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تحت ش���عار)البحث العلمي الرصين معيار 
لرقّي األمم وتطورها(

جامع���ة وارث األنبياء )عليه الس���ام( تختتم 
بالبح���وث  الفائزي���ن  بتكري���م  فعاليته���ا 

اإلبداعية المتميزة

الحشد الشعبي...
 ما يزال القيام الكبير ضد جحافل 

التكفيريين واإلرهابيين

عناوين  في مختلف القضايا

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

صافي الصفا اليماني صاحب الكرامات الذي شّرفه 
أمير المؤمنين باإلسام والمثوى األخير

مظاهر وحدة الهدف 
 عند اإلمامين الحجة والحسين 

في رحاب الوالدات الشعبانية الميمونة العتبة الحسينية 

المقدسة تقيم حفل ختان جماعي لعشرات األطفال 

ُتّوجْت باسم السبط المجتبى )عليه السام(
 قسم الخطابة الحسينية يخّرج دورته الرابعة بنجاح باهر

رحم اهلل إمرءًا أحيا حّقًا وأمات باطاً ودحض الجور وأقام العدل«

قول أمير المؤمنين )عليه السام( المصدر: ميزان الحكمة - 

محمد الريشهري - ج ٢ - الصفحة ١٠٥١«

رحمة اهلل



س������نوّدُع بفرٍح غامر ش������هر النبي محّم������د )صلى اهلل عليه 
وآله( شعبان األغر حيث ابتهجنا بوالدة األقمار الشعبانية 
العظيمة، ونس������تقبل ش������هر اهلل العظيم رمضان المبارك 
وفيه من الخيرات والحس������نات، لكْن أّيه������ا العراقيون في 

كّل مكان.. تذّكروا:
تذّكروا دائمًا أننا ِعش������نا في ش������عبان حدثًا هامًا وعظيمًا 
غي������ر مخططات القوى وما حيك في الغرف الس������رية من 
مؤامرات، هذا الحدث التاريخي الكبير المتمثل بإصدار 
فتوى الدفاع الكفائي التي زلزلت اإلرهابيين وجعلت منهم 
خواء، إْذ لّبى العراقيون األحرار نداء اإلمام السيس������تاني 
)دام ظّل������ه الوارف( وقدم������وا أرواحه������م ودماءهم قرابين 
فداء.. فتذّكروا أيها العراقيون.. وأنتم تنعموَن بالحياة.. 
أّنك������م واهلِل تعيش������ون بظالل ه������ذه البركات الحس������ينية 
السيستانية ودماء أبنائه الغيارى، وإال ألصبَح العراق َبلدًا 
موحش������ًا تنعُق فيه غربان الش������ّر وتطير في حفلة الجثث 
والموت������ى وطوفان الدم������اء.. إال أن وعَد اهلل كان أس������رع 

وأمضى فاكتسى العراق ُحلل العافية مّرة أخرى.
أّما بالنسبِة للطبقة السياسية الحاكمة.. فتذّكروا أيضًا.. 
أّنكم مس������ؤولون أمام أبناء ش������عبكم بتحقي������ق طموحاتهم 
وأحالمه������م والحفاظ عل������ى أرواحهم وس������يادة بلدكم.. 
وبأّنكم إذا لم تعملوا بما يقوله ويرشدكم إليه ويّشخصه 
لكم من مصلحة هذا الرجل األمين والناطق بحكمة وعلم 
ودراية.. ستهلكون.. وتهلكونا معكم - والت حين مندم -.

ْكَرى" الذِّ َنَفَعِت  اإِْن  ْر  "َفَذكِّ
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

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

سكرتير التحرير  
قاسم عبد الهادي                    

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

علي الشاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
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نمير شاكر
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الناشر الكتروني
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

محمد الموسوي

خالد حيدر - زهراء الحربي



أكد ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف 
الكفائي  الدفاع  فتوى  جرحى  تكريم  بحفل  كلمته  خالل 
:«لوال  انه  املقدسة،  العباسية  العتبة  نظمته  الذي  االول 
وغريوا  مجام  من  ملناجم  العراق  لتحول  للفتوى  امللبيني 

الواقع املفرتض«.
النجف  النجف وسيد  السيد الصايف: ان »ما صنعته  وقال 
االهتامم  م��ن  ال��ك��ايف  املحل  تأخذ  ومل  عظياًم  أم���رًا  ك��ان 
والشهداء  اجلرحى  من  بذل  الذي  اجلهد  وهذا  املطلوب، 
يف تلبية الفتوى املقدسة أثبت ان العراق يمتلك شعبا حيًا 

وهذا الشعب سيتغلب عىل مجيع الصعوبات«.
وتابع »بعد ان أنعم اهلل علينا بالتغيري وبدأ العراقيون برسم 
مستقبلهم نحو التغيري وما رافق ذلك من مشاكل ومصاعب 
االنفجارات  وحتملوا  مجيعا  العراقيون  عليها  صرب  قد 
واملفخخات وحتملت صدورهم كل ما يمكن ان حيافظوا 
والنساء  والرجال  الشباب  ضحيته  وذهب  البلد  هذا  عىل 

العراق  تعرض  ان  اىل  مؤلفة،  بألوف  وكانوا  واألطفال 
خلطر كبري وهجمة رشسة وحتٍد كبري أخذت بقلب الشجاع 
يسترصخ  الرتاب  وبدأ  اخلائفني  لبعض  األرض  وتزلزلت 

اال من نارص ينرص ويعني هذا البلد«.
وتابع سامحته القول »اىل ان هنض هبذا العبء {عيل} ومن 
فهب  واآله��ات  الرصخات  هلذه  يستجيب  ان  {عيل}  غري 
مجع مؤمن وأندفع اندفاعة أخرى مل تكهن معهودة وكانت 
تأيت املخففات واألسواق الشعبية تتعرض بني فرتة وأخرى 

اىل ان تسحق فيها املدنيني األبرياء«.
حي  شعٍب  ع��ن  »نتحدث  العليا  املرجعية  ممثل  وق��ال 
هبم  نباهي  وأبطال  نور  من  أحرف  من  تكتب  وبطوالٍت 
حلفظ  ذلك  توثيق  وجيب  التاريخ  وصناعة  البلدان  ببقية 
ونتمنى  تزييف  حماوالت  اي  من  والتضحيات  البطوالت 
من الباري عزل وجل ان يزيد اللحمة االجتامعية والتكاتف 

بني أبناء هذا البلد«.

السيد الصافي: 
لوال الفتوى والملبيين لتحول العراق الى مناجم من الجماجم
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مستشفيات العتبة الحسينية 
ً
تجري )10.000( عملية “غسيل كلى” مجانا

املقدسة  للعتبة احلسينية  التابع  الكىل  أجرى مركز وارث اخلريي لغسيل 
)عرشة االف( عملية غسيل كىل مدفوعة الكلفة خالل عام واحد ملرىض 

من خمتلف حمافظات العراق.
وقال رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة املقدسة الدكتور ستار 
مالكات  قبل  ومن  األجهزة  بأحدث  أجريت  »العمليات  ان  الساعدي، 

طبية بكفاءة عالية«.
يقدم مركز الوارث لغسيل الكىل التابع للعتبة احلسينية املقدسة خدمات 

جمانية ملرىض الكىل من خمتلف حمافظات العراق وعىل مدار االسبوع«.
ويقع املركز قرب مدخل باب قبلة اإلمام احلسني )عليه السالم(، وشّيد 

عىل مساحة )550( مرت مربع وفق أحدث املواصفات الفنية واهلندسية.
مراقبة  العامل، ومنظومة كامريات  أجهزة غسيل يف  بأحدث  املركز  وّزود 

لكل مريض، وشاشة تلفاز لكل مريض، ومنظومة اوكسجني.
كام جهز أيضًا بمنظومة ماء )R0(، ومنظومة استدعاء للممرضني، فيام 

زودت الردهات بواجهات وقواطع زجاجية.
الطبية  اخلدمات  تقديم  هبدف  املركز  املقدسة  احلسينية  العتبة  وأنشأت 
ملرىض الكىل من خمتلف حمافظات العراق، ولتوفري العناء والكلف املالية 

للمرىض وتقديم افضل خدمة صحية هلم ولعوائلهم.

افتتاح اكرب جممع سكني لأليتام 
يف بابل

جممع علمي تابع للعتبة احلسينية
 حيظى بجائزة دولية 

السجاد  اإلم��ام  جممع  العني  مؤسسة  افتتحت 
الشوميل  ناحية  يف  السكني  ال��س��الم(  )عليه 
عىل  السكنية  املجمعات  أكرب  بابل،  بمحافظة 
سكنية  وح��دات  وعدد  دون��امت   )10( مساحة 
بلغت )92( وحدة سكنية، كانت معدل مساحة 
وجتدر  مربعًا،  م��رتًا   )200( السكنية  الوحدة 
االشارة ان مؤسسة العني خصصت هذا املجمع 
اهلل(  )وفقه  املؤمنني  أحد  من  به  التربع  تم  الذي 

كغريه من املجمعات ألبنائها جمانًا. 

السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  جممع  حصد 
)عليهم  البيت  أهل  ت��راث  لتحقيق  العلمي 
الدولية  املسابقة  يف  االوىل  اجلائزة  السالم( 
ايران   التي نظمتها وزارة االرشاد يف مجهورية 
اإلسالمية عن موسوعة الشيخ الفقيه امحد بن 
حممد بن فهد احليل االسدي املتوىف سنة 841 

هجرية. 
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بقلم : ح�سني فرحان

به  معتد  بمقدار  االنسان  يتحىل  أن  العظيمة  الفضائل  من 
ذلك  خالهلام  من  له  ليتحقق  واحلكمة  الراجح  العقل  من 
أن  أو  بالنكبات  يبتىل  أن  له يف حياته دون  املرجو  االتزان 
حكمته  عن  ختليه  حال  العقوبة  أو  للندم  عرضة  يكون 

وعقله وانسياقه وراء انفعاالت تتحكم بقراراته..
فرق كبري بني انفعاالت ال تستند اىل موازين العقل والمتّت 
للحكمة بصلة وبني قرارات ناضجة متزنة تسهم بنزع فتيل 
عىل  أو  الشخيص  املستوى  عىل  بالنفع  تأيت  أو  معينة  أزمة 
مستوى أعىل من ذلك فيام لو كانت هذه القرارات متعلقة 

بشؤون أناس آخرين أو بحياهتم..
يف  االص��ل  هي  الشخص  حكمة  تكون  أن  واليشرتط 
حني  حقيقية  حكمة  تكون  أهنا  بل  وترصفاته،  قراراته 
تدفع به اىل االستشارة واالستئناس برأي اآلخر ممن يوثق 
بحكمته وعقله فيام لو مل تسعفه قدراته عىل متييز اجليد من 

الرديء أو ماينبغي فعله يف قضية معينة.
املهالك  يف  هبا  فيلقي  نفسه  جتاه  حكمته  االنسان  يفقد  قد 
اعتدادا  وجتارهبم  اآلخرين  حكمة  عن  الطرف  ويغض 
بالنفس وغرورا.. وقد يستصحب هذا الغرور محاقة تؤدي 
تكن  مل  روما  فمدينة  عقباه..  حتمد  ماال  اىل  معه  وبمن  به 
من  انفعاالت  رجل  )نريون(  حاكمها  يكن  مل  لو  لتحرتق 
الطراز االول وربام جمنون.. وكثري من احلروب والغزوات 
ذلك  سببها  كان  البرش  من  املاليني  ضحيتها  راح  التي 
الغرور واحلامقة وفقدان احلكمة يف الرأي أو يف املشورة.. 
ولعل من الشواهد عىل ذلك هتلر وفكره النازي وصدام 
وفكره البعثي وتلك القرارات االرجتالية التي مل تنظر يوما 
لتقع  هؤالء،  أمثال  محاقات  عىل  املرتتبة  املآيس  حجم  اىل 

الشعوب اآلمنة ضحية رأي مستبد أو انفعال غري مربر.
التي  العليا يف خطبة اجلمعة  الدينية  املرجعية  لقد طرحت 

)العقل.. الحكمة.. القرار(

قراءة في ُخطبة المرجعية العليا حول 
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القاها سامحة السيد الصايف بتاريخ 27-12-2019 هذا 
املوضوع املهم بيشء من التفصيل المهيته البالغة يف ظل 
تشعب األمور احلياتية سهولة وصعوبة وحاجة املنظومة 
عىل  قراراهتا  اختاذ  يف  باحلكمة  للتحيل  املاسة  االجتامعية 

كافة املستويات فجاء فيها ما نصه: 
)األمور احلياتّية قطعًا تتشّعب سهولًة وصعوبة، وينبغي 
العقل  أهل  اىل  نركن  أن  احلياة  مناحي  مجيع  يف  علينا 
جتاوزها  ألّن  املشورة  نتجاوز  ال  وأن  احلكمة،  وأه��ل 
ُيفيض اىل الندامة، قد أتصّور أّنني قد أحطُت بكّل يشء 
فأبدأ أترّصف وفق هذا املنظور، قد يكون غرورًا بنفيس 
أفضل  هو  من  يوجد  أّنه  مع  املجّرد،  عقيل  عىل  واّتكااًل 
واألمر  مّني،  حكمًة  أكثر  و  مّني  أعقل  هو  ومن  مّني 
يعنيني وأنا الُبّد أن أنجح يف مسرية حيايت عاّمًة اقتصادّيًا 
اجتامعّيًا سياسّيًا ُأرسّيًا، أنا أريد أن أنجح، إذا كنت فعاًل 

هلا  أضمن  بطريقٍة  حيايت  أرّتب  أن  الُبّد  أنجح  أن  أريد 
سالمة القرار، وسالمة القرار حتتاج اىل روّية(..

الطبقات  من  الكثري  التفات  عدم  فيه  شاع  وقت  ويف 
االجتامعية بل والسياسية اىل التوجه نحو أركان الوثاقة 
مهاوي  اىل  املجتمع  لينزلق  بآرائهم  لالستنارة  واحلكمة 
الثقافة وتردى وضعهم  الفتن وفقدان مقومات وأسس 
بسبب هذا اجلفاء الهل العقل  جاء يف اخلطبة ما نصه: 
جزافًا  رأيًا  يعطون  ال  أهّنم  واحلكمة  العقل  أهل  )ميزة 
وال يتعاملون مع انفعاالٍت قد ال حتّل اإلشكال، وأهّنم 
يدرسون األمر من مجيع أطرافه، فإذا قّرروا قّرروا بمقداٍر 

يضمن لنا سالمة هذا القرار...
حقيقًة –إخواين- اإلنسان يف بعض احلاالت يبحث عن 
ناصح ويبحث عن معّلم ويبحث عن مرشد ويبحث عن 
العاقل ليس  حكيم ويبحث عن عاقل، ومقصودي من 

الماليين  ضحيتها  راح  التي  والغزوات  الحروب  من  كثير 
وفقدان  والحماقة  الغرور  ذلك  سببها  كان  البشر  من 

الحكمة في الرأي أو في المشورة.. 

،،
،،



العقل يف قبال اجلنون، الناس كّلها هبذا املقدار عقالء إاّل 
من ُجّن، ولكن مقصودي من أهل العقل أّن هناك أناسًا 
احللول  وإجياد  املشكلة  بقدرهتم عىل تشخيص  يمتازون 

احلقيقّية هلا(.
ووصفت  وال��روي��ة  العقل  أه��ل  ميزة  اخلطبة  وبينت   
يلجأ  أن  عىل  وحثت  بالرمحة  املجتمعات  بني  وجودهم 
االنسان اليهم النقاذه.. وبينت أن هنالك مشكلة مهمة 
هذا  واحلكمة  العقل  أهل  من  أنه  يدعي  من  وجود  هي 
االدعاء الذي سيغيب عنه الكثري من احلقائق، فجاء مثاال  
ترتتب  وما  االختصاص  اهل  بقول  االكرتاث  عدم  عن 

عليه من نتائج، وأكدت بعض مضامني اخلطبة عىل أمهية 
املشور فجاء فيها: )كلٌّ مّنا حيتاج اىل أن يشاور اآلخرين، 
نعم.. من يشاورهم الُبّد أن يكونوا أهاًل للمشورة، وكلٌّ 
بام  الُكرب  وإّنام  العمر  يف  ليس  والُكرب  يكرُب،  أن  حيّب  مّنا 
عندي من معرفة، أو بام أعّرف من أهل العقل واحلكمة 
باملعرفة كي  أكون كبريًا، أّما إذا مل تكن عندي هذه املعرفة 
حييت،  ما  صغريًا  سأبقى  العقل  أهل  عىل  أعتمد  وال 
اإلنسان  إخواين،  بقراٍر  يأتون  ال  واحلكمة  العقل  وأهل 
العقل  أهل  من  هذا  أّن  وُيعرف  ُز  يميَّ جتربة  من  ُز  يميَّ
واحلكمة، الحظوا فليس من إنصاف نفيس أيّن ال أسمع 
أختار  أنصف نفيس كام  أن  العقل واحلكمة، الُبّد  ألهل 
جلسمي الطعام اجلّيد الُبّد أن أختار لعقيل ونفيس الفكرة 

اجلّيدة، إن مل أستطع الُبّد أن أسعى هلا فإذا توّفرت الُبّد 
أن أعمل هبا (.

واقعنا  من  ج��زءا   حياكي  مجيل  مثال  من  اخلطبة  ختل  مل 
فكانت صورة االنسان التي يراها يف املرآة حارضة كشاهد 
عىل تومهات البعض بأشكال وأحجام ال تطابق حقيقتهم 
التي هم عليها بسبب مرآة تترصف بصورهم كيف تشاء 
النابع  اللطيف  الشكل  هبذا  النص  ليأيت  مزيفة-  –ألهنا 

الناس:  بعض  لواقع  العليا  للمرجعية  دقيقة  قراءة  من 
حجمها  عىل  يراها  املرآة  يف  نفسه  يرى  عندما  )اإلنسان 
احلقيقّي، املرآة تعكس له حجمه احلقيقّي، أّما إذا كانت 

املرآة ال تعكس حجمه احلقيقّي تكون هذه املرآة مزّيفة، 
توجد بعض أنواع املرايا تضّخم شكل اإلنسان وتعطيه 
هي  كام  احلقائق  احلقائق،  تزّيف  املرآة  فهذه  آخر  شكاًل 
وأهل  العقل  أهل  من  عنده  اإلنسان  أّن  النعمة  ومن 
احلكمة، لكن هذه ستكون مدعاة اىل أن يؤرّش عليه سلبًا 

إذا مل يستنْر برأي أهل العقل وأهل احلكمة( 
الرائعة اال  العليا لتقدم هذه االفاضات  مل تكن املرجعية 
الهنا يف معرض تشخيص دقيق المراض جمتمعية خطرية 
ينبغي االشارة اليها والتنبيه بشأهنا لتاليف الوقوع بمخاطر 
واحلكمة  العقل  للمنطق  البعض  جتاهل  نتيجة  جسيمة 
هلا  أساس  ال  خاطئة  قرارات  النتيجة  لتكون  واملشورة، 

سوى االنفعاالت أوالغرور.

لم تكن المرجعية العليا لتقدم هذه االفاضات الرائعة اال النها في 

معرض تشخيص دقيق المراض مجتمعية خطيرة ينبغي االشارة 

اليها والتنبيه بشأنها لتالفي الوقوع بمخاطر جسيمة نتيجة 

تجاهل البعض للمنطق العقل والحكمة والمشورة..

،،

،،



السؤال : هل األمراض اآلتية متنع من الزواج:
أو  بدنّيًا  التي تؤّدي إىل تشّوه اجلنني  الوراثية  1� األمراض 

عقلّيًا.
مثل  اآلخ��ر  الطرف  هتلك  قد  التي  املعدية  األم��راض   �2
)االيدز(، ويف حالة عدم إمكان التوّقي بحيث يمتنع اجلامع 
وما  النكاح؟  عقد  ببطالن  القول  يمكن  هل  بالرضر  إاّل 
الدليل عىل بطالن العقد لو قيل به، وذلك يف حال االحتامل 
القطع  حال  ويف  القوي  االحتامل  حال  ويف  به  املعتّد  غري 

بالعدوى؟
اجلواب: إّن إصابة أحد الطرفني من الرجل واملرأة بمرض 
ال يمنع من صّحة الزواج بينهام مهام كان نوع ذلك املرض، 

نعم هناك عّدة أمور ينبغي االلتفات إليها:
١ـ إذا جرى قبل العقد عند اخلطبة توصيف أحد الطرفني 
التي  اخلطرية  األمراض  عن  أو  معنّي  مرض  من  بالسالمة 
تؤّثر يف احلياة الزوجّية بشكل عام، وّتم العقد بينهام مبنّيًا عىل 
ذلك ثّم تبنّي إصابته بذاك املرض أو بأحد تلك األمراض، 

كان للطرف اآلخر خيار الفسخ.
بمجّرد  ينتقل  بمرض  مصابًا  الزوجني  أحد  كان  إذا  ٢ـ 
املبارشة جاز لآلخر االمتناع من املقاربة معه جتّنبًا عن الرضر 
بمرض  مصابًا  الــزوج  كان  إذا  مثاًل  املحتمل،  أو  املعلوم 
االيدز فللزوجة عدم متكينه من نفسها للجامع، وكذا ألّي 
إليها، وال  املرض  انتقال  املبارشة حيتمل معه  آخر من  نحٍو 

تكون بذلك ناشزة بل تستحّق حقوقها الزوجّية كاملًة.
تشّوه  إىل  يؤّدي  بمرض  مصابًا  الزوجني  أحد  كان  إذا  ٣ـ 
اجلنني فلآلخر اّتباع الطرق املرشوعة للمنع من احلمل، كام 

جيوز له ذلك يف حال االختيار.
السؤال: إذا كان الزوج عّنينًا ومل يتمكن من الدخول بزوجته 
جّيدًا،  مصلحتها  تدرك  ال  السن  صغرية  الزوجة  وكانت 

فهل جيوز لويل أمرها أن يطلب فسخ العقد أو الطالق؟
اجلواب: ليس له ذلك.

هناك  كانت  إذا  الطبيب  بقول  اجلنون  يثبت  هل  السؤال: 
بعض األمارات تشري إىل ذلك؟

وهل حيّق للزوجة أن تفسخ العقد بناًء عىل ذلك استنادًا إىل 
قول الطبيب وتلك األمارات؟

وهل يكفي يف الفسخ أن تقول الزوجة: )فسخت(؟
الُطهر  من  الطالق  يف  يشرتط  ما  الفسخ  يف  يشرتط  وهل 
الفسخ  عّدة  تكون  وهل  عادلني؟  وشهادة  املواقعة  وعدم 

كعّدة الطالق إذا كان الفسخ بعد الدخول؟
لعّده  أثر  وال  العريف  بالصدق  اجلنون  يف  العربة  اجلــواب: 
املرأة:  قول  الفسخ  وقوع  يف  ويكفي  األطباء،  عند  جمنونًا 
وهو  الزوج  جنون  يف  هلا  اخليار  ثبوت  عىل  بناًء  )فسخت( 
حمل إشكال، وال يشرتط يف الفسخ ما يشرتط يف الطالق من 
بعد  إذا كان  الطالق  الفسخ كعّدة  املذكورة، وعّدة  األمور 

الدخول.
السؤال : هل يعد  مرض الرصع يف الزوج أو الزوجة نوعًا 
من اجلنون؟ وهل تنطبق عليه أحكام العيوب التي توجب 

اخليار للزوج أو الزوجة ؟
من  نوعًا  وليس  عصبي  داء  الرصع  أّن  الظاهر  اجلــواب: 

اجلنون، نعم يثبت به خيار التدليس مع حتّقق رشائطه.

خ��ي��ار ال��ع��ي��ب يف ال���زواج
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جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( تختتم فعاليتها 

بتكريم الفائزين بالبحوث اإلبداعية المتميزة

تقرير/ فالح حسن   تصوير/ محمد القرعاوي 

تحت شعار

من أجل االرتقاء بالمس���توى التعليم االكاديمي، وإيمانا منها بأن البحث العلمي الرصين مقياس 
لرق���ي األم���م وتطويره���ا، اختتمت جامعة وارث األنبياء )عليه الس���الم(، بالتع���اون مع دائرة البحث 
والتطوير العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباشراف سماحة المتولي الشرعي 
للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي مسابقتها البحثية األولى بتوزيع الجوائز 
عل���ى الباحثي���ن العش���رة األوائل، الت���ي أقيمت في قاع���ة خاتم األنبي���اء )عليه الس���الم( بالصحن 
الحس���يني الش���ريف، بمش���اركة أكثر م���ن )600( بحث م���ن مختل���ف جامعات الع���راق وذلك تحت 
ش���عار )البحث العلمي الرصين معيار لرقي األمم وتطورها( بحضور عدد من الش���خصيات العلمية 

واألكاديمية واالجتماعية.

)البحث العلمي الرصين معيار لرقّي األمم وتطورها(
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وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمته القيمة خالل احلفل 
املبارك: ال شك إن البحث العلمي يف شتى جماالته يعد أمرا فطريا 
وحبه  اإلنسان،  نزعة  عليه  فتحث  االنسان  يف  تعاىل  اهلل  أودعه 
ويدفعه  واملعارف،  العلوم  من  واملكنونات  املجهول  الكتشاف 
وحماولة  وامل��ادة،  الكون  حقائق  وسرب  واالرت��ق��اء  التطور  اىل 
خمتلف  يف  والعملية  العلمية  وللمعوقات  للمصاعب  التحدي 
جوانب احلياة من أجل مقومات بناء املجتمع املزدهر. وأضاف، 
أن البحث العلمي هو احد العنارص األساسية يف ارتقاء املجتمع 
ومؤسساته التعليمية وباخلصوص اجلامعات بكل اختصاصاهتا، 
بام فيها املؤسسات االجتامعية والنفسية والرتبوية، مؤكدًا ان عىل 
ثابتا  منهجا  واختاذه  العلمي  بالبحث  للنهوض  التعاون  اجلميع 
أن  عسى  العلمي،  والبحث  اجلامعية  الدراسية   رحلة  يف  مهام 
رضورة  أصبحت  التي  البحثية  العملية   هذه  دعم  يف  نساهم 

كرضورة التعليم اجلامعي. 

العتب���ة الحس���ينية تمن���ح جائ���زة وارث األنبياء)علي���ه 
السالم( األولى للتميز البحثي

العلمية)  للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد  قال  أخرى  جهة  من 
جامعة  اليوم  تشهد  الدعمي(:  جاسم  كاظم  عباس  الدكتور 
الذي  العلمي  للبحث  مميزا  يومًا  السالم(  األنبياء)عليه  وارث 
اجلامعات  بمختلف  الباحثني  قبل  من  2021م  لعام  كتب 
)جائزة  او  البحثي  بالتميز  سميت  مسابقة  إلط��الق  العراقية 
قادمة  نسخا  هناك  ان  مؤكدا  األول،  بنسختها  وهي  ال��وارث( 
سنويا، حيث منحت جوائز ثمينة للباحثني هذا العام يف جماالت 

علمية وختصصية خمتلفة.
هي  اساسية  حم��اور  ثالثة  ضمت  املسابقة  أن  الدعمي:  وبني 
املجاالت  يف  املكتوبة  الطبية  البحوث  حمور  الطبي،  )املحور 
والفنية  اهلندسية  املجاالت  يف  املكتوبة  البحوث  وحمور  الطبية 

الدكتور عباس كاظم جاسم الدعمي

الشيخ الكربالئي يثني على تضافر 
الجهود من أجل النهوض بالمنظومة 

العلمية لبناء مجتمع مزدهر

،،
،،
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وهي  الرصفة،  العلوم  جماالت  يف  املكتوبة  البحوث  وحمور 
 )600( من  أكثر  بمشاركة  واألحياء،  والفيزياء  الكيمياء 
تكريت-االنبار- املوصل-   ( العراقية  اجلامعات  من  باحث 
�النهرين-  الكوفة-بغداد  النارصية-  ميسان-  البرصة- 
كل  من  بحوث  عرشة  فازت  حيث  التكنولوجية(،  اجلاملعة 
العامة  األمانة  قبل  من  للجميع  جوائز  قدمت  حيث  حمور، 
هو  املسابقات  هدف  ان  موضحًا  املقدسة.  احلسينية  للعتبة 
مشكالهتم   وح��ل  هبم  وااله��ت��امم  واملبدعني  العلامء  رعاية 
واالمنية  والسياسية  االقتصادية  س��واء  املجاالت  مجيع  يف 

العلمية والصحية. والتكنولوجية 
ممثل وزير التعلي���م العالي: يوم العلم العراقي 

كان ومازال يوما للتطوير البحثي 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ممثل  قالت  جهته  من 

هناء  الدكتورة)  والتطوير  البحث  دائــر  عام  مدير  معاون 
يف  الباحثني  االساتذة  من  كوكبة  تكريم  إن  احلسني(:   عبد 
اجلامعات  العراقية بجائزة وارث للتميز للبحث االول، من 
ودائرة  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  تعاون  خالل 
واساتذة  املبدعني  بتكريم  املعنية  العلمي  والتطوير  البحث 
اجلامعات، من خالل يوم العلم العراقي الذي يقام سنويا من 
يشكل حافزًا  املوضوع  والتطوير، وهذا  البحث  دائرة  خالل 
املعنوي  الدافع  للكليات احلكومية واالهلية من خالل  كبريًا 
االنبياء  وارث  وجامعة  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقدمه  الذي 

)عليها السالم(.  
مشرية، اىل أن جلنة املسابقة ستكرم عددا كبريا  من االساتذة 
للذين تقدموا للجائزة سواء االساتذة او التدريسيات بحدود 
طريقها  ستشق  البحوث  هذه  احلال  وبطبيعة  باحثا،   )650(

د. هناء عبد الحسين
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اىل امكانية استخدامها يف الواقع التطبيقي وامكانية عالج العديد 
من املشكالت يف الوزارات العراقية، مؤكدة ان الوزارة ستحتاج 
العمل  سيتطور  الوقت  وبنفس  املميزة،  البحوث  مجيع  اىل 
املقدسة وبقية مؤسسات  العتبة احلسينية  بالتنسيق مع  باألبحاث 
الدولة العراقية وتكون اجلائزة ليس للبحث العلمي املتميز وانام 
تكون لبقية جوائز اخرى ُتعنى هبذا اجلانب كأفضل كتاب مؤلف 

وافضل بحث علمي وجائزة اجلامعة املتميزة.
اهلاليل(  جابر  كريم  )ي��رى  الدكتورة  قالت  متصل  سياق  يف 
أوال  أتقدم  الكيمياء:  قسم  العلوم  كلية  املستنرصية  اجلامعة  من 
الالمتناهي  الدعم  هلذا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  بالشكر 
للباحثني  مستمر  وعطاؤها  األوىل  املرة  ليست  وهذه  للباحثني 
)عليه  األنبياء  وارث  جائزة  حرضنا  ال��ع��راق،  مستوى  عىل 
السالم( للتميز البحثي األول وكنت من ضمن الفائزين بالعرشة 

ثالثني  بني  من  الوحيدة  املرأة  وانا  الطبي  املستوى  عىل  األوائل 
بحثا  ليس  به  تقدمت  الذي  البحث  أن  اهلاليل:  وأضافت  فائزا. 
االمراض  حول  تصب  التي  البحوث،  من  جمموعة  وانام  واحدا 
العصبية واسباب االمراض واجياد العالج املالئم هلذه األمراض 
العلم  إن  مبينة  وباركنسون(.  أمراض)الزهايمر،  وخصوصا 
توجد  ال  ولكن  بداية  نقطة  هناك  توجد  حيث  تنتهي  ال  مسرية 
نقطة هناية، ويوجد هناك عطاء قليل ضمن عطاء املسرية العلمية 

ونأمل ان شاء اهلل نقدم اكثر يف املستقبل.
احدى   ه��ي   السالم  عليه  األنبياء  وارث  جامعة  ان  ويذكر 
العتبة احلسينية املقدسة يف مدينة  التي ترعاها  العراقية  اجلامعات 
العلم  جيمع  متقدم  وعلمي  اكاديمي  مستقبل  أجل  من  كربالء 

والدين يف بناء املجتمع.

د. يسرى كريم الهاللي
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األحرار: نمير شاكر - تصوير: خضير فضالة

قسم الخطابة الحسينية 

شهدت قاعة خاتم االنبياء )صلى الله عليه وآله( في الصحن الحسيني الشريف حفل اختتام 

الدورة الخطابية الرابعة إلعداد الخطباء الحسينيين بعنوان دورة اإلمام الحسن المجتبى )عليه 

السالم( التي نظمها قسم الخطابة الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة بحضور  أصحاب 

معطرة  بتالوة  استهل  الختام  الدينية.حفل  العلوم  وطلبة  وأساتذة  والفضيلة  السماحة 

الحسينية  للعتبة  العامة   االمانة  كلمة  تلتها  رياض،  مؤمل  القارئ  بصوت  الكريم  القرآن  من 

المقدسة قرأها الشيخ أحمد الصافي مسؤول قسم الشؤون الدينية في العتبة المقدسة، 

كما شهد توزيع الشهادات التقديرية على الطلبة المتخّرجين واالحتفاء بهم.

ُتّوجْت باسم السبط المجتبى 

يخّرج دورته الرابعة بنجاح باهر
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رئيس  معاون  قال  املباركة،  الدورة  هذه  وعن 
مهدي  عــي  السيد  احلسينية  اخلطابة  قسم 
من  واح��دًا  يعّد  اخلطابة  »قسم  إن  اخلطيب: 
أهم املؤسسات التابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
التي ُتعنى بتخريج خطباء املنرب احلسيني، وقد 
ال��دورة  هي  وه��ذه  عدة  دورات  منه  خترجت 
احلسيني  املنرب  خطباء  طلبة  خلرجيي  الرابعة 
عليه  املجتبى  )احل��س��ن  ب���دورة  امل��وس��وم��ة 

السالم(«.
وأضاف، »استغرقت مدة الدورة عامني وخترج 
منها ما يقارب ال� )40( خطيبًا للمنرب احلسيني، 
أما بالنسبة للدورات السابقة فقد أخذت تنترش 

وتقيم املجالس احلسينية يف املحافظات العراقية 
وحتى عىل نطاق دول العامل«.

التي  ال��دروس  »أه��م  ب��أن  اخلطيب  وأوض��ح 
احلسينية  األط��وار  دروس  هي  القسم  يقدمها 
ودروس  والعربية  الفقه  ودروس  للخطباء 
تطبيق اخلطيب عىل املنرب، وبعد التخرج هناك 
ان  الرابطة( حيث  )يوم  ب�  دورة خاصة تسمى 
يوم  يف  جيتمعون  احلسيني  املنرب  خطباء  مجيع 
لكي  االربعاء؛  يوم  نختار  األكثر  وعىل  حمدد 
نتعرف عىل نشاطات اخلطيب واىل اي مستوى 

إليه يف رسالته اخلطابية«.

السيد علي مهدي الخطيب
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وأضاف بأن »طبيعة املشاركني يف هذه الدورات 
نشرتط  ومل  الشهادات  حيملون  من  فقط  ليس 
اي رشط للمشاركة يف هذه الدورات جمرد أن 
جييد القراءة والكتابة  فهو مقبول يف املشاركة«، 
هم  عليهم  االعتامد  يتم  من  »أكثر  بأن  منوهًا 
فيها  احل��وزة  باعتبار  العلمية  احل��وزات  طلبة 
دروس الفقه واالصول واملنطق وكل ما يتصل 

بالقضية الدينية«.
بإقامة  القسم  »استمرار  عىل  اخلطيب  وأّك��د 
االسالم  كلمة  تنرش  لكي  الدورات؛  مثل هذه 
وتطبيق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

والوالية ألهل البيت )عليهم السالم«، مشريًا 
إىل أن »منرب االمام احلسني )عليه السالم( هو 
والنواحي  املحافظات  مجيع  يف  متنقلة  مدرسة 

واالقضية ويف اغلب االماكن«.
الشيخ  اخلطابة  قسم  أستاذ  حتدث  جانبه  من 
يأخذ  »القسم  إّن  قائاًل:  الطائي  احلسن  عبد 
ان  يريدون  الذين  الطلبة  استقبال  عاتقه  عىل 
خيدموا هذه الرشجية من خالل اخلطابة وايصال 
بقضايا  التعريف  وكذلك  االسالمية  الرسالة 
السالم( وما جرى عليهم  البيت )عليهم  أهل 

خالل حياهتم الرشيفة«.

الشيخ عبد الحسن الطائي
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الدروس  من  جمموعة  القسم  »يقّدم  وأضاف، 
ختدم  التي  االساسية  ال���دروس  من  بعضها 
مثل  االخرى  العلوم  انواع  خمتلف  يف  الطالب 
املنطق والعربية وبعضها علوم ذاتية مثل الفقه 
وتفسري القرآن والعقائد التي حيتاجها اخلطيب 
الثقافة االسالمية الصحيحة من اجل  لتكوين 

ان يكون متكاماًل«.
فيام أّكد أحد خرجيي القسم الطالب الشيخ فؤاد 
املياحي من حمافظة كربالء املقدسة بأن »ما تلّقاه 
خالل الدورة يشء يبعث عىل الفخر والرور، 
الطلبة  عىل  كبري  وفضل  دور  لألساتذة  وكان 

خطباء  وصناعة  اخلطابية  مهاراهتم  تطوير  يف 
فاعلني ومؤثرين«.

هتم  التي  األمور  من  الكثري  »تعلمنا  وأضاف، 
اخلطيب من تعليم املهارات واللباقة يف الكالم 
فقط  تعتمد  ال  اخلطابة  ان  وتعلمنا  واحلركات 
احلركات  عىل  ايضا  عىل  تعتمد  بل  اللفظ  عىل 
كوهنا  اجلسد(  )لغة  ب�  تعرف  ما  أو  والنظرات 
مؤثرة عىل املتلقي، فضاًل عن دروس األطوار 
اخلطيب  يكتسب  أن  ورضورة  احلسينية 
وظيفته  تأدية  اىل  تؤهله  شاملة  ثقافة  احلسيني 

الدينية املهمة«.

الطالب الشيخ فؤاد المياحي
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حفالً  الشريف  الحسيني  الصحن  احتضن 
المرأة  )مسابقة  في  الفائزات  لتكريم 
اقامتها  التي  الخامسة(  الكبرى  المسلمة 
النجف  في  الثقافية  البقيع  مؤسسة 
مختلف  من  نساء  بمشاركة  االشرف 
اعده  برنامج  عبر  العراقية  المحافظات 
الحوزة  وطلبة  االكاديميين  من  مجموعة 
منه  الهدف  االشرف،  النجف  في  العلمية 
تقديم المعلومة الفقهية للنساء وخاصة 
الحجاب  ارتداء  على  وتثقيفهن  الفتيات 
الشرعي وبقية االمور الفقهية واإلبتالئية 

االخرى.

تقرير: حسنين الزكروطي - تصوير: محمد الخفاجي

الصحن الحسيني الشريف يحتضن حفل تكريم الفائزات في 

)مسابقة المرأة 
المسلمة الكبرى 

الخامسة( 
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والتقت  للفائزات  التكريم  حفل  حرضت  ــرار«  األح »جملة 
املرشف العام ملؤسسة البقيع الثقافية بالنجف االرشف الشيخ 
املسلمة  املرأة  البغدادي والذي قال: إن« )مسابقة  امحد خرض 
قبل  ديني معد مسبقًا من  برنامج  اخلامسة( متت عرب  الكربى 
جمموعة من الطلبة يف احلوزة الدينية بالنجف االرشف الغاية 
خاص  فقهي  كتاب  عرب  للنساء  الفقهية  املعلومة  تقديم  منه 
جلميع احكام النساء من احلجاب والطهارة ومن غريها التي 
الكتاب شمل  اخر وهذا  تسأل عنها يف مكان  ان  املرأة  ترتدد 
الفتيات من  فئة  التي حتتاجها وهو يستهدف  املعلومات  مجيع 
بكوهنن   واجلامعات  واالعدادية  املتوسطة  مراحل  يف  النساء 
اكثر الفئات تعرضا  للضغوطات نتيجة ما تبثه مواقع التواصل 

الشبهات عندهن,  يثري  ما  االجتامعي واالماكن االخرى وهو 
للمرأة  خاص  اعداد  وهو  املسلمة(  املرأة  )فقه  عنوان  ومحل 
اعدته اللجنة يف املؤسسة من قبل جمموعة من الطلبة يف النجف 
االرشف والفتاوى املوجودة فيه مطابقة لفتاوى سامحة املرجع 
االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(, وان 
مبسطة  واملسابقة  البنات  مع  الكتاب سهلة ومنسجمة  طريقة 
وسلسة عن طريق أخذ الكتاب وقراءته يف البيت واالمتحان 
عن طريق االنرتنت وبعد االمتحان تم توزيع جوائز للفائزات 

يف االختبار«.
واضاف بالقول: »ويف هذه النسخة متت استضافة حفل  توزيع 
اجلوائز للفائزات باملسابقة يف العتبة احلسينية املقدسة وشملت 
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االستضافة الزيارة اجلامعية ملرقد االمام احلسني واخيه العباس 
يف  طعام  بوجبة  والتربك  السالم(  )عليهم  امليامني  واصحاهبم 
باملامرسة  واملشاركة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  مضيف 
ذلك  جاء  الفائزات،  عىل  اجلوائز  بتوزيع  واالختتام  العبادية 
بجهود مشكورة من قبل العتبة احلسينية املقدسة متمثلة باملتويل 
الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( الذي 
ختفيض  خالل  من  ودعمه  الربنامج  هذا  برعاية  ووّجه  اوعز 
القيمة  نصف  اىل  املسابقة  عليه  اعتمدت  التي  الكتاب  سعر 
التي يباع فيها واجلوائز للفائزات فضاًل عن توفري وسائل النقل 
الصحن  يف  احلفل  واقامة  املضيف  يف  والطعام  واالستقبال 

احلسيني الرشيف«.
كرار  الشيخ  الثقافية  البقيع  مؤسسة  عضو  حتدث  جهته  من 
الربيعي قائاًل: »يف هذه النسخة من املسابقة كان العمر املحدد 
وشملت  فوق  فام  سنة   )14( ال�  سن  يف  هن  ممن  للمشاركات 
الية  وان  واملعلامت  واالكاديميات  واخلرجيات  البيوت  ربات 
املسابقة اعتمدت عىل ثالث مراحل؛ االوىل هي اعداد الكتاب 

من قبل جلنة خمتصة من طلبة احلوزة العلمية يف النجف االرشف 
واملرحلة الثانية ايصال الكتاب اىل املشاركات, واملرحلة الثالثة 
االختبار  تم  القراءة  وبعد  املشاركات  قبل  من  الكتاب  قراءة 
به الكرتونيًا ويف النسخ السابقة كان االختبار حضوريًا ولكن 
بسبب  مستقرة  غري  صحية  ظروف  البلد من  به  يمر  ما  بسبب 
الرابط  خالل  من  الكرتونيًا  االختبار  اصبح  كورونا(  وباء) 

الذي تم نرشه عىل مواقع املؤسسة«. 
العتبة  قبل  من  بالبنان  هلا  يشار  وبجهود  احلمد  »هلل  واش��ار: 
احلسينية املقدسة تم اقامة احلفل يف الصحن احلسيني الرشيف 
قرابة  اع��داده��ن  بلغت  اللوايت  للفائزات  اجلوائز  وتوزيع 
)280( فائزة وزعت لكل واحدة منهن بحسب ما اخذته من 
االستحقاق يف االختبار عرب اكتساب معلومات الكتاب حيث 
تم وضع )20( سؤااًل، ومتت االجابة عليها وبعدها تم حتديد 
الفائزات، وان الكتاب اختصت مواده بجانبني االول املسائل 
لدى  احلجاب  تصحيح  والثاين  امل��رأة  ختص  التي  االبتالئية 

نسائنا«. 
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الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي )دام عزه( 

الذي اوعز ووّجه برعاية 
هذا البرنامج ودعمه 

من خالل تخفيض سعر 
الكتاب التي اعتمدت 
عليه المسابقة الى 

نصف القيمة التي يباع 
فيها والجوائز للفائزات 
فضالً عن توفير وسائل 

النقل واالستقبال..

،،

،،
الشيخ كرار الربيعيالشيخ احمد خضير البغدادي
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العتبة الحسينية المقدسة 
تقيم حفل ختان جماعي 

لعشرات األطفال
تقرير: نمير شاكر / تصوير: حضير فضالة

دية، وبمبادرة طيبة من العتبة 
ّ

بمناسبة والدة األقمار الشعبانية المحم
الحسينية المقدسة، أقيم حفل ختان جماعي للعشرات من األطفال، 

 على وجوبها ومن سنن الفطرة 
ً
وسط فرح األهالي بهذه المبادرة، تأكيدا

دت عليها الرسالة اإلسالمية.
ّ
اإلنسانية التي أك

 الختان الجماعي )المجانية( أقامها قسم العيادات المتنقلة في 
ُ

مبادرة
العتبة الحسينية المقدسة التابع لهيأة الصحة والتعليم الطبي في العتبة 
الحسينية المقدسة، بالتعاون مع اللجنة المركزية لالحتفاالت والمناسبات 

ألهل البيت )عليهم السالم( وبالتنسيق مع قسم العالقات العامة.

الميمونة الشعبانية  ال��والدات  رحاب  في 

بهاء الوائلي
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وقال مدير جناح هيأة الصحة والتعليم الطبي، البكتالوجي 
شعبان  لشهر  املباركة  الوالدات  مع  »تزامننا  الوائي:  هباء 
السادسة  بنسخته  الدويل  الكتاب  معرض  وافتتاح  املبارك 
هامش  عىل  اجلامعي  اخلتان  مبادرة  هيأتنا  قّدمت  عرشة، 
املعرض الذي شمل هو اآلخر الرعاية الصحية من قبلنا«.

منها  مبادرات  عدة  الصحية  الرعاية  »شملت  وأض��اف، 
املجانية  االستشارية  ومبادرة  الصحي،  التثقيف  مبادرة 
فحوصات  لعمل  متنقلة  عيادة  وافتتاح  املعرض،  ملرتادي  
العيون  استشارية  مبادرة  كذلك  جمانًا،  للمراجعني  شاملة 
املتعلقة بموضوع القراءة وصحة البرص كون أغلب الناس 
ألسباب  مشكلة  بحدوث  اال  العيون  طبيب  يراجعون  ال 
عديدة، لذلك قدمت العتبة احلسينية املقدسة هذه املبادرات 
للمجتمع  واالنسانية  الصحية  مساعيها  ضمن  املجانية 
العراقي«. وتابع الوائيل: »من بني املبادرات املباركة، إقامة 
عمليات ختان مجاعي لألطفال عىل أيدي اطباء اختصاص 
وفق بروتوكوالت عاملية ملنع انتقال العدوى وقضية العناية 
باجلروح بدقة عالية وحديثة«، مبينًا أن »املبادرة تم اإلعالن 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  سابق  وقت  يف  عنها 

وشهدت مشاركة العرشات من األطفال فيها«.
العوائل  استهدفت  املبادرة  »ه��ذه  أن  إىل  الوائيل  ولفت 

صالة  توفري  تم  وقد  األوىل،  بالدرجة  والفقرية  املتعففة 
بكل  جمهزة  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  عمليات 
وكادر  واطباء  معدات  من  العملية  حتتاجها  التي  الوسائل 
ورصف  وغريها  العمليات  ومستلزمات  وارّسة  خدمي 
األدوية الالزمة بعد العمليات فضاًل عن توزيع اهلدايا عىل 

األطفال املختونني«.
يف  البولية  للمسالك  اجلراحي  االخصائي  حتدث  جانبه  من 
الدكتور عالء عبد االمري حسن  السفري اجلراحي  مستشفى 
بإقامة  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  هنا  »احتفلنا  قائاًل: 
حفل اخلتان اجلامعي لألطفال الصغار، تربكًا بوالدات أهل 

البيت )عليهم السالم( يف شعبان األغر«.
احل��االت  من  العرشات  امل��ب��ادرة  عرب  »أجرينا  وأض��اف، 
لألطفال واغلبهم بعمر اخلمس سنوات فيام دون ما عدى 
االهتامم  تم  عامًا(   13( ال�  يبلغ  كان  لطفل  واح��دة  حالة 
يف  املستخدمة  »األجهزة  أن  موضحًا  بالغًا«،  اهتاممًا  بحالته 
الشامل، فضاًل عن  التعقيم  اخلتان متت حتت  اجراء عملية 

استخدام التخدير املوضعي وبأجهزة حديثة ومميزة«.
هبذه  سعادهتم  عن  األطفال  وذوو  أهايل  عرّب  جهّتهم،  من 
بختان  وترّشفهم  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الطّيبة  املبادرة 

أطفاهلم يف رحاب منطقة بني احلرمني الرشيفني. 

د. عالء عبد االمير حسن
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منتسبو شعبة الطبع 

والتوزيع بالعتبة الحسينية 

سعي حثيث لنشر الفكر 

الحسيني طيلة السنة

يقُع على عاتق شعبة الطبع والتوزيع في قسم إعالم العتبة الحسينية المقدسة منذ تأسيسها 

تصدر  التي  النشر  شعبة  السيما  اإلعالم  قسم  شعب  قبل  من  إصداره  يتم  ما  كل  إصدارات  طباعة 

ودوائر  المحلية  المحافظات  في  االص��دارات  جميع  توزيع  وتؤّمن  االسبوعية،  )االح��رار(  مجلة  عنها 

العراقية  الثقافية واألدبية والجامعات والكليات  الدينية، إضافة إلى االتحادات  الدولة والمؤسسة 

إلى  والثقافية  والبحثية  واألدبية  العلمية  المطبوعات  وبمختلف  السنة  مدار  على  دوري  بشكل 

جانب المجالت المتنوعة والكتب القيمة والدوريات والموسوعات الدينية الضخمة إلكبار العلماء.

عطاٌء كبير وأعمال دؤوبة.. 

تقرير: نمير شاكر /  تصوير: قاسم العميدي
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عطاٌء كبير وأعمال دؤوبة.. 

الفضيلة،  نحو  باملجتمع  وارتقاًء  والثقافة  العلوم  نرش  بغية  تأيت  مهامها 
والتوزيع  الطبع  شعبة  كوادر  من  املبذولة  اجلهود  عىل  الضوء  ولتسليط 
الشعبة  هذه  عمق  يف  ميدانيًا  »األح��رار«  جملة  جتولت  الدؤوب  وعملهم 
لكشف أرسار عملها وجهودها.. فكان مدخل جولتنا مع مسؤول شعبة 

التوزيع والنرش املبارش األستاذ )حيدر وعد التميمي( فقال:
»ان الشعبة تتكون من اربع وحدات ولكل وحدة عملها اخلاص، فوحدة 
األص��ول  وكتب  منهجية  كتب  عىل  حتتوي  ال��دائ��م(  الكتاب  )معرض 
مواكبة  وهي  املختلفة  العناوين  من  وغريها  الدينية  والتفاسري  والعقائد 
جلميع اجلهات املصدرة للكتب، أما وحدة )مركز اإلصدارات( حتتوي ما 
العتبة  ومؤسسات  أقسام  ملختلف  العناوين  وهذه  عنوان،  األلف  يقارب 
احلسينية املقدسة التي ُتصّدر الكتب واملجالت ومنها الرتبوية واالجتامعية 

والدينية وبعض السري الذاتية ألشخاص ورموز دينية مهمة وغري ذلك«.
وحدة الطبع والتوزيع عمل دؤوب وعطاء مستمر

عاتقها  عىل  تقع  التي  والتوزيع(  )الطبع  وحدة  »أمهية  عن  التميمي  ونوه 
احدى  الوارث  مطبعة  طباعتها يف  تتم  اجلودة حيث  ومتابعة  الطبع  عملية 

ح���ي���در وع����د ال��ت��م��ي��م��ي 
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من  واملوافقة  التدقيق  بعد  املقدسة  احلسينية  العتبة  مطابع 
إىل  تنشق  »الوحدة  ان  إىل  مضيفًا  املقدسة«  العتبة،  إدارة 
إصدارات  طبع  عن  املسؤول  وهو  )الطبع(  األول  شقني 
قسم اإلعالم بصورة رئيسية، وطبع كتب االقسام واملراكز 
عملية  إىل  إضافة  املقدسة،  للعتبة  التابعة  واملؤسسات 
الثاين  الشق  أما  والنرش،  للطباعة  الوارث  دار  مع  التنسيق 
كربالء  حمافظة  داخ��ل  ميدانية  مهام  وله  )التوزيع(  وهو 
أسبوعيا  »األحرار«  جملة  التوزيع  خالل  من  دورية  بصورة 
املحافظة  داخ��ل  يف  وحسينية  جامع  سبعامئة  من  ألكثر 
وخارجها، إضافة إىل مسؤولية توزيع الكتب واإلصدارات 
خارج املحافظة خاصة مكاتب املراجع الدينية، واجلامعات 
حمافظات  عموم  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  واملؤسسات 

العراق«. 
ان  التميمي:  قال  واهلدايا«  الصور  »معرض  وحدة  وعن 
احلسينية  للعتبة  الثقافية  الواجهات  من  واجهة  املعرض 
كتب  م��ن  حيتاج  م��ا  ك��ل  ال��زائ��ر  فيها  جي��د  التي  املقدسة 

واصدارات«. 
طموح ال يتوقف يف نرش الثقافة احلسينية

وتوزيع  طبع  من  الرئييس  »الغرض  ان  التميمي:  وأضاف 
والتبادل  األوارص  ومدِّ  التوثيق  هو  والكتب  املجالت  هذه 
املؤسسات  وبقية  املقدسة  العتبات  بني  والعلمي  الثقايف 
وجيدة  كبرية  نسبة   التوزيع  حقق  وقد  وغريها  احلكومية، 
»هنالك  موضحا،  املقدسة«  احلسينية  العتبة  طموحات  من 
اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  صوت  إليصال  توسعية  خطط 

مجيع أنحاء العامل«. 
وعن كيفية تطوير العمل يف الشعبة قال التميمي: »الحظنا يف 
السنوات األخرية توجها من قبل فئة الشباب وباخلصوص 
فئة النساء عىل قراءة الكتاب الذي خياطب عامة الناس مثل 
يتناول  الذي  والكتاب  الروائي  والكتاب  األديب  الكتاب 
اإلنسان  يرتقب  ان  حياول  الذي  والكتاب  البرشية  التنمية 
وقراءة  لديه  التفاؤل  مستوى  ورفع  مداركه  توسيع  باجتاه 
كتب الدين بشكل مبسط وواضح وغريها مما جعل األخوة 
العاملني يف شعبة الطبع والنرش اىل االلتفات اىل هذا اجلانب 
وإيصاهلا  العناوين  هذه  توفري  عىل  بجهد  العمل  بدئ  و 

لألسواق ومراكز املبيعات التابعة احلسينية املقدسة«.
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من  وهي  ومسلمة  مسلم  كل  عىل  الواجبة  الدين  فروع  من 
الصيام  هو  أوام��ره  واتباع  خالقه  نحو  اإلنسان  بناء  ركائز 
له  يتعبدوا  أن  لعباده  تعاىل  اهلل  أراد  عبادي  ترشيع  فالصيام 
البناء الروحي  يف يوم صيامهم من أجل أن حيققوا ألنفسهم 
األخرى  العبادات  كل  يف  احلال  هو  كام  الصيام  من  والعميل 
مثل )الصالة واحلج والزكاة( ليبتعد اإلنسان عن املحرمات 
ألن فريضة الصوم هي  البناء الروحي وعمل التقوى واجلهاد 
هو  صادقة  وبنية  األحد  الواحد  هلل  العبادة  ألن  اهلل  سبيل  يف 
عباده  عىل  تعاىل  اهلل  فرضه  والصوم  اهلل  إىل  والتقرب  جهاد 
املؤمنني يف املايض واحلارض ويف مجيع األوقات كان متداواًل يف 
أوقات الشدة والنوائب فكان يف السابق قبل اإلسالم تصوم 
مجيع الطوائف وامللل واملذاهب كام صام النبي موسى )عليه 
السالم( أربعني يومًا واليهود يصومون لدى التوبة والترضع 

إىل اهلل تعاىل وأن السيد عيسى املسيح )عليه السالم( هو اآلخر 
صام أربعني يومًا كام ذكر يف كتاب اهلل اإلنجيل, والنبي زكريا 
)عليه السالم( هو اآلخر صام, فكل األنبياء )عليهم السالم( 
ومنها  وفروعه  الدين  أصول  املؤمنني  تعليم  شعارهم  كان 
اإلسالم  ويف  والتقوى  الصوم  معنى  تفسري  واملعرفة  الصوم 
فرضت فروع الدين ومنه فريضة الصوم كام يف اآلية الكريمة: 
)يا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون( إهنا عبادة رشعية والتقرب إىل اهلل 
الفقراء  معاناة  ومساعدة  الذنوب  لغسل  خالصة  بنية  تعاىل 

املسلمني. 
ينبغي  الذي ال  العبادي اخلاص  برناجمه  له  فأن شهر رمضان 
عىل اإلنسان املؤمن أن يفوته ألنه قد جيعله ذلك من مصاديق 
قول الرسول األكرم )صىل اهلل عليه وآله(: ) فأن الشقي من 

محمد الموسوي 

شهر      رمضان.. 
هو شهر تنقية النفوس
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رمضان  شهر  وأن  العظيم(  الشهر  هذا  يف  اهلل  غفران  حرم 
من  نجاة  هو  واحرتامه  والغفران  الطاعة  شهر  هو  املبارك 
النار, وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم املعجز اإلهلية 
املوروثة عن  باألدعية  املباركة وإحيائها  القدر  بليلة  وخصه 
األئمة األطهر)عليهم السالم( وقراءة القرآن وختمه يف هذا 
الشهر الكريم, والصالة تعد خريا  من الف شهر وأن شهر 
الواسعة  أبوابه  كل  املسلمني  نحن  لنا  يفتح  بستان  رمضان 
ويرفع عنا حواجزه لنقطف ما طاب لنا من ثامره الناضجة 
الشمس   حرارة  من  األشجار  ظالل  يف  ونحتمي  أبتغينا  ما 
من  زاليل  صفو  من  بكأس  فنرتع  جيري  هنر  وفيه  الالهبة 
كي  منه  ونتوضأ  املاء  هذا  من  وجوهنا  ونغسل  املاء  عذب 

تشع قلوبنا لتتألأل من األعامق وتغسل الذنوب.
الصرب  يف  والعرب  ال��دروس  منه  نأخذ  رمضان  شهر  ف��إن 

تيضء  مشاعل  منه  ونأخذ  والعطش  اجلوع  عىل  والتحمل 
ونفتح  بيوتنا  زوايا  يف  تشع  وقبسات  لنا  الصحيح  الطريق 
له نوافذ قلوبنا وأبواب عقولنا ليعم الضياء يف أعامق ذواتنا 
أدعيتنا يف  الرمضانية وزالل  الليايل  املناجاة يف  إىل  ونتوجه 
للتخفيف  وجل(  )عز  اهلل  إىل  ترضعًا  أيدينا  لنرفع  السحر 
الرمحة  آفاق  ونستلهم  صيامنا  وتقبل  املثقلة  خطايانا  عن 
هذا  ويف  االي��امن  وزي��ادة  النفس  وطهارة  املحبة  وم��روج 
الشهر الرشيف به اهلواء يطيب ونسيمه منعش فنفتح أبوابنا 
بيوتنا  إىل  الطيب  العطر  اهلواء  لدخول  لنسمح  ونوافذنا 
ليشمله األمان والسرت واحلرز من كل عني حاسدة واألمان 
جنود  من  وخصوصا  األرض  يف  وجبار  الشيطان  من 
الدواعش  من  اجلدد  اخلوارج  من  اليوم  الرجيم  الشيطان 

ومن يساندهم ويدعمهم.
ويف هذا الشهر املبارك أيضًا ننطلق نحن املسلمني يف ميادين 
العطاء يف احلالة املادية واملعنوية لنسد به رمق اجلوع ونحمل 
وآالم  األيتام  من  احلزانى  دموع  ونمسح  للعطاشى  املاء 
البؤساء والعوائل النازحة , أنه شهر قوة وإرادة ال ترد وهو 
وعظمة  رمضان  شهر  لرب  وتقديس  واحرتام  طاعة  شهر 
فيه  الكريم  القرآن  تعاىل  اهلل  كتاب  نزول  هو  الشهر  هذا 
رغم االختالف ببعض املحدثني يف حتليل نزول القرآن يف 
هذا الشهر املبارك فتبارك بنزول القرآن وتطبيق فيه فريضة 
)هدى  تعاىل:  لقوله  الناس  ليهدي  نزل  كتابا  وأن  الصيام 
وقيمة  مكانة  فهي  والفرقان(  اهلدى  من  وبينات  للناس 
كتاب اهلل تعاىل )القرآن الكريم( وأمهية يف حياة الناس فأنه 
سبيل  رضوانه  أتبع  من  سبحانه  اهلل  به  هيدي  هدى  كتاب 
إىل  الظلامت  من  خيرجهم  وهو  اإلسالمي  والدين  السالم 
النور ويفرق بني احلق والباطل . وختامًا فأن شهر رمضان 
الشهوات  عن  البعيدة  القوية  اإلرادة  الصائم  من  حيتاج 
وامللذات احلياتية والطمع واجلشع والبخل والظلم واألنانية 
والتغيري  النجاح  جوهر  هي  القوية  اإلرادة  تلك  والعصبية 

وبالصرب يفلح الصائم وال هيمه شتاء كان الوقت أو صيفًا.
وإن هذا الشهر هو شهر الكرم واجلود وعىل املؤمن إقتناص 
التمييز  بلباس  ليكسوها  عاداته  لتغري  الذهبية  الفرصة 
به  وأن  تعاىل,  اهلل  بعد  من  الكريم  الشهر  بربكات  مستعينًا 
قبول اهلل تعاىل شهر الصيام واألعامل الصاحلة يف هذا الشهر 
الرشيف املبارك الن شهر رمضان بالذات هو شهر ضيافة 

اهلل تعاىل وله قدسيته.
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االستعمار  كيان  ت 
ّ

هز م(   1890( العام  بعد  فقط، صدرت  واحد  من سطر  نت 
ّ

تكو مجلجلة  فتوى 

والزمان  العصر  اإلمام صاحب  بمثابة محاربة  التبغ  )اليوم فإن استعمال  البريطاني إليران، جاء فيها 

د محمد حسن الشيرازي 
ّ
ل الله تعالى فرجه الشريف(.. والتي أفتى بها المرجع الديني الراحل السي

ّ
عج

ت عرش الشاه في إيران وأجبر 
ّ

عرفت حينها بفتوى وانتفاضة التنباك )التبغ( التي هز
ُ

س سره( ف
ّ
)قد

 من البالد.
ً
د الشيرازي الكبير بفتواه االستعماَر البريطاني على الخروج نهائيا

ّ
المجد

س سره( قرابة ال� )130 
ّ
د الشيرازي )قد

ّ
وبحلول ال� )24 شعبان األغر( يكون قد مرَّ على رحيل المجد

 ومنجزات إنسانية عظيمة.
ً
 ضخما

ً
 علميا

ً
 إرثا

ً
(، تاركا

ً
عاما

قائد ثورة التنباك بإيران وزعيم حوزة سامراء

س سره(
ّ
د محمد حسن الشيرازي )قد

ّ
السي

أعداد: علي الشاهر
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العامل واملناضل
هو )السّيد حمّمد حسن ابن السّيد حممود ابن السّيد حمّمد إسامعيل 
الشريازي( املعروف وباملجّدد الشريازي، ولِد سامحته يف مدينة 
شرياز اإليرانية بتاريخ )15 مجادى األوىل 1230 ه�( يف أرسة 
علمية كبرية، وبدأ بدراسة العلوم الدينية يف مسقط رأسه، ثّم 
سافَر إىل أصفهان إلكامل دراسته احلوزوية، وبعدها إىل النجف 
األرشف عاَم )1259 ه�( إلكامل دراسته احلوزوية العليا، ثّم 
هاجَر إىل سامّراء عام )1291 ه�( وأسس فيها احلوزة العلمية 
التي ذاع صيتها يف األرجاء، واستقّر هناك حّتى وافاه األجل، 

مشغواًل بالتدريس والتأليف وأداء واجباته الدينية.
ويعد تأسيس احلوزة العلمية الرشيفة يف سامراء، من األحداث 
البارزة يف حياة املجدد الشريازي )قّدس رسه(، حيث تأسست 
تتأثر  مل  قائمة  األرشف  النجف  حوزة  بقيت  ولكن  بجهوده 

هبجرة زعيمها ومرجعها.
أي   � به  سامراء  »فعمرت  األعيان:  يف  األم��ني  السيد  يقول 

وأّمها  إليها،  الناس  وتردد  املرحلة  إليها  وصارت   � الشريازي 
ال��درس،  فيها  وعمر  الدنيا،  أقطار  من  احلاجات  أصحاب 
وأما  وال��دور..  املدارس  فيها  وُشّيد  العلوم  طالب  وقصدها 
مدرسة النجف فلم تتأثر بخروجه إىل سامراء؛ بل بقيت عامرة 
الدروس  وجمالس  قائمة،  فيها  وال��دروس  بالطالب،  حافلة 
إىل سمراء  معه  الذين خرجوا  منترشة، ذلك ألن  عامرة كثرية 
بقي  ومعظمهم  والعلامء  الطالب  ومجهور  معدودون،  مجاعة 
تقصد  وال  األقطار  مجيع  من  تقصدها  والطالب  النجف،  يف 
فيام   � ألفًا  عرش  بأثني  النجف  طالب  أحصيت  حتى  سامراء، 

يقال � لكن إدرار النفقات من سامراء ال ينقطع عن النجف«.
إىل  الشريازي  امل��ريزا  هجرة  قصة  تفاصيل  خالل  من  ويبدو 
سامراء أنه كان بمفرده، ومل يكن معه أحد من خاصته أو طالبه 

يف سفره.
قىض  أن  بعد  ال��ش��ريازي  امل��ريزا  إن  الطهراين:  الشيخ  يقول 
النجف  إليه بعض خواصه من  شهر الصيام يف سامراء، كتب 
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أبدى هلم رأيه  تأخره، فعند ذلك  يستقدمه ويسأله عن سبب 
وأخربهم بعزمه عىل سكن سامراء، فبادر إليه الشيخ العالمة 
النوري، وصهره الشيخ فضل اهلل النوري، والشيخ فتح عيل، 
الشيخ  محل  أشهر  وبعد  به،  حلق  من  أول  وهو  آخر،  وبعض 
ه�(   1292( عام  سامراء  إىل  هؤالء  عياالت  النوري  جعفر 
سائر  حلقهم  ثم  العسكري..  حممد  امل��ريزا  احلجة  ومنهم 
األصحاب والطالب والتالميذ، فعمرت به سامراء وصارت 

الرحلة إليها..«.
ومن أولئك املهاجرين وامللتحقني بركب أستاذهم الشريازي 
من  كبري  عدد  خترج  »فقد  العلمية،  سامراء  حوزة  تشكلت 
األئمة األعالم وربى خلقًا كثريًا، منهم مجاعة من املجتهدين 
رأسوا بعده حتى قيل: إنه أنفق له من هذا القبيل، ما مل ينفق 
درس  حلقة  حيرض  ال  وك��ان  األن��ص��اري..  مرتىض  لشيخه 
لدرسه  املقررون  كثر  ولذلك  الكبار،  املحصلون  إال  املرتجم 

عىل الطالب اآلخرين املتوسطني وغريهم.
املريزا،  تالمذة  من  وصلوا  من  أسامء  األمني  السيد  ذكر  وقد 
فوصل العدد عنده إىل )47 علاًم( بعضهم من جهابذة العلامء 

ومن مراجع الدين وزعامء احلوزة العلمية، كاملريزا حممد تقي 
والسيد  اخلراساين،  اهلروي  كاظم  مال  واآلخوند  الشريازي، 
النوري،  حسني  امل��ريزا  الشهري  واملحدث  ال��ي��زدي،  كاظم 
والشيخ  الصدر،  إسامعيل  والسيد  الصدر،  حسن  والسيد 
من  وغريهم  األصولية،  تقريراته  دون  الذي  ال��روزدري  عيل 

األعالم.
إال أن الشيخ آغا بزرك الطهراين قد أّلف كتابًا مستقاًل يف ترمجة 
الشريازي(  املجدد  إىل  الرازي  )هداية  سامه  الشريازي  املجّدد 
وقد أحىص يف هذا الكتاب ذكر ما يقرب من )500 شخصًا( 

من تالمذة هذا العام الكبري.

خدمات علمية واجتامعية
سامراء  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  الشريازي  املجّدد  مكث 
سنة(،   21( فيها  أمىض  حيث  الزمن،  من  عقدين  من  ألكثر 
وكانت سامراء قبل سكناه فيها بمنزلة قرية صغرية، فلام سكنها 
عمرت عمرانًا فائقًا وُبنيت فيها الدور واألسواق وسكن فيها 
الغرباء ومن يطلب املعايش، وكثر إليها الوافدون، وصار فيها 

أّلف الشيخ آغا بزرك الطهراني 

كتاباً في ترجمة المجّدد الشيرازي 

سماه )هداية الرازي إلى المجدد 

الشيرازي( وقد ذكر ما يقرب من 

)500 شخصاً( من تالمذة هذا 

العالم الكبير..
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عدد من طالب العلم واملدّرسني ال ُيستهان به.
أما عن هذه اخلدمات العلمية والعمرانية واالجتامعية للمجدد 
كبرية  مدرستني  ببناء  متثلت  املقدسة  سامراء  يف  الشريازي 
األمني  السيد  ويصف  كثرية،  أم��وااًل  عليهام  أنفق  وصغرية، 
مدرسة املريزا الشريازي بقوله: »بنى فيها مدرسة كبرية فخمة 
لطالب العلم فيها إيوان كبري وغرف مجعة وهلا ساحة واسعة«.

العلمي  اجلانب  عىل  الشريازي  املريزا  خدمات  تقترص  مل  كام 
العمراين واخلدمي لسكان  لتشمل اجلانب  امتدت  فقط؛ وإنام 
املدينة  هذه  ازدهرت  إْذ  الزائرين،  من  إليها  وللوافدين  املدينة 
جانب  يف  عمرانية  هنضة  وشهدت  متميزًا،  ثقافيًا  ازده��ارًا 
اخلدمات »فأصبحت هذه البلدة املوحشة بلدة آهلة بالسكان« 
الدينية  املرجعية  كتابه  يف  القزويني  جودت  السيد  عن  نقاًل 

العليا.
ومن األعامل العمرانية التي أنجزها الشريازي يف سامراء والتي 
ذكرها السيد األمني يف األعيان: أن الشريازي بنى سوقًا كبرية 
بامل بذله بعض أغنياء اهلند، فأخذت سامراء أمهيتها العظمى 
وحمطا  علميًا  مهاًم  مركزًا  وصارت  اإلسالمي،  العامل  أنظار  يف 

وكان  جر،  سامراء  يف  يكن  مل  أنه  كام  العلامء،  كبار  لرحال 
الشريازي جرًا حمكاًم عىل  فبنى  الناس يعربون يف )القفف(، 
للعبور  تسهياًل  العراق  يف  املتبعة  بالطريقة  السفن  من  دجلة 

ورفقًا بالزوار والواردين ».
القرى  للفقراء واملحتاجني وأهل  كام كان )قّدس رسه( جيمع 
والبوادي مما حيتاجون إليه من ألبسة وأطعمة، ويوّزعها عليهم 
مرتني يف كل عام، ثم دّر املعاش عىل كثري من فقراء أهل السّنة، 
ومن اخلدمات األخرى، أنه عّمر محامًا للرجال وآخر للنساء، 

فضاًل عن بناء دار تقام فيها املآتم احلسينية.
األصليني  السكان  جعلت  اجلليلة  اخلدمات  هذه  وبفضل 
القبائل  من  البلدة  أهايل  فامتزج  اجلديد،  املجتمع  مع  يتآلفون 
خالفًا  املدينة  تشهد  ومل   � الشيعة   � اجُلدد  القادمني  مع  السّنية 
طائفيًا بني الطرفني، وذكر عامل االجتامع الدكتور عيل الوردي 
طقوس  مثل  املدينة  يف  تقام  كانت  التي  الشيعية  املراسيم  أن 
السامرائية  العشائر  أوس��اط  يف  تؤّثر  بدأت  احلسينية  العزاء 
للشيعة  تقليدًا  العزاء  مواكب  خيرجون  أنفسهم  هم  ورشعوا 

وبدأوا يسريون يف طريق التشّيع شيئًا فشيئًا.

بفضل الخدمات الجليلة جعلت 

السكان األصليين يتآلفون 

مع المجتمع الجديد، فامتزج 

أهالي البلدة السّنة مع 

القادمين الُجدد � الشيعة � ولم 

تشهد المدينة خالفاً طائفياً..
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الباحثون يف الدراسة االسلوبية اهنا نوع من احلوار  ويرى 
ويتم  معني  نص  خالل  من  والكاتب  القارئ  بني  الدائم 
هذا احلوار عىل مستويات اربعة : )النص واجلملة واللفظة 
ان  اال  االسلوب  تعريف  يف  االختالف  ومع  والصوت(، 
جمموعة  هو   الذي  االسلوب  بأنه  حيدده  الدارسني  بعض 
يف  النصوص  من  بنص  اخلاصة  واملفارقات  التكرارات 
باحث  من  االسلوبية  التعريفات  فيه  ختتلف  الذي  الوقت 
اىل آخر ؛يف ضوء ركائزها الثالث )املنشئ، النص، املتلقي( 
فانه يمكن ان تلخص بأهنا حتليل لغوي موضوعه االسلوب 

ورشطه املوضوعية وركيزته األلسنية..
كتيبه  مقدمة  يف  ليلو(  جميد  موفق  د.  )م.  املؤلف  ويقول 
-عليه  عــي  املــؤمــنــني  ــري  أم عهد  يف  اسلوبية  ــر  ــواه )ظ
عن   الصادر  عليه(  اهلل  رضوان  االشرت  مالك  اىل  السالم- 
مؤسسة علوم  هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية يف العام 
)٢0١7م( بوصف مادي )6٣ صفحة( وطباعة دار الكفيل 

 م���ا دأبت البحوث والدراس���ات االس���لوبية على تس���ويد الصفحات بجوان���ب تنظيرية تتعلق 
ً
كثي���را

بمعنى االس���لوب واالسلوبية ومناهجها وعالقتها بالعلوم االخرى والحديث عن ركائزها الثالث، 

ول���ذا فق���د نأت هذه القراءة ع���ن الجوانب التنظيرية لهذه المقدمات؛ بل انصبت الدراس���ة على 

الظواهر الثالث )اس���لوبي األمر والنهي، تكثيف صيغة التفضيل، البنى االستعارية(، بشيء من 

التفضيل فيما يتعلق بالداللة وتطبيق ذلك على نصوص العهد العلوي..

قراءة:  عيسى الخفاجي  

أسلوبية  ظواهر 
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للطباعة والنرش ؛رصدت هذه القراءة لعهد أمري املؤمنني 
االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( اىل مالك االشرت 
)رضوان اهلل عليه( واملتضمنة اهم الظواهر االسلوبية التي 
املختلفة  بتلويناهتا  والنهي  االمر  الطلب  باسلويب  متثلت 
يف  ودالالهت��ا  الصيغ  هذه  لتكرار  االحصاء  خالل  من 
النص واذا كانت االحصاءات باتفاق الباحثني غري كافية 
لإلحاطة بأسلوب كاتب ما وذلك ألننا ال نستطيع تشييد 

اسلوبية رصفة عىل االحصاءات االلسنية.
ويضيف املؤلف: كان كتاب امري املؤمنني )عليه السالم( 
لواليه مالك األشرت عبارة عن وصية طويلة كان الغالب 
 )89( يف  االمر  ورد  اذ  املختلفة،  الطلب  صيغ  هو  عليها 
موضعا والنهي يف )44( مرة ومل يرد النداء اال مرة واحدة 
الن املتلقي ملتفت جيدًا اىل ما يقوله االمام )عليه السالم( 
بالفعل )77( موضعا يف حني  ،وقد تكرر اسلوب االمر 
كام  موضعا،   )12( يف  االمر  بالم  املسبوق  املضارع  ورد 
املؤكد  بالفعل  فتارة  النهي يف صور خمتلفة  تكرر اسلوب 
 )5( يف  املؤكد  وغ��ري  موضعًا   )33( يف  الثقيلة  بالنون 
النهي  معنى  من  يقرتب  وه��و  التحذير  وج��اء  مواضع 
ايضا يف )6( مواضع ب� )اياك(، وقد تكرر اسم التفضيل 
بأحواله املختلفة يف )60( موضعًا من العهد توزع القسم 
االكرب منها عىل النكرة واملضاف اىل املعرفة واكثر ما جاء 
من املضاف اىل معرفة اضافته اىل الضمري )هم( فقد جاء 
يف ) 18( موضعا و )11( موضعا مضافا اىل اسم معرفة.. 
ويتابع حديثه :تضّمن الكتاب مقدمتني احدامها للمؤلف 
البالغة مع ثالثة مباحث وخامتة  واالخرى ملؤسسة هنج 
بتأليف  عليها  استند  التي  واملراجع  املصادر  بأهم  وقائمة 
الكتاب ثم املحتويات اما اهم املباحث التي عرضت هي 
الثاين  املبحث  ويف  الطلب(  )اسلوبية  االول  املبحث  يف 
)أفعل التفضيل( ويف  املبحث الثالث )البنية االستعارية( .  
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ً
صدر حديثا

الشيخ عبد الرزاق السعيد 
حياته وما تبقى من شعره

تراث  إلحياء  احليل  العالمة  مركز  عن  حديثًا  صدر 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  العلمية  احللة  حوزة 
تبقى  وما  حياته  السعيد..  الرزاق  عبد  )الشيخ  كتاب 
ضمن  وهو  احل��داد  سعد  الدكتور  ملؤلفه  شعره(  من 
عىل  امل��رك��ز  ح��رص  التي  وال��رتاج��م  السري  سلسلة 
إصدارها لتكون منارًا للباحثني والدارسني ويقع  ب� ) 
159 صفحة( من القطع الوزيري واحتوى عىل يشٍء 
وما  وسريته،  الشاعر  حياة  نصفني  ويف  التفصيل  من 
قائاًل  فيها   ذكر  للمؤلف  مقدمة  ويف  شعره،  من  تبقى 
: )وأغلب الظن أن الشيخ السعيد ترك الشعر أو زهد 
يف نظمه، وقد عرب عن حالته يف سنينه األخرية صديقه 
السيد اخلطيب وهو يصفه؛ وقد كرب وهو مل يزل مواظبًا 
عىل أوراده وعباداته، وأثر الزهد يغلب عىل حياته(،وما 
مجع يف هذا الكتاب هو غيض من فيض، ال يمثل سوى 
واألهم  األكرب  اجلزء  هو  املفقود  ألن  نتاجه،  من  جزء 

من نتاج الشاعر السعيد )رمحه اهلل(.
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الشوُق أّرقني
 وأقلَق مْضجعي

َقَساًم برب
إنَّ قلبَي يــــلهُب

حّتى مّتى
 يا سّيدي طال املدى..

ُعْد يليِ َحبيبَي
 يف لقائيَِك أرغُب

ذُبلْت عيوٌن
ال تــــــــراَك بطيفيِها

يف فرصٍة أخرى لوصليَِك 
أطلُب

تعِب
ُ

ماُن قلبي الم
َ
أ

يا ُمهجَة اأَلرواحيِ
 أّنى امُللتقى

هْل يل كمــــــــثي توبٌة
أَنا مذنُب

ها قْد أتيُت أنا
أطأطئ هاَمتي

ماذا يقوُل عسى
ُب فٌم ُمتقلِّ

يومًا أقوُل أتوُب
عن ذْنٍب وترجُع 

مّرًة أخرى 

الذنوُب وُأعجُب 
ـُـــــــذين إليَك خـ
فإنَّ قلبَي صادٌق

يف العشـــــــــقيِ
لكّني بعقٍل ُيسلُب!

إيّن رغبُت يديَك
تلمُع يف يدي

نيا كي أترَك الــــــدُّ
ونحوَك أقرُب

ْيهيِ أَنا مركٌب يف التَّ

ضاعْت وُجْهتي
وهواَك أرشعٌة
بقلبَي ُتْنصُب

الريُح تأرسُه ويدفعُه
اهلوى

ويداَك ترمحني
وبّري يطرُب
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تلمستُه،  خيطًا  أراك  أن  وبني  بيني  أنَّ  اآلَن:  أشهُد  سَيدي، 
تنفسته!.. وبرهايَن العشُق الذي ال أراُه، كلاميت التي تتكّون منها 
زائرًا، خادمًا  فتّوجني ضياَءك  تتجّول فيك.  نورًا  جذوُة احلبِّ 
حتت  أرميها  مفرداٍت  عن  اللغة  يف  أبحُث  نورك،  خلف  أْعدو 
قّبتك، وأدّق هبا باَب جدثك وأبكي.. وحني حيارصين الزائرون 
انفلُت إىل صدر شّباكك الطاهر أتّوسده وأغرق بصمت بكائي، 

ويّف أمٌل؛ مل أجربُه من قبل.
زلَت  ما  لسَت  أو  يدي:  إليك  فأمدُّ  عيّل  ناديَت  كأنَك  سَيدي، 
حّيًا، أو ليَس رضحيك جّنة. اشهُد أين أحتدُث معك يا ضيائي!.. 
ملّا نزلت وجلست عىل أرض صحنك مع مواليك،  اليوم  ذاك 
املكان،  اسرتقها  قد  أنفاسك  الكريم..  القرآن  وجهي  وأمام 
أنفاسك، وعيناي تراَك يف سورة الكهف،  وأنفايس كأهنا تشم 
وأذناي تسمعان هدير اسمك طوياًل كأين يف الذرى اجلليلة. هو 
ذا علم الروح، وقد عال غدائري. أشعرين أنك موالي لقريب 

مني، وبدأت أتوهج كالشمعة، ونفري قلبي مثل زمزمة الرعود.
جلسة  يف  يل  حدث  ما  إن  ن��ورَك:  عرب  تبرصين  كأنَك  سَيدي، 
هي  البرش..  من  ألحد  يكّرر  لن  رضحيك،  أنوار  حتت  القرآن 
الروح قد أخرجت أطيافها البيض الباعثة لالرتياح، هي رؤى 
املوايل األليفة فوق الذرى راضية تتهيأ لرحلة أبدية، تبيض دونام 
داعيًة  املتواترة  الترضعات  بصدى  يبعث  ورضحيك  انتهاء.. 

لزائريك بعودٍة ولقاء حيث نراك يف اجلنة.
سَيدي، غّطي أيامي الباقية بظلَك، واسكني نقطة يف اسمك.. 
صعب أن أحرَر نفيس من العبودية دونام متنحني هدية التحّرر، 
أْن أحرَر نفيس منك دون رضاك. فكلام  أنا عبدك صعٌب عيلَّ 
اقرتبت بأوجاع كلاميت إليك، وغمست قلمي بجرحي، أحالني 
حايل إىل مرحلة أصعب. وكلام أكثرت من زيارايت إليك ُعدت 

إىل اشتياق أكرب.
سَيدي، ال مؤونة أملك غري كلامِت ترضعايت..

غيَر كلماِت تضّرعاتي
بقلم: حيدر عاشور

 
ُ

 أملك
َ

ال مؤونة



ه ومن فحول الشعراء العرب وصاحب إحدى 
ّ

شاعٌر كبيٌر ومفو
قاِت السبع، يقضي )90 سنة( من عمره في الجاهلية، وبعد 

ّ
المعل

ى )الشعَر(، 
ّ
أن يتشّرف بدخول اإلسالم، يترك كلَّ شيء خلفه حت

 به!!.
ُ

ق قلبه
ّ
بعد أْن يقرأ القرآن الكريم فيتعل

 محطات الشاعر العربي والصحابي الجليل )لبيد 
ّ

كانت هذه من أهم
د على 

ّ
 وفيه يؤك

ً
 واحدا

ً
 اإلسالم إال بيتا

َ
بن ربيعة( الذي لم يقْل بعد

دي:
ّ

عظمة اإلسالم المحم

نظم  »عشرات القصائد« في الجاهلية
 و »أعظم بيت شعر« في اإلسالم!

الحمُد للِه إْذ لْم يْأِتني أَجلي ** حّتى َلبْسُت مَن اإلْسالِم ِسرباال

ش��اع��ٌر م��ن ف��ح��ول ال��ش��ع��راء ال��ع��رب..

هر
شا

 ال
ي

عل
 /

اد
عد

إ

َر )145 سنة( وقد قىض )55 سنة( منها  وُيروى أن لبيدًا عمَّ
يف اإلسالم، بعد أن ترّشف به، وظلَّ وفيًا للعهد حتى مماته.

تظهُر  الشاعرية  كانْت  العامري،  قيس  بني  من  هذا  ولبيُد 
املجيدين،  الشعراء  أرشاف  من  فكان  طفولته  منذ  عينيه  يف 
)مل  ولكنه  واملديح  الغزل  يف  كتب  اجلاهلية  يف  وهو  وحّتى 
ومدَح  اإلخ��وان،  وشعر  الرثاء  يف  كتب  كام  أب��دًا،  يفحْش( 
مل  وهو  أيضًا  شعره  أصدق  من  وكان  عمومته،  وبني  قبيلته 

يزل يف اجلاهلية:

ُل  َأاَل ُكل يشء ما َخال اهلَلَ َباطيِ
ـــــاَلَة زائيُِل يٍم اَل حَمَ                                                      وكـــــلُّ َنعيِ

ةيِ الفردوسيِ إَن نعيَمها سوى َجنَّ
                                                     يدوُم فــــإن املوَت ال بد نازُل

ومن أمثاله السائرة قولُه يف قصيدٍة:
وما املاُل واألهلوَن إاّل وديعٌة

                                                     وال بـــــدَّ يومًا أن ُتردَّ الودائيُِع
وما املرُء إال كالشهابيِ وضوئيِه 

                                                     جيوُد َرمادًا بعَد إذ هو ســاطُع
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نص: خالد حيدر

وقيَل: اّن الفرزدَق سمَع رجاًل ينشد قوَل لبيد:
وجال السيوَل عن الطلوليِ كأهنا 

                                                        ُزُبٌر جُتدُّ ُمُتوهَنـــــا أقالُمهـــــــا
فسجَد الفرزدق، فقيَل: ما هذا يا أبا فراس؟ 

فقال: أنتم تعرفون سجدَة القرآن وأنا أعرُف سجدَة الشعر.
ومن أجل فهم ما عنى به لبيد، فهو يريد القول: أي جلت السيول الرتاب 
العروس، ومنه  الطلول، أي كشفته، وكلُّ جالء كشف، ومنه جالء  عن 
مجع  وزبر:  الدار،  آثار  من  شخص  ما  والطلول:  الواضح،  األمر  اجللية 

زبور، وهو الكتاب، يقاُل: زبرت الكتاب: كتبته، وذبرته: قرأته.
: أي جتّدد، أي يعاد عليها الكتاب بعد أن ُدرست. أما جُتدُّ

يف  واهلاء  املتون،  خيّص  ومل  ها،  كلَّ وأرادها  وأوساطها،  ظهورها  ومتوهنا: 
ُر. )كأهّنا( تعود عىل الطلول، ويف )أقالمها( تعود عىل الُزبُّ

فشّبهه  وسواد،  بياض  عن  كشف  قد  أنه  السيل  هذا  الشاعر  يصف  فهنا 
خمتلف،  فكأّنه  منه؛  تبني  ما  وُترك  بعضه  عىل  فُأعيد  تطّمس،  قد  بكتاٍب 

وكذلك آثاُر هذه الديار!!.

ملعُة السيفيِ
يف يدهيِ

ترهُب األعداَء
هيِ وصهيُل جواديِ
صدى للسامءيِ
وغباُر املعركةيِ
يطارُد اجلبناَء
ايُّ حقٍّ يغلُب

وتتناثُر الكربياُء
سيُف اهلليِ

برٌق ورعٌد
ونوٌر وضياُء

أنَّ العدَل أنفاٌس
ال متوُت

أو تصبُح أشالَء
ملعُة السيفيِ

هيِ يف يديِ
ترهُب األعداَء..

أميُر الكبرياء..

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

39
ل�سنة 2022 م



الى روِح الشيِخ الشهيِد )جواد كاظم جابر 
محمد العكيلي البوحياي( أبي رياض 

ألنه من طينِة الجنوب وقبِس الناصرية..
  لم يبخْل بدمِه

حيدر عا�سور

تا، لم تبق أي حياة على األرض التي تبدو لناظرها لوحة دموية أو مشهدا  كاَن كلُ شيء ميِّ
مرعبا، ال يمكن وصف وحشية األحداث فيه.. الجثث متناثرة في كل مكان العجالت المدمرة 
من  المنتصرة  القوات  بدأت  تكريت،  مدينة  شرق  حمرين-  تالل   - إلى  المؤدية  الطريق  على 
الحشد الشعبي بعزل جثامين الشهداء عن جثث)داعش(، كانوا ينتفضون كرجل واحد كلما 
عرقاً،  يتصبب  الهث  قطار  مثل  اليه  يأتون  الشعبي،  الحشد  بمالبس  عراقي  جثمان  وجدوا 
تغذيه الكآبة واألسى وعالم يصوُغه الموت من جهاته األربع، مخلفا في أرواحهم ارتعاشًة 
غريبة وحذرا وخوفا من مجهول قد يسبب كارثة، ف�)داعش( تشبه األفعى المختبئة تنتظر 

فريستها، ما ان تجدها هادئة حتى تخرج بكل قوتها..
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يطهرون  وه��م  يمشون  باملرصاد  ك��ان��وا  األب��ط��ال  لكن 
قطع  القذرة..  أقدامهم  عليه  ما وقعت  األرض من رجس 
عن  يبحثون  وهم  والعرض  بالطول  مسافات  املجاهدون 
أبطاهلم قد يكون احدهم عىل قيد احلياة.. فقد خاضوا عراكًا 
قل نظريه يف سوح القتال، مل يشهد أحد عىل صربهم ملجاهبة 
قوة متوحشة مثل )داعش(، فكل الذي يف الضمري يعمل به 
اجلسد والشهادة يف عقوهلم هي زهرة بيضاء بعيدة حيلمون 
خراب  بني  أقدامهم  تاهت  لنيلها.  سبقهم  من  وهينئون  هبا 
إنقاذه..  يمكن  ما  إنقاذ  جهاد  جهادان،  فاجلهاد  وجثث. 
واجلميع يف شد األعصاب، والبحث بقوة البرصة.. وعىل مد 
البرص وقف أحد األبطال عند جثة، وحيدث نفسه بصوت 
الشيوخ. يبدو عليه وقار  السن وشخص  أنه كبري يف  عاِل: 

 جاؤوا اليه مهرولني عيوهنم ذاهلة وشفاهم صامتة وانوفهم 
أنه  الشهداء  من  أحدا  يشبه  ال  فالشهيد  الدم.  رائحة  تشم 
طري وكأن الروح قد غادرته توًا.. وشكله غريب ومالحمه 
غطاء  يتوسطها  بل  ِعقال  بجانبها  ليس  وكوفيته  جنوبية 
ضخم،  الرجل   . زهراء-  -يا  بكلمة  مطرزة   أسود  رأس 
الرجل شيخ، ثم بذهول الرجل من قوات احلشد الشعبي، 
الرجل شهيد. احرتقوا بنار من الغضب، وهم حييطون اجلثة 
أي  ومن  كمجاهد،  هويته  يثبت  يشء  أي  عن  ويفتشون 
لواء هو.. بفراستهم عرفوا ان هذا املسجى قد قاوم املوت 
الداعيش ببسالة، فكل الدالئل تشري أنه أخر من استشهد، 
فاملشهد مرّوع يشيب له الوليد وتقشعر له االبدان، ال قدرة 
لتفسري عن هذه القيامة الصغرية يف التالل.. وقد جاءوا يف 
واخرى  رؤوسها،  فقدت  اجلثث  فبعض  املناسب  الوقت 
قد قطعت واخذ منها الكبد والكىل، قصابة برشية مروعة. 
بحقيل  املحيطة  محرين  بتالل  حمصور  االشتباك  فمكان 
)عجيل وعالس( النفطية رشق مدينة تكريت، وقد نفذت 
ومل  املنطقة،  عىل  وعشوائيا  منظام  إرهابا  عصابات)داعش( 
حتقق نتائج السيطرة عىل احلقول خصوصا وأهنا متثل املمر 
بقيادة  الداعيش  الغزو  اشهر  خالل  النفط  لتهريب  الرئيس 
املحليني،  النواصب  من  املنحلني  وبعض  والنرص  السلفية 
وحشية  كقرود  )األمريكصهيونية(  املؤسسات  هبم  تلعب 
العراقيني.   جثث  عىل  امل��وز  أكل  وع��ود  اعطتهم  ان  بعد 

الرضب  نتيجة  ك��ان  املكان  وتدمري  واضحة  فالصورة 
العشوائي ل�)داعش( مع هجوم مزدوج بالسيارات املمتلئة 
باملتفجرات واملتخومة بالتفخيخ واالشخاص االنتحاريني. 
احلشد  ومقاومة  محرين،  تالل  يف  عصيبة  ساعات  كانت 
الشعبي كانت ال توصف ولكن احلصار الذي رتبته غربان 
االمتدادات  وانقطاع  املوت  انواع  بكل  املنطقة  حول  الرش 
كبرية  خسائر  يف  سببا  ك��ان  الصد،  بالسواتر  للمرابطني 
كان  العكييل-  -الشيخ  هذا  مثل  وفيه  فاحلشد  للحشد.. 
بالتمثيل  داعيش  ألي  يسمح  مل  فهو  كامل..  جيش  بمثابة 
وأخذ  التل  ف��وق  راب��ط  بل  رؤوس��ه��ا،  قطع  او  اجلثث  يف 
يمكنهم  ال  نقطة  يف  فاوقفهم  االخر،  تلو  الواحد  جيندهلم 
والعطش  واجل��وع  الصرب  من  تعد  ال  اياما  منها..  احل��راك 
ونفاد الذخرية عاشها وحيدًا بني جثث الشهداء من فصيله.
 /4  /  7 املصادف  -الثالثاء  يوم  فجر  رشوق  ساعة  ويف   
متكن   - 1436ه���  اآلخ��رة  مج��ادى   18 املوافق  2019م 
ذات  هي  رأس��ه،  يف  فأصابه  بعيدة  مسافة  من  قناص  منه 
اللحظة التي وصلت القوات الداعمة للمنطقة من اجليش 
ذروهتا  يف  االشتباكات  وكانت  األمنية،  والقوى  واحلشد 
واآلن  هزيمة...  رش  هزمت)داعش(  حتى  اجلثث  فوق 
االرض  ع��ىل  ب��غ��زارة  نزفت  مثقوب،  ب��رأس  جسد  ه��و 
املشبعة بدم أمحر ال يزال حيًا ترشُب منه مالبس اجلهاد كام 
يرشب الظمآن.. هذه جثة بطل من ابطال احلشد الشعبي، 
جابر  كاظم  )ج��واد  باسم  املدنية  االح���وال  هوية  حيمل 
–الغراف-. منطقة  النارصية  حمافظة  من  العكييل(  حممد 
موته  خرب  ليشاع  املعركة  خلفيات  إىل  العكييل  جثامن  محل 
احلشد  ق��وات  من  قائدا  قتلوا  اهنم  الصفر  القنوات  عرب 
االتصاالت  املهامجة  القوى  عىل  فاهنالت  املرتد..  العراقي 
البوحياي(  )عكيل  عشائر  من  عشرية  شيخ  هو  الشهيد  ان 
وكان  الفهود.  ناحية  يف  ب�)الربابكه(  امللقبني  حممد  بيت 
زينب  السيدة  م��رق��د  ع��ن  ال��دف��اع  يف  املجاهدين  اح��د 
السيستاين  السيد  اطلق  أن  وما  سوريا.  يف  السالم  عليها 
اوائل  من  فكان  واملقدسات  الوطن  عن  الدفاعية  فتواه 
منذ  القتايل  االك��رب  ع��يل  ل��واء  تشكيالت  يف  املجاهدين 
محرين. ت��الل  إىل  وص��وال  الصخر(  )ج��رف  حترير  ب��دء 
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اذا صال في منازلة وامتطى 

غيهب المعركة... قالوا: 

هذا الشيخ الذاهل، االوسع 

المكتمل في صفاته 

االنسانية والعشائرية، متين 

في صوالته ونصائحه..
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الشهِد،  من  نار  رسياُه  حرا  البعيدة...  البحار  كطري  حرًا  كان 
السهِد، جماهٌد  برق من  أنه  حرا ال هيادن عىل عقيدته ومذهبه، 
املرجعية  وفتوى  باملذهب  ينكل  من  عىل  العقاب  شديد  قوي 
الوطن، واذا  املشتعل غرية عىل  له طلعت  الغياب..  غفور هبٌي 
الشيخ  هذا  قالوا:  املعركة...  غيهب  وامتطى  منازلة  يف  صال 
والعشائرية،  االنسانية  صفاته  يف  املكتمل  االوس��ع  الذاهل، 
متني يف صوالته ونصائحه. فقد كان يقول: يا أنفسنا كام يقول 
واراضينا  بيوتنا  تركنا  اجلنوب  ابناء  نحن  السيستاين،  موالنا 
رشفكم  إلنقاذ  الكفائي-  اجلهاد  -فتوى  نداء  ولبينا  وعوائلنا 
عام  اجلهاد  اىل  مدعوون  ايضا  انتم  وامالككم..  وأراضيكم 
كل  عن  الدفاع  اجل  من  توقف  بال  ماضون  ونحن  متلكون، 
العراق  فنحن رجال جنوب  بدونكم.   أو  بكم  العراق  شرب يف 
الداعشية  الرعود  أن  يقني  العالية، ألننا عىل  القمم  سنبقى عىل 
ستميض وندوس عليها بمداس رجال احلوزة العلمية )ونعال( 
واهنم  الزانية..  )داع��ش(  عىل  اهلل  لعنة  ينادي:  عراقي  اصغر 
وشامله،  بجنوبه  العراق  ويبقى  زائلون،  ماضون،  كاخلفافيش 
املنترصة  االنسانية  الشعلة  هو  العامل  خارطة  عىل  فيه  شرب  وكل 

املغمضني  عيون  يف  خابيًا  وهلبا  العامل،  ظالميي  اق��وى  عىل 
للخافني  اشعل  الوطنية،  نشيد  مثل  كان  الكالم  هذا  الباغني.. 
واملهجرين واملغتصبة اراضيهم واعراضهم شمعة االمل، وفجر 
فيهم النخوة والشهامة والقوة، وامسكوا ارضهم بذات القوة. 
الغابة.  توقظ  التي  كالنار  النائمني،  يوقظان  واحلكمة  فالعقل 
اجل  من  والبناء  والكفاح  واالمل  االحتاد  اىل  بحاجة  فالوطن 
شجرة  بناء  أجل  من  رحلت  املهمة  االسامء  من  فكم  تغيريه.. 
سقوط  وان  والصابرة.  الصامدة  ب��األوراق  الكثيفة  العراق، 
طينِة  من  ألنه  العكييل(  رياض  )ابو  اسم  حتمل  خرضاء  ورقة 
النارصية الذي مل يبخل بدمه، اآلن حتمله كل  اجلنوب، وقبِس 
الدماء مذهولة تتقافز من أفواههم رصخات التهليل) ال اله اال 
الوالء واهازيج  فيه احلدباء، رصخات  اهلل( عرب كل شرب متيش 
حسينية متوج فوق املدينة بصداها، ومترح فوق نوايص النخيل 
بالصلوات..  مودعيه  االبتهاالت  تضج  املنرية  االرضحة  ويف 
ومضت جنازته تقلب السامء رضحيا .. رضحيا، والضوء يغزل 
جدثه بمغازل من نور كي حيوك له الرداء األخري لبيته االبدي.  



قد يتنفس العراقيون برئتني بعد ان اعتادوا عىل التنفس بنصف 
إيقاع املتغريات الالهث، بعد إقرار قانون احلشد  رئة وسط 
والكيانات  العراقي،  الربملان  جملس  عن  املقدس  الشعبي 
من  العريب  النفوذ  وأصحاب  املرعوبة  واألح��زاب  اخلائفة 
االعراب وأصحاب النفوذ الغريب من )املتأمركني(، واخلونة 
محالهتم  يشنون  ه��ؤالء   احلكومية؛  املنظومة  يف  املندسني 
فرصة،  جي��دون  كلام  والتهديدات  األكاذيب  من  الواسعة 
ويامرسون ضغطا إعالميا ونفسيا وسياسيا من خالل أسلوب 
غطرسة وإرهاب القوة وحتريك الراي العام املحيل والعريب 
اجلهد  تشويه  هبدف  امللفقة  السيناريوهات  بنرش  والعاملي، 
وتضحياهتم  الكفائي(  الدفاع  فتوى   ( لألبطال  اجلهادي 

الكبرية التي قدموها للذود عن العراق واملقدسات. 
يكر  الذي  الرتياق  ان  اليقني  حق  يعرف  العراقي  الشعب 
املؤامراتية،  أساليبهم  ويفضح  عورهتم،  ويكشف  اخلونة 
ويزيل اليأس من الشارع هو احلشد الشعبي. كام سيقيض عىل 
األوضاع املحكومة بروزنامة لقاءات خارج احلدود للتفكري 
بالتسوية عىل حساب دماء الشهداء، مما جتعل استقرار العراق 
املفرقعات  هذه  عرب  الدائم  السيايس  التسخني  محى  يعيش 
والتصاريح املجانية وردود الفعل النارية بني األوساط احلاملة 
للعودة اىل املربع األول، لتمرير مصاحلهم الشخصية. الرتمجة 
العراقية  القوى  صنوف  كل  ان  هو  التسخني،  هلذا  امليدانية 
بتوجهاهتا يف عمق املواجهة، وعليها ان تضع اجلميع يف ظل 
القبضة احلديدية من اجل بناء بلد بعيد عن الرشوط املزاجية، 
واألح��زاب  مقصود  والتفتيت  مفقود  التعاون  ولألسف 

والكتل والتجمعات، دولة داخل دولة. 
نحن يف أزمة ثقة وأزمة مستقبل وان كانت اللعبة عىل السطح 
تبدو واحدة. والسياسيون يف احلكومة والربملان يراهنون عىل 
الوقت وكأنه كفيل »بتقزيم« كل يشء ،لذا يتحول سجاهلم 
اهم  مناقصة  اىل  تدرجييا  جلساهتم  متاحف  يف  الفوالذي 
قدر  مقابل اصغر  اكرب قدر من احلصص يف  انتزاع  عناوينها 
من التنازالت فضال عن كون نائب يسعى شد حلاف املغانم 
اقتسام  جيعل  الذي  االمر  يمثلها  التي  السلطة  واجتاه  جتاهه 
الوظائف طائفيا  هي لعبة مكشوفة.. والنتيجة ان ما يتعرض 
جيعله  ما  األزم��ات،  هذه  وسط  املقدس  الشعبي  احلشد  له 
جيدد قوته يف املنطقة. ودعم وتأثري املرجعية الدينية العليا له 
لكوهنا النواة احلقيقة الوحيدة النطالقه هبذا القيام الكبري ضد 
العراق، وذلك من  التكفرييني واإلرهابيني وخونة  جحافل 
خالل رؤيتها الثاقبة لألوضاع. فاحلشد الشعبي املقدس يعد 
االن رمزا  من رموز املرجعية الدينية العليا املتامسكة بالوحدة 
الوطنية ودورها الوفاقي الذي تلعبه بني االطراف ال جيعلها 
يف منأى عن )رذاذ املوت بالتقسيط( الذي يرضب البالد منذ 

أعوام خلت. 

الحشد الشعبي...
ما يزال القيام الكبير ضد جحافل التكفيريين واإلرهابيين

ح��ي��در ع��اش��ور
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يدبر  ان  أوشك  الذي  املعظم  شعبان  شهر  فيوضات  عشنا 
متباهيا  الوضاء  بنوره  وشعَّ  واملحبة  الفرح  معه  محَل  وقد 
عىل باقي الشهور بام محلُه من نور اهل البيت االطهار وعبق 
افراحهم السعيدة وشذى عبريهم الذي يفوح يف سامء حممد 
وآل بيته يف قلوب املوالني وقد زخر بخمس والدات قمرية 

هاشمية حممدية فاطمية..
أوهلا لل��حسي����ن س��بط نبينا وثانيها لقم��ر العشرية عباس�نا 
سيدنا  األكرب  عيل  ورابعها  س��جادن��ا  ال�عباد  لزين  وثالثها 
وخامسها ل��بقية اهلل مهدي�����ن���ا منقذ البرشية ورافع ظلمها 
املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه  بقية اهلل  وباسط قسطه وعدله 

الرشيف..
والتحديات  الصعبة  املعيشية  الظروف  من  وبالرغم  اذ 
االقتصادية واالمنية املؤملة التي يمر هبا بلدنا العراق العزيز 
اال ان ذلك مل يثن املوالني ملحمد وال بيته االطهار )عليهم 

السالم( من القدوم اىل كربالء املقدسة واحياء شعرية  ليلة 
القائم  بظهور  والدعاء  باالستغفار  شعبان  من  النصف 
وتعجيل فرج صاحب العرص والزمان وزوال الغمة عن هذه 
االمة التي ابتليت بطغاة العرص من املنافقني واجلهلة، وايقاد 
الشمعة ال�)1188( ملولد منقذ البرشية وآخر زماهنا االمام 
املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، لذا حرصت 
وحدة االستطالع يف شعبة النرش التابعة لقسم اعالم العتبة 
وفيه  املناسبة  هلذه  خاص  استبيان  بإجراء  املقدسة  احلسينية 
تم الرتكيز عىل اخلدمات املقدمة اىل حجيج كربالء املقدسة 
إلبداء آرائهم وابرز املشكالت التي واجهتهم وما لدهيم من 
اراء ومالحظات لتشخيص اخللل واظهار الزيارات القادمة 
ما  شارك  وقد  حلة  واهبى  حال  اكمل  عىل  هبا  والنهوض 
العراق اىل جنوبه،  يقارب)500( شخص قدموا من شامل 
ومتيز هذا االستبيان بمشاركة ايضًا لزائرين من دول عربية 

 فريق العمل: عيسى الخفاجي  - مالك مظلوم - نمير شاكر - فالح حسن

وحدة االستطالع بشعبة النشر

 تجري استبياناً خاصاً بإحياء ليلة النصف من شعبان 

مع والدة األمل بتعجيل الفرج.. 
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واجنبية منها )البحرين، لبنان، السعودية(  اضافة اىل ايران 
و باكستان .

اثناء  اخلدمي   الواقع  حول  اسئلة  بسبعة  االستبيان  وجاء   
اآلراء  تباينت  فقد  املقدسة  كربالء  اىل  الزائرين  توجه 
االستبيان،)%31(  اصل  عىل  املثبتة  االحصاءات  وبحسب 
يرى ان اخلدمات ممتازة بشدة، و)38%( يروهنا جيدة جدا 
بينام )27%( يقولون اهنا جيدة يف حني ان )4%( يروهنا سيئة 

ورديئة..
خلدمة  مناسبة  كل  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  دأبت  وكام 
عىل  املجاين  النقل  سيارات  من  اسطوهلا  خالل  من  زائرهيا 
اعتبار ان اخلطة االمنية للزيارة تقتيض اغالق بعض الطرق 
النسياب وحركة الزائرين وهنا جاء السؤال الثاين،)%62( 
اجابوا بنعم حول استفادهتم من اخلدمات املقدمة من قبل 

سيارات العتبة احلسينية لنقلهم من مكان اىل آخر و)%29( 
مل  باهنم  اك��دوا   )%9( بينام  استفادهتم  لعدم  بكال  اجابوا 
يستفيدوا ابد وبالنسبة هلذه النسبة واقصد هبا ال )9%( فلربام 
ان الزائرين مل يلحظوا االليات او ان مناطقهم كانت قريبة 

ملركز املدنية فلم يالحظوا..
البيت  أله��ل  املناسبات  اغلب  يف  ال��زائ��رون  إعتاد  وق��د 
االمل  حيدوهم  راكبني  او  مشيًا  بالقدوم  السالم(  )عليهم 
اهلل  )عجل  زماهنم  امام  اىل  اخلطوات  تلك  ثواب  بإهداء 
تعاىل فرجه الرشيف( وهنا متحور سؤال تنوعت االجابات 
اثناء  املقدمة للزائرين  عنه، )14%( اكدوا بنقص اخلدمات 
ابد بذلك النقص يف  قدومهم لكربالء و)63%( مل يشعروا 
حني ان)5%( ليس لدهيم علم و)18%( مل يلحظوا ان كانت 

هناك اصال خدمات ام ال !!!!. 

إح��ي��اء ذك���رى األن����وار.. 

أولها لل��حسي����ن س��بط 

لقم��ر  وث��ان��ي��ه��ا  ن��ب��ي��ن��ا 

العشيرة عباس�نا وثالثها 

س��جادن��ا  ال�عباد  لزين 

األكبر   
ّ
لعلي وراب��ع��ه��ا 

سيدنا وخامسها ل��بقية 

منقذ  مهدي�����ن���ا  الله 

ظلمها  وراف��ع  البشرية 

وباسط قسطه وعدله 

ب��ق��ي��ة ال���ل���ه ال��م��ن��ت��ظ��ر 

عجل الله تعالى فرجه 

الشريف..
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إن ما يميز الزيارات عامة وحتديدًا زيارة النصف من شعبان 
رغم قدسيتها اشاعة اجواء البهجة اخلارجة عن احلد املسموح 
واملقرر من مظاهر الفرح اذ نشط بعض الشباب وكتعبري عنه 
ظاهرة  لتشكل  االخرية  اآلونة  يف  احلالة  تلك  ازدادت  وقد 
فهل انت اهيا املوايل الشيعي تعتقد بان تلك احلالة او املظهر 
طويل  وشعر  غريبة  مالبس  من  الشباب  اكثر  يبدونه  الذي 
من مظاهر االحتفال؟، )18%( اجابوا بنعم يف حني )%37( 
اجابوا بكال اما ما نسبته)45%( فقد عرّبوا عن رأهيم برصاحة 

باهنا ال تنم عن ذوق ..  
تلك  يستعرض  وهو  الكريم  القارئ  ذهن   اىل  يتبادر  وقد 
الوافدين ونوعه  الوافدة سؤال حول كيفية استقبال  االعداد 
من قبل منتسبي العتبة احلسينية املقدسة ألداء مراسيم زيارة 
االمام احلسني )عليه السالم( ؟،)55%( اجابوا بان االستقبال 
من قبل منتسبي العتبات املقدسة بالرغم من االعداد القادمة 
ان )%4(  اثنوا بدرجة جيد يف حني ذهب  ممتاز وان )%40( 
ان  اكدوا   )%1( وفقط  متوسط  بدرجة  كان  االستقبال  بأن 

االستقبال سيئ  وال يرتقي ملستوى الزيارة ..
النشاط  بروز  هو  الزيارات  يميز  ما  اهم  ان  القول  ويمكن 
الصحي وجعله باملصاف ملا يصيب بعض الزائرين من بعض 
وقد  طارئًا  اسعافًا  او  رسيعًا  عالجا  تقتيض  التي  االعراض 
 )%56( فأدىل  اخلدمة  تلك  ليحاكي  السادس  السؤال  جاء 

ببصمة ممتازة للخدمات الطبية املقدمة من قبل العتبة احلسينية 
املقدسة عرب مفارزها الصحية ومستشفياهتا داخل مركز املدينة 
وخارجها و)41%( اجابوا بان اخلدمات جيدة و )3%( فقط 

اكدوا بأهنا غري جيدة ..
اخلدمات  جلميع  وتقييم  شامل  بسؤال  االستبيان  وأختتم 
املقدسة هلذه  احلسينية  العتبة  قبل  املقدمة من  والطبية  االمنية 
فعليًا  ذلك  تلمسوا  وقد  ممتازة  بأهنا  اكدوا  الزيارة،)%51( 
و)35%( بان اخلدمات كانت جيدة و         )12%( ال بأس 
بان  نسبتهم)%2(  ما  املستطلعني  بعض  ذهب  حني  يف  هبا  

اخلدمات كانت ضعيفة .. 
اما اهم اآلراء واملقرتحات التي وردت باالستبيان للنهوض 

بواقع الزيارات القادمة :
1- نأمل من املرشفني واملسؤولني يف احلكومة املحلية وقيادة 
زيارة  ضمنها  ومن  عامة  الزيارات  مع  التعامل  العمليات  
مع  وخصوصا  عالية   بمهنية  خاصة   شعبان  من  النصف 
واعدادهم  الزائرين  وحجم  يالئم  وبام  للطرق  القطوعات 
ووضع  السن  وكبار  االطفال  مراعاة  االعتبار  بعني  واالخذ 

اخلطط املناسبة.
الطوابق الستيعاب  بناء )كراجات( متعددة  التأكيد عىل   -2
من  قريبة  تكون  اهنا  ويفضل  كربالء  اىل  القادمة  السيارة 

العتبتني املقدستني.
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الشباب   بفئة  باالهتامم   الدينية  الشؤون  قسم  اىل   االيعاز   -3
لكال اجلنسني بتوجيههم وارشادهم وحثهم عىل االلتزام بكل 
العراقي  ملجتمعنا  الثابتة  األعراف  جتاوز  وعدم  رشعي  هو  ما 
األمر  مهمتها  الزيارة  آداب  جلان  اىل  تضاف  جلان  وتكوين 
باملعروف والنهي عن املنكر للحد من بعض الترصفات الشاذة 

بدال من االكتفاء بتوجيه الكلامت غري املناسبة هلم. 
4- تطوير كوادر العتبة احلسينية املقدسة وادخاهلم يف دورات 
مكثفة الغاية منهم تعليمهم واتقان عدة لغات للتعامل بحرفية 

مع الزائرين االجانب.
5- التقليل قدر االمكان من اعداد املتطوعني واملتطوعات بام 
يالئم وحجم الزيارة علام ان اعداهم يفوق احيانا الزائرين يف 

الرقعة اجلغرافية الواحدة.
والبيوت  الفنادق  اصحاب  قبل  من  الزائرين  مراعاة   -6
العالية مع  والغرف املؤجرة وعدم اجلشع وااللتزام باألخالق 

الزوار وعدم استغالهلم بحجة الزيارة .
لوضع  )عالكة(  صغرية  بالستيكية  اكياس  وتوزيع  توفري   -7
عىل  احلاصل  واالحتكاك  الزخم   من  للحد  فيها  االحذية 
الكيشوانيات وكام هو معمول به اسوة بالعتبة الرضوية املقدسة.

تؤكد  التي  اإلرشادية  العالمات  من  اإلمكان  قدر  االكثار   -8
يف  العاملني  جهد  لتقليل  الشوارع  يف  النفايات  رمي  عدم  عىل 

جمال اخلدمات من جهة واظهار الشوارع بأهبى صورة للزائرين 
وخصوصًا االجانب منهم .

احلسينية  العتبة  الصلة يف  ذات  اجلهات  اىل  بالثناء  االشادة   -9
اعدادها  بزيادة  ودع��وات  االمانات  صناديق  بوضع  املقدسة 
وتوزيعها بشكل مالئم ومناسب كي  يتم استيعاب اعداد اكرب 

من امانات الزائرين.
خالل  من  للزائرين  واالي��امين  الفكري  املستوى  رفع   -10
تكثيف عرض الفتاوى والنرشات والبوسرتات عىل الشاشات 
الشؤون  قسم  وبإرشاف  املحددة  امكاهنا  يف  املنترشة  العمالقة 

الدينية وللتعريف ايضا بأمهية تلك الزيارات واملناسبات. 
املقدس  احلرم  اىل  املوبايالت  دخول  ظاهرة  عىل  الرتكيز   -11

واحلد منها لقدسية املكان.
ماهرين  وممرضني  كأطباء  متخصصة  طبية  كوادر  توفري   -12
املدينة  مداخل  لدى  املوزعة   الصحية  املفارز  عىل  وتوزيعهم 
الرشيف  الصحن  املتواجدة داخل  الصحية  املفرزة  وكذلك يف 
لكثر احلاالت التي حتتاج اىل تشخيص ورصف الدواء املناسب 

وال تقترص اخلدمة الطبية فقط عىل اعطاء الدواء.
والوحدات  الشعب  قبل  من  الدقيقة  واملتابعة  التأكيد   -13
املعنية بقضية املاء وملء )الرتامز( وعدم شحها لئال تؤثر سلبًا 

عىل الزائرين.
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مش���اهد من حف���الت التخرج البناء الع���راق في العتبتين 
المقدس���تين الحس���ينية والعباس���ية يعاه���دون خالله���ا 
بخدم���ة الوط���ن ورعاي���ة المقدس���ات والمض���ي قدم���ا 

العالء اسم العراق.

ج
رتا

بو
ري

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

49



يعدُّ مزار صايف صفا من اآلثار التارخيية املشهورة يف النجف األرشف، 
ف قدياًم مقام اإلمام عي )عليه السالم( بـ)مقام الصفا(، وبجواره  وقد ُعريِ
عليهام  ُأطلق  املقامني  وكال  الصفا(،  بـ)بمقربة  ُيعرف  كان  اليامين  قرب 
النجف األرشف، وهلام من  مدينة  يقع غرب  )صايف صفا(، وموقعهام 
َدم ما يعود تارخيه إىل زمن اإلمام عي بن أب طالب )عليه السالم(،  القيِ
دينية  التي هلا مدلوالت  آثار احلضارة االسالمية  البقعة من  وتعّد هذه 

وعقائدية ووثيقة تعتّز هبا الشيعة.

صافي الصفا اليماني
أمي��ر  ش��ّرفه  ال��ذي  الكرام��ات  صاح��ب 

المؤمنين باإلسالم والمثوى األخير
األحرار: نمير شاكر - تصوير: صالح السباح

الحاج عبد الحسن حمودي شنون

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

50

���ا
����

ن���
����

����
ات��

زار
����

����
م��



حياته الرشيفة
خّلدها  قصص  مماته،  بعد  وحتى  الرجل  هذا  حياة  ويف 
البيت  آلل  احلقيقي  الوالء  معنى  عن  تكشف  التاريخ، 
ملزاره  اخلاص  األمني  فصحبنا  السالم(،  )عليهم  األطهار 
الرشيف، احلاج عبد احلسن محودي شنون لسياحة روحية 

وقفنا فيها عىل شواخص ومواقف عظيمة.
حيث أوضح أن الشيخ اليامين هو من تالمذة الشيخ أويس 
القرين املرادي الذي اسلم عل يد رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(، ويف عرص صدر االسالم بعث رسول اهلل )صىل اهلل 
اليمن من اجل  عليه واله( امري املؤمنني )عليه السالم( اىل 
ان يدعوهم اىل االسالم، فكان الشيخ اليامين اول من دخل 
يتأكد من  التي  الشخصية  فهذه  الرشيفة،  يده  االسالم عىل 
تارخيًا وعمقًا من عهد رسول اهلل )صىل  ان للشيعة  خالهلا 
احلقيقة،  هذه  عىل  املؤرشات  من  وقصته  وآله(  عليه  اهلل 
املؤرخون  روايته  تناقل  الذي  املبارك  املزار  هذا  فصاحب 
املؤمنني  الوالء ألمري  املعربة عن  الوثائق  العصور، من  عرب 
)عليه السالم( التي سيقت الينا من فجر االسالم، وكان من 
السالم(  )عليه  لإلمام عيل  االتباع  تأسيس  قدم  االدلة عىل 
املحدثني  لدى  اختالف  موضع  كانت  طاملا  املسألة  وهذه 
التاريخ، فكشف  فيام بعد عن اول َتكون لطائفة الشيعة يف 
بوضوح واكد من خالل وصيته ألبنائه بتلك القصة املؤثرة، 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  من  مسموعة  كانت  حادثة  عىل 
األكرم  النبي  من  سمعه  ملا   - الرجل  هذا  أوىص  إذ  واله(، 
- اوالده ان تنقل جنازته من اليمن اىل ارض الغري لُيدفن 
يدفن  حيث  التارخيية،  املصادر  ذلك  عن  اشارت  كام  فيها 
هناك رجل يدخل يف شفاعته الناس اجلنة، وهذا من الرتاث 
االسالمي وشاهد تارخيي تعتز به الشيعة، واليوم يؤم مزاره 

الناس للزيارة والتربك به والدعاء عند قربه.
موقع املزار الرشيف

يقع املرقد الرشيف غرب مدينة النجف االرشف بني املسجد 
الذي فيه مقام امري املؤمنني )عليه السالم( غربًا وبني صحنه 
القرب،  سدنة  يسكنها  عامرة  دور  وحتيطه  رشقًا،  املستطيل 

بقرهبا  ماء  حياض  )قديام(  صحنه  من  الشاميل  اجلانب  ويف 
للوضوء  بالدالء  الزائرون  منها  يستقي  واسعة  عباسية  بئر 
مسلك  يوجد  ومنه  للزائرين،  وقف  ذلك  وكل  والتطهري، 
ضيق ينفذ اىل مقام اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، اما 
موقع القرب يف بقعة )صفاة الصفا( املعروفة اليوم ب� )صايف 
رئيسية  واجهة  احلني  ذلك  يف  كانت  البقعة  وهذه  صفا(، 
عىل  مطلة  منها  الغرب  اىل  تقع  االرشف،  النجف  ملدينة 
منخفض بحر النجف يوم كان مغمورًا باملاء، وبعد ان جّف 

صاحب هذا المزار المبارك الذي تناقل روايته المؤرخون 
عب��ر العص��ور، م��ن الوثائ��ق المعب��رة ع��ن ال��والء ألمي��ر 

المؤمنين )عليه السالم(..

،،
،،
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التقاء قوافل احلجاج، والقوافل  البحر أصبحت مناخ وحمّل 
التجارية الوافدة من مجيع مدن العراق، والعائدة إليها، وتعد 

آخر بوابة للعراق عرب الصحراء.
قصة دفن جثامن الشيخ اليامين

روي  ذات يوم كان أمري املؤمنني )عليه السالم( جالسًا يف من 
منطقة الصفا مع ثلة من اصحابه املقربني مرشفًا عىل املنخفض 
البحري املمتد مع االفق، فقال خماطبا اصحابه )من يرى ما 
ارى؟ فقالو: وماذا ترى يا عني اهلل الناظرة يف عباده؟ فقال: 
أرى بعريًا مشدودًا عليه جنازة ورجاًل يقوده ورجاًل يسوقه، 
أخرب  من  قدم  أيام  ثالثة  بعد  وفعاًل  ثالث(،  بعد  وسيأتيكم 
ارشاد  الديلمي يف  اوردها  والقصة  السالم(  االمام )عليه  به 
بحار  يف  املجليس  امثال  املصنفني  من  مجع  وتبعه  القلوب، 

الدين  البحار، ومحد حرز  القمي يف سفينة  االنوار، وعباس 
قالوا:  حيث  املعارف  مراقد  ويف  االرشف  النجف  تاريخ  يف 
ارض  يف  املوتى  دفن  فضل  يف  وردت  التي  االخبار  من  )ان 
النجف، ما اورده الديلمي... وقال: )روي ان امري املؤمنني 
الغري،  طرف  اىل  اتى  بنفسه  اخللوة  اراد  اذا  السالم(  )عليه 
بينام هو ذات يوم هناك مرشف عىل النجف واذا برجل اقبل 
االمام  رأى  وحني  جنازة  وقدامه  ناقته  عىل  راكبًا  الربية  من 
عليًا )عليه السالم( قصده حتى وصل اليه وسلم عليه، فرّد 
امري املؤمنني )عليه السالم( السالم وقال له: من أين اقبلت؟ 
قال: من اليمن، وما هذه اجلنازة التي معك؟ قال: جنازة ايب 
ألدفنها يف هذه االرض، فقال )عليه السالم(: ومل مل تدفنه يف 
رجل  هناك  يدفن  انه  بذلك،  ايب  ايل  أوىص  قال:  ارضكم؟ 
فقال  ومرض،  ربيعة  مثل  شفاعته  يف  يدخل 
قال:  الرجل؟  ذلك  اتعرف  السالم(  )عليه 
ال، فقال )عليه السالم(: انا واهلل ذلك الرجل 
ودفنه،  فقام  أباك  وادفن  فقم  ثالثًا(،  )قاهلا 
السالم(،  )عليه  االمام  عليه  صىل  ان  بعد 
وقال حرز الدين ان هذه القصة ايضَا ُذكرت 

يف كتاب انيس الزائرين، ويف فرحة الغري(
مكانة الشيخ اليامين يف نفوس الشيعة

نفوس  يف  مميزة  مكانة  اليامين  مزار  احتل 
الشيعة لشدة والء هذا الرجل، وعظيم متسكه 
بشخصية االمام امري املؤمنني )عليه السالم(، 
من  ظهرت  واالنتساب  االنتامء  هذا  وبربكة 
قربه كرامات، فكانت الرعاية ملرقده والعناية 
وعال  مقامه  يف  الروحانية  وثبوت  بزواره 
بالزيارة والصالة عند  الناس  فتعاهده  ذكره، 
حقيقة  عندهم  ثبتت  بعدما  املبارك  رضحيه 
وما  املؤرخون  ذكره  ما  اىل  استنادًا  مثواه 
بيد عىل  يدًا  العلامء والشخصيات  تسامل عليه 
الدين  حرز  ان  حتى  الرشيف،  قربه  واقع 
القرن  حدود  يف  اشتهر  قربه  موقع  ان  ذكر: 
اىل  يعود  بنائه  تاريخ  وان  اهلجري،  السادس 
عن  عبارة  كان  قد  اهلجري،  السابع  القرن 
بقعة بيضاء صغرية فوق حرم صغري سميك 
فيه  وتقام  الناس،  يزوره  واجلدران  الدعائم 
الشهداء  سيد  ومناسبات  الدينية  املناسبات 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
مراحل تطوير بناء مزار صايف الصفا

)أرسة   للمزار  اخلاصة  املتولية  االرسة  بدأت 
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آل شنون( من عام )1980-1990( بتطوير حركة االعامر 
من  للمزار  الكاملة  املسؤولية  وتويل  الصفا(  مزار )صايف  يف 
تطوير وتنظيم وعمل واخذت عىل عاتقها حتمل املسؤوليات 
بدأت  البائد  النظام  سقوط  وبعد   )2003( عام  ويف  كاّفة، 
االمانة  تشكيل  بعد  وخاصة  كبري  بشكل  فيه  االعامر  حركة 
العامة للمزارات الشيعية الرشيفة وحتديدًا يف عام )2005( 
وحصول قانون املزارات تم انضامم املزار لألمانة وتم شموله 
اىل  تعرض  ألنه  إعامره؛  واعادة  والرتميم  العمران  بحركة 
القصف من قبل القوات االمريكية فترضرت اغلب معامله، 
االوىل  مرحلتني  شكل  عىل  االعامر  بدأ   )2007( عام  ويف 
وبمساحة  طوابق(  )أربعة  من  املتكون  للمزار  اهليكل  ختص 
تم  بعدها  التي  والسنني   )2012( عام  ويف  مرتًا،   )3750(
عمل املرحلة الثانية لكن الظروف التي مر هبا البلد من دخول 
داعش وتوقف حركة االعامر يف البالد أدت اىل توقف العمل 
عاتقها  عىل  للمزار  اخلاصة  االمانة  اخذت  وبعدها  باملزار، 
من  تأيت  التي  واالموال  التربعات  طريق  عن  االعامر  اعادة 
االعامر  حركة  فبدأت  للمزار  التابع  والشباك  العامة  االمانة 
حسب االمكانات املتاحة اي بصورة بطيئة، وان من املشاريع 
اآلونة  يف  للمزار  اخلاصة  االمانة  اعتمدهتا  التي  التطويرية 
االخرية ما اسفرت عنه جهود السدنة من ارسة آل شنون يف 
إضافات  من  له  يمكن  ما  افضل  وإنشاء  البناء،  تقويم  جمال 

للطعام  وقاعات  الرتسانات  من  قدياًم  موجودة  تكن  مل 
واملرافق  واالدوات  االثاث  حلفظ  وخمزن  ومكتبة  والطبخ 
علوم  وملركز  الفلكي  )للمرصد  كقاعات  االخرى  العامة 
القرآن ومتحف املزار(، كل ذلك رعاية حلفظ االثر والرتاث 

االسالمي واالرتقاء به وتقديم افضل اخلدمات للزائرين.
كرامات مزار صايف الصفا

بنا  يروى ان ملنطقة الصفا هذه البقعة املباركة كرامات يعود 
التاريخ للتحدث عنها يوم ارتادها ويل اهلل االعظم االمام عيل 
بن ايب طالب )عيل السالم( واختذها موضعا خللوته وصلواته 
اىل  وناظرًا  بقدسيتها  عارفًا  كان  انه  املؤكد  فمن  وعبادته، 
ماضيها السحيق، وبأن هذه البقعة جزء من طور سيناء وحمل 
)عليه  نوح  سفينة  ومرسى  السالم(  )عليه  موسى  مناجاة 
السالم( عىل اجلودي ... فمن تلك النفحات ومن استلهامه 
ومناالً  مباركًا  مزارًا  املكان  ذلك  اصبح  ادعيته  يف  ومناجاته 
ملراد الناس بشفاعته، حيث ان املؤمنات عند الزيارة كام ورد 
عن االقدمني يف ذات املوضع كانت النساء العواقر يتوسلن 
هناك اىل اهلل )سبحانه وتعاىل( للحصول عىل الذرية وكانت 
الصالح  الويل  وهبذا  املسجد  هذا  بربكة  مطالبهن  تتحقق 
عىل  رؤوسهم  وحيلقن  بأطفاهلن  فيأتني  عليه(  اهلل  )رضوان 

دّكة داخل املزار املبارك.

بالزي��ارة والص��الة  الن��اس  تعاه��د 

عن��د ضري��ح الش��يخ صاف��ي صف��ا 

تعال��ى  الل��ه  )رض��وان  اليمان��ي 

عنده��م  ثبت��ت  بعدم��ا  علي��ه( 

حقيق��ة مث��واه اس��تناداً ال��ى ما 

تس��الم  وم��ا  المؤرخ��ون  ذك��ره 

علي��ه العلم��اء والش��خصيات يداً 

بيد على واقع قبره الشريف
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)2  –  2( ال����م����ح����ام����اة  ش���ري���ع���ة 

هنا ال بد من اإلشارة إىل أن هذه املهنة قد اخرتقت كثريًا ممن 
عىل  األقوى  لصالح  مسريها  حّرفوا  بل  لذلك،  أهاًل  ليسوا 
أن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  بل  املحرومني،  الضعفاء  حساب 
الوكالة  رشعة  عن  انفصاهلا  أول  يف  بدأت  عندما  املهنة  هذه 
املتهمني  الشخصية اختصت باملحاكم والقضاء والدفاع عن 
مما  ذلك  إىل  وما  لشعوهبا  السلطات  ومالحقة  املرافعات  أو 
الزمان  بطّي  ولكن  املستضعفني،  حقوق  يف  وَميل  حيف  فيه 
وأصبحت  احلياة  أبواب  كل  تدخل  املحاماة  أخذت  فقد 
يسرّي  املحامي  أصبح  فقد  عينها،  تكن  مل  إن  الوكالة  توازي 
العمل  أرباب  التجارية والعقارية والعالقة بني  له  ُمَوكِّ أعامل 
والطالق  كالزواج  الشخصية  األمور  وحتى  لديه  والعاملني 
ال  لكي  بالقوانني  املعرفة  أرضية  عىل  وذلك  ذلك،  إىل  وما 
ل يف متاهات هذه القوانني وباألخص اجلائرة منها،  يقع امُلَوكِّ

أحضان  إىل  املحاماة  عملية  رجعت  اجلديدة  النقلة  وهبذه 
الوكالة التي انفصلت عنها، ومع هذا فإن املحاماة أبقت عىل 
ُيعتمد  مهنة  أصبحت  أهنا  يف  تنحرص  والتي  مقوماهتا  بعض 

عليها يف خمتلف مناحي احلياة.
ومن رشائط هذه املهنة أن املحامي ُيعترب صاحب اختصاص 
يف معرفة القوانني التي هو بحاجة إليها يف عمله هذا، بل إن 
املحاماة أخذت طريقها إىل االختصاص حتى يف اجلزئيات، 
فعىل سبيل املثال ختصص حمامون يف األمور العقارية، وآخرون 
يف أمور الوثائق الرسمية، وآخرون يف املرافعات أمام املحاكم 
وهكذا، فكان شأهنا شأن كل مناحي احلياة التي أخذت نحو 

التطور والتخصص.
ويف هذا املجال ال بد من اإلشارة إىل بعض ما جيب أن يتحىّل 
به املحامي مهام كان نوع عمله وختصصه رغم احلديث عنه فيام 

من فكر العالّمة المحقق 

الشيخ محمد صادق الكرباسي
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سبق ولكن املقصود هو بيان اجلانب الشخيص للمحامي 
الذي له أمهيته يف املسألة برّمتها وهي أمور، إال أن األهم 
له،  ُمَوكِّ مصلحة  عىل  حيافظ  أمينًا  شخصًا  يكون  أن  منها 
وهذا يتطلب أن جيّرد نفسه عن حياته اخلاصة ويتقمص 
شخصية تتناسب مع مهنته وإن كان يف وقت عمله، وهذا 
بأن املحامي ال  القول  نريد  للغاية ولكننا  وإن كان صعبًا 
باملعنى الفقهي بل يكفي بأن  ُيشرتط فيه أن يكون عادالً 
يكون أمينًا ليكسب ثقة الناس ويكون متثيله مناسبًا، وإذا 
له حني تلّبسه بالعمل،  ما كان صادقًا مع نفسه ورّبه وموكِّ
يتورع من  فإن هذا يكفيه حتى وإن كان خارج عمله ال 
يكذب  حيث  م  حمرَّ هو  ما  عمل  أو  م  حمرَّ هو  ما  تناول 
ق  التحقُّ ممكن  وهذا  ذلك،  غري  إىل  ويناور  وينافق  وهيزأ 
مهنية  إذ جتد شخصية  املوارد،  الكثري من  كام نالحظه يف 
تتعامل يف مهنية بكل صدق وإخالص ويفصل نفسه عن 
ولذلك  ومهنته،  عمله  خارج  يف  يعيشها  التي  شخصيته 
وشخصية  لنفسه  شخصية  شخصيتني،  يمتلك  جتده 
فمن  املحامي،  مثل  يف  املطلوب  هو  وهذا  ملهنته،  أخرى 
هنا مل يشرتط الفقهاء يف املحامي والوكيل أن يكون عادالً 
واكتفوا بأن يكون أمينًا، إذ قد جتد َمن يرشُب اخلمَر ولكنه 
حيتفظ بأمانته، والقول بأن شارب اخلمر ال يمكن االعتامد 
ليس  التعميم  هذا  فإن  الوعي،  عن  يغيب  ألنه  عليه 
بام ال  يقيد نفسه حتى يف الرشب  َمن  بصحيح ألن هناك 
خيرجه عن الوعي أوالً، وأنه يفصل بقدرته التي يمتلكها 
نفسه عن عمله يف عموم وقته، وهذا يكفي يف مثل هذه 
األمور، ومن هنا ال ُيشرتط يف املحامي والوكيل أن يكون 
مسلاًم وجيوز أن يكون املحامي غري مسلم حتى يف األمور 
والوصية  كاإلرث  اإلسالمية  بالقوانني  ارتباط  هلا  التي 
وهي  األهم  هي  املهنية  ألن  وذلك  هبا،  عارفًا  كان  إذا 
املهنة،  أخالقية  تسمى  وهذه  العمل،  هذا  يف  املقصودة 
املحامني  بعض  يف  جتدها  قد  التي  الالأخالقية  ويقابلها 
املال  ألجل  امتهنوها  ولكنهم  القدرات  يملكون  الذين 
ل واملهنة بمقدار ما هيمهم  أو ما يف فلكه وال هيمهم امُلَوكِّ
الرشيفة  املهنة  هذه  خالل  من  يكسبون  وما  شخصيتهم 

والتي جيب أن تبقى رشيفة.

عناوين 
في مختلف القضايا

)األح����رار(  جم��ل��ة  تستمُر 
ب���ن���رش ه�����ذه امل���ق���دم���ات 
من  املهمة  السلسلة  م��ن 
املعارف اإلسالمية )سلسلة 
ال���رشائ���ع( ل��غ��رض إع��امم 
أّلفها سامحة  والتي  الفائدة، 
الشيخ  اهلل  آي���ة  ال��ب��ح��اث��ة 
حممد  صادق  حممد  الدكتور 
منها  ووض���ع  ال��ك��رب��ايس، 

حتى اآلن )ألَف عنوان( بني املطبوع واملخطوط، وما تم نرشه 
الباحثون احلصول عليها  الكتب فقط ويستطيع  هو مقدمات 

كاملًة يف املكتبات واملواقع اإللكرتونية.
من  هو  والعرويض  والشاعر  الفقيه  الكربايس،  والعالمة 
ترشين   20( ال�  بتاريخ  ولد  املقدسة،  كربالء  مدينة  مواليد 
األول 1947 م(، من أرسة علمية عريقة تنتمي إىل مالك بن 
يف  العلمية  احلوارض  من  ختّرج  وقد  النخعي،  األشرت  احلارث 
كربالء والنجف و طهران وقم، وزّود بعدد من الشهادات يف 

االجتهاد والرواية وغريمها.
كام نال سامحته شهادة الدكتوراه يف االبداع من دمشق وباريس 
وشهادة الدكتوراه يف قانون )الرشيعة( من جامعة روجفيل من 
اجلامعة  من  الدكتوراه  شهادة  إىل  باإلضافة  املتحدة  الواليات 

ذاهتا يف العلوم اإلسالمية.
مهام  جانب  إىل  والتحقيق  والتأليف  التدريس  سامحته  مارس 
دينية واجتامعية، وجتاوزت مؤلفاته املائة عنوان تّوجها بدائرة 
التفسري  عن  فضاًل  أجزاؤها  جتاوزت  التي  احلسينية  املعارف 
ومقاالته  بحوثه  إىل  باإلضافة  جملدًا،  ثالثني  يف  يقع  ال��ذي 
حّقق  كام  اإللكرتونية،  واملواقع  الصحف  خمتلف  يف  املنشورة 
تأسيس  يف  وش��ارك  وأّس��س  العلمية،  املنصفات  من  العديد 
نحو أربعني مؤسسة يف أكثر من ثامنية بلدان من حول العامل، 

وشارك يف عدد من القضايا الفكرية واالجتامعية.
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الدين  إظهار  وه��و  حقيقته  يف  واح��د  الثورتني  من  اهل��دف  إّن 
اإلسالمي عىل الدين كله وإقامة الطاعة الكاملة هلل تبارك وتعاىل: 
يِن  الدِّ َعىَل  لُِيْظِهَرُه  قِّ  احْلَ َوِديِن  َدٰى  بِاهْلُ َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  {ُهَو 

ُكوَن})4(. ولكن ما هو املقصود بوحدة اهلدف  ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ ُكلِّ
احلسني  اإلمام  هدف  أن  واحلال  السالم(؟  )عليهام  حركتهام  من 
)عليه السالم( هو إصالح املجتمع اإلسالمي حيث يقول )عليه 
السالم(: »إيّن مل أخرج أرشًا، وال بطرًا وال مفسدًا، وال ظاملًا، وإّنام 
باملعروف  آمر  أن  أريد  جدي،  أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت 
وأهنى عن املنكر فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن رد 
عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق، وهو خري 
احلاكمني«)5(. وهذا بخالف ما هيدف إليه اإلمام املهدي )عليه 
العامل بأرسه وملء األرض عداًل كام ملئت  السالم( من إصالح 
رسول  سمعت  قال:  اخلدرّي،  سعيد  أيب  عن  ورد  وجورًا،  ظلاًم 
اهللَّ )صىلَّ اهلل عليه وآله( يقول عىل املنرب: »إّن املهدي من ِعرتيت، 
من أهل بيتي، خيرج يف آخر الزمان، ينزل اهللَّ له من السامء قطرها، 
كام  وقسطًا،  عداًل  األرض  فيمأل  بذرها،  األرض  من  له  وخيرج 

مألها القوم ظلاًم وجورًا«)6(.
)عليهام  بينهام  املشرتك  اهل��دف  هو  اهل��دف  وح��دة  من  املقصود 
الذي  اإلسالمي  الدين  ودولة  العدالة  دولة  إقامة  وهو  السالم( 

يطاع فيها اهلل تعاىل ولكن يتم السعي نحو ذلك بحسب ما هو ممكن 
من جهة القابل أي بحسب استعداد قابلية املجتمع لتحقيق ذلك 
اهلدف فمجتمع اإلمام احلسني )عليه السالم( ال يسمح استعداده 
أن يتحقق اإلصالح العاملي جلميع ربوع املعمورة بخالف جمتمع 
اإلمام صاحب الزمان )عليه السالم( فيكون أكرب استعدادًا لذلك 
دائرة  اختلفت  جمتمع  كل  قابلية  والختالف  الشامل،  اإلصالح 
يف  جوهريًا  اختالفًا  هناك  أن  يعني  ال  وهذا  وضيقًا  سعة  اهلدف 
يعجز  شعار  إطالق  املعقول  من  ليس  وإال  احلركتني  بني  اهلدف 
القابل عن استيعابه مع أنه ليس من املحال أنه لو حتقق هذا املقدار 
من اهلدف املشرتك يتحقق اإلصالح العاملي جلميع ربوع األرض 
تدرجييا كام سيحصل ذلك بإذن اهلل تعاىل يف حركة حفيده صاحب 
الزمان )عليه السالم(، هذا من جانب ومن جانب آخر يمكن أن 
يقال: إن الرشائط املأخوذة لتحقق اهلدف إظهار الدين عىل الدين 
قِّ  َدٰى َوِديِن احْلَ كله املستفاد من اآلية: {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُ

ُكوَن})7(.  ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ يِن ُكلِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ
)4( التوبة: 33. 

)5( بحار األنوار، ج44، ص329.
 )6( الَغيبة للطويس ص111؛ بحار األنوار ج51 ص74.

 )7( التوبة 33.

مظاهر وحدة الهدف 
عند اإلمامين الحجة والحسين 
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اإلمام  مع  خرجنا  قال:  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  عن 
ذكر  اال  منه  ارحتل  وال  منزال  نزل  فام  السالم(  )عليه  احلسني 

حييى بن زكريا )عليه السالم( وقال يوما: 
)حييى  رأس  ان  وج��ل  ع��ز  اهلل  ع��ىل  الدنيا  ه���وان  م��ن  ان 
إرسائ��ي��ل..                                                                     بني  بغايا  م��ن  بغي  إىل  اه���دي  زك��ري��ا(  ب��ن 
األسامء  يعلمه  ان  ربه  سال  زكريا  ان  األنبياء  قصص  ويف 

اخلمسة التي حيبها اهلل  فاهبط اهلل عليه جربائيل فعلمه إياها..
اذا ذكر حممدا صىل اهلل عليه واله وعليا وفاطمة  فكان زكريا 

احلسني  ذكر  واذا  كربه  وانجىل  غمه  عنه  انكشف  واحلسن 
خنقته العربة ودمعت عينه فأنباه اهلل عن قصته فلام سمع زكريا 
ما حيدث لإلمام احلسني)عليه السالم( مل يفارق مسجده ثالثة 
أيام واقبل عىل البكاء والنحيب..                                       وترضع 
رزقتنيه  فاذا  الكرب  عىل  عيني  به  تقر  ولدا  ارزقني  اهلي  قائال 
فافتني بحبه ثم أفجعني به كام فجعت حممدا حبيبك بولده..                                                                         
اللهم إنا نسالك باحلسني واخيه وجده وأبيه وامه وبنيه وحمبيه 
وزائريه وساكنيه وجماوريه ان جتعل لنا فرجا وخمرجا مما نحن 
فيه وادفع عنا بحولك وقوتك فانه ال حول وال قوة إال بك 

وارمحنا وشايف مرضانا يا كريم، يا كريم..

أعظم  بشهادته  سّطر  السالم(..  احلسني)عليه  اإلمام 
بأحرف  والفساد  للظلم  )الرفض(  وهو  للبرشية  درس 
محراء من دم الشهادة فبقيت كلامته تدّوي يف األجيال: 
العبيد(،  فرار  أفر  الذليل وال  إعطاء  بيدي  أعطيهم  )ال 
فام أعظمه من درس، وما أقدسه من موقف، وما أجّلها 

من ِعظة.
يكون  كيف  يعلمنا  ال��س��الم(.  احلسني)عليه  اإلم��ام 
وال  الباطل  صولة  ترهبه  ال  احلق  يف  شجاعًا  اإلنسان 
ختدعه زهرة احلياة عن أداء رسالة احلق واخلري واإليامن 
وال يداهن عىل حساب دينه وكرامته، حتى إذا عاش.. 
)من  كرياًم  األب��رار  مع  قىض  قىض  وإذا  عزيزًا،  عاش 
من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال  املؤمنني 

قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال (.
النبي  ج��ده  وري��ث  ال��س��الم(..  احلسني)عليه  اإلم��ام 
حممد)صىل اهلل عليه وآله(، ووريث دعوته املباركة التي 
قضت عىل اجلاهلية وأنقذت اإلنسان من العبودية، كام 
قال جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: )حسني مني 
الدعوة  لتلك  امتدادًا  احلسني  فكان  حسني(  من  وأنا 
بدوره  فقام  األم��وي،  والظلم  التحريف  ضد  بثورته 
أعدائها  من  الرسالة  إنقاذ  أجل  من  الرسايل  التارخيي 
يف اجلاهلية واإلسالم، فكان املثل األعىل لكل ثائر عىل 

الظلم يف كل األزمان.

 *   قال األمام احلسني -عليه السالم: أنا قتيل العربة، 

يأتيني  ال  أن  تعاىل  اهلل  عىل  وحقيق   ، مكروبًا  قتلت 
مكروب إاّل رّده اهلل أو أقلبه إىل أهله مرورًا. 

يكن  مل  لو  واهلل  السالم:  -عليه  احلسني  االمام  قال    *
معاوية(،  بن  يزيد  بايعت  ملا  مأوى  وال  ملجأ  الدنيا  يف 
ما هو عليه  يوم عاشوراء عىل  وتتجىل روعة موقفه يف 

ماٍض بقوله: )أميض عىل دين النبي(. 
اإلسالم  وعىل  السالم:  -عليه  احلسني  االم��ام  قال   *

السالم اذا ابتليت األمة براٍع مثل يزيد.
 * قال االمام احلسني عليه السالم: أال وإن الدعي ابن 

وهيهات  والذلة،  السلة  بني  اثنتني  بني  ركز  قد  الدعي 
منا الذلة، يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون, وحجور 
تؤثر  أن  من  أبية  ونفوس  محية  وأنوف  وطهرت  طابت 

طاعة اللئام عىل مصارع الكرام 
* قال رجل لإلمام احلسني عليه السالم: يا بن رسول 
وال  اهلل  »اّت��قِ  السالم:  عليه  قال  شيعتكم،  من  أنا  اهلل 
َدعواَك،  وَفَجْرَت يف  َكِذْبَت  لك  اهلل  يقوُل  تّدِعنَيّ شيئًا 
ْم ِمن كّل ِغشٍّ َوِغلٍّ وَدَغٍل،  إّن شيَعَتنا من َسُلَمْت ُقُلوهُبُ

ولكن ُقل أنا من مواليُكْم ومن حُمبيُكم«..

اإلم���ام الحس���ين      المث���ل األعلى 

لكل ثائر على الظلم في كل األزمان

سّر عظمة 
اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

إيل  ت��زف  فمتى  الغياب،  بريد  منك  تلقيت 
باآلمال،  مفعاًم  نفيس  أرى  احلضور؟!  إش��ارة 
سامئي  باألحالم..  مثخنًا  باألمنيات،  متخاًم 
ترعد  وال  بالعدل،  السابح  بسناك  إال  تربق  ال 
إال  تومض  وال  باحلق،  الصادح  بصوتك  إال 

بوجهك الناضح بالفضيلة. 
سطوعك  من  أفْض  وحيًا،  املتأللئ  النجم  أهيا 

عىل قناديل هذه األرض التي اعتمها الظلم. 
ال أروع من أن متّن عىل منتظريك بأرغفة الصرب، 
تأبى  الوجد،  قانية تصهل يف رشيان  لكّن دماًء 

املثول إال حتت ظالل السيف.
صوت  من  الراحلني  أس��امء  يتهجأ  امل��اء  ه��ذا 
هذه  احلسينية  ضفة  القبور،  صمت  إىل  اليأس 
بخورهم،  وأعواد  شموعهم  إيقاد  عىل  تشهد 
منهم،  جزعت  بالدموع  امللفعة  وأمانّيهم 

وتوسالهتم أوشلها اخلوف من احلب. 
أكّف  من  أفلتت  وداع،  مناديل  الطيور  وتلك 
الباكني لوعة عىل فراقك وحتررت من غصون 
الليل إىل متون الريح لتعلن عن بشاشة وجهك 
من  ب��راق��ك  ع��ىل  تقدم  وأن��ت  احل��ارضي��ن  يف 
ندى  ى  احل��رّ القلوب  لتالمس  السحاب  بني 
بشارة  احلريى  النفوس  عىل  وترش  الوصول، 

الظهور. 

مناديل الوداع

يِيقول حبيب اهلل ورسوله االكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله(: »إنَّ 
هيِ، َوُهْم َأْبَواُب  اهلَل َجَعَل َعليِّيًا َوَزْوَجَتُه َوَأْبناَءُه ُحَجُج اهلليِ َعىَل َخْلقيِ

ْيم«. اٍط ُمْسَتقيِ َ َي إيِىَل صيِ ْم ُهديِ تيِْي، َمْن اْهَتَدى هبيِ ْ َأمَّ لميِ يفيِ اْلعيِ

الصورة نادرة جدًا، حيث يظهر فيها مرقد املوىل أب الفضل العباس 
)عليه السالم(، ملتقطة يف عام ١9٢7م، أي قبل تذهيب القبة املطهرة 

بـ)٢8( سنة.
إذ تّم تذهيب القبة املنّورة ملرقد أب الفضل العباس )عليه السالم( يف 
عام ١٣75هـ / ١955م، واستعملت فيها )64١8( طابوقة ذهبية، 

ونقشت يف أسفلها آيات قرآنية مطّعمة باملينا والذهب.
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كيف تزيل ال�سخرية القناعات؟ املرُء نتاج خلواته
اإلنسان  »إّن  الكاظمي:  حبيب  الشيخ  يقول 
كل  جتاه  الزائدة  احلساسّية  من  حالة  له  املؤمن 
من  فيخاف  وجــل(،  )عز  اهلل  عن  يشغله  يشء 
أي يشء يشغله عن اهلل )عز وجل(، كخوفه من 
»اللهم  قوله:  املؤمن  أدعية  فإن من  الشبح؛ هلذا 

اقطع عني كل يشء يقطعني عنك«.
السجاد  اإلمام  يقول  األخالق  دعاء مكارم  ويف 
بيِْذَلًة  ُعْمري  كاَن  ما  ْرين  »َوَعمِّ السالم(:   )عليه 
 ، ْيطانيِ ليِلشَّ َمْرَتعًا  ُعْمري  كاَن  َفإذا  طاَعتيِك..  يف 

َفاْقبيِْضني إليك«.
إذا  باملوت،  نفسه  عىل  يدعو  املؤمن  فاإلنسان 
عز  اهلل  طاعة  يف  مثمرة  غري  حياة  حياته  كانت 
وجل، ومقدمة إلغواء الشيطان اللعني؛ ألنه ال 
يرى نفعًا من هذه احلياة إذا كانت تزيده ذنبًا إىل 

ذنب ]أو تشغله بالقشور[.

التي  القناعات  ــة  إزال يف  ينفع  واالستهزاء  السخرية  إن 
يصعب قلعها لكوهنا فطرية أو موثوقة أو راسخة يف نفس 
الطرف رسوخًا كبريًا، وهي أمور يستحيل إزالة القناعة هبا 
حججها  وتواتر  عليها  الفطرة  الشتامل  اجلادة  باألساليب 
ولكن يمكن للسخرية أن تزلزهلا وتقتلعها وتوجب اهنيارها 
إذا مل يملك املخاطب وعيه يف التعامل معها ومل يأخذ حذره 

جتاهها.
النقد  خالل  من  الشخص  أو  الفكرة  تسقط  لن  فالسخرية 
حتى  واالستخفاف،  التوهني  خــالل  من  بل  الفكري، 
خيجل صاحب الفكرة من تبنيها مهام كانت فطرية وراشدة 
ورصينة ومتجذرة يف نفسه، وحتى يسقط حرمة الشخص 
املنظور مهام كان حمرتمًا وموزونًا ومتينًا وموصوفًا بالسلوك 

القويم والسوابق احلسنة.
أصحاهبا  تغري  التي  السخرية  أسلوب  خصائص  هذه 
النقد  عن  بــداًل  ومناقشتها  األفكار  نقد  يف  باستخدامها 

الفكري احلقيقي املبني عىل التأمل واملالحظة.
 السيد حممد باقر السيستاين
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فزعة وطن 
وهمة �سعب، كانتا 
�سرخٌة يف وجه 

اعتى الب�سر




