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للمواعي������ِد المضبوط������ة أهميٌة في حياتن������ا, لربما تتوق������ف عليها حياة 
أش������خاص أو مستقبلهم، ِلنتخيَّل لو أن طبيبًا أخلَّ بموعده مع مرضاه 
أو أس������تاذًا جامعّي������ًا تخّلف عن موعده مع طلبت������ه أو قائد طائرة تأّخر 
ع������ن رحلته أو حتى صديقًا وعد صديق������ه بزيارٍة فلم يِف بوعده فكيف 
اذا كان موعدا مع انموذج مهم في س������ياق المس������ؤولين تروم الجريدة 
ابراز معالم اليات دائرته الحساسة والمهمة في الشارع العراقي ويخلف 

بموعده لكثرة انشغاالته االدارية والموقعية. 
إن االلت������زام بالموعد أمر مهم ج������دًا في حياتنا, ول������و التزمنا جميعنا 
بالمواعيد  كي يرقى مجتمعنا وهو من أهم عوامل النجاح، فاالنضباط 
مو بأخالقنا واحترام  قي والسُّ وتنظيم أوقاتنا يؤدِّيان بالضرورة إلى الرُّ
اآلخري������ن لنا, فالبعض يظن أن التَّأخر ع������ن الموعد ربما يعطيه أهمية 
أو يكون مظهرًا وداللًة عل������ى مكانٍة اجتماعيٍة خاصة؛ وهذا بعيد جدا 
عن اي انوع من انواع الوجاهة المرس������ومة او المصطنعة، فاالْنضباط 
دق وعالمًة من عالمات  ق������ة في المواعيد والتَّحلِّي بها ُيَعدُّ من الصِّ والدِّ
������عوب واحترام المواعيد يحمل داللة عل������ى علّو الهمة والثقة  م الشُّ تقدُّ
بالنف������س إلى جانب الرغبة في إش������اعة هذه الثقة ل������دى اآلخرين، وقد 
يس������ّبب ع������دم الت������زام بالمواعيد ضعفًا ش������ديدًا في النف������س وخوفا في 
الفك������ر واالعتقاد، وهذا م������ا يمكن أن ُيفَهم أو يالَحظ في الش������خصية 
الت������ي تتصف بواحدة من هذه الصف������ات, ومنها: ِخلف المواعيد أو عدم 
االلتزام بها اس������تخفافًا, أو عن س������ابق قصد أو تصمي������م, وهذا كله ال 
يلي������ق أن يقع فيه الرجال الذين يبرمون موعدا ثابتا ويتلكؤون به ومن 
ث������م يوعزون  ال������ى االعتذار عن طريق اش������خاص يمثلونهم في التقدم 
الحضاري والرقّي الوظيفي وما يسّمى بالسكرتارية.. قد ال يجد البعض 
حرجًا في التأخر عن مواعيدهم، ال سيما إن كانوا من رجال األعمال 
أو األطباء المعروفين، أو الش������خصيات المهمة ف������ي المجتمع، وذلك 
بسبب كثرة انش������غاالتهم وتضّخم األعباء الملقاة على عاتقهم؛ األمر 
الذي س������اعد على تنامي هذه الظاهرة لدى آخرين يحبون أن يظهروا، 
على الدوام، كأش������خاص مهّمين ومشغولين، فمن اآلداب االجتماعية 
المؤّث������رة: )أدب الوفاء بالمواعيد المضروب������ة(، وعدم التخّلف عنها إاّل 
بع������ذر قاه������ر صحيح مقبول، كي يث������ق الناس بوع������ود البعض اآلخر 

وكالمه وميثاقه وعهده. 

لرنتِق بتعامالتنا ونحرتْم مواعيدنا
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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 2022 أي��ار،   9 االثنني،  املقدسة،  احلسينية  العتبة  أعلنت 
املبارشة  عن إنشاء مركز لعالج األطفال املصابني باضطراب 

التوحد يف حمافظة واسط.
املهندس  العتبة  يف  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  رئيس  وذكر 
االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  »ك��وادر  أن  الدين  ضياء  حممد 
العمل إلنشاء مرشوع  املقدسة بارشت  للعتبة احلسينية  التابع 
مركز ختصيص لعالج األطفال املصابني باضطراب التوحد يف 

حمافظة واسط العزيزة«.
 .950  ( مساحتها  تبلغ  ارض  عىل  املرشوع  »ُيشيد  وأضاف: 
عىل  حتتوي  طوابق  ثالثة  من  املرشوع  يتألف   ) مربعا  19مرتا 
والعالج  اخلدمات  وغرف  االستخدامات  متعددة  فضاءات 
إضافة  التخاطب  وغرف  املائي  والعالج  والفيزيائي  الطبيعي 

اىل الصفوف والورش التدريبية اخلاصة بمرىض التوحد«.
وفق  احلداثة  من  عال  طراز  عىل  أسس  »املركز  ان  إىل  وأشار 
املجال«،  هذا  يف  متخصصني  خرباء  من  معدة  فريدة  تصاميم 
وبوترية  وهنارًا  لياًل  املرشوع  داخل  األعامل  »استمرار  مؤكدًا 

عالية«.
وأعلنت العتبة احلسينية املقدسة، اخلميس، 14 نيسان، 2022 
بالرشق  م��رشوع  أك��رب  راب��ع  يف  متقدمة  إنجاز  نسب  حتقيق 

املصابني  األطفال  لعالج  احلسينية  العتبة  نفذته  األوس��ط 
مبادرة  مع  بالتزامن  اإلعالن  ذلك  جاء  التوحد،  باضطراب 
الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أطلقها  التي  التوحد  شهر 

عبد املهدي الكربالئي.
»كوادرنا  إن  االسرتاتيجية حينها،  املشاريع  قسم  رئيس  وقال 
مرشوع  أكرب  رابع  يف  جدا  متقدمة  إنجاز  نسب  حاليا  حتقق 
بالرشق األوسط لعالج األطفال املصابني باضطراب التوحد 
والذي تنفذه العتبة احلسينية املقدسة يف مدينة كربالء«، مؤكدا 

ان »املرشوع سيدخل اخلدمة قريبًا«..

اليوم  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اعلنت 
يف  االخ��ر  احل��زام  م��رشوع  ادارة  تبينها  عن  االرب��ع��اء، 
املنطقة  كون  االمر  صعوبة  رغم  هيكلته  واع��ادة  كربالء، 

صحراوية وليس من السهل زراعتها.
الطائي،  رزاق  املهندس  احلسينية  العتبة  مستشار  وقال   
املرحلة االوىل عرشة  العمل يف املرشوع عىل مرحلتني  »ان 
كيلومرتات واملرحلة الثانية عرشة كيلومرتات اخرى ايضا، 
والزيتون،  الكالبتوز   و  النخيل  بأشجار  مزروع  واملرشوع 
هذا  يف  نخلة   )16,000( حوايل  يقارب  ما  ان  اىل  مشريا 
زيتون  يقارب من )30,000( شجرة  ما  و حوايل  املرشوع 

)50,000( شجرة كالبتوز«.

ان  اذ  بالسهلة،  ليست  احلزام  ادارة  عملية  »ان  واض��اف، 
تعتمد  صحراوية  منطقة  يف  البلدية  حدود  خارج  املرشوع 

عىل عملية الري او سقي، بواسطة مياه املبازل. ويف وقت 
أسبوع  من  أقل  يف  العراق  ترابيتان  عاصفتان  غطت  سابق 
يف  العرشات  وت��رك  اجلوية  الرحالت  توقف  إىل  أدى  مما 

املستشفيات بسبب مشاكل يف اجلهاز التنفيس.

معاهد عالج التوحد التابعة ل�لعتبة الحسينية 
تصل إلى محافظة واسط

العتبة الحسينية المقدسة توقظ الحزام االخضر في كربالء من سبات عميق
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بمشاركة العتبات المقدسة
 و 3500 دار نشر..

طهران تشهد افتتاح معرض الكتاب الدولي

والثالثني  الثالثة  بنسختِه  للكتاب  ال��دويل  طهران  معرض  فعاليات  انطلقت 
العتبات  قبل  من  مميزة  ومشاركة  ودويل  حميل  نرش  دار   3500 من  اكثر  بمشاركة 

املقدسة يف العراق.
وقال معاون رئيس قسم اعالم العتبة احلسينية عيل شرب »شاركت العتبة احلسينية يف 
املعرض بقاعتني االوىل هي القاعة الفارسية والثانية هي العربية وكانت املشاركة 
عنوان   )600( قرابة  اجلناح  ضّم  حيث  والنوع,  والكم  التصميم  حيث  من  مميزة 
واصدار خمتلف منها الكتب اخلاصة بالفقه والعقائد وتفسري القرآن وكذلك جممع 
االمام احلسني الذي شارك بكتب خمصصة حول حياة االمام احلسني عليه السالم,

واضاف »اما قسم االعالم شارك ب�)40( عنوانا خمتلفا منها كتب حول حياة االمام 
زين العابدين عليه السالم, اضافة اىل مشاركة مؤسسة الدليل بكتب تعنى بعرص 

ظهور االمام احلجة  عجل اهلل فَرجه ».
املشاركة  هذه  »ان  العلوية  العتبة  جناح  مسؤول  املوسوي  حيدر  قال  جهتِه  من 
اخلامسة للعتبة العلوية والتي متيزت عن سابقاهتا بعدة امور , حيث ضم اجلناح ما 
يقارب200 اصدار من اصدارات العتبة العلوية وجمالت النجف القديمة من عام 
)1905 -1965(, واصدارات متنوعة بلغات اجنبية متعددة  قرابة 45 اصدارا, 

اضافة اىل 50 رسالة جامعية  تعنى باألدب والتاريخ والفقه  وقرابة 75 اصدارا 
ختص سرية وحياة امري املؤمنني عليه السالم«.

مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة 
فرعه  كوادر  وعبر  المقدسة  الحسينية 
بتتويج  خاصة  فعاليات  يرعى  لبنان  في 
سن  لبلوغهن  فتاة    300 من   اكثر 

التكليف الشرعي.

الحكومية  المدارس  لزراعة األشجار في  حملة 
تطلقها كشافة الوارث في العتبة الحسينية 
التلوث  من  وحمايتها  جميلة  بيئة  لخلق 

والحفاظ على التربة من التصحر.

تخصصات  توفر  المقدسة  الحسينية  العتبة 
خالل  من  السرطان  مرضى  لمعالجة  فريدة 
األورام  لمعالجة  الدولية  وارث  مؤسسة 
الخدمات  أفضل  توفير  الى  سعيا  السرطانية 

الطبية للمرضى.
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والشهر  أسابيع  خلفه  جيرُّ  واألسبوع  أيام  خلفه  ترتاكم  اليوم 
التفامهات  بنا  تأخذ  أين  إىل  ندري  وال  شهور،  إىل  يستطيل 
يف  الفائزة  السياسية  واألح��زاب  والكيانات  الكتل  بني  ما 
االنتخابات األخرية من أجل تشكيل احلكومة القادمة؟ فمنذ 
صناديق  يف  الناخبني  اص��وات  لفرز  النهائية  النتائج  اع��الن 
ننتظر وال نعرف متى وأين وكيف وعىل ماذا  االقرتاع ونحن 

سرتسو مثل هذه التفامهات؟..
يف  تأخري  أي  إن  أيضًا  نعرف  ونحن  يعرفون  هم  قطعًا  ولكن 
عىل  ينطوي  لعله  بل  البلد..  صالح  يف  ليس  أكثر  األمر  هذا 
الكثري من اخلطورة واخلسائر للعراق والعراقيني الذين مازالوا 
من  املرجوة  اإلصالح  عملية  لتبدأ  احلكومة  تشكيل  ينتظرون 

اقامة هذه االنتخابات املبكرة.
املباركة  اجلمعة  خطب  من  املقتطفات  ه��ذه  ادراج  ولعل 
العليا وملمثليها خري دليل عىل حرصهم  والوقفات للمرجعية 
عىل حماولة احلث املستمر والدائم لإلرساع يف تشكيل احلكومة 
وهو ما يعني فينا يعنيه اإلرساع يف تقديم اخلدمات للمواطنني 
والساسة  واحلكومة  الدولة  بأن  املواطنني  ه��ؤالء  ليشعروا 

ومصاحلهم  أمرهم  فقط  يعنيهم  وليس  بأمرهم  مهتمون 
كأشخاص وأحزاب وكيانات.

ففي خطبة اجلمعة املباركة لسامحة السيد أمحد الصايف يف 19/ 
رمضان/1435ه� املوافق 2014/7/18م جاء فيها ما نّصه 

يف األمر األول وهو يقول:
اهيا االخوة واالخوات أود أن أعرض عىل مسامعكم الكريمة 

بعض األمور :
األُمر االول :

النواب  جملس  رئاسة  هيأة  انتخاب  املايض  الثالثاء  يوم  يف  تمَّ 
دور  تفعيل  هو  احدمها  جانبني:  يف  مهمة  خطوة  هذا  وكان 
النتخاب  التمهيد  هو  وثانيهام  والرقايب،  الترشيعي  املجلس 

رئيس اجلمهورية ومن ثم تشكيل احلكومة اجلديدة.
النواب  جملس  رئاسة  هيأة  بانتخاب  ونشيد  نرحب  اذ  ونحن 
ندعو املجلس اىل العمل رسيعًا إىل اصدار القوانني الرورية 
املوازنة وقانون املحكمة االحتادية  انتظارها كقانون  التي طال 
تأخر  قد  االخوة  اهيا  القوانني  بعض   - والغاز  النفط  وقانون 
اكثر  االوراق  حبيس  وبعضها   ظل  انتخابية  دورة  من  ألكثر 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم: طالب عبا�س الظاهر
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من مخس سنوات والشك إن هذا تعطيل واضح -  وقانون 
املحكمة االحتادية وقانون النفط والغاز ..

رئيس  اختيار  يف  االرساع  اىل  السياسية  الكتل  ندعو  كام 
التوقيتات  وف��ق  اجل��دي��دة  احلكومة  وتشكيل  اجلمهورية 

الدستورية..
ونجدد التذكري بام سبق بيانه من رضورة ان حتظى احلكومة 
ازمات  حل  عىل  قادرة  وتكون  واسع  وطني  بقبول  القادمة 

البلد ومعاجلة االخطاء السابقة.
املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  املرة  وهذه  أخرى  مناسبة  ويف 
ذات  إىل  ويتطرق  أيضا  خطبته  يف  يتحدث  وهو  الكربالئي 
يتكرر  ورب��ام  احلكومة،  تشكيل  يف  التأخري  وهو  املوضوع 
نفس زمن التأخري عىل تشكيل تلك احلكومة يف تلك اخلطبة 
هذه  تشكيل  يف  احلالية  التأخري  مدة  مع   201/10/1 يف 

احلكومة.. حيث قال سامحته يف حينها ما نصه: 
االمُر االول :

بعد ميض قرابة سبعة اشهر عىل اجراء االنتخابات التي كان 
وحكومة  نواب  جملس  انبثاق  العراقي  املواطن  منها  يؤِملُّ 

واخلدمية  املعاشية  احواله  بتحسني  وتقوم  املعاناة  عنه  ترفع 
وبسط االمن واالستقرار ....

ومل  اشهر  سبعة  قرابة  مضت  قد  انه  جيد  املواطن  هبذا  واذا 
حّل  اىل  احلكومة  بتشكيل  املعنية  السياسية  الكتل  تتوصل 
وتفاهم يعّجل برشوع جملس النواب بعقد جلساته وتتشكل 

احلكومة التي ظل يؤمل بدء مهامها منذ شهور عدة ..
القائمة حاليا  املطلوب يف ظل وضع احلوارات  فان  ولذلك 
ابداء  هو  العراقي  السيايس  املشهد  وقراءة  الكتل  هذه  بني   ً
التصلب  وعدم  مواقفها  يف  الكتل  هذه  من  الكافية  املرونة 
واالرصار الذي سيؤدي اىل تعقيد االمور وصعوبة التوصل 

اىل حّل قريب..
وهذا املطلب ليس – فقط – مطلب املرجعية الدينية العليا بل 
هو مطلب مجيع املواطنني الذين انتخبوا هذه الكتل السياسية 

ووضعوا ثقتهم فيهم ...
ولو اّن هذه الكتل السياسية غلّبت املصالح العليا هلذا البلد 
وقّدمت بعض التنازالت من اجل حتقيق هذه املصالح ملا بقي 
قرابة  االنتخابات  االن وقد مضت عىل  ً حلد  معقدا  الوضع 

نجدُد التذكير بما سبق بيانه من ضرورة أن تحظى الحكومة 

القادمة بقبول وطني واسع، وتكون قادرة على حل أزمات 

البلد ومعالجة األخطاء السابقة.

،،
،،



لو إّن الكتل السياسية غلّبت المصالح العليا لهذا البلد وقّدمت 
بعض التنازالت من اجل تحقيق هذه المصالح لما بقي الوضع 

معقدا ً لحد اآلن وقد مضت على االنتخابات قرابة سبعة اشهر

،،
،،

 ... الوضع  هذا  أي وقت سيستمر  اىل  ُيعّلم  اشهر وال  سبعة 
الوضع  عىل  ينعكس  ما  منها  كثرية  تداعيات  التأخري  وهلذا 
وتناقص  2011من  لعام  العامة  املالية  املوازنة  واقرار  االمني 

ثقة املواطن بالعملية االنتخابية يف حتقيقها ألمانيه وتطلعاته.
ذات  ع��ن  التحدث  ال��ص��ايف  السيد  سامحة  يعيد  وأي��ض��ًا 
املوضوع يف األمر الثالث من اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة يف 
2010/9/24  ولكن بيشء من الطرافة وهذا نص ما قال يف 

حينها:
االمُر الثالث :

هذه  يف  عندي  جديد  ال  حقيقة   .. احلكومة  تشكيل  مسألة 
بتشكيل  عجلوا  نقول  نحن  الطرفة  باب  من  سوى  املسألة 
بعض  ان  اظن   !! احلكومة  تشكيل  اجلوا  نقول  ال  احلكومة، 

االخوة قد يسمع الكلمة خطأ .. فنحن نقول عجلوا بتشكيل 
احلكومة وال نقول اجلوا تشكيل احلكومة.

اعتقد املسألة وصلت إىل مرحلة الكل تقول عجلوا بتشكيل 
لتعطينا  ما،  بصورة  العقبات  حتل  ان  واالفضل   .. احلكومة 

نتائج طيبة.
وتأملنا  احلكومة  تشكيل  مسألة  عن   ً كثريا  وذكرنا  مللنا  لقد 
من االخوة ان جيعلوا من العيد عيدين بتشكيل احلكومة لكن 

لألسف الشديد.
نأمل من اهلل سبحانه وتعاىل ان يتوفق االخوة يف اختزال الطريق 
وجعل املشاكل وراء ظهورهم للوصول اىل تشكيل احلكومة 

ونصل اىل مرحلة االمن واالستقرار ان شاء اهلل تعاىل .



استحبابًا  واألح��وط  والندم،  التوبة  الغيبة  وق��وع  عند  وجيب 
ذلك  عىل  ترتّتب  مل   إذا   - املغتاب  الشخص  من  االستحالل 
مفسدة - أو االستغفار له، بل لو ُعدَّ االستحالل تداركًا ملا صدر 
به مع عدم  القيام  لزومًا  فاألحوط  املغتاب  منه من هتك حرمة 

املفسدة.
غيبة املؤمن وهي أن يذكر بعيب يف غيبته مّما يكون مستورًا عن 
أكان  وس��واء  ال،  أم  منه  االنتقاص  بقصد  أكان  سواء  الناس، 
العيب يف بدنه أم يف نسبه أم يف خلقه أم يف فعله أم يف قوله أم يف 
دينه أم يف دنياه أم يف غري ذلك مّما يكون عيبًا مستورًا عن الناس، 
كام ال فرق يف الذكر بني أن يكون بالقول أم بالفعل احلاكي عن 
وجود العيب، وختتّص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه 
وإعالمه أو ما هو يف حكم ذلك، كام ال ُبدَّ فيها من تعيني املغتاب 
لو  َجبان( ال يكون غيبة، وكذا  البلد  أهل  قال: )واحد من  فلو 
قال: )أحد أوالد زيد َجبان(، نعم قد حيرم ذلك من جهة لزوم 

اإلهانة واالنتقاص ال من جهة الغيبة.
استحبابًا  واألح��وط  والندم،  التوبة  الغيبة  وق��وع  عند  وجيب 
ذلك  عىل  ترتّتب  مل   إذا   - املغتاب  الشخص  من  االستحالل 
مفسدة - أو االستغفار له، بل لو ُعدَّ االستحالل تداركًا ملا صدر 
به مع عدم  القيام  لزومًا  فاألحوط  املغتاب  منه من هتك حرمة 

املفسدة.
وجتوز الغيبة يف موارد:

منها: املتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه يف غري العيب املسترت به.
وجوبًا  واألح��وط  غيبته  للمظلوم  فيجوز  لغريه  الظامل  ومنها: 

االقتصار عىل ما لو كانت الغيبة بقصد االنتصار ال مطلقًا.
ومنها: نصح املؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كام لو استشاره 
شخص يف تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، 

بل جيوز ذلك ابتداًء بدون استشارة إذا علم برتّتب مفسدة عظيمة 
عىل ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع املغتاب عن املنكر فيام إذا مل يمكن 
الردع بغريها.

ومنها: ما لو خيف عىل الدين من الشخص املغتاب فتجوز غيبته 
لئاّل يرتّتب الرر الدينّي.

ومنها: جرح الشهود.
ومنها: ما لو خيف عىل املغتاب أن يقع يف الرر الالزم حفظه 

عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.
يف  نقص  إىل  ذلك  أّدى  وإن  الباطلة  املقاالت  يف  القدح  ومنها: 

قائلها.
وجيب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن املنكر مع توّفر 
رشوطه، واألحوط األوىل لسامعها أن ينرص املغتاب ويرّد عنه ما 

مل  يستلزم حمذورًا.
ومن أعظم املعايص اأُلخرى: سّب املؤمن ولعنه وإهانته وإذالله 
وهجاؤه وإخافته وإذاعة رّسه وتتّبع عثراته واالستخفاف به وال 
سّيام إذا كان فقريًا، والبهتان عىل املؤمن وهو ذكره بام يعيبه وليس 
بينهم، والغّش  الفرقة  بام يوجب  املؤمنني  فيه، والنميمة بني  هو 
للمسلم يف بيع أو رشاء أو نحو ذلك من املعامالت، والفحش من 
القول وهو الكالم البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر واخليانة 
وهو  واالختيال  والكرب  املسلمني،  غري  مع  حّتى  العهد  ونقض 
أن يظهر اإلنسان نفسه أكرب وأرفع من اآلخرين من دون مزّية 
تستوجبه، والرياء والسمعة يف الطاعات والعبادات، واحلسد مع 
إظهار أثره بقول أو فعل وأّما من دون ذلك فال حيرم وإن كان 
من الصفات الذميمة، وال بأس بالغبطة وهي أن يتمّنى اإلنسان 

أن يرزق بمثل ما رزق به اآلخر من دون أن يتمّنى زواله عنه.

2-2 امل��ق��ّد���س��ة  ال�سريعة  يف  امل��ح��ّرم��ات 
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ينقل الباحث )أ.م.د جاسم حممد عيل الغرايب( ان اإلمام عيل 
بن احلسني السجاد )عليه السالم( أنه قّص ما كان من قصة 
َعِلْمُتُم  { َوَلَقْد  تعاىل عنهم:  اهلل  قال  الذين  السبت  أصحاب 
ْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسئنَِي  َفُقْلَنا هَلُ ْبِت  ِذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم يِف السَّ الَّ
ابن  قول  ويؤيده  حقيقي,  مسخ  »هو  فقال:  )البقرة/65(}.. 
عباس )ت68ه�(: فمسخهم اهلل عقوبة هلم، وكانوا يتعاوون 
وبقوا ثالثة أيام مل يأكلوا ومل يرشبوا ومل يتناسلوا، ثم أهلكهم 
اهلل تعاىل وجاءت ريح فهبت هبم فألقتهم يف املاء«، واورد هذا 

العالمة املجليس يف: بحار األنوار 59/14. 
غري  مسخ  )إنه  االول:  املسخ،  مسألة  يف  رأي��ان  هنالك  كام 
)جل  اهلل  رضبه  مثل  هو  وإن��ام  ق��ردة,  يمسخوا  فلم  حقيقي, 

جالله(, والظاهر أن قد حيمل عىل املجاز, الن األمثال هلا ظاهر 
يف الواقع.

فقالوا: ومسخ قلوهبم, فجعلها كقلوب القردة, ال تقبل وعظًا, 
وال تتقي زجرًا وهذا ما نسبه الطربيس إىل جماهد / )ظ: جممع 

البيان 248/1(.
من  املفرسين-  جل  عليه  الذي  الن  الظاهر,  خالف  والثاين 
تعاىل  قوله  عىل  وقفنا  إذا  خصوصًا  إليه،  تدعو  رضورة  غري 
عىل  فيكن  )كن  أراده:  إذا  لليشء  قوله  ان  عرفنا  {ُكوُنوْا}   :
احلقيقة(, وربام جير القول الثاين إىل فتح باب حتمل معه قصص 
القرآن مجيعًا إىل التسلية واألمثال اخليالية ال الواقعية, وهو أمر 

غري مقبول.

اَمَواِت َواأَلْرَض  ِ الَِّذي َخَلَق السَّ ْمُد هلِلّ يقول اهلل )عز وجل( يف حمكم كتابه املجيد: {احْلَ
وَر )األن�عام:1(}، وعندما نقرأ كلمتي )الظلامت والنور( يتوارد  ُلاَمِت َوالنُّ َوَجَعَل الظُّ
للذهن ان معنامها )الكفر وااليامن(؛ ولكن املعنى هنا مغاير متاما ويعني: ))ظلمة الليل 

ونور النهار(( كام ورد يف تفسري )االمثل( للشيخ نارص مكارم الشريازي.
واألمر اآلخر الذي ينبغي االلتفات إليه هنا هو أّن لفظة )نور( ترد يف القرآن الكريم 
بصيغة املفرد، بينام الظلمة تأيت بصيغة اجلمع )ظلامت(.وقد يكون هذا إِشارة لطيفة إىِل 
حقيقة كون الظالم )املادي واملعنوي( مصدرًا دائاًم للتشتت واالنفصال والتباعد، بينام 

الّنور رمز التوحد والتجمع.

آللئ قرآنية

أمر آخر.. 

أصحاب السبت..

 وقول اإلمام السجاد )عليه السالم( فيهم

إعداد: حسين النعمة
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قرأت شيئا ملفتا للنظر فاذا أمتت ما سوف تقرؤه ستعلم ما نحن غافلني.. تتبعت التسبيح 
يف القرآن فوجدت عجبا، وجدت أن التسبيح يرد القدر، كام يف قصة يونس )عليه السالم( 
ُه َكاَن ِمْن امْلَُسبِِّحنَي )الصافات/143( َلَلبَِث  حيث قال تعاىل يف حمكم التنزيل: {فَلْواَل َأنَّ
إَِلَه إاِلَّ َأنَت  {.. الَّ  ُيْبَعُثوَن )الصافات/144(}، فكان يقول يف تسبيحه  َيْوِم  إىَِل  َبْطنِِه  يِف 
امِلنَِي )األنبياء/87(}، كذلك التسبيح هو الذكر الذي كانت  ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُت ِمَن الظَّ
َباَل  ْرَنا َمَع َداُووَد اجْلِ تردده اجلبال والطري مع داود )عليه السالم( يف قوله تعاىل: {.. َوَسخَّ
ا َفاِعِلنَي )األنبياء/79(}، فالتسبيح هو ذكر مجيع املخلوقات {َأمَلْ َتَر  رْيَ َوُكنَّ ُيَسبِّْحَن َوالطَّ
اٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسبِيَحُه  رْيُ َصافَّ ْرِض َوالطَّ اَمَواِت َواأْلَ َ ُيَسبُِّح َلُه َمن يِف السَّ َأنَّ اهللَّ

ُ َعِليٌم باَِم َيْفَعُلوَن )النور/41(}. َواهللَّ
وملا خرج زكريا )عليه السالم( من حمرابه أمر قومه بالتسبيح فقال: {َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه ِمَن 
ا )مريم/11(}،  وكان دعاء موسى )عليه  امْلِْحَراِب َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّ
السالم( لربه بأن جيعل أخاه هارون وزيرا له يعينه عىل التسبيح والذكر، فقال {َواْجَعل يلِّ 
ْكُه يِف  ْن َأْهيِل )طه/29( َهاُروَن َأِخي )طه/30( اْشُدْد بِِه َأْزِري )طه/31( َوَأرْشِ َوِزيًرا مِّ

َأْمِري )طه/32( َكْي ُنَسبَِّحَك َكثرًِيا )طه/33( َوَنْذُكَرَك َكثرًِيا )طه/34(}.
ِفيَها  ُتُهْم  َوحَتِيَّ ُهمَّ  اللَّ ُسْبَحاَنَك  ِفيَها  {َدْعَواُهْم  تعاىل:  قال  اجلنة  أهل  ذكر  التسبيح  أن  كام 
ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي )يونس/10(}، والتسبيح كذلك هو ذكر  ْمُد هلِلّ َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَ
 َ ْرِض َأاَل إِنَّ اهللَّ ِْم َوَيْسَتْغِفُروَن مِلَن يِف اأْلَ املالئكة قال تعاىل {َوامْلاََلئَِكُة ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ
ِحيُم )الشورى/5(}، وهبذا االثر البالغ فالتسبيح شأنه عظيم لدرجة أن اهلل  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

تعاىل يغري به القدر كام حدث ليونس )عليه السالم(.

عدد آيات سورة البقرة )286( آية هذا الرقم مكون من ثالثة ارقام وهي 286 إذا حذفنا 
رقم 2 يصبح الباقي من األرقام 86 وهي عدد السور املكية وإذا حذفنا رقم 6 يصبح الباقي 
من األرقام 28  وهي عدد السور املدنية  وإذا مجعنا العدد 86 مع العدد 28 يصبح الناتج 
114 وهي عدد سور القرآن الكريم عرفنا مما سبق اآليت:  عدد آيات سورة البقرة 286 عدد 

السور املكية 86 عدد السور املدنية 28 عدد سور القرآن 114.

يردُّ القدر؟
هل التسبيح 

عدد آيات سورة البقرة؟

من أسرار السور الكريمات
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ضمن مساعيها الجادة في تعزيز ثقافة األيتام وتسليحهم 
وحدة  أقامت  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وفكر  بمبادئ 
التابعة  لأليتام  السالم(  )عليه  مسلم  اوالد  مدرسة  إع��الم 
حضره  لطلبتها  بهيجا  احتفاال  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
المشرف العام على مدارس االيتام السيد سعد الدين البّناء، 
وبدئ االحتفال الذي أقيَم على قاعة سيد االوصياء بالصحن 
وكلمات  الحكيم  الذكر  من  آيٍّ  بتالوة  المعظم  الحسيني 
تربوية لخطباء المنبر االجالء ومن ثم إقامة مسابقة شارك 

فيها الطلبة وخصصت لكل فائز منهم جائزة.

تعزيزًا لثقافة الطفل..
مسابقات وبرامج ثقافية ُتسلح الطلبة 

األيتام ضّد مهاوي الثقافات الدخيلة
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مسابقة وجوائز
السيد  االيتام  م��دارس  عىل  املرشف  حتدث  املزيد  وملعرفة 
سعد الدين هاشم البناء قائال: أقامت وحدة اعالم مدرسة 
اوالد مسلم بن عقيل )عليه السالم( لأليتام التابعة اىل العتبة 
احلسينية املقدسة هذا االحتفال البهيج بمناسبة والدة االمام 
الحد  كلمة  تضمن  والذي  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
الطلبة  جلميع  جوائز  ختصيص  تم  كام  االج��الء،  اخلطباء 

الفائزين باملسابقة من خالل االجابة عىل االسئلة.
فقرات متنوعة

املدرسة  براعم  الحد  اخرى  فقرة  ايضا  االحتفال  وتضمن 
وقدَم من خالهلا قصيدة يف رثاء اهل البيت )عليهم السالم(، 
وبعدها مشاركة إلحدى االخوات من )الربنامج احلكوايت( 

واملتضمنة القاء قصة قصرية.
خطط مستقبلية

وان هذه الوحدة مستحدثة يف مدارس االيتام ستقوم بتغطية 
نشاطاهتم يف مدرسة رقية )عليها السالم( وكذلك مدرسة 

اىل  التابعة  والثانوية  االبتدائية  السالم(  )عليه  االصغر  عيل 
مكتب السيد السيستاين )دام ظله(، وان هذا التأسيس جديد 
وسيتطور وال يكتفي بتغطية نشاطات مدارس االيتام وانام 
ستكون هناك برنامج لتطوير االفكار باإلضافة اىل الدروس 

االكاديمية التي تساعد عىل تطوير قابلية اليتيم.
رسالة واهداف مهمة

اهلدف االساس من اقامة هكذا مهرجانات هو لتعزيز ثقافة 
الغربية  الثقافة  اهلجامت  ملواجهة  وااليتام  والطلبة  التالميذ 
واعرافنا  االسالمي  الدين  مبادئ  من  النيل  حت��اول  التي 
هذه  عىل  للقضاء  اجلهود  من  املزيد  بذل  نحاول  ولكننا 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وتوجيه  بدعم  البائسة  اجلامت 
توفيقه(،  )دام  العام  االمني  والسيد  عزه(  )دام  الكربالئي 
من  لننهل  التجمعات  هذه  من  نستفيد  ان  نحاول  ونحن 
ثقافة اهل البيت )عليهم السالم(، ويف الوقت نفسه نحاول 
ان ننبههم اىل خطورة وسائل التواصل التي تر بأخالقهم.
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قسم تطوير الموارد البشرية في 
العتبة الحسينية المقدسة إنموذج 

حي لبناء االنسان 

قسم تطوير الموارد البشرية احد االقسام التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
العتبة  ومنتسبي  مالكات  وتطوير  بتأهيل  االساس  بالدرجة  يعنى  2011م،  عام  تأسست  التي 
الحسينية المطهرة من خالل اقامة البرامج التطويرية كالدورات التدريبية التخصصية والعامة 
القسم  الهادفة،  الثقافية  والتجمعات  والملتقيات  البناءة  واالنسانية  الفكرية  واالنشطة 
ليشمل  يتعداهم  بل  فقط  الشريفة  العتبة  في  للعاملين  ليس  تنموية  خدمات  يقدم 
العراقيين  وغير  بل  المقدسة  كربالء  محافظة  وخارج  داخل  العراقي  المجتمع  شرائح  كافة 
كذلك وبشكل متاح للجميع من خالل الدورات التدريبية المتنوعة التي يقيمها والنشاطات 
والتجمعات الثقافية التي يعقدها، اما بالتنسيق مع جهات ومنظمات خاصة )طلبات خاصة( 
او عن طريق الدورات العامة التي تقدم للجميع ويمكن ألي شخص االستفادة منها، والتي 

يتم االعالن عنها من خالل القنوات االعالمية التابعة للقسم.

أعمال فريدة 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: وحدة قسم التطوير

وأفكار متجّددة
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تطوير  رئيس قسم  املوضوع حتدث  اكثر عن هذا  ولتفاصيل 
املوارد  تطوير  قسم  »يعد  قائاًل:  الكناين  البرشية حممد  املوارد 
العراق واملنطقة،  القليلة جدًا يف  التنموية  املراكز  البرشية من 
والذي يقدم خدمات فكرية من دورات وحمارضات وورش 
بشكل جماين، حيث هدفنا االساس واالول هو الربح والعائد 
رئاسة  من  يتكون  حيث  التجاري،  الربح  وليس  الفكري 
القسم ومعاونيه الفني واالداري فضاًل عن اربع شعب وهي 
هي  فقط  واحدة  وحده  عىل  حتتوي  والتي  االداري��ة  الشعبة 
وحدة الذاتية، كذلك شعبة التدريب التي حتتوي عىل ثالث 
وحدات مها وحدة شؤون املدربني ووحدة التدريب النسوي 
والتي  االداء  تقيم  شعبة  وايضًا  التقني،  التدريب  ووحدة 
ووحدة  االداء  تقيم  وحدة  هي  وحدات  ثالث  عىل  حتتوي 
ضامن اجلودة ووحدة السالمة املهنية، اضافة اىل شعبة رعاية 
الشباب والتي حتتوي عىل ثالث وحدات هي وحدة التأهيل 
الرعاية  ووحدة  والطالبية  الشبابية  االنشطة  ووحدة  املهني 

االجتامعية«.
ماذا يقدم القسم؟

كان  تطويري  جمال  اي  يف  متخصصة  دورات  القسم  يقدم 
للمنظامت واملؤسسات واجلهات املعروفة، وذلك من خالل 

تقديم طلب حتريري معنون اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية 
هذا  إلقامة  املمكنة  التفاصيل  كل  فيه  يثبت  ان  عىل  املقدسة 
القسم  يقيم  منه  واهلدف  ونوعيتهم  املشاركني  كعدد  النشاط 
التطويرية  املجاالت  خمتلف  يف  مفتوحة  متنوعة  دورات 
حاجة  بحسب  ال���دورات  ه��ذه  تقام  واالخ���ر،  احل��ني  بني 
املجتمع، ويتم االعالن عن هذه الدورات من خالل املواقع 
خمتصة  ال��دورات  هذه  وتكون  للقسم،  التابعة  االلكرتونية 

بجهات وفئات معينة كالطلبة والشباب.
)املنتدى  عنوان  حتت  ثابتا  اسبوعيا  ثقافيا  منربا  يعقد  القسم 
كل  تعقد  ثقافية  اماٍس  عن  عبارة  وهو  االسبوعي(  الثقايف 
يتم  االن،  ولغاية   2013 العام  منذ  اسبوع  كل  من  سبت 
وثقافية  ودينية  علمية  شخصيات  استضافة  خالله  من 
الوسط  يف  وزهنا  هلا  اجتامعية  وشخصيات  ومفكرين  وادبية 
ساعة  مدى  وعىل  خالهلم  من  ليتم  العراقي،  االجتامعي 

ونصف مناقشة قضايا ساخنة ومهمة يف الوسط العراقي.
للقسم منرب ثقايف اخر عىل غرار املنتدى السابق حيمل عنوان 
)املحارضة الفكرية االسبوعية( ولكنه خيتص بمنتسبي العتبة 
داخل  اسبوع  كل  من  اثنني  يوم  كل  يعقد  املقدسة  احلسينية 

الصحن احلسيني الرشيف.

يقدم القسم دورات 
متخصصة في اي مجال 

تطويري كان للمنظمات 
والمؤسسات والجهات 

المعروفة، وذلك من خالل تقديم 
طلب تحريري معنون الى االمانة 

العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
على ان تثبت فيه كل التفاصيل 

الممكنة إلقامة هذا النشاط كعدد 
المشاركين ونوعيتهم والهدف منه 

يقيم القسم دورات متنوعة مفتوحة 
في مختلف المجاالت التطويرية

،،

،،
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فكرية  ثقافية  ون��دوات  ومؤمترات  نشاطات  القسم  يقيم 
نرش  مثل  للجميع  عامة  احيانًا  وتكون  ومنوعة  خمتلفة 
املقدسة  كربالء  حمافظة  انحاء  يف  تثقيفية  وصور  بوسرتات 

وباقي املحافظات.
تطوير الموارد البشرية في عيون االخرين..

إمام جامع ايب حنيفة النعامن الدكتور عبد الوهاب السامرائي 
قال: »عادة ما تكون اقسام التطوير هامشية وثانوية، ولكنني 
يقوم  املقدسة  احلسنية  العتبة  يف  التطوير  قسم  ان  وجدت 
يف  ومتميزة،  بل  مهمة  نشاطات  من  يؤديه  ملا  فريد  ب��دور 
االرتقاء بالفهم واالداء الوظيفي اىل غري ذلك، من االدوار 
احلوار  ثقافة  وتعزيز  الوطنية  اهلوية  ترسيخ  يف  يؤدهيا  التي 
معرفتي  وبعد  العراقي،  املجتمع  مكونات  بني  والتعايش 

ببعض القائمني عليه وجدت نفسًا وطنيًا«.
يف  العمل  فوصف  عدنان  غسان  العراقي  االعالمي  أما 
البرشية  امل��وارد  تطوير  قسم  قدمة  الذي  كل  »بعد  القسم: 
بيئة  انه  حقًا  اق��ول  زال،  وما  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
االهم  وهو  التدريبي  اجلانب  عىل  يركز  فهو  متطورة  ثقافية 
الوطن  هذا  ببناء  باملشاركة  جهودكم  لكم  اشكر  املجال،  يف 
وترشفت بمشاركتي معكم هبذه املحافل دمتم للبلد ذخرًا«.
الداخلية  وزارة  اع��الم  يف  ن��ارص  عزيز  الرائد  حت��دث  فيام 
العراقية: »كنت فرحًا جدًا ان العتبة احلسينية الرشيفة حتوي 
االس��الم  اج��ل  من  وهن��ارًا  لياًل  تعمل  متعددة  تشكيالت 

يواصلون  وجدهتم  مجعاء،  االنسانية  اجل  ومن  واملسلمني 
العمل وحياولون تقديم االفضل ومازالوا، حتى انني بدأت 
ان  واخل��اص  العام  القطاعني  يف  املؤسسات  بعض  احث 
املعطاء، دمتم بحفظ  املكان  البرشية يف هذا  تدرب كوادرها 

اهلل عاملني عاملني وحفظكم اهلل للعراق واالنسانية مجعاء«.
النشمي  عيل  الدكتور  العراقي  وامل���ؤرخ  املوسوعي  أم��ا 
التي فرحت  التطوير واحٌد من االقسام  »ان قسم  فتحدث: 
كثريًا بنشاطه، ملا قدم ويقدم من نتاج اداري وثقايف فعيل عىل 
ولكن  القسم  هذا  حداثة  رغم  العراقية،  الساحة  مستوى 
القائمني عليه  يؤكد جدية  تأثريه اصبح واضحًا ومؤثرًا، مما 
بكل  اهلل  بارك  الوطنية،  الثقافة  خطط  تنفيذ  بعملية  ممزوجًا 
والتخبط  اجلهل  وازال��ة  البلد  هذا  رفعة  يريد  وطني  جهد 

الذي اجتاح جمتمعنا«.
برنامج شبابيك الرمضاني

من اضخم الربامج االجتامعية الرمضانية التي يتم تنفيذها يف 
املبارك، والذي تأسس عام 2015  كربالء يف شهر رمضان 
اجتامعيا  ملتقى  ويعد  الرمضاين(،  شبابيك  )برنامج  بعنوان 
)عليه  احلسني  االمام  مدينة  ارض  عىل  يعقد  والذي  وثقافيا 
وسط  عراقية  جامعات  ثامن  بمشاركة  للزائرين،  السالم( 
حضور شخصيات دينية واكاديمية وسياسية ويبث عرب قناة 
عدة  من  يتكون   ، الفضائية  العراقية  وقناة  الفضائية  كربالء 
فقرات كل فقرة متثل شباكًا يطل عىل احدى جوانب الثقافة 
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جامعة  كليات  طلبة  بني  فرقية  معرفية  مسابقة  منها  واملعرفة 
وعامة  اكاديمية  شخصيات  مع  ثقافية  وح��وارات  كربالء 
وفقرات منوعة واسئلة وجوائز للجمهور عبارة عن بطاقات 
تربك بمضيف االمام احلسني )عليه السالم(، هذا اجلو ُخِلَق 
املسلسالت  جو  من  نخرجُه  ان  ونحاول  الكريم  للمشاهد 

الرتيبة واالمور االخرى وان نوجهه نحو هدف اجيايب.
برنامج بنك الرجال 

يف  القسم  ينفذها  التي  السرتاتيجية  الربامج  اضخم  من  هو 
القادة الذي هيدف اىل خلق رصيد من الشباب  جمال صناعة 
املؤهلني عىل مستوى عايل من املهارة ليكونوا قادة مؤثرين يف 
موقع عملهم داخل العتبة احلسينية املقدسة من خالل حزمة 

من االنشطة التنموية داخل وخارج البلد.
محطة الزائر الثقافية

يف موسم الزيارة االربعينية املباركة كانت لنا بصمة ثقافية من 
التي قدمنا من خالهلا  الثقافية(،  الزائر  خالل مرشوع )حمطة 
لزائري االمام احلسني )عليه السالم(، جمموعة فرص تربوية 
اىل  الزائر  نظرة  حتسني  يف  تساهم  ان  هلا  وتثقيفية  وتوعوية 

نفسة وفرصة ملراجعة ذاته وتنميتها وهي..
بإحدى  لنفسه  الزائر  الزام  يتضمن  نشاط  احلسينية:  البصمة 
االشاعة  وحماربة  الوالدين  بر  يف  اخالقية  تعهدات  ثالث 

واالمر باملعروف، يتم ذلك من خالل ترك بصمته عىل اوراق 
كبرية.

تأشري  ذنوب،  التوبة: هي ورقة صغرية حتوي جمموعة  ورقة 
الزائر للذنوب التي اقرتفها يف حياته بمثابة تذكري واستغفار.

مسابقة االربعني: مسابقة معلوماتية حتوي عىل ابواب ثقافية 
الوطنية وتكون  البرشية واهلوية  الكريم والتنمية  القرآن  مثل 
للزائر  يتيح  اسئلة  مخسة  اصل  من  اسئلة  ثالثة  عىل  االجابة 

احلصول عىل هدية فورية.
مسابقة بصمة: مسابقة ادبية يف القصة القصرية واملقالة حول 

ثورة االمام احلسني )عليه السالم( يشارك فيها الزائر.
مشروع الفحص الطبي

البرشية  املوارد  تطوير  قسم  يستمر  التوايل  عىل  السابع  للعام 
احلسينية  العتبة  الطبي يف  والتعليم  الصحة  هيأة  مع  بالتعاون 
الذي  ال��دوري(،  الطبي  )الفحص  مرشوع  بتنفيذ  املقدسة 
العتبة املطهرة، متضمنا إجراء فحوصات  العاملني يف  يشمل 
ضغط  وفحص  السكري  داء  فحص  منها  وختصصية  عامة 
االنزالق  وفحص  البولية  املسالك  التهاب  وفحص  الدم 
الغرويف واألكزما وفحص التدرن الرئوي وفحص الذبحة 
خدمات  تقديم  اىل  باإلضافة  اخ��رى.  وح��االت  الصدرية 

عالجية متقدمة لبعض احلالت املرضية..
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تواص��ل الك��وادر الفني��ة والهندس��ية ف��ي )ش��ركة ارض القدس الهندس��ية 
للمقاوالت( وتحت إش��راف قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية 
المقدس��ة االعم��ال بمش��روع مجمع م��دارس االيتام في حي الس��الم الذي 
يق��ع في الجن��وب الغرب��ي لمركز مدين��ة كربالء المقدس��ة التابع ال��ى العتبة 
الحس��ينية المقدس��ة الذي يتم انش��اؤه على مس��احة )10 دونمات( وبواقع 

ست مدارس مع بنايتين احداهما روضة واالخرى مجمع اداري للمدارس.

مشروع تربوي كبير  تنجزه 
مجمع مدارس االيتام النموذجية 

تقرير: حسين النعمة - تصوير: صالح السباح

العتبة الحسينية في كربالء
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الواحدة  »البناية  سلامن(  سعدون  )سالم  للمرشوع  املنفذ  املهندس  حتدث  وعنه 
االريض  الطابق  ضمنها  من  طوابق  مخسة  وبمعدل  م2(   850( مساحة  عىل  تنشأ 
ثالث مدارس للبنني وثالث للبنات وتفصل بني املدارس بناية الروضة واالدارية 
واملجمع بأكمله وقاعة كبرية متعددة االغراض وممكن ان تنشأ كملعب او كقاعات 
بالكامل  جمهز  املوقع  البناية،  ضمن  اسرتاحة  اماكن  ايضا  وهناك  لالحتفاالت 
بمنظومات حديثة ومناشئ رصينة بام يتناسب مع التطور احلاصل لألبنية احلديثة«.

واالن��ذار  التربيد  منظومة  منها  منظومات  جمموعة  عىل  حتتوي  »املدرسة  وتابع 
حتتوي  بالكامل،  الكهرباء  منظومات  وكذلك  واالنرتنيت  والصوتيات  واالطفاء 
ايضا عىل مكتبة  للطلبة وكل مدرسة حتتوي  كل مدرسة عىل مصعدين كهربائيني 
خاصة هبا وخمتربات علمية واخرى للحاسبات وهبا كافرتيات للطلبة، علام ان عدد 

الطلبة يف املدرسة الواحدة )600( طالب«.
واضاف »يسري العمل حسب اجلداول الزمنية التي وضعها قسم املشاريع اهلندسية 
التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة ونسبة االنجاز وصلت اىل 70% للمرشوع وهذا 
اهلندسية  املشاريع  قسم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  بارشاف  املرشوع 
والعمل جاِر بأيادي عراقية وتنفذه  رشكة ارض القدس اهلندسية للمقاوالت وهذا 

املرشوع خاص برشحية االيتام ألهنا رشحية كثرية«.
توقف  رغم  إلنجازه  حمدد  زمني  سقف  حتت  سينجز  املرشوع  أن  االش��ارة  جتدر 
العمل فيه ملدة ليست بالقصرية بسبب جائحة كورونا التي تعرض هلا العامل بأمجعه 
مما اثر عىل جدول التسليم وبحسب املهندس املنفذ للمرشوع »فالعمل بدئ بوترية 
املحددة وهي  الزمنية  املدة  بعد االنتهاء منه خالل  متصاعدة وان شاء اهلل سيسلم 

العام املقبل«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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بعد نجاح العتبة الحسينية المقدسة 
في إنجازاتها الطبية..

م
لو

ظ
 م

ك
مال

ر: 
حرا

ال
ا

ي
سين

حل�
ا

اء 
ط��

ع��
ال��

الش��يخ عب��د المه��دي الكربالئ��ي يطل��ق مب��ادرة 
)شفاء ورحمة( لتكون بوابة المناشدات اإلنسانية 

أطلقت العتبة الحسينية المقدسة بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا 
الكربالئي )دام عزه( مبادرة )شفاء ورحمة( استجابة  سماحة الشيخ عبد المهدي 
)عليه  الحسين  اإلمام  الشهداء  سيد  باب  تطرق  التي  اإلنسانية  المناشدات  لكافة 
األستاذ  المقدسة  العتبة  في  اإلنسانية  للشؤون  العام  للمنسق  وفقا  السالم(، 
)احمد رضا الخفاجي( والذي اضاف: »الهدف من المبادرة هو قضاء حوائج الفقراء 
عند موقع الصالة داخل الصحن الحسيني الشريف، وقد تم تعميمها عبر التواصل 

االجتماعي أو الحضور إلى مكتب المتولي الشرعي للعتبة المقدسة«.

احمد رضا الخفاجي
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الفقراء  معاجلة  تشمل  اخلريية  املبادرة  »ان  اخلفاجي:  وأوضح 
الدينية  املذاهب  ولكافة  العراق  حمافظات  مجيع  من  واأليتام 
وافق عىل رصف  الكربالئي  الشيخ  ان سامحة  مبينًا  األخرى، 
دينار عراقي شهريا إلجراء  مليون  اىل 400(  اكثر من )300 
تقريبًا يف داخل  إىل 140( عملية  عمليات ترتاوح من )130 
بأهنا  الواحدة  العملية  تكلفة  عن   منوها  وخارجه،  العراق 
آالف  دينار، ومؤكدا برصف  مليون  اكثر من )35(  إىل  تصل 

الدوالرات إلرسال عرشات احلاالت اىل خارج البلد«.
ما هي مصادر التمويل؟

لتفاصيل أكثر عن مصادر التمويل ذكر اخلفاجي: »عن تفاصيل 
هذه  ت��ورد  أين  من  معرفة  وأمهية  التمويل  ومصادر  املبالغ 
األموال، فقد أوضحها سامحة الشيخ الكربالئي بقوله: »نحن 
لسنا بدياًل عن الدولة وإنام عون وعضد وظهري للتخفيف عن 
مؤكدا  متتاليه«،  أزمات  من  البلد  به  يمرُّ  ملا  العراقي  املواطن 
غري  هي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الطبية  املؤسسات  إن 
الكربالئي  املواطن  كاهل  عن  للتخفيف  وجدت  وإنام  ربحية 

بشكل خاص واملواطن العراقي بشكل عام. 
وأشار اخلفاجي، ان سامحته وّجه بوضع مجيع إمكانات العتبة 
احلسينية املقدسة يف خدمة املوطنني بصورة عامة ويف طليعتها 

احلقوق الرشعية ملن يسأل اين تذهب هذه األموال واحلقوق؟، 
منوهًا إن مجيع األعامل واألموال موثقه، وإن مل تظهر لإلعالم 
من  ج��زء  وه��و  األخ��ري��ن  خصوصيات  عىل  حفاظًا  فذلك 
التي تؤدهيا بدون فضل عىل  املقدسة  العتبة احلسينية  واجبات 
احد، إضافة إىل التربعات من األخوات واألخوة املؤمنني وهي 
أيضا موثقة وقد وضعت  للحاالت الصعبة واملستعصية التي 
حتتاج إىل عالج رسيع، منها مبلغ )700( مليون دينار أنقذت 
حاالت صعبة يف مستشفى الوارث لألورام الرسطانية خالل 
الشهرين املاضيني لألطفال الذين دون سن )12( عاما، والذين 
مليون   )100  ( من  اكثر  اىل  إضافة  ))جمانًا((  معاجلتهم  تتم 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  دينار رصفت ملرىض مستشفى 
يومي  فتجرى عمليات جمانية  بشكل  السفري  أما يف مستشفى 
ما بني )30 اىل 40( عملية، وتتحمل العتبة احلسينية املقدسة 
الطبية وأجور  املواد  العليا تكاليف  الدينية  املرجعية  أو مكتب 
ما  اذا  وباخلصوص  ومكلفة  جدًا  كبرية  ارقام  وهي  األطباء، 
لكوهنا  املستشفيات  مع  املتعاقدة  أجنبية  طبية  أياد  عىل  كانت 

تتعامل بالعملة االجنبية «.
الرشعية  احلقوق  من  هي  االم��وال  مجيع  ان  بالذكر  واجلدير 
والتربعات وااليرادات التي تصل اىل العتبة احلسينية املقدسة.

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

21



إصدارات عديدة وأخرى قيد التحقيق
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 جهود كبيرة لَمَجَمع االمام الحسين
 العلمي لتحقيق تراث أهل البيت

)عليهم  البيت  أهل  ت��راث  لتحقيق  العلمي  السالم(  )عليه  الحسين  االم��ام  َمَجَمُع  ُيَعّد   
السالم( مركزاً مهماً من مراكز تحقيق التراث، ويقف في الرعيل األّول في العراق، إذ يمتاز بعّدة 
ميزات تهّم المحقق والتحقيق، فهو يزّود المحققين بما يحتاجونه من نفائس المخطوطات 
وبما يعينهم على تذليل الصعاب في ذلك السبيل، كما يلّم شملهم ويستقبل نتاجاتهم، 
استقطب  وقد  والمحققين،  العلمية  المؤسسات  مع  المشترك  العمل  باب  فتح  الى  اضافة 
عن  ونتج  وخارجه،  العراق  داخل  في  واالكاديميين  الحوزويين  المحققين  من  الكثير  الَمَجَمُع 
كل  وكانت  السالم،  عليهم  البيت  اهل  تراث  حول  المحققة  الكتب  من  كبيرة  مجموعة  ذلك 
والثناء  التحية  االف  مشرفها  على  المقدسة  الحسينية  العتبة  رعاية  بفضل  االنجازات  هذه 
وتوجيهات المتولي الشرعي سماحة العالمة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واهتمامه الكبير 

باحياء تراث اهل البيت )عليهم السالم(.
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العلمي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  َمُع  جَمَ عن  املزيد  وملعرفة 
التقينا بمديره مشتاق  السالم(  البيت )عليهم  لتحقيق تراث أهل 
صالح املظفر والذي أوضح ما يأيت: يقع املََجَمُع يف كربالء املقدسة 
)عليها  البنني  ام  جممع  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  بالقرب 

السالم( االداري.
ُ
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تأسيس الم
عليه  مرت  والذي  اخلطي  تراثنا  نسخ  من  اهلائلة  لألعداد  نظرًا 
قرون متتالية وهو يف خزانات احلفظ، ونحن اآلن نمر هبذه الفرتة 
الذهبية، فمن هذا املنطلق أّكد علينا املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( يف حتقيق 
وتعريفهم  ثقافيًا  املجتمع  توعية  ألجل  النسخ  هذه  من  الكثري 
املََجَمُع  هذا  تأسيس  فكرة  لدينا  فانبثقت  األعالم،  علامئنا  برتاث 
2014/6/18م،  يف  وذلك  ال��رتاث،  حتقيق  يف  التوسع  ألجل 
وقد  العلمية،  األوساط  يف  والعاملي  العلمي  جماله  املََجَمُع  واخذ 

مجع شمل املحققني واصبحت اصداراته تزداد يومًا بعد يوم.

أهداف المجمع
� إخراج أبكار األفكار ونوادر الكتب املحّققة اىل عامل النور، وإثراًء 
املكتبة اإلسالمية  السالم( وَرْفد  البيت )عليهم  ونرشًا لفكر أهل 

بعيون املصادر.
� تسليط الضوء بشكل مكثف عىل املنهج احلسيني وما ُالِّف حول 

كربالء أو ُالِّف يف كربالء من العلامء عىل مّر القرون.
واملحققني  التحقيقية  املؤسسات  بني  التعاون  عىل  احل��رص   �
الفضالء، وعىل تالقح األفكار وانتهاج منهجّية متوازنة يف مسار 

التحقيق.
ل نتاجات املحققني من مجيع انحاء العراق وخارجه، رشيطة  � َتَقبُّ

ان تكون موافقة لفكر املََجَمُع ومنهجه التحقيقي.
صًا من ظاهرة  � توحيد جهود املحققني وصّبها يف مصبٍّ واحد، ختلُّ

تكرار حتقيق الكتاب الواحد لعّدة مرات.

نشاطات المجمع
التحقيقية  الدورات  إقامة  بني  العلمي  املجمع  نشاطات  تعددت 
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لرتبية وتثقيف املحققني وزيادة رصيدهم العلمي يف ذلك، وقد 
أقام املََجَمُع اىل اآلن مخس دورات حتقيقية كان من ثامرها بروز ثلة 
من املحققني يف شتى املجاالت، وعقد املؤمترات التخصصية يف 
جمال التحقيق، ومن ذلك )مؤمتر حتقيق الرتاث اخلطي( الذي يعقد 
يف كّل عام بمناسبة والدة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
واملؤسسات  االكاديمية  واجلامعات  املحققني  مع  والتواصل 
لتبادل االفكار واخلربات التحقيقية واملنهجية وخصوصًا يف جمال 

املخطوطات.

اصدارات مطبوعة
وان ملجمع االمام احلسني )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث 
اهل البيت )عليهم السالم( عددا كبريا من االصدارات املطبوعة 
التي متتُد بني )2014م � 2021م( وهي: املختار من اخبار االئمة 
ابن ايب جامع  � ج3 ملؤلفه الشيخ  االطهار )عليهم السالم( ج1 
العامة  كتب  من  السالم«  »عليه  احلسني  االمام  مقتل  العاميل، 
آلل  جرى  فيام  الكشكول  العطار،  هبجت  قيس  الشيخ  ملؤلفه 

عيل  بن  حيدر  العارف  السيد  ملؤلفه  السالم«  »عليهم  الرسول 
اهلندي،  الفاضل  الشيخ  ملؤلفه  النحو  ارسار  موضوع  اآلم��يل، 
احلسن  الشيخ  ملؤلفه  احلرام  اهلل  بيت  حج  فقه  يف  املرام  تلخيص 
االسالمية  املكتبة  يف  املرضية  الزهراء  العاميل،  الدين  زيد  بن 
الدين  اصول  معرفة  يف  الطالبني  حتفة  مشكور،  عيل  ام  للمؤلفة 
ملؤلفه الشيخ عبد السميع بن فياض احليل، تسلية احلزين يف فقد 
احلسيني،  شرب  اهلل  عبد  السيد  ملؤلفه  والبنني  واالحباب  العافية 
الغيوري،  املوسوي  جمتبى  السيد  ملؤلفه  احلسنية  اخلصائص 
القمي،  جربئيل  بن  شاذان  الشيخ  ملؤلفه  ومستدركاهتا  الفضائل 
كنز املطالب وبحر املناقب ج 1 � ج 3 ملؤلفه السيد ويل بن نعمة 
اهلل احلسيني، كنز جامع الفوائد ودافع املعاند ج 1 � ج 2 ملؤلفه 
الربيس  رجب  احلافظ  ديوان  احليل،  منصور  بن  سيف  بن  علم 
اصول  اىل  االخيار  وص��ول  احل��يل،  ال��ربيس  رجب  ملؤلفه  احليل 
مشكاة  العاميل،  الصمد  عبد  بن  حسني  الشيخ  ملؤلفه  االخبار 
االنوار يف اثبات رجعة حممد وآله االطهار ملؤلفه الشيخ حممد آل 
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من أهداف المجمع 

العلمي إخراج أبكار 

األفكار ونوادر الكتب 

المحّققة الى عالم 

النور، وإثراًء ونشراً لفكر 

أهل البيت )عليهم 

السالم( وَرْفد المكتبة 

اإلسالمية بعيون 

المصادر.

،،

،،
عبد اجلبار القطيفي، منهج االرشاد اىل ما جيب فيه االعتقاد ملؤلفه 
الّصيب  والغيث  الطيب  الكلم  الدجييل،  عباس  بن  خضري  الشيخ 
معرفة  يف  املحسنني  تقويم  احلسيني،  الدين  صدر  عيل  السيد  ملؤلفه 
الساعات والشهور والسنني ملؤلفه الشيخ الفيض الكاشاين، االمام 
احلسني )عليه السالم( واصحابه ج 1 � ج 4 ملؤلفه الشيخ فضل عيل 

القزويني.

الحجج البالغة والنعم السابغة
امليزرا  الثالثة ملؤلفه  ومن الكتب االخرى هي: الصحيفة السجادية 
)عليه  املؤمنني  امري  ولد  من  املعقبني  االفندي،  عيسى  بن  اهلل  عبد 
السالم( ملؤلفه ابو احلسني املدين العبيديل، الفصول املهذبة للعقول 
السالم(  )عليهم  االئمة  امهات  كتاب  عباد،  بن  الصاحب  ملؤلفه 
� ج  ملؤلفه السيد حسني بن جعفر املوسوي، االربعون حديثا ج 1 
2 ملؤلفه ابراهيم بن احلسني الدنبيل اخلوئي، كامل الدين ومتام النعمة 
ج 1 � ج 2 ملؤلفه الشيخ الصدوق، رشح الصحيفة السجادية ج1 � 
ج 2 ملؤلفه الشيخ عيل بن زين الدين العاميل، الدرة الغراء يف وفاة 
الزهراء )عليها السالم( ملؤلفه الشيخ حسني آل عصفور البحراين، 
عبد  بن  حممد  ملؤلفه  السالم(  )عليه  طالب  ايب  إليامن  الطالب  بغية 
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الرسول الربزنجي، احلجج البالغة والنعم السابغة ملؤلفه الشيخ 
عيل بن حسن البالدي البحراين، ذريعة النجاة من مهالك تتوجه 
مطلع  املازندراين،  اسامعيل  بن  حممد  الشيخ  ملؤلفه  املامت  بعد 
صالح  الشيخ  ملؤلفه  واملسكرات  اخلمر  حتريم  يف  السعادات 
الكرزكاين البحراين، االربعون حديثا ملؤلفه الشيخ حسني بن عيل 
البحراين، تذكرة املجتهدين رسالة يف معرفة مشايخ الشيعة ملؤلفه 
الشيخ حييى بن حسني البحراين، العقائد الكافئة يف سلوك منهج 
الفرقة الناجية ملؤلفه الشيخ حممد بن عيل العاميل التوليني، عروة 
الفيض الكاشاين،  � ج2 ملؤلفه الشيخ علم اهلدى  االخبات ج1 
كنوز  النوبختي،  موسى  بن  احلسن  الشيخ  ملؤلفه  الشيعة  فرق 
عن  الظنون  كشف  الطربيس،  الفضل  ابو  الشيخ  ملؤلفه  النجاح 

خيانة املأمون ملؤلفه السيد حسن الصدر الكاظمي املوسوي.

م���راس���ات ب��ي��ن ش��ي��خ ال��ش��ري��ع��ة وال��ش��ي��خ 
االلوسي

وكذلك من الكتب االخرى التي متت طباعتها هي: شعر سليامن 
بن قتة مجع ودراسة: د. مثنى عبد الرسول شكري، واقناع الالئم 

ورسالة  العاميل،  االم��ني  حمسن  السيد  ملؤلفه  املآتم  اقامة  عىل 
الشيخ  ملؤلفه  السالم«  »عليه  احلسني  االم��ام  لرثاء  االستيجار 
حممد بن امحد الدرازي البحراين، واخبار اجلمل ملؤلفه ابو خمنف 
)عليهم  االئمة  براهني  يف  املعجزات  وعيون  االزدي،  الغامدي 
السالم( ملؤلفه الشيخ حسني بن عبد الوهاب الشعراين، ورشح 
شواهد رشح ابن الناظم عيل االلفية ج1 � ج4 ملؤلفه السيد حممد 
الراغب  وبغية  الطالب  وحتفة  العاميل،  الدين  حميي  بن  عيل  بن 
ملؤلفه صفي الدين بن فخر الدين الطرحيي، عدة السفر وعمدة 
خالصة  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل  عيل  ابو  ملؤلفه  احلر 
حممد  الشيخ  ملؤلفه  ج3   � ج1  القرآن  مشكالت  حل  يف  البيان 
تقي اهلروي احلائري، وجمدد رزايا النبي واآلل )عليهم السالم( 
ملؤلفه الشيخ سلامن بن عبد اهلل البحراين، ومراسالت بني شيخ 
بن حممد جواد  اهلل  فتح  الشيخ  ملؤلفه  االلويس  والشيخ  الرشيعة 
االصفهاين، وانوار التوحيد ملؤلفه حممد بن امحد بن حممد مهدي 
النراقي، وملخص املقال يف حتقيق احوال الرجال ج1 � ج5 ملؤلفه 
الشيخ املريزا ابراهيم الدنبيل اخلوئي، وهنج االيامن يف اثبات امامة 
جرب،  بن  يوسف  بن  عيل  الدين  زين  ملؤلفه  واجلان  االنس  امام 
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وموسوعة الشيخ ابن فهد احليل مع البحوث ج1 � ج17 ملؤلفه الشيخ 
املواريث  احكام  االسدي، ورسالة يف  احليل  فهد  بن  بن حممد  امحد 
وترويج  اجلواهر(،  )صاحب  النجفي  حسن  حممد  الشيخ  ملؤلفه 
خاطر احلزين ملؤلفه الشيخ حسني بن عيل القدحيي البحراين، وحتفة 
عيل  حممد  بن  الدين  فخر  الشيخ  ملؤلفه  االيامن  تقوية  يف  االخ��وان 
الطرحيي، واهبى الدرر يف تكملة عقد الدرر يف اخبار االمام املنتظر 
ملؤلفه الشيخ حممد باقر بن حممد جعفر البهاري، واجلواهر املنثورة يف 

االدعية املأثورة ملؤلفه السيد عبد احلسيب بن امحد العاميل.
دفع االرتياب عن حديث الباب

ملؤلفه  العزيزة  الفريدة  وهي:  االخرى  الكتب  طباعة  متت  وكذلك 
الشيخ حممد تقي بن حممد عيل الغروي، املنارات الظاهرة يف االستخارة 
املأثورة عن العرتة ملؤلفه الشيخ سليامن بن عبد اهلل املاحوزي، مريق 
الدموع يف مراثي احلسني )عليه السالم( ايام االسبوع ملؤلفه الشيخ 
حسني بن حممد آل عصفور، مصاب آل الرسول ومقتل اوالد البتول 
القرييش،  بن حممد عيل  الشيخ حممد جعفر  ملؤلفه  السالم(  )عليهم 
نظام االقوال يف معرفة الرجال ج1 � ج4 ملؤلفه الشيخ نظام الدين 
حممد القريش، زبدة االخبار ملؤلفه الشيخ حممد حسني السبزواري، 

االستاذ مشتاق صالح المظفر
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فهرس املصورات اخلطية )مقتنيات املجمع( ج1 � ج2 من اعداد 
الشيخ حلو سعيد املحمداوي، ديوان عبد اهلل بن داوود الدرمكي 
ملؤلفه عبد اهلل بن دواوود الدرمكي، رسالة يف حتريم الغناء ملؤلفه 
الباب  السبزواري، دفع االرتياب عن حديث  باقر  الشيخ حممد 
ملؤلفه عيل بن حممد بن طاهر احلرمي، كشف بعض املعضالت 
االعامل  ث��واب  املوسوي،  مهدي  حممد  السيد  ملؤلفه  القرآنية 
وعقاب االعامل ملؤلفه الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه، 
علم االمام ملؤلفه الشيخ حممد تقي بن عبد اهلل الربغاين، خمترص 
يف  عني  كل  قرة  العاميل،  االول  الشهيد  اختصار  اجلعفريات 
حممد  الشيخ  ملؤلفه  السالم(  )عليه  احلسني  سيدنا  مناقب  بعض 
سيدنا  مناقب  بعض  يف  النضيد  الدر  عقود  العلوي،  حسني  بن 
فهرس  احلنفي،  صديق  بن  صالح  الشيخ  ملؤلفه  الشهيد  احلسني 
خمطوطات مكتبة العالمة حسن الصدر )رمحه اهلل( اعداد احلاج 
 � ج1  القواعد  رشح  يف  الفرائد  الدرر  الكاظمي،  الرسول  عبد 

ج16 ملؤلفه اية اهلل العظمى الشيخ حسن املظفر.

طالب  ابي  تكفير  الى  الذاهب  على  الحجة 
)عليه السام(

الواجب  القول  املجمع هي:  التي متت طباعتها يف  الكتب  ومن 
يف ايامن ايب طالب )عليه السالم( ملؤلفه حممد عيل بن جعفر عيل 
اللكنهوي، طلبة الطالب يف رشح المية ايب طالب )عليه السالم( 
ملؤلفه عيل فهمي بن شاكر املوستاري، منية الراغب يف ايامن ايب 
الطبيس،  رضا  حممد  الشيخ  اهلل  اية  ملؤلفه  السالم(  )عليه  طالب 
الشيخ  ملؤلفه  السالم(  )عليه  طالب  ايب  نجاة  يف  املطالب  اسنى 
السالم(  )عليه  طالب  ايب  ايامن  يف  رسالة  دح��الن،  زيني  امحد 
ملؤلفه  االبطح  االميني، شيخ  الشيخ عبد احلسني  العالمة  ملؤلفه 
الذاهب  عىل  احلجة  العاميل،  الدين  رشف  عيل  حممد  السيد 
معد  بن  فخار  السيد  ملؤلفه  السالم(  )عليه  طالب  ايب  تكفري  اىل 
السالم(  )عليه  ايب طالب  فضائل  الواهب يف  مواهب  ملوسوي، 
اهلارب من  ارشاد  النقدي،  الشيخ جعفر بن حممد  ملؤلفه احلجة 
الصنعاين،  احلسيني  حييى  بن  هاشم  ملؤلفه  االقارب  ايامن  صحة 
ابو طالب حامي الرسول )صىل اهلل عليه وآله( ملؤلفه الشيخ نجم 
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الدين العسكري، الشهاب الثاقب لكبد من اذى ابا طالب )عليه 
الطالب يف  بغية  السقاف املكي،  السالم( ملؤلفه علوي بن امحد 
حيدر  بن  حممد  السيد  ملؤلفه  السالم(  )عليه  طالب  ايب  حال 
عبد  اىل  ينتسب  من  بمعرفة  الطالب  حتفة  العاميل،  املوسوي 
اهلل  بن عبد  السيد حسني  ملؤلفه  السالم(  اهلل وايب طالب )عليه 
اهلفان  ايب  رواية  السالم(  )عليه  طالب  ابو  ديوان  السمرقندي، 
عبد اهلل بن امحد العبيدي، ايامن ايب طالب )عليه السالم( ملؤلفه 
العالمة الشيخ عبد احلسني االميني، زهرة االدباء يف رشح المية 
اسمى  النقدي،  حممد  بن  جعفر  الشيخ  العالمة  ملؤلفه  البطحاء 
املطالب يف ايامن ايب طالب )عليه السالم( ملؤلفه الشيخ الشهيد 
السالم(  )عليه  طالب  ايب  إليامن  الطالب  بغية  احللفي،  كاظم 
ايب  اسالم  يف  رسالة  الربزنجي،  الرسول  عبد  بن  حممد  ملؤلفه 
طالب )عليه السالم( ملؤلفه الشيخ يوسف بن امحد البحراين(.               

                 

اصدارات قيد الطباعة
وان ملََجَمُع االمام احلسني )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث 
جماالت  ويف  عديدة  اص��دارات  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
متنوعة ال تزال قيد الطبع وهي عىل النحو التايل: املعترب يف رشح 

املخترص )1 � 4( ملؤلفه املحقق احليل نجم الدين جعفر بن احلسن، 
ديوان احلر العاميل )1 � 2( ملؤلفه الشيخ املحدث حممد بن احلسن 
احلر العاميل، نظم الرباهني )1 � 2( ملؤلفه العالمة احليل احلسن 
حسن  حممد  الشيخ  ملؤلفه  اجلديد  األثر  املطهر،  بن  يوسف  بن 
الرسدرودي، رشح المية صاحب بن عبادة ملؤلفه السيد جعفر 
بن امحد البهلويل، جمالس املؤمنني يف وفيات املعصومني )عليهم 
السالم( ملؤلفه العالمة السيد حسن صدر الدين، اجلامع البهي 
ملؤلفه الشيخ عبد السالم بن حممد االندرسباين، احلدائق النرة 
يف سرية النبي وسرية العرتة )عليهم السالم( ملؤلفه السيد جعفر 
نور  العالمة  ملؤلفه  القرآن  أدب  االعرجي، رسائل يف  بن حممد 
ضياء  ملؤلفه   )3  �  1( الكروب  تفريج  مرتىض،  بن  حممد  الدين 
الدين اسحاق بن يوسف اليمني، نضد االيضاح ملؤلفه الشيخ 
حممد بن حممد الكاشاين )علم اهلدى(، جامع االقوال )1 � 3( 
القرآن  العاميل، جواهر  السيد يوسف بن حممد احلسيني  ملؤلفه 
ملؤلفه  القناع  كشف  احلسيني،  حممد  بن  حممود  السيد  ملؤلفه 
الشيخ يوسف بن امحد البحراين، عني الفوائد ويليه المية مهيار 
ملؤلفه الشيخ عيل بن حممد بن ابراهيم، رشح القصيدة املذهبية 
عيل  أحاديث  من  جزء  الفسوي،  الدين  كامل  العالمة  ملؤلفه 
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الصباغ،  ابن  املؤدب  بن  احلسني  بن  عيل  ملؤلفه  الفامي  امحد  بن 
الوسائل احلائرية )1 � 3( ملؤلفه السيد حممد بن عيل الطباطبائي 

)السيد املجاهد(.

اصدارات قيد التحقيق
وملجمع االمام احلسني )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث اهل 
البيت )عليهم السالم( كتب قيد التحقيق يف جماالت خمتلفة عىل 

النحو التايل:
كتب الفقه واالصول

وهي  التحقيق  قيد  عديدة  كتب  هناك  واص��ول��ه  الفقه  ففي 
االخيار  مناهج  شالل،  خر  الشيخ  ملؤلفه  الغروية  )التحفة 
العاميل،  الدين  زين  بن  امحد  السيد  ملؤلفه  االستبصار  رشح  يف 
القالئد السنية عىل القواعد الشهيدية ملؤلفه الشيخ حممد بن عيل 
احلرفويش العاميل، النهج القويم والرصاط املستقيم ملؤلفه الشيخ 
عبد املحسن اللويمي البحران، مرآة االخبار يف احكام االسفار 
هتذيب  عىل  احلاشية  البحراين،  ال��درازي  امحد  بن  حممد  ملؤلفه 
عىل  حاشية  االصول  زبدة  رشح  الشهيد،  حفيد  ملؤلفه  الطويس 
فروع  يف  الاليل  عقد  العاميل،  احلرفويش  ملؤلفه  الفاكهي  حاشية 

العلم االمجايل )ُاصول( ملؤلفه الشيخ عيل االيرواين، رشح االلفية 
اجلامن  منتقى  العاميل،  عيل  حممد  سيد  املدارك(  )صاحب  ملؤلفه 
يف االحاديث الصحاح واحلسان ملؤلفه الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاين العاميل، حاشية املعامل ملؤلفه السيد صاحب املدارك، كتاب 
احكام  يف  رسالة  اللويمي،  املحسن  عبد  الشيخ  ملؤلفه  الصالة 
االصول  مفاتيح  القدحيي،  حسن  الشيخ  ملؤلفه  والسهو  الشك 
االنام يف  الطباطبائي، هداية  بن عيل  املجاهد حممد  السيد  ملؤلفه 
رشح رشايع االسالم ملؤلفه الشيخ حممد حسني الكاظمي، الوايف 

يف رشح الوافية ملؤلفه السيد حمسن االعرجي الكاظمي(.
كتب اهل البيت )عليهم السالم( سرية وفضائل

قيد  وفضائل  سرية  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  كتب  وكذلك 
التحقيق وهي )املناقب ملؤلفه اخلوارزمي، جممع املصائب ملؤلفه 
ملؤلفه  االن��ام  س��ادة  اح��وال  تعريف  احلسيني،  حممد  بن  قريش 
املسعودي،  الشيخ  ملؤلفه  الوصية  إثبات  البحراين،  راشد  الشيخ 
ألقاب املعصومني )عليهم السالم( ملؤلفه حسني جعفر اليزدي، 
)عليهم  االئمة  فضائل  جامع  اجلويني،  ملؤلفه  السمطني  فرائد 
 )3  �  1( البكاء  معدن  الساروي،  مهدي  حممد  ملؤلفه  السالم( 
)عليه  املظلوم  احلسني  مقتل  يف  املهموم  نفس  الربغاين،  ملؤلفه 

خمس دورات تحقيقية 

كان من ثمارها بروز ثلة 

من المحققين في 

شتى المجاالت، وعقد 

المؤتمرات التخصصية 

في مجال التحقيق، 

منها )مؤتمر تحقيق 

التراث الخطي( 

سعيا لزيادة رصيد 

المحققين العلمي

،،

،،
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السالم( ملؤلفه الشيخ عباس القمي، أوراد االبرار يف مأتم الكرار 
عيل  حيدر  ملؤلفه  الفؤاد  حمرق  الدمستاين،  حسن  الشيخ  ملؤلفه 
بن  عيل  ملؤلفه  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  مناقب  االصفهاين، 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  ملصاب  اهلدى  نور  البحراين،  حممد 
ملؤلفه حممد بن عيل بن عبد اجلبار، االنوار العلوية يف رشح االلفية 
ملؤلفه الشيخ امحد بن حممد السبيعي، ارسار املصائب ملؤلفه عيل 
الراتبة ملؤلفه  الساكبة يف املصيبة  الدمعة  الفشندي،  بن حممد تقي 
الشيخ حممد بن عبد الكريم البهبهاين، مفتاح النجباء يف مناقب آل 

العباء ملؤلفه حممد بن رستم احلارثي 1141 ه�(.
الكتب العقائدية

وايضا اصدارات قيد التحقيق يف الكتب العقائدية وهي )تبرصة 
العوام ملؤلفه سيد مرتىض الرازي، حقيقة مذهب االمامية ملؤلفه 
الفتوين العاميل، حق اليقني ملؤلفه سيد عبد اهلل شرب، مرشق االنوار 
الذرية املصطفوية ملؤلفه الشيخ حممد بن  بيان عقائد  امللكوتية يف 
طالب  ايب  ايامن  يف  الطالب  غنية  ه�،   12 ق  البحراين  املقايب  عيل 

)عليه السالم( ملؤلفه الشيخ حممد حسن اهلشرتودي التربيزي(.
كتب الدعاء

ويف جمال الدعاء هناك كتب قيد التحقيق وهي )الزوائد والفوائد 
1 � 2 ملؤلفه السيد ابن طاووس، اصول املعرفة يف رشح دعاء عرفة 
ملؤلفه الشيخ عباس الدرازي البحراين، رشح الصحيفة السجادية 
ابن  السيد  ملؤلفه  الدعوات  مهج  املشهدي،  ابن  الشيخ  ملؤلفه 
املصباح  الطيب،  العابدين ملؤلفه حممد بن حممد  أنيس  طاووس، 
بن  ابراهيم  ملؤلفه  االمني  البلد  الكفعمي،  بن عيل  ابراهيم  ملؤلفه 

عيل الكفعمي(.
كتب اللغة

)ينابيع  مها  التحقيق  قيد  فقط  كتابني  هناك  اللغة  كتب  جمال  ويف 
اللغة 1 � 10 ملؤلفه البيهقي الشيعي، أبواب الكنوز 1 � 4 ملؤلفه 

حممد عيل االسرتابادي(.
كتب النحو

وكتب النحو قيد التحقيق هي )عقود الدرر يف رشح ابيات املطول 
متحيص  العاميل،  الدين  شهاب  بن  احلسني  ملؤلفه  واملخترص 
التلخيص ملؤلفه الشيخ حممد بن احلسن االصفهاين، منية احلريص 
عىل فهم ملخص التلخيص ملؤلفه الفاضل اهلندي، غاية السؤول 
وهناية املأمول ملؤلفه عبد السميع بن حممد احلائري اليزدي، رشح 
شواهد مغني اللبيب ملؤلفه عبد السميع بن حممد احلائري اليزدي، 

لَمَجَمُع االمام الحسين 

)عليه السالم( العلمي 

في تحقيق تراث أهل 

البيت )عليهم السالم( 

إصدارات عديدة وفي 

مجاالت متنوعة منها ال 

تزال قيد الطبع ومنها قيد 

التحقيق ومنها مطبوعة

،،

،،
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اجلواهر السنية يف رشح العوامل املحسنية ملؤلفه الشيخ حممد عيل 
الترصيف  غوامض  حل  يف  التصنيف  ذروة  الكاشاين،  اآلراين 
ملؤلفه محزة بن قربان اخلليل، شقايق املطالب يف رشح كافية ابن 

احلاجب ملؤلفه حممد تقي التسرتي الكاظمي(.
كتب الرتاجم

الرجال عىل  )نكت  التحقيق هي  قيد  الرتاجم  كتب  وفيام خيص 
منتهى املقال ملؤلفه العالمة حسن الصدر، منتقلة الطالبيني ملؤلفه 

ابراهيم بن نارص بن طباطبا(.
كتب الطب

ولكتب الطب حصة يف املجمع، فهناك كتب قيد التحقيق وهي 
)االنوار رشحا لصحيفة ثامن االئمة االطهار ملؤلفه حممد صالح 
البرصي، عافية الربية يف رشح الرسالة الذهبية ملؤلفه حممد هادي 
)عليهم  االطهار  االئمة  طب  يف  االخطار  كشف  الشريازي، 
السالم( ملؤلفه شمس الدين حممد احلسيني االمائي، طب االئمة 

)عليهم السالم( ملؤلفه الطبيب حممد قاسم غالم عيل ق 11(.
كتب التفاسري

وكتب التفاسري قيد التحقيق هي )إيناس سلطان املؤمنني ملؤلفه 
الفتوين  ملؤلفه  االنوار  مرآة  تفسري  الشريازي،  عيل  حممد  السيد 
العاميل، ثواب القرآن ملؤلفه حممد بن حسان الرازي، نور االنوار 
ومصباح االرسار ملؤلفه حممد تقي احلسيني ق )11 � ق 12 ه�(، 
زبدة البيان يف بعض فضائل القرآن ملؤلفه حممد حسني بن حممد 
القزويني،  حممود  السيد  ملؤلفه  البسملة  مفتاح  الربزي،  جعفر 

تفسري القرآن ملؤلفه امحد بن احلر العاميل(.
كتب األخالق واملعارف العامة

الكتب  للمجمع حصة من  العامة  ويف جمال االخالق واملعارف 
الغافلني ملؤلفه عيل بن  التحقيق وهي )رسور املقبلني ونبهة  قيد 
احلسني الركيني العاميل، روض الناظرين ملؤلفه الشيخ امحد احلر 
العاميل، حتفة الدهر يف مناظرة الغنى والفقر ملؤلفه الشيخ حفيد 
الرزاق  عبد  بن  احلي  عبد  ملؤلفه  الشيعة  حديقة  الثاين،  الشهيد 
رسور  الثاين،  الشهيد  حفيد  ملؤلفه  اخلواطر  روضة  الرضوي، 
الرشيف  ملؤلفه  االخبار  دوحة  العاميل،  الرديني  ملؤلفه  املؤمنني 

الشريازي(.
كتب التاريخ

وكتاب واحد قيد التحقيق يف التاريخ وهو )الدر املسلوك ملؤلفه 
الشيخ امحد احلر العاميل(.

كتب االدب
نؤاس  ايب  التحقيق وهي )رشح شافية  قيد  االدب  واخريا كتب 
ملؤلفه  احلامسة  رشح  يف  الباهر  احلسيني،  امري  بن  حممد  ملؤلفه 
رضا  حممد  املريزا  ملؤلفه  النابغة  قصيدة  رشح  الطربيس،  الشيخ 
بن  حممد  ملؤلفه  املجلس  وروضة  االنفس  نزهة  حممد،  نور  بن 
عيل العراقي ق 7 ه�، نور حدقة البديع ملؤلفه الشيخ ابراهيم بن 
عيل الكفعمي، فرقد الغرباء ورساج االدباء ملؤلفه الشيخ حسن 
بن عيل العاميل، رشح تائية دعبل اخلزاعي ملؤلفه حممد بن حممد 

الفاريس الفسوي(.  
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في ذكرى المصلح العظيم اإلمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء )تقّدست روحه 
الزكّية(، سأكتفي بدايًة بذْكٍر مقتضٍب لتاريخ والدته ووفاته، وانتسابه الشريف، فيما سأجعل 
السطور الالحقة جريانًا ال ينتهي عن المواقف العظيمة في حياة هذا الرجل والتي تعّرف 
األجيال وخصوصًا الشباب بأمثاله من مراجع الدين العظام الذين حفظوا وصانوا تراث أئمتنا 
الُهداة )عليهم السالم( وسعوا إلى تعليمنا وإرشادنا فكانوا وما زالوا ذوي الفضل علينا، 
النهر  أتتبع  ُدمُت  ما  مهّمة،  محاولة  ولكّنها  الورق!!،  مساحة  بضيق  سأصطدم  أّني  على 
من منبعه وأسبح - مطمئناً - مع تّياره، وليعلم القارئ أّني ما ذكرُت إال القليل القل�يل من 

مواقف شيخنا الجليل.

اإلمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

» إم�اُم ال�ه�ُدى ه�ْل أب���دَع اللُه آي��َ���ًة                 لمعناُه أْسمى منَك شأنًا وأشمخا«

أعداد: علي الشاهر
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اإلمام الملهم وصاحب الفكر النّير

مبتدأ الكمال
ولد العامل املجاهد الشيخ حمّمد احلسني آل كاشف الغطاء، 
وهو  األرشف،  النجف  يف  م(   1877  - ه�   1294( سنة 
الشيخ جعفر  ابن  الشيخ حمّمد رضا،  ابن  الشيخ عيل،  ابن 
الشيخ خر بن حييى بن مطر  ابن  الغطاء،  الكبري كاشف 
نسبها  يف  ترجع  معروفة  وأرسته  املالكي،  الدين  سيف  بن 
إىل قبيلة بني مالك نسبة إىل الفارس اهلامم مالك بن االشرت 

النخعي )رضوان اهلل تعاىل عليه(.
بزغ  الذي  اإلمامية،  علامء  مشاهري  أحد  اجلليل  وشيخنا 
عاش  حيث  العلمية،  النجف  ح��ارضة  يف  علاًم  نجمه 
)الشيخ  ك�  علامئها:  كبار  أيدي  عىل  متتلمذًا  ودرس  فيها، 
والسيد  اهل��م��داين  رض��ا  وامل��ال  اخل��راس��اين،  كاظم  حمّمد 
مقامه  اهلل  )أعىل  النوري(  حسني  واملريزا  اليزدي،  كاظم 

بركة  وعمت  ورشق��ًا،  غربًا  ن��وره  شع  حّتى  ال��رشي��ف( 
يف  طويل  باع  له  فكان  اإلسالم،  دنيا  ربوع  وسريته  علمه 
والثقافة،  واألخالق،  والتفسري،  واألصول،  الفقه،  علوم 
واألدب، والسياسة، فكتب وأّلف الكثري يف هذه املجاالت 
واألبواب، وكانت وفاته )رضوان اهلل تعاىل عليه( يف )18 

ذي القعدة 1373ه� - 1954م(.

مواقف عظمى لسليل النهر العذب
بالنهر،  وصفته  حينام  الرجل  هذا  سرية  عن  كثريًا  أبتعْد  مل 
منها نجم جّدهم  بزغ  التي  املرّشفة  العائلة  فهو سليل هذه 
مبهامت  عن  الغطاء  )كشف  كتاب  مؤلف  )جعفر(  األكرب 
العلم  مدينة  األرشف  النجف  إىل  وجاء  الغّراء(  الرشيعة 
اهلندية  مدينة  من  إليها  هجرته  بعد  صغريًا  والعلامء، 
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)طويريج( منسابًا كنهرها العذب.
وللشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء، مواقف مّجة وعظيمة 
دّوهنا التاريخ يف سجالته – فأضاء -، وهو ما نفتخر به هذا 

العظيم. الفخر 
مواقف إصالحية

ملّا زار السفري الربيطاين آية اهلل الشيخ حممد حسني آل كاشف 
الغطاء )قدس رسه( بمكتبه يف النجف األرشف بتاريخ )20 
مجادي األوىل سنة 1373 ه� - 1953 م( صارحه باألعامل 
وغرهبا،  األرض  رشق  يف  الربيطانيون  هبا  قام  اّلتي  املنكرة 
ومعاونتهم  فلسطني،  ضياع  يف  اإلنجليز  ب��دور  جاهبه  و 
استعامر  و  املقّدسة  األرض  تلك  معاقل  فتح  عىل  للصهاينة 

أرضها واستعباد أهلها وترشيدهم.
رصاحته  تكن  فلم  األمريكي،  السفري  مع  أيضًا  حدث  وثم 
بأقل من رصاحته مع السفري الربيطاين، و قد عّنفه كثريًا عىل 
مسامهة الواليات املتحدة األمريكّية يف تثبيت أقدام الصهاينة 
األع��امل  من  ذل��ك  ج��ّراء  عن  نجم  وم��ا  فلسطني،  ب��أرض 

املنكرة. الوحشّية 

)إّن  اخلصوص:  هذا  يف  للسفري  يقول  رسه(  )ق��ّدس  وكان 
طعنتمونا  ألّنكم  األمريكيني؛  معارش  منكم  دامية  قلوبنا 
والصرب  عنها  السكوت  يمكن  ال  نجالء  طعنة  بالصميم 

عليها(.
القلوب كّلها ضّدكم، و تقطر دمًا من فظاعة  )إّن  ثّم يقول: 
بذلك  يعني  كان  و  العرب(  ظهر  هبا  قصمتم  اّلتي  رضبتكم 

مأساة فلسطني.

الُمثل العليا في اإلسالم ال في بحمدون!
بتاريخ )22 نيسان 1954 م(، جرى عقد مؤمتر )بحمدون( 
رئيس  نائب  قبل  من  دعوة  لسامحته  وّجهت  وقد  لبنان،  يف 
كارلند  آن��ذاك  األمريكية  األوس��ط  ال��رشق  أصدقاء  مجعية 
تريد  أمريكية  دعاية  كانت  املؤمتر  هذا  ولكون  هوبكنز، 
رفضًا  الغطاء  كاشف  آل  الشيخ  رفض  لالستعامر،  الرتويج 
قاطعًا احلضور للمؤمتر، وكان رّده عىل دعوة احلضور حاساًم 
العليا يف  البارز )املثل  بليغًا جدًا، ثم شفع رده بإصدار كتابه 
والغرية  اجلرأة  من  محل  والذي  بحمدون(،  يف  ال  اإلسالم 
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وتنوير  البالد  خلدمة  والسعي  العاّمة  املصلحة  عىل  الكبرية 
أبنائها بام حيوطهم من أخطار االستعامر الغاشم.

نسمة  ألف  تسعامئة  أخرجتم  من  أنتم  ألسُتم  رّده:  يف  وجاء 
ورشدمتوهم  وبالدهم  أوطاهنم  من  أخرجتموهم  العرب،  من 
بالصحاري والقفار يفرتشون الغرباء ويلتحفون السامء� وكانوا 
الصخر األصم،  يتفجع حلاهلم  يكاد  أعزاء رشفاء،  يف أوطاهنم 
ويبكي حلاهلم األعمى واألصم، وأنتم ال تزالون تغرون اليهود 
بالعدوان عليهم. فهل فعل نريون )امرباطور روما الذي أحرق 
الوقت  يف  أنكم  العجب  كل  والعجب  هذه،  كأفعالكم  بالده( 
جهتكم،  إىل  االنضامم  والعرب  املسلمني  من  تطلبون  نفسه 
تربون  فإنكم  لكم،  املعاهدات  وإب��رام  معكم،  والتحالف 
بيد،  عيوهنم  عىل  تصفعوهنم  ورجالكم  بأرجلكم  العرب 

ومتسحون رؤوسهم باليد األخرى!!.

غارقون بالسياسة حّتى قمة رأسنا!
تشخيص  العظيمة  النجف  لرجال  بالنسبة  السياسة  وألن 
للمصلحة السياسية بام فيه صالح وخري العباد ال التدّخل فيها، 
الغطاء  آية اهلل كاشف  بال سامحة  أّن أحّدهم سأله مّرة: ما  إال 

يتدخل يف السياسة وهو رجل دين؟!!
واخلدمة  اخلري  طلب  يعني  السياسة  مفهوم  كان  إذا  قائاًل:  فرّد 
قمة  حتى  فإننا  واخليانة،  الفساد  ومنع  وإرش��اده��م  للناس 

رؤوسنا غارقون فيها!!، وهذه من الواجبات.
األكرم  للنبي  العامة  النيابة  هي  السياسة،  هذه  إن  وأض��اف، 
الزعامة  وهي  والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  وآله 
)َيا  لداود:  تعاىل  اهلل  عنها  قال  التي  اإلهلية  واخلالفة  الرشعية 
 ..) قِّ ْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَ َداُوُد إِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف اأْلَ
فسياستنا سياسة النبي األعظم واالئمة اهلداة.. السياسة اخلالية 

من كّل أنواع اهلوى والطمع والتلّوث باملعايص!!.
القيادة  هي  العلامئية،  القيادة  بأن  اجلليل  الشيخ  يؤمن  وهنا 
احلقيقية لألمة، وهذا ما متثل بحلقات اجلهاد املتواصلة للعلامء 
االمتداد  باعتبارهم  ومرحلته،  ظرفه  حسب  كّل  والفقهاء، 

الطبيعي خلط النبوة واإلمامة.

التقريب والوحدة بين المسلمين
أنظار  الغطاء  كاشف  آل  اإلمام  لفت  له،  موقف  من  أكثر  يف 
عرفنا  فقال:  والتكاتف،  بالوحدة  االنتصار  رس  إىل  املسلمني 
من  الناشئة  التفرقة  هو:  إّنام  القتال  واملرض  العضال  الداء  أن 
التنافر،  ثم  التفاخر،  عىل  الباعثة  والعصبيات  األنانيات  توّغل 

فالتدابر. فالتقاطع، 
ووحدة  اللسان،  وح��دة  إىل  تدعو  اإلي��امن  وح��دة  ب��أن:  وبني 
اللسان واللغة رابطة، والرابطة إخاء، وأخوة األدب فوق أخوة 
النسب، وهي التي توحد العنارص املختلفة واملذاهب املغايرة، 
يف  يواسوننا  ويساملوننا  وثقافتنا،  لغتنا  خيدمون  اّلذين  فكل 
عن  وحيامون  علينا،  األعداء  يساعدون  وال  والراء،  الرساء 
ويلزمهم  ذمتهم،  يف  وداخلون  املسلمني،  إخواُن  هم  أوطاننا، 

محايتهم.

إذا كان مفهوم السياسة 
يعني طلب الخير والخدمة 

للناس وإرشادهم ومنع 
الفساد والخيانة، فإننا حتى 

قمة رؤوسنا غارقون فيها!!، 
وهذه من الواجبات وهي 

النيابة العامة للنبي األكرم 
وآله )عليه وعليهم أفضل 

الصالة والسالم( ..
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)فكر  كتابه  العريض من  الدكتور خليل منصور  املؤلف  وجعل 
االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كام يبدو يف هنج البالغة( 
الدراسات  الكثري من  تناولته  ملا  املوثقة  باملعلومات  حمطة غزيرة 
عن شخصية االمام عيل )عليه السالم( بالبحث والدراسة سعيا 
للتمكن من االملام بكل جوانبه، وال سيام اجلوانب الفكرية التي 
السالم(  )عليه  عنه  أثر  ملا  اجلامع  البالغة(  كتاب )هنج  تضمنها 

من خطب ورسائل وعهود وحكم..
أما كتاب )فكر االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كام يبدو 
البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن  صدَر  الذي  البالغة(  هنج  يف 
الوارث  دار  يف  االوىل  طبعته  وطبع  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
للطباعة والنرش العراق - كربالء املقدسة عام 2018 فقد جاء 
بخمسة أبواب وكان الباب االول دراسة ما دار حول نصوص 
هنج البالغة من جدل يف مدى صحة نسبتها لعيل )عليه السالم( 

االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( ابرز أعالم التاريخ االسالمي كلّفه الرسول )صلى الله عليه 
واله وسلم( بالكثير من جالئل المهمات المتعلقة بروح الدعوة فأثبت جدارته وصدق ايمانه وسعة 
السياسية  القضايا  من  الكثير  في  بمشورته  االخذ  على  وعثمان  وعمر  بكر  ابو  عّول  كما  اطالعه، 
واعتمدوا على فتاويه الفقهية إضافة الى توليه الخالفة لفترة دامت خمس سنوات )35- 40 ه�/  

656- 661 م( كان خاللها سيفا مسلطا على الفتنة الكبرى التي اودت بحياة عثمان بن عفان.

ف�����������ك�����������ُر
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اإلمام علي بن ابي طالب 
كما يبدو في نهج البالغة



االربعة  ل��ألب��واب  منطلقا  ك��ان  الباب  ه��ذا  ان  عىل 
النصوص وحماكمتها يف  النظر يف  االخرى من خالل 

ضوء اآلراء املثبتة واآلراء النافية التي دارت حوهلا..
الفصل  اىل ثالثة فصول:  قّسمه  فقد  الثاين  الباب  اما   
االول اهتم بدراسة مفهوم االمامة يف فكر االمام عيل 

مع عرض لفكرة احلكومة وامهيتها
عرصه  جتاه  الفكرية  االم��ام  مواقف  الثاين:  الفصل 
املناوئني  من  وموقفه  قبله  الثالثة  باخللفاء  وعالقته 
الثالث:  الفصل  تناول  فيام  خالفته،  اثناء  حلكومته 
الدولة  ملؤسسات  السالم(  )عليه  عيل  االمام  تصور 
من  يتولد  وما  باحلكومة  وعالقتها  الدولة  ومفهوم 
بالوالة  تتعلق  سياسية  قضايا  يف  املفهومني  اندماج 

والوزراء واجليش والقضاء.
كان  فصول:  ثالثة  اىل  قّسم  فقد  الثالث  الباب  اما 
املجتمع االسالمي عامة  االول: دراسة حالة  الفصل 
واملجتمع الكويف خاصة، والفصل الثاين: دراسة القيم 
اخللقية كام اوردها النهج مع الرتكيز عىل دعائم خلقية 
الفصل  وكان  والتقوى..  واحلق  العدل  هي:  ثالث 
الثالث: حتليل ما عرض له عيل من افكار تربوية  فردية 

وارسية واجتامعية..
الفصل  ثالثة فصول:  اىل  فقد جّزئ  الرابع  الباب  اما 
االول القضايا الكالمية املتعلقة بالعقيدة يف اربعة حماور 
االنسان،  الرسل-  –املالئكة-  اخلالق  هي:  رئيسية 
وتداعي  التأميل  الفكر  دراس��ة  الثاين:  الفصل  وكان 
فيام  البالغة(،  والغيبيات كام عرض هلا )هنج  االفكار 
تناول الفصل الثالث: نظرة االمام عيل )عليه السالم( 
اىل احلياة كام رسمت نصوص )هنج البالغة( مالحمها.

كان  فصول:  ثالثة  يف  واالخري  اخلامس  الباب  وجاء 
التي وردت يف  االدبية  االنواع  منها يف  الفصل االول 
ابرز  الثاين:  والفصل  نوع،  كل  به  متيز  وما  )النهج( 
اخلصائص االسلوبية التي متيزت هبا نصوص النهج، 
أما الفصل الثالث فخصصه يف اخلصائص الفنية ممثلة 

يف الصورة وقيمتها الفكرية..

دليل الزيارات 
لألماكن المقدسة في العراق
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ً
صدر حديثا

العربية  باللغتني  احلسينية  العتبة  من  جديد  اص��دار 
قسم  يف  ال��دويل  االع��الم  مركز  عن  صدر  واالنجليزية 
مؤسسة  مع  وبالتعاون  املقدسة  احلسينية  العتبة  إعالم 

الكساء الدولية.
بالَقطع  صفحة   )450( يف  صدر  الذي  الدليل  تضّمن 
وامل��زارات  املقدسة  للعتبات  الزيارة  تفاصيل  الصغري، 
والكاظمية  وكربالء  والكوفة  النجف  مُدن  يف  الرشيفة 
اىل  باإلضافة  واخل��رائ��ط،  بالصور  م��ع��ززًة  وس��ام��راء 
تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االمام  بمقام  اخلاصة  األعامل 
النجف  يف  ال��س��الم  وادي  وم��ق��ربة  ال��رشي��ف(  فرجه 
االرشف، وقسم خاص باألدعية املهمة باللغتني العربية 

واالنجليزية.
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  شعر: عارف الساعدي

الكوفة
 أجمل سر 

ماذا كاَن سَيحدُث لو أنَّ َعليًا مل يرتْك منزَلْه يف يثرْب
لو أّن عليًا أبقى َطيبَة عاصمًة
ومشى بني أزّقتِها وصحابتِه 

ماذا كاَن سيحدُث لو ان الكوفَة مل تدخْل يف باِل َعيلٍّ
لكّنا... 

نتتّبُع اخباَر اجُلنِد
ونسمُع كلَّ ثالثِة أعواٍم

عن َحرٍب دارْت بنَي الرمحاْء
وسنبقى يف الكوفِة اطفااًل ال نكرُب طوَل العمْر

وليَس لنا من حلٍم اال أْن نزرَع حنطَتنا
وننام جواَر النهْر 

الكوفُة أمجُل ِسْ
ال يفتحُه إال العّشاُق املنسّيوَن 

عىل قارعِة الفجْر
لكنَّ الكوفَة بئْر!!

أحالُم الناِس هبا دلٌو منكرٌس
والعمُر يمرُّ وليَس يُمْر 

ماذا كاَن سيحدُث لو أنَّ َعليًا غريَّ فكرَتُه 
وبقينا نحُن املنسينَي مع الزمِن 

مرشورين عىل حيطاِن الليِل
ومنفينَي مع الوطِن 

لبِقينا حّتى هذي اللحظة

نكتُب للناِس قصائَد ُحْب 
وطول الليِل 

نفتُح كلَّ شبابيِك القلْب 
ُنولُد مثل الناِس 

ونكرُب مثَل الناِس 
ونرحُل مثَل الناِس 

ألّن الَرْب 
يطرق يف ِرفٍق أبواَب القلْب  

فننسلُّ خفافًا 
إاّل من رعشِة حْب 

ونناُم خيوطًا يف قمصاِن الَغيْب 
ماذا كاَن سيحدُث لو أنَّ علّيًا ليَس ُهنا 

مل نعرْفُه 
ومل نبرْص خطوَتُه

وهو يمرُّ بأسواِق الكوفِة
ممتلئًا بالفقراِء!!

يرشُّ التمرَّ عىل املنسينَي 
ويكنُس بيَت املاِل 

وخيِصُف نعليِه

ويصعُد يصعُد أعىل من تيجاِن 
األمراِء

ماذا نصنع لو مل يُك هذا السّيُد 
جاَر الناِس الفقراِء

جاَر العمِر وجاَر األمِل
لو مل تُك جاَر مواسِمنا 

فبأي عيٍل يسترصخَن النسّوُة 
حني يلدَن!

يا  رمِح��ِك  من  سأخرُج  وكيف 
أّمي 

ل��و مل ي���ُك ص���وُت رصاِخ���ك 
مشدودًا لألعىل 

ويصيُح َعيّل!!
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سَيدي،  ال تبخْل عيلَّ برمحتَك وانت اجلديُر هبذا النسب. فقد رايتك يف توفيقايت مساندًا، وحني أعشو عينّي 
بنور رضحيك، وأكرر شّم تراب مرقدك، يظّل عقيل يفكر يف لقائك، وقلبي يشعر كأنه يراك، ولساين يترع 
تألفها االلسن االخرى حتى أمست ترعايت كلها حروف أسمك، وروحي مستقرة يف موانئ  بألفاظ مل 
رمحتك، تنتظر يومها املوعود وسط ضّجة املتنمرين باسمك!، وقد تناسوه سهوًا، فصّمت فطرهتم قلوهبم 

اخلشنة، فلم يعودوا يعرفون عشقك.. نسوا أصل هويتهم فأبوها أصبح املال والسلطة.  
أمنية،  ومرايا  متأمال  روافدك.  حروف  يف  اغرق  وأنا  الذنوب،  زامحتني  اذ   يسندين  غريك  يل  من  سَيدي، 
الذي  االنسان  ويرفع  البصرية،  اجنحة  للعقل  لْيعِط  مخيساتك،  فجر  يتنفس  يزال  ما  توسالت  ومنشوري 
مقامك.  عن  تفرقني  ان  اال  يشء  كل  بني  تفرق  ان  الطاهر  بدمك  قاساًم  حزامه  وَحّل  ماضيه،  من  ختلص 

أمنحني فرصة القبول وخذ يدي وقدين اىل قناديل قربك، فأنا العبد الفقري ال أزدان إال بك.
 سَيدي، منُذ كنت صغريا أركض نحوك ملهوفًا. أشعر أنك ترسل يف طلبي كلام خنقتني َعربة، أو جرفتني 
سيول املعايص. فتحررين منها بدمعة ندم، وتلبسني ثوب التوبة، فيرشق وجهي قرب جدثك ضياًء. وبني 
أن أتلو آيتي أحُس أنك تقول يل: ال حتزن خذ من تراب اقدام مواليي وأمسح به جبينك فسيثبت اهلل الضياء 

بوجهك.
  سَيدي، أهيا الضياء: الظلُّ ظلك، واوجاعي تفاقمت وال طاقة يل عىل حتملها، اركض باجتاهك بقوة ايامين 
بك، تصدمني دوائر مقفلة، بيدي القلُم صادقا كقوس شجاع، وال أعلم كيف تنغرُس يف قلبي سهامي؟!..
وارجُع أركض خلف ظيّل مؤتزرًا بصاليت، أغفو قليال فتوقظني النفس اللوامة، أهنض واقفا من تلقاء نفيس، 

احتاج اىل صالة شكٍر هلل بحرتك. فام زلُت أمُد يدي مستغيثًا وال أحد يسمعني غريك...!.

حيدر عاشور

يسندني إْذ زاحمتني الذنوب

َمْن لي غيُرك 



معنىً ومفهومًا في لغتنا 

وتراثنا اإلسالمي
قبلَ أن يصبَح »التنّمر اإللكتروني« مفهوماً متداوالً في مواقع التواصل االجتماعي والوسائل 

أو  شخص  يمارسُه  الذي  المعنوي  العنف  أشكال  أحد  بوصفه  الحالي،  وقتنا  في  اإلعالمية 

أشخاص عدة اتجاه غيرهم ويتحّول ربما إلى تهديٍد وعدوان جسدي، فإّن له مفهوَمه في 

اللغة العربية وتراثنا الشيعي الضخم أيضاً، وهو ما نريُد الوقوف عليه في هذا الموضوع.

»التنّمر«.. 

التنّمر يف لغتنا العربية
ر لُه. ر، واملفعول ُمتنمَّ رًا، فهو ُمتنمِّ َر ُفالُن تنمُّ تنمَّ

ِمِر الغاِضِب،  خُص: غِضب وساَء خلُقه، وصاَر كالنَّ َر الشَّ وتنمَّ
ر«. فيقاُل: »َدائاًم أْنَت ُمَتنمِّ

ِمِر  بِالنَّ َه  َفَتَشبَّ َر،  َفَتَنمَّ ِرَفاَقُه  خُيِيَف  أْن  أَراَد  أيضًا:  تعني  َر  وَتَنمَّ
اَسَتُه. َد رَشَ َوَحاَوَل أْن ُيَقلِّ

وتعني أيضًا: ساءْت أخالُقه، غِضَب، تنّكر لُه، هّددُه، َوُيَقال 
تنّمَر لُفاَلن تنكر َلُه وأوعده ومّدد يِف َصوته ِعْند اْلَوعيْد.

ِمِر. ٌه بِالنَّ ٌر: ُمَتَشبِّ ويقاُل: َوَلٌد ُمَشاِكٌس ُمَتَنمِّ

التنّمر يف تراثنا اإلسالمي
الوحشة  بمعنى:  اللفظي  املعنوي  بمفهومه  »التنّمر«  يأيت 
األكرم  النبي  عنه  هنى  مما  وهو  األخ��الق،  ورشاسة  والغلظة 
السالم(، ويف  )صىل اهلل عليه وآله( واألئمة األطهار )عليهم 
ُيْؤُذوَن  ِذيَن  )َوالَّ وتعاىل(:  )سبحانه  اهلل  يقول  الكريم،  القرآن 
َوإِْثاًم  َتاًنا  هُبْ اْحَتَمُلوا  َفَقِد  اْكَتَسُبوا  َما  بَِغرْيِ  َوامْلُْؤِمَناِت  امْلُْؤِمننَِي 
اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ )َيا  تعاىل:  وقال   ،)58 )األحزاب:  ُمبِيَنًا( 
ا ِمْنُهْم َواَل نَِساٌء ِمْن  َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسٰى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً
ا ِمْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا  نَِساٍء َعَسٰى َأْن َيُكنَّ َخرْيً
َيُتْب  مَلْ  َوَمْن    ِن  اإْلِي��امَ َبْعَد  اْلُفُسوُق  ااِلْسُم  بِْئَس    ْلَقاِب  بِاأْلَ

امِلُوَن( )احلجرات: 11(. ئَِك ُهُم الظَّ َفُأوَلٰ

وقد وصف الدين اإلسالمي الشخص الذي يسبب أذًى لفظيًا 
أو جسديًا أو معنويًا ألخيه املسلم بأنه آثٌم، وقيَل: إنه يدخل يف 

حكم ارتكاب الكبائر.
ولعلَّ القارئ يتفاجأ أن كلمة )التنّمر( وردت رصحية يف إحدى 
رسائل ألمري املؤمنني )عليه السالم( إبان حكومته الرشيفة إىل 
عامله عىل البرصة )عبد اهلل بن العباس(، أي أهنا وردت هكذا 

وليس جمّرد إشارة أو تلميح يقصد هبا.
ُرَك  َتَنمُّ »َبَلَغنِي  والسالم(:  الصالة  أفضل  )عليه  كالمه  فمن 

لَِبنِي مَتِيٍم، َوِغْلَظُتَك َعليِهْم«.
ورشاسة  للوحشة  استعارة  ُرَك«  َتَنمُّ َبَلَغنِي  »َوَق��ْد  وقوله: 
األخالق، وقوله: »َوِغْلَظُتَك َعليِهْم« استعارة أيضًا لإلعراض 
وضيق النفس عليهم، واملعنى: كيف جيوز لنا التنّمر والغلظة 
عليهم، فال ينبغي التنّمر والغلظة عىل طائفة بلغوا من البأس 

والقوة هذه املرتبة.
التنّمر  املؤمنني )عليه السالم( هنى عن  فإّن أمري  وبشكل عام 
سواء أكان لبني متيم أو لغريهم من املسلمني وأي شخص آخر 
تربطنا به رابطة األخوة واإلنسانية، وإّنام أّكد عىل عامله أن ال 
يتنّمر مطلقًا وكذا نصحه باإلحسان إىل الناس، يف نفس اخلطبة 
إَِليِهْم،  بِاإْلِْحَساِن  البرصة(  )أي  َأْهَلَها  »َفَحاِدْث  الرشيفة: 
ْوِف َعْن ُقُلوهِبِْم«، وفيها استعارة لأُلنس هلم  َواْحُلْل ُعْقَدَة اخْلَ

وتقريِر خواطرهم.

 علي الشاهر
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للشاعر النجفي )وهاب شريف( قصيدة 

مهمة فيها عّوض الحزن بالجمال، 

وُحرقة القلب بعذوبة اللسان، ومواجهة 

أسى الفقدان بنواٍح منّغم، ولغة الروح 

العراقية المتأّلمة، يقول فيها:

حزٌن عراقي»التنّمر«.. 

واس��ت�����راح��وا ال���وس���اوَس  ت��رك��وا   ---- وراح����وا  طفولتهْم  أخ����ذوا 
أش���������احوا مل���ّا  ال���ن���دى  غ��ب��ِش   ---- ع���ىل   م��الحم��ه��م  ع���اف���وا 
وس��اح��وا مضايقها  ع���ربوا   ---- آالم����������ُ���هْم  هب��م  ش��غ��ف��ْت 
أب�������احوا ملّ���ا  أساره�����ْم   ---- الش����������ذا  ل���ذاك���رة  ف��رش��وا 
الصب��������اُح فبكى  نبلهم  م��ن   ---- إن��ائ��ه�����������ْم  لفقر  ض��ح��ك��وا 
ج�����راُح اب��ت��س��ام��ت��ه��ْم  وف����ُم   ----ً حمب�������������������ة  ي��ت��زامح��ون 
ال��ك��ف��اُح ش��������������رَب  م���ا  ي��ص��بُّ  وه���و  ال��ض��ي��م  س���ح���اُب  ه���ذا 
وف��اح��وا كبسمت�����������هم  احّت�����������������������������دوا  ال��ن��ارن��ج��ة  ل��وع��ة  يف 
انش����������������راُح ي��س��ح��رُه  ح���ني  ف��ي��ه��ا  ُال�������ورُد  حي����ّل  ق��ص��ص��ًا 
مس����������������تباُح  ٌ مج�������������ال  ي���ع���ّذهُب���ْم  ل��ك��ن  ي��ن��دم��وا  مل 
الري��������������������������اُح ف���ذّرْت���ا  دم��ن��ا  ع���ىل  أس��ام��ي��ن��ا  ي��ب��س��ْت 
يف رازق������ّي ال�����روح الح������وا--- ف���اْس���ت���ْدرَج األس�����َف اق��ت�����������������راُح
سم����������اُح يمهلهم  ل��ي��َت  ي��ا   ---- ال��ق��رى  م��ط��َر  أم��ه��ل��وا  ل��و 
ال��ف��س��اُح ال���ن���دّي���اُت  الصباح�������������������اُت  ف��م��ه��ا  يف  وت��ش��كُّ 
أخ�����ذوا ط��ف��ول��ت��ه��م وراح��������وا--- ت���رك���وا ال����وس����اوَس واس���رتاح���وا
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الى روِح الشهيِد السعيِد
 )سالم محمد شهاب عوج( ) أبي مطشر(

بطل كربالئي  كاَن يعطي للبطولة عنوانها 
حيدر عا�سور

إّنه الصوُت االزليُّ الذي رافق أكثر أيام حياتي، وقد سمعته يدور في أذّني ويخترق كل هواجسي 
بهذا  ومعتقدي.  وفكري  ضميري  تريح  التي  الضوء  نقطة  بلوغ  أجل  من  عمري  طوال  ورغباتي 
الماضي  ُعقد  كل  تحّولت  السالم(  الحسين)عليه  اإلمام  ضريح  من  انطلق  الذي  المقدس  الصوت 
التي عشتها إلى شيء سهل، وكل شيء كنت أخشاه تحّول إلى همة وعزيمة وثبات، فسجدت 
لله تعالى شاكرا على تحقيق الفرصة التي كنت أحلم بها، وخبرت كل تفاصيلها مع تقدم العمر. 
لم يكن لي طريق لحصد النعم والتوفيقات سوى طريق إمامي وعزوتي وكل ما أملك حتى روح 
له فداء وقت يشاء القدر أو تأتي ساعة العطاء الروحي سأقدم ما استطيع كي أنال ما حلمت به 
أنا أجلس في محرابه المقدس اسأل  طوال عمري هو رؤية اإلمام الحسين )عليه السالم(.. وها 

الله أن يمهد لي طريق االستشهاد بصوت الحق الذي مأل كياني بأكمله...
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 يف ذلك النهار امللتهب بصوت اجلهاد والذود عن األرض 
مطرش(  )أيب  وإحساس  شعور  كان  واملقدسات  والعرض 
العرشة  وأب��ن��اءه  زوجته  ي��وّدع  وه��و  بوصف  يوصف  ال 
ضمن  جماهدا  املقدس  الشعبي  باحلشد  ليلتحق  وعشريته، 
ابطال الفوج الرابع لواء عيل األكرب التاسع املنطلق من مدينة 
كربالء املقدسة ملقاتلة الزمر التكفريية التي صنعتها أمريكا؛ 
اإلره��ايب.  باسم)داعش(  العرب  من  املتأمركني  وبعض 
ليصعدوا  الرشيف،  الرأس  باب  من  الفوج  شجاع  انطلق 
سيارات اجلهاد وهم يمرون من حتت املصحف الرشيف، 
احلسينية  العتبة  جماهد  يضع  حني  صورة  تعادهلا  ال  صورة 
والسادة  الشيوخ  من  ثلة  مع  الكربالئي(  )الشيخ  املقدسة 
ليكون  جماهد  كل  فوق  الكريم  القرآن  املدينة  وأرشاف 
وأبناء  احلسني  أبناء  بني  قتالية  مواجهة  أك��رب  يف  ح��رزه 
احلسيني  اإلنقاذ  سيارات  حتركت  ال��داع��يش..  الشيطان 
والعوائل  الوطن  أمل  الصخر وسامراء حتمل  باجتاه جرف 
باسم  اخلارجي   اإلره��اب  ظلم  قبل  من  املسبية  العراقية 
متكاتفا،  وطنيا  مرجعيا  حشدا  الرشيدة،  الدينية  املرجعية 
والقرى  امل��دن  مجيع  من  ال��دواع��ش  كل  ط��رد  عىل  م��رّصا 
جحافله  بكل  الشعبي   احلشد  اصبح  حتى  العراقية  
والطامعة  وال��ك��اف��رة  الباغية  ل���ألرواح  قابضا  كابوسا 
ال��س��الم-..  -عليهم  أئمتها  تعشق  أم��ة  ع��ىل  واحل��اق��دة 
فامليدان كان ساحة مثالية ألبطال العقيدة احلقيقيني، و)أبو 
مطرش( كان من األبطال األوائل الذين ال هيابون شيئا اسمه 
تبدأ  ان  ينتظر  يقف  فلم  الشهيد..  اسم  يعشقون  بل  املوت 
يف  معركة  لنفسه  يصنع  كان  بل  الصد  سواتر  يف  املعركة 
يف  العسكري  العقل  هلا  حيتار  )داع��ش(  معسكرات  عمق 
ميدانية  ونظرية  قاعدة  بعضها  اصبح  حتى  تنفيذها  كيفية 
والعسكرية  األمنية  القوى  ومراتب  ضباط  عليها  يسري 
العراقية يف اغلب املعارك األكثر رشاسة واألصعب قتااًل.. 
بليغة  اثأر  هلام  كانت  والدفاع  اهلجوم  فوجوده يف خمططات 
يف حتقيق النرص باقل اخلسائر. فكل الذي يفهمه بشخصيته 
باإليامن: واملمتلئة  الثقافة  يف  واملتواضعة  والفقرية  البسيطة 

- إن املعركة يقني املجاهد؛ وبوصلته هي ضمريه املعتقدي 
واملذهبي، وانه يقاتل من أجل الوطن، واملذهب أواًل وأخريًا. 
عقائدي  وعي  عن  ناجتة  هبا  حيلم  كان  التي  الشهادة  هنا 
يقيني. فأعطى للبطولة عنوانا مميزا يف كل صوالته، فجندل 
هبا كبار وأقزام ومرتزقة )داعش(، فكان مثل الشبح اخلانق 
واملميت لكل ظامل وطاغ وباغ، حتى عرفته كل سواتر الصد 
يطارد  الدين-  حتى صالح  الصخر  جرف   - من  اجلهادية 
اخلطى التي داست ارض العراق وتطارده اطالقات البنادق 
اخلفية من القناصني حلظة بلحظة. مل يدخله يشء من اخلوف 
بداخله وال يفكر بام تركهم وراءه من أحباب وأوالد وأحفاد 
وزوجة. كان يردد هامسا بني تارة وأخرى، وبصوت عال:

سأحقق  وأن���ا  س��ريع��اه��م،  احل��س��ني  واإلم����ام  اهلل  إن   -
ن���ب���وءة ال���ص���وت ب��ال��ش��ه��ادة ال����ذي أك���ل ك���ل خ��الي��ا 
ب��امل��وت شهيدا. ب��يشء س��وى  اف��ّك��ر   اع��د  فلم  دم��اغ��ي 

قادمة  املنية  بان  احساس  يصاحبه  احلنني  من  بيشء  شعر 
الدين مل ختل من عصابات  اليوم ال حمال فمحافظة صالح 
خونة  جحور  يف  يرقدون  الفئران  مثل  هم  بل  )داع��ش( 
النقال واتصل  اجلياشة مسك هاتفه  املشاعر  الوطن.. هبذه 
األخ��وة  ش��أن  قلبه  يف  هلم  من  وبعض  وزوج��ت��ه  بأبنائه، 
والصداقة. كان كأنه يويص بحب العراق واملرجعية الدينية، 
وإطاعة السيد السيستاين بكل ما يقوله، فقوله دستور الدين 
ارّص  لذا  ال��وداع...  بحت  صوته  يف  كان  اجلنة..  وطريق 
الليل  ضيافة  يف  يكون  ان  لوائِه  من  املجاهدين  زمالئه  عىل 
القادم  يغلبه هبذا اإلحساس  أن  يمكن  فالنوم ال  الطويل.. 
وايامنه  لألحباب،  وشوقه  املتسارعة  قلبه  نبضات  من  إليه 
بلقاء سيد الشهداء بعد ساعات.. قام واغتسل وصىل صالة 
الشكر يدعو هبا اهلل ان يكون اإلمام احلسني )عليه السالم( 
أول شخص يراه بعد عروج روحه إىل السامء.. بدأ يتخيل 
استشهاده، وهو يتناول حبات التمر كسحور حتى انتصف 
الليل وقام يصيل صالة الليل بدموع حرى وانتهى قبل صالة 
الصبح فكانت السامء تنبئه بالقادم فحمل سالحه وصعد إىل 
اعىل سواتر الصد. يشنف أذانه للكل قادم، وكأنه يعلم ان 
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كان مؤمناً إن المعركة 
يقين المجاهد؛ وبوصلته 

هي ضميره المعتقدي 
والمذهبي، وانه 

يقاتل من أجل الوطن، 
والمذهب أوالً وأخيراً.
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هجوما قادما  يف هذه الليلة الدمهاء. طال الوقت ومل يكن الليل 
يداور  وغامض  متحرك  بيشء  وشعر  مكانه،  من  تزحزح  قد 
بعضه حول سواتر الصد، واملجاهدون بني سبات االسرتاحة 
معتمدين عليه يف اإلنذار املبكر فاخلونة و)داعش( ال وقت هلم 
وال ساعة معينة حني يقدمون يكونون حمملني باملوت )سيارات 
مفخخة أحزمة ناسفة وانتحاريني(، واالت للدمار ما انزل اهلل 
هبا من سلطان. فخفافيش الليل الداعشية تظهر بكثافة يف مثل 
تأكد  أذنيه متسّمعا، وعندما  هذه االوقات. فتح عينيه، ورّشع 
الساتر،  بعد  ما  بأرض  احتكاك  وأصوات  حتركا  هناك  أن  من 
بدأ فورا بإيقاظ املجاهدين. شيئا فشيئا توسعت حدقات عينيه 
الناعستني ومها متتلئان بضوء العقيدة وحب االرض والوطن. 
بحذر وبطء رشع بعبور الساتر من اجل املباغتة والقضاء عىل 
جيوب  استطالعيني  هناك  ان  نبهته  قد  فخربته  املتسللني،  كل 
حول السواتر متهيدًا للمعركة.. وما أن ابرص خيال داعيش حتى 
بدأ جيندهلم الواحد بعد األخر.. ضجت سواتر األبطال بنداء 
فكرس  املكان،  من  استمكن  حتى  واحل��ارق،  اخلارق  رصاصة 
بأعداد كبرية   قادمون  شوكة األعداء وأخر هجومهم.. لكنهم 
الصولة،  بدء  صوت  ليطلق  فمه  فتح  أن   وما  قصرية  واملسافة 

عىل  املرشفة  وقفتهم  األبطال  يستعد  حتى  عامدا  أّجلها  التي 
السواتر وأطمأن من وجودهم بكامل عدهتم وعددهم  رشف 
رصخ  - يا حسني – يا زهراء- فسقطت رصخته إىل األسفل 
من  بوابل  مزقوه  أن  بعد  الليل،  س��واد  ه��واء  يف  وضاعت 
الطاهرة  يعّد وال حيىص، وفاضت روحه  الرصاص احلارق ال 
شوهد  االنفجارات  وميض  عىل   . بدمائها  خمّضبة  بارئها  إىل 
الدواعش  من  جمموعة  وحتولت  الساتر  قرب  مسجى  جثامنه 
هرعوا  األبطال  لكن  الرشيف..  رأسه  وقطع  بجسده  التمثيل 
بكل ما اتوا من قوة فدحروا فئران وخفافيش الظالم عن بكرة 
جثامن  فرفع  الداعيش  الظلم  طغيان  من  جسده  وحترر  أبيهم، 
عىل  مطرش(  أيب   ( عوج(  شهاب  حممد  )سامل  السعيد  الشهيد 
اكف املجاهدين ليكون أول تشييع له فجر يوم اخلميس املوافق 
22 رمضان 1436ه� املصادف 9 / 7 / 2015م عىل سواتر 
متيز  بدموع مسكوبة عىل شهيد  بأهازيج والئية ممزوجة  الصد 
املتواضعة... ليدخل  املعركة بخربته  التي تغري جمرى  بصوالته 
السالم(  عليه  احلسني)  واإلمام  العراق  برايتي  كربالء  مدينته 
لينام شهيدا سعيدا مطهرا من كل دنس يف أرضِه كربالء احلسني.



مهام  هت��دأ،  ال  التي  العاصفة  انه  اثبت  الشعبي  احلشد 
واألب��واق  وهناك،  هنا  النشاز  األص��وات  عليه  تكالبت 
أم��ام  نفسها  ارخ��ص��ت  التي  املحطات  م��ن  امل��أج��ورة 
الذين  اخلونة  احلياء من  )النواصب(، وفاقدي  دوالرات 
ادمنوا الثراء عىل حساب األرض والوطن، فباتوا خائفني 
اجل  من  العراق  أعداء  مع  متآمرين  حذرين  متوجسني 

بقائهم.
الضامئر  اوجدهتا  حكمة  هناك  ان  االمر  يف  والطريف   
وتناولتها أفواه الناس، أحيانا تنفلت من كيس الذكريات 
القتال  حقبة  يقارنون   وهم  النسيان،  رباط  عىل  متمردة 
يف  االوحد  القائد  حكومة  عليه  ادمنت   التي  االجباري 
وهي  اهلدف  عن  البعيدة  احلرب  بمحرقة  الناس  حرق 
جترب مواطنيها عىل التطوع للقتال مرغمني، مؤسسة بتلك 
السجون  من  مظلمة  وفضاءات  لإلعدامات،  اللجان 
العميقة، فيام حكومة اإلمام احلسني وأبنائها الغيارى بعد 
فتوى الدفاع ) الكفائي( امتألت سوح التدريب والسواتر 
عفويا، إطاعة لألمر اإلهلي الذي نطقت به املرجعية الدينية 
العليا منذرة باخلطر القادم عىل ارض العراق ومقدساته.   
بالتفاؤل  يصدح  العراقي  الشارع  ص��دى  ك��ان  بذلك 
ويناقش  الشعبي،  احلشد  الذي عقده عىل رجال  واألمل 
ومتوقعا  راصدا  والتحذيرات  املخاوف  كل  كبرية  بجرأة 
ان  متيقنا  اخللل،  مشخصا  ويصيب،  خيطئ  ،قد  وحملال 
اإلنسان.  وخدمة  للعلم  انفسهم  ن��ذروا  رج��اال  هناك 
التوازن  املقدمة يعيدون  امر خطري جتدهم يف  مّر  وكل ما 
االيامن  جانب  اىل  والشجاعة  اهلمة  املقاتلني  ويمنحون 
بعده  ما  بعقيدة إن حرب )داعش( والقضاء عليه رشف 

رشف.

واعتزازه  اكباره  عن  الوطن  ربوع  يف  املواطن  يعرّب  لذا 
بخطوة،  خطوة  معهم  ويتواصل  الصامدين،  بأبطاله 
وهم  فيها  الشجعان  وبسالة  املعركة  أح��داث  ويتابع 
الرش،  بؤر  عىل  للقضاء  املرصوص  كالبنيان  املرتاصون 
وجاهلية الفكر من اعداء العامل واإلنسانية املنتمني إىل )آل 
صهيون( بمسميات عربية وهم يسوقون ألسيادهم مجلة 
من املفاهيم املدروسة لتمزيق اللحمة العراقية وإضعافها. 
يريد بخطة حمكمة وغري  الذي يعرف متاما ما  العدو  هذا 
اجليوش  وجيهز  الفتن  فيثري  التفاصيل،  ألبسط  مهمل 

الرببرية الوامهة بدولة اخلرافة من اجل محاية نفسه.
ان احلشد الشعبي الغيور رسم غابة من عالمات التعجب 
شهرها بوجه )ال صهيون( والناصبني العداء الئمة اهل 
البيت )عليهم السالم(، واقلق قلوهبم وبث فيهم اكسري 
ينتحرون  جعلهم  مما  رشايينهم،  يف  حل  ال��ذي  اخل��وف 
مفخخني انفسهم يف ليايل اخلوف وهي اخر وسائل بقائهم 
احياء.. طاملا قرر ابطال احلشد املقدس ان يرسموا طريق 
احلرية وإشاعة احلب احلسيني وحكومته املرتقبة بدمائهم 
مبارك  وإسناد  هلل  والترع  والشجاعة  وبالصرب  الزكية، 
الفرد  بناء  استطاعت  التي  الرشيدة  الدينية  املرجعية  من 
العراقي وتنشئته مواطنا منتجا اجيابيا يكون عونا للوطن 

ال عبئا عليه ليكون الوطن يف روحه وقلبه وعيونه.
بظروفه  والعرص  ومستقبله،  وح��ارضه  بامضيه  الوطن 
وأصالتهم  بعنفواهنم،  وأبنائه  ومستجدياته  وخماطره 
قريب  غد  إىل  يتطلعون  مجيعهم  ب���األرض،  وتعلقهم 
ليهبها احلياة  وراسامهلم دم امحر جيري يف عروق االرض 
والشباب والعدالة، ال ذهب اسود خيرج من االرض وال 

يعود.

ت��ه��دأ ال  ال����ت����ي  ال���ع���اص���ف���ة 
ح��ي��در ع��اش��ور
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فإذا التقى الطرفان الذكر واألنثى وأمنى الرجل يف عنق رحم 
املرأة فإن السائل املنوي، تلك السفينة املرنة املسّخرة بجنودها 
أن  وبعد  الرحم،  داخل  إىل  املنوي(  )احليوان  احليمن  حلمل 
حتركت شهوة املرأة وهبطت البويضة عىل سفينة أخرى حماطة 
بأخواهتا تبدأ لتبحث عن رشيك هلا، فتختار من تلك احليامن 
ما ُيرضيها َخْلَقه وُخُلَقه {من مني يمنى}، لي�تم خالهلا فرتة 
خطوبة أقصاها ثالثة أيام، حيث ال يستضيف الرحم نزالءه 
أكثر من ذلك وعليهم أن خيتاروا إما الرحيل عنه عرب بوابته 
أو التزاوج واالستقرار، فإن الفندق الرمحي خ�اص بالعوائل 
يأتلفان  فقد  الفرتة هلا خصوصيتها،  لغريهم، هذه  وال جمال 
برسعة فائقة والتي عادة تستغرق مدة يوم واحد، وإال افرتقا 
املواد  كل  رغم  البويضة  أو  احليمن  صالحية  عدم  ثبتت  إذا 
فاسدين  ميتني  وخيرجان  حياهتام،  عىل  للحفاظ  هبام  املحيطة 

هنا  ومن  السلبية.  آثارمها  من  ليتخلص  الرحم  ويقذفهام 
فإن هذه الفرتة التي عرّبت عنها عظمة اخلالق بالنطفة، فإن 
مراحل  أول  هذه  وتعد  إليها،  سنتطرق  وقوانني  أحكامًا  هلا 
اجلنني، ثم يتبع ذلك العرس الذي يتم بالتزاوج بني احليمن 
والبويضة، فإهنا املرحلة األهم والتي سامها جل وعال بالنطفة 
األمشاج يف قوله تعاىل: {إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج}. 
ومن املعلوم أن األمشاج هي النطفة املمتزجة بأخرى، حيث 
نطفة الرجل )احليمن( امتزجت بنطفة املرأة )البويضة( وتّم 
التالقح، وهذه املرحلة بالشكل العادي ال تتجاوز أكثر من 
أربعني يومًا كام رصح بذلك الرسول األعظم)ص( يف قوله: 
 ¬ نطفة  يومًا  أربعني  أمه  بطن  يف  خلقه  جيمع  أحدكم  »إن 
أمشاج -�« وجييب اإلمام السجاد )عليه السالم( عن السؤال 
إذا وقعت  التي  ¬ األمشاج -�؟ »هي  النطفة  ما حّد  التايل: 

شريعة الجنين )1 - 2(

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

إن الحدي��ث   عن خلقة اإلنس��ان يط��ول ونحن هنا لس��نا في مقام بي��ان الخلقة 
بل لدينا رس��الة تقتصر على األش��هر التس��عة التي يعيش��ها الجنين في قرار مكين، 
ومراح��ل خلقت��ه الت��ي عّب��ر عنه��ا الخالق ج��ل وعال: }ّ وق��د خلقك��م أط��واراً { دون أن 
يخصصها بهذه المرحلة فقط، بل إنه كان قبل ذلك أطواراً وبعدها أطواراً ثم بعدها 
كذل��ك، وه��ذه المرحلة كغيره��ا من المراحل ل��م يتركها الخالق س��دى بل وضع لها 

أحكاما بحسب تصرفات اإلنسان نفسه.
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يف الرحم فاستقرت فيه أربعني يومًا«. وقد وصفها اإلمام أمري 
تكون   ¬ األمشاج   ¬ »النطفة  بقوله:  السالم(  )عليه  املؤمنني 

مثل النخامة الغليظة«، وهلذه أيضًا أحكام.
ثم تأيت املرحلة الثالثة والتي تسمى بالعلقة، وهو تعبري لطيف 
خلقنا  {ثم  تعاىل:  قال  وقد  حتملها،  التي  الصفات  يناسب 
النطفة} ¬ األمشاج ¬ {علقة}، وهي أيضًا متّر بفرتة ال تتجاوز 
جواب  يف  السالم(  )عليه  السجاد  حفيده  وقال  يومًا.  أربعني 
يف  وقعت  إذا  التي  »هي  قال:  العلقة؟  حّد  فام  التايل:  السؤال 
الرحم فاستقرت فيه ثامنني يومًا«. ووصفها أمري املؤمنني )عليه 
السالم( يف جواب من سأله: فام صفة العلقة التي ُتعرف هبا؟ 
»هي علقة كعلقة الدم املحجمة اجلامدة، متكث يف الرحم بعد 

حتويلها من النطفة أربعني يومًا«، وهلذه املرحلة أحكام أيضًا.
ثم يأيت دور املرحلة الرابعة التي سامها اهلل جل وعال يف قوله: 
{فخلقنا العلقة مضغة}، والتعبري دقيق جدًا للشبه القائم بينها 
يف  يومًا  أربعني  مدهتا  ومتتد  )املعلوك(،  املمضوغ  اللحم  وبني 
أربعني  أي  »ثم مضغة مثل ذلك«،  الغالب، حيث قال)ص(: 
يوما مثل العلقة، وقد أجاب اإلمام السجاد )عليه السالم( عىل 

الرحم  إذا وقعت يف  التي  السائل ما حّد املضغة؟ »هي  سؤال 
املؤمنني  أمري  يوما«. وقد وصفها  فيه مائة وعرشين  فاستقرت 
)عليه السالم( يف جواب السائل: فام هي صفة املضغة وخلقتها 
خر  عروق  فيها  محراء  حلم  مضغة  »هي  هبا؟  ُتعرف  التي 
بعض  إن  إذ  الكريمة،  اآلية  تشري  املرحلة  وإىل هذه  مشتبكة«، 
أعضاء وجوارح اجلنني قد خلقها وبعضها الزالت غري خملقة، 
مضغة  من  ثم  علقة  من  ثم  خلقناكم}...{  {فإنا  يقول:  حيث 
خملقة وغري خملقة}، حيث سنأيت عىل تفاصيل ما خلق من جسد 
اإلنسان يف هذه املرحلة وما مل خُيلق، ومن هنا قّدم املخّلقة عىل 
غري املخّلقة وذلك ألن�ها يف طور اخللقة، ويف بداية هذه املرحلة 
متّيز الذكورة عن األنوثة، ألن األعضاء قبلها كانت مشرتكة ال 
احلالة  فإن هلذه  أي حال  األنثى، وعىل  فيها عن  الذكر  خيتلف 
أال  اخلامسة  املرحلة  تأيت  وبعدها  أيضًا.  هبا  اخلاصة  أحكامها 
تركيبة  تنتهي  الزمنية  الفرتة  هذه  ففي  العظام،  تكوين  وهي 
العظام مجيعها، وقد قال تعاىل: {فخلقنا املضغة عظامًا} وعندها 
خالل  بالعضالت  مزودا  للجنني  العظمي  اهليكل  يكتمل 
أسبوعني، وهذا ال يعني أن العظام خلقت بشكل رسيع يف هذه 
وبالتحديد  السابقة  األسابيع  يف  بدأت  العملية  إن  بل  الفرتة، 
الفرتة.  يف األسبوع اخلامس والسادس إال أهنا كملت يف هذه 
حال  يذكر  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  رواية  وهناك 
عظام  العقدة  شبه  املضغة  يف  رأيت  »فإن  يقول:  حيث  املضغة 
فيبتدئ  العظم،  يبتدئ  ما  أول  وذلك  العظم،  فذلك  يابسًا 

بخمسة أشهر« أي بداية اخلمسة تبدأ خلقة العظم.
ويف هذه املرحلة يبدأ اجلنني بالتحرك بشكل عام ويبان احلمل 
بشكل واضح وبالطرق الطبيعية بأنه محل دون شك، ومن هنا 
زوجها  عنها  املتوىف  املرأة  عّدة  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لعل 
يتوفون  {والذين  وعال:  جل  يقول  حيث  وعرشًا  أشهر  أربعة 
منكم ويذرون أزواجًا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشًا}، 
وبذلك حتدد مسؤولية املرأة، فإن مل يكن محل فتتزوج، وإن كان 

محل فترتبص إىل حني الوالدة.
وهذه احلركة تبدو باإلضافة إىل ما سبق أهنا رضورية لنمو بقية 
أعضائه، وقد ذكر اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( عن هذه 
املرحلة عندما سئل عن صفة هذه املرحلة فقال: »إذا كان عظام 
شق له السمع والبرص ورتبت جوارحه« وتدل اآليات السبع 
الواردة يف مسألة السمع والبرص والفؤاد أن السمع خيلق أوالً 

ثم البرص ثم القلب وهلذه املرحلة أحكامها أيضًا.
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املراقد واملقامات املنترشة يف عموم حمافظة بابل كثرية وهلا خصوصية تارخيية وإسالمية, ومن تلك املقامات 
إال  يبعد  متعددة ملكان واحد ال  الشمس وبتسميات  رّد  أو  الشمس  مرّد  أو  الشمس  مقام مشهد  املقدسة 
بضعة مئات األمتار عن منطقة باب احلسني يف مركز مدينة احللة، وعندها يمكن للزائر او السائح أن يطالع 

من بعيد منارة املقام والزقورة مألوفة الشكل.

مزاٌر تحول من معبد وثني الى معبد يعبُد فيه الله 
»رد الش��مس« ف��ي الحل��ة الفيح��اء م��ن المعجزات 

اإللهية الشاخصة للعيان 
تحقيق: محمد الموسوي   
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رجوع الشمس ألمري املؤمنني )عليه السالم( مرتني
للهجرة حدثت معجزة  العام 37  يف 17 من شوال يف 
ذكر  ومر  السالم(..  )عليه  عيل  لإلمام  الشمس  رد 
الشيخ  قال  وقد  املنورة  املدينة  يف  الشمس  رد  مسجد 
املؤمنني  ألمري  ردت  الشمس  »إن  اإلرشاد:  يف  املفيد 
يف  املنورة  املدينة  يف  األوىل  املرة  مرتني:  السالم(  )عليه 
حياة رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( والثانية: فقد 
ملا  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  وفاة  بعد  وقعت 
احللة  ببابل  الفرات  يعرب  أن  السالم(  اإلمام )عليه  أراد 
النهروان«،  يف  اخلوارج  عىل  القضاء  من  أنتهى  ما  بعد 
املفيد  الشيخ  يذكره  ما  ومنها  التارخيية  املصادر  وتشري 
)قدس رسه( املتوىف )سنة 413 ه�( انه قال ملا أراد اإلمام 

من  كثري  فانشغل  الفرات  يعرب  ان  السالم(  )عليه  عيل 
السالم(  )عليه  وصىل  ورحاهلم  دواهبم  بتعبري  أصحابه 
بنفسه بطائفة صالة العرص فلم يفرغ الناس من عبورهم 
حّتى غربت الشمس ففاتت الصالة كثريًا منهم فتكلموا 
يف ذلك فلام سمع كالمهم فيه سأل اهلل تعاىل رد الشمس 
العرص يف وقتها فدعا  ليجمع كافة أصحابه عىل صالة 
اهلل تعاىل يف رد الشمس عليه وكانت يف األفق عىل احلال 

الذي تكون عليها وقت العرص.
قال  أنه  السالم(:  )عليه  الباقر  حممد  اإلمام  عن  وروي 
أليب بصري: »ردت له مّرة عندنا باملدينة، ومّرتني عندكم 
الشمس  أن  فيّدعي  البرصي  احلسن  وأما  بالعراق«، 
مّرات كثرية  السالم(  لعيل )عليه  أو حبست  قد ردت، 
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الشمس ردت عليه  قال: »إن  فقد  العرشين،  تزيد عىل  قد 
مرارًا: منها: الذي رواه سلامن ويوم البساط ويوم اخلندق 
ويوم  براثا  ويوم  قرقيسيا  ويوم  خيرب  ويوم  حنني،  ويوم 
الغارضية ويوم النهروان ويوم بيعة الرضوان ويوم صفني 
ُأحد.  وبعد  العقيق  وبوادي  مازر  بني  ويف  النجف  ويف 
وروى الكليني: أهنا رجعت بمسجد الفضيخ من املدينة، 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  منزل  ويف  الغميم.  بكراع  مّرة 
وآله وسلم( ويف بدر ويف مرشبة أم إبراهيم، قرب مسجد 
رد  مقام  أصبحت  والتي  احللة  مدينة  يف  وآخرها  الفضيخ, 

الشمس حاليا«.

احللة الفيحاء
عىل  تقع  وهي  طبيعتها  جلامل  وذلك  بالفيحاء  سميت 
الزرع  كثافة  من  حتمله  وبام  الفرات  هنر  شواطئ  ضفاف 
الساحرة  وطبيعتها  األعناب  وأشجار  النخيل  وغابات 
باحللة  والشعراء  األدباء  عليها  فأطلق  أجوائها,  وصفاء 
بالوسط  تقع  ألهنا  ب�)اجلامعني(  سميت  وكذلك  الفيحاء، 
بني حمافظات البالد فهي جامعة ملرور كافة املحافظات فيها، 
ومراقدهم  الصاحلون  واألولياء  والفقهاء  العلامء  وسكنها 
مازالت موجودة وشاخصة للعيان, وبعد أن انتقلت احلوزة 
وخترج  دينية  مدارس  عدة  فتحت  للحلة  والدينية  العلمية 
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منها العديد من طلبة العلم من كافة بلدان العامل العريب 
مدينة  يف  توفوا  العلامء  هؤالء  من  وقسم  واإلسالمي, 
داخل  موجودة  مازالت  ومراقدهم  وضواحيها  احللة 
وفعال  مكان,  كل  من  املؤمنون  هبا  ويتربك  احللة  مدينة 
ما قاله اإلمام عيل )عليه السالم(, فقد قام األمري صدقة 
الشمس  رد  مقام  وبنى  احللة  مدينة  بتأسيس  مزيد  بن 
إكراما للذكرى, وتضيف الروايات إن اإلمام عليا )عليه 
السالم( بقّي يف هذا املكان أربعة أيام، كام يقال إن اإلمام 
عيل )عليه السالم( أطلق عىل احللة هذا اإلسم واحللة 

هي حلة من حلل اجلنة.
قدسية املقام..

قال:  احلداد  سعد  الدكتور  التارخيية  بالشؤون  الباحث 
»حسب ما ورد يف كتاب فقهاء الفيحاء إن هذا املكان له 
قدسية قبل اإلسالم وبعده فأن امللك البابيل نبوخذ نرص 
هو الذي أقام هذا املشهد إكراما إلله الشمس )شمش( 
الربانية  العناية  وشاءت  الدينية  الطقوس  فيها  لتامرس 
لتقديس خالق  الشمس موضعا  تقديس  يكون حمل  أن 
الشمس يف مشهد الشمس عىل يد أمري املؤمنني عيل بن 
من  لدى  إال  إنكارها  وليس  السالم(  )عليه  طالب  أيب 
ينكر معاجز األنبياء واألوصياء كأنشقاق القمر وينفي 
كرامة األولياء, وأوضح احلداد إن هناك روايات أخرى 
احلادثة  هذه  يف  واحدة  مرة  ترد  مل  الشمس  إن  تقول 

يف  الفضيخ  مسجد  يف  أيضا  ردت  بل  عيل  لإلمام  فقط 
السعودية يف حادث مماثل جيمع بني الرسول حممد )صىل 
ذكر  وقد  السالم(  )عليه  عيل  واإلمام  وآله(  عليه  اهلل 
ذلك مجع غفري من املسلمني فقد ذكر سبط بن اجلوزي 
يف تذكرة اخلواصل, عن أسامء بنت عميس قالت:  كان 
رأس رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف حجر عيل )عليه 
السالم( وهو يوحى إليه فلم يصل العرص حتى غربت 
الشمس فقال رسول اهلل :اللهم إنه كان يف طاعتك نبيك 
فأردد عليه الشمس )يقصد عليا( فقالت أسامء: فرأيتها 
طلعت بعد ما غربت ووقفت عىل رؤوس اجلبال وذلك 
بالصهباء يف خيرب . موضحا إنه  ينقل عن احلسني عن 
احلسن  أليب  الزيارات(  معرفة  إىل  )اإلشارات  كتاب 
 611 عام  حلب  يف  املتوىف  اهلروي  بكر  أيب  بن  عيل 
هجرية املطبوع يف دمشق سنة 1953 قوله إن يف مدينة 
النبي )عليه  )يقال ردت حلزقيال  الشمس  احللة مشهد 
السالم( ويقال ليوشع بن نون )عليه السالم( وقيل لعيل 

بن أيب طالب )عليه السالم( واهلل أعلم.
الزائرون من  يقصده  املقدسة حيث  املزارات  ويعد من 
وإيران  وباكستان  اهلند  من  وخاصة  العامل  أنحاء  مجيع 
يف  خمصوصة  زيارة  وله  تعاىل  اهلل  اىل  والتقرب  للتربك 
آخر أربعاء من شهر صفر الذي يمثل هناية األحزان عىل 
العباس  السالم( وأخيه  اإلمام احلسني )عليه  استشهاد 
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)عليه السالم( وأخوته وأصحابه امليامني الشهداء األبرار, 
حيث تأيت اىل هذا املكان )مقام رد الشمس( أعداد غفرية 
من النساء كل يوم أربعاء, مما تضطر السلطات املحلية يف 
املحافظة اىل قطع الطريق يف هذا اليوم وهذه الزيارة هي 
بإستبدال  النساء  بموجبها  تقوم  موروثة  تقاليد  من  جزء 
احلرم  األشهر  طوال  هبا  أتشحن  التي  السود  مالبسهن 
بمالبس أخرى ملونة أو يقومن يف بعض األحيان بجلب 
هذه املالبس معهن تربكا بصاحب املكان ويطلبن النذور 
وال خيلو هذا اليوم أيضا من نساء أخريات وفني بنذورهن 
عىل  واألطعمة  احللويات  بتوزيع  مرادهن  عىل  وحصلن 
أمانيهن وقد تتعدى  الزوار لتكون دليال عىل حتقيق  بقية 
واملراوح  الساعات  مثل  عينية  هدايا  اىل  النذور  هذه 
والسجاد لتكون جزءا من األثاث اخلاص باملقام الرشيف, 
كام يشهد املقام توافد أعداد كبرية من الزوار يف عيد الغدير 
خاصة بالنسبة للبعض الذين ال يستطيعون اإلنضامم اىل 

أفواج املحتفلني بالغديرية يف حمافظة النجف األرشف .
أحاديث وإعامر

وواصل احلداد حديثه عن تأريخ إعامر مقام رد الشمس 
فقال: »إن تاريخ هذا األثر املعامري يبلغ حوايل 950 سنة 
معامرية  هبندسة  السلجوقي  الطراز  عىل  بناؤه  تم  حيث 

مرتا   25 حوايل  إرتفاعها  يبلغ  زقورة  شكل  عىل  بديعة 
وهي بذلك ال ختتلف يف طرازها عن الزقورة املوجودة يف 
مقام نبي اهلل ذي الكفل يف منطقة الكفل يف الطريق املؤدي 
الست  مرقد  زقورة  عن  أو  األرشف  النجف  مدينة  اىل 
زبيدة يف جانب الكرخ من بغداد لذا ال يستبعد إن الثالث 
تواجهك  املقام  دخولك  وعند  واحد,  وقت  يف  بنيت 
قاعة كبرية سقفت حديثا كانت يف السابق حديقة دائرية 
الشكل يقول حسني الكعبي احد خدمة املقام الرشيف: 
السالم(  فيه اإلمام عيل )عليه  الذي توضأ  املقام  إن هذا 
من  أحدامها  يقودك  أواوين  ستة  القاعة  هبذه  حتيط  كام 
اىل  األخرى  هي  تقودك  جانبية  باب  اىل  اليسار  ناحية 
قاعة رئيسية مساحتها 49 مرتا ترتفع اىل األعىل بإرتفاع 
الزقورة حتى تضيق يف النهاية وهنا بإمكانك إن تالحظ 
اهلندسة املميزة التي بنيت هبا الزقورة من الداخل والتي 
بنيت بنوع خاص من الطابوق مزدانة بشبابيك لإلضاءة 
والتهوية هناك أيضا املحراب الذي صىل فيه اإلمام عيل 
)عليه السالم( أما عىل يسار املقام ويف مكان مواجه نوعا 
ما لباب املقام الرئيسية هناك البئر الذي حفره اإلمام عيل 
بحفر  الناس  يقوم  أن  العادة  جرت  حيث  منه  وتوضأ 
إىل  يشبه  البئر  وهذا   , فيه  ينزلون  الذي  املكان  يف  اآلبار 
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حد كبري البئر الذي يقع يف مرقد  سيدناعمران بن عيل عليهام السالم الواقع يف 
آثار بابل عىل بعد ميل واحد تقريبا من قرية اجلمجمة وهو ليس ببعيد عن شط 
الفرات وكذلك يشبه البئر الذي وجد يف مسجد براثا يف بغداد والذي أظهره 
للوجود اإلمام عيل عليه السالم وصىل يف املسجد مع أصحابه يف قصة معروفة 
من  يبق  مل  البئر  هذا  إن  إال  السالم(  )عليه  اإلمام  مناقب  من  وهي  ومشهورة 
مالحمه أي أثر،  حيث دفن يف عهد النظام السابق ووضع فيه أنقاض الطابوق 
احلجري الذي رممت به الزقورة عندما إهنار جزء منها عام 1972 نتيجة الزمن 
والقدم حيث تم إعادة ترميمها يف ذلك الوقت إال إن إعادة اإلعامر مل تفلح يف 
ردم الرشخ الكبري الذي بدا واضحا يف أحد جدران الزقورة من الداخل, إضافة 
اىل ملسات التجديد التي بدت واضحة عىل أرضية وجدران املقام التي غلفت 
التجديد هذه  بالسرياميك بعد أن كانت ملطخة باحلناء حيث قام بعمليات 
وعىل التوايل عدد من أهل اخلري من أبناء احللة وغريهم, كام إن داخل املقام 
يوجد باب صغرية يف املقام يؤدي اىل مسجد ومقام اإلمام عيل وهو مصىل 
للرجال كان يسمى بمسجد الصاعدية, وهناك معلومات جتري عىل ألسنة 
الناس وتداوهلا البعض وكأهنا حقيقة منها إن حواريي النبي عيسى )عليه 
السالم( دفنوا يف هذا املكان كام إن النبي موسى )عليه السالم( سبق أن 

حط رحاله يف هذا املكان وصىل فيه ايضا. 
وملخص القول عن مقام رد الشمس إنه حتول من معبد وثني اىل معبد 
يعبد فيه  اهلل  تعاىل، وحديث رد الشمس يف الشعر مما نظمه احلمريي :



من  جيل  فهم  وأه��داف،  طموحات  من  إليه  نصبو  ما  خالصة 
األفكار والتطلعات التي نريد هبا صناعة جمتمع خال من األوبئة 
واألمراض النفسية، والعمل عىل بلورة أشياء ناصعة ورائعة من 
يعرتي  الذي  والتطبع  الطبع  وبني  الذاتية.  وقدراهتم  مواهبهم 
يعرف  واٍع  مثقف  مربٍّ  هناك  أظفارهم،  نعومة  منذ  أطفالنا 
كيفية التعامل مع ترصف ولده الذي قد يكون يف بعض االحيان 
عنيفا وقاسيا والذي يؤثر عىل حياة ذلك الطفل اذا اصبح ذلك 
أم(  الذي هو )أب   الولد  تطبع يف شخصية ذلك  السلوك طبعا 

املستقبل ان شاء اهلل تعاىل.
فقد يكون ذلك الطبع سببا يف فشل حياة زوجية مستقبلية لذلك 
الطفل او سببا يف خسارة االصدقاء وكثرة االعداء؛ بسبب طبع 

العنف او العدوانية الذي اكتسبه الطفل منذ طفولته فتطبع به.
ومن اجلدير االهتامم بتلك الترصفات التي تصدر من اطفالنا منذ 

– بطبيعة احلال - ان  السنوات االوىل من اعامرهم وال نستطيع 
جرس  يبدأ  معينة  عمرية  مرحلة  يف  لكن  خطرة  دائام  اهنا  نجزم 
عمر  من  األوىل  الثالث  السنوات  ففي  ناقوسه  يدق  االن��ذار 
ألنه  والرصاخ(؛  )البكاء  هي  لديه  التعبري  وسيلة  تكون  الطفل 
الكالم وهنا  بلغة  التعبري  يتمكن من  العمرية ال  املرحلة  تلك  يف 
ثالث  عمر  بعد  احلالة  هذه  تستمر  عندما  لكن  خطرا  يشكل  ال 
طبعا  او  الطفل  لدى  سلوكا  تكون  فقد  خطرا  تشكل  سنوات 

تطبع به!..
الطفل  سلوكيات  مع  االب��اء  تعامل  سوء  بسبب  به  تطبع  نعم 
احيانا، فيجعله يعتقد انه هكذا يكون الرد عىل سبيل املثال رضب 
البكاء او منع الطفل من  الطفل عندما يبكي بدون معرفة سبب 
اللعب عند عدم قبوله بالنوم املبكر أو قول األب: )ارضب ابن 
اجلريان إذا أخذ لعبتك أو رضبك( فيعتقد الطفل ان لغة العنف 

الطفول��ة.. 
بقلم: حنان الزيرجاوي

بين الطبع والتطبع
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لماذا يريُد اإلنسان
السوء لالخرين؟

واالنتقام هي احلّل االمثل والناجع.
- ما هو الطبع؟

الطبع اصطالحا: هو الصفات السلوكية التي يأتيها اإلنسان دائام 
بغري تكلف.

التي  الوراثية  االستعدادات  أو  العوامل  جمموعة  هو  الطبع   
األساسية  الركائز  الطبع  فيمثل  اإلنسان  شخصية  تؤلف  سوف 
سوف  والتي  بيولوجيًا  املوروثة  الثابتة  العنارص  أي  للشخصية 
احلياة  ظروف  نتيجة  يكتسب  ما  نتيجة  الشخصية  منها  تتكون 
الطبع  يكون  ما  هو  البيولوجي  فاملوروث  والرتبية.  بالتعلم  وما 
الشخص  وصفات  طبيعة  حيدد  الذي  هو  احلياة  أثناء  واملكتسب 

أي شخصيته.
انه  ينفي  ال  هذا  لكن  مكتسبا  العنف  يكون  أحيانا  انه  بينا  كام 
هناك حاالت كثرية سببها يكون بني جينات وراثية ساعدت عىل 
وتربوية  بيئية  مؤثرات  وبني  الطفل  عند  طبعا  العنف  يكون  ان 
بإرادته  حاول  اذا  اال  معه  ويستمر  واكتساب,  وتعلم  وتوجيه 

ومهارته التخفيف منه او التخلص بشكل هنائي. 
هل يمكن القول إنه طفل قاٍس؟..

املؤمنني  امري  موالنا  البلغاء  سيد  شبهه  كام  االرض  مثل  الطفل 
)عليه السالم( نحن من نجعله طيبا أو قاسيا مساملا أو عنيفا مثل 

الذي يزرع الشجرة وحيسن سقيها اىل ان تؤيت ثامرها.
هنا يمكن القول: ان سلوكيات الطفل )الطبع - التطبع( تشرتك 
الوراثي  ومنها  االجتامعي  ومنها  الرتبوي  منها  عدة  عوامل  هبا 
بتكوين  ساعدت  جمتمعة  كلها  والثقايف  البيئي  ومنها  البيولوجي 

طفل هادئ او قاس عدواين وعنيف.
انتبه اهيا املريب يف كيفية التعامل مع الترصف العنيف الذي يقوم 
منك  يتعلم  جتعله  واالنتقامية  القاسية  فعلك  ردة  ألن  ابنك؛  به 
االسلوب العدواين واالنفعايل. كن له قدوة اجيابية يكتسب منك 

مهارة الرد الصحيح.
خيتلج  وما  مشاعره  عن  للتعبري  الكايف  الوقت  امنحه  له،  استمع 
االحباط  عن  للتعبري  هي  العنيفة  الترصفات  فأغلب  بداخله، 

والغضب. 
الصحيح  من  ليس  لكن  ينفعل  أو  يغضب  إنسان  كل  ان  له  بنّي 

الترصف بعدوانية وعنف .
وخالصة احلال أن أبناءنا غرسنا الذي نباهي به األمم، ومستقبلنا 
الذي وّطنا فيه كل أمنياتنا وأحالمنا، فلننظر إىل معني ما نسقيهم 

به، ليخرجوا شجرا طيب الثامر.

وتظهر  أخالقه  تسوء  ضعيفا  اإلنسان  إي��امن  يكون  عندما 
دائام  ويتمنى  اآلخرين  والكراهية واحلسد جتاه  احلقد  صفات 
يصيبهم  بام  والفرح   هلم  واملشقة  هبم  والرر  األذى  إحلاق 
من مرض أو فقر أو خسارة بسبب أو بدون سبب، وقد تراه 
يتعامل بقسوة مع اآلخرين ممن ال يشكلون هتديدا له، وبعض 
إما  لسببني،  وذلك  هنجهم..!!،  نفس  أطفاهلم  ترى  االحيان 
أهنم ال يشعرون بآالم اآلخرين، أو كوهنم يستمتعون بذلك!. 
لقراءة  م��وض��وع  هكذا  ط��رح  امل��درس��ني  أح��د  أن  وحيكى 
»إن  قائال:  الطالب  أحد  فرد  املدرسة،  يف  طلبته  تصورات 
املجتمع،   حثالة  هم  الوقت  نفس  ويف  احلياة  لذة  هم  البرش 
هبم  ويلحقون  اآلخرين،  ويساعدون  ويكرهون،  حيبون  فهم 
الرر، يعانقوهم بالسالم، ويطعنون بظهورهم«.. هكذا هو 

املجتمع!. 
جنس  من  هلم  املكروه  وإرادة  للبرش  الرش  »متني  آخر:  وقال 
احلسد املحرم والبغض املذموم، ومن املحرمات التي حياسب 
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وكان  القيامة..  يوم  االنسان  عليها 
ومتنيه  اخل��ري،  بحب  بعده  ِمن  وأمته  أصحابه  يويص  وآل��ه( 
خصال  من  اخلصلة  وه��ذه  العبادة  هذه  وجعل  لآلخرين، 
»اَل  قال:  أنه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  عنه  روي  وقد  اإلي��امن.. 
َيبِْع  َواَل  َتَداَبُروا  َتَباَغُضوا،  َواَل  َواَل  َتَناَجُشوا،  َواَل  اَسُدوا،  حَتَ
إِْخَواًنا، امْلُْسِلُم َأُخو  َبْيِع َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ  َبْعُضُكْم َعىَل 
ْقَوى َهاُهَنا َوُيِشرُي  ِقُرُه، التَّ ُذُلُه، َواَل  حَيْ امْلُْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه َواَل خَيْ
ِقَر َأَخاُه  ِّ َأْن حَيْ اٍت، بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الرشَّ إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ

امْلُْسِلَم، ُكلُّ امْلُْسِلِم َعىَل  امْلُْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَماُلُه َوِعْرُضُه«.
خيرس  لن  هلم  واملحبة  لآلخرين،  اخلري  اإلنسان  يتمنى  فعندما 
عنده  يشء  وكل  واسعة،  ورمحته  عظيم،  اهلل  ففضل  شيئًا، 
بمقدار، واملسلم ال يتمنى إال خريًا ملجتمعه وأوطانه وإخوانه 

يف كل الظروف واألحوال.

زيد علي كريم الكفلي 
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األسلوب  وهو  السالم(،  )عليهام  حركتهام  املنهج  من  املقصود  إن 
املسلح  املنهج  ُاتبع  فهل  املنشود،  اهلدف  حتقيق  يف  املتبعة  والطريقة 
للواقع  السلمي  التغيريي  املنهج  أم  العسكري  الغزو  عىل  القائم 
املعاش بأبعاده املختلفة الثقايف والسيايس واألخالقي وهل اتفقا يف 

ذلك؟ وهل ُاعتمد عىل العنرص البرشي أم العنرص الغيبي؟
يف  اختذه  وآله(  عليه  اهلل  )صىلَّ  اهلل  رسول  من  ُسنة  املنهج  هذا  إن 
دعوته املباركة حيث إّنه ثالث عرشة  سنة قضاها من عمر الدعوة يف 
مكة ومل يشهر سالحًا أبدًا ثم هاجر إىل املدينة املنورة والطائف ودعا 
إىل اإلسالم دون سالح، وإن كان قد استعمله للدفاع عن املسلمني 
آنذاك فكان استعامله يف مرحلة الحقة اقتضت ذلك وليس األصل 
هو السالح. وكذلك صنع اإلمام احلسني )عليه السالم( فهو محل 
)عليه  أّنه  جتد  ولذلك  وعياله،  نفسه  عن  الدفاع  أجل  من  السالح 
السالم( مل يكن متهيئًا للقتال ومل يغُز يف حركته منذ خروجه من مكة 
إىل أن استشهد، ولذلك جتد كام نقل أرباب السري أّن اإلمام احلسني 
)عليه السالم( ملا التقى بجيش احلر الرياحي وقطع عليه الطريق قال 
له زهري بن القني: »يا أبا عبداهلل هذا احلر وأصحابه أهون علينا ممن 
سيأيت بعدهم تعال نقاتلهم فقال احلسني )عليه السالم(: »إيّن أكره 

أن ابدأهم بقتال««)1(.إذًا حركة احلسني حركة سلمية من األساس 
وإّنام اضطر احلسني )عليه السالم( للقتال للدفاع عن نفسه وعياله.

املنتظر )عليه السالم( فهي  بالنسبة إىل حركة اإلمام  وكذلك احلال 
حركة مجاهريية سلمية، وإن استعمل السالح فيها فهو عنرص هاميش 
يف احلركة، كحركة جده اإلمام احلسني )عليه السالم(، ومما يدل عىل 
ذلك ما هو مستفاد من روايات الظهور من أّن أول ظهور له يف املدينة 
املنورة يف الوقت الذي يكون السفياين قد سيطر عىل العراق والشام 
فيتوجه  املدينة  يف  ظهر  قد  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  أّن  فيعلم 
مكة  إىل  ويتوجه  املدينة  من  اإلمام  فيخرج  اإلمام  ملحاربة  بجيش 
املكرمة فتسقط املدينة يف يد السفياين وجيشه فيعيثون فيها الفساد، 
فيعلن اإلمام )عليه السالم( انطالق ثورته يف مكة املكرمة فيتوجه 
السفياين بجيشه إىل مكة حماربًا لإلمام )عليه السالم( فيخسف هبم 

يف البيداء فيسيطر اإلمام )عليه السالم( عىل مكة حينها)2(.

املصدر
)1( روضة الواعظني ص180.

 )2( بحار األنوار ج52 ص223ح87.

السياسي  المنهج  وح��دة  مظاهر 
عند اإلمامين الحجة والحسين 
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ل يف حق احلسني  مما ورد يف هذه السورة الرشيفة، وقد أوَّ
َكِلامٍت(.  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  ى  )َفَتَلقَّ السالم( قوله تعاىل:  )عليه 
ساق  رأى  السالم(  )عليه  آدم  أن  البحار  يف  روي  فقد 
فلقنه  السالم(،  واألئمة)عليهم  النبي  وأس��امء  العرش 
يا   ، عيلًّ بحق  عيّل  يا  حممد،  بحق  محيد  يا  قل:  جربائيل، 
فاطر بحق فاطمة، يا حمسن بحق احلسن واحلسني، ومنك 

اإلحسان.
دموعه  سالت  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  ذكر  فلام 
اخلامس  ذكر  يف  جربئيل  أخي  يا  وق��ال:  قلبه  واخشع 
هذا  ول��دك  جربئيل:  قال  ع��ربيت؟  وتسيل  قلبي  ينكرس 
يصاب بمصيبة تصغر عندها املصائب، فقال: يا أخي وما 
هي؟ قال: يقتل عطشانا غريبا وحيدا فريدا ليس له نارص 
وال معني ولو تراه يا آدم وهو يقول: -واعطشاه- -واقّلة 
كالدخان  السامء  وبني  بينه  العطش  حيول  حتى  نارصاه- 
فيذبح ذبح  بالسيوف ورشب احلتوف  إال  فلم جيبه أحد 
الشاة من قفاه وينهب رحله أعداؤه وتشهر رؤوسهم هو 
وأنصاره يف البلدان ومعهم النسوان كذلك سبق يف علم 

الواحد املنان؛ فبكى آدم وجربئيل بكاء الثكىل.

لو كانت هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم( ثورة كمعظم 
الثورات التارخيية األخرى التي أسست عىل أغراض ومآرب 
جاه ومال ونفوذ، وعىل طموحات سيادة وتسلط واستغالل، 
لك���������ان  املستضعفني،  وممتلكات  ث��روات  مطامع  وعىل 
التي طمست وضمرت يف  مصريها شبيها للثورات األخرى 

التاريخ.
إن ثورة األمام احلسني )عليه السالم( واحدة من أهم الثورات 
التي شهدها التاريخ اإلسالمي، ال بل والتاريخ العاملي بشكل 
وملا  سامية،  إنسانية  وأه��داف  مبادئ  من  تضمنته  ملا  ع��ام، 
حياة  يف  املدى  بعيد  تأثري  ذات  هامة  نتائج  من  عنها  متخض 

اإلنسانية مجعاء.
سياسية  ث��ورة  تكن  مل  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  هنضة 
او سدة احلكم  السلطة  اىل  الوصول  قامت من أجل  فحسب 
املعادين  والنواصب  املغرضني  بعض  يصورها  ان  حياول  كام 
النبوة ومعدن الرسالة )عليهم السالم(، وإنام هي  لنهج بيت 
ثورة قامت من أجل قضية أعمق هدفها احقاق احلق ومقاومة 

الظلم والباطل، وقد شكلت حتديًا بارزًا ورئيسًا لالستبداد.
التي خلدت  العظيمة هي  السالم(  ثورة االمام احلسني)عليه 
واملواقف  واملصائب  الوقائع  وق��وة  لقوهتا  بذاهتا،  نفسها 
الواقعة  ه��ذه  امتلكتها  التي  األخ��رى  والعنارص  البطولية 
التارخيية الكبرية، وهذا اخللود والتخليد لثورة اإلمام البد وأن 
تكون له أسباب ومسببات وعلل ظاهرية، حيث جعلت من 
ثورته ثورًة خالدًة هبذه الكيفية إىل يومنا هذا وإىل يوم القيامة.

مصيبة اإلمام الحسين
مصيبة تصغر عندها المصائب

 نهضة االمام الحسين؟ 

رفعًا لإلشكال الذي وقع يف العدد السابق بسقوط )لو 
كانت( من بداية هذا املوضوع ألسباب فنية، لذا ارتأينا 

إعادة نرشه مّرة ثانية.

تنويه واعتذار

 ماذا تعني لك
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يف االنتظار

رأيس،  عىل  بكفك  م��ررَت  حلاًم..  كان  إن  أدري  ال 
اآلرس  منظرك  أذهلني  األخاذ،  النفاذ  عطرك  غمرين 
عام سواه، ولكني برمشة واحدة ال إرادية، افتقدتك.. 
وم��رات،  م��رات  نفيس  حول  درُت  أث��ر،  فال  تلفت 
نظرت هنا وهناك وهنالك، تعثرت بأفكاري وقعت 
السحاب،  مّر  تكون؟!  أهكذا  االرتياب..  متاهة  يف 
تقلك أجنحة الغياب، تذهب هبا إىل ما ال يرى، كأنك 
حزن حُيتَرُ وبشارة تنتظُر.. بل رصخة تزلزل اجلبال 
منذ  السطور،  بني  مهدورة  الصدور،  يف  مهجورة 

مئات السنني.
ال  باالحتامالت،  مثخن  باألسئلة،  القلب  هو  مثقل 

عزاَء اليوم إال بك. أترى جييئك مني الصدى؟! 
وغائبًا  منظور،  غري  وحارضًا  مستور،  غري  شاهدًا  يا 
عىل  تصرب  حّتاَم  لقاؤك؟!  حان  أما  باحلضور،  يرفل 

الفراق؟! 
وراَن  ريبًا،  قلوٌب  وامتألت  شيبًا،  رؤوٌس  اشتعلت 
هبمها  النفوس  وادهلّمت  كلها،  األرض  عىل  اليأس 
وظلمها، فلوال إثارٌة من علٍم يسرٍي، وإشارٌة من قمٍر 
عن  األوزار  وتضع  جديد  من  األم��ل  تبعث  منرٍي، 

الظهور، وترسج الليل بالسفور.
منك  أسمع  عيّل  السهلة كل مجعة،  إىل  حتثني خطاي 
نجوى، أو أبثك شكوى، فلوال تفضلت بجواب عىل 

بعض العتاب. 

بع�ُس العتاِب

اهلوية الثقافية واجلو األخالقي العام ال ينفع ان يغرس فيها غري 
اخلري ومظاهر األخالق وااللتزام اما ما يطرأ عليها من ملوثات 
وظواهر نشاز، فال تلبث ان تزول كام تزول الريح الصفراء لتبقى 
الراسخة  والصفة  الثابتة  السمة  هي  والقيم  واألخ��الق  اهلوية 

ملجتمعنا الطيب .

 اللهم عّجل لوليك الفرج واجعلنا من خّدامه وأنصاره و شيعته 
و املنتظرين واملمهدين له، واملستشهدين حتت لوائه..

اللهم ن�ساألك القبول

هويتنا الثقافية
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اأئ����م����ة ال��ب��ق��ي��ع 
تنبعُث  قديمة  ُقبور  شواهَد  إىل  الوهم  عاملِ  يف  يب  تسرُي  أقدامي 
التي ُرسمت  الفنية  باللوحٍة  منها خيوط الشمس، كانت أشبه 
ُننافس  أو  ُتعرُض كرُتاٍث لألمم  أن  ُكِل قرب، البد  عىل شاهدة 
هبا »بيكاسو« بأن نعرض الشمس بني رسامتِه الرمادية، حجُرها 
ينبُض برائحٍة زاكية أشبه بُِخبِز اجلدات الذي يصنعنُه للفقراء، 
ُكُل  نورها،  من  األصح  أو  املالئكة  بأجساد  مكتوبة  أسامؤهم 
يشء عظيم و قابل لالنبهار و كأين دخلُت قرص أحِد األساطري! 
يل  ُخّيل  حني  بلقيسُه  أنا  و  بالياقوت  امُلرصع  سليامن  رصح  أو 
الرُتاب جُلًة عميقًة من األملاس ناصع النقاء، لربام أيضًا تلمسُت 
النسيم  هُم  كأهنم  و  سالمًا«  و  ب��ردًا  كوين  ناُر  »يا  يف  اهلل  قول 
العليل وسط ناٍر ُخِلق منها الشيطان، ُأخاطبهم هل السنون هذِه 
خاضعة لِتبديل احلال و هي اآلن ترقُد يف فراِش أيوب تتغذى 
عىل صربِه؟ هل األرُض سوف ُتصيبها ُمعجزة مثل »العذراء« 
و تلُد فجرًا جديدًا حاماًل خطابًا من عامل السامء« أما نحُن فعباد 
َتِرُد  يا ُترى سينطُق »عيسى« اجلديد بحقيقٍة  اهلل الربرة«!؟ هل 
أفواه ُكل كاهٍن و مُغتصب و أيضًا عىل الذين يرتدون اللحايا 

لِباسًا هلم يقطُر دما و أفكارا سودا.

املرجع  السيد  عن  املال  خالد  الشيخ  قال  ماذا 
الديني االعىل )دام ظله الوارف( 

- ان الفتوى مل تأِت للدفاع عن مكون ضد أخر؛ 
العراقيني  عن  ودفاعا  اجلميع  باسم  جاءت  أّنام 
بشكلها  االنسانية  عن  بل  االدي��ان؛  مجيع  من 

االعم.
- فتوى السيد السيستاين خلقت مناخات وطنية 

جديدة وقضت عىل أحالم تقسيم العراق.
- لقاء البابا فرنسيس باملرجع االعىل انعطافة يف 
تاريخ العراق وعىل السياسيني توظيفها بطريقة 

ناجحة.

قالوا يف املرجعية..
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صورٌة تراثّيٌة نادرٌة تعود إىل عام 
1960م، ُتبنّي مطالبة أهايل كربالء 
ببناِء قبوِر األئمة )عليهم السالم( يف 
بقيع الغرقد؛ تزامًنا مَع حلوِل ذكرى 

هدم قبورهم املُطّهرة آنذاك..  




