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40 عناوين في شّتى مجاالت المعرفة وحضور ممّيز..
العتبة الحس���ينية المقدسة تقيم معرضين 

للكتاب تعظيمًا ل� »الثقلين« وثقافة القراءة

المرجعية الدينية العليا واحترام القانون 

اإلمام الحسين          ينبغي أن يتجاوز المنهج 
التاريخي المرتبط بالمكان والزمان

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

منازلُة جهاد الدفاع الكفائي..
 فعل حضاري له أسبابه ومسبباته..؟

مرقد السيد محمد العالق )رضوان اهلل عليه(
حفيد الحسن السبط          يضيء سماء المدحتية

مهرجان المسرح الحسيني 
خطوة هادفة لتحريك عجلة مسرح الطفل

سنويا.. إيرادات زراعية تصل الى مليار دينار..
وانتاج طنين من )العسل( وما يقارب )30( طنا من 

البتموس ضمن مشاريع ناهضة باالقتصاد الوطني 
الزراعي

حق الظالم والمظلوم 
يأخذ  مما  أكثر  الظالم  دين  من  المظلوم  يأخذ  »ما 

الظالم من دنيا المظلوم«
قول اإلمام محمد الباقر )عليه السالم( - المصدر:  ميزان الحكمة -  ج ٢ - الصفحة ١٧٧٨



تم������رُّ الذكرى الثامن������ة النبثاق فت������وى الجهاد الكفائ������ي الخالدة 
بالتزام������ن مع أف������راح الزي������ارة المباركة في النصف من ش������عبان 
المعظم.. بذكرى والدة اإلمام الحجة المنتظر.. مخّلص اإلنسان، 
ومنقذ البش������رية من ظلم وجور الطغيان، وتجديد األمل بإقامته 
عّجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف لدولة القسط والعدل اإللهي على 

األرض.
فه������ل من داللة في هذا التزام������ن واالنبثاق للوالدتين العظيمتين.. 
والدة الفتوى المنقذة العظيمة، وتزامنها مع ذكرى والدة المنقذ 

األعظم؟
إن االحتفاء بتلك الذكرى )فتوى االنتصار( هو احياء لذلك الحدث 
العظيم في يوم أعظم والذي مثَّل انعطافة حاس������مة غّيرت مجرى 
األحداث.. بل مازالت وستبقى تمّثل محّل فخر المستضعفين، فهي 
الحادثة التي قلبت على المس������تكبرين موازين القوى في المنطقة 
والعال������م، بانقالب المكر على الماك������ر، ووّجهت بوصلة الهزائم 
نحو س������كة االنتصار في أش������د أزمان العتمة من التردي والخراب 

واليأس.
فلو تمعّنا ف������ي توقيت الزمان، وطبيعة الم������كان الحاضن النبثاق 
تلك الفتوى المباركة؛ لوجدنا إنها فتوى منقذة لألرض والعرض 
والمقدس������ات )اصالحية( ج������اءت في الزمان والمكان المناس������بين.. 
السيما وهي تنبثق متزامنة مع احياء ذكرى عظيمة لمولد المنقذ 
األعظم للبش������رية جمعاء، وكذا انطالقها المبارك وانتشار شذى 
دعوته������ا الجهادية من جوار أمير المؤمني������ن وأعلنت من الضريح 
المقدس لسيد الشهداء وهو الروضة من رياض الجنة على األرض. 
أخيرًا، إن اس������تثمار هذه المناس������بة العظيمة ورفدها بزخم الثقة 
اإليماني������ة.. بحتمية االنتص������ار لقوة العقيدة عل������ى عقيدة القوة، 
وتنميتها في قلوب المؤمنين، بعد األخذ باألسباب المادية الالزمة.. 
لبذر النواة األولى لجيش المخّلص العظيم، وأحس������ب هذا أفضل 
احتفال واحتفاء  يدخل الس������رور على قلبه عجل اهلل تعالى فرجه 
وا  الشريف بذكرى مولده الميمون، وكما قال اهلل تعالى: }َوَأِعدُّ
َب������اِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْس������َتَطْعُتم مِّ َلُهم مَّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اهللُّ َيْعَلُمُهْم..{. َوَعُدوَّ

ا�صقوا بذرَة االنت�صار!
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170
وات �ساب      07435004404

aالبريد االاكتروني: h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m

مدير التحرير  
علي الشاهر

سكرتير التحرير  
قاسم عبد الهادي                    

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

طالب الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
حسنين الزكروطي

أحمد الوراق - فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة التصوير

االرشيف
ليث النصراوي

ناشر ألكتروني
محمد حمزة

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

د. نور الدين أبو لحية

سيف علي الالمي - فاطمة الحسيني



احتفت شعبة التبليغ الديني النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة  
يف املخيم احلسيني املرشف؛ بتتويج الفتيات اللوايت وصلن سن 

التكليف الرشعي، تزامنًا وابتهاجًا بمولد األقامر الشعبانية. 
احلسينية  للعتبة  التابعة  النسوي  التبليغ  شعبة  مسؤول  وذكر 
 13 للسنة  ُيقام  »احلفل  أن  ل���«األح��رار«  املطريي  عيل  الشيخ 
الشعبة،  هبا  تقوم  التي  الكبرية  النشاطات  من  وُيعد  التوايل  عىل 
حيث  فتاة  لكل  مميز  يوم  اليوم  هذا  إن  فيه  شك  ال  مما  أنه  وبينّ 
الرشعي،  واخلطاب  التكليف  طريق  عىل  األوىل  خطواهتا  تبدأ 

والطاعة واالمتثال لرب العاملي«.
واحلفل الذي أفتتح احلفل بتالوة قرآنية من سورة النور، أنارت 
ه خالله الشيخ عيل املطريي مجلة نصائحه  رهتا ، وجنّ األجواء وعطنّ
قيمة للفتيات بخطاب أبوي حنون قال فيه: »أنتن ثامر القلوب 
تنمو وترتعرع  نبتة صغرية  والفتاة  بد من حفظها،  وأمانة ال   ..
لتصبح شجرة إن أحسن األهل رعايتها، عليك يا بنيتي بطاعة 
والفعل، واالستئذان  القول  والديك، واألدب واللي معهام يف 
قبل الدخول عليهام، وعدم التضجر منها عند الكرب؛ فالوالدان 
باب إىل اجلنة، وبرمها أفضل من اجلهاد، واحلذر من عقوقهام ألن 

العقوق مهلكة يف الدنيا واآلخرة«.

املتويل  لسامحة  والثناء  بالشكر  الشيخ   تقدم  كلمته  ختام  ويف 
العام للعتبة احلسينية املقدسة  الرشعي دام عزه، والسيد األمي 
بالشكر  تقدم  كام  الديني،  التبليغ  ألنشطة  املستمر  دعمهام  عىل 
استضافة  يف  جهد  من  به  قام  ملا  احلسيني  املخيم  قسم  لرئيس 
اإلنشاد  فرقة  احلفل  يف  شارك  فيام  وترتيبه،  وتنظيمه،  احلفل، 
ألهازيج  واسعة  مشاركات  وتضمن   املقدسة  احلسينية  العتبة 
تربكا  للفتيات  هدايا  بتوزيع  واختتم  املناسبة،  ختص  وأشعار 

باإلمام احلسي عليه السالم

باكستان  دولة  اىل  عنها  ممثلي  املقدسة  احلسينية  العتبة  أوفدت 
وحتديدا اىل مدينة بيشاور حمل االنفجار اإلرهايب لزيارة عوائل 

الشهداء ونقل تعازي املرجعية الدينية العليا هلم.
الذي  املسجد  مكان  املقدسة  احلسينية  العتبة  وف��د  وح��ر 
بتفجري  اجلمعة  صالة  اثناء  االجرامية  العصابات  استهدفته 

ارهايب راح ضحيته عدد كبري من املصلي ورجال االمن.
وقال مسؤول الوفد احلاج فاضل عوز نوه خالل عن مقتطفات 
من بيان املرجعية الدينية العليا املتمثلة بسامحة آية اهلل العظمى 
التي  الوارف(  السيستاين )دام ظله  السيد عيل احلسيني  اإلمام 

عرب عنها ذوي الشهداء بأهنا خففت عنهم آالمهم«.
الكبري يف قلوهبم  الزيارة هلا وقعها  بيشاور أن  فيام أشار  أهايل 
حيث رافقوا القوات األمنية خالل جولة وفد العتبة يف بيشاور 

بأعداد غفرية ترحيبا واحرتاما للوفد القادم ملدينتهم...
القبة  رايات  تسلمهم عددا من  بعد  الشهداء  أبدى عوائل  فيام 

الرشيفة قدموا شكرهم واحرتامهم لسامحة الشيخ عبد املهدي 
عىل  بيشاور  إىل  حر  ال��ذي  والوفد  ع��زه(  )دام  الكربالئي 

مبادرهتم الطيبة والتي اعتربوها األوىل من نوعها...
اجلدير بالذكر أن الوفد التقى بسامحة اخلطيب احلسيني الشهري 
رافق  وقد  الباكستان  دولة  يف  الفايل  باقر  حممد  السيد  سامحة 

الوفد يف تفقد عوائل الشهداء.

 للتكليف الشرعي
ً
االحتفاء بأكثر من )1000( فتاة يتوجن بالحجاب امتثاال

 العتبة الحسينية توفد ممثلين عنها الى )بيشاور( باكستان 
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املقدسة  العتبة احلسينية  تقدمها  التي  الطبية والنفسية  ضمن إطار اخلدمات 
مركز  بادر  االرشف  النجف  ومنها  العراق  حمافظات  خمتلف  من  للمرىض 
)الثالسيميا( يف  بالتعاون بي مركز  املقدسة  للعتبة  التابع  االرشاد االرسي 
مستشفى الزهراء )عليها السالم( التعليمي إلقامة برناجمه األسبوعي )نبضة 

أمل( ملرىض الثالسيميا وذوهيم.
النفيس  الدعم  لتقديم  النفسيي  املستشارين  تواصل  الربنامج  وتضمن 
كام  األمل،  مرارة  من  يعيشونه  مما  أخراجهم  يف  سعيا  بالثالسيميا  للمصابي 

أطلع مستشاري املركز عىل أبرز مشاكل املصابي وجتارهبم النفسية.
تقديم  بغية  االرشف  النجف  يف  االرسي  االرش��اد  مركز  برنامج  وي��أيت 
تنفييس  كجانب  متابعتها  عىل  والعمل  واالرسي��ة  النفسية  االستشارات 
كذلك  الثالسيميا،  مركز  يف  املرضية  احلاالت  ملختلف  إرشادي  وعالجي 
حالته  مع  املريض  يتعايش  أن  أجل  من  النفسية  واملساندة  الدعم  لتقديم 
الرتوحيية  الربامج  خالل  من  الرتفيه  اىل  إضافة  امل��رض،  وتقبل  الصحية 
ولتجنيبهم  الدواء  بأخذ  االهتامم  عىل  وحتفيزهم  املرىض  لدعم  والسفرات 

الشعور باملرض والعجز.
انقطاع   الوقت احلايل من  تعاين يف  املرىض  الفئة من  أن هذه  بالذكر  وجدير 
 Exjade Dispirsable Tab 500 العالج الذي يتمثل ب�حبوب اكسجيد
وأبر ديسفريال  DESFERAL  املخصص ملعاجلة هذه الفئة ما يقارب اكثر 
من شهرين، الذي يعد العالج الوحيد حلاالهتم الشديدة علام انه غري متوفر 
فئة  وخاصة  املرىض  من  به  يستهان  ال  عدد  موت  سبب  مما  الصيدليات  يف 
الشباب من طلبة اجلامعة مما ترك شديد األثر عىل عوائلهم واملرشفي عىل 

الربنامج  وشعورهم باألمل الشديد هلذه املعاناة.

مركز تابع للعتبة الحسينية يقدم الدعم 

لمرضى “الثالسيميا” في النجف االشرف

حينام تؤمن بك الضامئر احلية

االسرتاحة العقائدية برنامج 
يستهدف الشبهات 

يقيمه  اسبوعي  برنامج  العقائدية(  )االسرتاحة 
مساء كل اخلميس مركُز السبطي للعلوم الدينية 
قسم  يف  الدينية  املدارس  شعبة  تشكيالت  احد 
الشؤون الدينية التابع للعتبة احلسينية املقدسة.. 
وردها  العقائدية  الشبهات  حللِّ  الربنامج  ويأيت 

ورشح املفاهيم التي حيتاجها الزائر.

سطَر طفل عراقي مفرداته االنشائية بام ينم عن 
هذا  ن  دونّ حيث  وطنية،  وتربية  مشاعر  صدق 
اللغة  معلم  ه  وجنّ بعدما  الكبرية  مجله  الصغري 
الوطن..  عن  إنشاء  بكتابة  تالميذه  العربية 

فكتب التلميذ عادل أنامر  مالك:
عيل  السيد  سامحة  العظمى  اهلل  آية  هو  الوطن 
دول  عنه  لقالت  لواله  السيستاين..  احلسيني 
العامل.. كان وطن أسمه العراق.. شكرا سيدي 

أبا حممد رضا.. لوالك ملا كنت أنا طالب.
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة االوىل ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف  يف 11/�صعبان/1434هـ املوافق 2013/6/21م :

اعداد:حيدر عدنان

متينّزت  وقد  األغر،  شعبان  شهر  يف  مترنّ  مناسبات  عدة  هناك 
ليلة النصف منه خاصة، ففيها استحباب زيارة االمام احلسي 
)عليه السالم(، ووالدة اإلمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه 
السالم(،  البيت)عليهم  أهل  رواي��ات  حسب  الرشيف(، 
السالم(  )عليه  احلسي  االمام  بي  الربط   من  حالة  وهناك 
و بي االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، طبعًا 
االمام املهدي )عليه السالم(، سواء كان يف روايات املسلمي 
بعض  إن  وحتى  املصلح(،  أو  ب�)املنقذ  عنه  يعربنّ  غريهم  أو 
بانه البد منه، ألنه البد هلذا  الديانات غري االسالمية تعتقد 
أو  عامة  صفات  يعطونه  فتارة  مصلح،  أو  منقذ  من  العامل 
يكتفون هبذه الرمزية، وختتلف املذاهب االسالمية ومذهب 
إنه  اتفقوا عىل  لكنهم  الشخصية،  البيت يف حتديد هذه  أهل 
يسمى ب� )املهدي( ويكون من قريش، لكن أهل البيت يروون 
فأصل  إذن  يولد..  مل  اآلن  اىل  إنه  يرون  واملذاهب  ولد،  انُه 

فكرة االمام املهدي )عليه السالم( موجودة، واالختالفات 
بحسب أدلتها وال ندخل يف أمٍر خيضع للمناقشات العلمية 
الرصفة، وأحتدث عام نعتقد به ِ وهو وجود هذه الشخصية، 

وقد ولدت يف سنة 255ه�.
الربط بي اإلمام احلسي )عليه السالم( وبي اإلمام  فام هو 
من  املعصومي  التسعة  آخر  وهو  السالم(،  )عليه  املهدي 
ذريته )عليهم السالم(؟ ولقد كان خروجه الرشيف الغرض 
منه طلب االصالح يف أمة جده: )ما خرجت ارشًا وال بطرًا 
واالمام  جدي(،  امة  يف  االصالح  لطلب  وإنام  مفسدًا  وال 
ال  العنوان  وهذا   ، األك��ربنّ املصلح  هو  ايضًا  )عج(  املهدي 
ُيطلق جزافًا، فاإلنسان عندما يقول بأنه ُمصِلح ال يتحقق منه 
اإلصالح فعالً ما مل تتوفر فيه مواصفات معينة، لعلنّ أمهها أن 
يكون عاملًا بام يدعو لهُ ، فاإلنسان عندما يكون مصلحًا؛ البد 
اعطاء  قادر عىل  له االصالح، وهو  يراد  اعوجاجا  ان هناك 

ما هو رابط اإلصالح بين خروج االمام الحسين 
وبين ظهور االمام المنتظر       ؟

ّ
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البدائل هلذا االعوجاج واصالحه.. 
هنالك ربط  بي احلسي )عليه السالم( كونه طلب اإلصالح 
و بي شخصية االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 

بكونه شخصية منقذة ومصلحة.
من  النصف  يف  السالم(  )عليه  احلسي  االمام  نزور  عندما 
مجلتها:  ومن  الزيارة  من  كثرية  فقرات  تستوقفنا  شعبان 
يا  عليك  السالم  املسطور  الكتاب  خازن  يا  عليك  )السالم 
وارث التوراة واإلنجيل والزبور(، فام معنى خازن الكتاب 
ايدينا  بي  املوجود  القرآن،  هو  الكتاب  طبعًا  املسطور؟ 
واملطبوع يف عدة دول وهو نفس قرآن املسلمي وال نجد فيه 

اختالفًا أصالً . 
واالنجيل  ال��ت��وراة  وراث  يا  عليك  السالم   ( ب  يعقنّ ثم 

يشاركه  والوارث ال  امللكية،  انتقال  فالوراثة هي  والزبور(، 
احد يف ذلك، هذا التحديد يف الوراثة لإلمام احلسي )عليه 
أال  السالم(،  به )عليه  د  تفرنّ يدلنّ عىل معنى خاص  السالم( 
وهو القدرة عىل فهم هذه اآليات الرشيفة، وفقًا ملا أنزهلا اهلل 

تبارك وتعاىل.
فام ربط هذا باإلمام املهدي )عج(؟

الربط عندما نقرأ يف بعض الزيارات: )السالم عليك يا تايل 
اخلصوصية  هذه  مالحظة  ويمكن   ، وترمجانُه(  اهلل  كتاب 
لإلمام املهدي )عج( أيضًا، فالناس قد تقرأ كتاب اهلل تعاىل 
وفكرها ليس بالقرآن، أي تقرأ وتغفل عنه، لكن عندما ُيقال 
هذا تال لكتاب اهلل وترمجانه، و)ترمجانه( ال يراد منه اىل لغات 
فيه  الدقيقة  للمعاين  االدراك  بمعنى  )ترمجانه(  وانام  اخرى 

صِلح ال يتحقق منه اإلصالح 
ُ

فاإلنسان عندما يقول بأنه م
فعال ًما لم تتوفر فيه مواصفات معينة، لعّل أهمها أن 

؛ 
ً
 بما يدعو له ُ، فاإلنسان عندما يكون مصلحا

ً
يكون عالما

البد ان هناك اعوجاج يراد له االصالح، وهو قادر على 
اعطاء البدائل لهذا االعوجاج واصالحه..



والتي قد ختفى حتى عىل اللبيب، فالعالقة بي االمام احلسي 
)عليه السالم( و بي االمام املهدي )عليه السالم( عالقة قرآنية 
القرآن  فهم  قرآنية يف غاية األمهية، وهو  أي اشرتكا يف مسألة 
لنبيه )صىل  تعاىل  القرآن هو معجزة اهلل  ان  العلم  الكريم، مع 
اهلل عليه وآله وسلم(، فالقرآن حيتاج اىل من يفهم آياته بالشكل 
الذي أراده اهلل تبارك وتعاىل، ولذلك عندما هنتم باإلمام املهدي 
السالم(  )عليه  املهدي  االمام  حركة  ونربط  السالم(  )عليه 
جذور،  هلذا  املسألة  هذه  فان  السالم(؛  )عليه  احلسي  باإلمام 
فضال ً عن بقية الروايات صحيحة االسانيد التي تتحدث عن 

هذا املوضوع بشكل واسع.
ت عن اهلل وعن  ويف فقرة أخرى من الزيارة: )وأشهد إنك بلغنّ
جدك رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وعن أبيك أمري 

املؤمني )عليه السالم( وعن أخيك احلسن )عليه السالم((.
ويمكن مالحظة إن التبليغ عن اهلل كيف يتم؟

ما  اهلل،  عن  غ  يبلنّ إنه  يدعي  أن  شخص  أي  يستطيع  هل  اآلن 
مل يكن عنده سند صحيح يصله اىل اهلل تعاىل، وعندما نمرنّ يف 
أحدى الزيارات لإلمام املهدي )عليه السالم( نقرأ:)َوُاْشِهُدَك 
َسْيَ  ُتُه َواحْلُ َسَن ُحجَّ ُتُه َواحْلَ ًا َامرَي امْلُْؤِمنَي ُحجَّ يا َمْوالَي َانَّ َعِلينّ
ُتُه، َوَجْعَفَر  َد ْبَن َعيِلٍّ ُحجَّ مَّ ُتُه َوحُمَ َسْيِ ُحجَّ ُتُه َوَعيِلَّ ْبَن احْلُ ُحجَّ
مُوسى  ْبَن  َوَعيِلَّ  ُتُه،  ُحجَّ َجْعَفر  ْبَن  َومُوَسى  ُتُه،  ُحجَّ دٍّ  مَّ حُمَ ْبَن 
َسَن  ُتُه، َواحْلَ د ُحجَّ مَّ ُتُه، َوَعيِلَّ ْبَن حُمَ َد ْبَن َعيِلٍّ ُحجَّ مَّ ُتُه، َوحُمَ ُحجَّ
تنسب  احُلجة  وهنا  اهللِ(،  ُة  ُحجَّ َانََّك  َوَاْشَهُد  ُتُه،  ُحجَّ َعيِلٍّ  ْبَن 
وتضاف اىل اهلل تعاىل، وعندما نربط بي التبليغ عن اهلل تعاىل، 

وهذا ال يتم اال عن حجة وعن قوله يف الزيارة )وأشهد إنك 
)عليه  احلسي  االم��ام  شخصية  بي  رب��ط  وه��ذا  اهلل(  حجة 

السالم( وبي شخصية االمام املهدي )عليه السالم(.
فكيف نعزز هذا االرتباط باإلمام املهدي )عليه السالم(؟ هذا 
الكالم طويل، لكن اليشء املهم كام ورد يف الروايات الرشيفة 
امام  فانه  يعمل أي عمل  أمام مسؤولية، واالنسان عندما  اننا 
تبارك  فاهلل  غ��دًا،  عنها  سُنساءل  املسؤولية  وهذه  مسؤولية، 
وتعاىل يسألنا، وهذه املسؤولية تفرض عىل االنسان أن يكون 
عنده رقابة ذاتية، ولعلنّ املسلمي هم أكثر الناس التفاتًا اىل مسألة 
الرقابة.. هذه املسألة مسألة احلضور والرقابة البد ان تعزز عند 
االرتباط باإلمام املهدي )عليه السالم(، االنسان الذي يعتقد 
بكون اإلمام املهدي حجة، وإنه حي وإنه مولود، فهذه الرقابة 
باعتبار هو مسؤول.. هذا يعطي اخلوف  ُتعزز  ان  االهلية البد 
يف  تقوى  صاحب  االنسان  يكون  كي   تعاىل  اهلل  من  واخلشية 
الرقابة  هذه  نعزز  وعندما  مسؤولون  كلنا   ..ِ سلوكياته  مجيع 
االهلية علينا تكون التقوى، فالتقوى ما اسهلها من كلمة، ولكن 
ما أصعبها يف التنفيذ .. فعندما أؤمن بوجود إمامي وحجة اهلل 
تعاىل، قطعًا هذه املسألة تدفعني بقوة اىل مسألة التقوى ومسألة 
، وهذا هو مفهوم الرقابة  ع عيلنّ الرقابة، وأشعر إن اهلل تعاىل ُمطلنّ
الذي أسسه القرآن الكريم عن طريق التقوى، فهذا هو معنى 
التقوى، وإن مسألة التقوى والفزع اىل اهلل تبارك وتعاىل، هو ما 
جيب أن نستفيد منه، فمسألة الرقابة االهلية دائاًم متسك سلوكنا 

من االنجرار اىل ما ال حيمد عقباه.



السؤال: ما هي سور العزائم؟ وملاذا سّميت بذلك؟ وما 
خصوصّيتها؟

وسورة  لت،  فصنّ وس��ورة  )امل(،  السجدة  س��ورة  اجل��واب: 
النجم، وسورة العلق.

يت بالعزائم ألننّ سجدة التالوة فيها واجبة وعزيمة،  وإننّام سمنّ
هذه  من  السجدة  آيات  قراءة  واجلنب  للحائض  جيوز  وال 
السور، بل قال بعض الفقهاء بعدم جواز قراءة آية من هذه 

السور.

السؤال: ما هو الواجب ذكره عند قراءة إحدى سور العزائم؟
سجدة  يف  تقول  أن  واألفضل  يشء  قول  جيب  ال  اجل��واب: 
ًا، ال إله إالنّ اهلل إيامنًا وتصديقًا،  ًا حقنّ التالوة: )ال إله إالنّ اهلل حقنّ
ًا  تعبنّدًا ورقنّ يا ربنّ  ًا، سجدُت لك  ًة ورقنّ إالنّ اهلل عبودينّ إله  ال 
خائف  ضعيف  ذليل  عبد  أنا  بل  مستكربًا،  وال  مستنكفًا  ال 

مستجري(.

العزائم عن  أقرأ سور  أن  فهل جيوز  إذا كنت جمنبًا  السؤال: 
ظهر قلب؟

اجلواب: ال جيوز ذلك.

السؤال: أستمع من جهاز تسجيل أو مذياع أو جهاز تلفزيون 
رشيطًا مسّجاًل ملقرئ للقرآن يتلو آية جيب السجود هلا، فهل 

جيب عيّل السجود؟
، إالنّ إذا سمعتها من املقرئ نفسه مبارشة ال من  اجلواب: كالنّ

تسجيله أو من املذياع وكان البثنّ مبارشًا. 

السجدة  آية  يقرأ اإلنسان  السجود عندما  السؤال: هل جيب 
الواجبة بالنظر إليها من دون التلّفظ هبا؟

اجلواب: ال جيب.

السؤال: يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من 
املسّجل، فهل جيب علينا السجود لذلك؟

اجلواب: ال جيب.

السؤال: ماذا أقول إذا استمعت إىل آية فيها سجدة يف القرآن؟
اجلواب: يف الواقع اآليات التي جيب فيها السجود هي أربع 
لت( و  سور يف القرآن فقط، والسور هي )السجدة( و )فصنّ

ا يف بقينّة السور فهي مستحبة. )النجم( و )العلق(، أمنّ
وجيب يف السجود النينّة وأن يكون عىل ما يصحنّ السجود عليه 
عىل األحوط وجوبا. ويستحب فيه الذكر الواجب يف سجود 
أو  املذياع  خالل  من  السجدة  آلية  استمعت  وإذا  الصالة. 
أن  جيب  فال  التسجيل  جهاز  أو  املبارش(  غري  )البثنّ  التلفاز 
تسجد إالنّ إذا استمعت هلا من القارئ مبارشة. واالستامع هو 

قصد السامع لليشء.

آية  وق��رأت  مثاًل  العمل  يف  القرآن  أق��رأ  كنت  إذا  السؤال: 
السجدة، فهل جيب عيّل السجود يف حينها مع تعّذر ذلك أو 
يمكن أن أقيض السجدة عندما أرجع إىل البيت؟ وهل يمكن 

اإليامء للسجدة فقط؟
ر فال تقرأ اآلية، وإذا قرأهتا  اجلواب: جيب السجود، فإذا تعذنّ

ن. وجب اإليامء ثمنّ السجود بعد ذلك عند التمكنّ

�ـــــــصـــــــور الـــــعـــــزائـــــم
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معرضان للكتاب بمئات العناوين المعرفية، اجتمعا على حبِّ الثقلين العظيمين، 
وفَرشا أجنحتهما وسط ساحة بين الحرمين الشريفين في كربالء المقدسة، 

المعرض القرآني األول الذي يحتفي ويتباهى بكتاب الله العزيز ومعرض كربالء 
الدولي للكتاب المقام بذكرى أفراح العترة المحمدية في والدة األقمار الشعبانية 

العظيمة، وهو اهتمام كبير وغير مسبوق سجّلته األمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقّدسة التي دأبت على إقامة مثل هذه الكرنفاالت الثقافية المهّمة.

األحرار/ أحمد الوراق - تصوير: خضير فضاله

في شّتى مجاالت المعرفة وحضور ممّيز..

معرضين  تقيم  المقدسة  الحسينية  العتبة 
للكتاب تعظيماً لـ »الثقلين« وثقافة القراءة

عناوين
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نرش(  دار   90( من  أكثر  مشاركة  شهدا  الكتاب  معرضا 
معرض  استمر  حيث  وإسالمية،  عربية  دول��ة(   20( من 
املصحف الرشيف لسبعة أيام وزادها معرض كربالء الدويل 
اء ومتذوقة الثقافة وفنون  بثالثة أخرى لفتح املجال أمام القرنّ

األدب.
الرشعي  املتويل  بحضور  املعرضي،  افتتاح  حفل  وأقيم 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
حسن  األستاذ  املقدسة  للعتبة  العام  واألم��ي  الكربالئي 
نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  وحمافظ  العباجيي  رشيد 
اخلطايب وشخصيات رسمية وثقافية وأكاديمية وشعبية، فام 
كان اهلدف األول واألخري منهام نرش الوعي الديني والثقايف 
كربالء  معرض  تضمن  عام  فضاًل  اء،  القرنّ لدى  والتارخيي 

الدويل من مشاركات فنية مجيلة.
شعبان األغر.. والدات وقراءات

جملة )األحرار( اغتنمت هذين احلدثي املهمي، لتكون بي 
املركزية  اللجنة  رئيس  حتدث  فيام  وزائريه،  عليه  القائمي 
)عليهم  البيت  أهل  ملناسبات  واملهرجانات  لالحتفاالت 
األقامر  مولد  »بمناسبة  قائاًل:  سلطان  كاظم  عيل  السالم( 
للعتبة  العامة  األمانة  أقامت  املبارك،  شعبان  يف  املحمدية 
بنسخته  للكتاب  الدويل  كربالء  معرض  املقدسة  احلسينية 
ضمن  اقيمت  التي  السابقة  للمعارض  استمرارًا   )16( ال� 

فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الدويل الثقايف«.
الدول  من  العديد  شاركت  السنة  هذه  »يف  سلطان:  وتابع 
بمختلف  الكتب  وجلب  التنقل  يف  الصعبة  الظروف  رغم 
العلمية  الكتب  عىل  املعرض  هذا  يقترص  مل  اذ  العناوين، 

والطبية  االكاديمية  للكتب  جت��اوزه��ا  وان��ام  الدينية  أو 
من  رشحية  اكثر  تستفيد  لكي  االخ��رى  واالختصاصات 
املجتمع لالطالع عىل هذه العناوين، اضافة اىل ذلك تزامن 
اول  قرآين  ختصيص  معرض  افتتاح  تم  الكتاب  معرض  مع 
عن تاريخ املصحف الرشيف شاركت فيه العتبات املقدسة، 
بداية  تاريخ  برشح  اختص  والذي  الدول،  من  العديد  مع 
ما  وكل  وتفاسريه  القرآن  وخطوط  وتدوينه  القرآن  كتابة 

خيص تاريخ املصحف الرشيف«.
احلسينية  العتبة  يف  املعارض  شعبة  مسؤول  حتدث  وبدوره 
األمانة  ان  اجلميع  عىل  خيفى  »ال  قائاًل:  ماميثة  عيل  املقدسة 
العامة للعتبة احلسينية هي السباقة بإقامة النشاطات الثقافية 
جاءت  املهم  املنطلق  هذا  ومن  الدينية،  املناسبات  واحياء 
فكرة إقامة معارض متنوعة يف منطقة بي احلرمي الرشيفي، 
أحدمها معرض املصحف الرشيف، والثاين معرض خاص 
العراق  داخ��ل  من  النرش  دور  من  جمموعة  عىل  حيتوي 
منها  النرش  دور  من  العديد  فيه  شاركت  حيث  وخارجه، 
املشاركة، وكانت  الدول  من  وايران وغريها  لبنان وسوريا 

علي كاظم سلطان: معرض 
العام شهد مشاركة دولية 
رغم الظروف وصعوبة جلب 

الكتب..

،،
،،
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نتاجات  املقدسة مشاركة يف هذا املعرض بجناح احتوى  للعتبة احلسينية 
ألكثر من )15 قساًم( من أقسامها ذات النتاج الفكري والثقايف، مع جناح 

ثاٍن ضمنّ )500 عنوان( من العناوين املهمة«.
ولفت ماميثة إىل أن »العتبة احلسينية تطبع وتنرش اصداراهتا لغرض إيصاهلا 
اىل القارئ وليس من أجل مكاسب أو منفعة مادية، انطالقًا من توصيات 
د عىل أمهية بناء االنسان بناًء معرفيًا وثقافيًا«. الشيخ الكربالئي الذي يؤكنّ

م  ضة وبعضها يقدنّ وأوضح أيضًا بأن »أسعار الكتب املعروضة كانت خمفنّ
إقبااًل  احلسينية شهد  العتبة  أن »جناح  إىل  للزائرين«، مشريًا  مميزة  كهدايا 
من قبل الزائرين وخاصة طلبة العلوم الدينية واجلامعات القتناء العناوين 

البارزة واملهمة«.
كربالء  احضنته  ال��ذي  نوعه  من  والفريد  البارز  القرآين  املعرض  عن 
احلسينية  العتبة  يف  الدويل  القرآين  التبليغ  مركز  مسؤول  حتدث  املقدسة، 
املقدسة منتظر املنصوري قائاًل: »يقام املعرض الدويل للمصحف الرشيف 
يف منطقة بي احلرمي الرشيفي برعاية العتبة احلسينية املقدسة وبمشاركة 
الرشيف،  املصحف  املتخصصة يف  واملراكز  القرآنية  املؤسسات  نخبة من 
العتبة  منها  العراق  داخل  من  وامل��زارات  العتبات  مشاركة  اىل  باإلضافة 
العلوية والعتبة الكاظمية وامانة مسجد الكوفة والعتبة العباسية واحلسينية 
املقدستي ومركز طبع ونرش املصحف الرشيف ومركز دار انصاريان من 
مجهورية ايران االسالمية ودار املعرفة من سوريا وبعض الدور من لبنان 
ايضًا، فضاًل عن ذلك كانت لدينا مشاركات متفرقة من بعض الدول امهها 
من صنعاء اليمن شاركوا باملصحف املنسوب اىل االمام عيل عليه السالم 
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علي ماميثه: جناح العتبة 
الحسينية شهد حضوراً 

مميزاً للباحثين الحوزويين 
واألكاديميين 

،،
،،

املوجود يف اليمن ، كانت بعض املشاركات حول تاريخ تدوين 
املصحف الرشيف منذ القرن االول اىل القرن احلايل وهذا كان 
من االجنحة املميزة يف املعرض حيث التدرج من القرن االول 
ما هي الكتابة ما الذي يميزها ما نوع اخلط الذي كان يكتب 
املستخدمة  االدوات  بعض  اىل  باإلضافة  الكتابة،  وكيفية  به 

بالتدوين والتصحيف والتجليد«.
احلضارة  مركز  جناح  عىل  املرشف  حتدث  نفسه  السياق  ويف 
قائاًل:  عميص  هاشم  لبنان  دولة  من  االسالمي  الفكر  لتنمية 
»ترشفنا باحلضور واملشاركة يف هذا املعرض، وعرض جناحنا 
الكتب  كتبًا فكرية اسالمية وكتب دراسات اسالمية وبعض 
العامل  يف  االص��الح  وفكر  عام  بشكل  والفكرية  الفلسفية 
االسالمي وايضًا بعض كتب االدعية وعناوين اخرى خمتلفة«.
وتابع حديثه، »نتمنى ان يبقى الكتاب هو السيد يف هذا املجال 

وما  والنصوص  الكتب  لقراءة  االلكرتوين  املجال  بي  ما  اي 
بي الكتب املطبوعة؛ ألن الكتاب هو االقرب للعقل واالقرب 
للمنطق واالنسان يستطيع ان يستفيد منه يف أي زمان ومكان«.

الدراسات  قسم   � العراق  ممثلية  باسم  الناطق  حت��دث  فيام 
والبحوث يف جامعة املصطفى العاملية يف ايران كرار اخلفاجي 
قائاًل: مشاركتنا تتضمن اصدارات جامعة املصطفى العاملية، 
حيث لدينا اكثر من 600 اصدار بمختلف اللغات االنجليزية 
والعربية والفارسية والباكستانية والكردية وغريها، وشاركنا 
اصدارًا   250 تقريبا  وهي  العربية  باللغة  باإلصدارات  هنا 
وال��دراس��ات  ع��ام  بشكل  القرآنية  بالدراسات  تتخصص 

اإلسالمية  وبأسعار مدعومة ورمزية«.
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االحرار: حسين النعمة – تصوير وحدة التصوير

وانتاج طنين من )العسل( 

وما يقارب )30( طنا من البتموس 

ضمن مشاريع ناهضة باالقتصاد الوطني الزراعي

سنويا.. إيرادات زراعية تصل الى مليار دينار..
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رشيد  حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  السيد  حتدث  هذا  عن 
مع  تتعارض  وال  واملواطني  البلد  ختدم  املقدسة  العتبة  »مشاريع  قائال:  العباجيي 
الضغوط  من  البلد  حيمي  ذاتيًا  اكتفاًء  توفر  وأهنا  خصوصًا  األخ��رى،  املشاريع 
اخلارجية، وال يتحقق طبعًا هذا االستثامر إال بتوفري بيئة آمنة بعيدة عن االجراءات 
الروتينية وتعقيداهتا، ومن املشاريع الزراعية التي ننظر إليها بنظرة اعتزاز، مزارع 
)كاًم  اإلنتاج  يف  عالية  وج��ودة  وفري  وإنتاج  اخلري  بشائر  فيها  كانت  التي  احلنطة 
التي  اخلروات  من  وغريها  واخليار  كالطامطم  اخلر  حماصيل  وبقية  ونوعًا(، 
هو  اخلروات  هذا  من  هدفنا  لذا  العالية،  بتكلفتها  مقارنة  حمدودة  ارباحًا  جتلب 
دعم االمن الغذائي وعوائل الفالحي التي يكون هلا نسبة من االنتاج، فضاًل عن 
يف  احلال  كذلك  والصناعية،  الزراعة  املستويات  ورفع  اخلارجي  االسترياد  تقليل 
مرشوع )مزرعة فدك إلنتاج التمور( الذي يعدنّ واحدًا من املصادر الزراعية املهمة 

والواعدة يف عراق الغد«.

وانتاج طنين من )العسل( 

وما يقارب )30( طنا من البتموس 

ضمن مشاريع ناهضة باالقتصاد الوطني الزراعي

توّجه العتبة الحسينية 

المقدسة صوَب االستثمار 

المحلي لم يأِت اعتباطاً أو 

)ترفاً اقتصادياً(، بقدر ما أنه 

مشاركة فاعلة وحقيقية 

في تدعيم االقتصاد 

العراقي، والسعي إليجاد 

بيئة سليمة ومشاريع 

مختلفة تنهض بالمستوى 

االقتصادي من جهة وتوّفر 

المنتجات المحلية وفرص 

العمل من جهة ثانية.

االستاذ حسن رشيد العبايجي
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لبعض  خاصة  مبيعات  من  املقدسة  العتبة  حتققه  وع��ام 
يف  والتشجري  الزينة  قسم  رئيس  قال  الزراعية  املحاصيل 
يف  لدينا  »االستثامر  اهلر:  وهاب  املهندس  املقدسة  العتبة 
القسم يكون ببيع الفائض عن حاجة العتبة املقدسة وذلك 
واملستشفيات  الزائرين  وم��دن  االقسام  طلب  تلبية  بعد 
بشقيها  املشتل  م��زروع��ات  من  املقدسة  للعتبة  التابعة 
تم  ما  وبيع  استرياد  خالل  من  او  املوسمي(  و  )الدائمي 

املشاتل  باقي  من  مستمر  طلب  عليها  انواع  من  استرياده 
بطريقة  املواطني  وكذلك  واملدنية  احلكومية  واملؤسسات 
يف  املبيعات  وحدة  هذه  اي��رادات  ترتاوح  حيث  االستثامر, 
مشتل العتبة احلسينية املقدسة ما بي )900.000.000( 

اىل )1.000.000.000( دينار سنوًيا«.
النحل  تربية  القسم  وأولويات  مهام  من  »أن  اهلر  ون��وه 
كادر  هبا  هيتم  حيث  الطبيعي  العسل  إلنتاج  وتكاثره 
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اجليدة  املراعي  توزيع اخلاليا حسب  يقوم عىل  متخصص 
وحيتوي  للرعي,  املشتل  خارج  مواقع  ستة  لدينا  يوجد  اذ 
هذا املنحل عىل )50( خلية يصل انتاجها اىل )2( طن من 

العسل سنوًيا«.
وتابع »أن للقسم معمل البتموس الذي انشئ عىل مساحة 
جتهيز  عىل  العمل  ك��ادر  يقوم  حيث  م2(  ب���)400  تقدر 
بالرتبة الصاحلة للزراعة«، مبينا أن »املعمل حيتوي  املشتل 

قطع  اىل  النخيل  سعف  تقطيع  عىل  تعمالن  ماكنتي  عىل 
صغري ثم نعمد عىل ختمريها وبعد ذلك تأيت مرحلة التقطيع 

الناعم الذي يأخذ شكله املناسب«.
ونوه اهلر أن »املعمل ينتج ما يقارب )30( طنا سنويا ويقوم 
بتزويد كافة االعامل الزراعية باملشتل واحلدائق القريبة من 
الصحن الرشيف والشوارع املؤدية اىل الصحن الرشيف«.

يف  تنشط  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  اىل  االش��ارة  وجتدر 
بمشاريع اسرتاتيجية كمزرعة  الزراعي حيث هتتم  املجال 
بارشت  وال��ذي  النخيل،  بزراعة  اخل��اص  امل��رشوع  فدك 
عىل  تقوم  رؤي��ة  وفق   2015 عام  منذ  هتيئته  عىل  العمل 
املبارشة  ومتت  العراق،  يف  التمور  قطاع  وتشجيع  تطوير 
عىل  فهينّ   ،2016 عام  من  اذار  شهر  يف  النخيل  بزراعة 
من  سنويا  طن   )500( عىل  يزيد  ما  تنتج   متصل  صعيد 
خالل مرشوع بحريات االسامك أحد مشاريعها االستثامرية 
الرائدة يف خدمة االقتصاد املحيل، إضافة اىل مرشوع مدينة 
الذي  الزراعية االسرتاتيجي  الشهداء )عليه السالم(  سيد 
يقع غرب حمافظة كربالء وحتديدا يف قضاء عي التمر، عىل 
مساحة )21( الف دونم لزراعة احلنطة، اضافة اىل مدينة 
أيب االحرار الزراعية التي متتد عىل مساحات تبلغ )5500( 
والعلفية  الصفراء  والذرة  والشعري  احلنطة  لزراعة  دونم 
وحمصول اجلت وقبلها مرشوع مدينة االمام احلسي )عليه 
والذي يضم  الزراعية إلنتاج خمتلف اخلروات  السالم( 

مرشوع اإلنتاج احليواين )لألبقار واالغنام(..
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أماين رسمدية وآمال ُخر وتطلعات ملشهد اسالمي كبري 
)عجل  اهلل  بقية  بوالدِة  لالبتهاج  وصوٌر  امليادين  شتى  يف 
واالمن  العدل  سيحقق  الذي  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
االسالم  فيعيش  أمجع  العامل  ق��ارات  يف  االس��الم  وحييي  
اسمى التجليات، ومعاين اإلنسانية مجعاء.. وتقدمتنا هلذا 
املقال َمن يسطرها أمنية لكل ُمنتِظٍر إلمامه امُلنَتَظر )عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ذاك االنتظار وتلك القضية التي 
الُلب،  عرش  يف  يرتبعان  صنوين  للشهادة  ربيعا  باتت 

ويسريان يف أوداج كل فؤاد..  
يف مهرجاِن ربيِع الشهادِة الثقايفنّ العاملينّ الرابع عرش الذي 

احلسينينّة  ستي  املقدنّ للعتبتي  تان  العامنّ األمانتان  اقامته 
وبالفتوى  ث��ائ��رون  )باحلسي  شعار:  حتت  والعبنّاسية 
املوافق  املعظم  شعبان  شهر  من  الثالث  يف  منترصون( 
2018/4/20 شهد الصحن احلسيني حفال هبيجا وسط 
وأكاديمينّة  ٍة  وثقافينّ وحكوميٍة  دينينّة  شخصينّاٍت  حضور 
»االحرار«  ملجلة  حتدث  عنه  العراق..  وخارِج  داخِل  من 
التحضريينّة  اللجنة  عضو  سلطان«  كاظم  »عيل  احلقوقي 
من  أكثر  بمشاركة  اي��ام،  مخسة  استمر  الذي  للمهرجان 
)100( شخصية دينية وثقافية واكاديمية متت دعوهتم من 

أكثر من 35 دولة من خمتلف قارات العامل، فقال:

»بالحسين ثائرون وبالفتوى منتصرون«
ممثل المرجعية العليا خالل مهرجان عالمي:  

“ آن األوان لنعي صالح أمتنا..” 
تقرير: حسين النعمة - تصوير: خضير فضاله
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ربيع الشهادة افتتح عرصا جديدا لإلسالم
لإلمام  كون  الشهادة(  ربيع  )مهرجان  اسم  اختيار  سبب 
البرش وكانت  السالم( والدتان، االوىل كباقي  احلسي )عليه 
يف الثالث من شهر شعبان املعظم، والوالدة الثانية كانت عند 
عرصا  افتتح  الشهادة  هبذه  فهو  عليه(،  اهلل  )سالم  استشهاده 
جديدا لإلسالم الذي كاد ان يموت لوال تضحياته التي ادت 

اىل بقاء الرسالة واحكام تعاليمها ومنعها للتزييف االموي.
واضاف »هيمُّ َخَدَمُة اإلمام احلسي )عليه السالم( وأخيه أيب 
الفضل العبنّاس بإقامة خمتلف املهرجانات ومنها ربيع الشهادة 
امتدادها  وكأننّ  احلسينينّة  الثورة  هنج  من  يتنّخذوها  بشعاراٍت 
يرفعونه  الوارف(، شعارا   )دام ظله  األعىل  بفتوى مرجعهم 
رايًة ملنهجهم وسريهتم، مرحبي بزوار اإلمام احلسي يف أرض 
احلسي وأخيه أيب الفضل العبنّاس )عليهام السالم( وتستقبلهم 
د هلا الشوق للقياهم... وخدٌم يفرشون  قلوب ال أجساد جتدنّ
د كلنّ عام يف  أجنحة اخلدمة احلسينينّة والعبنّاسية ملقدمهم املتجدنّ

والداٍت ميمونٍة ومباركة«.
)يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزًا عظياًم(.. 

ويقلدهم  إمامهم  لنداء  امللبي  ل��دى  نجمها  سطع  كلمة 
للعتبة  الرشعي  املتويل  بحديثه  انطلق  هنا  من  مننّا،  املاليي 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ الكربالئي )دام عزه( يف كلمته 
لتلك  يمكن  وهل  نقول:  »كننّا  وتابع  للمهرجان،  االفتتاحية 
رها أصحاب احلسي والتي ظنننّا أننّ الزمن  البطوالت التي سطنّ
دها وربنّام سوف ال جيود الزمان بنظرٍي هلا.. هل يمكن أن  خلنّ

ر عرب زماٍن غري زمان احلسي )عليه السالم(؟«. تتكرنّ

وذكر سامحته احلارضين بنكبة شهر حزيران من عام )2014( 
ًا  صبنّ والنكبات  الويالت  فيه  ُصبنّت  شهر  من  له  »يا  قائال: 
دًا.. هل سُنصاب بنكسة حزيران جديدة..؟!  د جمدنّ ورحنا نردنّ
عىل  الزمان  صمت  يكرس  عظيم  برجٍل  زماننا  سيجود  هل 
والدة  ��ام  أينّ ا  مننّ وتقرتب  واإلرهابينّي؟  واملفسدين  الظاملي 
املوعود األعظم صاحب العرص والزمان شيئًا فشيئًا.. فينطلق 
ه  ى اإلمام السيستاين )دام ظلنّ النداء اإلهلينّ ملرجعنا األعىل املفدنّ
أبناء  من  الغيارى  ا  أهينّ هبنّوا  أْن  الرجال  مستنرصًا  ال��وارف(، 
العراق، فها هم الوحوش من التكفريينّي أوشكوا أن يدننّسوا 
ُفتحت  وقد  احلرمات..  وينتهكوا  سة  املقدنّ بقاعكم  برجسهم 
وفتح  بقدومكم،  املالئكة  وتبارشت  أمامكم  اجلنان  أبواُب 
سبيله..  يف  والشهادة  باجلهاد  ألوليائه  ة  اخلاصنّ باب  تعاىل  اهلل 

لتالقوه بلباس قتالكم وتضحياتكم واستشهادكم«.
يكون  أن  إالنّ  السامء  إرادة  »تأبى  الكربالئي،  الشيخ  واوضح 
سات واألعراض من  النداء للدفاع عن الدين والوطن واملقدنّ
أبا عبد اهلل.. وكأننّه صدى وختليد لندائك  يا  قربك ورضحيك 
فتنطلق  العرص،  إلرهابينّي  الذلنّة(  ا  مننّ )هيهات  عاشوراء  يوم 
امتداٌد  ��ا  »إهننّ قلنا:  إن  ُنغايل  ال  التي  العظيمة  الفتوى  تلك 
ة  املرنّ هذه  ولكن  عاشوراء،  يوم  واسترصاخك  الستنصارك 
املنادي  ى  املفدنّ األعىل  مرجعنا  الكبري  املصلح  املنادي  كان 
وشبابًا  احلديد  كزبر  رجاٍل  قلوب  وجَد  وقد  الدفاع،  بفتوى 
النداء  فأجابوا  الضيم..  ال حتمل  ونساء  تستكي  وال  تلي  ال 
بأرواح مل يسرتخصوها بل كان الواحد يقول: ليت يل أرواحًا 

ال روحًا واحدة ألجود هبا الواحدة بعد األخرى«.

الحقوقي علي كاظم سلطان: 

ربيع شهادته            والدة افتتحت 

عصرا جديدا لإلسالم الذي كاد أن 

يموت لوال تضحياته التي ادت الى 

بقاء الرسالة وإحكام تعاليمها 

ومنعها للتزييف االموي..
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الــســالم(  )عــلــيــه  الــشــهــداء  ســيــد  مجمع 
يحتضن ندوة علمية بخصوص الذاكرة

ُالذاكرة عنصر مهم للتعايش ..

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد الخفاجي

الفكرية  الشؤون  قسم  الى  التابعة  االسالمية  والبحوث  الدراسات  شعبة  اقامْت 
بعنوان  جاءت  التي  العلمية  الندوة  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  والثقافية 
قدمها  التي  وتاريخية(  واجتماعية  نفسية  مفاهيم  في  بحث  القرآنية،  )الذاكرة 
فضيلة الشيخ االستاذ المساعد الدكتور حسن كريم ماجد الربيعي من كلية الفقه 
في  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مجمع  قاعة  واحتضنتها  الكوفة  جامعة  في 
المجمع نفسه، وان المجتمع العربي مستجد في موضوع الذاكرة لذا يجب تأسيس 
دراسات اكاديمية عميقة بخصوص الذاكرة، وعلى سبيل الذكر فان كربالء منذ مجيء 
االمام الحسين )عليه السالم( اصبحت لها ذاكرة طويلة فيجب ان تحترم بما تستحق 

وعدم تجاوزها من خالل سن قانون خاص بها.
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حاجة االنسان للذاكرة
م.د.  أ.  الشيخ  فضيلة  الندوة  يف  املحارض  بينّ  السياق  هذا  ويف 
الكوفة  جامعة  يف  الفقه  كلية  من  الربيعي  ماجد  كريم  حسن 
قائال: ان الندوة العلمية التي اقيمت اليوم يف جممع سيد الشهداء 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  مع  بالتعاون  كانت 
نفسية  مفاهيم  يف  وبحثا   القرآنية  الذاكرة  خالهلا  من  وتناولت 
واجتامعية وتارخيية، وان هذا املوضوع مطروح يف اوروبا سابقا، 
وهو قريب العهد بالوصل لنا وحتديدا يف التسعينيات من القرن 
وهي  الذاكرة،  سياسات  دراسات  بدأت  خالله  ومن  السابق 
)الذاكرة التارخيية، الذاكرة النفسية، الذاكرة السياسية(، وهناك 
عدة اشياء هتتم بالذاكرة بكون  االنسان دائم التفكري لذلك فهو 

ر االشياء بشكل مستمر. بحاجة اىل تذكنّ

اهمية الذاكرة
وان هذه املفاهيم )احلديث ال يزال لفضيلة الشيخ الربيعي( هلا 
ر  اصول يف القرآن الكريم وهلا نصوص كثرية تتكلم عن التذكنّ
ومشتقاته، والكثري من علامئنا كتبوا عن الذاكرة، ونحن بدورنا 
نطرح مواضيع الذاكرة كموضوع مهم يف الدراسات االكاديمية 
من  بحوث  تكتب  ان  وممكن  احلوزوية  الدراسات  يف  وحتى 
القرآن ومن السُنة الرشيفة ومن اقوال االئمة االطهار )عليهم 
السالم( يف قضية امهية الذاكرة ألهنا اصبحت االن عنرصا مهامنّ 
نحتفظ  ان  بد  ال  ؟  االخر  بعضنا  مع  نتعايش  كيف  للتعايش، 
االنسان  ذاكرة  وكذلك  واملكانية(  )الزمانية  ذاكرتنا  ونحرتم 

وكل ما خيص التاريخ التطوري لإلنسان.

أ. م.د. حسن الربيعي

يجدر ان يكون للذاكرة 
الحسينية وذاكرة كربالء 

المقدسة قانونا.. كونها 
حاضرة في كل مكان 

وهي نوع من التعايش 
مع االخر كما يجدر أن 

يكون هنالك متحف خاصا 
بالذاكرة الحسينية وكربالء 

المقدسة..

،،

،،
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االحتفاظ بالذاكرة
االوربية  النهضة  عرص  بعد  بدأت  وقد  حديثه:  واكمل 
وكانت  الدراسات  هذه  مثل  عرش  التاسع  القرن  بحدود 
العريب،  جمتمعنا  يف  نحتاجها  ال  قد  خمتلفة  كيانات  تأخذ 
واحدة،  شعوب  هي  واالسالمية  العربية  الشعوب  الن 
اي  قانون  اىل  حتويلها  بعد  بالذاكرة  االحتفاظ  من  والبد 
صغرية،  او  كبرية  طوائف  سواء  واحرتامها  الذاكرة  تقني 
واصبحت انظمة ديمقراطية وان هذه الذاكرة هي )ذاكرة 

الزمان واملكان(.

الذاكرة الحسينية وكربالء
وكتبنا ايضا عن الذاكرة احلسينية وذاكرة كربالء املقدسة، 
السالم(  )عليه  احلسي  االمام  جميء  منذ  كربالء  مثال 
الذاكرة  هذه  حترتم  ان  فيجب  طويلة  ذاكرة  هلا  اصبحت 
هذا  يف  قانون  هناك  يكون  ان  جيب  كام  جتاوزها،  وعدم 
املجال، ولكل انسان هناك ذاكرته اخلاصة وجيب ان حيرتم 
الذاكرة  انسانا، وكيف يمكن حتويل  كيانه وهويته بكونه  
الشعبي  احلشد  ذاكرة  ؟ وحتى  قانونية  ذاكرة  اىل  احلسينية 
ان  الذاكرة  عىل  وجيب  قانونية،  ذاكرة  اىل  حتويلها  جيب 
مع  التعايش  من  نوع  وهي  مكان  كل  يف  حارضة  تكون 

ذاكرة  ومتحف  احلسينية  الذاكرة  متحف  وان  االخر، 
لنا  هتيئ  ان  ممكن  املناطق  هذه  وهكذا،  والنجف  كربالء 
احرتام  اجل  ومن  االخرين  مع  للتفاهم  جديدة  صورة 

الثقافات املختلفة واملتبادلة.

متحف الذاكرة
وان ذاكرة العراق قاطبًة شامال وجنوبا، غربا ورشقا وكل 
تدرس،  ان  جيب  حمرتمة  ذاك��رة  هلا  طائفة  وكل  جمموعة 
مثال االن الذاكرة التارخيية او الرتاثية كيف نعالج الرتاث 
القديم من خالهلا؟ وهل نرتك الرتاث ونعيش عىل مفاهيم  
هناك  تكون  ان  جيب  لذلك  مثال؟  غربية  ومصطلحات 
دراسات طويلة وبعضها جيب ان تكون متحفا كام هو عليه 
االن يف ُعامن حيث هناك متحف الذاكرة العامنية كمتحف 

ثقافة.

دراسة الذاكرة
نحن االن كمجتمع عريب مستجدون يف هذا املوضوع ونحتاج 
ان ندرس املفاهيم اوال، كمفهوم الذاكرة وماذا تعني به ؟ لذا 
جيب توجيه اجلامعات واملعاهد واملدارس  يف هذا اجلانب من 

اجل تأسيس دراسات عميقة خاصةبالذاكرة.
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كربالء  عتبات  استهداف  مأساة  تجسد  عراقيين  لفنانين  خشبية  فنية  لوحات 
المقدسة ابان االنتفاضة الشعبانية وتصور جانباً من التجاوز على أضرحة االئمة 
العتبة  في  والزخرفة  النقش  شعبة  أعمال  ضمن  السالم(  )عليهم  االطهار 
الكاظمية المقدسة،  ومن الجدير بالذكر أن هذه اللوحات كانت من معروضات 

مهرجان ومعرض كربالء الدولي للكتاب 2022 بين الحرمين الشريفين.

إنتفاضة شعب كابد استبداد نظام جائر

16 شعبان..
تصوير: حكمت العياشي
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صناعة  فــي  ساعية  ومحلية  دولــيــة  مــشــاركــات 
طفل عربي مثقف وواع وملتزم 

مهرجان المسرح الحسيني 
خطوة هادفة لتحريك عجلة مسرح الطفل

تقرير: حسنين الزكروطي – تصوير: قاسم العميدي

شهَد مهرجان المسرح 
الحسيني في دورته 

السادسة حضورا غفيرا 
طيلِةِ عرِض المسرحيات 

المشاركة فيه محليا 
ودوليا من )العراق وتونس 

والمغرب وسوريا ولبنان 
وايران واسبانيا(، وبهدف 

خلق بيئة تربوية وأخالقية 
وسلوكية لألطفال، أكد 

السيد االمين العام للعتبة 
الحسينية أن العتبة 

الحسينية المقدسة تضع 
برامج لرعاية األطفال وتوفير 

متطلبات حياة نفسية 
وتربوية سليمة لهم، 

السيما من ذوي الشهداء 
والفقراء والمحتاجين 

والمتعففين.. 
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وأحد  للعرائس  القاهرة  مرسح  عام  مدير  حتدث  جانبه  من 
نور  )حممد  الدكتور  املهرجان  يف  التحكيمية  اللجنة  أعضاء 
من  ج��زءًا  أك��ون  ان  رسوري  دواع��ي  »م��ن  قائال:  الدين( 
مهرجان  أما  العراق  يف  دينية  مؤسسة  اكرب  تتبناه  مهرجان 
احلسيني الصغري، والذي حتتضنه مدينة لطاملا متنيت زيارهتا، 
ليس ألطفال  يقدم خدمة كبرية جدا  املهرجان  وحقيقًة هذا 
العراق فحسب؛ وانام للطفل العريب بشكل عام، لذلك وجب 
علينا مجيعا دعمه واالحتفاء به، من اجل ان يكون هناك طفل 

عريب ومثقف وواع وملتزم وفيه كل الصفات احلميدة«.
وسائل تعليمية وتربوية

عن  مرص  مجهورية  من  بكار  فوزي  حممد  الفنان  حتدث  فيام 
مشاركته يف املهرجان باهنا كانت يف تقديم ورشة عن »الدمى 
االطفال،  مع  العرائس  فنون  استخدام  وكيفية  القفازية«، 
وكيفية  وحتريكها،  الدمى  صناعة  ع��ىل   قائمة  وال��ورش��ة 

استخدامها كوسيلة تعليمية وتربوية لألطفال والكبار.
أهمية المهرجان

ورأى بكار ان أمهية  املهرجان تتمثل يف »نرش ثقافة املرسح 
إيصال  الفنان  يستطيع  وكيف  الطفل،  بفنون  يتعلق  وما 
رسالته كوسيلة تعبريية وتربوية ِعرَب استخدام الدمى لتعديل 

سلوك الطفل وبث الرسائل االخالقية إليصال االفكار«.
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  دور  اىل  باإلشارة  حديثه  وختم 
قال:  حيث  للصدارة،  العراق  ارجاع  يف  والفن  الثقافة  نرش 
»ان العتبة احلسينية املقدسة هلا الدور الكبري واالهتامم البالغ 
الطفل، وهذه  الثقافة والفن، وحتديدًا ما هيم مرسح  يف نرش 
هي املشاركة الثانية لنا يف املهرجان، وامتنى ان هذا االهتامم يف 
ارجاع الوطن العريب ملا حيتويه من فكر ثقايف وجمتمعي مهم«.

االستاذ  الطاولة  املدرب يف ورشة صناعة وحتريك دمى  أما 

د.محمد نور الدين

د.محمد نور الدين
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يف  مشاركتي  »ان  فقال:  املغرب  مملكة  من  الدقاقي  خالد 
السادسة جاءت  الدويل بدورته  الصغري  مهرجان احلسيني 
وكان  السابقة،  دوراته  يف  والنجاح  التميز  التمست  بعدما 
دمى  وحتريك  صناعة  يف  ورش��ة  تقديم  يف  يتمثل  عميل 
ايصال  يف  واملؤثرة  املهمة  االساليب  من  وهو  الطاولة، 

الرسائل الرتبوية واالخالقية للطفل«.
رسائل تربوية

ما  منها  وارشادية  وتوجيهية  تربوية  رسائل  قدم  املهرجان 
حتدث عنه املخرج كرار الصايف � مشارك يف املهرجان: »ان 
مشاركتنا جاءت من كوادر شعبة الطفولة والناشئة ووحدة 
وعملنا  املقدسة،  العباسية  للعتبة  التابعة  الطفل  مرسح 
يتحدث عن )سنان البطل خارق(، ونسعى من خالل هذا 
العمل ان نوصل رسالة اىل الطفل، وانه باإلمكان ان يكون 
والواجبات  الدروس  عىل  باحلفاظ  وذلك  اخلارق،  البطل 
املقدمة  النصائح  اىل  االستامع  خالل  من  وذلك  املدرسية، 

من الوالدين والتفكري الصحيح«.
فيام اضافت االستاذة ايامن عمر من سوريا � مدربة يف ورشة 
االحالم(  )مملكة  مرسحية  وخمرجة  الورقة  الدمى  صناعة 
املهرجان  يف  اش��ارك  ان  »احببت  املهرجان:  يف  املشاركة 
سواء  الطفل  حلم  محاية  يف  يتمثل  مضمون  من  حيمل  ملا 
باملدرسة او االهل والبيئة التي يعيش فيها، وكيف يقومون 
اهدافهم«،  نحو  بالطموح  لالستمرار  االطفال  بتشجيع 
العتبة  عمل  من  مذهولة  ج��دًا  ان��ا  »شخصيا  وتابعت: 
احلسينية املقدسة هبذه املرسحيات الثقافية والفنية، هو يشء 
جيد جدا، واشجع اي جهة دينية عىل هكذا نوع من هذه 

املهرجانات«.
مشاركة فعالة

كام شهد املهرجان فعاليات احلكوايت ومنها مشاركة االستاذة 
رائدة قرمازي � حكواتية من دولة تونس الشقيقة: »ان عميل 
يتمثل يف تقديم حكاية بعنوان )احلبقة(، وهي من املوروث 
اقتباسا                                                                                             هلا  وعملت  اخذهتا  وانا  القديم،  الشفهي  التونيس 
اللهجة  بي  دجم��ا  نعمل  كي  الفصحى،  العربية  باللغة 
العربية  واللغة  الفصحى  من  القريبة  املهذبة  التونسية 
الفصحى، وتصل بالفائدة للصغار والكبار عىل حد سواء، 

االستاذة ايمان عمر

االستاذة رائدة قرمازي
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االجواء  وعشت  التمست  املهرجان  يف  حضوري  واثناء 
التي  واالرسة  الطفل  لروح  والقريبة  واجلميلة  اللطيفة 
ان يستمروا عىل  املهرجان، ونتمنى  القائمون عىل  رها  وفنّ
هذه املهرجانات ويكون لنا االثر لبناء ثقافة مجيلة ونوصل 

رسالة مهمة اىل كل طفل«.
تطوير  تستهدف  وف��ن��ي��ة  ن��ق��دي��ة  ورش 

المسرح
مدرب   � لو  اكرب  جهر  منو  االستاذ  حتدث  ال��ورش  عن 
ايران  مجهورية  من  لألطفال  الصامت  التمثيل  ورشة  يف 
االسالمية قائال: »ان ورشة التمثيل الصامت تقليل النص 
الكالم  نقلل  اي   � احلركات  بإضافة  املرسح  يف  الكالمي 
املستهدف  وخصوصا  التمثييل  فالفن  احلركات،  ونكثر 
األطفال يفضل ان الكالم قليل الن الطفل بطبيعته يمل 
وينزعج من كثرة الكالم يف التمثيل، ويميل اىل احلركات 
يف  عليه  ونؤكد  نعمل  ما  وهو  اكثر،  اجلسمية  والتعابري 

الورشة«. 
الوطنية  الفرقة  � مدير  نوه املخرج حسي عيل صالح  فيام 
ملرسح الطفل ورئيس فرقة املرسح اجلوال،  عن مشاركته 
يف املهرجان بعرض مرسحية )امرية االحالم(، من انتاج 
دائرة السينام واملرسح قسم املسارح، الفرقة الوطنية ملرسح 
الطفل، فقال: »انا شخصيا قد شاركت يف الدورة السابقة 
كبري  نجاحا  وحققت  ع��رشة(،  عىل  )ع��رشة  بمرسحية 
اوحصلت عىل جائزتي باملهرجان، جائزة افضل اخراج 

وجائزة افضل متثيل«.
رسائل  طياهتا  يف  حتمل  السنة  هذه  يف  »مشاركتنا  وتابع: 
ومنها  االطفال،  اىل  تقديمها  اىل  نسعى  عديدة،  تربوية 
املرة  االلعاب  العناد  عن  واالبتعاد  بالوقت  االهتامم 

جسديا وفكريا وغريها من االمور املهمة هلم«.
عضو   � خزعل  جليل  والكاتب  الشاعر  أكد  جهته  من 
مهرجان  هبا  التي جاء  املعايري  قوة  التحكيم، عىل  يف جلنة 
احلسيني، فقال: »معايري املهرجان خمتلفة عن املعايري املتبعة 
يف املهرجانات اخلاصة بالطفولة، سواء من حيث السامت 
العامة للعمل املقدم او النص املكتوب، فهو يراعي الفئة 
الذي  والشعار  املهرجان،  وثيمة  الرتبوية  والقيم  العمرية 

االستاذ منو جهر اكبر لو

الكاتب جليل خزعل
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يرفعه املهرجان، كذلك يراعي الفروق الفردية بالنصوص 
والتفاوت يف االبداع واالمكانات بالنسبة للمثل والكاتب 

واملخرج«.
بيان الختام

الدويل  الصغري  احلسيني  ملهرجان  النقدية  اللجنة  قدمت 
»تابعت  كااليت:  جاء  ختاميا  بيانا  الطفل  ملرسح  السادس 
رئيسا  الرباك(  )يارس  الدكتور  من  املكونة  النقدية  اللجنة 
وعضوية الدكتور )سعد عزيز عبد الصاحب( والدكتورة 
واالستاذ  هاتف(  )حليم  والدكتور  الشطري(  )خلود 
)عدي املختار( واالستاذ )جبار وناس(، وبعد مداوالت 
ومناقشات مستفيضة حول العروض املشاركة يف املهرجان، 
املرسحية،  العروض  ملناقشة  نقدية  جلسات  ثالث  واقامة 
ساهم فيها نقاد متخصصون فضال عن ضيوف املهرجان 

ومجهوره، وقد اوصت اللجنة النقدية باملقرتحات االتية:
حتديد  عىل  العمل  املهرجان  إدارة  عىل  اللجنة  تقرتح   1-

عمل حمور فكري خيص مرسح الطفل يساهم فيه باحثون 
عروض  عن  املرتشحة  الظواهر  بدراسة  يقومون  ونقاد 

مرسح الطفل.
 -2تويص اللجنة برورة توزيع نصوص العروض عىل 

العروض  وتسجيالت  العروض  مشاهدة  قبل  النقاد  جلنة 
ان وجدت لتعزيز القيمة العلمية لألوراق النقدية.

للجلسات  االعالمي  الرتويج  بأمهية  اللجنة  تويص   3-

اجللسات  هذه  امهية  مع  يتناسب  بام  اوسع  بشكل  النقدية 
يف تطوير الوعي النقدي لدى اجلمهور.

-4 تويص اللجنة برورة شمول النقد املرسحي بالورش 

املرسحية التي يقوم هبا قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة 
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اسوة يف التأليف واالخراج والتمثيل خللق جيل من النقاد 
الشباب وتطوير مواهبهم.

 -5تويص اللجنة بجمع املداخالت النقدية وإصدارها يف 

كتيب صغري من اجل توثيق تلك املداخالت واالفادة منها 
يف البحث العلمي.

-6 تويص اللجنة بأمهية توسيع املساحة اجلغرافية ملرشوع 

احلسيني الصغري ملرسح الطفل ليشمل املحافظات العراقية 
كربالء  بجمهور  شبيه  مرسحي  مجهور  خللق  االخ��رى 

املقدسة.
اللجنة عىل منح  اتفق اغلب اعضاء  التوصيات  ويف هناية 

جائزة النقاد اىل عرض مرسحية )هدايا عيد امليالد(.
توصيات اللجنة التحكيمية 

املستقبل،  يف  احلكوايت  فقرة  بتثبيت  اللجنة  -1ت��ويص   

وافراز مساحة البأس هبا ضمن املهرجان املقبل.
العراق  داخ��ل  من  املشاركة  العروض  عىل  -2الرتكيز   

وخارج العراق وهذه نقطة مشرتكة مع النقاد.
احلديثة  بالتقنيات  املرسح  جتهيز  مضاعفة  عىل  -3العمل 

إلسناد العروض وتقديمها بالشكل الكامل.
 -4االهتامم بعروض العرائس والدمى بأشكاهلا وتقنياهتا 

اسود(  ومرسح  وعىص  وقفاز  )ماريونيت  من  املختلفة 
نظرا جلاذبيتها وكفاءهتا عىل جذب تفاعل الطفل.

يف  املرسحي  العرض  هلا  وجهة  التي  الفئة  حتديد   5-

الدورات املقبلة.
 -6تقرتح جلنة التحكيم وجود عنوان او ثيمة خاصة يف 

كل دورة من دورات املهرجان املقبلة تنسجم مع املتغريات 
والظروف التي تناسب زمن عقد املهرجان.
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في مثل هذه األيام من شهر 
ـ -  شعبان المعّظم عام 1435ه
حزيران 2014 أطلقت المرجعية 

الدينية ممثلة بالمرجع 
الديني األعلى سماحة السيد 

السيستاني)دام ظله( فتوى 
الدفاع عن العراق أرضاً وشعباً 

ومقدسات.
وقد كان لهذه الفتوى 

المباركة التنوع الثري من 
اآلثار االيجابية، التي فّجرت 

مكامن االيمان في قلوب 
الرجال فهّب اآلالف شيباً 

وشباباً لتلبية النداء.. نداء العزة 
والكرامة والنخوة، وتحقق 

ما تحقق من دوي انتصارات 
وصلت أصداؤها ألقاصي 

العالم، ليثبت العراقيون ان 
النداء الروحي واإليماني قد هّز 
أركان االرهاب وزلزل االرض تحت 

أقدام عصابات داعش وصوالً 
الى تحرير كل االراضي التي 
دّنسها االرهاب الداعشي.

فتوى فّجرت مكامن اإليمـان   في قلوب الرجال..
)األحرار( تبحث في ذكرى فتوى الجهاد الكف�����������������ائي الثامنة أسبابها.. ونتائجها وآثارها

خاص لألحرار: حسين النعمة 

التي خلقتها فتوى  نبحر يف خمتلف اآلثار االجيابية  ان  وهلذا فقد اخرتنا 
الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته إحياًء للذكرى الثامنة النطالق هذه 

الفتوى املباركة فكان لقاؤنا مع املستشار االعالمي حيدر السالمي.
تأكيدًا  الكفائي  اجلهاد  لفتوى  االستجابة  لت  شكنّ »لقد  يقول:  والذي 
املعني  انه  حيث  من  والواجبات،  الفرائض  يؤدي  الذي  املسلم  اللتزام 
التي اصبحت هتدد وجود  التحديات  األول بأخذ زمام األمور وجماهبة 
بلدنا كدولة حيث ال مناص من النهوض للتضحية بالنفس واملال وكل 
ان  بينّنوا  قد  الكرام  مراجعنا  وان  احلق، خاصة  اعالء كلمة  ما من شأنه 
كان  مهام  اهلل،  يف سبيل  مؤكدة  األزمة هو شهادة  هذه  يف  امُلرابِط  املوت 
االسناد  او  الفعلية  واملجاهبة  احلرب  مضامر  يف  يؤدهيا  التي  اخلدمة  نوع 

االعالمي او اخلدمي او املعنوي..«.
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فتوى فّجرت مكامن اإليمـان   في قلوب الرجال..
)األحرار( تبحث في ذكرى فتوى الجهاد الكف�����������������ائي الثامنة أسبابها.. ونتائجها وآثارها

ويتابع: »ال نغفل ان املعني اآلخر الذي نقصد به بقية االقليات 
الدينية والعرقية التي تتكون منها الفسيفساء املجتمعية العراقية 
قد قدمت كل ما تستطيع من التضحية بالنفس واملال يف سبيل 
إدامة زخم  أما  العراق،  املباركة لتطهري  بتلك احلملة  املسامهة 
هذه الفتوى اجلهادية يتطلب مننّا كمواطني عراقيي حريصي 
السالم(،  )عليهم  البيت  ألهل  وكأتباع  بلدنا  سالمة  عىل 
التي  واألسس  الفتوى  هذه  معاين  بيان  يف  الفاعلة  املشاركة 
األمور،  عليه  اختلطت  ملن  الفهم  لسوء  دفعًا  منها  انطلقت 
والرشعي  الوطني  مسارها  عن  حرفها  حم��اوالت  وجماهبة 
باجتاه طائفي مقيت ال يريده وال يرتضيه اي عراقي رشيف، 
خالل  العصيبة  الظروف  بشتى  الرشيدة  مرجعيتنا  مرت  فقد 

االعوام الفائتة ومنها حادثة تفجري مرقدي العسكريي )عليهام 
السالم( لكننّها مل تعلن اجلهاد ألسباب عديدة ليس أقلها دفعًا 
للحرب الطائفية، أما عندما تعرَض بلدنا اىل هجمة خارجية 
من  املدعوم  والتطرف  واالره��اب  اجلاهلية  عنواهنا  رشسة 
يقوم  أن  جهات تدعي االسالم زورًا وهبتانًا، فال مناص من 
كل فرد مننّا بواجبه ملجاهبتها استجابة لنداء الدفاع عن االرض 

واملقدسات«.
أسباب انطالق الفتوى وآثارها..

وآثارها  الكفائي  اجلهاد  فتوى  دوافع  عن  السالمي  يتحدث 
الدينية  دوافعها  كانت  الفتوى  ص��درت  »عندما  بقوله: 
َض  تعرنّ العراق  أن  هو  الديني  الدافع  أما  واضحة،  والوطنية 
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اىل هجمة استهدفت األرض والعرض واملقدسات، لذلك 
سبحانه  اهلل  أعطى  حيث  عقيدة  املؤمن  االنسان  لدى  فإن 
وتعاىل لإلنسان رخصة كي يدافع عن ماله وأرضه وعرضه 
فُه ذلك نفسه، وذلك اهلدف كان واضحًا  ومقدساته ولو كلنّ
عندما أعلنت العصابات التكفريية بأهنا سوف لن تقف عند 
عام  بشكل  العراقيي  عىل  االعتداء  هدفها  وإنام  معي؛  حٍد 
الثاين،  والدافع  التالية،  املناطق  ثم  املوصل  بمدينة  وبدأت 
فهو وطني حيث أن املرجعية تنُظر اىل العراق كوطن واحد 
بغض النظر عن ساكني هذه املنطقة أو تلك، لذلك عندما 
للدفاع  الناس  ه  توجنّ ألجل  هته  وجنّ النداء  هذا  أص��درت 
عن ارض العراق ومقدساته بغض النظر عن موقع املنطقة 
املجتمع  معينة من  او رشحية  معينة  او طائفة  عليها  املعتدى 
هت  وجنّ حيث  العراقيي،  لكل  ًا  عامنّ كان  فالنداء  العراقي، 
أن  السالح عليه  القدرة عىل محل  نفسه  بأن عىل َمن جيد يف 

يلتحق، فكان النداء واجبا كفائيا  للدفاع عن العراق«.
المرجعية هي القوة المؤثرة االولى في 

األحداث
استجابت  التي  واجلهة  الواقع  اىل  النظر  حال  »يف  ويوضح 
اىل الفتوى نجد أهنا أثبتت عدة أمور مهمة، منها ان املرجعية 
األح��داث،  يف  االوىل  املؤثرة  القوة  هي  العراق  يف  الدينية 
بشكل  لتغريها  املعادلة  عىل  تدخل  أن  تستطيع  التي  وهي 
تلك  يف  اختياره  تم  الذي  التوقيت  كان  حيث  متوقع،  غري 
الفرتة حرجًا جدًا وملفت لالنتباه بسبب االنقسام السيايس 

القوية  اإلعالمية  واحلمالت  اجلديدة  االنتخابات  وبوادر 
اهلادفة لفصل أبناء الشعب العراقي عن احلكومة والقيادات 
هذه  أبناء  بي  العالقة  سوء  اىل  اضافة  البالد،  يف  السياسية 
ووجود  فيها  موجودة  كانت  التي  املسلحة  والقوات  املدن 
ات التي بدأت خالل عام كامل تعمل يف هذه املناطق  املنصنّ
العراقية،  والدولة  االمنية  القوات  عىل  الناس  حتريض  عىل 
يكون  أن  وكاد  دقيقًا  توقيتًا  لألعداء  التوقيت  كان  لذلك 
كل  أرب��ك  الشكل  هب��ذا  املرجعية  دخ��ول  ولكن  م��دم��رًا، 
يف  وضعوها  التي  املعادالت  يف  خلاًل  وأوج��د  احلسابات 

خمتربات التخطيط والبحث..«. 

مستشار اعالمي يؤكد أن 
إدامة زخم الفتوى الجهادية 

يتطلب مّنا كمواطنين عراقيين 
حريصين على سالمة بلدنا 

وكأتباع ألهل البيت )عليهم 
السالم(، المشاركة الفاعلة 

في بيان معاني هذه الفتوى 
واألسس التي انطلقت منها

،،

،،
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مشروع تقسيم العراق من المشاريع التي 
افشلتها المرجعية بفتواها 

الذي  العراق  تقسيم  مسألة  عن  حديثه  يف  السالمي  وينوه 
كان  العراق  تقسيم  »موضوع  قائاًل:  حينه  يف  البلد  هيدد  كان 
خمططا له بشكل كبري، وأنا كشخص عراقي متابع لألحداث 
وإعالمي يسعى باحثا عن كل املعلومة وحملال هلذه املواقف، 
ر املوقف  أفهم وأقول أنه لوال دخول عصابات داعش وتصدنّ
حلصل تقسيم العراق، لذلك أتصور أن مرشوع دخول داعش 
ألن  القصد،  عدم  او  القصد  حيث  من  التقسيم  مرشوع  ر  دمنّ
ر داعش اىل املوقف باعتبارها عصابات جاءت من خارج  تصدنّ
احلدود مل يكن عماًل صحيحًا لتنفيذ املخطط، ولعلنّ ارادة اهلل 
تقسيم  يريد  كان  الذي  املخطط  هذا  لتدمري  لت  تدخنّ تعاىل 
أثبتت قضيتي مهمتي كام قلنا،  الفتوى  يتنّضح أن  إذًا  البالد، 
مها ثقل املرجعية يف ادارة األحداث والبلد بشكل غري حمسوب 
الكبرية  املهم هو االستجابة  بالنسبة لآلخرين، واألمر اآلخر 
واملذهبية  السياسية  انتامءاهتم  عن  النظر  بغض  العراق  ألبناء 
يعيدون  اآلخرين  جعل  انُه  بحيث  لالنتباه،  ملفت  بشكل 
حساباهتم بسؤال حمرينّ بالنسبة هلم وهو، كيف استطاعت هذه 
د  توحنّ أن  االرشف  النجف  مرجعية  أصدرهتا  التي  األسطر 
مجيع من اختلَف باألمس لتجعلهم يف اجتاه واحد وهو حترير 

أرض العراق؟«. 

استجابة قَلَبت الموازين
مؤثرة  كانت  للفتوى  الكبرية  االستجابة  إن  آخر،  جانب  من 
القوات  معنويات  كبري  بشكل  ُتعيد  أن  واستطاعت  ج��دًا 
تسلنّط  أن  استطاعت  بل   - للسالمي  واحلديث   - العراقية 
تقلب  أن  عىل  قادرة  العراقيي  لدى  كامنة  قوى  عىل  الضوء 
املوازين وتغرينّ األحداث لصاحلهم ولصالح وطنهم، والنقطة 
املهمة يف هذا األمر هي ان هؤالء الناس كانوا بحاجة اىل قيادة 
ة يعتقدون بنزاهتها واستقالليتها، لذلك أرسعوا  نزهية ومستقلنّ
ُيسأل  حينام  بريمر(  )مذكرات  يف  وردت  وقد  االستجابة،  يف 
عن الشخصيات العراقية ومن ضمنها السيد السيستاين )دام 
ظله الوارف(، جييب بام معناه أن السيد يمتلك عصا موسى يف 
العراق!، فبكلمة واحدة خترج من مكتبه يف النجف االرشف 
قادرة عىل أن تطفئ اكرب احتقان طائفي يف العراق، لذلك هم 

يدركون ما هي قدرة املرجعية وامكانيتها يف التأثري.
القتال تحت راية العراق ال غير

ويؤكد عىل إشارة املرجعية الدينية اىل أمٍر مهم »وهو أن يكون 
وحتت  العراق،  راية  حتت  للنداء  املستجيبي  املتطوعي  قتال 
االنتامء اىل القوات األمنية العراقية، خشية أن تتطور األحداث 
هي  لذلك  شاماًل،  أو  يمينًا  حُتسب  أن  القوات  هذه  جيعل  بام 
القتال حتت ارشاف  بأن يكون  نداءاهتا  كانت حريصة يف كل 
العامة  والقيادة  العراقي  اجليش  قوات  وتنسيق  وادارة  وقيادة 
للقوات املسلحة، وهذا ما شاهدناه من قوات احلشد الشعبي 
واإلطار  التوجيهات  هذه  وفق  باستمرار  تتحرك  كانت  التي 

الذي وضعته قيادة القوات املسلحة«.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

33



ريبورتاج

ج
رتا

بو
ري

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

34



ف���ي  الحاص���ل  والتط���ور  العمراني���ة  للنهض���ة  مش���اهد 
محافظ���ة كربالء المقدس���ة بس���واعد ابنائه���ا وحرصهم 
لتك���ون االفض���ل واالبهى كم���ا هي قبل���ة لألحرار هي 

محطة للسياحة العالمية.
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أخرى  جهة  من  الناس  وجمهور  جهة  من  الدينية  المرجعية  بين  االرتباط  أواصر   
ُ

تعميق

 المجتمع بالشخصيات المقدسة ألهل البيت )عليهم السالم( عن طريق 
َ
والتأكيد على ربط

ي بأخالقهم وإقامة الشعائر التي تحيي ذكرهم، كانت من بين خصائص مرجعية 
ّ

التأس

س سره(، الذي نقف بإجالل كبير عنده سيرته 
ّ
امي )قد

ّ
د حسين الحم

ّ
اإلمام الراحل السي

 للدين والناس.
ً

 عن مكنونات هذا الرجل العظيم وما قدمه خالل حياته خدمة
ً
المباركة، بحثا

”
ً
ا
ّ
 مرضي

ً
 راضيا

َ
 عمَرك

َ
 ** إذ ِعشت

ً
 َراضيا

َ
ك  ربِّ

َ
 نحو

ً
ا
ّ
طمِئن

ُ
 م

ْ
د

ُ
“ع

س سره(
ّ
امي )قد

ّ
د حسين الحم

ّ
 اإلمام السي

ُ
الفقيه

أعداد: علي الشاهر
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والدة العالم والمجاهد

يف النجف األرشف من العام )1298 ه� - 1881 م(، كانت 
والدة السينّد حسي ابن السينّد عيل ابن السينّد هاشم املوسوي 
تربنّت عىل خدمة  التي  الدينية  العائلة  ابن  مي،  باحلامنّ املعروف 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  ذكر  وإحياء  واملجتمع،  الدين 
والتي تعود بنسبها إىل السينّد العظيم إبراهيم املجاب بن السيد 
أما  السالم(،  )عليهم  الكاظم  موسى  اإلمام  بن  العابد  حممد 
يملك  كان  الذي  هاشم  السيد  ه  جدنّ إىل  فيعود  مي  احلامنّ لقب 

ة املرشاق يف املدينة املقدسة. محامًا بمحلنّ
عمر  يف  والكتابة  القراءة  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  م  وتعلنّ
ومنطق  ورصف  نحو  من  مات  املقدنّ مرحلة  درس  ثمنّ  صغري، 
ودرس  م،  بتقدنّ والتدريس  الدرس  وواصل  وبيان،  ومعان 
كاظم  د  حممنّ )الشيخ  أمثال  أعالم  علامء  أيدي  عىل  سامحته 
د كاظم الطباطبائي  اخلراساين املعروف باآلخوند، السينّد حممنّ
اليزدي، الشيخ فتح اهلل األصفهاين املعروف بشيخ الرشيعة، 
د الطهراين،  الشيخ عيل ابن الشيخ باقر اجلواهري، الشيخ حممنّ
الشيخ عيل النوري، السينّد عيل أصغر هزار جريبي( )أعىل اهلل 

مقامهم الرشيف(.

ل عهده ُيلقي دروسه  كام كان )أعىل اهلل مقامه الرشيف( يف أونّ
ة املرشاق، ثمنّ انتقل إىل داره، وملنّا  يف املدرسة البادكوبية بمحلنّ
اجلامع  إىل  ثمنّ  اجلواهر،  إىل مسجد صاحب  انتقل  به  كثر طالنّ
اجلامع  يف  والفلسفة  واأُلص��ول  الفقه  س  درنّ وقد  اهلندي، 
من  مجع  درسه  حلقة  من  ج  فتخرنّ عامًا،  طيلة عرشين  اهلندي 
العاملية اأُلوىل، كان  ب الفضالء، وحي جاءت احلرب  الطالنّ
السينّد  لواء  حتت  وسار  اجلهاد،  داعي  ا  لبونّ الذين  العلامء  مع 
مهدي احليدري )قدس رسه( حتنّى هناية تلك األحداث التي 
كان  ما  إىل  منرصفًا  النجف  إىل  فعاد  أشهر،  ستنّة  ت  استمرنّ
يديه مجع كبري من  ج عىل  فتخرنّ والتدريس،  الدرس  عليه من 
د  ي العاميل، الشيخ حممنّ األعالم، من بينهم )السينّد حسي مكنّ
د  د طاهر احليدري، الشيخ حممنّ جواد مغنية، الشهيد السينّد حممنّ
موسى  الشيخ  الكاشاين،  حسي  الشيخ  العاميل،  الفقيه  تقي 
السوداين،  الرضا  عبد  الشيخ  ام،  القسنّ عيل  الشيخ  العصامي، 
املوسوي  آقا  طيب  السينّد  اإلحسائي،  اخلليفة  حسي  الشيخ 
اجلزائري، الشيخ عباس اخلويرباوي النارصي، الشيخ حسي 
د رضا الشبيبي،  ونة، الشيخ حممنّ مشكور، السينّد عبد الرزاق كمنّ
السينّد  التنكابني،  اللطيف  الشيخ عبد  الشيخ حسي معتوق، 
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يوسف احللو، الشيخ صالح الساعدي، الشيخ عيل اخلاقاين، 
د باقر املحمودي، نجله السينّد  ، الشيخ حممنّ السينّد مسلم احليلنّ

د عيل، الشيخ محيد نجف(. حممنّ
مرجعيته ومسؤولياته الكبرى

ُأصوليًا،  فقيهًا  عاملًا  مي  احلامنّ حسي  السينّد  اإلم��ام  أصبح 
ومرجعًا من مراجع الدين، فقد رجع إليه مجاعة يف العراق يف 
املوسوي  أبو احلسن  السينّد  اإلمام  وفاة  بعد  والتقليد  الفتوى 
األصفهاين )قدس رسه(، وقام مقامه يف إمامة الصالة، وكان 
احليدري  الصحن  يف  مجاعة  والعشاء  املغرب  صاليت  ُيصيلنّ 
الرشيف، وقد هنض )رضوان اهلل تعاىل عليه( بأعباء املسؤولية 
الثقيلة  املسؤولية  هلذه  أمينًا  حياته  طوال  فعاش  لها،  وحتمنّ

. وحريصًا عىل أداء دوره الرسايلنّ واملرجعينّ
مي،  ونستطيع أن نعرَف هذه الفرتة املهمة من حياة اإلمام احلامنّ
مرجعيته  فرتة  وعن  عنه  األج��الء  العلامء  أق��وال  خالل  من 
)قدس  األميني  هادي  د  حممنّ الشيخ  عنه  قال  حيث  احلكيمة، 
رسه(: »فقيه ُأصويل عامل فاضل جمتهد، من كبار العلامء وأهل 
زين  املربنّ العلامء  س��ادات  ومن  والتدقيق،  والكامل  الفضل 
وصفاء  الرسيرة  وطيب  الضمري  بطهارة  يمتاز  الناهبي، 

القلب«.

طفاًل  كنت  »مذ  عنه:  فيقول  اجلزائري  حسي  األستاذ  أما 
تعودت اجللوس عىل دكة باب بيتنا، وتعاهدُت سامحة السيد 
خيرج إلداء صالة اجلامعة يف الصحن احليدري الرشيف فأبادر 
يومًا  اىل حيث مكاين.. أصابتني  الكريمة وأرجع  يدِه  لتقبيل 
الثالث  اليوم  ليومي، ويف  اخلروج  من  منعتني  وعكة صحية 
طرق سامحة السيد احلاممي بعصاه الباب سائاًل عني فقيل له: 
يده  وقبنّلت  ، فخرجت  به  آتوين  فقال:  ك وعنده محى،  متوعنّ

ومسح عىل رايس واعطاين درمهًا ودعا يل بالشفاء«.
رسه(  س  )ق��دنّ العلوم  بحر  تقي  حممد  السيد  احلجة  وي��روى 
أنه يف »أحد األيام مل جيد يف داره ما يتغذى به، وكان بحاجة 
للطعام فقصد السيد احلاممي يف داره عسى أن جيَد عنده شيئًا 
مما يسدُّ به الرمق، وطرق الباب وفتح السيد الباب، وإذا به يف 
ساحة الدار وبي يديه كتاب )جواهر الكالم( وهناك خسٌف 
الظهر،  يف  جميئه  سبب  عن  فسأله  للعيان،  ظاهر  ال��دار  يف 
لدي  غ��داٌء  ال  وأنا  احلاممي:  اإلم��ام  فقال  باحلقيقة،  فأخربه 
يف  الوقوع  من  أوالدي  حلراسة  هنا  وجلست  االطالق،  عىل 
هذه احلفرة الكبرية، إذ انخسفت )البالوعة( وال ما لدينّ مال 

إلصالحها!«.
لكات رّبانية

َ
خصائص وم

مي )رضوان اهلل تعاىل عليه( زاهدًا عابِدًا عاملًا  عاش اإلمام احلامنّ
ب بأيب ذر زمانه، ونال درجة الكرامة والسمو يف  عاماًل حتى ُلقِّ
سوح العلم واملعرفة كام نال رشف اجلهاد يف ساحات الوغى 
يف  مشاركته  ومنها  املسلمي،  لبالد  ونرصة  الدين  عن  دفاعا 
العراق أواخر عام )1914( الربيطانيي لدى غزوهم  جهاد 

م، فقد هنض – مع بقية علامء الشيعة ومراجعهم - بمسؤولينّة 
فاع عن ثغور املسلمي جنوب العراق، فلم يكتف العلامء  الدنّ
بالفتيا فقط، بل خاضوا تلك املعارك بأنفسهم، ووقفوا وقوف 

األبطال، وأبلوا بالء حسنًا.
كام وُعرف عنه املثابرة يف التحصيل العلمي بالدرس وباملباحثة 
الدينية  املدارس  لطلبة احلوزة يف  العلمي، ومتابعته  والنقاش 
وتشجيعهم عىل املثابرة يف طلب العلم وتأكيده املحافظة عىل 
بتدريس  يقوم  وكان  الطالب،  شخصية  يف  احلوزوي  النمط 
بحوث الفقه واألصول باللغتي الفارسية والرتكية باإلضافة 
وإعداد  التدريس  بكثرة  فتمينّز  العربية،  باللغة  البحوث  إىل 
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جيل من الفقهاء متسلح بفكر أهل البيت )ع( ليؤدوا وظيفتهم 
الرشعية يف تبليغ األحكام، وإرشاد العباد وقمع الضالل.

األحداث  مع  بحكمة  التعامل  أيضًا،  حياته  خصائص  ومن 
مي  السياسية التي جرت يف عرصه، فقد كان للسيد حسي احلامنّ
وبقية مراجع وعلامء النجف األرشف موقف مشهور ومشهود 
 - الثالثي  العدوان  إىل  مرص  تعرضت  ملا  النجف  أحداث  يف 
)1956(م،  سنة  مرص  عىل   - اإلرسائييل  الفرنيس  الربيطاين 
وما تاله من موقف مساند للحكومة العراقية يف وقتها لذلك 
العدوان،  ضد  املتظاهرين  الطلبة  عىل  واعتدائهم  العدوان 
مي موقف مشهود، حي وضع ذلك الوفد  وكان لإلمام احلامنّ
عىل  احلكومي  الوفد  وافق  حتى  حمرج  موقف  يف  احلكومي 

رشوط املرجعية إلهناء األزمة.
د  التي تؤكنّ ة،  املهمنّ الغزيرة وتقريراته  أننا ال ننسى مؤلفاته  ثم 
عىل عبقريته وعلميته، ومن بينها )هداية املسرتشدين )رسالته 

احلج،  مناسك  الصاحلي،  ذخرية  كتاب  عىل  تعليقة  عملية(، 
كتاب سؤال وجواب، حاشية عىل كتاب وسيلة النجاة للسينّد 
يف  تقريرات  النائيني،  الشيخ  رسالة  عىل  حاشية  األصفهاين، 
يف  تقريرات  اخلراساين،  اآلخوند  ُأستاذه  لدروس  اأُلص��ول 
يف  تقريرات  الرشيعة،  وشيخ  اليزدي  السينّد  أُلستاذيه  الفقه 
الطهراين  د  حممنّ الشيخ  ألساتذته  والفلسفة  والكالم  احلكمة 
والشيخ عيل النوري والسينّد عيل أصغر هزار جريبي، واملسائل 

النجفية«.
رحيل ودموع

يف  رسه(  )قدس  احلاممي  حسي  السيد  اإلم��ام  املرجع  ُت��ويفنّ 
 - ه   1379( العام  من  اأُلوىل  مجادى  من  والعرشين  الثالث 
الفقيه  نجله  جثامنه  عىل  وصىلنّ  بغداد،  بالعاصمة  م(   1959
يف  م��راد  مسجد  يف  وُدف��ن  رسه(،  )ق��دس  عيل  د  حممنّ السينّد 

النجف األرشف.
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 ويقول حمقق املخطوطة )الدكتور سعد حداد( يف مقدمة كتابه 
ان ما دفعني لتحقيق الكتاب أمران متضادان ) حب( و) حقد( 
، ألول فطرة ُجبلنا عليها ونسال اهلل تعاىل ان خيتم اعامرنا عىل 
اما   ، السالم(  )عليه  املؤمني  ألمري  الوالية  من  فيه  مانحن 
نّمكنون  احترى  زلت  ما  الذي  املدقع  البالء  فذاك  الثاين  االمر 
رسه واستكشف كناه ممثال بزمرة من السلف وأخص بالذكر 
االبحار  ويتجنب   ، احلق  عن  حييد  فتئ  ما  الذي  تيمية(  )ابن 
وارصار  بعجرفة  احلق  تيار  يعاكس  ظل  انه  االده��ى  بل  فيه 
عيل  لإلمام  فضيلة  كل  ويستنكر  يشكك  راح  حتى  عجيبي 
 ، اليقي  امام  تصمد  ال  واهية  بأعذار  ويتذرع  السالم(  )عليه 
وكم مرة حاولت ان اجد هلذا الشخص عذرا غري اين عدت 
به من  اصيب  الذي  االذى  مقدار  ما  واتساءل  الوفاض  خايل 
قبل عيل )عليه السالم( وهو البعيد عنه زمنا طويال كي اعذره 
يف تبينه ملواقفه الغريبة وخترجياته العجيبة التي مألت كتبه ، فهو 
خيالف االخرين اال ما ندر بل يعلن رصاحة بتهكم واستهجان 

يمثل كتاب الكلمة الشافية في حكم ما كان بين االمام علي )عليه السالم( ومعاوية )لعنه الله( 

لمحققه الدكتور س���عد الحداد الصادر عن  مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة للعتبة الحسينية 

المقدسة في العام )2016م( بوصف مادي )120صفحة( وطباعة دار الكفيل للطباعة والنشر 

 في نفس الوق���ت لما فيه من مدح لمناقب امي���ر المؤمنين اإلمام 
ً
 وادبيا

ً
 حضاري���ا

ً
والتوزي���ع ارث���ا

عل���ي ب���ن ابي طالب )عليه الس���الم( وهو م���ن المخطوطات التي خطت بي���د مؤلفها العالمة 

الزاهد الفاضل السيد )محمد بن محمد اسماعيل المنصور الزيدي اليمني- رحمه الله( وتحتوي 

..
ً

علي قصيدة من البحر الطويل ب )79( بيتا جلها حب

قراءة : ضياء األسدي، عيسى الخفاجي 

الشافية  الكلمة 
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في حكم ما كان بين االمام علي      ومعاوية



موقفه املعادي لإلمام عيل )عليه السالم(، وحياول بخس كل 
اىل  ونسبتها  وحرفها  حتريفها  عن  فضاًل  بحقه  وردت  فضيلة 
آخرين والتشكيك حتى باحلديث النبوي الرشيف عىل الرغم 

من صحة الرواية والسند..
ويضيف املحقق كان دائاًم ينتصب امام ناظري بصورة ناطقة 
التي  املخطوطة  هذه  صفحات  اقلب  وانا  واملروق  بالنصب 
الفها شعرًا ورشحًا رجل يامين سليم الفطرة ، كان قد تساءل 
قبل الرشوع بالنظم عن عدالة الصحابة فانتج نتاجه املنطقي 
مستظهرا  باحلديث  يسرتسل  وهو  الوافية  باإلجابة   الكفيل 
االمر  كان  ومهام   ، والرجال  احلديث  يف  علم  من  اختزنته  ما 
الزيف  اىل  بعضهم  َعمد  وان  السالم(  )عليه  عليا  االمام  فإن 
والتضليل يبقى  عليا ويبقى معاويِة معاوية ، وشتان بي الثرى 

والثريا .. 
برشح  خامتته  لغاية  الطويلة   القصيدة  الكتاب  ويستعرض   
طالب  ايب  بن  عيل  لإلمام  ما  واظهار  احلكم  واب��داء  وتفسري 
)عليه السالم( من دور ومواقف خدمت االسالم ووقفت اىل 
جانب ابن عمه النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم ( ومدى 

حقد آل أمية وتغذية من الذين تولوا احلكم فيام بعد.
ويف مقدمة ملؤلف املخطوطة العالمة السيد حممد حيث قال: 
سنة  الوسيم  شعبان  ثامن  االثني  ليلة  سحر  يف  كنت  فأين   (
استيقظت  قد  بساعتي  الفجر  قبل  قمرية(  )1394هجرية 
ثم عدت للنوم حتى يقرب وقت اخلروج اىل املسجد فإذا يب 
قة طيها  اقول البيت االول من املنظومة ونحو اربعة ابيات مفرنّ
قبُل،  من  احفظها  كأنني  مني  تكلف  بدون  بدهيية  قلتها  االن 
بتعديل  العلامء  من  فريق  قول  البال  عىل  خطر  ما  أثر  وذلك 
من الصحابة مطلقا وتوليهم مطلقا وهو خالف ما اعتقده يف 

القاسطي املارقي..
وهجم عيل اخلوف من ان اكون عىل خطأ يف املعتقد ال يغفره 
قاب  عىل  منها  اصبحت  التي  الربزخ  حياة  وتصورت  يل  اهلل 
قوسي او أدنى وماذا سيكون احلال اذن والعياذ باهلل ، وانى يل 
بتدارك اخلطأ وتاليف اهلفوة وقد ذهبت الدنيا عني فوجدتني 
يوم  وأكملتها  الذاكرة  من  نقلتها  الصباح  يف  ذكرته  ما  اقول 
منه  عرش  السابع  ويوم  ؛  مسودهتا  يف  وركنتها  شعبان  عارش 
وجدت فرصة فبيضتها وبدا يل أن اضع عليها تعليقًا يزيد من 
هو  النقل  وهذا  منه،  عرش  تسعة  يوم  وأكملته  فكتبته  فائدهتا 

التبييض ملسودة التعليق األول والثاين للمنظومة. 
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ً
صدر حديثا

 الى النور
ٌ

حج
لشعبة  التابعة  والتوثيق  التدوين  وحدة  عن  حديثًا  صدر 
)حٌج  اصدار  املقدسة،  احلسينية  العتبة  اعالم  قسم  يف  النرش 
النعمة،  النور( ملعده ومؤلفه االعالمي والكاتب حسي  اىل 
وثق من خالله ما تناوله االعالم والصحافة املحلية والعربية 
والعاملية لزيارة بابا الفاتيكان اىل املرجع الديني االعىل السيد 
به  جادت  ما  وكذلك  ال��وارف(؛  ظله  )دام  السيستاين  عيل 
الشخصيات  وبعض  والبحثية  االسرتاتيجية  املراكز  بعض 
هذا  تناولت  التي  املحتوى  ودراسة  التحليل  يف  املتخصصة 
الفصل  خيصص  ان  العايل  حرصه  مع  التارخيي،  احل��دث 
والثقافية  والقيادية  العلمية  الشخصيات  ألهم  منه  األخري 
واالعالمية حمليًا ودوليًا ممن حتدثوا عن فتوى الدفاع املقدس 

وشخص املرجع االعىل.
عىل  عام  مرور  ذكرى  مع  متزامنًا  جاء  اص��داره  ان   يذكر: 
الباحثي  خيدم  مصدرًا  ليكون  جادة  اسهامة  وهو  الزيارة؛ 

والكتاب ملا حيتويه من وثائق وبيانات ومعلومات هامة. 
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خ��ط��َب��ُه��م  ي���������دروَن  ال�����ط�����فَّ  ال��وارث�����ي�����َن  دُم 
خ�����ط�����وٍة  أوَل  ال�����ط�����فِّ  ف�����ي  ق���������رأوا  وق�������د 
ف�����ل�����واله�����ُم أف�����ن�����ى ال�������وح�������وُش ن�����خ�����ي�����َل�����ُه 
ول�������واله�������ُم اج�����ت�����ّث ال�����ُب�����غ��������اُة ت�����راَث�����ه 
ُي���ض���ْئ  مل  احل����ش����ِد واجل����ي����ِش  دم���������اُء  ول���������وال 
قىض  ل�����م�����ا  ال�������ف�������اق�������داِت  دم���������وُع  ال  ول�������و 
أح��م��ٍد  آَل  اس�ت���ل���ه�م�وا  ال�����ذي��������َن  وأنَّ 
�����دوا  ول�����م ي�����ن�����زع�����وا ال�����ت�����ق�����وى ول�����م ي�����ت�����وحَّ
ُه�����ُم ال�����ُم�����ح�����ت�����ف�����وَن ال�����ُم�����خ��ت��ف��وَن م�����ع امل��دى 
ُه�������ُم ال�����ش�����ه�����داُء ال�������ش���اه�������دوَن ق�����ب�����ي�����ل�����ٌة 
ص�����دوُرن�����ا  ف���ق���ال���وا:  أرٌض..  هل�����ْم:  وق���ي���َل 
ض��وُءه  ي�����رق��ُص  ال�ش�م�ُع  ح�ي�َن  الصم�ُت  ُه���ُم 
�ق�ي  ي�تَّ امل�����وِت  إل�����ى  األدع�������ى  ال��ل��ه��ُب  ُه�������ُم 
ف�����ت�����ًى  إذ  �����ِد  ال�����م�����ل�����بَّ غ�����ي�����ُر  ف�����ي�����ه�����ُم  وم�������ا 
م�������ررُت ع�����ل�����ى أس�����م�����ائ�����ه�����ْم وِض�����ف�����اِف�����ه�����ا 
ف�����ي�����ا ل�����ي�����ُل س�������ّم�������اُر ال�������رص�������اِص أح�����ب�����ٌة 
وأولِ���������ْم ل���َ��ه�����ْم رم�������اًل ح�������داَر اخ�����ت�����الط��ه��ْم 
وُخ�������ّط ل�����ه�����ْم ف�����ي ص�������دِر ك�������لِّ ق�����ص�����ي�����دٍة 
ارت�����أى  إذا  أح�ف�ى  ال�ش�ع�ُر  س�ي�ك�وُن  وثِ�����ْق 

ف���ي���ج���روَن وال�������م�������وُت ال�������ُم���ط���ارُد َي�����ص�����غ�����ُر
إل�������ى وط���������ٍن ي�����دع�����و وم�����ع�����ن�����اُه َي��������ض�����م�����ُر
م�����ق�����ّش�����ُر ج��������������������������ذٌع  وه����ْ���و  إاّل  ع�������اَد  وم�������ا 
�����ُر ف�����ي�����ا وج��������َع اإلزم�����ي��������������������������ِل ح�����ي�����َن ُي�����ه�����جَّ
دف��ت�����ُر ال�����ط�����ف�����ِل  ي�����������َد  َي���������رْس  ومْل  ك����ت����اٌب 
ُر ع�����ن ال�����ب�����ي�����ِت ب�����ال�����ص��ي�����ِد ال���ش�������داِد م�����س��وَّ
َي��������ت��������ق�����������ه��������������ق�����������روا ل�����������ْم  ل���������آَن  وآالَءه 
�����ُر ب�����غ�����ي�����ِر م�����ن��������اي�����ا ك��������ال�����ُم�����ن�����ى َت�����ت�����خ�����يَّ
ل��َي��م��ط��������������روا يشٍء  ك������لُّ  َي����ظ����ام  س����ح����ائ����َب 
�روا ف�ت�س���مَّ اس��ُت��وِق��������ف�����وا  ال�����ُم�����م��رع��نَي  م�����ن 
وأزه�������������������روا ال�������ت�������راِب  يف  وغ�����اُب�����وا  ِس����ي����اٌج 
وُه�������������ُم أُس�������������ٌد ح�������ي�������ن امل������ل������امُت ت���������زأُر
�����ُر ال�����م�����ت�����ج�����بَّ دى  ال��������رَّ ث�������اروا  إذا  ُخ���ط���اه�������م 
ك�����وث�����ُر ال�����م��������������������اِء  م�����ن  ش�����ي�����ٌخ  وإذ  س�����م�����اٌء 
ُر ف�����أغ�����رق�����ن�����ي ش�����الهُل��������������������������ا ال�����م�����ت�����ح�����دِّ
ف��ه��يِّ��ئ هل����ْم ك���أس���ًا م���ن احل�����������رِب َي��������س�����ه�����روا
م����َع ال����ري����ِح أرج���ع���ه���ْم رج���������اًء ل�����ُي��������ق��������ب�����������روا
رضي�����ًا ب�����أظ�����ف�����اِر ال�����ك�����ن��اي�����ِة ُي�����������ح�����������ف��������ُر
أش��������ع��������ُر امل���ه���ي���ب���ي�����������َن  ذوُق  ت���رات���ي���َل���ه���م 

 األسمر
ُ
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ضاجة  رضحيك  يف  أرواحنا  نرى  اليَك،  نفرُّ  ونحن  سَيدي، 
بالترع لظهور حجتك، ونرى دماءنا معتمٌة يف ظل ضوء دمك. 
اجنحتنا  بان  يذكرنا  من  نسمع  دمك،  فوق  نتطاير  ان  اردنا  كلام 
من ورق دون ظهور املنتظر.. فكل دمائك الزاكيات  رحيلها إىل 
السامء اال دموع العي عىل الوجه نعدها فوق الشفاه منابَت.                                                       
سَيدي، ما ُعدنا نراُه وما زلنا نالحق وقع خطاه.. هو يف الكف 
دعاء، وعىل الرأس تاج، وعىل قلوبنا رتاج.. هو جهاتنا مجيعها، 
نقرأ حزنه فتنزفه الروح قصائد.. هو امليضُء يف غربته ما اقربه.. 
املؤمنون،  أب��دًا..  أخر  شيئًا  نريد  وال  اشاراتك  إحدى  اعطينا 
وحدهم املنتظرون، فقد نجحوا يف برهان غيبتك، الن لدهيم هذه 

الكلمة » املنتظر« الذي يكشف كل غمة ويزيل االقنعة 
كلامنّ  نكتشف وجوهنا عىل حقيقتها،  مرايا رضحيك  يف   سَيدي، 
اقرتبنا منها كان للروح ضوء يطل من نافذة يواكب حركاتنا بام 
تتسع  اذن  مرايا  فأي  الترعات..  يشاركنا  كأنه  الصالة،  يشبه 

شعبان  ان  يعلم  العامل  احل��زن.  بلغة  ألفراحنا  شعبان  يف  اآلن 
هي  بل  لالبتهاجات،  ليست  ننتظر  من  فوالدة  احلياة،  اعجوبة 

عهد يف الرقاب!؟. 
سَيدي،  ما زال املوالون يتطلعون من كل نوافذ كربالء ويصطنعون 
ألنفسهم االبتسامات. كم هي فريدة هذه االيام من السنة تفتح 
عىل  للمنتظر،  العهد  بيعة  طلبات  الستقبال  السامء  ابواب  فيها 
تراب مقدسك مع قطرات دمك، كان احلزن رغم الفرح يظهر. 
عىل  ضياءها  وتفرش  باالبتهاج  تضج  بألواهنا  املصابيح  وكانت 
السامء كأهنا تالمس النجوم!، وتفرش نورها عىل االرض كأهنا 

ارواح مالئكة تشاركنا مبهورة ببهاء حضور املنتظر.
 سَيدي، الفرح وردة جترحنا الن الطف معنا، وشعبان اسرتاحة 
ووالدة  املحمدية،  واالقامر  الشموس  اسرتاحة  ونصفه  الشهور 

القمر أمل املنتظرين. 
سَيدي، ما نحن االنّ منتظرون.. بغري منتظرنا ضائعون

بغير منتظرنا ضائعون بقلم: حيدر عاشور

 منتظروَن.. 
ّ
ما نحُن اال



ِلك في حاجة يسألها لغيره، 
َ

 تعني كالم الشفيع للم
ً

الشفاعة لغة

وضفع إليه: في معنى طلب إليه، أما الشافع فهو الطالب لغيره 

عت بفالن إلى فالن 
ّ

ع به إلى المطلوب، فيقاُل: تشف
ّ

يتشف

ع الذي يقبل 
ِّ

شف
ُ

عني فيه، واسم الطالب: شفيع والم
ّ

فشف

ه.
ُ
قبُل شفاعت

ُ
ع الذي ت

َّ
شف

ُ
الشفاعة، والم

والمراد من الشفاعة هنا هو طلب الشفيع من الله كي يغفر 

ة، فهي في الحقيقة باب 
ّ
ن ويدخله الجن

ّ
الله ذنوب شخص معي

ل 
ّ
من أبواب رحمة الله تعالى، جعله من خالل هذا الشفيع المتمث

بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السالم 

 
ّ

ن يأذن له الله تعالى بذلك، ألجل تكريمهم وإظهار علو
ّ

وغيرهم مم

شأنهم ومقامهم.

في شعرية االستنهاض*
الشفاعُة

ويف اإلصطالح: »هي السؤال يف التجاوز عن الذنوب من 
الذي وقع اجلناية يف حقه«.

تضمنتها  التي  املوضوعية  املحاور  من  الشفاعة  مبدأ  وُيعد 
احلب  أيب  حمسن  الشيخ  الشاعر  عند  االستنهاض  قصيدة 
)رضوان اهلل تعاىل عليه(، فكان يف أكثر قصائده التي كتبها 
تعاىل  اهلل  ل  )عجنّ املنتظر  املهدي  باإلمام  االستنهاض  يف 
آل  من  والشفاعة  الغفران  بطلب  خيتمها  الرشيف(  فرجه 
النبي )عليهم السالم( والتوسل هبم ومناجاهتم، ملا هلم من 
مكانة سامية عند املسلمي، إذ أهنم امتداد طبيعي للرسول 
اهلل  عند  وجاهتهم  عن  فضاًل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 

من  للخالص  األمثل  الطريَق  بوصفهم  وتعاىل(  )سبحانه 
قصيدة  من  اجلزء  هذا  يف  الشاعر  فيعرتف  الدنيا،  ذنوب 
والدنيوية،  الدينية  واجباته  أداء  يف  بتقصريه  االستنهاض 
مناجيًا  الدنيا،  يف  ذنوبه  وكثرة  املشينة  وزالته  عيوبه  ويذكر 
أهل البيت )عليهم السالم( بصدٍق وخوف مستعطفًا إياهم 
طالبًا منهم التوبة واملغفرة، طامعًا يف وساطتهم وشفاعتهم 
غاية  تكون  وبذلك  القيامة،  يوم  وتعاىل(  اهلل )سبحانه  عند 
ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(  االستنهاض باإلمام املهدي )عجنّ
غاية تكفري الذنوب والتقصري يف حق الدين والدنيا، وتكون 

هذه الغاية مصحوبًة بإحساس الندم وطلب التوبة.
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الذين  الشعراء  من  وح��ده  احلب  أبو  حمسن  الشاعر  يكن  ومل 
اختتموا قصائدهم بطلب الشفاعة واالعرتاف بالذنوب، فهناك 
بالذنب  باالعرتاف  قصائدهم  اختتموا  قد  الشعراء  من  كثري 
الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  وآله  النبي  من  الشفاعة  وطلب 
والسالم(، وبذلك نرى أبا احلب يستعطف اإلمام املهدي )عليه 

السالم( ويطلُب الشفاعة منه فيقول:

اهلل  يدي  بي  وهو  له  صورة  رسم  قد  النص  هذا  يف  فالشاعر 
والعيوب  الذنوب  كثري  وهو  القيامة،  يوم  يف  وتعاىل  سبحانه 
الدنيوية، حيث ضاقت به الُسبل وال مفَر له من حساب اهلل )جلنّ 
ة أمل تتمثل بمجيء الشفي�ع � اإلمام  وعال( وفجأة تكون ثمة كونّ
املهدي املنتظر � لينقذ من استشفع به ويكون له وسيطًا عند اهلل 
)سبحانه وتعاىل(، فيظفر الشاعر بام كان يأمله عند اإلمام املهدي 

)عليه السالم(.
ويبدو من خالل استقراء هذه األبيات أننّ أبا احلب كان مطلعًا 
أمحد  عارضها  والتي  ب�«الربدة«؛  املسامة  البوصريي  قصيدة  عىل 
شوقي، يف قصيدته املسامة ب�«هنج الربدة«؛ وذلك من حيث طبيعة 

الغرض والعنارص اإليقاعية املتمثلة يف القافية وهي قافية )امليم( 
التي ُتعد قافية صاحلة وطينّعة لرصد التجربة الشعرية الروحانية، 
الشاعر  اطالع  سعة  عىل  يدلُّ  إنام  يشء  عىل  دلَّ  إن  األمر  وهذا 
آخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  الشعراء،  من  سبقه  من  لنتاج 
أبا احلب كان حماكيًا ومقلدًا لنامذج شعرية سابقة يف بعض  فإنَّ 

األحيان.
ويف هذا الشأن أيضًا يقول أبو احلب: 

 فلنحُظ أيضًا من خالل هذه األبيات أن مالزمة الشاعر لطلِب 
الشفاعة يف قصيدة االستنهاض دليل واضح عىل إيامنه بشفاعة 
املهدي )عليه السالم(، إذ أن لإلمام املهدي منزلة عظيمة عند اهلل 
)سبحانه وتعاىل( ذلك أننّه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( من 
نسل حبيبه املصطفى )صىلنّ اهلل عليه وآله( هذا ما جعل الشاعَر 

ل يف شفاعته. يؤمنّ
-------------------

عليه   - احلجة  باإلمام  االستنهاض  )شعر  بحث  من  مستق   *
السالم - عند أيب احلب الكبري دراسة يف املضمون املوضوعي( 

للدكتور عبود جودي احليل وراوية حممد الكلش.

ق��ت��م��وه أن�����ا ال���ع���ب���د ال������ذي ط��وَّ

وإين  ب���ك���م  حم���س���ن���ًا  ُأس�����ّم�����ى 

ف��خ��ْذ ب��ي��دي ف��ق��د ث��ُق��ل��ت ذن���ويب

خطٍب  ك���ّل  م��ن  م��ل��ج��ًأ  يل  وك����ْن 

ع��ب��دًا  احل����رْشِ  وك���ْن يب راض��ي��ًا يف 

ق��ت��م��وه أن�����ا ال���ع���ب���د ال������ذي ط��وَّ

وإين  ب���ك���م  حم���س���ن���ًا  ُأس�����ّم�����ى 

ف��خ��ْذ ب��ي��دي ف��ق��د ث��ُق��ل��ت ذن���ويب

خطٍب  ك���ّل  م��ن  م��ل��ج��ًأ  يل  وك����ْن 

م���ن اإلح���س���ان أط����واق����ًا ج��س��ام��ا

 ل����رّش ال���ن���اس ل��ل��ذن��ب اج��رتام��ا

ع����يلَّ ف��ل��م أِط������ْق م��ن��ه��ا ال��ق��ي��ام��ا

عصاما ال��ب��ل��وى  ي���ِد  م��ن  يل  وك���ن 

إم���ام���ًا ق���د رض���ي���ُت���َك يل  ف�����إيّن 

الناس من عرب ومن عجِم وأنجب 

تسِم ومل  ُت��ع��رْض  ومل  ع��ل��ي��َك  أال 

ن��َدم��ي وي���ا  وي���يل  ف��ي��ا  وإال  أه����اًل 

معتصمي اليوم  ففيك  النشأتني  يف 
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الى روِح الشهيِد السعيِد )حطاب مانع 
وادي المزيرع المياحي( ابي حورية 

صورُتك ما تزاُل تنزُف روحك

حيدر عا�صور

كلُ شيٍء يمكن رؤيتُه في اطار صورته، صداها يرن في العيون دموع، وترن شكواه بطول الحائط مع 
الدمع حزن وجزع، تقطع انفاس الصدور شوقا لرجل ال يتكرر في عشيرة المياح. لعينيه سماء من 

الوطن، لها صوت الجهاد وحركات بناء وتضحية من أجل االنسان ان يكون حراً في ارضه. كان يرفض 
الظالم والطامع والمحتل، لطالما سار تحت أقواس الليالي في الهور والقرنة وفي كل مكان مّر 

به ترك بصمات روحه عالمات واشارات تحكي قصة بطوالته وايمانه بالمذهب والوطن، فكل بلدان 
العالم ال تساوي عنده عراقيا وبصراويا. شهد تاريخا في معارك االهوار وهو يقارع جبروت طاغية 

العراق وحزبه العفن، حتى لقب ابن الهور. وحين علت همة االنتفاضة الشعبانية كان أسد البصرة 
في الحفاظ على عوائلها من شراذم حزب البعث، حتى حكم عليه باإلعدام غيابيا بقرار محكمة 

الثورة سيئة الصيت المرقم ) 18/277(، فهاجر مرغما الى بالد المهجر، ولم يتوقف عن الجهاد وحلم 
االستشهاد الذي يراوده في كل عمل جهادي. فالوطن يحتاج الى العقول الناضجة بالوطنية تحث 

على الحياة بكلمات العقيدة الممتلئة بدفء الثقة وحب العدالة والسعي الى الحرية بمعناها 
االنساني. عقول مؤمنة باألرض والمقدسات، يغمر النور االلهي عيونها بالمآذن والقبب الذهبية. 
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ي��ا هل��ا م��ن ص���ورة، أت��ب��ُي منها م��ن وض���وح االن��س��ان 
املعارك  أت��ب��ُي  ه��ذا، وض��وح االن��ت��ص��ارات احل��ش��دي��ة، 
هلا  يا  الشهادة،  بنشوة  املوت  وقبول  املرعبة،  وصوالهتا 
حقيقتها..  ويعرف  يراها  من  كل  عىل  انعكاسات  من 
آه يا انعكاسات روح )حطاب البرصاوي(. كل البطوالت 
معارك  يف  بطوالتك  آخر  ختوض  وانت  ضوء  اىل  حتولت 
سواتر  قلب  يف  أزه��ارا  الشجاعة  وتصور  األنبار،  حترير 
الصد كأهنا نافذة من ورق الشجر تنفتح فجأة يف وجه كل 
البرصة  أمست وأصبحت كل حمافظة  فقد  اليها.  ينظر  من 
جهادك،  سرية  تعرف  الصويلح-  وال��رشش   – وقرنتها 
القطا  حتى  اف��زع  شعاع  بل  زب��ٍد  من  ليس  انك  وبرهنت 
لك  شهدت  كام  والساتر  الرتاب  لك  وشهد  باسه.  قوة  يف 
أجفلت  التي  الليلية  صوالتك  القمر  وسجل  الشمس 
)داعش( بخيوط ضيائه ووثقت عيون املجاهدين تقدمك 
اثبت ان  عىل القطعات جاعال جسدا جرسا للمرور، وقد 
كل سيارة مصفحة للدواعش نراها حمطمة او أكوام حديد 
ان  معناها  مدافع ومهرات حمرتقة، وأشخاصا جمندلي،  او 
-)أبا حورية( حطاب البرصاوي- مرنّ من هنا. فأصبحت 
)داع��ش(.  يصيب  هائل  انفجار  كل  وراء  فارقة  عالمة 
 الصورة التي تريد ان خترج من اطارها لتحكي ماذا فعلت 
يف عمليات حترير -الفلوجة- فقد وقفت عاجزا عن صد 
توقفها  يمكن  ال  رسيعة  كالنهر  تتدفق  بدأت  التي  ذاكريت 
او نسياهنا، فأنا ابنك -حسي- قد جاورتك يف كل هجوم 
الثامن  االكرب  عيل  لواء  يف  رسية  كأمر  تعليامتك  ونفذت 
حورية(..  )ايب  القائد  رسية  عليها  اطلق  وقد  والعرشين، 
يؤكد  رسيع  نداء  جاء  حي  الفجر  صالة  بعد  كان  وقتها 
يوم  من  االبيض  صباح  خيط  مع  سينفذون  الدواعش  ان 
رمضان   22 املوافق  2016/6/27م  املصادف  االثني 
غربان  كل  به  اجتمع  والذي  الكاسح  هجومهم  1437ه� 
الصهيونية  وال��ن��رصة  األمريكية-  -السلفية  من  ال��رش 
ما  كل  فحمل  فيه  احلامس  دَب  هنا  السعودية-  -وداعش 
امليدان  ودخل  الصاروخية،  القذائف  من  محله  يستطيع 
الفلوجة  صحراء  يف  اثره  واختفى  الشمس،  رشوق  قبل 
وجوده  اش��ارات  ولكن  استقر،  اين  يعرف  أحد  يعدنّ  ومل 
تعلنها صوت قاذفته وهي ترفع بنرياهنا سيارات واشخاصا 

ومهرات اىل عنان السامء لرتجع حمطمة عىل االرض، توالت 
سواتر  قرب  الداعشية  الوحوش  واقرتبت  االنفجارات، 
االمنية  والقوى  الشعبي  احلشد  الصد حماولة شق صفوف 
بصواريخ -اهلاون، والكاتيوشا، واس يب جي ناين- بمعنى 
ان أبا حورية غري موجود وال اثر او عالمة تدل عىل وجوده.. 
اثار ذلك محاس املجاهدين فهبوا للهجوم هبة رجل واحد 
فسحقوا األرتال الداعشية بأشخاصها ومعداهتا.. قال قائد 
حمارصين  كنا  حي  )حطاب(  انقذنا  كيف  تذكروا  اللواء 
يرتكب  القناص  وكان  االنباء  يف  اهلنا  بيوت  من  بيت  يف 
جمازره يف املدنيي واحلشد وكل من يقع عليه زوم قناصته.. 
القذف  مدى  اىل  واقرتب  اليه  وخرج  مكانه  البطل  فحدد 
صاروخ  اثر  بصاروخ  القناص  مكان  يرمي  وبدأ  املناسب 
االه��ايل  حصار  وف��ك  ساملي  وخرجنا  عليه  قىض  حتى 
ايب  رسيتنا  قائد  انقاذ  هو  اليوم  لعي..  قناص  من  واحلشد 
حورية.. وفعال تقدمت القوات وانترصت انتصارا عظيام، 
واجلميع يقاتل ويبحث عنه يف ملجأ القتال ومل يكن له اثر.. 
وما زالت القوات تطارد املهزومي وبذات الوقت مل يغب 
وعىل  املواجهة  اخرى  مرة  وشدت  الغائب،  بطلها  عنها 
اثرها شوهدت جثة ممزقة متزيقا عنيفا بل كان جسدا مقطعا 
وهناك  اربًا  مقطع  جسد  وبوجود  النداء  جاء  كالذبيحة، 
رصخوا:  حشدية،  ومالبسها  وشم  وعليها  مقطوعة  يد 
قلب  م��ن  حطاب  حسي  وج��اء  ح��ط��اب..  حسي  أي��ن 
ورفعها  تأملها  املحطم  اجلسد  قرب  اليد  وشاهد  املعركة 
وقال: اجلثة  فوق  وأرجعها  قبلها  ثم  ومن  األرض  عن 
ال��ق��ائ��د.. ح��وري��ة  أب���و  أيب،   ه���ذا  هلل  احل��م��د   -

 وترك اجلثامن واملجاهدين وركنا يف موضع الساتر وصىل 
ان  املشكلة  اسمى..  هلدف  القتال  وواص��ل  ركعتي.  هلل 
ان  وتوقعوا  ابيه  عىل  االبن  تعرف  عند  اهناروا  املجاهدين 
ابيه  استشهاد  استقبل  ولكنه  سينهار،  حطاب(  )حسي 
هناك  ان  يقتنعون  اجلميع  جعل  ما  هلل..  والشكر  باحلمد 
اقام  جثامنه  وعىل  )داع���ش(!.  سحق  وهو  ساميا،  هدفا 
جسده  ورف��ع  احل��دث،  قلب  يف  ال��وداع  ع��زاء  املنترصون 
وهم  رسيته،  ابطال  أكف  عىل  الشهادة  لرصاص  العاشق 
الشهداء  يستقبل  الذي  الشهيد،  للحسي  بالوالء  هيزجون 
والعزة،  ال��رشف  حرب  بأرواحهم  قذفت  التي  العاملقة 
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كل نظرة من عينيه 
الواضحتين وضوح الشمس 
ودفئها في نهارات الشتاء 

الباردة، هي حكايات ال 
تتوقف تحاكي الفراغ الذي 

حدثه غيابه األبدي..
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البرصة  االستشهاد  يف  ويرزقوا. وشاع خرب  احياء عنده  ليبقوا  تعاىل  اهلل  اىل ملكوت  واملقدسات  الدفاع عن االرض  حرب 
البرصة..  تنساه  ال  يوما  فكان  املياحي(،  املزيرع  وادي  مانع  )حطاب  الشهيد  القائد  الستقبال  بالرجال  ففاضت  وقرنتها 
فوق  يتسابقون  وهم  املجاهدين  اوس��اط  يف  ملتهبة  ومواقف  اتذكرها،  معارك  نسامت  البيت  حائط  عىل  الصورة  وتبقى 
الشمس  وضوح  الواضحتي  عينيه  من  نظرة  فكل  بالشهادة..  االيامن  يقي  فيهم  تصحي  اجلهادية  الفتوى  وعطر  السواتر، 
كلام  املآيس  وت��زداد  االب��دي،  غيابه  حدثه  الذي  الفراغ  حتاكي  تتوقف  ال  حكايات  هي  الباردة،  الشتاء  هنارات  يف  ودفئها 
صيحتك  حلظة  فعيش  أعرفه،  مل  بنور  روح��ي  فتقشعر  صوتك.  يشبه  صوتا  سمعت  كلام  اس��اك  وي��زداد  باسمه،  ن��ودي 
االجل  تنتظر  االستشهاد  دائرة  يف  وانت  كلمة  لنفسك  تقل  ومل  )داعش(،  حرب  ألة  يسقط  صاروخ  إطالقة  كل  يف  عدة  املرنّ
الذاكرة، تيضء يف صمتها كل عيون حمبيك.  البيت وصورة يف  تغادر  يبق منك سوى روح ال  فلم  املكتوب. حققت مرادك 
البعيدة  والفتية، واحلرسة  والشياب  الشبان  ارواح  هنا هتدئه خرة روحك وخرة  وبقي غضبنا  بال ضجيج؛  انت  ذهبت 
الزاكيات،  الدماء  ايدي  بي  من  النرص  هنبوا  الذين  الفاسدين  جماميع  يف  ومات  فرحة،  تكون  كادت  املجتمع  اصالح  يف 
اطامعهم  يف  مات  م��ات..  ضمريهم  ولكن  حقائق،  احالمهم  حيول  ان  حاول  الذي  الروحي  األب  وفزع  الشعب  ففزع 
من  الدافئ،  البرش  قانون  هو  السيستاين،  املرجع  عدالة  وينسون  عيوهنم  ويغمضون  املقطع  جسدك  حدود  يكرسون  وهم 
الشجاعة  يف  يشبهونك  انقياء  رجاال  يصنعون  فتواه  من  احلياة،  يصنعون  بياناته  من  االنتصارات،  يصنعون  الناطق  صمته 
املوت.  خماطر  ورغم  والشقاء  احلروب  من  االنسانية  سالمة  عىل  به  حيافظ  الذي  النجفي  املرجعي  قانونه  هذا  والتضحية. 
ألرسته  ينشد  شهيدا  فكنت  حقيقة  واحللم  ضياء،  دم��ك  من  جعلت  صامتة،  روح��ا  ال��ص��ورة  يف  الساكن  اهي��ا  وان��ت 
فاطلق  ح��ط��اب...  الشهيد  ص���ورة  ال���دار  ب��اب  ع��ىل  رس��م  وه��و  االس��م��ى..  العقل  اىل  الفتوى  اع���امق  م��ن  ال��ك��امل 
روح��ك...     تنزف  صورتك  ال��ع��راق   ارج��اء  كل  يف  ت��زال  وم��ا  ح��ط��اب.   السعيد  الشهيد  عائلة  ه��ذه  تسميتهم  الناس 



حيدر عاشور

منازلُة جهاد الدفاع الكفائي..

 فعل حضاري له أسبابه ومسبباته..؟
وحنكة  وقوة  بإيامن  الكفائية  اجلهادية  الفتوى  نرص  حتقَق 
وصمود  العليا،  الدينية  املرجعية  ابطال  وصمود  وحكمة 
صعيد  عىل  ج��دواه  واثبت  الصمود  ه��ذا  وجت��ىل  قيادهتا، 
استجابة شعبية قلنّ نظريها يف العامل.. بل ال تشبهها استجابة 
كل  ومتاسك  تعاضد  وكينونة  بحقيقة  الواسع  التمييز  هبذا 
أطياف العراق بال متييز، حمققي النرص ليبقى العراق عزيزا 
مقتدرا مستمرا بوجوده وعزته أمام كل قوى البغي وحركاهتا 
املاسونية التجمع –النرصة، والسلفية، والداعشية- وغريها 
عيل  اإلمام  شيعة  من  اإلمامية  ضد  التكفريية  احلركات  من 
احلشد  حققه  الذي  االنتصار  ان  بمعنى  السالم(.  )عليه 
سلبي  هو  ما  كل  حما  الكفائي  اجلهاد  منازلة  يف  الشعبي 
ومتطفل عىل الشعب العراقي، وهو فعل حضاري له اسبابه 
ومسبباته يف املايض القديم واحلارض اجلديد، فهم ال يتغريون 
بل يزيدون حقدا وطمعا ال من اجل دين او عقيدة بل من 

اجل املال والسلطة.
التأويالت  عن  وبعيدا  والنتائج،  األسباب  عن  بعيدا  لنكن 
وغريهم  النواصب  مها  يقدنّ التي  والتسويفات  االفرتاضية 
التي  اخلادعة  األح��داث  عن  وبعيدا  اإلس��الم،  أع��داء  من 
صنعتها القوى الكبرية املساندة لإلرهاب الداعيش بطرائق 
شتى خالل معارك الدفاع الكفائي، وما تالها من مؤامرات 
هيودية أسفرت عن اغتيال قادة النرص بشكل وحيش الذي 
فاق يف وحشيته ذبح انفسنا يف – املوصل، واألنبار، وصالح 
الدين- وغريها من مدن العراق اآلمنة. بعيدا عن ذلك كله: 
هناك  ام  اخل��راب؟..  من  احلجم  هذا  العراق  يستحق  هل 

أسباب اعمق واكثر غورا يف الزمن املايض؟.
اجلواب احلتمي، نعم األسباب واملسببات كل العامل يعرفها.. 
شيعة العراق هم مستقبل العامل اإلسالمي الصحيح والذي 
سامحة  وعدالة  وحكمة  بعلم  العليا  الدينية  املرجعية  تقوده 

السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(.     
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ألقرب  خروجك  فعند  العزيز،  بلدنا  يف  نالحظه  ما  وهذا 
تقاطع يف شارع عام وتريد العبور ال تالحظ سوى الفوىض 
يوجد يف هذا  مل  و  العبور  يريد  فالكل  التقاطع،  تعج يف هذا 
القليل، فهذه الفوىض مل ولن  التقاطع ممن يمتلك الصرب إال 
ذلك  إرشادات  ونتبع  به  ونلتزم  القانون  نحرتم  مل  ما  تنتهي 
السيارات  بزمحة  املكتظ  التقاطع  هذا  يف  يقف  الذي  الرجل 
وال  حول  بال  امل��رور(  )رشطي  الرجل  ذلك  أصبح  لقد   ..
يكن  مل  األيدي  مكتوف  الضوضاء  هذه  أمام  بقي  لقد  قوة، 
للمخالف  فبمحاسبته  للقانون،  املخالف  حماسبة  باستطاعته 
لن تلمه ارض وال سامء وستكون عواقبه وخيمة  ملا يمتلكه 
املخالف من قوة تدعمه حكومية كانت أو عشائرية او جهة او 

حزب سيايس او قد يمتلك سالحا ويعتدي به عليه .. حيث 
بالقلق  مملوء  شيق  عبور  والفوىض  الضوضاء  هذه  يرافق 
التقاطع. لذلك  يعيشها هذا  التي  واالرتباك، بسبب الضجة 
القانون  احرتام  عىل  تشدد  الرشيدة  مرجعيتنا  دائاًم  نالحظ 
وااللتزام به حيث ذكرت يف خطبة هلا بتاريخ 30/9/2016 
بإن )إذا رضب القانون بعرض احلائط ألي سبب كان، فأن 

احلياة ستتحول إىل فوىض وحتكمها رشيعة الغاب( 
ولألسف نحن كشعب وحكومة رضبنا القانون بعرض احلائط 
واصبحنا نعيش يف غابة يسودها النهب والقتل والتعدي عىل 
األمالك العامة ورسقة املال العام وعدم انجاز املهام املوكلة 
اإلدارية  الرقابة  املوظفي وامهاهلا بسبب عدم وجود  لبعض 

ا

القانون بقلم: سيف علي الالمي  واحترام 
المرجعية الدينية العليا 
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بقلم: فاطمة الحسيني 

ولن  الرشوة  يأخذون  املوظفي  بعض  جعل  مما 
يقوموا بإنجاز اي معاملة اال مقابلها مبلغ مايل، 
هذا حال دوائر الدولة التي هي سبب من اسباب 
صحيحة،  بصورة  تطبيقه  وعدم  القانون  تعطيل 
مما جعل الفوىض تعم كل مكان موجود يف هذا 
القانون عىل  تفرض  دولة  هناك  كانت  ولو  البلد 
املواطني بصورة عامة )املتحزب وغري املتحزب( 
مع وجود عقوبات صارمة ملن خيالف ألصبحنا 
اليوم ليس كاالمس لكن لألسف أصبح القانون 

يطبق عىل الفقري الذي ال حول وال قوة له. 
اجلميع؟  عىل  القانون  يطبق  متى  شعري  ليت 
نعرف  ومتى  عندنا؟  النظام  روح  نحرتم  متى 
حياتنا؟  نواحي  من  ناحية  كل  يف  التناسق  قيمة 
ومتى نعرف ان احلياة ناقصة إذا مل يسدها النظام 
كل  ويف  والشارع  واملدرسة  وامللعب  البيت  يف 

مكان؟ 
لنلزم أنفسنا بإحرتام النظام، ولنجعل الشعور به 
ينبثق من داخل أنفسنا ألن حسن النظام هو احلياة 
وسوء  يشء،  كل  يف  والكامل  اجلامل  روح  وهو 
الغاب،  رشيعة  حتكمها  حياة  إىل  يؤدي  النظام 
فام أمجل احلياة املنظمة وما أسوأ احلياة املضطربة 
التي ال يعرف فيها سوى النهب والقتل والتعدي 
عىل األمالك العامة ورسقة املال العام وقد أكدت 
املال  رسقة  عن  باالبتعاد  العليا  الدينية  املرجعية 
العام وان من يرسقه كأنام رسق الشعب، وأكدت 
حيث   8/9/2017 بتاريخ  هلا  خطبة  يف  ذلك 
قالت )ان الرسقة من املال العام يمثل رسقة »35« 
مليون مواطن، وهو اسوأ واقبح انواع الرسقة(. 

لذلك كي  نتخلص من الفوىض وحكم الغاب، 
جيب أن يطبق القانون عىل اجلميع. 

اوال ان يطبق عىل نفس احلكومة من أعىل سلطة 
إىل أدنى سلطة يف الدولة وثانيًا عىل الشعب من 
كان يملك نفوذ يف الدولة او ال يملك، وان حترتم 
هذه  خيالف  من  وحياسب  القانون  هذا  ضوابط 

الضوابط إن كان من احلكومة او من الشعب. 
)اذا ساد النظام، ساد السالم(.

أزمــــــة األبــــــداع
بيضة كولومبس.. 

يواجهها  التي  املشاكل  أحدى  من  كولومبس  بيضة  قصة  تعد 
املخرتعون واملفكرون واملستكشفون، و)كريستوفر كولومبس( 
)القارة  اجلديد  العامل  اكتشاف  إليه  ينسب  إيطايل  رحالة  هو 
القارة  تلك  كولومبس  أكتشف  حينام  ولكن  األمريكية(، 
األمريكية، أستهان به خصومه وجردوا اكتشافه من كل فضل، 
مل  ولو  موجودة  كانت  األمريكية  القارة  »إن  قائلي:  وأدع��وا 
البحار  يف  يتجولون  الذين  القراصنة  ألكتشفها  أنت  تكتشفها 

املجاورة والقريبة«. 
ات كان كولومبس يف حرة امللك وجاهبه أحد  ويف احدى املرنّ
اكتشافاته،  من  جديد  بيش  يأت  مل  بأنه  املرير  بالنقد  احلارضين 
عىل  يوقفوها  أن  احلارضين  وحت��دى  بيضة  كولومبس  فأخذ 
رأسها، فعجزوا عندها أخذ البيضة كولومبس وكرس قلياًل من 

رأسها ثم أوقفها.
وهنا ضج احلارضون بالضحك والسخرية، من هنا تأيت مشكلة 
األبداع فكل اكتشاف عظيم يف حد ذاته بسيط كبساطة إيقاف 
الناس  أكثر  أن  يف  احلقيقية  املشكلة  لكن  رأسها،  عىل  البيضة 
يأخذون  وعندها  به،  القيام  بعد  إال  األمر  بساطة  يدركون  ال 

باحتقاره وتقليل شأنه وكذلك صاحبه. 
املبدع ال يأيت بيشء جديد، وإنام هو  ويقول علامء االجتامع إن 
القديمة، ومعنى هذا أن كل  يربط ويوظف بي األشياء  الذي 
ويعيد  قديمة  سابقة  فكرة  عىل  أساسها  من  تقوم  جديدة  فكرة 

تأليفها وتوظيفها يف الوقت املناسب واملكان الصحيح.
لكن هذا ال يعني أن فضل املبدع قليل، فالربط حيتاج إىل دراية 
والقراءة  بالدراسة  املرء  أوغل  فكلام  ورشوع  ودراسة  واطالع 
بي  يربط  أن  يستطيع  حلظة  تأتيه  وقد  األفكار  لديه  تعددت 

الفكرتي، وهنا يظهر االخرتاع.
وأن الفرق بي املبدع والعادي هو أن أحدمها يعرف متى خيطو 
خطواته احلاسمة ويستنتج بينام اآلخر يبقى رقيًعا ال يعرف من 

دنيا غري االنتقاد واحلسد.
وهذا هو شأن كل خمرتع أو مفكر أو مبدع، فهم ال يكادون أن 
يأتوا بنظرية أو فكرة حتى ينربي هلا بعُض النقادين مستصغرين 

أمرها وناكرين لفضله. 
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مكانية،  تكون  أن  قبل  روحية  سياحة 
للعرتة  العاشقني  أرواح  تتناغم  هكذا 
اهلداة  لألئمة  املطهرة  املراقد  مع  الطاهرة 
حيث  والصاحلني،  والعلامء  وذرارهيم 
بام  ويترّبكون  فيها  الوالء  عطر  يتنفس 
صاحب  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  شمل 
بركات  من  الرشيف  املقام  أو  املرقد 

وفيوضات.

تقرير: حسنني الزكروطي � تصوير حممد القرعاوي

مرقد السيد محمد العالق )رضوان الله عليه(

حفيد الحسن السبط                يضيء سماء المدحتية

وكدأبنا يف صفحة )املزارات املرشفة( بأن نتقىص يف 
كل عدد عن احد املزارات الشيعية )مرقد او مقام( 
املنسوبة اىل ذراري االئمة االطهار )عليهم السالم( 

يف العراق، لنزود هبا ما قد خيفى عىل املتابعني 
واملتهمني والزائرين، ففي هذا العدد سنتطرق 

اىل مرقد السيد )حممد العالق او العالك( الكائن 
يف ناحية املدحتية التابعة لقضاء احلمزة الغريب يف 

حمافظة احللة، والذي يرجع نسبه اىل االمام احلسن 
السبط ابن امري املؤمنني )عليهم السالم(.
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نسبه
وهو السيد حممد العالق ابن السيد درويش ابن السيد سليامن 
ابن السيد درويش ابن السيد ادخينه ابن السيد خليفه ابن السيد 
حممد ابن السيد متام ابن السيد لطف اهلل ابن السيد زين الدين 
مهدي  الدين  نارص  السيد  ابن  القاسم  أيب  السيد  ابن  احلسن 
ابن  مكثر  السيد  ابن  السيد مطاعن  ابن  القاسم  أيب  السيد  ابن 
ابن  ابن أيب احلسن عيل )أمري مكة(  الدين احلسي  السيد عامد 
أيب هاشم حممد األصغر )أمري مكة( ابن السيد أيب حممد عبد اهلل 
ابن  السيد األمري أيب هاشم حممد )أمري مكة(  ابن  )أمري مكة( 
الثائر  السيد حممد األكرب  بن  السيد األمري حسي )أمري مكة(ا 
)أمري مكة( )الثائر أيام املعتز احلاكم العبايس باملدينة( ابن السيد 
أيب احلسن موسى الثاين ابن الشيخ الصالح عبد اهلل الريض ابن 
السيد أيب احلسن موسى اجلون ابن السيد عبد اهلل املحض ابن 
ابن  )ع(  الزكي  احلسن  السبط  اإلمام  ابن  املثنى  احلسن  السيد 

اإلمام عىل بن أيب طالب )ع(.
واملزار  املرشف  املزار  صاحب  تفاصيل  يف  اكثر  وللغوص 
املشيد له حدثنا السيد )حمسن ابراهيم( النائب اخلاص للمزار 
الرشيف قائال: »لقب السيد حممد ب� )العالق او العالك( نسبة 
اىل الكرامة التي حدثت يف املنطقة آنذاك، حيث تذكر الروايات 

ان السيد َعَلَق احدى السفن يف الشط.
التي  توثق تاريخ  املزار تفتقد اىل املصادر  ادارة  مشريًا اىل »ان 
يف  ولد  انه  املرجح  ان  اىل  املرقد،  صاحب  وفاته  او  والدته 
بابل، ومن  الثاين اهلجري يف حمافظة  القرن  الثاين من   النصف 
املحتمل ان وفاته كانت يف منتصف القرن الثالث عرش بحسب 

احلقبة التارخيية املأخوذة من االجداد.
اوالده

بحسب  حيدر(   عيل،  )امحد،  عالق  السيد  اوالد  »من  وتابع: 

ومنها  العالق،  السيد  موضوعاهتا  يف  تناولت  التي  املصادر 
االنساب  كتاب  يف  الفضل(  ابو  الدين  )مجال  العبديل  النساب 
املطهرة، والغريفي، وفخر الدين الرازي )الشجرة املباركة( يف 

انساب الطالبيي، وحممد باقر املجليس يف كتاب بحار العلوم.
حمتويات املزار

الِلبن  من  كانت  للمزار  السابقة  البناية  »ان  حمسن:  واردف 
املزار عبارة عن  املايض، كان  القرن  )طي( يف فرتة مخسينيات 
املرقد  تعرض  بعدة  وبعدها  فقط،  مرقد  اي  القرب،  تعلو  قبة  
الطابوق،  بامدة  املرقد  بناء  بإعادة  )الكوام(  فقام  للسقوط؛ 
اىل  احلال   وبقيت   صغرية،  وباحة  وقبة  رضحيًا  يضم  واصبح 
سنة 1958�1960م اىل ان استلمت االمانة العامة للمزارات 
عرب  املرقد  برتميم  قامت  بدورها  والتي  املرقد،  ادارة  الشيعية 
اضافة املرمر اىل االرضية واجلدران، وصيانة القبة من اخلراج، 

وترميم البناء الداخيل للمرقد.
املناسبات الدينية

من  كبرية  اعداد  وفود  تشهد  التي  الدينية  املناسبات  وعن 
الزائرين قال: ليس هناك وقت حمدد للوفود الزائرين، فالظاهر 
امامنا اىل ان غلب الزائرين يأتون اىل املرقد خالل ايام اخلميس 
الدينية  املناسبات  وبعض  املبارك،  رمضان  وشهر  واجلمعة، 
اخلاصة باألئمة االطهار، حيث تعد منطقة املدحتية من املناطق 
الدينية والرتفيهية للزائرين ملا حتتويه من اجواء هادئة يصاحبها 

مساحات خر واسعة.
مشريا اىل ان املناسبة الدينية التي تشهدها املزار دائام ما تتزامن 
بنصب  املرقد  ادارة  تقوم   ايام شهري حمرم وصفر، حيث  مع 
واملجالس  اخلدمات  وتقدم  العالق،  السيد  باسم  موكب 
الغريب  احلمزة  مرقد  اىل  يتوجه  وبعدها  للحارضين،  احلسينية 

ومشاركتهم العزاء.

املصادر  اىل  تفتقد  املزار  ادارة   
وفاته  او  والدته  تاريخ  توثق  التي  
انه  املرجح  ان  اىل  املرقد،  صاحب 
القرن  من   الثاين  النصف  يف  ولد 
ومن  بابل،  حمافظة  يف  اهلجري  الثاين 
منتصف  كانت يف  وفاته  ان  املحتمل 

القرن الثالث عرش..
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)2  –  2( الـــــعـــــمـــــرة  ــــة  ــــع ــــري ش

مما الشك فيه أنَّ احلج ركٌن من أركان اإلسالم كام وردت 
األحاديث املتواترة بذلك، ومنها قول اإلمام الصادق)عليه 
السالم(: »ُبني اإلسالم عىل مخس، الصالة والصوم واحلج 
والزكاة والوالية« ]وسائل الشيعة: 13/1[ وعندما جيري 
احلديث عن احلج فإنه يشمل الُعمرة أيضًا، حيث ال حج 
والُعمرة  احلج  مكانة  فإنَّ  ذلك  إىل  باإلضافة  بالُعمرة،  إال 
كبرية جدًا حيث ورد يف كثري من الروايات معادلة األعامل 
بتحرير  األعامل  ثواب  يعادل  كام  والُعمرة،  احلج  بأجر 
معادلة  الروايات حتدثت عن  من  كثري  العبد، وهناك  رقبة 
أو  والُعمرة  احلج  من  بعدد  النوافل  صالة  إقامة  ثواب 

َمن  ثواب  يف  أخرى  روايات  وردت  كام  رقبة،  عتق  بأجر 
احلج  من  بعدد  السالم(  احلسي)عليه  اإلمام  قرب  يزور 
احلسي)عليه  مصاب  عىل  بكى  َمن  وكذلك  والُعمرة، 
ذلك  كل  والُعمرة،  احلج  من  أعداد  أجره  فإنَّ  السالم( 
ومن  والثواب،  األجر  ملقدار  مقياس  الُعمرة  أنَّ  عىل  يدلنا 
يف  السالم(  الصادق)عليه  عن  روي  ما  الروايات  تلك 
عنده:  والصالة  السالم(  احلسي)عليه  اإلمام  زيارة  فضل 
»ولَك بكل ركعة تركعها عنده كثواب َمْن حجَّ ألف حجة، 
الزيارات:  ]كامل  رقبة«  ألف  وأعتَق  ُعمرة،  ألف  واعتمر 
مسجد  يف  الصالة  عن  الرسول)ص(  عن  وروي   ،]207

من فكر العالمة المحقق 

الشيخ محمد صادق الكرباسي
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الكوفة: »إنَّ الصالة املفروضة فيه تعدل حجة مربورة، 
والنافلة تعدل ُعمرة مربورة« ]جامع أحاديث الشيعة: 
احلسي)عليه  زيارة  »إنَّ  آخر:  حديث  ويف   ،]527/4
ُتذهب عنه  الليلة األوىل من شهر رمضان  السالم( يف 
تلك  يف  واملعتمرين  احلجاج  ثواب  له  ويكون  ذنوبه 

السنة« ]مفاتيح اجلنان: 264[.
ومع هذا فإنَّ الُعمرة أفضل من عتق الرقبة، حيث ورد 
»الطواف وركعتاه  السالم(:  الصادق)عليه  اإلمام  عن 

أفضل من ِعتق رقبة« ]بحار األنوار: 3/96[.
اإلمام  عن  ورد  فقد  الُعمرة  مكانة  إىل  بالنسبة  وأما 
الباقر)عليه السالم( حينام ُسئل عن فضل الُعمرة التي 
تيل احلج يف الفضل؟ قال)عليه السالم(: »الُعمرة املفردة 
 ،]299/14 الشيعة:  ]وسائل  شاء«  حيث  يذهب  ثم 
ويف حديث اإلمام الصادق)عليه السالم( قال: »احلج 
األكرب الوقوف بعرفة وبجمع رمي اجِلامر بمنى، واحلج 
ويف   ،]298/14 الشيعة:  ]وسائل  الُعمرة«  األصغر 
حديث آخر عنه)عليه السالم( قال: »يوم احلج األكرب 
]وسائل  الُعمرة«  يوم  األصغر  احلج  ويوم  النحر،  يوم 

الشيعة: 298/14[.
واحدة  مرة  حج  الرسول)ص(  أنَّ  فضلها  يف  ويكفي 
فقط وذلك عام الفتح فكان حجًا وُعمرة، ولكنه اعتمر 
ثالث مرات، وقد ورد يف مقولة عبد اهلل بن عباس إنَّ 
النبي)ص( »اعتمر أربع ُعَمْر: ُعمرة احلديبية، وُعمرة 
مع  والرابعة  اجلعرانة،  من  والثالثة  قابل،  من  القضاء 
رواية  وهناك   ،]300/14 الشيعة:  ]وسائل  حجته« 
ذات  خرجت  قال:  األسدي  مشمعل  رواها  أخرى 
ًا فانرصفت إىل أيب عبد اهلل الصادق جعفر بن  سنة حاجنّ
يا مشمعل؟  بَك  أيَن  »ِمْن  فقال:  السالم(،  حممد)عليه 
ما  أَوَتْدري  فقال:  ًا،  حاجنّ كنت  فداك  ُجعلت  فقلت 
ُتعلنّمني،  حتى  أدري  ما  فقلت:  الثواب؟  من  للحاج 
وصىلنّ  أسبوعًا،  البيت  هبذا  طاف  إذا  العبد  إنَّ  فقال: 
ستة  له  اهلل  كتب  واملروة،  الصفا  بي  وسعى  ركعتيه، 
آالف حسنة، وحطَّ عنه ستة آالف سيئة، ورفع له ستة 

كذا،  للدنيا  حاجة  آالف  ستة  له  وقىض  درجة،  آالف 
ويف   ،]3/66 األنوار:  ]بحار  كذا«  لآلخرة  له  َخَر  وادَّ
هذا األجر والثواب يشرتك احلج والُعمرة ألنَّ يف كليهام 

طوافًا وركعتيه، والسعي هو القاسم املشرتك بينهام.
إنَّ أمهية احلج والُعمرة وباألخص يف مناسك الطواف 
أنه عبادة خالصة هلل جل وعال والتي يشرتك فيها اإلنس 
واجلن واملالئكة مجيعًا، هذا املخلوق الثالثي يشرتك يف 
عبادة واحدة دون شك وهم ُملَزمون بذلك، أما اجلن 
حيث  مجيعها،  العبادات  يف  اإلنس  عن  خيتلف  ال  فإنه 
ليعبدون}  إال  واإلنس  اجلن  خلقت  {وما  تعاىل:  قال 
]الذاريات: 56[، إذ يساوي بينهام يف التكليف، فاجلن 
اهلل  ألمر  خضوعًا  الكعبة  حول  يطوف  اإلنسان  كام 
حول  بالطواف  مكلَّفة  خاصة  مالئكة  وهناك  تعاىل، 
الكعبة  يعادل  ما  الرابعة  السامء  يف  هناك  بل  الكعبة، 
والذي يسمى ب� »البيت املعمور« تطوف املالئكة حوله 
ي بالبيت املعمور  إطاعًة ألوامر اهلل جل وعال، وإنام سمنّ
فإهنا  الساموات  وأما مالئكة سائر  بالعبادة،  يعمر  ألنه 
اح يف السامء السابعة، وأما املالئكة  تطوف حول الرُّ
املخلوقات  فإنَّ  إذًا  العرش.  حول  فيطوفون  املقربون 
الثالث هلم قاسم مشرتك عبادي وهو الطواف، وهذه 
العبادات  أكثر  من  )احلج(  وكذلك  )الُعمرة(  العبادة 
الوطن،  للامل، واغرتاب عن  فيها رصف  جهدًا حيث 
يف  أو  الطواف  يف  سواء  البدين  اجلهد  من  فيه  وعمل 
املالذ،  عن  اإلمساك  من  فيه  ما  إىل  باإلضافة  السعي، 
الصدقة  وحكمة  الصوم  وحكمة  الصالة  حكمة  ففيه 
وحكمة اجلهاد بقسميه وأمهها اجلهاد النفيس، مما جعل 
له هذه املكانة اجلليلة لدى اهلل تعاىل، ويقلنّ فيه الرياء، 
ومن الصعب تصور الرياء فيه بلبس اإلحرام وإمساك 
إىل  باإلضافة  اإلحرام،  بمحرمات  وإلزامها  النفس 
من  واملعرفة  العلم  فضاء  يف  وحتليق  الذكريات  وجود 
وراء النظر إىل الكعبة والطواف والسعي وما كان فيها 

التفات إىل آيات اهلل العظام وتاريخ األمة.
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املرتبط  التارخيي  املنهج  يتجاوز  أن  ينبغي  احلسي،  اإلم��ام  ان 
الروايات  تذكر  كام   � احلسي  اإلمام  أن  ذلك  والزمان،  باملكان 
والرساط  األق��وم،  الدين  يمثل  ألنه  والزمان،  املكان  يتجاوز   �
املستقيم، الذي حتتاج كل األجيال لالستنارة به، واالهتداء هبديه. 
مثلها  التي  الرفيعة  القيم  عىل  نتعرف  أن  نحاول  هذا،  عىل  وبناء 
الذي  األصيل  الدين  قيم  حقيقتها  يف  والتي هي  احلسي،  اإلمام 
عاش حياته كلها من أجله، وختمها باالستشهاد يف طريقه. وقد 
رأينا من خالل االستقراء أربع قيم كربى، ال يمكن لشخص يريد 
أن يطبق وصايا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف حق اإلمام 

احلسي أن يتجاوزها، أو ال هيتم هبا، وهي:
العقائد، والضوابط  يتعلق بحقائق  القيم اإليامنية: ونقصد هبا ما 
التي حتميها من أن تقع فيام وقعت فيه معتقدات امللل والنحل من 

التحريف والتبديل.
القيم الروحية: ونقصد هبا التوجه إىل اهلل بالعبودية ظاهرا وباطنا، 

وأرسار املعاين املرتبطة هبا.
القيم األخالقية: ونقصد هبا تلك امللكات الراسخة التي تربز من 
وعالقاته  لإلنسان  املعنوي  الكامل  لتعرب عن  الظاهر،  إىل  الباطن 

اإلجيابية مع كل يشء.
والظلمة  الطواغيت  مواجهة  هب��ا  ونقصد  الرسالية:  القيم 

نقصد هبا  قوة وشجاعة وبذل وتضحية، كام  بكل  واالنحرافات 
ذلك االمتداد الذي يتجاوز به اإلمام املكان والزمان لينترش هديه 
يف كل األزمنة واألمكنة، لتتحقق عىل يديه اهلداية العامة الشاملة، 
اَم َأْنَت  كام قال تعاىل خماطبا رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم: {إِنَّ

ُمْنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد} ]الرعد: 7[.
التي  الروائية  املصادر  من  جاءت  للقيم  األربعة  األصول  وهذه 
رسدها،  لنعيد  ال  وأفعاله،  احلسي  اإلمام  مقوالت  فيها  مُجعت 
وإنام لنستنبط منها منهج احلياة اإليامنية كام يرسمها اإلمام احلسي، 
والتي متثل الدين األصيل. ونحب أن ننبه يف آخر هذه املقدمة إىل 
ثالث مالحظات مرتبطة بمصادر النصوص التي ننقلها عن اإلمام 
احلسي أو األحداث التارخيية املرتبطة بسريته العطرة: أوهلا � أنه 
بسبب نقص الروايات الواردة يف املصادر السنية عن هذا اإلمام 
اجلليل، اعتمدت يف أكثر األحيان عىل املصادر الشيعية، باعتبارها 
املصدر األكرب ألغلب الروايات الواردة عنه. وهذه الروايات � مع 
كوهنا مل ترو يف املصادر السنية � إال أنه ال يمكن ألي سني نزيه أن 
يرفضها ذلك أهنا تتوافق � أوال � مع القرآن الكريم، الثقل األكرب، 
األحاديث  مع  ثانيا  وتتفق  اإلس��الم،  حلقائق  األعظم  واملصدر 

الصحيحة القطعية التي يتفق عىل روايتها السنة والشيعة. 

اإلمام الحسين              ينبغي أن يتجاوز المنهج 
التاريخي المرتبط بالمكان والزمان
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عليه  احُلسي  اإلمام  عند  كان  أنه  )انس(  الرواة  أحد  روى 
هبا،  تُه  َفَحيَّ َرحيانة  طاقة  بيدها  جارية  عليه  فدخلت  الم  السنّ
َفُبِهر أنس  ة لِوجه اهلل تعاىل .   أنِت ُحرَّ الم  هلا:  السنّ فقال عليه 
َفَتعتِقها؟  َرحياٍن  بَِطاَقة  جتيُئَك  َجاريٌة  يقول:  وهو  وانرصف 
َبنا اهلُل، قال تبارك  الم: َكذا أدَّ فأجابه اإلمام  احلسي عليه السنّ
وَها وكان  وا بَِأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ ْيُتْم بَِتِحيَّ وتعاىل: َوإَِذا ُحيِّ
 أحَسَن منها ِعتُقَها .  وهبذا السخاء واخللق الرفيع َمَلك عليه 

الم .  الم قلوب املسلمي، وَهاموا بُِحبِّه َوِوالئِه عليه السنّ السنّ

وعندما مرض أسامة بن زيد مرضه الذي تويف فيه، فدخل 
قال  املجلس  به  استقر  فلام  عائدًا،  الم  السنّ عليه  اإلمام  عليه 

ه .   أسامة: واَغامَّ
ك ؟ الم: َما َغمنّ فقال اإلمام عليه السنّ
فقال أسامة: َدْيني، وهو ستنّون ألفاً . 

الم: ُهَو عيلنّ .  فقال اإلمام عليه السنّ
فقال أسامة: أخشى أن أموت قبل أن ُيقىض .  فأجابه اإلمام 
الم: َلن مَتوَت حتنّى َأقِضيَها َعنك .  فبادر اإلمام عليه  عليه السنّ
أسامة  موته، وقد غضَّ طرفه عن  قبل  عنه  فقضاها  الم  السنّ
الم،  فقد كان من امُلتخلِّفي عن بيعة أبيه  أمري املؤمني عليه السنّ

الم باملِثل، وإنام أغدق عليه باإلحسان .  فلم جيازه عليه السنّ

فمن  اإلسالم  يف  خاصه  منزلة  السالم(  )عليه  احلسي  لإلمام 
الرسول صل اهلل  به من قبل  اهتامما كبريا  يتطلع اىل سريته جيد 
الرفيعة  املنزلة  السالم(  اإلمام احلسي)عليه  ينل  واله، ومل  عليه 
فقط لنسبه الرشيف وإمامته اإلهلية بل ملا قدمه لإلنسانية مجعاء 
باب  السالم(  من تضحيات ال حدود هلا. اإلمام احلسي)عليه 

من أبواب اجلنة
عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال : أال وإننّ احلسي عليه 
السالم باب من أبواب اجلننّة، من عانده حرم اهلل عليه ريح اجلننّة.  
النبي األعظم)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: احلسي أحب  وقال 

أهل األرض إىل أهل السامء.
وقال النبي)صىل اهلل عليه وآله وسلم( : إن ابني احلسي ُيقتل يف 

أرض يقال هلا العراق فمن أدركه فلينرصه .
وقد ناحت اجلن عىل مقتل االمام احلسي)عليه السالم(. وقال 
يقلب حجر يف  مل   : السالم(  قتل احلسي)عليه  يوم  الزهري يف 
بيت املقدس إالنّ وجد حتته دم عبيط . وذكر املحبنّ الطربي أن 
مجعًا تذاكروا أنه ما من أحد أعان عىل قتل احلسي )عليه السالم( 

إالنّ أصابه بالء قبل أن يموت .
وجاء يف احلديث من زار قرب احلسي )عليه السالم(عارفا بحقه 
كتب اهلل له يف عليي وحول قرب احلسي )عليه السالم(سبعون 

الف ملك شعثا غربًا يبكون عليه إىل يوم القيامة.  

خصال  رش  السالم:  -عليه  احلسني  االمام  -  قال   

الضعفاء،  عىل  والقسوة  األعداء،  عن  اجلبن  امللوك 
والبخل عن اإلعطاء . 

َيوم  كاَن  إِذا  السالم:  -عليه  احلسني  االمام  قال    *
ا الناس َمن َكاَن َلُه َعىل اهللِ أجٌر  َ القيامِة َناَدى ُمناٍد: أهيُّ

َفلَيُقم، َفال َيُقوُم إاِلَّ أهُل  املَعُروف . 
أن  ه  رسنّ من  السالم:  -عليه  احلسني  االمام  قال   *

ينسأ يف أجله، ويزاد يف رزقه فليصل رمحه  . 
صاحب  السالم:  -عليه  احلسني  األم��ام  وق��ال   * 

فأكرم وجهك  يكرم وجهه عن سؤالك،  مل  احلاجة 
عن رده . 

ِمن  الُبَكاُء  السالم:  -عليه  احلسني  االم��ام  قال   •
َخشيِة اهللِ َنجاٌة ِمن النار . 

االمام احلسني -عليه السالم: يا هذا ال جتاهد  • قال 
يف الرزق جهاد املغالب، وال تتكل عىل القدر اتكال 
واإلمجال  نة،  السنّ من  ابتغاء  الرزق  فإننّ  مستسلم، 
رزقًا،  بمامنعة  ة  العفنّ ليست  ة،  العفنّ من  الطلب  يف 
مقسوم،  وإننّ  ال��رزق  فضاًل،  بجالب  احلرص  وال 

واألجل حمتوم، واستعامل احلرص طلب املأثوم . 
• قال االمام احلسني -عليه السالم: موٌت يف ِعزٍّ َخرٌي 

ِمن َحياٍة يف ُذلٍّ . 
ال  ُهمَّ  اللَّ ال��س��الم:  -عليه  احلسني  االم��ام  ق��ال   •

بني بِالَبالء .  َتسَتدِرجنِي باإلحسان، وال ُتَؤدِّ

منزلة نالها اإلمام الحسين        على 

لسان أهل البيت والمفكرين

قصة عن عظمة 
اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

تراءيَت يل ماثاًل يف عيوِن احلزانى، تلتمُع ابتسامُتك 
جراحات  تبلسم  دموعهم،  قطراِت  يف  الشفيفة 

أفئدهتم، تعدهم بغٍد لناظره قريب.
أزقة  يف  هبم  يطوف  احلائرين،  نفوس  حيدو  أمل 

كوفان، حيث الصعود الوشيك إىل سنام املجد. 
جديدة،  كربالءات  إىل  ختف  الطغاة  خيل  سنابك 
تكاد األرض متسك بآثارها أو بأردية الراكبي لوال 

أمر قيض وقلم جرى. 
آخر  برحيل  م��ؤذن��ًا  ليطري  ال��دخ��ان  يستأذنك 
املجنحي، وتشري العقارب نحو فجر ملطخ بدماء 

الوقت.
رؤوس تطلع من وراء األكامت خترتق األسطورة 
باخلوف  تتدرع  قلوب  صغار.  ضحايا  عن  بحثًا 
وسود  بيض  قبعات  أخرى.  ساموية  ملائدة  انتظارًا 

كأهنا غرابيب متأل اللوحة باألسئلة. 
متخم ليل انتظارك باهلاالت رغم انسدال الظالم، 

مرشعة أبواب الرجاء ملن طلب. 
هناك عىل جرف احلقيقة يلتقيك الظامئون، حياولون 
النهل لوال رياح هتزهم، تلقي هبم يف عراء الساقية.

حتمل  السحاب،  يظللك  بعيٍد،  من  يل  تراءيت 
أغصان الزيتون وكتابًا يسطع منه النور. 

ألخرب  الربيع،  مشارف  عىل  هناك،  كنت  ليتني 
السائرين بام رأيت.            

م�صارف الربيع
القرآن الكريم لوجدت  " يف  الناس  "أكثر  لو بحثت عن كلمة 

بعدها )ال يعلمون - ال يشكرون - ال يؤمنون(..
" لوجدت بعدها ) فاسقون -  "أكثرهم  ولو بحثت عن كلمة 

جيهلون - معرضون - ال يعقلون - ال يسمعون(..
فكن انت من القليل الذين قال اهلل تعاىل فيهم:

{ثلة  قليل}،  إال  معه  آمن  {وما  الشكور}،  عبادي  من  {وقليل 

من األولني وقليل من اآلخرين}..
وال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه..

أحيانا  باخلطر  ينذر  بمعدل  السيرباين  األم��ن  هجامت  ت��زداد 
كثرية - حيث حتتاج صناعة تكنولوجيا املعلومات إىل احلرص 
واهتامم حقيقي من لدّنا للتصدي ألية هتديدات!.. رعايًة لسالمة 
البيانات واملعلومات ومحايتها من هجامت التخريب أو الرسقة، 

فام هو األمن السيرباين؟
األمن السيرباين: ما يعرف بأمن املعلومات أو )أمن احلاسوب( 
االنظمة  بحامية  يعنى  الذي  التكنولوجيا  أفرع  من  فرع  وهو 
التي  الرقمية  اهلجامت  من  والربامج  والشبكات  واملمتلكات 
أو  تغيريها  أو  احلساسة،  املعلومات  اىل  للوصول  عادة  هتدف 
ابتزاز املستخدمني للحصول عىل االموال أو تعطيل  أتالفها أو 

العمليات التجارية.

خرُي النا�س
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عطر اجِلنان

الدعاء باالأمن
َمانَ  َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َو  َماَن اأْلَ اللهم إيِنِّ َأْسَأُلَك اأْلَ

َ بَِقْلٍب َسِليم.. ال َبُنوَن إاِلَّ َمْن َأَتى اهللَّ
كُل إنساٍن يف احلياة يريد األمن واألمان واالستقرار 
واالطمئنان له وألرسته ولوطنه وجلميع من حوله، 
لذا  وكثريًا ما يطلب من اهلل سبحانه وتعاىل هذا، 
ِت،  لِلُمِهامَّ املَدُعوُّ  لدعاء  سليم  بقلٍب  فالتوجه 
وَكِشُف  السوء،  بَدِفَع  لُسؤاله  ِت،  امُلِلامَّ يِف  واملَفَزُع 

ما ييط بنا من غم وما جيثم علينا من هم..
َحدُّ  بِِه  َيفَثُأ  َمن  وَيا  املََكاِرِه،  ُعَقُد  بِِه  لُّ  حُتَ َمن  فَيا 
َروِح  إىَِل  املَخَرُج  ِمنُه  ُيلَتَمُس  َمن  وَيا  َدائِِد،  الشَّ
وَتَسبََّبت  َعاُب،  الصِّ لُِقدَرتَِك  َذلَّ��ت  ال��َف��َرِج.. 
الَقَضاُء،  بُِقدَرتَِك  وَج��َرى  اأَلس��َب��اُب،  بُِلطِفَك 
تَِك ُدوَن  وَمَضت َعىَل إَِراَدتَِك اأَلشَياُء، َفِهَي بَِمِشيَّ

َقولَِك ُمؤَتَِرٌة، وبِإَِراَدتَِك ُدوَن َنيَِك ُمنَزِجَرٌة.

فقبابَك  نفيس،  ظلامت  عىل  وطغت  رضيك  شمُس  أرشق��ت 
الشوق  بمياه  اغتسلت  املتهالكة،  روحي  خبايا  أنارت  الذهبية 

للقياك وتعطرت بعطر الغفران ألشُم ترابك..
دخلُت رضيَك الطاهر وقلبي يلهُج باسمك، ذلَك القلب الذي 
يسبقني كلام دنوت منه كطائٌر يرفرُف بجناحيه ليحط فوق قبتك 
املقدسة، هويُت عىل أرض قربك ساجدًا، وبنفٍس ملتاعٍة المست 
تربتك جبهتي فأرسين عطرها كأنه من عبق اجلنان، وتزاحم دمع 

اشواقي وحنيني ملناجاتك..
ألرسد لَك حكايتي بحديث قصري ودمع غزير .. فملجئي أنَت 
وليس يل مأوى سواك اذا دعاين احلنني اليك.. فأنَت نجمة سامئي 

التي تنري ظالم أيامي، وفلٌك يدور يف رحاب كوين البائس..
أنَت سكينُة نفيس وبسمٌة تلتم بقايا دموعي.. أفتح نافذة أيامي 
يف  فالدعاء  املظلمة..  جنباهتا  وي��يضء  عشقك  نور  ليتغلغل 

حرضتك يزهر بداخيل االطمئنان.. 
حيلتي  قلة  لك  شاكية  وأتنهد  الدهر،  أبد  بجوارك  ابقى  ليتني 
تربتَك  مالمسًة  ورأيس  عميق  نوٍم  يف  وأذه��ب  نفيس  وضعف 

الطاهرة..
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�صاهٌدُ على جرائم النظام 

البائد يف تدمري خمطوطات 

النجف االأ�صرف، ملجموعة 

كبرية حفظها املرحوم الوجيه 

ال�صيخ �صريف كا�صف الغطاء 
)رحمه اهلل(.

بقلم: اينا�س املو�صوي




