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مراكز غسيل وزراعة الِكلى 

في العتبة الحسينية المقدسة..

مشاريع إنسانية أثبتت جدارتها ونالت استحسان 

المــــراجعين

لم تنتِه بعُد حرب )داعش( التكفيرية؟!

ألٌم آخر.. االستشفاُء وراَء الحدود!! 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

)األحرار( تنفرد بالكشف عن هوية
مزار محمد بن يحيى من ذرية اإلمام الحسين 

مظاهر وحدة نتائج ثورتي

 اإلمامين الُحسين والحجة

مركز الزهراء            للطفل القرآني.. 

جهود طموحة لتربية براعم حافظة للقرآن الكريم في مدينة كربالء المقدسة

علماء وخطباء وشهداء..

صفحات مشرقة من تاريخ أسرة السادة آل شّبر المناضلة

اإلمام الصادق             نبراس اإلدارة ومشكاة التدبير 

شعارٌ لملتقى تقيمه العتبة الحسينية المقدسة 

يحتضن مدراء وإداريي المدارس الدينية التابعة لها

ُه ِبِكَباِرَها« َم ِصَغاَر اْلَمَصاِئِب اْبَتَلاُه اللَّ »َمْن َعظَّ
قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: سلوة الحزين: 168

تعظيم المصائب

h



ال شكَّ إن تمّسك اإلنس������ان المسلم بهويته الثقافية يعّد بمثابة 
واجب س������لوكي ف������ي حياته كون������ه يدخل ضم������ن معامالته 
األخالقية.. المس������اندة لعباداته، خاصة إذا ما كانت مثل هذه 
الهوية تمّثل اإلسالم األصيل.. المهتدية بعلوم ومعارف وثقافة 
النبي األكرم وآله األطهار )عليه وعليهم الصالة والسالم( وإذا 
ما كان مثل هذا اإلنسان يدّعي الوالء الفعلي لهم، واالنتماء 

الحقيقي لمدرستهم اإللهية. 
لكن العجيب ما نش������هده بهذا التقليد األعمى لمّدعي االنتماء 
لآلل من أهل بيت النبوة وهم الصفوة من الناس والمثل األعلى 
لجمي������ع الخالئ������ق، التقليد لكل ما يراه ويس������معه ويصله من 
عادات وسلوكيات ومظاهر ليست اسالمية أساسًا.. بل وتأّثره 
الف������وري بكل ما يصله م������ن ثقافة دخيلة هجينة مس������توردة، 
ولي������س ذلك طبعًا يب������دأ بالتقليد األعمى آلخ������ر الصحيات في 
موضة المالبس وتس������ريحات الشعر، وقطعًا لن ينتهي بإفشاء 

الميوعة والتشّبه بالنساء في بعض السلوكيات الغريبة. 
أّم������ا على َم������ْن تقع مس������ؤولية اإلصالح، ومحارب������ة مثل هذا 
الخرق الس������لوكي لعادات وتقاليد مجتمعن������ا المحافظ بهذا 
الغزو الثقافي الجارف؟ فأحسب  بأن المسؤولية تشمل الجميع 
دون اس������تثناء.. نعم، علينا جميعًا كآب������اء وأمهات في البيت، 
ومعلمين في المدارس، وموظفين وأرباب عمل من مواقعنا.. 
بل وأناس عاديين في األسواق والشوارع والجوامع وغيرها من 
أماكن عامة، فعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال: »من 
رأى منكم منكرًا فليغّيره بيده، فإن لم يس������تطع فبلسانه، فإن 

لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان«.   

م�س�ؤوليُة َمْن؟
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هاتف املجلة  07435000170
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مدير التحرير  
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 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
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قاسم عبد الهادي                    

 حسنين الزكروطي

أحمد الوراق - فالح حسن
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عباس الصباغ
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حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

د. لطيف القّصاب - حسين فرحان



تزامنا مع موسم »االنسداد السيايس« السفري الياباين ))كوتارو 
املشاريع  عىل  احلسينية  العتبة  انفتاح  عىل  يطلع  سوزوكي(( 
الطبية ويقول يف ترصيح تناولته الوكاالت االعالمية: »نطالع 
للعتبة  العامة  االمانة  انشأهتا  التي  املشاريع  أمهية  فرتة  ومنذ 
خدمة  يف  تصب  املشاريع  هذه  ان  مبينا  املقدسة«،  احلسينية 

املواطن العراقي«.
الدولية  وارث  ملؤسسة  زي��ارة  لنا  كانت  سوزوكي  واض��اف 
املتطورة  لعالج االورام وهي واحدة من املؤسسات الصحية 
رعاية  يف  مهم  دور  من  هلا  ملا  انظارنا  حمط  وكانت  والضخمة 

العوائل العراقية بتقديم اخلدمة العالجية هلم«.
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  استقبل  فيام 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( السفري الياباين كوتارو 
العتبة احلسينية  العراق واطلعه عىل طبيعة عمل  سوزوكي يف 

املقدسة وامهية املشاريع التي تنفذها يف كربالء والعراق.
»ان  سوزوكي:  قال  الكربالئي  الشيخ  بسامحة  لقائه  وعن 
ُه سامحة الشيخ الكربالئي  مصطلح روح االنسانية الذي اعتبرَ
لقًا يف حديثه معنا، له تأثري كبري واعجاب واحرتام، ونحن  منطرَ

نحرتم مدينة كربالء املقدسة وتارخيها وقدسيتها«.

املشاريع  سلسلة  ضمن  املقدسة  احلسينية  العتبة  اطلقت 
الطبية مبادرة ))مركز ميزان للخدمات الطبية املنزلية(( .

وحتدث مدير املركز هباء الوائيل عن انطالقة املرشوع بقوله: 
مئة  من  اكثر  اىل  خدماتنا  وقدمنا  اسابيع  عدة  قبل  »انطلق 
حالة متنوعة بني عالجات وفحوصات حلد االن, مشريا ان 
ما يميزه ان رشكاءه هم مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة 
ومستشفى  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  مثل 

االمام زين العابدين )عليه السالم(«.
واضاف الوائيل »بخصوص االجور للخدمات الطبية التي 
مراعاة  تم  انه  ميزان،  مركز  مدير  بني  فقد  املرشوع  يقدمها 
العامل املادي حيث تم حتديد اسعار مناسبة جدا للمستوى 

من  جمموعة  لديه  »امل��رشوع  ان  الفتا  للمواطنني,  املعييش 
رشائح  بعض  ع��الج  تكاليف  تتحمل  التي  امل��ب��ادرات 
املجتمع مثل العائالت املتعففة او الفقرية او من حتصل عىل 

استثناءات من دفع رسوم الفحص والعالج«.

السفير الياباني »كوتارو سوزوكي«:
مشاريع العتبة الحسينية في خدمة المواطن العراقي

العتبة الحسينية المقدسة تطلق مشروع مركز الميزان 
للخدمات الطبية المنزلية
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)3316( عملية جراحية تجريها مستشفى تابعة 
للعتبة الحسينية من بينها )2095( عملية 
خاصة وكبرى وفوق الكبرى خالل )4( أشهر

الصحة  هليأة  التابعة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى  ادارة  أعلنت 
بأعداد  اخلاصة  اإلحصاءات  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبي  والتعليم 
املواطنني  لعموم  )جمانا(  قدمتها  التي  واخلدمات  العمليات  وعدد  هلا،  املراجعني 

خالل الثلث االول من العام احلايل.
ترصيح  يف  االنباري  رياض  عيل  الدكتور  املستشفى  يف  الفني  القسم  مدير  وقال 
اإلمام  سفري  مستشفى  يف  املقدمة  »اخلدمات  إن  احلسينية  العتبة  إلعالم  خاص 
احلسينية  العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هليأة  التابعة  السالم(  )عليه  احلسني 
املقدسة، متثل ثمرة متبادلة للتعاون ما بني األمانة العامة للعتبة احلسينية، وبدعم 
وبني  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  مبارش 

دائرة صحة حمافظة كربالء املقدسة«.
احلايل  العام  من  االول  الثلث  خالل  املقدمة  اخلدمات  »إحصائية  أن  وأوض��ح 
كانت عىل النحو التايل، حيث استقبلت شعبة الطوارئ )19.494( مراجعا، فيام 

سجلت االستشارية تقديم اخلدمات ل�)5.411( مراجعا«.
وأضاف أن »العمليات التي اجريت يف املستشفى تنوعت بني العمليات اخلاصة، 
والكبى، وفوق الكبى، واملتوسطة، والصغرى، الفتا اىل ان املستشفى أجرت 

)3316( عملية خالل الثلث األول من العام احلايل«.
وتابع أن »تلك االحصائية للعمليات اجلراحية جاءت عىل النحو التايل، )485( 
عملية خاصة، و)1057( عملية فوق الكبى، و)553( عملية كبى، و)1213( 

عملية وسطى، و)8( عمليات صغرى وقدمت باملجان«.

المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمين 
خالل الملتقى االول لمدراء المدارس الدينية 

في العراق:
مدينان  العربي  والفكر  اإلسالمية  الحضارة 
لمدرسة االمام الصادق )عليه السالم( ونحن 
ألهل  الفكري  المنهج  تدويل  الى  بحاجة 

البيت )عليهم السالم(.

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
)دام  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة 
شريحة  لرعاية  متطور  مركز  بإنشاء  يوعز  عزه( 

تضمُّ اكثر من ربع مليون عراقي.

الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  سماحة 
على  ميدانيا  يطلع  عزه«  »دام  المقدسة 
للتوحد  السبطين  أكاديمية  في  العمل  سير 
تعد  حيث  افتتاحها  قبل  النمو  واضطرابات 
المنطقة  في  المراكز  اضخم  من  واحدًة 

واالولى واالكبر من نوعها في العراق.
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كان  العليا  الدينية  املرجعية  خطاب  إن  اجلميع  يدرك  مثلام 
ومكان  زمان  لكل  صاحلًا  يعّد  فهو  لذلك  شاماًل،  وسيبقى 
ألنه يستند إىل ثوابت يف الفكر والعقيدة، لذلك فهو ال ينتهي 
بنهاية احلدث الذي أّسس اخلطاب باملناسبة لصعوده إىل سطح 
وادرجت  ثم  ومن  األمهية،  يف  بينهام  من  وب��روزه  األح��داث 

احللول واملقرتحات من أجل حّله.
 كون هذا اخلطاب مل يوّجه حلقبة من الزمن دون أخرى ولفئة 
عينيه  نصب  مسبقًا  وضع  قد  ألنه  فحسب،  معينة  الناس  من 
وكذا   ، ومستقبال  وح��ارضا  ماضيًا  للعراق  العليا  املصلحة 
وطوائفهم  دياناهتم  بكل  عراقيون  إهنم  بام  العراقيني  مصلحة 

وتنوعهم العرقي واالثني. 
لكل  صاحلًا  عّد  اجُلمعة  ُخطب  يف  اخلطاب  هذا  فإن  لذلك 
الزمانية  الظرفية  لقيودات  األزمنة واألمكنة.. بل غري خاضع 

او املكانية وحمدداهتام.
املبارك  اخلطاب  هذا  يف  جاء  ملا  القراءة  يف  دقيقة  وبمراجعة 
من  غريها  من  أم  السياسة  قضايا  من  سواء  قضية  أية  وحول 

اليوم؛  التغيري وحلد  بعد  العراق من  والتي مّرت عىل  القضايا 
نجد إن موقف هذا اخلطاب  ظل ثابتًا واملعاجلات ذاهتا يمكن 
اعتامدها يف كل وقت، وكأهنا كتبت للمعاجلة واحلل بالتزامن 

مع الظرف الراهن.  
قال   2010  /9 الكربالئي يف  3/  الشيخ  ففي ُخطبة لسامحة 

اودنّ ان ابينّ لإلخوة ما ييل :
اوالً  :

مشرتكة  تفامهات  إىل  السياسية  الكتل  توّصل  يف  التأخري  ان 
واملقبولة  املعقولة  احل��دود  مجيع  جتاوز  قد  احلكومة  لتشكيل 
العراق  هبا  يمّر  التي  االوض��اع  مالحظة  مع   ً وخصوصا   ...

واملواطن العراقي .
الكتل  هذه  قياديي  وخاصة  السياسية  الكتل  من  ومطلوب 
العملية  ادارة  يف  ومنهجها  ورؤاه��ا  ألدائها  شاملة  مراجعة 
مراجعة  الكتل  هذه  ق��ادة  من  ايضًا  واملطلوب  السياسية؟ 
فيها؟  التي وقعوا  ادائهم؟ وما هي األخطاء  ألنفسهم وكيفية 
هناك  تكون  وان  موضوعي  تقييم  إىل  للوصول  ومطلوب 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

ـد
صــ

بقلم: طالب عبا�س الظاهر
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جرأة وشجاعة داخل النفس ومع اآلخرين، وحماولة معرفة 
احلقيقة من عموم  الناس ومن أهل الرأي والعقل واملشورة  
مّمن ال جياملون وال حياّبون، واالبتعاد عن التقييم الذي يصل 
من احلاشية واملقربني هلؤالء القادة .. والذي قد يكون مزّيفاً  
وجمافيا للحقيقة .. فان الكثري من هؤالء يزيّنون االوضاع يف 

نظر قادهتم.
واملطلوب أيضا القبول هبذا التقييم الواقعي وان أرشَّ اخطاء 
كبرية فان العاقل واحلكيم من يتقّبل تقييم االخرين ونقدهم 
فيام  للرتاكم  يبقى يف اخطائه  لنفسه وال  املسار  لكي يصّحح 
الذي  اولئك  تقييم  عن  االبتعاد  ومطلوب  والتهلكة؟  بعد 
يكيلون كلامت االطراء واملدح والثناء املبني عىل امور واداء 

غري حقيقي.
االحباط  ان  السياسية  الكتل  االخوة يف  نظر  نلفت  ان  ونوّد 
التأخر  هذا  بسبب  املواطنني  نفوس  يف  يرتّسخ  اخذ  الذي 
ونقص اخلدمات والوضع االمني احلايل سيؤدي اىل إضعاف 
ثقة املواطن بأداء وأهلية هذه الكتل السياسية إلدارة العملية 

جدوى  يف  ثقته  إضعاف  وبالتايل  العراق.   يف  الديمقراطية 
ان  حني  يف  وآماله  طموحاته  حتقيق  يف  الديمقراطية  العملية 
املطلوب ان نعّزز هذه الثقة لكي ترتسخ العملية الديمقراطية 
هم  الشعب  وابناء  املواطنون  يكون  لكي  املواطن  نفس  يف 
خماطر  من  الديمقراطية  العملية  هلذه  واحلافظني  احلامني 
عدم  اىل  املستقبل  يف  يؤدي  قد  االحباط  هذا  ان  االع��داء. 
والتوجيهات  للدعوات  واستجابتهم  املواطنني  جت��اوب 
وترسيخها  الديمقراطية  العملية  لدعم  للمواطنني  الداعية 
واملحافظة عىل كوهنا البنامج السيايس الذي يلّبي طموحات 
العراق هذه  اعداء  يستغّل  ان  املمكن  العراقي ومن  الشعب 
النتيجة لكي يصوروا للمواطن ان ال ثمرة من هذه العملية 
الديمقراطية واهنا مل تقّدم له شيئا .. يف حني ان واقع احلال 
العملية حققت اليشء الكثري من احلقوق واملصالح  ان هذه 
ولكن اداء هذه الكتل السياسية من املمكن ان يضع غشاوة 
العراق  ألعداء  الفرصة  ويعطي  الرؤية  هذه  يمنع   ً وحجابا 
يطرحه  بام  يقتنع  جتعله  اعالمي  تضليل  يف  املواطن  إليقاع 

ان التأخيَر في توّصل الكتل السياسية إلى تفاهمات مشتركة لتشكيل 

الحكومة قد تجاوز جميع الحدود المعقولة والمقبولة ... وخصوصا ً مع 

مالحظة االوضاع التي يمّر بها العراق والمواطن العراقي .

،،
،،



المؤّمل من الكتل السياسية أن تكّثف جهودها وحواراتها للخروج من االزمة 

الراهنة في أقرب فرصة ممكنة، وإن على الجميع ان يكونوا في مستوى 

المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف االستثنائية.

،،
،،

هؤالء االعداء.
وبذات الرؤية واملنهج الثابت املشار إليهام اعاله تطرق سامحة 
من  اجُلمعة  لصالة  الثانية  السياسية  ُخطبته  يف  الصايف  السيد 
املوافق  الصحن احلسيني  املرشف يف 5/ رمضان/1435ه� 
2014/7/4م تطرق إىل مشكلة تشكيل احلكومة آنذاك قائاًل 
: اخويت اخوايت اوّد ان اعرض عىل حرضاتكم الكريمة بعض 

االمور املتعلقة بالوضع الراهن:
األمر األول :

النواب  جملس  جلسات  اوىل  املايض  الثالثاء  يوم  يف  انعقدت 
ان  املواطنون  وتفاءل  الدستور  عليه  نّص  ملا  وفقًا  اجلديد 
بالنصوص  االلتزام  يف  املجلس  هلذا  جيدة  بداية  ذلك  يكون 
الدستورية والقانونية ولكن ما حصل الحقًا من عدم انتخاب 
رئيس املجلس ونائبيه قبل رفع اجللسة كان اخفاقًا يؤسف له 

وحواراهتا  جهودها  تكّثف  ان  السياسية  الكتل  من  واملؤمل 
للخروج من االزمة الراهنة يف أقرب فرصة ممكنة.

ان عىل اجلميع ان يكونوا يف مستوى املسؤولية العظيمة امللقاة 
يف  االرساع  ان  االستثنائية..  الظروف  هذه  يف  عواتقهم  عىل 
رعاية  مع  الدستورية  لألطر  وفقًا  اجلديدة  احلكومة  تشكيل 
من  ان  وكام  األمهية  غاية  يف  واس��ع  وطني  بقبول  حتظى  ان 
املهم ان يكون الرؤساء الثالثة منسجمني فيام بينهم أي رئيس 
النواب ورئيس الوزراء منسجمني  اجلمهورية ورئيس جملس 
وقادرين  البلد  إلدارة  العامة  السياسات  وضع  يف  بينهم  فيام 
عىل العمل سوية يف حل املشاكل التي تعصف به ويف تدارك 
عىل  خطرية  تداعيات  هلا  اصبحت  التي  املاضية  االخطاء 

مستقبل العراقيني مجيعًا.



السؤال: هل حيق للمسلم تناول املأكوالت بأنواعها املختلفة؟
اجلواب: حيق للمسلم تناول املأكوالت بأنواعها املختلفة عدا اللحوم 
والشحوم ومشتقاهتا، حتى إذا ظن بأن يف حمتوياهتا ما ال جيوز له أكله، 

أو ظّن أّن صانعها أّيًا كان قد مّسها مع البلل.
كام ال جيب عليه فحص حمتوياهتا ليتأكد من خلوها مما ال جيوز له أكله، 
وال جيب عليه سؤال صانعها عن مّسه هلا أثناء اعداده الطعام أو بعده.

اللحوم  باستثناء  املختلفة  بأنواعها  املعلبات  تناول  للمسلم  جيوز  كام 
والشحوم ومشتقاهتا ، حتى إذا ظّن بأّن يف حمتوياهتا ما ال جيوز له أكله 
ها مع البلل ، وال جيب عليه فحص  ، أو ظن أن صانعها أّيًا كان قد مسَّ

حمتوياهتا ليتأكد من خلوها مما ال جيوز له أكله.
السؤال: ينترش يف العراق هذه االيام دجاج مذبوح باآللة او باليد 
اسالمية  غري  دول  من  مستورد  ولكنه  الذبح  رشائط  فيه  وجتتمع 

فهل جيوز أكلها؟
اجلواب: جيوز أكله حّتى لو كان مستوردًا من بلدان غري إسالمية اذا 

احتمل اّن املستورد املسلم أو البائع املسلم قد أحرز التذكية.
السؤال: هل جيوز أكل اللحم املذبوح عىل الطريقة اليهودية؟

اجلواب: كاّل وإن ُذِكر عليه اسم اهلل عىل األحوط.
يقدم حلومًا مذبوحة عىل  يوجد مطعم صاحبه مسيحي  السؤال: 
الطريقة االسالمية وبصورة اكيدة فهل يوجد مانع من تناول هذه 

املأكوالت؟
اجلواب: جيوز مع الوثوق بتذكية حيوانه.

بالصاعقة  مذبوحَا  ك��ان  اذا  ال��دج��اج  اك��ل  حكم  ما  ال��س��ؤال: 
الكهربائية وما هو حكمه لبقية اللحوم؟

اجلواب: جيوز إن مل يمت هبا وتّم ذبحه عىل الطريقة الصحيحة.
امارة  عليه  وليس  حرام  حلم  أنه  ونشك  اللحم  طبخ  اذا  السؤال: 

التذكية فام ُحكم تناول ماء اللحم؟
اجلواب: ال جيوز الشتامله عىل الدهن واألجزاء الصغار غري املستهلكة 

فيه.
السؤال: هل جيوز أكل اللحم اهلندي املوجود يف األسواق؟

اجلواب: جيوز ان احتملت أّن املستورد املسلم أو البائع املسلم قد أحرز 
التذكية.

السؤال: ما حكم أكل حلم غري حالل إذا كنت عند شخص أجنبي 
وكانت الضيافة ملدة يومي؟

اجلواب: ال جيوز.
السؤال: هل جيوز أكل حلم هذه احليوانات )الغراب ،الفاختة،احلامر 

،البغل ،احلصان ، العصفور ،األرنب ،الضفدع ، الصقر( ؟
اجلواب: حيرم أكل حلم الغراب واألرنب والضفدع والصقر وحيل أكل 
حلم احلامر والبغل واحلصان عىل كراهة وحيل حلم العصفور والفاختة.
السؤال: ما ُحكم املادة البيضاء املوجودة يف العمود الفقري ورقبة 
اخلروف من حيث الطهارة والنجاسة؟ وإذا طبخ وفيه هذه املادة 

فهل يعترب نجسًا؟
اجلواب: ليس نجسًا ولكن هذه املادة هي النخاع وهي حمّرمة األكل.

السؤال: تم انتاج حلم يف املخترب � وليس حلم حيوان ومذبوح او ما 
شابه � فهل جيوز اكله؟

اجلواب: ال جيوز اكله.
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ْوْا  نرَادرَ ُهْم ورَ ْعِرُفونرَ ُكالًّ بِِسيامرَ اٌل يرَ اِف ِرجرَ ْعررَ ىلرَ األرَ عرَ قال تعاىل: {ورَ
ُعونرَ  يرَْطمرَ ُهْم  ورَ ا  يرَْدُخُلوهرَ  ْ ملرَ ْيُكْم  لرَ عرَ ٌم  الرَ سرَ أرَن  ِة  نَّ اجْلرَ ابرَ  أرَْصحرَ
األئمة  أصحاب  من  الشعراء  كان  لقد  )األعراف/46(}، 
جواهر  من  ورد  بام  أشعارهم  يضمنون  السالم(  )عليهم 
تفسري القرآن وأرساره املروية عنهم )عليهم السالم(، وكانت 
الزالل  قصائدهم كسالسل الذهب يف جودة سبكها، وكاملاء 
بمثابة سجل  يف صحة وسالمة مضموهنا، وكانت قصائدهم 

زيد  بن  الكميت  الشعراء  رأس  وع��ىل  العلوية،  للفضائل 
األسدي، والسيد احلمريي، وسفيان العبدي )رمحهم اهلل(. 

ومما نظمه سفيان بن مصعب العبدي مادحا أبا عبد اهلل الصادق 
)عليه السالم( ويذكر تفسريه لآلية املذكورة:

وأنتم والة احلرش والنرش واجلزا                    وأنتم ليوم املفزع اهلول مفزع
و أنتم عىل األعراف و هي كثائب         من املسك رياها بكم يتضوع
ثامنية بالعرش إذ حيملونه و من            بعدهم يف األرض هادون أربع

بَِبنِيِه  َي��ْوِم��ئِ��ٍذ  َع���َذاِب  ِم��ْن  َي��ْف��َت��ِدي  َل��ْو  امْلُ��ْج��ِرُم  َي���َودُّ   ..}
َوَفِصيَلتِِه  )املعارج/12(  َوَأِخيِه  َوَصاِحَبتِِه  )املعارج/11( 
ُينِجيِه  ُثمَّ  َجِيًعا  ْرِض  اأْلَ يِف  َوَمن  )املعارج/13(  ُتْؤويِه  تِي  الَّ

)املعارج/14(}.. 
يف اآليات الكريامت إشارة اىل عظمة االحسان للوالدين ففي 
سورة املعراج خيشى املجرم ان يفتدي امه واباه عنه اىل العذاب، 
فال  الوالدين،  بر  وأمهية  عظمة  عىل  تدل  كبرية  صورة  وهذه 

تشرت رضا الباري بسخطه..

آللئ قرآنية

رجال األعراف

بالوالدين احسانا

إعداد: حسين النعمة

محمد علي الفتالوي
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ما عالقة الرضا بالسعادة؟ ال أكون مبالًغا إن قلت أن أصل السعادة 
يف )الرضا(، بل هي أعىل درجات السعادة، أن ترىض بام حققت وبام 

أوتيت وبام ابتليت به.. 
لقد ورد التنويه عن السعادة بموضعني يف القرآن الكريم من سورة 
ِعيٌد}  سرَ ورَ ِقيٌّ  شرَ ِمْنُهْم  فرَ بِإِْذنِِه  إاِلَّ  نرَْفٌس  ُم  لَّ ترَكرَ الرَ  يرَْأِت  {يرَْومرَ  هود: 
ِة} نَّ اجْلرَ ِفي  فرَ ُسِعُدوا  ِذينرَ  الَّ ا  أرَمَّ {ورَ األخرى:  واآلية  )ه��ود:105(، 
عىل  متوقف  اآلخرة  يف  السعادة  فتحقيق  اآلي��ة:108[،  من  ]هود 
عن  تتحدث  اآليات  أن  نالحظ  لكن  الدنيا،  يف  هلل  العبودية  حتقيق 

السعادة يف اجلنة واآلخرة، لكن ماذا عن الدنيا؟.. 
هنا اختالف قديم وحديث حول مفهومها بشكل دقيق، لكّنها تدور 
بني الرضا واللذة والشعور باملتعة والراحة، وختتلف وسائل حتقيقها 
التي  النصائح  من  جمموعة  الكريم  القرآن  ويف  آلخر،  شخص  من 

ترشدنا إىل حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة:
بِّْح  سرَ ورَ يرَُقوُلونرَ  ا  مرَ عىل  اْصِبْ  {فرَ طه:  سورة  من   130 اآلية  يف   -1
بِّْح  سرَ ْيِل فرَ ِمْن آنرَاِء اللَّ ا ورَ ْبلرَ ُغُروهِبرَ قرَ ْمِس ورَ ْبلرَ ُطُلوِع الشَّ بِّكرَ قرَ ْمِد ررَ بِحرَ

لَّكرَ ترَْرىض}.  اِر لرَعرَ هرَ افرَ النَّ أرَْطررَ ورَ
الصب  إىل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  االك��رم  نبيه  يرشد  سبحانه  فاهلل 
ووضح  اآلية،  يف  املذكورة  األوقات  يف  تعاىل  هلل  بحمد  والتسبيح 

يقل:  ومل  لعلك  قوله  الحظ  ترىض،  لعّلك  فقال  ذلك  يف  السبب 
لعيل أرىض!.. لذلك حينام حتدث اهلل عىل نعمه اىل رسوله )صىل اهلل 
 { ٰ ْىضرَ رترَ بُّكرَ فرَ ْوفرَ ُيْعِطيكرَ ررَ لرَسرَ عليه وآله( يف سورة الضحى قال: {ورَ

)الضحى:5(، ومل يقل فتسعد. 
بِاْلُعْرِف  ْأُم��ْر  ورَ ْفورَ  اْلعرَ {ُخِذ  األع��راف:  سورة  من   199 اآلية   -2
} ففي هذه اآلية منهج قرآين لتحقيق الراحة  اِهِلنيرَ ِن اجْلرَ أرَْعِرْض عرَ ورَ
واأللفة  احلب  مشاعر  يزيد  الناس  عن  فالعفو  والسعادة،  النفسية 
واألمر باملعروف جيعلك تشعر بأمهيتك يف احلياة، وأن لك دور فيها 
األسباب  أهم  من  اجلاهلني  عن  واإلع��راض  نفسك،  عن  فرتىض 

املسببة للسعادة.
3- التمسك بالقرآن وعدم اإلعراض عنه وهجره، ففي سورة طه 
ْيكرَ اْلُقْرآنرَ لتشقى)طه:2(}،  لرَ ْلنرَا عرَ ا أرَنزرَ قال اهلل تعاىل: { طه )طه/1( مرَ
ِعيٌد}، فكأن اهلل يريد أن  سرَ ِقيٌّ ورَ ِمْنُهْم شرَ {فرَ والشقاء عكس السعادة 
سبحانه  إنه  ثم  لنشقى،  ال  لنسعد  القرآن  هذا  إلينا  أنزل  أنه  يعلمنا 
إًذا  الكريم،  القرآن  عن  باإلعراض  والشقاء  الضنك  سبب  وضح 
حتقيق السعادة يكون يف الرضا والصب والتسبيح بحمد اهلل، والعفو 
واآليات  اجلاهلني،  عن  واإلعراض  باملعروف،  واألمر  الناس  عن 

كثرية يف القرآن تتحدث عن السعادة.

الكوثر هي  ام هندسة لغوية؟، فسورة  الكوثر، هل هو صدفة  العددي يف سورة  اإلعجاز 
من  األوىل  واآلية  كلامت..   )10( السورة  هذه  كلامت  وعدد  الكريم  القرآن  سور  أقرص 

الكوثر تّضمنت من احلروف اهلجائية )10( أحرف..
- اآلية الثانية من الكوثر تّضمنت من احلروف اهلجائية )10( أحرف.. واآلية الثالثة من 
السورة  يف  تكرارا  احلروف  وأكثر  أحرف..   )10( اهلجائية  احلروف  من  تّضمنت  الكوثر 
هو األلف وتّكرر فيها )10( ّمرات.. واحلروف التي وردت كل منها ّمرة واحدة يف سورة 
الكوثر عددها )10(.. ومجيع آيات السورة الكريمة ختمت بحرف الراء، وترتيبه اهلجائي 
اّلراء عددها )10(  تنتهي بحرف  التي  الكريم  القرآن  بني احلروف هو رقم )10(، وسور 

سور آخرها الكوثر..
وصدق اهلل إذ يقول: {وإن كنتم يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله}..

بقلم: سعد الدين فاضل
قواعد السعادة في القرآن الكريم

الهندسة اللغوية في سورة الكوثر

من أسرار السور الكريمات
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مشاريع إنسانية أثبتت جدارتها 
ونالت استحسان المــــراجعين

صار يقيناً ان اي مشروع طبي اذا لم يراِع الجوانب االنسانية والمهنية في عمله فأن مصيره الفشل 
المقدسة  الحسينية  العتبة  انشأتها  التي  الطبية  والمراكز  المستشفيات  في  تمعنا  واذا  محال،  ال 
من  نظيراتها  على  تفوقها  بل  المستمر؛  وتطورها  ازدهارها  وسّر  المقدسة  كربالء  محافظة  في 
احدث  وتوفير  عالميا،  الطبي  التطور  مواكبة  الى  يرجع  الرئيس  السبب  ان  لوجدنا  المستشفيات 
السفر  عبء  لتقليل  التخصصات  كافة  توفير  على  والعمل  المتخصصة،  والكوادر  الطبية  االجهزة 

والتكاليف المالية على المريض وذويه.
من تلك المراكز المهمة التي وفرتها العتبة الحسينية المقدسة الستقبال عموم مراجعي العجز 
)عليه  الحسين  االم��ام  قبلة  شارع  في  الكائن  الكلى«  لغسيل  الخيري  ال��وارث  »مركز  هما:  الكلوي 
شارع  في  الكائنة  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  في  الكلى  زراعة  ومركز  السالم(، 

الشيخ احمد الوائلي.

مراكز غسيل وزراعة الِكلى 

تقرير: حسنين الزكروطي - تصوير: احمد القريشي - محمد القرعاوي

في العتبة الحسينية المقدسة..
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ملرىض  يقدمانه  وما  املركزين  هذين  تفاصيل  يف  وللغوص 
مع  حرصي  لقاء  لنا  كان  العراق،  عموم  يف  الكلوي  العجز 
يف  ُكىل  زراعة  اختصاص   � بركسيه(  موفق  )هبة  الدكتورة 
قالت:  حيث  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى 
»يف بداية االمر كانت هناك عيادة لغسل الكىل وتضم مركزًا 
الكلوي،  الكىل حيتوي عىل ستة اجهزة طبية للغسيل  لغسيل 
وجبتني  عىل  الكلوي  العجز  مرىض  تستقبل  العيادة  وكانت 
مريضا  ل��)50-45(  مبجما  العمل  وكان  ومسائية،  صباحية 
بشكل دائم وتتم عملية الغسل مرتني باألسبوع، ومع تزايد 
التوسع  اىل  ماسة  احلاجة  اصبحت  الكلوي  العجز  اع��داد 
العتبة  إدارة  من  التوجيه  فجاء  الكلية،  غسيل  بمرشوع 
)مركز  الكىل  لغسيل  اكب  مركز  انشاء  اىل  املقدسة  احلسينية 
الوارث اخلريي لغسيل الكىل(، والذي تم افتتاحه قبل  عام 
اخلاصة  اجهزة  احدث  من  يعد  جهازا    )14( ليضم  تقريبا، 

الكلوي«. بالغسيل 

كافة  من  مرىض  املركز  استقبل  السنة  هذه  »خالل  وتابعت: 
املبجمني  امل��رىض  ع��دد  وص��ل  وق��د  العراقية،  املحافظات 
املسجلني يف املركز اىل )110( مرىض ، عب جلستني اىل ثالث 
جلسات  عدد  لتصل  الواحد،  للمريض  اسبوعيا  جلسات 
غسيل الكىل يف املركز قرابة )800 اىل 900( جلسة شهريًا«.

مركز  »يتميز  بقوهلا:  املركز  يميز  ما  اىل  بركيسه  واش��ارت 
لكافة  كامل  بشكل  جماين  فهو  ام��ور،  من  بجملة  ال��وارث 
نوع  من  كانت  الطبية  وجتهيزاته  املركز  وتصميم  امل��رىض، 
96( بعدد )14( جهازا ، مع توفر اساليب   gambro ak(
الراحة مثل التلفاز، واالنرتنيت، واخلصوصية التي يتمتع هبا 
املريض من خالل توفري جناح خاص يف املركز، وهناك قسم 

خاص للنساء مستقل عن قسم الرجال«.
متواجدا  املستوى  كادرا طبيا عايل  وّفر  املركز  »ان  مشريًة اىل 
ومتابعة  الغسيل  جلسات  عىل  وي��رشف  دائ��م��ة،  بصورة 

املريض، كذلك احلال مع بقية الكوادر الطبية«.

د. هبة بركسيه: مع تزايد اعداد العجز الكلوي 
اصبحت الحاجة ماسة الى التوسع بمشروع 

غسيل الكلية، فجاء التوجيه من إدارة العتبة 
الحسينية المقدسة الى انشاء مركز اكبر لغسيل 

الكلى )مركز الوارث الخيري لغسيل الكلى(..

،،

هبة موفق بركسيه،،
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جمانية،  ب��ص��ورة  تقدم  امل��رك��ز  خ��دم��ات  »ان   واوض��ح��ت 
اىل  اضافة  واملتابعة،  الدورية،  التحاليل  اج��راء  وتتضمن 
بالتحاليل  يقوم  ان  جيب  فاملريض  شهريا،  التحاليل  اجراء 
تنتقل  معدية  امراض  اي  من  خلوِه  لضامن  للكبد  الدورية 

دمويًا«.
وما  الكلوي  العجز  تفاصيل  ب��رد  بركيسه  واستمرت 
قالت:  املقدسة هبذا اخلصوص حيث  احلسينية  العتبة  تقدمه 
السالم(  )عليه  اخلريي  الوارث  مركز  افتتاح  مع  »بالتزامن 
كحل  الكلية(  )زراع��ة  بموضوع  ملحة  احلاجة  اصبحت 
انجع للمريض الذي يعاين من عجز كلوي، فاملريض بشكل 
عام حيتاج اىل ثالث جلسات اسبوعيًا، ويف وقت معني، ويف 
فأن  لذلك  صحية،  بوعكة  يصاب  اجللسة  عن  التأخر  حال 
زراعة الكىل افضل من الناحية املادية والعالجية، وال حاجة 
بعد ذلك اىل عمل محية غذائية، لذلك وحسب توجيه سامحة 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
االمام  الكىل يف مستشفى  زراعة  مركز  افتتاح  تم  الكربالئي 
زين العابدين يف شهر آيار من عام 2021م، ومنذ االفتتاح 

ولغاية االن تم اجراء )30( عملية زراعة كلية«.
عملية   )30( »ان   اىل  بالتنويه  حديثها  بركيسه  واختتمت 
)عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  اجريت  جراحية 
فيض  محلة  خالل  من  جماين  بشكل  اجريت  نصفها  السالم( 
والنصف  التكلفة،  مدفوعة  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
احلسينية  العتبة  قبل  من  للتخفيض  خاضعا  ك��ان  االخ��ر 
املقدسة، فكام يعلم البعض أن عملية زراعة الكىل يف العراق 
عراقي،  دينار   )15.000.000( قرابة  اىل  تكلفتها  تصل 

وتشمل رقود املريض واملتبع وادوية املناعة«. 
التابع  الكىل  لغسيل  اخلريي  الوارث  مركز  أن  بالذكر  جدير 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هليأة 
الذي يقع جوار مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(  استقبل 
هلم  أجريت   ، مرىض   )106( املبارك  رمضان  شهر  خالل 
)812( جلسة )جمانا( فيام يقدم املركز كافة اخلدمات الطبية 
للمركز  الوافدين  املرىض  جلميع  واملختبية  والتمريضية 
االم��راض  فحوصات  كافة  متابعة  عن  فضال  باملجان، 

االنتقالية يف مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم(.
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أقام��ت ش��عبة الم��دارس الدينية التابعة لقس��م الش��ؤون الدينية في العتبة الحس��ينية المقدس��ة 
الملتق��ى االول لمدراء وإداري��ي المدارس الدينية من مختلف المحافظ��ات العراقية، وحضر الملتقى 
الذي احتضنته قاعة س��يد االوصياء بالعتبة الحس��ينية المقدس��ة المتولي الش��رعي سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( واالمين العام االس��تاذ حس��ن رش��يد العبايجي فضال عن مجموعة 
من المش��ايخ االجالء وم��دراء المدراس الدينية، ويعد ه��ذا الملتقى االول من نوع��ه ومن المؤمل ان 
تك��ون هن��اك ملتقيات واجتماع��ات اخرى تهدف للرق��ي بالعلم والمعرفة وخاصة عل��وم اهل البيت 

)عليهم السالم(.

شعارٌ لملتقى تقيمه العتبة الحسينية المقدسة 

اإلمام الصادق 

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: صالح السباح

نبراس اإلدارة ومشكاة التدبير 

يحتضن مدراء وإداريي المدارس الدينية التابعة لها
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الرقي باإلنسان
احلسينية  للعتبة  الرشعي  للمتويل  كلمة  ويف 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
احلسينية  العتبة  ان  فيها:  ج��اء  ع��زه(  )دام 
واملعرفة  البصرية  م��ن  وانطالقا  املقدسة 
امل��دارس  ه��ذه  امهية  عىل  تركز  واالدراك 
لبناء  فيها  تلقى  التي  وال���دروس  الدينية 
غايات  اسمى  اىل  الوصول  هبدف  االنسان 
االهتامم  هذا  جاء  لذلك  تعاىل،  هلل  الرضا 
والرعاية بالنسبة هلذه املدارس الدينية وهذه 
حيث  من  عناوينها  يف  املتعددة  النشاطات 
االمهية والشعور واإلدراك، وجيب ان تكون 
النشاطات  هبذه  باالعتناء  القصوى  االمهية 
ببناء  يتعلق  نشاط  وكل  الدينية  وامل��دارس 
ومعنويا،  وروحيا  وفكريا  دينيًا  االنسان 
والبد ان تكون هناك عناية مضاعفة وخاصة 
والرعاية  املعنوي  الدعم  جانب  يف  س��واء 
من  ذلك  وغري  االداري  واالسناد  واملالية 
استمرارية  بنجاح  تساهم  التي  االمور  هذه 

هذه املدارس.

االهتامم بالقرآن الكريم
الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  بني  جهته  ومن 
يف العتبة احلسينية املقدسة فضيلة الشيخ امحد 
امللتقى  هذا  خالل  ومن  انه  قائال:  الصايف 
»ان  منها  االمور  بعض  ابني  ان  اود  املبارك 
بمتوليها  احلسينية  للعتبة  العامة  االم��ان��ة 
وامينها  الكربالئي  الشيخ  سامحة  الرشعي 
طلب  يف  كبري  اهتامم  هلم  كان  ونائبه  العام 
العلم ونرش فكر اهل البيت )عليهم السالم( 
وما يتعلق بدار القرآن الكريم وما يتبعه من 
اقسام اخرى كقسم الشؤون الفكرية وقسم 
الشؤون الدينية واملعاهد وايضًا شعبة املدارس 
واجلامعات  الدينية  املعاهد  وشعبة  الدينية 
االخر  والقسم  اكاديمية  منها  قسم  التي 
املؤسسات  ومنها  الدينية  بالشؤون  ختتص 
قضية  وايضًا  البالغة  هنج  كمؤسسة  الثقافية 
وهذا  املخطوطات  وحتقيق  الكتب  طباعة 
استقراء  وج��رى  احصيت  لو  اهلائل  الكم 
القائمني  اهتامم  قوة  وكشفت  لبينت  عليها 
عن  فضال  اجلانب،  هذا  يف  احلسينية  بالعتبة 
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قضية املرح والطفل واملؤمترات وإحياء ذكر 
املاضني ومؤلفاهتم وكتبهم وكل ذلك  العلامء 
والثقايف  الفكري  احلقيقي لالجتاه  يبني احلجم 
نشاطات  وهناك  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
الصيفية  الدورات  منها  خمتلفة  وفكرية  ثقافية 
االخ��وة  وايضًا  امل��دارس  وط��الب  لألطفال 
امل��دارس  اىل  يذهبون  الدينية  ال��ش��ؤون  يف 
التبليغ  وشعبة  احلكومية  وحتى  االكاديمية 
يذهبون اىل السجون واىل املدارس االكاديمية 
ويبلّغون  واالهلية  احلكومية  واجلامعات 
جنبة  اهتامم  عىل  ي��دل  ه��ذا  وكذلك  هناك، 
الثقافة والدين يف العتبة احلسينية املقدسة، لكن 
املشكلة يف االعالم ال ُيبز هذا اجلانب بقدر ما 
الثقة  تعطينا  مهمة  مالحظة  وهذه  غريه،  ُيبز 
الكاملة بأننا يف اجلو النقي الصايف السائر عىل 
الطريق الصحيح ولكن نريد الزيادة واالهتامم 
واعالن ذلك امام الكل كي يعرفوا ان القضية 
فقط  وال  الدينية  امل��دارس  شعبة  فقط  ليست 
هتتم  كثرية  اقسام  وانام  الدينية  الشؤون  قسم 

باجلوانب الثقافية«.
تبادل اآلراء واالفكار

الدينية  املدارس  شعبة  مسؤول  حتدث  بدوره 
التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية 
املقدسة السيد عباس الالوندي قائال: »ان من 
اهم النشاطات التي تقوم فيها شعبة املدارس 

مستمرة  ولقاءات  دورات  عقد  هو  الدينية 
للمدارس الدينية التابعة هلا يف بقية املحافظات 
يف  واالداري��ني  امل��دراء  مع  لقاؤنا  كان  واليوم 
ال��رؤى  تلك  لتبادل  الدينية  امل���دارس  تلك 
واالفكار ولعرض املشاكل وبحثها والتحقيق 
يف املسببات والعمل عىل اجياد احللول املناسبة 

والواقعية هلا«.
الرقي بعلم واالصالح

وتم استقبال من خالل هذا امللتقى الذي يعد 
املدارس من حمافظات  االول من نوعه مدراء 
وواسط  وبغداد  والعامرة  والنارصية  البرصة 
عددا  وقدمنا  واملوصل،  والنجف  والديوانية 
تلك  خدمة  يف  تصب  التي  التوصيات  من 
املدارس والعلم بصورة عامة، ألنه وكام يعلم 
اجلميع فان العتبة احلسينية املقدسة دائام ما تويل 
االهتامم بأمور الطلبة والطالبات وبالتأكيد ان 
)عليه  احلسني  االم��ام  رسالة  من  نابع  ه��ذا 
اجل  من  وعياله  بدمه  ضحى  التي  السالم( 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  جده  أمة  يف  اإلص��الح 

واله(.
مشاكل.. وبارقة أمل

االمني  الصادق  مركز  مدير  حتدث  جانبه  من 
خليل  الشيخ  فضيلة  نينوى  غرب   � الثقايف 
العلياوي قائال: ان هلذا امللتقى االمهية الكبى 
اجلانب  دعم  هو  منها  االوىل  نواح،  عدة  من 

الشيخ احمد الصافي

السيد عباس الالوندي
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للمدارس  الرتبوي  اجلانب  وكذلك  العلمي 
حمافظة  ومنها  املحافظات  باقي  يف  املوجودة 
املؤمتر  خ��الل  وم��ن  تلعفر،  قضاء   � املوصل 
الطريق  ملواصلة  الدافع  املدارس  هذه  أعطيت 
اجلانب  ومن  جانب  من  هذا  العمل  وديمومة 
االخر ال خيلوا اي عمل من املعوقات واملشاكل 
بعضها  لطرح  الفرصة  امللتقى  هذا  يف  فكانت 
والتي تقف امام مواصلة الطريق واجياد احللول 
االنية هلا، وقد استبرشنا خريا يف ذلك وخاصة 
عند سامعنا الكالم املتزن واملثمر من قبل املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
ابدى  حينام  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
املدارس  هلذه  املحدود  غري  ودعمه  استعداده 
ان  املعنية  االقسام  لكل  خاصة  وصية  واوىص 
تعطي الصالحيات واالستثناءات وترفع الكثري 

من القضايا الروتينية املعرقلة للنشاطات.
جتاوز الصعوبات

احلسينية  للعتبة  التابعة  الدينية  املدارس  اليوم 
املقدسة هي الداعم االول للجانب الديني حيث 
تقوم بتخرج العديد من الطلبة والبعض منهم 
االرشف،  النجف  يف  العلمية  باحلوزة  يلتحق 
او  العقبات  تواجه  ال  امل��دارس  بعض  ورب��ام 
قضاء   � املوصل  حمافظة  يف  ولكن  الصعوبات 
تلعفر الوضع خيتلف؟ فبعد حترير تلك املناطق 
من براثن داعش اصبحت االن الفرصة مؤاتيه 
سابقا  العكر  املاء  يف  يتصيدون  فالذين  للعلم، 

قّل وجودهم اليوم، الن العراق االن يعيش فيه 
الكثري من االطياف حيث ال فرق بني الساكنني 
املوصل  حمافظة  عن  االخرى  املحافظات  من 
لذلك عندما بادرت العتبة احلسينية املقدسة يف 
افتتاح املركز الثقايف يف حمافظة املوصل وحتديدا 
قضاء تلعفر وكذلك افتتاح مدرسة نور اهلداية 
يف  تبعث  ألهن��ا  االك��ب  الصدى  هلا  ك��ان  التي 
االطمئنان للشعب العراقي عىل ان العراق بلد 

امن ومجيع اطيافه تعيش بأمن وامان.
الرتكيز عىل التعايش السلمي

وان مركز الصادق االمني الثقايف يضمُّ العديد 
املتعددة  الثقافية  واالنشطة  العمل  جماالت  من 
هو  االخر  واجلانب  والرتبوية  التعليمية  منها 
اهم  من  يعد  الذي  السلمي  التعايش  جانب 
اطياف  كل  متثل  املوصل  ان  باعتبار  اجلوانب 
من  الكثري  لدينا  ل��ذل��ك  ال��ع��راق��ي  الشعب 
املؤمترات واللقاءات حول التعايش السلمي مع 
املسيح وااليزيدية والّسنة، وايضا هناك جانب 
خالل  من  الشباب  برشحية  االهتامم  وهو  مهم 
الدينية  والسفرات  الكشفية  املخيامت  اقامة 
االرشف  والنجف  املقدسة  كربالء  مدينتي  اىل 
كان  مدينتي سامراء وبغداد وهذا  اىل  وكذلك 
حول  الشباب  دفع  يف  االكب  واحلافز  االثر  له 
االرتباط بالعقيدة الصحيحة بعدما شوهت يف 

االيام املنرصمة من قبل الفكر الداعيش.      

من اهم النشاطات 
التي تقوم فيها 

شعبة المدارس 
الدينية هو عقد 

دورات ولقاءات 
مستمرة للمدارس 

الدينية التابعة 
لها في بقية 

المحافظات واليوم 
كان لقاؤنا مع 

المدراء واالداريين 
في تلك المدارس..

،،

،،

الشيخ خليل العلياوي
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مركز الزهراء h للطفل القرآني.. 

تقرير/ فالح حسن

ُيع��ّد مركز الزهراء )عليه الس��الم( للطفل القرآني الذي افتتحته العتبة الحس��ينية المقدس��ة في 
ع��ام  2018م خطوة ناجحة وفعالة لالهتمام بش��ريحة األطفال، وإعداده��م إعداداً جيداً لبناء جيل 
متعلم ومتس��لح بثقافة سليمة. وهو خطوة أساسّية لبناء أكبر وأوسع مركز من حيث المساحة 
والمس��تلزمات التي تخدم الطفل وتنّمي قدراته العقلية م��ن خالل تقديم مناهج أكاديمية في 
ال��دروس القرآني��ة المتنوع��ة يق��وم به��ا كادر متخصص م��ن المعلم��ات الحاصالت على ش��هادات 

أكاديمية في حفظ القرآن الكريم، إضافة إلى تخصصات في اللغة العربية واإلنكليزية. 
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جهــود طموحة لتربيــة براعم حافظــة للقرآن 
الكريم في مدينة كربالء المقدسة

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

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

20



املركز  إىل  للتقديم  اخلاصة  اآلليات  عن  أوس��ع  تفاصيل  وملعرفة 
السالم(  )عليها  الزهراء  مركز  يف  اإلدارية  احلسيني(  )زهراء  قالت 
للطفل القرآين: إن املركز وضع رشوطا للتقديم من خالل االستامرة 
اإللكرتونية التي يتم الرتويج اإلعالين عنها عب صفحات التواصل 
يف  الكائن  املركز  موقع  اىل  احلضور  او  بوك-  -الفيس  االجتامعي 
اللجنة  حتدد  حيث  املقدسة،  كربالء  مدينة  وسط  القزوينية   بمنطقة 
احلضوري(  أو  اإللكرتوين  األطفال)  لقبول  االختبار  فرتة  املختصة 
الطفل  يقوم  العمر،  حسب  الكريم  القرآن  من  س��ورة  حتديد  بعد 
ان  »احلسيني«،  وبينت  للحفظ.  استيعابه  مدى  اختبار  بغية  بحفظها 
االطفال التي يتم اختيارهم للدراسة يأخذون دروسا متنوعة متكونة 
ربع  إىل  )ساعة  من  ترتاوح  متغرية  بأوقات  خمتلفة،  مناهج  من)10( 
ساعة( ما بني دروس تطبيقية وأخرى عملية، ويكون ما بينها وقت 
لالسرتاحة وللعب والتغذية، اما الوقت يكون حلل التامرين أو الرسم 
عىل السبورة. مؤكدة، ان املركز يستقبل أطفال مدينة كربالء املقدسة 
من عمر )3  إىل 5( سنوات وخاصًة من املناطق القريبة منه، مشرية 
التابعة إىل  اىل املركز هو جزء تابع إىل معهد الزهراء )عليها السالم( 

العتبة احلسينية املقدسة. 

القرآن الكريم صيانة لفطرة الطفل ورعاية نموه العقيل واخللقي
التعليم  وحدة  مسؤولة  عباس(  فاضل  )انتصار  قالت  جانبها  من 
القرآين يف شعبة التبليغ الديني النسوي يف قسم الشؤون الدينية التابع 
إليها وحدة  التي تسعى  النشاطات  أهم  أن  املقدسة:  للعتبة احلسينية 
التعليم القرآين يف العتبة احلسينية املقدسة هو إنشاء جيل حافظ للقرآن 
الكريم.. واحلمد هلل قد حتقق هذا اهلدف بثامر يانعة من حافظات لكل 
احلافظات  مثيالهتن  نافسن  حتى  املتقن  باملستوى  الكريم  القرآن 
جاءت  ذلك  بعد  األوىل...  املراتب  واحرزن  الدولية  املسابقات  يف 
الفكرة كنشاط جديد ومتفرد من نوعه اال وهو حتفيظ القرآن الكريم 

لألطفال من األعامر ما بني )5-6( سنوات.
القرآين يف  الزهراء )عليه السالم( للطفل  موضحة، إن تأسس مركز 
عام )2018( كان كنشاط من ضمن نشاطات وحدة التعليم القرآين، 

وكانت هناك عدة أهداف إىل تأسيسه منها: 
ظروف  يف  واخللقي  العقيل  نموه  ورعاية  الطفل  فطرة  صيانة  اواًل، 

طبيعية متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم...
ثانيًا، تكوين االجتاه الديني للطفل القائم عىل التوحيد املطابق للفطرة 
والتمسك بوصية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( -كتاب اهلل والعرتة 
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الطاهرة- .
ثالثًا، تأديب الطفل بآداب أهل البيت )عليهم السالم( وتعليمه حسن 
السلوك وتيسري امتصاصه الفضائل اإلسالمية واالجتاهات الصاحلة 
بوجود أسوة حسنة وقدوة حمببة أمام األطفال وكذلك إليالف الطفل 
اجلو املدريس وتبني استعداده لدخول املدرسة االبتدائية وتقوية ذاته 
املركزية(  )الذاتية  من  برفق  ونقله  نفسه  عن  اإلجيابية  نظرته  وتعزيز 
الصحية  املعايري  من  بثروة  وتزويده  أقرانه  مع  املشرتكة  احلياة  إىل 

واألساسية امليرة واملعلومات املناسبة لسنه، واملتصلة بام حييط به«.
وحفظه  الكريم  القرآن  لكلامت  الصحيح  النطق  عىل  تدريبه  رابعًا، 
للقراءة  املمهدة  واملهارات  اليدوية  املهارات  بعض  عىل  وتدريبه 
وتشجيع  استخدامها  حسن  عىل  ومترينه  حواسه  وتربية  والكتابة 
يعب  أن  االبتكاري وتوجيه سلوكه كي يستطيع  النشاط  الطفل عىل 

عن احتياجاته بطريقة مؤدبة.
هذه  كل  حتقيق  إىل  تسعى  القرآين  التعليم  وحدة  مساعي  ان  مبينة، 
النمو  للطفل  يوفر  الذي  الرتبوي  املناخ  هتيئة  خالل  من  األه��داف 
املدرسة.  إىل  البيت  من  للطفل  التدرجيي  االنتقال  ويسهل  املتكامل 
مؤكدة، ان مدة الدورة األوىل تستمر لغاية )6( أشهر بواقع فصلني 
التعليمية  الوحدة  بعدها  متنح  أشهر،   )3( مدته  فصل  كل  دراسيني 
أكثر من 250 طفال  منها  املستفيدين  بلغ عدد  الدورة.  إهناء  شهادة 
وطفلة. مشرية اىل املركز اوقف نشاطه بسبب جائحة كورونا ليعاود 
األرسة  حي  يف  الكائن  اجلديد  بمقره   2021 عام  هذا  بداية  نشاطه 

مقابل معهد العقيلة التبليغي..
روضة الطفل القرآين جنة قرآنية

وعن أفاق املركز التعاونية قالت: تم التعاون مع عدد من الشخصيات 
الرتبوية العربية يف دول اخلليج بادئ األمر لالستفادة من جتارهبم يف 
هذا املجال بتزويدنا ببعض املناهج الدراسية.. اما االن فقد أصبحت 
لدينا إمكانات وخبة من خالل أفكار إبداعية ملعلامت املركز الاليت 
تم اختيارهن وفق ضوابط معينة فهن خرية حافظات القرآن الكريم 
القرآين ويمتلكن وعيا كبريا الحتياجات  التعليم  الاليت خترجن من 
عب  ايضا  تسعى  القرآين  التعليم  وحدة  ان   اىل  وأش��ارت  الطفل. 
تطلعات وآمال يف غدٍّ قريب يصبح بروضة الطفل القرآين اساًم عىل 
مسمى لتكون جنة قرآنية للطفل يسعد بتواجده هبا كل طفل وتنمي 
صاحلا  عنرصا  ليكون  الشاملة  التنمية  له  وتوفر  وقدراته  معارفه 

ومنتجا ومبدعا ومتميزا يف جمتمع املستقبل..
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تتواصلُ شركُة 
الكفيل لالستثمارات 

العاّمة إحدى شركات 
العتبة العّباسية 

المقّدسة، بأعمال 
حصاد محاصيلها 

الزراعّية االستراتيجّية 
من محصوَلْي الحنطة 

والشعير، وبمساحٍة 
ر ب�)1150( دونماً  تقدَّ

مقسومة إلى ثالثة 
مواقع في صحراء 

محافظة كربالء، 
وضمن خّطتها 

الزراعّية لهذا العام.

يف  احليوانينّة  والثروة  الزراعينّة  الشؤون  قسم  رئيُس  وقال 
الرشكة املذكورة املهندس عيل مزعل اليذ، »بدعٍم من ِقبل 
العتبة العّباسية املقّدسة، رشعنا منذ فرتٍة بعملّيات حصاد 
ْ احلنطة والشعري، ضمن  املزارع املخّصصة لزراعة حمصويلرَ

اخلّطة املوضوعة هلذا الغرض«.
يف  املوسم  هلذا  زراعُته  مّتت  ما  مساحة  »بلغت  وأض��اف 
ثالث  عىل  عت  ُوزِّ دوناًم،   )1150( الكفيل  رشكة  مزارع 
)عليه  العّباس  الفضل  أيب  خ��ريات  م��زارع  هي:  م��زارع 
عليها(،  اهلل  )سالم  البنني  أّم  بركات  ومزرعة  السالم(، 
ومزارع العطاء، وقد ُزِرعت بأصناٍف عراقّية جّيدة إضافًة 
تّتصف  ومجيعها  بالرشكة،  خاّصة  لة  مسجَّ أصناٍف  إىل 

باجلودة والقيمة الغذائّية العالية«.

تنقيته يف معمل  يتّم تسويُقُه بعد  أّن »املحصول  وبنّي اليذ 
املقّدسة،  كربالء  حمافظة  يف  احلبوب  خم��ازن  إىل  الرشكة 
والقسم اآلخر يتّم تعفرُيه وخزُنه يف خمازن خاّصة لُيستفاد 
منه يف بذار املوسم القادم، أّما خمّلفات احلصاد فُتستثمر يف 

جمال التغذية اخلاّصة باإلنتاج احليوايّن«.
وأّكد أّن »هذا املوسم كان متمّيزًا فقد شهد إضافاٍت نوعّيًة 
وهذا  املحاصيل،  هذه  من  ُزِرع  ما  رقعة  اّتساع  ناحية  من 
تقنّياٍت حديثة  سرَ نوعًا وكاّمً، إضافًة إىل استخدام  انعكرَ ما 
يف  جنيناه  ما  عىل  باالعتامد  والتسميد،  الرّي  يف  ومتطّورة 
ونأمل  طّيبة،  النتائج  كانت  اهلل  وبحمد  السابقة  مواسمنا 
هذه  من  للمحافظة  ال��ذايّت  االكتفاء  حتقيق  يف  نسهم  أن 

املحاصيل، ودعم املنتج الوطنّي واليد العاملة«.

بمساحة 1150 دونمًا.. 
شركُة الكفيل تواصلُ حصاد محاصيلها االستراتيجّية
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قناة )القرآن الكريم( تبث برامجها 

ومسابقاتها من العتبة الحسينية المقدسة

بهدف إبراز الطاقات والمواهب القرآنية للعالم....

الفضائية  كربالء  مجموعة  في  المميزة  القنوات  اح��دى  الكريم  القرآن  فضائية  تعّد 
التابعة الى العتبة الحسينية المقدسة من ابرز المحطات االعالمية الساعية في ابراز 
الحسين  االمام  فكر  من  تنهل  خالقة  إعالمية  هوية  وفق  للعالم  القرآنية  المواهب 
)عليه السالم( ومبادئه وفلسفة ثورته، وتسعى ِعبَر بثها للبرامج والمسابقات واالخبار 

القرآنية الى خلق نواة إعالمية تكون مرآة للثقافة القرآنية.

تقرير: فالح ح�سن - ت�س�ير: حممد القرعاوي
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جعفر عبد الله الموسوي

وللتعرف اكثر عن فكرة تأسيس القناة وعملها التقت جملة 
)االحرار( بمديرها السيد )جعفر عبد اهلل كاظم املوسوي( 
ب��إدارة  ترشفنا  بداية  »كانت  ق��ال:  حيث  عنها،  للحديث 
حمرم  السابع  يف  وحتديدا  سنوات،  ثالث  حوايل  قبل  القناة 
احلرام 1439ه�، حيث كان من املخطط ان تبث التالوات 
التأسيس كان يف  أن  اىل  العراقيني«، مشريا  القراء  بأصوات 

اخلامس من شهر اذار - مارس سنه 2016«.
هناك  واصبحت  جديدة  وبرامج  اف��اق  فتح  »تم  وتابع: 
وبرامج  قرآنية  اخبارا  تشمل  للقناة  متكاملة  براجمية  دورة 

ومسابقات وتالوات نادرة وألول مرة«.
عىل  الضوء  تسليط  شملت  اخلطة  »ان  امل��وس��وي:  وب��نّي 
مواهبنا يف داخل العراق، حيث يزخر وطننا احلبيب بالكثري 
احلديث:  وتابع  اعالميا«،  املظلومة  العراقية  املواهب  من 
»كذلك لتسليط الضوء عىل كل نشاطات دار القرآن الكريم 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وهو هدف من اهداف القناة 

بإبراز واظهار النتاج النوعي ووفرة نشاطات الدار«.
واشار املوسوي اىل اهم البامج يف دورة القناة البجمية فقال: 
»لدينا برامج علوم القرآن وبرامج تفسريية وبرامج االطفال 
)عمو فرحان( ولدينا برامج تعليمية قرآنية وبرامج التفسري 

وما يزيد عىل حوايل ثامنية برامج تلفزيونية«. 
مشريا اىل »تشكيل جلان قرآنية الستيعاب املواهب والطاقات 

املوجودة يف العراق، ما ساعد يف وفرة برامج القناة القرآنية 
القرآنية  املؤسسات  مع   تعاون  لفتح  توجهنا  كام  ايضا، 
الداخلية واخلارجية، ومنها العتبات واملراقد املقدسة  اضافة 
اىل ذلك تم عمل اتفاق مع احتاد الروابط العراقية واعطيناهم 

مساحة )ساعة تلفزيونية( كاملة«.
وهي  الثانية  املرحلة  اىل  القناة  انتقالة  عن  املوسوي  ونوه 

خارج العراق، فقال: »كام هو معلوم ان جمموعة قنوات 
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العراق  وخ��ارج  داخل  مراسلون  لدهيا  الفضائية  كربالء 
جيري  ما  كل  عىل  الضوء  بتسليط  املراسلني  تكليف  فتم 
نرشة  لدينا  فأصبحت  لنا  وارساله  القرآين  بالتخصص 
مشريا  اسبوعيا،  بثها  يتم  وخارجية  داخلية  كاملة  اخبارية 
خطة  لدينا  اهلل  شاء  وان  االسبوع  يف  نرشتني  هناك  ان  اىل 

مستقبلية وهي ان تكون النرشة يومية«.
واكد بان »بث القناة عىل مدار 24 ساعة اضافة اىل االدعية 
والزيارات وبث اخلتامت القرآنية وتسليط الضوء عىل انشطة 
العتبات املقدسة القرآنية، وايضا تسليط الضوء عىل املحافل 
القرآنية يف كل املزارات واملقامات املرشفة يف العراق ونقلها 

ببث مبارش«.
وعىل الصعيد الدويل قال املوسوي: »هناك تعاون مع بعض 
من  الصحية  الظروف  بسبب  ولكن  الدولية  املؤسسات 
جائحة كورونا حينها أدت اىل قلة التواصل والفعاليات يف 
تلك الفرتة حيث فيام سبقتها فرتة استضفنا شخصيات من 
وعلوم  التفسري  يف  اخرى  مهمة  وشخصيات  ومرص  لبنان 

القرآن الكريم«.
رمضان  شهر  يف  الكريم  القرآن  قناة  قدمته  ما  صعيد  عىل 

براجمنا لشهر  املبارك حتدث املوسوي: »بخصوص دورات 
العراق،  جامعات  لطلبة  قرآنية  مسابقة  بني  كانت  رمضان 
جامعة   )21( وضّمت  الكريم  القرآن  دار  مع  بالتعاون 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  قبلة  باب  ومسابقة  عراقية، 

للسنة الثانية عىل التوايل«.
روح  برنامج  ضمنها  من  اخ��رى  برامج  »هناك  مضيفًا: 
برنامج  وهو  مساًء،  الثامنة  الساعة  يعرض  الذي  ورحيانة 
الديار  زيارة  يف  عقائدية  تأيت  وجوائزنا  تعليمي،  ترفيهي 

املقدسة )العمرة(«.
ونوه املوسوي عن الدورات املستقبلية املخطط هلا يف شهر 

حمرم احلرام وصفر اخلري وشهر ربيع االول، بأهنا جاهزة«.
العراق،  يف  قرآين  حمفل   500 من  اكثر  تغطية  »تم  مشريًا: 
النرص،  قادة  شهداء  وحمافل  واالعياد  املناسبات  حسب 
رابطه  مع  تعاون  هناك  حيث  املقدسة،  العتبات  ومجيع 
وايضا  مجعاء،  القرآنية  واملؤسسات  العراقيني  القرآنيني 
والوفيات،  واملناسبات  للوالدات  مبارشة  تغطيات  يوجد 

وزيارة االربعني حيث يتم ختطيتها كاملة«.
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على مدار 24 ساعة 
اضافة الى االدعية 

والزيارات وبث الختمات 
القرآنية.. قناة القرآن 

الكريم تسلط الضوء 
على انشطة العتبات 

المقدسة القرآنية 
والمحافل القرآنية 

في كل المزارات 
والمقامات المشرفة 

في العراق.
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محاور وأطروحات قّدمها مؤتمر اإلمام الحسين 

الدولي الرابع للعتبة الحسينية المقدسة                                   

القرآن الكريم ومعالجاته للقضايا المجتمعية المعاصرة..

نّظم قسم  دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع جامعة الزهراء 
)عليها السالم( للبنات في كربالء المقدسة، مؤتمر اإلمام الحسين الدولي الرابع، على قاعة 
أم أبيها، لغرض البحث والغوص في القضايا المجتمعية المعاصرة وإيجاد الحلول الناجعة لها 
من كتاب الله الكريم، بحضور نخبة من الشيوخ والباحثين االكاديميين في المجال العلمي 

وشريحة من الطالبات الجامعيات من مختلف االقسام.
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تناغم بين المؤسستين الدينية واألكاديمية
وقال مدير دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية الشيخ خري 
الدعم  وبسبب  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  »بفضل  اهلادي:  الدين 
من  سلسلة  إلقامة  قنا  وفِّ املطهرة  العتبة  ادارة  من  الكبري 
النشاطات والبامج النوعية من ضمنها إقامة مؤمتر )االمام 
)القرآن  بعنوان  الرابعة،  بنسخته  الدويل(  القرآين  احلسني 

الكريم والقضايا املجتمعية املعارصة(«. 
بني  كبريًا  تناغاًم  هناك  نجد  أن  »نطمح  اهل��ادي:  وأض��اف 
املؤسسة الدينية وطروحاهتا يف معاجلة املشكالت االجتامعية 
حيث   عام،  بشكل  العراقية  االكاديمية  املؤسسات  وبني 
حاولنا ان نزاوج بني آراء الباحثني يف املدارس الدينية وبني 

آراء الباحثني أيضا وطروحاهتم يف اجلانب االكاديمي«. 

وتابع: بأن »املجتمع اليوم بحاجة اىل ان يكون هناك تكاتف 
للوقوف  القرآين  اخلطاب  لنقل  العلمي  املجال  يف  للجهود 
عىل االوضاع االجتامعية واملجتمعية، فحاولنا يف هذا املؤمتر 
ان نسلط االضواء عىل االبعاد االجتامعية يف اآليات القرآنية 
ونربطها مع قضية اهل البيت )عليهم السالم( ودورهم يف 

اصالح وبناء املجتمع اإلنساين«.
الباحثني  قبل  هناك مشاركات عديدة من  »كانت  وأضاف 
من داخل العراق وسبع دول عربية وإسالمية يف هذا املؤمتر 
واخذوا  اجل��ريء،  الطرح  اىل  التقليدي  الطرح  وجت��اوزوا 
القرآنية  املعاجلات  وطرح  وحتجيمها  بتحديدها  املشكالت 
عىل وفق ما موجود يف اآليات الرشيفة وتفسريها من كتب 

أهل البيت )عليهم السالم(«. 
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من جهته حتدث رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة احلمدانية 
بمحافظة نينوى األستاذ الدكتور خليل شكري إلياس قائاًل: 
»يعد هذا املؤمتر من املؤمترات املهمة حيث رّكز عىل القضايا 

املجتمعية وعالقة هذه البحوث بالقرآن الكريم«.
خيّص  فهو  باالهتامم،  جديرًا  كان  املؤمتر  »موضوع  وأضاف: 
ننتظر  وبالتايل  املحيل،  وليس  عام  بشكل  املجتمعي  الواقع 
خدمة  يف  وايضا  الدين  رفعة  مصلحة  يف  تصب  ان  النتائج 

املجتمع الذي نعيش فيه«.
لنرش  املؤمترات،  هذه  مثل  لعقد  احلاجة  بأمس  »نحن  وتابع: 
لألسف  املرير  بواقعنا  ننهض  لكي  القرآين  املجتمعي  الوعي 
العربية  املجتمعات  صالح  يف  تصب  املؤمترات  هذه  وبالتايل 

واالسالمية«.

هجمة شرسة ضد اإلسالم والمسلمين
فيام أشار األكاديمي اإليراين الدكتور مصطفى غفوري قائاًل: 
اإلسالم  ضد  الرتهيب  من  موجة  هناك  ان  اليوم  »نالحظ 
واإلساءة للقرآن الكريم وبأنه ال يواكب القضايا املعارصة أو 
يضع احللول هلا فيام يكشف املؤمتر عكس ويظهر اإلسهامات 
املشكالت  حل  يف  القرآنية  والثقافة  الكريم  للقرآن  احلقيقية 
املجتمعية املختلفة، كام نشاهد مع التنمية التكنولوجية لنفس 
الوقت قيمة االنحطاط االخالقي للمجتمعات الغربية وهذا 

يدل عىل عدم جتاوب الفكر البرشي للتنمية بصورة تامة«.
وأضاف احلسني: »قدمت بحثًا يف هذا املؤمتر بعنوان ) أسلوب 
االصالح االجتامعي من منظور القرآن الكريم  وسرية االمام 
احلسني )عليه السالم(، لعالج مشاكلنا يف القضايا املعارصة(، 
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فيام  اإلس��الم،  ضد  الرشسة  املوجة  هذه  إىل  فيه  وأرشت 
أكدت عىل أمهية االستفادة من مائدة القرآن الكريم وسيد 

الشهداء )عليه السالم( حلل مشكالتنا املختلفة«.
املصطفى  جامعة  من  الباحثة  حتدثت  متصل  سياق  يف 
مجياًل  املؤمتر  »كان  قائلًة:  حامض  سعيد  إيامن  بدمشق، 
البيت  وأه��ل  القران  دار  الثقلني  بني  مجع  كونه  ومهاًم، 
القضايا  يناقش  ان  املؤمتر  يريد  حيث   السالم(،  )عليهم 
بدقة  وينظر  فيه،  املوجودة  واملشاكل  واملعارصة  املجتمعية 
عىل  الشعواء  احلرب  ظّل  يف  حاليًا  املجتمع  حيتاجه  ما  اىل 

اإلسالم وحماوالت إلصاق التهم واجلرائم اإلرهابية به«.
وتابعت: »شاركت يف بحث حيمل عنوان )القرآن هنج إهلي 
ان  اىل  نحتاج  اننا  اىل  انظر  فانا  املثايل(،  للمجتمع  متكامل 
نعود اىل ما اوصانا به النبي االكرم )صىل اهلل عليه واله( هو 

التمسك بالعرتة والقرآن الكريم«.
بحوث قرآنية توعوية

ومحلت البحوث القرآنية املطروحة يف املؤمتر، قراءة واعية 
للواقع املعاش والنهوض باملجتمع نحو األفضل، وجرى 
بغية  العام،  هذا  مؤمتر  تضمنها  حم��اور  ستة  عب  طرحها 
والثقافية  احلياتية  املشكالت  لكل  الناجعة  احللول  إجياد 
ومضامينه  الكريم  بالقرآن  االستنارة  عب  واالجتامعية 

العظيمة.
النص  ضوء  يف  املثايل  )املجتمع  املؤمتر:  حماور  وشملت 
قرآنيًا،  معاجلتها  وصور  اليومية  احلياة  حتديات  القرآن، 
املشكالت  تقييم  الثقافية،  والتغريات  الكريم  القرآن 
االجتامعية املعارصة من منظور قرآين، اإلصالح االجتامعي 

عند اإلمام احلسني )عليه السالم( واملنظور القرآين(.
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ريبورتاج

كلماته وعطفه األبوي 
نصف العالج
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كلماته وعطفه األبوي 

زيارات مستمرة لسماحة الشيخ الكربالئي 
إلى أبنائه المرضى في مؤسسة “وارث 
الدولية” لمعالجة األمراض السرطانية 

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
ج
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كبيراً  أثراً  تركت  التي  المباركة  الدينية  بالعوائل  كنخيلها،  الشامخة  البصرة  مدينة  اشتهرت 
على الساحة الدينية واالجتماعية والسياسية، وخاضت نضاالت كبيرة في سبيل نشر الدين 
والدفاع عن حقوق الناس، ومن هذه األسرة البصرية العريقة التي اُشتهرت بتأريخ أفرادها 
الحسن  بالسّيد  الشريف  نسبها  يتصل  التي  شّبر  آل  السادة  أس��رة  والجهادي،  العلمي 
هيد بن علي أمير المؤمنين  األفطس بن علي األصغر بن علي زين العابدين بن الحسين الشَّ
)عليهم السالم(، وقد جاءت تسمية العائلة الشّبرية نسبة للقب جّدها األكبر السيد الحسن 

ريف محمد بن حمزة بن أحمد بن علي برطلة الحسيني. ابن  الشَّ

علماء وخطباء وشهداء..

صفحات مشرقة من تاريخ أسرة السادة آل شّبر المناضلة
أعداد: علي الشاهر
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عوائل دينية مباركة تركت أثراً كبيراً في تاريخ التشّيع

ية أعالم األرسة الشربنّ
حممد  السيد  العالمة  هو  املناضلة،  األرسة  هذه  أعالم  من 
سنة  البرصة  نزل  الذي  الطاهرة(،  روحه  )تقّدست  شب 
)1303ه�( بعد أن طلب أهايل البرصة من املرجع املجدد 
يف  باإلقامة  شّب  حممد  السيد  يكاتب  أن  األول  الشريازي 
البرصة، وأن يكون مرجعًا دينيًا فيها، فامتثل ألمر أستاذه، 
يف  الكائنة  زكريا(  بن  )حييى  حمّلة  يف  وأقام  البرصة،  فقصد 

مركز املدينة والتي تُعرف بمحلة السيمر حاليًا.
زكريا  ابن  حييى  اسم  عليه  أطلق  جامعًا  حممد  السيد  بنى 
آل شّب«، وترجم  ب� »جامع  بعد  فيام  يعرف  والذي أصبح 
العكس،  وكذلك  العربية  إىل  الفارسية  الكتب  من  العديد 
مدينة  يف  تعّلمها  أن  بعد  البرصة  يف  الطبابة  بمهنة  وعمل 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  مأتم  أقام  كام  املقدسة،  الكاظمية 

املآتم  من  يعتب  ال��ذي  املبارك،  اجلامع  هذا  يف  السالم( 
ألهل  املوالني  من  اآلالف  فيه  وجيتمع  املدينة،  يف  الشهرية 

البيت )عليهم السالم(.
وقد ُعرف عن السيد حممد نشاطه يف تصنيف الكتب، فقد 
روس وأليف املحابر كام يطلق عليه، وكان  كان حليف الطُّ

)طاب ثراه( ال يفرت عن الكتابة والتأليف يومًا واحدًا.
م(   1928  - )1346ه����  ع��ام  ش��ّب  حممد  السيد  وُت��ويف 
إليهم  ُيشاُر  فقهاُء  علامُء  كلهم  أوالد،  ة  عدَّ وراءه  وخلَّف 

بالبنان، ومن أبرزهم:
- السيد عباس شّب، املولود سنة )1905 م(، ونشأ يف كنف 
ى دروسه احلوزوية يف النجف األرشف،  والده فيها، وتلقَّ
أبيه يف  ليكملرَ مشوار  والده؛  وفاة  بعد  البرصة  إىل  عاد  ُثمَّ 
أيَّام عاشوراء وجمالس شهر رمضان املبارك،  إحياء ذكرى 
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النعقاد  مكانًا  داره  فأصبحْت  املدينة،  يف  أبيه  بمقام  وقام 
ؤون  النَّدوات، وفيها جيتمع العلامء واألدباء للتباحث يف الشُّ
العلميَّة واألدبيَّة، وتوىلَّ منصب القايض اجلعفري يف املحكمة 

س منتدى النرش يف البرصة. ِة يف البرصة، وأسَّ اجلعفريَّ
- السّيد عبد الصاحب شب، صاحب كتاب )الفوائد الشّبية 
البرصة  يف  ولد  الروحانية(،  واألع��امل  احلسنى  األس��امء  يف 
والده  من  امُلقّدمات  فأخذ  احلوزوية،  الدراسة  يف  وت��دّرج 
حتى وصل إىل مرتبة االجتهاد، ثّم اختري للتوجيه واإلرشاد 

وإمامة اجلامعة يف الزبري والشعيبة وأيب اخلصيب.
آل  عباس  السيد  وأبناء  حممد  السيد  العالمة  أحفاد  من  أما 
والبارزين يف  املفّوهني  العلامء واخلطباء  برز كوكبة من  شب، 

مدينة البرصة الفيحاء، ومن بينهم:
 1928( سنة  البرصة  يف  املولود  الدين،  نعيم  حممد  السّيد   *

دراسة  إىل  توّجه  ثّم  األكاديمية،  دراسته  أكمل  وفيها  م(، 
البرصة،  يف  املبارك  والده  يدي  عىل  فدرس  الدينية،  العلوم 
حتى  عجيبًا،  إقبااًل  الدينية  العلوم  دراس��ة  عىل  أقبل  وقد 
اختري لتويّل اإلمامة واإلرشاد يف منطقة الشعيبة بقضاء الزبري 

وكذلك بقضاء أيب اخلصيب.
* الشهيد السيد عصام شّب، املولود يف البرصة سنة )1948 
م(، درس يف مدارسها النظامية وكان متفّوقًا عىل أقرانه، فأتّم 
وفاة  بعد  الدينية  العلوم  لدراسة  والده  اختاره  ثّم  دراسته 
أخيه السيد نعيم الدين، فدرس امُلقّدمات عىل يدي والده يف 
البرصة، والتحق بعدها بكلية الفقه يف النجف األرشف سنة 
)1966م(، وانتمى إىل املدرسة الشّبية يف النجف األرشف، 
بعدها  بامتياز سنة )1974م(، وانتقل  الكلية  وقد خترج من 
إىل دراسة البحث اخلارج، وبعد سنوات من البحث اخلارج 

السيد عباس شبرالشهيد السيد عصام شبرالسيد أحمد شبر
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يف  حاليًا  باسمِه  املسّمى  املسجد  إمام  وصار  البرصة،  إىل  عاد 
بواجباته  يقوم  وأخذ  القديمة،  البرصة  يف  )الّسيمر(  منطقة 
الدينية واإلرشادية، وبسبب تدينه وأخالقه الكريمة وتواضعه 

كسب السيد عصام نفوس الشباب وحبَّهم له.
السّيد  كان  العراق،  يف  املجرم  البعث  طغيان  اشتداد  فرتة  ويف 
حزب  من  احل��ذر  توّخي  عىل  وطلبته  حمبيه  حيث  شّب  عصام 
تيارًا  املباد، ويمنعهم من االنخراط يف صفوفه؛ بوصفه  البعث 
يرْق  مل  لكن موقفه هذا  مبادئها،  األّمة عن  منحرفًا جاء حلرف 
النَّاس عنه وعن املسجد، لكن  إبعاد  البعث، فحاولوا  ملجرمي 
هناية  يف  الرشيفة(  روح��ه  )تقدست  فاغتالوه  ج��دوى،  دون 

الثامنينيات من القرن املايض.

* السيد أمحد شب، املولود يف البرصة أيضًا، سنة )1935 م(، 
بأملانيا،  الطب  كلية  يف  ُقبل  حتى  األكاديمي  التعليم  يف  ج  تدرَّ
إال أن والده أراده أن يكون معلاًم ال طبيبًا، فامتثل ألمر والده 
املسجد  ُأغلق  شّب  عصام  السيد  استشهاد  وبعد  معلاًم،  وصار 
اء تعرضه لقصف  ضه ألرضار كبرية جرَّ )بالسيمر(، بسبب تعرُّ
بناء  بإعادة  الدين(  )نور  ب�  وامللقب  أمحد  السيد  فقام  مدفعي، 
آية  ثقة  وأصبح  أخرى،  أعامل  عن  فضاًل  وتوسعته،  املسجد 
رسه  )ق��دس  اخلوئي  القاسم  أيب  السيد  اإلم��ام  العظمى  اهلل 
األعىل  عبد  السيد  اإلمام  العظمى  اهلل  آية  ووكيل  الرشيف(، 
السبزواري )قدس رسه(، ووكيل آية اهلل العظمى اإلمام السيد 

عيل السيستاين )دام ظله الرشيف(.

ُعرف عن السيد محمد 

نشاطه في تصنيف 

الكتب، فقد كان حليف 

روس وأليف المحابر  الطُّ

كما يطلق عليه، وكان 

)طاب ثراه( ال يفتر عن 

الكتابة والتأليف يوماً 

واحداً..
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كتابه:  مقدمة  يف  الربيعي  احلليم  عبد  سجاد  الشيخ  ويذكر 
)القرآن الكريم يف فكر االمام عيل )عليه السالم( – شواهد 
دار  عن  م   2018 لعام  االوىل  الطبعة  يف  البالغة(  هنج  من 
هنج  علوم  مؤسسة  عن  والصادر  والنرش  للطباعة  ال��وارث 
البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة وبواقع مادي 219 صفحة:

رسِّ  عن  السالم(  )عليه  عيل  االمام  املؤمنني  أمري  »يتحدث 
وعظمة القرآن الكريم وخلوده من حيث الرتكيب والتنظيم 
وتأثريه يف النفوس، وترتكز عظمة القرآن الكريم يف فكر االمام 
عيل عليه السالم بصورة رئيسية عىل الفصاحة والبالغة وال 
يقف القرآن الكريم يف فكر االمام عيل )عليه السالم( عند حد 

وهو  عظيمة  بمنزلة  كتاب  انه  اذ  الطبيعة  لنواميس  خارقة  معجزة  الكريم  القرآن  ان  الشك 
ثقل الله وحبله المتين انزله سبحانه وتعالى على النبي االمين  محمد )صلى الله عليه واله( 
ففيه معارف عظيمة وينهل كل عالم منه فأهل اللغة يستندون على بالغته واهل الفقه 
اهل  وكذلك  وحرامهم  حاللهم  في  عليه  ويستندون  الشرعية  االحكام  منه  يستخرجون 
العلم الحديث.. وما وصل اليه العالم اليوم من تطورات فهو من عند الله اذ وضع اسراره في 
من  أساسه  يستمد  ال  الذي  والعلم  القرآن،  مصدره  وعاِلم  علم  فكل  العظيم،  الِسفر  هذا 
ان  قبل  »سلوني  يقول:  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  كان  لذلك  بقويم،  ليس  الكريم  القرآن 
تفقدوني«، وأشار )عليه السالم( الى انه عارٌف بطرق السموات اكثر من طرق االرض وهذا ِلما 
علمه الرسول )صلى الله عليه وآله( من أسرار القرآن الكريم الذي حوى جميع العلوم، فما من 
شيء في هذا الكتاب اال وعلّمه الله لرسوله االكرم )صلى الله عليه وآله( الذي عّلمه لإلمام 

علي )عليه السالم( لذلك كان يعلم طرق السموات واالرض. 

ال����ق����رآن ال��ك��ري��م

قراءة: عيسى الخفاجي
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في فكر االمام علي 
شواهد من نهج البالغة



تذكري الناس وحتذيرهم وتقويمهم ومتابعتهم فحسب 
واآلي��ات  الكونية  الظواهر  عن  القرآن  يتحدث  بل 
وحديثا  النهى  ألويل  منارا  ذلك  من  وجيعل  الساموية 
العقول  ل��ذوي  واالعتبار  والتبرص  والتفكر  للتدبر 

وااللباب«.
فصول  واربعة   مقدمتني  عىل  الكتاب  اشتمل  فيام 
اعتمدت  التي  واملراجع  املصادر  بأهم  وخامتة وقائمة 
من  جاء  ما  بأهم  الكتاب  وذي��ل  الكتاب  تأليف  يف 

عناوين.
أما الفصول فكانت عىل النحو التايل:

الفصل االول يف اآلثار الغيبية يف القرآن الكريم وهنج 
واملسائل  العناوين  من  الكثري  تضمن  وقد  البالغة، 

الغيبية املستوحاة من القرآن الكريم..
يف  العلمية  االث���ار  يف  ال��ث��اين  الفصل  خصص  فيام 
مسائل  ايضا  وشمل  البالغة  وهنج  الكريم  القرآن 
)عليه  عيل  االم��ام  كالم  يف  االنسان  خلق  يف  تعلقت 
السالم( ومراحل خلقة بدًءا من الرتاب واملاء واهليأة 
االنسان  خلق  اطوار  اىل  املسنون  واحلمأ  والصلصال 
ونفخ  والعظام  واملضغة  بالعلقة  م��رورا  النطفة  من 

الروح اىل اجلنني.
أما الفصل الثالث ففي اآلثار الرتبوية يف القرآن الكريم 

وهنج البالغة وفيه مسالتني:
عند  الكريم  للقرآن  الرتبوي  اخلطاب  مضامني   .1

االمام عيل )عليه السالم(
2. االساليب الرتبوية للقرآن الكريم يف خطاب االمام 

عيل )عليه السالم(.
القرآن  بقاء  آثار  مع  الرابع  الفصل  يف  اخلتام  وكان 
وهنج  الكريم  القرآن  عرض  بني  وديمومته  الكريم 
بني  تنوعت  مسألة  عرشة  اح��دى  وتضمن  البالغة 
فصاحة القرآن وبالغته والتناسق يف اللفظ واملضمون 
والصدق يف مطابقة الدعوة والتحدي ثم تناول وجوه 
العلمي  االع��ج��از  يف  متثل  ال��ذي  ال��ق��رآين  االع��ج��از 

والترشيعي..

للمرجعية الدينية
اآلثار اإلنسانية
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ً
صدر حديثا

يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  عن  حديثًا  صدر 
)اآلثار  كتاب  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة 
املسيحيني  عن  الدفاع  يف  الدينية  للمرجعية  اإلنسانية 
الدكتور  إع��داد  واألقليات(،  الطوائف  من  وغريهم 

الشيخ عامد الكاظمي.
اخلاصة  واإلف��ت��اءات  البيانات  عىل  الكتاب  وحيتوي 
السيستاين   احلسيني  عيل  السيد  اهلل  آية  الديني  للمرجع 
نبذ  بخصوص  احلكيمة  ومواقفه  ال��وارف(  ظله  )دام 
الطائفية والتطرف واحرتام اآلخرين واحرتام معتقداهتم.

ويسلط الكاتب يف مؤلفه الضوء عىل صفحات مرشقة يف 
الظروف  ُكّل  السالم واألمان يف  احلفاظ عىل  أمهية  بيان 
من  احلقوق  حفظ  من  ذلك  يف  وما  األمة،  تعيشها  التي 
الضياع واالنحراف عن املسار الذي جاءت به الرشيعة 
عظمة  ملعرفة  اآلخرين  إىل  مهمة  رسالة  وهي  املقدسة، 

الترشيع اإلسالمي يف مجيع جماالت احلياة.



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

40

ق��������دي��������ٌم ج��������دي��������ٌد ن��������زي��������ُف ج�����راح�����ي
ول������ي������ٌل بِ������ُع������ْم������ري ط������وي������ٌل َل�����َع�����ْم�����ري
ع�����ل�����ي�����اًل درج���������������ُت ودائ���������������ي ع�����ض�����اٌل
ق�������دي�������اًم رشب������������ُت َم�������������������راًرا ِم��������������راًرا
ص������ي������ًق������ا ب��������روح��������ي ب������ك������ل ج������روح������ي
ح�����س�����ٍي ب�������ب�������اب  وق���������ف���������ُت  أن  إىل 
ر ب����ب����ح����ٍر غ���������������دوت ن�����ف�����ي�����س�����ا ك���������������دُّ
س��������أل��������ُت ف�������ق�������ال احل������ق������ي������ق������َة وج��������ٌه
دم����������������اُء ال�����ش�����ه�����ي�����د ت������ص������ري س�����ح�����اًب�����ا
ل�����ُت�����ح�����ي�����ي ن������ف������وًس������ا ك���������ب���������اًرا مت�������وُت
ف������ل������وال ال���������دم���������اء مل�������ا اخ������������رَّ ع�������وٌد
ول������������وال ال����������دم����������اُء مل��������ا ف������������اَح ع����ط����ٌر
دم���������������اُء ال�����ش�����ه�����ي�����ِد ت�������ص�������رُي م�������ن�������اًرا
ش����ج����ٌو رقَّ  مل��������ا  ال����������دم����������اُء  ف�������ل�������وال 
ول������������وال ال����������دم����������اُء مل��������ا ج������������اَء أم��������ٌن

ق�������دي�������ٌم ج�������دي�������ٌد س��������������واُد ص����ب����اح����ي
رسي�����������ُع ال��������غ��������دوِّ ث�����ق�����ي�����ُل ال��������������رواِح
ب�����ع�����ي�����ٌد م���������������رادي ك������س������رٌي ج����ن����اح����ي
ب�����راح�����ي ل����ص����ي����ًق����ا  ك���������أيس  زال  وم���������ا 
ب����غ����ي����ًض����ا ك������ع������اٍر ك����ح����م����ل ال����س����ف����اِح
س����ج����ي����ًن����ا ف�������ع�������دُت ط����ل����ي����ق ال���������راح
وق���������د ك������ن������ُت ق������ب������اًل غ��������ب��������اًرا ب�����س�����اِح
ي�������ش�������عُّ هب��������������اًء ك���������زه���������ِر األق��������������اِح
ل���ت���س���ق���ي ال����ع����ط����اش����ى ب������ع������ذٍب ق��������راِح
ل����ُت����ْف����ن����ي ن������ف������وَس ال�����ل�����ئ�����اِم ال����ش����ح����اِح
مل��������ا س�����������ال هن�����������ٌر هب�����������ذي ال������ب������ط������اِح
مل�����������اَت ال�����ن�����س�����ي�����ُم ب�����خ�����ن�����ِق ال�������ري�������اِح
ُت���������ك���������ربنُّ ت�������ش�������دو ب�������ح�������ينّ ال�������ف�������الِح
ال��������ن��������واِح ن������ش������ي������ُج  إال  ك�����������ان  مل��������ا 
وه���������ل ج���������اء أم������������ٌن ب�����غ�����ري ال������س������الِح

على باب الحسين
شعر/ د. لطيف القصاب
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سيرَدي، احسُّ بالفزع، ويف عينّي الف سؤال، ويف فمي رصاخ وغّصة ال يبحان فمي.. منُذ صغري واالمل يف قلبي 
جزعه، فتتهشم نفسيتي كل عاشوراء اىل كلامت نحيلة يتخضب هبا الرأس دما، واصوات ساموية اخرى اسمعها 
يف صويت االليم. صوت خيّضبه رس العشق كروح عذبة  تلتف بروحي فأرابُط يف إنساغ يقيني، أباهي هبا األنفس 

واألسامء ك�)أرث( عظيم يسري مع سني عمري.   
ْل يا مْن مل تعرف كربالء؟!، جاللتها قادمة، ومعها سيدي يتوشح بالسواد وخيجل الكون من بكائه، واستمْع  متهَّ
لرصخة امُلنشدين كأهنم مالئكة ُينشدون مْلحونرَ اجلْمرة فاجلْمرة..اصغ جيدا أو اقرأ بفهم ال تأمتن هلؤالء  الناقرين 
عىل دفرَ اجلهل فأنك ال حتصد منهم غري قبضة هواء نتن تبقى رائحته معلقة بذاكرتك فيستمر جهلك ويزاد تعصبك 

وأنت خارس ال حمال. 
متهْل ال تطلق كلامتك جزافا وأصب! انت كّلك من طني، تعبك املياه العذبة وترويك اآلثام، اقرأ لتعلم ان كل يشء 
من ارضِه ينهُض، حتى الدم صباح عاشوراء حيتفي بالشهادة بجزٍع يرعب كل مدمٍر لإلسالم للحياة لإلنسانية، 
ففي كل زمان يبهن اإلنسان عن وجوده، فيتوحد بقضية الطف ويتعدد، الن يف الدم واآلالم تولد حياة جديدة 
التي  اجلراثيم  بوهم  ويعانق  قدميه،  حتت  من  إال  يرى  ال  والباغي  اإلنسان.  بقضية  معجون  انسان  عن  تتمخض 
تصيب الفكر وتسود الوجوه. انصحك ان ختلع فكرك املريض قبل التلوث... وكن مثيل اذا بلغت شباك الرضيح 

رفعُت عىل السطوح كل عالمات انتامئي.  
الليل  القلب حيتمل حمنة أو وجعا والبعض ينخرون سمومهم حتت عباءة  بالفزع، ما عاد  سيرَدي، ما زلت احُس 
مدى  عىل  والذات  والعقول  االذهان  يف  تطبع  التي  احلق  براهني  رغم  غائبا  مازال  والعقل  باللعنات،  ويتعثرون 
السنني.. حتى ابيضت حدقتي وهي تتوسل بصاحب الكون وجراحي هترول، واتكئ عىل الرضيح بكل عشقي، 
وأبحر يف معرفة الر العظيم جلمع الكون يف بقعة ضوء، وتسبقني دموعي التي من العسري أن تفر من قبضة الشواهد 

وتوثق صالهتا بجمرة اليقني ورصخة احللم ورصخة القلق الذي ال يصغي إليها كائن.

حيدر عاشور
وفي  فمي صراخ ...!

كلماتي نحيلٌة.. 



في الحبِّ وآياته
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ي عشقًا. ُبوب« ومعنى كونه حمبوبًا ميل النفس إليه، فإذا قوي امليل ُسمنّ من كالم بعضهم: »ُكلُّ َذْنٍب حَمْ
ُه« من باب رضب، والقياس أحبنّه بالضمنّ لكنه غري مستعمل، وأحبنّه من باب تِعب لغة. و«َحَبْبُتُه َأِحبُّ

وا« أي: أحب كل واحد منهم صاحبه. ابُّ »َتَ
ابَّا يِف اهللِ«: اجتمعا عليه بعمل صالح. و«َتَ

وَن بَِجاَلِل«، أي بعظمتي وطاعتي يف الدنيا، واجلالل: العظمة. ومنه: »َأْيَن امْلَُتَحابُّ
ُسوِل ِمَن اإْلِياَمِن«، واملراد: اتباعه، فال يرد أن احُلب أمر طبيعي ال يدخل فيه االختيار، وممكن  وفيه: »ُحبُّ الرَّ
أن يراد احلب العقيل ال الطبيعي النفيس، كاملريض يكره الدواء ويميل إليه ملا فيه من النفع، فكذا النبي )صىل 

اهلل عليه وآله( ملا فيه من صالح الدارين، ومن أعىل درجات اإليامن ومتامه أن يكون طبعه تابعا لعقله يف حبنّه.
ِب َعْبِد اهللِ )عليه السالم(: َحِديٌث ُيْرَوى َأنَّ َرُجاًل  ويف معاين األخبار عن أمحد بن املبارك، قاَل: َقاَل َرُجٌل أِلَ
اَم َقاَل َلُه:  َك، َفَقاَل َلُه: »َأِعدَّ لِْلَفْقِر ِجْلَبابًا«، َفَقاَل: َلْيَس َهَكَذا َقاَل، إِنَّ ِمرِي امْلُْؤِمنَِي )عليه السالم(: إيِنِّ ُأِحبُّ َقاَل أِلَ

»َأْعَدْدَت لَِفاَقتَِك ِجْلَبابًا« يعني يوم القيامة.
َحَسَنٌة«  َمَعَها  َتْنَفُع  اَل  َئٌة  َسيِّ َوُبْغُضُه  َئٌة  َسيِّ َمَعَها  َتُرُّ  اَل  َحَسَنٌة  َعيِلٍّ  الفريقي: »ُحُب  ويف احلديث املشهور بي 
«: احلب الكامل املضاف إليه سائر األعامل ألنه هو اإليامن الكامل حقيقة وأما ما عداه  الظاهر أن املراد »بِاحُلبِّ
فمجاز، وإذا كان حبنّه إيامنًا وبغضه كفرًا فال يرنّ مع اإليامن الكامل سيئة بل ُتغفر إكرامًا لعيل )عليه السالم( 
ْدِخُل  وال تنفع مع عدمه حسنة إذ ال حسنة مع عدم اإليامن، وسيأيت يف »عىص« كالم للزخمرشي يف توجيه »أَلُ

ًا َوإِْن َعَصايِن« نافع يف هذا املقام. َة َمْن َأَطاَع َعِلينّ نَّ اجْلَ
ويف احلديث: »إَِذا َأْحَبْبُت َعْبِدي ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِه« إىل آخر احلديث، قيَل: أي أجعل سلطان حبنّي 
، فيصري منخلعًا عن الشهوات ذاهال عن احلظوظ  غالبًا عليه حتى يسلب عنه االهتامم بيشء غري ما يؤوب به إلَّ
واللذات، فال يرى إال ما حيبنّه وال يسمع إال ما حيبنّه وال يعقل إال ما حيبنّه، ويكون اهلل سبحانه يف ذلك له يدًا 

مؤيدًا وعونًا ووكياًل، حيمي سمعه وبرصه ويده ورجله عامنّ ال يرضاه - انتهى وهو جينّد.
ه  وذكر بعُض الشارحي: أن هذا مبالغة يف القرب وبيان الستيالء سلطان املحبنّة عىل ظاهر العبد وباطنه ورسنّ
وعالنيته، فاملراد: أين إذا أحببُت عبدي جذبته إىل حملنّ األنس ورصفته إىل عامل القدس، فصريت فكره مستغرقًا 
القرب قدمه ومتيز  أنوار اجلربوت، فثبت حينئذ يف مقام  يف أرسار امللكوت وحواسه مقصورة عىل اجتذاب 

ه حتى أكون بمنزلة سمعه وبرصه. باملحبنّة حلمه ودمه إىل أن يغيب عن نفسه ويذهل عن حسنّ
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الى روح الشهيِد السعيد 
)ابراهيم  قاسم عبد األمير الصيادي( أبي كيان 

البطِل الذي  نفذ واجبه االخير بشرف
حيدر عا�س�ر

توحي  إلّي،  تشير  كأنها  المبتسمة  صورته  إن  كلماتي  خطوط  أرسُم  وأنا  أتوقْع،  لم 
خطته  ما  بين  ما  صادقا  أكون  ان  الكلمة،  رسم  في  أدقق  أن  على   تجبرني  بالحديث، 
يحمل  وهو  الفذة،  بطوالته  عن  للحشد  الحربي  اإلعالم  كتبه  وما  عنه،  المقربين  ايادي 
قضيتي ) الوطن والمذهب( في صدره كقضية مصيرية ال يهادن عليها وال يزايد،  بهما 
الباغين والمتطفلين  حدد وجهته على أساس وجودهما حماية المقدسات من كيد 

والسارقين والفاسدين. 
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لشاب  الشجاعة  الزكية  الروح  هلذه  كبري  باعجاب  شعرُت 
آثر عىل مواجهة قضية معتقده بدمه. كان رجال مليئا بمعاين 
احلياة  اىل  متطلعا  الومهية،  احلياة  هذه  عن  زاهدا  الرجال، 
الشهادة، رشط  تنال  ان  لروحه  اهلل  يدعو  اخلالدة،  احلقيقية 
ان تصعد اليه طاهرة من كل الذنوب.. هبذه الروحية تتخيل 
انك أمام  قوة االيامن التي حيملها يف قلبِه، وأنك ضئيل ال 
قوة لك وال حول، ضعيف ميلء بالقلق واالوهام والتفاهة 
الكائن  ه��ذا  يف  يشء  ومغرياهتا.  للحياة  تطلعاتك   من 
القادم من منطقة الشجر واملاء واخلرضة  الفطري  احلشدي 
يف  أمتعن  جعلني  ما  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  )طويريج( 
صورته كثريا، وأبحث عنه يف كل موقع كان حيمل فيه دمه 
قوي  شاب  وفطرته.  بعفويته  جماهد  انه  ادركت  كتفه،  عىل 
االخرين.  عىل  عصية  تبدو  قد  فكرة  الف  رأسه  يف  يعالج 
هي  احلسيني،  باحلب  املشبعة  ذاته  اجتاحت  التي  والفكرة 
إرصاره عىل االستشهاد بشكل مبكر ال يفكر هكذا إال من 
له حظوة عند اهلل أو رضا الوالدين عنه أو من هم مقبولون 
فهو شغوف  السالم(.  اإلمام عيل )عليه  إىل والية  باالنتامء 
كلام  وكتابة  لفظا  املبارك  باسمه  هيزج  كان  املؤمنني،  بأمري 
توغل أكثر يف قتال )داعش(، كأنه يبحث عن يشء مفقود 
اللوامة،  نفسه  تغبط  السعادة  من  حالة  عن  او  روح��ه  يف 
لكربالء  بالوالء  طفولته  منذ  املعجون  حبه  يف  وتقصريها 
ولشهيدها. كانت عبارات االنتامء واضحة يف كل ترصفاته، 
املرجعية  تقوله  ما  لكل  العايل  اخالصه  االمر  يف  وامُلدهش 
مهمة  أول  منذ  بتفان  أوامرها  ينفذ  وهو  العليا،  الدينية 
وتطهري  حترير  يف  القتايل-  األكب(  )عيل  لوائه   - مع  قتالية 
وصحراء  ال��رم��ادي  حترير  إىل  صعودا  الصخر(  )ج��رف 
حمافظة األنبار.. اثبت ميدانيا بقوة شخصيته ورجاحة عقله، 
أخوته  مع  رحيم  مالك  بني  ما  املواجهة،  شدائد  يف  وصبه 
رؤوسهم  جيندل  الدواعش  مع  هصورا  وأسدا  املجاهدين 
اللواء  آمر  محاية  مرتبة  إىل  رقي  لذا  وجدهم..  أينام  اخلاوية 
فبذل  امليدان.  قادة  بني  مميزا  قائدا  ليكون  شخيص،  بشكل 
الشدائد  من  الكثري  يف  اللواء-   -آمر  حلامية  مضنيا  جهدا 
واملواقف التي تعرض هلا، وهي مواقف تقف ما بني احلياة 
لروحه  معنى  فال  حلظة.  بأي  الزمن  يتوقف  وهبا  واملوت 

كان  الداعيش..  الرش  أوكار  من  قادمة  رصاصة  أول  عند 
جيد يف هذه التضحيات، ومرافقة القادة توفيقا غريبا يشعرُه 
بالفخر والتميز، بينام عقله كل يصب يف نيل الشهادة، ألهنا 
فرصة احلياة الوحيدة التي ال تعوض وطرق اجلنة املؤكدة. 
ذاع صيته  يقاتل برشاسة حتى  باجلنة كان  الفوز  فمن أجل 
بني املجاهدين، كأن الرغبة باالستشهاد هي نداء قلبيا يأيت 
مع اخلفقان يكر به أقفال اخلوف، وطالسم الغيب، فرتاه 
نفسه من  القادة هو  الصد وبني  النريان وعىل سواتر  وسط 
رضاوة،  اشد  أخرى  لنافلة  ليعود  املوت  نافلة  من  ينهض 
املرتدين،  الزمن  يف  التكفري  تيارات  يقارع  الشجاع  ونزفه 
روحه،  يف  إشعاع  آخر  حتى  ويقاتل  جسده  بقوة  فيسمو 
يكون  أن  يغريه  حلمه  وأن  ري��ب،  ال  آتية  ساعته  وك��أن 
والرجولة بشكل  بالبطولة  إليه  يشار  وباهرا  مقاتال مدهشا 
الالمع،  ببيقه  الروح  وخيرتق  املوت  يعانق  وهو  خمتلف، 
زوادهتا  وبإرادة  ببسالة،  تتقدم  وان  باالستشهاد،  ويغرهيا 
رمزه  يعده  الذي  غالب-  كل  عىل  الغالب  اهلل  -أسد  حب 
القلب والعقل وسائر حواس اجلسم.  املعشش يف  الوالئي 
والتوجيهات،  بالتعليامت  الواجب  تنفيذ  عىل  حيرص  كان 
لكل من يمتلك أمر الوالية بالقيادة وسط ساحات املوت. 
كان  هنا  واألمر  الوغى  ساحة  يف  مهمة  آخر  له  انيطت  لذا 
توثيق  يف  امل��خ��ول  احل��ريب  اإلع��الم��ي  محاية  ه��و  مغايرا، 
القادمة، ومتت مرافقته قبل بدء معركة حترير مركز  املعركة 
مدن  أحدى  احلوجية  قاطع  منطقة  يف  القريوان-  -ناحية 
يكون سندا  ان  اجلديدة  مهمته  يرتدد يف  مل  حمافظة كركوك؛ 
اإلعالم،  يشبه  ال  فالقتال  العمل  خطورة  رغم  لإلعالمي 
وان كانوا يف مصري واحد. فتقدم وسط كم هائل من امطار 
واجب  كان  والعبوات،  واملفخخات  والقنابل  الرصاص 
اإلعالم حيتم توثيق النرص حلظة بلحظة، وألمهية املوضوع 
كان مع الصحفي خطوة بخطوة حيميه من اهلجامت املفاجئة 
محية  ت��زاد  اللواء  يتقدم  وكلام  الكامريا.  ت��راه  ال  ما  وي��رى 
)داع��ش(،  لقرب  بصدر  صدر  كانت  فاملواجهة  القتال، 
أجلها  فمن  اخلالفة(  )عودة  خرافية  عقيدة  من  حيمله  وما 
املريض.  خياهلم  يف  وهم  عىل  الفاسد  دمهم  هيدرون  كانوا 
كانت معركة رضوسا، ثقيلة عىل مراسل االعالم أن يقاتل، 
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كان يجد في قتال 
)داعش( توفيقا غريبا 

يشعرُه بالفخر والتميز، 
ألن نيل الشهادة بنداء 
الدفاع الكفائي فرصة 

الجنة التي ال تعوض 
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وحيمل كامريا، ويسجل ويتحدث وسط عشوائية االنفجارات 
املرعبة نتيجة القصف الداعيش. حدق احدمها باآلخر، وهم 
بالتوثيق  التكليف  انجاز  وعليهم  املشرتك،  املوت  حلظات  يف 
باملواصلة  والرغبة كانت مجوحه  املعركة،  تفاصيل  احلي لكل 
مصور،  اىل  بحاجة  املراسل  ان  عرف  وبفراسته  والعطاء. 
ومحلرَ  ي��رتدد  مل  وكالعادة  تتكرر.  ال  احلاسمة  فاللحظات 
احلريب،  االعالم  مراسل  مع  التصوير  مهمة  ونفذ  الكامريا، 
التصوير  وتعلم  م��رة،  الول  حيملها  بكامريا  املعركة  ووث��ق 
مل  ونجح.  وقسوهتا  املعركة  هليب  حتت  رسيعة  بخطوات  هبا 
ترتعش له يد، ومل يوقفه قتال  فهو كالشجرة السامقة ال تلوهيا 
يف  باالستشهاد  فاالحساس  العواصف.  تقلعها  وال  الرياح 
جتعله  قلبه،  ثنايا  تغمر  واملقدسات  والعرض  االرض  سبيل 
الرعب  حلظات  رغم  خ��وف،  دون  حلظة  اخر  حتى  يعيش 
كان  النرص.  حيقق  كي  واملواجهة  البقاء  عىل  فيرّص  حوله، 
هي  فاأليام  صدره  يمأل  وحزنه  حمياه،  عىل  واضحا  اإلرصار 
احلسني  اإلمام  الشهداء  سيد  استشهاد  عىل  وجزع  حزن  أيام 
الكامريا  )عليه السالم(.. توغل يف ساحة املعركة وهو حيمل 
أبطال  وعىل  حتقق  النرص  ان  املجاهدين  صوت  جاء  ويقاتل، 
املراسل برعة  القريوان-  حترك  ناحية  تطهري -مركز  اللواء 

واجب  ينته  مل  صقر..  وبجسد  حديد  من  بقلب  ويتبعه  فائقة 
احلامية عليه ان يرجع املراسل احلريب اىل خلفيات املعركة ساملًا، 
لكن املراسل واصل توثيقه عن كيفية فك أرسى األهايل من 
القتل أو  الذبح أو  قبضة )داعش( يف اللحظات األخرية قبل 
احلرق ونقلت أحداث اطالق األرسى بعد حتقيق النرص عب 
الشاشات الفضية، شادت هبا اجلهات االعالمية والقتالية. انه 
عمل جبار يستحق الثناء والشكر.. لكن بني الوالدة واملوت 
حياة قصرية حمكومة بزمن يتوقف مع توقف اخر حلم ملون، 
يف  كاألجراس  تدق  ذكرى  لتبقى  عجالة  عىل  تأخذ  وصورة 
فالبطل  الذكريات.  القلوب. كلام الح ضياؤها وانفتح جرح 
سجلت  كيان  أبو  الصيادي(  األم��ري  عبد  قاسم  )إبراهيم  
 /  10  /  4 األربعاء  يوم  األب��دي،   رحيله  تاريخ  الكامريا 
الوطن،  به  يفتخر  كشهيد  1439ه�  حمّرم   14 املوافق   2017
مرضجا  سقط  فقد   األك��ب(..  )عىل  ألوية  مجيع  به  وتفتخر 
بدمائه، حمققا حلمُه الروحي ان يذهب اىل صاحب امللكوت 
رهبم  عند  االحياء  من  سيجعله  ال��ذي  الطاهر  ال��دم  بذلك 
التي حفرها  الرثاء  لقيام االمر.  كلامت  يرزقون اخللود  وممْن 
اصدقاؤه يف كل مكان، توهجت المعة حتت وهج نور اإلمام 
باالمل. املرشقة  صوره  تعانق  وهي  اهلل،  عند  الوجيه  احلسني 



مل تنتِه حرب الدواعش وأن مخد أوارها  ظاهريًا، ورغم مخود املوت املجاين وضع املؤمنون والناس عىل خمتلف أدياهنم 
وطوائفهم رؤوسهم بني أكفهم من فرط هول الدماء التي ُأرهقت بدون حساب حتى شملت كل يشء وبلغت أعامق 

الضمري االنساين.
لكن بحنكة وحكمة وقدرة وصمود املرجعية الدينية العليا بقيادة االب الروحي سامحة السيد عيل السيستاين)دام ظله(، 
املرتع باحلس االنساين االعىل. وجتىل هذا احلس االعىل واثبت جدواه عىل صعيد نداء الدفاع الكفائي بحقيقة وكينونة 
وشاذ  سلبي  هو  ما  كل  سيمحو  املستقبل  ويف  اآلن،  الشعبي(  و)احلشد  البداية،  الشعبي(  قوة)احلشد  بصورة  وجوده 
ابناؤهم  الذين منحوا دماءهم من أجل االرض والعرض واملقدسات،  التغيري.  فاألبطال  ومتطفل وغري قابل إلرادة 
يرقبون بصمت وسكون وعمق، حتركات االرهاب ويأملون ان يكون هناك قطاف حكومي جاد ينبثق من ركام اهلشيم 

والرماد الذي خلفته عصابات االرهاب الداعيش يف تلك احلرب اآلكلة الرضوس.
 لعل دورة احلكومة اجلديدة ببملاهنا وسياسييها وقادهتا يرشعون بصيانة العراق من حركات القبح، وتنظيف الوطن 
التي  الرجاسات  كل  من  االنسان  وختليص  أخرى،  تارة  والعلنية  تارة  املخفية  الدمار  وقوى  والرشور  بالفساد  املفعم 
و)داعش(  املواطنني  اقتصاد  املتطفل عىل  و)داعش(  املتسلط،  و)داعش(  التكفريي  )داعش(  فعل  به من سوء  حلقت 
الفاسد يف دوائر احلكومة اخلدمية والسيادية، و)داعش( املرصة عىل ابقاء الشعب يف االطار السيايس بدال من خروجه 

اىل االطار االجتامعي.     

حرب )داعش( التكفيرية؟!
ــدر عــاشــور ــي ح
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لم تنتِه بعُد 



فهو  الرشع  ُحكم  خالفرَ  أمر  كل  الفقهي  اإلصطالح  ويف 
أو  املعامالت  أو  العبادات  يف  كان  سواء  وباطل،  فاسد 
اإليقاعات أو األحكام أو غريها، وأثره عدم قبول ما أتى به 
الرشع، وعليه أن جيدده صحيحًا إْن أراد إطاعة اهلل يف املجال 
العبادي ويف غريها وذلك بالرجوع إىل ما هو صحيح، وال 
ينفذ العقد يف املعامالت أو اإليقاعات أو األحكام إالّ بتوفر 

كامل الرشوط.
تِنًا،  نرَ إنه أصبح  اللحم، بمعنى  درَ  فرَسرَ اللغة مثاًل:  وإذا قيل يف 
ما هو  أكل  تناوله حرامًا، حلرمة  يكون  أّنه عندئٍذ  وال خيفى 
درَ األمر بمعنى إضطرب، وأما إذا  فاسد، وإذا قيل يف اللغة فرَسرَ
درَ العقد فيعني ذلك بطالن العقد ومل يكن له أثر، ويف  قيل فرَسرَ
الرشع فرَساد العقد عدم إتيانه حسب الرشوط التي اشرتطها 
الرشع، وفرَساده يوجب نفي آثاره، ففي البيع ال تنتقل امللكية 
من البائع إىل املشرتي، وال يصح التبادل بني البضاعة والثمن.

فيه  كان  فام  والصحة،  الصالح  خالف  هو  هنا  ساد  الفرَ إذًا 
آثاٌر سلبية كان خالف الصالح كاملرض يف اجلسم واملرض 
الصحة  خالف  فهو  سلبية  آثاٌر  فيه  يكن  مل  وما  النفس،  يف 
 ِّ اُد يِف اْلبرَ سرَ ررَ اْلفرَ كبطالن العقد، فمن األول قوله تعاىل: {ظرَهرَ

ِمُلوا  ِذي عرَ الَّ برَْعضرَ  ُهم  لُِيِذيقرَ النَّاِس  أرَْيِدي  برَْت  سرَ باِمرَ كرَ اْلبرَْحِر  ورَ
تفسري  وعال:  جّل  وقوله   ،]41 ]الروم:  ْرِجُعون}  يرَ ُهْم  لَّ عرَ لرَ
ا بِأرَْنُفِسِهْم}  وْا مرَ ُ ريِّ تَّى ُيغرَ ْوٍم حرَ ا بِقرَ ُ مرَ ريِّ قوله تعاىل {إِنَّ اهللّرَ الرَ ُيغرَ
]الرعد: 11[، وكالمها يوضعان يف خانة املعايص، وهلام آثار 
سلبية ترض باإلنسان أو البيئة بكل أنواع الرضر، سواء كان 
رضرًا جسديًا أو نفسيًا أو سلوكيًا، بل غلب إستخدام مفردة 
ساد يف القرآن عىل كّل ما له آثار سيئة سواء التي جاءت  الفرَ
بصيغ إسمية أو فعلّية، وأما ما يقابل الصحة فقد استخدمت 

مفردة الباطل، وال ختتلف إذًا مع املعنى اللغوي.
ساد بكل أنواعه سواء الذي  هذا وقد هنى اهلل جّل وعال عن الفرَ
فرَسادًا  كان  اجتامعي، وسواء  بشكل  أو  كان بشكل شخيص 
أخالقيًا أو اجتامعيًا، وقد فّر الرسول)ص( وآله الطاهرون 
ساد باملعصية، حيث فّر اإلمام حممد الباقر)عليه السالم(  الفرَ
بِِه  ُيْؤِمُن  الَّ  ن  مَّ ِمنُْهم  ورَ بِِه  ُيْؤِمُن  ن  مَّ ِمنُهم  {ورَ تعاىل:  قوله 
بِامْلُْفِسِدين} ]يونس: 40[، قال)عليه السالم(:  ُم  أرَْعلرَ بُّكرَ  ررَ ورَ
القمي: 312/1[،  ]تفسري  املعصية هلل ولرسوله«  ساد  »والفرَ
قتل  اهلل  »حّرم  السالم(:  الرضا)عليه  اإلمام  حديث  ويف 
وفرَساد  وفنائهم  أحل  لو  حتليله  يف  اخللق  فرَساد  لعّلة  النفس 

شريعة الفساد  )1 - 2(

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

ه الذي حّثنا على الصحة  الحمد لله الذي مّيز لنا بين الصحة والَفساد، والصالة على نبيِّ
ة والَفساد. ونهانا عن الَفساد، والسالم على آله الذين بّينوا لنا أحكام الصحَّ

الَفساد في اللغة: هو خروج الشيء عن حد االعتدال، وهو نقيض الصالح.
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ساد من قتل األنفس  التدبري، وحّرم اهلل تعاىل الزنى ملا فيه من الفرَ
وذهاب األنساب وترك الرتبية لألطفال وفرَساد املواريث وترك 
الرتبية وذهاب املعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي 

ن ال حيرضه الفقيه: 369/3[. إىل فرَساد اخللق« ]مرَ
ومن هذا احلديث وغريه يظهر أنَّ العلَّة فيام حرمه اهلل سبحانه 
قبله  من  احلرمة  ساد جاءت  الفرَ ُوجد  فأينام  ساد،  الفرَ هو  وتعاىل 
تعاىل، وعليه فكل املحرمات التي حرمها اهلل يف اإلسالم جاءت 

ساد الذي يتحقق من فعله. بسبب الفرَ
قد يتصور البعض أنَّ املحرمات التي حرمها اهلل هي جمرد أمور 
كل  إنَّ  واحلق  مادية،  سلبية  آثار  هلا  وليست  وكاملية  أخالقية 
هلا  فإنَّ  معنوية  سلبية  آثار  من  فيها  ما  إىل  باإلضافة  املحرمات 
آثارًا سلبية مادية، فالزنى عىل سبيل املثال مل تقترص آثاره السلبية 
عىل تفكك العائلة وسوء اخللق االجتامعي، كام أنَّ له آثارًا طبية 
تؤثر عىل صحة اإلنسان بل توجب نرش بعض األمراض التي 
الرسول)ص(:  عن  روي  وقد  اإلنسان،  منظور  يف  تكن  مل 
فيهم  فشا  إالّ  هبا  ُيعلنوا  حتى  قّط  قوم  يف  الفاحشة  تظهر  »مل 
الذين  أسالفهم  يف  مضت  تكن  مل  التي  واألوجاع  الطاعون 
واللواط   ،]621/2 والرتهيب:  الرتغيب  ]صحيح  مضوا« 

فإهنا  فشت  ما  إذا  التي  الكبى  املعصية  هذه  املثال  سبيل  عىل 
هو  اآلن  حتى  منها  ظهر  ما  أهم  من  خمتلفة  أمراضًا  تسبب 
القضاء عىل مناعة جسم اإلنسان بل وحتى احليوان، وعندها 
يتمكن اجلسم من  تتهافت عليه األمراض من كل جانب وال 
مقاومتها ورفضها فينهك جسمه وأعضاؤه، ويؤدي إىل املوت، 
التي مل تكن قد ظهرت  السارية  ويف عرصنا هو من األمراض 

من ذي قبل.
ترض  ال  اجتامعية  أبعاد  للمعصية  تكون  األحيان  بعض  ويف 
اآلخرين إالّ إذا ظهرت إىل العيان ويقترص رضرها عىل فاعلها 
وممارسها، وإذا ما ظهرت تأثر املجتمع هبا تأثريًا سلبيًا، ومن هنا 
يقول الرسول)ص(: »إن املعصية إذا عمل هبا العبد رسًا مل ترض 
إالّ عاملها، وإذا عمل هبا عالنية ومل يغرّي عليه أرضت بالعامة« 

]البحار: 74/100[.
األديان  الناس وال األمم وال احلضارات وال  وال خالف بني 
قيت، ولكن اخلالف  ساد وإنه يشء مرَ والطوائف يف رفضهم للفرَ
مكافحته  وجوب  مدى  ويف  أوالً،  ساد  الفرَ تشخيص  يف  وقع 
هذه  كون  يف  اختلفوا  ما  وإذا  والعمل،  الرأي  حرية  باعتبار 
موجبة  أهي  هبا  رصح  أو  اإلسالم  إليها  أشار  التي  املعايص 
ن ال يعتقد باإلسالم قد يرى أهنا ال توجب  ساد أم ال، فإن مرَ للفرَ
ساد وال تؤدي إىل ما يرض اإلنسان كشخص أو كمجتمع،  الفرَ
فعىل سبيل املثال فإنه ال يميز بني النكاح املرشوع وغري املرشوع 
عىل  عقد  ن  مرَ بني  الفرق  فام  ويقول  ويناقش  اإلسالم،  نظر  يف 
بينهام  النكاح  يقع  أن  عىل  توافقا  بل  يعقد  مل  أو  ونكحها  امرأة 
النقاش  إن  الواقع  ففي  ذلك،  عىل  تراضيا  قد  كالمها  دام  ما 
وهو  آخر  مكان  إىل  ينتقل  النقاش  ألن  عقيم،  اجلزئية  هذه  يف 
ينظم حياة  قانون  مسألة رضورة ضبط األمور وإجرائها حتت 
األرضار  أيضًا  ذلك  يف  مراعيًا  الفوىض  من  وخيرجه  اإلنسان 
القوانني هي  اجلسدية والنفسية معًا، واحِلكمة من وراء وضع 
التخلص من الفوىض وآثارها، ووضع ما هو األنفع واألسلم 
أبعد  يف  بالسيئ  األسوأ  ودفع  واالجتامعية  الشخصية  للحياة 
مراحله. وإذا ما اجتهنا إىل املعاهدات من زاوية أخرى نجد أن 
اإلنسان بالفطرة يتوجه إىل التعاهد والتعاقد البيني، سواء عىل 
ويبم  العقود  يعقد  االجتامعي، وحينها  أو  الشخيص  املستوى 
املعاهدات، وما الزواج إالّ واحدًا من تلك العقود واملعاهدات 

وال يشذ عن غريها.
ساد يف مثل هذه النظام ال ينظر إىل فرد وآخر بل إىل املجتمع  والفرَ
بشكل عام ومالحظة املصلحة العامة بشكل عام دون النظر إىل 

جزئية معينة من زاوية ضيقة.
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الذي  املرشفة(  )مزاراتنا  باب  االسبوعية( وعرب  االحرار  التي جترهيا )جملة  التوثيقية  للسلسلة  استكامالً 
يصدر عنها واملهتم بتسليط الضوء عىل األرضحة واملزارات املرشفة يف املحافظات العراقية، كانت وجهتنا 
هذه املرة صوب جال الريف الباذخ بالدفء والطيبة، وتديدًا إىل اجلنوب من مدينة احللة، للوقوف عند 
اهلل  حباه  وما  العظيمة  سريته  عىل  الضوء  بتسليط  والترشف  السالم(  )عليه  حييى  بن  حممد  السيد  مزار 

)سبحانه وتعاىل( من اخلري والربكات.

)األحرار( تنفرد بالكشف عن هوية
مزار محمد بن يحيى من ذرية اإلمام الحسين 

تقرير: فالح حسن - تصوير: محمد الكرعاوي
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وللحديث أكثر عن هدا املزار الرشيف التقت )االحرار( 
األمي اخلاص األستاذ عالوي جابر مسلم، الذي رسد 
بنائه  وتاريخ  الرشيف  املزار  لصاحب  عديدة  تفاصيل 

وما طرأ عليه يف السنوات األخرية.
املرشفة  املزارات  من  املزار  هذا  »ُيعدُّ  مسلم:  وقال 
والبارزة ملدينة القاسم )عليه السالم(، وهو من املراقد 
اىل  أثره  له  وكان  للعيان  سنوات  عدة  مند  الشاخصة 
يومنا هذا، أما صاحب هذا املزار فهو )السيد حممد بن 
الشهيد   ابن زيد  الساكبة  الدمعة  ابن احلسني ذي  حييى  
أمري  ابن  الشهيد  احلسني  ابن  السجاد  عيل  اإلمام  ابن 
من  الثاين  )النصف  يف  ولِد  السالم(،  )عليهم  املؤمنني 
القرن  من  األول  )النصف  يف  وُتويف  الثاين(  القرن 

له  يكن  مل  زيد  بن  حييى  ان  يذكر  من  وهناك  الثالث(، 
من  سنوات  عدة  بعد  ولكن  له،  مرقد  وجود  أو  عقب 
التنقيب تم التأكد من القب املبارك وصاحبه الرشيف«.

املزارات  أحد  هو  املرشف  املزار  »هدا  مسلم:  وأضاف 
التي ُسجلت يف األمانة العامة للمزارات الشيعية ويعد 
من املزارات الشاخصة للعيان الذي يقصده كل الزائرين 
القادمني إىل  العراق وخارجه، وباخلصوص  من داخل 
الشهيد  زيد  زيارة  او  الكاظم  اإلمام  ابن  القاسم  زيارة 
)صلوات اهلل عليهم( كونه يقع عىل الطريق الرابط بني 

مدينتي القاسم والكفل«.
اهل  عند  واشتهر  القدم   منذ  املزار  هذا  »ُعرف  وتابع: 
املنطقة باسم مزار السيد حممد بن حييى، وبعض املصادر 

األمين الخاص للمزار
 عالوي جابر مسلم
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وبنتًا،  ولدًا  لديه  أن  تقول  وتارة  ولد  له  حييى  أن  إىل  تشري 
وبعض املصادر تشري اىل أن لديه بنتًا وثالثة اوالد وحيتمل 
تعاىل  اهلل  )رضوان  حييى  أبناء  أحد  هو  حممد  يكون  ان 
عليهام(، وقد أشارت إحدى املصادر إىل أوالد السيد حييى، 
من بينها كتاب )مراقد الفراقد( وهو كتاب خمطوط للشهيد 

العالمة السيد جواد شب )قدس رسه(«.
كام ولفت مسلم إىل أن »املزار الرشيف جرت عليه تغيريات 
احلالية،  اىل مساحته  بالنسبة  أما  السنني،  خمتلفة عىل طوال 
فبلغت مخسة دونامت بعد ضم االرايض املحيطة به لغرض 

توسيع املزار املقدس«.

مراحل إعامر املزار الرشيف
»بعد  بأنه  الرشيف،  للمزار  اخلاص  األمني  وأوضح 
جلنة  تشكيل  تم  املزار،  وبناء  هدم  عىل  املوافقة  استحصال 
بابل  ملزارات  اهلندسية  للشعبة  اهلنديس  القسم  قبل  من 
املوسوي  حممد  بشار  املهندس  التنفيذ  جلنة  برئيس  املتمثلة 
واالخوة املهندسني حسني عىل جبار واملهندسة اسامء عيل 
محزة واالخ عباس جابر مسلم ومهند محزة مسلم من املزار 
الرشيف، وأخذت هذه اللجنة عىل عاتقها هدم وبناء املزار 
املبارك بدعم من االمانة العامة للمزارات العامة الرشيفة«.

وأضاف، »بعد ادراج املزار من قبل األمانة العامة للمزارات 
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املحيطة  االرايض  من  جزء  واستمالك  الرشيفة  الشيعية 
بالكرفانات  املزار  بتجهيز  العامة  االمانة  قامت  باملزار، 
آر  )يب  سياج  وعمل  باملولدات  وجتهيزه  أوىل،  كخطوة 
)300م(،  بمساحة  الزائرين  السرتاحة  ومسقف  يس( 

وجممع صحي للرجال والنساء«.
وبنّي مسلم، »خالل زيارة النائب العام للمزارات الشيعية 
الرشيفة اىل املزار الرشيف أوعز اىل القسم اهلنديس بإعداد 
تصاميم هندسية متكاملة هلدم وإعادة البناء، ومتت بحمد 
اهلل املرحلة االوىل من املرشوع املتمثلة هبدم املزار يف العام 
ثم  الداخلية  بالتصاميم  العمل  وبعدها  )2019م(، 
عن  فضاًل  الرشيفة،  القبة  وتشييد  اجلديد  البناء  مرحلة 
وضع التصاميم اهلندسية للتغليف اخلارجي، واحلمد هلل 

االعامل مستمرة بتوفيق من اهلل )سبحانه وتعاىل(«.
العناوي،  الكريم حسي  الدكتور عبد  الباحث احليل  أما 
فقد أفاد بمعلومات مهمة عن املرقد الرشيف يف حديث 

خاص ل� )األحرار(.
جغرافية  رقعة  ضمن  كان  القديم  »بناءه  بأن  وأوضح، 

بسيطة حيث قبته الزرقاء وطارمة صغرية«.
تقوم  الشيعي  الوقف  دائرة  فإن  اآلن  »أما  وأضاف، 

بتوسعة وبناء البناء الذي يليق بمقام صاحبه الرشيف«.
مرتا   530( مساحة  عىل  تم  الرضيح  »بناء  بأن  وبني 
بناء  مع  واالسمنت،  الطابوق  من  قبته  وبنيت  مربعا(، 
مسّقفات أخرى بجواره، وتصل مساحة املسقف الواحد 
)300 مرت مربع( وحاليًا هو يف مراحله النهائية«، مضيفًا 
توفري  جمال  يف  مهمة  أعامالً  شهد  الطاهر  »الرضيح  بأن 
وساحة  واالتصاالت  للرشب  الصالح  واملاء  الكهرباء 
لوقوف السيارات وتعبيد الشارع املؤدي للمرقد الطاهر 
فضاًل عن خدمات صحية ووضع اإلشارات اإلرشادية 
املرقد  بصاحب  تعريفية  وبوسرتات  كراريس  وهتيئة 

الرشيف«.
وأّكد العناوي بأّن »بناء الرضيح الطاهر مهم جدًا جلذب 
الزائرين والسائحني من داخل العراق وخارجه، لينهلوا 
من البكات واخلريات التي خّصها اهلل )سبحانه وتعاىل( 

بالسيد حممد )رضوان اهلل تعاىل عليه(«.

الباحث الحلي الدكتور 
عبد الكريم حسين العناوي



امُلجتمع،  هذا  حياِة  صفورَ  ُر  ُتعكِّ التي  صات  امُلنغِّ هي  كثريٌة 
أزماته  م��ن  للخروِج  يسلُكها  التي  ال��ُس��ُب��ُل  ه��ي  وقليلٌة 
وحتى  والتعليمية..  والصحية،  واالجتامعية،  )االقتصادية، 
لرَ فيه  ه والتأمُّ فرَ عندرَ النفسية( وغريها الكثري مّما يستحقُّ التوقُّ
فيه، حتى  البالء  أو رجاٍء النقضاِء حلقاِت  بحًثا عن حلوٍل 
أنَّ بعضرَ الُسُبِل للخالِص من ُمشكلٍة بعينِها ترتُق فتًقا وتفتُح 
، من باِب اختياِر أهوِن الرّشين، أو من باِب األولويِة يف  آخررَ

إعارِة االهتامِم، وإِن انعدمْت فيها فرُص املفاضلة.
ُمراعاِة اجلانِب الصحي  من األمثلِة عىل ذلك االضطراُر إىل 
عىل حساِب اجلانِب املادي، فاألولويُة ُهنا للصحِة خصوًصا 

إذا تعّلقرَ األمُر بخطورٍة بالغٍة عىل احلياة.
وهتاُلِك  البلد  يف  الصحي  الواقِع  انتكاسِة  ومع  العراقيون، 
فأصبحِت  احل��دود،  وراءرَ  االستشفاِء  إىل  جلأوا  مؤسساتِه، 
تارًة،  األرِض  رشِق  نحو  تأخذهم  والبيُة  اجلويُة  الرحالُت 
هلدِرها  الصعبةرَ  العملةرَ  معهم  حيملونرَ  مغرهبا،  نحو  وأخرى 
يف حملها! عندرَ رشكات السياحِة والطرياِن ويف الفنادق، و يف 
صعبٌة  عملٌة  فهي  أطبائها،  وجيوِب  األخرى  الدوِل  مشايف 
اقتصادًيا،  به  عرفْت  الذي  اآلمن(  )املالذ  كوهنا  بمعنى  ال 
مثِل  يف  طلبِها  عند  عليها  احلصوُل  يصعُب  عملٌة  هي  ولكن 
هذه الظروف التي مرَّ ويمرُّ هبا العراُق ُمنُذ عقوٍد من الزمن، 
ُل كدحرَ سنواٍت طوااًل  أوهي صعبُة الرصِف؛ ألّن أغلبرَها ُيشكِّ
الغربة،  يف  العالِج  غري  آخر  ألمٍر  ادخرها  ربام  بسيٍط  لعامٍل 
ها إْن كانْت مّما ُيقرتُض هلذا  وربام هي صعبٌة بمعنى مشقِة ردِّ

األمر، فلم تبقرَ للُمضطرِّ حيلٌة إال ركوهبا.
امُلجتمع،  أبناُء هذا  ها  التي خاضرَ العالجيِة  الرحالِت  جتارُب 
تعّددِت  -وإْن  واح��د  ول��وٍن  واح��ٍد  بطعٍم  تكونرَ  أْن  تكاُد 

وامُلستوى  بل  العلُل  واختلفِت  وامل��ق��اص��ُد،  الوجهاُت 
يشدُّ  ملن  بالنسبِة  الغموُض  يكتنُفها  رحلٌة  فهي  املعييش-، 
امتالِء  التساؤالُت حدَّ  فيها  ُد  فيها ألول مرة، وتتعدَّ الرحالرَ 
يزيُد  ومّما   .. امُلمل،  تكراِرها  عن  اللساِن  وعجِز  هبا  الذهِن 
يمتلُك  بسيًطا ال  الشخُص  يكونرَ  أْن  فيها  والعناِء  املشّقِة  من 
ُنه من الوصوِل مُلراِده بسهولٍة فيكوُن  تلك األدواِت التي مُتكِّ
أصدقاء  من  اآلخرين  جت��ارِب  عن  حكاياٍت  إىل  اللجوُء 
الضبابيِة  تلك  وإزاحِة  الطمئنانِه  األمثلرَ  احللَّ  هي  وأقارب 
التي تكتنُف رحلته، رغم أنَّ الكثريرَ مّما يروى له من حكاياٍت 
بتفتيِت  ولو  اليشء  بعضرَ  ستنفُعه  لكّنها  تفاصيُلها،  ختتلُف 
معها، وسيكوُن  التعاُمُل  يسهُل  أجزاء  إىل  لديه  الكبرِي  القلِق 
العبُء األكُب عىل امُلرافِق للمريِض الذي عادًة ما يكوُن ِوتًرا 

ال ُيعينه يف الُصحبِة أحٌد رعايًة للتكُلفِة الباهظة.
والتي يشرتُك  وُمرافُقه  املريُض  التي سيعيُشها  من احلكاياِت 
فيها اجلميُع دونرَ استثناٍء يف الرحلِة العالجيِة، حكايُة البحِث 
وجتارِب  إمكاناتِه،  عن  والسؤاِل  احلدوِد،  خلفرَ  طبيٍب  عن 
اآلخرين معه، واالتصاِل به ملعرفِة وقِت وجوده، وتكلفِة ما 
حلكايِة  ها  بعدرَ لينتقلرَ  جراحيٍة  عمليٍة  أو  استشارٍة  من  ُمه  ُيقدِّ
بعُض  كانْت  لو  فيام  إجراءاٍت  ُيرافُقه من  وما  اجلواِز  إصداِر 
او  باليًة  أو  قديمًة  إلص��داِره  حيتاُجها  التي  امُلستمسكات 
ِعّدٍة  لدوائررَ  بُمراجعاٍت  جتديِدها  إىل  بحاجٍة  فاألمُر  ضائعًة، 
القاتل،  و)روتينها(  الورقيِة  أضابرِيها  دوامِة  يف  والدخول 
السفر  ثم  الفندق،  وحجِز  السفِر  مرحلِة  إىل  االنتقال  ثم 
أغواِر  سِب  حُماوالِت  من  جديدٍة  دوامٍة  يف  والدخول  الفعيل 
لالبتزاِز  فيه  جمالرَ  ال  آمٍن  بنحٍو  معها  والتعاُيِش  الغربِة  هذه 
من قبِل أّي شخٍص يتمُّ التعاُمُل معه هناك حيث يكوُن هذا 

ألٌم آخر..
بقلم: حسين فرحان

االستشفاُء وراَء الحدود!! 
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الهٍث  ُكلِّ  أنظاِر  حمطًّ  الرافدين  أرِض  من  القادُم  األسمُر 
ُم  التضخُّ جعله  الذي  جيبِه  ميزانيِة  عجِز  لسدِّ  الدوالِر  وراءرَ 
فارًغا إال من بعِض الُعمالِت املعدنية، فكثرٌي من البلداِن التي 
سعِر  وارتفاِع  ِم  التضخُّ من  ُتعاين  للعالِج  العراقيُّ  يقصُدها 
أبشِع  استخداِم  إىل  بالبعِض  يدفُع  مّما  فيها،  الدوالِر  رصِف 
األساليِب يف حُماوالِت ابتزاِز الغرباء، مّما يستدعي بذل جهٍد 
ُمضاعٍف من قبِل الزائِر لتاليف الوقوِع يف مطّباِت االستغالِل، 
من  به  موىص  لشخٍص  الوصوِل  يف  جهٍد  بذُل  عليه  فيتحتُم 
وقٍت  يف  البلدانرَ  تلك  زاروا  مّمن  األقرباء  أو  األصدقاِء  ِقبِل 
الكلامِت  بعِض  ِم  تعلُّ حُماولِة  يف  آخر  ُجهٍد  وب��ذل  سابق، 
إفهاِم  أو  فهِم  يف  هبا  االستعانِة  لغرِض  االستخداِم  الشائعِة 
ِف عىل فرِق السعِر بنيرَ  امُلقابل، كذلك بذل جهٍد كبرٍي يف التعرُّ
العراقي وأْن تكونرَ لديه رُسعُة  بالديناِر  العمالِت وُمقارنتها 
سؤاِل  أو  احلاسبِة  باآللِة  االستعانِة  دون  احلساِب  يف  البدهيِة 

شخٍص معنٍي عن فرِق السعر.
تِرُد عليه  العالِج ملواقفرَ عديدٍة  امُلسافُر ألغراِض  ُض  سيتعرَّ
بعد، مع  فيام  للمّرِة األوىل، ثم سيتعامُل معها بشكٍل طبيعي 
انتهاِء  وحلني  مطّباهِتا،  يف  الوقوِع  عدُم  االعتباِر  بنظِر  األخِذ 
رحلتِه العالجيِة سيكوُن خبرًيا بعضرَ اليشء بطبيعِة احلياِة يف 
هذا البلد أو ذاك، مّما كانرَ يقصُده من بلداٍن، ويكفيه ذلك أْن 
اِء بشأِن هذه السياحِة وسيكوُن قادًرا عىل  ينضمَّ لقافلِة اخُلبرَ

حريًصا  وسيكوُن  بالذهاِب  يستشرُيه  لشخٍص  جتربتِه  روايِة 
إخفاِء  عىل  حريًصا  وسيكوُن  التفاصيِل،  أدقِّ  نقِل  عىل 
امُلحرجِة منها، فهو ناصٌح باملقداِر الذي جيعُله بطاًل يف عيوِن 

اآلخرين.
املسؤولني وقفًة  اخلارِج طامٌة ُكبى تستدعي من  العالُج يف 
مُلستوى  ترقى  حكوميٍة  وبحساباٍت  دقيقة،  وُمراجعًة  جادًة 
التي  املأساِة  هذه  إليقاِف  شعبِها  جتاه  حكومٍة  مسؤولياِت 
واآلخر  احل��نِي  بنيرَ  رحالرَه  يشدُّ  وهو  املواطُن  هلا  يتعّرُض 
أو  للمرِض،  دقيٍق  تشخيٍص  أجِل  من  أخرى  بلداٍن  نحو 
يف  يعملون  الذين  العراِق  فأطباُء  ناجحة،  جراحيٍة  عمليٍة 
ُهنا  شعبِهم  ِخدمِة  يف  غرِيهم  من  أوىل  األوربيِة  امُلستشفياِت 
يف  ُتنفُق  التي  واألمواُل  حديثٍة،  طبيٍة  منشآٍت  يف  العراِق  يف 
حاجترَه  املواطُن  هبا  يقيضرَ  ب��أْن  أوىل  العالجيِة  الرحالِت 
يقُف  وهو  الثقيلرَ  احلملرَ  ذلك  كاهله  عن  ف  فُيخفِّ ووطره، 
بسالمِة  يؤنسه  ما  منها  ليختار  شائكة  ُكّلها  ُطُرٍق  ُمفرتِق  يف 

ه أمُره وإْن أدمى الشوُك قدميه.. مريٍض هيمُّ
عتباتنا املقدسة أدت هذا الدور وكفت العراقيني مؤونة السفر 
للعالج، فأنشأت من املستشفيات ما يغنيهم عن هذه املشقة، 
الناصعة  الصور  هذه  تشويه  إىل  عمد  مغرضا  إعالما  لكن 
-ورغم تدليساته- مل يمنعها عن عطاء إنساين يتجدد يف كل 

عام.
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السالم(  )عليه  احلسني  ث��ورة  من  نتجت  جتدها  نتيجة  أب��رز  أّن 
لوال  الذي  املحمدية  الرسالة  وإحياء  اإلسالم  بقاء  هي  وتضحيته 
لكن  األمويني،  قبل  من  الدين  معامل  لطمست  السالم(  ثورته)عليه 
بيته  أهل  بنفسه وأوالده وأصحابه وبسبي  السالم(  تضحيته )عليه 
حالت دون ذلك وحتقق ما يصبو إليه، حيث قال حينام بنّي أهداف 
يقول  ولذلك  جدي«  أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  »إّنام  ثورته 
اإلمام اخلميني عليه الرمحة: »إن شهادة سيد الشهداء )عليه السالم( 
أحيت الدين، لقد استشهد هو وأحيا اإلسالم ودفن النظام الطاغويت 
ملعاوية وابنه يزيد، فشهادة سيد الشهداء )عليه السالم( مل تكن شيئًا 
مرضًا باإلسالم، وإّنام كانت ملصلحة اإلسالم، فهي التي أحيته)1(، 
وهذا ما يفّر قول اإلمام زين العابدين حينام سأله إبراهيم بن طلحة 
إذا دخل وقت  الغالب؟ قال )عليه السالم(:  بن عبداهلل قائاًل: من 
الصالة فأّذْن وأقْم تعرف الغالب)2(، إشارة إىل أّن هدف بني أمية 
حافظ  بثورته  السالم(  )عليه  احلسني  أن  إال  اإلسالم  عىل  القضاء 
عليه ومن مظاهر ذلك بقاء صوت األذان ما بقي الدهر يرفع عاليًا 
يصدح بنداء اإلسالم ويذكر باحلسني )عليه السالم( الذي لواله ملا 

بقي معلم من معامل اإلسالم.
املحمدي  اإلسالم  بقاء  السالم(  )عليه  احلسني  ثورة  نتائج  فأبرز   
األصيل وكذلك ستكون هذه النتيجة أبرز نتائج ثورة اإلمام املهدي 
عليه  اهلل  )ص��ىلَّ  املصطفى  جده  بسرية  يسري  فهو  السالم(  )عليه 
وآله( الذي قال فيه: رجل من عرتيت ُيقاتل عىل سنتي كام قاتلت أنا 
قد  أمر  إىل  الناس  هيدي  ألنه  املهدي  سمي  وقد  الوحي«)3(،  عىل 
عطاء،  بن  اهلل  عبد  عن  ورد  وكذلك  اجلمهور)4(،  عنه  وضل  ُدثر 

قال: سألت أبا جعفر الباقر )عليه السالم(، فقلت: »إذا قام القائم 
)عليه السالم( بأي سرية يسري يف الناس فقال: هيدم ما قبله كام صنع 
جديدًا)5(،  اإلسالم  ويستأنف  وآله(،  عليه  اهلل  )صىلَّ  اهلل  رسول 
أن  بعد  جديد  من  اإلس��الم  حييي  السالم(  )عليه  املهدي  فاإلمام 
غريبًا  جيعله  الذي  والتشويش  التحريف  من  موجات  إىل  يتعرض 
بني أهله وبإلقاء نظرة عىل واقعنا املعاش جتد العجب العجاب جتد 
قتل النفس املحرتمة وسفك دماء األبرياء وهنب الناس. بل ُأعيدت 
عن  ورد  ولذلك  غريبًا!  يكون  ال  فكيف  اإلسالم  باسم  اجلاهلية 
اإلمام الباقر )عليه السالم( قال: إّن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر 
جديد كام دعا إليه رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله(، وإن اإلسالم بدأ 

غريبًا وسيعود غريبًا كام بدأ، فطوبى للغرباء.
إحياء  وهو  واح��د  املباركتني  الثورتني  من  ينتج  ما  أن  فتلخص: 
الدين  يظهره عىل  أن  به  اهلل  الذي وعد  املحمدي األصيل  اإلسالم 
كله. من خالل ما تقدم يتضح اجلواب عن السؤال املطروح حول 
لثارات  -يا  ظهوره  عند  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  شعار  منشأ 
احلسني- من أن ثورة اإلمام املهدي )عليه السالم( يف حقيقتها، يف 

مبدئها وانتهائها هي ثورة احلسني )عليه السالم(.

املصدر
)1( هنضة عاشوراء 61و62.

 )2( أمايل الشيخ الطويس 3 / 440.
 )3( القول املخترص البن حجر: 7، برهان املتقي: 95.

 )4( إثبات اهلداة: 3/ 527. 
)5( الغيبة للنعامين ص270. 

مظاهر وحدة نتائج ثورتي اإلمامين 
الُحسين والحجة 
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الزواج منذ فرتة،  قال أحد اخلطباء: جاءين قبل عدة سنني صديق شاب مؤمن وطرح يل حاجة مستعصية، وقال نويت 
ولكن يف كل مرة أتقدم فيها أواجه بعض املشاكل واملصاعب. فقلت له لعلك تقدمت إىل أفراد ليس من مقامك وشأنك؟ 
قال: ليس كذلك، وإذا مل تصدقني تقدم يل أنت إىل عائلة من طبقتي وشأين واخطب يل. فذهبت إىل أحد األصدقاء الذي 
كنت مطمئنًا منه بأنه جييبني وطلبت منه ابنته هلذا الشاب املؤمن، يف البداية وافق وبعد فرتة قال: أستخري اهلل ومع األسف 
أجاب بالرد. هذه القصة املتني كثريًا وقال يل صديقي: رأيت احلق معي، قلت له ال تؤذ نفسك ولقضاء مشكلتك اقرأ 
بعد أداء فريضة الصبح وتعقيباهتا زيارة عاشوراء مع اللعن مئة مرة والسالم مئة مرة. فبدأ بقراءة الزيارة ويف يوم السابع 
اخلطبة،  مراسيم  تقام  واليوم  الرضا  غاية  وأنا وهم يف  فوافقوا  العوائل،  أحد  إىل  تقدمت  وقال  فرحًا،  والعرشين جاءين 
وأرجوا أن تكون من الشاهدين هلا فقلت له حينئذ: ال تنس الثالثة عرش يومًا الباقية وأنت بدأت حياتك الزوجية ببكة 

زيارة عاشوراء ويف أي وقت واجهتك مشكلة يف حياتك توسل هبا لقضائها فإهنا تقىض إن شاء اهلل.

بل  فقط،  واملوّدة  ليست عالقة عاطفية يف حدود احلب  وبينه  بيننا  والعالقة  الطاعة.  إمام مفرترَض  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  ان 
بالشعائر  تكتفي  العالقة ال  وهذه  بالقائد.  الرعّية  باملتبوع، عالقة  التابع  باإلمام، عالقة  املأموم  إهنا عالقة  بكثري،  ذلك  من  أكب  هي 
والشعارات واملظاهر فقط، إّنام هذه األمور تشّكل القرشة الظاهرية للعالقة، بينام اجلوهر هو السري عىل خطى اإلمام، فإذا كان اإلمام 

يسري باجتاه، بينام حياتك تسري باجتاه آخر، فهو ليس بإماٍم لك وأنت لسترَ من شيعته.
خيضع  وال  احلرام،  يأكل  وال  الناس،  يؤذي  وال  يغّش،  وال  يرايب،  وال  يكذب،  ال  السالم(،  )عليه  احلسني  لإلمام  املنتمي  فاملؤمن 
للطاغوت، وال يتعامل مع أعداء اهلل، وال يدعم اقتصادات أعداء األمة، وال يعمل عماًل إال فيه رضا اهلل تعاىل، كام يتجّنب كل حمارم 

اهلل. جعلنا اهلل وإياكم من شيعة اإلمام احلسني )عليه السالم(.

قصة في اثر زيارة عاشوراء

عالقتنا باإلمام الحسين 



البهبهاين  ع��يل  السيد  امل��رح��وم   كتب 
)قدس رسه( واصفا السيد عيل احلسيني 
حينام  ال���وارف(  ظله  )دام  السيستاين 
وهو  والعرشين  احلادية  يف  شابا  ك��ان 
رسالة  عن  العلمية  مهارته  عىل  يثني 
 :) ه�   1370/ رجب   /7  ( يف  مؤرخة 
»عمدة ا-لعلامء املحققني ونخبة الفقهاء 

املدققني«.

المرجعية  في  قالوا 

علمية نتاجات 
بمشاركة )42( جامعًة و)12( مديرّيًة للتربية وأكثر من )200( نتاج علمي.. 

العتبة العباسية المقدسة تقيم معرضا للروبوت وتطبيقات الذكاء 
االصطناعي ضمن فّعاليات ُملتقى الكفيل الوطنّي



لألب دوٌر يف مواجهة احلرب الناعمة التي اخرتقت منظومة األرسة القيرَمّية: 
فينبغي به يف تعاطيه الرتبوي مع ابنته أن يعملرَ عىل ترسيخ مبدأ الرتبية الدينّية 
امُلستقيمة اإلقناعّية واالختيارّية عند البنت منذ صغرها حتى تستجيبرَ وفق 
إرادهتا وامتثاهلا بنفسها فتحفظ عفتها وشخصيتها حجابًا وإحصانًا وتذعن 

بدينها تصديقًا وتسليام وتطيع تكاليف رهّبا تعّبدًا وإقرارا.
وايضا لرضورة متكني االرتباط اإليامين عند البنت نفسًا وإذعانًا والعبادي 
يساعدها يف  ان  االب  اي  عليه  احلّق  ودينه  تعاىل  تبارك  وامتثااًل هلل  تطبيقًا 
واألرسي  الفردي  حراكها  يف  تواجهها  قد  ومشكالت  عقبات  جت��اوز 

واالجتامعي والتعليمي والوظيفي والثقايف الراهن والقابل.

دور األب في مواجهة الحرب الناعمة

حكايُتنا الصيفيُة مع الكهرباِء أضافْت حلكاياِت 
ألف ليلٍة وليلة، ألفرَ ليلٍة وليلة أخرى!..

وغ��دْت   ، شهرياررَ وأعيْت  ش��ه��رزادرَ  أهنكْت 
نا امُلحتار..  كالكابوِس ُيالِحُق شعبرَ

مثُل  امُلِهّم  احليوي  ِب  صرَ العرَ هذا  مع  حكايُتنا 
الذي  الُعضال  دائه  عالِج  من  اليائِس  حكايِة 

ه ينتظُر املوترَ أو املوت..  أفسدرَ اجلسمرَ فجعلرَ
وال��دواف��ِع  األس��ب��اِب  ع��ن  صاحبي  يتساءل 
والغاياِت يف وضِع حلوٍل حقيقية ُتنِعُش روحرَ 
ِم، فننعم بُمدٍن ال خيدُش  األمِل يف كيانِنا امُلحطَّ
وال  األهليِة  امل��ول��داِت  ص��وُت  ليلها  صمترَ 

ها دخاهُنا؟.. ُث سامءرَ ُيلوِّ
جيعُل  يشءرَ  ال  أخوُتك  ُه��م  كام  صاحبي  فيا 
كم  ُد أجسامرَ كم ُمتصلًة بالشبكة، وال ُيبِّ هواتفرَ
)أبو  )أم��ب��ريات(  س��وى  الصيِف  ه��ذا  ح��رِّ  يف 
ْد بعدرَ ُكلِّ بياٍن  املولدة(، فاصْب، واحتسْب، وردِّ
حكومي وترصيٍح ناري كهربائي: أمبرٌي يف اليِد 

خرٌي من عرشٍة عىل شجرِة احلكومة.

خيٌر من عشرٍة على الشجرة!
فرحان حسين 

النخيلة أي  املرحلة األوىل ما بني كربالء وخان  اهلنيدية يف  يقع عىل هنر 
ويرجع تارخيه إىل عهد املريزا شفيع خان، اي منذ أيام القاجاريني..

وقد زار املريزا كربالء املقدسة وأقام عىل هنر اهلنيدية يف طريقه إىل النجف 
بأرايض  القاجاري  شاه  الدين  نارص  السلطان  مرَّ  قد  وكان  االرشف، 
سفح  يف  وسار  اهلنيدية،  هنر  عىل  تقع  التي  كربالء  مدينة  يف  )السنقر( 
هذا النهر مارًا باملقبة القديمة كام ذكر ذلك يف رحلته املسامة )سفر نامة 

نارصي( بالفارسية.
وقد جدد بناء هذا اجلامع املرحومان احلاج عيل وأخيه احلاج آغا جان يف 

سنة 1319 ه�..
اليوم من امهال واضح وبدأت األقواس واجلدران باالهنيار،  فيام يعاين 
واملنظامت  احلكومية  اجلهات  االجتامعي  التواصل  رواد  دعا  وألجله 
طرق  وإجي��اد  لآلثار  امل��زري  الواقع  عىل  باالطالع  واملهتمة  املختصة 

للمحافظة عليها كوهنا ثروة حقيقية للبالد ومورد اقتصادي وسياحي.

خان شفيع  الميرزا  جامع 

اليِد  في  أمبيٌر 




