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صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

ALAHRAR MAGAZINE

غنائم وطن!

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

إن التس�� ��ابق إل�� ��ى تقديم الخدم�� ��ات للبلد والش�� ��عب والتضحية في
س�� ��بيلهما قد يبدو واضحًا في مس�� ��عى أغلب الساسة في العالم من
أجل الرفعة والس�� ��ؤدد والكرامة لتلك البلدان ،إال عندنا في العراق
تحول األم�� ��ر إلى مجرد حلم ،أما الواضح فه�� ��و هذا التكالب على
ّ
ولعل
تحقي�� ��ق أكبر قدر ممكن من المصال�� ��ح الحزبية والفئويةّ ،
أغرب ما نش�� ��هده اليوم هو تراجع مؤس�� ��ف لتلك المفاهيم الخيرة
في قواميس ساس�� ��تنا م�� ��ن أصحاب الق�� ��رار ،وال أدل على هذا من
تأخر تشكيل الحكومة لثمانية شهور تقريبًا ومازال المشهد ضبابيًا
بحلول هذا االنس�� ��داد السياس�� ��ي نتيجة احتدام الصراع ،والتغليب
على مصالح البالد العليا.
أي�� ��ن يكمن الخلل؟ كيف تش�� � ّ�كلت نظ�� ��رة أغلب القوى السياس�� ��ية
المتنف�� ��ذة إلى البل�� ��د بهذا التش�� ��وه المريب وكأن�� ��ه غنيمة؟ّ! فهي
تحاول أن تحقق مطامعها ومطامحها على حس�� ��ابه بالحصول على
مجموعة امتيازات ومناصب ش�� ��خصية وحزبي�� ��ة وفئوية ،تحاول
تقاس�� ��مها وتوزيع مواردها فيم�� ��ا بينها ،رغم بل�� ��وغ درجة اإلثراء
الفاحش على حس�� ��اب ش�� ��رائح واسعة من الش�� ��عب المحروم ..حيث
إن تلك الش�� ��رائح كانت ومازالت تقبع بأوضاع معيش�� ��ية متردية،
البعض منهم ال يجد قوت يومه ،ناهيك عن افتقاد البلد للعديد من
الخدمات األساسية العامة.
ال في منهج تل�� ��ك القوى السياس�� ��ية وبالرغم مما
لك�� ��ن الغريب فع� � � ً
نش�� ��هده من أوضاع مأزومة وخطيرة للبالد والعب�� ��اد ،إنها مازالت
تمني النفس بعودة األمور إلى س�� ��ابق عهدها ،وعدم أخذ تضحيات
الش�� ��عب من الدماء الغالية ..الغالية جدًا التي س�� ��قطت وتسقط في
س�� ��بيله بنظر اإلعتبار ،وقد نس�� ��يت تلك القوى س�� ��ريعًا ما أحدثته
قوى الظالم الداعش�� ��ي م�� ��ن نكبات للبلد ،ولم تتع�� ��ظ باجتياح تلك
العصابات لثلث العراق تقريبًا وتدنس�� ��يها لألرض والعرض؟! وهذا
مما أدى س�� ��ابقًا وس�� ��يؤدي الحقًا إلى االنفجار الش�� ��عبي بوجه تلك
ال أم آجال إذا لم يت�� ��م البدء
الق�� ��وى والس�� ��لطات الحاكم�� ��ة ،عاج� � � ً
بإصالحات حقيقية في سياستها.

طالب عباس الظاهر

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
محمد الموسوي  -عادل غالب شهد
آالء داخل  -حيدر علي الكاظمي

مدارس الوارث التربوية تسعى لتحقيق
منجز كبير على مستوى الوطن العربي

اكثر من ( )80مليار دينار عراقي
ت��ن��ف��ق��ه��ا ال��ع��ت��ب��ة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ف��ي ق��ط��اع الصحة
منذ انشائها أول مستشفى
لها ف��ي ك��رب��لء ولنهاية شهر
ح��زي��ران من العام ال��ج��اري ،حيث
انفقت مستشفى السفير منذ
تأسيسها ع���ام  2011أك��ث��ر من
( )55مليار دي��ن��ار ،فيما أنفقت
مستشفى زين العابدين (عليه
ال���س���لم) م��ن��ذ تأسيسها ع��ام
 2016أكثر م��ن ( )16مليار دينار،
ف��ي��م��ا ان��ف��ق��ت م��ؤس��س��ة وارث
الدولية لمعالجة اورام السرطان
منذ تأسيسها ع��ام  2021اكثر
من ( )9مليار دينار ،حيث بلغ عدد
المستفيدين م��ن جميع هذه
المستشفيات قرابة ( )10مليون
دينار عراقي.
جملة االحرار اال�سبوعية
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أكمل ( )13طال ًبا وطالبة من مدارس الوارث االختبارات النهائية يف بغداد،
املؤهلة لتحدي اللغة العربية ،بعد قراءهتم مخسني كتا ًبا ،واختزاهلا يف جوازات
صغرية ..يف الوقت الذي يستمر خالله االنتهاء من باقي االختبارات يف
املحافظات العراقية مجيعها ،وبعدها يتم اختيار ( )10طالب يمثلون العراق
يف اخلارج.
جتدر االشارة اىل االنبهار باملستويات املتميزة التي ظهر هبا طالب مدارس
ال��وارث يف التصفيات ،ما زاد طموح حمافظة كربالء املقدسة إىل أن تؤهل
تالميذها إىل املنافسة لتمثيل بلدنا احلبيب يف اخلارج.
و ُيعدُّ «حتدي القراءة العريب» هو أكرب منافسة عربية ،لتشجيع القراءة لدى
الطالب يف العامل العريب عرب التزام أكثر من مليون طالب باملشاركة بقراءة
مخسني مليون كتاب يف كل عام.

العراق يشهد إقامة أكبر مهرجان
في عيد الغدير
تواصل اللجان التنظيمية والتحضريية يف العتبات املقدسة استعداداهتا
وبالتعاون مع اهليئات واملواكب احلسينية وعدد من املؤسسات إلقامة مهرجان
عيد الغدير املركزي األول يف بغداد ،واملزمع اقامته يف يومي  15-14متوز
 2022عىل ارض ملعب املدينة الدويل (احلبيبية) وبدعم من العتبات املقدسة.
وذكرت اللجنة التنظيمية ان املهرجان يتضمن عدة فعاليات من بينها إقامة
معارض للكتب واملخطوطات واالعممال الفنية التي تشارك فيها العتبات
املقدسة ،فضال عن رفع راية املوىل امري املؤمنني (عليه السالم) تيمنا بعيد الغدير
االغر.
وجتدر االشممارة اىل أن املهرجان حيظى بدعم واهتام كبري من قبل العتبات
املقدسة فضال عن مشاركتها يف فعالياته العديدة..

( )700طبيب ومسعف تشرفوا بخدمة
الزائرين ليلة ويوم عرفة وعيد األضحى
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سمماحممة الشيخ الكربالئي يمموافممق عىل
التصاميم املعارية ضمن خطط تطوير
اجلانب الصحي والطبي يف البالد.

م���ن (- 500
 )700طبيب
وم���س���ع���ف
م����ن داخ����ل
ال�������ع�������راق
وخ������ارج������ه
ف���ي خ��دم��ة
ال�����زائ�����ري�����ن
ب������ك������اف������ة
ا لتخصصا ت
الطبية.

أعلنت ادارة مستشفى سفري االمام احلسني (عليه
السالم) التخصيص التابع للعتبة احلسينية املقدسة،
عن مشاركة ( )700طبيب ومسعف ترشفوا بخدمة
الزائرين ليلة وي��وم عرفة وعيد األضحى ضمن
خطتها الطبية لتقديم أفضل اخلدمات الصحية
للزائرين الوافدين اىل مدينة كربالء املقدسة من
داخل العراق وخارجه.
وقال املعاون االداري للمستشفى املهندس عباس
عبد عيل يف حديث للموقع الرسمي :إن «اخلطة
متعددة املهام ومقسمة اىل ( )4حماور مهمة ضمن
مداخل وخمارج املدينة القديمة هي (،»)A.B.C.D
منوها عن «حتويل مركز الوارث اخلاص بغسيل الكىل
إىل مستشفى ط��وارئ ،نظرا ملوقعه احليوي ليكون
خمصص ًا للحاالت املرضية الطارئة ،إضافة إىل
عمله ّ
نرش عدد كبري من آليات االسعاف الفوري ،كام تم
نرش مفارز طبية بالقرب من املستشفى وداخل املدينة
القديمة وحميطها جمهزة بأفضل اخلدمات الطبية
والعالجية حتت إرشاف كوادر طبية متخصصة».

املرجع الشيخ حسني الوحيد اخلراساين يؤكد
خالل لقائه األمني العام للعتبة احلسينية االستاذ
حسن رشيد العباجيي عىل عظمة وأمهية زيارة
قرب اإلمممام احلسني (عليه السالم) ،و»أن الذين
خيدمون اإلمام احلسني (عليه السالم) حباهم اهلل
تعاىل بأسمى نعمة من النعم التي يمكن أن يسبغها
عىل عباده املؤمنني».

السفري الصيني (تسوي وي) لدى العراق رصح
للقناة الرسمية لبالده« :استفدت كثريا من
نصائح وارشادات ممثل املرجعية الدينية العليا
يف كربالء ،واصفا لقا َءه باملهم والكبري».
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ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

مازلت التأشريات احلكيمة يف خطب اجلمعة املباركة عرب ممثيل
املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف وسامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي دامت توفيقاهتام ،ومنذ أكثر من عرش
سنوات سارية املفعول ومل يتغري يف مضمون تلك التأشريات
من يشء جوهري ،فالذي تم تشخيصه من علل ومشاكل يف
بنية العملية السياسية ،ويف توجهات الساسة العراقيني يف
ذلك احلني ..بل ومنذ تغيري سنة  2003مازال قائ ًام ،حتى يتم
اإلصالح احلقيقي يف العملية السياسية ..ففي اخلطبة الثانية
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي من الصحن

احلسيني املطهر يف  2010/ 5/21جاء يف االمر الثاين من تلك
اخلطبة ما ييل:
«  ..انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي واعالن النتائج فإننا
ندعو إىل املسارعة يف التصديق عىل النتائج النهائية لالنتخابات

ويف نفس الوقت ندعو الكتل السياسية اىل تكثيف املشاورات
واحلوارات اجلا ّدة فيا بني الكتل السياسية الرئيسية عىل ان تكون
مبنية عىل املبادئ القانونية والدستورية وارشاك مجيع املكونات
ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
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السياسية الرئيسية يف العملية السياسية ويف احلوار اجلاري بينها
من اجل االرساع بتشكيل احلكومة».
وقد جاء الوصف يف خطاب سامحته حلالة البلد دقيق ًا يف حينها
كام نشهد من حالة البلد واملواطنني اآلن ،أما تأشريات سامحته
عىل الرشوط الالزم توفرها فيمن يتصدى للمسؤولية فكانت
كالتايل يف تلك اخلطبة:
«  ..اسناد املهام الوزارية إىل االشخاص عىل اساس مهني من
توفر الكفاءة والنزاهة وحب اخلدمة للناس والوالء هلذا البلد
ننبه االخوة يف الكتل السياسية ان املواطن
والشعب  ..ونود ان ّ
ّ
والتذمر بسبب تأخر
العراقي اخذ يصيبه يشء من االحباط

تشكيل احلكومة وما يسببه ذلك من استغالل القوى االرهابية
هلذه الظروف للقيام باملزيد من االعال االجرامية اضافة اىل ما
نراه من فتور وبرود يف اداء المموزارات ملهامها بسبب انشغال
الكثري من املسؤولني التنفيذيني باملشاورات السياسية اضافة
اىل ان طبيعة الفرتة االنتقالية وجمهولية املستقبل يف كيفية تشكيل
احلكومة يؤدي اىل هذه النتائج .»..

،،

فتور وبرود في اداء الوزارات لمهامها بسبب انشغال الكثير من
المسؤولين التنفيذيين بالمشاورات السياسية اضافة الى ان طبيعة الفترة
االنتقالية ومجهولية المستقبل في كيفية تشكيل الحكومة.

أما اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة والتي كانت بإمامة السيد امحد
الصايف يف  2010/4/2ومن الصحن احلسيني الرشيف فقد
حتث سامحته قائ ً
ال يف االمر االول منها وعرب عدة نقاط وكام
ييل :
النقطة االوىل التي اود ان احتدث عنها هو ما يتعلق بمسألة
تشكيل احلكومة.
طبع ًا احلمموارات ال شك حمموارات يف هكذا ظرف اعتقد ان

احلوار مهم ويشبع احلوار بكل ما يمكن ان يقال يف االروقة
اخلاصة بني الفرقاء السياسيني وال اعتقد ان هناك كا نسمع
من بعض الفضائيات ان هناك مشاكل قد حتدث يف البلد،
نحن نعتقد ان هناك ثقة بني االخوة الساسة خصوص ًا مع
هذه التجربة يف ان حياولوا يف ارسع وقت ان ينتهوا اىل نتيجة
مرضية للشعب العراقي وهنا ال بد ان اشري اىل قضية واعتقد
اهنا ليست يف العراق فقط.

عادة يف هكذا مسائل ال بد من وجود تنازالت عند اجلميع

،،

بمعنى انه ال يمكن ان جهة تظفر بكل يشء وال تتنازل عن
يشء ،خصوصا ً ان الكيانات او القوائم االربعة الفائزة حيتاج
بعضها اىل بعض يف متشية امور البلد .
اليشء املهم قبل ان تتشكل احلكومة ال بد يف كل تفكري ان
تغلب فيه مصلحة البلد واعتقد ان مصلحة البلد ليست هي
مسألة معقدة وانا مسألة سهلة يمكن لكل احد ان يشخصها
ومصلحة البلد هي التي جيب ان تكون السباقة امام كل حوار
ممكن ان حيدث بني االخمموة االعممزاء للخروج بنتيجة طيبة
قريب ًا..
اداء يف
النقطة الثانية :امتنى من جملس النواب اجلديد ان يرينا ً

افضل حالة من حاالته ،وان توضع جتارب الربملان املايض
اداء متميز ًا من
امام عني النائب اجلديد وان شاء اهلل تعاىل نرى ً
الربملان اجلديد.
عندي امنية وهي عىل لسان الكثري من االخوة والشعب امتنى

ان يكون القرار االول ملجلس النواب هو ختفيض االمتيازات
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،،

نحب ان نرى مجلساً رصيناً قوياً متماسكاً وأن نرى حكومة
تنهض بهذا البلد وتدافع عن مصالح الشعب العراقي بشكل
حقيقي في أعلى حالة من حاالت التميز

،،

اخلاصة لألعضاء ،اعتقد هذا يعطي رسالة فيها اطمئنان وفيها
أداء قوي ًا الن النائب عندما
اجيابية اىل ان االداء سيبقى يف هذا ً
يتنازل عن امتيازاته يف اجلانب العام سيكون قوي ًا ..
االنسان عندما يملك قناعة الناس به واوصلوه جيب ان هذه
القناعة حترتم وال جيعل هذه القناعة تذوب شيئ ًا فشيئ ًا بحالوة

ما يمكن ان يعطى ...
ال بد ان نقف ونراجع مسريتنا بموضوعية االخ غري النائب
عندما مل يكن نائب ًا كان يشخص بعض االشكاالت عىل جملس
النواب االن هو اصبح نائب ًا فعليه ان يتجنب تلك االشكاالت
وحياول ان ال يتقمصها ألنه اصبح عضو ًا يف الربملان .

مجيع صالحياته وفق ما بينه الدستور من اجل ان نتجاوز الكثري
من املشاكل التي حدثت يف الوضع السابق .
كذلك بعض االخوة النواب الذين مل تكن هلم فرصة يف هذه

رصين ًا قوي ًا متاسك ًا وان نرى حكومة تنهض هبذا البلد وتدافع
عن مصالح الشعب العراقي بشكل حقيقي يف اعىل حالة من

املكاسب وانمما حممالوة املكاسب للشعب هي التي جتعل هذا
الشخص قوي ًا جد ًا ومستبس ً
ال يف ما يمكن ان يلقى هذا الشعب
املزيد من املواقف اجليدة .
الربملان جيب ان يكون برملان ًا قوي ًا وبرملان ًا شجاع ًا وجيب ان يارس

االنتخابات لكنهم يمتلكون من اخلربة ما يمكن ان يفعل دور
االخوة االعزاء  ..ارجوا ايض ًا ان ال يبخلوا بالنصيحة عليهم يف

هذا الممدور جيب ان ال يغري من قناعاته خصوصا ً القناعات
التي ترتبط بوضع الناس بصورة عامة  ،البد من االستفادة من
التجربة املاضية وان ال نبدأ من الصفر وانا عندنا جتربة غنية فيها
اجيابيات وفيها اخفاقات البد ان نستفيد من االجيابيات وايض ًا
نشخص السلبيات حتى ال نقع با وقع فيه .نحب ان نرى جملس ًا

حاالت التميز.

متابعة  :محمد حمزة

ال�������������غ�������������ن�������������اء
السؤال :ما حكم االستاع إىل الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟
اجلواب :اما معنى الغناء فالظاهر انه الكالم اللهوي – شعر ًا كان
او نثر ًا – الذي يؤتى به باالحلان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب ،
والعربة بالصدق العريف  ،وأما االستاع إليه فهو حرام كحرمة فعله
والتكسب به .
ّ
السؤال :هل جيوز الغناء من غري مصاحبة املوسيقى؟
اجلواب :الغناء حرام كله وهو الكالم اللهوي الذي يؤدي باالحلان
املتعارفة عند اهل اللهو واللعب ،بل حيرم ايض ًا عىل االحوط الكالم
غري اللهوي الذي يؤدي بتلك االحلان.
السؤال :هل جيوز الغناء يف االعراس؟ وما هو حكم التصفيق فيها
ويف غريها للرجل والنساء؟
اجلواب :حيرم الغناء يف االعراس كا حيرم يف غريها نعم قد يستثني
حمرمة اخر كالرضب عيل الطبول
غناء النساء فيها اذا مل يضم اليه ّ
والدفوف ولكنه حمل اشكال عندنا ،واما التصفيق فال بأس به.
السؤال :هناك أغان باللغات األجنبية يويص أساتذة اللغات األجنبية
لتًسهيل تعليم اللغة بساعها  ،فهل جيوز االستاع هلا للغرض املتقدم؟
اجلواب :إذا صدق عليه الغناء بمعناه املتقدم  ،مل جيز.
السؤال :ما معنى مصطلح (املتعارف عند أهل الفسوق)؟

اجلواب :هذا التعبري مل يرد يف فتاوانا  ،انا الذي ذكرناه يف تعريف
الغناء هو «األحلان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب» واملقصود به
واضح.
السؤال :هل جيوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي حلن كان  ،حتى لو
كان ذلك مناسبأ ملجالس أهل الفسوق؟
اجلواب :األحوط لزوم ًا تركه حتى يف ليلة الزفاف  ،فضأل عن غريها.
السؤال :هل جيوز يل الصعود يف سيارة ّ
يشغل السائق فيها أغاين؟
اجلواب :ال مانع منه وال يصغي اىل الغناء.
السؤال :هل جيوز وضع االغاين واملوسيقى املطربة هبدف الرقص
عيل أنغامها للزوج؟
اجلواب :الجيوز.
السؤال :ماهو رأيكم باللطميات التي يقال بأن حلنها من االحلان
الغنائية؟
اجلواب :إذا صح ذلك فاالحوط وجوب ًا االجتناب .
السؤال :ما حكم ساع االغاين الوطنية؟
اجلواب :اذا كانت بكيفية تناسب جمالس اللهو و اللعب فاالحوط
وجوب ًا عدم االستاع.

آللئ قرآنية

إعداد :حسين النعمة

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

ال����ب����ك����اء ()2

بقلم :حيدر التميمي

الصدوق بسنده عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد (عليه السالم) عرشين سنة أو أكثر من ذلك ،وما وضع بني يديه
ينقل الشيخ ّ

(عليهام السالم) ،قوله :البكاؤون مخسة :آدم ،ويعقوب ،ويوسف طعام إال بكى ،حتى قال له موىل له« :جعلت فداك يا بن رسول
(عليهم السالم) ،وفاطمة بنت حممد (عليها السالم) ،وعيل بن اهلل ،إين أخاف عليك أن تكون من اهلالكني .قال } :إِ َّن َام َأ ْش ُكو َب ِّثي
احلسني (عليه السالم)» ,فأما آدم (عليه السالم) فبكى عىل َ
اهللِ َو َأ ْع َل ُم ِم َن ّ
اجل َّنة َو ُح ْز ِين إِ َىل ّ
اهللِ َما َال َت ْع َل ُم َ
ون (يوسف {)86/إين مل
حتى صار يف خديه أمثال األودي��ة ،وأما يعقوب (عليه السالم) أذكر مرصع بني فاطمة إال خنقتني لذلك عربة.
وهبذا يكون البحث قد أوضح التشابه بني البكاء يف القرآن
فبكى عىل يوسف (عليه السالم) حتى ذهب برصه ،وحتى قيل
ون َح َر ًضا َأ ْو َت ُك َ
وس َف َح َّتى َت ُك َ
احلسيني ,الذي يعرب عن مدى شدة تأثر
ون ِم َن الكريم والبكاء يف اخلطاب
لهَ } :قا ُلو ْا َتاهلل َت ْفت َُأ َت ْذ ُك ُر ُي ُ
ّ
َْ
اهلالِ ِك َ
ني (يوسف ،{)85/وأما يوسف (عليه السالم) فبكى عىل الناس هبذا األسلوب الرتبوي األخالقي ,الذي يعرب عن مزيج من
يعقوب (عليه السالم) حتى تأذى به أهل السجن ،وأما فاطمة العواطف احلزينة التي تراوده يف مواقف معينة.
بنت حممد (عليها السالم) فبكت عىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وتوظيف البكاء يف سبيل نرش مظلومية أهل البيت (عليهم السالم)
وآله) وكانت خترج إىل مقابر الشهداء فتبكي حتى تقيض حاجتها خالل ما تعرضوا له بسبب وقوفهم ضد الظلم والطغيان الذي كان
ثم تنرصف ،وأما عيل بن احلسني (عليه السالم) فبكى عىل احلسني يسري به أفراد من احلكام الظلمة.

القرآن في الحديث
ورد يف (صحيح اجلامع  -ص  )8030أن صاحب القرآن يلبس
حلة الكرامة وتاجها وجاء ذلك يف قول رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله)« :جييء صاحب القرآن يوم القيامة ،فيقول :يا رب حلة،
فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ،ثم
يقول :يا رب أرض عنه ،فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة»
وورد يف ذات املصدر (ص  )2199يف إكرام حامل القرآن من
إجالل اهلل تعاىل ،قوله (صىل اهلل عليه وآله)« :إن من إجالل اهلل
إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه
وإكرام ذي السلطان املقسط».
جملة االحرار اال�سبوعية
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من أسرار السور الكريمات
من هم أولياء الله في سورة يونس؟

يقول تعاىل}َ :أ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء َّ
اهللِ َال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َيْزَ ُن َ
ون (اآلية  {)62/وعنهم –
مر ذكرهم يف هذه اآلية املباركة يقول أمري املؤمنني (عليه السالم) كام
أي االولياء الذين َّ
ورد يف مصباح البالغة (مستدرك هنج البالغة) « :101/4هم قوم أخلصوا هلل تعاىل يف
عبادته ،ونظروا إىل باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها ،فعرفوا آجلها حني ُغ َّر اخللق
سواهم بعاجلها ،فرتكوا ما علموا أنه سيرتكهم ،وأماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم».
ويرد صاحب البحار قول أمري املؤمنني (عليه السالم) هبذه اآلية املباركة ايضا« :هم
نحن وأتباعنا ،فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا ،وطوبى هلم أفضل من طوبى لنا ،قال :يا أمري املؤمنني ما شأن طوبى هلم
أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم عىل أمر؟ قال :ال ،ألهنم محلوا ما مل حتملوا عليه ،وأطاقوا ما مل تطيقوا».

القلب السليم في القرآن الكريم  -ح1
من املعروف يف الوسط االكاديمي أنه توجد عبارة يتداوهلا السادة
التدريسيون عندما يريدون كتابة بحث او عندما يعرض عليهم
طلبتهم عناوين لرسائل املاجستري او الدكتوراه فان جواهبم« :ان
املوضوع مشبع ومشبع جدا وصعب ان يأيت بجديد» ،ان مثل
هذه املقولة ال تنطبق اذا ما أردنا ان نكتب يف اي عنوان ورد يف
القرآن الكريم الصامت وهذا مصداق هلذه اآلية الكريمة } ُقل َّل ْو
َك َ
ان ا ْل َب ْح ُر ِمدَ ا ًدا ِّل َك ِل َام ِت َر ِّيب َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأن َتن َفدَ َك ِل َام ُت َر ِّيب
}و َل ْو َأ َّن َام
َو َل ْو ِج ْئنَا بِ ِمث ِْل ِه َمدَ ًدا (الكهف ..{)109/وقوله تعاىلَ :
ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض ِمن َش َج َر ٍة َأ ْق َال ٌم َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِمن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر
اهللِ إِ َّن َّ َ
َّما َن ِفدَ ْت َك ِل َام ُت َّ
اهلل َع ِزيزٌ َح ِك ٌيم (لقامن ،{)27/وما قيل
ايضا يف القرآن الناطق واملتمثل بشخص أمري املؤمنني عيل بن ايب
طالب (عليه السالم)« :لو أن البحار مداد واألشجار أقالم ومجيع
اخلالئق كتاب فام استطاعوا أن جيمعوا اال النزر اليسري من صفاته
ولك ّلوا عن اإلتيان ببعض وصف معجزاته» ،ويستحيل عىل اي
مؤرخ أو كاتب مهام بلغ من الفطنة والعبقرية أن يأتيك حتى يف
ألف صفحة ,فالذي فكره وتأمله وما قاله وعمله ذلك العمالق
بينه وبني نفسه و ر ّبه مل تسمعه اذن ومل تبرصه عني وهو اكثر بكثري
مما عمله بيده او اذاعه بلسانه وقلمه واذ ذاك فكل صورة نرسمها
له هي صورة ناقصة ال حمالة.

* بقلم أ .د .طالب حسن موسى

وهذا ليس بغريب ما دام ان أمري املؤمنني باب مدينة علم رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وما جرى يف غدير خم من تبليغ االمر
االهلي بتنصيبه وليا لكل من يوايل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
ويكفي القول انه َ
قيل :إن القرآن الصامت يتحدث عن القرآن
الناطق.
هذا من جهة ،ومن جهة اخرى يروى بانه شوهد قبل اكثر من
مكتوب
صحاف فيه روايات
ٌ
اربعامئة سنة جملدٌ ببغداد يف يدي ّ
عليه املجلدة الثامنة والعرشون من طرق قوله« :من كنت مواله
فعيل مواله» ويتلوه يف املجلدة التاسعة والعرشين وقيل ان ما تم
تأليفه لرشح هنج البالغة جتاوز املئات ،وهذه معجزة القرآن ال
يمكن نكراهنا واالمثلة كثرية ،وألنه كام قال امري املؤمنني «فأنه
احسن احلديث» وانه عنوان «القلب السليم» ،وقد يبدو معناه
واضحا وبسيطا ولكن لو استعرضنا ما ورد من آيات بينات
لوجدنا حالوة طعم اخلوض فيه ،فقط ملجرد قراءهتا ومجع ما
ورد من آيات قرآنية بشأهنا؛ بل وكل آية يمكن بحثها علميا بعد
التوسل اىل اهلل سبحانه وتعاىل يف املساعدة السترشاف املعنى،
فهو الذي يزيل الغشاوة عن القلب ،ومنه تستمد البصرية ،وهذا
هو العلم النافع.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

بعد عودته من زيارة للعتبات المقدّ سة في إيران..

العبايجي :مشاريع العتبة الحسينية ُيشار لها
بافتخار ووصل صداها إلى العالم
األحرار /علي الشاهر

ْ
قلبه ،زيارة مرقد اإلمام أنيس النفوس
كانت وجهتهُ األولى وشوّ قه الذي حمله في ِ
علي بن موسى الرضا وأخته الس ّيدة فاطمة المعصومة (عليهم السالم) ،ومع هذا
َ
الشرف العظيم الذي وُ ِّفق إليه ،حملَ على عاتقهِ ْ
الصورة البه ّي َة
أن ينقلَ بنفسه
للعتبة الحسينية المقدسة وما ّ
حققته من إنجازات كبيرة على مختلف األصعدة،
ُ
إدارة العتبة
ليتحدّ ث بافتخار واعتزاز مع من التقى بهم ،عن الثمار الجَ ن ّية التي قطفتها
المقدسة في رعايتها للزائرين وكذلك أبناء الشعب العراقي بمختلف طوائفهم.
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ِ
عودته سامل ًا إىل أرض الوطن وممارسة مسؤولياتهَ ،
كان
بعد
لنا هذا احلديث املهم مع األمني العام للعتبة املقدسة األستاذ
أطلع (األح���رار) عن اهلدايا
حسن رشيد العباجيي ال��ذي
َ
الروحانية التي حصدها من زيارته املباركة بلقائه بعدد من
َ
وكذلك إرشاف��ه بشكل مبارش عىل أعامل
العلامء األع��الم،
املراكز التابعة للعتبة املقدسة هناك والتي تقدّ م خدم ًة كبرية يف
نرش الثقافة الدينيةّ ،
مؤكد ًا عليهم بالوقت ذاته ْ
أن ينزلوا إىل
امليدان ويسامهوا إسهام ًة حقيقية يف بناء اإلنسان.
العباجيي ق� َ
�الّ :
كانت للترشّ ف بزيارة
إن «زيارته إىل إي��ران
ْ
رضيي اإلمام الرضا والسيدة املعصومة (عليهام السالم)،
اقتطع من ِ
وقته للقاء املسؤولني يف الرضيني املطهرين،
ولكنه
َ
وكذلك لزيارة َعدد من املراكز التي أنشأهتا العتبة احلسينية
املقدسة يف مدينة قم املقدسة واالطالع عىل أعامهلا».
وتابع« ،بعد ترشّ فنا هبذه الزيارة ،التقينا بمسؤويل الرضيني

املباركنيّ ،
وأكدنا هلم استعداد العتبة احلسينية املقدسة الستقبال
َ
سيفدون إلحياء زيارة عرفة وكذلك
الزائرين اإليرانيني الذين
املحرم والزيارة األربعينية املباركة» ،مضيف ًاّ ،
«أكدت
العارش من ّ
للمسؤولني أننا سنتك ّفل ّ
بكل متط ّلبات واحتياجات الزائرين
متشوقون لزيارة
من الطعام والنقل ،خصوص ًا وأن اإليرانيني
ّ
املراقد املقدسة يف العراق بعد انقطاعهم لعامني بسبب تفيش
جائحة كورونا».
وأوض��ح العباجيي ّ
بأن «الزيارة شملت أيض ًا االط��الع عىل
األعامل العمرانية يف املرقد الرضوي املقدس ،ومدى االستفادة
من جتربتها يف تطوير مشاريع العتبة احلسينية» ،مستدرك ًا ّ
بأن
«العتبة احلسينية اآلن هي من تبهر بقية العاملني يف العتبات
املقدسة وامل���زارات الرشيفة ملا أنجزته من مشاريع كربى
ومنافسة ُيشار إليها يف كل مكان وزمان».
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وتابع بأن «املسؤولني يف العتبة الرضوية ّأك��دوا ذلك،
وأثنوا ثنا ًء مجي ً
إعجاهبم بمشاريع العتبة احلسينية
ال وأبدوا
َ
املقدسة».
لفت العباجيي إىل ّ
أن «الوجهة األخ��رى كانت زيارة
كام َ
قم املقدسة
املؤسسات التابعة للعتبة احلسينية يف مدينة ّ
واالط��الع عىل منجزاهتا وخدماهتا ،ومن بينها (مؤسسة
ُ
اخللق العظيم ،ومؤسسة وارث األنبياء ،ومركز دار القرآن

الكريم ومكتب قناة كربالء الفضائية وفرع مركز كربالء
للدراسات)» ،مبين ًا ّ
أن «العاملني يف هذه املؤسسات واملراكز
ابتهجوا فرح ًا بزيارتنا هلم ،كوهنا ّأول زيارة ملسؤول يف العتبة
احلسينية هلذه املراكز املهمة».
جملة االحرار اال�سبوعية
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وأوضح أيض ًا ّ
بأن «ما تقدّ مه هذه املراكز مهم جد ًا بإصدار
املوسوعات الفكرية والدينية ،وكذلك مسامهتها الثقافية
«وجه العاملني بالرتكيز
داخل املجتمع اإليراين» ،مضيف ًا أنه ّ
ِ
املسامهة ببناء اإلنسان عرب النزول إىل املَيدان والسعي
عىل
لنرش الوعي من أجل التصدّ ي للهجامت الفكرية واملنحرفة
املوجهة ّ
لكل أتباع أهل البيت (عليهم السالم) ،وقد وعدنا
ّ
األخو ُة خري ًا للعمل هبذه التوصيات يف املستقبل القريب».
أما الشقّ اآلخ��ر من زي��ارة األم��ني العام للعتبة احلسينية
باملهمة ،هي زيارته ملكتب املرجع
املقدّ سة والتي وصفها
ّ
الديني الكبري آي��ة اهلل العظمى الشيخ حسني الوحيد
اخلراساين (دام ظله) ،وكذلك زيارته ملكتب وكيل املرجع

الديني األعىل اإلمام السيد عيل احلسيني السيستاين
(دام ظله) ،سامحة السيد جواد الشهرستاين.
وق��ال العباجييّ :
إن «زي���ارة امل��رج��ع اخل��راس��اين
مهمة بالنسبة يل ،فهذا الرجل له مكانة كبرية يف
إيران وجلميع حمبي أهل البيت (عليهم السالم)
جلهوده الدينية ومؤلفاته الكبرية ودوره يف احلفاظ
عىل تراث األئمة األطهار (صلوات اهلل وسالمه
عليهم) ونرش فكرهم وثقافتهم بني أتباعهم».
وتابع حديثه« ،استبرش املرجع اخلراساين خري ًا
بزيارتنا له ،وامتأل قلبه فرح ًا ورسور ًا ،وقد دعا
لكل َخدمة اإلمام احلسني (عليه السالم) باخلري
والسداد ،كام أطلق كلمة عظيمة عندما وصف
َ
ِخدمتنا للمرقد الرشيف نعمة ال تضاهيها نعمة
زوار مرقد اإلم��ام احلسني (عليه
وكذلك ِخدمة ّ

،،

العبايجي :وجّ هنا العاملين في
مؤسسات العتبة الحسينية بالتركيز
على المساهمةِ ببناء اإلنسان عبر
الميدان والسعي لنشر
النزول إلى َ
الوعي من أجل التصدّ ي للهجمات
ل
الفكرية والمنحرفة الموجّ هة لك ّ
أتباع أهل البيت (عليهم السلم)

،،

السالم) التي تأيت بمرتبة املالئكة من َخدمة العرش
املقدّ س».
وأض��اف« ،أوصانا سامحته باملحافظة عىل هذه
اخلدمة والنعمة الكبرية التي أنعم اهلل (سبحانه
فإهنا خري نعمة يف الدنيا واآلخرة».
وتعاىل) هبا عليناّ ،
وأوض��ح العباجيي« ،استثمرت زي��اريت لسامحته
باستعراض ما تنجزه وأنجزته العتبة احلسينية من
املشاريع الكربى التي تصب يف خدمة الزائرين
الكرام وكذلك استعداداتنا الحتضان زائ��ري
األربعينية من خمتلف دول العامل».
أما زيار ُته لسامحة السيد جواد الشهرستاين ،فقد
وذكر يف حديثه
وصفها العباجيي بالزيارة املو ّفقة،
َ
ّ
السيد الشهرستاين تربطني به عالقة
بأن «سامحة ّ
قديمة تعود أليام الشباب وهو ابن عائلة دينية
كانت هلا أدوار مرشّ فة وتضحيات عظيمة يف حفظ
الدين ومقارعة األنظمة املستبدّ ة ،وقد َ
بارك لنا هذه
سيد الشهداء (عليه
الزيارة ووصف ِخدمة املوىل ّ
السالم) بالنعمة العظيمة التي ال يناهلا إال ذو ّ
حظ
عظيم».
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مصنع إنتاج الحقن الطبية التابع للعتبة الحسينية المقدسة..

منتج عراقي بمواصف��ات طبّ ي��ة عالمي��ة
األحرار /فالح حسن  /تصوير :خضير فضالة  -أحمد القريشي

تلقى المشاريع العمالقة التي أنجزتها العتبة الحسينية المقدسة بالمواصفات
العالمية ،صدى واسعاً بعدما أصبحت تضاهي المشاريع المقامة على مستوى
الشرق األوسط والعالم ،كان من بينها مصنع إنتاج الحقن الطبية.
ويعتبر المصنع هو األول من نوعه في العراق ،والكائن على طريق (كربالء المقدسة
� النجف األش��رف) ،وتبلغ طاقته القصوى ( )200 – 180مليون حقنة في السنة
الواحدة ،وبأحجام واستخدامات مختلفة.
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املممممديممممر املمممفممموض
د .حمميممدر الممبمميممايت
وبحسب إدارة املصنع فإنه «هيدف جلعل العراق يف مصاف
الدول املنتجة ،وإعطاء املجتمع العراقي ما يستح ّقه من
عناية وجمهود كواجب أخالقي ورشعي اجتاههم» .وقال
املدير املفوض للمرشوع ،الدكتور حيدر البيايت يف حديث
خصه لم (األحرار)« :بدأت فكرة إنشاء هذا املرشوع هناية
ّ
العام ( ،)2019وتم بناؤه بمساحة ( 6آالف و 600مرت
مربع) ضمن مساحة كلية تقدّ ر ب� ( 22دون ًام) ،بدعم مبارش
من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي واألمانة العامة».
وتابع« ،يعترب مصنع احلقن الطبيبة األول من نوعه يف

العراق بمواصفات عالية جد ًا وبشهادة أيزو ()7/3 ،5/8
املعتمدة من قبل منظمة الصحة العاملية».
وأض���اف« ،يضم امل���رشوع بنايتني تشمالن (املصنع،
املخازن ،واخل��دم��ات) ،حيث يتوي عىل خمزن للمواد
األولية التي يصل عددها إىل ( 12مادة) يتم استريادها
من أملانيا وأمريكا وكوريا اجلنوبية ،بعدها تأيت قاعة مكائن
احلقن اإليطالية التي حتتوي عىل ( 15ماكنة حقن) ولكل
جزء من أجزاء احلقنة ماكنة خاصة تعمل هبا ،فيتم أخذ هذا
اإلنتاج اىل مكان التجميع االيطالية هي (الغرفة النظيفة)
بمواصفات خاصة وبفالتر عالية جد ًا التي تعمل عىل مدار
17
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( 24ساعة) والتي تكون حتت أرشاف كادر خمتص».
وتابع« :بعدها يتم تعبئة احلقن (الرسنجات) ويتم طباعة
الوجبة ورقم الوجبة ،ثم تذهب اىل اجلزء األخري (التعقيم)
ويكون عن طريق حاضنتني أثنتني وتبقى فيها بحدود (- 7
 8ساعات) للوجبة الواحدة ،ويف املرحلة االخرية تذهب
اىل التعبئة ووضع اللواصق».
وأشار إىل أن «مجيع األعامل اجلارية يف املصنع جتري ٍ
بأياد
عراقية ،إذ يضم كادر ًا متطور ًا من مهندسني وموظفني وفنيني
اكتسبوا خرباهتم من املهندسني االيطاليني والكوريني،
فيام يبلغ عددهم ( 100شخص) تم تقسيمهم عىل أعامل
(مكائن احلقن ،الغرف النظيفة ،التعبئة ،واملخترب)».
جملة االحرار اال�سبوعية
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ولفت إىل أن «منتجنا حاليا األوح��د يف العراق ويتميز
عن املستورد الصيني واملرصي واإليراين وكافة املنتجات
االخرى بانه مطابق للمواصفات ( )1-7886 ISOعلام
ان كل املستورد ال يصل اىل هذه املواصفات» ،مبين ًا أن «كل
املواد االولية املستعملة يف التصنيع هي من الدرجة الطبية
وليست الصناعية؛ لكي ال تسبب انواع احلساسية وكذلك
ملنع أي تفاعل مع االدوية املستخدمة ولتحافظ عىل خواص
االدوية املستعملة».
وأكد البيايت« ،نستطيع ان نوفر بني ( 180اىل  )200مليون
رسنجة بالسنة للقياسات ( )10-5-3واما لألنسولني
نستطيع ان نوفر بني ( )60 - 50مليون بالسنة ،وخيضع

املنتج (الرسنجة) ل� ( 12فحص ًا خمتربي ًا) عرب أجهزة يابانية قبل
إيصاله إىل املستهلك».
وعن مكونات املصنع األخ��رى ق��ال« :يتوي املصنع عىل
مولدات كهربائية لتجهيز املعمل بمنظومة تشغيل وإطفاء
اوتوماتيكي ،وأيض ًا منظومة حديثة من التربيد ،ومنظومة
بتقنيات حديثة ج��دا ملعدات االط��ف��اء ومكافحة احلريق
بالباودر ومضخات ماء ومطافئ صغرية احلجم ومطافئ
الرغوة والباودر التي جيري عليها صيانة مستمرة ،فض ً
ال عن
جتهيزه بكامريات مراقبة عددها ( )170كامريا منترشة يف كل
جزء منه».
وتابع« ،هناك برج خاص لتزويدنا بخدمة اإلنرتنت ألمهيته،

كون أن بعض املكائن مرتبطة بالرشكة املصنعة وبدورها تقوم
بإرسال رسالة يف حال حدوث خلل يف املكائن او عطل ما
وهذا كله ضمن التطور العاملي ،وهذه اخلدمة يتم توفريها
مقابل اشرتاك سنوي مع الرشكات املص ّنعة».
وأكد البيايت يف ختام حديثه بأن «الغاية من إنشاء هذا املصنع
ٍ
بأياد عراقية ومواصفات عاملية،
هو توفري (الرسنجات)
وتكون معقمة لضامن وصول االدوية اىل املريض وبدون أمل أو
حصول حاالت تسمم (ال سمح اهلل) فض ً
ال عن هدفنا بتوفري
فرص عمل للشباب والشابات باإلضافة اىل توفري العملة
الصعبة وتقليل مصاريف النقل املرتفعة وضامن جودة املنتج
بام خيدم املرىض العراقيني».
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إعانات وإغاثات ومساعدات
وعلج مرضى وتزويج الشباب

ت��ك��ش��ف ع���ن إح����ص����اءات وآل���ي���ات
إنفاقها للفقراء والمحتاجين
تقرير :نمير شاكر  -تصوير :صالح السباح

ضمن أهدافها االنسانية ومساعيها في انقاذ االرواح والحد من المعاناة واحترام الكرامة
االنسانية تتواصل العتبة الحسينية المقدسة بتوزيع المساعدات المالية على العوائل
المتعففة والفقيرة في المحافظات العراقية ,والتي تتمثل بتوزيع الرواتب الشهرية واجراء
العمليات في مستشفياتها وتوفير العالج للمرضى ،وقد تكون هذه المساعدات بناء دار او
ترميم او زواج او سداد دين وغيرها ،وبحسب الحاالت والتقارير والكشوفات التي تصل مكتب
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ,والتي يكون على رأس هذه المساعدات
والمسؤول المباشر بتوزيعها المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية
الدينية العليا في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي الذي يوجّ ه بصرف
هذه المساعدات من مكتب ممثلية المرجعية الدينية في كربالء..
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لقاء مع
وللحديث اكثر عن هذا املوضوع اجرت جملة «االحرار» ً
مسؤول رصف االموال عىل الفقراء يف العتبة احلسينية املقدسة
فضيلة الشيح مهدي املسعودي ،والممذي قممال« :ال خيفى عىل
اجلميع دور العتبة احلسينية املقدسة يف توزيع املساعدات املالية
اىل العوائل الفقرية واملتعففة يف حمافظة كربالء وبقية املحافظات
االخرى العراقية بحسب احلاالت التي ترد اىل مكتب املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة وممثل املرجعية الدينية العليا
سامحة الشيخ عبد امل��ه��دي الكربالئي وبحسب التقارير
والكشوفات التي تصل اىل سامحته ،يقوم بدوره بكتابة هذه
املساعدة حسب احلالة واالحتياج ،وترصف من مكتب ممثلية
املرجعية الدينية العليا يف كربالء ،وهذه احلاالت متعددة مثل
حاالت البناء او ترميم او العالجات او العمليات التي تقام يف
املستشفيات واملراكز الصحية التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة
مثل مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) ومستشفى
وارث الدولية لعالج االورام ومركز السيدة زينب (عليها
السالم) ومراكز اخرى تقوم بالعالجات وهناك جلنة طبية يف

،،

الشيح مهدي المسعودي

تصل لسماحة الشيخ
الكربلئي تقارير وكشوفات
بالحاالت المحتاجة
للمساعدة فيوجه بصرفها
من مكتب ممثلية المرجعية
الدينية العليا في كربلء..

،،
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العتبة احلسينية املقدسة تقوم بتوفري هذه العالجات بحسب
الفواتري والوصفات الصادرة من االطباء وايضا مستشفى
السفري يقوم بإجراء العمليات والتحاليل والفحوصات
جمانا وبشكل مستمر يوميا وبقية املراكز الصحية االخرى
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بعضها تكون تكلفة اجراء
العملية بنسبة ( )%50عىل املريض والنصف االخر تتحمل
العتبة احلسينية املقدسة تكلفته ،وام��ا مستشفى وارث
الدولية لعالج االورام تكون العالجات لسن من ()12
سنة فام دون جمانا واكرب من ( )12سنة تكون بالنسبة بحسب
احل��االت املادية للمريض بعض امل��رىض يتحمل (نصف
املبلغ او الربع) والباقي عىل العتبة احلسينية املقدسة ،وبعض
احلاالت العتبة احلسينية املقدسة تتكفل بعالجه جمانا من يوم
دخوله للمستشفى اىل حني شفائه وهذا بحسب التقارير
وبحسب الكشوفات والتحري التي تصل امام يد وناظر
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الشيخ الكربالئي».
واضاف الشيخ املسعودي« :يف بعض االحيان يأيت املريض
ويقول ال استطيع دفع اي مبلغ او لدي القدرة بدفع نصف
املبلغ قبل ذهابه اىل املستشفى حينها يتم إصدار كتاب من
العتبة احلسينية املقدسة اىل املستشفى عن بيان التكلفة املادية
ومدى امكانية اجراء هذه العملية والتحليالت وغريها من
االج��راءات التي ختص املريض ،بعدها تأيت االجابة من
املستشفى انه ممكن اج��راء العملية وبالتكلفة (الكذائية)
فتقدم أمام الشيخ الكربالئي وبدوره يقوم بإجراء التخفيض
واملساعدة ،وهذه احلاالت املرضية ال حتتاج اىل كشوفات
من قبل التحري؛ وانام حتتاج اىل كشوفات طبية وتقارير
ص��ادرة من مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة ،اما عن
بقية احلاالت التي تقوم العتبة احلسينية املقدسة باملساعدة
فيها مثل البناء او الرتميم او الزواج وغريها من املساعدات

املعيشية مثل رشاء مواد منزلية وسداد دين او اجراء عملية يف
املستشفيات االهلية يف العراق او خارجه غري التابعة ملستشفيات
حتر ووصوالت وكشف
العتبة احلسينية املقدسة فهذه حتتاج اىل ٍّ
احلالة».
وتابع املسعودي :ان «مساعدات (الرتميم والبناء) هذه من
اختصاص مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) التابعة ملمثلية
املرجمعية الدينية العليا يف كربالء ،حيث توجد جلنة وكادر خمتص
يقوم بالكشف امليداين ،هل هذا املنزل بحاجة اىل ترميم؟ وكم
كلفة الرتميم؟ او هل هذه االرض (قطعة) حتتاج اىل بناء او اكامل
بناء وهو بحاجة اىل ( )15- 10مليون؟ ،بعدها يرد هذا التقرير
اىل السامحة ويقوم بدوره بكتابة هذه املساعدة وترصف هذه
املساعدة ايضا اىل اللجنة واللجنة تقوم برصف هذا املبلغ ،ولكن
من نواحي اخرى من املساعدات لدينا شعبة التحري التي هلا
دور كبري بام تقوم به من كشف ميداين عىل احلالة ،والتقيص من

،،

مساعدات (الترميم والبناء)
هذه من اختصاص مؤسسة
االمام الرضا (عليه السلم)
التابعة لممثلية المرمجعية
الدينية العليا في كربلء ،حيث
توجد لجنة وكادر مختص يقوم
بالكشف الميداني لتسجيل

،،

االحتياجات اللزمة للبناء أو
الترميم..
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هذه احلالة والتأكد من االحتياج بعد ذلك يقوم السامحة بكتابة
املبلغ قد يكون لسداد دين او زواج او لعالج خارج البلد او
لبقية احلاالت املعيشية االخرى ،بعدها نقوم برصف هذه املبالغ
مبارش ًة اىل العوائل ،مثل بعض املواطنني يتاج اىل عربة شحن
فنقوم برشاء هذه العربة وتسليمها اىل هذا املواطن ،وهذه
املساعدات التي حتدثنا عنها تسمى مساعدات مقطوعة وتقدم
ملرة واحدة مثل بناء وقدمت له مساعدة وانتهى او مسألة عالج
وانتهت ،اما اذا احتاج اىل مساعدة اخرى شبيهة مثل ترميم او
عالج يقوم بتقديم معاملة جديدة اخرى ،وهذه املساعدات
املقطوعة يتم رصفها من مكتب ممثلية املرجعية الدينية العليا يف
كربالء املقدسة وترصف هذه املساعدة للمواطن مبارش ًة او اذا
كان مريض ًا مثال ترصف اىل ذويه من الدرجة االوىل».
ونوه املسعودي« :اما عن املساعدات االخرى الشهرية التي
ترصف لأليتام والعوائل الفقرية التي تم تسجيلها وتثبيتها يف
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العتبة احلسينية املقدسة حيث يقوم أحد األخوة الكرام وهو
السيد سجاد بدوره بتوزيع هذه الرواتب ممن ال يستطيعون او
ليس لدهيم القدرة عىل العمل بسبب االعاقة او كرب يف السن
بسبب االمراض وغريها وليس لدهيم دخل ثابت او يكون
الدخل الثابت بسيط ًا جدا ولدهيم مصاريف كثرية مثل ساكنني
يف بيت اجيار ولديه راتب شهري قدره ( )100الف وهذا ال
يكفي ال لإلجيار وال للمعيشة فيرصف له راتب شهري وهذا
ايضا بحسب الكشوفات امليدانية من قبل التحري الذي يقدّ م
فيوجه سامحته برصف راتب شهري
تقريب ًا للشيخ الكربالئي
ّ
هلذه العائلة ويستمر هذا الراتب اال اذا تغريت حالة العائلة،
ونحن نقوم كل سنتني او ثالث بجرد جديد واستامرات جديدة
وكشف ميداين جديد لنرى حاالت بعض العوائل هل تغريت
ام ال».
واك��د امل��س��ع��ودي :ب��ان جمموع الرصفيات املقطوعة التي

رصف��ت م��ن مكتب املرجعية الدينية العليا يف كربالء
خالل (ال�ستة اشهر) التي مضت لسنة (2022م) بحدود
( )1.454.000.000دينار عراقي من جمموع احلاالت
املرضية وبناء الدور والرتميم وسداد الدين والزواج ورشاء
االجهزة املنزلية واملعونات املعيشية وغريها التي رصفت
للعوائل الفقرية واملتعففة بتوجيه من سامحة املتويل الرشعي،
اما عن الرصفيات الثابتة الشهرية التي ترصف للعوائل
املسجلة يف مكتب ممثلية املرجعية الدينية العليا يف كربالء
ممن ليس لدهيم دخل او قوت معييش والتي تصل اعدادهم
( )857عائلة مستفيدة شهريا واملبلغ املخصص هلذه العوائل
مقداره ( ،)78.455.000كذلك هناك ايتام مسجلني يصل
اعدادهم اىل ( )1.589يتيم وشهريا يتقاضون راتب ًا ما يقارب
( )40مليون دينار ,وايضا هناك مصاريف يومية ومساعدات
ترصف اىل الزائرين مقدارها يصل اىل ( )1.500.000يومي ًا

واكثرها ترصف عن طريق سامحة الشيخ يف موقع الصالة.
جتدر االشارة اىل ان حجم املبالغ التي رصفتها العتبة احلسينية
املقدسة لتقديم اخلدمات الطبية فقط جمانا للمواطنني الذين
وصل عددهم لنهاية شهر جزيران من العام اجل��اري هو
( )9.951.000من خمتلف حمافظات العراق ،فيام أنفقت
مستشفى السفري منذ تأسيسها يف هناية  2011لغاية شهر
حزيران من عامنا اجلاري اكثر من ( )55مليار دينار ،وتليها
مستشفى زين العابدين (عليه السالم) بحجم انفاق بلغ ()16
مليار دينار منذ تأسيسها عام  2016ولغاية شهر حزيران من
العام اجل��اري ،فيام انفقت مستشفى وارث الدولية لعالج
األورام ( )9مليار دينار منذ تأسيسها يف عام  2021ولغاية
مطلع شهر حزيران من العام اجلاري كل هذه خلدمة املواطن
العراقي دون النظر لطائفته وقوميته.
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العتبة الحسينية تكرم الفائزات
في مسابقة «ورتل القرآن» السنوية
تقرير وتصوير :حنان عبد األمير

«حلية القرآن الصوت الحسن» انطالقا من هذا الحديث المبارك ،نظمت وحدة التعليم
القرآني التابعة لشعبة التبليغ الديني النسوي في قسم الشؤون الدينية التابع
للعتبة الحسينية المقدسة مسابقة (ور ّتل القرآن ترتيال) الرابعة عشر ،وأنهتها بتكريم
الفائزات في حفل أقيم على قاعة سيد األوصياء في الحائر الحسيني المطهر .

فضيلة الشيخ علي المطيري
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وتعطر حفل االفتتاح بعطر اآليممات القرآنية وحرض احلفل
فضيلة الشيخ عيل املطريي مسؤول الشعبة الذي ألقى عىل
مسامع احلضور كلمة قيمة افتتحها بقوله تعاىل}« :إِ َّن َه َذا
ين َي ْع َم ُل َ
ا ْل ُق ْر َ
آن ِ ْهي ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ ُ
ون
رش ْ ُامل ْؤ ِمنِنيَ ا َّل ِذ َ
احل ِ
الص ِ َ
ريا (اإلرساء ،{)9/أشار فيها إىل
َّ
ات َأ َّن َ ُهل ْم َأ ْج ًرا َكبِ ً

عظمة القرآن وإعجازه ،وقدرته العظيمة عىل هداية الناس،
وإخراجهم من الظلامت إىل النور «.
وأضاف « :علينا أن ال نقترص عىل تالوة القرآن ،بل جيب علينا
ونطبقها يف سريتنا العملية».
أن نتدبر آياتهّ ،
وجه خطابه لألخوات املشرتكات عن تصوره وتصديقه:
كام ّ
أدخلتن الرسور عىل قلب اإلمام احلسني (عليه السالم)
«لقد
ّ
الشرتاككن بمسابقة أقيمت بجواره وحتت رعايته وهذا هو
َّ
الفوز احلقيقي».
ويف ختام كلمته شكر سامحة املتويل الرشعي واألمني العام
للعتبة املقدسة لرعايتهام األبوية هلذه النشاطات املباركة،
كام شكر كادر وحدة التعليم القرآين وجلان التحكيم وكل

من شارك بجهده يف إقامة املسابقة وإنجاحها ،وشكر مجيع
املشرتكات ودعا للجميع بالتوفيق والتسديد ..
وأختتم احلفل بتكريم جلنة التحكيم والفائزات الثالث
األوائل ،يف املرتبة األوىل (تقى نجاح زويد) ،واملرتبة الثانية
(زهراء عباس حطيط) واملرتبة الثالثة (رواء حسني جواد)،
إضافة إىل تكريم األوائ��ل يف مسابقة أن��وار اخلاتم وتكريم
اللجنة املنظمة واللجنة اإلعالمية للمسابقة ..
وقالت انتصار فاضل مسؤولة وح��دة التعليم القرآين ،إن
«أفضل تسابق هو ما يكون بأمور اآلخرة ،وذكرت إن اهلدف
من املسابقة هو اكتشاف الطاقات واملواهب لتنميتها وإعدادها
ملسابقات أخرى ،أو الستقطاهبا لالنضامم بحلقات القرآن
التابعة لوحدة التعليم القرآين».
جتدر االشارة اىل أن املسابقة استمرت ملدة ثالثة أيام ،وبلغ
ُ
عدد املشاركات فيها ( )125متسابقة من كربالء واملحافظات
األخرى.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

استذكارا لتضحياتهم ومواقفهم البطولية
في الدفاع عن الوطن والمقدسات

العتبة الحسينية تقيم
مهرجان (بالمرجعية انتصرنا وننتصر)
تقرير :نمير شاكر  -تصوير :قاسم العميدي

بعد مرور ثمان سنوات على الذكرى المباركة (فتوى الجهاد الكفائي) التي افتى بها
المرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني (دام ظله ال��وارف) ،تتواصل االمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمحافل في
كل عام اكراما للشهداء الذين لبو نداء المرجعية الدينية العليا في العراق من اجل
تذكير االجيال القادمة بهذه الفتوى وما حققته من انجازات ،ومن هذا المنطلق اقامت
شعبة المسرح المعاصر التابعة للعتبة الحسينية المطهرة مهرجان (بالمرجعية
انتصرنا وننتصر) بنسخته الثالثة ،وال��ذي اقيم على خشبة مسرح البيت الثقافي
الواقع في حي النقيب بمحافظة كربلء ،حيث اقيم الحفل في عدة فعاليات منها
عرض فيلم سينمائي جسد ما تعرضت له المناطق التي كانت تحت سيطرة (داعش)،
باالضافة الى عرض مسرحي تناول بعض قصص الشهداء ،وفي ختامه شهد تكريم
عوائل الشهداء وااليتام..
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جملة «االحرار» تابعت برنامج احلفل والتقت مع نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
الدكتور عالء امحد ضياء الدين املوسوي والذي قال« :نقف أمام هذا املرسح اجلاد واهلادف
وهو يكي قصة العراقيني وبطوالهتم ويكشف عن ابعاد القضية االنسانية التي كانت قضية

مصريية وقضية حشد نسميها االنتفاضة الشعبية التي حدثت بالعراق خلدمة العامل وانقاذه
من مهالك كثرية ،لذلك البد ان نعتز هبذه القضية وان نج ّلها وندعمها وان نؤكد عىل النرص
العظيم الذي حققه العراقيون ،وان نشري اىل رسالة العتبة احلسينية املقدسة من خالل وسائل
عديدة منها املرسح كونه لغة الشعوب املتقدمة ومن خالله ممكن ان نصل اىل قلوب

وعقول املجتمع».

ومن جانبه حتدث مسؤول شعبة املرسح املعارص السيد منتظر الطويل قائال:

«اقامت شعبة املهرجان املعارص التابعة للعتبة احلسينية املقدسة مهرجان

باملرجعية انترصنا وننترص بنسخته الثالثة بمناسبة ذكرى فتوى اجلهاد

الكفائي وتضمن املهرجان ع��دة فعاليات من ضمنها عرض
مرسحي يتناول بعض قصص الشهداء ال��ذي استشهدوا

من اجل الدفاع عن املقدسات والوطن ،كذلك عرض

فيلم وثائقي جيسد انتصارات احلشد الشعبي يف
املناطق التي احتلت من قبل داعش االرهايب

باالضافة اىل تكريم عوائل الشهداء كذلك

هناك معرض صوري يمل صور الشهداء

املقاتلني ،وان االستمرارية هبذا املهرجان هو

تذكري االجيال القادمة بأمهية وعظمة الفتوى وما

حققته من انجازات» منوها عن «التفاعل الكبري من قبل
29
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العوائل العراقية وخصوصا عوائل الشهداء».

تأسيس احلشد؛ بل من خالل بث االفكار السلمية واالفكار

فيام حتدث مسؤول الربنامج اإلنامئي لألمم املتحدة عيل

التعاونية التي حت��اول ان تقيض عىل اي ص��ورة من صور

اجلهاد املقدس لتأسيس احلشد الشعبي ،وحقيقة هذه الفتوى

وعىل صعيد متصل حتدث املخرج يف شعبة املرسح املعارص

كمونة قائال« :ترشفنا باحلضور اىل مهرجان استذكار فتوى

تعترب بارقة االمل التي انقذت العامل من اقىص هجمة داعشية
التي كادت ان تدمر العامل وموقف احلشد املقدس بتضحياته

وبجرحاه وابطاله وبشهدائه كانوا العامل االسايس باالنتقال
نحو هذا السلم املستدام الذي نعيشه حاليا ،وال خيفى أن

العتبة احلسينية املقدسة التي انطلقت من هذه الفتوى املباركة

وتستمر ببناء ه��ذا السلم املستدام ليس فقط من خالل
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التطرف العنيف».

زي��دون آل سلطان قائال« :قدمت شعبة امل��رسح املعارص
مهرجاهنا وكان النص اخلاص بالعرض املرسحي الذي محل

عنوان (دمي وحمطات ظل) للمؤلف العراقي قاسم مطرود،

بفكرة مرسحية تدور حول امرأة ورجل ينتظران يف حمطة

انتظار للرجوع اىل ارض الوطن وتبدا انكساراهتام وذكرياهتام،
فيتحدّ ثان عن ذكريات الطفولة والغربة ويتفاجآن يف النهاية

،،

من خلل هذا العرض
المسرحي أوصلنا فكرة
انه لو ال هذه الفتوى
المباركة ما ك ّنا نعيش
السلم واألمان وكان هناك
تفاعل من قبل الجمهور
مع العرض كونه المس
مشاعرهم..

،،

ان لدهيام مصيبة اعظم بأن املرأة هي احدى زوجات الشهداء
يف سبايكر والرجل هو احد اباء الشهداء امللبيني لفتوى
اجلهاد ،وهناك شخص ثالث الذي يوحي اىل الشخصية

املجنونة الذي عمل عىل الذكريات التي حصلت من قبل

االرهاب واجلرائم التي ارتكبوها بحق الشهداء ،ومن خالل
هذا العرض املرسحي أوصلنا فكرة انه لو ال هذه الفتوى

املباركة ما كنا نعيش السلم واألم��ان ،وحقيقة ان تفاعل
اجلمهور كان متوقع ًا الن العرض املرسحي كان يالمس

مشاعر اجلمهور واكثر احلضور هم من عوائل الشهداء

واملقاتلني فكان هناك اندماج مع العرض املرسحي وشاهدنا

هناك بكاء من قبل عوائل الشهداء.
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جمموعة قنوات كربالء الفضائية ،مؤسسة
تابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،تأسست يف الثالثني من
شهر رمضان ،سنة  1429للهجرة ،املوافق  1ترشين
األول  2008للميالد ،فكانت ثمرة من شجرة مثمرة
يانعة الثامر ،متمثلة باملرجعية الدينية الرشيدة ،وعىل
رأسها سامحة املرجع الديني األع��ىل آي��ة اهلل العظمى
(مدّ ظله الوارف) ،وبعد نيل
سامحة السيد عيل السيستاين ُ
املباركة الكريمة ،انطلقت ببثها التجريبي يف األول من
شهر رمضان عام  1430هجرية ،املوافق  22آب 2009
ميالدية ،فال خيفى عىل اجلميع ،أن القناة أسست قواعدها
عىل غايات سامية مجة ،مجيعها تصب إىل مرضاة اهلل جل
شانه ،وقد تم انتقاء القائمني عليها انتقا ًء دقيق ًا ،ابتدا ًء من
صانع إبداعاهتا املرشف العام عليها املهندس االستشاري
املختص السيد حيدر نوري جلوخان وص��و ً
ال إىل باقي
العاملني املبدعني الكرام يف القناة ،وهم عىل دراية كاملة
شاملة ،بمفهوم األعالم النامي املعارص اهلادف ،مؤمنني
بقوله تعاىل ،بسم اهلل الرمحن الرحيم (ومن أحسن قو ً
ال ممن
دعا اىل ّ
اهلل  ،وعمل صاحل ًا وقال أنني من املسلمني) صدق
اهلل العيل العظيم ،فلنتمعن باملعنى واملضمون أي أناس
هؤالء ،يكفي إيامهنم ومتتعهم بالقيم اإلسالمية اإلنسانية
النبيلة .
ومنذ انطالقتها أهبرت كل متلقٍّ شاهد شاشتها ،وأهلمت
اجلميع ،ودخلت قلوهبم من دون استئذان ،كيف ال وأن
أول مشهد هلا كانت قبة أيب األحرار األمام احلسني (عليه
السالم) ،ورايته املباركة ،ومنها بدأت مسريهتا اإلعالمية،
مبارك ًا من شعاع ذلك الرصح االهلي ،ملهم القلوب ،وفق
أسس وآليات مهنية عالية ،استطاعت من خالهلا أن تؤدي
دورها احليوي ،يف إيصال صورة مرشقة من رسالتها اهلادفة
املعطاة ،أخذة بعني االعتبار التفاين ،واإلب��داع يف جمال
اإلعالم املعارص املتنامي ،إليصال فكرة الئقة عن مدى
الشعور اإليامين ،الوطني ،اإلنساين ،النبيل ،الذي يتحىل به
مذهب آل البيت (عليهم السالم) ،ومن أهدافها السامية،

أنه البد لألعالم أن يكون معتدال ،وأن يامرس دوره يف
نقل احلقيقة بشكل موضوعي ،وحيادي ،وموضوعية،
وهو مهنة أخالقية ال حتتمل التزييف أو التزوير .
ملجموعة (قنوات كربالء الفضائية) نتاجات وثامر ،تكاد
ال حت��ىص ،فاجلوائز وش��ه��ادات التقدير والعرفان التي
نالتها يف حمافل ومؤمترات واستفتاءات عاملية ،ودولية،
ووطنية ،عدة من ذوي االختصاص يف اإلعالم وغريه،
حتتاج لوحدها اىل متحف خاص هبا ،ومن ثامرها مهرجان
سينامئي حافل يصد النجاحات يف كل عام ،حتت مسمى
(مهرجان النهج السينامئي) الذي يتعامل مع السينام عىل
أهنا رسالة إنسانية ،وظيفتها صناعة حياة يعيش فيها
الناس كرماء ،سعداء ،وله أهداف نبيلة سامية ،يرضه
ويشارك فيه كبار الفنانني ،واإلعالميني ،ومن شتى بقاع
العامل ،حيث أشاد وأهبر به كل من حرضه من املختصني،
واحلارضين ،ملا يتميز به من حتضريات ،وفعاليات متقنة،
تنافس املهرجانات التي تقام يف دول العامل املتقدم.
هذه هي قطرة من بحر إبداعات (جمموعة قنوات كربالء
الفضائية) ،التي ت��أيت يف مقدمتها الشعور بالوطنية،
واإلنسانية ،واملوهبة ،إضافة اىل متتعها باملهنية العالية،
ِ
واإلرادة احلقيقية يف التعامل مع اخل ِ
ونقله بشكلٍ حيادي
رب
والئ��ق ،وب��ام يتناسب وحجم احل��دث ،فكل ما يتاجه
املتلقي املتتبع ملجريات االحداث اليوم سوى نقل احلقيقة
كام هي ،بصورهتا النقية الناصعة ،فحينام نذكر االباء نجد
أهنا كربالء ،وحينام نذكر التضحية كذلك نجد أهنا كربالء،
وحينام نذكر كل معنى من معاين اجلود ،والبذل ،والعطاء،
نجدها أيضا كربالء ،أذن كربالء هي كربالء وكفى ،فمن
رحم تلك البودقة امللكوتية ،خرجت مؤسسة إعالمية
سميت ب� (جمموعة قنوات كربالء الفضائية) ،ومنها (قناة
كربالء) ،قناة تغذت منذ نشأهتا من كربالء ،بمعنى أدق
وأقرب ،أن كربالء من كربالء فهل هلذا يتاج التفسري؟
فاستحقت بذلك وبكل ج��دارة شعارها (م��رآة العقيدة
وراية األحرار) تلك هي قناة كربالء الفضائية.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان
ّ
والمحقق الشيخ علي الكركي..
العلمة

ّ
«الغديري» بالوالء والتراث والرحيل المهاب
علي الشاهر

قدّ َم العا ِلم الشيعي الكبير علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (رضوان الله تعالى
ّ
يخص موضوع (عيد الغدير األغر) في أغلب
عليه) ،آرا ًء مهمّ ة وتحقيقات عظيمة ،فيما
ّ
ّ
والتقصي وراء الحقيقة إلظهارها أمام العالم،
مؤلفاته التي ّاتسمت بالتحقيق الجاد
فكانت (الغديرية) صبغة واضحة في تراثه الضخم.
ً
ً
َ
أيضا) حيث توُ في في ( 18ذي الحجّ ة 940
(غديريا
عجب أن يكون آخر يوم في حياته
وال
ه�) ودُ فن في المرقد العلوي الطاهر ،وهذا اليوم المبارك وهو يوم (غدير خم) ذكرى
النبي األكرم (صلى الله عليه وآله) لموالنا اإلمام علي (عليه السالم) خليفة على
تنصيب
ّ
المسلمين من بعده.
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الكركي ..الوالدة الرشيفة
ولِد العامل واملجاهد الشيخ (عيل الكركي العاميل النجفي)
يف قرية (كرك نوح) من قرى مدينة بعلبك اللبنانية ،سنة
( 865ه�) ،ول ّقبه أبوه (رمحه اهلل) ب� (نور الدين) فيام أصبح
يعرف فيام بعد ب� (املحقق الكركي) و(املح ّقق الثاين) و(خاتم
املجتهدين).
َ
سلك املح ّقق الكركي (أعىل اهلل مقامه الرشيف) طريق
وقد
العلم من قريته األوىل ،حيث دخل احلوزة العلمية املوجودة
فيها ،فدرس هناك عند العلامء األجالء (حممد بن حممد بن
خاتون ،وشمس الدين حممد اجلزيني ،وشمس الدين حممد
أمحد ،وزين الدين عيل بن هالل اجلزائري).
وقد ترك الفقيه زين الدّ ين عيل بن هالل اجلزائري أثر ًا كبري ًا يف
شخصية املح ّقق الكركي ،حيث الزمه مدّ ة طويلة ،وقرأ عليه
ّ
يف الفقه واألصول واملنطق ،ويقول عنه املح ّقق الكركي« :ممّن
قرأت عليه ،وأخذت عنه ،واتّصلت روايتي به ،والزمته دهر ًا
طوي ً
ال وأزمنة كثرية ،وهو ّ
أجل أشياخي وأمهرهم ،هو شيخ
اإلمامية من غري منازع».
الشّ يعة
ّ

ثم انتقل الشيخ الكركي (ق��دّ س رسه) بعد ذلك إىل قرية
ّ
ميس ،ودرس عند علامئها األج��الء ،ومنها انتقل إىل قرية
(جبع لبنان) ،ثم وبعد هذه التجارب انتقل إىل دمشق من
أجل االستفادة من علامئها ،ومن دمشق سافر إىل بيت املقدس
وبقي مدة هناك كان خالهلا مشغو ً
ال بالتحقيق والدراسة ،كام
زار مدينة اخلليل الفلسطينية ،وثم انتقل من هناك إىل مرص
ودرس عند علامء السنة ،وبقي يف مرص حتى سنة ( 909ه�)،
ومن مرص سافر إىل العراق وسكن مدينة النجف األرشف
حتى سنة ( 916ه�) ليسافر بعدها إىل إيران ،وهو ما يظهر
تعدّ د سفره وانتقاله من مكان إىل آخر ،ح ّتى ُعدَّ ذلك «سبب ًا يف
عدم تركه آلثار عمرانية يف هذه املدن (عدا إيران) حتمل اسمه
املبارك» ،إذ انرصف طوال حياته يف التن ّقل والسفر لتحصيل
العلم ونرش فكر وثقافة أهل البيت (عليهم السالم) ،خصوص ًا
خالل تس ّنمه منصب (شيخ اإلسالم) الذي كان يعد أكرب مقام
ديني يف إيران ،وأكمل جهوده فيام بعد العالمة املجليس (ت �
 1111ه�) والشيخ البهائي (ت �  1030ه�) ،واللذان تس ّنام
أول «بحار األنوار»،
ذات املنصب ،وذكره العالمة املجليس يف ّ
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األئمة ّ
الطاهرين،
فقال فيه« :أفضل املح ّققنيِّ ،
مروج مذهب ّ
نور الدين عيل بن عبد العايل الكركي ،أجزل اهلل ترشيفه،
وحرشه مع األئمة الطاهرين ،حقوقه عىل اإليامن وأهله أكثر
من أن ُيشكر عىل أق ّلها ،وتصانيفه يف هناية الرزانة واملتانة»..
إىل غري ذلك من الثناء عليه ،بالنظر إىل مسامهاته يف العلم
واملعرفة.
مكانة علمية ودور سيايس كبري
عارص املح ّقق الكركي عدد ًا كبري ًا من علامء وفقهاء الشيعة
الكبار الذين عاشوا يف العرص الصفوي ،وكان له دور كبري
يف نرش الثقافة الشيعية يف إيران ،وقد احتل مكانة علمية عالية
فض ً
الفعال ال��ذي أ ّداه عىل الساحة
ال عن ال��دور السيايس ّ
اهلجري ،يف مواجهة االستعامر
اإلسالمية يف القرن العارش
ّ
العثامين الذي فرض ضغوط ًا عىل علامء الشيعة.
ويف تلك الفرتة كان الكثري من الناس يف إيران بسبب قلة وجود
َ
يعرفون املسائل الرشعية عىل وفق مذهب
املدارس الدينية ال
أهل البيت (عليهم السالم) ،فلم يكن هناك الكثري من الكتب
الفقهية والعقائدية عىل وفق مذهب اإلمامية ،وهلذا فقد بذل
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املح ّقق الكركي جهد ًا كبري ًا يف ترويج الكتب الشيعية ،كام
اهتم بدعم طلبة العلوم الدينية اهتامم ًا بالغ ًا.
أما أخالقه وسامته فهي معروفة وواضحة للقايص والداين،
وصفو ُه باألخالق
فكثري من العلامء ا ّلذين ذكروه وترمجوا له َ
الفاضلة والصفات الكاملة ،ك� (تواضعه ،وجوده وكرمه،
زهده وورعه ،ذكاؤه وفطنته ،كثرة سفره) فض ً
ال عن أسلوبه
يف التعامل مع املخالفني.
ومن األعامل البارزة التي ُتذكر للمح ّقق الكركي هو تأسيسه
مبنية عىل ُاسس وقواعد مذهب أهل
حلوزات
علمية يف ايران ّ
ّ
البيت (عليهم السالم) ،وتشجيعه حلركة التأليف والرتمجة.
فقد أدرك الكركي ّ
مهمته صعبة للغاية ،وأنّه لوحده ال
أن ّ
يستطيع القيام بكا ّفة املهام ،لذلك عمل عىل رسم ّ
خطة حمكمة
ّ
متكنه من نرش تعاليم مذهب أهل البيت (عليهم السالم) يف

كافة أنحاء الدولة الصفو ّية ،تعتمد عىل تربية جمموعة من
الط ّ
املهمة.
الب يتوزّ عون عىل مدن ايران للقيام هبذه ّ
وفعال فقد أسس عدّ ة حوزات يف ايران أ ّ
مهها كانت يف كاشان
معينة للدارسني فيها من أجل
وأصفهان ،حيث ّ
خصص مبالغ ّ

ّ
المحققين ،مروِّ ج
هو أفضل
الطاهرين ،نور
األئمة ّ
ّ
مذهب
الدين علي بن عبد العالي
الكركي ،أجزل الله تشريفه،
وحشره مع األئمة الطاهرين،
حقوقه على اإليمان وأهله
أكثر من أن ُيشكر على ّ
أقلها،
وتصانيفه في نهاية الرزانة
والمتانة
العالمة المجلسي (قدّ س سره)

يتفرغوا لطلب العلم .ونتيجة لذلك فقد كثر عدد املشتغلني
أن ّ
علمية
اإلسالمية ،وشهدت ايران آنذاك حركة
بدراسة العلوم
ّ
ّ
ثقافية قو ّية أ ّدت إىل بروز مشاريع كربى يف جماالت التأليف
والرتمجة.
ِ
اإلسالمية بني عوام الناس
يكتف الكركي بنرش األحكام
ومل
ّ
وترغيبهم يف تعليم مسائل احلالل واحلرام ،بل رأى ّ
أن من
التوجه إىل ّ
اإليرانية
احلكام واملسؤولني عن املدن
الرضوري
ّ
ّ
أوال أحكام الرشع احلنيف ،وثاني ًا ترغيبهم وحثّهم
لتعليمهم ّ
عىل تطبيق هذه األحكام بني الناس وع��دم اخل��روج عنها
ومعاملة الرعية باجلور.
يقول املحدّ ث الشيخ يوسف البحراين« :كان الشيخ الكركي
يكتب إىل مجيع البلدان ُكتب ًا بدستور العمل يف اخلراج وما
الرعية».
ينبغي تدبريه يف ُامور
ّ
السيد نعمة اهلل اجلزائري يف (رشح عوايل الآليل):
فيام يقول ّ
الشاهية
«ورأيت للشيخ الكركي أحكام ًا ورسائل إىل املامليك
ّ
وإىل ّ
وكيفية
تتضمن قوانني العدل
عامهلا أهل االختيار فيها
ّ
ّ

سلوك ّ
وكميته ومقدار مدته».
الرعية يف أخذ اخلراج
العامل مع
ّ
ّ
تراث علمي ضخم
ألف الشيخ الكركي (رض��وان اهلل تعاىل عليه) جمموعة من
الكتب والرسائل العلمية قاربت ال� ( 71كتاب ًا ورسالة) ،من
أشهرها جامع املقاصد (رشح قواعد األحكام) ،ويعترب هذا
الكتاب أفضل النصوص الفقهية عند الشيعة من حيث اللفظ
واملعنى والقلم واملضمون ومن مؤلفاته األخ��رى( :منهج
السداد (رشح إرشاد األذه��ان للعالمة احليل) ،حاشية عىل
خمتلف الشيعة للعالمة احليل ،الرسالة اجلعفرية ،رسالة يف
صيغ العقود واإليقاعات ،نفحات الالهوت يف لعن اجلبت
والطاغوت ،رسالة يف ماء الكر ،رسالة يف تعقيبات الصالة،
رسالة يف الغيبة ،الرسالة النجمية ،رسالة يف تعريف الطهارة،
رسالة يف أحكام الرضاعة ،حاشية عىل األلفية والنفلية للشهيد
العاميل األول ،حاشية عىل التحرير للعالمة احليل ،حاشية عىل
الدروس الرشعية للشهيد األول ،حاشية عىل الذكرى ،رسالة
يف القبلة ،رسالة يف التسبيح ،رسالة يف التقية) وغريها.
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حد يقة ا لك����تب

رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين

واالعالن العالمي لحقوق االنسان
االحرار :حسين النعمة

دراسة مقارنة

هوية الكتاب..
يقع في ( )128صفحة ،طبع 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 القاضي رافد حميد فرج..

االن��س��ان ال��ذي كرمه اهلل ورفعه درج��ة أع��ىل من سائر
خملوقاته امىض عىل ظهر األرض عمرا مديدا مل ُ
خيل أبدا

من االضطهاد واهدار الكرامة واحلقوق ،فكان ذلك كله
من صنع االنسان نفسه ،لكن الضمري داخل بني البرش مل
يرتيض ابدا عدوان االنسان عىل االنسان ،فجهر يف تقنني
احلامية الواجبة للكائن اإلنساين ضد الظلم والتعسف
واالضطهاد والقهر ،وكان الضمري متسقا مع ما أكرم اهلل
به خلقه وعززته رشائع احلق ،وهكذا نجد قضية حقوق
االنسان مرجعيتها من مصادر وترشيعات وطنية واقليمية
ودولية وعاملية عديدة ختاطب ال��دول واالف��راد باحرتام
تلك احلقوق وصيانتها والدفاع عنها للحد من االنتهاكات
الواقعة عليه ،وانصاف املظلومني وهو ما تضمنه اإلعالن
العاملي للحقوق االنسان لعام  1948والعهد الدويل
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  1966والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
لعام . 1966
ما اكثر حقوق االنسان حني نعدها ولكن اذا افتقرت اىل
آليات التطبيق التي تسهر عىل تطبيقها عىل ارض الواقع
تصبح رسابا يسبه الظمآن ما ًء ..ومع تعدد هذه اآلليات
فان اهلدف منها بيان مكانة االنسان بوصفه كائنا كرمه
اهلل ومحله األمانة االنسانية عىل مدى العصور ،كام وهبه
اسمى واجل النعم ويف مقدمتها العقل البرشي الذي يميز
االنسان عن سائر املخلوقات االخرى ..لذا فان احلقوق
التي أوردها اإلمام (عليه السالم) يف رسالته للحقوق مل
متيز بني انواع احلقوق بوصفها حقوق ًا للرجل او للمرأة او
شخصية او عقائدية وانام مجيع احلقوق االنسانية يف االصل

االويل متساوية االمهية لالنسان واملجتمع.
يرتك مؤلف هذا الكتاب تساؤالت كثرية يف ختام كتابه،
كام يتناول يف مقدمته احلقوق الوطنية واالقليمية والدولية
والعاملية وعاقدا مقارنة مع احلقوق التي ارساها اإلمام عيل
السجاد (عليه السالم) يف رسالة احلقوق ،وينوه عن نتيجة
جمهوده يف ُمؤلفه هذا ملعرفة السفر اخلالد ومسرية العطاء
لإلمام (عليه السالم) ،فيام يشتمل الكتاب عىل سبعة مباحث
وديباجة وخامتة ،كان املبحث االول يف ماهية احلقوق حيث
يرسد فيه اقوال االئمة املعصومني (عليهم السالم) يف بيان
عظمة وامهية احقاق احلق وما اورده اإلمام السجاد (عليه
السالم) يف رسالة احلقوق ،ويتناول يف املبحث الثاين (مفهوم
احلق) بدءا من االصطالح ثم اركان احلق وما استعمل من
احلق يف القرآن الكريم ،ويشري يف هذا املبحث اىل ما يراد
من احلق بمعناه العام الوارد يف الرسالة متناوال (التعريف
اللغوي) للحق ،ثم ينتقل اىل تعريف احلقوق عند علامء
الرشيعة اإلسالمية يف مخس م��وارد كمفهوم نشأة احلق،
وتعريف احلقوق عند علامء الغرب ومورد نظريات استند
منظروها (القانونيون) اىل القيم ،وينتج من هذه النظريات له
تعاريف مخسة ذكر ميزاهتا وكتب مالحظاته حوهلا.

يف املبحث الثالث (االعالن العاملي حلقوق االنسان) ويف
ديباجته يؤكد املؤلف أن االع��رتاف بالكرامة املتأصلة يف
مجيع اعضاء االرسة البرشية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو
اساس احلرية والعدل والسالم يف العامل ..ويتناول التعريف
باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويورد ما جاءت احلقوق
التي تضمنها اإلع��الن مندرجة يف إط��ار اربعة عناوين
كربى (حقوق اساسية واحلقوق املرتبطة بشخصية االنسان
واحلقوق املرتبطة باألحوال الشخصية واحلقوق العامة
والسياسية) ،ثم يتعرض اىل القيمة القانونية لإلعالن العاملي
حلقوق االنسان.
وخيصص املبحث الرابع يف (نظرة املسلمني اىل االعالن
العاملي حلقوق ٌاإلنسان) بني موقف املسلمني من االعالن
عند ظهوره ،وموقفهم من اإلعالن يف الربع االخري من
القرن العرشين وآراء املفكرين اإلسالميني من حقوق
اإلنسان واملبادئ االساسية.
أما املبحث اخلامس فكان يف (خصائص حقوق االنسان)
ويرسدها مسرتسال يف مجلة نقاط ،يفرد كل نقطة بمعنى
وجتاه وسلوك ،ثم يتناول مفهوم حقوق االنسان وتقييم
وث��ائ��ق واع��الن��ات حقوق االن��س��ان ومنزلة احل��ق��وق يف
الرشيعة االسالمية ،وخيصص املبحث السادس ب� (نص
رس��ال��ة احل��ق��وق وظ���روف الرسالة التي عاشها اإلم��ام
مر هبا بعد
السجاد (عليه السالم) واملراحل اخلطرة التي ّ
فاجعة الطف االليمة ومأساة كربالء) ،ثم ينتقل اىل اهلدف
السيايس واالجتامعي لرسالة احلقوق ،ويعقد يف املبحث
السابع (مقارنة بني رسالة احلقوق واالعالن العاملي حلقوق
االنسان) ،وينوه عن موضوعة مهمة يشري خالهلا اىل أنه مل
يمض عىل االعالن العاملي حلقوق االنسان بطبيعتها العاملية
سوى نصف قرن حيث تم االعالن عنها بعد احلرب العاملية
الثانية يف حقبة االستعامر الغريب للمناطق الرشقية واالفريقية
يسبق ذلك لقرون خلت!!! ،وهي مل تنصف شعوب تلك
املناطق من امل��امرس��ات التعسفية الظاملة ج��راء سياستها
االستعامرية وخاصة تكريس التبعية وسياسات التخلف
واالستعباد.
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عيد الله األكبر في األدب العربي..

«التدوين الشعري» بوصفه وثيقة إنسانية
أدب ّ
َّ
كل أمة هو مرآة ألفكارها ومعتقداهتا وميوهلا،
إن َ
الشعائري) للشعراء الشيعة من
وباملثل فإن (األدب
ّ
ّ
يتجىل من خالهلا أفكار الشيعة
أتباع الوالية هو مرآة
ومعتقداهتم وثقافتهم األصيلة.
وبام ّ
أن عيد الغدير رمزٌ للشيعة بوصفه (عيد اهلل األكرب)،
ّ
فإن ما ُكتب من شعر ونثر يف هذه املناسبة العلوية العظيمة،
مستمد من املعتقدات النقية للمؤمنني بالوالية الساموية
ّ
و(غدير خم) هو هنرها الصايف الذي ال هناي َة له.
ومن يتابع ما رافق هذه الواقعة العظيمة ،ذكرى تنصيب
النبي األك��رم (صىل اهلل عليه وآل��ه) لإلمام عيل (عليه
السالم) خليفة عىل املسلمني من بعده ،جيد أنه من بني
األحداث اإلسالمية البارزة الذي تم توثيقه (شعر ًا) منذ
وقوعه ،فكانت القصائد (وثائق مهمة) ّ
تؤكد عىل عظمة
هذه الذكرى يف نفوس املسلمني.
فالقصيدة الغديرية بحسب الباحث (م��اه��ني حاج
زاده) من جامعة أذربيجان ،بقوافيها وصورها الشعرية
وإيقاعها« ،هي الدليل الدائم املحفوظ عن هذه الذكرى
ّ
سجالت البرشية».
يف
وهذا احلدث التارخيي اإلهلي ،جرى تدوينه (شعر ًا) كام
قلنا ،ولعل أبرز وأهم ما جيب الوقوف عنده وحتليله ،ما
قاله صاحب الذكرى أمري املؤمنني (عليه السالم) مؤكد ًا
ُ
عىل هذه الواقعة العظيمة:
م���ح���م���د ال���ن���������������ب���ي أخ���������������ي وص���ن���وي
وج��ع�����������ف��ر ال����ذي ي���ضحي وي���م��سي
وب��ن��ت مح���مد سك���ني وع���رس���ي
وسبط���ا أح�����������م��د ول�����������داي م���نه�����ا
سبق���ت���كم إل��������ى االس�����������الم ط������را
ف�����������أوج��ب ل�����������ي والي�����������ت��ه ع���لي���ك���م
ف�����������وي��ل ث������م وي������ل ث�����م وي������ل
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إعداد /آالء داخل

وح�����������م��زة سي���د ال��ش��ه�����������داء ع���م�ي
ي�����������ط��ي��ر م�����������ع ال��م�����������الئ��ك��ة اب�����������ن أم��ي
من���وط ل���حمها ب���دمي ولح���م��ي
ف���أيكم ل���ه س���ه���م ك���سه��م���ي
غ�����الم�����ا م������ا ب����ل����غ����ت أوان ح��ل��م��ي
رس�����������ول ال���ل���ه ي�����������وم (غ�����������دي��ر خ������� ِّ
�م)
لم���ن يل���قى اإلل�����������ه غ�����������دا بظ��لمي

دونته الباحثة (هدى هادي
هنا وبحسب ما ّ
عباس) يف كلية الرتبية األساسية بجامعة
املستنرصية يف بحث هلاّ ،
فإن قصيدة اإلمام عيل
تتكون من ثالثة موضوعات
(عليه السالم)
ّ
(نسبه ،ال��والي��ة ،وال��دع��اء ع��ىل الظاملني)،
وهذه املوضوعات ترتابط فيام بينها ،إذ ذكر
األسباب التي أدت إىل واليته ،فمن البيت
األول إىل البيت الرابع ذكر (عليه السالم)
صلته بالنبي األك��رم (صىل اهلل عليه وآله)
ومحزة سيد الشهداء وجعفر الطيار وفاطمة
الزهراء واحلسن واحلسني (عليهم السالم)،
ليبني للناس صلة الرحم وذوي القربى الذين
ّ
أوىص النبي (صىل اهلل عليه وآله) هبم ،وهي
الصلة التي سيظهر لنا فيام بعد قد قطعها قسم
من الناس ،وحث شعراء الشيعة عىل وصلها
يف قصائد الغدير ،وهذا يشكل السبب األول،
فيام أشار البيت اخلامس يف الشطر األول إىل
السبب الثاين وهو سبقه (عليه السالم) يف
ونبه يف الشطر الثاين من البيت
اإلس��المّ ،
اخلامس إىل السبب الثالث وهو ما كان عليه
من علم وفهم ،فهذه األسباب جمتمعة أوجبت
واليته عىل املسلمني ،كام خرج االستفهام يف
ذات الشطر إىل غرض التعظيم لبيان منزلته
احلجة عليهم ،أما البيت
(عليه السالم) وإلقاء ّ
السادس ال��ذي ذكر فيه الوالية يف أسلوب
موجز واقترص عىل بيت واحد فقط (فأوجب
ُ
خم)،
عليكم -
يل واليته
رسول اهلل َ
يوم غدي ِر ِّ
ْ
ثم ختم القصيدة بالدعاء عىل الظاملني ،فمن
نكر الوالية فمصريه (ويل) وهو ٍ
واد يف جه ّنم
مرات مع تكرار حرف العطف
وكررها ثالث ّ
(ثم)
(ثم) مرتني لغرض التوكيد مع ما أفادته ّ
ّ
من الرتاخي يف الزمن بمعنى استمرار العذاب
ويعني هذا أنه ك� ّ�رر الدعاء عليهم (ثالث
مرات).

أنا العبدُ الفقير ال أزدان إالّ بك..

تكفيني أنفاسي تتنسم ترابك
حيدر عاشور

ُ
اهلائمة يف رضيك جمنونة بك ,جمنونة باسمك ،بمرقدك،
سيدي ،روحي
بأرضك بمعرفتك ،جنونا أبديا .اكتب برضاك ع ّ
يل ،كلامت تشبه أشعار ًا،
لكنها ال تقرأ ،أو يعرف معناها أحد .قد يتعاطفون معي حلالوة املفردة،
ويستكربون عىل ِ
فهمها؛ يكفيني ان روحي مطمئنة انك تبرص آالمي املكتوبة
باألحزان ..تكفيني انفايس تتنفس ترابك.
سيدي ،امسح عني حمنة السؤال ! .فروحي ونفيس يلتقطان ضوء كلامتك،
ٍ
ٍ
ورهبة ..أرسل
وخوف
وعند شباك رضيك أطلق شفرة اعرتافايت بارجتاف
اليك عرب ترضعايت أسئلتي بدمعة ،برجفة ،بحكايات تؤملني ..يف حلظات
انتشاء وجودي حولك.
سيدي ،مل يبق من العمر سوى رمحتك .يتحدث اللسان والعني عن كل يشء،
وال يشء ،ورسعان ما تنتهي من بعثرة أرسارمها الساذجة عىل أبواب َع َ
تبتك
التي تفتح هلام عقيدتك املربوطة بإحكام عىل القلب .فالسعادة كل السعادة أن
يدق املوت باب الروح يف حمراب مقدسك ،وكأنه يدق عىل باب اجلنة التي
أنت سيدها.
ّ
ٍ
معاص ،لقد نلت كل ما أردت
امتم عيل أمنيتي باملوت بال ذنوب بال
سيديْ ،
من التوفيقات االهلية بجوارك ..هذا اهلناء ليس مستحي ً
ال ملن عرف حقك
حقا.!..
سيدي ،متأمل أنا ومرايا الروح أمنية ،ومنشوري كلامت قلبي ما يزال يتنفس
فجر مخيساتكْ ،لي ِ
عطي للعقل اجنحة البصرية ،ويرفع االنسان الذي ختلص
وح ّل حزامه قاس ًام بدمك الطاهر ان تفرق بني كل يشء اال ان
من ماضيهَ ،
تفرقني عن مقامك.
سيديِ ،
وادع مهدينا ليظهر ،كي ال يدع للظاملني جماال ْ
أن
أي�ق�ظ األرحام فينا ُ
ويمح من
ولريفع رايات العدالة االهلية ،ويوقف نزيف الدم ببالدي،
ينفذوا،
ُ
ْ
ٍ
اهلمة لصالة برتاتيل الظهور.
وجه االرض كل ظامل وبا ٍغ وكافر ،ويعلن َّ
سيدي ،امنحني فرصة القبول ،وخذ يدي وقدين اىل قناديل جدثك ،فأنا
العبد الفقري ال أزدان إال بك ،وتكفيني انفايس تتنسم ترابك.
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شهداؤنا

روح الشهيد السعيد الرائد
إلى ِ
(حسن عبد الهادي عبد الزهرة المشرفاوي)

االختيار الصعب
ح���ي���در ع��اش��ور

لم يتوقع إن في هدوء الصحراء تكتمل رسالته الجهادية ،فاشتعل في داخله أمل
وحزن لفراق من يحب .ازداد نبض قلبه ،فحسه
ال يصدق ،ما بين فرحة للقاء من يحب،
ٍ
الداخلي هو مصداق للواقع الذي أمامه ،فتولدت في روحه قوة غير قابل للتصديق،
اشبه بجمرات ابيضت بتوهجها من النار ٍ أوشكت على األفول .ظل ثابتاً ال يتحرك ،محدقاً

بإتجاه العجلة العسكرية المشكوك في تواجدها ،مثل نصب حي ينظر الى أموات
تتطاير جثثهم في الهواء .هكذا تخيل «حسن المشرفاوي» المشهد اذ ما عبرت تلك
المشؤومة حاجزه األمني ،ووصلت إلى قلب مدينة كربالء المقدسة ،وهي تحج بزائريها
حجة زيارة األربعين لإلمام الحسين(عليه السالم).
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استدار املرشفاوي نحو جمموعته كقائد ومسؤول عن املنطقة
التي تعج باإلرهابيني الذين حتميهم مضافات بعض اخلونة..
وقد بدت عليه نظرة ٍ
يأس تتسم بالواقعية ،كأهنا آخر نظرة
يلقيها عليهم ،وطالت نظرته عىل األرض ومدى برصه اىل
نواحي بعيدة كأنه يودع من أحببهم لوال جيد الوقت الكايف
لتوديعهم الوداع األخري فهو قد قرر مع ذاته اختياره الصعب
من أجل كربالء وزائرهيا .بدأ يوجه جمموعته يف رصد العجلة
ومن فيها فحسه األمني يقول :إهنا ستبدأ انطالقها بأقىص
رسعة الجتياز نقطة التفتيش (سيطرة عني التمر) الفاصلة ما
بني صحراء كربالء ومدينتها .شدد برصه حول مدار السيارة
خوفا من وجود أخريات أو دواعش مفخخني ..وجه اجلميع
ان يستعدوا للهجوم .الرتقب يشدد صوب اهلدف وما حوله من
سكون خميف .اهلدف يتحرك نحو السيطرة ..عىل الفور قرر أن
خيلع الدنيا من حياته ،ولكن هناك وجها يصعب نسيانه ،وجها
ٍ
صاف ،طبيعي مثل
مجيال مثل وجه ،يتفجر منه احلب عىل نحو
تفجر ينابيع -ذي قار -بأوقات احلر الشديد والظمأ املميت،
وعنوانه ،وفلذة
انه «رضا املرشفاوي» طفله الصايف ،ووحيد ُه
ُ
كبده الذي انتظره عىل أمل .من حقه أن يأخذ نصيبه من السعادة
اىل جواره .عرشة أعوام من زواجه كانت كل أحالمه ان يتمم
عشه احلنون بطفلٍ يكون قرة عني رشيكة حياته،
اهلل سبحانه ُ
وفرحة ألمه التي تشبه ارض الوطن يف حناهنا ،ويسعد والده
الشامخ كالنخلة املعطاء التي رفعت هامتها اىل االعايل وهي
تفقد ثمرها العزيز من اجل أن يبقى العراق ،أية تضحية عظيمة
واي وسام رشف يمنحه العراق واحلسني هلذا املرشفاوي الكبري.
وحني ولد السيد الصغري طاب وجوده للجميع وهو يمل
معه اطياب األرض وخرياهتا ،فاخلري كله عم عىل عائلة (حسن
املرشفاوي) ،نال رتبة رائد باجليش العراقي بفخر تضحاياته
وبطوالته ضد عمليات اإلرهاب الداعيش ،والتحق ضابطا
وقائدا يف الفوج الثاين –ملشاة اللواء -53-الفرقة األوىل..
وأصبح سندا قويا جلحافل احلشد الشعبي يف مجيع معاركها مع
عصابات(داعش) االرهابية ،بل كان هو من أوائل املستجيبني
لفتوى الدفاع الكفائي للمرجعية الدينية العليا ،وخاض معارك
طاحنة وله مغامرات سجلتها سجالت األبطال ،كيف يدخل
إىل عمق العدو فيفرق مجعه ويضعف بنيته من خالل تفجري
خمازن أسلحتهم وتشخيص املفخخني من الدواعش .كان
نظره ثاقبا يف معرفة القادم من بعيد وهي فراسة تعلمها من
أجداده الذين قاتلوا األجنبي واملحتل وطردوه من األرض،
ليبقى العراق حرا بمرجعياته الدينية ..وما صورته عيون
األبطال وهو يصطاد غربان العرص املتوحشة ،وجيندل منهم

صعدت في رأسه حمية
الجنوبي الغيور ،وقوة السومري
األصيل ،وشموخ شيوخ سوق
الشيوخ فهتف يهزج أمام
جنوده ( :فنك تعبر وأني هنا..
نطق ونموت مكابل)
العرشات ،وطهر املدن العراقية من نجاستها ،والبس حرائر
العراق ثوب الرشف ،ومحى املقدسات بروحه ودمه ،مضحيا
بكل أرسته ،وعشريته ،وأصدقائه احلميمني ،دليل عىل وراثة
األص��ل الطيب والغرية واحلمية من أج��ل الدين والوطن
كان (حسن) وجها مجيال يظل يف الذاكرة ،وصاحب سلوك
قويم؛ قل نظريه من بني – آل��� م��رشف ،-وحسيني املسري
والعقيدة واالجتاه .فاإلمام احلسني الشهيد كان مثله املقدس
باحلياة ،وعشقه له ال يشبه عشق االخرين ..مل يكتف بمعرفة
جسد هذه املعرفة حقيقة وواقعا يف كل أفعاله .فاإلمام
إمامه بل ّ
احلسني (عليه السالم) يمثل له العامل االنساين احلر من كل ظامل،
واإلمام احلسني هو إحياء لعامل اإلنسان املسلم يف كل عرص من
العصور ،فاالسالم قائم عىل دماء اإلمام احلسني وأهل بيته
وأصحابه ومواليه ،طوبى ملن أعطى دمه ليبقى االنسان مسل ًام.
جسد قول إمامه حني حارصه (الدواعش) ،مع جنوده
فقد ّ
خال من ِ
البواسل يف بيت ٍ
أهله وقد حان وقت الصالة ،فاتصل
ِ
بمرجعه الديني؛ يسأله هل جيوز الصالة يف هذا البيت ...؟.

ه���ذا ه���و ح��س��ن ال����ذي ُع����رف م��ت��دي��ن��ا ،ن��ق��ي��ا ،ش��ه��ام،
ش��ج��اع��ا ،خملصا ،تقيا ،الذع���ا يف كلمة احل���ق ،مل يعرف
ق��ط طريق احل���رام بحياته يف اوج املصائب واملصاعب.
واآلن هو يف امتحان صعب ومبارش حتت شمس الصحراء حلامية
زيارة األربعني؛ وهي احدى عالمات املؤمن ..كانت نظرته
الشبيهة بالسهم اجلارح تشعره بنفسه كأنه عدو ظامل ،اخرتقه
السهم وأنزل من قدره العسكري واملدين بحق ما مل يأخذ القرار
الرسيع وخيتار مصريه .صعدت يف رأسه محية اجلنويب الغيور،
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كان نظره ثاقبا في معرفة القادم
من بعيد وهي فراسة تعلمها
من أجداده الذين قاتلوا األجنبي
والمحتل وطردوه من األرض ،ليبقى
العراق حرا بمرجعياته الدينية

وقوة السومري االصيل ،وشموخ شيوخ سوق الشيوخ فهتف
هيزج أمام جنوده ( :فنك تعرب وأين هناْ ،
نطك ونموت مكابل)..
وم��ا أن ق��ال ذل��ك ،حتى التحقت به جمموعته .هكذا هم
أبناء العراق انسانيون ،فكل ابنائه من نسيج واحد منسجم
عند الشدائد .وبدأت معركة الصد لتلك املفخخة ،وتقدم
الرائد حسن املرشفاوي برباطة جأش جنوده ،مبتسام ليخطو
اخلطوة األوىل يف رضب العجلة فتوقفت عند مسافة عن
السيطرة .أعطى «حسن» املوقف اىل قيادته  :اهلدف عجلة
نوع «مهر» قادمة من جهة األنبار باجتاه النخيب (عني التمر)
معرفة من قبل قاطع عمليات
مدخل مدينة كربالء ،وليست ّ
االنبار قضاء الرطبة .فختم موقفه العسكري :أنا الرائد
(حسن عبد اهل��ادي عبد الزهرة املرشفاوي) معي جنودي
رئيس عرفاء جعفر والعريف محيد ال��ع��زاوي ،جاهزون
لصد ّ
املفخخة ولن تعرب سيطرتنا االمنية اال عىل اجسادنا..
انقطعت صلته بكل يش ،فقد أزف��ت الساعة ،وتالشى
ع��ط��ر احل��ي��اة ع��ن ذاك���رت���ه ،ال ي��ش��م إال رائ��ح��ة البطولة
وال��ش��ه��ادة عنوانا م��ن أمج��ل عناوين االستشهاد ب��رشف؛
سريثها عنه أبنه الوحيد سيد رض��ا امل��رشف��اوي .وبصوته
ال��ق��وي ك��ق��ائ��د أن��ش��د ع��ىل ك��ل خ��ط��وة ب��اجت��اه امل���وت:
س��أف��ع��ل��ه��ا س���ي���دي ي���ا ح���س���ني ..س��أف��ع��ل��ه��ا
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س���ي���دي ي���ا ع����ب����اس ..س��أف��ع��ل��ه��ا س���ي���ديت ي���ا زي��ن��ب،
وس��أه��ب ج��س��دي الي��ق��اف ه���ذا امل����وت ع��ن ك��رب��الء.
ك��ان بذلك يث جنوده عىل امل��يض لالستشهاد كأسود،
وبإرادة عىل نحو اشد وأعمق بيقني إن اإلمام احلسني(عليه
ال��س��الم) سيستقبلهم؛ فحياة املاليني من زواره يف خطر
امل��وت املجاين ،وال خ��وف من أي يشء ال من مفخخات
(داع���ش) وال م��ن وحشة الصحراء وخ��وائ��ه��ا ،وال من
اإلرهاب النائم يف أديمها ينتظر فرصة ألخذ أي روح عراقية.
وكانت الشهادة عنده نعمة ال سبيل اىل تصورها ،جيب ان
يعمل شيئا ،عىل الفور ،وحاال وإال حتولت الزيارة والعامل
اىل ما ال يمد عقباه من املوت والرعب ،وهذا قصور اجتاه
العقيدة وامل��ذه��ب وال ي��ريض ( اإلم��ام احلسني والعباس
وزينب) ..احس هبذا الواجب االهلي يشع من داخله ،وكلام
تزايد هذا الشعور تقدم أكثر ،وأش��دّ ت قوته ،وعند مسافة
وج��ه املرشفاوي أوام��ر ال��رضب بكافة
وفق مدى السالح ّ
أن��واع االسلحة ،فلم هتتز العجلة لكوهنا مدرعة ،وأستمر
بالزحف نحوها بقلب أسد ال يرجتف وال يرف ..كان جبال
شاخما وسط صحراء ميتة حتى بلغ ال��ذروة ،وخط اخلطر،
انتصب كالشجرة عنيدا بصورة تندر عن التصور .حلم بطل
هادئ بانتصار دائم وراح��ة ضمري خالدة حني هبت لفحة
ري��ح عاصف ،قلبت األرض عاليها ،واطيها ،وامتألت
السامء بلهيب النار املتجمرة ،وبلغت موجة االقدار ذروهتا،
ورفرفت روح سيد حسن املرشفاوي فوق جسده املحرتق،
ملتحقا بركب قافلة العروج االهلي ،ليهب بدمه الطاهر احلياة
ملاليني من الزوار ،وبجسده الطاهر منع املوت عن كربالء.

الحشد الشعبي

هو مرجعي التأسيس وعراقي الوالء
ما يزال صوت وكالم املرجع االعىل السيستاين ،مها احلدان
ال��ف��اص��الن يف مجيع ال��رصاع��ات السياسية واالجتامعية
واالقتصادية يف العراق ،وحول مستقبل الوطن ارضا وشعبا،
خاصة يف ترشيع اخلطوات االصالحية يف م��ؤازرة ترشيع
اخلطوات األمنية حلفظ األمن من هجامت املعتدين عىل خمتلف
مشارهبم.
واجلميع دون استثناء من املؤيدين واملعارضني ومن هلم
اهداف مسبقة يف العراق يعلمون جيدا ان الصوت الوحيد
املسموع واملطاع هو صوت املرجعية الدينية العليا بقائدها
الروحاين سيد عيل السيستاين املتمكن يف معرفة التطلعات
الدينية والسياسية عىل ارض الواقع ،وج��اء هذا التمكن
من خالل حتكمه املعريف يف كل املواقف الصعبة يف العراق.
وكان سامحته الصورة املثىل عن هذا الواقع ب�(فتوى الدفاع
الكفائي) التي استأثر هبا الشعب العراقي بكل طوائفه ليتم
تشكيل(احلشد الشعبي) كقوة دفاعية كبرية ومؤمنة ،حظيت
باالعرتاف الرشعي يف صفوف القوات املسلحة العراقية،
وباركتها املراجع الروحية وبعض الدول التي ختاف من متدد
اإلرهاب الداعيش إليها وأخرى مؤيدة.

حيدر عاشور

تسميات وتصنيفات
لذا علينا باحلذر وباليقظة من ترويج ّ
للحشد الشعبي وعلينا واجب احلفاظ عىل هويته وخصوصيته،
ألهنا تنفيذ ألهداف االعداء وتطبيق ملبتغاهم يف شعار فرق
جزء تسد .
تسد او ّ
بث الفتن من خالل االمعان يف جتزئة
َأمل نتعظ من حماوالهتم يف ْ
الشعب العراقي اىل ّ
مكونات وطوائف وحصص ..علينا ان
رب ْ
وأن نتعظ من ما ّم َر بنا وأمامنا:
نستخلص الدروس والع ْ
جتربة التآمر الداعشية .فهو ُخمطئ وظامل بحق احلشد الشعبي
ودماء شهداء احلشد واالهداف النبيلة للحشد ،ومن يشّ كك
قوة وطنية
بوطنية احلشد ،وهبو ّية احلشد! .احلشد الشعبي ّ
ّ
وم ّرشفة
عراقية ،رشعيتها يف
مرجعية التأسيس ،ووطنية املهامُ ،
ّ
التجربة العتبات املقدسة .نعلم مجيعا أن احلشد الشعبي اآلن
قوة خاضعة للدولة ،ولكنها غري خاضعة ُملحددات ورشوط
ّ
مفروضة.
نقطة ضوء :مجيعنا علينا ان نحافظ عىل هوية وخصوصية
احلشد الشعبي ألنه االم��ل يف توحيد العراق عندما تشدد
الصعاب عىل االرض والشعب .وال ننسى ان احلشد الشعبي
هو مرجعي التأسيس وعراقي الوالء.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة القربى
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
القرب��ى في اللغة :هو األقرب إلى اإلنس��ان في الرحم والنس��ب وه��ذا المعنى ال يختلف
ع��ن المعنى المتداول عند العرف وهو ذاته ورد عند المتش��رعة والفقهاء في مس��ألة صلة
الرح��م وقط��ع الرح��م ،كلمة الرح��م مأخوذة م��ن رحم الم��رأة أي بي��ت الجنين حيث يش��ترك
المولودون منه في القرابة ولو بالواس��طة كاألحفاد واألجداد ومن هنا ع ّرف بعضهم الرحم
بقوله اس�� ُتعير الرحم من رحم المرأة للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة ،وجاء البعض
وفسر الرحم بأقرباء المرء مثل أبيه وأمه وأجداده وما علوا وأوالده وما نزلوا وما يتصل بهذين
الطرفين من اإلخوة واألخوات وأوالدهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخاالتهم ،وعليه
فال يختص بمن ال يجوز التزاوج بينهما ،فأبناء العمومة وبناتهم رحم وبينهما قرابة وصلتهم
مس��تحبة وقطعها ح��رام ،ولكن مع مراعاة الحرم الش��رعية ،ولذلك ق��ال بعضهم أن الرحم
التي تعتبر صلتها واجبة تش��مل كل ذي رحم له قرابة مع الش��خص س��واء كان محرماً أو غير
محرم ،وزاد بعضهم وإن كان بعضه آكد من بعض ذكراً كان أو أنثى.
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وحدد بعضهم حتصيل الصلة بقول الرسول(ص)( :ب ّلوا
أرحامكم ولو بالسالم) أي صلوا [البحار،]110/71 :
وعلق بعض الفقهاء عىل هذه الرواية أنه ال ريب إن مع فقر
بعض األرحام ومها العمودان جتب الصلة باملال ،ويستحب
لباقي األقارب وتتأكد يف الوارث رشط ال يكونوا من
املرشكني لقوله(ص)( :قطع اإلسالم أرحام اجلاهلية)
[البحار ،]109/71 :ولقوله تعاىل يف قصة النبي نوح(عليه
السالم)} :إنه ليس من أهلك{ [هود.]46 :
هناك آيات رصية تتحدث عن صلة الرحم وأولويتها عىل
غريها يف مسألة اإلحسان والقربى إليهم سواء يف مسألة
اإلرث أو مطلق اخلري واإلحسان ومن ذلك قوله تعاىل:
}إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى{ [النحل:
 ،]90وقوله جل وعال} :يسألونك ماذا ينفقون قل ما
أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني
وابن السبيل{ [البقرة ،]215 :وقوله جل وعال} :كتب
عليكم إذا حرض أحدكم املوتإن ترك خريا الوصية للوالدين
واألقربني باملعروف حق ًا عىل املتقني{ [البقرة ،]18 :وقوله
جل شأنه} :وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب
اهلل{ [االحزاب ،]6 :وقوله عز من قائل} :واعبدوا اهلل وال
ترشكوا به شيئ ًا وبالوالدين إحسان ًا وبذي القربى واليتامى
واملساكني واجلار ذي القربى{ [النساء ،]36:وقوله جل
جالله} :وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل
القربى واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهلل{ [النور،]22 :
وقال عز وجل يف قطيعة الرحم} :فهل عسيتم إن توليتم أن
تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم
اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم { [حممد ،]23 � 22 :وقوله
تعاىل} :واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام{ [النساء،]1 :
إىل غريها ،مما تدل عىل فضل صلة الرحم باإلحسان ،وحرمة
قطع الرحم املقرون باللعن والعذاب.
أما الروايات الواردة يف القسمني ،صلة الرحم وقطع الرحم،
فهي كثرية نورد بعض ًا منها ،فقد قال الصادق(عليه السالم):
ٍ
ِ
برشبة من ماء ،وأفضل ما توصل به الرحم
(ص ْل رمحك لو
كف األذى عنها وصلة الرحم منسأة يف األجل ُحم َّببة يف
ّ
األهل) [الكايف ،]151/2 :وقد روي عن اإلمام الباقر(عليه

السالم)( :صلة األرحام ُحتسن اخللق وتسمح الكف وتطبب
النفس وتزيد يف الرزق وتنسئ يف األجل) [الكايف،]152/2 :
فاإلمام يتحدث عن آثار صلة الرحم التي يستفاد منها مدى
حل َسنة.
السنة ا َ
حمبوبية هذه ُّ
وأما الروايات التي وردت يف مسألة قطع الرحم وآثارها فهي
أيض ًا كثرية نذكر مجلة منها ،فقد روي عن الرسول(ص):
(ثالثة ال يدخلون اجلنةُ ،مدمن مخر و ُمدمن سحر وقاطع
رحم) [البحار ،]90/7 :وقال الرسول(ص) أخربين
جربئيل(عليه السالم) (أن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف
عام ما جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ ٍ
زان) [البحار:
 ،]193/8ويف رواية أخرى أنه(ص) قالَ ( :من ض َّيع أهله
وقطع رمحهَ ،ح َرم ُه اهلل تعاىل ُحسن اجلزاء يوم جيزي املحسنني
وض َّيعه ،و َمن يض ّيعه اهلل تعاىل يف اآلخرة فهو يرد مع اهلالكني
َ
حتى يأيت باملخرج و ّملا يأيت به) [ثواب االعامل ،]289 :وقال
الرسول(ص)( :ال تنزل الرمحة عىل قوم فيهم قاطع الرحم)
[مشكاة األنوار للطربيس ،]290 :وقال أيض ًا(ص)( :ما من
يعجل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما ا ّدخره يف
ذنب أجدر أن ِّ
اآلخره من البغي وقطيعة الرحم) [مشكاة األنوار للطربيس:
 ،]287وقال الصادق(عليه السالم)( :ملعون ملعون َمن
عق والديه ،ملعون
رضب والده ووالدته ،ملعون ملعون َمن َّ
َ
ملعون قاطع رحم) [البحار ،]85/71 :وقال الرسول(ص):
(إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد من مسرية الف
ٍ
جار
عام وال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال ٍّ
أزاره خيالء ،إنام الكربياء هلل رب العاملني) [الكايف،]50/4 :
ومن وصايا الرسول(ص) إىل عيل(عليه السالم) يف حديث
طويل( :قال اهلل عز وجل وعزيت وجاليل ال يدخلها ُمدمن مخر
وال ن َّامم وال د ّيوث وال رشطي وال خمنث وال ن ّباش وال ّ
عشار
وال قاطع رحم وال َقدَ ِر ٌّي) [وسائل الشيعة،]2543/15 :
وقال عيل(عليه السالم)( :ثالث خصال ال يموت صاحبهن
أبد ًا حتى يرى وباهلن ،البغي وقطيعة الرحم واليمني الكاذبة
يبارز اهلل هبا) [ثواب االعامل ]220 :وعن عيل(عليه السالم)
وعن الرسول(ص)( :إذا ك ُثر الزنى بعدي ك ُثر موت الفجأة،
إىل أن يقول ،وإذا قطعوا األرحام ُجعلت األموال يف أيدي
األرشار) [البحار.]155/74 :
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مقام النبي ابراهيم الخليل (عليه السالم) في الحلة...

معلم اثري وجزء مهم من تاريخ حضارة العراق
تقرير :حسنين الزكروطي ـ تصوير :حسنين الشرشاحي

يقع مقام والدة النبي ابراهيم اخلليل (عليه السالم) يف مدينة احللة عىل بعد ( 7م  )8كيلو مرتات عن مركز
املدينة ،ويعد املقام واحد ًا من اقدم املعامل االثرية واحلضارية يف العراق ،وحييطه قرص الطاغية نمرود عىل بعد

( )500مرت ،و( )4كيلو مرتات عن برج برس نمرود (املحرقة) ،وجيانبه مقام يعرف بم مقام الغزالة.

ورغم تأكيدات املؤرخني والباحثني عىل حقيقة والدة اخلليل (عليه السالم) يف هذا املكان ،اال انه يفتقر لغاية

اللحظة من التسجيل بشكل رسمي لدى دائرة االمانة العامة يف املزارات الشيعية ،وسنتطرق هلذا املقام واملصادر

التي حتدثت عنه؟ اضافة اىل مراحل اعاره عرب السنني؟ واالسباب الرئيسية وراء عدم تسجيله بشكل رسمي؟

عرب لقاء خاص اجرته جملة «االحرار» مع احلاج عباس سلان جميد سادن املقام (الق ّيم) جاء فيه:
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«هذا املقام يمثل حمل والدة نبي اهلل ابراهيم اخلليل
(عليه السالم) حسبام ذكر يف رواية لإلمام جعفر
الصادق (عليه السالم) «ان والدة ابينا ادم هنا يف
ارض بابل» ،فضال عن تأكيدات املرجعية الرشيدة يف
النجف االرشف ،والتي تؤكد حمل والدته يف هذا املكان
املقدس.
مراحل اعار املقام:
واردف« :تم ترميم املقام سنة 1960م ،ليكون هبذا
الشكل ،اما يف املراحل السابقة فقد كان مبنيا من
جذوع النخيل ،وحتديد ًا يف فرتة مخسينيات القرن
املايض ،وكانت مساحته تتمثل يف مكان صغري يدل
عىل حمل والدة النبي (عليه السالم) ويف الستينيات
تم توسيع البناء من خالل بناء قبة للمقام واضافة
اواوين ،فأصبحت مساحة املصىل ( )45مرت ًا مربع ًا،

وبينام مساحة املقام فتبلغ ( )25مرت ًا مربع ًا ،وبقي عىل
هذا احلال اىل ان جاء االمر من قبل احلكومة العراقية
بتعمري مزارات النبي الرباهيم اخلليل وذي الكفل
(عليهام السالم) يف سنة 2004م وكانت االولوية للنبي
ابراهيم (عليه السالم) ،ومل يكن هناك فرق يف عملية
جتديد البناء خالل هذه التوسعة ،عام كان موجود ًا يف
الستينيات ،وجاء التجديد فقط اضافة مضيف للنساء
واخر للرجال ،وزيادة مساحة الصحن بشكل اوسع
قليال عن السابق ،ولعل السبب الرئييس وراء ترك
عملية توسعة املقام خالل السنوات السابقة هو ان
املنطقة تعترب اثرية وهناك صعوبات من حيث احلصول
عىل املوافقات ،وخالل عام  2015حصل ترميم يف
املقام من قبل اهايل املنطقة واملتربعني ،فضال عن قيام
احد املتربعني من اهايل كربالء املقدسة يف عام 2016م
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بجلب شباك من اجلمهورية االسالمية االيرانية والتربع
به للمقام ،وغريها من االعامل التي شارك هبا املتربعون
والسدنة إلكامل الرتميم ،ولتبلغ مساحة الصحن االمجالية
احلالية ( 4آالف) مرت مربع ،ومساحة املصىل ( )18مرت ًا
مربع ًا ،وتضم املسقفات اثنني للرجال وللنساء ومصىل
وصحيات.
ونوه سادن املقام الرشيف اىل ان االعامر االخري الذي
شهده املقام خالل عام 2015م تم من قبل االهايل
واملتربعني اخلريين والسدنة فقط ومل يكن للدولة اي دعم
فيه.
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مقام الغزالة:
كام نوه السادن اىل «ان هناك مقام ًا آخر جياور مقام النبي
ابراهيم (عليه السالم) ويتمثل يف مقام (الغزالة) ،وقصته
تتمثل يف ان اهلل ّ
(جل وعال) اوحى اىل أحد املالئكة ان
يكون هبيئة غزالة وتقوم بإرضاع هذا الصبي (النبي)،
لكون الطاغية نمرود كان قد أمر بقتل مجيع االطفال يف
ذلك الوقت بسبب ان احد مستشاريه كان قد نبأه بأن
هذه السنة ستشهد والدة صبي سيكون قاتلك يف املستقبل
ويأخذ اململكة منك ،حسب ما تذكره بعض الروايات،
اما الرواية الثانية فتقول ان ام النبي ابراهيم اخلليل (عليه

وعليها السالم) مل تكن مثل باقي النساء خالل فرتة احلمل (اي ان محلها
مل يكن واضح ًا للناس) ،وحينام اقرتب موعد الوالدة جاءت اىل داخل
الغارة وولدت عىل هذه الصخرة املوجودة حاليا يف املقام ،والتي متثل
موضع والدة النبي ابراهيم ،وبنفس الوقت مكان رضاعته من خالل
املالك املنزل بأمر اهلل والذي كان عىل هيئة غزالة.
نشاطات املقام:
ويستمر السادن يف رسد تفاصيل املقام واخلدمات التي يقدمها القائمون
عليه للزائرين حيث قال« :بالنسبة للنشاطات والربامج املقدمة فتتمثل
بإقامة حمارضات دينية وتوعوية للقادمني للزيارة خالل ايام اجلمعة من
كل اسبوع ،اضافة اىل اخلدمات االخرى التي يتاجها الزائرون خالل
فرتة تواجدهم يف املقام.
عدم تسجيله ضمن املزارات:
ويوضح السادن «ان املقام غري مسجل لدى دائرة االمانة العامة
للمزارات الشيعية والسبب يرجع اىل رفض القائمني عىل املزار تسليمه
إىل أناس يتم تعيينهم من الدائرة ،حيث يعتربون انفسهم االحق يف قيادة
مسؤولية املقام ،لكوهنم قاموا بكافة االمور فيه من تعمري وترميم وبناء
والكثري من االمور ،وان عائدية االموال التي جتنى من املقام ترجع اىل
(السدنة) ،حيث جيمعون االموال لصيانة املقام بني حني وآخر».
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عن على كربالء

الحوادث المرورية
تتصدر احلوادث املرورية يف العراق االخبار لتشري بني طياهتا
اىل معضلة كبرية ومعقدة وتكمن خطورة تلك احلوادث بأن
هلا تبعات وخسائر برشية فادحة وقد تؤدي اىل اعاقة دائمية
غالبيتها بني فئة الشباب عالوة عىل اخلسائر املادية الكبرية.
ان ما يقلق الرأي العام هو تعاظم تلك املعضلة مع الزمن
وسط حتديات بالغة اخلطورة مع عدم وجود حلول يف االفق
القريب.
يف البداية وبعيدا عن الوصف االكاديمي البد من حتديد
االركان التي تستند اليها ظاهرة احلوادث املرورية يف العراق
ونعتقد اهنا وفق ما ييل�:
 -1العنرص البرشي ونقصد به الفئات التالية�:
أ -مستخدمي الطرق وعىل كافة انواعها الداخلية واخلارجية.
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بقلم :عادل غالب شهد

ب -القائمني عىل تنفيذ القوانني والتعليامت النافذة واخلاصة
بتنظيم كافة امور سري املركبات وعىل اختالف انواعها
ومدى مواكبة هذه الكوادر للتطور الكبري يف قطاع املرور
واالستخدام االمثل للتكنولوجيا احلديثة.
 -2املركبات العاملة يف العراق وهنا توجد مؤرشات كبرية
بصدد االنفتاح الكبري لالسترياد وعدم اخضاعها اىل معايري
القياس والسيطرة النوعية ومقدار مالئمتها للبيئة العراقية
واالنظمة املرورية واختالف املناشئ وان ملعضلة الدارجات
النارية وعىل اختالف انواعها وما ينتج عنها من فوىض كبرية
وحيز واسع يف ملف احلوادث املرورية وتكاد تكون السبب
الرئييس يف اغلبيتها.
 -3القوانني التي ختص تنظيم السري بكافة مفاصله ومدى

مالئمتها ومواكبتها هلذا االنفتاح الكبري وغري املنتظم
اخلاص بقطاع املرور والذي حتام يتاج اىل دارسة واعادة
تقييم شامل.
 -4اإلعالم والذي بدوره يلعب دور ًا كبري ًا وفعاالً ومؤثر ًا
اذا ُس ِّخر بالشكل االمثل لغرض التشخيص واملعاجلة وقد
يكون له دور سلبي باعتباره سالح ًا ذا حدين.
فالبد ان يكون لصاحب القرار االعىل رؤية واضحة بأن
احلوادث املرورية باتت معضلة فائقة اخلطورة وحتدٍّ كبري
للدولة واملجتمع ملا ترتكه من اثار بالغة عىل املدى القريب
والبعيد ،وعىل املجتمع ان يعي حجم املشكلة وان املسؤولية
مجاعية تضامنية تؤطرها الصفة الرشعية والقانونية
والوطنية.
نعتقد ان احلل البد ان يبدأ من جذور املشكلة ونقرتح:
 -1إطالق وزارة الداخلية مبادرة وطنية كربى ملعاجلة
معضلة احلوادث املرورية واحلد من تأثريها من خالل
استحداث او تفعيل جملس اعىل يف الوزارة إلدارة االزمة
املرورية ممثلة من كافة الدوائر املعنية من داخل الوزارة
وخارجها مستعينة باجلامعات ومراكز البحوث ومثيالهتام
وعىل مستوى املحافظات كذلك عىل ان متنح هلا بعض
الصالحيات.
 -2ان تكون ملديرية املرور العامة رؤية آنية ومستقبلية
بصدد ما ييل�:
أ -اإلحاطة هبذه املعضلة ومنها املشاركة الفعالة مع دوائر
التخطيط العمراين واجلهات املسؤولة عن وضع التصاميم
االساسية للبنى التحتية والفوقية وبام يؤمن مواكبة كافة
التحديات التي ختص قطاع املرور.
ب -معاجلة التدين الكبري يف ثقافة السالمة املرورية لدى
املجتمع من خالل الرشوع بحملة توعية شاملة من مفرداهتا
اصدار كراريس حتتوي كل ما تريد مديرية املرور من املواطن
معرفته كالقوانني العاملة واالسلوب االمثل الستخدام
الطرق واشارات الداللة املرورية املحلية والدولية...الخ
تكون ملزمة لكافة مستخدمي الطرق والعاملني عىل تطبيق
القانون.

ج -اعادة تقييم االداء الوظيفي ملديريات املرور كافة وفق
االمكانيات البرشية واملادية املتاحة والعمل عىل تقويمه وبام
يؤمن االرتقاء باألداء واختاذ ما يلزم لتحقيق هذا اهلدف.
ح -اعادة النظر يف منح اجازة السوق وفق التحديات احلالية
واملستقبلية.
 -3تفعيل دور اجلامعات من خالل جعل معضلة احلوادث
املرورية ضمن الدراسات العليا وايضا ضمن بحوث
التخرج للدراسات االولية وكذلك مراكز البحوث
والدراسات وبالتنسيق مع املؤسسات احلكومية املعنية
ومنظامت املجتمع املدين عىل ان تكون نتائج هذه الفعاليات
حتت يد صاحب القرار املعني باملوضوع.
 -4اعتبار مؤرش رصد احلوادث املرورية احد اهم معايري
التفاضل بني املحافظات وكذلك للمؤسسة املعنية واعتبارها
تقيي ًام ألداء اجلهة املسؤولة عن املوضوع.
 -5اطالع الراي العام عىل النتائج والتفاعل معها باعتبارها
مسؤولية تضامنية.
وجتدر اإلشارة اىل كل رأي يطرح حيتاج اىل تطبيق ميداين
لغرض الوقوف عىل امكانية التطبيق من خالل املعطيات
التي ّ
تغذيه وآلية التعامل معها ورصد التحديات التي تواجه
العمل ومن ثم وضع احللول الواقعية القابلة للتطبيق وعليه
نقرتح ما ييل:
اعتبار أن مدينة كربالء املقدسة اصبحت مدينة عاملية ِ
وقطاع
املرور يلعب دور ًا كبري ًا يف ملف ادارهتا وخصوصا اهنا
حتتضن احلشود املليونية يف املناسبات الدينية باإلضافة اىل
اهنا اصبحت ساحة عمل لكافة انواع املركبات ابتداء من
الدراجات النارية وصعودا اىل املركبات الكبرية التي جتوب
شوارعها نقرتح ان (تتبنى مديرية مرور كربالء املقدسة
عقد ورشة علم خاصة باحلوادث املرورية من جهة نظر
آنية ومستقبلية وبالتعاون مع العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني واحلكومة املحلية وجامعة كربالء لغرض
الوصول اىل حل علمي وواقعي هلذه املعضلة وتضع النتائج
حتت ترصف صاحب القرار وبذلك يكون سبق ًا ملدينة
كربالء املقدسة).
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عيد الله األكبر..
الغدير وطاعة األمة اإلسالمية
لله ورسوله

بقلم :محمد الموسوي

عزم رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) عىل وداع الناس خالل
رحلة حج بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة يف السنة العارشة
للهجرة املباركة وعندما وصل الرسول الكريم إىل منطقة
(رسف) قرب مكة املكرمة أمر املسلمني أن يلوا بعمرة
إال من ساق اهلدي ,وكان (صىل اهلل عليه وآله) قد ساق
اهلدي وبعض الصحابة معه ,ثم مىض (صىل اهلل عليه وآله)
يعلم الناس مناسك احلج ويعلمهم سنن حجهم ,وخيطب
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

54

باملسلمني عدة خطب يف كل منطقة يصلها ليبني ويعرف هلم
فيها أحكام الرشيعة اإلسالمية واملواعظ واحلكم واملحلالت
واملحرمات يف فريضة احلج.
بعدها ألقى خطبته املشهورة التي سميت ب�(خطبة الوداع)
وتنبأ رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) بأن أجله قد قرب وأنه
ال يج بعد هذا العام ,وأوصاهم بعدة وصايا منها رعاية
النساء خري ًا ،وأوىص بالتعاون بني املسلمني كافة يف الرساء

والرضاء ,واجلهاد يف سبيل اهلل ,وأكد خالل وصيته املهمة بأنه
تارك فيهم الثقلني كتاب اهلل وعرتته أهل بيته (عليهم السالم),
وغريها من األمور احلياتية.
ما سبب تسمية حجة الوداع؟
تسمى هذه احلجة بحجة الوداع وبحجة التامم والكامل لنزول
اآلية الكريمة( :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم
يت َلك ُُم ْ ِ
اإل ْس َال َم ِدينًا) ،وملا أنرصف (صىل اهلل
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
عليه وآله) بعد ما أتم مناسك احلج ووصل اىل منطقة تسمى
(غدير خم) وهي خارج مكة املكرمة أمر اهلل سبحانه وتعاىل
الوحي األمني جربائيل (عليه السالم) أن هيبط عىل احلبيب
حممد بأمر أن يقوم بالوصاية من بعده والوالية لإلمام عيل
بن أيب طالب (عليه السالم) وأن ينصبه خليفة للناس من
بعده وأن يستخلفه يف أمته ,فنزلت يف ذلك الوقت آية التبليغ
قبل وفاة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) بشهرين أي بعد أن
بلغ الرسالة اإلهلية وأنترص ومل يكن عليه خوف من اليهود
والنصارى واملرشكني من أعداء الدين اإلسالمي ,فنزلت آية
الر ُس ُ
ول َب ِّل ْغ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك ِمن
التبليغ بقوله تعاىلَ ( :يا َأ ُّ َهيا َّ
َّر ِّب َكَ ،وإِن َّمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّل ْغ َت ِر َسا َل َت ُه) فأن الرسالة التي أمر
اهلل تعاىل رسوله الكريم (صىل اهلل عليه وآله) بإمتام رسالة
الرسول املبلغ قبل وفاته بأن يكون من بعده خلفاء من آل بيته
األطهار يملون رسالة اإلسالم وليكونوا حجج اهلل سبحانه
يف األرض ,وألن لكل نبي أو رسول من قبل كان له ويص من
بعده ,فأن أمر اهلل تعاىل بأن يويص رسول اهلل حممد (صىل اهلل
عليه وآله) باخلالفة من بعده وأن يكون إمام ًا لألمة اإلسالمية
ألنه ال نبي من بعده ,وأن آية التبليغ التي جعلها اهلل سبحانه
مساوية لتبليغ الرسالة كلها منذ بدأ بالنبوة والرسالة حني كان
عمره الرشيف آنذاك أربعني عام ً,ا فقال تعاىل لرسوله الكريم
(وإِن َّمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّل ْغ َت ِر َسا َلتَه)! أي أن عدم
يف كتابه الكريمَ :
تبليغها وعدم تنصيب الويص والوالية من بعده يكون مساوي ًا
ألبطال تبليغه كل الرسالة منذ النبوة.
سبب نزول آية التبليغ؟
وكان نزول هذه اآلية املباركة سببا واشارة كشفت بأن اهلل
سبحانه وتعاىل قد أمر رسوله (صىل اهلل عليه وآله) باخلالفة
والوالية من بعده بأمر الدين اإلسالمي ،فكان األمني (صىل
اهلل عليه وآله) يذر من إظهاره إىل الناس ،لكن عندما نزلت
اآلية املباركة احلتمية بالتبليغ إىل وقت معني وبأمره يف هذا

املوسم (موسم احلج) ويف هذه املحفل واملكان قبل وصوله
اىل املدينة املنورة بأن يويص من بعده ووعد رسوله بالعصمة
من الناس إذا كادوا له وهذا يؤيد ما وردت به كتب املؤرخني
والرواة من نصوص عن طريق الفريقني أن اآلية املباركة نزلت
يف أمر والية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) وأن اهلل
تعاىل أمر رسوله الكريم (صىل اهلل عليه وآله) بتبليغها ,فقام
الرسول الكريم ورفع يد عيل (عليه السالم) وقال للناس:
ِ
وعاد
«من كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله
من عاداه وأنرص من نرصه وأخذل من خذله» ,فقام املسلمون
وامتثلوا ألمر اهلل ورسوله فمنهم من قال هنيئ ًا لك يا أبا
احلسن!! عىل أن يكون خليفة رسول اهلل بالسمع والطاعة،
وأعترب يوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة للسنة العارشة
للهجرة املباركة عيد اهلل األكرب وهو (عيد الغدير).
التنصيب الرسمي باخلالفة
أهم خصائص حديث الغدير هي صيغة التنصيب الرسمي
باخلالفة والوالية وأحقية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه
السالم) هبا ويدل ذلك أن رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه
وآله) كان قد أخذ البيعة من املسلمني ألمري املؤمنني عيل (عليه
السالم) بعد حديث الغدير مبارشة وهذا احلديث يفتح باب
اإلمامة التي هي أصل مهم من أصول اإلسالم والتي هبا
يكمل الدين وتتم النعمة حيث ختمها اهلل تعاىل هبذه اآلية
املباركة يف كتابه احلكيم( :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُت
يت َلك ُُم ْ ِ
اإل ْس َال َم ِدينًا).
َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
إعداد أمري املؤمنني (عليه السالم) ملواصلة قيادة الدعوة واألمة
وإذا كانت الشواهد كثرية عىل إن رسول اهلل (صىل اهلل عليه
خاص ًا
وآله) كان يعدُّ اإلمام علي ًا (عليه السالم) إعداد ًا
ّ
ملواصلة قيادة الدعوة واألمة من بعده وإسناده زعامة الدعوة
وعامة أمرة املسلمني ،كام يف حديث الدار وحديث الثقلني
وحديث املنزلة وهذا احلديث املبارك وهو (حديث يوم
الغدير) وعرشات من النصوص النبوية األخرى التي نقلها
الصحابة األوائل ونقلوها جيال بعد جيل عرب التأريخ ,وهبذا
كله قال رسول اهلل يف آخر خطبته( :أهيا الناس من أوىل الناس
باملؤمنني من أنفسهم؟ ثم قال من كنت مواله فعيل مواله،
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض
من أبغضه وأنرص من نرصه وأخذل من خذله وأدر احلق معه
حيث دار ،أال فليبلغ الشاهد الغائب).
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س ّر عظمة اإلمام الحسين
عز وج� ّ
�ل عن يمني العرش ب� ّ
�أن اإلمام
ترى مل��اذا كتب اهلل ّ
احلسني (عليه السالم) «مصباح هدى وسفينة نجاة»(،)1
وكيف جعل السبط الشهيد بمثابة سفينة نوح من ركبها نجا
ومن ختلف عنها هلك ،وملاذا هذه الكرامة البالغة لشخص أيب
عبد اهلل عند اهلل وانّه � كام جاء يف احلديث ّ
«:إن اإلمام احلسني
(عليه السالم) يف السامء أكرب منه يف األرض»( )2أي ّ
ان أهل
السامء أع��رف باإلمام احلسني(عليه السالم) وكرامته من
أهل األرض مع انّنا نجد ّ
ان كرامته عند أهل األرض ليست
بالقليلة؟
كل عام ّ
يف ّ
حمرم ،موسم احلزن الثائر ،فنجد
يل علينا موسم ّ
الدنيا وكأهنا قد انقلبت؛ فالشوارع تتج ّلل بالسواد ،والناس
يفرضون عىل أنفسهم لباس احل��زن ،واإلذاع��ات وحمطات
التلفاز تبث برامج خاصة هبذه املناسبة .فهذا املوسم هو
نسمة جديدة هتب عىل قلوب العاملني ليس يف املناطق التي
يسكنها أتباع أهل البيت عليهم السالم فحسب وإنام يف سائر
مناطق العامل .فلامذا أعطى اهلل سبحانه هذه الكرامة أليب عبد
اهلل احلسني عليه السالم؟ .وبنا ًء عىل ذلك فان عظمة اإلمام
احلسني(عليه السالم) ال تكمن فقط يف ّ
شخصي ُته كانت
ان
ّ
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ألهنا تعرضت لإلبادة بشكل فظيع.
حرة ،أو ّ
ّ
شخصي ًة ثائرة ّ
رس هذه العظمة؟.
إذن؛ فام هو ّ
لإلجابة عىل هذا السؤال نقول :البد ان نعلم ّ
بأن اهلل سبحانه
ه�و خالق الكون ومليك الساموات واألرض ،وبيده األمر،
متسك بحبله رفعه،
وانّه يرفع من يشاء ويضع من يشاء ،وان من ّ
ومن ترك حبله وضعه .ومن املعلوم ّ
ان اإلمام احلسني(عليه
السالم) متسك بحبل اهلل فرفعه ،واخلص العمل له فأخلص
اهلل له و ّد املؤمنني ،وجعل له يف قلب ّ
كل مسلم حرارة .فان
الذي جعل ذكرى احلسني عليه السالم خالدة ،هو ّ
ان ما كان
هلل يبقى ،واإلمام احلسني(عليه السالم) عمل خملص ًا لوجه
اهلل .ونحن إذا أردنا ان نريض اخلالق تبارك وتعاىل ،واإلمام
واألئمة من
احلسني(عليه السالم) ،وجدّ ه وا ّمه وأباه وأخاه،
ّ
ولده فالبد أن نخلص أعاملنا لوجه اهلل ،وان نفعل كل ما
احلسينية ح ّتى
يمكننا من أجل ان نخ ّلد ونجدّ د ذكرى الثورة
ّ
من خالل التظاهر بالعزاء ،والبكاء عىل اإلمام احلسني (عليه
السالم) بصوت عال بحيث يسمعنا اآلخرون.
املصدر
( )1بحار األنوار ،ج  ،۹۱ص  ،۱۸٤ح.۱
( )2بحار األنوار ،ج  ،۹۱ص  ،۱۸٤ح.۱

أقوال مأثورة
عن اإلمام الحسين
• يف التسليم لرضاء اهلل تعاىل:
«أصبحت ِ َ
رب فوقي،
قال اإلمام احلسني عليه السالم:
ُ
ويل ٌّ
ٌ
رهتن
والنار أمامي واملوت يطلبني واحلساب
حمدق يب ،وأما ُم ٌ
أحب ،وال أدفع ما أكره ،واألمور بيد غريي،
بعميل ،ال أجد ما ّ
فإن شا َء ّ
فأي فقري أفقر م ّني؟».
عذبني ،وإن شاء عفا ع ّنيّ ،
• يف ِ
القسمة:
قال اإلمام احلسني عليه السالم« :سمعت جدّ ي رسول اهلل
وار َ
سم اهلل تكن أغنى
ض بِ َق ِ
(صىل اهلل عليه وآل��ه) يقولْ :
الناس».
• يف ثبات اإليامن وزواله:
ري املؤمنني صلوات
قال اإلمام احلسني عليه السالمُ :
«سئِ َل أم ُ
بات اإليامن؟ فقال :الورع ،فقيل له :ما زواله؟
اهلل عليه :ما ثِ ُ
قال الطمع».
• يف أوصاف املؤمن:
قال اإلمام احلسني عليه السالمّ :
صمتَه،
«إن املؤمن ّاختذ اهلل ِع َ
ينظر يف ِ
نعت املؤمنني ،وتار ًة َي ُ
نظ ُر يف وصف
مر ٌة ُ
وقو َله ِمرأتهَ ،ف َّ
املتجربين ،فهو منه يف لطائف ،ومن نفسه يف تعارف (أي ومن
ّ
طهارة نفسه عىل قدرة وسلطنة) ،ومن َف ِطنَتِه يف يقنيِ ،
ومن
ُق ِ
دسه عىل متكني».

موعظة
ٍ
اإلمام الحسين
يل عليه الس��الم َأ َّن ُ��ه َق َ
َع ْن امري املؤمنني َع ِ ٍّ
«اعت ََّل
الْ :
احت ََم َل ْت ُه َف ِ
ُْ
اط َم ُ
س ُ��ني َف ْ
��ة َف َأ َت ْت بِ ِه
اش��تَدَّ َو َج ُع ُ
��هَ ،ف ْ
احل َ ْ
ري ًة.
ال َّنبِ َّي صىل اهلل عليه و آله ُم ْست َِغي َث ًة ُم ْست َِج َ
اهللِ ،ا ْد ُع َّ َ
اهلل ِال ْبنِ َك َأ ْن َيشْ ِ
��ول َّ
��تَ :ي��ا َر ُس َ
��ف َي ُه،
َف َقا َل ْ
َو َو َض َع ْت ُه َب ْ َ
ني َيدَ ْي ِه.
س ِع ْندَ َر ْأ ِس ِه.
َف َق َ
ام صىل اهلل عليه وآله َح َّتى َج َل َ
اط َم ُةَ ،يا ُبن ََّي ِة ،إِ َّن َّ َ
الَ :يا َف ِ
اهلل ُه َو ا َّل ِذي َو َه َب ُه َل ِ
ُث َّم َق َ
ك،
ُه َو َق ِ
اد ٌر َع َىل َأ ْن َيشْ ِف َي ُه».
الَ :يا ُحم ََّم��دُ  ،إِ َّن َّ َ
َف َه َب َط َع َل ْي ِ
يلَ ،ف َق َ
ربئِ ُ
اهلل َ ْمل ُي ْن ِز ْل
��ه َج ْ َ
��اءَ ،و ُك ُّل َف ٍ
��ور ًة ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
اء ِم ْن
آن إِ َّال ِف َيها َف ٌ
َع َل ْي َك ُس َ
آ َف ٍ
��ة َما َخ َال ْ َ
س ِف َيها َف ٌاءَ ،فا ْد ُع بِ َقدَ ٍح
احل ْمدُ ِ َّهللَِ ،فإِ َّن ُه َل ْي َ
يه ْ َ َ
اء َفا ْق َر ْأ ِف ِ
��ن َم ٍ
��ر ًةُ ،ث َّم ُص َّب ُه َع َل ْي ِه،
ِم ْ
احل ْمدَ أ ْر َب ِعنيَ َم َّ
َف��إِ َّن َّ َ
اهلل َيشْ ِ��ف ِ
يهَ ،ف َف َع َل َذلِ َك َف َك َأ َّن َام ُأن ِْش َ��ط ِم ْن ِع َق ٍ
ال
(.)2-1
املصدر
( )1دعائم اإلسالم (وذكر احلالل واحلرام والقضايا
السالم).
واألحكام) :مؤسسة آل البيت (عليهم َّ
( )2كأنام أنشط من عقال :مثل يقال للمريض الذي
ش��في ،كناية عن كونه مربوط ًا بعقال بسبب املرض
فحل عقاله فنشط
حيث يعجز عن القيام و احلركةُ ،
و حترك.

أجملماقـــيلبحقاالمامالحــسين
أروع وامجل ما ق���يل بحق االمام احل��سني(عليه السالم) سيد
شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين املسلمني
كتب عباس عيل املوسوي :من كتابه دروس من ثورة االمام
احلسني عليه السالم
• إن ثورة احلسني (عليه السالم) وإن وقعت يف العارش من
املحرم عام 61ه� وإن جرت أحداثها عىل ثرى كر بالء وإن
قام هبا احلسني (عليه السالم) وأهل بيته وصحبه.فإهنا غدت
بعد ذلك املكان والزمان واألشخاص رمز ًا ينطلق منه كل من
أراد احلياة العزيزة والدفاع عن املستضعفني واملضطهدين.

غدت املثل األعىل لكل ثائر ينشد احلرية ويطلب احلق
• إن اإلمام احلسني(عليه السالم ) هو الشخصية املتفردة
بحب الناس دون أن يدفع إليهم ما ً
ال أو يغرهيم بسلطان ،بل
للصفات التي يتمتع هبا واملناقب التي اجتمعت فيه دون غريه
• اإلمام احلسني(عليه السالم ) هو القبلة الوحيدة التي جيوز
أن تؤمها الناس وتتجه إليها ليس له بديل وال عديل ،إنه
اإلنسان الذي عانقت نفسه نفوس أبناء الشعب فالتحمت يف
وحدة متكاملة فكانوا القاعدة وكان الرأس.
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قالوا في المرجعية

من تراث أئمة الهدى
أم سلمة تحدث االمام الحسين (عليه السالم)
ورد يف (ينابي��ع املودة لذوي
القرب��ى  -القندوزي – ج 3
 الصفحة  )60أن الس��يدةالطاهرة أم س��لمة (ريض اهلل
عنه��ا) قالت خماطب��ة االمام
احلس��ني (عليه السالم) عند
خروجه من مكة اىل الكوفة:
«يا بني ال ُحت��زين بخروجك
إىل العراق فأنا سمعت جدك
(صىل اهلل عليه واله) يقول« :
ُيقتل ولدي احلسني بالعراق
بأرض يقال هلا كربال».
وذات ي��وم خرج��ت تول��ول
مثبورة وتس��تغيث ،وأقبلت عليها النسوة اهلاش��ميات فقالت هلن« :يا بنات
عبد املطلب ابكني معي ،فقد واهلل قتل سيدكن وسيد شباب أهل اجلنة ،واهلل
قتل سبط رسول اهلل وريانته احلسني» ..فقيل :يا أم املؤمنني ،من أين علمت
ذلك؟ قالت :رأيت رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف املنام الس��اعة ش��عثا
مذعورا ،فس��ألته عن ش��أنه ذلك ،فقال« :قتل ابني احلسني وأهل بيته اليوم
فدفنتهم ،والساعة فرغت من دفنهم ،قالت :فقمت حتى دخلت البيت وأنا
ال أكاد أن أعقل ،فنظرت فإذا برتبة احلس��ني التي أتى هبا جربئيل من كربالء
لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) إذا صارت دما يف القارورة.

ما جزاء كثرة الكالم؟
َ َ ْ ََُ َ َُ ُ
يقـــول أمير المؤمنين علي (عليه الســـالم)“ :ومن كثر كالمه
َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ـــل حياؤه ق َّل
كثـــر خطـــؤه ،ومن كثر خطـــؤه قل حياؤه ،ومن ق
َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
ورعه ،من قل ورعه مات قلبه ،ومن مات قلبه دخل النار”.
المصدر :نهج البالغة.

السيد رشيد احلسيني:
«ان الفتوى الرشعية واجلهادية
التي اصدرهتا املرجعية العليا يف
النجف االرشف كان هلا الدور
املحوري الكبري يف حتريك املؤمنني
واستنهاض مهمهم يف اوساط
الشعب العراقي».

صورة وتعليق
مدرسة البقعة التاريخية صرح ديني علمي
تخـــرج منـــه عشـــرات العلمـــاء فـــي كربالء،
التـــي شـــيدها العالمة الســـيد علـــي نقي
الطباطبائي سنة 1260هـ ,وكانت تقع في
سوق التجار مطلة على شارع االمام علي
(عليه السالم).

مواجهة المشاكل

عن��د مواجه��ة أية مش��اكل أرس ّية م��ن األفضل أن
تتم ُمناقش��ة املش��كلة بعد التخ ُّلص م��ن الغض�ب
ّ
واالنزعاج؛ وذلك ّ
ألن االنتظار حتى هيدأ الطرفان
يسمح للشخص بالتعامل مع اخللل بصورة منطقية
وترو أكثر ،بد ً
ال من االندفاع بصورة عاطفية ،وقد
ٍّ
يكون الرتاجع عن نقاش األمر أحيا ًنا فرص ًة حسنة
للتفكري بصورة جيدة إذا كانت املش��كلة يس��رية..
وإن تعق��دت املش��كلة ُيفض��ل استش��ارة ذوي
االخت�صاص واخلربة.

مسجد الوادي األيمن

يقع عىل هنر اهلنيدية يف املرحلة األوىل ما بني كربالء
وخان النخيلة أي خلف معمل اليشامغ حاليا ..أنشئ
يف املقربة القديمة يف وادي أيمن او وادي الصفا التي
أسسها (ن��وزاش عيل خان القزلباش) اثناء غرق
كربالء عام ..1887
جزء من نينوى التارخيية التي
ومقربة وادي أيمن ٌ
تقع اليوم يف مقاطعة الفرية اجلنوبية رشق املرقد
املطهر.
احلسيني ّ
ومن مشاهري العلامء الذين ُدفنوا يف مقربة وادي
أيمن :الشيخ إبراهيم بن عيل بن احلسن الكفعمي
العاميل احلائري وهو أحد مشاهري الفقهاء اإلمامية
الكربالئيني يف القرن التاسع اهلجريّ .
تويف يف كربالء
املقدسة سنة  900ه� كام يف معظم املصادر ،ودفن هبا
يف وادي أيمن يف كربالء املقدّ سة ،وقيل يف لبنان.

ال����������������ث����������������ب����������������ات

لهذه الصورة حكمة كبيرة تجســـدها شـــجرة
واحـــدة مرتبطـــة بأصولهـــا أوقفت شـــاحنة
تحمل مئات األشجار المنفصلة عن جذورها.
ً
إذا كل كلمـــة وكل فكرة تعد بمثابة طاقة
روحيـــة تقـــوم بتنشـــيط قـــوى الحيـــاة في
داخلـــك يجـــدر بـــك االســـتفادة منهـــا ،فإذا
ْ
أردت أن تكون مقاوما قويا كن متصال مع
ذاتك ودينك ولو بقيت وحدك ..وعليك أن
تتخلـــص من أية عالقـــة تهدد أصلك بأخف
ُ
َ
األوجـــاع وإن تطلـــب األمـــر أن تغلق دونها
كل األبواب.

