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المشاريع الطبية لدى العتبة الحسينية

تبهر سفير الصين ويصفها بـ»العمالقة« 

ويأمل فتح آفاق التعاون مع بالده

ماذا تعرف عن حياة السيد عبد المحض )عليه السالم(

ولماذا ُسّمي مكان القبر الشريف 

بـ »منطقة السبعة أخوة«؟

وصايا اإلمام الحسين             أثناء مسيره إلى كربالء

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

»التك تك« تغزو كربالء..

والحكومة المحلية تطالب مجلس النواب للحد من انتشارها

مركز التبليغ القرآني الدولي
واجهة إلظهار الكفاءات القرآنية عالمياً

ترجمة موجزة 

الشيخ أحمد األسدي الحائري )1968 – 2022 م(

هدفه إعداد جيل قرآني..
معهد الزهراء )عليها السالم( للعلوم القرآنية 

يحتفل بتخرج طالباته من ثماني دول

»يا علي أنت وصيي وخليفتي وحجة اهلل على أمتي بعدي، لقد 
سُعد من توالك، وشقي من عاداك«.

قول الرسول االكرم )صلى اهلل عليه وآله( - المصدر: بحار األنوار - العالمة المجلسي 38 : 102 / 25

السعادة في التولية



العدالة والحق ان نفهم تفاصيل العشرة االولى من محرم الحرام، 
ونبح������ث عّمن كان ش������اهدا عليه������ا، ونفهم ان ل������كل نهضة وثورة 

وقيام، رسالًة للدم ودروسا للكلمة.. 
فرسالة الدم انحصرت في واقعة الطف كقضية حكٍم بين العصبية 
والدي������ن، وُبعُد االنتصار الزائف للعصبية كرغبٍة ومطمٍح، وبين 

االنتصار االكبر للعقيدة والدين.
من هذه النقطة الس������ماوية أصبح االمام الحس������ين )عليه السالم( - 

عقيدًة ودينا ودرسا - ال تنفصلن عنه، وال ينفصُل عنها.
اليوم ونحن نقُف على أعتاِب شهر االحزان في هذه الظروف الخطيرة 
والحرجة على البالد وقد اجتاحتنا الخالفات واالنقسامات، وترك 
ذلك مردوده الس������يئ ونتائجه الوخيمة على واقعنا الحاضر، حيث 
نش������هد حاالت ُيرثى لها، اشبه بحالة االنحطاط االموي الذي جّهز 
حربا ضد اإلمام الحس������ين )عليه السالم(، ليستل سيف االنحطاط 
ذاته اليوم ويهدر دماء كل من قال -يا حس������ين- معتديا على ابناء 
الوطن ليصل حدَّ استشراء المخاطر بين صفوف المجتمع وتكالب 
الق������وى العميلة على البالد، كل هذه المؤش������رات كافية أن نكون 
حس������ينيين لدرء المخاطر واألحقاد واألطم������اع، وأن نكبح جموح 
التكفيريي������ن وتهديداته������م؛ وأن نعالجها كيفم������ا عالجها أجداُدنا 

بقيامهم ايام عاشوراء؟.
لذا جاء استعراض الحش������د الشعبي من عمِق مدينة العلِم والعلماِء 
)النجف االش������رف( بتش������كيالت القوى الوطنية م������ن عموم العراق، 
وكأن يك������ون الدرس الحس������يني دافعا لتتوحد الصف������وف والقوى 

والجهود الصادقة من أجل عراق آمن. 
نقطة ض������وء: )لقد أعط������ى اإلمام الحس������ين )عليه الس������الم( أعظَم 
درس للن������اس في الحياة وأبلغ تحلي������ل.. حين قال: »الّناس عبيد الّدنيا 
ّصوا بالبالء قل  والّدين لعق عىل ألسنتهم حيوطونه ما دّرت معايشهم فإذا محُ

الّديانون«.        

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    عا�سوراُء.. ر�سالُة الدم ودرو�ُس الكلمة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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العتبة الحسينة تكرم المتفوقين من 
أبناء ملبي فتوى الدفاع 

يف ذكرى عيد الغدير األغر كرمت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
املتفوقني من أبناء الشهداء االبرار للعام الدرايس )٢0٢1 - ٢0٢٢( من 

مافظات )املثنى والديوانية وبابل وكربالء(. 
وأكد األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي: 
خصوصا  االنسان  مصلحة  تستهدف  االسالمية  الترشيعات  مجيع  »ان 
الظروف  ليجتاز  ج��واره  اىل  يقف  ومن  رعاية  اىل  بحاجة  يكون  ال��ذي 
السليمة  والرتبية  الرعاية  سبل  كل  هلم  كفلت  االسالم  ورشيعة  الصعبة، 
لينشؤوا يف بيئة آمنة«. منوها عن »سعي العتبة احلسينة اجلاد اىل توفري كل 
يبلغ اشده«، مبينا »من اجل االيتام  لليتيم حتى  املادية واملعنوية  الظروف 
أنشأت العتبة احلسينية مدارس عديدة لرتبيتهم ورعايتهم باملجان، كذلك 
سعت اىل بناء دور سكنية لعوائلهم يف مدينة كربالء وعدد من املحافظات 

االخرى، خصوصا ذوي الشهداء )رمحهم اهلل(«. 

هكذا  العمل  مع  القول  يتطابق  عندما 
تكون النتائج.. 

للعتبة  الــشــرعــي  ــي  ــول ــت ــم ال بــتــوجــيــه 
مؤسسة  أعلنت  المقدسة  الحسينية 
عن  الــلــه(  )رحــمــه  الــوائــلــي  احــمــد  الشيخ 
مبادرة عطاء اهل الكساء لتقديم الخدمات 
مستشفى  في  الكلفة  مدفوعة  الطبية 
السالم(  )عليها  الكبرى  خديجة  السيدة 
)عليه  المجتبى  ومستشفى  لــلــمــرأة 
أيام بدءا  الدم لمدة ثالثة  السالم( ألمراض 
العيادات  المبادرة  وتشمل  )24تموز(  من 
السيدة  مستشفى  ــي  ف االســتــشــاريــة 
خديجة للمرأة: )عيادة امراض القلب للنساء 
والمفاصل،  الكسور  وعــيــادة  االطــفــال،  و 
البولية،  والمسالك  الكلى  امراض  وعيادة 
وعيادة النسائية والتوليد، وعيادة االسنان، 
امــراض  وعــيــادة  العامة،  الجراحة  وعــيــادة 
والسكري،  الصم  الــغــدد  وعــيــادة  الــثــدي، 
وعيادة امراض الصدر، واضافة الى الوالدات 
الفحوصات  ــا  أم والقيصرية(،  الطبيعية 
الطبية المقدمة للنساء فهي: )فحوصات 
لفحص  غراف  والمامو  والمفراس،  الرنين، 

اورام الثدي، االشعة(.
و)األحرار( أعدت ملفا كامال معززا باإلحصاءات 

ستنشره في عددها القادم.

احلسينية  للعتبة  التابع  االرشف  النجف  يف  االرسي  االرشاد  مركز  أقام 
لألرامل  متنوعة  برامج  اخلريية  اليتيم  مؤسسة  مع  وبالتعاون  املقدسة 
هلم  نافع  هو  ما  كل  وتقديم  الصيفية  العطلة  الستثامر  منه  سعيًا  وااليتام 
مارضات  تضمنت  ييكم(  حيحُ )ملا  عنوان  حتت  حضورية  دورة  أقام  حيث 
رّس  )الصالة  عنوان:  حتت  تربوية  مارضة  والسرية،  واألخالق  الفقه  يف 
النجاح يف احلياة( تضمنت بيان احلكمة من فرض الصالة، ومدى حاجة 
اإلنسان إليها، وجتدر اإلشارة إىل انه قد شاركت )16( فتاة من عمر )7-

يف  املسابقة  أجريت  وقد  املركز،  نظمها  التي  الغديرية  باملسابقة  سنة   )19
أجواء تفاعلية مميزة، وتم توثيق اختبار الفتيات بالصور ومقاطع الفيديو. 

برامج عديدة تستهدف االرامل 
وااليتام في النجف االشرف 
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سيكون األكبر في جنوب العراق..
إنشاء مركز لعالج التوحد في البصرة

التصاميم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  أكمل 
التوحد  بإنشاء أكرب مركز ختصيص لعالج االطفال املصابني باضطراب  اخلاصة 

يف البرصة جنوب العراق وسينفذحُ بمواصفات فنية وتقنية عالية.
الصايف،  صفوان  املهندس  القسم  يف  اجلنوب  مشاريع  وح��دة  مسؤول  وق��ال 
فيها  الكونكريتي  اهليكل  إنجاز  نسبة  تشهد  التي  املكتبة  بناية  حتويل  »سيتم 
أرض  عىل  ينفذ  »املرشوع  أن  مضيفا  التوحد«،  لعالج  مركزا  لتكون   )%100(

الطابق االريض منها  تبلغ مساحتها )9000م٢( وبواقع )6( طوابق، فيام يضمُّ 
عوائل  الستقبال  وغرفة  استشاريتني،  وعيادتني  ومطعم،  للتدريب،  قاعة  عىل 
االطفال، وغرفة اجتامعات، وإدارة متكاملة، ودورات مياه، ومصاعد عدد )4(، 
الكهربائية واالتصاالت،  الطاقة  تقييم، وغرف خدمية ملحوالت  وثالث غرف 

وامليكانيك«.
وقاعة  للعالج احليس،  وقاعتني  فيضمُّ مصىل،  االول  الطابق  »أما  الصايف  وتابع 
للتأهيل والعالج بالرسم، ومرسح، وحضانة، وصفوف مجاعية ومنفردة لألطفال، 
ومصاعد وسالمل، وجماميع صحية، بينام يضمُّ الطابق الثاين مخسة صفوف فردية، 
وغرفة  الوظيفي،  للعالج  وغرفتني  لأللعاب،  وقاعتني  مجاعيا،  صفا  و)11( 
اسرتاحة للكادر التعليمي، وجماميع صحية، كام يضم الطابق الثالث قاعة للعالج 
الوظيفي، وصفًا مجاعيًا، وصفًا فرديًا واسرتاحة للكادر التعليمي، وهبو استقبال 
وادارة الطابق، وقاعة العاب، وسطح حيتوي عىل مساحات خرضاء ومسقفات 

زجاج، وجماميع صحية«.
وبنّي أن »الطابق الرابع يضمُّ قاعة للعالج الوظيفي، )وصفًا مجاعيًا وصفًا فرديًا(، 
واسرتاحة للكادر التعليمي، وهبو استقبال وادارة الطابق، وقاعة ألعاب، وجماميع 

صحية، فيام يضمُّ الطابق اخلامس قاعة كبرية متعددة االستخدامات«.

ــي في  ــج ــي ــس ــن افـــتـــتـــاح وحـــــدة الــــــزرع ال
)عليه  الحسين  ــام  اإلم سفير  مستشفى 
مجانية  طبية  خــدمــات  لتقديم  الــســالم( 
الى  يضاف  جديد  انجاز  المواطنين..  لعموم 
المقدسة  الحسينية  العتبة  انجازات  الئحة 

في المجال الصحي.

خالل حفل افتتاح مؤسسة الشيخ الوائلي 
»نعمل  الكربالئي:  المهدي  عبد  الشيخ 
لنعيد الثقة للمواطن العراقي في كفاءات 
العلمية  المجاالت  في  بلده  أبناء  وقــدرات 
استثنائي  اهــتــمــام  ــن  م فــالبــد  والــطــبــيــة 

وعاجل للنهوض بها«.

المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمين 
االستاذ حسن رشيد العبايجي: مؤتمر أمناء 
الشريفة  والـــمـــزارات  المقدسة  العتبات 
أفضل  لتقديم  العمل  توحيد  الى  يهدف 
)عليهم  البيت  اهل  مراقد  لزائري  الخدمات 

السالم(.

بمواصفات فنية وتقنية عالية
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تتعلق آمال الناس بأية بارقة أمل تلوح هلم من األفق يف الواقع 
األيام  جدب  من  هروبًا  وبالتايل  بالتفاؤل،  تشبثًا  السيايس.. 
من  الكثري  منه  يعاين  الذي  والقلق  احلرمان  هذا  مع  وشحوهبا 
العمل  اجياد  من  ب��دءًا  مستقبلهم،  تكوين  يف  خاصة  الشباب 
بالزواج  طبعًا  انتهاء  وليس  هلم،  املالئمة  والوظيفة  املناسب 
بقلة  الناس  حاجة  عامة  عن  ناهيك  االجتامعي..  واالستقرار 
تلك  من  األس��ايس  فقدان  بل  هلم..  املقدمة  العامة  اخلدمات 
اخلدمات واحلقوق، والتي من املفرتض أن تتسابق احلكومات 
يف تقديمها.. السيام وإهنا حكومات منتخبة جاءت عرب ممارسة 

ديمقراطية، وأفرزهتا صناديق االقرتاع. 
نحو  العام  الوضع  تغيري  يف  مستمرة  اآلم��ال  خيبات  إن  إال 
األحسن واألفضل بتغري الوجوه يف كل دورة انتخابات جديدة، 
املسؤول  وغري  املربر  غري  التأخري  هذا  من  هذا  عىل  أدل  وال 
بتشكيل احلكومة احلالية رغم ميض الشهور تلو الشهور لتصل 
إىل أقل من سنة وتشكيل احلكومة مل ينجز بعد، والناس تنتظر 
شاء  إن  موجودًا  مازال  األمل  إن  إال  الصرب..  بفارغ  التشكيل 

الصرب عىل تشكيل  يستمر  واكثر ارشاقًا، ومعه  أفضل  بغٍد  اهلل 
وحتقق  العراقي  للشعب  العام  الطموح  تلبي  خمتلفة  حكومة 

رغباته.
 أحب التنويه إىل إن هذه ستكون آخر وقفة لنا من وقفاتنا عن 
الثانية  اخلطبة  ففي  ومعضالهتا،  احلكومة  تشكيل  موضوعة 
الشيخ  سامحة  لنقرأ    ٢010/6/4 يف  منها  الثاين  األمر  وعرب 

عبد املهدي الكربالئي ) دامت بركاته( ماذا يقول فيها؟:
نتائج  عللى  العليا  االحتللاديللة  املحكمة  مصادقة  ضللوء  »عللى 
االنتخابات والتي فتحت شيئًا من نافذة االمل التي يتطلع اليها 
العراقيون منذ مدة لتشكيل احلكومة ندعو الكتل السياسية اىل 
التعامل مع  بينها واملرونة يف  فيام  مزيد من اجلدية يف احلوارات 
احلكومة  تشكيل  لتأخري  سببًا   – ربام   – تشكل  التي  القضايا 
ويف نفس الوقت تفهم مطالب ومشاعر الشعب العراقي الذي 
يتوق اىل حسم مسألة تشكيل حكومة قوية وكفوءة تشرتك فيها 
مجع املكونات السياسية االساسية للشعب العراقي وقادرة عى 
خدمته وتوفري االمن واالستقرار له .. ويف نفس الوقت ان تكون 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

ـد
صــ

بقلم: طالب عباس الظاهر
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بمستوى املسؤولية التي محّلها اياهم ابناء الشعب العراقي بعد 
التضحيات التي قّدمها ..«

خيبة  إىل  أدت  التي  األسباب  أهم  إىل  سامحته  يتطرق  وهنا 
اجراء  عملية  مع  واستجابتهم  تفاعلهم  وعدم  الناس  امل 
االنتخابات لتشكيل احلكومة اجلديدة واالنتخابات رباّم أهم 
ما أنجز  وحتقق للعراقيني من مكتسبات وديمقراطية التغيري 

يف ٢003، بقوله:
العملية  مع  تفاعلهم  إضعاف  إىل  سيؤدي  ذلك  يف  »التأخري 
املصالح  من  الكثري  الن  وذلك  هبا  آماهلم  وختييب  السياسية 
االساسية للشعب العراقي معطّلة ومنها ترشيع بعض القوانني 
والتعليامت  الترشيعات  بعض  تفعيل  ومنها  اليها  حيتاج  التي 

التي صدرت من جملس النواب السابق ومثال عى ذلك:
اقّرها  التي  عمل  فرصة  الف   )  110 تشغيل)  قضية  تفعيل 
جملس النواب السابق والذي سيوفر العيش الكريم وتشغيل 
جملس  عقد  اىل  حتتاج  وهذه  العمل  عن  العاطلني  من  الكثري 
التوظيف هلؤالء .. وغري  آلية  النواب اجلديد جللساته لوضع 

ذلك من االمور املهمة التي هي بانتظار البتِّ فيها من جملس 
النواب اجلديد ..«.

كربالء  يف  ممثليها  أحد  عرب  املرجعي  الرتحيب  هنا  نالحظ 
وكيفية  بركاته(،  )دامت  الصايف  أمحد  السيد  سامحة  املقدسة 
ضمن  الصحيح  باالجتاه  خطوة  كل  مع  اإلجي��ايب  التعاطي 
السقوف الدستورية املقرة، وحتديدًا يف األمر الثالث من خطبة 

سامحته بتاريخ ٢014/8/15م  وهو يقول :
مرشح  اجلمهورية  رئيس  السيد  كّلف  االسبوع  هللذا  »يف 
اقصاها  مدة  يف  اجلديدة  احلكومة  بتشكيل  الوطني  التحالف 
بشأن  واالخللتللاف  اجلللدل  بعد  حصل  وقللد  يللومللًا  ثللاثللون 
خال  من  حّله  باإلمكان  وكان  التكليف  خطاب  دستورية 
ولكن  الدستورية  املؤسسات  اىل  والتحاكم  القانونية  االطر 
استغني عن ذلك يف الليلة املاضية باتفاق مجيع االطراف وهلل 

احلمد عى القبول بالواقع اجلديد..
للرئاسات  الدستورية  االستحقاقات  اكتامل  ان  يف  شك  وال 
عليها  الوطني  واالتللفللاق  املللحللددة  مواعيدها  يف  الللثللاث 

* ندعو الكتل السياسية إلى مزيد من الجدية في الحوارات فيما 
بينها والمرونة في التعامل مع القضايا التي تشكل – ربما – سبباً 

لتأخير تشكيل الحكومة.
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والرتحيب االقليمي والدويل هبا هي فرصة اجيابية نادرة للعراق 
كافة  حلل  خري  باكورة  تكون  جديدة  آفاق  لفتح  يستثمرها  كي 

مشاكله السيام السياسية واالمنية.
االنتخابات  بعد  بالعراق  عصفت  التي  اخلطرية  االحللداث  ان 
وجعلتها  عزيزة  عراقية  بمحافظات  فأطاحت  االخرية  النيابية 
يف  كبري  خلل  عن  وابانت  القتلة  االرهابيني  بيد  سهلة  فريسة 
اضافة  والعراقيني  العراق  بأمن  تعنى  التي  املؤسسات  اهم  ادارة 
الوطن  ابناء  بني  العراقية  السياسية  احلياة  يف  الكبري  التدهور  اىل 
الواحد من جهة وبني العراق وحميطه العريب واالسامي من جهة 
تغيري  اىل  ماسة  احلاجة  جعلت  وغريها  االمور  تلك  كل  اخرى 
يف املواقع واملناصب تتغري معها آلية التعاطي مع ازمات العراق 
املستعصية وتعتمد رؤية خمتلفة عام جرى العمل هبا لتنقذ الباد 

من خماطر االرهاب واحلرب الطائفية والتقسيم..«.
بصيغ  ولكن  تتكرر  البلد  وأزم��ات  نفسه،  يعيد  التاريخ  وكأن 
افراز  الفحوى واحدًا وهو  يبقى  لكن  متعدد  وكيفيات ووجوه 
توحد  وعدم  ازم��ات  من  السيايس  الواقع  منه  يعاين  ملا  حتمي 

للكلمة بقول سامحته:  
ان يكونوا عى  اىل  النواب  السياسية يف جملس  الكتل  ندعو  »اننا 
مستوى مسؤوليتهم التارخيية يف هذا الظرف العصيب فيتعاونوا 
مع السيد رئيس الوزراء املكّلف يف تشكيل حكومة قوية وكفوءة 
حقوق  واحقاق  السابقة  االخطاء  ملعاجلة  واضحًا  برناجمًا  متتلك 

مجيع ابناء الشعب العراقي من مجيع الطوائف واملكونات..
ان مكافحة الفساد املايل واالداري جيب ان تكون احدى اولويات 
يف  املسترشي  الفساد  من  اهلائل  احلجم  فللإن  املقبلة  احلكومة 
االمن  ملفات  يف  حقيقي  تقدم  أي  يعيق  احلكومية  املؤسسات 

واخلدمات والتنمية االقتصادية وغريها..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل اهيا االخوة ..نسأل اهلل العيل القدير ان 
اهلل  وان  وصاحهم  العراقيني  خري  فيه  ما  اىل  اجلميع  بيد  يأخذ 
قويًا  آمنًا  بلدًا  يرينا  وان  االعادي  رشور  اجلميع  عن  يدفع  تعاىل 
متكاتفًا متجانسًا نستشعر فيه روح االمن واالمان .. واحلمد هلل 

رب العاملني« .

* اننا ندعو الكتل السياسية في مجلس النواب إلى أن يكونوا على 
،،مستوى مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف العصيب. ،،



السؤال: ما هو تعريف الشك والظن ؟
من  كل  احتامل  اي  الطرفني  متساوي  االحتامل  هو  الشك  اجلواب: 
اي  الراجح  االحتامل  هو  والظن   %50 يكون  وعدمه  اليشء  حتقق 

يكون االحتامل 60% مثاًل.

السؤال: ما حكم كثري الشك ؟
عدد  يف  الشك  كان  أ  سواء   ، بشكه  يعتني  ال  الشك  كثري  اجل��واب: 
الركعات ، أم يف األفعال ، أم يف الرشائط ، فيبني عىل وقوع املشكوك 
فيه إال إذا كان وجوده مفسدًا أو موجبًا لكلفة زائدة كسجود السهو 
الدخول يف  بعد  األربع واخلمس  لو شك بني  ، كام  فيبني عىل عدمه 
الركوع ، أو شك يف أنه أتى بركوع أو ركوعني مثاًل � يف ما يشتمل عىل 
ركوع واحد يف كل ركعة ال مثل صالة اآليات � فإن البناء عىل وجود 

األكثر مفسد فيبني عىل عدمه.

السؤال: ماهو املرجع يف صدق كثرة الشك ؟
صدقها  والظاهر  العرف  هو  الشك  كثرة  صدق  يف  املرجع  اجلواب: 
يتعارف عروضه للمشاركني مع صاحبه يف  أزيد مما  بعروض الشك 
الشخص  فإذا كان   ، معتدًا هبا عرفًاً  زيادة  اغتشاش احلواس وعدمه 
يف احلاالت العادية ال متيض عليه ثالث صلوات إال ويشك يف واحدة 

منها فهو من أفراد كثري الشك.

السؤال: هل جيوز للوسوايس االعتناء بشكه ؟
اجلواب: ال جيوز له ذلك إذا كان مؤديًا إىل ارتكاب حرام كاإلرساف 

أو ترك واجب كرتك الصالة يف وقتها.

فيه  وقع  ما  لكثرة  السابق  حجة  صحة  يف  املكلف  شك  اذا  السؤال: 
من اخللل، وأراد أن حيج مرة ثانية فهل ينوي حجة االسام أم احلج 

املندوب؟
اجلواب: ينوي حج التمتع امتثااًل لالمر الفعيل املتوجه اليه.

السؤال: ما حكم َمن شك يف االتيان بام عليه من قضاء اجلزء املنيس 
يف الصاة ؟

باملنايف عمدًا  اإلتيان  بعد  الشك  كان  وإن  العدم،  يبني عىل  اجلواب: 
وسهوًا بل وإن كان بعد خروج الوقت عىل األحوط لزومًا، وإذا شك 

يف حتقق موجب القضاء بنى عىل العدم.

السؤال: هل هناك عاج للوسواس وماذا جيب عليه ان يفعل؟
تبعا   – وض��وح  و  رصاح��ة  بكل  يفتون  الفقهاء  مجيع  ان  اجل��واب: 
االعتناء  ع��دم  هو  ال��وس��وايس  وظيفة  ب��ان   – الرشعية  للنصوص 
بوسوسته و البناء عىل طهارة كل مايشك يف طهارته بل حتى لو تأكد 
من نجاسة يشء –عىل خالف ما حيصل لسائر الناس من العلم بذلك 
– فالعربة بعلمه و واجبه ان يبني عىل الطهارة فلو عمل الوسوايس 
و  بل  الطهارة  مشكوك  كل  طهارة  عىل  بنى  و  الرشعية  الفتوى  هبذه 
متيقن النجاسة فهو معذور امام اهلل و ان كان عمله خالف الواقع و 

وقعت صالته يف النجاسة او كان اكله متنجسا.
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أنَّ  )املؤمنون/8(}،  وَن  َراعحُ َوَعْهِدِهْم  َماَناهِتِْم  أِلَ ْم  هحُ ِذيَن  {َوالَّ

دّلت  آخر  قرآيّن  مفهوم  نقضه  وعدم  والعهد  بالوفاء  االلتزام 
اخلمس  حّد  بلغت  التي  املستفيضة  القرآنية  النصوص  عليه 
اإلمام  مجيعها  النصوص  هذه  استنطق  وقد  موضًعا  وأربعني 
احلسني )عليه السالم( يف خطابه املشتمل عىل اخلطب والرسائل 
هبذا  االلتزام  وجوب  عىل  ذلك  خالل  من  شّدد  وقد  والكتب, 
املفهوم القرآين األخالقي الشامل الذي عليه عامد مسرية البرش 

عىل األرض وعامد صناعة حضارية إنسانية متقدمة.
خطب  السالم(  )عليه  احلسني  أنَّ  بسنده  خمنف  أيب  عن  ونقال 
بأصحابه وأصحاب احلر فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: »أهيا 
الناس إنَّ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال: »َمْن رأى سلطانا 
جائًرا مستحاًل حلرم اهلل، ناكًثا لعهد اهلل، خمالًفا لسنة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم 
يغري عليه بفعل وال قول كان حقا عىل اهلل أْن يدخله مدخله«، 

أال وإنَّ هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن، 
وأحلوا  بالفيء،  واستأثروا  احلدود،  وعطلوا  الفساد  وأظهروا 
حرام اهلل وحرموا حالله، وأنا أحق من غريي وقد أتتني كتبكم 
ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال ختذلوين،  وقدمت عىل رسلكم 
عيل  بن  احلسني  فأنا  رشدكم،  تصيبوا  بيعتكم  عىل  متمتم  فان 
مع  نفيس  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  وابن 
أنفسكم وأهيل مع أهليكم، فلكم يف لكم بنكر، لقد فعلتموها 
بأيب وأخي وابن عمي مسلم، واملغرور من اغرت بكم، فحظكم, 
أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنام ينكث عىل نفسه، 

وسيغني اهلل عنكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أنَّ  والسامع  للقارئ  باَن  هنا 
اهلل  رسول  بحديث  وذكرهم  له  قطعوه  الذي  العهد  استظهر 
)صىل اهلل عليه وآله( الذي يوجب الوقوف بوجه احلاكم الظامل 
بأنَّ  حديثه  وخيتم  تعاىل,  اهلل  لعهد  ناكٌث  ألنه  ظلمه  عن  لردعه 

الذي ينكث العهد فهو ينكثه عىل نفسه.

َدَعاِن  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفإِنِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  َسَأَلَك  {َوإَِذا 

ُهْم َيْرُشُدوَن )البقرة/186(}، ينقل  َفْلَيْسَتِجيُبوْا يِل َوْلُيْؤِمُنوْا يِب َلَعلَّ
الطربيّس يف تفسري هذه اآلية املباركة األقرب أن يكون السؤال عن 
كل  من  قريٌب  فهو  َقِريٌب(  )َفللإِنِّ  فعله،  عن  ال  سبحانه،  صفته 
الداعي، ألنَّ  من يناجيه، وقيل: معناه إّن رسيع اإلجابة إىل دعاء 
البيان  )قريب( بحسن  لفظة  متقاربان، فجاءت  والقريب  الرسيع 

هبا, وقوله: )َفْلَيْسَتِجيُبوْا يِل( فمعناه فليجيبون فيام دعوهتم إليه.

آللئ قرآنية

استجابة الدعاء

بقلم: حيدر التميمي

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

)2( بالعهد  الوفاء 
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بالقلب  معرفة  »االي��امن  السالم(:  )عليه  املؤمنني  امري  يقول 
االيامن  »ان  ايضا:  ويقول  باألركان«،  وعمل  باللسان  واقرار 
اللمظة«،  ازدادت  االي��امن  ازداد  كلام  القلب  يف  ملظة  يبدو 
وقيل أيضا ان القلب هو القاعدة االساس لكل ما يصدر من 
االنسان، فاذا كان القلب غري متوجه نحو اهلل فان ما يصدر منه 
ال يكون مؤثرا ذلك التأثري فال بد اال يصدر الدعاء من قلب 
اله وعن االمام جعفر الصادق )عليه السالم( اذا دعوت فاقبل 
من  ليكون  االيامن  نعمة  ربه  من  ينال  قد  القلب  وهذا  بقلبك 

حزبه فيكون من املفلحني«.
ولوحظ يف امليزان لتفسري القرآن انه يشري اىل الرأس والصدر 
ورأس  والرئاسة  الرئيس  مثل  منه  املهمة  املسميات  واشتقاق 
املسميات  من  وغريها  اجلبل  ورأس  الكالم  ورأس  اخليط 
واالشتقاقات املأخوذة من الرأس وليس من القلب وهذا يبدو 
حسب التفسري هو ذات السبب يف اسنادهم االدراك والشعور 
باحلب او البغض والعفة والشجاعة واخلوف واحلسد وغريها 
فيه  السارية  او  بالبدن  املتعلقة  الروح  به  ومردهم  القلب  اىل 
ايضا  وتعدو  القلب  لتعني  جمازا  النفس  واطلقت  بواسطته 
بذلك اىل الصدر الشتامله عىل القلب وهذا البحث حياول ان 
يتطرق اىل بعض سامت القلب السليم مما  ورد يف القرآن الكريم 

مستعينا بام ورد يف املصادر االخرى وعىل رأسها هنج البالغة، 
وهل اصحاب هذه القلوب كلهم من درجة واحدة ام هم عىل 
نسري  منهج   أي  اىل  يدلنا  تقدم  ما  عىل  اجلواب  ان  درجات؟ 
القدوة  لنظامنا؟ من هو  النموذج األفضل  احلياة؟ وما هو  يف 
يف ذلك؟ وما هو امليزان؟ وحتام تتطلب االجابة الصحيحة ان 

يكون الشخص ذا قلب سليم.
منفعة  ألي  أو  للرتقية  تقديمه  منه  يقصد  ال  البحث  فهذا   
االسئلة  تلك  مثل  اىل  الشباب  نظر  لفت  القصد  وإّنام  مادية 
ورد  مما  احلياة  مواضيع  من  كثري  عىل  العثور  من  وامكانيتهم 
نظر  يلفت  كام  الكريم  ال��ق��رآن  وسيدها  الكتب  أفضل  يف 
بكتابة  طلبتهم  بتكليف  املستويات  بمختلف  التدريسيني 
اآليات التي تتناول موضوعا هم خيتارونه وبإمكانية ارشادهم 
البالغة وتقريب معانيه واالهتامم  اىل بعض املصادر مثل هنج 
به كاهتاممهم بالقرآن الكريم  وما ورد عن أهل البيت )عليهم 
تقدم  وبعدما  اهلل  ذكر  عن  الدراسة  ختلو  ال  وبذلك  السالم( 
سيتم اآلن استعراض ما يتصف به القلب السليم الذي يريض 
اهلل سبحانه وتعاىل، وذلك من خالل مبحثني اوهلام مستلزمات 
القلب  السليم واملبحث الثاين درجات القلب السليم – )سيتم 

نرشمها يف حلقات ضمن هذا الباب( اسبوعيا.

وٍب )هود/65(} خيربنا القرآن  اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيحُ َمْكذحُ ْم َثاَلَثَة َأيَّ وْا يِف َداِركحُ وَها َفَقاَل مَتَتَّعحُ {َفَعَقرحُ
الكريم أن ناقة نبي اهلل صالح )عقروها( ملاذا؟ يف حني ان الذي عقرها واحد وليس مجعهم.. 
الذين  السفهاء  عن  سكتوا  واالخيار  الصلحاء  ألن  ذلك  اجلميع؛  شمل  به  والوعد  فالعذاب 

عقروا الناقة فعمهم العذاب.
يحُروى عن اإلمام احلسني )عليه السالم(: »ألمحلن ذنوب سفهائكم عىل علامئكم«، ثم مىض فأتاه 
احلارث مستأذنا منه حتى قال: دخلني من قولك أمٌر عظيم، فقال: »نعم ما يمنعكم إذا بلغكم 
عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به األذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا قوال 
بليغا؟«، فقلت له: »جعلت فداك إذا ال يطيعونا وال يقبلون منا؟«، فقال: »اهجروهم واجتنبوا 

جمالسهم«، وهو نتيجة التقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

القلب السليم في القرآن الكريم
ح/3 - بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

من أسرار السور الكريمات
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الحسينية العتبة  لدى  الطبية  المشاريع 

تبهر سفير الصين ويصفها بـ»العمالقة« 
ويأمل فتح آفاق التعاون مع بالده

لالطالع  المقدسة  كربالء  محافظة  وي(،  )تسوي  العراق  لدى  الصيني   السفير  زار 
الصالح  إّياها »بأنها تصب في خدمة  على  مشاريعها االنسانية العمالقة واصفا 
العام لجميع طبقات وفئات المجتمع العراقي«، وتجول السفير في رحاب مرقد 
الحسينية  للعتبة  العام  االمين  نائب  برفقته  وكان  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام 
المقدسة الدكتور عالء احمد ضياء الدين، وللحديث أكثر عن الزيارة وما جرى خاللها، 

كان لـ)األحرار( هذا التقرير.

ضياء  امحد  عاء  الدكتور  العام  االمللني  نائب  حتدث  بللدءا 
الفرتة  »يف  فيه:  قال  )االحلللرار(  جملة  اىل  ترصيح  يف  الدين 
االخرية ولكثرة مشاريع العتبة احلسينية املقدسة، وخصوصا 
املشاريع اإلنسانية وبالذات املشاريع الطبية النادرة يف املنطقة 
ويف الرشق االوسط لكون هذه املشاريع من املستشفيات بام 
العامل  انتباه  لفت  صدى  هلا  كان  إنسانية  خدمات  من  تقدمه 

هبذا الشأن لذا زار السفري الصيني العتبة احلسينية واطلع عىل 
لديه  ملسنا  ورصاحة  بالعمالقة،  وصفها  التي  املشاريع  هذه 

االعجاب واالمتنان«.
االوىل  زياريت  »هذه  قائاًل:  الصيني  السفري  رصح  جهته  من 
ملدينة كربالء حيث وصلت اىل العراق منذ وقت قصري جدا، 

ويل كل الرشف ان ازور كربالء املقدسة«.

تقرير: فالح حسن  -  تصوير: صالح السباح
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اياها  بوصفه  احلسينية،  العتبة  مشاريع  عىل  اطالعه  عن  ونوه 
بالعمالقة، كام قال: »شعرت بأن العتبة احلسينية ترغب يف توفري 
وكذلك  العراقي،  الشعب  أبناء  لكافة  اخلريية  اخلدمات  كافة 
وشاهدت  موظفيها  من  الطيبة  باملشاعر  الزيارة  هذه  يف  شعرت 
ان  امتنى  لذا  هلم،  اجليدة  واخلدمات  املساعدة  تقديم  يتم  كيف 

يكون للجانب الصيني مسامهة بعمليات االعامر يف العراق«. 
ووصف )تسوي وي( أكاديمية السبطني لعالج ورعاية مرىض 
احلسينية  العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هليأة  التابعة  التوحد 
فخمة،  وأكاديمية  عالية  وجودة  كبري  بأهنا عىل مستوى  املقدسة 

وال أتوقع إال أهنا ستقدم الكثري للمصابني بالتوحد«.
العتبة  جتتهد  رسالة  االنسان  خدمة  بان  »اعتقاده  اىل  وأش��ار 
عىل  هي  والتي  العمالقة  مشاريعها  خالل  من  بتأديتها  احلسينية 

مستوى عاٍل«.
السام(  )عليها  الزهراء  جامعة  رئيس  قالت  متصل  سياق  يف 
للبنات الدكتورة زينب املا السلطان: »اعتادت جامعة الزهراء 
الوفود الرسمية حيث زارنا باألمس  )عليها السالم( عىل زيارة 
أمريكا  من  وآخر  بريطاين  وفد  وقبله  الفرنيس  السفري  القريب 

وهولندا، وكنا يف استقبال وفد من السفارة الصينية الذي أطلع 
عىل اجلامعة ووصفها بأهنا رصح تعليمي عمالق«.

وقد أبدى تسوي اعجابه الكبري وقال عند مغادرته للجامعة: »انا 
ارى ان مستقبل هذه اجلامعة عظيم وستكون من اوىل اجلامعات 
اجلامعات  ملواكبة  تسعى  كوهنا  املتطورة؛  العلمية  الناحية  من 

الرصينة يف العامل«.
من جهته حتدث املدير االداري يف مستشفى وارث الدولية ملعاجلة 
التوافد  »طبعًا   : قائالحُ رايض،  الشيخ  محيد  عيل  الدكتور  األورام 
الكبري للوفود وزيارة السفراء من دول العامل لزيارة هذا الرصح 
الطبي الكبري يعكس مدى اهتاممهم وايضًا مدى النوعية واجلودة 

التي يقدمها هذا املرشوع الصحي لكافة مرىض العراق«.
هتاًم  وبنّي »أن السفري الصيني اجرى جولة يف املستشفى وكان محُ
بمعرفة ما تقدمه من خدمات للمرىض التي كانت مل اعجابه 
العراقي  املريض  كرامة  حفظ  يف  الرامية  اللوجستية  خصوصا 
واصفا ذلك بقوله: »املرشوع وطني بامتياز«، كام ابدى )السفري( 
املشاريع  هذه  خلدمة  الصني  مع  التعاون  آفاق  بفتح  آماله  عن 

الكبرية لدى العتبة احلسينية«.
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القرآنية  للعلوم  السالم(  )عليها  الزهراء  معهد 
دول من ثماني  طالباته  يحتفل بتخرج 

هدفه إعداد جيل قرآني..

تقرير: احمد الوراق - تصوير: محمد القرعاوي
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نظم معهد الزهراء )عليها السالم( للعلوم القرآنية التابع لقسم الشؤون الدينية 
في العتبة الحسينية المقدسة حفل تكريم الطالبات المتفوقات والناجحات من 
)بالعلم نبني المجتمع( للعام  الخامسة تحت شعار  الدفعة  العراقيات واالجنبيات 
الشريف  الحسيني  الصحن  في  االنبياء  خاتم  قاعة  على  2021-2022م  الدراسي 
بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي ورئيس قسم الشؤون الدينية سماحة الشيخ أحمد الصافي.

وأكد سامحة الكربالئي يف كلمته خالل احلفل عىل مجلة أمور 
تعاىل  اهلل  عىل  والتوكل  )االخ��الص(  أوهلا  االفضل  لتحقيق 

وثقتنا بتأييده وعونه )عّز وجل(.
التبليغ  بمهمة  القيام  عىل  اخلرجيات  إمكان  عن  سامحته  ونوه 
يكون  وان  خارجه،  او  العراق  داخل  يف  أكان  سواء  القرآين 
املهام،  هبذه  ليكلفن  العتبة  ادارة  او  ذاته  القسم  مع  التنسيق 
ومنها  املعهد  عليها  اكد  التي  االخرى  الدروس  اىل  باإلضافة 
مجيع  نرى  ان  نأمل  لذلك  والسرية..،  والعقائد  الفقه  دروس 

اخلرجيات عىل الرغم من اختالف املستوى العلمي والدرجات 
التي حققنها ان يكن من املبلغات القرآنيات وذلك رعايًة لتلك 

اجلهود الكبرية احلاصلة لتخريج هذه الدفعات«.
بالعلم  العمل  باقرتان  التحيل   »رضورة  عىل  سامحته  أكد  كام 
من  وه��ي  االخ��الق  بمكارم  واالت��ص��اف  وال��ورع  والتقوى 
االخوة  اهتامم  موضع  تكون  ان  نأمل  التي  املهمة  املسائل 

واالخوات يف إدارة القرآن الكريم«.
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السام(  )عليها  الزهراء  معهد  مديرة  حتدثت  جهتها  من 
ان  قائلًة:  اخلفاجي  املقدسة رسور  احلسينية  العتبة  القرآن يف 
والرتبوية  القرآنية  للعلوم  السالم(   )عليه  الزهراء  »معهد 
خصص إلعداد أستاذات تربويات يفقهن كتاب اهلل وتدرس 
البيت )عليهم السالم(، وحفظة للقرآن الكريم،  علوم اهل 
حيث نسعى ان نعد جيال عامال جيمع علوم الثقلني كتاب اهلل 
والعرتة الطاهرة )عليهم السالم(، منوهة عن مدة الدراسة يف 
املعهد لثالث سنوات اولية لدراسة علوم اهل البيت )عليهم 
القران  وعلوم  والنحو  والعقائد  )الفقه  ومنها  السالم(، 
القران الكريم(، فبعد اكامل الثالث سنوات  الكريم وحفظ 

العلوم  تلك  يف  للتخصص  اخرى  سنتني  الطالبات  يدرسن 
الدينية«. 

واضافت: ان االعداد املشاركة يف حفل التخرج قاربت )60( 
حيث  خمتلفة  جنسيات  من  منهن  طالبة  عرشة  اربع  طالبة 
باكستان،  ايران،  اهلند،  تنزانيا،  غينيا،  )مدغشقر،  من  قدمن 
اىل 40 سنة، وبعدها  اعامرهن بني 15  ترتاوح  افغانستان(، 
الدرايس  بالفصل  املعهد لغرض االختبار  اىل  الطالبة  تدخل 

االول فاذا نجحت باالختبار تكمل دراستها باملعهد«.
قائلة:  جاسم  حسن  ثروة  الطالبة  حتدثت  اخرى  جهة  من 
لإلمام  نرصًة  العلوم  هذه  نقدم  ان  انفسنا  عىل  عهدًا  »اخذنا 
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الرشيف(،  فرجة  تعاىل  اهلل  )عجل  والزمان  العرص  صاحب 
وهي علوم اهل البيت )عليهم السالم(، وندرس هذه العلوم 
ونقدمها اىل املجتمع ونعّلم هبا بناتنا ونساءنا التي تؤدي هبّن اىل 
طريق االستقامة والتكامل الذي هو يريض اهلل تعاىل ورسوله 
ومن  والسالم(،  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  البيت  وأهل 
هذه العلوم هي الفقه واملنهاج والعبادات واملعامالت وعلوم 

اللغة العربية وتفسري القرآن الكريم«.
وبدوره حتدث مسؤول شعبة املعاهد الدينية يف العتبة احلسينية 
املجتمعات(  تبنى  )بالعلم  قائًا:  العاميل  امحد  الشيخ  املقدسة 
يترشف قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة بتخريج 

للعلوم  السالم(  )عليها  الزهراء  معهد  من  اخلامسة  الدفعة 
القرآنية للطالبات املتفوقات من داخل العراق وخارجه، وهي 
ملدة  دراستها  تستمر  التي  االوىل  املرحلة  مرحلتني  من  تكون 
وتكون  اخلاصة  املرحلة  وهي  الثانية  واملرحلة  سنوات  ثالث 
ملدة سنتني اضافيتني، واليوم نشهد بتخرج الدفعة اخلامسة التي 
تنترش هبا املبلغات القرآنيات من داخل العراق وخارجة ليقمَن 
القرآن  معارف  بيان  خالل  من  هبّن،  املناطة  االهلية  بالوظيفة 
واحكام اهلل )عز وجل(، والذي هندف من خالله اىل االرتقاء 
بمستوى الطالبات بام يمكن هلن اداء الرسالة االهلية امللقاة عىل 

عاتقهن يف داخل االرسة وخارجها«.
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مشاريع العتبة الحسينية وانجازاتها..

على طاولة مؤتمر دولي في روما

في  االسالمية  العلوم  كلية  عميد  المقدسة  الحسينية  العتبة  عن  ممثال  شارك 
جامعة وارث االنبياء )عليه السالم( الدكتور طالل فائق الكمالي، في المؤتمر الذي 
شعار  تحت   2022 تموز  شهر  من   )14-13( يومي  )روما(  اإليطالية  العاصمة  شهدته 
»الكاثوليك والشيعة في وجه المستقبل«، الذي نّظَمته أكاديمية البالغي التابعة 
مؤسسة  مع  وبالتعاون  سره(،  )قّدس  الخوئي  اإلمام  مؤسسة  في  العلم  لدار 
)سانت ايجيدو( االيطالية بحضور شخصيات أكاديمية وفكرية ودينية من المسلمين 

والمسيحيين من العراق والسعودية والكويت وفرنسا ولبنان وايران.

الكمالي خالل 
المؤتمر: 

تحقيق السلم 
المجتمعي 

أجلُّ ما تدعو 
اليه المرجعية 

الرشيدة..

االحرار خاص: ابراهيم الحبيب
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»)أث��ر  بعنوان:  ج��اءت  بحثية  ورق��ة  خ��الل  الكاميل  وب��نيَّ 
املرجعية الدينية يف تطوير املجتمع - العتبة احلسينية املقدسة 
املقدسة  العتبات  يف  العاملني  األمناء  تسمية  أن  انموذجا(، 
يكون من لدن املرجع الديني االعىل ممثال بسامحة السيد عيل 
ملعايري  وفقا  االختيار  الوارف( ويكون  )دام ظله  السيستاين 
عني  هم  األمناء  وهؤالء  ودينية  وأخالقية  مهنية  وضوابط 
بني  ومن  الدينية  وظيفتها  أداء  يف  العاملة  ويدها  املرجعية 
أهم الوظائف الدينية هي بناء املجتمع وتنميته واالرتقاء به 

روحيا وأخالقيا وتربويا«.
إلدارة  كان  ورعايتها  العليا  املرجعية  من  »بتوجيه  مضيًفا 
 ٢003 عام  بعد  واسع  حضور  العراق  يف  املقدسة  العتبات 
وبيئية  وصحية  وتعليمية  تربوية  مشاريع  تنفيذ  تبنت  اذ 
كام  وااليتام،  الفقراء  ورعت  وتنموية،  وزراعية  وصناعية 
باملرأة من خالل مراكز ومؤسسات وأقسام عديدة  أهتمت 
اهتامم كبري،  للنازحني مل  فيام كان  الطفل،  لدهيا، وكذلك 
اولئك الذين هجرهم االرهاب قرسا بعد ان كانوا امنني يف 

مدهنم«. 
واستعرض الكاميل ملف الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية 
املقدسة واخلدمات الطبية والصحية التي تقدمها، باإلضافة 
والنازحني  الشهداء  وذوي  التوحد  ألطفال  رعايتها  إىل 
وغريهم من فئات املجتمع كتنمية ورعاية الطفولة والشباب، 

وامجايل املستفيدين منها.
مبدأ  لتعزيز  منطلق  »املؤمتر  ل�)األحرار(:  حديثه  يف  وقال 

املقصود  ليس  فاحلق  االخ��ر،  فهم  إىل  يؤول  الذي  احل��وار 
لترشيع  جديدة  رؤية  او  مبدأ  جتذير  هو  املؤمترات  هذه  من 
من  الرغم  عىل  ساموية،  رشائع  عدة  جتمع  ديانة  او  جديد 
الترشيعات  وان  وتعاىل،  سبحانه  وهو  واح��د  امل��رشع  ان 
واالسس الفكرية والعقدية هي االخرى واحدة، وقد تكون 
هناك احكام عبادية او معامالتية خمتلفة بحكم احلكمة التي 
مناطها تغيري املوضوع من الظرفني الزماين واملكاين، لذا نجد 
)التباين( يف بعض االحكام الرشعية بني الديانات الساموية 
هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان أهداف احلوار ومن ثم 
فهم االخر هو السبيل لتحقيق السلم املجتمعي، وكذا االمن 
املجتمعي والتعايش السلمي الذي يطمح املؤمترون من شيعة 
احلرب  عن  بديال  يكون  بان  وغريهم  كاثوليك  ومسيحيني 
والدماء وعدم االستقرار والتهجري وغريها من الصور التي 
اجهضت االنسان واتعبته عىل مرِّ العصور، والسيام يف هذه 
العصور االخرية يف االلفية املاضية وااللفية احلارضة، ونأمل 
تنتقل من  واليات عملية  املؤمتر االهم وجود سبل  من هذا 
اقرته الرشائع  النظري اىل اجراءات عملية فعلية بام  املنظور 

الساموية والعقل املطلق وتفكري االنسان السوي«.
ويف اخلتام دعا الكاميل إىل تشكيل جلنة لعرض اهم النشاطات 
الشيعي  الكاثوليكي  امل��رشوع  هذا  خدمة  يف  تصب  التي 
ورضورة دراسة اهم النشاطات التي تصب وتؤول اىل تعزيز 

القيم الساموية واالنسانية.
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مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية 

واجهة إلظهار الكفاءات القرآنية عالميًا

تأسس مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة في عام 2013م بعد 
يؤهل  ان  استطاع  حيث  تقريبا،  العراقية  المحافظات  كافة  الى  القرآني  المشروع  وصل  ان 
القرآني  بالمشروع  النهوض  اجل  ومن  والمعلمات،  المعلمين  كوادر  من  كبيرة  مجموعة 
العتبة  ترعاها  التي  والطاقات  النشاطات  هذه  لتوضيح  حاجة  هناك  فكان  العراق  داخل 
واسع،  بشكل  القرآني  الجانب  في  نشاطات  لديها  التي  الدول  امام  المقدسة  الحسينية 
االسالمية  وغير  االسالمية  الدول  أمام  الموجودة  الطاقات  إلظهار  االهداف  احد  ذلك  وكان 

كذلك وبيان اهتمام تمسك اتباع اهل البيت )عليهم السالم( بالجانب القرآني.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي
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رعاية المواهب القرآنية
الدويل  القرآن  التبليغ  املزيد عن ذلك، بني مدير مركز  وملعرفة 
القرآين  التبليغ  مركز  إن  قائا:  )األحرار(  لل  املنصوري  منتظر 
داخل  الفعاليات  عىل  خمتص  هو  ما  منها  اركان  عدة  عىل  قائم 
يستقطب  الذي  القرآنية  املواهب  لرعاية  آيات  كمعهد  العراق 
ويرعى ابرز الطاقات القرآنية يف جمال احلفظ والتالوة واالنشاد 
عىل  والرتكيز  مستمر  بشكل  تطويرية  برامج  اقامة  خالل  من 
يف  املَلكة  أصحاب  وكذلك  يتطوروا  ان  يمكن  الذين  احَلَفظة 
حفظ القران ممن حيفظ )10 � 15( جزءًا منه، وبدورنا نساعده 
عىل اكامل بقية االجزاء من القران الكريم ونضيف هلم مهارات 
مميزات  ومن  الكريم،  القران  حفظة  من  غريهم  عن  متيزهم 
واي  صفحة  اي  ويف  اآلية  موقع  يعرفون  اهنم  احلفظة  هؤالء 

سورة واي جزء من القرآن الكريم.
النشاطات االلكترونية

غري  بشكل  تقام  التي  والدورات  االنشطة  من  جمموعة  وهناك 
باستخدام  وذلك  املجتمع  رشائح  كافة  باستهداف  حضوري 
االلكرتونية  االنشطة  إلقامة  االجتامعي  التواصل  وسائل 

السور  حلفظ  س��واء  االختصاصات  خمتلف  يف  وال���دورات 
حفظ  ودورات  والنغم  والصوت  التالوة  واحكام  القرآنية 
السور وتفسريها وغريها من االمور، ويكون التبليغ من خالل 
الصفحة االلكرتونية للمركز، وايضا هناك جانب مهم واملتمثل 
للعتبة  الرسمي  املوقع  يف  املوجود  القرآنية  املعارف  بقسم 
احلسينية املقدسة وهو حتت ترصف املركز الذي يرفد القسم من 
باملنشورات  وخارجِه  العراق  داخل  املوجودة  الكوادر  خالل 
التعليمية يف خمتلف االختصاصات، وهناك سلسلة حتت عنوان 
)آية وتفسري( وسلسلة اخرى حتت عنوان فوائد القران الكريم 
القرآن،  واستامع  حفظ  منها  الكثري  اىل  تتفرع  السلسلة  وهذه 
والنظر له وتعليمه وغريها، اما يف اجلانب العلمي والتفسريي 
اعالم  وسلسلة  دوري  بشكل  املقاالت  من  جمموعة  نرش  يتم 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  اتباع  من  املوجودين  املفرسين 
من  وغريهم  شرب  والسيد  الطباطبائي  حسني  ممد  السيد  مثل 
املفرسين املعروفني، فنبني هذا االرث الفكري واملعريف املوجود 

لدينا ونغذي املوقع بمثل هذه املواد.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي
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تطوير النخب القرآنية
النخب  )تطوير  عنوان  حتت  قرآنية  دورة  املركز  واق��ام  كام 
الفروع  من  جمموعة  يتضمن  االول  بمحورين،  القرآنية( 
ويبدأ  احلفظ(  جانب  يف  القرآنية  النخب  )تطوير  مثال 
االوىل  واملرحلة  فقط،  اظ  باحلفَّ خاصة  برشوط  التسجيل 
وخارج  داخل  من  واالساتذة  شهر  ملدة  االلكرتونية  تكون 
العراق، واملتميزون يف هذه الدورة االلكرتونية ستكون هلم 
دورة حضورية بفرع املركز يف مدينة قم املقدسة ملدة اسبوع، 
القرآن  بعلوم  القراء ونفسه لألساتذة  واملرشوع نفسه خيص 
والوقف واالبتداء والصوت والنغم وغرية من التخصصات 
)تطوير  عنوانه  كان  لذلك  القرآنية  الكوادر  يف  املوجودة 
 �  15( من  فيها  يشارك  الربامج  فاغلب  القرآنية(،  النخب 
٢0( دولة عربية واوربية؛ الن املشاركة يف اجلانب االلكرتوين 

سهلة والفائدة فيها تعم اجلميع.
اساتذة وقراء مرموقون

وان املركز يضم نخبة من االساتذة املعروفني يف جمال القرآن 
عبود  عيل  واحل��اج  الكربالئي  اسامة  احل��اج  مثال  الكريم 
باقر  املنصوري وممد  منتظر  اىل احلافظني  باإلضافة  الطائي 
الدكتور  جناب  مثال  العراق  خارج  الكوادر  اما  املنصوري، 

واالستاذ  االه��واز  فرع  يف  نارص  واحلاج  دغاغلة(  )مهدي 
عىل  كفوئني  اساتذة  وهم  املقدسة  قم  يف  الطائي  مصطفى 

مستوى العراق والعامل.
سنتان كافيتان لحفظ القرآن

دائام ما نركز عىل ان عملية احلفظ قد تستغرق للبعض ثالثة 
فان  الظروف  مجيع  ويف  سنني،  سبعة  االخر  والبعض  اشهر 
القران  حفظ  ومتوسط  بوقت  م��ددة  تبقى  احلفظ  عملية 
تأيت  املرحلة  هذه  وبعد  سنتان  او  ونصف  سنة  هو  الكريم 
يشء  كل  ستنسى  قرأت  ما  تراجع  مل  فاذا  املراجعة  مرحلة 
وتذهب اتعابك سدًى، لذلك جيب وضع االليات الصحيحة 
للمراجعة بحيث تبقى معه طوال حياته، واالن اغلب الطلبة 
االكاديمي  اجلانب  يؤثر عىل  مل  الكريم  القران  ان حفظ  جتد 
واغلبهم من املهندسني وكلية الطب وكلية الصيدلة ولذلك 
فان حفظ القران الكريم يكون له عون يف احلياة وينمي من 

ذاكرته ويقوم بإعانته عىل باقي دروس حياته.
منهج الحافظ

الوقت  من  الكثري  يملكون  ال  الذين  لإلخوة  وبالنسبة 
وقتهم  بتقييم  نقوم  فإننا  للمنصوري(  ي��زال  ال  )احلديث 
وقتا  هلم  نعني  االساس  هذا  وعىل  هبا  يعيشون  التي  والبيئة 
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للحفظ تتناسب مع اسلوب حياهتم العملية، وقد صدر حديثا 
منهٌج حتت عنوان )منهج احلافظ( فيه عصارة اخلربة املوجودة 
القرآن  اكثر يف حفظ  او  القرآين وهي ٢5 سنة  املجال  لدينا يف 
الكريم وهذا املنهج يضم كل يشء وهو بمثابة االستاذ املقرب 
ما  بخصوص  بإرشادك  يقوم  فهو  الصحفة  تفتح  وعندما  لك 
بعد  خاص  واملنهج  الكريم،  القران  من  وحتفظ  تقرأ  ان  جيب 
ان يكمل احلافظ حفظه للقرآن الكريم حيث يقوم بتعليمه عىل 
املهارات التي تكلمنا عنها وتوجد به جمموعة من الفهارس من 
خالهلا يستطيع ان يقوي نفسه عىل مهارة احلفظ واملهارة، ومنها 
فهرس االجزاء والسور والصفحات ومضاعفات العدد مخسة 

واخريا فهرس اآليات.
مشروع األلف حافظ

ويف معرض سؤالنا له عن مرشوع االلف حافظ واالعداد البتي 
حافظ(   1000( ال�  مرشوع  ان  قائال:  اجاب  ؟  منه  خترجت 
املشاريع  من  وهو  ٢009م  عام  يف  أحُطلق  قد  الكريم  للقرآن 
االسرتاتيجية الثقافية التي اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة وقل 
يف  املرشوع  هذا  واختتم  غريها،  او  املجاورة  الدول  يف  نظريه 
عام ٢019م عىل عدة دفعات خترجت منه، فكان احلفل االول 
للقرآن  وحافظة  حافظًا   133 منه  خترج  وقد  ٢015م  عام  يف 

الكريم، واحلفل الثاين خترج منها ٢46 حافظًا وحافظة يف العام 
 346 منه  خترج  ٢018م  العام  يف  الثالث  واحلفل  ٢016م، 
حافظًا وحافظة للقران الكريم، واحلفل االخري يف عام ٢019م 
خترج منه 1٢5٢ حافظًا وحافظة لكل القران الكريم، ويف هذا 
الوقت نفسة كان ما يقرب 4000 حافظ غريهم ممن حيفظون 

)10 � 15 � ٢0 � ٢5( جزء من القران الكريم.

فروع متنوعة
)قم  ايران  يف  وتقع  العراق  خارج  فروع  الديني  التبليغ  ملركز 
الرئيس يف  اندونيسيا )الفرع  لبنان،  املقدسة، االهواز( سوريا، 
االفريقية  القارة  اىل  باإلضافة  اخرى،  فروع  ومخسة  جاكرتا( 
الفروع  ومنها بوركينا فاسو ومايل واوغندا وكل فرع من هذه 
له خصوصية وهو عبارة عن مؤسسة كباقي الفروع املتواجدة 
لدينا من حيث اقامة الدورات الصيفية وختامت القران الكريم 

التي تقام يف شهر رمضان املبارك.
رحلة اآليات بين الشعوب والثقافات

باختالف  تعمل  مجيعها  له،  تابعة  مؤسسة   )14( يضم  املركز 
حجم االنشطة والكوادر واالمكانات املتوفرة، وفرع املؤسسة 
يف اندونيسيا وحتديدا العاصمة )جاكرتا( وأرشف عىل اصدار 
االص��دار  وه��ذا  والثقافات(  الشعوب  بني  اآلي��ات  )رحلة 
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وماليزيا  اندونيسيا  بني  التعريفي  النشاط  يبني  التعريفي 
العام ٢010م من  وسنغافورة، وهذه الدول بدأ العمل هبا يف 
املوجودة  الشخصيات  عىل  واالطالع  القرآنية  املحافل  اقامة 
وبيان الطاقات واالهتامم هبا وما اىل ذلك، وبام خيص اندونيسيا 
وذلك  املختلفة  النشاطات  اقامة  من  كثريا  نعاين  وماليزيا 
الختالف البلدان ومن الصعب التحرك هبا، وقد حاولنا مسبقا 
ولكننا واجهنا صعوبة كبرية يف ذلك، ففي ماليزيا يمنع التعبد 
القرآن  نقرأ  يروننا  عندما  ولكن  الشيعي  املذهب  يف  رسميا 
ونقرأ بصورة مميزة وكذلك طريقة احلفظ هم يدعوننا اىل اقامة 

املحافل واالمسيات يف اماكن اكثر.
نشاطات مختلفة في قم المقدسة

اىل  باإلضافة  مؤسسة  اصبح  املقدسة  قم  يف  املركز  فرع  وان 
العربية  للجاليات  تقام  التي  الصيفية  وال���دورات  الربامج 
احد  باعتباره  تشجيعية  مسابقات  حيتضن  فانه  هناك  املوجودة 
افتتاح  الصعب  من  يكون  وقد  هناك  الفرع  افتتاح  اه��داف 
مؤسسة قرآنية يف مدينة مليئة باملؤسسات القرآنية الرائدة مثل 
مدينة قم حتديدا، فام يميز هذا العمل هو الفئة املستهدفة برباجمنا 
الربامج  فاغلب  هنا  املوجودة  القرآنية  املؤسسات  عن  ختتلف 
التي تقام هي تستهدف من ال يمكنهم االستفادة من الربامج 
التي تقيمها املؤسسات االخرى للجاليات العربية، مثال واحدة 

القرآنية  املسابقة  هي  نقيمها  كنا  التي  املتميزة  االنشطة  من 
املسابقة  او  ايران  املوجودة يف عموم  االفغانية  باجلالية  اخلاصة 
القرآنية للمدارس العربية املوجودة يف مدينة قم املقدسة، فهناك 
تقريبا ثامين مدارس عربية هبا االف الطلبة منها اجلالية اللبنانية 
املدارس  غري  والكويتيني  والبحرينية  والسعودية  والسورية 

العراقية املوجودة هناك وهذه الفئة املستهدفة ختتلف.
نشاطات فرع السيدة زينب )عليها السالم(

اما فرع املركز يف منطقة السيدة زينب )عليها السالم( بدمشق، 
فانه يقيم ختمة يف داخل املقام وهي تعد الرئيسة واخرى داخل 
مقام السيدة رقية )عليها السالم(، واللطيف الذي حدث نحن 
هذه  اىل  نستقطبهم  لكي  التشجيعية  االمور  من  جمموعة  نضع 
توجيه  حسب  السنة  هذه  ولكن  تقام  التي  واالنشطة  الربامج 
والسيد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي  املتويل 
ورقم  فيها  حرض  شخص  كل  اسم  نضع  ان  هو  العام  االمني 
هاتفه داخل قصاصة ويكون يف الصندوق والذي حيرض )15 
يومًا( يكتب اسمه عىل عدد االيام التي حرض فيها اىل اخلتمة، 
ويف يوم اخلتمة تكون هناك قرعة لثالثة اشخاص لزيارة االمام 
احلسني )عليه السالم( تكريام هلم من قبل االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة وهذا ضمن اخلتمة التي تكون يف سوريا، وهذه 
املرات  احدى  ففي  اخر  اىل  بلد  من  التشجيعية ختتلف  االمور 
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فازت احدى االخوات بالقرعة املقامة بعد امتام اخلتمة فبكت 
)عليهم  البيت  اهل  اتباع  من  لست  انا  وقالت  املشاركة  هذه 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اىل  يعود  نسبي  ولكن  السالم( 

وانا مل اتصور باين سأزور االمام احلسني )عليه السالم(.
نشاطات اخرى في الكويت

يف  قرآنية  ختمة  للمركز  كانت  حديثه،  املنصوري  ويكمل 
سدين )اسرتاليا( واخرى يف هاملتون )كندا( ويف مدينة هرات 
)افغانستان( ويف الكويت كانت هناك ختامت قرآنية باإلضافة 
اىل وجود جمموعة من الربامج التعليمية حيث ذهبت كوادر من 
التعليمية  الربامج  من  جمموعة  إلقامة  الكويت؛  اىل  قم  مدينة 
بالتعاون مع املؤسسات ألننا ال نملك مكانا يف الكويت إلقامة 

مثل هكذا انشطة.
آلية العمل

وبصورة عامة فان املركز ال يقوم بافتتاح فرع له يف كل مكان 
تسبق حدوث  التي  االنشطة  تكن هناك جمموعة من  مل  اذا 
ان  نستطيع  وماذا  املتوفرة  االمكانات  وماهي  االمر  هذا 
احلسينية  العتبة  اىل  لالنتامء  وهيدف  يطمح  فاجلميع  نقدم، 
تقدمها  خدمة  واي  تقيمها  التي  ال��دورات  واىل  املقدسة 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  اتباع  من  العامل  بقاع  مجيع  يف 

وللمسلمني مجيعًا.

التعاون مع األقسام االخرى
وهناك بعض اجلوانب يتبناها املركز منها املناهج واالصدارات 
العلمية والتعليمية وهي مبوبة عىل شكل مستويات ومواضيع، 
مثال موضوع احكام التالوة فيه املستوى االول والثاين والثالث 
الرتمجة  وح��دة  تتبناه  اجلانب  وه��ذا  القران  وعلوم  واحلفظ 
خاص  اصدار  السابق  الوقت  يف  لدينا  وكان  واالص��دارات، 
بالتعاون مع شعبة النرش التابعة لقسم االعالم يف العتبة احلسنية 
وهو  لدينا  املوجودة  التعليمية  االص��دارات  من  وهو  املقدسة 
وجزء   ) )عمَّ الثالثون  اجلزء  مستويات  وبثالثة  املعّلم  القرآن 
)تبارك( وجزء )قد سمع(، وكل جزء بشكل منهجي فاذا كان 
احلفظ بمقدار صفحة فانت تعرف فضل السورة التي ستقرأها 
يف  الكتابة  عن  خيتلف  هلا  االمالئي  والرسم  املفردات  ومعاين 
من  جمموعة  اىل  باإلضافة  هبا  املوجودِة  واالحكام  املصحف 
فهناك  ختصيص  اليشء  وهذا  اآليات،  يف  املتشاهبات  امللحقات 
اىل ملحق  باإلضافة  احلافظ  تنفع  املتشاهبة  اآليات  جمموعة من 
احكام التالوة بطريقة )االنفوجرافيك( التي تعمل بمجموعة 
الوايف عن كل صورة وهي  التوضيحية مع الرشح  الصور  من 
عىل شكل خارطة متسلسلة تسهل احلفظ للقارئ وهي للمناهج 
واالصدارات االعالمية ودائام نحرص عىل جانب طرح املادة 

او املعلومة عىل حسب نوعها.
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واستمالكات  توسعة  يشهد 
الغربية الجهة  من 

تقرير: فالح حسن  - تصوير: صالح السباح

بدعم كبير من قبل االمانة 
العامة للمزارات الشيعية 

الشريفة في ديوان الوقف 
الشيعي ودعم من قبل 

محافظة بابل يشهد مزار 
ولدي مسلم بن عقيل 

)عليهم السالم( توسعاً في 
استمالك االراضي المحيطة 

بالمزار الشريف، من اجل 
استيعاب أكبر قدر من الزائرين 
الوافدين للمزار المشرف، من 

كل حدب وصوب، وللحديث أكثر 
حول مشروع التوسعة ألتقت 

)االحرار( باألمين الخاص لمزار 
ولدي مسلم )عليهم السالم( 
السيد علي عبد الرسول كريم 

والذي قال: 

السالم(  )عليهم  بن عقيل  َولدي مسلم  مزار 
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الرشقية  اجلهة  من  الرشيف  امل��زار  يف  التوسعة  اعامل  »بدأنا 
بإضافة مساحات للمزار الرشيف كانت بمساحة أولية تقدر 
 )7( الكلية  امل��زار  مساحة  تقدر  فيام  مربعًا،  مرتًا   )٢650(

منتظم  املساحة شكل غري  العام هلذه  الشكل  دونامت، ولكن 
املزار  من  جماورة  الماكن  واستمالك  تنظيم  اعادة  اىل  حيتاج 
ليكون شكله اهلنديس منتظاًم؛ ليساعد يف تشييد االعامل املراد 

انشاؤها«. 
مشريا اىل أن »التوسعة األولية ستتضمن مسجدًا كبريًا ملحقًا 
سيتم  ادارية  وغرف  وسطي  صحن  اىل  اضافة  النساء  بجهة 

ختصيصها الحقا«. 

يف  باألعامل  الرشوع  بعد  الثانية  املرحلة  أن  اىل  كريم  ولفت 
جماميع  إنشاء  اىل  توجهنا  وغريها  االعمدة  من  الرشقية  اجلهة 
املزار  داخل  الصحية  املجاميع  ان  باعتبار  للزائرين؛  صحية 
عىل  وتكون  الرشيف  املزار  داخل  من  تلغى  وسوف  قديمة 
طريق الزائر القادم اىل املزار الرشيف من اخلارج، أما املرحلة 
الثالثة التي قمنا هبا فهي إعادة تأهيل الصحن األمامي بمعاجلة 
»بجهود  أنه  مبينا  التحتية،  البنى  واملشكلة  فيه  التصدعات 
العامة للمزارات الشيعية الرشيفة باتت  املهندسني يف االمانة 
وتقدر  للمزار  اخلارجي  الصحن  يف  ومستمرة  قائمة  االعامل 

مساحتها )3700( مرت مربع«.
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السيد علي عبد الرسول كريم
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توسعة  »إج��راء  النية  يف  أن  للمزار  اخلللاص  األمللني  وكشف 
اخللفية  اجلهة  الرشيف وكذلك من  للمزار  الغربية  اجلهة  من 

الشاملية للمزار«. 
تتم بتمويل ذايت باالعتامد  وأشار اىل أن عمليات االستمالك 
للمزارات  العامة  االمانة  دعم  اىل  اضافة  املزار  إيرادات  عىل 

الشيعية الرشيفة ومافظة بابل«.
»التزايد  كريم:  قال  الزائرين  أعللداد  تزايد  عن  حديثه  ويف 
مستمر ولدينا احصاءات مثبتة يف اعياد نوروز فقط الزائرين 
زائر،  ماليني  عرشة  كانوا  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  من 

وهذا من غري االعداد االخرى من الزائرين من دول اخلليج 
والدول االخرى«.

الشوارع  تعبيد  قال: »عملنا عىل  اخلدمية  املزار  وعن مشاريع 
الرئيسية املؤدية اىل املزار الرشيف، اما ما خيص جانب السوق 
سوق  انشاء  تم  حيث  باحتوائه  دراسة  وضعنا  نحن  املزار  يف 

عرصي يتكون من عدد من املحالت وسيتم افتتاحه قريبًا«.
كام حتدث عن أنشطة املزار الثقافية والقرآنية حيث تقيم أمانة 
ودينية  ثقافية  وأنشطة  فقهية  ودورات  قرآنية  دورات  املزار 
وتبليغية وخاصة إحياء مناسبات اهل البيت )عليهم السالم(.
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هو الشيخ أحمد بن محمد رضا بن قاسم بن علي بن حسين األسدي الحائري، ُوِلد في 
محّل  وله  خياطًا،  يعمل  والده  وكان  م(،   1968  - ـ  )1389هــ سنة  المقدسة  كربالء  مدينة 
يمارس فيه هذه المهنة ويقع في شارع سّيدنا العباس بن علي )عليهما السالم( مع 
موقعه  فكان  األسرة،  مسكن  وأما  والفقهاء،  العلماء  من  كانوا  أسرته  رجال  أغلب  ان 
في محّلة باب الخان، وما بين شارع العباس – حيث محل الوالد - ومحلة باب الخان – حيث 

تسكن األسرة - كانت نشأة الشيخ أحمد الحائري )رضوان الله تعالى عليه(.

ترجمة موجزة 

الشيخ أحمد األسدي الحائري )1968 – 2022 م(

بقلم: أ. د. عّبود جودي الحلي
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الشيخ أحمد األسدي الحائري )1968 – 2022 م(

ويف أجواِء مدينة كربالء املقّدسة اكتسب حبَّ العلم واملعرفة، 
كل  تصحو  املقدسة  املدينة  ه��ذه  الّن  ذل��ك؛  يف  عجب  وال 
صباح عىل آيات القرآن الكريم التي تنطلق من املآذن الشاخمة 
خطباء  حناجرحُ  به  تصدح  ما  مع  والعباسية،  احلسينية  للعتبتني 
املدينة  أسواق  يف  املنرشة  احلسينية  املجالس  يف  احلسيني  املنرب 
 – ت��زال  وال   – املجالس  تلك  وكانت  ومساكنها،  وأزّقتها 
مدارس يغرتف رّوادها كثريًا من املعلومات التارخيية واألدبية 
مع ما ينالونه من معلومات دينية يف العقائد والفقه والتفسري.. 
لدخول  مؤهاًل  وصار  الصبّي  كرب  ما  إذا  حتى  ذلك،  وغري 
املدرسة، فإّنه دخل مدرسة االمام عيل )عليه السالم( االبتدائية 
رشع  التي  املتوسطة  للدراسة  مؤهاًل  فصار  بتفّوق،  واجتازها 
أرسته  تعّرضت  اذ  يتّمها؛  مل  انه  إال  الوحدة،  متوسطة  يف  هبا 
يد  عىل  الشهادة  أشّقائه  من  اثنان  فنال  والتعذيب،  لالعتقال 
والده  واحُحتجز  والطائفية،  الدكتاتورية  دولة  يف  القمع  أجهزة 
عن  ذلك  بعد  األرسة  إبعاد  وجرى  النظام،  خمابرات  دائرة  يف 

العراق، فاستقر هبا املقام يف مدينة قّم املقدسة.
منذ  هبا  بدأ  التي  احلوزوية  دراسته  احلائري  استكمل  وهناك 
كان يف كربالء املقدسة، فتتلمذ عىل يد عدد من العلامء األعالم 

وهم يف الغالب من الكربالئيني املبعدين وهم )آية اهلل العظمى 
السيد ممد املهدي الشريازي، وآية اهلل السيد عيل نجل السيد 
نور الدين احلسيني امليالين، وآية اهلل السيد ممد عيل الطبيس 
عدد  أجازه  وقد  الكاشاين(،  عباس  السيد  اهلل  وآية  احلائري، 
كبري من العلامء األعالم، منهم: )آية اهلل العظمى السيد ممد 
السيد أمحد األشكوري، والسّيد كاظم  الشاهرودي، وآية اهلل 
النقيب، وآية اهلل السيد مرتىض القزويني، وسامحة الشيخ ممد 
عيل داعي احلق، والشيخ هاشم الزيدي، والشيخ باقر رشيف 

القريش، والسيد مهدي اخلرسان( وآخرون.
بعضها  كتابًا،   150 من  أكثر  فله  والثقايف،  العلمي  نتاجه  أما 
من تأليفه، ومنها حتقيقاته ملؤلفات غريه من العلامء واألعالم، 
فعّرَف  نسخها  عّزت  مؤلفات  من  للنرش  أع��ّده  ما  وبعضها 

بمؤلفيها، وبنّي أمهيتها وأعاد نرشها. 
� يف جملدين، أعالم من كربالء،  النفس  ومن مؤلفاته: )تزكية 
أعالم  موسوعة  جمّلدان،  منه  بِع  طحُ  � اإلمامية  أع��الم  معجم 
بع منه مخسة جمّلدات، األوائل يف كربالء، مشاهري  � طحُ الشيعة 

األعالم، أعالٌم من حوزة كربالء( وغريها.
أما ما حققه من مؤلفات غريه من األعالم والعلامء فمنها: )منار 
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اهلدى يف األنساب للشيخ ممد حسني األعلمي، السبيل اجلدد 
يف اإلجازات للشيخ ممد عيل األوردبادي، ضياء املفازات يف 
إعداد  ومّما عمل عىل  الطهراين(،  بزرك  أغا  للشيخ  اإلجازات 
ملؤلفيها  وترجم  هلا  ق��ّدم  أن  بعد  املؤلفات  من  ن��رَشه  وأع��اد 
وأضاف إليها عددًا من اهلوامش والتعليقات فكانت )ما كتبه 
أعالم كربالء عن اإلمام احلسني عليه السالم، املأساة العظمى 
للعالمة الشيخ عبد الرضا الصايف، مقتل اإلمام احلسني عليه 
الكعبي، اإلمام احلسني  الزهراء  الشيخ عبد  السالم للخطيب 
شيقر...(  عليه السالم ثورة دائمة للمرحوم السيد ممد عيل األحُ
يف  توّزعت  واملقاالت  الدراسات  من  كبري  عدد  وله  وغريها، 
الدوريات من صحف وجمالت  ومنها: )جملة املبلغ الرسايل/ 

وجملة تراثنا، وجريدة املسار، وجمّلة االحرار التي تصدر شعبة 
النرش يف إعالم العتبة احلسينية املطهرة، وجمّلة صدى الروضتني 
الصادرة عن العتبة العباسية املطهرة،، جملة براعم املعرفة، جملة 
أوراق فراتية، أسديون، وجملة صدى كربالء، جملة العهد، جملة 

املعرفة(.
وكان للشيخ احلائري )رمحه اهلل( نشاطات اجتامعية وإنجازات 
كربالء  يف  الزبري  أهايل  حسينية  وترميم  تشييد  منها:  عديدة 
املقدسة، وحسينية ديار الطف، وجامع السلطانية يف ملة باب 
كربالء  بمدينة  العباسية  ملة  يف  املقّدس  عيل  وجامع  الطاق، 
الروضة احلسينية، ممارسة  تنظيم مكتبة  أيضًا:  املقدسة، ومنها 
التوجيه الديني واألخالقي والرتبوي من خالل مسؤوليته عن 

للشيخ الحائري أكثر من 150 كتاباً، بعضها من تأليفه، ومنها 
تحقيقاته لمؤلفات غيره من العلماء واألعالم، وبعضها ما أعّده 

للنشر من مؤلفات عّزت نسخها فعّرَف بمؤلفيها، وبّين أهميتها 

الشيخ الحائري مع الدكتور عبود جودي الحلي
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كان اهتمامه باآلخرين وما 

يتمّتع به من خلق عاٍل وأدب 

جم وتواضع محبب، يجعل 

مجالسه عامرًة باستمرار، سواء 

أكانت في حسينية ديار الطف 

أم في جامع اإلمام المنتظر 

)عجل الله فرجه الشريف(..

يف  اجلامعة  إمامة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الديني  التوجيه 
املنتظر )عجل اهلل  املطهر، ويف جامع االمام  الصحن احلسيني 

تعاىل فرجه الرشيف(.
جمالس  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  احلائري  الشيخ  ولسامحة 
جمالسه  ورواد  املتباينة،  املجتمع  طبقات  من  املؤمنون  ها  يرتادحُ

أنواع، منها:
يف  مسألة  عن  استفسار  لديه  ممن  الناس  وعامة  الكسبة   )1(

العقيدة او التفسري أو التاريخ.
وتبادل  للمذاكرة  احل��وزة،  وطلبة  واملؤلفون  العلامء   )٢(

املعلومات او غري ذلك.
لإلفادة  العليا؛  الدراسات  طلبة  وبخاصة  الكليات  طلبة   )3(

من  لإلفادة  أو  معلومات،  من  ذاكرته  ختتزنه  وما  معارفه  من 
مكتبته العامرة.

والصبيان،  الناشئة  يرتاد جمالسه وهم  رابع ممن  وهناك صنف 
فقد كان هيتم هبم ويستقبلهم ويوجههم، فهو أٌب ومربٍّ فهو 
العامل والفقيه واملؤلف واألديب، وكان اهتاممه باآلخرين وما 
يتمّتع به من خلق عاٍل وأدب جم وتواضع مبب، جيعل جمالسه 
يف  أم  الطف  ديار  حسينية  يف  أكانت  سواء  باستمرار،  عامرًة 
جامع اإلمام املنتظر )عجل اهلل فرجه الرشيف(، وعندما اجلأه 
جمالسه  ومرتادي  زواره  صار  بيته،  مالزمة  اىل  الصحي  ظرفه 

يقصدونه لالطمئنان عىل صحته واالغرتاف من معارفه.

الشيخ باقر شريف القرشي )قدس سره(
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الثانية  دورت��ه  يف  سجادية  تراتيل  مهرجان  اص��دارات  ضمن 
اصدار )موسوعة احلدائق الندية يف بيان املناجيات السجادية( يف 
انفرد به اإلمام السجاد  يتناول فيها احلسناوي ما  )15( جملدا.. 

)عليه  اإلم��ام  لدعاء  خاصة  وص��ور  ان��امط  من  السالم(  )عليه 
ادوات  فيه  اتقنت  فنية رفيعة  قيمة  ادعيته ذات  السالم( جعلت 
ومنها  نفسها،  والبنائية  والصورية  وااليقاعية  اللفظية  الصياغة 
بحروف  تكتب  أن  تعاىل  اهلل  شاء  التي  عرش  اخلمسة  املنجيات 
من نور لتحفظ بعناية إهلية وتوجيه رباين ممثلة الواقعية والرتمجة 
اللفظية احلقيقية ملا يريده الباري )عز وجل( من االنسان يف سريِه 

التكاميل.
ويتناول يف معجمية الكتاب تسميته ثم يذهب يف املنهجية اىل مربر 
أنه ال يمكن ان يستويف املضامني العالية يف جملد واحد؛ بل ينبغي 
املفردات  عالج  وقد  منها..  مناجاة  لكل  اكثر  او  جملدا  يفرد  أن 
الواردة فيها يف مخسة ماور.. كان االول منها بيان عام يلخص ما 
ورد يف املناجاة من املفاهيم الفكرية واملبادئ االخالقية والقضايا 
اإلهلية واالحكام الرشعية ماوال رسم صورة واضحة املعامل ملراد 

اإلمام )عليه السالم( ومبتغاه.
اىل  فيه  وتطرق  االخالقية،  املبادئ  يف  الثاين  املحور  كان  فيام 

)عليه  اإلمام  أتى  الذي  االخالقي  للمفهوم  املتعددة  اجلوانب 
السالم( عىل ذكره مضمنا إياه يف مناجياته الرشيفة.. وهنا يذكر 

فيه مجلة من البحوث والدراسات التي خاضت هذا املجال.
وكان املحور الثالث يف اللغة حيث يتم فيها رشح املفردة رشحا 
عليها  وما طرأ  واشتقاقاهتا  اللفظية  اجلوانب  لغويا مستوفيا كل 
التأكيد  مع  فيها  قيلت  التي  املختلفة  واالقوال  داليل  تطور  من 
النبوية  والسنة  الكريم  والقرآن  املفردة  بني  الوثيقة  العالقة  عىل 
الرشيفة، ويف املحور الرابع تناول االعراب اي اعراب املفردات 
بيان اوضح  اسهامه يف  منه يف  اعتقادا  تفصيليا  اعرابا  ثم اجلمل 
للمعاين املراد الكشف عنها عن مواضع االلفاظ ضمن السياقات 

التعبريية.
فاته  ما  فيه  واستدرك  الفوائد،  عن  كان  وخامسها  املحاور  اخر 
واالخالقية  والبالغية  الرصفية  النكات  من  السابقة  املحاور  يف 
فيه هو  ما  أبرزها  الكثري ولعّل  التنوع اليشء  ونحوها، وفيه من 
بني الكشف عن طبيعة العالقات القائمة  الفروق اللغوية التي تحُ
القدماء  آلراء  فيها  رمز  وقد  املعجمي  مستواها  يف  االلفاظ  بني 

وآراء املحدثني واملعارصين.
وللكتاب خصائص سلسلها بنقاط بنّي فيها اهلدف من الكتاب 

في  نسخة   )1000( منه  طبع  مجلد،  كل  صفحات  عدد  تختلف  مجلدا   )15( في  يقع 
الحسينية  العتبة  نشرته  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكفيل  دار  في  االولى  طبعته 
بتاريخ 2015 – 1437 هـ،  الثاني  العالمي  تراتيل سجادية  ادارة مهرجان   - المقدسة  

للمؤلف محمد جليل عباس الحسناوي..

موسوعة الحدائق الندية

االحرار: حسين النعمة

في بيان المناجيات السجادية
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واشار اىل كونه االول يف بابه حيث مل يسبقه احد من اصحاب 
)عليه  لإلمام  عرش  اخلمسة  املناجيات  عالج  ان  االختصاص 
عىل  املناجيات  يف  الواردة  االلفاظ  دراسة  وكذلك  السالم(، 
وتطورها  الكلمة  أصل  يف  البحث  خالهلا  من  تم  مستويات 
هبا  متيزت  التي  اللغوية  الظواهر  اىل  اإلش��ارة  مع  ال��داليل 
كالرتادف  وديمومتها  قوهتا  روافد  من  وعدت  العربية  لغتنا 

واالشتقاق واالشرتاك اللفظي ونحوها.
مع  مصادرها  وتنوع  واالدبية  اللغوية  املعلومة  غزارة  عدَّ  كام 
االلفاظ  عن  مبتعدا  اخلصائص  من  استقائها  يف  الدقة  توخي 

الغريبة واملهجورة و النادرة والشاذة.
عن  مباحثها  وابتعاد  وسالستها  العبارة  سهولة  كانت  ايضا 
الفهم  يعيق  أن  شأنه  من  ال��ذي  واملعنوي  اللفظي  التعقيد 
الكتاب..  يف  اورده��ا  التي  اخلصائص  من  للفكرة  السلس 
اضافة اىل جتنب املباحث اخلالفية يف املجال العقائدي والفقهي 
عامة  كخطوط  عليه  متفق  هو  ما  عىل  والتأكيد  والفلسفي 

وقواسم مشرتكة.
الكتاب يعد خطوة متواضعة يف جمال احياء الرتاث االسالمي 
)واحلديث للمؤلف( وهو مبادرة حسنة عسى ان تلفت نظر 
الكتاب  ان  وينوه  اخلالد،  الِسفر  اىل هذا  العلم واالختصاص 
يف  املأثورة  االدعية  فيه  تناول  كبري  ملرشوع  الثالثة  احللقة  هو 
ضخمة  جملدات  ثالثة  يف  ورشحا  اعرابا  السجادية  الصحيفة 

كانت بعنوان )معجم اعراب الفاظ الصحيفة السجادية(.

أبواب الحرم
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ً
صدر حديثا

صدَر عن ش���عبة النش���ر في إعالم العتبة الحسينية 

المقدس���ة اصدار خاص يعّرف بتفاصيل أبواب العتبة 

الحسينية المقدسة منذ انشائها وكيف اصبحت.

واإلص���دار م���ن إعداد المؤرخ االس���تاذ س���عيد رش���يد 

ن فيه كافة التفاصيل الهندسية والمعمارية 
ّ
زميزم بي

ألبواب الحرم الحسيني منذ تاريخ إنشائها وكيف آلت 

عليه اليوم.

واإلص���دار بع���دد صفحات���ه القليل���ة ق���دم معلومات 

كبيرة تخدم الباحثين والمهتمين بالعمارة االسالمية، 

حيث جاء االصدار مؤكدا على اهتمام األمانة العامة 

للعتبة الحس���ينية المقدسة بديمومة التراث ورعايته 

وخلق رؤية جديدة تواش���ج التط���ور العمراني بفنون 

العمارة وتراثيتها. 



النفس  يبهجحُ  يشء  وهلة...  ألّول  خلفه  مصلِّ  آالف  عرشةحُ 
الظامئة إلقامة ناموس العدل، ويحُطلق لروح النرص بشارهتا، 
يلّفه  املوحشة،  الكوفة  طرقات  يف  وحيدًا  يدور  اآلن  لكنه 
رداء  ويغشاه  الريح،  هياج  من  إاّل  الصامتة،  أزّقتها  سكون 
نارص، وال  أو  رفيق  إذ ال  يقينه..  نور  من  إال  املظلم،  الليل 
من  يعصمه  حصينًا  ركنًا  أو  مأوى  وال  بيت..  ال  وط��ن.. 

طوفان غدر الناس.

هتزمه  مل  إنسان  ظل  يلمح  عّله  وشاماًل..  يمينًا  يتلّفت  غريبًا 
ترغيبًا  املتسرت..  الشيطايّن  مكره  ودهاء  مرجانة،  ابن  دعاية 
لك يف الرّي عريض كأّنه ال ينفد، وترهيبًا بتهديٍد بالقتل  بمحُ
إن  إمارة؛  رميًا من سطح شاهق يف قرص  أو  أو صلبًا  حرقًا 
الغاشمة،  سلطته  وحتدى  احلاكم،  أمر  خالف  منهم  أحدًا 
عىل  خ��ارٍج  مع  م  تكلَّ حتى  أو  ساعد  أو  آوى  أو  فنارص 
مأجور..  ٍع  م��رشّ فتوى  من  املأخوذة  املزعومة..  رشعيتها 

مِس َغزٌل في خيوِط الشَّ
نص: طالب عباس الظاهر

�ة
����

����
ي���

����
����

����
دب

اال



بالثمن  آخرته  ورشى  غريه،  بدنيا  دينه  باع 
األوكس!.

الكوفة وليست  إال بطلة منهم... من أهل 
منهم.. خارجة عىل قانون جبنهم وهزيمتهم 
ألن معدهنا من معدن األفذاذ.. سيقف هلا 
التاريخ إجالاًل، فقد عادل اظفر شجاعتها 
سوءة  وكشف  الكوفة  رجال  خذالن  كل 
واىل  اآلن  بعد  ينفعهم  يعد  فلم  خيبتهم، 
ومهام  خّلب!  بشوارب  تبجٍح  أي  األب��د، 
وقد  كثافتها،  درجة  وكانت  سوادها،  كان 

فّرت عنها اىل اخلنوثة رجولتها.
يا  د  »عحُ عقيل(:  بن  ملسلم  داخيل  )منلوج 
سّيدي.. يا أبا عبد اهلل وال تقِدم إليهم، فإن 
لَك يف األرض مّتسعًا رِحبًا.. ال يمكن أن 
يضيَق بإنسان أي إنسان، فكيف بابن بنت 
األم��ني،  رسوله  ويّص  واب��ن  اهلل،  رس��ول 
وحجته عىل العاملني؟، وإن هنالك البد يف 
ليس من طينة  بقية رجال.. رجال،  الناس 

هؤالء املوجودين يف الكوفة«.
***

وحينام  سلم،  حلظة  يف  مصلٍّ  آالف  عرشة 
كالعهن  يتشتتوا  طبول؛  للحرب  قرع  تحُ
كاجَلراد  األنظار  عن  ويتوارون  املبثوث، 
التاريخ  من  فاصلة  بلحظة  وإذا  املنترش، 
الكوفة  ومسجد  احد،  ال  هناك...  أحد  ال 

خاٍو عىل عروشه من املصّلني، إال من رجع 
الديار..  عابد.. وحيد.. غريب عن هذي  لتهّجد  كاهلمِس  صدى 

وأمام مهام جاء سفريًا لسّيده وخيذله الناس... يصيّل منفردًا.
وإذا هبم فجأة يتنكرون لعهودهم وينكرون إن للحسني بن عيل يف 
أعناقهم بيعة صحيحة عقدوها عىل يد ابن عقيل، وإهنم قد أرسلوا 
له عرشات من رسائلهم، أْن أقدْم.. فقد أينعت الثامر، وإّن لك يف 
بلحظة  هبم  وإذا  تعاىل،  اهلل  مرضاة  يرجون  جمّندة..  جندًا  الكوفة 
حسم قد ال تتكّرر كثريًا؛ يرجون دنانري السلطان، ويرهبون كيده، 

رغم إن كيد الشيطان والسلطان ضعيف!
أبا عبد  يا  يا موالي..  د  ثاٍن ملسلم بن عقيل(: »عحُ )منولوج داخيل 
ومثلام  األوىل،  لسجّيتها  ع��ادت  الكوفة  فإن  تقدم  ال  وال..  اهلل 
يف  جرحها  يندمل  ولن  مل  فجيعة  ذات  يف  )عمي(  بأبيك  غدرت 
قلب اإلسالم.. ها هي تعاود الغدر يب وحتارصين بمشاعل النريان، 
يف  الحقًا  بك  للغدر  وتتوثب  للحّكام،  ارض��اًء  احلجارة  وقذف 

عرصات كربالء!«.

***

غري  ال   - ه��زٍل  رج��ال  أو  رج��ال،  أشباه  من  مصلٍّ  آالف  ع��رشة 
فحولته  قدمي  عىل  يقف  منهم  أحدًا  ترى  ال  اجلد؛  جيّد  عندما   -
امللعون،  مرجانة  ابن  مكر  الناس  بني  يبثّها  دعاية..  بآلة  املكسورة 
احلرث  إلبادة  الكوفة..  مشارف  اىل  اجلرار  الشام  جيش  بوصول 
والنسل يف ربوعها، ولتسّلم هذه يف اآلخر سفري احلسني وابن عمه 
فيه غليله األموي.. فيميض  ليشفي  آكلة األكباد..  ابن  الطاغية  اىل 
شهيدًا إىل الشمس يغزل ذهب خيوط أشعتها ِسفرًا خالدًا.. ولتبقى 

الكوفة غافيًة بأحضان هزيمتها.
الكوفة  باعت  بْخٍس  بثمن  عقيل(:  بن  ملسلم  ثالث  )منولوج 
دالقًة  والسلطان..  اجلاه  وعود  خلف  تلهث  ومت��ادت  وعودها، 
قاتلت  بل  هبذا...  تكتِف  ومل  وطمعها،  بجبنها  ومأخوذة  اللسان، 
كام  االنحدار  طريق  إن  إذ  وأصحابه،  بيته  وأهل  عيل  بن  احلسني 
النجاح، ولكن بخطوة اىل األسفل ثم تبدأ رحلة السقوط اىل اهلاوية 

وبئس املصري.



شعر: عقيل اللواتي
ـــــر ـــــاِع ـــــش ـــــم بــــــكــــــائــــــيــــــُة ال
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عـــا ــــوُد مـــع الــحــســيــِن مـــودِّ ــــوج ــــرج ال خ

ــْت ـــ ــَم ـــ ــيَّ ـــوُن أظـــــــلـــَم والـــــرزايـــــا خ ـــكــــ والــــ

ــُه ـــ ــوَل ـــ ــا َح ــاي ـــ ــن ــم ـــُب يـــــمـــــشـــــي وال ــــ ـــرَّك ال

ــها َكــفَّ ُح  ــوِّ ـــ ــل ـــ ُت وكــعـــــبـــــُتـــــهــْم  ســـــاروا 

ــم ــه ــل ـــى وألج ــــ ــِت األس ــَب ــَب ــل ـــ ــج ـــ ـــاً ت ـــزن ــــ ُح

بلهفٍة الـــــُحـــــســـــيــَن  ــى  ـــ أت ــاُر  ــج ــت ــس ــُم وال

ــِه ـــ ــِب ــركـــ ـــ ب ــَر  ـــ ــي ـــ ــس ت أن  ُمــنـــــاهــا  وِمـــنـــى 

ــــُه ِعـــــــرَفـــــــاُنـــــــُه ـــــ َعـــــــرَفـــــــاُت يـــعـــــــــــرُف أنَّ

ــِه  ــِف ــل ـــن خ ـــــــفـــا م ـــــــروَة والـــصَّ ــــاللُ َم وجـــــ

ـــــَعـــــْت  ــــلُّ الــمــشــاِعــرِ لــلـــــُحـــــســيــِن تــفــجَّ ُك

ــِعــهــا ــــركــــُب ســـــاَر ومـــــكـــــٌة فـــــي دمـــ ال

ـــــَمـــــْت ـــال وتــســنَّ ــا كـــربــــ ــن ــي ـــ ــل ـــ فـــــــــــازْت ع

ــا ـــ ــع ـــ ـــ ــوجُّ ـــ نـــيـــا تــصــيـــــُح َت ونـــــــــوادُب الـــدُّ

ــا ـــ ــَع ــَج ـــ ــــوق الــمــطــايــا كـــي ُتـــريـــنـــا األف ف

ــعــا ــريـــــُق َتــقــطَّ تــمــشــي الــهــويــنــى والــطَّ

ــا ـــُن لــــــــلــمــولـــــى دع ـــرُّكــــ ـــم والــــ ـــه ـــوداِع ل

ــــعــــا مـــــيـــــزاُب رحـــمـــِتـــهـــا يــــــــصـــــبُّ األدُم

َعـــــــا ـــِوداِع َفـــــــودَّ ــــ ــــ ــــ ــَرُه عـــــنــــــــد ال ـــ ــي ـــ ــج ــُي ل

ــا قـــد أجــمــعــا ــم ــي ل ـــ ـــ ــاغ ــطَّ كـــي تـــرجـــَم ال

ــبُّ فـــــأوَجـــــعــا ـــ ــِح ـــ ـــ ـــــاَح لــمــْن ُي ــى ون ــَك ــب ف

َسـَعـى الــَمـسعى  ـــُه  ل ســــاٍع  مــن  لــلــه 

ـــاِعـــي نعى الـــنَّ ــا  ــه ــزِن ــُح ب الـــِجـــمـــاُر  ــى  ــت ح

عا تفجُّ ُحـــســـيـــُن(  )يــــا  ـــت:  ـــال وق ـــْت  ـــرَِق ــــ َغ

ــا مــعـــــا( ـــ ــنَّ ـــ َمـــــــجـــداً عـــــظـــــيـــــمـــــاً لـــــيـــــتــنــا ُك



عليا  اديمها غال  بجناح شوق جمنون فوق سجاد رضحيك..؟. وكل ركن عىل  تطري روحي  ملاذا  أدري  سيدي، لست 
يطويه عشقي طيا، وتدفعني الفطرة يف هذا االفق املقدس، وقد يصيح القلب بحزن فتفزع النفس للقداسة، فأسلم أمري 
للنور.. تارة أعلو، وتارة أهبط.. وأخرى أشعر بالعظمة رغم انكساري، وأميض مع نورك وأقف عند شهدائك هتيجني 

تواريخ الدم حزنا عىل االمس فيخنقني البكاء باألمل.
سيدي، ها أنا أقبل اليك عرب رضيح –حبيبك- وما يزال األمل يغمرين، ورضيح إبراهيمك شاهد عىل حسن نيتي. اسمح 
يل أن اسرتيح عند قدم عبد اهلل الرضيع، واندبه، واسمع –السجاد- ترضعايت فأقول: هذا قلبي، الذي ال خيفق اال عند 

شباك جدثك، فيحلم ان ينام اىل االبد عند قدميك.
سيدي، اقتفيت أثر الصوت يف رأيس، ومل تذق عيناي طعم النوم حتى زرعت وجه البسيطة صوب رضحيك، وطرت 
خالل عواصف املوت حتى بلغت عتبات ابوابك.. وجلستحُ عند كل باب من أبوابك هنارا كامال، وأينام أويّل وجهي، 
بعقيدتك،  بفكرك،  بصوتك،  بجسدك،  وحده،  اراه  االنسانية..  يف  جديدة  ابجدية  يعّلمني  كأنه  رضحيك؛  هناك  كان 
بيقينك، كقائد وإمام.. وما زلت وما تزال متد يدك للضعفاء واملنكرسين، ومشريا بضوئك للظاملني لتدهلم اىل الرصاط 

املستقيم.. 
سيدي، يف رضحيك أحس بالعظمة وأنا كسري، بلمسة نورك املهيب تصبح اريض هي سامئي وأشعر انك تراين، وتسمع 
الذي حررين من غربتي، وجعلتني اصغي لصوت واحد هو صوت  نفسه  الصوت  ذاك  تسمع  قلبي، واآلذان  ضجة 

العقيدة يف اخلافقني.. 
سيدي، ما أهباك من بعيد، وما أمجل اخلدمة يف مقدسك.. تلك املسافة اهلادئة املمتلئة باإليامن التي يصبح احلب فيها عشقا 
ال حدود لتوقفه، هو االبد واخللود فمن حيتاج ان يفرس حلظة العشق ويقينها عليه ان يعيش عاشوراء فهي قادمة من 
أعامق الطف بعد ايام كي حيقق النجم وجودها وعنف حقيقتها. هلا دم خالد سيخرس العامل امجع يوم العارش من مرم.        

حيدر عاشور

في ضريحك
أحّس بالعظمة وأنا كسير
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الى روِح الشهيِد 
)كريم عبد الزهرة عبد الله النصراوي المحمداوي(

يوسف المعّلم.. الشبح الذي أرعب )الدواعش( 
حيدر عاشور

غير  الحياة  ان  يعتقد  كان  بالحياة،  الحقيقية  بقيمته  الجامعية  شهادته  تشعْره  لم 
مثيرة بالنسبة له، قد يحياها البعض مّمن ينذرون انفسهم لواقع البقاء فقط بعد 
بالشباب  القادسية  محرقة  مألت  التي  الزيتونية  والضغوط  المجاني  الموت  سنيّ 
مرأى  على  الظلم  هذا  يشاهد  وهو  سنه  صغر  رغم  والنساء.  واألطفال  والشيوخ 
البصر مواقف الموت ال تغادر مخيلته تعّذب قلبه الغّض وتسحبه نحو التفكير الناضج 
مخرج  من  بد  فال  والبناء،  لإلصالح  إيجابيا  موقفا  يتخذ  لم  اذا  مجهول  لمستقبل 
 – واالقتصاد  باإلدارة   - البكالوريوس  شهادة  نيل  بعد  أكبر  بوضوح  نفسه  يرى  يجعله 
يشار  أقرانِه،  عن  تختلف  وشخصيته  وتصرفاته  أفعاله  كل  فأصبحت  بغداد.  جامعة 

إليها بالحكمة والتواضع بل بالشاب الصالح المتدين.
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وقوي  هائل  بدافع  حاله  من  ويطور  نفسه  عن  يبحث  ظل  
واملذهبي  العقائدي  فااللتزام  اواًل،  اهلل  من  ليقرتب  وخّفي 
حيتاج إىل رجل قلبه مشّبع باإليامن ال غري. فمنذ نعومة اظفاره 
النجاة(  وسفينة  اهلحُدى  مصباححُ  سني  احلحُ )إّن  عبارة:  يكرر  كان 
واآلث��ام.  املعايص  يف  غرق  عنها  ختلف  ومن  نجا  ركبها  من 
فتعلق قلبه باإلمام احلسني )عليه السالم( وبالقضية املهدوية. 
وأينام جيلس كان حديثه )احلسني وعاشوراء واملهدي املنتظر(. 
بقلٍب صادق ٍ كان يويص من حوله بااللتزام هبذا احلب العظيم، 
كلامته  كانت  االمر.  كلف  مهام  عليه  االستمرار  عىل  ويشجع 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  حول  خمتزل  بحجم  وصايا  عن  عبارة 
من  كل  أذن  يف  يرّن  بقى  املنتظر  واسم  وعاشوراء،  السالم( 
يسمع. خلقت له ميزة القائد واملحاور احلسيني الذي يؤّثر بكل 
يتغّذى  واستمر  وأهله.  وأصدقائه  أقرانه  بني  بوعي  يلتقيه  من 
ال  اهداف  نحو  لالنطالق  ليستعّد  املهدوية  الرسالة  من  بعمق 
علنا  فوّظف  هبا،  حيلم  أن  ألحد  يمكن  وال  تصّورها،  يمكن 
ليكون  واملدين-  -العسكري  املايض  وضغوطات  طاقات  كل 
يذودون  وهم  االبطال  الرجال  صنع  يف  استثنائيا  وقائدا  معّلام 
الفكر  فيهم  فيغرس  والعقيدة،  املذهب  مقدسات  عن  برشف 
اجلهادي الكفائي الذي نادى به املعّلم الكبري للعامل اإلسالمي 
اإلمام السيستاين )دام ظله( يف التحجيم والقضاء عىل اإلرهاب 
العراقي  اجلسد  هنشت  التي  اجلرثومة  التكفريي،  )الداعيش( 
اإلرهاب  مصانع  اطلقتها  أن  بعد  الزمن؛  من  غفلة  حني  عىل 
ونفذها  عربية  دول  ونضجتها  وإرسائيل-  -ألمريكيا  الدويل 
بل  مذهب  وال  هل��م،  دي��ن  ال  كاحلرباء  متلونون  اشخاص 
يمتلكون هدفا واحدا هو احلصول عىل ثروات مغموسة بدماء 
األبرياء. فاملوجة اإلرهابية بعد عاصفة الصحراء اللعينة كانت 
أشد قسوة يف اختيار املوت والتفنن يف أدائه عىل ارض الوطن.  
يعيها  كان  املدن  حروب  خلق  يف  اإلجرامية  السياسات  هذه 
توعويا  معلام  يكون  أن  بذرة  روحه  يف  فتشكلت  وحيفظها.. 
ميدانيا  قائدا  الوقت  وبنفس  املميتة،  السياسة  هذه  لفضح 
التحق  من  كل  توجيه  عىل  فعمل  املجاهدين،  بني  حصيفا 
يتقبلوا  أن  يف  تدريبهم  أثناء  ومتكن  اجلهادية،  بمجموعته 
قائال: القتال،  بأجماد  التفكري  قبل  والشهادة  اجلهاد  فكريَت 
-ان من يذهب دفاعا عن االرض والعرض واملقدسات كام لو 
فالشهادة  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  يدي  بني  جياهد  كان 

اجلليل ملن حيب من خلقه. اهلل جعلها  مقدسة وهي من صنع 
وألنه مل يكن بطبعه مضّيعا للوقت، وال بعيدا عن معركة الرشف 
جيد  مل  الذي  الصموت  بالقائد  رف  عحُ فقد  ويقاتل،  يدّرب  فهو 
للكالم سوى احلديث املقتضب عن التدريب - وسواتر الصد- 
النرص عىل  فيها حتى حتقيق  القتال  امليدانية وطرائق  واملواجهة 
زمر )داعش(. وقد نجح نجاحا باهرا يف تعليم املجاهدين اقىص 
أنواع القتال وفنون الكر والفر، ال هيابون املوت مهام كان قريبا 
من النفس والروح واجلسد.. هذا القرب الذي مثله باألبخرة 
كقنابل  املفخخني  والدواعش  النفس  عىل  تقيض  التي  السامة 
بعيدا  كان  إن  احلي  والرصاص  الزكية،  الروح  التي ختتار  حية 
أو قريبا هدفه واحد هو أن يغرس يف اجلسد فيخلد يف سجالت 
يرزق.  حيا  شهيد  السامء  سجالت  ويف  شهيدا  الشعبي  احلشد 
أصاب  الذي  )الشبح(  باملقاتل  األبطال  بني  صيته  شاع  فقد   
اجلهادية  العمليات  اصعب  نّفذ  يحُ وهو  بالرعب  الدواعش 
بأعجوبة،  املوت  من  وَينفذ  التكفريي،  العدو  مواقع  عقر  يف 
ألوية  جماهدي  مع  حققه  نرص  بكل  بالشهادة  أمانيه  رغ��م 
فحني  النرص،  يطلب  من  ينرص  ميزاته  ومن  الشعبي.  احلشد 
-البو  وأهايل  شباب  من  االستغاثة  ونداء  الكبري،  اليوم  جاء 
لتخليصهم  الدين،  صالح  مافظة  يف  والدور-  والعلم  عجيل 
الوهايب،  البدع  برشيعة  الرشف  وسحق  واحل��رق  الذبح  من 
االخيار.  ارض  يف  خري  كل  م��زق  ال��ذي  النواصب  وقانون 
املظلومني  ن��رصة  يف  مقاتليه  توجيه  يف  معّلام  ق��ائ��دا  ك��ان 

كان يؤكد إن من يذهب 
دفاعا عن األرض والعرض 
والمقدسات كما لو كان 

يجاهد بين يدي اإلمام 
الحسين)عليه السالم(.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

41



جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

42

ف���ق���ال هل����م: ي���ا أب���ط���ال )ع��ج��ي��ل وال��ع��ل��م وال������دور( 
ان���ت���م أن��ف��س��ك��م س��ت��ق��ض��ون ع���ىل ال����وب����اء ال���داع���يش. 
ووحدته  الوطن  بقضية  املؤمنني  من  املناطق   شباب  فاجتمع 
ان يكلف باإلرشاف والتدريب  وحريته. فكان االرصار عىل  
يمكن  ال  واحد  جسد  العراق  إن  والواثقة  املميزة  الثلة  هلذه 
للطائفية ان تنخر جسده. فخاض تدريباهتم يف معسكر سامهحُ مع 
نفسه باملعسكر االخري ألنه قرر قيادة الشباب اىل النرص بنفسه. 
ويف حالة عنفوان القيادة والتحضريات ملعركة قاسية وشديدة. 
اشتاق اىل رؤية والدته قبل خوض املعركة، فهي مل تفارق خميلته 
ورعايتها  كنفها  يف  عاش  فقد  الدائم،  بدعائها  وال  بوجهها  ال 
يتيم االب الذي فقده يف معركة الظلم البعثي.. كان لقاؤه هبا 
يشهد الكثري من رسوم الفراق األبدي.. فقد نعت ونحبت باكية 
وهو يقّبل يدها للوداع األخري الذي البد منه، ويضع بني يدهيا 
خواصه التي ال يعرفها سواه، ووصيته وأمانيه، فهو سيغادر إىل 
االبدية دون  ان حيقق مرادها يف زواجه، ومل حيّجا معا بيت اهلل 
احلرام. فلم يبق غري الشهادة وهي احللم األوفر حظا ملرضاة اهلل.  
التكليف  قاد املعلم النرصاوي قرابة مخسامئة جماهد من شباب 
معارك  ي��دي��ه  ع��ىل  امل��ت��درب��ني  نة  السُّ االخ���وة  م��ن  اجل��ه��ادي 

بني  نظريها  قّل  بطولية  مواقف  فسجلوا  ورضوس��ا،  طاحنة، 
وأّم��ن  سامراء  ش��امل  مناطق  وح��ّرر  النرص  فحّقق  امل��ع��ارك، 
له.  اهلل  اختاره  الذي  القدر  من  نفسه  يّؤمْن  مل  لكنه  عوائلها، 
باملفجرات  تنسف  األهايل  بيوت  يرى  أن  أبت  الشيعية  غريته 
ليتحول  رأسه  كبوس  لبس  شباهبا،  أعني  أمام  واملفخخات 
بيت  من  تتنقل  داع��ش  أشباح  سوى  يرى  ال  آخر  إنسان  إىل 
بني  للتفجري  املرتبصني  يصيد  بدأ   املعهودة  وبرسعته  آخر  اىل 
املنازل املهجورة، وصاد منهم الكثري وأّمن الكثري من املنازل. 
لقوة  معرفتها  أحد  يتمكن  مل  التي  بشبحيته  املنطقة  ارعب  فقد 
٢015/3/9م  االثنني  يوم  ظهرية  ويف  والرسعة.  الرضبة 
إىل  العلم  ناحية  حتولت  1436ه���  األول  مجادى   18 املوافق 
صحراء موحشة والشبح امليداين امللقب )يوسف املعلم( )كريم 
بيتا  ويطهر  حيرر  املحمداوي(  النرصاوي  اهلل  عبد  الزهرة  عبد 
اثر بيت، وقبل إهنائها كان بيت البد من حتريره وتطهريه وإنقاذ 
من  املساعدة  يطلبون  ونساء  ألطفال  كان  فالصوت  فيه.  من 
قد  البيت  هذا  إن  مقاتليه  من  ألي  يستمع  مل  الشعبي..  احلشد 
اهلزيمة..  مر  أذاقهم  أن  بعد  بالتحديد  إليه  نصب  فخا  يكون 
غريته  فأخذته  وام��رأة،  طفل  بكاء  سمع  ينصت  بعيدا  وقف 
وشهامته واقتحم البيت، وما ان دخل فانفجر البيت بام فيه بعد 
أن فخخوه باحرتافية الغدارين، وارتفع القائد يوسف املعلم إىل 
عنان السامء فاستحُشهد الشبح الذي ارعب )الدواعش(. بعد أن 
حقق نرصا أبديا ال يمكن نسيانه يف ناحية العلم، فصولة مبيه 
كانت هي احلاسمة يف طرد جرذان )داعش( من املنطقة .. فأزاح 
نفوس كل من عرفه وعمل معه.   ما زرعه يف  اإلرهاب وبقي 

وأينما يجلس كان حديثه )الحسين 

وعاشوراء والمهدي المنتظر( وبقلٍب 

صادٍق كان يوصي من حوله بااللتزام 

بهذا الحب العظيم، ويشجع على 

االستمرار عليه مهما كلف األمر



مل يصبح احلشد الشعبي قوة شيعية وطنية من تلقاء نفسه، بل 
األرض  عن  للدفاع  الكفائية  املرجع  فتوى  خالل  من  اجتمع 
بفقهه  مجيعًا  األّمة  تقّر  هبا  افتى  ومن  واملقدسات،  والعرض 
أن  قبل  مجعاء  لإلنسانية  الروحي  األب  أنه  وتقواه،  وِعلمه 

يكون للوطن. 
الذي حيز يف النفس حني تسمع من ال قيمة له يف البالد ينعت 
احلشد الشعبي ويصنف وحيكم عىل دور احلشد حسب مزاج 

جهله وقلة وعيه.  
تلك األحكام اجلائِرة ضد من دافع عن أرضه يف وجه أرشس 
هجومه  ويشن  احدهم  يأيت  وإرهابًا،  لاًم  ظحُ اهلل  خلق  وأحقر 
وينام  يعمل  ان  أجل  من  بدمائه  ضحى  من  عىل  الرخيص 
الوهابية  االخبار  اىل  النظر  قارص  نظر  ولو  رات��ب.  ويأخذ 
السلفية الناصبية وهي  تلّمع فيه صورة أولئك اإلرهابيني من 
اذ اآلفاق الذين تركوا بالدهم، وراحوا ينرشون اخلراب يف  شذَّ
مدن العراق.. وال يزالون حيفرون احلقد يف عقول اجلهالء من 

بعض العراقيني الذي ال وفاء هلم اجتاه احلشد الشعبي. 
افتخروا باحلشد الشعبي  الذي استطاع أن يحُطيح كل املؤامرات 

إىل  اللوم  توّجهون  أن  وقبل  العراق  رضب  استهدفت  التي 
رشيط  واسرتجعوا  ألنفسكم  اللوم  وّجهوا  الشعبي  احلشد 
عىل  الوطنية  بأقالمكم  وردوا  ت��رون؟.  ماذا  قليال  عقولكم 
بعض القنوات املحُغِرضة العاقل الذي يرى ما فعله اإلرهابيون 
البحث  إىل  انتامءاهتا، ال حيتاج  اختالف  العراقية عىل  املدن  يف 
ة أم شيعة، وهل هم مسلمون  عن الذين شّكلوه، وهل هم سنحُ
أم نصارى؟ ألن هذا واجب رشعي، وتقصري بعض اجلهات 
فيه، ال يعفي غريها. فكل تلك األقاويل الرخيصة التشوهيات 
قصدت  إعالمية  فربكات  سوى  ليست  احلشد  من  تنال  التي 
املنطقة، وتستعمل الدواعش  تشوهيه لتبقى أمريكا وحدها يف 
ورقة ضغط، ال عىل العراق وحده، وإنام عىل مجيع دول املنطقة؛ 

فلم يكن خيدمهم أحد كام خيدمهم أولئك الدواعش...
خالل   باتت  املفردة،  هذه  الشعبي..  احلشد  إن  ضوء:  نقطة 
األدبيات  يف  امل��ف��ردات  أب��رز  أح��د  متثل  األخ��رية،  السنوات 
السياسية واإلعالمية العراقية. واليوم، ال يمكن فصل احلشد 
الشعبي عن جممل احلراك السيايس يف البالد إن شاء احلاقدون 

او ال .. فلامذا اذن النكران لتضحيات احلشد الشعبي ؟  

عاشور حيدر 
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لماذا هذا النكران
لتضحيات الحشد الشعبي ؟



إنَّ العقل أســاس كل تطور في الحياة، إذ بدونه ال قابلية للتطّور، فهذه الحيوانات والنباتات 
وغيرهــا مــن المخلوقــات ال نجــد لها تطــوراً بــل نراها علــى حالها فــي كل مرافــق حياتها 
وبحاجة إلى َمن يمنُّ عليها ليطورها، وهذا هو اإلنسان الموهوب بالعقل يقوم بتطويرها 
وتطوير غيرها من المخلوقات بشتى أشكالها، وأما الجن فال شك أنَّ لها عقالً، ويبدو والله 
ل اإلنســان على كل  العالــم أنها أقل تطوراً من اإلنســان، حيث إّن الله ســبحانه وتعالى فضَّ
مخلوقاتــه، وقــد قال تعالى: }ولقــد كرمنا بنــي آدم{ ]اإلســراء: 70[، بل إنه ســبحانه وتعالى 
ر لــه كل مخلوقاته حيــث قال جل وعال: }وســخر لكم ما في الســموات ومــا في األرض  ســخَّ
ر السماوات واألرض لإلنسان، ولم ُتشر اآليات إلى أنها مسخرات  جميعاً{ ]الجاثية: 13[، بل ســخَّ
للجن بهذا الشــكل المسخر لإلنســان، نعم إنه يخاطب الجن واإلنس في مسألة النفوذ إلى 
أقطار الســماء بقوله: }يا معشــر الجن واإلنس إن اســتطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بســلطان{ ]الرحمن: 33[، وقــد جعل النبوة واإلمامة في اإلنس 
ولم يجعلهما في الجن، إذاً فاإلنسان الذي ُكرِّم بالعقل في أرقى مراتبه، ثم اصطفى منه 
األنبيــاء واألوصيــاء، واختار منهم خاتــم األنبياء محمد )صلــى الله عليه وآلــه( وخاتم األوصياء 
علي)عليه السالم( ليكوناـ  وذريتهما المعصومين )عليهم السالم(ـ  أبوا هذه االمة وينعمان 

بالعقل الكامل، والدرجة العليا من الكمال.

شريعة العقل )2 – 2(
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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بأنَّ   :� تقول  األسف  مع   � العلامء  أحد  يرددها  مقولة  هناك 
مجيع الناس فيهم يشء من اجلنون، فأتصور أّنه أراد القول بأنَّ 
غري املعصومني عقوهلم أقل درجة منهم وهم يمتلكون أعىل 
نبحث  الذي  العقل  وهذا  التعبري،  خانه  فقد  العقل  درجات 
عنه هو مصدر احلياة وهو مور التكليف الذي مآله ينتهي إىل 
الثواب والعقاب األخروي، حيث يقول جل وعال يف حديث 
قديس خماطبًا العقل: »إن اهلل تعاىل خلق العقل ثم قال له: أدبر 
فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، فقال الرب: وعّزيت وجاليل ما 
خلقتحُ خلقًا أحسَن منك وال أرشَف منك، وال أعزَّ منك، بَك 
أحُبتغى،  وبَك  أحُلتجى،  وبَك  أحُدعى،  وبَك  أحُعَبْد،  وبَك  ْد،  أوحَّ
ْر، وبَك الثواب، وبَك العقاب« ]كلمة  وبَك أحُخاف، وبَك أحُحذِّ
اهلل: 166[، فالعقل به يحُرجتى الكامل، َفَمن َفَقدهحُ َفَقَد كّل يشء.
العقل،  يف  العلمية  انتامءاهتم  بسبب  املفرسون  اختلف  وإذا 
أنه هو الذي يمّيز اإلنسان عن غريه من  معون عىل  فالكل جمحُ

املخلوقات.
ومهام قلنا عن العقل فإنَّ قدراته مدودة، خلق بقدر ما حيتاجه 
ِّل املسؤوليات، ومن هنا قال اهلل  اإلنسان، وبقدر إمكاناته مححُ
تعاىل: {ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها} ]البقرة: ٢86[، ولكن 
يحُدرَك كل  أْن  باإلمكانات والتي ال يمكنه  د  املحُحدَّ العقل  هذا 
يشء إال إذا كان بحاجة إليه وكان يف مرمى متطلباته، كام إنه 
العقل  فهناك  الوجود،  يف  يشء  ككل  للدرجات  خيضع  أيضًا 
الذي حيمله بسطاء الناس، وهناك العقل الذي حيمله نحُبهاؤهم، 
أمر  أمرين،  إىل  يعود  وهذا  الشاسع،  التفاوت  من  بينهام  وما 
املخ  للعقل، ومنها  املولدة  اخِللقة وتركيب األجهزة  إىل  يعود 
التي  بالبيئة  يرتبط  الثاين  واألمر  الدقيقة،  األجهزة  من  فيه  بام 
ينمو فيها العقل، حيث هناك قابلية الصقل والنمو، فمن ترَك 

عقله عىل مدركاته لألمور اخلارجية التي حتوط به بقيت دائرته 
وعيًا،  أكثر  أصبح  صقله  دائرة  نطاق  من  ع  وسَّ وَمن  ضّيقة، 
واهلل سبحانه وتعاىل خلق مع اإلنسان األجهزة الرضورية التي 
هو بحاجة إليها ومنها املخ وأودع فيه ودائع الفطرة وجعلها 
لَِد املولود بدأت األجهزة املنتجة للعقل  قابلة للنمو، فإذا ما وحُ
جهة  من  بيئته  من  املعارف  وكسب  جهة  من  املادي  بالنمو 
أخرى حتى يكتمل عند البلوغ بام يكفيه إلدارة شؤونه، وهذا 
االستيعاب  قدرة  بسبب  األكثر  للنمو  قابل  الفطري  العقل 
العصموي  فالعقل  االستيعاب،  وحركة  االستيعاب  ومادة 
املعصوم)عليه  يمتلكه  والذي  العقل  مراتب  آِخر  هو  الذي 
السالم( يمكن التعبري عنه بالعقل الناضج والكامل، وما بني 
املرحلتني الفطري والعصَموي درجات تصنَّف حسب مقدار 

االستيعاب.
وعىل ما قدمناه فهناك أمران معتربان يف العقل:

اجِلسام  املسؤوليات  بعض  يف  نحتاجه  ما  إنَّ   : األول  األمر 
هبا،  حييط  وما  األمة  يستوعب  الذي  املحُدبِّر  املحُدِرك  العقل  هو 
وهذا العقل البد وأْن يكون قد خضع للرتبية والصقل خالل 
النشأة، ألن العقل حاله حال سائر األمور قابل للتطور  فرتة 
الفكر،  إعامل  طريق  عن  التجارب  بسبب  املزيد  واستيعاب 
وكثري من االختالفات العقلية تعود إىل هذه املرحلة بالذات، 
ْمرية، فاملراِهق أقل خربة من  العحُ وكثريًا منها ختضع للمرحلة 
الفتى، والعقل كغريه لك أْن ختضعه لالختصاص، فإذا أردت 
وكان  للفقاهة،  أجواًء  له  ختلق  أْن  جيب  فقيهًا  منه  تصنع  أْن 
م يف هذه األجواء، وإذا أردت أْن تصنع  عليك أْن تعايشه َمن هحُ

يه يف هذا االجتاه. منه رياضيًا جيب أْن حتيط به ما ينمِّ
األمر الثاين : إنَّ للعقل حدودًا، فالبد وأْن نأخذ هبا، والشك 
أنك إذا عرضَت أمرًا عىل العقل وهو من اجلزئيات التي ال 
ترتبط به، مل تلق اجلواب الذي تنتظره، فالبد أْن تتعامل معه 
فانه يمكنه  أو ما فوقه،  الفطري  العقل  بالكلّيات، سواء يف 
أْن يقول لك، إنَّ الظلم قبيح، أما أنك تقحمه بام هو خارج 
يمكنه  فال  نجس؟،  البول  هل  كالسؤال  اختصاصه  من 
بالبول  املتعلقة  املعلومات  إذا أعطيته كل  اإلجابة عنه، نعم 
 ، وما حيمله من امليكروبات املرضة باإلنسان فإنه يقول: جتنَّْبهحُ
وإذا رشحَت له بأنَّ املحُنعم عليك الذي هو اهلل أمَر بتجنّبه ردَّ 
عليك العقل بأنَّ إطاعة املحُنعم واجبة، وإما إذا عرضت عليه 
السؤال دون هذه املقدمات، فانه ال يرى يف البول من نجاسة 

ألنه ليس من اختصاصه ذلك.
ومن هذين املسرَيين وقَع اخلالف يف حجية العقل وعدمه، 
بيان  إىل  عمدوا  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  ولكن 
ذلك، ولذلك ال جتد ما يتناقض يف كالمهم، فقد قال اإلمام 
بالعقول  يحُصاب  ال  اهلل  دين  »إنَّ  السالم(:  )عليه  السّجاد 
دركة  الناقصة« ]بحار األنوار: 303/٢[، حيث إهنا غري محُ
ذاك  أو  احلحُرمة  هذه  وراء  من  السبب  تدرك  وال  للحقيقة، 

الوجوب.
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)عقيلة باسم، حسن املرشدي، عيل سلامن وسامل غضّيب( وعرشات غريهم، مواطنون عراقيوَن كانوا يعانون 
من أمراض مستعصية عجز األطباء عنها، إال أن كراماٍت إهلية ملسوها بعد أن ترّشفوا بزيارة مرقد السيد عبد 

اهلل املحض )عليه السام( وتقرّبوا به إىل اهلل )عّز وجل( فكان هلم ما أرادوا.
ففي منطقة )السبعة أخوة( من ناحية الكفل العراقية، يقُع مرقد هذا السّيد املهاب عبد اهلل املحض بن احلسن 
واألنوار  والربكات  الكرامات  صاحب  السام(  )عليهم  املؤمنني  أمري  ابن  املجتبى  احلسن  اإلمام  ابن  املثنى 
اإلهلية، والذي يضم قربه الرشيف وقرب أخوته، وصار مهوى أفئدة الناس تأيت إليه من كل مكان، للترّبك به 

وطلب قضاء حاجاهتا بإذن اهلل تعاىل، فترّشف كادر )األحرار( مثلهم بزيارته وإجراء هذا التحقيق.

ماذا تعرف عن حياة السيد عبد الله المحض 
ولماذا ُسّمي مكان القبر الشريف 

بـ »منطقة السبعة أخوة«؟
األحرار: فالح حسن -  تصوير: صالح السباح
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ثمرة غصني اإلمامة اإلهلية
من  اهلل  عبد  السّيد  كان  الطاهرة،  لسريته  تعريف  ففي 
أسخى الناس وأكرمهم وأمجلهم وأفضلهم وأشبه الناس 
شيخ  زمانه  يف  وهو  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  برسول 
بني هاشم الوقور، فهو شبلحُ اإلمامني احلسن واحلسني 
)عليهام السالم(، فمن جهة األب هو ابن احلسن املثنى 
بن احلسن املجتبى )عليه السالم(، ومن جهة األم، فهو 

ابن السيدة فاطمة بنت احلسني الشهيد )عليه السالم(.
أمحد  السيد  الرشيف،  للمزار  اخلاص  األمني  يقولحُ 
اهلل  عبد  السيد  »كان  )األحرار(:  ل�  حديثه  يف  احلسني 
رجاًل شجاعًا وخطيبا وشاعرًا لسنًا مهابًا وقورًا كَرياًم، 
والصادق  الباقر  اإلمامني  حياته  خالل  عارص  وقد 
أباه  ألن  املحض؛  »سّمي  أنه  مبينًا  السالم(«،  )عليهام 
املثنى وأمه هي فاطمة بنت احلسني )عليهم  هو احلسن 
السالم( فهو هاشمي خالص، ألنه ثمرة التقاء الفرعني 
املباركني، وقد استشهد يف سجن املنصور الدوانيقي مع 
ستة من إخوانه وأبناء عمومته يف عيد األضحى من سنة 

)145 ه�(«.

قّصة استشهاده مع أخوته األفذاذ
أما قّصة استشهاده مع أخوته السّتة، فام تنقل الروايات 
بعدما  بسجنهم  أمر  الدوانيقي  »املنصور  أن  التارخيية 
هناك  فسجنوا  الطائف،  منطقة  يف  ضده  بثورة  قاموا 
ومن  الظاملني،  سجن  يف  واألذى  التعذيب  أشد  والقوا 
سجن  إىل  الطائف  سجن  من  بنقلهم  الدوانيقي  أمر  ثّم 
آخر يف العراق، بعد محلهم عىل مجال حتت أشعة الشمس 
األذى  أشد  مظلمة  طامورة  يف  القوا  وهناك  احلارقة، 
القرآن  قراءة  يف  والنهار  الليل  يقضون  وكانوا  واآلالم، 

الكريم وأداء الصلوات، دون أن يبرصوا خيط النهار«.
وأخوته  املحض  »السّيد  بأّن  الروايات  وتضيف 
املسجونني معه، استشهدوا يف عيد األضحى املبارك من 
سنة )145 ه�(، بعد أن تم هدم السجن عليهم، وملا هرع 
الناس إلنقاذهم كانوا قد فارقوا احلياة حتت األنقاض ما 

عدا أٍخ واحد هلم يدعى )حييى( نجا حينها من املوت«.
وبالعودة للسيد احلسني، يوضح أن »املرقد الطاهر بحُني 
ضمن أرض زراعية تبلغ )4 دونامت( حييطها سياج من 
ال� )B. R. C(، وبعدها تم استمالك األرايض املحيطة 

به حتى بلغت املساحة الكلية )154 دوناًم(«.
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املزار الرشيف يف هذا املكان،  إثبات موقع  ويضيف، »تم 
السيد  رؤوس  عىل  ِدم  هحُ الذي  السجن  آثار  توجد  حيث 
التأييد  املحض وأخوته واستشهدوا فيه، كام ورد ذلك يف 
الوثائقية  سعيدة  أبو  حسني  السيد  مكتبة  عن  الصادر 
باقر  اجلليل  الشيخ  تأييد  وكذلك   )1983( بالتسلسل 

رشيف القريش )رضوان اهلل تعاىل عليهام(«.
وجرى عىل املرقد الرشيف طوال السنوات املاضية، أعامل 
عمرانية، منها ترميم املزار أبان احلكم العثامين للعراق، عىل 
يد اجلد اخلامس ملحّدثنا السيد أمحد احلسني، وهو املرحوم 

السيد عباس حريزي، حسب قوله.
ويتابع القول: »جرى ترميم املزار الرشيف والقبة الكبرية 
القبة  اهنارت  م(  النورة، ويف سنة )1950  بامدة  وتغليفها 

احلاج حداوي  املرحوم  يد  بنائها عىل  إعادة  الصغرية وتم 
أيب حسن )رمحه اهلل(«.

ضعت  »وحُ )احلسني(:  ل�  واحلديث  م(   1990( سنة  ويف 
املؤمنني  تربعات  من  جديد  من  املرقد  لبناء  األسس 
واملحسنني، بأبعاد )٢٢ مرت × ٢7 مرت(، وتم وضع األسس 
واألعمدة وتغليفها بالطابوق، ولكن مل يتم تسقيف املزار 

حينها بسبب قّلة التمويل«.
ويلفت احلسني إىل أن »املزار الرشيف شهد فيام بعد عامرات 
عّدة إىل يومنا هذا بمساحة )650 مرتا مربعًا(، وكان يعد 

بابًا من بوابات الكوفة التي تسمى باهلاشميات«.
بالكايش  لِّفتا  غحُ كبريتان  قّبتان  الرشيف،  املرقد  وتعلو 
الكربالئي، أما من الداخل فيضم الرضيح قربين مباركني، 

األمين الخاص للمزار الشريف 
السيد أحمد الحسني



تم إثبات موقع المزار الشريف 

في هذا المكان، حيث توجد 

آثار السجن الذي ُهِدم على 

رؤوس السيد المحض وأخوته 

واستشهدوا فيه، كما ورد 

ذلك في التأييد الصادر عن 

مكتبة السيد حسين أبو 

سعيدة الوثائقية بالتسلسل 

)1983( وكذلك تأييد الشيخ 

الجليل باقر شريف القرشي 

)رضوان الله تعالى عليهما(
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األّول هو للسيد عبد اهلل املحض، والثاين ألخوته الشهداء، 
السفيل  والنصف  املرايا  والسقف  اجلدران  يكسو  كذلك 
يكسوه املرمر الرتكي واالعامل ال زالت قائمة بجهود من 
االمانة العامة للمزارات الشيعية وديوان الوقف الشيعي.

ويلفت احلسني إىل أن »املرقد الطاهر قدياًم كان عىل شكل 
مبني  أمتار(   7( بطول )1٢ مرتًا( وبعرض  بناء مستطيل 
باجلص،  مرات  عدة  ترميمه  وتم  والنورة،  الطابوق  من 
وبعدها باالسمنت والطالء، فيام كانت القبتان الرشيفتان 
األندليس  البناء  طراز  عىل  والنورة  الفريش  من  مبنيتان 

القديم«.
مواسم الزيارات

يشهد املرقد الرشيف، مواسم زيارات مستمرة وخاصة يف 

أيام اجلمع والعطلة الصيفية، وهناك زيارات موسمية مثل 
إحياء استشهاد االمام السجاد )عليه السالم( واستشهاد 
زيد الشهيد )عليه السالم( وزيارة اربعينية االمام احلسني 
االيرانيني  الزائرين  عودة  عند  وخاصة  السالم(  )عليه 
املزار يقع عىل  الزيارة الن  انتهاء مراسيم  بعد  واالجناب 
الطريق الرابط بني مافظة كربالء والنجف ومعرب مهران 

احلدودي.
إقامة  »املرقد الرشيف يشهد  أن  السيد احلسني،  ويوضح 
فعاليات مستمرة إلحياء أمر أهل البيت )عليهم السالم( 
والدورات  واملسابقات  املهرجانات  إقامة  عن  فضاًل 

الدينية والقرآنية«.
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»التك تك« تغزو كربالء..
والحكومة المحلية تطالب مجلس النواب للحد من انتشارها

احصاءات تؤكد أن التك 

تك ليست وحدها 

المسؤولة عن الحوادث 

المرورية..واحصاءات 

اخرى تكشف حجم 

المشكلة والحاجة الى 

تقنين اكثر حدة..

احصاءات تؤكد أنها سبب في الحوادث المرورية واسباب 
اخرى تكشف عنها )االحرار(

تشهد محافظة كربالء المقدسة ازديادا هائال في دراجات )التك تك( النارية في الشوارع الرئيسية 
يشكو  مرورية  مشاكل  تثير  أصبحت  التي  المدينة  مركز  مداخل  في  خصوصا  الشعبية  والمناطق 
البعض  قيادة  بسبب  تسببها،  التي  المرورية  الحوادث  نتيجة  المحافظة  في  المواطنون  منها 
دخولها  فمنذ  وغيرها،  االتجاه  عكس  والسير  المرورية  باإلشارات  االلتزام  وعدم  وتهور  بسرعة 
في  )نافذة  البعض  وصفها  كما  ألسباب  آلخر  مكان  من  للتنقل  العوائل  تتخذها  وسيلة  اصبحت 
»فوضوية  بوصفها  انتقدها  من  والبعض  وغيرها(،  ترفيهية،  السيارة،  من  أجــًرا  اقل  الطرقات، 
الشارع« وغير الئقة في محافظة كربالء،وهي مركبة نارية ذات ثالث عجالت تتسع لراكبين او ثالث 

محشورين بجانب بعض بالمقعد الخلفي باالضافة الى السائق في المقدمة..
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مجلة »االحرار« سلطت الضوء على هذه الظاهرة 
الفوضوية التي يعاني منها الشارع الكربالئي من 
ومواطنين  مسؤولين  مع  اجرتها  لقاءات  خالل 

من بينهم.
مدير العاقات واالعام يف مديرية مرور كرباء الرائد احلقوقي 
رياض احلمدان قال: »التك تك هي احدى انواع الدراجات, 
ماور  ثالثة  اىل  منقسم  االول  قسمني،  اىل  تنقسم  والدراجة 
واملقصود )التك تك والستوتة( والقسم الثاين ذات املحورين 
أما  وأوتوماتيك(  عادي  رسعة  مرك  ذات  )الدراجات  هي: 
السن القانوين اخلاص بقيادة الدراجة واالجازة تصدر بصورة 
عامة للنوعني هو )16عاما(, والتك تك جيب ان تكون مسجلة 
حتمل اوراقا رسمية صادرة من )اجلمرك( يبارش املواطن باجتاه 
تكلفة  وتكون  والسنوية،  االوراق  ويمنحونه  املرور  مديرية 
ورسوم  دينار،  الف   )300( تك  للتك  عامة  بصورة  الرسم 
داخل مديرية املرور مع العقد املروري مع االجراءات اخلاصة 
يكلف )180( الف دينار ويكون املجموع الكيل )480( الف 
صادر  جديد  قرار  وهناك  ومنسق,  سنوية  عىل  ليحصل  دينار 
اآللية  ولكن  الرسوم  ختفيض  عىل  وافق  ال��وزراء  جملس  من 
اىل االن مل تصل اىل مديرية املرور عىل حتديد الرسوم واملبالغ 
فقط وصلت املوافقة عىل ختفيض الرسوم للدراجات الكبرية 
والصغرية, وعن قريب هناك مرشوع رادار يف مافظة كربالء 
سريى النور قريبا من خالل الدعم من املحافظة والدراسات 
كاملة يف مديرية املرور متوقف عىل رشاء االجهزة والرادارات, 
ملن  املخالفات  ورص��د  الرسعة  حتديد  عىل  سيساعد  وه��ذا 
يتجاوز الرسعة املحددة واملواطن سيكون حذرا من استخدام 
السيد مافظ كربالء هبذا  قبل  اهتامم كبري من  الرسعة وهناك 

املرشوع«.
ضوابط مرورية.. تلزم حتى العشائر قانونيا 

وتابع احلمداين: »فيام خيص احلوادث وكيفية احتساب التقصري 
قانون  وان  املركبة  ماسبة  فتحاسب  والدراجة(  تك  )للتك 
املرور قانون رقم )8( لسنة )٢019م( حتاسب وسائل النقل 
بشكل واحد لكل االنواع سواء أكانت مركبة كبرية او صغرية 
يعطي  الذي  القانون..  بنفس  حتاسب  كلها  محل  او  اجرة  او 

الرئييس  الشارع  اسبقية  بحيث  الشارع  يف  معني  حلق  افضلية 
الرئييس  الشارع  يف  تك  التك  كانت  اذا  يعني  االستدارة,  عىل 
لصاحب  االفضلية  نعطي  هنا  باالستدارة  املركبة  وصاحب 
التك تك عىل اعتبار االفضلية ملن يف الشارع الرئييس، اما اذا 

كان العكس فتكون االفضلية لصاحب املركبة«.
ونوه عن ما هو متعارف عليه لدى املواطنني عىل انه ال حياسب 
او  أكان مقرصا  معه سواء  اذا صار حادث  الدراجة  صاحب 
غري مقرص بأنه »كالم غري صحيح قانونيا«، فهو جمرد حديث 
شؤون  خالل  ومن  االس��اس  هذا  وعىل  الناس,  بني  متداول 
العشائر يف املحافظة اجرينا ندوة ضمت كل العشائر املنطوية 
وغريمها,  والفصل(  )السانية  بخصوص  الدولة  غطاء  حتت 
حيث يعامل املقرص معاملة حسب القانون الصادر من مديرية 
يعتمد عىل حتديد من  املفعول بحيث  املرور واملخطط ساري 
فبعض  املحاسبة,  او  التدخل  للعشرية  حيق  وال  املقرص  هو 
هذه  يف  الثاين  الطرف  عىل   )%100( التقصري  نسبة  احلوادث 
املقرص  غري  الشخص  ماسبة  عدم  عىل  ملزمة  العشائر  احلالة 

باحلادث«.

الرائد الحقوقي رياض الحمداني
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مخالفات ومحاسبة حجز.. وال يسمح للتك تك 
بالسير في الطرق الخارجية؟ 

املخالفات  ورصد  الرسوم  قانون  عن  »أما  احلمداين:  واضاف 
التي حتمل لوحات مرورية ومسجلة  الدراجات  بامليدان بعض 
السياقة  منها  التي  املخالفات  تكون  العامة  امل��رور  مديرية  يف 
املادة  وفق  الضوئية,  باإلشارات  االلتزام  عدم  ورعونة  بإمهال 
املرور  لضابط  حيق  اوال  لسنة )٢019م(   )8( قانون  من   )٢5(

حجز املركبة مع فرض غرامة التي مقدارها )٢00( الف دينار 
اما عن الدراجات التي ال حتمل لوحات فكيف لضابط املرور أو 
ومنتسب املرور يتعامل معه فعىل هذا االساس ضابط املرور حيق 
اذا مل يراجع  الدراجة  او  املركبة  له خالل )30( يوم من دخول 
املرور  مديرة  يف  تسجيلها  حلني  الدراجة  حتجز  امل��رور  مديرية 
اما عن  الدراجة  الف وخترج  يدفع غرامة )100(  منهم  الكثري 
)التك تك( اذا تم حجزها ال خترج من احلجز اذا مل تكن مسجلة 
املرور  مديرية  من  صدر  الذي  البيان  عن  اما  املرور,  مديرية  يف 

بمحاسبة الدراجات وقيادهتا بالطرق اخلارجية وليست يف مركز 
مركز  يف  انواعها  بكل  الدراجات  سري  االعتيادي  فمن  املدينة 
عىل  حتتوي  التي  )التكتك(  دراجات  من   )%99( ونسبة  املدينة, 
اما يف  املدينة  الطوق االول تسري يف مركز  لوحات ومسجلة يف 
الطرق اخلارجية ممنوع سريها باعتبار الرسعة يف الطرق اخلارجية 

جتاوز )100كم( فهناك وجود خطورة لسائق الدراجة«.
كربالء  صحة  لدائرة  المروية  الحوادث  احصاءات 
تقنين  الى  والحاجة  المشكلة  حجم  تكشف 

اكثر حدة
دائرة  بأسم  واملتحدث  الفنية  االمللور  مدير  حتدث  جانبه  ومن 
صحة كرباء املقدسة الدكتور عدي السامي قائا: »فيام خيص 
االحصاءات التي وردت من سجالت مدينة االمام احلسني )عليه 
السالم( الطبية, فقد بلغت حوادث الدراجات النارية )4639( 
حادثة لسنة )٢0٢1م(، و)106٢( حادث خالل الشهور الستة 
املاضية من سنة )٢0٢٢م(، كام بلغت جممل حوادث السيارات 
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العام ) 144( حادثة لسنة  التمر  ستشفى عني  محُ والدراجات يف 
سنة  خالل  إصابة   )59( حدثت  فيام  وفاة  وحالتي  )٢0٢1م(، 

اهلندية  ستشفى  محُ يف  أما  وفاة،  حالة  اية  تسجل  ومل  )٢0٢٢م(، 

لسنة  حادثة   )1488( النارية  الدراجات  حوادث  بلغت  العام 
بلغت  فيام  )٢0٢٢م(،  لسنة  حادثة   )571( و  )٢0٢1م(، 

ستشفى احلسينية العام )436( حادثا لسنة )٢0٢1م(  احصائية محُ
و)650( حادثا لسنة )٢0٢٢م( أما حاالت الوفاة فتدرج ضمن 
حيث  الطبية،  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مدينة  إحصاءات 
بلغت حاالت الوفاة حلوادث الدراجات النارية لعام )٢0٢1م( 
)151( حالة وفاة، فيام سجلت ذات املستشفى يف سنة )٢0٢٢م( 

لغاية الشهر اجلاري )73( حادث تسبب بحالة وفاة«.
ــرام لــلــشــارع تسيء  ــت ــي وقــلــة اح ــان مـــزاح وأغ

لقدسية المدينة
ومن بينه حتدث املواطن من مافظة كربالء حيدر العبيدي قائال: 
رغم امهية دراجة )التك تك( عائليا ورغبة اغلب العوائل امليل 

او سهولة  الثمن  قليلة  )اجرهتا  تكون  قد  فيه ألسباب  للركوب 
الرتفيه(  اجل  من  او  املزدمحة  االماكن  من  واخل��روج  الوصول 
ولكن ال يعلمون خماطرها فمن الناحية امليكانيكية قد حيدث فيها 
العطل بأية حلظة حيث اجدها بال متانة, ويف كربالء باخلصوص 

،،

،،

الحكومة المحلية 
لمحافظة كربالء 

تطالب مجلس 
النواب بإصدار قوانين 

تحدُّ من استيراد 
التكاتك، وصاحب 

)تك تك( يطالب 
الدولة بتوفير البديل 

ألصاحب التكاتك 
إلعانة عوائلهم

د. عدي السالمي
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نشاهد أمواج التك تك ما يسبب قلقا وخوفا اثناء عبور الشارع فام 
وصلني وسمعته من حوادث بشعة ال توصف بسبب قيادة بعضهم 
للذائقة  خدشه  عن  فضال  املرورية  باإلشارات  التزامه  وعدم  بتهور 
الناس  أمام  اكثرهم يقوم بتشغيل االغاين  العامة واحلرية حيث جتد 
واجلهات  الدولة  من  يتطلب  ذكرت  ما  ومجيع  اح��رتام,  ادنى  دون 
املسؤولة وضع قانون حاد ورادع للحد من هذه احلالة التي قد تتطور 
اىل ظاهرة تيسء للشارع الكربالئي, الن كربالء مافظة يتوافد اليها 
الزائرون من مجيع انحاء العامل وجيب ان تظهر بصورة مجيلة أمام اعني 

الزائرين فهكذا حالة غري مرغوب فيها لكوهنا مهجية«.
لكثرة ركابها ودخلها اليومي، باع الكثير سياراتهم 

وابتاعوا بدلها ُتك تكا واكثر
مافظة  من  عاما   )٢٢( اب��ن  مصطفى  حت��دث  متصل  صعيد  عىل 
مصدر  اصبحت  تك  »التك  ت��ك(:  )تك  دراج��ة  صاحب  كربالء 
دخل ألغلب العوائل الفقرية التي ليس هلا أي دخل او قوت معييش 
ومنهم  )التكاتك(  اصحاب  لألغلب  شاهدته  ما  وهذا  الدولة,  من 
بدل  )التك تك(  العوائل عىل  قبل  كبري من  اقبال  اصدقائي وهناك 
الكثري  قاد  االمر  االجرة، وهذا  قلة  بسبب  االجرة  ركوب سيارات 
من اصحاب السيارات لبيعها واقتناء تكتكني او اكثر مع حلاظ قلة 
رصف الوقود وكثرة الطلب عليها من نظريهتا سيارات االجرة، لكن 
بعض سواق التك تك يسيؤون اىل الشارع بقيادهتم للتك تك بشكل 
انتقاد الكثري من املواطنني هلم بل  يسء للغاية بل وهتور مما ادى اىل 
وبات هذا االنتقاد يعمم عىل مجيع من لديه )التك تك( بسبب أولئك 

املتهورين«.
ــك تــك لــيــســت وحــدهــا  ــت ــد أن ال ــؤك احـــصـــاءات ت

المسؤول عن الحوادث المرورية؟
فيام مّحل نائب مافظة كربالء االستاذ جاسم الفتالوي جهات متعددة 
يف البالد مسؤولية الفوىض يف الشوارع العامة باملحافظة ويف عموم 
البالد وبني الفتالوي يف ترصيح خص به )وكالة نون اخلربية(: »ان 
بمختلف  والعجالت  السيارات  من  للحد  حرجا  اصبح  الوضع 
انواعها يف شوارع املحافظة«, موضحا »قريبا ستقوم احلكومة املحلية 
يف كربالء باختاذ اجراءات مهمة للحد من الفوىض املرورية احلاصلة 
بإصدار  النواب  »جملس  مطالبا  باملحافظة«,  العامة  الشوارع  يف 
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ترشيعات وقوانني خاصة حتد من الفوىض املرورية احلاصلة 
يف البالد كون جمالس املحافظات متوقفة«.

شعبة  يف  ال��رأي  واستطالع  اإلحصاء  )وح��دة  أعلنت  كام 
البحث والتطوير التابعة ملركز كربالء للدراسات والبحوث 
لعام  حزيران  من  الثاين  يف  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
٢0٢٢(، عن نتائج استطالع الرأي اخلاّصة بزيادة حاالت 
وذك��رت  املقدسة,  كربالء  مافظة  يف  امل��روري��ة  احل��وادث 
حديث  يف  عمران  عباس  نور  االستاذة  الوحدة  مسؤولة 
آراء  استطالع  »ت��م  احلسينية،  للعتبة  الرسمي  للموقع 
خمتلف  من  املحافظة،  مناطق  مجيع  يف  شخصًا   )11٢3(

وبناًء  للمواطنني،  التعليمية  واملستويات  واألعامر  الرشائح 
عىل النتائج تبني ان أكرب نسبة من االفراد املستطلعة آراؤهم 
يعتقدون ان اهم أسباب ازدياد احلوادث املرورية يف مافظة 
تك(  )التك  النقل  لوسيلة  الكبري  االنتشار  هو  كربالء 

والدراجات النارية«.
ذلك،  أكدوا  آراؤهم  املستطلعة  من   )%٢5(« ان  وبينت: 
السبب هو عدم  ان  يعتقدون  ان )16.4%( منهم  يف حني 
االلتزام بقواعد وأولويات املرور من قبل سائقي املركبات، 
وجود  عدم  هو  ذلك  يف  السبب  ان   )%15.8( ويعتقد 
بصيانتها  االهتامم  وعدم  العاملية،  املعايري  وفق  معبدة  طرق 

واصالحها بشكل مستمر«.
املستطلعني  االفراد  من  »اراء )4.%1٢(  ان:  اىل  وأشارت 
هو عدم تعلم السياقة بشكل جيد، وان )11.8%( يعتقدون 
وان  املرور،  تنظيم عمليات  السبب هو وجود خلل يف  ان 
هي  رادع��ة  عقوبات  وج��ود  عدم  ان  يعتقدون   )%9.8(

كانت  نسبة  اقل  وان  املرورية،  احلوادث  انتشار  يف  السبب 
لألفراد الذين يعتقدون ان السبب هو إمهال االعطال التي 
تصيب املركبات، اذ كانت نسبتهم 8.9% من امجايل العينة«.
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نب��دأ من الوصية األوىل عندما أرس��ل يزي��د إىل الوليد بن عتبة 
يطل��ب منه أن يأخذ البيعة من اإلمام احلس��ني)عليه الس��الم ( 
وقد استدعاه إىل مقر إدارته، وهناك جرى حوار انتهى بكلامت 
لإلمام احلس��ني)عليه الس��الم ( قال فيها: أهي��ا األمري، إنَّا أهل 
بيت النبوة ومعدن الرس��الة وخمتل��ف املالئكة، بنا فتح اهلل وبنا 
ختم، ويزيد رجل فاس��ق شارب للخمر قاتل النفس املحرتمة 
معلن بالفس��ق، ومثيل ال يبايع مثل��ه، ولكن نصبح وتصبحون 

نا أحق باخلالفة والبيعة. وننظر وتنظرون، أيُّ
أواًل: القيادة املؤهلة.

ل للقيادة، واعترب أن  د اإلمام من اللحظة األوىل طبيعة املؤهَّ حدَّ
القيادة التي تبايع هي التي تتميز بصفات مددة، هذه الصفات 
غ��ري متوفرة يف يزيد فهو فاس��ق ش��ارب للخم��ر قاتل للنفس 
املحرتمة، ولكنها متوفرة يف اإلمام احلسني)عليه السالم (: )إّنا 
أهل بيت النبوة ومعدن الرس��الة وخمتل��ف املالئكة بنا فتح اهلل 
وبنا ختم(، ففي بداية التحرك ال بدَّ أن نتعرف عىل القيادة التي 
نس��ري وراءها، وعىل القيادة التي نس��لمها رقابن��ا، إذ ال يمكن 
أن يس��تخف اإلنس��ان باملوق��ف، وال أن يس��ري مع الس��ائرين 
كيف��ام كان، هناك مس��ؤولية أخالقية ودينية وسياس��ية يف هذه 
الدني��ا، ومس��ؤولية يف اآلخرة ح��ول نوعية االختي��ار وكيفية 
الس��ري، وأي ويل نتواله وأي قائد نس��ري حتت لوائه. ربام ضاع 
يف التاري��خ معنى القيادة بالطريقة الصحيحة، واس��تبدلناها يف 
مرحلة الضغ��ط ويف مرحلة التقية واالبتعاد عن املس��ؤوليات 
السياس��ية باملرجعي��ة، الت��ي تعاط��ت م��ع أحكام األف��راد يف 

العب��ادات واملعامالت ومل تتعاَط مع مس��ائل األمة الكربى يف 
ره��ا ونعرفها  أغل��ب األحيان، لظ��روف وخصوصي��ات نقدِّ
بعد متاًما،  جيًدا. إالَّ أن الغرق يف مس��ائل العبادات الفردية قد يحُ
ا عند األمة بني فهمها لالنقياد مع قيادهتا  ويوِجد فاصاًل حقيقيًّ
ته  احلكيم��ة، وقيامها بالتكليف الرشعي التي تش��عر أهنا قد أدَّ
بمج��رد االلتزام بالعب��ادات واملعام��الت. هنا يط��رح اإلمام 
احلس��ني)عليه السالم ( املس��ألة اجلوهرية من اللحظة األوىل، 
ل ولذلك ال أري��د أن أبايعه، بل  ه��و مل يقل ب��أن يزيد غري مؤهَّ
ل الذي يستحق أن يكون قائًدا)ومثيل ال  ذكر أيًضا أنه هو املؤهَّ
يبايع مثله( ألن مسؤوليايت اجلسام تفرتض عيلَّ أن أكون القائد 
ال��ذي يتمكن من قيادة هذه املس��رية، بناًء لدور اإلمام، ومركز 
اإلمام، وعصمة اإلمام، وما عرفناه من ش��خصيته القادرة عىل 

قيادة املسرية.
فالوصية األوىل

قب��ل أن ينطلق امل��رء هي كيفية اختي��ار القيادة الت��ي تأخذ بيد 
اإلنس��ان يف املواق��ف املرتبطة ببن��اء الدولة وتش��كيل اجلامعة 
والقيادة السياس��ية، ومواجهة أعداء األمة، وتنقية املجتمع من 
النفاق، وإجياد اخلط اإلس��المي األصيل، هذا أمر أساس قبل 
البداي��ة. كل بداية ال ترتبط بقي��ادة واضحة يمكن أن تتعرض 
ألخط��ار كثرية عن��د االبتالء واالختبار، وكل مس��رية ال تعود 
إىل ويّل أمره��ا تكون مربكة وضائعة ومنفصلة عن اجلامعة، أو 
س��م  تتش��كل هن��اك مجاعات خمتلفة كلٌّ يغني عىل لياله إن مل حتحُ

البداية بشكل صحيح. )الوصية الثانية يف العدد القادم(.

وصايا اإلمام الحسين             أثناء مسيره إلى كربالء
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• يف الرد عى هتديدات احُلّر عى طريق الكوفة
باملوت  وما  سأميض  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قال 
الفتى* إذا ما ن�وى ح�قًا وج�اه�د مس�لام. )بحار  عاٌر عىل 

األنوار 334:44(.
• يف النصيحة

قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: من رأى سلطانًا جائرًا 
مستحاًل حلرام اهلل، ناكثًا عهده خمالفًا لسّنة رسول اهلل، يعمل 
يحُغرّي عليه بفعل وال قول,  يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم 
الطف:17٢،  )وقعة  مدخله.  يدخله  أن  اهلل  عىل  حقًا  كان 

موسوعة كلامت اإلمام احلسني:361(. 
• يف معرفة الدين والدنيا

الّدنيا  عبيد  »الّناس  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قال 
ألسنتهم حيوطونه ما دّرت معايشهم فإذا  والّدين لعق عىل 
قال  العقول:٢45(.  )حتف  الّديانون«.  قل  بالبالء  ّصوا  محُ

هذا يف منزل ذي حسم أثناء مسريه اىل كربالء. 
• يف رده عى كتاب عمر بن سعد

املوت؟  إاّل  هو  فهل  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قال 
فمرحبًا به. )موسوعة كلامت اإلمام احلسني:38٢(.

• يف خماطبة أنصاره
املوت  أرى  ال  إيّن  ال��س��الم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  ق��ال 
)ب��ح��ار   « ب��رم��ا  إال  ال��ّظ��امل��ني  م��ع  واحل��ي��اة  س��ع��ادة  إال 

األنوار381:44(.
• يف خماطبة جيش الكوفة

قال اإلمام احلسني )عليه السالم(:هيهات مّنا الذّلة يأبى اهلل 
لنا ذلك ورسوله واملؤمنون. )نفس املهموم :131(

ذكر يف التاريخ أن سعيدا بن مرة التميمي شاب حديث العهد 
يستنرص  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  بأن  سمع  ملا  بالزواج 
أرشاف أهل البرصة وأنه طلب األعوان واألنصار مل ينتظر حتى 
يتم جتهيز اجليش بل انطلق بمفرده حيث أقبل عىل أمه صبيحة 
عرسه ومل يدخل املنزل ومل يلتفت إىل زوجته ومايتعلق بالدنيا 
:ماتريد  قائلة  أمه  أماه. خرجت  يا  الدار وصاح:  بباب  فوقف 

يانور عيني؟
قال: يا أماه عيل بالمة حريب وفريس.. فقال هلا: أنا ماض إىل من 
)عليهام  بن عيل  احلسني  مني ومنك. سيدي وموالي  هو خري 

السالم(. 
فبكت أمه وزوجته ثم أخذ المة حربه وسار نحو جواده وإذا 

بأمه تركض خلفه وتناديه: بني سعيد قف يل هنيئة.. 
فوقف سعيد فجاءت أمه وقالت: ولدي جزاك اهلل عن احلسني 
سهرت  أشهر  تسعة  بطني  يف  محلتك  أما  ولدي  لكن  خ��ريا.. 

الليايل يف تربيتك عندي وصية ؟ 
قال بىل.. وما هي؟. قالت: فاذكرين عند فاطمة الزهراء )عليها 
السالم(  )عليه  احلسني  أدركت  إذا  بني  القيامة  يوم  السالم( 
فاقرأه عني السالم وقل له فليشفع يل يوم القيامة ألنني اشرتكت 

بنرصته.. 
ثم ودعها وخرج من البرصة واقبل جيد السري يف الليل والنهار 
حتى وصل أرض كربالء وواىف االمام احلسني عليه السالم يف 
يوم عاشوراء فرآه وحيدا فريدا.. فلام رآه االمام احلسني قال: 

سعيد هذا؟ قال نعم سيدي.
 قال: ياسعيد ماقالت لك أمك؟. فقال: سيدي تقرؤك السالم. 
فقال االمام احلسني عليه السالم: عليك وعليها السالم، ياسعيد 
إن أمك وأمي يف اجلنة.. ثم استأذن للقتال فأذن له االمام فحمل 
عىل القوم فقاتل حتى قتل رضوان اهلل تعاىل عليه فجلس االمام 
كام  سعيد  أنت  يقول:  وهو  مرصعه  عند  السالم  عليه  احلسني 

سمتك أمك.. سعيد يف الدنيا وسعيد يف اآلخرة..

الخالدة أثناء مسيرته 
إلى العراق

من أقوال 
اإلمام الحسين 

قصة الشاب سعيد 
مع اإلمام الحسين 
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تعلم��تحُ من الس��يدة زينب )عليها الس��الم( 
معن��ى الس��رت والعف��اف،  تعلم��تحُ منه��ا أن 
أس��تمَد قويت من إي��امين، تعلم��تحُ منها كيف 
بحج��ايب  امللتزم��ة  املس��لمة  الفت��اة  أك��ون 
وبعباءيت، تعلم��تحُ منها الثب��ات عىل مبادئي 
وقيمي، تعلمتحُ منها كيف أكون قويًة شاخمًة, 
أق��ف بوج��ه املصائ��ب واألح��زان، تعلمتحُ 
منه��ا كي��ف أفتخ��رحُ بك��وين ام��رأة.. تعلمتحُ 
منها الصرَب والصم��وَد والعطاِء الال مدود.. 

تعلمت منها كيف أهتدي اىل سبيِل الرشاِد.

توج��ه حييى بن أكث��م قايض قضاة بغداد الذي انتخبه العباس��يون المتحان 
اإلمام اجلواد )عليه السالم( فسأله عن مسألة فقهية، ففّرع اإلمام عليها عّدة 
فروع ثّم س��أله عن أي فرع أراده منها، فلم هيتِد حييى لذلك، ومل يستطع أن 
يتخّلص مّما هو فيه، واعرتف بعدم قدرته عىل جماراة اإلمام )عليه السالم(.
ولقد شغلت مناظراته )عليه السالم( مع حييى وغريه من علامء عرصه الرأي 
العام يف بغداد وغريها، وال تزال تسّجل له االعجاب عىل امتداد التاريخ.. 
ويروى أن )احلسني( رآه يف بغداد – من عامة أهل بغداد، وقد التفت حوله 
)عليه الس��الم( اجلامهري، فحّدثته نفسه بأّن اإلمام )عليه السالم( لن يرجع 
إىل م��ا كان عليه من الزهد يف الدنيا واالقبال عىل اهلل، وش��عر اإلمام )عليه 

السالم( منه ذلك، فأقبل عليه بلطف ورفق قائاًل: 
»يا حسني، إن خبز الشعري، وملح اجلريش يف حرم جّدي رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله( أحبُّ إيلَّ مّما تراين فيه..« )إثبات اهلداة 6: 185(.
وكانت هذه الس��مة البارزة يف سرية أئّمة أهل البيت )عليهم السالم(، فلم 
يؤثر عن أي أحد منهم أّنه س��عى للدني��ا، أو اجّته نحو مباهجها، وإّنام آثروا 

مجيعًا طاعة اهلل وابتغوا الدار اآلخرة، وعملوا كّل ما يقّرهبم إىل اهلل زلفى.

من تراث أئمة الهدى 

روى الحافظ أبو نعيم في »حلية األولياء«: بإسناده عن ابن أبي 
الله  )صلى  الله  رســول  قال  قــال:  علّي  بن  الحسن  عن  ليلى، 
 - طالب  أبي  بن  علّي  يعني   - العرب  سّيد  لي  »اُدُع  وآلــه(:  عليه 
عليه  الله  )صلى  فقال  العرب!؟  سيّد  أَلسَت  عائشة:  فقالت 
وآله(: أنا سّيد ولد آدم، وعلّي سّيد العرب، فلّما جاء أرسل إلى 
األنصار فأتوه فقال لهم: يا َمعَشر األنصار أال أدّلكم على ما إْن 
َتَمّسكُتم به لن تِضّلوا بعده أبداً؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: 
هذا عليٌّ فأِحّبوه بحّبي وأكرِموه بكراَمتي فإّن جبرئيل أَمَرني 

باّلذي قلت لكم من الله )َعّز وَجل(«.

بهاء  مــدرســة  فــي  تلميذة  عــبــاس  حــســان  زيــنــب 
الوارث ضمن مجموعة وارث التربوية التابعة لألمانة 
المركز  تحرز  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة 
القراءة  تحدي  مسابقة  في  الــعــراق  على  االول 

وتتأهل لخوض تجربة اكبر في دولة االمارات.

زينبية  لكل 

من هو سيد العرب؟

اإلمام الجواد )عليه السالم( 

وتعليق  صورة 



كوني 
النموذج 

لحسن ا
إن الطفل يراقب األم كيف حُتَبط رسيًعا، كام يراقبها وهي حتل املشكات، 
يراقُب كلامهتا كيف تتشاءم، كام يراقبها كيف تنطق بالتفاؤل.. األم ال تريب 
فقط، لكّنها تصنع من خال نموذج شخصيتها إنساًنا يعرف كيف يتعامل 

مع حتديات احلياة بجدارة، أو يفشل فيها بامتياز.

يف صباح يوم الغدير األغر قدم مضيف اإلمام عيل )عليه السالم( يف العتبة 
العلوية املقدس��ة كعكة بط��ول 1433 مرت تيمنًا بعدد الس��نني التي مضت 

عىل بيعة الغدير ألمري املؤمنني )عليه السالم(
و قد ش��ارك يف صناعة هذه الكعكة ع��رشات املتخصصني يف صناعة هذا 
الن��وع من الكيك ومئات الكيلوغرامات من املواد التي تدخل يف تركيبها، 
و كان��ت بمواصف��ات غذائية عالية اجلودة، وق��د وّزعت عىل اآلالف من 
الزائرين يف صحن الس��يدة فاطمة )عليها الس��الم( حيث عّمت البهجة و 

الرسور يف أرجاء هذا الصحن الرشيف يف هذا اليوم املقدس..

الغدير سنين بيعة  بعدد 

االنتظار في 

أين  ترى  أترقبك،  الغدير  مفرتق  عىل  وقفت 
أنت اآلن؟!..

تكن  مل  ما  يزيدوَن(  أو  ألٍف  ال�)مائة  ال هيمني 
يف طليعتهم.. لقد حان وقت حضورك للبيعة، 
جبني  عىل  لتخطَّ  بانتظارك،  الواهلني  قلوب 
خمتومًا  انتامئها،  وحديث  والئها  قصة  الدهر 

برحيق الوفاء ملسار النور. 
بك،  اللحاق  ش��اء  مل��ن  الطريق  ه��و  الح��ٌب 
منارتك العالية هي الدليل عليك، وال يستدل 
وأكثَر  أل��ٍف  عرب  واح��دٌ  البتة.  غريك  إىل  بك 
تستنري بخطاك وتسري نحوك يف ختوم األرض. 
يشٍء.  كل  ويف  أواٍن  كل  يف  الغديرّي  وحدك 
عىل  بحّي  الصباح  لسان  اندلع  الغدير  فمن 
الفالح، وانقشع غبار الّريِب عن مرايا احلقيقة، 
ولوال غديرك األبدّي ملا كانت عاشوراء سدرة 

املنتهى وغاية البقاء.
أوحدّي وكل ما حولك يرنو إليك، يتيه فيك 
الغادون والرائحون، يرتنمون هبواك، ويفتدون 
يومك احلافل باجلامل، املاثل بالرسور يف عيون 
لك  يا  قلوهبم.  يف  باحلبور  املاكث  العاشقني، 
من أمٍل مستمٍر وحلم باٍق إىل آخر الزمان، ويا 

لك من رشٍف باذٍخ وجمٍد شامٍخ..

النور مسار 

مي 
�سال

ر ال
حيد

كعكة



6000
نخلة تدخل االنتاج يف مزرعة فدك 

بأجود أصناف التمور

2000 نخلة 
عدد النخيل المبشر خالل 

العالم الماضی 2021

كثر من20 طن  تسويق أ
خالل العام الماضي 2021 

60 طن نسبة الزيادة 
المتوقع تسجيلها يف االنتاج 
خالل الموسم الحايل 2022  

تحتوي المزرعة على90 
صنفاً وهي من أجود 

االصناف العراقية ابرزها

القرنفليالمكتومالبرحيالبريم

الخالصالزامليالمجهولأمير حاج

يتم تسويق التمور بعلب 
مختلفة االحجام وصديقة 

للبيئة وبأوزان مختلفة

2000 دونم مساحة المزرعة الكلية 


