صن دينك
«صن دينك بدنياك تربحهما ،وال تصن دنياك بدينك فتخسرهما»
ُ
قول أمير المؤمنين (عليه السالم)  -المصدر :غرر الحكم 130 :

(نقيب الطالبيين)
م��ن مفاخ��ر العت��رة الطاه��رة وإم��ام
العلم والحديث واالدب

50

مشاريع إنسانية وخدمية كبرى..

38

األمين العام للعتبة العلوية المطهرة
يشيد بمشاريع العتبة الحسينية المقدسة

12

اإلمام الحسين
الشخصية والمنهج

56
عانى من السمنة المفرطة!!

16

«حس��نين» الذي عاد طبيعيا يس��رد كيف
نجح بالتخلص من وزنه الزائد

26

بهدف تطوير المنتسبين علميا ً ومعرفياً..
إقام��ة ن��دوة متخصص��ة ب��إدارة المحت��وى
والتحول للبيئة الرقمية

34
47
54

السيّد مهدي الحيدري 
اإلمام الثائر والمجاهد العظيم
الحشد الشعبي
صانع أبجدية الحياة بالموت
لنجعل المنظومة األخالقية
ثقافة عامة يحتذى بها

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

بني حقوقهم وحقوقنا

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

االنسان الذي كرمه اهلل ورفعه درجة أعلى من سائر مخلوقاته امضى
على ظه�� ��ر األرض عمرا مدي�� ��دا لم يخل أبدا م�� ��ن االضطهاد واهدار
الكرام�� ��ة والحق�� ��وق ،فكان ذلك كله من صنع االنس�� ��ان نفس�� ��ه ،لكن
الضمير داخل بني البشر لم يرتضي ابدا عدوان االنسان على االنسان،
فجهر في تقنين الحماية الواجبة للكائن اإلنساني ضد الظلم والتعسف
واالضطهاد والقهر ،وكان الضمير متس�� ��قا مع ما أكرم اهلل به خلقه
وعززته شرائع الحق.
هك�� ��ذا نجد قضية حقوق االنس�� ��ان مرجعيتها من مصادر وتش�� ��ريعات
وطني�� ��ة واقليمية ودولي�� ��ة وعالمية عدي�� ��دة تخاطب ال�� ��دول واالفراد
باحترام تل�� ��ك الحقوق وصيانتها والدفاع عنه�� ��ا للحد من االنتهاكات
الواقع�� ��ة عليه وانص�� ��اف المظلومين وهو ما تضمن�� ��ه اإلعالن العالمي
للحقوق االنس�� ��ان لعام  1948والعهد الدول�� ��ي الخاص بالحقوق المدنية
والسياس�� ��ية لعام  1966والعه�� ��د الدولي الخاص بالحق�� ��وق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لعام . 1966
فيم�� ��ا تتوقف مس�� ��ألة هذه الحق�� ��وق وتعزيزها عل�� ��ى التطبيق الفعلي
والجدي�� ��د للحق�� ��وق الواردة ف�� ��ي المواثيق الدولي�� ��ة ،وال يأتي ذلك اال
عن طريق انش�� ��اء آليات للرقابة والتنفي�� ��ذ والوقاية ،فما اكثر حقوق
االنسان حين نعدها ولكن اذا افتقرت الى آليات التطبيق التي تسهر على
ماء.
تطبيقها على ارض الواقع تصبح سرابا يحسبه الظمآن ً
ومع تعدد هذه اآلليات فان الهدف منها بيان مكانة االنسان بوصفه كائنا
كرم�� ��ه اهلل وحمله األمانة االنس�� ��انية على م�� ��دى العصور كما وهبه
اسمى واجل النعم وفي مقدمتها العقل البشري الذي يميز االنسان عن
س�� ��ائر المخلوقات االخرى ..لذا فان الحق�� ��وق التي أوردها اإلمام (عليه
السالم) في رسالته للحقوق لم تميز بين انواع الحقوق بوصفها حقوق
للرجل او للمرأة او شخصية او عقائدية وانما جميع الحقوق االنسانية
في االصل االولي متساوية االهمية لالنسان والمجتمع.
حسين النعمة

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

هاتف املجلة 07435000170
وات �ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
حيدر السالمي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

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

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
سيف علي الالمي  -فاطمة محمود الحسيني
زينب كاظم التميمي

ممثل المرجعية العليا يكشف عن الهدف من إنشاء
مدارس (الوارث)

كشف ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل كلمة
له يف مهرجان التكليف الرشعي لطالبات جمموعة مدارس
ال��وارث للبنات ،التابعة لقسم الرتبية والتعليم يف العتبة
احلسينية املقدسة عن اهلدف من إنشاء هذه املدارس بقوله:
«اعتقادنا أن تعليم ابنائنا جيب أن يكون عىل املنهج الصحيح
لبناء الطالب واإلنسان ويعتمد هذا عىل ركنيني أساسيني
مها التعليم األكاديمي الرصني والصحيح ،والركن الثاين ال
يقل أمهية عن األول وهو يتمثل بالبناء األخالقي والرتبوي
للطالب حيث أننا نحتاج اىل وعي فكري يف كيفية هذا البناء
الديني واألخالقي والرتبوي للطالب».
ودع��ا الشيخ الكربالئي اآلب��اء اىل رضورة تنمية وتطوير
مهارات وثقافة أبنائهم ليكونوا عنارص اساسية للمسامهة
بارتقاء املجتمع علميا بني االمم.
وأوضح أن «هنالك مراحل عديدة ومراحل حساسة جدا يمر
هبا الطالب تستدعي من العوائل االنتباه واليقظة ،الفتا اىل
ان مسؤولية هذا االمر تقع عىل عاتق اجلميع صغار ًا وكبار ًا،
مؤكدا عىل رضورة ان يفهم اجلميع رسالته يف احلياة وأن يعرف
فلسفة احلياة ،وما هي وظيفته األساسية يف احلياة»..

ندوة علمية دولية عن اربع شخصيات اسالمية
عقد جممع االمام احلسني العلمي لتحقيق تراث اهل
البيت (عليهم السالم) يف العتبة احلسينية املقدسة
ندوة حترضية للمؤمتر العلمي الدويل السادس حتت
شعار (االركان االربعة ابو ذر وسلامن وعامر واملقداد
والء وجهاد وعطاء) وذلك عىل قاعة خاتم االنبياء يف
الصحن احلسيني الرشيف.
وقال مدير املجمع االستاذ مشتاق املظفر« :الندوة
حترضية ملؤمتر علمي عن االركان االربعة وهم ابو ذر
وسلامن وعامر واملقداد ,الذي يأيت نتيجة امهال التاريخ
هلم ,حيث كان لدهيم مواقف مرشفة مع رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) ووصيه باحلق االمام عيل (عليه السالم)
الذين عانوا ما عانوه من التعذيب ,لذلك اهتم املجمع
بإقامة هذا املؤمتر إلظهار شخصيتهم ملجتمعنا احلارض».
واضاف «مجعنا كل ما كتب عن شخصيتهم واخرتنا بعض
الكتب من املخطوط واملطبوع وسيتم ازاحة الستار عنها
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قريبا ,اضافة اىل موسوعة باسم موسوعة االركان االربعة»,
مشريا» ان الندوة حرضها عدد من الباحثني حتدثوا عن ماهية
املؤمتر والتعريف بالشخصيات االربعة «..

فريق طبي ينجح بإنقاذ الفتاة (فدك) التي
تعرضت لطلق ناري عشوائي

ّ
تحقق تقدّ ما ً ملحوظا ً
ّ
المحكمة
مجلة “دواة”
منذ تأسيسها

نجح فريق طبي متخصص يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
التخصيص من إجراء عملية فوق الكربى للفتاة (فدك) من حمافظة البرصة

وفقا إلحصاءات موقع املجالت العلمية العراقية
األكاديمية فقد سجلت جملة «دواة» الصادرة عن
دار اللغة واالدب العريب يف قسم الشؤون الفكرية
والثقافية التابع للعتبة احلسينية املقدسة ارتفاع ًا
ملحوظ ًا يف ع��دد التنزيالت قياسا للسنوات
املاضية ،وكانت النسبة تصاعدية للسنوات
األخرية ،و ُيعزى سبب ذلك للتحسينات الفنية
التي أجريت عىل املجلة وكذلك للتغيريات
والتحسينات العلمية وفق الضوابط واملعايري
املحلية والدولية يف النرش العلمي.

بعد تفاقم وضعها الصحي جراء هتشم اطرافها بالكامل نتيجة اصابتها بعدة
طلقات نارية عشوائية.

وقال املنسق العام للشؤون االنسانية يف العتبة احلسينية املقدسة (امحد رضا
اخلفاجي) إنه «بنا ًء عىل توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا ،واملتويل الرشعي

للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي تم استقبال عائلة
املريضة (فدك) من حمافظة البرصة ،بعد أن أصيبت بعدة اطالقات نارية

عشوائية».

وأوضح «متت االستجابة حلالة (فدك) بشكل فوري بعد أن أطلق ذوهيا
مناشدة ملمثل املرجعية الدينية العليا والعتبة احلسينية املقدسة».

وأضاف أن «والد الفتاة أوضح أنه اضطر ملعاجلة ابنته ببيع داره التي يسكن

فيها ،إضافة إىل بيع سيارته الشخصية ،مبينا انه أنفق قرابة ( )30مليون دينار
عراقي دون جدوى».

وتابع «بعد االطالع عىل حالتها الصحية تم إجراء عملية جراحية فوق
الكربى وقد تكللت بالنجاح وبتكلفة فاقت ( )23,000,000مليون دينار
عراقي وعىل نفقة العتبة احلسينية املقدسة».

ندوة علمية في جامعة «وارث» حول الواقع
الصناعي في كربالء

عقدت جامعة وارث األنبياء (عليهم السالم)
ن��دوة علمية ح��ول الواقع الصناعي ملدينة
كربالء املقدسة ،وقال الدكتور إبراهيم سعيد
رئيس اجلامعة« :الندوة اشتملت عىل أربعة
حماور ،منها كيفية النهوض بالواقع الصناعي
وبام يوفر فرص العمل ،واملردود االقتصادي
للبالد فضال عن النقاشات املهمة من قبل
رجال األعامل والصناعيني ،مشريا إىل أمهية
القطاع اخلاص بدعم االستثامرات واملشاريع
التي م��ن شأهنا أن تسهم يف تطور املدينة
واالرتقاء هبا».
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ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بعد مضي أكثر من سبعة أشهر طويلة من االنتظار؛ فهل تتشكل
ً
ً
قريبا خالل أسبوع شهر أكثر؟ أم سيبقى اإلنسداد
المقبلة
الحكومة
بقلم :طالب عبا�س الظاهر

ً
قائما إلى أجل غير مسمى؟
السياسي

بعد ميض أكثر من سبعة أشهر طويلة من االنتظار؛ فهل
تتشكل احلكومة املقبل ًة قريب ًا خالل أسبوع شهر أكثر؟ أم
سيبقى اإلنسداد السيايس قائ ًام إىل أجل غري مسمى؟ ويكون
بالتايل سيد املوقف بني الفرقاء السياسيني من الفائزين
باالنتخابات األخرية؟! وهذا حصل وحيصل طبع ًا نتيجة
ملجمل ترصفات وسياسات كانت املرجعية الدينية العليا
ومازالت حتذر منه يف خطاهبا السيايس من خالل منرب
اجلمعة املبارك ..حتذر منه من قبل الوصول إليه.
ولكن ها هو يقع املحذور وحيصل هذا اإلنسداد يف منافذ
وطرق التفامهات السياسية ..وليس كام جرت العادة سابق ًا
يف املرور هبذه املرحلة الصعبة وجتاوزها ،وقد تستطيل أكثر
مدة االنتظار هذه املرة وربام تتعقد األمور أكثر مما سبق
جملة االحرار اال�سبوعية
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يف تشكيل هذه احلكومة ..قياس ًا إىل تشكيل احلكومات
السابقة نتيجة حصول هذا اإلنسداد.
لذا فإن سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يشري يف
خطبة ألقيت م��ن الصحن احلسيني ال��رشي��ف بتاريخ
16رج��ب1435ه��� املوافق 2014/5/16م ،يشري إىل
أحد أهم األسباب التي تؤدي إىل تأخري تشكيل احلكومة،
وبنفس الوقت يويص بتجاوزها من خالل تغليب املصلحة
العليا للعراق والعراقيني.
وهو يقول يف خطبته الثانية لصالة اجلمعة ويف األمر الثاين
منها باآليت:
ما ي��دور خلف الكواليس من حم��اوالت للتحالف بني
الكتل السياسية ..البد أن يكون أحد الدوافع املهمة له هو

،،

ما يدور خلف الكواليس من محاوالت للتحالف بين الكتل السياسية ..البد أن
يكون أحد الدوافع المهمة له هو الوصول إلى تفاهمات تعجِّ ل بتشكيل
الحكومة المقبلة وفق معايير مهنية وصحيحة للوصول الى التغيير
المنشود ..ال أن يكون الهدف هو التحالف ألجل تحصيل مكاسب سياسية
أفضل في تقاسم المواقع االساسية في الدولة

،،

تعجل بتشكيل احلكومة املقبلة وفق
الوصول إىل تفامهات ِّ
معايري مهنية وصحيحة للوصول اىل التغيري املنشود ..ال
أن يكون اهلدف هو التحالف ألجل حتصيل مكاسب
سياسية أفضل يف تقاسم املواقع االساسية يف الدولة
بصورة عامة وال نقصد بذلك موقع ًا خاص ًا ..
فإذا كانت الدوافع كذلك فإننا سندخل يف دوامة من
املساومات قد يتأخر معها تشكيل الوزارة القادمة ..بل
– ربام -نفقد اعتامد املعايري املهنية يف تشكيل الوزارات
اعتامد ًا عىل الكفاءة والنزاهة وغريها.
بينام سامحة السيد أمحد الصايف يف اخلطبة الثانية لصالة
اجلمعة بتاريخ  2010 /10/22حي��اول أن ينبه إىل
خطورة التأخري يف تشكيل احلكومة وهو مطلب شعبي
حيمل ساسة البلد املسؤولة التي قد
ملح ،وبذات الوقت ّ
ترتتب عىل مثل هذا التأخري ،والتداعيات التي يمكن أن
تنحدر إليها األمور ..نتيجة هذا التأخري ،بل ويشري إىل

ذات السبب الذي أشار إليه سامحة الشيخ الكربالئي
بخطبته يف اعاله ،وهو رضورة جتنب تغليب املصلحة
احلزبية والفئوية والشخصية عىل مصالح البالد العليا.
إذ إن الناس حينام ينتخبوا سياسي ًا فإهنم حيملوه امانة،
وحري به أن يكون جدير ًا بحمل هذه األمانة ،ويعمل
بكل جهده من اجل التعجيل يف تشكيل احلكومة سبيال
إىل تقديم أفضل اخلدمات العامة للمواطنني بعد أن
طال انتظار الناس ..وكذا يكون ووفي ًا لوطنه وأمين ًا عىل
مصاحله العليا.
وقد جاء يف خطبة سامحة السيد الصايف ويف االمر االول
من خطابه يف حينها قبل أثني عرش سنة تقريب ًا ما ييل:
يف ما يتعلق باملسألة التي طال انتظارها وال زلنا ننتظرها
وهي مسألة تشكيل احلكومة ،طبعا ً االخوة الساسة هم
املعنيون بتشكيل احلكومة وال نستثني احدا ً منهم من كل
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،،

الحوار مطلوب من أجل تشكيل الحكومة وتشخيص المشاكل مطلوب مع
فكرة ان المسألة ال يمكن ان تبقى مفتوحة فاأليام تمر ،والناس لماذا انتخبت
؟! فالناس انتخبت فالن وفالن حتى يكون عامال ً مساعدا ً وقويا ً في االسراع
في تشكيل الحكومة ،والحكومة تلبي احتياجات الناس

الكيانات الفائزة يف االنتخابات.
وهذه املرحلة التارخيية تسجل عىل كل الفرقاء السياسيني
باجيابياهتا وسلبياهتا فأي حترك من االخ��وة س��واء كان
حترك ًا اجيابيا ً او سلبيا ً بالنتيجة هذا سيؤرش يف جانب من
جوانب بناء البلد ،وعندما نقارن البلد بني فرتة ما قبل
السقوط وفرتة ما بعد السقوط ونريد ان نسجل جمموعة
من االنجازات نرى ان العراق جتاوز مراحل مهمة رغم
الظروف التي مرت..
عملية تشكيل احلكومة نتكلم هبا يوميا اىل ان تتشكل وهذا
مطلب مهم جد ًا وعىل االخوة ان يفهموا ان مسألة تشكيل
احلكومة ليس مطلبا ً كاملي ًا وهم قد يعلموا ذلك لكن
حيتاج اىل خطوة حقيقية تثبت ان املسألة مسألة رضورية،

،،

ال يمكن ان تبقى املسألة معطلة وكل يوم يظهر لنا احد
االخوة ويقول بعد يوم او يومني حتى ان تصديق هؤالء
اصبح شيئا ً صعبا .
احلوار مطلوب وتشخيص املشاكل مطلوب مع فكرة ان
املسألة ال يمكن ان تبقى مفتوحة فاأليام متر ،والناس ملاذا
انتخبت ؟! فالناس انتخبت فالن وفالن حتى يكون عامال
ً مساعدا ً وقويا ً يف االرساع يف تشكيل احلكومة ،واحلكومة
تلبي احتياجات الناس ،وهؤالء االخوة جيب ان يكونوا
بمستوى حتمل املسؤولية ،والبلد مصلحته هي ا ُملغ ّلبة وهي
ان تغلب مصلحة البلد عىل املصالح الشخصية ...وهذا
التعطيل تعطيل جمحف وبلغ حالة اكثر مما كنا نتوقعه.

متابعة  :حممد حمزة

ال��ت��ع��وي�����س
الطبيعية
السؤال :هل جيوز أخذ التعويض من الدولة يف حالة الكوارث
ّ
كاملطر الذي هيلك الزرع؟
اجلواب :جيوز.
السؤال :إذا وضع اإلنسان بعض مالبسه عند أحد حم ّالت َ
الغسل
والكوي لغرض َغسلها ،وملّا جاء يف موعد استالمها قال له صاحب
ّ
املحل ّأنا ُفقدت منه ،فهل جيوز له أن يطالبه بتعويض قيمتها أو مثلها؟
اجلواب :إذا كان صاحب العمل مأمون ًا عنده مل يطالبه بيشءّ ،
وإال جاز
له رفع أمره إىل احلاكم الرشعي ويكون القول قول صاحب املحل
بيمينه ما مل يكن خمالف ًا للظاهرّ ،
البينة عىل دعواه.
وإال فعليه إقامة ّ
السؤال :هل جتوز املعاوضة عىل حقّ السبق الذي يكون ملن سبق إىل
مكا ٍن يف املسجد أو املدرسة؟
تصح املعاوضة عليه ،ولكن ال مانع من أن يأخذ السابق
اجلواب :ال ّ
ما ًال إزاء ّ
التخيل عن مكانه فيسبق دافع املال إليه بعد إخالئه.
تصح املعاوضات التي جتري عىل األمور االعتبار ّية
السؤال :كيف ّ
ّ
املحالت التجار ّية وحقوق الطبع والنرش وغريها ممّا
كرتاخيص
أي باب من أبواب
ماليته من جهة االعتبار فقط؟ وحتت ّ
يكتسب ّ
الرشعية تندرج؟
املعامالت
ّ
اجلواب :إذا كان يف موردها حقّ رشعي قابل لإلسقاط أو النقل إىل
التوصل إىل ذلك باملصاحلة واجلعالة واهلبة املرشوطة
اآلخرين أمكن
ّ
ونحوها.
املرعية يف البلد �� من
وأ ّما مع كون احلقّ
قانوني ًا �� أي :بحسب القوانني ّ
ّ
التوصل إىل املقصود باهلبة املرشوطة
دون أن يكون معترب ًا رشع ًا فيمكن ّ
معينة ونحو ذلك.
بعدم املزامحة أو اإلذن يف االستفادة من بطاقة ّ
زراعية أعطيها ّ
لفالح بداية ّ
كل موسم
السؤال :عندي قطعة أرض
ّ

زراعي مقابل مبلغ من املال ،ما حكم هذا؟
اجلواب :ال بأس باملعاوضة عىل استغالل األرض بالزراعة وغريها يف
مقابل مبلغ من املال.
السؤال :أحد األخوة املؤمنني يعمل يف إدارة مو ّلدات كهربائية عند
ٍ
براتب حمدّ د ومن دون ضامن عند رشكات
مالكها منذ أربعة عرش عام ًا
الضامن ،ومنذ فرتة وهو جيري صيانة ألحد املو ّلدات ع ّلقت كم قميصه
باملروحة فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وإىل اليوم
الزال يدفع له قس ًام من راتبه السابق من دون مقابل ،ومل يلجأ أحدمها
إىل القانون املدين الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات
معينة ،بل جلأ إىل الرشع احلنيف يف ّ
حل مشكلتهم.
ّ
والسؤال هو:
أي تعويض من صاحب املو ّلد عن عمله
١ـ هل يستحقّ هذا العامل ّ
من جهة ،وعن يده من جهة أخرى؟
٢ـ إذا كان يستحقّ التعويض عن يده فام هو مقدار هذا التعويض؟
وهل حيسب من مجلة ذلك ما دفع من أجروات؟
اجل��واب �1 :إذا كان حصول احل��ادث مستند ًا إىل صاحب العمل
وتقصريه استحقّ العامل دية قطع اليدّ ،
وإال فال يشء عليه إذا مل
يكن هناك رشط يقتيض إلزام املالك بيشء يف مثل هذه احلالة .وأ ّما
مستح ّقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد املربم بينهام ،ومع التنازع
يف املوضوع ال بدّ من الوقوف عىل وجهة نظر الطرف اآلخر ،ولو كان
هناك قانون يتع ّلق بذلك فال ترخيص يف خمالفته.
 �2يكفي يف دية قطع اليد ألفان وستامئة ومخسة وعرشين مثقا ًال من
الفضة املسكوكة ،وال مانع من احتساب األجور املذكورة منها إذا مل
يكن صاحب العمل قد ت ّربع هبا للعامل أو الزالت موجودة عنده.

آللئ قرآنية
إعداد :حسين النعمة

رياح صرصرة
رياح شديدة وتقلبات يف اجلو ملدة ترتاوح لثامين أيام وتلك
األيام تسمى أيام احلسوم ،ويف كل سنة يف نفس الوقت ال بد
أن تأيت هذه األيام املسامة بأيام احلسوم ،كام اهنا ذكرت يف القرآن
}س َّخ َر َها َع َل ْي ِه ْم َس ْب َع َل َي ٍ
ال َو َث َامنِ َي َة َأ َّيا ٍم ُح ُسو ًما َف َ َ
رتى
الكريمَ :
رص َعى َك َأ َّ ُهن ْم َأ ْع َج ُاز َن ْخلٍ َخا ِو َي ٍة (احلاقة.{)7/
ا ْل َق ْو َم ِف َيها َ ْ
 فام هي أيام احلسوم؟ وملاذا سميت هبذا االسم؟ وما هيالرسالة منها؟..
معرفة اإلجابة ..تتطلب منا الغور يف التاريخ وحتديد اىل
فرتة قوم عاد ،فمنذ سنني بعيدة وقرون عديدة ،كان يوجد
يف الدنيا ناس عاملقة ..نحن بالنسبة هلم أقزام وكان هؤالء
العاملقة أصحاب حضارة ومتقدمني يف كل يشء ..يف الصناعة
والتجارة واهلندسة ...الخ ،وكان هؤالء العاملقة اسمهم (قوم
عاد) ،واكتشف علامء اآلثار مدينتهم املذكورة بالقرآن الكريم
التي أذهلت العامل ..واسمها إرم ..أنزلوا كامريات عىل عمق
حوايل ( )20مرت حتت األرض وص��ورت تلك الكامريات

كن مع القرآن..

يك ُه ُم ّ ُ
تريد الطمأنينـة }َ ..ف َس َي ْك ِف َ
يم
الس ِم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
الل َو ُه َو َّ
ض َأ ْم ِري إِ َىل َّ
اللِ
(البقرة ،{)١37/وتريد التسليم }َ ..و ُأ َف ِّو ُ
إِنَّ َّ َ
اد (غافر ،{)44/وتريد النُرصة }إِنَّ َّ َ
الل َب ِص ٌري بِا ْل ِع َب ِ
الل
ين آ َمنُوا ( ...احلج ،{)38 /وتريد املغفرة
ُي َد ِاف ُع َع ِن ا َّل ِذ َ
} ..إِنَّ ْ َ
لذ ِ
الس ِّيئ ِ
احل َسن ِ
َات َذلِ َك ِذ ْك َرى لِ َّ
ين
اك ِر َ
َات ُي ْذ ِه ْب َن َّ
(هود ،{)١١4/وتريد الوعيد } َ ..و َمــا َكــانَ َر ُّبـ َ
ـك َن ِس ًّيا
(مريم..{)64/
َ
}و َم ْن أ ْع َر َ
ض َعن ِذ ْك ِري
لكن ..ال جتعل حياتك يف ضنكَ ..
يش ًة َض ً
َفإِنَّ َل ُه َم ِع َ
نكا َو َن ْح ُ ُ
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى (طه.{)١٢4/
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العجب ..أعمدة ضخمة وقصور ليس هلا مثيل ..قال تعاىل:
َ
ف َف َع َل َر ُّب َك بِ َع ٍ
اد (الفجر )6/إِ َر َم َذ ِ
}أ َ ْمل َت َر َك ْي َ
ات ا ْل ِع َام ِد
(الفجر )7/ا َّلتِي َ ْمل ُ ْخي َلقْ ِم ْث ُل َها ِيف ا ْلبِ َال ِد (الفجر ،{)8/وكان
قوم عاد ال يؤمنون بوجود اهلل تعاىل ..وال يؤمنون بوجود أحد
أقوى منهم ،فارسل عليهم اهلل رياح شديدة  -فقط هواء شديد
 كان اهلواء يدخل يف أحدهم من ناحية فتخرج أحشائه منالناحية األخرى وترتكه خاويا مثل جذع النخل ..فقال تعاىل:
رص َ ٍ
رص َعاتِ َي ٍة (احلاقةَ )6/س َّخ َر َها
}و َأ َّما َع ٌاد َف ُأ ْه ِل ُكوا بِ ِر ٍ
َ
يح َ ْ
َع َل ْي ِه ْم َس ْب َع َل َي ٍ
ال َو َث َامنِ َي َة َأ َّيا ٍم ُح ُسو ًما َف َ َ
رص َعى
رتى ا ْل َق ْو َم ِف َيها َ ْ
َك َأ َّ ُهن ْم َأ ْع َج ُاز َن ْخلٍ َخا ِو َي ٍة (احلاقةَ )7/ف َه ْل َت َرى َ ُهلم ِّمن َب ِ
اق َي ٍة
(احلاقة.{)8/
يف كل سنة يف نفس الوقت تصلنا رياح  -وهي رسالة من
اهلل  -جمرد هواء خفيف يدخل منازلنا التي نتحامى فيها وهي
مثل الورق بالنسبة لقصور عاد واحلامي هو اهلل – لذا استمدوا
قوتكم من ربكم ..فأنتم األقوى برب السامء.

من أسرار السور الكريمات
أم الكتاب..
سورة الفاحتة هي ُأ ُّم الكتاب ،وفاحتته ،وأكثر سوره برك ًة ونفع ًا ،هي السبع آيات املثاين ،أي
مثنى ،وهي هي التي ال صالة َّإال هبا.
ما ُي َ
مثنى ٰ
قرأ يف الصالة ٰ
النبي (صىل اهلل عليه وآله) قال جلابرَ :
وقد روي َّ
«أال ُأع ِّلمك أفضل سورة أنزهلا اهلل يف
أن َّ
ىل بأيب أنت ُ
كتابه؟» ،قال :ب ٰ
وأ ّمي يا رسول اهلل ع ِّل ْمنيها ،قال :فع َّلمه احلمد هلل ُأ َّم الكتاب،
ىل بأيب أنت ُ
ثم قال له« :يا جابرَ ،أال ُأخربك عنها؟» ،قال :ب ٰ
وأ ّمي فأخربين ،قال« :هي
قالّ :
شفاء من ِّ
العيايش ( /20 :1ح .)9
كل داء َّإال السام يعني املوت» كام ورد يف تفسري ّ

ال تذرني وحيدا
ال يمكن ألي خملوق عىل وجه البسيطة ان يعيش وحيدا منفردا
منعزال ال صلة له مع أقرانه ،فقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل من
كل يشء زوجني وجعل بينهام ألفة وارتباط ووشيجة من هنا
نقرأ يف الدعاء املأثور عىل لسان زكريا يف القرآن الكريم} :ريب
ال تذرين فردا{ اي منفردا وحيدا ال صحبة يل وال ذرية..
لذلك يأنس اإلنسان بالصحبة والرفقة واملعارشة وهي فطرة
اهلل التي فطر الناس عليها فقد ُخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف
ونجتهد يف هذا التعارف الن اكرمنا عند اهلل اكثرنا قربا له.
والسؤال :كيف تتحقق هذه امليزة؟..
سميت هذه امليزة هنا بالتقوى وهذه االخرية تعني األجر اىل اهلل
سبحانه يف العالقة العبادية وهي بعدُ تعني التامهي مع حدث
املامرسة العبادية صفا ًء وتوجها فهي ال شية فيها بيضاء خالصة
النية يتألأل نورها يف كل دياجري الظلامت لتصفى النفوس
خالصة لوجهه الكريم.
من هنا ممكن ان نقول إن أفضل مفهوم للعالقة مع اهلل سبحانه
هي رفقة اإلنسان للقرآن الكريم بكل تفاصيله؛ بل بكل
تفاصيلنا نحن البرش ليسدد خطانا ُ
وحيسن نوايانا ويؤسس لنا
ما نصبو إليه من حياة فارهة كريمة يامن هبا غرينا من البرش
مطمئنا ال خوف والهم حيزنون..

بقلم :أ .د .نجاح فاهم العبيدي

من املؤكد ان ما ورد من موروث أخالقي وعبادي من مهبط
الوحي ومعدن الرسالة؛ الرسول األعظم (صىل اهلل عليه وآله)
واألئمة االطهار (عليهم السالم) يف فضل القرآن الكريم
الكثري يف املنزلة والرفعة فالذي ليس يف جوفه يشء من القرآن
كالبيت اخلرب.
وال ننسى كيف يشكو الرسول (صىل اهلل عليه وآل��ه) لربه
هجران كتابه وأثر ذلك يف املجتمع (وقال الرسول يا ريب إن
ٍ
معان؛
قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا) واهلجر يتمثل يف
هجر االستامع وهجر اإليامن به وهجر التدبر ثم هجر العمل
به أي هجر الرفقة والصحبة..
لذلك جيدر التمسك برفقته وصحبته بتالوته والعمل به
والتعبد بآياته ومالحظة معانيه من منبعها واالبتعاد عن كل ما
يقدح به ..ومن هنا ايضا وجبت صحبة القرآن الكريم دستورا
ملسريتنا واخالقياتنا وامورنا؛ اي بكل تفاصيل حياتنا التي
نجرتحها رشعة ومنهاجا ..لذلك قيل القرآن يسبق صاحبه إىل
القرب بعدما ختيل عنه مجيع من برفقته فأصبح فردا مذرورا ال
صحبة وال رفقة سوى ما عمل به من هذا السفر العظيم وما
متسك به من تعاليمه ومفاصله والسيام الناطق منه حممد وآل
حممد الطيبني الطاهرين..
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

مشاريع إنسانية وخدمية كبرى..
األمين العام للعتبة العلوية المطهرة
يشيد بمشاريع العتبة الحسينية المقدسة
تقرير :حسنين الزكروطي ـ تصوير وحدة المصورين

أجرى األمين العام للعتبة العلوية المطهرة السيد عيسى الخرسان ،برفقة االمين
العام للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الحاج حس��ن رش��يد العبايجي زي��ارة لعدد من
المشاريع االنس��انية والعلمية التي انشأتها العتبة الحسينية في محافظة كربالء
المقدس��ة ،وش��ملت أبرز محطاته زيارت��ه الميدانية لمؤسس��ة وارث الدولية لعالج
األورام السرطانية وجامعتي وارث األنبياء والزهراء (عليهما السالم).
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وأشاد اخلرسان بدور العتبة احلسينية املقدسة يف إنشاء مشاريع
مهمة تساعد حمافظة كربالء املقدسة يف نموها العمراين واخلدمي
فضال ًعن االستعانة بالكوادر التخصصية املحلية واالجنبية.
ورصح االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة األستاذ حسن
ّ
رشيد العباجيي ل� (األح��رار) قائ ً
ال« :ترشفنا بحضور جناب
السيد االمني العام السيد (عيسى اخلرسان) وزيارته لبعض
املشاريع االنسانية والعلمية التي انشأهتا العتبة احلسينية املقدسة
ومن بينها مؤسسة وارث الدولية لعالج األورام وجامعة
الوارث وقرينتها الزهراء اخلاصة بالبنات ،وقد اطلع جنابه
عىل اخلدمات التي تقدمها مؤسسة الوارث للمرىض ،كذلك
لقاء البعض ممن يتلقون العالج يف املؤسسة ،وقد التمس منهم
الرضا التام عام تقدمه الكوادر الطبية واإلدارية واخلدمية من
جهود استثنائية ،ودرجة الرعاية واالهتامم والعناية باملرىض
وذوهيم».

واردف العباجيي« :هت��دف االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة وعىل رأسها سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي إىل
إنشاء مشاريع خدمية يمكن هلا تقليل العبء الواقع عىل عاتق
الكثري من املواطنني املرىض ،ومن بينها السفر خارج العراق
إلجراء العلميات اجلراحية أو تلقي العالج ،ويمكننا القول ان
مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام قد حققت جزء ًا من هذه
االهداف رغم عمرها الصغري».
من جانبه حتدث السيد عيسى اخلرسان األمني العام للعتبة
العلوية املطهرة ل� (األح��رار) قائ ً
ال« :ما ملسناه خالل زيارتنا
القصرية اىل مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام ابتدا ًء من
الكادر الطبي يمكن وصفهم باهنم خلية النحل يعملون بكل
جهد وعناية تامة ،وقد الحظنا املرىض وذوهيم وهم يثنون
عىل هذه اجلهود العظيمة واملباركة ،ومما يزيدنا فخر ًا أن هذه
املؤسسة الكبرية تابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وقد ّ
وظفوا
13
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احدث االجهزة الطبية وافضل والكوادر الطبية ومهها أبناء
البلد ،وهو ما نشيد به ونغبطهم عىل ذلك».
وأضاف بأن «العتبات املقدسة متثل اجلسد الواحد الذي يستمد
قوته من املرجعية الدينية العليا ،وتسعى من خالل مشاريعها
املتنوعة اىل توفري اخلدمات للعراقيني كافة دون استثناء».
من جهته أوضح رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة
احلسينية ،الدكتور ستار الساعدي ،أن «إدارة املستشفيات
يف العتبة احلسينية املقدسة هي إدارة ختصصية ،ونوع العمل
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يتطلب تكامل اجلهود الفنية واإلدارية والطبية والتخصصية»،
مبين ًا أن «سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واألمني العام
دائ ًام ما يقدمان دع ًام كبري ًا منقطع النظري إلنجاح مثل هذه
املشاريع اإلنسانية».
وأوضح الساعدي أن «ما يمز مؤسسة وارث الدولية لعالج
األورام اهنا تقدّ م خدمات متكاملة للمرىض ،وتكاد ان تكون
الوحيدة يف العراق والرشق االوسط التي توفر هذه اخلدمات،
فقد مجعت املؤسسة كل التخصصات اخلاصة يف معاجلة

،،

الخرسان :العتبات
المقدسة تمثل
الجسد الواحد الذي
يستمد قوته من
المرجعية الدينية
العليا ،وتسعى من
خالل مشاريعها
المتنوعة الى توفير
الخدمات للعراقيين
كافة دون استثناء..

،،

األورام الرسطانية بمكان واح��د ،ومنها مراكز العالج
االشعاعي والكيامئي واجلراحي وغريها».
ولفت إىل أن «املؤسسة استقبلت منذ افتتاحها التجريبي يوم
2021 /8/6م لغاية النصف االول من عام 2022م ما
يقارب ال� ( 28ألف مريض) ،وان نسبة املرىض من مدينة
كربالء املقدسة كانت تصل اىل  %80يف السابق ،ويف الوقت
الراهن ال تزيد عن  %7فقط ،وهذا يبني ان املؤسسة ُوجدت
لعالج مجيع العراقيني وليس ألبناء كربالء فقط ،علام ان
املرىض االطفال دون عمر ( )12سنة يعاجلون يف املؤسسة
بشكل جماين بالكامل ،وان العتبة احلسينية املقدسة متكفلة
بمصاريف هذه الفئة من امل��رىض ،والتي تصل تكلفتهم
العالجية اىل ( 4مليون دينار عراقي) يف الشهر ،بينام تصل
تكلفة املؤسسة بجميع الفئات العمرية اىل ( 8مليون دينار
عراقي) شهري ًا».
وجيدر االشارة إىل أن األمني العام للعتبة العلوية ختم زيارته
املباركة بلقائه باملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف مكتبه اخلاص بالصحن
احلسيني الرشيف لالستامع إىل وصاياه وإرشاداته القيمة.
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عانى من السمنة المفرطة!!
«حسنين» الذي عاد طبيعيا يسرد
كيف نجح بالتخلص من وزنه الزائد
االحرار :مالك مظلوم

يجلس عند باب المنزل المطلة على ساحة كرة القدم كعادته اليومية فهو
يحب الجلوس بالرغم مما ينتابه من الشغف بأن يكون بين أولئك الذين يلعبون
كرة القدم لكن سرعان ما كانت الحقيقة تخيم على واقعه المزري فتعصف
أمواج من التساؤالت تجتاحه ..لماذا
بقلبه الحزن ويعتصره االلم ..ويقع ضحية
ٍ
أنا هكذا؟ لماذا يزدادُ وزني باستمرار؟..
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لكن يقينه القوي بان الغد أفضل وإيامنه بأن الشفاء بيد اهلل
ّ
املقتدر كان حائال أمام تلك االمواج ..فيقول« :أذكر دوما
حديث الرسول االكرم حممد (صىل اهلل عليه واله وسالم):
«ان اهلل اذا حب عبدا ابتاله» ،فأيقنت أنه هو من يشفيني
وهو من يرزقني وقد يكون االبتالء باملرض من عالمات
حب اهلل تعاىل لعبده ،كام اعلم أن قوله تعاىل} :واذا مرضت
فهو يشفني{ ،لذا ع ّ
يل ان أصرب عىل املرض حب ًا هلل تعاىل وعليه
اتوكل فهو الشايف».
هكذا بدأ «حسنني عبد» ذو ( )21عام ًا من سكنة كربالء
املقدسة وتابع «كنت أعاين من السمنة املفرطة وكان وزين
( 145كيلوغراما) واالن ( 62كيلوغراما) واملرض الذي
أدى يب اىل عدم القدرة عىل السري اىل مسافة طويله ومضايقة
يف ارتداء املالبس».
ذهبت اىل العيادات الطبية املختصة واملستشفيات األهلية
(واحلديث ال زال حلسنني) فتفاجأت بطلبهم مبلغ ()2500
دوالر للعملية!! ،واحلقيقة اين ال أملك هذا القدر من
وعدت غري قاد ٍر عىل حتمل وزين
املال!! ،لك ّني اهنكت!..
ُ
الذي ال ينفك من االزدياد اضافة اىل كوين املعيل لعائلتي
ووالدي اجلريح الذي ال يقوى عىل العمل او توفريه املبلغ
إلجرائي العملية».
ووسط اجوائه املضنية هلمته توجه اىل مكتب املتويل الرشعي
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) يف العتبة
ٍ
متفش فيها وباء فريوس
احلسينية املقدسة ,وكانت تلك االيام
كورونا يف سنة2020م ويقول عن زيارته هذه «كان الكثري

من املراجعني عند مكتب الشيخ الكربالئي ،وقلت يف قرارة
نفيس متى ينتهي هذا العدد اهلائل أمام من جيلس يستمع هلم
بالساعات وانا متأكد أنه مل يتأخر او يرد أحد توجه بطلب ما،
وبينام انا اتكلم مع نفيس واذا انا امام تلك الطلة البهية لسامحة
الشيخ الكربالئي وكأن اهلل ستجاب يل دعائي ،فتحدث معي
وكان أول حديثه ،بعبارة« :تفضل يا بني بامذا اخدمك؟»،
فرشحت له معاناة احلياة اليومية مما أكابده بسبب داء السمنة
املفرط التي اتعبتني حتى يف اجللوس ،فوجه االخوة بمتابعة
حالتي».
ويستطرد «خارجت من املكتب وانا اتكلم مع نفيس ،متى
يأيت الدور؟ ويف اليوم الثاين اتصل يب أحد االخوة وطلب
أن أك��ون جاهزا ألهن��م سيأتون اىل منزيل الصطحايب اىل
املستشفى وبعد عرش دقائق وصلوا وذهبت بمعيتهم اىل
الطبيب املختص وك��ان الدكتور باسل س��وري اجلنسية
فأجريت الفحوصات االولية من قبل الفرق املختص وتم
حتديد موعد العملية بنسبه نجاح  %100بتكلفة ()2000
دوالر ويف اليوم التايل تم اجاء العملية واستغرقت مخس
ساعات رقدت بعدها يف املستشفى ملدة يومني ،قام بمتابعتي
(االستاذ امحد رضا اخلفاجي) املنسق العام للشؤون االنسانية
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة منذ دخول اىل صالة العمليات
وحتى خروجي من املستشفى ،وأوضح نتيجة لكثرة فقدان
الوزن اصبح وزين ( 62كيلوغراما) كانت فرحتي ال توصف
ولساين يعجز عن ما قدمته العتبة احلسينية املقدسة يل».
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ّ
أول مؤتمر لمسؤولي العالقات العامـــــ
المؤتمرون :نهدف لتالقح األفكار
وتطبيق التجارب الناجحة خدمة للزائرين
تقرير :حسنين الزكروطي  -تصوير :مرتضى األسدي

ّ
رؤساء أقسام العالقات العامة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في
أكد
ُ
العراق وسوريا وإي��ران ولبنان ،على أهمية إيجاد جسر للتواصل فيما بينهم ،بما
يخدم تالقح األفكار واالستفادة من التجارب الناجحة ،والتي تنعكس إيجاباً على
خدمة الزائرين.
التأكيدات ه��ذه ،كانت خالل مؤتمر العالقات الدولي األول ال��ذي عقدته العتبة
العلوية المطهرة ،بمشاركة رؤساء أقسام العالقات العامة في العتبات المقدسة
والمزارات الشريفة ،بهدف توطيد العالقة بين إدارات العتبات المطهرة.
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ــــــــة في العتبات والمزارات الشريفة..
وشهد املؤمتر مشاركة ديوان الوقف الشيعي ،و( 15مؤسسة
دينية) توزّ عت بني العتبات املقدسة واملراقد املرشفة يف العراق
وإيران وسوريا ولبنان.
جملة (األح��رار) حرضت فعاليات هذا املؤمتر املهم لتسليط
القيمة ،كام أجرت سلسلة من
الضوء عليه والتعريف بأهدافه ّ
اللقاءات الصحفية كان أوهلا مع الدكتور (سليم اجلصاين)
عضو إدارة العتبة العلوية املقدسة ورئيس اجللسة يف املؤمتر،
والذي قال" :يقام هذا املؤمتر اخلاص بالعالقات العامة هبدف
تقوية أوارص التواصل بني هذه املراقد وامل��زارات املطهرة
لتقديم أفضل اخلدمات للزائرين".
ضم ديوان الوقف الشيعي وإدارات العالقات
وتابع" ،املؤمتر َّ
العامة يف العتبات احلسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية
والعلوية وأمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به ،وعتبة
السيدة رقية والزينبية من سوريا ،والعتبة الرضوية والسيدة

فاطمة املعصومة ومسجد مجكران وعتبة السيد أمح��د بن
موسى الكاظم (شرياز) والسيد عبد العظيم احلسني ومنظمة
االوقاف واالمور اخلريية من دولة إيران ،وعتبة السيدة خولة
بنت احلسني (عليهام السالم) من لبنان".
فيام حتدّ ث رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة ،األستاذ عبد االمري طه قائ ً
ال" :بدعوة كريمة ومباركة
من األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة وبمباركة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
ّلبينا الدعوة حلضور هذا املؤمتر الدويل األول ألقسام العالقات
العامة يف العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة".
وأوض��ح طه بأن "إقامة من هكذا مؤمترات يمثل تعضيد ًا
املحبة بني خدّ ام أهل البيت (عليهم السالم) ،وأيض ًا
ألوارص ّ
يفتح آفاق ًا جديدة للتعاون وخدمة الزائرين" ،مؤكد ًا أن
"املؤمتر ّ
حمط فخر واعتزاز بالنسبة لنا وكذلك حضورنا وأن
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نكون من ضمن املدعوين إليه".
وتابع حديثه" :كام يعرف اجلميع أن العتبة احلسينية املقدسة
هلا باع كبري يف خدمة زائري أيب عبد اهلل احلسني (عليه السالم)
ويمكن االستفادة من خدماتنا وعالقاتنا لبقية العتبات ،حيث
فتحنا كل أبواب التواصل والتعاون مع بقية العتبات املقدسة
واملزارات الرشيفة".
وكشف طه عن وجود "مسا ٍع من العتبة احلسينية املقدسة لعقد
مؤمتر خاص باألمناء العامني للعتبات املقدسة يف القريب
العاجل إن شاء اهلل تعاىل".
كام نوه طه اىل أن "أقسام العالقات العامة يف العتبات املقدسة
متثل حلقة الوصل بني اجلمهور الداخيل واخلارجي ،وهي بمثابة
جرس يربط املحيطني مع ًا ،لذلك نحرص عىل تقديم اقرتاحات
بشفافية عالية ،وبلورة هذه األفكار واألطروحات إىل واقع
خدمي وتعزيزها وتطويرها".
من جانبه ّأكد معاون رئيس قسم العالقات الدولية يف العتبة
الرضوية املقدسة ،السيد حممد ذو الفقاري ،عىل أمهية إقامة هذا
املؤمتر بام يصب إجياب ًا بخدمة زائري العتبات املقدسة.
وقال ذو الفقاري" :نحاول قدر اإلمكان عىل تطوير العالقات
بني العتبات املقدسة ،فكام يعرف اجلميع إن الركن االسايس
للعتبات املقدسة يتمثل يف األم��ور التبليغية وتقديم أفضل

اخلدمات للزائرين" ،مبين ًا أن "هذا املؤمتر ّ
يمكن إدارات العتبات
املطهرة من تعزيز األوارص فيام بينها ،وتبادل اخلربات للوصول
إىل حتقيق مشاريع خدمية تسهل عىل الزائرين أداء الزيارة بكل
يرس وراح��ة ،وهذا ما تسعى إليه مجيع العتبات املقدسة وهو
خدمة زائري أهل البيت (عليهم السالم)".
فيام رأى رئيس قسم العالقات العامة يف أمانة مسجد الكوفة
املعظم ،األستاذ عبد عيل اإلبراهيميّ ،
أن هذه املبادرة هلا أمهية
استثنائية إلدارات العتبات املقدسة ،وما سيتم تقديمه من
مقرتحات مهمة ختدم الزائرين.
َ
وقال اإلبراهيمي" :يكتسب هذا املؤمتر أمهية استثنائية يف هذه
الفرتة الزمنية التي أعقبت انتشار جائحة كورونا وحرمتنا من
عقد اللقاءات املهمة بني ذوي االختصاص".
وتابع" ،نحاول اليوم أن نقدّ م مقرتحات للخروج بتوصيات
طبق عىل أرض الواقع وختدم الزائرين بشكل الئق ومجيل،
ُت ّ
إضافة إىل توطيد العالقات فيام بيننا وتبادل اخلربات واالستفادة
من التجارب الناجحة".
شكر مسؤول العالقات العامة يف مرقد السيدة خولة
فيام
َ
بنت اإلمام احلسني (عليه السالم) بلبنان ،الشيخ حممد جعفر
القائمني عىل املؤمتر ،الذي وصفه باملهم.
وق��ال جعفر" :من ال��رضوري ج��د ًا عقد مثل هذه اللقاءات

الفعال بني العتبات
املباركة؛ لتقوية األوارص والتواصل
ّ
املقدسة بام خيدم الزائرين وحتقيق األهداف الكربى بنرش ثقافة
أهل البيت (عليهم السالم) وإحياء أمرهم".
وأضاف" ،نتم ّنى أن تكون هذه اخلطوة ثابتة لتقوية العالقات
بني املقامات واملراقد املقدسة وبني شيعة أمري املؤمنني (عليه
السالم) ،ومد يد العون لنا وخصوصا لنا نحن العاملني يف
السيدة خولة بنت اإلمام احلسني (عليه السالم) وحاجتنا
مقام ّ
للتعاون واكتساب اخلربات من العتبات املقدسة يف العراق ،ملا
يمتلكونه من مشاريع خدمية ختدم الزائرين ،وخاصة خالل
املناسبات املليونية العظيمة".
ومع انتهاء املؤمتر الذي استمر لساعات عرب جلستني صباحية
ومسائية ،خرج املؤمترون بجملة من التوصيات ،وجاءت
كالتايل:
 �1تسمية ممثلني معتمدين وبكتب رسمية ألمانة املؤمتر من
أجل اعتامدها ،مع اعتامد قنوات تواصل إلكرتوين خاصة بني
أقسام العالقات ،فض ً
ال عن إقامة لقاءات مستمرة عرب الفضاء
االفرتايض لزيادة التواصل وتبادل اآلراء واملقرتحات.
 �2إمكانية تفعيل برامج علمية وخدمية مشرتكة وبشكل
واسع بني العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة كإقامة الربامج
القرآنية والدينية واملؤمترات وغريها.

 �3السعي إلجياد متثيل خلدمة الرسول (صىل اهلل عليه واله)
والسيدة ال��زه��راء (عليها السالم) وأئمة البقيع (عليهم
ال��س��الم) وك��ذل��ك م���زارات بعض ال���دول حلضورهم يف
املؤمترات وامللتقيات القادمة.
 �4إمكانية السعي إلقامة لقاءات وورش عمل مشرتكة بني
األقسام املتناظرة لالنتفاع من اخلربات وتعزيز وجهات النظر
املتبادلة ،كإقامة ورش عمل ندوات ولقاءات بني األقسام
اهلندسية واخلدمات والربجميات وغريها.
 �5نظر ًا لسعة العمل اخلدمي والعلمي الذي تقدمه العتبات
املقدسة واملزارات الرشيفة يرى املشاركون يف املؤمتر أن من
األحسن تنظيم لقاء لألمناء العامني مع اصطحاب مجع من
الكوادر من أجل حتقيق فائدة طيبة ُتستثمر يف تطوير اخلدمات
املقدمة للزائرين الكرام .
سوق
 �6العمل املتآزر من أجل تقديم خطاب إعالمي ُي ِّ
للمنتج القيمي املستسقى من فكر الرسول األعظم (صىل
اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم) مع دعم املنافذ
اإلعالمية يف العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة.
 �7تشكيل جلنة ملتابعة توصيات املؤمتر من ك��وادر أقسام
العالقات ومنتسبيها والنظر يف تنفيذها ،فض ً
ال عن التواصل
فيام بينهم من أجل تقديم مشاريع عمل مشرتكة.
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ّ
تسل ُط األضوء على أبرز علماء كربالء..
ندوة علمية

الشيخ الشيرازي مفتي ثورة العشرين الخالدة
ودوره في تأسيس الدولة العراقية

تقرير :منري �ساكر  -ت�سوير :مرت�سى اال�سدي

أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع
كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة كربالء المقدسة ،ندوة علمية حملت عنوان
(الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي  -زعامة مرجعية دينية وقيادة ثورية ضد االحتالل
البريطاني) والتي حاضر فيها االستاذ المساعد الدكتور عالء الصافي واالستاذ الدكتور
نذير الهنداوي ،وتناولت شخصية اإلمام الشيخ الشيرازي ودوره الكبير في تأسيس
الدولة العراقية وقيادته الحكيمة لثورة العشرين الخالدة ضد االحتالل البريطاني.
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وقال مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث ،األستاذ
عبد األمري القرييش« :واصل مركزنا حتضرياته اخلاصة
إلقامة املؤمتر الدويل اخلاص (إلحياء تراث علامء كربالء)

بنسخته الثالثة املقرر إقامته بتاريخ (2022/6/25م)»،
مبين ًا أن «هذه الندوة الثامنة التعريفية للقائد الكبري الشيخ
حممد تقي الشريازي قائد ثورة العرشين ،وتقام استكام ً
ال

لسلسلة الندوات املنعقدة».
وأضاف بأن «الندوة سلطت الضوء عىل هذه الشخصية
الفريدة التي أسست ومهدت لتأسيس الدولة العراقية عام
(1920م) والذي افتى بوجوب القتال ضد الربيطانيني
وحصول العراقيني عىل حقوقهم املرشوعة وطرد االحتالل

الربيطاين من العراق».
وبني بأن «الندوة تناولت جانب ًا مه ًام من شخصية الشيخ
حممد تقي الشريازي ومواقه النضالية» ،مؤكد ًا عىل «أمهية

تسليط الضوء عىل الزعامء والقادة العظام إلب��راز دور
املرجعية بشكل عام يف احلياة العراقية سواء أكانت سياسية
ام دينية ام اجتامعية».

االستاذ عبد االمير القريشي

وحول املؤمتر الدويل الذي سيقيمه املركز الشهر القادم،
أوضح القرييش بأن «املركز سجل مشاركة ( 100بحث)
لباحثني من العراق وإيران واليابان وسويرسا وأملانيا ،وقد
انتهى موعد استالم البحوث وبدأت املرحلة الثانية يف تقييم
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الدكتور حسن الكريطي

البحوث ومراجعتها ،استعداد ًا النعقاد هذا املؤمتر املهم
الذي سيقام يف رحاب العتبة احلسينية املقدسة».

فيام قال عميد كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية بجامعة
كربالء ،االستاذ الدكتور حسن الكريطي« :استضافت

كليتنا مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة

البيت (عليهم السالم) ،هذه السرية العطرة التي ينهل منها
اجلميع البد ان تكون حارضة يف أذهاننا ويف نفوسنا مجيع ًا
من اجل نرشها وتقديمها بشكل مميز اىل اآلخرين».

مــن جانبه حتــدث االســتــاذ يف كلية الرتبية للعلوم
االنسانية بجامعة كربالء ،واملحارض بالندوة األستاذ
املساعد الدكتور عالء الصايف قائال« :تطرقنا يف هذه

احلسينية املقدسة للتعاون معه بإقامة الندوة التعريفية
بسامحة الشيخ حممد تقي الشريازي (قدس رسه) صاحب
فتوى ثورة العرشين اخلالدة».

الندوة إىل شخصية الشيخ الشريازي (قدس رسه) وصفاته
واخالقه ووالدته وكذلك اهم طالبه وايضا تناولنا فيها

وتابع الكريطي« :هندف من هذه االتفاقية نرش علوم أهل
البيت (عليهم السالم) وحتديد ًا بني أوساط الشباب وطلبة
اجلامعات واملثقفني حلثّهم يف الكتابة عن سرية علامء أهل

إبان تلك احلقبة ،حيث سبقت ثورة العرشين أحداث
مهمة ،ابتدا ًء من عام ( 1906م) وتأييده للثورة الدستورية
يف إيران ،كذلك اصدار فتواه الشهرية برضورة الوقوف

وأوض��ح ب��أن «ال��ن��دوة املقامة ج��اءت من بني فعاليات
االتفاقية املوقعة ب��ني جامعة ك��رب��الء وم��رك��ز كربالء
للدراسات والبحوث لتسليط الضوء عىل الشخصيات
الشيعية البارزة».
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رأي الشخصيات العراقية بشخصيته العظيمة عىل خمتلف
انتامءاهتم السياسية والدينية ،وحتى رأي الربيطانيني فيه».
وأضاف ،بأن «املسائل املهمة املطروحة يف الندوة مسألة
تدخله بالوضع السيايس وتشخيصه للمصلحة السياسية

الدكتور عالء الصافي

الكريطي :نهدف
من هذه االتفاقية

بوجه القوات الروسية التي هامجت مرقد اإلمام الرضا (عليه السالم) بعد ذلك دوره
يف احباط استفتاء بريطانيا التي أجرته هناية عام (1918م) وبداية (1919م) ،ومن ثم
دوره الكبري يف ثورة عام (1920م) وقيادته للثوار يف مدينة كربالء املقدسة وتأسيسه
إلدارة حملية واتصاالته بشيوخ العشائر وكذلك دوره يف فضح املامرسات الربيطانية
واتصاالته عىل املستوى اخلارجي بعصبة االمم وكذلك رؤساء الدول الكربى وكان

نشر علوم أهل البيت
(عليهم السالم)
وتحديداً بين أوساط
الشباب وطلبة

له الدور االكرب يف انتهاء االحتالل الربيطاين املبارش وتشكيل احلكومات العراقية بعد
عام (1920م)».
وأكد الصايف عىل جهود القائمني عىل إدارة الندوة بشكل كبري» ،الفت ًا إىل أن «هناك

الجامعات والمثقفين
ّ
لحثهم في الكتابة

حتضريات جيدة وحقيقة إلقامة وإدارة مثل هذه الندوات املهمة».
وأضاف« ،بالنسبة للمؤمتر الذي سيقام عن إحياء تراث علامء كربالء األعالم ،فأنا
أشدّ عىل أيدي إدارته ،إذ سيتناول حماور اخرى منها دور الشيخ الشريازي الفكري
باعتباره كان شاعر ًا حيث يعترب أديب ًا يف تلك املرحلة وايض ًا قد يتناولون دوره الفقهي

عن سيرة علماء
أهل البيت (عليهم
السالم)...

حيث لديه العديد من الكتب الفقهية ،وسيكون هناك حتقيق ونتاج فكري يصب يف
إبراز الدور الكبري للشيخ الشريازي عىل املستوى السيايس وعىل املستوى الفقهي
واملستويات كافة».
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بهدف تطوير المنتسبين علمياً ومعرفياً..

إقامة نــدوة متخصصة بــإدارة المحتوى
والتحول للبيئة الرقمية
أقامت شعبة نظم المعلومات لقسم ال��ش��ؤون الفكرية في العتبة الحسينية

* تقرير :منتظر زكي

المقدسة ،ندوة علمية وورشة تدريبية تخصصية حول استخدام نظام إدارة المحتوى
(جومال) في دعم التحول الى البيئة الرقمية ،سعياً لركوب موجة العلم والوصول بها
الى اعلى مراتب المعرفة.
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د .علي عبد الصمد

وأقيمت الندوة بعنوان (استخدام نظم إدارة املحتوى يف
دعم التحول للبيئة الرقمية) ،وكان احلدث العلمي عىل
مدى ثالث أيام بواقع ( 4ساعات) أقيم يف اليوم األول
وختامه يف جامعة وارث األنبياء (عليه السالم) عىل قاعة
(العىل) ويف اليوم الثاين يف جامعة الزهراء عىل قاعة (ام ابيها)
قدمها االستاذ الدكتور طالل ناظم الزهريي وبحضور نخبة
من األساتذة من خمتلف جامعات العراق والتي بدأت تالوة
آي من الذكر احلكيم ،وكلمة االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة التي القاها االستاذ الدكتور حيدر عبد الزهرة
التميمي رئيس هيئة التعليم اجلامعي يف العتبة احلسينية
املقدسة ،ويف اخلتام تم قراءة البيان اخلتامي مع التوصيات
وتوزيع الشهادات التقديرية لألساتذة واملشاركني.
ملعرفة املزيد عن هذا املوضوع حتدث جعفر صادق احلديدي
من شعبة نظم املعلومات قائ ً
ال :ان «العتبة احلسينية املقدسة
سباقة يف التوجه نحو حتديث اقسامها وتسعى ملواكبة التطور
العلمي والتكنلوجي العاملي ومن هذا املنطلق شعبة نظم
املعلومات التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية باعتبارها
مؤسسة ثقافية وعلمية ومعرفية لنرش كل ما هو جديد الذي
خيتص يف جمال املكتبات واملعلومات حتتضن هكذا ندوات».
ونوه :ان اهلدف من هذه املشاريع حتديد ًا هو تطوير واقع
املكتبات العراقية وبالتايل ينعكس هذا االمر عىل املستفيد
والباحث يف خمتلف املجاالت  ،ونحن هندف اىل تعريف
املكتبات بأمهية التطور الرقمي احلاصل يف هذا املجال ونقل
جتربة مكتبة العتبة احلسينية املقدسة يف التحول من النظام
الورقي اىل النظام الرقمي ،وما جنى الباحثني واصحاب
الدراسات العليا من هذا التحول والدليل عىل ذلك هي
االحصائيات واالرقام املوجودة لعدد الباحثني املسجلني
لدينا يف عضوية املكتبة اضافة اىل مراسالت الباحثني عرب
برامج التواصل االجتامعي لطلب املصادر الرقمية.
ويف هذا السياق حتدث االستاذ الدكتور عيل عبد الصمد من
جامعة البرصة قائ ً
ال « يف البدء اقدم جزيل الشكر واالمتنان
اىل قسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة إلتاحته
فرصة العمل التدريبي حول نظم ادارة املحتوى الرقمي
اخلاص بمؤسسات املعلومات ،كانت حمارضتنا لليوم االول
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د .طالل زهير

تتحدث عن ما هي التطبيقات املتاحة يف مكتبات جامعة
البرصة من املكتبة املركزية ومكتبات الكليات والبالغ عددها
( )24و( )17مكتبة منها تم حتويلها اىل اجلانب اإللكرتوين
واالن يتم السعي اىل حتويلها اىل اجلانب الرقمي بعد انجاز
فهرسة الكرتونية للمكتبة وك��ل ه��ذا العمل يتم انجازه
بواسطة نظام ال� (كوها).
واضاف :الغاية من هذه الفكرة هو حث املتخصصني يف جمال
املعلومات للتحول اىل البيئة الرقمية عىل املواقع االلكرتونية
وليست االكتفاء بالعامل التقليدي ألنه ال توجد بيئة رقمية
دون ان توجد ارضية صاحلة من خالل توفر البنى التحتية
اخلاصة بالتحول البيئة الرقمية.
من جهته حتــدث االستاذ الدكتور طــالل زهــري يف جامعة
املستنرصية قسم املعلومات والتقنيات املعرفة قائ ً
ال «يشهد
عاملنا اليوم حتوالت كبرية يف جمال رقمنت مصادر املعلومات
ومصادر املعلومات كم تعرفون هي مهمة بالنسبة لألستاذ
وللطالب او الباحث صاحب ال��دراس��ات العليا وبيئة
اإلنرتنت اصبحت بيئة واسعة جد ًا لتوفري متطلبات هذه
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الفئات للحصول عىل مصادر املعلومات ودور املكتبات
االن ليس يف االهتامم بتوفري مصدر املعلومات الورقية
فحسب وانام بتوفري وسائل وصول املستفيدين اىل خدماهتا
واىل مصادرها من خالل بيئة االنرتنت ومن خالل االستفادة
من التقنيات والتجارب العاملية يف حتويل املصادر الورقية اىل
مصادر رقمية.
وتابع :ان اهلدف االسايس هلذ الدورة هو تعريف العاملني يف
جمال املكتبات بأهم النظم التي يمكن من خالهلا استثامرها
واستخدامها من اج��راء عملية حتول كبري يف نرش املعرفة
الرقمية من هذه االنظمة هو نظام ادارة املحتوى (جومال)
وهذا النظام عاملي مشهور وله تطبيقاته يف خمتلف دول العامل،
وقد نقلنا جتربته بعد ما تم توطينه وترمجته اىل اللغة العربية.
واكمل  :الغاية من هذا النظام ليس االستغناء عن الكتاب وانام
اجياد بديل ايرس لألساتذة والطلبة واصحاب االختصاص
الذين ال يمكنهم من الوصول اىل النسخة الورقية من خالل
الذهاب اىل املكتبات فيستطيع اصحاب االختصاص حتى
خارج البالد من احلصول عىل هذا الربنامج.

شعبة الصوت الحسيني تواصل نجاحاتها..

الشيخ مهدي الخزاعي :نسعى لصقل المواهب
ً
خدمة للقضية الحسينية
الشابة
األحرار /خاص

ْ
التخصصية التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة
ّ
نجحت شعبة الصوت الحسيني
الحسينية المقدسة ،في صناعة مواهب واعدة في مجال اإلنشاد الديني والردّ ات
الحسينية ،والتي استقطبت شباباً من مختلف محافظات العراق.
تقترص األهداف السامية هلذه الشعبة املباركة ،عىل
وال
ُ
صقل موهبة الشباب فحسب يف هذا املجال ،وإنّام
ترسيخ الروح احلسينية داخلهم واحلث عىل االلتزام
باملسرية املرشّ فة آلل البيت األطهار (عليهم السالم)
ليكونوا دعا ًة حقيقيني هلم.
واختتمت الشعبة ،قبل أسبوعني ،دورهت��ا املوسومة
باسم أيب الفضل العباس (عليه السالم) لصقل موهبة
الردة احلسينية األصيلة ،بمشاركة ( 70مشرتك ًا) من
داخل كربالء املقدسة وخارجها.
ورصح مسؤول شعبة الصوت احلسيني ،فضيلة الشيخ
ّ
مهدي اخلزاعي ل� (األح��رار) قائ ً
ال« :اختتمت شعبتنا
بحمد اهلل تعاىل هذه الدورة املباركة بحضور رئيس قسم
الشؤون الدينية سامحة الشيخ أمحد الصايف وعدد من
فضالء احلوزة الرشيفة».
وأضاف« ،اشرتك يف الدورة ( 70شاب ًا) من الذين جييدون
إحياء مراسيم العزاء احلسيني وتعظيم هذه اخلدمة الرشيفة»،
مبين ًا أن «فرتة التدريب واملامرسة العملية عىل املنرب احلسيني
امتدّ ت ل� ( 9أشهر)ُ ،
حيث انطلقت يف شهر أيلول من العام
املايض واختتمت بشهر آيار من عامنا احلايل».
وتابع« ،اشرتك يف الدورة طلبة جمدّ ون من حمافظات عراقية
عديدة بينها العاصمة بغداد وبابل وواسط ودياىل وكربالء
املقدسة».
وأشار اخلزاعي إىل أن «التدريب العميل جرى يف ثالثة أماكن
متفرقة ،وهي حسينية السيدة الزهراء (عليها السالم) يف
بغداد ،واملدرسة املازندرانية يف كربالء املقدسة ،وقاعة خاتم
األنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف».
ولفت إىل ّ
أن «ال����دورة ح��ارض فيها ك��ادر تدريبي من

املتخصصني يف علوم الصوت واملقام والرتبية النفسية
والرتبية الرياضية ،وقد اختتمت يف العتبة احلسينية املقدسة
التخرج عىل الطلبة املشاركني».
بتوزيع شهادات
ّ
وأكد اخلزاعي يف ختام حديثه عىل «سعي الشعبة لتقديم
املزيد من الدعم للمواهب احلسينية الشا ّبة وإقامة الدورات
املهمة يف هذا املجال املهم».
وجت��در اإلش��ارة اىل ّ
احلسيني سعت إىل
أن شعبة الصوت
ّ
االهتامم باستقطاب الشباب ممّن تتو ّفر لدهيم األص��وات
الرخيمة العذبة ،وتدريبهم عىل تالوة القرآن وجتويده بالطرق
املشهورة ،وقراءة األدعية املأثورة عن أهل البيت األطهار
املحببة،
السالم) والتواشيح واالبتهاالت بالطرق
(عليهم ّ
ّ
التنافسية يف
التعليمية واملسابقات
وذلك بإقامة ال��دورات
ّ
ّ
العراق وخارجه.
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َ
وصف زيارته إلى كربالء بالعظيمة..

جورج قرداحي

في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة
تقرير :منري �ساكر  -ت�سوير :حممد اخلفاجي

زار وزير االعالم اللبناني السابق واالعالمي جورج قرداحي مدينة كربالء المقدسة وكان في
استقبالهِ االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ حسن رشيد العبايجي ,وتشرف
(جورج) بزيارة االمام الحسين (عليه السالم) وتجول في الصحن الشريف مطلعا على الخدمات
المقدمة للزائرين ,بعد ذلك اطلع على مشاريع العتبة الحسينية المقدسة االنسانية والخدمية.
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جملة «االح��رار» تابعت برنامج اجلولة ميدانيا والتقت مع
االستاذ ج��ورج قرداحي حيث ق��ال« :ه��ذه املحبة العالية
أملسها حيث ما توجهت يف العراق احلبيب ,اشكر اهل العراق
احبايب وأهيل وأنا مدين هلم هبذا التكريم وهبذه العاطفة ,أشكر
استقبالكم يل واشكر االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
عىل هذا االستقبال اجلميل ,حقيقة ترشّ فت اليوم هبذه الزيارة
وهل أمجل من هذه الزيارة وامجل من هذا التكريم ان اكون يف
حرضة كبري الشهداء وسيدهم االمام احلسني (عليه السالم),
وان شاء اهلل تتكرر هذه الزيارات حتيايت لكم مجيع ًا واىل مجيع
املحبني».
يشوه سمعة املذهب
واضاف قرداحي« :ال أحد يستطيع ان ّ
يشوه سمعة املذهب السني وال
الشيعي وال احد يستطيع ان ّ
يشوه سمعة املسيحية ،هذه أديان راسخة
احد يستطيع ان ّ
عمرها آالف السنني ,راسخة يف ضمري كل انسان لذلك هي
عصية عىل التشويه وال احد يستطيع تشوهيها يف احلقيقة ,وان
ّ

العراق هو العراق بعظمته وكربيائه وبشموخه ممكن ان يمر
بأزمات معينة هلا عالقة بالسياسة والتدخالت االجنبية ولكن
العراق هو العراق بشعبه النبيل».
ومن جهته حتدث رئيس قسم العالقات العامة للعتبة احلسينية
املقدسة احلاج عبد االمري طه قائال:
استقبلنا االستاذ جورج قرداحي من حمافظة النجف االرشف
وترشف بزيارة حمافظة كربالء وتوجه لزيارة االمام احلسني
(عليه السالم) واملراقد املقدسة يف املدينة وبعد زيارته اطلع
عىل مشاريع العتبة احلسينية املقدسة اخلدمية االنسانية ,وجاء
الرتحيب واحلفاوة بشخصه حلقيقة هذا االنسان الصادق
والرشيف صاحب املواقف النبيلة واالنسانية التي يستحق
عليها كل التقدير واالح��رتام ,ونحن ُن ُ
جل ضيوف االمام
احلسني (عليه السالم) ألن إكرامهم واجب لدينا يف العتبة
احلسينية املقدسة.
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في حضرة النور الحسيني
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ريبورتاج

مجموعة مدارس الوارث النموذجية
احتفلت بمناسبة بلوغ تلميذاتها
ّ
سن التكليف الشرعي
الزينبيات

ريبورتاج

ريبورتاج
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

السيد مهدي الحيدري 
ّ

اإلمام الثائر والمجاهد العظيم
علي الشاهر

ٌ
ً
ً
ترك ً
قامة شيعية كبيرةَ ،
ضخما ومنجزات يشار إليها باعتزاز بالغ،
علميا
إرثا
أما نضالهُ فله قصص وبطوالت جمّ ة ،ومفاخر ّ
تؤكد على عظمة هؤالء
َ
الذين نذروا حياتهم لخدمة دينهم ومجتمعهم ،وظلوا أمينين وأوفياء
للحوزة العلمية الشريفة ،إنه سماحة العالمة والمجاهد السيد مهدي
ّ
العطار (تقدّ ست روحه الزكية).
الحيدري
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وليد الكاظمية المشرّفة
حممد
هو
السيد مهدي بن أمحد بن حيدر بن إبراهيم بن ّ
ّ
ّ
السيد عبد اهلل املحض بن
املعروف
بالعطار ،وينتهي نسبه إىل ّ
احلسن املثنى بن اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب (عليهم
السالم).
السيد احليدري حوايل عام  1250ه� ،بمدينة الكاظمية
ُولد ّ
املعظمة دروسه ُ
املقدّ سة ،وتل َّقى يف هذه املدينة ّ
األوىل ،ح ّتى
نال ً
واف��را من العلم والفضل ،وملّ��ا فرغ من مرحلة
حظا
ً
السطوح اشتاقت نفسه إىل املزيد ،فسافر إىل مدينة النجف
األرشف ،ودرس عند فطاحل أساتذهتا ومن بينهم( :الشيخ
حممد حسني الكاظمي ،الشيخ
مرتىض األنصاري ،الشيخ ّ
حممد حسن الشريازي ،املعروف
السيد ّ
حبيب اهلل الرشتيّ ،
بالشريازي الكبري).
أقوال العلماء فيه :نذكر منهم ما يلي:
السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة( :إنّه عامل ،فقيه،
 -1قال ّ
ّ
وإن له رئاسة علمية يف عرصه ،وإنّه من بيت علم وسيادة،
مرارا وحادثتهُ ،فأعجبت به).
رأيته ً
حممد حرز الدين يف املعارف( :إ ّن��ه العامل،
 -2قال الشيخ ّ

ً
وبارزا ،ونافذ
الفقيه ،املجاهد ،الثقة ،األمني ،وإنّه كان مقدّ ًما،
ومطاعا عند األكابر والوجوه).
الكلمة،
ً
السيد هبة الدين الشهرستاين (قدس رسه) يف جملة املرشد:
ّ �3
اخلاصة والعا ّمة
(ال تأخذه يف اهلل لومة الئم ،وقد ملك قلوب
ّ
بحسن سريته ،وطيب رسيرته ،وكرم أخالقه ،وحماسن خالله،
ُ
وكانت له اهلمة العالية يف ُ
األمور اخلريية ،وإصالح ذات البني،
ّ
كل عمل ّ
وإنجاز ّ
يتواله ،ومرشوع خري يقوم به).
 �4قال الشيخ آقا بزرك الطهراين (قدس رسه) يف طبقات
أعالم الشيعةّ :
متبحر ورع تقي ،جماهد يف سبيل
(عالمة فقيه ّ
اهلل ،من حجج اإلسالم ،ومرجع األحكام ،ورأس املجاهدين
مع أوالده).
السيد األصفهاين الكاظمي (قدس رسه) يف أحسن
 �5قال ّ
(السيد السند ،واملوىل املعتمد ،ركن اإلسالم ،وفقيه
الوديعة:
ّ
أهل البيت(عليهم السالم) ،الزاهد العابد املجاهد).
السيد الصدر(قدس رسه) يف تكملة أمل اآلمل:
 .6قال عنه ّ
ال فقيه ًا نبي ً
سيد ًا جلي ً
أئمة اجلامعة
ال ،خبري ًا باألخبار ،من ّ
(كان ّ
يف بلد الكاظمني ،والنافعني للمؤمنني ،ومرجع ًا هلم وألهل
بغداد يف كثري من ّ
املهامت ،ويف النذور وإقامة العرشات ،له
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حكايات ومناظرات مع أهل اخلالف حسنة).
صفاته وأخالقه:
كان رج ً
َ
ال ورق ًا تقي ًا ويف شدّ ة الزهد ،ولزوم العبادة ،وصدق
النية ،ورس��وخ اإلي��امن ،وسمو النفس ،وطهارة القلب،
اهلمة،
وكرم األخالق ،وسعة الفكر ،وتو ّقد الذهن ،وعلو ّ
واخلشونة يف ذات اهلل ،والصالبة يف احلق ،والعزوف عن
الدنيا ،باملنزلة التي ال يصل إليها إ ّ
ال رجل امتحن اهلل قلبه
لإليامن.
جهاده ضد اإلنكليز
يف عام  1332ه� – أي خالل احلرب العاملية األوىل – هامجت
اجليوش الربيطانية العراق من جهة البرصة ،تريد احتالل هذا
البلد اإلسالمي ،والسيطرة عىل ثرواته ،وعىل أثر ذلك أصدر
السيد احليدري فتواه يف وجوب الدفاع عن بالد اإلسالم،
ّ
وحماربة الغزاة واملعتدين ،فدعا الناس إىل اجلهادَّ ،
وحذرهم
من التخاذل ،كام أبلغهم بأنّه خارج بنفسه وأوالده ومجاعة
من أرسته ألداء هذا الواجب املقدَّ س.
وكان ك ّلام يصل موكبه إىل مدينة من املدن ،أو إىل قبيلة من
القبائل ،ينزل هو وأصحابه ،وجيمع الناس وحيثّهم عىل
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اجلهاد ،ح ّتى رابط يف جنوب العراق ،قرب مدينة (القرنة)،
وبعد رحلة دامت سنة كاملة إ ّ
ال أ ّيا ًما معدودة كان فيها مث ً
ال
السيد
أعىل للزعيم الروحي ،والبطل اإلسالمي ال َف ّذ ،عاد ّ
احليدري إىل مدينة الكاظمية املقدّ سة ،بسبب انسحاب
ً
معرضا
اجليش العثامين ،بعد أن صال وجال ضد العدو،
نفسه ألهوال احلرب وخماطرها.
قواده ،وختاذل
وبسبب ضعف اجليش العثامين ،وخيانة بعض ّ
البعضّ ،
متكن العدو الربيطاين املحتل من الزحف نحو بغداد
وإسقاطها ،وق��د ح��اول اإلنجليز بعد االحتالل زيارته
يف مدينة الكاظمية املقدّ سة ،الستاملته وإغرائه باألموال
قوات
الطائلة ،لك ّنه كان يرفضها أشدَّ الرفض ،وال يزداد عن ّ
االحتالل إ ّ
فورا.
ال ُبعدً ا و ُن ً
للسيد احليدري خالل حياته الرشيفة،
ومن املواقف املرشفة ّ
مواقفه اإلصالحية التي تفوق العدَّ واإلحصاء ،نذكر منها أنه
يف عام  1334ه� وقع االختالف والتباغض الذي َّأدى إىل
التطاحن بني احلكومة العثامنية وأهايل مدينة كربالء املقدّ سة،
املتمردين الذين أثاروا عواطف اجلامهري
تدخل بعض
بسبب ّ
ّ
وحركوها ،ممّا دفع احلكومة إىل حمارصة املدينة ،ورضهبا
ّ

َ
كان رجالً ورقاً تقياً وفي
شدّ ة الزهد ،ولزوم العبادة،
وصدق النية ،ورسوخ
اإليمان ،وسمو النفس،
وطهارة القلب ،وكرم
األخالق ،وسعة الفكر،
ّ
الهمة..
ّ
وتوقد الذهن ،وعلو

فهب األهايل للدفاع عن مدينتهم
بوابل من قذائف املدفعيةّ ،
املقدّ سة ،وقاموا بفتح املاء عىل األرايض املحيطة باملدينة ،لكي
حاجزا بني اجليش العثامين واملدينة.
تكون
ً
وللخروج من امل��أزق طلب فريق من علامء مدينة كربالء
للتدخل يف إمخاد الفتنة عند
السيد احليدري
ّ
وأرشافها من ّ
للسيد احليدري اهتام ًما
ألهنا كانت تقيم
الدولة العثامنيةّ ،
ّ
وتوجه نحو مدينة
السيد طلبهم،
فلبى
واحرتا ًما
ًّ
ّ
خاصاَّ ،
ّ
كربالء املقدّ سة رغم تدهور وضعه الصحيّ ،
فلام وصل املدينة
استقبله األهايل استقبا ً
ال ً
السيد احليدري يف مدينة
عظيام ،وبقي ّ
كربالء املقدّ سة مدّ ة شهر ونصف ،ح ّتى مجع الكلمة ،ورأب
الصدع بني األهايل واحلكومة ،وعادت ُ
األمور إىل جمارهيا،
فعاد إىل مدينة الكاظمية املقدّ سة واجلميع يدعو له العيل
العظيم أن يرعاه وجيزيه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
مؤلفاته :نذكر منها( :كتاب الطهارة ،كتاب الصالة ،كتاب
الصوم ،تعليقة عىل رسالة االستصحاب للشيخ األنصاري،
القمي،
كتاب يف اهليئة ،حاشية عىل كتاب القوانني للمح ّقق ّ
حاشية عىل تبرصة املتع ّلمني للع ّ
المة ّ
احليل ،حاشية عىل كتاب
نجاة العباد للشيخ صاحب اجلواهر).

ذرية بعضها من بعض
للسيد حيدر العطار (قدّ س رسه) أبناء أفذاذ مشوا عىل طريق
والدهم وبذلوا مثله أعامرهم يف خدمة الرشيعة وترويج الدين
األصيل ،وهم:
السيد أسد اهلل ،قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراين(قدس
ّ �1
رسه) يف طبقات أع��الم الشيعة« :ع��امل جليل ،وورع تقي،
جماهد يف سبيل اهلل مع أبيه وإخوته قدس اهلل أرسارهم ،وشكر
أئمة اجلامعة املوثقني يف الكاظمية ،ومن
سعيهم ،كان من ّ
العلامء األعالم».
السيد أمحد ،كان أحد رجاالت ثورة العرشين 1920م التي
ّ �2
حممد تقي الشريازي (قدس رسه) ضدّ
اندلعت بقيادة املريزا ّ
االحتالل الربيطاين للعراق.
السيد هادي ،قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراين (قدس
ّ �3
رسه) يف طبقات أعالم الشيعة( :عامل فاضل جليل).
وفاتهّ :
املحرم
السيد احليدري (قدس رسه) يف العارش من
تويف ّ
ّ
اخلاصة يف مدينة
 1336ه� ،ودفن بمقربة األرسة احليدرية
ّ
الكاظمية.
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حد يقة ا لك����تب

الــــــــنــــــــبــــــــيــــــــان
داود وعيسى

يحث االم��ام علي (عليه السالم) المسلمين على االتعاظ بسيرة االنبياء (عليهم
السالم) السيما سيدهم وخاتمهم ابي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) فيتدرج
في بيان تكسبهم بأيديهم في تحصيل معاشهم ،فمنهم من رعى الغنم ومنهم
من عمل بالتجارة فأراد (عليه السالم) بذكر هذه السير العطرة التكسب باليد واالعتماد
حسن وال يسأل الناس في سدِّ
رزق
ٍ
على النفس ال على الغير وان يحصل االنسان على ٍ
حاجته اذ عليه ان يجتهد بالعمل ويتعب لكي يكسب قوته ..

قراءة :عيسى الخفاجي
وضمن سلسلة تثقيفية اصدرهتا مؤسسة علوم هنج البالغة
يف العتبة احلسينية املقدسة ،يف طبعتها االوىل -بدار الوارث
للطباعة والنرش يف العراق كربالء املقدسة ،عام  2015بغية
تسليط االضواء عىل حياة االنبياء (عليهم السالم) لالستفادة
منها.
ومما يرد اصدار (النبيان داود وعيسى (عليهام السالم)) ما
وي عن حواريي عيسى (عليه السالم) الذين كانوا اذا
ُر ّ
جاعوا قالوا« :يا روح اهلل جعنا فيرضب بيده عىل االرض
سهال كان او جبال فيخرج لكل انسان منهم رغيفني يأكلهام»،
فأن عطشوا قالوا« :يا روح اهلل عطشنا فيرضب بيده عىل
ماء منه فيرشبون» ،قالوا:
االرض سهال كان او جبال فيخرج ٌ
يا روح اهلل من افضل منا؟ اذا شئنا اطعمتنا واذا شئنا سقيتنا
وقد آمنا بك واتبعناك ..وعن هذا قال عيسى (عليه السالم):
ُ
«افضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه ،فصاروا
يغسلون الثياب بالكراء».
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وروي يف الكايف عن امحد بن ايب عبد اهلل عن رشيف بن
سايق عن الفضل بن ايب قرة عن ايب عبد اهلل (عليه السالم)
ان أمري املؤمنني (عليه السالم) قال« :أوحى اهلل (عز وجل)
اىل داود (عليه السالم) انك نعم العبد لوال انك تأكل من
بيت املال وال تعمل بيدك شيئا ،قال فبكى داود (عليه
السالم) اربعني صباحا فأوحى اهلل (عز وجل) اىل احلديد:
ان ُلن لعبدي داود فالن بأمر اهلل (عز وجل) له احلديد
فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثالثامئة
وستني درعا فباعها بثالثامئة وستني الف واستغنى عن بيت
املال».
وتضمن الكتيب (النبيان داود وعيسى عليهام السالم )
بطبعته االوىل لعام  2015م وهو ضمن موسوعة تثقيفية
صادرة عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية
املقدسة واملطبوع يف دار الوارث للطباعة والنرش وبواقع
مادي  53صفحة عىل مقدمة وثالثة مسائل جاءت كااليت:
املسألة االوىل :زهد النبي داوود عليه السالم وتضمن:
 .1احلث عىل التكسب باليد
 .2قوله عليه السالم وان شئت ثلثت
 .3قال (عليه السالم)« :فلقد كان يعمل سفائف اخلوص
بيده ويقول جللسائه ايم يكفيني بيعها».
 .4قال (عليه السالم)« :ويأكل قرص الشعري من ثمنها».
املسألة الثانية :يف ساعة هتجد داود (عليه السالم):
 .1بعض ما رويض يف التهجد بالليل.
 .2يف بيان معنى قوله عليه السالم يف هتجد داوود (عليه
السالم).
املسألة الثالثة .زهد النبي عيسى (عليه السالم):
 .1قال (عليه السالم)« :أن شئت قلت يف عيسى بن مريم
(عليه السالم).
 .2زهد نبي اهلل عيسى (عليه السالم).
 .3قوله (عليه السالم)« :ورساجه بالليل القمر وظالله يف
الشتاء مشارق االرض ومغارهبا».
 .4قال (عليه السالم)« :ومل تكن له زوجة تفتنه».
 .5قوله (عليه السالم)« :وال طمع يذله».
 .6قوله (عليه السالم)« :دابتاه رجاله وخادمه يداه».

ً
صدر حديثا
مجلة
( المسرح الحسيني )

صدر العدد اخلامس عرش من جملة (املرسح احلسيني) وهي
جملة فصلية تعنى بالشأن املرسحي بشكل عام واحلسيني
النخبوي بشكل خاص ،التي تصدر عن وحدة التدوين
والتوثيق التابعة لشعبة النرش يف قسم إعالم العتبة احلسينية
املقدسة..
ومن أجل إيصال الصوت احلسيني بلغة املرسح بحرفية
ُنحاة الكلمة احلسينية من أساتذة املرسح األكاديمي تناول
العدد اجلديد موضوعات خمتلفة ودراسات وبحوث ًا مرسحية
لكتاب متمرسني يف النصوص احلسينية ممن هلم باع طويل
يف جمال املرسح إضافة إىل نصوص مرسحية حديثة وقراءات
مرسحية معارصة يف النص احلداثوي ،منها مرسحية العدد
(صوت احلسني) للكاتب رضا اخلفاجي ،فيام كتب الفنان
ُ
عامد الصايف (هو وبقعة ال��دم) بصيغة البانوراما شعرية
سينامئية ممرسحة  ،وجاءت مرسحية ُ
(احلسني يف غربته) من
تأليف الكاتب الدكتور عقيل مهدي يوسف برؤية معارصة،
(املرسح احلسيني التفاعل
كذلك احتوى العدد عىل مقاالت
ُ
مع امللحمة املقدسة ) للكاتب صباح حمسن كاظم...
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االدبـــــــــــــــيـــــــــــــــة

حب ُ
الح ِّ
ُس ُ
ب

قلب ِّ
ٍ
يف ِ
أنسان
كل

املطر
هناك بستان ينتظر َ
مطر ناعم حيييه ،فبعض املطر قد يقتله!

* زينب كاظم التميمي

ُحييي ال الذي ُيميت ،وحب الل هو أفضل قارب نجاة يمكن

لإلنسان أن يتعلق به ،ستشعر بيشء داخلك ،فتش يف صدرك

إن غريزة احلب توجد يف قلب كل منا ،فلوال حب األم

ستجده مثل طائ ٍر يبحث عن خمرج.
َ
بداخلك
تشعر إنّ هناك رحي ًا ض ّلت طريقها

الزوجني لكليهام ملا دام ،والكثري الكثري ،ويبدو األغلب قد

يف قلبك..

كام إن نسب احلب ختتلف كذلك ،حب عن حب خيتلف.

جتر أذيال اخليبة لريمم ما تسكر وينري ما أفسد ُه الدهر..
وأنت ّ
احلبّ ،
تلذذ به..
لذا ..استشعر ّ

بحب
حميط سيمتلئ ذات يوم ّ

إن مناجاة العبد لل هي أفضل وسيلة ..لتكون قريب ًا منه..
مطيع
أحب
أما سمعت يوم ًا :إن
ُ
املحب ملن َّ
َّ

وال عاصم من الغرق إال من أمتلك السفينة ،وال سفينة

سيتضاعف..

كل إنسان البد ل ُه من الغرق!! ..لذا عليه بالغرق الذي

بحب رحيم.
املحيطة بك ..و َيا ل ُه من فوز عظيم ٍّ

البنها ملا حتملت معاناة احلمل والوالدة ،ولوال حب
نشأ من احلب.

ففي قلب كل إنسان

يمتلئ ويمتلئ
َ
يفيض
حتى

حب الل.
حلب سوى ّ
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ترتاكم وترتاكم فال جتد طريق ًا للخالص ،فتعود إىل خالقك

كحب الل!!
بحب،
ِّ
ال قوة وال سند وال نجاة ٍّ

هناك حميط ليس به قطرة ماء
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فبمجرد القرب من البارئ األعز ،وغرز احلب بصدرك له
فهذا احلب جيعلك جتاهد مع نفسك لقتل امللكات السيئة

اسمك ..وما أجمل ُ
اسمكُ ..
ُ
اسمك...
قناديل األئمة
يا أبهى
ِ

حيدر عاشور

س ِّيدي ،يف صوتِك املتهدّ ِج عاصفة أصوات تتصاعد من أرض كربالء اخلرضاء العطشة ،ومن التل الزينبي ،ومن
صحن العقيلة ومن املخيم ورضيح أيب الفضل العباس ومن مقامات يديه املقطوعتني ومن كل بقعة ضوء أحاطت
هتب ونلمح سام ًء ِ
بألف طف ،وألن الطف سؤال ما يزال قائ ًام؟! ..نقبل
بدمك منذ الطف حتى هذا اليوم ..عاصفة ّ
َ
عليك ما يزال صمت ًا!ُ ..
نقبل أن يكون احلزن آخره السعادة.
أن نموت عند اعتاب أبوابك شيئ ًا فشيئ ًا .وألن البكاء
س ِّيدي ،أنت باب رمحة نبحث عنها .وما زلنا نبحث عن رمحة ما ،رأيناها .حتى رصنا مأوى بال طاعة ،هكذا نملك
أسام ًء بال معنى وحيا ًة بال سبب ،نمتلك أقنعة ترى كل يشء غابة والناس غبار ًا والرمحة كلمة ،نمتلك اسمك
العظيم ما ال نمتلك ،نخدم باسمك املقدس فتتناثر أيامنا ونغرق يف اقرب تقاطع للعبور وال نعلم أين مرسانا؟!.
َ
رعدك املقدّ س ،تركتنا نناقض أنفسنا ونرتنح بال خوف حتت ثقل أنوارك وتفاصيل
س ِّيدي ،مل نعد نضطرب أمام
رضحيك وتاريخ مذبحك.
أمسح ع ّنا الغفل َة قبل وصول املعابر .يقين ًا
سيدي ،قبل أن تضيقَ علينا الدوائر ،وتزلزل االرض حتت اقدامنا،
ْ
َّ
نسرتجع لسريتنا االوىل ونقف من جديد عند أبواب رمحتك ،نلهج وهنلهل باسمك  ..وما أمجل اسمك عند اهلل،
وما أهبى اسمك عند عرش الساموات.
سيدي ،أسألك برسك العظيم افتح علينا أبواب املعرفة ،وأعد فينا تشكيل النفس يف مراثيك ،وأنت البارص كيف كنا
َّ
ُ
ُ
بالدمع منائرك وقبتك الذهبية العالية ،ونعض عىل اجلروح ،ونرتل مع اجلزع سورة العشق،
نرجتل املراثي ،ونيضء
ِ
سبح من نو ٍر وطني.
ونسبح تسبيحات املؤمنني حتت قناديل ضيائك بِ ٍ
ِ
عطشه ،وفراتك مل يكن شحيح ًا يف
س ِّيدي ،أية مهابة نحمل باسمك ،أي إيامن فيه يدثرنا من كل خوف ،ويسقينا من
اجلود .هكذا وباسمك ترتفع خريات كربالئك ،يا أهبى قناديل األئمة.
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البيان وأسرار البالغة

* مصطفى طاهر

يرجع علم المعاني وعلم البيان في األدب العربي إلى علم البالغة والفصاحة ّ
وإن
لكل علم من العلوم موضوعا ً يكون له كاألساس في البناء وبه تظهر حقيقته
ومنه يقدّ ر قوام صورته فبدأ يعدد جملة من العلوم ولكل علم له موضوع يخالف
موضوع اآلخر ومن ثم كانت حقيقة كل واحد منهما مباينة لحقيقة اآلخر؛ ألنها
باختالف موضوعاتها اختلفت حقائقها وتمايزت في أنفسها.
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وعىل هذا يكون موضوع علم البيان هو علم الفصاحة

والبالغة ،وهل��ذا ف��إن املاهر فيه يسأل عن أحواهلام
وحقائقهام اللفظية واملعنوية ،فيحصل له من النظر يف

يف االنتظار

ليق َ
َي ُ
بك..

األلفاظ املفردة إدراك الفصاحة ،وحيصل له من النظر
يف املعاين املركبة أحوال البالغة.

وقد أشاد السيد العلوي يف رشحه لكالم وخطب اإلمام
عيل (عليه السالم) ومنهاَ :
«أ َّم��ا َب ْعدُ َ ،ف�إِ ّين ُأ َح ّذ ُر ُك ُم
الدُّ ْن َياَ ...ال َين ُ
ار ِهتَا َر َغب ًا ،إِ َّال َأ ْر َه َق ْت ُه
َال ا ْم ُر ٌؤ ِم ْن َغ َض َ
َاح َأ ْ ٍم��ن ،إِ َّال
ِم ْن َن َوائِبِ َها َت َعب ًاَ ،و َال ُي ْم ِيس ِم ْن َها ِيف َجن ِ
َأ ْص َب َح َع َىل َق َو ِاد ِم َخ ْو ٍ
الس َغ َب،
فَ ....و َه ْل َز َّو َد ْ ُهت ْم إِ َّال َّ
الض ْن َكَ ،أ ْو َن َّو َر ْت َ ُهل ْم إِ َّال ُّ
َأ ْو َأ َح َّل ْت ُه ْم إِ َّال َّ
الظ ْل َم َةَ ،أ ْو
َأ ْع َق َب ْت ُه ْم إِ َّال ال َّندَ ا َم َة!».
ففي رشحه هلذا النص يقول :ندموا «عىل ما أسلفوا،
مما بخلوا به عن حقوقه ،أو عام أضاعوه من الواجبات،
«ه ْل َز َّو َد ْ ُهتْ��م إِ َّال
وفعلوه من الكبار املوبقات ،قولهَ :
الس َغ َب» إىل آخر كالمه هذا ..من أرسار عليم البيان
َّ
وغريبه» ،فالبيان يعني الكشف واإليضاح ،والظهور
وهي أصول وقواعد اهلدف منها هو إيراد املعنى الواحد
بطرق خيتلف بعضها عن بعض ..فاملعنى الواحد
ٍ
خمتلفة يف وضوح الداللة عليه.
ُيستطاع أداؤه بأساليب
كام ورد عن اإلمام عيل (عليه السالم) يف املعنى نفسه
«الع ْل ُم َ ْهن ٌرِ ،
حيث قالِ :
والع َل َام ُء َح ْو َل
واحل ْك َم ُة َب ْح ٌرُ ،
َُ
واحل��ك� َ�ام ُء َوس� َ
وص َ
ال َّن ْه ِر َي ُطو ُف َ
ون،
ون،
�ط ال َب ْح ِر َي ُغ ُ
ون ِيف ُس ُف ِن ال َّن َج ِ
ري َ
والعا ِر ُف َ
ون».
َ
اة َي ِس ُ

شبه العلم بنهر ملا ُله من فضل
فهو (عليه السالم) قد ّ
ويشبه احلكمة ببحر ويصور لك أشخاص ًا طائفني حول
ّ
ويصور لك أشخاص ًا غائصني
العلامء،
ذلك النهر هم
ُ
ّ
يصور لنا أشخاص ًا
وسط ذلك البحر هم
ُ
احلكامء ،كام ّ
راكبني سفن ًا ماخر ًة يف ذلك البحر للنجاة من خماطر
هذا العامل هم أرباب املعرفةّ ،
فإن بعض هذه الرتاكيب
أوضح من بعض وأن هذا املشهد البديع فيتوقف نظرك،

ويستثري إعجابك من شدّ ة الروعة واجلامل املستمدة من
رس البالغة.
التشبيه ،بفضل البيان الذي هو ُّ

حيدر ال�سالمي

يستعري الصبح وجهك يف يوم كان مقابله ألف عام
ربح باألنفاس ،هتلل األرض وتسبح
من الغياب امل ّ
السامء ..أزقة الكوفة تغتسل بامء الورد ،ورمال مكة
تتزين باألقحوان ونخيل املدينة يتاميل تيه ًا ويزغرد
فخر ًا «طلع البدر علينا» وأب��واب دمشق تزدهي
بالياسمني ،وكل املدائن كالعرائس تتشح البياض
استبشار ًا بالركب القادم من وراء الغيوم يشق أستار
الزمان عىل فرس من نور.
ي��ت��ه��ادى امل��ن��ت��ظ��رون ال��ت��ح��ي��ات بشتى اللغات
واألصوات ،يتبارشون باخلري والنعيم ،يتهانؤون فيام
بينهم ،ينثرون القلوب مثل حبات اللؤلؤ ،وشذرات
هتب ندية
الياقوت عىل الطرقات فرح ًا ،حتى النسائم ّ
تنعش الزهور وتوقظها من هدأهتا الليلية.
العامل ليس العامل ،يشء ال مألوف ،لكنه مأنوس ،من
ال��ذرة حتى املجرة ،الكلامت غري الكلامت ،كأنك
أحدثت خلق ًا آخر ،جو ًا يليق بك..
سفن متخر يف عباب هواك ،تشتد يف أرشعتها الريح
لتقرتب إىل لقائك ،حمملة بأفواج العاشقني ،معبأة
بأنفاس الشائقني ..خيول حممحمة ،تغذ السري ،تقطع
الصحاري والرباري وتقتحم اجلبال وتعرب األهنار،
ّ
نت يف الناس
تقل األبطال املسلحني بالوالء ،متى أ ّذ َ
يأتوك من ّ
ٍ
عميق.
فج
كل ٍّ
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد
( ايفان إبراهيم علي جان خسرو االركوازي) أبي كرار

ومضى في دربه شهيدا
حيدر عا�سور

جنح فراشةٍ تدو ُر على رؤوس وبين العيون ،تالمس
ملك قادم من ضيا ِء القمر على
ٌ
كأنه
ِ
الروحَ لحظة االشتياق ،فتهب نسائمها في أرجاء حضورها لتثير الوجود حزنا وجزعاً
وأسئلة ال تتوقف ،وتجددْ الحضور القلبي بكل أوجاعه ،وتلقي على من تركتهم مسك
َ
نجاة لكم مني،
لوح من الشوق :ال
الذكريات ..فتوقد الغياب شموعا ،وهي تكتب على ٍ
كل شاردةٍ  ..كالعيون على الوجوه .وأترككم على لم ِ الشمل بكل ما
ستلقونني في ِ
ادّ خرتهُ لكم من حب الله والوطن .فأنا لم اركعْ قط أمام الدواعش بل قدمت دمي
الساكن فيه حب(علي) أتهجت به حتى آخر النفس لي ،وألني أحببت (حيدرا) ظل دمي
مهدورا منذ طفولتي.
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ما زال��ت نظراته تقرأ احلياة يف الطالسم ،وق��ربه ماكثا يف وادي
السالم .ابتسامته تشق صمت املقربة ،وعيناه الضاحكتان عىل
صور احلكمة احرتفتا قيمة املذهب واملقدسات واغتصاب االرض،
وقتل حلم مستقبل الوطن يف قلوب االطفال .كانت صورته كأهنا
تنطق إن ال مكان للصمت يف عامل املقربة ،فاألرواح التي اعطت
دماءها قرابني ترصخ عىل مدار الساعة :ان القتلة يشمون اهلواء
ويتنعمون بام حررته الدماء .وصورته بالذات كانت ُ
توقظ العدل
ِ
منصات املحتلني لنعم البالد بال عدل ،وتشري بمالحمها
كلام نام عىل
أن الدماء الزاكيات البد من أن ختنق اخلونة ومن يتسلط عىل رقاب
الشعب .الشعب الذي ينظر إىل السيد السيستاين كأب روحي
يطيعه عندما تشتد قسوة احلياة ويظهر الفاسق بصورة شيطان ،هو
نفس الشعب الذي سيطيعه اذا نادى بالقضاء عىل الفساد والبغي
واإلحل��اد ..فكل صور الشهداء يف مقابر السالم تعيش صمت
حمنة االنتظار ،وتطلق صوهتا يف رياح احلياة نياح تدق به قلوب
املتنفسني باحلياة بال جدارة ..هي ثورة دماء ال تنتهي إال بالقضاء
عىل أخر ظامل يف ارض األنبياء -العراق .-وما تزال الثورة قائمة
طاملا يف كل ركن من أرك��ان البالد ويف كل شارع وزق��اق وحملة
ومنطقة توجد صور الشهداء ..كأهنا تقول ذكر ان نفعت الذكرى.
كل يشء يتحدث عنه منذ ان أفلت روحه يف أخر معركة ،ومازال
يطش عطر املسك يف أوالده القائمني عىل محل اسمه بكل جدارة،
وهم يرسدون رس أبيهم يف حب الوطن واملذهب .الرس الذي جعله
يعشق االرض بام فيها ويسعى اىل العدل ،يبحث يف كل مكان وينفذ
أوامره بإخالص ،فأول الطريق اختاره تطوعه يف الرشطة ليكون يف
خدمة الشعب ،ونفذ واجباته بتفاين وجدارة وهو ينظر اىل األمام
ال هياب األشخاص وال تأخذه لومة الئم يف احلق وقول احلق.
وح��ارب بكل قوته سارقي الكهرباء ،وذهب بدمه اىل مواجهة
اإلرهاب ،والتطرف ،والقاعدة يف قرى الشاملية للعراق .فسجل يف
سجالت القاعدة األسد البغدادي الذي ال يقهر وال يروض ..فأبىل
يف حماربة عنارص القاعدة بال ًء يستحق ان ترسده األجيال كموقف
بطويل ال يتكرر ،فام من قرية اال دخلها مع زمالئه يف سلك الرشطة
فيبث هبا األمان ويلقي القبض عىل التكفرييني والقتلة وغريهم
من الفاسدين ،ويفتح الطريق للتعليم وينقذ القرى من سطوة
اجلوع والعطش ..فكان اإلنسان الوطني الذي يشار اليه بالوطنية.
وحني متادى اإلرهاب وجاء عىل صورة( داعش) الشيطان ،وسقطت
ست حمافظات من البالد ،ونطق االمام السيستاين بفتوى الدفاع،
ترك كل يشء وكان أول املجاهدين ضمن تشكيالت احلشد الشعبي
-اللواء الثامن -رسايا عاشوراء -فسجلت سجالت احلشد منذ أوىل

ّ
يطش عطر
وما زال
المسك في أوالده
القائمين على حمل
اسمه بكل جدارة ،وهم
يسردون سر أبيهم في
حب الوطن والمذهب

انطالقها بطوالته خطوة بخطوة يف حترير (جرف الصخر(النرص)،
ومناطق األنبار ،وصحراء الرمادي ،وحميط سور بغداد) وأين ما
يكون االرهاب كان هو املجاهد البطل الواثق من رضبته املسيطر
عىل أداء واجباته ،املنفذ ألوامر قادته ،املنقذ لزمالئه ،الرحيم مع
العوائل املنكوبة واألسرية واملهجرة .كان اذا سمع استغاثة من –
أنفسنا -هيب كالصقر طائرا اىل مكان االستغاثة ال يقف عند حد،
بل يستعمل كل حدوده وقدراته يف نجدهتم وحتريرهم ولن يرتكهم
حتى يصلوا بر األمان .مل يأت ذلك من فراغ وإنام من إيامن ترسخ
يف قلبه وعقله إيامن اللقاء باهلل –عزوجل -هو يف أمجل صور احلياة
االستشهاد يف سبيله مترضج بدمائه ومتخضب الوجه واجلسد.
كان يف كل معركة يقرتب من عشقه االبدي لالستشهاد ،فال توقفه
رصخة قبل أن يقتسم فرحة النرص مع املجاهدين .وأدمن عىل كتابة
ٍ
غصن من النور تتناقلها أثري اتصاالته مع من
وصية استشهاده عىل
حيب من عائلته ،وهو يدخل حرب املوت مع عصابات اإلرهاب
الداعشية التي جتارست عىل شامل بغداد ومتكنت من السيطرة
عىل عشائر (ذراع دجلة) شامل العاصمة بغداد ،هب جماهدو-
عاشوراء -حيملون الطف يف دمائهم ويتخيلون ما جناه -يزيد -مع
االمام احلسني(عليه السالم) وبقيته من أهل بيته وأصحابه عليهم
مجيعا سالم اهلل ..اتسعت حماور القتال جوا وبر ًا ..والدوعش جاءوا
بكل املوت اجلاهز عرب مفخخات وعبوات وانتحاريني ال حرص
العدادهم ...وحني توزعت املهام يف الساعة العارشة من ليلة اجلمعة
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وما تزال ثورة الدماء
قائمة طالما في كل ركن
من أركان العراق وفي
كل شارع وزقاق ومحلة
ومنطقة توجد صور
الشهداء ..كأنها تقول
ذكر ان نفعت الذكرى

املصادف 2014 / 8 / 8م املوافق  12شوال 1435ه� .زار اإلمام
احلسني عليه السالم بيوم زيارته اخلميس وشاركه الزيارة األبطال
بقلوب مفجوعة .فاجلميع يودع اجلميع .أما هو فكان عىل يقني ان
هذه هي معركته األخرية ..فلم يرتك صديقا اال وقبله ،وخابر اجلميع
وسمع أصوات أفراد عائلته فردا ،فردا وهو يبرشهم بلقاء احلبيب
عن قريب وعليهم ان ال ينسوه ألنه ال ينساهم عند رب رحيم
كانت مهمة البطل ( ايفان إبراهيم عيل جان خرسو االركوازي)
مباغت (داعش) االنتحاري الذين يظهرون كالغربان وتصفيتهم
من جذورهم ..فلم يكتف بوقوفه بساتر الصد بل تقدم اىل حيث
جتمعهم ،واقسم ان ال يرجع حتى جيندل مجيع االنتحاريني ليقلل
الضغط عىل القوات العراقية واالمنية والوية احلشد الشعبي بكافة
صنوفها واسامئها ..حتى عرف (ابو كرار) بفاتح الطرق امللغومة
بالدواعش املفخخني ..وما أن الح الفجر حتى متكن املجاهدون من
تكبيد (داعش) مئات القتىل وحرق مجيع الياهتم وسحق قناصيهم
وتدمري مقراهتم بعمق يزيد عىل كيلو مرتين ومن االجتاهني...
كانت ليلة ويوم من املوت يف مواجهة أعداء اهلل واإلنسانية(داعش)،
وهي صعبة عىل مقاتل ال هيدأ وال يقف عىل -ساتر صد -ثابت ،بل
يتحرك يف كل االجتاهات كي ال يفلت منه أي داعيش مفخخ ..ونجح
ومتكن من حتديد مقراهتم ومضافاهتم الرسية ،ونقل ملركز اللواء
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تفاصيل تواجدهم وهتيئتهم هلجوم جديد لكن هذا االرسال كان
االخري بعد ان متكنت قذيفة هاون داعشية هرب منها يف الوقت احلرج
لكن احدى شظاياها ذبحته من قفاه فأخذ روحه الطاهرة عن رسعة
وعجلة كأن اهلل تعاىل اختاره بعد ٍ
نرص مبني ،وكشف هجو ٍم عتيد..
ومىض شهيدا وحزن عليه كل من عرفه وتقرب منه ..فهو احلسيني
حد اليقني نذر نفسه من أجل ان يكون املذهب والعراق بخري..
تشكلت فورا جمموعة مقاتلة من رسايا عاشوراء وبقايا جماميع من
احلشد الشعبي عرفوا ابا كرار عن كثب واحبوه يف اهلل واحلسني ،من
أجل انقاذ جسده الطاهر الذي مزقته شظايا االرهاب بقسوة ..لكن
الفتية الذين أمنوا باهلل انقذوه يف حلظة الصفر مع بدء اهلجوم ..ومحلوا
عليهم محلة رجل واحد وقتلوا مجيع الدواعش يف -ذراع دجلة -بل
سمي اهلجوم بثأر الشهيد -ايفان -بعد ان ارسلت قواعد احلشد
الشعبي الصاروخ (  )Mk82من الطائرة ( )L159وقد كتب عىل
أجنحتها اسمه املبارك .وتم أخذ ثأره يف الوقت نفسه رفع جثامنه
ليطوف سواتر اجلهاد بأهازيج الوالء .ويمر عىل مراقد النور يف
كربالء والنجف ،ليسكن داره األبدي فرحا بام ربحه من اهلل ..فاهلل
حني حيب عبد ًا يستعجل يف ِ
لقائه ..هكذا مىض شهيدا الفتى البغدادي
نحو السامء روحا ،ويف وادي السالم جسدا ،ويف القلوب حيا يرزق..

الحشد الشعبي
صــانــع أبــجــديــة الــحــيــاة بــالــمــوت
ح��ي��در ع��اش��ور

متت اإلش��ارة العاملية يف كل بقاع املعمورة إن الشعب
العراقي هو أخ��ر شعوب العامل صمد وباقتدار ضد

األخرى...اعرتفت هبا رسا وعالنية األوس��اط العاملية
حتى خلقت بنجاحاهتا غرية ومحية صانعي اإلرهاب،

برشف وكربياء إن الشعب العراقي بكل مكوناته يد
واحدة ال يلوهيا باغي أو فاسد مهام شدة قوته وتسلط
عىل رقاب الفقراء من الشعب ،لطاملا فكرهم وعقيدهتم
وبنياهنم حسيني الوجود ،يلبي نداء الديني وحيرتم قواه

ينعموا باألمن واألمان ،ويعيشوا بسالم ويعمروا الوطن
ويبعدوا عنه املتآمرون والعمالء واخلونة الذين اصبحوا
أداة لتدمري العراق ورسق��ة ثرواته وإشاعة الفوىض
واليأس يف نفوس الشعب العراقي الذي يتسلط عليه جتار

عشوائية الذبح واحلرق والتهجري واألرس والقتل عىل
اهل��وي��ة ،وق��ات��ل ب��رشف دف��اع��ا ع��ن األرض والعرض
واملقدسات حتت إرشاف قيادة املرجعية الدينية العليا
بإمامة مرجع العرص والزمان السيد عيل السيستاين(دام
ظله) ال��ذي افتى فتوى الدفاع الكفائية املقدسة التي
أوقفت انتشار الطوفان (ال��داع��يش) املسموم (بعناد
املنترص) ،مطهرة احلق بالدم ،صانعة أبجدية احلياة يف
املوت.
أبناء العراق ،كانوا وما يزالون هم أبناء موطن الرسل
واألنبياء ومثوى األئمة األطهار(عليهم السالم) ومهد
احلضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الرتقيم.
واذا سجل التاريخ بكل فخر واعتزاز انتصارات احلشد
الشعبي ضد عصابات (داعش) اإلرهابية فأنه سيسجل

الوطنية الرشيفة ويؤازر كل ما تقوله النجف األرشف.
بذلك كتبت املدادات أبلغ املفردات عن الصرب والشجاعة
والشهادة التي متثلت بأبطال احلشد الشعبي املقدس
وهم يساندون اخوهتم يف األجهزة العسكرية واألمنية

ليعيدوا تنظيمهم الطائفي القبيل القريش املتآمر من عهد
الرسول (صىل اهلل عليه وال��ه) ،باسم التحالف العريب
املوبوء الذي دعت إليه حلفاء أمريكا وإرسائيل حتت امرة
أحالم دولة اخلرافة الداعشية.
وصناع التاريخ كان هلم دور كبري ملساندة احلشد الشعبي
املباركة ،من تآمر الضباع املفرتسة ،ولوال وجود حكمة
السيستاين العظيمة لتمكنت الضباع املفرتسة من حل
احلشد الشعبي ،لذلك يتفق اجلميع بال تردد أن ال ضامنة
للعراق إال باحلشد الشعبي ،فهو الوحيد القادر عىل حفظ
العراق والعراقيني واملقدسات من امل��رشوع اإلرهايب
العاملي املستمر .فاحلشد الشعبي حيتاج باستمرار السند
السيايس واحلكومي وحيتاج التحالف الشعبي كي يدفع
عنه املخاطر التي تستهدفه ،وحتى يستطيع العراقيون ان

املوت بال هوادة .لذلك يسعى أعداء احلشد الشعبي دائام،
مستخدمني كل إمكاناهتم الضعافه ميدانيا ،ونعلم مجيعا
اننا ال وجود أبطال حلشد الشعبي ال وجود لنا وسط
مهجية احلاقدين عىل كل ما هو شيعي.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة الفساد

()2 - 2

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
َ
خالف حُ كم الش��رع فهو فاس��د وباطل ،س��واء كان
ف��ي اإلصطالح الفقهي كل أمر
ف��ي العب��ادات أو المعام��الت أو اإليقاع��ات أو األح��كام أو غيرها ،وأثره ع��دم قبول ما
أتى به الش��رع ،وعليه أن يجدده صحيحاً ْ
إن أراد إطاع��ة الله في المجال العبادي وفي
غيره��ا وذلك بالرجوع إلى ما هو صحيح ،وال ينف��ذ العقد في المعامالت أو اإليقاعات
أو األحكام إالّ بتوفر كامل الشروط.
من جهة أخرى ففي املثال السابق بالنسبة إىل الزواج قد فإنه إذا ما منعه من ٍ
مضاره الظاهرة والباطنة،
أمر فإنه يعلم
ّ

حرمه
يأيت النقاش إىل املسائل األخرى مثل حرمة الزواج من ومن هنا البد من إتباع أوامره ،وقد تظهر مفاسد ما ّ
وبغض الطرف عن آثاره النفسية َّ
األخت مث ً
فإن ولو بعد حني ،حسب ما نراه ،ويف كل يوم تتأكد لنا صحة
ال فإنه
ّ
هناك آثار ًا مادية ملموسة يف مسألة اإلنجاب وما يسببه ما أمر به الرشع أو هنى عنه بمقياس املصالح واملفاسد.
من اخللل يف ُبنية اجلنني املتولد عنهام ،وهذا ما أثبتته من جهة أخرى فإن ال َفساد قد يكون التلبس به أثر اإلصابة

التجارب والعلم احلديث ،وال جمال ملناقشة مثل هذا باملرض النفيس والذي من وجوهه الشذوذ النفيس،
األمر يف ع ّينة واحدة والقول بأن فالن ًا نكح ُأخته فلم فمن هنا نجد يف بعض املجتمعات شخصيات أصيبت
يسبب له وال هلا من الناحية النفسية أي أذى ،وال أثر عىل بالشذوذ النفيس فرتى الظلمة نور ًا والعكس بالعكس،
أوالدمها ،ألن املسألة مدروسة عىل النسب ،فإذا كانت وترى الفاسد صاحل ًا والصالح فاسد ًا ،وما هذا إالّ خللل

النسبة عالية انصب احلكم عليه دون بعض األفراد أو فيها ،حيث أحاطت به العقد النفسية ،فلم يتمكن من
النظر فيام هو صحيح وما هو خطأ ،ومثل هذا بحاجة إىل

اجلزئيات.

وهنا البد من التذكري بأن اإلنسان مهام بلغ من العلم فإنه َمن يرشده وإىل َمن يعاجله ليتخلص من شذوذه.
ال يصل إىل ما يعلمه اهلل اخلالق له والعامل بخصوصياته ،وهذا الشذوذ هو ال َفساد بعينه ،قد يكسبه اإلنسان من
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

48

لعملية اإلصالح وتطبيقه ودحض ال َفساد ودفعه ،وبذلك
يكون الدين قد و ّفر لنا الكثري الكثري من مراحل اإلدراك

واملعرفة إنه سبحانه نعم املوىل ونعم النصري.
الخالصة

الفساد مصطلح يشري بشكل عام إىل حاالت انتهاك مبدأ
النزاهة ،ويف معاجم اللغة هو من فسد ضد َص ُل َح ،والفساد

البطالن ،أما يف احلكم والسلطة فيعترب أعامالً غري نزهية يقوم

هبا األشخاص الذين يشغلون مناصب يف السلطة ،مثل
املديرين ،واملسؤولني احلكوميني وغريهم ،لتحقيق مكاسب

خاصة.

وللفساد أسبابه ودوافعه التي قد تكون شخصية نابعة من

ضعف الشخص أو طمعه أو سوء تربيته أو عدم التزامه

بأحكام اهلل تعاىل ،وله نتائجه السلبية التي ترض باإلنسان
والبيئة بكل أنواع الرضر.

الكراس سامحة آية
هذا األمر هو ما أوحى إليه مؤلف هذا ّ

اهلل الشيخ حممد صادق حممد الكربايس يف مقدمته املهمة التي

جمتمعه أو من ممارسات خاطئة يف حقه ،أو حق جمتمعه،

ربط فيها بني الفساد واملعايص يف الرشع ،وهو سبب حتريم
(عز ّ
وجل) عنه بكل أشكاله ،ويمكن
الرشع له وهني اهلل ّ

وعندها يتخبط يف أفكاره الناقصة والتي تتولد منها نتائج

الذي وضعه سامحته ،والذي ُطبع من بني ألف موضوع

فتحصل له انطباعات غري متكاملة بل ناقصة تكون

نتيجتها عدم استيعاب ما جيري عىل أرض الواقع،
تغري مساره.
خاطئة ّ

يف الواقع َّ
إن اجلسم السليم وصاحب العقل السليم

للقراء االطالع عىل هذا املوضوع املهم كام ً
الكراس
ال يف ّ

ضمن سلسلة الرشائع.

ومالك الفطرة السليمة هو الذي يمكنه أن ينتج فكر ًا

سلي ًام ،واملراد بالسالمة هو السلوك الصحيح والتفكري
الصحيح املتأين ليميز بني ما هو صالح وما هو طالح،
وما هو فاسد وما هو نافع ،إذ ًا فتشخيص السليم من
السقيم والصالح من الطالح والفاسد من النافع ليست
عملية سهلة وإن كانت مستسهلة إالّ ملن كان من ذوي
اخلربة ،نعم الفطرة السليمة والعقل السليم مها اللذان
يمكنهام التمييز وما مل يتمكنا من تشخيصه لعدم املعرفة

بكُنه األشياء فإن اهلل قد ّبني ذلك عرب أنبيائه ورسله
وكتبه لريشد عباده إىل احلق وجينّبهم الباطل تسهي ً
ال
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م�������زارات�������ن�������ا
م����������زارات����������ن����������ا

(نقيب الطالبيين)

م��ن مفاخر العترة الطاه��رة وإمام العلم
والحديث واالدب
تحقيق :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد الخفاجي

ذو احلسبني ابو احلسن حممد بن ايب امحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن ابراهيم ابن االمام ايب
ابراهيم موسى الكاظم (عليه السالم) ،امه السيدة فاطمة بنت احلسني بن ايب حممد احلسن االطرويش
بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن ايب طالب (عليه السالم) ،والده ابو امحد كان عظيم املنزلة
يف الدولتني العباسية والبوهيية لقبه ابو نرص هباء الدين بالطاهر االوحد ،وويل نقابة الطالبني مخس
مرات ،وان السيد الرشيف الريض هو مفخرة من مفاخر العرتة الطاهرة ،وامام من ائمة العلم واحلديث
واالدب ،وبطل من ابطال الدين والعلم واملذهب ،وهو اول من كل ما ورثه سلفه الطاهر من علم
متدفق ،ونفسيات زاكية ،وانظار ثاقبة ،واباء وشمم ،وادب بارع ،وحسب نقي ،ونسب نبوي ،ورشيف
علوي ،وجمد فاطمي ،وسؤدد كاظمي.
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فضيلة الشيخ
مالك المالكي

والدته ووفاته
وملعرفة املزيد عن حياة الرشيف الريض االمني اخلاص
للرشيفني الرضيني (قدس اهلل رسمها) فضيلة الشيخ
مالك املالكي والذي اوضح قائال :ولد الرشيف
الريض ببغداد سنة  359ه� ،بإطباق من املؤرخني ونشأ
وتويف هبا يوم االحد املوافق  6من حمرم احلرام سنة 406
ه� ،اي بعمر بلغ ما يقارب ال�  47عاما ،كام يف معجم
النجايش ،وتاريخ بغداد للخطيب ،وعمدة الطالب
واخلالصة وغريها.
نقابة الطالبين
توىل الرشيف الريض بنقابة الطالبني ،وامارة احلاج
والنظر يف املظامل سنة  380ه� وهو ابن ال�  21عاما عىل
عهد الطائع ،وصدرت االوامر بذلك من هباء الدولة
وهو بالبرصة سنة  397ه� ،ثم عهد اليه يف  16حمرم
سنة  403ه� بوالية امور الطالبني يف مجيع البالد فدعي

(نقيب الطالبني) ويقال :ان تلك املرتبة مل يبلغها احد
من اهل البيت (عليهم السالم) اال االمام عيل بن
موسى الرضا (عليه السالم) الذي كانت له والية عهد
املأمون ،وأتيحت للرشيف الريض اخلالفة عىل احلرمني
بعهد القادر كام يف املجلد االل من رشح هنج البالغة
البن ايب احلديد.
تأليف وكتب سيدنا الشريف الرضي
للرشيف الريض جمموعة كبرية من الكتب واملؤلفات
نذكر منها:
� هنج البالغة ،كتاب مجع فيه خطب وحكم امري املؤمنني
(عليه السالم) وهو كتاب جليل القدر وعظيم الفائدة.
� خصائص االئمة ،ذكره مؤلفه يف صدر (هنج البالغة)
واطراه رشح فيه بعض كلامت امري املؤمنني (عليه
السالم) وذكر اسمه يف غري موضع واحد.
� جمازات االثار النبوية طبع يف بغداد سنة  1328ه�.
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� تلخيص البيان عن جماز القران.
� حقائق التأويل يف متشابه التنزيل.
� معاين القران ،وهو كتابه الثالث يف القران الكريم ذكره
له ابن شهر واشوب يف (املعامل) صفحة  44وقال يتعذر
وجود مثله.
� تعليقه عىل خالف الفقهاء.
� تعليقه عىل ايضاح ايب عيل الفاريس.
� كتاب رسائل يف ثالثة جملدات.
� اخبار قضاة بغداد.
� وله ديوان شعر الساير املطبوع والكثري من املؤلفات
االخرى.
قالوا فيه
قال ابن ايب احلديد يف رشح هنج البالغة :حفظ الريض
القران بعد ان جاوز ثالثني سنة يف مدة يسرية وعرف من
الفقه والفرائض طرفا قويا ،وكان عاملا اديبا ،وشاعرا مفلقا،
فصيح النظم ضخم االلفاظ قادرا عىل القريض ،مترصفا يف
فنونه ان قصده الرقة يف النسيب ايت بالعجب العجاب ،وان
اراد الفخامة وجزالة االلفاظ يف املدح وغريه ايت بام ال يشق
فيه غباره ،وان قصد يف املراثي جاء سابقا والشعراء منقطع
انفاسها عىل اثره ،وكان مع هذا مرتسال ذا كتابة ،وكان
عنيفا رشيف النفس عايل اهلمة مستلزما ببالدين وقوانينه،
ومل يقبل من احد صلة وال جائزة حتى انه رد صالت ابيه،
محل الثناة عىل ادبه وشعره كبقية مآثره وفضائله وملكاته
الفاضلة متواترة يف املعاجم يضيق عن مجعها املجال ،عنها
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صفحا ،ونقترص بذكر يسرية منها :فنرضب.
وقال النسابة العمري يف (املجدي) :انه نقيب نقباء الطالبني
يف بغداد وكانت له هيبة وجاللة وفيه ورع وعفة وتقشف
ومراعاة لألهل وغرية عليهم وعسف باجلاين منهم ،وكان
احد علامء الزمان قد قرأ عىل اجالء الرجال وشاهدت
له جزء جملدا من تفسري منسوب اليه القران مليح حسن
يكون بالقياس يف كرب تفسري ايب جعفر الطربي او اكرب،
وشعره اشهر من ان يدل عليه ،وهو اشعر قريش اىل وقتنا،
وحسبك ان يكون قريش يف اوهلا احلرث بن هشام والعبيل
وعمر بن ايب ربيعة ،ويف اخرها بالنسبة اىل زمانه حممد
بن صالح املوسوي احلسني ،وعيل بن حممد احلامين وابن
طباطبا االصبهاين.
وقال ابن اجلوزي يف (املنتظم) :كان الريض نقيب الطالبني
ببغداد حفظ القران يف مدة يسرية بعد ان جاوز ثالثني سنة
وعرف من الفقه والفرائض طرفا قويا وكان عاملا فاضال
وشاعرا مرتسال ،عفيفا عايل اهلمة متدينا ،اشرتى يف بعض
االيام جزازا من امرأة بخمسة دراهم فوجد جزء بخط ايب
عيل بن مقلة فقال :للدالل احرض املرأة فاحرضها فقال:
قد وجدت يف اجلزاز جزء بخط ابن مقلة فان اردت اجلزء
فخذيه وان اخرتت ثمنه فهده مخسة دراهم ،فأخذهتا
ودعت له وانرصفت ،وكان سخيا جوادا.
مراحل البناء
ان البناء القديم للمزار الرشيف كان عبارة عن غرفة هبا قرب
السيد الريض وغرفة لألمام فيها قرب السيد املرتىض ،وبعد

ذلك تطور البناء من خالل عمل مرقد للسيد الريض
ومرقد اخر للسيد املرتىض كام هو عليه االن .وبالنسبة
ملرقد السيد الريض فان مساحته صغرية نتيجة احلكومات
املتعاقبة التي صادرت جزء من مساحة املزار ،واالن
املزارات الشيعية الرشيفة العامة لدهيا معامالت مع
دوائر التسجيل العقاري إلرجاع هذه االرايض املحيطة
للمزار.
اهتمام ملفت لنظر
وخالل النظام السابق كان اخلرييني من جتار الكاظمية
يعيدون مراحل بناء املزار بني احلني واالخر ،واخريا
فان دائرة املزارات الشيعية اولت اهتاممها باملزار بشكل
ملفت للنظر بحيث زججته بالزجاج احلديث وكذلك
بناء طابق ثاين بشكل يليق بحجم املزار والسيد اجلليل
فضال عن ذلك تعمري القبة من جديد ،لتكون جممل
املساحة للمرقد الرشيف هي  83مرت مربع ،وكان هذا
العمل يف حدود سنة  2007عندما بدأت مرحلة اعامر

املزارات كافة لذراري اهل البيت «عليهم السالم».
احياء ذكر اهل البيت (عليهم السالم)
ان املرقد الرشيف للسيد الريض تقام فيه الدراسة
احلوزوية فضال عن دراسة القران الكريم والتدريس عىل
القراءات السبعة ،اما يف شهر رمضان املبارك هناك حمافل
قرآنية مستمرة ،وكذلك احياء الوالدات والوفيات
ألهل البيت «عليهم السالم» من خالل جمالس العزاء
واملحارضات الدينية.
فضائل وكرامات
وان السيد الريض هو صاحب كتاب هنج البالغة وله
كرامة عديدة عند اهلل «عز وجل» وهذا ناتج من اخالصه
وقربه منه ومن اهل البيت وباخلصوص فاطمة الزهراء
«عليها السالم» ،ومن مجلة الكرامات والفضائل التي
حصلت للزائرين الكرام هي شفاء املرىض السام االورام
اخلبيثة.
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الـــــــمـــــــقـــــــاالت

لنجعل المنظومة األخالقية

ثقافة عامة يحتذى بها

االحساس
با لمسؤ و لية

ا ال حتر ا م

المثابرة

حب الخير

بقلم :سيف علي الالمي

االعتزاز
با لتر ا ث
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الواجبات المحايدة

نرى ان بعض املجتمعات والبلدان التي ال تدين بدين
ساموي ذات تقدم وإزدهار يعم أرجاءها من حيث الطبيعة
اخلالبة إىل التقدم التكنولوجي مرور ًا بتشييد البنى التحتية،
بل ليس فقط ما ذكرناه آنِ ًَفا ،نالحظ ان هذه البلدان متقدمة
حتى بالتعليم .وإن السبب وراء تقدم هذه البلدان إال
اللتزامها بمنظومة األخالق والقيم كثقافة عامة .ورغم ما
مرت به بعض هذه البلدان من حروب ودمار إال أهنا بقيت
حتافظ عىل منظومتها األخالقية ،وإن شعوب هذه البلدان
مل تتأثر بالتأثريات اخلارجية ومل تتأثر برياح العوملة وبقيت
حتافظ عىل روح الثقافة الوطنية يف نفوسهم.
(يقول جوشو اووك��ر ،الذي نشأ يف اليابان ويتوىل رئاسة
املجتمع الياباين يف مدينة نيويورك «إن اليابان نموذج حيتذى
به يف الصمود واملثابرة ،كشأن دمية داروم��ا التي ال تكاد
تسقط حتى تستعيد توازهنا وتقف جمدد ًا).
فإن هذه الشعوب وعىل رأسها اليابان رغم ما مرت به من
دمار القنبلة النووية إىل الزالزل وتدمري البنى التحتية إال
إهنا بقيت صامدة تقف بوجه مجيع التحديات وذلك بسبب
اهتاممها باملنظومة األخالقية ونرشها لدى افراد املجتمع

ال��ص��م��ود
الوعي

المشاركة االجتماعية
االنضباط االمان��ة
احترام القانون
ضب��ط النف��س و النظام

الكرم
الضيافة

االعتدال

التعاون
التسامح
التضـامن
التنوع والشمولية

ما الرس وراء تقدم بعض البلدان التي ال تدين بدين ساموي؟
ما هو سبب ازدهار هذه البلدان؟

جملة االحرار اال�سبوعية

احترام البيئة

التواضع

ولدى مؤسسات الدولة وهتتم هبذه الثقافة ،ان حتوهلا إىل
ممارسات يومية ،بلدان جعلت املنظومة األخالقية درس
يدرس يف املدارس ويف اجلامعات ويف الشارع ويف البيت.
أما يف بلدنا مع وجود املنظومة األخالقية لكن هناك بعض
املواقف السلبية التي يامرسها البعض  ،ومن هذه السلبيات
هي لفظ الكلامت النابية يف الشارع ،واالبتزاز ،والرشوة،
وتقديم املصالح الشخصية عىل املصلحة العامة ،وعدم
حفظ املال العام ،والتعدي عىل املمتلكات العامة ، ...وإن
السبب وراء هذا اإلنحالل هو عدم تطبيق القانون بالصورة
الصحيحة  ..واضمحالل عمل وزارة الثقافة و التي بدورها
تعزيز الثقافة الوطنية هلذا البلد واحلفاظ عليها  ..وإمهال
األرسة ألطفاهلم وجعلهم ينجرون خلف كل ش��اردة و
واردة .ومن اجل تعزيز املنظومة األخالقية ألبنائنا وشبابنا
علينا او ً
ال ان نجعل من امل��دارس ليست فقط للتعليم بل
للرتبية وزرع روح األخ��الق يف نفوس أبنائنا ،وكذلك
اجلامعات ففي اجلامعات جيب ان تكون املحارضات ليست
فقط حمارضات أكاديمية بل حمارضات أخالقية حتى تتعزز
املنظومة األخالقية ويعم الصدق واألمانة واإلحرتام ويتعزز
لدهيم حب الثقافة الوطنية ،وقد أكدت املرجعية الدينية عىل
ذلك يف خطبة هلا بتاريخ 14/2/2020

«هناك جماالت حياتية امهلناها مل نعتني هبا ا ّدى اىل
هذه النتائج الوخيمة..
عىل رأس هذه العالجات ان يكون هناك رضورة
وعي جمتمعي ألمهية االخالق والقيم يف خمتلف
انه
جماالت حياتنا ال ننظر اىل القيم واالخالق عىل ُ
امر هاميش وثانوي ليس رضوري ًا يف احلياة ،متى ما
اعتربنا ان االخالق والقيم واملبادئ رضورة كبرية
حلياتنا ويف خمتلف جماالت حياتنا واعطينا مسألة
االخالق وهذه القيم اهتامم ًا يف جمال التثقيف أوال
ً نجعلها ثقافة عامة ويف جمال االهتامم يف تطبيقها
كمامرسات يومية وعىل خمتلف مستويات احلياة
وان يكون هذا االهتامم عىل املستوى املجتمعي
بمعنى آخر ان
وعىل مستوى مؤسسات الدولة
ً
يكون عىل رأس اولويات االهتامم يف املدرسة ان
املعلم يعتني بغرس االخالق والقيم يف نفوس
الطلبة..
اخواين واخوايت ال يكفي ان نعتني بإعطاء هذه
ال��دروس االكاديمية فقط وان ك��ان ه��ذا مهم
ولكن ان نعطي ايض ًا اهتامم ًا بقدر كايف ان نريب
اطفالنا وطلبتنا يف املدارس االبتدائية والثانوية
ويف اجلامعات ايض ًا عىل االخ��الق والقيم وان
ُنشعرهم بأمهية االخ��الق والقيم وتطبيقها يف
حياتنا ،..ال يكفي ان نتفوق يف جم��ال العلوم
االكاديمية ولكننا نفشل يف ممارسة االخ��الق
والقيم الفضيلة يف املجتمع وال��ذي ي��ؤدي اىل
الكثري من املخاطر ،فعىل مستوى املدرس واملعلم
واالستاذ يف اجلامعة وعىل مستوى املؤسسات
االعالمية ال ينبغي ويصح ان يكون اهتاممها
وتركز اهتاممها عىل املستوى السيايس االعالمي
وهتمل جوانب القيم واالخ��الق
البحت فقط ُ
واملبادئ وغرسها يف نفوس أفراد املجتمع..
املثقف ال��ع��ام ال ينبغي ان ي��ن��زوي يف كتاباته
وهيمل جانب القيم
يف االم��ور الثقافية العامة ُ
واملبادئ واالخالق وكذلك الكاتب وغري ذلك
ورب االرسة ايض ًا وربة االرسة ايض ًا علينا ان
هنتم مجيع ًا يف ذلك.»..
ونختم مقالنا بقول الشاعر
األ َم��م َ
َوإِ َّن��ام ُ
األ ْخ� ُ
�الق َما َب ِق َي ْت َف�إِ ْن ُه ُم َذ َه َب ْت
ُ
َ
َ
ُ
َأ ْخالق ُه ْم ذ َه ُبوا.

صناعة الخوف
فاطمة محمود الحسيني

اخلوف هو أحد املشاعر األساسية الفطرية املغروزة يف الطبيعة البرشية،
لكن التطور والعرص احلديث جعلت اإلنسان يكتسب خماوف جديدة
ختتلف عن املخاوف السابقة التي كانت متمثلة بالظواهر الطبيعة الرعد،
والعواصف والزالزل وغريها أو نتيجة مشاهدة املفرتسات والوحوش
الضارية الوحوش التي تنقض عىل االطفال والنساء والرجال ،وأيض ًا
معتقدات االشباح واألرواح والتي كانوا يتخيلوهنا بسبب الطبيعة
العقلية التي كان يتمتع عليها أسالفنا.
أما خماوف اإلنسان احلديث باتت مستجدة وجديدة تتمثل يف الكوارث
الطبيعة ،واحلروب ،واملجاعات والقتل واإلبادة وغريها بإضافة إىل ما
انتجته احلضارة والتطور من أشياء تؤدي إىل الراحة ورفاهية إال إهنا
صنعت خماوف جديدة ،فالكهرباء مفيدة لكنها قد تصعق ومتيت ،وكذلك
الطيارة والسيارة مفيدتان لكنها توديان بحياة االنسان اذا سقطت االوىل
وارتطمت الثانية واملشكلة التي جتابه انسان العرص احلديث هي تراكم
وترسيب املخاوف بداخلة دون تفريغ مما جعلته خيضع ملجوعة أكرب
تتخذ اشكال من القلق.
واحلقيقة ان قلق اإلنسان وصناعة اخلوف احلديث يرجع إىل جمموعة من
االسباب املعقدة واملتداخلة ،فمخاوف احلديثة ليست فغالب من مصادر
طبيعة مبارشة ،بل هي خماوف متضاربة نشأت وتوارثت فأصبحت
متمثلة بمجوعة من القلق تداهم النفس البرشية.
فالطالب أو التلميذ ال خياف من الوحش هيامجه أو يفرتسه بقدر ما خياف
من الفشل والرسوب يف االمتحان الذي يرتدى عليه ان يعيد االختبار
مرة أخرى ،واملوظف خياف من اخلطأ الذي يسبب له املشاكل يف العمل
وتوقعه العقوبة واجلزاء وطرده من الوظيفة أو استقصائه ،كذلك التاجر
خياف من اخلسارة تلحق بتجارته فيخرس ماله فهذه صناعة العرص
احلديث والتطور أو االستحداث من خالل الوراثة أو النشوء والبيئة
املحيطة به ،وان اسباب اخلوف احلديث تكشف حياة اإلنسان احلديثة
املتطورة وبام ختلقه له من مشاكل نفسية وضغوطات جديدة أضافت
خماوف جديدة إىل القديمة من جهة أخرى .وال ننكر ان وسائل احلديثة
مسلية ماهي إال ختديرات مؤقته وضعيفة املفعول وقصرية األمد لتخفي
القلق ،ويتبدى القلق يف أشكال متباينة ومتنوعة ،فهو يف بعض األحيان
يبدو يف هيئة أمراض نفسية كالوسواس ،واألعامل والقهرية ،اخلوف
من اإلصابة باملكروبات ،أو اشياء او حرشات بشكل مبالغ فيه ،وبعض
االحيان يأخذ يف شكل عدم االت��زان احلركي ،أو االحساس بضياع،
والتشتت الفكري الذي ال هيدف إىل يشء.
وهذه خماوف ال تقوم يف االنفصال وعدم التفاعل مع نتائج اخلوف
املرتسبة واملستقرة يف إعامق اجلنس البرشي.
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ســــــيــــــرة و اثـــــر

اإلمام الحسين

الشخصيةوالمنهج

عند دراسة أية نظرية أو فكرة أو حركة جيب دراسة شخصية الفرد
املؤسس هلا من جوانبها كافة الفكرية واالجتامعية واألخالقية كي
يتم التعرف بعمق عىل ماهية هذه الفكرة من خالل التعمق يف
شخصية مؤسسها ،ومتابعة ما إذا كانت هذه الشخصية تنسجم كلي ًا
مع مبادئ تلك الفكرة أو الفلسفة ،ألن ذلك يتيح للقارئ تقييم
الفكرة ومدى تأثريها وهيمنة أفكارها عىل صاحبها أو ًال .واليوم
ندرس صاحب الثورة الكربالئية ،اإلمام احلسني (عليه السالم)،
وندرس شخصية هذا اإلمام الثائر كي نرى هل كان طالب سلطة
أم مغنم دنيوي أو باحث ًا عن جمد شخيص كام يدعي بعض املؤرخني
والباحثني أم كان يريد إصالح أمة جده التي انحرفت عن جادة
احلق بسبب انحراف اخلالفة.
هتيأت لإلمام بيئة ونسب مل حيظ أحد هبام ال قبله وال بعده عدا
أخيه اإلمام احلسن املجتبى :والده أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،
ووالدته فاطمة الزهراء وهو أطهر حضن وأرشف بيت يف العرب،
وج��ده رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) معلم اإلنسانية ومريب
البرشية ،أرشف األنبياء وأسمى املخلوقات .يف هذا البيت النبوي
العلوي تربى احلسني ،ورضع أخالق النبوة وشب عىل مبادئ
الرسالة اإلسالمية.
وهناك آيات عديدة نزلت يف حق اإلمام احلسني باعتبارها عضو ًا يف
العائلة العلوية الرشيفة مثل آية التطهري (إنام يريد اهلل ليذهب عنكم
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الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا) .وآية املودة (قل ال أسألكم
عليه أجر ًا إ ّال املودة يف القربى ،ومن يقرتف حسنة نزد له فيها حسنا).
ولكن هناك آية تشري إليه وأخيه احلسن بشكل أوضح وهي آية
املباهلة حيث سمته بلفظة (أبناءنا) يف قوله تعاىل (فمن حاجك
فيه من بعد ما جاءك من العلم ،فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم،
ونساءنا ونساءكم ،وأنفسنا وأنفسكم ،ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل
عىل الكاذبني) .فاإلمام احلسني عليه السالم يمثل اجليل الثاين من
الرسالة اإلسالمية .وقد نسبه اهلل تعاىل إىل الرسول ودعاه بابنه كام
ورد يف اآلية ،فهو (عليه السالم) من خط جده (صىل اهلل عليه وآله)،
ومنهجه (عليه السالم) هو اإلسالم املحمدي األصيل الذي عرفه
وتشبع به فصار معل ًام من معامله.
وهناك أحاديث كثرية توضح منزلة اإلمام احلسني (عليه السالم)
العالية أراد النبي (صىل اهلل عليه وآله) أن ينبه األمة إليها مثل قوله
(صىل اهلل عليه وآل��ه)( :حسني مني وأن��ا من حسني)( ،احلسن
واحلسني إمامان قاما أو قعدا)( ،احلسن واحلسني سيدا شباب
أبني هذين
أهل اجلنة)( ،اللهم إين أحبهام وأحب من أحبهام)( ،إن ّ
رحيانتاي من الدنيا)( ،من أحب احلسن واحلسني فقد أحبني ومن
أبغضهام فقد أبغضني) .وكان عليه السالم معروف ًا بخشوعه يف
صالته وورعه وسمو أخالقه بني الناس وتواضعه حيث كان يأكل
مع املساكني إذا دعوه.

كيف ندرس نهضة
اإلمام الحسين
ما زالت هنضة اإلمام احلسني مشع ً
ال ينري درب الثائرين
واملجاهدين من أج��ل إع��الء كلمة احل��ق وإرس��اء معامل
العدل .وكل عام نستعيد الذكرى وتفاصيل الواقعة املؤملة.
وكل فرد يرتشف من هنضته وثورةته بقدر ما يدركه أو
ٍ
معان ومشاعر وتصورات .لذلك
يفهمه أو يشعره من
ترى اجلميع يتمسكون به وبخطه ولكن من خالل رؤى
متنوعة وفهم متفاوت ولكن الذي جيمعهم هو الوالء
لإلمام وخطه ومنهجه .فالفقيه يفهم اجلوانب الرشعية
من الثورة ،والسيايس يؤكد الدور السيايس للثورة يف ذلك
العرص ،واملجاهد يرى فيها أنموذج ًا حيتذى يف مواجهة
الظلم والقهر ،والشخص العادي يرى يف بكائه وتضامنه
ثواب ًا كبري ًا ومواساة لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) .وكل
له ثوابه إن شاء اهلل وليست ثورة احلسني حكر ًا لفئة معينة
أو فه ًام حمدد ًا أو تفسري ًا معين ًا .فهي معني ينهل املسلمون منه
كي يتجدد اإلسالم وتستمر شعلته يف التوهج.
ومن خالل استعادة ذكرى والرتكيز عىل ما جرى يف كربالء
والكوفة والشام واملدينة وردود أفعال أهلها جتاه احلدث.
هذا كله جيد ومهم ولكن ال جيب االقتصار عليه ،أي نريد
أن نجلب التاريخ إىل عرصنا ونحاكم أح��داث ووقائع
عرصنا عىل معايري الثورة احلسينية.

أبواب ُضريح
سين
اإلمام الح
ِ
للصحن الرشيف عرشة أبواب حميطة بالروضة ،وقد جاءت
كثرة هذه األبواب من أجل ختفيف حدة الزحام يف مواسم
الزيارات ،هي:
باب القبلة :وهو من أقدم األبواب ،ويعد املدخل الرئييس إىل
احلرم ،وعرف هبذا االسم لوقوعه إىل جهة القبلة.
باب الرجاء :أخر باب شيدة يف اخلمسينات من القرن املايض.
باب قايض احلاجات :وقد عرف هبذا االسم نسبة إىل اإلمام
فر َجه).
احلجة املهدي ّ
(عجل اهلل َ
باب الشهداء :وعرف هبذا االسم تيمن ًا بشهداء معركة الطف.
باب السالم :وعرف هبذا االسم الن الزوار كانوا يس ّلمون عىل
السالم باجتاه هذا الباب .ويقابله زقاق السالم.
اإلمام عليه ّ
باب السدرة :وعرف هبذا االسم تيمن ًا بشجرة السدرة التي
كان يستدل هبا الزائرون يف القرن األول اهلجري إىل موضع
السالم.
قرب احلسني عليه ّ
باب السلطانية :وع��رف هبذا االس��م نسبة إىل مشيده أحد
سالطني آل عثامن.
باب الكرامة :وعرف هبذا االسم كرام ًة لإلمام احلسني عليه
السالم.
ّ
باب الرأس الرشيف :وعرف هبذا االسم ألنه يقابل موضع
السالم.
رأس احلسني عليه ّ
تيمن ًا بمقام ّ
التل الزينبي
الباب الزينبي :وقد سمي هبذا االسم ّ
املقابل له.

قصة في اثر كرم االمام الحس����ين
جاء رجل اىل االمام احلسني عليه السالم يساله حاجه فقال له االمام صن وجهك عن ذله املساله وارفع حاجتك يف رقعه وات
هبا سارسك ان شاء اهلل فكتب اليه حاجته ودفع الرقعه لالمام فاعطاه االمام مااراد وقال له ال ترفع حاجتك اال اىل احد الثالثه
ذي دين او مروءه او حسب .وقد رسم نموذج ًا رائع ًا يف املواقف األخالقية اخلالدة ،ال سيام التي سجلها يف واقعة الطف..
ولذلك نقول :إن حتب أقربائك ليس غريب ًا ،وإن حتب أصدقاؤك ليس غريب ًا ،وان حتب من حيقد عليك ..ولو باطن ًا ليس غريب ًا
احلب العظيم الذي
عدوك الذي يشهر السيف بوجهك
ّ
ويتلهف عىل قتلك ،هذا هو ّ
كذلك ،فكل هذا ممكن ،ولكن أن حتب ّ
كان يفيض من قلب اإلمام أبى عبد اهلل احلسني (عليه السالم) .كان (روحي له الفداء) خيرج صباح عاشوراء إىل ساحة القتال
فيظن احلارضون أنه يبكي تفجع ًا أوحقد ًا أو غربة ..بل كان يبكي ألهنم يدخلون النار
عدوه ،ثم يبكي ويطيل البكاء
ّ
وينظر إىل ّ
بسببه ،هذا الذي كان يؤمله ،ما أعظم هذه الروحية ،كلها عطاء ورمحة ورأفة وانسانية..
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قالوا في المرجعية

لزوم الدعاء لتعجيل الفرج
يقول الشيخ حممد تقي البهجة [طاب ثراه]:
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)
«كم من املصائب تنزل بساحة إمام الزمان ّ
مع أنه مالك جلميع الكرة األرضية ،و مجيع األمور جارية عىل يديه؟! ويف
أية حال هو ،ونحن يف أية حال؟! إنّه يعيش يف سجن وال راحة لديه وال
ُأنس ،و كم نحن غافلون عن ذلك و ال نلتفت إليه! و ّ
كل من التقى معه يف
عامل اليقظة أو املنام سمعه يقول:
«اكثروا الدعاء لتعجيل فرجي»
و اهلل يعلم كم جيب أن يكون عدد هذه األدعية حتى تتوفر مصلحة ظهوره.
ومن املقطوع به ّ
أن َمن كان يف دعائه جاد ًا و صادق ًا ،و كان حمزون ًا هلموم
أهل البيت (عليهم السالم) ،و مستبرش ًا يف رسورهم ،فسوف يشاهد أمور ًا
و مبرصات ،و من املؤكد أنّه سوف لن يكون أمثالنا مطبق العينني.
جيب أن ندعو مع حتقيق الرشوط املطلوبة يف الدّ عاء ،و التوبة من الذنوب
من مجلة تلك الرشوط كام قالوا (عليهم السالم)« :دعاء التائب مستجاب»
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) و أعاملنا
ال أن تكون أدعيتنا لتعجيل فرجه ّ
تؤدي إىل تبعيده و تأجيله!!».

يقول الكاتب أمحد أمني النجفي :يعتقد اتباع أفالطون
مشعة ،ح ّتى
وتالميذه أن عقول العباقرة وارواحهم ّ
بعد مماهتم ،فعندما تقرتب منهم تزداد الطاقة الفكرية
والروحية.
ويعتقد الشيعة ّ
أن التواجد بقرب اإلمام عيل بن أيب
طالب (عليه السالم) وأبناءه األئمة (عليهم السالم)
يشحن العقل والروح بطاقة إجيابية بقدر ما له جاذبية،
وهلذه النظرية الكثري ما يؤكدها من املصاديق ،آخرها
ترصيح اإلعالمي اللبناين جورج قرداحي يف النجف
قال:
جئت اىل هذا الرصح العظيم؛ إىل هذا الرصح
«اليوم ُ
جئت الشعر بام يشعر
الذي يؤمه املاليني من الناسُ ،
به الكثري من هؤالء الناس ،فحقيقة انا يف تأثر كبري،
ان ت��زور مرقد هذا الرجل العظيم ،اإلم��ام عيل ابن
ايب طالب (عليه السالم) ،خترج من هناك ويف راسك
افكار ًا تتالطم كثريا».

البطريرك
مار لويس روفائيل ساكو االول

«السيد السيستاين عالمة مضيئة وسط
كل الضبابية املوجودة عىل أرض العراق
ونأمل ان يعمل الكل ويستمع اىل صوته
واىل اعتداله واىل حكمته واىل ارشاداته..
وكانت حكمته خالل السنوات املاضية
حلفظ السالم يف العراق ووحدته «.

صورة نادرة لعميد المنبر الحسيني الشيخ

صورة وتعليق

الدكتور أحمد الوائلي (رحمه الله)

هويتنا الثقافية
اهلوية الثقافية واجلو األخالقي العام ال ينفع ان
يغرس فيها غري اخلري ومظاهر األخالق وااللتزام..
أما ما يطرأ عليها من ملوثات وظواهر نشاز ،فال
تلبث ان ت��زول كام ت��زول الريح الصفراء لتبقى
اهلوية واألخالق والقيم هي السمة الثابتة والصفة
الراسخة ملجتمعنا الطيب .

«أجنادين»
سفينة عراقية محجوزة في مصر!!

«أجنادين» ،السفينة العراقية املتواجدة يف مرص وبالتحديد
يف اإلسكندرية ،منذ عام 1986م ،بعد أن قام النظام البائد
برشائها من إيطاليا..
والسفينة العراقية املخصصة للدعم واإلمداد تعود قصتها
إىل عام 1984م ،عندما قام العراق برشائها من إيطاليا،
وبقيت يف املياه اإليطالية حتى عام  ،1985حيث خضع
الطاقم العراقي للتدريب عىل تشغيلها واإلبحار هبا ،ويف
عام  ،1986وخالل رحلتها إىل العراق ،رست السفينة يف
قاعدة اإلسكندرية البحرية.
وألسباب امنية تعود اىل هتديد موانئ العراق يف العقد
الثامن من القرن املنرصم واشتعال حرب الناقالت خالل
حرب اخلليج األوىل ،قرر اجلانب العراقي إبقاء السفينة يف
مرص ثم ألسباب احلظر الذي فرضته األمم املتحدة عىل
العراق يف عام 1991م ،منحت وصاية السفينة العراقية
(أجنادين) إليطاليا البلد املصنِع ألسباب غري معروفة ،ومل
يقدم العراق أي طلب الستالمها ،فبقيت يف اإلسكندرية
حتى يومنا هذا.

خان المحاويل

ّأول خان للقوافل اخلارجة من احل ّلة إىل بغداد قال عنه د .عيل هادي
املهداوي« :يبعد عن احل ّلة مسري ثالث ساعات ،هو مجيل جدً ا ،وذو مساحة
ّ
واسعةُ ،بني بطابوق خرائب بابل ،ويبعد عنه مسرية أربع أو مخس ساعات
حيث ّ
تطل عىل فنائه الداخيل املفتوح من األعىل أواوين كبرية خصصت
لراحة الزوار ومنامهم ،وأخرى واسعة تم ختصيصها كحظائر واسطبالت
إليواء حيواناهتم ،فيام احتل مكان الصالة أحد جوانب ذلك اخلان ،ومن
البنائية التي اشتمل عليها ،هي أرصفة جللوس الزائرين».
املرفقات
ّ
يسرتيح ِ
فيه املسافرون القادمون من مدينة النجف وباقي
واخلان كان مكا ًنا
ُ
مدن جنوب العراق ووسطه يف طريقهم إىل بغدا َد العاصمة وسواها من
مدن العراق األخرى ،أو القادمون من كربالء حيث رضيح احلسني(عليه
السالم) فاخلان هو ّ
ين وبلدة املحاويل واحلالة
حمطة اسرتاحة كفندق جمّا ّ
هذه متث ُّل مرحلة من مراحل السفر إىل بغداد ومنها إىل باقي مدن الوسط
واجلنوب.

