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ALAHRAR MAGAZINE

�صوت قادة احلق ما زال قائما
التاري�� ��خ يكت�� ��ب كل م�� ��ن يجتهد في بن�� ��اء اإلنس�� ��انية ،وال يترك
ش�� ��اردة وال واردة دون أن يدونها بأمان�� ��ة وإخالص ،وهناك الكثير
من الثق�� ��اة الذين اجتهدوا على أن يوضع�� ��وا الكريم بموضع الكرم
واللئيم بموضع اللؤم ،كذلك الفارس الشجاع والشاعر األجل ممن
تواصل�� ��وا مع الحي�� ��اة رغم أية متغيرات وبقي�� ��ت قصائدهم تتجدد
بتج�� ��دد الحياة ،فكانوا القادة الصوتيين للقادة الميدانيين ،وأعالم
جوالة لنقل األخبار والمواعظ.
في هذه األس�� ��طر نكتب تجربة بسيطة لمتغيرات الحياة اآلنية التي
تخافه�� ��ا الجهات الباغي�� ��ة ،الذين يبدعون كل ي�� ��وم بخلق جبهات
تس�� ��اهم في تش�� ��ويه الحقيقة وطمس أثار الحق المكتوب والمدون
بتشويه وتحريفه ..لذلك يتفرق الحق ويصعب الحصول عليه لكثرة
التش�� ��كيك بمحتواه؛ ولك�� ��ن اتضح أن التط�� ��ور وراءه أهداف وهذه
األهداف لتمكين الغرب من رقاب المس�� ��لمين من اجل غاية واحدة،
هي تش�� ��ويه كلمة الحق التي ينتظر إعالءها المسلمون عقب كل
المؤامرات التي حاكها وأقامها البغاة عند استشهاد الرسول (صلى
اهلل علي�� ��ه واله) ..فحاربوا اإلمام علي (عليه الس�� ��الم) كي ال يكون
خليفة المسلمين ،وشقوا بذلك صف المسلمين وجعلوهم نصفين
يتب�� ��ارون للوص�� ��ول إلى اهلل بش�� ��كل علني واضح ،فكان�� ��ت النتيجة
ُتربح اليهود بتفكيك اإلس�� ��الم ،ويربح المتأسلمين أمواال في قتل
اإلنسانية..
تك�� ��ررت مع اإلمام الحس�� ��ن (عليه الس�� ��الم) وزادت ف�� ��ي حياة اإلمام
الحس�� ��ين (عليه الس�� ��الم) بل تحركت بش�� ��كل ال رجوع فيه ..فكان
لإلمام (عليه الس�� ��الم) رس�� ��الة سماوية إنس�� ��انية داحضة لخططهم،
فمنه�� ��م من ع�� � ِ�دل وعرف الحق واتبع الهدى ألن�� ��ه علِم ِعلم اليقين
أن اإلمام الحس�� ��ين (عليه الس�� ��الم) أس�� ��س لبقاء دين اهلل الذي جاء
به رس�� ��ول اهلل (صلى اهلل عليه وال�� ��ه) ..وأكمل مقومات إقامة دولة
العدل التي أسسها والده أمير المؤمنين (عليه السالم)..
وستبقى أسس دولته (عليه الس�� ��الم) ومقوماتها قائمة وسيظهرها
قائدها الغائب المنتظر ،وسيعلم العالم بال استثناء بها ،وستحيط
الكفار بخوفهم منها وتزيدهم خوفا فيضعون أيديهم بيد الشيطان..
وسيش�� ��ع من ارض مدينة كربالء المقدسة خبر االنتقام ويصرح
به الملك في الس�� ��ماء ،فيخاف الخائفون ويزدادون عنفا وكفرا..
وسنبش�� ��رهم بان دولة العدل االلهي قائمة ،وقائدها اإلمام المنتقم
المهدي من ولد اإلمام الحسين (عليهم السالم) ،وستفضح طرقهم
وأساليبهم ويحاكمون على ما فعلوه بالرعية.
حيدر عاشور

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

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

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

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي
ياس خضير الجبوري

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة المصورين
المشاركون في هذا العدد
حيدر علي الكاظمي  -سعيد رشيد زميزم
إيمان صاحب  -حنان الزيرجاوي

الشروع بتشييد ثالث ابنية بتصاميم
ومواصفات عالمية في جامعة وارث االنبياء

راية يا حسين يوم عاشوراء
تجوب شوارع لندن
نظم محبو آل البيت (عليهم السالم)
مسيرة عزاء حسيني يوم عاشوراء جابت
شارع اكسفور في لندن عاصمة بريطانيا،
وشاركت العتبة الحسينية المقدسة براية
اإلم��ام الحسين السوداء بطول ( 60مترا)
حملتها اكف المعزين خالل المسيرة.
وقال نائب األمين العام للعتبة الحسينية
المقدسة السيد عالء أحمد ضياء الدين
الموسوي« :نظمنا بالتعاون مع محبي
اإلم�����ام ال��ح��س��ي��ن (ع��ل��ي��ه ال���س���الم) من
المقيمين للمجالس الحسينية في
لندن مسيرة عزاء حسيني تمر في شارع
اكسفورد لمدة ست ساعات يوم عاشوراء
االليم».
ّ
وبين الموسوي« :شهدت مسيرة العزاء
الحسيني لهذه السنة مشاركة العتبة
الحسينية المقدسة براية (لبيك يا حسين)
التي حملتها اك��ف جميع المعزين من
جميع الجنسيات».
وتجدر االشارة الى أن الراية تمت خياطتها
في شعبة التطريز والخياطة في قسم
ال��ص��ي��ان��ة ال��ت��اب��ع ال���ى العتبة الحسينية
المقدسة أيام محرم الحرام.
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رشعت هيأة التعليمي اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة بأعامل تشييد
ثالث ابنية داخل جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) ،وخصص أجزاء
منها كـقاعات دراسية ومركز بحثية واخرى اقسام داخلية للبنات..
وذكر رئيس هيأة التعليم اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة (أ .د .حيدر
التميمي)« :تشهد جامعة وراث االنبياء (عليه السالم) تطورا يف املشاريع
اخلاصة بالبنى التحتية ،ومنها يف الوقت الراهن تشييد ثالث ابنية جديدة،
تتمثل البناية االوىل يف املراكز البحثية وقاعة مؤمترات تستطيع استيعاب
( )450شخصا ،كام نعمل عىل متابعة عملية انشاء القاعدة البنائية هلذه
البناية مع اجلهة املرشفة عىل التنفيذ» ،وتابع« ،بينام ستكون البناية الثانية
مكانا ُ
للشعب االداريــة يصاحبها قاعات دراسية ُوفـ ٍر ْت لزيادة الرقعة
الدراسية للطلبة مع ازدياد عدد الوافدين للتسجيل بني احلني واالخر ،فيام
ستكون البناية الثالثة واالخرية مقر ًا لسكن الطالبات القادمات من خارج
املحافظة (اقسام داخلية)».

أبناء الجالية اإلسالمية في السويد
يحيون الشعائر الحسينية
أحيا أبناء اجلالية اإلسالمية يف السويد الشعائر احلسينية ،عرب تنظيم
مسرية حاشدة شارك فيها املئات من املسلمني من خمتلف املدن السويدية،
وساروا عىل األقدام مسافة تقدر بثالثة آالف مرت.
وقال فراس عيل أحد منظمي املسرية احلسينية« :بدأنا هذه املسرية منذ
قرابة اثنتي عرشة سنة ،إذ يسكن مدينة «ماملو» ثامنية آالف مسلم شيعي
من خمتلف دول العامل ،وجاءت هذه املسرية انطالقا من الروح احلسينية،
والتزاما بالنهج العقائدي واإلنساين يف إحياء ذكــرى ملحمة الطف
اخلالدة» .مبينا :إىل جانب املسرية نظمت فعاليات وانشطة دينية عدة،
فضال عن جمالس حسينية ،فيام ردد املشاركون عهد الوفاء لسيد الشهداء،
مؤكدين عىل استمرار هذه املسرية من كل عام.

تشكيل خلية مشتركة لتوحيد
الخطاب االعالمي في كربالء

سعيا منهم يف توحيد اخلطاب االعالمي وحماربة الشائعات التي تستهدف مدينة
كربالء ومقدساهتا عقد مسؤولو االعالم يف العتبتني املقدستني وحمافظة كربالء
املقدسة اجتامعهم األول بتشكيل خلية إعالمية مشرتكة ويف ذلك قال رئيس
قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة االستاذ عباس عاصم اخلفاجي« ،ال
خيفى عىل اجلميع ان مدينة كربالء املقدسة هي حمط انظار العامل وتستقطب
سنويا عرشات املاليني من الزائرين من خمتلف دول العامل» ،الفتا اىل ان «هذا
املوقع وهذه املركزية وما متتلكه املدينة من قوة تأثري يستدعي من مجيع اجلهات
ان تعمل بجدية إلظهار املدينة وتصديرها بأمجل صورة فضال عن تسويق معامل
املدينة الستقطاب اجلميع».
وتابع اخلفاجي ان «اخللية عملها مشرتك ومستقل وخرجت بتوصيات عديدة
أمهها تظافر مجيع اجلهود والعمل عىل ان يكون اخلطاب موحدا ،فضال عن
الوقوف بحزم ضد أية جهة او وسيلة تقوم باستهداف املدينة وبث الشائعات،
اىل جانب وضع برامج إعالمية متنوعة تتناسب مع أمهية املدينة وقدسيتها»..
وضمت اخللية مسؤول قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة ومسؤول قسم
االعالم يف العتبة العباسية املقدسة ومدير قسم االعالم واالتصال احلكومي
ورئيس فرع كربالء لنقابة الصحفيني ومدير مكتب هيأة االعالم واالتصاالت
يف كربالء ومدير اعالم قيادة العمليات ومدير اعالم قيادة الرشطة ومدير اعالم
املرور ومدير إعالم االمن الوطن.

تخصيص قطعة ارض لمعهد نور
اإلم�����ام ال��ح��س��ي��ن (ع��ل��ي��ه ال��س��الم)
ل��ل��م��ك��ف��وف��ي��ن وض����ع����اف ال��ب��ص��ر
مساحتها  1٧00متر مربع في حي
التحدي بمحافظة كربالء ،فيما يعد
قسم المشاريع الهندسية تصاميم
البناء باشرت مالكاته العمل بحفر
األساسات وما يتبعه من أعمال أخرى
للبناية وال��ت��ي ستتكون م��ن أربعة
طوابق..

م�����دارس االم�����ام ال��ح��س��ي��ن (عليه
ال��س��الم) ف��ي بابل التابعة للعتبة
الحسينية المقدسة تشهد تجمعا
آلالف الطلبة ألداء أنشودة «سالم
يا مهدي» بحضور أع��دادٍ كبيرةٍ من
طلبة التدريب الصيفي حيث صدحت
ح��ن��اج��ره��م ب��ح��ب االم����ام المهدي
(عجل الله تعالى فرجه الشريف).
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ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

الشك إن معركة اإلصالح السيايس يف البلد ليس أمر ًا
سه ً
ال أو كالم يقال فهي وكام عربت عنها املرجعية الدينية
العليا بأهنا أشد رشاسة من معركة العراق مع عصابات
داعش اإلرهابية بكل رشاستها ،ولكن يفرتض بالسياسيني
أن يعوا هذا التأشري الدقيق فيكونون عىل قدر املسؤولية
امللقاة عىل عواتقهم ملثل هكذا أمر جسيم وغاية نبيلة..
لكن هل وعوا اخلطورة؟ نرتك ذلك للواقع لكي جييب
واجلواب واضح من دون جواب!.
فــمــن ضــمــن خــطــبــة لــســامحــة الــشــيــخ عــبــد املــهــدي
الكربالئي بتاريخ  / 20حمرم احلرام1436 /هـ املوافق
2014/11/14م ،ويف األمر األول منها واملكون من
أربع نقاط سنقف عن كل نقطة منها عىل حدة الحق ًا إن
شاء اهلل ،ويف النقطة األوىل منها قال سامحته:
« إن املأمول من الفرقاء السياسيني وخصوص ًا القادة ،هو
التعاون اجلا ّد واحلقيقي يف سبيل إصالح واقع االداء يف مجيع
مؤسسات الدولة خصوص ًا املهمة منها ،وهنا نود بيان ما
جملة االحرار اال�سبوعية
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ييل:
 -1لقد بات من الواضح لدى مجيع املسؤولني وكثري من
املواطنني ما هي االسباب التي ادت اىل االهنيار الكبري يف
املؤسسات العسكرية واألمنية والذي كان مدخال ً لتمكن
عصابات داع��ش من السيطرة عىل مناطق واسعة من
العراق ..وملاذا نجد إن الكثري من مؤسسات الدولة ختفق
يف اداء مهامها بصورة صحيحة.
وهنا يأيت تشخيص سامحته لعله ألهم األسباب التي نخرت
ومازالت تنخر يف كيان النظام السيايس يف البلد منذ التغيري
حلد اليوم ،وهو ما انعكس وسينعكس بالتايل عىل أوضاع
البلد عموم ًا ..سواء السياسية أو االقتصادية أو األمنية
وغريها ،ومن ثم خيلف هذا الرتدي يف هذه األوضاع وهو
يقول:
« إن من مجلة هذه االسباب املهمة التي حتتاج إىل إرادة جادة
وحترك عاجل من قبل املسؤولني املعنيني لكي نتدارك تأثري
بعض السياسات اخلاطئة للفرتة املنرصمة ،هو الفساد املايل

،،

إن المأمول من الفرقاء السياسيين وخصوصاً القادة ،هو التعاون
الجادّ والحقيقي في سبيل إصالح واقع األداء في جميع مؤسسات
الدولة خصوصاً المهمة منها

،،

واالداري املسترشي يف اغلب مؤسسات الدولة.
وهذا ال يمكن معاجلته اال اذا تعاون القادة من خمتلف
الفرقاء السياسيني يف حماربة الفساد بصورة حقيقية ..
بعيد ًا عن املحسوبيات ،وبشكل صارم وجريء من دون
وجل وخوف من أحد ،والبد ان يبدأ ذلك عىل مستوى
القيادات واملواقع الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن
يمثلهم يف املواقع الترشيعية والتنفيذية».
ويعود سامحته جمدد ًا يف ذات النقطة ليقرتح احللول وكام
هو دأب خطاب املرجعي وبحس أبوي لكل العراقيني
بمختلف انتامءاهتم وطوائفهم وأعراقهم ويف مراعاة
املصالح العليا للبلد يف التشخيص وكذلك يف اقرتاح
أسباب املعاجلة ،فريمي الكرة يف ساحة من بيدهم زمام
األمور يف مسألة البدئ باإلصالح كون املرجعية العليا يف
خطاباهتا ليست جهة تنفيذية وهو يقول:
« ينبغي للقيادات العليا جلميع الكتل الذين بيدهم زمام
األمور وأساسياهتا أن ّ
يشخصوا مواطن الفساد يف كتلهم

واملحسوبني عليهم ،وأن يكونوا عىل يقظة ووعي وحذر
من وجود عناوين خادعة تغطي عدد ًا من عمليات الفساد
املؤثرة وعىل مستويات عليا يف من يمثلهم يف السلطة
الترشيعية والتنفيذية – وان هذه العناوين -كتمويل
الكتلة او احلزب او دعم العملية االنتخابية وغري ذلك من
هذه العناوين ال تعطي املربر ابد ًا لبقاء هذا املسار اخلاطئ.
ان مشكلة الفساد املايل احلكومي مشكلة مزمنة يف هذا
البلد ،وقد تفاقمت يف السنوات االخرية والبد ان تتضافر
اجلهود ملكافحته فانه ان بقي بمستوياته الراهنة؛ فال يرجتى
مستقبل زاهر للعراقيني يف االستقرار االمني والسيايس
والتنمية االقتصادية والتقدم العلمي وسائر النواحي
احلياتية املهمة».
أما سامحة السيد الصايف يف األمر الثاين من خطبته يف
 /17رجب1433 /هـ املوافق 2012-6-8م فيورش
عىل خطورة التداعيات السياسية وانعكاساهتا عىل الشارع
والناس ..نتيجة استمرار الرصاع القائم بني السياسيني
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إن الناس طال انتظارها ومن حق الناس أن تنظر إلى حالة من الود واالصطفاء
بين السياسيين وحالة من السعي الحثيث لحل المشاكل ونبذها

وهو يقول :
« الذي يرى املشهد السيايس العراقي االن من حقه اين
يتساءل اىل أين؟ وما هو اجتاه بوصلة العملية السياسية؟!
اعتقد هناك حالة من املالزمة كلام كثرت املشاكل كلام
كان الشعب دافع ًا لرضيبة هذه املشكلة ،وكلام تصاعدت
اللهجات بشكل او بآخر كلام ابتعدنا عن احللول.
أعتقد البد من حل ج��دّ ي لكثري من املشاكل العالقة
واحللول تؤثر اجياب ًا عىل رشائح كثرية من املجتمع ،وأعتقد
إن يف بعض احلاالت حتدث تشنجات بني طبقات الشعب
بسبب بعض التأزمات السياسية وه��ذا من مصلحة
َم ْن؟!».
ثــم يــعــود سامحته لــيــؤرش عــىل الــتــداعــيــات الواقعية
واملحتملة ..الشديدة اخلطورة عىل الــشــارع ..نتيجة
الستمرار األزمات السياسية بني السياسيني والرصاعات
عىل املناصب واملغانم واملنافع ومكاسب السلطة وهو
يقول:

« التشنجات وحالة من التوتر اذا حدثت بني الشعب عىل
منوع وعندما حتدث بعض املشاكل
اختالفه فالشعب ّ
السياسية وتنسحب انسحاب ًا توتري ًا عىل هذه املجموعة
فال اعتقد ان هذا يصب يف مصلحة أحد ،وبالنتيجة البلد
كله يتأذى والشعب يتأذى ..
ارجوا ان يتخذ االخوة خطوات حقيقية وجادة يف سبيل
حل هذه املشاكل حتى يطمئن الشعب واقع ًا حلكمة قادته
السياسيني وحكمة من تصدى للعملية السياسية..
إخواين إن الناس طال انتظارها ومن حق الناس أن تنظر
إىل حالة من الود واالصطفاء وحالة من السعي احلثيث
حلل املشاكل ونبذها وبجدية تامة خلدمة الناس وخدمة
الناس قضية عقالئية تستوجب من اجلميع التنافس
ألجلها والتنافس من اجل خدمة الشعب شعار جيد اذا
استثمره السياسيون بشكل يتناسب مع حجم وتضحيات
الشعب العراقي املحروم».

متابعة  :محمد حمزة

امل�������������������ص���������اج���������د
السؤال :هل تنطبق األحكام عىل احلسينية كام تنطبق عىل املساجد ؟
اجلواب :ك ّال  ،بل خيتص املسجد بأحكام مثل عدم جواز املكث فيه
عىل ُ
اجلنب واحلائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف االجر
يعم احلسينية  ،نعم يشرتكان يف جريان
عىل الصالة فيه وغري ذلك مما ال ّ
مفصل يف الرسالة الفتوائية .
أحكام الوقف عليهام كام هو ّ
السؤال :ما حكم التدخني يف املساجد واحلسينيات اذا كان ذلك يزعج
ويؤذي بعض الناس وقد يمنعهم من احلضور اىل هذه االماكن؟
اجلــواب :مكروه بل االحــوط االوىل تركه نعم اذا كان يبلغ حدّ
االرضار برواد املسجد واحلسينية فالظاهر حرمته.
السؤال :هل جيوز اصطحاب االطفال اىل املسجد ؟
اجلواب :يكره متكني االطفال من الدخول يف املسجد ان مل يؤمن من
تنجيسهم املسجد وازعاجهم احلضور فيه واال فال باس به بل ربام
يكون راجحا .
السؤال :ما حكم مكربات الصوت العالية جدا التي تستخدم يف
اجلوامع؟
اجلواب :البد من رعاية أن ال يكون صوت املكربات مرتفع ًا إىل حد
يوجب إيذاء اجلريان عادة.
السؤال :يوجد يف منطقة جامع وفيه مواد التي رسقت من ممتلكات

الدولة تستخدم يف اجلامع ( بصيغة املصلحة العامة ) فام حكم الصالة
فيه ؟
اجلواب :ما ُذكر ال يمنع من جواز الصالة يف املسجد وإن كان هذا
الترصف غري مأذون فيه .
السؤال :مسجد به مرافق هل جيوز ملن ال يعلم بحدود وقفيتها � من
اهنا تشمل املصيل يف املسجد وغريه ام خصوص املصيل يف املسجد �
ان يستخدمها لقضاء احلاجة من دون ان يكون مريد ًا الصالة يف نفس
املسجد او من دون ان يكون الوقت وقت صالة وقد ادى فرضه
وصالته الواجبة عليه مث ًال؟
لرواد املسجد بل مطلق ًا عىل االحوط،
اجلواب :الجيوز مع املزامحة ّ
نعم جيوز مع جريان العادة بذلك او اذن من يكون ادارة مثل هذه
االمور حتت يده كاخلادم .
السؤال :يوجد اثاث قديمة والبعض منها مستهلك يف مسجد هل
جيوز لنا بيع هذا االثاث ورشاء بثمنه اثاث جديد ،حيث التوجد لدينا
نفقات تغطي احتياج املسجد؟
اجلواب :اذا امكن االستفادة منه يف نفس املسجد او يف مسجد اخر
او حسينية اخرى او يف املصالح العامة لزم ذلك واما اذا كان بحيث
اليرتتب عىل ابقائه إال الضياع والتلف جاز البيع ورصف الثمن يف
نفس املسجد.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

سرعة استجابة الدعاء ()2
من املفاهيم الرتبوية واألخالقية يف النص القرآين وأثرها
احلسيني الدّ عاء وهو الرابط الروحي بني العبد
يف اخلطاب
ّ
وخالقه ،وأنّه من أحب األعامل إىل اهلل ،ألنّه مخ العبادة وسالح
املؤمن ،ومقاليد الفالح ,وتبلغ أمهية الدعاء درجة بحيث يأمر
اهلل سبحانه عباده بالدّ عاء ,ويضمن اإلجابة عليه..
ومن املشاهد التي برزت يف استجابة الدعاء عندما دعا اإلمام
احلسني (عليه السالم) جلون موىل أيب ذر :كام نقله العالمة
املجليس« :تقدم جون موىل أيب ذر الغفاري وكان عبدً ا أسو ًدا،
ّ
فقال له احلسني (عليه السالم)« :أنت يف إذن مني فإنام تبعتنا
طلبا للعافية ،فال تبتل بطريقنا» ،فقال :يا ابن رسول اهلل أنا يف
الرخاء احلس قصاعكم ،ويف الشدة أخذلكم ،واهلل َّ
إن رحيي
وإن حسبي للئيم ،ولوين ألسود ،فتنفس عيل َ
لنتنَّ ،
باجل َّنة،
فتطيب رحيي ويــرشف حسبي ،ويبيض وجهي؟ ال واهلل ال
أفارقكم حتى خيتلط هذا الدم األسود مع دمائكم ,ثم قاتل حتى

آية التطهير
قال الل تعاىل }إِ هَّن َام ُيرِيدُ هَّ ُ
الل لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
س َأ ْه َل
الر ْج َ
نك ُم ِّ
ا ْل َب ْي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا(األحزاب ،{)33/وال خالف
بني علامء املسلمني يف دخول احلسني ضمن أهل البيت
(عليهم السالم) ويف صحيح مسلم ما قالته عائشة:
«خرج النبي (صىل الل عليه وآل��ه) غداة وعليه مرط
مرحل من شعر أسود فجاء احلسن بن عيل فأدخله
ثم جاء احلسني فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها
ثم جاء عيل فأدخله ثم قال إنام يريد الل ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا».
جملة االحرار اال�سبوعية
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قتل ،فوقف عليه احلسني (عليه السالم) ,وقال« :ال َّل ُهم َب ّيض
وجههَ ،
وط ّيب رحيه ،واحرشه مع األبرار» ,وروي عن اإلمام
الباقر عن أبيه (عليهام السالم)َّ :
أن الناس كانوا حيرضون
املعركة ،ويدفنون القتىل ،فوجدوا جو ًنا بعد عرشة أيام تفوح
منه رائحة املسك».
ومن املحدِّ ثني املحقق الشيخ حممد السند الذي قال« :أخذ
حممد
احلسني (عليه السالم) عىل عاتقه إحياء مبادئ جدّ ه ّ
تعرضت للتشويه واالنحراف عىل
(صىل اهلل عليه وآله) التي ّ
أيدي بني أمية ،فنرى ّ
أن احلسني بن عيل (عليه السالم) يف يوم
عاشوراء يضع خدّ ه عىل خدّ جون ذلك العبد ،وهذا نوع عظيم
من أنواع االحرتام عند العرب ،فاحلسني هنا يساوي بني جون
ّ
القريش الذي ينتسب
 العبد األسود  -وبني عيل األكرب ،السيدلرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).

من أسرار السور الكريمات
فضل ّبر الوالدين يف اآلخرة عظيم ،ف ُّرب الوالدين هو أحد أسباب احلصول عىل
غفران اهلل وتكفريه للذنوب يوم القيامة ،ويعترب ُّبر الوالدين من الرشوط املتعلقة
هبا دخول املؤمنني اجلنة ،وك ّلام زادت طاعة اإلنسان ورمحته بوالديه ك ّلام زادت
حسناته وثوابه وأجره عند اهلل الواحد.
َ
}و َق َض َرَ ُّبــك أ َّال َت ْع ُبدُ و ْا إرِ َّال إرِ َّيا ُه
فرضا اهلل من رضامها ،حتى قال سبحانهَ :
َ
ُ
مها أ ْو رِك َال ُ َ
َوبرِا ْل َوالرِدَ ْي رِن إرِ ْح َسا ًنا إرِ َّما َي ْب ُل َغ َّن رِعندَ َك ا ْل رِك َ َرب َأ َحدُ ُ َ
مها َف َال َت ُقل َّ ُهل َمآ أ ٍّف َو َال
َت ْن َه ْر ُ َ
يبني أن
مها َو ُقل َّ ُهل َام َق ْو ًال َك رِر ًيام (اإلرساء ،{)23/فأن األمر يف اآلية الكريمة ّ
اهلل جعل طاعة الوالدين بعد امر عبادته وبذلك يكون فضل طاعة اهلل تعاىل يف
بر الوالدين عظيمة كفضل توحيده ،لذلك هو أحد السبل املؤدية اىل رضا اهلل يف
الدنيا واالخرة.

القلب السليم في القرآن الكريم

من مستلزمات القلب السليم ..الخلو من المرض
ح -4/بقلم أ .د .طالب حسن موسى

يتحقق هذا املرض عند انسالخ االنسان عن اآليات التي اتاه
اهلل هبا فاتبعه الشيطان او كذب هبذه اآليات او الذين اذا ذكر
القتال يف سبيل اهلل ينظرون نظر املغيش عليهم خوفا من املوت
او الذي انسته نفسه واعجبته فيام هو فيه من كثرة وقوة فأنسته
االعتامد عىل اهلل فحينئذ يرضب عىل قلبه باإلسهاب «كام ورد
بالرشح ( -هنج ص  »)84االسهاب هو ذهاب العقل كام حدث
يف معركة حنني اذ اعجبت كثرة املسلمني عددا وعدة فنسوا اهلل
وعند تغري الوضع لصالح العدو من الكفار اهنزموا من ميدان
املعركة تاركني الرسول( -صىل اهلل عليه وآله) -لوحده ومع قلة
من املؤمنني حقا.
ان الذين مجعوا يف قلوهبم االضغان معتقدين انه ال يمكن الحد
ان يطلع عليها ،وان قفل هذه القلوب املريضة بأيدهيم ،فمرضهم
يتمثل يف عدم تدبرهم وتفهمهم ما جاء يف القرآن الكريم او
الذين ارتدوا عىل ادبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى واتبعوا سبل
الشيطان وأطاعوه يف لبوس هذا الضالل الن الشيطان تعهد كام
جاء يف القرآن الكريم } َق َ
رص َاط َك
ال َفبرِ َام َأ ْغ َو ْيتَنرِي َأل ْق ُعدَ َّن َ ُهل ْم رِ َ
يم (األعـــرافُ )16/ث َّم آلترِ َي َّن ُهم ِّمن ْ َبـ رِـني َأ ْرِيــدهيرِـ ْـم َو رِم ْن
ْ ُامل ْست رَِق َ
تدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َش رِ
َخ ْل رِف رِه ْم َو َع ْن َأ ْي َام رِهنرِ ْم َو َعن َش َمآئرِ رِل رِه ْم َو َال َ رِ
ين
اك رِر َ
(األعراف..{)17/
ويقول امري املؤمنني (عليه السالم)« :هم قوم اجتمعوا عىل

باطلهم» ،فحينئذ يميت اهلل قلوهبم وجيلب اهلم عليهم فمرض
هذا االنسان ،بموجب هذا الكذب يكون قد ظلم نفسه فصار
من اخلارسين ومن الغاوين فمرضه غوايته الشيطانية فصار مثل
الكلب ان حتمل عليه يلهث او ترتكه يلهث وهذا ما ينطبق عليه
قول امري املؤمنني بان قلبه قلب حيوان.
وقد يزيدهم اهلل مرضا ،يف من رشح بالكفر صدرا من الذين
استحبوا احلياة الدنيا عىل االخرة وطبع اهلل عىل قلوهبم بكفرهم
وهم الغافلون وان هذا الطبع او اخلتم الرباين يعرب القرآن الكريم
عنه بعدة تعابري ،منها بوضع أكنة عىل قلوهبم ويشار يف امليزان
لتفسري القرآن هي القلوب الغلف واملحفوظة حتت لفائف وأستار
}و َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا رِيف َأ رِك َّن ٍة ِّممَّا َتدْ ُعو َنا
وحجب فهي نظري يف قوله تعاىلَ :
إرِ َل ْي رِه( ..فصلت ،{)5/فتكون الهية ليكونوا من الغافلني وتزغ
القلوب ورضب مثال الذين يسارعون باختاذ اليهود والنصارى
اوليا ًء هلم خوفا منهم مثلهم كالذي يرتد عن دينه.
ومثل آخر هلم ورد يف القرآن الكريم أيضا يف سورة آل عمران
وهم الذين يتبعون ما تشابه عليهم من اآليات وال يلتفتوا اىل
اآليات املحكامت ابتغاء التأويل والفتنة ،فيقول تعاىلَ } :ف َأ َّما
وهبرِ ْم َز ْيغٌ َف َي َّتبرِ ُع َ
ين يف ُق ُل رِ
ون َما َت َشا َب َه رِم ْن ُه ا ْبترِ َغاء ا ْل رِف ْتن رَِة َوا ْبترِ َغاء
ا َّل رِذ َ
َت ْأ رِو رِيل رِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ رِوي َل ُه إرِ َّال ّ ُ
الر رِ
ون رِيف ا ْل رِع ْل رِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َم َّنا
اهلل َو َّ
برِ رِه(..آل عمران.{)7/
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آللئ قرآنية
حلقات بحثية

دور اإليقاع الصوتي للمدود والحركات

في رسم الصورة القرآنية
إن االهتامم باإليقاع الصويت يدعو إىل التأ ّمل كثري ًا باآليات
وحتى َّ
أن بعضهم دعا إىل تفسري القرآن صوتي ًا؛ إذ أن هناك
«سامت إيقاعية يف سياق فواصل اآليــات ،ومن خالل
عبارات اجلمل والفقرات التي ارتبطت بنسق مجهرة من
نج َم عنها كثري من اإلشكال يف التفسري
آيات القرآن املجيدَ ،
حمررو
لوجودها جمارية لزنة مجلة من بحور الشعر ،وبدأ ّ
علوم القرآن ،يتصدون للدفاع عن ذلك حين ًا ،ولتفسريه
كالمي ًا واحتجاجي ًا بلغة اجلدل حين ًا آخر ،ولو أهنم عمدوا
إىل ربط مثل هذه الظواهر باإليقاع الصويت لكان ذلك رد ًا
مفح ًام ،ولو فرسوها صوتي ًا الرتفع اإلشكال وتالشى.
إن أنواع قراءة القرآن ثالثة وهي( :التحقيق ،واحلدر،
والتوسط) ،وأعالها شأن ًا هي قراءة التحقيق« ،فأصلها
املبالغة يف اإلتيان باليشء حتى تبلغ اليقني يف معناه وتؤديه
عىل حقه من غري زيادة وال نقصان ،واملراد به يف التجويد:
التأين يف القراءة بإشباع املدَّ ات ،وتوفية الغنات ،وحتقيق
اهلــمــزات ،وإمتــام احلــركــات ،وتبيني احلــروف ،وحتقيق
خمارجها ،كل ذلك ٍ
بتأن ومتهل ،والتحقيق وغريه من أنواع
القراءة يتعلق بمقدار الرسعة فيها ليس غري».
عىل أن «التعامل مع اإليقاع يف تالوة القرآن يف الغنن
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ح  / 3الباحث :الدكتور أحمد الصفار

واملدود مع احلفاظ عىل عدد احلركات التي حتددها قواعد
التجويد واألحــكــام والتي تلعب دور ًا مه ًام يف حتديد
نوعية اإليقاع املؤدي عليه يف اللحن القرآين واألسلوب
املعتمد اإليقاع يعد أقرب إىل التطريب منه إىل التحزين
والتخشيع».
ال بل «إن قوة النغم املوسيقي الساحر للقرآن الكريم
(الداللة الصوتية) حيث جرس املفردات القرآنية يوحي
بمعناها قبل أن يوحي مدلوهلا اللغوي» ،فيمكننا أن نتخيل
مدى تأثري املــدود واحلركات والغنن يف إظهار اللفظ
القرآين وما فيه من جرس ونغم يف شعور وأحاسيس كل
من القارئ والسامع عىل حدّ سواء.
وهناك حماوالت لدراسة اإلعجاز الصويت واألثر اجلاميل
أللفاظ القرآن الكريم وأحدها كانت من سيد قطب،
ويعطي أمثلة لذلك ،فمث ً
(لص َّ
آخ ُة) يف نظم قوله
ال لفظ َّ
تعاىلَ } :فإرِ َذا َجــآ َء رِ
لص َّ
آخ ُة{ (ســورة عبس :آية )33
ت َّ
«ولص َّ
آخ ُة لفظ ذو جرس عنيف نافذ ،يكاد خيرق
فيقول:
َّ
صامخ األذن ،وهو يشق اهلواء شق ًا ،حتى يصل إىل األذن
صاخ ًا ،وهو يمهد هبذا اجلرس العنيف للمشهد الذي
يليه :مشهد املرء يفر وينسلخ من أولئك الذين تربطهم

اإلم������ام ال��ح��س��ي��ن
وال����ق����رآن ال��ك��ري��م

به وشائج وروابط ال تنفصم؛ ولكن هذه الصآخة متزق هذه
الروابط والوشائج متزيق ًا وتقطعها تقطيع ًا .وانظر كذلك إىل
األثر اجلاميل لكلمة َ
ان) يف نظم قوله تعاىلَ } :ي ْس َـٔ ُل َأ َّي َ
(أ َّي َ
ان َي ْو ُم
ْ ل رِق َٰي َم رِة{ (والسؤال َبأ َّي َ
ان  -هذا اللفظ املديد اجلرس  -يوحي
باستبعاده هلذا اليوم؛ وذلك متشي ًا مع رغبته يف أن يفجر ويميض
يف فجوره ،ال يصده شبح البعث وشبح اآلخرة أيان أي متى؛
ولكنه عدل من اللفظ القصري إىل الطويل لالستبعاد ،ومن
ثم كان اجلواب عىل التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها
رسيع ًا خاطف ًا حاس ًام ،ليس فيه تريث وال إبطاء حتى يف إيقاع
النظم وجرس األلفاظ ،وكان مشهد ًا من مشاهد القيامة
تشرتك فيه احلواس واملشاعر اإلنسانية ،واملشاهد الكونية»،
«فجرس الكلمة ،رسم لنا هذه الصورة احلسية والنفسية،
بكل ما فيها من هيأة وحركة وصوت ،ثم ّ
إن تكرار جرس
الكلمة يف السياق ،و ّلد إيقاع ًا موسيقي ًا شديد ًا يتناسق مع شدّ ة
يوم القيامة وأهواله» كام يف اآليةَ } :ي ْو َم ُيدَ ُّع َ
ون إىل َنا رِر َج َه َّن َم
َد ًّعا{ (سورة الطور :آية .)13
تنوع عالقاهتا البنائية ،ال
فاأللفاظ وحدها وعىل الرغم من ّ
تكفي لتصوير املعنى ،ما مل يعتن باحلركات واملدود ،ملا هلا من
قوة يف أن تزيد عىل املعنى آثار حسية ونفسية وخيالية تثري
الصورة مجا ً
ال ورونق ًا حسي ًا ،كام تضفي عليها ملسات فنية
عديدة..

�ك ا َّلذِ ي ُي َب ِّش ُر َّ
قال الله تعالىَ :
اللهُ عِ َبادَ هُ
{ذ ِل� َ
ا َّلذِ َ
ات ُقل الَّ َأ ْسأَ ُل ُك ْم
الصالِحَ ِ
آم ُنوا وَ عَ مِ ُلوا َّ
ين َ
عَ َل ْيهِ َأجْ ًرا إِالَّ ا ْل َموَ دَّ َة فِ ي ا ْل ُق ْر َبى وَ َمن َي ْق َتر ِ ْف
يها حُ ْس ًنا إ َّن َّ
حَ َس َن ًة َّنزِدْ َلهُ فِ َ
اللهَ َغ ُفورٌ َش ُكورٌ
ِ
(ال��ش��ورى ،})23/لقد اتفق جميعُ المسلمين
على وجوب مودة أهل البيت وإن اختلفوا في
بعض األدل��ة ،ويقول اب��ن تيمية في مجموع
الفتاوى (محبتهم عندنا ف��رض واج��ب يؤجر
عليه) ,فهل ترى أن الله تعالى أوج��ب محبة
الحسين لمجرد أنه ابن بنت رسول الله ,أم أن
محبة الحسين لها دور في الدين وفي شريعة
سيد المرسلين.
سبب
ٌ
إن محبة الحسين (عليه السالم) لهي
في االتباع واقتفاء األثر واالقتداء ,لذا نجد أن
القرآن الكريم ربط بين المحبة واالتباع في قوله
تعالىُ :
ون ّ
ل إِن ُكن ُت ْم ُتحِ ُّب َ
اللهَ َفا َّت ِبعُ ونِي
{ق� ْ
اللهُ وَ َي ْغفِ ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم وَ ّ
ُيحْ ِب ْب ُك ُم ّ
اللهُ َغ ُفورٌ
َّرحِ ٌ
يم (آل عمران.})31/
حب
وقد ربط اإلمام الصادق (عليه السالم) بين ِّ
الحسين (عليه السالم) وبين الخير ,فقال في
رواية (انظر :كامل ال��زي��ارات« :)269من أراد الله
به الخير قذف في قلبه حب الحسين (عليه
السالم) وحب زيارته ،ومن أراد الله به السوء
قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته»،
فيما جاء في الكافي  80 :8ما روي عن اإلمام
الباقر (عليه السالم)« :وهل الدين إال الحب».
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه
هذا لعمرك في الفعال بديع
لو ك�ان حبك صادقاً ألطعته
إن المحب لمن أحب مطي���ع
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ألول مرة على مس��توى التعليم الجامع��ي االهلي في الع��راق

إلى مصر ..جامعة وارث األنبياء
ً
عددا من طلبتها
تبعث
تقرير :ابراهيم الحبيب

في إطار سعيها الجاد الذي تبذله جامعات العتبة الحسينية المقدسة للنهوض بالواقع العلمي
لطلبة العراق من خالل تطبيق كل ما هو أنموذجي وتعزيز األنشطة العلمية والبحثية ،أجرت
جامعة وارث األنبياء (عليه السالم) مباحثات مكثفة مع عدد من الجامعات المصرية والعربية ذات
االختصاص المناظر لها بهدف تبادل الخبرات التدريبية وأثمرت عن اتفاقية تعاون إلرسال عدد من
طلبة الجامعة إلى جمهورية مصر.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

14

وق��ال مدير مركز التعليم املستمر يف جامعة وارث األنبياء
(عليه السالم) الدكتور حيدر حممد عيل الغانمي« :يعد برنامج
التبادل الطاليب األول من نوعه عىل مستوى اجلامعات العراقية
األهلية ،واهلدف منه هو تبادل اخلربات واملهارات بني الطلبة
كذلك التعرف عىل حضارة وثقافة تلك الدولة وطرق معيشتهم
باإلضافة إىل االشرتاك ضمن برنامج تدريبي يف االختصاص
العلمي للطالب املبتعث من اجل تنمية مهاراته العلمية وصقل
خرباته إذ أن الدراسة يف بلد أخر هلا اثر كبري يف نفس الطالب
التي تزيد من ثقته وخرباته يف جمال العمل»
وأضاف «يضم الربنامج فقرات عديدة يتم من خالهلا لقاء طلبة
آخرين من خمتلف الدول العربية و ورش وحمارضات تدريبية يف
جمال االختصاص باإلضافة إىل جوالت سياحية ،ثقافية ،تارخيية
للتعرف عىل حضارة ومعامل البلد املستضيف».
وأوضح أن «إرسال عدد من طلبة كليات اهلندسة والتمريض
واإلدارة واالقتصاد إىل جامعة مرص للعلوم والتكنلوجيا ليتلقوا
احدث الربامج التدريبية يف اجلامعة واملؤسسات الصحية بدولة

مرص ،ملدة شهر من  7-15إىل  2022-18-15هي منحة
مدفوعة التكاليف وتشمل السكن واإلقامة واملعيشة».
وبني أنه «يف شهر مارس من عام  2022تم حضور املؤمتر
َّ
السابع والــعــرشون للمجلس الــعــريب للتدريب واالبـــداع
الطاليب ،يف مجهورية مرص العربية وبحضور ممثيل سته وثالثون
جامعة عربية من ضمنهم جامعة وارث االنبياء ،من اجل
تبادل الفرص التدريبية بني اجلامعات العربية ومن خالله تم
احلصول عىل ( )10فرص تدريبية للطلبة من جامعة مرص
للعلوم والتكنلوجيا للتدريب من خالل االتفاق الرسمي بني
اجلامعتني فقد حصلت املوافقة البتعاث الطلبة وكذلك استقبال
الطلبة املرصيني يف جامعتنا ولكن لألسف مل يتم ارسال الطلبة
بسبب الظرف السيايس والوضع العام للبلد وعليه البد من
االستمرار يف حضور جلسات املجلس العريب وارسال الطلبة
من اجل عكس صورة اجيابية عن الطالب العراقي وكذلك من
اجل تشجيع الطلبة العرب للحضور اىل العراق».
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ج��ام��ع��ة وارث االن���ب���ي���اء ت���درس
استحداث كليات وأق��س��ام نوعية
منها هندسة المعلومات
االحرار :حسنين الزكروطي  -مرتضى االسدي

دأبت جامعة وارث االنبياء على إعداد جيل متعلم ،وحرصت على تقديم كل
ما من شأنه ناهضا بأساليب التعليم والبحث العلمي والجانب االخالقي والقيمي
في بناء االنسان الناجح ،حيث تشهد دراس��ة لتطوريها في الجانب االكاديمي
والعلمي والمهني ايضا ..وبحسب توجيه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بتأمين كل المتطلبات الوظيفية
والبنى التحتية واللوجستية لتكون مكانا تعليما ناجح ومؤسسة تعليمية
تضاهي المؤسسات المتطورة داخل العراق وخارجه ..فهي كما باشرت
بمشروع توسعة مساحتها ،فهي تدرس استحداث كليات واقسام
جديدة ونوعية ما يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي العراقية.
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االستاذ الدكتور ابراهيم سعيد الحياوي

عن اهدافها ومساعيها التي تتهد بتحقيقها حتدث رئيس
جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) (االستاذ الدكتور ابراهيم
سعيد احلياوي) قائال« :مع انتهاء العام الدرايس بدأت ادارة
اجلامعة بوضع اخلطط والربامج ومتطلبات العام اجلديد ،وقد
رشعت االدارة من بداية شهر متوز عىل هتيئة االسرتاتيجية
للعام الدرايس القادم ،وقد خيفى عىل الكثري ان جامعة وارث
االنبياء (عليه السالم) حتتوي عىل ستة كليات ويف النية هناك
فكرة استحداث كليات واقسام ،كـاآلداب تشمل( :الرتمجة
واالعالم الرقمية واللغة الفارسية) ،كذلك استحداث قسم
هلندسة املعلومات او تكنولوجية املعلومات وقسم طائرات
بدون طيار ،وهذه الكليات واالقسام مرتبطة بموافقة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي».
منوها عن وجود جلان خمتصة ملتابعة هذا املوضوع ،فيام أشار
اىل مرشوع توسعة جديدة يف اجلامعة قال عنه« :بدأنا العمل
بمرشوع التوسعة الذي يتمثل يف تشييد مباين لألقسام الداخلية
والقاعات املدرجة واملراكز البحثية ،فضال عن السعي اىل توفري
كوادر تدريسية اىل اجلامعة وخصوصا من ذوي االختصاص
الطب والتمريض واهلندسة الطب احليايت».
واردف« :عىل مستوى االستعدادات هناك محلة تروجيية وتعريفية
للجامعة نستعد ألطالقها ،فكام يعلم اجلميع ان هذه املؤسسة
التعليمية تابعة اىل االمانة العامة يف العتبة احلسينية املقدسة،

والتي بدورها ال تركز عىل اجلانب التدرييس واالكاديمي
للطلبة فحسب؛ بل يصب ّ
جل اهتاممها ايضا باجلانب االخالقي
والقيمي وبناء االنسان الناجح».
مشريا اىل «العمل جــاري عىل توفري كافة الربامج املطلوبة،
وسيشهد الــعــام الـــدرايس اجلــديــد تــواجــد ادارة الكرتونية
بالكامل».
عن هذا اوضح احلياوي« :من مجلة االسباب التي جعلت الكثري
من الطلبة يفضلون جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) عن
غريها من اجلامعات هو عائديتها اىل مؤسسة خملصة وموثوقة
من قبل اجلميع ،وموقعها االسرتاتيجي بالنسبة للطالب ،مهها
صناعة االنسان وتوفري البنى التحتية واملساحات الواسعة
واخلرضاء ،كذلك وجود كوادر تدريسية عالية املستوى وبرامج
وخطط منتظمة ،وال ننسى دور العتبة احلسينية املقدسة يف دعم
ومساعدة الطلبة من ذوي الدخل املحدود من خالل التكفل
بنصف االقساط او مجيعها ،وقد وصلت نسبة للدعم يف العام
املايض اىل ما يقارب ( )4مليار دينار ،ناهيك عن اتفاقيات
التعاون مع جامعات داخل العراق مثل جامعة كربالء وبابل
وبغداد واقسام من اجلامعات االهلية ،كذلك يف اخلارج هناك
تعاون مع جامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة طهران ،وجامعة
ليفربول وغريها».
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احل�سيني
�اء احل�سيني
�ط���اء
�ع���ط
الال���ع
تقرير :منتظر زكي  -تصوير :علي الرحيالتي

بهدف إثراء الفكر في مجال تقدم التعلم وطرائقه

ندوة علمية في مجال مقررات اللغة العربية
اقامت دار اللغة واالدب العربي التابعة الى قسم الشؤون
الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة
ندوة علمية تثقيفية في مجمع سيد الشهداء (عليه
السالم) ،على قاعة المؤتمرات ندوة تحت عنوان( :ادوات
ومهارات رفع التحصيل في مقررات اللغة العربية) وتأتي
ضمن برنامج( :سلسلة الندوات التطويرية في المجال
التطبيقي للغة العربية) ،وتضمنت الندوة عدة محاور
أهمها اللغة العربية واهميتها ومفهوم التحصيل
ومقررات اللغة العربية.
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سماحة الشيخ مازن التميمي

د .علي تركي

وللمزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع حتدث مسؤول شعبة
دار اللغة واالدب العريب يف العتبة احلسينية املقدسة فضيلة
الشيخ مازن التميمي قائ ً
ال« :اخذت الدار عىل عاتقها إقامة
جمموعة من الدورات االلقائية والبحثية والتداولية هبدف اثراء
الفكر يف جمال تقدم التعلم وطرق التعليم من خالل االستفادة
من االكاديميني املختصني من الكليات الرتبوية والكليات
اجلامعية واخذنا بنظر االعتبار اهنا خطوة سابقة مل نجد هلا
مثيل عىل حد بحثنا يف املسألة من نفس املعلمني املدرسني ذوي
اصحاب اخلربة».
واضاف :تم اعداد جمموعة عناوين متداولة يف املنطقة االقليمية
هبدف التعرف عىل معنى التحصيل يف التعليم والتعرف عىل
وسائل رفع مستوى التحصيل يف اللغة العربية».
ومن جهة اخرى حتدث أ.د عيل تركي شاكر من جامعة كربالء
كلية الرتبية قائ ً
ال« :للغة العربية امهية ومكانة خاصة عند
العرب وعند املسلمني مجيع ًا فهي لغة القرآن والعبادة واهل
اجلنة ،ويمكن ان نحدد امهيتها باألمهية الدينية واحلضارية

والقومية والعاملية».
واوضــح« :مفهوم التحصيل هو مــدى استيعاب الطالب
للمعلومات وما يطرح عليه من أفكار يف مادة دراسية معينة
بعد أداء االختبار اخلــاص باملادة والتعرف عىل عالمة او
الدرجة التي حتصل عليها ،ووسيلة املعلم يف التعرف عىل
حتصيل الطالب بواسطة االختبارات التحصيلية واالختبار
التحصييل اجراء منظم عىل وفق معايري حمدد يرمي اىل قياس
ما اكتسبه املتعلم من احلقائق واملفاهيم والتعميامت واملهارات
بعد دراسته ملوضوع معني او مقرر درايس ،اذ تتم مواجهة
املتعلم بمجموعة من االسئلة ويطلب منه االجابة منها معتمد ًا
عىل نفسه واالختبار التحصييل بطبيعة احلال يقيس مستوى
املتعلم من حيث التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب
واالختبار ليس هو املقصود لذاته ،بل يعتمد لتحديد مدى
التقدم الذي احرزه واملتعلمون نحو حتقيق االهداف التعليمية
املحددة سلف ًا».
19

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

ال��ع��ط��اء احل�سيني

ً
وابتهاجا بهم..
تخليداً لتضحيات آبائهم العظيمة

العتبة الحسينة المقدسة تكرّم
المتفوقين من أبناء الشهداء األبرار
األحرار /خاص

في رعاية مستمرة من لدن األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّ سة ،وتخليداً لتضحيات الشهداء
فداء للدفاع عن العرض واألرض والمقدسات ،ك ّرم قسم رعاية ذوي
األبرار الذين قدّ موا أرواحهم
ً
الشهداء والجرحى في العتبة المقدسة ( )40طالباً متفوقاً من أبناء الشهداء من محافظات
عراقية عدة.
وج��رى تكريم ه��ؤالء الطلبة األع��زاء ،ضمن برنامج يقيمه القسم سنوياً ،لرسم البسمة على
الدراسي الذي حققوه رغم كل الظروف التي م ّروا بها.
وجوههم ،ومشاركتهم فرح تفوّ قهم
ّ
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وخالل االحتفالية املَهيبة التي ُأقيمت لتكريم الطلبة ،حتدّ ث
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة ،األستاذ حسن رشيد
العباجيي عن دور شهداء الوطن األبــرار وتضحياهتم من
أجل الدفاع عن الوطن واملقدسات ،كام أشار إىل دور العتبة
احلسينية يف رعاية عوائل الشهداء ومتابعة أبنائهم يف مسريهتم
الدراسية والعلمية وتلبية احتياجاهتم الالزمة.
ُ
احلفل الذي حرضه أصحاب القلوب البيضاء وغاب عنها
اآلباء الشهداء« ،كانت فيه هذه الرعاية املباركة من العتبة
املتفوقني» ،كام أوضح ذلك الطالب
املقدسة بلس ًام للطلبة
ّ
املتفوق جعفر ابن الشهيد السعيد (مصطفى جاسم) من
ّ
حمافظة الديوانية يف الكلمة التي تالها باإلنابة عن زمالئه
ا ُملحتفى هبم.
وقدّ م جعفر ،شكره لألمانة العامة للعتبة املقدسة وعىل رأسها
املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي« ،لتقديم
الرعاية األبوية ألبناء الشهداء السعداء».

فيام ّأكد رئيس القسم ،أمحد رسول فرحان بأن «العتبة احلسينية
ّ
الذين نــذروا أعامرهم
تتخىل يوم ًا عن عوائل الشهداء
لن
َ
هبوا للدفاع عن وطنهم
وأرواحهم ودماءهم الزكية حني ّ
ومقدّ ساهتم».
وقال فرحان :إن «كل ما نقدّ مه اليوم هو لر ّد جزء يسري ملا
قدمه اآلباء الشهداء يف ساحات الوغى ضد أعتى العصابات
اإلرهابية».
وأضــاف ّ
حميا الطلبة
الغامر الذي
«الفرح
بأن
َ
َ
ّ
ارتسم عىل ّ
املتفوقني وعوائلهم يعني لنا الكثري ،وهو ما يشدّ من عزيمتنا
ّ
لرعايتهم بكل ما يمكن وبأفضل صورة».
ُ
املتفوقني من قبل العتبة
حفل تكريم الطلبة
هذا والقــى
ّ
صدى كبري ًا بني احلارضين ،ووسائل اإلعالم التي
احلسينية،
ً
نقلت صور ًة ناصع ًة ملعنى الوفاء واإلخالص لدماء الشهداء
وتضحياهتم العظيمة عىل درب سيد الشهداء اإلمام احلسني
(عليه السالم).
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للتذكير بنهضة اإلمام الحسين

مدارس األيتام في كربالء تقيم موكب
عزائها السنوي في شهر محرّم الحرام

تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :احمد القريشي

خرجت مدرستا رقية وعلي األصغر (عليهما السالم) التابعتان لممثلية مكتب المرجع الديني
األعلى اإلمام السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في كربالء المقدسة ومدرسة اوالد
مسلم (عليهم السالم) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بموكب عزاء مهيب ،تعبيراً عن
الحزن والمواساة بذكرى شهادة اإلمام الحسين (عليه السالم) ،وقد شارك فيه عدد كبير من
التالميذ والكوادر التدريسية في المدارس المذكورة ،حيث يقام هذا الموكب سنويا خالل االيام
العشرة االولى من شهر محرم الحرام ،والهدف االساس منه هو تذكير وتعليم الطلبة بنهضة
اإلمام الحسين (عليه السالم) الذي خرج من أجل اإلصالح ورفض الظلم.
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،،

خ�����الل ه�����ذا ال���م���وك���ب ي�����ردّ د
ً
م���واالة
االي��ت��ام أب��ي��ات �اً ش��ع��ري��ة
لإلمام الحسين (عليه السالم)
وم��ع��اه��دت��ه ب��االس��ت��م��رار على
ن��ه��ج��ة ال��ق��وي��م ون��ه��ج ج��ده
محمد (صلى الله عليه وآله)...

،،

ويف هذا السياق حتدث املرشف عىل مدارس األيتام ،الدكتور سعد الدين هاشم
مهدي قائ ً
ال :إن «موكب عزاء مدارس األيتام يف شهر حمرم احلرام يقام سنويا
بمشاركة مدرستي رقية وعيل االصغر (عليهام السالم) التابعتني ملمثلية اإلمام
السيد عيل السيستاين (دام ظله الوارف) يف كربالء املقدسة ،وكذلك مدرسة اوالد
مسلم (عليهم السالم) االبتدائية لأليتام التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة ،وان هذا املوكب شارك فيه االيتام بدء ًا من شارع أيب الفضل العباس
وصو ً
ال إىل مرقده الرشيف (عليه السالم) ومرور ًا بمنطقة ما بني احلرمني ،وهو
املكان الذي يتجمع فيه العزاء متوجها للعتبة احلسينية املقدسة ،وقد شارك يف العزاء
املالك التدرييس للمدارس املذكورة من املعلمني واملدراء ،واحلقيقة ان هذه املواكب
والشعائر احلسينية هي الوسيلة املهمة للتذكري بشكل مستمر بنهضة االمام احلسني
(عليه السالم)».
وأضاف مهدي« ،خالل هذا املوكب ير ّدد االيتام أبيات ًا شعرية مواال ًة لإلمام احلسني
(عليه السالم) ومعاهدته باالستمرار عىل هنجة القويم وهنج جده حممد (صىل اهلل
عليه وآله) الذي ورد عنه يف احلديث (حسني مني وانا من حسني)».
وأشار إىل أن «هؤالء االيتام وهذه املسرية والشعارات واملوكب ستبقى راسخة
يف اذهان االيتام الذين نأمل هلم مستقب ً
زاهرا بعد خترجهم من الكليات بحمل
ال ً
راية اإلمام احلسني والسري عىل هنجه العظيم ،ولكل ذلك يكون برعاية مؤسسة
االمام الرضا (عليه السالم) التابعة ملمثلية السيد عيل السيستاين (دام ظله الوارف)
وكذلك االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة».
وقدّ م مهدي شكره وتقديره جلميع االقسام املسامهة يف إنجاح العزاء من خالل
املسامهة الفعالة ومنها قسم اإلعــالم لتغطيته احلــدث اعالمي ًا ،وكذلك قسم
العالقات العامة وقناة كربالء الفضائية واالخوة العاملني يف قسم حفظ النظام
بالعتبة املقدسة.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني
تقرير :حبيب باشي تصوير :سيف الربيعي  -امير النصراوي

ً
ً
ً
إيمانا ّ
وتنمويا
تربويا
بأنها األفضل

أكثر من ( )2000شاب يشارك في
برامج جمعية كشافة الوارث
تسعى العتبة الحسينية المقدسة وبكل طاقاتها في قسم التنمية والتأهيل
االجتماعي للشباب لتحقيق أهدافها في دعم الشباب وتوجيههم عقائديا
ووطنيا وكذلك لتنمية وتطوير طاقاتهم بغية الحفاظ عليهم من معترك
الحياة من خالل سعي جاد وبرامج متنوعة من شانها النهوض بواقع هذه
الشريحة التي تستحق االهتمام.
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وهبذا الصدد كان لقسم التنمية والتأهيل االجتامعي للشباب
دورا يف هتيئة أنسب الظروف واألوضاع للنمو السليم الذي
ُيكسب الشباب الصفات وامليزات التي تعله صاحل ًا وقادر
عىل خدمة بــالده يف شتى ميادين التنمية وجمــاالت احلياة
كافة من خالل اطالق الربامج الرتفيهية والرتبوية والثقافية
واخلدمية واحلسينية كشفيا التي تسهم بشكل كبري وواسع يف
رعاية أهداف تنموية تعمل عىل النهوض بقدرات الشباب كام
ّ
أن هلا أهدافا وقائية تقف دون انحرافهم كذلك هلا أهداف
عالجية تسعى إىل مواجهة مشكالهتم وصعوباهتم.
وايامنا منهم يف برامج مجعية كشافة الــوارث فقد بلغ عدد
املشاركني أكثر من ( )2000مشاركا ضمن «برنامج القبول
الكشفي» الذي يعدُّ اهم الربامج البناءة ومن أهم النشاطات

التي تقدمها شعبة التدريب التابعة لقسم التنمية والتأهيل
االجتامعي للشباب ،والتي تساعد العنرص الكشفي لالنطالق
بأفاق العمل الكشفي ومقوماته .حيث انطلق الربنامج خالل
العطلة الصيفية بملتقيات كشفية لفئة الكشافة واجلوالة
وبمشاركة عدد من العنارص الكشفية من حمافظة كربالء.
عن برامج الكشافة وتوجهات قسم التنمية والتأهيل االجتامعي
للشباب حتدث رئيس القسم األستاذ عيل زكي التميمي ،قائ ً
ال:
إن «مرحلة الشباب تعدُّ من اهم املراحل العمرية املهمة يف
املجتمع لذا وبنا ًء عىل توجيهات سامحة املرجع الديني االعىل
سامحة السيد احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف) باالهتامم
برشحية الشباب بصورة عامة وتوعيتهم توعية خاصة ،وحتت
مظلة ورعاية العتبة احلسينية املقدسة وبتوجيه مبارش من سامحة
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املتويل الرشعي وجناب السيد االمني العام للعتبة احلسينية
عىل تقديم افضل الربامج واملشاريع الرعوية للشباب
حتت راية االمام احلسني (عليه السالم) ارتأت اجلمعية
بتنظيم حفل للعنارص الكشفية املشاركة يف برنامج القبول
الكشفي الذي انطلق وانجز خالل العطلة الصيفية» ،الفت ًا
اىل ان «املشاركني يف الربنامج الذي انطلق خالل الفرتة
املاضية وصل عددهم اىل ما يقارب الـ ( )2175عنرص
كشفي يف حمافظة كربالء املقدسة فقط».
وأكد التميمي ،ان «الغاية من هذا املحفل هي احتفاؤنا
بالعنارص اجلدد يف مجعية كشافة الــوارث وارشاكهم يف
سلسلة برامج شبابية دينية وثقافية واجتامعية وفكرية
وتوعوية ختص الفئات العمرية من ( 12-9سنة) ومن
( 30-12سنة)».
من جهته حتدث املفوض العام جلمعية كشافة ال��وارث
صفاء حممد الباهض قائال :أن «مجعية كشّ افة الوارث هي
ٌ
إسالمي ٌة ثقافية تربو ّي ٌة ُتعنى باستثامر طاقات
كشفي ٌة
مجعية
ّ
ّ
الشباب وتطويرها وتنميتها خلدمة املجتمع ،ومن أجل
جملة االحرار اال�سبوعية
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إعداد جيل ناشئ وواعي ومثقف ذي شخصية قوية ,أطلقت
اجلمعية برنامج القبول خالل العطلة الصيفية بالتعاون مع
شعبة التدريب واعداد الربامج التابعة لقسم التنمية والتأهيل
االجتامعي للشباب ،الذي يستهدف رشحية مهمه جدا من
الشباب».
من جانبه قال مسؤول شعبة التدريب وإع��داد الربامج امري
فريد ،ان «برنامج القبول الكشفي يعترب من أهم النشاطات التي
تقدمها شعبة التدريب التابعة لقسم التنمية والتأهيل االجتامعي
للشباب والذي يعدُّ اهم الربامج البناءة التي تساعد العنرص
الكشفي لالنطالق بأفاق العمل الكشفي ومقوماته».
وأضاف ان «برنامج القبول يعترب من التقاليد الكشفية املعروفة
التي تساهم يف حتفيز العنارص عىل بذل قصارى جهدهم يف
سبيل حتقيقه».
وأشار (أمري) اىل برنامج حفل القبول بقوله« :يعترب من التقاليد
الكشفية املعروفة التي تشجع العنارص الكشفية وحتفزهم لبذل
قصارى جهدهم يف سبيل حتقيق متطلبات االنضامم ،كام ان
احلفل يمتاز عن باقي االحتفاليات بمراسيم خاصة مراسيم

كشفية يتم من خالهلا تقليد العنرص املنتمي حديث ًا والذي
اكمل املتطلبات خالل مدة ( )4اشهر السابقة وارتدائه املنديل
الكشفي بشكل رسمي ليكون عنرص رسمي ًا يف اجلمعية
باإلضافة اىل باقي الفقرات الفنية املوجودة يف احلفل كاملعرض
واالعــامل اليديوية ومعرض فن الفيلوغرافيا واالناشيد
احلسينية الذي تزامن مع مناسبة عيد الغدير االغر».
ومن جهته أبدى الكشاف عيل حسني ( )14عاما  -من ثانوية

املتفوقني الثانية ،اعجابه الكامل بالربنامج وما قدمته اجلمعية
ثم ق��ال« :متــت مشاركتي هبــذا العمل من خــالل متابعتي
املستمرة لنشاطات اجلمعية كافة وما تقدمه من خدمات كبرية
وللشباب مما شجعني لالنضامم واالنخراط يف برامج اجلمعية
الشبابية الرتبوية باإلضافة اىل مساندة اهيل وتشجيعهم يل
خاصة بعد اكامل الربنامج ومالحظتهم يل من خالل اكتسايب
عدة صفات ساعدت يف تغري جزء كبري من جمرى حيايت».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

ً
ً
صيفيا
مخيما
تجمع شبابي ينظم
لطلبة الجامعات العراقية
تقرير :ياسر الشمري

نظم تجمع (نحو الهدف للشباب) المستقل في كربالء المقدسة بالتعاون مع العتبتين
الحسينية والعباسية المقدستين وبالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة كربالء مخيما
صيفيا شارك فيه عددا من طلبة الجامعات العراقية ومختلف الطوائف بهدف تعزيز الهوية
الوطنية والثقافية لشريحة الشباب.
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وذكر رئيس اللجنة اإلدارية للتجمع األستاذ حممد الشمري:
«مرشوعنا محل اسم (شباب اليوم قادة الغد) وضمن فعالياته
ضم عددا
إقامة املخيم الصيفي يف دورتــه اخلامسة ،حيث َّ
من الطلبة اجلامعات من خمتلف املحافظات العراقية وأغلب
الطوائف العراقية وبعمر ( )24-18عاما» ،مبين ًا «أن اهلدف
من إقامة املخيم هو تعزيز اهلوية الوطنية والثقافية لرشحية
الشباب» ,موضح ًا «تضمن املخيم ورشــ ًا وحمــارضات يف
اجلانب العلمي والفكري والثقايف والديني».
وأضاف الشمري «كام وتضمن رحالت سياحية ومسابقات
علمية وترفيهية وزيارة املراقد املقدسة وأماكن أثرية سلطت
الضوء عىل أمهيتها يف العراق والذي تشكل جزء ًا مهام من
هوية املجتمع العراقي ،حيث اطلقنا من تلك األماكن ندا ًء

باسم املشاركني يف املخيم إىل مجيع اجلهات باالهتامم يف اآلثار
ورعايتها» ،الفت ًا إىل «إن املخيم استمر يف برناجمه ألسبو ٍع كامل
يف حمافظتي كربالء املقدسة والنجف األرشف وبدعم وتعاون
مبارش مع العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية وبالتنسيق
مع احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة ودائرة مفتشيه
تراث وآثار كربالء وبلدية املحافظة».
مشري ًا إىل إن خميمنا بدأ منذ اخلامس عرش من شهر متوز وانتهى
يف احلادي والعرشين منه حيث أقيم حفال يف ختامه يف قاعة
املؤمترات ملجمع الكليني التابع للعتبة العباسية املقدسة
يف حمافظة كربالء وجــرى فيه تكريم مجيع املشاركني سيام
املتميزين منهم فقد حصلوا عىل بعض اجلوائز الجتيازهم
بعض االختبارات خالل فرتة املخيم».
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ف����ر�����س����ان امل���ن���ر

ف����ر�����س����ان امل���ن���ر
السيّد هاشم معروف الحسني ( 1984 - 1919م)

حياة حافلة بالعلم والعطاء
إعداد /علي الشاهر

من األعالم الذين عرفتهم حواضر العلم واألدب والحوزات الشريفة ،القاضي الشرعي في
منطقة (بنت جبيل) المرحوم السيّد هاشم معروف الحسني (رضوان الله تعالى عليه) ،هذا
الرجل الذي أبدع في مؤلفاته القيّمة ،وكان مثار إعجاب أبناء جيله ،كون ان كل ما يصدر عنه
ثاقب منفتح ،وهو ما جعل الكثيرين يقفون أثره
وذهن ني ٍّر
ويقين ثابت،
نفس مؤمنة،
كان عن
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وحضور مجالسه ومحاضراته ومذاكراته ومكاتباته ومؤلفاته ،فمَ ن هو هذا الرجل الذي هو
ّ
ّ
محط أنظار الثقاة من العلماء ،والذي يُعدّ
العقد في قالدة قضاة الشرع أولي
بحق واسطة ِ
الفطنة والنباهة والذكاء؟
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لما أن استوى عوده ،وعال كعبه ،وعركته األمور ،اشتدَّ به
الحنين إلى الوطن ّ
األم ،فرجع إليه حامالً معه زاداً من
القيم الخلقية ،والعلوم الدينية التي راح يبثها في بلده
السيد معروف احلسني ،من األرشاف
السيد هاشم بن ّ
هو ّ
السادةُ ..ولد يف قرية (جناتا) من نواحي مدينة صور ،حارضة
بالد عامل اللبنانية ،يف سنة 1919م ،وكان أبوه من أهل
الفضل والعلم ،ومن ذوي األمالك و ُيرس احلال ،فرعاه أحسن
قرة
رعاية ،واهتم به أحسن اهتامم ،مصطنع ًا إياه لنفسه ليكون ّ
عني له يف العلم ،وهذا ما حصل بالفعل ،إذ ما إن تلقى عىل
فأحس الوالد منه نبوغ ًا،
يديه مبادئ العلوم الدينية والفقهية،
ّ
حتى أرسله به إىل النجف األرشف حارضة العلوم الدينية
فدرس عىل أيدي اإلمام السيد أيب القاسم اخلوئي (تقدّ ست
روحه الزكية) ،فكان ّ
املجيل بني أقرانه ،حمرز ًا قصب السبق يف
ميدان العلوم النقلية والعقلية والدينية ،ما جعله موضع إكبار
أساتذته وعارفيه ،وعل ًام من أعالم الفكر ،وقطب ًا من أقطاب
احللقات العلمية ،واملجالس األدبية ،والندوات الفكرية.
ويقول الكاتب واألديب الدكتور حييى شامي يف حديثه عن
السيد احلسني :إنه (رمحــه اهلل) ملا أن استوى عــوده ،وعال
األم ،فرجع
كعبه ،وعركته األمور ،اشتدَّ به احلنني إىل الوطن ّ
إليه حام ً
ال معه زاد ًا من القيم اخللقية ،والعلوم الدينية التي
راح يبثها ،كعامل ٍ
دين ،يف صفوف الناشئة وكبار السن من

العامليني ،فكان موضع احــرتام وتقدير األوســاط العلمية
واالجتامعية ،ومن ثم االنخراط يف سلك القضاء الرشعي
اجلعفري ،وال أدري ّأهيام كان به أسعد ،القضاء الذي ّ
رشفه
السيد
السيد يف االنخراط يف سلكه ،أم عامل الفكر الذي ولج ّ
قمة العمل
بابه ،فوجد فيه ضالته املنشودة إذ انرصف وهو يف ّ
والعطاء الوظيفي ،إىل التعمق يف الدراسة القانونية ،واملسائل
الرشعية ،واألحكام الفقهية ،واملبادئ الدينية والفلسفية
والكالمية ،ضاق هبا صــدره ،فأرسلها فيض ًا من املؤلفات
التي أغنت املكتبة اإلسالمية ،وهي( :عقيدة الشيعة اإلمامية،
ودراســات يف الكايف والصحيح ،واملوضوعات يف اآلثار
واألخبار ،واملسؤولية اجلزائية يف الفقه اجلعفري ،والشيعة بني
األشاعرة واملعتزلة).
ضمنه ردود ًا
السيد احلسنيّ ،
وهذا األخري يعترب مجاع مؤلفات ّ
باحلجة والربهان والدليل العقيل
وافية مستفيضة مدعومة
ّ
حجة من زعم ّ
أن مذهب الشيعة اإلمامية
والنقيل( ،تدحض ّ
إنام هو مستنسخ أو شبه مستنسخ عن مذهب املعتزلة).
هيمنا ،هبذا اخلصوص ،هو ّ
السيد الراحل (أعىل اهلل
والذي ّ
أن ّ
مقامه الرشيف) ،يف كتابه هذا الذي أطلقنا عليه صفة مجاع
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هذا البنيان غير الهادئ :بنيانه الدينامي ،العصبي ،الخشن األليف،
األنيس ،الرومانسي ..ورومانسيته تكمن في إيمانه وتدينه،
وهي تبلغ بحرارتها وصفائها مبلغ الحالة التي أسمها :الورع،
لكن اسمها في حالة الس ّيد الحسني خصوصاً :الورع العظيم..

كتبه ،ر ّد مقولة الفريقني التي ال تنسجم ومقولة الشيعة
النبي وأهل بيت العصمة ،داحض ًا حجج
املأخوذة عن
ّ
مبين ًا أن الشيعة اإلمامية مل تأخذ مذهبها الكالمي
الفريقني ّ
أول ما نشأ حول
عن املعتزلة ،وإنام نشأ الكالم اإلمامي ّ
إهلية ،هذا ما ّ
يوضح اخلالف
اإلمامة التي هي عندهم إمامة ّ
بينهم وبني سائر الفرق الكالمية ،ثم ّ
إن هذا اخلالف تاوز
اإلمامة ،ليمتدّ إىل غري ذلك من املسائل التي منها مسألة
اجلرب والتفويض ،والتشبيه ،والتجسيم ..وغري ذلك ممّا
بحثه علامء الشيعة من قبل ،فكان السيد هاشم احلسني
امتداد ًا هلم ،وبخاصة للشيخ املفيد (ت 413هـ) صاحب
املؤلفات ذات الصلة باملوضوع عينهّ ،
وإن منها كتبه التالية:
ــ أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات.
ــ احلكايات يف خمالفات املعتزلة من العدلية والفرق بينهم
وبني الشيعة اإلمامية.
ــ نقض فضيلة املعتزلة.
ــ اإلفصاح يف اإلمامة..
ّ
السيد ،وبخاصة (تاريخ الفقه اجلعفري)
إن مؤلفات
ّ
و(املــبــادئ العامة للفقه اجلعفري) هلا فضل عىل الفقه
اجلعفري قد ال ُينسى لعقود طويلة جلهة إظهار دقائقه،
أن هلا فض ً
وتبيان معامله ،والكشف عن تفاصيله ،كام ّ
ال
آخر السيام كتابه (عقيدة الشيعة اإلمامية) ،جلهة إثبات
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أحقيتها ،والتدليل عليها ،والر ّد عىل خصومها.
هذا يف الفقه واإلمامة ،أما يف علم احلديث ،وتبيان صحيحه
من سقيمه ،وغثّه من سمينهّ ،
للسيد كتابني اثنني مها:
فإن ّ
(دراسات يف الكايف والصحيح) و(املوضوعات يف اآلثار
واألخبار) ..وأما يف القضاء ،ويف الترشيع ،وبخاصة يف
الترشيع اجلنائي واملدين ،فله كتابان اثنان ،األول (نظرية
بالترشيع املدين،
خمتص
العقد يف الفقه املقارن) ،وهو
رِ
ٌّ
والثاين عنوانه (املسؤولية اجلزائية يف الفقه اجلعفري) ،سدّ
به نقص ًا كانت تشكو منه مكتبة الفقه اإلسالمي اجلعفري،
إذ هو عرض يف هذا الكتاب ،بأسلوب جديد يضع املعنى
يف متناول القارئ بسهولة ويرس بعيد ًا عن تكلف اجلهد
يف التفكري ،وعناء فهم املصطلحات والرتاكيب ،عرض
النواحي اجلنائية يف الفقه اجلعفري ،مقارن ًا أكثر مواضيعه
بالفقه الوضعي ،وفقه املذاهب األربعة ..كل هذا عرض
له بأسلوب يتناسب وروح العرص ،مــربز ًا غنى هذا
اجلانب من الفقه بكل ما فيه من آراء ونظريات ،كاشف ًا
زيف األسطورة القائلة ّ
بأن القسمني املدين واجلنائي من
هذا الفقه ــ والكالم هنا للسيد كام جاء يف مقدمة الكتاب
ــ ال يصلحان هلذا العرص ،وال يبلغان مستوى القوانني
الوضعية بعد أن بلغت مرحلتها األخرية من مراحل كامهلا
وتطورها.

للسيد هاشم احلسني (رمحه
املقربني
ُ
ّ
ويذكر أحد األصدقاء ّ
دوهنا
اهلل) جوانب مهمة من حياة هذا الرجل املعطاء ،والتي ّ
يف تقديمه لكتاب احلسني (سرية األئمة االثني عرش) ،وفيها
يقول« :السيد هاشم ،طالب العلم ،كان نموذج ًا حمرتم ًا
للطالب ّ
املنظم التفكري والعمل ..كان تنظيم عمله اليومي
يتناسب مع نسق تفكريه الدقيق التنظيم ..فإنه بالرغم من
كمي ًا ونوعي ًا ،كان يبدو صايف الذهن،
تعدد عمله اليوميّ ،
هادئ األعصاب ،مته ّلل الوجه ،فكأنه يعمل عم ً
ال واحد ًا
سه ً
ال ..مرجع هذه الظاهرة فيه هو قدرته الفائقة عىل تنظيم
فكره وعمله ،هذه القدرة كانت له عون ًا عىل إنجاز أعامله
اليومية كاملة ومتقنة دون أن ترهقه ذهني ًا وال جسدي ًا».
ويضيف« ،هبذا القدر من حسن ترصيفه األمــور كانت له
الطاقة املدهشة يف أن حيرض يف اليوم الواحد أكثر من حلقة
دراسية ،وأكثر من حلقة مذاكرة ،وأن يامرس التدريس ألكثر
من حلقة وكتاب ،غري أن األهم من كل ذلك أنه كان يتعامل
مع زمالئه وتالمذته كأنه هو املستفيد دائ ًام منهم ،من هنا كان
السيد هاشم نموذج ًا يف التواضع بقدر ما كان نموذج ًا حيتذى
ّ
به يف تنظيم عمله وتفكريه».
فيام يشري صديق آخر إىل أن «اإلنسان والباحث التقيا يف السيد
هاشم معروف احلسني حتى قبل أن يصبح واحد ًا من أعالم

املؤلفني الباحثني ..لقد التقى فيه اإلنسان والباحث ليتكون
منهام ـ متالزمني متكاملني ـ هذا البنيان غري اهلــادئ :بنيانه
الدينامي ،العصبي ،اخلشن األليف ،األنيس ،الرومانيس..
ورومانسيته تكمن يف إيامنه وتدينه ،وهي تبلغ بحرارهتا
وصفائها مبلغ احلالة التي أسمها :الورع ،لكن اسمها يف حالة
السيد احلسني خصوص ًا :الورع العظيم!».
ّ
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حد يقة ا لك����تب

ظ��������اه��������رة ال�������دع�������اء
عند اإلمام زين العابدين

هوية الكتاب..

االحرار :حسين النعمة

يقع الكتاب في ( )202صفحة ،طبع منه  1000نسخة في طبعته االول��ى ،نشرته العتبة
الحسينية المقدسة  -ادارة مهرجان تراتيل سجادية العالمي الثالث بتاريخ  1438 – 2016ه�،
للمؤلف االعالمي علي الشاهر..
ليس كاملعتاد يف قرائتنا لإلصدارات هاهنا سنبدأ بمقدمة لالصدار
هذا ..بل ستكون مع ما افر َد ُه (الشاهر) من تقدمة كتابه( :ظاهرة
الدعاء عند اإلمام وين العابدين «عليه السالم») من اطاللة ور َد
فيها للعالمة املجليس صاحب (بحار االنوار) قول االصمعي:
اب َظ رِر ُ
ُ
«ك ْن ُت َأ ُط ُ
يف َّ
الش َامئرِلرِ َ ،و
وف َح ْو َل ا ْل َك ْع َب رِة َل ْي َل ًةَ ،فإرِ َذا َش ٌّ
َانَ ،و ُه َو ُمت ََع ِّل ٌق برِ َأ ْستَا رِر ا ْل َك ْع َب رِةَ ،و ُه َو َي ُق ُ
َع َل ْي رِه ُذ َؤا َبت رِ
ولَ « :نا َم رِت
ومَ ،و َأن َْت ْاملَ رِل ُك ْ َ
ومَ ،غ َّل َق رِت ْ ُامل ُل ُ
ا ْل ُع ُي ُ
وك
احل ُّي ا ْل َق ُّي ُ
ونَ ،و َغ َار رِت ال ُّن ُج ُ
َ
لسائرِ رِلنيَ ،رِج ْئ ُت َك
اهباَ ،و َأ َقا َم ْت َع َل ْي َها ُح َّر َ
اس َهاَ ،و َبا ُب َك َم ْف ُت ٌ
أ ْب َو َ َ
وح لرِ َّ
َ
الر رِ رِ
امحنيَ».
لرِ َت ْن ُظ َر إرِ َ َّيل برِ َر ْ َ
محترِ َك َيا أ ْر َح َم َّ
سأذهب يف هذا املؤلف اىل تقرير ما أورده الشاهر ،فهو يقول« :مل
ْ
ٍ
بكتاب خاص
حتفل املكتبة الشيعية خصوص ًا واإلسالمية عموم ًا
بالدعاء العظيم مثلام جاءت به الصحيفة السجادية التي تركها
لنا اإلمام عيل السجاد (عليه السالم) وتعدُّ من ذخائر الرتاث
اإلسالمي ،ومن مناجم املباحث البالغية واألخالقية والرتبوية
واألدبية يف اإلسالم وهي مدرسة لرتبية النفوس وتوجيه القلوب؛
ونظر ًا ألمهيتها فقد ّ
سامها كبار رجال الفكر والعلم بأخت القرآن
وانجيل أهــل البيت وزبــور آل حممد (صلوات اهلل وسالمه
عليهم) ،ومع ّ
أن اإلمــام السجاد قد ُعرف بظواهر عدّ ة ومن
بينها (البكاء والدعاء) إال أننا ارتأينا الرتكيز عىل ظاهرة الدعاء
والوقوف عىل جانب األدب والبالغة واملعرفة يف هذه الصحيفة
الربانية العظيمة وتبيان أن ما جاء عىل لسان اإلمام (عليه السالم)
جمرد أدعية تقال؛ وإنام هي ظاهرة بحدّ ذاهتا؛ ملا امتازت به
ليس ّ
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من مظاهر االطناب واإلجياز ولغة غنية وبالغة فذة ،وقد ظهرت
عىل صفحاهتا أنواع كثرية من أساليب البديع العريب اجلميل إىل
جانب توضيحها للمعارف اإلسالمية والعقائد احل ّقة».
والشاهر الذي جيعل كتابه يف (اربعة فصول) جاء الفصل االول
يف (الدعاء لغة واصطالح ًا ومــوروث ـ ًا) ،وتضمن الدعاء بني
وأدب الدعاء عند
مجال اللغة ورشاقة الكلمة ،ودوافع الدعاء،
ُ
رِ
رِ
ني رِ
املسلمني ..ومما يذهب اليه يف الدعا ُء ب َ
ورشاقة
اللغة
مجال
ُ
الــرتاث السجادي
الكلمة ..اما الفصل الثاين فيخصصه يف
(الصحيفة السجادية) ،موضحا ملاذا الصحيفة السجادية؟ وسند
الصحيفة السجادية ،ورشوح الصحيفة السجادية ،والصحيفة
السجادية ..زبور آل حممد ،ويورد نامذج من أدعية النور ..فيام
أسلوب
خيص الفصل الثالث بـ(الدعا ُء السجادي) مبينا خالله
ُ
ُّ
ُ
السجادي ،وتبويب الصحيفة السجادية ،وبالغة الدعاء يف
الدعاء ّ
الصحيفة السجادية ،والصحيفة السجادية بني الشكل واملضمون،
السجادي واألبعاد املعرفية والصحيفة السجادية
وما بعد الدعاء ّ
املبجلة
وتنيسها ،ومن خالل ذلك يعدُّ أدعية الصحيفة السجادية ّ
من أمجل النصوص األدبية الدينية ،فمبدعها هو اإلمام السجاد
(عليه السالم) ابن النبوة واإلمامة وموطن البالغة والفصاحة.
أما يف فصل الكتاب الرابع يتناول (الصحيفة السجادية بني
القرآن الكريم وهنج البالغة ،وتوارد األفكار وانسجام املعاين،
واالقتباس القرآين يف الصحيفة السجادية ،ومدرس ُة الدعاء،
وحقائق علمية مذهلة ،وجيعل مسك اخلتام يف (فيوضات
سجادية)..

ً
حديثا
صدر

ويصف الصحيفة السجادية بأهنا (مدرس ُة الدعاء) ،فمثلام
يروم التلميذ التع ّلم واالرتقاء يف املستوى العلمي فال طريق
ُ
ٌ
تالميذ يف مدرسة
له سوى (املدرسة) ،وال نبالغ لو قلنا إننا
اإلمام السجاد (عليه السالم) وصحيفته الربانية ،فالصحيفة
لنتقرب إىل
السجادية بحدّ ذاهتا مدرسة إهلية تع ّلمنا كيف ندعو ّ
خالقنا العظيم ،وكلام نقرأ دعا ًء ك ّلام تقدّ منا وصعدنا نحو السامء
بمن منه
الرب العظيم
ويتقبلها ٍّ
بتهجدنا ومناجاتنا ليسمعها ُّ
ّ
ّ
ٍ
ولطف كبري.
ويصل الشاهر اىل حقائق علمية مذهلة يدوهنا يف كتابه هذا؛
وعنها يقول:
يقترص اإلمام السجاد (عليه السالم) يف أدعيته املباركة عىل
«مل
ْ
تضمني اآليات القرآنية فحسب ،وإنام قد حوت حقائق علمية
يمكن أن نطلق عليه باإلعجاز السجادي عىل غرار اإلعجاز
القرآين ،ملا أورده (عليه السالم) من بعض احلقائق التي كانت
خمفية عىل املسلمني؛ بل وعىل البرش عامة».
ومنها عىل سبيل ما رصده الشاهر ..أنه مل يكن ألحد ،يف عرص
اإلمام السجاد (عليه السالم) الذي مض عليه أكثر من ثالثة
عرش قرن ًا ،أن يفقه ما عناه اإلمام يف تسبيحه الذي يقول فيه:
«سبحانك تعلم وزن الظلمة والــنــور» ،حيث مل يكن أحدا
يستوعب يف ذلك الزمان أن لـ(الظلمة والنور وزن!!) ،ومضت
األجيال عىل هذا االعتقاد ،حتى ظهر آينشتاين ،وقال بالنظرية
النسبية ،التي تقول إن أنواع الطاقة كافة من ميكانيكية وحرارية
وإشعاعية وكهربائية وذرية ونووية متتلك كتلة.

تحقيق نهج البالغة
ً
ص���در حديث���ا عن مؤسس���ة عل���وم نه���ج البالغة
التابع���ة للعتب���ة الحس���ينية المقدس���ة كتاب نهج
البالغ���ة ،تحقيق األس���تاذ الدكت���ور صالح مهدي
الفرطوس���ي ،والكتاب تحقيق جديد على نسخة
خطية فريدة وهي (نس���خة بغداد) ،نس���خها ابن
نازوي���ه القم���ي ،ت ( 556ه����) وقابله���ا المحقق
على خمس نسخ خطية وأربعة شروح وبهامش
التحقيق شرح السيد فضل الله الراوندي ت (571
ه����) والذي يعد من أوائل ش���روح نه���ج البالغة،
ويقع الكتاب في ثالثة أجزاء.
تج���در االش���ارة ال���ى أن الكتاب متوف���ر في مقر
المؤسس���ة ومع���ارض الكت���اب التابع���ة للعتب���ة
الحسينية المقدسة..
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أدب اإلمام زين العابدين
ّ
ّ
الكم � بعد
ي ضخم يجيء � من حيث
توفر اإلمام السجّ اد (عليه السالم) على نتاج ف ّن ّ
اإلمام علي (عليه السالم) � من حيث الكيف � متم ّيزاً بسمات خاصة ،وفي مقدمة ذلك
أدب الدعاء الذي منحه السجاد (عليه السالم) خصائص فكرية وف ّن ّية تف ّرد بها.

اخلاص إىل
حيث ّاته اإلمام (صلوات اهلل وسالمه عليه) يف أدبه
ّ
نقد األوضاع املنحرفة ،وإىل بناء الشخصية اإلسالمية يف املستويني
الفردي واالجتامعي ،بحيث يمكن القول ّ
بأن أدبه كان تسيد ًا
للحركة اإلسالمية مقابل األدب الدنيوي الذي بدأ ينحرف مع
انحرافات السلطة ،وينحدر إىل ما هو عابث ومظلم ومنحرف.
السجادية اجلامعة نق ً
األصمعي أنّه قال:
ال عن
وجاء يف الصحيفة
ّ
ّ
شاب ظريف الشامئل وعليه
كنت أطوف حول الكعبة ليلة ،فإذا
ّ
رِ
رِ
وغارت
«نامت العيون
ذؤابتان وهو متع ّلق بأستار الكعبة ويقول:

النجوم وأنت ُ
وم ،غ ّلقت امللوك أبواهبا وأقامت عليها
القي ُ
ُ
احلي ّ
امللك ّ
ُح ّراسها ،وبابك مفتوح للسائلني ،جئتك لتنظر إ ّيل برمحتك يا أرحم

الرامحني».
ثم أنشأ يقول:
املضطر يف ُ
َ
الس َق رِم
الظ َل رِم يا
يب دعاء
يا من ُجي ُ
كاشف الرضّ وال َبلوى مع َ
ّ
وم مل تن رَِم
قد نام وفدُ ك حول البيت قاطب ًة وأنت وحـــــــدك يا ّقي ُ
البيت َ
رِ
واحلر رِم
رب دعا ًء قد
أمرت به فارحم بكائي بحقّ
َ
أدعوك ِّ
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ود عىل العاص َ
ني بالنرِ َع رِم؟
رسف فمن َ ُجي ُ
إن كان عفوك ال يرجو ُه ذو َ َ
قال :فاقتفيته فإذا هو زين العابدين (عليه السالم).
رأيت يف جوف الليل رج ً
ال
كام جاء فيها عن طاووس اليامين أنّه قالُ :
متع ّلق ًا بأستار الكعبة وهو يقول:
«أال يا ّأهيا املأمول يف ّ
شكوت إليك ُ ّ
الرض فاسمع شكايتي
كل حاجة
ُ
أال يا رجائي أنت كاشف ُكربتي فهب يل ذنويب ك ّلها واقض حاجتي
رِ
أللزاد أبكي أم ل ُبعد مسافتي
فزادي قليل ال أراه مب ّلغي
أتيت بـأعمــــــــال قباح ردية فام يف الورى ٌ
خلق جنى كجنايتي
ُ
أحت رِر ُقني يف النار يا غاية ا ُملنى فأين رجائي منك ،أين خمافتي؟
قال :فتأ ّملته فإذا هو ع ّ
يل بن احلسني (عليهام السالم).
ومن أدبه املنظوم أيض ًا ما ذكره أمحد فهمي حممد يف كتاب اإلمام زين
العابدين عن فضل أهل البيت (عليهم السالم) ومكانتهم:
زاد ُه
حبنا ُ
فام فاز من فاز إ ّال بنا ** وما خاب َمن ّ

ميالد ُه
الرسور ** ومن ساءنا ساء
رسنا نال م ّنا
ُ
َ
ومن ّ
ميعاد ُه
ومن كان غاصبنا ح ّقنا ** فيوم القيامة
ُ

ماذا أقول ..وأنا المتعث ُر بدموعي في حضرتك..؟

ماذا أكتب ..وفي عروقي قطرات من دم ثائر..؟
حيدر عاشور

دوت بقلب العامل ،توقظ للحياة
سيدي ،اصــوات الفجيعة ّ
جرحا هيمس باألسامء ،واالزمان ،والقلوب .فالصوت قد ّشب
مرتاصني كتفا لكتف ،دمعة
ونام ،وظهر يف هيئة الوجع .جعلنا
ّ
تعب مع تعب .نفتح ّ
كل ابواب السكون ،ونعلن
ازاء دمعةٌ ..
ان صباح العارش من حمرم أطول ليلة كانت للذبح .ونحن نذبح
الصمت بالبكاء واالنني ،ففي عروقنا قطرات من دم ثائر.
خترج صاليت عن صمتها وتأخذ
سيدي ،أغفر يل ..هذا اليوم ُ
شكل الرصاخ املوجوع .فالسيف عىل اهلامة باهتزازاته احليدرية
الرس! .ان احلارض
ّ
يتقوى ،وسريى به العامل ذات يوم أين يكمن ّ
ليأخذ دروس ًا معتقة من طفك الدائم ،فأنت مرآة من ال يموت

أبدً .
رِ
ٌ
كالصمت ب َ
ني منحرك والرضيح،
حلظة
سيدي ،اليوم أعيش
فليع ُل النحيب ..فدمك احلي الطهور ،ال
تقرتب الروح منكْ ،

هيب بوجه الظاملني ،وال يزال ينزف من اجل املظلومني،
يزال َّ
جيي من نبض الــرتاب ،يمنح أمان ًا
ويمتد يف قلب االرضُّ ،
ملواليك.
سيدي ،فوا خجلتا ُه من الصمت بيوم الدم ..هذا مئزر الطف

غطوا به وجوهكم وأجــزعــوا ،وحشوا عيونكم باجليش
االبيض ،فام َ
زال فوق رِ
تراب كربالء الدم.
سيدي ،واهلل ،حرارة نحرك تشعل القلوب ،وتنزف هلا الروح
جــروح يف كل االزمــان والعصور ،كضمري الرجال اخللص
الذين تسكن كربالء فيهم وجعا يذهل عيون وعقول أكابر
لسانه
مزيفي العامل ،وقساة القلوب ،ومن يكذب عينيه ويطلق
ُ
كالصواعق ليحتفر الشكوك .مجيعهم يف موعد الطف ،وعند
صلبون اىل ّ
ذهلم ويرتعبون وعىل اعينهم
رصخة – حيدرُ -ي ْ
أسى وجبينهم أسود.
َّ
سيدي ،آه لو يستطيعون ان يروا ما نرى قرب قبلة الضوء،
حشود خرقت دف املوت ،وهي ترتل طقوس النحر ،فرجف
التاريخ امامها ..والزلزل ينهض ،يتحرك فوق اجلراح ،فوق

الفاجعة ،فوق االمل ..يبكي عىل النحر الراحل ظلام اىل بالط
البغي ،حتمله اكف النور وشهداء النهار ،والتدفق االهلي
يستقبلهم حشودا عىل املوت ارجلهم ما متل ،والرضاعة حتمل
الصلوات ،والقلب يكتب :هذي طريقي من املايض اىل االجل

املسمى..
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ُ
ً
دائما إلى المنحرْ!
البوصلة تشي ُر
قصائد على خارطة عاشوراء الكونية

ً
ُ
األشالء
خارطة لعاشوراء الدامية ،حيث تو ّزعَ ت
هنا ..عبرنا حدود الزمان والمكان ،ورسمنا
ُ
ّ
�اح األوب��اش،
ُ
والنحيب المساف ُر بين نخلةٍ ونخلة ،وال��رؤوس المرتلة آي��ات الفداء على رم� ِ
َ
وجهتك اآلن ..فكلُّ شاهدة شعرية على هذه الخريطة الكونية تؤدي
َ
تعرف
يمكنك أن
َ
الحسين العظيم.
إلى
ِ
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كشيش
عالوي كاظم ّ
ُ
يركض
قلقي أطارده وعمري
كبوت فإنني بك ُ
أهنض
واذا
ُ
ّ
رت يف كتبي املياه فأزهرت
سط َ

ُ
وينبض
لكنام عطيش يفيض
وعىل طريقي راية بيضاء من
فرح ّ
ُ
وتومض
تزف لنا سناك
ص ْلبا مضيت وكنت صلدا ساميا
ُ
ويعرض
واملوت خيجل ال يدور
القانطون تكرسوا وتكرروا.
ُ
جيهض
أحالمهم كانت ربيعا
وانا اراك عىل سطوري غيمة

ُ
وتدحض
بيضاء ختترص الظالم

مهدي النهريي
فرض ًا َّمت رِ
ت القصيد ُة

رِ
القصيدة ما ُء
مطلع
خيرج من
رِ
هل ُ
رِ
الكتابات،
كركر الندى يف
فرض ًا
َ
حتس ُه كربال ُء
الصدى هل ُّ
فرض ًا ٌ
مجلة
مجل ،أو رِ
سيخرج منها ٌ
يدان أو صحرا ُء
ُ
ال حقيقي ًا رِ
الكالم رم ً
ستنبت األسامء..
عليه
هل سيحثو
ُ
ُ
سجاد عبد احلميد املوسوي
ّ
صافح رِدال َء ْك
حينام املاء مل ُي
ْ
سرت رِس ً
كنت ُم َ
يت ال َء ْك
فص َّل َ
َ
ال َ
قلت للنه رِر:
َ
َ
يأتون يوم ًا
سوف

َ
هنر _ ما َء َك
سوف
يستهدفون _ يا ُ
رِ
احلياة،
اج
يا رِرس َ
ٌ
غزير
ليل ٌ
َح َّل يف رِ
أرضنا ،يشا ُء انطفا َء ْك

حازم رشك التميمي
َ
واستفردوك وكنت َفرد ًا َ
عامل ًا
وهتي َ
وكنت مجع ًا مفر َدا
بوك
َ
ّ
مصطفى املوسوي
ُخذين إرِىل َط ّف ُ
احل َس رِ
ني لرِ َكي َأرى
نح ُر!
َأنّى ُي َق َّط ُع ُث َّم ُيو َلدُ َم َ
رح عىل ال َب رِ
تصعدُ رِعندَ ُه
يداء َ
ُج ٌ
ُ
األفالك َو ُه َو ُم َع َّف ُر!
تزور ُه
َو ُ
اسَ ..
الع ّب رِ
أسأ ُل ُهَ :أال
ُخذين إىل َ
لت ُهنا َ
َ
نت ُجم َّز ُر!
وأ َ
كيف اكت ََم َ
إهياب عنان سنجاري
ٍ
روحي
بانسياق
ٍ
ارسم رِذكر ًا
ُ

رِ
احلبيب
وج َه ذاك
وأنحت تفاصي َله
ُ
رِ
الشغاف
عىل جدا رِر
دوالب صو رِر َ
الط ّف
واق ّل ُب
َ
وأحتسس أرض ًا
ُ
زجمرت يوم ًا
ْ
ُ
تنتفض خلضابرِ رِه!

قاسم العابدي
َوجدَ
روح ُه ْم
َ
الذين أتى ُيط ِّب ُب َ
أشجروا ُعمقَ املَ رِ
َقدْ ْ
كان
رِ َ
حل ْر رِبه

ورهبا
صوت
وألنه
ُ
ُ
رِ
اجلراح ُّ
َنزف ًا َتسامى يف َحم َّب رِة
َر ِّب رِه

41

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد
(أمير لبيد محمد صالح العوادي)
ً
صامدا فانتصر
البطل َالذي استشهد
حيدر عاشور

ولديَ ،
وم ّرها ،ومحطات فرحي
كنت كل شيء في حياتي ،عيوني التي أرى بها الحياة بحلوها ُ
علي بضحكتك ،فتتمدد أذناي المرهفتان إلى أكبر مساحة ممكنة لسماع
الدائم ،وأنت تهلّ
ّ
نشيج صوتك المغ ّرد بالفرح ..ولدي ،كلماتك ّ
ترن في رأسي كنواقيس ،وأنت تحدثني عن رجولتك
في القتال ،وذعر الدواعش من صوت بندقيتك ،وأنت تتنقل من -ساتر إلى ساتر -ومن معركة
إلى أخرى .بطوالت ال حصر لها في – جرف النصر ،حصيبة الشرقية حتى صحراء خالدية األنبار -كان
دمك يفيض بها وطنية ،وكرامة حسينية ،وشرف عقيدة قلّ نظيرها .كنت تقول كل قطرة دم
أنزفها هي فداء ألهلي العراقيين في كل مكان ،حتى تفيض روحي أمنة الى بارئها .وقد ادّ ت
رسالتها! ..ولدي العزيز ،كم شوقي إليك كبير..
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بت أتذكر كل موقف رجويل
أنه حيرق كبدي ففراقك ال يطاقُ .
لك كنت ترويه يل يف كل عودة لك من املوت.كأنك تؤرخ قصة
نرص جديد للفتوى الكفائية ،وحني تلتقي أعيننا ،أرى حلمك
ٌ
وميض من نور أراه مقدسا وهو ينري دربا
بالشهادة ،فينبجس بيننا
حسينيا أنت سلكته كخادم لكل متجه لروضة كربالء املقدسة.
وأي درب مقدس يف مسري اإلمام ،وأي صور لك يف هذا الطريق.
فالنارض إليها ينبهر بشبابك ،ويبكي عىل سامحة وجهك الباسم.
مر طيفك يف رأيس فتشتغل عليك كل
وأنــا أتلوع جزع ًا كلام ّ
حوايس ويبدأ قلبي بالبكاء والنحيب ..فتأخذين قدماي إىل حيث
أشم
نقطة الضوء ومكان األمان الذي يلجأ إليه كل خائف .هناك ّ
رائحتك ،أينام كنت تلس تقرأ الزيارة يف رضيح احلسني ..أراك
مبتسام حيا ترزق وكأنك تقول يل :أمي اتبعيني فأنا يف اجلنة أدعو رِ
لك..
حلظتها اغرق يف دموعي وتنغلق عيناي متام ًا ،فأهيم بني الزائرين
فتخر
وكأنني عمياء ال ارى سوى صورتك وال اسمع إ ّال صوتكّ ،
قواي فاسجد عىل ارض احلسني الطاهرة وأعيش حلظة شوق
حرارهتا ال تنطفئ .هبكذا امل ارجع إىل البيت انتظر خرب الفراق
املؤمل فقد كثرت رؤياي بك شهيدا مرتبعا عىل عرش الشهادة يف
اجلنة :صدّ قني يا أمري هذه رؤيا ليست باملنام وإنام بشارة كانت
يف رضيح اإلمام احلسني (عليه السالم) .وها هي اللحظة املقلقة
ينقلها يل صديق جهادك كان ملتاع ًا جزع ًا ،ترسم عيناه أمامي
حكاياتك .لريوي يل قصة بطولتك وأنت تندل جنود الشيطان
وترهيم بأسك وشجاعتك ،وكأنك املــوت الــزؤام هلــم .كان
صديقك ينقل كالمك اخلطري يل ،ويتوسل يب أن ال أبكي عليك
وأن افرح فقد لقبت بأم الشهيد ،وعليك ان تشاركي بعرسه
امللكويت بسعادة ألنه شفيعك يوم الورود .ويكرر قوله بنغم حزين:
ان «أمريك» قد استشهد من أجل الدين واملذهب والوطن،
ومن أجل أنفسنا يف جزيرة اخلالدية ،وقد أوصاين أن تكتبي تاريخ
عرس شهادته املوسوم يف يوم األربعاء املصادف(2016/8/24م
املــوافــق 21ذو القعدة 1437هــجــريــة) .هــذا التاريخ الذي
مودعا أ ّمــا عظيمة مثلك ،وبقي اسمه يف
التقى بربه العظيم ّ
سجالت احلشد الشعبي بطال ،ويف سجالت اهلل العظيم شهيدا.
أتعرفني يا أم أمري كيف استشهد أبنك البار .كأن يف صباح يوم
األربعاء سقط نجم من نجوم أبطال الرشطة االحتادية مرضجا
بدمائه الزكية وهــو خيــوض معركة مصريية عنواهنا لن تعرب
(داعــش) ساتر الصد حتى يتهيأ املجاهدين للقتال يف صباح

ابني :كلماتك ّ
ترن في رأسي
كنواقيس وأنت تحدثني عن
رجولتك في القتال ،وذعر
الدواعش من صوت بندقيتك،
وأنت تتنقل من -ساتر إلى
ساتر -ومن معركة إلى أخرى
منطقة جزيرة اخلالدية يف األنبار .كان يوم ًا مغربا ومعتام من كثافة
الدخان .أرص أن يقاوم لوحده فبدأ برمي الرصاص بكثافة باتاه
هجوم العدو استطاع بقوته ورسعته من إعاقة العدو لفرتة وصول
املجاهدين ولكن كان الوقت قد مض ومض أمري إىل اهلل مبتسام
كأنه عريس يف أول يوم زفافه بعد أن إصابته من قبل قناص غادر
يف صدره فمزقه متزيق ًا ..وظل صامدا والرصاص هيل من بني
يديه ورصاص العدو يدخل يف صدره وخيرج من ظهره حتى
فارق احلياة واقف ًا عىل ساتر الصد .اختاره ان يكونوا قربانا اىل
اهلل وشهيدا للوطن واملقدسات .استشهاده أعطى عزم وقوة إىل
رفاقه فكان هجوما املضاد قويا فكرسة شوكة الدواعش واهنزموا
رش هزيمة ..ومن مكان استشهاده بدأت زفة عرسه ومل تنتهي اىل
خيلد يف غرف اجلنان مع حور العني كام كان يدعو اهلل كل صباح
ان يزوجه بحور كهدية ملا قدمه يف سبيل الوطن واملقدسات.
كان صديقه يرسد بفصاحة يومه األخري يف هذه الدنيا عندها
ختنقه العربات،
عيني وقامت قيامة الروح املهيجة بصوت ُ
ّ
اسبلت ّ
وارتسم اهللع عىل وجهي بوضوح ،وكأين أمام مشهد مرعب،
اتوجع وأخرى
اختلطت يف دواخيل هيجان يشبه النار واملاء ،مرة ّ
اشكر اهلل أن أبني يف رحابه آمن ..أي فرح هذا وأي وجع؟ ..هبذه
الرسعة يأيت جثامنك لنفرتق! .ليس غريبا عىل أم مثيل تشعر بفلذة
كبدها إحساس أمومة ال يعرف أحد سوى األم ..يف الصباح
رآك قلبي ،وأبرصتك روحــي ،ونفيس كانت ملهوفة اليك.
فتخضبت بدماء الشهادة،
يا أمريي يا كل روحي ح ّققت ما متنيت
َ
كأم سأغسل سنوات عمري القادمة بالدموع والصرب واجلزع،
وأنا ّ
43

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

أبني :سأنتقد ،واذكر بقوة أن كل
الذين يتنفسون هواء اآلمن في
الوطن ويقفون اآلن باالتكاء على دماء
الشهداء هم أحوج إلى الدفن من
الذين دفنوا

واألملسيبقىقائاميفصدريإىلحنيأكونيفجواركعندمليكمقتدر.
ـح
حبيبي ابــنــي ..مل يكتمل حلمنا بــزواجــك ،وحــني كنت الـ ّ
عليك بــالــزواج ،كنت تقول :الوطن والعقيدة واملذهب مها
بحاجة اىل رجــل مثيل شــاب ال هيــاب املــوت وينتظر عرسه
مــن حـــور الــعــني .النــتــظــرين يف عــرســك فــأنــا قــادمــة إلــيــك.
مرسة تلك التي ال ادرك قيمتها عندما كنت
«أمريي» البطل أية ّ
كنت ولزمن قريب مالذي اآلمــن ،مل يبق غري صدى
ألتقيك ؟ َ
صوتك يرضب جدران البيت .واراك يف حدقات العيون بريق ًا
شاخص ًا ،وتسحبني قدماي بتآمر غريب نحو اجلدار الذي حيمل
صــورك  ،تلك الصورة وأنــت مضياف لــزوار سيدك وسيدي
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وأخرى تتز ّين هبا بمالبس العرس
الزي
الذي انتظره منذ مولدك ،أما صور بطوالتك وأنت ترتدي ّ
العسكري وحتمل سالحك كأهنا تنطق لتعيد يل قصة انتصاراتك..
من سيوقف هذا الزمن النازف يف صدري؟ من يعالج وجع اجلرح
بقلبي الذي ارتضيته بشهادتك من اجل الدين والوطن واملقدسات.
ولن انسى تاريخ عرس استشهادك وسأجعل منه يوما عظيام يف
مدينة اإلمام احلسن(عليه السالم) بابل وسأرشك مجيع أصدقائك
بمنطقة الدبلة – ناحية اإلبراهيمية واحتفل باستشهادك وبالعزاء،
والرتحم عىل روحك النقية التقية .وسأنتقد ،واذكر بقوة
والذكر،
ّ
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أن كل الذين يتنفسون هواء االمن يف الوطن ويقفون االن باالتكاء
عىل دماء الشهداء هم احوج اىل الدفن من الذين دفنوا .فالوطن
حيتاج ملثلك حريص عىل دماء أخوته ،حريص عىل أرضه .كم أمري
يف البالد يشبهك ..هناك الكثريون أمراء باالسم فقط وال غرية هلم
عىل الوطن والدين واملذهب .اذهب يف نعمة اهلل فال يشء اثمن من
الشهادة ،وهي عنوان االنسانية واحلرية التي نادى هبا واستشهد من
أجلها ابو عبد اهلل احلسني (عليه السالم) يوم عاشوراء ..سيذكرك
ّ
وستخط
التاريخ اإلنساين يـ(أمري لبيد حممد صالح العوادي)
مر الزمان...ا ّما تار احلــروب وصانعو
األقــالم شجاعتك عىل ّ
الدمار سيذكرهم التاريخ بسخام وجوهم القذرة وإن ذكروا فلن
كأم شهيد ،وسأعيش حيايت
ُيذكروا إ ّال باللعن .أ ّما أنا سأفتخر بك ّ
الباقية وكأنك عىل قيد احلياة أليس الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون.
يف أمان رحلت يا نبض قلبي ،ها قد غدوت يف رحيلك أكرب وأكرب
وأحزن حزنا يساوي عمري كله .سأعمل لك كل عام صينة العرس
يف غرفتك .أكيد ستحرض روحك الطاهرة وسأشعر هبا متس عىل
رأيس لتزيدين انك شفيعي الوحيد حني ألقاك .سيبقى اسمك
ورسمك ملجأي من املرض روحي املعذبة .عندما أشعر بالسعادة
سأراك وحني أمرض سأرك وحني يؤملني فقدانك سأبرصك بعني
اليقني ،وأعيد قصة استشهادك مع كل دمعة ،وهي تتسابق لرتوي أمل
روحي وتشنف أذناي برصخات ضحكاتك .فلست وحدي هبذا
اهلم يا أبني ..ما أصعب أن تبكي بال دموع وما أصعب أن تذهب بال
رجوع .ما أصعب أن تتكلم بال صوت ،وأن حتيا كي تنتظر املوت.
وتكرست أقالمي وتناثرت
كيف ال أحزن وقد حتطمت أحالمي
ّ
أجرامي وتدفقت آالمي وتشتت أمامي وتكررت أسقامي ّ
وتقطعت
نياطي .كيف ال أحزن وشمسك غابت عن بيتي والشموع ذابت
واألقدار النت ،والنهاية حانت والبداية كانت والطريق ضاعت
والعودة استحالت واحلياة ماتت .سالم عليك حتى يوم أراك.

الحشد الشعبي..
ركيزة من ركائز الضمان لوحدة العراق

ما تراه العني تصدقه ،واحلشد الشعبي كان ركيزة من ركائز
الضامن لوحدة العراق واألمــن الوطني .ويعترب استمرار
وجوده هو مكسب سيادي لكل ما حيصل يف البالد من فوىض
خالقة هتدد السيادة واألمن ال سيام يف ضوء (الدرس الداعيش
اإلرهايب) الذي متثّل بوصول عصابات التكفرييني إىل أطراف
سامراء وبغداد عقب اهنيار البالد يف (حزيران) عام ،2014
فكانوا السند القوي لدعم اجليش العراقي وعودته اىل الساحة
بكل قوته العسكرية ،الن أبطال احلشد الشعبي قد نذروا انفسهم
وتركوا الدنيا وما يملكون فيها من عائلة وأموال وحتملوا كافة
األقاويل املغرضة واإلشاعات التنافقية والتناقضية ،ولزموا
ساحات القتال دون خوف أو تراجع أو تردد .فخطوا بدمائهم
الزكية لوحات الرشف الوطني والعقائدي بأعايل مستويات
التضحية والفداء.
هبذا الظهور املــرشف اثبت قــدرات احلشد الشعبي بشكل

حيدر عاشور

متقدم عىل الكثري من القوات املسلحة املركزية رغم تشابه
األسلحة وتساوي يف حتقيق اهلدف بطرد داعش واملتطفلني من
العصابات األمريكية العربية التي تسعى لتدمري العراق بحجة
إنقاذه .وبالنظر إىل التفاعالت الداخلية احلالية يف الساحة يف ما
يتعلق بالفوىض تتزايد أمهية دور احلشد الشعبي عىل املستويني
التكتيكي واالسرتاتيجي.
بشكل عام ،نستطيع أن نقول إن حاجة احلشد الشعبي وخاصة
من هم حتت جناح املرجعية الدينية العليا من أجل مكافحة
الفساد ،وتطهري العراق من الشوائب والعنارص الفاسدة
موجودة يف مفاصل الدولة .إضافة إىل تواجدها يف املناطق
املحررة طاملا هناك بقايا لعصابات داعش مازالت موجودة.
أن بقاء احلشد يف املناطق املحررة يأيت خوف ًا من أن تسقط تلك
املناطق مرة أخرى بيد العصابات اإلرهابية نتيجة ما حيصل يف
البالد من فراغ سيايس وأمني.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة المأتم
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

المأتم :بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه اسم مكان وزمان من أ َتم يأ ُتم على زنة حشد ُ
يحشد ،بمعنى
جم��ع بين ش��يئين وأت��م بالمكان بمعن��ى أقام به ليكون إس��م المكان من��ه مجتمع الناس عموم��اً ،وربما
غلب اس��تخدامه ف��ي األحزان ال ف��ي األفراح ،وال يختل��ف المعنى
َ
اس��تخدم ف��ي زمان اجتماعه��م ،ولكن
المصطل��ح مع المعن��ى اللغوي ،إذ أن الفقهاء يطلقونه على إجتماع الناس في الموت عند ذوي الفقيد
ألج��ل التعزية والتس��لية والتصبر على َمن فق��دوه ،إختلف أصحاب المذاهب اإلس��المية في إقامة المأتم
أي جلوس ذوي الفقيد إلس��تقبال الناس ألج��ل تعزيتهم بفقيدهم على آراء وأقوال ،فقالت الش��افعية
والحنابلة ومتأخري الحنفية بكراهة المأتم [روضة الطالبين.]144/2 :

فنص الشافعي وسائر
فقد ذكروا« :أـام اجللوس يف التعزية َّ
األصحاب عىل كراهته ،وقالوا :يعني باجللوس هلا أن جيتمع
أهل امليت يف بيت ويقصدهم َمن أراد التعزية ،قالوا :بل
عزاهم ،وال
ينبغي أن ينرصفوا يف حوائجهم ،فمن صادفهم ّ
فرق بني الرجال والنساء يف كراهة اجللوس هلا ،قال الشافعي
يف كتابه األم :وأكره املأتم ،وهي اجلامعة ،وإن مل يكن هلم بكاء
فإن ذلك جيدد احلزن ويكلف املؤنة» [املجموع،]306/5 :
وأضاف غريه قائالً« :و ُيكره اجللوس هلا ،أي للتعزية ،بأن
ليعزوه ،أو جيلس املعزي عند املصاب
جيلس املصاب يف مكان ّ
للتعزية ،ملا يف ذلك من استدامة احلزن ،وقال آخرُ « :يكره
اإلجتامع بعد خروج الروح لتهييجه احلزن» [ كشاف القناع:
 ،]160/2ويف مصدر آخر قال« :وقال كثري من متأخري
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أئمتنا ُيكره اإلجتامع عند صاحب البيت و ُيكره له اجللوس
عزي ،بل إذا فرغ ورجع الناس من
يف بيته حتى يأيت إليه َمن ُي ّ
الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت
بأمره» [حاشية ابن عابدين.]604/1 :
وأما عند املالكية وبعض األحناف فيجوز أن جيلس للتعزية
كام فعل النبي (ص) حني جاء خرب جعفر بن الطيار وزيد بن
حارثة وعبد اهلل بن رواحة ،و َمن قتل معهم بمؤته»....قبل
واألوىل عند رجوع الويل إىل بيته» [حاشية إبن
الدفن وبعده،
ْ
عابدين ،]604 /1 :وقالت املالكية :كره إجتامع نساء لبكاء
رس ًا و ُمنع جهر ًا كالقول القبيح مطلق ًا» [مواهب اجلليل:
 ،]240/2وذهب احلنفية إىل أنه جيوز اجللوس للمصيبة ثالثة
األوىل ،ويكره يف املسجد» [غنية املمتلئ:
أيام ،وهو خالف ْ

 ،]608وقال غريه :اجللوس يف املصيبة ثالثة أيام للرجال
جاءت الرخصة فيه وال تلس النساء قطع ًا» [الربيقة
املحمودية.]168/4 :
من الواضح جد ًا أهنم مل يستندوا إىل آية أو رواية وكان
األجدر أن يقولوا باإلباحة حيث مل حيددوا نص ًا من اهلل جل
وعال وال عن الرسول (ص) ،بل روى اإلمام الصادق (ع):
ملا ُقتل جعفر بن أيب طالب أمر رسول اهلل (ص) فاطمة أن
تتخذ طعام ًا ألسامء بنت عميس ثالثة أيام وتأتيها ونساءها
السنّة أن يضع ألهل
وتقيم عندها ثالثة أيام ،فجرت بذلك ُ
املصيبة طعام ًا» [الوسائل ،]236/3 :ويف رواية أخرى
قال :يصنع للميت مأتم ثالثة أيام يوم مات» [املصدر]،
ويف رواية أخرى عن اإلمام الصادق (ع) أيض ًا« :ينبغي
بجريان صاحب املصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثالثة أيام»
[الوسائل ،]237/3 :وجاء عنه (ع) «األكل عند أهل
املصيبة من عمل أهل اجلاهلية ،و....البعث إليهم بالطعام
كام أمر به النبي (ص) يف آل جعفر بن أيب طالب ّملا جاء نعيه»
[املصدر] ،قال اإلمام السجاد (ع) ملا ُقتل احلسني بن عيل
(ع) لبس نساء بني هاشم السواد واملسوح وك َّن ال يشتكني
من َح ٍّر وال برد ،وكان عيل بن احلسني (ع) يعمل هلن الطعام
للمأتم» [الوسائل ،]238/3 :وإذا مل تكن إقامة املأتم
مسنونة ومستحبة فكيف بجواز الوصية يف ذلك ،حيث
روى زرارة وغريه قال :أوىص أبو جعفر الباقر (ع) بثامنامئة
السنّة ألن رسول اهلل (ص)
درهم ملأمته ،وكان يرى ذلك من ُ
قال« :اختذوا آلل جعفر طعام ًا فقد شغلوا».
وأما بالنسبة إىل املرأة فهي كالرجل حترض املأتم كام فعل
رسول اهلل (ص) بالنسبة إىل جعفر الطيار كام ورد يف حديث
اإلمام الصادق (ع) سابق ًا ،وقد سئل عبد اهلل الكاهيل اإلمام
الكاظم (ع) عن ذلك فقال لهَّ :
إن امرأيت وامرأة ابن مارد
فأهن ُ
امها ،فتقول يل امرأيت :إن كان حرام ًا
خترجان يف املأتم ْ
فأهننا عنه حتى نرتكه ،وإن مل يكن حرام ًا فألي يشء متنعناه،
ْ
فإذا مات لنا ميت مل جيئنا أحدٌ  ،فقال الكاظم أبو احلسن
(ع) عن احلقوق تسألني ،كان أيب (ع) يبعث أمي وأم فروة
وتقضيان حقوق أهل املدينة [الوسائل ،]239/3:نعم ال
يصح هلن أن يتّب ْع َن اجلنائز وال ي ُقمن عىل ٍ
خوف الفتنة،
قرب
َ
هذا وقد أوىص اإلمام الباقر (ع) «أن يندب يف املواسم عرش
سنني» [املصدر] ،وهناك روايات وأحاديث كثرية عن إقامة
املأتم لإلمام احلسني(ع) وشهداء كربالء ال جمال لذكرها بل

ال حاجة لذكرها إلهنا معروفة ،ويف حديث طويل يقول
الراوي أتينا خدجية بنت عمر بن عيل بن احلسني بن عيل
نعزهيا بإبن بنتها فوجدنا عندها موسى
بن أيب طالب (ع) ّ
بن عبد اهلل بن احلسن فإذا هي يف ناحية قريب ًا من النساء
فعزيناهم -إىل أن يقول -فأقمنا عنده حتى كاد الليل أن
جييء ،ثم قالت خدجية سمعت عمي حممد بن عيل صلوات
اهلل عليه وهو يقول :إنام حتتاج املرأة يف املأتم إىل النوح لتسيل
دمعتها وال ينبغي هلا أن تقول هجرا ،فإذا جاء الليل فال
تؤذي املالئكة بالنوح..احلديث» [البحار.]279/47 :
ومما جيب التنويه إليه أن املأتم أمر طبيعي للغاية وال يمكن
أن ُيمنع اإلنسان كإنسان من األمور البيدهيية والطبيعية إلهنا
حاجة إنسانية ،نعم يمكن هتذيبه وتشذيبه واإل فإنه ال يمكن
أن متنع الناس من النوم واألكل والرشب والنكاح وما إىل
وحترم عليهم هذه األمور الطبيعية التي لإلنسان هبا
ذلك ّ
حاجة كام ال يمكن منعه من البكاء إلنه أمر طبيعي يرتبط
بالنفس اإلنسانية وبالعاطفة واملحبة التي يمتلكها ،فإذا
مات لإلنسان عزيز ُه فهل باإلمكان أن حترمه من البكاء إذا
مات ،أو متنعه من الضحك والفرح إن وجدت أسباهبام،
واملأتم بحد ذاته نوع تسلية وتعزية لذوي امليت مما خيفف
عليهم احلزن واملصاب وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل برهان،
ويؤيده العقل والطب ويدفع عن اإلنسان الكئيب والكآبة
التي قد يصاب هبا بفقد العزيز ،ومن جهة أخرى فإنه نوع
تكريم للميت واحرتام له يف ال ُعرف اإلجتامعي الذي يعيشه
امليت ،وهذه ليست خمتصة باملسلمني بل إن األعراف كلها
تتحد عىل هذا النحو وترى بأن يف ذلك تسلية للخاطر
وتكريم للميت ،وعليه جرت العادات والتقاليد.
إن املأتم بام هو مأتم يذكر فيه مآثر امليت وأعامله اخلريية
والتي فيها فخر لذويه وتسلية هلم ،مما خيفف عليهم هذا
الفراق املرير ،وربام كانت عربة ملن يعترب ،بل وربام تُليت
له آيات من القرآن زادت يف حسناته وح ّطت من سيئاته
باإلستغفار وطلب العفو عنه من اهلل ّ
جل وعال ،وبذلك
فيه منفعة للميت ،وكثري ًا ما ال يعلم الناس بمآثر امليت بل
وحتى ورثته إذا كانو بعيدين عنه أو خيتلف مسارهم فإهنم
يف ظل هذه املآتم يتعرفون عىل أبيهم أو مرافقهم ،ومن
املفروض بل ورشع ًا أن تُذكر حماسن امليت ،ويف املأثور
أذكروا أمواتكم باخلري ويدرء عنه سيئاته ويرتك أمره فيها
إىل اهلل ّ
جل وعال ،و ُيستغفر له ،ويؤدى عنه ما مل يقيم به.
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مزار فخر الشيعة

تحقق :نمير شاكر  -تصوير :محمد القرعاوي

علي بن طاووس

(طاب ثراه)

حظي العامل واإلمام السيد عيل بن طاووس (فخر الشيعة) باحرتام خاص بني علامء زمانه وعامة الناس ،فهو
َ
ابن عائلة آل طاووس صاحبة املكانة العلمية املرموقة التي تولت الزعامة الروحية يف أواخر عرص الدولة
العباسية ثم اإليلخان ّية املغوليةُ ،ولِد وتوىف يف مدينة احللة ،وترك الكثري من املؤلفات العظيمة ،كام توىل نقابة
الطالبيني سنة (661ه�) وكان يلقب ب� (مجال العارفني) لشدة ورعه وتقواه وحسن سجاياه االخالقية وحاالته
(ورام) فهو من عائلة دينية من اجلهتني ،وقد كان سبب ًا
العرفانية ،نشأ ودرس عىل يدي ابيه وجده ألمه الشيخ ّ
يف حفظ احلرمات عند احتالل بغداد عىل يدي هوالكو الرببري.
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وملعرفة املزيد عن حياة السيد بن طاووس (قدس رسه)
وتاريخ إنشاء وإعامر مرقده الرشيف يف مدينة احللة ،كان
ملجلة (األحرار) هذا احلديث اخلاص مع أمني املزار السيد
سليم جواد كاظم اللوباوي.
اسمه وحياته الرشيفة
هو السيد ريض الدين عيل بن سعد الدين موسى بن جعفر
بن حممد بن امحد بن ايب عبد اهلل حممد الطاووس بن إسحاق
بن احلسن بن حممد بن سلامن بن داوود بن احلسن املثنى ابن
اإلمام احلسن ابن اإلمام عيل بن أيب طالب (عليهم السالم).
رِ
ريض الدين سنة (589هـ) يف مدينة احللة وهبا نشأ
ُولدَ السيد ّ
وترعرع ،وهو ابن عائلة آل طاووس صاحبة املكانة العلمية
املرموقة التي تولت الزعامة الروحية يف اواخر عرص الدولة
العباسية ثم اإليلخانية املغولية ،فنشأ ودرس بني يدي أبيه
(سعد الدين) موسى بن جعفر الذي يرجع نسبه اىل اإلمام
(ورام) من
احلسن املجتبى (عليه السالم) وجده ألمه الشيخ ّ
كبار علامء احللة وجدته من ابيه هي بنت الشيخ الطويس،
فهو من عائلة دينية من اجلهتني االمام عيل ابن احلسني (عليه

السالم) واالمام احلسن (عليهام السالم) ،انتقل الشيخ
الطويس اىل مدينة بغداد يف اول شبابه وبقي فيها مدة ()15
سنة تقريبا ،وقد كان سببا يف حقن دماء الكثري من املسلمني
وحفظ احلرمات عند احتالل بغداد من قبل هوالكو.
توىل ابن طاووس نقابة الطالبيني سنة (661هـ) وبقي
نقيبا اىل ان توفاه االجل سنة (664هـ) بعد ان رفضها عدة
مرات يف زمن املتنرص باهلل العبايس؛ متذرع ًا بأن العمل وفقا
لرغبات اخلليفة يؤدي إلخالل العالقة مع اهلل (تعاىل)،
ترك الكثري من املؤلفات العظيمة والتي بلغت ما يقارب الـ
( )57مؤلف ًا أشهرها( :اإلقبال ،كشف احلجة لثمرة املهجة،
التحصني يف أرسار ما زادت عىل كتاب اليقني ،الطرائف يف
معرفة مذاهب الطوائف ،اللهوف عىل قتىل الطفوف) كام
كانت له خزانة كبرية للكتب بلغت ( )1500كتاب ،وهي
التي وضع هلا فهرس ًا أسامه (اإلبانة يف معرفة كتب اخلزانة)
الذي هو من الكتب املفقودة اليومّ ،
تويف يف مدينة احللة سنة
(664هـ) وقد كان قبل ذلك قد هيأ كفنه وباركه باملواضع
املقدسة (بيت اهلل احلرام ،ومراقد االئمة املعصومني «عليه
السالم»).
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أمين المزار

السيد سليم جواد كاظم اللوباوي

ورغم املكانة العلمية واألدبية التي حظي هبا هذا العامل
اإلمامي الكبري ،إال أنه شهرته األصيلة كانت يف زهد تقواه
مؤلفاته يف األدعية والزيارات.
وعرفانه وكانت أكثر ّ
أقوال العلامء فيه
العالمة املجليس يف (البحار) قال« :السيد ،الثقة ،الزاهد
مجال العارفني» ،والشيخ احلر العاميل يف (أمل اآلمل)
قال« :حاله يف الفضل والعلم والزهد ،والعبادة ،والثقة،
والفقه ،واجلاللة ،والورع أشهر من ان يذكر ،وكان أيض ًا
شاعر ًا أديب ًاً ،
منشأ ،بليغ ًا» ،والعالمة النوري يف (املستدرك)
ّ
األجل ،األكمل ،األسعد ،األروع ،األزهد،
قال« :الس ّيد،
صاحب الكرامات الباهرة الذي اتفقت كلمة االصحاب
عىل اختالف مشارهبم وطرقهم عىل عدم صدور الكرامات
عن احد ممن يقدمه او تأخر عنه غريه».
ألقابه الرشيفة
ومن ألقابه هي السيد (أبو النور والعباس الصغري)
التي يلقب هبا من قبل أهايل املنطقة ،ومن االلقاب التي
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أطلقها عليه علامء الشيعة هو (فخر الشيعة) ،كام ُل ِّقب بـ
(ذي احلسبني) الن نسبه ينتهي اىل داود بن احلسن املثنى
بن احلسن (عليه السالم) ،ولقب (بجامل العارفني)
لشدة ورعه وتقواه وحسن سجاياه االخالقية وحاالته
العرفانية ،فأثناء دخول املغول مجع العلامء كلهم وقال هلم
(اهيام افضل احلاكم الكافر العادل ام احلاكم املسلم اجلائر)
فامجع مجيع العلامء عىل االختيار الثاين بينام كان اختيار ابن
طاووس عىل احلاكم الكافر العادل افضل من املسلم اجلائر
وهذه املقولة معروفة عىل عامة املسلمني ويقال انه اسلم
عىل يد السيد ابن طاووس من بعد االستفتاء وقد منع
دخول املغول اىل مدينة بابل وكربالء والنجف يف الرواية
املذكور لكنهم قد دخلوا اىل بغداد.
مراحل إعامر مرقده الرشيف
كانت املساحة البنائية الكلية القديمة هي (1600م)،
فكان املبنى صغري ًا وخصوص ًا الرضيح املقدّ س وكانت له
قبة صغرية ،وتم إعادة بنائه يف الثامنينيات من قبل مديرية
الوقف الشيعي يف بابل ،وقد توىل ادارة املزار عدد من

(السدنة) منهم عبد صالح عبد السيد (رمحه اهلل) وبعدها ابنة
وبعدها أمه وبعدها زوجته وبعدها اوالدهم ،ومن ثم جرى
تعينهم رسمي ًا بعد إصدار قانون العتبات املقدسة واملزارات
الشيعية قانون (2005( )19م) ،ويف سنة (2008م) انضم
املزار اىل االمانة العامة للمزارات الشيعية مع ( )35مزار ًا
يف حمافظة بابل ،وكان االمني اخلاص للمزار السيد محزة
املوسوي وقليل من املوظفني حيث بدأت التوسعة واعامر
املزار وتطويره.
ويف سنة (2014م) حصلت موافقة االستمالك من قبل
ديوان الوقف الشيعي مع التخصيصات ،حيث اضفنا
مساحة ( 660مرت ًا مربع ًا) اىل املزار واصبحت املساحة
الكلية هي ( 2330مرت ًا مربع ًا) ،وهناك مرشوع استمالك
من اجلهتني وقد تم احلصول عىل موافقات الرشاء من قبل
اهايل الدور والعامرات املجاورة بالرتضية ،وعند احلصول
عىل التخصيصات املالية سنبدأ بالرشاء.
ويف الوقت احلايل ،بدأنا بمرشوع جديد من حتضريات
وختطيطات هندسية انشائية ومعامرية متكاملة هلدم واعادة
املزار ،فالقبة صغرية والرضيح صغري فتم رسم املرشوع
للتوسعة داخل الرضيح بمساحة ما يقرب ( 500مرت)،

وستكون هناك أواوين اضافية جديدة عىل األرايض
املستملكة من اجلهة االمامية واكساء الواجهة بالكايش
الكربالئي.
نشاطات وخدمات املزار الرشيف
يعترب مزار ابن طاووس من املواقع الثقافية التي تقيم
الندوات واملهرجانات ويقام مهرجان سنوي يوم  5ذي
القعدة بذكرى وفاته (رضوان اهلل تعاىل عليه) وهو مهرجان
ثقايف كبري ،حيث ندعو باقي العتبات واملزارات ورجال
الدين ومكاتب املراجع إلقامة هذا املهرجان ،كام توجد قاعة
خمصصة لطلبة املدارس واجلامعات لغرض الدارسة يف فرتة
االمتحانات ويف بعض االحيان تقام نشاطات حيث يأيت
املدرسون إلعطاء الدروس العلمية اىل الطلبة ممن هم من
طلبة الثالث املتوسط والسادس االعدادي ،ويف باقي االيام
تقام الندوات بمناسبة الوالدات واالفراح ألهل البيت
(عليهم السالم) والندوات والنشاطات الثقافية مستمرة
حيث ندعو اساتذة اجلامعات ورجال الدين من اجل ألقاء
املحارضات وهي ندوات فكرية وثقافية ،كذلك يف شهر
رمضان تقام املحافل القرآنية واملجالس الرمضانية املباركة.
51

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

م������������ق������������االت

الرؤى السيستانية
والمنهج القويم
الكاتب :حيدر علي الكاظمي

ان المرجع الديني االعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله
الوارف) راعى كل ما من شأنه ان يلم شتات المسلمين ويشد لحمتهم ،حيث انه
يقف على مسافة واحدة من الجميع من كل األحزاب والقوى مهما كانت هويتها
الدينية والفكرية ،مما يعني إ ّنه ال يؤمن بنظرية فرق تسود ال من قريب وال من بعيد،
فهو من دعاة السالم ،وتعاطيه مع المجتمع بلغة اإلسالم التربوي يؤكد يوما بعد
يوم حاجة الشيعة في العالم إلى منهج صادر عن السيد المسدد علي السيستاني
عامة
ّ
(دام ظله الوارف) من مواقف وتصورات عامة يمكن أن تكون معالم طريق
للشيعة للتعامل مع العالم ،وما يجري من أحداث ووقائع وتحوالت سياسية تجري
في المنطقة ،ولها صلة مصيرية بالمسلمين والعرب والشيعة على وجه الخصوص.

لقد أثبت ما جيري يف العامل صواب املوقف السيستاين
بشكل عام من حيث عالقة رجل الدين بالسياسة
ومثال عىل ذلك ما جيري يف بعض احلكومات املستكربة
وهيمنتها عىل شعوهبا نظرية صعبة التطبيق ،وتتناىف مع
القيم السياسية التي تتطلع إليها الشعوب ،وإن احلرية هي
الطريق األمثل اىل األيدولوجية وليس العكس ،حيث هناك
شبه إمجاع إن التقليد الرشعي يف الشارع هو للسيستاين ،كام
هو يف العراق ولبنان وسوريا وباكستان وغريها من بلدان
ومناطق التواجد الشيعي يف العامل.
الشعوب قد حتمل شعار السيستاين بلسان حاهلا وليس
رشطا بلسان مقاهلا ،وقد تتحول (السيستانية) بخطوطها
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العريضة هذه إىل شعارات شبابية وعلامئية وحوزية ،سواء
استمرت األوضاع متوترة ــ ال سمح اهلل ــ أم تسكن وهتدأ
ان شاء اهلل ،فإن مرشوع أو فكرة أو مواقف السيد السيستاين
سوف يكون هلا داللة وبصمة عىل جدران التاريخ ،وسوف
تكون موضع إشارة واستشارة لدى الكثري من قطاعات
الشباب الواعي ،ويأيت ذلك ،خوفا عىل الدين ،وخوفا
من احلصار العاملي للشيعة ،وتطلعا إىل حياة دينية هانئة،
تعتمد العقل والدعوة واملنطق الشفاف ،وتأمل بالتصالح
مع العامل ،فلقد قادت نظرية التفرد وإدعاء األعلمية من
بعض املحسوبني عىل الشيعة؟ إىل خلق حواجز بني الشيعة
والكثري من املذاهب ،كذلك مع املسيحيني وباقي االديان،

ومع الدول الكربى كذلك ،والعديد من دول املنطقة ،فيام
السيستانية حتاول كرس احلواجز ،واستبداهلا بقنوات تواصل
حية بني الشيعة والعامل ،العامل كله ،بال استثناء ،وكل متتبع يرى
إن زيارة مسؤولني يتولون صناعة القرار السيايس العاملي،
والنمط الثقايف للعامل اىل السيد السيستاين إنام قد تكون فرصا
جيدة إلعادة العالقة بني الشيعة والعامل ،بعد أن قادت نظرية
انا االعلم؟؟ إىل تأزيم هذه العالقة ،وبام يعود بالرضر الفادح
عىل الشيعة ،كل الشيعة ،وبدون متييز لألسف الشديد.
من هنا فالدعوة ملن حيملون الفكر ،وهيتمون باملصري الشيعي،

أن يتدارسوا هذه التجربة ( -السيستانية) الشفافة.
كم نمنى النفس أن تكون هناك لقاءات فكرية وروحية لقراءة
هذه التجربة حيث إن احلدس يقودنا إىل القول بأن حتوال كبريا
ر ّبام حيصل يف بنية اجلسم الشيعي ،بعد هذه االحداث ،وسوف
حتتل (السيستانية) نقطة ارتكاز وعودة واستشارة واستشهاد
يف هذه التحوالت كام هو معهود هبا دوما وابدا فهي مرجعية
ترتقي اسمى واجل وانبل السامت متمثلة بسامحة السيد
املؤيد املسدد عيل السيستاين (دام ظله الوارف) وابقاه ذخرا
لإلنسانية مجعاء.
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ُ
زين العابدين
جزع اإلمام ِ
على أبيه
بقلم :ايمان صاحب

ِ
حر ُم
يتبادر إىل
حينام تُط َل ُق كلم ُة اجلز ِع
الذهن ذلك املعنى ا ُمل ّ
ُ
ِ
رش ًعا وهو ما ُي ُ
قضاء الل
قابل الصرب ،أي االعرتاض عىل
ِ
ِ
ِ
احلزن
مظاهر
إظهار
وقدره ،أو ُيرا ُد به ما زا َد عن ا ُملتعارف ،يف
ٍ
مكروها يف ِ
نظر الرشيعة املقدسة،
درجة جتعل ُه
واحلداد ،إىل
ً
احلكمني ،وما حظي بهِ
ِ
ِ
ِ
هذين
لتفت إىل املستثنى من
ولكن ق هَّلام ُي ُ
رسول الل (صىل الل عليه وآله) وأهل ِ
ِ
من االهتام ِم من ِ
بيته
قبل
ٍ
ِ
ِ
الكرام الذين هم ُ
الثواب
درجة ذكر ل ُه من
الكتاب ،إىل
عدل
العظيم واألجر الكبري ،ما مل ُيذكَر لغريه من ِ
سائر املستحبات.
ِ
بمصاب احلسني (عليه السالم) ،ومل
اجلزع
اختص هذا
وقد
ُ
هَّ
ِ
رصحت هبذا مجل ٌة من الروايات ،منهَّها
ُيشاركْه فيه أحدٌ  ،كام ّ
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رواي ُة (مسم ٍع بن عبد امللك :قال :قال يل أبو عبد الل (عليه
ٍ
ٍ
تذكر ما ُصن ِ َع ِبه[...يعني
طويل :أما
حديث
السالم) يف
ُ
قلت :إي
قلت :بىل ،قال:
أجتزع؟ ُ
احلسني (عليه السالم)]؟ ُ
ُ
فأمتنع من
عيل،
والل،
ُ
وأستعرب بذلك حتى يرى أهيل َ
أثر ذلك هَّ
ُ
ِ
يستبني ذلك يف وجهي فقال :رح َم اللُ دمعتَك ،أما
الطعا ِم حتى
َ
إنهَّك من الذين ُيعدّ ون من ِ
أن قال« :وما من
أهل اجلزع لنا إىل ْ
ٍ
ِ
ِ
ت منه مع من
بالنظر إىل
نعمت
عني بكت لنا إال
وسق ّي ْ
ْ
الكوثرُ ،
أحبنهَّا»(.)1
يذكر اإلما َم احلسني (عليه السالم)
فإن كان
ْ
ٌ
مسمع بن عبد امللك ُ
َ
عجب من جز ِع ولده زين العابدين
حصل له هذا ،فال
وقد
َ

(عليه السالم) وعد ِم نسيانِه واقع َة كربالء بتفاصيلها املروعة،
سنة وما ِ
حتى عدهَّ أحد البكائني اخلمسة؛ إذ بكاه عرشين ٍ
وض َع
ُ
ُ
مرصع بني فاطم َة
أذكر
بني يديه طعا ٌم إال بكى ،وهو
القائل ّ
َ
(إن مل ْ
أن موىل له قال لإلمام (عليه
إال وخنقتني لذلك عربة)( ،)٢حتى هَّ
ِ
ِ
أن ينقيض؟
ابن
آن حلزنك ْ
رسول اللِ ،أما َ
السالم) ذات يومٍ« :يا َ
كان
إن
يعقوب النبي (عليه السالم) َ
فقال (سالم الل عليه) :وحيك هَّ
َ
له اثنا عرشة ابنًا ،فغيب اللُ واحدً ا منه ،فابيضت عيناه من كثرةِ
ّ َ
ِ
رأسه من ُ
الغم
احلزن
بكائه عليه،
َ
َ
ظهره من ِّ
واحدودب ُ
وشاب ُ
نظرت إىل أيب وأخي وعمي وسبعةِ
وكان ابنُه ح ًيا يف الدنيا ،وأنا
ُ
عرش من أهل بيتي مقتولني حويل ،فكيف ينقيض حزن؟»(.)3
يعيش أجواء الطفوفِ
زين العابدين (عليه السالم) ُ
هكذا كان ُ
َ
بروحه ،حتى غادر عامل َ الدنيا ،أما جسدُ ه الرشيف فقد كان هو
ٍ
ِ
ِ
اآلخر ُم ً
شاهد
خري
وسياط األرس،
بجراحات اجلامعة،
ثقال
َ
ُ
ليكون َ
عىل معاناته (عليه السالم).
.......................

( )1كامل الزيارات ص3٢
( )٢االمايل للشيخ الصدوق ص٢04
( )3اخلصال ج ٢ص ٥1٨مدونة الكفيل

ملحمة
الموعظة
الحسينية
بقلم :حنان الزيرجاوي

ح��ي��ن ي��ع��ت��اد ال��ط��غ��اة ع��ل��ى خ��ن��وع
ال��ش��ع��وب وان��ق��ي��اده��م األع��م��ى،
يقتنعون تلقائيا بفكرة الفرعونية،
ونظرية أن��ا ربكم األع��ل��ى ،وال فرق
في هؤالء السالطين بين احمرهم
واخضرهم ،واعظهم وملحدهم،
إن���ه���م س������واء ف����ي ت��س��ل��ط��ه��م،
يغذون اتباعهم بالجهل والتطبيل
اإلعالمي والترغيب والترهيب ،حتى
يغدو العالم تحت غيمة س��وداء ال
يعلم غيثها من بالئها ،فينبري أهل
الحق ،وم��ن ادخ��ره��م ال��رب لكشف
الحجب ،وقول كلمة الفصل بضمير
نقي ،وقلب يحتضن العالم على
الله ودينه اإلس��الم ،نعم ،بالحكمة
وال��م��وع��ظ��ة ال��ح��س��ن��ة ،ال بالحقد
والتكفير ،وتمني هالك المخالفين،
تلك دعوة األنبياء والمصلحين على
م��ر ال��ت��اري��خ ،فالسيف ه��و الكلمة
والثبات واليقين بالخلف اإللهي
بالنصر ولو بعد حين ،أما المناجزة
والقتل فهو آخر الكي ،حين تنقطع
السبل ،وتموت القلوب ،ولم يبق
س��وى طريق الشهادة سلما لرضا
السماء.
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مشاهد رحلة الحزن من أرض كربالء إلى الكوفة
بعد شهادة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف العارش من املحرم
سنة  61للهجرة (يوم اجلمعة  9ترشين أول  680م) بقي عمر
بن سعد مع جيشه يف كربالء إىل الزوال من اليوم احلادي عرش،
ثم أمر باخلروج إىل الكوفة ومعه الســبايا من نســاء أهل البيت
خاصة ،إذ أن القبائل والعشــائر عملت عىل اســتنقاذ نســائها
اللوايت كن يف عداد الركب احلسيني.
قال املحدث الشــيخ عباس القمي قــدس رسه يف كتابه (ن َفس
املهموم) :ثم رحل (ابن ســعد) بمن ختلف من عيال احلســني
عليه الســالم ،ومحل نســاءه صلــوات اهلل عليه عــىل أحالس
أقتاب اجلامل بغري رِوطاء ،مكشــفات الوجوه بني األعداء وهن
سبي الرتك والروم يف أشد
ودائع األنبياء ،وساقوهن كام ُيساق ُ
املصائب واهلموم.
ويف (كامــل البهائــي) للشــيخ عامد الديــن الطــربي :أن ُح َر َم
رســول اهلل كــن عرشيــن نســوة ،وكان لزيــن العابديــن عليه
الســالم يف ذلــك اليــوم اثنان وعرشون ســنة ،وملحمــد الباقر
عليه الســالم أربع ،وكانا كالمها يف كربالء فحفظهام اهلل تعاىل.
وصل موكب السبايا إىل ختوم الكوفة ليل الثاين عرش من حمرم،
فبات هناك ،ومل يدخل املدينة ،رِ رِ
حل ْر رِ
ص عبيد اهلل بن زياد عىل أن
يكون دخوهلم إىل املدينة اســتعراضي ًا ُ
باجلند والسالح ومظاهر
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الزينــة .والراجــح أن املوضع الذي باتوا فيه هــو الذي ُيعرف
اليوم (بمشهد احلنانة).
املشاهد
املشــهد األول -مســجد احلنانة :موقعه شامل رشق «النجف»
عىل يســار الذاهب إىل «الكوفــة» .ومن الثابت أنــه كان قدي ًام
عبــارة عن «قائم» ،أي نصب مبنــي عمودي ًا ،يف املوضع الذي
ُأودع فيه رأس اإلمام احلســني عليه السالم قبل دخول موكب
السبايا «الكوفة» .قال املحدث القمي يف (نفس املهموم) :ويف
ظهر الكوفة عند «قائم» الغري مسجدٌ ُيسمى باملسجد احلنانة،
فيه يستحب زيارة احلسني عليه السالم ،ألن رأسه عليه السالم
ُو رِضع هناك.
قال املفيد والســيد [ابــن طاوس] والشــهيد [األول] يف باب
العلم -وهي
زيارة أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه :فإذا
َ
بلغت َ
احلنانــة -فصل هناك ركعتني .فقد روى حممد بن أيب عمري عن
مفضــل بن عمر قالَ :
جاز الصادق عليه الســالم بالقائم املائل
الغري فصــىل ركعتــني ،رِ
يف طريــق َ
فقيل له :ما هــذه الصالة؟
موضع رأس جدي احلســني بن عيل عليهام السالم،
فقال :هذا
ُ
وضعــوه َههنا ملا توجهوا من كربالء ،ثم محلوه إىل عبيد اهلل بن
زياد .تكملت املشاهد يف العدد القادم.

أقوال مأثورة في
اإلمام الحسين
• يف معنى األدب:
سئل اإلمام احلسني (عليه السالم) عن األدب ،فقال عليه
رأيت
خترج من بيتك ،فال َتلقي أحد ًا إال َ
السالم« :هو أن ُ
َ
الفضل عليك».
له
• يف املكارم األخالق
السالم)«:أهيا الناس رِ
نافسوا يف
قال اإلمام احلسني(عليه
ّ
املكارم وسارعوا يف املغانرِم».
• يف االتكال عىل ُحسن اختيار الل
أحب
قيل لإلمام حلسني عليه السالم ّإن أباذر يقول :الفقر ّ
إ ّيل من الغنى ،فقال احلسني عليه السالم« :رحم اهلل تعاىل
أباذر ،أ ّما أنا فأقولَ :من َ
اتك َل عىل ُح رِ
سن اختيار اهلل تعاىل
عز وجل له».
يتمن غري ما اختاره اهلل ّ
له ،مل ّ
• يف السالم عىل العايص
عن اإلمام عيل بن اإلمام احلسني ،عن أبيه عليهام السالم:
ابن ُ
الك ّوا سأل عيل بن أيب طالب عليه السالم فقال:
ّإن َ
يا أمري املؤمنني ،تس ّلم عىل مذنب هذه األ ّمة؟ فقال عليه
عز وجل للتوحيد أه ً
ال ،وال تراه للسالم
السالم« :يراه اهلل ّ
عليه أه ً
ال»...

اإلمام الحسين
بأقالم معاصريه

بقلم :سعيد رشيد زميزم
أحد انصار االمام احلسني (عليه السالم) حياول اغتيال عبيد
اهلل ابــن زيــاد .هذا الفارس الشــجاع هو عــامر الداالين احد
اتبــاع ال البيــت (عليهم الســالم) حيث كان مالمــا لإلمام
عــيل بــن ايب طالب (عليه الســالم) وشــارك معــه يف حروبه
الثالثة مــع خصومة (اجلمــل ،صفني ،النهروان) .ســطر يف
هــذه املعارك اروع الصور يف البطولة والتضحية .عندما علم
بقدوم االمام احلســني (عليه الســالم) اىل كربالء قرر التوجه
لاللتحــاق عند توجهه اىل كربالء اعد خطــة الغتيال املجرم
عبيد اهلل بن زياد عندما كان هذا الطاغية متواجدا يف معســكر
النخيلــة حلث قواته القادمة عىل مقاتلة االمام احلســني (عليه
الســالم) .متكن مــن دخول املعســكر املذكور ومــا ان دخل
املعســكر حتى قام باهلجوم عىل هذا املجــرم للفتك به اال ان
اعوانه متكنوا من افشــال خطتــه وحاولوا القاء القبض عليها
لكنه متكــن من االفالت منهم توجــه اىل كربالء ويف الطريق
حــاوت مفرزه من قوات ابن زياد منعه من التوجه اىل كربالء
اال انه اشــتبك معهم ومتكن من جــرح وقتل املزيد منهم بعد
وصولــة اىل كربالء ،التحق باجليــش العلوي ومن ثم التوجه
اىل ســاحة احلرب واالشتباك معهم مع االعداد وانزال افدح
اخلســائر هبم ثم نال الشــهادة وكان من ضمن شهداء احلملة
االوىل من انصار االمام احلســني (عليه السالم) الذين فازوا
بالشهادة يف معركة كربالء اخلالدة.

اجمل ما قـــيل بحق االمام الحــسين
أروع وامجل ما قـــيل بحق االمام احلــسني(عليه السالم) سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين املسلمني
قال آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين :كل منا يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة احلسينية املباركة من خالل اصالح نفسه
وأهله وأرسته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع الذي حوله بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني العظيم
قال الشهيد مرتض مطهريّ :
ترصف يف ال ّلفظ
إن هذه
أي ّ
القضية ينبغي عرضها كام هي ،دون زيادة أو نقصان ،ألنّه يف حالة ّ
تدخل أو ّ
ّ
الرضر بأ ّمتنا بالتأكيد ،بد ً
أو املعنى ،مهام كان بسيط ًا ،سريتّب بال ّ
شك حرف اتاه احلادثة عن مسارها ،وبال ّتايل ،إحلاق ّ
ال من إفادهتا
منها.
جمرد ذكر لبعض اخلواطر والذكريات واألحداث فقط ،وإنّام هي تبيان
قال آية اهلل العظمى السيد اخلامنئي :ذكرى عاشوراء ليست ّ
حلادثة يف غاية األ ّ
مر التاريخ.
مهية وهلا عدد غري حمدود من األبعاد واجلوانب التي تركت أعمق اآلثار يف حياة األمة اإلسالمية عىل ّ
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التراكمات تولد الغضب

من تراث أئمة الهدى

من الذي ّ
صلى على الحُ سين

؟

والزمان (عجل اهلل
احلجة صاحب العرص ّ
يقول أحد املوالني رأيت اإلمام ّ
«سيدي ،من ا ّلذي ّ
صىل عىل
الرؤيا ،فســألهّ :
تعاىل فرجه الرشيف) يف عامل ّ
اإلمام ُ
السالم)».
احلسني (عليه ّ
الس ّــيد رضا
فقال (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) :اذهب ،واســأل ولدنا ّ
اهلندي.
ّ
الس ّيد رضا ،وطرقت عليه
الراوي :أصبح ّ
الصباح ،فذهبت إىل دار ّ
فيقول ّ
الباب وأخربته اخلرب ،فبكى.

ضــع يف اعتبــارك أن معظــم املشــاكل تكون
بســيطة يف حــد ذاهتا لكن يف ســاعة الغضب
تســتدعي النفــس الرتســبات والرتاكــامت
السابقة التي تكون ُنسيت وعفى عنها الزمن
 ،وهذه الرتاكامت هــي التي تعل ردة الفعل
كبرية جدا لذلك افصل املشكلة عن تراكامهتا
لتهيئة جو مناســب للنقــاش نوعا ما ومن ثم
قــم بتذكــري الطــرف اآلخر ببعــض املواقف
االجيابية السابقة بينكام لرتطيب اجلو.

مم بكاؤك؟..
فقلت لهَّ :
قال :هذه األبيات ا ّلتي نظمتها ،مل يطلع عليها أحدً ا بعد:

َص هَّل ْت َع َىل ِج ْس ِم ُ
احل َس ْ ِ
ني ُس ُيو ُف ُه ْم
���� َلِ��ي � ًف��ا َ ْمل َ ِ
َو َق� َ
���ري ال َقنا
جي���دْ َغ ْ َ
ظ���م���آن ذاب ف������ؤاده م���ن غلة

�����س ِ
َف َ
��اج َ
��د ِة ال� ُّ�ظ��ب��ا ِحمْ��راب��ا
��غ��دا لِ َ

ظ���ال وال غ���ري ال��ن��ج��ي��ع رشاب���ا

ل��و م��س��ت ال��ص��خ��ر األص���م ل��ذاب��ا

إياك ومشورة هؤالء
ورد ف��ي نه��ج البالغة :كت��اب  ;53مس��تدرك الوس��ائل ( 349 :8ح
 )9629ف��ي عه��د أمير المؤمني��ن إلى مالك األش��تر قوله (عليه
ّ
تدخلن في مش��ورتك بخيال يعدل بك عن الفضل،
السالم)« :وال
ك الفق��ر ،وال جباناً يضعفك عن االُم��ور ،وال حريصاً يز ّين لك
ويعِ ��دُ َ
َّ
الش�� َرهَ بالجورّ ،
فإن البخل والجبن والحرص غرائز ش�� ّتى يجمعها
ّ
الظن بالله».
سوء

صورة وتعليق
السالم على ثواكل الطف
يذكر أهل التحقيق ف��ي التأريخ ّ
أن موالتنا زينب
(عليها الس��الم) عاش��ت بعد كربالء قرابة سنة،
ّ
وأن أم البنين (عليها السالم) عاشت بعد كربالء
ث��الث س��نينّ ،
وأن الرب��اب زوج الحس��ين (علي��ه
ً
واحدة.
السالم) عاشت بعد كربالء سنة
فما مقدار األسى الذي احتل قلوبهن ليقصف
بأعمارهن بعد كربالء بهذه السرعة؟

أهم وسائل النجاة

عاشوراء صراع المواقف

مل رِ
يت ما هو أشد ظالم ًا واسودادا من يوم عاشوراء.
يأت يوم ولن يأ َ
والتوحش بأعىل مراتبهام حتى فاقــت اخليال ..لتصبح
 فيه تســدت القســوةّ
مزاج ًا أخالقيا ال زال رائج ًا عند اتباع مدرسة اخلالفة.
ٍ
مربرات رشعية للجريمة العظمى التي أوجدهتا
 ورغــم عجزهم عن اختالقثقافة هذه املدرسة بحق نبيها واهل بيته ..لكن مزاج القسوة الذي أنتجته ال زال
حارضا يف نفوس القوم يتوارثونه جيال بعد جيل ،ويستثمرونه لبلوغ أهدافهم:
كل يشء مباح يف سبيل السلطة
مــر الزمان،
يف الضفــة األخــرى :تســدت مفاهيــم الرمحة بأعــىل صورها عىل ِّ
لترتسخ يف ثقافة مدرســة اهل البيت (عليهم السالم) وضمري أتباعها ..ولتنتج
لنــا يف الضفة املقابلة من الــرصاع ملحم ًة أخالقي ًة خارقــ ًة للتصور ..وقف فيها
ُ
والرمحة صامدَ ين حتى املوت  -يف مواجهة الغدر والقسوة والظالمية.
النُبل

حيدر ال�صالمي

يقول سامحة آية اهلل العظمى السيد
عبــد األعــىل الســبزاوري (طاب
ثراه):
«إن من أهم وســائل النجاة وأوثق
أسباب التوسل هي إقامة الشعائر
احلسينية وتعظيمها وإدامتها ،فإهنا
من شعائر اهلل».
املصــدر :فتاوى العلامء األعالم يف
تشجيع الشعائر احلسينية

في االنتظار

سجدة الشكر
األخيرة
أقف عىل ضفاف الروح ،أمدّ عيني يف األفق
البعيد ،أصطاد فكرة نفوذك من بني سحاب
الغياب ،أســدل كلامت احلضور عىل مشهد
الوداع ،يشع سناك من عىل قبة الوجدّ ،
يلف
مجهور املنتظرين باحلنني ،حيبس أنفاسهم
احلــرى ،هيــزون إليهم جــذع الصرب فيساقط
عليهم رطب اللقاء جني ًا.
تــادل الرياح سعفات الذهول ،فــإذا عزف
منفرد عىل آلة القلب يشيع يف الوقت بعض
ويربت عىل النفس ّ
بكف السكينة.
الطمأنينة
ّ
تنساب عىل خد البنفسج ملعة دمع شفيف جييد
حوار الصمت بنقاء البوح ،يتقن فن الرسم
باملشاعر عىل خممليات القدر.
ثمة ما حيول بيني وبينك اآلن ..لعلها أغربة
الذنوب .ليس جزاف ًا هذا اخلفاء يف اهلاالت،
واملكث طوي ً
ال حتت األظــلــة ..هبني حلظة
بياض أخرى ،أسبغ الوضوء بأحرفك النرية،
ألقيم فرض انتظاري األلف ،ألسرتدك يف دمي
من جديد.
حلزين(يعاقبة) ال تفتأ تذكر(يوسفها) املغيب
يف(زاويــرا) الغدر ،وقد اشتعل القلب حب ًا،
واحدودب ظهر الصرب للوعة الفراق ،والعمر
يسكنه اخلوف من رحيل الكواكب قبل سجدة
الشكر األخرية.

