمونة  الوالدات 
بن  احلسن  وفاة  يوَم  بالتحديد  معرفتنا  عدم  وبسبب  املبارك، 
اليوم  هذه  احياء  عىل  عمدنا  عليه(،  اهلل  )رضوان  اهلل  عبيد 
)عليه  العباس  الفضل  أيب  جده  استشهاد  يوم  مع  بالتزامن 
حمرم  شهر  من  السابع  يف  املحبون  خيصصه  والذي  السالم( 
والتعليمية،  التوعوية  النشاطات  إقامة  وبخصوص  احلرام، 
واالرشاد  التوعية  جمالس  إحياء  عىل  االدارة  عملت  حيث 
القرانية  واملحافل  املرقد،  يف  والثقافية  الدينية  الشؤون  عرب 
قراءة  لتعليم  واخرى  املبارك،  رمضان  شهر  ايام  خالل 
القرآن الكريم، ومكتبة علمية وّفرت لطالب احلوزة العلمية 

والبحث األكاديمي«.
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املزار بحّلة اجلديدة
املهندس،  املزار  إعامر  تنفيذ  جلنة  رئيس  حتدث  جانبه  من 
قاسم عبد االمري شعالن قائاًل: »تم إعداد التصاميم اهلندسية 
مزار  إعامر  وإعادة  هدم  عرب  باملرشوع  اخلاصة  اإلسالمية 
العباس )رضوان اهلل عليه( من قبل  بن  احلسن بن عبيد اهلل 
للمزارات  العامة  القسم اهلنديس لألمانة  التصاميم يف  شعبة 
الشيعية ويتضمن املرشوع ثالث مراحل، واشتملت االوىل 
وانشاء  الرشيفة  للحرضة  القديم  البناء  هدم  اعامل  عىل  منها 
ونصف  مرت  بعمق  احلفر  اعامل  يف  ومتثلت  انشائي،  هيكل 
 )٢5( طبقة  كل  اخلابط  احلىص  من  طبقات  اربع  وفرش 
الكونكريتي،  الصب  بأعامل  املبارشة  متت  بعدها   ، سنتمرتا 
لطبقة  الصب  بأعامل  واملبارشة  واللبد،  القري  مادة  ووضع 
)السكريت( وصب طبقة الرفت، وبلغ امجايل مساحة االسس 
الرشيفة )755( مرتًا مربعًا، ومساحة احلرضة من  للحرضة 
الطارمات، وارتفاع  الداخل )688( مرتًا مربعًا مع مساحة 

السابقة  املساحة  ان  علاًم  أمتار،   )6( الداخل  من  احلرضة 
للمزار كانت )36( مرتًا مربعًا«.

أرقام وإحصاءات
عمودا   )3٢( عىل  البناء  مرشوع  »حيتوي  الشعالن:  وتابع 
مرتامتار   7.5( بقطر  وقبة  50×50سم،  بأبعاد  كونكريتيا 
بارتفاع  القديمة  القبة  كانت  بعدما  مرتًا(،   16( وبارتفاع   )
ابواب  باب رئييس واحد وثالثة  أمتار(، كام حيتوي عىل   8(
اهليكل  ألعامل  النهائية  االنجاز  نسبة  وصلت  وقد  جانبية، 
البناء  ب�  الثانية  املرحلة  تتمثل  فيام   ،%100 اىل  االنشائي 
مستمر  والعمل  والشبابيك،  االبواب،  وتثبيت  بالطابوق، 
دون توقف، وقد بلغت نسبة انجاز هذه املرحلة حوايل 90 
الداخلية  االهناءات  مرحلة  فتشتمل  الثالثة  املرحلة  اما   ،%
الطرق  اعامل  اكامل  بعد  املنارتني  اعامل  واكامل  واخلارجية، 
للركائز الكونكريتية بأبعاد )٢8.5×٢8.5( سنتمرت وبعمق 
)٢1( مرتًا حتت سطح االرض، علام ان املزار الرشيف حيتوي 

عىل منارتني بقطر)3( أمتاًر وبارتفاع )٢6( مرتًا.
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ر وهو اهلباء املنترش يف اهلواء كام عّرفه اللغويون،  الذّرة: واحدة الذَّ
وأيضًا ما ال وزَن له، وكل يشء يف منتهى الصغر من حيث احلجم، 
التجزئة،  الفرد الذي ال يقبل  العلمي: هو اجلوهر  ويف املصطلح 
وهو  الكيميائية،  للتفاعالت  وقابل  كائن  جزء  أصغر  أيضًا  وهو 
ب الذي هو قابل  أيضًا اجلسم البسيط الذي ال يتجّزأ يف قبال امُلَركَّ
للتجزئة، وعليه فهي النواة التي ليس قبلها يشء، وبام أنَّ االعتقاد 
ولذلك  تتجزأ  أْن  يمكن  ال  بسيطة  هي  اجلُزيئة  بأنَّ  سائدًا  كان 
ُسميت بالذّرة، لكن العلم توصل إىل إمكانية تفجريها، كام شهد 
العلم إمكانية جتّزئها يف األجسام امُلشّعة كالراديوم، وتوصل العلم 
خيتلف  كهريبات  حوهلا  تدور  نواة  من  مؤلفة  الذّرة  أنَّ  إىل  أيضا 
عددها باختالف اجلسم، ولو ُصفَّت عرشة ماليني ذرة لبلَغ طوهلا 

مليميرتًا واحدًا، وسنأيت عىل رشحها من الوجهة العلمية.

وقد وردت املفردة يف القرآن الكريم يف مخس آيات، فإن الظاهر 
يقول جل وعال يف  اللغوي حيث  املعنى  امُلراد هبا  أنَّ  من مجيعها 
يضاعفها}  حسنة  تك  وإن  ذرة  مثقال  يظلم  ال  اهلل  {إن  إحداها: 
]النساء: 40[، وقال يف أخرى: {وما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
يف األرض وال يف السامء} ]يونس: 61[، وأخرى قريبة من هذا 
{وما يعزب عن ربك مثقال ذرة يف األرض وال يف  املعنى أيضًا: 
السامء} ]سبأ: 3[، وقال أيضًا: {قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
]سبأ:  األرض}  يف  وال  السموات  يف  ذرة  مثقال  يملكون  ال  اهلل 
٢٢[، وكذلك قال أيضًا: {فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره * ومن 
يدل  ظاهرها  فإن   ،]8  �  7 ]الزلزلة:  يره}  رشًا  ذرة  مثقال  يعمل 
عىل إرادة التمثيل بصغر احلجم وخّفة الوزن، ولكن من الناحية 
ما  وهذا  والوزن  ة  الذرَّ بني  قارنت  اخلمس  اآليات  فإن  العلمية 

)2  –  1( ال��������ذّرة  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

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

54

ت
اال

����
����

ق���
����

����
مل���

ا
ية

الم
 ا�س

ف
عار

م



ة بوزهنا،  يفعله اليوم املتخصصون فاهنم بشكل عام ُيقرنون الذرَّ
ومثل هذه املقارنة إنام هي أسلوب علمي إذ إنَّ كل عنرص البد من 

ي. ذكر وزنه الذرِّ
وإذا ُأخذْت بعني االعتبار هذه اآليات وآيات الزوجية يف العنارص 
الذكر واألنثى}  الزوجني  {فجعل منه  واملخلوقات كقوله تعاىل: 
]القيامة: 4[، وقوله تعاىل: {وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج} ]ق: 
األرض  تنبت  مما  كلها  األزواج  {خلق  وعال:  جل  وقوله   ،]7
آيات  إىل  باإلضافة   ،]36 ]يس:  يعلمون}  ال  ومما  أنفسهم  ومن 
]الفرقان:  تقديرًا}  فقدره  يشء  كل  {وخلق  منها:  والتي  التقدير 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا  {هو  ٢[ وقوله سبحانه: 
بأصل  ارتباط  هلا  أخرى  آيات  إىل  ]يونس:5[  منازل}  وقدره 
والتزواج،  التنافر  عىل  الدالة  واآليات  التكاثر،  وطريقة  اخِللقة 

ومن مجيعها معًا نستنتج ما ييل:
1 � إنَّ كل يشء يدخل حتت عنوان املادة سواء كانت مرئية كاحلجر 

أو غري مرئية كاهلواء، فإنه متكون من أجزاء.
املادة يشء بسيط بل كل  بة وليس هناك يف  ُمركَّ إنَّ اجلزئيات   �  ٢

خملوق ُمركَّب.
بة. 3 � إنَّ اهلل فقط بسيط وما غريه )أي املخلوقات( ُمركَّ

قوانني  ضمن  بينها  فيام  الرتابط  قابلية  هلا  املادية  األجزاء  إنَّ   �  4
خمتلفة كاجلاذبية، وهلا ُقطبان موجب وسالب.

5 � إنَّ هناك فراغات بني األجزاء لتشكل ُكتاًل أكرب، والفراغات 
مساحاهتا كبرية جدًا ونسبتها إىل اجلزئيات عالية جدًا.

6 � إنَّ األجزاء أيضًا هي األخرى هلا جزيئات.
7 � إنَّ هناك حركة حمورية بني اجلزء واآلخر.

8 � إنَّ الفراغات كلام كانت أقل كان التامسك بني األجزاء أقوى 
وكانت املادة أصلب وأثقل وزنًا.

قابلية  فيها  أنَّ  كام  اجلزيئات،  بني  االصطدام  قابلية  هناك   �  9
االنسجام، ولكل حالة نتائج هامة.

10 � إنَّ أقل تركيب حيدث هو بني جزأين أو جزأتني.
11 � التناغم هو الذي حيفظ املادة عىل استمراريتها.

1٢ � االصطدام هو طارئ بحاجة إىل مؤرش وسبب.
13 � إنَّ عملية السلب واإلجياب أو اجلذب والدفع موجودة يف 

كل جزئية من اجلزيئات ما دامت هي مادة.
ة وهي التي  14 � إنَّ احلركة السائدة بشكل عام هي حركة َرَحِويَّ

ة البقاء. هلا حيويَّ
15 � االصطدام ال يعني الفناء امُلطلق.

16 � إنَّ احلركة ومقدارها هلا األثر البالغ يف النتائج.

17 � احلركة يف كل الكون حركة مشاهبة حلركة اإللكرتونات حول 
النواة ولكن امَلدارات خمتلفة من حيث الشكل والسعة والضيق.

18 � هناك إمكانية لالنتقال من مدار إىل آخر.
ي. 19 � املقياس احلقيقي للامدة هو الوزن الذرِّ

. ٢0 � إنَّ كل يشء له َقَدٌر ُمعنّي، ومنتظم بقانون ُمعنيَّ
هذه النقاط التي عرضناها يمكن أْن ُتستنتج من اآليات السابقة 
خلقنا  يشء  كل  {ومن  تعاىل:  قوله  إىل  باالضافة  عرضناها  التي 
تفسري  يف  ورد  وما   ،]49 ]الذاريات:  تذكرون}  لعلكم  زوجني 
هذه اآليات وحتليلها يف روايات أهل البيت )عليهم السالم( مثل 
بالَبَلل،  والَيَبس  بالظلمة،  النور  »ضادَّ  السالم(:  عيل)عليه  قول 
، والرصد باحلرور، مؤلف بني متعادياهتا ومفّرق  بالَلنيِّ واخلشن 
مؤلفها«  عىل  وبتأليفها  مفّرقها  عىل  بتفريقها  داّلة  متدانياهتا،  بني 
وذلك قوله تعاىل: {ومن كل يشء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون} 
السالم(  عيل)عليه  وقال   ،)139/1 )الكايف:   ]49 ]الذاريات: 
أيضًا يف حديث طويل: »اجلامعات من كل خملوق من اجلامدات 
من  ويغذوها  قدرته  يف  يقّلها  فهو  احليوانات  فأما  واحليوانات، 
اجلامدات  وأما  بمصلحته،  منها  كالًّ  ويدير  بكنفه  وحيوطها  رزقه 
فهو ُيمسكها بقدرته وُيمسك املتصل منها أْن يتهافت، وُيمسك 
الثقلني: 18/1(، وقال  نور  )تفسري  يتالصق«  أْن  منها  امُلتهافت 
حدودها  وهنَج  َأَوَدها  األشياء  من  »فأقام  السالم(:  عيل)عليه 
)البحار:  قرائنها«  أسباب  ووصل  متضاّدها  بني  بقدرته  والَءَم 
319/74(، وقال)عليه السالم( أيضًا: »أحال األشياء ألوقاهتا، 
)هنج  أشباحها«  وألزمها  غرائزها،  ز  وغرَّ خمتلفاهتا،  بني  َوألََم 
الذي  »فهذا  الرسول)ص(:  وقال  االوىل(،  اخلطبة  البالغة 
نشاهده من األشياء بعضها إىل بعض مْفَتِقٌر ألنه ال قوام للبعض 
إال بام يتصل، كام ترى البناء حمتاجًا بعض أجزائه إىل بعض، وإال مل 
َيتَِّسْق ومل يستحكم، وكذلك سائر ما ترى« )البحار: 9/٢6٢(، 
ويف رواية اإلمام الرضا)عليه السالم( يقول: »وكان الذي خلق 
وال  لون  منهام  واحد  يف  وليس  واملقّدر،  التقدير  اثنني،  خلقني 
ُمْدِرَكني  وزن وال ذوق، فجعل أحدمها ُيدرك باآلخر، وجعلهام 
بنفسهام« ثم قال: »ومل خيلق شيئًا فردًا قائاًم بنفسه دون غري الذي 
أراد من الداللة عىل نفسه وإثبات وجوده، فاهلل تبارك وتعاىل فرٌد 
يمسك  واخللق  يكنّه،  وال  يعضده  وال  يقيمه  معه  ثاين  ال  واحد 
بعضهم بعضًا بإذن اهلل ومشيئته« )البحار: 316/10(، كل ذلك 

ة التي منها أنشأ اخللق مجيعه. يرشدنا إىل مسألة الذرَّ
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يف سورة )مريم ( وردت آية تصور لنا جمزرة كربالء، وهي 
الغيب وكام روي عن سعد بن  أنباء  عبارة عن حروف من 
عبد اهلل القمي عن اإلمام احلجة، عندما سئل عن تأويلها، 
)عليه  زكريا  ونبيه  عبده  عليها  وتعاىل  تبارك  اهلل  أطلع  وقد 
قوله  وهي  األعظم.  اإلس��الم  نبي  عىل  قصها  ثم  السالم( 
احلجة  القمي(  اهلل  عبد  بن  )سعد  سأل  {كهيعص}.  تعاىل: 
)عليه  قال  )كهيعص(  تأويل  السالم(عن  )عليه  القائم 
السالم( قال يف حديث طويل: ان زكريا سأل رّبه أن يعلمه 
فعّلمه  السالم(  )عليه  جربائيل  عليه  فأهبط  اخلمسة  أسامء 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ذكر  إذا  زكريا.  فكان  إّياها 
خنقته العربة ووقعت عليه البهرة. فقال )عليه السالم( ذات 
يوم: إهلي ما بايل.. إذا ذكرت اإلمام احلسني )عليه السالم( 
عن  وتعاىل  تبارك  اهلل  فأنبأه  ُزف��ريت؟  وتثور  عيني  تدمع 
واهلاء:  اسم كربالء.  فالكاف:  {كهيعص}.  فقال:  )قصته( 
اإلمام  ظامل  وهو  اهلل(،  )لعنه  يزيد  والياء:  العرتة.  هالك 
احلسني )عليه السالم(. والعني: عطشه )أي عطش احلسني 
)عليه السالم((.الصاد: صرب  اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
مسجده  يفارق  مل  السالم(،  )عليه  زكريا  ذلك  سمع  فلام 

عىل  واقبل  عليه  الدخول  من  الناس  فيهن  ومنع  أيام  ثالثة 
البكاء والنحيب وكان يرثيه: اهلي أتفجع خري مجيع خلقك 
أتلبس  إهلي  بفنائه؟!  الرزية  بلوى هذه  أتنزل  إهلي  بولده؟! 
املصيبة  هذا  كربة  أحتّل  إهلي  املصيبة؟!  ثياب  وفاطمة  عليًا 
عيني  به  تقّر  ولدًا  ارزقني  اهلي  يقول:  كان  ثم  بساحتها؟! 
عىل الكرب فإذا رزقتنيه فافتني بّحبه ثم افجعني به كام تفجع 
حممدًا حبيبك بولده. فرزقه اهلل حييى وافجعه به وكان محل 
السالم( ستة اشهر ومحل اإلمام احلسني )عليه  حييى )عليه 
الستجابة  الكريم  القرآن  أشار  هلذا  اخلرب.  كذلك  السالم( 
يوايس  ان  أراد  ألنه  وذلك  حييى،  أسمه  بغالم  زكريا  دعاء 
اإلمام احلسني )عليه السالم(، بل طلب هذا الطلب من اهلل 
الكربى  بالفاجعة  وفاطمة  وعليا   اهلل  رسول  ليوايس  تعاىل 
وأصحابه  بيته  وأهل  باحلسني  حل  الذي  العظيم  واملصاب 
قال  وعجزه.  حييى  سن  كرب  من  بالرغم  السالم(  )عليهم 
َيى مَلْ َنْجَعْل َلُه ِمْن  َك بُِغالٍم اْسُمُه حَيْ ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ تعاىل: {َيا َزَكِريَّ
{مَلْ  َسِمّيًا} .هلذا قال رسول اهلل ›يف قول اهلل عّز وجّل:  َقْبُل 
َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِمّيًا}: ذلك حييى وقّرة عني اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.

مكانة اإلمام الحسين 
في القرآن الكريم 

هناك تتمة يف العدد القادم
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قدم أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هبا فدل عىل اإلمام 
احلسني )عليه السالم( فدخل املسجد فوجده مصليا فوقف 
بإزائه وأنشأ: مل خيب اآلن من رجاك و من حرك من دون 
قاتل  كان  قد  أبوك  معتمد  وأنت  جواد  أنت  احللقة  بابك 
اجلحيم  علينا  كانت  أوائلكم  من  كان  الذي  لوال  الفسقة 

منطبقة.
قال: فسلم اإلمام احلسني )عليه السالم( و قال يا قنرب هل 
بقي يش ء من مال احلجاز قال نعم أربعة آالف دينار فقال 

هاهتا قد جاء من هو أحق هبا منا ثم نزع برديه ولف الدنانري 
فيهام وأخرج يده من شق الباب حياء من األعرايب وأنشأ. 
لو  شفقة  ذو  عليك  بأين  اعلم  و  معتذر  إليك  فإين  خذها 
كان يف سرينا الغداة عصا أمست سامنا عليك مندفقة لكن 
ريب الزمان ذو غري والكف مني قليلة النفقة قال فأخذها 
قال  أعطيناك  ما  استقللت  لعلك  له  فقال  بكى  و  األعرايب 
ال ولكن كيف يأكل الرتاب جودك وهو املروي عن اإلمام 

احلسن بن عيل )عليه السالم(.

• قال العالمة الشيخ أسد حيدر من كتابه )مع احلسني يف 
هنضته(: إن اإلمام احلسني )عليه السالم( استهان باحلياة، 
بعزيمة  فقابلهم  أمته،  كرامة  عىل  وحرصًا  بدينه،  اعتزازًا 

وثبات، وإرصار عىل مواجهة األخطار مهام كان نوعها.
• وقال السيد املغريب  إدريس احلسني من كتابه )لقد شيعني 
)عليه  احلسني  اإلمام  شيعني  لقد  السالم(:  )عليه  احلسني 
السالم( حقيقة، ألنه وضعني عىل عتبة التشيع، وأمتنى أن 
يشيعني مرة ثانية، لينطلق يب إىل الفضاءات األوسع يف عامل 

التشيع.
• الشيخ أمحد عبد احلسن مهدي نارص املاحوزي البحراين 
القرضاوي  وموقف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  كتاب  يف 
الثواب يوم  من واقعة الطف : من كان يؤمن باهلل ويرجو 
مرارًا،  الرسول  عليه  بكى  كام  احلسني  عىل  فليبك  امليعاد 
وليتغري   ، تكرارًا  عليه  الرسول  حزن  كام  عليه  وليحزن 
لكم يف  كان  لقد   ( كثريًا،  عليه  الرسول  لون  تغري  كام  لونه 
واليوم اآلخر(.  اهلل  يرجو  اهلل أسوة حسنه ملن كان  رسول 
إن احلزن عىل اإلمام احلسني )عليه السالم( والبكاء املتكرر 
عليه إحياٌء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسالح 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف األمة، واملشار إليه يف 
قوله تعاىل ”ولتكن منكم أمة يأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر.

• قال اإلمام احلسني )عليه السالم( يف األجر الكبري 
 ، األعامل  تزكي  الرحم  صلة  إن  األرحام:  صلة  يف 
وتنمي األموال ، وتيرس احلساب ، وتدفع البلوى ، 

وتزيد يف العمر .{البحار ج71}.
• قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: من وافق منكم 
فيه  فإن  العبادة,  غري  بيشء  يشغلن  فال  اجلمعة  يوم 
حقًا  للجمعة  إن  الرمحة.  عليهم  وتنزل  للعباد  يغفر 
واجبًا, فإياك أن تضيع أو تقرص يف يشء من عبادة اهلل 
املحارم  وترك  الصالح  بالعمل  إليه  والتقرب  تعاىل 
كلها, فإن اهلل تعاىل يضاعف فيه احلسنات ويمحو فيه 
السيئات, ويرفع فيه الدرجات, ويومه مثل ليلته, فإن 
استطعت أن حتييها بالدعاء والصالة فافعل, فإن اهلل 
تعاىل يضاعف فيها احلسنات ويمحو فيها السيئات, 

وإن اهلل تعاىل واسع كريم 
• قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: أنا قتيل العربة 
مكروب  يأتيني  ال  أن  عيّل  وحقيق  مكروبًا,  قتلت 

قط إال رده اهلل وأقلبه إىل أهله مرسورًا.
•قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: من أحجم عن 

الرأي وعييت به احليل كان الرفق مفتاحه.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة من كرم وشجاعة اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف النتظار

أراك..  وال  أراك  هنار..  ليل  نفيس  أحدث  عنك 
الوهج  الغياب..  الوئيد عىل جبني  أمتثل خطوك 
مواسم  يف  الدافئة  وأنفاسك  يسكنني،  العابر 
الوله  م��ن  بمزيد  وجهي  تلفح  الندية  ال��ب��وح 
القديس.. أغذ إليك السري.. منكسًا يتبعني ظيل 
عني  يذهب  ال  الفارهة..  سامئك  حتت  ظل  وال 
يف  أمهس  البهيج،  البهي  حضورك  مرتقبًا  الروع 
يف  الغيث،  قطرات  يف  أحبك،  الرمل:  ذرات 
الدخان..  النار وارشعة  ألسنة  الريح، يف  نسامت 

احبك ملء العامل.
البوح ويشتجر  يتشظى  البلور..  يسطع حزين يف 
الدموع  سحائب  بني  وجهك  أملح  النحيب.. 
وهي تسح عىل شفيف الوجد وحفيف وريقات 
العمر اذ ايبسها اهلجر وأيأسها البعاد لوال سانحة 

اآلمال وسارحة اخليال..         
فوق  صربا  ذايت  أسكب  رجائي..  بوابات  افتح 
هناية؟  الوجع  هلذا  هل  اتساءل:  الشوق..  مرايا 
يزهر  متى  خامتة؟  من  املستبد  الشغف  هلذا  هل 
غايتها..  إىل  االيام  متيض  كهفي؟  ويظهر  قمري 
وانا أرقب منك حضورا.. يا من سافر يف أرجاء 
الروح.. هل من عود امحد بعد غياب؟ أما آن هلذا 
الصمت زوال؟ هل بعد فراق ثم عناق؟ يا شجر 
الليل وسحر الفجر.. يا منتظر املحرومني.. متى 

نلتقيك وكيف وأين؟!

متى نلتقي؟

نبٌض.. يستبرصك يف الوجود.. وعنٌي عطشى.. ترتقب هالة نورك 
اإلهلي.

ولك  لنا  املوىل  وتسال  عنك..  تتحرى  عدلك..  يف  راسخة  عقيدٌة 
الفرج.. 

آهٌة موجعة.. بألسن واهلة صدحت النتظارك.. - لبيك يا مهدي -
"يا سيدي ".. اين اناجيك.. فبلطفك وعنايتك انظر يل وملنتظريك، 

فالشوق قد امجر قلوَبنا..

مولي يا �ساحب الروح.. 
اآهة يف جنواك..
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ـــة  الــــرقــــب ـــي ـــس ـــ� خ وثيقة نذر ال�سيد العاملي

)قدس  العاميل  األمني  حمسن  السيد  اهلل  آية  تراث  من 
رسه الرشيف(، وجدت هذه الوثيقة يف خمطوطة كتبها 
سبيل  عىل  النسخة  آخر  يف  النذر  هذا  وذكر  يده  بخط 
الّتذكر . وهو ينمُّ عن عقيدة صافية ووالء واحرتام آلل 

بيت النبوة )عليهم الصالة والسالم( . 
نص الوثيقة : 

أربعة  كل  عن  أق��رأ  أن  ن��ذرًا  نفيس  عىل  أوجبت  »قد 
السالم(  )عليهم  األئمة  مدح  غري  يف  أنظمها  أبيات 
نية  قصد  غري  من  اخلاطر  يف  سنح  ما  إال  قرآن،  جزء  

وال إثبات«.
سنة  احلجة  ذي  من  عرش  احل��ادي  ليلة  ذل��ك  ووق��ع   

1304 ه� . 

إىل  جتهزت  قد  القافلُة  و  ُمتأخرًة  وصلُت  أنني  أخشى 
كثريًا  تبتعد  ال  معك؟  تأخذين  أن  يمكنك  أال  الرحيل، 
أثكلهام  لقد  رسيعًا  اجلري  عىل  ُتعيناين  ال  فقدماي  عني؛ 
عىل  ذنويب  أوقفتني  لقد  اخللق،  وجوه  يف  عنك  البحُث 
صغريًة  خيمًة  يل  تركت  هال  الفراسخ،  من  الكثري  ُبعِد 
و  فيِه  القف  مكانًا  يل  ترتَك  أن  أرىض  أين  الطف..  عند 
ُأشاهد اصطدام الكواكب يف عينيك و هي ُتطاير دموعا 
من دماء، أترقُب ذلك الشوق املخلوط باألمل يف تعابريك، 
أحفُظ مالمح وجهك كي ُتصبح أنييس يف وحديت، أنتظُر 
شفاهَك تتحرك و ترصخ »هل من نارٍص ينرصين« لرتكض 
إليك سّيئايت من حمفِل الذنوب ُمعلنًة التوبة، و أختىل عن 
أملك شيئًا  أين ال  قدماي نحوك،  تدُب  و  فرس مجوحي 
سوى قوُس حاجبيَّ الغائر من كثرة احلزن و أدمعي، أال 

يمكنني أن أجعلهام ِسهامًا تأخُذ بثأِر الرضيع؟..
ُعذرًا سيدي إىل هنا سوف أتوقف فأناميل ال ُتعينني أكثر 
و ال ذاكريت تستطيع التقاط صور ، فأخشى أن ُأكمل ختييل 

و ترتكني و تذهب..
مركز الفقيه العاميل إلحياء الرتاث
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�سورة ُتراثّية نادرة للعتبة 

العلوية املُقّد�سة، تعود اإىل 

خم�سينّيات القرن املا�سي.




