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صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

ALAHRAR MAGAZINE

ثمرتان حان قطافهما
ِ
حدث��ان مه ّمان اأعلنتْ عنهما العتبة احل�ضيني��ة املقد�ضة ،الأ�ضبوع املا�ضي،
�ض��يغريان حياة الكثري من ال�ض��باب والأطفال نحو الأف�ض��ل ،اإ ْذ �ضيدفعانِ ب�
ّ
(عماد املجتمع والرباعم الفتية) نحو التع ّلم واكت�ض��اب املزيد من املعرفة
يف اأج��واء منا�ضب��ة وبيئ��ة علمية �ضاحل��ة ،ي�ضبق ذلك اجلان��ب الإن�ضاين
العظيم الذي يك�ضف عنه احلدث الأول.
يتم ّثل احلدث الأ ّول والأبرز بالن�ضبة يل ،اإعالن العتبة املقد�ضة عن قرب
افتت��اح معهد للمكفوفني خارج الرقعة اجلغرافية ملدينة كربالء املقد�ضة،
حي��ث �ضيكون يف مدين��ة طوزخرماتو ،بعد افتتاح اأربعة معاهد م�ضابهة يف
كرب��الء واملثنى وبابل وذي قار َ ،
ول��ك اأن تعرف اأ ّيها القارئ احل�ضيف ماذا
يعني افتتاح هكذا مراكز ومدى اخلدمة التي �ضيقدّ مها؟
فحتّ��ى واأنْ ُحرم��وا م��ن نعم��ة ال َب�ض��ر ،اإل اأنّ ب�ضريته��م ورعاي��ة العتب��ة
احل�ضيني��ة واملرجعي��ة الر�ضي��دة جتعل منه��م اأنا�ض ًا اآخرين اأك��ر فاعلية
واندماج ًا م��ع املجتمع ويوؤ ّدون اأدوارهم الطبيعي��ة والواجبات امللقاة على
عاتقه��م اأ�ضو ًة باأقرانهم من الأ�ضحاء ،وهذه الواجب��ات بالتاأكيد ل توؤ ّدى
قب��ل اأن ُتعطى احلق��وق الكاملة لهم وعل��ى راأ�ضها (التعلي��م) ،فما اأعظمها
م��ن خدم��ة اإن�ضاني��ة ،وهي ل َعم��ريَ من اخلط��وات امله ّمة لتحقي��ق العملية
الدميقراطية يف وطننا احلبيب.
الن�ضب املتقدّ م��ة لإجناز م�ضروع
اأم��ا احل��دث الثاين املهم ،فهو الك�ض��ف عن
ِ
جامعة ال�ضبطني (عليهما ال�ضالم) للعلوم الطبية وال�ضحية ،والتي �ضتكون
ب��اإذن اهلل تع��اىل م�ضرع��ة الأبواب اأم��ام اأح��الم �ضبابنا الواع��ي واملوؤمن،
الذي��ن �ضيج��دون يف حر ِمها الآمن وح�ضنها العلم��ي وكوادرها وخمترباتها
ّ
التخ�ض�ص
واجلذاب ما يلبي رغبتهم الكاملة يف
و�ضو ًل لت�ضميمها الع�ضري
ّ
الطب��ي ،وبالت��ايل اأوج��دت العتبة احل�ضيني��ة لهم ما يحقّق ه��ذه الرغبة
العلمي ،ال��ذي �ضينعك�ص طبع ًا على حياتن��ا جميع ًا بعدما تنجح
والطم��وح
ّ
ُ
اجلامعة بتخريج اأطباء كفوئني.
ا ُ
أقول :اإنّهما حدثان يف غاية الأهمية ،فمعهد املكفوفني يغدو مراآ ًة نا�ضعة
�ضيب�ض��ر عليه��ا املكفوف��ون � لأ ّول م��رة � مالحمه��م وحياته��م امل�ضتقبلي��ة،
�ضيخرج اأطباء بخربات عالية وعراقية بامتياز ت�ضاهي اخلربات
والثاين
ّ
التي تنتجها لنا جامعات بريطانيا اأو اأملانيا مث ًال ،وهو ما اأمتناه ح ّق ًا.
بقلم :رئيس التحرير

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

هاتف المجلة 07435000170
وات ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
علي الشاهر
مدير التحرير
حيدر عاشور
هيأة التحرير
حسنين الزكروطي

حسين النعمة  -حيدر السالمي
رواد الكركوشي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
أحمد الوراق  -نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة المصورين
المشاركون في هذا العدد
أحمد الكعبي  -حيدر المعلم الكربالئي
حنان الزريجاوي  -فاطمة منصور

ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
الواقع التربوي والتعليمي في العراق
بقلم :طالب عباس الظاهر

يركز خطاب املرجعية الدينية العليا عىل بعض املظاهر
احلساسة مما يمس بقوة حارض البلد ومستقبله ويؤثر
فيهام سلب ًا ،ويتكرر أحيان ًا هذا اخلطاب بحسب أمهية

2019/7/19م ،تطرق ملوضوع تدين وانخفاض
مستوى التعليم يف العراق ،فام هي أسبابه؟ وما هو

العالج املمكن ملعاجلة هذه الظاهرة؟ بعد ما أعلنته

مثل هذا املظهر أو ذاك طبعا وفق وجهة نظر املرجعية

وزارة الرتبية مل��ع��دالت النجاح يف االمتحانات

وما يشكله من خطر عىل الواقع املعاش واليومي

هي ( )%34.7قائال:

ممثلة بممثليها يف كربالء املقدسة ،وهو بالتايل ما يعكس

للناس ،وحراجته وخطورته عىل البلد ،ومنه الرتكيز
عىل الواقع الرتبوي والتعليمي ،وال خيفى ما للتعليم

من أمهية قصوى يف بناء البلد وتطوره وازه��اره،
فالعراق بلد غني سواء باملوارد البرشية أم بالعقول

اخلالقة أو باملواد الطبيعية والثروات الغزيرة واملتنوعة،
ترص عىل سياسة الغفلة
لكن سوء السياسات مازالت ّ
والتهميش ملثل هذه املوارد احليوية وعدم استغالهلا

وتوظيفها من اجل رفعة البلد وصيانة مصاحله العليا.

ففي خطبة لسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي

دامت توفيقاته بتاريخ  15ذو القعدة 1440ه� املوافق
جملة االحرار اال�سبوعية
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الوزارية للصف الثالث املتوسط من إن نسبة النجاح

( اخواين نلتفت ملاذا هذه الظاهرة ُتقلق؟

اوال ً :اذا الحظنا الطلبة يف هذه املراحل هم ُيمثلون
القاعدة الطالبية املستقبلية للمرحلة اجلامعية وايض ًا
يمثلون القاعدة للكوادر التعليمية والوظيفية والتي

تتصدى للمسؤوليات يف مستقبل البلد ،هؤالء هم
بعد سنني سيصلون اىل اجلامعات وبعد اجلامعات
سيكونون يف الوظائف الكثرية واملهمة واملتشعبة يف

مؤسسات الدولة ،وبالتايل هذا االنخفاض قد يؤرش
انخفاض ًا يف العطاء واالداء مستقب ً
ال.)...

ثم يتطرق سامحته بعد ذل��ك إىل اشكالية ثانية ال

،،

الحظنا الطلبة في المراحل المتوسطة هم ُيمثلون القاعدة الطالبية
المستقبلية للمرحلة الجامعية وايضاً يمثلون القاعدة للكوادر التعليمية
والوظيفية والتي تتصدى للمسؤوليات في مستقبل البلد

تقل أمهية عن األوىل ،وتتمثل هذه اإلشكالية وتنطوي
عىل خماطر نرش روح من االهنزامية وهي تندرج ضمن
احل��روب النفسية ..بإشاعة حالة من اإلحباط العام

واالنكسار من هذه النسبة املتدنية للنجاح بني األوساط
الطالبية ،وفقدان الثقة بأنفسهم ،وكذلك بني األوساط

املعنية بالتعليم ويف غريها من األوساط العاملة يف البلد،

والطاحمة بعراق قوي مزدهر يعود إىل مكانته الطبيعية بني
األمم اإلقليمية والعامل قائال:

( اليشء الثاين  :ان هذا االنخفاض له انعكاسات نفسية

سلبية عىل الطلبة وعىل اولياء االم��ور وعىل الكوادر
التعليمية وعىل مؤسسات الدولة وعىل الوضع النفيس

العام للبلد ،ملاذا؟؟ ألنه سيولد حالة من االحباط النفيس
وضعف الثقة بالنفس وضعف الثقة بالقدرة التعليمية
والتدريسية بالعراق عىل النهوض هبذا اجليل لكي يكون

هناك تطور وازدهار يف البلد..

،،

ه��ذه احلالة النفسية التي ستحصل ُتنذر بمزيد من

االن��ح��دار وال��ت��دين مستقبال ً مما هي��دد موقع العراق
التعليمي والرتبوي االقليمي والدويل وحتى يؤثر عىل
مستقبل العراق حضاري ًا ويف جماالت احلياة املختلفة
لذلك من هنا اخواين البد ان يكون هناك اهتامم وعناية

كافية توازي هذا التدين واالنخفاض يف مستوى التعليم
ووضع العالج الرسيع)..

ومثلام هو ديدن اخلطاب املرجعي حينام ّ
يشخص احلالة
السلبية حياول أن ّ
يشخص معها األسباب واملعاجلات

للوصول إىل احللول املمكنة ومن ثم الطموح بالنتائج.
وهذه متثل قمة الشعور باحلرص واملسؤولية ،فبعض

االنتقادات من بعض اجلهات ..وال نقول عنها مغرضة

تعمل عىل اشاعة جو مشحون باهلواجس بسوق مشاكل

وكأهنا من املعضالت التي ال وجود حلل ومعاجلة هلا،
وهي من حيث تريد أن تنفع ترض بواقع البلد .لذلك
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،،

ان هذا االنخفاض في نسب النجاح له انعكاسات نفسية سلبية على

،،

الطلبة وعلى اولياء االمور وعلى الكوادر التعليمية وعلى مؤسسات
الدولة وعلى الوضع النفسي العام للبلد

سامحته يقول:

( وهنا قبل ان نذكر االسباب اخواين ونذكر ما هي

ادارة مديرية تربية ،ادارة وزارة تربية ،السلطة الترشيعية

والتنفيذية التي تتعلق مهامها ووظائفها بالعملية

الرتبوية.
وله مواصفات خاصة.
ثالث ًا  :املنهج التعليمي الذي ُي ّتبع ُ

العالجات ،..من يتحمل املسؤولية يف ذلك؟
نحن هنا البد ان ّ
نشخص ..بالنسبة اىل العملية الرتبوية
هي منظومة متكاملة مرتبط بعضها ببعض آخر ارتباط ًا
وثيق ًا ،العملية التعليمية والرتبوية نِتاج منظومة

املقومات
ببعض ،أي فشل او اخفاق يف واحد من هذه ّ

املنظومة الرتبوية بعنارصها املتعددة ان فشلت ..فشلت

طبعا هنالك متمة مهمة هلذا اخلطاب املرجعي املبارك

متكاملة مرتبط ًا بعضها ببعض ارتباط ًا وثيق ًا ،هذه

العملية التعليمية ،وان نجحت بتاممها نجحت العملية
الرتبوية ..نبتدأ هبذه املقومات الثالثة:

اوال ً  :االفراد (طالب ،كوادر تعليمية ،كوادر ادارات
املدارس ،كوادر املؤسسات الرتبوية).
ثاني ًا  :املؤسسات التعليمية  :االرسة ،ادارة مدرسة،

هذه املقومات الثالثة عبارة عن منظومة مرتابطة بعضها

يؤدي اىل فشل يف العملية التعليمية).

مل يسع ضيق احليز املتاح عىل تناوله هنا ،لكن سوف
نعود إليه ألمهته يف اعداد قادمة من املجلة إن شاء اهلل.

بتكملة املطلب  ..فاحلمد هلل تعاىل والشكر له يف البدئ
واخلتام.

التدخين
السؤال :ما هو حكم التدخني بالنسبة إىل:
 �1املبتدئ؟
 �2املعتاد عليه؟
اجلواب �1 :حيرم التدخني عىل املبتدئ إذا كان يلحق به رضر ًا بليغ ًا
ولو يف املستقبل ،سواء أكان الرضر البليغ مظنون ًا أو حمتم ًال بدرجة
يصدق معه اخلوف عند العقالء ،وأ ّما مع األمن من الرضر البليغ
ولو من جهة عدم اإلكثار منه فال بأس به.
 �2املعتاد عىل التدخني إذا كان االستمرار عليه يلحق به رضر ًا
مر �� لزمه اإلقالعّ ،إال إذا كان يترضّ ر برتكه رضر ًا
بليغ ًا �� عىل ما ّ
مماث ًال لرضر االستمرار عليه أو أشدّ من ذلك الرضر أو كان جيد
يتحمل عاد ًة.
حرج ًا كبري ًا يف اإلقالع عنه بحدٍّ ال ّ
السؤال :ما املقصود باالبتداء رشع ًا؟ وما مقدار الفرتة الذي يمكن
يسمى به ّ
كل مدخّ ن مبتدئ ًا؟
عىل أساسه أن ّ
اجلواب :املدار يف ذلك عىل الصدق العريف ،فقد يصدق االبتداء
عىل تدخني ّأول سيجارة وقد ال يصدق ّإال بعد تدخني علبة كاملة
مث ًال.
السؤال :هل جيوز التدخني يف املجامع العا ّمة واملساجد مع ّأن
هناك من يتأ ّذى بذلك ،بل هناك من يرضّ ه التدخني؟
اجلواب :جيوز يف الصورة األوىل وإن كان األوىل تركه ،وال جيوز
يف الصورة الثانية إذا علم ّأن هناك من يترضّ ر بتدخينه رضر ًا معتدّ ًا
به طبع ًا.

متابعة  :محمد حمزة

السؤال :ما حكم التدخني بالقرب من املؤمنني يف السيارة والبيت
والعمل إذا علم املدخّ ن بحصول األذى عليهم بل فيهم من يرضّ ه
التدخني؟
اجلواب :جيوز يف الصورة األوىل وإن كان األوىل تركه ،وال جيوز
يف الصورة الثانية إذا علم ّأن هناك من يترضّ ر بتدخينه رضر ًا معتدّ ًا
به طبع ًا.
ال��س��ؤال :ما هو حكم رشب الناركيلة؟ وه��ل حكمها حكم
السكائر؟
اجلواب :ال جيوز إذا احتمل اإلرضار به رضر ًا بليغ ًا ولو يف املستقبل
وكان االحتامل قو ّي ًا موجب ًا للخوف لدى العقالء.
ترصح بأرضار التدخني ،من
الطبية ّ
السؤال :كثري من التقارير ّ
ذلك ّأن التدخني سبب رئييس ألمراض القلب واألوعية الدمو ّية
وال��رشاي��ني ،وارت��ف��اع ضغط ال��دم ،ورسط��ان الرئة ،والذبحة
الصدر ّية ،إضافة إىل أرضاره األخرى عىل العائلة واملجتمع.
فهل جيوز لغري املدخّ ن أن يبدأ من اآلن فيدخّ ن؟
وهل جيوز للمعتاد عىل التدخني االستمرار عليه؟
واألطباء يقولون ّأن اجلنني
ّثم هل جيوز للمرأة احلامل التدخني،
ّ
يتأ ّثر بتدخني أ ّمه؟
اجلواب :إذا كان التدخني يلحق رضر ًا بليغ ًا باملدخّ ن أو املدخّ نة أو
بجنينها فهو حرام ،سواء يف ذلك املبتدىء واملعتاد الذي ال يترضّ ر
برتكه رضر ًا بليغ ًا ،وأ ّما املترضّ ر برتكه كذلك فيالحظ ّأهيام ّ
أقل
رضر ًا :االستمرار عىل التدخني أم تركه ،فيأخذ به.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الرضا بقضاء الله وقدره
بقلم :حيدر التميمي ح7/

القضاء والقدر متالزمان ,ال ينفك أحدمها عن اآلخر إ ْذ َّ
إن القدر
والرضا
بمنزلة األساس ,والقضاء بمنزلة البناء ,ووجه كون ّ
الصرب ّ
رأس ّ
الصرب يف املصيبات والعبادات
الطاعة ظاهر ،وبانتفاء ّ
واملنهيات يتحقق اجلزع والشّ كوى.
والقضاء والقدر عىل قسمني:
والربح مثال،
 - 1ما كان معلقا عىل اختيار العبد ،كاخلسارة ّ
فهذا راجع ملشيئة اإلنسان ،وعلم اهلل بوقوعه عن اختيار العبد
ليس سببا لوقوع العبد يف ذلك العمل.
 - 2ما كان غري معلق عىل مشيئة العبد ،فهذا قضاء حتمي
كالغنى والفقر ،واآلج��ال ،وليس بيد العبد ،وهذا هو ظاهر
القرآن الكريم ،أما املقصود بليلة القدر كام يف الروايات ليلة
التقدير -تقدير األرزاق واآلجال ونحوها  -واهلل العامل.
مما ورد عن اإلمام احلسني (عليه السالم) يف القضاء والقدر من

افال يتدبرون القرآن؟
قوله تعاىل( :أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا)
االستفهام للتوبيخ وضمري اجلمع راجع إىل املذكورين
يف اآلية السابقة ،وتنكري (قلوب) كام قيل للداللة عىل
أن املراد قلوب هؤالء وأمثاهلم.
قال يف جممع البيان :ويف هذا داللة عىل بطالن قول من
قال :ال جيوز تفسري يشء من ظاهر القرآن إال بخرب
وسمع..
املصدر :تفسري امليزان  -السيد الطباطبائي  -ج - 1٨
الصفحة 241
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إن القضاء والقدر يمنينيَّ ,
دعاء عرفة قوله« :إهلي َّ
وإن اهلوى
بوثائق الشهوة أرسين ,فكن أنت النصري يل حتى تنرصين و
تبرصين ,وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي ,أنت الذي
أرشقت األنوار يف قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك ,وأنت
الذي أزلت األغيار عن قلوب أحبائك حتى مل حيبوا سواك ومل
يلجئوا إىل غريك ,أنت املؤنس هلم حيث أوحشتهم العوامل وأنت
الذي هديتهم ,حيث استبانت هلم املعامل ,ماذا وجد من فقدك ,وما
الذي فقد من وجدك».
إ ًذا كان اهلدف األسمى لإلمام احلسني (عليه السالم) هو
أداء الواجب املكلف به بوصفه إما ًما وهو( :عدم السكوت
عىل الظلم والفساد) ليعيد لألمة الواعية عرص جده رسول اهلل
حممد (صىل اهلل عليه و آله) وعرص أبيه عيل بن أيب طالب (عليه
السالم) وسار من بعده كل األئمة (عليهم السالم).

شذرات قرآنية

التحذير
يذكر آية اهلل السيد نارص مكارم الشريازي يف تفسري
األمثل أن التحذير يف قوله تعاىل( :و ال ختاطبني
يف الذين ظلموا إهنم مغرقون) جاء حتى ال يقع
السالم) حتت تأثري العاطفة اإلنسانية،
نوح (عليه ّ
عاطفة االبوة ،أو عاطفته نحو زوجته ليشفع هلام،
يف وقت افتقدا فيه حلق الشفاعة.
ويذكر السيد الطباطبائي يف تفسري القرآن  -ج 10
 الصفحة  223يف قوله تعاىل( :وال ختاطبني يف الذين ظلموا) أي ال تسألني يف أمرهم شيئا تدفع به الرش والعذاب وتشفعهلم لترصف عنهم السوء الن القضاء فصل واحلكم حتم وبذلك يظهر أن قوله( :إهنم مغرقون) يف حمل التعليل لقوله( :وال
ختاطبني) الخ ،أو ملجموع قوله( :واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبني يف الذين ظلموا) ويظهر أيضا أن قوله( :وال
ختاطبني) الخ ،كناية عن الشفاعة.
واملعنى :واصنع السفينة حتت مراقبتنا الكاملة وتعليمنا إياك ،وال تسألني رصف العذاب عن هؤالء الذين ظلموا فإهنم مقىض
عليهم الغرق قضاء حتم ال مرد له.

التجارة بالمنظور القرآني
وردت التجارة التي خيوضها البحث ع��دة م��رات يف القرآن
الكريم ,واحيانا بتفاصيل ,كام ورد بسورة البقرة ويف اكثر من
سورة حيث يشري اىل املجاالت التي يمكن لإلنسان العمل فيها
واستثامرها من بر وبحر وجو ,بل حتى انه يشري اىل بناء املصانع
كقوله سبحانه وتعاىل« :وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون»،
وكذلك بعض اصناف التجارة والتي تسمى بلغة قوانني التجارة
لعرصنا بالصناعة التحويلية من حتويل احلليب اىل اجبان وغريها،
ومن ثمرات النخيل واالعناب وحتويلها اىل ارشبة وغريها من
املنتوجات التي تتخذ كحلوى ,وكذلك اىل صناعة االسلحة والتي
علمها النبي سليامن يف صناعة الدروع بتقنية جديدة بان تكون
متشابكة بحلق بحيث تسهل حركة اجلسم اضافة اىل ذكره املصانع
عموما ومن دون ختصيص ,واىل اختاذ وسائل نقل من اخليول
واجل��امل واجل��وار يف البحر والتي تطورت اليوم اىل السيارات
بأنواعها وغريها من وسائل النقل احلديثة من سفن عمالقة
وطائرات بأنواعها وكذلك اعامل البناء ونحت الصخور وحفر
االنفاق كام جاء بقوله تعاىل« :وان كان كرب عليك اعراضهم فان
استطعت ان تبتغي نفقا يف االرض او سلام يف السامء فتاتيهم باية
ولو شاء اهلل جلمعهم عىل اهلدى فال تكونن من اجلاهلني».
وبناء البيوت واملساكن يف اجلبال وبناء الرصوح العالية واملحاريب
والتي تسمى بلغة العرص االب��راج العالية واجلدير بالذكر ان

إعداد :أ .د .طالب حسن الموسوي  -ح2/

االبراج حتى كمصطلح ال يعد مستحدثا ,وبدليل ان القرآن يشري
بالنص اليه بقوله« :اينام تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج
مشيدة.»..
وهي ابنية يصعد اليها بدرج وكذلك اعامل الصناعة واالمثلة
واضحة فيام كان يطلبه النبي سليامن (عليه السالم) من ملئه عىل
عمله وصناعته له.
وهناك الكثري من االعامل التي وردت فيه والتي هي من اعامل
جت��ارة اليوم ايضا ،وم��ن بينها ايضا اع��امل الزينة والديكور
والكامليات التي حتقق اجلاملية لإلنسان سواء أكان يف مسكنه
وملبسه او يف تنقله وما سوى ذلك ،فكل هذا ورد بكلمة واحدة
وهي «االنعام».
ولو تم الرجوع اىل تفسري سورة االنعام ,يالحظ امثلتها التي
وردت عىل سبيل املثال ,وليس احلرص ,بقوله سبحانه و تعاىل« :وان
تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها ان اهلل غفور رحيم» .ففي التفسري يراد
باألنعام منظر حسن حني تردون هذه االنعام بالعيش اىل منازهلا
وحني خترجوهنا بالغداة اىل مراعيها اضافة اىل كوهنا زينة .فكل
هذه االنعام ومن بينها الثروة البحرية وما يستعمل منها للزينة
والتجمل كالياقوت واملرجان اضافة اىل االنعام االخرى توصل
االنسان اىل غايته احلقيقية يبتغيها يف مسري احلياة لتحقيق سعادته.
9
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����������ق�ال�سيعة
امل� نب�ض
����������االت

أرش��يف الش��يعة :مجد الدين
األصفهان��ي النجف��ي
هو الشيخ حممد عيل بن حممد رضا النجفي األصفهاين 23( ،مجادى األوىل
 20 - 1326ذو احلجة  ،)1403ولد يف مدينة النجف يف عائلة ملتزمة ونشأ
هبا وبأصفهان ،وهو االبن األكرب أليب املجد األصفهاين .بدأ بدراسة العلوم
ثم سافر إىل أصفهان إلكامل دراسته احلوزوية ومنها إىل
الدينية يف مسقط رأسهّ ،
قم ملواصلة دراسة البحث اخلارج ،ثم رجع إىل أصفهان وقام بتدريس خمتلف
العلوم اإلسالمية ،له عدة مؤلفات يف الفقه واألصول ورشوح ،وديوان شعر.

بناء المس��اجد الخاصة وتوفي��ر الكتب والمنح الدراس��ية
أه��م احتياج��ات الش��يعة ف��ي النيج��ر

تتمتع دولة النيجر بعدد مهم من املسلمني يبلغ قرابة ال %95من عدد السكان الكيل ،واتباع اهل البيت هلم وجود قوي يف اماكن
من البلد ويتمتع النيجر بأمنية فائقة وحرية فكرية قل نظريها يف املنطقة ،وهلا شعب متسامل والتعايش بني االديان واملذاهب ،حيث
يامرس الشيعة نشاطاهتم بكل حرية ،لكنهم يفتقرون اىل املساج د اخلاصة والكتب الشيعية املوجزة واملبلغني واملنح الدراسية
للشباب اىل الدول الشيعية وهذه ابرز احتياجاهتم.
رج منها عرشات من الشباب
كام يوجد يف النيجر مدرسة علمية شيعية بإسم مدرسة الرسول األكرم (صيل اهلل عليه واله) التي َخت َ
وبدأ بعضهم بتأسيس املدارس الدينية يف مناطقهم وسوف يزداد عدد الشيعة اذا تتابع اجلهات الشيعية نشاطاهتم وبرشط الدعم
املستمر هلا من قبل املراكز واجلمعيات الشيعية .
جملة االحرار اال�سبوعية
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عال��م أورب��ي يعتن��ق التش�� ّيع
والس��بب..؟!
يروي فقيه أهل البيت (عليهم السالم) سامحة آية اهلل
العظمى السيد حممد سعيد احلكيم (قدس رسه الرشيف)
قائ ً
ال« :التقيت يف سفريت إىل لندن للعالج بأستاذ أوريب
له اختصاص يف دراسة األديان ،وكان قد أسلم وتشيع،
فسألته عام دعاه إىل اإلسالم وإىل التشيع باخلصوص ،فذكر
أمرين:
األول :أنه رأى الصالة املوجودة يف بقية األدي��ان بوجه
موزع و متفرقة األجزاء ،أما يف اإلسالم فهي جمموعة يف
عمل عبادي واحد بام له من كيان متميز.
الثاين :األمر بني األمرين.
وقد أدرك بام له من خربة يف هذا املجال أن التنبه يف تلك
الرس اإلهلي
العصور األمر بني األمرين ،واالطالع عىل هذا ّ
الغامض ،معجزة لألئمة (عليهم السالم) تشهد بإمامتهم
وخالفتهم للنبي (صىل اهلل عليه وآل��ه) يف أمته لتعتصم
هبم من الزيغ والضالل .بينام بقي خمالفوهم من املسلمني
وغ��ريه��م يف ح��رية م��ن أم��ره��م يتخبطون يف الشبهات
والضالالت.

وس��ل بالحُ س��ين
العوام��ل المضاعِ فة لِثمار ال َت ُ
رغم أن الباب احلسينية واسعة والرمحات اإلهلية النازلة عربها تشمل اجلميع ،إال أن آثارها املباركة يف اهلداية واإليصال اىل
احلق تزداد متناسبة مع درجة التوجه القلبي الصادق هلل ،واالخالص واملعرفة بحق احلسني ،واالخالص يف االستعداد
لنرصته والصدق يف مواالته والرباءة من أعدائه ،مثلام يستفاد ذلك من األحاديث الرشيفة الواردة بشأن التوسل اىل اهلل
تبارك وتعاىل به «سالم اهلل عليه» ،والنصوص الرشعية الواردة لزيارته يف خمتلف املناسبات ،فنالحظ ً
مثال ّ ّ
إن األحاديث
التي تبرش بأن لزيارته ثمرة اإليصال اىل مقامات القرب السامية ترشط ذلك بأن يكون الزائر «عارف ًا بحقه» ونصوص
الزيارة تؤكد ترسيخ اإلخالص له واالستعداد لنرصته وإجابة دعوة مظلوميته وطلب ثأره مع سليله اإلمام املهدي
«عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف».
املصدر /خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل ـ تأليف :عرفان حممود
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ش��بهات وردود حول

الثورة الحس��ينية
بقلم:
حسن عطا الله الخلخالي

الشبهة :إذا كان اإلمام احلسني (عليه السالم) يعلم بمصريه واستشهاده ،فلامذا يطلب
النرصة من عبيد اهلل بن احلر اجلعفي وزهري بن القني ورؤساء األمخاس يف البرصة
وغريهم ،ثم بعد ذلك يطلب من اجلميع االنرصاف عنه كام فعل حينام بلغه مقتل
سفريه إىل الكوفة مسلم بن عقيل (عليه السالم) ويف ليلة العارش من املحرم.
الرد :النصوص الصادرة عن اإلمام احلسني (عليه السالم) ُت ّبني بوضوح أنه مقتول ال
يد ا ْل َفت ِ
«خ َّط ْاملَ ْو ُت َع َىل ُو ْل ِد آ َد َم َ َخم َّط ا ْل ِق َال َد ِة َع َىل ِج ِ
حمال من ذلك ،فقد قالُ :
َاةَ ،و َما
رص ٌع َأ َنا َال ِق ِ
اشتِ َي َ
وس َ
َأ ْو َ َهلنِي إِ َىل َأ ْس َال ِيف ْ
يهَ ،ك َأ يِّين بِ َأ ْو َص ِايل
اق َي ْع ُق َ
ري ِيل َم ْ َ
فَ ،و ُخ يِّ َ
وب إِ َىل ُي ُ
يس َو َكر َب َال َء َف َي ْم َ َ
َت َق َّط ُع َها ُع ْس َال ُن ا ْل َف َل َو ِ
ني ال َّن َوا ِو ِ
اتَ ،ب ْ َ
أل َّن ِمنيِّي َأ ْك َراش ًا ُجوف ًاَ ،و َأ ْج ِر َب ًة
ْ
ُسغْ ب ًا َال َ ِ
يص َع ْن َي ْو ٍم ُخ َّط بِا ْل َق َل ِم».
حم َ
وقال (عليه السالم)َ « :فإِ يِّين َال َأ َرى ْاملَ ْو َت إِ َّال َس َعا َد ًةَ ْ ،
واحل َيا َة َم َع َّ
الظ ِاملِنيَ إِ َّال َب َرم ًا»،
ّ
فإن اإلمام احلسني (عليه السالم) يعلم بمصريه وبام ستؤول إليه األمور ،لكن طلبه
النرصة من عبيد اهلل بن احلر اجلعفي وزهري بن القني وغريمها كان ذا أث ٍر كب ٍ
ري يف
تأجيج الثورة احلسينية يف أوساط املجتمع فيام بعد؛ لكوهنم أصحاب مواقع اجتامعية
بني قبائلهم ،فمن الذين استنرصهم اإلمام احلسني (عليه السالم) زهري بن القني وهو
من أرشاف الكوفة ،وحينام التحق بركب احلسيني العظيم كان التحاقه يعترب إمتام ًا
للحجة عىل غريه ،إضاف ًة إىل ذلك فإن قتله كان أبلغ األثر يف تأجيج املشاعر ضد
ّ
اجلهاز احلاكم من قبل عدة قبائل يف الكوفة ،وكان هلذه القبائل موقف مغاير جتاه
السلطة األموية.

،،
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طلب النصرة كان ذا
أثر ٍ كبير ٍ بتأجيج الثورة
الحسينية في أوساط
المجتمع فيما بعد..

،،

الضحاك بن عبد
ومن الذين استنرصهم اإلمام احلسني (عليه السالم)
ّ
وحتول إىل وسيلة
اهلل الرشقي الذي كان شاهد ًا عىل كل أحداث كربالء ّ
إعالمية يف الكوفة ،فقد كان حيدّ ث الناس لي ً
ال وهنار ًا بام جرى يف كربالء
حتى نقلت أغلب أحداث عاشوراء عن طريقه ،ثم أن اإلمام احلسني
(عليه السالم) وهو يعلم بام سيجري عليه وعىل أهل بيته وأصحابه ،فال
ينفعه طلب النرصة لساعات قليلة.
ومنذ اليوم األول لشهادة اإلمام احلسني (عليه السالم) بدأ الشيعة يف
الكوفة بتشكيل األح��زاب الرسية فكانوا يف كل ليلة جيتمعون يف بيت
أحدهم ويذكرون أحداث كربالء وما جرى يف كربالء ويبكون لذلك،
ويعملون عىل كسب أكرب عدد ممكن فكانوا يف حالة ازدي��اد مستمرة،
فكانت باكورة الثورات املطالبة بدم اإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل
بيته وأصحابه كثورة التوابني وثورة املختار وغريمها.
وأما طلب اإلمام احلسني (عليه السالم) من أصحابه االنرصاف عنه،
فقد أراد لكل َم ْن يبقى معه أن يكون عىل بصرية بام سيكون عليه مصريه
املحمدية ومبدئه العلوي،
من القتل والشهادة وأن حيملوا نفس عقديته
ّ
ويعلموا عن أي يشء يقاتلون و ُيقتلون ،وهذا من خمتصات اإلسالم حيث
يضع املقاتلني عىل درجة عالية من الوعي والبصرية من أمرهم ،وهنا
يتضح الفرق بني احلق والباطل.
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العتبة الحسينية ترعى الجميع بال تمييز

تواصل العمل بإنجاز دار إيواء المشرّدين
في كربالء المقدسة

األحرار :نمير شاكر
تصوير :صالح السباح

تباشر الكوادر الهندسية في قسم المشاريع
االس��تراتيجية التاب��ع للعتب��ة الحس��ينية
المقدسة إلنجاز مشروعين إنسانيين يتمثالن
بإنش��اء دارين لإليواء ،لكل م��ن الذكور واإلناث،
كال على حدا ،واللذان ّ
ينفذان بتوجيه مباش��ر
م��ن المتول��ي الش��رعي للعتب��ة الحس��ينية
المقدس��ة س��ماحة الش��يخ عب��د المه��دي
الكربالئ��ي ،من أج��ل احتضان المش��ردين من
(األطفال ،والمراهقين ،والنساء) المشردين.
وتأتي أهمية مثل هذه المش��اريع اإلنسانية،
ف��ي الوقت الذي يش��هد فيه الع��راق ارتفاعاً
خطيراً بنس��بة المش�� ّردين ،ومعان��اة أغلبهم
من األم��راض النفس��ية والجس��دية ،وتقديم
الخدم��ات الالزم��ة لهم م��ن م��أكل ،وملبس،
ومأوى ،وصحة ،وتعليم ،وغيرها.
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المهندس سجاد عبد األمير

يقع املرشوع يف منطقة اجلاهز بمحافظة كربالء املقدسة ،ويبعد عن
ُ
مركز املدينة ما يقارب ( 4كيلومرتات) ،وعىل مساحة ( 13.000مرت
مربع) وبطاقة استيعابية كلية تصل ل� ( )324رسير ًا باإلضافة اىل (16
رسير ًا) لرقود املرىض.
جم ّلة (األحرار) تابعت مراحل إنجاز املرشوعني والتقت مدير مرشوع
دار اإليواء ،املهندس سجاد عبد األمري الذي أطلعنا عىل تفاصيل
اكثر حول املرشوع حيث قال« :تسعى األمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة يف انجاز مرشوعني من املشاريع اخلدمية واالنسانية ومها دار
إليواء املرشدين (للذكور و لإلناث) ،بأرشاف كوادر قسم املشاريع
االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،وعىل مساحة (13.000
مرت مربع) حيث حيتوي املرشوع عىل بنايتني باالضافة اىل كراج
(بارك) لوقوف السيارات ،كذلك ملعب كرة قدم ،وحدائق ،والطاقة
االستيعابية لكل مرشوع هي ( 324رسير ًا) باإلضافة اىل ( 16رسير ًا)
لرقود املرىض» ،موضح ًا أن «اجلهة املنفذة ملرشوع دار االيواء (الذكور)
هي رشكة (مرمرة اراس للتعليم والبناء الرتكية) ،ومرشوع دار االيواء
(اإلناث) هي (رشكة البشائر العربية للمقاوالت العراقية)».
وتابع بأن «هدف املرشوع هو توفري السكن للمرشدين واحتضاهنم مع
توفري اخلدمات الرضورية للعيش السليم».
15

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

واضاف :فيام خيص البنايتني املخصصتني لكل من (الذكور
واالناث) فان كل بناية تقام عىل مساحة ( 6552مرت ًا مربع ًا)
وبمواصفات عاملية ،حيث حيتوي الطابق االريض عىل مكاتب
ادارية ,وورش عمل ،واملطبخ املركزي ،واحلدائق الداخلية،
واملجاميع الصحية ،وغرف كهرباء وغرفة االتصاالت،
والطابق االول حيتوي عىل عيادات طبية ،وغرف مرىض،
وصيدلية ،وخمتربات حاسوب ،واملطعم املركزي ،واملجاميع
الصحية وغرف الكهرباء واالتصاالت ،اما الطابق الثاين حيتوي
عىل قاعة مصىل ،وقاعات حمارضات ،ومكتبة مركزية ،ومكاتب
ادارية ،وجماميع صحية ،كذلك غرفة كهرباء واتصاالت.
وأوضح بأن «الطابق الثالث حيتوي عىل غرف نوم ( 1٨غرفة)،
كذلك قسم الغسيل املركزي (عدد  ،)2وحمازن ،ودورات مياه،
ومحامات ،وصاالت جلوس ،وغرف كهرباء واتصاالت،

كذلك الطابق الرابع حيتوي عىل غرف نوم (عدد 1٨
غرفة) ،كذلك قسم الغسيل املركزي (عدد  ،)2وحمازن،
ودورات مياه ،ومحامات ،وصاالت جلوس ،وغرف
كهرباء واتصاالت ،وايضا الطابق اخلامس حيتوي
عىل غرف نوم (عدد  1٨غرفة) ،كذلك قسم الغسيل
املركزي (عدد ،)2وحمازن ،ودورات مياه ،ومحامات،
وصاالت جلوس ،وغرف كهرباء واتصاالت،
واخريا الطابق السادس حيتوي عىل غرف نوم (عدد
 1٨غرفة) ،كذلك قسم الغسيل املركزي (عدد ،)2
وحمازن ،ودورات مياه ،ومحامات ،وصاالت جلوس،
وغرف كهرباء واتصاالت».
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ُ
نكتب هذا؟
لماذا
������������������������ استشعار المسؤولية �����������������
ال يمك��ن تقديم الخدمات لفئة أو ش��ريحة
دون أخ��رى ،وم��ا دام��ت العتبة الحس��ينية
تستش��عر مس��ؤوليتها الكامل��ة اتج��اه
المهمش��ة والضعيفة ،لذا
ّ
هذه الش��رائح
س��يصبح بمق��دور أي ش��خص بال م��أوى أو
عائلة أن يجد الحنان والرعاية الكاملة هنا.
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الوفاء للشهداء..
هكذا هو
ُ
اسم بطل فتوى الدفاع الكفائي
(أحمد زيني) يز ّين شارع كربالء األجمل
األحرار /قاسم عبد الهادي

وفاء الس��م الش��هيد الخالد أحمد زيني (رحم��ه الله) وبطوالته
ً
ف��ي الدف��اع ع��ن الع��رض والمقدس��ات ض��د عصاب��ات داع��ش
اإلرهابية ،كان البدّ أن يظل اس��مه ح ّياً بين مح ّبيه وأخوته وكلّ
المثمنين لعطاء الشهداء ودمائهم الزك ّية.
ّ
الشرفاء الغيورين
ف��ي األس��بوع الماضي ،افتتح األمي��ن العام للعتبة الحس��ينية
المقدس��ة األس��تاذ حس��ن رش��يد العبايج��ي ،نقط��ة تفتيش
حملت اسم الشهيد البطل (أحمد زيني) ضمن الشارع المهم
والحي��وي ال��ذي يحم��ل اس��مه أيض��اً ،وبرون��ق وجمالية آس��رة،
وترك��ت بصمة واضحة تض��اف لجمال إنجاز هذا الش��ارع المهم،
ّ
ّ
وليؤك��د القائمون على العم��ل ّ
يتحقق إال
أن األمن واألمان لم
بفضل دماء الشهداء األبرار.
وملعرفة املزيد عن ذلك حتدّ ث مسؤول قسم التنمية والتأهيل االجتامعي للشباب عيل زكي كامل التميمي ملجلة
(االحرار) قائالً :استناد ًا لتوجيهات االدارة العليا للعتبة احلسينية املقدسة ،استمر العمل بتأهيل وتطوير شارع الشهيد
امحد زيني (رمحه اهلل) بجميع مداخلة وخمارجه السيام مدخل (أمني  )2الذي يعد من املداخل احليوية واالسرتاتيجية
املهمة لدخول وخروج الزائرين الكرام عىل مدار العام الكامل وخصوصا خالل الزيارات املليونية التي تشهدها
مدينة كربالء املقدسة».
وأضاف ،بأن «األمني العام للعتبة املقدسة األستاذ حسن رشيد العباجيي افتتح بوابة (أمني  )2اخلاصة بدخول

وخروج العجالت والدراجات النارية واهلوائية وكذلك دخول وخروج املواطنني الكرام اىل املدينة القديمة»،
مبين ًا أن «السيطرة األمنية اجلديدة ُأنشئت عىل مساحة ( 300مرت مربع) وحتتوي غرفتني للمبيت وغرفتني اضافيتني
للتحكم االلكرتوين فض ً
ال عن بوابة إلكرتونية وبوابة للحامية».
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من هو أحمد زيني؟
هو الش��هيد الس��يد أحمد فخ��ر الدين حميد
مه��دي زين��ي ،م��ن موالي��د مدين��ة كرب��الء
المقدّ س��ة ،ل ّبى نداء المرجعية الدينية العليا
ف��ي الدف��اع ع��ن الع��راق ومقدس��اته ض��د
عصاب��ات داع��ش التكفيري��ة ،ليك��ون بطالً من
أبطال لواء علي األكبر (عليه الس��الم) ومن ثم
ش��غل منصب معاون آمر اللواء ،واُستش��هد
عن��د (س��ور ش��ناس) ش��مال مدين��ة س��امراء
المقدسة بتاريخ ( 28شباط .)2015

19

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

ال��ع��ط��اء احل�سيني

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة
منظوم��ة ثقافية وواجهة حضاري��ة تعك��س
الفك��ر االس��المي االصي��ل ف��ي المجتم��ع
األحرار :احمد الوراق  -تصوير :احمد القريشي
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تعد المكتبة الفكرية العامة للعتبة الحسينية المقدسة من المكتبات الكبيرة
ً
ً
عامة بمساحة 800م ،2حيث يعود تاريخ خزانة
خاصة والعراق
والمهمة في كربالء
المشهد الحسيني الشريف الى ماقبل سنة 1131ه�1718 /م والتي كانت تحتوي على
نفائس المصاحف الخطية والمخطوطات النادرة والتحف والذخائر المهداة من قبل
الملوك واالمراء واالعيان ،اال ان هذه الخزانة تعرضت الى عدة هجمات وحشية وسرقات
ومصائب كثيرة ،منها الغارة االجرامية الوهابية في عام 1216ه� 1802 /م والذي تم فيه
حرق كثير من الكتب والمخطوطات ونهب النفائس والذخائر الثمينة.
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الشيخ علي الماجدي

ويف سنة 1975م مجعت املصاحف واملخطوطات النادرة
املتبقية ،واضيفت اليها جمموعة من الكتب يف خمتلف أنواع
العلوم واآلداب والذي يبلغ عددها قرابة مخسة عرش الف
كتاب ،ليتم بعدها انشاء مبنى خاص باسم مكتبة الروضة
احلسينية املقدسة يف اجلهة الغربية من الصحن احلسيني
الرشيف بالقرب من باب الزينبية ،والتي تم نقلها فيام بعد
اىل اجلهة اليمنى عند مدخل باب القبلة يف موقعها احلايل،
اال اهنا تعرضت اىل نكبة اخرى من قبل ازالم النظام البعثي
املقبور يف عام 1411ه� 1991 /م ،حيث رسقت واحرقت
وخمطوطات نادرة كثرية ،كام اصبحت قاعات املكتبة
كتب
ٌ
ٌ
بعد ذلك عبارة عن مكان مظلم الحتجاز زوار االمام
احلسني (عليه السالم) وتعذيبهم فيها.
وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع حتدث مسؤول شعبة املكتبة
الفكرية الشيخ عيل املاجدي قائالً :بعد سقوط النظام
البائد وانتهى احلروب بادرت العتبة احلسينية املقدسة اىل
افتتاح هذه املكتبة ويف اوائل عام 1426ه� 2005 /م تم
جملة االحرار اال�سبوعية
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االنتهاء من تأهيلها وبدعم من املرجعية العليا يف النجف
االرشف ،بام يتناسب مع احتياجات املطالعني والباحثني،
برفدها بآالف املصادر واملراجع العلمية واألكاديمية
يف خمتلف العلوم االسالمية واالنسانية والتطبيقية ،وقد
زودت باألجهزة االلية احلديثة من حاسبات متطورة
واجهزة تصوير واستنساخ وانظمة برجمية متقدمة ،مع
استحداث شعب ووحدات فنية ختصصية لتؤدي دورها يف
تقديم اخلدمات الفكرية واملعرفية للباحثني وطلبة العلم بام
ينعكس اجياب ًا عىل الوعي املعريف والثقايف العام للمجتمع.
واضاف :اليوم اصبحت مكتبة العتبة احلسينية املقدسة من
اهم وافضل املكتبات يف العراق الحتوائها عىل اكثر من
ثامنون الف عنوان ،تتناول خمتلف املوضوعات كالتفسري
واحلديث والفقه واصوله والطب واهلندسة والرياضيات
والزراعة وكتب اللغة واالدب والنقد والتاريخ واجلغرافيا
وغريها من مطبوع وخمطوط ،وكذلك املصادر الرقمية
وبلغات عاملية متعددة فض ً
ال عن العربية.

الرؤية المستقبلية

تأمل مكتبة العتبة احلسينية املقدسة ان تكون منظومة ثقافية
وواجهة حضارية تعكس الفكر االسالمي االصيل يف
املجتمع من خالل تلبية احتياجات الباحثني وتوفري مصادر
املعلومات املطلوبة واخلدمات املتميزة ،كام تتطلع اىل التميز
والريادة يف جمال نرش املعرفة والثقافة االسالمية يف صفوف
املجتمع والرقي اىل مصاف املكتبات العاملية بام يتناسب مع
املكانة الدينية والروحية والعقائدية للعتبة احلسينية املقدسة.

الرسالة

بناء جمموعات متكاملة ذات اجلودة العالية من املصادر
الورقية والرقمية ومواصلة دعم االحتياجات البحثية لرواد
مكتبة العتبة احلسينية املقدسة وتقديم افضل اخلدمات
الفكرية والثقافية واملعرفية هلم.

االهداف

توفري البيئة املالئمة للمطالعة والبحث للطلبة ،توفري

جمموعات شاملة ومتوازنة من مصادر املعلومات التقليدية
والرقمية ،تقديم اخلدمات املكتبية اجليدة بأنواعها املختلفة
بالتوازي مع احتياجات وتطلعات املستفيدين ،رفع الوعي
املعلومايت لدى املستفيدين وذلك بأعداد برامج تسويقية
للمعلومات واخرى تعريفية باخلدمات املقدمة ،تأهيل
وتدريب العاملني يف جمال املكتبات ،ارسال وتطوير
عالقات التواصل والتعاون مع مؤسسات املعلومات
االخرى عىل املستوى املحيل واالقليمي والدويل.

فروع المكتبة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة
يعمل عىل ترسيخ ثقافة القراءة يف املجتمع وايصال العلم
واملعرفة اىل كافة انحاء العامل من خالل تأسيس مكتبات
فرعية تعمل ضمن االهداف والرسالة للمكتبة االم يف
كربالء املقدسة ولذلك تم انشاء ثالث مكتبات وهي مكتبة
العتبة احلسينية املقدسة (فرع بابل) ،مكتبة العتبة احلسينية
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املقدسة (فرع الديوانية) ،مكتبة العتبة احلسينية املقدسة
(فرع واسط) قضاء الصويرة.
قاعات المكتبة
القاعة الرئيسية :حتتوي هذه القاعة عىل اكرب عدد من
مصادر املكتبة يف خمتلف املواضيع منها الكتب االسالمية
وكتب العلوم االنسانية والعلوم التطبيقية.
القاعة التخصصية باألمام احلسني (عليه السالم) :حتتوي
عىل كل ماخيص موضوع االمام احلسني (عليه السالم)
وواقعة الطف.
القاعة االكاديمية :حتتوي هذه القاعة عىل خمتلف املصادر
يف موضوعات اللغة واالدب والتاريخ وكافة العلوم
االنسانية والتطبيقية.
قاعة املراجع :يتوفر يف هذه القاعة الرسائل اجلامعية
واطاريح الدكتوراه ،وكذلك املعاجم واملوسوعات
ودوائر املعرفة والكتب املرجعية.
قاعة حبيب بن مظاهر االسدي :حتتوي هذه القاعة عىل
كتب املعارف العامة واملجالت والدوريات.
قاعة السيدة زينب (عليها السالم) :حتتوي عىل نسخة ثانية
من مجيع مصادر املكتبة.
الخدمات المكتبية الحديثة
اخلدمة املرجعية :من خالل تعليم املستفيدين استخدام
املكتبة وفهرستها وتوجيه الباحثني وتقديم املساعدة
الشخصية املبارشة وغري املبارشة للوصول اىل مصادر
املعلومات ،وكذلك البحث يف املراجع العلمية من املعاجم
والقواميس ودوائر املعارف واالدلة والتقارير والكشافات
واملستخلصات.
االحاطة اجلارية :تقديم وعرض قوائم من املصادر التي
وصلت للمكتبة حديث ًا ومتريرها للباحثني قدر اهتامماهتم
وحماولة تلبية احتياجاهتم ،وكذلك اصدار نرشة االحاطة
اجلارية دوري ًا.
البث االنتقائي للمعلومات :مجع معلومات عن موضوع
بحث املستفيد من خالل تقديم استامرة له او املقابلة
الشخصية ،ومن ثم البحث يف قواعد املكتبة وتقديم
النتائج ذات الصلة بموضوعات بحثية عن طريق االيميل
او غريها.
جملة االحرار اال�سبوعية
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خدمة الرتمجة :يتوفر يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة خدمة
الرتمجة لألبحاث اجلاهزة للطبع والتي تتوافق مع رشوط
الطبع يف املكتبة وبصورة جمانية.
امني املكتبة (االجابة عن االستفسارات) :يستطيع الباحث
من خالل موقع املكتبة يف مواقع التواصل االجتامعي
(فيسبوك  ،تلغرام) ،ارسال اسئلته املكتبية واحلصول عىل
االجابة املطلوبة من قبل اختصايص املعلومات املكتبة.
خدمة النرش :املقاالت واالبحاث املتوافقة مع ضوابط
القسم يتم نرشها يف املوقع الرسمي للمكتبة ،وكذلك جملة
الوارث او طباعتها ككتاب.
تدريب املستفيدين :اعطاء حمارضات موجزة للخدمات
املقدمة للباحثني وعن كيفية استخدام النظام االيل وطريقة
البحث واسرتجاع املعلومات ،فض ً
ال عن تعريف الباحث
بنظام التصنيف املتبع يف املكتبة.
اقرتاح رشاء كتاب :يقوم املستفيد بملئ استامرة الكرتونية
عن طريق نظام االيل (كوها) لكي تقوم املكتبة بتوفري
الكتاب.
انظمة ولوائح المكتبة
االلتزام باهلدوء التام داخل قاعات املطالعة واثناء التنقل
يف املمرات ،االلتزام بعدم التدخني وعدم االكل والرشب
مع املحافظة عىل مقتنيات املكتبة ،عدم السامح للمستفيدين
بدخول االماكن غري املخصصة هلم كقسم االعارة واالقسام
الفنية واملخازن ،للمستفيد حق ابداء رأيه ومالحظاته عن
اخلدمة املقدمة ووضع آرائه داخل صندوق املقرتحات وهي
حميط اهتامم القائمني عىل املكتبة ،للمستفيد حق اقرتاح
العناوين واملوضوعات ذات االهتامم بتخصصه او غري
املتوفرة يف املكتبة ،عدم اخراج يشء من مقتنيات املكتبة
التزام ًا باحلكام الرشعية والقانونية.
تنظيم مقتنيات المكتبة
تستخدم املكتبة نظام الرفوف املفتوحة واملغلقة.
اشكال االوعية المتوفرة بالمكتبة
الكتب والرسائل اجلامعية والدوريات العلمية واملؤمترات
والقواميس واملوسوعات ،بحيث تبلغ عدد املقتنيات
الورقية باملكتبة  150.000مصدر.
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ّ
يهمك أن تعرف..

األحرار /خاص

عن الكون وأيامه الس��تة
ف��ي العل��م والديان��ات الس��ماوية
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دأبت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل إقامة برامج
استضافة للمختصني من الباحثني عىل املستويني األكاديمي
واحلوزوي من أجل إبراز الطاقات العلمية وتوظيفها يف
املجالني :اإليامين الذي يظهر قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف
خلقه للكون واإلنسان والذي من شأنه أن يزيد اإليامن،
ويف جمال توظيفها يف بناء حياة كريمة عىل أسس علمية،
فقد عقدت ندوة علمية يف قاعة خاتم األنبياء يف الصحن
احلسيني الرشيف وبرعاية قسم الشؤون الدينية الذي
يقع ضمن دائرته االهتامم بالنشاطات العلمية األكاديمية
واحلوزوية ،حيث استضيف الدكتور فواز محيد محو النيش
األستاذ يف جامعة املوصل الذي قىض ثالثة عقود يف
البحث العلمي مستفيد ًا من اختصاصه يف علم اجلغرافيا
واجليولوجيا ،حيث حصل عىل شهادة املاجستري من اهلند
عام 19٨4م ،والدكتوراه من جامعة املوصل عام 1999م،
ومن أهم نشاطاته اكتشافه ملدينة أثرية مع ممراهتا الرسية
يف املوصل ،واكتشاف جمموعة من السدود عىل هنر دجلة
تعود إىل العرص اآلشوري من بعد تناقص مناسيب النهر
بسبب سد املوصل وشحة املياه ،وهو من قدم ورشة عمل
حول األلواح السبعة واخللق الكوين للعراق ،كام أنه عضو
لعدة مجعيات وهي :مجعية اجليولوجيني العراقيني ،ومجعية
االستشعار عن بعد.
تناول الدكتور محو يف بحثه الذي محل عنوان (الكون وأيامه
الستة يف الديانات الساموية والعلم) بعض احلقائق العلمية

مستفيد ًا من املخططات والصور التوضيحية ،خصوص ًا
فيام يتعلق بجانب توزيع األقوات للكائنات ،حيث دعي
حلضور الندوة نخبة من األكاديميني يف اجلامعات ومن
احلوزات العلمية أساتذة وطلبة حيث طرحوا بعض
النقاشات.
وقد أدار اجللسة األستاذ عيل اخلفاجي مسؤول وحدة التعليم
القرآين احلوزوي يف قسم الشؤون الدينية الذي استخلص
البحث بالقول( :تناول موضوع األيام الستة التي خلق اهلل
تعاىل فيها الساموات واألرض والتي وردت يف سبع آيات،
وموضوع توزيع أقواهتا ،وماهي الكائنات احلية واألحياء
النباتية التي كانت تعيش آنذاك وماورد فيها من تفسريات
كثرية ،تناوهلا الضيف مع التوضيح بالصور والفيديوات،
وكان البحث يف جوهره قرآني ًا؛ كونه ورد يف عدة آيات
كريمة التبس عند البعض فيها موضوع التداخل يف األيام،
كل ذلك اليعني َّ
أن كتاب اهلل تعاىل كتاب علوم أو فلسفة
يتحدث بالتفاصيل عن كل العلوم ،إنام هو كتاب هداية كام
تعاىل((هدى للمتقني)) يتضمن عقائد وترشيعات
وصفه
ً
ومبادئ أخالقية تصب يف هداية اإلنسان واستقامته ،وهو
حيث عىل طلب العلم والكشف عن احلقائق((قل سريوا يف
األرض فانظروا كيف بدأ اخللق)) نعم فيه إشارات وحقائق
ودافعية للبحث واالستقراء ،فهو يرتك لإلنسان أن يوظف
عقله وطاقاته مستفيد ًا من العلوم الطبيعية والتجريبية ،وكام
قال ابن عباسَّ :
إن يف القرآن معاين سيكشفها الزمن).
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

بهدف خلق أجواء
من األلفة والمحبة والتآخي..
العتبة الحسينية تشارك الكربالئيين أفراح
ي
والدة اإلمام العسكر ّ
تولي األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
االهتمام الكبير للمناسبات الدينية من خالل
لجنتها المركزية لالحتفاالت والمختصة بإقامة
االحتفاالت الدينية من والدات ووفيات ،بعد ان
يتم اعداد منهاج سنوي مسبق ومتكامل
إلحياء شعائر اهل البيت (عليهم السالم).
وبذكرى والدة اإلمام الحسن العسكري (عليه
السالم) احتضنت قاعة خاتم االنبياء في الصحن
الحسيني الشريف حفالً بهيجاً بهذه المناسبة
الميمونة بحضور نائب األمين العام للعتبة
الحسينية المطهرة الدكتور عالء ضياء الدين،
ورئيس اللجنة المركزية لالحتفاالت الحقوقي
علي كاظم سلطان وبعض خدمة طرف باب
بغداد فضالً عن السادة والمشايخ األجالء.
مجلة (األحرار) حضرت الحفل المبارك وشارك
البهي ،فيما كان
المحبين إيقاد شموع الميالد
ّ
لها هذا اللقاء الخاص مع نائب األمين العام
للعتبة الحسينية ،الدكتور عالء أحمد ضياء
الدين الذي قال:
جملة االحرار اال�سبوعية
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األحرار :نمير شاكر -تصوير :قاسم العميدي

«دأبت العتبة احلسينية املقدسة وأهايل حمافظة كربالء املقدسة عىل إحياء
شعائر اهل البيت (عليهم السالم) يف كل املناسبات ،ويظهر هذا التالحم بني
العتبة احلسينية املقدسة واالهايل جلي ًا يف الزيارات املليونية وبقية املناسبات
االخرى ،واليوم يشارك العتبة املقدسة هذا احلفل طرف باب بغداد ،وكل
االطراف متعاونة ومتآخية ومرتابطة كون خدمتها تصب يف مصلحة القضية
احلسينية واحياء الشعائر» ،مضيفا« :شهد احلفل أجوا ًء روحانية هبيجة
بمناسبة الوالدة امليمونة بحضور ثلة من املؤمنني وخدمة احلسني املخلصني».
من جانبه حتدث رئيس اللجنة املركزية لالحتفاالت ،احلقوقي عيل كاظم
«تم وضع منهاج منذ العام املايض للتنسيق مع
سلطان لـ (األحرار) قائالًّ :
أحد اطراف كربالء للمشاركة يف إحدى املناسبات الدينية ،حيث تم إرشاك
طرف العباسية وطرف املخ ّيم ،ويف هذه السنة تم التنسيق مع طرف باب
بغداد».

الدكتور عالء أحمد ضياء الدين

ولفت سلطان إىل أن هذا التعاون «يو ّثق
َ
ويعزز العالقة بني أهايل مدينة كربالء
ّ
والعتبة احلسينية املقدسة ،كوهنم من حمبي
أهل البيت (عليهم السالم) وحيرصون
عىل إحياء أمرهم العظيم ،لذلك كانت
هذه واحدة من فعاليات اللجنة املركزية
لالحتفاالت».
فيام حتدث أحد خدمة موكب طرف باب
بغداد ،وهو احلاج فاضل الوزين لـ (األحرار)
قائالً« :لقد كانت مبادرة رائعة ومجيلة من
العتبة احلسينية املقدسة بدعوتنا لالحتفال
سوي ًة بذكرى مولد أيب اإلمام املنتظر (عجل
اهلل تعاىل فرجه الرشيف)» ،مقدّ م ًا شكره
وتقديره للقائمني عىل االحتفال ،وإلدارة
العتبة املقدسة التي «منحتهم هذه الفرصة
الط ّيبة إلحياء شعائر أهل البيت (عليهم
السالم)» بحسب قوله.
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مكسلليكيةتحقللق حلمهللا
بزيارة مرقد اإلمام الحسللين (عليه السللالم)
حوار :قاسم عبد الهادي  -ترجمة :حسين علي الطيار -تصوير :احمد القريشي

ّ
حقق��ت الزائ��رة المكس��يكية
ليفيت ماركس بيفريال أجمل
أحالمه��ا بزي��ارة مرق��د االم��ام
الحس��ين (علي��ه الس��الم)
واحياء ذكرى اربعين��ه المبارك
م��ن تحت قبت��ه اس��وة بباقي
الزوار االحرار ،وبلغ��ت (بيفريال)
كربالء قادمة م��ن الجمهورية
االس��المية االيرانية حيث محل
دراس��تها (ماجس��تير قان��ون)
هناك.
ً
جاه��دة ب��ل ان
كم��ا وتس��عى
ج��لَّ احالمها تكم��ن في زيارة
كربالء والحسين (عليه السالم)
معب��رة بذل��ك ع��ن فخره��ا
وعزها بذلك ،ولمعرفة المزيد
عن تلك الزيارة والش��عور الذي
راوده��ا اثن��اء الق��دوم ال��ى
قصتها
كربالء ،سردت بيفريال ّ
ل� (األحرار):
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الزيارة االولى

السير على االقدام

ان هذه الزيارة االوىل يل اىل العراق وحتديدا مرقد املوىل
ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) ،وحقيقة الشعور ال
يوصف بالتواجد يف كربالء واداء مراسيم الزيارة من حتت
قبة االمام احلسني (عليه السالم) ،فقد كنت يف ازوره عن
بعد وامني النفس هبذه اللحظة التي حتققت بفضل اهلل
واهل البيت (عليهم السالم).

وخالل االيام السابقة كانت يل زيارة اىل إيران إلكامل
اجراءات دراسة املاجستري يف القانون (اونالين) ،وحينها
قررت زيارة االمام احلسني (عليه السالم) واحياء ذكرى
أربعينه املباركة من حتت قبته الرشيفة ،وذلك لقرب العراق
من ايران عكس ماهو عليه بني العراق واملكسيك ،وقد
اتيت مشيا عىل االقدام من النجف مرورا بالكوفة حيث
كربالء احلسني.

عظمة املكان ال سيام بعد االطالع عىل واقعة كربالء وما
جرى عىل احلسني واهل بيته فيها من ظلم واجحاف بحق
االنسانية عامة ،وما حتقق يف كربالء هو جممل احالمي
التي كنت اسعى هلا جاهدة وخاصة خالل زيارة االربعني
املباركة.

وعن دخوهلا لالسالم واعتناق املذهب الشيعي احلق وما
واجهته من صعوبات يف بادئ االمر حتدثت بيفريال قائلة:
ان اليشء املهم بالنسبة يل هو التوحيد ،فرب العاملني كان
له اكثر من اسم يف اللغة العربية واالسالم ،وكل اسم له
معنى كام تعلمون مثال (الرمحن ،الرحيم) فهذه االسامء مل
ِ
تأت اعتباطا وهي ايضا صفة من صفات اهلل (عز وجل)،
فهذا اليشء مل اجده يف دين اخر غري االسالم ،وبعد ذلك
اطلعت اكثر عىل النبي حممد (ص) ووجدته (حبيب اهلل)،
ومن ثم قرأت اكثر عن حياته ،ومن خالل ذلك عرفت
ان له ذرية هم خرية اخللق امجعني من االولني واالخرين،
وهم قد خلقوا قبل خلق البرشية مجيعا ،فاطلعت اكثر عن
حياهتم والطريقة التي كانوا يعيشون فيها فقررت الدخول
اىل االسالم بعد انبهاري بام قرأت.

عظمة كربالء

حال وصويل اىل كربالء مل امتالك نفيس واخذت بالبكاء من خيرة الخلق

احياء ذكر الحسين (عليه السالم)

ففي كربالء وخاصة الزيارات املليونية الكل جيسد الشعائر
احلسينية عىل طريقته اخلاصة ،من خالل توزيع الطعام
والرشاب واملبيت فضال عن اقامة جمالس العزاء وغريها
من االمور التي ال جتدها يف مجيع بقاء املعمورة.

قصة بطل العلقمي

اليوم شاهدت بأم عيني الكثري من االمور التي يمكنني ان
اصفها باملعجزات ،وهي بحد ذاهتا رسالة عظيمة سأقوم
بنقلها اىل املكسيك عند عوديت ،وسأروي ألهيل وصديقايت
عن الدين السالمي بشكل عام واإلمام احلسني (عليه
السالم) وعظمة مرقده الرشيف خاصة ،كام وسأقص
عليهم قصة موقف بطل العلقمي ايب الفضل العباس وما
فعل يف واقعة الطف من موقف انساين خلده التاريخ.

دين الحق

االسالم هو الدين احلق السمح الذي ال يظلم فيه احد،
وعندما اصبحت مسلمة اثرت كثريا وال زلت عىل املحيط
الذي اعيش فيه وخصوصا عائلتي ،فقد حققت الكثري من
اهدايف لغاية االن من خالل اسالم زوجي ونسبة كبرية
من اقربائي ،واملؤسف يف االمر ان الوالدين مل يسلام بعد،
الوقوف بوجه الباطل
شخصيا قرأت الكثري من الكتب عن احلسني (عليه والرصاحة مل اواجه اي صعوبة يف دخويل االسالم ،فقد
السالم) وواقعة الطف العظيمة ،واليشء املهم الذي أثر ّيف كانت لدي احلرية التامة فيام اختار.
هو كرامة االمام احلسني (عليه السالم) وعزة نفسة ،وهو بيفريال في سطور
الذي ضحى باهله واصحابه ومل يرضخ للباطل اطالقا ،واجلدير من الذكر ان ليفيت ماركس بيفريال طالبة
واعتقد ان واقعة الطف مل تضاهيها اية واقعة اخرى ،وفيها ماجستري قانون (اونالين) يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،تبلغ من العمر  42عاما ،متزوجة من شخص
انترص احلق عىل الباطل.
مكسيكي ولدهيا طفلني.
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دعوة مشاركة
تعل��ن األمانة العامة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة وضمن فعالي��ات مهرجان
(كوث��ر العصمة الثقافي الدول��ي الثاني) الذي يقام للفترة من ( 22 - 19جمادى
الثان��ي  1444ه���) الموافق ل��� ( 15 - 12كانون الثاني  2023م) عن إقامة مس��ابقة
بحثية وتحت شعار (فاطمة الزهراء هديةالسماء وكوثرالعطاء)

ووفق المحاور التالية:
(المح��ور الفكري والعقدي � المحور الفقهي واألصولي � محور المرأة واألس��رة � المحور
النفسي والتربوي � المحور التاريخي)
شروط المسابقة:
أن يكون البحث جديداً ومبتكراً ومتبعاً لألصول العامة.
أن ال يتجاوز البحث من ( 25صفحة) وال يقل عن ( 15صفحة) ،وأن يكون حجم الخط للمتن
( )14والهامش ( )12ونوع الخط (.)Simplifid Arabic
أن يحت��وي البح��ث عل��ى الملخ��ص باللغتي��ن العربيةواإلنجليزي��ة ،ون��وع الخ��ط ()Times
ويتضمن الكلمات المفتاحية.
ُتس��تبعد البحوث المس��تلة أو المقتبس��ة من الرس��ائل الجامعية أو من مؤلف س��ابق
للباحث.
آخ��ر موعد الس��تالم ملخصات البحوث ف��ي ( )2022 - 11 - 28وآخر موعد الس��تالم البحوث
(.)2022 - 12 - 10
ترسل البحوث على البريد اإللكتروني ( )kawtharalismah@gmail.comأو عبر التلكرام
على الرقم (.)07714906019
الجوائز:
ُيمنح جميع المشاركين هدايا معنوية وشهادات مشاركة
الجائللزة األولى :مكافأة نقدية قدرها ( )2.000.000مليونا دينار عراقي مع درع المس��ابقة
وشهادة تقديرية.
الجائزة الثانية :مكافأة نقدية قدرها ( )1.500.000مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي مع
درع المسابقة وشهادة تقديرية.
الجائللزة الثالثللة :مكافأة نقدي��ة قدره��ا ( )1.250.000ملي��ون ومئتان وخمس��ون ألف دينار
عراقي مع درع المسابقة وشهادة تقديرية.
 ُيمن��ح مبلغ ( )500.000خمس��مائة ألف دينار عراقي للفائزين بالمراكز الس��بعة األخيرةمن المركز الرابع إلى العاشر مع درع المسابقة وشهادة تقديرية.

الس��يرة
والمس��يرة

الفقيللدالراحللل

K
عبللد الرسللول الخفاجللي الكربالئللي
بقلم :حيدر المعلم الكربالئي

ش��ك إن ترجمة األعالم تحتاج من الدراية والدربة والخبرة الش��يء الكثير سيما ونحن بين
ّ
ال
يدي موسوعة جليلة وسفر خالد انه األديب عبد الرسول الخفاجي الكربالئي...
وم��ا يه��ون الخط��ب في ه��ذا الموض��وع إن ض��وء الش��مس يصل إل��ى الس��هول والوديان
والجبال والقفار على حد سواء من دون أن ينقص من نورها شيء.
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المحطة الذاتية

هو عبد الرسول حسن اخلفاجي من مواليد  1951ولد
ٍ
ارسة
يف باب السالمله وحتديد ًا يف (عكد اجلاجني) نشأ يف
كربالئية ملتزمة أستنشق من عبري كربالء وأزقتها وشعائرها
ما صنع منه أنسان ًا كربالئيا ينتمي اىل هذه االرض بجوارحه
وجوانحه.
إذ فتح اخلفاجي عينيه وهو يرتقب ويتابع كبار الشعراء
والرواديد واخلطباء خالطهم وجالسهم منذ نعومة أظفاره
وقد كان ملوهبته الواضحة عىل شخصيته الفضل الكبري يف
الفات نظر مجيع من رآه ومن سمعه...

البدايات الشعرية

من هنا وتأسيس ًا ملا تقدم كان لعائلته ولألرسة الكربالئية
دور كبري يف صقل شخصيته وإبراز موهبته وحتديد هويته
 ...فام برح اخلفاجي وهو يف بدايته اال ان يكون نج ًام المع ًا
تراقبه األنظار وكان ملا حيمله من تواض ٍع ونكران للذات
واجتنابه كل ما يدعو اىل الزهو والكرب واخليالء اكرب األثر
يف استقامة شخصه وشخصيته.
وامللفت للنظر إن اخلفاجي مل تتغري سجيت ُه وطباع ُه يف بدايته
وبعد ان صار علام من اعالم الشعر احلسيني وهذا دليل
وحسن الرتبية وااللتزام العايل
واضح عىل سالمه الفطرة ُ
بمبادئ االخالق..

إن نجام المعا يشابه عبد الرسول اخلفاجي الكربالئي
البد ان نبحث عن ارسار نشأته ونجوميته لنصنع منه
أسوة وقدوة حتتذي به االجيال وتنهل من منبعه كل
فئات املجتمع وذكرنا سابقا إن اخلفاجي مل يكن بدع ًا
من اخلدم فهو من عائلة دأبت عىل خدمة سيد الشهداء
عليه السالم.ومن اجلميل ان تتعدد املواهب يف شخصية
واحدة ،فلقد كان املشوار االول لألديب عبد الرسول
اخلفاجي الكربالئي يف عامل الرد واالنشاد إذ انه كان
ِ
بدايته ((رادود ًا)) وقد حدثتنا املصادر انه يف ما بني
يف
عام  1967و 196٨قرأ يف بعض املجالس ذلك ألنه
ِ
صوته وإتقانا عايل لألطوار
كان يمتلك ثيمة خاصة يف
واملقامات .
إال إن اخلفاجي بام يمتلكه من مساحة واسعة من عامل
اخليال وخصوبة كبرية يف توليد املفردات وثروة لغوية من
ِ
ومقرؤه جعل ُه ينتمي إىل الشعر اكثر منه اىل الرد
مسموعه
فقد كان يغرف من البحر وينحت يف الصخر وهذا ما دعا
الشاعر عبد الزهرة الرشطي وهو مكتشف موهبة الراحل
الكبري عبد الرسول اخلفاجي اىل تعاهده واالهتامم به ..
ومن هذه النقطة بالتحديد كانت انطالقته وبالرغم من
وجود أسامء المعة وكبرية يف ساحة الشعر احلسيني يف
تلك احلقبة عىل وجه التحديد أمثال:

 كاظم املنظور الكربالئي . ومهدي االموي الكربالئي . وحممد محزة الرادود.إال أن شاعرنا الفقيد وضع له بصمة خاصة ميزت ُه من
الناحية الشعرية بلون متفرد جعل له معيار ًا نقدي ًا خاص ًا
فالذي يطالع شعر اخلفاجي جيد ُه من الناحية اللغوية قد
أستخدم اللغة الوسطى التي تنتمي إىل الرتاث احلسيني
من جهة وإىل لغة احلداثة من جهة ُأخرى ..أما من
ِ
شعره
الناحية الفنية فقد أستجابت الصور الشعرية يف
إىل توظيف وأستنطاق كل ما يدور يف سرية ومسرية أهل
البيت مما جعله يتقمص االدوار بشكل عجيب وغريب
فحينام يتحدث عن عالقة االب باالبن يف موضوعة
االمام احلسني وعيل االكرب(عليهام السالم) نراه جييد
هذا الدور بطريقة حمكمة مع حفظ مقام العصوم وقدسية
العصمة  ،ثم اذا ماحتدث عن عالقة االم بابنها الرضيع
وجدناه يصور دقائق األمور ويتحدث عن معاين األمومة
مايرتكك منذهال إمام دقة التصوير وجزالة التعبري
وسنستعرض البعض من نامذج اشعاره كشواهد شعرية
عىل ماتقدم وليس هذا فحسب بل كان طاب ثراه حريصا
عىل أن يطور القصيدة احلسينية لذلك كان متابعا بشكل
دقيق للساحة احلسينية وهلذا السبب حتديدا واسباب
أخرى كان رمحه اهلل قاسام مشرتكا بني مجيع خدام سيد
الشهداء (عليه السالم).
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الخفاجي وحمزة الزغير رحمهما الله
لقد كتب اخلفاجي للراود احلسيني الكبري محزة الزغري الكربالئي رائعته التي
أصبحت من اخلالدات عىل مدى الدهور واالزمان والتي كان مستهلها :
ال لييل ليل الناس ال تعمض العني
تاه الفكر والرأي يبني رحت وين
ليىل تنادي ومنني اجيب النوم آنه العيني
وقد أجاد الشاعر والرادود يف إنجاز هذا النص اجلميل واخرجاه عىل امجل
مايكون من ناحية الشعر والطور واألداء وقبل ذلك كله خلوص النية يف
خدمة حممد وآل حممد .
وقد احلق اخلفاجي يتيمته احلمزاوية هذه بملحمة أخرى قال فيها:
حي العلم منشور بني الفواطم
إال إهنا مل توثق واليوجد دليل عىل أن تعامل اخلفاجي
واملرحوم محزة الزغري قد كان موقوفا عىل هاتني القصيدتني
فقد يكون كتب له ومل يقراها لظروف خاصة او قرأ له ومل
توثق كام يف القصيدة آنفة الذكر سيام وان اخلفاجي كان يف
قمة العطاء انذاك وان القصيدة االوىل اخذت صدى كبري يف
عموم الساحة احلسينية ..
إن احلس املوسيقى احلسيني املرهف الذي يمتلكه فقيدنا
املرحوم كان مثار جدل خلصوصيته وابداعه ...
ومل يتوقف السيل الشعري اهلادر للخفاجي عىل رادود معني
فحسب بل أكاد أجزم ان االغلب االعم من الرواديد ترنموا
بشعره سواء باالخذ منه بالطريق املبارش او غري املبارش وال
يستطيع من يطالع املنجز الشعري لفقيدنا الراحل ان اليقف
عند القصيدة الكبري يف مضموهنا ومعناها والتي تصف حال
وعالقة سيدتنا الرباب مع موالنا عبد اهلل الرضيع عليهام
السالم والتي يقول يف مستهلها
غبت عني ودنيتي وحشه بلياك
لو لكيت امك عليها صعب فركاك
جيت اهز مهدك واناغيلك ولويل
يالرباب املهد خايل يكلويل
انسه روحي ودنيتي ومت أكدر انساك .
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والتي ابدع واجاد الرادود القدير املال عيل يوسف الكربالئي
يف انشادها يف عام .199٨
ومن أشهر الرواديد الذين الزموا قصائد اخلفاجي نذكر
منهم:
 احلاج عبد االمري األموي. املال كاظم الوزين . السيد ابراهيم الرشيفي. واملال حسني العكييل واملال حسني الزغري الكربالئي. واملال سمري الوائيل . السيد ماجد الذبياين. السيد أمحد املوسوي. السيد محودي املوسوي . واملال عيل ابو حلمه الشمري . واملال عامر رضا ولد . واملال السيد خليل ماميثه .. املال خالد الكربالئي املال نصري الكربالئي . املال حسني ابو شعري .واخرون .

 يفرح كثريا حينام يسمع شاعر مؤهل ويمدحه ويدعمهأهم المنجزات في حياته
بكل ما يستطيع .
ان املتابع للشعائر احلسينية وخصوصا اهل االختصاص
 حيرض يف كل املناسبات ويشارك يف كل العزاءات .يدركون جيدا ما أمهية وقيمة ( مستهالت العزاء) وقد كان
 مل يكن يتكسب بالشعر وكان عمله خالصا لوجه اهلل .الشاعر عبد الرسول اخلفاجي رمحه اهلل يعرف من أين تاكل
الكتف  ..ويف هذا املجال ساعده احلس النغمي اخلالق
الذي يمتلكه وهذا هو أهم اسباب متيز طرف باب السالملة قبل الرحيل المؤلم
العريق بامدة املستهالت يف كراديس العزاء شعرا ووزنا وقد بعد عمر حافل باخلدمة والعطاء مل يظهر اخلفاجي اىل
كان الشارع احلسيني عامة والشارع الكربالئي خاصة ينتظر الساحة احلسينية بسبب جلطة دماغية إصابته وكان هذا
حلظات نزول عزاء باب السالملة ليستمتعوا باالبداع الذي اخلرب صدمة كبرية ألهايل كربالء عامة مما استدعى ان يوفد
يفجر الدموع حزنا عىل مصاب ذبيح كربالء  ...و هذه وكيل املرجعية العليا اية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني
املستهالت ممكن ان تكون ديوانا كامال يؤرخ فيه منجزات السيستاين دام ظله الوارف و املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة جناب الشيخ عبد املهدي الكربالئي دامت توفيقاته
املرحوم اخلفاجي .
ومن منجزاته ايضا انه وبعد ان استلم االمانة العامة هليئة وفدا رفيع املستوى يتقدمهم عضو جملس اإلدارة االستاذ
الشعراء والرواديد احلسينيني يف العراق والعامل اإلسالمي عيل كاظم سلطان وبرفقته االستاذ محزة السالمي حاملني
املقر العام كربالء املقدسة خترج عىل يديه الكثري الكثري من معهم حتيات ودعوات سامحة الشيخ الكربالئي ووضعوا
الشعراء والرواديد حيث كلن يبارش بنفسه سامع مشاركاهتم يف خدمته كل االمكانيات املتاحة لديمومة سالمته وعافيته
ويعمل عىل تقييمها وتقويمها ومل يكن ذلك باجلهد اهلني كام توافد عىل داره الكثري من الوجهاء وأبناء املدينة ومن
والعمل البسيط لكنه كان متمسك ًا بام يدخره اهلل له من خارجها .
الثواب اجلزيل والثناء اجلميل ...ثم انه كان حريصا كل
احلرص عىل إحياء شعائر سيد الشهداء عليه السالم
خصوصا وأهل البيت عليهم السالم عموما افراحهم
واتراحهم .

ديوانه الشعري

مجع له جناب الشيخ حممود الصايف ديوان كان اجلزء االول
منه قصائد الكعدة واجلزء الثاين منه قصائد اللطم وسيشارك
الرادود احلسيني القدير احلاج باسم الكربالئي يف إعادة طبع
دواوينه اعتزازا منه هبذا الرتاث وقد بارش عمليا االستاذ
الكاتب واملؤرخ امحد الكعبي يف وضع اللمسات االوىل هلذا
العمل الرائع .

الخفاجي ..الشاعر واالنسان

احلديث عن أخالقيات وانسانية اخلفاجي كاحلديث عن
املاء له بداية ليس له هناية وأهم مايميزه ...
انه كان كثري السعي يف إصالح ذات البني متواضع جدا ويسلم عىل الصغري والكبري .37
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حد يقة ا لك����تب

أسلللللللللللللللللللللللللس

االخالق اإلسالمية
ومفاهيمها
االحرار :عيسى الخفاجي

ان من اهم الجوانب الوجودية لإلنسان هي خصوصيته االخالقية ،وه��ذه الخصوصية كسائر االمور
الفطرية لها بعدان :االدراك والميل او الرغبة ،كما انه يمكن في ذاته الميل نحو الخير االخالقي والنفور
من االنحراف واالعوجاج ولعل لهذا السبب نجد ان النبي االكرم (صلى الله عليه و آله) بين لنا فلسفة
بعثته التي كانت عبارة عن تتميم مكارم االخالق ال تأسيسها وتعريفها..

ان جمموع االدراكات وامليول االخالقية تشكل رصيدا كبريا
حلركة االنسان نحو الكامل فاالهتامم بأصول القيم االخالقية
ومراعاهتا عىل املستويني الفردي واالجتامعي هييئ االرضية
املناسبة لسمو مجيع افراد املجتمع االنساين وتكاملهم ،ورغم
ان ذلك امر شامل جلميع االزمنة واالمكنة ،غري انه يكتسب
امهية مضاعفة يف عرصنا احل��ارض يف ظل اهلجمة الواسعة
والرشسة التي يتعرض هلا االنسان املعارص يف سائر ابعاده
االخالقية والقيمية عرب ادوات عديدة واساليب متنوعة.
ويتضح هذا االمر وامهيته بشكل اكرب من خالل مكانة املسلمني
التارخيية واجلغرافية ونحن نعيش عرص النمو واالزده��ار
االسالمي فال بد ان ُي ّ
شكل االهتامم بمكارم االخالق هاجسا
مجاعيا عالوة عىل رضورة االهتامم به عىل املستوى الشخيص
كام جيب ان يقوم عىل خطة متكاملة وبرنامج رصني يف النظام
االسالمي حتى نشهد حركة اجتامعية – عالوة عىل احلركة
الفردية -نحو تأسيس نموذج ثقايف حيتذى به سائر االفراد
واملجتمعات االخ��رى  ،وعليه فان ادراج درس االخالق
االسالمية ضمن املقررات املدرسية العامة لطالب اجلامعات
وص ّناع املستقبل يأيت يف هذا االطار وهو من الرضوريات .
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يقول مؤلفو كتاب (اسس االخالق االسالمية ومفاهيمها)
وهم كل من( :مهدي عيل زاده – حممد رضا فالح – حممد
عامل زاده نوري – مهدي امحد بور – عيل مهدوي فريد – محيد
رضا مظاهري سيف) ،وبأرشاف مبارش من لدن مهدي عيل
زاده وتعريب عقيل البندر يف مقدمتهم للطبعة االوىل لعام
2020م وهو احد اصدارات مؤسسة ُ
اخللق العظيم التابع
للعتبة احلسينية املقدسة والكائنة يف النجف االرشف والتي
ارشف عليه اللجنة العلمية يف املؤسسة ذاهتا ترمج ًة وتصحيحا
وبحجم وزيري:
«االنسان هو املخلوق الوحيد ال��ذي يمكنه حتديد منزلته
الوجودية وتقرير مصريه عىل اس��اس اعامله وسلوكياته
وتشخيص اهدافه يف ضوء ما يكسب من فضائل ورذائل
ويمكنه ايضا ادراك قيمة املرء يف الدنيا واالخ��رة بنا ًء عىل
هذا االصل واملعيار ،وبام ان االنسان خمتار وان املعرفة تشكل
حجر الزاوية يف العمل االختياري لذا فان بلوغ املنازل الرفيعة
يتيرس دون املعرفة الدقيقة بالفضائل
من الكامالت االنسانية ال ّ
االخالقية وسبل حتصيلها والوعي العميق بالرذائل االخالقية
وكيفية اجتناهبا».

خصوصيللة
األداء التمثيلللي

إعادة طباعة
ثلللللللللواب االعلللللملللللال
وعقاب االعمال
صدر عن جممع االم��ام احلسني (عليه السالم) العلمي
لتحقيق تراث اهل البيت (عليهم السالم) التابع للعتبة
احلسينية املقدسة (ثواب االعامل وعقاب االعامل) للشيخ
الصدوق حممد بن عيل بن بابويه املتوىف (سنة  3٨1ه�)،
حتقيق :السيد حممد كاظم امل��وس��وي ،ضمن سلسلة
اصدارات املجمع )112( :بعدد صفحات.)664( :
وجتدر االشارة اىل ان املجمع العلمي لديه جهود مكثفة
للبحث عن الكنوز واخراجها بحلة جديدة ،كام يقدم
الكثري من املواد الرتاثية املهمة والنادرة التي تعنى بالرتاث
االسالمي املخطوط ,والتي تغني بحوثنا بالكثري من
املصادر الرصينة.

ً
ص���در حديث���ا ع���ن مؤسس���ة وارث األنبي���اء
للدراس���ات التخصصية في النهضة الحسينية
التابع���ة للعتب���ة الحس���ينية المقدس���ة كت���اب
خصوصي���ة األداء التمثيل���ي ف���ي ع���روض
التعازي الحسينية في العراق ،للمؤلف معيبد
خلف راشد.
ويتوف���ر الكت���اب في مراك���ز توزي���ع اصدارات
مؤسس���ة وارث األنبي���اء ومرك���ز التوزيع في
النجف األش���رف ،منها مع���رض الكتاب الدائم
للعتبة الحس���ينية المقدس���ة -ش���ارع الرسول
(صل���ى الله عليه و آل���ه) ،ومركز التوزيع في
كربالء المقدسة ،والمعرض الدائم إلصدارات
العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة -منطق���ة بي���ن
الحرمين الش���ريفين ،كذلك في مركز التوزيع
ف���ي ق���م المقدس���ة ،والمع���رض الدائ���م
إلصدارات العتبة الحس���ينية المقدسة -سوق
ناشران.
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بقلم :الس ّيد محمد باقر السيستاني

ُ
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ي��ن بمعن��اه ا ل��ذ ي يس��توجب ا ال هتم��ام ا لفط��ر ي ب��ه م��ن
ا لد ُ
ا إل نس��ان  -رؤ ي��ة كو ني��ة تبتن��ي عل��ى :
معن��ي به��ا عا م��ة
أ و الً  :وج��ود خا ل��ق له��ذ ا ا لك��ون و كا ئنا ت��ه
ّ
خاص��ة  -م��ن خ��الل ر س��ا لة بعثه��ا إ لي��ه . -
ّ
و با إل نس��ان
أن ا إل نس��ان لي��س كا ئن��ا ً ماد ي��ا ً يفن��ى با لمم��ات  -عل��ى
ثا ني��ا ً ّ :
ح��دّ م��ا ُيت��ر اء ى م��ن س��ا ئر ا لكا ئن��ات ا لح ّي��ة ا ألخ��ر ى  -ب��ل ه��و
ح��ي خا لد  ،و م��ا ا لمم��ات إ ال مرحلة م��ن مر احل وجوده
كا ئ��ن
ّ
تنفص��ل فيه��ا ر وح��ه ع��ن بد نه لتع��ودَ إ ليه ف��ي موعد الحق ،
و أن س��عاد ته و ش��قاءه حين��ذ ا ك تر تب��ط بأ عما ل��ه ف��ي ا لحياة
ا لد ني��ا َ
ل َذ رَّ ةٍ َخ ْي�� ًر ا َي�� َر ه * وَ َم ْ
ل
(ف َم ْ
��ن َي ْع َم�� ْ
ل ِم ْث َق��ا َ
��ن َي ْع َم�� ْ
ل َذ رَّ ةٍ َش�� ًّر ا َي�� َر ه ) ( ا لز لز ل��ة  7 :و . )8
ِم ْث َق��ا َ

فاحلياة اإلنسانية وفق الرؤية الدينية (حيا ٌة هادفة)ُ ،خ ّري
فيها اإلنسان بني طريقني :طريق املعرفة والفضيلة ،وطريق
اجلهل والرذيلة ،ويكون ألعامل اإلنسان بعد ًا عميق ًا يف
فيتبوأ كل امرئ حم ّله
بناء ذاته وتكوينه عىل وجه سليم،
ّ
غد ًا ،ولكن ّ
فمن
لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبتَ ،
عمل ّ
رش ًا مل يسلم عن أثره ،ومن عمل خري ًا مل يعدم أثره،
ومن عانى عنا ًء ُفرض عليه ُاحتسب له ذلك ،ويكون اهلل
آمن به وصدّ قه ّ
(سبحانه وتعاىل) ظهري ًا لإلنسان ْ
وتواله،
إن َ
ٌ
راحل إىل حياة أخرى؛ فالدنيا وسيلة وليست غاية،
واملرء
مقر ًا.
وممر وليست ّ
ّ
ّ
وأن من ال��رضوري تفصيل معامل الرؤية الدينية وأهم
خطوطها العريضة؛ ليتسنى البناء عليها  -يف حتديد االهتامم
والتثبت املناسب منها.
الالئق هبا -
ّ
فيميز
ومن شأن هذا التفصيل أن َ
يضع كل يشء موضعه ّ
القواعد واألص��ول األساسية والقطعية للدين عام يقع
يتبني
يف مستوى التفريع أو التطبيق أو االجتهاد؛ حتى ّ

الدين عىل وجه واضح وناصع وال يضيع بيت التفريعات
ِ
والتطبيقات واالجتهادات ،فإن الرؤية الدينية بالنظر إىل
ّ
تنحل بدورها إىل رؤى متعدّ دة ومتكاملة عن
أبعادها
املعرفة ،والكون ،واإلنسان ،والترشيع:
* الرؤية الدينية املعرفية متثّل نظرة الدين إىل املنهج السليم
والراشد يف املعرفة ،وأدواهتا العامة وحدودها املتاحة.
* الرؤية الدينية الكونية متثّل بيان الدين ألبعاد الوجود
وال��ك��ون ،ويشتمل عىل إثبات الصانع احلكيم للكون
وتدبريه له وللكائنات مجيع ًا.
تتضمن بيان الدين حلقيقة
* الرؤية الدينية اإلنسانية
ّ
اإلنسان وما يشتمل عليه من إمكانات وطاقات ،من عقيل
وضمري ومشاعر واختيار ،كام يشتمل عىل بقاء اإلنسان بعد
هذه احلياة ،وتتضمن أيض ًا عناية اخلالق القدير باإلنسان.
تتضمن بيان أصول الترشيع
* الرؤية الدينية الترشيعية
ّ
املالئم مع تكوين اإلنسان النفيس والبدين وفطرته التي
ُف ِطر عليها.
41
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أبيللض
و أ سو د
المخ��دِّ رات..
ُ
الوه��م القات��ل

لم��اذا..
يقتل اإلنس��ان نفس��ه؟
تفشي انتش��ار المخدّ رات في العراق والعالم،
ل��ه جوانب��ه الس��لبية والقاتل��ة لمس��تقبل
الش��باب الذي��ن يع��دون عم��اد المس��تقبل،
وله��ذه المش��كلة أبع��اد مختلف��ة الجوان��ب
فهي وان كانت تبدأ بمش��كلة فردية ش��خصية
جس��مية أو نفس��ية أو اجتماعي��ة فهي تفصح
ع��نأبع��ادمتع��ددة:
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مش��كلة ذات بعد
قانون��ي:
ّ
إن تعاط��ي المخ��درات مش��كلة
قانوني��ة وذل��ك ألن األف��راد س��واء
أكان��وا م��ن المتعاطي��ن أو التج��ار
إنم��ا يصطدم��ون م��ن وق��ت آلخ��ر
بقواني��ن المجتم��ع مس��تهينين
بم��ا تنط��وي علي��ه ه��ذه القوانين
م��ن أس��اليب رادع��ة تلق��ي به��م
ف��ي الس��جون وف��ي ذل��ك ضي��اع
لبع��ض الق��وى البش��رية وتعطي��ل
له��ا وتعطي��ل لق��وى الدول��ة فيما
تنفقه من جهد ومال في س��بيل
اإلج��راءات القانوني��ة المختلف��ة
للمكافح��ة والعق��اب.

مش��كلة ذات بعد
جس��ميونفس��ي:
أصب��ح تعاط��ي المخ��درات مش��كلة صحية
تتعل��ق بالجان��ب الجس��مي م��ن ناح��ة
وبالجان��ب النفس��ي م��ن ناحي��ة أخ��رى،
فه��ي تؤث��ر س��لباً عل��ى أجه��زة الجس��م
المختلف��ة م��ن حي��ث الق��وة والحيوي��ة
والنش��اط ،وف��ي الجان��ب الس��يكولوجي
ي��ؤدي لعدي��د م��ن االضطراب��ات النفس��ية
واالنفعالي��ة كم��ا يؤث��ر عل��ى الوظائ��ف
العقلي��ة وي��ؤدي إل��ى س��وء التواف��ق
النفس��ي والتكي��ف االجتماع��ي.
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مش��كلة ذات بعد
اقتص��ادي:
تع��د ظاه��رة تعاط��ي المخ��درات ذات بع��د
اقتص��ادي وهو عل��ى قدر كبر م��ن األهمية
بالنس��بة للف��رد م��ن ناحي��ة وبالنس��بة
للمجتم��ع م��ن ناحي��ة أخ��رى ،فاألم��وال
الطائل��ة الت��ي ينفقه��ا المتعاط��ون عل��ى
المخ��درات وكذل��ك م��ا تنفق��ه الدول��ة في
المكافحة والعقاب يمكن ان تس��اهم في
تحقي��ق تنمي��ة ورخ��اء لألف��راد والمجتم��ع،
والمتعاط��ون خس��ارة عل��ى المجتم��ع
وعل��ى أنفس��هم م��ن حيث كونه��م قوة
معطل��ة انتاجي��اً كم��ا ي��ؤدي إل��ى انتش��ار
أن��واع من الجرائ��م كالس��رقة لتلبية الحاجة
لطل��ب المخ��در كمث��ال.

مش��كلة ذات بعد
سياس��ي:
كش��فت العديد م��ن الدراس��ات االجتماعية
والتاريخي��ة إن انتش��ار ظاه��رة تعاط��ي
المخ��درات له��ا عالق��ة بق��وى االس��تعمار
كم��ا يتضح م��ن تاريخ الكثير م��ن الدول التي
وقع��ت تح��ت براثن��ه بغي��ة انتش��ار الضع��ف
والم��رض واالس��تكانة بحيث ال يس��مح لتلك
الش��عوب بمقاومت��ه والمطالب��ة برحيل��ه
وبخاص��ة كل المجتمع��ات العربي��ة.
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وس��يلة لغس��ل دماغ الش��باب
ّ
ح��ذ ر
وف��ي إح��دى خط��ب الجمع��ة الس��ابقة،
ممث��ل المرجعي��ة الديني��ة س��ماحة الش��يخ
عب��د المه��دي الكربالئ��ي م��ن انتش��ار وتج��ارة
المخ��درات ،وأك��د ب��أن انتش��ارها أم��ر يدع��و
للقل��ق ويه��دد المجتم��ع.
كم��ا أش��ار إل��ى أن «أن بع��ض المتاجري��ن
بالمخ��درات يهرب��ون م��ن العدال��ة بفع��ل
عالقاته��م م��ع متنفذي��ن ف��ي الدول��ة».
وأض��اف ،أن «هنال��ك وس��ائل متع��ددة لغس��ل
عق��ول الش��باب ،وتس��تخدم معه��م أس��اليب
ماكرة ،خصوصاً الش��باب الذين يعانون مشاكل
اجتماعي��ة كثي��رة بس��بب االحب��اط والفش��ل».
كم��ا لف��ت س��ماحته ال��ى ان «ه��ؤالء اش��باب
يت��م اس��تدراجهم ال��ى طري��ق المخ��درات عب��ر
الحب��وب المخ��دة والهلوس��ة بدواع��ي انه��ا
ّ
س��تخفف الضغ��ط النفس��ي الذي يعان��ي منه
الش��باب».
وتبق��ى المب��ادرات التوعوي��ة والح��رص األمني
كفيل��ة بالقضاء عل��ى هذه الظاه��رة الخطيرة.
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االدب������������ي������������ة

سعللللللللللللللللللللللللللللللللللادة
ِ
ِ
أشعر
للبيت..
العودة املستح ّب ِة
ساع َة
ُ
األمنيات
أين سعيدٌ كام
ْ
َ
احلب فيها)..
ويل رغب ٌة يف التأ ّمل (هذي السام ُء البعيدةُ ..من
أشعل َّ
ِ
ِ
احلدائق واحد ًة بعدَ أخرى
عبور
ويل رغب ٌة يف
الشمس يا ورد
(تلو ُحك
ُ
ّ
ِ
ٍ
املهذ ِ
رغبت بيشء من االنحناء ّ
ّ
ب؟)
هال
َ
ألمسح عن وجنتي العنا َء
إين
ُ
وأمسح عنّي الكآب َة (يا موجع ًا رئتي
ُ
ملاذا تنا ُم وحيد ًا..؟)

ِ
للوضوح
املتاعب قابل ًة
تكون
ُ
ٍ
ِ
وقابل ًة للتعرف أكثر من أي وقت مىض
ُ
وأكون
ِ
الزجاج خفيض ًا
أمام
ِ
الزجاج ..ومنترش ًا
أمام

حبيب
كالضباب املفاجئ (نم يا
ُ
صديق احلىص وامليا ْه)
ونم يا
َ
ْ
مرشح ٌة ِ
ّ
لالنتصار
الروح
هذه
ُ
ْ
ِ
ّ
للتساؤل عندَ الظهري ْة
مرشح ٌة
ِ
الطريقني أهوى!
أي
ّ
يستجيب الفرا ُغ هلا؟
وأي املزامري ال
ُ
ّ

تستطيع النجو ُم مغادر َة الزرقة
وهل
ُ
َ
التفاؤل؟
أستطيع
املستح ّبة؟ ..هل
ُ
أشعر ّأين هنا
ُ
أنتمي للسامء البعيدةْ..
َ
احلب َّيف؟!
فم ْن
أشعل َّ
القلب؟
أوجع
ومن
َ
َ
حبيب
(نم يا
ُ
ْ

صديق احلىص وامليا ْه)
ونم يا
َ
ْ
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الكربالئي الراحل صاحب الشاهر
للشاعر
ّ

يا حس��ين...
��كنه��ري..
َّضرِيحُ َ
ً
راي��ةوصوت��ا ً
رفع��تل��هُ ُ
ُ
أك َّف��ي
حيدر عاشور

دي ،فتحت عيناي عىل رضحيك ،ومن روحي
َس يِّي ّ
اختذت رفيق ًا اليك حتى أغرق ضوؤك وجهي،
ُ
كنت أعمى وحيدا ال
وأمتلئ قلبي بالنور .بعد أن ُ
دليل يل ،قادين مع جسدي ،والصوت يرافق رأيس:
تبتئس! .خذ بيمينك زيارة
هذا هو نبع أصلك ال
ْ
ِ
وأستهد هبا،
وارث وأقرأ بشغف القلب -عاشوراء -
ومن ثم عانق جدثي ،وأطلب حاجتك.!..
ِ
صحوت الصوت ،شممت يف
دي ،وأنا يف
َس يِّي ّ
ٍ
بأريج طيب
رضحيك هواء نادرا متتلئ به احلواس
ال تريد االنفصال عن مقدسك ..فحملته ّسجادة
ولبست ضوؤك ثوب ًا ،وصنعت من تربتك مسبحه..
أحتمي بذكرك هبا من َغفلة املغفلني يف رضحيك ،وهي

ممهور ٌة باسمك عىل الصدري ،متسح عنه مجرة االمل،
ِ
ساحة الرضيح اهيام
ومتدّ اىل القلب ثبات ًا يتبارى عىل
أنقى عمال يف خدمتك.!..

دي ،وأنا يف خدمتكَ ،
عيل من حول
َس يِّي ّ
هبط وحي الكلامت ّ
رضحيك ..ثبت ُخطوايت ،وعىل وجهي لغ َة تربتك تبكيني،
ووجعي حتت قبتك يعدّ موعدا ملويت كي أراك كنجمة صبح
وأشمك كعاشق لرتاب مقدسك ،وأخربك عن االنسانية املقنعة
باسمك ،كيف تكرر حروهبا جهرا عىل وطني وعىل مرقدك..؟!.
دي ،وأنا يف حالة ترميم أسوار عقيل الفوضوي الضائع مني
َس يِّي ّ
يف شدة الوجوم عىل بلدي ورضحيك ،استفرس عن الطيبني ،وعن
صناع احلياة والدين ،عن أثر صامم االمان لكل العاملني .بدأت
أحوم يف البحث وحيدا منفردا مع عقيل ،فوجد اخليانة يف كل
ِ
بجهامة الكلامت التي تعري
ركن ،والدم يل ّطخ صفحات التاريخ
قناع وجوه اصحاهبا احلجري .والطريق ما زال موحشا أمام
الطيبني.!..
دي ،وأنا أدون ضياع مراكبي ،أمنت أن رضحيك هو هنري
َس يِّي ّ
الوحيد ..رفعت ل ُه أك َّفي راي ًة وصوت ًا وترضع ًا ..وأنا فيه مستمر
يف انتظاري وراء أضواء مرقدك..
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قصة قصيدة
يرويها :أحمد الكعبي

(بلللتلللاريلللخ اللللدهلللر)

للشاعر الكبير الشيخ هادي القصاب
روى يل ال��رادود القدير املرحوم الشيخ جاسم النويني
الطويرجاوي (رمحه اهلل) يف لقاء مجعني به يف منزله يف مدينة
طويريج وذلك عام  1439هجري  200٨ /م ،عن بداية
تعامله مع الشاعر الكبري الشيخ هادي القصاب صاحب
دي��وان اهلداية احلسينية ،والقصاب له دواوي��ن مطبوعة
ومنشورة يف أغلب حمافظات ومكتبات العراق وصاحب
موقف وطني واجتامعي وسيايس معروف.
متيز القصاب دون غريه من شعراء املنرب احلسيني بالفنون
الشعرية ونظم الشعر بأنواعه املختلفة الفصيح وامللمع
والشعبي ..وشارك يف العديد من املهرجانات واملناسبات
االجتامعية والوطنية بحضور عدد كبري من شعراء العراق.
نرشت له الصحف املحلية واملجالت املدرسية العديد من
القصائد ذات الطابع الرتبوي واإلرشادي الذي يطالب به
العلامء والدعاة إىل الدين اإلسالمي احلنيف.
نظم القصائد اخلالية من النقاط واخلالية من حرف األلف
عىل غرار خطب اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم.
نظم املوال ،بينها مواويل إذا قرأهتا ال تنطبق شفتاك ،وأخرى
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إذا قرأهتا ال يتحرك لسانك وغريها الكثري يف خدمة سيد
الشهداء (عليه السالم).
يعترب الشيخ هادي القصاب من أقطاب الشعر الشعبي
واألدب احلسيني يف العراق ..سافر إىل الكويت والبحرين
مع الرادود نجم مذبوب النجفي.
نعود اىل حديث احلاج جاسم النويني الطويرجاوي رمحه
اهلل عن بدايته مع القصاب بدأ التعامل عام 1959م عندما
كانت املجالس احلسينية عامرة يف شهر حمرم احلرام واملنابر
دروس ومواعظ توجه املجتمع بعد تلك اهلجامت االحلادية
واملد األمحر الذي اجتاح البلد اإلسالمي ،فكان النويني
الصوت املدوي لإلصالح والسالم بقصائد القصاب أمام
اجلمهور احلسيني.
كانت من تلك القصائد اخل��ال��دة (بتاريخ الدهر شفنه
البداية ..ما ندري بعد شنهي النهاية) بعد نكسة حزيران
196٨م حيث تناول القصاب املعاين السامية حلقوق
اإلنسان واهلدف لبناء بلد حتت راية اإلسالم ال للتباغض
والتناحر والكراهية واحلقد ..وقد ُأذيعت القصيدة الرائعة

من دار اإلذاعة ببغداد وأصبح هلا دوي بني املجتمع العراقي يف كل مكوناته وحضارته وتارخيه هكذا كانت املنابر احلسينية
والشاعر املميز املبدع الذي جيعل من قلمه املتألق هدف واعي من األمة اإلسالمية.
واستمرت االعتقاالت التعسفية للنويني والقصاب من قبل حكام اجلور والظلم لبيان مظلومية الشعب ..ولكن تصدى
بالشجاعة واإليامن والعز والكرامة لتلك االعتقاالت والسجون ..حتى ارحتل القصاب اىل ذمة اهلل تعاىل والنويني ينشد
قصائده التي تركت بصمة يف املجتمع احلسيني.

ونقف على بيت لتلك القصيدة:
البشر أول ما تكون على األنانية تكون
نشوف كل واحد يريد من الثاني أحسن
وبسبب هذي الغريزة واحد اعله الثاني أعلن
حرب وأصبح بيها حتى االخو يصوب االخو ويطعن
أول عداوه االجت من قابيل
من األنانية سفك دم هابيل
وظلت تشب نار الحقد جيل الجيل
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������س�����ه�����دائ�����ن�����ا

روح الشهيد السعيد
الى ِ
( حقي إسماعيل خليل إبراهيم الجبوري)

ٌ
ي جسو ٌر
أسد كربالئ ٌ
حيدر عاشور

ُ
الواسعةّ ،
ُ
وزخت السماء أوجاعها سهاما من الفراق واأللم والجزع على أهل المدينة
األرض
ضاقت
ِ
بأسرها ،وما كاد صباح  2015 / 3 / 29يعلن عن وصول جثمان قائد الصولة االولى في تحرير مدينة
تكريت من دواعش اإلرهاب ،حتى ضجّ محيط العتبات المقدسة بحشود أتت من كل حدب وصوب،
وهي تلهج باألهازيج الوالئية ،ودقات قلوبها ترتفع كدقات طبول حرب قوية .فالخسارة قد تجاوزت
هذه المرة كل معايير الخسارات اإلنسانية ،فمثله ال يمكن تعويضه كانسان كربالئي حسيني أصيل،
وكمقاتل مغوار على سواتر -الجهاد الكفائي -قل نظيره في الشجاعة والغيرة والشهامة .وال يزال
اسمه يرن صداه في كل المدينة وصورته التي تصرخ بوجه كل الطغاة والفاسدين ما تزال تنظر اليهم
عبر بلورها الزجاجي في كل مكان من كربالء.
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أتتدرب عىل
كنت شيعيا علويا حسينيا مهدويا،
كأنه يقولُ :
َّ
الرحيل بدمائي من أجل عقيديت ،من أجل بوصلة قبلة
األح��رار ،سامء كربالء التي اخشى أن ختدش من أعدائها
واملرتبصني هبا من أجل إجهاض ثورة قائدها منذ الطف
األول حتى طفوفها القادمات والتي ال تنتهي حتى يوم
اللقاء األكرب .هبذا احلس احلسيني بدأت سريته تتناقل عرب
ٍ
بصرب،
وجوه تعكس شقاء حقبة القائد االوحد التي قاومها

ألهنا حقبة ال رمحة فيها ،توزع فيها املتوحشون من املرتزقة
العائشون عىل فضالت النواصب ،وال��ق��وى التكفريية

واحلاقدة عىل كل ما هو شيعي ..فام من رجل حليم ذو لب
من أبناء الوطن أال وقطب جبينه عىل هذه اخليانات الكبرية
ضد األرض والعرض واملقدسات ..من يملك الغرية رصخ
قلبه قبل لسانه بلبيك -يا حسني العظيم .-فعظمة كربالء
كانت برجاهلا األوفياء اجتاه الوطن والعقيدة .وكلام يعيش
حلظة احلرية التي متلكها روحه كان يشعر برضا كبري الن
عدالة اهلل عىل األرض قد ح ّلت يف مدينته أخريا ،وان هناية

كل الطغاة والسفلة قد أزفت ،وان اخلدمة احلسينية رجعت
إىل أهلها احلقيقيني .لكن عودة الظلم اليزيدي ال يرتك كربالء
ٍ
بليال مظلمة
بحاهلا وحسب بل انترش وباؤه يف كل العراق
وخميفة من تس ّلط من هم غري كفوئني عىل إدارة البالد .فعاش
العراقيني املا يفري القلوب وال سبيل اىل وصفه او معاجلته.
مروعة ختلفها احلرب الداعشية وراءها يف أي موطئ
رؤية ّ
قدم تضع فيه سمومها القاتلة ،فتحرق األخرض واليابس
وتذبح الطفل والشيخ واحلامل .كابوس لئيم اخرتق العراق
عنوة ،متسل ً
ال يف األرايض كطيف غري مرئي ،مما جعل

الدم رسيع اجلريان ،يترسب نحو املقدسات اآلمنة بأهلها.
فاألفعى السوداء اهلائجة تساندها القوى اخلفية من داخل
البالد وخارجها ،يضاف إليها غباء السياسيني وأطامعهم ،مما
جعلت الغربان حتلق يف أعايل الوطن ،راغبة يف افرتاس كل
بذرة خري فيه ،واغرتاف دم شبابه.

علينا واجب إحراق الفساد
الذي يشبه (داعش)
فأفعاله أفعال العصابات
المرعبة التي
اإلرهابية ُ
تحلل دم الجرائم بال خجل
وال خوف من الله

كان يف قرار نفسه يسعى إىل خلق وطنية يف أرواح املجاهدين
فكان يؤكد :علينا واجب إحراق الفساد الذي يشبه (داعش)..
فأفعاله أفعال العصابات اإلرهابية ا ُملرعبة وعيناه عينا
الوحوش املفرتسة التي حتلل دم اجلرائم بال خجل وال خوف
خربته بذور النية السيئة ،وأموال السحت
من اهلل ..مخ أسود ّ
لتقييد الفقراء بسالسل العوز .هذا الفساد يشبه الرصاصة
التي ال تقبل احلياة تنزلق بعمق القلوب بال أمل كأهنا فريضة ال
بد منها ،وجتربة تتكرر كثريا يف زمن انتصار احلق عىل الباطل،
وأزداد عدد الذين يزيفون جمرى الكوارث ،وضحوا أخرين
بمصابيح الفتوى املقدسة عىل حساب منافعهم الشخصية
ومصاحلهم القائمة مع قوى النشاز ،ومؤسسات الفساد
الكوكبي .وأخ��رون يقبلون األيدي التي تستخدم أدوات
ٍ
مؤذن مات مع موت الطاغية ،ويقفون ال
الصدأ ،وقانون

مبالني عىل حسن نية الشعب املسامل .لكن دم الشهداء الذين
نرمم به عهدك ،كي
يشبهونك يف الوالء الزال خيرض شعرا ُ
تبقى رمزا تتدىل عىل قاموس الوجود اإلنساين ،كبندول من
ذه� ٍ
�ب يذكر النائمني عىل وس��ادة الصمت ..وحني نرجع
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تفجر صوت الحق
حين ّ
السيستاني أنهارا ليطفئ
لهيب الحقد الداعشي،
ه ّبت األسود من عرينها
بصرخات قلبت موازين
الشر على رؤوس الغاصبين
والمخططين

بالزمن إىل أوىل الفتوى فقد كانت يوم مجعة ملتهب ،فقد
صدح صوت احلق يف اجلهاد -الدفاع الكفائي -اإلهلي
من منرب اإلم��ام احلسني (عليه السالم) لتهب اجلموع
الرشيفة إليقاظ وإنقاذ املدن التي نامت بحضن التكفري
وكأن أشخاصها ال أرواح هلم ،ومات كل يشء بصبغته.
حتول
وكتب عىل املدن « إن وعد اهلل حق « ومن تب ّقى منهم ّ
اىل شبح ٍ
مؤذ ألبناء جلدته يشبه كلبا وحشيا يسيل لعابه،
وميض عينيه كأنه نار صاعقة ترضب كل ما هو إنسان..
فتفجر صوت احلق السيستاين أهنارا ليطفئ هليب احلقد
ّ

هبت األس��ود من عرينها برصخات قلبت
الداعيشّ ،
موازين الرش عىل رؤوس الغاصبني واملخططني .وكان
«حقي إسامعيل خليل إبراهيم اجل��ب��وري» ك��أي أسد
كربالئي استجاب للفتوى .فحامسة ُخطبة اجلمعة كان هلا

متنى ان يكون شهيدا تذكره كربالء ويردد أطفاله وأهله
حكايات بطوالته ومناقبه يف ساحات الرشف .وربام كان
يتزعم أقرانه املجاهدين يف
هذا التمني حافزا ما جعله ّ
اغلب املعارك واملواقف الصعبة .ففي ليل جرف الصخر
ال جيرؤ احد عىل التقدم لقوة وكثافة نريان (داعش) ،لكنه
ّ
ويتوغل مسافات ليجندل كل
كان يتفوق عىل كل يشء
تسول نفسه عىل التقدم عىل سواتر الصد ،وجيهض
من ّ
كل حماوالت الدواعش مما ح ّفز الكثري من املجاهدين
عىل استمرارية الصوالت حتى حتررت (جرف الصخر
لتكون جرف النرص) .اصبح «حقي الكربالئي» ماهرا يف
تكتيك الصوالت ،فاطلق عليه كابتن ومدرب الصوالت
القتالية -للواء عيل األكرب عليه السالم -ليحقق النرص
يف سامراء(يثرب) وتكريت ،ومن ثم قائد فصيل أسناد

اثرها يف نفسه ،ظل ير ّدد مقطعها « من يف سبيل العرض اللواء.
واألرض واملقدسات يكون شهيدا» ويرنو هلذه املفردات ويف تكريت ظلت األح��داث التي رسمها «حقي» يف
بإحساس داخ��يل مفعم باهليبة واخليال امللتهب ،وكم صدور وعقول املجاهدين ال يمكن ان يمحوها الزمن
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دوى املكان بانفجار هائل ورشقات
من الذاكرة .اهنا أهايل مدينة تكريت الذين استنجدوا يف جحورهم ،وفجأة ّ
سجي
بأبطال اللواء ،بعد ان تكررت خيانة بعض اسيادها حني رصاص رسيعة انقلب البطل» حقي « بحركة مميتة ثم
ّ
فوجئ األهايل باألشباح الداعشية ّ
تنط من مكان اىل اخر مرضجا بدمائه بال أي حراك .انتاب رسية االسناد التي

مسجى ،انطلقوا
زاحفة البتالع وقتل وهدم كل يشء أمامها ،إهنا اخليانة هو قائدها هوس جنوين فمثلهم األعىل
ّ
تتفجر كالدملة لتنطلق األيدي امللوثة وتنهش جسد الناس برسعة إلخراجه ولكن أمر اهلل ن ّفذ وصعدت روحه اىل
واألرض .وما كان من اللواء اال ان يتمركز يف سواتر املدينة بارئها منترصة ونقية وطاهرة .فبشهادته كان النرص وحترير

االهايل من كل براثن التكفري املميت.
ليعلن قدومه املميت لكل غدار اثيم.
كان « حقي» قد رسم خمطط الصولة االوىل لتحرير تكريت لكن مدينة كربالء اإلمام احلسني (عليه السالم) قد و ّدعت

عىل ساتر يبعد  160كيلوا بني فصيله املقاتل وأخوته جسد ابنها البار بعد ان و ّدع سيد شباب اجلنة واخ��اه..
املجاهدين يف اللواء .لينطلق مع تباشري فجر يوم السبت لريقد بسالم يف بيته الدائم وتبقى سريته كبطل شهيد تلهج
املصادف 2015 /3 / 2٨م املوافق  ٨مج��ادى اآلخرة
1436ه� بصولة قل نظريها يف املعارك وهو يمزق وجيندل
مهد الطريق للواء ان يدخل
املئات من الدواعش حتى ّ
حمررا االرض من عبث االوغ��اد والتكفرييني .كان يوما
مذهال يف رعبه ،كانت الطرق مكتظة بأجساد اإلرهابيني،
واحلشداويون يطهرون البيوت والشوارع من بقايا االوساخ
املنهزمة .وصاحب الصولة األوىل ال يزال يقارع املختبئني

هبا األلسن يف كل حمفل يذكر به اسم اهلل ،وصورته الناطقة
بروحه اهلائمة يف كربالء كأنه حي يرزق موجود يف كل
كن شمس وجهه
مكان من مدينته التي عشقها حد اجلنونَّ .
دائمة السطوع ،وماهرة يف التذكري ،وتقوى بدمائه وتسعى
اىل ختليده ،وترفعه درجات وهي حتتضن جدثه يف قضبان
اجلنان ..فالسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث
حيا.
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شر يعة
المص��رف
ّ
لمحق��ق
م��ن فك��ر ا لعال م��ة ا
ا لش��يخ محم��د ص��ا دق ا لكربا س��ي

المصرف :اسم مكان من َ
صرف الشيء وتغيير وجهته من صورة إلى أخرى ،هذا في اللغة،
وأما في المصطلح االقتصادي هو المكان الذي يتم فيه توديع المال والتصرف فيه بوجوه
مختلفة ألجل كسب األرباح وهو المعروف أجنبياً ب� «البانك».

تارخيي ًا ،ك��ان ه��ذا األم��ر يرتبط باملتعاملني يف الذهب
والفضة ،وبعد حتويلها إىل نقود أصبحت تقلباهتا من أعامل
الرصافة التي أفرزت لنفسها حالة مستقلة ومهنة يمتهنها
الذين يترصفون يف تقلبات العمالت النقدية املختلفة
الوزن والرتكيب ،مما ختتلف قيمتها من مصكوك إىل آخر
ومن زمان إىل آخر ومن مكان إىل آخر ومن وزن إىل آخر
ومن خليط إىل آخر ،وأخذ بمرور الزمان حتى أصبح
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مهنة رائجةُ ،أضيف إليها الكثري من التقلبات االقتصادية
كالتحويل واإلق��راض وما إىل ذلك من وجوه التقلبات
االقتصادية البسيطة والفردية إىل أن دخلت هذه املهنة
بتطور االقتصاد العاملي للتحول إىل مؤسسة كبرية ُعرفت
عند العرب باملرصف وعند الغرب بالبانك.
واملرصف الذي أصبح التداول به رضورة حياتية ال يمكن
االستغناء عنه حفظ ًا للامل من جهة وكسب ًا للخدمات التي

توفرها هذه املصارف للزبائن من جهة أخرى جزء ًا
من حياة اإلنسان كفرد وجمتمع ودولة ،يدار من خالهلا
اقتصاد األفراد واملجتمعات والدول واألنظمة ،ومن
املالحظ أصبح املرصف يف بعض املجتمعات هو مدار
كل احلركات وعىل رأسها احلركة االقتصادية.
ومن الناحية الرشعية فإن كل وجوه التعامل البرشي
واحلركة اإلنامئية يف الوجود هلا وجهة حمرمة ووجهة
أخ��رى حمل ّلة ،بل إن الوجهة املحرمة تقترص عىل
وجهة واحدة يف األعم األغلب ،أما الوجهة املحل ّلة
يِّ
ولكل فلسفته ،إذ مل نجد أن
فلها وجهات متعددة،
حرم شيئ ًا إال للنتائج السلبية التي ترتتب
اإلس��الم ّ
عىل تلك الترصفات أو التحركات والشكليات ،فتارة
يكون متعلقها النفس أو العقيدة أو اإلنسان كجسد أو
املجتمع أو الدولة أو البيئة والتي حدّ دناها بالعالقات
الست :اخلالق والنفس واآلخ��ر واملجتمع والدولة
والبيئة ،قد يدركها اإلنسان وقد ال يدركها إال بعناء
ومتحيص ودراسة وحتليل ،واحلركة االقتصادية ليست
شا ّذة عن سائر احلركات األخرى ،إذ قد ينبعث منها
ضارة لإلنسان ضمن عالقاته الست ،ويعد هذا
وجهة ّ
املحرم منه ،وبام أن املرصف الوجه األبرز
هو اجلانب
ّ
فيه هو العامالت الربوية والتي سنشري إليها ولكن بعد
احلديث عن منشأة املرصف وخصوصياته.
إن املرصف بصيغته التي توصلت إليه اليوم هي عبارة
عن مؤسسة اقتصادية ذات قوانني حمددة وواضحة،
ُيشرتط فيها أن تكون قانونية ،ومؤهلة ،وأمينة،
ومضمونة ،وقادرة عىل تلبية حاجات زبائنها حسب
تعهداهتا ،ومعتمدة ،وقد تكون رشكة وقد تكون
فردية ،ولكن ضمن املعايري الدولية املعتمدة يف حركة
املصارف.
الوجهة املحرمة يف أي ترصف وحركة قد تكون يف
اخت��اذ القوانني املحرمة التي تنطبق عىل األساليب
حمرم تداوله
املتخذة ،وقد تكون يف استخدام ما هو ّ
وال��ذي مصدره الظلم عىل النفس أو الغري والذي

يشمل ال��رضر والفساد بكل ص��وره الفردية واالجتامعية،
حمرم ،كالتعامل مع ما يرض اإلنسان
فالتعامل بام هو ّ
ضار علينا ّ
أكله أو رشبه ،والتعامل ما يرض اإلنسان يف خلقه وترصفه مع
نفسه أو اآلخرين ،وهذا واضح ال مراء فيه ،ولكن الوجهة
األساسية يف احلركة االقتصادية وباألخص املرصف من دون
سائر املحرمات األخرى هو مسألة الربا التي حتدثنا عنها يف
وبيناه هناك ،ولكن نريد
رشيعة الربا وال نريد أن نكرر ما سبق ّ
القول بشكل عام ،فمتى ما متكنا من التخلص من الربا أصبح
بحليته.
املرصف من الوجهة اإلسالمية مرصف ًا معرتف ًا ّ
هذا وقد متكن علامء االقتصاد اإلسالميون من طرح وجوه
خمتلفة لكسب املال مقابل القروض بالطرق املرشوعة مثل
اجلعالة واملضاربة والتجارة والوكالة واخلدمات وغريها،
وكسب املال من هذه الوجوه أو التعامل يف القروض خاصة
عرب الرهن الذي يمكن استفادة املقرض من الرهن خالل فرتة
القرض لريبح من منافع املرهون ويف ذلك ربح وضامنة ،وهذا
ما ال حيصل يف الربا الذي قال عنه اهلل تعاىل يف هذا املجال:
«يمحق اهلل الربا و ُيريب الصدقات» [البقرة ،]275 :فقد جعل
اهلل الربكة يف غري الربا والناس يطلبوهنا يف الربا ،وقد شاهدنا
اهنيار االقتصاد الرأساميل الذي كان يعتمد الربا والذي مل يدم
أكثر من نصف قرن رغم كل املحفزات ،وقد جلأوا إىل طرق
أخرى بعدما فشل االقتصاد االشرتاكي هو اآلخر قبله ،ومما ال
خيفى عىل أحد أن هيود اجلاهلية كانوا وراء رواج الربا والتعامل
به ،ويف عرصنا احلارض كانت الصهيونية من ورائه ،فليتأمل
املتأملون وليعودوا إىل رشدهم ويدرسوا أين ذهبت األموال
وبأي اجتاه سلكت ،واهلل من وراء القصد إنه اهلادي إىل سبيل
الرشاد.

،،

من الناحية الشرعية فإن كل وجوه التعامل البشري

والحرك��ة اإلنمائي��ة ف��ي الوج��ود لها وجه��ة محرمة
ّ
محللة بل إن الوجهة المحرمة تقتصر
ووجه��ة أخرى
عل��ى وجه��ة واحدة في األع��م األغلب ،أم��ا الوجهة
ّ
المحللة فلها وجهات متعددة ،ولكلِّ فلسفته..
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هل عاش جبللران خليل جبران..

الح����������داثة قبل وجودها؟

فاطم��ةمنص��ور

يبدو إن ثورة جربان عىل الواقع الذي يعيشه والتغيري الذي أراده هو من أوجد احلداثة
العرتاضه إن املايض غري موجود وبات افرتاضي ًا...املستقبل واألجيال القادمة ستفرض

األمجل وحتدثه ..املستقبل لديه يقرتب من حرية الغرب وشعرية النثر وكاملية اإلنسان
ورقي املجتمع بعيد ًا عن افرازات املايض وتقاليد األعراف وسلطة الوزن.
األدبية واآلراء النقد ّية التي شغلت
علينا التو ّقف عنده وإمعان النظر يف مجلة من املسائل
ّ
نظرا الرتباطها بمفهوم احلداثة وما أثاره من جدل يف
النقاد والدارسني لعقود خلتً ،
األوساط النقد ّية املعارصة.
جلدلية الرصاع بني القديم واحلديث يف الشعر والنقد
متهيدي
اجلربانية عرض
ان احلداثة
ّ
ّ
ّ
العربيني منذ ظهور بوادر التجديد ومالحمه يف شعر ّ
نواس وما أثارت
بشار بن برد وأيب ّ
ّ
املتمسكني بعمودية
ردات فعل يف أوساط الشعراء والن ّقاد املحافظني
هذه البوادر من ّ
ّ
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رسخها القدماء ،يف الوقت الذي
القصيدة القديمة التي ّ

انربى فيه بعض النقاد يدافعون عن اجلديد ويدعون
إليه ،كعبد القاهر اجلرجاين وغريه من الن ّقاد العرب
القدامى ،وقد أدى هذا الرصاع إىل اتساع دائرة اجلديد
األدبية والنقد ّية،
واحتالله الصدارة يف االهتاممات
ّ

ترسخت معامله واتضحت آياته
وكان هذا اجلديد قد ّ
ين قائم عىل
مع أيب ّمتام ،يف ما أحدثه من جديد مضمو ّ

والصورة ،بل عىل مستوى احلكاية بأكملها.

ت��رى األديبة والناقدة الفلسطينية سلمى خرضاء
اجليويس ،بأن صور جربان خليل جربان «رمزية»،
قائلة« :كثري ًا ما تكون صور جربان رمزية موغلة.

والواقع أن رموز جربان ،أمهها الغابة والبحر والليل،
كانت متهيد ًا لرمزية بعض ش��ع��راء اخلمسينيات

والستينيات أكثر ما كانت متهيد ًا لرمزية شعراء

يب قائم عىل الرباعة يف استخدام
الفكر وجديد أسلو ّ
والسيام الطباق واملقابلة.
البديعية
املحسنات
ّ
ّ
ّ
جدلية ال��رصاع بني القديم واحلديث يف
وبعد ذلك
ّ
عرص النهضة مرور ًا بخليل مطران ومجاعة أبولو يف
مرص ،يف الوقت الذي ال يغفل فيه دور الشعر املهجري
وما محله من جديد.
وتتضمن حداثة املوقف وحداثة
اجلربانية،
اما الرؤيا
ّ
ّ
اجلربانية تتناول امل��رأة والدين
التعبري ..ان املفاهيم
ّ
والفن .وجربان ّ
يطل ،من
والنبوة
والثورة واجلنون
ّ
ّ
خالل هذه املفاهيم ،عىل العامل وعىل الكون واملجتمع
معرب ًا عام خيتزنه فكره ،وعام تك ّنه نفسه من اآلراء
ّّ
واألفكار واملواقف التي خيالف يف الكثري منها ما
ّ
ولعل هذا
عهدناه عند أسالفه ،بل عند معارصيه.

مثل سعيد عقل الذي ازده��ر شعره يف الثالثينيات
واألربعينيات ،والذي كان من اتباع الرمزية الفرنسية
يف القرن التاسع عرش».
اجلربانية مل ختلق من عدم ،وإنّام هي امتداد
إن احلداثة
ّ
ّ
اخلط احلدا ّثي القائم يف تراثنا األديب،
ونمو لذلك
ّ
مر العصور ،عىل الرغم مما
والذي ينمو ويمتدّ عىل ّ
يواجهه بني احلقبة واحلقبة من ممانعة أو مواجهة جياهبه
املتمسكون بالقديم يف ّ
كل عرص.
هبا
ّ
جتاوزي ،تلك
تراثي،
إبداعي،
جربان خليل جربان،
ّ
ّ
ّ
هي الصفات الثالث التي يمكن ،من خالهلا ،أن ّ
نطل
عليه  ،يف مفهومه للحداثة موق ًفا وتعبري ًا ،من إبداعات
جربان خليل جربان هو االنسياق للعاطفة بام حتمله من
مشاعر وأحاسيس و أسلوب خيتلف اختالف ًا جذري ًا

كرسته التقاليد الشعرية؟
ما ّ
أما «حداثة التعبري» عند جربان فيه يس ّلط الضوء عىل ما
ين من حداثة يف التعبري ،انطال ًقا
محله األسلوب اجلربا ّ
احلية البسيطة املقتطفة من أفواه الناس ،مرور ًا
من اللغة ّ

الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة
املدرسة الكالسيكية املحدثة التي كانت يف هناية العقد
الثاين من القرن ،قد تقولبت وأصبحت هتدّ د بالتحجر
واجلمود ،ومن ناحية اجتامعية كانت العاطفية حاجة

االختالف يف الرؤيا هو ما يضفي عليها صفة احلداثة.
أو ليست احلداثة اختالف ًا وخروج ًا عىل املألوف وعىل

اجلربانية اللصيقة بنفسه وخياله .والرمز
بالصورة
ّ
ين الذي استخدمه عىل مستوى اللفظة والعبارة
اجلربا ّ

مع الكالسيكيني ،ترى اجليويس ّ
بأن العاطفية اجلربانية
جاءت من ناحية فنية «تلبية حلاجة أمالها الوضع

كامنة يف الروح العربية يف كل مكان».
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ُ
ُ
وأصالة المواقف
المرجعية

ماذا تنفق مؤسسة العين؟

ِ
لروضات ُ
ُ
حنيَ
الطه ِر
تزجا باملعنى الوالئي ا ُملبارك
يكون املسعى إنسان ًياُ ،مم ً
ِ
ُ
ِ
ُ
ميز هلا ،وهي
خيوط
تنبعث
والقداس��ة
الش��مس من مفاصلِ احلض��و ِر ا ُمل ّ
ٍ
ٍ
إس��هامات
رب
نافذة للعقلِ الذي يس��تمدُّ
ُ
عطرا ونقا ًء ،ع َ
جتوب اخلافق��ني ً
ِ
الرعاية ُ
ُعنفوا َن��ه ّ
اخلال َق من أث ِ
احلس��ينية ،والس��خاء املرجعي األصيل،
ري
ِ
ِ
ُ
ُ
النرية،
املرجعية ُمتبلور ًة يف أكث ِر من مفصلٍ من
املواقف
فكان��ت
مفاصلها ّ
آلت عىل ِ
ِ
ِ
تلج التقدُّ َم
احلياض
وهي وليد ُة هذه
الطاهرة التي ْ
نفس��ها إال أن َ
أوسع أبوابه.
التقني واحلضاري والفكري من
ِ
ِ
فاملرجعية مل ِ
ُ
ِ
ٍ
وطرحت
مت فيه
جوانب
جانب من
أي
ْ
احلياة إال وتك ّل ْ
هتم ْل ّ
ِ
وصناعة اإلنس��ان ،فلم ْ
ترتك ثغ��ر ًة أو فوىض خاص ًة يف
مش��اريع لتطوي ِر
َ
ٍ
ُ
َ
ِ
وتناولت ط ُر َق
ومشاكل إال
اليوم من رصاعات
واقع
ْ
ِ
الش��باب وما ُيعانيه َ
ِ
التعاملِ معها،
عالجها وكيفي َة
ُ
العليا ،يف ُخ ِ
املرجعية الدّ ِ
ِ
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أشار ُممث ُّل
ينية ُ
فقد َ
ُ
بالنفع لهَّ ،
َّ
وإن أفض َلها
تعود
املشاريع التي يسعى إليها
أغلب
«إن
اإلنسان ُ
ِ
ِ
َ
بالنفع إىل أكرب ٍ
عدد ُمم ٍ
الرشائح
كن من
تعود
رشاف ًة هي تلك املشاريع التي ُ
ِ
ِ
االجتامعيةُ ،م ّبينًا َّ
املرشوع الذي
العقال َء يتنافسون فيام بينهم عىل اختيا ِر
ِ
أن ُ
أكانت عوائدَ مادي ًة ملرشو ٍع اس��تثامري أو عوائدَ خدمي ًة
في��ه عوائدُ س��واء
ْ
ِ
ِ
ملرشو ٍع خدميّ ،
والناتج
اهلدف
ناحية
تتباين فيام بينها م��ن
املش��اريع
وأن
ِ
ُ
َ
الذي حتصل عليه».
ِ
ِ
ِ
اخل ِ
الس��يدُ أمحد الصايف يف ُ
َ
ِ
الصحن
اجلمعة من
لصالة
الثاني��ة
طبة
وأردف
ّ
ِ
ِ
ُ
ِ
الرشيف ً
قائالَّ :
وتعليمه من
اإلنسان وتربيتَه
صناعة
مرشوع
«إن
احلسيني
َ
َ
فرتة ُم ٍ
بجهة أو ٍ
ٍ
ِ
وأرشف املش��اريع؛ َّ
أفضلِ
عينة ،بل
تتح��د ُد
ألن عوائدَ ه ال ّ
ِ
ٌ
دائمة طاملا َّ
باإلنس��ان وتطوي ِر قابلياته»ُ ،مستش��هدً ا
الكالم يتع ّل ُق
أن
ّإهن��ا
َ
موض ًح��ا َّ
«و َل َقدْ َك َّر ْمنَ��ا َبنِي آ َد َم»ّ ،
أن األنبيا َء وا ُملصلحني
بقول��ه (تعاىل)َ :
ِ
االجتاه،
دع��وات يف هذا
كانت هلم
ٌ
وا ُملفكرين والفالس��ف َة واألخالقي��ني ْ
ِ
قابليات اإلنسان.
رفع
ووضع ُك ٌّل منهم برناجمًا يرى فيه َ
َ

مؤسس��ة العني املرعية من ِق َب��لِ مكتب املرجعية
العلي��ا تنفق ملي��ارات الدنانري لبن��اء ( )346بيت ًا
لعوائل اليتامى.

بقلم :حنان الزيرجاوي

شذرات من كتاب نهج البالغة
م��ن خطب��ة موالن��ا أمي��ر المؤمنين عل��ي بن أب��ي طال��ب (عليه
الس��الم)َ :
��م ،وَ بِ َ
«فا ْرعَ وْ ا عِ َب��ادَ اللهِ َما بِرِعَ ا َيتِ��هِ َي ُفو ُز َفا ِئ ُز ُك ْ
إضاعَ تِهِ
ه ُن َ
��م ُم ْر َت َ
��م بأَ ْع َما ِل ُك ْمَ ،فإِ َّن ُك ْ
َي ْخ َس�� ُر ُم ْب ِط ُل ُك ْم ،وَ َبادِ ُروا آجَ ا َل ُك ْ
ون
َ
�م ُخ ُ
بِ َما َأ ْس َل ْف ُت ْم ،وَ َمدِ ي ُن َ
وف،
ل بِ ُك ُم ا ْل َ
ون بِ َما قدَّ ْم ُت ْم ،وَ َكأ ْن َقدْ َن َز َ
اس َت ْع َم َل َنا اللهُ وَ إِ َّي ُ
ون ،وَ الَ عَ ْث َر ًة ُت َقا ُل َ
َفالَ َرجْ عَ ًة َت َنا ُل َ
اك ْم بِ َطاعَ تِهِ
ونْ .
وَ َطاعَ ةِ َر ُسولِهِ  ،وعَ َفا عَ َّنا وَ عَ ْن ُك ْم بِ َف ْض ِل َرحْ َمتِهِ .
المصدر :نهج البالغة ص 441

الصحن ُ
الحسيني الللشللريللف ،وتظهر
فيه ثالثة مآذن ،كانت الثالثة شاهقة
االرتللفللاع ،وذات زخلللارف وفسيفساء
َّ
غاية في ال َّروعة ُش ّيدت عام ()767هل
على يد َمرجان والي العراق من قبل
السلطان أويس الجالئري

حدد مشاعر اإلحباط

في االنتظار

حيدر السالمي

التعرف عىل مش��اعرنا ،فعندما نجد النفس قد فش��لت يف يشء قد
جيدر بنا َّ
يغلب عليك الشعور بتأنيب الذات ،واإلحباط ،واليأس ،ينبغي عليك أن
تدرك كل ش��عور يؤاتينا لنخصص بعض الوقت لتحديد هذا الش��عور إذا
ما كان غضب ًا ،أو حزن ًا ،أو خوف ًا ،أو ندم ًا ،ألن هذا األمر سيس��اعدنا عىل
التعامل مع هذه املشاعر دون أن نجعلها تنقلب علينا أو عىل من حولنا..

أول نشيد
علم البرش من ُحم ََمدْ ؟..
 قال يل ماذا َت ٍَ
كنش��يد يف ِ
أول صف حينام أصبحوا يف املدرس��ة ُ
«حممد
تعلم��و ُه
 ُقل��ت ٍُ
أبن عبد ّ
ِ
صباح ُكلِ
اللس��ان يف
كلامت ُمكررة عىل طيات
اهلل» ُيرددو ُه
ِ
نبينا ُ
مخيس بعد مراس��يم رفع العلم من غ ِ
ري أن ُيبينوا بآنه العلم األوحد أو أنه
قصيدة البرشية األوىل ،قالوا بأنه الصادق األمني من غ ِ
ري أن يعرفوا ما هو
صدقه ألهنم ال يتش��بهون ِ
إنه صادق الرمحةُ ،
احلب ،العطف ،السالم،
به؛ ُ
ُ
أنه النبي ا ُملظلل بالغامم من غ ِ
ري أن يمنحوا أنفسهم
اإلنسانية ،وقالوا أيض ًا ُ
دقيق�� ًة لِيفهم��وا م��ا رس احلب بين��ه وبني ّ
جيعله معج��ز ًة و ُهييأ ُله
اهلل ك��ي
ُ
املعجزات أو يتفكروا كيف كان شكل الغيوم وهم جيعلون أنفسهم مظل ًة
حول��ه أظنهم م��ا كانوا جمرد رساب ب��ل حتولوا إىل أرواح ُمبتس��م ًة َف ِرحة
كأف��راح الذين ُب ِرشوا باجلنة ،كانوا يرددون ُحممد و كأنه ُلقم ًة ش��هية طيبة
امل��ذاق من غ ِ
ري ان يعرفوا ما هي مكوناهت��ا حتى كربوا و أصبحت لدهيم
ُلقم ًة ُمملة وبدؤوا يتناسون طعمها لِ ِ
كثرة األطباق األخرى التي شغلتهم،
حتى النش��يد ُأدرج مع ذكريات الطفولة و فطرهتم الراحلة و لعل اليشء
الوحي��د الصادق من هذا األمر كل��ه بأهنم يعرتفون أن ُحم ََمد هو الفطرة و
لعلها الكلمة ا ُملرادفة هلذا االسم يف مجيع البرش.

الموعد األخير
ترى من جعل هلذين الكفني املتكئني عىل أقايص

الظمأ إليك كل هذا العنفوان ،حتى باتا جبلني
من البقاء عىل حدّ الغياب رغم تعاقب السنني
رس الوقوف
وتواتر احلنني؟! من أودع فيهام ّ
عىل حافة الصرب ،لكي تستظل َبرجلك وخيلك
ما بينهام برهة من اخللد قبل مغادرة الرماد إىل
البياض؟!
إين أتشبث بشعاع النور املنرسح من ذلك
ال��رأس املذهب املدبب املتعايل رشف ً��ا املتفاين
شغف ًا ليومك اآليت من وراء ستار املستحيل.
أجتلبب رأفتك ألسبق نزع الريح إىل سحائب
مكثك اهلاطلة عىل رابية اخل��وف لتزهر حب ًا
وشوق ًا وخترضّ أمن ًا وسل ًام ..يا لك من مغيث

ال جيارى!
إىل أي��ن وأن��ى تكون وجهتي من فراقك؟!
حتمل وط��أة
أع��رف أن األرض تضيق ع��ن ّ
حسنك والسامء ختجل من هالة وجهك.
ٍ
وف��اء يف وادي األرق
يسكبني الشوق هن� َ�ر

السحيق ،أستسلم لنسيامت ذكرك إذ تتهادى
عند جرف االنتظار وتتبارش باقرتاب املوعد
األخري عىل ضفاف الوقت.

كثر ،مائدة الصرب ال تتسع ألكثر
بينام املرتقبون ٌ
من جليس واحد ..فليكن أنت.

