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العتبة الحسينية تشارك بمؤتمر «نداء جنيف»
واالخيرة تؤكد أن تجربة العتبة مع النازحين ثرية جدا

مكانة اإلمام الحسين
في القرآن الكريم

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

كربالء يتعاظم �شاأنها يوم ًا بعد يوم
ُ
من مّن�� ��ا لم تضحك عيناه وهو ي�� ��رى كربالء االمل تزدهر
في صحراء عمره المترامية من قس�� ��وة الماضي حتى االيام
االتي�� ��ة .من منا لم تغمره الس�� ��عادة ويهده�� ��د حاضره بحداء
االمل ،ويمّني النفس باالطمئنان تحت قبة االمام الحسين-
عليه الس�� ��الم -في وعر المشاكل واالضطرابات التي سممت
الوطن بطوله وعرضه.
جميعنا يحلم ،وكلنا يأم�� ��ل ان يغمض عينيه ثم يفتحهما
لي�� ��رى العراق من اقصاه الى اقصاه واحة اس�� ��تقرار وس�� ��الم
ومنارة اش�� ��عاع وهدى ونور ،ويرى ان ابناء الوطن قد ردموا
اخوته�� ��م ووحدتهم
الحف�� ��ر المتش�� ��ابكة التي تخلل�� ��ت طرق ّ
الوطني�� ��ة ،ورفعوا من صدورهم البغضاء التي طالما امتألت
غيظًا وحنقًا؛ ونراها قد استبدلت بالمحبة واالخاء والصفاء.
من منا لم يس�� ��مع ويرى ان الحلم بدأ يصبح حقيقة مع كل
بارقة تلوح في افق العتبة الحس�� ��ينية المقدسة إثر خطواتها
المس�� ��ؤولة ف�� ��ي بناء وط�� ��ن ،وهي تعق�� ��د القمة تل�� ��و القمة
ومؤتمرًا انس�� ��انيًا يعقبه مؤتمر أكثر انس�� ��انية واجتماعيًا
موس� � �عًا كان أم مصغ�� ��رًا ،لكن في كل الظروف
واقتصاديًا ّ
كانت تفرض لس�� ��بب او ألخر أمل يش�� ��به البرق المغيث مع
كل غيمة هناك ديمة تمتد شيئًا فشيئًا بين ربوع الوطن.
هناك الكثير هزتهم المبادرات التي اطلقتها العتبة الحسينية
المقدسة والتي ما زالت تطلق من البصرة جنوبًا وغربًا حتى
ش�� ��ما ً
ال وش�� ��رقا منذ ان انزاح النظام االوح�� ��د وحتى يومنا
ه�� ��ذا مرورًا بحكوم�� ��ات مختلفة وبرلمان�� ��ات جمعت اطياف
القوى السياس�� ��ية الجدي�� ��دة ..بقيت المب�� ��ادرات تفتح ازاهير
البناء االنس�� ��اني واالجتماعي التي تحتاج الى مجلدات عديدة
الستيعابها.
* نقطة ضوء :مدينة كربالء المقدسة يتعاظم شأنها يوما
بعد يوم بأنفاس سيد الشهداء االمام الحسين (عليه السالم)،
وبفكر وعقيدة المرجعية الدينية العليا س�� ��يدة اإلنسانية في
العالم.
حيدر عاشور

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف املجلة 07435000170
وات �ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
سكرتير التحرير
قاسم عبد الهادي
هيأة التحرير

حيدر عاشور  -حيدر السالمي
ضياء االسدي

المراسلون
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي  -ياس خضير الجبوري

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
ليث النصراوي

ناشر ألكتروني
محمد حمزة

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
آالء داخل  -هيلين عبد اهلل

مواصلة االعمال في أكبر مركز لعالج األطفال
المصابين باضطراب التوحد في البصرة
يواصل قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية
املقدسة اعامله يف مششروع مركز عالج األطفال املصابني
باضطراب طيف التوحد يف حمافظة البرصة الفيحاء.
وقال املهندس املقيم عىل املروع عيل فياض« :ان املروع
ينفذ عىل ارض تبلغ مساحتها الكلية ( 5دونم) وبمساحة
بنائية (9000م )2ويتألف املروع من ثالثة طوابق حتتوي
عىل ( )90فضاء خمتلف ومتعددة االستخدامات منها صفوف
وصالة رياضية ومطعم ومكتبة واضافتا هناك مساحات
خرضاء مواقف السيارات».
واكد فياض« ،ان نسبة انجاز املروع وصلت اىل (،)% 20
مضيفا ان «مدة انجاز املروع سنتني».
وجتدر االشارة اىل أن هذا املركز يعدُّ من اكرب مراكز حمافظة

البرصة لعالج األطفال املصابني باضطراب طيف التوحد،
حيث متت املبارشة به عام  2021وال تزال العتبة احلسينية
املقدسة مستمرة بأعامل انشائه.

ً
ً
العتبة الحسينية تطلق برنامجا تطويريا للمواهب القرآنية
على مستوى العراق

اطلقت العتبة احلسينية املقدسة فعاليات الربنامج التطويري
للمواهب القرآنية يف العراق بنسخته الرابعة الذي يقيمه معهد
آيات لرعاية املواهب القرآنية التابع ملركز التبليغ القرآين الدويل
يف العتبة احلسينية املقدسة.
وقششال مدير مركز التبليغ الششقششرآين الشششدويل األسششتششاذ منتظر
املنصوري« :ضمن الرعاية األبوية لسامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) وتواص ً
ال مع التخطيط املستمر ا ُملعدّ
إلبراز وتشجيع املهارات والقابليات لقراء وحفاظ القرآن
الكريم بارش معهد آيات لرعاية املواهب القرآنية التابع ملركز
التبليغ القرآين الدويل بإطالق النسخة الرابعة من الربنامج
التطويري اخلاص بمواهب العراق من القرآنيني» ،مشري ًا إىل
أن «الربنامج استقبل ( )50مشارك ًا من فئة الفتية والشباب
يمثلون ( )11حمافظة عراقية».
وأضاف« :سيتواصل الربنامج عىل مدى ( )10أيام يف مدينة
اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) للزائرين طريق النجف
األرشف  -كربالء املقدسة ،متضمن ًا إلقاء حمارضات نظرية
وأخرى عملية تطبيقية تشمل عدة جماالت قرآنية باستضافة
أساتذة متخصصني من داخل العراق وخارجه «.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وتابع« :يستضيف الربنامج التطويري أساتذة من إيران وهم
كل من املحكم الدويل الدكتور مهدي دغاغلة يف مادة الدروس
املنهجية يف علم الصوت واألستاذ احلاج نارص األهوازي يف
مششادة اإلنشاد الديني أما باقي املحارضات فتشمل دروسا
تطبيقية ملادة النغم وحسن األداء بإدارة القارئ احلاج أسامة
الكربالئي وكذلك الدروس املنهجية يف حفظ القرآن الكريم
وآلية مراجعته بششإدارة األستاذ احلافظ حممد باقر املنصوري
ومششادة أحكام التجويد واألداء العميل للتالوة األستاذ عيل
عبود الطائي»..

ً
ُ
العتبة الحسينية تنشئ مركزا
لمعالجة الشلل الدماغي في بابل

بغية دعم اجلانب الصحي واالرتقاء هبذا اجلانب يف املجتمع العراقي بأحدث
التقنيات وبتوجيه مبارش من املتويل الرعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) ،بارشت املالكات اهلندسية والفنية
يف قسم املشاريع اهلندسية والفنية التابع للعتبة املقدسة بأنشاء مركز ملعاجلة
الشلل الدماغي يف مركز مدينة احللة عىل ارض تبلغ مساحتها (4500م)2
وبمساحة بناء تبلغ حوايل (3000م ،)2وهي مقسمة عىل ثالث طوابق
باإلضافة اىل طابق اضايف وهو الرسداب وخصص مكانا لوقوف السيارات
وجاء ذلك وفقا ملسؤول وحدة املشاريع يف القسم املهندس وسام عادل
شاكر.
وتابع وسام «يستهدف املروع ثالث فئات عمرية هي( :األطفال لغاية ستة
أعوام ومن ستة اىل اثنا عر ومن ثامنية اىل عرة أعوام) ولكال اجلنسني».
ونوه عن «تضمني املروع فعاليات عالجية خمتلفة وبأحدث االساليب
والتقنيات الطبية منها غرف العالج احليس والتخاطب باإلضافة اىل فصول
تنمية املهارات وفصول للعالج النفيس احلركي والوظيفي وكذلك طرق
العالج اىل املائي اهلايدروثاريبي باإلضافة اىل طرق وتقنيات اخرى متطورة
يف هذا املجال».
واضاف «تتضمن مراحل تنفيذ املروع اربعة مراحل وهي مرحلة التصميم
واالعششداد للمروع وتقريبا اكتملت هذه املرحلة وتم اعداد التصاميم
املعامرية واملروع بام يتناسب مع الغاية والوظيفة تشغيلية للمروع ،اما
حاليا بارشنا باملرحلة الثانية وهي مرحلة اهليكل االنشائي وهو تنفيذ لركة
عراقية هلا باع طويل هبذا املجال ثم بعد ذلك سنصل اىل املرحلة الثالثة وهي
مرحلة االهناءات وبعد ذلك ننتقل اىل املرحلة الرابعة وهي تأثيث املركز
باألثاث املكتبي والطبي».

قافلة اإلع��ار تنطلق من كربالء اإلب��اء إىل
البرصة الفيحاء.
زار ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل
الرعي للعتبة احلسينية املقدسة حمافظة
البرصة يف جولة تفقدية ملشاريع العتبة احلسينية
يف املحافظة برفقة وفد إداري وفني كخطوة
ألجل االطالع عن كثب عىل املشاريع التابعة
للعتبة املقدسة وترسيع إنجازها.

معمل ل��أدوي��ة يف كربالء ُيمنح موافقة
التشغيل الرسمية

منحت وزارة الصحة والبيئة العراقية
املوافقة عىل تشغيل اخلط االنتاجي solid
 dosage formملصنع اوروك ألغراض

التسجيل التابع للعتبة احلسينية املقدسة،
فيام يشمل خط االنتاج ثالثة مصانع االول
لألدوية الرسطانية ،ومصنع ثاين لألدوية
العادية ومصنع للمستلزمات الطبية ،ويف
املستقبل سيتم تصنيع البنسلني واملحاليل.
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مشرفة في تاريخ
مواقف ّ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف /6جمادي االخرة1439/هـ املوافق 2018/2/23م :

ُ
الشيخ الكربالئي :ال يصح أن يقف الفرد والمجتمع
مكتوفي األيدي أمام الحالة غير الصحيحة

ّايا االخوة واالخوات نكمل ما ذكرناه يف اخلطبة السابقة
عن منهج التغيري املجتمعي يف االسالم وسننه ،وسبق ان ّبينا
ّايا االخوة واالخوات ان االسالم ّ
حث بشدّ ة االنسان فرد ًا
وجمتمع ًا عىل ان يتحرك للتغري دائ ًام يف كل سني حياته بل يف
كل ايام حياته بل يف كل ساعات حياته ..الفرد يف عالقته
مع اهلل تعاىل او كمجتمع حينام يمر بمامرسات اجتامعية غري
صحيحة او اعتقادات منحرفة او اوضاع اجتامعية سياسية
اقتصادية ثقافية غري وسواء أكان هذا ما يتعلق بالشخص
كفرد يف أي موقع كان وارجششو االلتفات ال نقصد بكلمة
الفرد هو املواطن العادي فقط بل كل فرد يف املجتمع سواء
أكان فرد ًا عادي ًا او كان معل ًام او مدرس ًا او استاذ ًا او مدير ًا
او سياسي ًا او اقتصادي ًا او يف مؤسسة جمتمع مدين او يف أي
مكان ..هذا املنهج هو مقصود للجميع..
وقد احيان ًا املجتمع قد يمر بمامرسات اجتامعية خاطئة او
اوضاع سيئة سواء أكانت هذه االوضاع اجتامعية او سياسية
او ادارية او اداء غري مقبول او حالة من االخفاق او الفشل او
غري ذلك من هذه احلاالت التي حتتاج اىل التغيري ..االسالم
ينبه اىل نقطة مهمة..
ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

6

ال يصح هنا للفرد سواء يف عالقته مع اهلل تعاىل او يف اوضاعه
االخرى ان يقف مكتوف االيدي ..فرد ًا وجمتمع ًا هذه نظرة
االسالم ال يصح ان يقف الفرد واملجتمع مكتويف االيدي
امام احلالة التي يمر هبا الفرد او املجتمع يف كل يشء يطلب
منه التغيري الدائم تارة من السيئ اىل َ
احلسن او من احلسن اىل
األحسن فاألحسن ..االسالم هكذا يقول :ال يصح انت ّايا
وايا الفرد متر بأوضاع ووضع سيئ وغريك يتقدم
املجتمع ّ
ويتطور ويرتقي وانت يف هذا الوضع اما يف وضع سيئ
او يف وضع تراوح يف مكانك ..ال تنتظر من الغري ان يأيت
التغيري منهّ ..بينا ان انطالق التغيري انام يبدأ من النفس فرد ًا
او مؤسسة او جمتمع ًا ،االسالم حيث عىل التغيري الدائم يف
هذه الظروف واالحوال التي ذكرناها لذلك ورد يف احلديث
الريف الذي ينبغي ان نأخذه كمبدأ ونظرية يف مسألة كيفية
تغيري االحششوال( :من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان
آخر يوميه خريمها فهو مغبوط ومن كان آخر يوميه رشمها
فهو ملعون ومن مل َير الزيادة يف نفسه فهو اىل النقصان ومن
كان اىل النقصان فاملوت خري له من احلياة) ،اهلل تعاىل يقول
اعطيتك عقال وامكانات وقدرات انا اريد منك ان تتقدم

حرار العدد (/ )635
ة من�شورة يف جملة االأ
اخلطب
جمادى االآخر1439/هـ
اخلمي�س /12
املوافق 2018/3/1م
وترتقي وتتطور فغريك يتقدم ويستثمر الطاقات واالمكانات
ويرتقي وانت تششراوح يف مكانك..انت تضيع هذه الطاقات
والقدرات يف خمتلف اختصاصاهتا ..لذلك هذا احلديث وضع
وقيم لنا ثالث حاالت يف الفرد واملجتمع..
لنا ثالث حاالت ّ
واحدة منها مغبونة ،وواحششدة منها ملعونة وهي السيئة جد ًا
وواحدة منها هي يف اخلري والتي يكون فيها االنسان اىل تطور..
هل التغيري أمر سهل وبسيط أم حيتاج اىل منهج ؟! ان مل نتبع هذا
املنهج ال يمكن ان نتطور ونرتقي ونعالج االخطاء واالخفاقات
والفشل يف مجيع املجاالت سواء كان يف جمال عبادي والعالقة
مع اهلل تعاىل او يف جمال جمتمعي..
االسالم وضع لنا منهجا نلتمس هذا املنهج عىل ضوء اآليات
القرآنية واالحاديث الريفة وسرية الصلحاء والقادة الصاحلني
الذين غريوا االمم وعىل ضوء الفطرة االنسانية وسرية العقالء،
البد ان يكون هناك منهج من اجل التغيري واالنتقال من احلالة
السيئة اىل احلالة احلسنة ..
وصلنا اىل ان التغيري من أين يبدأ وبينا يف اآليات القرانية ان اهلل
يغري ما بأنفسهم ..اهلل تعاىل يقول انا اقدر ان
يغري ما بقوم حتى ّ
ال ّ
اغري احوالكم لكن انا اكيف اعطيك الثواب انا وضعت منهج
ّ
يف احلياة وقوانين ًا واسباب ًا ونتائجها البد انت ان تتحرك وتبادر
اسهل لك هذه االمور واوصلك اىل املبتغى ولكن
وانا اعينك ّ
انت عليك ان تبدأ انت وتتحرك والتحرك من النفس..
املقصود من التحرك من النفس ان هذا االنسان كانسان ابدأ
بنفيس او انا انسان يف مدرسة ابدأ هبذه املدرسة او انا انسان يف

دائرة ابدأ هبذه الدائرة او انا انسان يف عشرية ابدأ هبذه العشرية او
انا انسان يف كيان سيايس ابدأ هبذا الكيان السيايس او انا انسان
يف مؤسسة اجتامعية او علمية او ثقافية ابدأ هبذه املؤسسة ..ثم
االخر واالخر والثالث والرابع واخلامس اىل ان يأيت التغيري
الكيل ..فهذه نقطة االنطالق الصحيحة..
يف املحور الثاين البد ان نرى ما هي متطلبات التغيري ومقدماته
التي البد ان هنيئها..
كام ّبينت اخواين نحن نتحدث عن جمالني مرة يف جمال عالقتي
اغريها
مع اهلل تعاىل انا عندي زالت وعثرات واخطاء البد ان ّ
واتدارك نفيس او انا اراوح يف مكاين البد ان ارتقي..
هنا نحتاج اىل مقدمات فنبدأ:

أو ًال  :ايان الفرد واملجتمع وقناعتها باألخطاء والعثرات:

هذه املشكلة االوىل اخواين انا كفرد البد ان تصبح عندي قناعة
انني اخطأت وحصلت عندي زلة او معصية ..البعض ال يؤمن
وال يقتنع ُيقال له انت خمطئ او انت فاشل يف ادائك انت ال
تؤدي ما هو الدور املطلوب او كذا او كذا من هذه االخطاء
والعثرات والز ّ
الت..ال ُيقر هبا وال يعرتف هبا حينئذ ال يمكن
ان تبدأ مرحلة التغيري فهنا البد للفرد للمؤسسة للجهة للكيان
او العشرية او املدرسة او اجلامعة يف كل مكان هذا العنوان البد
اوال ً او ُيقر ويعرتف باخلطأ والفشل كام يف مسألة التوبة اخواين
التوبة اوىل مراحلها ان االنسان يقول انا اخطأت وانا صدرت
مني معصية وزلة وعثرة وظلم وتقصري بحق نفيس واالخرين
ثم يبدأ التغيري والعالج..
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ثاني ًا  :االرادة والعزيمة:

التغيري قد يواجه ارادة ّ
معطلة للتغيري ألن التغيري قد يتصادم مع
مصالح االخرين وحياولون ان يعط ّلوا هذا التغيري وقد يكون
هلؤالء الذين يعارضون التغيري وحتويل احلال من السيئ اىل
احلسن لديم قدرات وامكانات حياربون هؤالء الذين يريدون
االصالح..
ماذا نحتاج هنا ؟! نحتاج ارادة وعزيمة وامل ان هذا التغيري
البششد ان حيصل وقششد يستغرق مششدة طويلة البعض يضعف
يغري البد ان تكون له إرادة
ويرتاجع ..ولكن الذي يريد ان ّ
تطول وتدوم وعزيمة عىل الوصول اىل اهلدف والثقة باهلل تعاىل
والثقة بالنفس..
البد ان تكون لديكم ارادة وعزيمة وان كان هذا التغيري يف
كل املجاالت قد يستغرق سنوات طويلة ال ييأس االنسان بل
البد ان تكون لديه االرادة والعزيمة ان حيققه وحيقق االنجاز
والنشاط واخلري وان طال ذلك عرات السنني..
ثم بعد ذلك البد من تو ّفر القيادات الصاحلة والقادرة عىل
التغيري والبد من وجود املنهج للتغيري:
بحمد اهلل تعاىل ان شاء اهلل القيادات متوفرة وكثري ًا ما ان يتأثر
االنسان باملنهج االصالحي بقادته اكثر من املنهج ،الق ّلة من
الناس هم الذين يتأثرون بالنظرية واملنهج والفكر ..األكثر
طبق ويرون
من الناس حيتاجون قادة يرون فيهم هذا املنهج ُي ّ
فيهم هذه السرية احلسنة والقدرة عىل ان يقودوا حركة التغيري
العمر ..نحتاج هنا اىل هؤالء القادة تتاح هلم الفرصة
اىل آخر ُ
ألداء هذا التغيري ويكون هلم الدور الفاعل وهذا يتوقف عىل
ان تكون هلؤالء جمموعة من الصفات سنذكرها ..البعض ممن
لديه ذلك عليه ان يكون وان يواجه املسؤولية هنا ال انه يلقيها
عىل الغري وهذه احد املشاكل التي يواجهها الفرد واملجتمعات
يف مثل هذا األمر..
ثم ما هي االدوات الصحيحة ،احيان ًا االداة خاطئة يف التغيري
وال نصل اىل النتيجة ..اآللية املستعملة يف التغيري خاطئة ال
نصل اىل النتيجة ..االسالم هنا وضع جمموعة من اآلليات
واالدوات الصحيحة والنافعة التي توصلنا اىل التغيري املنشود
منها اتباع اسلوب احلكمة والتدرج يف التغيري..
تطبع عىل جمموعة من
احيان ًا الفرد او املجتمع او املؤسسة ّ
املبادئ والقيم غري الصحيحة واصبحت راسخة لديه ..انا
اغري
ال يمكن باسلوب احلدّ ة والشدّ ة والدفعة الواحدة ان ّ
هذا الشخص واغري هذا املوقع واغري هذا الكيان واغري هذا

املجتمع ..البد من التدرج خطوة خطوة ..البد من االسلوب
احلكيم اسلوب التواضع اسلوب االحرتام االسلوب الذي
يكون فيه الرفق واللني والرمحة ..هذا االسلوب هو الذي
يوصل اىل النتيجة ..لذلك االسششالم نزل بالتدريج وقادة
االسالم اتبعوا هذا االسلوب يف تغيري االخرين..
ايض ًا من االمور املهمة هي مسألة اتباع اسلوب االمر باملعروف
والنهي عن املنكر ..نلتفت اىل هذا االسلوب وخصائصه يف
االسالم ..بقية النظم وضعت آليات للتغيري يف الفرد واملجتمع
لكن ما ميزة اسلوب االمر باملعروف والنهي عن املنكر يف
االسالم عن بقية االساليب يف بقية النظم..
يف الواقع هذا النظام يو ّفر لنا ميزة مهمة وهي ان املجتمع يصلح
نفسه بنفسه من دون حاجة اىل حكومات واىل انظمة استبدادية
وغريها ألنه يو ّفر عامل الرقابة الذاتية املجتمع بعضه يراقب
بعض ًا يف حصول االنحرافات ودعوته اىل الصالح..
املجتمع ايض ًا يقوم بالتنفيذ هلذه االجششراءات االصالحية،
االسالم وضع ضوابط ليس اعتباط ًا مسألة القيام بواجب األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ..فهو يو ّفر علينا مسألة حصول
الفوىض واالضطراب يف املجتمع حينام تكون بعض االليات
اخلاطئة التي ُيراد اتباعها يف التغيري لذلك اخواين احرصوا
عىل اداء هذا الواجب الذي هو من اعظم الواجبات ويبتدئ
من داخل البيت ويف السوق ويف املدرسة ويف اجلامعة ويف كل
مكان ..ومن االمور املهمة التي ّنبه عليها االسالم ونلفت
النظر اليها ان الكثري م ّنا يرمي بخانة املسؤولية يف التغيري عىل
ّ
االخرين  ..اوال ً ّ
ويشخص الفشل
يشخص االخطاء صحيح
صحيح ولكن يقول ان هذا االخفاق والفشل عند االخرين
وان مسؤولية التغيري عىل االخرين ..نحن نحتاج هنا ان كل
واحد م ّنا ان يبدأ بتشخيص االخطاء بشكل صحيح والفشل
لديه وبنسبة ما ،ثم بعد ذلك هو عليه ان يساهم يف التغيري ال
ان يلقي بمسؤولية التغيري عىل االخرين ..فأحد مشاكلنا اننا
نلقي باللوم واالخفاق والفشل عىل االخرين اما انا ليس لدي
هذا االخفاق والفشل..كل واحد البد ان ّ
يشخص ما هي نسبة
الفشل واالخطاء لدي ثم بعد ذلك عىل ضوء هذا التشخيص
يبدأ هو بالتغيري ويساعد ويتعاون مع االخرين ثم التحرك
للتغري كل من موقعه وحينئذ سيكون التغيري عام ًا وشامال ً..
اللهم وفقنا ملا حتب وترىض واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
تعاىل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

متابعة  :حممد حمزة

غــــايــــات الـــو�ـــشـــوء
صحة الصالة
ال جيب الوضوء لنفسه ،وتتو ّقف عليه ّ
املنسية بل وسجود
واجبة كانت أو مندوبة ،وكذا أجزاؤها
ّ
السهو عىل األحششوط استحباب ًا ،ومثل الصالة الطواف
حجة أو عمرة وإن كانتا
الفريضة ،وهو ما كان جزء ًا من ّ
مستحبتني ،دون الطواف املندوب وإن وجب بالنذر ،نعم
ّ
يستحب له.
ّ
مسألة  :162الوضوء الرافع للحدث األصغر مل يثبت
املستحب هو الكون عىل الطهارة
نفسي ًا ،بل
كونه
ّ
مستحب ًا ّ
ّ
احلاصلة بالوضوء ،فيجوز اإلتيان به بقصد حصوهلا ،كام
أي غاية من الغايات املرتتّبة عليها،
جيوز اإلتيان به بقصد ّ
كمس
يب وإن كان هو االجتناب من حمرم
بل ّ
بأي دا ٍع قر ّ
ّ
للمتطهر من احلدث
التجديدي
كتابة القرآن ،وأ ّما الوضوء
ّ
ّ
ولكن الثابت استحبابه هو
نفيس،
مستحب
األصغر فهو
ّ
ّ
ّ
التجديد لصاليت الصبح واملغرب بل ّ
لكل صالة ،وأ ّما يف
غري ذلك فيؤتى به رجا ًء.
مس كتابة القرآن ح ّتى املدّ
مسألة  :163ال جيوز للمحدث ّ
مس اسم اجلاللة وسائر أسامئه
والتشديد ونحومها ،وال ّ
وصفاته عىل األحوط وجوب ًا ،ويلحق هبا عىل األحوط
وسيدة النساء (صلوات
األوىل أسامء األنبياء واألوصياء ّ
اهلل وسالمه عليهم أمجعني).
مسألة  :164ال فرق يف جريان احلكم املذكور بني أنواع
اخلطوط ح ّتى املهجورة منها ،وال بني الكتابة باملداد
املاس بني ما حت ّله
واحلفر والتطريز وغريها ،كام ال فرق يف ّ

املس بالشعر إذا كان
احلياة وغريه ،نعم ال جيري احلكم يف ّ
غري تابع للبرة.
مسألة  :165املنشششاط يف األلفششاظ املشتششركششة بني القششرآن
وغيششره بششكششون املكتششوب  -بضميمة بعضه إىل بعض
 ممّا يصدق عليه القرآن عرف ًا ّوإال فال أثر له سواء أكان
املوجد قاصد ًا لذلك أم ال ،نعم ال يرتك مراعاة مقتىض
طرو التفرقة عليه بعد الكتابة.
االحتياط مع ّ
مسألة  :166الطهارة من احلدث األصغر قد تكون رشط ًا
مر بعض أمثلته ،وقد تكون رشط ًا لكامله
ّ
لصحة عمل كام ّ
كمس
وسيأيت بعض مششوارده ،وقد تكون رشط ًا جلوازه
ّ
ويعرب عن األعامل املروطة هبا
كتابة القرآن  -كام تقدّ م ّ -
بش (غايات الوضوء) نظر ًا إىل جواز اإلتيان به ألجلها ،وإذا
وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه ي ّتصف
استحبت
الغريي ،وإذا
الوضوء املوصل إليها بالوجوب
ّ
ّ
الغريي ،وممّا تكون الطهارة رشط ًا
ي ّتصف باالستحباب
ّ
احلششج -
لكامله الطواف املندوب ومجلششة من مناسششك
ّ
غري الطواف وصالته  -كالوقوفني ورمي اجلامر ،ومنه
أيض ًا صالة اجلنائز وتالوة القرآن والدعاء وطلب احلاجة
وغريها.
مسألة  :167جيوز اإلتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة
ولو قبل دخول وقتها ،كام جيوز اإلتيان به بقصد الكون
مر من الغايات.
عىل الطهارة ،وكذا بقصد ما ّ

العطاء احل�سيني

ٌ
وفد العتبة العسكرية المطهرة
يهنئ السيد األمين العام للعتبة الحسينية
بمناسبة تس ّنم منصبه الجديد
تقرير :حسنين الزكروطي ـ تصوير :محمد القرعاوي

هنأ وفد من العتبة العسكرية المطهرة
متمثلة بأمينها ال��ع��ام ونائبه واع��ض��اء
مجلس االدارة ،االم��ي��ن ال��ع��ام للعتبة
الحسينية المقدسة االستاذ (حسن رشيد
العبايجي) ونائبه الدكتور عالء ضياء الدين
الموسوي وأعضاء مجلس االدارة بمناسبة
تسنمهم مناصبهم الجديدة في ادارة
العتبة الحسينية المقدسة ،وجاءت هذه
التهنئة خالل لقاء ودّ ي جمعهم في دار
الضيافة بالصحن الحسيني الشريف.
جملة االحرار اال�سبوعية
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الدكتور إيهاب ناجي عباس

وقال االمني العام للعتبة احلسينية األستاذ حسن رشيد العباجيي
يف كلمة ترحيبية بضيوف اإلمام احلسني (عليه السالم)« :نرحب
باألخوة ممثيل العتبة العسكرية املطهرة متمثلة بأمينها العام ونائبه
واعضاء جملس االدارة املوقرين يف رحاب سيد الشهداء (عليه
السالم) ،ونحن مرسورون وممتنون من هذه الزيارة املباركة،
ونسأل من اهلل السداد هلم والتوفيق وقبول االعامل».
وتابع« :هذه املباركة مقدمة اىل سيد الشهداء (عليه السالم)
قبل ان تقدّ م لنا ،لذلك نحن مرسورون جد ًا هبذه الزيارة وهذا
اللقاء االخوي والود املتواصل بني القائمني عىل إدارة العتبات
املقدسة ،ونأمل ان نستثمر هذا التعاون والتضامن والتكافل
خلدمة املذهب وزائري العتبات املطهرةان شاء اهلل».
كام أبدى العباجيي استعداد ادارة العتبة احلسينية املقدسة لتقديم
املساعدة واالستفادة من اخلربات اهلندسية والعمرانية بام خيدم
العتبات املطهرة والزائرين ،موضح ًا« :ان ابواب العتبة احلسينية
املقدسة مفتوحة ألي تعاون عىل مستوى ادارة العتبة املقدسة
واقسامها لتعزيز وتقوية اوارص العمل واملحبة والتعاضد بني
العتبات ،ويقدم اخلدمة ويوفر الراحة للزائرين».

من جانبه قال عضو جملس ادارة العتبة العسكرية املطهرة الدكتور
إهياب ناجي عباس« :ترفت االمانة العامة للعتبة العسكرية
بأمينها العام ونائبها واعضاء جملس االدارة بزيارة مرقدي
اإلمششام احلسني وأخيه ايب الفضل العباس (عليهام السالم)،
لتهنئة االمني العام للعتبة احلسينية ونائبه واعضاء جملس االدارة
بمناسبة ترفهم بمناصب مهمة يف ادارة العتبة املطهرة».
وتابع« :تزامنا مع هذه املناسبة املباركة تم عقد اجتامع ودي بني
العتبتني املقدستني والتباحث بشأن تطوير اخلدمات املقدمة
للزائرين والتطور العمراين ،واجياد افضل السبل عىل املستويات
الثقافية والدينية والعمرانية ،واخلاصة بشؤون املجتمع وخدمة
املجتمع يف عراقنا العزيز».
جتششدر االششششارة اىل ان اللقاء املششبششارك مجع بني ممثيل العتبتني
املقدستني اختتم بتقديم راية االمام احلسني (عليه السالم) اىل
العتبة العسكرية املطهرة ،قابلها تقديم راية االمامني العسكريني
(عليهام السالم ) اىل العتبة احلسينية املقدسة.
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صفحات سود..
من جرائم نــــظام دموي ُيراد تبييضها
موضوع محاضرة فكرية استهدفت طالبات جامعة الزهراء
األحرار :أحمد الوراق  -تصوير :مرتضى األسدي

ف����ي م����ح����اول����ةٍ ب��ائ��س��ة
ل����ت����ب����ي����ي����ض ص���ف���ح���ت���ه
ال����س����وداوي����ة ال��م��ل��ي��ئ��ة
بالجرائم الشنيعة بحق
�ي،
أب��ن��اء الشعب ال��ع��راق� ّ
ت��ح��اول ج��ه��ات سياسية
وح���زب���ي���ة ال���ت���أث���ي���ر ع��ل��ى
شريحة الشباب والنشء
َ
رس������م ص����ورة
ال���ج���دي���د
مغايرة للنظام البعثي
المباد ال��ذي ع��اث ب��األرض
ُ
ف��س��اداً وأردى الشعب
ق���ت���الً وت��ع��ن��ي��ف �اً ودم�����ارا
للنفس ال��ب��ش��ري��ة ،وه��و
ما يظهر في آراء البعض
م���ن���ه���م ب���ف���ع���ل ت��أث��ي��ر
(الميديا) الحديثة ودعايات
الصفحات الوهمية.
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الدكتور سعد الدين البناء

ّ
المحاضر تطرق إلى جانب
من األساليب القاسية
ّ
التي تعرض لها عدد كبير
من العراقيين على أيدي
ازالم النظام البائد وكيف
كانت وسائل التحقيق
والطرائق الوحشية التي
استخدمت في التحقيق
والتعذيب..
املتخصص باملجال القانوين
ويرى الدكتور س��عد الدين البناء
ّ
والناش��ط بمجال حقوق اإلنس��ان ،بأن «مششن الرضوري جد ًا
تعريششف هششؤالء الشششباب الذيششن مل يعششارصوا الفششرتة البعثية
الظالمية حقيقة هذا احلكم املباد وما ارتكبه من جرائم بشششعة
العراقي».
بحق أبناء الشعب
ّ
البناء وخالل تقديمه ملحارضة بعنوان (انتهاك حقوق اإلنسان
عششىل أيدي أزالم النظششام البائد) ملجموعة مششن طلبات جامعة
تطششرق إىل جانب من األسششاليب
الزهششراء (عليهششا السششالم) ّ
تعرض هلا عششدد كبري من العراقيششني عىل أيدي
القاسششية التششي ّ
ازالم النظششام البائد وكيف كانت وسششائل التحقيق والطرائق
الوحشية التي استخدمت يف التحقيق والتعذيب.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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وقششال البنششاء يف ترصيح لششش (األحرار)« :حتدّ ثششت يف حمارضيت
تعرض هلششا العراقيون يف زنزانات
عن املششآيس والويالت التي ّ
وطوامري النظام اإلجرامي ،بينها ضيق مساحة السجن التي ال
تتعدى املرتين وكان ُيودع فيها بحدو ثامنية وثالثني شششخص ًا،
وكيف كان عىل هؤالء أن يتعيشششوا يف هذا املكان ،ناهيك عن
قلة الغذاء وانعدام العالجات الطبية وغريها».
«تطرقت أيض ًا إىل مششا كانت عليه املحاكم الصورية
وأضافّ ،
التي تصدر أحكام اإلعدام والسجن املؤ ّبد يف دقائق ،من دون
أي اعرتاف أو دليل ،كام يتم احلكم بمصادرة األموال املنقولة
التعسفية».
وغري املنقولة وغريها من األحكام
ّ
ّ
وأكششد البناء بأن «علينششا أن َّ
نبث يف هذه املحششارضات التوعية

الدكتورة زينب المال السلطاني

على الطلبة معرفة
ما ّ
حل مع أهليهم
وأخوتهم في العهد
السابق وأخذ العبرة من
ذلك ،وأن يدركوا حقيقة
ّ
ُ
ما يبث من صور مزيفة
ّ
وحقائق مشوهة عن
حقبة اإلجرام البعثي
لشششبابنا وطلبششة اجلامعات لتعريفهم بحقيقششة ما مىض ،يف ظل
ما يتم ترسيخه من صورة مزيفة عن جرائم النظام عرب وسائل
التواصل االجتامعي ،من أجل تضليل الرأي العام وخصوص ًا
ملن مل يعارصوا النظام السششابق ومل يشششاهدوا جرائمه بحق هذا
الشعب اجلريح».
كام لفششت إىل أن «منظامت حقوق اإلنسششان مل تكششن تتطرق يف
الوقت السششابق ملعاناة الشششعب العراقي ،وعمليات االعتقال
والتعذيب والقتل لألبرياء ،فاجلميع كانوا صامتني ،يف الوقت
الششذي أصبح فيه اإلرهابيون واملجرمششون اآلن معززين داخل
السششجون واملعتقششالت حتى أولئششك الذين صششدرت بح ّقهم
أحششكام باإلعششدام وجتد مششن يدافع عنهم ويطالششب بحقوقهم
رغم ما اقرتفوه من جرائم».

ثمنت رئي��س جامعة الزه��راء (عليها الس��الم)
م��ن جهته��اّ ،
للبن��ات الدكت��ورة زينب املال الس��لطاين ،جهششود املحارض يف
تعريف الشششباب والنشششء اجلديد بالواقع املريششر واملؤمل الذي
عانششاه شششبابنا وجمتمعنششا آنذاك يف زمششن النظام املقبور السششيام
الرحيششة امللتزمة دينيشش ًا وأخالقي ًا» ،مبينششة أن «طلبة اجلامعات
تعرض ًا هلجامت النظام املباد واعتقاهلم وقتلهم».
كانوا األكثر ّ
وأضافششت ،بأن «عىل الطلبة معرفة ما ّ
حششل بأهليهم وأخوهتم
يف العهد السششابق وأخذ العربة من ذلك ،كام عليهم أن يدركوا
حقيقة ما تبثه وسششائل اإلعالم ووسششائل التواصل االجتامعي
مشششوهة عن حقبة اإلجششرام البعثي
مششن صور مز ّيفة وحقائق
ّ
بحق أبناء الشعب العراقي».
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العطاء احل�سيني

نصيب وفير من المعلومة الدينية..
ٌ
للنساء
شـــعـــبـــة الـــتـــبـــلـــيـــغ الــــديــــنــــي الـــنـــســـوي
نشاطات جلية يشار لها بالبنان
األحرار :ضياء االسدي  -تصوير :حنان عبد االمير

االهتمام بالمرأة وتقديم كل ما يخدمها عبر سلسلة من النشاطات المتنوعة في الفقه والعقائد
وإقامـــة دورات في اللغات واالماســـي الرمضانية
والخطابـــة وســـيرة اهل البيت (عليهم الســـالم)ً ،
ودورات فـــي حفـــظ القـــرآن الكريم وتالوتـــه فضال عن نشـــر كادر متخصص من النســـاء المؤمنات
لإلجابة على اســـئلة الزائرات الكريمات ونشـــاطات اخرى متنوعة ،جوانب مهمة تحرص عليها شعبة
التبليغ الديني النســـوي التابعة لقســـم الشـــؤون الدينية في العتبة الحســـينية المقدسة ،وإحدى
الشـــعب الهامـــة والفاعلـــة في تنشـــيط الحركة الفكريـــة مجتمعيا وتتألف من ســـت وحدات هي:
(شؤون المبلغات ،الدورات ،التعليم القرآني ،آداب الزيارة ،المسابقات ،اإلعالم).
جملة االحرار اال�سبوعية
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الشيخ علي المطيري

( )185مبلغ���ة تس���عى ال���ى تنش���ئة أكث���ر م���ن
( )4500طالبة دينيا وعقديا
«جملة االحرار» وضمن برناجمها التوثيقي ألعال اقسام وشعب
العتبة املقدسة وانشطتها ،حرصت هذه املرة ان تسلط الضوء
عىل شعبة التبليغ الديني النسوي ملعرفة ما زاولته الشعبة من
انشطة دينية وفكرية وثقافية طيلة عام 2021م فالتقت بفضيلة
الشيخ عيل املطريي مسؤول الشعبة والذي حتدث :إن «اإلعامل
التي تقوم هبا الشعبة عرب وحداهتا كثرية وكبرية حيث تعمل
كوادر (وحدة شؤون املبلغات) بالتشجيع عىل فتح املراكز
التبليغية يف حمافظة كربالء املقدسة واملحافظات ومتابعة تلك
املراكز بشكل دوري ويتم ذلك عن طريق توافر مبلغات من
خمتلف حمافظات العراق تصل اعدادهن اىل ( )185مبلغة يف
(كربالء بغداد بابل ذي قار واسط نينوى النجف األرشف)،
كام للوحدة ( )239مركز ًا تبليغي ًا يف تلك املحافظات وعىل
النحو اآليت؛ حيث ان اعداد تلك املراكز كام ييل( :يف حمافظة
كربالء املقدسة ( ،)101ويف بغداد ( )20والبرصة ()25
وذي قار ( )25وبابل ( )33والنجف األرشف ( )25ويف

واسط ( )4ومدينة املوصل ( )7مراكز) وبأعداد طالبات
( )4684طالبة جلميع املراكز».
واضاف املطريي :أن «الوحدة هلا سلسلة من املشاركات يف
املراقد الريفة عن طريق إرسال مبلغات متمكنات يقمن
حمارضات واجراء مسابقات وهدايا للفائزة كذلك إقامة حفل
للتكليف السنوي وإقامة مسرية دفن األجساد الطاهرة سنوي ًا
واختبار متطوعات املدارس احلوزوية يف الزيارات املليونية
ومشاركة الوحدة مع األقسام النسوية التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة ومشاركة الششوحششدة للمؤسسات اخلريية ويف دار
املسنني فض ً
ال عن مشاركة مؤسسة العني لرعاية األيتام بإلقاء
املحارضات وتعليم النساء االرامششل واملتعففات االحكام
االبتالئية يف خمتلف املحافظات منها( :حلة كربالء بغداد)،
ويضاف اىل ذلك تقديم املساعدات واهلدايا واالحتياجات
للمسنني يف مدينة احللة كام هلا نشاط يف دور االيواء التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة من خالل ارسششال مبلغة اسبوعي ًا
باجللوس معهن وإعطاء الدروس واملحارضات».
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واششششار« :كششام تعمل الششوحششدة عششىل إجشششراء امتحان سنوي
للمبلغات التابعات هلا وإقامة جمالس عزاء يف أيام الوفيات
ومشاركتها للمدارس احلوزوية من خالل إرسال مبلغات
للتدريس فيها يف كربالء واملحافظات االخششرى فض ً
ال عن
مشاركتها للزيارات املليونية باالستفتاء واملبلغ الششدوار يف
احلششرم احلسيني املقدس والنشاطات االخششرى كاستضافة
الشخصيات الدينية إليصال الرسالة التنموية واإلسالمية».
فتح قنوات ارشادية وحوارية على التلكرام خالل
جائحة كورونا
وتابع الشيخ املطريي قوله« :اما (وحدة الدورات) فتتلخص
أعامهلا بإقامة الششدورات ومن هذه الششدورات دورة احلوراء
زينب (عليها السالم) السنوية لتطوير خطيبات املنرب احلسيني
يف الفقه والعقائد ،وسششرية اهششل البيت (عليهم السالم)
واخلطابة ،واألطششوار إضاف ًة اىل التالوة استمرت ملدة ()4
أشهر بواقع ( )5ايام اسبوعيا بدأت الدورة عام (2014م)،
وبعد تفيش جائحة كورونا حتولت الششدورة اىل الكرتونية
اشرتكنتبها طالبات من العراق إضافة اىل دولتي (لبنان
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والكويت) وكانت الششدروس ُتلقى عىل مسامع الطالبات
من خالل برنامج التواصل االجتامعي (التلكرام) عىل قناة
خاصة بالطالبات واملششدرسششات ،وجمموعة خاصة للنقاش
وطرح االسئلة بخصوص الششدروس ،وبعد انتهاء الدورة
حتصل الطالبة عىل شهادة تقديرية اضافة اىل جوائز ،كام
اهنا حترص عىل اقامة دورة السيدة رقية يف العطلة الربيعية
لطالبات املششدارس وتقام يف احلسينيات واملنازل واملدارس
سنوي ًا يشارك فيها آالف الطالبات من كربالء واملحافظات
األخرى ،وكذلك دورة الصديقة السنوية اخلاصة باملعلامت
واملوظفات ودورة للغة الفارسية وقد بلغ عدد الدورات
التي تم افتتاحها ( )9دورات وختريج ( )209طالبات وبعد
جائحة كورونا حتولت الششدورة اىل الكرتونية وف ُتحت ()6
دورات وتم ختريج ( )500طالبة منها».
وأم���اس رمضاني���ة ناف���ذة عل���ى المعرفة
دورات
ٍ
والموعظة الحسنة
ويواصل الشيخ املطريي حديثه« :تضاف اىل تلك الدورات؛
الششدورات الصيفية لفتيات املرحلة االبتدائية واملتوسطة

والثانوية ودورات عىل أبششواب اجلامعة اخلاصة بخرجيات
السادس ثانوي وطالبات اجلامعة واقيمت بواقع ( )11دورة
يف كربالء واملحافظات األخششرى وفض ً
ال عن إقامة برنامج
(اماسينا الرمضانية) نافذة عىل املعرفة واملوعظة احلسنة الذي
يقام خالل ليايل شهر رمضان الكريم ،حيث متت استضافة
عدد من املشايخ واساتذة احلوزة إللقاء املحارضات ،ثم تقام
مسابقة من حماور املحارضة ومسابقة فقهية بمسائل ابتالئية،
وفقرة لفرقة اإلنشاد الديني وإحياء املناسبات الدينية ،ودورة
حامي اجلار األلكرتونية ودورة ام ابيها للفتيات االلكرتونية
ودورة االحكام الرعية باللغة االنكليزية».
عش���رات األنش���طة القرآني���ة تس���تهدف الفتيات
واالطفال
وعن أعامل (وحدة التعليم القرآين) يقول الشيخ املطريي:
«إهنششا كباقي الششوحششدات املهمة وهلششا اعششامل هامة يف تنظيم
الششدورات ومنها دورة (السيدة فضة) حلفظ القرآن الكريم
التي متت اقامتها للعام السادس عىل التوايل ،ودورة اخرى
إلعداد قارئات املحافل القرآنية ومدرسات للقرآن الكريم
ودورة الفرقان ملحو األمية القرآنية لكبار السن التي تعنى

بمعرفة حروف اهلجاء ثم معرفة صفات وخمارج احلروف
محلت عنوان (الششنششور) ،كام أقامت الوحدة مسابقة النعيم
الوطنية السنوية التي تضمنت حفظ كل القرآن وعرين
جششزءا للحفظ والششتششالوة وتشمل التجويد بششقششراءة صفحة
خمتارة من القرآن الكريم ويضاف اىل ذلك برنامج التعليم
االلكرتوين الششذي وصل عدد املشاركات فيه اىل االالف،
وشمل حمطات الكرتونية قرآنية حلفظ كل القرآن ولعدد من
االجزاء وجمموعات للتفسري واملقامات والتدبر املشاركة يف
املسابقات الوطنية والدولية وبمشاركة ( )150حافظة للقرآن
الكريم ونشاطات اخرى منها «ورتششل القرآن الرمضانية»
ومروع «مركز املحسن للطفل القرآين» املوجه لألطفال
دون سن املدرسة ( )6-5حلفظ القرآن ،وتعليم احلروف،
وهتجئة الكلامت ،والقصص القرآنية».
وتف���ان خالل الزي���ارات المليوني���ة وتقديم
ح���رص
ٍ
التوجيهات الدينية بلغات عديدة
واوضح بالقول« :اما اعامل (وحدة آداب الزيارة) فتتلخص
بنر كادر متخصص باالستفتاءات الرعية من املنتسبات
واملبلغات الكفوءات يف احلرم املقدس وصحن العقيلة ،وتعليم
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الوضوء الصحيح للزائرات طيلة  24ساعة ،وقراءة األدعية
واألعامل اخلاصة يف املناسبات الدينية ،اضافة اىل تنظيم صالة
اجلامعة يف احلوائر ويف الصحن الريف إضافة إىل توفري نقاط
تبليغية يف احلوائر إللقاء املحارضات الدينية واألخالقية،
وإقامة املسابقات الفقهية وتوزيع هدايا التربك ليايل اجلمع
والششزيششارات املليونية ،ويضاف اىل ذلششك تزويد (املنشآت
الصحية) املحيطة باحلرمني الريفني بكادر نسوي إلدارة
العمل وتعليم أحكام الوضوء ،وحماولة احلد من املخالِفات
لألحكام الرعية ،إضافة اىل تزويد العوارض اخلارجية
بكادر إضايف للسيطرة عىل زخم الزائرات وتقديم النصائح
األخالقية فيام يتعلق بااللتزام باحلجاب الرعي واحلشمة
حفاظا عىل قدسية املكان والزمان يف الزيارات املليونية؛ كام
تم استحداث عمل جديد للوحدة وذلك بتزويد كادر تلبيغي
من املبلغات اللوايت جيدن اللغة اإلنكليزية والفارسية إضافة
إىل إجادهتن لألحكام الفقهية يف زيششارة االربعني ،وتزويد
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قواطع الدخول إىل احلرم املقدس باملبلغات للمساعدة عىل
احلفاظ عىل اهلششدوء وانسيابية الدخول إىل احلششرم وتقديم
النصائح األخالقية حول فضل الزيارة وآداهبششا ،إضافة اىل
عدد من املبلغات داخل احلرم املقدس يف زيارة األربعني».
ونوه الشيخ املطريي عن «أن ذات (وحششدة آداب الزيارة)
عملت عىل توظيف كادر من املنتسبات واملبلغات الكفوءات
خلدمة الزائرات يف الصحن املطهر واحلرم املقدس إلرشاد
الزائرات وتوجيههن للمحافظة عىل حرمة املكان املقدس
حتت مسمى «املبلغ الدوار» وهلا ايض ًا العديد من النشاطات
منها التعاون مع قسم الزينبيات يف كل األماكن التابعة للعتبة
املقدسة والتنسيق مع مدرسة السيدة رقية لأليتام بإرسال
احدى املبلغات بحل مشاكل الطالبات ونشاطات اخرى
متنوعة».
ويكمل حديثه« :كام ان (وحششدة املسابقات) هي االخرى
التي تقيم مسابقات خمتلفة للنساء يف الفقه والعقائد والسرية

والقرآن وبشكل دوري ومن هذه املسابقات (مسابقة أنوار
العرتة) و(املسابقة الرمضانية الكربى الكتبية) والتي تتضمن
أحكام الصيام والصالة وبعض املسائل الفقهية اشرتك
هبا اكثر من ( )14.000مشاركة من كربالء واملحافظات
األخرى ومسابقة (بامذا تنصحني صديقتك) املختصة بتالميذ
وطلبة املدارس االبتدائية والثانوية التي تقام للعام السادس
عىل التوايل اهلدف منها تعزيز الثقافة الدينية واألخالقية لدى
الفتيات ومسابقة النور للفتيات الرجبية السنوية يف الفقه
ويضاف اىل تلك املشاريع املهمة مروع التبليغ اجلامعي
الذي يدف إىل زيادة الثقافة الدينية والعقائدية للطلبات
وتعزيز الوازع األخالقي لدين».
وخيتتم الشيخ املطريي حديثه قائ ً
ال« :اخر تلك الوحدات
املهمة هي (وحششدة االعشششالم) التي تعمل بجهد كبري من
خالل النر التبليغي املستمر يوميا يف كافة املواضيع الفقهية

واالجتامعية والتنموية واألرسية ،وتراث أهل البيت (عليهم
واملوجه خالل املناسبات الدينية
السالم) ،والنر املكثف
ّ
عىل مواقع التواصل االجتامعي التابعة للشعبة (فيس بوك،
َ
تليكرام ،انستغرام) إضاف ًة للتغطية اإلعالمية لكافة نشاطات
الشعبة ،ودورها كحلقة وصل بني الشعبة واجلهات اإلعالمية
االخرى يف العتبة املقدسة وخارجها».
ويذكر ان شعبة التبليغ الديني النسوي كانت هلا املسامهة
الكبرية يف تغسيل املوتى من النساء خالل جائحة كورونا يف
حمافظة البرصة يف الوقت الذي عزفت النساء يف املغتسالت
فيه عن القيام بمهام عملهن مع ضحايا جائحة كورونا خوف ًا
من العدوى حيث كان لعدد من االخوات يف (وحدة شؤون
املبلغات) الدور املهم واالنساين للقيام هبذا العمل التطوعي
ويف حمافظات (البرصة ،بابل ،بغداد ،والنجف األرشف).
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دا ُر الوارث للطباعة والنشر
تستحدث معمل العلب الك�ارتونية
بمواصفات اوربية
تقرير /قاسم عبد الهادي -تصوير /صالح السباح
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دار الششوارث للطباعة والنر اىل حتقيق االهداف
تسعى ُ
املرجوة من خالل بلوغ القمة واحلفاظ عليها التي تعد
احششدى مشاريع الششدار املستقبلية للوصول اىل التكامل
االبداعي والفني يف خمتلف اجلوانب ولعلها من اوضح
بوادر التطور التي ابتدأهتا الدار ،وعندما تبحر يف اروقة
الششدار جتد عمال كبريا وواسعا وال يقف عند الطباعة
فحسب بل تعدهتا لتقدم انموذجا رياديا يف عامل االعالن

والديكور وغريها ،كام تسعى الدار اىل االنفتاح وتطوير
ذاهتششا من خالل فتح اقسام اخششرى تضاعف من عملها
وانتاجها اليومي ،ومن اهم تلك الشعب التي تم افتتاحها
مؤخرا يف الدار هي (معمل العلب الكارتونية) الذي يعد
من اهم املعامل يف العراق والششرق االوسششط ذي املنشأ
االورويب احلديث الذي يتكون من معملني مها (معمل
اللصق ومعمل القوالب) بإنتاج كبري خششالل الساعة

الواحدة.
مدير اإلنتاج يف دار ال��وارث للطباعة والنرش السيد ذر
اهلاشمي :تم افتتاح شعبة جديدة يف دار الوارث للطباعة
والنر وهي معمل العلب الكارتونية وطبعا تتكون من
معملني مها (معمل اللصق ومعمل القوالب) بواقع ثامنية
عاملني فنيني ،وان معمل القوالب يكون عمله خاصا
بعملية القص او قطع العلبة جزئني جزئني ،املعمل يعد
وحدة من ادارة االنتاج ،حقيقة يف بداية العمل هو عملية
الطبع عىل شيتات ويتم عن طريق ماكنة القطع لقطع
العلب وترتيبها عىل الشيت ويتم تقطيع العلبة وقصها ثم
تذهب اىل املاكنة االخرى للصق ،وخالل االيام القادمة
ستكون هناك دورة للكادر الفني العامل يف املعمل فضال
عن الدورات السابقة التي دخلها ،ومن املؤمل ان وكي ً
ال من

الركة سيكون هو املدرب وايض ًا ستكون هناك دورات
موسعة للعمل عىل املكائن ،وان ماكنة اللصق رسعتها( 25
) الف لصقة بالساعة حيث اهنا تلصق(  ) 4لصقات سوية
يف اللحظة الواحدة ،اما ماكنة القطع فرسعتها ()8000
بالساعة وهذه املكائن تعد من احدث املكائن عىل مستوى
العراق ،وان املاكنة تعمل حوايل بحدود ( )7ساعات يومي ًا
وبمعدل ( )8000يف الساعة الواحدة فيكون اإلنتاج حوايل
( )42000يف اليوم الواحد ،ويتم التعامل مع الكثري من
الزبائن اصحاب املطاعم او املحالت املختلفة وغريهم،
وبالنسبة السترياد الكارتون يكون من خمتلف املناشئ
االوروبششيششة ،ونطمح اىل ان نجلب مكائن متطورة اكثر
حيث ان هذين املعملني موديل 2015م ونحن نسعى دائ ًام
لألفضل ونواكب التطور بشكل عام.
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بهدف مدِّ جسور األلفة والمحبة..
العتبة الحسينية تقدم الدعم المالي والمعنوي
ألهالي ناحية الشورة في الموصل
األحرار :قاسم عبد الهادي -تصوير :محمد الخفاجي

ال يختلف اثنان على الدور الكبير والبارز الذي تبذله االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
في مختلف مجاالت الحياة ولها في ذلك الكثير من المشاريع الخدمية سواء على مستوى
(الصحة والتعليم والزراعة والصناعة ،فضال عن البنى التحية من دور لأليتام والفقراء تهدى
تكتف بتقديم الدعم في محافظة كربالء المقدسة وحسب بل شمل ذلك
ِ
مجانا) ،كما انها لم
محافظات الفرات االوسط والجنوب ،وذهبت الى العديد من المحافظات الغربية والشمالية
وزيارة اقضيتها ونواحيها ..حيث حرصت هذه المرة على زيارة ناحية الشورة بمدينة الموصل
لتقديم الدعم المادي والمعنوي ألبنائها الذين تحملوا الصعاب وقدموا العديد من الشهداء
اسوة بقوات الجيش والحشد الشعبي المقدس خالل معاركهم الطاحنة ضد عصابات داعش
االرهابية فضالً عن مد جسور االلفة والمحبة ،بحسب ما صرح به رئيس الوفد فضيلة الشيخ
علي القرعاوي ل� «مجلة األحرار».
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محمد عبد الله الجبوري

وقال« :تأيت هذه املبادرة التي اقدمت عليها االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة بزيارة ناحية الشورة هبدف مد جسور االلفة
واملحبة بني ابناء الشعب العراق عامة من اقىص الشامل اىل اقىص
اجلنوب ومن الرق اىل الغرب ،وايصال صوت االمام احلسني
(عليه السالم) ورسالته االنسانية اخلالدة اىل العامل امجع ،وما
رسنا اننا تلقينا ردود افعال كبرية من قبل شيوخ ووجهات
ّ
وابناء ناحية الشورة عامة وكذلك من املسؤولني احلكوميني
فيها والسعادة بانت بشكل كبري عىل حمياهم باستقباهلم الوفد
الذي حرص عىل التوجه من حمافظة كربالء املقدسة اىل مدينة
املوصل هبدف تقديم الدعم املايل واملعنوي ألهايل الناحية».
من جهته حتدث مدير ناحية الشورة التابعة ملحافظة املوصل
حممد عبد اهلل اجلبوري قائال« :إهنا فرصة مباركة ولنا الرف
الكبري ان نجتمع بوفد االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
يف مضيف عمنا الكبري املال منصور الذي يمثل ناحية الشورة
بشكل عام وهو يوم مبارك ان يفتتح املضيف من قبل وفد
العتبة املقدسة بعدما نال منه الدواعش االنذال ما نالوا من
العراق واملوصل وناحية الشورة عىل وجه اخلصوص من
هتديم املنازل واالبنية وخراهبا ،ونتمنى ان ال تكون الزيارة
االخرية وان تستمر هذه اللقاءات واللحمة الوطنية بشكل عام
مع اهلنا واحبتنا يف وسط وجنوب العراق».
واضاف اجلبوري :أن «ناحية الشورة تضم اكثر من ( )70قرية

وعدد سكاهنا يتجاوز الش ( )70الف نسمة ،واهنا تعرضت
اىل هجامت قوية ومتتالية من عصابات داعش االرهابية تم
من خالهلا القضاء عىل اغلب ممتلكات الناحية من بنى حتتية
وما شابه ،واالن بعد عمليات التحرير التي متت عن طريق
التضحيات للقوات األمنية واحلشد الشعبي املقدس تم
استتباب االمن وعادت احلياة اىل ما كانت عليه سابقا ونسعى
ان تكون افضل بجهود اخلريين من ابناء العراق وخاصة قوات
احلشد الشعبي التي متسك قاطع منطقة احلرض وغرب الناحية
بشكل تام».
وان هذه املبادرة (احلديث ال يزال للجبوري) التي اقدمت
عليها االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بزياراهتا ناحية
الشورة ان دلت فإهنا تدل عىل اللحمة الوطنية ومد جسور
االخوة واملحبة بني مجيع اطياف الشعب العراقي.
كام نتقدم بوافر الشكر والتقدير اىل االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة عىل دعم املعطاة واملستمر بتقديم هديتهم
املباركة والتي هي عبارة عن مولدة كبرية تصب يف مصلحة
الناحية وابناؤها الذين حتملوا ما حتملوا من اذى وضيم
بمواجهتهم لعصابات داعش االرهابية ،وهذا هوة الديدن
احلقيق للعتبة احلسينة املقدسة واملرجعية بشكل عام ،ومن هنا
نبعث حتياتنا وسالمنا اىل املرجعية الرشيدة واهلنا يف وسط
وجنوب العراق.
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ريبورتاج
ّ ً
ً
ُ
بمهـــارة وحرفيـــة عاليتيـــن قســـم صناعـــة شـــبابيك األضرحـــة
ّ
ّ
ّ
الشـــريفة وأبوابها المطهرة التابع للعتبة العباسية المقدسة
يشـــارف على االنتهاء من اعمال تصنيع شباك مرقد السيدة
زينب (عليها السالم)..
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«نداء جنيف» تبحث دور مراجع الدين في دعم النازحين

العتبة الحسينية تشارك بمؤتمر «نداء جنيف»
واالخيرة تؤكد أن تجربة العتبة مع النازحين ثرية جدا
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :قاسم العميدي
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أقامت منظمة نداء جنيف مؤتمرها العلمي في النجف االشـــرف (دور المراجع ورجال الدين في دعم
قضايـــا النازحين) ورشـــة عمل حول (دور المراجع ورجال الدين فـــي معالجة قضايا عودة النازحين) وذلك
فـــي قاعة فنـــدق زمزم احدى فنادق محافظة النجف االشـــرف ،وبدأت فقرات الورشـــة بكلمة افتتاحية
القاها رئيس بعثة نداء جنيف في العراق السيد عاطف حميد رحب من خاللها بالوفود الحاضرة ،وبعدها
حد سواء ،ومن ثم كلمة الدكتور
تم تقديم الحضور كال عن اسمه وصفته ومداخلته في الورشة على ٍ
حيـــدر القريشـــي الخاصة بالعودة االمنة والطوعيـــة للنازحين وفق القانون الدولي االنســـاني والقانون
الدولـــي لحقـــوق االنســـان ،ومن ثم محاضـــرة عن القضايـــا المتعلقـــة بالنازحين وفقا للقانـــون الوطني
العراقـــي طرحهـــا الدكتـــور فاضل الغـــراوي ،ومن ثم عرض ملخـــص لتحديات عـــودة النازحين عن طريق
منظمة الهجرة الدولية.
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وقد شاركت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بورقة بحثية قدمها السيد
الدكتور سعد الدين هاشم البناء ،والذي حتدث قائال« :شاركت األمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة يف مؤمتر نداء جنيف الذي ُعقد يف مدينة النجف االرشف
وكان العنوان عن دور مراجع ورجال الدين يف قضايا النازحني».
وتابع البناء «حقيقة مجيع اجلهات املشاركة يف هذا املؤمتر أشادت بدور املرجعية
الدينية العليا ومراجع الدين كذلك بدور العتبات املقدسة واحلشد والقوات
االمنية االخرى التي سامهت بشكل مبارش يف رعاية النازحني واملهجرين»،
منوها عن اضافة تقدم هبا عىل التوصيات الصادرة يف هناية املؤمتر فقال:
«هنالك رضورة تقتيض رعاية النازحني واملهجرين واالهتامم هبم ،فقد كان ديننا
االسالمي هو الراعي االول واملنظم القانوين االول للنازحني واملهجرين منذ
بداية ظهوره وبعد ذلك صدرت قوانني االعالن العاملي حلقوق االنسان كام
صدرت قوانني االمم املتحدة واملنظامت الدولية ومن ضمنها منظمة نداء جنيف
لرعاية النازحني».
واضاف «رعاية النازحني واالهتامم هبم من مجيع النواحي نقطة مهمة اكدنا عليها
مع رضورة التمييز بني العائدين من املساملني والذين يندجمون باملجتمع العراقي
وعودة مزاولة وظائفهم ومهامهم والتعايش االجتامعي مع بقية االطراف ،وبني
العائدين من االرهابيني فاحلقيقة لقد تم رصد حاالت ممن نزحوا من خارج
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الدكتور سعد الدين البناء

الشيخ قيس الشيخ بدر

الستاذ الدكتور حيدر القريشي

العراق بينهم ارهابيون قد اجروا عمليات إرهابية انتحارية
وقسم اخر عادوا اىل التنظيم يف حماولة كسب عدد من الشباب
وغريهم من السلميني».
وأشار البناء اىل دور العتبات املقدسة يف خدمة النازحني فقال:
«احتضنت العتبة احلسينية املقدسة النازحني ووفرت هلم مجيع
احتياجاهتم من حليب االطفال واملالبس والبطانيات والدعم
املستمر اىل توفري اماكن مكثوا فيها فرتة نزوحهم يف مدن
الزائرين وكذلك جممع ايب ذر الغفاري السكني يف كربالء».
من جهته حتدث ممثل رئيس الطائفة املندائية الصابئية يف العراق
والعامل الشيخ قيس الشيخ بدر قائال« :النازحون هم اهلونا
وواجب علينا تأهيلهم وارجاعهم اىل ديارهم كام جيب عىل

رجال الدين يف التثقيف واالعادة والتأهيل واالغاثة بل مطالبة
يف العدالة واملساواة حلقوقهم وحلقوق الشعب عامة ،..ونتمنى
ان يكون هنالك متاسك اجتامعي فوحدتنا خري من فرقتنا»،
مضيفا ان «رجل الدين قبل كل يشء هو انسان حيمل راية الدين
والدين هو السالم والرمحة واملششودة فإذن هو ينطلق من هذا
املنطلق بالرمحة واملودة والسالم».
فيا اوضح رئيس اجلامعة االسالمية فرع بابل – واملحارض
واملدرب الدويل يف منظمة نداء جنيف االستاذ الدكتور حيدر
كاظم القرييش «طبيعة احلال أن املرجعية هي صامم امان سواء
عىل املستوى الفكري او حتى عىل املستوى املتعلق بإدارة اعامل
لوجستية داخل او اثناء العمليات املسلحة حيث ان سامحة
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املرجع الديني االعىل (حفظه اهلل) اوىص بعرين وصية كانت
هي وصايا للمجاهدين واملتمعن هبذه الوصايا سيجد هذه
الوصايا جتاوزت ما يتبجح به الغرب اليوم ما يسميه بالقانون
الدويل االنساين حيث زاد عىل احكام القانون الدويل االنساين
الكثري يف موضوع عطف ابوي لكل اطياف الشعب العراقي،
وموضوع النازحني فقد اكد سامحة املرجع الديني االعىل كثريا
عىل رعايتهم واالهتامم هبم ونحن يف منظمة نداء جنيف نعدُّ
وصايا املرجع السيد السيستاين منهجا رصينا ومن اولوياتنا
العمل به».
واضاف «نحن كفريق حميل نحاول بشكل او بآخر ان نثبت عىل
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ان فكر اهل البيت (عليهم السالم) هو فكر انساين منذ عهد
الرسول االكرم (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وحلد هذه اللحظة
حيث نستياد منه كثري ًا يف ان نتعامل تعام ً
ال انساني ًا حتى مع
االعداء اثناء النزاعات املسلحة».
وجهنا الدعوة اىل مكاتب املراجع االربعة العظام وحرض
ممثلون عنهم مشريا اىل جتربة العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني بوصفه الثرية جدا ،يف التصدي حيث هناك تواصل
دائم معهم ونقف عىل نشاطات العتبة احلسينية حيث اهنا مل
تقف عىل النشاطات امليدانية فقط بل ذهبت اىل ابعد من ذلك،
ذهبت اىل نشاطات توعوية حيث تم التعاون يف اقامة عدة

انشطة بالتعاون معها».
واجلدير بالذكر ان (نداء جنيف) هي منظمة انسانية حمايدة
وغري متحيزة ومستقلة تعمل عىل حتسني محاية املدنيني يف
النزاعات املسلحة ،واهنا تعزز من احششرتام اجلهات املسلحة
لقانون النزاعات املسلحة وتقديم الدعم للمجتمعات املحلية
يف جهودها لتحسني محايتهم ،كام تركز نداء جنيف جل جهودها
عىل محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة وعىل وجه اخلصوص
(محاية االطفال ،حظر العنف اجلنيس والقضاء عىل التمييز
عىل اسششاس اجلنس ،حظر االلغام املضادة لألفراد) ،كام ان
لنداء جنيف صكوك التزام خاصة وهي وثائق رسمية موقعة

من قبل اجلهات املسلحة وتقوم عىل احرتام املعايري االنسانية
الدولية ،حتى االن وضعت منظمة نداء جنيف اربعة من هذه
الوثائق هي (صك االلتزام للتقيد باحلظر الشامل لأللغام
املضادة لألفراد والتعاون يف االجراءات املتعلقة باأللغام ،صك
االلتزام اخلاص بحامية االطفال من اثار النزاعات املسلحة،
صك االلتزام اخلاص بحظر العنف اجلنيس يف حاالت النزاع
املسلح والقضاء عىل التمييز بني اجلنسني ،صك االلتزام اخلاص
بحامية الرعاية الصحية اثناء النزاعات املسلحة) ،وتقوم منظمة
نداء جنيف بدعم ومراقبة تنفيذ صكوك االلتزام هذه من قبل
اجلهات املسلحة املوقعة عليها.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

ّ
الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي (قدس سره)

ّ
“وإنا لفقدكم لمحزونون”

أعداد :علي الشاهر

ْ
َ
كانت آخر لحظات عمره مأساوية ودموية ،عندما فتح أحد أزالم النظام المقبور النار عليه بعد
ّ
ّ
ّ
عودته من إقامة صالة الجماعة في الحرم العلوي المطهر ،لحظات ختمها بالتهجد والتعبد بعد
ّ
حياة حافلة بالنضال والجهاد وخدمة الدين والتشيع ،كان ذلك في الرابع والعشرين من شهر ذي
ّ
الحجة من سنة  1418للهجرة الموافق لعام  1998للميالد ،إنه سماحة آية الله العظمى الشيخ
الشهيد المظلوم وصاحب المسيرة العلمية العظيمة.
مرتضى البروجردي (أعلى الله مقامه)
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
يتذكر المحبون ما عناه هذا الرجل جراء تسلط الظالمين على مقاليد الحكم في العراق ،فقد
ّ
حفظت الوثائق التاريخية تعرضه للسجن والتعذيب إبان االنتفاضة الشعبانية المباركة مع سماحة
المرجع اإلمام السيستاني (دام ظله) ورجال دين آخرين في معسكر الرضوانية وفندق السالم
ّ
ّ
ببغدادً ،وبعد أن نجاهم الله تعالى لم يهدأ للنظام المقبور بال إال وتجرأ على اغتياله مثلما حاول
ّ
ذلك مرارا مع مرجعنا األعلى المفدى.
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أصبحت حلقته في تدريس بحوث الخارج من أكثر الحلقات
ً
الدراسية ازدهارا ،وقد بلغ من اقباله على الدراسة والتحقيق
ً
التحقيق
في
يوميا
انه كان يقضي من وقته ( 16ساعة)
ِ
والتأليف والبحث.
ّ
َ
مولد قرب علي
واملتنورة بنور أمري
يف مدينة النجف األرشف املتو ّقدة بالوالء
ّ
املؤمنني (عليه السامل) ولِد الشيخ مرتىض بن آية اهلل العظمى
احلاج الشيخ عيل حممد بن الشيخ حممد إبراهيم الربوجردي،
وذلك بتاريخ السابع عرش من شهر مجادى األوىل عام (1348
مجة ،وراح
ه�) ،فابتهلت به عائلته خري ًا ورأت يف وجهه بشائر ّ
هو يتل ّقف منها املعاين الطيبة ويتخ ّلق باألخالق احلسنة،
فتهيأت له ظ��روف مناسبة لتلقي العلوم واملعرفة ،حيث
درج للنهل من احلوزات الرشيفة شيئ ًا فشيئ ًا حتى نال درجة
َ
االجتهاد وهو ال يزال بعمر الشباب واحليوية.
لقد بدأ هذا العامل الرباين دراسته الدينية عىل يد والده وهو
يف السادسة من عمره ،فدرس املقدّ مات والسطوح واجتاز
مراحلها بنجاح ليحرض فيا بعد درس اخل��ارج عىل أيدي
اساتذة احل��وزة العلمية العريقة ،فكان مرضب االمثال يف

وتبحره وقد بلغ من تقدمه يف العلوم الدينية واحلوزوية
دقته ّ
أن كتب رسالته العلمية اخلاصة وهو يف الثانية والثالثني من
السيد أبو القاسم اخلوئي (قدس
عمره ،وكان ُاستاذه اإلمام ّ
رسه) يعدّ ه من مفاخر احلوزة العلمية يف النجف األرشف.
كا أصبحت حلقته يف تدريس بحوث اخل��ارج من أكثر
احللقات الدراسية ازده��ار ًا ،وقد بلغ من اقباله عىل الدراسة
والتحقيق انه كان يميض من وقته ( 16ساعة) يومي ًا يقضيها
حمقق ًا ومؤلف ًا وباحث ًا.
درس الشيخ الربوجردي عىل أيدي علاء عديدين من بينهم:
(أبوه آية اهلل العظمى الشيخ عيل حممد الربوجردي ،وآية اهلل
العظمى الشيخ حسني احليل ،واإلمام السيد حمسن احلكيم،
واإلم��ام الشيخ جمتبى اللنكراين واإلم��ام السيد أبو القاسم
اخلوئي) (تقدّ ست أرواحهم الزكية).
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مؤلفات
للشهيد السعيد والعامل الرباين الشيخ الربوجردي (رضوان
اهلل تعاىل عليه) مؤلفات عديدة ويف طليعتها تقريرات يف
الفقه واالصول ألستاذه الكبري آية اهلل العظمى السيد اخلوئي
أساها (مستند العروة الوثقى) ،ويعدُّ يف طليعة ما ينهل منه
علاء البحث اخلارج يف تدريسهم ،وقد شهد له السيد اإلمام
بسالسة التعبري وقوة البيان واستدالله الرصني.
أما بالنسبة خلصائصه ونشاطه احلوزوي والعلمي ،فقد ُعرف
بتواضعه وأدب��ه اجلم وزه��ده وإعراضه عن زخرف احلياة
الدنيا ،واهتامه بالفقراء واملحرومني وكانت هذه الصفات
قد ظهرت عىل مالمح شخصيته االخالقية واالنسانية ،كا
ُع ِرف عنه احتياطه يف االنفاق من احلقوق الرشعية وقد بلغ
من احتياطه أنه مل يستفد منها اطالق ًا ،وكان يؤمن حياته
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ونفقاته من اهلدايا والنذور ولذا كانت حياته تلك يف غاية
البساطة.
وبسبب زهده وتواضعه لم يف ّكر حتى في التصدّي
للمرجعية والزعامة الدينية مع ان الكثيرين من االوساط
الحوزوية كانوا يرونه أهالً لذلك ،وفي وقت كانت رسالته
العملية يتداولها
طالبه ومقلدوه.
ومن الصفات الرائعة له أيض ًا ذلك العشق الكامن واحلقيقي
ألهل البيت (عليهم السالم) ،حيث كان يزور مرقد اإلمام أمري
املؤمنني (عليه السالم) يومي ًا قبل طلوع الشمس ،وظل يفعل
ذلك عىل مدى نصف قرن من الزمن ،ويشهد باستمرار زيارة
اإلمام احلسني (عليه السالم) يف عاشورائه العظيمة حيث وكان
يتوجه إىل كربالء املقدسة يف ليايل اجلمعات من أجل زيارة سيد
يفوت هذه الزيارة ا ُالسبوعية أبد ًا.
الشهداء ،ومل ّ

ثم أن هذا الرجل األملعي الزاهد التقي ،طاملا سمعه
متهجد ًا يف الصالة بصوت شجي حزين يقطع
الناس
ّ
نياط القلب ،عابد ًا هلل تعاىل يناجيه يف جوف الليل بقلب
هتجده غالب ًا يف غرفة مظلمة متام ًا ،وعندما
حمرتق ،وكان ّ
ُسئل عن السبب قالُ :
«أريدُ أنرْ ّ
القربِ».
أتذكر ُظلم َة رْ
حممد هادي األميني (قدس رسه) يف معجم
قال عنه الشيخ ّ
رج��ال الفكر واألدب يف النجف« :م��ن أع��الم العلاء
واملجتهدين ،وأساتذة الفقه وا ُالص���ول ،ومن ّ
أجالء
خري
تقي ّ
اجلامعة النجفية اليوم ،ويف طليعة أساتذهتا ،ورع ّ
طيب احلديث ،عذب البيان… وبلغ مرتبة عالية
صالحّ ،
من الفضيلة والعلم ،تصدّ ى للبحث والتدريس وكتابة
املواضيع الفقهية ،ومل يزل يف النجف موضع التقدير».

السيد اجل��اليل يف فهرس ال��رتاث فقد قال:
أما املح ّقق ّ
«وصار من أفاضل تالمذة سيدنا ُ
األستاذ (قدس رسه)
ّ
السيد اخلوئي � ،وكان عىل جانب كبري من الورع
� أي ّ
والتقوى».
وإىل جانب صفات وخصائص هذا العامل الكبري ،فقد كان
يستشعر املسؤولية الكربى جتاه الكيان احلوزوي العريق
الذي يمتد يف تارخيه إىل أكثر من ألف عام ،ولذا مل يرتك
احل��وزة بالرغم من قسوة الظروف وتصاعد الضغوط
والتهديدات من قبل نظام البعث املقبور وجالوزته،
وهلذا مل يرتك هذا اخلندق احلساس أبد ًا ،ومن هنا استهدفه
النظام البعثي املجرم وراح خيطط للتخ ّلص منه غاف ً
ال عن
أن الشهادة كانت أمنيته يف هذه احلياة!!.
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حد يقة ا لك����تب

التعايش السلمي
دراسة في المأثور عن االمام علي
في عهده لمالك االشتر
أن من ابرز الحقائق التي ارتبطت بالعترة النبوية هي حقيقة المالزمة بين النص القرآني والنص
النبـــوي ونصـــوص االئمـــة المعصوميـــن (عليهم الســـالم اجمعيـــن) وأن خير ما يرجـــع اليه في
المصاديق لحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي اهل بيتي) هو صالحية النص القرآني لكل االزمنة
ً
متالزما مع صالحية النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل االزمنة ،وما كتاب االمام أمير المؤمنين
علـــي بن ابي طالب (عليه الســـالم) لمالك االشـــتر اال انموذج واحد من بيـــن المئات التي زخرت
بها المكتبة االسالمية التي اكتنزت في متونها الكثير من الحقول المعرفية مظهرة بذلك احتياج
االنسان الى نصوص من الثقلين في كل االزمنة..
قراءة :ضياء األسدي  ،عيسى الخفاجي

وقد أكد االسالم مسألة التعايش السلمي بني الناس وقد وردت
يف اآليششات والروايات والفقه االسالمي بحوث مفصلة يف هذا
الباب وقد اوىل النظام االسالمي بام له من شمولية ومبادئ انسانية
االقليات الدينية والطوائف غري املسلمة عناية فائقة وبنا الكيان
االجتامعي عىل اساس التعايش السلمي وضامن حقوق اجلميع ،ويف
عهد االمام عيل (عليه السالم) اىل مالك االشرت يويص االمام مالك
األشرت بمحبة الناس والرأفة هبم ومل ي ّفرق االمام (عليه السالم)
عرب عنه
بني املسلم الذي عرب عنه باألخ يف الدين وغري املسلم الذي ّ
بالنظري يف اخللق..
وقد كان منهج حكمه (عليه السالم) امتداد ًا ذاتي ًا ملنهج رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) فهو يقوم بالعمل الذي قام به النبي ،وان
سياسته ومنهجه (عليه السالم) يف ايام حكمه اقامة العدل برحبه
ومفاهيمه واماتة الباطل واحياء سنن االسالم؛ فهناك فارق بني
سياسته التي قامت عىل العدل وبني سياسة خصومه التي عاشت
عىل االموال والرغبات واالمور الدينية االخرى..
جملة االحرار اال�سبوعية
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ً
صدر حديثا

ويقول املؤلف (الدكتور حممد عباس اجليالوي) يف ُكتيبه
(التعايش السلمي دراسة يف املأثور عن االمام عيل -عليه
السالم -يف عهده ملالك االشرت -رضوان اهلل عليه) الصادر
عن مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
يف العام (2017م) بوصف مادي ( 81صفحة) وطباعة دار
الوارث للطباعة والنر؛ إن االختيار للعنوان جاء لتسليط
الضوء عىل جانب مهم من خطاب االمام عيل (عليه السالم)
الفكري يف هنج البالغة اىل مالك االشرت (رضوان اهلل عليه)
واليه عىل مرص وذلك بالدعوة اىل السلم والتعايش السلمي
بني ابناء الديانات واملجتمعات املختلفة وعدم التمييز بني
طبقات املجتمع..
ُ
والكتيب أحتوى عىل مقدمتني احدامها لرئيس مؤسسة علوم

هنج البالغة السيد نبيل احلسني الكربالئي وكذلك للمؤلف
و ُاحلق بتمهيد حتت عنوان (التعايش السلمي لغة واصطالح ًا)
ومنه اىل تفاصيل تعنى بالتعايش السلمي وتغليبه عىل القتال
وكذلك حقوق الرعية جلميع الرائح واالديششان وقد ُاحلق
بخامته تضمنت اهم املصادر واملراجع التي اعتمدها املؤلف
وكذلك ذكر بعض مواقع االنرتنيت.

���ددالراب����عم����ن
ص����دورالع� ِ
نشرة “أخبار المعارف”
اإللكترونية
ِ
املعارف)
صدر حديث ًا العدد الرابع من نرة (أخبا ِر
اإللكرتونية الشهرية عن وحدة املوقع اإللكرتوين التابعة
لشعبة اإلعالم املعريف يف قسم شؤون املعارف اإلسالمية
التابع للعتبة العباسية املقدسة.
واإلنسانية
ِ
ويششأيت العدد املذكور بش ( 27صفحة) تقريب ًا ،وتضمن
إنجازات ونشاطات قسم املعارف التي حققت وأقيمت
خششالل شه ِر كانون الثاين من عششام (2022م) ،إذ تم
استعراضها عىل نحو جششاذب للنظ ِر عن طريق اختيار
التصاميم واأللوان والصور املناسبة.
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شعر :السيد صالح القزويني

مـــــــــــــــو�ـــشـــى بـــــــــــــــن جـــعـــفـــر �ـــشـــر اهلل والــــعــــلــــم الــــ

ــــمـــبـــن فـــــــــــــــــــــــي الـــــــــديــــن مــــفــــرو�ــــشــــ ًا ومـــ�ـــشـــنـــونـــا

بـــــــــــــــاب احلـــــــــــــــــــوائـــج عـــــــــــنـــد اهلل والـــ�ـــشـــبـــب الــــ

ــــمـــو�ـــشـــــــــــــــول بـــــــــــــــــــاهلل غـــــــــــــــوث املــ�ــشــتــغــيــثــيــنــا

الـــــــــــــــــــكـــاظـــم الــغـــــــــــــــــيــظ عــــــــــــــمــن كــــــان مـــقـــرفـــ ًا

ــم بـــــــــــاحلــ�ــشــنــى املــ�ــشــيــئــيــنــا
ذنـــــبـــــ ًا ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــــ ّ

يـــــــــــــــــــــــابـــن الــنــبـــــــــــــــــيــن كـــــــم اأظــــــهــــــرت مــعــجــزة

يف الــــ�ــــشــــجــــن اأزعـــــــجـــــــت يف الـــــرجـــــ�ـــــس هـــــارونـــــا

وكـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــك اهلل عـــــــــــــــــــافـــى مـــبـــتـــلـــى ولـــكـــم

�ـــشـــــــــــــــافـــى مـــــــــــــــــريــ�ــشــ ًا واأعـــــنـــــى فـــيـــك مــ�ــشــكــيــنــا

لـــــــــــم ُيــــلــــهــــك الـــ�ـــشـــجـــن عـــــن هـــــــدي وعـــــــن نــ�ــشــك

اإذ ال تـــــــــــــــــــــــزال بــــــــــــــــــــذكــر اهلل مــفــــــــــــــــــــتــونــا

وكـــــــــــــــــم اأ�ـــشـــــــــــــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــــــــزاد اأطـــعـــــــمـــوك بــه

�ــــشــــ ّمــــ ًا ف ـاأخــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــهــم عـــــــــــــــــ ّمــا يــ�ــشـــــرونــا

ولــلــطــبــيــــــــــــــــــــب بــ�ــشـــــــــــطــت الـــــــــــــــكـــــــف تــــــــخــره

الـــ�ـــشـــم تـــــــــــمــكــيــنــا
لــــــــــــــــــــمــا تــــــــــــــــــــمــكــن مــــــــــــــنــهــا
ّ

بــكـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلــى نــعـــــ�ــشـــــك االأعـــــــــــداء قــاطــبــة

مـــــا حــــــال نـــــــــــــــــعــ�ــس لــــــــــــــه االأعــــــــــــداء بــــــــاكــونــا

رامـــــــــــــــــــوا الــــبـــــــــــــــــــراءة عـــنـــد الــــنــــا�ــــس مـــــن دمـــه

واهلل يــــــــــــــــــــ�ــشــهــد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانـــوا بــريـــــــــــئــيــنــا

قــا�ــشــيــــــــــــــــــــت مـــــــــــا مل تـــــــــــقـــا�ـــس االأنــــبــــيــــاء وقـــد

القــــيــــت اأ�ـــشـــــــــــــــــــــــــــعـــاف مــــــــــــــا كـــــــــــانـــوا يـــالقـــونـــا

اأبـــكـــيـــــــــــــــت جــــــــــــــــــــديــك والـــــــــــــــــــــــــــــــزهـــراء اأ ّمـــــــــــك

واالأطـــــــــــــــــــــــــــهـــار اآبـــــــــــــــــــاوؤك الـــــــــــــــــــغـــر املــيــامــيــنــا

طـــــــــــــــــالــت لــطـــــــــــــــــول �ــشــجـــــــــــــــــود مـــنـــه ثــفــنــتــه

فـــــــــــــــــقــرحــت جــبــــــــــــــــــــهــة مـــــــــــــــــنــه وعــــــــرنــيــنــا

راأى فـــــــــــــــــــــــــــــــراغـــتـــه فــــــــــــــــــــي الـــ�ـــشـــجـــن مــنــيــتــه

ونــعــــــــــــــــــــمــة �ــشـــــــــــــــــــــــكــر الـــــــــــــــبـــاري بـــهـــا حــيــنــا

يـــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــارون مل تــــربــــح جتــــارتــــه

بــ�ــشــفــــــــــــــــــــقــة كــــــــــــــــــــان فـــــــيـــهـــا الـــــدهـــــر مــغــبــونــا

لــيـــــــــــــــــ�ــس الـــــــــــــــر�ـــشـــيـــد ر�ـــشـــــــــــيـــد ًا يف �ــشــيــا�ــشــتــه

كــــــــــــــــــــ ّال وال ابـــــــــــــــــــــــنــه الـــــــــــــــمـــاأمـــون مـــاأمـــونـــا

تـــــــــــــــــــــــاهلل مـــــــــــــــن كــــــــــــــان مـــــن قـــــربـــــى وال رحــــم

بـــــن املـــ�ـــشـــــــــــــــــــــــــــــــلـــن لـــــــــــــــــــــــــــيـ ً
ــال واملــغـــــــــــــــــنــيــنــا

لـــهـــفـــــــــــــــي ملـــــــــــــــــــــــــــو�ـــشـــى بـــهـــــــــــــــم طـــــــــــالـــت بــلــيــتــه

وقــــــــــــــــــــد اأقـــــــــــــــــــــــــــام بــــــــهــم خـــمـــ�ـــشـــ ًا وخــمــ�ــشــيــنــا

يــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــدهــم مـــعـــجـــــــــــــــــــــــزات كـــــــــــــــل اآونــــــة

ونـــائـــــــــــــــــــــــــ ً
ــال ولـــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــلــم ـ ًا يـــــــــــــــــزيــدونــا
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بقلم :حيدر عاشور

َ
ُ
ُّ
وأفر إليك وأتوسم فيك النجاة

أتنفس تراب مرقدك بدون أمل ،وأرقد
حي
ُ
س َيدي ،يكفي أنني ٌ
بجوارك ،وأعوم أعمق نحن معرفتك ،طلب ًا لقبويل حتت ضيائك.
ما أعرفه اآلن ال يروي ظمأ املعرفة ،وما أنا عليه اآلن تسقيه
ساعات رضاك املنجية فاستطيبها بطمأنينة ..؟ .وأراين عاشق ًا
ُ
سائرا اليك أمحل رسا يف مججمتني واحدة كبرية غارقة ملعرفتك،
وأخرى صغرية متام ًا للمرح بحدود البهجة لكسب ود القلوب
املحبة اليك.
س َيدي ،يكفي أن تأخذ بيدي ُ
وتقودين ،وحتررين من قيود نفيس،
فال زلت أدرس فن الترضع بك ،كي اختلص من أوهامي؛ فأزدان
أرسم شغفي بدموع
بك راحة ضمري ما بني الرضيح والنور..
ُ
الكلامت ،أوقدها شموعا تيضء توساليت بحق كل احلروف التي
الدوامات التي حتفرها روحي يوما
كتبت فيك :دعني أخرج من ّ
بعد يوم كي ُتروي ظمأ هلفتي يف الترضعات الصامتة ،بنوايا أنت
عاملها ..ولكن ما زال ارتياعي من نفيس يالحقني..؟ .باخلوف

منك ،والبحث عن معرفتك ،فهي ٌ
رغبة خرجت من توفيق إهلي
ترسبت مع آالمي ،وبقيت روحي حتت أنوارك تتوجع.
س َيدي ،يكفي أن أفششوض أمششري عند أبششواب رمحتك ،وحتت
وأتوسم َ
فيك النجاة .وكان شاهد ًا ع ّ
يل ضوء
وأفر إليك
َ
قبتكُّ ،
رضحيششكَ :ع ّمدين برضاك ،وامنحني اشششارة أغتسل بضوئها
ذنويب ،سأظل أنا عبدك األعمى ُّ
أدق باستمرار عىل كل ابوابك،
التمس أن تتقبلني.
ُ
سيدي ،امسح عني حمنة السؤال! .روحي ونفيس يلتقطان ضوء
كلامتك ،وعند شباك رضحيك أطلق شفرة اعرتافايت بارجتاف
ٍ
ٍ
ورهبة ،أرسل اليك عرب ترضعي أسئلتي بدمعة ،برجفة،
وخوف
بحكايات تؤملني يف انتشاء وجودي حولك.
مكبال
س� َي��دي ،منك الضوء ويل فتنة ،والصمت بشفاهي ّ
باآلهات .حلظة صحو الضمري ،واغتسال الروح بنور طهور.
وأتوسم َ
فيك النجاة.
أفر إليك
َ
يكفي أنني ُّ
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َ
ّ ّ
األخوة درة ثمينة عليك تحصـــــــــــــــــ

* آالء داخل

ً
ً ً
ُ
ُّ
ُ
َ
يحفظ لنا األدب العربي شـــعرا ونثرا ،نصوصا فائقة الجمال مليئة بالمشـــاعر الصادقة ،تتناول موضوعات
ً ً
ّ
ّ
اجتماعيـــة مهمة ،لتؤكد على ضرورة ترســـيخها بين أبناء المجتمـــع ،مثلما نجده حاضرا مثال في المناهج
الدراســـية والمســـابقات الثقافية وكذلك في دواوين وقصص األدباء الســـابقين.
ّ
َ
ّ
فاألخوة والتربية والتمسك باألخالق الحميدة والصداقة وغيرها من المعاني اإلنسانية العظيمة ،نجدها
ً
ْ ّ
ً
َّ
حاضرة في أدبنا الزاخر باإلبداع اإلنساني ،وإن قلت في بعض األحيان أو ندرت ،إال أن شعراء عربا وقفنا
ّ
على نصوصهم ،يحرصون على الكتابة عنها في مناسبات عدة.
فعن األخ� ّ�وة ،يع ّلمنا اإلمام الصادق (عليه السالم) بحكمته
«لكل ٍ
يسرتيح ِ
ِّ
يسرتيح إىل
املؤمن
يشء
اجلميلة:
إليه ،وإنَّ
َ
يشء ٌ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
شكله».
ري إىل
املؤمن كا
أخيه
ُ
يسرتيح الط ُ
األخوة هذه العالقة الروحية
أ ّما من الشعراء الذين كتبوا عن
ّ
العظيمة ،يقف أمامنا الشاعر الكربالئي (موسى جعفر املعار)
بقصيدة مجيلة ساها (وفاة األخوة) وفيها مضامني مجيلة وصور
رائعة إىل احلدّ الذي ّ
يؤكد فيه أن َ
نحصنها
درة نادرة علينا أن ّ
األخ ّ
بالدرع احلصني كا نقرأ ذلك يف مطلع قصيدته:
َ
احــــــ َفـ ْ
ــــــــــــاك كــــمــــا حـــــ ِفـــــظْ ـــــتَ املـــثـــانـــيـــا
ـــــظ ا َأخـ

ــــن ُمـــبـــاهـــيـــا
حــــ�ــــشــــنــــهُ بـــــــــالـــــــــد ْر ِع احلـــــ�ـــــشـ ِ
ّ

ـــــــــــــــاك وبـــــاملَ
َ
ـــــلـــــيـــــك َرجــــائــــيــــا
ـــــر ا َأخـ
ِ
انــــــ�ـ ُـــــشـ ْ

خــــــال�ــــــس َذ َ
اك ِنــــدَ ائــــيــــا
واحـــــر�ـــــشـــــهُ بــــــاالإِ
ِ

روح الــــ َوفــــا
مـ ْ
ـــــن �ــــشــــ ْبــــلِ َحــــــ ْيــــــد َر اقــــ َتــــبــــ�ـ ْـــس َ

ــــــــــة وافــــيــــا
ـــــر االإِمـــــــــــ َا َمـ ِ
ُمـــــــــذْ كـــــــــانَ يف ِحــــــجـ ِ

ـــــف ُمــــــ َنــــــا�ـ ِـــــشــــــر ًا
هلل والــــــــــدّ
يــــــــــن احلــــــنــــــيـ ِ
ِ
ِ

ــــة الــــــــــ َّزهَ ــــــــــراءِ َكـــــــــــانَ ِفـــــدَ ائـــــيـــــا
ولــــ ِبــــ�ــــشــــ َع ِ

األخوة ،ما قاله الشاعر ّ
بشار بن برد (ت – :)168
ومما جا َد به األدب العريب أيض ًا من شعر عن
ّ
َ
ــــر َعــــهــــدَ ُه
اأَخـ
ـــــــــوك ا َّلـــــــــذي ال َيـــنـــ ِقـــ�ـ ُــس الـــــدَ هـ َ
ـــخــــذ ِمـــــن اأَخـــــيـ َ
َفـ ُ
ــــك الــــ َعــــفــــ َو َو ِاغــــــ ِفــــــر ُذنــــو َبــــهُ
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ـــــر َيــــــــــــز َو ُّر جـــا ِنـــ ُبـــه
َوال ِعــــنــــدَ �ـ َــــشـ ِ
ــــرف الــــــدَ هـ ِ
َوال َتـ ُ
ـــــــــك يف ُكـ ِّ
ـــــــــل االأُمــــــــــــــــــو ِر ُجتـــــا ِنـــــ ُبـــــه

����������الق في خزائن األدب..

ِّ
ُ
ُ
ــــــــــــــــــينها واألوالد غرس الرب
األمهية القصوى يف حياتنا،
أما املوضوع الثاين الذي له من
ّ
هو تربية األوالد ورعايتهم وتعليمهم ،فهم غرس الرب،
يعرب عن ذلك الشاعر الذيقاري (عيل جودة الرفاعي)
كا ّ
يف قصيدة تربوية مجيلة نقرأ فيها:
املــــــــجــــــــ َتــــــــمــــــــ ْع
اأَ ْو َال ُدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف
ْ
ـــــــــــر يــــــعــــــلــــــو َ
ِّ
�ــــــــشــــــــاأْ ُنــــــــهــــــــم
ـــــــــــذ ْكـ
بــــــــــــالـ
ِ

ال بـــــــــــالـــــــــــ َبـــــــــــديـــــــــــلِ املُـــــــ�ـــــــشـــــــطـــــــنـــــــ ْع

مـــــــــنـــــــــهـــــــــاجـــــــــهـــــــــم ُقـــــــــــــــراآ ُنـــــــــــــــهـــــــــــــــم

ـــــــــــــــم هَ ــــــــــــــــــــذا �ـ َـــــــشـ َ
ـــــــطــــــــ ْع
مــــــــــــن ر ِّبــــــــــــــــ ِهـ
ْ

ـــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــن اآ ِلـ
ـــــــــــــــــد ِمـ
ـــــــــــــــن ا ْأحــــــــــــــــــ َمـ
مـ
ِ
ٍ
ْ
ْ

ِّ
ــــــــــــــــــد َجــــــــــــ َمــــــــــــ ْع
ـــــــــــــــــــــــر قـ
ـــــــــــل خـ
لــــــــــــكـ
ْ
ٍْ

ـــــــــــــــر ّبــــــــــــــــي ال تـــــــبـــــــ ْع
ـــــــــــــــس لـ
غـ
ـــــــــــــــر�ـ ٌ
َ
ْ

الشاعر هبذه األبيات املوجزة أن ّ
يتوجب عىل اآلباء رعايتهم وحتصينهم،
وهنا أرا َد
يؤكد بأن هذا الغرس اإلهلي املتم ّثل باألطفال ّ
ُ
فض ً
ال عن ترسيخ ا ُملثل العليا التي جاء هبا النبي األكرم وآله األطهار (عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم) يف قلوهبم ونفوسهم
ّ
املحطمة للنفس البرشية.
وليس األفكار الدخيلة البعيدة
ِ
كقول أحدهم« :أفضل نتيجة
وعن تربية األطفال أيض ًا ،هناك الكثري من األقوال املأثورة التي احتفظت هبا الذاكرة العربية،
من الرتبية هو التسامح» ،أو ما قاله األديب املرصي إبراهيم اليازجي (ت –  1906م) بكلات بسيطة وواضحة جد ًا« :أ ّد رْب
مرسة».
ابن ََك ُفري ُحيك ،فتعقب نفسك ّ
وهذا املؤ ّمل الكويف يقول:
ر َعـــــلـــــى مـــــا كـــــــــانَ والـــــــــد ُه
َيــــ ْنــــ�ــــشــــا الــــ�ـ َّـــشــــغــــ ُ

الـــــــعـــــــر َ
ـــر
ا َّإن
وق َعـــلـــيـــهـــا َيـــــ ْنـــــ ُبـــــتُ الــــ�ـ َّـــشـ َ
ـــجـ ُ
ُ
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روح الشهي ِد السعيد (مرتضى علي رزاق جبار وزني الخفاجي)
الى ِ

ُ
َ
ُ
بشهادتك
تفخر المالئكة
ِ

ً
ُ
َ
الشـــجاعة حقـــا ،أم إنها أوهام الشـــباب ،هل
أهـــو صوت
ِ
بالمســـتطاع أخـــذ القرار الســـريع فيما يفعلـــه اآلن؟ ..لم
يعد عقله يبذل المزيد من الجهد فالوطنية ال تحتاج الى
تفكيـــر ،وصوت الحـــق المنطلق من ارض كربـــالء بصياغة
النجـــف للدفـــاع عـــن االرض والعـــرض والمقدســـات ،هو
اســـمى صوت في الوجود .ببســـاطة ،ترك االفكار تأتي
الـــى رأســـه ،وكأنـــه كان نهرا متدفقـــا هائجا يـــوزع المياه
عبـــر بوابـــات مفتوحة .كان يعـــرف ان مـــا وراء هذا القلق
واالرق شـــيء جديد سيالزمه وعليه ان يكتشفه بنفسه،
ليضـــيء حياته في الدارين ..فالبد من تنوير الروح بأقرب
ما موجود في الحياة ،وهنا رفرف في رأســـه االستشـــهاد
فالفرصة سانحة ليكون من الخالدين ،فاألفكار كانت تأتي
ببطء شديد حيث نواة عقله فتحسسها قلبه فيسير نحو
ارادته بصالبة ويقين..
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ذهب الى الخدمة بوعي وطني وكأنه مسته الغيرة مثل طعنة
ذات جرح تقوده صوب االستشهاد ،فحمل كفنه وعصب جبينه
براية االمام الحسين-عليه السالم -الممزوجة بالعلم العراقي..

أحس ان هناك يف مكان ما من قلبه ،ثمة شيئا حيرتق ،يشعر
بحرارته كحديد اذابته النريان حتى اصبح سائال حيرق بسيالنه كل
يشء ببطء وبال توقف ،فشعر ان صدره بدأ يضيق ،وقلبه خيفق
حد االختناق .بعد هذا أمل موجع من القلق ،اختذ قرار االنخراط
بخدمة الشعب ليجمع بني االستجابة لنداء اجلهاد الكفائي او ً
ال،
وثاني ًا ليكون جنديا من اجلنود الشجعان الذين نذروا دماءهم
الطاهرة يف سبيل إرواء ارض الوطن حتى اخرضار احلرية عىل
ِ
ِ
سامئه العالية.
أرضه ،ورفع راية اهلل أكرب يف
ذهب اىل اخلدمة بوعي وطني وكأنه مسته الغرية مثل طعنة ذات
جرح تقوده صوب االستشهاد ،فحمل كفنه وعصب جبينه براية
االمام احلسني-عليه السالم -املمزوجة بالعلم العراقي ،والتحق
مقاتال يف الفرقة اخلامسة للرطة االحتششاديششة العراقية حلامية
املقدسات يف سامراء ،ليثبت للجميع إنه ابن املرجعية الدينية
العليا وخادم لرتاب العراق.
فتعلقت روحه بسواتر الدفاع اجلهادي الذي ّ
حيف هبا القمر

ليال ،وحترقها شمس سامراء صباحا ،والتكفرييون واملرتزقة
يطوقون املدينة املقدسة وهم مندسون حتت راية اجلبن االرهاب
ّ
الدويل التي رفعتها جهات تريد قتل كل ما هو شيعي وتدمري كل
طهرت ارضه علوم االئمة االطهار مل
مقدس ..والعراق الذي ّ
يدس رأسه يف الرمال بل رجاله الغيارى أعلنوا والءهم للعقيدة
ّ
فحجموا أكرب قوة اجرامية يف العامل وأسقطوها يف
والوطن
ّ
حاويات املزابل وشهد التاريخ املعارص عىل ذلك .ولكن حتت
ذلك الغطاء ثمة معادالت ..فاملعادلة االهم صوت السيستاين
الذي له الدور االول واالخري يف صنع القرار االهم يف طرد اوغاد
الر الداعيش ،واملعادلة األخر كانت بني ثلج للصدور ونار
للفتنة وجتيري الفتوى لصالح قواها املريضة .فأبناء الوطن وضعوا
كل املعادالت يف امليكروسكوب الواقع ،وحللوا حماريث الوطنية
والعقائدية ،فكانت مناظر العقيدة والوطن حلم املجاهدين وهم
يطرحون حيواهتم ارضا من أجل الوطن ،وافرزوا حاميل السالح
ممن يبحثون عن املال والشهرة والقيادة املصبوغة بصبغ العاملة،
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فينقادون نحو مؤامرات اسيادهم ،فتدمدم السنتهم ما ليس هلم
وان فشلوا صنعوا ثورة الفتن بني طبقات الفاشلني من الشباب
اهلاوي اىل املال والسلطة.
كان ضمريه يناقش عقله يف مهوم الوطن وقد اسس لنفسه
قوة داخلية ان املذهب والوطن اجتاه واحد لبث االطمئنان يف
نفوس الناس فتع ّلم من كل ذلك التعايش مع القتال اليومي
بال تذ ّمر ،وقاتل ببسالة ورشف حلامية االمامني العسكريني-
عليهام السالم -وقد اصيب مرات عديدة جتاوزت سبع اصابات
لكنها مل ِ
تثن من عزيمته ومل تق ّلل من رجولته وشهامته العراقية
وروحه احلسينية ،بل زادته ارصار ًا عىل إهناء سطوة الدواعش
اإلرهابية التي فرضوها عىل الفقراء واملساكني من حيقدون
عىل شيعة العراق وجتاورهم االطامع بخريات العراق .ملؤوا
األرض وأيديم بالدماء بقوة كانت تصدر عن ضعف ،والن
الوطن كان قويا يف جند املرجعية الدينية العليا تم سحق ودحر
(داعششش) ..كانت هذه هي معرفته اليقينية بالتكفرييني ..كان
حاذقا برسعة بدييته وقوة مرفقيه ،ورغم كل االصابات املميتة
كان موقفه واحدا وارصاره لنيل االستشهاد بجدارة يف ميادين
القتال .وحني كانت اصابته عميقة عند تطهري القرى حول مدينة
مر وسط حشود من النسوة
سامراء ونقلته االسعاف اىل العالج ّ
واألطفال والشيوخ سمعهم يقولون محاكم اهلل يا ابطال الرطة
االحتادية ال تنسونا بالدعاء وانتم حتصدون الرؤوس العفنة من
ورد بصوت َّ
اجش وخمنوق:
(داعش) .وقتها بكى َّ
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 وانتن يا عفيفات العراق وأمهاته الريفات تذكرونا..؟!،فأعداؤنا كثر وسيكون  -اهلل وحممد وعيل  -معنا.
هبذا اهليجان الروحي ،مهس مرتىض ألخيه األكرب الذي كان
حياول استحصال موافقة لنقله اىل العاصمة بغداد:
 أتريدين أن أترك االمامني العسكريني-عليهام السالم -وأهربملكان آمن ,ماذا أقول ملواليت زينب يوم احلر؟ ,ال واهلل ال أترك
مكاين حتى حتقيق النرص او نيل الشهادة التي ارتضيتها لنفيس.
يا له من ايامن معريف ثبت يف قلبه ،يصعب احلديث عنه او تصديقه،
حني هجم الدواعش عىل سواتر الغيارى من املجاهدين ،مل
يكتف بمكانه بل صعد سيارة (اهلمر) املدرعة مع جمموعة من
املقاتلني ،وبدأ جيندل القتلة ،وخاض قتاال عنيفا أرعبهم وبد ّد
مجعهمّ ،
وبث العزيمة والشجاعة يف املجاهدين ،فلقنوا غربان
الر التكفريي(داعش) درسا قتاليا َّ
قل نظريه.
ّ
توغل «مرتىض» يف العمق ليطارد البقايا املنهزمة وبنفس الوقت
يق ّلل مدى نريان العدو الداعيش عىل سواتر اجلهاد ..أخذته
محاسته اىل تصفية اوكارهم يف اجلزيرة ..فأيام حمرم احلرام تكون
سامراء هدفا عقائديا للتكفرييني الذين ما ان يسمعوا عزاء االمام
احلسني عليه السالم فيشتعلوا غيظا ،فيخرجون من جحورهم
كالفئران الوسخة كي يفرغوا حقدهم االسششود عىل املعزين
واالمنني من االهايل ..كان هدف مرتىض واضحا حني انطلق اىل
ابعد نقطة ممكن ان يستخدمها (داعش) يف رضب االهايل واملدينة.
ساعده يف ذلك رجال الرطة الغيورون ،فكان هنار يوم االربعاء
حمرم 1437هش هنارا
املوافق 2015/10/28م واملصادف ّ 15

طويال عىل املجاهدين وقاسيا ومميتا ألعداء
االنسانية .كان املكان اشبه بالصحراء خيتبئ فيها
الدواعش .وكان عىل يقني ان املكان يعج هبم
فشعل مهم املجاهدين وأمرهم ان ال يرتجلوا
مششن اهلمر وبششدأ يطهر االرض والششدواعششش
يتقافزون من امامهم هاربني ال مأوى هلم سوى
باطن االرض .وما ان ارادت شمس السامء
تودع النهار ،وأعلن الغروب حضوره متركز
البطل (مرتىض عيل رزاق جبار سلامن وزين
اخلفاجي) بنقطة ال يمكن ان خترتقها نملة يف
الليل ،وقد أخرب قادته ان املكان آمن وعليهم
تعزيز النقطة باألعداد الكافية فالليل طويل
وبارد والعتبة العسكرية املقدسة تعج باملعزين
واملجالس احلسينية ..فالغدر شيمة داعش
اخلرافة فهم مرتزقة اذا أمرهم اسيادهم باهلجوم
ال يمكن ردهم اال بقوة ..كان تقديره احلاذق
يف مكانه ،وقبل وصول القوة االضافية كان
قدره قد حان وساعة رحيله قد ازفت ال مناص
منها بعد أن زحششف إليه جششرذ السلفية ومن
لف لفهم زحفا مميتا ،مستهدفني من جعلهم
بني املطرقة والسندان ..مل يوقفه ليل وال برد
وال نعاس ..كان اهلدف هو سيارة اهلمر التي
أذقتهم ويل نريان الرطة االحتادية املنارصة
للحشد الشعبي ..كانت املسافة ليس ببعيدة
والليل دامس فجاء وهج الصاروخ احلراري
بشكل مفاجئ مل يمهل املجاهدين من الرتجل
بل رفعهم إىل أعنان السامء لتنزل أجسادهم
الطاهرة إىل األرض قطعا صغرية خمضبة بالدم
واللحم ،لتتوقف املعركة ويلوذ الصمت كأن
السامء واألرض واملالئكة افتخرت بشهادة
مرتىض ومن معه..
• بعد درس البطولة امليدانية التي نفذها «مرتىض
الوزين» وع ّلمها للشجعان والعدوان ..ارتأت
القيادة أن تقلده قششالدة الششرف والبطولة،
ومنحته رتبة مالزم بتاريخ استشهاده عن عم ٍر
ال يتجاوز االربعة والعرين ربيعا.
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دروس من العبد الصــــالح
يوم في حياة اإلمام الكاظم
بقلم :هيلين عبد الله

ان الحديث عن التاريخ المشرق آلل البيت (عليهم السالم) هو من أجمل ألوان الحديث والكالم عن
السيرة العطرة المضخمة بأريج ذكرهم (سالم الله عليهم) هو من أعذب انواع الكالم ،ل َِم ال وهم
حاملو أسرار الشريعة المقدسة وقادة االسالم العظام.
ّ
إن دخل المؤمن ساحة حياتهم ازداد يقينا وتألقا واتسع افق مضمونه الروحي ورقا ،فما اروع ان
نبحر في بحار انوارهم ونطلع على مضامين سيرتهم ونغترف من سنا اشراقهم ،ونحلق في سماء
قدسهم لنتخذ من مواقفهم ونهج حياتهم زادا لنا في الحياة ،نصل به ومن خالله الى حيث السعادة
الدائمة والنجاة.
وهنا سنأخذكم في رحلة الى يوم من ايام االمام الثامن من االئمة االطهار االمام موسى بن جعفر
الكاظم (عليه السالم)؛ ّ
علنا نقتبس شيئا من ضيائه وهديه النابض بالحب والعطاء والسالم ،فنتحرك
على بينة ،بنفوس تتطلع الى الخير مؤمنة ،متخذة من آل البيت (عليهم السالم) في السعي والكدح
اسوة وقدوة حسنة.

سنأخذكم اىل يوم كتب اهلل تعاىل فيه لبر ،البرى واخلري،
عىل يدِّ راهب آل حممد (عليهم السالم) يف ذلك اليوم كان
االمام الكاظم (عليه السالم) جيتاز زقاقا يعيش بعض ِ
اهله
الغفلة والفتنة والظالم ،وال عجب فقد ضاعت تعاليم
االسششالم ،وتالشت مواعظ االنبياء واستأثر باحلكم عىل
مدار االعوام طغاة لئام ،بثوا اكاذيبهم بعد ان قاموا بتنحية
اهششل البيت (عليهم الششسششالم) عن مقاماهتم ،وسجنهم
وتعذيبهم ،بل وعمدوا اىل تنشئة االجيال عىل بغضائهم،
والتفاخر بسبهم ولعنهم عىل منابرهم ،حتى ه ِرم عىل ذلك
الكبري وكرب الصغري؛ ولكن ورغم كل ذلك فقد كان هلم
(سالم اهلل عليهم) نورهم وحضورهم املمتد امتداد الرسالة
وضياءها املنري.
فام انحرضوا يف مكان إال وتألقَ بالنور ،وما احتواهم زمان
اال وكانوا لألرواح رمح ًة واسع ًة متحو بتدفقها ما ران عىل
الصدور ،وتعيد للنفوس املستعدة بريقها الذي فقدته يف
رصاعها مع النفس والشيطان وكأهنا شالل ضوء ينري العتمة
ويغسل االرواح بامء طيب طهور ،وبأذن اهلل الودود الغفور.
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وهذا ما حصل مع (بِر احلايف) الذي كان بعيدا عن اهلل
يضع يف طريقه
تعاىل وهنج االسالم ولكن شاء سبحانه ان َ
عبده الصالح موسى بن جعفر (عليه السالم) كان إمامنا
يمر قريبا من دار بِر وتناهى اىل سمعة اصششوات الغناء
ُ
ُ
املر ،وبينام هو يقطع الطريق
االنحراف
عن
عرب
مل
ا
والطرب
ِّ
متأسفا فتحت باب ذلك البيت وخرجت جارية حتمل
بيديا القاممة فتأملت يف رجل عليه سيامء الصاحلني وتسطع
من جبينه انوار االمامة وقف (سالم اهلل عليه) عند الباب
ليسأهلا سؤاال كتب له ان يغري حياة بر ويكون للمتأملني
عىل امتداد الزمن منارا وعالمة فقال فدته النفوس :يا جارية
حر ام عبد؟ فأجابته عىل الفور :بل هو
صاحب هذه الدار ٌ
حر»
فهمس بصوب يشوبه حزن وأمل« :صدقت لو كان عبدا
خلاف من مواله!»..
ومىض (عليه السالم) يف طريقه بخطوات هادئة ،فيام بقيت
اجلارية تنظر مذهولة وهي حتاول فك رموز تلك الكلامت
وما تنطوي عليها من ارسار واحجيات ودخلت الدار عىل

حالتها؛ لتقص عىل سيدها ما جرى معها وكام يرضب الزلزال
االرض فتتناثر ذرات الرتاب ،كانت هذه الكلامت تطيح يف
أعامق بر كل الرصوح املظلمة فأرسع مهروال نحو الباب..
ومىض يطوي املسافات باحثا عن مصدر النور والضياء ،يبحث
عن رجل حيمل مهوم املرسلني وتراث االنبياء ،ها هو يراه من
بعيد كأنه غيث السامء لألرض التي أرض هبا اجلدب وحنت اىل
هطول املطر وقطرات املاء ،وتوقف (عليه السالم) لريى برا
وقد غرق بدموعه وجثا حافيا عند قدمي االمام (عليه السالم)
وابدى كامل احرتامه وخضوعه ،وكانت اهاته وعرباته ترتجم
ما حل بقلبه من تغيري ،وتتكلم دون حروف لتعرب عن امتناهنا
هلدية الرب القدير الذي بعث له بوليه ينقذه من حر السعري،
ويأخذ بيده اىل حمال اخلري وينابيع النور.
نستنتج من هذه القصة مع بشر دروسا كثيرة منها:
الدرس االول :ان الدعوة اىل اهلل تعاىل والداللة عليها هي من
ارشف االعامل وافضلها ،والنصيحة خللقة وهدايتهم من ازكى
االفعال واجلها وال بد ملن اراد ان ينرص دينه ويمهد االرض
لقيام امام زمانه ان ال يغفل عنها ما استطاع اىل ذلك سبيال.
الدرس الثاني :عدم التعلل باألعذار واالستمرار يف هداية

الناس ونصحهم مهام كانت حاهلم ،فاإلمام (عليه السالم) مل
يرتك ذلك رغم القرائن التي تؤكد عىل ضالل صاحب الدار
وسوء ما وصل اليه حاله!.
الدرس الثالث :عدم اليأس واالحباط من استراء الضاللة
واالنحراف فالسعي من نصيب العبد والتوفيق بيد اهلل تعاىل،
لذلك البد ان نواجه الواقع مهام كان سيئا غارقا يف الوحل
متسلحني باألمل ومتكلني عىل اهلل (عز وجل).
الدرس الرابع :اسلوب العالج الرائع الذي استخدمه االمام
(عليه السالم) مع اجلارية فلم ينكل ومل يستهزئ ومل يسئ؛ بل
كان كالمة خمترصا مفعام باملعاين الرائعة التي ال خيتلف فيها
اثنان ،فالعبد ال ريب يستحيي من مواله وخيافه وخيشاه ،واال
فعليه ان يعود اىل نفسه ويتأكد من صدق دعواه.
الدرس الخامس :نتعلمه من بر الذي ختىل عن عامله الذي
ألفه لسنوات واختار طريقة بوعي بعدما ابرص فيه االلطاف
والرمحات ،وكأنه يقول لنا« :ال يأس وال قنوط وال ضياع،
مهام افرتستكم يف طريق الضالل الضباع ،فالرب الكريم يفتح
االفاق ملن أتاه ،ويمحو عنه ما ابعده واراده ،فهو اهلل وكفى بأنه
اهلل».
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ّ
ّ
الحلي..
والمحدث الشيخ ورّام
مزار الفقيه

عبق الوالء ونور العلماء
األحرار :أمحد الوراق  -تصوير :صالح السباح

كانت مدينة احللة املتو ّقدة باسم اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) موطن
احلوزة العلمية الرشيفة لفرتة طويلة من الزمن ،وأنجبت خرية العلاء األعالم
الذين بلغت أعدادهم اآلالف ،من الذين بلغوا مراتب االجتهاد وتزّعموا
َ
احلوزة الرشيدة التي ننعم بظالهلا وبركاهتا اإلهلية العظيمة.
ومن بني من أنجبتهم هذه املدينة املعطاء ،العامل الفاضل ذو املدحة والرشف
ورام بن أيب فراس املالكي النخعي،
والنسب ،الفقيه املحدّ ث العالّمة الشيخ ّ
الذي خدم الدين واملذهب احلق خالل حياته الرشيفة.
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عماد كاظم عبد االمير
االمين الخاص للمزار

جملة (األحرار) وضمن اهتامماهتا الصحفية للتعريف باملراقد
واملزارات الشيعية الريفة ،ح ّلت برحاهلا عند مرقده
الريف الواقع بمدينة احللة ،حم ّلة التعيس والتي تسمى أيض ًا
بمنطقة عكد الباشا ،حيث حدّ ثنا األمني اخلاص للمزار عامد
كاظم عبد األمري عن تفاصيل مهمة:
اسمه ولقبه
هو األمري الزاهد امللقب أبا احلسني بن أيب فراس ابن محدان
بن عيسى بن أيب النجم بن ورام بن محدان بن خوالن بن
إبراهيم ابن مالك األشرت احلارث النخعي ّ
احليل ،فجدّ ه
صاحب الرف األعىل يف مصاحبة أمري املؤمنني ويعسوب
الدين عيل بن أيب طالب (عليه السالم) والذي حباه اهلل تعاىل
باملنزلة العظيمة واملكانة السامية.
حياته المشرفة
ورام احليل عامل ًا جلي ً
ال وفقيه ًا حمدث ًا من علامء
كان الشيخ ّ
الشيعة اإلمامية وكبارهم يف منطقة املزيدية من مدينة احللة،
نشأ وتر ّبى عىل حمبة أهل البيت (عليهم السالم) يف عائلة
أنجبت خرية العلامء النجباء ،وكان من أساتذته سديد الدين
ّ
املتوف سنة ( 585هش) ،كام أن من مشاخيه يف الرواية:
احلميص
حممد بن حممد بن هارون البزاز احليل املتوف سنة ( 597هش)،
وروى أيض ًا عن عيل بن إبراهيم العرييض املكنّى بأيب احلسن
العلوي ،وقد رصح باسمه يف كتاب (تنبيه اخلواطر) فض ً
ال

عن ذكره يف كتاب (أعيان الشيعة).
أما تالمذته النجباء ،فقد تتلمذ عىل يده مجلة من مشايخ
وعلامء الدين منهم أبو عبد اهلل املشهدي املتوف سنة (610
هش) صاحب (املزار الكبري) اجلامع لزيارات أهل البيت
(عليهم السالم) ،وقد قال عنه السيد عيل بن طاووس« :كان
جدي ورام بن ايب فراس (قدس اهلل روحه) وهو ممن يقتدى
بفعله».
والدته ووفاته
ِ
ورام احليل يف النصف االول من القرن السادس
ولد الشيخ ّ
يف مدينة احللة التي كانت مركز ًا للشيعة آنذاك وحاضنة
للعلم والعلامء وتويف بتاريخ ( 2من حمرم احلرام املصادف
يوم اجلمعة سنة 605هش) ودفن يف مدرسته احلوزوية التي
خترج فيها مجلة من رجال الدين االفاضل.
ماذا قيل بحقه؟
يف فهرست منتجب الدين قال :إن الشيخ ورام بن ايب فراس
من أوالد مالك االشرت النخعي من أصحاب امري املؤمنني
(عليه السالم) ،وقال االفندي يف رياض العلامء هو الشيخ
الزاهد العابد القدوة يف ارتباطه بأهل بيت النبي (صىل اهلل
عليه وآله) وحبهم وقدوة يف ورعه وعلمه وتفقهه وكان
يتربك به الناس وهو طالب يف علمه ،وقال يف ومضات
اجلان :إن األمري أبا احلسني ورام بن أيب فراس كان عامل
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العلامء وفقيه الفقهاء وشاعر ًا يف حق أهل
البيت (عليهم السالم) وله كتب يف علم
النجوم ،فيام قال السيد اجلليل حممد باقر
بحر العلوم يف كتاب لؤلؤة البحرين:
يوجد يف مدينة احللة قرب العالمة اجلليل
ورام يف حملة التعيس الذي
الزاهد الشيخ ّ
ُجدّ د بناؤه سنة ( 1952م) ثم توالت
العناية به اىل أن أصبح بأروع صورة
تليق هبذا الشيخ املعروف من القدم
باملكانة وصاحب الكرامات والرباهني.
كتبه ومؤلفاته العلمية
ورام احليل (قدس رسه) كتب
للشيخ ّ
ضمتها مكتبة كبرية
عديدة بخط يده ّ
جد ًا ،ومن مجلة هذه الكتب كتاب بخط
يده (نزهة الناظر وتنبيه اخلواطر) ما
يسمى جمموعة ورام وكان من وصايا
الشيخ اجلليل ان جيعل يف فمه بعد وفاته
فص من العقيق ُيكتب عليه أسامء ائمته
صلوات اهلل عليهم فنقش ذلك العقيق
بخط يده وكتب عليه اهلل ريب حممد نبيي
وعيل إمامي وسمى االئمة اىل اخرهم
أئمتي ووسيلتي.
ّ
لماذا سمي بالشيخ ورام؟
الورام لعدة أسباب
بورام أو
ّ
سمي ّ
منها النتسابه لعائلة الوراميني وتعني
ورام
الرفعة والشموخ وسمي الشيخ ّ
بن ايب فراس قدس روحه ونور رضحيه
من اروع ما رأيناه عارفا بأصول الدين
واصول الفقه تارك ًا ما تقتضيه الرئاسة
الدنيوية وكان ورام من اهل احللة
املزيدية يف العراق وكان أول امره من
االجناد االمراء ،ويعني الذي يلبس العباءة ويتقلد السيف
(سيف احلق) ثم ترك ذلك وانقطع اىل العبادة والصوم
والصالة وقراءة القرآن والتفقه بالدين.
ّ
ذرية الشيخ ورام
للشيخ اجلليل ابن بار ،فقد تزوج من ابنة العامل العباد الطربي
صاحب كتاب (بشارة املصطفى لشيعة املرتىض) وله بنت
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تزوجت من السيد موسى بن جعفر بن طاووس وقد انجبت
هذه السيدة اجلليلة أربعة اوالد من هذا السيد اجلليل جعفر
بن طاووس وهم ،مجال الدين امللقب بش(أيب الفضائل)
أمحد بن موسى بن طاووس وريض الدين امللقب بش(أبو
القاسم) عيل بن موسى بن طاووس ورشف الدين (حممد
بن طاووس) وعز الدين احلسن بن طاووس (رضوان اهلل
تعاىل عليهم).

مراحل التطور العمراين للمزار
بعد التحاق املزار الريف باألمانة
العامة للمزارات الشيعية الريفة عام
2008م ،شهد تغيري ًا عمراني ًا طفيف ًا
واعامل ترميم من قبل االمانة منها انشاء
جمموعات صحية للنساء والرجال
متكاملة وبناء غرف لإلدارة وعمل
مسقفات متكاملة للمزار وتغليف
وهتيئة داخل احلرضة باجلدران الثانوية
وايض ًا تغليف اجلدران واالرضيات
باملرمر وصب الباحات خارج املزار
الريف ،ويف عام 2018م اوعز
سامحة الشيخ اجلوهر هبدم واعادة بناء
املزار الريف ضمن خطة حشد اعامر
املزارات التي اطلقتها االمانة العامة.
الزيارات والنشاطات
يفتح املزار يوميا من الصباح اىل املساء
ومل حيدد بوقت معني ،يرتاده الزائرون
والوافدون من داخل وخارج مدينة
احللة عىل طول ايام السنة وخاصة يف
الزيارات املليونية كالزيارة االربعينية،
فض ً
ال عن ذلك حييي املزار الريف
كافة املناسبات الدينية من والدات
ووفيات اهل البيت (عليهم السالم)،
منها اقامة صالة اجلامعة وقراءة
االدعية والقاء املحارضات الفقهية
واالخالقية.
المالحظات المهمة والوصايا؟
من املالحظات املهمة ان الشيخ
اجلليل كان من املعمرين (قدس)
ومن وصاياه قال امري املؤمنني (عليه
السالم) اوىص بصالة اجلامعة حيث
قال ان اهلل يستحيي من عبده اذا صىل يف مجاعة ثم سأله
حاجته ان ينرصف حتى يقضيها ،وروى العاملي عن ورام
(قدس رسه الريف) انه قال اذا صىل املؤمن ركعتني يف
خالء ثم سأل حاجته اىل اهلل ان يترصف حتى يقضيها،
وعن ورام قال امري املؤمنني عليه السالم اذا قرأ املؤمن اية
الكريس وجعل ثواب ما قرأه ألهل القبور جعل اهلل له من

كل حرف ملك ًا يسبح له اىل يوم القيامة ،وقال املريزا القمي
يف كتاب الصالة ،روي عن ورام بن ايب فراس يف كتابه قال
امري املؤمنني عليه السالم يأيت يف اخر الزمان قوم فيقعدون
حنقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا الجتالوسهم فليس اهلل فيهم
حاجة يف كتاب الوسائل.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شـــريـــعـ ُ
ــة الــــــــذرّة ()2 – 2
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
البد من اإلمعان يف كالم عيل(عليه السالم) الذي أورد صفات
َ
«أحال األشيا َء ألوقاهتا ،وألَ َم
الذرة بد ّقة ال متناهية حينام قال:
َّ
الذرة
وغرز غرائزها وألزمها أشباحها» ،أمل تكن َّ
بني خمتلفاهتا ّ
ُمركَّبة من جزأين أساسيني مها الربوتون والنيوترون وكالمها
ُيعرف بالنواة وحيوم حوهلا األلكرتون وكلها جسيامت مادية،
فالربوتون حيمل شحنة كهربائية موجبة بينام النيوترون عديم
الشحنة وكتلته تساوي كتلة الربوتون تقريب ًا ،وأما األلكرتون
فهو حيمل شحنة كهربائية سالبة مقداره يساوي مقدار شحنة
الربوتون وخيالفه يف النوع ولكن كتلة األلكرتون الواحدة صغرية
جد ًا بالنسبة لكتلة الربوتون ،وتدور هذه االلكرتونات حول نواة
الذرة يف مدارات مع َّينة ،وقد ُحددت بسبع مدارات رئيسيةَّ ،
وأن
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لكل واحد من هذه املدارات خصوصيته يف حركة االلكرتونات
عرب عنها اإلمام(عليه السالم) باألشباح،
حول نواة الذرة والتي َّ
وهنا البد من االشارة إىل َّ
الذري للعنرص هو نسبة
أن الوزن ِّ
بني وزن ذرة العنرص ووزن ذرة اهليدروجني التي ُّاختذت وحدة
الذري ٍ
ذري ًا ،بمعنى َّ
مواز للعدد الكتيل ملا يف
أن الوزن ِّ
ومقياس ًا ّ
الذري هو
النواة من بروتونات ونيرتونات ،وبالتايل فإن العدد ِّ
عدد الربوتونات وأصل نواة الذرة أو عدد االلكرتونات ،ألن
االلكرتونات والربوتونات متساوية يف الذرة.
وما جيب اإلشارة إليه َّ
الذرة قارهنا
ذكر َّ
أن القرآن الكريم كلام َ
باملثقال الدال عىل الوزن ،وهذه املقارنة تُعد يف منطق الفيزيائيني
منطق ًا علمي ًا ،حيث ال يمكنهم التحدث عن العنارص إال بوزهنا

الذري،
الذري ،وما إنشاء العنارص إال من اختالف هذا الوزن ِّ
ّ
تم اكتشافه يف العامل
فلكل عنرص من العنارص األساسية الذي َّ
ٌ
ذرته ،ويستقل عن اآلخر باسمه وخصوصياته
وزن ،وبه تتكتَّل َّ
وآثاره ،والذي يرتكز عىل نظام الزوجية التي قد تتم بالتنافر
فيحدث االنفجار ،أو بالتالؤم الذي يتم استنساخ صورة
أخرى منه ،فقد أشار سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقوله} :سبحان
الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال
يعلمون{ [يس ،]36 :وبمراجعة قول الصادق(عليه السالم) يف
نشأة الكون وما أورده يف ذلك يتضح أنه يشري إىل مسألة القطبية،
ويشري باحلرارة إىل الكرتونيات وما إىل ذلك (راجع اإلمام
الصادق كام عرفه علامء الغرب 173 :ش  ،)179والكالم حول
الذرة واإلجياد طويل وال يتم هبذه األسطر ولكن أردنا اإلشارة
إليها باملناسبة وإال فإنه سبحانه وتعاىل يشري إىل االنفجار الكوين
الذي حدث حينام أشار إىل ذلك بقوله} :أو مل ير الذين كفروا أن
السموات واألرض كانتا رتق ًا ففتقنامها{ [األنبياء ،]30 :حيث
يرصح بأن الساموات واألرض كانت واحدة ،وبسبب ذلك
االنفجار حدثت األجرام واألرض ،فكل ما هو خملوق ُمركَّب
يتجزأ وال حدود له يف
واهلل وحده هو البسيط ،فكل ُمركَّب،
ّ
ذلك خالف ًا للبسيط ،وهذا هو الفرق بني الوجود اإلهلي اخلالق
وبني الوجود يف املخلوق.
ويف اخلتام البد من االشارة إىل َّ
أن ألربت أينشتاين عندما اقرتح
عىل البيت األبيض (الرئيس روزفلت) ْ
أن يسعى للحصول
عىل القنبلة الذرية يف قبال حصول هتلر عليها وخوف القيام
باستخدامها ،كتب إىل املرجع اإلسالمي آنذاك السيد أبو احلسن
األصفهاين ( 1284ش 1365هش) يف النجف األرشف يسأله عن
حرم
ذلك ،فأجاز ذلك يف جمال الردع دون االستخدام ،وقد َّ
استخدامه ،وأضافَّ :
أن نتف شعرة من اإلنسان أو خدشة ال
جيوز ،وذلك سنة 1358هش مما أعجب أينشتاين هذا االقرتاح
وهذه الفتوى ،وما ْ
أن جاء دور السيد حسني الربوجردي (1292
ش 1380هش) يف قم املرفة حتى كتب له يسأله عن مسائل وكان
فيه تأييده لإلسالم يف النظرية النسبية التي وردت يف هنج البالغة
والبحار حول معراج الرسول(ص) وأظهر بأن هذا املعتقد خري
معتقد عىل وجه األرض ،ومن هنا استشار السيد الربوجردي يف
أن يتوىل رئاسة دولة إرسائيل بعد ْ
ْ
أن تويف حاييم وايزمان سنة
1371هش ،فر َّد عليه السيد الربوجردي« :العاقل الذي خياف اهلل
ال يقبل مثل هذا االقرتاح وال ُيل ّطخ يده بالسياسات الظاملة»،
ورفض االقرتاح.
وعىل اثر ذلك شك ََر السيد الربوجردي
َ
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مكانة اإلمام الحسين

في القرآن الكريم
اإعداد /ال�شيخ حيدر الربيعاوي

يف( سورة احلج ) وردت آية رشيفة يف هذه السورة ُتبني مدى
حقد يزيد (لعنه اهلل) وعششداءه آلل البيت ،اإلمام احلسني
(عليه السالم) خاصة ،وذلششك عندما طلب يزيد البيعة
من اإلمششام احلسني (عليه السالم) وأمر واليه عىل املدينة
أن يأخذها له منه بالقوة واإلرهاب !نعم .!،وال غرابة يف
ذلك .فهذا هو دين الطغاة وديدهنم ،وهذه هي األفعال التي
يفتخر هبا أعداء أهل بيت الوحي والنبوة ،ومل يكتف يزيد
بذلك أراد من أعوانه أن يأتوا باإلمام احلسني (عليه السالم)
من مكة إىل حمرض يزيد يف الشام! ،لكن حلنكة اإلمام (عليه
السالم) مل يتمكن هؤالء الطغاة من ّ
أن يتموا أفعاهلم الدنيئة
هذه؛ وذلك عندما تعامل معهم بأسلوب سيايس ثوري
دقيق ،وعالج الظروف واألحداث الساخنة آنذاك بحسب
بام يتناسب مع كل منها ،فخرج هو واهل بيته والثلة املخلصة
من أصحابه(عليهم السالم) لي ً
ال ،ليخط منهجه الرسايل من
مكة اىل املدينة باجتاه الكوفة .مفجر ًا لثورة العز والكرامة
والسمو لراية اإلسالم األصيل حتت شعار هيهات منا ّ
الذلة.
وقد وصف القرآن الكريم ان خروج اإلمام احلسني (عليه
السالم) والذين معه من ديارهم بغري حقّ  ،بقوله تعاىل:
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َيا ِر ِه ْم بِ َغ ْ ِ
ري َحقٍّ { .فقد روي يف تفسري
}ا َّل ِذ َ
القمي يف قولهُ :
ون بِ َأ َّ ُهن ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن َّ َ
ين ُي َقا َت ُل َ
اهلل
}أ ِذ َن لِ َّل ِذ َ
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َع َىل َن ْ ِ
رص ِه ْم َل َق ِد ٌير{.قال :نزلت يف عيل وجعفر ومحزة ثم
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َيا ِر ِه ْم بِ َغ ْ ِ
ري َحقٍّ {.
جرت قوله تعاىل} :ا َّل ِذ َ
قال :اإلمام احلسني (عليه السالم) حني طلبه يزيد لعنه اهلل،
ليحمله اىل الشام فهرب اىل الكوفة.
يف( سورة القصص) وردت يف هذه السورة الريفة آية
تقص قصة خششروج سيد الشهداء اإلمششام احلسني (عليه
السالم)عندما خرج من املدينة اىل مكة متجه ًا نحو كربالء يف
ظرف حساس وكان حمفوف ًا باملخاطر التي حتيط به من مجيع
اجلهات ،حيث يرتقبه األعداء ليظفروا به ويقبضوا عليه
لينالوا رضا املخلوق بسخط اخلالق ،تنفيذا ألوامر يزيد بأخذ
رت َّق ُب َق َ
البيعة له باخلالفة ! قال تعاىلَ } :ف َخ َر َج ِم ْن َها َخائِف ًا َي َ َ
ال
َر ِّب َن ِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظ ِاملِنيَ { .فسار احلسني(عليه السالم)
رت َّق ُب َق َ
اىل مكة وهو يقرأ } َف َخ َر َج ِم ْن َها َخائِف ًا َي َ َ
ال َر ِّب َن ِّجنِي
ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظ ِاملِني{ ولزم الطريق األعظم فقال له اهل بيته:
لو تنكبت الطريق األعظم كام فعل أبن الزبري لئال يلحقك
الطلب .فقال :ال واهلل ال أفارقه حتى يقىض اهلل ما هو قاض.
وملّا دخل احلسني مكة كان دخوله اليه ليلة اجلمعة لثالث
مضني من شعبان دخلها وهو
يقرأ}:و َملَّا َت َو َّج َه تِ ْل َقا َء َمدْ َي َن
َ
َ
َق َ
السبِيلِ {.
ال َع َسى َر ِّيب أ ْن َ ْي ِد َينِي َس َوا َء َّ
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هناك تتمة يف العدد القادم

قصة من كرم وشجاعة
اإلمام الحسين

سمعت
أعرايب حلاجة وقال:
السالم
ُ
ٌّ
قصد اإلمام احلسني عليه ّ
جدَّ ك ّ
ألوها
صىل اهلل عليه وآله يقول :إِذا َسأل ُتم َح َ
اس ُ
اجة َف ْ
َ
يب رشيف ،أو َمو ًىل َكريمْ ،أو َح ِ
ام ُل ُ
القرآن،
ِمن أربعة :إِ َّما َعر ّ
أو َص ِ
ر َفت بِ َجدك ّ
رب َف ُ ِّ
صىل اهلل
اح ُب َوجه َص ٍ
الع ُ
بيحَ .فأما َ
الكرم َفدَ أ ُبكم َوسريتكم ،وأما القرآن َف ِفي
عليه وآله ،وأما
ُ
بيوتِ ُكم َنششزَ ل .وأما الوجه الصبِيح فإين سمعت رسول اهلل
نظروا إِ َّيل َف ُ
أن َت ُ
ّ
صىل اهلل عليه وآله يقول :إِذا أرد ُتم ْ
انظروا إِىل
َ
احل َس ِن َو ُ
احل َسني .فقال له اإلمام :ما حاجتك؟ كتبها األعرايب
السالم
عىل األرض .،فقال له اإلمامَ :س ِم ُ
عت أيب َعلي ًا عليه ّ
عر ُ
وف بِ َقدر املعرفة .فأسأ ُل َك َعن ثالث َمسائلٍ ،
َيقول :املَ ُ

بعض من
أقواله المشهورة
• قال رجال لإلمام احلسني (عليه السالم) :يا بن
رسول اهلل أنا من شيعتكم ،قال عليه السالم« :ات ِّق
ُ
يقول اهلل لك َك ِذ ْب َت و َف َج ْر َت
ني شيئ ًا
اهلل وال تدّ ِع َ ّ
يف َد َ
وهب ْم ِمن ّ
كل ِغ ٍّ
عواكّ ،
ش
إن َ
شيعتَنا من َس ُل َم ْت ُق ُل ُ ُ
مواليك ْم ومن ُحم ُ
ُ
بيكم».
َو ِغ ٍّل و َد َغلٍ  ،ولكن ُقل أنا من
• قال اإلمام احلسني (عليه السالم) :عن اهلل جل
يب ا ْل ِف ْك ُر ِم ْن ُه ْ ِ
اإل َيام َن بِ ِه َم ْو ُجود ًا َو ُو ُجو َد
جالله ُ :ي ِص ُ
ِْ
ات َال ِ َهبا
الص َف ُ
اإل َيششام ِن َال ُو ُجو َد ِص َف ٍة ،بِ ِه ُت َ
وص ُف ِّ
وص ُف َوبِ ِه ُت ْع َر ُف ْاملَ َعا ِر ُف َال ِ َهبا ُي ْع َر ُف .املصدر :
ُي َ
بحار األنوار.
• قال اإلمام احلسني (عليه السالم) :من كفل لنا
يتيام قطعته عنا حمبتنا باستتارنا فواساه من علومنا
التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال اهلل عز و
جل يا أيا العبد الكريم املوايس أنا أوىل بالكرم منك
اجعلوا له يا مالئكتي يف اجلنان بعدد كل حرف علمه
ألف ،ألف قرص وضموا إليها ما يليق هبا من سائر
النعم .املصدر :بحار األنوار.
• قال اإلمششام احلسني(عليه السالم) :من أحبك
هناك ،ومن أبغضك أغراك.

ٍ
أجبت َعن
واحدة َف َل َك ُثلث ما ِعندي ،وإِن
أجبت عن
إِن
َ
َ
أجبت َعن الثَّالث َف َل َك ُكل َما
اثنني َف َلك ُثل َثا َما ِعندي ،وإِن
َ
رصة من ِ
ِعنديَ ،و َقد ُ ِ
العراق.
مح َلت إِ َّيل َّ
ِ
ُ
أفضل ؟  -اإلعرايب:
األعامل
أي
السالمّ :
قال اإلمام عليه ّ
اإليامن باهلل.
ِ
ِ
العبد من ا َهل َلكة ؟  ..اإلعرايب  -الثقة باهلل.
* ما َن َجا ُة َ
لم.
لم ُ
* َما ُ
معه ِح ٌ
يزين املَرء ؟  ....اإلعرايب ِ -ع ٌ
* فإن َأخطأه َذلك ؟  ...اإلعرايب َ -م ٌ
رم.
ال ُ
معه َك ٌ
َ
معه َص ٌرب.
قر ُ
* فإِن أخطأه ذلك.؟ ....اإلعرايب َ -ف ٌ
* فإن َأخطأه ذلك..؟ ...اإلعرايب َ -ص ٌ
اعقة تنزل من السامء
َف ُتحرقه.
الرصة.
السالم) ورمى إليه بِ َّ
فضحك اإلمام احلسني (عليه ّ

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين
في االمام الحسين
• قال عباس خامه يار ،املستشار الثقايف اإليراين يف لبنان:
قضية اإلمام احلسني (عليه السالم) هي قضية اإلنسان عىل
ِ
بسبب
مدى التاريخ؛ القضية التي ال تنطفئ شعلتها ،ليس
ِ
ألهنا شكلت منعطف ًا
الدماء التي سالت ظل ًام فحسب ،بل ّ
تارخيي ًا ونقط ًة مفصلي ًة أصبح بعدها شاخص ًا للعيان احلقّ
من الباطل.
• قال ساحة الشيخ حممد حسن أخرتي  ,رئيس مؤسسة
عاشوراء الدولية :ان اإلمام احلسني(عليه السالم) قدوة
وأسوة جلميع الشعوب وهو قائد بال مثيل إذ ضحى بنفسه
و أرستششه إلنقاذ ونجاة البرية من الضالل و الظلامت
ليهديم إىل اهلل خالق الكون ومعبودهم احلقيقي وان حيرر
اإلنسان من ذل عبادة العبيد وحتريرهم من نري سلطة الطغاة
و اجلبابرة و املستكربين.
• ق��ال ال��ش��اع��ر ال��دك��ت��ور ال��ي��اس اهل��اش��م :ان اإلمششام
احلسني(عليه السالم) فكرة مقاومة موجودة يف داخل كل
إنسان ،عليه فقط ان يوقظها و ُينميها لتكرب وتصبح ثورة
عىل كل الطغاة .واإلمششام احلسني(عليه السالم) كتاب
اإلنسانية املفتوح عىل كل األديان واملجتمعات.
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�اح����ة االحرار

يف االنتظار

فر ُج ا َ
حليارى
َ

حيدر ال�شالمي

تتصور كم أفتقدك ،بل أنت تعلم بنفيس
لك أن
َ
أكثر مني!
وكيف ال وأنت أنت وأنا أنا؟!
أتشوف إىل طلتك كالسيف املغمد إىل اشتهار،
ّ
ّ
أتشوق لطلعتك كالشمس املدّ ثرة بالسحب إىل
سطوع ،أتوق إليك كا الصحراء إىل القطر.
أت��ف��رس يف وج���وه امل���ارة ،أتفحص آث��اره��م،
أالحق ظالهلم ،أستوقف أي ًا منهم غري ٍ
مبال ّ
بذل
السؤال ،ورثاء احلال .أفتش َ
الليل عن ابتداء هنار
والنهار عن انتهاء ليل اغرتابكّ .
أبث
اقرتابك،
َ
طي َب ذكرك ،وارتل عىل ضفاف
مع ريح الشال ّ
آيات شكرك.
ٍ
كتائه يبحث عن جواب
أقف عىل هام األسئلة
املستحيل .أنظر نحو مغيب احلقيقة عسى أن
تربق يف حلظة اشتهاء اخلروج ..هل ثمة ما يمنع
من لقاء عىل نحو املجاز أو االفرتاض؟! هل إىل
فرج احليارى من سبيل؟! أتراك تعني الفراق،
وجتيد لبس األمر عىل حمبيك ومنتظريك؟!
يا قائ ًا وحدك يف حمراب الزمان ،تتأمل الغادين
والرائحني بعني الصرب عىل القذى ،والشكر عىل
األذى ،تستنزل الرمحة بأكف الداعني ،والرأفة
بأدمع املبتهلني.
جملة االحرار اال�سبوعية
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اللهم فاجعل نفيس مطمئنة بقدرك راضية بقضائك ،مولعة
بذكرك ودعائك ،حمبة لصفوة أوليائك ،حمبوبة يف أرضك
وسائك ،صابرة عىل نزول بالئك ،شاكرة لفواضل نعائك،
ذاكرة لسوابغ آالئك ،مشتاقة إىل فرحة لقائك..

َ
كيف يقولون أن عباءة زينب احرتقت أطرافها َ
حني ارضموا
لذت هبا حتى اهتديت ..ألول مرة اعرف
نار املخيم? وانا التي ُ
ان ُ
ينساب يف دياجي اخلوف معاين كثرية
بعض القاش أمان،
ُ
كنت ِ
خرجت من روح عباءهتا ..لذلك كان السؤال ? أين ِ
انت
ُ
أحرتق مجر ًة يف كلِ نداء
كنت يف خيا ِم اآلن يا سيديت
حلظتها?ُ ..
َي ُ
رصخ لبيك يا زينب ،وامحل العفاف ِمن جيلٍ جليل ويف كلِ
جيل اكون خدر فتاة من قريب او من بعيد انسج النقاء يف
باحلصن احلصنيُ ..
ِ
ِ
الوذ
قلب اخللود ادخيل املالذ خائف ًة والوذ
ِ
بعباءة زينب والعن هند وسمية..
اميان �شاحب

مقال للموؤرخ العراقي �شلمان
ه
ادي اآل طعمة من�شور يف جريدة
اجلمهورية عام 1970م مقال
بعنوان( :العالمة اآغا بزرك
الطهراين كما عرفته).

دور مراجعنا العظام
يف زمن الغيبة الكربى

دور مراجعنا العظام
وعلائنا األع��الم يف
زم��ن الغيبة الكربى
لإلمام املهدي (عجل
اهلل ت���ع���اىل ف��رج��ه
الرشيف) يقول عنه
س��اح��ة ال��س��ي��د عيل
احلسيني السيستاين
«دام ظله» :
«أن املرجع يف أم��ور الدين يف زم��ان غيبته (عليه
السالم) هم العلاء املتقون فمن اخترب أمرهم يف
العلم والعمل وعلم ُبعدهم عن اهلوى والضالل كا
جرت عليه هذه الطائفة منذ عرص الغيبة الصغرى إىل
عرصنا هذا ،وال شك يف أن السبيل اىل طاعة اإلمام
(عليه السالم) والقرب منه ونيل رضاه هو االلتزام
ّ
والتحيل بالفضائل واالبتعاد
بأحكام الرشيعة املقدسة
عن الرذائل واجلري وفق السرية املعهودة من علاء
الدين وأساطني املذهب وسائر أهل البصرية التي ال
يزالون يسريون عليها منذ زمن األئمة عليهم السالم،
فمن سلك طريق ًا شاذ ًا أو سبي ًال مبتدع ًا فقد خاض
يف الشبهة وسقط يف الفتنة وضل عن القصد».

(اأُم اأخيها)
يا سيدة اخلدر االهلي ..ومدرسة األباء املحمدي ..يا رصخة
احلق وطلعة املجد ..وثالث رحيانة فاحت يف بيت عيل ..اىل
ِ
ِ
سرتك
ببسالة العباس ..من ضفاف
من حفظت هنج احلسني
ِ
أروي عذب كلاميت التي توارت يف وصفك كام تتوارى خطوط
ِ
ِ
أسكب يف حمربيت عطر ًا
شموخك
الشفق بالضباب ..ومن
ُ
أتيت به من أقايص السامء لريبو به قلمي فوق سفوح احلرف..
الذي ال حتصيه سطور دفاتري ليكتب عن أبجدية الصرب..
ِ
ُ
أستهل مهس حششرويف التي تشبه مهس الندى
حنانك
ومن
ِ
ُ
فمنذ فقدك يا
عندما يالمس وريقات الزهر ليهبها احلياة..
صششورة البتول ومعجزة العقول ما زال الكون ينتحب..
ِ
عليك
والعيون ترتقرق بدموع األسى…والقلوب ختفق حزن ًا
يا سليلة البيت العتيق.
ِ
كأين ِ
بك عىل أرض الطف وصوتك الشجي ينادي (وا غوثاه)
ِ
وعباءتك حتوك من خيوط الليل غطا ًء يدفأ أجساد ًا ترجتف
فك ِ
صبح قادم جمهولُ ..
نت أ ّن ًة مل تسكن يف جسد
خوف ًا من
ٍ
اليتامى ..وحرق ًة مل تربد يف قلوب األرامل…ورصخ ًة مل
تسكت يف وجوة الطغاة..
ٍ
وسيف ُ
نصله يف أيدي
يربق
نت كبح ٍر أثارت أعامقه الزوابع
ُ
ُك ْ
املنونِ ..
َ
ٍ
لك ُ
كيانه
تزلزل
تقطر أمل ًا ..وقلب ًا
بعيون
أبعث نحيب ًا
ُ
ُ
ِ
لفقدك يا أمرية األحزان.
بقلم :اإينا�س املو�شوي..
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