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ALAHRAR MAGAZINE

يوم مظلومية كربالء

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

في الوقت الذي يحيي فيه شيعة أهل البيت (عليهم السالم) ذكرى
عي�� ��د اهلل األكبر ،الذي تس�� ��طع فيه ش�� ��مس الوالي�� ��ة اإللهية على
�هدته مدينة كربالء المقدسة في هذه
الكونّ ،
فإن حدثًا عظيمًا ش�� � ُ
الوهابي على المدينة ،والذي
الذكرى المباركة ،أال وهو الهجوم
ّ
حصل قبل ( 299عامًا) بالتمام ،وفيه ُزهقت أرواح قرابة ال� ( 4آالف)
ش�� ��خص وج�� ��رح ( 5آالف) آخرين من أهال�� ��ي المدينة ،كما جرى
االعتداء على المرقد الحسيني الطاهر وتخريبه وسرقة نفائسه.
هذا الحدث ال�� ��ذي ُصّنف عالميًا باإلبادة الجماعية للش�� ��يعة ،جرى
�تغل الوهابية انش�� ��غال الكربالئيين بإحي�� ��اء عيد الغدير
بعدما اس�� � ّ
األغر وأكثرهم ذهب في يوم  18ذي الحجة من س�� ��نة  1216هجرية
لزيارة المرقد العلوي الطاهر ،فهجموا على المدينة بجيش جرار
ال وذبحًا بمن فيها
من ( 12ألف وهابي حاق�� ��د) ،فأوغلوا حقدًا وقت ً
بأن
م�� ��ن الناس ،كما يذكر المستش�� ��رقون
والمدونات التاريخية ّ
ّ
والمتعطش للدماء حمل نفائس من المرقد
هذا الجيش الس�� � ّ�فاك
ّ
الحسيني على ( 40بعيرًا) ،فبقيت هذه الذكرى الدامية تلتهب نارًا
ف�� ��ي نفوس وقلوب المحبين والموالي�� ��ن ،والبد من ذلك بالتأكيد
لكي ال ننس�� ��ى حجم الدمار الذي حصل والدماء الزكية التي سالت
يومذاك.
أجل تعريف العالم بهذه الجريمة األليمة بحق أهالي المدينة،
ومن ِ
فإن لزامًا على المنظمات الحقوقية والشرفاء المطالبة بمحاكمة
مرتكبي الجريمة الدامية على فعلتهم هذه واس�� ��ترجاع ما ُس� � �لِب،
م�� ��ع تعضيدنا وتأكيدن�� ��ا بالوقوف مع الحم�� ��الت المنادية بتخليد
لمظلومي�� ��ة كربالء ،ومن أجل أن
ه�� ��ذا اليوم وجعله يومًا عالميًا
ّ
أن الحقد على الشيعة ال يزال ..فداعش والقاعدة
يعرف العالم أيضًا ّ
انتهج�� ��ا نفس النهج بح�� ��ق العراقيين وخصوصًا ش�� ��يعة أهل البيت
(عليهم الس�� ��الم) ليس لجريمة سوى أّنهم آمنوا بعلي (عليه السالم)
إمامًا وخليف ًة لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).
علي الشاهر

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
د .طالب حسن موسى  -جعفر الزيدي

ما دواعي إنشاء مستشفيات ومراكز
طبية متعددة في كربالء؟

عندمــا يتطابق القــول مع العمل
هكــذا تكــون النتائــج ..افتتــاح
مؤسســة الشــيخ أحمــد الوائلــي
التعليميــة الطبيــة التــي تضــم
مستشــفيين متخصصتين للمرأة
وأمــراض الــدم يعــدّ ان االولين من
نوعهما في العراق ،بســعة ()281
ســريرا مجهــزة بأحدث مــا توصلت
إليه التكنولوجيا من اجهزة طبية
متطورة.
وهمــا مستشــفى الســيدة
خديجــة الكبــرى (عليهــا الســالم)
التخصصيــة للمرأة ،وبســعة ()202
سرير ومستشفى المجتبى (عليه
الســالم) لعالج أمراض الدم وزراعة
نخــاع العظــم بســعة ( )79ســريرا
للرجال والنساء..
وقــد أعــدت (االحــرار) ملفــا خاصــا
ستنشره في العدد القادم بكافة
تفاصيــل المستشــفيين وحفــل
افتتاحهما.
جملة االحرار اال�سبوعية
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نّبي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اسباب الدواعي التي حتث األمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة اىل أن تسارع اخلطى إلنشاء مستشفيات
ومراكز طبية متعددة يف كربالء املقدسة وباقي املحافظات خالل افتتاحه
مؤسسة الشيخ الوائيل التعليمية الطبية يف كربالء؟ قائال:
«الرس يف هذا العدد الكبري من املستشفيات ومراكز التوحد وغريها مع
ان الوظيفة االساسية للعتبة املقدسة هي اخلدمة الدينية وخدمة الزائرين
خاصة ،هي نّ
أن مشاريع العتبة احلسينية يف املجال الصحي تظهر عىل نحو
احلقيقة وليس التنظري؛ بل عىل املستوى العلمي والتطبيقي».
مضيفا «بل إلظهار وإبراز مدى اهتامم وعناية املرجعية الدينية يف النجف
االرشف بتوفري اخلدمات الطبية املتطورة والتعليمية ألبناء الشعب العراقي
بكل مكوناته واعراقه الدينية والقومية».

ما الدواعي إلنشاء مؤسسات
تعليمية وطبية خاصة بالمرأة؟
ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي جييب« :ان الدين
االسالمي بل الديانات الساموية االهلية احلقة والعقالء يف مسريهتم االنسانية
قد وجهوا اهتامما خاصا لتعزيز كرامة املرأة وصيانة حقوقها واحلفاظ عىل
عفتها وخصوصيتها االنسانية وحيث ان الكثري من النساء حلرصهن عىل
االلتزام باألحكام الرشعية اخلاصة باملرأة ترفض ان تكون اخلدمات الطبية
املقدمة هلا من العنرص الطبي الرجايل وقد حتجم عن التطبب حذرا من هذه
املخالفة وثانيا من أجل دعم تشكيل املالكات الطبية النسائية املتقدمة يف
بلدنا وتعزيز الرصيد العلمي االكاديمي التخصيص للمرأة يف العراق».
من هنا قد أولت العتبة احلسينية املقدسة اهتامما خاصا واجتهت بجدية
إلنشاء املؤسسات التعليمية والطبية املختصة باملرأة.

للمرة األولــى رايــة الغدير ترتفع
بجوار مرقد سيد الـــشهداء

الشيخ عبد المهدي الكربالئي يؤكد خالل
حفل افتتاح مؤسسة الشيخ الوائلي أن
المشاريع الطبية الــتــي تنشئها العتبة
الحسينية ال نبغي مــن ورائــهــا ان نكون
بديال او مزاحما للمؤسسات الحكومية؛ بل
لكي ندعم ونتكامل مع مؤسسات الدولة
خصوصا التعليمية والطبية لحفظ كرامة
وصحة اإلنسان.
األحرار :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد الخفاجي

أقامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة حفال هبيجا بمناسبة عيد
الغدير االغر بحضور أمينها العام األستاذ حسن رشيد العباجيي ومجع غفري
من املؤمني ،ورفعت راية الغدير للمرة األوىل يف باب قبلة اإلمام احلسي
(عليه السالم) يف خطوة أكدت العتبة احلسينية بأهنا ستتجدد كل عام ،إحيا ًء
ملناسبة عيد الغدير األغر الذي َتن نَّصب فيه األمام عيل (عليه السالم) أمريا عىل
املسلمي.
ويف هذا السياق حتدث األستاذ حسن رشيد العباجيي قائال :يف ليلة عيد الغدير
األغر املباركة التي توج فيها أمري املؤمني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
خليفة لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف حجة الوداع بغدير خم نبتهج هبذه
املناسبة العزيزة والتي متثل لنا عيد األعياد كوهنا رسالة السامء والتنصيب فيها
إهلي خلليفة الرسول األكرم ،ونحن كمسلمي متمسكي هبذه البيعة وثابتي
ٌ
عىل والية أمري املؤمني ألهنا اخلط املستقيم الذي ينقذ هذه األمة من الظاللة
يف الدنيا».
مؤكدا أن «مناسبة تتويج إمرة املؤمني تستحق بل توجب مراسي ًام ألهنا مناسبة
كبرية جد ًا ،وإن رفع الراية هو تأكيد ًا عىل البيعة والتمسك بواليته (عليه
السالم)».
وجدير بالذكر إن هذه املناسبة الكبرية تقام للمرة األوىل بالقرب من الصحن
احلسيني املعظم وحتديد ًا يف باب القبلة ،ومن املؤمل هلا أن تكون شعرية تقام يف
كل عام بجميع العتبات املقدسة إحيا ًء هلذه املناسبة العطرة.

المؤسسات التعليمية والطبية للعتبة
الحسينية المقدسة جاءت للحاجة الوطنية
بعد توجه المواطنين العراقيين للبحث عن
الخدمات التعليمية والطبية خارج العراق
مع ما في هذا التوجه من تفريط وتفويت
لعملية بناء الشخصية العلمية التخصصية
الوطنية يصاحبها انفاق مالي كبير خارج
البلد وتضعيف للثقة بالقدرات الوطنية
ومشاق وصعوبات يعانيها العراقيون خارج
بلدهم..
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صـــدى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

إن الرؤية احلكيمة و ُبعد النظر يف خطاب املرجعية الدينية العليا
ممثلة بخطيبي صالة اجلمعة سامحة السيد أمحد الصايف وسامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دامت توفيقاهتام) كان وما يزال
موضوعي ًا يف تناوله ملشاكل البلد ومهوم الناس ،عرب التأكيد
املتكرر واملستمر عىل رضورة نبذ اخلالفات واحلفاظ عىل
اللحمة الوطنية ،وصيانة مصالح البلد العليا وعدم املساس
هبا يف توجه احلكومات والسياسيي ،كوهنا خطا أمح��را ال

اإلجيابية اينام وجدت؛ يتوقف ليشيد ويدعم ،ويعمد إىل ابراز
جوانبها املضيئة كمواقف وقرارات ..لتشجيع اآلخرين عىل
اقتفاء أثرها ،ومل يغفل اإلشارة إىل اجلوانب اإلجيابية يف أية
مرحلة من مراحل التشكيل للحكومات أو عملها كام هو حال
التأشري عىل السلبية بشكل متوازن.
لذلك نراه هنا يتوقف يف اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 26رمضان1435ه� املوافق

يمكن جتاوزه دون احداث تأثريات جانبية وصعوبات اضافية،
وجلب تداعيات خطرية عىل األوضاع يف البلد املأزومة أص ً
ال.
وهذا اخلطاب املبارك مل ولن يركز عىل اجلوانب السلبية فقط من

2014/7/25م عند هاتي اخلطوتي اإلجيابيتي يف تشكيل
احلكومة قائ ً
ال :
«إن نجاح جملس النواب يف جتاوز حمطتني مهمتني باختيار رئيس

الواقعي واملعقول.
لذلك فهذا اخلطاب املرجعي عندما يأيت عىل ذكر األشياء

اجلديدة خالل فرتة زمنية ال تتجاوز املهلة الدستورية.»..
وهنا يف هذا اخلطاب يعيد سامحة الشيخ التأكيد جمدد ًا عىل قضية

دون اإلجيابية  -أنى وجدت -كام هو دأب األغلب األعم من
هم هذا
الطروحات السياسية من أجل التسقيط فحسب؛ بقدر نّ
اخلطاب ونبله يف التأشري عىل اخللل واقرتاح املعاجلة  ..بل كثريا
ما كان ديدنه البحث عن أسهل احللول وأكثرها منطقية ضمن
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جملس النواب ورئيس اجلمهورية وخالل فرتة زمنية مقبولة
يمثل خطوة مهمة يف اطار احلراك السيايس املطلوب ..لتجاوز
االزمة الراهنة.
والبد من اكامل ذلك باخلطوة األهم وهي تشكيل احلكومة

،،

هذه الحكومة كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن تحظى بقبول وطني
واسع حتى تتمتع بالقدرة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة
ومعالجة األخطاء المتراكمة للفترة السابقة.

،،

لطاملا تم التأكيد عليها سابق ًا والحق ًا ..بل ويف مجيع مراحل
التشكيل للحكومات املتعاقبة ،طبع ًا ألمهية هذه القضية يف
نجاح أية حكومة يف تسيري أمور الدولة ،ومن دوهنا سوف
يتعقد الوضع السيايس ،ولعله تسوء األمور كثري ًا ،وربام تصل
إىل ما ال حتمد عقباه عرب تصاعد اخلالفات السياسية قائال:
«وهذه احلكومة كام ذكرنا أكثر من مرة جيب أن حتظى بقبول

«ان حساسية وخطورة هذه املرحلة من تاريخ العراق حتتم
عىل االط��راف املعنية التحيل بروح املسؤولية الوطنية التي
تتطلب استشعار مبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث
باملواقع واملناصب ،بل التعامل بواقعية ومرونة مع معطيات
الوضع السيايس الداخيل واخلارجي ،وتقديم مصالح البلد
والشعب العراقي عىل بعض املكاسب السياسية الشخصية».

وجييء التحذير املرجعي مرة أخرى هنا أيضا ..بالتأشري إىل
حساسية وضع البلد يف هذه املرحلة خاصة ،وحساسية ما
يمر به من مراحل خطرة قد حترق فيها نار الفتنة األخرض قبل
اليابس  -ال سمح اهلل  -إن مل تتم ادارة األمور بروح املسؤولية

ليكون ذلك حمل احباط وخيبة تتبعها خيبة عند املواطني
قائ ً
ال:
« مسألة تشكيل احلكومة  ..اعتقد ان الناس عندما تسمع كثرة
املواعيد يف اقرتاب تشكيل احلكومة ،ثم بعد ذلك يأيت املوعد

وطني واسع حتى تتمتع بالقدرة عىل جتاوز حتديات املرحلة
الراهنة ،ومعاجلة األخطاء املرتاكمة للفرتة  ،وتكون متمكنة
من ّمل الصف الوطني بأقىص ما يتاح من الفرص يف مكافحة
االرهاب ودرء خطر التقسيم واالنفصال».

لرجال دولة ال دولة رجال قائال:

بينام يتناول سامحة السيد أمحد الصايف بخطبته يف / 30
 2010/7أيضا موضوع تأخر تشكيل احلكومة ،ويف النقطة
الثالثة منها ،ويعرج إىل كثرة الوعود املقطوعة حول اقرتاب
تشكيلها ،إال إن النتيجة دائ ًام تنتهي بالتأجيل ال بالتعجيل،

وينسفه موعد آخر ،ويأيت املوعد اآلخر وينسفه موعد آخر
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،،

رجائي من كل االخوة الذين بيدهم زمام االمر ،هناك جانب أن نعذر...
وهناك جانب ال نعذر ،االخوة جميعاً في مركب واحد وسفينة واحدة ان
هذه السفينة البد ان تصل الى مرفأ االمان ال أن تغرق!.

وهكذا ،تبدأ املواعيد وتنتهي الشك ذلك سيأرش حالة ان الناس
– املواطن -يشعر باإلحباط ويرى ان املسؤول السيايس عاجز
عن ادارة االزمة بشكل ينقذ البلد من هذه املشكلة مع تشخيصنا
تعجل
لصعوبة املشكلة لكننا ال نقول ال يوجد حل هذه احللول ّ

بالتخفيف عن املعاناة» .
وهنا أيضا يعيد التأكيد سامحة السيد من جديد كام جاء يف هذا
اخلطاب سابق ًا مرارا وتكرار ًا ،إن األمر إنام يتطلب املزيد من
اجلدية يف التعاطي مع هذه املسألة من قبل السياسيي خاصة
وإهنا قضية مركزية هتم البلد والشعب مع ًا ،كوهنا ستحدد

املصري يف هذه الفرتة والفرتات القادمة ،فالبد من التضحية يف
هذا السبيل بام خيدم املصالح العليا للبالد والعباد قائ ً
ال.

« هذه املسألة – مسألة تشكيل احلكومة – جيب ان يأخذها االخوة
بمزيد من اجلدية بمعنى اننا ال نجعل هذا التأخري يضيف معاناة
اضافية اىل الناس وبالنتيجة يولد حالة من االحباط واليأس».
وحتتد نربة خطاب سامحته هنا قلي ً
ال يف هذا املفصل نتيجة

،،

التسويف واملامطلة وكثرة الوعود حول مسألة تشكيل احلكومة،
إال إن النتيجة تبقى واحدة وهي التأجيل املتكرر واملستمر بسبب
رصاع املصالح الضيقة حزبية وشخصية عىل حساب مصالح
البلد العليا ،والغفلة وربام التغافل عن خطورة هذا التأخري
قائ ً
ال:

« رجائي من كل االخوة الذين بيدهم زمام االمر ،هناك جانب
أن نعذر ...وهناك جانب ال نعذر  ،االخوة مجيع ًا يف مركب واحد
وسفينة واحدة ان هذه السفينة البد ان تصل اىل مرفأ االمان ال
ان تغرق  ..فالكل عندما يكون يف سفينة البد ان حيرص عىل ان
يوصلها اىل مرفأ االمان.
اما ان تبقى احلالة عىل ماهي عليها ..حالة قلقة وحالة يشوهبا

كثري من املخاوف وحالة تولد القلق عند املواطنني ،فاملواطن
العادي يريد ان تتشكل احلكومة ألنه يأمل ان هناك اشياء كثرية
جيب ان تتبدل» .

متابعة  :محمد حمزة

كتب حتتوي على �أ�سماء مقد�سة
السؤال :بعض األوراق أو الصحف أو املجالت فيها أسامء
أشخاص وهي مشاهبة ألسامء األنبياء واألئمة ( عليهم الصالة
والسالم ) وقد ُتلقى يف النفايات فهل هذا جائز ؟
اجلواب :إذا ُعدنّ هتك ًا فال جيوز  ،واألوىل مجعها وإلقاؤها يف ماء
جا ٍر أو دفنها يف األرض .
مس اسم اهلل
السؤال :هل جيوز للمحدث باألصغر أو األكرب ّ
تعاىل أو رسوله (صىل اهلل عليه وآله) إذا كان مكتوب ًا عىل األوراق
النقدية؟
اجلواب :حرمة مس اسم اجلاللة وسائر أسامئه وصفاته تعاىل
عىل املحدث مبنية عندنا عىل االحتياط اللزومي واحلاق أسامء
النبي(صىل اهلل عليه وآله) واملعصومي(عليهم السالم) بأسامئه
تعاىل يف ذلك مبني عىل االحتياط االستحبايب وال فرق يف ذلك
بي املكتوب منها عىل األوراق النقدية وغريها نعم حرمة مس
كتابة اآليات القرآنية عىل املحدث ثابتة يف غري املكتوب عىل
األوراق النقدية وأما فيها فمبنية عندنا عىل االحتياط اللزومي.

السؤال :يرمي الناس اجلرائد واملجالت وبعض الكتب املحرتمة
يف أماكن جتمع النفايات عىل الرغم من احتوائها عىل بعض
َ
االيات القرآنية أو اسامء اهلل سبحانه وتعاىل؟
اجلواب :ال جيوز ذلك ،وجيب رفعها من تلك االمكنة وتطهريها

اذا اصاهبا يشء من النجاسة .
السؤال :اعمل يف مكتب للحاسبات ويتطلب عميل طباعة كتب
حتتوي يف مقدمتها عبارة (بسم اهلل الرمحن الرحيم) او آيات قرآنية
وعادة ما تتبقى نسخ فيها اخطاء وعند اتالفها كنت اقوم باقتطاع
العبارة ثم تقطيعها ايل حروف لتصبح غري مفهومة ثم ارميها
وعلمت بوجود طرق اخرى كرميها يف املاء اجلاري او دفنها
وكذلك قالوا يل بجواز حرقها،فام هو احلكم؟
اجل��واب :ال يكفي التقطيع اال اذا صارت كالرتاب وال جيوز
احلرق ان كان هتك ًا بل مطلق ًا عيل االحوط وجيوز دفعها ايل من
يعيد تصنيعها ان وجد كام جيوز الدفن او االلقاء يف املاء ونحوه
من غري هتك.

السؤال :بعض األوراق حتمل أسامء اجلاللة أو أسامء املعصومني
(ع)  ،وبعض اآليات القر َانية  ،واليتيرس لنا رميها يف البحر أو

النهر فكيف نصنع هبا  ،عل ًام بأننا ال ندري أين تذهب أكياس
النفايات هذه؟ وماذا يصنع هبا؟
اجل��واب :ال جيوز وضعها يف أكياس النفايات ملا يف ذلك من
اهلتك واإلهانة  ،ولكن ال مانع من إزالة كتابتها  ،ولو ببعض
امل��واد الكيميائية  ،أو دفنها يف مكان طاهر  ،أو تقطيعها اىل
جزئيات صغرية جد ًا كالرتاب.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الوفاء بالعهد ()1

بقلم :حيدر التميمي

َّ
إن الوفاء بالعهد من أكثر األمور تأكيدً ا يف اإلسالم ،سواء أكان
العهد مع َّ
اهلل أو مع رسوله ،أو مع األئمة (عليهم السالم) ،أو مع
سائر الناس ،ولذا ال يرتك هذا احلكم سبحانه إال ويؤكده ليكون
أوقع يف النفس ،ويتعاون العقل والعاطفة يف إنفاذهَّ ..
وإن الوفاء
بالعهد ال تظهر قيمته فيام كان األمر عىل قدم املساواة مع طرف
املعاهدة وغريهم ويف اإلسالم أمثلة كثرية ترشد إىل مصري الويف
الصابر ،وإن ر نّفت ألوية الغادر املستعجل أياما ,ويف اآلخرة تظهر
اح رِرتم.
نتائج األعامل ،فمن أهان الناس أهي ،ومن احرتمهم ْ
ويف اخلطاب احلسيني تعددت العهود التي أعطيت لإلمام (عليه
السالم) وأول من نقض العهد هو معاوية بن أيب سفيان قاتل
عمرو بن احلمق صاحب رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) العبد
الصالح ..بعدما آ نّمنه وأعطاه من عهود اهلل ومواثيقهام ،..ثم قتله
استخفافا بذلك العهد..

الطربي َّ
أن أهل الكوفة كتبوا لإلمام احلسي (عليه السالم)
وينقل
نّ
يستقدموه« :إىل احلسي بن عيل من شيعته من املؤمني واملسلمي
أما بعد :فحيهل فإن الناس ينتظرونك ،وال رأي هلم يف غريك
فالعجل العجل والسالم عليك.»..
ثم كتب اإلمام (عليه السالم) كتا ًبا هلم وأرسله مع هانئ السبيعي
وسعيد بن عبد اهلل احلنفي وكانا آخر الرسل اىل الكوفة ..خياطب
القوم فيه ،بانه قد بعث إليهم أخاه وابن عمه وثقته من أهل بيته
أن يكتب إليه بحالكم وأمركم ورأيكم ْ
وأمره ْ
فإن كتب أنه قد
أمجع رأي ملئكم وذوي الفضل واحلجى منكم عىل مثل ما قدمت
ً
وشيكا ْ
إن شاء اهلل».
عىل به رسلكم وقرأ يف كتبكم أقدم عليكم
واملالحظ يف كتاب أهل الكوفة أهنم عاهدوا اإلمام (عليه السالم)
بأهنم معه وينظرون قدومه برسعة ،فهم عىل حد تعبريهم (جندٌ
نّ
جمند ٌة) واجلندي هو من يعطي العهد وامليثاق ببذله الغايل والنفيس
يف سبيل من أعطاه عهدً ا ووعدً ا وميثا ًقا وإلجابتهم بحسن النية
أرسل إليهم أخاه وابن عمه مسلم بن عقيل (عليه السالم).

تمسك بالقرآن..
حث رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه) عىل التمسك بالقرآن
للخالص من الفتن ،حتى ورد عن اإلمام عيل (عليه السالم) قوله:
«دخلت عىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ذات ليلة فقال« :يا
عيل إهنا ستكون من بعدي فتن ،فقلت :ما املخرج منها يا رسول
اهلل؟ فقال :كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما يرد بعدكم وحكم ما
بينكم هو الفصل ليس باهلزل وحبل اهلل املتني العظيم وهو الذكر
احلكيم من تركه من جبار قصمه اهلل ومن ابتغى اهلدى يف غريه
أضله اهلل هو الذي مل ينته اجلن إذ سمعوه حتى قالوا( :سمعنا قرآنا
عجبا) من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به آجر».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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من أسرار السور الكريمات
ما أفعال النملة؟

} َقا َل ْت َن ْم َل ٌة َيا َأ هُّ َيا ال َّن ْم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َس رِ
ُود ُه
اكن َُك ْم َال َي رِْط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجن ُ
َو ُه� ْ�م َال َيشْ ُع ُر َ
أحست بوجود
ون (النمل  ..{)18 -فهي أي النملة -نّ
سيدنا سليامن (عليه السالم) وبادرت باإلخبار ،ونادت (يا أيا النمل)،
ون) ،وهنت َ
(و ُه ْم َال َيشْ ُع ُر َ
(ال َي رِْط َم َّن ُك ْم)
وأمرت (أدخلوا) ،ونبهت َ
ُود ُه) ونصحت (ا ْد ُخ ُلوا َم َس رِ
وأكدت َ
اكن َُك ْم َال
(ي رِْط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجن ُ
ُود ُه) ،وبالغت َ
ُود ُه َو ُه ْم
َي رِْط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجن ُ
(ال َي رِْط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجن ُ
َال َيشْ ُع ُر َ
ون) ثم بينت (أن سليامن وجنوده من سيحطمهم) وأنذرت
(و ُه ْم َال َيشْ ُع ُر َ
ون).
وأعذرت ونفت َ

القلب السليم في القرآن الكريم  -ح2
يدي
يروى بانه شوهد قبل اكثر من اربعامئة سنة جملدا ببغداد يف نّ
صحاف فيه روايات مكتوبا عليه املجلدة الثامنة والعرشون من
طرق قوله« :من كنت مواله فعيل م��واله» 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 املؤمني (عليه السالم)« :فأنه احسن
احلديث» وان العنوان «القلب السليم» قد 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.
وهذا هو العلم النافع فاإليامن ليس باللسان؛ كام املودة ليست
به ،وكذلك الكفر ليس باللسان أو بغريه من احلواس فقد تكره
عىل الكفر باستثناء القلب فهو غري مشمول بذلك عندما يكون
َ
الر ُس ُ
ول َال َي ُْز َ
ين
نك ا َّل رِذ َ
قلبا مطهرا مطمئنا باإليامنَ } ..يا أ هُّ َيا َّ
ين َقا ُلو ْا آ َم َّنا برِ َأ ْف َو رِ
ُي َسا رِر ُع َ
اه رِه ْم َو َ ْمل ُت ْؤ رِمن
ون رِيف ا ْل ُك ْف رِر رِم َن ا َّل رِذ َ
ون لرِ ْل َك رِذ رِب َس َّام ُع َ
ين رِه ُادو ْا َس َّام ُع َ
ون لرِ َق ْو ٍم َ
ين
آخ رِر َ
وهب ْم َو رِم َن ا َّل رِذ َ
ُق ُل ُ ُ
َ ْمل َي ْأ ُت َ
ون ا ْل َك رِل َم رِمن َب ْع رِد َم َو رِ
اض رِع رِه َي ُقو ُل َ
وك ُ َي ِّر ُف َ
ون إرِ ْن ُأوترِي ُت ْم َه َذا
اح َذ ُرو ْا َو َمن ُي رِر رِد نّ ُ
اهلل رِف ْت َن َت ُه َف َلن َ ْمت رِل َك َل ُه رِم َن
َف ُخ ُذو ُه َوإرِن َّ ْمل ُت ْؤ َت ْو ُه َف ْ
ين َ ْمل ُي رِر رِد نّ ُ َ
نّ
وهب ْم َ ُهل ْم رِيف الدهُّ ْن َيا
اهللرِ َش ْيئًا ُأ ْو َلئرِ َك ا َّل رِذ َ
اهلل أن ُي َط ِّه َر ُق ُل َ ُ
رِخ ْز ٌي َو َ ُهل ْم رِيف رِ
اب َع رِظ ٌيم (املائدة ،{)41/فال غرابة
اآلخ َر رِة َع َذ ٌ
ان أمري املؤمني (عليه السالم) ايضا تناول القلب يف اكثر من

بقلم أ .د .طالب حسن موسى

موضع ،فقال «لقد علق بنياط هذا االنسان بضعة هي أعجب
ما فيه وذلك القلب ،وله مواد من احلكمة وأضداد من خالهلا،
وقال ايضا« :القلب النقطة االكثر عمقا يف وعي الشخص ،ويرى
الطبيعة احلقيقية لألشياء» و»العقول ائمة االفكار ،واالفكار
ائمة القلوب والقلوب ائمة احلواس واحلواس ائمة االعضاء»،
وجييب امري املؤمني (عليه السالم) بان القلب سيد احلواس ألنه
بخشوعه ختشع بقية اجلوارح واالعضاء وقد رأى النبي االكرم
(صىل اهلل عليه وآل��ه) شخصا يصيل وهو يعبث بلحيته فقال
(صىل اهلل عليه وآله)« :واما انه لو خشع قلبه خلشعت جوارحه»،
وحيث ان قلبه مل خيشع كانت يده تعبث بلحيته فالقلب مركز
القيادة يف البدن وبحركته تنشط االعضاء وبتوقفه تتوقف عن
احلركة وبخشوعه ختضع اجل��وارح وتتجه نحو اهلل سبحانه،
ويصف امري املؤمني (عليه السالم) يف دعائه كيفية هذا اخلشوع
بقوله« :عىل نحو ترسيخ الشجرة يف االرض قوية وثابتة» ،وإما
عن كمية اخلشوع فيقول« :ان اخلشوع البد ان يكون من الكثرة
كام تكون الينابيع التي خترج من باطن االرض» و»اذا اراد اهلل
ٍ
بعبد خريا حال بينه وبي شهوته وحجز بينه وبي قلبه واذا اراد
به رشا وكله اىل نفسه» و»اذا شككت يف مودة انسان فأسال قلبك
عنه» ،فهو وعاء فخريها أوعاها ،وللقلوب شهوة وأقبال وادبار
فأتوها من قبل شهوهتا واقباهلا فان القلب اذا أكره عمي واهنا متل
كام متل االبدان فابتغوا هلا طرائف احلكمة.
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حرصاً منه على تعضيد الحركة العلمية والفكرية

الشيخ الكربالئي يفتتح مكتبة العتبة الحسينية
المقدسة بحلتها الجديدة
تقرير :منتظر زكي  -تصوير :علي الرحيالتي
افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي مكتبة العتبة
الحسينية المقدسة التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية بحلتها الجديدة ورفدها بأحدث
المصادر الدينية والفكرية والثقافية وكافة المجاالت االخرى منها العلوم الطبية والحياتية ،فضالً
عن األطاريح والمخطوطات ،اضافة الى ذلك تم تأهيل المكتبة بالمقاعد والرفوف.
ويف هذا الصدد حتدث سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
عند زيارته اىل املكتبة قائال« :ال خيفى عىل اجلميع ان مدينة
كربالء املقدسة حمط رح��اب العلامء والفقهاء واخلرجيي
واصحاب الدراسات العليا وعىل ارضها ازدهرت احلركة
العلمية واحلوزوية وانشئت عدة مكاتب من امهها مكتبة
العتبة احلسينية املقدسة».
واض��اف« :ح��اول احلكام والظاملون ان يضعفوا احلركة
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العلمية يف كربالء إال ان انوار وبركات سيد الشهداء (عليه
السالم) أبت اال ان تبقى ،وهذه احلركة العلمية حية مزدهرة
بالنشاط العلمي والديني ومن هنا كان لزام ًا علينا مجيع ًا ان
ننهض ونجد لنعيد لتلك النهضة العلمية شيئ ًا من حيويتها
التارخيية».
وتقدم سامحته بالشكر لقسم الشؤون الفكرية والثقافية
عىل ما يبذلونه من جهد وعطاء كبري ومستمر لتأهيل املكتبة

واظهارها بأفضل ما يكون ورفدها بمصادر دينية وفكرية
وثقافية.
وب��دوره حتدث مسؤول مكتبة العتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عيل املاجدي قائ ً
ال« :افتتحت مكتبة العتبة املطهرة بعد غلقها
ملدة ( )15يوم ًا ،لغرض تبديل الرفوف واملقاعد ،وجتهيزها
بنظام عارض وماسك جلهاز االيباد واملوبايل لسهولة املطالعة
والدراسة ،فض ً
ال عن ذلك تم تزويدها بأحدث الكتب واملراجع
العلمية والفكرية والثقافية والعلمية ،وبدورنا ندعو ابناءنا
الطلبة واصحاب الدراسات العليا والباحثي لزيارة املكتبة
بحلتها اجلديدة ،واالطالع عىل مجيع حمتوياهتا التي رفدت فيها
حديث ًا واالستفادة منها ،الن املكتبة إحدى روافد التعلم للرقي

باملستوى التعليمي العاملي والثقايف ونحن نسعى جاهدين
لوصول املكتبة عاملي ًا».
ومن جهة اخرى حتدث احد رواد املكتبة الدكتور عيل الطائي
قائ ً
ال« :ان مكتبة العتبة احلسينية املقدسة هي من اهم املكاتب
املوجودة بالعراق الحتوائها عىل الكثري من املصادر بمختلف
االختصاصات العلمية والفكرية والثقافية والدينية والعلوم
االنسانية ،نشكر ادارة املكتبة لتسهيل الدراسة لروادها لتوفري
نظام االستنساخ واالنرتنت وحتويل مجيع الكتب اىل الكرتوين
وتسهيلها للطالب واالساتذة والباحثي والقراء واصحاب
الدراسات العليا وارساهلا عن طريق االنرتنت للذين يصعب
عليهم الوصول اليها».

،،

م����ك����ت����ب����ة ال���ع���ت���ب���ة
الحسينية المقدسة
هي من اهم المكاتب
ال���م���وج���ودة ب��ال��ع��راق
الحتوائها على الكثير
من المصادر بمختلف
االختصاصات

،،
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ح����������������������������وار

عشقه للتصوير

لمنصات التتويج
ّ
وشغفه للتطوير أوصاله
الفوتوغرافي حسنين الشرشاحي..
انموذجا ً للمصوّ ر المحترف والمثابر
حاوره :حسنين الزكروطي
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يكتف أحد المصوّ رين البارزين في العتبة الحسينية المقدسة بتحقيق حلمهِ وأمنيات
ِ
لم
عائلته بإيصال مظلومية اهل البيت (عليهم السالم) والمعالم الدينية والتاريخية
توسعت أهدافه
ّ
لمدينة كربالء المقدسة عبر عدسته الفوتوغرافي الى العالم ،بل
ليكون الشرشاحي اسماً ال يمكن ْ
منصات التتويج (المحلية والدولية)
ّ
يغيب عن
َ
أن
فطالما دخلت صورته ضمن قائمة المشاركين بالمسابقات وحظي بالفوز في أكثرها
انه الفوتوغرافي حسنين الشرشاحي.

ورغم عمره الف نّني القصري نسيبيا والذي مل يتجاوز ال� (15
ع��ام� ًا) ،متكن الرششاحي من احلصول عىل ( )75شهادة
تنوعت بي التقديرية واملشاركة ،وآخرها تكريمه من جامعة
نّ
أهل البيت (عليهم السالم) ضمن الشخصيات اإلعالمية
االكثر تأثري ًا يف حمافظة كربالء املقدسة ...هذه اإلنجازات
وغريها كانت نّ
حمطتنا الكتشاف مواهب الرششاحي يف هذا
احلوار الصحفي:
األح���رار /متى ب��دأت مسريتك الف ّنية والصحفية يف جمال
الفوتوغراف؟
األول من القرن اجلديد وحتديد ًا
 كانت البداية أواخر العقد نّيف عام 2010م ،وهي هواية أحبها منذ الطفولة ،وعملت يف
نّأول مؤسسة إعالمية عام 2013م وهي قناة كربالء الفضائية.
األحرار /هل يمكن ان حتدثنا عن اول انجاز لك يف املحافل
الدولية؟
 حصلت عىل أفضل صورة فوتوغرافية لعام  2014خاللاالستفتاء الذي أجراه املوقع العاملي A.K.S.A.P.G.N.G
يف اليونان.
األحرار /كم عدد اجلوائز التي حصلت عليها يف املسابقات
وأيا األقرب إىل قلبك؟
املحلية والدولية؟ ّ
 حصلت عىل  23جائزة دولية عىل مدار  10أعوام تقريبا ،ويفمصور العرب خالل املسابقة
عام  2021حصلت عىل جائزة
نّ
التي ُأجريت يف مرص بمشاركة  16دولة عربية وأجنبية وهي
االقرب اىل قلبي.
األحرار /كيف يتم اعتامد الصور الفنية بالنسبة للمصور من
حيث الزوايا الفنية ووقت التصوير؟

 يعتمد اختيار الصورة الفنية الناجحة بالدرجة األوىل عىلاملصور الفوتوغرايف واخليال الواسع (الكادر ،التكوين،
عي
نّ
العنارص القوية يف الصورة) ،ناهيك عن أمهية األخذ بعي
االعتبار وقت التقاط الصورة ،فهناك وقت يسمى (الوقت
الذهبي) يف عامل التصوير ويتمثنّل يف وقت الغروب والرشوق.
األح��رار /هل يمكن ربط مجال الصور الفوتوغرافية بمدى
قدرة املصور عىل التحكم باملعاجلات الصورية؟
 بالتأكيد ال يمكن االستغناء عن أمهية املعاجلة الصوريةباستخدام الربامج اخلاصة مثل ال� (فوتوشوب) بالنسبة
للمصور املحرتف ،مع االخ��ذ بعي االعتبار ليس يف كافة
املحاور ،وهناك حماور ال يمكن احلذف أو االضافة كاملحور
الصحفي.
حتمل نفسك املسؤولية اجت��اه نقل الشعائر
االح���رار /هل ّ
احلسينية إىل العامل؟
 بال شك ،كوين من املحبي املوالي ألهل البيت (عليهمالسالم) ،وأعمل يف أطهر بقعة وهي العتبة احلسينية املقدسة،
ويتم ع َّ
يل نقل الشعائر احلسينية بشكل وصورة تليق باسم
ائمتنا االطهار وإحياء أمرهم ،وخصوص ًا التعريف هبم عرب فن
الصورة للعامل أمجع.
نّ
االح��رار /هل للعتبة احلسينية املقدسة دور فيام حققته من
إنجازات؟
 إلدارة العتبة احلسينية املقدسة واملتمثلة باملتويل الرشعيسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واألمانة العامة املو نّقرة
وإدارة قسم االعالم الدور الكبري يف تنمية موهبتي اإلعالمية
والفنية وتطويرها ،من خالل توفري كافة التسهيالت واالدوات
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شغفه وتمكنه
في فن التصوير
الفوتوغرافي
جعاله يوظفه
في خدمة قضيته
اإلعالمية الحسينية
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املصور ،وخصوص ًا أيام الزيارات املليونية.
التي يتاجها
نّ
األحرار /ما هي األهداف التي تتطلع لتحقيقها يف املستقبل؟
 هلل احلمد رغم صغر عمري الفني واإلعالمي والذي اليتجاوز ال� ( )15عام ًا إال أنني متكنت من املشاركة بالعديد
من املحافل املحلية والدولية ،وحصلت عىل ( )23شهادة
دولية وواحدة حملية ،فض ً
ال عن تكريمي يف جامعة اهل البيت
(عليهم السالم) ضمن الشخصيات االعالمية االكثر تأثريا يف
حمافظة كربالء املقدسة ،وهذا االنجاز افتخر به وأطمح حتقيق
املزيد والوصول إىل العاملية.
األح��رار /كيف تستعدّ الستقبال شهر حمرم احلرام وزيارة
األربعني املباركة؟
بالنسبة يل أع��دهُّ شهري املحرم وصفر األح���زان (موسم
احلصاد) لكثرة احلصول عىل صور فنية عديدة ومتنوعة،
سواء أكان داخل حمافظة كربالء بالتجمعات املليونية املرافقة
للمرقدين الطاهرين أو بالصورة (البورتريه) للزائرين

االجانب والعراقيي (كبار السن واألطفال) ،كذلك السفر
اىل شامل وجنوب العراق اللتقاط املسرية املليونية املتوجهة اىل
قبلة األحرار خالل زيارة االربعي املباركة ،وهذه التغطيات
تتطلب ب��ذل جهود كبرية ألكثر من أسبوعي متواصلي
بلياليها وهناراهتا.
اجلدير بالذكر أن الفوتوغرايف الرششاحي تولد كربالء املقدسة
عام  1993مَ ،
عمل يف الكثري من املؤسسات اإلعالمية ،وهو
عضو يف نقابة الصحفيي العراقيي ،ونقابة الفناني العراقيي،
واجلمعية العراقية للتصوير ،واحتاد املصورين العرب فرع
العراق ،وعضو يف اهليئة اإلدارية لتجمع (فنانو العراق) ....
وغريها ،فض ً
ال عن اختياره ضمن أعضاء جلان التحكيم يف
عدة مسابقات ومنها مسابقة اجلمعية العراقية فرع كربالء
عام 2016م ،ومسابقة (بصمة) للصورة الفوتوغرافية االوىل
عام 2018م التي تعد من أبرز املسابقات التي أطلقتها العتبة
احلسينية املقدسة.
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مسابقةمصباحالهدىللبحوثالقرآنية

تعلن عن البحوث الفائزة
تقرير :احمد الوراق
تصوير :محمد القرعاوي

أقامت شعبة المعارف القرآنية التابعة لقسم الشؤون
الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة
احتفالية توزيع جوائز مسابقة مصباح الهدى لبحوث
التخرج القرآنية للعام الدراسي 2022-2021م ،والتي
احتضنتها قاعة سيد االوصياء (عليه السالم) في الحائر
الحسيني المطهر ،بمشاركة اربعين بحثاً من جميع
المحافظات العراقية ،فضالً عن مشاركات خارجية من
(اليمن والجزائر وتونس واي���ران) ،وشملت المسابقة
عدة محاور وهي (تحقيق النصوص ،الجلسات القرآنية،
اللغة ،الترجمة) ،وكذلك مفاصل العلوم االنسانية
وهي( :علم االجتماع وعلم االخالق وعلم الكالم ...الخ)،
باشراف اللجنة التحضيرية للمسابقة المتمثلة برئاسة
رئيس تحرير مجلة المصباح القرآنية االستاذ الدكتور
علي االع��رج��ي ومدير تحرير مجلة المصباح القرآنية
المحكمة االستاذ المساعد الدكتور لواء عبد الحسن
واساتذة من الجامعة (المستنصرية ،وبغداد ،والبصرة
والكوفة و كربالء).
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أ.د علي االعرجي

للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع التقت (جملة االحرار) برئيس حترير
جملة املصباح القرآنية األستاذ الدكتور عيل االعرجي والذي حتدث قائ ً
ال :ان
مسابقة مصباح اهلدى لبحوث التخرج القرآنية والفئة املستهدفة هلا هم االساتذة
اجلامعيون وطلبة البكالوريوس ،وبغية حتفيز البحث العلمي لديم ،طرحنا هذه
الفكرة عىل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي الذي وصف املسابقة باملبتكرة ووافق عليها ،وقد تم ختصيص
جوائز للمشاركي عددها عرش ،اضافة اىل جوائز مادية للبحوث الفائزة باملرتبة
االوىل والثانية والثالثة ،علام ان املسابقة بدأت بتاريخ 2021/7/1م وانتهت
2022/5/15م وآخر موعد كان لتسليم البحوث يوم 2022/3/25م
تقريب ًا ،هو يف اواخر شهر رمضان املبارك ،وبعد ذلك فرزنا وارسلنا البحث
اىل مقومي اثني لتحليل البحوث وبعدها ظهرت النتائج وكانت اجلائزة االوىل
من نصيب جامعة الكوفة والثانية جامعة القادسية والثالثة جامعة بابل وصوال
اىل املركز االخري».
ومن جهته حتدث مدير حترير جملة املصباح القرآنية املحكمة األستاذ املساعد
الدكتور لواء عبد احلسن عطية قائ ً
ال« :انطلقت احتفالية مسابقة مصباح
اهلدى لبحوث التخرج القرآنية التي ترعاها شعبة املعارف القرآنية التابعة اىل
لقسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة ،بداية هذا العام الدرايس،
استهدفت طلبة املراحل املنتهية يف كليات العلوم القرآنية والدراسات اللغوية
املختصة بالدراسات القرآنية عىل وفق حماور وابواب حمددة وضعت عىل شكل
فولدر ووزعت عىل اغلب اجلامعات».
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مشري ًا اىل أن املحاور سبعة ،وهي :املحور الفقهي واملحور العقدي والكالمي
واملحور الرتبوي واملحور االخالقي واملحور االجتامعي والنفيس واملحور
االداري والقانوين واملحور اللغوي واالديب ،فكل هذه املحاور فيها رشط
عام ينبغي ان تكون الدراسة خمتصة يف املجال القرآين مع اختالف الباب
املعريف الذي تنتمي اليه الدراسة ،وبعد ميض مدة حمددة إلنجاز البحوث
وصلت اىل ادارة شعبة املعارف جملة املصباح اكثر من اربعي بحث ًا وقامت
اللجنة التحضريية بمراجعة ومتابعة هذه البحوث والنظر فيها وفحص مدى
موافقتها للرشوط ،بعدها رفعت هذه البحوث اىل جمموعة من اخلرباء وان
كل بحث يقدم اىل خبريين عىل وفق استامرة تقدمها ادارة الشعبة فيها معايري
حمددة وتوضع بإزاء كل معيار درجة حمددة ،بعد النظر يف هذه االستامرات
وتقارير اخلرباء حيث اختارت اللجنة البحوث الفائزة العرشة عىل وفق
الدرجات التي احرزهتا البحوث واليوم هو يوم تكريم هؤالء الباحثي
وان شاء اهلل ستكون هذه املسابقة سنوية برعاية املتويل الرشعي وتأكيده عىل
االهتامم هبكذا مشاريع فكرية».
ومن جهة اخرى حتدثت الفائزة االوىل باملسابقة من كلية الرتبية االساسية
يف جامعة الكوفة الطالبة تبارك جميد نّبنيان قائل ًة« :طرحت هذه املسابقة مع
مشاريع التخرج ،ووجدت ان اسم هذا املرشوع موضوع شيق ومل يبحث
به العديد من الباحثي سابق ًا ،حيث كانت االمتدادات القرآنية من ابتكار
استاذيت املرشفة (د .ابتسام عبد الكريم املدين) ،وهو مصطلح من ابتكارها
اخلاص مل يتناوله سوى يف بحثي ،البحث االول االمتداد يف كالم االمام
الكاظم (عليه السالم) هو بحث خمطوط والبحث الثاين كان االمتداد يف

،،

الطالبة فاطمة حيدر

االمتدادات القرآنية
تنطلق من تحديد
االقتباس القرآني
ف����ي ن����ص االم�����ام
ال���ح���س���ي���ن (ع��ل��ي��ه
السالم) والذي يروم
الى عرض المقاصد
وتأثيرها للمتلقي

،،

خطبة السيدة زينب (عليه السالم) وهو بحث منشور ضمن وقائع جملة العتبة انه
مرشوع جيد ونادر وقيم».
واوضحت« :قد شاركت يف هذه املسابقة بالبحث الذي يتحدث عن االمتدادات
القرآنية يف اخلطاب احلسيني (خطبة عاشوراء) مثا ً
ال ،وحتدثنا عن خطبة االمام
احلسي (عليه السالم) الثانية يوم عاشوراء ،ان االمتدادات القرآنية تنطلق من
حتديد االقتباس القرآين يف نص االمام احلسي (عليه السالم) والذي يروم اىل
عرض املقاصد وتأثريها للمتلقي وهذه القضايا اما تتحدث عن املايض او احلارض
او املستقبل».
واشارت« :تناولنا يف بحثنا االول اقتباسي االقتباس االول حتدث من سورة يونس
والثاين من سورة االعراف ،فاألول حتدث عن قوم نوح (عليه السالم) والثاين
عن قوم ابراهيم (عليه السالم) ،واستنتجنا ان االمام احلسي (عليه السالم) كان
حافظ ًا للقران الكريم ومجيع االقتباسات واالمتدادات كانت من القران الكريم
وتوصلنا ان االمام (عليه السالم) قد دعا قومه اىل طريق احلق والرشاد ولكنهم
مل يتدوا اىل طريق الصواب ،والنتيجة كانت هي الفناء ألعدائه والبقاء لإلمام
احلسي (عليه السالم) اسام ومنهج ًا وعليا ًء.
فيام حتدثت الفائزة باملركز الثاين من كلية الرتبية يف جامعة القادسية الطالبة فاطمة
حيدر عبد احلمزة قائلة :ان بحثي بعنوان (العمل التطوعي وامهيته يف بناء املجتمع
من منظور ق��رآين) ،بارشاف االستاذ الدكتور عباس سمري الشمري ،البحث
مكون من مقدمة وثالثة فصول وخامتة (الفصل االول مفهوم التطوع والفصل
الثاين التطوع يف القران والفصل الثالث اثار العمل التطوعي عىل الفرد واجلامعة)،
تكمن امهية هذا البحث يف انه موضوع اجتامعي يمس واقعنا االجتامعي الذي
ركن اساس يف بناء املجتمع ويعترب التطوع هدفا قرآنيا
نعيشه فالعمل التطوعي ٌ
اسالميا خاصا وهدفا اساسيا عاما ،ان الدين االسالمي كان واليزال سباقا اىل
ارشاد الناس اىل فضائل االعامل الصاحلة املتمثلة بشخص الرسول حممد (صىل اهلل
عليه واله) ،ومن اهم اثار العمل التطوعي التي ذكرهتا يف البحث انه يساعد عىل
بناء جمتمع قوي متامسك كالبنيان املرصوص ،وقد يقق العمل التطوعي التكافل
والتعاون بي افراد املجتمع وتنمية العالقات االخوية واستغالل طاقات االفراد
وامواهلم يف مساعدة الفقراء واملحتاجي.
واشارت :ان شعوري ال يوصف وانا يف جوار املوىل ايب عبد اهلل احلسي (عليه
السالم) وتكريمي يف املركز الثاين ،واهدي تكريمي هذا اىل االمام صاحب العرص
والزمان (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) واىل عائلتي ومرشف البحث والذين
وقفوا معي ،وارى ان بحثي يمكن االستفادة منه وتطويره يف ان يكون رسالة
ماجستري باملستقبل.
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سالم يا مهدي
ّ
وتوح ُد الخطاب
تكس ُر القيود
بقلم :حسين النعمة
تصوير :طالب الخفاجي

أن��ش��ودة «س���الم ف��رم��ان��ده – س��الم ي��ا م��ه��دي» تجتاح
العوالم االفتراضية بماليين المشاهدات والتعليقات،
حتى اصبحت «ترند» لفترة طويلة ،فبكلماتها الوجدانية
ال��ت��ي تستهوي العقل وال��ق��ل��ب ،وإيقاعها الجميل
الذي يحاكي الروح لمنشديها االطفال الذين صبغوها
ٌ
نسخ بلغات عديدة وأب��ع��ادٍ لم
ببراءتهم ،لتأتي منها
تخل من بث روح الجهاد فتجد القسم بأبي الفضل
حين يصله أولئك المنشدون من بني الشهداء تسيل
أدمعهم منهمرة دون توقف ..أ ُّي ُة انشودة هي يقف
فيها العاشقون الصغار بثبات يح ّيون قائدهم وإمامهم
ويستعجلونه بالظهور ..هذه العقيدة اثارت تساؤالت عن
توحد العالم الشيعي بهذه األنشودة؟ بين كيف لنشيد
ديني فجّ ر ثورة جديدة أبطالها األطفال؟ ،واجهض كل
المؤامرات اإلعالمية التي استهدفت ثقافة الشعوب
اإلسالمية؟ ..وبين تساؤالت يتناولها رواد مواقع التواصل
االجتماعي عن سبب ترديد الكثير من الشعوب نشيدا
بلغاتها مرحبة ب��اإلم��ام المنتظر؟ ،وه��ل ك��ان النشيد
مبادرة لمشروع ثقافي ممكن ان يكون كبيرا في شدِّ
وج��ذب شرائح عديدة نحو ثقافة االنتظار ،وهناك من
يستفسر هل من الممكن ان يكون الوسيلة لخطاب
إسالمي موحد؟..
جملة االحرار اال�سبوعية
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وحدة الخطاب
انطالقا من هذه التساؤالت وغريها العديد ،يتضح أن اخلطاب من أهم القضايا
التي تشغل بال كل مسلم مثقف وواع بطبيعة هذا العرص ،وبام تعانيه أمتنا من
أزمات ،وما يرتبص هبا من حتديات فكرية ،فقضية اخلطاب هي يف كونه أداة
التبليغ والتواصل واحلوار ما بي أبناء األمة نفسها ،وبينها وبي األمم األخرى،
وهذه األداة هي مقياس نضج األمة ومعيار رِ
مقد رِ
رهتا عىل ممارسة ذلك التبليغ
والتواصل واحل��وار وعىل إحالل نفسها املكانة الالئقة بي األم��م ،ومن ثم
نجاحها أو فشلها يف إقناع اآلخرين بموقفها ووجهات نظرها يف خمتلف املسائل
والشؤون.
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Ahra r W eekl y

24

ما جديد االبواق؟
يف عودة عىل األنشودة التي ال ريب لدى
اجلميع أن املتأثر االول هبا هم االطفال
فالعلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر،
–
ُ
ونتيجة نجاحها الكبري فقد ذهبت العديد
من املؤسسات الدينية اىل (تقليدها) ،ورغم
جتريها ألبعاد
أن أبواق السياسة أرادت أن نّ
لكن
خارج اطار البعد الوطني والعقائدي؛ نّ
كيدها رجع دون أصداء تذكر« ،فهي لن
تقدم للشباب شيئا جديدا ،فقد حفظوها
عن ظهر غيب!! (أقاويل حبىل باحلسد)!»،
فيام شاهدنا الشباب العراقي يزاحم الصغار
بغية املشاركة يف ذات النشيد يف حلقات
تسجيله يف (البرصة وكربالء) وغريمها يف
العراق؛ حتى صارت االنشودة نغامت عىل
أجهزة جواالهتم..
أصداء دولية
دول��ي��ا ت��م تسجيل ه���ذه االن���ش���ودة يف
وعامن ولبنان وسوريا واندونيسيا
البحرين ُ
والباكستان واهلند واي���ران واذربيجان
وتركيا وساحل العاج وجنوب افريقيا
والكامريون وتنزانيا ومع ختام هذا املقال
اطلعت عىل اخبار بأن جماميع شبابية يف
جهورية م��رص تستعد لعمل فني حتت
عنوان( :سالم يا مهدي) وقد يكون هناك
غريها ..بل واالمج��ل أن مسارح طهران
شهدت مشاركة جمموعة كبرية من ذوي
االحتياجات اخلاصة (الذين مل يتأثروا
بضجيج الفساد ور نّددوا األنشودة).
ماذا كتبوا؟
توجه الكثري من ُ
الكتاب بالرد عىل الناقمي
من انتشار ه��ذا النشيد ،ومنهم (ع��ادل
الصويري) حيث جعل مقاله (تصورات
عن نشيد) رسالة موجه هلؤالء الناقمي،
كتب فيه:
اكتفوا باهلسترييا القبلية واملذهبية ،ومن

دراسات وأبحاث ًا ،بال ُب رِ
ٍ
الفطري
عد
التنظريي الذي ُأ ْشبرِ َع
الفكري
ُبعدُ ها
ِّ
هُّ
نّ
ٍ
ا ُمل َج َّملرِ
بمستويات عليا من
النفس البرشي َة
يشحن
بالفن امللتزم الذي
ِّ
ُ
َ
رِ
رِ
ٌ
طاقة يتاجها
حقيقي ،هي
ؤس ُس لفعل انتظا ٍر
الطاقة
اإلجيابية التي ُت ِّ
نّ
رِ
أي ٍ
ُ
وقت مىض».
«العاملي» يف هذا
اإلنسان
أكثر من نّ
الوقت َ
هُّ
ما هي المسؤولية والهدفية المنشودة؟
مشهد آالف الصغار الذين صوروا االنشودة يرهب األقالم الرخيصة
واملاكنة اهلشة التي تستهدف عقيدتنا فهيهات ان حتيد عن طريقها ،وما
ورا ُي رِ
س َك َ
رشاب رِمن َك ْأ ٍ
التأملرِ يف
النشيدُ إال
ٌ
ان رِمزَ ُ
اج َها َكا ُف ً
نع ُش فاعلي َة هُّ
رِ
رِ
رِ
جمتمع إنسا ٍّ
توحيدي خيلو
ين
وأبعادها التي َخت ُلص إىل
املهدوية
القضية
ٍّ
ٍ
يب َجي َْع ُل
من مظاهر الرباغامتية األنانية ،وامليكافيلية االنتهازية،
ُ
جمتمع إجيا هُّ
رِ
رِ
رِ
رِ
َ
رِ
السلبية ،هو
وتأثرياهتا
املستفحلة
املادية
مواجهة املظاه رِر
اإلنسان صلب ًا يف
ٍ
نشيد برِ ُل ٍ
ٌ
صغار يستمتعون بوقتهم؛
أطفال
غات خمتلفة ،يؤديه
ليس جمر َد
ٌ
رِ
رِ
شفيفة ُت ُ
ٌ
ٌ
املتجسد
فكرة االنتظا رِر
تبلور
رسل بريد ًا فحوا ُه
مسؤولية
بل هو
ُ
رِ
رِ
واإليامن ،إذ ال قيمة لالنتظار االتكايل
الثقة
وروح
بالعملرِ واألخالق،
رِ
املرتكز عىل السلبية والعزلة وجلد الذات.
ثم تسويقها عرب وسائل إعالم ترصف املليارات
ٍ
هدف لن يتحقق ..فالنجاح اهلائل هلذا
من أجل
رِ
النشيد ارتكز عىل ثالثة أركان:
الركن األول :رسوخ الفكرة عقائدي ًا وإنساني ًا،
رِ
فكرة منقذ
حيث يمكن ق��راءة ما ُكتب عن
البرشية يف كافة الديانات ساموية كانت أو غري
ساموية فض ً
ال عن اخلالصة القرآنية« :ونريدُ أن
رِ
األرض َو َن ْج َع َل ُه ْم
َن ُم َّن عىل الذين اس ُت ْض رِعفوا يف
أئم ًة َو َن ْج َع َل ُهم الوارثي».
َّ
الركن الثاين :املوسيقى املنسابة كشالل روحاين
(يمكن سؤال خمتصي يف املوسيقى).
الركن الثالث :استثامر الرباءة الصافية والتأثري
اإلجي��ايب عىل بقية أطفال العامل حتى من غري
الديانة اإلسالمية أو الطائفة الشيعية وهذا
واضح جد ًا مع ارتفاع عدد املشاهدات بشكل
كبري ،وهذه النقطة بالذات تؤرق هؤالء؛ ألهنم
قد ُيصعقون حي يستمعون ألطفاهلم وهم
يرددون هذا النشيد امتثا ً
ال للرباءة والفطرة.
ويؤكد الصويري أن «الفكر َة املهدوي َة َت َع َّز َز
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

مركز إحياء التراث الثقافي والديني..

أضخم مؤلفات علماء كربالءومخطوطاتهم
النادرة تخرج للنور من جديد
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :محمد الخفاجي

ُ
عاشت
مدينة كربالء المقدسة حالة من
والمتعمد م��ن قبل
ّ
اإله��م��ال الشديد
األنظمة الفاسدة التي م ّرت على تاريخ
العراق مما ادى إلى ضياع الكثير من االثار
والمخطوطات المهمة لكبار علمائها،
وفي الوقت نفسه كان هناك توجه الى
نبذ القديم وتركه والتوجه نحو التجديد
والحداثة مع نسيان بانه ال نتيجة للحديث
دون االنتباه الى اهمية القديم باإلضافة
الى خطورة التمييز بين الحداثة وضياع
الهوية وه��ي المصيبة التي وق��ع بها
مجتمعنا وأمتنا.
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تأسس يف العتبة احلسينية املقدسة مركز إحياء
ونتيج ًة هلذا فقد نّ
الرتاث الثقايف والديني ،وذلك من خالل البدء بعملية إحياء
تراث املجالت والدوريات والنرشات والكتب التي كانت
تصدر يف مدينة كربالء املقدسة يف القرن املايض ،والغرض
عىل املستوى البعيد ليس إحياء الرتاث الثقايف فحسب ،بل
حماولة نرش االثار التي اندثرت يف مدينة كربالء عىل مر السني
والتي باتت احلاجة اىل احيائها ماسة يف يومنا هذا؛ كوهنا
تعكس مدى التطور العلمي والثقايف لتلك املدينة وأثرها يف
نرش الوعي.
إحياء تراث المخطوطات
وملعرفة املزيد عن هذه اجلهود الكبرية ،يبني مدير املركز
إحسان خضري عباس يف حديثه ل� (األحرار) ،أن «مركز احياء
الرتاث الثقايف والديني يشمل إحياء تراث املخطوطات من
خالل رصدها وحتقيقها وطباعتها ،باإلضافة اىل اعادة طبع
املطبوعات القديمة لعلامء وأدب��اء كبار ينتمون هلذه املدينة
املقدسة ال سيام تلك فرتة (القرن الثالث عرش اهلجري) التي
كانت متثل العرص الذهبي ملدرسة كربالء العلمية ،عرص
ازدهار الدراسة والبحث العلمي والذي كان يزخر بفحول
واساطي املذهب الشيعي».
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إنقاذ ما تبقى من الكتب
ويضيف عباس« ،جتىل عمق اخلسارة بالفقدان اهلائل من اآلثار
العلمية والكتب املهمة حيث كانت عرضة للحرق والرسقة
عىل أيدي أزالم النظام البائد ،ونتيجة لذلك فقد ضاعت
الكثري من املخطوطات واملؤلفات املهمة ليس من مكتبات
كربالء فحسب بل من مكتبات العراق ككل وعىل اثر ذلك
تم التوجيه من قبل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وعىل
رأسها املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
اىل حماولة إنقاذ وإحياء ما تبقى من تلك الكتب او عىل األقل
توثيقها من خالل مجع وجتليد وتصوير ما يمكن العثور عليه
وحفظه يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة ،ونسعى جاهدين
اىل التوفيق خلدمة تراث مدرسة اهل البيت (عليهم السالم)
وإحياء تراث علامئنا األعالم».
وللمركز أهداف عديدة يرسدها عباس ،وهو يتحدنّ ث بثقة عن
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اجلهود املبذولة ،مبين ًا أن من أهدافها «احلفاظ عىل تراث العلامء
املاضي وباخلصوص علامء مدينة كربالء املقدسة ،ونرش وإحياء
املجالت والدوريات والنرشات والكتب التي كانت تصدر
عن املدينة ،فض ً
ال عن اطالع القارئ الكريم عىل نشاط النخب
العلمية والثقافية يف املايض ،ليتسنى له تقييم ثقافة املجتمع
آنذاك ،وحماولة ربط األجيال احلارضة من العلامء واملثقفي
باألجيال السابقة من خالل هذه النافذة ،مع االستفادة العلمية
والثقافية واإلحاطة باملشاكل التي كانت تواجه املجتمع آنذاك
ومعرفة حلوهلا لالستفادة منها يف حل مشاكل عرصنا احلايل».
ويشري عباس إىل أن «املركز قام بجمع االص��دارات القديمة
وإع��ادة طباعتها بالشكل الالئق ،ومنها املجالت وأبرزها
(جملة اج��وب��ة املسائل الدينية ،جملة رس��ال��ة ال���رشق ،جملة
االخالق واآلداب ،جملة صوت شباب التوحيد ،جملة ذكريات
املعصومي) ،وكذلك طباعة النرشات ومنها (صوت املبلغي،

رسالة اجلمعية اخلريية ،من وحي ذكر اهل البيت «عليهم
السالم»).
صفوة الصفات في شرح دعاء السمات
وللمركز دور كبري بجمع وطباعة الكتب القديمة (واحلديث
ملدير املركز) ومنها(« :احلركة األدبية املعارصة يف كربالء
ملؤلفه السيد صادق آل طعمة ،املعارف العالية أو علم الدين
للمدارس الراقية ملؤلفه العالمة السيد هبة الدين احلسيني
الشهرستاين ،الوعي اإلسالمي ملؤلفه الشهيد السيد حسن
املهدي الشريازي ،اإلي��امن والعلم احلديث ملؤلفه األستاذ
حممد حسي االديب ،كربالء كام شاهدت ملؤلفه الشيخ حممد
صادق حممد الكربايس ،كربالء والرحالة الذين زاروها ملؤلفه
االستاذ سعيد رشيد زميزم ،جغرافية كربالء القديمة وبقاعها
ملؤلفه الدكتور عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،النبالء من أعيان
مدينة كربالء «اجلزء األول» مجع وإعداد مظفر صالح كامل

وإحسان خضري عباس ،تاريخ كربالء وعمراهنا ملؤلفه الدكتور
عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،مع الكليني يف رحلته العلمية
ملؤلفه الشيخ حممد صادق حممد الكربايس ،جمموعة رسائل
(الدرة العزيزة يف رشح الوجيزة) ملؤلفه العالمة السيد املريزا
حممد عيل الشهرستاين احلائري ،ضوابط األصول ملؤلفه السيد
حممد إبراهيم بن حممد باقر القزويني احلائري وهذا الكتاب من
حتقيق السيد مهدي الرجائي ،صفوة الصفات يف رشح دعاء
السامت ملؤلفه الشيخ إبراهيم بن عيل بن احلسن الكفعمي،
كربالء يف مدونات الرحالة واألع��الم ملؤلفه السيد سلامن
هادي آل طعمة ،نتائج األفكار ملؤلفه العالمة السيد إبراهيم
املوسوي القزويني احلائري املعروف بصاحب الضوابط ،سيد
الشهداء احلسي بن عيل «عليه السالم» ملؤلفه الدكتور عبد
اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ مساجد كربالء وحسينياهتا
ملؤلفه السيد سلامن هادي آل طعمة)».
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موسوعة آثار الس ّيد المقرم
ومل تتوقف جهود املركز عند طباعة وإخراج هذه الدرر الثمينة،
حيث يوضح عباس بأن «من بي اآلثار املهمة التي عمل عليها
املركز ،هو طباعة موسوعة آثار السيد عبد الرزاق املقرم صاحب
كتاب (مقتل اإلم��ام احلسي عليه السالم)( ،خصائص أمري
املؤمني «عليه السالم» ويليه كتاب رس االيامن ،وفاة الصديقة
الزهراء «عليها السالم» ،مقتل اإلمام احلسي «عليه السالم»،
حياة االمام زين العابدين «عليه السالم» ،وفاة اإلمام الرضا
«عليه السالم» ويليه كتاب وفاة اإلمام اجلواد «عليه السالم»،
العباس ابن أمري املؤمني «عليهام السالم» ،عيل األكرب «عليه
السالم» ،الشهيد مسلم بن عقيل «عليه السالم» ،السيدة سكينة
«عليها السالم» ،زيد الشهيد ويليه كتاب تنزيه املختار)».
املقرم
ويضيف« ،تم العمل أيض ًا عىل حتقيق عدد من كتب السيد نّ
(رضوان اهلل تعاىل عليه) وهي( :أشعة من سرية الرسول األعظم
«صىل اهلل عليه وال��ه» ،ذكرى املعصومي «عليهم السالم»،
اإلمام احلسن املجتبى ابن أمري املؤمني «عليهام السالم» ،يوم
الغدير أو حجة الوداع ،العقيلة زينب بنت امري املؤمني «عليهام
السالم» ،بحوث إسالمية يف الفقه والتاريخ ،نقل األموات يف
الفقه اإلسالمي ،الثامن من شوال أو حادثة البقيع ،نقد التاريخ
يف مسائل ستة ،حلق اللحية يف الفقه اإلسالمي (فقهي � تارخيي
� اديب) ،ذكرى املعصومي «عليهم السالم»).
االكمال لمنتهى المقال في أحوال الرجال
ويشري عباس إىل أن «املركز عمل عىل التحقيق يف كتب مؤلفي
آخرين ،ومنها(« :م��دارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم
ملؤلفه السيد حممد بن عيل املوسوي العاميل «قدس رسه» وهذا
الكتاب من حتقيق السيد مهدي الرجائي ،نواظر الوقوف يف
مشايخ الصدوق ملؤلفه الشيخ حممد عيل بن قاسم آل كشكول
احلائري (من أعالم القرن الثالث عرش اهلجري) وهذا الكتاب
من حتقيق السيد حسي هادي املوسوي ،معجم الدراسات
القرآنية يف املجالت الكربالئية من إعداد حيدر كاظم اجلبوري،
تبيان األصول ملؤلفه نظام الدين املازندراين احلائري (من أعالم
القرن الثالث عرش) وهذا الكتاب من حتقيق السيد حسي هادي
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مدير المركز إحسان خضير عباس

املوسوي ،اإلكامل ملنتهى املقال يف أحوال الرجال ملؤلفه الشيخ حممد
عيل بن قاسم آل كشكول احلائري (من أعالم القرن الثالث عرش
اهلجري) وهذا الكتاب من حتقيق السيد حسي هادي املوسوي،
هناية اآلمال يف كيفية الرجوع اىل علم الرجال ملؤلفه العالمة الشيخ
حممد تقي بن حسي عيل اهلروي احلائري ،وهذا الكتاب من حتقيق
قرة العي يف تلخيص احللقتي ملؤلفه السيد
السيد مهدي الرجائي ،نّ
حممد حسن املوسوي آل قارن الزاهد البحراين ،جنة النعيم والرصاط
املستقيم ملؤلفه السيد حممد حسني حممد عيل الشهرستاين «قدس
رسه» وهذا الكتاب من حتقيق السيد حسي هادي املوسوي ،تنقيح
املقاصد األصولية يف رشح ملخص الفوائد احلائرية ملؤلفه الشيخ
حممد حسن بن معصوم القزويني احلائري «رمحه اهلل» وهذا الكتاب
من حتقيق الشيخ عدي طالب آل محود( ،نبذة عن تاريخ كربالء)
أو (دليل الزائر) ملؤلفه الشيخ حممد الكربايس «قدس رسه» ،حاشية
العالمة الطباطبائي عىل كفاية األصول ملؤلفه العالمة السيد حممد
حسي الطباطبائي «قدس رسه» وهذا الكتاب من حتقيق السيد حممد
حسن املوسوي آل قارون البحراين)».
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان
العالمة السيّد عارف حسين الحسيني..

ُ
قائد النهضة الجعفرية في باكستان وشهيد الحق
علي الشاهر

ً
كانت باكستان بلداً ً
َ
عاما تعيش الهدوء
ألربعين
آمنا منذ استقاللها سنة ( 1947م) ،وبقيت
والسكينة ،إال ّأنه وبسبب انتشار الوهابية والتكفيريين فترة الثمانينيات ،وتدخلهم في

ً
وخصوصا
الشؤون الدينية والسياسية ،تسبّبت ذلك بالويالت والمرارة للباكستانيين
َ
الذين شيّعوا المئات من شهدائهم بسبب األعمال
ألتباع أهل البيت (عليهم السالم)
اإلرهابية ،ومن بينهم العالمة المجاهد السيد عارف حسين الحسيني (رض��وان الله
تعالى عليه) تلميذ حوزتي النجف األشرف وقم المقدسة ،وقائد النهضة الجعفرية
الذي اغتالته أيادي الش ّر بتاريخ ( 21ذي الحجة ه��) الموافق ل� ( 5آب  1988م).
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الوليد المبارك
َ
السيد عارف بن
قبل عام من استقالل بالده ،ولرِد العالمة نّ
حسي بن فضل بن حسي احلسيني ،يف قرية (بيوار) من توابع
مدينة (باراجنار) الباكستانية ،يف أرسة علمية جماهدة ينتهي
السيد احلسي األصغر ابن اإلم��ام زين
نسبها الرشيف إىل نّ
العابدين (عليه السالم) ،وغلب عىل أجداده طلب العلوم
الدينية وكان هلم دور يف نرش معارف ومعامل مدرسة أهل
البيت (عليهم السالم) يف منطقة بوار ونواحيها.
وقد أهنى السيد عارف (قدنّ س رسه) طفولته يف مسقط رأسه
حيث تتلمذ خالهلا عىل يد وال��ده يف تع نّلم القرآن الكريم
واملعارف الدينية األولية ،ثم التحق بعدها باملدارس الرسمية
وملا أهنى املرحلتي االبتدائية واملتوسطة توجه إىل مدينة
(باراجنار) لاللتحاق باملدرسة الثانوية.
فانضم بعدها
ويف سنة ( 1964م) حصل عىل شهادة الدبلوم
نّ
إىل مدرسة اجلعفرية يف نفس املدينة لتحصيل العلوم الدينية
عىل يد احلاج غالم جعفر لقامن فاستطاع وخالل فرتة وجيزة

نّ
ومتكن من النطق بطالقة
االنتهاء من علوم اللغة العربية
باللغتي العربية والفارسية إىل جانب لغته األم (البشتو).
السيد احلسيني الرحال إىل مدينة
ويف سنة ( 1967م) شدنّ
نّ
أمري املؤمني (عليه السالم) إلمتام دراسة علوم اللغة عىل يد
باملدرس األفغاين (ت �  1407ه�)
الشيخ حممد عيل املل نّقب
نّ
الذي ُع رِرف بتضلعه بعلوم اللغة يف كل من النجف األرشف
وقم املقدسة ،فعمد السيد احلسيني وفض ً
ال عن حتصيل علوم
اللغة بدراسة العلوم احلوزوية يف مرحلتي السطوح وأبحاث
اخلارج فقه ًا وأصو ً
ال عىل يد كبار العلامء يف احلوزة الرشيفة،
السيد روح اهلل اخلميني (قدنّ س
وهناك التحق بحلقة دروس نّ
تسبب له باالعتقال سنة ( 1973م) بتهمة النشاط
رسه) مما نّ
السيايس ،مما اضطره إىل العودة فيام بعد إىل وطنه ،وبقي فيه ملدة
تزوج
عرشة أشهر يامرس خالهلا التبليغ واإلرشاد الديني ،كام نّ
توجه إىل مدينة قم املقدسة ليحرض
يف نفس السنة ،ومن ثم نّ
أبحاث كبار العلامء فيها أمثال (الشيخ الوحيد اخلراساين،
والشيخ التربيزي).
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طلب من جميع الشيعة في البالد لبس السواد ورفع الرايات
السود فوق البيوت في عيد الفطر من أجل أن تنقل وسائل
اإلعالم هذه الصورة المأساوية ويعرف العالم حجم معاناتهم..
دفاعه عن الشيعة األحرار
و ُينقل أن السيد احلسيني شارك يف تلك الفرتة بالتظاهرات
التي خرجت ضد احلاكم البهلوي مما أدى اىل اعتقاله ،ولكونه
التعهد للحكومة بعدم االشرتاك يف التظاهرات
قد امتنع عن
نّ
والنشاطات وجد نفسه يف أواخ��ر شهر كانون الثاين سنة
( 1978م) مضطر ًا إىل ت��رك اي���ران وال��رج��وع إىل وطنه
باكستان ،ورشع ما بي سنوات ( 1984 – 1979م) بإلقاء
خترج منها مسبق ًا،
الدروس الدينية يف املدرسة اجلعفرية التي نّ
هذا إضافة إىل دروس يف األخالق اإلسالمية كان يلقيها ليايل
اجلمعة يف جامعة بيشاور ،ويف سنة ( 1983م) أصبح قائد ًا ملا
وخاض نضا ً
َ
ال كبري ًا يف التصدي
ُتعرف ب� (النهضة اجلعفرية)،
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املكون الشيعي يف باكستان،
يتعرض هلا أبناء نّ
لالعتداءات التي نّ
يتعرض هلا الشيعة
و ُينقل أننّه وبسبب هذه االعتداءات التي نّ
من قبل النظام احلاكم والوهابية ،طلب من مجيع الشيعة يف
البالد لبس السواد ورفع الرايات السود فوق البيوت يف عيد
الفطر من أجل أن تنقل وسائل اإلعالم هذه الصورة املأساوية
يتعرضون له.
ويعرف العامل حجم املعاناة واالضطهاد الذي نّ
وعىل إثر ذلك ،قام أزالم النظام املستبد آنذاك يف باكستان
ولكن اجلامهري
باعتقال السيد احلسيني وإيداعه السجن،
نّ
الشيعية خرجت للمطالبة ب��اإلف��راج عنه ،حتى أذعنت
السلطات لذلك ،ولكن ..ما جرى نّ
أن السيد احلسيني رفض
السجان بأن السيد عارف
اخلروج من معتقله ،حيث يروي
نّ

الله تعالى عليه) مشكلة
العالم اإلسالمي في الجهل
واألمية المتفش ّية بينهم
بسبب األنظمة الفاسدة
وتكالب االستعمار عليهم،
ومن هنا بذل َقصارى جهده
لمواجهتها..

المدرس األفغاني (قدّ س سره)

قال له :إن «أغلب املعتقلي هنا يف السجن ال يعرفون شيئ ًا من
العقائد الدينية ،ولذلك أقمت هلم دورة فقهية ولن أخرج من
هنا حتى أكم َلها هلم لكي يتفقهوا بدينهم!!».
ولقد حدنّ د السيد احلسيني (رضوان اهلل تعاىل عليه) مشكلة
املتفشية بينهم بسبب
العامل اإلسالمي يف اجلهل واألمية
نّ
األنظمة الفاسدة وتكالب االستعامر عليهم ،ومن هنا بذل
َقصارى جهده ملواجهتها ،فقام بتأسيس جمموعة من املراكز
الثقافية والرتبوية كاملدارس واملكتبات واملساجد ،كمدرسة
دار املعارف اإلسالمية ،وجامعة أهل البيت (عليهم السالم)،
وك��ان له باإلضافة إىل االهتامم بالبعد الثقايف والعبادي

اأ������س�����اط�����ن ال����زم����ان

حدّ د السيد الحسيني (رضوان

وامل��ذه��ب��ي للمسلمي دور واض��ح يف معاجلة مشاكلهم
فشيد يف املناطق املحرومة جمموعة من
الصحية واالقتصادية ،نّ
املستشفيات واملستوصفات منها (مستشفى علمدار) يف مدينة
(باراجنار) ومستوصف يف مدينة (كراتيش).
وبسبب ه��ذه املواقف اجلهادية ودفاعه عن حقوق أتباع
أهل البيت (عليهم السالم) والسعي لتحقيق تطلعاهتم ،مل
فوجهت له
هتدأ للحركات املتطرفة املنترشة آنذاك أي بال ،نّ
رصاصاهتا الغادرة واغتالته يف مدرسة دار املعارف اإلسالمية
بمدينة (بيشاور) ،وخرجت اجلموع الشيعية لتشييع جثامنه
ودفنه يف مسقط رأسه.

35

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

حد يقة ا لك����تب

المعجم الداللي الموضوعي
أللفاظ رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين
االحرار :حسين النعمة

هوية الكتاب..
يقع الكتاب في ( )581صفحة ،وطبع منه  1000نسخة في طبعته االول��ى ،وقد
نشرته العتبة الحسينية المقدسة  -ادارة مهرجان تراتيل سجادية العالمي الثاني
بتاريخ  1437 – 2015ه� ،للمؤلف محمد جليل عباس الحسناوي..
جتلت امهية االعتناء باحلقوق ومدى تأثريها يف بناء احلضارة
االسالمية ،وقد كان اهل البيت (عليهم السالم) قصب السبق
يف هذا امليدان ،حيث َع َمدو َا (عليهم السالم) اىل بناء االسس
االوىل والتهيئة إلكامل بناء املبادئ احلقوقية وهتيئتها ملرحلة
التطبيق العميل.
وقد عرف اإلمام السجاد (عليه السالم) برسالته اخلالدة التي
متثل تبلورا ناضجا للفكر احلقوقي يف ذلك الوقت ،والذي
يعكس احلاجة املاسة لتقني احلقوق وتنظيمها ،فضال عن اهنا
متثل تراثا اخالقيا اسالميا اصيال فريدا من نوعه ،حيث ال نجد
له مثيال عىل الصعيد الديني وال عىل صعيد القواني الوضعية.
ويتأسف املؤلف عىل ما حلق هبذا االرث االهلي من ظلم وحيف
عىل مستوى التأليف والتصنيف فلم َ
حتض بام تستحقه من دراسة
وبحث ،ومل يتناول كل صاحب اختصاص جانبا منها لتمك نّنا من
فهم افضل ملا حتتويه من كنوز ثمينة ،ومن هنا ينوه عن عقد عزمه
ليدلو بدلوه مرتشفا من معي رسالة احلقوق الصايف ،مشريا اىل
انه كتب يف جانب مل يكتب به احد من قبله..
بحر يف مفردات وريث الدوحة املحمدية،
كاشفا عن غاياته بانه َ
واهن��ا الفاظ وضعت وصيغت عىل يدِّ رجل إهل��ي ،ألهداف
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وغايات يمكن سرب غورها والوصل اىل بعض كنهها من خالل
التعرف عىل مدلوالهتا اللغوية وما تشتمله من مستويات متعددة
وفق ما ترتضيه خطة املعجم ،وهو اذا ما صنف فانه يكون ضمن
املعاجم املوضوعية ،معرفا ان خطته قامت عىل تتبع االلفاظ
وااللتزام بتسلسلها حسب ورودها يف الرسالة..
وعرف احلسناوي بخصائص معجمه حيث قال« :أن املعجم هو
نّ
االول يف بابه حيث يعدهُّ الدراسة االوىل يف املجال اللغوي الداليل
بالنسبة لرسالة احلقوق لإلمام زين العابدين (عليه السالم) ،وهو
كذلك احد املعاجم املوضوعية التي تتناول املفردة وفق املواضيع
الواردة يف رسالة احلقوق ،ويتتبع الفاظ رسالة احلقوق حسب
ظهورها يف النص مما يعني استقصاء تأملها ،يف « »520مصطلحا
يف سبعة ابواب».
وتناول املعجم احلقول الداللية املتنوعة يف مستوياهتا املتعددة،
وخري دليل عىل ذلك اشتامله مصطلحات فقهية ( )64وصوفية
( )40وبالغية ( )14ونحوية ( )54و اجلرب ( )18والتجويد ()2
والتجارة ( )2واجلغرافية ( )7واجليولوجيا ( )12والرياضة ()2
والرياضيات ( )5واحلديث ( )8واحليوان ( )9والدين ()13
واالحياء ( )29واالدب ( )17واللغة ( )32والزراعة ()1

ً
صدر حديثا

مجلة (العتبات)

والسياسة ( )12والفلسفة ( )99واملوسيقا ( )7و الترشيح
( )24والطب ( )49والعروض ( )7واهلندسة ( )10والنفس
( )55والكيمياء ( )10والفيزياء ( )33واالقتصاد ()57
واالجتامع ( )6والفلك ( )16والفن ( )12والقانون ()77
والنبات (.)17
كام تنوعت املصادر فيه فمنها اللغوي والعلمي والقانوين
واالجتامعي ،فضال عن جماالت املعرفة اىل كثرهتا حيث بلغت
اكثر من  100مصدر.
و ُيم رِهد يف كتابه برضورة معرفة احلقائق الثابتة ويبي أمهية
معرفة احلق يف موجز من االسطر ،موضحا من خالهلا أمهية
معرفة احلقوق والعمل عىل أدائ��ه��ا بشكلها الصحيح يف
جوهرية حياة االنسان التي تتمثل يف (حفظ النظام العام)
ويعني بالنظام القواعد التي ترمي اىل حتقيق املصلحة العامة
للمجتمع ،فتشمل االمور االجتامعية واالقتصادية وما يتعلق
بحياة الناس املادية واملعنوية.
ويشري اىل العالقة القائمة بي احلقوق والنظام العام للحياة
االنسانية اهنا عالقة وثيقة متأصلة ال خيتلف فيها اثنان من
العقالء ،فمتى ما أديت احلقوق ألصحاهبا وأخذ كل ذي
حق حقه دون بخس او ظلم ،متى ما كان النظام رصينا كافال
جلميع احلقوق وبمختلف املستويات.

صدر عن شعبة النرش يف إعالم العتبة احلسينية املقدسة
َ
العدد التجريبي ملجلة (العتبات املقدسة) الفصلية (ثقافية
ووثائقية) و تعنى بتوثيق كافة أنشطة وانجازات العتبات
املقدسة وكل ما يم الشيعة اإلمامية.
واالص��دار من القطع الوزيري بعدد صفحات ()148
صفحة ،افتتح حمتواه الفكري والثقايف املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي بكلمة له نّبي خالهلا جهد وفلسفة إقامة كافة
ضم العدد ملفات خاصة
املشاريع يف العتبات املقدسة ،كام َّ
دم من برامج ومشاريع يف جائحة كورونا من لدن
منها ما ُق َ
العتبات املقدسة ووثائق مؤرشفة يف املكتبات العاملية ختص
العتبات يف العراق ،كذلك تقارير عن تأسيس املرجعية
الدينية العليا ألول إدارة يف تاريخ العتبتي احلسينية
والعباسية ،فيام تنوعت ابواب املجلة فكريا وثقافيا ألزمنة
متوهجة يف تاريخ اجلوزة العلمية وموضوعات يف ثقافة
االنتظار لكتاب كبار من خارج العراق ،اضافة اىل توثيق
أنشطة العتبتي احلسينية والعباسية الثقافية خارج العراق
وما سطره االكاديميون يف اطاريهم و رسائلهم العلمية
عن العتبات املقدسة ،وكيف تناولت الصحافة العاملية
االنتفاضة الشعبانية ..وموضوعات ُأخر معرفية شيقة
وتراثية مهمة.
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ُّ
����������دن�����������ي�����������ا
ف�����������ت�����������ى ال�

شعر :جعفر الزيدي

ُ
ُ
�����ون
ال����خ����ن����دق ال���ه���ي���ج���ا ال������ َّزب�
وه��������الّ
������ت أب������اد ْت������ه������ا ج���م���ي���ع���اً
ف����ل����و ُش������� ّن� ْ

أت������ى ف���ي���ه���ا ب���م���اض���ي ال�����ده�����ر ِ ح���ي� ُ
��ن

ك�����ف�����اه�����ا ال�������ل�������هُ ش������������� ّراً ال ي�����ك� ُ
����ون

(األح������������زاب) ع � ْن��ه��ا
ي����ق����ولُ ال���ل���ه ف����ي
ِ

وف�����ي ت��ف��س��ي��ره��ا ال��م��ع��ن��ى ال��ي��ق��ي� ُ
�ن

إذا األش�������ب�������الُ م�����ن ه����������وْ ٍل ُت����و ّل����ى
ُ
ت����ق����حّ � َ
(اب���������ن ودٍّ )
���م ف�����ي م���ن���اي���اه���ا
ت����ح����دّ ى ج��م��ع��ه��م ه����ل م����ن م����ب����ار ْز؟
����ض�����وا ال�����ط� َ
����رف خ���وف���اً
ك����ب����ا ُر ال����ي����وم َغ� ّ

ال����ع����دى األدب���������ا َر ف���ال���م���أوى ال���ع���ري� ُ
��ن!
�����م ال����ق����ري� ُ
�����وم أ ّي������ه� ُ
ف�����ن�����ادى ال������ق� َ
���ن
����م�����ت� ُ
����ون
�����ص وال� ُ
ف����ت����رت����ع����دُ ال������ف������رائ� ُ
وم�������ا َش������ع������روا ب�����أ ّن� ُ
����ه� ُ
����م ُأه�����ي����� ُن�����وا!
���س����ن� ُ
ص����غ����ي���� ُر ال�����س� ّ
���ون
����ن ُت�����خ�����ب�����رهُ ال� ُّ

���ي
ف������ك������ان ل�����ه�����ا ع�����ل�����ى ْ
وع�������������دٍ ع����ل� ٌّ
ب إل����ي����هِ )
(ش����ب����ي����هُ ال�����ش�����ي ِء م����ن����ج����ذِ ٌ

���ي ه������ذا ال� ُ
��غ���ص���ي� ُ
��ن
وم������ن ف������رع ال����ن����ب� ْ

دع���������ا ال�������ل�������هَ ال������ن������ب������يُّ ل�������ه ب���ن���ص���ر ٍ
ف�����ك����� ّب����� َر م������ن س������ع������ادتِ������هِ س����������روراً

ّ
ُ
���ب���ي���ن
����رح ال���جَ
ت����ه����ل����لَ م�����ن�����هُ ب�����ال�����ف� ِ

ُ
�����ادي
وس�����ي�����ف ال�����ل�����هِ ي����ح����ص����دُ ب������األع�
ْ
ف����س����ب����ح� َ
���ان ال��������ذي ْ
����ذي
أص�������ف�������اهُ ه�
ِ

ه�����و ال�����ص�����دّ ي� ُ
ُ
وال�������ف�������اروق ق��ط��ع��اً
����ق
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وي����ه����ت� ُ
ُ
ُ
األم����ي����ن
ف���ي���ه���م ال�����������روحُ
���ف
�����اء ال������ل������هِ وال�������ق�������د ُر ال���م���ك���ي� ُ
��ن
ق������ض� ُ

����ل ال�������ل�������هِ عِ �����ي� ُ
����ن
م�����ن�����اق�����ب�����هُ ب�����ف�����ض� ِ
ُ
���م����ع����ي� ُ
���ن
األخ وال���������م���������ؤاز ِ ُر وال� ُ
ه�����و

وطني في أمانك
حيدر عاشور

ضعه تحت وهج ضيائك

أشعر بثقة النقاء بي مرايا رضيك ،ووجهي تلخصه نظرة رصينة ،نظر ال أستطيع استعادهتا إال وأقشعر جلدي
سيدي،
ُ
ٍ
رهبة .وعند شباك جدثك يفور دمي ،وينهال دمعي بخشوع وخوف ،نّ
بصوت خافت ،يقرأ قلبي
وترن يف أعامقي ترضعات
وارث األنبياء ،وأحتدث إليك :أيا الوتر املوتور .وأهنض وأجلس وأطوف وأصيل ،وأترضع أن متنح قلبي االطمئنان،
وتعمدين بضياء القبول.
نّ
• دثرين أيا النور بني أشعة نورك ،وأشعرين أنني قريب منك!..
ويلهج
أحس أن وجهي يف مراياك ييضء ،فأذوق نكهة األمان يف زمن إال أمان .زمن يرتل خراب البالد والعباد،
ُ
سيديُ ،
ُ
البطل
بالصلوات والفتنة ،والعبادة والشهادة والوالدة ،ولن أقول شيئا عن السياسة والقادة؛ الن من السهل معرفتهام.
نّ
يبقى بعيد ًا ،والفقري يمنح رتبة املوت ببساطة .والنجف ترصخ بإمامها :ال تقرأ الفاسد يا مؤمن ،أقرأ دليل احلق واتبعه،
كن يقظ ًا قبل فوات األوان ..وطني يف أمانك يا سيد الشهداء ضعه حتت وهج ضيائك ،دعه يتنفس هباءك.
فأنت أيا البهي ،كاملدى كالزمن كل يشء غرق فيك وكل يشء باق ألجلك!..
• َ
سيدي ،أيقنت أن اإليامن بك ليس قيام ليل وزيارة هنار وخدمة زائر وسريا عىل القدمي وزحفا عىل اليدين ..إن اإليامن
يشء غري هذا .إنه ثورة ضد الذل الكوين ،وحب ًا لإلنسانية ،إنه موت ووالدةُ .
فمنذ مخسي عاما من الوهم ،ال صوت يل
ٍ
وال أثر ،نّ
ضوء من مراياك ،أو ذرة تراب عند عتبات أبوابك
اشذ ُب أحالمي وأك ِّفن القلق ..وأمنية قلبي أن اصبح نقطة
تزهر يوم ًا لو مستها أقدام املنتظر وزائريك ،أو تقبلني خادم ًا الثم كل ما حول الرضيح حلمل لقب– حسيني -ليكون
قدري ،وجهي ،بيتي ،جنتي .ويشار إ نّيل باالستقامة والنزاهة والرشف يف كل خطوايت ،فحيازة اللقب -سيد األسامء-
مرسوم عىل اجلبي ويف حدقات العيون كالصالة احلزينة يف حرضتك التي أمتلئ هبا عز ًا.
•ادفني موالي يف أثالمك عميقة الظالل ،وأمنح مفردايت صبغة رضاك.
ّ
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد القائد الشيخ
(منعم أبو الحسين الالمي)

ً
شبه المالئكة
و ا ِْخ َتارَت األرض
قائدا ُي ِ
حيدر عاشور

ها هي ذي مسافة القرب التي تحقق تضرعك ،تحمل معها سنين العلم في حلقات الحوزة،
فيما ساعة الصفر قائمة على اطراف تلعفر لبدء معركة شرسة اجتمعت اليها جميع القوى
الوطنية ،فأصبح خط التماس الفاصل بينها وبين المدينة ملتهبا للموت المرتقب ،و(داعش)
في حالة ارتباك وتوتر وال تجسر على المواجهة فأخرجت احقادها البربرية السوداء على أهالي
المدينة ،كاألُفعُ وان االزرق القاسي الذي يسمم بأنيابه كل من قال علي ولي الله .وكلما ازداد
نباحهم ،كنت تفور كالدوامة الذي يزبد معها الغضب ،ويصدح صوتك الباكي الذي ينادي-
قادمون يا أهل تلعفر -فتتحول الى طائر مرح يحمل جنوده بين جناحيه كريشة خفيفة..
ينتزعهم من صفوف النور بال خوف الى النور االلهي ..فيصبحون كالصدور المتشابكة ال تهدأ
حتى تتالحم مع بعضها لتكون كالقالع الحصينة التي ال يخترقها أحد.
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بدأت ساعة الصفر ،واملعلومات تشري اىل وجود مرتزقة أجانب
يف صفوف (داع��ش) يف عمق تلعفر .وحم��اوالت أمريكية،
وضغوطات دولية عىل احلكومة العراقية بسحب احلشد الشعبي
هب
من حترير تلعفر ..ما أن جاء نداء االقرتاح باالنسحاب حتى ْ
احلشد بكل فصائله ككتلة امل غاضبة تفتت عىل صوالهتا جدران
االجساد اخلرساء ..وغدت االلف القلوب من ابطال احلشد
الشعبي جسدا واحدا ..قلبا واحدا يمل العراق فقط ال غري.
كنت وسط هذا اهليجان كالدوامة الثائرة تدفعك للموت
ب��ال ت��ردد تتبع ص��وت ال��رص��اص كمجرى النهر املمتلئ
ب��األف��اع��ي ال ي���زك وال ي��ص��دم��ك وال خييفك ب��ل كنت
تتلقى الرصاص والقنابل احلارقة بأهزوجة ال��والء تزيد
هب��ا م��ن مه��م املجاهدين بالتقدم ب��ال ت��راج��ع وان��ت هتلهل
بصوتك :ال نقبل اال ب��واح��دة ام��ا النرص او ال��ش��ه��ادة..
فيقف اجلميع عىل قمم  -سواتر الصد -يكررون صوتك
السامي النبيل ،وي��ع��ربون ع��ن شجاعتهم ب��وج��وه ج��ادة،
فترشق الشمس فوق جباههم وهم جاهزون لعناق املنايا.
واالرض ب��دأت هتتز من واب��ل االنفجارات ،ويف يقظة كل
هذا املوت كان أمرا واحدا جيري يف كيانك هو ان ال تسقط
–عاممتك البيضاء -خجال من رسول اهلل .وعاهدت نفسك
ان ال ترفعها من رأسك حتى تذهب هبا اىل اهلل خمضبا ..وقد
ختليت منذ انطالق فتوى -نداء الدفاع الكفائي -السيد عيل
السيستاين عن حزنك ،وذهب انقباض صدرك بعد ان خفقت
الشهادة يف قلبك ..مل تقف حلظة واحدة ما بي االرشاد الديني
والدعم اللوجستي ،وانقاذ اخوتك اجلرحى يف الكثري من
املواقف احلرجة يف جرف الصخر واالنبار وص��الح الدين
بكافة مدهنا واريافها واقضيتها ..وكل منطقة ومدينة وحمافظة
حتررت كان صوتك املرتفع الصادق يصل اىل كل القلوب
فيصيخون السمع إليك كقائد ح��وزوي سالحه اإلي��امن..
تتصاعد املعركة بعنفواهنا ،و(داعش) املتعفنة خترج من جحورها
بكل قوهتا مع مرتزقتها ،ويوجهون مفخخاهتم وأحزمتهم
الناسفة باجتاه املجاهدين ..يا براءتك كمقاتل معمم تنهض بكل
عزمك إلنشاء سواتر ترابية لصد اهلجامت بالسيارات املفخخة،
وصيد املفخخي من الدواعش وجندلتهم بمجرد ظهورهم
فوق ارض املعركة ..فقد عرفت هبممك اجلبال والسهول
والتالل واجلداول والريح االمجات القوية انك مع كل فجر

شعاع النصر شعَّ يوم عيد
لينسج ثوبا مباركا
الغدير
َ
للموالين وظالال من القناعة
تهدي الفاقدين ألعزاءهم
وتحيل التدمير والحفر إلى
جداول مضيئة مبهجة تس ُّر
الناظرين.
كان يعلو صوتك يف التكبري والتهليل والترضع حتى ترشق
الشمس ،وكان هذا بمثابة معركة روحية ثانية تقتل هبا قلوب
الدواعش بغيضهم وترضهبم بلكامت الدعاء عىل وجوههم..
ومتنح قوة الصرب اىل املجاهدين من حولك .فتهبط الشجاعة
عىل ارواحهم كام هتبط خيوط الشمس فتشج اجلبال بضيائها.
يف تلك الساعة التي كنت ال تزال فيها سعيدا بتحرير تلعفر،
تدفع فرحتك القصرية إىل البكاء وسط –التلعفرانيون -فتثري
الوهج بوجهك املبتسم بحزن ،فتدوى صيحات ريح لنساء
واطفال املنطقة تشبه خاليا النحل التي خترج بعد ليل اسحم
(كالح السواد) حتيط بك لتعلن فرحتها باالنتصار والتحرر من
قبضة اإلجرام الداعيش ،وبذات الوقت يشاركونك فرحة العهد
بوالية اسد اهلل الغالب عيل بن ايب طالب ،فشعاع النرص شع
بيوم عيد الغدير لينسج ثوبا مباركا للموالي واملحبي وظالل
من القناعة والرضا هتدئ الفاقدين ألعزائهم وحتيل اخلراب
والتدمري واحلفر اىل ج��داول مضيئة مبهجة ترس الناظرين.
ال تعرف ملاذا تطري روحك هذا اليوم بجناح الوداع لكل من
يراك ،وهاتفك مل يتوقف عن الرني وعبارتك هي طلب الرباءة
من ال��ذم��م؟! ..وكل غال عليك اتصلت به كمودع وانت
حمقق النرص .كأن دمك تنبئ استشهادك هبذا اليوم العظيم..
من فرحة حزن كنت تقول :اهال بالشهادة ال تطييل االنتظار
اليوم هو االحد (2017 / 9 / 10م املوافق  18ذو احلجة
1438ه���) يوم عيد اهلل االك��رب ،من أين ستأتي وان��ا وسط
41

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

مع كل فجر كان يعلو صوتك في
التكبير والتهليل والتضرع كان بمثابة
معركة روحية ثانية تقتل بها قلوب
الدواعش بغيضهم وتضربهم
بلكمات الدعاء على وجوههم

هذا العيد البهيج بوالية عيل أمريا للمؤمني ..باي جناح من
الريح ستقبلي؟ ..من فوق اجلبال؟ ..من االهايل انفسهم؟..
ما رس الشعور باالستشهاد؟ ..ايتها ال��روح الوشيكة يا من
تستطيعي وح��دك ان جتيبيني عن قربان ف��ك��ري؟! .ايتها
الدمعة التي ترعش امام نظريت االنسانية؟! عديدة هي طرق
االستشهاد التي ترفع عن القلب ه��ذه القطرة املكتومة.
ما زال العيد املدهش يبتسم كالربيع بفرحة الوالية ،رغم
هالة االغ��ت��ص��اب ل��ألرض وال��ع��رض قبل اي��ام قليلة ،ال
ي��دري أح��د م��ن أي��ن جي��ئ ال��ف��رح وس��ط امل���وت؟ فالشيعة
يفرحون لفرح ائمتهم(عليهم ال��س��الم) وي��زن��ون حلزهنم
ال ف���رق ل��ألي��ام ع��ن��ده��م .ه��ي ع��ق��ي��دة وم��ذه��ب ووالء.
كان الشيخ (منعم ابو احلسي الالمي) يسلم يف فرح درره
األخرية ،عىل تنهيدة الوداع املحتوم يف أي حلظة ..واخلشوع
ك��ان يسيل منه كلامت بلغت من العذوبة ان يشد احلنان
عىل قلوب رفاقه كأهنم عارفي برحيله االب��دي .انتفخت
القلوب وتغطت باحلزن ..فمثله يعرف نفسه حق املعرفة.
فاملوت ال يعني له سوى االنتقال اىل ملكوت احلياة االبدية
التي حفر جناهتا يف عقله وقلبه ،وحلمه باالنتقال شهيدا
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يمر بي نظراته بغري أن يكرس رشوده ،كام يمر الضوء خالل
زج��اج ناصع البياض ،يا هلا من نعمة بعد تفكري عميق يف
نظرة طويلة اىل اجلنة ..ما الطفها خطاك املتئدة! كل الذين
أنبئتهم باستشهادك اليوم يبتهلون اىل اهلل ان يكونوا معك..
كأن ساعة الصفر قد ازفت واجلميع يف تنهيدة واحدة ،وأنت
تعد زمن عروجك بالتكبري والتهليل احلافل مع ذلك بالقوة،
وتتغنى روحك املجهدة بالصلوات حلد قطع النفس ..كان
جتوالك يف قاطع تلعفر يف ي��وم العيد االك��رب جوهر صارم
إلرادت���ك ،وأن��ت تطارد ال��دواع��ش املختبئون من أج��ل ان
تدفنهم وجتفف احالمهم ..وكانت الشمس يف منتصف السامء
والظهرية بال حراك والدواعش قد ذاب��وا يف غياب حمذور،
والريح تعلو وهتبط بحرارة االرض وانت حتاول ان تصيد
بقايا االرهاب يف مطاردة رسيعة تسابق اهلواء اهلائل الذي يفتح
كتابك ويطويه عىل حي غرة فينقلك اىل قلب السامء لتعود اىل
االرض بقايا جسد .لقد حتققت نبوءة استشهادك كانت كام
رأيتها يف عقلك ..وها هي عاممتك البيضاء باقية عىل راسك
ولكنها قد حتولت إىل محراء بعد أن نزل عليها دمك وحلمك
املتناثر ما بي السامء واالرض ،ثم رصخت االرض كأنام
انتزع من قلبها انسان يشبه السيف الصارم وذعرت ارساب
الطيور خائفة باكية من هول تلك العبوة الناسفة التي زرعت
يف طريقك ،وضجت األهايل املحتفلة بعيد الوالية فجاءت
إىل جثامنك حتمل ال��راي��ات ،وت��رضب بأهازجيها األرض
وهي ختتار قربان حتريرها وتطهريها قائدا ُيشبه املالئكة..

الحشد الشعبي..

(عالمة مضيئة) يجب الحفاظ عليها

أثبت احلشد الشعبي نّ
أن له دورا فعاال يف معادلة السيادة
احلكم ،وله دورا مؤكدا يف بناء الوطن بعد جممل االنتصارات
التي حققها يف عموم الوطن وذلك وفق املبادئ الثابته له،
إن العراق هو املرجعية الوطنية األوىل ،وهذا ما جاءت عليه
فتوى (وجوب الدفاع الكفائي) وهو حفظ العراق وشعبه
ومقدساته ،وان كانت مرجعية احلشد الشعبي الرشعية كانت
وال تزال هي املرجعية الدينية العليا املتمثلة بمقام سامحة
املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين (دام
ظله) ،كان البد هلا من احرتام مرجعية القانون النافذ الذي
أقره الربملان العراقي كي ال يعطي فرصة لإلعالم األصفر أن
يقول إن احلشد الشعبي خطر يدد وظيفة الدول.
علينا مجيعا أن نقف ضد املوجات التي حتاول إخراج احلشد
الشعبي عن وطنيته العراقية فهو يف نظر قادة املرجعيات الدينية
(عالمة مضيئة) جيب احلفاظ عليها .فقد حاول «الكارهون»
الستقرار العراق زعزعت الثقة بي املواطن والسيايس وقادة
احلشد وأبطال احلشد حي يصفون إقرار قانون احلشد الشعبي

حيدر عاشور

يف العراق ينذر بمرحلة جديدة يف اإلصطفاف الطائفي..
وبعضهم وعىل منابر التوعية ان ال منة للحشد الشعبي عىل
مناطقهم التي اغتصبت وأعراضهم التي متزقت وأطفاهلم
وشباهبم الذي ذبح بدم بارد عىل يد اإلره��اب الداعيش..
وعرب آخرون عن خماوفهم من بقاء احلشد الشعبي .ونذكر
ان نفعت الذكرى إن أبطال احلشد الشعبي من شباب وكبار
السن جيب الوفاء بتضحياهتم التي قدموها ،وهو أقل ما نقدمه
هلم ،وبقائهم يف صفوف القوات األمنية والعسكرية هو انتصار
دائم للشعب وللقيم العسكرية.
نقطة ض���وء :ان احل��ش��د الشعبي ال��ع��راق��ي تشكل يوم
 2014/6/13استجابة لفتوى سامحة املرجع الديني األعىل
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) ملحاربة عصابات
اإلره��اب (داع��ش) بعد سيطرهتا عىل اربع حمافظات شامل
وشامل غرب البالد واقرتاهبا من حدود بغداد وعرف التشكيل
بفتوى الدفاع الكفائي.
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شريعة العقل ()2 – 1
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

العقل في اللغة :هو القوة المدركة لألش��ياء مما ال ُتدركه الحواس الخمس الظاهرة ،وفي
المصطلح الذي نحن بصدده في الفقه :هو القوة التي ُيدرك بها اإلنس��ان ويحكم من خاللها أو
على إثرها ّ
يكلف الله عباده باألحكام.
وماه ّي��ة العق��ل صعبة اإلدراك إال بس��وق األمثلة وذلك ألنه��ا ال تدرك بالحواس الظاه��رة ،وبما َّ
أن
آثارها تكون ملموسة بالحواس الخمس ،فلذلك يمكن تقريبها بالمثال ،والحاصلَّ :
إن العقل وليد
العدي��د م��ن األجهزة التي يحتويه��ا المخ تلك المادة الملموس��ة ،والكالم عن العقل يس��توجب
الحديث عن الروح والجس��م والقلب والنفس والمخ والعقل والرابط بين الروح والجس��م وتعامل
العق��ل مع النفس واألجهزة المودعة في الجس��م ،فإذا َّ
مث�لنا للجس��م بأي جس��م يحتوي على
ع��دد م��ن األجهزة كالتلف��از مثالً أو الهات��ف المتطور على س��بيل المث��الَّ ،
ومث�لنا لل��روح بالطاقة
الكهربائي��ةَّ ،
ومث�لن��ا للراب��ط بي��ن الجس��م وال��روح بالس��لك الكهربائي أو الالس��لك وهو اإلش��عاع
والذبذب��ةَّ ،
ومث�لن��ا للكل َي��ة والكبد وما إلى ذل��ك باألجهزة المو ِّل��دة للصوت والضوء وم��ا إلى ذلك،
َّ
ومث�لن��ا للنف��س بالضوء نفس��ه القابل للزي��ادة والنقيص��ة بالتلون م��ن جهة والتط��ور إلى حاالت
مختلفة ،وبالمخ بالبرامج المودعة في مركز اإلدارة ،وللعقل بالتوجيهات اإلشعاعية أو الذبذباتية
أو الس��لكية بين ه��ذه األجهزة كالعَ َصب فإنه يتض��ح َّ
أن البرنامج المودع في المخ يعطينا دراس��ة
س��ريعة كم��ا هو الحال في أجهزة الحاس��وب (العقل اآللي) وتحصل لدينا فك��رة بالموضوع ،وهنا
يأت��ي دور االختي��ار العائد إلى النف��س ،فيختار ما يحلو ل��ه ،وربما اختار القبيح ال��ذي ق َّبحه العقل أو
بأن يعطي األوامر إلى سائر األجهزة ل ُت ِّ
الدراس��ة (عبر الحاسوب) ف ُيشير إلى المخ ْ
نفذ إرادة النفس
آخذة بدراسة العقل أو غير آبهة به.
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أن إنسان ًا فقدَ مركز الدراسة يف خمنّه فال يمكنه ْ
فلو َّ
أن ِّ
يشخص ما
هو الصالح أو الفاسد ،أو َّ
أن اإلنسان بإرادته ع َّطل هذه الدراسة،
بمعنى أنه مل يأخذ بنتائج الدراسة التي توصل اليها العقل ،بل أراد
أن خيضع هلوى نفسه ومال نّذها فيأكل ما يستلذ به دون ْ
ْ
أن يتم
بإرشاد العقل القائل َّ
رض للكبد أو القلب ،أو أنه
بأن هذا مثال ُم ٌّ
يأخذ بإرشاد العقل ولكن قد ال ُيط نّبق إرشاداته مائة يف املائة ،فهذه
من حركة الروح الرابطة للجسم والنفس املتو ِّلدة بعد ارتباط
الروح باجلسم واملخ والعقل واألجهزة املودعة يف اإلنسان،
نّ
مضخة تدفع بالغذاء بعد معاجلته عرب األنابيب
وما القلب إال
والعروق إىل سائر اجلسم ،وما املخ إال ُمستقبرِ ٌل ملا يدث عرب
األسالك أي األعصاب ومن ثم يرد بالتوجيهات بعد دراستها
واختيار أفضلها وذلك عرب األعصاب إىل مجيع األجهزة املودعة
رِ
والكلية والكبد والطحال والقلب ،فالقلب نّ
كاملعدة مث ً
يغذي
ال
كل يشء حتى املخ ،واملخ يوجه كل يشء حتى القلب ،ومها آخر
ما يموتان يف اإلنسان ،والنفس مركز االختيار ومكمنها أطراف
القلب ،واملخ مكمنه الرأس ،والعقل من نتائج أجهزته ،والروح

الصقة باجلسم ،ال نّ
تنفك عنه إال باملوت ،إذ تنسلخ عنه ،كام أنه
يف هناية الشهر الرابع للجني حتيط باجلني كام ينفخ يف البالون،
ويف كل ذلك آيات وروايات أوردناها يف رشيعة النفس واجلني
وغريمها فال نكرر.
وما يمنا هناَّ :
إن العقل أساس كل تطور يف احلياة ،إذ بدونه ال
للتطور ،فهذه احليوانات والنباتات وغريها من املخلوقات
قابلية
نّ
ال نجد هلا تطور ًا بل نراها عىل حاهلا يف كل مرافق حياهتا وبحاجة إىل
َمن يم هُّن عليها ليطورها ،وهذا هو اإلنسان املوهوب بالعقل يقوم
بتطويرها وتطوير غريها من املخلوقات بشتى أشكاهلا ،وأما اجلن
فال شك َّ
أن هلا عقالً ،ويبدو واهلل العامل أهنا أقل تطور ًا من اإلنسان،
حيث نّ
فضل اإلنسان عىل كل خملوقاته ،وقد
إن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
قال تعاىل} :ولقد كرمنا بني آدم{ [اإلرساء ،]70 :بل إنه سبحانه
وتعاىل َّ
سخر له كل خملوقاته حيث قال جل وعال} :وسخر لكم
ما يف السموات وما يف األرض مجيع ًا{ [اجلاثية ،]13 :بل َّ
سخر
الساموات واألرض لإلنسان ،ومل تُرش اآليات إىل أهنا مسخرات
للجن هبذا الشكل املسخر لإلنسان ،نعم إنه خياطب اجلن واإلنس
يف مسألة النفوذ إىل أقطار السامء بقوله} :يا معرش اجلن واإلنس
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال
تنفذون إال بسلطان{ [الرمحن ،]33 :وقد جعل النبوة واإلمامة
يف اإلنس ومل جيعلهام يف اجلن ،إذ ًا فاإلنسان الذي ك ُِّرم بالعقل يف
أرقى مراتبه ،ثم اصطفى منه األنبياء واألوصياء ،واختار منهم
خاتم األنبياء حممد(ص) وخاتم األوصياء عيل(عليه السالم)
ليكونا � وذريتهام املعصومي (عليهم السالم) � أبوا هذه االمة
وينعامن بالعقل الكامل ،والدرجة العليا من الكامل.
هناك مقولة يرددها أحد العلامء � مع األسف تقول �َّ :
بأن مجيع
الناس فيهم يشء من اجلنون ،فأتصور أننّه أراد القول َّ
بأن غري
املعصومي عقوهلم أقل درجة منهم وهم يمتلكون أعىل درجات
العقل فقد خانه التعبري ،وهذا العقل الذي نبحث عنه هو مصدر
احلياة وهو حمور التكليف الذي مآله ينتهي إىل الثواب والعقاب
األخروي ،حيث يقول جل وعال يف حديث قديس خماطب ًا العقل:
«إن اهلل تعاىل خلق العقل ثم قال له :أدبر فأدبر ،ثم قال له :أقبل
خلقت خلق ًا أحس َن منك
وعزيت وجاليل ما
ُ
فأقبل ،فقال الرب :نّ
وبك ُأع َبدْ َ ،
أوحدْ َ ،
أعز منكَ ،
وبك
وال
َ
أرشف منك ،وال َّ
بك َّ
وبك ُأ ِّ
وبك ُأخافَ ،
وبك ُأبتغىَ ،
وبك ُألتجىَ ،
ُأدعىَ ،
حذ ْر،
وبك الثوابَ ،
َ
وبك العقاب» [كلمة اهلل ،]166 :فالعقل به ُيرجتى
الكاملَ ،ف َمن َف َقد ُه َف َقدَ نّ
كل يشء.
وإذا اختلف املفرسون بسبب انتامءاهتم العلمية يف العقل ،فالكل
ُجممعون عىل أنه هو الذي يم نّيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات.
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م�������زارات�������ن�������ا
م����������زارات����������ن����������ا

محطات من حياة «ابن الكاظم»..
كرامات إلهية تحف بمرقد الس ّيد محمد العابد في بابل
تقرير :احمد الوراق  -تصوير :صالح السباح

يقع مرقد الس ّيد حممد العابد (عليه السالم) أحد ذراري أهل البيت (عليهم السالم) يف قضاء املسيب التابع

ملحافظة بابل شامل رشق مدينة كربالء املقدسة والذي يبعد عن مرقد االمام احلسني (عليه السالم) بام يقارب
تسمت املدينة هبذا
ال�  27كيلومرت ًا ،و ُيلقب ب� (ابن الكاظم) باإلشارة جلدّ ه اإلمام الكاظم (عليه السالم) حتى ّ
حممد أربعة أوالد ّ
وحممد الزاهد (عليهم السالم)،
أجالء هم إبراهيم املجاب وجعفر وعبد اهلل ّ
اللقب ،وللس ّيد ّ
وكان أفضلهم من حيث العلم والتقوى والزهد والورع هو السيد إبراهيم املعروف ب� (املجاب) املدفون يف

زودنا هبا
رضيح جدّ ه سيد الشهداء (عليه السالم) ،هذه املعلومات التارخيية وتفاصيل بناء املرقد الرشيف ّ

األمني اخلاص للمرقد الرشيف عبد السالم حميمد قائالً:
جملة االحرار اال�سبوعية
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حممد العابد ابن اإلمام جعفر ابن احلسن ابن
هو الس نّيد نّ
اإلمام موسى بن جعفر (عليهم السالم) امللقب بابن
الكاظم ،كان من أهل الفضل والصالح و ُل ِّقب ب� (ابن
الكاظم) اقرتانا بجده االمام كاظم الغيظ موسى (عليه
السالم) وكثرة براهينه وكراماته.
يقع املرقد الش�ريف للسيد العابد يف (حمافظة بابل � قضاء
املسيب) ،وعىل بعد ( 27كيلومرت ًا) من مدينة كربالء
املقدسة ،ويبعد عن مرقد ولدي مسلم (عليهم السالم)
( )10كيلومرتات تقريب ًا ،وتعرف املنطقة بمنطقة اإلمام
ابن الكاظم (عليه السالم) ،نسبة ملقامه الش�ريف،
وحتيط باملرقد عدنّ ة قرى ُس نّميت نسبة إىل أسامء عشائرها
التي ينتسب إليها من قطن تلك الربوع ومنها منطقة

عشرية ربيعة وعشائر الشاممرة والسادة املعامرة آل بو
حسي.
وكان املرقد الرشيف يف املايض عبارة عن حجرة
بعض الناس
بسيطة دون ق نّبة وبعد مدة من الزمن قام ُ
املجاورين للمزار بالتربع باألموال لبناء ق نّبة صغرية
دون منارة عىل نفقتهم اخلاصة ،و ُيذكر نّ
زوار ًا من
أن نّ
حمافظة بغداد وباخلصوص منطقة الكرادة والكاظمية
يف هناية السبعينات وبداية الثامنينات من القرن املايض
ربعوا للمزار ومنهم احلاج (عطا اهلل) الذي قام بجمع
ت َّ
التربعات ،فقاموا هبدم البناء القديم وبنائه بنا ًء جديد ًا
تم ضم املرقد إىل
بق نّبة كبرية ،وبتاريخ 2010/9/6م ،نّ
األمانة العامة للمزارات الشيعية الرشيفة فقامت بتوفري
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بعض االحتياجات وتعيي أمي خاص للمزار وعدد من
املوظفي.
مساحة املرقد وأنشطته
تُقدَّ ر مساحة املرقد اإلمجالية ب� ( )5000مرت مربع ،أما
مساحة البناء فتبلغ ( )2500مرت مربع ،واملرقد اليوم عبارة
عن صحن كبري ييطه سور ٍ
عال ،ويتوسط املرقد الصح َن
ٌ
وهو عىل شكل بناء مربع الشكل تعلوه قبة ارتفاعها
عن األرض ( 9أمتار) وقطرها ( 35أمتار) ،يدخل
الزائر للمقام عن طريق البوابة األمامية ليدخل بعدها
إىل قاعة مستطيلة الشكل يبلغ طوهلا ( 12مرت ًا) ،تقريب ًا
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وعرضها ( 4أمتار) ،وإىل جهة اليمي للقاعة األمامية
نّ
(مصىل للرجال) ومن جهة اليسار (مصىل للنساء)،
وبعدها يتم الدخول إىل رواق القرب الذي هو عبارة عن
غرفة مربعة الشكل يتوسطها القرب الش�ريف الذي ييطه
شباك من مادة األملنيوم ذهبي اللون ،طوله ( 2.5مرت)
وعرضه ( 2مرت) وارتفاعه ( 2مرت) ،وعىل اجلهة اليمنى
تم حفره يف سبعينيات القرن
للض�ريح الش�ريف بئر قديم نّ
ربك به ،وقد
املايض يقصده الزائرون لالستشفاء والت نّ
قامت املفارز الصحية بإجراء التحليالت الالزمة للتأكد
صالح للش�رب
وتبي أننّه
ٌ
من صالحية املاء للش�رب ،نّ

ٍ
وخال من األمراض .وقد بنيت للبئر حجرة
صغرية مغ َّلفة من الداخل بالسرياميك تعلوها قبة
صغرية ،وللمزار الش�ريف زيارة سنوية يف يوم
( 25رجب) ،يف ذكرى استشهاد اإلمام موسى بن
الزوار من خمتلف
جعفر (عليه السالم) ،فيتوافد نّ
املحافظات العراقية ف ً
ال عن الزائرين من خارج
العراق ،فيجري تقديم اخلدمات الض�رورية هلم
من قبل العاملي يف املرقد الرشيف ،كأماكن
االسرتاحة و ما يلزمهم من مواد غذائية وخاص ًة
يف الزيارات الكبرية ،ويتم ذلك بالتنسيق مع
العتبتي املقدستي احلسينية والعباسية كرامة
لصاحب القرب الرشيف.

األمني اخلاص للمرقد الرشيف
عبد السالم حميمد
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حت�����ق�����ي�����ق�����ات

الجريمة اإللكـترونية..
بينتهديد الواقع االجتماعي
ومائدة الحوار العلمي
تحقيق :حسين النعمة
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ل��م يترك ال��واق��ع االف��ت��راض��ي الجديد ف��ردا أو أس��رة أو جماعات وحتى
المؤسسات على اختالف تخصصاتها من دون استغالل ،فكان الوسيلة
لذوي النفوس الضعيفة البتزاز االخرين وتهديدهم ،وبعد تفشي االبتزاز
في المجتمع العراقي انبرى باحثون لدراسة مخاطره ،وما ُيلقي من
ظالل وأبعاد تهدد مستقبل اي مجتمع وان كان محافظا ،فيما اجتهدت
مؤسسات رسمية وغير رسمية للبحث في حيثيات هذه الظاهرة حرصاً
منها لوضع مواد قانونية تحدُّ من االعتداءات االلكترونية تحت عنوان:
(قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية) قد ينص بعضها على الحبس المؤبد
كما في بعض الدول.
الالفت للنظر أن التكنولوجيا يف تطور مستمر وبشكل
كبري ورسي��ع حيث تستحدث انتاجا جديدا كل فرتة
بشكل يثري املخاوف مع تفيش اجلرائم االلكرتونية أمام
حترك خجول ملكافحة اجلريمة االلكرتونية يف العراق ،من
هنا نتساءل ما هي حدود خماطر اجلرائم االلكرتونية يف
حمافظة كربالء املقدسة باعتبارها جمتمعا حمافظا؟ وما هي
اشكاهلا؟ وما دور مراكز الدراسات البحثية ازاءها؟ وما
هي أساليب احلامية منها؟ وقبل ذلك من هم مرتكبوها؟
ولكوهنا هتدد الفرد واالرسة العراقية وبالتايل قد هتدد
منظومة جمتمعية وما بناه املصلحون الذين سعوا لتطبيق
الرشيعة السمحاء والنهوض باإلنسان وصالحه فهي
حالة خطرة ممكن ان تتطور اىل ظاهرة هتدد أمة من ُب َ
عث
رمحة للناس حتى قال (صىل اهلل عليه واله وسلم)« :انام
بعثت ألمتم مكارم االخالق».

مفاهيم الجريمة اإللكترونية

اختلف اخل��رباء يف وضع تعريف حمدد ملفهوم اجلريمة
اإللكرتونية وتعددت أقواهلم ،وبحسب اللجنة األوروبية
يضم كل املظاهر
ف��ان مصطلح اجلريمة اإللكرتونية
هُّ
التقليدية للجريمة مثل الغش وتزييف املعلومات ،ونرش
مواد إلكرتونية ذات حمتوى خمل باألخالق أو دعوى لفتن
طائفية.
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أما وزارة العدل يف الواليات املتحدة األمريكية فقد عرفت
اجلريمة عرب اإلنرتنت بأهنا« :أي جريمة لفاعلها معرفة فنية
بتقنية احلاسبات متكنه من ارتكاهبا».
وتذهب منظمة التعاون االقتصادي للجريمة املرتكبة عرب
اإلنرتنت إىل تعريف اجلريمة اإللكرتونية بأهنا« :كل سلوك
غري مرشوع أو غري اخالقي أو غري مرصح به ،يتعلق باملعاجلة
اآللية للبيانات ونقلها».

مرتكبو الجرائم االلكترونية

هم طائفة قراصنة ،يمكن ان يكونوا (ه��واة) ،ونعني هبم
الشباب البالغ املفتون باملعلوماتية واحلاسبات االلية واغلبهم
من الطلبة ،بدافع كرس احلواجز االلكرتونية االمنية وهبدف
اخلربة أو الفضول.
ويمكن أن يكونوا قراصنة حمرتفي؛ وبحسب (ويكيبيديا) فأن
اعامرهم ترتاوح بي ( )45–25عاما ،ويف الغالب يكونون
ودائام ما يكونون من املختصي يف جمال
ذوي مكانة يف املجتمع ً
التقنية اإللكرتونية ،فهم أكثر خطورة من اهلواة.
وثمة طائفة متت تسميتهم ب�(احلاقدين) ويطلق عليهم
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(املنتقمون) ألن جرائمهم تنطلق ضد اصحاب العمل
واملنشآت التي كانوا يعملون فيها ،وانتقاما من رب العمل
وهم اقل خطورة.
ويرى الباحثون ان اهداف وأغراض هؤالء غري متوفرة لدى
هذه الطائفة فهم ال يدفون إىل اثبات قدراهتم التقنية ومهارهتم
الفنية ولكن مبتغاهم حتقيق مكاسب مادية أو سياسية ،بواسطة
زراعة فريوسات وبرامج ضارة يسعون من خالهلا اىل ختريب
االنظمة املعلوماتية.
من بي مرتكبي اجلرائم االلكرتونية من يعرفون بطائفة
املتطرفي (الفكريي) ،وهم أشد خطورة حيث تسعى هذه
الطائفة اىل ترويج املواد الفكرية املغذية للتطرف الفكري ،مما
يدفع ببعض املتشددين إىل سلوك الطريق اإلجرامي يستهدف
تتبع النشاطات اجلامعية ،وع��ادة ما يقوم هؤالء باالتصال
من مقاهي ومكاتب اإلنرتنت ويستعملون كافة املواقع
اإللكرتونية التي تسعى لتحقيق اغراض دعائية لصاحلهم.
واظ���ه���رت م��راك��ز االب���ح���اث ط��ائ��ف��ة اخ����رى اسمتهم
ب�(املتجسسي) ،وهؤالء هدفهم العبث أو إتالف حمتويات
الشبكة.

،،

م����ن ب���ي���ن م���رت���ك���ب���ي ال���ج���رائ���م
االلكترونية من يعرفون بطائفة
المتطرفين (ال��ف��ك��ري��ي��ن) ،وهم
أش��د خطورة حيث تسعى هذه
الطائفة الى ترويج المواد الفكرية
المغذية للتطرف الفكري

،،

واخطرهم (طائفة خمرتقي االنظمة) حيث يتبادل اف��راد
هذه الطائفة املعلومات فيام بينهم بغية اطالع بعضهم عىل
مواطن الضعف يف االنظمة املعلوماتية وجتري عملية التبادل
للمعلومات بينهم بواسطة النرشات االعالمية اإللكرتونية؛
بل ان افراد هذه الطائفة يتولون عقد املؤمترات لكافة خمرتقي
االنظمة املعلوماتية بحيث يدعى اليها اخل��رباء من بينهم
للتشاور حول وسائل االخرتاق واليات نجاحها.

دوافع ارتكاب الجريمة اإللكترونية

اثبتت مراكز االبحاث أن الدوافع (املادية) تقفز عىل باقي
الدوافع الرتكاب اجلرائم االلكرتونية برغبة يف حتقيق الثراء
وهي من العوامل الرئيسية الرتكاب اجلريمة عرب اإلنرتنت،
وغالبا ما يكون الدافع الرتكاب هذه اجلريمة هو وقوع اجلاين
يف مشاكل مادية.
كذلك (دوافع شخصية) ،متمثلة بالرغبة يف التعلم ويكرس
مرتكبو هذه اجلريمة أوقاهتم يف تع ُلم كيفية اخرتاق املواقع
املمنوعة والتقنيات االمنية لألنظمة احلاسوبية.
ايضا (دوافع ذهنية) أو نمطية ،وغالبا ما يكون الدافع لدى
مرتكب هذه اجلرائم عرب اإلنرتنت هو الرغبة يف اثبات الذات
وحتقيق االنتصار عىل تقنية االنظمة املعلوماتية دون ان يكون
له نوايا آثمة.
وابرز الدوافع (دافع االنتقام) وهو من اخطر الدوافع التي
يمكن ان تدفع شخصا يملك معلومات كبرية عن املؤسسة أو
رشكة كان يعمل هبا جتعله يقدم عىل ارتكاب جريمته.

مدي���ر مرك���ز كرب���الء للدراس���ات والبحوث
االستاذ عبد االمير القريشي

دور مراك���ز الدراس���ات للح���د من مخاط���ر الجرائم
االلكترونية

يف إطار البحث والتقيص سعيا لتقديم املعاجلات أنربت املراكز
العلمية يف جامعة كربالء والعتبة احلسينية املقدسة لدراسة
هذه احلالة خشية ان تكون ظاهرة متفشية قد تفتك باملجتمع
ال سمح اهلل ومن هذه املراكز ،مركز الدراسات االسرتاتيجية
يف جامعة كربالء بالتعاون مع قسم تطوير املوارد البرشية يف
العتبة احلسينية املقدسة بتاريخ  ،2021/11/23ثم مركز
كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية بالتعاون
مع كلية القانون يف جامعة كربالء ،بتاريخ ،2022/1/11
بإقامة ندوة كانت بعنوان( :اجلريمة االلكرتونية ..املوقف
الديني والقانوين واساليب احلامية منها).
وأشار مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث (االستاذ عبد
االمري القرييش) اىل رضورة «ان تأخذ وسائل االعالم وحتديدا
القنوات الفضائية دورها احلقيقي والفعال يف حماربة ظاهرة
اجلريمة االلكرتونية وذلك من خالل عمل برامج تثقيفية
وتوعوية تساهم يف تثقيف املجتمع وزيادة الوعي القانوين
لديم ،وتشجع الضحايا يف اللجوء اىل اجلهات املختصة
وتساهم يف نيل املجرم اقىص العقوبات التي يستحقها».

إحصاءات مخيفة للجريمة االلكترونية في كربالء

وتطرق القرييش اىل استطالع الرأي العام أعده مركز كربالء
للدراسات والبحوث ،ملعرفة اكثر انواعها انتشارا يف املجتمع
الكربالئي ،اذ تم استطالع آراء ( )625شخصا يف مجيع مناطق
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رئيس مجلس المس���ار الرقمي العراقي

اس���تاذة القان���ون الدول���ي الع���ام ف���ي

مدي���ر مرك���ز وط���ن الفراتي���ن للدراس���ات

الدكتور صفد حسام الشمري

جامعة بغداد  -الدكتورة منال فنجان

االستراتيجية  -الدكتور حيدر الظالمي

املحافظة ،من خمتلف الرشائح واالعامر واملستويات التعليمية
للمواطني وبناء عىل النتائج تبي ان اكثر ان��واع اجلريمة
االلكرتونية انتشارا يف املجتمع هي االبتزاز االلكرتوين ،اذ
ان ( )%64من االفراد املستطلعة آراءهم اكدوا ذلك ،بعده
التشهري بنسبة ( ،)%3.32ومن ثم انتحال شخصية بنسبة
( )%51ومن ثم انتهاك حقوق النرش بنسبة ( )%9يف حي
اقل نسبة كانت لرسقة البيانات املالية اذا بلغت ( )%6.6من
االفراد املستطلعة آراءهم.
عىل صعيد متصل أكد رئيس جملس املسار الرقمي العراقي يف
جامعة بغداد (الدكتور صفد حسام الشمري) عىل رضورة
األخذ باالعتبار دور التطبيقات الرقمية يف جعل االبتزاز
االل��ك��رتوين أكثر خطورة عىل املستوى االجتامعي العام،
ومغادرة الرؤية التقليدية التي يروج هلا عن هذا االبتزاز»،
وجاء ذلك من خالل بحثه حول االبتزاز االلكرتوين الذي
طرحه خالل ندوة نظمها قسم إعالم العتبة احلسينية من خالل
شعبة املهرجانات ،كام نوه الشمري برضورة البدء بحمالت
التوعية بثغرات يمكن النفاذ منها الستهداف ضحايا االبتزاز
ومنها اخرتاق احلساب االلكرتوين والتخزين السحايب ألجهزة
املحمول الذكية ،وتدوير رشائح اهلواتف».
فيام خرجت الندوة العلمية بحلول ملعاجلة ظواهر خطرة
تتصدرها اجلريمة االلكرتونية ..ويف هذا السياق قالت استاذة
القانون الدويل العام يف جامعة بغداد (الدكتورة منال فنجان):
ان «غاية الندوة كانت التعرض اىل املشاكل االجتامعية
التي يعاين منها املجتمع العراقي باعتبار العتبة احلسينية هلا
جملة االحرار اال�سبوعية
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دور فاعل يف احلياة الفكرية واالجتامعية والفلسفية داخل
املجتمع العراقي لذلك تناولت موضوع املخدرات واالبتزاز
االلكرتوين وموضوعات هامة قد تفتك باملجتمع الكربالئي
ال سمح اهلل».
وشاركها القول مدير مركز وط��ن الفراتي للدراسات
االسرتاتيجية (الدكتور حيدر الظاملي) الذي قال« :كشفت
الندوة جمموعة من اآلفات االجتامعية واملخاطر التي يعاين
منها املجتمع العراقي بالعموم ،والكربالئي عىل اخلصوص
فهي جمموعة من القضايا واآلف��ات التي ليست حديثة عىل
املجتمع ،بل بدأت بالتفاقم مع وجود جمموعة من العوامل
التي ا نّدت اىل ازدياد هذه الظواهر».

مشروع قانون مكافحة الجرائم االلكترونية

كان م��رشوع قانون مكافحة اجلرائم االلكرتونية قد ُقدم
اىل الربملان ألول مرة يف عام 2011م لكن اللجنة الربملانية
للثقافة واالع��الم آن��ذاك طلبت سحبه يف عام 2013م بعد
ان القت بعض فقراته موجة كبرية من االعرتاض واالنتقاد
بسبب االحكام التقييدية الواردة فيه ،وقد أهنى جملس النواب
العراقي ظهرية يوم االثني  23نوفمرب  ،2020القراءة الثانية
مل��رشوع قانون جديد ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية ،كانت
مسودته عبارة عن نسخة منقحة من م��رشوع قانون سابق
مثري للجدل بشأن جرائم املعلوماتية جترم العديد من األفعال
الفضفاضة واملبهمة التي إذا تم تبنيها ستفرض قيو ًدا أكرب عىل
حق املواطني العراقيي يف حرية الرأي والتعبري عرب االنرتنت
ِّ

ويف هذا خماض طويل يأخذنا ملوضوع اخر لسنا بصدده.
والزال هذا القانون مل َّير النور حتى هذه اللحظة لذا اصبح
الزاما عىل السلطة القضائية يف العراق ترشيع قواني ختتص
باجلرائم االلكرتونية بأرسع وقت ووضع العقوبات الصارمة
بحق مرتكبيها كام هو احلال يف بلدان اخرى ،وجتدر االشارة
اىل ان بعض اجلرائم االلكرتونية يف الوقت احلايل تعامل معاملة
اجلريمة الواقعية وقد تصل عقوبة املتهمي فيها اىل اكثر من سبع
سنوات اضافة لغرامات مالية تصل اىل ( )10ماليي دينار
عراقي.

معالجات تحتاج لشرعنة وتقنين

يف إط��ار ما تقدم فأن سبل املعاجلة التي خرجت هبا مراكز
االبحاث بمجموعة توصيات حتتاج لرشعنتها لتكون دستورا
يدهُّ من اجلريمة االلكرتونية ،حيث دعت املراكز اىل العمل عىل
تأسيس أجهزة أمنية خمتصة تعمل يف جمال اجلريمة االلكرتونية
وتطوير العاملي فيها باالعتامد عىل اساليب وتقنيات متطورة
متكنها من الكشف عن هوية مرتكب اجلريمة ومواكبة تطوراهتا
أمنيا.
وتربويا :دعت املراكز اىل اضافة مادة (اجلريمة االلكرتونية)
ضمن امل��واد املنهجية ليتم تدريسها يف امل��دارس واجلامعات
ملعرفة خطورة اجلريمة ورشح االثار السلبية واملخاطر الناجتة

عن هذه الظاهرة ،مع قيام املؤسسات التعليمية والدينية بتسليط
الضوء عىل اجلرائم االلكرتونية ورشح وحتليل عنارصها
وعواملها للناس ونرش وسائل طرق الوقاية منها.
وإعالميا :تفعيل ال��دور الرقايب من قبل وزارة االتصاالت
من خالل وضع الضوابط عىل مستخدمي مواقع التواصل
االجتامعي ،واستحداث نظام (بطاقة النفوذ) من قبل هيأة
االعالم واالتصاالت العمل وتعنى بمراقبة ومنع القارصين
من استخدام شبكات االنرتنت بشكل خاطئ اذ يتم تنبيه االهل
من خالل الرشكات املسؤولة عن جتهيز االنرتنت ،كذلك رعاية
املؤسسات االعالمية لربامج تثقيفية يف حماربة اجلهل القانوين
وتنوير الفئات البسيطة منها.
وترشيعيا قيام اجلهات الترشيعية بس ِّن وتفعيل القواني اخلاصة
باجلريمة االلكرتونية ،واستحداث قسم اجلرائم االلكرتونية يف
وضم جمموعة من املوظفي املهمي واملختصي
وزارة الداخلية
نّ
يف هذا املجال فضال عن استخدام احدث االساليب والتقنيات
املتطورة للحد من هذه الظاهرة.
مما تقدم فمحاربة اجلريمة اإللكرتونية حتتاج اىل وقفة جادة
وقوية من قبل الدولة واملؤسسات املعنية واملواطني ،فالكل
مسؤول عن اإلسهام بقدر اإلمكان ملحاربتها والتصدي هلا،
خشية أن تتفاقم وتكون من الظواهر التي هتدد األمن املجتمعي
بسبب العوملة وانتشار االفكار الغربية يف جمتمعنا الكربالئي.
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�������������االت
امل��������������ق�
س�������ي�������رة و اث������ر

مواقف مشهودة لإلمام الحسين
عاش اإلمام احلسي (عليه السالم) خطوات الدعوة اإلسالمية
ب��كل مراحلها وحتت ظ��ل النبي األكرم(ص��ىل اهلل عليه وآله)
ال��ذي كان يقرب��ه وأخ��اه اإلمام احلس��ن (عليه الس��الم) منذ
صغرمها وكان اإلمام احلس��ي يلقى الرعاية من قبل الرس��ول
األكرم(صىل اهلل عليه وآله) ومن أمري املؤمني (عليه الس��الم)
بصورة اس��تثنائية حتى أن الصحابة واخللف��اء كانوا يقربونه ملا
عرفوا من قربه من رس��ول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) الذي يقول
فيه (علي��ه السالم)«:حس��ي مني وأن من حس��ي» ويف قصة
تنقلها التواريخ اإلسالمية أن اإلمام احلسي (عليه السالم) مر
عىل املسجد فوجد عمر خيطب عىل املنرب فصاح به اإلمام (عليه
الس��الم) قائ ً
ال له« :أنزل عن منرب أيب واذه��ب إىل منرب أبيك»
فأجابه عم��ر بام يليق باإلمام (عليه الس��الم) قائ�� ً
ال له:مل يكن
أليب من��رب ،ثم أخذ بيد اإلمام احلس��ي (عليه الس��الم) بلطف
ومل��ا ذهب إىل بيته أخذه معه( .)1وقد عاش عليه الس��الم كل
تلك األحداث التي جرت من واقعة الس��قيفة وحتى حروب
أبيه أمري املؤمني (عليه الس��الم) ومن ثم كان املؤازر والنارص
لويل عرصه واخلليفة من بعد أبيه اإلمام احلسن (عليه السالم).
وقد كان لإلمام احلس��ي (عليه الس��الم) مواقف مشهودة مع
معاوية فقد وقف (عليه الس��الم) ملعاوية باملرصاد ،وحاس��ب
وألنه أش��د احلس��اب ومل يس��تطع معاوية بدهائ��ه وتصنعه يف
حلمه وخماتلته يف سياسته أن جيلب ود نّد احلسي (عليه السالم)
ويكسبه إىل جنبه أو يدا من ثورة غضبه عليه.
وعاش (عليه الس��الم) حروب أبيه ضد التمرد فكان قائد ًا يف
معرك��ة اجلملة ومعركة صفي وش��هد مؤام��رة التحكيم التي
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خ��دع هب��ا معاوية ال��رأي العام ومن ثم ش��هد(عليه الس��الم)
معركة أخيه اإلمام احلس��ن(عليه السالم) ونكث العهود التي
رافق��ت هدنته م��ع معاوية ،فكان(عليه الس��الم) ش��اهد ًا عىل
كل ه��ذا التاري��خ وكانت عزيمته تق��وى لالس��تعداد ملقاومة
ه��ذا االنحراف اخلطري وعندما ح��اول الكوفيون حث اإلمام
احلس��ن(عليه الس��الم) عىل إعادة الكرة يف ح��رب معاوية وملا
مل يعطهم اإلمام(عليه الس��الم) جواب�� ًا الحرتامه للعهد الذي
بينه وب��ي خصمه توجهوا إىل اإلمام احلس��ي(عليه الس��الم)
الذي كان جوابه مماث ً
ال جلواب أخيه(عليه الس��الم) حيث قال
هلم(عليه السالم)«:قد كان صلحا وكانت بيعة كنت هلا كارها
فانتظ��روا ما دام هذا الرج��ل حي ًا –يعني معاوي��ة -فإن يلك
نظرن��ا ونظرت��م فانرصفوا عن��ه»( .)2وقد ظل زع��امء الكوفة
يوف��دون رس��لهم إىل اإلمام احلس��ي(عليه الس��الم) لغرض
التأثري عىل موقف اإلمام احلس��ن(عليه السالم) غري أن اإلمام
احلس��ي(عليه الس��الم) كان يرص ع��ىل احرتام املواثي��ق كأم ٍر
البد منه وحتى بعد وفاة اإلمام احلس��ن(عليه السالم) أجاهبم
بكت��اب جاء في��ه«:إين ألرجو أن يك��ون رأي أخي يف املوادعة
ورأي��ي يف جهاد الظلمة رش��د ًا وس��داد ًا فألصقوا يف األرض،
وأخفوا الش��خص والتمس��وا اهلدى ما دام اب��ن هند حي ًا ،فإن
يدث به حدث وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء اهلل»(.)3
................................
املصدر:
( )1اإلصابة :ج 1ص.333
( )2املصدر السابق :ص.37
( )3أنساب األرشاف ،وتاريخ ابن عساكر :ج.55

أقوال مأثورة

عن اإلمام الحسين
• يف ماذا نسال من اهلل؟:
َاي رِيف َن ْف رِيس،
اج َع ْل رِغن َ
قال اإلمام احلسي عليه السالم :ال َّل ُه َّم ْ
َو ا ْل َي رِقيَ رِيف َق ْلبرِيَ ،و ْ رِ
ور رِيف َب َ رِ
رصي،
اإل ْخ َال َ
ص رِيف َع َم رِيلَ ،و ال هُّن َ
اج َع ْل َس ْم رِعي
َو ا ْل َب رِص َ
ري َة رِيف رِدينرِيَ ،و َمت ِّْعنرِي برِ َج َوا رِر رِحيَ ،و ْ
رصي ا ْل َوا رِر َث ْ رِ
َو َب َ رِ
ْرص رِين َع َىل َم ْن َظ َل َمنرِيَ ،و ْار ُز ْقنرِي
ي رِمنِّيَ ،و ان ُ ْ
َ
َمآ رِر رِيب َو َث ْأ رِريَ ،و أ رِق َّر برِ َذلرِ َك َع ْ رِ
ي.
• يف الثبات:
قال اإلمام احلسي عليه السالم : :أال إن الدعي أبن الدعي قد
ركز بي أثنتي ببن السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى اهلل لنا
ذلك ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وطهرت.
• نصائح ذهبية:
اس َن رِ
اف ُسوا رِيف ْاملَ َكا رِر رِم،
قال اإلمام احلسي عليه السالمَ :أ هُّ َيا ال َّن ُ
(و َال َ ْحتت رَِس ُبوا برِ َم ْع ُر ٍ
وف) َ ْمل ُت َع ِّج ُلو ُه،
َو َسا رِر ُعوا رِيف ْاملَ َغانرِ رِم َ
َو ْاكت رَِس ُبوا ْ َ
احل ْمدَ برِال هُّن ْج رِحَ ،و َال َت ْكت رَِس ُبوا برِ ْاملَ ْطلرِ َذ نّم ًاَ ،ف َم ْه َام َي ُك ْن
رِ َ
وم برِ ُش ْك رِر َها َف َّ ُ
اهلل َل ُه
أل َح ٍد رِع ْندَ َأ َح ٍد َصنرِ َيع ٌة َل ُه َر َأى َأ َّن ُه َال َي ُق ُ
برِ ُم َكا َفاترِ رِهَ ،فإرِ َّن ُه َأ ْجزَ ُل َع َطا ًء َو َأ ْع َظ ُم َأ ْجر ًا.
• يف جزاء صلة الناس:
َ
قال اإلمام احلسي عليه السالم :إرِ َّن أ ْو َص َل ال َّن رِ
اس َم ْن َو َص َل
َم ْن َق َط َع ُهَ ،و ْ ُ
ول َع َىل َم َغا رِر رِس َها ،برِ ُف ُر رِ
األ ُص ُ
وع َها َت ْس ُموَ .ف َم ْن
َت َع َّج َل رِ َ
يه َخ ْري ًا َو َجدَ ُه إرِ َذا َق رِد َم َع َل ْي رِه َغد ًاَ ،و َم ْن َأ َرا َد َّ ُ
أل رِخ رِ
اهلل
الصنرِ َيع رِة إرِ َىل َأ رِخ رِ
يه َكا َف َأ ُه رِ َهبا رِيف ُك ِّل َو ْق ٍ
اج ًة َو
ت َح َ
ار َك َو َت َع َاىل برِ َّ
َت َب َ
َ
رص َف َع ْن ُه رِم ْن َب َال رِء الدهُّ ْن َيا َما ُه َو أ ْك َث ُر رِم ْن َها.
َ َ

أجمل ما قـــيل

بحق االمام الحــسين
أروع وامجل ما ق���يل بحق االمام احل��سي(عليه
السالم) سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين
املسلمي
ق��ال آية اهلل العظمى الس��يد حمم��د تقي املدريس
يف كتابه (اإلمام احلس��ي مصباح هدى وس��فينة
نجاة:
فلنرفع اليوم احلس��ي (عليه السالم) عل ًام ،فإننا
أحوج من أي وقت مىض لينقذنا من هذه املآيس
العز
والوي��الت ،ولندخل من خالل��ه يف رحاب نّ
والكرام��ة ،وجتديد ذكراه لكي ال ننس��ى االمام
احلس��ي وأهدافه املثىل ،فلو نس��يناها فإننا سوف
ننسى أنفس��نا وكرامتنا لقد اختار االمام احلسي
(عليه الس��الم) ش��هادته ،وفت��ح لنا باب ًا واس��ع ًا
للجه��اد يف س��بيل اهلل ،ه��ذا الب��اب ال��ذي كان
الطغ��اة وعمالؤهم ياولون غلق��ه أمام الناس.
عاشوراء اإلمام احلسي عليه السالم ،هنر ميمون
يطهر القلوب من النفاق ،واملجتمع من الشقاق،
ِّ
واألم��ة من تيه الضالل .إننّام بقي اإلمام احلس��ي
عليه الس��الم حي�� ًا يف قلوب الن��اس ،ألنه قام يف
س��بيل اهلل سبحانه وهنض لوجه اهلل ،وال يبقى يف
العاملي إ نّ
ال وجه اهلل تبارك وتعاىل.

قصة في شفاعة االمام الحسين

عن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم) قال :كان النبي (صلی
اهلل عليه وآله) يف بيت أم سلمة فقال هلا :ال يدخل عيل أحد
فجاء احلسي (عليه السالم) وهو طفل فام ملكت معه شيئا
حتى دخل عىل النبي فدخلت أم سلمة عىل أثره فإذا احلسي
عىل صدره وإذا النبي يبكي وإذا يف يده يشء يق نّلبه.
فقال النبي صلی اهلل عليه وآله :يا أم سلمة إن هذا جربئيل
خيربين أن هذا مقتول وهذه الرتبة التي يقتل عليها فضعيه

عندك فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي ،فقالت أم سلمة :يا
رسول اهلل سل اهلل أن يدفع ذلك عنه؟.
قال صلی اهلل عليه وآله :قد فعلت فأوحى اهلل عز وجل إيل
أن له درجة ال يناهلا أحد من املخلوقي َّ
َّ
وأن له شيعة يشفعون
فيش نّفعون وأن املهدي من ولده فطوبى ملن كان من أولياء
احلسي وشيعته هم واهلل الفائزون يوم القيامة.
57

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

انتظار فهم االخر

من تراث أئمة الهدى
والية أمير المؤمنين وحوت يونس!
ور َد يف كت��اب (بح��ار االن��وار) للعالمة املجليس (ق��دس رسه) رواية هبذا
ً
جالس��ا يف جملس س��يدنا عيل بن
املضمون« :عن حممد بن ثابت قال :كنت
احلس��ي (عليه السالم) إذ وقف به عبد اهلل بن عمر فقال له« :يا عيل بلغني
فحبرِس
ان��ك تدنّ عي إن يونس بن م نّتى ُعرضت عليه والية ابيك فلم يقبلهاُ ،
يف بطن احلوت؟».
فقال له (عليه السالم)« :يا عبد اهلل بن عمر وما أنكرت من ذلك؟ قال :اين
يصح لك ذلك؟ قال :نعم ،قال له :اجلس ،ثم دعا
ال أقبله ،فقال أتريد ان نّ
ش��د عي
(عليه الس��الم) غالمه فقال له :جئنا بعصابتي ،وقال يل :يا حممد َّ
واش��دد عينك باألخرى ،فشددنا أعيننا ،فتكلم
عبد اهلل بإحدى العصابتي
نّ
بكالم ثم قال :ح نّلوا اعينكم ،فحللناها فوجدنا أنفس��نا عىل بس��اط ونحن
عىل س��احل البحر ،فتكلم بكالم فاس��تجابت له حيت��ان البحر ،اذ ظهرت
حوتة عظيمة ،فقال هلا :ما اس��مك؟ فقالت :اسمي نون ،فقال هلا :مل ُحبس
يون��س يف بطنرِ رِ
فحبس يف
ك؟ فقالت لهُ :عرض��ت عليه والية ابيك فانكرها ُ
ُ
مر ُت فقذفته ،وكذلك م��ن أنكر واليتكم أهل
بطن��ي ،فلام نّ
اقر هب��ا واذعن أ ْ
البي��ت خيلد يف نار اجلحيم ،فقال له :يا عبد اهلل اس��معت وش��هدت؟ فقال
ل��ه :نعم ،فقال ش��دنّ وا أعينكم ،فش��ددناها فتك نّلم بكالم ثم ق��ال :ح نّلوها،
فحللناها فاذا نحن عىل البساط يف جملسه.

من أخطاء التواصل في العالقات سواء
الزوجية أو ال��ص��داق��ات أن ينتظر طرف
م��ن ال��ط��رف اآلخ��ر أن يفهم م��ن تلقاء
نفسه ما يريد! ،ف��إذا لم يفهم فيتم
تفسير ذل��ك أن��ه «مهمل ،أو مسيء،
أو ال يحبني» ،بينما المسألة ال تعدو أن
اآلخرين ال يستطيعون قراءة أفكارك ،لذا
ع ّبر لهم بوضوح عن مشاعرك وما تريد.

ما منزلة من أنكر والية أمير المؤمنين؟
يقول النبي االكرم (صلى الله عليه وآله)“ :من جحد عليا إمامته من
بعدي فإنما جحد نبوتي ،ومن جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته”،
وق��ال (صلى الله عليه وآل��ه)“ :واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير
المؤمنين واألئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة األنبياء (عليهم
السالم) واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا ممن بعده
من األئمة (عليهم السالم) أنه بمنزلة من آمن بجميع األنبياء وأنكر
نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) ..فيما قال الصادق (عليه السالم):
“المنكر آلخرنا كالمنكر ألولنا”.

صورة وتعليق
عندما تتقطع بك السبل ..وتصفد بوجهك
األبواب ..سيكون ذاك الباب حتما مشرعا.
انه باب أولياء الله ،الذي منه يؤتى..

ما هو الفرق بين الدماغ والمخ والعقل؟

في االنتظار

العقل :هو كلمة معنوية وليست مادية ويقصد به القدرة عىل التفكري والتي
يتميز هبا اإلنسان عن احليوانات.
الدماغ :هو يمثل املحتوى املوجود داخل مججمة اإلنسان وهو مسؤول عن

املخ :هو جزء من دماغ اإلنسان مسؤول عن العمليات اإلدراكية ،واحلسية
وكل ما له عالقة بالتفكري واللغة.

األرض..
لكن قبل  200مليون سنة

وفق ما قدمه موقع إنرتنت تفاعيل ثالثي األبعاد (الكرة األرضية القديمة)
بحيث تم تصميم اخلرائط وفق علامء اجليولوجيا.
ويقدم ملحة عن الكرة األرضية من الفضاء لقبل  750مليون سنة مضت
إىل اآلن ،ويتيح مشاهدة األرض يف مراحل خمتلفة من تارخيها اجلغرايف،
مع معلومات موجزة عن كل مرحلة.
ووفق ما ذكره علامء اجليولوجيا ..ان كل القارات كانت متصلة مع بعض
ثم اندفعت تدرجيي ًا لتشكل القارات احلالية.

حيدر �ل�سالمي

كل العمليات العصبية يف اجلسم والتحكم بعمل أعضائه.
ويشتمل عىل (املخ ،املخيخ ،وجذع الدماغ).

عيدي أنت
يل عىل الناس العيد ،يتهانؤون ويستبرشون،
يتزاورون ويتصافحون ،يفرحون ويمرحون،
يمنون أنفسهم بكل مجيل ،ينثرون الزهور عىل
ثرى الراحلي وينظمون الكالم عىل آثارهم.
يسافرون يف قطار الذكريات إىل مدائن آهلة
بالدفء ،ينون إىل أزمنة غابرة غائرة يف البعد،
يستحرضون منها كل عاطر ذكر غري عابر،
يسيحون يف أمكنة تفرتشها امللهاة أو تفرتسها
املأساة ،يتسورون حريمها ،ويستافون أديمها،
يدوفون سمرهتا بحرقة الدمع واحلني ،أو
يلتون طينتها بزيت حكاياهتا املعتق عن أبطال
تركوا ساحاهتا باكرين ،ليلحقوا بسابقي هلم
إىل ضفاف اليقي ومناهل الرياض رِ
العذاب.
أما أنا ..فام أزال من املنظرين إىل يوم عيدك
السعيد ،ال ألوي عىل فعل يشء سوى التأمي
عىل دعائك يف اخللوات ،والتحاف سامئك يف
املهامت ،وافرتاش ترابك يف نّ
امللامت.
يف الليايل أودع وساديت بضع كلامت منزوعة
املعاين ،ممضوغة األلفاظ ،باهتة األلوان ،لكنها
طيبة الوقع عىل السمع ،بعد أن أب��ارش ك ً
ال
منها باللثم والتقبيل ..أردفها برشة من مجيل
الثناء ،وأختمها برحيق األمل بعيدي املجيد
بحضورك السعيد.

