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كربالء ..وتوفيقات ال�سماء
تحقق مجد مدينة كربالء المقدس�� ��ة بمق�� ��درة وحنكة وحكمة
وصم�� ��ود الفت�� ��وى الكفائية العظيم�� ��ة وبقيادته�� ��ا ،وتجلى هذا
الصمود واثبت جدواه على صعيد شعبي رائع ،متميز بحقيقته
وكينونت�� ��ه بهذا الوج�� ��ود المتحقق بإرادة النص�� ��ر الذي تحقق
بدم�� ��اء ش�� ��هداء العقيدة ،وحي�� ��ن ينتصر الوط�� ��ن ويبقى عزيزا
مقتدرا مس�� ��تمرا بوج�� ��وده وعزته أمام حرك�� ��ة تدوين التاريخ
الفريد من نوعه الذي س�� ��جلته المرجعية الدينية العليا في طرد
(داعش) المبرمج لخلق الفتن في صفوف المسلمين عامة ،وفي
العراق بش�� ��كل خاص .يعني ان انتص�� ��ار فتوى المرجعية في تلك
الحرب المدروس�� ��ة عالميا فعل حض�� ��اري ديني ثقافي تاريخي له
اسبابه ومس�� ��بباته ماضيا وحاضرا ،وان نهوض القيادات الدينية
يعني تفاعلها مع احداث عصرها.
م�� ��ن هنا ندخ�� ��ل إلى مج�� ��ال االس�� ��تمرار في النض�� ��وج باألعمال
المستقبلية التي تؤمن بها المرجعية الدينية العليا ،نحن مؤمنون
إن العتبات المقدس�� ��ة وخاصة العتبتين الحسينية والعباسية حين
يعم�� ��الن على تطوي�� ��ر االنس�� ��ان واالرض على مدى المس�� ��تقبل
يعمالن بقرار مبحوث ومدروس تعلم به مراجع العلم وتباركه.
فتوسعة الصحنين الشريفين ومدينة كربالء المقدسة لم يأتيا
بقرارات ش�� ��خصية من قب�� ��ل قادة العتبات المقدس�� ��ة أو من جهة
مس�� ��تفيدة من التوس�� ��عة ،وإنما جاء قرار التوس�� ��عة لما تحتاجه
الفترة القادمة من المستقبل القريب.
فكرب�� ��الء منذ الط�� ��ف األول تعيش توفيقات إلهية ،يس�� ��خر اهلل
تعالى اإلنسان ليكون موفقا في بنائها وحارسا أمينا على أرضها،
حتى تكتمل جنتها في ابهى صورها.
نقطة ضوء :ارض كربالء المقدس�� ��ة توفيقاتها س�� ��ماوية ..هي
جميع األديان عبر العصور واألزمان.
قدستها وباركتها
ٌ
أرض قد ّ
ُ
حيدر عاشور

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

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

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

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي
ياس خضير الجبوري

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة المصورين
المشاركون في هذا العدد
الشيخ عقيل الحمداني
محمد الموسوي  -زهراء المرشدي

تع ّرف على موعد افتتاح

اضخم مؤسسة طبية لعالج المرأة
حددت العتبة احلسينية املقدسة منتصف شهر متوز موعدا
الفتتاح اضخم مؤسسة طبية متطورة وحديثة جهزت
بأحدث وارقى انواع االجهزة واملعدات والتقنيات العالجية
الطبية التي تعد االوىل من نوعها يف العراق واملنطقة.
وق��ال رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة الدكتور ستار الساعدي« :نستعد الفتتاح
مؤسسة الشيخ امحد الوائيل (رمحه اهلل) التي تضم مستشفيني
احدمها مستشفى خدجية الكربى (عليها السالم) للمرأة
وهو من املستشفيات النوعية يف العراق واملنطقة حيث يقدم
خدماته يف جمال الطب العام وخمصص ملعاجلة النساء من
عدد كبري من االم��راض بمالكات طبية ومتريضية وادارية
وخدمية نسائية ،وسيقدم خدمات طبية وصحية نوعية
جراحية وباطنية للنساء مثل جراحة العيون واالنف واالذن
واحلنجرة وجراحة الكسور واجلراحة البولية والنسائية
والتوليد والنفسية وطب االطفال وخمتلف االختصاصات
الطبية االخرى وتقدم كل تلك اخلدمات من قبل مالكات
نسوية متخصصة ،ويضم املستشفى ( )203رسير للنساء
جهزت بأحدث االجهزة واملعدات الطبية التي ُتعد االوىل
من نوعها يف العراق حيث نصب فيه اول جهاز رنني يعد
االول من نوعه يف املنطقة ويسمى كاتم الصوت ()silent
وهو جهاز يريح املريضة وال يصدر اي صوت يزعجها،

ويعتمد عىل تقنية اهلواء ( )Air Technologyويسهم
بفحص املريضة بأجواء هادئة وبدرجة وض��وح للصور
عالية جدا ،وكذلك تم نصب جهاز مفراس يعد من اعىل
االجهزة التشخيصية خمصص ألمراض القلب وقلب اجلرعة
االشعاعية للمرأة» ،مشريا اىل ان «املستشفى فيه (صاالت
عمليات جراحية جهزت بأول جهاز يدخل اىل العراق وهو
جهاز الناظور ( )3D 4Kويعمل بتقنية ثالثية االبعاد ،وايضا
ُجهزت باجهزة اخرى متطورة مثل (alatransawank
 ،)nayifكام جهز املستشفى بأرسة وقاعات عناية مركزة
لألطفال حديثي الوالدة ومثلها للكبار ،فضال عن خمتربات
متطورة جدا وأرسة مفردة بأحدث املواصفات»..

في الموصل أكثر من ( )1000طالب وطالبة
يشاركون في مشروع الدورات الصيفية
يواصل مركز الصادق األمني التابع لشعبة املدارس الدينية
يف العتبة احلسينية املقدسة ،برناجمه اخلاص بإقامة الدورات
الصيفية يف حمافظة نينوى باحتضان أكثر من ( )1000طالب
وطالبة من قضاء تلعفر.
وقال مدير املركز الشيخ خليل العلياوي ،إن «مركزنا أطلق
منذ ثالثة اسابيع مرشوع الدورات الصيفية يف قضاء تلعفر
التابع ملحافظة نينوى».
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وأوض��ح أن «برنامج ال��دورات الذي يستمر ملدة ( )45يوما
يشهد اقامة حلقات التدريس يف ( )12موقعا منترشا يف املساجد
واحلسينيات داخل القضاء وحتت إرشاف كادر متخصص».
وبني أن «املرشوع يقدّ م دروسا يف (حفظ القرآن الكريم ،والفقه،
والعقائد ،واألخالق ،وسرية أهل البيت عليهم السالم) ،إضافة
إىل برامج معرفية ومجيعها هتدف إىل غرس ثقافة الثق َلني الرشيفني
يف نفوس الناشئة».

العتبة العلوية تهدي راية االمام
علي

الى العتبة الحسينية
( )940حالة إنسانية طبية ت��م معاجلتها يف
مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة بني إعفاء من
التكلفة وختفيض نصف التكلفة وذلك من خالل
تلبية املناشدات التي تصل عرب مواقع التواصل
االجتامعي والزيارات التفقدية يف املحافظات.

تيمنا بعيد الغدير االكرب اهدت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة راية اإلمام
عيل (عليه السالم) لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،وكان باستقبال وفد
العتبة العلوية السيد نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء
الدين امحد ضياء املوسوي واالستاذ عبد االمري طه رئيس قسم العالقات يف
العتبة احلسينية.
وحتدث رئيس الوفد وعضو جملس االدارة يف العتبة العلوية املقدسة الدكتور
سليم اجلصاين خالل لقاء اجرته جملة «االحرار» قائال« :جاءت هذه الزيارة
لتقديم راية الغدير راية أمري املؤمنني (عليه السالم) اىل العتبة احلسينية املقدسة
وهذه الراية نأمل أن ترفع يف العتبات املقدسة ومجيع املحافظات العراقية
والدول االسالمية ،بمناسبة عيد الغدير االغر ضمن كرنفال ومراسيم كبرية
ستشهدها العديد من االماكن ،وأوضح أن هنالك برناجما كبريا وواسعا
ستقيمه العتبة العلوية املقدسة ،يتضمن جمموعة من الفعاليات من ضمنها
(مؤمتر االمام عيل (عليه السالم) واالنسان) الذي يعمل عىل املشرتكات مع
اآلخر ،فهو مؤمتر بحثي علمي يتمتع بالرصانة العلمية العالية».
وعن التعاون املشرتك بني العتبتني املقدستني احلسينية والعلوية تابع اجلصاين
حديثه قائال« :ان العتبتني املقدستني يف مركب واحد تعمل عىل مساعدة
وتقديم اخلدمات للمواطنني والزائرين وهناك تعاون كبري مشرتك ومثمر
بينهام وهو يف زيادة وتطور كذلك هناك جمموعة من املشاريع املشرتكة التي
ختدم الزائرين».

االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن
رشيد العباجيي يتابع ميدانيا عمل املؤسسات
واملراكز التابعة للعتبة احلسينية املقدسة خارج
العراق.

قسم صناعة شبابيك األرضح���ة يف العتبة
مرة
العباسية املقدسة يرصح أن العراق ّ
وألول ّ
يف تارخيه ( ُي َصدّ ر) مثل هذا اإلنجاز الكبري،
(شباك مرقد السيدة زينب(عليها السالم))..
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ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

رغم ميض الشهور العديدة وهي تقارب أو تتجاوز الثامنية
شهور ،إال إن معضلة تشكيل احلكومة القادمة مازالت
ت��راوح بني أخذ ورد ما بني الكتل السياسية الفائزة يف
االنتخابات األخرية ومنذ اعالن النتائج من دون الوصول
إىل اتفاق ،وإن التفامهات واملفاوضات مازالت جارية
ولكنها تدخل يف سباق مارثوين مع األسف للوصول خلط
النهاية ،ولكن ورغم ذلك ال يبدو إن األمر سيحسم قريب ًا،
وهو ما يعني فيام يعنيه استمرارية األزمة ،وتأخر امكانية
البدء باإلصالحات السياسية التي قامت االنتخابات
املبكرة اساس ًا من أجلها ،ولنركز عىل كلمة مبكرة! ،ومازال
املواطنون ينتظرون ذلك بفارغ الصرب.
وهو تأخر غري حممود العواقب قاطع ًا ،السيام وقد جتاوز
السقوف الدستورية املقرة ،وال يعمل أو يراعي احلس
ال��وط��ن��ي ..ب���رورة تغليب مصالح البلد العليا عىل
املصالح األخرى احلزبية والفئوية والطائفية ..ناهيك عام
ينطوي عليه هذا التأخري من العديد من املخاطر ،ففي
جملة االحرار اال�سبوعية
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اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة ملمثل املرجعية الدينية العليا
يف كربالء املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
يف  2010/7/2واملقامة يف الصحن احلسيني الرشيف،
تطرق سامحته يف األمر الثاين من خطبته إىل هذا األمر وهو
يقول:
مر عىل اجراء االنتخابات النيابية قرابة اربعة اشهر
«لقد ّ
واملواطنون ينتظرون بفارغ الصرب انتهاء الكتل السياسية
من حواراهتا للوصول اىل تشكيل احلكومة املرتقبة  ..وقد
ناشدنا سابق ًا – ومل��رات كثرية جد ًا – ب��رورة االرساع
بالوصول اىل تفامهات بني الكتل السياسية للوصول اىل
رؤى مشرتكة حت ّقق هذا املطلب الدستوري والوطني ...
والبد هلذه الكتل ان تدرك حراجة املوقف السيايس الذي
يمر به البلد مع هذا التأخري والذي يرتتب عليه الكثري من
التداعيات السلبية عىل مصالح الشعب.
ونأمل من الكتل السياسية ان تعمل وفق ما تقتضيه املصالح
الوطنية واالنتامء هلذا الوطن اجلريح والشعب املظلوم».

،،

البلد مع هذا التأخير والذي يترتب عليه الكثير من التداعيات السلبية على
مصالح الشعب .ونأمل من الكتل السياسية أن تعمل وفق ما تقتضيه
المصالح الوطنية واالنتماء لهذا الوطن الجريح والشعب المظلوم.

كام وأعاد سامحته التأكيد والتذكري جمدد ًا باملعايري الواجب
توفرها فيمن يتصدى للعمل السيايس ولقيادة البلد..
سواء يف اختيار اعضاء الكابينة الوزارية يف احلكومة
اجلديدة ،أو اعضاء جملس النواب ،ورضورة االبتعاد عن
آفة املحاصصة السياسية التي تعد واحدة من أهم أسباب
اخلراب يف العملية السياسية القائمة يف البلد وهو يقول:
«كام نود أن ّ
نؤكد عىل رضورة مراعاة املعايري املهنية
والوطنية يف تشكيل احلكومة املقبلة وان اعتامد هذه املعايري
واالبتعاد عن املحاصصات الضيقة (احلزبية والفئوية
والطائفية) هو ال��ذي يعترب االس��اس لنجاح احلكومة
املقبلة وزرع الثقة لدى املواطن بالعملية السياسية واملفتاح
الستقرار البلد وتطوره وازده��اره ..وهذه املعايري هي
الكفاءة والنزاهة والشعور باملسؤولية وح��ب تقديم
اخلدمة واختاذ موقع املسؤولية موقع تكليف ال ترشيف
وفرصة للحصول عىل املزيد من االمتيازات واملكاسب

،،

الشخصية».
وبذات التوجه الوطني األصيل للمرجعية الدينية العليا
وملمثليها يف كربالء املقدسة ،ومحل هم البلد والشعب
حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة
سامحة السيد أمحد الصايف يف خطبته من الصحن احلسيني
املطهر يف  2010 /5 /14يف األمر الثاين من خطبته من
أجل احلث عىل اإلرساع يف تشكيل احلكومة كون ذلك
فيه الوسيلة التي من خالهلا يمكن الوصول إىل تقديم
افضل اخلدمات للمواطنني وهم ينتظرون ذلك منذ سنني
طويلة ،وهو يقول:
« ..ان مسألة احل��راك السيايس يف البلد ..اقول احلراك
السيايس يف البلد مسؤولية اجلميع وال نستثني احد ًا..
ال��يء املهم كل احل���وارات السياسية مباحة احل��وار
السيايس يف سبيل أن نصل إىل الطريقة األمثل واألفضل
يف سبيل تشكيل احلكومة ألن احلكومة هي وسيلة خلدمة
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البد من وجود شيء يتفق عليه اإلخوة السياسيون إن مسألة العنف ..
يخرج من هنا أحد ويخرج من هناك أحد ،وفالن يحاول أن يفعل كذا ..هذه
الطريقة تحتاج موقفا من اإلخوة المعنيين وبصراحة ال يكفي منبر الجمعة
لحل المسألة نحن نشخص القضية والحل على اإلخوة.

الشعب.»..
ومن ثم حمذر ًا سامحته من استخدام وممارسة العنف يف
الضغط عىل اخلصوم السياسيني ،من أجل حتقيق بعض
املصالح الضيقة عىل حساب مصالح البالد العليا ،وبذات
الوقت سامحته يضع أصبع التشخيص عىل الدور املناط
بمنرب اجلمعة وخطابه املبارك ،إذ إنه خطاب توجيهي
فحسب حياول أن ّ
يشخص اسباب العلة ويقرتح احللول
املناسبة هلا بكل حرص ومسؤولية وبرؤية موضوعية
تأخذ بنظر اإلعتبار أولوية مصالح البالد العليا ومجيع
احلقوق والواجبات للفرقاء السياسيني ،لكن يبقى
التنفيذ عىل السياسيني من أصحاب احلل والعقد أنفسهم
فهم أصحاب القرار ،وبالتايل فهم من جيب أن يقتنعوا
قبل اجراء اإلصالحات يف البلد التي يشري هلا خطاب
اجلمعة املبارك ..وهو يقول:

،،

« ..لكي ال نصل اىل حالة التطرف او تصل بنا احلالة اىل
حالة العنف ..حالة العنف معناها اننا ضعفاء وحالة
العنف ليس من حق السيايس ان يامرسها ..السيايس
واضح انتخابات وجاء بطريقة مقبولة مجاهريية شعبية
يامرس حقه الدستوري بام شاء ..لكن البد من وجود
يشء يتفق عليه االخوة ان مسألة العنف  ..خيرج من هنا
احد وخيرج من هناك احد وفالن حياول ان يفعل كذا ..
هذه الطريقة حتتاج موقفا من االخوة املعنيني وبرصاحة
ال يكفي منرب اجلمعة حلل املسألة نحن نشخص القضية
واحل��ل عىل االخ���وة ..احل��راك السيايس وامل��ش��اورات
مطلوبة ولكن الناس تنتظر اليوم وغ��د ًا واليوم وغد ًا
فليكن احلوار حوارا مفتوح ًا وبأرسع ما يمكن لتشكيل
احلكومة التي هي وسيلة خلدمة الشعب وكلام تأخرنا كلام
تأخرت خدمة الشعب.»..

متابعة  :محمد حمزة

ب�������ي�������ع الآج��������������ل
معني (نقد ًا) وبيع نفس السلعة
السؤال :هل جيوز بيع سلعة ما بسعر ّ
بسعر أعىل من ذلك السعر إذا كان البيع باآلجل أو بالتقسيط؟
وإذا كان ال جيوز ذلك فهل ينطبق احلكم عىل الرشاء أيض ًا؟
مؤجل مع التقسيط أو بدونه
اجلواب :رشاء البضاعة أو بيعها بثمن ّ
بأزيد من ثمنه نقد ًا جائز ،وأ ّما مع اشرتاط الزيادة عىل الثمن يف البيع
بإزاء التأجيل فحرام.
السؤالّ :إن موظف يف إحدى الدوائر احلكومية ،وقد وزّعت الدائرة
سكنية بالتقسيط عىل سنني حمدّ دة بفوائد ،هل
استامرات لبيع وحدات ّ
جيوز يل استالم األرض ودفع الفائدة؟
اجلواب :إذا كان عقد بيع باآلجل مع حتديد الثمن واآلجل فال بأس
من هذه اجلهة.
السؤال :ما هو بيع اهلفتي الذي منعه سامحة السيد؟ وهل يشمل املنع
مؤج ًال بأزيد من سعره املتعارف النقدي؟
بيع الدوالر بالدينار ّ
اجل��واب :هذا البيع تعارف يف بعض مناطق العراق مدّ ة وصورته
أن يبيع الشخص بعض ممتلكاته من األثاث الثمني ونحوه بأسعار
باهضة عىل أن يدفع املشرتي جزء ًا من الثمن إليه نقد ًا ويكون الباقي
مؤجال مع اشرتاط عدم استحقاقه املطالبة من ورثة املشرتي وأقربائه
ّ
ألي سبب كان.
عىل تقدير خت ّلفه عن األداء ّ
مؤج ًال بأزيد من سعره النقدي فال بأس به.
وأ ّما بيع الدوالر بالدينار ّ

السؤال :باع أخي موا ًّد خمتلفة إىل شخص باآلجل ،وعند اقرتاب
موعد التسديد مل يسدّ د له املشرتي ما بذ ّمته من املبالغ وطلب موعد ًا
آخر ملدّ ة شهر من أجل التسديد ،ولكن هذه املدّ ة طويلة للتسديد،
ويمكن أن يستفاد كثري ًا فيام لو ّتم تسديد املبلغ يف موعده ،ولذلك باع
له هاتف ًا بمبلغ  ٢٥0ألف دينار يضاف إىل الدين السابق مع أنّ سعر
هذا اهلاتف يف األسواق  ٥0ألف دينار ،فهل جتوز هكذا معاملة؟
اجلواب :إذا كان املشرتي مكره ًا من جهة وعيد �� ولو مبطن ًا �� من
ناحية البائع بأ ّنه لو مل يقبل باملعاملة الثانية َش َهره بني الناس ونحو
ذلك ممّا يرّ ه رضر ًا معتدّ ًا به مل تصح املعاملة الثانية وال حيسن للبائع
إيقاع املؤمن يف الضيق بمثل ذلك وال منع عنه.
السؤال :أنا صاحب حمل موبايل وأو ّد أن أسأل عن حكم بيع األجهزة
معني عىل الثمن السائد نقد ًا؟
بالتقسيط مع إضافة مبلغ ّ
مؤجل مع التقسيط أو بدونه
اجلواب :رشاء البضاعة أو بيعها بثمن ّ
بأزيد من ثمنه نقد ًا جائز ،وأ ّما مع اشرتاط دفع الزيادة عىل الثمن
املقرر يف البيع بإزاء التأجيل فحرام.
ّ
السؤال :هل جيوز بيع األوراق النقد ّية من جنس واحد مع التفاضل
مؤج ًال؟
نقد ًا أو ّ
مؤج ًال ّإال إذا كانا خمتلفني.
اجلواب :جيوز نقد ًا وال جيوز عىل األحوط ّ

آللئ قرآنية
إعداد :حسين النعمة

آفاق قرآنية
القرآن كتاب إنقاذ

}و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َأ ْع َج يِم ًّيا َّل َقا ُلوا َل ْو َال ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج يِم ٌّي َو َع َر يِ ٌّب
َ
يِ
يِ
يِ
يِ
يِ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ين ال ُي ْؤمن َ
ُون يِيف آذ يِانيِ ْم َو ْق ٌر
ين آ َمنُوا ُهدً ى َوشفاء َوالذ َ
ُق ْل ُه َو للذ َ
ان َب يِع ٍ
َو ُه َو َع َل ْي يِه ْم َع ًمى ُأ ْو َلئيِ َك ُينَا َد ْو َن يِمن َّم َك ٍ
يد (فصلت.{)44/
يفاجأ املرء خالل حياته بمشاكل وصعوبات مل تكن يف توقعاته
وحساباته ،وقد يصطدم ببعض االزمات التي ال يعرف هلا حال
فتتحداه بعضها وتقعده.
اية اهلل السيد حممد تقي امل��دريس يقول عن هذا يف كتابه (آفاق
قرآنية)« :هنالك يكون بمسيس احلاجة اىل بصرية يتسلح هبا إلنقاذ
نفسه او من هيمه امرهم ليتوصل اىل طرق احلل وسبل النجاة،
املرجوة؟ تأتيه من كتاب اهلل خالقه الرؤوف
فمن اين تأتيه البصرية
ّ
احلنان ولكن كيف؟!..
إن الكثري من الناس يعرفون وجود اهلدى والنور والبصائر يف
القرآن الكريم ويعرفون ان حلول مشاكلهم مجيعا بني دفتيه،
ولكنهم عند املواجهة يعجزون عن استنباطها أو االستفادة منها،

ثم طريق ووسيلة حلل هذه االزمة اخلطرية؟ اجلواب:
فيا ترى هل َّ
إنام يكون ذلك بمزيد من تالوة القرآن ور ّبام ايضا يتسنى بحفظ
آياته حفظا جيدا ألنك اذا حفظت آياته وواجهت مشكلة ما فأنا
سرتسم امامك وكأنا إضاءة وإشارة اىل الطريق الصحيح واحلل
الصائب».
وردت أحاديث كثرية تؤكد أمهية واستحباب حفظ القرآن الكريم
روي عن اإلمام عيل بن احلسني (عليه السالم) يف بحار
منها ما ّ
االنوار ،ج ،8ص« :133عليك بالقرآن فإن اهلل خلق اجلنة بيده لبنة
من ذهب ولبنة من فضة ،وجعل مالطها املسك ،وتراهبا الزعفران،
وحصباءها اللؤلؤ ،وجعل درجاهتا عىل قدر آيات القرآن ،فمن قرأ
القرآن قال له :اقرأ وارق ،ومن دخل منهم اجلنة مل يكن يف اجلنة
أعىل درجة منه ما خال النبيون والصديقون» ،حيث تتاميز الدرجات
وتتفاضل املنازل ويرى االنسان ان بني درجة واخرى من درجات
اجلنة مسرية مخسامئة عام فحينام يقرأ آية واحدة يرقا درجة واحدة،
فكيف لو كنت حافظا لكل القرآن ..لذا فان قراءة القرآن وحفظ
آياته يعتربان من أهم برامج حياة االنسان.

القرآن في الحديث
ورد عن جابر (رضوان اهلل عليه) قوله« :كان رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) جيمع بني الرجلني من قتىل ُأحد يف ثوب واحد ثم يقول :أهيم أكثر
أخذ ًا للقرآن؟ فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد» ،ويف إكرام حامل
القرآن من إجالل اهلل تعاىل ما قاله (صىل اهلل عليه وآله)« :إن من إجالل اهلل
إكرام ذي الشيبة املسلم ،وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه وإكرام
ذي السلطان املقسط» ،فصاحب القرآن يلبس حلة الكرامة وتاجها ،وعنه
ايضا (صىل اهلل عليه وآله) قوله« :جييء صاحب القرآن يوم القيامة ،فيقول:
يا رب ح ّلة ،فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده فيلبس ح ّلة الكرامة،
ثم يقول :يا رب أرض عنه ،فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة».
جملة االحرار اال�سبوعية
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من أسرار السور الكريمات
هل من مزيد؟
يذكر صاحب (اخلصال) عن اإلمام أب جعفر (عليه السالم) قوله« :واهلل ما خلت اجلنة
من أرواح املؤمنني منذ خلقها ،وال خلت النار من أرواح الكفار العصاة منذ خلقها (عز
ول َه ْل يِمن َّم يِز ٍ
َأل يِ
ول يِ َ
جل َه َّن َم َهليِ ا ْمت َ ْ
ت َو َت ُق ُ
وجل)» ..واالستفهام يف قوله تعاىلَ } :ي ْو َم َن ُق ُ
يد
(ق ،{)30/قال :هو استفهام ألنه وعد اهلل النار أن يمالها فتمتلئ النار ،ثم يقول هلا :هل
امتألت؟ فتقول :هل من مزيد؟ عىل حدِّ االستفهام ،أي ليس يف مزيد؟ قال فتقول اجلنة:
رب وعدت النار أن متألها ووعدتني أن متألين فلم ال متألين وقد مألت النار؟ فقال:
يا ّ
فيخلق اهلل يومئذ خلقا يمال هبم اجلنة ،فقال اإلمام أبو عبد اهلل (عليه السالم)« :طوبى هلم
(إنم يِخل) مل يروا غموم الدنيا وال مهومها»( ،ص .)646 – 645

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

بقلم :حيدر التميمي

ال�����ب�����ك�����اء()1

أكدَّ األئمة (عليهم السالم) بعد استشهاد اإلمام احلسني (عليه
السالم) البكاء عليه فأجاب اإلمام السجاد (عليه السالم) عن
كثرة بكائه إ ْذ نقل ابن عساكر بسنده عن اإلمام جعفر بن حممد
(عليه السالم) قوله« :سئل عيل بن احلسني بن عيل بن أب طالب
(عليه السالم) عن كثرة بكائه ،فقال :ال تلوموين َّ
فإن يعقوب
فقد ولدا من ولده فبكا حتى ابيضت عيناه ومل يعلم أنه مات
ونظرت أنا إىل أربعة عرش ً
رجال من أهل بيتي ذبحوا يف غداة
واحدة فرتون حزنم يذهب من قلبي أبدا» ،يف هذا احلديث
ربط اإلمام السجاد (عليه السالم) عمله بام يف القرآن الكريم من
قصة يعقوب (عليه السالم) وبكائه ،وهو نبي متصل بالوحي
والغيب ،إ ْذ ال ينبع فعله عن العواطف اخلالية من أهداف
الرساالت اإلهلية ،وكان يمثل فاجعة الطف يف أشجى مناظرها
الدامية ،وبأقرص عبارة وافية ،فهو يؤكد عىل سبب بكائه ،بحيث
يعذره كل سامع ،فجعل اإلمام (عليه السالم) من قضية كربالء
مدعاة لكل الناس إىل إحيائها ،وتزويدها بوقود الدموع ،وإروائها
النبي (صىل اهلل
بمياه العيون ،وهم ال يعدونا قضية خاصة بعائلة ّ
عليه وآله) وحسب ،بل هي مصاب كل الناس ،وكل الرجاالت
الذين هلم كرامة يف احلياة وكان البكاء واحدً ا من األساليب التي
جعلها وسيلة إلحياء ذكرى كربالء.
وك��ان اإلم��ام زين العابدين (عليه السالم) قد حتمل أكرب
األعباء ،يف هذه املحنة ،إذ عايش أسباهبا ،وعارص أحداثها ،فكان

عليه ْ
أن يؤدي رسالتها ،ألنه شاهدَ صدقا من أهلها ،بل الوحيد
الذي ملك أزمة أرسارها ،وإذا عرفنا بأن اإلمام زين العابدين
(عليه السالم) هو أوثق من يروي حديث كربالء ،فهو أصدق
الناقلني له ،وخري املعربين عنه بصدق.
وقد ورد ذكر البكاء يف القرآن الكريم بكافة مشتقاته يف عدة
آيات منها قوله تعاىلَ } :ف َام َب َك ْت َع َلي يِهم الس َامء َو ْ َ
األ ْر ُ
ض َو َما َكا ُنوا
ْ ُ َّ
ُم َ
ين (الدخان {)29/ويف تفسري هذه اآلية القرآنية ،يذكر عيل
نظ يِر َ
القمي يف تفسري اآلية الكريمة بسنده(( :عن عبد اهلل
بن إبراهيم
ّ
بن الفضيل اهلمداين عن أبيه عن جده عن أمري املؤمنني (عليه
مر عليه رجل عدو هلل ولرسوله ،فقالَ ( :ف َام َب َك ْت
السالم) قالَّ :
َع َلي يِهم الس َامء َو ْ َ
ض َو َما َكا ُنوا ُم َ
األ ْر ُ
مر عليه احلسني بن
نظ يِر َ
ْ ُ َّ
ين) ثم َّ
عيل (عليه السالم) ,فقال :لكن هذا لتبكنيَّ عليه السامء واألرض،
وقال (عليه السالم) ايضا :وما بكت السامء واألرض إال عىل
حييى بن زكريا واحلسني بن عيل (عليهام السالم)».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

الكشف عن تفاصيل مهمة
استمالك العقارات الخاصة بتوسعة
العتبة الحسينية المقدسة

تقرير :فالح حسن – تصوير :صالح السباح

كشفت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن غايتها من استثمار وش��راء
العقارات جوار مرقد اإلم��ام الحسين (عليه السالم) ،وذلك لتهيئة مساحات شاسعة
تساعد في احتواء أكبر عدد من الزائرين خصوصا في الزيارات المليونية التي تشهدها
محافظة كربالء التي يتوافد الناس اليها من كل حدب وصوب.
جملة االحرار اال�سبوعية
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هبذا الشأن التقت جملة االحرار معاون رئيس قسم الشؤون
القانونية للعتبة احلسينية املقدسة احلقوقي يارس الرايض،
والذي قال:
«بارشت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بمرشوع
استمالك العقارات املجاورة واملحيطة بصحن االمام
احلسني (عليه السالم) منذ عام 2009م وذل��ك لتهيئة
اماكن ومساحات للزائرين لكون حمافظة كربالء املقدسة
تستقبل اعدادا كبرية من الزائرين يف االيام العادية وكذلك
يف املناسبات الدينية وباألخص زيارة عاشوراء وركضة
طويريج وزي��ارة اربعينية اإلم��ام احلسني (عليه السالم)

وزيارة النصف من شعبان وليايل القدر املباركة وليلة عرفة
واالي��ام االخ��رى وباألخص ليايل اجلمع وه��ذا ما جعل
ادارة العتبة املقدسة تأخذ عىل عاتقها مسؤولية توفري اجواء
مناسبة للزائرين الكرام لغرض جعل الزائر يؤدي الزيارة
بانسيابية كبرية».
اما بخصوص اجراءات استمالك العقارات فتحدث قائال:
«تأيت وفق قانون االستمالك املرقم  12لسنة1981م املعدل
وتتم عن طريق جلنة مشكلة داخل العتبة احلسينية املقدسة
تتكون من عدد من مسؤوليها ،حيث تقوم هذه اللجنة
باالتفاق مع مالك العقار ثم حيال االتفاق اىل حمر االتفاق
13
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،،

يتم إصدار قرار االستمالك
بعد إيداع بدل استمالك لدى
المختصة وتسجيل
ّ
المحكمة
العقار باسم العتبة الحسينية
وإصدار سند بذلك ،ثم يرسل
إلى ديوان الوقف الشيعي
لغرض تسجيله..

،،

اىل قسم الشؤون القانونية الذي بدوره يقوم بتقديم طلب
اىل حمكمة بداءة كربالء لغرض استمالك العقار واملحكمة
بإجراء الكشف عن العقار من قبل جلنة برأسه قايض حمكمة
البداءة ومؤلفة مدير دائرة التسجيل العقاري ومدير قسم
العقار يف دائرة الريبة وممثل عن املستملك واملستملك
منهم وكذلك خرباء قضائيني وخبري مساح وتكون مهمة
هذه اللجنة هو تقدير العقار وفق االتفاق احلاصل من
املستملك منه مع مراعاة الضوابط الصادرة من الدوائر
املختصة وبعد ذلك تصدر املحكمة قرارها باالستمالك
ويتم تنفيذ القرار بعد ايداع بدل استمالك لدى املحكمة
املختصة وتسجيل العقار باسم العتبة احلسينية املقدسة
واص��دار سند بذلك ،ويرسل السند ووصل االي��داع اىل
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ديوان الوقف الشيعي لغرض تسجيل ذلك لديه».
اما بخصوص حفظ العقارات وآلية حفظ هذه السندات
فقال الرايض« :فهي تتم عن طريق ارشفة هذه العقارات
لدى قسم الشؤون القانونية حيث توجد وح��دة خاصة
تسمى وح��دة االرش��ف��ة العقارية داخ��ل قسم الشؤون

القانونية تقوم هذه الوحدة بأرشفة وحفظ املستندات
ورقيا والكرتونيا وذلك لغرض احلفاظ عىل سندات
العقارات واولياهتا يف حال احتاجتها العتبة احلسينية
املقدسة عند اقامة املشاريع».
فبني« :غاية
اما بخصوص الغاية الرئيسية لالستمالك ّ
العتبة احلسينية املقدسة من استمالك العقارات هو
سعيها اىل تطوير املنطقة وجعل الزائر يشعر بأكرب
قدر من الراحة عند اداء الزيارة وخصوصا الزيارات
املليونية».
اما بخصوص العقارات املوهوبة سواء داخل منطقة
التوسعة او خارجها فهذه العقارات تستخدم ولكن
برشط يتم تسجيل العقار يف دائرة التسجيل العقاري
او ب��دون رشط ،ام��ا اذا كانت مرشوطة فيتم تنفيذ
رشط الواهب وفق االتفاق احلاصل معه اما العقارات
املوهوبة بغري رشط فيتم استخدامها لغرض حتقيق
استخدامات العتبة احلسينية املقدسة وهي اغراض
خدمية تسعى اىل حتقيق خدمة عامة للمواطنني ،اما اذا
كان العقار عائدا لعدة اشخاص او ورثة فيتم استمالكه
عن طريق املحكمة وفق القسام الرشعي الصادر من
حمكمة االحوال الشخصية حيث ياخذ كل وريث حقه
وفق احكام القسام الرشعي».
15
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

بهدف تطوير الكوادر التدريسية..
العتبة الحسينية تقيم ن��دوة علمية
في المجال التطبيقي للغة العربية
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :احمد القريشي

اقامت دار اللغة واالدب العربي التابعة االمانة العامة للعتبة الحسينة المقدسة
الندوة العلمية الخاصة والتي تأتي ضمن برنامج (سلسلة الندوات التطويرية في
المجال التطبيقي للغة العربية) وكانت بعنوان( :التغيير االيجابي نحو االرتقاء في اداء
المدرس وتحسين تعلم الطالب في ضوء المناهج العلمية الحديثة) ،واحتضنتها قاعة
المؤتمرات في مجمع سيد الشهداء التابع للعتبة الحسينية المقدسة فيما حاضر
فيها أ .م .د .نصيف جاسم المسعودي من كلية التربية في جامعة المستنصرية ،وأدا َر
الندوة م .د .كاظم صافي حسين المشرف التربوي في مديرية تربية محافظة بابل.
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الشيخ مازن التميمي

االهتمام بالكادر التربوي
ويف هذا السياق بني مسؤول الدار سامحة الشيخ مازن التميمي
قائال« :ان هذه الندوة ُتعد من الندوات التي خططت هلا دار
اللغة واالدب العرب ومن اهدافها انا هتتم بالكادر الرتبوي
يف املدارس من مدرسني ومعلمني وتقدم خدمات جليلة هلم،
وقد تم تقديم عدة دع��وات للحضور واملشاركة يف الندوة
باالتفاق مع شعبة التخطيط الرتبوي التابعة اىل مديرية تربية
حمافظة كربالء املقدسة وكذلك مديرية تربية حمافظة بابل ،وان
هذه الندوة هتتم باجلانب التطويري للعملية الرتبوية بشكل عام
بعد االخفاقات الكثرية ،كان يكون هناك نقص يف الدورات
التطويرية والتكنولوجيا التعليمة والتطبيقات املوجودة».
االرتقاء بالجانب التطويري
وحارض يف الندوة جناب االستاذ املساعد الدكتور نصيف
املسعودي من اجلامعة املستنرصية حيث عني اناس يعملون
باجلانب التطبيقي وفاحتناهم كي يكتبوا لنا يف اجلانب التطبيقي
والتطويري بالعملية الرتبوية ،وقد تناولت املحارضة هذين
اجلانبني وهي من تقديم االستاذ كاظم من جامعة بابل.

الحضور النوعي
وكان احلضور يف الندوة نوعيا وليس كميا ،بينهم السيد رئيس
قسم حمو االمية يف كربالء املقدسة مع الكادر االداري ،وايضا
حضور ٍ
عدد من االساتذة من مديرية تربية حمافظة بابل الذين
جتشموا عناء املجيء ألجل انجاح هذه الندوة ،وان املحارضة
التي اقيمت يف الدورة هي تأسيسية نأمل هلا جانب تطوير اخر
من حيث احلضور واملقرتحات التي تأتينا واالخذ هبا بنظر
االعتبار.
اعمام الفائدة على الجميع
ووان هذه الندوة نقلت بشكل مبارش عىل منصة الفيس بوك
باإلضافة اىل ان املحارضة سوف تطبع وتنرش عىل الكادر
التدريبي لغرض اعامم الفائدة ،فحاولنا ان نقلل من شكليات
الربامج املتبعة والرتكيز عىل الفائدة االساسية التي تبقى هي
خالدة مدى الدهر وهذا هو دأب االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة التي هي دائام ما تسعى الن تكون داعمة وساندة لكل
رشائح املجتمع من خالل الربامج املتنوعة هلا.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

مجلة (األحرار) في مسيرتها الصحفية
ألكثر من عقد ونصف
صدى كبير ومقروئية عالية واألمانة العامة
للعتبة الحسينية تضع ثقتها بها
األحرار /قاسم عبد الهادي � حسنين الزكروطي � أحمد الو ّراق � نمير شاكر � فالح حسن
تصوير  :صالح مهدي  -محمد القرعاوي
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منذ ال��ع��ام ( )2005وحتى كتابة ه��ذه السطور ،سجّ لت مجلة
(األحرار) الغ ّراء الصادرة عن شعبة النشر في إعالم العتبة الحسينية
المقدسة ،نجاحات باهرة في مجال الصحافة الهادفة والملتزمة
ٌ
مسيرة مم ّيزة وحافلة بالعطاء والجمال على مدى ( 17عاماً)،
وهي
لتصبحَ بحسب آراء الق ّراء والمثقفين والمعنيين بالشأن الصحفي
واإلعالمي واألدب منجزاً صحفياً يشا ُر إليه باالعتزاز واالفتخار.
وفي هذا الصدد ،ولرسم صورة واضحة عن المجلة بعيون ق ّرائها
ومتابعيها والمتخصصين في المجال الصحفي واألدب ،كان لنا
هذا االستطالع.

األح������رار ..ال��ن��اط��ق اإلع���الم���ي للعتبة
الحسينية

ّ
يؤكد االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
األستاذ حسن رشيد العباجيي أن جملة
(األح���رار) حققت نجاحات كبرية يف
جمال اإلعالم اهلادف ،الفت ًا إىل أن املجلة
أصبحت الناطق اإلعالمي للعتبة احلسينية
املقدسة.
وقال :إن جملة «االحرار» من االصدارات
القديمة يف العتبة احلسينية املقدسة وهي
أول إصدار ورقي صدر وساهم فيه عدد
من اإلخ��وة اإلعالميني ،وقدّ موا منجز ًا
ومتنوعة ذات مضامني
بعناوين راقية
ّ
�زى كبري إلظهار نشاطات العتبة
وم��غ� ً
املقدسة وفعالياهتا من النشاطات الثقافية
واملشاريع اهلندسية والنشاطات األخرى
أو عىل مستوى نرش األخبار ذات الصلة
امل��ب��ارشة م��ع املوطنني او املوضوعات
الثقافية التي تنرش وهي ذات مضامني
وبعد ثقايف كبري عىل املستوى الرأي العام

وكذلك ما ينرش من قصائد شعرية رائعة
وأحداث تارخيية كبرية تبنتها املجلة.
وأض���اف ،نحن أم��ام جتربة مهمة ،فقد
حققت األحرار صدى كبري ًا عىل املستوى
وم��رت بعهود كبرية
املحيل واخل��ارج��ي
ّ
منذ ( )17عام ًا وك ّنا والزلنا من املهتمني
بمتابعة ومطالعة املوضوعات التي تصدر
ضمن تشكيلة املجلة ،واحلقيقة كان هلا
الوقع الكبري يف نفوسنا ولذلك طلبنا من
االخوة ان يقوموا بطباعة أعدادها السابقة
يف جملدات لالحتفاظ هبا وما صدر عنها،
أما اجلانب االخر للمجلة تقريب ًا هي الناطق
اإلعالمي للعتبة املقدسة وهي عنوان كبري
ولذلك جيب االهتامم هبا اهتامم ًا خاص ًا
ومتميز ًا ،وسنكون من الراعني والداعمني
واملهتمني هبا وبكادرها االعالمي بام يليق
بمكانتهم ومسامهاهتم القيمة.
��وه العباجيي ع��ن بعض املالحظات
ون� ّ
ال��ت��ي جي��ب االه��ت��امم هب��ا وه��ي التدقيق
اللغوي وتوخي احل��ذر لبعض اهلفوات

االمين العام للعتبة الحسينية
األستاذ حسن رشيد العبايجي

العبايجي :مجلة
(االح���رار) حققت
ن����ج����اح����ات ف��ي
اإلعالم الهادف
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اللغوية ،ولذلك أؤكد عىل أمهية التدقيق إلبراز
هذه املجلة الكبرية واجلميلة بأنامل وأقالم
منتسبيها؛ إلبرازها بام يليق بالعتبة احلسينية
املقدسة وعنوان األمانة العامة ونحن نفتخر
بام قدمته من نشاطات نوعية متميزة وقامت
بتغطية ثقافات وأفكار ودراس��ات وحتاليل
وإحصاءات وقصائد شعرية رائعة.
مستشار شؤون القرآن الكريم
الشيخ حسن المنصوري

ال����م����ن����ص����وري:
ت���ن���ف���رد األح������رار
ك���ون���ه���ا ت���ص���در
أسبوعي
بشكل
ّ
وي��ش��رف عليها
ك�����ادر م���ن ذوي
الخبرات والهمة
العالية..

األحرار ..انتشار واسع وأصداء مهمة

يؤكد مستشار األمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة لشؤون القرآن الكريم فضيلة الشيخ
حسن املنصوري :ب��أن جملة (األح���رار) من
املجالت الواسعة االنتشار؛ نظر ًا لإلقبال
الكبري من قبل الزائرين عليها لالطالع عىل
موضوعاهتا واألبواب التي تنرش من خالهلا.
ويضيف ،تنفرد املجلة كونا تصدر بشكل
أسبوعي ويرشف عليها كادر من ذوي اخلربات
ّ
واهلمة العالية إلصدارها يف أوقاهتا املحددة،
وهذا ما جعلها تستمر يف رسالتها احلسينية.
وأضاف ،أقدّ م الشكر والتقدير ألرسة املجلة
عىل عطائها املتواصل إلظهار مشاريع العتبة
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املقدسة ورفد املجتمع باملقاالت اهلادفة والتي
تقع ضمن الرسالة الدينية للعتبة احلسينية
يف توجيه املجتمع وبناء اإلنسان عىل تعاليم
اإلسالم وأهل البيت (عليهم السالم).
األحرار ..نهر حسيني معطاء

فيام وصف رئيس حترير جملة املرسح احلسيني
األدي��ب رضا اخلفاجي ورئيس احتاد االدباء
والكتاب يف كربالء ألول دورة بعد سنة ٢003
«جملة األحرار بالنهر احلسيني الدافق» ،وقال:
األحرار ..واحدة من املجالت الثقافية الرسالية
املنتمية اىل مذهب آل البيت (عليهم السالم)،
إنا نر دافق من أنار عديدة منبعها عطاء اب
ومصبها
عبد اهلل احلسني (عليه السالم) اخلالد..
ّ
قلوب العاشقني الذين واصلوا بذل الدماء
السخية منذ بدء الرسالة املحمدية وم��رور ًا
بكل املالحم التي خلدهتا دماؤهم ..وتابع
القول :إنا جملة ثقافية واجتامعية وحضارية
تسلط الضوء عىل اإلن��ج��ازات الباهرة التي
حققتها العتبة احلسينية املقدسة يف مجيع جماالت
احلياة اضافة اىل مجيع توجيهات املرجعية العليا

وكذلك نرش كتابات وإنجازات االقالم الرسالية املبدعة يف
األدب والفن والفكر الرسايل االصيل.
ويضيف ،بأن كادر املجلة هم نخبة من الرجال املخلصني
والك ّتاب املبدعني الذين أكدوا حضورهم يف الساحة الثقافية
والفكرية وإنجازاهتم أكدت ذلك بمسامهتهم يف العديد من
االصدارات الثقافية والفكرية الصادرة من العتبة املقدسة.
ويلفت اخلفاجي إىل أن «األحرار» أكدت حضورها الفاعل يف
الوسط اجلامهريي املليوين فهي تطل علينا اسبوعي ًا وهي عامرة
بالفكر األصيل واإلبداع الراسخ ،مبين ًا أن النهوض الشامل
الذي تشهده كربالء املقدسة من خالل إنجازات العتبتني
املقدستني نوض غري مسبوق وهو حمل االعتزاز واالفتخار.
استطاع الراعي األول لكل هذه اإلنجازات
وتابع ،لقد
َ
العمالقة الشاملة سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والنخبة املخلصة
واملؤمنة التي حتيط بسامحته وتساعده عىل حتقيق كل هذه
االنجازات التي ابتدأت يف العرص اجلديد والتي لن تنتهي
وتتوقف عند حد معني؛ ألن كربالء مدينة استثنائية ليست
ككل املدن فهي بقعة من أرض اجلنة ..إنا مدينة سيد الشهداء

رئيس تحرير مجلة المسرح الحسيني
األديب رضا الخفاجي

الثوار.
(عليه السالم) ..إنا قلعة األحرار وكعبة ّ
األحرار ..تأثير فاعل وخطاب وعي

أما الناقد واألديب ورئيس حترير جملة صدى الروضتني عيل
حسني اخلباز قال:
أي إصدار يصدر من العتبات املقدسة يمثّل لنا اهتامم العتبات
ّ
املقدسة بتحصني الوعي اجلامعي وترسيخ قيم اهل البيت
(عليهم السالم) ،وجملة األحرار متثل االنفتاح الروحي عىل
بتنوع اخلطاب من كاتب اىل آخر ومن موضوع اىل آخر،
الناس ّ
ٍ
كتاب لفاعليتها
ومن املمكن ان تكون املجلة أكثر نفع ًا من
بانتقاء املواضيع املؤثرة.
ويرى اخلباز أن عمل املجلة يمتاز بأنه عمل مجاعيّ ،
فكل
كاتب له رؤي��ة واملصمم له رؤي��ة عمق الفكرة  -مجاليات
االداء  -مساحات التنضيد  -التصوير – الطباعة  -الورق
 االلوان وغريها ،ومن اجلميل ان جتد هلذا املنشور أصدا ًءوقرا ًء ومتابعني هلم خصوصية وعي اجلمهور.
ّ

رئيس تحرير مجلة صدى الروضتين
علي حسين الخباز

21

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

رئيس تحرير مجلة (الرقيم)
األديب عباس خلف

خ���������������ل���������������ف:
ح��رص��ت (األح����رار)
م���ن���ذ أع����داده����ا
األول����������ى ع��ل��ى
أن

ت������ك������ون

م������رآة س��اط��ع��ة
للحقيقة التي

وتابع حديثه ،عملت لقاءات لقراء جملة األحرار
فوجدت أغلبهم تربويني وأكاديميني وصحفيني
ومتقاعدين ،وأغلب حم��رري املنشورات يف
اجلمعيات الدينية واملؤسسات الثقافية واجلوامع
واحلسينيات من الرتبويني ،وهذا يعني أن شعبية
املنشور متأصلة يف اجلذر العام للجمهور ،وانا
من الك ّتاب الذين ال ينظرون اىل املنشور من حيث
عدد القراء وعدد النسخ املطبوعة لكوين أبحث
عن ما ْيعلق يف ذاكرة الناس ،وجملة هبذه السعة
هلا القدرة عىل حتصني املجتمع من املؤثر املستورد
واملبهرج وترسيخ مفاهيم الثقافة الوالئية املتمثلة
بثقافة أهل البيت (عليهم السالم) وثقافة االنتامء
احلقيقي ،وملتابعتي للساحة الفكرية والثقافية
وجدت أن هناك انتصار ًا حقيقي ًا إلص��دارات
العتبات املقدسة.
ويلفت اخلباز إىل أن إصدارات العتبات املقدسة
متتاز بقوة التحصني وثاني ًا قوة التأثري بفعل ردود
الوعي وخلق إث��ارة الوعي اجلمعي والتأثري

ت������راه������ا أغ���ل���ب
شرائح المجتمع..
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االجي��اب عليه وصناعة الفكر املقاوم للعبث،
وبمعنى أقرب نرى أن جملة األح��رار أجادت
توظيف عوامل الدين والقيم والثقافة وخاصة
مع انتشار وسائل االت��ص��ال اجلامهريية ،كام
امتازت بخواص عامة مع منشورات العتبات
املقدسة التي تنتظرها الناس بلهفة وهلا تأثري
فاعل وخطاب وعي وسعي و ّث��اب لنرش فكر
أهل البيت (عليهم السالم) ..فمبارك ملج ّلتنا
احلبيبة (األحرار) وما أمجل عنوانا.
األحرار ..قبس من نور المعرفة

واحتفنا رئيس حترير جملة (الرقيم) األديب عباس
خلف برأيه املاتع عن املج ّلة قائ ً
ال :قيل قدي ًام
الكالم صفة املتك ّلم ،فهو البيان الذي يكتشف
منه طبيعة وتكوين القصد وداللته ومراميه،
فإذن عندما تتكلم أعرف من أنت ،ومن هذا
املعنى بالذات نستطيع أن نطبق هذا االستهالل
املفرتض عىل أي إص��دار ثقايف فنقول :هذا

املطبوع أو ذاك هو قيمة ما يعكسه هذا االنجاز من
رؤى ثقافية و فكرية وإنسانية ،فهل انه قادر عىل
التأثري والتأ ّثر أم ال؟ فأغلب الدراسات القائمة
اآلن التي هتتم بفحص املنشورات واإلصدارات
احلديثة ،تأخذ بنظر االعتبار عاملني أساسيني ،مها
احرتام ذائقة القارئ واالهتامم بتفاعله ،ومن هذين
النقطتني ندخل إىل فهم استمرار جملة (األحرار)
أول إصدار هلا واستمرارها يف العمل
وعطائها منذ ّ
الصحفي املضني.
وتابع حديثه ،حرصت (األح��رار) منذ أعدادها
األوىل عىل أن تكون مرآة ساطعة للحقيقة ،احلقيقة
التي يراها املث ّقف والعامل واملرأة وأغلب رشائح
املجتمع ،وإن كان ذلك مل يكن باألمر ّاهل��ني أو
السهل ،ولكن تبقى الوسيلة التي حيرص عليها
املطبوع اجل��اد والرصني يف الوصول إىل مشاعر
الناس ومهومها الفكرية والدينية واألخالقية
واالج��ت��امع��ي��ة والصحية واألم��ن��ي��ة ه��و الغاية
األساسية يف التنوير وتغذية الوعي االجتامعي
من ينابيع املعرفة ،ولذا أرى يف هذه املجلة ّأنا
اسم عىل مسمى يف الكفاح الصحفي ،فالكفاح
ٌ
من أجل القيم الفاضلة والسامية يف املجتمع كام
يعرف القايص والداين ال يمكن أن تتح ّقق من دون
االعتامد عىل اخلربة واملامرسة والثقافة والتجربة يف
تكريس هذا الدور ،ألن إشاعة الفكر النهضوي
البناء هو تقريب ما تباعد يف املفاهيم ،ومن هذا
املنطلق أخذت التجربة املهنية يف جملة األحرار
تكرس ثقافتها يف تنوع حقول أبواهبا ويف شتى
امليادين واالختصاصات يعني إنا تريد أن يكون
هلا حضور ًا فاع ً
ال اجتامعي ًا وعىل خمتلف املستويات.
ونوه خلف عن إدراكه مدى الصعوبة يف خماطبة
ّ
كل األذواق من خالل إصدار جيمع كل الفئات
ويعرب عن شؤونا عرب حماورها املتنوعة ،فهنا
تكمن أيضا عملية التحدي الصحفي وراهنيته
يف اإلقناع ،فاملجلة التي استمرت ( )17عام ًا يف
خضم العمل املضني أعتقد هي الكفيلة يف اإلجابة

أي إصدار يصدر من العتبات المقدسة
الخ ّبازّ :
ّ
يمثل لنا اهتمام العتبات المقدسة بتحصين
الوعي الجماعي وترسيخ قيم اه��ل البيت
(عليهم السالم) ،ومجلة األحرار تمثل االنفتاح
الروحي على الناس بتنوّ ع الخطاب
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الفنان التشكيلي
الدكتور كمال إسماعيل الباشا

ال��ب � ّن��اي :المجلة
ب��ش��م��ول��ي��ت��ه��ا
ن���ج���ح���ت ب���وض���ع
ب�����ص�����م�����ات�����ه�����ا
االي��ج��اب��ي��ة وه��ي
مطبوع أسهم
ب���ش���ك���ل واض����ح
ب�����دي�����م�����وم�����ة
الحضور للصحافة
الورقية

عن هذه األسئلة إن كان دورها مقنع ًا أو ال،
ويف اعتقادي املتواضع إن  -جملة األحرار -يف
هذه املثابرة التي استمرت طوال أكثر من عقد
ونصف كانت غري تقليدية واستنساخية لبقية
الصحف واملجالت ،انام كانت وما زالت ترسم
شخصيتها الصحفية املستقلة بذاهتا وال ندعي
إنا قد وصلت لدرجة الكامل؛ بل إنا تسعى أن
تكون هلا بصمة ثقافية متنورة من بني عدد واسع
من اإلصدارات العراقية.
وختم خلف حديثه بالقول :إن أهم ما تتصف
به ه��ذه املجلة ونعتربه شيق ًا فيها هو ذلك
احل���رص ال��واض��ح يف جتسيد رؤى امل��ح��اور
املتنوعة فكري ًا واجتامعي ًا وثقافي ًا ،فكلام ازداد
عددها كلام انفتحت آفاق جديدة للمعرفة ،ومن
هنا يمكننا القول أن هذه املحاور هي الدالة
القراء
املهنية يف استقطاب أكرب عدد ممكن من ّ
تطور بشكل دائم هذا العنرص
إليها ..فعليها أن ّ
التفاعيل بينها وبني القارئ لكي حتافظ عىل
هذه امليزة التي انطلقت منها وجعلت منها جملة
حتظى باهتامم القارئ وتواصله معها ..وأخري ًا
نتمنى للمج ّلة دوام الرفعة والعطاء الدائم يف
مسرية الصحافة اجلادة.
األحرار ..مجلة العائلة العراقية

رئيس اتحاد األدباء والكتاب في كربالء
سالم محمد البناي

ويقول الفنان التشكييل الدكتور كامل إسامعيل
الباشا( :األحرار) جملة العائلة العراقية فهي َمن
تضم يف طياهتا الكثري من املواضيع املهمة التي
حتتاجها كل األرس ..إضافة إىل أنا االصدار
األكثر انتظام ًا يف إص��دارات العتبات املقدسة
فهي دؤوب��ة عىل االنتظام وجهود مالكاهتا
الصحفية كبرية يف إرس���اء امل��ب��ادئ احلقيقية
لألدب امللتزم والثقافة والعمل الصحفي املهني
احليادي املوضوعي.
ويضيف ،ب��أن مجالية التصميم واالنتقال
بموجات اإلب���داع الرقمي يشري اىل ُحسن
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االختيار ل��دى املجلة ملصمميها حيث نجد
التغيري يف أبواهبا تصميمي ًا لكن دون تقاطع
سلبي ،كام أنا تراعي الذائقة العامة وال خترج
عن ألوانا الرئيسية (هوية املجلة)».
ّ
وأط��ل علينا األدي��ب والصحفي س��الم حممد
البناي رئيس احتاد األدباء والكتاب يف كربالء
املقدسة برأيه عن املجلة قائ ً
ال( :األحرار) مطبوع
أسهم بشكل واضح بديمومة احلضور للصحافة
الورقية  -امل��ه��ددة ب��ال��زوال  -فهذه املجلة
بشموليتها نجحت بوضع بصامهتا االجيابية لدى
القارئ حليوية موضوعاهتا وتنوع موجهاهتا؛
فضال عن توافر االمكانات الفنية والتحريرية
لدى هيئة حتريرها ..كام وجدنا وعرب متابعتنا
هلا وتداوهلا بني االوس��اط األدبية داخل احتاد
األدباء يف وخارجه وجدنا افرادها ملساحة جيدة
للموضوعات التي هتتم بالشأن الثقايف مما ترك
انطباعا مجيال يف نفوس األدباء واملثقفني ويعد
ذلك توثيقا مهام ملنجزات املبدعني ،ومثلام نشيد
بام حتمله موضوعاهتا الرئيسة األخرى وأبواهبا
من اهتامم نوعي وذلك برفد القارئ بدفقات
فكرية هتدف اىل تنمية وتعزيز الوعي الديني
والعقائدي واالجتامعي يف املجتمع وال��ذي
يتالءم مع خصوصية املجلة وتوجهها الذي
ُأسست من أجله.
وتابع :نتمنى لكادرها كل التوفيق والنجاح مع
الرغبة بتوسيع الصفحات التفاعلية امليدانية التي
تتعايش مع الواقع وتناوهلا عىل وفق لغة ورؤية
عرصية تتناغم مع تطلعات الشباب ،وتباين
مستوياهتم الثقافية واالدراكية دون اخلوض
املعمق بمفاهيم تفوق مستوى وعيهم ،وايضا
احل��رص عىل تنوع الفنون الكتابية االبداعية
بلغة عرصية مركزة وغري نمطية لزيادة عنارص
اجلذب عرب التحقيقات والتقارير التي تتناول
الظواهر االجتامعية بالتثقيف عنها وتفسريها

وإجياد احللول العملية للمشكالت التي هتم املرأة
والطفل؛ واستقطاب أقالم الشباب يف األجناس
األدبية كافة للكتابة فيها؛ فضال عن رضورة
االهتامم بتوسيع نوافذ التوزيع لضامن وصوهلا
ألكثر عد من القراء يف كربالء او يف املحافظات
االخ��رى .كل الود والتقدير هليأة حترير املجلة
املوفقة بإذن اهلل ،مع أمنياتنا هلم باملزيد من التألق
واإلبداع خدمة ملدينة أب األحرار احلسني (عليه
السالم).

جانب معني عىل الرغم من أن اجلهة الراعية هلا
متفرعة بني
هي جهة دينية ومع ذلك نجد أبواهبا ّ
املسائل الرشعية إىل األدب والثقافة والقضايا
املجتمعية واألرسي��ة وأخبار مشاريع العتبتني
وكربالء املقدسة» ،مضيفا «أما بخصوص اليشء
الشيق يف هذا اإلصدار فأنه يستهدف كافة رشائح
يِ
لتنوعه ،ولكن الهتاممي باجلانب الثقايف
املجتمع
واألدب فأين أجد أن هذا الباب هو من يستفزين
هتم األدب
ملتابعتها باستمرار ملا فيه من مواضيع ّ
والثقافة.

وك��ان للشاعر ف��راس إسامعيل االس��دي رأي
مجيل ش��ارك��ن��ا فيه ق��ائ � ً
ال :يف خ��ض� ّ�م جت��ارب
الصحف العراقية العديدة واملنوعة ،وبني تنوع
اإلص���دارات الصحفية (الصحيفة واملجلة)
نجد هناك ضعف ًا واضح ًا يف أغلبها وذلك عىل
مستوى التحرير والطباعة واالستمرارية وما
يدور حوهلا ،ولكن ما تتميز به جملة (األحرار)
عن أخواهتا بأنا استمرت خالل هذه السنوات
عىل إصدارها بشكل منتظم وهذا بحدّ ذاته هو
إنجاز صحفي كبري ُحيسب هلا وللقائمني عليها.
وأكمل القول :من يتفحص إصدار هذه املجلة
جيدها جملة متنوعة ،أي أن��ا غري متقوقعة يف

فيام ّ
جسام السعيدي بأن (األحرار)
أكد اإلعالمي ّ
حتظى بمتابعة كبرية من قرائها وتنال إعجاب من
يتص ّفحها.
وقال السعيدي :إن املج ّلة عىل مستوى املحتوى
واإلخراج حتظى بمقبولية عالية ،وتكتسب ثقة
اجلمهور لوثاقة اجلهة التي تصدر عنها ،مما يضع
عىل العاملني فيها مسؤولية اختيار ما ينرشونه
فيها؛ وان��ه ملن دواع��ي ال��رشف انني كنت من
الغراء.
مؤسيس هذه املجلة ّ
وأردف :اقرتح ان يبذل العاملون فيها مزيد ًا من
اجلهد يف حتقيق كل ما يراد نرشه قبل نرشه مراعاة
للجهة الصادرة منها ،وتصديق ًا لثقة قرائها هبا.

األحرار ..إنجاز صحفي كبير

الشاعر فراس إسماعيل االسدي

األس��������دي :م��ا
تتميز به مجلة
(األح�����������رار) ع��ن
أخ��وات��ه��ا بأنها
اس������ت������م������رت
خ���������الل ه�����ذه
السنوات على
إصدارها بشكل
منتظم..

جسام السعيدي
اإلعالمي ّ
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

إلظهارها ُّ
بحلة جديدة
أعمال «كهربائية» فنية ل� «وحدة
ص��ي��ان��ة ال��ك��ه��رب��اء» ف��ي العتبة
الحسينية لجعل كربالء أجمل
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :قاسم العميدي

تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أعمالها الفنية والخدمية
المتنوعة من خالل االقسام التابعة لها كال على حد سواء ،فهناك اعمال خدمية
تصب في خدمة الزائر الكريم ،واخرى صحية فضال عن االعمال الخاصة بالكهرباء
وصيانتها إلظهار كربالء بحلة جديدة تس ُّر الناضرين بما يليق بعظمة المدينة
المقدسة التي تعد قبلة (االحرار) ومالذا امنا لكل القاصدين لها من داخل العراق
وخارجه ،فقد شرعت وحدة الصيانة الخارجية التابعة لقسم المشاريع الهندسية
في العتبة الحسينية المقدسة اعمالها المتنوعة منذ سنوات عدة ومنها نصب
األعمدة الكهربائية في االزقة والشوارع المحيطة بالحرم الحسيني المقدس
واعادة تأهيلها بما يتناسب مع حجم المدينة وعظمتها.
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أهمية الوحدة
وملعرفة املزيد عن تلك االعامل املتنوعة بني مسؤول وحدة
الصيانة اخلارجية املهندس حممد اخلفاجي قائ ً
ال« :ان وحدة
الكهرباء ( )2التابعة اىل شعبة الكهرباء يف قسم املشاريع
اهلندسية تعدُّ احدى اهم الوحدات العاملة يف العتبة احلسينية
املقدسة حيث يتضمن عملها صيانة املولدات والكهرباء
بشكل عام فض ً
ال عن نصب االعمدة واملحوالت الكهربائية
وكل ما يتعلق بذلك».
اعمال دورية
ويف عام 2018م تكفلت هذه الوحدة بإعادة تأهيل الشوارع
املحيطة باحلرم احلسيني الرشيف كشارع السدرة وشارع
القزوينية وشارع حممد االمني وشارع الروضتني ومنطقة باب
القبلة التي تعد حمط اهتامم هذه الشعبة فهي داخل
منطقة صحن العقيلة (عليه السالم)،
فالتجديد هلا يكون بشكل
دوري مستمر.

إعادة تأسيس الشبكة
وآخر اعامل الوحدة يف شارع املحيط الذي بدأت االعامل فيه
من شاشة شارع الشهداء اىل سيطرة ( )20البوبيات وبعدها
اىل منطقة الشيخ عباس علوان وبعدها اىل منطقة سيطرة
الوائيل وسيطرة الفرات ومن ثم سيطرة االمام املهدي (عجل
اهلل فرجه الرشيف) ،وهذه االع��امل شملت اع��ادة تأسيس
الشبكة بالكامل وهو حتويل الشبكة اهلوائية للضغط العايل
والواطئ اىل شبكة ارضية ،وكان ذلك بالتعاون مع مديرية
كهرباء كربالء املقدسة.
مراحل العمل
وان جممل اعاملنا مرت بمرحلتني ،االوىل جعل االسالك
الكهربائية ضمن خطوط حتت االرض بمسارات معينة هلا،
وان الشبكة اهلوائية االرضية (الضغط الواطئ) اصبحت
منظومة جديدة متكاملة للمحال والبيوت وه��ي ضمن
مواصفات وزارة الكهرباء ،واملرحلة الثانية هي إعادة تأهيل
الشارع بالكامل من قبل قسم املشاريع اهلندسية بالكامل
وذلك بنصب أعمدة إنارة جديدة بلغ عددها ( )40عمود
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كهرباء ،ويبدأ من كهرباء ( )2باجتاه سيطرة الوائيل املدخل والصحيات
بأعمدة ( )10أمتار تقريبا ،وتم نصب ( )30عمودا ،واكثر من ()40

عمودا ،وان ارتفاع العمود يف منطقة عباس علوان يصل اىل ( )15مرتا
باعتبار املنطقة مفتوحة ،والعمود يشتمل عىل النرشات الضوئية.

البداية من فكرة بسيطة
وان هذه الفكرة املنترشة حاليا يف املحافظة بشكل واسع (االعمدة
الكهربائية) هي وليدة وحدة الكهرباء ( ،)2حيث ولدت هذه الفكرة
برسم نموذج النخلة واخذ ينترش حتى ان دائرة بلدية كربالء اخذت
تنفذ نفس فكرة النخلة وهي عىل نوعني النخلة االرضية والنخلة
املعلقة بالعمود ،وانترشت هذه الفكرة (التي بدأت من فكرة جديدة) يف
شوارع املحيط واحلرم وبعدها قمنا بتطويرها من خالل ورشة خاصة
يف هذه االعامل وهي اعامل الفريم احلديد وهو اول ما نصنع وبعدها
تغذيته بنرشة الزينة.
استيراد محلي ودولي
وبالنسبة لألعمدة الكهربائية والنرشات وامل��واد الكهربائية بشكل
عام نقوم باستريادها من العاصمة بغداد ولكن يف الفرتة االخرية قمنا
بالتعاقد مع املتعهد الذي يقوم برشائها من دولة الصني والحظنا فرق
جملة االحرار اال�سبوعية
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السعر ،وبسبب الظروف اجلوية يف اآلونة االخرية تضاعف

حيث قمنا بالعمل عليها وجتهيزها بالشكل املثايل ،فضال

واالمور االخرى.

السالم) الدولية ،وكذلك قمنا بالعمل يف املستشفى احلسيني

عملنا من ناحية التنظيف والصيانة للنرشات الكهربائية

فن ومهارة
وللوحدة النصيب االكرب من الفنيني فيبلغ عددهم هو ()20
منتسبا فنيا ذوو مهارة عالية بأعامل الكهرباء ،ولكن االعداد
املوجودة يف السجل هو ( )70منتسبا واما املهندسني فعددنا
ثالثة فقط ،فمثال الفنيون الكهربائيون العاملون يف مدن
الزائرين تابعني لوحدة الكهرباء ،وكذلك مرآب العطاء
ومركز ايواء النازحني ولواء اب ذر الغفاري مثال ففي حال
احتياج جهة معينية اىل كهربائي نقوم بتثبيت احد الفنيني
لدينا يف تلك االماكن البعيدة مثال خمازن سيد اسامعيل وهو
السيب لكي نسيطر عىل االوضاع.
مشاريع متعددة
بالنسبة للمشاريع التي تقع عىل عاتقنا سواء داخل وخارج
مدينة كربالء املقدسة هو مراكز الشفاء التي افتتحت يف
كربالء املقدسة والنجف االرشف والديوانية والنارصية

عن املشاركة باألعامل الكهربائية يف مستشفى وارث (عليه
ومركز االورام الرسطانية وكذلك دائرة املحكمة يف كربالء

وذلك ضمن اجلناح االضايف بإرسال كتاب جديد اىل العتبة
احلسينية املقدسة بإنشاء ادارة جديدة يف املحكمة وهناك

تعاون بيننا وبني دوائر الدولة مثل دائرة البلدية والكهرباء
واملحكمة ودائ��رة الطابو وامل��رصف الزراعي وكل دوائر

الدولة لدينا تعاون معها.

تعاون مثمر
ولدينا تواصل وتعاون مستمر مع دائرة الكهرباء يف حمافظة
كربالء من اجل تبادل اخلربات وغريها من االمور والتعاون
معهم ومدهم بالكوادر الفنية واالليات ،ويف نفس الوقت
لدينا تعاون مع اقسام العتبة احلسينية املقدسة السيام
قسم الصيانة فيها من ناحية احلفريات واحلدادين الذين
خصصوهم لنا بإنشاء ورشة للعمل.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

تحت شعار (تحقق ما كان باألمس حلماً)

العتب��ة الحس��ينية تحتف��ي بتخ��رج ثل��ة م��ن
تالميذها المكفوفين وضعاف البصر
تقرير :حسنين الزكروطي  -تصوير :احمد القريشي
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احتفى معهد نور االمام الحسين (عليه السالم) للمكفوفين وضعاف البصر
التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة
بتخرج الدفعة االولى للمعهد التي حملت عنوان( :بصمة كفيف) ،بينما جاء
شعارها (تحقق ما كان حلماً) ،وقد شهد الحفل جملة من الفعاليات ابرزها
كلمة االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والتي القاها نائب االمين
العام الدكتور عالء الدين ضياء الموسوي ،ومسرحية (نحن نستطيع) قدمها
الطلبة المتخرجون ،تلتها انشودة ُ
(كن بصير القلب) ،واختتم الحفل بتوزيع
الجوائز التقديرية للمتخرجين.

31

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

نائب االمين العام الدكتور
عالء الدين ضياء الموسوي

وحتدث املوسوي يف كلمته عن سعادة احلارضين يف احلفل ّ
عام
تقدمه العتبة احلسينية املقدسة هلذه الرشحية من املجتمع« :اليوم
سعداء بإنجاز آخر للعتبة احلسينية املقدسة يف بناء االنسان
حيث تقف العتبة املقدسة املوقف االنساين يف كل مناحي احلياة
مهتمة هبذا البناء يف املؤسسات الرتبوية ومؤسسات التعليم
العايل وايضا الصحة ،واليوم نقف يف حمطة مهمة وهي رعاية
ابنائنا املكفوفني وبينهم من فضل اهلل عليه يف تالوة القرآن
الكريم عىل طريقة برايل».
�ب امل��وس��وي املكفوفني قائال« :ال يمكن ل��يشء ان
وخ��اط� َ
يقف حجر عثرة يف حياتكم بعد اآلن ،فانتم قادة يف املستقبل
وستكونون كام الكثريين من عظامء العامل كانت لدهيم املشاكل
الصحية؛ ولكن كان االرصار واالرادة طريقهم للنجاح فكيف
وانتم حتت خيمة مباركة هي خيمة اب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) لذا ننئكم بتفوقكم ونجاحكم ونتمنى لكم املزيد من
جملة االحرار اال�سبوعية
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االس����ت����اذ ع���ام���ر ه��اش��م
معاون مدير المعهد

العطاء».
ّ
وعام يقدمه املعهد من خدمات حتدث االستاذ عامر هاشم
م��ع��اون مدير املعهد« :برعاية كريمة م��ن سامحة الشيخ
خترج
الكربالئي أقامت اليوم شعبة املعهد احتفالية بمناسبة ّ
ث ّلة من التالميذ والذين بلغ عددهم  29تلميذا وتلميذة حيث
خترجوا من السادس االبتدائي بنتيجة عالية حسب االمتحان
الوزاري والنتائج الوزارية ملديرية تربية كربالء».
وتابع عامر «العدد الكيل لتالميذ املعهد وللمراحل الستة
 127تلميذا وتلميذ ًة من االول اىل السادس االبتدائي اضافة
االمية ،واخلدمات التي يقدمها
اىل شعبة او صف خاص ملحو ّ
املعهد خدمات جمانية من حيث النقل والتدريس والقرطاسية
وبعض االعانات واملالبس للطالب».
ونوه هاشم عن املناهج التي تدرس بانا «هي ذاهتا املناهج
الرتبوية اخلاصة باملراحل االبتدائية ،البعض منها ُحت ّول اىل

االستاذ بارق عيدان جاسم
مدرس مادة برايل

طريقة برايل الطريقة اللمسية التي نحن علمنا فيها تالميذنا».
وأشار اىل «اضافة بعض الدروس عىل املنهج قائال يف ذلك:
«زيادة عىل املناهج الرتبوية نعطيهم احد الدروس التي نسميها
السري والسلوك وهي نشاطات ال صفية واضافة اىل برنامج
احلاسوب الناطق الذي نعلمهم فيه كيفية االرسال والدخول
اىل احلاسوب وعامل التكنولوجيا عن طريق الناطق».
وحيظى معهد االمام احلسني (عليه السالم) بدعم ال حمدود من
لدن املتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ الكربالئي
وهو ما زاد من طموح ادارة املعهد واساتذته عىل تدريب
التالميذ.
من جهته حتدث االستاذ بارق عيدان جاسم مدرس مادة برايل
يف معهد قائال« :طريقة برايل التي يتم التدريس هبا لطلبة من
رشحية املكفوفني هي طريقة االح��رف البارزة ،وفيام خيص
التعليم فنحن نبدأ مع الكفيف من مرحلة االساس حيث نقوم

الدكتور
صادق حسين المالكي

بتعليمه النقاط االساسية اال وهي القراءة والكتابة واحلاسوب
الناطق والسري واحلركة ،واحلاسوب الناطق يتضمن مواقع
التواصل االجتامعي مجيعا وشبكات االنرتنت ،اما السري
واحلركة فهي كيف يسري ويقي نفسه من الصدمات اخلارجية
واالمور االخرى وهي كيفية املأكل واملرشب وامللبس يف هذه
املدرسة».
وعن متيز معهد نور اإلمام احلسني قال الدكتور صادق حسني
بانه و ّفر الكتب املنهجية للتالميذ كام و ّفر
املالكي« :يتميز ُ
وسائل االيضاح التي حيتاجون إليها وكذلك الكوادر حتى
يف املحافظات االخرى ومل يكن املعهد لكربالء فحسب ،بل
وعمت فائدته اىل الكثري من املحافظات ،حيث
ولكل املحافظة ّ
فتحنا دورات يف ذي قار وميسان وواس��ط ودي��اىل وصالح
الدين حيث تولت العتبة احلسينية املقدسة هذا العمل وفتحت
وهيأت املعلمني».
الدورات ّ
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

المجاهد والطبيب واألديب

آية الله الشيخ حسن الدخيلي الحجامي ّ
(قدس سره)
علي الشاهر

شخصية دينية قيادية ،برعت في مختلف فنون العلم واألدب ،وخاضت معاركها الفكرية
والدينية كما هي معاركها في ميدان الجهاد والتضحية ،فسجّ ل اسمه في صفحات
التاريخ المشرقة التي يبجّ لها الشيعة األحرار وتفتخر بها األجيالّ ،إنه القائد والمجاهد
واألديب األلمعي سماحة آية الله الشيخ حسن الدخيلي الحجامي (رضوان الله تعالى
عليه) ،والذي وقفنا على سيرته العبقة بما زوّ دنا به األستاذ رعد الدخيلي أحد أبناء هذه
العائلة العلمية الشريفة.
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ً
دائما في ساحات الجهاد
العمامة الشريفة حاضرة

الفارس اهلامم
هو الشيخ حسن ابن املرجع اإلمام الشيخ دخيل بن حممد بن
قاسم احلكامي (احلچامي) نسبة إىل عشرية عريقة من نجد
منترشة يف العراق وضواحي حلب والدورق من الفالحية
من خوزستان بإيران ،وليِد يف مدينة النجف األرشف سنة
( 1292ه���) وبقي يف حجر أبيه العالمة الشيخ دخيل
احلچامي (قدّ س رسه) صاحب كتاب (أن��وار الفقاهة) إىل
قريب البلوغ الذي تويف يف  7ذي احلجة سنة (1305ه���)
بالنجف األرشف ،وبقي مواظب ًا عىل التحصيل العلمي حتى
َم َّن اهلل عليه بام منح وتفضل ،ففرغ لدرس النحو والرصف
واملنطق واملعاين والبيان وأصول الفقه ،ودرس الكتب الفقهية
كالرشائع واللمعة والرياض يف عرش سنني تقريب ًا ،ثم حر
دروس البحث اخلارج عند مجاعة من الفضالء املعارصين
له ..منهم (الشيخ حسن التورسكاين والشيخ حسن املامغاين
والشيخ حسن نجل العالمة صاحب اجلواهر والشيخ عيل
حفيد الشيخ باقر صاحب اجلواهر والشيخ حممد طه نجف)
(تقدّ ست أرواحهم الزكية) ،وتلقى شطر ًا من األدب بصحبته

لألفاضل أدب��اء العراق العالمة السيد حممد سعيد احلبوب
والفاضلني األديبني السيد ابراهيم الطباطبائي والسيد جعفر
احليل أصحاب الدواوين والشعر الرائق املشهود ،وله رسائل
يف مواضيع متفرقة وشعر رائق ،فمن رسائله رسالة يف النقود
واملوازين واملكاييل واألقيسة القديمة واحلديثة ومنها رسالة
يف حياة الفراعنة وتفاصيل أمرهم بني البالد ،ومنها اختصار
معجم البلدان للحموي مع ضم شذرات معاجم أخرى ،وله
كلامت يف األصول والفقه وح� ٍ
�واش ،ومنها كتابه املخطوط
تراجم العلامء واألدباء الذي رشع فيه سنة ( 1340ه�) ،كام
علم الطب ونال معرفة خاصة بالنبض
درس الشيخ احلجامي َ
بعد أن درسه عند األستاذ املريزا باقر الطبيب.
مواقف بطولية خالدة
وكان له (أعىل اهلل مقامه الرشيف) موقف بطويل ودور كبري
يف ثورة العرشين اخلالدة ،فقد اجتمع زعامء من ثورة العرشين
يف داره بالنجف بخصوص الثورة وحر ميدان اجلهاد دفاع ًا
عن مجيع العراقيني ..وهذا ما ُذكر يف كتاب الفكر السيايس
لثورة العرشين للدكتور نديم عيسى اجلابري ،فض ً
ال عن دوره
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بالثورة بقلعة يِسكر ،التي يقول عنها املرحوم عيل الوردي يف
كتابه (ملحات من تاريخ العراق ،ج /5ص :)76بأنه يمكن
اعتبار بواعث التحفز للثورة ضد اإلنكليز بلواء املنتفك
انطلقت من قلعة سكر( ..والشيخ قائدها) ..ففي ظهرية 15
حزيران  1920رفع العلم العراقي وأنزل العلم الربيطاين
من املبنى احلكومي يف مدينة قلعة سكر ،وتم إسقاط طائرة
إنكليزية يف املنطقة ذاهتا ..فكانت الرشارة األوىل النطالق
الثورة يف لواء املنتفك.
ويذكر األستاذ كامل سلامن اجلبوري يف كتابه ثورة العرشين
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«ح يِكم عىل الشيخ احلجامي باإلعدام بعدما
يف الكوفة بأنه قد ُ
سجن يف سجن احللة».
وكاد أن ينفذ فيه حكم اإلعدام من قبل احلاكم اإلنكليزي،
لوال تدخل رؤساء عشرية حجام ووعيدهم للحاكم العسكري
بأنم سوف لن يسكتوا حال إعدامه ..أمثال الشيخ ريسان
َ
الكاصد والشيخ احلاج فرهود الفندي والشيخ احلاج حسني
اليارسّ ،إال إنه خرج من سجنه وهو يعاين من مرض يف القلب
رافقه حتى أوان منيته سنة ( 1368ه� 1947 -م) بالنجف
األرشف ودفن فيها مع أبيه وأخيه الشيخ جعفر الشيخ دخيل

ك����ان ل���ه (أع���ل���ى ال���ل���ه م��ق��ام��ه
ال����ش����ري����ف) م���وق���ف ب��ط��ول��ي
ودور كبير ف��ي ث���ورة العشرين
ال��خ��ال��دة ،ف��ق��د اج��ت��م��ع زع��م��اء
م��ن ث����ورة ال��ع��ش��ري��ن ف��ي داره
بالنجف بخصوص ال��ث��ورة وحضر
ميدان الجهاد دفاعاً عن جميع
العراقيين..
شيخ الطائفة محمد طه نجف (قدّ س سره)

احلجامي يف الغرفة رقم ( )4حتت املنارة اليمنى عند مدخل
جهة السوق الكبري لباب الذهب للريح العلوي املطهر.
من أبناء هذه العائلة
� نجله املرحوم األديب الباحث ضياء الدين الدخييل (1912
�  ..)1967املعروف يف موسوعة البابطني للشعراء العرب
وأعالم القرن العرشين حلميد املطبعي وكتاب الكلية الطبية
امللكية العراقية للدكتور سامل الدملوجي ..وكذلك يف كتاب
شعراء الطف وشعراء الغري ..ومصادر عديدة أخرى ..له
ديوان مطبوع (ذكرى الشهداء ..يف سبيل احلرية).
� األستاذ عبد الكريم الدخييل املدير العام األسبق يف وزاريت
التجارة والزراعة احلاصل عىل شهادة املاجستري يف االقتصاد
الزراعي من الواليات املتحدة األمريكية.
� الدكتور نبيل الدخييل احلاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
النفسية والعصبية من جامعة بغداد.
� الشاعر واملهندس االستشاري رعد الدخييل � باحث وأديب/
رئيس مهندسني أقدم يف وزارة النقل.

إشارة مهمة
وقع سهو ًا يف كتاب معارف األع��الم للشيخ حممد مهدي
ح��رز الدين (وال��ذي تم اعتامده كمصدر ل��دى اآلخرين)
من أن آية اهلل العظمى الشيخ دخيل احلجامي هو نجل آية
اهلل العظمى الشيخ طاهر احلجامي ،والصحيح أن األخري
هو وال��د الشيخ حممد ج��واد احلجامي؛ لكن لقدم املدة
واالنقطاع عن التوجه العلامئي وانتقال عائلة الشيخ دخيل
احلجامي إىل بغداد وسوق الشيوخ � مدينة األصل لكليهام �
تسبب يف هذا االلتباس الذي وقع فيه املؤلف ،ظن ًا منه بأن
آل الشيخ دخيل احلجامي هم آل الشيخ طاهر احلجامي.
رحم اهلل شيخنا الدخييل وأسكنه فسيح جناته بجوار حممد وآله
األطهار (عليهم أفضل الصالة والسالم) وليبقَ اسمه خالد ًا يف
سجل املجاهدين يِ
العظام من ساداتنا وعلامئنا األفاضل الذين
خدموا الدين واملذهب اإلمامي احلق وحفظوا كيان املرجعية
الرشيفة ودافعوا وقدموا التضحيات والدماء واألبناء يف سبيل
رفعة اإلمة اإلسالمية وإعالء كلمة اهلل (سبحانه وتعاىل).
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حد يقة ا لك����تب

الصحيفة السجادية

حقيقة

االحرار :حسين النعمة

هوية الكتاب..
يقع في ( )146صفحة ،وطبع منه  1000نسخة في طبعته االولى
في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،نشرته العتبة الحسينية
المقدسة  -ادارة مهرجان تراتيل سجادية العالمي الثاني بتاريخ
 1437 – 2015ه� ،للمؤلف سامي جواد المنذري..
يبدأ املؤلف مقدمته متناوال ما يوجه النواصب من عداء
ألهل البيت (عليهم السالم) واملتلبسون و(االسالم براء
منهم) سواء بنرش االفكار االحلادية او حتريف او حتريق
مر العصور حتى بعد غيبة االمام الثاين
السنة املحمدية عىل ّ
عرش (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) ،بالتنكيل والتحريف
والتأويل لعقائد اتباع اهل البيت (عليهم السالم) عىل وجه
العموم ،ثم خيصص بحثه يف وسائلهم املتهرئة بني التشكيك
والتكذيب بام يؤمن به األتباع من تراث اهل البيت (عليهم
السالم) ومنه (الصحيفة السجادية) لإلمام عيل بن احلسني
زين العابدين (عليه السالم) ،وألنا صحيفة غنية باملفاهيم
االسالمية وبكل ما حيتاجه االنسان؛ بل املجتمع برمته ويف
شتى جماالته انربى احد السلفيني من اتباع حممد بن عبد
الوهاب يف نجد ( -اململكة العربية السعودية) لتكذيب
هذه الصحيفة ،مؤلفا كتاب بعنوان( :حقيقة الصحيفة
السجادية املنسوبة لإلمام عيل بن احلسني) تأليف الدكتور
نارص بن عبد اهلل القفاري ،وفيه من االمور املجانبة للحقيقة
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والتهجم غري املنطقي عىل اهل البيت (عليهم السالم) لذا
جاء بحث االستاذ سامي املنذري بمثابة رد عىل ما ورد من
ادعاءات لدى القفاري.
ويبدأ املنذري تفنيد ادعاءات القفاري بقوله« :انه حصل
عىل نسختني من كتاب حقيقة الصحيفة السجادية وفيهام ما
يظهر عدم النزاهة يف طباعة ونرش الكتاب فالنسخة االوىل
جتد فيها جهة الطبع والتوزيع دار الفضيلة يف الرياض
�  � 11433ص ب  10387وكتب عليها حقوق الطبع
حمفوظة أي ال جيوز ألية جهة طباعة هذا الكتاب النا حمفوظة
لدار الفضيلة ،سنة الطبعة االوىل 1419ه�1998/م ،بينام
النسخة الثانية صدرت عن مكتبة الرضوان للنرش والتوزيع
شارع ألفي كوم محادة ،البحرية الرمز الربيدي 22821
مرص ،رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية املرصية
 2005/21642الطبعة االوىل ،وحقوق الطبع حمفوظة
ايضا!! ،منوها أن الطبعتني حقوقهام حمفوظة أي ال حيق
الحد طباعة الكتاب اال بالرجوع اىل صاحب االمتياز!؟،

والطبعتان مها االوىل وهذا يعني اما ان املؤلف احتال عىل
جهتي الطبع او ان جهة ثانية احتالت عىل اجلهة االوىل ويف
كلتا االحوال بعد معرفة االمر مل يتم اختاذ أي اجراء قانوين
بحق املخطئ ،ومن هنا اذا كانت االمانة العلمية واملهنية غري
متوفرة يف املؤلف ودار الطبع والنرش فكيف يمكن لنا ان
نأمتن ملا يكتبه املؤلف وتنرشه دور النرش؟» ،وكان هذا اول
طعن يف نزاهة النقل..
وجعل املنذري االلتفاتة االخ��رى يف هاتني الطبعتني ان
الطبعة الثانية يف مرص سنة  2005وهذا يؤكد عىل التغلغل
الوهاب يف مرص من خالل احزاب ومنظامت وازهريني يف
االزهر وقد ندد واستنكر اكثر من ازهري بالتدخل الوهاب
يف شؤون مؤسسة االزهر؛ بل البعض منهم ذكر ارقام ًا كبرية

لألموال التي رصفت عىل اتباعهم يف االزهر بغية نرش ثقافة
التكفري وقد افصح عن هذا االمر الدكتور امحد كريمة.
ويشري املنذري حتت عنوان( :شبهات مقدمة الكتاب) أن
القفاري حتدث عن الباعث الذي من اجله الف الكتاب،
فإن الباعث عىل وضع هذه الوريقات ،سؤال ورد من بعض
اجلهات العلمية عن كتاب طبع عىل هيأة املصحف الرشيف،
وسمي (الصحيفة السجادية) ،ونسب إىل اإلمام عيل بن
احلسني (عليه السالم) ،وعن هذا يقول« :عندما ينسب
الكالم اىل جمهول يكون الرتك اوىل ،فاجلهات العلمية التي
بعثت هبذا السؤال تعني ان علمية املؤلف اكثر منها ،فمن
هي هذه اجلهات التي مثل هذا املؤلف يكون اعلم منها؟».
ويتابع« :اما طباعة الصحيفة عىل هيأة طباعة القرآن ،فالقرآن
طبع باخلط العثامين فهل هذا يعني انه ال جيوز طباعة اي كتاب
بنفس خط القرآن؟ وهل هذا يعني ان اخلطاط الذي خط
القرآن وهو عثامن طه سوري اجلنسية الوهاب املذهب ال
جيوز له استخدام نفس اخلط الذي خط به القرآن؟ وهل هذا
يعني عدم جواز خط القرآن بخط غري خط عثامن طه؟!».
وأخري ًا :فإن طابعها تعمد إخراجها عىل هيئة طباعة القرآن
العظيم ملا يدعون بأنا زبورهم ،وإنجيلهم( ،ومل جيرؤا
أن يقولوا :قرآنم ،بل قالوا :أخت القرآن) ،وربام يكون
يف هذا اإلخ��راج تغرير باجلاهلني وخداع للغافلني بام قد
يظنونه نسخة من القرآن الكريم ،وأنا ال أزعم أين أدافع عن
القرآن ،فكتاب اهلل الذي تكفل بحفظه ال تصل إىل مقامه
بغاث األحالم ،وال تنال من عظمته دعوى حاقد ومزاعم
مغرض ،وهل حتجب الشمس يد إنسان! وهل خيفى القمر
أمام العيان! ،ولكني أكشف حماولة اجلاين واجلناية ،وأفضح
املجرم واجلريمة ،والسيام إن هذه الدعوى يتوىل إشاعتها
إلئام.
ويبقى سامي جواد يرسد ما تناوله القفاري من شبهات
جعلها يف ( )15بابا ،وافرتاء القفاري عىل االمام السجاد
(عليه السالم) بحجة املدح ثم البخل!! ،وغري ذلك من
وضمنها شواهد
شبهات اجاب عن مجيعها بالدليل العلمي،
ّ
تارخيية واحاديث مستندة ،ومصادر اهل السنة التي ذكرت
الفرية.
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العتبة الحسينية المقدسة
تحدد موعد افتتاح اضخم
مؤسسة طبية لعالج المرأة

ريبورتاج
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مؤسسة الشيخ احمد الوائلي (رحمه الله) التي تضم مستشفيين احدهما
مستشفى خديجة الكبرى (عليها السالم) للمرأة وهو من المستشفيات
النوعية في العراق والمنطقة

ريبورتاج
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ُ
أدركت عظمة الله
بك
َ
حيدر عاشور

حتز معصمي وقدمي،
سيدي ،أنا عبدُ ك الذي كان ذات يوم مشدودا بالذنوب ،كام لو كانت تلك الذنوب كالسالسل ّ
ولكن ال سلطان هلا عىل قلبي فحبك يف دمي يرسيُ .
حر ويملك رشفا من كربالء؛
أملك مشيئتي كاملة وهواي ..فعبدك ٌ
بت كل رغباته يف احرتام مقدسك؛ ويف كل رغبة قضية
من رضحيك ،من حتت قبتك ،فقد رشب ماء و ّيل نعمته ف ُتقوليِ ْ
وأحالم قديمة.
رب السالطني اهلل تعاىل.
ما أروع أن أكون خادما زائر ًا من أجل هدية منك؟! .هي قبويل يف حرتك وشفاعتك عند ِّ
سيدي ،أنا اآلن لست سوى آلة ،تتالعب هبا دمائي الفائرة ،فيسعفني ضياؤك ،فأرفع رأيس حتت نورك ..فأدرك عظمة
اهلل يف مكانك .ابدأ القراءة برتتيل الترعات فتميل عىل وجهي وجوه مألوفة .أب وأمي وأخي ،وبعض اصدقائي كلهم
يترعون معي بصوت عميق ..ورسعان ما تستيقظ روحي كام العصافري عىل صوت أمي ،تغمرين صورهتا وما بني
القراءة واالنفعال الروحي واالستجابة أحدثها :من أجلك ايضا يا أمي أزور واترع ،من أجل أال تغرق عيناك بالدموع
يِ
وانت يف جنة اهلل .فينطق لساين ،حتت (سرت) نوم اليقظة:
دثرين بنورك موالي ،وأنا يف جنتك حيث تلتقي روحي بأرواح من أحب.
سيدي ،أنا حتت نورك أجلس ،أحلم بالعامل الذي كنت اختيله وأبنيه عندما كنت أذعن لشباب احلامل احلزين ،وهو املجد
الوحيد االكيد الذي ما زلت أحلم به واريد .ها هي ذي املسافة والبعد بيني بينك اشعر هبا تقرتب وحتمل معها تدفق
االماين بالنيات ،وأحس عطر القبول حيرسني ،وروحي مل تزل وفية نشوى كالعصفور الذي طار من عشه ورجع اىل
حرتك وأنى رحلته ،ألنك الواقع احلي الذي نعيش من أجله.
سيدي ،أنا عبدك اجعل نسامتك متر عىل جبهتي ومتس قلبي ،فنورك املقدس يرتقرق يف صدري حتى املوت..

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

42

يا س َّيدَ الفتوى

يف االنتظار
الفتح األكبر

شعر :رعد الدخيلي

َ
لوالك ما كانَ
اجلنوب
ُ
مسامقاَ ..
نخل العراق

فعربت َّ
هم املحيق
َ
رش ُ
تركت
هبم ٍة فيها
َ
ّ

و يعو َد (بعث) َّ
الظاملني
ِ
بظلمه

بالدنا
ُ

لكي َ
يعيد مشانقا

مضائقا

وال استقام َمفا ِرقا

السجون
يبني ُّ

اإلنفراج
فيكونُ هذا
ُ
خراف ًة

ُ
(العراق)
و يكونُ للفرج

ُمفا ِرقا

وقفت هلا اهلِزَ ْب َر
حتى
َ
حتدّ ي ًا
يا بريق ًا يزهو..
يرفرف شاهقا

ورثت
يا من
َ

من (احلسني) بطول ًة

إىل الوراء ُمسابِقا
لتكونَ يف ِّ
شط األمان

عربت بالعزم الكبري
و
َ
يا َ
سيد (الفتوى)...
ٍ
نباهة
وأي
ُّ

يوم ًا َ
أتتك
لكي ُت ِذ َّل طوارقا؟!
ملّا تداعى ال َّثاغرون
جحاف ً
ال

ع ّلمتهم درس ًا يفيض
طرائقا

جعلت من (فتوى اجلهاد)
و
َ
معاو ًال

ِ
العظيمة
دو ْت بفتواك
ّ

َّ
َ
دت
مت
(داعش) إ ْذ َح َش َ
حط َ

أعداء احلياة
فدحرت
َ
َ
ٍ
منهم
بصولة مل ُت ْب ِق ْ

فتكرسوا..
ّ

ناطقا

ِ
ومنافقا
حاقد ًا

فروا
ّ
ٍ
خائف
رشاذم
كام َف َّر ْت
ُ

َ
مضيقك
خيشى يواج ُه يف

طا ِرقا

َمطا ِرقا

الصخور كوارس ًا
بني ُّ
ِ
خاع
هم
رجس ال ُّن ِ
ُ
بعظام ْ
تالصقا

(الرافدين)
حتى
َ
غسلت َّ
ُم َط ِّهر ًا َ
السواد
أرض َّ

ش�������������������واهقا
تعز
لكي َّ
َ

حيدر ال�سالمي

سأمحل قندييل وأمر عىل وجوه من أعرفهم ومن
ال أعرفهم ،أق��رأ س��امت الصابرين ،أتفحص
مالمح املنتظرين ..ترى هل للصرب من نفاد؟!
ع��ىل ف��راق��ك ال حي��س��ن ال��ص��رب وع���ىل غيابك
مستحيل ،لكنه االنتظار احللو والصرب اجلميل
ليزداد املخلصون منك قرب ًا وحيظون لديك زلفى
ويطيب لقاؤك حني يكون ،فال أروع من لقاء بعد
فراق ومن حضور عقب غياب ومن ظهور إثر
خفاء!
ما أروعك وأنت تنظر ملحبيك ومنتظريك بعني
الرمحة؟!
هم يسائلون عنك حفيف الشجر وهدير البحر
وشعاع الشمس ودارة القمر ونسمة الربيع آناء
السحر وأطراف الغروب ،يتفقدون مكانك بينهم
لدى كل مسجد ويف كل مقام وعند كل حمراب،
يتحسسون وجودك يف قلوهبم وعقوهلم.
ويف اجلمعات يندبون وهيتفون ويرصخون
ويضجون وينتحبون شوق ًا إليك وهلفة عليك،
يستنهضونك ويستنرصونك ويستغيثون بك فال
تردهم خائبني وأجب دعوهتم واستأذن احلق هلم
بتعجيل الفتح األكرب.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السيد
(مؤيد كاظم علوان سلطان الزاملي)
ً
ُ
شهيدا
وصائد الدواعش وختمها
صقر بابل...
ح���ي���در ع��اش��ور

ُ
تهيم بالوجوه الجهادية
يتخط ُف هنا وهناك ،وابتسامتك تمأل سحنتك ،وانت
َّ
الموت
التي امتألت بتراب االرض ،لتكون كقناديل نور .واللحظات الملتهبة قبل بدء المعركة
تراب ضاحك ..ولوح السما ٍء ينتظر ان تسجل المالئكة فيه لحظة تخضيب
ٌ
هي األخرى
الجسد بدم االستشهاد ،وانسالخ الروح نحو علياها لتصل الى ربها راضية مرضية،
مطمئنة ..مستجيبة لكل ما ُكتب لها ،مقاومة بشجاعة لكل حماقات االرهاب والخيانة
حتى نفسها االخير.
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وس��ط ه��ذه اهليب كنت تعد امل��وت ل���(داع��ش) عرب هاون
( )60رغم ان سالحك القنص ،ال علم الحد ملاذا ساقك
توفيقك ان تكون يف دائرة تشتيت العدو عرب القصف بقنابل
اهل��اون؟! .كانت رمياتك تبعثر صفوفهم ،تسلب قدراهتم
عىل التقدم بتلك الوحشية التي اع��ت��ادوا عليها يف أغلب
هجوماهتم ،وهم يصورون عفن غاياهتم ،ويمثلون القوة
السلفية الفاجرة املتشددة حتت أوام��ر قوة البيت االبيض
وأبنته املدللة ارسائ��ي��ل التي اع��ت��ادت التسكع ح��ول مدن
املسلمني ويف جيبها خطة لصناعة املوت وأخرى للطائفية.
قطعت قنابلك نصف اهلجوم ،لكن ثمة مؤامرة كانت تصاغ
يثأر فسل عليك سكني
للنيل منك ،يريد احلقدُ املرتاكم أن َ
ال��غ��در بغضب .وامل��ج��اه��دون م��ن ل��واء ع��يل االكرب(عليه
نر
السالم) خيوضون هجوما عن اي��امن ،فكان االشتباك ُ
د ٍم ،ونار متأججة ُتعيد االزمنة املمتلئة هبذا احلقد الناصبي.
الرجو ِّيل ألبناء
كانوا يزحفون كسحب متدفقة نحو الفرح ُ
احلشد الشعبي .أما صوت هاونك كان يدق كصوت الطبل
فيفتح يف املعركة ساحة حرة ،كأنا تعيد االموات اىل احلياة..
فخربتك يف معارك حترير وتطهري «ج��رف الصخر وامل��دن
والقرى واالقضية» وغريها من االرايض التي اغتصبت من
جرذان اإلره��اب الداعيش ،وما وعاه فهمك للجهاد الذي
ليس له حدود ..كنت تدير دفة املواجهة ،وما من أحد يدري
كيف دارت يف ساعة الصفر ..وان��ت متنح االرواح املؤمنة
من املجاهدين عزما مجيال ،يشار به اليك بفخر واعتزاز.
كلام كانت املعركة تشتد ك��ان ح��ض��ورك ف��ع��اال ،وم��ؤث��ر ًا.
وأمنيتك يعرفها اجلميع فقد عرفتها عائلتك من قبل وانت
تودعهم ،وقلبك مسيج بالشهادة انتفض بال ت��ردد عند
اط��الق فتوى الدفاع اجلهادي .كأنك توقد شمعة جديدة
حلياتك ،وجلست مع زوجتك وابنائك (حممد وعيل احلق
وأب احلسن وابنتك تنسيم واطلقت عىل ابنتك التي يف رحم
أمها اسم فاطمة) ،وشهد عىل رجولتك وايامنك بالعقيدة
واملذهب وبفتوى املرجع السيستاين مجيع قرية الرشيدية
(السادة الزوامل) التي نشأت فيها سيدا من أفاضل عشريتك..
ومن ثم جدولت روحك يف صفوف الشهداء وانت حي..
تركت جتارتك ألبنائك وانت تاجر ذو مال ونفوذ يف اسواق
مجلة مدينة احللة بارسها ..تركت كل يشء ،والتحقت بلواء عيل
االكرب رسية القناصني فكان سالحك القنص لفتح الثغرات
الصعبة ،وجندلت القناصني-الدواعش -عن ُبعد ،فأنت تلميذ

أيها السيد الزاملي الفرح
باالستشهاد يليق بك أال
تهدأ ! فالجنة تستحق العبور،
اختمها شهيداً...
شيخ القناصني الذي علمك ان ال ختطئ هدفا مهام كان صعبا.
وأقسمت ان متأل قلوب(داعش) بالرهبة والرعب ،ونجحت
بإذالهلم فكان اسمك يف دفاتر االغتياالت ،وكم من كمني قد
نصب لك؟ فكنت انت الرابح! ،وكم قناص اراد ان يصطادك..؟
فكنت ارسع منه فكان فريستك فأرسلته اىل جهنم برمية ثاقبة.
وآلن هاونك يغرد وصوته يصم األذان ويفرق الدواعش
ويفتح الطريق لألبطال لتحرير قضاء بيجي اصعب حمور
قتايل شهده لواؤك احلسيني ..كان الدواعش قد متكنوا من
حمافظة كركوك وم��ا حوهلا حتى استقرت مضافاهتم بني
املزارع والبيوت والسهول والوديان فهم موجودون يف كل
مكان فمن الصعب حتديد مق ٍر ٍ
ثابت هلم ،وهجوماهتم كانت
مبنية عىل خيانات بعض االهايل ومن هلم غايات يف السيادة
والسلطة .فكانت مجيع املناطق صاخبة باملوت ،والطرق
ممتلئة بالكامئن املميتة ويف مركز قضاء بيجي يقيم (داعش)
مذبحة مرئية كلام سنحت له الفرصة فيكون الدم كاملياه ينداح
من ذبحة الوحوش للفقراء ،ومؤمل ان يذبحك ابن قضائك
عىل طائفيتك او وطنيتك او تكفريك ملنهجهم اهلمجي.
وانت مع املجاهدين تسمعون ن��داءات االستغاثة تأخذكم
َ
احلرش ،فتتقدم
للموت غريتكم عىل ابناء وطنكم .كأنك ترى
مغريا سالحك .فقد توقف زمن القنص لكثرهتم ،ال يِ
حتك عام
تفعل وانت تطبق االوامر القيادية بحذافريها ..فكنت (السيد
الزاميل) احلامي غرية ورشفا ،ساكبا فوق صدرك عطر الشهادة
فاليوم قد يتحقق ما كنت حتلم بعد ان تركت كل رفاهية احلياة
من أجلها .فأمنيتك ان جتتاز اجلهاد بوسام اخللود ،وتركب
سفينة االحياء عند رهبم يرزقون ،ألنا من عظائم االمور،
ونظافة القلوب ،وه��دأة الضمري ،ألنا ال تعرف احلساب
والظنون ،النا من تراب الوجود وقبس صنع اهلل العظيم.
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وما وعاه فهمك للجهاد الذي
ليس له حدود ..جعلك تدير دفة
المعركة ،وما من أحد يدري كيف
دارت في ساعة الصفر ..ما هي اال
توفيقات من الله

كان صدك االخري هلجوم واسع قد ارعبهم فقرروا اطفاء هليب
ضوئه احل��ارق ..رغم معرفتك بذلك كنت الشبح احلشدي
املميت لكل هجوم ..واستمر اهلجوم من حماور عديدة واجليش
واحلشد الشعبي وقوى االمن يقاتلون عىل مدى ثالثة أيام متتالية،
فداعش اإلرهاب كان يريد ان حيرق املنطقة بارسها لكونا تقيم
مراسيم عزاء سيد الشهداء يف العارش من حمرم احلرام ،منذ
االيام االوىل ملحرم مل تقف هجوماهتم عىل املناطق التي تقيم
عاشوراء .فلقد غاب السالم واحلرام مع نوم الضمري يف نفوس
التكفريين ..والقتال يدخل يومه الرابع يف اعنف مواجهة
14حمرم احلرام 1439ه� املوافق / 4
كان فجر يوم االربعاء
ّ
2017 / 10م ..والصقر الزاميل البابيل (مؤيد كاظم علوان
سلطان الزاميل) يف أوج القتال يرمي رميته فيطش رؤوس
الدواعش يف يوم مرد رؤوس شهداء الطف .وكانت تتضوع
منه السعادة بلقاء احلبيب وعشقه الدائم وباب رمحته ومعلمه
يف احلق والعادالة االمام احلسني (عليه السالم) يف كل رمية.
وكان خيلق منها املوت الزؤام ل�( داعش) يف استمرار وصريورة
عىل الثبات وسط امليدان مهام كلفه االمر ..فهو مؤمن بنفسه
وقدراته عىل الصمود والشجاعة بتأخري أي هجوم مهام كان
ضخ ًام ..ولكن الساعة ازف��ت ودقاهتا يف قلبه قد اعلنت،
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ورغ��م ه��ول االنفجارات والتصادمات اتصل بمن حيب
ليؤكد هلا وصيته ان تسمي ابنته القادمة هذه االيام ب�(فاطمة
الزهراء) الن هناك يف عامل الرؤيا قد منحته السيدة وسام
الرشف وبطاقة الوالء وجواز الدخول اىل ابواب قصورها يف
جنة اهلل ..مل يكمل حديثه مع سلطانة قلبه حتى حدث انفجار
هز االرض هز ًا فارتفع اهلاون مع صاحبه اىل السامء فأختلط
الدم باللحم واحلديد والرتاب والدخان .قبل حلظة كان يعلم
ان املوت قريب منه ،فلم يبخل بدمه ،ومل يعبأ بحالوة احلياة،
رس الرحيل من
وال بغدر االعداء ..أنه البذل االتم ،أنه حيمل َّ
احلياة شهيد ًا .وألنم مل يتمكنوا منه يف االرض فارسلوا طائرة
مسرية حددت موقعه فمزقته دون رمحة اطفأوا ضياء عيونه
املبتسمة وعىل جباههم اخاديد الغدر واخليانة لن متحي أبدا.
يا لعظمة شجاعته كانسان يقف وجها لوجه أم��ام مصريه
يتسأل ،ويسأل نفسه ..حياورها دون كلفة وال خوف من موت:
 أهي���ا ال��س��ي��د ال��زام��يل ال��ف��رح ب��االس��ت��ش��ه��اد يليق بكأال هت���دأ! فاجلنة تستحق ال��ع��ب��ور ،اختمها ش��ه��ي��د ًا...
ما هي اال ساعات ،وانتصف ذلك النهار العاشورائي..
وانترص احلشد الشعبي وانزم الدواعش وبدأ لواء عيل االكرب
يبحث عن الشهيد الذي رسم االنتصار بدمه ..كان جثامنه
يرقد عىل مجر اهلاون واجلثث ..مللموا بقايا جسده وشيعوه
من مكان صموده ،ورن هاتف سلطانة قلبه قالت يف هلفة
وعجالة :اخربوا (مؤيد) قبل ان يستشهد ان (فاطمة الزهراء)
قد جاءت اىل احلياة وتشبهه يف ابتسامة الوجه ،وهلا رزانة
وشموخ شخصه ويف وجهها مالمح الغد تضيئها ارشاقة امل..
مل يكن هناك جواب فجثامنه كان يسري اىل اخللود خطوة اثر
يمر عرب اخرار املذهب ..وصوته باق مادامت احلياة..
خطوةُّ ..

الحشد الشعبي
عنوان ال يمكن نسيانه

حيدر عاشور

ما أن أطلقت الفتوى املقدسة يف الدفاع عن األرض والعرض
واملقدسات برز احلشد الشعبي -رق ًام مه ًام يف معادلة مواجهة
(داع��ش) التكفريي اإلره��اب .يف تلك احل��رب ال��روس،
حني تتفحص الوجوه التي تراها من كافة املدن العراقية بال
استثناء واألغلبية من عمق الفرات األوسط واجلنوب ومنهم
علامء وأساتذة ومن بينهم ترى ابن الريف وابن املدينة الشاب
اليافع وخريج اجلامعة والكهل الكبري وهم يرتدون (مالبس
اجلهاد) وحيملون بنادقهم ويتدربون عىل خوض املعارك
واقتحام املتاريس الداعشية ،مستبرشين بام أتاهم اهلل من فضله
ليختموها باالستشهاد دون أن يرف هلم جفن.
مل يكن يف ضمري هؤالء املجاهدين إال شيئان :األول إطاعة
املرجعية الدينية العليا بفتواها العظيمة يف الدفاع الكفائي..
واالمر الثاين الدفاع عن تراب العراق كوطن له سيادة وحرية
وعلم ومقدسات إضافة إىل االنسجام مع فتوى االم��ام
السيستاين (دام ظله) مرجعا وقائدا حتى نيل احدى احلسنيني
النرص او الشهادة.
وخاض احلشد الشعبي حربه ضد دواعش العرص واستطاع
ان يسحق أهدافهم ومكاسبهم حمافظا عىل األهل واملقدسات
وانقذ األهايل املهجرة من الذبح والقتل واحلرق ووصل اىل
نقاط اسرتاتيجية وانقذها من التخريب والرسقة.
أي إن احلشد الشعبي الذي اطلق فتواه االم��ام السيستاين

ليكون نارصا للجيش العراقي والقوى األمنية يف اضعف
حمطاهتا هذا بالتأكيد يعد بداية عهد بطويل يشار له بالتحية
واالح��رتام ،وبداية وناية أسطورية له ال تقهر اذ تقهقرت
االوض��اع يف العراق فالرعاية األبوية –السيستانية -قائمة
له ما قامت احلياة .لذا إن اغلب اإلنجازات التي حتققت يف
احلرب ضد (داعش) حتققت عىل يد احلشد الشعبي وهم ابناء
املناطق العراق املحرومة من اخلدمات االنسانية ،وفيها ضعف
يف السلطة والعدالة ،وانيار النظام ،ونوض القيم العشائرية
التي حافظت يف أحايني كثرية عىل الوضع االجتامعي العراقي.
والعراق وحشده البطل ما زاال يتعرضان اىل تآمر االحزاب
الداخلية واالقليمية والدولية من اجل حجب كل االنتصارات
التي حققها بقوة االحتاد الشعبي والديني التي صنعتها املرجعية
الدينية العليا .وعلينا ان نفشل خمططات العدو اإلعالمي
األصفر ضد احلشد الشعبي وان ال ننسى يف الوقت نفسه
حتقيق املكاسب اجلوهرية يف العقيدة الروحية واملذهبية التي
يمتلكها رجال احلشد الشعبي اجزم ان االنتصار الذي حققه
العراق يف حربه ضد (داع��ش) كان بفعل تضحيات ابطال
احلشد الشعبي.
نقطة ضوء ،ان احلشد الشعبي وجد ليبقى مدافعا عن العراق
واملقدسات واخذ عىل عاتقه الدفاع عن الوطن وكل ما يرتبط
بمستقبل أجياله.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة العيد
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

العي��دُ في اللغة يعني العودة ،فبما أن الذكرى تعود كل س��نة م��رة ويحول عليها الحَ ول فإنها
ل حس��ب معتقداتهم
س��ميت بالعي��د ،ول��كل ق��وم ف��ي العال��م ذكري��ات جميل��ة يحيونه��ا ك ٌّ
وعاداتهم ،واإلسالم لم يكن شاذاً عن بقية األمم والحضارات واألديان والمذاهب.
وقد اصطلح استخدام مفردة العيد يف املناسبات السعيدة ومل
تستخدم يف املناسبات احلزينة ،ومن هنا نجد أن القرآن الكريم
استخدمها يف املناسبة السعيدة التي كانت آية من آياته التي أنزهلا
عىل نبيه عيسى ابن مريم (عليه السالم) أال وهو إنزال املائدة من
السامء دع ًام لنبوة نبيه عيسى (عليه السالم) :إذ قال جل وعال:
}قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السامء تكون
لنا عيد ًا ألولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خري الرازقني{
[املائدة.]114 :
والرشيعة املحمدية السمحاء التي وصلتنا عرب أئمة أهل البيت
عربت عن أربع ذكريات من تاريخ اإلسالم
(عليهم السالم) ّ
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بالعيد وهي :العيد األكرب عيد األضحى املبارك ،عيد الفطر
املبارك ،ويوم اجلمعة ،وعيد الغدير ،وربام نجد مثل هذه املرحلة
التعبري ورد عن ذكرى املبعث النبوي الرشيف وغريها ،فقد سئل
اإلمام الصادق (عليه السالم) عن صوم يوم عرفة فقال (عليه
السالم)« :عيد من أعياد املسلمني» [بحار األنوار،]267/93 :
كام نالحظ أن الرشيعة السمحاء قد اختذت من هذه األعياد وسيلة
للتقرب إىل اهلل وطاعته وعبادته فلذلك ُسنّت يف كل عيد جمموعة
من الصلوات واألدعية واألذكار واألعامل ،وكلها تقع يف التوجه
اإلهلي ،ومن تلك ما ورد يف املأثور« :ليس العيد ملن لبس اجلديد،
بل العيد ملن أمن الوعيد» ،وهذا ال يعني أن املسلم عليه أن ال

يبتهج هبذه األعياد والتي قد حث الرشع أيض ًا ألن تكون
يوم هبجة وفرح وهينئ فيها بعضنا بعض ًا ،بل أراد (عليه
السالم) أن حيدَّ من ظاهرة باتت مألوفة يف عاملنا احلديث،
حيث تُرتكب املنكرات وكأنم يعتربون أن القلم ُرفع فيه
عن العباد ،فيبيحون ألنفسهم يف هذا اليوم ما ال يبيحونه
يف غريه من األيام ،وهنا قد تذكرت شخص ًا يف لبنان
ظاهره الصالح حيث وجدته يف رأس السنة امليالدية
يرشب اخلمر ،فمنعته من ذلك ،وعرفت منه أنه أخذ هذه
العادة من أصدقائه املسيحيني ،ووجدت أحد األيرلنديني
من سكنة لندن كان يعمل عندنا لفرتة وجيزة أنه ال يرشب
اخلمر ويعده من املنكرات إال أنه يبيحه لنفسه يف ذكرى
السنة امليالدية فقط ،إنام أريد بذلك أن يتذكر الناس رهبم
وأنه سبحانه وتعاىل الذي أنعم عىل البرشية مجعاء ،البد
وأن يلتزم عباده يف أفراحهم وأتراحهم بالثوابت التي
فرضها اهلل ،وقد قال اإلمام عيل (عليه السالم)« :إنام هو
عيد ملن قبل اهلل تعاىل صيامه وشكر قيامه ،وكل يوم ال
ُيعىص اهلل فيه فهو يوم عيد» [نج البالغة حكمة.]428 :
إن إحياء كل املناسبات املرتبطة بالرشيعة وقادهتا من
أعياد وذكريات ،يشمله قول اإلمام عيل (عليه السالم):
«واختار لنا شيعة ينرصوننا ،يفرحون لفرحنا وحيزنون
حلزننا» [بحار األنوار ،]287/44 :إىل جانب روايات
أخرى وردت يف احلث عىل إحياء أمرهم ،منها قول اإلمام
الصادق (عليه السالم) «رحم اهلل إمرء ًا أحيا أمرنا» [بحار
األنوار ،]200/1 :وهو يشمل إحياء مناسباهتم أيض ًا.
ومن هنا نجد أن اإلمام الباقر (عليه السالم) قال لعبد اهلل
بن ذبيان« :يا عبد اهلل ما من يوم عيد للمسلمني أضحى
وال فطر إال وهو جيدد اهلل آلل حممد (عليهم السالم)
فيه حزن ًا» ،فسأله ابن ذبيانَ :و يِملَ؟ فقال (عليه السالم):
«إنم يرون ح ّقهم يف أيدي غريهم» (وسائل الشيعة:
 ،)475/7مما يدلنا عىل أن مسألة اغتصاب احلق وحكم
األمة باألحكام اجلائرة من قبل الظاملني كان السبب
لعدم إقامة صالة العيدين بل واجلمعة عىل شكل فرض
فقد ترك من قبلهم ألن من رشوط إقامة هذه الصلوات
الثالث أن يكون اإلمام املعصوم (عليه السالم) مبسوط

اليد وبيده احلكم ،ولذلك نجد أنم مل يقيموها بنية
الوجوب بعد أن غصب معاوية اخلالفة من اإلمام احلسن
(عليه السالم) ،وكان عيل (عليه السالم) ال يقيمها فرض ًا
جليس البيت ،بينام كان الرسول(ص) يقيمها
أيام كان
َ
منذ أن استتب له األمر يف املدينة املنورة ،وبقي األئمة إىل
غيبة اإلمام املهدي)عج) عىل هذا احلال.
وهذه الفريضة مل ُيس ّن فرضها من قبل اهلل إال بعد أن
استقر نبيه الكريم يف املدينة املنورة وأعلن إنشاء دولة
اإلسالم وذلك يف ناية السنة األوىل من اهلجرة املباركة.
وعىل أي حال فإن هذه املناسبات من الرورة إقامتها
ألنا من الشعائر التي عرب عنها القرآن الكريم} :ومن
يعظم شعائر اهلل فإنا من تقوى القلوب{ [احلج،]32 :
والشك بأنا تُدخل البهجة يف قلب صاحب األمر اإلمام
احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) والذي سيكون
يوم ظهوره أكرب األعياد وأعظمها حيث يدحض الباطل
وحيق احلق.
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م�������زارات�������ن�������ا
م����������زارات����������ن����������ا

الشريف المرتضى (رضوان الله تعالى عليه)

فقيه اإلمامية ومتكلمهم ومرجعهم
تحقيق :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد الخفاجي

إن املكانة العلمية للسيد املرتىض (رضوان اهلل تعاىل عليه) غنية عن البيان إذ يعدُّ من أكرب علامء الشيعة االمامية
ّ

ويظهر من مؤلفاته الكثرية يف العديد من علوم عرصه كالكالم والفقه واألصول والتفسري والفلسفة اإلهلية
والفلك وأقسام األدب كاللغة والنحو واملعان واإلنشاء والشعر وأمثاهلا ،فهو استاذ ماهر بل وحيد عرصه،

انصب جهده عىل الفقه والكالم واألدب وخدم املذهب اإلمامي من خالل هذا الطريق ،كام كان فقيه
وكان قد
ّ
اإلمامية ومتكلمهم ومرجعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ املفيد ،ويف الوقت نفسه فهو املرجع االعىل يف وقته،
وكان نقيب الطالبيني يف عهد معز الدولة ،وذا منزلة عظيمة يف املجتمع اسوة بأستاذه ..وملعرفة املزيد عن حياته

حتدث االمني اخلاص ملزار الرشيفني الرضيني (قدس رسمها الرشيف) الشيخ مالك املالكي قائالً:
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الشيخ مالك المالكي

نسبه وسيرته المباركة
وهو عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن
إبراهيم ابن اإلمام موسى الكاظم (عليهم السالم)،
ُوليِد يف بغداد سنة ( 355ه� �  436ه�) املعروف ب�السيد
املرتىض والرشيف املرتىض وعلم اهلدى ،سند الشيعة
ونقيب الطالبيني يف بغداد وأمري احلاج واملظامل بعد أخيه
السيد الريض.
و ُيعد (رضوان اهلل تعاىل عليه) من فقهاء ومتكلمي
اإلمامية ومرجعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ املفيد
(تقدست روحه الطاهرة) ،وكان متعمق ًا يف علم الكالم
واملناظرة يف كل مذهب ،وتشمل سعة ختصصه العلمي
يف الفقه واألصول واألدب واللغة والتفسري والتاريخ
والرتاجم ،وله شعر يف الطف أيض ًا ،وكان أبوه عامل ًا
وزعيم الطالبيني ونقيبهم ،وكانت له حماججات عديدة
مع الطرف الثاين ،ويمتلك قوة بأثبات احقية اهل البيت
(عليهم السالم) ،وكان الرصاع حمتدم ًا بحيث انه عند
وفاته اراد العامة ان يومهوا الناس بان قربه ليس يف هذا
املكان وانام يف مكان اخر إلبعادهم عن زيارته وال يبقى
له شاخص ُيذكر ،لذلك جتد يف كتبهم امور ًا عجيبة
وغريبة بنقل بعض الروايات غري الصحيحة بحقه
وحق اخيه الرشيف الريض ،وقد استمر السيد املرتىض
بإعطاء الدروس احلوزوية عىل نج االمام الباقر (عليه
السالم) ،وكانت حياته ميسورة لذا جعل لطلبة العلم

التفرغ يف الدراسة من خالل رصف اموال هلم من
ّ
بساتينه اخلاصة وكذلك رصف كل ما حيتاجونه يف امور
احلياة االقتصادية.
الوصول الى الشيخ المفيد
ويروى أن والد السيد الريض والسيد املرتىض
اصطحبتهام اىل جامع براثا حيث الشيخ املفيد وقالت
له (تك ّفل بدراستهام) فتك ّفل هبام حق ًا؛ الن ذكاءمها كان
و ّقاد ًا.
دراسته
وال ُيعلم بشكل دقيق متى بدأ السيد املرتىض بالدراسة
وبامذا بدأ ،ولك ّن الثابت أنّه درس األدب لدى ابن نباتة
السعدي يف صغره وذلك بني سن الثانية عرش واخلامسة
عرش ،وعىل هذا األساس عندما أخذته والدته إىل الشيخ
املفيد لدراسة الفقه مل يكن عمره أقل من مخسة عرش
عاما ،وذلك ّ
ألن أخاه الريض الذي يصغره بأربع أو
مخس سنوات كان معه ،ومن البعيد ْ
أن يكون قد درس
يتلق مقدار ًا من العلوم األدبية والتي تُعد
الفقه قبل أن َ
مقدمة للفقه وتُراثه العلمي دليل صادق عىل أنّه بذل
قصارى جهده منذ الصغر يف طلب العلم بحيث أصبح
مرجع ًا يف الفقه والكالم يف سن السابعة والعرشين
وكان يرجع إليه بعد ذلك أتباع اإلمامية وغريهم من
البالد اإلسالمية املختلفة عرب الرسائل والكتب.
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رحلة العلم
تلقى السيد املرتىض الفقه واألصول والتفسري وعلم
الكالم عن أستاذه الشيخ املفيد منذ حداثة سنه ،ورغم أنه
استقى من غريه من العلامء الكبار يف ذلك الوقت أمثال
سهل بن أمحد الديباجي ،وأب احلسن اجلندي ،وأمحد بن
حممد بن عمران الكاتب ،وغريهم ،إال أن أعظم الشيوخ
الذين تلقى عنهم واستفاد منهم وكان هلم عظيم األثر
عليه يف مؤلفاته مها الشيخ املفيد الذي كان عل ًام من أعالم
الشيعة وإليه انتهت رئاسة اإلمامية يف عرصه ،والشيخ أبو
عبد اهلل املرزباين الذي كان إمام ًا من أئمة األدب وعل ًام من
أعالم الرواية وكانت داره مقصد العلامء واألدباء ،ومعظم
ما رواه السيد املرتىض يف كتبه من الشعر واللغة واألخبار
وتفرغ
تلقاه عنه ،ثم استقل املرتىض بالرأي بعد ذلك
ّ
للتدريس والتأليف فوضع الكثري من الكتب والرسائل
والتصانيف واستنزف أيامه يف املطالعة والتأليف مؤثر ًا
جمالسة العلامء وطالب العلم عىل خمالطة الرؤساء وذوي
يِ
ورث له أبوه من نقابة الطالبيني
السلطان بل إنه زهد فيام ّ
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والنظر يف املظامل وإمارة احلاج وآثر هبا أخاه الريض ليحقق
رغبته يف االنقطاع اىل العلم واخللوة اىل القراءة والدرس،
ومل ّ
يتول شيئ ًا من هذه املناصب االّ بعد وفاة أخيه وقد
أعانه ما هتيأ له من مكتبة واسعة حتوي عىل أكثر من ثامنني
ألف جملد وإنا ُق ّيمت بعد وفاته بثالثني ألف دينار كام
ذكر الثعالبي.
مؤلفاته
من املؤلفات البارزة للسيد املرتىض هي (الشايف يف
اإلمامة ،االنتصار ،النارصيات ،تنزيه األنبياء ،األصول
االعتقادية ،والذريعة إىل أصول الشيعة).
كراماته
للسيد املرتىض كرامات عديدة عند اهلل (عز وجل) وال
خيتلف عليها احد ،وهذا ناتج من اخالصه وعلمه وحبه
وقربه من أهل البيت وباخلصوص فاطمة الزهراء (عليها
السالم) ،ويف هذا اخلصوص دائام ما نسمع من الزائرين
الكرام حصلت معهم كرامات عديدة بعد الزيارة بتسهيل
امورهم وكذلك شفاء املرىض وقضاء احلوائج.

نشاطات المزار
هناك نشاطات عديدة تقام يف املرقد الرشيف الذي يعد
مقر ًا خاص ًا بموكب مجهور الكاظمية الذي يبلغ عمره
اكثر من  100عام ،وكذلك احياء الوالدات والوفيات
اخلاصة بأهل البيت (علهم السالم) ،فضال عن املحافل
القرانية يف شهر رمضان املبارك ودراسة العلوم الدينية،
ويضم املزار مكتبة ضخمة للكتب الدينية التي يقصدها
الباحثون والعلامء من كل مكان ،واملرقد الرشيف للسيد
املرتىض تقام فيه دراسة حوزوية بعناية اية اهلل العظمى
املرجع الديني السيد حممد سعيد احلكيم (قدس رسه)،
فضال عن دراسة القران الكريم (حفظ وتالوة وتفسري)،
واحلضور يكون يومني او ثالثة ايام من كل أسبوع.
مساحة المزار
يف الواقع ان مساحة املزار الرشيف للسيد املرتىض صغرية
جدا نتيجة احلكومات املتعاقبة ومصادرهتا للكثري من
االرض اخلاصة باملزار ،لذا تبلغ املساحة الكلية للمزار
الرشيف بحدود ( )300مرت مربع او اكثر بقليل.

مراحل البناء
مر املزار الرشيف بمراحل بناء عديدة بدأت يف الستينيات
من القرن السابق وساهم فيها تاجر من بيت البياع،
وكذلك احلاج ما شاء اهلل ،وايضا احد اطباء االسنان من
دولة سوريا فقد تربع بمساحة عيادته للمرقد ،الن البناء
القديم للمزار الرشيف كان عبارة عن غرفة حتتوي عىل
قرب السيد الريض وغرفة لألمام فيها قرب السيد املرتىض،
وبعد ذلك تطور البناء من خالل عمل مرقد للسيد
الريض ومرقد اخر للسيد املرتىض كام هو عليه االن،
وبعد استحداث دائرة املزارات الشيعية وزيارهتا للمزار
الرشيف وجدته متهالك ًا بسبب االمهال املتعمد من قبل
نظام احلكم السابق لذا قررت اعادة البناء بالشكل الذي
يليق بمنزلة وعظمة السيد اجلليل وذلك بالتعاون مع
الكثري من التجار املؤمنني سواء يف مدينة الكاظمية او
غريها ،وبدأت مراحل العمل هذا بحدود عام 2007م،
وهناك مرحلة اعامر اخرى يف املزار بدأت قبل اشهر قليلة
اهلدف منها التوسعة نظرا لكثرة عدد الزائرين خالل
الفرتة االخرية لذلك قامت االمانة العامة للمزارات
الشيعية بوضع خمططات هندسية الستعياب اعداد اكرب
من الزائرين.
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ف�����ري�����ض�����ة ال����ح����ج

ووح������دة ال��م��س��ل��م��ي��ن
بقلم :محمد الموسوي

إل ْب َر يِ
يم َم َك َ
}وإيِ ْذ َب َّو ْأ َنا يِ يِ
ان
قال تعاىل يف كتابه الكريمَ :
اه َ
ا ْل َب ْي يِ
ت َأن َّال ْ ُت يِ��رش ْك يِب َش ْيئًا َو َط ِّه ْر َب ْيتيِ َي ليِ َّ
لطائيِ يِفنيَ
الس ُج يِ
ود (احلج {)26/جعل اهلل
الر َّك يِع ُّ
َوا ْل َقائيِ يِمنيَ َو ُّ
سبحانه موسم احلج أو فريضة احلج إىل بيته املحرم يف
مكة املكرمة واجبا عىل البرشية مجعاء حال االستطاعة
منذ خلق اهلل تعاىل النبي آدم وح��واء وقام النبي آدم
(عليه السالم) ببناء الكعبة املرشفة يف وقتها بمساعدة
الوحي األمني جربائيل (عليه السالم) أمرا من اهلل تعاىل
فكان األنبياء واملرسلون يأمرون الناس باحلج إىل بيت
اهلل احلرام ألنه أحد فروع الدين بالنسبة للمؤمن أو
املؤمنة ،وجاء دور النبي إبراهيم وأبنه إسامعيل (عليهام
السالم) فأعادا بناء الكعبة املرشفة بعد أن هدمت
بسبب السيول اجلارفة فكان البيت مكانا للحجيج
ومؤمترا جلمع الناس ووحدهتم بكلمة التقوى وراية
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

54

اهلدى ومناقشة آخر التطورات عىل واقعهم السيايس
واإلجتامعي واألقتصادي يف ذلك الوقت وإىل اآلن
جتتمع كافة طوائف املسلمني من مجيع دول العامل العرب
واإلسالمي يف موسم احلج فال فرق بني أبيض وأسود
وبني غني وفقري وبني عرب وأجنبي كام قال رسول اهلل
حممد (صىل اهلل عليه وآله)« :املسلمون سواسية كأسنان
املشط».
بعد النبي إبراهيم (عليه السالم) وهو أبو األنبياء جاء
األنبياء واملرسلون (عليهم السالم) الذين أوصوا
الناس باحلج إىل بيت اهلل احلرام أمر ًا من اهلل سبحانه
فكان فيها سدنة الكعبة وسقايتها حتى أشتهر عبد
املطلب بن هاشم وهو جد الرسول األكرم حممد (صىل
اهلل عليه وآل��ه) وزعيم قريش باحلفاظ عىل الكعبة
املرشفة وسقاية احلاج وتعمري وتطوير بيت اهلل احلرام

وجاء من بعده أبنه مؤمن قريش أبو طالب (عليه السالم)
كزعيم لقريش ومسؤول عن بيت اهلل احلرام وكان العباس
بن عبد املطلب ساقي احلجيج.
لكن اليشء املؤمل يف هذا املكان املقدس الطاهر كان يوجد
يف تلك الفرتة من حوله وداخله ( )360صنام ووثنا
حيث كانت كل قبيلة يف اجلزيرة العربية أو أي مكان يف
العامل قبل اإلسالم تدعي أن هلا صنام أو وثنا وهو إله هلم
يعبدون دون اهلل سبحانه وتعاىل فكان وجود األصنام
واألوثان قبل مبعث رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه وآله)
خاتم األنبياء والرسل بالرسالة اإلسالمية وعندما بعث
الرسول الكريم بالرسالة حارب بدعوته الرسية والعلنية
الرشك والضالل وعبادة األصنام حتى فتح مكة املكرمة
يف السنة الثامنة للهجرة وهدم األصنام واألوث��ان كلها
وأسلم من أهل مكة ومن حوهلا عىل الدين اإلسالمي
اجلديد وهو خاتم األديان الساموية.
ويف السنة العارشة للهجرة حج الرسول الكريم (صىل
اهلل عليه وآله) إىل بيت اهلل احلرام ومعه املسلمون أكثر
من ( )120ألف مسلم ومسلمة والتي سميت (بحجة
الوداع) فعلم رسول اهلل املسلمني مناسك احلج وكيفية
التقيد بشعائر وأحكام احلج واإلح��رام واهل��دي ورمي
احلجارة واجلمرات والطواف حول الكعبة والصعود
إىل عرفة والسعي بني الصفا واملروة ورشح هلم معنى كل
خطوة من هذه املناسك حتى يرشح املسلمون إىل أقوامهم
وأجياهلم وإىل يومنا هذا نتبع تلك الشعائر يف تلبية الدعوة
اإلهلية وهو موسم احلج الذي حيفظ املجتمع من الضياع
والتفكك ومل شمل املسلمني يف هذا املكان الطاهر فض ً
ال
عن كونه سفر ًا فيه لإلنسان منفعة وتغيري املكان الذي كان
فيه والذهاب إىل أقدس بقعة من بقاع األرض وليطهر
نفسه من امللذات والذنوب الكبرية والكثرية ويتذكر
رب العاملني يوم املحرش
اإلنسان هبذا التجمع وكأنه أمام ّ
ويوم احلساب ويرى الناس يف ثوب واحد ولون واحد
وهو األبيض ومعناه البياض واإلرشاق والنور ويف نفس
الوقت كانت راي��ة بداية الدين اإلسالمي التي رفعها

رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ولبس املالبس البيض
لكي يقلده املسلمون اىل يومنا هذا وقد أحرموا مجيع ًا
وأجتمعوا عىل وحدة املسلمني وتقويتها وكلهم ينفذون
أوامر وسنة رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه وآله) وهي
مناسك فريضة احلج وهي فريضة واجبة عىل كل مسلم
ومسلمة من أستطاع إليها سبيال وكلهم أمام رب العاملني
حول بيته املحرم وي��رددون بكلمة واحدة (لبيك اللهم
لبيك )..فال توجد فضيلة أحسن وأق��وى من التجمع
بني طوائف املسلمني ووحدهتم وصفاء القلوب وتغري
النفوس وغسل الذنوب وترك املعايص كام قال اإلمام
عيل بن موسى الرضا (عليه السالم)« :إن علة احلج
الوفادة إىل اهلل تعاىل وطلب الزيادة واخلروج من كل ما
أقرتف وليكن تائب ًا مما مىض مستأنف ًا كام يستقبل وما فيه
من استخراج األم��وال وتعب األب��دان وحرها عن
الشهوات واللذات ,والتقرب يف العبادة إىل اهلل (عز وجل)
واخلضوع واالستكانة وال��ذل شاخص ًا يف احلر والربد
واألمن واخلوف دائب ًا يف ذلك دائ ًام وما يف ذلك جلميع
اخللق من املنافع والرغبة والرهبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل
ومنه ترك قساوة القلب وخساسة األنفس ونسيان الذكر
وانقطاع الرجاء واألمل وجتديد احلقوق وحظر األنفس
عن الفساد ومنفعة من يف املرشق واملغرب ومن يف الرب
والبحر ,بمن حيج وممن ال حيج من تاجر وجالب وبائع
ومشرتي وكاسب ومسكني وقضاء حوائج أهل األطراف
واملواضع املمكن هلم االجتامع فيها كذلك ليشهدوا منافع
هلم».
وليكن موسم احلج هو املنطلق األول إلجتامع املسلمني
يف الظروف العصيبة الراهنة لتوحدهم وقوهتم ملحاربة
الفتن ومن اخلوارج اجلدد (عصابات داعش اإلرهابية)
الرشيرة واملفسدة للدين اإلسالمي احلنيف ,ذلك ألن دين
اإلسالم دين سالم وحمبة وأخوة وتعاون.
فموسم احلج هو موسم لقاء وتعارف وتزاور وإجتامع
بني املسلمني ووحدهتم عىل دين واحد ورب واحد وكعبة
واحدة وقبلة واحدة.
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�������������االت
امل��������������ق�
س�������ي�������رة و اث������ر

يوم عرفة
وكيفية زيارة اإلمام الحسين

للصادق
ذك��ر بسند معترب عن بشري ال��دّ ه��ان ق��ال :قلت ّ
احلج فأعرف عند قرب
صلوات اهلل وسالمه عليه :ربام فاتني ّ
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) ،قال :أحسنت يا بشري ا ّيام
مؤمن أتى قرب اإلمام احلسني (عليه السالم) عارف ًا بح ّقه يف
حجة وعرشون عمرة مربورات
غري يوم عيد كتب له عرشون ّ
نبي مرسل أو امام عادل ،ومن
ّ
متقبالت وعرشون غزوة مع ّ
حجة وألف عمرة
أتاه يف يوم عرفة عارف ًا بح ّقه كتب له ألف ّ
نبي مرسل أو امام عادل.
مربورات ّ
متقبالت وألف غزوة َم َع ّ
قال :فقلت له :وكيف يل بمثل املوقف؟ قال :فنظر ا ّيل شبه
ثم قال  :يا بشري ّ
ان املؤمن اذا أتى اإلمام احلسني
املغضب ّ
توجه اليه كتب
ثم ّ
(عليه السالم) يوم عرفة واغتسل بالفرات ّ
حجة بمناسكها وال أعلمه ا ّ
عزوجل له ّ
ال قال
اهلل ّ
بكل خطوة ّ
وعمرة (وقيل غزوة) .
ويف احاديث كثرية معتربة ّ
زوار قرب
ان اهلل تعاىل ينظر اىل ّ
الرمحة يف يوم عرفة قبل
اإلمام احلسني (عليه السالم) نظر ّ
نظره اىل أهل عرفات ،ويف حديث معترب عن رفاعة ،قال :قال
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المباركة

الصادق (عليه السالم) :يا رفاعة أحججت العام؟ قلت:
يل ّ
أحج به ولك ّني عرفت عند
جعلت فداك ما كان عندي ما ّ
قرصت ّ
عام
قرب احلسني (عليه السالم) ،فقال يل :يا رفاعة ما ّ
احلج حلدّ ثتك
كان أهل منى فيه لو ال ّاين أكره ان يدع ال ّناس ّ
بحديث ال تدع زيارة قرب اإلمام احلسني (عليه السالم) أبد ًا،
ثم سكت طوي ً
ثم قال :أخربين أب ،قال :من خرج إىل قرب
ال ّ
ّ
اإلمام احلسني (عليه السالم) عارف ًا بح ّقه غري مستكرب صحبه
ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن شامله وكتب له ألف
نبي.
نبي أو
ّ
ّ
ويص ّ
حجة وألف عمرة مع ّ
كيفية زيارته (عليه السالم) فهي عىل ما أورده اج ّلة
وأ ّما ّ
العلامء وزعامء املذهب والدّ ين كام ييل :اذا أردت زيارته يف
هذا اليوم فاغتسل من الفرات ان أمكنك وا ّ
ال فمن حيث
أمكنك والبس أطهر ثيابك واقصد حرته ّ
الرشيفة وأنت
فكرب اهلل .واقرأ
عىل سكينة ووق��ار ،فاذا بلغت باب احلائر ّ
ادع لنفسك وألبويك وللمؤمنني واملسلمني
ثم ُ
زيارة عرفة ّ
واخرت من الدّ عاء ما شئت .
المصدر بتصرف من كتاب مفاتيح الجنان

موعظة
ٍ

أقوال مأثورة
عن اإلمام الحسين
• في التح ّبب إلى الناس:

عن اإلمام احلسني (عليه السالم) عن اإلمام عيل بن أب طالب
عليه السالم قال« :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:
رأس العقل بعد اإليامن باهلل ال ّتح ُبب إىل الناس».

ب:
والمحِ ّ
ُ
• في الفرق بين الشيعي

قال رجل لإلمام احلسني عليه السالم :يا ابن رسول اهلل أنا من
ني شيئ ًا ُ
يقول اهلل
شيعتكم ،قال عليه السالم« :ات يِّق اهلل وال تدّ يِع َ ّ
لك َك يِذ ْب َت و َف َج ْر َت يف َد َ
عواكّ ،
وهب ْم
إن َ
شيعتَنا من َس ُل َم ْت ُق ُل ُ ُ
ُ
يِمن ّ
كل يِغ ٍّ
مواليك ْم ومن
ش َو يِغ ٍّل و َد َ ٍغ��ل ،ولكن ُقل أنا من
ُحم ُ
بيكم».

• في فعل المعروف:

عن اإلمام احلسني عليه السالم« :إذا كان يوم القيامة نادى
ٍ
أجر َف ْل َيقم ،فال يقوم إال
منادّ :أهيا الناس ،من كان له عىل اهلل ٌ
ُ
أهل املعروف».

• في إطعام المسلم:

أط يِع َم أخ ًا يل ُم يِ
قال اإلمام احلسني عليه السالمَ « :لئيِن ْ
أحب
سل ًام ُّ
إ ّيل يِمن أن أعتق أ ُفق ًا من الناس» .قيل وكم األفق؟ قال« :عرشة
آالف».

• في الغيبة:

قال اإلمام احلسني عليه السالم لرجل اغتاب عنده رج ً
ال« :يا
يِ
يِ
كالب ال ّنار».
إدام
هذا ُك َّف عن
الغيبة ّ
فإنا ُ

اإلمام الحسين
ُروي ّ
أن اإلمام احلسني بن عيل عليهام السالم جا َءه رجل
وق��ال :أنا رجل عاص وال أصرب عن املعصية ،يِ
فعظني
ٍ
«افعل مخس َة أشياء وا ْذنيِب
بموعظة فقال عليه السالمَ :
تأكل َ
فأو ُل ذلك :ال ُ
رزق اهلل واذنيِب ما ش ْئ َت،
ما يِش َ
ئتّ ،
يِ
ئت ،والثالث:
أخ ُرج من
والثاينْ :
والية اهلل َوا ْذنيِ ْب ما يِش َ
موضع ًا ال َي� َ
يِ
شئت ،والرابع:
�راك اهلل واذنيِ��ب ما
أط ُلب
َ
يِ
قبض ُر َ
إذا جا َء ُ
املوت ليِ َي َ
عه عن َن ْف يِس َك
ملك
وحك فاد َف ُ
شئت ،واخلامس :إذا أ ْد َخ َل َك ٌ
مالك يف النار فال
واذنيِب ما َ
ُ
تدخل يف النار واذنيِب ما شئت»(.)1
قال االمام الصادق عليه السالم :حدثني أب ،عن أبيه
عليهام السالم أن رجال من أهل الكوفة كتب إىل احلسني
بن عيل عليهام السالم :يا سيدي أخ��ربين بخري الدنيا
واآلخرة فكتب عليه السالم :بسم اهلل الرمحن الرحيم أما
بعد فإن من طلب رىض اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور
الناس ،ومن طلب رىض الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل
الناس والسالم(.)2
قال االم��ام احلسني بن عيل عليهام السالم :إن حوائج
الناس إليكم من نعم اهلل عليكم(.)3

المصدر

( )1جامع األخبار:
( )٢االختصاص ص :٢٢٥
( )3الدرة الباهرة:

أجملماقـــيلبحقاالمامالحــسين
أروع وامجل ما ق���يل بحق االمام احل��سني (عليه السالم)
سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين
قال سليامن الكتاين املسيحي املاروين:
ما أروع االمام احلسني (عليه السالم) يف جهازه النفيس املتني،
يتلقط بكل حدث من األحداث التي دارت هبا أيامه ،ليصوغ
من احتكاكها الرشارة األصلية التي تدفأ هبا ضلوع األمة وهي
متيش دروهبا يف ليايل الصقيع ،مل تكن مسريته (عليه السالم)
الغي واجلهل والغباء.
غري ثورة يف الروح مل ترض بسيادة ّ
قال الشيخ عبد الودود األمني :من كتابه (اإلمام احلسني بن

عيل (عليه السالم) الشهيد):
• االم��ام احلسني (عليه السالم) أ ْق َعدَ نسب يف التأريخ
وأرشف نسب عرفه التأريخ.
• االمام احلسني (عليه السالم) قحة العطاء اإلنساين بعد
جده وأبيه.
• االمام احلسني (عليه السالم) قحة العطاء معني احلياة
الذي ال ينضب وروحها التي ال هترم وقلبها الذي ال هيدأ.
• االم��ام احلسني (عليه السالم) جو اإلب��اء املتجسد عىل
األرض وهو الصالبة احلقة يف وجه الظامل الفاين.
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قالوا في المرجعية

من تراث أئمة الهدى
كان اإلمام حممد اجلواد (عليه السالم)
يش��ري اىل األفضلية يف كفال��ة ايتام آل
حممد (عليهم الس��الم) بفضل السامء
ع��ىل االرض ،فيقول (عليه الس��الم)
ك��ام ورد يف (االحتج��اج) للش��يخ
الط��ربيس (رمح��ه اهلل) يف اجلزء االول
الصفحة :9
«م��ن تك ّفل بأيت��ام آل حممد املنقطعني
املتحريي��ن يف جهله��م
ع��ن إمامه��م
ّ
ا ُالس��ارى يف أي��دي ش��ياطينهم ويف
أي��دي النواصب م��ن أعدائنا ،فاس��تنقذهم منهم ،وأخرجه��م من حريهتم،
رهب��م ودالئل
وقه��ر الش��ياطني بر ّد وساوس��هم ،وقه��ر الناصب��ني بحجج ّ
أئمته��م ليحفظوا عه��د اهلل عىل العباد بأفضل املوانع بأكثر من فضل الس��امء
عىل األرض والعرش والكريس واحلجب عىل الس��امءّ ،
وفضلهم عىل العباد
كفضل القمر ليلة البدر.»..

ثالثة ال يقبل الله
معهن عمال

صورة وتعليق

ي���ورد صاحب (كنز العم���ال  377 : 1ح )1641
قول أمير المؤمنين علي (عليه الس���الم):
«ثالث���ة ال يقبل الله معهن عمال( :الش���رك،
والكف���ر  ،وال���رأي) ،قالوا  :يا أمي���ر المؤمنين
م���ا ال���رأي؟ فق���ال« :ت���دع كتاب الله وس���نة
رس���وله (صل���ى الل���ه علي���ه وآل���ه) وتعم���ل
بال���رأي» ،وفي ه���ذا قال (صل���ى الله عليه
وآل���ه)« :تعم���ل هذه األمة بره���ة من كتاب
الل���ه ث���م تعمل برهة بس���نة رس���ول الله ثم
تعمل بالرأي ،ف���إذا عملوا بالرأي فقد ضلوا
وأضلوا».

رواق في
العتبة
العباسية
المقدسة
منذ كانت
االضاءة
بالفوانيس

الكاردين��ال (ميغيل أنخيل أيوس��و
جيكس��و) رئيس املجل��س البابوي
للحوار بني األديان واملتخصص يف
الدراسات اإلسالمية:

«السيد علي السيستاني
زعيم ديني يتمتع بسلطة
أخالقية عالية ،وهو رجل
استطاع بحكمته درء الفتن».

تكرار األلفاظ

عندما تقول لولدك :أنت كريم ،أنت مميز ،أنت صادق ،أنت حنون ،س��تزيد
ترسيخ ًا يف ذهنه ممّا ينعكس عىل شخصيته والعكس صحيح..
ف��ال تتوقع م��ن طفل تقول ل��ه« :أن��ت كاذب» وترددها ليل ن��ار ان يصبح
صادق ًا ،وال لطفل تقول له« :أنت غبي» أن يصبح ذكي ًا ،املدح حاجة أساسية
ومهمة يف حياة الطفل.
والتك��رار يفيد يف احلفظ وترس��يخ املعلومة ،وهو طريق��ة تربوية مهمة جدً ا
يف أي يشء تري��د تعليم��ه ،وليس احلف��ظ املعلومايت فقط .س��واء كنت تعلم
صغريك أو تدرسه لغة أجنبية جديدة ،فإن تكرار االلفاظ املستمر أو مراجعة
املفردات اللغوية سبيل جيد جدا لإلتقان يصل بطفلك إىل النجاح.

البردويل..
اول بناء زقوري في كربالء

م���������������������ت���������������������ى..؟
الظلم وجيري القضاء بعدله ،تلك كانت امنيتي

الشيخ عقيل الحمداني

تقع قلعة او ملوية «الب�ردويل» شامل قضاء ع�ني التم�ر
التابع ملدينة ك�ربالء املقدّ سة ،عل�ى يم�ني الشّ ارع العام-
شفاثة– مزار أمحد بن هاشم بنحو ( 5كلم) ،بالق�رب من
الساحل اجلاف لبح�ي�رة ال�رزّ ازة ،والب�ردويل من اآلثار
ّ
القديمة الت�ي ي�رتق�ي بناؤها إل�ى األزم��ان املس�يح�ية
األول�ى قبل اإلسالم ،ويمكن اعتبار الب�ردويل أول بناء
تم اكتشافه ف�ي ك�ربالء .وبردويل كلمة رسيانية
زقوري ّ
تعني الرجل الطويل.
والب�ردويل عبارة عن ب�رج لولب�ي ي�رتفع عن األرض
املجاورة له أكث�ر من مخس�ني مت�ر ًا ويبلغ ع�رض مدرجه
احللزون�ي ما يزيد عل�ى (1.5م) تق�ريب ًا ويت�ربع ف�ي
أعل�ى الب�رج بناء هندس�ي يتأ ّلف من عدة حج�رات–
هتدمت أغلبها بفعل عوامل التع�رية واإلمهال ،كام يتخلل
البناء ردهات مسقوفة بط�ريقة األقواس حادة الزوايا،
وحج�رات الب�ردويل صغ�ي�رة نسب�ي ًا– وجدت أص ً
ال
والتعبد..
حل�ياة ال�رهبان
ّ

وحلم كل يتيم ،أ ّما اآلن فقد طلع صباح اخر
ضياء القمر منجلٍ يف لِييل
دون شمسه ،وال زال
ُ

الطويل  -الباكي بكاء الطفلٌ ..
ليل ليس كأي
ليل ،حتوم فيه أشباح املوت وتدوي باحث ًة عن

اشباح حترق االمل،
روح الربيع بغية اغتياهلا،
ٌ

وتدمى الزهور بالرصاص.

فيا موالي ما عساي أداوي من قلبك املحزون.

وك��ي��ف يل ان أك��ف��ك��ف ق��ط��رات حزنك

النازف؟..

ومتى يشفى العليل املتلظي بنريان ُبعدك؟،

ومتى تسقى الرشائع من دماء البغي؟ ،ومتى
ُتقبل فقد اشتد بنا الضيق والبالء..

زهراء المرشدي

اراقب الدهر ،لع ّله هيدي األمة فرحة ،و يتالشى
ُ

