ترك المراء والمزاح
«لَ ا ُت َما ِر فَ َي ْذ َه َب َب َه ُ
اؤ َك ولَ ا ُت َما ِز ْح فَ ُي ْجتَ َر َأ َعلَ ْي َك»
قول اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم)  -المصدر :شرح أصول الكافي  -ج - ١١
الصفحة ١٤٨
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يصف��ون مش��اريع العتب��ة الحس��ينية بالعمالقة
ً
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ّ
مجلة (المعارف) في سطور
العالم والشاعر وصاحب
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الحشد الشعبي العظيم
األفكار والمعتقدات..

وت������أث������ي������ره������ا ع�����ل�����ى ال����ش����ب����اب

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

اإمامنا اجلواد

وقيادة الأ ّمة

�يكتب عن علم الهدى واإلمام الواجب الطاعة
القلم ّ
أي ش�� ��يء س�� � ُ
يحار ُ
ُ
موالنا محمد الجواد (عليه الس�� ��ام) ونحن نحيي ذكرى استش�� ��هاده
أن محط�� ��ة بارزة من حياته يجب الوق�� ��وف عندها ،وهي
األلي�� ��م ،إال َّ
قيادته العظيمة لألمة.
واشتد بِه األذى
ني فيه المس�� ��لمون بالفتن واالضطرابات
ّ
ففي وقت ُم َ
لحق
عليهم من جور ّ
الحكام العباس�� ��يين ،وهو الظل�� ��م والجور الذي َ
بأبيه اإلمام الرضا (عليه الس�� ��ام) ،كان لإلمام الجواد (عليه السام)
األمة وقد س�� ��ارت سياسته المباركة
�تثنائي في جمع ش�� ��تات ّ
دور اس�� � ّ
باتجاهين مهمين حددهما علماؤنا األجاء وهما (قدرته على مواجهة
الغيبة من
األمة ل�� ��دور َ
النظ�� ��ام الحاك�� ��م بقيادته الرّباني�� ��ة ،وتهيئة ّ
خال البن�� ��اء الثقافي والروحي والعقائدي في نفوس الناس) ،وكان
المتشظية والمبتلية بالفتن
لألمة
ّ
األول هو األصعب بالنس�� ��بة ّ
االتجاه ّ
والعقائ�� ��د المنحرفة ،فعمل على تصحيحه�� ��ا ومواجهتها ،خصوصًا
ظل انصراف الدولة آنذاك لتشجيع انتشارها إلبعاد المسلمين عن
في ّ
القيادة الروحية الحقيقية ،أما في االتجاه الثاني ،وهو مهم للغاية،
نجح (صلوات اهلل وس�� ��امه علي�� ��ه) في تهيئة الناس لعصر الغيبة
فقد َ
جده (صلى اهلل عليه وآله) ورّبى صحبه تربية
الش�� ��ريفة ،فأحيا علوم ّ
تحدق بالمسلمين لما بعد غيبة
علمية وقيادية لمواجهة األخطار التي
ُ
(عجل اهلل تعالى فرجه الشريف).
اإلمام المهدي المنتظر ّ
الجيد لهذين االتجاهين المهمين في حياة وقيادة
أقول ّ
ُ
إن المتفحص ّ
إمامنا الجواد (عليه الس�� ��ام) يلمس�� ��ه في واقعن�� ��ا المعاصر ،فالقيادة
تعمل
الروحية للش�� ��يعة اليوم والمتمثلة بمرجعيتنا الدينية العظيمة ُ
بنف�� ��س هذين االتجاهي�� ��ن ،وخصوصًا ونحن نعيش فت�� ��رة تاريخية
ظل تكالب أعداء اإلسام علينا وصناعة و(تفريخ)
ومنعطفًا خطيرًا في ّ
ويغذيها
الحركات الضاّلة التي تريد صرف الشباب عن دينهم القويم ّ
لتنقض
ويهيئ لها الظروف الس�� ��انحة
َّ
ّ
ويمولها االس�� ��تعمار الغاص�� ��ب ّ
انقضاض الذئب الغادر على فريس�� ��ته ،كما أننا ونحن نعيش عصر
(عجل اهلل تعالى
الظه�� ��ور المب�� ��ارك لموالنا صاحب العصر والزم�� ��ان ّ
فإن المرجعية الحكيمة بكيانها وتاريخها المش�� � ّ�رف
فرجه الش�� ��ريف) ّ
األمة للظهور الشريف ،فمن
ومواقفها العظيمة ْ
سعت جاهد ًة لتهيئة ّ
تبعها نجا ومن تخّلف عنها هلك.
علي الشاهر
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ممثل «السيد السيستاني» يتابع سير العمل في ( 6مدارس)
تش ّيدها العتبة الحسينية لأليتام

تفقد املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة وممثل املرجعية
الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ميداني ًا
سري العمل يف مرشوع مدارس األيتام الواقع يف حي السالم
بمحافظة كربالء املقدسة.
وذكر رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة املقدّ سة املهندس
حسني رضا إن «العتبة حققت تقدم ًا كبري ًا ومرحلة جديدة
بمرشوع مدارس األيتام يف حي السالم بكربالء املقدسة».
وقال« :هذا املجمع هو نسخة من جممعات مدارس اجلنوب
ضمن محلة العتبة احلسينية املقدسة لدعم واسناد الرتبية
والتعليم يف البلد» ،مؤكد ًا أن نسبة اإلنجاز احلالية بلغت

.»%70
وأضاف أن «املرشوع مكون من ست مدارس كل مدرسة
متكونة من مخسة طوابق وبتصاميم إسالمية تراثية وكذلك
يضم املجمع روضة وقاعة مغلقة وإدارة للمجمع».
وتقدم العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة
االمام الرضا (عليه السالم) لإلغاثة واالسكان التابعة ملمثلية
املرجعية الدينة العليا يف كربالء خدمات التعليم املتكامل
للطلبة االيتام من الروضة اىل اجلامعة بشكل جماين عرب
مدارس السيدة رقية ومدارس عيل االصغر عليهام السالم يف
كربالء ومدارس العتبة احلسينية املقدسة.

العتبة الحسينية تكشف عن افتتاح

ثاني اكبر مستشفى لمعالجة االورام
كشفت العتبة احلسينية املقدسة عن موعد افتتاح ثاين
مستشفى دويل ملعاجلة االورام الرسطانية شيدته يف حمافظة
البرصة ويعد من اح��دث املستشفيات يف املنطقة وجمهز
بأحدث ما وصل اليه العلم من أجهزة ختصصية متطورة.
وذكر رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية
الدكتور ستار الساعدي ،ان «املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وضمن متابعته
املستمرة لتنفيذ املشاريع وجه بأن يكون افتتاح مستشفى
االورام الدويل يف حمافظة البرصة قبل منتصف العام املقبل
جملة االحرار اال�سبوعية
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 2023بعد تسارع وترية االنجاز يف املبنى املخصص له».
وأك��د الساعدي «وص��ول اغلب االجهزة وامل��ع��دات الطبية
اخلاصة باملستشفى التي تعد االوىل من نوعها واالحدث بني
االجهزة التخصصية يف جمال معاجلة االورام اىل خمازن هيأة
الصحة ،منوها عن باقي االجهزة باهنا «ستصل قبل هناية العام
اجلاري .»2022
وبني «ان عملية تنصيب االجهزة واملعدات بالكامل ستنتهي
ّ
قبل منتصف العام املقبل ليتم افتتاح املستشفى كواحدة من اكرب
الرصوح الطبية ملعاجلة االورام يف حمافظة البرصة».

وزارة البيئة الــعــراقــيــة :االســتــثــمــارات
البيئية فــي كــربــاء تــقــدمــت بفضل
مشاريع العتبتين المقدستين فيها
أكاديمية السبطني للتوحد واضطرابات النمو
األكرب يف العراق واألوىل من نوعها تعقد اجتامع
املجلس العلمي األول للزمالة التدريبية لطب
ورعللايللة التوحد وهللي األوىل ألطللبللاء مللا بعد
الدكتوراه هبذا االختصاص.

شهد مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) إقامة ندوة حتت شعار (دعم الطاقة واملياه
والبيئة واجب وطني ورشعي مقدس) اقامها ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بحضور وزير البيئة الدكتور جاسم الفالحي،
وحمافظ كربالء املقدسة نصيف جاسم اخلطايب.
وقال نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء ضياء الدين ،إننا
«ندعو إىل زيادة الوعي بأمهية قطاع الطاقة املتجددة وتشجيع البحث العلمي
واالبتكار والتطوير وتسويق التكنولوجيا املتخصصة يف جماالت املياه والبيئة
والطاقة».
وتابع «كام أننا ندعو اىل نرش الوعي العام بخصوص الطاقة املتجددة للحد من خماطر
الطاقة املنبعثة من خالل نقل التكنولوجيا ،وخماطر التلوث البيئي من االنبعاثات».
من جهته ،قال وزير البيئة الدكتور جاسم الفالحي ،إن «حمافظة كربالء تقدمت
بشكل كبري يف مشاريع معاجلة مياه الرصف الصحي ،واملحافظة عىل املصادر
املائية ،واالهنر واجلداول من امللوثات ،وأهنا متكنت من زراعة مساحات شاسعة
باستخدام الطرق احلديثة يف السقي والصديقة للبيئة».
وأض��اف أن «االستثامرات البيئية التي تقدمت هبا مشاريع العتبتني احلسينية
والعباسية تعكس مدى التجانس الكبري ما بني العتبتني املقدستني واالدارة املحلية
يف املحافظة».
وأشار إىل أنه «تم االتفاق عىل تعزيز املفاهيم اخلاصة يف موضوع التغريات املناخية
واستخدام الطاقة املتجددة ،وترشيد الطاقة الكهربائية واالستخدام األمثل للمياه».
يذكر أن الندوة حرضها ممثلون عن وزارات البيئة والكهرباء وعدد من اجلهات
ذات العالقة.

خالل ( )15يوما ..ممثلية مكتب السيد املرجع
االعللى يف كربالء تنفق ( )265مليون دينار
كمعونات شهرية لأليتام والعوائل املتعففة
وأصحاب الدخل املحدود.

إجراء ( )5000عملية جراحية (جمانا) خالل
( )5أشهر من بينها كربى وفوق الكربى عى
نفقة العتبة احلسينية املقدسة يف مستشفاها سفري
االمام احلسني (عليه السالم).
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صـــدى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

متى يكون القرار وطني ًا خالص ًا لوجه الوطن؟
متى تكون مصالح العراق والعراقيني العليا هي العليا؟
وإن كل ما دوهنام يأيت تباع ًا وحسب األمهية واألولوية
الوطنية وليس شيئ ًا آخر؟
متى نتخلص من آفة الذيلية والتبعية واالنقياد لآلخرين؟
اسئلة حائرة منذ عرشين سنة تقريب ًا ،لكنها مازالت تبحث
هلا عن جواب شاف يشبع شيئ ًا من جوعها ويروي بعضا من
ٍ
وأمان موغلة يف
ظمئها ،وأحسبها ليست احالم ًا مستحيلة
اخليال ،نعم ،وبال أدنى شك مع توفر اإلرادة الوطنية؛ فإن
مجيع مشاكل البلد حتى املستعصية منها يمكن هلا أن حتل
عرب سقوف زمنية حمددة وآليات عمل معقولة ومقبولة،
رشط توفر اإلرادة الوطنية املخلصة يف السياسيني ،ومن
ثم اجلدية يف العمل كفيالن بإخراج البلد من تلك االزمات
العديدة بشكل تدرجيي والتي استمرت ألزمان مستطيلة
دون بارقة امل بإجياد حل جذري هلا ،نتيجة الرصاع عىل
السلطة وحتصيل املغانم واملكاسب السياسية ،حتى ولو
جملة االحرار اال�سبوعية
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عن طريق الضغط واالنتظار لورود احللول من اخلارج.
القضية بام فيها صعبة جد ًا طبع ًا ،ولكنها بذات الوقت
ليست مستحيلة ،وإن هذا االنسداد السيايس مل يكن وليد
حلظته بقدر كونه جاء نتيجة لرتاكم األخطاء السياسية عرب
احلكومات املتعاقبة من بعد التغيري ،وعدم اجلدية بمعاجلة
األمور منذ بدايتها قبل استفحاهلا ،والتي كانت والزالت
تؤرش عليها املرجعية الدينية العليا بخطاباهتا السديدة،
إال إن اآلذان صمت عن السامع ،والعيون اغمضت عن
الرؤية ،ومن ثم التبرصة وال تزال.
ففي اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي يف  2010/7 /23جاء ما ييل يف كالم سامحته:
مع اقرتاب انتهاء فرتة االسبوعني للجلسة املؤج ّلة ملرتني
ملجلس النواب اجلديد:
 -1فان املأمول من الكتل السياسية اب��داء مرونة اكرب
يعجل يف التوصل اىل تفامهات
يف تقدّ م ملموس ومؤثر ّ
تعجل بتشكيل احلكومة املقبلة
مشرتكة بني الكتل السياسية ّ

،،

البد للكتل السياسية من مراعاة المصالح العليا وجعلها نصب أعينهم وأن
يكون القرار عراقياً وأن ال تسمح بأن يكون قرار االنفراج السياسي والتوصل
إلى حلول وتفاهمات مقبولة قراراً سياسياً اقليمياً أو دولياً

وابتداء جلسات جملس النواب بأرسع وقت.
 -2البد – للكتل السياسية – من مراعاة املصالح العليا
وجعلها نصب اعينهم وان يكون القرار عراقيا وان ال
تسمح بان يكون قرار االنفراج السيايس والتوصل اىل
حلول وتفامهات مقبولة قرار ًا سياسي ًا اقليمي ًا او دولي ًا
بل البد ان يكون من االطراف العراقية نفسها وال تدع
جما ً
ال الن تضغط بعض االطراف االقليمية او الدولية
عىل الكتل السياسية العراقية للوصول اىل حل ٍّ عاجل –
فاملأمول ان يكون لدى هذه الكتل من النضج السيايس
واحلكمة واحل��رص عىل السيادة السياسية العراقية ان
تتوصل بنفسها اىل احلل  ...ليكون االمر بيد العراقيني
انفسهم  ...فان السامح يف مثل هذه الظروف احلساسة
لتدخل هذ االطراف سيفتح الباب مستقبال ً لتدخلها يف
أي قرار عراقي.
بينام جاء يف اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة السيد

،،

امحد الصايف يف  2010/7/16ما ييل :
املشكلة القائمة فعال ً هي تأخر تشكيل احلكومة االحتادية
 ،طبع ًا هناك طموح وهذا الطموح اعتقد انه حتت املنال،
لكن هذا الطموح ال يتحقق بشكل عفوي وانام حيتاج اىل
ارادة قوية وعزيمة راسخة ال تلني وحيتاج اىل تضحيات
والتضحيات عادة تقدم من اجل اهداف كبرية ونبيلة .
قطع ًا تأخر تشكيل احلكومة ليس مسألة صحية  ،وكلام
حاولنا ان نرسع بالتشكيل كلام ختلصنا من مشاكل آنية
قائمة قد جتر اىل مشاكل ثانوية اخرى .
اعتقد االن بعد هذه الفرتة الطويلة من غري املنطقي ومن
غري املربر ان حتدث خروقات دستورية اضافية هذا او ً
ال ،
وثانيا ً بعد هذا االنتظار املأمول ان تتشكل حكومة مبنية
عىل حالة من القوة وحالة من االنسجام فيام بينها وحالة
من املهنية  .هذه التشكيلة مع كثرة املشاكل التي يعاين
منها البلد كفيلة بالقضاء عىل مجيع املشاكل.
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،،

اآلن عندما البلد يتعافى ويحين وقت العمل ،فاالن وقت عمل والمسؤول
يجب أن يشعر في داخله إن هناك حالة طوارئ يج ّيش كل االمكانيات
والطاقات من اجل العمل.

،،

اصبحت هناك مشاكل حقيقية وكأهنا معضلة وليس
هلا حل لكن املسالة ليست هكذا  ،املسألة نحتاج اىل
شخصيات وهي موجودة شخصيات قوية وحازمة
ونزهية ذات رؤى واضحة ومهنية تعرف م��اذا تقول
تستطيع ان تشخص الداء وتستطيع ان تضع الدواء .
مع اعتزازي بكل الفرتات السابقة ال نريد ان نغمط حق
أحد لكن ُأرشت جمموعة من االشياء لعل من مجلتها
عدم املهنية يف كثري من املفاصل.
واعتقد ان ه��ذه املسألة ه��ي مسألة حيوية ومهمة
خصوص ًا هذه الفرتة قد تكون كفيلة لوضع اليد عىل
اكفاء شخصيات قوية مهنية نزهية هلا رؤى واضحة من
اجل تعويض عن احلاالت السابقة .
الشعب العراقي حيتاج الكثري وان��ا امتنى ان بعض
املسؤولني عندما يسمع هذا الكالم يقف عنده فهو عراقي
ويعاين والعراق تأرس لسنني طوال يف انظمة ال تعرف كل

القيم  .االن عندما البلد يتعاىف وحيني وقت العمل فاالن
وقت عمل واملسؤول جيب ان يشعر يف داخله ان هناك
جييش كل االمكانيات والطاقات من اجل
حالة طوارئ ّ
العمل.
الرجاء من االخوة االعزاء عندما يسمعون كالم الناس
جيب ان يكفوا فالناس ال تكذب ..مشاعر الناس عامة
ال تكذب فهي تعاين ،يف العراق نحتاج خدمات وطرق
وكهرباء وصحة وخ��دم��ات اخ��رى كل ه��ذه االم��ور
نحتاجها ،وصدقوين تنجز كل هذه االمور يف وقت قد
يكون قيايس اذا كانت هناك ّ
مهة وعمل دؤوب وجرأة
وق��رار االم��ور تنفتح فتح ًا كبري ًا وه��ؤالء الناس أول
املعاضدين لكل من خيدم العراق.
الفرتات تطول والناس ترتقب ما هي االخبار هل
تشكلت احلكومة او هل تقدمت االم��ور خطوة اىل
االمام؟.

متابعة  :محمد حمزة

اإه�����داء الأع�����ض��اء
السؤال :هل جيوز الت ّربع بالعضو من احلي للحي كام يف الكلية ،ومن
بالوصية ،سواء من املسلم للكافر أم العكس؟ وهل
امليت للحي
ّ
ّ
ختتلف األعضاء يف هذه املسألة عن بعضها البعض؟
اجلواب :أ ّما ت ّربع احلي ببعض أجزاء جسمه إلحلاقه ببدن غريه فال
بأس به إذا مل يكن يلحق به رضر ًا بليغ ًا ،كام يف الت ّربع بالكلية ملن لديه
كلية أخرى سليمة.
بوصية منه إلحلاقه ببدن احلي فال بأس به إذا
امليت ّ
وأ ّما قطع عضو من ّ
امليت مسل ًام أو من بحكمه أو كان ممّا يتوقف عليه إنقاذ حياة
مل يكن ّ
الوصية وجواز القطع
مسلم ،وأ ّما يف غري هاتني الصورتني ففي نفوذ
ّ
إشكال ،ولكن ال تثبت الدية عى املبارش للقطع مع الوصية عى ّ
كل
تقدير.
الللسللؤال :ما حكم الللتل ّربع بنصف الكبد لللألخ مع معرفة بعض
املضاعفات للمت ّربع نفسه؟
اجلللواب :ال جيوز إذا كان فيه رضر بليغ عى املت ّربع أو خطر عى
حياتهّ ،
وإال فال مانع.
السؤال :وظيفتي يف املستشفى التنسيق بني من يو ّد الت ّربع ببعض
حي ًا أو ّميت ًا وبني املحتاجني لذلك ،وهناك صور جيوز فيها
أعضائه ّ
الت ّربع كام ذكرتم يف املسائل املستحدثة وهناك صور ال جيوز ،وعميل
امليت رسير ّي ًا مع بقاء
يشمل اجلميع ومنها أن يكون التنسيق مع أهل ّ
قلبه بالنبض عى أخذ بعض األعضاء منه إ ّما ألجل إنقاذ حياة مسلم

أو إنقاذ عضو من األعضاء ،فهل عميل حم ّلل؟
دماغي ًا مع استمرار رئتيه وقلبه يف وظائفهام وإن
امليت
ّ
اجلواب :ولكن ّ
الصناعية ال يعدّ ّميت ًا ،وحيرم
كان ذلك عى تركيب أجهزة اإلنعاش
ّ
قطع عضو منه إلحلاقه ببدن احلي مطلق ًا.
امليت
السؤال :يوجد يف سويرسا منظمة للت ّربع بأعضاء البدن عن ّ
أسجل اسمي يف املنظمة وأعلمهم عن اليشء الذي أت ّربع به؟
يعني ّ
اجلواب :يف نفوذ الوصية بقطع أعضاء املسلم بعد موته إلحلاقه ببدن
احلي من غري أن تتوقف حياة احلي عى ذلك إشكال.
السؤال 1 :ل هل أستطيع أن أت ّربع بأعضائي يف حال مويت رسير ّي ًا إىل
أشخاص حيتاجون إليها؟
 2ل هل أستطيع أن أت ّربع بأحد أعضائي أو ٍ
بجزء منه بإراديت الشخصية
ودون مقابل إىل أحد األشخاص املحتاجني إليها؟
دماغي ًا مع استمرار رئتيه وقلبه يف وظائفهام ل وإن
امليت
ّ
اجلواب 1 :ل ّ
الصناعية ل ال يعدّ ّميت ًا،
كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة اإلنعاش
ّ
احلي مطلق ًا.
وحيرم قطع عضو منه إلحلاقه ببدن ّ
 -2ال جيوز إن كان قطعه يلحق بك رضر ًا بليغ ًا كام يف قطع العني
وقطع اليد ،وجيوز فيام إذا مل يكن كذلك كام يف قطع قطعة من اجللد
أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتني ملن لديه كلية أخرى سليمة،
وجيوز أخذ املال بإزاء اجلزء املقطوع.

آللئ قرآنية
إعداد :حسين النعمة

آفاق قرآنية
القرآن يهدي للتي هي أقوم

ين َي ْع َم ُل َ
}إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َآن ِ ْهي ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َب رِّ ُ
رش ْ ُامل ْؤ ِمنِ َ
ون
ني ا َّل ِذ َ
َ
احل ِ َ
الص ِ َ
ج��را َكبِ ًريا (اإلرساء ،{)9/من يعيش الظالم
َّ
ات أ َّن َ ُهل ْم أ ْ ً
يعجز عن ان حيلم بالنور ،ومن يضطر نفسه اىل العيش يف احلفر فانة
معنى للقمم ،وهنا يقول آية اهلل السيد حممد تقي املدريس
ال يفهم أي ً
يف كتابه (يف رحاب القرآن) :إن هذه احلياة التي نعيشها ليست هي
احلياة احلقيقية اذ احلياة التي اراد اهلل لنا اطيب بكثري واسمى بكثري،
ولكننا تعودنا عىل االستمرار يف هذا العذاب واستطبنا يف الظالم
والعيش يف املآيس واالالم.
لقد برشنا اهلل سبحانه وتعاىل بحياة فاضلة وكريمة؛ حياة ملؤها اخلري
واملعروف واألمل والرمحة والربكة ..فيا ترى اين تلك احلياة ،وما هي
الفاصلة التي تبعدنا عنها ،وكيف نقطع ونلغي هذه االصلة؟ ..قبل
كل ٍ
يشء البد من معرفة ان اهلل تبارك اسمه قد خلق الناس لريمحهم،
وليعيشوا سعداء يف الدنيا فائزين يف االخرة ،وما هذا الفساد الذي

القرآن في الحديث
ورد يف موسوعة الفقه (ج ،98ص )186قول اإلمام
الصادق (عليه السالم)« :ينبغي للمؤمن أن ال يموت
حتى يتعلم القرآن أو ان يكون يف تعلمه» ،وجاء يف
ميزان احلكمة (ج ،8ص )81قول أمري املؤمنني
(عليه السالم)« :لقاح االيامن تالوة القرآن» ،ومن
كان ذا حاجة معجلة يأتيه اجلواب يف قول اإلمام
احلسن (عليه السالم)« :من قرأ القرآن كانت له
دعوة جمابة ،إما معجلة وإما مؤجلة» ،وورد هذا يف
بجار االنوار (ج ،89ص.)204
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نجده قد مأل االرض ،بالتأكيد ليس من اهلل (عز وجل) ،اذ ان اهلل
((و َما َر ُّب َك بِ َظال ٍم لِ ْل َعبِ ِ
يد)) ،كام قال ايضا:
اخلالق قد قال عن نفسهَ :
َ
((ظ َه َر ا ْل َف َس ُاد ِيف ا ْل َ رِّرب َوا ْل َب ْح ِر بِ َام َك َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّن ِ
اس)) ،فهذا الفساد
العريض املسترشي يف كل بعد من ابعاد حياتنا انّام هو سبب انحرافنا
وابتعادنا عن جادة احلق وعن الرصاط املستقيم الذي هو طريق اهلل.
ان االصل يف مشاكلنا وازماتنا يتلخص يف امرين اساسيني مها:
(االن��ح��راف الفكري واالن��ح��راف السلوكي) ل��ذا ف��أن اهلل (عز
وجل) أنزل القرآن الكريم ليعالج هذين االنحرافني االخطرين،
اما االنحراف والضاللة الفكرية ،فيعاجله الكتاب الكريم بنوره
وهداه وحكمته وضيائه ،اذ هو الفرقان الذي يمكن به التمييز بني
احلق والباطل ،أما االنحراف السلوكي واالخالقي وهو يف االصل
الثاين الذي ترجع إليه أزماتنا احلضارية والتارخيية وهو االخر البد
من معاجلته عرب العودة اىل ما يلقيه علينا كتاب اهلل تبارك وتعاىل من
املسؤوليات.

من أسرار السور الكريمات
ماذا لمن استغفر الله؟

تنقل مصادر التاريخ روايات عن أهل بيت الرمحة (عليهم السالم) هبا من العربة ما يفعم
احلياة خريا وصالحا ،ومنها ما روي عن أمري املؤمنني (عليه السالم) حينام زاره ثالثة
اشخاص يف أوقات خمتلفة لذات ذاك اليوم وكان لكل منهم طلب ،حيث طلب أوهلم أن
يدعو له اإلمام (عليه السالم) بالولد ،فقال له (عليه السالم)« :استغفر اهلل» ،وطلب الثاين
أن يدعو له أمري املؤمنني بالسعة يف الرزق ،فقال له (عليه السالم)« ،استغفر اهلل» ،وكان طلب
ثالثهم ،أن يدعو له لينزل الغيث يف قريتهم فقد أصاهبم القحط ،فقال له (عليه السالم):
«استغفر اهلل» .فأصاب اجلالسني يف املجلس الفضول ،وقالوا يا أمري املؤمنني كيف ذلك ،فلكل منهم طلب خمتلف فأجاهبم (عليه
اس َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َك َ
الس َامء َع َل ْي ُكم رِّمدْ َر ًارا (نوحَ )11/و ُي ْم ِد ْد ُك ْم
ان َغ َّف ً
السالم) من الذكر احلكيمَ } :ف ُق ْل ُت ْ
ارا (نوحُ )10/ي ْر ِسلِ َّ
ال َو َبنِنيَ َو َجي َْعل َّل ُك ْم َج َّن ٍ
بِ َأ ْم َو ٍ
ارا (نوح.{)12/
ات َو َجي َْعل َّل ُك ْم َأ ْ َهن ً

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني
التحذير من الغرور بالدنيا ()2
يتفق املفرسون َّ
أن الكثري من الناس يغّ رت بالدنيا ويركن إليها
لعدة أسباب منها ُحب اجل��اه والرياسة وامل��ال فهو بذلك
االغرتار يركن إىل الشيطان الذي يصور له عمله بأهبى صورة،
أما مساوئ االغرتار بالدنيا والركون إليها فنقلها السيد حممد
مهدي الصدر وهي:
حاجزا بني العقل
 - 1من أبرز مساوئ الغرور أنّه يلقي حجا ًبا
ً
يتبني آنذاك نقائصه ومساويه ،من جشع،
وواقع االنسان ،فال ّ
وحرص ،مما يسبب نقصه وذ ّمه.
َّ – 2
إن الغرور ُيشقي أربابه ،ويدفعهم إىل معاناة احلياة،
ومصارعتها ،دون اقتناع بالكفاف ،أو نظر لزواهلا املحتوم ،مما
ُيظنيهم و ُيشقيهم.
 - 3والغرور بعد هذا وذاك ،من أقوى الصوارف وامللهيات عن
التأهب لآلخرة والتزود من األعامل الصاحلة ،املوجبة للسعادة
األخروية ،ونعيمها اخلالد.
وعالج الغرور يتمثل باستعراض اآليات والنصوص الواردة يف
ذم الغرور بالدنيا وأخطاره الرهيبة وإمجاع األنبياء واألوصياء
واحلكامء عىل فناء الدنيا ،وخلود اآلخرة ،فجدير بالعاقل ْ
أن
يؤثر اخلالد عىل الفاين ،ويتأهب للسعادة األبدية والنعيم الدائم
واإلف��ادة من املواعظ البليغة ،واحلكم املوجهة ،والقصص
اهلادفة املعربة عن ندم الطغاة واجلبارين ،عىل اغرتارهم يف الدنيا،
ورصف أعامرهم باللهو والفسوق ،ومن ِع َرب الطغاة واجلبارين

بقلم :حيدر التميمي

الدوانيقي ملّا حرضته الوفاة
التي فات أواهنا ..ما قاله أبو جعفر
ّ
(بعنا اآلخرة بنومة) ،ورد عن هارون العبايس وهو ينتقي أكفانه
عند املوت يرددَ } :ما َأ ْغنَى َع ْن ُه َما ُل ُه َو َما َك َس َب (املسد،{)2/
وما هذا االعرتاف منهام إال دليل عىل غرورمها.
متأثرا به أ ّيام
احلسيني يساير املنهج القرآين
فيام جاد اخلطاب
ً
ّ
تأثر ،فاملتتبع ألق��وال اإلم��ام احلسني (عليه السالم) وولده
السجاد (عليه السالم) وشدة زهدمها للدنيا وعدم اكرتاثهام هبا
ألهنا فانية وال تدوم ألحد ,مهام كانت صفته التي يتمتع هبا ,فقد
ّ
مات األنبياء واألوصياء وغريهم من الناس ,ومل يتبقَ من ذكرهم
إال سريهتم احلسنة التي ُنقلت إلينا ,وأصحاب اإلمام احلسني
(رضوان اهلل عليهم) فقد آثروا طاعة اإلمام املعصوم عىل طاعة
احلاكم الظامل ,الذي ّ
اغرت به الكثري من الناس بسبب إعطائهم
ثم
األموال ووعدهم باحلكم لتحقيق غاياته غري املرشوعة ,ومن َّ
خرسوا رضوان اهلل تعاىل.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

كونها تهدد االسرة العراقية..

العتبة الحسينية المقدسة
تضع حل���والً لمع���الجة بعض الظواهر الخطرة
تقرير :نمير شاكر  -تصوير :محمد الخفاجي – خضير فضالة
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اح��ت��ض��ن��ت ق���اع���ة خ��ات��م
االن���ب���ي���اء (ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وال��ه) في الصحن الحسيني
الشريف ندوة علمية حملت
عنوان (التثقيف بالمخاطر)
وال����ت����ي اق���ام���ت���ه���ا ش��ع��ب��ة
ال��م��ه��رج��ان��ات وال��م��ؤت��م��رات
التابعة لقسم االع���ام في
العتبة الحسينية المقدسة
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ب��اح��ث��ي��ن
اج��ت��م��اع��ي��ي��ن وخ����ب����راء من
الشرطة المجتمعية ,بهدف
معالجة ه��ذه االخ��ط��ار التي
تعاني منها االسرة العراقية
ووضع الحلول لها.
وحرض الندوة االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ
حسن رشيد العباجيي ونخبة من االساتذة والباحثني املختصني
وابتدئ حفل االفتتاح بتالوة معطرة من القرآن الكريم وقراءة
نوه االستاذ حسن
سورة الفاحتة عى ارواح شهداء العراق ,فيام ّ
رشيد العباجيي خالل كلمة القاها يف حفل االفتتاح عن بعض
الظواهر اخلطرة التي حتتاج م ّنا وقفة جادة وقوية ملحاربتها
وايقاف مدّ ها الذي اخذ بالتوسع بشكل خميف جدا ،حيث
قال:
إن ظواهر اجتامعية خطرية مثل انتشار العنف االرسي
والتنمر وحاالت الطالق
واملخدرات واالبتزاز االلكرتوين
ّ
وترك ابنائنا للمدارس وعزوفهم عن تلقي العلم واملعرفة
إضافة اىل االدمان عىل االلعاب االلكرتونية أخذت تنترش
انتشارا خميف ًا وهلا عواقب وخيمة وخصوصا يف احلاالت
التي متس كيان االرسة العراقية والشباب حتديدا وهتدد ما بناه

املصلحون الذين سعوا لتطبيق الرشيعة السمحاء والنهوض
باإلنسان وصالحه وال شك ايضا ان مثل هذه الظواهر
االجتامعية وعىل رأسها العنف االرسي وانتشار املخدرات
والطالق والعزوف عن املدرسة حتتاج منا وقفة جادة وقوية
ملحاربتها وايقاف مدّ ها الذي أخذ يتوسع بشكل خميف جدا
وهنا نؤكد عىل أدوار الباحثني واملختصني يف معاجلة مثل
هذه الظواهر وكذلك دور االعالم اهلادف وامللتزم يف زيادة
مساحات اهتاممه بمعاجلتها والتصدي هلا وصناعة برامج
توعوية هتدف اىل التعريف بخطورة هذه الظواهر املسترشية
يف بلدنا ,وكذلك التعريف بآليات معاجلتها بام يضمن التأثري
ونرش املعلومة الصحيحة حوهلا.
واشار العباجيي :هناك تساؤالت كثرية عن هذه الظواهر وما
هي االسباب التي تدفع االطفال والشباب وغالبية العوائل
لتبني هذا العامل االفرتايض الذي يفرضه علينا العامل الغريب
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هذه الظواهر المجتمعية لطالما كان المجتمع
المدني والعراقي بعيداً عنها ولكن لألسف
الفترة الحالية وبسبب العولمة وانتشار االفكار
الغربية قد ادت الى انتشار هذه المشاكل
والظواهر في مجتمعنا

المهندس عباس الخفاجي

ضمن ثقافة العوملة؟ يف تقديرنا الشخيص العامل االول
واالساس هلذه البيئة اجلديدة التي بدأت تفتك يف جمتمعاتنا
واخالقنا وعالقاتنا االجتامعية هي االخالق اوال ،حيث قال
الرسول االكرم حممد (صىل اهلل عليه واله وسلم) انام بعثت
ألمتم مكارم االخالق ،وخاطب اهلل (سبحانه وتعاىل) الرسول
االكرم يف سورة القلم (انك لعىل خلق عظيم) ،لو توفرت
رشوط االخالق لو تب ّنت ا ُالرس ونحن حتى ال نخرج عن
ضوابط الكلمة ال نقصد ا ُالرس بأكملها او بأمتها وانام غالبية
االرس التي تتبنى هذا العامل اجلديد عامل العوملة وثقافة الغرب،
لو تتبنى مقو ّمات االخ��الق سنتمكن من بناء ارسة صاحلة
تستطيع ان تتصدى لكل هذه االنحرافات ,وتعترب االرسة هي
جملة االحرار اال�سبوعية
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،،

االنطالقة االساسية والبذرة االساسية يف بناء املجتمع.
من جانبه حتدث رئيس قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة
املهندس عباس اخلفاجي قائال« :أقام قسم االعالم يف العتبة
احلسينية املقدسة ندوة حول املخاطر املجتمعية مثل االبتزاز
االل��ك��رتوين واجلريمة االلكرتونية وامل��خ��درات والعنف
االرسي وغريها وحقيقة هذه الظواهر املجتمعية لطاملا كان
املجتمع املدين والعراقي بعيد ًا عنها ولكن لألسف الفرتة احلالية
وبسبب العوملة وانتشار االفكار الغربية قد ادت اىل انتشار هذه
املشاكل والظواهر يف جمتمعنا ويف هذه الندوة سنركز عىل هذه
املشاكل وإمكانية حلوهلا عن طريق حضور مجع من االساتذة
واملفكرين يف هذا االختصاص».

ومن جهته حتدث مسؤول شعبة املهرجانات واملؤمترات التابعة
لقسم االعالم بحر الكركويش قائال:
«الندوة العلمية املوسومة ب�(التثقيف باملخاطر) وحارض فيها
سبعة باحثني وهم خمتصون يف هذا املجال منهم الدكتور حممد
صادق ممثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خيتص
بمحور ترك االبناء للدراسة وايضا الدكتور صالح مهدي
استاذ القانون واملختص بالقانون الدويل لألحوال الشخصية،
كذلك الدكتور حيدر الظاملي التدرييس بكلية الصفوة اجلامعة
ومدير مركز وطن الفراتني للدراسات االسرتاتيجية كذلك
الدكتور صفد الشمري رئيس جملس املسار الرقمي العراقي
بجامعة بغداد ال��ذي ق��دّ م بحثا حول االبتزاز االلكرتوين
والدكتورة منال باسم فنجان قانون دويل خمتصة يف العنف
االرسي لدهيا بحث حول العنف االرسي والست برشى
عباس مال اهلل العبادي مسؤولة االرش��اد النفيس ومرشفة
االرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي يف حمافظة كربالء وحقيقة
هذه اول ندوة تقيمها شعبة املهرجانات واملؤمترات هلذه السنة
سيتم املناقشة بني املختصني عن كيفية معاجلة هذه املخاطر
التي تعاين منها االرسة وبالتأكيد ستكون هناك طرح للحلول
والعالج هل��ذه املشاكل وسيتم العمل عليها وتطبيقها يف

املستقبل».
فيام حتدث استاذ القانون الدستوري يف كلية الصفوة اجلامعة
الدكتور حيدر الظاملي قائال« :حضورنا اىل العتبة احلسينية
املقدسة لتسليط الضوء عىل جمموعة من اآلفات االجتامعية
واملخاطر التي يعاين منها املجتمع ،فهي جمموعة من القضايا
واآلف��ات التي ليست حديثة عىل املجتمع بل ازدادت مع
وجود جمموعة من العوامل التي ا ّدت اىل ازدياد هذه الظواهر
والندوة كانت مهمة جدا لتسليط الضوء عىل هذه اآلفات
االجتامعية ومساعدة املجتمع العراقي لكن نحتاج اىل جمموعة
قوانني تسن ملعاجلة هذه اآلفات االجتامعية وان تكون هذه
القوانني نابعة من ارادة املجتمع».
ويف سياق متصل حتدثت استاذة القانون الدويل العام يف جامعة
بغداد الدكتورة منال فنجان قائلة« :غاية هذه الندوة التعرض
اىل املشاكل االجتامعية التي يعاين منها املجتمع العراقي باعتبار
أن للعتبة احلسينية دور ًا فاع ً
ال يف احلياة الفكرية واالجتامعية
داخل املجتمع العراقي لذلك تناولت موضوع العنف االرسي
وم��ا هي اه��م املالحظات عىل م��رشوع سن قانون العنف
االرسي وموضوع املخدرات وموضوع الطالق وموضوع
املشاكل االجتامعية االخرى التي يعاين منها املجتمع».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

تحت عنوان:
«التراث المعرفي عند شريف العلماء»

العتبة الحسينية المقدسة
تقيم مؤتمرها العلمي الدولي الخامس
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد القرعاوي

اق��ام مركز احياء التراث الثقافي والديني التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة
الحسينية المقدسة المؤتمر العلمي الدولي الخامس تحت عنوان «التراث المعرفي عند شريف
العلماء» وازاحة الستار عن جملة من مؤلفاته وتقريراته العلمية ،وقد حضر المؤتمر الذي احتضنته
قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربائي فضا عن حضور عدد كبير من السادة والمشايخ في الحوزات
العلمية فضا عن الحضور االكاديمي ،وقد بدأ المؤتمر بتاوة آي��ات من الذكر الحكيم تاها على
مسامع الحضور قارئ العتبة الحسينية المقدسة رسول العامري وبعدها قراءة سورة المباركة
الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء االبرار.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ضرورة الحفاظ على التراث العلمي
ويف كلمة للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي جاء فيها« :ال خيفى عىل اجلميع
العناية واالهتامم من قبل االئمة االطهار (عليهم السالم)
باحلركة العلمية خاصة الفقهية منها واالصولية واحلديثية
والتفسريية وغريها ،حيث كانوا (عليهم السالم) يف حركة
دائمة ومن خالل توصياهتم ورعايتهم العلمية ألصحاهبم
يف صنع شخصيات علمية وفقهية وتقوائية يضمن من خالهلا
احلفاظ عىل تراثهم العميل الذي ورثوه عن رسول اهلل (صىل
اهلل عليه واله وسلم) ،وقد استمرت العناية والرعاية من بعد
ذلك من قبل نواب االمام احلجة املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف)».
ازدهار الحوزة العلمية في كرباء
شهدت املدن املقدسة حركة علمية اصيلة ترعرع فيها كبار
الفقهاء والعلامء ،ومن مجلة تلك املدن كربالء املقدسة التي
شهدت ازده���ارا حوزويا علميا حينام ملع يف س��امء العلم
والفضيلة لكربالء املقدسة نجم املعلم الكبري واملريب العظيم
الفقيه املحقق واملجتهد املدقق واالستاذ املتفوق الشيخ اجلليل

االغا حممد باقر الوحيد البهبهاين (قدس رسه) الذي فاق
اجلميع بعلمه وطول باعه وسعة معرفته بدقائق الفقه االسالمي
الشيعي واصوله وفروعه ،ويف عهد هذا العامل العبقري الفذ
كانت احلركة العلمية يف كربالء املقدسة يف ذروهت��ا واوج
ازدهارها اىل احلد الذي مل يسبق له مثيل من قبل ،حيث توجه
اىل كربالء املقدسة الكثري من العلامء واملجتهدين الذين سامهوا
وشاركوا بتطوير احلركة العلمية.
نجم الشيخ المازندراني
وبعد رحيل الفقيه العبقري البهبهاين شاءت االلطاف االهلية
ان تدعم هذه املدينة املقدسة بعظيم اخر من عظامء الفقه
االمامي اال وهو رائد املجتهدين املحققني واالستاذ البارع
الشيخ رشيف العلامء املازندراين احلائري الذي وردت يف حقه
من اوصاف املدح والثناء العظيم من قبل علامء عرصه وما بعد
ذلك ما يصعب حرصه.
المازندراني ومميزاته العلمية
وقد امتاز يف دروسه وبحوثه بجملة من املميزات التي جعلت
االنظار ترنو اليه واالفئدة هتوي اليه والعقول تكمن لديه حتى
استفاض من نقل العلامء األفاضل ان بحثه ودرسه كان يغص
17

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

بالعلامء واملجتهدين االفاضل بعدد يناهز االلف وربام يطغوا
عليه.
أهمية مراكز التحقيق
وحتدث رئيس اللجنة العلمية يف املركز الدكتور رضغام كريم
املوسوي قائال« :ال خيفى عىل كل من يطلع عىل مراكز التحقيق
يف العامل امجع ملا هلا من دور كبري وبارز يف احياء تراث االمة
واخلروج من دهاليز اخلزانات الشخصية اىل افاق املكتبات
واطالع اجليل واالجيال القادمة عىل ما لدى هذه االمة من
تراث ،لذا نالحظ ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
كانت وما تزال هلا دور فاعل يف كل مستويات العلم واملعرفة
وكان من هذه املستويات هو اخراج هذا الرتاث اىل عامل النور».
عمل مستمر ودؤوب
مر به
فعندما نطلع عىل تراثنا (وخاصة الرتاث الشيعي) وما ّ
من اضطهاد وظلم نجد ان الكثري من املخطوطات قد لفها
وطواها النسيان ،فهذا الدور الذي قام به مركز احياء الرتاث
ال يمكن الحد ان يتغافله وال يمكن ان نمر عىل هذه اخلدمة
اجلليلة التي وقف فيها هذا املركز ،لذا جيب ان نقف هنا وقفة
اجالل واحرتام للمراكز البحثية التي ما زالت تواصل عملها
الدؤوب يف اخراج هذا الرتاث.
جملة االحرار اال�سبوعية
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احياء التراث والمخطوطات
وب��دوره حتدث مدير مركز احياء ال��رتاث الثقايف والديني
احسان خضري عباس قائال :يسعى املركز إىل إحياء الرتاث
واملخطوطات من خ��الل طبعها باإلضافة اىل اع��ادة طبع
املطبوعات القديمة ملؤلفات علامء وادب��اء ممن ينتمون هلذه
املدينة املقدسة السام تلك الفرتة التي كانت متثل العرص الذهبي
ملدرسة كربالء العلمية ،عرص ازده��ار الدراسة والبحث
العلمي ،حيث كانت تزخر بفحول واساطني املذهب اعني
بذلك القرن الثالث عرش اهلجري.
أهداف البد منها
ان اهداف املؤمتر هي (اظهار واجالء الصورة املرشفة لعلامء
مدينة كربالء املقدسة ،بيان مناهج ومسالك العلامء وتالمذهتم
يف مؤلفاهتم الغنية باملعارف والعلوم ،وفتح ابواب البحث
العلمي عىل كتب مؤلفات العلامء والتعرف عىل مناهجهم
يف التأليف والدراسة ،فض ً
ال عن إفادة طالب العلم واملعرفة
يف الرتاث اجلم للعلامء وتالمذهتم ،والكشف عن النظريات
العلمية واالطروحات الفكرية لعلامء مدينة كربالء املقدسة يف
احلقبة الزمنية املاضية).

رئيس اللجنة العلمية فــي المركز

مــديــر مــركــز احــيــاء الــتــراث الثقافي

الدكتور ضرغام كريم الموسوي

والديني احسان خضير عباس

محاور متنوعة
وأض���اف ان «(امل��ح��اور التي تضمنها امل��ؤمت��ر فهي (حم��ور
ال��دراس��ات الفقهية ،حم��ور ال��دراس��ات االص��ول��ي��ة ،حمور
الدراسات الكالمية ،حمور علوم القران والتفسري ،حمور علوم
احلديث والرجال ،حمور علوم اللغة العربية ،حمور الدراسات
التارخيية ،حمور الرتاجم)».
التوصيات
وقد خرج املؤمتر بتوصيات عدة( :مجع وحفظ وحتقيق ونرش
تراث رشيف العلامء املازندراين احلائري من رسائل وحوايش
فضال عن تقريراته العلمية ،تشجيع الباحثني لدراسة جوانب
من حياته الشخصية والعلمية والرتبوية وغريها ،دعوة
اهل العلم والفضل للتعريف بمدرسته االصولية واقامة
الدراسات املقارنة بينهام وبني املدارس االصولية الالحقة،
اظهار مدى تطويره ملنهجية من سبقه من االعالم واالثر املهم
عىل االبداعات االصولية لتالمذته من االساطني ،احلفاظ عىل
املدرسة التي ترشفت باسمه فضال عن قربه الطاهر يف ضمن
التوسعة املباركة للحرم احلسيني الرشيف).
تعاون مشترك
واجلدير بالذكر ان املؤمتر هذا اقيم بالتعاون مع مدرسة االمام

احلسني «عليه السالم» الدينية يف كربالء ،مدرسة دار العلم
للعلوم الدينية يف كربالء ،مدرسة رشيف العلامء «قدس رسه»
الدينية يف النجف االرشف ،مدرسة دار احلكمة للعلوم الدينية
يف النجف االرشف ،مدرسة دار العلم لإلمام اخلوئي «قدس
رسه» الدينية يف النجف االرشف ،كلية الرتبية يف جامعة
الكوفة ،كلية العلوم االسالمية يف جامعة كربالء ،كلية العلوم
االسالمية يف جامعة وارث االنبياء «عليه السالم».
لمحة من حياة شريف العلماء المازندراني
الحائري
هو الشيخ حممد رشيف بن املال حسن علس املازندراين احلائري
الشهري ب�(رشيف العلامء) ،شيخ الفقهاء العظام ومريب الفضالء
الفخام ،جامع املعقول واملنقول ،العامل املحقق املؤسس املتبحر.
ولد يف مدينة كربالء املقدسة يف اوائ��ل القرن الثالث عرش
اهلجري ،وتويف يف يوم ( )24من شهر ذي القعدة احلرام سنة
( 1246ه�) ،يف الطاعون اجل��ارف ،ودفن يف داره املجاورة
ملرقد سيد الشهداء (عليه السالم) ،ودرس عىل يد اعالم عرصه
منهم :السيد حممد املجاهد صاحب املفاتيح (ت  1242ه�)،
واملريزا القمي صاحب القوانني (ت  1231ه�) ،وكان ابرزهم
السيد االمري عيل الطباطبائي صاحب الرياض (ت  1231ه�).
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في دورته السادسة
مهرجان فتوى الدفاع المقدس..

يسدل الستار عن موسوعة «سبايكر»
ومسابقات وبحوث علمية عن الفتوى
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :احمد القريشي

اقامت االمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة
م��ه��رج��ان ف��ت��وى ال���دف���اع ال��م��ق��دس الثقافي
ال��س��ادس ال���ذي احتضنته ق��اع��ة اإلم���ام الحسن
(عليه السام) لمدة يومين تحت شعار (المرجعية
ال��دي��ن��ي��ة ح��ص��ن االم���ة االس��ام��ي��ة) ،وح��ض��ر حفل
االف��ت��ت��اح المتولي ال��ش��رع��ي للعتبة العباسية
المقدسة وامينها العام وكذلك حضور محافظ
ك��رب��اء ال��م��ق��دس��ة ،فضا ع��ن ال��ح��ض��ور الشعبي
آيات من الذكر الحكيم
الكبير ،وقد بدأ الحفل بتاوة ٍ
ومن ثم قراءة سورة المباركة الفاتحة ترحما على
ارواح الشهداء السيما شهداء الحشد المقدس
وبعدها االستماع للنشيد الخاص بالعتبة العباسية
المقدسة ،وم��ن ث��م كلمة المتولي الشرعي
للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد احمد
الصافي ،وكذلك من فقرات حفل االفتتاح إلقاء
قصائد الشعر العمودي عن الفتوى المباركة،
واسدال الستار عن الموسوعة التوثيقية لمجزرة
سبايكر الدامية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ومن فقرات املهرجان بشكل عام لليوم االول هو اجللسة
البحثية املسائية التي اقيمت عىل قاعة االمام احلسن (عليه
السالم) ،وكذلك ورشة اكاديمية اقيمت يف جممع االمام
الصادق (عليه السالم) كانت بعنوان( :االستجابة للفتوى
املقدسة :معتمدو املرجعية واإلعالم الرقمي مثاالن) ،فضال
عن االمسية القرآنية ،فيام تضمنت فقرات اليوم الثاين امسية
خاصة بالشعر الشعبي واجللسة البحثية الثانية فضال عن حفل
اخلتام الذي احتضنته قاعة االمام احلسني (عليه السالم).
العراق بلد العراقة
ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة العباسية
املقدسة سامحة السيد امحد الصايف قال :وها قد عدنا لكي
نحيي هذه الذكرى املباركة ذك��رى الفتوى التي قصمت
ظهور االعداء وما كان هلا ان تكون اال الستشعار ذلك اخلطر

خي َم عىل بلدنا ،وال شك ان االمم يتفاوت عليها
الكبري الذي ّ
التاريخ اجيابا وسلب ًا رفع ًة وخفض ًا ،والعراق هذا البلد العريق
املهم للذي يقرأ تأرخيه بشكل دقيق سيجد فيه منجام كبريا من
مرت عليه ولعل هذا قدر
احلوادث التأرخيية املتناقضة التي ّ
العراق بسبب االحداث التارخيية واملوقع اجلغرايف له.
قرار تاريخي
مر بفرتة صعبة جدا ،وحتى ال نذهب
وبني سامحته أن العراق َّ
اىل ما قبل الفتوى ألن هذا امر قد تكفلت به املوسوعة وتكلمنا
فيه كثريا ،لكن الظروف وبشكل رسيع التي هنضت هبا النجف
وهنض هبا سيد النجف والواقع هو هذا القرار ما كان ينبغي
ان يكون غريه ،قرار الفتوى هو قرار تارخيي ووطني وديني،
الن العراق ليس بلدا سهال لو كان قد سقط (ال قدر اهلل) لكان
يؤثر تأثريا كبريا عىل مجيع املنطقة.
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فتوى وحدت الصف
وتوحد الصف ملاذا؟
وان الفتوى استطاعت ان تلم الشعث
ّ
الن اخلطر كان عظي ًام ويعصف بالبالد من اقصاها اىل اقصاها
وبينت ذلك بتلك الفتوى وما بعدها يف ان حتافظ عىل مسار
ما نطقت به ،وكذلك استطاعت ان توقظ القوة ،انا سمعتها
(احلديث ال يزال للسيد الصايف) من سيدنا اطال اهلل عمره
الرشيف (ان اال ّمة التي تفقد ارادهت��ا ال تستطيع ان تدافع
عن نفسها) ،كيف تفقد االمة االرادة؟ عندما تشعر االمة
باإلحباط واليأس واخلوف املقرون ُ
باجلبن ،ألن هناك خوف ًا
باجلبنُ ،
غري مقرون ُ
فاجلبن رذيلة واخلوف غريزة احدمها غري
اآلخر.
استقامة الوجوه
قبل الفتوى فان البعض كان يدير وجهه يمينا والبعض االخر
شام ً
ال والبعض يدير وجهه اىل قفاه ،ولكن الفتوى جعلت
الوجوه تستقيم تنظر اىل االمام فبي ّنت الطريق ،وال أقول ان
املرجعية ُوفقت يف الفتوى ،الن املرجعية ُموفقة دائ ًام ،بالنتيجة
هذا هو التشخيص وهذا هو التوقيت وصدرت ،البعض ُو ِفق

لالستجابة والبعض لألسف مل ُيوفق لالستجابة.
شهداء على التاريخ
فيام قال امر لواء عيل االكرب (عليه السالم) اللواء عيل احلمداين
خالل كلمته يف احلفل :نجدد وقفتنا والتفافنا حول املرجع
الديني االعىل سامحة السيد عيل السيستاين (دام ظله) بذكرى
انطالق هذه الفتوى املباركة التي حفظت العراق واالعراض
واملقدسات ،ودائ��ام نؤكد للتاريخ وسنكون شهداء عليه
لألجيال القادمة لوال هذه الفتوى لكان العراق يف خرب كان،
ولوال هذه الفتوى مل نكن نحيي اليوم الفتوى يف هذه القاعة
املباركة يف صحن ايب الفضل العباس (عليه السالم).
فتوى االلهام االلهي
وتابع حديثه ،البد ان نستذكر اليوم بان العاصمة بغداد
كانت عىل حافة االهنيار والسقوط وكان املخطط الداعيش
الكبري خيطط إلسقاطها يوم السبت ،لكن فتوى االهلام االهلي
انطلقت يوم اجلمعة املباركة ومن صحن االمام احلسني (عليه
السالم) وعىل لسان املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،وأؤكد للتاريخ ليس

اللواء علي الحمداني
امر لواء علي االكبر (عليه السام)
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،،

السيد الصافي :سمعت من سيدنا (أطال الله عمره
الشريف) إن األمة التي تفقد إرادتها ال تستطيع أن
تدافع عن نفسها..

،،

داعش فقط من كان خيطط بل هناك الوزير واملدير ويعملون
بأسلحة وعجالت الدولة ،ورسعان ما انقلب السحر عىل
الساحر وبدأنا كيف نعبئ هؤالء املجاهدين للدفاع عن بغداد
والعراق عامة.
االعمال الفائزة
فيام اقيمت ضمن فقرات املهرجان مسابقة شعرية تبارى فيها
الشعراء سعيا للفوز برشف املسابقة يف قصيدة عمود ّية يزدان
نظمها وقوافيها ببطوالت احلشد فكانوا عىل النحو التايل:
� حسن سامي العبد اهلل من العراق.
� حممد باقر أمحد جابر من لبنان.
� نوفل هادي حممد احلمداين من العراق.
وجاء بعد ذلك االعالن عن أسامء الفائزين بمسابقة األفالم
القصرية وهم ٌّ
كل من:
األولُ :ح ِجبت جائزته لعدم وصول األعامل إىل الرشوط
ّ
املطلوبة.

للمخ ِرج عبد العليم طاهر.
الثاين :فيلم (حلم) ُ
الثالث :فيلم (األب) للمخرج صباح نجم الالمي.
املرسحي،
النص
املرسحية التي فازت بمسابقة
أما األعامل
ّ
ّ
ّ
كانت كاآليت:
اجلائزة األوىلُ :ح ِجبت لعدم وصول األعامل إىل الرشوط
املطلوبة.
العباس) لطيبة مهدي.
اجلائزة الثانية:
مرسحية (فطرس ّ
ّ
مرسحية ّ
(ظل حمارب) لعدي املختار.
اجلائزة الثالثة:
ّ
البحوث المشاركة
وشهد املهرجان إلقا َء تسعة بحوث كانت عىل النحو اآليت:
� اآلثار االجتامعية ملجزرة سبايكر للباحث الشيخ الدكتور
وفقان خضري الكعبي التدرييس يف جامعة الكوفة.
ين للشباب املؤمن..
السيد السيستا ّ
� (صناعة القدوة يف نصائح ّ
قراءة يف ال��دروس الرتبو ّية) ،للباحث أ.م.د فاضل صادق
العبادي من جامعة ذي قار.
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الشعبي ودوره يف
والقانونية للحشد
(الرشعية الدستور ّية
�
ّ
ّ
ّ
الوطنية) ،للباحثة أ.م.د إيامن قاسم هاين
احلفاظ عىل اهلو ّية
ّ
الصايف من اجلامعة املستنرص ّية.
واالجتامعية عىل ذوي
النفسية
� (جم��زرة سبايكر وآث��اره��ا
ّ
ّ
الضحايا) ،للباحث أ.م.د أمح��د حسن قاسم من اجلامعة
اإلسالمية.
ّ
النص)،
ين للمقاتلني ..دراسة
السيد السيستا ّ
مجالية ّ
ّ
� (وصايا ّ
للباحث الدكتور خم ّلد جبار الشاهر من جامعة البرصة.
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السيد
الدينية يف العراق..
للمرجعية
األخالقية
� (القيادة
ّ
ّ
ّ
ّ
ين (دام ظ ّله) أنموذج ًا) ،للباحث الدكتور فاضل عبد
السيستا ّ
االجتامعية واإلدار ّية.
العباس حممد باحث يف الشؤون
ّ
ّ
الشخصية) ،للباحث الدكتور
يب وسامته
�
(سيكولوجية اإلرها ّ
ّ
ّ
فالح القرييشّ من جامعة اإلمام الصادق (عليه السالم).
السيد السيستاين 2014
لغوي
� (حتليل
ّ
للموضوعاتية يف فتوى ّ
ّ
ضدّ داعش) ،للباحث م.م عمر وايل من جامعة واسط.
ّ
السيايس بفعل
النفسية الناشئة من التمكني
(االجت��اه��ات
�
ّ
ّ

،،

من توصيات مهرجان الفتوى..
ّ
المستقلة االهتمام
والمؤسسات
ّ
على الحكومة وال���وزارات
بعوائل شهداء الفتوى وتسليم حقوقهم ،االهتمام بالجرحى
والمعاقين الذين ُأ ِصيبوا نتيجة مشاركتهم في القتال والدّ فاع
عن حياض الوطن..

،،

الوطنية يف
الشخصية
الدينية وأثرها يف بناء
املرجعية
فتوى
ّ
ّ
ّ
ّ
العراق ..فتاوى الدّ فاع للشيخ فتح اهلل األصفهاين «قدّ س
ين (دام ظ ّله) أنموذج ًا) ،للباحث
رسه»
والسيد السيستا ّ
ّ
ّ
حسني جويد الكندي.
تكريم مجموعة م��ن ع��وائ��ل ش��ه��داء مجزرة
سبايكر
ُ
العباسية املقدّ سة جمموع ًة من عوائل شهداء
وكرمت
العتبة ّ
ّ
فعاليات مهرجان فتوى
جمزرة سبايكر ،وذلك يف حفل ختام ّ
الدّ فاع املقدّ سة بدورته السادسة ،ومن جانبهم قدّ م ذوو
العباسية
شهداء جمزرة سبايكر شكرهم اجلزيل إلدارة العتبة ّ
املقدّ سة ،عىل هذا التكريم واالستذكار ،الذي اعتربوه أنّه
سب ٌ
ٍ
اقة يف تقديم الدعم واملساعدة
ليس
بغريب عليها ،فهي ّ
ال عن تف ّقد أحواهلم من ٍ
لذوي الشهداء ،فض ً
وقت إىل آخر،
و ُيذكر ّ
مستمر ًة
العباسية املقدّ سة كانت وما تزال
أن العتبة ّ
ّ

واملعنوي بني احلني واآلخر ،لذوي شهداء
املادي
يف دعمها
ّ
ّ
املرجعية،
وجرحى فتوى الدّ فاع املقدّ سة الذين ّلبوا نداء
ّ
للدّ فاع عن أرض العراق ومقدّ ساته.
التوصيات
وق��د خ��رج املهرجان بست توصيات عىل النحو التايل:
االستمرار يف إقامة املهرجان سنو ّي ًا ،عىل احلكومة والوزارات
واملؤسسات املستق ّلة االهتامم بعوائل شهداء الفتوى وتسليم
ّ
ُ
حقوقهم ،االهتامم باجلرحى واملعاقني الذين أ ِصيبوا نتيجة
مشاركتهم يف القتال والدّ فاع عن حياض الوطنّ ،
حث
العراقية عىل اختيار مواضيع رسائل املاجستري
اجلامعات
ّ
وأط��اري��ح ال��دك��ت��وراه من موضوعات الفتوى وآثارها
الشعبي ،طباعة البحوث ا ُملشا ِركة
وتضحيات أبطال احلشد
ّ
يف جم ّل ٍد منفرد ،االستمرار يف إقامة مسابقات الشعر واملرسح
ختليد ًا هلذه الفتوى وأبطاهلا.
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عرب وأجانب..
يصفون مشاريع العتبة الحسينية

ً
عمرانيا
بالعمالقة والمتقدمة
تقرير :حسين النعمة  -فاح حسن  -تصوير :خضير فضاله

يفد الى العتبة الحسينية المقدسة الكثير من الوفود والشخصيات العربية
واالجنبية بغية االطاع على مشاريعها وما تقدمه للمواطن العراقي ..ناهيك
عن الوفود التي تشارك بمؤتمراتها ومهرجاناتها والتي هي االخرى ال تنفك
من االشادة واالنبهار بما تنجزه العتبة المقدسة من مشاريع انسانية في كافة
الصعد..
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

26

(االحللرار) التقت ببعضهم بني شخصيات ووفللود رسمية

وتابع «ان مشاريع العتبة املقدسة مل تكن قارصة عىل حمافظة

منجزة وقيد االنجاز وقد أكد اجلميع ما تلمسه من مشاريع

املوصل وصالح الدين واالنبار وكركوك».

ومجعت آرائهم يف جممل ما قدمته العتبة املقدسة من مشاريع
العتبة املقدسة بأهنا ليست حكرا عى طائفة أو عرق؛ بل هي
متاحة للجميع ،ويف ذات الوقت أكدوا بأن العتبة املقدسة
جمتهدة بإقامة املشاريع العمالقة واملتقدمة عمراني ًا.
نائــب االميــن العــام للعتبــة الحســينية المقدســة

كربالء املقدسة فقط؛ انام امتدت اىل حمافظات اجلنوب واىل
اعاميون :المشــاريع الصحية للعتبة الحسينية محل
لافتخــار وتحــدٍ كبير مــع الواقع كانــت نتائجه مبهرة
ومحل سرور

من بني الصحفيني االجانب زار (روب��وت فان النشون)

الدكتــور عاء ضياء الدين :مشــاريع العتبة الحســينية

صحفي وكاتب هولندي كربالء املقدسة وقال عن زيارته «اهنا

قبل التواصل مع شخصيات تقريرنا هذا الذي كانت رشارة

وزي��ارة العتبة احلسينية املقدسة واالط��الع عىل مشاريعها

احلسينية املقدسة الدكتور عالء ضياء الدين املوسوي مع وفد

عراقية ملستقبل باهر للعراق زراعيا ،مشريا اىل أنه قادم من

المقدسة تستهدف بناء وخدمة اإلنسان

املبارشة فيه من لقاء مجع السيد نائب االمللني العام للعتبة
اعالمي عراقي حتدث إليه قائال:

كانت فرصة مجيلة بالنسبة للحضور اىل مدينة كربالء املقدسة
االسرتاتيجية خصوصا مزرعة فدك للنخيل التي عدّ ها فرصة

هولندا ومل يشاهد من قبل منظرا للنخيل يكون مألوفا كام

إن «العتبة احلسينية املقدسة منفتحة بمشاريعها عىل الصعد

وجده يف مزرعة فدك ،بكل االنواع اجلديدة من النخيل».

يكون العطاء حسينيا يف كافة مشاريع العتبة املقدسة وهذا بفضل

عللن سبب اهتاممه االعللالمللي وتغطيته لنشاطات العتبة

واملجاالت التي تصب يف خدمة وصناعة وبناء االنسان ،لذا
توجيه سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينة املقدسة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي» ،مرجع ًا سبب نجاح املشاريع يف قطاعات
الرتبية والتعليم والصحة ومتيزها إىل أهنا تستهدف االنسان».

وحتللدث مراسل قناة العراقية االخبارية عباس العيساوي
االسرتاتيجية بقول« :ما رأيناه يف العتبة احلسينية املقدسة من

مشاريع اسرتاتيجية كمطبعة وارث ومتيزها عراقيا ،وما نراه

من النتاجات التي تقدمها العتبتان املقدستان يفوق ما قدمته

مراسل قناة العراقية االخبارية
عباس العيساوي
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احلكومات املتعاقبة يف العراق فحراك العتبتني خالل جائحة كورونا كان كبريا
ومثريا من ناحية إنجاز املراكز واملستشفيات بفرتات قياسية وبتصاميم خالبة

ترس املراجعني وهو ما نعدّ ه مفخرة ملا قدمته االيدي العراقية».
ُّ

واضاف االعالمي عيل املرشدي من قناة افاق الفضائية« :ال غرو ان ما تقدمه
العتبتان املقدستان يستهدف اإلنسان فاملشاريع العمالقة واملتقدمة عمرانيا

يف الصعيد الصحي يرس الناظر وهو حمل لالفتخار وهو ما يؤكد أن رجال
املرجعية الرشيدة االكثر حرصا عىل خدمة االنسان ،حيث ادخلوا ختصصات
كان يفتقر هلا البلد يف معاجلة مرضانا وهذا ليس باهلني؛ أنام هو ٍ
حتد كبري مع
الواقع كانت نتائجه مبهرة وحمل رسور إضافة اىل أهنا جواب خيرس كل من

يتطاول عىل العتبتني بالسوء فالعتبتان تعمالن عىل قدم وساق خلدمة املواطن
وزائر اإلمام احلسني (عليه السالم)».

الســفير الياباني :وجدت مستشــفى عاج االورام الســرطانية على
مستوى متقدم

من جانبه حتدث السفري الياباين سوزوكي كوتارو لدى العراق عن سعادته
بزيارة العتبة احلسينية املقدسة ولقائه مع سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي

املتويل الرشعي للعتبة املقدسة منوها عام سمعه من اخبار واصفها باجليدة بان

العتبة احلسينية املقدسة تقدم املساعدات االنسانية للمرىض العراقيني وتنفذ
مستشفيات كبرية».

وحتدث السفري الياباين خالل زيارته مستشفى وارث الدولية لعالج االورام
قائال« :سعيد جدا ان اكون اليوم يف مدينه كربالء املقدسة التي تعد من اهم
املناطق االسالمية والتارخيية عىل مستوى العراق والعامل االسالمي.
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السفير الياباني
سوزوكي كوتارو

االعامي

محافظ نينوى

د .لبيب وجيه

علي المرشدي

السيد نجم الجبوري

صاحب مطبعة في جمهورية سوريا

وتابع وج��دت مستشفى ع��الج االورام الرسطانية عىل
مستوى ٍ
عال ومتقدم ،والحظت ان لدى العتبة احلسينية

زائ��رون من دول عربي��ة اكدوا عىل ان دار ال��وارث للطباعة

تشهد توافد ماليني الزائرين».

متتلك��ه من مواصف��ات عاملية ،وهبللذا الصدد اشللار د .لبيب

ختطيطا كبريا ورؤية ختدم العراق خصوصا ان مدينة كربالء

دار الوارث للطباعة لها مستقبل عالمي

والنرش التابعة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة من افضل املطابع ملا

وعى صعيد متصل قال اخلبري القانوين الربيطاين (بالك

وجيلله صاحب مطبعللة يف مجهوريللة سللوريا اىل أناقة ومجال

عراقيا الذي اشاهده عىل ارض الواقع بأم عيني اال اين منبهر

صغ��رية اىل ان اطلعت عىل نتاجاهتا الطباعية فرغبت بزيارهتا

روميل)« :مستشفى وارث الدولية رغم اهنا املرشوع االول
حلجم املشاريع التي تقوم هبا العتبة احلسينية فيام خيص توليد

موارد اضافية من العدم من اجل خدمة قضاياهم وخدمة

شعبهم».

نتاج��ات مطبعة دار الوارث ،فق��ال« :كنت اعتقد أن املطبعة

واالطالع ع��ىل مراحل العمل لدهيم وحقيقة ملس��ت اجلدية

لدهيم وتش��كل ل��دي انطباع حيد عن متكنه��م من العمل يف
هذا املجال واتوقع هلم مستقبل ينافس املطابع العاملية».

حمليا تقدم حمافظ نينوى السيد نجم اجلبوري بالشكر اجلزيل

ويف زيارة تعد االوىل من نوعها زار وفد من االمم املتحدة

يف ناحية برطلة يف املوصل ومستشفى العتبة داخل مركز

املخطوطات ورعاية الباحثني بغية التعرف عىل املركز

اىل العتبة احلسينية املقدسة عىل قيامها ببناء مستشفى حديثة

مركز االم���ام احلسني (عليه ال��س��الم) لرتميم وصيانة

مدينة املوصل وهي مستشفى سعتها الرسيرية اكثر من
 220رسي��ر ًا وحتتوي صاالت عمليات وللوالدة ،منوها

ورئيس الوفد «هنا املخطوطات يف ايدي اخلرباء والفنيني

نثمن جهودهم ووقفتهم معنا
املوصل وحمافظة نينوى لذا ّ

ملنظمة اليونيسكو لتقديم كل الدعم هلذه العمل اجلبار الذي

عن بصامت العتبة احلسينية املقدسة بأهنا واضحة يف مدينة

ونشاطاته ،وقال جورج بوسطن نائب ممثل االمم املتحدة
الذين يعملون عىل مستوى عاملي» مؤكدا بانه سيقدم طلبا

ليس يف وقت االعامر فقط؛ بل الن العتبة احلسينية املقدسة

من شانه ان حيافظ عىل كل من كنوز تارخيية يف مركز االمام

االوىل لتحرير حمافظة نينوى من براثن عصابات داعش».

الباحثني».

وقفاهتا مشهودة منذ ان كنا يف معارك التحرير من اخلطوة

احلسني (عليه السالم) لرتميم وصيانة املخطوطات ورعاية

29

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

حرصا منها على حفظ وحماية الزائرين..

العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة تقي��م
دورة قانونية لمنتسبي أمن الزائرين
تقرير :حسنين الزكروطي � تصوير :محمد الخفاجي

نظمت الشعبة الجزائية التابعة لمكتب االمين العام في العتبة الحسينية
المقدسة دورة قانونية لمنتسبي قسم حفظ النظام وقسم ما بين الحرمين
الشريفين ،بغية حماية الزائرين من الجرائم التي قد تواجههم اثناء زيارتهم
الى ابي االحرار واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السام) ..واستمرت الدورة
التي احتضنها مجمع سيد الشهداء (عليه السام) الكائن في منطقة باب
الخان لمدة ثاثة اسابيع ،وحملت عنوان (واجبات عضو الضبط القضائي في
الجرائم الماسة بأمن الزائرين).
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وحول امهية الدورة واالهداف املرجوة منها حتدث احلقوقي
(منتظر صبيح الكناين) مسؤول الشعبة اجلزائية التابعة ملكتب
االمني العام يف العتبة احلسينية املقدسة قائال« :حتت رعاية
واهتامم االدارة العليا يف االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
حرصت الشعبة اجلزائية وحسب املهام املكلفة هبا إلقامة دورة
قانونية للمنتسبني املكلفني بحفظ امن وسالمة الزائرين،
ونقصد هنا قسمي حفظ النظام ورع��اي��ة ومحاية الصحن
اخلارجي ومداخله» ،واردف« :محلت الدورة عنوان (واجبات
عضو الضبط القضائي يف اجلرائم املاسة بأمن الزائرين)،
وتستمر ملدة ثالثة اسابيع ،بواقع ثالث حم��ارضات يف كل
اسبوع ،وكل حمارضة تستمر ملدة ساعة ،وهندف من خالهلا
اىل تسليح املنتسب باملعلومات القانونية التي متكنه من محاية
الزائرين من ثم نفسه من اجلرائم التي قد حتدث خالل فرتة اداء
واجبه االمني ،بالتايل يتمكن املنتسب من حفظ حقوق الزائر
وحقوقه بالصورة القانونية الصحيحة».
وختم حديثه باإلشارة اىل «ان هذه الدورة هي انطالقة اوىل
جلملة من الدورات التطويرية والتثقيفية التي ستشمل باقي
فئات اجلانب االمني واخلدمي يف العتبة احلسينية املقدسة».
من جانبه بل ّلني الدكتور ايللاد سعود هاشم حمللارض الللدورة
القانونية«ُ :أقيمت هذه ال��دورة لتثقيف املنتسبني االمنيني،

وبيان آلية عملهم الصحيحة يف محاية الزائرين من خالل
تزويدهم باملعلومات القانونية ،لذلك كان عملنا يتمثل برفد
املنتسبني باملعلومات القانونية التي متكنهم من اداء واجبهم
االمني بشكل افضل».
وتابع« :تم اختيار جمموعة مواضيع يف املجال القانوين الذي
يتناسب مع عمل املنتسبني فكانت املواضيع ترتكز يف كيفية
التعامل يف حالة حدوث جريمة معينة وحتديدا ما تسمى ب�
(اجلرائم املشهودة) ،ودور املنتسب يف حفظ حقوق االشخاص
الذين تقع عليهم اجلريمة (املجنى عليه) ،مع التأكيد عىل طريقة
التعامل مع هذه اجلرائم وحفظ ادلة االثبات».
ويف االج��اب��ة ع��ىل ال��س��ؤال ال��ذي ُط��� ِرح ح��ول م��دى امهية
املوضوعات التي ُقدّ مت يف ال��دورة؟ وهل جاء اختيارها
وفق اح��داث جرت يف امل��ايض؟ اج��اب« :يف عملنا القانوين
وامليداين نتعامل مع قضايا كثرية ،والعديد من اجلرائم التي
ترتكب حتتاج اىل منتسب يمتلك معلومات قانونية معينة متكنه
من حفظ حقوق االشخاص ،لذا جاءت كافة املواضيع وفق
التجارب املاضية وخاصة اجلرائم التي ختلف آثار ًا مادية معينة
فيكون دور املنتسب فيها اكرب».

الحقوقي (منتظر صبيح الكناني)

الدكتور اياد سعود هاشم
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ّ
توحدت القلوب
في رحاب القداسة الحسينية

ريبورتاج
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

32

العتبة الحسينية تفتح مدن الزائرين التابعة لها
لخدمة حجّ اج بيت الله الحرام من مختلف المحافظات العراقية

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

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان
ّ
مجلة (المعارف) في سطور
العالم والشاعر وصاحب

ّ
السيد محمد حسن الطالقاني
سطو ٌر من حياة

(رحمه الله)

علي الشاهر

َ
حياة شخصية ّ
ُ
فذة ،جمعت بين العلوم الدينية
القلم هذه المرّة ليدوّ َن عن
انصرف
ِ
ً
موسوعيا ورائداًَ ،
َ
ترك لنا مؤلفات وإنجازات ضخمة من أبرزها
فكان
واألدب والصحافة،
ّ
(مجلة المعارف).
تأسيس

ٌ
ص��ورة جمعته بالمرجع الديني ال��راح��ل آي��ة الله العظمى
وق��د شدّ تنا للكتابة عنه،
الشيخ أغا بزرك الطهراني (تقدّ ست روحه الزكية) ،حيث جلس إلى جانبه في مكتبته
المشهورة بمدينة النجف األشرف ،إنه العالم واألديب والصحفي الراحل السيّد محمد
حسن الطالقاني (رضوان الله تعالى عليه).
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السيد الطالقاني برفقة اإلمام الشيخ أغا بزرك الطهراني (قدس سره) في مكتبته العامرة

ابن النجف البار
السيد حممد حسن بن عبد الرسول بن مشكور الطالقاين
ُولِد ّ
النجفي سنة ( 1350ه� 1931 -م) ألرسة علمية اشتهرت
بإنجاب وتعليم خرية العلامء األع��الم ،وكانت من األرس
العلمية التي ناضلت ضد االستعامر ومحلت لواء الشهادة
للدفاع عن الدين وحياض الوطن.
تعود بنسبها إىل الشهيد الفذ زيد بن عيل
فأرس ُة الطالقاين التي ُ
السجاد ابن اإلمام احلسني بن أمري املؤمنني (عليهم السالم)،
ّ
ُ
ً
هي إحدى األرس النجفية العريقة يف العلم وأرسخها قدما يف
خدمة الرشيعة املطهرة ،وقد ُعرفت بثرائها العلمي واالديب،
اذ رفدت البيئة االدبية النجفية بعدد كبري من رجال األدب
وفحول الشعر ،والنوابغ واألعالم.
تل ّقى السيد حممد حسن (رضوان اهلل تعاىل عليه) علومه من
أعالم تلك االرسة العلمية املجاهدة ،والبيئة العلمية النجفية
العريقة ،فض ً
ال عن مالزمته ألستاذه اإلمام الشيخ أغا بزرك
الطهراين (ت –  1329ه���) ،واستمدّ منه أص��ول البحث
العلمي وحتقيق النصوص ،كام أنه قد اتسم بمؤهالت علمية

وراح ينشد انشداد ًا عجيب ًا صوب حارضة
فاق هبا أقرانه،
َ
العلم وحوزات العلم الرشيفة ،فأخذ دروسه من نحو وبالغة
وأدب ولغة ومنطق وعقائد ،فض ً
ال عن الفقه وأصوله،
والتفسري واحلديث وغريها من العلوم اإلسالمية كام نظم
الشعر يف عمر مبكر شأنه شأن الكثري من أرسته.
وتنقل الكاتبة العراقية أنعام العندليب يف حديثها عن
الطالقاينّ ،
أن «وال��د السيد الطالقاين السيد عبد الرسول
الطالقاين (رضوان اهلل تعاىل عليه) كان واسع الفضل يف تنمية
قابليات ابنه الشعرية والعلمية».
وتضيف« ،أصبح السيد الطالقاين من العلامء واألدب��اء ،كام
أنه يعد حمقق ًا بارع ًا يف الرجال واألنساب ،ومثقف ًا يتميز بتفرد
مذهل ،و ُن ِقل عنه أيض ًا أنه شديد االهتامم بوطنه وثقافة جمتمعه،
وكان ينشد التغيري واالنفتاح ونرش الوعي بني الناس».
والطالقاين إضاف ًة إىل ما سبق ،فقد كان رج ً
ال ورع ًا تقي ًا دمث
األخالق ،رسيع االستجابة ألصحاب الطلبات واحلاجات.
آثار باقيات ّ
تعطرت ب� (المعارف)
أما عن آثاره وحتقيقاته املهمة ،فقد قام بتحقيق الكثري من
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الدواوين الشعرية وخلف بعض املؤلفات منها( :الشيخية
نشأهتا وتطورها ومصادر دراستها ،هكذا نلتقي ،أعيان
الشيعة يف اهلند ،ذكرى الشيخ آغا بزرگ الطهراين ،بحوث
يف الفقه واألصول ،التواريخ املنظومة ،الروض الزاهي ،غاية
األماين يف أحوال آل الطالقاين ،سحر األديب يف رشح شواهد
مغني اللبيب ،شعراء رثوا أمهاهتم ،سعادة املتأنق يف توضيح
ّ
ومذكرات).
حاشية املنطق،
كام أ ّن��ه خ��اض يف جم��ال الصحافة فأصدر جملته املشهورة
(امل��ع��ارف) سنة ( 1278ه�  1958 -م) التي كتب فيها
نخبة واسعة من املثقفني واألدب��اء العراقيني والعرب ممن
عارصهم ،وكتب (رمحه اهلل) يف افتتاحية العدد األول حتت
ٌ
رسالة إنسانية ال ّ
عنوان (أهدافنا)« :بدهيي ّ
تقل
أن الصحافة
لعبت دور ًا ها ّم ًا
أمهي ًة عن سائر الرساالت األخ��رى ،فقد
ْ
تطورات العامل السياسية
عىل مرسح احلياة الفكرية ،وواكبت ّ
والثقافية حتى تس ّنمت مكانتها الرفيعة بني األمم وأصبحت
جزء ًا من حياهتا ودعامة من دعائم احلكومات ،بل كادت
تصبح سلطة رابعة يف الدول مع السلطات القانونية الثالث
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ولع ّلها نعتت من اجل ذلك بصاحبة اجلاللة».
وجدت نفيس
ويضيف« ،عندما حاولت الرشوع يف العمل
ُ
أمام ظالم دامس ال يقطع بسالم ،ويف وسط معمعة ال هيتدي
ري املجلة عىل
املصلح فيها إىل طريق يصل منه إىل اهلدف ،أفتس ُ
خطة إصالحية وتتجه إىل معاجلة أمراض املجتمع و(نوري
السعيد وطغمته) هلا باملرصاد؟! أم جتري مع التيار اجلارف
فتزيد الطني ب ّلة وتساير الوضع باالحتاد املزيف كام رحبت به
غريها وتساند االستعامر كام ساندته ساير الصحف؟!».
لقد نجح الطالقاين بأن تكون (املعارف) جم ّلة فريدة انتهجت
هنج ًا معتد ً
ال ،واستمرت بالصدور ملدة عامني ،ثم حتولت إىل
جريدة أسبوعية صدر منها ( 13عدد ًا) فقط ،وأبدى هو يف
الوقت ذاته دفاعه عن حرية الصحافة ،وحرية الرأي والتعبري
كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأحد مظاهرها.
كام كان (رمحه اهلل) عضو ًا يف مجعية املؤلفني والك ّتاب العراقيني
ببغداد ،إضافة إىل عضويته يف نقابة الصحفيني العراقيني،
وبقي وفي ًا لدينه ووطنه حتى وفاته سنة ( 2003م).
�وار بعدّ ه رافعة
َ
انتهج الطالقاين خالل حياته املباركة احل� َ

أص��ب��ح ال��س��ي��د ال��ط��ال��ق��ان��ي من
العلماء واألدب����اء ،كما أن��ه يعد
م��ح��ق��ق��اً ب����ارع����اً ف����ي ال���رج���ال
واألنساب ،ومثقفاً يتميز بتفرد
م��ذه��ل ،و ُن���قِ ���ل ع��ن��ه أي��ض��اً أن��ه
شديد االهتمام بوطنه وثقافة
مجتمعه ،وك���ان ينشد التغيير
واالنفتاح ونشر الوعي بين الناس
السيد عبد الرسول الطالقاني

حضارية لبناء املجتمعات وتكليلها بالسالم ،تقول العندليب:
«مل يكن متساحم ًا يف دينه ليقبله اآلخ��رون عىل أس��اس هذا
التسامح ،إنام سعى إىل املنبع الواحد ،عرب املعرفة املتبادلة،
وكشف داخل ال��ذات أمام اآلخ��ر ،وإض��اءة املعتم ،لتيسري
املعرفة ،فقد زار مكتب العلامء الربوتستانت يف ميونخ وجرى
ح��وار عميق حول االس��الم كنظام ال��رق والطالق وتعدد
السيد يف حواره معهم ،واستطاع ان يعطي
الزوجاتُ ،
وو ّفق ّ
صورة مرشقة عن إسالم الرمحة والعدالة وحقوق اإلنسان،
والتقى برئيس الكنيسة اللوثرية يف أملانيا ودار حوار مماثل
وح ّقق نتائج إجيابية».
يقول عنه الدكتور كامل سلامن اجلبوري يف كتابه (أدب التاريخ
السيد الطالقاين)« :لقد كان إىل جانب علمه وأدبه
يف شعر ّ
وفضله الغزير وخربته الواسعة شخصية حمبوبة حمرتمة من
خمتلف الطبقات؛ ألنه إنسان فاضل اخللق حسن امللتقى مجيل
العرشة يتواضع جلميع الناس وحيرتم الكبري وحينو عىل الصغري
وله يف خصوص خدمة الفقراء والعطف عىل املستضعفني
واالستجابة إىل طلب أصحاب احلاجات مواقف ال ُتعدّ
ومرياث ال حيىص ويعرف املقربون منه ما ُله يف هذا املجال».

ُ
إخاص علماء النجف األشرف
السيد الطالقاين (رض��وان اهلل تعاىل عليه) يف معرض
يقول ّ
حديثه عن أستاذه اإلمام الشيخ أغا بزرك الطهراين (أعىل اهلل
مقامه الرشيف)« :ليس اإلخالص كثري ًا عىل علامء النجف
ٌ
رجال مل يعرفوا
وطالهبا فقد ُخ ِلق من هذه الرتبة الرشيفة
غري العلم ومل يطلبوه لغري وجه اهلل ،ووطأ أرض هذه املدينة
املقدسة أبدال استمدوا روح التضحية من صاحب القرب (عليه
السالم) الذي الذوا بجواره وعكفوا بحامه فقد ُخ ِلقوا للعلم
وخدمة احلق والفضيلة ومل يشغلهم الوصول إىل مرتبة عن
السعي إىل أرفع منها ومل تقف هبم اهلمم والطموح عند حد،
وتلك هي بالضبط حقيقة علامء النجف األرشف وطالهبا
احلجة املجاهد الشيخ آغا بزرك
ومن العلامء يف نظرنا هو اإلمام ّ
ُ
عقلية فذة بني املعارصين من
الطهراين (طاب ثراه) فهو
حيمل ّ
العلامء واملؤلفني ،فهو حارض ألن ُيقدرِّ م ملن يشاء من مؤلفاته ما
التعرض لذكر صاحبه احلقيقي ،فهو
يعجبه لنرشه باسمه دون ّ
يرى ّ
إن الغرض نرش هذا الكتاب وإحياء ذكر املرتمجني فيها
باسم من ُنرشت وكائن ًا من كان املؤلف ،وهذا هو فع ً
ال ما رأينا
من مشاخينا رأي العني».
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حد يقة ا لك����تب

نبي الله آدم
ف�����ي ب����ي����ان ص���ف���ة خ��ل��ق��ه
وعلة سجود المالئكة له
استعبد الله (عز وجل) المائكة بالسجود آلدم تعظيما له لما غي ّبه عن ابصارهم وذلك انه (عز
وجل) انما أمرهم بالسجود آلدم لما اودع صلبه من ارواح حجج الله تعالى ذكره ،فكان ذلك
السجود لله تعالى اسمه عبودية وآلدم طاعة ،ولما كان في صلبه تعظيما فأبى ابليس ان
يسجد آلدم حسدا له اذ جعل في صلبه مستودع ارواح حجج الله دون صلبه فكفر بحسده
وس ّمي رجيما ألجل انكاره للغيبة ألنه احتج في
وطرد عن جواره و ُلعن ٌ
وفسق عن امر ربه ُ
َ
ين (األعراف })12/فجحد
امتناعه عن السجود آلدم{ :أ َن ْا َخ ْيرٌ ِّم ْنهُ َخ َل ْق َتنِي مِ ن َّنار ٍ وَ َخ َل ْق َتهُ مِ ن ِط ٍ
ما غ ّيب عن بصره ولم يوقع التصديق به واحتج بالظاهر الذي شاهده وهو جسد آدم (عليه
السام) وأنكر ان يكون بعلم لما في صلبه.
قراءة :عيسى الخفاجي

وروي عن الصادق (عليه السالم) انه قال:
«ان اهلل تبارك وتعاىل ع ّلم آدم اسامء حجج اهلل كلها ثم
عرضهم – وهم ارواح -عىل املالئكة فقال انبئوين بأسامء
هؤالء ان كنتم صادقني ،بانكم احق باخلالفة يف االرض
بتسبيحكم وتقديسكم من آدم (عليه السالم) فقالوا:
} َقا ُلو ْا ُس ْب َحا َن َك َ
ال ِع ْل َم َلنَا إِ َّ
يم
ال َما َع َّل ْم َتنَا إِ َّن َك َأ َ
نت ا ْل َع ِل ُ
َْ
يم (البقرة {)32/ثم قال اهلل تبارك وتعاىلَ } :ق َ
ال َيا
احل ِك ُ
آ َد ُم َأنبِ ْئ ُهم بِ َأ ْس َمآئِ ِه ْم َف َل َّام َأن َب َأ ُه ْم بِ َأ ْس َمآئِ ِه ْم{ وبذلك وقفوا
عىل عظيم منزلتهم عند اهلل تعاىل ذكره فعلموا اهنم احق
بان يكونوا خلفاء اهلل يف ارضه وحججه عىل بريته ثم
غيبهم عن ابصارهم واستعبدهم بواليتهم وحمبتهم..
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ً
صدر حديثا

كام ان هنالك ائمة اهلدى كذلك هنالك ائمة الكفر وابليس
هو أمام العصاة البغاة الذين يتكربون عىل اهلل وعباده وان
ابليس هو عدو اهلل وأمام كل متكرب فمن تبعه حرش معه يف
االخرة ..
وقال االمام عيل (عليه السالم):
«فاحذروا – عباد اهلل -عدو اهلل -ان يعديكم بدائه وان
يستفزكم بندائه وان جيلب عليكم بخيله ورجله فلعمري
فوق لكم سهم الوعيد واغ��رق لكم بالنزع الشديد
لقد ّ
ورماكم من مكان قريب».
واحتوى كتيب نبي اهلل آدم (عليه السالم) – يف بيان صفة
خلقه وع ّلة سجود املالئكة له – (اجل��زء االول) والذي
يقع ضمن سلسلة تثقيفية صدر ضمنها يف عام 2015م
عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة،
وطبع يف دار ال��وارث عىل مقدمة وثالثة مباحث :وكان
املبحث االول يف (العلة يف امتحان املالئكة قبل خلق آدم
(عليه السالم)) ،فيام كان املبحث الثاين يف (بيان صفة خلق
آدم (عليه السالم)) ،وكان املبحث الثالث يف (بث الروح يف
الطينة واختالف االلوان واالضداد).

مجلة اخبار المركز
من اجل حفظ وارشفة النشاطات بمستوياهتا املختلفة
ملركز كربالء للدراسات صدر عن شعبة العالقات العامة
واالعالم يف املركز التابع للعتبة احلسينية املقدسة العدد
السادس من جملة اخبار املركز يف  12حزيران ،2022
لتكون شاهد ًا عىل ما يقوم به املركز من جهود كبرية يف
خدمة البحث العلمي والنشاط الثقايف يف عراقنا احلبيب
ولتكون مرجع ًا لألخوة الباحثني يف متابعة ما يصدر من
نتاجات عن املركز.
وجتدر االشارة اىل أن املركز يسعى للحفاظ عىل االرث
الديني واحلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقدسة ،من
خالل ما يقدمه من دراسات وابحاث تأخذ طريقها للنرش
سواء يف موسوعة كربالء احلضارية او يف جملة (السبط)
العلمية املحكمة ،والدوريات الصادرة منه او النرشات
والكتب التي تطبع او يعاد طبعها فيه لتكون يف متناول
أيدي الباحثني.
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االدب���������������ي���������������ة

شعر :سالم العامري

شعر :سالم العامري

ودع إيللللللذائللللللي
تللللسللللللللللللللألللللن عللللللللللل ّنلللللي
ال
ْ
ْ
ِ
للللللللللداره
أشللللللكللللللو علللللللى ظلللللللللللم الللللقللللتللللللللليللللل بل
وسللللقللللتلللله أ ّم الللللفللللضللللل ملللللن كلللللللأس اللللللللردى
كلللللللم أرسفللللللللللللللوا يف قلللللتلللللل آل حملللللللللللللللملللد
ِ
لللللللللللح وتلللللللريلللللللدٌ
لللم
وسللللللجللللللن ُم
ذ ْبل
ٌ
ٌ
لللظلللللللللللللللل ٌ

ِ
األملللللللنلللللللاء
أشللللللكللللللو مللللللقلللللتللللللِ تللللاسلللللللللللللللللللع
مل ال تللللسللللللللليللللل علللللللى اجلللللللللللللللواد دملللللائلللللي
ِ
األحلللللشلللللللللللللللللاء
حلللللتلللللى تلللللللللللللراه مللللقللللطلللللللللع
ِ
األعللللللللللللللداء
فللللكللللللللللللللأهنللللم ملللللللن أبلللللغلللللللللللض
ِ
بللللغللللللللللللللري رداء
لللللسللللللل ُووري
ومللللللغل َّ

ٍ
للللوت قلللائلللل
للللت إذ نللللللللللادى بلللللصللللللل
وسلللللملللللعل ُ
انللللللظللللللر إىل دار اجلللللللللللللللواد فلللللهلللللل تلللللرى
قللللللبللللللب تللللللبللللللاركللللللهللللللا اللللللللسلللللللام وملللللللالئل ٌ
للللللك

غلللللللري اللللللنلللللجلللللوم تلللللزاحلللللللللللملللللت بلللللدعلللللللللللاء ِ

لللم الللللللضللللللالل لللللكللللي يللللرى
وسلللللللقلللللللا ُه مللللعللللتللللصل ُ
مخللللللللللس وعللللللللللللللللللرونٌ َقللللللضللللللاهللللللا حللللللللرس ًة
ٌ
للللليل ٍ
لللللة
جلللللللللللارت بلللللنلللللو الللللللعللللللبللللللاس ملللللثلللللل أمل ّ
راملللللللللللوا قللللللتل َ
لللللال الللللللديللللللن وهللللللللو ولللللليللللله الللللل
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ِ
غللللللللللرباء
شلللللملللللس اهللللللللللللللللداة بللللتلللللللللللللللللللربللللة
بلللللللني الللللللطللللللغللللللاة كلللللللدوللللللللة اللللللللللعلللللللللللللللللللنل ِ
لللاء
حلللللللقلللللللد ًا علللللللى األطلللللللللللللهللللللار والللللللكللللللرمل ِ
لللللاء
ِ
للللللللللللللللواء
بللللللللللللاري مللللللللن اإلخلللللللللللللللطلللللللار واألنل
ِ
ُللللللعلللللن اللللللرشللللليلللللدُ
لللللللللللللزوراء
وسلللللاكلللللللللللن الل
ُ

ِ
الللللللللزهللللللللراء
زمللللللللللللللر ًا تلللللنلللللاجلللللي بلللللضلللللعللللل َة

ِ

ُ
وأقسم ألف مرّة..
ّ
أن اسمك دواء وشفاء
حيدر عاشور

سيدي ،أقسم الف مرة ان اسمك دواء وشفاء؛ وحرسة ال حدود هلا يف أعامق من ال اسمك يف قلبه ! .وفوق العامل املفتون
باحلياة يتعاىل صداح جدثك من الرضيح ،يبعث صداه فريجع صوت نحرك فتنغرز يف مبغضيك صيحات كالسهام ،جيفل
منها اخلائف ،والرائي احلسود من اسمك .وامللعونني حيلقون عاليا متباهني بام بني ايدهيم من قوة زائفة ،بينام قبتك الذهبية
حمطة امان حتمي وتشفي قاصديك.
سيدي ،صارت ترضعايت جذىل جدا وحزينة جدا ،وعندما أبكي قدر حيايت تفد عىل ذاكريت أمنية عميقة ،لو أستطيع أن
أستحق وسام خدمتك؟ .فأنا ما زلت يف مقدسك أغزل حتفي األبيض .وأدور وراء نورك يف كل اركان رضحيك ،فريتفع
نبض قلبي وختجل نفيس من وسامك ..اهيا العادل؟.
سيدي ،يطيب يل ،بعد الزيارة والدعاء أن أخذ هديتي من قربك ،رضاك .وأن يالمس رضاك الساموي قلبي الضعيف..
يطفئ عطيش العميق ،كخادم ال يستطيع ارتفاعا اىل عرش الزائرين بل يظل منطرحا عند ارجلهم ُمقبال الرتاب بابتهال؛
أم ً
ال برؤية عظيمة ..برضا عظيم ،بندى من ضيائك ُيبلل روحي.
يلم
سيدي ،جرحي ينزف ملح ًا ،وأنا حتت نورك أكتب ضمريا يغرقني من أجل عشقك بمد الكلامت .وصويت اخلافت ّ
تربتك الكريمة؛ ويذكر ان الشفاء هبا حقيقة تأيت من سبعة أذرع من جدثك ،هكذا قال :الصادق القول والفعل.
ِ
ِ
الصاحلات ..هكذا
اجلنان وال باء من ضياء
سيدي ،أقسم بك ،قد جئت اليك من بحر املعايص ،ال أعرف ألفا من مفاتيح
ِ
الزيارات ألصنع
كانت رؤياي ان اترك كل احلروف السابقات والزم يف هناية العمر كربالئي ،وانتزع احلروف انتزاعا من
منها كلامت بأقدا ٍم حافية ،عسى ان افتق هبا خيوط (زنابيل) آثامي.
سيدي ،أبكيك ،وعيناي كأهنام مجرتان تبضان بالدموع ،وقلبي ينهشه األمل ،والعواصف تصطادين عاصفة إثر عاصفة..
وانتقاص االخرين مني بأسمك
وقد أمنت باسمك الشايف من كل داء .وكان يقيني ان مديح كل االخرين هو رماد يل،
ُ
تكري ًام ومدائح.
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ال������ق������رار!

القصة إىل العام 1991
ُ
تعود أحللداث هذه ّ
عندما وقعت االنتفاضة الشعبانية يف حمافظة
كربالء املقدسة ،وأصبحت مدينة مرعبة مع
دخللول جيش الطاغية املقبور إليها وجترؤه
عى قصف مرقد أيب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) ورضب القبة باملدفعية ،وأصبحت
كربالء ساحة االعدامات والتصفية وبدأت
العوائل تنزح منها بسبب القصف.
يف إحدى البساتني القريبة من احلرم احلسيني
املطهر ،كانت تسكن عائلة مكونة من عدة
أفراد ،ويف أحد األيام التي تشبه ما سلف من
عدم استقرار وأصللوات الصواريخ قصفت
إحللدى الللطللائللرات البستان وتلك املنطقة
بالتحديد فقد الح هلم وجللود رايللة االمللام
احلسني (عليه الللسللالم) تلوح فللوق سطح
الدار وتلك وحدها كانت تشكل هلم رعب ًا
وخوف ًا! ،كان يسكن تلك املنطقة مواطنون
عل ّلزل وبسبب القصف استشهدوا ومل يتبقَّ
منهم سوى رجل مصاب وزوجته احلامل
اللذين هربا مذعورين من الدار نفسها وشبح
املوت يالحقهم بني البساتني ..شعور اخلوف
القلق كان يتملكهم:
 اهريب واتركيني لينجو ابننا ليسمع منك هذهالقصص بعد ان يكرب .قال هلا ملتفت ًا وانفاسه
ما زالت تتصاعد وهتبط بقوة.
 ..اما نعيش مع ًا او نموت مع ًا! لن اتركك يا
ُحمسن ابد ًا
 لكن؟ ..ال تكرر الطلب أرجوك ..انسكبت دموع
لارة عى وجنتيها هلذا مل يستطع الللزوج أن
حل ّ
يضغط عليها أكثر ،ويف هذا املوقف الكبري
جتسدت كل معاين التضحية واإليثار.
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* عمار رميض

ملا أرشقت شمس صباح اليوم التايل عى مدينة القباب الذهبية كربالء احلبيبة أخذت
عيون الناس ترنو صوب منظر يقرح اجلفون ويدمي العيون ،كان رجل وزوجته قد
اشتبكا معا بعد استشهادمها الزوجة متسك بيد زوجها وتضع األخرى عى بطنها!
َ
بحب سيد
ليسدل الستار عى ّ
قصة من قصص احلب والتضحية واإليثار اختتمت ّ
الشهداء (عليه السالم).

ُ
ُ
السماء
سين َد ُم َّ
الح

يف االنتظار

�ضاحب الزمن

شعر :أمين جياد

طالب عبا�س الظاهر

يف َي ْو ِم َ
الط ِّف

صوت نِدائي
موات و َّد َع ْت
َ
الس ُ
َّ
وعيونُ َ
احل ِّق

هي َق ْط َر ُة َدمي َم َس َك ْت
والت يف َش َغ ِ
ف ال َق ْل ِ
ب
ِجراح ًا َت ْ

***

***

وصارت دمائي
َأ َّرستْني دهور ًا
ْ

كربالء َش ْهقتي
وهذي
ُ
ور باسمي ُحسين ًا
َمت ُ

املو ِ
ت َوحيد ًا
أعانِدُ َ ْ
صخ َة ْ

ونور عيوين
ُ
ُبراق ًا صاعد ًا َش َ
هد ْت ُه كربالئي
***
َعجب ًا ِم ْن َف ْو َر ِة ِ
الد ِ
ماء
كي َف ُت َغ ِّطي َسامئي
ْ
كت بنو ِر اهللِ
بار ْ
َت َ

وصارت ِحجاب ًا ُمقدَّ س ًا لدُ عائي
ْ
***
ُ
األرض َأراها َز ْلزَ َل ًة ُتنادي
هي
َ

َّ
لصاليت
مس تزَ ْحزَ َح ْت َ
والش ُ
***

نور ًا َ
إح ِرتاقي
وش َّب ْ

و َم َس ْح ُت َد ْمع ًا و َدم ًا َت َب َّت َل ب ِردائي
صارت ُكفوف ًا
هذي َيدي
ْ
ُت َو ِّد ُع َمالك ًا

َب ْع َد مرسى َم ٍ
الك َفتَدْ نو َصاليت

***
وأرى ُ
الف ْل َك َي ْر َت ُّج َح ْتف ًا
لوداعي
نا ِز ًال َ

َفت ْ َ
َرئِ ُّب الدُ نا َص ْي َح ًة واحد ًة

لكربيائي
***

هي روحي ُت ْفنى َصهي ً
ال َأ َبد ّي ًا
ها َ
ري َت ُّج ُ
األ ُ
فق آي ًة
َف َ ْ

وسيوف ًا نا ِز َل ًة دمع ًا يف كربالئي!

وحيد ًا يف ليل الطرقات

األفق دخان ،وشظايا،

يتبعه هلاث الطرقات
مقتفي ًا أثر الدم

أيا غضب السامء

يسري

ومسارب هنر الطعنات

وأشالء..

أأع����اد ال��ت��اري��خ قبح
سوءته!

هتتز بأعصابه ج��راح

فقامت ثانية كربالء

وعوملة سالم منافق

ب����ط����وف����ان ال���دم���ع

اللحظة

طافح بالغدر اهلمجي!

اجلرح

والدماء؟!

وقهقهات الشمر تتعاىل

وتطاير شظايا األجساد
ٌ
مهشمة
أوصال

كفي العباس!
لقطع ّ

وتسقط من آخر

ذبح َّ
ع.
الرض ْ

ترفع من جانب

ج��س��د ي��ن��ع��ى خ��ات��م

وحرملة م��ازال يطربه

خطوبته
ٍ
اإلصبع
بيد مبتورة
ِ

وأب حيمل ب��ني يديه
ٌ
رضيعه املتفحم!
***
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شهداؤنا

روح الشهيد البطل
الى ِ
(حمد مكي عبد العالي نجم الحلفي)
ُ
وكانت ُ
قلبه الطاهر
روح الشهادة تنبض في ِ
حـــيـــدر عــاشــور

بنفسهِ خارج المرحلة ،عيناهُ مو ّزعتان بين القلق واليقظةّ .
يرفهُ عن نفسهِ بانتقاد
ِ
أحس
َّ
كل ما هو سلبي في بنا ِء وطنهِ الذي تم ّكن منه النصابون على مختلف مشاربهم،
نصابي العالم اجراماً .فأصبح على
ببال أبشع ّ
ٍ
فخرقوا قوانين االنسانية
بأحداث لم تخطر ِ
أيديهم دم العراقيين مراقا على مرأى من العالم – مطاردات وقتل وذبح واغتصاب
لألرض والعرض -ما قيمة الشهادة الجامعية او الثقافة أو التبحّ ر في أدب الدنيا والدين
؟ .وما قيمة الغنى بدون شرف أو كرامة؟! ،ما قيمة التد ّين اذا لم تكن شجاعا ؟ .عقله
األكاديمي أخذ يف ّتش عن أي شيء إيجابي يسير خلفه ،ويؤمن بأنه صمام األمان في
كل مقاييس الرجولة والحكمة.
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فلم جيد غري املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف بصام ِم أماهنا
السيد عيل(السيستاين) .باجلدّ ية نفسها قرر أن يكون من أوائل
املجاهدين امللتحقني بصفوف احلشد الشعبي لتطهري العراق
من نجاسات جرذان (داعش) واخلونة ،واحلاملني بعودة البعث
من -أيتام الطاغية -األكثر قساوة وبشاعة من (داعش) .كان
يوما لالختيار عظي ًام أخذ من تفكريه العميق كل مدرك ووسيلة،
فالتجأ إىل النجم الزاهر يف احلكمة والشجاعة والصرب .جلس
يف حرضته رافعا عينيه نحو القبة شباكه املقدس وبدأ ينادي :يا
عيل يا مظهر العجائب ،يا من أجدك عونا يل يف كل النوائب..
ادركني يا عيل ،وضع عىل جبيني عالمة االستشهاد يف سبيل
املذهب والوطن وليكن نصيبي املوت مقتوال عىل حبك يا عيل.
اجهش بالبكاء ،وغفى قليال يف رضيح اإلمام فأيقظه أحد اخلدم
قم يا رجل اعد وضو َءك فالصالة قد قامت واإلمام سيمنحك
فرصة انتظارك؟! .هنض عىل الصوت ولكن بال خادم ..رست
يف روحه اسرتاحة عظيمة ورضا عجيب ،وسعادة اخرتقت قلبه،
وهو يكرر :لقد سمعني اإلمام وسأكون قريبا باجلنة مع الشهداء.
ِ
بقلب مؤمن إىل االلتحاق بلواء عيل األكرب(عليه
توجه
ّ
ليصبح أحد
السالم)– اللواء احلادي عرش فوج املختار الثقفي-
َ
ِ
أبطاله امليامني الذين ال يساومون أبد ًا عىل مبادئهم احلسينية.
أن مثل هذا االختيار هو ن��ادر ًا ما يتعلق بشعور شخيص بل
ِ
بكونه
االرجح أنه يتعلق بالوطن واملذهب والعقيدة .مل يتظاهر
أحد خرجيي جامعة البرصة  -كلية الرتبية الرياضية ،بل تفاخر
وتظاهر بأنه أحد أبطال املرجعية الدينية العليا بنداء دفاعها
الكفائي ضد زمر التكفري اإلرهايب(داعش) .فحمل روحه عىل
كفه وصوت قائد الغر املحجلني يف قلبه .وأخرج أمام اللواء
كل مواهبه العسكرية والثقافية والدينية ليكون انموذجا حشديا
يشار له بالصالح من أبناء –ا ُملد ْينة -يف حمافظة البرصة الفيحاء.
ضاء ا ُملد ْينة ،ويعادل حق ًا
لقد كان سلوكه القويم يشهد عليه َق ُ
احلكايات والعبارات القديمة يف الشهامة والرجولة والثبات
عىل املبادئ واألعراف..عرفه الناس واملجاهدون عىل أرض
تعوض خسارته ،وال
الواقع واحلقيقة انسان ًا مستقي ًام ال ّ
يمكن تبديل شخصيته بأخرى .أنه عىل سجيته متام ًا .يقاتل
برشف ويعشق اإلم��ام علي ًا (عليه السالم) وحيب املؤمنني
والعراق برشف ونية طيبة ال يملكها إال القليل من الناس.
واحلقيقة التي ال زمته طيلة جهاده ..هو كلام يدخل يف معركة

أنا أخترت طريق الحق
«لو أعطوني ذهب
الدنيا ،لن اترك الجهاد
في سبيل الله
واإلمام الحسين

ضد (داعش) كان يزداد يقين ًا عىل نحو يزعج به كل من أقبل
ِ
عليه ترك احلشد الشعبي والعودة
عليهن للزواج ويشرتطن
كون ُأرسة مثالية ُيشار
إىل البرصة! .صحيح كان حلمه أن يِ ّ
إليه واليها باملجاهد ،ويفتخرون به يف كل الظروف .لكن عقله
الراجح وقلبه املؤمن ّ
يفكران يف أمو ٍر مستقبلية كثرية ال تشبه
أحالم الشباب العاديني بامتالك كل يشء بال تاريخ أو غرية
عقائدية أو تضحية وطنية ،بل أن ما كان يشعر به حق ًا هو أمر
خمتلف متام ًا ...فالوطن واملرجعية طريقا السعادة االبدية ال
اختيار بعدمها وال قبلهام .فكان عرينه الدائم -سواتر الصد-
خميلته تسع األرض
جيندل منها كل متطفل وس��خ .كانت ّ
البعيدة ..أراد بشجاعته أن ينرص أهلها .وعندما مد برصه
عىل مدى سديم األرض وجد أهنا أرضه وساكنيها عراقيني
قال عنهم صامم أمان العراق« :أنفسنا» .كلام كان يتقدّ م أكثر
فأكثر يرى إهنا تشبه أرض الطفوف فقد حتطمت وال ناس فيها:
غزو مميت ،حرب عشوائية بطعم اخليانة ،حرب أهلية بطابع
احلقد واالنتقام ،وباء ،جماعة ،اهندام كل ما بنا ُه اإلمام احلسني
الشهيد بدمه الطاهر .أشتدّ رميه للرصاص غضب ًا بال وعي،
ِ
بصوت هاتفه
وعاد إىل رشده بعد أن اجتمع صوت الرصاص
النقال ،وجتاوز ضجيج أصوات صفري الرصاص .كانت تلك
اللحظة وسط نريان عدو اإلنسانية (داعش) من أمجل حلظات
ويتخيل ويطلق النكات
صفاء نفسه وهو يراقب ،وجيندل،
ّ
ويبتسم .فكان مصدر متعة املجاهدين طوال مدة االشتباك
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ومن غرائب توفيقاته ،وقدره
المحتوم أنه لم يفكر قط إن يكون
يوم استشهادهِ هو يوم مولدهِ
في صباح البصرة 1986 / 4 / 28م.

واملواجهة احلامية يف صد هجوم اجلرذان يف حمور قضاء بيجي.
استغرق رنني اهلاتف بضع دقائق حتى استطاع أن يقول:
 نعم ،أن��ا خادمكم املجاهد الشيعي « مح��د مكي عبدالعايل نجم احللفي « ،ال تنسونا بالدعاء فنحن اآلن نعمل
عىل قتل اجل��رذان الداعشية املتسللة إىل األرض الطهور.
ك��ان��ت س��امع��ة اهل��ات��ف خت���رتق ك��ل األص�����وات ب��ق��ول:
 حفظكم اهلل أخ��ي ون��رصك��م ،أم��ي وأخ��وت��ك يقرئونكالسالم ويدعون لك وجلميع املجاهدين بالثبات حتى النرص.
أخي»محد»عائلتك تريد أن حتقق حلمك بالزواج .وقد تقدّ منا
إىل كل من اختارهتن والدتك رفضن أن يكونن زوجات لك
بسبب جهادك يف احلشد الشعبي ..أخي أ ّما من تريدها زوجة فقد
ذهبنا اليها وذكرناها بأيامك كزميل هلا بكلية البرصة الرياضية،
وقد وصفتك بالشهم والرجل اجلسور العارف حلقوق اهلل يف
كل الظروف ،ولكن رشطها يا أخي يشبه رشوط األخريات
من قبلها ،لن تقبل بك أي واحدة منهن زوجة ما مل ترتك احلشد.
تفحص «مح��د احل��ل��ف��ي» م��ك��ان��ه ،ع��اد إل��ي��ه ص��وت صفري
ّ
ال��رص��اص الكثيف ال��ذي ي��رضب ج��دار ال��ص��د ،وبعضه
خيطف من جانب خوذته ،اسرتخى عىل تراب الساتر وكان
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يستطيع سامع تنفس أخيه كام يسمع رصير االنفجارات ،مل
يعجبه صوته اخلائف واملقهور لنقل خرب الرفض من آخر
وجه كان حيبه يف الكلية .اعتدل وضحك ،ومن ثم قال:
 أخ���ي أن���ا أخ����رتت ط��ري��ق احل���ق «ل���و أع��ط��وين ذه��بالدنيا ،لن ات��رك اجلهاد يف سبيل اهلل واإلم��ام احلسني عليه
ال��س��الم) ،سيزعل ع� ّ
يل أم��ريي عيل (عليه السالم) وأن��ا ال
أستطيع ان يغضب ع ّ
يل امل��وىل بعدم إطاعة أوام��ر سيدي.
ابتسم بعد أن و ّدع أخ��اه بالسالم ُ
والقبالت عرب األث��ري،
ِ
لتحمل
أقرانه ،مستعد
وأيقن حلظتها أنه شخص خمتلف عن
ّ
ِ
جبينه .ان من حيبه اهلل هيديه
االختبارات اإلهلية املكتوبة عىل
اىل الرصاط املستقيم وأمجل هدية من اهلل هي االستشهاد يف
سبيله .بقي احل��ادث ضمن ذكرياته ،وهو يتن ّقل مع لوائه
املختار من انتصار اىل آخر .متفرد ًا ومتميز ًا باحليوية املتدفقة،
والنزعة الفردية الشديدة يف القتال ،وباخلربة األوسع بمعرفة
قيمة ان يكون اإلنسان شهيد ًا .حتى ازفت الساعة يف ذلك
الصباح اهل��ائ��ج ب��االن��ف��ج��ارات م��ن ك��ل ح��دب وص��وب،
وحني وجد األبطال ال يستطيعون الدخول إىل َقضاء بيجي
بسبب قناص داعيش لئيم ..قرر أن يناهلا اليوم بالذات وهو
شعور حيس بالوالدة احلقيقة له ،وكان بوسع أي شخص
من املجاهدين أن يناهلا وه��و يفتح ثغرة صعبة يف مدخل
ال َقضاء  -بيجي -ألبطال احلشد الشعبي والقوات األمنية،
ليحققوا النرص ،وهو ح ّقق استشهاده صباح يوم الثالثاء
2015 / 4 / 28م ،املصادف  9رجب 1436ه��� ..ومن
غرائب توفيقاته ،وق��دره املحتوم أنه مل يفكر قط إن يكون
ِ
ِ
مولده يف صباح البرصة / 4 / 28
استشهاده هو يوم
يوم
1986م .هنيئا لك الشهادة يوم مولدك ويوم تبعث حيا.

الحشد الشعبي العظيم
وصف احلشد الشعبي باحلشد العظيم ،وعظمته تتأكد
من حالة التغيري التي تأيت هبا منهجية املرجعية الدينية
العليا .وهو تغيري مبارش وغري مبارش يف البنية اخلارجية
للحكم يف العراق وتغيري داخيل يمتد افقه نحو آفاق
حارض ومستقبل الوطن عرب اآليت من الزمن.
فاحلشد الشعبي العظيم ومعركته املصريية مع عصابات
(داعش) التكفريية حقق بدرجة عالية من الثقة نجاحها
يف بناء رصوح دينية واجتامعية واقتصادية وانسانية
وثقافية وسياسية يف زمن امتدت به االطامع واملخاطر
والتحديات .وحقق إلنساننا يف العراق رؤية واضحة
للحارض واملستقبل عرب توجيهات املرجعية الدينية العليا
للعتبات املقدسة وللشخصيات األساسية يف بناء اإلنسان
والوطن (دينية كانت أم سياسية أو قادة أمن وجيش
) يف املنجز واملتحقق والقائم وال��ذي حتت اإلنشاء..
الذي اذابته واخرته سنوات احلقد عىل العراق خارجيا
وداخليا ،من احلرب الداعشية املقيدة التي ولدت الظلم

حيدر عاشور

القوتان االمريكية
البغيض والطائفية القذرة التي فرضتها ّ
واإلرسائيلية (العامليتان!!) يف صناعة امل��وت اىل عامل
الفساد املخفي والعلني املسترشي يف الدوائر احلكومية..
وهذا بدا واضحا جلميع املذاهب والطوائف والدول
املسلمة وغري املسلمة من خالل االحساس والرؤية
بقيمة احلشد الشعبي وبقدراته عىل التمسك ومواصلة
عزمه ومنطقه يف املحافظة عىل املقدسات املهمة والقيمة
يف نفوس أهلها واملنتمني هلا واملتمسكني بالعروة الوثقى
والثابتني عىل والية (اإلم��ام اهلامم عيل بن أيب طالب)
أمري املؤمنني للكونني (عليه وعىل أبنائه السالم) ،كذلك
بقيمته ومبادئه يف بناء ارادة الكفاح واجلهاد واملواصلة
هبام من اجل حياة آمنة إلنساننا مهام كان انتامؤه وحزبه
وعقيدته ووالؤه ..املهم أنه من اخلريين املحبني للعراق
بوطنية وهوية وطن ..ومن اجل بناء وصقل الشباب
الذين عارصوه بكل تفاؤلية وثقة أكيدة.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة الطواف( )3 - 2
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

َ
ُ
الط��واف :مص��در َ
ط��اف بالمكان وحول��ه إذا دار حوله ،وفي
يطوف ،بمعن��ى دار يدور ،تقول
طاف
الفقه هو الدوران حول الكعبة الش��ريفة بالش��كل الذي فرضه الله على عباده سبع مرات ،وقد
وردت المفردة في القرآن الكريم بالمعنى الشرعي أربع مرات ،اثنين منها بصيغة المجرد واثنين
َ
ط��اف ،حيث أمر الله تعالى فيها
منه��ا بصيغة المزيد ،فأما األول اس��م فاعل بصيغة الجمع من
نبيه إبراهيم(عليه السام) في مقام تشريع الطواف والحج ،بقوله جل وعا بصيغة الجمع:
يبقى الكالم حول أربعة أمور :الطواف باالجتاه املتداول ،والبدء
من احلجر األسود ،والطواف سبع ًا ،وأخري ًا الصالة خلف مقام
إبراهيم(عليه السالم).
أوالً َّ :
إن الط�واف من الرشق باجتاه الشامل ثم الغرب ثم اجلنوب
جاء متطاب�ق ًا مع حركة الكون وناموس احلياة يف اإللكرتونات،
حيث َّ
إن اإللكرتونات تدور حول نفسها ثم تدور يف مدار حول
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الذرة يف نفس اجتاه الطواف ،كام َّ
أن الذرات يف داخل السوائل
نواة ّ
املختلفة تتحرك حركة موجبة ويف داخل كل خلية ح ّية تتحرك
حركة دائرية يف نفس هذا االجتاه ،وهكذا األرض حول نفسها
كل يوم ،وتدور حول الشمس كل سنة ،وكذا القمر يدور حول
جمرهتا ،واملجموعة الشمسية
األرض ،والشمس تدور حول مركز ّ
املجرة ،وهكذا كلها تدور هبذا
هي األخرى تدور حول مركز
ّ

االجتاه ،وال غرابة إذا وجدت كل يشء يف احلياة يدور هبذا
االجتاه ،حتى َّ
أن حياة األشياء متوقفة عىل هذا الدوران
ْ
وإن َعك ََسته كان التاليش مصريها .وببساطة وبعيد ًا عن
الفيزياء املعقدة َّ
إن حركة الطائف حول الكعبة هي يف اجتاه

اجلريان ،حاهلا حال الذي يسبح مع تيار املاء وجريانه،
فإن السري بخالفه ِ
فإنه يسبح بكل سهولة وراحةَّ ،
يوجب
له املتاعب ،والطواف مع جريان الكون يكون مرحي ًا ْ
وإن
مل يشعر به بشكل ملموس ،إال َّ
أن تناغم حركة إلكرتونات
اجلسم واألرض والكون تساعده عىل احلركة وتتالءم معه
ال حتى ْ
يف كيان بدنه ،فال تسبب له خل ً
وإن خفيت عليه،
فإن اهلل أراد ْ
ومن جهة أخرى َّ
أن تكون حركته وفق ُسنّته
يف احلياة ،وعندها تتطابق األحكام الرشعية مع القوانني
الفيزيائية ا ُملستخدمة يف الكون.
ثاني ًا  :البدء من احلجر األسود مل يكن عن اعتباطَّ ،
فإن
اهلل سبحانه وتعاىل أمر آدم(عليه السالم) ْ
أن يبني الكعبة
هبذا الشكل ليتطابق مع العديد من القوانني يف آن واحد،
سواء من حيث التسمية أو من حيث سهولة الطواف أو
من حيث حتديد االجتاهات أو من موضع وجود الرمز
أال وهو احلجر األسود ،وقد حتدثنا عن ذلك بيشء
حل َرم لدى احلديث عن الكعبة
من التفصيل يف رشيعة ا َ
املرشفة ،وهنا نريد فقط بيان السبب من وراء البدء من
ّ
احلجر األسود ،فنقول َّ
إن من تلك األسباب هو :النظام
الذي يشدد اإلسالم عىل االلتزام به ،والثاينَّ :
إن وجوده
يف هذا الركن جيعله رمز ًا للبداية والنهاية من دون ْ
أن
خيتلط األمر عىل الطائف أو غريه أو يكون بحاجة إىل
إجياد رمز لنفسه ،فإذا طاف من أي ركن فإنه ال جيد ما
يعتمد عليه يف حساباته ،والثالثَّ :
إن للحجر األسود
خصوصية وهي أنه من أحجار السامء ،و ُيراد هنا ْ
يكرم
أن ّ
احلجر باعتباره من ك ٍ
ُرة أخرى ،ويف هذا التكريم إشارة
إىل مدى ارتباط الكُرات األخرى باألرض ،وتوجيه
اإلسالم اإلنسان نحو علوم الفضاء والكُرات األخرى،

ويذكر املؤرخون َّ
أن النبي إبراهيم(عليه السالم) عندما
بنى البيت أمر ابنه إسامعيل ْ
أن يبحث عن صخرة مم َّيز
لوهنا لكي يضعها يف الركن ليكون َم ْع َل ًام للطائفني يف
طوافهم فلم جيدها ،فنزل جربائيل باحلجر األسود إليه
ليضعه يف هذا املكان ،وقد ورد يف أحاديث أهل البيت
(عليهم السالم) أهنا كانت صخرة بيضاء إال أهنا اسو ّدت
بعد ذلك ألسباب معنوية وربام فيزيائية وربام من كليهام
حل َرم ،وقد حاول
مع ًا ،وقد سبق احلديث عنها يف رشيعة ا َ
الغرب الطعن يف اإلسالم والقول َّ
بأن هذا احلجر أريض،
َف َج َر ْت حماوالته لدحض هذا األمر علمي ًا ،فجنّدوا

طاقاهتم وأرسلوا الضابط اإلنكليزي ريتشارد فرانسيس
برتون  Richard Francis Burtonليقوم برحلة إىل
مكة ليدخلها بعنوان أنه مسلم مغريب ،حيث كان يتكلم
العربية ومتكن من احلصول عىل جزء صغري من احلجر
األسود ،وملا جرى التحليل العلمي له تب ّي�ن أنه ليس من
نيزكي نادر ،عن�دها أعلن برتون
حجر األرض وأنه حجر َ
ف كتابه «رحلة إىل مكة» والزال هذا اجلزء
إسالمه وأ َّل َ
من احلجر موجود ًا يف متحف العلوم الطبيعية يف العاصمة
الربيطانية لندن.
وأما امليزة الثانية للحجر ،فإنه ُوضع يف الركن الرشقي
للكعبة ،ومن املعلوم َّ
أن الكعبة ُبنيت بشكل هنديس لكي
معني ،فالركن
تكون كل زاوية منها باجتاه جغرايف فلكي ّ
الذي فيه احلجر األسود هو الركن الرشقيَّ ،
وأن الشمس
عندما ترشق فأول ما يسقط شعاعها عىل هذه الزاوية،
والبد من القول َّ
بأن للشمس ورشوقها خصوصية،
فلذلك اختري هذا الركن لبداية الطواف.
وأما امليزة الثالثة للحجر ،فإن اخلالئق عند هذه النقطة
اجتمعت عىل شكل ذرات والتي ُعرفت فيام بعد بعامل
الذر ليطرح عليها العقل ويؤخذ ممن يتحمله املواثيق،
ً
متكأ إىل احلجر
وهنا سوف يقف اإلمام املهدي(عج)
األسود وينزل جربائيل يف السامء ليكون أول املبايعني له.

49

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

م�������زارات�������ن�������ا
م����������زارات����������ن����������ا

وفارس قرية ال� (الذبحاويين)
ّ
ُ
والمحدث
العالم

محطات مش ّرفة من حياة الس ّيد
ّ
(أبو محمد األكمل) وبناء مرقده الطاهر
األحرار /فالح حسن – تصوير :محمد القرعاوي

ِ
لقبان ُاشتهر هبام الس ّيد (أبو حممد) (رضوان اهلل تعاىل عليه) ّ
وظل الناس ينادونه
(ابن الكاظم) و(حبيب)
صوب مرقده الريف يف مدينة احل ّلة الفيحاء ،هذه البقعة املباركة التي بزغت
هبام ك ّلام شدّ وا الرحال
َ

ني كأجداده الطاهرين.
بالكرامات والعطايا اإلهلية وصار مهوى أفئدة املح ّب َ
فهو من ُ
حيث النسب يعود بنسبه الريف إىل الس ّيد إبراهيم املجاب ابن اإلمام الكاظم (عليهم السالم)،
ِ
الزهد والورع ،فكانت السطور
لم يف
فبحر للعلم وراية للتقوى و َع ٌ
ومن حيث الكامالت والعلم والتقوى ٌ
البهي.
الالحقة إبحار ًا لل (األحرار) للبحث يف سريته وتاريخ تشييد مرقده
ّ
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عبد األمير حمزة

السرية والنسب الطاهر

حيدّ ثنا نائب األمني اخلاص للمزار الريف ،عبد
األمري محزة ،عن صاحب املرقد الطاهر ،مسته ً
ال
العلوي
أوضح أن «هذا الرجل
بسريته العطرة ،حيث
ّ
َ
هو السيد (أبو حممد األكمل) بن فضائل بن رافع بن
حممد بن عيل الزكي بن محزة بن أمحد بن محزة بن عيل
بن أمحد بن موسى الثاين بن إبراهيم املجاب بن حممد
العابد ابن اإلمام موسى الكاظم (عليهم أفضل الصالة
والسالم)».
وتابع« ،سكن السيد أبو حممد األكمل (رضوان اهلل

تعاىل عليه) منطقة مقابر قريش يف مدينة الكاظمية
املقدسة ،ثم هاجر إىل مدينة احللة وتويف يف ضواحيها
بحدود سنة ( 693ه�)».
املؤرخ
أما عن سريته الرشيفة ،يلفت محزة إىل ما ّ
دونه ّ
واملحقق الشيخ عباس الدجييل (رمحه اهلل) فيام نقله عن
إحدى خمطوطات (سلطان العلامء) ّ
أن «الس ّيد األكمل
َ
ال عامل ًا جلي ً
ال فاض ً
كان رج ً
ال عظيم الشأن ،وكان يسكن
يف مقابر قريش يف بغداد ثم هاجر اىل جنوب احللة وتويف
فيها».
وزوار مرقده
أما عن اللقبني اللذين ُاشتهرا هبام بني حم ّبيه ّ
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الرشيف ،فهام (ابن الكاظم) نسبة إىل جده اإلمام موسى
بن جعفر (عليهام السالم) ،أما لقبه (حبيب املوسوي)
فهو األشهر بني أهايل مدينة احللة.

املرقد الريف

يقع مرقد السيد أيب حممد األكمل (رضوان اهلل تعاىل عليه)
ُ
يف قرية (السادة الذبحاويني احلسينيني) بناحية (الطليعة)
التابعة ملحافظة بابل ،ويبعد عن مركز مدينة احللة الفيحاء
قرابة ال� ( 8كيلومرتات) وبمسافة قصرية عن الشارع
الرئييس الرابط بني مدينتي (احللة – الديوانية) ،وكانت ل ُه
سدانة خاصة ألداء خدمة املرقد الرشيف وخدمة زائريه،
ضمه إىل األمانة اخلاصة للمزارات الشيعية
وفيام بعد تم ّ
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الرشيفة عام ( 2016م).
ِ
وبحسب ما ذكره املحققون ،فقد ُبني مرقد السيد األكمل
عدة مرات يف السنوات املاضية ،وكانت متفاوتة وآخرها
يف أوائل القرن املايض ،حيث تم ترميم املرقد الرشيف
بجهود متواضعة ال ترتقي اىل املستوى املطلوب.
وحديث ًا ،جرى توسعة املزار الرشيف ،وزيادة مساحات
إليه ،لتصبح مساحة األرض الكلية ( 1900مرت مربع)،
وكانت للعتبة احلسينية املقدسة جهود يف ترميمه وإضافة
خدمات له ،فقد شهد تشييد مناطق خرضاء حميطة به،
وتشييد صحيات للرجال ،وسياج ( )BRCحييط به،
فض ً
ال عن بناء قاعة السرتاحة الزائرين بمساحة (300
مرت مربع) وقاعة ثانية بمساحة ( 200مرت مربع) ،وإنشاء

كرفان خاص لبناء صحيات للنساء وبناء مسقف،
ورصف االرض بالكايش املقرنص وغريها من
األعامل العمرانية التي أخذت مراحل عدّ ة.
ويشهدُ املرقد الرشيف يف الوقت احلارض أعامالً
عمرانية جديدة ،إلعادة بناء حرمه الطاهر وال زالت
يف مراحله األوىل ،حيث جرى وضع حجر األساس
إلعادة اإلعامر من قبل األمانة العامة للمزارات
الشيعية الرشيفة.
رب اخته العلوية
كام يوجد بالقرب من القرب الرشيف ،ق ُ
الطاهرة (فاطمة) واملعروفة بلقب (الس ّيدة حبيبة)،
وهلام من الربكات اإلهلية العظيمة الكثري ،فقد أصبحا
مهوى أفئدة ّ
طالب احلاجات واملرىض يطلبون من
تقرب ًا بصاحبي القربين
اهلل تعاىل قضاء حوائجهم ّ
الرشيفني.
يتعرضوا يوم ًا للرسقة
ويروي أهايل القريةّ ،أهنم مل ّ

ٌ
سارق من
أو االعتداء عليهم ،ويقولون :إذا ما َدنا
ٍ
ّ
بفارس يمتطي صهوة جواده يظهر
فكأن
األهايل
أمام السارقني واملعتدين ويمنعهم عن القيام بفعلتهم
َ
فيلوذون بالفرار ،وهي من القصص الشفاهية
املشينة
التي يتناقلها األبناء عن األجداد ،ويعدّ وهنا من
كرامات الس ّيد األكمل (رضوان اهلل تعاىل عليه) إىل
جانب كرامات عديدة التمسها زائروه الذين يفدون
إليه من خمتلف املحافظات العراقية وخصوص ًا خالل
إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السالم).
وخالل مواسم األحزان احلسينية والفاطمية ويف يوم
حمرم احلرام) ،يقبل الزائرون
وفاته التي توافق ل� (ّ 19
بأعداد كبرية إلحياء الشعائر املباركة بجواره ،فيام
يتم تقديم أفضل اخلدمات هلم من أماكن االسرتاحة
واملبيت والطعام.
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األف����ك����ار وال��م��ع��ت��ق��دات..

وت���أث���ي���ره���ا ع���ل���ى ال���ش���ب���اب
بقلم :سيف علي الالمي

اي مشكلة يدخل هبا بلد من البلدان ،حرب كانت
ُّ
او سوء إدارة من قبل حكومات هذا البلد ،او اقتتال
داخ��يل حي��دث قد يولد ألبنائه العديد من األفكار،
واملعتقدات السلبية ،ما جيعل منهم غري متزنني اخالقيا
ودينيا ،مثال البطالة او التضييق عىل الشباب وحرصهم
يف جمال واحد ،ما يسبب من انحراف ديني وأخالقي
لدهيم وقد حيدث أيضا اقتتال االخوة يف ما بينهم ،وهذا
ما تسببه األفكار واملعتقدات السلبية التي هلا الدور
الفعال يف زراعة اليأس واالحباط وكراهة العيش يف
نفوس أغلبهم
ولألسف الشديد هناك الكثري من الشباب ينقادون
خلف هذه األفكار ،ويأخذون هبا وذل��ك يف مقابل
منفعة شخصية او شهوة فانية يتلذذون هب��ا ،حتى
يكونوا (كاألنعام بل هم أضل سبيال) عندها ينترش
هذا الفكر املنحرف ويبث البغضاء والكراهية داخل
املجتمع اإلسالمي.
يا ترى ما هي نوعية هذه األفكار املنحرفة؟
كيف هلا أن تستطيع جرف شبابنا؟
هل هي ام��واج عاتية تتقاذف سفينتهم يف بحار من
ٌ
غربال يتغربل به شبابنا فيسقطون
الفتن والظلامت؟ ام
مع «ملة الشيطان»؟
وخدع تتبعها خدع ،زمن كثرت فيه
فتن تتلوها فتن،
ٌ
ٌ
الفتن ففي ليلة وضحاها خترج حركة تبث من سمومها
فتن ًا كقطع الليل املظلم فيتيه هبا كل من كان أعمى
البصرية ،لقد أصبح هذا الزمن وكأنه صحراء قاحلة
يفتقد السائر فيها الطعام والرشاب ،فمن كان متزود ًا
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بزاد التقوى نجا منها وعرب إىل بر األمان ،اما من كان
فاقد ًا لزاد التقوى ورشاب النجوى فقد غرق يف رملها
وهلك يف َبراثِن اجلهل والضالل.
يرمز إىل ما يمثل شيئ ًا واحد ًا
هناك مثل يطلق دائ ًام عىل ما ُ
فيقال وجهان لعملة واحدة ،لكننا يف هذا الزمان نرى
أوجه ًا متعددة هلذه العملة.
حركات ضالل تعددت أسامؤها واملؤسس هلا واحد،
فهو ال��داع��م ،وال��راع��ي ،وامل��م��ول :وم��ن يقود هذه
احل��رك��ات ليس إال أداة ووسيلة لرتويج بضائعهم
املشبوهة واملسمومة ،فهناك من يدعي انه املنقذ ،وهناك
من يدعي انه االعلم ،وهناك من يدعو لبطالن التقليد،
وهناك من يدعو هلدم مراقد ائمتنا األطهار عليهم
السالم .فهذه احلركات يوما بعد يوم تنترش بقوة ،وهذا
ان دل عىل يشء فإنام يدل عىل ضعف القانون والسلطة
أمام هذه احلركات ،او قد تكون مدعومة من بعض
املوجودين يف السلطة ،فهل تساءلنا ما الغاية من إعطاء
احلرية هلذه احلركات املنحرفة؟ وهل هو طمعهم بثروة
البلد ،أم غايتهم حرف الدين احلنيف وقتل ثقافته أم
االثنان معا؟.
فاإلجابة عن السؤال سهل ملن عاش ويعيش يف ظل
هذه األوضاع واجلواب هو رضب عصفورين بحجر
واح��د هو ح��رف الدين احلنيف وإدخ��ال البدع فيه
وخلط احل��رام باحلالل واشغال الشباب فيه ،وعند
انشغال الشباب بام تطرحه هذه احلركات من سموم
تسهل لداعمي هذه احلركات رسقة الثروات وهنب
األموال وامرار مشاريعهم اخلبيثة مع تشويه معتقدات

ال خشية
ديننا احلنيف.
ويف ظ��ل ه��ذه األف��ك��ار واملعتقدات
املنحرفة التي جترف بشبابنا كجرف
األمواج ألعواد الشجر نجد إن احلل
األنسب للوقوف بوجه هذه احلركات
الضالة املنحرفة هو:
أو ً
ال :العائلة وما يسود جوها من دين،
وعقيدة ،وأخ��الق ،وحفظ لألمانة،
ف���إذا ك��ان��ت العائلة تعلم أطفاهلا
الصدق ،والتقوى يقينا سيكون يف
شبابه ذاك املؤمن الورع العابد.
ثاني ًا :املدرسة وم��ا حتتويه من كادر
شخصية
تدرييس له األثر القوي عىل
ّ
الطالب ،فلطاملا رأينا أن اغلب الطلبة
يتعمقون بحب شخصية االستاذ،
فلذلك يتوجب عىل االستاذ ان جيعل
م��ن الصف ليس فقط غرفة لتعلم
املسائل الرياضية او الكيميائية ،بل
جيعل منه مكان جامع ًا لألخالق،
والقيم ،والتقوى ،وال���ورع ،وحب
الدين والعقيدة ،والوطن.
ثالث ًا :وهو األهم احلكومة فهي الراعي
األول هلذا البلد وشعبه وعليها ان
حتافظ عليه ،وع��ىل ت��راث� ِ�ه ،وعليها
ان تطبق القانون عىل كل احلركات
امل��ش��ب��وه��ة وم���ا ت��ط��رح��ه م��ن اف��ك��ار
مسمومة تؤثر ع��ىل رشحي��ة الشباب
وعىل االجيال القادمة.

من السفر اليك

تبارك علي الهاللي

ملاذا نرى املوت كابوس ًا نخشى حلظاته و لربام نخاف أن نفكر ِ
به
حتى ..أعتقدُ ألن ُجل ما غرسناه يف خميلتنا عن املوت هو كيف نرضخ
لألماكن واألزمنة وهي تنسانا بالتدريج ،كيف ِملصباح البيت ان
حيدب
يستمر يف اإلنارة بعد أن ترحل جنائزنا من بيوتنا ،هل سوف
ُ
املنزل من شدة بكائه و تتدىل الشبابيك ُمنصهر ًة من حرارة احلزن؟..
ما ُ
حال ذرات ُ
الرتاب وهي تودعني هل سوف متألين مثل السابق كام
عهدهتا تغار من أناقتي وعطري أم سوف هتدئ أعاصري غيضها دموع
ا ُملحبني يل؟ هل سوف متوت اجلامدات التي وضعنا فيها الروح أمثال
ُ
نكتشف أنفسنا
البيوت و املدن و املال و ُحب النفس و تعظيمها أم
باننا اجلامدات وها قد دبت بنا الروح؟ أمل خيربنا اهلل أننا بعد أن نموت
سوف ُيصبح برصنا حديد و يرتفع عنا الغشاء؟ يا لفرحة روحي وهي
تسابق أصوات ا ُملشيعني ُمنتظر ًة غبطة عامل امللكوت حتى لو ُكنت
تفرح من ِ
شدة أملها عند والدتنا وأحضان آبائنا التي مل تتعدَّ
ُمذنب ًة فأمنا ُ
الشرب وأربعة أصابع توسعت للقائنا..
ُ
نخاف من قبورنا وهي املكان األنسب لنا ،ننعى أرحام أمهاتنا
ما با ُلنا
و نتمنى لو نعود إىل تلك اللحظات؛ ما قبل الوالدة اىل تلك ُ
الظلمة
اجلميلة و الدفء احلنون ،ها هي اللحظات املستحيلة تعود إلينا كام
ٍ
بطريقة أمجل ،نعود إىل اهلل حيث يربطنا احلبل الرسي
نتمناها لكن
بنو ٍر من اجلنة ،لكن ليست تسعة أشهر ،هنا تطول املدة التي ُجيملها
الشوق و االنتظار ليو ِم القيامة؛ حتى ُنقابل ِ
الرب الذي مهام
به اهلل؛
َّ
أعددت ُله كلامت من ُحب وامتنان ُمنذ اآلن ال أستطيع أن أجعلها
ُ
بحجم اجلبال و ال باتساع األرض وأحشائها ،ال أستطيع أن أمجعها
ِ
بعدد دموع ا ُملذنبني ورصخاهتم ،يتبعني الفضول أن أطل ُبمخيلتي
ِ
وعوامله وحنايا عطفك الذي يمأل ُه و أرى نفيس كيف
إىل ذلك اليوم
أشكرك ،و كيف أحبك ،و كيف أسعى أن أقرأ قرآنك أمام العاملني،
أهلج بإسامئك ،و أيض ًا ُ
أعظم من أن ختلقَ عبد ًا
أقول لك أنك
و كيف ُ
ُ
ِ
خلقت من ِ
ٍ
اجلن و اإلنس!
بعدد ما
عاص مثيل ،لكن ُشكر ًا ومحد ًا لك
َ
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شجاعة اإلمام الحسين

الشيخ نعيم قاسم

ّ
إن املرء ليعجز عن الوصف والقول حني يطالع صفحة الشجاعة
من شخصية اإلمام احلسني(عليه السالم); فإنّه ورثها عن آبائه
وتر ّبى عليها ونشأ فيها ،فهو من معدهنا وأصلها ،وهو الشجاع
يف قول احلقّ واملستبسل للدفاع عنه ،فقد ورث ذلك عن جدّ ه
قوة
العظيم ّ
حممد(صىل اهلل عليه وآله) الذي وقف أمام أعتى ّ
مرشكة ح ّتى انترص عليها بالعقيدة واإليامن واجلهاد يف سبيل اهلل
تعاىل .ووقف مع أبيه � أمري املؤمنني(عليه السالم) � يعيد اإلسالم
حاك ًام ،وينهض با ُال ّمة يف طريق دعوهتا اخلالصة ،يصارع قوى
الضالل واالنحراف بالقول والفعل وقوة السالح ليعيد احلقّ اىل
نصابه.
ّ
ووقف مع أخيه اإلمام احلسن(عليه السالم) موقف األبطال
املتمسكة
املضحني من أجل سالمة ا ُال ّمة ونجاة الصفوة املؤمنة
ّ
ّ
بنهج الرسالة اإلسالمية .ووقف صامد ًا حني تقاعست مجاهري
املسلمني عن نرصة دينها  .ومل خيش ّ
كل التهديدات وال ما كان
يلوح يف ا ُالفق من هناية مأساوية نتيجة اخلروج لطلب اإلصالح
النبى(صىل اهلل عليه وآل��ه) والوقوف يف
وإحياء رسالة جدّ ه ّ
وجه الظلم والفساد ،فخرج وهو مس ّلم ألمر اهلل وساع البتغاء
مرضاته.
احلر بن يزيد الرياحي حني قال
وها هو (عليه السالم) ُّ
يرد عىل ّ
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لهُ :ا ّ
لتقتلن ،ولئن
فإين أشهد لئن قاتلت
ذك��رك اهلل يف نفسك ّ
ّ
لتهلكن ،فقال له اإلم��ام أبو عبداهلل(عليه السالم):
قوتلت
ّ
ختوفني؟ وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين؟ ما أدري
أباملوت ّ
ما أقول لك؟
ولكن أقول كام قال حسان بن ثابت األنصاري:،
سأميض وما باملوت عار عى الفتى  -اذا ما نوى خريا وجاهد مسلام
ً
رجاال صاحلني بنفسله  -وخلالف مثبلور ًا وفلارق جمرما
وواسلى
مت مل ُا َمل  -كفى بك ً
ذال أن تعيش و ُترغام
فإن عشت مل أندم وإن ّ

ووقف(عليه السالم) يوم ّ
حري به األلباب وأذهل به
الطف موقف ًا ّ
العقول ،فلم ينكرس أمام جليل املصاب ح ّتى عندما بقي وحيد ًا،
العدو هيب ًة وخوف ًا رغم جراحاته
فقد كان طود ًا شاخم ًا ال يدنو منه
ّ
عدوه بذلك.
الكثرية حتى شهد له ّ
وقال محيد بن مسلم األزدي يصف اإلمام احلسني (عليه السالم)
يوم عاشوراء :فو اهلل ما رأيت مكثور ًا ّ
قط قد قتل ولده وأهل
الرجالة
بيته وأصحابه أربط جأش ًا وال أمىض جنان ًا منه ،إن كانت ّ
لتشدّ عليه فيشد عليها بسيفه فيكشفهم عن يمينه وشامله انكشاف
املعزى إذا اشتد عليها الذئب.
املللصللدر :مللوسللوعللة أعلللالم اهلللدايللة ،املجمع الللعللاملللي ألهل
البيت(عليهم السالم)

أقوال مأثورة

عن اإلمام الحسين
طب اإلمام احلسني (عليه السالم)
يف األوصاف اجلميلةَ ،خ َ
فقال« :يا أهيا الناس ِ
نافسوا يف املكارم ،وسارعوا يف املغانم،
ٍ
عجلوا ،واكسبوا َ
احل ْمدَ بال ُّنجح ،وال
وال َحتت َِسبوا
بمعروف مل ُت ّ
َت ِ
ألحد عندَ ٍ
ٍ
كتسبوا باملَ َطلِ ذ ّم ًاَ ،ف َم ْهام ُ
ٌ
صنيعة َله رأى
أحد
يكن
أنّه ال َيقوم بِ ُشك ِرها ُ
ُ
وأعظم
أجزل عطا ًء
فاهلل له ُبمكافاته ،فإنّه
ُ
أجر ًاَ .و ْاع َلموا ّ
عم اهلل عليكم فال
أن حوائج الناس إليكم من نِ ِ
أن املعروف ُم ِ
َ ُمت ُّلوا النِ َعم َف ُت َح رِّور نِق ًام .واعلموا ّ
كس ٌب َمحد ًا،
وم ِ
املعروف رج ً
َ
يرس
عق ٌب أجر ًا ،فلو رأيتم
ُ
ال رأيتموه حسن ًا ُ ُّ
تنفر منه
الناظرين ،ولو
رأيتم ال ّل َ
ُ
وم رأيتمو ُه َس ِمج ًا ُم َش َّوه ًا ُ
القلوب ،و َت ُّ
غض دو َنه األبصار .أهيا الناس من جا َد سا َد،
ومن َب ِخل َر ِذ َلّ ،
وإن أجو َد الناس من أعطى من ال يرجو،
ٍ
َ
قدرةّ ،
ّ
أوصل الناس من
وإن
وإن أعفى الناس من َعفى عن
ُ
َو َ
واألصول عىل مغا ِر ِسها بفروعها َتسموا،
صل من َق َط َعه،
وجدَ ه إذا َق ِدم عليه غد ًا ،و َمن أراد
تعج َل ألخيه خري ًا َ
فمن َّ
اهلل تبارك وتعاىل بالصنيعة إىل أخيه كافأه هبا يف ِ
وقت حاجته،
ورصف عنه من ِ
س ُكر َب َة
بالء الدّ نيا ما هو أكثر منه ،ومن َن َّف َ
ُم ِ
أحسن أحسن
ؤم ٍن َف ّرج اهلل عنه َك ْر َب الدنيا واآلخرة ،ومن
َ
ُ
اهلل إليه ،واهلل ُحي ُّب املحسنني».

قصة في اثر كرم
اإلمام الحسين
وقيل كان بينه وبني االمام احلسن (عليهام السالم) كالم
فقيل لالمام احلسني (عليه السالم) أدخل عىل أخيك
فهو أكرب منك فقال إين سمعت جدي (صىل اهلل عليه
وآله) يقول أيام اثنني جرى بينهام كالم فطلب أحدمها
رضا اآلخر كان سابقه إىل اجلنة وأنا أكره أن أسبق أخي
األكرب فبلغ قوله االمام احلسن (عليه السالم) فأتاه عاجال
وأنت أيدك اهلل متى أردت أن تعرف مناقب هؤالء القوم
ومزاياهم وخالهلم الرشيفة وسجاياهم وتقف عىل حقيقة
فضلهم اجلزيل وتطلع من أحواهلم عىل اجلملة والتفصيل
وتعلم ما هلم من املكانة بالربهان والدليل فتدبر كالمهم
يف مواعظهم وخطبهم وأنحائهم ومقاصدهم وكتبهم
جتده مشتمال عىل املفاخر التي مجعوها وغوارب الرشف
التي افرتعوها وغرائب املحاسن التي سنوها ورشعوها
فان أفعاهلم تناسب أقواهلم .فالواحد منهم عليهم السالم
جيمع خالل اجلميع ويدل عىل أهل بيته داللة الزهر عىل
الربيع.
املصدر /كشف الغمة يف معرفة األئمة  /الشيخ عيل األربيل

أجملماقـــيلبحقاالمامالحــسين
أروع وامجل ما ق���يل بحق االمام احل��سني(عليه السالم)
سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين املسلمني
قال آية اهلل السيد عبد احلسني دستغيب:
 -1البكاء عىل االمام احلسني (عليه السالم) يوجب قبول
التوبة وهو سبب طهارة القلب من األوساخ ،وبالطبع فإن
مجيع اخللق حمتاجون إىل الشفاعة.
عزة االمام احلسني (عليه السالم) كام أن
 -2إن اهلل يظهر ّ
عزة اهلل يف عاشوراء.
االمام احلسني (عليه السالم) أظهر ّ
 -3إن األجر الذي يعطيه اهلل ملن يتذكر مصيبة االمام احلسني

(عليه السالم) يف أي وقت من األوقات ،تلك املصائب التي
حترق القلب ،وتنهمر منها الدموع ،هو أجر مصيبة االمام
احلسني (عليه السالم).
قال العالمة الشيخ أسد حيدر يف كتابه (مع االمام احلسني يف
هنضته):
االمام احلسني(عليه السالم) استهان باحلياة ،اعتزاز ًا بدينه،
وحرص ًا عىل كرامة أمته ،فقابلهم بعزيمة وثبات ،وإرصار
عىل مواجهة األخطار مهام كان نوعها.
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قالوا في المرجعية

من تراث أئمة الهدى
كان اإلم��ام ع��يل اهل��ادي
(علي��ه الس��الم) يف عمل��ه
الفك��ري هيت��م باملنحرف��ني
ويب��ني هلم ُس��بل
والضال��ني
ّ
ّ
الرش��اد كي يسلكوها ،ومن
الذين أرش��دهم أبو احلس��ن
البرصي ،فأرش��ده إىل طريق
ٍ
حممد
ا ُهل��دى واحل��ق؛ طريق
ٍ
حمم��د (صل��وات اهلل
وآل
عليهم امجعني).
فكان البرصي واقفي ًا يقترص
عىل إمامة اإلمام موس��ى بن
جعفر وال يعرتف بإمامة غريه
فالتقاه اإلمام اهلادي (عليه الس��الم) وقال ل��ه« :إىل متى هذه النومة؟ أما آن
لك أن تنتبه منها» فأثرت هذه الكلمة يف نفسه فآب إىل احلق والرشاد.

(السرت كروك) من مجهورية ايرلندا,
مستشار سابق يف االحتاد األورويب
للللللشللؤون اخلللارجلليللة واألمللنلليللة يف
الرق األوسط:

إن الس���يد السيستاني صاحب قيادة
متمي���زة وحكيم���ة وال يمك���ن إعطاء
وصف لهذا القائد الفذ ..ألنه يفوق
م���ا يمك���ن وصف���ه لم���ا يحمل���ه من
حكمة وقيادة وإتباع الرأي.

تجارة االخرة؟
جاء كثري من آيات القرآن الكريم بتعاليم وتدابري
إهلية تؤكد أن التجارة مع اهلل رابحة ،فيقول
ين َآ َمنُوا
سبحانه يف حمكم التنزيلَ } :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
نج ُ
�ار ٍة ُت ِ
يكم رِّم ْن َع َذ ٍ
يم
اب َألِ ٍ
َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َىل ِ َجت� َ
اهللِ َو َر ُسولِ ِه َو ُ َجت ِ
ُون بِ َّ
اهدُ َ
(الصفُ )10/ت ْؤ ِمن َ
ون
ِيف َسبِيلِ َّ
اهللِ بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ُنف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري
َّل ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون (الصف ،{)11/فاآليتان
املباركتان تعلامنا أن التجارة مع اهلل أفضل
التجارات الرابحة يف الدنيا واآلخرة ،ويف ذلك
يقول أمري املؤمنني (عليه السالم)َ ْ :
«األ ْ َع��ام ُل ِيف
ار ُة ْاآل ِخ َرة»( ،تصنيف غرر احلكم و درر
الدُّ ْن َيا ِ َجت َ
الكلم ،ص)147 :

صورة وتعليق

مقال للمؤرخ سلامن ه��ادي آل طعمة نرشته
جريدة اجلمهورية اليومية السياسية الصادرة عن
املؤسسة العامة للصحافة والطباعة يف العراق

األسرة السعيدة

حنان الزيرجاوي

ٍ
كحبة أنبتت سبع سنابل ،يف كل سنبلة مائة
ما أمجله ذلك احلب املتنامي
املرسات بني أروقة
يعبد طريق ّ
حبة ،ويف كل كلمة طيبة ،آالف من الو ّد ّ
يعمر
رصح ذلك البيت اجلميل ذي البناء القوي الرصني الذي نراه ّ
ألع��وام ،وال يعد فيه ذلك التقادم سوى أرقام فقط قبالة ما ُش ّيد من
غرس ظ ّل َل القلوب بالوئامّ ،
وعط َر النفوس بشذى السعادة واألفراح؛
فقد تم بناؤه بشكل متقن ،واستعملت فيه مواد أولية هي خالصة النوايا
الصادقة النقية ،من النوع اجليد القوي املقاوم الذي أوصتنا به السامء..
نعم ،هي األرسة املثالية ،صاحبة احلظوة يف بناء قوي مبني عىل أسس
صحيحة كونت لدينا جمتمعا قوي ًا؛ ألهنا اللبنة االساسية لبناء املجتمع،
وهي بذلك املفهوم تبتعد كثريا عن تلك املتهالكة الضعيفة كبيت
العنكبوت التي تتمزق عند مهب الريح ،فكونت جمتمعا ضعيفا متخاذال.

منارة موجدة

ف�����ت�����وى ال����خ����ال����دي����ن

عمار الخالدي

رصح أثري م��ازال ح��ارض ًا يف كربالء تقع آث��اره عىل
ٌ
طريق عني التمر اىل يسار خط السري بمسافة 40كم عن
مركز حمافظة كربالء املقدسة وتبعد عن كهوف الطار
حوايل 14كم جنوبا يف منطقة صحراوية قاحلة ليس
فيها سوى هذا االثر ،البناء الذي هو عبارة عن برج
عال مبني من اآلجر القديم املربع الشكل االمحر اللون
واجلص.
وسميت منارة موجدة (م��وق��دة) وه��ي كلمة حملية
جاءت بسبب إيقاد النريان يف أعاليها إلرشاد الضالني
يف الصحراء املرتامية األطراف ،وهي تقع عىل هضبة
عالية يف منتصف الطريق بني خان العطشان الذي
يبعد عنها 10كم جنوبا وبني حصن االخيرض الذي
يبعد عنها 15كم شام ً
ال ،وتكاد تكون مرتبطة تارخييا
مع هذين الرصحني فالواصل إليها أيقن بالوصول إىل
احدمها ،ويعود تاريخ بناءها إىل فرتة بناء خان العطشان
إلرش��اد احلجاج ،ولتشابه م��ادة بنائها من الطابوق
الفريش والنورة ملا موجود يف اخلان.

ٍ
عقيدة
ايقظوه عسى بذاك أنْ ينالوا من
حباها الرمحن خلود ًا طوال سنني

أولئك انساقوا خلف ٍ
ِ
الرايات
سود من
ِ
البالد فساد ًا واستحلوا احلرمات
عاثوا يف
اباحوا الدماء حتى جرت كسيل جارف

حينها صدح صوت من ذاك الزقاق
مقدس وثم ِ
ٍ
ني»..
«هلموا ذود ًا عن كل
ٍ
حممد قد ُملئت
فكان رد اجلموع أنْ لبيك أبا
تلك السواتر بواسل حتى اليافعني.
فحاشا أن ينال النسيان أرشاف ًا

حباهم الدهر فخرا بام صانوا من ٍ
ِ
ودين
ارض

زهراء المرشدي

أيدي البغي كادت أن تطال بِقاعنا
يومها س ّلم احلاقدون ضامئرهم حلقدهم

