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باملعروف
أمر
ِ
باب ال ِ
ومن ِ
اآلن ونحن في سفينة ش�� ��هر رمضان راكبون ،والنفوس تتزود بزاد
االيمان والتقوى ،مستلهمة من صيامها مبادئ وقيم االسالم بتعاليمه
الس�� ��امية التي اراده�� ��ا اهلل تعالى منارة تهدي الن�� ��اس للخير والصالح
وجلي�� ��ل االعمال .ومن ب�� ��اب االمر بالمعروف أجد الي�� ��وم ان الواجب
المهن�� ��ي يدعوني كم�� ��ا يدعو كل االقالم المؤمنة م�� ��ن ابناء العراق
كي يدع�� ��و االخرين من جلدته الى االنتماء للوطن واالرض الطيبة
ويعبر عن انتمائه
الت�� ��ي يأكل من طيبها طيبات ال ُتعد وال تحصىّ ..
الحق للع�� ��راق ليس باألقوال والش�� ��عارات والكلم�� ��ات ،وانما باألفعال
والوطنية التي تعلي من شأنه.
وال يمكن ان نصل الى هذا المس�� ��توى الراقي من العبادة اال من خالل
االخ�� ��الص هلل تعالى ومن خالل الجد واالجته�� ��اد والتفاني في العمل
والعطاء ..وال فرق بين منصب واخر ،وال بين مس�� ��ؤولية وس�� ��واها،
وال بي�� ��ن كبي�� ��ر وصغير ،وال بين رج�� ��ل وامرأة .فال�� ��كل في عيون
الوطن والعقيدة سواسية ،والكل عليهم واجبات يفرضها حق الوطن
والدين ،وتحّتمها ضرورة التكافل ،والتعاون ،والمساعدة والمساندة
ك�� ��ي يأتي البناء -بن�� ��اء الوطن متكامال كما اوص�� ��ت به المرجعية
الدينية الرشيدة في الكثير من خطبها وبياناتها الحكيمة.
لك�� ��ي ننال كل هذه العطاءات ،وك�� ��ي نصل بوطننا الى معارج النمو
واالزدهار ،ونبل�� ��غ كل اهدافنا النبيلة التي رس�� ��متها لنا المرجعية
الدينية العليا ،وكي نحقق غاياتنا ومقاصدنا الش�� ��ريفة في ظل راية
االب الروحي سماحة السيد السيستاني (دام ظله الشريف) ان نستفيد
من عبر ودروس وامثوالت ش�� ��هر رمضان المب�� ��ارك .ويبادر كل منا
حسب موقعه ومنصبه وقوة مسؤوليته وحسب دوره في خدمة العراق
ك�� ��ي يحارب ويتصدى ويواجه آفات الفس�� ��اد التي اخذت تتس�� ��لل الى
مواقع مؤسسات الدولة ودوائرها وقطاعاتها الوظيفية والمهنية قبل
ان يس�� ��تفحل خطرها ،وتتعاظم شرورها أكثر مما هي عليه اآلن.
فمواجهة هذه اآلفات الفاسدة اليوم اسهل واقل صعوبة من الغد.
• نقطة ضوء ..ش�� ��هر رمضان ش�� ��هر عبادة ،حب الوطن عبادة ،العمل
عبادة ،التعاون عبادة.
حيدرعاشور

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

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

حيدر عاشور  -حيدر السالمي
ضياء االسدي

المراسلون
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

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

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
وجدان حميد طه  -سيف علي الالمي
وليد خالد الزيداوي  -آالء طاهر

ً
عشرات الطلبات يوميا..
العتبة الحسينية تنفق الماليين في معالجة المرضى (وثائق)
اطلعت جملة (االح���رار) عىل وثائق لعرشات احل��االت
املرضية يتم احالتها اىل مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة
لتلقي العالج ،فال يمر يوم اال ووضعت يف الربيد اليومي
ملمثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) عرشات الطلبات طلبا للمساعدة
مقدمة من فقراء وحمتاجني ومرىض.
ويف كل يوم حتال املوافقات اىل جهات عدة لتنفيذها ،ومنها
ما يرسل اىل املستشفيات التابعة اىل العتبة املقدسة والتي
تكون مبالغها بماليني الدنانري.
وتسعى العتبة احلسينية املقدسة من خالل افتتاح العديد من
املستشفيات -التي يقدم قسم كبري منها خدماته جمان ًا ،فيام
ال يعمل القسم اآلخر باالستثامر الكامل -إىل توفري أفضل
اخلدمات الطبية للمرىض ،وتوفري اجلهد وعناء السفر
عىل املرىض الذين يضطرون إىل العالج خارج العراق مما
جيعلهم عرضة لعمليات النصب واالحتيال.
ومنذ بدء جائحة كورونا وإىل اآلن ،أنشأت العتبة احلسينية
ومستشفى يف خمتلف حمافظات العراق
( )19م��رك��ز ًا
ً
إلنعاش املصابني هب��دف دع��م جهود وزارة الصحة يف

مواجهة جائحة كورونا.
فيام يستمر دور املؤسسات الصحية يف العتبة املقدسة مكمال
جلهود اجلهات الصحية املعنية يف املحافظة لتقديم أفضل
اخلدمات الطبية للمرىض ،وفق ًا للمتويل الرشعي الشيخ
عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) يف حديث له خالل افتتاح
مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) التخصيص.

( )1250فتاة تحتفي بتتويجها بسن التكليف
احتفت شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة لقسم الشؤون
الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة وللعام الثالث عرش عىل
التوايل يف املخيم احلسيني الرشيف بالفتيات اللوايت بلغن
سن التكليف الرشعي ،خالل مهرجان تضمن فقرات
متنوعة.
ويف ترصيح لسامحة الشيخ عيل املطريي مسؤول الشعبة
قال فيه« :بلغ عدد الفتيات املشاركات يف احلفل هذا
العام ( )1250فتاة» ،منوها بالقول عن سبب عدم اقامة
االحتفال خالل العامني املاضيني لتفيش جائحة كورونا-
حيث مل نقم االحتفاالت الضخمة كعادتنا يف السنوات
السابقة ،ولكننا مل نحرم الفتيات من االحتفال هبذه املناسبة
املميزة يف حياهتن؛ حيث تم احتفاء التبليغ الديني النسوي
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يف حمافظة البرصة ب� ( )150فتاة ،ويف حمافظة ذي قار
( )100فتاة ،ويف حمافظة واسط احتفت ( )80فتاة ،ويف
حمافظة بابل احتفت ب� ( )125فتاة ،وكان عدد الفتيات يف
حمافظة كربالء ( )100فتاة يف قضاء اهلندية ،و( )400فتاة
يف مناطق خمتلفة يف مركز املحافظة».

أطباء من “ستين” جامعة عراقية
َ
يؤدون قسم التخرج عند اإلمام الحسين

ليس يف دولة أوربية أو دولة متطورة بل هو
يف حمافظة الساموة جنوب العراق ..تصاميم
توضح مواصفات جممع م��دارس االيتام
الذي تنفذه العتبة احلسينية املقدسة .

شهدت مدينة االم��ام احلسن املجتبى (عليه السالم) للزائرين طريق
(كربالء املقدسة – النجف االرشف) إقامة حفل خترج لطلبة املجموعة
الطبية يف العراق بمشاركة ( )3700طالب وطالبة يف االول من الشهر
اجلاري.
وبدئ احلفل بتالوة معطرة من الذكر احلكيم بعدها قراءة سورة الفاحتة
ترمحا عىل شهداء العراق والنشيد الوطني ثم كلمة االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة القاها فضيلة الشيخ عيل الفتالوي ،ثم كلامت
ومشاركات شعرية.
وقال مدير املركز االستاذ حممد عيل الربيعي« :برعاية االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اقام مركز رعاية الشباب التابع اىل قسم تطوير املوارد
البرشية وبالتعاون مع موكب ابناء املجموعة الطبية حفل خترج مركزي
لطلبتنا االعزاء ضمن الربنامج الكبري (نقطة حتول) لالحتفاء باخلرجيني
وذلك بمشاركة ()60جامعة حكومية واهلية».
مضيفا« :رغم كل التحديات التي يعيشها شبابنا يف وقت تداخلت فيه
القيم وتذبذبت فيه املبادئ نتيجة حاالت العصف الفكري والثقايف
املستورد والدخيل عىل جمتمعاتنا االصيلة من جهة وتوضيحا للدور
الذي تبنته العتبة احلسينية املقدسة الذي أنتج فاعلية كبرية تسهم يف ترميم
املنظومة الفكرية والعقلية لدى الطلبة».
وجتدر االشارة اىل مشاركة ( )3700طالب وطالبة من ( )60جامعة
عراقية ب��أداء القسم يف صحن االم��ام احلسني (عليه السالم) متضمنا
التعهد بالوالء للوطن وصيانة رشف املهنة خدمة ألبناء بلدهم العزيز.

بمواصفات عاملية مرشوع مدارس االيتام الذي
تنفذه العتبة احلسينية يف ميسان جنوب العراق
يضاهي بتصميمه املؤسسات الرتبوية يف دول
العامل.

س��ت م����دارس ن��م��وذج��ي��ة وروض����ة وملعب
ومستوصف ومنظومة تربيد مركزي ومنظومة
إطفاء ومصاعد كهربائية ..يف أك��رب مرشوع
تنفذه العتبة احلسينية لأليتام يف حي السالم غريب
كربالء املقدسة
5
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ص���دى الجمعة

ٌ
وقفات عندَ خطاب منبر الجمعة المبارك
بقلم:طالب عبا�س الظاهر

كان وسيبقى تأكيد املرجعية الدينية العليا يف خطب اجلمعة
املباركة عرب ممثليها يف كربالء املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي وسامحة السيد أمحد الصايف دامت
بركاهتام من منرب اجلمعة املبارك متجدد ًا.
أقول كان وما يزال هذا اخلطاب يعيد ويكرر ويف مناسبات
عديدة وكلام جدَّ ت احلاجة إىل مثل هذا األمر والتذكري
عىل أمهية وضع مصلحة العراق والعراقيني نصب األعني،
وفوق كل اعتبار آخر ..سواء أكان شخصيا او فئوي ًا أو
سياسي ًا ،أو أي اعتبار آخر يف مسألة النظر إىل تشكيل
مر السنوات وتعاقب احلكومات.
احلكومات اجلديدة عىل ّ
إال إن اخليبات مع األسف الشديد تكررت يف العودة إىل
ذات النهج القديم يف حماولة ديدهنا النظر إىل مسألة تقاسم
مغانم السلطة وهنب ثروات البلد وبعثرهتا ،وعدم النظر
إال للمصالح ضيقة األف��ق ،ومن ثم النظر إىل االمور
األخرى.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

6

ولذلك بقيت رشائح واسعة من الشعب تعاين األمرين..
حرمان وسوء خدمات وفساد مايل وإداري مسترش يف
مفاصل الدولة وغريها الكثري ،ومن ثم ضياع كثري من
حقوقه املرشوعة يف العيش الكريم يف بلده متمتع ًا بخرياته،
فدائ ًام ما تنحدر األمور إىل ما هو خطر ..نتيجة استمرار
الغضب والنقمة رغم التحذيرات.
وطبع ًا ال حيتاج هذا األمر من تأخري تشكيل احلكومة إىل
الكثري من النظر إلدراك خطورته ،خاصة يف وضع سيايس
مثل وضع البلد وهو احلافل بالعديد من التعقيدات
والتحديات خارجية وداخلية ،وحساسية املرحلة التي
يمر هبا البلد من أجل ارساء قواعد اإلصالح بعد ان عانى
العراقيون ما عانوا خالل احلكومات السابقة ،وهم يأملون
اخلري ويضعون آماهلم وآالمهم فيمن يقود العراق يف هذه
املرحلة واملراحل القادمة.

،،

إن التحديات والمخاطر الكبيرة الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق
تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية صادقة من الكتل السياسية والقادة
السياسيين تتجاوز فيها البحث عن المصالح الضيقة الشخصية والفئوية
والطائفية والقومية ،واستغالل هذه الظروف لتحقيق مكاسب سياسية او
مناطقية او االصرار على بعض المطالب التي ّ
تعقد الوضع السياسي وتمنع
من حل االزمة الراهنة.

اخلطبة الثانية لصالة ُ
ففي ُ
اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي دامــت بركاته ويف  /12رمضان1435/هـ
املوافق 2014/7/11م ورد يف خطبته ما ييل :
األمر الثاين :
ان التحديات واملخاطر الكبرية احلالية واملستقبلية التي
حتدق بالعراق والتي هتدد السلم االهيل ووحدة النسيج
االجتامعي للشعب العراقي وتنذر بواقع مقسم ومتناحر
لعراق املستقبل تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية
صادقة من الكتل السياسية والقادة السياسيني تتجاوز فيها
البحث عن املصالح الضيقة الشخصية والفئوية والطائفية
والقومية ،واستغالل ه��ذه الظروف لتحقيق مكاسب
سياسية او مناطقية او االرصار عىل بعض املطالب التي
تع ّقد الوضع السيايس ومتنع من حل االزمة الراهنة..

،،

لرتتقي هذه الكتل والقادة اىل مواقف تتجاوز (األنا) بأي
عنوان كان لتعرب عن التضحية وااليثار والغرية عىل مصالح
هذا البلد وشعبه املهدد بالتمزق والتناحر..
وذل��ك يقتيض م��ن جملس ال��ن��واب امل��ح��رتم ع��دم جت��اوز
التوقيتات الدستورية بأكثر مما حصل واالرساع يف انتخاب
الرئاسات الثالث وتشكيل حكومة جديدة حتظى بقبول
وطني واسع لتضع احللول اجلذرية ملشاكل البلد وازماته
املرتاكمة.
ويف خطبة أخرى صادحة من منرب اجلمعة املبارك ولكن
وبعد أكثر من شهر تقريب ًا من نفس العام تطرق سامحة
السيد الصايف دامت بركاته أيض ًا متحدث ًا عن نفس املوضوع
واملشكلة واألزمة ،موصي ًا ومذكر ًا بذات النهج الوطني
احلريص وامل��س��ؤول عىل مصلحة العراق والعراقيني،
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ومستقبل ابنائه ،وق��د أدرج حديثه ومالحظاته عن
استمرار املفاوضات واحل���وارات وامل��ش��اورات بني
الكتل السياسية من اجل اخلروج من أزمة التوافق عىل
تشكيل احلكومة ،ففي اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة
السيد امحد الصايف يف  /2ذي القعدة1435/هـ املوافق
2014/8/29م ورد ما ييل:
األمر الثاين :
ما زالت املشاورات قائمة بني الكتل السياسية لتشكيل
احلكومة وعرضها عىل جملس النواب ملنحها الثقة ونقول
هنا:
انه البد من التعجيل واالرساع بتشكيل حكومة وطنية
تشعر مجيع املكونات بأهنم مشاركون وممثلون فيها ضمن
معايري وضوابط صحيحة مبنية عىل اساس خدمة البلد
ّ
كل البلد ..حتمل رؤية واضحة يف تشخيص املشاكل
احلالية واملستقبلية اخلدمية واالمنية واالقتصادية
وغريها ومتتلك احللول املناسبة لكل مشكلة من خالل
نظام داخيل حيدد عمل احلكومة ويوضح الصالحيات
ويوزعها والعمل بروح الفريق الواحد املنسجم ومن
هذا املنطلق البد من التأكيد عىل رضورة ان تكون هناك
د ّقة يف اختيار االشخاص الكفوئني الذين هلم القدرة
والقابلية عىل اختزال الوقت من خالل رسعة استيعاب
املشكلة والتفاعل معها والسعي إلجياد احلل هلا وان
حتمل املسؤولية امللقاة اليه
يكون الشخص بمستوى ّ

بحيث لو مل يوفق للعمل لسبب او آلخر فإنه يمتلك
حتمل املسؤولية
الشجاعة لالعتذار عن االستمرار يف ّ
ويف نفس الوقت نحث الكيانات السياسية املشاركة يف
احلكومة ان ال جتازف بإعطاء املواقع الوزارية او غريها
ملن مل يقدّ م خالل الفرتات السابقة خدمة للشعب بل
جرب
تفسح املجال ملن تتوفر فيه املعايري السابقة فإنه من ّ
املجرب ح ّلت فيه الندامة.
ّ

،،

ما زالت المشاورات قائمة بين
الكتل السياسية لتشكيل الحكومة
وعرضها على مجلس النواب
لمنحها الثقة ونقول هنا  :البد من
التعجيل واالسراع بتشكيل حكومة
وطنية تشعر جميع المكونات
بأنهم مشاركون وممثلون فيها
ضمن معايير وضوابط صحيحة مبنية
على اساس خدمة البلد كلّ البلد..
تحمل رؤية واضحة في تشخيص
المشاكل الحالية والمستقبلية

،،

متابعة  :حممد حمزة

ال�����ص��وم  -وق��ت الإف��ط��ار
السؤال :ما هو وقت االفطار؟
اجلواب :وقت االفطار هو زوال احلمرة املرشقية حتى
ملن يعلم بغيبوبة قرص الشمس عىل األحوط لزوم ًا.

السؤال :هل تأخري اإلفطار إىل بعد صالة املغرب والعشاء
مستحب؟
اجلواب :نعم يستحب ذلك.

السؤال :هل جيوز لنا االفطار مع غري االمامية؟
اجل��واب :ال جيوز ،واالعتبار بوثوق املك ّلف بدخول
املغرب الرشعي وجيب القضاء عىل األحوط إن فعل.

السؤال :هل من الصحيح ان هناك فتوى بجواز االفطار
عىل افــق مدينة كربالء املقدسة للذين تزيد ساعات
صيامهم عىل ( )18ساعة؟
و هل جيوز للشباب االفطار يف حالة بلوغهم حالة التعب
الشديد؟
اجلواب :جيب الصيام حسب مواقيت املكان الذي هو
فيه ،فان مل يمكنه ذلك سقط الصيام وعليه القضاء ،واذا
كان استمرار الصيام حرجي ًا لشدة اجلوع والعطش جاز
االفطار له بمقدار ال��رورة ويمسك بعد ذلك .عىل
االحوط وجوب ًا.

الــســؤال :هل من املمكن اعالمنا عن وقــت اإلفطار
بالضبط وبالدقائق فانه يصعب علينا حتديده؟
اجلواب :املناط زوال احلمرة املرشقية التي حتدث بعد
غ��روب الشمس حتى إذا علم باستتار القرص عىل
األحوط ،وال يمكننا حتديده بالدقائق إلختالف األزمنة
واألمكنة.
السؤال :متى يمكن االفطار مع سقوط القرص أم مع
غياب احلمرة؟
اجل��واب :اذا مل حيرز سقوط القرص واحتمل اختفاءه
وراء اجلبال واالبنية فيجب االنتظار حتى غياب الشفق
(احلمرة املرشقية) ،وال يرتك االحتياط بعدم تقديم
االفطار عىل زوال احلمرة املرشقية يف صورة عدم الشك.

السؤال :هل جيوز للمرضعة االفطار سواء كانت ترضع
ولدها او ولد غريها ؟
اجل��واب :ال فرق يف املرضعة بني أن يكون الولد هلا،
وأن يكون لغريها ،واألح��وط لزوم ًا االقتصار عىل
صورة انحصار اإلرضاع هبا بأن مل يكن هناك طريق آخر
إلرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو باإلرضاع
الصناعي ،وإال مل جيز هلا اإلفطار.

ً
حرصا منه على تأمين االمن الغذائي في البالد..
االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يطلع ميدانيا على
مشروعي زراعة الحنطة واالسماك ويشدُّ على ايدي القائمين
تقرير :حسنين الزكروطي تصوير :مصطفى الجنابي ومرتضى األسدي

بغية تشجيع الزراعة الوطنية ،وتوفير االمن الغذائي في البالد ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية
والحيوانية ولتقديم الدعم المادي والمعنوي ،اطلع االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ
(حس���ن رش���يد العبايجي) برفقة رؤس���اء اقس���ام العتبة المطهرة على س���ير االعمال في مشروعي
ّ
سيد الشهداء (عليه السالم) لزراعة الحنطة في (قضاء عين التمر) غربي محافظة كربالء المقدسة،
وعطاء الحسين (عليه السالم) لتربية االسماك في كربالء.

ويعد مرشوع سيد الشهداء (عليه السالم) لزارعة احلنطة
من املشاريع الزراعية االسرتاتيجية املهمة ل��دى العتبة
احلسينية املقدسة ملا يقدمه من انتاجية سنوية عالية تساهم يف
التقليل من االسترياد اخلارجي ،وكذلك احلال مع مرشوع
تربية االسامك الذي يعد حاجة مهمة ليس فقط للمجتمع
الكربالئي فحسب بل العراقي بشكل عام.
وخــالل تغطيتنا االعالمية جلولة االمــن العام ومرافقيه،
حتدث (العباجيي) عن سبب زيارته للمرشوع وما يمكن
ان تقدمه هــذه املشاريع للبالد حيث قــال« :ان م��زارع
احلنطة التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة من بركات سيد
الشهداء (عليه السالم) والتي سيكون موعد حصادها
يف بداية الشهر اخلامس» ،وتابع «ه��ذه الزراعة ستكون
موردا كبريا ودعام للسلة الغذائية ،وايضا ستسهم يف توفري
العملة ودعم االقتصاد الوطني ،عالوة عىل االستفادة من
االرايض الصحراوية عرب حتويلها اىل ارض خراء تقدم
انتاجية زراعية للمواطنني ،ناهيك عن دورها يف حتسن البيئة
وتوفري اعالف احليوانات ،مما جيعلها داعمة اقتصادي ًا (الثروة

احليوانية والنباتية)».
واردف« :معظم املزارع تعاين من موضوع تكاليف استخدام
االسمدة وهي من مستلزمات الزارعة ،اما املرشات واملياه
واالي��دي العاملة فهي متوفرة ،واجلهة املرشفة عىل هذا
امل��رشوع هلا كفاءة وق��درة عىل ادارة ه��ذا امل��رشوع ،لكن
تذبذب االسعار وارتفاعها بني احلني واالخر يلقي بظالله
عىل االقتصاد الوطني ،وسنعمل عىل احلد من هذه املعرقالت
يف املستقبل».
وفيام اشاد االمني العام باجلهود املبذولة يف مرشوع تربية
االسامك والنتائج االقتصادية التي يقدمها لكربالء والعراق،
بقوله« :ان م��رشوع تربية وزراع��ة وتسويق االس��امك هو
من املشاريع الكبرية يضاف هلا حلقة (تفقيس الريقات او
االسامك الصغرية) لتغذية وجتهيز االحواض ،وهو باحلقيقة
من املشاريع الرائدة التي قامت هبا العتبة احلسينية املقدسة،
ونحن نؤكد دعمنا للثروة احليوانية والنباتية التي متثل االمن
الغذائي يف العراق».

الحاج قحطان عوز

من جانبه حتدث رئيس قسم التنمية الزراعية احلاج (قحطان
عــوز) قائال« :نحن نبذل جهودا كبرية خ��الل ه��ذا املوسم
لتطوير القطاع الزراعي يف العتبة احلسينية املقدسة عىل الرغم
من الظروف الصعبة التي نواجهها بسبب قلة الدعم من وزارة
الزراعة ،يف الوقت الذي نطالب فيه جملس ال��وزراء ووزارة
الزراعة بفتح الدعم وخاصة من ناحية البذور واالسمدة
واملبيدات ألن يف هذا املوسم شهدنا ارتفاع اسعار الداب
واليوريا ،وهذا من شأنه ان يعرقل العملية االنتاجية وخصوصا
ان البلد االن متجه اىل ازمة يف املحاصيل االسرتاتيجية وحيتاج
اىل وقفة وطنية اىل زيادة املساحات الزراعية وتطويرها لكي
نصل اىل مرحلة االكتفاء الذايت».
مشريا اىل «ان املصدر االروائي ملرشوع زراعة احلنطة هو االبار،
واملواد االولية املستخدمة يف عملية االنتاج ذات اصناف عالية

من البذور وعىل مساحة ( )4.000دونم.
وتابع« :يقع مرشوع سيد الشهداء (عليه السالم) لزراعة احلنطة
يف قضاء عني التمر بمساحة ( )21.000دونم ،واملستغل منها
( )4.000دونم ،اما االصناف التي متت زراعتها فهي عىل
نوعني (الوفية ،الثريا) الوفية صنف (امل��اين) والثريا صنف
(فرنيس) ،وانتاجية هذا النوع من احلنطة يعتمد عىل قدرهتا
مقاومة االمالح وحتمل العوامل اجلوية الطبيعية ،ونحن نطالب
بدعم املشاريع الزراعية الهنا متثل االمن الغذائي للبلد ،وجيب
عىل الدولة وجملس ال��وزراء ووزارة الزراعة تقديم الدعم
وخصوصا يف جانب االسمدة(الداب ،اليوريا).
واردف« :ان املساحة الكلية ملرشوع سيد الشهداء اخلاص برتبية
وزراعة االسامك تبلغ ( )500دونم ،وهي موزعة ( )300دونم
لرتبية االسامك و( 200دونم) إلنتاج املفقس والريقات ،ولتنمية

املرشوع وما تفتضيه احلاجة وجب علينا انشاء (مفقس) ،ولذلك
لتقليل التكاليف التشغيلية ويكون انتاج الريقات واالصبعيات
حتت االمهات املوجودة ،والطاقة االنتاجية وصلت اىل زراعة
( )100.000كفية ،وكانت تنميتها من انتاج املفقس بمعدل
( 50غم)».
منوها عن «احتواء امل��رشوع ( )10اح��واض لرتبية االسامك
و( )20حوضا لرتبية الفقس ،ومساحة احلوض الواحد تبلغ
( )30دونام ،باإلضافة اىل وجود ( )200دونم موزعة عىل ()20
حوضا لرتبية الفقس».
ويف سياق متصل نّبن مستشار العتبة احلسينية املقدسة يف مرشوع
مفقس االسامك االستاذ (عبد االمري املعموري) «ان عملية تنمية
او نمو االسامك يف مفقس العتبة احلسينية املقدسة تتم من خالل
مفاقس دورق زجاجي حلفظ بيوض االسامك وعددها()110
دوارق ،كذلك االح��واض خاصة باألمهات ،بعدها حُحتقن

هبرمون (الغدة النخامية) لتحفيز البيوض ،وبعد ( 12ساعة)
نقوم بسحب البيوض وختصيبها من الذكور ،وتتمثل اخلطوة
التاليق بغسل البيوض ب� (حملول ملحي) ملدة ساعة وتوضع يف
ال��دوارق ،وتبقى يف الدورق ( 72ساعة) ،وتصبح عىل شكل
يرقة ،وبعدها تتم عملية الفقس خالل ( 72ساعة) وتنزل اىل
احلاويات وتزرع يف االحواض الطينية وخالل ( 25يوما) تكون
جاهزة للبيع او الرتبية.
وعن االنتاجية الفعلية للمفقس قال « :تظهر انتاجية املفقس
لألسامك حسب الظروف املالئمة للمفقس ،فقد تكون سعة
املفقس ( )50مليون يرقة ولكن الناتج الفعيل يمثل ( %20-15
) فقط ،فأعداء الريقات موجود داخل املفقس وخارجه ،وال
يمكن ان تتحول كل الريقات اىل اسامك مهام حاولت ان جتعل
الظروف مناسبة ،وهذه النسبة (يقصد هبا نسبة انتاج االسامك)
تعد جيدة جيد ًا عاملية».

العطاء احل�سيني

ُ
منذ البداية وحتى اليوم)..
(زيارة عاشوراء

كتاب يرفع اشكاليات بعض
فقرات الزيارة المباركة

َ
تقرير :حسنين الزكروطي � تصوير :قاسم العميدي

أقامت ش���عبة الدراس���ات والبحوث االس���المية التابعة لقسم الش���ؤون الفكرية والثقافية في العتبة
الحس���ينية المقدس���ة ندوة علمية نوقش���ت خاللها اش���كاليات بعض العلماء في احدى فقرات زيارة
عاشوراء ،وقد شهدت الندوة التي اقيمت في مجمع سيد الشهداء (عليه السالم) عرضا لكتاب (زيارة
عاشوراء منذ البداية وحتى اليوم) للمؤلف السيد مهدي المحمودي ،والذي يتناول في موضوعاته
اصل االشكاليات والقرائن التي ترفع هذه االشكاليات.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

14

،،

في القرون السابقة تعد التق َّية عامال اساسيا
الخطية ،وبعض
ّ
لوقوع االختالف في النسخ
الكتب للعلماء الكبار أمثال الشيخ الطوسي
وابن قولويه في كامل الزيارات وآخرين..

وقال السيد مهدي املحمودي مؤلف الكتاب« :يأيت الكتاب
بوصف م��ادي ( )480صفحة باللغة الفارسية وسيطبع
قريب ًا يف اجلمهورية االسالمية االيرانية ،ومن ثم طباعته
باللغة العربية وبارشاف العتبة احلسينية املقدسة ،و الكتاب
يتحدث عن االشكالية التي وضعها البعض يف الفقرة
ص أن َْت ّأو َل
النهائية من زيارة عاشوراء ،وحتديد ًا
«اللهم حُخ َّ
َّ
َّاينَ ،والثَّالِ َث
ظامل بِال ّل ْع ِن ِمنِّيَ ،وا ْبدَ ْأ بِ ِه ّأو ًال ،حُث َّم (ا ْل َع ِن) الث ِ
الله َّم ا ْل َع ْن ي ِز َيدَ ِ
خامس ًاَ ،وا ْل َع ْن حُع َب ْيدَ اهللِ ْب َن ِز َياد
الرابِع ،حُ
َو َّ
يان َو َ
َوا ْب َن َم ْرجا َن َة َو حُع َم َر ْب َن َس ْعد َو ِش ْمر ًا َو َ
آل أيب حُس ْف َ
آل ِز َياد
وان َإىل َي ْو ِم ِ
َ
وآل َم ْر َ
القيا َم ِة» ،حيث يقولون ان هذه الفقرة مل
تكن موجودة يف النسخ القديمة من كتاب مصباح املتهجد

،،

السيد مهدي المحمودي

وس��الح املتعبد ،ويقولون انه ورد بعد القرن العارش يف
النسخ ،وقد ادعوا وقوع التحريف والتزوير يف الزيارة».
واض��اف بالقول« :هناك بعض العلامء الذين ألفوا بعض
املقاالت والكتب حول هذا املوضوع ،ولكنهم اغفلوا عن
«التقي َة» ،واعتقادي ان يف
مهم حلل هذا االشكال ،وهو
ام ٍر ٍ
ّ
التقية عامال اساسيا لوقوع االختالف
القرون السابقة تعد َّ
يف النسخ ّ
اخلطية ،وبعض الكتب للعلامء الكبار أمثال الشيخ
الطويس وابن قولويه يف كامل الزيارات والعالمة احليل يف
منهاج السالح والتميمي السبزواري يف ذخرية اآلخرة ,وهلل
احلمد يف كتايب قرائن وشواهد كثرية ومقنعة للمنصفني ترفع
هذا االشكال من اصله».
15
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،،

الشيخ محمد فاضل

العتبة الحسينية
المقدسة دائما ً ما تكون
الجهة الراعية للمشاريع
العلمية والفكرية عموماً،
وما يتناول في موضوعات
االمام الحسين (عليه
السالم) بوجه الخصوص

،،
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واشار املحمودي :أن» لزيارة عاشوراء مصدرين اساسيني و العلامء
ورجال الدين يعلمون بذلك ومها (كامل الزيارات) جلعفر ابن قولويه
القمي ،و(مصباح املتهجد وخمترصه) للشيخ الطويس ،وهذان الكتابان
يعدان من املصادر املهمة يف زيارة عاشوراء ،ومن بعد هذين املصدرين
اغلب العلامء نقلوا الزيارة من مصباح الشيخ الطويس ،وهي اآلن
موجودة يف كتب العلامء (الكفعمي ،ابن املشهدي ،السيد ابن طاووس
يف مصباح الزائر ،املجليس يف بحار االنوار وزاد املعاد وحتفة الزائر)،
وهذه املصادر كلها اثبتت وجود الفقرة النهاية يف زيارة عاشوراء التي
نقرؤها يف كتاب مفاتيح اجلنان يف النسخ اخلطية املعتربة يف القرون
السابقة».
فيام حتدث الشيخ حممد فاضل مسؤول شعبة الدراسات والبحوث
االسالمية قائ ً
ال :إن «العتبة احلسينية املقدسة دائ� ً�ام ما تكون اجلهة
الراعية للمشاريع العلمية والفكرية عموم ًا ،وما يتناول يف موضوعات
االمام احلسني (عليه السالم) بوجه اخلصوص ،ولكون الكتاب يتطرق
لزيارة عاشوراء ويتحدث عن الشبهات والردود التي صاحبت هذه
الشبهات ،فكان من واجبنا احتضان هذه الندوة ،ولعل االيام القادمة
ستشهد اقامة ندوة تنتقد علمي ًا هذه الندوة ،فالعملية العلمية جيب
ان تتسم بالرصانة ،والعتبة احلسينية املقدسة مساندة وداعمة هلذه
الندوات».

تعاون مشترك للعتبة الحسينية المقدسة
تقرير :فالح حسن  -تصوير :محمد القرعاوي

ومؤسسة القلوب البيض بتكريم عدد من
العوائل المتعففة وذوي الشهداء
وسط أج��واء ملؤها الفرح والسعادة ،شهدت قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني
الشريف إقامة حفل لتكريم عدد من العوائل المتعففة وذوي الشهداء أقامته األمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومؤسسة القلوب البيض عبر تعاون مشترك تم من
خالله تقديم عدد من الهدايا العينية والمالية للعوائل ،بحسب ما صرح به رئيس اللجنة
المركزية لالحتفاالت والمهرجانات في العتبة المقدسة الحقوقي علي كاظم سلطان.
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وقال سلطان« :يأيت اهلدف األسمى من إقامة احلفل الذي
اقيم بالتزامن مع والدة األق��امر املحمدية يف شهر شعبان
املبارك لرسم الفرحة عىل قلوب صغار وكبار العوائل
املتعففة وذوي الشهداء ،ليكون مسامهة جادة إلشعارهم
بقيمة الفرحة واملناسبة امليمونة هبذا الشهر املبارك ،ومما
حرصنا عليه ان يكون ذلك التكريم ممزوج ًا بني احتفالية
املناسبات الشعبانية وتكريم العوائل الكريمة».
يف سياق متصل حتدث املنسق العام للشؤون االنسانية يف العتبة
احلسينية املقدسة االستاذ امحد رضا اخلفاجي قائال« :بناء عىل
التوجيه املبارك الصادر من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه)،
كان لنا احتفاء بمجموعة كبرية من العوائل املتعففة ويف
مقدمتهم ذوو الشهداء ممن جادوا بالغايل والنفيس للدفاع
عن األرض والعرض واملقدسات».
واض��اف« :شمل التكريم تقديم عدد من اهلدايا العينية
واملالية من قبل مسؤويل العتبة احلسينية املقدسة عىل العوائل
الكريمة بأجواء غمرهتا السعادة وجاء ذلك جزء ًا من سلسلة
مبادرات انسانية كانت ومازالت العتبة املقدسة حترص عىل
اقامتها مستهدف ًة بذلك كافة الرشائح وباخلصوص ذوي
الشهداء والعوائل املتعففة عرب تقديم يد العون واملساعدات
االنسانية وعىل طول السنة».

،،
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يأتي الهدف األسمى
من إقامة الحفل الذي
اقيم بالتزامن مع والدة
األقمار المحمدية في
شهر شعبان المبارك
لرسم الفرحة على
قلوب صغار وكبار
العوائل المتعففة
وذوي الشهداء..

،،
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من جهته قال االستاذ حيدر كريم عزيز رئيس مؤسسة
القلوب البيض اخلريية اخلدمية يف كربالء املقدسة:
إن» املؤسسة تعمل بعدة اختصاصات منها احلاالت
االنسانية وبناء املنازل لأليتام واملتعففني وايضا ترميم
ال��دور وتوفري العالجات والعمليات وجتهيز املنازل
باملواد املنزلية والغذائية باستمرار عىل مدار السنة ،وهذا
كله يتم بفضل املتربعني واملسامهني من داخل العراق
وخارجه ومد يد العون من العتبات املقدسة لالستمرار
هبذا العمل االنساين».
واض���اف بالقول« :وبالتعاون م��ع العتبة احلسينية
املقدسة وفقنا بإقامة حفل لتكريم عدد من العوائل
املتعففة وذوي الشهداء وتم ذلك بشمول ( )100يتيم
و( )80متعففا تم توزيع تلك اهلدايا والتكريامت عليهم
بالتساوي ،ومن خاللكم نشكر االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة عىل كل ما تقدمه من خدمات عامة
لعامة الناس وبدون استثناء».
اجلدير بالذكر :ان هذا النشاط قد سبقه نشاط آخر
ويعد الثاين بني مؤسسة القلوب البيض والعتبة احلسينية
املقدسة.
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الهدف منها تنظيم العمل المؤسسي
مركز كربالء للدراسات والبحوث يقيم دورة علمية
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :مرتضى ناصر

اقام مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع الى االمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة الدورة العلمية الموسومة (دور التخطيط االستراتيجي في تنظيم
العمل المؤسسي) والتي اقيمت على قاعة مركز كربالء للدراسات والبحوث
بمشاركة ع��دد من الباحثين من داخ��ل المركز وخ��ارج��ه فضال عن المشاركة
االلكترونية من داخل العراق وخارجه ،وقد استمرت الدورة لمدة يومين متتالين.
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مواكبة التطور

وملعرفة املزيد عن ال��دورة حتدث مدير مركز
كربالء للدراسات والبحوث احلاج عبد االمري
القرييش قائال :ان العامل اليوم يشهد تطورا

تكنولوجيا وعلميا غري مسبوق ومن اجل مواكبة
هذا التطور بالنسبة ملركز كربالء للدراسات
والبحوث البد من وضع خطط تنموية ألفراد
املؤسسة للنهوض بواقعها اذا اردنا النجاح فضال

عن صقل مواهب العاملني فيها ،ومن اجل هذا
دأب مركز كربالء للدراسات والبحوث عىل
اقامة دورات متعددة ويف جماالت خمتلفة لصقل

مواهب العاملني وتطوير قدراهتم خاصة وان
اليوم العمل قائم عىل التخطيط العلمي والعميل

لذا البد من اقامة هكذا دورات.

التخطيط املسبق وامهيته

ب��دورن��ا اقمنا (احل��دي��ث م��ا ي��زال للقرييش)
دورات م��ت��ع��ددة اهل���دف منها ه��و االرت��ق��اء
بمستوى العاملني ،ودورة اليوم هي التخطيط
اإلسرتاتيجي التي تعد رشيان العمل االساس،
واذا اردن��ا ان حُيكتب النجاح لكل عمل البد
م��ن وج���ود ختطيط مسبق وه���و التخطيط

االسرتاتيجي ،ونحن اليوم كمركز كربالء
للدراسات والبحوث اسوة باملراكز االخرى
حُملزمني او واجبنا وض��ع خطط إسرتاتيجية
خاصة بالتنمية والتطوير ألن مراكز التدريب
تسمى مطابخ التفكري فالبد من اقامة هكذا
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دورات وندوات لرفع مستوى اداء العاملني.

البث االلكرتوين

وان الدورة اقيمت بشكل حضوري من خالل
القاعة اخل��اص��ة بمركز ك��رب��الء للدراسات

والبحوث ،وكذلك بشكل الكرتوين من خالل
املشاركة الواسعة من باقي املحافظات العراقية
او من خارج العراق ،ويف هذا السياق وردتنا
طلبات كثرية من االخوة الراغبني باالشرتاك

يف هذه الدورة فتم عمل رابط وننقل هلم الدورة
بشكل مبارش.

عبد االمير القريشي

كيفية تكوين اخلطة االسرتاتيجية

وم��ن جانبه حت��دث م��درب ال���دورة االستاذ
الدكتور ماهر محيد جميد قائال :نظم مركز كربالء
للدراسات والبحوث الدورة اخلاصة بالتخطيط
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االسرتاتيجي والتنظيم املؤسيس والتي استمرت
عىل مدى يومني تدريبيني فيها جزء حضوري
لألخوة احل��ارضي��ن وهنالك ج��زء الكرتوين
حيره اشخاص يمثلون مؤسساهتم من خمتلف
املناطق داخل العراق وخارجه ،وقد تناولت
ال��دورة كيفية تكوين خطة اسرتاتيجية وهذه
اخلطة كيف ستؤثر عىل تطوير العمل املؤسيس
وحتويله من حال اىل حال افضل وحتقيق اهداف
حمددة وذكية للمؤسسة تستطيع من خالهلا ان
تنهض بنفسها وان حتقق بصمتها يف املجتمع.

مشاركة واسعة

الدورة االلكرتونية تكون عرب برنامج ((Fcc
وهنالك مشاركة واسعة حيث ان احلضور

االل��ك��رتوين جت��اوز ال��� ( )51شخصا يف حني
بلغ عدد احلضور ما يقارب ال� ( )40شخصا

،،

تناولت الدورة كيفية تكوين خطة استراتيجية
وهذه الخطة كيف ستؤثر على تطوير العمل
المؤسسي وتحويله من حال الى حال افضل

حضوريا وهنالك تفاعل من قبل احلضور
وكذلك من قبل احلارضين الكرتونيا حيث

،،

االستاذ الدكتور ماهر حميد مجيد

ينتظمون يف جمموعات فيام بينهم وحي��ددون
بعض النقاط التي نطلبها منهم.

التخطيط للمستقبل

وابرز الطرائق التي جيب ان نخطط من خالهلا
للمستقبل تبدأ بالتحليل وتنتهي بوضع غايات
واهداف اسرتاتيجية ذكية نستطيع من خالهلا
قياس مؤرشات التحقق مع تلك االهداف.

رسالة البد منها

وان الرسالة املطلوبة هي انه كيف نفهم تأثري
الظروف احلالية عىل عملنا يف املستقبل؟ هل
لذلك تأثري ام ال ؟ اذا كان له تأثري جيب ان
نأخذه يف احلسبان عندما نخطط ،واذا مل يكن
لديه تأثري جيب ان نخطط بالطريقة التي تبقي
هذه الظروف ليس هلا تأثري سلبي علينا.

مواكبة التطور

وان هذه الدورات بشكل عام بدورها تساعد

املؤسسة ع��ىل وض��ع اسرتاتيجية خاصة هبا
للنهوض بواقعها من اجل املواكبة التكنولوجية
والعلمية لدى املؤسسات االخرى يف ظل ثورة
التكنولوجيا التي انترشت بشكل ملفت للنظر
وخاصة خالل السنوات االخرية.
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ّ
قدم موسوعة ضخمة نالت إعجاب القائمين..

مجمع االمام الحسين يفوز بمسابقة

السنة الدولي) بنسختها ال� ()39
(كتاب َ
حصد مجمع اإلمام الحسين (عليه السالم) لتحقيق تراث اهل البيت (عليهم السالم) التابع
السنة الدولي) الدولية
َ
للعتبة الحسينية المقدسة ،فوزاً مستحقا ً في مسابقة (كتاب
بنسختها ال� ( )39التي عُ قدت قبل أيام في العاصمة االيرانية طهران من قبل وزارة االرشاد
االيرانية ،وخالل السنوات السابقة كانت المسابقة تقام فقط على مستوى المؤسسات
الثقافية والمراكز في إيران ،وقبل ما يقارب الخمس سنوات او اكثر اصبحت المسابقة دولية
بمشاركة عدد من الدول منها (المانيا ،والصين ،واندونيسيا ،وسوريا ،والمجمع من العراق،
فضال عن المشاركات من الجمهورية االسالمية االيرانية).
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :خضير فضالة
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الفوز باملسابقة
ويف هذا السياق حتدث مدير جممع اإلمام احلسني (عليه السالم)
مشتاق صالح املظفر قائ ً
ال :شارك جممع االمام احلسني (عليه
السالم) لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم السالم) بمسابقة
السنة الدويل) الدولية بنسختها التاسعة والثالثني التي
(كتاب َ
عقدت قبل ايام يف العاصمة االيرانية طهران من قبل وزارة
االرشاد االيرانية وقد حققنا املركز االول يف املسابقة من خالل
موسوعة ابن فهد احليل ضمن كتب الفقه واالصول» ،مضيف ًا أن

،،

املقدسة ،وقد استمرت املسابقة يوما واحدا فقط».
موسوعتان حمققتان
وأوض��ح املظفر أن «املشاركة هي االوىل للمجمع وللعتبة
احلسينية املقدسة بشكل عام يف تلك املسابقة ،وقد متت من خالل
عالقاتنا باملسؤولني يف بعض املراكز الثقافية وطرحنا عليهم
موسوعتني أخرييني ومها موسوعة ايب طالب التي تتألف من
عرشين جزء ًا وكذلك موسوعة الدرر الفوائد يف رشح القواعد
للشيخ حممد حسن املظفر حُح ّققت من قبل فرع املجمع يف مدينة

،،

«املوسوعة الفائزة هي من حتقيق املجمع التابع للعتبة احلسينية مشهد املقدسة ،وقد شارك يف املسابقة الدولية عدد من الدول

طرحنا على المراكز الثقافية موسوعتين
أخرييين وهما موسوعة ابي طالب وموسوعة
الدرر الفوائد في شرح القواعد
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بالفقه يف املهذب البارع واملخترص النافع ثم يف الدعاء عدّ ة

من حول العامل».

الداعي ثم يف رسائل قصرية منها فقهية ومنها عقائدية ومنها يف
موسوعة احليل الفائزة باملسابقة
وأش��ار املظفر إىل أنه «منذ أن اقرتحنا عىل اللجنة العلمية تاريخ اهل البيت (عليهم السالم) ومنها يف علم اهليأة ،حيث
للمجمع بأن نحقق تراث العالمة ابن فهد احليل (رضوان تتضمن املوسوعة ( )14جملد ًا وثالثة أجزاء خصصت لنرش
اهلل تعاىل عليه) بكونه من سكنة كربالء املقدسة وتويف فيها ،بحوث املؤمتر الذي انعقد عام  2017يف الصحن احلسيني
فبدأنا بجمع النسخ اخلطية من كل املكتبات املختصة يف العراق الرشيف».
وخارجه وكذلك من اجلمهورية االسالمية االيرانية وغريها ،وأوضح املظفر بأن «املحققني الذين شاركوا يف حتقيق هذه

وبدأنا بجمعها وتصنيفها ثم توزيعها عىل املحققني وقد تم املوسوعة الضخمة هم جمموعة من حمققي املجمع يف فرع
اختيار املحققني اجليدين ،ومن بعد ما امتمنا التحقيق بدأت مشهد املقدسة وجمموعة من حمققي املجمع يف فرع قم املقدسة
جلنة خاصة بمراجعة التحقيق والتدقيق ثم بدأنا بإخراجها وكذلك من حمققي املجمع يف كربالء املقدسة ،حيث متت
الفني وتصميم الغالف الذي نال اعجاب الكثري من املحققني مراجعة التحقيق بشكل كبري ،وعملنا جاهد ًا لتوحيد منهجية
والقراء ،وقد استمر حتقيق املوسوعة مع املراجعة بحدود التحقيق وكتابة اهلوامش بصورة صحيحة كام متفق عليه يف
ّ
منهج حتقيق املجمع ،حيث ان للمجمع منهجا خاصا بالتحقيق
الثالث سنوات».
وتابع بأن «موسوعة ابن فهد احليل تتضمن عدة مواضيع بدء ًا انفرد به عن بقية األعامل التحقيقية املشاهبة ،وكذلك االخراج
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النهائي واملراجعة النهائية بعهدة حمققينا يف كربالء املقدسة
للوصول اىل طباعة املجموعة هبذه اهليكلية اجلميلة التي
لفتت انتباه اجلميع ،وقد عثرنا عىل نسخ اصلية البن فهد
احليل مل تكن مطبوعة سابق ًا وتم حتقيقها ونرشها يف هذه
املوسوعة ايض ًا».

علوم اهل البيت (عليهم السالم)».
فرتة ذهبية جيب استثامرها
ويلفت املظفر إىل أن «هذه الفرتة التي نعيشها تعدّ فرتة
ذهبية البد من العتبات املقدسة واملحققني ان يستثمروهنا
االستثامر األحسن يف إحياء ال��رتاث ،ولذلك اسسنا هذا

انبهار اجلميع بالعتبة احلسينية
ويتوسع املظفر للحديث عن أنشطة أخ��رى للمجمع،
ّ
مبين ًا أن «هناك زيارات سابقة اىل بعض املكتبات يف إيران

املجمع عام  2014وخصصناه إلحياء تراث اهل البيت
(عليهم السالم) ،ومنذ التأسيس ولغاية اليوم تم طباعة
( )154اصدار ًا حتت ( )92عنوان ًا ،ولدينا االن من الطباعة
اجلاهزة ( )28عنوان ًا ،ارسلنا منها ( )10اىل املطبعة فضال
عن ( )18عنوانا جاهز ًا ،وكذلك لدينا ( )82عنوان ًا من

الطباعة؟ وهذه رسالة مهمة إىل كل العامل أمجع بأن العراق
وباخلصوص العتبات املقدسة (املهتمة حالي ًا بإحياء الرتاث)
بأننا استعدنا كل نشاطاتنا الثقافية التي د ّمرها النظام البائد
وحرمت املخطوطات من الظهور إىل املجتمع وكذلك نرش
حُ

كربالء املقدسة ،وكذلك يف فرعنا بمدينة قم املقدسة وفرع
مشهد املقدسة اختصاصهم يف الفقه واالصول والعقائد،
وكذلك لدينا جماميع اخرى تعمل يف البحرين سعي ًا إلحياء
تراث علامء البحرين».

ولعدد من مراجع الدين الكرام ،أوصلنا خالهلا اصدارات
املجمع والذين انبهروا وأبدوا إعجاهبم بذلك متسائلني هل
ان العراق والعتبات املقدسة وصلت إىل هذه املرحلة من املخطوطات قيد التحقيق بني أيدي املحققني ،وهم حمققون
التحقيق من حيث جودة التحقيق ودقة التحقيق وجودة بارعون منهم من يعمل يف املجمع بمركزه الرئيس يف مدينة
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من ( 10دول) متقدمة أبرزهـــــــــــــــ

العتبة الحسينية المقدسة تستقطب ف�������
تقرير :احمد الوراق  -آالء طاهر
تصوير :مرتضى االسدي – صالح السباح

تستمر مسيرة العطاء الحسيني في خدمة المجتمع السيما االيتام تلك الشريحة الهامة التي اوصت
بها الشرائع الدينية ،وألن تعليمهم وتنشئتهم وفق تعاليم اهل البيت (عليهم السالم) وتربيتهم
وطنيا وعقائديا ،شرعت العتبة الحسينية المقدسة بانشاء المدارس الخاصة بهم ،وارفدتها بالسبل
الحديثة والكفيلة بتعليمهم وتنميتهم ،وألنه المشروع االنبل فقد شاركتها بهذا العطاء ايادٍ خ ّيرة
من داخل العراق وخارجه ،سعيا الى المثوبة وأمال في انشاء جيل واعد ،يأخذ فكره وتعاليمه من
المناهل الصحيحة حتى تم انجاز مدرسة اوالد مسلم بن عقيل (عليهما السالم) الخيرية االبتدائية
ضمها لمركز صحي
االهلية المختلطة لأليتام ،بشكل حضاري يواكب الحداثة البنائية ،اضافة الى ّ
لعالج اسنان االيتام وذويهم مجانا ،وهذا المنجز الصحي الذي عدّ ه التربويون أول اضافة في تاريخ
التعليم تشهدها المدارس ،عالوة على ذلك ،فان العتبة الحسينية المقدسة تقدم جميع الخدمات
لأليتام (مجانا) ،متمثلة بالتعليم والنقل والمستلزمات الدراسية من الكتب والقرطاسية والحقائب
وغيرها من المالبس ووجبات الطعام والرعاية الصحية ،ومساعدات مالية متفرقة.
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ـــــــا كندا وامريكا وفرنسا وبريطانيا

ف����������������ريقا ً طب ّيا ً لعالج االيتام مجانا ً
ليس هذا فقط؛ بل ومتابعة جادة من ممثل املرجعية الدينية
العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه)

باإلضافة اىل الدعم النفيس واملادي للفئة االكثر تررا
يف هذا البلد ،وهب��دف شمول االيتام بمستوى صحي

زار سامحته املدرسة ليطلع عىل واقع التعليم ويستمع
الحتياجات التالميذ.
ِ
تكتف بإنشاء مدارس خاصة
والعتبة احلسينية املقدسة مل
برشحية االيتام لتقديم املناهج العلمية فحسب؛ بل طورت
هذه املدارس لتصبح مركزا لصناعة انسان قادر عىل جتاوز
حمنة اليتم ،فبني تراجع اخلدمات الداعمة هلذه الفئة هنضت
العتبة املقدسة باستحداث مشاريع صحية واجتامعية

يظن الداخل للمركز الطبي يف املدرسة بأنه
للوهلة األوىل ُّ
متطور حيث يتنقل الكادر الطبي بحركة رسيعة ومدروسة
بني عدة قاعات جهزت بأحدث االجهزة الطبية املتطورة
باإلضافة اىل قاعة رئيسية كبرية إلجراء عمليات االسنان
وغرفة افاقة حديثة وغرفة التعقيم والتعفري كام توجد
غرفة كبرية لفحص البرص وورش��ة صناعة النظارات
الطبية وغرفة جمهزة الختصاص الباطنية.

حيث يواظب عىل اقامة جوالت ميدانية لكافة مشاريع
العتبة املقدسة ويف طليعتها املشاريع االنسانية حيث

عاملي تم تسهيل واستقطاب فريق طبي من عرش دول
وبمختلف التخصصات الطبية.
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ولتفاصيل اكثر عن هذا املوضوع حتدث املرشف عىل
مــدارس االيــتــام الدكتور سعد الدين هاشم مهدي
قائال« :زار وفد من مؤسسة العطف الدولية مدرسة

اوالد مسلم (عليهم السالم) االبتدائية التابعة اىل العتبة
احلسينية املقدسة للسنة العارشة عىل التوايل الكائنة يف
منطقة البوبيات والتي تقع عىل مساحة (1250م ،)2ان
هذه املؤسسة تزور مدارس االيتام يف مجيع املحافظات
العراقية وتضم عدد ًا من اطباء االسنان والعيون واطباء

الطب العام».
فيام حتدث الدكتور حسنن دوجي «اهلدف من الزيارة

هو ع��الج اك��رب ع��دد من االي��ت��ام املوجودين يف مجيع
املحافظات العراقية وهي (البرصة ،سامراء ،النجف
االرشف ،كربالء املقدسة) ،وان االطباء القادمني من
مجيع انحاء العامل هم من (بريطانيا وتنزانيا وامريكا
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وكندا ولبنان والبحرين) ،اضافة اىل وجود مساعدين
ومرتمجني ومتطوعني من العراق ،لدهيم الرسالة التي
سنوصلها اىل دول��ة كندا وحي��ث الناس عىل التطوع
ومساعدة االيتام يف العراق وتقديم افضل اخلدمات هلم
واالرتقاء هبم اىل اعىل درجات النجاح ،فض ً
ال عن ذلك
نتقدم بالشكر اجلزيل اىل العتبة احلسينية املقدسة عىل
مجيع املساعدات يف عمل هذا املخيم فلوال املساعدة التي

قدمت من العتبة ملا كان من املمكن عمل هذا املخيم».
ومــن بن املتطوعن بــرزت طاقة عراقية خملصة هي
احلاجة آمنة التي هبرتنا بنشاطها امللفت وحركتها

الدؤوبة ،وعندما سألناها كيف تندجمن يف العمل مع
هؤالء االجانب قالت« :عىل الرغم من درجاهتم العلمية
الكبرية وتصنيفهم ضمن افضل االطباء يف بلداهنم إال
أنني وجدهتم يف قمة التواضع واالمانة وااللتزام الديني

واالخالقي ،فمن خالل عميل معهم منذ السنة االوىل لالنطالق

هبذا املرشوع شاهدت حرصهم عىل تقديم واستمرار الدعم املادي
ايضا الذي يرسل اىل املدرسة براتب شهري لكل يتيم ،كام يتم

ارسال العالج الذي ال يتوفر يف العراق لبعض احلاالت املرضية».
وتابعت احلاجة امنة حديثها عن اقامة املعسكر االنساين يف مدرسة
اوالد مسلم قائلة:

«بغضون دقائق حتول املكان اىل مستشفى حديث والعجيب يف
االمر ان االبتسامة ال تفارق الفريق الطبي وال يوجد اي تذمر او

هترب من اداء الواجب لذلك انا اسميهم املالئكة العاملني».
وعن دور العتبة احلسينية املقدسة حدثتنا املرتمجة احالم صالح
مهدي من كندا بالقول« :نشكر جهود العتبة احلسينية املقدسة
عىل ما تقدمه سنويا هلذا الفريق وباألخص سامحة املتويل الرشعية
سامحة الشيخ الكربالئي (دام ع��زه) ،ال��ذي حيرص عىل إقامة
املشاريع االنسانية فهو الراعي هلذه اجلهود الطيبة.

،،

العتبة الحسينية

تكتف بإنشاء
ِ
لم

مدارس خاصة
بشريحة االيتام
لتقديم المناهج
العلمية فحسب؛ بل
طورت هذه المدارس
لتصبح مركزا لصناعة
انسان قادر على
تجاوز محنة اليتم
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كيف تستقبل كربالء شهر رمضان الفضيل؟

عادات وتقاليد مستمرة منذ القدم
تقرير :نمير شاكر

يتسم شهر رمضان المبارك بالطابع الديني كونه يمثل شهر الله (تعالى) ولكون محافظة كربالء من اكثر
المدن التزاما بالجوانب الدينية والثقافية نتيجة احتضانها للمراقد المقدسة وايضا لكثرة الحوزات العلمية
فيها ,فالشهر الكريم يمثل الصيام والقيام والعبادة واطعام الفقراء ..وحيث أن أهالي مدينة كربالء
المقدسة اعتادوا ومنذ القدم والى االن ما يزالون متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها من ابائهم
ّ
لكنهم ظلوا محافظين على ما ورثوه من االشياء
واجدادهم رغم تعاقب االزم��ان وتتابع حكام الطغيان
الجميلة التي ظلت خالدة ومستمرة وتنتقل بين عوائلهم ،ومنها إقامة المحافل القرآنية وتبادل الطعام
مع (الجيران) وغيرها من االمور الجميلة.

وللحديث أكثر عن هذه املواضيع التقت جملة "االحرار" رئيس
قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة فضيلة الشيخ
امحد الصايف الذي حتدث قائال:
يف احلقيقة هناك عادات وتقاليد ألهايل مدينة كربالء املقدسة
منذ القدم وماتزال مستمرة يف
شهر رمضان املبارك ,منها قبل
دخول هذا الشهر املبارك يبدأ
الرتحيب بقدوم هذا الشهر
امل��ب��ارك وه��م منتظرون هذا
الشهر املبارك يوما بعد يوم
وخصوصا يف اواخ���ر شهر
شعبان حيث يبدأ احلديث
ع��ن اق����رتاب ظ��ه��ور اهل��الل
وتبدا التساؤالت عن االحكام الرشعية كذلك تبدأ التساؤالت
عن املجالس احلسينية  -من اخلطيب؟ واين تقام؟ واملحافل
القرآنية اين ستعقد؟ ومن القارئ؟ وغريها من االمور الدينية
التي يؤكدون عليها يف هذا الشهر املبارك ,باإلضافة اىل قيامهم
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بالتسوق وجتهيز بيوهتم من كافة املواد الغذائية من البقوليات
والعصائر وغريها استعدادا لدخول ه��ذا الشهر فتشاهد
األسواق مزدمحة بالناس ,كذلك يبدؤون االلتزام بالصالة يف
أوقاهتا فتشاهد املساجد مضجة باملصليني وبعد االفطار يقومون
بزيارة االمام احلسني (عليه السالم) وهذا ما نشاهده يف كل عام
وتعودنا عليه منذ صغرنا ,وايضا يف هذا الشهر نالحظ كثرة
السفر اىل املراقد املقدسة والزيارات اجلامعية والعائلية ملراقد
ائمة اهل البيت (عليهم السالم) ,كذلك من عادات عوائل اهايل
كربالء يف شهر رمضان اهنم يقومون بتبادل وتوزيع الطعام فيام
بينهم وخصوصا يف ليايل القدر.
وعن دور العتبة احلسينية يف تقديم اخلدمة خالل شهر رمضان
قال الصايف« :مسامهتها يف تقديم اخلدمات يف شهر رمضان
املبارك يف جوانب متعددة – (احلديث ما زال للشيخ امحد
الصايف) ،فإن لقسم الشؤون الدينية دورا كبريا يف هذا اجلانب
حيث يقوم بتأسيس حمافل قرآنية كثرية يف حمافظة كربالء وباقي
املحافظات االخرى ولدينا ايضا حمافل قرآنية تقام خارج العراق
ونقوم ايضا بتأسيس جمالس حسينية يف داخل العراق وخارجه

قد تستمر ملدة ثالثني يوما يف تلعفر ودياىل كذلك يتم تنظيم
جمالس خاصة للمسائل الرشعية املهمة ولقناة كربالء الفضائية
دور كبري يف شهر رمضان من
خ��الل ال��ربام��ج الدينية التي
ت��ع��رض ع��ىل قناهتم وام���ا يف
اجلانب السياحي والرتفيهي
للعوائل الكربالئية».
من جانبه حتدث احلاج حازم
َ
العكييل ( )59عاما من حمافظة
كربالء متحدثا عن عاداهتم
وتقاليدهم منذ القدم قائال:
«بحكم تقدمي بالسن بداية السبعينيات كنا يف شهر رمضان
نخاف اقتناء الكتب واحلضور اىل املحافل القرآنية وباخلصوص
عند جميء النظام البائد حيث بدأوا يضيقون اخلناق عىل االمور
الدينية وخصوصا يف املحافظات الشيعية بسبب كثرة املدارس
الدينية يف ذلك الوقت حيث كانت هناك مدارس حلفظة القرآن
الكريم للرجال والنساء يف منطقة باب الطاق ويف عقد (الداماد)
كانت هناك مدارس يف منطقة العباسية واملخيم بالنسبة للمحافل
كانت توجد يف الصحن احلسيني واحلسينية الطهرانية وكان
الشيخ كميل هو من يدير اجللسة القرآنية ويف شارع االمام عيل
(عليه السالم) وملة محود احلمريي واالن ما يزال ابنه يف مدرسة
القران الكريم بالعتبة العباسية املقدسة ،فبدأت املضايقات عىل
املجالس احلسينية والقرآنية بعدما كانت هذه املجالس يف شهر
رمضان مشعة استهدفها النظام البائد وسعى اىل القضاء عليها
كام الشعائر احلسينية ,فبدأت محالت االعتقال من املجالس
احلسينية واملحافل القرآنية وبعض االشخاص الذين لدهيم
توجه ديني وكان يف باب الطاق رجل يدعى (عيل عباس الزراع
اخلفاجي) هذا الرجل كان لديه حمفل يف (جامع الفرات) احد
اشهر مساجد حملة باب السالمة التي تشكل مع باقي املناطق
مدينة كربالء القديمة وكان يؤذن فيه املرحوم (نجم دواس)

صاحب الصوت الشجي (رمحه اهلل) وعىل اثرها تم اعتقال
الرجل وبعض الشباب وسجنه يف سجن ابو غريب».
فيام حتدث العكييل عن تنظيم املحافل القرآنية يف زمان النظام
البائد قائال« :كانت تقام املجالس القرآنية خفي ًة يف الدور لكن
جامع االمام عيل (عليه السالم) (جامع البلوش) سابقا كان
حيييها املال محود احلمريي ،وهو اخر القراء القدامى وسابقا
احلاج حممد عيل القندرجي واملؤذن السيد امني ويف حرم احلسني
(عليه السالم) يف السبعينيات كان احلاج مصطفى هو مؤذن
الروضة احلسينية والرجل كان يقيم املحافل يف الدور بسبب
املنع من قبل احلكومة وقتها وقد تم اعتقال احلاج مصطفى مدة
اربعة أشهر وبعد خروجه من احلبس غادر العراق ،وهو االن
مؤذن العتبة احلسينية املقدسة ومتقاعد حاليا».
واض��اف« :من اشهر الرحالت الرمضانية ما اسسها السيد
الشريازي (رمحه اهلل) وكانت رحالت جمانية تنطلق كل مجعة من
شهر رمضان بعد صالة الظهر اىل مدينة سامراء وتتضمن إقامة
مأدبة افطار يف حسينية اهايل كربالء ,ويف ايام استشهاد االمام عيل
(عليه السالم) يذهب الناس سريا عىل االقدام والبعض االخر
يقيم جمالس العزاء ولكن يف سنة (1979م) متت االعتقاالت
بعد نزول اهايل كربالء بالنجف يف استشهاد امري املؤمنني (عليه
السالم) بعد الفطور لي ً
ال وكان من املعتقلني املرحوم الرادود
حممد محزة وغريه ،فيام كانت تقام العزاءات يف مناسبة استشهاد
اإلمام عيل (عليه السالم) يف البيوت والبساتني خلسة وايضا
كانت هناك جمالس حسينية تقام يف منطقة باب السالملة كمنطقة
ال�� (اجلاجني) يف ديوان شهيب وقرب عباس علوان يقام جملس
ويف السوق قرب (اب��و صاحب القهوجي) يقام جملس ملدة
عرشة ايام وال تزال بعض العادات موجودة اىل االن التي تقوم
بمساعدة الفقراء مثل ديوان آل كمونه الذي يقوم بعمل مأدبة
افطار يف شهر رمضان املبارك وهي من العادات املتوارثة من
والده وجده يف منطقة املخيم.

33

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

م������������ق������������االت

شهر رمضان شهر تزكية النفس
وتغييرها واصالحها
بقلم :سيف علي الالمي

ونحن االن يف شهر رمضان شهر اخلري شهر الطاعة والعبادة ،شهر العتق من النار،
اس َو َب ِّين ٍ
}هدً ى ِّلل َّن ِ
َات
شهر انزل فيه القرآن حُ
ومن احب األشهر عند اهلل ،بل هو شهر اهلل ٌ
اهلدَ ٰى َوا ْل حُف ْر َق ِ
ِّم َن ْ حُ
ان.1{
وشهر رمضان تكثر فيه العبادة والطاعة ،وتكثر فيه قراءة القرآن وتقل فيه املعصية فهذا
الشهر شهر صيام ،ليس فقط عن األكل والرشب؛ بل صوم جلميع جوارح اإلنسان،
فإذا صام املؤمن صامت جوارحه ،فالعني جيب أن تصوم عن النظر إىل احلرام ،واليد
جيب أن تصوم عن عمل احلرام ،واللسان جيب أن يصوم عن النطق باحلرام واخذ
الغيبة والنميمة ،وكذلك األذن ان تصوم عن سمع املحرمات ،فعن موالنا اإلمام
الباقر (عليه السالم)" :يا جابر! ..من دخل عليه شهر رمضان ،فصام هناره ،وقام ورد ًا
ّ
ّ
وكف أذاه ،خرج من الذنوب كيوم
وغض برصه،
من ليلته ،وحفظ فرجه ولسانه،
ولدته أمه ،قلت له :جعلت فداك! ..ما أحسن هذا من حديث! ..قال :ما أشدّ هذا
من رشط!".2
لذلك علينا كمسلمني مجيعا ،ان نغتنم الفرصة يف هذا الشهر الفضيل فإنه كاألكسري
األعظم ال يمكن أن يعوض بأي شهر من الشهور ،حيث فتح اهلل سبحانه وتعاىل فيه
أبواب رمحته ،وان األعامل والعبادات يف هذا الشهر الفضيل هلا درجة عالية من الثواب
واألجر واجلزاء..
فهذا الشهر هو الشهر األنسب لتغيري اإلنسان نفسه واصالحها ،فثالثني يوما كافية
لتغيري العادة السيئة وتزكية النفس واصالحها..
نعم فهذا الشهر هو شهر التقرب من اهلل (عز وجل) ،والتقرب من اهلل لن يكون
بالربامج التلفزيونية واملسلسالت ،وان يقيض اإلنسان يومه بمشاهدة اشياء مل ولن
تربطه وتقربه إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،إنام التقرب من اهلل منوطا بقراءة القرآن الكريم،
والدعاء ،والصالة ،وعمل اخلري ،وإعطاء الصدقة..
وإن هذا الشهر الفضيل شهر يستوي به الغني والفقري ،ويدرك الغني أمل الفقري ويشعر
بجوعه كي يرمحه ويرق قلبه عليه ويتصدق له حتى يسد جوعه ورمقه ،حيث سأل
هشام بن احلكم أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن علة الصيام فقال" :إنام فرض اهلل (عز
وجل) الصيام ليستوي به الغني والفقري ،وذلك أن الغني مل يكن ليجد مس اجلوع
فريحم الفقري الن الغني كلام أراد شيئا قدر عليه فأراد اهلل (عز وجل) أن يسوي بني
خلقه وأن يذيق الغني مس اجلوع واألمل لريق عىل الضعيف فريحم اجلائع".3
............................
 -1سورة البقرة ،اية .185
 -2كتاب من ال حيرضه الفقيه ،باب :فضل شهر رمضان وثواب صيامه.
 -3كتاب من ال حيرضه الفقيه ،باب :علة فرض الصيام
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عــقــائــد الــحــشــد الشعبي
وفن الحروب الجبلية
وليد خالد الزيداوي

احلروب اجلبلية حروب خاصة غري نمطية طبقا للمصطلحات
العرصية وتتصف بخصائص حمددة ,من بينها مقاتلة جمموعات
غري حمددة عىل االغلب او غري مستمكنة العدة والعدد والتسليح
والعتاد ,والتنظيم بينام تكون القوة املهامجة(الصديقة) يف استقاللية
وتكتيك معينني فهي وحدات منفصلة تقاوم العدو بتضاريس
وعرة وبانفرادية ملحوظة ،لكنها ال تستغني عن قوات اخرى
ساندة ,كالطائرات املقاتلة النفاثة واملسرية لالستطالع عن
بعد,فضال عن طائرات مروحية لإلنزال يف مناطق منتخبة
ومدفعية خفيفة حممولة وتتميز بتكتيكات قتالية خاصة ,بأفضل
قدر من احلركة ،ومتاس برسعة الربق لتباغت العدو وتشل
إرادته وتفكريه وختطيطه للمقاومة او اعادة تنظيم جمموعاته.
هذا النمط القتايل لن يغيب عن خلد قوات احلشد الشعبي
املباركة التي امطرت عصابات داعش االرهابية بربات موجعة
نفذت من قبل حشدنا البطل بمساندة قوة من الش�رطة االحتادية
وم�ش�اة اجليش ،اسفرت ع�ن قتل ع�دد من االره�اب�ي�ني وت�دمري
اوكارهم منطلقة بواجباهتا يف حمافظة دياىل حيث رشع�ت فيها
ق�وات ثالثة الوية من احلشد الشعبي ملالحقة بقايا االرهاب يف
وادي (ث�الب) هذا ما اكده مؤخرا قائد عمليات قاطع دياىل
للحشد الشعبي املباركة طالب املوسوي الذي قال ان العملية
طبق فيها نظام احلروب اجلبلية وشهدت تقدم األهداف راجال
وبشك�ل قفزات لتأمني املحاور واسندت تلك العملية بنريان
املدفعية وطائرات مسرية وكامريات حرارية ملعاجلة األه�داف
بموجب معلومات استخبارية دلت عىل ت�واجد االره�اب�ي�ني
وقدرافق تلك العملية قصف ج��وي ،نفذته طائرات القوة
اجلوية ،عىل اوك�ار تلك العصابات يف هذا الوادي ،وعىل ما يبدو
ان العملية تبعتها طلعات تفتيش من قبل ق�وة تابعة لعمليات
دياىل ,متخضت عن العثور عىل جثث لإلرهابيني وطائرة مسرية.
وهنا ال ضري من التطرق اىل مجلة مفاهيم تتعلق بتلك العملية,
منها.

اوال :ان تلك الواجبات وهذا النمط القتايل ألبطال احلشد
الشعبي مل يقترص فقط عىل املهارات واخلصائص العسكرية
العالية ملقاتيل احلشد االبطال  ,انام عىل اإليامن الراسخ بعدالة
القضية التي حي��ارب من أجلها ه��ؤالء الشجعان النه يمثل
حجر األساس بل عمود الرحى الذى تتمحور حوله املحددات
وعوامل نجاح احلرب ,حيث توافرت فيها معنوية مسبقة.
ثانيا :االستعداد النفيس العايل ال��ذي حتىل به مقاتلو احلشد
العقائدي السيام التحمل والصرب فمثل تلك احلروب واخلوض
فيها يتوقع فيها ان متتد لفرتة زمنية طويلة ,نسبيا مقارنة يف املعارك
بظروف اخرى.
ثالثا :اعتامد مبدأ الثوابت واملتغريات يف تلك املناطق فيام يتعلق
باملناخ وساعات الليل والنهار ،والربودة واحلرارة ،فتلك معايري
متغرية اما الثوابت فيها فهي طبوغرافية االرض (التضاريس)
وتشمل اجلبال من االرتفاع واالنخفاض ،واملسافات بعيدة أو
قريبة ،خطرة أم آمنة واسعة أم ضيقة متاحة أو معقدة سالكة ام
شديدة االنحدار فكل تلك التفاصيل كانت حارضة يف عقول
وافكار افراد احلشد الشجعان الذين حتام تدربوا عليها مسبقا.
رابعا :االلتفات اىل ناحية مهمة يف االعراف واالنظمة العسكرية
وهي معرفة القادة بفرص ونسب النجاح والنجاة وتقليل
التضحيات واخلسائر لذلك كانت العملية رسيعة وخاطفة
ومفاجئة للعدو.
وم��ن وجهة نظرنا ه��ذا النوع القتايل يفيد ب��رورة العمل
عىل تأسيس م��دارس عسكرية متخصصة بمعارك القتال
اجلبيل فهي حرب ذات أمهية خاصة ،الن أرض العراق ذات
تضاريس خمتلفة تشكل اجلبال فيها مساحات واسعة السيام وان
جماميع االرهاب لطاملا اعتدت عىل اراضينا ومواطنينا من تلك
املناطق لذا جيب تعضيد واجبات قوات احلشد املجاهدة وبقية
القوات االخرى وتعزيزها بتلك املدارس وفق دراسات جادة،
وتقييم نتائجها املشجعة وتقويمها ,بإضافات تطويرية نوعية.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اآلمنات المؤمنات

ُ
سيرة عظيمات تتلمذن في مدرسة بضعة المصطفى
أعداد :علي الشاهر

ّ
وكن بحق
هذه هي سيرة مختصرة ألميرات حفلن بالدين وخدمن الشريعة
ً
مثاال للزهد والعفة والشرف والعلم والتقوى ،فبرزن خالل عصرهن بأخالقهن
وعلومهن ولألجيال لما ّ
ّ
وهن ربيبات العلم
خلفن من تراث ثر ناصع ،كيف ال
والتقى وتلميذات مدرسة بضعة المصطفى (صلى الله عليه وآله) فاطمة
الزهراء (عليها السالم) ،فاخترنا هذه المرة في (أساطين الزمان) أن نكون عن
سيرتهن الوضاءة المشرقة بشمس المعرفة والجمال الروحي.
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فاضالت محدّ ثات عالمات
تقيات ورعات ..صفات اجتمعت
في هذه النسوة الالئي
ّ
تحلقن حول موائد سيدة
الطهر والعفاف فاطمة
الزهراء (عليها السالم) فكن
بحق نعم اآلمنات المؤمنات..

* آمنة بنت نّ
الرشيد
زوجة عمرو بن احلمق اخلزاعي
كانت امرأة فصيحة اللسان ،حارضة اجلواب ،من شيعة عيل بن
أيب طالب (عليه السالم) ومنارصيه ،وروى ابن أيب طيفور يف
بالغات النساء عن العباس بن ّ
بكار ،قال :حدّ ثنا أبو بكر اهلذيل،
التميمي ،عن أبيه ،قاال :ملا حُقتل
عن الزهري وسهل بن أيب سهل
ّ
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،بعث معاوية يف طلب شيعته،
فكان يف َم ْن َط َل َب عمرو بن احلمق اخلزاعي ،فراغ منه ،فأرسل
إىل امرأته آمنة بنت الرشيد فحبسها يف سجن دمشق سنتني ،ثم
ّ
أن عبدالرمحن بن احلكم ظفر بعمرو بن احلمق يف بعض اجلزيرة
فقتله ،وبعث برأسه إىل معاوية ،وهو ّأول ٍ
رأس حُمح َل يف اإلسالم.
الطباطبائية
* آمنة
نّ
عباد بن عيل بن محزة الطباطبائي العلوي األصفهاين،
هي آمنة بنت ّ
مدرسة للعلوم اإلسالمية ،حُحمدّ ثة ،ذات صالح
عاملة ،فاضلةّ ،
ودين ،ومن ر ّبات الفصاحة والبالغة واملحدّ ثات يف أواخر القرن
اخلامس ومطلع القرن السادس اهلجري.

حممد رزق اهلل التميمي ،وتصدّ رت
َس ِم َع ْت احلديث من أيب ّ
للتدريس بأصفهان.
* آمنة البغداد نّية
حممد الرشيف قريش البغدادي ،ينتهي نسبها
العلوية آمنة بنت أيب ّ
إىل اإلمام احلسني (عليه السالم) ،عاملة ،فاضلة ،حُحمدّ ثة ،فقيهة ،من
أكابر النساء املؤمنات يف مطلع القرن السابع للهجرة يف بغداد.
ولدت يف بغداد ،وق��رأت عىل أبيها الرشيف قريش البغدادي
املتوىف سنة 620ه� ،ثم حرت عىل الشيخ أيب طالب املبارك ابن
عيل الصرييف البغدادي ،وقرأت عليه كتاب فضل الكوفة تأليف
حممد بن عيل احلسيني الشجري املتوىف سنة 455ه�.
أيب عبداهلل ّ
وقد قرأت معها هذا الكتاب حُا ّمها رشف النساء بنت أيب طالب
وكتب أبوهم يف
حممد،
َ
و حُاختها فاطمة ،وقرأه معها أيض ًا أخوها ّ
آخره بالغ القراءة بتأريخ 560ه� ،وتوجد هذه النسخة النفيسة
مصورة يف
من هذا الكتاب يف املكتبة الظاهرية بدمشق ،وع ّنها
ّ
مكتبة أمري املؤمنني (عليه السالم) يف مدينة النجف األرشف.
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البهبهانية
* آمنة
نّ
حممد أكمل البهبهاين احلائري،
حممد باقر بن ّ
آمنة بنت املوىل ّ
وتوفيت فيها حدود
ولدت يف كربالء املقدسة سنة 1160ه�،
ّ
حممد املجاهد املتوىف
سنة 1243ه� ،ودفنت عند نجلها السيد ّ
اخلاصة املجاورة ملدرسة البقعة يف سوق
سنة 1242ه� يف املقربة
ّ
التجار فيام بني احلرمني .
ّ
عاملة ،فاضلة ،جمتهدة ،من أفقه نساء عرصها ،متك ّلمة ،واعظة،
صولية ،حم ّققة ،حُحمدّ ثة جليلة ،ذات سند قويم ،مؤ ّلفة ،كثرية
حُا ّ
الزهد ،عظيمة الورع.
ولدت ونشأت يف كربالء ،وأخذت املقدّ مات وفنون األدب
وخترجت يف الفقه وا حُالصول
وعلوم العربية عىل أعالم ارسهتاّ ،
واحلديث عىل والدها املؤسس املجدد الوحيد البهبهاين احلائري
املتوىف سنة 1205ه� .
السيد عيل الطباطبائي
وملّا بلغت ّ
سن الرشد ّ
تزوجت ابن ّ
عمتها ّ
ّ
ورزقت
احلائري
املتوىف سنة1231ه� صاحب كتاب الرياض ،حُ
والسيد
السيد ّ
حممد املجاهد املتوىف سنة1242ه� ّ
منه ولدانّ :
مهدي الطباطبائي احلائري املتوىف سنة 1250ه� .
السيد حمسن األمني يف كتابه أعيان الشيعة يف ذيل ترمجة
ذكرها ّ
حممد املجاهد قائ ً
ال :لصاحب الرتمجة أخ اسمه
السيد ّ
ولدها ّ
حممد مهدي أصغر منه كان أيض ًا عامل ًا جلي ً
ال ،حُامهام بنت
السيد ّ
ّ
اآلغا البهبهاين وكانت عاملة فقيهة.
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* آمنة املجليس
حممد تقي املجليس ،واخت الع ّ
حممد
المة الكبري ّ
آمنة بنت املوىل ّ
حممد صالح املازندراين ،كانت عاملة،
باقر املجليس ،وزوجة املوىل ّ
مدرسة للعلوم اإلسالمية،
فاضلة ،فقيهة ،جمتهدة ،حُحمدّ ثة ،مؤ ّلفةّ ،
أديبة وشاعرة ،ومن ر ّبات الفصاحة والبالغة ،ذات ورع كبري
وزهد شديد.
أخذت العلم وفنون األدب والعربية وعلم النحو والرصف
وخترجت يف الفقه
والبديع واملنطق عىل أفاضل رجال حُارسهتاّ ،
األول املتوىف سنة
واحلديث والتفسري عىل والدها املجليس ّ
1070ه��� ،وربام أخذت عن أخيها املجليس الثاين املتوىف سنة
1111ه� بعض العلوم االسالمية.
تصدّ رت للتدريس واالفادة واإلرشاد ،فكانت من نوابغ نساء
عرصها ،وكان زوجها مع فضله يستفرس منها يف ّ
حل بعض
والفقهية املستعصية ،خصوص ًا العبارات
العلمية،
املسائل
ّ
ّ
الواردة يف كتاب قواعد األحكام للع ّ
المة ّ
احليل.
املدرس التربيزي يف كتابه رحيانة األدب
حممد عيل ّ
قال الشيخ ّ
حممد صالح املازندراين مسألة
ما ترمجته :صادف زوجها الشيخ ّ
فقهية مشكلة مستعصية عجز عن ح ّلها ،وتركها إىل اليوم
ّ
ّ
الثاين ،فكتبتها السيدة آمنة مرشوحة ومبسوطة وحلت اهباماهتا
ووضعتها يف غرفة زوجها ،وعند رجوع زوجها لي ً
ال شاهد رشح
املسألة املستعصية ،ففرح فرح ًا شديد ًا وسجد هلل يشكره عىل نبوغ
زوجته.
هلا مؤ ّلفات كثرية منها :رشح عىل ألفية ابن مالك ،رشح عىل
شواهد السيوطي ،جمموعة املسائل الفقهية ،ديوان شعر حُكتب
بعضه عىل لوحة قربها ،كام يقال أهنا ساعدت أخاه العالمة
املجليس يف مجع األحاديث الرشيفة التي تضمنها كتابه األبرز
(بحار األنوار).
القزوينية
* آمنة
نّ
حممد عيل ابن الشيخ عبدالكريم ابن الشيخ
آمنة بنت الشيخ ّ
حممد رفيع بن فتح اهلل ،كانت
حممد شفيع بن ّ
حممد حييى ابن املوىل ّ
ّ
مدرسة للعلوم اإلسالمية ،شاعرة ،زاهدة ،عابدة،
عاملة ،فاضلةّ ،
متورعة.
ّ
حممد صالح
حُولدت يف قزوين سنة 1202ه�ّ ،
وتزوجت الشيخ ّ

أخذن العلم عن آبائهن
وأسرهن وأزواجهن أيضاً
وتد ّرجن في مجاالت الدين
واألدب وذاع صيتهن في
األرجاء ..عظيمات منهن من
ضحّ ين من أجل الدين ومتن
شهيدات!

الربغاين حدود سنة 1219ه� ،وتو ّفيت حدود سنة 1269ه�،
وقرأت املقدّ مات عىل أخيها الشيخ عبدالوهاب القزويني ،ثم
حرت الفقه وا حُالصول عىل زوجها املذكور ،وأخذت احلكمة
احلكمي القزويني يف املدرسة
والفلسفة العالية عن الشيخ املال
ّ
الصاحلية ،كام حرت درس الشيخ أمحد األحسائي يف قزوين،
حتى بلغت درجة عالية يف العلم والفضل ،وكان زوجها يأمر
النساء باالقتداء هبا والرجوع إليها يف أحكام الدين.
أنشأت رمحها اهلل حوزة علمية نسائية يف ّ
كل من كربالء وقزوين،
وأخذت عىل عاتقها تدريس النساء العلوم االسالمية العالية.
* آمنة الصدر ..العلوية الشهيدة
السيدة اجلليلة العلو ّية الشهيدة آمنة الصدر بنت آية اهلل الفقيه
ّ
السيد حيدر الصدر ،أحد كبار علامء اإلسالم يف العراق،
املح ّقق ّ
وهي شقيقة املرجع الديني الشهيد السيد حممد باقر الصدر
(تقدّ ست أرواحهم الزكية).
ولدت (رضوان اهلل تعاىل عليها) يف مدينة الكاظمية املقدّ سة سنة
(1357ه� = 1937م) ،وترعرعت يف أحضان والدهتا وأخوهيا،
إذ ّ
أن والدها قد فارق احلياة وعمرها آنذاك سنتان.
نشأت يف حج ِر اإليامن وحضن التقوى ،وقد تك ّلفت والدهتا

وأخواها تعليمها وتربيتها ،وتع ّلمت القراءة والكتابة يف بيتها
الرسمية ،ثم درست النحو واملنطق
دون أن تدخل امل��دارس
ّ
والفقه واألص��ول وباقي املعارف اإلسالميةّ ،
واطلعت عىل
تدرس يف امل��دارس ،ودرستها يف بيتها،
املناهج الرسمية التي ّ
وبذلك تكون قد َمجعت بني الدراسة احلديثة وبني دراسة املعارف
اإلسالمية.
كانت (رض��وان اهلل تعاىل عليها) َولعة بمطالعة الكتب ،غري
اإلسالمية ،فكانت تستعري الكتب من
حُمقترصة عىل الكتب
ّ
هنا وهناك ،بل كانت ترصف ما حُيعطى هلا من مبلغ بسيط لسدّ
حاجاهتا الرورية يف رشاء بعض الكتب التي ترغب يف قراءهتا.
ورسعة احلفظ ،وقابليتها العالية
حُعرفت رمحها اهلل بالذكاء الو ّقاد ،حُ
عىل جذب النساء إليها بعذوبة لساهنا ولطافة منطقها ،فلم تكن
تراها امرأة وتسمع كالمها إ ّال قد حُاعجبت هبا وأصبحت من
مريداهتا.
كل وقتها ،وتستفيد من ّ
كانت رمحها اهلل تستغل ّ
كل شخصية
السيد
يمكنها أن حُتفيدها بطريقة أو حُاخرى ،فكانت تستغل فراغ ّ
الشهيد الصدر يف أوق��ات راحته ،وتنهل من علمه ومعارفه
اإلسالمية.
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يعدها :ضياء االسدي

حد يقة ا لك����تب

اســتــراتــيــجــيــة الــحــجــاج الــتــواصــلــي
فــي عهد أمير المؤمنين

الى مالك االشتر

مقاربة تداولية

قراءة :عيسى الخفاجي

ان اللغة ال تظهر خصائصها اال من خالل (المنجز التلفظي) في سياق معين فالتلفظ
هو عبارة عن فاعلية اجتماعية تنشأ بين شخصين منتميين عضوياً الى مجتمع ما ،وهذا
يقتضي ان يقع كل تلفظ في نمط اطار معين او اكثر ويطلق عليه خطاب.

ويقول املؤلفان (أ .د .عيل كاظم املصالوي) و (أ.
د  .كريمة نوماس حممد املــدين) يف مدخل كتيبهام
(اسرتاتيجية احلجاج التواصيل يف عهد أمري املؤمنن
عليه السالم -اىل مالك االشرت ريض اهلل عنه – مقاربةتداولية) الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة يف العام (2017م) بوصف
مــادي ( 62صفحة) وطباعة دار الـــوارث للطباعة
والنرش ،ان (أميل بنفنست) ( )E-Benvensiteأحد
مؤسيس التيار الوظيفي يف اللسانيات البنيوية الفرنسية
عرف اخلطاب «كل تلفظ يفرتض متكل ًام ومستعم ً
ال
انه ّ
وعند االول هدف التأثري عىل الثاين بطريقة ما»  ،وحياول
بنفنست ان جيسد العالقة التأثريية بني حُمنتج اخلطاب
ومتلقيه استناد ًا اىل طريقة ما ،وهذه الطريقة هي ما نطلق
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ً
صدر حديثا
عليها حُمصطلح (االسرتاتيجية) ويقصد هبا ((جمموع عمليات
املعاجلة املوجهة اىل هدف واجلارية عند وعي انتاج اخلطاب))..
كام ان كل حماولة للوصول اىل اهداف معينة ال تتم اال من خالل
(فعل التلفظ) وهو فعل لغوي موجه لشخص آخر تتضمنه خطة
وابعاد تأويلية وهذه العملية التفاعلية -االجتامعية ال تتم إال من
خالل وظيفة التواصل ،لذا تعد الوظيفة التواصلية من أهم
وظائف اللغة كوهنا تسمح ملستعمليها بالدخول يف عالقات مع
بعضهم البعض وهي تكون غالبا ًمتعلقة ((بالبعد االجتامعي
للمتخاطبني ،وفيها يتم حتديد زاوية املتكلم ووضعه واحكامه
وتشفريه لدور عالقته يف املقام وحوافز قوله ليشء ما يف عالقته
مع املخاطب))..
وي��رى علامء اللسانيات ،ولعل ابرزهم يف ه��ذا املجال هو
العامل اللساين (فيليب بروتون) ،أن احلجاج من ابرز اشكال
التواصل مع اآلخر من اجل التأثري ،وهذا التأثري ينتج من خالل
استعامل وسائل خمتلفة ،وذلك يف قوله(( :احلجاج وسيلة قوية
هيدف اىل تقسيم وجهة النظر مع الغري ،الذي يمكن ان تكون
نتائجه التأثري؛ مستبعد ًا ممارسة العنف ،مستعين ًا باإلغواء او
الربهنة العلمية))،فاحلجاج التواصيل يمثل دراسة العالقة بني
مصطلحي او مفهومي (احلجاج) و (التواصل) عرب دراسة
ِ
بعده لغة
اثرمها يف االستعامل التداويل ،اي اننا ندرس احلجاج
تداولية – إقناعية ،ولذا حُع ّرف احلجاج بأنه ((حامل نيص من
مكونات خمتلفة تتعلق بمقام ذي هدف اقناعي)).
ويضيف املؤلفان :احتوى الكتيب عىل ثالثة نامذج تواصلية
وهي( :النموذج الوصيل للحجة) وكذلك (النموذج االيصايل
للحجة) ثم االنتقال اىل حمورين
للحجة) و(النموذج االتصايل حُ
اساسيني مها؛ املحور االول( :االسرتاتيجية التضامنية) ويف
املحور الثاين (االسرتاتيجية التوجيهية) ليختتام بخامتة وقائمة
بأهم املصادر واملراجع التي اعتمدت يف تأليفهام باإلضافة اىل
فهرست ضم اهم ما ورد يف الكتيب.

المجموعة الثالثة من
“كراسة الدليل”

صدرت حديث ًا عن مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
العقدية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة املجموعة الثالثة
من كراسة الدليل التي تتضمن ( )6كراريس يف خمتلف
املوضوعات الفكرية والعقدية ،اوهل��ا ك��راس (عصمة
األنبياء ،دراسة حتليلية يف العصمة املطلقة لألنبياء (عليهم
السالم) وخلامتهم  -صىل اهلل عليه واله) للمؤلف حييى عبد
احلسن هاشم ،فيام محل الكراس الثاين عنوان (:ضوابط
معرفية يف فهم القضية املهدوية) للمؤلف الدكتور عدنان
هاشم احلسيني ،اما الكراس الثالث فقد جاء بعنوان(:عار ًفا
بحقهم) للمؤلف الدكتور عيل األسدي..
كام محل الكراس الرابع من املجموعة عنوان( :طرق معرفة
شخص اإلم��ام) ملؤلفه الدكتور عدنان هاشم احلسيني،
اما الكراس اخلامس فقد محل عنوان( :الدين ..الوظائف
واآلث��ار) وهو من تأليف الدكتور كامل مسعود ذبيح ،اما
سادس الكراريس واخرها فكان بعنوان( :إشكاليات حول
األحكام الرشعية ..إرث املرأة وديتها) ملؤلفه حمسن حمقق.
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االدب�������������ي�������������ة

السالم عليك أيها العبد الصالح
ِ
ِ
ِّ
بِ
املــــــــــــاء ألــــقــــتــــه ُّأمــــــــ ُه
كــــــــف
ـــــــــة
ـــــــــراح
َ

من كلمات األديب الشيخ حسنين آل قفطان النجفي

ِ
املـــــــــاء يف الــــطــــف ُحـــلـــمـــ ُه
فـــأصـــبـــح ســــ ْقــــي

َ
ــــــمـــــــ ْتـــــــ ُه حــــتــــى مـــــا اذا قـــــــام ظـــامـــئـــ ًا
وأ ْظـ َ

أخـــــــــــو ُه عــــــىل الـــــــــــــالمـ ِ
عـــظـــمـــ ُه
ـــــاء يــــشــــتــــدُّ
ُ

ٍ
عـــــمـــــد قــــبــــل الــــــصــــــيــــــا ِم أتــــــــت ِ
بــــه
عــــــىل

لـــــيـــــبـ َ
ِ
ــــدأ مــــــن حــــــــ ِ
صـــــومـــــ ُه
ـــــــــــــــوالدة
ن الـ
ُ

ــــشـــــفـ ِ
ـــم الـ ِّ
ــهـــا
ــــاه لِـــعـــلـــ ِمـ َ
وصـــــا َنـــــ ْتـــــ ُه عـــــن لــــثـ ِ

ِ
ــمـــ ُه
غــــــــد ًا يف
ـــر لـــثـ ُ
ـــــبـــــلِ يــــكــــ ُثـ ُ
شـــــفـــــاه الـــــ َّن ْ

ُ
ـــــفـــــقـــــأ عــــيــــ ُنــــ ُه
وقــــــيــــــل هلـــــــا بــــالــــســــهــــم ُت
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َ
ُ
يا سيد المعرفة أيها َ الدليل..

ُ
ال تترك روحي تلهج باسمك بال معرفة

حيدر عاشور

ِ
اللعب مع الثعالب،
يا س َيد املعرفة ،أنا ضعيف ال أقوى عىل
ولست بذلك الصبور ال��ذي يلتقط ضياءه بسهولة وسط
حُ
الظالم ،ال ترتكني وحدي أهلج باسمك ..أقبلني روحا تشبه
ِ
بحصانة
فراشة تدور حول ضياء مصابيح حرتك ،وأشملني
عشقك حتى استويف رشوط القبول عندك ،وأستعد ّ
ليضمني
ِ
كالكفن ،حمض سعيد مقبول عىل الرصاط املستقيم!.
ضوؤك
جفت مياه اخلوف كجفاف املخ يف العقلِ ،
يا س َيد املعنى ،لقد
ْ
مل تعد سواقي خالياه تكتب البياض ..هتشمت عدالته يف
َ
وتنصل القائمون عن املعرفة ،وبيع العلم يف
ترصفات االنا،
سوق العرض والطلب ،فتجمدت عقول عند حدود اخلوف
منك ،وانفلت املتجراؤون عليك يف خوض ما ليس هلم به
واطيح باملقربني بخدمتك يف عمق مقدسك رغم أهنم
معرفة،
َ
يملكون كثريا من االحالم وقليل من الزمن؟!.
زلت أسمع صوت الضوء النافذ من عمق
يا س َيد الدليل ،ما حُ
شباك جدثك من يقني! ،فبقيت متعلق ًا يف دوام��ة االح��زان
وال��ت��رع ،أتقي خوفها ،وه��و دلييل عند رأس��ك الرشيف

حني أكور نفيس وتنزف روحي كلامت ،فأنصت اىل خويف يف
صمت ..فلم اسمع اإل ترعات الزائرين ،وأتشبث بالعطر
املغرب يف مالبيس .يأيت صوت من داخيل فينتابني احساس من
ٌ
ودليل من القبول .الفرح يغلف نفيس ،واالبتهاج يكرب
الرضا
يف قلبي ،اتردد من أن ارصخ بام سمع قلبي فمن يصدقني ان
سيد الدليل واملعنى كان دلييل ملعنى وجودي ها هنا.
يا س َيد اجلنة ،اغمرين بدفء وجودك .خذين إىل ما حُتريد أو خذين
ترعا يف الثغر ،فعطاياك املثمرة أخرجتني من عامل الوهم كام
ٍ
غفلة
أخرجتني من بني أنفاس موتى كثريون طوقوا أنفايس يف
من سمعي وبرصي ..فآن يل أن أتعلم من جديد لغة الصرب،
وان ال أرى سواك ،وال اذكر غري اسمك ..فكم صالة وزيارة
أحتاج الجتاز امتحان الثبات عىل عهد مبادئك؟!.
ودعاء
حُ
أدم ع ّ
يل هذه اخلريات
يا س َيد املعنى واملعرفة ،أهيا الدليل اىل اجلنة ْ
تلهج
الروحية ،وابعد عني غرور -االن��ا -وال ترتك روحي
حُ
َ
باسمك بال معرفة او معنى..؟.
43

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

يا ُّ
رب قد آن!
يتسور يوم ًا بيت ًا لرسقته ،فسمع قارئ ًا للقرآن الكريم يتلو اآلية
حُيروى أن شاب ًا يف مقتبل العمر كان قاطع ًا للطريق ّ
ولص ًا أرا َد أن ّ
َ
الرشيفة (سورة احلديدَ :)16 :
اهللِ َو َما َنزَ َل ِم َن ْ َ
وهب ْم لِ ِذ ْك ِر َّ
احلقِّ ) فقال« :يا رب قد آن!» ،ومن
(أ َ ْمل َي ْأ ِن لِ َّل ِذ َ
ين آ َمنحُوا أن َ ْخت َش َع حُق حُل حُ حُ
يومها َ
ترك السوء وسار عىل جا ّدة احلق.

هذا الرجل الزاهد ،يدعى (فضيل بن عياض بن مسعود التميمي الكويف) ،املولود يف سمرقند ما بني سنة ( 105 – 101ه�)،
حمرم احلرام.
واملتوىف يف مكة املكرمة سنة ( 187ه�) يف شهر ّ
ويقال أن فضي ً
ال بعد توبته ،ترك مدينته وقدم إىل املدينة املنورة ،عىل اإلمام الصادق (عليه السالم) وأصبح فيام بعد من
الرس وأولياء اهلل تعاىل ،فقد كان شخص ًا واهل ًا نزهي ًا إىل آخر عمره ،كام أ ّلف كتاب ًا اسامه
خواص أصحابه؛ يعني من أصحاب ّ

(مصباح الرشيعة) نقل فيه أقوال اإلمام (عليه السالم).
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

44

«كربالء»
من أقوال ابن عياض التميمي:

* من خاف اهلل مل يره أحد ،ومن خاف غري اهلل مل ينفعه أحد.

* بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند اهلل ،وبقدر ما يعظم
عندك يصغر عند اهلل.

« في مسلسل وثائقي
ً
قريبا!!
عالمي
أفادت شبكة «راديو مونتي كارلو» اإلذاعية ،بقرب

* اخلوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيح ًا ،فإذا نزل به

إصدار مسلسل وثائقي جديد عن املراسيم الدينية التي
يؤدهيا أتباع الديانات التوحيدية حول العامل ،بضمنها

* قيل له :ما الزهد؟ قال :القنوع .قيل :ما الورع؟ قال :اجتناب

وقالت الشبكة يف نسختها اإلسبانية وع��رب تقرير
خاص ،إن «املسلسل الوثائقي الذي سيحمل عنوان
(البحث عن اهلل – اجلزء الثاين) للمخرج والصحفي
التشييل (ج��ورج سعيد) ،هو إستكامل ملا وصفته ب�
(اجلزء األول الناجح) من هذه السلسلة الوثائقية بعد
عرضها يف مجيع ربوع قارة أمريكا الالتينية عرب شاشة
قناة (هسرتي تشانل) التلفزيونية الشهرية» ،مشري ًة اىل
«سعي القائمني عىل هذا العمل الوثائقي ،اىل بيان عمق
التعبريات الدينية والروحية للمؤمنني حول العامل،
حتى يف ظل األزمات الصحية واحلروب الدموية التي
تواجهها البرشية حالي ًا».

املوت فالرجاء أفضل.

املحارم .قيل :ما العبادة؟ قال :أداء الفرائض .قيل :ما التواضع؟

قال :أن ختضع للحق.

* قال :لو أن يل دعوة مستجابة ما جعلتها إال يف السلطان قيل

له :يا أبا عيل فرس لنا هذا ،قال :إذا جعلتها يف نفيس مل تعدين ،وإذا
جعلتها يف السلطان صلح فصلح بصالحه العباد والبالد.

* عليك بطرق اهلدى وال يرك ق َّلة السالكني ،وإياك وطرق

الضاللة وال تغرت بكثرة اهلالكني.

* ال يبلغ العبد حقيقة اإليامن حتى يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة

وحتى ال حيب أن حيمد عىل عبادة اهلل.

* من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس مل يسلم من الرياء،
ال حج وال جهاد أشد من حبس اللسان ،وليس أحد أشد غ ًام ممن

سجن لسانه.

* كفى باهلل حمب ًا ،وبالقرآن مؤنس ًا ،وباملوت واعظ ًا.

* لو أن الدنيا بحذافريها حُعرضت ع ّ
يل وال أحاسب هبا لكنت

مر هبا أن تصيب ثوبه.
أتقذرها ،كام َيت ّق َذر أحدكم اجليفة إذا َّ

ٍ
* لو حلفت ِّأين حُم ٍ
راء أحب ُّ إ َّيل من أن أحلف أ ِّ
بمراء.
ين لست

الزيارات املليونية السنوية اىل مدينة كربالء املقدسة.

وبني التقرير أنه «قد تم حتديد تاريخ ال�  18من نيسان
ّ
اجلاري ،كموعد لعرض احللقة األوىل من أصل ()10
تضمها هذه السلسلة» ،مضيف ًا يف سياق
ح لقات
ّ

تعريف مضامني حلقاهتا ،أن «احللقة السادسة منها
تتمحور حول سفر خمرج العمل (جورج سعيد) يف
أواخر عام  ،2021إىل ما وصفها ب� (مدينة كربالء
األسطورية) يف العراق ،ومشاهدة عاطفة ومحاسة

وأمل املسلمني الشيعة أثناء إستذكارهم لتضحية اإلمام
احلسني (عليه السالم)».
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�������س������ه������دا�ؤن������ا

روح الشهيدِ السعيدِ الطيار ِ
الى ِ
(حيدر جبر حمد سعيد العكابي)
َ
يؤمن َّ
ُ
َ
مقام وأسمى
الشهادة أغلى
أن
وكان
ٍ
حيدر عا�صور

لم َ
يبق له من الحياة غير نيل الشفاعة باالستشهاد ،فقرر ان يتوضأ بالدم ِ ويصلي
اخيرتين حين يصعدَ عالياً للسماء ،وهو في ُخيالء الطواويس ،وخفة ُ
الشهب
ركعتين
ِ
ِ
ومهابة الشمس والقمر .وعلى جبينهِ ُغرتا العقيدة والمذهب ،وبين عينيه عهد
ّ
المتوثب لمداهمةِ واصطياد الفرائس
حفظ االرض والمقدسات ،فكان كالنسر
الدخيلة على حدود الوطن ،وردم الحماقات القديمة ،وتمزيق عودة خرافات الدولة
المزعومة في صرير التاريخ المشبع بالدم.
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وبشكل غريب كانت تعذبه فكرة دون انقطاع؛ فكرة االستشهاد
يف اجلو؟ .فكان خياف أن يموت عىل األرض ،ومل تتحقق أحالمه
يف جمد الشهادة ،فمنذ أول يوم دخل فيه الكلية العسكرية وضع
أمام عينيه االستشهاد هدفا ساميا يناله يف احلروب ضد كل من
حياول أن يدنس ارض الوطن وسامءه احلرة .ففي كل انطالقة
بطائرته اهلليكوبرت -بيل( -)407 Bellيستعيد نفس الفكرة
وينفذ اهلدف بمغامرة يف غاية الدقة والبطولة ،ويمشط بعودته
ِ
أفعاله.
ضفائر الشمس بانتصا ٍر تعجز الكلامت عن وصف
حُ
الواثق من رضباته يوم يشتد االشتباك وتشتعل
هو الكربالئي
براكني الغضب ..هو حسيني الطبع ال يتنازل وال يتهادن مع
صنعته بساتني -حسينية
شاب
البغاة مهام قست قلوهبم .هو
حُ
ٌ
كربالء -وارتوى من هنر الفرات ،وخترج من بوابة الوطن ليكون
ٌ
رجل
ضابطا يف قاعدة –يزن -لطريان اجليش العراقي .هو
مل يقهره الزمن ،وأقسم باسم الوطن ان ال هيبط عىل االرض
وال تغمض له عني حتى يقيض عىل كل االعداء وكل غرباء..
ومرة قال لصديقه باستيحاء ،وتردد كثريا قبل أن ينطق بام جيول يف
ِ
بسؤاله إىل نتيجة حتمية راسخة بل فكرة يقينية،
عقله .اراد ان يصل
فطرح سؤاله بلغة املزاح رغم اهنام يف اجلو يلعبون مع الصواريخ
وقنابل االنفالق اجلوي التي ترسلها وحوش تنظيم القاعدة:
 ه��ل امل���وت ع��ىل ي��د ه���ؤالء ال��رع��اع يعد ش��ه��ادة ام ال؟..طرحه ،ومحرة اخلجل قد استبدت بمالحمه .كان حيس بسخونتها
تتصاعد اىل قلبه وعقله ،فيزداد صالبة ،وهو مقبل اىل هدف ايقاف
تنظيم القاعدة من التوغل اىل االرايض العراقية وانقاذ القرى
واملدن املحيطة بمحافظة نينوى .كان يباغت العدو بربات
موجعة وبنفس الوقت كان ينتظر جوابا شافي ًا يزهر به طموحه
اآلخروي ..بينام ظل دمه يتصاعد يف عروق صدغيه ،وهو يرسل
صاروخ ًا عىل رتلٍ حمملٍ بأنواع أسلحة املوت ،بعد ان هبط اىل مسافة
مل يتوقعها صاحبه ،وبلمح البرص اضغط عىل زناد املوت ليشعل
هليب األرض بربة موجعة للعدو ،ورجع حملق ًا يف السامء ،ما
جعل زميله خيرج من صمته ،فيطلق لسانه بشجاعة بتلك العبارة:
كل من مات مدافعا عن االرض والوطن والعرض فهو
شهيد ..هكذا تعلمت من املرجعية الدينية يف النجف االرشف.
ابتسم ،وهو يطوي الريح والغيوم بطائرته ويعود اىل قاعدة التاجي
اجلوية مزدهرا بام حققه من انتصار ،وما سمعه من ان املوت يف
مثل هكذا معارك هو الذهاب اىل اجلنة بيقني .فهو عاشق الشهادة،
والشاب احلامل هبا وهو يف قمة جمده ،وقد ترك من أجلها حلم
املستقبل ،والزواج ،وطموحات عديدة من أجل الفوز هبا .كأنه

ُ
الواثق من
هو الكربالئي
ضرباته يوم يشتد االشتباك
وتشتعل براكين الغضب..
هو حسيني الطبع ال يتنازل
وال يتهادن مع البغاة
مهما قست قلوبهم
اراد لشبابه اخللود ،ليكون قدوة ملن يفكر من الشباب بمستقبل
زائف بحياة فانية .فاحلياة األبدية التي يسعى إليها هي مستقبله
الدائم ..هكذا تعلم من ثورة االمام احلسني (عليه السالم) ..التي
تعلم منها الرجال االحرار ان يكونوا سيوف ًا خمضبة يوم يأيت النزال.
وجاء يوم النزال واطلق السيد السيستاين نداء الدفاع -الكفائي-
ِ
النهب ،ومزقوا
بعد أن أوغلت (داعش) اإلرهاب والتكفري يف
العرض وذبحوا البلد .فكان من أوائل الطيارين الذي درج اسمه
يف مهامت خاصة ضد عصابات اإلره��اب (داع��ش) .من هنا
حلقت طائرته للجهاد ،وهي تشق ريح السامء وترمي وحوش
السلفية والنواصب واملرتزقة من ال��دول احلاقدة عىل كل ما
هو شيعي بحجارة من سجيل فيجعلهم كعصف مأكول .وما
يفرحه يف نداء الدفاع اجلهاد الكفائي ،أن قول اإلمام السيستاين:
 من يموت يف سبيل االرض والعرض واملقدسات يكون شهيدا.ال حتىص عدد طلعاته اجلوية ،مجيعها قد سجلت مغامرة موت
حتمي خيرج منها برباعة طريان ماهر ال يشبه أحدا .رغم شبابه
ّ
الغض إال أنه يمتلك خربة القتال يف اجلو ال نظري هلا بني أقرانه.
مرة جاء النداء لقاعدة التاجي اجلوية ان قوات احلشد الشعبي
وجمموعة من الفرقة الذهبية متت حمارصهتم من قبل قوة كبرية من
غربان (داعش) وقد قطعوا عليهم الطريق ،والذخرية ال تكفي
لنصف يوم .كان النداء بالنسبة له مرسوما وطنيا فاحلشد الشعبي
وخاصة لواء عيل األكرب يعني له الكثري ..فاستلم املهمة وحلق
بأقىص رسعة ليكون فوق جبال مكحول األصعب لطريان اجليش
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كل من مات مدافعا
عن األرض والوطن
والعرض فهو شهيد..
هكذا تعلمت من
المرجعية الدينية في
النجف االشرف.

ويفر بطائرته كأنه سيد اجلو واألرض ،فشدد
يكر ّ
العراقي ،فكان ّ
قوة (داعش) ،وفتح الطريق للقوات املساندة أن تدخل لدعم
اللوجستي للقوات املحارصة ..وهنزم (داع��ش) رش هزيمة
وأصبحت مغارات اجلبال ووديانه مقابر هلم .ويف هذه املواجهة
العنيفة والقاسية تعرضت احدى طائرات الرسب لربة قاتلة
مما جعلها هتوي يف ارض احلرام املمتلئة بالدواعش واتصل
بقائدها فورا وعلم منه أنه جريح يف منطقة جبال محرين من فوره
اجته نحو املكان وهبط وسط نريان العدو وانقذ الطيار ومساعده
من املوت املحتوم ..شاهدت ذلك قيادة الطريان بسالة طيارها
فمنحته مرسوما مجهوريا برتبة أعىل لشجاعته املطلقة يف احلرب...
وهذا اجلامل يف صنع االنتصارات وسحق عنارص(داعش) مل
يستمر ،وتلك املغامرات القتالية التي خاضها كانت يف سيفي
جمده كضابط مميز ال يقهر .وهذا ما عرفته أيضا الدواعش فحني
يرون يف السامء هليكوبرت -بيل( -)407 Bellيعرفون قائدها
يمزقها ويصعد إىل السامء وال خيدش
الذي ينزل فوق رؤوسهم ّ
يفرون كالفئران اىل جمارهيم
حتى جسم طائرته ،كانوا اذا أقبل ّ
الوسخة .وكذلك مل يسلموا من صولته ونريانه الدقيقة واملميتة..
وجاء يوم الوداع ،ال يعرف ملاذا يتصل بكل من حيب؟ ..هاجس
يمر يف قلبه ويستقبله عقله إن املهمة القادمة لن يرجع
غريب ّ
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منها ..داخليا فرح ان اللقاء قد حان وظاهريا كان خيطط يف
مواجهة حاسمة لكل القتل يف منطقة بيجي وخاصة القناصني
املرابطني عن بعد لتصفية أبطال احلشد الشعبي والقوات العراقية
بكل صنوفها ..كانت مهمته القضاء عىل عنارص خمتبئة تسيطر
هتيئ قدوم جيش التكفري اإلرهايب (داعش)
عىل املنطقة وهي ّ
لتتمكن منها ..اطلق الطيار (حيدر جرب محد سعيد العكايب) من
قاعدة التاجي باجتاه اهلدف(منطقة بيجي) صباح يوم األربعاء
2014 / 10 / 8م املوافق  14ذو احلجة 1435ه� ..ص ّفى يف
طريقه كل جمرم من جمرمي (داعش) حتى وصل اهلدف فجعل
نثارهم ليس له عدد ..ولكن مغامرة هبوطه اىل مستوى الرمي
هذه املرة كانت الدواعش تنتظرها ومل يفلحوا ملرات عديدة .لكن
هذا اليوم املعلوم يف ذهنه وقت الرحيل ملستقبل أمجل يف اجلنة ،أنه
يعرف ان اللقاء قريب وسط حومة امليدان ،وهو يصول ويمزق
التكفري واخلونة واملرتزقة ..عىل حني غرة اختلط دمه وحلمه مع
جسم طائرته وحضن اهلواء روحه ليكمل صعودها اىل علياء
السامء ..وهوى نجم بطل ال يتكرر ،وأفلت نوره يف األرض
فسجل يف سجالت اهلل شهيد وكتب
ّ
ليتوهج كالنجم يف السامءّ ..
يف كنيته العسكرية ،وكان يؤمن َّ
أن الشهادة أغىل مقا ٍم وأسمى.

الــــــــصــــــــدمـ ُ
ـــــــة
الــــــــــــداعــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــة
ح��ي��در ع��اش��ور

حُ
العرب احلاكمون وإرسائيل وجه واحد ،ووضع وطعم
بعض
حُ
ودور جديد واحد يف استهداف الشيعة ،واحلكم الشيعي يف
العراق الذي بات هيدد مصاحلهام يف املنطقة ،ومزق آماهلام
املستقبلية ،فكانت التحالفات العربية االرسائيلية العلنية
بلغت مداها يف بعض الدول العربية ،واغلب دول العامل
برئاسة الثعبان االكرب (امريكا) تم تسديد رضبة موجعة
بخلقهم (داع��ش) بصفة اسالموية ،حيوي عنارص خمتلطة
االجناس تقتل وتذبح وتعربد وتغتصب ومتارس افظع ما
عصف بالبدهييات االنسانية والقوانني الدولية ،بينام كان
حكام العرب ينظرون ويسمعون ويتفرجون عىل كل هذه
املجازر بدم بارد وصرب مقيد لتحقيق هدف االبادة اجلامعية
جلميع الشيعة يف العراق والدول املجاورة هلا..
خيبهم اهلل يف استهدافهم اجلديد ،بعد ان اطلق االم��ام
ّ
السيستاين فتوته اإلهلية الكفائية وهزمتهم واعادت للشيعة
والعراق شيئا من الثقة ومزيدا من القوة والنفوذ ،رغم
خذالن بعض الساسة العراقيني املتطبعني بالطعم والدور
والوضع بعض العرب االرسائيليني (دواع��ش) العرص،
ما جعل البعض ينطلق بعد طرد (الدواعش) من العراق
بال خجل ال لنرصة -دف��اع اجلهاد الكفائي -وال لنرصة
اجليش العراقي وال لنرصة االخوة بالدم ..حتركوا بكل هذه
السلبيات طرينا من دولة اىل اخرى يستجدون العون من عامل
حيتقر الذين يستجدون مقابل بيع بلداهنم واخوهتم.

مل يتحملوا ط��رد (ال��دواع��ش) من األرايض العراقية ،مل
يتحملوا انتصار الشيعة حتت ل��واء مرجعيتهم الدينية
الرشيدة ،مل يتحملوا توحد العراق بني سنحُته وشيعته وكافة
اقلياته ومذاهبه وأديانه...
بعض الساسة والشيوخ اخلونة املتطبعني ب�(االرسائيليات)
(الداعشيات) ،وضعوا أيدهيم علنا بيد العدو (عدو اهلل
واالنسانية) من اجل مصاحلهم وكراسيهم واالموال التي
كانوا جينوهنا مقابل دماء العراقيني .خرسوا واهنزموا ومات
دوره��م التجسيس مقابل ال��دوالر ،وأمنيات التسلط عىل
الرقاب ،انتقلوا االن بام جنوه من املال مقابل دماء االبرياء
اىل دور جديد ،دور اهلزيمة النفسية يف اشاعة اخلوف وثقافة
القتل االعالمي ،دور االقرار الضمني ان اسيادهم قوة قادرة
عىل التالعب يف املنطقة وهلا القدرة عىل املتغريات الطبيعية،
اوهلا التخلص من قوة الشيعة (احلشد الشعبي) ،وارباك
عملها باملناطق احلساسة هلم ،خاصة البوابات التي يمررون
منها املوت للشعب العراقي ،ظهرت القوات االمريكية بكل
وقاحة يف هذه البوابات ،ولكن بخوف شديد الن الوهن
العريب والعاملي قد اعلن يف رصاحة ملن مركز القوة يف العراق
لقوات (احلشد الشعبي) ،الهنم يوقنون ان الصدمة الداعشية
وسنته ومكوناته آنية سيأيت
التي اجتازها العراق اآلن بشيعته حُ
من بعدها الطوفان احلسيني ،من كان عىل رأس الطوفان نجا
والعاقبة للصابرين.
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حذيفة بن اليمان
صاحب س ِّر رسول الله

ومن خاصة الخواص

تحقيق :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد الخفاجي

ُيعدُّ الصحايب اجلليل حذيفة بن ال َيامن (رضوان اهلل تعاىل عليه) واحد ًا
من أقرب الصحابة األجالء للرسول الكريم حممد (صىل اهلل عليه وآله)
ووصيه أمري املؤمنن (عليه السالم) ،حيث شارك النبي األكرم يف مجيع
حروبه ضد املرشكن إال غزوة بدر ،كونه كان مسافر ًا فلم يستطع ان
حيرضها ،وقد نال مكانة عظيمة ملا قدنّ مه يف خدمة الرسالة اإلسالمية،
حتى قال عنه النبي األعظم (عليه أفضل الصالة والسالم وعىل آله):
ِ ِ
ِ
َ
احل َال ِل َو َْ
صك ُْم بِ َْ
احل َرامِ».
ُ
الر ْ َ
«ح َذ ْي َف ُة ْب ُن ا ْل َي َام ِن م ْن َأ ْصف َياء َّ
مح ِن َو أ ْب َ ُ

حسن هادي الجبوري
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اليامن حُولِد يف مكة املكرمة وعاش يف املدينة املنورة بعد انتقاله
هلا ،وقد تربى يف كنف أبوين من السابقني يف اإلسالم ،له
اربعة اوالد وهم (صفوان وسعيد وعمران وربيعة) ،وقبل
وفاته أوىص اوالده بمالزمة أمري املؤمنني (عليه السالم)
وإتّباعه ،فيام فاز هو بالشهادة بني يدي الويص (عليه
السالم) يوم صفني ،كام كان حلذيفة الرشف بحضور جنازة
وتشييع السيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) والصالة
عليها مع جمموعة من الصحابة املقربني أمثال سلامن
املحمدي واملقداد وأبو ذر الغفاري وعامر بن يارس (رضوان
اهلل تعاىل عليهم أمجعني).
نسبه وسريته الطاهرة
وملعرفة املزيد عن حياته (رضوان اهلل تعاىل عليه) حتدث
االمني اخلاص ملزار الصحايب اجلليل سلامن املحمدي

واملزارات امللحقة به ،احلاج حسن هادي اجلبوري قائالً:
«اسمه حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن
جروة بن احلارث بن مازن بن قطيعة بن عبس العبيس،
واليامن هو لقب أبيه (حسيل) ،وهو من أقرب أصحاب
الرسول الكريم حممد (صىل اهلل عليه وآله) ،وكان أبوه قد
أصاب دم ًا فهرب اىل يثرب فحالف اخلرج من بني عبد
األشهل من االنصار ،وهو من اليمن فسامه قومه اليامن
لكونه حالف اليامنة ،اما أمه فهي الرباب بنت كعب بن
عدي بن عبد االشهل االنصارية».
والدته املباركة
ولد حذيفة بن اليامن يف مكة ثم انتقل اىل املدينة املنورة
للعيش فيها وقد قىض وقت ًا وريب بكنف ابوين من السابقني
يف االسالم ،وهو من الذين كانوا يملكون رس رسول اهلل
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(صىل اهلل عليه وآله) ،وملا بلغ حذيفة بن اليامن (رضوان اهلل
تعاىل عليه) عهد الصبا والشباب وصلته الدعوة االسالمية
فوجد هبا صدى يف نفسه فكان من أوائل املؤمنني هبا فأسلم
حذيفة وابوه يف يوم واحد.
وقد ل حُقب بصاحب رس رسول اهلل ،فهو الذي وائتمنه عىل
اسامء املنافقني واملرشكني املحيطني هبم ومنهم من حاول
اغتيال النبي األكرم يف وادي العقبة ،وايضا ملا امتلكه
من عقيدة صلبة وقربة من أهل البيت (عليهم السالم)
وخصوص ًا من النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) واالمام عيل
(عليه السالم).
تشييع جثامن السيدة الزهراء (عليها السالم)
كان حلذيفة الرشف بحضور جنازة وتشييع فاطمة الزهراء
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(عليها السالم) والصالة عليها مع جمموعة من الصحابة
املقربني األخيار ،كام كان حذيفة ال يصيل عىل املنافقني وهذه
خصيصة مل تكن ألحد غريه والذي اختصه النبي األكرم
(صىل اهلل عليه وآله) هبا دون الصحابة األجالء.
علمه وواليته
عرف حذيفة بن اليامن بانه صاحب رس رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله)» ،حيث ان الرسول األكرم علمه املغيبات واسامء
املنافقني من الصحابة الذين حاولوا اغتياله ليلة العقبة يف
طريق عودته من تبوك ،وقد حُسئل امري املؤمنني (عليه السالم)
عن حذيفة فقالَ « :ذ َ
ني إِ ْن ت َْس َأ حُلو حُه
اك ا ْم حُر ٌؤ َع ِل َم َأ ْس َام َء ا ْحُملنَافِ ِق َ
ِ
َعن حدحُ ِ
ود اهللَِّ َ ِ
جتدحُ و حُه ِ َهبا َعامل ًا».
ْ حُ
وعن مشاركاته يف حروب االسالم االوىل وخصوصا التي

سليامن املحمدي (رضوان اهلل تعاىل عليه) للمدينة ،والثانية
تنقل ان عمر ًا عزل حذيفة بن اليامن واقر سلامن املحمدي،
وبعد وفاة سلامن املحمدي حُعني حذيفة بن اليامن والي ًا عىل
املدائن اىل سنة  36للهجرة والتي كانت فيها وفاته يف نفس
املدينة وحتديدا بعد مقتل عثامن ابن عفان.

قادها النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) ،فقد شارك حذيفة بن
اليامن يف مجيع هذه الغزوات اال واحدة وهي معركة بدر ألنه
كان مسافر ًا ومنشغال فلم يستطع ان حير تلك املعركة ،اما
بخصوص واليته للمدائن فقد واله اخلليفة الثاين ،فدخلها
ابن اليامن عىل محاره وكان يمسك بيده رغيف ًا من اخلبز
فأستغرب الناس من ذلك املنظر وقالو له بلسان حاهلم ان
هذا املنظر ليس بمنظر الوايل فاجاهبم قائالً :إياكم ومواقف
الفتن ،وعندما سألوه عن ذلك وعن مقصده طلب منهم ان
ال يمدحوا الوالة واألمراء بام ليس فيهم.
واليتان خمتلفتان للمدائن
ويف بعض الروايات فان والية حذيفة بن اليامن للمدائن فأهنا
كانت عىل فرتتني او زمنني خمتلفني ،االوىل كانت قبل والية

وفاته وحادثة نقل جثامنه
تحُويف حذيفة بن اليامن (رضوان اهلل تعاىل عليه) وهو ٍ
وال عىل
املدائن سنة ( )36هجرية وحتديد ًا بعد اربعني يوم ًا من تويل
امري املؤمنني (ع) خالفة املسلمني ،وقد تم دفن جثامنه عىل
هنر دجلة ،ثم نحُقل جثامنه الرشيف مع جثامن الصحايب اجلليل
عبد اهلل بن جابر االنصاري اىل جوار قرب سليامن املحمدي
عام 1931م بتوجيه من مرجع الطائفة الشيعية آنذاك
السيد أيب احلسن االصفهاين (تقدست روحه الزكية) وكان
احلضور رسميا من مجيع املسؤولني ومنهم الوزير جعفر
ابو التمن والوزير حممد رضا الشبيبي وكذلك رئيس جملس
اعيان العراق السيد حممد الصدر ،وايضا وزير املعارف السيد
عبد املهدي املنتفجي ،وكان يف مقدمة احلضور امللك غازي.
كرامات ابن اليامن واالنصاري
ويذكر بعض العلامء وخصوص ًا الس ّيد حممد الشريازي
(قدّ س رسه) يف كتابه (العلامء قدوة واسوة) ان هذه احلادثة
كانت فيها كرامة حلذيفة بن اليامن وكذلك لعبد اهلل بن جابر
االنصاري الذي كان مدفون ًا بجواره عىل ضفاف هنر دجلة
وتم نقله يف احلادثة نفسها ،وعندما تم اخراج هذه القبور
ِ
يمض عليها
واالجساد الطاهرة فقد خرجت طرية وكأهنا مل
اال يوم او يومني مع العلم مر عىل موهتام أي (حذيفة بن اليامن
وعبد اهلل بن جابر االنصاري) أكثر من  1300سنة ،وهذه
كرامة من الكرامات التي خيصها اهلل ألوليائه الذين صدقوا
ما عاهدوا اهلل عليه.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة اإلمساك

من فكر العالمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
ومن بخل عن
فمن امتنع عن شيء قيل أنه أمسك عنهَ ،
اإلمساك :هو االمتناع عن فعل أو قولَ ،
صرف المال قيل أنه ُممس��كُ ،
المبطالت للعبادة
وأطلق اإلمس��اك في الفقه على االمتناع عن ُ
مس��ك بيده عصاً
َ
أو المفط��رات للص��وم ،وفي الواقع أن اإلمس��اك ف��ي اللغة هو القبض ،تقول
فس��ر باإلمتناع الذي هو نتيجة ذلك القبض ،فالقابض على نفسه أو على
إذا قبض عليها ،وإنما ّ
شهوته لئال تنفلت فقد منعها بذلك من اإلتيان بها ،وقد وردت المفردة في القرآن الكريم في
عدد من صيغه الصرف ّية بهذا المعنى.

ك وهي بالتالي قائمة على االيجاب
وعلى أي حال فإن أحكام االسالم تقوم على الفعل وال َّت ْر ِ
ت��رك المرء فعالً نه��ى عنه الله ُيقال أنه أمس��ك
َ
والس��لب ،فال َّت�� ْرك ه��و الحُ كم الس��لبي ،فإذ ما
َّ

نفسه عن القيام به.
إن مسألة اإلمساك يف االجتاه الديني أمر يتعلق بالنفس تارة
وبالعمل تارة أخرى وهبام مع ًا تارة أخرى ،فإذا حُأريد من
املؤمن أن حُيمسك يف شهر رمضان عن املفطرات املادية كاألكل
الكف عن كل
والرشب وأخواهتام فإنه من جهة أخرى يراد منه
ّ
حرمه اهلل سبحانه وتعاىل ،بمعنى تزكية النفس مما يدنّسها،
ما ّ
ومن املعلوم أن الشهوانية احليوانية يف االنسان كثرية ويسعى
االسالم اىل هتذيب النفس منها ليصل اىل الكامل ويتحىل بروح
مالئكية نزهي ًا من هذا الدّ نس النفيس ّ
الذميم.
تسري اجلسم وحتركه
ومن املعلوم أيضا أن النفس هي التي ّ
نحو املالذ أو متسكه عن الترصف يف االجتاه السلبي ا حُملنايف
لالخالق وليس العكس ،فالنفس إذا كانت أ ّمارة بالسوء فإهنا
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تأمر صاحبها اىل التوجه نحو ما هنى اهلل عنه لريتكب املوبقات
من إزهاق أرواح األبرياء ،والتجاوز عىل أعراض الناس،
خرية وزك ّية
والتعدّ ي عىل أمالكهم ،وأما إذا كانت النفس ّ
فإهنا تأمر صاحبها عىل فعل اخلري وإصالح املجتمع وإطالق
يد العون عىل اليتيم ،وحفظ كرامة الناس ،والعمل بام أمر اهلل
به ،وهذه هي النفس املطمئنة التي مدحها اهلل وحدّ د مسريهتا
ومقامها لديه ّ
جل وعال.
إن أمهية اإلمساك عن املالذ املادية هو إصالح االنسان
نفسه واملؤدية اىل إصالح املجتمع واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وإذا ما ط ّبق هذا البند من الواجبات الرشعية فإن
عرب عنها الفالسفة ،وكان
االنسان يعيش يف مدينة فاضلة كام ّ

ممن حيمل السعادة لنفسه ولآلخرين ،وما كل هذه األوامر
الربانية والنواهي اإلهلية إال لتزكية النفس وهتذيبها ،وإال
فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج اىل صالتنا وال اىل صيامنا،
فمن هو املستفيد من إقامة الصالة وإتيان الزكاة والصوم،
َ
البرشية أم خالقها؟ ومن املؤكد أن البرشية هي املستفيدة يف
ذلك ،إذ أن كل هذه العبادات يف االساس جاءت لسعادة
البرشية ومترينها عىل روح الطاعة هلل لتبتعد عن شهواهتا
وتصبح من أمورها.
ويف احلقيقة إن الصالة الواحدة الواجدة للرشائط
االساسية وهو التوجه السليم اىل اهلل سبحانه وتعاىل
تؤدي اىل انكامش النفس االنسانية من ارتكاب الفحشاء
واألعامل املنكرة ألهنام متالزمان وإال ملا قال اهلل تبارك
ّ
«إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر»
وتعاىل:
[العنكبوت ،]45 :وإذا ما وجد العبد نفسه يصيل ثم
يصيل ومل جيد يف نفسه رادع ًا عن االقدام عىل الفحشاء
واملنكر فليعلم أن صالته مل تكن باملستوى من القبول ،وإال
النفس عن املوبقات وعن الفحشاء واملنكر ،وهذا
لن ََه ِت
َ
االمر يصدق أيضا عىل الصوم ،فإذا مل جيد الصائم أنه عىل
أبواب الفقراء واملساكني ويتسكّع عىل دور العبادة ويعمل
ليل هنار عىل تأمني عيشه ألجل أن يقدّ م ما حيصل عليه
إلصالح النفوس الضائعة وإشباع البطون اجلائعة فليعلم
إنه مل حُيمسك إال عن األكل والرشب ومل يمسك عن املالذ
يطوع نفسه لتمتنع عنها ومتسكه من
التي هنى اهلل عنها ومل ّ
غنى عنها ،وهذا االمر ينطبق
االنزالق يف متاهات هو يف ً
عىل احلج واجلهاد بل وسائر العبادات التي فرضها اهلل،
فاملجاهد إذا مل يو ّطن نفسه عىل حتمل الصعاب ملا متكن من
مواجهة العدو الرشس املجهز باألعداد والقوة ألن النفس
يف الواقع هي التي حتارب دون االجسام ،واألجسام إنام
مأمورة بالقيام بام جيب القيام به وإال كانوا أشباه الرجال
وال رجال ،وهنا تكمن القوة ،فالقوة املادية هلا تأثريها ،إنام
تتضاعف إذا ما كانت مدعومة بالنفس القوية التي تدفعه اىل
فعل املعجزات ليكون حُأسطورة تارخيية تعجز اآلالف املؤلفة
من دحرها بل يفوز عليهم فوز األبطال والشجعان ،وهذه
املعادلة هي التي نجدها يف الرصاع الداخيل لالنسان بني
النفس األ ّمارة وبني القوة االيامنية ،فمتى ما تغ ّلب االيامن
عليها صنعت املعجزات ،وما هذا اإلمساك إال لرتبية النفس
وثباهتا عىل تلك املفاهيم الفطرية التي دعمها االسالم بفعل
هذه العبادات املهذبة للنفس واملزكّية هلا.
ومن الناحية العملية فإن اإلمساك له أحكام خمتلفة يمكن

مالحظتها يف مسائل إمساك الصائم عن املفطرات حيث
أهنا واجبة وال يتحقق الصوم إال هبا ،والصوم الذي ينهى
عن الفحشاء واملنكر هو صوم النفس عن شهواهتا كام تقدم
احلديث عن ذلك ،وقد أكد أئمة أهل البيت عليهم السالم
للمسك
عىل أن يتجنب الصائم كل املحرمات يف حالة صو ٍم حُ
عن املفطرات.
ومن مسائل اإلمساك هو الصيد الذي يتم عرب الكلب
املع َّلم للصيد حيث ذكر الفقهاء أن من رشائط هذا الكلب
املع َّلم أن يكون حُممسكا ،بحيث إذا صاد الصيد أمسك عن
أكله بل احتفظه لصاحبه ،وقد قال تعاىل« :يسألونك ماذا
حل هلم حُقل حُأ َّ
حُأ َّ
حل لكم الطيبات وما ع ّلمتم من اجلوارح
مك ّلبني تعلموهنن مما ع ّلمكم اهلل فكلوا مما أمسكن عليكم
واذكروا اسم اهلل عليه واتقوا اهلل إن اهلل رسيع احلساب»
[املائدة ،]4 :وقد قال االمام الصادق (ع)« :ال بأس أن
تأكلوا مما أمسك الكلب مما مل يأكل منه ،فإذا أكل الكلب منه
قبل أن تدركه فال تأكل منه» [الوسائل.]337/23 :
ومن مسائل االمساك هو إمساك املحرم أنفه عن الرائحة
النّتنة وعكسها واجب ،بمعنى أن ال جيوز للمحرم أن
يمسك أنفه عن الرائحة النّتنة ،وجيب عليه أن يمسك
أنفه عن الرائحة الطيبة ،حيث يقول االمام الصادق (ع):
مر عىل جيفة فال يمسك عىل أنفه» [الوسائل:
«ا حُملحرم إذا َّ
 ،]453/12وعن االمام الكاظم (ع)« :كشف بني يديه
َ
فأمسك بيده عىل أنفه بثوبه من
الطيب لينظر اليه وهو حُحم ِرم
رحيه» [الوسائل.]442/12 :
ومن مسائل اإلمساك ،إمساك املرء آلخر ليقتله ثالث
حمرم ،وعىل ا حُملمسك السجن املؤ ّبد ،وعىل القاتل
فإن ذلك ّ
ِ
القصاص ألنه املبارش للقتل دون ا حُملمسك ،ففيام حُيروى عن
رج َلني أمسك
االمام الصادق (ع) أن عل ّي ًا (ع) قىض يف حُ
وحيبس اآلخر
أحدمها وقتل اآلخر ،قال (ع) « :حُيقتل القاتل حُ
غام كام حبسه حتى مات ّ ً
حتى يموت ّ ً
غام» [الوسائل:
.]49/29
ومن مسائل اإلمساك :إمساك مال الغري وامتناع تسليمه
حمرم و حُيعد ذلك غصب ًا ،سواء كان نقد ًا أو عين ًا أو
فإن ذلك ّ
عقار ًا كان أو غريه.
يتبني أن مسألة اإلمساك بحد ذاته له موارد
ومما تقدم ّ
متعددة يف الرشيعة االسالمية ،وألمهيته فقد وردت يف مادة
اإلمساك عدد من اآليات ،وال تنحرص مسائل اإلمساك
بالذي أوردناه هنا بل هناك موارد متعددة سنستعرضها يف
األحكام إن شاء اهلل تعاىل.
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زيارة اإلمام الحسين

في شهر رمضان المبارك
بقلم/ال�ص ّيد حممد ها�صم املدين

إن ثواب زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) سواء عن قرب
أو بعد تصعب اإلحاطة به ،فإن جمرد ذكر هذه األلفاظ:
(السالم عليك يا ابا عبد اهلل) هلا من الثواب والفضل ،بل
األث��ر الترشيعي والتكويني ما يذهل ذوي األلباب ،ومما
يثري الذهن اختصاص اإلمام احلسني (عليه السالم) بمئات
الروايات املختلفة يف حتديد ثواب زيارته ،وكذا اختصاصه
بزيارات خاصة يف أوقات خمصوصة ويف ظروف معينة ،وبل

عموم ًا أن يزور سيد الشهداء عليه السالم وهذا االستحباب
يتأكد اكثر يف ثالث ليال ذكرها موالنا اإلمام الصادق (عليه
السالم) يف حديث أخر رواه الفقيه العارف السيد عيل بن
طاوس يف كتاب األقبال مسند ًا عنه (عليه السالم) انه سأل
عن زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) فقيل له :هل يف ذلك
وقت افضل من وقت؟ فقال (عليه السالم)« :زوروه (عليه
السالم) يف كل وقت ويف كل حني فأن زيارته خري موضوع

ندبتنا لذلك كثري من االحاديث الرشيفة .روي يف كتاب فضل
زيارة احلسني(عليه السالم) من تصنيف احلافظ (حممد بن
عيل بن احلسن العلوي الشجري) عن عبيد بن الفضل قال:
«سمعت اإلمام جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم) يقول:

شهر رمضان ،أول ليلة من الشهر وليلة النصف وأخر ليلة منه
تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه».
ورزقنا اهلل تعاىل واياكم يا قراء جملة األحرار الكرام وزوار

واختصاصه بألفاظ ال تنطبق إال عليه من دون العاملني.
فمن اآلداب املهمة لشهر رمضان املبارك أهيا الكرام زيارة
اإلمام احلسني(عليه السالم) من قريب أو من بعيد وهذا
استحباب يشمل الصائمني أيضا من أصحاب األعذار وقد

«من زار قرب اإلمام احلسني(عليه السالم) يف شهر رمضان وهو
صائم ،ومات يف الطريق مل يعرض ومل حياسب وقيل له ادخل
اجلنة امن ًا».
إذن أهيا الكرام فثمة استحباب خاص للصائم يف شهر رمضان
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فمن اكثر منها فقد استكثر من اخلري ومن قلل ..قلل له ونحروا
بزيارتكم األوقات الرشيفة فان االعامل الصاحلة فيها مضاعفة
وهي أوقات مهبط املالئكة لزيارته» .قال الراوي فسئل عن
زيارته يف شهر رمضان فقال عليه السالم« :من جاءه خاشع ًا
حمتسب ًا مستقب ً
ال مستغفر ًا فشهد قربه يف احدى ثالث ليايل من

أيب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) يف كل مكان زيارة اإلمام
احلسني(عليه السالم) خاصة يف هذه الليايل املباركة وسائر
ليايل شهر اهلل الكريم من قريب او من بعيد كام يقال ورزقنا
واياكم عظيم بركاهتا انه ارحم الرامحني.

ّ
سر العبادة في ضريح اإلمام الحسين في ليالي شهر رمضان
يا ترى ما رس ان يكون الدعاء مستجابا حتت ّقبة اإلمام احلسني
(عليه السالم)؟! .قد ورد يف احلديث الصحيح عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم (إن اهلل خص ولدي احلسني -عليه
السالم -بثالث :األئمة من ذريته ،والشفاء يف تربته ،والدعاء
مستجاب حتت قبته) .فامذا عن سائر األئمة عليهم السالم أليسوا
هم نور واحد؟.
نعم هم نور واحد ولكن كثريا ما يدعو اإلنسان بدعاء ال مصلحة
فيه لنفسه وإن كان العبد جيهل بذلك فعسى أن حتبوا شيئ ًا وهو
ّ
رش لكم ،واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون فبطبيعة احلال ال يستجاب

قصة من بركة زيارة
عاشوراء في شهر رمضان
كنت يف حرية من أمري كيف سأطلب يد ابنته لشاب
مؤمن ،وكنت مطمئن ًا منه بأنه ألنه من أصدقائي املقربني،

يف البداية وافق وبعد فرتة قال :أستخري اهلل ومع األسف

أجاب بالرد.

الرفض أملي كثري ًا وقال يل صديقي :رأيت احلق معي،
قلت له ال تؤذ نفسك ولقضاء مشكلتك انو زيارة االمام

احلسني (عليه السالم) يف شهر الطاعة والغفران واقرأ بعد
أداء فريضة الصبح وتعقيباهتا حتت قبته الرشيفة زيارة

عاشوراء مع اللعن مائة مرة والسالم مائة مرة ،فبدأ بقراءة
الزيارة ويف يوم السابع والعرشين جاءين فرح ًا ،وقال:

«تقدمت إىل أحدى العوائل ،فوافقوا وأنا وهم يف غاية

الرضا واليوم بعد العرص تقام مراسيم اخلطبة ،وأرجو أن

تكون من الشاهدين هلا» ،فقلت له حينئذ« :ال تنس الثالثة
عرش يوم ًا الباقية بالزيارة وأنت بدأت حياتك الزوجية

بربكة زيارة عاشوراء ويف أي وقت واجهتك مشكلة يف

حياتك توسل هبا لقضائها فإهنا تقىض إن شاء اهلل ،ان كان
يف شهر رمضان وانت يف احلرم الرشيف او يف أي بقعة من

األرض ..فربكة زيارة عاشوارء دواء لكل داء».

الدعاء ،ولكن هذه القاعدة مستثناة بخصوص الدعاء حتت قبة
سيد الشهداء اإلمام احلسني (عليه السالم) ،فهناك تنقلب األمور
يتحول الرش إىل اخلري ،واثبت الكثري
حتى يف مرحلة القضاء بحيث ّ
من علامء االجتهاد ّ
أن االستخارة تنحرص يف الصالة ركعتني حتت
قبة اإلمام احلسني (عليه السالم) وهي جمربة لكل زائري رضحيه
الرشيف ..وما من (أستخري اهلل برمحته خرية يف عافية) حتت القبة
ِ
حينئذ ينقلب الرش خري ًا .وهذا من خصوصيات سيد
الرشيفة
رس استجابة الدعاء حتت
الشهداء اإلمام احلسني (عليه السالم) ّ
قبته أرواحنا له الفداء.

من فضل زيارة االمام الحسين من
مستدرك الوسائل وكامل الزیارات

لعل وجه اختالف لسان الروايات يثبت باليقني مقدار ثواب
زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) واحلث عليها ،باختالف
ال��رواي��ات املسندة يف كتب (مستدرك الوسائل) و (كامل
الزيارات) و مثلهام يف(إقبال األعامل) و(البحار) ..منها:
• إن زي��ارة احلسني (عليه السالم) تعدل ثالث حجج مع
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) .
• إن زي��ارة احلسني (عليه ال��س��الم) تعدل عرشين حجة
وعرشين عمرة.
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل مخسا وعرشين حجة).
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل ثالثني حجة مربورة
متقبلة زاكية مع رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله ).
• إن زي��ارة احلسني (عليه السالم) تعدل مخسني حجة مع
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل سبعني حجة بعد
حجة اإلسالم.
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل تسعني حجة من
حجج رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)– بأعامرها).
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل مائة حجة ومائة
عمرة.
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل ألف حجة متقبلة
وألف عمرة مربورة.
• إن زيارة احلسني (عليه السالم) تعدل ثواب ألفي حجة
وألفي ألف عمرة مع رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،واألئمة
الراشدين عليهم السالم).
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�اح����ة االحرار

يف النتظار

أجب �صائليك
ا ْ

حيدر ال�صالمي

ما للوقت ال يمر إال ببطء شديد؟! كأن ثق ً
ال من
رئتي اآلن..
حجر أو حديد جيثم عىل ّ
أ فهل بقي يف العمر بقية ألتنفس يومك املوعود؟!
تضن ع ّ
يل بنظرة ولو خاطفة يطمئن
ال أخالك
ّ
وتقر عيني ويسكن روعي .لست من
هبا قلبي ّ
البعد إىل هذا احلد ،وال أستحق من اجلفاء كل
هذا الكم املرعب.
أتوسم يف الربيع خري ًا ،فينقيض دون لقائك..
أح��ي��ل إىل اخل��ري��ف بغيتي ،فينجيل وال أثر
الخرارك عىل أوراقه اليابسة ورياحه العابثة
حرسة عىل فراقك .أطمع بتوهج الصيف وهليبه،
أمتاهى معه ،فعسى أن حُيرمد ذنبي املستمر ،ويألم
قلبي املنفطر ،لكنه يميض إىل وجهته غري ملتفت
إيل ،أنرسح بأمنيايت وأحالمي عىل جليد الشتاء،
أتساقط مع املطر قطرة قطرة ،بيدَ أين ال أراك.
أخت��ل��ل أص���وات ال��داع��ني إل��ي��ك ،أتسلل إىل
ح��رشج��ات ص���دوره���م ،أس��ت��ح� ّ�م يف مسيل
أتضوع بعبري أكفهم ،أمت��رغ برتاب
دموعهم،
ّ
أقدامهم ،أسجد متى يسجدون ،أعفر خدي
حيث يعفرون ،ومن تلقاء نفيس ألقي عليك
حتياهتم ،وأؤدي إليك أمنياهتم ،وأرجو لنفيس ما
وإالم
يرجون ألنفسهم ..فمتى جتيب سائليك؟!
َ
تر ّد منتظريك؟!
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َال نّل ُه َّم ا ِ نّين َا َت َق َّر ُب ا ِ َل ْي َك بِ ِذ ْك ِر َكَ ،و َا ْس َتشْ ِف ُع بِ َك اِىل َن ْف ِس َك،
َو َأ ْس َأ ُل َك بِ ُج ِ
ود َك َانْ ُتدْ نِ َيني ِم ْن ُق ْربِ َكَ ،و َانْ ُتو ِز َعني ُش ْك َر َك،

َو َانْ ُت ْل ِه َمني ِذ ْك َر َك ..

باع مالب�صه !!

يقول األستاذ عيل حممد دخيل« :بلغ حرصهم – (علامء املذهب
الشيعي)  -عىل اقتناء الكتب بشدة :بحيث ّ
أن الشيخ املريزا حسني
مر ذات يوم يف السوق فرأى أص ً
ال من األصول
النوري [طاب ثراه] ّ

دوهنا تالميذ اإلمام الصادق
األربعامئة  ( -األصول األربعامئة التي ّ

عليه السالم من حمارضاته)  -يف يد امرأة عرضته للبيع ،ومل يكن معه
يشء من املال ،فباع بعض ما عليه من األلبسة واشرتى الكتاب..

ٌ
ٌ
نادرة لدر�س
�صورة تراث ّي ٌة
البحث اخلارج لزعيم الطائفة
ال�ص ّيد
الراحل اآية اهلل العظمى ّ
حم�صن احلكيم ُ
�صره) يف
(ق ِد َ�س ُّ
(م�صجد الراأ�س) ،الذي ّ
مت اإحلاقه
بالتو�صعة امل�صتحدثة �صمن رواق
ال�صالم) يف
اأبي طالب (عليه ّ
العتبة العلوية املقد�صة..

وله الفوؤاد لكربالء

حُ
منذ ان سمعت انك تستدعي احباءك لزيارتك ،اولئك الذين

تلتهب قلوهبم بنار الشوق اذ ا ما طال غياهبم عنك.

اولئك الذين يلتمع العشق يف مقلهم فال يأهبون هلول

املخاطر اذا زاروك..

و يبذلون اقىص ما لدهيم لنيل رشف خدمتك.

فاذا وجوههم مبيضة بنور عشقك.

وان��ا اخشى اذا مل تدعني حلرتك ان اكتب يف وصيتي

زيارتك..

اخشى ان ال تود لقائي وانا حي فكيف افرض وجودي وانا

ميت؟

قالوا يف املرجعية..
يقول العالمة السيد منري اخلباز (دام توفيقه):
«ان املرجع السيد السيستاين (دام ظله الوارف)
يتمتع بصفات القيادة احلكيمة و حُبعد النظر
وقراءة الظروف املختلفة بني حني وآخر والدقة
يف الترصحيات والكلامت التي تصدر منه واختيار
الفرص وال��ظ��روف املناسبة لتصميم املواقف
وااله����داف وم��واك��ب��ة األه����داف وال��ت��غ��ريات
العاملية ،..فهو القائد املخلص ألمته واحلريص
عىل ان يتعامل مع الظروف املختلفة بمنطق
الواقعية وتقديم االهم عىل املهم يف إطار املصالح
العامة يف املجتمع االسالمي».

اخشى ان يكون ما لدي قليال فال يليق بك.

لذا اقسم عليك ب�»أمنا فاطمة» ان ال حترمني ريح جنتك حيا
وال شفاعتك وانا ميت.

اللهم ارزقنا زيارة احلسني (عليه السالم).
• بقلم :وجدان محيد طه
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