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وأخالقي���ة  تربوي���ة  بيئ���ة  خل���ق  به���دف 

وسلوكية لألطفال
ع���روض مس���رحية دولية تش���ارك في 

مهرجان الحسيني الصغير

اإلمام الموعود..

البشارات والتشكيك ورسوخ اإليمان بفكرة ظهوره 

في الديانتين اليهودية والنصرانية 

اإلمام الحسين            وقيم الدين األصيل

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

الدفاع )الكفائي(
درسا قويا بصورة الحشد الشعبي

قصة تشييد مرقد احد شهداء معركة الجمل
على طريق الفاو الحدودي

استشارات نفسية فائقة وبرامج متنوعة تستهدف النساء..
مركز االرشاد االسري في النجف االشرف ..

 عام حافل بالنجاحات

ظاهرة »اإلرهاب والتطّرف« تحت مجهر البحث..
التأكيد على الدور العقائدي والفكري والتثقيفي 

لطرد األفكار المنحرفة

جزاء حب اهل البيت 
»من أحّبنا هلل وردنا نحن وهو على نبّينا )ص( هكذا -وضّم 

إصبعيه- ومن أحّبنا للدنيا فإّن الدنيا لتسع البّر والفاجر«
قول الحسين )عليه السالم( - المصدر:  االمالي للطوسي ص253



شعبان المعظم شهُر األفراح وأّية أفراح تعمُّ فيها البهجة على 
المسلمين بمناسبة والدات األقمار المحمدية »االئمة االطهار« 
)عليهم الس������ام( بدءًا من والدة ابي األحرار و والدة ابنه علي 
السجاد وقبله والدة ابي الفضل العباس )عليهم السام(، لتبقى 
الفرحة غامرة الى النصف من الش������هر المعظم فتحتفل الدنيا 
وتكتحل بوالدة منقذ البش������رية اإلم������ام الحجة القائم المهدي 
)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(، ووسط هذه البهجة كانت 
هنالك انعطافتان كبيرتان س������جلهما تاريخ العراق، فبعدما 
جثَم الظلم واالس������تبداد طيلة س������نوات البؤس والشقاء كانت 
لألحرار كلمة الفصل التي دفعت بالغيوم الملبدة س������نة 1991 

فثار أباة العراق ضّد حكم النظام اإلجرامي.
ومن ثورة الفقراء والمضطهدين على ظلِم نظاٍم عاث فس������ادًا 
ف������ي الوطن الحبيب، الى ثاني انعطافة كانت أيضًا في ش������هر 
ش������عبان حيث فت������وى الدفاع الكفائي الت������ي أطلقتها المرجعية 
الدينية العليا المتمثلة بالس������ّيد السيس������تاني، بوجوب الجهاد 
ض������د تنظيم داع������ش االرهابي الذي انته������ك االرض والعرض 
وقت������ل الناس وهدم المعال������م األثرية والدوائ������ر والدور وقتل 
الحياة، ليكن أبناء وأخوة أبطال االنعطافة األولى أسودًا وقادًة 

في الثانية تحت لواء الفتوى المباركة.
إضاءة: هبَّت الحشود شيبًا وشبابًا ملبية لنداء المرجعية ومن 
جميع االدي������ان والمذاهب وم������ن جميع المكونات والش������رائح 
العراقية كونها فتوى اس������تهدفت إنقاذ الع������راق من اعدائه، 
وقلبت الموازين وُسّجلت بس������واعد الحشود البطلة انتصارات 
تلو االنتصارات وبطوالت ومواقف انس������انية أدهش������ت العالم، 
م������ا زال التاري������خ المعاصر للعراق يرتل به������ا بأحرف من نور 

وسيبقى.

انعطافتان يف �شعبان
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أفتتح 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الدويل  كربالء  معرض  الكربالئي  املهدي  عبد 
جانب  اىل  عششرشة،  السادسة  بدورته  للكتاب 
منطقة  يف  الواقعني  الرشيف،  املصحف  معرض 
اىل  خالهلام  من  سعيا  الرشيفني،  احلرمني  بني 
القرسي  الغياب  بعد  الثقافية  النشاطات  إعادة 

بسب جائحة كورونا.
لالحتفاالت  املششركششزيششة  اللجنة  رئيس  وقششال 
كاظم  عيل  احلسينية  العتبة  يف  واملهرجانات 
استعادت  املقدسة  احلسينية  العتبة   « ان  سلطان 
نشاطاهتا الثقافية بعد غياب استمر لسنتني بسبب 

تفيش كورونا، اذ شهد معرض الكتاب مشاركة نحو )60( دار 
نرش، من )12( دولة عربية وأجنبية، باإلضافة اىل دور العتبات 
املقدسة، متضمنا عناوين خمتلفة منها: الدينية والتارخيية والعلمية 

وغريها«.

ان »معرض املصحف الرشيف اشتمل عىل  كام أضاف سلطان 
من  ونششامذج  الكريم،  القرآن  تدوين  بتاريخ  تعريفية  لوحات 
املصاحف املطبوعة بالدول السالمية، فضال عن املرتمجة للغات 
األطفال  وتعليم  القرآين  للخط  توفر ركن خاص  كام  االجنبية، 

للقرآن الكريم«.

يد  ومدِّ  مساعدة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  تنفيذا 
العون للعوائل املتعففة استقبلت األمانة العامة للعتبة احلسينية 

املقدسة )150( حالة إنسانية لشهر شباط للعام احلايل .
يف  اإلنسانية  للشؤون  العام  املنسق  اخلفاجي  رضا  أمحد  وذكر 
املرجعية  »ممثل  أن  )االحششرار(  ملجلة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء سامحة  العليا يف  الدينية 
)دام عزه( أوعز باستقبال احلاالت اإلنسانية التي ترد من خالل 
مواقع التواصل االجتامعي واملناشدات التي ترد للعتبة املطهرة 

وتقديم املساعدة هلم«.
وأشار اخلفاجي إىل أن »احلاالت التي تم استقباهلا وصلت إىل 
)150(حالة لشهر شباط للعام احلايل وتلقوا العالج واخلدمة 

الطبية يف املؤسسات الطبية التابعة للعتبة املطهرة«.
فاقت  استقباهلا  تم  التي  احلششاالت  »تكلفة  أن  اخلفاجي  وبني 
)500( مليون دينار عراقي فضال عن إرسال عدد من احلاالت 

الطبية إىل خارج البالد لتلقي اخلدمة الطبية«.
وأوضح اخلفاجي أن »العتبة املقدسة أسهمت يف بناء عدد من 
الدور السكنية للعوائل املتعففة فضال عن توزيع كرايس شحن 
كهربائية لعدد من املعاقني إيامنا منها بمد يد العون واملساعدة 

للعوائل املتعففة«.

افتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب ومعرض المصحف الشريف

 )150( حالة إنسانية تلقت العالج والخدمة الطبية مجانا 
خالل شهر شباط فقط 
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املقدسة  احلسينية  العتبة  تقدمها  التي  املجانية  الطبية  اخلدمات  إطار  ضمن 
للمرىض من خمتلف حمافظات العراق للتخفيف عن كواهلهم من تكاليف 
إجراء العمليات افتتح ممثل السيد السيستاين واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، العيادات االستشارية التابعة 

ملستشفى السفري تيمنًا بذكرى والدة اإلمام احلسني )عليه السالم(.
إن  السعيدي،  صالح  اسعد  يوسف  املهندس  الصيانة  قسم  رئيس  وقال 
وبجهود  اهلندسية  املشاريع  قسم  مع  وبالتعاون  الصيانة  قسم  »مالكات 
حثيثة أنجزت أعامل العيادات االستشارية التي تقدم خدماهتا للمرىض جمانًا 

والتابعة ملستشفى السفري اجلراحي«.
وأضاف أن »هذا اإلنجاز تم بمشاركة وتضافر جهود عدة ورش يف القسم 
باإلضافة  احلديدي  اهليكل  بعمل  قامت  التي  احلششدادة  ورشة  أمهها  ومن 
الديكورات  أعامل  وإنجاز  األبواب  وعمل  اخلارج  من  التغليف  أعامل  إىل 
بمشاركة ورشة النجارة بأحدث التصاميم وبأيادي مالكات القسم وكذلك 

سامهت ورشة السباكة بإنجاز كافة أعامل التأسيسات الصحية للموقع«. 
ويقدم املستشفى خدمات العالج والعمليات اجلراحية بشكل جماين لعموم 

املرىض من خمتلف حمافظات العراق بدعم من العتبة احلسينية املقدسة.

“العتبة الحسينية” تفتتح العيادات 

االستشارية لعالج المرضى مجانا

ندوة حتضريية ملؤمتر املريزا حممد تقي الشريزاي

وفد تشيكي يزور مؤسسة وارث االنبياء 
املتخصصة بالنهضة احلسينية 

املؤسسات  بششني  التواصل  جسور  ملششدِّ  سعيا 
واجلامعات العاملية وكذلك لفتح باب املشاركة 
عامليا الستقبال البحوث واملقاالت من الباحثني 
يتمحور  بام  التشيكيني،  وباخلصوص  االجانب 
زار  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  هنضة  حول 
للدراسات  السالم(  )عليه  الششوارث  مؤسسَة 
التخصصية يف النهضة احلسينية وفٌد من جامعة 
كبار  من  طاقام   ضّم  التشيكية  بوهيميا  وست 

اساتذهتا...

للدراسات  كربالء  مركز  واسعة..  بمشاركة 
الثانية  التحضريية  نششدوتششه  ينظم  والبحوث 
مركز  نظمها  الشريازي  تقي  حممد  املريزا  ملؤمتر 
كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
اإلسالمية  العلوم  كلية  مع  بالتعاون  املقدسة، 
املحارضون خالل  يف جامعة كربالء.. وتطرق 
اجللسة اىل اهداف وحماور املؤمتر العاملي الثالث 
الثالث  العاملي  كربالء  علامء  تششراث  إلحياء 
حممد  الشيخ  وفكر  قيادة  يف  دراسة  واملتضمن 

تقي الشريازي احلائري )قدس رسه(.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 6/�شعبان/1440هـ املوافق 2019/4/12م:

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات..
واالخالقية  الدينية  الضوابط  هي  ما  الثانية  اخلطبة  يف  نبني 
االلكرتوين،  النرش  ملنظومات  والنافع  احَلسن  لالستعامل 
بوك  الفيس  منظومة  مششن  املششتششعششارفششة  املششنششظششومششات  وهششي 
التي  املنظومات  هذه  من  وغريها  والواتساب  واليوتيوب 
يعّب عنها بمنظومات النرش االلكرتوين ومنظومات التواصل 

االجتامعي.
لو  التي  واالخالقية  الدينية  واملعايري  الضوابط  تلك  هي  ما 
اتبعناها لكان االستعامل هلذه املنظومة استعامالً  حسنًا ونافعًا، 
ومتى ما جتاوزنا هذه الضوابط فاننا سنقع يف االستعامل الضار 
واالجتامعي  واالخالقي  الثقايف  املجتمع  بأمن  يرض  الذي 

فنقول:
ان  هو  احلارض  العرص  يف  علينا  وآالئه  تعاىل  اهلل  نعم  من  ان 
يرّس لنا تسخري بعض القوانني املودعة يف املادة خلدمة الفرد وا  
ملجتمع االنساين يف رسعة وسعة النرش والتعريف لآلخرين 
الواسع  واطالعه  املختلفة  االنسانية  واملششعششارف  بالعلوم 

والرسيع عىل االحداث وتبادل االفكار واالراء..
وحيث ان هذه الوسائل يف طور ان تأخذ السيادة والغلبة يف 
املجتمع عىل بقية الوسائل التقليدية ومن الطبيعي ان يرتافق 
والثقافية  االجتامعية  واملخاطر  املشاكل  من  الكثري  معها 
اذا  نقمة  اىل  النعمة  هذه  تتحول  ما  رسعان  فربام  والنفسية 

من  يمكن  واخالقية  دينية  ومعايري  بضوابط  مؤطرة  تكن  مل 
خالهلا ان ُنحسن استعامل هذه املنظومة ذات النفع العظيم.

املحددة  بالضوابط  التعريف لكم  لذلك كان من الرضوري 
ومراعاهتا  هبا  العمل  تم  لو  ستوفر  والتي  االستعامل  هلذا 
الوطني  االمن  بل  واالجتامعي  والثقايف  االخالقي  األمن 

واملجتمعي.
 ومنها :

بنرش  تتعجل  فال  نرشه  تريد  ما  عاقبة  وتدبر  ر  فكِّ  :  ً أوال 
ومواقف  وآراء  افكار  من  تراه  ما  أو  بخاطرك  جيول  ما  كل 
تعجب  أو  نفسك  يف  وتستحسنه  عليه  تطلع  أو  ومعلومات 
تريد نرشه  ما  اناملك سيجعل  بأحد  فإنه جمرد ضغطة زر  به 
ينطلق عرب الفضاء االلكرتوين ليصل اىل املئات بل اىل االالف 
بل ربام اىل املاليني.. لذلك فّكر وتدبر يف عاقبة ما تريد نرشُه 

والذي سيصل ربام اىل املاليني من الناس..
وقد يكون هذا الذي تنرشه ضارًا يف جماالت حساسة وخطرية 
يف حياة االنسان وال يسعك ان تعيده وترجعه وحينئذ حينام 
تظهر لك عواقبه الضارة ستندم وتشتد حرستك ولكن الت 

حني مندم..
ويسأل  يفكر  ان  واملتدين  والعاقل  الواعي  لإلنسان  فالبد 
نفسه قبل ان ينرش: ما أريد نرشُه من رأي او فكر او موقف او 
صورة او فيلم او مقال.. هل هو حق أم باطل؟ هل هو علم 

: يدعو الى تأطير  الضوابط الدينية واالخالقية
ُّ
 الكربالئي

ُ
الشيخ

الستعمال منظومات النشر االلكتروني؟

ّ
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املوافق 2019/4/18ماخلمي�س 12/�شعبان املعظم/1440هـاخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )694( / 

أم جهل؟ هل فيه هداية أم ضاللة؟ هل هو صدق ام كذب؟ هل 
فيه فائدة أو رضر؟ هل فيه إساءة للفرد أو ملكون أو عشرية او 
جمتمع او اصحاب طائفة او اصحاب دين او اصحاب قومية.. 

هل سيهدر كرامة انسان وُيسقطه اجتامعيًا عند االخرين؟ 
هل سُيشعل فتنة او كراهية؟ هل حيمل مضامني اخالقية ام حيمل 

مضامني غري اخالقية؟ 
ثم اعرض ما تريد نرشه عىل موازين العقل والرشع واالخالق 
والضمري االنساين فإن كان ضمن املسار الصحيح واالجيايب هلذه 
املعايري فال بأس بنرشها خصوصًا اذا كان نافعًا فإن نرشُه حينئذ 
يكون امرًا حسنًا ومقبوال ً و ممدوحًا واما اذا كان ضمن املسار 
السلبي مما ذكرناه فحينئذ توقف وقبل ان تضغط بيدك عىل الزر 
فتوقف  املاليني  اىل  االلكرتوين  الفضاء  يف  االمور  هذه  وتكون 
وال تنرش فإن ذلك أضمن لسالمتك وسالمة جمتمعك وسالمة 

اآلخرين يف الدين والدنيا واالخرة.
فإن يك رشدًا  فتدّبر عاقبته  بأمر  )اذا مهمت   : ورد يف احلديث 

فامضِه، وان يك غيًا فانته(.
ويمكن مالحظة احلديث اآليت يف مذام اللسان وحيث ان القلم 
وما يكتبه لسان ثاين فان النرش االلكرتوين كالرصاصة الطائشة 
او القنبلة التي اخطأت اهلدف حيث مل يدقق الرامي يف تصويبه 
فربام تقتل الصديق وتقتل االخ وتقتل امُلحب وتقتل االهل وربام 

تقتل اّمة.. لذلك البد ان نتأنى ونتفكر يف ما نريد نرشه..

ثم ايضًا من االمور والضوابط املهمة :
ثانيًا : التثبت والتبني من املعلومة قبل نرشها:

ويستلزم ذلك الرتوي والتأين عند االطالع عىل أي معلومة يراد 
اعادة نرشها فان مواقع التواصل االجتامعي بمختلف مسمياهتا 
ربام تكون  التي  والتحليالت واالخبار  واملقاالت  باآلراء  مليئة 
جمهولة املصدر او مصدرها ومهية او بعناوين براقة او من ذوي 
نوايا سيئة وحينئذ يستلزم األمر وفق املوازين القرآنية والعقالئية 
ُاناس ضالني وجاهلني  يكون من  قبل نرشه وربام  األمر  تدقيق 
الذين آمنوا ان  القرآنية ُتذرنا : )يا اهيا  وفاسدين، لذلك اآلية 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا عىل 

ما فعلتم نادمني(.
ويف آية اخرى : )اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس 

لكم به علم وتسبونه هينًا وهو عند اهلل عظيم(.
كام انني حني اسمع االخبار من االخرين وما يتحدثون به عن 
اتبني  أن  دون  بالفم  وانرشُه  انقله  ثم  باللسان  اتلقاه  اآلخرين 
صدقه من كذبه حقيقته من بطالنه واحسبُه هينًا وبسيطًا ولكنُه 

عند اهلل عظيم..
عىل  هكذا  انرشُه  ال  نرشه  واريد  عليه  واطلع  اقرؤه  ما  كذلك 
عواهنِه بل البد ان اتثبت واتبنّي من صحته او اكذبه من احقيته 
او بطالنيته وحينئذ اذا تبني يل انه حق وصحيح اقوم بنرشه واال 

اتوقف عنده.



ثالثًا : ان ال يؤدي النرش اىل االرضار باالخرين: 
فإن البعض من مجلة مهومه ان يتتبع عورات وزاّلت وسقطات 
فيه  كان  او  اخلاصة  ارسارهم  وينرش  بنرشها  ويقوم  االخرين 
غيبة ونقص )وعندما نتحدث عن رضورة التجنب عن الغيبة 
املحّرمة  الغيبة  به  نقصد  فإنام  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
مستثنيات  من  الفتوائية  بالرسالة  ورد  ما  ذلك  من  ويستثنى 
فساده  ثبت  من  حال  كشف  املستثنيات  من  ذلك  ومن  الغيبة 
استحوذ  ما  فيه واسرتجاع  االستمرار  من  منعه  اىل  وال سبيل 
عليه بغري حق اال ببيان ذلك علنًا وربام يصبح ذلك الزمًا..( 
او كذب عىل االخرين وتلفيق عليهم  نميمة  النرش  او يف هذا 

وتسقيط لشخصيتهم ورمزيتهم الدينية واالجتامعية..
ما  يغلف  ربام  البعض  ان  اىل  مهم  أمر  اىل  هنا  االشارة  وجتدر 
يرتكبه من االفرتاء عىل من خيالفه يف الفكر او العقيدة بغالف 
ديني ويزعم ان بعض الروايات رخصت يف البهتان عىل اهل 
يف  كالمهم  يؤثر  ال  كي  اجتامعيًا  لتسقيطهم  الدين  يف  البدع 
الناس، ولكن هذا ليس صحيحًا والصواب ان املقصود بقول 
املعصوم )عليه السالم( )باهتوهم( – يف بعض الروايات- هو 
مقابلتهم  والضاللة  الدين  يف  البدع  اهل  مقابلة  أي  مقابلتهم 
بأدلة واضحة يصيبهم بالبهت والتحرّي، كام ورد يف احلوار بني 

ابراهيم )عليه السالم( والنمرود قال اهلل تبارك وتعاىل : 
َقاَل  إِْذ  امْلُْلَك   ُ آَتاُه اهللهَّ َأْن  ِه  َربِّ يِف  إِْبَراِهيَم  الهَِّذي َحاجهَّ  إىَِل  َتَر  )َأمَلْ 
َقاَل  َوُأِميُت  ُأْحيِي  َأَنا  َقاَل  َوُيِميُت  يِي  حُيْ الهَِّذي  َريبِّ  إِْبَراِهيُم 
ا ِمْن امْلَْغِرِب  ِق َفْأِت هِبَ ْمِس ِمْن امْلرَْشِ َ َيْأيِت بِالشهَّ إِْبَراِهيُم َفإِنهَّ اهللهَّ

امِلنَِي )258(. ُ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظهَّ َفُبِهَت الهَِّذي َكَفَر َواهللهَّ
ان االفرتاء والبهتان ليس من الوسائل املرشوعة يف املناقشات 
باحلجة  احلجة  مقارعة  من  فيها  البد  بل  والعقدية  الفكرية 
والدليل بالدليل.. او كان يف هذا النرش هدر لكرامة االخرين 
او فيه ما يثري املشاحنة والبغضاء والكراهية والعداء والفتنة بني 
قومية خطرية  او  او مذهبية  دينية  فتنة  فيه  ما  الناس خصوصًا 
بأبعادها املجتمعية او تفكيك االوارص االرسية واالجتامعية..

وحتى لو كانت بعض املعلومات والصور الفيديوية والوثائق 
من  اىل يشء  يؤدي  ما  يف نرشها  كان  فإن  صحيحة  والبيانات 
واملجتمع من  للفرد  النرش صونًا  التوقف عن  ذلك فالبد من 

هذه االرضار املتعددة التي ذكرناها.
من  املسلمون  سلم  من  )املسلم   : الرشيف  احلديث  يف  ورد 

لسانه ويده(.

اللسان  هذا  لسانان  لدينا  ثان،  لسان  والكتابة  القلم  ان  وقلنا 
والكتابة،  القلم  هو  الثاين  اللسان  الكلامت،  به  نتلفظ  الذي 
وكتابه  وقلمه  لسانه  من  املسلمون  سلم  من  احلقيقي  فاملسلم 

ويده..
التواصل  جمتمع  يف  نافعًا  عضوًا  تكون  ان  عششىل   فاحرص 

االجتامعي ال عضوًا ضارًا مريضًا يعدي بمرضه اآلخرين..
التواصل اىل صفحات سب وشتم  رابعًا : ال تّول صفحات 
ومششذام  والفاحشة  للفساد  ونششرش  وفحش  باللسان  وبششذاءة 

الصفات.

العوائل  من  الكثري  فيها  وقعت  التي  االخييرية  النقطة 
وهو  منها  واحييييذروا  وابينها  االجييتييامعييي  بييالييرر 
واحلذر  االلكرتوين  النرش  ملواقع  السلبي  )االستخدام 

منها ومنها ما يسمى بظاهرة االبتزاز االلكرتوين( :
للفضاء  االستخدام  وحششق  احلرية  ستار  وتششت  البعض  ان 
واهوائه  الرشيرة  نزعاته  إلشباع  ذلك  يوّظف  االلكرتوين 
الشيطانية وشهواته وغرائزه املحرمة ومن ذلك اخرتاق مواقع 
خصوصيات  استخدام  او  فيها  ينرش  ملا  والقرصنة  االخرين 
وخصوصياهتم  الناس  بأعراض  يتعلق  ما  خصوصًا  االخرين 
االجتامعية يستخدمها لالبتزاز واهلتك ونرشها لغرض تسقيط 

اولئك االشخاص او البتزازهم ماليًا او اخالقيًا..
ورجاال  نساءًا  واالشخاص  ااُلرس  من  الكثري  شاهدنا  وقد 
ً – وخصوصًا الفتيات- وقد تعرضن للهتك والفضح بسبب 
عدم احلذر واحليطة منهن او من عوائلهن وسبب ذلك هتكًا 
من  يتمكن  ال  البعض  عاد  حتى  عوائلهن  وسمعة  لسمعتهن 
مزاولة عمله او البقاء يف مدينته بل ُحِرم من زرقه ومنزله واهله 
وارحامه واضطر للهجرة واملغادرة ملكان آخر بعد ما وقع فيه 

من حرج اجتامعي كبري..
واملسّوغ  الذريعة  ُتعطوا  ال  واالخششوات  االخوة  اهيا  فالتفتوا 
يستغلوا  ان  الشيطانية  الدوافع  هذه  حيملون  الذين  الولئك 
بكم  الكبري  االرضار  اىل  يششؤدي  مما  لنرشها  خصوصياتكم 
احلذر  الكريمة  واالرس  الواعي  الفرد  فعىل  واخالقيًا  اجتامعيًا 
االغششراض  واصششحششاب  للسيئني  الفرصة  اتاحة  من  الكبري 
الشيطانية للنيل منهم وهتديد استقرارهم النفيس واالجتامعي.

نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ملا حيب ويرىض انه سميع جميب واحلمد 
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..



مسألة 143(: جيب يف التيّمم أمور:
1- رضب باطن اليدين عىل األرض، ويكفي وضعهام عليها 

أيضًا، واألحوط وجوبًا أن يفعل ذلك دفعة واحدة.
 - وجوبًا  األحششوط  عىل  اجلبينني  وكذا   - اجلبهة  مسح   -2
وإىل  األعىل  األنف  طرف  إىل  الشعر  قصاص  من  باليدين 

احلاجبني، واألحوط األوىل مسحهام أيضًا.
من  اليمنى  اليد  ظاهر  متام  اليرسى  اليد  بباطن  املسح   -3
الزند إىل أطراف األصابع، واملسح بباطن اليمنى متام ظاهر 
اليمنى  الرتتيب بني مسح  اليرسى. واألحوط وجوبًا رعاية 

واليرسى.
وجيتزئ يف التيّمم - سواء كان بداًل عن الوضوء أم الغسل 
واحششدة،  ة  مششرّ األرض  عىل  وضعهام  أو  اليدين  بششرضب   -
واألحوط األوىل أن يرضب هبام أو يضعهام مّرة أخرى عىل 
األرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين، فيمسح ظاهر 
بباطن  اليرسى  ُثمهَّ يمسح ظاهر  اليرسى،  بباطن  اليمنى  يده 

اليمنى. 
)مسألة 144(: يشرتط يف التيّمم أمور:

1- أن يكون املكّلف معذورًا عن الطهارة املائّية، فال يصّح 
التيّمم يف موارد األمر بالوضوء أو الغسل.

2- إباحة ما يتيّمم به.
3- طهارة الرتاب ونحوه، واألحوط وجوبًا اعتبار الطهارة 
يف اليشء امُلغب أيضًا، كام أن األحوط لزومًا أن يكون ما يتيّمم 

به نظيفًا عرفًا.
4- أن ال يمتزج بغريه مّما ال يصّح التيّمم به كالتبن أو الرماد. 

نعم، البأس بذلك إذا كان املزيج مستهلكًا.

الظاهر عدم  ولكّن  املشهور،  التيّمم عىل  أعضاء  5- طهارة 
اعتبارها. نعم، يعتب أن ال تكون النجاسة حائلة أو متعّدية 

إىل ما يتيّمم به.
6- أن ال يكون حائل بني املاسح واملمسوح.

األحوط  عىل  األسفل  إىل  األعىل  من  املسح  يكون  أن   -7
لزومًا.

أن  لزومًا  واألحوط  الوضوء،  يف  مّر  تفصيل  عىل  النّية   -8
تكون مقارنة للرضب أو الوضع.

9- الرتتيب بني األعضاء عىل ما مّر.
10- املواالة، واملناط فيها أن ال يفصل بني األفعال ما خيّل 

هبيئته عرفًا.
11- املبارشة مع التمّكن منها.

12- أن يكون التيّمم بعد دخول وقت الصالة عىل األحوط 
زوال  رجاء  عدم  مع  أيضًا  قبله  يصّح  كان  وإن  استحبابًا، 
العذر يف الوقت، وأّما مع رجاء زواله فال جيوز التيّمم حّتى 

بعد دخول الوقت كام سيأيت.
ينتقض  الوقت ومل  قبل  أو مستحّب  تيّمم ألمر واجب  وإذا 
التيّمم،  إعادة  عليه  جتب  مل  الصالة  وقت  دخل  حّتى  تيّممه 

وجاز أن يصيّل مع ذلك التيّمم إذا كان عذره باقيًا.
العلم  مع  املوّقتة  للصالة  التيّمم  جيوز  ال   :)145 )مسألة 
خروج  قبل  املائّية  الطهارة  من  والتمّكن  العذر  بارتفاع 
العذر  اليأس عن زوال  التيّمم مع عدم  الوقت، بل ال جيوز 
أيضًا، إاّل إذا احتمل طرّو العجز عن التيّمم مع التأخري، وأّما 
البدار، ولو صىّل معه مل  اليأس منه فال إشكال يف جواز  مع 

جتب إعادهتا حّتى مع زوال العذر يف الوقت.

كيفية التيمم و�شرائطه
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)حكاية  الحكواتي  فقرة  تخللتها  ومسائية،  صباحية  مسرحية  لعروض  متواصلة  ايام  خمسة 
الثاني  اليوم  لألطفال( قبل  كل عرض مسرحي، واوبريت بعنوان )ملك سليمان(، فيما شهد 
فيما  العراق،  من  الميالد(  عيد  )هدايا  ومسرحية  سوريا،  من  االحالم(  )مملكة  مسرحية  عرض 
شهد اليوم الثالث عرض مسرحية )أميرة االحالم(، ومسرحية )سنان البطل الخارق( من العراق 
)زيدون  ومسرحية  تونس،  من  العجائب(  )جزيرة  مسرحية  عرض  الرابع  اليوم  شهد  فيما  أيضا، 
بالمهرجان  خاص  مسرحي  عرض  مع  كان  الختام  ومسك  العراق،  من  المشاغبون(  وابناؤه 
صاحبها عرض مسرحية )طربوش وعيادة االسنان( ومسرحية صامتة بعنوان )مرحباً كيف حالك( 

لمجموعة من االطفال.

تقرير: حسنين الزكروطي
تصوير: قاسم العميدي - محمد القرعاوي
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جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

10



االمني العام للعتبة احلسينية: وضعنا برامج لرعاية األطفال 
هلم  والرتبوية  والنفسية  املعيشية  احلياة  متطلبات  وتوفري 

السيام من ذوي الشهداء والفقراء واملحتاجني واملتعففني
للعتبة  العام  السيد االمني  املهرجان تدث  خالل كلمته يف 
احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي: »لقد اعطت 
الرشائع والكتب الساموية اهتامما بالغا ورعاية خاصة ملرحلة 
االهداف  من  االطفال  مع  التعاون  ثقافة  وتعد  الطفولة، 
لبناء االرسة، كوهنا متسُّ رشحية هامة  االساسية واجلوهرية 
تساهم بدرجة كبرية ببناء املجتمع وتطوره، وفيها تتم عملية 
االمثل  اجلو  وبناء شخصية االطفال من خالل هتيئة  صقل 
املستقبل عىل  قادرة يف  تنمو وتكون  ان  أجل  واملناسب من 
التفاعل مع املحيط االجتامعي، وقد عانى العراق عىل مرور 
الزمن العديد من االزمات خصوصا عىل الصعيد السيايس 

واالجتامعي«.
هشاشًة  االكثر  الفئة  عىل  انعكست  »لقد  العباجيي:  وتابع 
باألزمات  تأثرا  االشششد  ومهششا  والطفل  املششرأة  مها  وضعفا 
السياسية والنزعات املسلحة، ولعلهَّ االطفال االكثر تأثرا من 
الوطنية  اللحمة  تلك االزمات، وكل ذلك ساهم يف متزيق 
واثر  املعايش  املستوى  انخفاض  اىل  وادى  واملجتمعية، 
التوترات  املزيد من  بشكل كبري عىل االطفال وخلق لدهيم 
من  العنف  استخدام  نتيجة  والنفسية  العصبية  واالمراض 
واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  هذه  بسبب  االرسة  قبل 
القاهرة وقد دفعت بعض االطفال اىل اهلرب واالنحراف«.

»اهتم  فقال:  بالطفولة  الترشيع  اهتامم  عن  العباجيي  ونوه 
املواد  خالل  ومن  االرسة  بكيان  كثريا  العراقي  الترشيع 

االرسة  واعتب  العراقي،  الدستور  من   )35  -30  -29(

الدينية  وقيمها  كياهنا  عىل  الدولة  وتافظ  املجتمع،  اساس 
واالخالقية والوطنية وتكفل الدولة محاية االمومة والطفولة 
وقدراهتم،  ملكاهتم  لتنمية  املناسبة  الظروف  هلم  وتوفر 
والرعاية  الرتبية  يف  والدهيم  عىل  االوالد  حق  عىل  نص  كام 
والتعليم، كذلك منع االستغالل االقتصادي لألطفال وان 
تتخذ الدولة االجراءات الكفيلة حلاميتهم ومتنع كل اشكال 

العبايجي يدعو الى تحرك 
مؤسسات الدولة الثقافية 

والتقنية المسؤولة عن 
البث االلكتروني والرقمي 

والمؤسسات الدينية والمنظمات 
االنسانية والمجتمعية على نطاق 

واسع الحتضان شريحة االطفال 
ورعايتها وتفعيل القوانين 

المنبثقة من مواد الدستور 
العراقي التي تحمي حقوقهم 

وبرامج تنموية هادفة تحفظهم 
من االنحراف والسقوط في مهاِو 

الرذيلة واالنحالل االخالقي

،،

،،
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العنف والتعسف يف االرسة واملدرسة واملجتمع بحقهم اال ان ما 
حقوق  تمي  التي  الدستورية  املواد  هلذه  اثر  يوجد  ال  له  يؤسف 
املقبول،  باملستوى  الواقع  ارض  عىل  العراقية  واالرسة  االطفال 
االطفال  واصبح  وتعقيدا  سوًء  االمر  زادت  العوملة  ثقافة  ان  كام 
يعيشون يف العامل االفرتايض وبتقنيات ووسائل بعيدة كل البعد عن 
السيطرة  االرس  معظم  وفقدت  ملجتمعنا  االخالقية  القيم  منظومة 
العنف  وسائل  عىل  تنمو  االطفال  نشأة  واصبحت  االطفال  عىل 
والفساد واجلريمة، لذلك فنحن بحاجة اىل قيم تربوية ودينية وفقا 
اىل املعايري التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ومن تراث 

اهل البيت )عليهم السالم(«.
رعاية ابوية تشمل جماالت عديدة تسخرها العتبة احلسينية لالطفال

وعاّم اولته العتبة احلسينية املقدسة من اهتامم لرعاية وتنشئة االطفال 
فكريا وتربويا قال السيد االمني العام للعتبة املقدسة: 

أولت  والرشعي  والروحي  االبششوي  املنطلق  ومن  تقدم  ملا  »بناًء 
املتويل  سامحة  رأسها  وعىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
الرشعي )دام عزه( جلهَّ اهتاممها هلذه الرشحية من املجتمع من خالل 
رعاية االطفال وهتيئة متطلبات احلياة املعيشية والنفسية والرتبوية 
عن  املتعففة  والعوائل  الشهداء  ذوي  من  االطفال  رشحية  السيام 
وخصوصا  والدينية  الرتبوية  واملششدارس  الروضات  بناء  طريق 
ومراكز  لألطفال  التوحد  امراض  معاجلة  مراكز  وكذلك  االيتام 
ورعاية  االرسة  وحفظ  االرسي  العنف  ملعاجلة  االرسي  االرشاد 
يف  هلم  السكنية  املجمعات  وبناء  واالهنيار،  التفكك  من  االطفال 
عدد من املحافظات، باإلضافة اىل توفري الرعاية الصحية املجانية، 
التنموية  النشاطات  من  واحد  واملرسحي  الثقايف  املهرجان  وهذا 
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عروض مسرحية دولية )عربية 
ومحلية( من العراق وتونس 

والمغرب وسوريا ولبنان ويران 
واسبانيا شهدت حضورا كبيرا 

من لدن العوائل الكربالئية 
بمختلف الفئات العمرية 

،،

،،
االستاذ محمد الحسناوي
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العامة  االمانة  وتدعمها  ترعاها  التي  اهلادفة  والنفسية  الرتبوية 
وتراث  السامء  رسالة  من  واملستلهمة  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
الفعاليات  إقامة  البيت )عليهم السالم(، وهلا االولوية يف  اهل 
املرسحية واملهرجانات وغريها بام جيسد مظلومية ومبادئ أهل 

البيت )عليهم السالم(«.
 مشاركات دولية وحملية هتدف لتحريك عجلة مرسح الطفل

العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  رئيس  قال  جهته  من 
احلسينية املقدسة ومدير مهرجان احلسيني الصغري الدويل حممد 
دورته  يف  الششدويل  الصغري  احلسيني  مهرجان  »ان  احلسناوي: 
هبدف  اقيم  الطفل  امرسح  الطفل  بمرسح  واخلاص  السادسة 
عجلة  وتريك  العراقي،  املجتمع  يف  االطفال  سلوك  تقويم 
السلوكي والرتبوي  املستوى  تأثري عىل  له من  ملا  الطفل  مرسح 
خشبة  عىل  قدمت  التي  االعامل  مجيع  جاءت  فيام  واالخالقي، 

املرسح برسائل مؤثرة اجيابا عىل شخصية الطفل العراقي«.
مشريا اىل ان املهرجان شهد ايضًا وجود فعاليات اخرى »كالرسم 
واالعامل اليدوية اضافًة اىل فقرٌة للمكتبة ومعرضًا لألزياء، كام 

ضم ورشًا فنيًة اقيمت  للمختصني والعاملني يف مرسح الطفل، 
املحافظات  خمتلف  من  الشباب  من  عدد  استقطاب  وتم  وقد 
العراقية بغية تطوير مهاراهتم يف صناعة الدمى ومرسح الطفل.

ونوه احلسناوي ان » املهرجان شهد ايضا اقامة بعض العروض 
والديوانية  بابل  كمحافظة  كربالء،  مدينة  خششارج  املرسحية 
ملشاهدة  االطفال  من  عدد  اكب  وبشمول  االرشف،  والنجف 
العروض املرسحية املحلية والدولية والعربية، واالستفادة منها.

موضحًا »ان  الورش الفنية املنضوية ضمن فعاليات املهرجان 
قدمها  والتي  لألطفال«  الصامت  »التمثيل  ورشششة  يف  متثلت 
صناعة  ورشششة  كذلك  لششو(،  اكب  )منوجهر  االيششراين  املششدرب 
بيكاس(،  )بري  االسباين  للمدرب  يونيت«  »املار  دمى  وتريك 
وورشة صناعة »دمى القفازية« للمدرب املرصي )حممد بّكار(، 
املغريب  للمدرب  الطاولة«  دمششى  وتريك  »صناعة  وورشششة 
)خالد الدقاقي(، ورشة كتابة »النص املرسحي املوجه لرياض 
ورشة  واخششريًا  البييل(،  )صفاء  املرصية  للمدربة  االطششفششال« 
الورش  وهذه  خليفة(،  )حافظ  التونيس  للمدرب  »الكالون« 

مسرح الطفل اقيم بهدف 
تقويم سلوك االطفال في 
المجتمع العراقي، وتحريك 

عجلة مسرح الطفل لما 
له من تأثير على المستوى 

السلوكي والتربوي 
واالخالقي، فيما جاءت جميع 

االعمال التي قدمت على 
خشبة المسرح برسائل 

مؤثرة ايجابا على شخصية 
الطفل العراقي

،،

،،
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تستهدف املهتمني والعاملني العاملني يف جمال ثقافة الطفل«.
احلكوايت فقرة اهبجت احلضور وأعادت رونق الرتاث املرسحي

عن مرسح احلكوايت تدثت املمثلة واملخرجة واحلكواتية االستاذة 
سارة قصري من دولة لبنان الشقيقة قائلًة: »ان هذه اول مشاركة يل 
حكاية  عرض  يف  مشاركتي  ومتثلت  الصغري،  احلسيني  مهرجان  يف 
لألطفال عىل املرسح يف فقرة تسمى )حكوايت(، إضافة اىل وجودي 

ضمن أعضاء جلنة التحكيم بصفة عضو«.
وتابعت: »حكايتي تدثت عن صوص )فرخ الدجاجة( يستطيع ان 
حيمل يف بطنه ذئبًا وثعلب وهنر، وليواجه شخصية اخذت منه شيئًا 
االطفال  اىل  ان نوصل رسالة  نحاول  احلكاية  بالغصب، ويف ختام 
بأن يقولوا نحن اقوياء وشجعان، ونعلمهم عدم اخلضوع ملن يأخذ 

ممتلكاهتم واغراضهم«.
مهرجان  يف  باملشاركة  وسعادهتا  رسورهششا  عن  »قصري«  وُتعب 
كالعتبة  دينية  مؤسسة  من  نابع  وهو  وخصوصا  الصغري،  احلسيني 
هذا  يكون  ان  جدا  اجلميل  »من  تقول:  حيث  املقدسة،  احلسينية 
السالم(،  )عليه  احلسني  واالمام  بكربالء  مرتبطًا  املرسحي  العنوان 
ألنه اسمى ما نستطيع تقديمة للدين وهو الرتبية والثقافة من خالل 
الفنون، وهذا املهرجان هو التفاتة جيدة من العتبة احلسينية ومدينة 
كربالء، وهو يؤسس اىل جيل واعي ومثقف وناقد جيد، الن املرسح 
جامع للفنون كلها وايضا يبعث اىل التبليغ والدعوة والرتبية والتعليم 

من خالل الفنون«.
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األحرار/ أحمد الوراق ـ فالح حسن

المنحرفة األفكار  لطرد  والتثقيفي  والفكـــــــــــــري  العقائدي  الــدور  على  التأكيد 

التطّرُف واإلرهاُب ليس وليد العصر، وإنما تمتد جذوره التاريخية إلى العصور االسالمية 
األولى وحتى يومنا هذا، ولكل فترة يتكالب االرهاب بمسميات مختلفة سعياً لتشويه 
صورة اإلسالم العظيم، وما هو الدور المطلوب في المرحلة الحالية  لمواجهته، هذا 
ما أشارت إليه الجلسات البحثية التي أقيمت ضمن المؤتمر الوطني األول للحد من 

التطّرف واإلرهاب.

ظاهرة »اإلرهاب والتطّرف« تحت مجهر البحث..
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املؤمتر الوطني هو األول من نوعه،  الذي أقامته العتبة احلسينية املقدسة، وشهد مشاركة 
فاعلة لباحثني من داخل وخارج العراق للوقوف عىل ظاهرة )اإلرهاب( وطرائق معاجلته 

واحلد من جرائمه الالإنسانية.
ويرى أستاذ التاريخ واحلضارة بجامعة األنبار، الدكتور فّواز التميمي إن »اإلرهاب ليس 
باجلديد، فهو قد ابتدأ بعد رحيل النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( وما واجهه املسلمون 

وصواًل إىل حرب اخلوارج واملرتدين وحركات التشكيك باإلسالم والقرآن العظيم«.
وقال التميمي يف ترصيح لي )األحرار(: إن »املؤمتر شهد بحوثًا علمية رصينة أّكدت عىل 

رضورة التحرر من التطرف واإلرهاب الذي هيدد األمن والسلم املجتمعي«.

المنحرفة األفكار  لطرد  والتثقيفي  والفكـــــــــــــري  العقائدي  الــدور  على  التأكيد 

از التميمي
ّ

الدكتور فو
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املؤمتر  التي ُطرحت خالل  املهمة  »البحوث  أن  إىل  ولفت 
بينها )الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة، جذور االرهاب 
لظاهرة  التارخيية  اجلذور  االسالمي،  التاريخ  يف  الداعيش 
املجتمع  يف  التطرف  واملعاجلات،  االسششبششاب  االرهشششاب 
دراسة  االرهششاب  وظاهرة  العبايس،  العرص  يف  البغدادي 
يف اجلذور التارخيية حتى عام 41هشش، وجذور االرهاب يف 
التاريخ االسالمي تأصيل تارخيي، فضاًل عن بحث هتديم 

رضيح اإلمام احلسني ش عليه السالم ش دراسة تارخيية(«.
الدكتورة  بغداد،  جامعة  يف  رشد  ابن  بكلية  األستاذة  أما 
سوالف فيض اهلل اجلزائري فأوضحت ماذا يعني اإلرهاب 

والتطّرف وتسببه بظهور اجلامعات اإلجرامية وامللحدة.
وأشارت اجلزائري إىل أن »عقيدة التطرف كانت موجودة 
هم  ضده  وقف  فمن  السالم(  )عليه  عيل  االمام  عهد  منذ 
من اخلوارج، وكذلك شهد العرص العبايس ظهور حركات 
متعصبة كام حصل مع ابن اجلوزي )وهو موضوعة بحثها( 

تركه  ملجّرد  ومعاداته  كتبه  وحرق  للنفي  تعّرض  حيث 
للمذهب احلنبيل واعتناقه املذهب احلنفي«. 

وذهَب األستاذ بجامعة بغداد، الدكتور عامر احليدري إىل 
جدًا،  مهم  املؤمتر  ضمن  أدرج  الذي  النفيس  »املحور  أن 
التي  النفسية  لتسليط الضوء عىل اجلوانب  وهناك رضورة 
خلفتها داعش اإلرهابية يف املنطقة وتأثري اإلرهاب عمومًا 
والرعب  النفسية  األمششراض  وظهور  النفيس  اجلانب  عىل 

واخلوف واالثار السلبية عىل شخصية الفرد العراقي«.
نشوء  أسباب  إىل  املقدم  بحثه  خالل  احليدري  وتطّرق 
عىل  تأثريه  جانب  من  النفيس  واألثششر  واالرهششاب  داعش 
واالنفعاالت  والترصفات  والسلوك  والعادات  االفكار 
سلبية  حاالت  »هناك  أن  إىل  الفتًا  العراقي،  املجتمع  لدى 
من   - نعّدها  كلها   - اإلرهابية  األعششامل  بسبب  ظهرت 

خملفات اجلانب النفيس لإلجرام الداعيش«.

الدكتورة 
سوالف فيض الله الجزائري

الدكتور عامر الحيدري
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من جهته، أّكد األستاذ بكلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة 
البرصة، الدكتور أمحد صدام أن »األثار السلبية التي خلفها 
االقتصادي  وإنام  النفيس  العامل  فقط  تشمل  ال  اإلرهاب 
اقتصادية  بحوث  عدة  خالل  من  بحثه  تم  ما  وهو  أيضًا، 
مهمة نظرت إىل أسباب التطرف واإلرهاب من وجهة نظر 

العوامل االقتصادية«.
الفقر  عوامل  عىل  االقتصادية  البحوث  »رّكششزت  وقششال: 
عام  بشكل  والتضخم  االسعار  ارتفاع  وحتى  والبطالة 
بحكم  التطرف  نحو  الشباب  من  الكثري  دفع  يف  وآثارها 
دافعة هلذه  ان تكون عوامل  العوامل االقتصادية ممكن  ان 

الظواهر اخلطرية«.
القصور  أيضًا  الدافعة  العوامل  »من  أن  إىل  أيضًا  ولفت 
حيث  التثقيفي،  وكذلك  والصحي  التعليمي  اجلانبني  يف 
األعششامل  يف  الشباب  من  الكثري  انششزالق  لألسف  رأينا 
يف  قصورًا  هناك  بأن  خطورة  اىل  يؤرّش  ما  وهو  اإلرهابية، 

للسياسات  كاملة  »مراجعة  إىل  داعيًا  والتثقيف«،  التعليم 
واملششسششارات  املناهج  لتصحيح  والتعليمية  االقتصادية 
الشباب عن شبح اإلرهاب واالنزالق يف  املطلوبة وإبعاد 

هاويته«.
إىل ذلك، حّذر الباحث بجامعة بغداد، حييى السعيدي من 
تأثري اإلرهاب عىل املرأة العراقية، وخصوصًا خالل حقبة 
النامذج  بعض  تليل  عب  ذلك  باحثًا  اإلجرامية،  داعش 

الروائية التي ُكتبت يف العراق ما بعد العام 2014.
النفيس  العاملني  بحثي  يف  »درسشششُت  السعيدي:  وقششال 
جراء  املششرأة  هلا  تعرضت  التي  واالنتهاكات  واجلسدي 
اإلرهاب الداعيش«، داعيًا يف الوقت ذاته إىل »عقد مؤمتر 
عن  وتدويناهتا  العراقية  األدبية  الرواية  لقراءة  خاص 
الداعيش  إدانة لإلرهاب  وثيقة  ها  بعدِّ احلرب واإلرهاب، 

وفضح جرائمه«.

الدكتور أحمد صدام

الدكتور عامر الحيدري
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األفكار  حميياربيية  يف  وأمهيته  الييرتبييوي  املستوى  عييىل  أمييا 
النفيس  االرشيياد  قسم  مدير  حتّدث  واملتطّرفة،  اإلرهابية 
املساعد  األستاذ  العميد،  جامعة  يف  الرتبوي  والتوجيه 
الششدور  أمهية  مششؤرّشًا  مرتىض،  عدنان  حسنني  الدكتور 

الرتبوي ملحاربة األفكار الضالة.
اهلادف  املؤمتر  هذا  انعقاد  أمهية  عىل  مرتىض  أّكششد  بششدءًا، 
للحد من التطرف واإلرهاب وما تضمنه من حماور بحثية، 
الرتبوي  املحور  هو  واملهم  الرئيس  »املحور  أن  إىل  مشريًا 

والتعليمي، ملعاجلة األفكار املتطرفة«.
وأملَح مرتىض إىل أمهية »املسؤولية الوطنية واملجتمعية جتاه 
التطرف  بني  والفرق  االرهششاب  مواجهة  وسبل  التطرف 
واالرهاب وكذلك كيفية جتنيد االطفال من قبل مجاعات 

داعش وغريها من املحاور الرضورية«.
املناهج  ودور  املدريس  اإلرشاد  »دور  عىل  أيضًا  وأّكد  كام 
وطلبة  تالميذ  لدى  املتطّرف  الفكر  مواجهة  يف  الدراسية 
املدارس واجلامعات«، الفتًا إىل أن »19 بحثًا قّدمت عن 
هذا املحور خرجت بمجموعة من التوصيات املهمة لكيفية 
األرسة  من  تبدأ  والتي  تربويًا،  املتطّرف  الفكر  مواجهة 
واإلعالمي  الديني  اخلطاب  دور  عن  فضاًل  واملدرسة 

لتوعية الشباب ودرء أخطار الفكر اإلرهايب عنهم«.
التدرييس  فريى  والعقائدي،  الديني  للمحور  بالنسبة  أما 
اهلل  خري  الدكتور  السالم(،  )عليه  األنبياء  وارث  بجامعة 
مهدي صغري أنه املحور األهم والرئيس للمحاور األخرى 

التي تناوهلا املؤمتر.
بمستويات  متعددة  بحوثًا  تضمن  املحور  »هذا  إن  وقال: 
يف  عاث  الششذي  الداعيش  املتطرف  الفكر  حماربة  تعالج 
وهو  تقق  قد  املادي  »املحور  أن  مبينًا  فسادًا«،  االرض 
جانب النرص عىل داعش اإلرهابية، إال إّن املحور الفكري 
األفكار  عىل  للقضاء  عليه  العمل  جيب  الذي  االهم  وهو 

اإلرهابية الضالة«.
الباحثون  هبا  خرج  توصيات  »عدة  بأن  صغري  وأوضششح 
إلقامة  اإلعششالم  مع  املششزدوج  العمل  رضورة  إىل  أشششارت 
الدورات والندوات واحللقات التثقيفية ملحاربة هذا الفكر 

املنحرف«.
وأضاف بأن »من التوصيات األخرى عىل مستوى املحور 
لتهذيب  الدراسية  املناهج  تطوير  هو  والعقائدي  الفكري 
فكر الناشئة والشباب وبناء فكر القيم املثىل وكل ما يوافق 

العقل واملنطق«.

األستاذ المساعد الدكتور 
حسنين عدنان مرتضى

الدكتور خير الله مهدي
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زيششارة  رضورة  إىل  املؤمتر  خششالل  »دعونا  حديثه،  وتابع 
وكل  اجلرائم،  هذه  مثل  ارتكب  بمن  واللقاء  السجون 
القاعدة  وأفششكششار  الششداعششيش  للفكر  باالنتامء  املتورطني 
اإلرهابية، من أجل اإلقرار باخلطأ؛ كونه يمثل زعزعة ملن 

يؤمن هبذه األفكار الضالة«.
جامعة  يف  اإلسالمية  العلوم  بكلية  األكاديمي  يضع  فيام 
الراشد  حممد  جاسم  الدكتور  املساعد  األستاذ  الفلوجة، 
املجتمعي،  السلم  عىل  وأثره  الفكري(  )العوق  مصطلح 
والذي ناقشه خالل املؤمتر املقام وتقديم بحث خاص عنه.

وقال الراشد: »لقد اعتبُت كّل املنحرفني فكريًا أو امللوثني 
إىل  وبحاجة  فكريًا  ومعاقون  مرىض  هم  اإلرهايب  بالفكر 
عالج ناجع عب الوصايا والكلمة الطيبة لتعديل أفكارهم 

صوب املفاهيم الصحيحة«.
بمجال  املختّصة  ناقشته  الذي  القانوين  املحور  مع  وختامًا 
قالت:  حيث  القحطاين،  محيدة  الدكتورة  الدويل،  القانون 
انه  اتضح  وطبعا  اإلرهششاب  تعريف  يتناول  ما  كل  »بحثنا 
ضمن  من  له  تعريفا  وال  فقهيا  ال  حمدد  تعريف  له  ليس 
اإلرهاب  بأن  اجلميع  يعرف  كام  ألنه  الدولية؛  االتفاقيات 

والعنف ووسائله يف تطور مرعب وخميف«.
الرامية  اإلرهابية  األعششامل  بني  التمييز  »جيب  وأضافت، 
وبني  اإلنسانية،  الششروح  عىل  والقضاء  األمششن  لزعزعة 
تقرير  يف  الشعوب  حق  مبدأ  عىل  املبنية  املقاومة  حركات 

مصريها بمقاومة املحتلني ألوطاهنا«.
املقّدم،  لبحثي  الثاين  املحور   يف  »بحثت  حديثها،  وتابعت 
دور جملس األمن وقراراته التي متحورت حول ثالثة حماور، 
وهي مرحلة ما قبل أحداث 11 أيلول/ سبتمب، واملرحلة 
من  ألكثر  جهوده  األمن  جملس  كّثف  حيث  بعدها،  التي 

أربعني عامًا للحد من ظاهرة اإلرهاب«.
كانت  اإلرهايب  داعش  ظهور  »بعد  بالقول:  واستدركت 
العراق  ألن  العراق  ختص  وقرارات  عديدة  قرارات  هناك 
التي  التوصيات  أهم  »من  أن  إىل  النار«، الفتًا  اكتوى هبذه 
يقظًا،  ليكون  املجتمع  أبناء  بني  الوعي  خرجنا هبا هو نرش 
اإلرهابية،  احلواضن  من  التخلص  رضورة  عن  فضاًل 
وتوصيات أخر بإصدار بعض الترشيعات التي تواكب ما 

يستجد من الوسائل االرهابية وردعها هنائيًا«.

األستاذ المساعد الدكتور 
جاسم محمد الراشد

الدكتورة حميدة القحطاني
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شـــارك الباحثـــون والمهتمـــون بتوثيـــق جرائم اإلرهـــاب بحق المواطنيـــن العراقيين مـــن خالل محاور 
 مـــن التطّرف واالرهاب( 

ّ
تخصصـــت فـــي مجاالت عديدة وعبر قنـــوات )المؤتمر الوطني االول للحد

الذي اقامته العتبة الحســـينية المقدســـة بالتنســـيق مع جهات حكومية أمنية، ومؤسسات رسمية 
وا بمجموعة من التوصيات التي من شانها 

َ
َرج

َ
أكاديمية ودينية من كافة المحافظات العراقية، إذ خ

الحد من انتشار الفكر االرهابي والتنظيمات االرهابية في البالد.

تخرُج بتوصيات َتحدُّ من 

انتشار الفكر االرهابي 

وتنظيماته

تقرير: حسنين الزكروطي ـ تصوير: وحدة المصورين

)110( بحوث  علمية 
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فيام أنطلق املؤمتر إلدراك تسعة أهداٍف رئيسٍة كانت: 
التنظيامت  الناجتة عن وجود  1ش كشف حجم املخاطر واالرضار 

االرهابية، منها االقتصادية والسياسية.
حول  والدويل  العراقي  القرار  لصانع  كاملة  تصورات  اعطاء  2ش 
خماطر االرهاب فكرًا وتنظياًم ومتوياًل ... وتديد افضل اخليارات 

ملواجهته ومكافحته والوقاية منه.
3ش توثيق التجاوزات عىل االثار والرتاث، والكشف عن االرضار 
التي احلقت باآلثار والرتاث من قبل عصابات القاعدة وداعش.

4ش بيان اثر املشاكل النفسية نتيجة االرهاب.
املستقبلية  احللول  لوضع  االرهابية  العنارص  شخصية  دراسة  5ش 

للحد من انتشارهم املستقبيل.
6ش بيان ايدلوجية االرهاب وخماطر الفكر التكفريي عىل االسالم 
الناس  عامة  جتذب  والتي  الدينية  بالصبغة  املصبوغة  وقاعدته 

واجلهلة.

7ش توعية املجتمع وخصوصًا الشباب املربني اىل خطورة االرهاب 
كوارث  من  باإلسالم  مر  ما  ومتابعة  قراءة  خالل  من  والتطّرف 

وويالت كبرية نتيجة االرهاب والتطّرف االعمى.
8ش بناء جمتمع قائم عىل السلم املجتمعي والتعايش السلمي.

االرهابية  للحركات  التكفريي  الفكري  البعد  عىل  الوقوف  9ش 
بغية تصني الفرد واملجتمع من خماطرها. 

ُنِظمْت  يومني،  ملدة  استمرت  التي  املؤمتر  فعاليات  انتهاء  ومع 
خالهلام )12( جلسة بحثية، لش)110( بحوث علمية، موزعة عىل 
عرشة حماور رئيسية، َخَرَجْت بجملة من التوصيات التي  أقرهتا 
اللجنة العلمية برئاسة )د. عباس الدعمي( يف ختام املؤمتر الذي 

اقيم عىل قاعة سيد االوصياء يف الصحن احلسيني الرشيف.
اوال: المحور االقتصادي

خالل  من  لألفراد  االقتصادي  االمن  عىل  الرتكيز  رضورة  1ش 

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

23



التنمية  وبششني  السنوية  العامة  املششوازنششات  إعشششداد  بششني  الششربششط 
الصناعية  املشاريع  دعم  عىل  الرتكيز  خالل  من  االقتصادية 
هو  االول  باجتاهني،  تعمل  التي  والزراعية  واملتوسطة  الصغرية 
توفري فرص العمل املناسبة والقضاء عىل مشاكل البطالة والفقر 
االرهابية  اجلامعات  تستغله  الذي  االول  املصدر  يعدان  اللذين 
املنتجات  توفري  والثاين  واالجرامية،  االرهابية  باعامهلا  للقيام 

الزراعية االسرتاتيجية خللق االستقرار وتقيق االمن الغذائي.
مرافق  مجيع  يف  والرشوة  االداري  الفساد  عمليات  مكافحة  2ش 
احلاجات  تؤمن  متطورة  اقتصادية  قاعدة  وبناء  الدولة  وإدارات 
جتفيف  عىل  العمل  ورضورة  للمواطن  الرضورية  االساسية 

املنابع الفكرية واملادية للجامعات االرهابية.
3ش تغيري نسب العاملة يف املواقع السياحية باالستفادة من خرجيي 
كافة  للعمل عىل  االساس  بالدرجة  السياحية  واملعاهد  الكليات 
وكذلك  االجانب  السياح  مع  تتعامل  التي  السياحية  املنشآت 
تقديم  مع  السياحة  قطاع  يف  النسوي  العنرص  من  االستفادة 

احلوافز الالزمة لذلك.
توجيه  يف  االعالمي  التسويق  اسرتاتيجيات  عىل  االعتامد  4ش 
عىل  والرتكيز  االمنية  لالزمة  السلبية  االثششار  لتقليل  اجلمهور 

لدى  عامة  ثقافة  وجعله  املختلفة  بأبعاده  االعالمي  التسويق 
اجلمهور او املجتمع.

ثانيا: المحور السياسي
1ش اعادة توزيع الثروة وتلبية حاجات الفرد االساسية، واالبتعاد 
ثقة  وخلق  االرهششاب،  لظاهرة  املششالزم  العدواين  السلوك  عن 
من  انفسهم  واملواطنني  جهة،  من  والدولة  املواطن  بني  متبادلة 

جهة اخرى لرتسيخ ثقافة السالم والتعايش بني افراد املجتمع.
2ش تعزيز مبدأ املواطنة لبناء الدولة املدنية العرصية وإعالء شأن 
اهلوية الوطنية ألفراد املجتمع مجيعا مهام كانت انتامءاهتم الدينية 

والعرقية والفكرية.
3ش ترشيع قانون جتريم الطائفية يف العراق وفرض رقابة صارمة 
عىل  والعمل  وحماسبتها  هلا  املشجعة  االعالمية  القنوات  عىل 
توحيد اخلطاب الديني املعتدل ليكون بديال عن خطاب التطّرف 

والكراهية.
4ش االرتقاء بأدوات القوة العراقية وتوظيفها يف حماربة االرهاب.

ثالثا: المحور االمني
1ش معاجلة الظروف واالسباب التي اوجدت داعش والتنظيامت 
ومنع  الوطني  االمن  حلامية  قصوى  رضورة  االخرى  االرهابية 

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

24



تكرار بروز موجة التطّرف واالرهاب داخل العراق.
االرتقاء  خالل  من  العراقية  االمنية  املؤسسات  أداء  تطوير  2ش 
وتشكيل  االستخباري،  وادائها  وجتهيزها  تدريبها  بمستوى 
العليا  املصالح  تضمن  االمني  املجال  يف  اسرتاتيجية  رشاكات 

للعراق مع حميطه االقليمي والدويل.
3ش إبعاد الرصاعات السياسية عن امللف االمني ملا يشكله ذلك 
من تداعيات خطرية عىل مصالح العراق العليا، والرتكيز عىل 

االستقاللية واملهنية والكفاءة يف ادارة االجهزة االمنية كافة.
رابعا: محور االثار

1ش ا عداد دراسات وبحوث توثيقية يف تدمري االثار والرتاث اذ 
تعد هذه اخلطوة من اهم اخلطوات التي جيب دراستها من قبل 
املختصني وذلك من اجل احلفاظ عىل ذلك االرث احلضاري.
من  االطياف  متعددة  االصطناعية  االقششامر  مرئيات  تعد  2ش 
جماالت  يف  وامهيتها  فاعليتها  اثبتت  والتي  املهمة  التقنيات 
وتديد  والرتاثية  االثرية  املواقع  مراقبة  احدها  يتمثل  عديد 

التغريات الطارئة عليها.
3ش ادراج املواقع واالبنية االثرية والرتاثية ضمن الئحة الرتاث 
املحافظة  الدويل  املجتمع  عىل  جيب  انسانيا  ارثا  كوهنا  العاملي 

عليه من االخطار املحدقة واملستقبلية.
خامسا: المحور اإلعالمي

الدعاية  جمال  يف  متخصصة  عراقية  وبحوث  مراكز  انشاء  1ش 
يف  الباحثون  عليها  يرتكز  اساسية  قاعدة  لتكون  واالعششالم 
جمال املضامني التي يتم بثها عب شبكات التواصل االجتامعي 

السيام اليوتيوب بغية االرتقاء هبذا احلقل املهم.
2ش الرتكيز عىل نقد املضامني التي تطرحها التنظيامت االرهابية 
بشكل علمي يوظف املداخل النفسية واملجتمعية يف انتاج هذه 

املضامني التي تنتقد الفكر املتطرف.
3ش تأسيس وحدات رصد يف مؤسسات الدولة االمنية يرشف 
تراقب  النفس  وعلم  واالجششتششامع  االعششالم  يف  خششباء  عليها 
وتقدم  االجتامعي  التواصل  شبكات  عب  تبث  التي  املضامني 

احللول املناسبة ملواجهة املضامني املتطرفة.
سادسا: المحور التاريخي

الذي بات يعصف  التطرف واالرهاب  افة  1ش ان اخلروج من 
واملعريف  الثقايف  االصالح  يف  يكمن  مستقبلنا  وهيدد  بحارضنا 
الظاهرة ، ومن  القيام بدوره يف مواجهة هذه  يتمكن من  كي  
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الثقافية  املؤسسات  فيها  تقوم  تنويرية  اسرتاتيجيات  اقامة  ثم 
بإنتاج  واملثقفون  املفكرون  فيها  ويقوم  والفنية،  والتعلمية 
املتطرفة  اخلطابات  افراغ  اىل  هيدف  ومتكامل  واٍع  ثقايف  خطاب 

ومن حمتواها، وكشف خمططاهتا ومرجعياهتا وابعادها اخلطرية.
مسرية  يف  واالرهششاب  والتطرف  التكفري  َنبَذ  ديُن  االسششالم  2ش 
مهمة  فكرة  عىل  الكريم  القرآن  أكد  وقد  االسالمية  الدعوة 
)صىل  االكرم  الرسول  ابتعد  وكذلك  الغري،  تكفري  عدم  وهي 
اسلوب  اي  عن  االخرين  مع  تعامالته  مجيع  يف  وآله(  عليه  اهلل 
يبعث اخلوف والرهبة يف قلوب الناس حتى مع من خالفه فكرًا 

وسياسة.
سابعا: المحور القانوني

االرهشششاب  مفهوم  تششديششد  حششول  قششانششوين  اخششتششالف  وجشششود  1ش 
املفاهيم  وتوحيد  له،  املجتمعات  نظرة  الختالف  دقيق  بشكل 
مع  ينسجم  بام  االرهششاب  مفهوم  حول  القانونية  لالختالفات 

مصالح العراق العليا يف حميطه االقليمي والدويل.
االرهاب  مكافحة  يف  كبرية  امهية  الدولية  القانونية  للنظم  2ش 

عىل  القبض  القاء  تسهيل  جمال  يف  السيام  الفكري  والتطرف 
االرهابيني املسامهني يف متويل االرهاب او يف توفري مالذ آمن هلم 
وتسم املجرمني مما يتطلب تفعيل تلك النظم والقوانني وكذلك 
تعزيز التنسيق والتعاون بني الدول يف مكافحة اجلرائم االرهابية 
االموال  وغسيل  باملخدرات  كاإلجتار  هبا  الصلة  ذات  واجلرائم 

واالجتار غري املرشوع باألسلحة.
قانون  من   )95( املادة  ألحكام  قانونية  فقرة  اضافة  اقرتاح  3ش 
جتنيد  جترم  املعدل  1969م  لسنة   )11( رقم  العراقي  العقوبات 
النساء واالحداث وعده ظرفًا مشددًا وعدم اعتبار ذلك جريمة 
مادة  املعلوماتية  اجلرام  قانون  مرشوع  تضمني  وكذلك  سياسية 
او  التنظيامت  يف  لالنضامم  واالحداث  النساء  جيند  من  كل  جترم 
املجموعات االرهابية من خالل وسائل التواصل االجتامعي او 
عن طريق شبكات االتصال، وجيعل من هذا الفعل ظرفًا مشددًا.

: المحور التربوي
ً
ثامنا

االرهابية  التنظيامت  يف  االطفال  انخراط  اسباب  معاجلة  1ش 
وذلك عب القضاء عىل الفقر وجعل التعليم مرتكزًا اساسيًا عب 
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خمتلف البامج واالصعدة فضال عن االهتامم بضحايا االرهاب 
االرهابية  العمليات  ترتكه  ما  ومعاجلة  والنساء  االطفال  السيام 
من تأثريات نفسية واجتامعية اىل دور الرتبية والتعليم يف مواجهة 

التطرف ومكافحته.
النظر  2ش تشكيل جلان متخصصة من اخلباء واملختصني إلعادة 
يف املناهج الدراسية واالساليب الرتبوية لتحصني املناهج العلمية 
من التطرف وتعزيزها بالفكر التساحمي فضال عن االهتامم  بمواد 
عىل  كبرية  وفكرية  نفسية  اثار  من  هلا  ملا  والفنية  الرياضية  الرتبية 

تنشئة االجيال.
: المحور العقائدي

ً
تاسعا

1ش العمل عىل تعزيز املناهج الدراسية بالفكر والعقيدة اخلالية من 
االفكار املنحرفة والعمل عىل حماربة تأويل اآليات القرآنية بام ال 

ينسجم ورشيعة القرآن والثوابت التي ارساها يف آياته املبارك.
يف  والتلفزيونية  االذاعية  كافة  بوسائله  االعالم  دور  تفعيل  2ش 
التطرف  ونبذ  السالم  لغة  لتعزيز  واالرهششاب  التطّرف  حماربة 

والفكر الذي يؤدي اىل القتل والتهجري وزعزعة االمن.

بام  املسلمني  بني  املذهبي  للتقارب  الية عمل  اجياد  3، احلث عىل 
ُيريس عقيدة السلم وتبادل الرأي بالرأي االخر الديني بينهم يف 

مجيع املجاالت.
يكون خطابًا منسجاًم مع  بأن  الديني  توجيه اخلطاب  4ش رضورة 
تطور مستوى االنسان املعارص مع املحافظة عىل الثوابت الدينية.
5ش التشجيع عىل دراسة حاالت املدن التي صمدت بوجه داعش 
املواجهة والصمود  املعتمدة يف  االليات  وبينا  )امريل( و)حديثة( 
التي عمل هبا اهايل هاتني املدينتني وغريها ملنع داعش من الظهور 

جمددًا.
: المحور النفسي

ً
عاشرا

عب  واالرهاب  التطّرف  ملواجهة  نفيس  ختصيص  مركز  انشاء  1ش 
الوسائل واالدوات النفسية املتاحة.

وثيقة  تعد  ألهنا  وذلك  الرواية  يف  التشوِء  عىل  الضوء  تسليط  2ش 
تعبري  كوسيلة  واستخدامها  املرأة  اجتاه  داعش  جلرائم  تسجيلية 

عن الغريزة.
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مركز االرشاد االسري في النجف االشرف .. 
عام حافل بالنجاحات 

ــج  ــرام اســـتـــشـــارات نــفــســيــة فــائــقــة وب

ُمتنوعة تستهدف النساء..

األحرار: ضياء األسدي- تصوير :مركز االرشاد االسري- النجف األشرف

رعاية  عن  فضالً  ونفسية  تنموية  وورش  تطويرية  ودورات  متنوعة  برامج 
في  استثنائية  بــرامج  واقامة  األشرف؛  النجف  مدينة  في  األحداث  الســجناء 
وتأهيل  الخياطة  فن  في  واخريات  والـــمراهقين  لألطفال  الــنفسي  التـــأهيل 
المقبلين على الزواج والتفرد بتوافر مستشار  في بالد المهجر لمتابعة الحاالت 
اإلرشاد  مركز  اقامتها  على  يحرص  ومختلفة  متنوعة  اخرى  وبرامج  االستشارية 
األسري في محافظة النجف األشرف التابع لهيأة التوجيه واإلرشاد األسري في 

األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة..
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اقامة سلسلة برامج ميدانية وحضورية والكترونية..
التوثيقي  برناجمها  عب  األحرار«  »جملة  به  رشعت  ملا  واستكاماًل   
الذي  يسلط الضوء عىل األقسام والشعب واملراكز التابعة للعتبة 
عام  خالل  أعامل  من  وانجزته  قدمته  ما  ملعرفة  املقدسة  احلسينية 
)2021م( حرصت هذه املرة ان تسلط الضوء عىل مركز االرشاد 

االرسي يف حمافظة النجف االرشف والتقت مديرة املركز االستاذة 
كفاح امحد وتدثت قائلة: »بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل وخطى 
عاما  )2021م(  املششايض  العام  يكون  ان  عىل  حرصنا  واثقة 
احلضورية  امليدانية  منها  والششورش  والششدورات  بالبامج  زاخششرا 
النوعية  بالنقلة  وصفُه  يمكن  بام  املركز  قام  حيث  وااللكرتونية، 
بالرغم من  فيام خيص االستشارات األرسية والزوجية والطفولة 
الظروف والتحديات التي تواجه مستشاريي  املركز يف ظل ظروف 
لتطوير  واحتياجُه  املجتمع  تنامي  مع  ذلك  جاء  كورونا،  جائحة 
العديد  املركز  كوادر  نفذت  حيث  والعملية،  العلمية  املهارات 
مدار  عىل  املختلفة  واملسابقات  واالرشادية  الرتبوية  البامج  من 
)البامج  اوهلا  البامج  السنة لرشائح خمتلفة وتت تصنيف كان 
مع  بالتعاون  اقيم  الذي  املدريس  النشاط  برنامج  ومنها  امليدانية( 
العديد من املدارس األهلية منها )ثانوية العقيلة األهلية للبنات، 
ابتدائية العقيلة األهلية للبنني، ثانوية القمة األهلية للبنات، ثانوية 
رقية لإليتام يف كربالء املقدسة(، وضم البنامج خمتلف اخلدمات 
بطلبتنا  اخلاصة  األسبوعية  والفعاليات  والبامج  االستشارية 

األعزاء وتقديم كل ما يسهم إلنجاح العملية الرتبوية«.
للمكفوفين وااليتام نصيب وفير من برامج المركز..

أبيها )عليها  أم  برنامج  البنامج اآلخر هو  الوائيل: »اما  وتابعت 
دار  مدير  مع  بالتعاون  تُنفيذه  تم  الذي  املكفوفني  لفئة  السالم( 
دولة  من  قنب(  )حسن  احلاج  الكريم  للقرآن  مظاهر  بن  حبيب 
الكويت الشقيقة كان اهلدف منه دعم وتطوير قدرات الكفيف، 
بالنجف  العلوي  املجمع  يف  النفيس  التأهيل  برنامج  اىل  اضافة 
املجمع لالهتامم باألرسة والطفل واحلد  بأهايل  األرشف اخلاص 
من املشكالت التي تعاين منها يضاف هلا البنامج امليداين اخلاص 
التابعة  النسوية  الدينية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بمدارس 
وبرنامج  بابل،  حمافظة  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
الدولة  دار  مع  والتعاون  بالتنسيق  تنفيذه  تم  الذي  أيتامنا(  )مع 
النفسية  اخلدمات  من  العديد  البنامج  وتضمن  االيتام  لرعاية 
مهارات  لدهيم  تنمي  فكرية  العابا  املتضمنة  الرتفيهية  واألنشطة 
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التفكري والرتكيز وبث روح العمل اجلامعي واملشاركة فضاًل 
عن تقديم اهلدايا املتنوعة هلم، وكذلك برنامج تلفزيوين محل 
عنوان )أدوار ارسية( اقيم بالتعاون مع قناة كربالء الفضائية 
من  العديد  ناقشت  منه  حوارية  حلقات  ثامن  تسجيل  وتم 
بإرشاف  املجتمع  يف  الشائعة  والرتبوية  النفسية  املشكالت 
مستشاريي املركز والتعاون مع مستشارين من خارج العراق«.
بعنوان  إذاعششي  برنامج  كذلك  للوائيل(  مستمر  )واحلديث 
التابعة للعتبة  )آفات الدهور( تم بالتعاون مع إذاعة الكفيل 
أمل  نبضة  وبرنامج  األرشف  النجف  يف  املقدسة  العباسية 
وتم بعد التنسيق والتعاون بني )مركز الثالسيميا - مستشفى 
من  قدمنا  املركز  وادارة  التعليمي  السالم(  عليه  الزهراء 
)الثالسيميا( وذوهيم  النفيس ألطفال مرىض  الدعم  خالله  
األمل  مرارة  فيه  يعيشون  الذي  اليومي  اجلو  من  واخراجهم 
وبرامج تأهيلية لألرامل وااليتام بالتعاون مع مؤسسة اليتيم 
األرشف  النجف  يف  الشعبي  احلشد  هيأة  ومكتب  اخلريية 
لألرامل  الرتبوية  االرشادية  املحارضات  من  سلسلة  عب 

والنشاطات الرتفيهية لأليتام«. 
للمركز حضور فاعل في طريق األربعين.. 

الوائيل: »يضاف اىل تلك البامج برنامج )الزيارة  واضافت 
من  العديد  منه  انبثقت  الذي  حسينية(  -حمطات  االربعينية 
السالم(  -عليه  احلسني  اإلمام  )مع  برنامج  ومنها  األنشطة 
املقدسة  كربالء  اىل  الزائرين  مسري  طريق  عىل  ُنفذ  نرتقي 
للزائرين  وارشادية  وتربوية  تثقيفية  جوانب  تقديم  وتضمن 
األطفال  عىل  البنامج  تنفيذ  تم  بالفطرة  حسينيون  وبرنامج 
واملراهقني املشاركني باملسري مع أهاليهم بعمل محلة لتصحيح 
قراءة سورة الفاتة وتوزيع هدايا رمزية هلم إضافة اىل خدمة 
اخلاصة،  املواكب  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ضيوف 
واله  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  استشهاد  وبرنامج 
الزائرين  مع  املركز  منتسبي  مسري  تضمن  والششذي  وسلم(  
االرشاد  مركز  يقدمها  التي  املجانية  باخلدمات  وتعريفهم 
الرسول  سششرية  عن  واالهششايل  األطفال  وتثقيف  األرسي  
املشاركني  اجلوائز عىل  اهلل عليه وآله( وتوزيع  االكرم )صىل 
النبي  املسائل الرشعية االبتالئية وزيارة  وكتيبات عن بعض 
االكرم)صىل اهلل عليه واله وسلم(، إضافة اىل استقبال العديد 

من االستشارات النفسية والفقهية واالجابة عليها«.

بهدف دعم وتطوير قدرات 

الكفيف وااليتام، مركز االرشاد 

االسري في النجف االشرف 

من خالل برامج كثيرة منها 

التأهيل النفسي وبرنامج أم 

أبيها )عليها السالم( وتعاون 

وتنسيق محلي ودولي.. عكس 

نتاجات ايجابية طيبة
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التي  البامج  من  الثاين  النوع  »اما  حديثها:  الوائيل  وتواصل 
احلضورية(  )البامج  هي  اقامتها  املركز  اقامة  عىل   حرصت 
وتضمنت برنامج القيم الرتبوية يف سورة لقامن تم تنفيذه مع معهد 
التخصصية  القرآنية  للدراسات  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف النجف األرشف ليضم العديد 
هتدف  السورة  من  آية  كل  لتفسري  التفصيلية  املحارضات  من 
الرتبوية  والعلوم  الكريم  القرآن  يف  الرتبوية  القيم  بني  للمزج 
املجتمع،  الفراد  األفضل  اخلدمة  تقديم  بغية  احلديثة  والنفسية 
فيام ضم النوع الثالث من البامج )البامج االلكرتونية( ومنها 
برنامج قواعد وأساسيات الرتبية السليمة للطفل هيدف البنامج 
الرتبية  سلك  يف  والعاملني   األمور  أولياء  وتدريب  توعية  اىل 
والتعليم عىل أهم األساليب والطرائق احلديثة لرتبية األبناء ومن 
األبناء(  مع  اتباعها  جيب  التي  )األساليب  البنامج  حماور  أهم 
و)ترسيخ القيم والعادات( و)تنمية مهارات التعامل مع األبناء( 

و)كيفية التحكم باالنفعاالت(«.

ورش نفسية واخرى تنموية 

في مهارات السلوك القيادي 

للطفل وورش ألكترونية 

تستهدف قضايا األسرة 

وتنشئة أمهات قادرات على 

تربية اوالدهن تربية صحيحة.. 

تبناها المركز وسعى بشكل 

جاد لتنفيذها إعماما للفائدة 

على  المركز  حرص  فكرية  واخر  تنموية  دورات 
اقامتها ..

وعن برنامج املركز يف اقامة الدورات تدثت الوائيل قائلة: 
»كثرية هي الدورات التي حرص املركز عىل اقامتها وتنوعت 
اىل دورات حضورية واخرى الكرتونية ويشمل احلضوري 
منها دورة )إرشاقات تنموية( استهدفت فئة املراهقات سعى 
فيها املركز لتكريس الطاقات واجلهود لتنمية جيل واٍع ينعم 
متفائلة،  ومن  بنظرة  للمستقبل  وينظر  نفسية جيدة  بصحة 
أهم حماورها كانت: حمارضات تنموية للتعرف عىل الطرائق 
الصحيحة والسليمة لتنمية الذات وترتيب أولويات احلياة 
واخلط  كاحلياكة  اليدوية  واالعامل  املهارات  بعض  وتعلم 
وحمارضات دينية تربوية تضمن قراءة وحفظ السور القصار 
ترفيهية  سفرة  بتنظيم  الدورة  واختتمت  الكريم  القرآن  من 

للطالبات اىل متنزه جنات الكوفة«.
واردفت بالقول : »اما الدورات األلكرتونية فاشتملت عىل 
)دورة تعليم برنامج األكسل Excel( تم تقديمها الكرتونيًا 
ملجموعة من النساء من خمتلف املحافظات وكذلك الدول 
خرجت  حيث  السعودية(  )لبنان،  منها  الشقيقة  العربية 
مشرتكة   )40( والثانية  مشرتكة   )33( األوىل  الشششدورة 
منظمة  مع  بالتعاون  اقيمت  التي   املششرأة(  )متكني  ودورة 
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املقدسة  املهني يف كربالء  والتدريب  العمل  ودائرة  العال 
هدفت اىل تفعيل دور املرأة يف املجتمع وقدرهتا عىل انشاء 
مرشوعها اخلاص وكذلك دورة إرشادية نفسية بالتنسيق 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمششام  مدرسة  مع  والتعاون 
بابل  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
قدمت لطالبات املدرسة وكان اهلدف منها تقديم الدعم 
بصامت  ودورة  والديني،  والرتبوي  واالرشادي  النفيس 
الكفيل  مدونة  أرسة  مع  بالتعاون  اقيمت  التي  إرشادية  
اإللكرتونية التابعة لألمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة 
من  وكاتبات  ُكتاب  من  املدونة  كادر  بتدريب  اختصت 
مجيع أنحاء العامل؛ لتطوير جهد األقالم املعرفية فيام خيص 
والرتبوية،  النفسية  اجلوانب  يف  ومشاكلها  األرسة  قضايا 
املشاكل  حل  )اسرتاتيجيات  التالية:  املحاور  لتغطي 
تربوية  إرشادية  و)حمششارضات  معها(  التعامل  وكيفية 
متكاملة حول مرحلة الطفولة )مشاكل، أسباب وعالج( 
املراهقة  حول  متكاملة  تربوية  إرشادية  و)حمششارضات 
تربوية  إرشادية  و)حمارضات  أسباب وعالج(  )مشاكل، 
متكاملة حول مشاكل املرأة -أسباب وعالج( وضم كل 

كام  التفصيلية  االرشادية  املحارضات  من  العديد  حمور 
وقد تم تقييم  الدورة إدارة املدونة بوصفها باجليدة جدًا 
دون معوقات تذكر، كام أكدوا عىل تكثيف هكذا نوع من 
الدورات مستقباًل بغية توعية افراد املجتمع لبناء منظومة 

األرسة عىل وفق ضوابط صحيحة ورصينة ».
في  تنموية  واخرى  نفسية  ورش  اقامة 

مهارات السلوك القيادي للطفل..
وعن سؤالنا هلا ما هي الورش التي اقامها املركز وماهي 
انواعها اجابت قائلة: »كثرية هي الورش التي متت اقامتها 
الطاقة  ورشة  وهي   امليدانية(  الورش  اوهلا)  انواع  وعىل 
البنامج  تنفيذ  تم  حيث  اجلسم  عىل  وتأثريها  النفسية 
حمافظة  يف  العراق  لشباب  الثقايف  املرشوع  مع  بالتعاون 
وهدفت  اجلامعيني  الطلبة  من  ملجموعة  املقدسة  كربالء 
بتسليط الضوء عىل مصادر الطاقة النفسية، وأبرز الطرائق 
لتفعيلها، وثانيها ) الورش احلضورية( وكانت عبارة عن 
ورشة تنموية نفسية قدمها مستشارو املركز بالتعاون مع 
مركز االرشاد االرسي يف مدينة الديوانية لطالبات مدرسة 
الكوثر للعلوم اإلسالمية ، وورشة تدريبية بعنوان )سعادة 
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العديد  بمشاركة  ايضًا  متت  االخرى  هي  يدي(  صنع  ولدي 
وُنظمت  البرشية؛  التنمية  ومدريب  النفس  علم  اخصائّي  من 
األستاذة  بالطفولة  املختصة  املدربة  مع  بالتعاون  الورشة 
هبدف  وذلك  الشقيقة،  لبنان  دولة  من  الدين(  زين  )فاطمة 
احلياتية  املهارات  جمال  يف  اخلبات  من  واالستفادة  االطالع 
مهارات  )تنمية  بعنوان  اخرى  وورشة  األطفال  مع  بالتعامل 
السلوك القيادي لدى االطفال( اقيمت بالتعاون مع املرشوع 
القرآنية  السالم(  )عليه  املجتبى  ودار  العراق  لشباب  الثقايف 
تلك   واخششر  الكريم  للقرآن  احلافظني  الطلبة  من  ملجموعة 
بعنوان  ورشة  اوهلا  كان  االلكرتونية(  )الورش  هي  األنواع 
املركز  ادارة  بني  والتعاون  بالتنسيق  متت  حوارية(  )أمسية 
التابع  والتبليغ  للخطابة  النسائي  اهلجرية  القنواء  ومدرسة 
الكرتونية  النجف األرشف، وورشة  اإلحسائية يف  للمدرسة 
بعنوان )ملتقى االرشاد النفيس( والتي شارك فيها العديد من 
فيها  نوقش  وخارجه   العراق  داخل  من  النفس  علم  أساتذة 
الضغوط  املستقبل،  قلق  ومنها  النفسية  االمراض  من  العديد 

النفسية، الشخصية النرجسية وغريها«.

برامج ودورات استثنائية..
ونوهت الوائيل اىل : أن »املركز اضافة اىل البامج والدورات 
والورش التي اعدها ونفذها؛ حرص عىل  ان تكون له برامج 
انشئ   نسوي  الكرتوين  معهد  انشاء  منها  استثنائية  ودورات 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ومعهد  املركز  ادارة  بالتعاون 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  التخصصية  القرآنية  للدراسات 
ملا  املهمة وذلك  النسوية  املشاريع  من  ويعد  املقدسة  احلسينية 
حيمل يف طياته  من هتذيب للنفوس لتنشئة أمهات قادرات عىل 
تربية اوالدهن الرتبية القرآنية الصحيحة، كام وقد لوحظ اقبال 
ومشاركة كبرية وواسعة من داخل العراق وخارجه و) برنامج 
األحداث  سششجناء  لرعاية  تقديمه  تم  الذي  النفيس(  التأهيل 
التي  االستثنائية  البامج  من  ايضًا  ويعد  األرشف  النجف  يف 
عىل  احلصول  بعد  لتنفيذه  جاد  بشكل  وسعى  املركز  تبناها 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة وموافقة  املوافقات من األمانة 
إلعداد  للمبارشة  االتادية  النجف  استئناف  حمكمة  رئاسة 
برنامج التأهيل النفيس لرعاية االحداث اجتامعيًا ونفسيًا وفق 
القيم والقواعد األخالقية للمجتمع، كذلك تقديم الدعم يف 
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يتعرض  قد  التي  املخاطر  من  احلدث  حلامية  قانوين  إطار 
البنامج: )عمل  أهم حماور  هلا يف االرسة واملجتمع ومن 
حمارضات  و)تقديم  وفششردي(  مجاعي  عالجي  جلسات 
التي  املستلزمات  بعض  و)توفري  الذات(  تطوير  و  تنمية 
حيتاجها السجن كاملنظفات واالفرشة، كام تم توفري اتصال 
السجن(،  داخل  أوالدهم  حالة  ملتابعة  باألهايل  اسبوعي 
وجتدر اإلشارة اىل أن تعزيز الصحة النفسية للحدث تعتب 
تأهيلهم ودجمهم مع  التدابري احليوية والوقائية إلعادة  من 

املجتمع بشكل آمن«.
االستثنائية  البامج  تلك  اىل  »يضاف  بالقول:  واشششارت 
تم  والشششمراهقني  لألطفال  الششنفيس  التشششأهيل  بششرنامج 
املقدسة وتضمن  الوارث لإليواء يف كربالء  تنفيذه يف دار 
تربوية  وحمارضات  الدار  لكادر  تدريبية  دورة  البنامج: 
ارشادية لألطفال واملراهقني وتنفيذ أنشطة ترفيهية تعليمية 
التطريز وعمل جلسات  القصة،  كالرسم واملرسح وكتابة 
عالجية منفردة ومجاعية، واستقبال االستشارات املختلفة 
ومتابعة احلاالت والعمل عىل تفيزهم وزرع روح االمل 
يضاف  نفوسهم  يف  الثقة  زرع  خالل  من  لدهيم  والتفاؤل 
احلسيني  البعم  ودورة  حسينية  رسائل  دورة  لذلك 
وسلسة  سهلة  بطريقة  احلسينية  القضية  فهم  اىل  وهدفت 
وتنمية التعاون والعمل اجلامعي ومهارات القص واللصق 
قدرهتم  وتقوية  الكتابية  مهاراهتم  تنمية  عن  فضاًل  لدهيم 
عىل التعبري و مهارة الرتكيز لدهيم لفهم املعطيات املطروحة 
خالهلا  من  سعى  واخلياطة  التفصيل  فن  تعليم  يف  ودورة 
سد  يف  لتساهم  ومنتجا   فعاال  عنرصا   املرأة  جلعل  املركز 
خمتلف  يف  قابلياهتا  تطوير  خالل  من  وارسهتا  احتياجاهتا 
عب  وتعليمها  مواهبها  وصقل  معارفها  وزيادة  املجاالت 
مهن متكنها من أن تكون فردًا منتجًا باملجتمع وتساهم يف 
بناء ارسهتا بعيدًا عن تأثريات احلاجة والعوز التي قد تكون 
عنوان  محلت  دورة   كذلك  و  االرسة  هلدم  اساسيًا  عاماًل 

)التأهيل الزواجي للمقبلني عىل الزواج(«.
تفرد المركز بتوفير مستشارين في المهجر ..

من  له مستشار  يكون  بأن  تفرد  »املركز  إن   : قائلة  ولفتت 
ذوي االختصاص واخلبة العلمية يف دولة )السويد( عن 

فرادة مركز اإلرشاد االسري 

بتوفير مستشارين في المهجر 

لمتابعة الحاالت االستشارية التي 

تعاني منها العوائل المغتربة 

ميدانيا.. إضافة الى المشاركة 

في المؤتمرات والندوات وإعداد 

حلقات تلفازية وإذاعية لبث القيم 

التربوية واالخالقية وتأليف كتاب 

لمسات تربوية
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احلاالت  ملتابعة  وذلك  شبع(  مياسة  )م.م  السيدة  طريق 
العوائل املغرتبة ميدانيًا وذلك  التي تعاين منها  االستشارية 
االجابة  عن  فضاًل  األخالقي  الرتبوي  الوعي  بث  عب 
التواصل  وسائل  عب  واالستشارية  الفقهية  األسئلة  عن 
كوحدة  فأصبحت  ومششدروس،  علمي  بشكل  االجتامعي 
من  بالعديد  لتقوم  السويد  دولششة  يف  مصغرة  استشارية 
األنشطة خالل سنة )2021م( ومنها: )املشاركة يف العديد 
من املؤمترات والندوات وإعداد حلقات تلفزيونية وإذاعية 
األوالد(  )تربية  بعنوان  إلكرتونية  تربوية  جماميع  تفعيل  و 
الرتبوية  القيم  من  العديد  لتبث  التيليجرام،  برنامج  عىل 
العديد من  بشكل صوري أو فيديوي أو كتبي، إضافة اىل 
حوزة  طلبة  عىل  اإللكرتونية  األخالقية  الرتبوية  الدروس 

الثقلني وإعداد وتأليف كتاب ملسات تربوية«.
ازديادا  ملحوظا  لعدد متابعي مواقع التواصل االجتامعي..

واوضحت بالقول : » وما يرس ايضًا ونعده من املنجزات ان 
هناك ازدياد كبري يف اعداد  املتابعني عىل صفحات التواصل 

االجتامعي  خالل عام )2021م( للش )فيسبوك،  االنستغرام 
كبرية  وبأعداد  التيليغرام(  وقناة  الويب  ،موقع  ،اليوتيوب 
للمشاهدين وجتدر االشارة أن مجيع هذه األنشطة والبامج 
جلميع  املستمرة  وإدارتششه  املركز  دعم  إطار  ضمن  نفذت 
رشائح املجتمع وحرصها الدائم عىل تقديم الرعاية والدعم 
نسيج  من  يتجزأ  ال  الذي  اجلزء  االرسة  بوصف  النفيس 
االستقرار والسالم االجتامعي ؛سائلني  املجتمع، مما حيقق 
الباري عز وجل أن يسدد خطانا ونكون بمستوى املسؤولية 

ملواصلة طريقنا اإلصالحي«.
املركز حرصت  ادارة  قائلة: إن«  الوائيل حديثها  واختتمت 
)2022م(  للعام  شاملة   خطة  وضع  عىل  عام  كل  يف  كام 
ختدم  اخششرى  متنوعة  برامج  اضافة  مع  ذكششره  تم  ما  لكل 
رشحية النساء ورشائح اخر  ومنها برنامج التوعية الشاملة 
وتطوير  لتأهيل  وبرامج  اخلطرة  وخملفاهتا  املخدرات  آلفة 
اخرى  ومشاريع  اخلدمية  للمؤسسات  االجتامعي  الباحث 

متنوعة«.
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والشاعر  االجتماعي  المصلح   
َ
بقي ه 

ّ
أن إال  عديدة،   

َ
مناصب بالسياسة، وشغَل   

َ
بتلي

ُ
ا

 في مختلف 
ً
 العراق عاليا

َ
، حمل اسم

ً
 بارا

ً
 كّل شيء لبلدِه، فكان ابنا

َ
األلمعي الذي وهب

جت رأسه وكذا سيرته الحافلة بالعطاء، 
ّ

 للعمامِة الشريفة التي تو
ً
المحافل، وظلَّ أمينا

 النجف األشرف مهوى القلب ففيها والدته بشهر رمضان المبارك ومآواه األخير 
ْ

وكانت

 استثنائية، وهو أكثر ما يعنينا هنا، للحديث عن قامة 
ً

 حياة
َ

بشهر شعبان األغر، فعاش

عراقية سامقة، إنه العالمة والشاعر الراحل الشيخ محمد رضا الشبيبي )رحمه الله(.

زاَء لإِلسالِم         في  زعيٍم  وشاعٍر  وإماِم”
َ

 الع
ِّ
 فأد

ْ
“قم

العالمة الشاعر الشيخ محمد رضا الشبيبي

أعداد: علي الشاهر
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الوالدة المباركة

مدينة  إىل  بأصوله  األسدي  الشبيبي  رضا  حممد  الشيخ  يعوُد 
مدينة  يف  كانت  والدتششه  أّن  إال  قار،  ذي  بمحافظة  اجلبايش 
غرة  يف  وذلك  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  نجف  يف  أخواله 
حيث  م(،   1889  - هش   1308( سنة  العظيم  شعبان  شهر 
املعروفة،  النجفية  األسدية  الطرحيي  أرسة  إىل  والدته  تنتمي 
وكان والده )الشيخ جواد بن حممد بن شبيب بن إبراهيم بن 
صقر البطائحي الشبيبي( شاعرًا عظياًم صاحب أبرز النوادي 
الشعرية يف النجف األرشف، وصاحب ديوان )اللؤلؤ املنثور 

عىل صدور الدهور(.
تلّقى الشيخ حممد رضا علومه األوىل يف الكتاتيب، كام درس 
ثم  عرصه،  علامء  عىل  واألدب  والفقه  واملنطق  العربية  علوم 
العلوم،  الفلسفة وغريها من  الثقافة احلديثة فدرس  إىل  تول 

ومنها إىل عامل الشعر الذي أصبحه مرشوعه وحياته.
أقبل عىل املطالعة والتزّود من معني العلم والثقافة حتى حاَز 
مكانًة مرموقة بني علامء عرصه، وجاب كثريًا من البالد العربية 

منها: )سوريا، احلجاز ومرص(، كام شغل عّدة مناصب رسمية 
العراقي،  العلمي  للمجمع  رئيسًا  ُاختري  فقد  رسمية،  وغري 
ونادي القلم، ورئيسًا ملجلس األعيان عام )1935 م( وجملس 
من  مّرات  لعّدة  للمعارف  ووزيرًا  م(،   1944( عام  النّواب 
)1924 -1948 م(، كام كان عضوًا يف املجمع العلمي العريب 

بدمشق، واملجمع اللغوي يف القاهرة.
وكان  اإلنجليز،  ضّد  الثورة  يف  الشبيبي  الشيخ  أسهَم  وقد 
احلبويب  سعيد  حممد  السيد  واملناضل  العالمة  بقيادة  متطّوعًا 
البطولية  عيبة، ومن مواقفه  الشِّ )قّدس رسه( وشارك بمعركة 
آذار 1917  بتاريخ )11  أمام االحتالل اإلنكليزي  أنه وقف 
م( وتكّلم أمام احلاكم البيطاين )السري أرنولد ولسن( قائاًل: 
وطنية  حكومة  تتألف  أن  حقهم  من  أن  يرون  »العراقيني  إن 
الصاعقة  مثل  الكلامت  هذه  فنزلت  تامًا«،  استقالاًل  مستقلة 
عىل أسامع احلاكم البيطاين وتنبأ هبا بانتهاء احتالهلم للعراق.

وُعرَف عنه )رمحه اهلل( أّنه شخصية متعددة املواهب، مفكر كبري 
وزعيم وطني، أديب خاّلق وشاعر مفلق، باحث عميق مل يعبأ 
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واملتضلعني  العربية  اللغة  أقطاب  من  اللباب،  ومّهُه  بالقشور 
عليها  تشهد  نادرة  َمَلَكة  والبيان  البالغة  يف  وله  بأرسارها، 

بحوثه الراقية.
َخفيض  املعرش،  لطيف  النكتة،  ظريف  كان  أيضًا  والشبيبي 
للصغري  متواِضعًا  بأصحابه،  باّرًا  االبتسامة،  دائم  الصوت، 
العلم  الصب واألناة، وجملسه جملس  آيات  والكبري، وآية من 

واألدب واملناظرة.
ومما وقفنا عليه من معلومات مهمة عن حياة هذا الرجل، أنه 
بدأ قرض الشعر بعمر الش )15( من عمره، و متّيز شعره  بأنه 
فيه  سار  والغرض  البناء  تقليدي  املوضوعات،  متنوع  غزير 
عىل خطى الشعراء القدامى من الناحية الشكلية، كام يرصح 

بذلك هو نفسه يف قوله:
 طوِل صدوِد 

َ
 الشعُر بعد

َ
عاود

                            ونهضنا  إلى  تعاطي  القصيِد

 فِشعري
ُ
ت تلك العهود

ّ
إن تقض

 العهوِد
َ

عوري من نسِج تلك
ُ

                                وش

وهو القائل أيضًا:
ُ

م
ّ
 في نفِسها تتكل

ٌ
 في ذاِتِه    أو قوة

ٌ
الشعر شيٌء ناطق

ُ
م

َ
ال ف

َ
 و

َ
َرها          خرساُء ال ثغٌر هناك

ْ
 ِشع

ُ
ِت الطبيعة

َ
ما َرو ولربَّ

)عليه  احلسني  اإلمششام  قتلة  أحششد  العنًا  اهلل(  )رمحششه  وقششال 
 السالم(، وهو )بجدل بن سليم الكلبي( الذي سلب اإلمام 
)عليه السالم( بعد استشهاده األليم، فلم جيد شيئًا حيث سلبه 
اللعناُء مجيع ثيابه، لكن رأى خامته يف خنرصه فحاول انتزاعه 
حيز  وجعل  سيف  قطعة  فتناول  عليه  الدم  جلمود  يقدر  فلم 
اخلنرص حتى قطعه وأخذ اخلاتم، وهنا يقول شيخنا الشبيبي:
ٍم ذِرِب

َ
خذ

َ
 في م

ُ
ه

َ
 اصبع

َّ
ز

َ
 ح

ْ
       قد

ُ
ه

ُ
 مضاِجع

ْ
ت

ّ
ما باُل ُبجدَل ال ُبل

)ديوانه  بينها  فمن  العربية،  املكتبة  هبا  تزخر  التي  مؤلفاته  أّما 
حاجته   - الفلسفي  ُتراثنا   ،)1940( عام  الصادر  الشعري 
اللهجة  ألفاظ  أصششول   ،)1953( والتمحيص  النقد  إىل 
صدر  اإلسالم،  يف  الرتبية  فّن   ،)1956( عام  ُطبع  العراقية، 
ابن خلكان وفن  عام )1958(، هلجات اجلنوب )1961(، 
 ،)1961( واألندلسيني  املغاربة  أدب   ،)1962( الرتمجة 
رحلة يف بادية الساموة )1964(، ورحلة إىل املغرب األقىص 

.))1965(

دمشق  يف  رحاله  الشبيبي  حطهَّ   )1919( العام  يف  أنه  وُيذكر 
العراق  استقالل  اجل  من  الوطني  بالعمل  تتعلق  لشؤون 
وحريته فيحتفي به علامء الشام فيميض أيامًا يف مكتبة املجمع 
)جممع  عنواهنا:  خمطوطة  عىل  يقع  وهناك  العريب  العلمي 
عبد  الفضل  أيب  الدين  لكامل  األلقاب(  معجم  يف  اآلداب 
الرزاق بن امحد املعروف بش )ابن الفوطي( املتوىف سنة )723 
املخطوطة فيعكف عىل مطالعها  الشبيبي هبذه  هش(، وُيعجب 
باعتناء ونظرًا النعدام وسائل التصوير يومذاك يتوىّل تلخيص 
املخطوط الذي يشّكل القسم الرابع من معجم ضخم، ويعود 
تاريخ  الكثري من  انه يوضح  اىل  املخطوط  اهتاممه هبذا  سبب 
بغداد  احتالل  تلت  التي  للفرتة  العراقي  واملجتمع  العراق 
العام )1938م( مّتكن  يد هوالكو سنة )656 هش(، ويف  عىل 
الشبيبي بواسطة وزارة املعارف احلصول عىل نسخة مصورة 

كاملة من خمطوطة دمشق.
وبعد إنشاء املجمع العلمي العراقي يف خريف العام )1947م( 
متّكن املجمع من تصوير اجلزء اخلامس من معجم ابن الفوطي، 
كتابه  من  األول  اجلزء  الشبيبي  أصدر  )1950م(  العام  ويف 
املغويل(  العرص  أواخر  ششش  الفوطي  ابن  العراق  )مؤرخ  املهم: 
والذي ُطبع يف املجمع العلمي العراقي بواقع )360 صفحة(.

)1958م(  عام  صدر  فقد  األول  اجلزء  من  الثاين  القسم  اما 
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من مطبوعات املجمع العلمي العراقي ايضًا ووقع يف )360 
صفحة(، وبذلك أمىض الشيخ الشبيبي )رمحه اهلل( مدة تزيد 

عىل )30 عامًا( اهتم خالهلا هبذا الرتاث املهم.
جمموعة  اهتامم  والوطنية  واألدبية  العلمية  جهوده  ونالْت 
ومرص  العراق  يف  جامعية  رسائل  يف  فُدرست  الباحثني  من 
وسوريا، منها عن سرية حياته احلافلة بالنضال والعلم واألدب 

والسياسة، وكذلك مؤلفاته البارزة واملهّمة.
بين عميدي األدب العراقي والمصري

العراقي  األدب  عميد  بني  جرى  ساخنًا  حششوارًا  أن  ُيششروى 
الشيخ حممد رضا الشبيبي وعميد األدب املرصي الدكتور طه 
حسني، خالل مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة، ومما دار يف 
هذا احلوار ما ينقله األديب واالقتصادي العراقي مري صبي 

)رمحه اهلل( يف كتابه )أعالم األدب احلديث(:
سأل طه حسني الشيخ الشبيبي: ملاذا كان العراقيون دائاًم ثائرين 
ال يستقرون عىل حال، وال يرتضون حاكاًم؟ فقد قرأُت تاريخ 
الفتح اإلسالمي حتى اآلن، وقّلام وجدت حقبًة  العراق منذ 

خالية من الفتن والقالقل؟. 
أن أسألك  أتسمح يل  قائاًل:  فردَّ عليه  الشيخ  فأغاظت كلامته 
لقد  خاضعني؟  خانعني  دائششاًم  املرصيون  كان  ملاذا  أيضًا:  أنا 
قرأُت تاريخ مرص منذ الفتح اإلسالمي وقبله أيضًا، فوجدُت 
وطغوا  جشششاروا  مهام  حكامهم  يسرتضون  دائشششاًم  املششرصيششني 

ر؟!. وخُيفضون اهلاَم لكّل متحكٍم فيهم حتى لشجرة الدًّ
وقال الشبيبي، وهو الراوي للحادثة التي ينقلها صبي: لقد 
حيقُّ  ال  له:  قالوا  احلارضين،  لكن  جلوايب،  حسني  طه  اغتاظ 
يا دكتور، فجواب الشيخ من طبيعة سؤالك ال  لك الغضب 

أكثر!!.
 ورحيل

ٌ
وداع

تويّف الشيخ الشبيبي )رمحه اهلل( بعد عودته من مؤمتر عريب ُعِقد 
يف القدس املحتلة سنة )1385 هش - 1965 م(، وشّيع بطريقة 
النجف  يف  وُدفن  عرصه  وشعراء  أدباء  خرية  ونعاه  به  تليق 

األرشف يف مقبة بالقرب من داره.
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عبل  امحيد  ساجد  )أ.د.  املؤلفان  ويقول 
الركايب(  عبل  امحيد  تيسري  د.  أ.  و  الركايب 
العلوي(  العهد  يف  الدماء  )حرمة  كتاهبام  يف 
البالغة  هنييج  علوم  مؤسسة  عيين  الييصييادر 
العام  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
صفحة(   95( مييادي  بوصف  )2017م( 
املهمة يف دين  املسائل  الدماء من  ،ان مسألة حقن 
عىل  حفاظًا  وذلششك  والعدل  واملششسششاواة  التسامح 
زالت  وما  الغزيرة  دماؤها  سالت  التي  البرشية 
فللدماء  والعنف  واالرهاب  والظلم  اجلور  جراء 
القرآنية  اآليششات  أكدهتا  االسششالم  ديششن  يف  حرمة 
بيت  اهل  وسرية  املطهرة  النبوية  والسُنة  الكريمة 
ولعل  السالم(؛  )عليهم  الرسالة  ومعدن  النبوة 
أمهية املوضوع تنبع مما يواجهه املسلمون يف بالدهم 
دعاوى  من  ما ظهر  مع  الدماء وسفكها  اراقة  من 

يمثل مبدأ عصمة الدماء والنفوس واألعراض وحرمتها من المبادئ االساسية للدين 

االسالمي على المستوى االنساني، كما ان حفظ تلك  النفوس من اهم المقاصد 

التي هدفت الشريعة الغراء الى تحقيقها ،ويأتي ذلك بغض النظر عن هوية اصحابها 

المذهبيـــة والدينيـــة والعرقيـــة؛  كـــون القتل وســـفك الدماء قبيحا فـــي حكم العقل 

 للظلم وهو مما استقل العقل بقبحه..
ً
 واضحا

ً
والعقالء بوصفه مصداقا

قراءة : ضياء األسدي، عيسى الخفاجي 

ـــاء ـــدم ـــة ال ـــرم ح
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 ، هلا  منهجا  االسالم  تدعي  مجاعات  من  واالرهاب  التكفري 
الذي متارسه  فضاًل عن اشكال االضطهاد والظلم والتنكيل 
االسالم  صورة  اىل  اساء  مما  مسلمون  يقودها  حاكمة  أنظمة 
وّشوه سمعة املسلمني يف العامل ما جعل وسائل االعالم الغريب 
واملعادي ان تصور امة االسالم عىل اهنا امة تسرتخص الدماء 

وتستهني بإنسانية االنسان..
ومن رضورات اقامة احلكم الصالح الذي يفتقد العامل وجوده 
ان  االنساين  الوجود  حياة  نواحي  يف  اليه  احلاجة  وتظهر 
تستقي نصوص ذلك احلكم ورشعيته من املبادئ التي ارسى 
ايب  بن  االمام عيل  املؤمنني  أمري  والواقعية  احلقيقية  مضامينها 
املضطربة  القصرية  خالفته  سني  يف  السالم(  )عليه  طالب 
باألحداث اجلسام وتلك التي سطرها يف عهده اىل مالك ابن 
احلارث االشرت النخعي )رضوان اهلل عليه( فلم تكن املبادئ 
شخص  من  صادرة  او  للتطبيق  قابلة  غري  مثالية  افكار  جمرد 
الزمان واملكان  احداث  بعيدًا عن  يفكر وينظر  جلس وحيدًا 

بل كانت  واقعًا وتطبيقًا  خالل فرتة حكمه )عليه السالم(..
احتوى الكتاب وهو خيوض هبذا املعنى )حرمة الدماء( مخس 
مسائل سبقتها مقدمة وتالها خامتة واملصادر وكانت الوسائل 
الدولية(  واملواثيق  )العهود  بش  وابتدأت  اآليت  النحو  عىل 
وكذلك )القرآن الكريم( و)السنة النبوية( و)العهد العلوي( 

واخرها )حرمة الدماء يف العهد العلوي (.    
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ً
صدر حديثا

دليل معارف التراث
صدر حديثًا عن شعبة اإلعالم املعريف التابعة لقسم شؤون 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واالنسانية  االسالمية  املعارف 
الرتاث  معارف  مسابقة  )دليل  عنوان  محل  جديد  دليل 

الفرقية الرمضانية االوىل( ، وقد جاء بش )53 صفحة( ..
معًا؛  والفنية  االداريششة  املسابقة  حيثيات  الدليل  وتضمن 
اىل  اضافة  السباق  والية  املشاركة  الفرق  عدد  حيث  من 
ونتائجها،  احللقات  وجمريات  العلمية  واللجان  األهداف 
كام تضمن عددًا كبريًا من الصور الفوتوغرافية التي توثق 

أحداثها منذ اليوم األول هلا اىل األخري.
يذكر: ان شعبة االعالم املعريف اخذت عىل عاتقها اصدار 
هذه االدلة، وقد انجزت عددًا منها وتسعى إلبصار النور 

ألدلة اخرى حلفظها من الضياع وابعادها عن النسيان. 
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ــــــــــِر ــــــــــهــــــــــيــــــــــٌب كــــــــــاجَلــــــــــْم ِلـــــــــــــْلـــــــــــــُحـــــــــــــّب َل

ــــــــــــًا ــــــــــــواق ــــــــــــش ـــــــــُل اأ� ـــــــــم ـــــــــح ولــــــــــــــــقــــــــــــــــاٌء ي

ـــــــحـــــــبـــــــيـــــــٍب ــــــــــــًا َب ــــــــــــنــــــــــــون ويـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــُم ُج

ـــــــ�ـــــــسِ ُحــــــــــــجــــــــــــاٌب ُيــــخــــفــــيــــهــــا ـــــــْم ـــــــ�ـــــــشَّ كـــــــال

ـــــــــــدٌة ـــــــــــوَق ـــــــــمـــــــــوُعـــــــــَك م �ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــاُن �ـــــــــشُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولدِة خــــــــــــــــــــامت قــــــــــــاَدِتــــــــــــنــــــــــــا ِب

ـــــــــا ـــــــــن ـــــــــادي ـــــــــن ــــــــــّق ُي ــــــــــح ــــــــــل ـــــــــــــــوٌت ل ـــــــــــــــش �

ــــال ب اهلِل  اأر�ــــــــــــــــــــــــــسَ  يــــــــخــــــــلــــــــُف  َمـــــــــــــــــــْن 

نـــــــــيـــــــــا ونــــــــــــــــــــــــــــــــداٌء ِبــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــاِت الـــــــــدُّ

ــــــــو َتـــــــــــــْرنـــــــــــــيـــــــــــــَمـــــــــــــَة اإجنــــــــــــيــــــــــــٍل يــــــــتــــــــل

ـــــــــــــــــــــــقَّ بـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــاِرِمـــــــــــِه ــــــــــــــحــــــــــــــقُّ احل وي

ـــــــــــــــيٍّ وَزكــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ـــــــــــــــل ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراِت ع

ــــــــــوِن ــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــواِر ال والــــــــتــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــِة اأن

ــــــــــــــــــــــــــــــسَ بــــــطــــــْلــــــعــــــِتــــــِه ويـــــــــــــــــــــــــــرّوي الأر�

ـــــْم ـــــك ـــــُت ـــــَع ـــــي ـــــش ــــــــاقــــــــْت ذْرعـــــــــــــــــــــــًا � قــــــــــد �ــــــــش

ــــــنــــــا ــــــِت ــــــ�ــــــشَ ــــــْه ـــــــــــــَث ن ـــــــــــــاِع تـــــــبـــــــقـــــــى يـــــــــــا ب

َهــــــــــْجــــــــــِر ل  ِبــــــــــــو�ــــــــــــشــــــــــــاٍل  ُيــــــــطــــــــفــــــــى 

ـــــــــْرِ ــــــــــَدُح كـــــــــالـــــــــطَّ ــــــــــ�ــــــــــش فـــــــــــــــــُفـــــــــــــــــوؤادي ي

رِّ ـــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــاٍء مـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــوٍن ك ن

َجــــــــــــــــــــْزِر اأو  َمــــــــــــــــــــدٍّ  يف  ـــــــــــُحـــــــــــٍب  �ـــــــــــشُ

ــــــــِر ــــــــْط ــــــــِع ــــــــال ــــــــُق ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــوُرَك تــــــــعــــــــب وزه

ــــــــــِر مــــــــــــــولنــــــــــــــا مــــــــــــــهــــــــــــــدّي الــــــــــَعــــــــــ�ــــــــــشْ

ــــــــــــــِر ْه ــــــــــــــدَّ ال مــــــــــــــــدى  اهلِل  بــــــــــكــــــــــتــــــــــاِب 

ــــــــــِر ــــــــــْه َق اأو  جـــــــــــــــــــــــْوٍر  اأو  ُظــــــــــــلــــــــــــٍم 

يــــــــــــطــــــــــــرُق اأ�ــــــــــشــــــــــمــــــــــاعــــــــــًا لـــــــلـــــــِفـــــــْكـــــــِر

ْكـــــــــــــِر الـــــــــــــذِّ َقـــــــــــــــــــــــوَل  اأو  وَزبــــــــــــــــــــــــــــــوٍر 

ـــــــــــــاأِْر ـــــــــــــثَّ ـــــــــــــــــــــدًل بـــــــــــــال ويــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــُب ع

ــــــــــِر ــــــــــْه ــــــــــطُّ ال والأُمِّ  ــــــــــٍن  ــــــــــش ــــــــــ� وح

ـــــــِر ـــــــْج ـــــــف ـــــــال ــــــــــزغ ب ــــــــــب ـــــــــــِع ي ـــــــــــشِ ـــــــــــا� ـــــــــــت وال

ــــــــــُل بــــــــالــــــــَقــــــــْطــــــــِر ــــــــــش ــــــــــر� ِبـــــــــــَغـــــــــــمـــــــــــاٍم ُي

َقـــــــــْهـــــــــِر اأو  ِدمــــــــــــــــــــــــاٍء  ـــــــــِك  ـــــــــْف ـــــــــشَ � مــــــــــن 

ـــــــِر ـــــــ�ـــــــشْ ـــــــنَّ ـــــــال ـــــــــمـــــــــًا مـــــــــــقـــــــــــروَنـــــــــــًا ب ا�ـــــــــش

 النــــــور
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هييم  وحششني  رضحيششك،  يف  عشقًا  القلب  يضجُّ  حششنَي  سييَيييدي، 
جدثك،  حول  املسومون  املالئكة  تسمعه  قبتك،  تت  بالترضع 
تعيل به زهوها وتباهي به املالئكة يف السامء، وتنقش صورة روحه 
يف نسيِج ضوء مراياك. فام أنبَل القلَب حني يعلن اطمئنانه تت 
وخطاياه  الكثرية  بأحزانه  لك،  كله  بأنه  ويسألك:  ضياءك.  ظل 
القليلة، يميُل اىل املوت.. بعد أن رأى كل يشء يميُل اىل املوت. 
فيغفو عىل سجاد ارض مقدسك، مثل تراب يبكي: ُخذين قليال 
وحكمته  بصريته  يتلو  صوته  أسمع  كي  الرضيح  تراب  يا  منك 
.. قليال منك يا تراب البداية ألرحل فيك، فلم يبق يف قلبي  عيلهَّ

غري كلامت تنضج يف هتّدج لغة تمل العشق مملوكا له. 
اليك،  تفيء  حتى  أروضها  نفيس  غري  نفس  تبق  فلم  سَيدي، 
وأبقي عمري يف خدمتك، وأعطيك روحي التي فضت بكارهتا 
الذنوب واملعايص وظنون الناس لتمنحها الطاهرة وتنظفها من 
آثامها. كيف بدأت؟.. كيف انتهت؟ هي توفيقات اهلل أجددها 
تت قبتك!، واشارات الرضا تغدو يّف طرية وناعمة.. بال تردد 

ملء  وأحششدق  نورك  أحششاور  املقدسة،  عتبتك  أبششواب  عىل  أقف 
والتوسالت  الترضعات  مفاتيح  كل  وأراقب  بمشهدك،  العني 
اليومي يف رضحيك،  إليك.. وتعزف روحي نشيدها  التي تصل 
حواف  عند  انتصبت  ثقيلة  اعوام  املاضية،  االعوام  عىل  فتبكي 
اىل مشهدك، وتكتب شوقها كلامت  املشتاقة  نفسها  تنعى  املدينة 
يفك  ومل  روحي،  ذكراك  تغادر  مل  والتعاسة..  باحلرمان  امتازت 
يضّج  القلب  جششداران  بني  يتنقل  بقي  نفيس،  الساموي  اسمك 

عشقا، فال دار غري دار القلب مسكنك. 
أملك  ما  كل  لك  اقدم  واالخششرة،  الدنيا  يف  االهبي  أهيا  سَيدي، 
خاطري..  تكرس  ال  هلل.  ملك  والششروح  وقلبي،  رأيس  احلياة  يف 
تقبلني، ال ترفضني، اجلسني عىل اعتاب ابوابك عبدا خاليًا من 
خطاياه، يطلب رمحتك منفردًا، يتنكب حروفه، ويؤول كل كالم 
العشق فيك هبدف ان يموت عىل اعتابك.. فاملوت بقربك أكثر 

صدقا وفيه رس البقاء..   

 في ضريحك
ً
عشقا بقلم: حيدر عاشور

ُ
 القلب

ُّ
حيَن يضج



اقام مركز كربالء للتراث التابع لقسم شؤون المعارف االسالمية واالنسانية في العتبة العباسية 
المقدسة ورشة علمية بعنوان )قراءات معاصرة في التراث االدبي لعلماء كربالء في القرن العاشر 

الهجري( تمهيدا لمؤتمر )حراك كربالء العلمي في القرن العاشر الهجري( الذي سينطلق في 
الشهر الحادي عشر من سنة 2022م, واقيمت الورشة في مجمع االمام الهادي )عليه السالم( 

الواقع نهاية شارع العلقمي, بهدف ترصين البحوث وبنائها بناًء علميا على اسٍس علمية تخدم 
االهداف العلمية الموضوعة والمنظورة من المؤتمر وتوسيع الرقعة االعالمية للكاتب والباحثين 
المشاركين, كما تناولت الورشة مناقشة بحثين كان أولهما: )الشاعر فضولي البغدادي( للدكتور 

عبد الجليل الياسري وثانيهما: )شعرية الخطاب النثري عند الكفعمي( للدكتور عبد الستار جبار.

تقيم  المقدسة  العباسية  العتبة 
ورشا علمية في التراث االدبي

من أجل تنمية وتحريك المناخ الفكري لعلماء كربالء

تقرير: نمير شاكر - تصوير: كرار سعيد الخفاجي
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احلارضين..  واالساتذة  الباحثني  قبل  من  مداخالت  الورشة  وشهدت 
وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع جملة »االحرار« التقت مع مسؤول وحدة 
»ان  قال:  الذي  اخلزاعي(  عامر  )د.  للرتاث  كربالء  مركز  يف  الدراسات 
ننوي  الذي  كربالء  تراث  ملؤمتر  التابعة  الورش  من  سلسلة  هي  الورشة 
اقامته يف الشهر احلادي عرش من سنة 2022م, حيث هتدف هذه الورشة 
اىل توسيع الرقعة االعالمية للكاتب والباحثني ممن لدهيم نّية املشاركة يف 
املؤمتر كذلك ترصني البحوث وبنائها بناًء علميا عىل اسس ختدم االهداف 

العلمية املوضوعة واملنظورة من املؤمتر«.
عىل  او  املعريف  املستوى  عىل  سواًء  ثريا  كربالء  تراث  »ولكون  وأضاف 
اجلوانب االخرى من الرتاث فقد حرصت العتبة العباسية املقدسة بدراسة 
ارشفة  كذلك  وتقيقها  خمطوطات  تقيص  يف  دائششام  تسعى  الششرتاث  هذا 
وتوثيق جهود العلامء لُتَدرس, وخترج هذه اجلهود وفق املعطيات املعارصة 

بلغة اليوم واالفادة مما بذله علامء كربالء وما سطروه من سني حياهتم«.
اثرت عىل  التي  الكثري من اهلجامت  اىل  املقدسة تعرضت  ولكون كربالء 
بعض املقتنيات لكتب العلامء كانت للعتبة العباسية ومركز تراث كربالء 
دور كبري يف سبيل تصيل املخطوطات والعلوم واعادة انتاجها عىل وفق 
»جاءت  اضاف:  كام  للخزاعي(  زال  ال  )واحلديث  املعارصة,  املعطيات 
هذه  وترصني  الباحثني  من  ممكن  عدد  اكب  لتحصيل  الورشة  توصيات 

البحوث«.  
جبار  الستار  عبد  د.  كربالء  تربية  مديرية  يف  الباحث  حتدث  جانبه  من 
قائال: »توجد رضورة إلقامة ورش علمية تتضن الباحثني الذين لدهيم 
وإبراز جوانب  العلمي  البحث  وإثراء  والفكر  املعرفة  إثراء  اسهامات يف 
التي من  املهمة  او املخطوطات  الباحثني  اقالم  اليها  التي مل تصل  الرتاث 

املمكن ان تدرس«.
وعن موضوعة بحثه قال: »البحث يف حماسبة النفس اللوامة وتنبيه روح 
اللوامة, وجاء عىل حماور اربعة تناول املحور االول يف شعرية االيقاع والثاين 
يف شعرية التصوير والثالث يف شعرية التضاد والرابع يف شعرية التناص او 

القرآنية وعرضنا يف التمهيد اىل ابراز خطة البحث ومفهوم الشعرية«.
كربالء  جامعة  الرتبية  كلية  يف  احليل  طاهر  عيل  د.  أ.  حتدث  جهته  من 
»االنفتاح عىل اجلهد االكاديمي املوجود باجلامعات من اجل عقد  قائال: 
املناخ  تنمية وتريك  منها يف  الغاية  منه  تأيت  مثل هكذا ورش ومؤمترات 
الفكري يف مدينة كربالء بلحاظ ان جممل هذه الندوات واملؤمترات تتناول 
بالرضورة علامء كربالء ونتاجهم االديب والفكري والتارخيي والتحقيقي 
اهلجري  العارش  القرن  يف  ُأنتجت  التي  املؤلفات  كل  عىل  الضوء  وتسلط 

وهذه الورشة واحدة من مصاديق هذا الكالم«. 

د. عمار الخزاعي

أ. د. علي طاهر الحلي

د. عبد الستار جبار
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إلى روح الشهيد السعيد
)محمد عباس عبد الرضا مهدي عجيل(

وكان سالحه قصيدة حسينية

حيدر عا�شور

ادهشتها حمرة قرص الشمس كما لو أن الشمس بدأت تتحدث معها، تخبرها عن فلذة كبدها: 
انه قادم مع تدحرجي نحو الغروب، ال تتأملي من الغمام ان يحتضني كي ال اتدحرج وانطفئ خلف 

االفق فساعات يومي قد ازفت للرحيل ال محال. كلمة االحتضان عشعشت في خيالها، تخيلته 
يدخل عليها البستان راكضا كعادته بين االشجار والنخيل. ال تثبت نظراتها اال على صورته التي تراها 

في كل مكان بقلق ذي االعصاب المحيرة الممتلئة بالشوق والحنين والحب الذي يسكن بقلب 
االم التي ترى ابنها كل حياتها، وتارة تراه في كل الترع طفولته سحرا فاتناً جميالً، شعرت بنوع من 

السعادة وقد تخللها فرح رؤيته قادم بمالبس الحشد الشعبي، تطرز اكتافه راية ابا الفضل العباس، 
ويحمل بيده اوراق قصيدته الحسينية كي يلقيها على مسامعها. فهي أمه التي سمعت صوت 

قصائده في كل عزاء ومجلس. وتمّلس على شعر رأسه المتصفف، وتجعله يزدهر أمال وحياة 
وجمال. تنصت إلى إنشاده كانه مالك قدسي يبعث في روحها االطمئنان والزهو واالفتخار.. 
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وترجع عواصف دماغها هتتز أملا أمام منظر الفراق األبدي 
من احلياة، فبني تلوحية طيف ابنها وهي تزفه لطريق اخللود، 
مل تر من حوهلا، فاأليادي التي تمل أبنها أمامها تراها يد 
يد  اليد  ان  اهلائمة، ترى  واحدة تل رعود هيجان روحها 
أبنها تلوح هلا فرتدد مع نفسها بصمت مثقال غائرا يف أعمق 

أعامق الروح: 
ال ختف او تضطرب أبدا يا روح أمك، ال ُتدهش   -
األرض،  كل  عىل  ُتقسم  التي  يششدك  أهششي  حولك،  بمن 
وراحتها يف الشمس بدون أن يمر عليها ظل البق.. أهي 
يدك يا ولدي التي تقسم ان ترفع من شأن من ورائك وانت 
تتقر  التي  يدك  أهي  سعيدا.  السامء  ملكوت  اىل  املرفوع 
واإلرهاب..  املوت  )داعش(  وتتقر  البالد،  يف  الفاسدين 
يدك التي بصمت بحب الدم ان فتوى السيستاين هي احلق 
ففي  ابعادك عني  من  ابدًا  يدك  تتمكن  لن  بالنرص..  املثمر 
كل ايادي حاملني جثامنك ارى يدك وفيها روحك تعطيني 
بإيامءة  يرحب  املقدمة  يف  وراسك  ترزق.  حي  انك  اشارة 
بكل من تب. ال يشء يف يدي اآلن يا ولدي، وال يشء يف 
عيني اال الدموع، وال يشء يف فمي اال بقايا رصاخ موجع 

أطلقه آهات يف خجل بني مشيعيك.. 
حني حل صمتها املندهش املخلوط بمخيالت وذكريات ال 
تتوقف يف خميخات راسها امللتهب، اقتنعت نوعا ما بصحو 
مؤقت بأن ابنها قد انترص عىل حياته وحقق حلمه االبدي 
يف االستشهاد.. وتعود اىل عواصف احلنني، ويطوف خياهلا 
بمثل  وهششو  نفسها  تلقاء  من  انتفضت  كيف  روحششه،  اىل 
وابيه،  االكب،  اخيه  قبل  فتقدم  التصورات  كل  تفوق  قوة 
وعمه الذي كان قائدا عباسيا يف الدفاع عن كرامة العراق 
ومقدساته؟!. وقد فزعتهم قوته وارصاره.. وكان العريس 

املتوهج بينهم بسالحه ومالبسه احلشدية..
اجلاري   والنهر  ونخيله  بخرضته  املكان  هذا  نفس  فمن 
كانت تلوح له يف الذهاب اىل ساحات الرشف، ودعته يف 
وقلبها..  عقلها  يف  الششوداع  صورة  وارتسمت  اليوم  ذلك 
اخباره  تنتظر  بششدأت  عينيها..  عن  اختفاءه  حلظة  ومنذ 
بفارق الصب، وكانت تسمع عن بطوالته كرجل حشدي 
حمنك ال يشبه رجل يف الرجولة والشجاعة، وعن اهازجيه 
أمه  رأس  يرفع  أن  احالمه  وعن  املعركة  بقلب  الوالئية 
الذي  بالشهادة، وكان يتشبث هبا كالفالح  وأبيه وعشريته 
طوال  الششدواعششش  قتال  ينهكه  وأمانيه،  بمعوله  يتشبث 

يرسح  ثم  اجلهوزية  التام  سالحه  مداعبا  فينحني،  املعارك 
بعينني يقظتني، حيلم باجلنة، يصيل عىل سواتر الصد صالته 
من  اجلهاد  هذا  يف  فهو  اجلنة  يمنحه  ان  اهلل  يدعو  الصامتة 
اجل احلق الذي رسمه االمام احلسني )عليه السالم(، لكل 
من قال - لبيك يا حسني- ولبيك للمرجعية الدينية العليا 
احلفاظ  يف  احلتمي  والواجب  واملششرشوط  املرشوع  وحقها 

عىل العقيدة واملقدسات والوطن واالنسان.. 
يلمع يف  اسمه  ويف كل معركة ترير وتطهري تسمعها كان 
عينيها، وهو يتنقل من نرص اىل أخر، وشاهده الكبري ترير 
)جرف  لتكون  الداعيش  املوت  فئران  من  الصخر  جرف 
حلظة  كل  ففي  الشعبي..  احلشد  الوية  بافتخار  النرص(، 
وكلامت  النرص  عالمات  صور  اليها  يرسل  كان  انتصار 
خب  يصلها  كلام  كانت  وصششورة..  صوت  احلسيني  عشقه 
من ولدها الشجاع، تتحزم للمسري للقائد املخلد الذي نذر 
انفسهم يف سبيل ان حييا االسالم كام حيب اهلل ان  املوالون 
حييه بالدماء الزاكيات الطاهرات، فلوال دماء شهيد كربالء 

ما كان لإلسالم وجود.
وهي تراقب بغاممات احلزن والوجع واجلزع اختفاء قرص 
هذه  مع  نفسها،  يف  كئيب  غششروب  نحو  الدامي  الشمس 
االطياف الشجية اخلائفة يف روحها املنتظرة الي خب يطفئ 
غياب  املرة  هذه  طال  فقد  صدرها  يف  اهلائج  القلق  ذلك 
»حممد« بعد معركة –الرحالية – انتقل اىل ترير منطقة -بلد 
يطعمها  له وهو  ورؤيتها  اخباره..  وتوقفت  سيد غريب- 
اجلميل  باملكان  والغبطة  بالفرح  وشعورها  اجلنة،  ثامر  من 
الذي يفوق مجاله خرضة بستاهنا، بل هو روضة من رياض 

اجلنة تربع وسطه، ليقول :
- أمي انا يف اجلنة اآلن، حني تسمعني نداء استشهادي ال 
تبكي بل افرحي فهذا هو مكاين احلقيقي، وسأزورك دائام. 
الشهيد  احلسني  االمام  موالي  عند  اذكريني  أمي  يا  وأنت 
كام ذكرتك يف أول رصخة اطلقتها بعد الطلقة التي انتزعت 
وهو  والديت  يا  الشهيد  فدعاء  جسدي،  من  روحي  بثقبها 
»حممد«..  الشهيد  أم  يا  أبيض  وجهك  مستجاب..  ينازع 
ساعتي  ازفت  فقد  يل  جديد  ميالد  يوم  ذاكرتك  يف  سجيل 
صباح يوم السبت املوافق 6 / 12/ 2014م  واملصادف 

14 صفر 1436هش .. 
غريب  السيد  بلد  عن  الدفاع  معركة  قلب  يف  اآلن  أنششا 
فرقة ألششويششة  أحششد  يشششارس(  بششن  )عشششامر  لشششواء  جماهدين  مششع 

وكان سالحه قصيدة حسينية
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تت  بانضاممي  افتخر  التي  القتالية  السالم(  العباس)عليه 
جناحها العبايس.. ارفعي راسك يا أمي امام أهايل احلسينية 
الشجعان، فكربالء ولودة للشهداء من اجل الدين والعقيدة 

والوطن واالرض..
والتهليل  التكبري  اصششوات  سمعت  حني  غيبوبة  يف  كأهنا 
والصلوات وقول ال اله اال اهلل، استعدت لرؤية فلذة كبدها، 
ان  ان تكون قوية فقد قال هلا »حممد« يف رؤيتها  كان عليها 
بكائها يعذبه. بدت عليها معامل اجلزع ودب يف قدميها اخلدر، 
وهي تواصل سريها باجتاه جثامنه املسجى يف حدبائه السائرة 
رأسها  تتصاعد يف  الوالئية  نور، واالصوات  أكف من  عىل 
الذي رفعته اهلوينا لتشاهد منظر النور االهلي الذي خييم عىل 
تابوته، وهو يتوسط منطقة ما بني احلرمني الرشيفني، يرفع 
من  واالفاضل  وسادهتا  بشيوخها  وكربالء  السامء..  نحو 
نخب كربالء وكل من يقدس شهداء الرشف الكفائي كانوا 

خلف النعش ويوحدون الصفوف لوداعه االخري.
اسفر شواهد جنازة حبيبها عن اسامء شهداء الطف، الذين 
الزكية.  دمائهم  اريج  عبق  من  كربالء  لتمأل  مهجهم  بذلوا 

فرشت  ألهنا  املكان  متأل   بالتأكيد  الشعبي  احلشد  فدماء 
األرض باألمن واالمان بعد ان حفظت العرض واملقدسات.

قلب  اجلديد يف  مولدك  يوم  يوم 12/6/...  اليوم هو  هذا 
أروح احلسني جبٌل حتى من عز  يقول:  قلبها  اجلنة، وحال 
التضحيات  الرجال والرجولة اهنر متدفقة  من  عظمته ظل 

يف سبيل اسمه وطريقه احلر..  
كنت  ركن  كل  ويف  البستان  أخر  يف  روحك  سأنتظر  ابني، 
جتلس فيه وتلم هبذا اليوم الذي تتقلد وسامك من املالئكة، 
حتام يرون مقامي وانت ترى بينهم أآلمي لفراقك، ساوقت 
اجلديد يف  ثوبك  أرى  لعيل  اماكنك،  الشموع كل مخيس يف 
انفايس، هيمي هادئًا هيّس يف  أنفاسك يف  اجلنة، واشم عطر 

روحي، يأخذين اىل قبك.
 ترفع راسها ترى الشمس قد اختفت وكأهنا تعود هلا بأسئلة 
تردد  قلبها  نبض  وارتفاع  صوهتا  صمت  يف  عنه  جديدة 
روحها: توّسدي يف الليل وسادتُه سيأيت نور عينيك ) حممد 
عباس عبد الرضا( بمالبسه البيضاء ووجه الذي يشبه القمر، 

ليبرشك انه بخري ويطعمك من جديد امجل ثامر اجلنة.. 

• توّسدي، يا أم الشهيد 

في هذا الليل وسادتُه، 

سيأتي نور عينيك )محمد 

عباس عبد الرضا مهدي 

العجيلي( هذا اليوم
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الدفاع )الكفائي(
درسا قويا بصورة الحشد الشعبي

تواجه املرجعية الدينية العليا العواصف اهلوجاء فتحطمت 
الداخيل  للمستويني  وتدهيا  الطويل  صبها  صخرة  عند 
واخلارجي، وكرست وتكرس أعاصريهم عند أبراج احلكمة 
والصب الالمتناهي، ألهنا شيدت عىل الصب والتحدي منذ 
نشوئها وعاش رجاهلا املخلصون فوق األرض عىل أساس 
وتدي  الغور،  العميقة  وجلته  البحر  كتحدي  التحدي، 
حماطة  العليا  الدينية  املرجعية  تزال  وال  وقسوهتا،  الصحراء 
متانتها  زعزعة  طرق  عن  تبحث  التي  التحديات  بأصناف 

واستقرارها.
عليهم  االئمة  وشائج  جتمعهم  بالثبات  رجاهلا  واستمروا 
البناء  تأسيس  نحو  يشدهم  الذي  الطريق  وصدق  السالم 
الصحيح للحكومة املدنية التي توفر للمواطن االمن واألمان 
بالعناد احلكيم والتحدي الصابر الذي ال هيادن وال يعرف 
ان  الشعب  تنور وتطالب  الوقت  والرضوخ، وبذات  اللني 
يشد من ازره ويقوي معنوياته من اجل الوطن ورفع شأنه 

وترك االنقسامات ونبذ التفرقة والعنرصية وتوحيد قضيتهم 
فأبناء  الواحد،  الوطن  أبناء  جتزأ  ال  واحدة  قضية  وجعلها 
قاسم  جيمعهم  واحدة  وعشرية  واحدة  أرسة  كلهم  العراق 
وان  واملصري(،  العقيدة  والدين  الوطن  )مصلحة  مشرتك 
حق  بأي  التفريط  عدم  ان  وعليهم  كريمة  حياة  فيه  يعيشوا 
من حقوقهم وتوحيد الصفوف ملجاهبة التحديات التي هتدد 
اراضيهم ومقدساهتم وكيان وطنهم احلر، وهو حق مرشوع 
جلميع شعوب العامل ان يعيشوا احرارا اعزاء دون ان تطمع 

هبم الدول األخرى.
العليا كانت تويص عب وكالئها  الدينية  ونذكر ان املرجعية 
وهذا  الُسنة،  نفس  هم  الشيعة  بل  اخوة  والُسنة  الشيعة  ان 
تنبع اصال من اخللق  التي  ديدهنا يف طرح مبادئها االنسانية 
السامي ألهل بيت النبوة )سالم اهلل عليهم( سائرة عىل نفس 
بالد  عن  الرصاعات  إلبعاد  الواعية  وبحكمتهم  منهجهم 
حلاميتهم  والوفاء  املحبة  من  سور  وبناء  واإلسالم  املسلمني 

من طمع الطامعني وحقد احلاقدين والباغني…
يقول حمدثي: هذا يعني إن املرجعية الدينية العليا يف النجف 
ما  ويغري  طريقه  خيتار  ان  للشعب  الطريق  متهد  األرشف 
بنفسه، اجتاه قضية حريته ألهنا اجلدار املتني التي تميهم من 
املجتمع،  بناء  أساس  هو  الذي  األمان  وتؤسس  املنحرفني 
يصنع  يتحرر  ان  أراد  اذا  الشعب  ان  بعصبية:  ويضيف 
من  جعلوا  الذين  السياسيني  عىل  كالنار  فهو  املعجزات، 
اللعب بالنار هواية لتعذيب الشعب ووسيلة إلحراق جسور 

قبول االخر وهتديم العراقة يف البنيان.
فقال مستمعي: لذلك كانت فتوى الدفاع )الكفائي( درسا 
قويا بصورة احلشد الشعبي الذي تشكل بيوم واحد وأوقف 
انام  االمنة…اي  العراق  مدن  يف  اهلائجة  اخلنازير  زحف 
بنية  باخلري  فكر  الصاحلني…  نية  مع  واهلل  بالنيات  االعامل 
اخلري، وارضب بالرضبة القاضية اي فاسد وكافر حياول ان 

يعيد ان يشعل فتيل النار يف ارض املقدسات من جديد.
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التاريخ  كتب  أمهات  لنا  تروهيا  التي  االخبار  أهم  بني  من 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  احلجة  اإلمششام  عن  والسري 
الرشيف(، ُبغية االطالع عن كثب فيام خطته آالف الرتاجم 
ورسوخ  والتشكيك  البشارات  بني  اخباٍر  من  واملوسوعات 
اليهودية  الديانتني  يف  الكبى  غيبته  بعد  ظهوره  فكرة 
للمؤسسات  الكبري  اجلهد  عىل  تعرفنا  وكذلك  والنرصانية، 
املنتظر  اإلمام  اخبار  العامل عىل  اطالع  الساعية يف  االسالمية 
)عليهم  آبائه  عن  املروية  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
اخرى  جهة  من  وهي  معتبة،  مصادر  يف  واملوثقة  السالم( 
املجتمعات  باطالع  سامهت  اهنا  اال  تبشريية  اهنا  اىل  اضافة 
والشعوب واخراس االباطيل ودحض الزيف والدسيس يف 

بعض الكتب.
عالقة  العاملي  باملصلح  اإليششامن  عالقة  أن  فيه  الشك  ومما 
حتمية، وجملد )أعالم اهلداية ج/14: االمام املهدي املنتظر، 
املوعود  )املهدي  عن  كامال  مبحثا  خصص   )28  -23 ص 
أعّده  قد  اهلداية  أعالم  وكان  األديششان(،  بشارات  يف  وغيبته 
مجٌع من الباحثني يف معاونية الشؤون الثقافية باملجمع العاملي 
إىل  املجلد  هذا  ترجَم  تم  وقد  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل 
دوراته  وطبعت  واملااليية  واألردو  كشالرتكية  متعددة  لغات 

الكاملة إىل اللغة الفارسية. 

عالقة اإليمان بالمصلح العالمي 

وإقامة  العاملي  الديني  املصلح  ظهور  بحتمية  االيامن  يعد  
االشرتاك  نقاط  من  األرض  كل  يف  العادلة  اإلهلية  الدولة 
يف  هو  إّنام  بينها  فيام  واالختالف  األديششان،  مجيع  بني  البارزة 
مجيع  حيقق  الذي  العاملي  الديني  املصلح  هذا  هوية  تديد 

أهداف األنبياء )عليهم السالم(.
الستة  األبششواب  يف  خششان(  مهدي  حممد  )د.  استعرض  وقد 
الستة  األديان  آراء  األبواب(  باب  )مفتاح  كتابه  من  ااُلوىل 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اخلاتم  النبي  ظهور  بشأن  املعروفة 
برّش  منها  دين  كلهَّ  أن  وبنّي  املنتظر  العاملي  املصلح  بشأن  ثم 
الزمان  آخر  يف  أو  املستقبل  يف  اإلهلي  املصلح  هذا  بمجيء 
املنشودة  السعادة  وحيقق  والرش  الظلم  وينهي  العامل  ليصلح 
النجفي  املرعيش  اهلل  آية  عنه  نقله  )وقد  البرشي،  للمجتمع 
يف كتابه )ملحقات إحقاق احلق 29: 621-622(، وكذلك 
الطهراين يف كتابه )الذريعة اىل تصانيف  آقا بزرك  ايضا  نقله 
املريزا  ذلك  عن  تدث  كام   ،)5267/319  :21 الشيعة 
حممد االسرتبادي يف كتابه )ذخرية األبواب( بشكل تفصييل، 
ونقل طرفًا من نصوص وبشارات الكثري من الكتب الساموية 

ملختلف األقوام بشأنه.

إعداد: افتخار الصفار

البشارات والتشكيك ورسوخ اإليمان بفكرة ظهوره 
في الديانتين اليهودية والنصرانية  

اإلمام الموعود..
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التشكيك بحقيقة اإلمام الموعود

بعُض  الششسششالم(  )عليه  املنتظر  اإلمشششام  بحقيقة  شكك 
)العقيدة  كتابه  يف  املجري(  زهير  )جولد  مثل  املسترشقني 
االساطري  من  باهنا  وصفها  حيث  اإلسالم(  يف  والرشيعة 
كلمة  اتفاق  ينكر  مل  لكنه  االسالمية؛  غري  اجلششذور  ذات 
يف  )رونلدسن(  املسترشق  ايضا  وانكرها  عليها  االديششان 
كتابه  يف  فلووتن(  )فان  واملسترشق  الشيعة  )عقيدة  كتابه 
)السيادة العربية( وتابعهم بعض املتأثرين هبم من املسلمني 
وجششدي،  فريد  وحممد  فريد  وحممد  امششني  )امحششد  أمثال 
والسائح الليبي( وغريهم، وقد اطنب السيد العميدي يف 

الدفاع عن الكايف هبذا االمر.
فيام يذكر الدكتور مصطفى غالب يف )اإلمامة وقائم القيامة 
املنتظر )عليه السالم( هي  270-272( ان حقيقة اإلمام 
من الواضحات التي أقرهَّ هبا كل َمن درس عقيدة املصلح 
اعرتفوا  هبا  وشككوا  صحتها  أنكروا  الذين  حتى  العاملي 
وجدت  الديني  التأريخ  يف  للغاية  عريقة  عقيدة  بأهنا 
والصينيني  املرصيني  ديانات  كتب  من  القديم  يف  حتى 
فضاًل  واألحباش  واهلنود  واملجوس  والبوذيني  واملغول 
والنرصانية  )اليهودية  الثالث:  الكبى  الديانات  عن 

واإلسالمية(. 
البشارات بالمنقذ في الكتب المقدسة 

عهدين(  )بشارات  كتابه  يف  الصادقي  حممد  الشيخ  يذكر 
بالفارسية ان املالحظ يف عقائد هذه األديان بشأن املصلح 
املقدسة  كتبهم  يف  واضحة  نصوص  اىل  تستند  أهنا  العاملي 
لنصوص  علامؤهم  عرضها  تفسريات  اىل  وليس  القديمة 
املالحظة  وهششذه  متعددة،  تأويلية  لوجوه  مّحالة  غامضة 
أصاًل مشرتكًا يف  متثل  العقيدة وكوهنا  تكشف عراقة هذه 
دعوات األنبياء )صلوات اهلل عليهم(، حيث ان كل دعوة 
مُتثل خطوة  الرئيسة والكبيش  الدعوات  نبويةش وعىل األقل 
الذي  العاملي  الديني  املصلح  لظهور  التمهيد  طريق  عىل 
السيد  ذلك  اورد  وقد  كافة،  الدعوات  هذه  أهداف  حيقق 
حممد الصدر يف حديثه عن التخطيط االهلي لليوم املوعود 

قبل االسالم يف )تاريخ الغيبة: 251(.
تأثريًا  العاملي  املصلح  هذا  ظهور  بحتمية  للتبشري  أن  كام 

األنبياء  التباع  دفع  عامل  يشكل  فهو  الدعوات  هذه  عىل 
للتحرك باجتاه تقيق أهداف رسالتهم والسعي للمسامهة 
يف تأهيل املجتمع البرشي لتحقيق أهداف مجيع الدعوات 
كان  ولذلك  العاملي؛  الديني  املنقذ  عرص  يف  كاملة  النبوية 
خمتلف  نصوص  يف  أصياًل  عنرصًا  العقيدة  هبذه  التبشري 

الديانات والدعوات النبوية.
رسوخ الفكرة في الديانتين اليهودية والنصرانية 

مدّون  اليهود  عند  ثابت  املصلح  ظهور  بفكرة  اإليامن  إن 
فّصل  وقد  عندهم،  املعتبة  الدينية  واملصادر  التوراة  يف 
الباحثني  من  كثري  اليهود  عند  العقيدة  هذه  عن  احلديث 
املعارصين خاصًة يف العامل الغريب مثل )جورج رذرفورد( 
يف كتابه )ماليني من الذين هم أحياء اليوم لن يموتوا أبدًا(، 
والسيناتور األمريكي )بول منزيل( يف كتابه )من جيرؤ عىل 
)النبوءة  كتاهبا  يف  هالسل(  )غريس  والباحثة  الكالم( 

والسياسة(.
هذه  رسوخ  اىل  التفت  اليهودية  الديانة  درس  َمن  فكل 
العقيدة فيها والنامذج التي ذكرناها آنفًا من هذه الدراسات 
اليهود واآلثار  بالذات عند  العقيدة  اختصت بعرض هذه 
من  انطالقًا  اليهود  لتحرك  نتيجة  أفرزهتا  التي  السياسية 
هذه العقيدة، ويف القرون األخرية خاصة هبدف االستعداد 

لظهور املنقذ العاملي الذي يؤمنون به.
وواضٌح أّن االيامن هبذه العقيدة لو مل يكن راسخًا ومستندًا 
اليهودي ملا كان قادرًا  الديني  اىل جذور عميقة يف الرتاث 
عىل إجياد مثل هذا التحرك الدؤوب ومن خمتلف الطاقات 
واالتباع، فمثل هذا ال يتأتى من فكرة عارضة أو طارئة ال 

تستند اىل جذور راسخة جممع عليها.
كام آمن النصارى بأصل هذه الفكرة استنادًا اىل جمموعة من 
اآليات والبشارات املوجودة يف اإلنجيل والتوراة، ويرصح 
علامء اإلنجيل باإليامن بحتمية عودة عيسى املسيح يف آخر 
الزمان ليقود البرشية يف ثورة عاملية كبى يعم بعدها األمن 
والسالم كل األرض كام يقول القس األملاين فندر يف كتابه 
الدولة  القوة والسيف إلقامة  اىل  يلجأ  وأنه  )ميزان احلق( 
العاملية العادلة، وهذا هو االعتقاد السائد لدى خمتلف فرق 

النصارى.
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منطقة  إيران االسالمية وحتديدا يف  الفاو احلدودية مع مجهورية  اىل مدينة  املؤدي  الطريق  متّر يف  وانت 
السيبة ترى مرقدا فخام يضمُّ جسد احد شهداء معركة اجلمل، وكان مرقده مالذا للجنود خالل احلرب 

العراقية يي االيرانية ومل يلحق به اي قصف او رضر!!!.
»صادق يعقوب عبد السيد« هو احد خدمة املرقد حتدث ملجلة )األحرار(، ان »هذا املرقد كان عبارة 
عن غرفة صغرية يزوره اهايل البرصة لكن دون معرفة مناقبه، اما يف الثامنينات من القرن املنرصم حيث 

وقوع احلرب العراقية االيرانية بات مزاره داخل ساحة املعركة«.

تقرير: قاسم احللفي

قصة تشييد مرقد احد شهداء معركة الجمل
على طريق الفاو الحدودي
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املنطقة(  لعدد من زواره )ممن شاركوا يف احلرب هبذه  ويف حديث 
الذي كان عبارة عن غرفة حينها رغم  بمزاره  يلوذون  »اهنم كانوا 

أهنا مل تصلها اية خماطر من القصف«.
تققت  الشيعية  للمزارات  العامة  »االمانة  ان  السيد  عبد  ويضيف 
البرصة  يف  املحلية  احلكومة  وخاطبت  الشهيد  الصحايب  نسب  من 
للبناء  فأعدت دراسات وجاءت جلان للكشف ووضعت تصاميم 
وحصلت عىل مجيع املوافقات االصولية وبورش بالعمل عام 2013، 
وتضمن بناء املرقد بمساحة ستة دونامت وضمهَّ )87( إيوانا«، مبينا 
)عليه  عيل  االمام  وباب  القبلة  باب  هي  أبواب  اربعة  »للمزار  أن 
احلجة  االمام  وباب  السالم(  )عليه  الرضا  االمام  وباب  السالم( 
بارتفاع  منارتني  بناء  وكذلك  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
)24( مرتا وقبة كبرية بارتفاع )14( أمتار وبنيت جمموعة مرفقات 

منها قاعتان للمناسبات ومباٍن لإلدارة ومحامات«.
مشريا اىل »كثرة الزيارات يف أيام اجلمع والعطل ويف شهر رمضان 

حمرم  شهري  يف  االبرز  لكن  الدينية  واملناسبات  الفضيل، 
وصفر حيث تقام جمالس حسينية كام تقيم جمموعة 

من املواكب الشعائر احلسينية«.
قول  حسب  املرقد  حيتاجه  ما  اهم 

الطريق  »تعبيد  هو  السيد  عبد 
الشارع  بني  الرابط  الرتايب 

قضاء  اىل  الذاهب  العام 
والبالغ  واملرقد  الفاو 

طوله بحدود )1700( 
عملية  لتسهيل  مرت 
الزائرين  وصول 
الذين يأتون واغلبهم 
اىل  العائالت  من 
اشار  كام  الزيارة، 

املياه  وجود  عدم  اىل 
للرشب  الصاحلة 

حيث  والغسل  والوضوء 
ادارة املرقد صهريج  وفرت 

فصل  يف  وخاصة  احلاجة  يسدُّ  ال  ولكنّه  باملياه  املرقد  به  يزود  ماء 
الصيف«.

ويذكر ان الصحايب زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث اسلم يف 
عهد النبي االكرم وال يعلم له عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( رواية 
واّنام يروى عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قوله: »ملا رصع زيد بن 
السالم( حتى جلس  املؤمنني )عليه  أمري  يوم اجلمل جاء  صوحان 
عند رأسه فقال: »رمحك اهلل يا زيد، قد كنت خفيف املؤونة، عظيم 
أمري  يا  إليه« وقال: »وأنت جزاك اهلل خريا  فرفع زيد رأسه  املعونة 
املؤمنني، فواهلل ما عِلمتك إال باهلل عليام، ويف أم الكتاب عليا حكيام، 

واهلل يف صدرك عظيام«.
واستشهد )رضوان اهلل عليه( مع أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( يف 
اليوم التاسع عرش من شهر مجادى األوىل من سنة 36هش يف معركة 

اجلمل التي وقعت يف البرصة.

تقرير: قاسم احللفي
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)2  –  1( الـــــُعـــــمـــــرة  ــــة  ــــع ــــري ش

من فكر العالمة المحقق 

الشيخ محمد صادق الكرباسي
مرات، وأما في الشـــرع فهـــي عبارة عن 

ُ
ر وع

َ
م

ُ
جمـــع على ع

ُ
مـــرة: بالســـكون، هـــي قصد المـــكان العامر، وي

ُ
الع

طلق عليها بالحج األصغر كما 
ُ
 باإلحرام والطواف والسعي وانتهاًء بالتقصير، وي

ً
المناسك التي فرضها الشرع بدءا

ة بهذا الوصف.
ّ

رف عند العام
ُ

في بعض الروايات، ومن هنا ع

مرة، وقد 
ُ

يت ع
ِّ

ـــم
ُ

ر القلوب باإليمان، فلذلك س
ِّ

م
َ

ع
ُ
مران، وبما أنَّ العبادات ت

ُ
مرة في األصل مأخوذة من الع

ُ
والع

قـــال تعالى عن عمران المســـاجد باألمـــور المعنوية والتي هي العبادة: }إنما يعمر مســـاجد الله من آمن بالله 

واليوم اآلخر وأقام الصالة{ ]التوبة: 18[.

مـــران المعنـــوي هـــو إعمار القلوب باإليمان من خالل العبادة للـــه التي هي عين اإلطاعة له، ومن أبرز 
ُ

 فالع
ً
إذا

مرة والتي قـــال عنهما الله تبارك وتعالى: }وأتمـــوا الحج والعمرة لله ... 
ُ

مصاديقها مناســـك الحج ومناســـك الع

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج{ ]البقرة: 196[.
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إنهَّ اهلل سبحانه وتعاىل فرض احلج وفرض الُعمرة، وكلُّ 
واحد منهام فريضة إهلية، فال يقوم أحدمها مكان اآلخر، 
وجَب،  احلج  دون  بالُعمرة  يأيت  أْن  استطاع  ما  فمتى 
إال  منه  يصح  فال  باحلج  يأيت  أْن  استطاع  الذي  ولكن 
وأْن َيقرُنه بالُعمرة، والُعمرة عىل قسمني، قسم ُيسمى 
التمتُّع،  وُعمرة  بذاهتا،  تستقل  ألهنا  املفردة  بالُعمرة 
مكة  عن  يبعد  بيته  كان  َمن  هبا  يأيت  التي  الُعمرة  وهي 
أْن يأيت هبا مع احلج والذي  نحو 88 كيلومرتًا، وعليه 
األعامل  يف  يشرتكان  وكالمها  التمتُّع،  بحج  ُيسمى 

واألحكام إال يف االمور التالية:
1 ش إنهَّ الُعمرة املفردة جيب فيها طواف النساء وركعتاه، 

بينام ال يصح يف ُعمرة التمتُّع طواف النساء وركعتيه.
القعدة  إال يف شوال وذي  تقع  التمتُّع ال  ُعمرة  إنهَّ  ش   2

وذي احلجة، بينام تقع الُعمرة املفردة يف سائر األشهر.
3 ش إنهَّ التحلل عن اإلحرام يف ُعمرة التمتُّع يتحقق فقط 
بالتقصري وال جيوز احللق، بينام التحلل يف الُعمرة املفردة 
أفضل،  احللق  ولكن  أيضًا،  وباحللق  بالتقصري  يتحقق 

وبالطبع للرجال فقط دون النساء.
4 ش إنهَّ ُعمرة التمتُّع وَحّجه جيب أْن يقعا يف هذه األشهر 
من سنة واحدة، بينام ال جيب يف الُعمرة املفردة أْن تؤدي 

مع احلج يف سنة واحدة.
السعي  قبل  جامَع  إذا  املفردة  بالُعمرة  امُلعتمر  إنهَّ  ش   5
ووقع منه ذلك عن علٍم أو عمٍد، بُطلت ُعمرته وعليه 
إعادهتا، بينام يف ُعمرة التمتع يمكن تصحيحها بالكّفارة 

دون أْن تبطل.
أبعد  بيته  ملن  التمتُّع  التمتُّع جتب يف حج  إنهَّ عمرة  ش   6
من مكة بمقدار 88 كيلومرتًا، بينام الُعمرة املفردة التي 
ترافق حج اإلفراد أو الِقران جتب ملن دون 88 كيلومرتًا.
7 ش إنهَّ ُعمرة التمتع ال جيوز اإلتيان هبا دون احلج، بينام 

تصح الُعمرة املفردة من دون احلج.
بينام  التمتُّع،  حج  من  جزءًا  ُتعد  التمتُّع  ُعمرة  إنهَّ  ش   8
اإلفراد  حج  يف  مستقل  فرض  هي  املفردة  الُعمرة 

والِقران.

والُعمرة فريضة إهلية غفَل عنها معظم الناس، فالذين ال 
يمكنهم احلج بسبب ظروف مالية أو انشغاالت أخرى 
رشعية فإنهَّ قساًم منهم يمكنه أْن يعتمر ولكنه ال يعتمر، 
الُعمرة  إتيان  يستطيعون  الذين  فإنهَّ  املثال  سبيل  وعىل 
اململكة  وحكومة  حكومتهم  احلكومتان،  هلم  وتسمح 
بالُعمرة بينام ال ُيتاح هلم ذلك بالنسبة إىل احلج يف هذه 
دولة  لكل  وأصبح  بقيود،  مقّيدًا  أصبح  حيث  األيام 
معّينة بسبب االزدحام وتارة ألسباب سياسية،  ُحّصة 
بالُعمرة  يعتمر  أْن  املسلم  عىل  الظروف  هذه  مثل  ففي 
املفردة، كام أنهَّ الذين يذهبون إىل اململكة للعمل أو ألي 
غرض آخر فإذا وصلوا إىل مكان ال يكلفهم كثريًا من 
عليهم  جيْب  االستطاعة،  دائرة  يف  يقعون  بحيث  املال 

االعتامر.
الفوائد،  من  العديد  هلا  الُعمرة  فإنهَّ  أخرى  جهة  ومن 

منها:
إنهَّ وقتها واسع ال يوِجب االزدحام الذي يسببه احلج 
حيث تتمركز األعامل يف مخسة أيام عىل أقل تقدير، فعىل 
اإلنسان أْن يقوم بالُعمرة كبديل عن احلج لئال يزاحم 
الناس، وقد ورد أن اإلمام احلجة)عليه السالم( عندما 

يظهر يمنع احلجاج من احلج ثانية لكثرة احلجيج.
هذا وينبغي للمسلم أن يعتمر قبل أن يذهب إىل احلج 

إْن استطاع إىل ذلك سبيال ليكون عىل دراية بحّجة.
بحّد  واجبة  الُعمرة  بأنهَّ  املؤمن  فليعلم  حال  كل  وعىل 
ذاهتا وهي من الواجبات املستقّلة، فقد روي عن اإلمام 
اخللق  عىل  واجبة  »الُعمرة  السالم(:  الصادق)عليه 
بمنزلة احلج، فإنهَّ اهلل تعاىل يقول: {وأمتوا احلج والعمرة 
هلل} ]البقرة: 158[«، وقال أيضًا يف تفسري قوله تعاىل 
وأمتّوا احلج والُعمرة هلل: »مها مفروضتان« ]الوسائل: 
7/1[، وقال)عليه السالم( أيضًا يف تفسري قوله تعاىل 
ينبغي  »فليس  احلج،  إىل  بالُعمرة  متتهَّع  فمن  أمنتم  فإذا 
ألحد إال أْن يتمتهَّع ألن اهلل عز وجل أنزل ذلك يف كتابه 

وُسنّة رسول اهلل)ص(« ]علل الرشائع: 115/2[.
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خص الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم بالذكر اإلمام احلسني  
الواحد  كاليشء  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  و  أنه  وبني   ،
بقوله:  ذلك  وأكد  وحماربته،  له  التعرض  وحرمة  املحبة  يف 
)أحب اهلل من أحب حسينًا، حسني سبط من األسباط( أي 
من أوالد أوالده، ألنه ابن فاطمة ريض اهلل عنها، أي هو أمة 
من األمم يف اخلري والصالح( بل هو يدل فوق ذلك عىل أن 
اإلمام احلسني)عليه السالم( يمثل رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( أصدق متثيل ألنه منه، وبكل أجزائه وجوانبه، وبالغة 
تريد  أن  من  أعظم  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
رسول  حيتاج  ال  معروفة،  نسبة  فهي  الطينية،  النسبة  بذلك 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أن يذكرها أو يؤكدها. وبذلك فإن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف ذلك احلديث مل يكن 
خياطب اإلمام احلسني)عليه السالم( فقط، وإنام كان خياطب 
األمة مجيعا، وخيبها أن اإلمام احلسني حيمل نسخة أصلية 
احلاجة،  أو يف حال  غيابه،  وأنه يف حال  األقوم،  الدين  من 
أو يف حال اختالط امللل والنحل، يمكن العودة إليه لتجنب 
إليه هذه  الدين املزيف األعوج الذي يريد الشيطان أن جير 
األمة، مثلام فعل مع سائر األمم. واجلزء الثاين من احلديث، 
وهو ال يقل عن جزئه األول أمهية هو قوله صىل اهلل عليه وآله 
وسلم: )وأنا من حسني(، وهي عبارة تمل دالالت كثرية 

وعميقة، لعل أوهلا هو أن اإلمام احلسني امتداد لرسول اهلل 
وللقيم  للنبوة،  امتداد  فاإلمامة  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل 
البالء  أنواع  كل  من  أصابه  ما  أن  يعني  وهذا  تملها،  التي 
إن  بل  نفسه،  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصاب 
بعده،  حصل  الذي  والذبح  كربالء،  يف  حصل  الذي  القتل 
مل يكن لإلمام احلسني فقط، وإنام كان لرسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وسلم أيضا.. ولذلك عظمت املصيبة، واشتدت 
ُيعب عنه. وهو كذلك  أن  أعظم من  املصاب  الرزية، وكان 
امتداد  يف  دورا  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  أن  إىل  يشري 
املشهورة  العبارة  تلك  عنه  عبت  ما  وهو  األصيل،  الدين 
البقاء(، وقد كان ذلك  الوجود، حسيني  )االسالم حممدي 
يف  تأثريها  هلا  كان  وحركته  احلسني  اإلمام  فثورة  بالفعل؛ 
مجيع التاريخ؛ فهي التي كانت وما  زالت منبعا ثريا للثورة 
القيم  لكل  منبع  أهنا  كام  والتحريف،  والطغيان  الظلم  ضد 
عمق  وقد  العظيمة.  والتضحية  العالية  واألخالق  األصيلة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم هذين املعنيني باملقطع 
فيه: )أحب اهلل من أحب  قال  الثالث من احلديث، والذي 
حسينا(، وهو مقطع يتسق مع املقطعني السابقني، ويبني أن 
خط اإلمام احلسني ليس خطا نبويا فقط، وإنام هو خط إهلي 

أيضا، بل هو خط الوالية نفسها.

وقيم الدين األصيل
اإلمام الحسين
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روي عن أيب خالد الكابيل عن حييى بن أم الطويل قال: كنا 
عند اإلمام احلسني عليه السالم إذ دخل عليه شاب يبكي، 
قال: له اإلمام: ما يبكيك؟ قال: إن والديت توفيت الساعة، 
يف  أحدث  ال  أن  أمرتني  قد  وكانت  مال  وهلا  توص  ومل 
احلسني  اإلمام  فقال:  خبها،  أعلمك  حتى  شيئا  أمرها 
وانتهينا  احلششرة،  هذه  إىل  نصري  حتى  قوموا  السالم  عليه 
ليحييها  اهلل  ودعا  املرأة.  فيه  توفيت  الذي  البيت  باب  إىل 
، فأحياها اهلل وإذا املرأة جلست وهي  حتى تويص بام تبُّ

تتشهد، ثم نظرت إىل اإلمام احلسني عليه السالم فقالت: 
ثم  وجلس  فدخل  بأمرك  ومرين  موالي  يا  البيت  ادخل 
قال: هلا اويص يرمحك اهلل فقالت: يابن رسول اهلل يل من 
املال كذا يف مكان كذا فقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث 
أنه من  إن علمت  والثلثان البني هذا  أوليائك  شئت من 
مواليك وأوليائك وإن كان خمالفا فخذه إليك فال حق يف 
املخالفني يف أموال املؤمنني ثم سألته أن يصيل عليها وأن 

يتوىل أمرها ثم صارت املرأة ميتة كام كانت.

• اإلمام احلسني)عليه السالم( باب من أبواب اجلنة: عن النبي 
السالم  عليه  احلسني  وإّن  أال   : قال  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل 

باب من أبواب اجلّنة ، من عانده حرم اهلل عليه ريح اجلّنة. 
عليه  اهلل  صىل  النبي  فؤاد  السالم(ثمرة  احلسني)عليه  اإلمام   •
الصادق )عليه السالم(: كان احلسني بن عيل  وآله وسلم: عن 
وآله  عليه  اهلل  النبي)صىل  حجر  يف  يوم  ذات  السالم  عليهام 
وسلم( يالعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول اهلل، ما اشد 
إعجابك هبذا الصبي فقال هلا ويلك، وكيف ال احبه وال اعجب 

به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني. ش ينابيع املودة.
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  من  السالم  احلسني)عليه  اإلمام   •
وسلم(  وآلششه  عليه  اهلل  )صششىل  اهلل  رسششول  قششال  وسلم(:  وآلششه 
)حسني مّني وأنا من حسني أحب اهلل من أحب حسينًا(. بحار 

األنوار. 
 وعن يعىل بن مرة قال: كنا مع رسول اهلل فدعينا إىل طعام فإذا 
بسط  ثم  القوم،  أمام  النبي  فأرسع  الطريق  يف  يلعب  احلسني 
يديه فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى بني رأسه وأذنيه، ثم 
اعتنقه، فقبله، ثم قال: حسني مني وأنا منه أحب اهلل من أحبه، 
احلسن واحلسني سبطان من األسباط. سنن ابن ماجه واملعجم 

والبداية والنهاية.

أصبحُت  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلمام  قال   •
يطلبني  واملششوت  أمامي  والنار  فوقي،  ربٌّ  ويِلَ 
أجد  ال  بعميل،  ُمرهتٌن  وأما  يب،  حمدٌق  واحلساب 
ما أحّب، وال أدفع ما أكره، واألمور بيد غريي، 
فقري  فأّي  عّني،  عفا  شاء  وإن  عّذبني،  شاَء  فإن 

أفقر مّني؟«.
ُسئَِل  الششسششالم(:  )عليه  احلسني  اإلمششام  قششال   •
ثِباُت  ما  وسلم:  عليه  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمرُي 
قال  زواله؟  ما  له:  فقيل  الورع،  فقال:  اإليامن؟ 

الطمع«..
املؤمن  إّن  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلمام  • قال 
يف  ينظُر  ٌة  َفمرهَّ ِمرأته،  وقوَله  ِعصَمَته،  اهلل  اخّتذ 
املتجّبين،  وصف  يف  َينُظُر  وتارًة  املؤمنني،  نعِت 
)أي  تعارف  يف  نفسه  ومن  لطائف،  يف  منه  فهو 
ومن طهارة نفسه عىل قدرة وسلطنة(، ومن َفِطَنتِه 

يف يقني، وِمن ُقدِسه عىل متكني.
الِعّز  إّن  السالم(:  احلسني)عليه  اإلمششام  قال   •

والغنى خرجا جيوالن َفَلقيا التوّكل فاسَتوَطنا.
• قيل للحسني عليه السالم إّن أباذر يقول: الفقر 
عليه  احلسني  اإلمششام  فقال  الغنى،  من  إيّل  أحّب 
السالم: »رحم اهلل تعاىل أباذر، أّما أنا فأقول: َمن 
اتَكَل عىل ُحسِن اختيار اهلل تعاىل له، مل يتمّن غري 

ما اختاره اهلل عّز وجل له. 

منزلة نالها اإلمام الحسين        على 

لسان أهل البيت والمفكرين

قصة عن عظمة 
اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف النتظار

البد أنك تدري بام جيري، تنظر من ثقوب الكون 
املحيط  وأنششت  بك  حييط  ذا  من  يكون،  ما  إىل 

باجلميع علاًم وفهاًم وحلاًم وحكمة؟!
»إنا  وسجيتك(:  عادتك  وصدقَت)عىل  قلَت 
لذكركم«،  ناسني  وال  ملراعاتكم،  مهملني  غري 
بعفوك  رعايتنا  هتمل  ومل  بفضلك  ذكرتنا  فلوال 
وادركتنا  وحرضَت  فظهرَت  سؤلنا  إىل  وأجبتنا 

قبل الفوت وأغثتنا من اهلالك.
ال شك أنه اهلدوء قبل العاصفة، توشك أن هُتبهَّ 
الرياُح لتقتلَع الشجَر واحلجر، وتبتيل البرش.       

الطوفان  من  جيرينا  جمرَي  وال  يعصمنا  جبَل  ال 
ابلعي،  ولششألرض  امنعي  للسامء  فقل  القادم، 
ليغيض املاء، وقل للسفينة أن ترسو بعد خَمٍر وئيٍد 
 ، اجلوديِّ عىل  تستوَي  أن  هلا  قْل  شديٍد،  وألٍي 
سعيدًا،  وعششرصًا  جديدًا،  عهدًا  الناجون  ليبدأ 
البسيطة  وتستعيد  زهرهتا،  احلياة  وتستأنف 
زهوهتا، بوراثة املستضعفني تت راية املنتظرين.
برؤيتك،  ونكتحل  بطلعتك،  نحتفل  دعنا 
ونأخذ عند كل مسجد زينتك، ولدى كل زاوية 
نظرتك، ونكِرُز عىل املأل بشارتك، ونتلو آياتك 

بني البايا.
تتفي  والنجف  بجنتك،  تزدهي  الكوفة  دع 

بسجدتك، وكربالء ترتوي بدمعتك. 

ان �شيعتنا من خيار اأهل اجلنة، كل حمبينا وموايل زهرة احلياة
اأوليائنا ومعادي اأعدائنا وامل�شلم بقلبه ول�شانه لنا، 
يف  ونواهينا  اأوامرنا  خالفوا  اإذا  �شيعتنا  من  لي�شوا 
بعد  املوبقات، وهم مع ذلك يف اجلنة، ولكن  �شائر 
يف  اأو  والــرزايــا،  بالباليا  ذنوبهم  من  يطهرون  ما 
الطبق  يف  اأو  �شدائدها،  باأنواع  القيامة  عر�شات 
الأعلى من جهنم بعذابها، اإىل ان ن�شتنقذهم بحبنا 

منها، وننقلهم اإىل ح�شرتنا..".

الفقراء،  معرفة  "أكثروا  والييه:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 
اهلل،  رسول  يا  وقالوا:  دولة،  هلم  فان  األيادي  عندهم  واختذوا 
وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة فقيل هلم: انظروا إىل من 
أطعمكم كرسة، أو سقاكم رشبة أو كساكم ثوبا، فخذوا بيده 
السعادات ج2 ص85(، أال  به إىل اجلنة".. ) جامع  ثم امضوا 
ليت مجيعنا ينظر للفقراء ويتوجه بام جيوده فهم مع زيادة أسعار 
املواد الغذائية صعبت أكثر معيشتهم  رغم أن آماهلم ترتقب مع 
اشهر الربكة والعطاء االنساين إدخال البهجة عليهم واطعامهم 
الُقُربات  املؤمنني من أعظم  فإّن إدخال الرسور عىل  واكسائهم 

وأحب األعامل إىل اهلل سبحانه وتعاىل..

اهلل اهلل بالفقراء
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كن هناك ذكرى 
الإمام الكاظم

)عليه  الكاظم  جعفر  بن  موسى  اإلمييام  ذكييرى 
)عليهم  املعصومني  ذكييرى  كتاب  من  السالم( 

السالم( للسيد عبد الرزاق املقرم )رمحه اهلل(.
عبد  السيد  آثييار  موسوعة  ضمن  الكتاب  ُطبع 
طباعتها  و  بتحقيقها  قييام  الييذي  املقرم  اليييرزاق 
بيي)37( جملدًا مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني 
العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابع 

احلسينية املقّدسة..

لو مل تكن هناك برق ومطر , لو مل ختض غامرها، أهيا الطائر فوق 
العظام،  ُمدبر كأجدادك  املتجّذر األصيل مقبٌل غري  أهيا  أوارها 
تشق ليل اخلطوب برساج ألقك ووهجك الساطع يف كل زمان 
ومكان، وخترتق احلجب املوبوءة باحلقد واخلراب  ..  لو مل متنْح 

ملا كان للوطن بعض هبجة رغم حزنه الطويل..
إن  أنت  تِر صحارهيا بحبك ووالئك.. لست  مل  إن  أنت  لست 
مل متألها وردا ونورا ورسورا، أهيا املبتسم لفجٍر هبيج طالع من 
ثانية علهَّ وطني يسرتيح  املنري..  لقد نذرُت أن ال أراك  رأسك 

لقد عزمت عىل أن ال أترقب جميئك لكي ال يضيع وطن.. 
يف  رغبة  الفانية  األرض  مهوم  تمل  املدى  عمق  الراحل  أهيا 
السامء.. أهيا التارك كل يشء  ليشء أسمى وأرقى.. أهيا ا  لعابر 
بوادهيا لتبتسم النخيل وليصان العرض والدين.. أهيا العاشق..  
كن هناك.. وال تعد.. كن يف سامئها غيمة أو طائرا  وال تعد.. 
فإن عّدت  فلست أنت  ولست بأخي.. والسالم عىل أخويت يف 

سوح اجلهاد وعىل شهداء العراق
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يف �شهر �شعبان من كل 

عام ي�شتذكر العراقيون 

النتفا�شة ال�شعبانية 

املجيدة بوجه البعث البائد، 

تلك النتفا�شة التي مل 

تاأخذ حقها اإعالميا ب�شبب 

تعتيم النظام عليها، ومنعه 

احلديث حيالها..

كفاح وتوت




