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صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

ما نتيجة التاأثر بامل�صلح؟..

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م

مع امتالكنا ث�� ��ور ًة عمالق ًة كالطف ،وقائ�� ��دا فذا كاإلمام
الحسين (عليه الس�� ��الم) ،وثرو ًة مادي ًة من نفط وغاز وزراعة
وغيره�� ��ا ..إال ان الظواهر الفتاكة من تخلف وفس�� ��اد متعدد
األلوان وشيوع سرقة المال العام من قبل الوالة والمسؤولين،
وانتشار الرش�� ��وة والكذب بين العامة كل ذلك يحصل ويشيع
أكثر عقب س�� ��نة 2003م ،وف�� ��ي ظل الحري�� ��ة المزعومة بات
الكثيرون اس�� ��رى للتخلف وللفساد في ميادين شتى ،ال لشيء
نتيجة عدم فهمنا لطبيعة الثورة
س�� ��وى ان س�� ��بب الخيبة يأتي
َ
الحسينية..
ول�� ��و أردنا تصف�� ��ح حياة الش�� ��عوب المعاص�� ��رة كالمجتمعات
األوربي�� ��ة ،نج�� ��د أن نف�� ��را م�� ��ن المصلحي�� ��ن اس�� ��تطاعوا أن
يحركوا في تلك الش�� ��عوب الرغبة في اإلصالح وألهموها من
خالل كتاباتهم أهمية التحرك إلنقاذ حاضرها ومس�� ��تقبلها
من كل أنواع الفساد والجريمة والتخبط الخلقي ،ودفعوها
باتجاه ثورة إصالحات عارمة ،ولم تتوقف تلك الش�� ��عوب حتى
بمص ِ
لحيها.
أتمت إنجاز أهدافها متأثرة ّ
ومم�� ��ا الش�� ��ك فيه أن (جان جاك روس�� ��و) الذي مه�� � َ�د لتوحيد
الش�� ��عوب األوربي�� ��ة ال يمتلك من عوام�� ��ل التوحيد واإلصالح
أكثر مما يمتلكه اإلمام الحسين (عليه السالم) ،فأين الثرى
من الثريا!!! ..أّنما هي السياس�� ��ات الهوج�� ��اء التي انتهجها ّمن
تس�� ��نموا مقاليد الحكم وتس�� ��يدوا على بالد االسالم ..لكن ثمة
انعطاف�� ��ة يش�� ��هدها تاريخن�� ��ا المعاصر بع�� ��د 2003م على مدى
عقدي�� ��ن كانت قد بدأت بإرس�� ��اء قواعد اإلص�� ��الح من خالل
اإلرش�� ��اد والنصح وطرح المعالجات ،إحداثا للتغيير ،تال ذلك
توجه فعلي وخطوة حقيقية نحو االصالح على ُصعد التربية
والتعليم والصحة والسياحة الدينية تبنتها المرجعية الدينية
العليا ونفذتها العتبات المقدس�� ��ة في العراق عموما وكربالء
على وجه الخصوص لتك�� ��ون اضافة الى كونها قبلة األحرار
عاصمة للطبابة -في العراق ومهدًا للتربية والتعليم.حسين النعمة

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

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

حيدر عاشور  -حيدر السالمي
ضياء االسدي

المراسلون
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

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

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
ليث النصراوي

ناشر الكتروني
محمد حمزة

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
افتخار الصفار  -أمير البرقعاوي
سيف علي الالمي

العتبة الحسينية تفتتح مستشفى البتول في الموصل
افتتح رئيس الوزراء العراقي وعدد من مسؤويل العتبة احلسينية
وجهات حكومية ودينية يف مدينة املوصل مركز حمافظة نينوى،
صباح األحد املوافق  20آذار /مارس احلايل،
مستشفى البتول (عليها الللسللام) التعليمي
للنسائية والتوليد الشفاء ( ،)18الذي أنشأته
العتبة احلسينية كهدية ألهايل املدينة املنكوبة.
وقال رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف
العتبة احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا
مهدي« :ضمن سلسلة من مستشفيات ومراكز
الشفاء التي نفذت يف خمتلف حمافظات العراق
من شامله اىل جنوبه ،ومن رشقه اىل غربه ،اليوم
وصلنا يف هللذه السلسة اىل مستشفى الشفاء،
املوصل اجلانب األيمن رقم ( )18بعد انجاز
( )17مستشفى ومركزا».
وتابع أن «املستشفى يضم منظومات حديثة للدفاع املللدين،
واالنذار املبكر ،ومنظومة املراقبة ،ومنظومة استدعاء املمرض،
ومنظومة مركزية لألوكسجني الطبي ،ومن مناشئ انجليزية،

فضا عن اعتامد الذوق املعامري ملراعاة اجلانب النفيس للمريض،
كام تم توفر كبسوالت أو حاضنات ألطفال اخلدج ومن مناشئ

عاملية رصينة».
وبني أن «املستشفى بمساحة تزيد عن ( )5000مرت مربع بناء ،كام
حيتوي عىل مساحات خرضاء وموقف خاص للمركبات».

ما أسباب تشييد اكبر مستشفى في الموصل؟
كشفت العتبة احلسينية املقدسة عن األسباب التي دفعتها لبناء
أكرب مستشفى يف اجلانب األيمن من مدينة املوصل والذي دخل
اخلدمة يوم األحد  20آذار /مارس.
وعن ذلك حتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف
العتبة احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا مهدي قائا :ان
«مستشفى البتول (عليها السام) التعليمي (الشفاء  ،)18الذي
تبنت تشييده العتبة احلسينية املقدسة يف اجلانب األيمن من مدينة
املوصل ،يعد ثاين مستشفى يف هذه املدينة ،وأكرب املستشفيات
التي بنيت من قبل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة».
وأوضح أن «هنالك عدة أسباب دعت إدارة العتبة احلسينية
املقدسة لتشييد املستشفى حيث ان السبب األول يعود للكثافة
السكانية ،كوهنا تأيت باملرتبة الثانية بعد حمافظة بغداد ،وأما
السبب الثاين كوهنا مدينة منكوبة ،وهنالك سبب اخر مهم
يكمن يف ان املرجعية الدينية العليا تويل اهتامما وتعاطفا كبريا مع
سكاهنا ،وذلك من خال ممثلها الشيخ عبد املهدي الكربائي».
جملة االحرار اال�سبوعية
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وجتدر االشارة اىل أن العتبة احلسينية املقدسة ومن خال ما
أنجزته من مشاريع خدمية خصوصا يف اجلانب الصحي ،فأهنا
لن تكون بديا عن الوزارات بل عونا وعضدا هلا لتقديم أفضل
اخلدمات للمواطن العراقي ،وخاصة يف املناطق التي تعاين من
فقر وضعف يف البنى التحتية.

رئيس الوزراء يتخذ قرارا بدعم مشاريع

العتبة الحسينية في مختلف المجاالت

ايقاد  1188شمعة

اكد السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،خال حفل افتتاح مستشفى
البتول (عليها السام) التعليمي يف حمافظة املوصل ،ان حكومته اختذت
قرارا بدعم مشاريع العتبة احلسينية املقدسة يف مجيع املجاالت ملا هلا من تأثري
اجيايب يف تقديم اخلدمات للعراقيني ،وأكد انه لوال توجيهات املرجع الديني
االعىل السيد عيل السيستاين (دام ظله الوارف) ملا شاهدنا تلك املشاريع..
وجاء ذلك ِ
عق َب افتتاحه املستشفى برفقة عدد من مسؤويل العتبة احلسينية
وجهات حكومية ودينية يف مدينة املوصل ،مستشفى البتول التعليمي
للنسائية والتوليد ،الذي أنشأته العتبة احلسينية كهدية ألهايل املدينة املنكوبة.
وقدم رئيس جملس الوزراء ،شكره للمرجعية الدينية العليا وممثلها الشيخ
عبد املهدي الكربائي ملسامهتهام بتوفري أكثر من ( )3000رسير يف عموم
العراق ،منذ تفيش جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة.
وقال الكاظمي «استطعنا مع العتبة احلسينية اضافة أكثر من ( )3000رسير
واجهزة نوعية يف عموم حمافظات العراق».
واجلدير بالذكر أن مستشفى البتول التعليمي للنسائية والتوليد (الشفاء )18
الذي افتتحته العتبة احلسينية املقدسة باجلانب األيمن من مدينة املوصل مركز
حمافظة نينوى جاء لدعم جهود وزارة الصحة خال تفيش جائحة كورونا
واستثامره بعد انتهاء اجلائحة ،وان املستشفى شيد عىل ارض تزيد مساحتها
عن ( )7000مرت مربع ،وبمساحة بنائية تصل اىل أكثر من ( )5000مرت
مربع ،كام ان للعتبة احلسينية سلسلة من مستشفيات ومراكز الشفاء منترشة
بأغلب مناطق الباد خدمة للصالح العام.

من جوار املقام املرشف وتيمن ًا بالوالدة املباركة
(عجل اهلل فرجه
ملنقذ البرشية اإلمام املهدي ّ
الرشيف) وبرعاية العتبتني املقدّ ستني احلسينية
والعباسية ،مللهللرجللان الللشللمللوع وبحضور
عدد غفري من زائللري مدينة كرباء املقدّ سة،
والزائرين الكرام كام تضمن املهرجان إيقاد
( )1188شمعة بعدد العمر الرشيف إلمام
(عجل اهلل فرجه الرشيف)..
زماننا ّ

مركز تابع للعتبة احلسينية
يشارك يف تعديل املادة 57

شارك وفد من مركز اإلرشاد االرسي يف النجف
االرشف التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف الورشة
التي أقامتها احلملة الوطنية ملناقشة مقرتح تعديل
املللادة ( )57اخلاصة باحلضانة وجللرى عليه
النقاش من قبل احلارضين ،وكان لوفد املركز
دورا يف بيان ملخص للدراسة التي اعدّ ها هبذا
اخلصوص والتي ُتبني رؤاه حول مقرتح التعديل
وتبعاته النفسية والقانونية عىل االرسة.
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من اأر�صيف ُخطب ُ
اجلمعة
مشرفة في تاريخ
مواقف ّ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف �/20صعبان1440/هـ املوافق 2019/4/26م :

جيل الشباب والتحديات المعاصرة
اهيا االخوة واالخوات..
عنوان اخلطبة الثانية (جيل الشباب والتحديات املعارصة)
من املعلوم اهيا االخللوة واالخللوات ان جيل الشباب يمثل
مكمن القوة والقدرة واحليوية واالبللداع والتألق والعطاء
بالنسبة اىل اال ّمللة ،ولذلك يعد جيل الشباب مرتكز االداء
للوظائف واملهام االساسية يف احلياة.
ومن هنا اعتنت الرشيعة االسامية واملجتمعات الواعية
املتحرضة ببناء جيل الشباب واالعتناء برتبيتهم وبناءهم يف مجيع
جماالت احلياة البناء الصحيح ويف نفس الوقت اعطت االهتامم
الكايف لتحصينهم ومحايتهم من االنحراف والفساد والضال،
ويكفي لنا اهيا االخوة واالخوات ما يدلنا عىل االهتامم الشديد
من الرشيعة االسامية بجيل الشباب وصاحهم ان بعض
االحاديث عدت الشاب الصالح يف عداد اولئك السبعة الذين
يظلهم اهلل تعاىل بظله وجعلته ربام يعادل االمام العدل..
لنتعرف عىل بعض املخاطر والتحديات املعارصة التي يمر
هبا جيل الشباب ،مكمن القوة واحليوية والنشاط والتألق
واالبداع يف معظم هذه املفردات لدى الشباب ،طبع ًا هذا ال
يعني ان هذه العنارص غري موجودة يف البقية ابد ًا بل هو هذه
املرحلة هي طبيعتها من مراحل حياة االنسان كام أشارت
بعض االيات القرانية ان مركز القوة والعطاء انام يتمثّل يف
هذه املرحلة من احلياة وقبلها مرحلة الطفولة وبعدها مرحلة
جملة االحرار اال�سبوعية
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الشيخوخة لذلك تعد مرتكز ًا اساسي ًا يف بناء املجتمع ومن هنا
ينبغي ان يتوجه االهتامم اليهم..
أهم املخاطر والتحديات التي يواجهها الشباب هو الغزو
الثقايف واملعريف واالخللاقللي ..مللاذا نعني بالغزو الثقايف
واملعريف؟
هللل نعني الللغللزو يف جمللال املللعللارف االسللاسلليللة كالعقيدة
والسلوك..؟
ال أبد ًا ،..مجيع جماالت احلياة بالنسبة للشباب مهمة سواء ما
كان يتعلق بالعقيدة او املعرفة العامة او االخاق او املبادئ
القيم او التطلعات او التوجهات او االماين او العادات او
التقاليد كل هذه االمور هي مصاديق للثقافات التي حيتاج
اليها الشباب حتى يف التطلعات وحتى يف االماين والرغبات
والعادات والتقاليد الشاب حيتاج ان يعرف الثقافة الصحيحة
يف هذه االمور ما هي توجهاته الصحيحة؟ ما هي اهتامماته
الصحيحة؟ وما هي املبادئ الصحيحة يف حياته؟ ليس فقط
عقيدة ،مع انه هذه هو االسللاس طبع ًا ،الشك ان املعرفة
العقائدية هي االساس التي يرتكز عليها االنسان يف حياته
ولكن هناك جمموعة من الثقافات..
اآلن تكمن اخلطورة أين اخواين؟
نجد اآلن كل هذه الثقافات واملعارف انفتحت عىل الشباب
يف خضم التطور التكنولوجي يف عامل االتصاالت ،هناك سيل

حرار العدد (/ )696
ة من�صورة يف جملة الأ
اخلطب
صعبان املعظم1440/هـ
اخلمي�س �/26
املوافق 2019/5/2م

انظروا الى الشباب نظرة االحترام وحاولوا
ان تستكشفوا فيهم القدرات والطاقات
ّ
والقابليات وحاولوا ان توظفوا هذه الطاقات..
عارم بل سيول عارمة من الثقافات واملعارف والعادات
واملبادئ واالخاق والقيم واالماين والتطلعات ُت َضخ اىل
الشباب ليس يف صورة يومية بل يف كل دقيقة من دقائق
اليوم الواحد يف حياة الشاب ..وهذا شاب يف مقتبل احلياة
مل ينضج يف جمال املعرفة وان كان البعض الشك قد يكون
اكثر نضج ًا من بعض الكبار لكن هو قليل اخلربة يف احلياة
مل تكتمل معارفه ومل تكتمل املبادئ التي حيتاجها يف احلياة مل
خيض احلياة بصورة دقيقة وكاملة هذا السيل العارم هو يظل
يف حرية أي واحد من هذه الثقافات واملعارف صحيحة..
قد تغويه وختدعه بعض املعارف والثقافات التي قد تطرح
يف هذه الوسائل الكثرية املغرية واجلذابة والفاتنة التي تفتن
االنسان لذلك قد يتنبى الكثري من هذه الثقافات لديه وهي
ثقافات ضارة وخادعة لذلك نحتاج هنا كام سنبني من خال
املعاجلات ما هو الطريق الصحيح يف هذه املسألة..
ايض ًا من االمور التي تواجه الشباب هو الشعور باإلحباط
والضياع واليأس والقلق ..هذا الشاب هو اجهد نفسه
وارستلله ايض ًا اجهدت نفسها حتى وصل اىل مرحلة من

العلم واملعرفة وختّللرج أو وصل اىل مرحلة من القدرات
الفنية واملهنية أو لديه طاقة من االبداع والتألق ثم حياول ان
حصل عليه
يفرغ هذه الطاقة واالبداع وما توصل اليه وما ّ
من ثامر العلم واملعرفة والقدرات املهنية حياول ان ُيفرغ
ّ
ويوظف هذه الطاقات يف ما هو نافع .ال جيد شيئ ًا من ذلك
فقد يضطر ان ُيفرغ هذه الطاقة يف أمور ال نفع فيها او يف امور
ضارة ،االنسان حينام تكون لديه قدرة وطاقة يريد ان ُيفرغ
هذه الطاقة والقدرة والتع ّلم الذي ناله خال سنني حياته ان
مل جيد فرصة نافعة لكي ُيفرغ هذا العلم الذي لديه حينئذ قد
يضطر او ُيصاب باالحباط والقلق واليأس..
هذه مشكلة تواجه شبابنا يف الوقت احلارض..
ايض ًا من االمور والتحديات املهمة التي يواجهها الشباب هو
العوز واحلرمان املادي والعاطفي..
القمة يف مسألة الغريزة والعاطفة
الشاب يف هذه الفرتة يشهد ّ
وحيتاج اىل اإلشباع إلحتياجاته املادية والعاطفية والنفسية
واملعنوية حينام ال جيد إشباع ًا بطرائق حمللة وصحيحة قد
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المرجعية الدينية العليا تبين ما هو مفهوم النجاح
الحقيقي الذي يحقق السعادة والكمال لإلنسان؟
يلجأ خصوص ًا اذا كان رفاقه من اصدقاء السوء يضطر ان ُيشبع
ومفسدة ومنحرفة فيؤدي ذلك
هذه احلاجات من طرائق حمرمة ُ
اىل حصول هذه املخاطر هلؤالء الشباب واملجتمع..
ايض ًا من االمللور والتحديات املهمة هي النظرة الدونية اىل
الشباب..
التفتوا اخواين احيان ًا البعض ِم ّنا ُيقلل من شأن بعض الشباب
الذين لدهيم قدرات ولدهيم طاقات ولدهيم ابداع ومواهب..
انا انسان كبري وهذا الشاب بعد ما يزال يف مقتبل العمر ما مقدار
مرتبة علمه اجتاه علمي ما مقدار كفاءته اجتاه كفاءيت ما مدى
قدراته جتاه قدرايت ..طبع ًا الشباب والشابات اجلميع مشمولون
بذلك ..فالبعض يستصغر ويقلل من شأن طاقات الشباب
هذه مسألة خطرية اخواين خصوص ًا يف جماالت العمل ..ما هي
النتيجة ان هذا الشاب سنقتل فيه الطموح و ُنميت فيه القدرات
ونحرم املجتمع من امكاناته وطاقاته وقدراته وابداعه وتألقه
وايض ًا نحطم نفسيته ومعنوياته ونقتل فيه الطموح الذي ُيمكن
ان ينفع فيه املجتمع..
ايض ًا من االمور التي هتدد الشباب هي املسألة التي تصيب الكثري
هي مسألة االعتداد والغرور والرضا بالنفس..
بعض الشباب يرى انه لديه علم ولديه عقل ولديه قدرة او موهبة
يغرت بنفسه ..فرتاه يصيبه الغرور واالعتداد بالنفس يضاف اىل
هذا ق ّلة اخلربة يف احلياة فيجد الشاب نفسه ان ما يعتقد به هو
الصحيح وما لديه هو الصحيح ،فإذا جاءه انسان آخر قال له
انت الذي تسري ِ
فيه عىل خطأ هذا ليس بصحيح..ال يقبل بذلك
بسبب ما يصيبه من حالة الغرور واالعتداد بالنفس ُيضاف اليها
ق ّلة اخلربة لذلك قد ينزلق اىل مزالق خطرية وهذه من التحديات
يمر هبا الشباب..
التي ّ
ايض ًا من املسائل املهمة عدم تبلور املفاهيم الصحيحة للحياة
احلقيقية..
ما هو مفهوم النجاح احلقيقي الللذي حيقق السعادة والكامل
لانسان؟
انظروا اىل اآليات القرآنية ُيذكر فيها كلمة الفاح (قد أفلح
املؤمنون) (اولئك هم املفلحون) الفاح هو النجاح ،االيات
القرانية الكريمة واالحاديث واهل اخلربة والعقل والرأي يف
املجتمع يبينون لنا ما هو مفهوم النجاح الكامل واحلقيقي للحياة
التي ينشدها االنسان..

البعض يتصور املال والبعض يتصور السلطة والبعض يتصور
اجلاه والبعض الدراسة االكاديمية وان كانت هذه من االمور
املطلوبة فالدراسة االكاديمية البد منها عنرص اسايس يف حتقق
اوجه
التقدّ م والتطور هو الدراسة االكاديمية ..أين اخلطأ؟ ان ّ
كل اهتاممي وعنايتي هلذه الدراسة وهذه العلوم فقط و ُامهل
املبادئ والقيم واالخللاق واجلانب الرتبوي يف احلياة و ُامهل
النظرة احلقيقية اىل اخلالق والصانع وحياة الدنيا واحلياة االخرة..
وهذا اخلطأ ..الحظوا اخواين مطلوب ان ابناءنا ينجحون يف
ور ّقيه يعتمد عىل هذا التطور العلمي
املدارس فتطور املجتمع ُ
والدراسة االكاديمية ولكن علينا ان ُنفهم اوالدنللا يا أوالدنا
وبناتنا النجاح يف احلياة الدراسية والنجاح يف العمل مطلوب
ولكن النجاح والسعادة احلقيقية حلياة االنسان يتوقف عىل ان
اعرف خالقي ما هي عاقتي باخلالق وهذه احلياة الدنيا ما بعدها
أي يشء؟ ما هو مبدئي وما هو مصريي؟ عاقايت االجتامعية
مع االخرين وعاقتي داخل االرسة ومع االبوين ومع االرحام
ومع ابناء املجتمع واملبادئ والقيم واالخاق والعادات والتقاليد
واهلوية كل هذه االمور مطلوب ان افهمها وافهم دورها يف احلياة
واعطيها ح ّقها يف احلياة..
البللد ان يفهم الطالب يف الللدراسللة االعللداديللة ويف الدراسة
اجلامعية ان يفهم اجلميع ان احلياة احلقيقية والسعيدة لانسان
تتقوم بمجموعة من العنارص ،..عقيدة معرفة ثقافة اخاق تربية
مبادئ قيم هذه امور البد ان يفهم االنسان الشاب ان حياته
الناجحة والسعيدة تتوقف عليها ،كذلك االهتامم بمسألة العمر
والوقت والصحة والعافية امور كثرية حيتاج اليها الشاب..
هذه من التحديات التي يمر هبا الشاب وحيتاج ان ُنفهم الشاب
ما هي املعرفة الصحيحة وما هي الثقافة الصحيحة وما هي
املبادئ والقيم ولعل الوقت ال يسع ان نذكر املعاجلات املطلوبة
نذكرها ان شاء اهلل يف خطبة قادمة..
نسأل اهلل تعاىل ان حيمينا ويعصمنا وحيمي شبابنا ..اخواين ابنائي
انتم الرجال الكبار املؤسسات واملللدارس واجلامعات وسائل
االعام ومؤسسات املعرفية والثقافية عليكم ان تعتنوا بالشباب
هم عامدنا يف املستقل وهم املنا يف املستقبل وهم مركز القوة يف
املجتمع وعلينا ان نعطيهم االهتامم الذي يستحقونه خصوص ًا يف
املجاالت املهمة ...واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين..

متابعة  :حممد حمزة

الأنــا�ــصــيــد الإ�ــصــالمـ ّيــة
السؤال :هل جيوز االستامع إىل أناشيد ثور ّية مع رضب
البيانو والعود والطبل مث ً
ال؟
اجلواب :إذا كانت املوسيقى املنبعثة منها مناسبة ملجالس
اللهو واللعب مل جيز االستامع إليها.
مدرس موسيقى ،فهل جيوز أن أعمل هبذه
السؤال :أنا ّ
املهنة؟
عملية للموسيقى
اجلواب :جيوز إن مل يشتمل عىل ممارسة ّ
التي تناسب جمالس اللهو واللعب ،وإذا كان االستخدام
بكيفية تناسب تلك املجالس فا جيوز.
العميل
ّ
السؤال :ما حكم االستامع إىل املدائح التي تكون بطور
بأنا تؤ ّدى بنفس األسلوب واألداء
بعض األغاين ،عل ًام ّ
متام ًا واالختالف بينهام يف الكلامت فقط؟
اجلواب :إذا كان األداء بطو ٍر متداول يف جمالس اللهو
واللعب فا جيوز عىل األحوط وجوب ًا.
السؤال :هل استخدام الطبل حرام يف مجيع املجاالت؟
اإلسالمية
وإذا كان حرام ًا فإ ّننا نستمع إىل بعض األناشيد
ّ
الكالسيكية التي حتتوي الرضب عىل
أو بعض املوسيقى
ّ
الطبل ،فهل جيوز االستامع إليها أم ال؟
اجلواب :الرضب عىل الطبل يف مواكب العزاء واملراسم
العسكر ّية ونحوها ال بللأس بلله ،كام ّ
أن االستامع إىل
الصوت املنبعث عنه جائز ّإال ما كان مناسب ًا ملجالس
اللهو واللعب.
السؤال :هل جيوز االستامع أو التغ ّني بذكر أهل البيت
ولكن باستعامل آالت الطرب س��واء يف األع��راس أو
غريها؟

اجلللواب :الغناء حرام ومثله قللراءة مدائح أهل البيت
الغنائية ،وحيرم يف املوسيقى ما
(عليهم السام) باألحلان
ّ
يكون مناسب ًا ملجالس اللهو واللعب.
السؤال :يكثر السؤال عن األغ��اين املحل َّلة واألغ��اين
املحرمة
املحرمة ،فهل نستطيع أن نقول ب��أنّ األغ��اين
ّ
ّ
الشهوانية وتدعو
ة
اجلنسي
الغرائز
تثري
التي
تلك
هي
ّ
ّ
إىل االبتذال وامليوعة ،أ ّما األغ��اين التي ال تثري الغرائز
اهلابطة والتي تسمو بالنفوس واألفكار إىل مستوى رفيع
الدينية التي تتغ ّنى بسرية النبي حممد ّ
(صىل اهلل
كاألغاين
ّ
عليه وآل��ه) أو بمدح األئمة (عليهم السالم) أو تلك
احلامسية وأرضاهبا ٍ
أغان حمل َّلة؟
األغاين واألناشيد
ّ
اجلواب :الغناء حرام ك ّله ،وهو لل عىل املختار لل الكام
اللهوي الذي يؤتى به باألحلان املتعارفة عند أهل اللهو
واللعب ،ويلحق به يف احلرمة قللراءة القرآن الكريم
واألدعية املباركة ومدائح أهل البيت (عليهم السام)
هبذه األحلان ،وأ ّما قراءة ما سوى ذلك من الكام غري
الغنائية فحرمتها
احلامسية لل باألحلان
اللهوي لل كاألناشيد
ّ
ّ
تبتني عىل االحتياط اللزومي.
وأ ّما اللحن الذي ال ينطبق عليه التعريف املذكور فليس
حمرم ًا بذاته.
ّ
املتحركة؟
السؤال :هل جيوز االستامع إىل أناشيد الرسوم
ّ
وهل جيوز ترديدها عن طريق قراءهتا ولكن مع اللحن؟
اجلواب :إذا كان اللحن متداو ً
ال يف جمالس اللهو واللعب
فاألحوط تركه.

العطاء احل�سيني

أعمال عمرانية منجزة

وأخرى ستكون على أرض الواقع..

العتبة الحسينية تكمل المرحلة الثانية من مشروع صحن العقيلة
وتضع حجر األساس لصحن اإلمام المجتبى
األحرار :فالح حسن – تصوير :وحدة المصورين

للباب»
تحتاجُ الج ّنة
ِ

األرباب
رب
«سبحانك ّ
ِ
بهذا البيت من تخميس شعري كتبه الشاعر الكربالئي نجاح العرسان ،استهلت فعاليات حفل
إنجاز المرحلة الثانية من (الهياكل الخرسانية) لمشروع صحن العقيلة زينب (عليها السالم)
ووضع حجر األساس لصحن اإلمام الحسن المجتبى (عليه السالم) وافتتاح بابي القبلة والرجاء
للمرقد الحسيني الشريف بحلتهما الجديدة .الحفل المبارك ،أقيم بحضور رئيس ديوان
الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري ،وممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة
الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واألمين العام للعتبة المطهرة األستاذ
حسن العبايجي ،وحضور رسمي وشعبي حاشد.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وقال سامحة الشيخ الكربالئي يف كلمته خالل احلفل:
«نحتفل بإنجاز املرحلة الثانية من صحن العقيلة زينب
(عليها السام) ،ونرشع ببدء تنفيذ التوسعة الثانية الكربى
املتمثلة بمرشوع صحن اإلمللام احلسن املجتبى (عليه
السام) وكذلك توسعة وتطوير بايب القبلة والرجاء
املباركتني.
وتوجه سامحته يف مستهل حديثه بالشكر والعرفان جلميع
ّ
األخوة يف األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بشخص
أمينها العام ونائبه ومعاونه ومجيع االقسام وعىل رأسها
جلنة االستماك الذين بذلوا جهود ًا كبرية لتحقيق هذا
املرشوع عىل أرض الواقع.
وبني سامحته أن العاملني «كانوا يواجهون صعوبات

كبرية يف استماك العقارات واألرايض التي تعد املفتاح
ألي توسعة ،وكذلك القسم اهلنديس ،واالقسام الساندة
كاملالية والعاقات وغريها ،وكذلك لديوان الوقف
الشيعي ومجيع املديريات املعنية والوزارات واملؤسسات
العراقية ،وكذلك ادارة حمافظة كرباء املقدسة وعىل رأسها
شخص حمافظها ،ونشكر جهود مؤسسة الكوثر وجهود
مجيع الكوادر العاملة فيها».
وأضاف ،أن «املشاريع التي تقوم هبا إدارة العتبة احلسينية
جللاءت ثمرة التعاون واملشاركة يف اجلهود واالعللامر
والتوسعة والتطوير من جهدنا العراقي بجميع تشكياته
ومن جهود اخواننا االعللزاء ،لنلجد محلة إعامر وتوسعة
كبرية مل تشهدها العتبة املقدسة خال قرون».

11

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

ممثل المرجعية:
مرقد اإلمام الحسين
(عليه السالم) يشهد
حملة إعمار وتوسعة
لم يشهده طيلة
القرون الماضية..
وصحن العقيلة
(عليها السالم)
اكبر مشروع خدمي
شهده مرقد االمام
الحسين (عليه
السالم) على م ِّر

الدكتور حيدر الشمري

التاريخ..

وتابع الشيخ الكربائي :أن «إدارة العتبة احلسينية املقدسة
منذ عام  ،2003اتبعت سياسة التوجه الستثامر هذه
الفرصة والنعمة التي ّ
فضل اهلل هبا علينا ،وهللي نعمة
التمكني والقدرة والفرصة باالرتقاء باخلدمات والتطوير
يف العتبة املقدسة ،وخدمة الزائرين ،فكان لزام ًا علينا أن
نستثمر أوسع الطاقات واالمكانات ألجل حتقيق الغايات
َ
املذكورة».
ونوه الشيخ الكربائي عن مجلة ما اعتمدته إدارة العتبة
ّ
املقدسة من سياسات إدارية بعيدة املدى بقوله« :فتح باب
التعاون وإعطاء الفرص الكافية لكل من حيب من أتباع
أهل البيت (عليهم السام) ان يساهم يف هذا اإلعامر
والتطوير وتقديم اخلدمات املختلفة ،وحينام وجدنا لدى
مؤسسة الكوثر الرغبة الصادقة والنوايا املخلصة واملسامهة
اجلدية يف اعامر وتطوير املرقد ،فتحنا باب التعاون معهم
كي يسامهوا مجيع ًا مع االخوة يف بلدنا احلبيب العراق،
ومع إدارة العتبة احلسينية املقدسة إلنجاز هذه املشاريع
من التوسعة واالعلللامر كللي يضاف جهدهم وأعامهلم
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

12

التي يقومون هبا اىل االعامل واجلهود التي تقوم هبا العتبة
احلسينية».
كام كشف سامحته خال كلمته أن العتبة املقدسة وعرب
القسم اهلنديس وبدعم مؤسسة الكوثر اخلريية سترشع
بمرشوع اإلمللام احلسن املجتبى (عليه السام) الكبري
بمساحة بنائية تقدر بل ( 100ألف مربع).
وأكد بأن املؤ ّمل من مجيع املكلفني باملهام اهلندسية والفنية
تنفيذ وإنشاء الصحون األربعة الكبرية ،واملتمثلة بصحن
العقيلة زينب وصحن اإلمللام احلسن (عليهام السام)
وصحن حبيب بن مظاهر األسللدي (رضللوان اهلل تعاىل
عليه) وصحن صاحب العرص والزمان (عليه لسام) بأن
يتسابقوا مع الزمن ويبذلوا اجلهد الازم إلنجاز التوسعة
الكبرية يف أقرص زمن ممكن.
ثمن رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر
من جهته ّ
الشمري جهود العتبة احلسينية املقدسة يف إنجاز مثل هذه
املشاريع العماقة واملتميزة.
وقال الشمري« :نشاهد اليوم سلسلة مباركة من املشاريع

االستاذ حسن رشيد العبايجي

املتميزة التي أنجزهتا العتبة احلسينية املقدسة ،وتسهم
بشكل كبري يف استيعاب احلشود املليونية من الزائرين،
وتوفري مناخات طيبة ألداء الصاة والزيارة» ،مبين ًا أن
«التزايد يف أعداد الزائرين الوافدين إىل كرباء املقدسة
التوسع العمراين
جعل العتبة احلسينية تضطلع بمسؤولية
ّ
وتوفري املساحات العبادية للزائرين».
وأضاف« ،نقف اليوم ّ
بكل اعتزاز يف حفل إنجاز املرحلة
الثانية من مرشوع صحن العقيلة ووضع حجر األساس
ملرشوع صحن اإلمام املجتبى (عليهام السام) وافتتاح بايب
القبلة والرجاء بعد توسعتهام وكل ذلك ما كان ليكون لوال
سواعد املخلصني ومهم املبدعني يف التخطيط والتنفيذ من
جهة وتضحية املجاهدين امللبني لفتوى الدفاع الكفائي من
جهة ثانية ،فكل شهيد وكل جريح له سهم يف هذه املشاريع
تصطف مع أسهم املسؤولني القائمني عىل تلك املشاريع».
وتابع« :ستبقى العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة بإذنه
تعاىل مصدر إشعاع لربكات األئمة (عليهم السام) والبد
لتلك الربكات ان تنال اجلميع كام كان اهل البيت (عليهم

السام) حيسنون اىل الناس ويلقون عليهم من بركاهتم
ونفحاهتم الروحية».
وعن قطاف إدارة العتبة املقدسة هلذه املشاريع العمالقة
حتدث االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن
رشيد العباجيي ق��ائ� ً
ال« :بعزم وإرادة وختطيط األمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة وعىل رأسها سامحة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،نقطف اليوم هذه من
اكامل اهلياكل الكونكريتية لصحن العقيلة زينب (عليها
السام)» ،موضح ًا أن «هللذا املللرشوع مللرشوع عماق
وفيه تفاصيل كثرية ،وقد تم انجاز اهلياكل واالن بارشت
الكوادر اهلندسية بتغليف اجلدران اخلارجية هلذا املرشوع
الذي سيقدم خدمة نوعية وكبرية للزائرين».
وأضاف العباجيي« :نحن كإدارة عازمون ومرصون بعون
تصب يف
اهلل (سبحانه وتعاىل) عىل تنفيد كل املشاريع التي
ّ
خدمة الزائرين وخدمة املواطن العراقي».
ونوه عام سيكون عليه صحن اإلمام احلسن (عليه السام)
بقوله« :مللرشوع صحن االمللام احلسن املجتبى (عليه
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السام) سيكون واسع ًا وسيعطي حرية ومرونة عالية ألداء
الصاة وأداء مراسيم الزيارات وخاصة املليونية».

املحرتم هذه الشخصية املحرتمة املعطاء الذي يتوقع منه كل خري
ونشكره عىل كل ما يقدمه ونود ان نشكر كذلك كل املحبني

اخلطايب ،إن «املللراقللد املقدسة آلل البيت (عليهم السام)
تعرضت لإلمهال وترك تطويرها واالعتداء عليها يف مراحل

املقدسة وتقديم اخلدمات للزائرين».
كام طالب اخلطايب احلكومة االحتادية وجملس النواب بمزيد من

يف سياق متصل قال حمافظ كربالء املقدسة نصيف جاسم

كثرية من قبل أنظمة مرت يف حقب وأزمللان متعددة ،ولكن

من اهلل عىل املؤمنني بالتمكني ،وبعد أن أصبحت
اليوم بعد أن ّ
وأضحت مهامها بني ايدي املؤمنني الكرام السيام املرجعية
الدينية والقائمني عليها حتى شهدنا محلة إعامر وبناء كبرية
بسواعد ومهم عملت لي ً
ا وهنار ًا».

وتابع« :نتقدّ م بالشكر اجلزيل والثناء الكبري لسامحة الشيخ عبد
املهدي الكربائي ملا يقدمه من جهد وفكر وختطيط ونفس
طيب كريم يف إعامر هذه الروضة الكريمة املباركة ،واالخوة يف
االمانة العامة والعاملني معهم كذلك ،ونود ان نتقدم بالشكر
والتقدير اىل االخوة يف مؤسسة كوثر اخلريية يف رئاستها احلالية
والسابقة ونتوجه بالشكر اىل السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي

،،

األمين العام
للعتبة الحسينية
المقدسة :نحن
عازمون ومصرون
بعون الله
(سبحانه وتعالى)
على تنفيد كل
المشاريع التي
تصب في خدمة
ّ
الزائرين وخدمة
المواطن العراقي
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الذين يعملون معنا هنا يف كرباء املقدسة لتطوير العتبات

االهتامم ورصف التخصيصات املالية الازمة إلكامل استكامل
املساحات املحيطة باملرقدين احلسيني والعبايس املطهرين،

ألجل إكامل هذه املشاريع املهمة التي ال تنضوي وال جتتزئ
بمحافظة او مدينة او بلد انام هي لكل اخلريين يف العامل ولكل
املؤمنني ،وبذلك هذه املشاريع تكتسب ويكون عنواهنا عنوان ًا

عاملي ًا ،وبذلك نأمل ومن هذا املكان ان يكون هناك اهتامم أكرب
وختصيصات مالية أكرب واستثناء من كل معايري التخصيصات
التي توجد وتوضع اثناء وضللع املللوازنللات العامة للدولة
العراقية».
وأشار اخلطايب إىل أن «حمافظة كرباء املقدسة تشهد محلة إعامر
وخدمات وبناء كبرية متوازية بام تقوم به العتبات املقدسة من

المهندس حسين رضا مهدي

إعامر وتقديم خدمات كربى للزائرين وهناك عمل تكاميل بني
هذه املحافظة ودوائرها وبني العتبات املقدسة وادارهتا ودعم
كبري من اهايل حمافظة كرباء االكارم الذين يقدمون ما لدهيم
وكل ما يمتلكون من اجل خدمة الزائرين».
يف سياق اخر رصح رئيس قسم املشاريع اهلندسية املهندس حسني
رضا مهدي قائ ً
ال« :يف هذا اليوم املبارك وتزامن ًا مع الوالدات
امليمونة لألقامر الشعبانية ،افتتحت األمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة أربعة مشاريع مهمة بعضها افتتاح كامل ،وبعضها شهد

وأضاف« ،أما املرشوع االخر هو وضع حجر األساس للمرحلة
الثانية من التوسعة الرشيفة لصحن االمام احلسني (عليه السام)
وهي إنشاء صحن اإلمام احلسن املجتبى (عليه السام) عىل
مساحة ( 100الف مرت مربع)».
وتابع« :اما املرشوعان اآلخران اللذان نشهد افتتاحهام اليوم،
فيتمثّان بافتتاح باب القبلة وباب الرجاء بعد توسعتهام عرضي ًا
من ( 3أمتار و 70سينتمرت ًا) إىل ما يقارب الل ( 9أمتار و25
سينتمرت ًا) ،وهو ما يعني إجياد فسحة أكرب لدخول وخروج
الزائرين من الباب الرشيف وخصوص ًا خال عزاء ركضة

الثالثة التي ابتدأنا هبا قبل عدة أشهر وهي املرحلة األخرية من
مرحلة اإلهناءات والتأسيسات الكهربائية وامليكانيكية» ،مبين ًا
أن «املرشوع سيتم إنجازه بعون اهلل تعاىل خال األعوام الثاثة

( )34الذين استشهدوا يف حادثة باب الرجاء خال ركضة
طويريج وختليد أسامئهم» ،فض ً
ا عن أعامل التزيني باستخدام
املعرق وخط اآليللات القرآنية الرشيفة،
الكايش الكربائي
ّ

وضع حجر أساس ضمن التوسعة الكربى للمرقد الطاهر».
وتابع« ،نشهد اليوم إنجاز املرحلة الثانية من مرشوع صحن
العقيلة زينب (عليها السام) املتمثّل بإكامل اهلياكل الكونكريتية
بمساحة تقدر بل( 160الف مرت مربع) وكذلك املبارشة باملرحلة

املقبلة».

طويريج اخلالد».
وأوضللح مهدي« ،متت إضافة جمموعة من االمللور املعامرية
والرمزية للبابني الرشيفني ،من بينها خط أسامء الشهداء الل

واستخدام املرمر للجدران واألرضية».
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العطاء احل�سيني

بدعم العتبة الحسينية المقدسة

ولتثقيف الطلبة قرآنيا..
الجامعة االسالمية تحتضن المسابقة القرآنية
الخاصة بـ(التالوة والحفظ والتفسير)
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :مرتضى االسدي
أقامت الجامعة االسالمية ـ فرع بابل وعلى قاعتها
الكبرى المسابقة القرآنية السنوية الفرقية
الوطنية االولى الخاصة (التالوة والحفظ والتفسير)
بمشاركة ( )21معهدا وجامعة من الفرات االوسط
وهي على النحو التالي( :جامعة الزهراء «عليها
السالم» ،الجامعة االسالمية في النجف االشرف،
جامعة الكوفة ،جامعة كربالء ،جامعة الكفيل،
جامعة االمام الصادق «عليه السالم» فرع النجف،
كلية االمام الكاظم «عليه السالم» ،كلية الشيخ
الطوسي الجامعة ،الجامعة االسالمية فرع
الديوانية ،كلية المستقبل الجامعة ،المعهد
التقني كربالء ،جامعة بغداد ،جامعة بابل ،جامعة
االمام القاسم الخضراء ،جامعة العميد ،كلية
الصفوة الجامعة ،كلية الحلة الجامعة ،كلية
الطف الجامعة ،المعهد التقني بابل ،كلية االمام
الكاظم «عليه السالم» اقسام السماوة ،الجامعة
االسالمية فرع بابل) ،وتألفت اللجنة التحكيمية من
(محسن الصفار رئيس اللجنة التحكيمية الموقرة،
عمار المحاويلي حكم احكام التالوة ،سامي
السلطاني حكم الصوت والنغم ،حسنين سويدان
حكم الوقف واالبتداء ،الشيخ فاضل القيم حكم
التفسير ،الحافظة غمى سعود حكم جودة
الحفظ ،مها كمال الدين حكم جودة الحفظ).
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الدكتور حيدر كاظم القريشي

ثقافة البد منها
وملعرفة تفاصيل اكثر عن املسابقة التقينا رئيس اجلامعة
االسامية – فرع بابل االستاذ الدكتور حيدر كاظم القرييش
الذي بني قائا« :حرصت اجلامعة االسامية يف بابل عىل
ان تقرن االسم باملسمى طاملا هي جامعة اسامية فان من
اهم اعامل الدين االسامي هو الوقوف عىل القرآن الكريم
ومضامينه فوجدنا من املهم جدا ان ننرش ثقافة القرآن
الكريم لدى الطبقة الواعية (طبقة النخبة) من املجتمع
العراقي وخاصة طلبة اجلامعات ،ونحن احوج ما نكون
اىل هذه الثقافة اليوم خصوصا مع هذا املد الفكري املتناقض
واملتعارض مع الدين االسامي احتدث عن فكر الديانات
االخرى من فكر وهايب وغريها من االفكار االخرى التي
اصبحت دخيلة عىل املجتمع العراقي فوجدنا انه من املهم
اقامة مسابقة قرآنية خاصة بطلبة اجلامعات».

مشاركة ثالثون فريقا
املسابقة مسابقة فرقية وليست فردية فيها فقرات ثاث
وهي احلفظ والتفسري والتاوة ،وقد شاركت فيها ()21
جامعة وكلية حكومية واهلية بواقع ( )30فريقا من ()6
حمافظات ،هي كرباء بابل النجف والديوانية فضا عن
بغداد والساموة.
دعم العتبة الحسينية المقدسة
بدورنا نقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان اىل رشكائنا
احلقيقيني الذين قدموا لنا الدعم املعنوي الكبري واخص
بالذكر منهم دار القرآن الكريم التابع للعتبة احلسينية املقدسة
ومعهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية (واحلديث ما
زال رئيس اجلامعة االسامية) ،حيث كان هلم جهد يف
تقديم كل ما يتعلق باجلوانب املعنوية واخلربة التي قدموها
لنا.

مشهد لفريقيين متباريين
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ثقافة البد منها
وملعرفة تفاصيل اكثر عن املسابقة التقينا رئيس اجلامعة االسامية
– فرع بابل االستاذ الدكتور حيدر كاظم القرييش الذي بني
قائا« :حرصت اجلامعة االسامية يف بابل عىل ان تقرن االسم
باملسمى طاملا هي جامعة اسامية فان من اهم اعامل الدين
االسامي هو الوقوف عىل القرآن الكريم ومضامينه فوجدنا
من املهم جدا ان ننرش ثقافة القرآن الكريم لدى الطبقة الواعية
(طبقة النخبة) من املجتمع العراقي وخاصة طلبة اجلامعات،
ونحن احوج ما نكون اىل هذه الثقافة اليوم خصوصا مع هذا
املد الفكري املتناقض واملتعارض مع الدين االسامي احتدث
عن فكر الديانات االخرى من فكر وهايب وغريها من االفكار
االخرى التي اصبحت دخيلة عىل املجتمع العراقي فوجدنا انه
من املهم اقامة مسابقة قرآنية خاصة بطلبة اجلامعات».
مشاركة ثالثون فريقا

الدكتور عمار السالمي
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املسابقة مسابقة فرقية وليست فردية فيها فقرات ثاث وهي
احلفظ والتفسري والتاوة ،وقد شاركت فيها ( )21جامعة
وكلية حكومية واهلية بواقع ( )30فريقا من ( )6حمافظات،
هي كرباء بابل النجف والديوانية فضا عن بغداد والساموة.
دعم العتبة الحسينية المقدسة
بدورنا نقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان اىل رشكائنا
احلقيقيني الذين قدموا لنا الدعم املعنوي الكبري واخص بالذكر
منهم دار القرآن الكريم التابع للعتبة احلسينية املقدسة ومعهد
القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية (واحلديث ما زال رئيس
اجلامعة االسامية) ،حيث كان هلم جهد يف تقديم كل ما يتعلق
باجلوانب املعنوية واخلربة التي قدموها لنا.
رسالة واهداف سامية
ننطلق مللن الللقللرآن الكريم يف الللقللول بالتسامح والسام
واالسللام ،فالدين االسامي هو دين سام واسام ونحن

،،

مسابقات تقام لحاجة
الطلبة بمعرفة علوم القرآن
الكريم وتفسيره في رحاب
الجامعات العراقية تساعد
في الحد من المد الفكري

فضيلة الشيخ فاضل التميمي

المتناقض والمتعارض مع

،،

الدين االسالمي..

االستاذة زهراء خضير

نؤكد من رحاب اجلامعة االسامية فرع بابل عىل ان القرآن
الكريم يفرتض ان يكون من اولويات اهتاممات اجلميع سواء
كانوا عىل مستوى دراساتنا احلوزوية واعامنا او عىل مستوى
االكاديميني وحتى الطلبة.
فوز الجميع
ومن جانبه حتدث رئيس اجلامعة االسامية ل فرع النجف
االستاذ الدكتور عامر السامي قائا« :ان هذه املسابقة القرانية
االسامية اخلاصة باحلفظ والتفسري والتاوة وغريها تتكلل
بالنجاح بجهود اخلريين من اساتذة وطلبة اجلامعات العراقية
فضا عن الدعم الكبري الاحمدود من العتبات املقدسة السيام
احلسينية والعباسية ،واليوم فان هذه املسابقة ختتلف عن

مجيع املسابقات االخرى فجميع املتسابقني هم من الفائزين
 .فقرات عديدة
ومن جانبه شاركنا مرشف املرشوع الوطني يف حمافظة بابل
التابع للعتبة احلسينية املقدسة واحد اعضاء جلنة التحكيم
وحكم التفسري فيها فضيلة الشيخ فاضل حسن مالك التميمي
(القيم) قائا« :ان املسابقة تألفت من ثاث فقرات عىل النحو
التايل :الفقرة االوىل فقرة حفظ القرآن الكريم ،والفقرة الثانية
فقرة تاوة القرآن الكريم ،والفقرة الثالثة فقرة التفسري ،وهناك
فقرة خاصة باملخطوطات».
دورات خاصة بالتفسير
وبدورنا نحتاج لتقويم طلبة اجلامعات العراقية بالقرآن الكريم
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العطاء احل�سيني

أبي األحرار
تحت راية...
طالبات ثانوية السيدة
رقية لأليتام يوقدن
شموع األفراح الشعبانية
ضم���ن اهدافه���ا االنس���انية واالبوي���ة
والتربوي���ة وتزامن���ا م���ع والدة االقم���ار
المحمدية (عليهم الس���الم) استضافت
االمان���ة العام���ة للعتب���ة الحس���ينية
المقدس���ة وف���ي الصح���ن الحس���يني
الش���ريف ثانوي���ة الس���يدة رقي���ة (عليه���ا
الس���الم) لأليتام التابعة لممثلية المرجع
األعل���ى اإلمام السيس���تاني (دام ظله
الوارف) ،وتمثلت االستضافة بزيارة ضريح
االمام الحسين (عليه السالم) واصحابه
الميامي���ن ،وإقامة احتفالية بهيجة على
ً
احي���اء لل���والدات
قاع���ة س���يد االوصي���اء
الميمونة ،باإلضافة الى تكريم الطالبات
االوائ���ل وايض���ا تكريم الكادر التدريس���ي
على جهودهم المبذولة.
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تقرير :نمير شاكر  -تصوير :احمد القريشي

جملة «االح��رار» حرضت فعاليات احلفل والتقت باملسؤولني من بينهم
املرشف عىل مدارس االيتام السيد سعد الدين البناء والذي قال :استضافت
العتبة احلسينية املقدسة طالبات ثانوية السيدة رقية (عليها السام) لأليتام
التابعة اىل ممثلية مكتب السيد السيستاين يف حمافظة كرباء املقدسة ،والذي
بلغت االعداد املشاركة يف هذا احلفل ( )280طالبة جئن إلحياء مناسبة
والدة االقامر املباركة يف شهر شعبان حتت قبة االمام احلسني (عليه السام)».
وأضاف« ،متثل احلفل بأداء زيارة مجاعية حلرم االمام احلسني (عليه السام)
وبعد ذلك يتم اصطحاهبن اىل قاعة سيد االوصياء باحلائر احلسيني الرشيف
لتوزيع اجلوائز التقديرية للطالبات االوائل تشجيع ًا هلن الجتهادهن يف
يكن ضمن االوائل يف املرحلة
الدراسة وحتفيزا للطالبات االخريات بأن ّ
القادمة ،وايضا تكريم الكادر التدرييس لثانوية السيدة رقية (عليها السام)
والتربك بوجبة طعام يف مضيف االمام احلسني (عليه السام)».

،،

يتيمات عراقيات يحملن رسائل تؤكد أنهن
في كفالة ايدٍ أمينة ويتقدمن بالشكر لمقام
المرجعية الدينية العليا ويعدن بالنجاح الباهر

وأوضللح البناء بأن «مجيع اخلدمات التي حيتاجها الطالب او
الطالبة متوفرة هلم وتقدم جمانا والعتبة احلسينية املقدسة متكفلة
حلني اكللامل دراستهم ابتدا ًء من روضللة السيدة رقية (عليها
السام) ومدرسة اوالد مسلم التابعتني للعتبة احلسينية املقدسة،
وكذلك مدرسة السيدة رقية وثانوية السيدة رقية (عليها السام)
للبنات ومدرسة عيل االصغر وثانوية عيل االصغر (عليه
السام) للبنني التابعني اىل ممثلية السيد عيل احلسيني السيستاين
(دام ظله الوارف) يف كرباء املقدسة ،اللوايت بلغ اعداد التاميذ
فيها لغاية االن ما يقارب ( )1690يتي ًام ويتيمة ،وايضا تتكفل
العتبة احلسينية املقدسة كافة االجور الدراسية من اجل اكامل
دراستهم اجلامعية يف جامعة وارث االنبياء او جامعة الزهراء
(عليهام السام)».
ومن جانبها حتدثت املهندسة سارة حممد مسؤولة مركز احلوراء
زينب (عليها السالم) قائلة« :أقام مركز احلوراء زينب (عليها

،،

السيد سعد الدين البناء

السام) التابع للعتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع ثانوية
السيدة رقية (عليها الللسللام) للبنات حف ً
ا هبيج ًا إلحياء
الوالدات الشعبانية ،حيث يأيت هذا احلفل بمشاركة نشاطات
طالبات املدرسة وزيللارة مجاعية حلرم االمللام احلسني (عليه
السام) وتكريم الطالبات الثاث االوائللل من كل مرحلة
من مراحل الثانوية باالضافة اىل تكريم الكادر التدرييس عىل
جهودهم املبذولة يف تربية وتعليم وتنشئة هذا اجليل والفئة من
املجتمع وهي فئة االيتام».
وبينت ّ
أن «مدرسة ثانوية السيدة رقية (عليها السام) هي امتداد
لرعاية األيتام ،حيث انشئت يف البداية مدرسة االبتدائية لأليتام
واستمر التعليم وصللو ًال اىل الثانوية ،باإلضافة إىل أن هناك
روضة خاصة لأليتام وهي روضة السيدة رقية (عليها السام)
والعتبة احلسينية املقدسة مستمرة يف رعاية رشحية االيتام اىل ما
بعد خترجهم من الدراسة الثانوية».
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طيلة زيارة النصف من شعبان المباركة ..
العطاء احل�سيني

خدمات جليلة قدمتها العتبة الحسينية
المقدسة للزائرين الكرام
تقرير :وحدة المراسلين  -تصوير :وحدة المصورين

استنفرت العتبة الحسينية المقدسة جهود منتسبيها في العديد من اقسامها بغية تقديم
افضل الخدمات لزائري اإلمام الحسين (عليه السالم) في زيارة النصف من شعبان المعظم،
وبتوجيه مباشر من لدن ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية
المقدسة والسيد االمين العام للعتبة المقدسة ،حيث باشرت المالكات وطواقم العمل
سواء الهندسية والفنية واالمنية والخدمية والصحية بعملها من خالل خطة متكاملة جرت
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة.
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هيأة الصحة والتعليم الطبي ..وشغف الحفاظ
على صحة الزائرين
ليست حكاية من عامل اخليال بل هي حقيقة وواقع ملموس
فالعتبة احلسينية املقدسة باتت أما لكثري من املرىض ملا
تقدمه من عاجات ومستشفيات ومفارز ومراكز صحية
هلا دور بللارز يف املناسبات الدينية َحتللدث عنها مسؤول
مركز العمليات الطبية والزيارات املليونية يف هيأة الصحة
والتعليم الطبي الدكتور امحد فؤاد البيايت قائا« :بالتنسيق
مع دائرة صحة كرباء ودوائر صحة املحافظات مع قسم
العمليات والطوارئ يف وزارة الصحة ،تم وضع اخلطوط
العامة خلطة الزيارة الشعبانية وتوزيع املهام وتقسيمها عىل
مفارز شملت كا من مركز الوارث للديلزة ومركز السيدة
زينب (عليها السام) ومركز الشباب قرب فوج الدفاع
املدين مقابل مقام صاحب الزمان (عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف) ،واملفرزة Aحتتوي عىل طبيب اختصاص مع
كادر مترييض وصالة للعمليات الصغرى ،املفرزة  Bتتضمن
العيادات الطبية املتنقلة املنترشة يف منطقة بني احلرمني
وساحة الشهداء وهي حتتوي عىل طبيب اختصاصه وكادر
مترييض ،املفرزة  cوهي حتتوي عىل كادر اسعافات اولية مع
كادر متخصص يطبق بروتوكول طب احلشود ،اضافة اىل

الفرق الطبية اجلوالة التي تنترش بني الزائرين تقوم بتطبيق
بروتوكول طب احلشود هذه وظيفتها عندما تكون اي حالة
إسعافية او اي مريض يعاين من حالة اغامء او اي حالة طارئة
تقوم باإلرساع للنجدة كام تقوم بتقديم االسعافات االولية
واحالته حسب احلالة املرضية اىل املراكز الصحية العليا،
وفيام يتعلق باملستشفيات التي تم التنسيق معها من اجل
احالة احلاالت املرضية الطارئة كان نصيب مستشفى سفري
االمام احلسني (عليه السام) هو احالة احلاالت اجلراحية
الطارئة ومستشفى زين العابدين احلاالت الباطنية الطارئة،
باإلضافة اىل احلاالت اجلراحية ذات االختصاص الدقيق
غري املتوفرة يف مستشفى سفري االمام احلسني (عليه السام)
يتم احالتها اىل مستشفى االمام زين العابدين (عليه السام)
باإلضافة اىل مركز السيدة زينب (عليها السام) التي تعد
مركزا صحيا ،فيام يتعلق باملتطوعني كان عدد املتطوعني اكثر
من ( )200متطوع مقسمني بني طاب كليات وطاب
جامعات يف حمافظة كرباء املقدسة وبقية املحافظات
االخرى تم توزيعهم حسب الكفاءة وحسب اخلربة يف هذه
املراكز الصحية وتم تقسيمهم استنادا اىل كل نوع مفرزة
صحية حيث تم وضع الكوادر ذات الكفاءة العالية يف
مفرزة والكوادر ذات الكفاءة املتناسقة مع الكوادر الوسطية
يف مفرزة اخرى وتم تنسيق وترتيب الكوادر».
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قسم الشؤون الخدمية الخارجية ..اعمال
خدمية متنوعة
ّ
عام يقدمه قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية من خدمات كبرية
معظمها خلف الكواليس حتدث عنها رئيس القسم السيد
يضم بني طياته ()2500
انور حممد املوسوي ،قائال« :القسم ُّ
منتسب فضا عن ( )350متطوعا ،وقد تم نرش ( )15منشأة
صحية متنقلة عىل مداخل مدينة كرباء املقدسة وكل صحية
حتتوي بداخلها عىل ( )20تواليتا تم ختصيص نصفها للرجال
والنصف االخر للنساء حيث وزعت عىل عدة مواقع وهي
(كلية القانون ،حي العباس ،الرتبية ،سيد جودة ،السايلو
طريق النجف ،شارع امحد الوائيل ،كراج اجلاملية ،الكراج
املوحد) ،ومن اخلدمات التي قدمها القسم عىل مدار الساعة
هي توزيع مياه الل( )ROعىل مجيع مواقع العتبة احلسينية
املقدسة داخللل املدينة القديمة وبعض املواقع اخلارجية،
كذلك و ّفرنا عجات شحن لرفع النفايات من داخل املنطقة
القديمة ونقلها اىل مواقع مرابطة هبا كابسات النفايات للحد
من الزخم ولعدم مضايقة الزائرين الكرام ،اضافة اىل نرش
عجات صاروخية وساحبة لفتح االنسدادات وسحب املياه
الثقيلة التي حتدث نتيجة شدة الزخم».
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وتابع املوسوي «من انشطة القسم طيلة الزيارة توفري فرق
جوالة لغرض تعفري اماكن مبيت الزائرين يف احلائر احلسيني
واماكن مبيت املتطوعني ،وفرق اخرى داخل احلرم احلسيني
املقدس للتعطري ،وكذلك مجيع مواقع القسم واغلب مواقع
العتبة وجتهيزهم بالعطر ،إضافة اىل إجللراء صيانة ملواقع
الصحيات الثابتة واملتنقلة وكذلك الكيشوانيات ،وتوفري
وسائل الراحة ملبيت االخوة الزائرين الكرام وكذلك دخول
احلمات ألداء الزيارة والصاة يف احلائر احلسيني ،وتوزيع
اكياس النفايات عىل الرساديب واالماكن املحيطة بالعتبة
املقدسة.
قسم الهدايا والنذور ..استالم الهدايا وتسليم
البركات
وعن طبيعة عمل قسم اهلدايا والنذور قال وكيل رئيس القسم
االستاذ جماهد القرعاوي« :يقدم القسم خدمات جليلة اىل
الزائرين الكرام عىل مدار العام السيام خال الزيارات املليونية
وخاصة الشعبانية منها ،والقسم بدوره يتكون من شعبتني
مها (شعبة التوثيق املايل ،شعبة املفقودات واعانة الزائرين،
فضا عن وحدة مستقلة تابعة اىل القسم بصورة مبارشة وهي
وحدة مبيعات التربك) ،وان شعبة التوثيق املايل يكون عملها
ُمنصبا عىل استام اهلدايا والنذور املتمثلة وتوثيقها بكافة

تفاصيلها سواء كانت اهلدايا نقدية ام عينية ،فان اهلدايا النقدية
تشمل مجيع انواع النقد فضا عن الذهب والفضة اما العينية
تشمل باقي اهلدايا االخرى ،حيث نقوم باستام مجيع اهلدايا
وتسليم وصل قبض هبا اىل الزائر املتربع للتربك واالحتفاظ به
كهدية من االمام احلسني (عليه السام) ،فان التربعات املالية
ُترحل اىل امني الصندوق وفق التخصيصات الرشعية التي
حددها الزائر الكريم وبدورها ترحل اىل قسم الشؤون املالية
هناية كل شهر ،اما اهلدايا العينية فإهنا تسلم اىل خمازن العتبة
احلسينية بشكل يومي وفقا للمستندات اخلاصة هبا ،وان شعبة
املفقودات واعانة الزائرين عملها منصب عىل استام مجيع
املواد التي تفقد من الزائرين الكرام اثناء الزيارة بعد العثور
عليها سواء داخل احلرم او خارجه ،وهذه املواد توثق بشكل
كامل من خال ادخال بياناهتا يف احلاسبات االلكرتونية ومن
ثم تسليمها اىل اصحاهبا بعد حضورهم اىل مقر الشعبة».
قسم حفظ النظام ..جهود حثيثة وعيون
ساهرة
من أهم اقسام العتبة املقدسة بمهامه ومسؤولياته حيث
حيرص مسؤولوه ومنتسبوه عىل إعامم األمن وتنظيم حركة
الزائرين طيلة الوقت ،عن ذلك حتدث رئيس القسم السيد

رسول فضاله« :اعد قسم حفظ النظام خطة حمكمة لزيارة
املنتصف من شعبان وتم تنفيذها حرفيا ،وهلل احلمد وفقنا
خلدمة الزائرين بدءا من شعبة املراقبة االلكرتونية وحرص
منتسبيها باملراقبة عىل مدى ( )24ساعة ،أما ما خيص شعبة
املتطوعني فأعداد املتطوعني وصلت اىل ( )4000متطوع تم
نرشهم يف كل اقسام العتبة احلسينية املقدسة والبعض االخر
تم نرشهم يف السيطرات اخلارجية عىل الطوق االول والثاين
حيث كان عملهم دؤوبا وهؤالء املتطوعون من حمافظات
العراق من البرصة اىل كركوك والكل شارك يف خدمة الزائر
الكريم يف العتبات املقدسة ،هؤالء املتطوعون لدهيم اخلدمة
الكافية حيث اهنم متطوعون يف قسم حفظ النظام وبعض
االقسام االخرى منذ عدة سنوات».
ونوه فضاله عن دور شعبة كشف املتفجرات خال الزيارة
بقوله« :تم نرش املزيد من االجهزة يف كل مداخل املدينة
القديمة وتفتيش احلقائب الداخلة اىل العتبات املقدسة اضافة
اىل عمل جهاز (( idاملنترش يف املنطقة والتعاون احلاصل
مع كل االقسام املعنية يف املنطقة ،وهناك شعبة اخرى هي
شعبة حركة ختطيط الزائرين وفق اطر علمية (لعلم احلشود)
واخلللاص هبؤالء االخللوة املهندسني ،عمل هذه الشعبة هو
25

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

التخطيط ومعرفة االحداث مسبقا وفق املنظور العاملي واالن
هذه الشعبة لدهيا نامذج خاصة هبا حيث تعمل وفق برامج
ُتبني أعداد الزائرين واالماكن املزدمحة من عدمها واهلدف هو
حتقيق االنسيابية العالية اثناء الزيارات املليونية».
وانتقل فضاله يف حديثه اىل دور الشعب الساندة فقال« :من
الشعب الساندة هي شعبة الدفاع املدين وهي من الشعب
الفنية حيث يتم نرش املفارز يف االطراف بالتنسيق والتعاون
مع االجهزة االمنية يف مديرية الدفاع املدين يف كرباء املقدسة
واملديرية العامة يف العاصمة بغداد ،اما شعبة داخل احلرم
فوظيفتها احلفاظ عىل النظام واهلللدوء وحتقيق االنسيابية
العالية يف حركة الزائرين داخل العتبة احلسينية املقدسة وقد
ساعدت هذه الشعبة بتخصيص ممر لللذوي االحتياجات
اخلاصة من جهة باب الشهداء (عليهم السام) ملرورهم
اثناء الزيارة املباركة وصوال اىل احلرم الرشيف دون ان يعيق
حركتهم احد».
وتابع «من هذه ُ
الشعب شعبة احلائر الرشيف املسؤولة عن
اخلدمة االمنية يف احلائر الرشيف والرساديب االربعة يف
الصحن الرشيف واحلائر املتكون من ثاثة طوابق وعملها
هو تأمني دخول وخللروج الزائر بشكل انسيايب مع توفري
جملة االحرار اال�سبوعية
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املساحة الكافية للزائرين لغرض االسللرتاحللة واملبيت..
اضافة اىل دور الشعبة اخلارجية وعملها يف النقاط اخلارجية
املحيطة للعتبة احلسينية املقدسة وأماكن االمانات اخلاصة
بالزائرين الكرام وكذلك وحللدات آداب الزيارة ووحدة
اخلدمة االنسانية التي اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة وهي
مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة من العوارض الرئيسية
اىل دخوهلم احلرم الرشيف ومساعدهتم يف اداء الزيارة وهذه
الوحدة منترشة يف حميط العتبة والعوارض الرئيسية حيث
تم رفدها باملزيد من املتطوعني من اجل مساعدة اصحاب
االحتياجات اخلاصة وكبار السن ،وجتدر االشارة اىل التنسيق
العايل مع االخوة يف السيطرات اخلارجية يف مديرية احلرمني
الرشيفني وكذلك االمن الوطني واملخابرات واالستخبارات
وجهاز مكافحة املخدرات وكل االجهزة اخلاصة يف املجال
االمني والتنظيمي».
رعاية وحماية الحرم الخارجي ومداخله..
الحفاظ على سالمة الزائر
قسم رعاية ومحاية احل��رم اخلارجي ومداخله من االقسام
ذات اخلدمة الكبرية عىل م��دار الساعة وعنه ذك��ر رئيس
القسم احلاج فاضل ابو دكة« :قسم رعاية ومحاية الصحن

اخلارجي ومداخلة استعد لتقديم افضل اخلدمات لزائري
االمام احلسني (عليه السام) الوافدين من مجيع انحاء العراق
وخارجه مبكرا ،وكام هو معلوم فالصحن اخلارجي ينقسم
اىل شقني من ناحية احلامية تتم االستعانة باملنتسبني من خال
االنذار الذي يتم العمل به يف كل الزيارات املليونية وبنسبة
 %50اي نصف العدد الكيل ويعمل ملدة  12ساعة وبعدها
يستبدل بالوجبة االخللرى وكذلك االستعانة باملتطوعني
من خمتلف حمافظات العراق من الوسط واجلنوب وهؤالء
(جزاهم اهلل خريا) هلم باع طويل يف اسناد العتبة املقدسة
وخدمة زوارهللا خال السنني املاضية وهلم خربة وممارسة
ومعرفون لدى االقسام التي يسندوهنا ويعملون من خاهلا،
واجلانب االمني حيث ننرش دورياتنا يف خمتلف املفاصل تبدأ
من العوارض نقطة البداية اىل الساحة الوسطية ثم تنترش عىل
نوعني :النوع االول بزي العتبة املعتاد وجنبة اخرى لدينا قوة
طوارئ بلباس عسكري خاص تعمل يف احلاالت الطارئة
باالشرتاك مع القوات االمنية االخرى يف حفظ النظام ويف
فوج احلامية للتصدي للنواصب واعداء املذهب ،اما الباقون
فهم يسهرون عىل راحة الزائرين والزائرات من خال احلفاظ
عىل امنهم وراحتهم من خال منتسبي العوارض يتم تفتيش

الداخلني ومن كا اجلنسني ،من الناحية اخلدمية فهي كبرية
جدا ومتشعبة وتبدأ من نظافة املنطقة عىل مدى ( )24ساعة
ويتم غسل املنطقة والتحرض قبل بدء الزيارة واالستحضار هلا
وهي داخل العوارض».
شعبة الزينبيات ..جهود مباركة
املرشف العام عىل شعبة الزينبيات املهندس كاظم املوسوي
ق��ال« :بللارشنللا بمتابعة مبارشة من مجيع رؤسللاء االقسام
املشرتكني يف الزيارة الشعبانية بعقد جلسات كثرية سبقت
مطورة
الزيارة الشعبانية متهيدا هلذا اليوم ملحاولة اجياد خطط ّ
عن السنوات السابقة كون اعداد الزائرين يف تزايد سنويا،
وتم عقد اجتامعات بني االقسام اخلدمية ومنها قسم حفظ
النظام ورعاية احلرم الرشيف والكثري من االقسام االخرى،
حيث تم وضع املفارز الطبية بكوادر نسائية وبتنسيق مع هيأة
الصحة والتعليم الطبي لتجهيز املفارز بأجهزة اوكسجني
ومجيع املستلزمات الطبية من كوادر ومن حامات النقاالت
إلسعاف الزائرات الكريامت ،تم وضع ( )6مفارز طبية
موزعة مخس منها داخل االمام احلسني (عليه السام) ،وأربع
منها داخللل الرضيح وواحللدة يف باب احلجة ،وامللا املفرزة
السادسة فهي يف رسداب احلجة ،وكل مفرزة تدار من طرفني
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من هيأة الصحة والتعليم الطبي باإلضافة اىل الطبيبات
املتطوعات التابعات اىل وحدة املتطوعات اخلاصني بشعبة
الزينبيات ،وتكون اعداد كل مفرزة من( ،)5-3وتم اضافة
كامريات يف حرم النساء ُتظهر االعداد املوجودة يف الصحن
الرشيف لكي ال تكون اخلادمة يف داخل الرضيح املقدس
عن اعداد وزخم الزائرات املوجودات يف الصحن الرشيف
ليكون هناك تنسيق يف آلية سحب الزائرين من الداخل اىل
اخلارج ،أما بخصوص اعداد الزينبيات املنتسبات اللوايت
شاركن بالزيارة فحوايل ( )450خادمة ،يف حني كان اعداد
املتطوعات يف هذه الزيارة ( ،)850وتم تأمني املسكن
واملللرشب إلعطاء املتطوعة امهيتها هبللذا العمل وتوفري
كافة التسهيات هلم ،باإلضافة اىل وجود مرتمجات باللغة
االنكليزية والفارسية وللزائرين اهلنود ايض ًا ولغات اخرى.
قسم رعاية احلرم الداخيل ..النظافة بام يناسب املكان املقدس
امهية أن يكون احلرم بأهبى ما يكون هي مسؤولية قسم رعاية
احلرم الداخيل التي حتدث عنها السيد منتظر احلمداين فقال:
«بدءا من غسل القبة الرشيفة وهتيئة سطح الصحن الرشيف
وادامللتلله ،وغسل الصحن واحللللرم الللرشيللف واملللداخللل
وتعقيمها ،وتكثيف اعامل التنظيف واالدامة جلدران الصحن
واحلرم والزجاج ومرايا سقف احلرم الرشيف ،واعادة فرش
الصحن واحلرم الرشيف بالسجاد اجلديد ،وادامة املتارب
جملة االحرار اال�سبوعية
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ورفع الرتب املتكرسة وتوفري اخلزين الكايف ،وجتهيز وخطة
املتاهة لتنظيم حركة الزائرين الكرام داخل الصحن واحلرم
الرشيف بالتعاون مع قسم حفظ النظام والصيانة واملواظبة
عىل ادامتها ،اىل التعاون مع املفارز الطبية يف نقل احلاالت
املرضية وجتهيزها باملعدات اخلدمية الازمة ،واىل اعامل
االدامة املستمرة والتنظيف للممرات والقواطع يف عموم
الصحن الرشيف ،اىل استعدادات شعبة السادة اخلدم
لتأدية مهام التطهري والصاة عىل اجلنائز واستقبال الوفود
وغريها بشكل مكثف ،وادامة مناهل املياه وتوفري ()470
كارتونا ما يقارب ( )1.410.000قدح ،وتوفري اكثر من
( )32.000كتابا خمتلفا داخل الصحن واحلرم الرشيف
منها مصاحف و( )4500نسخة من كتاب اعللامل شهر
رجب وشعبان ورمضان ،وتنظيم وادامة املكتبات الذهبية
وتزويدها بالكتب اخلاصة بالزيارات واملصاحف وتنظيم
املمرات والقواطع لتنظيم سري الزائرين ،حيث تم غسل
( ) 1083سجادة خمتلفة القياس وبأكثر من ()14500
مرت مربع ،تم غسل وجتهيز ( )8240بطانية وتسليمها
لألقسام واملواكب استعداد ًا للزيارة ،كام تم غسل وجتهيز
( )270قطعة من الكاربت وبأكثر من ( )2600مرت مربع،
والتعاون مع االقسام املعنية داخل الصحن الرشيف لنصب
البوسرتات اخلاصة بالزيارة».

قسم االليات ..استنفار جميع الجهود
ايصال الزائرين اىل احلللرم وارجاعهم اىل اقللرب أماكن
ممكنة قبل القطوعات مهمة حرص قسم االليات يف العتبة
احلسينية من أجلها هتيئة آلياته وعن ذلك قال رئيس القسم
السيد عادل املوسوي« :تم هتيئة مجيع اليات القسم للعمل
واملشاركة يف هذه الزيارة املباركة لنقل الزائرين ،من شارع
(امني  ،)1ولكي نواصل اخلدمة قمنا بتجهيز هذا اخلط
بالعدد الازم من العجات لنقل الزائرين عىل مدى ()24
ساعة ،كام تم توفري اآلليات التخصصية يف مناطق قريبة من
احلرم املقدس ألي طارئ او احتياج تكون قريبة هلا ومهيأة
عىل مدى ( )24ساعة اىل حني انتهاء الزيارة ،وايضا تم نرش
عجات االسعاف منذ صباح هذا اليوم ومن نقاط قريبة
من احلرم الرشيف ومقام صاحب الزمان (عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف) وباب الشهداء (عليهم السام) وباب قبلة
االمام احلسني (عليه السام) حتسبا ألي طارئ حيدث ال
سمح اهلل ،وان عربات الشحن والكوسرتات تعمل داخل
املدينة ،حيث تم استنفار مجيع السائقني مع العجات»
منوها عن أوقات العمل بقوله« :عملنا يومي عىل مدى
( )24ساعة وخصوصا ايام (اخلميس ،اجلمعة ،السبت)».
قسم المضيف ..وجبات طعام متنوعة
يقصد الكثري من الزائرين مضيف اإلمام احلسني (عليه

السام) للتربك يف زاد طهاته اذ ّ
حرضه طهاة ماهرون
ويقدمه خدام خملصون عن ذلك قال معاون رئيس القسم
االستاذ حممد ابراهيم« :يعد قسم املضيف واحدا من اهم
االقسام يف العتبة احلسينية املقدسة حيث يقع عىل عاتقه
توزيع وجبات الطعام عىل املنتسبني واملتطوعني والزائرين
الكرام ولثاث وجبات يوميا يف مجيع الزيارات املليونية,
السيام الزيارة الشعبانية حيث بارشت كوادر قسم املضيف
العمل يف جتهيز وتوزيع الطعام من يوم ( )16 -12من شهر
شعبان املبارك ,تم ختصيص مراكز التوزيع وعدد الوجبات
املوزعة لكل مضيف ,حيث وزع مضيف االمام احلسني
(عليه السام) الرئيس ( )9000وجبة عىل الزائرين يوميا
من غداء وعشاء ,باإلضافة للصالة تم استقبال العوائل لل
( )2000نفر يوميا ,وبالنسبة ملضيف املنتسبني ايضا تم
جتهيزهم بالطعام من افطار وغداء وعشاء بواقع ()24000
وجبة يوميا ,باإلضافة للمتطوعني بواقع ( )9000وجبة
يوميا ,واما جممع سيد الشهداء يوزع يوميا ( )5000وجبة
طعام ,اما من ناحية اخلبز والصمون تم جتهيز ما يقارب من
( 75ل  )80الفا يوميا ,باإلضافة تم توزيع الكيك والعصائر
وغريها عىل الزائرين الكرام ،فضا عن جلب ()150
متطوعا يعملون يف الطبخ وجتهيز الطعام السفري».
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ريبورتاج

عدسة :حكمت العياشي

ازالة الستار عن تحفتين معماريتين في العتبة الحسينية
المقدس����ة بمناسبة والدة االقمار المحمدية في شهر
ش����عبان المعظم ،وعيون المحبي����ن تكتحل بجمال باب
ُ
القبلة وهي تكتسي حلال عمرانية حداثوية وباب الرجاء
التي تشاركها البهاء وتتزين باسماء الشهداء في لوحة
معمارية تثير الدهشة واالنبهار..

ريبورتاج

باب الرجاء
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عباس الصباغ

نحو اقتصاد اخضر عراقي

منذ ان دخل النفط مضامر اجلدوى االقتصادية يف االنتاج والتصدير دخل يف مصاف الدول التي توصف
بالريعية فارهتن اقتصاده بمناسيب سعر برميل النفط وحسب متواليات العرض والطلب يف السوق العاملية ،يف
حني كانت حماوالت تنويع مصادر متويل الدخل القومي خجولة ،وبقي برميل النفط يتصدر االرقام بشكل
شبه رئيس وله حصة االسد يف ذلك وتفاقم االمر سوءا بعد التغيري النيساين املزلزل .2003
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وقد آن األوان ان يكون االقتصاد العراقي اخرض اسوة
باقتصاديات الكثري من الللدول املتطورة والناجحة والتي
سبقتنا بخطوات بعيدة وهو استحقاق عراقي متأخر ليكون
خطوة تأسيسية نحو التحرر من اهليمنة الريعية التي وسم هبا
هذا االقتصاد ومل ّ
معرضا لتقلبات «مزاج»
ينفك عنها وبقي ّ
برميل النفط فهو وحده القادر عىل رسم اخلطوط العريضة
لاقتصاد العراقي وآن االوان للدخول يف خانة الدول التي
تتمتع باالقتصاد االخرض ( )Green Economyوحتقيق
التنمية املستدامة والتقليل من املخاطر البيئية واالجتامعية
وهو اقل كلفة يف انتاج الطاقة واكثر امانا مع التقليل من
نسب التلوث وانبعاث الكاربون وجت ّنب فقدان التنوع
احليوي ،ومن خصائص االقتصاد االخرض االعتامد عىل
وتوهج شميس
الطاقة الشمسية التي حتتاج اىل اماكن واسعة
ّ
وتشجع عىل االستثامر
مقبول وكامها متوافران يف العراق
ّ
يف هذا املجال وستساهم هذه الطاقة يف توفري اماكن صحية
ومستدامة للعيش الكريم والائق باملواطن العراقي ويعتمد
االقتصاد االخرض عىل الطاقة املتجددة (النظيفة) كالرياح
وحرارة االرض واملياه فضا عن الطاقة الشمسية التي تكون
كلفتها االنتاجية اقل من غريها ويمكن ختزينها واستخدامها
يف اغراض شتى.
للتوجه نحو هذا االقتصاد
ماسة
ّ
ما يللزال العراق بحاجة ّ
والدخول يف مصاف الدول التي تستخدم الطاقة املتجددة
بأنواعها والتي تعمل عىل ختفيض التلوث ليكون االقتصاد
صديقا للبيئة وليس عدوا هلا اي خاليا من االنبعاثات التي
تصدر من مصادر الطاقة التي يعتمدها العراق يف اغلب
فعالياته االقتصادية واملجتمعية وجيب ان خيطو خطوات
متسارعة مع الزمن من اجل انقاذ بيئته وصحة مواطنيه
مللن التلوث الللسللام نتيجة الحلللرتاق الللوقللود االحللفللوري
واالنسكابات النفطية فضا عن التلوث الناجم عن املولدات
االهلية التي اوجدت كرديف للطاقة الكهربائية الوطنية.
الوضع االمثل للعراق هو توليد طاقة متجددة ومستدامة
لتحل حمل الوقود االحفوري للحدّ من املخاطر البيئية النامجة
عنها وذلك باالعتامد عىل االقتصاد االيكولوجي املرتبط
بأنشطة الفعاليات التجارية واخلدمية والصناعية التي تأخذ
بنظر االعتبار املحافظة عىل البيئة واحلد من اإلرضار هبا
جراء تلك الفعاليات آنفة الذكر السيام ان العراق يعد عارش
اكثر الدول تلوثا يف العامل بمعدل  39.6ميكروغرام لكل مرت
مكعب يف الباد ..فليكن عراقنا اخرض مجيا ونظيفا.

االكتفاء
الصناعي
بقلم :أمير البرقعاوي

من اهللم ركائز بناء االوطللان هو االهتامم يف املصانع
الهنا وتطويرها وانشاء احلديث منها حسب متطلبات
السوق واملرحلة تكن حاضنة للطاقات والكفاءات من
املتخرجني الشباب وااليادي العاملة الهنا مركز اكتشاف
املواهب.
لكن ما نجد معامل القطاع احلكومي واخلللاص تعاين
من توقف العمل وتكدس املنتج املحيل يف خمازهنا بسبب
اغراق االسواق باملنتج املستورد هذا ينعكس سلبا عىل
دخل املصانع مما يدفع االدارة اىل تقليل عدد العاملني
وترسيح البعض ملواجهة الدخل املحدود للمبيعات.
او تصبح غري قادرة عىل سدّ نفقات رشاء املواد االساسية
للعمل وهنا قد تضطر ادارة املصانع اىل اختاذ قرار غلقها
لعدم حتقيق االرباح.
وتشغيل املنشآت الصناعية ودعمها يسهم يف استقطاب
االختصاصات العاطلة عللن العمل وختفيف نسب
البطالة.
وحتتاج هذه املنشآت اىل دعم من الدولة سواء احلكومية
من وزارة الصناعة واملللعللادن او اخلاصة ألصحاهبا
بقروض مالية للتشجيع عىل صيانتها وإعادة العمل هبا،
فكل مشاريع االعامر حتتاج اىل توفر مواد اولية وهذه
املتطلبات توفرها معامل البلد بدال من استريادها من
اخلارج.
قياس درجة تطور البلد بمدى تقدمه يف الصناعات سواء
اخلفيفة أو الثقيلة وبذلك يكون البلد قد حقق عىل اقل
تقدير االكتفاء داخليا من احتياج السوق من الصناعات
املحلية.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

ّ
ّ
المرجع الديني الشيخ محمد حسن المامقاني (قدس سره)

ً
ً
ً
“لم أترك لكم ماال وال منصبا دنيويا،
ّ
ولكن أستودعكم ربي”

أعداد :علي الشاهر

ً
ً
ّ
ُّ
ّ
العظام ،تعد درسا حياتيا
المحطات الهامة والكبيرة في حياة أي مرجع من مراجع الدين ِ
ًّ
حيا يجب الوقوف عنه واألخذ به ،فهؤالء الرموز الكبار لم يتركوا لنا ثروة علمية وفكرية
ً
ّ
فحسب وإنما دروسا هائلة في النضال والجهاد والسعي في طلب العلم ونشره
وإصالح األمة ،ومن بينهم العالم المجاهد والمرجع الديني سماحة آية الله العظمى
ّ
الشيخ محمد حسن المامقاني (قدس سره) ،والذي نقف عن سيرته الطاهرة التي
ّ
عال وبمشاعر فياضة صادقة ولده العالمة الشيخ عبد الله المامقاني
كتبها بحس ٍ
(قدس سره).
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أول فصل من الحكاية
ولِد الشيخ املامقاين (رضوان اهلل تعاىل عليه) يف مدينة «مامقان»
ثم ُجلب إىل كرباء و
بإيران ،بتاريخ ( 22شعبان  1238هل) ّ
تويف والده ووالدته (رمحة ّ
فلام ّ
عمره الرشيف عدّ ة أشهرّ ،
اهلل
نصب له أحد
عليهام) ،و كان عمره الرشيف حينئذ ثامن سننيّ ،
العز واالحرتام والع ّفة.
القيم يف هناية ّ
العلامء األجاء ّقيام ،فر ّباه ّ
عن هذه املحطات األوىل يقول ولده الشيخ عبد اهلل :كان الوالد
رسه) يف غاية اجلودة والفطانة والشوق إىل االشتغال،
(قدّ س ّ
ثم أنه يوم أصبح بعمر الل ( 17سنة) انتقل إىل النجف األرشف
ّ
املطهر -ا ّلتي هي فوق
وسكن احلجرة الرشيفة من الصحن
ّ
باب املدرسة  -عكس القبلة ،و كانت حجرات الصحن
احليدري الرشيف جممع الفضاء ومسكن املشتغلني ،كام ّ
أن

رسه) هبا ،وكان
أصل بنائه كان لذلك ،فأخذ يشتغل (قدّ س ّ
ّ
األجل حممد حسن النجفي صاحب
يومئذ زمان رئاسة الشيخ
اجلواهر (أعىل اهلل مقامه الرشيف).

(نور ّ
اهلل مضجعه) مللرار ًا أنّه كان يف ذلك
ويضيف ،نقل يل ّ
كدوي النحلّ ،
وأن
دوي
ّ
الزمان بعد نصف الليل يف البلدة ّ
مصل ودا ٍع ومترضّ ع ٍ
ٍّ
وباك.
الناس كانوا بني
رسه) منذ كان مشغو ً
ال بالتحصيل إذ وقعت
ثم إنّه (قدّ س ّ
ّ

املطهرة -
وقعة كرباء -ا ّلتي هي إحدى وقعات تلك البلدة ّ
و هي الغارة املعروفة بحادثة (نجيب باشائية) الواقعة ساعتني
قبل الصبح تقريب ًا من ليلة اجلمعة ( 11ذي احلجة 1258
هل) واملعروفة أيض ًا بل (غدير دم) ،حيث هجم احلاكم العثامين

نجيب باشا مع العساكر بأمر الدولة العثامنية عىل املدينة وقتل
أهلها قت ً
ا عام ًا حتى جرى الدم يف الصحن احلسيني الرشيف،
والغرض؛ ّ
أن الشيخ املامقاين قد كان يف وقعة النجيب باشا

لزوار من أهل مامقان يومئذ
يف النجف األرشف ،و كانت الل ّ
يف الكاظمني (عليهام السام)ّ ،
فلام انطفت تلك النائرة زاروا
ثم أتوا إىل النجف األرشف ،فاستخربوا حال الشيخ
كرباء ّ
إىل أن عثروا به ،وأ ّ
حلوا عليه بامليضّ إىل مامقان فامتنع ،فالتجئوا
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سعيه الستزادة من العلم وعلو
همته منعته من االقتصار على
ما حصله فتنقل من مكان الى
اخر مشتغال بالعلم والدرس
ورعاية الفقراء ،وشوقه للعراق
جعله محطته االخيرة

رسه) شفق ًة عىل الشيخ املامقاين
إىل صاحب اجلواهر (قدّ س ّ
وخوف ًا عليه من اغتشاش العراقّ ،
فلام فهم صاحب اجلواهر
أمره بالسفر ،فامتثل (قدّ س رسه) لألمر املطاع ،وعاد معهم.
بقي الشيخ (قدس رسه) شهر ًا واحد ًا يف مدينة مامقان ،فوجد
علو ّ
مهته من االقتصار
عدم إمكان طلب العلم هناك ،ومنعه ّ

حصله من العلم فانتقل إىل تربيز ،و نزل يف املدرسة
عىل ما ّ
املعروفة بل (مدرسة احلاج صفر عيل) ،فاشتغل بالعلم وتر ّقى
إىل أن ُعدَّ من ملّلربزي الفضاء ،ومرجع املشتغلني يف ّ
حل
جلم غفري
املشكات ،واشتغل بتدريس القوانني و اللمعتني ٍّ

من طلبة العلوم الدينية ،ومكث يف تربيز سنني عىل هذا املنوال
وقد ترتّبت عليه بعض الديون جراء نفقاته عىل الفقراء وأعامله
قرر السفر إىل باد القفقاز وكان بناؤه عىل
اخلريية ،فبعدها ّ
االشتغال بالوعظ بأجرة يف تلك الباد -لكوهنا باد غربة-
لعل ّ
ّ
اهلل تعاىل يرزقه ما يفي به بعض ديونه ،واتّفق أنّه حني
وروده إىل ّ
كل من تلك الباد وجد هناك واحد ًا أو متعدّ د ًا
من تامذتهّ ،
وعظموا قدره ،وبالغوا يف إجاله ،فأستحيا من
َ
فاشتغل بالوعظ جمّان ًا ومل يقبل منهم شيئ ًا إىل
اإلقدام إىل ما نوى
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ْ
أن رجع كام مىض.
رسه) يل أنّه بعد رجوعه من سفر قفقاز اشتدّ
و قد نقل (قدّ س ّ
شوقه إىل العراق ،وأنّه يف أيام اجلمعة كان يميض إىل املقابر
فيجلس عند بعض بناءات القبور املشاهبة لبناء بعض قبور
النجف األرشف ويبكي شوق ًا إىل هذا املشهد الرشيف.
ويف بعض األيامَ ،
كان جالس ًا يف حجرته باملدرسة ،فورد إليه من

رسه) عن سبب
ّ
التجار من مل يكن بينهام سابقة ،فسأل (قدّ س ّ
عدم انتقاله إىل األعتاب املقدّ سة لتكميل االشتغال ،فسكت،
وأرص ذلك الرجل إىل أن أحرز ّ
أن سببه الدَّ يون ،فمىض وأتى
ّ
رسه) والتمسه أن ّ
ويتوجه إىل
يويف دينه
ّ
عينه هو (قدّ س ّ
بمقدار ّ
العراقّ ،
توجه بالباقي إىل العراق باني ًا عىل بيع
فوف منها دينه و ّ

كتبه التي أ ّمنها عند أحد الفضاء يف مدينة كرباء املقدسة،
والتعيش بثمنها ،واالشتغال إىل أن ينفد الثمن ،فإذا نفد
ّ
يشتغل مقدار ًا من النهار بصنعة (ترب الصاة) حيث كانت له

معرفة هبا ،وحيصل بذلك مقدار القوت الازم ،ويشتغل باقي
هناره يف طلب العلم.
ور َد (رضوان اهلل تعاىل عليه) العراق بعد وفاة الشيخ األعظم

مكابدا في طلب العيش
ومنهمرا في طلب العلم
وحياته محطات طويلة
نذر عمره خاللها في نشر
علمه ورعاية مصالح الناس
وتعريفهم بامور دينهم

رسه) بأربع سنني تقريب ًا ،حيث ّ
إن
صاحب اجلواهر (قدّ س ّ
الشيخ انتقل إىل رمحة ّ
اهلل تعاىل يف غرة شعبان سنة ( 1266هل)
وورد الشيخ املامقاين يف حوايل سنة السبعني ،وملّا ورد كرباء
ميت ًا ومل جيد من
املرشّ فة وجد الرجل ا ّلذي ائتمن عنده
َ
الكتب ّ
الكتب أثر ًا ،وكان قد َبقي من درامهه النزل القليل ،فعزم عىل

السيد أيب احلسن املوسوي األصفهاين.
مرجع الشيعة ّ
كانت هذه السطور القليلة ،بعض ًا من ّ
حمطات هذا الرجل
املجاهد صاحب كتاب (غاية اآلملللال) الللذي نللذر عمره
وحياته لطلب العلم ونرشه ورعاية مصالح الناس وهدايتهم
ْ
يبخل بأي يشء،
وتعريفهم بأمور دينهم ،فقدّ م ما يستطيع ومل
حتى وفاته (رضوان اهلل تعاىل عليه).
ويقول نجله الشيخ عبد اهلل املامقاينّ ،
أن والده (رضوان اهلل
تعاىل عليه) يف يوم وفاته قرأ للمرة األخللرية دعللاء العديلة
ثم خاطبني قائ ً
ا« :ولدي
بخشوع القلب وخضوع اجلوارحّ ،
ّإين مل أترك لكم ما ً
ريب»،
ال وال منصب ًا دنيوي ًا ،ولكن أستودعكم ّ

السيد حسني
السند والركن املعتمد والبحر املحيط املؤ ّيد
ّ
التربيزي الكوهكمري (رضوان ّ
اهلل عليه) ،وحرض أيض ًا عند
علامء كبار أمثال الشيخ األعظم مرتىض األنصاري والشيخ
رايض النجفي والشيخ عبد الرحيم الربوجردي ،ح ّتى أتم اهلل
تعاىل له ما أراد وصار ًا مرجع ًا كبري ًا ،وأستاذ ملراجع كبار أمثال

برضيح اإلمام أمري املؤمنني عيل ورضيح سيد الشهداء اإلمام
احلسني (صلوات اهلل عليهم) ورضيح اإلمامني الكاظمني
ربك ًا منهم (صلوات اهلل
والعسكريني ورضيح اإلمام الرضا ت ّ
حمرم  )1323يف مدينة النجف
عليهم) ،وذلك بتاريخ (ّ 18

رصفها يف القوت واالشتغال ،فانتقل إىل النجف األرشف،
فلام نفد ما عنده أرسل إليه ٌ
وأخذ يف االشتغال بالتدريسّ ،
رجل
من أج ّ
اء تربيز ما كفاه مدّ ة ،وأخربه بأنه ليس عليه أن يسعى يف
طلب رزقه ،بل عليه أن ّ
يتوكل عىل ر ّبه ويشتغل بطلب العلم،
َ
فأخذ
رسه) أستاذ ًا يف املتون،
وقد كان زمان انتقاله (قدّ س ّ

يباحث املتون وحيرض بحثي األصول و الفقه لشيخه الع ّ
امة
(نور ّ
للسيد
اهلل مضجعه) ،وبحث األصول
اإلمام املرتىض ّ
ّ

وبعد هذه الكلمة نظر إىل السامء وقرأ الشهادة ثم فارق احلياة،
وك ّفنوه بكفن كان قد غسله بامء الفرات يف حياته ومسحه

األرشف.
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حد يقة ا لك����تب

ال���ف���اظ االخ���اق
في عهد االمام علي لألشتر النخعي
دراسة في ضوء نظرية الحقول الداللية
قراءة :عيسى الخفاجي

ً
ً
ُ
تعد العالقة بين اللفظ والمعنى عالقة ازلية لم تمرر غفال عن الدارسين في حقل اللغة قديما
ً
ً
وحديثا ،لذا س���ارعوا في جمع االلفاظ وتصنيفها فضال عن مراعاة دالالتها في قوالب ومناهج
مختلف���ة اطل���ق عليه���ا اللغويون الع���رب القدماء مصطلح���ات (المعجم الموضوعي ،والرس���ائل
اللغوية) وغير ذلك ،وقد أفاد الدرس اللغوي الغربي الحديث مما اسسه العرب القدماء ليضعوا
ً
ً
ً
منهج���ا لغوي���ا جديدا يتيح للدارس���ين جمع االلفاظ او المعاني المتقارب���ة وجعلها تحت لفظ عام
يجمعها بمراعاة الصلة الداللية بينها وهو ما يسمى ب�(نظرية الحقول الداللية) التي تعد واحدة
من النظريات المهمة في مجال الدراسات الداللية الحديثة..

وألن عهد اإلمام عيل (عليه السام) اىل مالك األشرت قد تضمن
دروس ًا اخاقية معتربة فيها اسس القيادة الصحيحة للمجتمع
يف كل زمان فض ً
ا عن لغته العالية ذات املعاين املكثفة ما دعا
الباحث (م .د .كريم محزة محدي جاسم) ان جيعل ذلك العهد
ميدان ًا لدراسته التي محلت عنوان (الفاظ األخاق يف عهد االمام
عيل -عليه السام -لألشرت النخعي-رضوان اهلل عليه -دراسة
يف ضوء نظرية احلقول الداللية) الصادرة عن مؤسسة علوم هنج
الباغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف العام (2017م) بوصف
مادي ( 64صفحة).
ويقول الباحث يف مقدمة كتيبه ان قيمة االخللاق االسامية عند
االمام عيل (عليه السام) من مرتكزات خطابه وسلوكه العميل وان
مشيدة عىل معيار اهلي وعقيل
القاعدة االخاقية االسامية يف فكره ّ
وتنطلق منه اىل التطبيق العميل ويشمل ذلك كل ما نّص عليه (عليه
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ً
صدر حديثا
االنتفاضة الشعبانية

السام) من عقائد وعبارات وأوامللر ونواهي ،فاألخاق
عند علامء املسلمني وغريهم من الفاسفة القدماء ملكة
تصدر هبا االفعال عن النفس تلقائي ًا من غري تفكري او روية
او تك ّلف وكل ما يصدر عن النفس من سلوك ليس مطبوع ًا
فيها كغضب احلليم وكرم البخيل ال يعد خلق ًا وهي صفات
راسخة يف النفس موجبة لصدور افعال متناسبة معها من دون
اعامل رو ّية وتفكر وهي قد تكون ذاتية او وراثية او تكتسب
بالعادة واملران.
ويضيف :زخر عهد االمللام عيل (عليه السام) اىل مالك
االشرت بألفاظ ارتبطت باخللق واالخاق مما ال حيىص ذلك
لكونه وثيقة أخاقية ختاطب الراعي والرعية معا وترسم
طريق ًا ناجح ًا إلدارة الدولة عىل وفق اسس ومبادئ اسامية
تؤثر يف حياة الفرد واملجتمع ،ويأيت الكتيب متضمن ًا عىل
قسم عىل مبحثني؛ محل املبحث األول
مقدمتني ومتهيد قد ّ
عنوان( :نظرية احلقول الداللية تأصي ً
ا وتعريف ًا وتطور ًا)
امللا املبحث الثاين فقد جللاء بعنوان (احلقوق الداللية يف
عهد االمام عيل -عليه السام -دراسة تطبيقية) وكان عىل
قسمني ..تضمن القسم االول  :الفاظ االخاق املحمودة يف
عهد االمام عيل (عليه السام) فيام ضم القسم الثاين  :الفاظ
االخاق املذمومة يف العهد ،وقد اعتمد الكتيب عىل مجلة من
املصادر اللغوية القديمة واحلديثة فض ً
ا عن كتب االخاق
واآلداب وغري ذلك.

صدر عن شعبة النرش يف إعللام العتبة احلسينية املقدسة
(االنتفاضة الشعبانية) ملحقا ملجلة االحللرار االسبوعية،
بمناسبة مرور ( )32سن ًة عىل ذكرى قيام االنتفاضة وحماربة
الظلم واالستبداد البعثي.
(وحترض مع املناسبة ذكريات أليمة جد ًا للبطش الصدامي
وسلطته الغاشمة بكل دمويتها ووحشيتها ،فتلك الفاجعة
حية تنبض يف الوجدان ،وتتجدد مع
مازالت مشاهدها ّ
مرور األيام عرب كل سنة وكأهنا حتدث للتو ..بل وستبقى
تتحدى النسيان) هكذا افتتح الكاتب واالديللب (طالب
الظاهر) اإلصللدار الذي تضمن شواهد ووثائق مأساوية
وبتقارير عاملية وحملية وافادات شهود عيان عىل الكثري من
أحللداث قمع االنتفاضة وما وثقته مؤسسة الشهداء من
وقائع اجرامية ،متنها االصدار بل( )56صفحة معززة بالصور
والوثائق.
ِ
وبغية استذكار الذكرى واستحضارها؟ ألجل أخذ العرب
والللدروس من مدرستها ومن أجل االحتفاء هبا كفاجعة
قل ّنظريها يف التاريخ احلديث ،ولكوهنا جتسيد ًا آخر ملشاهد
فاجعة عاشوراء ..بل هي كرباء أخرى ،وال يمكن نسيان
مظاملها ومآسيها.
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االدب�������������ي�������������ة

ّ
ُ
باب الجنة
لشاعر  :نجاح العرسان

كتب الشاعر الكربائي نجاح العرسان
بمناسبة جتديد بناء وتوسعة باب القبلة الرشيف للمرقد احلسيني الطاهرَ ،
(مخاسيات) س ُيكتب (بيتها األول) بالذهب عىل الباب الكربى لصحن العقيلة زينب (عليها السام) والتي يقول فيها:
َ
�������ك
ُس�������ب�������ح�������ا َن

ِ
����������������اب
األرب�

ِ
�������اب
حت�����������ت�����������اج اجل������������� َّن������������� ُة ل��������ل��������بِ�
ُ

�����ة ي��������ا ق�����ب� َ
ب�������������اب ال������ق������ب������ل� ِ
����ل����� ْه
ي��������ا
َ
������ن ق����ب� َ
���ل���� ْه
������ن م�
��������ن أح�������س� َ
م�������ا أح�������س� َ
ْ
ُ
ْ
�����������ل َل������� ْه
ي�������س�������أل م�������ا ه���������ذا ُق�
م���������ن
ْ

�������ه��������دْ ِم������� ْث� َ
������ل������� ْه
ل������ل������ن������اظ������ ِر مل َي��������ش� َ
�������ل ش�����ك� َ
�������ك� َ
ق��������د أب����������������دعَ م��������ن ش� َّ
����ل����� ْه
ُ
ِ
�������������اب
���������ل األس�������������� َب�
احل�������������������ب مج����������ي�
ُّ

ِ
�������وح������� ْه
ب������������اب
ي�������ا
َ
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َ َّ
ُ
أهفو إليك لعل َني
بقلم :حيدر عاشور

التفاتة الضريح ألقاك
في
ِ

إليك يف ِ
اهلي ِ
فللشوق َ
أهفو َ
ِ
ٌ
شهقة
إليك
امن،
س َيدي،
ُ
هلفة الزائر ْ
املعاين فأنا َ
رس وجودي وكياين ،وكأنك توحي إ َّيل أن خترض
أراك ِ َّ
روحي يف رضحيك عند كل نداء لألذان ،فأنطلق بألق النفس
املطمئنة حيث صاة اجلامعة يف حمرابك وعىل ِ
الروح
تنفتح
اسمها
ُ
ُ
بالترضع اخلفي فأسمو بني املؤمنني كأنني يف غرف اجلنان بني
ري النور
حرضة احلنان املنان ،أحيي هلفة النور بدعاء صايت .ويث ُ
نجواي ،ويفرش الضوء يل طريقا اىل شباكك هادئ ًا ،ويف أوراق
قلبي ألف سؤال.
س َيدي ،هي إغفاء ٌة صحو مع الصاة ،انفتح هبا عىل اهلل ،والشوق
َ
هادر يف كياين ..استعيدُ وجودي وازرع النور بعيني
اليك موج ٌ
بآية الكريس وأميض اىل جدثك ،أحتدث َ
إليك وأنا اجلاهل التائه،
احلقيقة يف ِ
ُ
قلبه ،طاويا عمره يف لوعة املبتىل ..حيضن رضحيك
متوج
ري أيامه االخرية َهيامن ًا
يف روحه عشقا يسمو وفكر ًا يترضع ان ُين ْ
بمقدسك.
بالدمع
الوتر يزهر
جوى ُملهب بصمت
س َيدي ،بني حناياي
ً
ِ
ْ

ٌ
خمنوقة ،تل ُ
لرصخ هل من فرصة ان أمحل لقب
وبصدري آهل ٌلة
خادم حسيني)؟ فيسمع قلبي
زائر حسيني،
ٌ
اسمك (حسينيٌ ،
تشع ازاهريها يف رضحيك،
ضوء القبول،
ويلهم روحي روح ًا ُ
ُ
و ُتطفئ اوارها برضاك.
ِ
التفاتة الرضيح َ
زلت أهفو َ
ألقاك ،أميش
إليك َلع ّلني يف
س ًيدي ،ما ُ
َ
عشقك كلامت
مع مواليك كام شاءوا بفطرة املواالة لعلني أصوغ
ندية تعرف عاشقيك مجال روضتك وعمق بيان معرفتك .مرة
ّ
فأغطي كوابيس روحي باألنني ،وأخرى متلؤين بالسعادة،
أتعثر
وأتيقن أن النور نورك هيديني اىل طريقك القويم ،وينتزع آالمي
من متن احلياة ،ويمنحني هامش ًا يف حرضتك ،وهامش ًا يف كتابايت،
ويأخذ بيديِ ،
ويغيثني حني يتشظى كياين وأغرق بخيال الوهم.
س ًيدي ،يكفيني أنك موجود يف قلبي ،يكفيني أين موعود أن
أكون بجوارك ،يكفيني أين أحس أنك أراك بأحىل صفاتك يف
دنياي ،أما يف أن ألقاك يف اليوم املشهود بأهبى صورك.
41

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة (ال���ف���ص���ح���ى)

لغة العرب أم ُ
ُ
لغة قريش

بقلم :أ .م .ليلى مناتي محمود

ُ
ّ
يعتقد علماء األنثروبولوجيا أن اللغات القديمة كانت متشابهة
إلى حد إمكانية التفاهم بها ،فاإلسرائيليون الذين عاشوا في التيه
ً
حد ما ،و زيارة الملكة بلقيس
أربعين عاما ،تفاهموا مع جيرانهم الى ٍ
إلى النبي سليمان بن داود (عليهما السالم) ،والمكاتبات بينهما
ُ
تمت دون ترجمة؛ و مثل هذا ،يمكن أن يقال عن رحالت إبراهيم
الخليل (عليه السالم) المتعددة إلى عدد من البالد كالشام والعراق
ومصر ومكة ،مما يؤكد أن إمكانية التفاهم في العالم القديم لم
ً
تكن مستحيلة؛ فضال عن رحالت العرب التجارية الى جيرانهم ،وإلى
ّ
الهجرة االولى لبعض المسلمين إلى الحبشة ،فاللغات كلها ترجع
إلى أصل واحد.

فاللغة العربية «كاألم التي أنجبت كثري ًا من األبناءّ ،ثم
توزّ عوا يف األرض ،واختلفت هلجاهتم تباع ًا» ،والرأي
السائد أنه كانت هناك جاهلية أوىل وجاهلية ثانية ،فاألوىل
تبدأ بابتداء البرشية حتى القرن اخلامس امليادي ،والثانية
متتد من القرن اخلامس امليادي إىل ظهور اإلسام ،وهي
املدة التي أوصلت لنا الشعر القديم ،والتي يصل هبا اجلاحظ
إىل مائة و مخسني عام ًا ،أو مائتي عام قبل اإلسام.
ّ
عرب عنه أبو عمرو بن العاء
وإن كان الذي وصل لنا قليلَّ ،
بقوله «ما أنتهى إليكم مما قالته العرب إ ّ
ال أقله ،ولو جاءكم
وافر ًا جلاءكم ِعلم وشعر كثِري».
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تعرض القرآن الكريم هلم يف املدتني األوىل والثانية،
وقد ّ
فالعرب مل يكونوا يف عزلة عمن حوهلم سياسي ًا واقتصادي ًا
بالقياس إىل األمم األخرى ،مما يرتتّب عليه التفاهم بنقاط
االتصال التي كانت بني اللغات القديمة ،وفيام بينهم بلغة
رئيسة وهي لغة قريش ،وعدد من اللهجات ..وإذا كانت
العربية تعرف بلغة قريش؛ فذلك يرجع إىل مكانة القبيلة
بني العرب ،و ملكانة النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) منها،
لدون تدوين ًا واضح ًا إ َّال بعد
لكن يمكن القول بأهنا مل ُتل َّ
جميء اإلسام ،فقد َّ
حض النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)
عىل القراءة والكتابة بالعديد من األحاديث ،وبمختلف

األساليب .وكان أن أتسعت دائرة ُ
(ك ّتاب الوحي) إىل
دائللرة ُتعرف باسم (ال ل ّقللراء) ،و فللداء األسللري يف مقابل
تعليمه لعرشة من الصبيان ،فض ً
ا عن ُك ّتاب الرسائل
ولعل املراد بل «قرشية اللغة» ،ليس إلغا ًء
واملعاهدات،
ّ
لدور القبائل العربية األخرى ،فاملصطلح إسامي عاطفي
 كام ذهب ابن فارس يف كتابه (الصاحبي يف فقه اللغة)فقال -:كانت قريش مع فصاحتها ،وحسن لغتها ،ور ّقة
ختريوا من كامهم
ألسنتها ،إذا أتتهم الوفود من العرب ّ
وأشعارهم أحسن لغاهتم ،وأصفى كامهم ،فاجتمع مما
ختريوا من تلك اللغات إىل سائقهم التي طبعوا عليها ،
ّ
فصاروا بذلك .أفصح العرب ،أال ترى أنك ال جتد يف
كامهم (عنعنة متيم) ،وال (عجرفية قيس) ،وال (كشكشة
أسد) ،وال (كسكسة ربيعة) ،وال الكرس الذي تسمعه من
أسد و قيس ،مثل :تعلمون بكرس التاء» ثم ّ
إن عملية التنقية
و االختيار من لغات العرب ،مل تكن فقط يف موسم احلج،
ويف أسللواق العرب؛ التي كان العرب يتوافدون عليها
الشعر والنثر ،واحلكم عليهام ،فام تزال
للتسوق ولسامع ّ
ّ
هذه االسواق باللغة ُنح ً
ا واصطفا ًء ،كي يتبقى األنسب
األرشق ،ويطرح املجفو الثقيل .ومن املعروف ،أن قريش ًا
مع علو شأهنا يف الفصاحة ،إ ّ
ال أهنا مل يكن هلا دور كبري يف
(اإلبداع) ،فالنصوص األدبية الرفيعة لغري قريش وقد ع ّل ّل
(ابن ّ
سام) هذا بأنه مل يكن بينهم ثائرة و مل حياربوا ،كان
هذا يف الوقت الذي تعالت فيه أصوات املبدعني يف اكثر
من مكان ،وبخاصة يف إمارايت :املناذرة والغساسنة ،بل أن

النحاة جعلوا للفصاحة حدود ًا وأقوام ًا ،ومل يقرصوا األمر
عىل قريش ،فالرتكيز كان عىل قيس ،ومتيم ،وأسد ،وطي
ثم هذيل ،فهؤالء معظم من نقل عنه لسان العرب ،أ ّما عن
ّرس فصاحة النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) وباغته ،فقد
أرجعها العلامء إىل أنه ُولِد يف بني هاشم ،ونشأ يف قريش،
تزوج من بني أسد ،وهاجر
و اسرتضع يف بني سعد ،و ّ
إىل بني عمرو وهم األوس واخلزرج ،وقد حدّ د أبو حاتم
السجستاين القبائل التي نزل القرآن بلغتها وهي( :قريش،
متيم الرباب ،األزد ،ربيعة ،هو ازن ،وسعد بن بكر) ،وقد
وي عن أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه السام)
ُر ّ
أنه قالَ :
«نزل القرآن بلسان قريش وليس بإصحاب نرب،
ولوال ّ
النبي ما أمهزنا» .
أن جربيل نزل باهلمز عىل ّ
وبالنظر ّ
لكل مما تقدّ م فإن هناك أصلني للغة العربية
الفصحى ،األصل األول يتمثل باألصل األعظم وهو
نص القرآن الكريم ،إال أنه األصل الذي يسعى النحويون
والباحثون الكتشاف أغواره دائ ًام ملحاولة اإلحاطة بالكيفية
ميزت عن
التي أصبحت فيها هذه اللغة فصحى وكيف ّ
العامية ،واألصل الثاين أو البعيد وهو ما اجته اليه كبار
اللغويني واالخباريني العرب القدامى إىل شمولية أصل
الفصحى ،ال اقتصاره اجلغرايف عىل رقعة معينة ،وما
شمر
زال البحث جار عن أصل العربية الفصحى ،فقد ّ
الباحثون سواعدهم ملعرفة أصل العربية الفصحى ،وهم
يف بحثهم احلثيث القديم اجلديد الذي ملّا تكتمل االحاطة
التامة به بعد.

 43جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

�������س������ه������دا�ؤن������ا

ً
وهو ذا يبح ُر ِّ
شهيدا
بدمه الى اللهِ

روح الشهيدِ ( علي إبراهيم عبيد النداوي)
الى ِ
أبي سيف الحلي
حيدر عا�صور

صدىَّ يجلجلُ من بعيد يعلن من تحت غطا ِء السماء بدأت المنازلة فقد عال صريرها ،وتناثر
غبارها مبدّ داً نثا َر الجثث الداعشية تحت الشمس المتوهجة ،وغيوم العواصف االنفجارية
تطير سريعة تحجب ضوء السماء فتجعل الطريق اليها موحشا ،فترتفع آالف االرواح الكريهة،
وتنشر جثثها على االرض عبثاً .يا لهذه المعركة العاتية! ..تشتدُّ قساوة ،بل تبدو كانحسار
البحر لألصقاع جزيرة الخالدية الممتلئة بالمؤامرات ،واالحقاد العربية ،وأوكاراً لكبار المجرمين
السنة لم يبق منهم غير لغة الدم النافر ،وجُ رح ملتهب
والسفاحين في العالم .فالعرب ُ
خزن عبيره مع السنين ،يستغيث بالله منهم وهو صابر ينفخ شفتيه بأنفاسهِ .
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االرض تتموج بشكل هائل ،وصوت القنابل والصواريخ
ورصللاص البنادق يللزداد هوال عظيام عليها ،ويقف «ابو
سيف احللليل» غللري آبلله بالشظايا والللرصللاص اهلللائللج يف
مجيع االجتللاهللات ،وهتبط احلمية والغرية عىل روح ِلله كام
هيبط الندى عىل االشجار الباسقة ..عيونه تلمع كنجوم
الليل وهللي تراقب من بعيد كل حركة عىل خط النار،
صوته راح يبحث عن ريللح القتال كي يلمس أذنيها،
فالشهادة التي كان حيلم هبا هي اآلن لغريه ،روحه غري
راضية عن فقدها مع ان هذه هي آخر معركة يشارك فيها
وقد تسببت له آخر حللزن ،ولكن مللاذا يفعل هي اطاعة
واجبة لقائد فوج سبع الدجيل  -لواء عيل األكرب القتايل،
كان يملك كل هذا العمق يف التفكري واليقني ،ان اطاعة
االوامللر هي قتال يف قلب املعركة؟! وال تللردد يف املثول
لقول االعىل ،مع ذلك أحس بوجهه يغمره وهج اجلزيرة
التي أهلبتها املواجهة بني احلق والباطل ،وشعور أنه خرس
االستشهاد الللذي رآه قبل أيللام يف رؤيللاه قد ُأجللل أجله،
فاستسلم لواقعه ،ومهللس مع نفسه :أنلله أخللذ أكثر من
نصيبه من بدء فتوى الدفاع اجلهادي فتحررت عىل يديه
(جللرف الصخر ،وبلللللد ،واللللدور ،وتكريت ،وبيجي،
وجبال مكحول ،وكرمة الفلوجة) ،وها هو يف االنتظار
لتحرير اخلالدية يف الرمادي .اذن حلياته بقية ،وريح املوت
التي شمها قد تكون من نصيب شخص عزيز عليه ،وقد
روحه تشبه روحه ،ولكن االرواح ال تتشابه ،يمكن ان
ُ
تلتقي يف عامل الرؤيا! .اخذ يبدد عتمة صربه صوب العبور
اىل عامل احلقيقة ،فيمسك هبا بالرغبات ويبتكر شجاعة
منسوجة من الوجع ،فاليوم روحلله تبحث عن سامئها
وترفرف مثل احلللامم وهو يطرد وحشة املكان عىل اديم
االنتظار ،فيهمس مع نفسه :اعرف قدرك اهيا –النداوي-
ما دام القدر يسحبك نحو السعادة االبللديللة ال حمالة.
ابتسم بصمت مائكي وهللو حيل ّلرك ساحه ليتأكد من
صاحيته ،وجهوزية الطلقة يف حجرة االطاق ،اصبعه عىل
الزناد جاهز للرمي ،فحوله صحراء وأمامه وحوش من البرش
يغلب عليها العفن ،ومن واجبه اجتزاؤها وتطهري االرض
منها ،يصل بروحه اهلائمة اىل يشء من الراحة والتنفس ومن

ثم يلتفت اىل صوب املعركة بالدعاء ،ويبقى يف واجبه يصارع
وحده هذا العدم الذي ال ينفد رسه ،وهو يشبه زهرة يانعة
اجلامل ولكنها مقطوفة حبيسة املكان ،وامحرار سامء اخلالدية
يوقظ فيه رجولة عارمة لرعي ما كلف به ،وهذا ما جيعله هنام
بالعبادة اىل اهلل تعاىل ان يكون عىل قدر مسؤولية املحافظة
عىل موجودات املكان وما فيها من اسلحة وذخرية حية،
اطمأن نوعا ما أنلله ما زال قريبا من االستشهاد ،وقد
تصدق اشللارة الرحيل التي رآهللا وهللو خيللدم يف رضيح
االمام احلسني(عليه السام) ،يف تلك االيام التي قبل فيها
كمتطوع للخدمة ،كانت تغمره سعادة خفية يف الرضيح
تدفعه اىل البكاء ،مرت روح من جانبه وابتسمت له يف
نور شبك اجلدث ،وحتت قبته ،ونوافذ الرضيح تتوهج يف
ضوء الشمس تعكس خيوطها الذهبية فوق اجلدث بتنسيق
اهلي يرسم عرب كل ضوء خيط اعداد ال حتىص من املائكة،
منظر رباين وصورة ساطعة كام لو يف احلقيقة .كان مصحوب ًا
برذاذ الرتاب الذي حتمله امواج الزائرين اىل عمق الرضيح،
ووقللف بجانب اجلللدث يتحدث مع االمللام بلغة الدمع،
واحلزن يمأل قلبه جزعا وخلف روحه إرتعاشة غريبة أفلتت
روح تقول له« :ان تكون
من بني ضلوعه وهو ينتبه لصوت ٍ
خادما لإلمام احلسني ممكن!؟ ،فهي مرتبة حتتاج اىل الكثري
من اجلهد يف األخاق والتواضع وااللتزام الصارم بالقيم
واملبادئ ،وأنت هنا عند الرأس الرشيف قد منحت صك
االستشهاد فاستعد له وال ترتدد ،فقد دفن كل ما مىض من
حياتك ،ومل تعد احلياة عندك ،وهي حبيسة يف عمق الرضيح
تنتظر اشارة العروج للسامء ،وما يفصلك اآلن عنها كسيف
ال يرى عن كل يشء ،الرؤيا اغدقت عليه سعادة نادرة ،فقد
تنبه وعرف نفسه وقدرها ،وبدأ حنينه يتجىل للقاء الشهادة،
كأهنا قرب ال متناه ..ويف صباح اجلمعة املشهود للعامل ،مل يزل
علن ًا جاءت فتوى الدفاع الكفائي تعلن صداها عىل صوت
سيدها «السيد السيستاين» من أجل االرض والعرض
واملقدسات ،كانت شمسه تقهر نفسه وعينه ال ترى شيئ ًا
سوى الطاعة ،فالتحق من خدمة االمام اىل اجلهاد دون ان
مترد غري مقصود لرجل
يمر ملدينته ،ألهله ،ألصدقائهّ ..
يعرف ان مصريه االستشهاد يف اية حلظة ..وجاءت اللحظة
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همس مع نفسه :أنه أخذ
أكثر من نصيبه من بدء
فتوى الدفاع الجهادي -
اعرف قدرك أيها –النداوي-
ما دام القدر يسحبك نحو
السعادة االبدية ال محالة.

ففي كل معركة كان قائدا للهجوم ،وصاحب الصولة االوىل فيها
التي تشق صفوف غربان الرش(داعش) .وقد ُسجل يف ِسجله
انقاذ العرشات من العوائل يف معارك جرف الصخر .واملشاركة
يف تفكيك ومتشيط وتطهري مدن وقرى واقضية حمافظة صاح
الدين .واالهللم بسالته يف اطفاء الكثري من قنايص(داعش)
الذين يعدون باملحرتفني .والبيوت التي يسكنها االرهللاب
املميت كانت له خللربة يف القضاء عليهم دون خسائر...
كثرية هي بطوالته التي شهد هلا رجال اشداء ،وكان ذا باس شديد
عىل االرهاب ،طيبا خلوقا مبتسام مع املجاهدين ،والبطل (عيل
إبراهيم عبيد النداوي) امللقب بأيب سيف احليل ،يرابط يف خلفيات
املعركة حلامية ظهور املجاهدين وحراسة سيارات محل الذخرية..
وفوج سبع الدجيل جيندل العقول املطموسة يف وحل االوهام،
املشبعة قلوهبا بدم االبرياء ،ويزحيهم من صحراء خالدية االنبار
ّ
كام تزيح ريح اخلريف اوراق االشجار ورقة ..ورقة ،ويقفون
ورقة مرتاصة نرضة.
ورقةَ ..
كأبطال حشداويني عىل االغصان َ
و ِرقلللة روح «الللنللداوي» التي مللا تللزال عللىل نضارهتا تنتظر
رحيلها ،شعور يلللراوده بللني فنية وأخلللرى ،ومللا أن بلغت
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الشمس يوم االربعاء املصادف 2016/8/3م واملوافق 29
شل ّلوال 1437هللل املخلوطة بدخان املعركة ان تتوسط السامء
لتعلن صاة الظهرين ،وبتلك االشارة التي ال متحى من قلبه
يعجل
ويتهاجها عقله كالدعاء ،قام للصاة والترضع هلل ان ّ
فرج رحيله املحتوم ،وما أن وقف باجتاه القبلة مسترتا بسيارة
الذخرية ،جاء صاروخ لعني يشق الشمس والغبار والدخان
ليسقط اىل جانبه االيمن وهو قائم يصيل ،فتنفس الشهادة
بام تبقى لديه من دعللاء ،ليذهب باحرا بدمه اىل اهلل شهيد ًا.
هللا هللو تللرجللل وسللط الللصللرب واالنللتللظللار والللصللاة مطمئن ًا
لدليل قلبه ،رحللل مللن بللني يللد اهلل وهللو املللحللاط باخليا ِر
العنيد .مل يبق منه غللري صللورة ومنعطف يف مقربة وادي
السام .ستبقى روحللك هتيم يف الرضيح ،ربللام تكون نورا
يف مللرآة احلللرضة ،ربللام ترانا وال نللراك وانللت بني الزائرين
فقد كانت روحللك عطشى خلدمة االمللام احلسني وزائريه،
فالرضيح مرسح خدمة اجلميع باختاف قدسية االدوار..

وحققت الفتوى

نــــبــــوءتــــهــــا مــــــن الـــنـــصـــر
حــيــدر عــاشــور

وانترص العراق...
•
َ
ِ
وأثمرت الفتوى الكفائية املقدسة انتصارا باهرا ،يف الوقت
الللذي تتوقف فيه نبضات القلوب (الداعشية) العاملية
واملحلية ،وهي ترصد القرار الكفائي القائل للهزيمة (ال)،
فلوال فتواه لتقاسمت دولللة اخلرافة( داعللش) األرايض
واملمولة ،وغللاب الوطن
املحرضة
العراقية مع الللدول
ّ
ّ
وهدمت املقدسات وتكالبت عىل الشعب النوائب..
املطلوب حلظة تع ّقل والوقوف مع الضمري ،وترك الغرور
واالبتعاد عن العنجهية الفارغة ،وخلق اخليار الصعب
للمحافظة عىل الوطن ،وان نتفق امام القادمات من عاديات
الزمن ان نقاتل ،ونصرب ،ونصمد لبناء دولة قوية لواؤها
االسام والسام.
ولبى
يقول حمدثي تعقيبا عىل حديثي :ان من سمع النداء ّ
دعوة اهلل ،يرى اليوم حصاد طاعته هو االنتصار ،والنرص
دائللام يرافق من يصرب ويصمد ،ليصل اىل حيث مطلع

الشمس اىل اهلدف ،ونحن االن يف اهلدف من جديد.
 قلت ،تقصد بعد ان حققت الفتوى كفايتها من النرص،يبقى القرار للشعب .هل بمقدوره املواجهة وصنع اخليار
الصعب..؟ نعم اؤيد ان بمقدور الشعب املواجهة ومن
حيب االرض والوطن ال خياف املوت من اجل قدسية ترابه،
واذا اقرتن احلب باإليامن فان كل قوى الرش والبغض يف
العامل ال تستطيع ان تقهر إرادة الشعوب املطيعة ملرجعياهتا
األم.
يؤكد حمدثي :اهنم اطاعوه فانترصوا ،والصورة احلقيقية
للطاعة هي النرص احلقيقي ،والنرص امنية غالية نأمل ان تثبت
عىل ارض الواقع ،وتبقى شعارا مرفوعا يف كل مؤسسات
الدولة ،وعدم استغال النرص للمتاجرة واخرى للرتضية او
لتهدئة اخلواطر ،وان نتعلم السري اىل االمام ونرتك اخلافات
التي تصنع الفرص للعدو ان ينهش العرض ويستويل عىل
االرض قطعة بعد قطعة ،وجتربة (داعللش) كانت معيار
وصور لنا احلذر
الضعف الذي صعب الوقوف امام اطامعه ّ
اعجز من ان نوقف جمللازره ،فجاء صوت االنقاذ ليقلب
املوازين ليقول لنا  :نكون او ال نكون.
 قلت ،ان اطاعة املرجعية الدينية العليا هي من صنع هذاالنرص احلقيقي ،واعرتف بذلك اجلميع املحب واملبغض ،لذا
امام من بيده زمام االمور السياسية الكثري من املسؤوليات
والكثري من التحديات التي تتطلب منه املواجهة احلاسمة
واحلازمة يف اختاذ القرارات اجلريئة يف املحافظة عىل النرص
وحماسبة املنفلتني املغردين خارج رسب الوطن واالرض
واملقدسات ،والقضاء عىل رشيان الفساد يف اركان الدولة،
وان يزحف طاقات العمران عىل االرايض ويساوي ما بني
الصناعة والزراعة بمنتوج عراقي خالص .نريد ان نرى
العراق بمستوى ما تفكر به املرجعية الدينية بتوفري اخلدمات
بمختلف اشكاهلا عىل االرض خدمة للصالح العام وليس
اخلاص.
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ما هي الغاية من االستفهام

فيخطابالمرجعية؟

بقلم :افتخار الصفار

اعتاد العراقيون فرتة طويلة تقارب العقدين من الزمن عىل
التوجيه والنصح واالرشللاد ومتابعة املعاجلات يف خطب
اجلمعة من الصحن احلسيني املرشف ،وكان منهم الكثريون يف
تأمل مستمر عسى ان حيدث التغيري ،رغم ذلك كان اخلطاب
لكن الصدمة جاءت بتوقفه بعد أن
بلسام جلراح العراقينيّ ،
بحت االصللوات ..فلم يعجز اخلطاب وال صاحبه ومل يمل
بل صار اخلطاب فعاال فشهدنا كيف سامهت العتبات املقدسة
يف العراق بتقديم الدعم والعمل التكاميل يف قطاعات خمتلفة
عىل مقدمتها قطاع الصحة والزراعة بل وحتى الصناعة ،وهذا
ان ّ
دل فداللته أن اهلدف من اخلطاب كان توفري حياة كريمة
للمواطن دون متييز عرقي او قومي ،لذا كانت بوادره افتتاح
املستشفيات بتخصصات متنوعة وجلب أكفأ االطباء كذلك
توسيع العمل يف قطاع الزراعة وبدل املزرعة الكبرية صارت
مللزارع ويف حمافظات عراقية عديدة حلقتها معامل كربيات
لألعاف واملطاحن والتصنيع الغذائي..
يف عودة اىل بدء حيث نقطة (خطاب اجلمعة) فهو مميز بالوضوح
والفصاحة وباغة التعبري والبيان وهو ال يشوبه يشء؛ لكن
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ثمة خطبة متيزت بأسلوب باغي حمدد وكأن صاحب الفتوى
املباركة شاء من توظيف (االستفهام) كأسلوب ملا له من داللة
جمازية باغية يف خطبة اجلمعة املقامة يف السابع من شهر ذي
احلجة لسنة 1440هل ،املوافقة 2019/8/8م ،التي ألقاها
السيد امحد الصايف يف صحن اإلمام احلسني (عليه السام)،
وذلك َ
جلعل االستفهام وسيلة ملحاسبة املعنيني أمام كم املعاناة
واالجحاف باحلقوق والتقصري إزاء الوطن والشعب والفرد
العراقي وتأنيبهم عىل ذلك.
وهبللذا االسلللللوب الباغي ذي اللللدالالت املجازية كان
ِ
انفسهم أي( :اصحاب القرار)،
اخلطاب بدعوة ملحاسبة
وليس للتساؤل فقط! ،لذا كانت الصور الباغية ألسلوب
االستفهام ُجمملها حللارضا ،وبشكل تدرجيي ،حيث كانت
تساؤالت سامحة السيد الصايف رصحية وحادة عىل أصحاب
القرار واحلكومة العراقية ،وقد وضعتهم يف زاوية صعبة ،أمام
حمور تساؤالت مركزي ،هو ان املواطن يشعر باحليف ويطمح
ويطمع بان جتاب ،وبدأت تلك التساؤالت باالستفهام عن
راحللة الشعب؟ وفيه إشللارة عن البطء يف احلركة والتوجه

اىل حتقيق هذه املوجبة عىل اصحاب القرار فهو
استفهام استبطائي تعجبي لقوله« :أما آن االوان
ٌ
زمني ح ّتى ُحت ّل
سقف
ان نرتاح!!»« ،هل هناك
ّ
مشاك ُلنا؟» ،ثم انتقل اىل االستفهام االنكاري،
فيتساءل عن املشكلة« :هل هي ق ّلة خريات؟ هل
ٍ
لضيق يف املساحة؟»،
هي ق ّلة عقول؟ هل هي
ويستمر متدرجا اىل جمللاز استفهامي اخللر هو
التوبيخ ،فيسأل عن «أموال البلد أين ذهبت؟!!»،
بعدها يسأل عن احلللل؟ بأسلوب جمللازي يقال
عنه يف علم البديع اإلتيان بلفظ البشارة يف وضع
الوعيد او موضع االستهزاء ،ثم يشري سامحته
من خال اإلشارة مستفهام عن دراسة الشباب،
وتفوقهم بالتذكري والتنويه عن سنوات تعلمهم
الطبيعية مفقودة يف
وكدهم ،وبالتايل األحللام
ّ
البلد؟! ،ويتحول اىل جماز استفهام حتقريي عن
نتيجة ما يسأله الشباب املتخرجون يف مسريهتم
التعليمية وتنقلهم من معاناة اىل معاناة بشكل
حيقرهم ويقلل من عزيمتهم ،وهم يعيشون حالة
الفراغ املد ّمرة ،ثم يتساءل عن هوية املحافظات
مستفهام بأسلوب التحضيض ،ملاذا مل حيافظ عىل
اهلوية؟.
وتللسللاؤالت عللن حمللاربللة الفساد املسترشي يف
مؤسسات الدولة؛ املجازية باستفها ٍم تكذيبي،
ّ
فهو يستفرس عن كذبة يعيشها العراقيون موجزة يف
عنوان (حماربة الفساد) ،وكانت ختام التساؤالت
يف «متى ينتهي الللتللعللب؟ ..هللل مللن جميب؟!»
وهو استفهام تقريري ،يريد من أصحاب القرار
(االقرار) بكل ما سببوه هلذا البلد وكل ما ُا ِ
فسدَ ،
ٍ
عيشة ضنكة وأمل ومعاناة
وكل ما تسبب به من
لكل فرد عراقي ..وهنا يقفز هذا التساؤل هل
سيقرون؟.
لت املرجعية
وبعد هذا اخلطاب املوجه الذي َن َق ْ
الدينية العليا املؤرش فيه من املحاسبة اىل التأنيب
ثم االزدراء بنا ًء عىل التدرج االستفهامي اىل اللوم
والتأنيب عن الفشل احلاصل والتقصري املتمدد يف
املؤسسات ،مل يبقى إال ان نمني أنفسنا متسائلني:
(هللل من خللال؟ وهللل من مناص أو مللاذ او

هويتنا الثقافية

بين محاوالت اإلســاءة لها
والدفاع عنها
بقلم :سيف علي الالمي

نحن نعيش يف هذا الزمن العصيب امللليلء بالقتل والنهب
واحلروب النووية واجلرثومية ..إال وإن أقوى حرب وأشد
حرب يتعرض هلا البلد هي طمس اهلوية الثقافية هلذا البلد
العزيز ،فقد حذر السيد املرجع عيل السيستاين قائ ً
ا« :املرحلة
القادمة هي األخطر» ..كوهنا حربا فكرية ضد الدين واملذهب
والرموز ،وتشكيك العامة بكل املعتقدات فعليكم بتسليح
أنفسكم بالعلم واملعرفة لتوجيه الناس ودحر اخلطر اآليت.
فإن األعللداء حياولون بكل ما يملكون من قوة لإلساءة اىل
ثقافتنا الوطنية والدينية بدس ثقافتهم فيها ..وذلك من خال
تغذية ثقافتنا بفكرهم وتوجهاهتم وبعدة أساليب ،منها ثورة
املعلومات وعامل االنرتنت ،والربامج التلفزيونية ..وحتى بعض
السلع القادمة من دول الغرب ..وعند توفر هذه األساليب مع
وجود الظروف القاسية التي يعيشها شبابنا ،فقد غرست بذرة
ثقافتهم ونمت يف كثري من االوساط بل شهدت بعضها نمو ًا
رسيعا كغدة رسطانية.
فيام حللذرت املرجعية الدينية العليا يف خطبة هلللا بتاريخ
 30/8/2019قائلة« :يف ظل االحباط وفقدان األمللل..
الشباب يعيشون ظروفا قاسية وهنالك محلة حلرفهم وطمس
هويتهم والبد من التصدي هلا» ،كام ّ
ذكرت يف نفس اخلطبة
ان الشباب اليوم لدهيم الكثري من املعاناة واالزمات واملشاكل
يمرون بظروف حياتية قاسية ويعيشون ظروفا نفسية
وهم ّ
معقدة وصعبة وان هللذه األمللور تشغلهم عن احلفاظ عىل
هويتهم الثقافية والوطنية والدينية».
وبناء عىل ذلك لكي نللزرع القوة يف قلوب شبابنا ونجعل
اهتاممهم يرتكز عىل الدفاع عن الثقافة الوطنية والدينية ،جيدر
باملؤسسات املسؤولة توفري احلكومة احلياة الكريمة وفرص
العمل وملء الفراغ الثقايف لدى الشباب من خال برامج
تنموية وتثقيفية ودينية تسهم يف بنائهم عقلي ًا وفكريا وأخاقيا.
اضاءةّ :
القوة
إن احلقّ نِّبني والضال نِّبني ،ويف أك ّفكم تستوي ّ
مع احلقّ .
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ّ
السيد أحمد ابن موسى الكاظم
مزار

ٌ
سيرة لشهيد ومظلوم
نص َر إمام زمانه بحياته
األحرار :أحمد الوراق  -تصوير :صالح السباح

أن يد الغدر امتدّ ت ِ
لقتل أخيه ،فهب
ْ
جاءت إليه األخبار املفجعةّ ،
أن معركة
تعسف ًا وظل ًام ،إال ّ
مرسع ًا للحاق به إىل املدينة التي ُأبعد إليها ّ
حصلت يف الطريق بينه وبني أزالم احلاكم أدت إىل استشهاده ،فلحق
بأخيه الشهيد املظلوم.
قصة مقتل الشهيد الس ّيد أمحد ابن اإلمام موسى الكاظم
هذه باختصار ّ
(عليهام السالم) وأخ اإلمام الرضا (عليه السالم) ،الذي طالته أيادي
الظلم العباسية ،فر ّفت روحه بجناحني نحو السامء ،وصار قربه
الرشيف َمزار ًا لطالب احلقيقة وحم ّبي العرتة النبوية الطاهرة.
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ِ
وبحسب املصادر التارخييةّ ،
فإن للس ّيد أمحد (عليه السام)
مزارين ُينسبان له ،األول يف مدينة (شرياز) بإيران و ُيعرف
هناك باسم (شاه جراغ) والثاين  -الذي نس ّلط الضوء
يقع يف حم ّلة (اجلباويني) متوسط ًا أحد األسواق
عليه هنا ُ -
الرئيسية ملدينة احل ّلة الفيحاء املوالية آلل البيت األطهار
(عليهم السام) ،ويقصده الزائرون من داخل العراق
ربك ًا به ولطلب قضاء احلاجات.
وخارجه ت ّ
املبجل وتاريخ إنشاء وبناء مزاره
وعن سرية هذا الس ّيد ّ
الرشيف ،حتدّ ث لل (األحرار) أحد خدمته ،السيد مسلم
حسني املوسوي ،مسته ً
ا حديثه عن سرية السيد أمحد
(رضوان اهلل تعاىل عليه) ،حيث قال:
هو السيد أمحد ابن االمام موسى الكاظم ابن االمام جعفر
الصادق ابن االمام حممد الباقر ابن االمام عيل السجاد ابن
االمام احلسني الشهيد ابن اإلمام عيل ابن أيب طالب (عليهم
السام) ،فأبوه :اإلمام الكاظم (عليه السام) سابع أئمة
اهلدى ،الذي القى الظلم والسجن يف طوامري الظامني
حتى استشهاده (عليه أفضل الصاة والسام).
وبالنسبة البنه (أمحد) فلم نجد ما يشري إىل تاريخ مولده أو
استشهاده (عليه السام) ،ولكن من خال القرائن يمكن
الوصول التقريبي إىل ذلك ،إذ انه كان حي ًا بعد استشهاد
اإلمام الرضا (عليه السام) سنة ( 204هل) ،فاإلمام الرضا
(عليه السام) كانت والدته سنة ( 148هل) واستشهد يف
سنة ( 203هل) ،حيث كان عمره الرشيف ( 55سنة) ،وإن
السيد أمحد أصغر سن ًا من أخيه الرضا (عليه السام) فتكون
والدته يف هناية النصف األول من القرن الثاين تقريب ًا ،فقد
ذكر الشاكري يف موسوعته قائاً« :ما إن ِ
علم السيد أمحد
َ
ابن اإلمام الكاظم (عليه السام) بوفاة أخيه الرضا ،أراد
الذهاب والسفر إىل طوس ،ولكن منع من ذلك ٍ
بأمر من
ٍ
معركة بني الس ّيد أمحد
املأمون العبايس ،مما أدى إىل وقوع
ومرافقيه واصحاب احلاكم العبايس ،انتهت بمقتله ومقتل

أصحابه ،وذلك بعد سنة ( 203هل).
حياته وسريته الطاهرة
كان الس ّيد أمحد (عليه السام) كري ًام شجاع ًا ِ
ورع ًا وجليل
القدر واملنزلة ،وكان أبوه الكاظم (عليه السام) حي ّبه
ويقدّ مه ،فوهب له ضيعته املعروفة بل (اليسريية) ،ويقال:
«كان أمحد عزيز ًا جلياً ،عظيم املنزلة ،وروى عن أبيه

الخليفة العباســي منعه من الســفر الى طوس فلما
ابــى ذلــك قتله ازالم نظــام الحكم حينها مــع اصحابه
بعد واقعة عظيمة..
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وآبائه (عليهم السام) أحاديث كثريةً ،ومل يرد فيه ما يقدح
يف عدالته وورعه وإقراره بإمامة أخيه عيل بن موسى الرضا
(عليهم السام) ،كام كان َجواد ًا باس ً
ا َرؤوف ًا بالفقراء ،ومن
اعتق (ٍ 1000
رقبة) من العبيد واإلماء.
رأفته ما يروى انه َ
ومما يروى عن مواقف عظيمة هلذا الرجل وتقواه واستقامته،
انه ملا أخربه أخوه اإلمام الرضا (عليه السام) باستشهاد
والدمها (عليه السام) يف بغداد ،قام السيد أمحد بجمع الناس
وخطب هبم خطبة عظيمة ،وأفهمهم بأن إمام زماهنم واحلجة
عيل الرضا (عليه السام).
عليهم اآلن هو أخوه ٌ
كام يروى أن «الناس ّملا رأت فيه اجلالة والعبادة ونرش رشائع
الدين وظهور الكرامات ظنّوا أنه اخلليفة واإلمام املعصوم
واجب الطاعة بعد أبيه الكاظم (عليه السام) فبايعوه
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وخطب
باإلمامة ،لكنه أخذ منهم البيعة ثم صعدَ املنرب
َ
بالناس خطبة يف غاية الباغة وكامل الفصاحة ،قال فيها:
«أهيا الناس ،كام انكم مجيع ًا يف بيعتي ،فإين يف بيعة أخي عيل
بن موسى الرضا ،واعلموا أنه اإلمام واخلليفة من بعد أيب،
عيل وعليكم من اهلل ورسوله طاعته
وهو ويل اهلل والفرض ّ
بكل ما يأمرنا».
لذا ُّ
فكل من كان حارض ًا خضع لكامه ،وخرجوا من
املسجد ،يقدمهم امحد بن موسى (عليهام السام) وحرضوا
باب الرضا (عليه السام) فجدّ دوا معه البيعة ،كام بقي السيد
أمحد يف خدمة أخيه مدة من الزمن ،إىل أن أرسل املأمون بطلبه
وأشخصه إىل خراسان وعقد له والية العهد.
احلياة العلمية والدينية
كان السيد أمحد ابن موسى الكاظم (عليهام
السام) من كبار علامء أهل البيت (عليهم
السام) وحمدثيهم األجاء ،ويعدُّ من
أصحاب الكرامات الباهرة ،ومن فضائله
الكثرية انه أعتق ألف ٍ
عبد وأ َم ٍة يف سبيل اهلل،
ٍ
مصحف بيده ،وبحسب بعض
وكتب ألف
الروايات التارخيية التي تقول أن السيد أمحد
استشهد يف شرياز ودفن فيها وأخرى تقول
أنه استشهد يف احللة و ُدفن فيها حيث مرقده
الرشيف ،فالرواية األوىل تشري إىل أنه خرج
ٍ
مجاعة من بني هاش ٍم من املدينة املنورة
مع
قاصدين طوس بخراسان ملاقاة اإلمام
الرضا (عليه السام) ،فلام وصل اىل شرياز
علم بوفاة أخيه الرضا ،فأراد مواصلة السفر
ٍ
املعني
اىل طوس ،ولكن حاكم شرياز يومئذ ّ
من قبل املأمون العبايس منعه من مواصلة
السفر بأمر من املأمون ،مما أدى اىل وقوع
ٍ
معركة بني السيد امحد ومرافقيه واصحاب
احلاكم انتهت بمقتله ومقتل اصحابه ،وذلك
بعد سنة ( 203هل) ،وملا استشهد اإلمام
الرضا (عيل السام) اختلفوا يف إمامة ولده
حممد اجلواد ،فأرجعت طائفة اإلمامة اىل أمحد
بن موسى الكاظم ،ف ُعرفت بالراجعة.
مراحل التطور العمراين للمرقد الرشيف
كان املزار املنسوب للسيد امحد ابن االمام
الكاظم (عليه السام) يف حمافظة بابل
ٍ
غرفة يوجد فيها القرب
صغري ًا ،مكون ًا من
الرشيف وعليها قب ٌة صغريةٌ ،ثم تم استماك

بعــد مبايعة النــاس له لمــا رأته فيه
مــن فصاحة وجاللة ونشــره شــرائع
الله ،خطب فيهم قائال:
«أيهــا الناس ،كما انكــم جميعاً في
بيعتــي ،فإني في بيعــة أخي علي
الرضــا (عليــه الســالم) ،واعلمــوا أنه
اإلمــام والخليفة من بعد أبي ،وهو
علي وعليكم من
ولي الله والفرض
ّ
الله ورسوله طاعته بكل ما يأمرنا».
ٍ
ٍ
ٍ
قاعة
جماورة للمزار من أحد املنتسبني ،تم عليها بناء
دار
للصاة بطابقني ،االول للرجال والثاين للنساء ،وتم تغليف
القبة بالكايش الكربائي ،وبعد انتقال املزار إلدارة األمانة
ٍ
صحية ،مع
العامة للمزارات الشيعية الرشيفة تم إنشاء مرافق
ترميم اجلدران بالنقوش وإكسائها باملرايا ،كام تم جتهيز املزار
بكرفان لإلدارة ،واستحدث مدخل للنساء واخر للرجال يف
بداية املزار.
املرقد يف الوقت احلارض
ان املرقد الرشيف اليوم قد تغري شكله اهلنديس ،فهو يقع
عىل قارعة الطريق قرب املحافظة القديمة ،حتيط به الدور
السكنية ،واملحال التجارية من ثاثة جوانب هي الشاملية
والغربية واجلنوبية ،وتطل باب الدخول من اجلهة الرشقية
وعند الدخول يقع مكتب االدارة عىل اجلانب االيرس ،وعند
الدخول قلي ً
ا تقع املنشآت الصحية للرجال والنساء ،وبعد
ٍ
خطوات يكون عىل اجلانب االيمن سلم للصعود اىل قاعة
النساء ،واىل األمام تواجهك غرفة الرضيح املبنية بحدود
( 5×6أمتار) وترتكز عليها قبة املزار الرشيف ،وباجلانب
االيرس يقع مصىل الرجال بحدود ( 8×7أمتار) واىل جانبه
ّ
مصىل للنساء ومنه يؤدي املؤذن أذان الصلوات ،واكثر
املصلني فيه هم من املسافرين واصحاب املحال التجارية
القريبة من املزار الرشيف.

دور املرقد الرشيف يف التوعية اإليامنية
كان للمزار الرشيف دور بارز يف نشأة املدينة ،وله الدور املهم
يف احلضارة االسامية ،وكان له تأثري حميل واقليمي ألمهيته
الروحية والثقافية والفنية ،وقد قصده املسلمون من خمتلف
انحاء العامل إلقامة الشعائر الدينية يف مناسبات ٍ
عدة ،وباإلضافة
للمكانة الدينية والروحية التي متتاز هبا املراقد ،فإهنا متثل معامل
سياحية جتسد جتسيد ًا ح ّي ًا الشعور بمعاين احلوادث ودالالهتا،
وتاريخ الشخصيات التي ُعرفت يف التاريخ االسامي ،وهلا
ايض ًا قيمة مجالية تتمثل باهلندسة والعامرة وفن الزخرفة التي
ٍ
بعمق يف روح الزائر
هلا ارتباط مع املعاين الروحية التي تؤثر
ووجدانه.
إحياء الشعائر واملناسبات العامة
ان احياء الشعائر واملناسبات العامة يف املرقد الرشيف ،مثل
والدات االئمة (عليهم السام) وشهاداهتم ،تعد من اآلثار
املهمة الثقافية والدينية ،حيث تتناول احداث ًا تارخيية مهمة
مؤثرة حصلت يف تلك احلقبة الزمنية ،وتتناول احلاكم وسريته
العدائية ،واالحداث التي تعرض هلا االمام املعصوم ،مع رسد
احداث اجتامعية وسياسية تلقي بظاهلا عىل ذلك املحيط،
واما املؤثرات العقدية يف أشهر حمرم احلرام وصفر ورمضان،
وما يطرح من فلسفة العقائد الشيعية ،فانه يؤدي اىل خلق
ٍ
ثقافة رصينة.
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من فكر العالّمة المحقق

الشيخ محمد صادق الكرباسي
املحاماة :هي عملية الدفاع عن حقوق اآلخر ،ويف
االصطاح :هو القيام مقام صاحب احلق بإذنه ،سواء بأجر
أو من دون أجر ،واملحامي :هو الوكيل الذي يقوم بالدفاع
عن الذي وكَّله.
إن تاريخ املحاماة قديم جد ًا حيث هو جزء من الوكالة التي
عىل أساسها كان الشخص يوكل َمن يقوم مقامه لألسباب
التالية:
أ  -خربة الوكيل باألمور التي يوكنِّله ا ُمل َوكنِّل فيها ،كام لو كان
الوكيل أ َع َرف بأمور البيع والرشاء.
ب  -غياب ا ُمل َوكنِّل عن ساحة القضية ل ُبعده ،أو عدم إمكان
حضوره إىل ذلك البلد ،أو لوجود مانع من حضوره.
ت  -انشغال ا ُمل َوكنِّل وعدم فراغه ف ُي َوكنِّل َمن له جمال يف هذه
القضية أو تلك للقيام هبا.
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ٍ
ملرض أو
ث  -عدم قدرة ا ُمل َوكنِّل بالقيام بشؤونه أو حقوقه
ٍ
قصور ،فيوكل هو أو ول ّيه عنه يف ذلك.
ج  -تعدد ا ُمل َوكنِّلني مما يصعب للجميع من القيام يف كيان
واحد باملطالبة بحقوقهم أو شؤوهنم.
ح  -رشافة مكانة ا ُمل َوكنِّل يف القيام بنفسه يف املنازعات وما
شابه ذلك.
فاملحامي هو يف الواقع وكيل عن ا ُمل َوكنِّل ولكن اصطلح عىل
معني من الوكاالت أال وهو الدفاع عن حقوق ا ُمل َوكنِّل
جانب ّ
يتم يف املرافعات
أمام املحاكم والدوائر الرسمية ،ويف الغالب ُّ
والقضايا اهلامة ،وقد بدأت من رصح املحاكم والقضاء
حيث أن البداية كانت يف العهود اإلسامية منذ القرنني الثاين
والثالث اهلجريان إىل أن يقوم بعض ا ُملتَّهمني الختيار َمن
يمكنه الدفاع عنهم ،باعتبار أنه أعرف بالقوانني ،والظاهر

أن ذلك نشأ من املسألة الفقهية التي ذكرها الفقهاء بقوهلم:
«ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء َمن يتوىل احلكومة
املروات أن يتولوا املنازعة
عنهم» وقوهلم« :و ُيكره لذوي ّ
بنفوسهم» [رشائع اإلسام ،]429/1 :وربام كان لقوله تعاىل
يف باب اخلاف يف حياة الزوجني} :وإن خفتم شقاق بينهام
فابعثوا حك ًام من أهله وحك ًام من أهلها إن يريدا إصاح ًا يوفق
اهلل بينهام{ [النساء.]35 :
وعىل أي حال فإن هذه املهنة ال بد وأن تبقى رشيفة وال تُستغل
فيام فيه الفساد ،أو معاونة الظامل ،وال تكون مورد ًا لكسب املال
فقط دون النظر إىل حتقيق العدل الذي هو نواة هذه املهنة ،ومن
هنا نرى بأن املحامي ال بد له من مراعاة ما ييل:
عت ألجل الدفاع عن
رش ْ
 - 1أن يعلم بأن هذه املهنة إنام ُ نِّ
احلق ،وبام أن املتهم غري قادر عىل الدفاع عن نفسه لعدم
معرفته بالقوانني واألحكام ومواردها وخصوصياهتا ،فإن
العدالة سمحت له أن ُي َوكنِّل شخص ًا كفوء ًا ألجل الدفاع عن
حقوقه ،إذ قد يفكنِّر املتهم بأن جمرد أن تُطلق التهمة عليه فهو
إجرام ،وبام أنه ال يملك الدليل فيقع يف شبكة املتهمني ،فعىل
املحامي أن يعلم بأن العدالة أعطت هذا احلق للمتهم ،وعليه
جيب أن ال ينحرف عن خط العدالة ،ومن هنا فقد استخلصت
من الروايات الواردة يف هذا املورد« :املتهم بريء حتى تثبت
إدانته» ،وقد ورد يف علم أصول الفقه أصل الرباءة املستنتجة
من عدد من اآليات والروايات.
 - 2أن يعلم بأنه يدافع عن ُم َوكنِّله ،وعليه أن ال يتجاوز
حدوده ،بل عليه أن يبحث عن قانون أو ُحكم رشعي يمكنه
من مساعدة موكّله وإخراجه من ورطته من دون املساس
باألحكام العادلة أو األحكام الرشعية ،بل هو من الوسائل
التي جوزها الرشع اإلسامي والتي ُعرفت ِ
باحل َيل الرشعية،
ّ
يتخوف من الصوم ف ُيسافر كي ال يصوم ،إذ ربام كان
كام لو أنه ّ
يتهرب من الربا وحرمته إىل رهن البيت
ضار ًا بصحته ،أو أنّه ّ
واجياره للمرهتن ،وألنّه يف الرهن جيوز أن جيعل منفعة البيت
املرهتن ٍّ
لكل من الراهن وا ُمل ْر َهتِن وبذلك حيصل عىل وارد
شهري عىل الدَّ ْي ِن الذي اقرتضه ،فهو من باب العدول من
قانون إىل آخر بام ال يتناقض.
 - 3عىل املحامي أن ال يرتيش أو يعمل ألجل املال ،فمن دفع
ب املوازين لصاحله وعمل عىل خمالفة األحكام
له األكثر َق َل َ

الرشعية أو القوانني العادلة ،وقد ورد عن اإلمام الصادق
«الرشى يف احلكم هو الكفر باهلل» [وسائل
(عليه السام)ُّ :
الشيعة ،]222/27 :ويف حديث آخر لعن رسول اهلل ثاثة
أقسام من الناس (ص)َ « :من نظر إىل فرج امرأة ال ُّ
حتل له،
ا خان أخاه يف امرأته ،ورج ً
ورج ً
ا احتاج الناس إىل تف ُّق ِهه
فسأهلم الرشوة» [وسائل الشيعة.]223/27 :
 - 4أن ال يستند إىل ما يعلم أنه غري صحيح العطاء احلق
الزور الذي قال عنه
ملوكنِّله ،فإن فعل ذلك فهو باب شهادة ُّ
اإلمام الصادق (عليه السام)« :شاهد الزور ال تزول َقدَ ماه
حتى َ ِ
ب له النار» [وسائل الشيعة ،]324/27 :فا بد من
جت َ
التث ُّبت من أن ما يستند إليه يف إبراء ذ ّمة موكنِّله صحيح ،ومما
يمكن االعتامد عليه.
 - 5إذا َ
بان عنده احلق ،ال حيق له أن حيجب عن احلق أبد ًا،
فعليه إما أن يرتك أمر الدفاع عن ُم َوكنِّله أو ينطق باحلق الذي
حبس عن أخيه
توصل اليه ،فقد ورد عن الرسول (ص)َ « :من َ
حرم اهلل عليه بركة الرزق إال أن يتوب»
املسلم شيئ ًا من ح نِّقهَّ ،
[وسائل الشيعة.]325/27 :
ومن جهة أخرى فإن للمحامي دور ًا عظي ًام وشأن ًا خطري ًا ،فا
جيب أن يطرق أبواب املحاماة َمن هم من ضعاف النفوس،
والقارصين يف َف ْهم القوانني وقلييل اخلربة يف هذا املجال ،ألن
نتائجه قد تؤدي إىل إحقاق احلق أو إبطاله ،وإىل حتقق العدالة
أو عدمها ،وبالتايل عليه أن حيقق حياة آمنة ومطمئنة للشعوب،
فإذا فقدَ يف املجتمع َمن يدافع عن احلق وحيقق حقوق
الشعوب ،فإن ذلك املجتمع ُمهدّ د باالنفات وتكون عواقب
األمور وخيمة تؤدي إىل الفساد والتفسخ اخللقي ،ومن هنا
قوي الشخصية بحيث ال تأخذه يف اهلل
جيب أن يكون املحامي ّ
لومة الئم ،وال ُي ْبتَز بل وال َ ْهي ّتز بالتهديدات واملث نِّبطات ألنه
جيب أن يعلم أن هذه املهنة خطرية ورشيفة ،وجيب عليه أن
يكون عارف ًا بقوانني املجتمع الذي يعمل فيه ،وأن يكون عامل ًا
بخصوصياته االجتامعية ،ومتفقه ًا يف الرشيعة إن كان يف دولة
إسامية ،ومتفقه ًا بالقوانني احلضارية التي حتكم الشعوب،
باإلضافة إىل معرفة قانون ذلك البلد الذي يريد العمل فيه،
كي ال يصيب القوم بجهالته وتنحرف مسرية العدالة عن
مسارها ،ومن أخاقية هذه املهنة الرشيفة أن يرتاجع املحامي
عن أمر إذا أخطأ ،واالعرتاف باخلطأ فضيلة ما دوهنا فضيلة،
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مظاهر الوحدة بين ثورتي
اإلمامين المهدي والحسين
ّ
إن من أبرز ما يواجه الباحث حول عاقة اإلمام املهدي (عليه
السام) بجده احلسني (عليه السام) هو ّ
أن اإلمام املهدي (عليه
السام) يرفع شعار (يا لثارات احلسني) كام ورد يف أمايل الصدوق
عليه الرمحة« :يا بن شبيب ،إن كنت باكي ًا ليشء ،فابك للحسني بن
عيل بن أيب طالب (عليه السام) ،فإنه ذبح كام يذبح الكبش ،وقتل
معه من أهل بيته ثامنية عرش رج ً
ا ما هلم يف األرض شبيه ،ولقد
بكت الساموات السبع واألرضون لقتله ،ولقد نزل إىل األرض
من املائكة أربعة آالف لنرصه فوجدوه قد ُقتل ،فهم عند قربه
ُشعث غرب إىل أن يقوم القائم ،فيكونون من أنصاره ،وشعارهم:
يا لثارات احلسني»(.)1
ومن اجلميل التذكري أن رفع هذا الشعار من قبل اإلمام املهدي
(عليه السام) ليس من منطلق االنتقام الشخيص املعهود عند
اجلاهلية وعند من يسري بسريهتم بل هو انتقام هلل ألنّه (عليه
السام) استشهد من أجل إعاء كلمة اهلل فيكون اهلل تعاىل وليه
واملتويل لثأره:
ُّ
ين آ َمنُو ْا ُ ْخي ِر ُج ُهم نِّم َن ُّ
الظ ُل َام ِت إِ َىل ال ُّن ُو ِر{ ومن هنا
}اهلل َو ِ ُّيل ا َّل ِذ َ
ختاطب اإلمام احلسني (عليه السام) يف زيارته« :السام عليك
يا ثار اهلل وبن ثاره والوتر املوتور» ولذلك جتد هذا املعنى يف تفسري
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بقلم /ال�صيخ عي�صى مكي

}و َال َت ْق ُت ُلوا ال َّن ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم َّ ُ
اهلل إِ َّال بِ ْ َ
احلقنِّ َو َم ْن ُقتِ َل
قوله تعاىلَ :
َم ْظ ُلوم ًا َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ نِّي ِه ُس ْل َطان ًا َف َ
رس ْف ِيف ا ْل َق ْتلِ إِ َّن ُه َك َ
ا ُي ْ ِ
ان
َم ْن ُصور ًا{( .)2عن اإلمام الباقر (عليه السام) قال« :هو احلسني
بن عيل (عليه السام) قتل مظلوم ًا ونحن أولياؤه ،والقائم منا إذا
قام (منا) طلب بثأر احلسني .فيقتل حتى يقال قد أرسف يف القتل.
وقال :املقتول :احلسني (عليه السام) ووليه القائم .واإلرساف
يف القتل :أن يقتل غري قاتله .إنّه كان منصورا :فإنّه ال يذهب من
الدنيا حتى ينترص برجل من آل رسول اهلل َّ
(صىل اهلل عليه وآله)،
يمأل األرض قسط ًا وعد ًال كام ملئت جور ًا وظل ًام»(.)3
والسؤال املطروح :ملاذا يرفع اإلمام (عليه السام) خصوص هذا
الشعار وال يرفع مث ً
ا شعار يا لثارات آل حممد؟ فام هو املنشأ هلذا
الشعار؟ يتضح اجلواب من خال بيان جوانب الوحدة بني ثورة
اإلمام احلسني (عليه السام) وثورة اإلمام املهدي (عليه السام)
املتمثلة بوحدة اهلدف واملنهج التغيريي واخلطاب امللقى من قبلهام
(عليهام السام) والنتائج من الثورتني.
املصادر )1( :أم��ايل الصدوق ج 1ص  ،192عيون أخبار الرضا
ج2ص ،268البحار ج 44ص )2(.286اإلرساء )3( .33 :تفسري
العيايش :ج 2ص 290ح.67

قصة عن عظمة
اإلمام الحسين
ك ّنا نقيم جمالس العزاء عىل احلسني (عليه السام) يف بلد
أجنبي يف صالة نستأجرها ّ
كل عام  ،فسألني أحد األشخاص
املسيحيني قائ ً
ا  :أنكم تستاجرون الصالة سنو ّي ًا لتبكوا،
يف حني ّان اآلخرين يستأجروهنا إلقامة جمالس األعراس
واألفللراح ،فلامذا تفعلون ذلك؟ .فقلت له :ألنّنا يف عزاء،
فقال :عزاء من؟ فقلت :عزاء إمامنا.
 متى أصيب وكيف؟ فقلت  :قبل ألف وأربعامئة عام.فتعجب من ذلك ،وأصابته الدهشة ألنّنا مازلنا نبكي عىل رجل
ّ

بعض من
أقواله المشهورة
* قال االم��ام احلسني -عليه السالم :-اعلموا أن
حوائج الناس إليكم من نِ َعم اهلل عليكم ،فا مت ّلوا النعم
فتتحول إىل غريكم .بحار األنوار ،ج ،75ص.127
الص ُ
دق ِع ٌّز،
* قال االم��ام احلسني -عليه السالم :نِّ
ِ
وار َق ٌ
والرس ٌ
ُ
أمانة ،وا ِ
واملعونة
رابة،
والك ُ
جل ُ
ذب عجزٌ ُّ ِ ،
واخل ْل ُق َ
مل َجتر َب ٌةُ ،
والع ُ
َص ٌ
مت
والص ُ
داقةَ ،
احل َس ُن ِعباد ٌةَّ ،
َز ْي ٌنُّ ،
والر ُ
فق ُل ٌّب.
والس ُ
خاء ِغنًى ،نِّ
والش ُّح ٌ
فقرَّ ،
يب ا ْل ِف ْك ُر ِم ْن ُه
* قال االمام احلسني -عليه السالمُ :ي ِص ُ
ِْ
اإل َيام َن بِ ِه َم ْو ُجود ًا َو ُو ُجو َد ْ ِ
اإل َيام ِن َال ُو ُجو َد ِص َف ٍة  ،بِ ِه
وص ُف َو بِ ِه ُت ْع َر ُف ْاملَ َعا ِر ُف َال
الص َف ُ
ُت َ
ات َال ِ َهبا ُي َ
وص ُف نِّ
ِ َهبا ُي ْع َر ُف
* قال رجل لالمام احلسني عليه السالم ابتدا ًء :كيف
«السام
أنت عافاك اهلل؟ فقال احلسني عليه السام لهّ :
ثم قال عليه السام« :ال تأذنوا
قبل الكام عافاك اهلل»ّ .
ٍ
ألحد ح ّتى ُيس ّلم».
* قال اإلمام السجاد (عليه السالم) :ال حتقر اللؤلؤة
النفيسة أن جتتلبها من الكبا اخلسيسة فإن أيب اإلمام
احلسني(عليه السام) حدثني قال سمعت أمري املؤمنني
(عليه السام) يقول إن الكلمة من احلكمة لتتلجلج يف
صدر املنافق نزاعا إىل مظاهنا حتى يلفظ هبا فيسمعها
املؤمن فيكون أحق هبا و أهلها فيلقفه.

مات قبل مئات السنني .فقلت لهّ :
إن مقتله مل يكن عادي ًا ،فلقد
قتل مظلوم ًا وبشكل مأساوي بعد أن دعاه الناس ،ووعدوه
بالنرصة ،فإذا هبم خيذلونه ،ويس ّلمونه لألعداء ،وحييطون به
يف صحراء قاحلة حيث ال ماء وال طعام ،وحتى طفله الرضيع
مل يسقوه رشبة من املاء بل رموه بد ًال من ذلك بسهم قاتل!.
يقول اخلطيب :وبعد ان رشحت للرجل املسيحي سبب بكائنا
عىل اإلمام احلسني عليه السام إذا به جيهش بالبكاء ،وتتقاطر
ثم طلب م ّنا ان نسمح له بأن
دموعه ،ويظهر تعاطفه معناّ ،
يشاركنا يف العزاء عىل أيب عبد اهلل عليه السام.
وهكذا ّ
احلسينية يكمن يف ّاهنا كانت ثورة
فان رس خلود الثورة
ّ
ربانية خالصة لوجه اهلل الكريم .
ّ

ُ ّ
ح���ب النبي (صل���ى الله علي���ه وآله)
لإلمام الحسين (عليه السالم)
رسالي ًا َمت َّيز به عن
إن لإلمام حلسني (عليه السام) موقع ًا
ّ
َ
وجعل منه رمز ًا
سائر أئمة أهل البيت (عليهم السام)،
خالد ًا لكل مظلوم .وليس عبث ًا قول رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) يف ح نِّقه (عليه السام)( :إِ َّن َل ُه َدرجة ال َين َُاهلا
ِ
أحدٌ ِمن املَ
خلوقني) .وقد توالت أقوال رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآللله) يف َوصف مقام اإلمللام احلسني (عليه
حمبة
السام) ،وموقعه الرفيع من الرسالة ومنه ،ومدى َّ
النبي لسبطه احلسني (عليه السام) ،ومن هذه األقوال
ما ييل :عن َيعىل بن ُم َّرة ،قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل
أح َّب ُ
اهلل َمن
(ح َسنيٌ ِمننِّي وأنا ِمن ُحسنيَ ،
عليه وآله)ُ :
األسباط).
َّ
أحب ُح َسين ًاُ ،حسنيٌ ِس ْب ُط ِمن ْ
سمعت رسول اهلل (صىل اهلل
عن سلامن الفاريس ،قال:
ُ
أحبهام
عليه وآله) يقول( :احلسن واحلسني ابناي ،من َّ
أحبه ُ
أحبه اهلل أدخله
اهللَ ،و َمللن َّ
أحبني َّ
أحبني ،ومن َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
أبغضه
أبغضني
أبغضني ،ومن
أبغض ُهام
اجلنة ،ومن
الرباء
اهللَ ،و َمن أبغضه اهلل أدخ َله ال َّنار َعىل َ
وجهه) .عن َ َّ
بن عازب ،قال :رأيت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
حام ً
ا احلسني بن عيل (عليهام السام) عىل عاتقه وهو
ُ
حب ُه َف ِ
أح َّبه).
يقول( :ال َّل ُه َّم إِ نِّين أ ُّ
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�اح����ة االحرار

يف النتظار

اعرتاف

العتبة احلسينية املقدسة ترسل وفدا لتفقد عوائل ضحايا التفجري
الذي استهدف احد املساجد مدينة بيشاور الباكستانية ونقل
تعازي املرجعية الدينية العليا هلم..

حيدر ال�صالمي

كنت نسي ًا
سأعرتف بكل يشء ..سأمتنى لو ُ
رسم ،لو
اسم وال َ
أثر يل وال خرب ،ال َ
منسي ًا ،ال َ
كنت هبا ًء منثور ًا ،أو رساب ًا يتاشى ،أو حرف ًا
حماه الزمن.
جلي تتقاذفه
ليتني كنت قارب ًا سائب ًا يف بحر ّ
األمواج وتتاعب فيه الرياح.
سأعرتف اآلن وبني يديك أين أجهل نفيس،
أخفي ظيل عن عيني ،أترنح بني يأس ورجاء.
سأعلن أين من دونك ال أعني شيئا قط ،لكني
آمل أن ألقاك ،أتطلع إىل رؤيللاك .أتشوق إىل
معرفتك .أتلهف ملخاطبتك ..سمعت عنك
املزيد من احلكايات ،حفظت عنك الكثري من
العبارات ،كتبت إليك ك ًام هائ ً
ا من الرسائل
ورسحللت العديد من
املشحونة بالتفاؤل.
ّ
الشموع عىل كتف املاء.
كللم دعللوت اهلل ألجلللللك ،وكللم رجللوتللك أن
تأتيني ساعة وجللدك؟! أنا ما أنا لللوالك؟! ال
حياة إال بك ،وال ممات إال عىل حبك ويف سبيل
انتظارك ،والصرب عىل ذلك أحىل من الشهد.
سأعرتف أين أهواك غائب ًا وشاهد ًا ،وسأعرتف
بأين ال أستحقك ،لعظيم ذنبي وكبري إثمي،
لكن رجائي فيك أكرب وأميل أعظم.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ايهما تختار؟

العلم سالح ذو حدين ،فالعلم بال قيم أخالقية قد يؤدي إىل كوارث
إنسانية ،فمن صنع القنابل الذرية التي ألقيت عىل هريوشيام وناكازاكي
مل يكن جاه ً
ال ،وكذلك من ألقاها ،ويف الوقت ذاته هناك من اخرتع
ِمن االخرتاعات العلمية ما أعاد به احلياة ملاليني البرش سواء بدافع
طلب الشهرة واملادة أو بدوافع إنسانية.
هنا عندما يأيت احلريصون من طلبة العلم معلنني انتهاجهم وسمو
مبادئهم التي استلهموها من نضة اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
املباركة فكل تلك القيم السامية التي تصنع منهم مواطنا صاحلا
مؤثرا عىل نفسه كام آثر ا ٌإلمام
وإنسانا حمبا للخري مضح ًيا يف سبيله ً
احلسني (عليه السالم) عىل نفسه وعياله ،ما هي إال قمة يف الوعي.
فمبارك لطلبتنا األحبة خترجهم ،ووفقهم اهلل للسري عىل نجه (عليه
السالم).

ن�صب ال�صهيد يتزين ب�صورة
مرجع ال�صهداء �صماحة املرجع
ال
ديني العلى (دام ظله الوارف)
يف منا�صبة يوم ا�صدار الفتوى
املباركة يف ( 14من �صهر �صعبان
املعظم 1438/هـ) املوافق 13
ي
ونيو  -حزيران  ،2014واأعلنها
ممثله �صماحة ال�صيخ عبد املهدي
الكربالئي يف خطبة اجلمعة
باحلرم احل�صيني املقد�س.

خمطوطة نادرة

خمطوطة ن��ادرة للشيخ عيل (ت  1098هجرية)
ابن الشيخ حممد مؤلف استقصاء االعتبار يف رشح
االستبصار (ت  1030هجرية) ابن الشيخ حسن
مؤلف معامل الدين (ت  1011هجرية)ا بن الشيخ
زين الدين الشهري بلقب الشهيد الثاين (ت 965
هجرية) مؤلف (الدر املنثور من املأثور وغري املأثور.
واجلميل يف هذه النسخة ،من كتاب من ال حيرضه
الفقيه مع املشيخة من تأليف الشيخ الصدوق القمي
(ت  381هجرية) ،أن الناسخ هلا الشيخ حممد قد
قام بنفسه باستنساخها وثم مقابلتها أربع مرات..

وجادلهم بالتي هي اأح�سن
من منطلق هذه اآلية الكريمة البد لكل شخص م ّنا أن يتثقف ولو
بجزء بسيط من فن احلوار ،ذلك ألن بعض الناس وخصوصا
جمتمعنا العراقي جتدهم يف دوامة نقاش حاد يف االماكن العامة
ويف العمل واحيانا كثرية يدخلون يف نقاش وحوار ال خمرج منه
إال بالرصاخ والعويل وربام الزعل ،وان سلموا منه كان نصيبهم
القليل من الغضب واالختالف والتفرقة حتى بني االصدقاء.
فيام تؤكد أغلب البحوث والدراسات أن لغة احلوار والنقاش
اإلجيايب وتقبل الرأي اآلخر هو أعىل املهارات االجتامعية قيمة
.وان لغة احلوار هو عمل االنبياء والعلامء واملفكرين وقادة
السياسة واجليش.
وخري مثال عىل ذلك هو ما قام به االمام احلسني (عليه السالم)
يف واقعة الطف عندما أخذ الطفل الرضيع إىل معسكر الظلم
والعدوان وقال كلمته املشهورة (ان كان ذنب للكبار فام ذنب
الصغار) ،فسكت القوم وهب��ذه اللحظة ابتعدوا عن ذاهتم
وانسانيتهم ولبسوا ث��وب الظلم والضاللة وغرهتم الدنيا
بغرورها واثبتوا فقرهم للحوار.
نقوم أنفسنا ونتسم باحلوار اإلجي��ايب وليكن
لذلك علينا أن ّ
منطلقنا يف كل حوار البحث عن احلق ألتباعه..
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