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بحضور ومشاركةباحثين عرب وأجانب..

العتبة الحسينية تبحث 

في ظاهرة األربعينية وقيمها اإلنسانية

الجنُة ليسْت ُمبتغاه

المظاهر الُخلقّية لإلمام الحسين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

إصابته لم تثنه عن نيل الدكتوراه..
الباح��ث )أثي��ر عبد األمي��ر( أحد ابط��ال لواء عل��ي االكبر 

يؤكد تفوقه في ميادين العلم والجهاد

)5600( مخطوطة ترى النور من جديد..

إقام��ة دورات وورش تدريبي��ة لطلب��ة الجامع��ات 

العراقية في صيانة المخطوط

العتبة الحسينية ترعى مؤتمر دعم الطاقة وتقليل االنبعاثات

»من ذرفت عيناه من خشية اهلل كان له بكل قطرة من دموعه 
مثل جبل أُحد، يكون في ميزانه من األجر«.
نبي الرحمة )صلى اهلل عليه وآله(  - ميزان الحكمة: ج ١؛ص ٢٨٤

اجر خشية الله

قصة قصيدة

 )شلون بّية وثكل وزن حسابي(



على الرغِم من الجهود التي قّدمتها العتبة الحس������ينية المقّدس������ة خالل 
زي������ارة أربعينية اإلمام الحس������ين )عليه الس������الم( والت������ي كانت عظيمة 
وجّب������ارة واس������تطاعت بحكمة ودراي������ة عالية أن تكون بمس������توى الزخم 
المليون������ي الكبي������ر واالس������تثنائي للزائري������ن؛ فإنها في الوق������ت ذاته لم 
تنَس جهوَد اآلخرين الذي������ن كانت لهم أيضًا بصمة واضحة في تقديم 
الخدم������ات الالزم������ة ونعن������ي بهم محاف������ظ كربالء وقائدي الش������رطة 
والعملي������ات ومدراء الدوائر الخدمية، والذي يؤّكد على إيجابية روح 
التعاون واألخّوة في س������بيل تحقيق مثل هذا النجاح الباهر واالستثنائي 

بكّل المقاييس.
ومن يقرأ كتاب الش������كر والتقدير الذي وّجهت������ه األمانة العامة للعتبة 
المقّدسة لهذه الجهات العاملة والحريصة على سمعة كربالئنا وخدمة 
زّوارها الكرام، يرى حجم المس������ؤولية الكبي������رة التي حّملتها إياهم في 
س������بيل اس������تمرار ما وصفته ب� »الهّم������ة الوالئية الوطني������ة العالية« التي 
تجس������ّدت باألداء الموفق والتعامل الحكيم والمتوازن في إدارة ش������ؤون 
الزيارة األربعينية المباركة ومس������تحقاته المتنوعة والمتعّددة، والتي 
ش������هدت بحمد اهلل وتسديده وبهّمة المخلصين من أبناء المدينة، نقلة 

نوعية ملحوظة وتقدمًا مشهودًا.
العتبة المقدس������ة دعت إياهم وأعربت ع������ن أملها أيضًا بأن تتواصل هذه 
الهّمة المباركة وتس������تمر روح التعاون مس������تقباًل وصواًل إلى النهوض 
بمستوى األداء إلى مراتب أفضل وأكمل واستدراك ما يلزم استدراكه 
في الزيا رات القادمة مس������اهمًة من الجميع في توفير األجواء المناسبة 

للزائرين ألداء ممارساتهم العبادية والوالئية.
وهنا تؤّكد العتبة المقّدسة بأّن ما ُيبذل من قبل المسؤولين الحكوميين 
ف������ي المحافظة، ض������روري ومهم ألداء اس������تحقاقهم العظيم أمام زّوار 
أبي األحرار )عليه الس������الم( لما بذلوا في س������بيل اهلل )س������بحانه وتعالى( 
كّل غاٍل ونفيٍس وبما اس������تهانوا واستالنوا صنوف الصعاب والشدائد، 
جاعلين من أنفس������هم مش������اريع ش������هادة ذودًا عن حياض الدين الحنيف 

والوطن الحبيب.
ولذا فإّن من يريد أن يجعَل له رصيدًا عظيمًا في اآلخرة فليعمل بروح 
الوالء والوطنية، ويخدم زائري اإلمام الحسين )عليه السالم( ومدينته 

المقّدسة، فإن األجَر عند اهلل )عزَّ وجل( أضعاف وأضعاف.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    الإخال�ص يف اخلدمة احل�سينية
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف المجلة  07435000170
وات ساب      07435004404

aالبريد االلكتروني: h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m

مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

علي الشاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  

 حيدر السالمي

رواد الكركوشي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 حسنين الزكروطي

أحمد الوراق - فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

التصوير
وحدة المصورين

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

أحمد الكعبي ـ أحمد السراي

وجدان الشوهاني - حنان الزريجاوي



المتول��ي الش��رعي للعتب��ة الحس��ينية 

س��ير  عل��ى  يطلع��ان  الع��ام  وأمينه��ا 

األعمال في مطار كربالء الدولي
عبد  الشيخ  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  سماحة  زار 
مطار  العبايجي  رشيد  حسن  األستاذ  العام  وأمينها  الكربالئي  المهدي 
حضره  المطار  قاعة  على  موسعا  اجتماعا  سماحته  وترأس  الدولي،  كربالء 
السيد االمين العام للعتبة الحسينية ومحافظ كربالء المقدسة المهندس 
نصيف جاسم الخطابي ورئيس هيأة االستثمار الوطنية سها داوود النجار 
المنفذة  والشركات  ماهر  أحمد  المهندس  كربالء  استثمار  هيأة  ورئيس 

والشركات االستشارية.
واكدت رئيس الهيأة الوطنية لالستثمار سها داود النجار، »بان مشروع مطار 
والكفاءات  المحلي  للمستثمر  المشرقة  الصورة  يعكس  الدولي  كربالء 

العراقية القادرة على تنفيذ المشاريع االستثمارية الكبيرة«.
الحسينية  العتبة  ت��رع��اه  ال��ذي  المطار  م��ش��روع  »أن  ال��ى  النجار  واش���ارت 
االجانب  ال��زوار  دخ��ول  تسهيل  في  مباشر  بشكل  سيسهم  المقدسة 

للمحافظة، السيما في الزيارات المليونية ومنها زيارة االربعينية«.
آالف  وسيوفر  المستدامة  التنمية  تعزيز  في  سيسهم  المطار  »أن  مبينًة 
بذلت  التي  بالجهود  مشيدة  اقتصادية«،  م��وارد  ويحقق  العمل  ف��رص 
تذليل  على  ستعمل  الهيأة  وان  المقدسة  العتبة  ل��دن  م��ن  لتنفيذه 

المعوقات التي تستطيع تذليلها ليبصر هذا المشروع النور«.
ويعدُّ مشروع مطار كربالء الدولي من المشاريع االستراتيجية المهمة حيث 

سيقدم خدمة كبيرة لمحافظة كربالء المقدسة وللعراق بشكل عام.
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بمشاركة )30( دولة 

العتبة الحسينية تقيم مهرجان 

رسالة الحسين السنوي الثالث

يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابع  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  معهد  أقام 
مهرجان  األفريقية  النشاطات  شعبة  مع  وبالتعاون  املقدسة  احلسينية  العتبة 
يف  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل  الثالث  السنوي  السالم(  )عليه  احلسني  رسالة 

الصحن احلسيني املرشف، بمشاركة شخصيات من )30( دولة.
الشؤون  »قسم  إن  العاميل  أمحد  الشيخ  الدينية  املعاهد  وقال مسؤول شعبة 
فعاليات مهرجان رسالة  اقامة  دأَب عىل  املقدسة  العتبة احلسينية  الدينية يف 
احلسني )عليه السالم( منذ قرابة مخس سنوات، لكن بسبب تفيش جائحة 

)كورونا( توقف لعامني«.
االفريقية  النشاطات  شعبة  مع  بالتنسيق  أقيم  »املهرجان  ان  العاميل  وبني 
يستهدف الزائرين الوافدين من خارج العراق، وخاصة طلبة العلوم الدينية، 
والشخصيات العلمية الذين يأتون لزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( من 
الدول االفريقية، موضحًا ان »املهرجان شهد مشاركة شخصيات من )30( 

دولة، بينها اهلند وباكستان وبعض الدول االسيوية«.
دولة  من  املؤمتر  يف  املشاركني  أحد  بله،  ابراهيم  الشيخ  توجه،  جهته  من 
سرياليون، بالشكر والتقدير اىل ممثل املرجعية الدينية العليا املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، عىل إقامة املهرجان 

الذي حقق جتمعا شيعيا كبريا من 30 دولة.

إلق��ام��ة  تستعد  الحسينية  ال��ع��ت��ب��ة 
مهرجانات دولية

اجتامعا  املقدسة  احلسينية  العتبة  عقدت 
العصمة  )كوثر  مهرجاين  إلقامة  حتضرييا 
الدوليني(،  عرش  السادس  الشهادة  وربيع 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  نائب  بحضور 
الدين  ضياء  امح��د  ع��الء  الدكتور  املقدسة 

ورؤساء وممثلني عن أقسام العتبة املطهرة..
وقال الدكتور عالء امحد ضياء الدين إن »العتبة 
باملهرجانات  لالهتامم  دائ��ام  تسعى  املطهرة 
لالحتفال  مهمة  حمطات  تعد  كوهنا  الدولية، 
السالم(،  )عليهم  البيت  أه��ل  بمناسبات 
ولعل أبرز هذه املناسبات هي والدات األئمة 
األطهار يف شهر شعبان املعظم، ونحن بدورنا 
عرب  املناسبة  ه��ذه  إلحياء  اآلن  من  نستعد 
إطالق مهرجان ربيع الشهادة الدويل السادس 

عرش«.
ربيع  ملهرجان  العلمية  اللجنة  رئيس  بني  فيام 
الشهادة السيد نبيل احلسني أن »يف هذه الدورة 
توجيه  سيتم  ال��دويل  الشهادة  ربيع  ملهرجان 
دعوات كثرية إىل شخصيات من داخل العراق 
العلمية،  احل���وزات  يف  لفضالء  وخ��ارج��ه، 
عدة  حماور  يف  العلمية  للكتابة  واألكاديميني، 
منها: )حياة األئمة األطهار املصادفة يف شهر 
العقيلة  تأثري  احلسيني،  املنرب  املبارك،  شعبان 
شخصية  تكوين  عىل  السالم-  -عليها  زينب 

املرأة املسلمة، إضافة إىل حماور أخرى(.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مثلام يعرف اجلميع بأن السيايس أو املسؤول أو القيادي 
العناوين احلكومية األخرى، ال  الدولة وغريها من  يف 
فحسب  نفسها  متثل  أن  العناوين  هذه  من  ألي  يمكن 
أو  فئة  أو  رشحية  يمثل  لكنه  نعم،  معني  لفرد  يرمز  هو 
ومسؤول  أواًل،  تعاىل  اهلل  أمام  مسؤول  وهو  جمموعة 
ثانيًا، لذلك جيب أن يضع هذه  التاريخ والشعب  أمام 
احلقيقة كل من يتبوأ مثل هذا املنصب أو ذاك بمختلف 
ثم  والضمري،  والقلب  العني  نصب  يضعه  العناوين، 
وتوجهاته  وقناعاته  أواًل  والشعب  البلد  إىل  لينظر 

الشخصية ثانيًا.
وعدم  مراعاهتا،  جيب  عليا  مصلحة  دائاًم  هناك  نعم، 
جتاوزها بأي حال من األحوال وهي املوصوفة باخلط 
أمحر، إذ ال يمكن ملسؤول أو سيايس جتاوزه بأي قرار 
أو ترصف أو قول، كوحدة الرتاب الوطني، والسيادة 
واالستقرار  والسلم  ال��ق��رار،  واستقاللية  الوطنية 

األهلني وغريها. 

بالنتيجة فإن البلد كسفينة، يف حال تعرضت للخطر أو 
الغرق ال سمح اهلل، لن يكون هنالك أحدًا بمأمن من 
خطر الغرق، وليس هناك من ناج ساعتها، فهذه السفينة 
سالمتها،  عىل  املحافظة  ومسؤولية  اجلميع،  يركبها 
واالستقرار  األم��ان  شواطئ  إىل  هبا  والعبور  للنجاة 
كقادة ومسؤولني  واالزدهار مرهونة طبعا يف ساستها 
حكوميني، ومسؤوليتهم عن سالمتها وسالمة الراكبني 

فيها ستكون يف الدنيا واآلخرة. 
ال شك إن املسؤول يف الدولة ليس فردًا.. إذ إن هناك 
قواعد شعبية تتأثر، وهناك مصالح عليا بالبلد مرتبطة به 
وتتأخر، وهناك خدمات عامة، وهناك.. وهناك الكثري 
السيايس  العنوان  هذا  وجود  عىل  ترتتب  األم��ور  من 
والتأجيل  الركود   يصيبها  كلها  احلكومي،  املنصب  أو 
سياسية  اختالفات  أي  حدوث  نتيجة  النسيان..  وربام 

بني الفرقاء أو وبروز أية أزمة سياسية بني القادة.

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
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ى 
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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 /13 بتاريخ   الصايف  أمحد  السيد  لسامحة  خطبة  ففي 
حمرم احلرام /1436ه� املوافق 2014/11/7م، ويف 
األمر االول من تلك اخلطبة يعيد سامحته التأكيد جمددًا 
عىل أمهية االستفادة من جتاربنا السابقة، ومن خالفاتنا، 
حديثة..  مدنية  دول��ة  بناء  يف  اخفاقاتنا  من  وحتى 
وتؤمن  احل��ارض،  يف  البلد  ابناء  لتطلعات  تستجيب 

مستقبل اجياله القادمة قائاًل:
» إن التجربة السابقة خالل السنوات املاضية قد أثبتت 
فيه  ك��ان  ال��ذي  بالشكل  السياسية  االختالفات  إن 
يتقدم  ومل  وأخّرته،  كثريًا  بالبلد  أرضت  قد  االختالف 
يف جماالت شتى ومن مجلتها املجال العسكري واألمني 

.»...

ثم يضيف سامحته حول تأثريات مثل هذه االختالفات 
عملية  يف  السياسية  ال��ق��رارات  بعض  عىل  السياسية 
ملثل هذه  ونتيجة  بعضها  إن يف  إذ  اإلي��رادات..  رصاع 
األذرع؛  يلِّ  اجل  ومن  الرصاعات  وهذه  االختالفات 

العليا،  والعباد  البالد  مصلحة  فيها  امل��راع��اة  تتم  مل 
وكانت نتيجة كل ذلك أن اجتاحت املجاميع اإلرهابية 
البلد واحتلت أجزاء كبرية منه، كشاهد حي يشري إىل 
خطورة االنزالق ملثل هذا الوضع وهذه االختالفات، 
كون هذه األسباب هي من جلبت الويالت عىل البلد، 
واملآيس ألبنائه، وهذه األسباب وغريها الكثري مازالت 
مادامت  ذاهتا  الوخيمة  اآلثار  عليها  لترتتب  مرشحة 
االختالفات موجودة،  وعدم االتعاظ قائم ، وال ولن 
يكون البلد بمأمن من أخطارها وويالهتا أبدًا، قائاًل:     

قد  السياسيني  الفرقاء  بني  القائمة  التجاذبات  إن  اذ   «
أثرت يف طبيعة القرارات التي أختذت ومل تراَع مصلحة 
البلد يف بعضها، وقد انعكس ذلك سلبًا عليها، ولعل 
العراق  إىل  الدخول  من  االرهابيني  متّكن  هو  أخطرها 
هناك  إن  يعني  وه��ذا  معينة،  مناطق  عىل  والسيطرة 
مسؤولية جسيمة وعظيمة تقع عىل عاتق السياسيني يف 
مراعاة  العراق، ويف  هبا  يمر  التي  احلرجة  املرحلة  فهم 

إن هناك مسؤولية جسيمة وعظيمة تقع على عاتق السياسيين 
في فهم المرحلة الحرجة التي يمرُّ بها العراق، وفي مراعاة 

مصلحة البلد، وعدم ايصال الخالف إلى حالة االحتراب أو التضحية 
بتراب العراق أو بوحدته.

،،
،،



مصلحة البلد، وعدم ايصال اخلالف إىل حالة االحرتاب أو 
التضحية برتاب العراق أو بوحدته..«.

نفسها   متثل  ال  السيايس  شخصية  بأن  القول  أسلفنا  فكام 
كشخص فرد فحسب، بل إن اخلطورة يف تأثرياته السياسية 
كانت  ما  فإذا  الشعبية،  والقواعد  املجتمعية  األوساط  بني 
خالل  من  هبا  املناطة  املسؤولية  قدر  عىل  الشخصية  هذه 
الفهم الصائب للموقع، والوعي املستنري للمسؤولية، تكون  
قرارات هذه الشخصية القيادية وقناعاهتا إذا ما كانت صائبة 
البلد والشعب  النهاية يف مصلحة  إنام تصب يف  ومسؤولة؛ 
أيضًا  بالعكس صحيح  ويف تقدمهام وازدهارمها، والعكس 
مسؤولني،  غري  أشخاص  صعود  يف  اخلطورة  تكمن  إذ 
وقراراهتم   وسلوكياهتم  ترصحياهتم  بعض  يف  فهم  لذلك 
الداخلية..  الرصاعات  يف  الفتنة  نار  تأجيج  عىل  يعملون 
بإثارة النعرات الطائفية او القومية أو العرقية وغريها، وقد 

تضعيف  ثم  ومن  املجتمعي،  النسيج  متزيق  عىل  يعملون 
أمحد  السيد  سامحة  يشري  لذلك  ابنائه.  بني  الوطنية  اللحمة 

الصايف يف ختام خطبته إىل مثل هذه املعاين وغريها قائال:
الكبري يف عدم  االثر  هلا  السياسية  فإن اخلالفات  هنا  » من   
استقرار الوضع األمني، فكّلام توسع اخلالف بطريقة فئوية 
عىل  سلبًا  يؤثر  ذلك  فإن  طائفية؛  أو  مناطقية  أو  حزبية  او 
القواعد  بني  االحتقان  عىل  يؤثر  ربام  بل  البلد..  يف  األمن 
أي  لصالح  ليست  ستكون  والنتيجة  فريق،  لكل  الشعبية 
الفداء ال سمح  العراق هو كبش  فريق منهم.. بل سيكون 

اهلل.
وهذا ما ال يرىض به أي عراقي غيور عىل وطنه، وحريص 
ابنائه.. داعني اإلخوة الساسة  عىل وحدته وعىل األلفة بني 
أبعاد  هلا  كانت  التي  املواقف  من  لكثري  شاملة  مراجعة  إىل 

سلبية عىل البلد« .

إن الخالفات السياسية لها األثر الكبير في عدم استقرار الوضع األمني، 
فكّلما توسع الخالف بطريقة فئوية أو حزبية أو مناطقية أو طائفية؛ فإن 

،،ذلك يؤثر سلباً على األمن في البلد
،،



من مستحدثات املسائل أحكام حتديد النسل التي يعرج عليها سامحة 
اجلزء  ـ  الصاحلني  منهاج   - الفتوائية  الكتب  يف  االعىل  الديني  املرجع 

األول )الطبعة املصححة واملنقحة 1443 هـ.( وهي:
امُلعّدة  العقاقري  من  احلمل  يمنع  ما  استعامل  للمرأة  جيوز   :70 مسألة 
لذلك برشط أن ال ُيلِحق هبا رضرًا بليغًا، وال فرق يف ذلك بني رضا 

الزوج به وعدمه ما مل  يناِف شيئًا من حقوقه الرشعّية.
ْوَلب املانع من احلمل ونحوه من  مسألة 71: جيوز للمرأة استعامل اللَّ
املوانع بالرشط املتقّدم، ولكن إذا توّقف وضعه يف الرحم عىل أن يبارش 
ذلك غري الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما حيرم كشفه 
هلا اختيارًا كالعورة لزم االقتصار يف ذلك عىل مورد الرضورة كام إذا 
كان احلمل مرّضًا باملرأة أو موجبًا لوقوعها يف حرج شديد ال يتحّمل 
عادة ومل  يكن يتيّس هلا املنع منه ببعض طرقه اأُلخرى أو كانت رضرّية 

أو حرجّية عليها كذلك.
بعد  الُبَوْيَضة  تلف  يستتبع  ْوَلب  اللَّ استعامل  أّن  هلا  مل  يثبت  إذا  هذا 

ختصيبها، وإاّل فاألحوط لزومًا االجتناب عنه مطلقًا.
مسألة 72: جيوز للمرأة أن جتري عملّية جراحّية لغلق القناة التناسلّية 
)النفري( وإن كان يؤّدي إىل قطع نسلها بحيث ال حتمل أبدًا، ولكن إذا 
للمسه  أو  إليه  للنظر  توّقف ذلك عىل كشف ما حيرم كشفه من بدهنا 
من غري حائل مل جيز هلا الكشف إاّل يف حال الرضورة حسب ما مّر يف 
املسألة السابقة، وال جيوز للمرأة أن جتري عملّية جراحّية لقطع الرحم 
يستلزم  ولكن  نسلها  قطع  إىل  يؤّدي  مّما  ذلك  ونحو  املَبيضني  نزع  أو 
رضرًا بليغًا هبا إاّل إذا اقتضته رضورة مرضّية، ونظري هذا الكالم كّله 

جيري يف الرجل أيضًا.
باحُلَوْيِمن  ُبَوْيَضة خمّصبة  مسألة 73: ال جيوز إسقاط احلمل وإن كان 

إاّل فيام إذا خافت األّم الرضر عىل نفسها من استمرار وجوده أو كان 
عندئٍذ  هلا  جيوز  فإّنه  عادة  ُيتحّمل  ال  شديد  حرج  يف  لوقوعها  موجبًا 
إسقاطه ما مل  تلجه الروح، وأّما بعد ولوج الروح فيه فال جيوز اإلسقاط 

مطلقًا حّتى يف حالة الرضر واحلرج عىل األحوط لزومًا.
وإذا أسقطت اأُلّم محلها وجبت عليها ديته ألبيه أو لغريه من ورثته وإن 
أسقطه األب فعليه ديته أُلّمه، وإن أسقطه غريمها - كالطبيبة - لزمته 
احلمل من حالل،  كان  إذا  بطلبهام، هذا  اإلسقاط  كان  وإن  الدية هلام 

وإن كان من الزنا من الطرفني فتكون الدية لإلمام )عليه السالم(.
ويكفي يف دية احلمل بعد ولوج الروح فيه دفع )مخسة آالف ومائتني 
ُأنثى  كان  إن  ذلك  ونصف  ذكرًا  كان  إن  الفّضة  من  مثقااًل  ومخسني( 
األحوط  عىل   - ُأّم��ه  بطن  يف  أم  حّيًا  خروجه  بعد  موته  أكان  سواء 

لزومًا-.
ويكفي يف ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة ومخسة مثاقيل من الفّضة 
إن كان نطفة، ومائتني وعرشة مثاقيل إن كان علقة، وثالثامئة ومخسة 
عرش مثقااًل إن كان مضغة، وأربعامئة وعرشين مثقااًل إن كان قد نبتت 
األعضاء  تاّم  كان  إن  مثقااًل  وعرشين  ومخسة  ومخسامئة  العظام،  له 
الذك��ر واأُلنثى - عىل األحوط  واجل��وارح، وال ف��رق يف ذل��ك بني 

لزومًا .
عمدًا  اإلسقاط  يف  وهي  الكّفارة  اإلسقاط  مبارش  عىل  جيب  وكذلك 
شهرين  وصوم  وجوبًا  األحوط  عىل  الرقبة  عتق  عن  بداًل  االستغفار 
ويف  الطعام،  من  مّد  مسكني  لكّل  مسكينًا  سّتني  وإطعام  متتابعني 
سّتني  فإطعام  يتمّكن  مل  فإن  متتابعني  شهرين  صوم  خطًأ  اإلسقاط 
ولوج  بني  باإلسقاط  الكّفارة  وجوب  يف  فرق  وال  كذلك،  مسكينًا 

الروح وعدمه عىل األحوط لزومًا.

الن�سل حتديد  متابعة : محمد حمزةاأح��ك��ام 



الرفق ضد العنف, وقد ُرفق به يرُفُق بالضم رفًقا َوَرِفَق به وأرفقه 
وترفق به كله, بمعنى وأرفقه أيًضا نفعه, والرفقة اجلامعة ترافقهم 

يف سفرك.
واملجتمع،  الفرد  حركة  يف  والرأفة  واللني  اللطف  هو  والرفُق 
بالرفق والشفقة والرمحة ُخلق أسايس يف هنج  املسلمني  والتزام 

الدعوة إىل اإلسالم مع مْن يمكن أْن يثمر به.
فالرفق والشفقة والعطف هي كلها مفاهيم قرآنية تربوية أكدت 
وقد  صورها,  أهبى  يف  عليها  وحّثت  القرآنية,  النصوص  عليها 
بل  املفاهيم  هلذه  ومجيلة  رائعة  صور  احلسينّية  النهضة  محلت 
من  العاملية  املنظامت  بعض  حديًثا  به  نادت  ما  إىل  األمر  تعدى 
أيب  هنضة  يف  نصيًبا  باحليوان  للرفق  كان  فقد  باحليوان  الرفق 
صورتني  منها  ونذكر  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء 

فقط لعّلها يفيان بالغرض املطلوب.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  وص��ل  عندما  الطربّي  نقلها  األوىل:� 
السالم( وأصحابه إىل منطقة ذي حسم أمر بأبنيته فرضبت وجاء 
وقف  حتى  التميمّي  يزيد  بن  احلر  مع  فارس  الف  زهاء  القوم 
اإلمام  ووكان  الظهرية  حر  يف  احلسني  اإلمام  مقابل  وخيله  هو 

)عليه السالم(  وأصحابه معتمون متقلدي أسيافهم, فقال )عليه 
السالم( لفتيانه: »اسقوا القوم وارووهم من املاء ورشفوا اخليل 
ترشيًفا«، أي اسقوها قلياًل فاقبلوا يملؤون القصاع من املاء ثم 
يدنوهنا من الفرس، فقال: عيل بن الطعان املحاريب كنت مع احلر 
يومئذ فجئت يف آخر من جاء من أصحابه فلام رأى احلسني ما 
السقاء,  والراوية   - الراوية  »أنخ  قال:  العطش,  من  وبفريس  يَب 
فقال ارشب فجعلت  فأنخته  أنخ اجلمل  ابن األخ  »يا  قال:  ثم 
كلام رشبت سال املاء من السقاء، فقال احلسني: أخنث السقاء 
اي اعطفه فلم ادر كيف افعل فقام فخنثه بيده فرشبت وسقيت 

فريس«.
والثانية: ما نقله الشيخ املفيد بسنده عن إبراهيم بن عيل، عن أبيه 
قال: »حججت مع عيل بن احلسني )عليه السالم( فالتاثت )أي 
قال:  ثم  بالقضيب  إليها  فأشار  سريها،  يف  الناقة  عليه  أبطأت( 
»آه! لوال القصاص«، وردَّ يده عنها, وهبذا اإلسناد قال: حجَّ عيل 
بن احلسني )عليه السالم( ماشًيا، فسار عرشين يوًما من املدينة 
ناقته أو يعنفها بل صرب عليها طول  إنَّه مل يرضب  إىل مكة، أي 

ذلك الطريق الطويل. 

القرآن فهاًم صحيحًا، وأن يقف  ينشد إىل أن يفهم  مّنا  الكثري 
وضعها  رضوري��ة  مقّدمات  وهناك  وتعاليمه،  أرساره  عىل 
الكريم،  للقرآن  اإلمجايل  الفهم  منها:  القرآن  فهم  يف  العلامء 
اجلميع،  منه  ليستفيد  القرآن  فقد جاء  معّينة،  بفئة  وال خيتص 
كافرين  كانوا  أفراد  عن  حتّدثت  عديدة  قصص  التاريخ  ويف 
لبعض  استمعوا  أن  بعد  ولكنهم  ويعارضونه؛  باإلسالم 
شديدًا  قًا  تعلُّ باإلسالم  تعّلقوا  معانيها  وأدركوا  القرآن  آيات 

واستهدوا هبداه.

آللئ قرآنية

نحن والقرآن

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

)1( ب��ال��ح��ي��وان  ال��رف��ق 

جملة االحرار اال�سبوعية
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 مقارنٌة جيرهيا اهلل تعاىل بني املتعلقني بالدنيا وما فيها، وبني املرتبطني به، حيبونه وحممدًا )صىل اهلل عليه وآله( 
واجلهاد يف سبيله، وقد اختار اهلل تعاىل ثامنية أمور تعود إليها أمور الدنيا ويتفاعل معها اإلنسان بشكل مبارش، 
بادئًا بالعالقات االجتامعية اخلمسة: )ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم(، وهي 
مصدر  والتجارة  املالية  املكاسب  ثم  والعشرية،  والزواج  واأُلخوة  والبنوة  اأُلبوة  عن  تنشأ  التي  العالقات 
النفيس  واالستقرار  السكن  مكان  ثم  َكَساَدَه(،  َشْوَن  خَتْ ��اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ اٌل  )َوَأْم��وَ معاشه:  يف  اإلنسان 
االجتامعية  العالقات  الثالثة:  العناوين  حتت  تندرج  الثامنية  األمور  هذه  ا(.  َتْرَضْوهَنَ )َوَمَساِكُن  واملعنوي: 
َسبِيِلِه(، أي أحّب عندكم من  يِف  َوِجَهاٍد  َوَرُسولِِه   ِ اهللَّ ِمَن  إَِلْيُكْم  )َأَحبَّ  واألموال واملساكن، وهي مقابل: 
وتوجيه  ترشيع  من  يمثِّل  وما  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وحّب  به،  حّبًا  واالرتباط  تعاىل  باهلل  اإليامن 
ورسالة ساموية وقدوة نحو الكامل، واجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء كلمة الدين ومحاية املظلومني واملجتمع من 
املعتدين عليه، وقد ذخرت اآليات القرآنية باحلديث عن اجلهاد يف موارد كثرية جّدًا، إاّل ال يمكن لإلنسان أن 
يكون مؤمنًا حقيقيًا فاعاًل إاّل إذا تربى عىل حّب اجلهاد واالستعداد للتضحية. إذا كانت هذه األمور الدنيوية 
اْلَفاِسِقنَي(،  اْلَقْوَم  هَيِْدي  ُ ال  َواهللَّ بَِأْمِرِه   ُ اهللَّ َيْأِتَ  َحتَّى  بَُّصوا  )َفرَتَ تعاىل:  باهلل  يربطكم  مما  إليكم  أحّب  الثامنية 

انتظروا احلساب، فاهلل ال هيدي الذين فسقوا، ومل يلتزموا بضوابط الرشيعة، وانحرفوا عن الطريق..

من مستلزماته.. االهلية في ايجاد الحلول المقبولة

حبُّ الله هو األساس

ح/10- بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

آفاق قرآنية

القلُب السليم في القرآن الكريم

تقسيم  اجياد  يمكن  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  تعبري  من  انطالقا 
اصحاب  عن  الناطق  القرآن  ويعرب  االحياء،  وميتوا  حقا  االحياء 
انسان  صورة  وصورهتم  االحياء  ميتوا  باهنم  السليمة  غري  القلوب 
والقلب قلب حيوان ال يعرفون باب اهلدى فيتبعونه وال باب العمى 
امري  يقول  اذ  الكثرة  وهم  والضالل  اجلهال  فمنهم  عنه  فيصدون 
املرجع  وذكر  ابصارهم،  غض  رجال  وبقي  السالم(  )عليه  املؤمنني 
مقموع  وخائف  ناد  رشيد  بني  فهم  املحرش  خوف  دموعهم  وأراق 
وساكت مكعوم..«، ويقول ايضا: »واعلموا رمحكم اهلل انكم يف زمان 
القائل باحلق قليل واللسان عن الصدق كليل والالزم للحق ذليل أهله 
معتفكون عىل العصيان مصطلحون عىل االدهان فتاهم عارم وشائبهم 
آثم وعاملهم منافق وقارئهم مماذق ال يعظم صغريهم كبريهم وال يعول 

غنيهم فقريهم  وهؤالء حقا من حزب الشيطان بمقابل حزب اهلل«.
النفس  »ان  القرآين  باملفهوم  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ويستشهد 
التي  النفس  أي  عادية  نفس  فتوجد  ريب«  رحم  ما  اال  بالسوء  ألمارة 
عامل  السلبية ضمن  االحتامالت  باجتاه  االساس  وميلها  بعد  تطمئن  مل 
الظواهر رسيع الزوال«، والبد هلذه النفس من اجلهاد االكرب لتحصل 
النفس  عىل رمحة اهلل فتقاوم هذه االغراءات وتقف حصنا منيعا ضد 
بزليخا  اجتامعه  عند  مرتني  ليوسف  حصل  ما  وه��ذا  املطمئنة  غري 

لوحدمها والثانية عندما دعته امام صاحباهتا«. 

ال  »رجال  النور  آلية  تفسريه  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ويقول 
اهلل  بذكر  السليم منشغل  »فالقلب  اهلل  بيع عن ذكر  تلهيهم جتارة وال 
يمكنه  فحينئذ  ويقظة  نور  اىل  للقلوب  جالء  وصفه  الذكر  هذا  وان 
بلحظ  ليس  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  يقول  كام  ولكن  اهلل  رؤية 
البرص وانام بالبصرية فرتاه من خالل حقائق االيامن فهذا القلب عند 
امري املؤمنني )عليه السالم( وهو املقر الرمزي للعقل املتأمل الذي يتم 
صقله بذكر اهلل وهذا ارقى شكل من اشكال العبادة   فيكون عكس 
الغافل بمقابل الذاكر فيكون القلب من الذي يلني فيكون قلبا مطهر 
االمد  يقول طول  امامنا -ع-  االمد الن  مهام طال  قاسيا  يكون  اوال 
يغمر القلوب ويقسيها فتقرتن القسوة مع الغفلة  وال باس من اخلتام 
بذكر حديث التقرب املنسوب اىل نبينا حممد )صىل اهلل عليه وآله( ما 
زال عبدي يتقرب ايل بيشء أحب ايل مما افرتضت عليه وانه يتقرب ايل 
بالنافلة حتى أحبه فاذا احببته كنت اذا سمعه الذي يسمع به وبرصه 
الذي يبرص به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش هبا وقدمه التي 
يسري هبا »فحينئذ يكون اهلل قد ربط عىل قلبه، ومع ذلك {إِنَّ اهلّلَ بِالنَّاِس 
اهلل  بالعباد، وكال وعد  فاهلل رؤوف  )البقرة/143(}،  ِحيٌم  رَّ َلَرُؤوٌف 
َة  ُبوَّ تِِهاَم النُّ يَّ احلسنى، فقال: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلَنا يِف ُذرِّ

ْنُهْم َفاِسُقوَن )احلديد/26(}. ْهَتٍد َوَكثرٌِي مِّ َواْلِكَتاَب َفِمْنُهم مُّ
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العتب��ة الحس��ينية تبح��ث 

ف��ي ظاه��رة األربعيني��ة 

وقيمها اإلنس��انية

بحضور ومش��اركة
باحثين ع��رب وأجانب..

اإلم��ام  أربعيني��ة  زي��ارة  س��ّجلت 
ه��ذا  الس��الم(  )علي��ه  الحس��ين 
الع��ام تح��ّوالً اس��تثنائياً كان الفتاً 
لألنظار في استقبال أعداد كبيرة 
التوّقع��ات  فاق��ت  الزائري��ن  م��ن 
مقارن��ة  والعالمي��ة  المحلي��ة 
باألع��وام الس��ابقة، وم��ع انتهاء 
ه��ذا الح��دث المليون��ي العظيم 
واس��تعداداً إلحيائ��ه ف��ي الع��ام 
الق��ادم، فضالً عن تبي��ان أهميته 
لتحقي��ق  واس��تثماره  وأهداف��ه 
نجاح��ات أكب��ر تجع��ل م��ن كرب��الء 
االس��تقطاب  ب��ؤرة  المقدس��ة 
األّول عالمي��اً، أق��ام مرك��ز كرب��الء 
للدراس��ات والبحوث ف��ي العتبة 
مؤتم��ره  المقدس��ة  الحس��ينية 
الس��نوي الخ��اص بالزي��ارة وال��ذي 
ثب��ات  )األربعي��ن..  ش��عار  حم��ل 
النه��ج وعن��وان الهوي��ة( برعاي��ة 
خاصة من لدن المتولي الشرعي 
المقدس��ة  الحس��ينية  للعتب��ة 
س��ماحة الش��يخ عب��د المه��دي 
الع��ام  واألمي��ن  الكربالئ��ي 
األس��تاذ حسن رش��يد العبايجي، 
وأكاديميين  باحثي��ن  وبمش��اركة 

من داخل العراق وخارجه.

تقرير: نمير شاكر – تصوير: خضير فضالة
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املؤمتر العلمي، الذي أقيم بالتعاون مع كلية الصفوة اجلامعة 
واملجلس األكاديمي العلمي لزيارة األربعني املليونية، هدف 
ممارساهتا  ومجــع  العظيمة،  الــزيــارة  هــذه  وتوثيق  حفظ  إىل 
والعرض  التوثيق  طرق  بأحدث  واجتامعية  دينية  كشعرية 
ورصد تأثرياهتا عىل الفرد واملجتمع واستلهام الدروس والعرب 
من ثورة أيب األحرار )عليه السالم( يف تعزيز مفاهيم الوحدة 

اإلسالمية ومواجهة حرب األفكار اهلّدامة.
للعتبة  العام  األمني  حتّدث  املؤمتر،  بأعامل  اخلاّصة  كلمته  ويف 
إّن  قائاًل:  العباجيي  رشيد  حسن  األستاذ  املقدسة  احلسينية 
سواء  أحياؤها  املستحب  الشعائر  من  تعد  االربعني  »زيارة 
ويمكن  الزيارات  او  االدعية  او  الصالة  او  بالذكر  أكانت 
ادراك ذلك اكثر من خالل القرآن الكريم وأحاديث وروايات 

أهل البيت األطهار )عليهم السالم(«.
وتابع بأن »احلّث الرصيح عىل زيارة االربعني يؤكد مرشوعية 
اإلم��ام  عّدها  حيث  العظيمة،  وامهيتها  االرب��ع��ني  زي��ارة 

وهذا  االيامن  عالمات  من  عالمة  السالم(  )عليه  العسكري 
الزيارة  هذه  ومراسيم  شعائر  إلحياء  ومهم  كبري  منعطف 

املباركة«. 
اجتامع كل  االربعني  زيارة  أبعاد ومظاهر  »من  أن  إىل  وأشار 
كلهم  اللغات  وبمختلف  والقوميات  واالل��وان  االجناس 
وخيرجون  معناها  وال  لفظها  يف  ختتلف  ال  بكلمة  ينادون 
فقد  حسني(  )يا  وحرقة  بلوعة  وينادون  منظمة  بمسريات 
شملت جل بقاع االرض من اقىص الشامل اىل اقىص اجلنوب 
بالعربات  متتزج  ب��أص��وات  بغرهبا  االرض  رشق  وخيتلط 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  هنضة  أصبحت  فقد  احلزينة، 
عاملية بمعنى الكلمة وتعاطفت معها العقول والقلوب شعوبا 

وقبائل ورؤساء ومفكرين«.
فيام حتّدث مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث، األستاذ 
إقامة  عىل  »حرصنا  قائاًل:  )األحرار(  لـ  القرييش  األمري  عبد 
ملا حتتله زيارة األربعني احلسيني  بالنظر  السنوي،  املؤمتر  هذا 
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أصبحت  إذ  املسلمني،  لدى  عليا  وقيمة  سامية  مكانة  من 
التي  والتحديات  املواجهات  أمام  والتحدي  للصمود  قلعة 

تستهدف جمتمعنا وما يتعرض له من غزو ثقايف وفكري«.
ودرعًا  حاضنة  األربعني  حدث  أصبح  »اليوم  حديثه،  وتابع 
املستميت«،  الغزو  هذا  هتديدات  من  وحيمينا  يقينا  حصينًا 
إىل  الرامية  جهوده  لتكريس  سعى  كربالء  »مركز  أن  مضيفًا 

إشاعة ثقافة الفكر لدى األوساط العلمية«.
السادسة )134  بنسخته  للمؤمتر  القرييش، »وردت  وأوضح 
لباحثني  بحثًا(   28( بينها  من  منها،   )91( قبول  تم  بحثًا( 

وأكاديميني من دول عربية وأجنبية«.
وبنّي القرييش بأن »املؤمتر تناول )13 حمورًا( من ضمنها حمور 
وجانب  الناعمة،  احلرب  وحمور  االربعني،  زيارة  يف  التطوع 
االمام  لظهور  والتمهيد  االربعني  بيئة  وربط  واملرأة،  االرسة 
احلجة )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، وأمن احلشود وحماور 

أخرى مهمة تطّرق هلا«، مشريًا إىل أن »املؤمتر امتاز بحضوره 
واألكاديميني  واملفكرين  الدين  رجال  من  والغنّي  املتنّوع 

والباحثني لبحث هذه الظاهرة العاملية«.
فقد  احلكيم  رياض  السيد  سامحة  العلمية  احلوزة  أستاذ  أما 
أشار إىل أن »كل حدث مهام كان أكثر امهية حيتاج اىل تسليط 
االضواء عليه اكثر، خصوصا ان االعالم يف عرصنا  له دور 
ملا هلا  الشعوب واملجتمعات وزيارة االربعني  مؤثر يف حركة 
من ابعاد متنوعة من ثمرات تستحق تسليط الضوء عليها من 

كل وسائل االعالم املختلفة واملتنوعة«.
لبحث  اإلعالم  لوسائل  غيابًا  »هناك  أن  إىل  سامحته  ولفت 
املجتمع  رشائ��ح  بعض  يف  وثمراهتا  االربعني  زي��ارة  أبعاد 
»أعتقد  مضيفًا،  االخ��رى«،  املجتمعات  عن  فضاًل  العراقي 
ان  يمكم  والندوات  واللقاءات  املؤمترات  هذه  مثل  إقامة  ان 
تسهم يف معاجلة هذا اخللل، وكذلك يف حتقيق رؤى الستثامر 
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هذه الزيارة املباركة بام تستحق«.
جتسده  ال��ذي  القيمي  التالحم  ه��ذا  »أمهية  إىل  ــار  وأش كام 
عىل  جتسيد  وانام  تطرح  مفاهيم  جمرد  ليست  فهي  األربعينية، 

أرض الواقع«.
وأضاف، أن »امللفت يف هذا التجسيد القيمي واملثل هو جتسيد 
الزائرين  وخدمة  زائرين  من  املشاركني  ماليني  قبل  من  عام 
ملفت  اليشء  هذا  وهوياهتم  وثقافاهتم  رشائحهم  خمتلف  من 
تثقيف  وحماولة  واستثارته  عليه  الضوء  تسليط  إىل  بحاجة 
عىل  التجسيد  يقترص  ال  وان  التجسيد  هذا  لتمديد  املجتمع 
هذه االيام وهذه الفرتة فقط اذا استطعنا ان نمدد هذا التجسيد 

لسائر أيام السنة ولو نسبيًا يصبح إنجازًا مهاًم«.
أما الباحثة واإلعالمية اللبنانية، السيدة حياة الرهاوي فتحّدثت 

لـ )األحرار( عن القيم العظيمة للزيارة األربعينية.
وقالت: »يرشفنا أن نكون من العنارص املشاركة يف انجاح هذه 
التظاهرة الثقافية والعلمية التي جتمع باحثني من خمتلف العامل 
العريب واإلسالمي وحتى من خارج نطاق هذا العامل يف سبيل 

الباحثة واإلعالمية اللبنانية السيدة حياة الرهاوي

األستاذ حسن رشيد العبايجي

تقديم قراءة هلذه الزيارة املليونية التي جيتمع فيها ماليني من 
املحبني ألهل البيت )عليهم السالم(«.

املستويات  عىل  عميقة  دالالت  الزيارة  »هلذه  وأضافت، 
الزيارة  لتقديم قراءة تفصيلية هلذه  كافة؛ لذلك آن االوان 
ونقاط  القوة  نقاط  رص��د  اج��ل  من  املختلفة  ألبعادها 
الضعف واستثامرها فيام بعد عىل شكل تراكم ثقايف يمكن 

ان يؤدي اىل تنمية الفرد واملجتمع«.
االربعينية  الزيارة  عن  نتحدث  »عندما  بالقول:  وزادت 
ال يمكننا احلديث عن جتربة فردية، فهناك جتربة مجاعية.. 
نامرس  بأننا  نقول  ال  اجلامعة  مع  الفرد  فيها  يندمج  جتربة 
شعرية مجعية بل نقول اننا نامرس شعرية جمموعية يمكن ان 

توحدنا باختالف هوياتنا وألسنتنا وأعراقنا«.
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العتب��ة الحس��ينية 
ترعى مؤتمر دع��م 

الطاق��ة وتقلي��ل 
االنبعاث��ات

وزي��ر البيئ��ة العراق��ي م��ن 
كرب��اء يؤك��د عل��ى أهمي��ة 

تبني مش��اريع تدوير 
النفاي��ات وتحويله��ا ال��ى 

طاق��ة كهربائي��ة

تقرير: احمد الوراق 
 تصوير: مرتضى االسدي
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وقال نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء 
قطاع  بأمهية  الوعي  زيادة  إىل  »ندعو  إننا  الدين،  ضياء  امحد 
الطاقة املتجددة وتشجيع البحث العلمي واالبتكار والتطوير 
والبيئة  املياه  جم��االت  يف  املتخصصة  التكنولوجيا  وتسويق 

والطاقة«.
الطاقة  بخصوص  العام  الوعي  نرش  اىل  ندعو  أننا  »كام  وتابع 
املتجددة وذلك للحد من خماطر الطاقة املنبعثة من خالل نقل 

التكنولوجيا، وخماطر التلوث البيئي من االنبعاثات«. 
فيام قال وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم الفالحي: »نترشف 
)عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب  الشهداء  سيد  قبة  حتت  نكون  أن 
السالم(، ونحن نحاول االرتقاء باملهام من خالل مؤمترنا هذا 
تواجهها  التي  اجلدية  التحديات  عىل  الضوء  فيه  نلقي  الذي 
البيئة العراقية، واجلهود التي تبذل من قبل فريق متخصص هم 
جنود جمهولني يعملون بدأب كبري عىل ترسيخ وتطبيق مبادئ 

مهمه جدًا«.
املؤمتر  ضيوف  من  االذن  الفالحي  طلب  خطابه  وخ��الل 
للسامح له بارتداء رداء الطبيب ليقول بعدها »الذي يشخص 

الصعوبات  كل  رغم  بجدية  احللول  يضع  ان  اجل  من  احلالة 
التي نعانيها االن هو االستعداد دائام، وبأذن اهلل تعاىل بصيص 
االمل موجود خاصة عندما نستلهم من عبق الشهادة وروح 
يف  لنحفر  موجودا  املنا  بصيص  جيعل  الذي  احلافَز  االنتصار 
واالدارة  االرادة  ونمكن  االمكانيات  كل  ونجدد  الصخر 

لتحقيق انجاز وكربالء مثااًل عىل ذلك«.
درجات  يف  االجل  طويلة  حتوالت  هو  املناخ  »تغري  وتابع: 
التحوالت  هذه  تكون  ان  ويمكن  الطقس،  وان��امط  احل��رارة 
االنشطة  اصبحت  عرش  التاسع  القرن  منذ  ولكن  طبيعية، 
البرشية هي املسبب الرئييس لتغري املناخ، ويرجع ذلك اساسًا 
اىل حرق الوقود االحفوري مثل )الفحم والنفط والغاز( الذي 
ينتج غازات حتتبس احلرارة واالنبعاثات مستمرة يف االرتفاع 
نتيجة لذلك، اصبحت الكرة االرضية االن اكثر دفئًا بمقدار 
التاسع  القرن  اواخر  يف  عليه  كانت  عام  مئوية  درجة   )1.1(
– 2020 ( االكثر  عرش، بحيث كان العقد املايض ب�)2011 

دفئًا عىل االطالق«.

شهدت قاعة سيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف إقامة مؤتمر )دعم الطاقة وتقليل 
االنبعاثات(، الذي رعته العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع مديرية دائرة التخطيط والمتابعة 
في كربالء، وحضره وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم الفالحي وممثلي ديوان الوقف الشيعي 

ونائب االمين العام للعتبة الحسينية الدكتور عالء أحمد ضياء الدين والسيد محافظ كربالء المقدسة 
المهندس نصيف جاسم الخطابي .. 
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العراق وتصنيفنا يف  املناخية يف  التغريات  منوهًا عن مشكلة 
تقرير االمم املتحدة احد مخسة دول يف العامل تأثرًا يف موضوع 
تتعلق  جدية  مشاكل  بسبب  تأثرًا،  االكثر  ونحن  التغريات، 
هو  االرايض  وتدهور  واجلفاف  التصحر  مثل  املائي  باألمن 
حتدي جدي يواجه البيئة العراقية، الن حقيقية اجلفاف وقلة 
درجات  ارتفاع  يف  مفرطة  زيادة  ويرافقها  املائية  االيرادات 

احلرارة تصل اىل اكثر من %50.
زيادة  تعني  احل��رارة  درج��ات  »زي��ادة  اىل  الفالحي  وأش��ار 
إيراداتنا  من   %30 نفقد  لألسف  ونحن  التبخر،  معدالت 
املائية نتيجة القنوات املفتوحة، وايضًا بسبب ارتفاع درجات 
الصيف،  فصل  يف  خاصة  الطاقة  من  الكثري  نفقد  احل��رارة 
وتقليل  الطاقة  لدعم  الوطنية  املبادرة  اطالق  بدورنا  ونحن 
كمبادرة  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  بموافقة  االنبعاثات 
فريق  بتشكيل  وذلك  والكهرباء  البيئة  وزارت  بني  مشرتكة 
املستشارين  من  جمموعة  وعضوية  البيئة  وزي��ر  برئاسة 

للمبادرة  فرعية  فرق  انبثقت  املجال  هذا  ومن  متخصصني، 
الوطنية يف مجيع املحافظات العراقية بام يقارب )540( فريقا 
املؤسسات  مجيع  يف  منترشين  عضوا   )2500( وبمجموع 

العراقية يعملون مجيعًا لتحقيق اهداف املبادرة املنشودة«.
الكهرباء  شبكة  عىل  التجاوز  حرمة  عن  ينوه  البيئة  وزير 
الوطنية وشبكة املياه ويدعو اىل عدم التجاوز عىل االرايض 

الزراعية وتغري صنفها
مشريًا: »احللول املقرتحة ملواجهة هذه املشاكل وتقليل اثارها، 
الدينية  املدارس  ومدريس  املنابر  خطباء  توجيه  رضورة  هي 
الوطنية  الكهرباء  شبكة  عىل  التجاوز  حرمة  تضمني  عىل 
البيئة  التبذير هبام واحلفاظ عىل  املياه، وكذلك حرمة  وشبكة 
اخلاصة  الفتاوي  واصدار  دروسهم،  او  خطبهم  خالل  من 
بذلك واعالهنا، القيام بنرش ثقافة الرتشيد باستهالك الطاقة 
واملياه واحلفاظ عىل البيئة خالل الزيارات املليونية واستخدام 
هذا  يف  الدينية  واالرضحة  املزارات  يف  املوجودة  الشاشات 
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العبث باألشجار  الزراعة وعدم  املجال، احلث عىل امهية 
اىل  اضافة  اخل��رضاء  واملناطق  البساتني  وجتريف  املثمرة 
الزراعية وتغري صنفها،  التجاوز عىل االرايض  ذلك عدم 
مناطق  يف  الصحي  ال��رصف  مياه  معاجلة  مشاريع  تبني 
الفرات االوسط وحتويلها لري االحزمة اخلرضاء واملزارع 
بالتنقيط،  الري  مثل  بالري  احلديثة  التقنيات  اعتامد  مع 
واملستدامة  املتجددة  الطاقات  تطبيقات  استخدام  تبني 

وتغذية  بتنفيذها  املقدسة  العتبات  تقوم  التي  املشاريع  يف 
الكهربائية  بالطاقة  هبا  املحيطة  واملناطق  الرشيفة  املراقد 
عىل  احلمل  لتخفيف  املتجددة  الطاقة  منظومات  من 
الشبكة الوطنية، وتبني مشاريع تدوير النفايات خصوصًا 
الكميات الكبرية من النفايات التي ترتاكم اثناء الزيارات 
املليونية والتي يمكن حتويلها اىل طاقة كهربائية وهلا منافع 

اقتصادية اخرى«.         

نائب أمين ع��ام العتبة الحس��ينية 
يؤك��د عل��ى ض��رورة االهتم��ام 

بمج��ال الطاق��ة المتج��ددة
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فتية وش��باب ينقلون قضي��ة اإلمام 
الحسين            الى العالم أجمع

تقرير: احمد الوراق - تصوير: مرتضى االسدي

برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة اقامت مؤسسة وارث االنبياء للدراسات 
تحت  المائة  بعد  الخامسة  الفكرية  العلمية  الندوة  الحسينية  النهضة  في  التخصصية 
عنوان )انهم فتية - فتية كربالء رمز لالقتداء( لطلبة الحوزات العلمية والجامعات االكاديمية 
عدة  محاور  الندوة  تضمنت  الشريف،  الحسيني  الصحن  داخل  االوصياء  سيد  قاعة  على 
منها تسليط الضوء على اهمية دور الفتية والشباب من واقعة الطف االليمة الى يومنا 
هذا، هناك رسالة في واقعة كربالء اُلقيت على عاتق الفتية والشباب، وهل ندرك نحن 
ما هذه الرسالة والمسؤولية التي القيت على عاتقنا؟، السيما اننا نستثمر هذا الحضور 

الجمهوري الواسع إلبداء الخدمة الحسينية.  
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وملعرفة املزيد حول هذا املوضوع حتدثت مسؤولة عالقات 
الدكتورة  التخصصية  للدراسات  االنبياء  وارث  مؤسسة 

مريم اليارسي قائلة: 
العلمية  احل���وزات  طلبة  من  مشارك   300 »بمشاركة 
من  بناهيان  رضا  الشيخ  بحضور  االكاديمية  واجلامعات 
الندوة  املؤسسة  أقامت  االسالمية،  االيرانية  اجلمهورية 
العلمية الفكرية اخلامسة بعد املائة التي تضمنت امهية دور 
اثر  من  هلا  وما  االليمة  الطف  واقعة  من  والشباب  الفتية 
الرسالة  هذه  ما  ندرك  نحن  وهل  املؤمنني  نفوس  يف  كبري 
اجلانب  من  واستثامرها  عاتقنا  عىل  القيت  التي  واملسؤولية 

التوعوي والفكري«.
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  »يؤكد  واضافت: 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بالرتكيز عىل مرحلة 
الشباب وتعبئتهم تعبئة روحية عقائدية بان يتسلحوا بسالح 
االيامن احلسيني واملعتقد احلسيني وكذلك العقيدة الزينبية، 
حقيقة هناك مسؤوليات كبرية علينا ان نعي وندرك حجم 
اهلل  )سالم  البيت  اهل  لشيعة  زينا  لنكون  احلياة  يف  دورنا 
عليهم( ونتحدث بلساهنم بام يريدونه وان نكون قلبا وقالبا 

كام اراد االمام احلسني )عليه السالم(«.
»ان شباب  قائاًل:  بناهيان  الشيخ عيل رضا  وبدورة حتدث 

عاتقهم  عىل  يقع  كربالء  شباب  وباخلصوص  ال��ع��راق 
)عليه  احلسني  االمام  قضية  نقل  يف  جدا،  كبرية  مسؤولية 
ولكن  واضحة  صورة  لديه  يكن  مل  اجلميع  الن  السالم( 
هذه  فتحت  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة 

الضبابية عن هذه الصورة«.
)عليه  احلسني  االمام  عىل  يتعرفوا  ان  ارادوا  »اذا  مشريًا: 
ايضًا  وفتية كربالء وبإمكاهنم  اىل شباب  السالم( لريجعوا 
عىل  للتعرف  اخرى  وحمافظات  اخرى  مدن  اىل  الرجوع 
االمام احلسني )عليه السالم( ولكن يف كربالء تكون لدهيم 
)عليه  احلسني  االم��ام  قضية  عن  القاطع  والدليل  احلجة 
ان  العامل  يف  ألحد  يمكن  ال  كون  اوضح  وتكون  السالم( 
يقف امام قضية زيارة االربعني املباركة، لذا البد ان نجُلب 
احلسني  االمام  قضية  اىل  الشباب  وباخلصوص  العامل  كل 
العظيمة وان نجعل  الزيارة  )عليه السالم( من خالل هذه 
من الكتابات واملقاالت واالشعار التي نكتبها ونقوهلا تنقل 
صورة وتظهر االمام احلسني )عليه السالم( انه مظلوم وثار 
الشباب  وخصوصًا  العامل  يف  الناس  اكثر  ان  الظلم،  ضد 
يبحثون عن احلرية وعن  اوربا هم  يعيشون االن يف  الذين 
امُلدافع وعن املظلومني وعن االحرار والبد ان ُنعّرف االمام 

احلسني )عليه السالم( بأنه اكرب شخصية حمبوبة يف العامل«.

الدكتورة مريم الياسري
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إصابت��ه ل��م تثن��ه ع��ن ني��ل الدكت��وراه..

الباحث )أثي��ر عبد األمير( أحد ابطال ل��واء 
علي االكب��ر يؤك��د تفوق��ه ف��ي ميادي��ن 

العل��م والجه��اد

لم تثنه االصابة التي تسببت بإعاقتِه؛ بل كانت وساما له من ساحات الجهاد، فبعد عناٍء وحرص 
ومواظبة على إكمال مسيرته العلمية التي كانت محصلتها نيل شهادة الدكتوراه بتقدير )جيد 
جدا( أكد المجاهد )أثير عبد االمير( أن من يحمل سالحه بيد وقلمُه بيده االخرى لديه القدرة على 

تحقق جهاده الكفائي وجهاده العلمي ليضرَب اروع األمثلِة في ميادين العلم والجهاد..

االحرار خاص: مجتبى الموسوي 

خاص لألحرار: مجتبى الموسوي 
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ومتكن املجاهد اجلريج أثري عبد االمري من حيازة شهادة الدكتوراه 
بتقدير جيد جدا، وهو أحد ابطال لواء عيل االكرب )عليه السالم( 
اثناء عمليات  بتاريخ )2017/10/2(  الذي تعرض لإلصابة 
حترير صالح الدين منطقة )الفتحة( اّدت به اىل عجزه بالكامل 
خالل  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  بادرت  حيث  احلركة،  عن 
إدارة قسم رعاية اجلرحى وذوي الشهداء، بتشكيل وفد خاص 
ملتابعة عالجه يف دولتي لبنان وايران حتى متاثل للشفاء، وواصل 
مسريته العلمية وطموحه يف إكامل مسريته الدراسية الذي أثمر 

بالوصول اىل مبتغاه يف نيل شهادة املاجستري ومن ثم الدكتوراه 
يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة.

جدير بالذكر أن العتبة احلسينية املقدسة شكلت وفدا من املشايخ 
الفضالء وممثلية لواء عيل االكرب يف حمافظة بابل  ومجع غفري من 
بابل  جامعة  يف  الدكتوراه  اطروحة  مناقشة  حلضور  املجاهدين  
)أثري(  الباحث  اطروحة  مناقشة  وبعد  الرياضية،  الرتبية  كلية 
أعلنت جلنة املناقشة عن تفوقه وحصوله عىل درجة )جيد جدا(.
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تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي

مركز السبط التخصصي للبحث والنشر العلمي

يتبنى ويدعم المشاريع البحثية لتحقيق 
الفائدة للباحثين والمؤسسات االكاديمية

العلمية  المراكز  من  العلمي  والنشر  للبحث  التخصصي  السبط  مركز  يعد 
التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة التي أخذت على عاتقها 
االرتقاء  اج��ل  من  مرسومة  واه��داف��ا  متخصصة  علمية  رؤي��ة  تبني  مهام 
العراقيين  الباحثين  ودع��م  تخصصاته  بمختلف  العراقي  العلمي  بالبحث 
في  تسهم  حقيقة  مشاريع  الى  وتحويلها  وتطبيقاتهم  ابحاثهم  وتبني 

تقديم الخدمات المختلفة الى جميع ابناء الشعب العراقي.
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المهندس احمد موسى عدنان

اهداف المركز
للبحث  التخصيص  السبط  مركز  بمدير  التقينا  املزيد  ملعرفة 
حتدث  والذي  عدنان  موسى  امحد  املهندس  العلمي  والنرش 
قائال: يتطلع مركز السبط لتقديم خدمات علمية نوعية تسهم 
يف االرتقاء بالبحث العلمي العراقي من خالل عدة نقاط عىل 
النحو التايل )اصدار جمموعة من املجالت العاملية املحكمة يف 
املعتربة،  العاملية  الفهارس  التخصصات وفهرستها يف  خمتلف 
الباحث  قابلية  لرفع  خمتلفة  علمية  وورش  دورات  اقامة 
اخلدمات  وتقديم  ونرشه  العلمي  البحث  كتابة  يف  العراقي 
املجانية املختلفة، اقامة رشاكات علمية حقيقة مع مؤسسات 
من  لالستفادة  وخارجه  العراق  داخل  من  علمية  اكاديمية 
علمية  وندوات  مؤامرات  اقامة  اخلدمات،  وتقديم  اخلربات 
افكار  تبني  رصينة،  اكاديمية  علمية  جمالت  يف  وقائعها  تنرش 

الباحثني العراقيني وحتويلها اىل مشاريع تطبيقية حقيقة(.

المكتب االستشاري العالمي
ويسعى مركز السبط التخصيص من خالل تأسيسه للمكتب 
النوعية  االس��ت��ش��ارات  تقديم  اىل  العلمي  االس��ت��ش��اري 
االساتذة  خ��ربات  من  باالستفادة  املختلفة  للمؤسسات 
واهليئة  والعلامء  للباحثني  السبط  شبكة  ضمن  املوجودين 
وال��ورش  ال��دورات  اق��رتاح  وكذلك  للمركز،  االستشارية 
مفاصل  إلنجاح  الالزمة  املعاير  ودراسة  االتفاقات  ومناقشة 

العمل املهمة.
جائزة السبط للعلوم للجميع

العلوم  )منصة  باسم  خاصة  علمية  منصة  املركز  اطلق  وقد 
تكتب  التي  االكاديمية  العلمية  املقاالت  الستقبال  للجميع( 
بلة علمية وسطية يفهمها عامة الناس وبمختلف التخصصات 
علمية  جلنة  عىل  عرضها  بعد  نرشها  يتم  باملصادر  مدعومة 
متخصصة، وان اهلدف منها اشاعة لعلوم واملعرفة وخلق بيئة 
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العراقي، وتكريام للمقاالت  علمية تناسب كل اطياف املجتمع 
املميزة يف هذه املنصة يقيم مركز السبط التخصيص سنويا )جائزة 
يف  املنشورة  املميزة  املقاالت  ان  علام  للجميع(  للعلوم  السبط 
هذه املنصة معتمدة للرتقيات العلمية لدى وزارة التعليم العايل 
خلدمة  دراسات  تقديم  حقل  ضمن  العراقية  العلمي  والبحث 

املجتمع.
نشر الكتب العلمية

ويسعى مركز السبط ان يكون من النارشين املميزين من خالل 
مع  يتامشى  ورما  التخصصات  خمتلف  يف  العلمية  للكتب  نرشه 
املحتوى  بإثراء  واسهاما  للمركز،  املرسومة  واالهداف  الرؤية 
الكبرية  العلمية  للمخرجات  واحتضانا  للمكتبات  العلمي 

للباحثني العراقيني يف العلوم املختلفة.
المجلة العراقية للنانوتكنولوجي

العراقية  املجلة  م��ن  وال��ث��اين  االول  ال��ع��دد  امل��رك��ز  واص���در 

العراق  يف  والوحيدة  االوىل  املجلة  وه��ي  للنانوتكنولوجي 
النانوتكنولوجي وتطبيقاته وتنرش االبحاث  املتخصصة بمجال 
التحكيم  عملية  اجراء  بعد  التخصص  هبذا  املكتوبة  واملقاالت 
الشفافة من قبل اساتذة متخصصني يف هذا املجال وهي حمكمة 
ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والنرش 
التي  املعرفة  نرش  يف  واسهاما  العراقي  للباحث  دعام  جماين  فيها 

تتعلق بالعلوم احلديثة.
اول قاعدة بيانات

متثل  بيانات  قاعدة  اول  والعلامء  للباحثني  السبط  شبكة  وتعد 
جتعل  التي  املميزات  من  العديد  فيها  اجتامعي  تواصل  شبكة 
االعالن  خالهلا  من  يمكنهم  منصة  حتت  العراقيني  الباحثني 
الناس  عامة  اىل  يصل  بشكل  وختصصاهتم  منتوجاهتم  عن 
قاعدة  خللق  وذل��ك  ال��ق��رار  وألص��ح��اب  ايضا  ولنظرائهم 
فيها  املشرتكني  ع��دد  وبلغ  ال��ع��راق،  يف  وهامة  مفيدة  بيانات 
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االختصاصات. خمتلف  من  اكاديميا   8787 االن   حتى 

االتفاقات الدولية
مؤسسات  مع  الدولية  االتفاقات  من  العديد  املركز  واق��ام 
مثل  العلمي  البحث  جمال  يف  طويل  باع  هلا  رصينة  علمية 
التعليم،  تطوير  يف  املتخصصة   )knowledge E( رشكة 
وجار العمل عىل توقيع الية تعاون علمي مع مؤسسات عاملية 
متخصصة بالتدريب والتطوير ومنها ابيسكو وامزون خلدمات 
احلوسبة السحابية، بام حيقق تبادل اخلبريات واالستفادة من ما 

هو موجود يف هذه املؤسسات وايصاله اىل الباحث العراقي.
تبني المشاريع البحثية

ويسعى مركز السبط التخصيص لتبني ودعم املشاريع البحثية 
وللمؤسسات  العراقيني  للباحثني  فائدة  حيقق  بام  النوعية 

العلمي  البحث  نتاج  حتويل  كذلك  كامل،  بشكل  االكاديمية 
اىل واقع خيدم الناس ويقدم من خالله مشاريع تطبيقية تسهم 
املجتمع  منها  يعاين  التي  واالمور  املشاكل  من  الكثري  حل  يف 
التخصيص  السبط  مركز  تبنى  االساس  هذا  وعىل  العراقي، 
تم  العصبية(  واالعاقة  العضيل  )التاهيل  جمال  يف  علميا  بحثا 
حتويله اىل مركز ابحاث وتأهيل متخصص يف موضوع التاهيل 
للمرىض  الكبرية  الفائدة  حيقق  بام  العصبية  واالعاقة  العضيل 
طور  يف  االبحاث  من  كبري  عدد  وهناك  العلمي،  والبحث 
كافة  وتوفري  تطبيقية  مشاريع  اىل  حتويلها  الدراسة لغرض  
واجهزة  وابنية  خمتربات  من  إلنجاحها  الالزمة  االحتياجات 

متطورة وغريها.
المبادرات العلمية المتخصصة

وهيتم مركز السبط بإطالق املبادرات العلمية املتخصصة التي 
تسهم بنرش الوعي العلمي واملعريف يف عموم اوساط جمتمعنا 
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موضوع  تناولتن  التي  كورونا(  لواجهة  معا  )مبادرة  ومنها 
عىل  تقترص  ال  شاملة  علمية  نظر  وجهة  من  كورونا  فريوس 
اجلوانب العلمية والطبية وانام تنطلق ملناقشة تأثريات الفريوس 
شاملة  خلطة  وفقا  املواطنني  حياة  متس  التي  املجاالت  بكل 
خمتلفة  باختصاصات  متعددة  شخصيات  استضافة  تضمنت 
دينية وطبية واقتصادية ونفسية وتربوية وعلمية، وتم تسليط 
يف  ودورها  العليا  الدينية  املرجعية  خطاب  عىل  ايضا  الضوء 
للمؤسسات  الكبري  واجلهد  الوباء  انتشار  من  للحد  التوعية 

املختلفة يف فرتة وباء كورونا.
الدورات والورش التخصصية

ويقيم املركز العديد من الدورات النوعية املتخصصة يف جماالت 
علمية وباستخدام احدث الربامج االلكرتونية املتقدمة حيث 
اقام املركز العديد من الدورات املختلفة يف جماالت عدة منها 
كيفية  يف  ودروة  النانوتكنولوجي،  علم  يف  متخصصة  )دورة 
ودورة  السحابية،  احلوسبة  وصناعة  البيانات  مراكز  ادارة 
متخصصة يف برنامج CMG اخلاص هبندسة النفط، ودورات 
متعددة يف كيفية كتابة النصوص العلمية البحثية وكيفية تبني 

ختصصية  ودورات  بحثي،  خط  واختيار  البحثية  االفكار 
والعلمي  البحثي  الواقع  استقراء  كيفية  يف  القرار  ألصحاب 
وحتسينه استنادا اىل االرقام واالحصاءات، ودورة يف املصادر 
من  وغريها  رشعية(،  بطرق  عليها  احلصول  وكيفية  العلمية 
الدورات التي وضعت وفق رؤية متخصصة هبدف االرتقاء 
بالبحث العلمي يف العراق من خالل الرشاكات واالتفاقات 

مع مؤسسات عاملية رصينة.
الخدمات المجانية للباحثين

جمانا  االستالل  خدمة  إلج��راء  خاصة  منصة  املركز  وتبنى 
االلكرتوين  االستالل  برنامج  باستخدام  العلمية  للبحوث 
املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وبشكل 
جماين لتقديم خدمة مهمة للباحثني وطالب الدراسات العليا 
لفحص بحوثهم وأطارحيهم بشكل الكرتوين حيث يتم تقديم 
السبط  شبكة  خالل  من  الكرتونيا  االستالل  فحص  طلبات 
للباحثني والعلامء حيث بلغ عدد البحوث حتى االن اكثر من 

18000 بحثا.
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المخيمات البحثية
ومن املشاريع النوعية التي اطلقها املركز هي خميامت البحث 
باملؤسسات  الباحثني  وتطوير  تاهيل  اىل  هبا  وهيدف  العلمي 
االكاديمية العراقية من خالل تسليط الضوء وتبسيط مفاهيم 

البحث العلمي وادارته حيث يتم تناول املفردات التالية:
1� مقدمة عن البحث العلمي.

2� احلصول عىل املصادر العلمية وطرق البحث يف الفهارس 
املعتمدة.

العاملية  العلمي  البحث  شبكات  عىل  الباحث  هوية   �3
وتفاصيلها.

4� اساسيات البحوث العلمية وطرق اجرائها.
5� مهارات العرض التقديمي.

6� كيفية اختيار وتطوير  موضوع البحث.
7� حتديد املشكلة.

وأخذ  التجريبي  والتصميم  الصحيحة  الطرق  اختيار   �8
العينات.

9� األساسيات التي جيب القيام هبا قبل البدء يف الكتابة.

10� اساسيات كتابة البحوث العلمية بأنواعها.
 MS Word and( 11� املهارات الرقمية يف كتابة البحوث

.)LateX

12� كيفية اختيار املجلة لغرض النرش وانواع املجالت ودور 
النرش.

13� كيفية االبتعاد من دور النرش واملجالت املفرتسة واملزيفة.
14� مفهوم اجلودة.

15� آليات ضامن اجلودة.
16� الفرق بني االيزو والتصنيفات واالعتامد األكاديمي.

.web of science 17� قراءة للبحوث العراقية يف موقع
)عليها  الزهراء  جلامعتي  االوىل  النسخة  اط��الق  تم  حيث 
السالم( للبنات ووارث االنبياء )عليه السالم( وسيتم اتاحة 
التسجيل جلميع الباحثني من مجيع اجلامعات والكليات وحتى 
للجامعات  اولوية  اعطاء  وسيتم  العليا  الدراسات  لطالب 
والكليات واملراكز التي لدهيا اليات تعاون مع مركز السبط، 
وسيتم منح شهادة حضور واجتياز اختبار يتم يف هناية املخيم 

للمشرتكني.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

29



)5600( مخطوطة ترى النور من جديد..
إقامة دورات وورش تدريبية لطلبة الجامعات 

العراقية في صيانة المخطوط
اخذ على عاتقه ترميم الرسوم والزخارف الموجودة في المخطوطات ورعاية الباحثين، سعيا 

للحفاظ على التراث المخطوط الذي تركته امتنا العريقة, حيث انبرى مركز االمام الحسين )عليه 
السالم( لترميم المخطوطات في العتبة الحسينية المقدسة ومن خالل محترفين متخصصين 

بصيانة المخطوطات وبدقة وتركيز عالي اسهم في إعادة )5600( مخطوطة  وهو إنجاز كبير 
لطواقم متخصصة في المركز الزالت تتحدى المستحيل لتعيد أمجاد التراث الثر.

تحقيق: نمير شاكر - تصوير: احمد القريشي
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بداية املشوار بني التأسيس واالنطالق يف عوامل الرتاث
لرتميم  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  االم���ام  م��رك��ز  ب��دأ 
انجازات  وله  )2005م(  عام  منذ  عمله  املخطوطات 
ونشاطات ومشاركات عىل الصعيد املحيل كذلك الدويل, 
ويوفر للباحثني واملحققني النسخ اخلطية لتسهيل عملهم 
وما حيتاجونه يف دراساهتم, ويعرف املخطوط او املخطوطة 
من  بدال  اليد  بخط  مكتوبة  وثيقة  اي  خمطوطات(  )مجع 
ام عىل  الربدي  اوراق  يكتب عىل  ما  أكان  طباعتها سواء 
أكثر  ولتفاصيل  العادي..  الورق  او  الرقوق  من  غريها 
التقت جملة »االحرار« مدير املركز االستاذ مناف التميمي 

ليحدثنا قائال:

احلسينية  للعتبة  والتابعة  املستقلة  املراكز  احد  املركز  »ان 
الشؤون  لقسم  تابعة  كشعبة  عمله  بدء  حيث  املقدسة, 
الفكرية والثقافية منذ عام )2005م( ثم استقل واصبح 
سبع  ع��ىل  امل��رك��ز  وحي��ت��وي  )2017م(,  ع��ام  يف  م��رك��زا 
الوحدة  ومنها  اخل��اص،  عملها  وحدة  ولكل  وح��دات 
ووحدة  االدارية,  االمور  عاتقها  عىل  يقع  الذي  االدارية 
ترميم املخطوطات وصيانتها التي يقع عىل عاتقها ترميم 
اخلارجي  اجللد  وترميم  التالف  وال��ورق  املخطوطات 
بنفس الطريقة ونفس االسلوب الذي استعمل قديام من 
البيولوجي  بشقيها  املخترب  وحدة  كذلك  الصحافني,  قبل 
املخطوطات  فحص  عاتقه  عىل  يقع  الذي  والكيميائي 

مدير المركز االستاذ مناف التميمي
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معاجلة  وايضا  ومعاجلتها  الفطرية  االصابات  وتشخيص 
ومعاجلة  ثباهتا  ومقدار  الورق  يف  املوجودة  اللونية  الطبقات 
محوضة الورق ومعادلة تلك احلموضة وحتويلها اىل قاعدية«.

والتصوير  الفهرسة  وحدة  املركز  وحدات  ضمن  »من  وتابع 
متاحة  لتكون  وارشفتها  املخطوطات  بتصوير  تقوم  التي 
نسخة  اىل  حيتاج  الباحث  او  املحقق  ان  تعلم  كام  للباحثني 
املخطوطات  فهرسة  عملها  وضمن  عالية  بدقة  مصورة 
الكتاب  عىل  التعرف  للباحثني  تسهل  كاملة  وصفية  فهرسة 
اخلطي, ووحدة الصيانة الوقائية التي يقع عىل عاتقها احلفاظ 
مثالية  بيئة  توفري  خالل  من  خزهنا  وكيفية  املخطوطات  عىل 
هلا من درجة احلرارة املناسبة ونسبة الضوء والرطوبة كذلك 
اخلاصة  او  العامة  سواء  املكتبات  ألهل  االستشارات  تقديم 
وتعريفهم كيفية حفظ وخزن املخطوطات كي ال تتعرض اىل 
عاتقها  يقع عىل  التي  االسالمية  الفنون  التلف, كذلك وحدة 
ترميم الرسوم والزخارف املوجودة يف املخطوطات وصيانتها 

بشكل عام, وضمن الوحدات التابعة للمركز هي وحدة رعاية 
النسخ اخلطية للمحققني  الوحدة هدفها توفري  الباحثني هذه 

للقيام بعملهم«.
الطواقم  عمل  آليات  راقبت  -)االح����رار(-  جولتها  يف 
البكالوريوس  شهادات  محلة  من  اهنم  وتبني  املركز  يف  الفنية 
يف  موجود  غري  التخصص  هذا  كون  خمتلفة  وبتخصصات 
تدريبها  تم  الطواقم  أن  املجلة  واطلعت  العراقية،  اجلامعات 
وورش  دورات  يف  مشاركتهم  خالل  من  عاٍل  مستوى  عىل 
خارج البلد منها دورة يف )مجهورية التشيك، يف جامعة باردو 
بتسة كلية الرتميم(, ودورات اخرى اقامتها منظمة اليونسكو, 
الكتاب  مع  التعامل  يف  مستوى  اع��ىل  عىل  تأهيلهم  ليتم 

املخطوط بشكل عايل الدقة. 
علينا  وواجــب  امتنا  تراث  هو  املخطوط  الكتاب  التميمي: 

املحافظة عليه وتعريف االجيال به
للمركز نشاطات كثرية منها إقامة ورش تدريبية وحمارضات 
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ختصصية كذلك إقامة املعارض يف اجلامعات العراقية واملراكز 
لكثري  مكثفة  تدريبية  دورات  واعطاء  املجال،  هذا  يف  املهتمة 
من موظفي الدوائر احلكومية واملؤسسات املوجودة يف العراق 
او وثائق منها تم اعطاء دورة تدريبية  التي متتلك خمطوطات 
لطلبة وألساتذة كلية االثار جامعة سامراء ايضا دورة تدريبية 
الثقافة,  التابع لوزارة  الفن احلديث  الشهداء وملتحف  ملؤسسة 
املركز  يف  الباحثني  رعاية  وحدة  تبني  منها  اخرى  ونشاطات 
عدة مشاريع منها مرشوع حتقيق وطباعة وترمجة رشوح دعاء 
التي  املشاريع  وضمن  رشح,  اربعني  عىل  تربوا  التي  الصباح 
لكي  الوحدة هو طباعة )100( رسالة جامعية  اطلقتها هذه 
 )5600( املركز  ويملك  االسالمي,  والدين  املذهب  ختدم 
خمطوط ابتداء من القرن االول اهلجري وحتى قرون متأخرة, 
نحن نعمل باستمرار عىل صيانة وترميم املخطوطات وللمركز 
نشاطات اخرى يقدمها ألصحاب املكتبات العامة او اخلاصة 
من خالل ترميم خمطوطاهتم ووثائقهم وصيانتها بعد حصول 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من  موافقة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، وللمركز معارض عديدة أقامها 
سامراء  وجامعة  الكوفة  جامعة  منها  العراقية  اجلامعات  يف 
وجامعة القادسية وجامعة النارصية واملستنرصية وغريها من 
اجلامعات ونحن نحاول ان ُنعرف طلبة العلم من االكاديميني 
علينا  الواجب  امتنا  تراث  هو  كونه  املخطوط  الكتاب  بقيمة 

احلفاظ علية وتعريف االجيال هبذا الرتاث املهم. 
اهداف ومشاريع كربيات يسعى املركز اىل حتقيقها..

ان مركز املخطوطات لديه طموحات كثرية منها إنشاء معهد 
متخصص لرتميم املخطوطات يكون مرتبط مع وزارة التعليم 
الستحداث  الوزارة  اثارة  بغية  ذلك  العلمي  والبحث  العايل 
اقسام متخصصة هبذا العلم وليدرس يف اجلامعات او املعاهد 
العراقية, ومن اهدافنا ايضا أن يكون املركز علميا ومعروفا عىل 
الشبيهة  الصحيحة  العلمية  بالطرق  يعمل  كونه  العامل  صعيد 

باملراكز املتخصصة بصيانة املخطوط يف إيطاليا وأملانيا.
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التبلي��غ الدين��ي النس��وي

ينش��ر أكث��ر م��ن )500( متطوع��ة ومبلغ��ة و)60( 
محط��ة قرآني��ة

االحرار خاص: خديجة أحمد - تصوير: حنان عبد األمير

ف��ي رح��اب الخدم��ة الحس��ينية
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هبدف مساعدهتّن عىل تعّلم أحكام الرشيعة املقدسة ومعرفة 
كافة  استنفرت  ومستحباهتا،  وآداهبا  املباركة  الزيارة  فضل 
العتبة  يف  النسوي  الديني  التبليغ  لشعبة  التابعة  الوحدات 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  أربعينية  خ��الل  املقدسة  احلسينية 
السالم( إمكاناهتا وطاقاهتا البرشية وعملت جاهدًة خلدمة 

الزائرات الكريامت ويف جماالت متنوعة.
األستاذة  املبلغات  ش��ؤون  وح��دة  مسؤولة  ترصيح  ويف 
فيه  بينت  الوحدة  عمل  حول  األس��دي(  ه��ادي  )أش��واق 
هذه  استثامر  هو  عملنا  من  اهل��دف  »إن  قائلة:  األه��داف 
ومساعدهتّن  الكريامت،  أخواتنا  خيدم  بام  العظيمة  املناسبة 
االبتالئية  خصوصا   - املقدسة  الرشيعة  أحكام  تعّلم  عىل 
لذا  ومستحباهتا؛  وآداهب��ا  الزيارة  فضل  ومعرفة   - منها 
املدارس  من  واملتطوعات  املبلغات  من  باستقبال عدد  قمنا 
االختبار  يف  نجحن  اللوات  من  الدينية  واملعاهد  احلوزوية 
للمهمة  املؤهالت  ترشيح  وتم  سابقا،  الشعبة  أقامته  الذي 
متطوعة   )400( من  أكثر  عددهّن  بلغ  حيث  التطوعية، 
ومبلغة، تم توزيعهُن يف احلرم املطهر، واملخيم احلسيني، ويف 
معظم املواكب، وقاعات مدن الزائرين يف طريق املحافظات 
والسيد  الرياحي،  احلّر  ومرقدي  بغداد(،  احللة،  )النجف، 

عون )رضوان اهلل عليهام(«.
املبلغة تقيم  التبليغي كانت  العمل  وتضيف: »باإلضافة إىل 
جمالس العزاء، وجمالس الوعظ واإلرشاد، وتؤكد عىل أمهية 
اجلامعة  صالة  واقامة  الوضوء،  وتعليم  الزينبي،  احلجاب 

وغريها«.
وحول مرشوع املحطات القرآنية الذي يقام كل عام بإرشاف 
العتبات  يف  القرآنية  الكوادر  وبمشاركة  العلمية  احل��وزة 
التعليم  مسؤولة  رّصح��ت  املرشفة؛  وامل���زارات  املقدسة 
)انتصار  األستاذة  املحطات  عمل  عىل  واملرشفة  القرآين 
حمطة   )60( يقارب  ما  املحطات  عدد  »بلغ  قائلة:  فاضل( 
ُأديرت من قبل )60( معّلمة قرآنية يف بغداد وميسان وبابل 
والنجف وصالح الدين وكربالء املقدسة، ويف املواكب عىل 
واملواكب  احلسيني،  املخيم  ويف  حسني(،  )يا  طريق  امتداد 
عن  فضال  وهذا  أطرافها،  وعىل  املدينة،  مركز  يف  املنترشة 
املطهر  احلسيني  الصحن  داخل  املنترش  التعليمي  الكادر 

لتعليم سورة الفاحتة«.
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يف  الزائرات،  عىل  قرآنية  ختمة   )30( يقارب  ما  توزيع  »تم  وتابعت 
أعظم  من  هو  الذي  الكريم  القرآن  تالوة  عىل  وترغيب  حّث  مبادرة 

النعم وأجّلها منزلة ورشفا«.
القرآين؛ حيث  النشاط  وأضافت: »حرصنا عىل استفادة عدد أكرب من 
كام  )التلكرام(،  عرب  االجتامعي  التواصل  منصات  عىل  املرشوع  أقمنا 
ويتفرع  ومنوعة،  جديدة  فقرات  بإضافة  وإثرائه  توسيعه  اىل  عمدنا 
العمل إىل حمطتني: األوىل تعنى بتنزيل دروس تعليمية للحفظ والتدبر، 
تضمنت  فيام  كاتبات،  عدة  فيها  شاركت  وأخالقية  تربوية  وحمطات 
حافظة  قبل  من  السور  وقصار  الفاحتة  سورة  تصحيح  الثانية:  املحطة 
من  أكثر  الربنامج  يف  املشاركات  عدد  بلغ  وقد  الكريم،  القرآن  لكل 

)1000( مشرتكة من العراق، و كافة الدول العربية واألوربية«.
فيام يتعلق بنشاط وحدة آداب الزيارة، رّصحت مسؤولة الوحدة األخت 
)بتول السلطاين(: »قمنا بإعداد خّطة مسبقة إلدارة عمل الوحدة خالل 
أيام الزيارة وتم توزيع )100( مبلغة ومتطوعة عىل اثنتي عرشة موقعا 
املقدسة، ومنطقة  لتنظيم صالة اجلامعة يف الصحن الرشيف، واحلوائر 

بني احلرمني الرشيفني، ويف رسداب احلجة«.
واضافت »استقطبنا جمموعة من املبلغات من مدرسة اخلطابة احلسينية 
األوردو،  اإليطالية،  الفارسية،  منها  متعددة  لغات  يتحدثن  ممن 
مع  بالتعاون  للوحدة  اإلعالمية  النشاطات  عن  فضال  واالنكليزية، 
االستفتاء  وحدة  مع  التنسيق  وكذلك  الفضائية،  القنوات  من  جمموعة 
األب��واب«،  من  جمموعة  عىل  باالستفتاء  اخلاصات  املبلغات  وتوزيع 
)املبلغ  بصفة  مبلغة   )50( وجود  السابق  العدد  إىل  »يضاف  مضيفة 
واملساعدات  واإلرشاد  النصح  لتقديم  الزائرات  بني  يتجولن  الّدوار( 

الالزمة«.
من جانبها حتدثت مسؤولة وحدة العالقات واإلعالم األستاذة )زهرة 
التغطية  هو  الوحدة  »عمل  بقوهلا:  الوحدة  نشاطات  عن  إبراهيم( 
أو  املطهر  احلرم  داخل  سواء  الوحدات  مجيع  لعمل  املكثفة  اإلعالمية 
التابعة  بوك  الفيس  صفحة  عىل  ونرشها  بالصور  وتوثيقها  خارجه، 
وأمهيتها  باملناسبة  واخلاص  املستمر  اليومي  النرش  إىل  إضافة  للشعبة، 

وقدسيتها«.
حم��ارضات  من  فيديوية  بمقاطع  متمثال  اليومي  النرش  عن  منوهة 

ومواضيع مهمة فيها فائدة كبرية للمتابعات.
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باألرقام.. التنمية والتأهيل االجتماعي 
للشباب يعلن االحصائيات النهائية من 

خدمته في الزيارة المليونية
خاص لألحرار: حبيب باش
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اىل  التابع  للشباب  االجتامعي  والتأهيل  التنمية  قسم  أعلن 
العتبة احلسينية املقدسة عن انتهاء اعامل القسم اخلاصة لشهري 
حمرم احلرام وصفر املظفر التي متت خالل خطة القسم اخلاصة 

بالزيارات املليونية.
أن  التميمي،  كامل  زكي  عيل  األستاذ  القسم  رئيس  وذكر 
يف  السعي  أجل  من  وضعها  التي  االعامل  كافة  اهنى  »القسم 
اربعينية  اثناء  الكرام  الزوار  وخدمة  الزيارة  احتياجات  تلبية 
اإلمام احلسني )عليه السالم(«، مضيفا أن »اخلطة املوضوعة 
من خالل القسم كانت مقسمة عىل اربعة حماور  بدءا من حمور 
الزائر،  الزائر، وحمور بطاقة  اإلسعافات األولية، وحمور دليل 
احلسن  االمام  مدينة  يف  احلسينية  اخلدمة  فوج  اىل  باإلضافة 
املجتبى )عليه السالم( للزائرين«، مشريًا إىل »فرق االسعافات 
احلرم  داخل  موزعة  حماور  ثامنية  عىل  نرشها  تم  التي  األولية 

الرشيف، واثنتا عرشة نقطة موزعة خارج احلرم املطهر«.
وبنّي التميمي، »إن عدد احلاالت التي تم إسعافها داخل احلرم 

املوزعة خارج  احلاالت  إىل  باإلضافة  بلغت )4945( حالة، 
احلرم املطهر فقد بلغت )3970( حالة«، الفتًا إىل أن »أغلب 
لإلسعافات  اخلاصة  النقاط  يف  عالجاها  تم  احلاالت  هذه 
تم  التي  املستعصية  احلاالت  إسعاف  إىل  باإلضافة  األولية 
نقلها إىل املستشفيات واملفارز التابعة إىل هيأة الصحة والتعليم 

الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة«.
ونوه التميمي عن عدد املستفيدين ضمن مرشوع دليل الزائر 
املستفيدين  عدد  وبلغ  مستفيدا،   )233304( »بلغت  بقوله: 

ضمن مرشوع بطاقة الزائر )7800( مستفيدا«.
الرشعي  املتويل  سامحة  وتوجيهات  دور  اىل  االشارة  وجتدر 
السيد  وجناب  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  للعتبة 
العباجيي  رشيد  حسن  االستاذ  املقدسة  للعتبة  العام  األمني 
ونائبه السيد الدكتور عالء امحد ضياء الدين التي أسهمت يف 
اخلدمة  أجل  من  املقدسة  العتبة  اقسام  خطط  وانجاح  إعداد 

احلسينية والزائر الكريم التي ال يناهلا إال ذو حٍظ عظيم.
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بقلم: أحمد السراي 

الجنُة ليس��ْت ُمبتغاه
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كنُت ُمس��تلقًيا بعَد هناٍر ُمتِع��ٍب مملوٍء بضجيِج األف��كار، أتصّفُح هباتفي 
اخلل��وي لعيّل أغف��و من التعب، أو أرم��ُق بعَض مناظ��ِر الطبيعِة اخلاّلبِة املنش��ورِة 
ع��رَب مواق��ِع اإلنرتن��ت فتم��ّدين ببصيِص أم��ٍل بأنَّ احلي��اَة مجيل��ٌة قب��َل أْن ُأغِمَض 
عين��ّي، لك��ّن جولت��ي يف اهلاتِف ه��ذه املرة  كانْت تذك��رًة يل؛ ألصح��َو من غفلتي 
وس��هوي، فحين��ام س��معُت أح��َد املقاط��ِع التي تتح��ّدُث ع��ن فضائ��ِل وأخالِق 
��ُل؛ اجللوَس يف  اإلم��اِم أمرِي ع��يل )عليه الس��الم(، حتدي��ًدا حينام ُس��ئل: أهّيام ُتفضِّ
املس��جد أم اجلل��وس يف اجلن��ة؟ فتب��ادَر إىل ذهني عىل الف��ور أّنه س��يقول: أكيد يف 
اجلن��ة؛  ألهّن��ا ُمبتغ��ى ُكلِّ مس��لٍم، وإذا بال��رّد ج��اَء من��ه: »اجللس��ُة يف اجلامِع خرٌي 
يل م��ن اجللس��ِة يف اجلنة؛ ف��إنَّ اجلنَة فيه��ا رضا نف��يس، واجلامع فيه��ا رضا ريب«1
فهو )عليه السالم( قّدَم مرضاَة اهللِ )تعاىل( عىل مرضاته، ال شعورًيا، وال أعرُف 
ما الذي جعلني أرفُع صوت بقهقاِت ضحٍك عالية، حتى أيقظت زوجتي ُمتعجبًة 

قائلًة:
-  ما الذي ُيضِحُكك يف ساعٍة متأخرة؟

أجبُتها ُمستغرًبا:
خيتلُف  فدينُه  عليه؛  نحُن  الذي  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  حممٍد  دين  ليس  هذا     -
جذرًيا، إنَّ الدين الصحيح هو ما كاَن عليه نبيُّ اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وموالنا 

عيل )سالم اهلل عليه(.
ِم اجلنَة عىل مرضاِة اهلل )تعاىل(، بل اختار رضاه )جّل  فاإلماُم )عليه السالم( مل ُيقدِّ

يف عاله( عىل ُمبتغى ُكلِّ مسلٍم..
اإلماُم  فهذا  الشاكلة؛  هذه  عىل  مجيعهم  السالم(  )عليهم  البيِت  أهُل  كاَن  ولقد 
مواله  رضا  سبيِل  يف  ونفسه  وصحبه  وإخوته  ولده  قّدَم  السالم(  )عليه  احلُسنُي 

)جل يف عاله(..
وهذه السيدة زينب )عليها السالم( ترفُع جسَد أخيها امُلخّضب بالدماِء ُمناديًة رهّبا: 

»إْن كاَن هذا ُيرضيك فُخذ حتى ترىض!«
وكذا كانْت سريُة أهِل البيت )سالم اهلل عليهم( مجيعهم..

فهل يصدُق علينا بأّننا عىل نفِس ديِن أئمتِنا )عليهم السالم(؟ 
هل جعلناهم قدوَتنا ورسنا عىل هنجهم؟ 

هل ُكنّا زينًا هلم كام أرادوا منّا ذلك؟  
َح مساَرنا، وننَظَف عقوَلنا، ونرجُع إىل جادِة  فحقٌّ علينا أْن ُنراجَع أنفسنا، وُنصحِّ
الطريِق الصحيح الذي ساروا عليه، وإال فام فائدُة ُبكائنا ونحُن بطريٍق بعيٍد عنهم؟!

----------------
1-بحار األنوار - العالمة املجليس - ج 80 - الصفحة 362.
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البضعُة الزهراء البتول
 ترثي أباها النبّي األعظم

ُق���������������ْل ل��ل��م��غ��������������������ّي��ِب حت����ت أط����ب����اِق ال���ث���رى 
ص��ب��������������������ت ع��������������������يل م���ص���ائ���ب ل�����و أهن�������ا 
حم��م��د  ب���ظ���ل  مح�����ى  ذات  ك��ن��������������ت  ق�����������������د 
ف�����������������ال��ي�����وم أخ�����������������ش��ع ل��ل��ذل��ي��ل وأت�����ق�����ي 
ف�����������������إذا ب��ك��������������ت ق�����������������م��ري��ة ف��������ي ل��ي��ل��ه��ا 
ف�����������������ألج��ع��ل��ن احل��������������زن ب����ع����دك م��ؤن��س�����ي 
م�������������������اذا ع��������������������ىل م�����ن ش������مَّ ت����رب����ة أمح�������د 

ن��دائ��ي��ا و  ص��������رخ��ت��ي  ت�����������������س��م��ع  ك���ن���َت  إن 
ص���ب���ت ع��������������ل�����ى األي��������ام ص�����������������رن ل��ي��ال��ي��ا
مح�����������ال��ي�����ا وك������ان  ض���ي���م�������ًا  أخ��ت�����������������ش�����ي  ال 
ض��ي�����م��ي وأدف�������������������ع ظ��������������امل��������ي ب�����ردائ�����ي��ا
ش���ج�������ن���ًا ع����ىل غ�����������ص��ن ب��������ك��ي��ت ص��ب�����اح�����ي��ا
وألج��ع��������������ل��ن ال��������������دم��������ع ف��ي�����������ك وش�����اح��ي��ا
غ�����وال��ي��ا ال�����������زم���ان  م�����������دى  ي�����������ش��������م  ال  أن 
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ني يف  ي َصوت اخلوف، وحَياُر قلبي؛ خلِّ ا يدوَّ ملَّ سيدي، 
ضيائك الفريد أبرُص، وحفائي ييضُء، وعيني لن َترى غري 
هني يف غرف حائرك،  ضياءك. برٌد حمرتم يف قمة السعري ُينزِّ
مستظال بنسيم فواح عطرك يف أمان املعاين وريق التطهري. 
هناك ما هو أميُز مْن ذلك: يقال يل خادمك؟!.. فخدامك 
واحدًا  أكون  أن  اهلل  ورجوُت  فعلوا،  ما  فعلُت  مالئكة.. 
ئ اليك ووقف عند بابك، فيطيل  منهم. تلك حمنُة من جَلْ

ترضعه وبكائه ليتسَع غفراُنه. 
رضحيك  أنوار  حتت  من  اليَك  أكتُب  شعور  بال  سيدي، 
عشقي، وال ُيْرِهبني يشء أكثر مما ُيْرِهبني أسمك. فشفرة 
هو  ما  هناك  هل  يتفكك.  واجلسم  الروح،  عىل  مترُّ  احلياة 

ابعُد من هذا اخلوف؟!.
 سيدي، أنا يف حرضتك خجالن منك، أخاف أن يمسك 
بخناقي ُعقاب االهلي عىل ضوء ترضعي. فالعني التي ترى 
ختاف  أن  عليها  نورك،  عمق  يف  ساكن  حترك  وال  الباطل 
من العمى!. أقوى الرجال حتت قبتك جثوا عىل ركبتيهم 
من اخلوف أمام نورك: أحذروا االنوار املشعة يف الرضيح 
الرمحة،  تسلم  جيش  نورها..  ابيض  مالئكة..؟..  فكلها 
ويطهر  امل��س��ودة،  القلوب  ُيغسل  ص��اف  م��اء  وضياءها 

االجساد النتنة. كلهم يتعجلون أن ترهيم شاراتك.    
 سيدي، أنا هنا يف مقدسك، يف ضيافتك، مؤمٌن مضنون 

يف  ويتجول  قلبه  يف  يطوُف  انساٌن  مكانه،  يربح  ال  به، 
روحِه، لريوي قصة عشق لتتسَع شفاعته.

مطمئن،  عقيدتك  منهج  عرب  أميض  زلت  ال  سيدي، 
أبيض، ووجه  بجبني  أخرج من رضحيك  أن  وأترضع هلل 
نور  به غري  يمّر  يبق يفَّ سوى جرٍح عميق ال  فلم  واحد. 
أسمك؛ سأغزل من هذا النور ثوبًا، وأرتديه لألمان حني 

يدق اخلوف باطن القلب. 
اخلوف  جاء  اذا  رضحيك  من  أأمن  هناك  وهل  سيدي، 
ال��والء،  نور  سيورق  ه��ذي،  مثل  حلظة،  يف  األك��رب؟!.. 
وقرْت،  اطمأنت،  وال��روح  القلب،  يف  االي��امن  ويسكن 
والنفس تصنع شهده صربها. واللسان يلهج: انت النعيم 
انت موالي  فٍم هيذي بمعرفتك.  موالي وال أحتاج غري 
تعويذت وحرزي ومعتمدي مفتاح أمان كل خوف عيص 

خيرتقني.
النفس يّف.. والروح  الفريد، ما دام  يا  ضيائي  سيدي،    

وء.. وال  تسكن دمي سأظل أطرُي اليَك ملفوفًا بَورِق الضَّ
ُيْرِهبني يشء يف هذا العامل سوى اسمك..

حيدر عاشور

ال ُيْرِهبني شيء 
أكثر مما ُيْرِهبني اسمك 
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ق���ص���ة ق��ص��ي��دة 
)شلون بّية وثكل 

وزن حسابي(
عبد  ال���س���ّي���د  ل��ل��ش��اع��ر 
النجفي  الشرع  الحسين 

)طيب الله ثراه(
وزن  إىل قصيدة من  استمعت  املايض  القرن  من  التسعينيات  يف 
املوّشح بصوت الرادود املال محزة الزغري رمحه اهلل هبدوء وسكينة؛ 
الطريقة احلمزاوية املعروفة )الكربالئية( بقراءة املوشح )شلون 
بيه وثكل وزن حسايب(، يف حمّل تسجيالت األخ العزيز حكمت 
الطريف الكربالئي دام بقاؤه وتوفيقه، وكان معه الصديق العزيز 

املجاهد رياض الكربالئي )حفظه اهلل(.
لغرض  السدرة  شارع  يف  الكائن  حملهم  عىل  الرتدد  كثري  كنت 
تسجيل الكاسيتات القرآنية واألدعية واملجالس احلسينية بخفية 

وحذر.
النويني  جاسم  الشيخ  ال��رادود  بصوت  آخر  أداء  استمعت   
الطويرجاوي )رمحه اهلل( يف شارع الطويس ساحة التوديع عندما 
طويريج  أهايل  من  املؤمنني  أحد  جثامن  لتشييع  هناك  من  مررنا 

اهلندية.

عن  احلديث  وتداولنا  آخر  وقت  يف  النويني  بالشيخ  التقيت  ثم 
العراقية  التي أنشدها يف خمتلف األماكن واملدن  القصائد  بعض 
ومنها قصيدة )شلون بّية( وقد أخربين أنه مل يلتِق بشاعرها املرحوم 
الرشع، وقد نقلها من ديوان )منهل الرشع( املطبوع واملنترش يف 
املكتبات.. وطريقة اإللقاء التي قرأ هبا القصيدة تعود له ال لغريه، 
عام  يف  اجلصاصنة  موكب  واسط  الكوت  حمافظة  يف  وأنشدها 
)1971 م( وانترشت هذا االنتشار بني املوالني يف العراق؛ ألن 
فيها موعظة وذكرًا ألعامل العباد معروضة أمام اخلالق )سبحانه 
للشيخ  متواصل  واحلديث  ورض��وان��ه،  لرمحته  طلبًا  وتعاىل( 
النويني أن القصيدة قرئت من أبرز اخلطباء والنائحني عىل طريقة 
النعي يف املصائب وخصوصًا عندما حتّل وفاة أحد املؤمنني من 

الوجهاء واملعروفني لدى العوام.
الزغري  محزة  املرحوم  قراء  عن  النويني  املرحوم  بسؤال  بادرت 

كتبها: أحمد الكعبي
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رادود كربالء اخلالد )عليه الرمحة والرضوان( 
هلذه القصيدة، فأخربين أنه قد قرأها بعد قراءة 

النويني هلا بوقت ليس بالقصري.
وقال: كنت يف كربالء يف تشييع أحد معاريف 
باملرحوم  التقيت  ومصادفة  بغداد  أهايل  من 
احلسيني  الصحن  يف  ال��زغ��ري  مح��زة  احل��اج 
قال  الرتحيب،  السالم وأدب  الرشيف وبعد 
يل: استمعت إىل تسجيل قصيدة )شلون بّية( 
وأردت  قراءهتا  وأحببت  الرشع،  للمرحوم 
النويني:  الشيخ  يقول  منكم،  االستئذان 
العايل واخللق  التواضع واألدب  تعجبت من 
عاملية  مدرسة  وهو  محزة  احلاج  لدى  الرفيع 
أن  ومتابعوه  عشاقه  وله  احلسيني  الرتديد  يف 
معروفة  قصيدة  لقراءة  مني  اإلذن  يطلب 
ومنترشة يف ذاك الوقت، فضاًل عن هذا اللقاء 
الثاين الذي جيمعني باملرحوم املال محزة )رمحه 

اهلل تعاىل(.
الديوان  من  نقلتها  أين  القصيدة  عن  أخربته 
أنت  بالعكس  ق��ال  لالستئذان،  داع��ي  وال 
لغرض  القصيدة  منك  وأردت  قبيل  قرأهتا 
والزائرين  الكربالئي  اجلمهور  أمام  قراءهتا 

الكرام.
إىل  رجعت  فيقول:  النويني  حديثه  ويواصل 
يدي  بخّط  القصيدة  وكتبت  بغداد  العاصمة 
وأرسلتها للمرحوم محزة )رمحه اهلل( بيد أحد 

زوار كربالء يف ليايل اجلمع..
)شلون  لرشيط  استمعت  وجيزة  مدة  وبعد 
القلوب  يدخل  ال��ذي  اخلالد  بصوته  بيه( 

ويدغدغ املشاعر.
يرحم  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أدع��و  ختاما 
النويني واحلاج محزة الزغري بواسع  الفقيدين 
رمحته وأن حيرشمها يف ظله يوم ال ظل اال ظله.

األج��ل من��ي  ك��رب  ل��و  بي��ه  ش���ل�ون 

األه��ل عل��ى  تدي��ر  عيون��ي  وظ�ل���ت  

وأخ���ذ  س��مع الموت ولس��اني إنش��جل 

لمصاب��ي الدم��ع  ته��ل   ت�ش���وف�ه�ا  
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يف قصيدته النونّية �� وهي أكثر قصيدة أستمتع هبا يف الديوان 
�� يقول املتنّبي:

ْعُب بني ضلوِعِه      ال يستكِنُّ الرُّ
                                                   يومًا، وال اإلحساُن أْن ال ُيسنـا

اإلحسان  البيت:  هذا  اليازجي شارحًا  ناصيف  الشيخ  يقول 
من  وحيسن  ُصنعه،  وأحكَم  عرفه  إذا  ء  اليشَّ أحسَن  مصدر 
اإلحسان الذي هو ضّد اإلساءة. واملعنى: ليس يف قلبه مأوى 
للرعب وال ملعرفِة ترك اإلحسان، وهذا عىل حدِّ قول اآلخر:

 ُيِسُن َأْن ُيِسَن... حتَّى إذا     
                                                  راَم سوى اإلحساِن مل ُيسِن

وقوله )َأْن ال حُيسَن( مفعول به للمصدر امُلحىلَّ بَأل التعريف 
)اإلحسان(، وهو مصدر ُمقّدر ب�)َأن( والفعل؛ فالتقدير: )وال 

يستكنُّ بني ضلوعه أْن حُيِسَن أْن ال حيسنا(. 
ر يعمل يف ثالث حاالت: مضافًا، مثل: )عجبُت  واملصدر امُلقدَّ

 �� ن  امُلنوَّ وهو   �� وَأْل  اإلضافة  عن  دًا  وجمرَّ زيدًا(،  رضبِك  من 
مثل: )عجبُت من رضٍب زيدًا(، وحُمىلَّ باأللف والالم، مثل: 
عجبُت  اجلميع:  يف  والتقدير  زيدًا(،  ِب  ْ الرضَّ من  )عجبُت 
ن،  امُلنوَّ َأْن رضبَت زيدًا.  وإعامُل املضاف أكثر من إعامل  من 
اليازجّي  قال  بَأْل؛ وهلذا  امُلحىلَّ  أكثر من إعامل  ن  امُلنوَّ وإعامل 

يف رشحه:
اإلحسان الثاين مفعول اإلحسان األول، َأعمَلُه مع َأْل، كام يف 

قوله: ضعيُف النكايِة َأعداَءُه، وهو ضعيف.
وال  سيبويه،  شواهد  من  وهو  الشاعر،  قول  يف  كام  يقصد: 

ُيعرف له قائل:
 ضعيـُف النكـايـــِة َأعـــداَءُه     

                                                    خياُل الِفراَر ُيراخي األجْل
ر من القّوة إىل  وسبب ضعفه؛ هو أّن ترتيب عمل املصدر امُلقدَّ

عف، هكذا: املضاف، ثمَّ املجّرد، ثمَّ امُلحىّل.  الضَّ

ثالث وقفات مع ديوان أبي الطّيب
بقلم: شاكر الغّزي
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ومعنى البيت غايٌة يف اجلامل، وأيضًا، غايٌة يف اللطف والدّقة؛ 
النحوّي فيه؛ وأنا  ولذا خيفى عىل كثرٍي إدراكه وإصابة الوجه 

كّلام قرأته أسقطُت َأل اإلحسان:
ْعُب بني ضلوِعِه      ال يستكِنُّ الرُّ

                                                      يومـًا، وال إحســاُن أْن ال ُيسنـا
بعد  ما  ويصرُي  نحويًا،  وأقوى  وضوحًا  َأجىل  املعنى  فيصرُي 
املصدر  رنا  قدَّ نحن  ولو  به،  مفعوالً  ال  إليه  ُمضافًا  اإلحسان 
ب�)عدم  حُيِسَن(  ال  )َأْن  املنفّي  والفعل  )َأن(  من  ل  امُلؤوَّ
التعريف واإلضافة عىل  املعنى يف حالتي  فيكون  اإلحسان(؛ 

النحو التايل، وعىل التوايل:
عدَم  اإلحساُن  وال  الرعُب،  ال  َأمران:  قلبه  يف  يستكنُّ  ال 

اإلحسان.  
عدِم  إحساُن  وال  الرعُب،  ال  َأمران:  قلبه  يف  يستكنُّ  ال 

اإلحسان.  
�� عامل نحوّي  الفضيّل  �� بحسب د. عبداهلادي  املتنبي  َأنَّ  غري 
هذا  يف  ولعّله  النحوية؛  اختياراته  من  كثريًا  شعره  محل  كويّف 

البيت أراد تقوية عمل املصدر املقّدر يف حال التعريف.
الوقفة الثانية: )رشح وشكر(

قال املتنّبي خماطبًا بدر بن عاّمر:
      فمتى َأقوُم بُشْكِر ما َأوَليتـَني     

                                                    والقوُل فيَك ُعُلوُّ َقْدِر القائِل
ورشح الشيخ ناصيف اليازجي هذا البيت قائاًل: يريد بالقائل 
نفسه، ومتى استفهام إنكار، وأوليتني أي أعطيتني. واملعنى: 
إّن شكري ال ُيكافئ نعمك ألنك تعطي بحسب علّو قدرك 
عن  منحّطًا  يزال  ال  فشكري  قدري  علّو  بحسب  أتكّلم  وأنا 

إحسانك.
فاملعنى  التأويل!  هذا  بكّل  اليازجي  جاء  أين  من  أدري  وال 
أّنني ال أستطيع شكرك؛ ألّن شكري لك  واضح جّدًا، وهو 
القائل؛ وهذا  القائل فيك إعالء لقدر  هو كالم فيك، وكالم 
قول  من  مأخوٌذ  وهو  وهكذا،  آخر،  شكرًا  يقتيض  اإلعالء 
ّجاد )عليه السالم( يف مناجاة الشاكرين: )فكيَف يل  اإلمام السَّ
إّياك يفتقُر إىل ُشكٍر؛ فكلَّام قلُت:  كر، وشكري  بتحصيل الشُّ

لك احلمُد؛ وجب لذلك َأن أقوَل: لك احلمد(.
وقد أخذُت أنا ذات معنى اإلمام ولكنّي عكسته، فقلُت:

وما اجلدوى
ُمُه إذا كلُّ اعتذاٍر أقدِّ
سيحتاُج اعتذارًا؟!

وجدهُتم  األخرى،  املتنّبي  ديوان  رشوحات  إىل  وبالعودة 
يرشحون البيت كام ذكرُت.

الوقفة الثالثة: )إعادة تدوير(
يف مرثّية املتنّبي جلّدته ألُّمه، وهي من املراثي التي ال تفارقني، 

بيتان صدرامها أعىل بناًء من عجزهيام، ومها البيت الثاين:
إىل مثِل ما كـان الفتى مرجـُع الفتى     

                                                 يعوُد كام ُأبدي، وُيكري كام َأْرمى
اللفظي قرصَّ عن  بناء العجر  البيت عاٍل جّدًا، ولكنَّ  ومعنى 

معناه، كام حصل مع البيت السادس، َأيضًا، وهو:
   ولو قـتـَل اهلْجـُر امُلحبِّيـَن كلَّهم     

ما ْت لُه َصْ                                                     مىض بلٌد باٍق َأجدَّ
عرية،  وسمحُت لنفيس، وأنا أضمُّ هذه القصيدة إىل خمتارات الشَّ
أن أعمل عىل إعادة تدوير هلذين البيتني ومن ذات القصيدة، 
وهو جتاوٌز آمُل أن يغفره املتنّبي، وقد اقرتحُت للبيت السادس 
ضمن  أخرته  مل  والذي  التاسع،  البيت  وهو  آخر،  بيت  عْجَز 
أبيات القصيدة؛ ألنَّ االختيار ليس لكّل القصيدة بُرّمتها، بل 

ألبيات منتقاة منها. والبيت التاسع يقول:
َأتـاهـا كـتـابـي بعـَد يــأٍس وَتـْرَحــٍة     

                                                      فامتْت رُسورًا يب، فُمتُّ هبا َغام
ال  البيتني،  تدوير  إعادة  عن  الناتج  اجلديد  املعنى  أنَّ  وأظنُّ 
تكثيفًا  أكثر  ولكنه  املتنّبي  أراده  الذي  املعنى  كثريًا  يفارق 
واختصارًا، وأليق بتوجيه اللوم والتوبيخ إىل نفسه، لعدم موته 

شوقًا جلّدته كام ماتت هي شوقًا إليه. 
والبيت امُلعاد تدويره هو:

ولو قتـَـَل اهَلْجـُر امُلحبِّنَي َقْتَلهـا؛   
                                                         فامتْت رُسورًا يب؛ مُلتُّ هبا َغام

بمعنى أّن املحّبني الصادقني يف شوقهم يقتلهم اهلجر كام قتلها 
فرط  من  إليها  بعثتها  التي  برسالتي  رسورًا  فامتت  هجري؛ 
اشتياقها إيّل، ولكن اهلجر ال يقتل كّل املحبنّي كام قتلها، وإاّل 
له  أجد  فلم  الثاين  البيت  صدر  وأما  هبا،  حلَّ  بام  غاّمً  أنا  مُلتُّ 

عجزًا مناسبًا بعد.
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إلى روِح الشهيِد السعيِد 
)أحمد مالك حسن زغير العارضي(

بطُل المواقِف الصعبِة.. 
وشجاع فرقة العباس القتالية

حيدر عاشور

لم يرسْم لحياته هذه الصورة المشرقة، بل هي صورة أخذت له من أجل ان يبقى في طيات 
الكتب والمراجع والموسوعات، البطل الخالد الذي حول كل شيء ليس له قيمة إلى شيء ذي 
قيمة عالية يستخدم لحماية االرض والشرف. ولم يكن في مخيلته ان يصنع المعجزات على ارض 
الواقع، وان يترجم كل أفعاله الخيالية إلى عمل حتمي ومفيد وذو صالحية في اشد الظروف 
صعوبة. وحلمه الذي عاش من أجله كل هذه السنين تحّقق في أعلى مستوياته.. ماذا يريد 
أن يحقق بعد أن سجل اسمه في سجالت المجاهدين شجاع ومبتكر؟.. وهذه الخطوة األولى 
من الحلم، وأما الهدف االسمى أن يكون في سجالت الله شهيدا. وها هي الفرصة قد أعلنها 
بالشهادة  سماحته  وسمها  وقد  والمقدسات،  والعرض  األرض  عن  للدفاع  الشرعي  مقلده 
المؤكدة والمباركة من األرض والسماء بخطبة النداء:« وإّن من يضّحي منكم في سبيل الدفاع 

عن بلده وأهله وأعراضهم فإّنه يكون شهيداً«.
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السيعة  واالستجابة  الوالء.  بسعادة  يستجيب  أن  إال  عليه  فام 
االول  لشيئني  به  متّسك  عرفه  من  فكل  رسيعة،  بنتائج  جاءت 
كل  اعادة  يف  مهارته  والثانية  الذهب،  بميزان  تزن  التي  أخالقة 
ميت من األسلحة اخلفيفة والثقيلة فهو فني حاذق يف مهنته التي 
يشء  كل  إعادة  يف  وتفنن  التدريب،  معسكرات  يف  قديام  زاوهلا 
وبطاقة  بمهارة  يعمل  جديد  إىل  ورشب  الزمن  عليه  أكل  قديم 

قتالية مذهلة.
حمبة،  قلبه  يف  له  من  كل  وّودع  استشهاده،  عرس  جهاز  فجّهز 
وأخذ براءة ذمة من كل الذين حيملون يف قلوهبم بعضا من قلق 
اهلل.  طرق  أمجل  من  طريق  يف  انه  الدنيوية.  والرصاعات  احلياة 
رشف،  كلمة  اجل  من  الشهداء  طالئع  من  يكون  ان  عليه  حتام 
قاهلا السيستاين ألبناء العراق: أن املجاهدين من احلشد الشعبي 

أصدق من لّبى نداء العزة احلسينية. 
مقدس  أمر  اال  هو  ما  إهلي،  أمر  بمثابة  كان  له  بالنسبة  والنداء 
بوضوح  يرى  إمام  املنتظر,  اإلمام  بعني  احلياة  إىل  بارص  إمام  من 
صهيون  ال   - من  أوليائهم  بأمر  القادمني  ورشاس��ة  انانية 
وأمريكا- ونتن النوايا والتخطيطات السية احلاقدة عىل كل ما 
ان  احلقيقة  يعرف  والعامل  مجيعا  نعرتف  شيعي-..  –إمامي،  هو 
وقدوة  عميقة  قوة  وهم  متأهلني،  ربانيني  رجاال  األزمنة  لبعض 
صلدة تعيد التوازن البرشي عىل االرض اذا ما زاد الظلم والقهر 

االنساين. 
بالدفاع  املعلن  العميل  الرفض  رضوب  احد  العاريض«  كان 
حياول  من  لكل  العليا،  الدينية  املرجعية  بقيادة  الكفائي  اجلهاد 
مقاتال  جهاده  يف  خملصا  فكان  واملقدسات،  بالوطن  املساس 
االرض  حترير  هو  واح��د،  ومصري  س��اٍم  هدف  نحو  مزدوجا 
من  انقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  اإلرهايب،  كيان)داعش(  جرائم  من 
لدعم  الربانية  موهبته  وهي  الثقيلة  األسلحة  وعطالت  عطب 
ان يكون  الظروف.. فكان من نصيبه  الشعبي يف أحلك  احلشد 
الثقيلة  االسلحة  تأهيل  واعادة  االسلحة  لصيانة  مسؤوال  قائدا 
العباس)عليه  فرقة  به  افتخرت  عديدة  وملرات  منها.  واخلفيفة 
السالم( القتالية. ومن هنا كانت مالحم بطوالته امليدانية املؤثرة 
يف ساحة املعارك وسواتر الصد هي عناوين سجلت يف سجالت 

احلشد، وحفر يف قلوب الدواعش الرعب واخلوف بصوالته. 
قدرا ومصريًا.  لنفسه  معركة، وجماهدا صنع  تقهره  مل  بطال  كان 
فهو من عاملٍ أرضُه أرض هذي اخلطى واالكّف، التي تعلم منها 
له  النِزاْل. وشهدت  َيرْضى  يوم  يكونوا دروعًا خمضبة  أن  العامل 
حر  عىل  وتصرب  الليايل  يتحدى  وهو  الصخر-  –جرف  معركة 

جرحه  كأن  كالنس،  فتنتفض  راحتيه  فوق  دمه  يرى  الشمس. 
شّب احرتاقا وثارا، فيشّق العدو بنار بندقيته، وجيندل منهم كل 

متغطرس ونكرة. 
تتبادل احلديث وكأنه  مبتساًم مرحًا  القتال جيدونه  قمة محأة  ويف 
ومنطقة  والرضحيني  كربالء  عن  احلديث  عن  يكّف  ال  بيته،  يف 
بولع  يتفاخر  فيها، وهو  التي شهدت والدته، ونضج  البوبيات 
حتى  التصليح،  عباقرة  تصليحه  عن  يعجز  جهاز  أي  بتصليح 
املهندسون حيتاجون إىل خربته. رغم ان القتال يشّدد هو ال يتغري 
وال يؤّثر فيه أي موقف قتايل صعب، املهم حواّسه منتبهة وهي 
وقذائف  رصاص  اىل  حيتاج  من  كثب  عن  املجاهدين  تراقب 
فيتنقل بينهم كالفراشة التي ال هتاب الضوء الشديد، وكاحلاممة 
القدر. لكن  بقوة  بام سيصيبها  التي تعرف صيادها وهي قنوعة 
شهامته ورسعته كانت بؤر انقاد لكثري من سواتر الصد املتشابكة 

قتاليا مع )داعش(..
اجلميع يف فرقة العباس القتالية يعرفون من هو )أمحد مالك حسن 
زغري العاريض( بطل املواقف الصعبة. وهذا ما ترمجته بطوالته 
دامهَت  وكيف  الرتكامنية(،  البشري  وقرية  غريب,  حترير)سيد  يف 
اجلرثومة الداعشية يف مكامنها وحضانتها واجهضتها وتقصّيتها 

واستأصلتها قبل ان تلد وتتكاثر يف منتهى الرشف واالصالة. 
ويف كل استعداد ملعركة جديدة، وتطهري مدينة من فئران )داعش( 
وغرباهنا السود يتسلل القلق اىل داخله وينفجر بعملية استباقية، 
فتزهو روحه بااللتامعات املتوقدة التي ال تنطفئ ااّل باالنتصار. 
فأمتأل سجل جمده يف احياء االسلحة امليتة وحده رس من ارسار 
لتكون سالحا  تشبه -السكراب-  التي  االلة  أحيا  فقد  خلوده، 

قاهرا أمام اسلحة التكنلوجيا احلديثة. 
اما صوالته التزال يروهيا رفاقه، ووثّقتها فرقته القتالية ودّونتها 
القادمة،  لألجيال  خالد  رمزا  ليكون  املقدس  احلشد  سجالت 

والنداء بالنسبة له كان 
بمثابة أمر إلهي، ما هو 
اال أمر مقدس من إمام 

باصر إلى الحياة بعين 
اإلمام المنتظر
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الطموحة  االيامنية  ذاتك  يف  ونظيفة  وخملصة  امينة  لقيم  وعنوانا 
)اجلهاد(  نقطة  النقطة..  هذه  ومن  املتميزة،  اجلهادية  وخدمتك 
كان الثرها يف تلك اللحظة الزمنية التي تّوهجت روحه نورا وهو 
خيرتق صفوف )داعش( وإرهابه املميت، إليصال ما يمكن ايصاله 
من اسحلة ملن رابطوا عىل سواتر الصد، وهم خيططون ويستعدون 
النداء  عمليات  ضمن  املوصل  مدينة  غرب  تلعفر  قضاء  لتحرير 

املشرتك جلميع القوات العراقية املجاهدة، )قادمون يا نينوى(.
هياب  وال  باملفخخات،  ممتلئ  يكن  وأن  طريق  أي  له  يعص  مل 
املوت اخلفية من قنايص االرهاب، ومل يقف يف شحذ  رصاصات 
اجلنة  طريق  رسمت  القاسية  فاللحظة  خوف،  وال  تردد  ال  مهته، 

لروحه.
 فهل لذاكرة الدنيا ان تنسى يوم الثالثاء )13كانون االول 2016م( 
املوافق )13 ربيع االول 1438ه�(. حني سجلت بسجل األحياء 
حساب،  يشء  لكل  حيسب  اليوم  هذا  يف  كان  ُيرزقون.  رهبم  عند 
تغري  له..  رسمت  قد  الرحيل  نبوءة  كأن  يشء  كل  من  ويتّحسس 
ملحة،  وجوده  وترشب  وجهه،  وارشق  خطواته  وحتزمت  صوت 
لكل  وتأهبه  االحتياط،  هذا  كل  رغم  استشهاده.  يرى  كأنه  ملحة 
املفاجآت التي قد حتدث يف طريق املوت الذي مل ينج منه أحد. كان 
أبا  يا  يرصخ:  جيعله  باالستشهاد  وعلمه  املبارش  التقدم  يف  ارصاره 
الفضل العباس الرحيل قد ازف، فأنا قادم إليك استقبلني، يا من 

سلم عليك اهلل ومالئكته. 
العبوات  رشيفة  غري  خماتلة  يف  يزرعون  وهم  الغادرون  فغدره   
املدد  انك  يعلمون  وكأهنم  تسلكه،  طريق  كل  يف  املميتة  الناسفة، 
غريب  هو  ما  كل  كشف  حياول  كان  الشعبي.  للحشد  الوجستي 
وجتهضه يف مكانه، لكن )داعش( تتحّول يف يأسها اىل ثعبان مفرتس 
دورية  كانت  رأسه.  ستسحق  اهنا  يعرف  التي  فريسته  عن  يبحث 
املوصل  بني  ما  فاصل  مّمر  أخطر  يف  تسري  الثقيلة  االسلحة  تأهيل 
نار  بإطالق  ورشقها  الدورية  عىل  انتحاري  هجم  حني  وتلعفر 
كثيف باجتاه مقعد السائق وعندما انحرفت السيارة نزلت عن خط 
سريها فوقعت عىل تلك العبوة الناسفة املمتلئة بأبشع االنفجارات. 

ونجح الثعبان باصطياد فريسته.
 فكان هذا اليوم، الذي تشابه هجرّيه وميالده.. ما زال افقه مضجرا 
بحمرة الغروب وخيوط الشمس اآلفلة تتمّوج فوق هليب جسدك 
املمّزق. مل يستطع أحد إنقاذه، فأعلنت روحه الطاهرة الرحيل قربانا 
لفرقته، وضحّي بنفسه من اجل ان يزدهر انتصار احلشود الشعبية 
اإلمامية،  لتبقى راية أيب الفضل العباس )عليه السالم( ترفرف عند 

مواقع  استشهاده.. 
يف  وسجلت  وكربالئيتك  لفرقتك،  القربان  حقا  »امحد«  يا  فكنت 
اهايل  من  والطيبون  املالئكة  فزّفتك  شهيدا،  تعاىل  اهلل  سجالت 

مدينة سيد الشهداء اىل مثواك وانت االكرم منا مجيعا. 

كان احد ضروب الرفض 
العملي المعلن بالدفاع 

الجهاد الكفائي لمن 
يحاول المساس بالوطن، 

ومخلصا في جهاده.. 
ومقاتال مزدوجا نحو 

هدف سامٍ ومصير واحد
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حني تكون الشهادة من أجل احلياة نفسها، وهي تصون رشف 
االنسان ونبله وقيمه، بعد سلسلة من حلقات الرصاع احلافل 
او  الدم والسهر واخلوف من جمهول  املعييش وباحة  بالتعب 
من فئة تكفريية مثل )داعش( أو فئات ختريبية هلا اهدافها يف 
تفكيك الوطن وعزل وتصفية التعاطف الدويل مع احلكومة 
الذي  الشعب  هذا  ضد  حتاك  املؤامرات  تزال  وال  العراقية، 
انسانا حينو  به  تليق  به، حياة  كريمة خاصة  يبحث عن حياة 
عىل انسانيته وحيافظ عىل ما تبقى من تارخيه املرشف والنبيل 

بكل عقائده املذهبية والوطنية.
 وما كان هلذه املبادئ والقيم ان توجد، وما كان هلا ان تصان 
مصانا،  وتراثا  ارضا  العراق  كان  اذا  اال  وتنمو  تزدهر  او 
يصنعون  رجال  فيه  وطن  ففي ظل  وعاليا.  وشاخما،  ومتينا، 
االمان.. يظل للحياة معنى ولنبل الروح دفء مميز، ولألمان 
احلياة  كانت  لذلك  الكريم.  العيش  من  واضحة  دالل��ة 
الكريمة قرينة بالشهادة العظيمة من اجل الوطن واالنسان.. 
الشعبي  احلشد  ابطال  قدمها  التي  املدهشة  للتضحية  ورديفا 
هبذا  العراق وشعبه  كان  ملا  الزكية  دمائهم  ولو ال  فلوالهم، 

املهزومني  النكبات واملحاوالت من  الوضع احلايل رغم كل 
والوامهني بالعودة اىل الفوىض الداعشية. 

ينسى، وكان  الذي ال  الشعبي دورهم  فكان لشهداء احلشد 
احلّية  طاقته  الساطعة  والكريم،  الشجاع  الطاهر  لدمهم 
التي داب  وقدرته االستثنائية عىل حترير وتطهري املحافظات 
العابثني،  عبث  من  احلياة  محاية  عىل  وقدرته  االرهاب،  فيها 
والدفاع عن االرض واملقدسات بكل فخر واعتزاز.. جعل 
لنا سامء  ان حتفظ  استطاعت  نبال جريئا وسيادة  دمائهم  من 

الوطن عالية متباهية.
كل ما تابعناه وتعلمناه وحفظته الذاكرة من حياة جديدة ندين 
الوجود،  هبذا  نكن  مل  لوالمها  الشعبي..  احلشد  لشهداء  هبا 
لوالمها مل تكن املقدسات هبذا الشموخ، ومل يكن هواء املدن 
تكتب  قصائد  من  ابقى  وال  اقدس  فال  النقاء.  هبذا  املقدسة 
وحروف تصاغ لشهيد افتدى هواء العراق بدمه. فحياة كل 
ساطعة  آللئ  هي  الشعبي..  احلشد  دماء  بفضل  العراقيني 
لسالمته  فيبكي  يراها  كان،  اينام  االنسان  هبا  يفخر  خالدة 

ويقرأ الفاحتة هلا فلوالها مل تكن حلياته قيمة.   

الحياة الكريمة قرينة 
عاشوربفضل دماء شهداء الحشد الشعبي ح��ي��در 



الشكر في اللغة: هو الثناء على من ما أواله اآلخر من المعروف، واسم الفاعل منه شاكر والشكور 
هو كثير الش��كر، والش��كور بالضم مصدر شكر يش��كر ويأتي أيضاً شكراناً وش��ْكراً والعبد الشكور هو 
ال��ذي كث��ر ثنائه وحمده لل��ه تعالى، وأما وص��ف الله بالش��كور ألنَّه يزيد ف��ي العطاء واألج��ر والثواب 
للعم��ل القليل بلطف منه وكأنه يش��كر عبده أي يج��ازي عبده رغم قلة ما ات��ى أو صغر عمله، وقد 
ورد في القرآن وصفاً للمخلوق كما في قوله تعالى: »ان في ذلك آليات بكل صبار شكور« )إبراهيم: 
5(، وصفاً للخالق كما في قوله جل وعال: »والله ش��كور حليم« )التغابن: 17(، والشكور اسم مفعول 

كما في قوله جل وعال: »فأولئك كان سعيهم مشكورا« )االسراء: 19(.

وان  اللغوي  املعنى  عن  الفقهاء  عند  املصطلح  املعنى  خيتلف  وال 
املسدى  باملعروف  االعرتاف  هو  اللغة  يف  الشكر  ان  قلت  شئت 
نعمة  هنا  يكون  ان  فالبد  وعليه  فاعله،  عىل  والثناء  ونرشه  اليك 
النعمة  اثر  ظهور  هو  االصطالح  ويف  عليه؟  يشكر  كي  ومعروفًا 
ها باللسان ويفعلها  عىل اللسان واجلوارح بعد ثباته يف القلب ليقرَّ
باجلوارح، وإذا ما كان يف قبال اهلل: هو اطاعة اهلل عىل ما انعم عليه 
وعدم معصيته تقديرًا ملا ناله من النعم وملا دفع عنه من النقم هذا 
يف العمل، وأما يف القول فهو اظهار نعمه والتحدث عنها والثناء 
عىل ذلك، وعقد ذلك يف القلب واالعرتاف به، فمن محده شكره 
ومن أثنى عليه شكره ومن أطاعه شكره ومن مل يعصه شكره، ومن 

اعرتف له باجلميل شكره.
وال شك ان شكر اهلل جل وعال واجب بكل صورها واال كان العبد 
املعبود  ويقابله شكر  كافرًا،  كان  ذلك  أنكر  كفورًا وجاحدًا ومن 
وشكر  للخالق  املخلوق  شكر  أقسام  ثالثة  فالشكر  آخر  ملعبود 

يتحقق  فاألول  للمخلوق  اخلالق  وشكر  آخر  ملخلوق  املخلوق 
واجلوارح  األعضاء  من  ترصفه  يف  كلام  واستخدام  نعمه  بإظهار 
وهذا  وعماًل،  قوالً  يرضيه  ال  عام  واالجتناب  رضاه  يف  والقوى 
فرض رشع ال جدال فيه وال يستحق املخلوق اجلزاء عىل قام به ألنَّه 
رد للمعروف بعدم نكرانه، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل يلطف عىل 
خملوقه باألجر والثواب لطفًا منه من دون استحقاق وال وجوب 
وخالف ذلك هو النكران للنعمة ُيعد جحودًا فان وقع عن قصد 
شبهة  دون  أظهره  ان  للكفر  واعالن  امللة  عن  خروج  فهو  وارادة 
املعروف  اسداء  مثله عىل  املخلوق آلخر  واما شكر  باهلل،  والعياذ 
له واقله االعرتاف باملعروف الذي أسداه له وهو باإلمجال واجب 
ومأمور به التحقق بكلمة أو بإشارة أو بتحرير أو بام تعارف عليه 
ومن  املعروف  ذلك  حجم  بحسب  وخيتلف  يعيشه  الذي  العرف 

سوء اخللق عدم شكر مفاعل اخلري من قبل من وصل إليه اخلري.
أجورهم  »ليوفيهم  تعاىل:  قال  فقد  للمخلوق  اخلالق  شكر  واما 

شريعة الشكر
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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ويزيدهم من فضله انه غفور شكور« )الغافر: 30(، وقال أيضًا: 
شكور«  لغفور  ربنا  ان  احلزن  عنا  اذهب  الذي  هلل  احلمد  »وقالوا 
فيها  له  نرد  )الغافر: 34(، وقال جل وعال: »ومن يقرتف حسنة 
وعال:  جّل  وقال   ،)23 )الشورى:  شكور«  غفور  اهلل  ان  حسنًا 
»ان تقرضوا اهلل فرضًا حسنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم واهلل شكور 

حليم« )التغابن: 17(.
فالظاهر من هذه اآليات هو املعنى الذي سبق وارشنا إليه وهو ان 
اهلل يقدر ملخلوقه ما قام به من املعروف والطاعة فيقبل منه القليل 
أو  قليل  بعمل  له  يعد غفرانه  كثريًا وهبذا  كانه  العمل وجيعله  من 
وقد  به  قام  ما  عىل  احلسن  اجلزاء  أي  له  الشكر  بمثابة  منه  بلطف 
ورد يف احلديث: ان رجاًل رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش فأخذ 
فادخله  له  اهلل  أرواه فشكر  به حتى  له  يغرف  الرجل خفه فجعل 
يف  الفرائد  تعقيب  يف  ونقرأ   ،)1761/4 مسلم:  )صحيح  اجلنة« 
)املفاتيح:  بالقليل«  الكثري  يعطي  من  »يا  املرجب:  رجب  شهر 
137(، فهذا هو شكر اهلل للعبد، وتقرأ يف الدعاء: »يا خري شاكر 
ومشكور« )البحار: 396/91(، حيث عدد الشاكر من أسامء اهلل 
سبحانه وتعاىل وصفاته وشكره هو رد احسان العبد باإلطاعة من 
قبله بإحسان آخر وهو األجر والثواب وقد قال تعاىل: »وهل جزاء 
االحسان اال االحسان« )الرمحان: 6(، وقال تعاىل خماطبًا عباده: 

»إنَّ هذا كان لكم جزاًء وكان سعيكم مشكورا« )اإلنسان: 22(.
وبالعودة إىل شكر املخلوق آلخر مثله عىل إسدائه املعروف، يقول 
اإلمام الرضا )ع(: »من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر اهلل عز 
وجل« )البحار: 44/68(، وقال)ع( أيضًا: »ان اهلل عز وجل أمر 
بالشكر له وللوالدين فمن مل يشكر والديه مل يشكر اهلل« )البحار: 
عىل  ملعون  إليه  أسدى  الذي  باملعروف  جيحد  ومن   ،)68/71
لسان اإلمام الصادق)ع( حيث يقول)ع(: »لعن اهلل قاطعي سبيل 
إليه املعروف فتكّفره، فيمنع صاحبه  املعروف وهو الرجل يصنع 
إىل  وبالعودة   ،)43/72 )البحار:  غريه«  إىل  ذلك  يصنع  ان  من  
بالفعل  يكون  وقد  بالقول  يكون  قد  فانه  للخالق  املخلوق  شكر 
وقد قال تعاىل: »اعملوا آل داوود شكرًا« )سبأ: 13(، حيث أمر 
بالعمل الدال عىل الشكر هلل تعاىل كام ان فعل الطاعة عمل شكري 
كذلك ترك املعصية هو شكر عدمي فعن عيل)ع(: »لو مل يتواعد اهلل 
عباده عىل معصيته لكان الواجب االّ يعيص شكرًا لنعمه« )البحار: 
فتلك عبادة  قومًا عبدوا علله شكرًا  »ان  أيضًا:  69/78(، وقال 

حيث  استحقاق  عبادة  هي  وهذه   ،)69/75 )البحار:  األحرار« 
جيد اهلل مستحقًا للعبادة فيعبده يف قبال عبادة العبيد الذين يعبدون 
طمعًا  يعبدونه  الذين  التجار  وعبادة  وعذابه  ناره  من  خوفًا  اهلل 
منشأه  التي  األحرار  عبادة  ولكن  مجيلة  مقبولة  وكلها  أجره،  يف 

االستحقاق هي األعظم.
يقول  حيث  املخلصون  عباده  من  حصل  إن  الشكر  ان  شك  وال 
تعاىل: »وقليل من عبادي الشكور« )سبأ: 13(، فان له آثارًا كثرية 
اقلها ان يقف حائاًل امام انقطاع النعمة فقد قال عيل)ع(: »شكر 
حديث  يف  وقال  الكالم(،  )غرر  النقمة«  حلول  من  أمان  النعمة 
آخر: »الشكر عصمة من الفتنة« )البحار: 365/75(، ومنها اهنا 
تزيد النعمة فقد قال تعاىل: »لئن شكرتم ألزيدنكم« )إبراهيم: 7(، 
ومنها راحة النفس والطمأنينة حيث أنَّ امُلسدى إليه املعروف إذا 
شكر املنعم شعر بالراحة بأنه أحسن إىل املنعم عليه خالقًا كان أو 
خملوقًا، ومنها انه اهلل سبحانه وتعاىل يثيب الذي شكره عىل نعمه 
وسنجزي  منها  نؤته  اآلخرة  ثواب  يرد  »ومن  تعاىل:  قال  وقد 
الشاكرين« )آل عمران: 245(، إىل غريها من الفوائد التي جلية 

وواضحة.
اطاعة  املعصية  ترك  ذلك  إىل  وارشنا  سبق  كام  الشكر  سبل  ومن 
املنعم، والتحدث عن النعمة التي أوالها اهلل سبحانه وتعاىل وقد 
بنعمة ربك فحدث« )الضحى: 11(، وقد قال  قال تعاىل: »واما 
بام فضلك وأعطاك  انعم عليك  »الذي  تفسريها:  الصادق)ع( يف 
وأحسن اليك، ثم قال: فتحدث بدينه وما أعطاه اهلل وما انعم به 
عليه« )الكايف: 94/2(، للشاكر درجة كبرية عند اهلل تعاىل حيث 
قيل للصادق)ع(: من أكرم اخللق عىل اهلل؟ قال: »من أعطى شكر 
وإذا ابتىل صرب« )البحار: 53/68(، وقال عيل)ع(: »الشكر زينة 
البلوى« )البحار: 420/74(، وقد مدح اهلل  الغنى والصرب زينة 
الذي  فان  املعرفة  آفاق  عليه  وفتح  الشكور  العبد  وتعاىل  سبحانه 
يرتقي إىل درجة الشاكرين وإذا أصبح منهم انفتحت آفاقه املعرفية 
لكل  آليات  ذلك  يف  ان  ممزق  كل  »وفرقناهم  تعاىل:  يقول  حيث 
اهلل  آيات  يدرك  ال  الكفور  ان  حيث   ،)19 )سبأ:  شكور«  صبار 
حيث الغشاوة عىل عينه وقد ختم اهلل عىل سمعه وبرصه قلبه فلم 
يدرك شيئًا وبالشكر ترتفع الغشاوة ويدرك الشكور دقائق األمور 
عىل  رواكد  فيظللن  الربح  يسكن  يشأ  »ان  تعاىل:  يقول  ولطائفها 

ظهره، ان يف ذلك آليات لكل صبار شكور« )الشورى: 33(.
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بقلم: وجدان الشوهاني 

بسبب  ال  املجتمع  فئات  بني  احلرب  تشتعل 
احتالل البالد أو اإلفساد فيها، بل بسبب بعض 
حاد  نقاٍش  مدار  اليوم  أصبحت  التي  املفاهيم 
وتبادل  العداء  حد  إىل  يصل  ،قد  الكثري  بني 

األلفاظ الغري الالئقة.
السيطرة  من  لتتمكن  املفاهيم  متتلك  ماذا  ُترى 
عىل عقول الكثريين !.. فال اخفي األمر ليست 
تلك املفاهيم بدرجة واحدة من قوة إشعال فتيل 
تأت  بعده  ومن  متصدر،  هناك  فدائام  احلرب، 

البقية تباعًا وكأّن املتصدر هو القائد للحرب.
)احلرية(  مفهوم  هو  املفاهيم  تلك  ومتصدر 
هذا املفهوم الذي أخذ بعقول الكثري، من دون 

تفكري يف حقيقته و نشأته ومصاديقه.
فهل أمكن تطبيقه عند َمن يدعون به؟..

عن  املفهوم  هذا  عشاق  تغاىض  ُأخر  أمور  ثمة 
ومل  فقط،  أنفسهم  عىل  طرحوها  أو  طرحها 

يثريوها أمام املجتمع لغاية يف نفس يعقوب. 
بالد  يف  نشأ  املطلق  بشكله  احلرية  فمفهوم 
العنرصية  مستنقع  يف  تعيش  إهنا  مع  الغرب، 
تتمكن  مل  وألهنا  والقومية،  واإلنسانية  الدينية 
من إخراج نفسها من بودقة العنرصية وبمعنى 
الواقع؛  أرض  عىل  تطبيقه  من  تتمكن  مل  أدق 
احلدِّ  إىل  بالدها  يف  العنرصية  وصول  بسبب 
ونفسهم  جمتمعاهتا،  يف  أصياًل  أصبح  الذي 
ينادوا  مل  فهم  العنرصية،  أّصلوا  احلرية  دعاة 
باحلرية من أجل بالدهم، بل من أجل تصديره 
سياسية  فبدأت  العقول،   الستعامر  غريهم  إىل 

تصدير املفاهيم إىل بالد املسلمني. 
اإلسالم مل يرفض مفهوم احلرية عىل عكس ما 
التحرر من  البعض، فأول من دعا إىل  يتصوره 
اإلسالم،  هو  اخلالق  عبودية  إىل  اخللق  عبودية 
القومية  العنرصية  نبذ  إىل  دعا  من  وأول 
واإلنسانية هو اإلسالم، لكن ال أحد يشري إىل 

ذلك.
الهنا  املطلقة(  )احلرية  هو  اإلسالم  يرفضه  فام 
تعني  املطلقة  فاحلرية  القانون،  مع  تنسجم  ال 
اإلنسان،  تكبل  التي  القيود  كل  من  التحرر 
والقانون - رشيعًة ودستور -  فهو عبارة عن 
النظام  ليسود  هبا  يلتزم  أن  اإلنسان  عىل  قيود 

وبالتايل فهام كنقيضني ال يمكن اجتامعهام.
اإلنسان  ترصفات  كل  يف  املطلقة  احلرية  اذن 
وهذا  البهيمية  حد  إىل  اإلنسان  حد  من  خترجه 
ما يرفضه اإلسالم، فقد استطاع مروجو مفهوم 
احلرية من تفتيت كثري من عقول املسلمني هبذا 

املفهوم مع إهنم عنرصيني إىل حد النخاع.
شبكة )فرق تسد( خترتق جدار )الوطن(..

منها  أخرى  مفاهيم  احلرية  مفهوم  خّلف  قد 
هي  املفهوم  هذا  وحقيقة  »الوطن«  مفهوم 
حدود رسمها صنّاع احلرية املطلقة، من خالل 
وأثناء  املسلمني،  لبالد  الغاشم  استعامرهم 
رسمهم لتلك احلدود وضعوا بذور التفرقة وفق 
قاعدة »فرق تسد«، فسادت الضغينة والعداوة 
عىل كل َمن يكون خارج احلدود، خصوصًا إن 
كان من قومية تغاير القومية العربية، وهي ايضًا 

ح����������������رب 
المفاهيم 
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درجات  ذلك  يف  فهم  عدو،  هو  أعجمي  كل  فليس  متفاوتة 
والذي حيتل الدرجة األوىل بالعداء هم َمن لدهيم معتقد ديني 

خيالف قيادات البالد األخرى.
واإلسالم مل يرفض املفهوم أيضًا، عىل العكس فقد استخدمه 
ما  إىل  االنتامء  به  قصد  لكنّه  كثري،  بشكل  اإلسالمي  بالفقه 
قومّيته،  و  دينه  أّيًا كان  فيه بسالم  اإلنسان ويعيش  له  يطمأن 
وهبذا املعنى لن تقف احلدود التي وضعها املستعمرون عائقًا 
من  بقعة  أي  يف  االطمئنان  جيد  فمن  اإلسالمي،  الوطن  أمام 
بقاع األرض يمكنه أن يتخذها وطن، وتقع عىل عاتقه الدفاع 

عنها وحب االنتامء هلا. 
مما يؤسف له إننا نجد الكثري يتكلم بتلك املفاهيم، ويثري حربًا 

مع  اإليامن هبا  بعدم  ويتهمها  واملسلمني،  لفظية عىل اإلسالم 
إن احلقيقة عىل عكس ذلك، فاإلسالم يؤمن بكثري من املفاهيم 
التي جاءت هبا بالد الغرب بل إن اإلسالم أساس نشأهتا ولكنه 
صاغها بشكل منظم بعيد عن يد العنرصية، وهم جردوها من 
القيود وخدعوا هبا العقول، ليتمكنوا من استعامر العقول، بعد 

أن متكنت بالد اإلسالم من التحرر من استعامرهم للبالد. 
والعنرصية  الطائفية  حرب  أشعلت  قد  تلك  املفاهيم  فحرب 
الواحد،  والدين  الواحد  البلد  وأبناء  الواحد،  البلد  قلب  يف 
احلرب  وتلك  االستعامر  ذلك  بوجه  للوقوف  اليوم  ونحتاج 
حتى إعالن حترر العقول من حرب املفاهيم، فكان اهلل يف عون 

أصحاب العقول النرّية.
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ُه بجّده الرسول )صىّل اهلل عليه  كان احلس��ني )عليه الّسالم( ُيش��بَّ
��َبَه به )صىّل اهلل عليه وآله(  وآله( يف اخِلْلقة واللوِن ، ويقتس��مُ الشَّ

مع أخيه احَلَسن )عليه الّسالم(.
وال َغ��ْرَو فهام ِفلقتان من ثمرة واحدة من الش��جرة التي قاَل فيها 

رسوُل اهلل )صىّل اهلل عليه وآله(
»أنا الشجرة ، وفاطمة أصلها � أو فرعها � وعيّل لقاحها ، واحلسن 
واحلس��ني ثمرهتا ، وشيعتنا ورقها ؛ فالشجرة أصلها يف جّنة َعْدن 

، واأَلصل والفرع واللقاح والثمر والورق يف اجلّنة«
روى ذل��ك عب��د الرمحن ب��ن عوف قائ��اًل : أال تس��ألوين قبل أن 

تشوَب األحاديَث األباطيُل؟!
ه ما بني الصدر إىل الرأس ، واحلسني أشبهه ما  فاحلسُن أش��َبَه جدَّ

كان أسفل من ذلك من لدن قدميه إىل رّسته.
وكان اإلمام عيّل )عليه الّسالم( ُيعلُن عن ذلك الَشَبه ويقول :

»َمن رّسه أن ينظر إىل أشبه الناس برسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( 
ما بني عنقه وثغره فلينظر إىل احلس��ن. وَمن رّسه أن ينظر إىل أشبه 

الناس برسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( ما بني عنقه إىل كعبه َخلقًا 
ولونًا فلينظر إىل احلسني بن عيّل«.

وقال يف حديث آخر : »اقتس��ام َش��َبَهُه« ليك��ون وجودمها ذكرى 
وعربًة.

اس��تمرارًا لوج��ود النب��ّي )صىّل اهلل علي��ه وآله( يف العي��ون ، مع 
ذكرياته يف القلوب ، وأثره يف العقول.

وعربًة للتاريخ ، يتمّثل فيه للقاتلني حسينًا ، والضاربني بالقضيب 
ثناياه ، إهنم يقتلون الرسول ويرضبون ثناياه.

َبُه خاِدَم الرسول أنَس بن مالك مَلّا رأى قضيَب  ولقد أثار ذلك الشَّ
ابن زياد َيْعلو ثنايا أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم حني ُات برأس 
احلس��ني ، فجعَل ينكُت فيه بقضيب يف ي��ده ، فقال أنس: »أما إّنه 

كاَن أشبههام بالنبّي )صىّل اهلل عليه وآله(«.
املصدر/ احلسني عليه السالم سامته وسريته ـ املؤلف: السيد حممد 

رضا احلسيني    )1/ 22(.

المظاهر الُخلقّية 

لإلمام الحسين
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َد عىل ُبغضهم وحرهبم ، وأبلَغ  لقد َوَعَد عىل حّبهم ، وتوعَّ
وأنذَر ، ورّغَب وحّذر بام ال مزيَد عليه.

وملّا احُترِض وَدَنْت وفاُته اخّتذ قرارًا حاِساًم هنائيًا ، يف مشهد 
أنس  رواية  للحديث من  فلنصَغ   ، األذهان  رائع خيلد عىل 
بن مالك خادم الّنبي )صىّل اهلل عليه وآله( : جاءت فاطمة 
ومعها احلسن واحلسني )عليهم الّسالم( إىل النبّي )صىّل اهلل 
عليه وآله( يف املرض الذي قبض فيه. فانكّبْت عليه فاطمة، 
وألصقْت صدرها بصدره وجعلت تبكي ، فقال الّنبي )صىّل 

اهلل عليه وآله( : »َمْه يا فاطمة« وهناها عن البكاء.
 :� الدموع  يستعرب  وهو   � النبي  فقال   ، البيت  إىل  فانطلقت 
»الّلهّم أهل بيتي ، وأنا مستودعهم كّل مؤمن« � ثالث مّرات 

 �
فاملشهُد رهيب!

رسوُل اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( مسّجى ، ستفقده اأُلّمة بعد 
أّيام ، وتفقد معه »الرمحة للعاملني«.

وأّما أهل البيت )عليهم الّسالم( فسيفقدون مع ذلك األَب 
واجلدَّ واألَخ ، تفقد الزهراء )عليها الّسالم( أباها ، ويفقد 
احلسنان )عليهام الّسالم( جّدمها ، ويفقد عيلٌّ )عليه الّسالم( 

أخاه!
منتهى  يعني  أبيها  عىل  الّسالم(  )عليها  فاطمة  وانكباُب 
القلب،  حمّل  والصدُر   ، يشء  بينهام  يفصُل  ال  إذ   ، الُقْرِب 
والقلُب خمزُن احلّب ، فالتصاق الصدرين بني األب والبنت 
يف مرض املوت ُينبئ عن منظر رهيب ميلء باحلزن والعاطفة 

بام ال يمكن وصفه.
إاّل  وليس هناك ما يعرّب عن أحزان فاطمة )عليها الّسالم( 
الَعرْبة جترهيا ، والرسول الذي يؤذيه ما يؤذي ابنته فاطمة ال 

يستطيع أن يشاهَدها تبكي ، فينهاها.
لكّنه هو اآلخر ال يقّل حزنُه عىل مفارقة ابنته الوحيدة وسائر 

 ، بعد  بام سيجري عليهم من  الغيُب  أعلمه  الذي  بيته  أهل 
فلم يملك إاّل استعبار الدموع.

عىل ماذا يبكي رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله(؟!
إّن كالمه الذي قاله يكشف عن سبب هذا البكاء يف مثل هذه 
احلالة ، واملّيت إّنام يويص بأعّز ما عنده ، ويف أواخر حلظات 
حياته إّنام يفّكر يف أهّم ما هيتّم به فيويص به، والرسول )صىّل 
اهلل عليه وآله( ُيشهد اهلل عىل ما يقوُل، فيقول : »... الّلهّم 

أهل بيتي ...«.
وجيعلهم »وديعًة« يستودُعها »كلَّ مؤمن« برسالته، وحفظ 
ِذيَن ُهْم اِلَماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم  الوديعة من واجبات املؤمنني )الَّ

َراُعوَن( ويؤّكد عىل ذلك فيقوله ثالث مّرات.
وال ُيظّن � بعد هذا املشهد وهذا الترصيح � أّن هناك طريقًة 
الرسول  مّما عمله  الوديعة  التأكيد عىل حفظ هذه  أوغَل يف 
)صىّل اهلل عليه وآله( ، ولكن لنقرأ »السرية احلسينّية« لِنجَد 

ما فعلته اأُلّمة بوديعة الرسول )صىّل اهلل عليه وآله( هذه!
ويف خصوص احلسني )عليه الّسالم( جاء حديث »الوديعة« 
يف رواية زيد بن أرقم قال: أما � واهلل � لقد سمعت رسول اهلل 
)صىّل اهلل عليه وآله( يقول : »الّلهّم إيّن استودعكه وصالح 

املؤمنني«.
وقد ذكر ابن أرقم هذا احلديث يف مشهد آخر ، حيث كان 
ينكث  فأخذ   ، احلسني  ب��رأس  فجيء   ، زي��اد  البن  منادمًا 
أّنه  تذّكر  كام   ، احلديث  هذا  أرقم  ابن  فتذّكر   ، بقضيبه  فيه 
واجب عليه أن يقوله يف ذلك املشهد الرهيب اآلخر ، وراح 
يتساءل: فكيف حفظكم لوديعة رسول اهلل )صىّل اهلل عليه 

وآله(؟!
ه إليه هذا السؤال!! مع أّن زيد بن أرقم نفسه هو مّمن ُيَوجَّ

املصدر/ احلسني عليه السالم سامته وسريته املؤلف: السيد 
حممد رضا  اجلاليل   )61/1(.

الحسين وديعُة الرسول
ل��م يّدخر الرس��ولُ )صّل��ى الله عليه وآله( ُوْس��عاً في إبالغ ُأّمت��ه ما ألهل بيته )عليهم الّس��الم( من 
كرامٍة وفضٍل وُحرمٍة منُذ بداية البعثة الشريفة ، من خالل وحي اآليات الكريمة، وما َصَدَر منه )صّلى 
الله عليه وآله( من قول وفعل ، وعلى طول األعوام التي قضاها في المدينة المنّورة بين أصحابه 

وزوجاته في المسجد ، وفي الدار ، وخارجهما على الطريق ، وفي كلّ محفل ومشهد.
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م��ن قيم أي��ام عاش��وراء ومعانيها اجلليل��ة، )رعاية األيت��ام( والرأفة هبم، 
والعناية بشؤوهنم، وقد نّص الرشع املبني عىل رضورة معاجلة أوضاعهم، 
والش��فقة عليهم، واالعتناء بش��ؤوهنم، كقوله عّز وجّل: {َوآُت��وْا اْلَيَتاَمى 
��مْ إىَِل َأْمَوالُِكْم إِنَُّه  يِِّب َواَل َتْأُكُلوْا َأْمَواهَلُ بِي��ثَ بِالطَّ ُلوْا اخْلَ ��ْم َواَل َتَتَبدَّ َأْمَواهَلُ

َكاَن ُحوبًا َكبرِيًا} )النساء/2(.
ويف ٌسنَّة الطاهرين )عليهم السالم(، قول الرسول األكرم  )صىل اهلل عليه 
وآله(: »من مسح يده عىل رأس يتيم ترمًحا له كتب اهلل له بكل شعرة مرت 
عليها يده حس��نة »، وقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: »ما من مؤمن وال 
مؤمن��ة يضع ي��ده عىل رأس يتيم ترمّحًا له، إاّل كتب اهلّل له بعدد كّل ش��عرة 
مّرت عليها يده حسنة«، وعن أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم(: »ما من 
عبد مؤمن مس��ح يده عىل رأس يتيم رمحًة ل��ه، إاّل أعطاه اهلّل تبارك وتعاىل 

بكّل شعرة نورًا يوم القيامة«.
فمن مصاديقها  أيام عاش��وراء, ما رواه أرباب املقاتل والس��ري: »أنَّ االمام 
احلسني ملّا بلغه نبأ استش��هاد مسلم بن عقيل توّجه نحو النساء، وانعطف 
��ت..  عىل ابنٍة مس��لم الصغرية، فجعل يمس��ح عىل رأس��ها، فكأهنا أحسَّ

فقالت: ما فعل أيب؟.
فقال: يا ُبنيَّة أنا أبوك، ودمعت عينه، فبكت البنت وبكت النساء لذلك«، 
ومنها ما روي من أّنه: »قد ُوجد عىل ظهر االمام احلس��ني يوم الطف أثر، 
فُس��ئل زين العابدين عن ذلك، فقال: هذا مّما كان ينقل اجلراب عىل ظهره 
إىل منازل األرامل واليتامى واملساكني« )مناقب آل أيب طالب: 222/3(. 

يقول امي��ر المؤمنين علي )عليه الس��الم( واصفا تواضع النبي 
محم��د )صلى الله عليه واله(:  »َوَلَقْد َكاَن )صلى الله عليه وآله( 
َيْأُكلُ َعَلى االْْرِض، َوَيْجِلُس ِجْلَسَة اْلَعْبِد، َوَيْخِصُف َبَيِدِه َنْعَلُه )1(، 

َوَيْرَقُع بَِيِدِه َثْوَبُه، َوَيْرَكُب اْلِحَماَر اْلَعارَِي)2(، َوُيْرِدُف َخْلَفُه)3(«.
........................

1. َخَصَف النعلَ: خرزها.
2. الحمار العاري: ما ليس عليه َبْرَدعة وال إكاف.

2. أْرَدف خلفه: أركب معه ش��خصاً آخر على حمار واحد أو جمل 
أو فرس أو نحوها وجعله خلفه.

المصدر: نهج البالغة ص 350

ب  الصبيُّ الذي ُألقي في الُجُ
 انتشله دلو..

 بيع بثمن بخس..
 لكّن��ه كان ُيع��دُّ على مه��ٍل، ليكون عزيز 

مصر.
كت��اب  ف��ي  قاس��ية  صفح��ة   ق��د تك��ون 
أيام��ك  وقد تكون مج��رد تمهيد ألجمل 

صفحات حياتك القادمة.

زينب عادت 

االيتام رعاية 

االكرم النبي  تواضع 

ِقَيم أخاقّية في واقعة كرباء

ع��ادت بآالمها.. بأش��جاهنا بقلب ينب��ُض صربًا 
وتس��لياًم، بع��د أن زرعت يف طري��ق رحلتها ألف 
رس��الة، وأل��ف وث��ورة، غ��ري إن ب��ني الضل��وع 
ش��وقا ال تس��توعبه الكلامت، وبني اجلفون دمعة 
حجبت عنها رؤية قبور األحبة؛ فتلّمست الرتاب 
براحتيه��ا، ونثرته عطرا عىل عباءهتا، ثم وّس��دت 
روحه��ا الثكىل لتقصَّ عىل احلبيب تفاصيل رحلة 
اإلباء، وغ��دا عندما تغادر كربالء س��تظُل طيفها 

يطوف مع املالئكة حول قبلة العاشقني.



بقلم / حنان الزيرجاوي

الزّوار الشيخ األنصارّي وخدمة 

حني يعت��اد الطغ��اة عىل خن��وع الش��عوب وانقياده��م األعمى، 
يقتنعون تلقائي��ا بفكرة الفرعونية، ونظرية أن��ا ربكم األعىل، وال 
ف��رق يف هؤالء الس��الطني ب��ني امحره��م واخرضه��م، واعظهم 
وملحدهم، إهنم سواء أكانوا يف تسلطهم يغذون اتباعهم باجلهل 
والتطبيل اإلعالمي والرتغيب والرتهيب، حتى يغدو العامل حتت 
غيمة س��وداء ال يعل��م غيثها من بالئها، فين��ربي أهل احلق، ومن 
ادخره��م الرب لكش��ف احلجب، وق��ول كلم��ة الفصل بضمري 
نقي، وقلب حيتضن العامل عىل اهلل ودينه اإلس��الم، نعم، باحلكمة 
واملوعظة احلس��نة، ال باحلق��د والتكفري، ومتني ه��الك املخالفني، 
تل��ك دع��وة األنبي��اء واملصلحني عىل م��رِّ التاريخ، فالس��يف هو 
الكلم��ة والثبات واليق��ني باخللف اإلهلي بالن��رص ولو بعد حني، 
أما املناج��زة والقتل فهو آخر الكي، حني تنقطع الس��بل، ومتوت 

القلوب، ومل يبق سوى طريق الشهادة سلام لرضا السامء..

االنتظار في 

قلبك بيت حمبيك، يأوي إليه كل طريد ورشيد، 
كل فقري ومسكني، كل عاشق ضّل عن السبيل 
اآلملني  أفئدة  مهوى  بيتك  الدليل.  به  تاه  أو 
املنتظرين احلاملني برشوق يومك اجلميل وبزوغ 

وجهك اجلليل.
بقي  ما  كل  هو  باحلب  النابض  احل��اين،  قلبك 
لنا نحن الشائقني، كل ما نحتاج إليه يف مضامر 

الصرب الطويل.
دعنا نطّوف حول حمجة قلبك، نطهر أنفسنا يف 
ِفناء حمبته قبل الدخول إىل حرمه املقدس. وعىل 
عتباته نرتنم باسمك، نتهجاه حرفًا حرفًا، ُنعلن 
دعنا  إليك.  أوبتنا  نشهر  س��واك،  عمن  توبتنا 
نلوذ بحمى هذا القلب من البالء ونسرتيح من 

العناء.
هواك،  هليب  إىل  الفراشات  كام  الشوق  حيملنا 
كلام اقرتبنا احرتقنا أكثر وأكثر كأننا هنرب منك 
إليك، حتى نفنى حبًا أو تفتح لنا من برد عفوك 
مرارة  عىل  بالصرب  املعنّى  القلب  ذلك  إىل  بابًا 

الفراق. 
أهيا العائد من املجهول، الغائر يف املعنى، السائر 

يف روح امللكوت، سيل من العيون يرنو إليك.

هواَك َلهيُب 

مي 
�سال

ر ال
حيد

الحسينية الموعظة  ملحمة 

كان الش��يخ األعظ��م مرت��ى 
رسه(  )ق��دس  األنص��ارّي 
يب��ذل  1281ه���(  )املت��وّف   -
األم��وال م��ن خال��ص مال��ه، 
لفكاك  فريسلها إىل خراس��ان؛ 
املقّدس��ة  العتب��ات  زّوار  أرس 
يف  الرتك��امن  يأرسه��م  الذي��ن 

طريق خراسان.




