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شريعة االستشارة 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

األرواح المالئكية تحتفل بيوم ذوي الهمم العالية..
وجامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات 

تقيم  أسبوعاً  ثقافياً حافالً   بالبهجة والجمال

َعَم " وا النِّ ِه َعَلْيُكْم َفَلا َتَملُّ اِس ِإَلْيُكْم ِمْن ِنَعِم اللَّ " َأنَّ َحَواِئَج النَّ
الم(– بحار األنوار: 75 / 127،  اإلمام الحسين )عليه السَّ

من نعم الله تعالى

أيها اآلباء استشعروا المسؤولية الكاملة
 تجاه أبنائكم

وزير التعليم العالي: مشاريع العتبة الحسينية 
خاضعة للمعايير العلمية ومستعّدون لدعمها 

كما سّجلتها باصرة الكرباسي
كربالء بين عهدين



باعتزاز بالغ، ا�س��تثمُر هذه ال�سطور القليلة، لأّوجه �سكري لرئا�سة 
حتري��ر �سحيف��ة )يين��ي مي�س��اج Yeni mesaj( الرتكي��ة، التي 
العظيم��ة  ال�سجادي��ة  ال�سحيف��ة  ع��ن  افتتاح��ي  مبق��اٍل  احتفتن��ا 
لإمامن��ا ومولن��ا الإمام علي بن احل�سني ال�سج��اد )عليهما ال�سالم(، 
وو�سفته��ا بالقيام��ة العلمية، والت��ي قيَل عنها: اإنه��ا )اأُخت القراآن 
الك��رمي، وزبور اآل حممد(؛ ملا حوته من نفائ�س ودرٍر ولآلئ، ويجده 
الق��ارئ العزيز من�س��ورًا على املوق��ع الإلك��رتوين لل�سحيفة بعنوان 

.)Sahife-i Seccadiyye.. İlmî bir kıyamdır(
حي��ث اأ�س��اَر املق��ال اإىل اأّن "ال�سحيف��ة ال�سجادية ه��ي عمل عبادي 
قّدم��ه الإم��ام زي��ن العابدي��ن )علي��ه ال�س��الم( لكنه��ا مل تك��ن كل 
عباداته؛ كونه )عليه ال�سالم( يرتّبع على عر�س العبادة والأخالق 
احلمي��دة والعمل ال�سادق، كما اأّنه ثّقف الأم��ة وعّلمها ب�سلواته يف 

ظ��ل الظ��روف الت��ي   �سهده��ا  زمان��ه".
ولف��َت اأي�سًا اإىل اأن "الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( لو ُا�ست�سهد اإىل 
جان��ب وال��ده الإم��ام احل�سني )علي��ه ال�س��الم( فاإن ه��ذه )القيامة 
العلمي��ة( كان��ت �ست�سيع، ومل��ا وجدت طريقتها اخلا�س��ة للتعبري عن 
احلل��ول ال�سيا�سية، وكذل��ك يف اإنذار امل�سلمني واإر�ساده��م وتعليمهم 

ع��دم التخل��ي   ع��ن   الأم��ل  برحم��ة  اهلل )�سبحان��ه وتع��اىل(".
نع��م لق��د اأّدت ال�سحيف��ة ال�سجادي��ة اأدوارًا عدي��دة، اأهّمه��ا تعليم 
الدي��ن املحّم��دي الأ�سيل لالأّم��ة الإ�سالمية التي اأراد له��ا بنو اأمّية 
اللعن��اء النحراف والنق��الب على املبادئ، والع��ودة اإىل اجلاهلية 
ديني��ة  م�سام��ني  ال�س��الم(  )علي��ه  اأدعيت��ه  حمل��ت  اإذ  املقيت��ة، 
وعقائدي��ة وعلمي��ة عظيمة، كما اأّنه��ا كانت احلّل الأمث��ل لإي�سال 
ر�سائل��ه )عليه ال�س��الم( اإىل �سيعته، والتي ل ميكن تقدميها علنًا يف 
ظل الواق��ع القمعي املفرو�س من قبل الأموي��ني خالل تلك احلقبة 
الظالمي��ة الت��ي عا�سه��ا امل�سلم��ون بع��د ا�ست�سه��اد الإم��ام   احل�س��ني  

)علي��ه ال�س��الم(.
يف اخلت��ام اأق��ّدم �سك��ري اأي�سًا ملرك��ز كرب��الء للدرا�س��ات والبحوث 
التاب��ع للعتبة احل�سينية املقد�سة، ال��ذي اأخرج هذه الدّرة الثمينة 

وترجمه��ا لن��ا  م��ن   اللغ��ة الرتكي��ة  اإىل  اللغ��ة العربي��ة.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    القيامُة العْلمّية
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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زهراء المرشدي ـ حسين نصر
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املتطلعة  الشعوب  تلك  ذاهت��ا  هي  احلّية  الشعوب  إن 
املآيس  كل  رغم  تفاؤل  بنظرة  لكن  بلداهنا  مستقبل  إىل 
والظروف الصعبة، من أجل صنع مستقبل أفضل لألجيال 
القادمة، والساعية بكل جهدها، واملسخرة لكل إمكانياهتا 
النبيلة..  الغاية  هذه  لتحقيق  واملجتهدة   واملعنوية،  املادية 
غاية التقدم واالزدهار، وبالتايل توفري غد أكثر ارشاقًا مما 
عاشت وتعيش هي، وطبعا ال يتم هلا ذلك إال من خالل 
التسلح بالعلم، وكام قيل فالعلم نور واجلهل ظالم، كونه 
طريق التقدم وسّلم الوصول األوحد إىل مثل هذا اهلدف 
السامي، لذلك جاء هذا يف األمر الثاين من خطبة سامحة 
بتاريخ   توفيقاته(  دامت   ( الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
وزارة  يف  لإلخوة  توصياته  ديباجة  يف   ،  2010  /10/1

الرتبية والكادر التدرييس والتعليمي ..  قائاًل بام ييل :
ويتقّدم  يتطور  أن  أراد  إذا  شعب  أي  إن  املعلوم  "من 

ويتحّض وتكون له دولة قادرة عىل النهوض بمسؤولياهتا 
جتاه شعبها، واذا ُأريد للفرد واملجتمع ان يتكامل وتتحقق 
العدالة والكرامة االنسانية؛ فالبد من توفر االهتامم الكايف 
باجلانب التعليمي والرتبوي للمواطن، وتوفري االمكانيات 

الالزمة لذلك، وهذا يتوقف عىل عدة امور :
اجلامعات  )يف  والتعليمي  التدرييس  الكادر  اهتامم   -1
اجلهود  كل  وبذل  للطالب  العلمي  باملستوى  واملدارس( 
لالرتقاء هبذا املستوى وعدم التسامح يف املستوى الدرايس 
املادة  بإعطاء  اجلاد  االهتامم  خالل  من  للطالب  والعلمي 
وحماسبة  الدوام  يف  بالتسّيب  السامح  وعدم  حّقها  العلمية 
املتهاون واملقّص يف ذلك من املدرسني واملعلمني والطلبة، 
فان هذا العلم امانة يف أعناق ادارات املدارس واملدرسني 
واملعلمني واساتذة اجلامعات... والبد من مالحظة ما كان 
عليه العراق من جمد علمي البد ان نسعى مجيعًا إلعادته ".

ومن ثم يدرج سامحته التوصية الثانية عرب التأشري عىل إن 
العلم واملعرفة إنام مها سالح اإلنسان يف مواجهة املخاطر 
اجلاهل  فاإلنسان  األع��داء،  وضد  احلياة  يف  والصعاب 
الوطن  اع��داء  أي��دي  يف  سهاًل  وصيدًا  ضحية  سيكون 
والدين، وربام يكون أداة هدم لوطنه ولدينه، بدل أن يكون 
أداة بناء للمستقبل حتى من دون أن يدري، وهو حيسب 

بجهله إنه إنام حيسن صنعا. 
بالعلم  واملجتمع  الفرد  تسليح  منه  يراد  التعليم  إن   -2"

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
الواقع التربوي والتعليمي في العراق
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بقلم/ طالب عباس الظاهر
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واملعرفة والذي سيؤدي اىل بناء جيل متعلم مثقف قادر عىل 
التعليم  هذا  ولكن  اهدافه  له  حيقق  بام  املجتمع  شؤون  ادارة 
االكاديمي ال يكفي وحده بل البد من السعي لبناء شخصية 
والشعور  الفاضلة  واالخللالق  والقيم  املبادئ  وفق  الطالب 

باملواطن الصادق..
ان نظرة الطالب اىل الدرس واملعلم ليست مقصورة عىل انه 
استاذه يف تلقي العلم بل ينظر اليه عىل انه القدوة الصاحلة له 
لذلك البد ان هيتم ببناء شخصية عىل هذا االساس وذلك من 
خالل التزامه بتطبيق املبادئ والقيم الفاضلة وحتلّيه باألخالق 

احلسنة".    
وهنا يف التوصية الثالثة من اخلطاب املرجعي يتم الطرق عىل 
وتر حساس وشديد اخلطورة عىل مستقبل التعليم واملتعلمني 
عىل  املؤسفة  وتداعياته  اخلصويص  التعليم  وهو  البلد،  يف 
املستوى العلمي عمومًا عندما يتحول من دوره الرتبوي إىل 
اخلصويص  التعليم  فإن  مجيعًا  نعرف  فكام  كسبية،  تطلعات 
سابقًا مل يكون موجودًا، لكن رغم ذلك كان هنالك ازدهار 
علمي للبلد يشهد له القايص قبل الداين، وختّرج خالله خرية 

العلامء واملفكرين واألدباء.  

اخلاصة  اخالقياهتا  هلا  اخرى  مهنة  كأي  التعليم  مهنة   -3  "

التي تؤدي إىل نجاح أهل هذه املهنة يف حتقيق اهلدف وهدفها 
الشديد  للطالب ولكن لألسف  والرتبوي  العلمي  البناء  هو 
هناك ظواهر سيئة طرأت عىل هذه املهنة بسبب الظروف التي 
الظواهر  .. ومن مجلة هذه  السابق  احلكم  البلد وقت  هبا  مّر 
التدريس اخلصويص التي تشيع التفرقة بني طبقات املجتمع، 
االخوة  ندعو  ولذلك  الفقرية،  الطبقات  بالضر  وتصيب 
العلمي  باملستوى  االهتامم  واالساتذة  واملدرسني  املعلمني 

وإعطاء الدرس حقه اثناء احلّصة الدراسية".
التطرق إىل حيثّية مهمة  من  النقطة من الوصايا يتم  يف هذه 
الثقافة  منابع  عن  األجيال  ويبعد  حياتنا  يغزو  ملا  املعلم  دور 
االنحراف  من  وعرة  طرق  إىل  حرفهم  وحماولة  احلقيقية، 

اخللقي، والسلوك الشاذ، مما يشكل حتديا جديدًا. 
لالهتامم  والتعليمي  التدرييس  الكادر  االخوة  ندعو   -4  "

ملواجهة  والطالبة  للطالب  واالخالقي  الرتبوي  باجلانب 
االتصال  وسائل  توفر  مع  خاصة  والفكري  الثقايف  الغزو 

احلديثة كالفضائيات واملواقع االلكرتونية واملوبايل".
لنجاح  الثالث  الركائز  عىل  التأشري  يتم  التوصية  هذه  يف 

إن التعليم يراد منه تسليح الفرد والمجتمع بالعلم والمعرفة 
والذي سيؤدي إلى بناء جيل متعلم مثقف قادر على ادارة شؤون 

المجتمع بما يحقق له اهدافه

،،
،،



الطالب  من  كل  وهي  البلد  يف  والرتبوي  التعليمي  الواقع 
ومن  والتدرييس،  التعليمي  والكادر  األمور  وأولياء  نفسه 

دون التعاون بينها مجيعا لن حيصل النجاح.
" 5- ندعو أولياء امور الطلبة للتعاون مع ادارات املدارس 

العلمي  املستوى  ملعرفة  املدرسة  ادارة  مراجعة  خالل  من 
ألبنائهم وتصفاهتم يف املدرسة.. كام ندعو اجلميع – الكادر 
امللقاة  باملسؤولية  ابنائهم  التدرييس واولياء االمور– لتوعية 
عىل عاتقهم جتاه وطنهم وشعبهم واالموال العامة واالهتامم 

بالنظافة ومجالية املدرسة وغري ذلك". 
التشخيص  أصبع  يضع  املرجعي  اخلطاب  ف��إن  أخ��ريا، 
التعليمي  الواقع  نجاح  اجل  من  مهمة  أسباب  بعض  عىل 
والرتبوي يف البلد من خالل خماطبة الدولة والوزارة املعنية  
وسد  النجاح  هذا  مثل  ملسلتزمات  توفريها  رضورة  حول 
داخلها  املعدات  وتوفري  املدرسية  األبنية  يف  احلاد  النقص 

بشكل يليق بالطالب كإنسان وكصانع ملستقبل البد. 

"  كام ندعو االخوات املدرسات واملعلامت االهتامم وااللتزام 

باحلشمة وعدم الترّبج ألهنن يمثلن القدوة لطالباهتن ..
اما كالمنا مع االخوة املسؤولني يف وزارة الرتبية فالذي نرجوه 
املدارس  ابنية  عدد  يف  النقص  لسد  اجلهود  بذل  هو  منهم 
عىل  يؤثر  وهذا  ثالثي   دوامها  املدارس  بعض  فان  املطلوبة 

عدد احلصص الدراسية واملستوى العلمي للطالب ..
من  فإهنا  املدارس  هذه  يف  واملكتبات  باملختربات  واالهتامم 
االمور املهمة لرفع املستوى العلمي والثقايف العام للطالب.. 
كام ان هناك شكاوى كثرية من إدارات املدارس حول توفري 

املستلزمات الدراسية من الرحالت والقرطاسية وغريها ..
االخللوة  وعناية  نظر  لفت  نللود  التي  املهمة  االمللور  ومللن 
الرتبية هو رضورة فتح دورات تدريبية  املسؤولني يف وزارة 
التدريسية  وقابلياهتم  مستواهم  لرفع  واملعلمني  للمدرسني 

والرتبوية".

ندعو أولياء أمور الطلبة للتعاون مع إدارات المدارس من خالل 
مراجعة إدارة المدرسة لمعرفة المستوى العلمي ألبنائهم 

،،وتصرفاتهم في المدرسة
،،



وهو قسامن:
األّول: ما يكون يف املعاملة.

الدين  كتاب  يف  حكمه  ويللأيت  القرض،  يف  يكون  ما  الثاين: 
والقرض إن شاء اهلل تعاىل.

يف  عينّية  زيللادة  مع  باآلخر  املثلني  أحد  كبيع  فهو  األّول:  أّما 
أو  منها،  وعرشين  بامئة  احلنطة  من  كيلو  مائة  كبيع  أحدمها، 
أو زيادة  مخسني كيلو من احلنطة بخمسني كيلو حنطة ودينار، 
من  كيلو  بعرشين  نقدًا  احلنطة  من  كيلو  عرشين  كبيع  حكمّية 

احلنطة نسيئة، وهو حرام.
املعاوضات؟  من  غريه  يف  جيري  أو  بالبيع  حتريمه  خيتّص  وهل 
قوالن، والصحيح اختصاصه بام كانت املعاوضة فيه بني العينني، 
يقول:  أن  مثل  الصلح  أو  املبادلة  أو  البيع  بعنوان  أكانت  سواء 
)صاحلتك عىل أن تكون هذه العرشة التي لك هبذه اخلمسة التي 
يل(، أّما إذا مل  تكن املعاوضة بني العينني كأن يقول: )صاحلتك 
عىل أن هتب يل تلك العرشة وأهب لك هذه اخلمسة(، أو يقول: 
)أبرأتك عن اخلمسة التي يل عليك برشط أن تربئني عن العرشة 

التي لك عيّل( ونحومها فيحكم بالصّحة.

مسألة 217: ُيشرتط يف حتّقق الربا يف املعاملة النقدّية أمران:
فال  الصفات،  اختلفت  وإن  والذات عرفًا  اجلنس  احّتاد  األّول: 
من  كيلو  ومخسني  بامئة  اجلّيدة  احلنطة  من  كيلو  مائة  بيع  جيوز 
بأربعني  بيع عرشين كيلو من األرز اجلّيد كالعنرب  الرديئة، وال 

كيلو منه أو من الرديء كاحلويزاوّي، أّما إذا اختلفت الذات فال 
بأس، كبيع مائة ومخسني كيلو من احلنطة بامئة كيلو من األرز .

فإن  املوزون،  أو  املكيل  من  العوضني  من  كّل  يكون  أن  الثاين: 
كانا مّما يباع بالعّد مثاًل كالبيض واجلوز يف بعض البالد فال بأس، 

فيجوز بيع بيضة ببيضتني وجوزة بجوزتني يف تلك البالد.
فيها  الربا  حتّقق  اشللرتاط  ففي  نسيئة  املعاملة  كانت  إذا  وأّمللا 
بالرشطني املذكورين إشكال، فال يرتك مراعاة مقتىض االحتياط 

يف موردين:
املوزون مع االختالف يف  أو  املكيل  العوضان من  1. أن يكون 
اجلنس، كبيع مائة كيلو من األرز بامئة كيلو من احلنطة إىل شهر .
2. أن يكون العوضان من املعدود ونحوه مع احّتادمها يف اجلنس 
كبيع عرش جوزات بخمس عرشة جوزة  عينّية،  الزيادة  وكون 

إىل شهر .

مسألة 218: املعاملة الربوّية باطلة إذا صدرت من العامل بحرمة 
الربا تكليفًا، وأّما إذا صدرت من اجلاهل هبا - سواء أكان جهله 
أخذه  ما  له  حّل  فتاب  باحلال  علم  ُثمَّ   - باملوضوع  أو  باحلكم 

حال اجلهل.
التعّبدّية  احلّلّية  املعاملة ال  تكون من جهة صّحة  واحلّلّية حينئٍذ 

لتختّص به دون الطرف اآلخر إذا كان عاملًا باحلرمة.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريالــــــــــــربــــــــــــا



يعد الَقصص القرآين خطابا هادفا يعمل عىل تفاعل القارئ مع 
القرآين غري  اذ مل يكن جزءا منه السيام وان القصص  احلدث 
متشعب االحداث وغالبا ما يسلط األضواء عىل حدث واحد 

بعرض باألساليب متعدد منها العاطفية والعقلية والتارخيية. 
األخالقية  الرتبية  مضامر  يف  تصب  مجيعا  فأهنا  واملحصلة 
اهلداية  كتاب  وهو  الكريم  القرآن  ان  كام  واملجتمع  للفرد 
وبناء االنسان املؤمن قد اشتمل عىل كل ما من شأنه ان يرفع 
االنسان من حضيض هذه الدنيا واخذ بيده اىل مرمى الكامل 
ان للقصة بصورة عامة وقع بالغ يف النفس فهي وقبل كل يشء 
جتلب توجه سامعيها وتثري فيهم الرغبة ملتابعة االحداث، وقد 
وهو  استخدام  بأفضل  الفن  هذا  الكريم  القران  استخدم 

القائل: )نحن نقص عليك أحسن القصص(
وتنوعت أساليب الدعوة يف القران الكريم والتي استخدمها 
يف خلق اطار فكري عند الناس ونامذج سلوكية يف ترصفاهتم 
فيه ما بني الوعد  والوعيد االقناع العقيل االحتكام اىل الوجدان 

املفاهيم  إيصال  يف  القصص  من  واالستفادة  االمثال  رضب 
عميقة الداللة اىل العقل وتشجيع العاطفة عىل قبوهلا واالخذ 
املهمة يف  األساليب  القصة بصورة عامة من  أسلوب  ان  هبا، 
املجال الرتبوي فنحن نجد ان املنهج الرتبوي التعليمي الذي 
يعتمد القصة هو األكثر جاذبية واالقرب اىل النفس واالسهل 
والذهن  الذاكرة  يف  بقاًء  واألكثر  والتعلم  احلفظ  مستوى  يف 
يدخل  طبيعيا  مدخال  والتزال  القصة  كانت  لذلك  اإلنساين 
اىل  والقادة،  واهل��داة  والدعوات،  الرساالت  أصحاب  منه 
الناس واىل عقوهلم وقلوهبم، ليلقوا فيها بام يريدوهنم عليه من 

اراء، ومعتقدات، واعامل.
الكريم  القران  وصف  يف  السالم  عليه  املؤمنني  امري  وق��ال 
انفع  فانه  القران  تالوة  "احسنوا  بقوله:  القصص  انفع  بانه 
العبارة  لطيف  من  فيه  فيهام  عجيب  تعبري  وهذا  القصص"، 
وعمق املعنى، هنا مل يقل ان فيه انفع القصص بل قال انه انفع 

القصص اما تغليبا او حكاية عن واقع.

ووجود  والكتبي،  اللفظي  وهو  مادي  وجود  وج��ودان:  له  الكريم  القرآن 
ملكويت، فقد كان للقرآن وجود قبل نزوله عىل النبي )صىل اهلل عليه و آله( 
َحِكيٌم﴾  َلَعيِلٌّ  َلَدْيَنا  اْلِكَتاِب  ُأمِّ  يِف  ُه  ﴿َوإِنَّ نفسه:  عن  الكريم  القرآن  ويقول 
ُهَو  الكتاب، ويقول: ﴿َبْل  أم  للقرآن وجود يف  أنه كان  ]الزخرف: 4[؛ أي 
ُفوٍظ »22«﴾ ]الربوج[ وكان للقرآن وجود قبل  ُقْرآٌن َمِيٌد »21« يِف َلْوٍح حَمْ
أن ينزل إىل هذا العامل، من وصل إىل القرآن وهو يف ذلك العامل، ومن وصل 
إىل القرآن وهو يف أم الكتاب، ومن وصل إىل القرآن وهو يف اللوح املحفوظ 

فقد اكتشف تأويل القرآن الكريم..

آللئ قرآنية

فاطمة وعاء أم الكتاب

بقلم: ضياء ابو الهيل

اإلثارات التربوية 
للقصة القرآنية 
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تجارة االفراد  وتجارة الشركات

القرآن سبي�لنا ال�ى الرقي

إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/6 التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

الطبيعيني اي البرش باختالف  التجار  التجارة تقترص عىل  مل تعد 
جنسياهتم وانام عىل الرشكات باختالف انواعها ولوحظ انه صار 
التي  املربرة  ألسباهبا  التجارية   الرشكات  تأسيس  عىل  االقبال 
وان  الرشكة،  تنظيم  عرفت  قريشًا  ان  و  قليل  بعد  اليها  سيشار 
الشام يف  اىل  بعثته سافر  آله( وقبل  و  اهلل عليه  نبينا حممدًا )صىل 
التجارة مع عمه ايب طالب )عليه السالم(  ثم صار يتاجر للسيدة 
خدجية بنت خويلد  )عليها السالم( وسافر اىل الشام مرة اخرى 
فمنها  معها  جتارية  رشكة  فكون  وامانته  بتجارته  اعجبت  وقد 
كان املال ومنه كان العمل وهذه  هي رشكة املضاربة ومنصوص 
عليها يف القانون املدين العراقي اضافة اىل االنواع االخرى التي 
عرفها الفقه االسالمي وهي رشكة املال ورشكة الصنائع ورشكة 
من  هذه  املسلمني يف رشعية كل  الفقهاء  اختالف  مع  املفاليس 
ومنهم  املضاربة  رشكة  صحة  عىل  امجع  الكل  ولكن  الرشكات، 
بقية  صحة  عىل  يتفقوا  مل  اهنم  اال  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
الرشكات االخرى  املشار اليه قبل قليل لألسباب املعقولة التي 

يستندون اليها.
تعرف  مل  اهن��ا  بأمجعها  االسالمي  الفقه  رشك��ات  ب��ان  وتتميز 

الشخصية املعنوية التي تتميز هبا رشكات اليوم, بمعنى ان شخصية 
التعامل  وان  كتنظيم  الرشكة  عىل  الطاغية  هي  الرشكة  مؤسيس 
اليوم  رشكات  بعكس  الرشكة  باسم  ال  بأسامئهم,  يتم  بموجبها 
املسامهة  الرشكة  لدينا  فصارت  وموضوعا  شكال  تطورت  التي 
ورشكة  التضامنية  والرشكة  املحدودة   املسؤولية  ذات  والرشكة 
التوصية  البسيطة ورشكة املحاصة .اال ان  املرشع العراقي الغى 
ويمكن  احلايل  الرشكات  قانون  بموجب  االخرية,  الرشكة  هذه 
املراقبة  بسياسة  متأثرا  وجاء  موفقا.  يكن  مل  هلا  إلغاءه  ان  القول 
بالعراق قبل 2003 حيث ان  التي كانت سائدة  وكتم االنفاس 
االشهار  اىل  احلاجة  وعدم  باخلفاء  تعقد  ان  يمكن  الرشكة  هذه 
بمجرد  تعقد  ان  يمكن  اذ  تكوينا  الرشكات  اسهل  وهي  عنها. 
بل  اخرى   اجراءات  اي  اختاذ  دون  ومن  شفاها  االلفاظ  تبادل 
الرشكة  وهذه  اهلاتف  طريق  عن  بالكالم  ولو  تعقد  ان  ويمكن 
عدا  فيام  الدول  لبقية  التجارية   القوانني  يف  هبا  معموال  الزال 
العراق كام تم توضيحه قبل قليل .فاخلالصة الرشكة من العقود 

املندوبة وكانت معروفة قبل البعثة االسالمية.

ُكنَت  التي  اْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما    َعَلْيُكْم َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداَء  َتُكوُنوْا  لِّ َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلَنُكْم  ))َوَكَذلَِك 
لُِيِضيَع   ُ َكاَن اهللَّ َوَما    ُ ِذيَن َهَدى هللَّ الَّ َعىَل  إاِلَّ  َلَكبرَِيًة  َكاَنْت  َوإِن  َعِقَبْيِه  َعىَل  َينَقِلُب  مِمَّن  ُسوَل  الرَّ بُِع  َيتَّ لَِنْعَلَم َمن  إاِلَّ  َعَلْيَها 

ِحيٌم(( )سورة البقرة اآلية 143(. َ بالنَّاِس َلَرُءوٌف رَّ إِيَمَنُكْم إِنَّ اهللَّ
لقد مَجعت رسالة االسالم شتات امة صنعت منها احلضارة االقوى يف العامل فقد كان العرب قبل االسالم يعيشون يف 
مناطق متناثرة من ارض اجلزيرة العربية واطرافها، فحوهلا الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله( يف مدة قياسية جدا اىل امة 
شاهدة عىل الناس بالقسط والعدل، فالقرآن الكريم يفجر يف االنسان طاقاته، ويلملم شتات البرشية حتت راية واحدة، 
وتوعده  بالثواب،  االسنان  وتعاىل وعد  فاهلل سبحانه  القيامة،  يوم  اىل  والروح  بالفاعلية  ينبض  كتاب حٌي  وأنه  ال سيام 
بالعقاب؛ بمعنى ان اخلالق املتعال مل خيلق االنسان ليفنى، وانه مل جيعل حدوده يف الدنيا اذ هذه االخرية ليست اال وسيلة 
من وسائل بني البرش، لريقوا هبا اىل ما هو اعىل وارقى، فحينام يفتح القرآن مثل هذا االفق الواسع أمام االنسان، فانه يبعث 

فيه الروح والعزم واالرادة.
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ومن تلك املواقف التي تفيض باإلنسانّية ، وكّل حياة اإلمام احلسني عليه السالم فّياضة بذلك ، ذاك املوقف الذي حتّدثت 
عنه كتب السرية ، أّن اإلمام احلسني عليه السالم مرَّ بمساكني قد بسطوا كساًء هلم ، وألقوا عليه كرسًا من اخلبز اليابس ، 

فقالوا : هلمَّ يابن رسول اهلل ، فأكل معهم ، وأجاب دعوهتم ، ثّم تال : )إِنَُّه ال حُيِبُّ امْلُْسَتْكرِبِيَن(.
ثّم قال : "َقْد أجبُتكْم فأجيبوين".

قالوا : نعم يابن رسول اهلل ، وُنعمى عني ، فقاموا معه حّتى أتوا منزله.
فقال للرباب )زوجته(: "أخرجي ما ُكنِت تدخرين". فأخرجت ما عندها من نقود فناوهلا هلم.

نعم ، لقد اقتدى املوىل أبو عبد اهلل عليه  السالم بجّده املصطفى صىل  اهلل  عليه  وآله ، وسار بسريته العطرة ، واهتدى هبداه، 
فكان خيالط الفقراء وجيالسهم ، ويفيض عليهم برّبه وفضله وإحسانه حّتى ال يتأّثر الفقري بفقره ، وال يبطر الغني بامله. 

ة التواضع، وهو درس مِلَْن يريد قيادة اأُلّمة نحو اهلداية واخلالص. وهذا إن دلَّ عىل يشء يدّل عىل قمَّ
املصدر/ احلسني )عليه السالم( والوّهابّية �� املؤلف : الشيخ جالل معاش    )73/1(

من مجيع ذلك يظهر الوجه يف استحقاق اإلمام احلسني )صلوات اهلل 
عليه( أن يكون ثار اهلل تعاىل يف األرض، كام تضمنت الزيارات الواردة 
عن أئمة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( ذلك يف حقه وحق أبيه أمري 

املؤمنني )عليهام وعىل آهلام أفضل الصالة والسالم( .
ففي صحيح احلسني بن ثوير عن اإلمام الصادق )عليه السالم( الوارد 
يف زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( التي فيها قوله )عليه السالم(: 
وابن  اهلل  ثار  يا  السالم عليك  قتيله،  وابن  اهلل  قتيل  يا  "السالم عليك 
ثاره، السالم عليك يا وتر اهلل املوتور يف السموات واألرض... وأشهد 

أنك ثار اهلل يف األرض.
"سمعت رسول اهلل )صىل اهلل  املناسب ملا يف حديث جابر قال:  وهو 
وجّل:  عّز  اهلل  إىل  يشكون  ثالثة  القيامة  يوم  جييء  يقول:  واله(  عليه 
املصحف واملسجد والعرتة، يقول املصحف: يا رب حرقوين ومزقوين، 
ويقول املسجد: يا رب عطلوين وضيعوين، وتقول العرتة: يا رب قتلونا 
وطردونا ورشدونا، فأجثوا الركبتني للخصومة، فيقول اهلل جل جالله 

يل: أنا أوىل بذلك".

الحسين       والمساكين

يا  ثار الله وابن ثاره
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ُيكشف عن أنه )صلوات اهلل عليه( قد أقدم عىل تلك النهضة عاملًا بمصريه، وأنه )عليه السالم( كان مأمورًا بنهضته من 
ِقَبل اهلل تعاىل، وإال فلو مل يكن ذلك مرضيًا هلل تعاىل لكان عىل النبي وأمري املؤمنني )صلوات اهلل عليهام وآهلم( حتذيره من 
مغبة هنضته ومنعه منه، ال حّث الناس عىل نرصه وتأنيبهم عىل خذالنه، ولو كانا قد حذراه ومنعاه لكان حريًا باالستجابة 

هلم، فإنه )صلوات اهلل عليه( أتقى هلل تعاىل من أن يتعمد خالفهم.
بل ورد عنهام )صلوات اهلل عليهام وآهلم( أهنام حّثاه ورّغباه. فعن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال لإلمام احلسني 
)عليه السالم(: "إن لك يف اجلنة درجة ال تناهلا إال بالشهادة"، كام ورد أنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أخربه بذلك يف الرؤيا 

ملا قرب املوعد.
وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه ملا حاذى نينوى يف طريقه إىل صفني نادى: "صربًا أبا عبد اهلل. صربًا أبا عبد اهلل"، ثم 

ذكر مقتله بشط الفرات إىل غري ذلك مما رواه الفريقان خصوصًا شيعة أهل البيت )عليهم السالم(.
املصدر/ فاجعة الطف ��� املؤلف: املرجع الراحل السيد احلكيم  )قّدس رسه(  )27/1(

اإلمام الحسين يا  ثار الله وابن ثاره
مأمورٌ بنهضته عالٌم بمصيره
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عن الفطرة
*  السيد محسن المدرّسي

كأيِّ جه��از إلكتروني ُيصنع ببرمج��ة ذاتية ونظام 
تش��غيل خاص به، ُيولد البشر وقد أُودعْت فيهم 
برمج��ة ذاتي��ة؛ إذ ليس فك��ر الطفل عن��د والدته - 
كم��ا يّدعي البعض - صفحة بيض��اء ينقش األبوان 
أو المرب��ي أو المجتمع عليه ما ش��اؤوا من أفكار 
وصور؛ بل يولد اإلنس��ان وقد أودع الله في داخله 
قيماً ومبادئ مختلفة، تكون القاعدة واألس��اس 

للمعارف األخرى طيلة حياته.

يف  األخالق  لبذور  زرع  عمليَة  الرتبية  فليست 
"رعاية"  و  "سقي"  هي  ما  بمقدار  الطفل،  شخصية 
رعاها  ما  فإذا  وخاملة،  كامنة  لكنّها  مغروسة،  لبذور 
األبوان بصورة صحيحة، نمت فتربعمت ثم تفّتحت 

داخل الطفل فأصبح مستقياًم يف سلوكه.
قلب  يف  يزرعان  أو  الرتبية،  األبوان  يفسد  قد  نعم 
ولكن  منحرفة،  النشأة  فتكون  فاسدة،  بذورًا  احلَدث 
فيه،  والفضيلة  اخلري  مسّبقات  وجود  ذلك  ينفي  ال 
بيئة  يف  النشأة  أو  املنحرفة  الرتبية  وجود  مع  أنه  علاًم 
فاسدة، إال أن تأثريها يبقى غري حتمي، بل يزيد فقط 
شخص  من  فكم  االنحراف،  أو  الفساد  احتاملية  من 
نشأ يف أشد البيئات فسادًا إال أنه حتدى ذلك وانتفض 

عىل واقعه فكان صاحلًا مصلحًا.
"كل  وقد أنبأنا املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( بقوله: 
مولود يولد عىل الفطرة إال أن أبويه هيّودانه أو ينرّصانه 

أو يمّجسانه".
ولكن ما هي؟

بمعرفة  يرتبط  ما  هي  الفطرة،  أساس  أن  نفهمه  ما 
ذلك  وبعد  والقبح،  احلسن  معرفة  ثم  ومن  اخلالق، 
ألي  أساسًا  تكون  التي  العقلية  القواعد  منظومة 
نطلق  ما  بجملتها  وهذه  ومعرفة،  استدالل  عملية 

"الفطرة". عليها 
تلك  برشية،  فطرة  كل  يف  مودعة  تعاىل  اهلل  فمعرفة 

ة
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ن 
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وثقافاهتم  وأعراقهم  ألواهنم  اختالف  عىل  البرش  جتعل  التي 
أن  منذ  عنده  املودعة  املعرفة  تلك  اخلالق،  هذا  عن  يبحثون 

أقّر برّبه يف عامل الذر.
من  سميك  جدار  خلف  ُحجبت  لو  حتى  التي  املعرفة  تلك 
والشهوات  واألهواء  املنحرفة،  واألفكار  الباطلة،  العقائد 
والتربيرات.. إال أن هلا طاقة اخرتاقها كلها يف ساعة صحوة، 

وخصوصًا عند الشدائد واألهوال.
بك  اهتّزت  أن  حدث  هل  الطائرة؟  ركوب  جّربت  هل 
وبأي  حينئذ؟  شعورك  كان  كيف  السامء؟  أعايل  يف  الطائرة 

يشء يتعّلق القلب ويرجو منه النجاة؟
ففي تلك اللحظات، حني تكون عىل مسافة عرشات األلوف 
من األمتار يف السامء، داخل صندوق حديدي.. لو سقط فال 

ينفع مال أو جاٌه أو سلطان أو أي يشء.. سوى اهلل.
منها  الكافرة  حتى  القلوب،  كل  تتعّلق  اللحظات  تلك  ففي 
ا وتدعوه خملصة له، ولكن رسعان ما ترجع تلك احلُُجب  برهبِّ
الكريم  القرآن  أن  نجد  ولذا  أخرى،  مرة  القلب  فتغطي 
حماولة  دون  يستثريها  مبارشة،  السليمة  الفطرة  خياطب 
تعاىل:  فيقول  املعّقدة،  واالستدالالت  املقدمات  تركيب 

اِرُعوَن(  الزَّ َنْحُن  َأْم  َتْزَرُعوَنُه  َءَأنُتْم   * ُرُثوَن  حَتْ ا  مَّ )َأَفَرَأْيُتم 
)الواقعة: 63 - 64(.

وكام املعرفة كذلك أودعت القيم واملبادئ يف داخل الفطرة، 
من  فمن  القبح؛  من  احلسن  هبا  اإلنسان  يعرف  التي  تلك 
العدل حسن والظلم قبيح؟، وهل حيتاج  الناس ال يعلم أن 

ذلك إىل التعليم؟.. كال.
كنا  إن  بالعدل  يأمرنا  سبحانه  اهلل  بال  ما  قائل:  يقول  وقد 
نعلم به؟ نقول: إن ذلك من باب اإلرشاد والتذكري، هذا من 
معينة،  ُجبِل عىل طباٍع  اإلنسان  فإن  جهة، ومن جهة أخرى 
ومع اختالف البرش يف كثري من الطباع أشد اختالفًا، إال أن 
بام هو  باإلنسان  أي  البرشي،  بالنوع  ترتبط  هناك مشرتكاٍت 

إنسان.
يعرف  غريها..  من  وينفر  أمور،  إىل  يميل  بطبعه  فاإلنسان 

أمورًا فيأنس هبا، وينكر أمورًا فيستوحش منها.
كام ال يرتبط موافقة الفطرة أو خمالفتها بالرتبية أو البيئة.. نعم 
والتعرض  املنحرفة  البيئة  أو  اخلاطئة  الرتبية  بفعل  تتغرّي  قد 
لعمليات تشويه الفطرة وحجبها، لكن ال ينفي ذلك وجود 

أصل الفطرة السليمة كربمة اعتيادية.
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أصداء كلمة الشيخ الكربالئي

المسؤولية  استشــعروا  اآلباء  أيها 
الكاملــة تجــاه أبنائكــم

ما زلنا في قراءة معمقة  من وصية امير المؤمنين الى ولده االمام الحسن )عليهما السالم( والتي ّبين 
فيه��ا الباعث والدافع ال��ذي بعثه لكتابة هذه الوصية التي اقل ما يقال عنه��ا إنها رصينة، فيقول )عليه 
ِخَرِة إَِليَّ َما َيَزُعِني  َب��اِل اآلآْ رِ َعَليَّ َوإِقآْ هآْ َيا َعنِّي َوُجُموِح الدَّ نآْ َبارِ الدُّ ��ُت ِمنآْ إِدآْ نآْ ُد َفإِنَّ ِفيَما َتَبيَّ ا َبعآْ الس��الم(: )َأمَّ
ِسي َفَصَدَفِني  اِس َهمُّ َنفآْ ُث َتَفرََّد بِي ُدوَن ُهُمومِ النَّ َر َأنِّي َحيآْ ِتَمامِ بَِما َوَراِئي َغيآْ رِ َمنآْ ِسَواَي َوااِلهآْ َعنآْ ِذكآْ

ق..(. َضى بِي إَِلى ِجدٍّ الَ َيُكوُن ِفيِه َلِعٌب َوِصدآْ رِي َفأَفآْ ُض َأمآْ َرأآِْيي َوَصَرَفِني َعنآْ َهَواَي َوَصرََّح ِلي َمحآْ

الملتقى األسبوعي

إعداد/ عيسى الخفاجي
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وورد يف الوصية التي تشع حلكمتها ومجال كلمها مضامني 
رائعة  فمقصود امري املؤمنني )عليه السالم( يف بداية كالمه  
إدبار  اوهلا  امور  ثالثة  الدنيا  ادبار  من  له  انكشف  حيث 
حيث  الدنيا،  مجوح  وثالثها  االخرة  اقبال  وثانيها  الدنيا 
وكان  صفني  معركة  من  انرصافه  بعد  الوصية  هذه  كتب 
عمره الرشيف فوق الستني ، اي ان القدر األكرب من العمر 
العمر  هذا  من  القليل  اال  يبَق  مل  وانه  وانقىض،  مىض  قد 
جهة  من  جهة،  من  هذا  االخرة  الدار  اىل  االنتقال  ومنها 
( واجلموح يعني خروج  ْهِر َعيَلَّ اخرى يقول )َومُجُوِح الدَّ
أما  لفارسها،  واالنقياد  والعصيان   السيطرة  عن  الفرس 
املقصود من مجوح الدهر فهو ان الزمان خرج عن السيطرة 

وتغريات  تقلبات  من  الزمان  يشهدُه  فام  به  والتحكم 
واجلريان عىل غري ما يأمله االمام ويتمناه، هذه االمور بني 
ادبار الدنيا واقبال االخرة وبني مجوح الدهر يمنعه عن ان 
نفسه  يف  يفكر  ان  االن  بد  ال  بل  سواه،  فيام  ويفكر  يذكر 

ويستعد للرحيل. 
املؤمنني  أمري  كالم  وصف  يف  الشيخ   سامحة  واستغرق 
)عليه السالم( قائاًل: ان األحداث والتقلبات والتغريات 
التي مرت عىل االمام عليه السالم كانت عىل غري ما كان 
يتمناه، مل يكن  لوحده بل هو واقع مفرتض لكل انسان، 
بل  الزمان  بمقدرات  والتحكم  السيطرة  يملك  ال  فهو 

جتري يف كثري من حوادثه عىل خالف ما يتمناه .

 األحداث والتقلبات 
والتغيرات التي مرت 

على االمام عليه 
السالم كانت على 

غير ما كان يتمناه، لم 
يكن  لوحده بل هو 
واقع مفترض لكل 

إنسان..
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املؤمنني  امري  االمام  الكربالئي  الشيخ  سامحة  وّيصور 
الرحيل وبني  اقرتاب  أمرين، بني  السالم( كأنه بني  )عليه 
يقول:   اذ  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  للقاء  والتهيؤ  االستعداد 
وِم  مُهُ ُدوَن  يِب  َد  َتَفرَّ َحْيُث  َأينِّ  َغرْيَ  َوَراِئي  باَِم  )َوااِلْهتاَِمِم 
َهَواَي(  َعْن  َفنِي  َوَصَ َرْأِيي  َفَصَدَفنِي  َنْفيِس  َهمُّ  النَّاِس 
بمعنى ان هذا الرأي وهذه القناعة الذي توصلت اليه هو 
اجود اآلراء واصدقها، وكذلك خالص أمري وخالص ما 
يعنيني من أمري وهذا ُيرّصُح يل بأن انرصف عن االهواء 
واكون  ولعبها  وزينتها  وزخرفها  بالدنيا  االنشغال  وعن 
االعامل  بأفضل  تعاىل  اهلل  اىل  توجهي  يف  صادقا  جادا 

واصلحها .
السالم  عليه  املؤمنني  امري  لسان  عن  سامحته  ويستطرد 
َح يِل حَمُْض َأْمِري َفَأْفىَض يِب إىَِل ِجدٍّ اَل َيُكوُن  فيقول )َوَصَّ
وال  جادًا  اكون  أي  َكِذٌب(،  َيُشوُبُه  اَل  َوِصْدٍق  َلِعٌب  فِيِه 
االرساع  من  البد  بل  وعبث  ولعب  هزل  بترصيف  خيتلط 

واملبادرة اىل اصالح االمور والتهيؤ واالستعداد اجليد.
ختام  عىل  باألرشاف  هيم  وهو  كالمه  الكربالئي  وُيكمل 
السالم(  )عليهام  احلسن  االمام  لولده  املؤمنني  امري  درر 
(، أي ان اهتم  َبْل َوَجْدُتَك ُكيلِّ فيقول: )َوَوَجْدُتَك َبْعِض 
بنفيس دون ان اهتم هبموم االخرين وال اهتم هبموم الغري، 
انت  مني  جزء  أنت  بل  الغري  من  لست  ولدي  يا  وانت 
يوجه  االمام  فان  وبذلك  ُكيّل،  أنت  بل  ُصلبي،  من  اتيت 
رسالة انسانية عميقة اىل ابنه اوال كمعصوم وثانيا اىل اآلباء 
بفكري  احلياة  يف  برسالتي  انا  يقول  اذ  كفائدة   واالبناء 
الوجود  متثل  التي  هي  بآثاري  بسرييت  بمعرفتي  بعلمي 
وبقائه  المتداده  يسعى  ان  لإلنسان  ينبغي  الذي  احلقيقي 
وختلفني  مقامي  ستقوم  ولدي  يا  وانت  انقطاعه،  وعدم 
وترثني يف رسالتي ويف علمي ويف معرفتي ويف سرييت ويف 

سلوكي ووجودي.
فانه  االباء  عامة  من  العادي  والوالد  األب  اىل  بالنسبة  أما 
)عليه السالم(  ينّبه اىل ان وجود االب مادي وهو ينقطع 
بال شك وكل منا  يتمنى ان يستمر وال ينقطع ولكن املوت 
املعنوي ال يكون  الوالد معنويا فان وجودك  يقطع وجود 

طريق  عن  بل   ، عنك  البعيد  الغريب  االنسان  خالل  من 
يكون  ان  يمكن  والذي  غريه  من  أحقُّ  هو  الذي  االبن 
اجدى من غريه يف ان يمتد وجود االب حينام حيسن تربيته 
هذا   ، أباه(  اهلل  )رحم  مفاده  كالما  الصالح  الولد  فيسمع 
االبن الصالح حينام يدعو ألبيه يصل ثواب عمله، صحيح 
ان الغري يمكن ان هيدي عمال صاحلا هلذا االب ولكن ليس 

كمثل الولد. 
ويف قوله )عليه السالم: )َحتَّى َكَأنَّ َشْيئًا َلْو َأَصاَبَك َأَصاَبنِي 
َوَكَأنَّ امْلَْوَت َلْو َأَتاَك َأَتايِن َفَعنَايِن ِمْن َأْمِرَك َما َيْعنِينِي ِمْن َأْمِر 
َأْو  َلَك  َبِقيُت  َأَنا  إِْن  بِِه  ُمْسَتْظِهرًا  ِكَتايِب  إَِلْيَك  َفَكَتْبُت  َنْفيِس 
حيملها  التي  اإلنسانية  املشاعر  بأن  سامحته  يبني  َفنِيُت(، 
ابًا  يكون  فحينام  الشاب  عند  املشاعر  ليست  هي  االب 
فعليا ويكون له اوالد حينئذ اذا اصاب االبن أمل او مرض 
او معاناة َشعر بمصابه وشعَر هبّمه وحتى لو ادركه املوت 

فكأن املوت أدرك االب.
وختم الشيخ الكربالئي هذا امللتقى الفكري بقوله: يف هذا 
اخلطاب رسالتان او غرضان اراد االمام )عليه السالم(  ان 
يصل هبا اىل أذهان الناس  االوىل موجهة اىل االبناء والثانية 
اىل االباء ومفادها ان الوالد يريد ان يقول لولده ان كنت 
يف  ستكرب  ألقى،  مثلام  ستلقى  القريب  املستقبل  يف  شابًا 
العمر ويدركك الشيب وحينئذ سيقرتب املوت منك فال 
تتصّور وتتّوهم ان مرحلة الشباب تبعدك عن املوت واياك 
مجوح الدنيا، والثانية اهيا اآلباء امحلوا يف قلوبكم العطف 
بالقسوة  معهم  تتعاملوا  وال  ألوالدكم  واملحبة  والرمحة 
فهؤالء بعض منكم بل الواحد من اوالدكم كلكم،  لذلك 
ما  وهو  احدكم  اراد  اذا  ابنائكم  جتاه  باملسؤولية  اشعروا 

يتمناه ان يستمر وجوده احلقيقي وهو الوجود املعنوي.

يجب أن ال يختلط بتصرفي هزل 
ولعب وعبث بل البد من االسراع 

والمبادرة الى اصالح االمور 
والتهيؤ واالستعداد الجيد..
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المرجع األعلى السيستاني
واألوساط العلمية ينعون رحيل الفقيه 

السيد محمد صادق الروحاني )قّدس سره(

نعِت األوساط احلوزوية الشيعية يف مدينتي النجف 
البيت  أهل  فقيه  رحيَل  املقدسة،  وقم  األرشف 
)عليهم السالم( آية اهلل العظمى السيد حممد صادق 
الروحاين )قّدس رسه( الذي وافته املنّية عرص يوم 
رحلة  بعد   ،)2022/12/16( ل�  املوافق  اجلمعة 

علمية وجهادية قضاها يف خدمة املذهب احلق.
فيام شارك اآلالف من أساتذة وطلبة العلوم الدينية 
مرقد  يف  األخري  مثواه  إىل  جثامنه  بتشييع  واملؤمنني 

السيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.
وقّدم املرجع الديني األعىل سامحة آية اهلل العظمى 
تعازيه  ظّله(  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 

برحيل السّيد الروحاين.
قّدمه  ما  عىل  العليا،  للمرجعية  التعزية  بيان  وأّكد 
أهل  معارف  نرش  يف  إنجازات  من  الراحل  الفقيد 

البيت )عليهم السالم( وخدمة الرشيعة احلّقة.
والفقيد الروحاين، هو نجل آية اهلل العظمى السيد 
حممود الروحاين، من كبار علامء حوزة قم املقدسة، 

اإلمام  الشيعية  الطائفة  زعيم  تالمذة  أشهر  ومن 
السيد أيب القاسم اخلوئي )تقّدست روحه الزكية(.

ولَِد سامحته يف مدينة قم املقدسة عام )1345 ه�(، 
وهو  عليا  مرتبة  ونال  فضالئها  أيدي  عىل  ودرس 
مدينة  إىل  ليهاجر  سنوات،  العرش  بعمر  يزال  ال 
كربالء املقدسة عام )1355 ه�(، ويقض سنًة فيها، 
عىل  درس  التي  األرشف  النجف  مدينة  إىل  ومنها 
اإلمام  إعجاب  مثار  وكان  وحمققيها،  علامئها  كبار 
العلمّي، إذا كان أعجوبة  أّكد نبوغه  اخلوئي الذي 
علمية بني طلبة العلوم الدينية نسبة لعمره الصغري 

جدًا.
كام وُعِرف عن سامحته اهتاممه بالتدريس والتأليف، 
حيث أّلف كتبًا عديدة باللغتني العربية والفارسية، 
القّيم فقه اإلمام الصادق  ومن أهم مؤلفاته، كتابه 
)عليه السالم( الذي يقع يف )41 مّلدًا(، ويعّد من 
احلوزات  يف  الشيعي  الفقه  لتعليم  املهمة  املصادر 

العلمية الرشيفة.
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! د ســو أل ضــي ا لما ر ا فــكا ا بأ عــو ال ُتخد

صرخ��ة تطلقه��ا طالب��ات جامعي��ات 
لمناهض��ِة عبي��ِد النظ��ام الُمب��اد

أّيهــا الشــباب 
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أطلق��ْت طالبات جامعي��ات من مختلف المحافظات العراقية، رس��الًة إلى الش��باب 
العراق��ي لتحذيره��م م��ن األف��كار الهّدام��ة أليت��ام النظ��ام المب��اد وعبي��ده، م��ع 
محاولتهم التغرير بالشباب وتصوير حكمه بالناصِع و)الوردي( رغم الخسارات الكبرى 

والفجائِع التي حّلت بأبناء الشعب المظلوم على مدى ثالثة عقود من الزمن.
الطالبات الجامعيات ممن شاركَن في فعاليات مهرجان التخّرج للجامعات العراقية، 
والتي أقامها مركز الحوراء زينب )عليها الس��الم( في العتبة الحسينية المقّدسة، 
عّبرن عن ما يدور داخلهّن إزاء الحركات المضّللة، التي تحاول اإليقاع بالشباب، لرفض 
واقعهم وعدم النهوض به، كما تصّور لهم الماضي األسود للنظام المقبور على 

أّنه كان قطعة من البراءة والوداعة، وليس القتل والدمار.

األحرار/ خاص
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ويف هذا الصدد، يشري املرشف العام عىل املركز، الدكتور سعد 
بنشاطاهتا  "دأبت  املقّدسة  احلسينية  العتبة  أن  إىل  البنّاء،  الدين 
االنجراف  من  ومحايتهم  الشابة  الفئة  استقطاب  عىل  الثقافية 

وراء خمططات احلرب الناعمة".
وقال البنّاء ل� )األحرار(: "مؤّخرًا أقمنا مهرجانًا كبريًا للتخّرج 
وقد  حمافظة(،   13( من  قدمن  طالبة  آالف(   4( فيه  شاركت 

وضع املهرجان أهدافًا ساميًة لتحقيقها".
بناتنا  من  املبارك  اجلمع  هذا  وجود  "استثمرنا  وأضاف، 
اخلرجيات  توعية  منها  هامة  حمارضات  تقديم  يف  اجلامعيات، 
انتهاك حقوق  املاضية من خالل حمارضة حول  احلقبة  بظلمة 

اإلنسان عىل أيدي ازالم النظام املباد".
وأّكد البناء بأن املحارضة التي قّدمها بنفسه "القْت تفاعاًل من 
قبل اخلرجيات؛ كوهنن مل يطلعن عىل تلك األحداث الواقعية 

املريرة التي عاشها العراقيون".
العلوم  كلية  خرجيات  إحدى  طعمة،  إبراهيم  ندى  قالت  فيام 
الدكتور  ملحارضة  استمعت  أن  "ملجّرد  إهّنا  البصة:  بجامعة 
األبرياء  الشيعة  من  املقبور  النظام  موقُف  هلا  ُخيِّل  البنّاء، 
واضطهاده هلم، كام فعل من قبُل بنو أمية وبنو العباس اللعناء 

بأهل البيت )عليهم السالم( وشيعتهم املوالني".
أما شفاء حسني إبراهيم، خرجية كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 
بجامعة البصة، قالت: "بقدر ما كانت املحارضة مهمة وفيها 
حمزنة  كانت  ما  بقدر  التارخيية،  واحلقائق  املعلومات  من  كم 
جدًا، حيث نستذكر آالم العراقيني وما مّر عليهم من ويالت 

إبان تلك احلقبة املظلمة".
ويعرفوا  العراقيني  الشباب  كّل  يستمَع  أن  "أمتنّى  وأضافت، 
ينجّروا  بآبائهم وعوائلهم، كي ال  عن كثب ما حّل من دمار 
بأّنه  اللعناء  البعثيني  التي تصّور نظام  الكاذبة  الدعايات  وراء 

كان عادالً ويعمل ملصلحة أبناء الشعب العراقي".
كاظم،  جواد  وفاطمة  اجلبار،  عبد  معتوق  )غفران  اخلرجيات 
قيص  ومريم  عيل،  حسني  وزينب  طعمة،  صالح  وفاطمة 
وبنني  سعيد،  رهيب  وفاطمة  صالح،  عقيل  وغفران  أيوب، 
عبد  إحسان  ودعاء  منصور،  حمسن  وابتهال  شعري،  جمبل 
اخلض، وكوثر عبد احلسني( وأخريات من زميالهتّن، كانت 
كشف  إىل  العراقي  الشباب  دعوَن  حيث  شجاعة،  وقفة  هلّن 
حكم  فرتة  يف  العراقيون  عاشها  التي  املّرة  والوقائع  احلقائق 

النظام الالإنساين والوحيش.
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وملا عرفن من احلقائق واملعلومات املغّيبة أو التي يراد تغييبها 
عن الذاكرة العراقية، قلن ل� )األحرار(: إن "النظام املقبور وىّل 

بال رجعة".
فهو  باجلميل،  الزمن  ذلك  يصّور  "من  بأن  أيضًا  وأضفن 
واهم أو مغّرر به، فال تزال صخات األمهات الثكىل واآلباء 

املفجوعني ترّن يف أسامع العامل".
جدًا،  مهم  موضوعات  هكذا  مثل  "اختيار  بأن  أكدن  كام 
خصوصًا لنا نحن الذين مل نعش أو ال نتذّكر من احلقبة السابقة 
شيئًا، واآلن ُيريد البعض منّا أن نصّدق كذبة الزمن الوردي".

يأخذ  أن  اهلادف  اإلعالم  "عىل  أن  إىل  أخريات  أشارت  فيام 
يغطي  الذي  السواد  هذا  كشف  يف  ويساهم  احلقيقي  دوره 

عيون الكثريين".
بالطالبات  والالئق  املهيب  االحتفايل  الربنامج  عىل  وعودًة 
)عليها  زينب  احلوراء  مركز  مسؤولة  أطلعتنا  اخلرجيات، 
الثّلة  "سعيدة للغاية هبذه  السالم(، املهندسة سارة حممد، أهنا 

فرحهن  عن  عربن  اللوايت  الرائعات،  األخوات  من  الطّيبة 
بالتخّرج يف رحاب املرقد احلسيني الطاهر".

مركز  مسؤولة  عىل  واضحًة  بدت  قد  حّقًا  البهجة  كانت 
الطالبات  بوفد  تلتقي  وهي  السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
أوالئي  بحرص  الكبري،  رسوِرها  عن  وعربت  اجلامعيات، 
املتّوجة  هذه  التخّرج  حفالت  بمثل  املشاركة  عىل  الفتيات 

باملبادئ واألخالق اإلسالمية، ورفض احلفالت الصاخبة.
آالف  بمشاركة  الثالثة  للسنة  "يقام  املهرجان  بأن  وأوضحت 
عدة  العام  هذا  تضّمن  فيام  السابقني،  العامني  يف  اجلامعيات 
فقرات منها املشاركة يف نداء العقيدة وتكريم األيتام من قبل 
من  مقتبسة  حمارضات  منها  متنوعة  وحمارضات  اخلرجيات 
العمل  خيص  فيام  للشباب  السيستاين  السيد  سامحة  وصايا 
مشاركات  عن  فضاًل  ذلك،  يف  رشعيًا  مراعاته  والواجب 
زمن  يف  املنتظر  واجبات  )حول  مرسحي  وعرض  شعرية 

االنتظار(".
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وجامعــة الزهــراء )عليهــا الســالم( للبنــات 
تقيــم  أســبوعًا  ثقافيــًا حافــالً   بالبهجــة والجمــال

األحرار/ أحمد الوراق – تصوير/ محمد الكرعاوي

األرواح المالئكيــة 
تحتفــل بيــوم ذوي الهمــم العاليــة..
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نظم��ت جامعة الزه��راء )عليها الس��الم( للبنات، التابعة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة، وبمناس��بة 
الذكرى الس��نوية الرابعة لتأسيس الجامعة ويوم العوق العالمي، فعاليات االسبوع الثقافي تحت 
عنوان )المرأة محور التعليم، وضمانة االجيال( على قاعة أّم أبيها )عليها الس��الم( ولمّدة خمس��ة 

أيام، تضمن فعاليات ثقافية وفكرية ودينية.
اُبتدئ المهرجان بتالوة عطرة من الذكر الحكيم تالها على مس��امع الحاضرين الطالب علي محمد 
ه��ادي من معهد نور اإلمام الحس��ين )عليه الس��الم( لرعاي��ة المكفوفين، ومن ثم قراءة النش��يد 
الوطني وبعدها عرض فيديو بعنوان )أرواح مالئكية( وثالث مسرحيات بعنوان )نحن نستطيع، أحالم 
كيش��وتية، درب النور( االول��ى أعّدها المعهد، وهي من إخراج وس��ام الخزعل��ي والثانية من اعداد 
جمعي��ة الس��راج العراقية ومن إخراج وس��ام عبد الس��الم والثالثة من إعداد ثانوي��ة البراعم وإخراج 

صفاء الناشي، فيما جرى تكريم المشاركين في ختام المهرجان.

الدكتورة  للبنات  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  رئيس 
زينب املال السلطاين حتّدثت ل� )األحرار(: احتضنت جامعتنا 
الرابعة  التأسيسية  للذكرى  الرابع  الثقايف  االسبوع  فعاليات 
للجامعة، حيث بارشت واثرت عىل ان تقدم فعالية لذوي 
املجتمع  يف  ألمهيتهم  املكفوفني؛  رشحية  هي  والتي  اهلمم 
وامهية دعمهم وجعلهم يندمون ويتعايشون يف املجتمعات 

األكاديمية".
املكفوفات  من  عدد  دعوة  "جرت  حديثها،  وتابعت 
للحضور اىل اجلامعة والتعايش ملدة مخسة ايام، من أجل أن 
يشعرن أهّنن حييني حياة طبيعية مندمة مع الوسط اجلامعي 
رافقنهن  اللوايت  السالم(،  )عليها  الزهراء  طالبات  بمراعاة 
يف اجلوالت حول القاعات الدراسية وأروقة اجلامعة"، مبينة 
أن "هذا النشاط رسالة اىل املجتمع ان هذه الرشحية رضوري 
حياة  حييون  طبيعيون  اناس  أهنم  ليشعروا  نحتضنهم؛  ان 
طبيعية، وأهّنم حيملون عطاًء كبريًا، فمنهم العلامء واملبدعون 

واالذكياء وجيب ان يأخذوا طريقهم يف املجتمع".
عىل  الرتكيز  فعالياتنا  خالل  من  "نسعى  واضافت: 
أنشطة  وإقامة  املرأة،  ضد  العنف  مناهضة  موضوعات 
اإلعالم  ختص  وفعاليات  السجينات  لرشحية  طالبية  نسوية 
فضاًل  و)بازار(،  طالبية  ونشاطات  توعوية  وحمارضات 
الذي  املتميز  والباحث  املتميز  االول  االستاذ  تكريم  عن 
املجالت  يف  املتميزة  العلمية  االبحاث  من  مموعة  لديه 
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العاملية الرصينة، وهناك ايضا تكريم للطالب املثال واملوظف 
املثال وفقرات متنوعة ومتعددة ضمن برامج ارشادية تثقيفية 

توعوية علمية متنوعة.
واإلعاقة  املكفوفني  لتأهيل  برايل  منظمة  رئيس  حتدث  فيام 
البصية األستاذ الدكتور صادق حسني املالكي قائاًل: "يرشفنا 
حتى  البرصية  باإلعاقة  خيتص  والذي  االحتفال  هذا  حضور 
ذوو  هبا  يتمتع  التي  والقدرات  االمكانات  للجميع  نظهر 
االعاقة البرصية، وهذا ليس بجديد عىل العتبة احلسينية املقدسة 
وال عىل هذه اجلامعة التي احتضنت الفعاليات اخلاصة بذوي 
تأسيسها وما هذا اال دليل عىل االهتامم  البرصية منذ  االعاقة 
واالجتامعي  الرتبوي  الدمج  جانب  يف  تدخل  التي  والعناية 

لذوي االعاقة العامة وذوي االعاقة اخلاصة".

وأكمل حديثه، "جيب تصحيح مصطلح ذوي االعاقة اخلاص 
هو  االن  املستعمل  الدويل  املصطلح  فان  املكفوفني  برشحية 
يشمل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  ألن  العالية؛  اهلمم  ذوو 
واحلالق  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  هو  فالطبيب  الكثري 
كذلك ألنه حيتاج اىل ادوات خاصة فنقول ذوي االحتياجات 

اخلاصة".
اجل  من  الدولة  من  الكثري  نحتاج  "اليوم  املالكي،  وأضاف 
القانون 38 لسنة 2013م، واالهم  ذوي اهلمم ومنها تطبيق 
من هذا القانون ان حُتذف كلمة الرعاية منه، والكثري من بنود 
هذا القانون بقيت حربًا عىل ورق من غري تنفيذ ومنها حيتاج اىل 
تعديل وهذه التعديالت موجودة يف ملس النواب وتم قراءهتا 
القراءة االوىل وننتظر القراءة الثانية والثالثة النهائية؛ كي ينجز 
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العمل عىل وفق ما اقرتحناه عىل ملس النواب".
املقدسة  احلسينية  العتبة  به  قامت  الذي  العمل  ان  واردف: 
تعجز عنه حتى الدول، وتعجز عنه الكثري من املؤسسات؛ الن 
هذا الرصح الكبري الذي انجز وهو معهد نور االمام احلسني 
البرصية  االعاقة  ذوي  لتأهيل  اشعاعًا  كان  السالم(  )عليه 
يف كل من العراق والعتبة احلسينية املقدسة، مع عزمها عىل 
افتتاح معهد يف مدينة الساموة ومعهد آخر يف حمافظة ذي قار، 
وهذا املعهد الالمتناهي للطلبة واملعلمني والتوجيه للتأهيل 
لشتى مراحل الدراسة يف التعليم االعتيادي والتعليم املرسع 
وحمو االمية عىل وجه شامل ومجيع االحتياجات التي تطلب 

تلّبى من قبل العتبة املقدسة".
"رضورة أن يويل املسؤولون  وشدد املالكي مّرة أخرى عىل 
أفراد  بقية  حال  حاهلا  الرشحية  هبذه  أكرب  اهتاممًا  العراقيون 
العتبة  جتربة  تعزيز  عن  فضاًل  العراقي،  املجتمع  ورشائح 
احلسينية وعكسها عىل أنشطة أخرى، واستنساخها يف مجيع 

حمافظات بلدنا العزيز".
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جامعات العتبة الحسينية 
خاضعة للمعايير العلمية ومستعّدون لدعمها 

األحرار/ نمير شاكر- تصوير/ محمد الخفاجي
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وزير التعليم العالي: 
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أشاَد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، بالتجربة 
المتطّورة والناجحة للعتبة الحسينية المقدسة في مجال التعليم األكاديمي، 

مؤكداً استعداد وزارته لتقديم الدعم الكامل لها.
جاء ذلك، خالل مشاركته بحفل افتتاح المركز الوطني لتقييم الكفاءات الطبية 

في جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( من قبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، واألمين العام األستاذ حسن 

رشيد العبايجي، وشخصيات رسمية وعلمية وأكاديمية.
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)االحرار(:  ملجلة  حديث  يف  العبودي  نعيم  الدكتور  وقال 
التابعة  واملشاريع  املقدسة  كربالء  حمافظة  بزيارة  "ترشفنا 
للبنات،  الزهراء  للعتبة احلسينية املطهرة واملتمثلة بجامعتي 
وجامعة وارث االنبياء، كذلك افتتحنا املركز الوطني لتقييم 
الكفاءات الطبية، ووجدنا من التطور  العلمي واألكاديمي 

ما خيدم الطالب العراقي".
ويدعم  يعظم  فهو  جدًا،  مفرح  "يشء  انه  حديثه،  وتابع 
يف  تكون  املستقبل سوف  يف  لذلك سياستنا  العايل،  التعليم 
وفق  ولكن  واألهيل  احلكومي  التعليم  بني  ما  واحد  مسار 

دراسات ومعايري واضحة جدًا".

تعليق  "ستشهد  القادمة  املرحلة  أن  إىل  العبودي  ولفت 
نشاط بعض اجلامعات واالقسام الداخلية؛ كوهنا ال ختضع 
لبعض  واضحة  رسالة  وهي  العلمية،  والتقييامت  للمعايري 
الفتًا  احلسينية،  العتبة  جامعات  حذو  حتذو  ان  اجلامعات 
إىل أن "املشاريع التي تنجزها العتبة احلسينية ناجحة للغاية، 

ونقّدم كل الدعم هلا، فهي يف خدمة أبناء شعبنا وبلدنا".
القطاع  بدعم  تتمثل  الوزارة  "سياسة  بأن  معاليه  وأوضح 
الرصانة  حساب  عىل  ليس  ولكن  األهيل  والتعليم  اخلاص 

العلمية".
وبني بأّن ما وجدناه يف جامعات العتبة احلسينية "هي معايري 
االجهزة  بتوفري  كفرحتنا  متامًا،  مفرح  وهذا  رصينة،  علمية 

املتطورة والربامج املستخدمة يف اجلامعة".
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املقدسة؛  والعتبة  الوزارة  بني  عاليًا  تنسيقًا  "هناك  بأن  وتابع 
إلنجاح هذه املشاريع وتعميمها عىل اجلامعات األخرى".

مصلحة العراق أوالً
يف  اجلامعي  والتعليم  الصحة  هيئة  رئيس  حتدث  جانبه  ومن 
العتبة احلسينية املقدسة الدكتور ستار الساعدي قائاًل: "ترّشفنا 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  بزيارة  اليوم 
والوفد املرافق له، ملشاركتنا فرحة افتتاح املركز الوطني لتقييم 

الكفاءات الطبية يف جامعة وارث األنبياء )عليه السالم(".
وأضاف، "حقيقة أن مشاريعنا التعليمية والصحية واملشاريع 
األخرى ميزهتا الرئيسة أهنا تتكامل مع مؤسسات الدولة وال 

تتقاطع معها".
وتابع بأن "مثل هذه املشاريع التي حترص العتبة املقدسة عىل 
أبدًا بل نؤّيدها  إقامتها حتمل روحًا خاصة ال يمكن إنكارها 
برعايتها  العليا،  الدينية  املرجعية  بروح  ونرّص عليها واملتمثلة 
األبوية الكريمة، وكذلك روح وإصار ممثل املرجعية الرشيدة 

سامحة الشيخ الكربالئي".
وأكمل حديثه بأن "الشيخ الكربالئي يبث احلامس دائاًم يف كل 

الكوادر العاملة هبذه املشاريع الطبية واألكاديمية".
بإدخال  نجحت  احلسينية  "العتبة  أن  إىل  الساعدي  ولفت 
مثل  العراقية،  اجلامعات  يف  مرة  ألول  تدخل  جديدة  برامج 
وهي   )speed well( أو  للطلبة   )exam soft( برنامج  

برامج مل تكن معروفة عىل املستوى املحيل".
وباعتزاز بالغ، أّكد الساعدي بأن "كل هذه الربامج واملشاريع 
وبناء القاعات احلديثة واملختربات املتطورة، بل كل ما نملكه 

هو يف خدمة بلدنا احلبيب، وخدمة أبنائنا وأهلنا".
نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  حمافظ  أبدى  جهته  من 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  بإنجازات  بالغة  سعادة  اخلطايب، 

اجلوانب التعليمية والطبية واخلدمية.
املقدسة  العتبة  "مشاريع  إن  )األحرار(:  ل�  اخلطايب  وقال 
حتمل مبادئ وقياًم عالية، فضاًل عن إدخاهلا لآلليات احلديثة 

والطرائق املتطّورة".
يف  األوىل  املقدسة  كربالء  تكون  أن  كثريًا  "نطمح  وأضاف، 
كل يشء، عىل مستوى اإلعامر واخلدمات والتنمية والصحة 
والتعليم، وتربز بعطاء أبنائها من بني مدننا العراقية العزيزة".

،،

،،

الساعدي: 

مشاريع العتبة 

الحسينية تحمل روح 

المرجعية الدينية 

العليا برعايتها األبوية 

الكريمة وروح وإصرار 

ممثلها سماحة 

الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي..
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أكاديميــون ومثّقفــون 

نقــرأ لنرتقــي..

يؤّكدون أهمية إقامة 
معارض الكتاب في الجامعات

تمّثل إقامة معارض الكتاب في أي مدينة أو دولة، مؤّش��راً على مدى اهتمامها بالكتاب 
والق��راءة، فهذه التظاهرة الثقافية الحّية تخلق أجواًء س��احرة من التفاعل الفكري بين 
الق��ّراء، وتجعله��م في مواجه��ة مهمة أمام العديد م��ن العنوانات ف��ي مجاالت الفكر 

والدين والثقافة والسياسة والعلوم المختلفة.
وتبرز أهمية مع��ارض الكتاب في إقامتها داخل الجامع��ات والمعاهد األكاديمية، والتي 
تس��تهدف الكوادر التدريس��ية والطلبة، وربما األخيرين هم األكثر استهدافاً.. وهو سؤال 

يجيب عنه عدد من األكاديميين والمثقفين.

األحرار/ نمير شاكر – تصوير/ أحمد القريشي
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ويرى مسؤول شعبة الطبع والتوزيع يف إعالم العتبة احلسينية 
املقدسة، حيدر وعد التميمي أن "إقامة معارض الكتاب يف 
واملعلومات  باملعرفة  الطلبة  رفد  إىل  هتدف  اجلامعي  احلرم 

احلديثة، وإثارة الشغف لدهيم لالطالع والقراءة".
للعتبة  العامة  "األمانة  إّن  )األح��رار(  ل�  التميمي  ويقول   
الدينية  املرجعية  من  مستمر  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية 
الوعي والفكر  الكتاب ونرش  العليا، تتجُه إلقامة معارض 
املعتدل؛  اإلسالمي  اإلطار  ضمن  اجلامعيني،  الشباب  بني 

فهو أكثر عرضة واستهدافًا من بني رشائح املجتمع".
وأضاف بأّن "قسم اإلعالم أقاَم مؤخرًا وبالتعاون مع كلية 
السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  اإلسالمية يف جامعة  العلوم 

معرضًا للكتاب، ضم )800 عنواٍن( يف مال التنمية والفكر 
مبينًا  العتبة احلسينية"،  أقسام ومراكز  نتاجات  والثقافة من 
من  مهاًم  تفاعاًل  وشهد  أي��ام  لعرشة  استمّر  "املعرض  أن 

أساتذة وطلبة اجلامعة".
وتأكيدًا عىل أمهية إقامة معارض الكتاب، لفت التميمي إىل 
أن "قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية وضع خطة اسرتاتيجية 
)احلكومية  العراقية  اجلامعات  مجيع  يف  املعارض  إلقامة 
نستهدف  حيث  وفكرية،  تنموية  بأهداف  واألهلية(، 
القراءة  قيمة  وتعزيز  معلوماهتم  لتنمية  اجلامعيني  الشباب 

لدهيم".

حي��در   وع��د  التميم��ي
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الدكتور  األستاذ  األنبياء،  وارث  جامعة  رئيس  يؤّكد  فيام 
إبراهيم سعيد احلياوي، يف حديثه لل )األحرار( بأن "معارض 
للغاية،  ومهمة  كبرية  ثقافية  جتربة  اجلامعات  داخل  الكتاب 
فهي أفضل وسيلة لنرش ثقافة الكتاب واالطالع عىل حمتويات 
من  اجلامعة؛  يف  الطلبة  أو  التدريسية  للكوادر  سواء  الكتب 

اجل زيادة وعيهم وتثقيفهم".
ونّوه إىل أّن "مدى اهتامم الشباب اجلامعيني بالكتاب واملطالعة 

يعكس صورة إجيابية عن ثقافتهم واالرتقاء بعقوهلم".
وارث  جامعة  يف  الطلبة  لرؤية  سعادته  عن  احلياوي  وأعرب 
الكتاب  معرض  عىل  وشغف  بحّب  يتدّفقون  وهم  األنبياء 
ثقافية  عناوين  من  املعريف  فضوهلم  يلبي  ما  واقتناء  املقام، 
قوله:  بحسب  يعود  السبب  وهذا  ودينية"،  وعلمية  وفكرية 
إىل "العنوانات املشارك هبا، حيث كانت جاذبة جدًا وشهدت 

إقباالً رائعًا من قبل الشباب".
طالل  الدكتور  اجلامعة،  يف  اإلسالمية  العلوم  كلية  عميد  أما 
داخل  الكتاب  معارض  إقامة  أمهية  اآلخر  هو  أّكد  الكاميل، 
اجلامعات، بل ودعا إىل تكثيفها واستمرار إقامتها، بل وإقامة 

معارض دائمة للكتاب.
الكتاب  "معارض  بأن  )األح��رار(  ل�  حديثه  يف  الكاميل  ويبني 
هلا أمهية كبرية، كوهنا تسترصخ العقل الشباب وعقل الطالب 

اجلامعي وتدفعه لالرتقاء معرفيًا".
املجتمع  وارتقاء  اإلنسان  ارتقاء  "عملية  بأن  حديثه  وتابع 
وارتقاء الشعوب واالمم واحلكومات تكون من خالل سّلم 
املعرفة، فإذا كانت هناك أزمة بني املعرفة وبني األنسان كانت 

األزمة عىل مستوى الدولة وأبناء الشعب".

أ. د. إبراهيم س��عيد الحياوي
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ويوضح أيضًا، "نحن نرصد أن هناك قوًى حقيقيًة بني القارئ والكتاب؛ 
لذا نعتقد أن إقامة معارض الكتاب يف اجلامعات عملية استنهاض اهلمة 

واالهتامم بخري جليس يف كل زمان ومكان".
حضورهم  خالل  اجلامعة  طلبة  من  عدد  آراء  )األحرار(  استطلعت  كام 
يستهدف  وفكري  ثقايف  "نشاط  بأّن  وأّكدوا  الكتاب،  معرض  لفعاليات 
الشباب فهو إسهامة حقيقية يف النهوض هبم وتطوير مهاراهتم، وجعلهم 

يكونون أقوى وأكثر شجاعة يف حياهتم العلمية والعملية".

مع��ارض الكت��اب 
له��ا أهمي��ة كبي��رة، 

كونها تس��تصرخ 
العقل الش��باب 
وعق��ل الطال��ب 

الجامع��ي وتدفع��ه 
لالرتق��اء معرفي��اً..

د. ط��الل الكمال��ي
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 . . للفضائيــة لرئيــس  ا ف  لهــد ا ن  كا
ت  طا ء علــى نشــا لضــو تســليط ا
ســة لمقّد ت ا لعتبــا ا ريع  مشــا و

بع��د أن اخترقت المأل��وف إلظهار الحقيق��ة بالتوازن اإلعالم��ي

المشــرف العــام علــى مجموعــة قنــوات كربــالء الفضائيــة:
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يولد  المقدسة  كربالء  مدينة  وبهاء  شموخ  من 
متصدري  من  يتطلب  ه��ذا  ولعل  والتميز،  اإلب��داع 
العتبات  في  والثقافي  واألدبي  اإلعالمي  العمل 
المقدسة وعلى وجه الخصوص العتبة الحسينية 
بالثقافة  الشديد  اهتمامها  ويأتي  المقدسة، 
الخطير  المجال  هذا  تكتسب  أجل  من  اإلعالمية 
سمات ومميزات تجعله مقبوال عند المشاهدين 
مستوى  على  ليس  والمتذوقين،  والمتتبعين 
العراق فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع. 
قنوات  مجموعة  ولدت  اإللهي  الفيض  هذا  ومن 
اإلمام  لفكر  األصيل  االنتماء  حيث  الفضائية  كربالء 
ثورته.  وفلسفة  ومبادئه  السالم(  )عليه  الحسين 
ولتسميتها )كربالء( رمزية تتصل بالمكان من جانب، 
ومدرسة  السالم(  )عليه  الحسين  باإلمام  وتتصل 

أهل البيت )عليهم السالم(. 

األحرار/ حسنين الزكروطي
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من أجل معرفة املزيد عن مموعة قنوات كربالء الفضائية.. 
إدارهتا  العام عىل  ملة )األحرار( كانت يف ضيافة املرشف 
وحارض  مايض  عن  ليحدّثنا  جلوخان(  )حيدر  األستاذ 

املجموعة الفضائية فقال:
 1429 رمضان   30( يف  الفضائية  كربالء  قناة  تأسست 
للميالد(،   2008 األول  ترشين   1( ل�  املوافق  للهجرة(، 
وانطلقت ببثها التجريبي يف مطلع رمضان 1430 هجرية، 
إضافة  يف  وتواصلت  ميالدية..   2009 آب   22 املوافق 
قنوات أخرى وهي ) القناة الثانية املختصة بالقران الكريم( 
االنكليزية  باللغة  السفري(  )قناة  جانب   اىل  2015م  عام 
اإللكرتونية  قنوات  ثالث  اىل  باإلضافة  لندن،  يف  ومقرها 
يف  املجموعة  ومساحة  والوثائقية..  واألخبار  أطفال  وهي 
حمافظة كربالء حتديدا هي تقريبا )15( دونام موزعة يف االبنية 
املوجودة وهي بناية االدارة ومطعم ومبنى االنتظار ويضم 
رؤساء االقسام باإلضافة اىل شقق املنتسبني وهم من داخل 
يف  موجود  ستوديو  اكرب  وهو  وستوديو  وخارجه،  العراق 
العراق وتبلغ مساحته اكثر من ) 1000مرت مربع(  وهناك 
مباٍن خاصة باألقسام وهي خمازن وقسم الديكور وهو من 
االقسام الساندة اىل مجيع الربامج املوجودة يف القناة ومبنى 
خمصص للمتابعة والفحص ومبنى خمصص للصوت ومباين 
جديدة طور االنشاء واحدة للخدمات وأخرى للكهرباء.. 

لدينا  العراق  داخل  ففي  املجموعة  اىل  التابعة  املكاتب  أما 
يف  واالخر  االرشف  النجف  حمافظة  يف  واحد  مهامن  مكتبان 
العراق  بغداد يف منطقة الكاظمية ولدينا عدة مكاتب خارج 
من ضمنها ايران، سوريا لبنان، الهاي - هولندا، باإلضافة 

اىل مقر القناة االنكليزية يف لندن..
• ما هو اهلدف األساس إلنشاء القناة؟

احلقيقة ان هناك مرحلة سبقت انشاء القناة وهي البث املبارش 
عىل موقع االنرتنت وهذا االمر كان مع بدايات سنة 2006م 
يف  القناة  مشاهدة  عىل  كبريًا  إقباالً  وجدنا  حيث  – 2007م 

فضائية،  قناة  إنشاء  فكرة  ونضجت  املبارش،  للبث  االنرتنت 
وقد طرحت هذه الفكرة بعد ان طرحت املرشوع عىل ادارة 
الدراسات  أعّد مموعة من  ان  العتبة احلسينية، وُطلب مني 

هلذا األمر، وبالفعل تم عمل هذه الدراسات ووافقت عليها 
إدارة العتبة املباركة ورئاسة ديوان الوقف الشيعي، وثم بدأنا 
بإنتاج الربامج اىل ان تم االنطالق بالبث.. وكان اهلدف الرئيس 
من اطالق البث هو اطالع حمبي اهل البيت )عليهم السالم( 
عىل ما يدور يف العتبات يف داخل العراق وخارجه، باإلضافة 
اىل تسليط الضوء عىل النشاطات التي تقام يف العتبات املقدسة 
واملشاريع التي اقيمت يف السنوات السابقة وال زالت، فضاًل 
أو  الديني  أكانت يف اجلانب  اهلادفة سواء  الربامج  عن بعض 

االجتامعي أو الثقايف وحتى يف اجلانب الطبي..
اجلانب  عدا  احلياة  مفاصل  مجيع  اىل  تقريبا  تتطرق  املجموعة 
املجال  يف  منها  عديدة،  بأشكال  برامج  فلدينا  السيايس، 
املختلفة  الربامج  وبعض  والديكودراما  واحلواري  الوثائقي 

التي تناقش املسائل احلياتية العامة.
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• إىل أي مدى نجحت القناة بإيصال الرسالة اهلادفة..؟
بخصوص تقييم قناة كربالء من التقارير الشهرية التي نلمسها 
املوجودة احلقيقة استطاعت  املشاهدة  تردنا من نسب  ما  عرب 
الرتكيز عىل  بعد  اىل مديات كبرية وخصوصا  ان تصل  القناة 
ان  الشهرية  تقاريرنا  ونشاهد يف  وااللكرتوين  الفضائي  البث 
العامل  بلدان  من  والغالبية  املختلفة  املشاهدات  نسب  هناك 
ليست  واالعداد  العربية  وغري  والعربية  املحلية  أكانت  سواء 

بقليلة وحتصل عىل نسب مشاهدات عالية.
• ما سمة اخلطاب اإلعالمي للمجموعة بشكل عام..؟

موجها  يكون  ان  عىل  حرصنا  اإلعالمي  اخلطاب  خيص  فيام 
ولذلك  بحت  املحيل  اجلمهور  اىل  خاصا  وليس  عاما  خطابا 
املختلفة  املذاهب واالديان  القناة من قبل  ان مشاهدة  وجدنا 
اىل  واستندنا  النظيف  السمعي  اخلطاب  عىل  اعتمدنا  ألننا 
من  الغرض  وكان  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  احاديث 
الربامج التي تقام هو خلق التسامح وااللفة والسالم، وهو ما 
اوىص به االسالم كل هذا اعطت االجيابية للربامج التي كانت 
ان  واملقدمني  املعدين  كل  اىل  التوجيه  كان  وخصوصا  تنتج 
يكون اخلطاب خطابا عاما يشمل مجيع الفئات يف املجتمعات 
املختلفة وبالتايل نجحت يف استقطاب مشاهدين من املذاهب 

واالديان املختلفة.
• ما هو التطور املتحّقق..؟ وما مدى توسعكم االعالمي..؟
بالنسبة إىل تطوير العمل وتوسيع االماكن التي ختص العمل 
مع  يتالءم  وبام  بالعمل  لنقوم  الالزمة  االليات  لدينا  نحن 
نقوم  فنحن  البث  مديات  توسعة  او  املكتب  فتح  من  احلاجة 
اتتنا الكثري من الطلبات من  بذلك كام يف العام املايض حيث 
االفريقي  القمر  عىل  القناة  بث  طلبوا  حيث  االفريقية  القارة 
الثانية  للسنة  القمر  هذا  عىل  القناة  هذه  نبث  نحن  وبالفعل 
ونحن القناة العربية واالسالمية الوحيدة التي تبث عىل القمر 
االفريقي وكان هلا الصدى االجيايب جدا مما يصلنا من االخوة 
هناك حول مشاهدة القناة فنحن مع تطور البث وفتح املكاتب 
مرهون  هذا  ان  املؤكد  ومن  احتياج،  نجد  التي  البلدان  يف 

باجلانب املايل املتوفر بالقناة..

• كيف يتم توصيل رسالتكم اإلعالمية للعامل..؟

بطريقتني  نوصلها  نحن  للعامل  نوصلها  التي  للرسالة  بالنسبة 
فالطريقة االوىل تكون عن طريق الربامج وهذه ستكون متاحة 
عدة  وفرنا  ونحن  مبارش  بشكل  مشاهدهتا  سواء  للجميع 
املتابع  باستطاعة  انه  للبث االلكرتوين وواحدة منها  خدمات 
من  يشء  فاته  اذا  تقريبا  ساعة   )12( ملدة  بالوقت  يرجع  ان 
الربامج باإلضافة اىل انه اي برنامج يبث عىل برنامج اليوتيوب 
ونحن حلد االن حصلنا عىل اربع دروع من اليوتيوب ثالث 
الثانية  الطريقة  القناة،  منها فضية وواحد منها ذهبي ملشاهدة 
بمهرجانات سواء  بمشاركاتنا  التي وصلنا هبا رسالة كربالء 
يف  ونحرض  نحاول  اننا  غالبا  والتلفزيونية  السينامئية  أكانت 
خصوصا  متميزة  سمعة  هلا  يكون  التي  املهرجانات  معظم 
الذي  منها اخرها كان مشاركتنا يف مهرجان االسبق  الدولية 
اقيم يف الدورة ال� )22( يف اململكة العربية السعودية وحصلنا 
فيها عىل جائزة افضل تقرير واحلقيقة لدينا العديد من اجلوائز 
التلفزيوين  واجلانب  السينامئي  اجلانب  نطرق  ان  حاولنا  ألننا 
فمهرجان النهج كان خري دليل عىل االنطالقة السينامئية التي 
سينامئيًا  فيلاًم   30( إنتاج  تم  طريقها  عن  والذي  القناة  تبنتها 
قصريًا( وايضا لدينا جتربة حديثة يف انتاج الفيلم الطويل الذي 
اول فيلم طويل انتج يف قناة كربالء باسم أخر الساعات والذي 
تم بثه يف السينام يف بغداد وكذلك االفالم القصرية وخصوصا 
جانب –االنيميشن- والذي تتوفر لدينا االمكانية اجليدة جدا 
الكرة حلد  الفيلم  تم تصنيعها وهي  التي  اخر االفالم  بحيث 

االن فائز بخمس جوائز عاملية يف املهرجانات.
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ك� "مجموعة عرقية"
المسلمين لرؤية  المقلقة  العواقب 

تذهب الكاتبة إىل أن بعض السياسيني واملؤسسات األمريكية 
ال  وبالتايل  دينًا،  ليس  اإلسالم  أن  مفادها  رواية  كّرسوا  قد 
يستحق مثل هذه احلامية، عىل اعتبار أن الدستور حيمي حقوق 
واملراسم  الشعائر  ممارسة  وحرية  التعبري  حرية  يف  األقليات 

الدينية.
ومن وجهة النظرة األمريكية هذه، فاإلسالم هو بدالً من ذلك 
أيديولوجية سياسية، واملسلمون - يف الواقع عّباد من خلفيات 
وليسوا  عرقية  مموعة  أهنم  عىل  إليهم  ُينظر   - متنوعة  عرقية 
الدستور،  يف  تذكر  حقوق  هلم  ليس  وبالتايل  دينية،  أقليات 

وختتلف هذه الظاهرة عن التعصب الديني.
التخصصات  متعدد  روجترز  ملركز  املؤسسة  املديرة  وتعتمد 
مال  يف  خربهتا  عىل  عزيز(  )سحر  واحلقوق  والعرق  لألمن 
واملظاهر  التاريخ  الستكشاف  املدنية  واحلقوق  القومي  األمن 
عن  تكتب  املتحدة،  الواليات  يف  لإلسالموفوبيا  احلالية 
اآلليات التي تستهدف املسلمني األمريكيني، من قوائم املراقبة 

من  عرش  احلادي  منذ  تصاعدت  التي  اهلجرة  لقيود  احلكومية 
أيلول عام )1999 م(.

كام أشارت عزيز يف كتاهبا إىل اجلذور التارخيية لإلسالموفوبيا 
يف الواليات املتحدة، وآثار النظر إىل املسلمني عىل أهنم "عرق 
بعض  هبا  يديل  التي  البغيضة  التعليقات  وأمهية  به"  مشتبه 

السياسيني املتطرفني واملعادين للمسلمني.
ولفَتت إىل أّن هناَك أمرًا مثريًا لالهتامم وصفته مرارًا وتكرارًا يف 
الكتاب وهو أّن نفس األشخاص الذين يدافعون عن احلريات 
احلقوق  انتهاك  أيضًا  يؤيدون  اليهود  أو  للمسيحيني  الدينية 
ضدهم،  متيز  التي  السياسات  خالل  من  للمسلمني  املدنية 
املهاجرين  دخول  و"حظر  التدخلية  املراقبة  إجراءات  مثل 

املسلمني".
أبيض عابًرا،  إذا كنت  أيلول،  قبل احلادي عرش من سبتمرب/ 
التحيز.  وجتنب  اإلسالمية  هويتك  أثر  من  التقليل  فيمكنك 
الوسيلة  هي  اإلسالمية  اهلوية  أصبحت  ذلك،  بعد  ولكن 

كيف يمكن لدولة ُيفترض أنها ُأّسست 
على مبادئ الحرية الدينية أن تسرَع في 

دعم السياسات التي تنتهك الحقوق 
المدنية للمسلمين؟ هذا أحد األسئلة 

الذي توّسط قلب كتاب جديد بعنوان 
)عندما تسحق العنصرية الحرية الدينية( 

بقلم سحر عزيز أستاذة القانون في 
معهد روتجرز.

ترجمان
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مما  للمسلم،  العنرصي  التمييز  خالهلا  من  يتم  التي  السائدة 
يعني أن النمط الظاهري - كيف يبدو الفرد - أصبح ثانوًيا. 
وال  مسلم  فأنت  مظهرك،  عن  النظر  بغض  أنه  هي  الفكرة 

يمكننا أن نثق بك!، كام تقول عزيز.
أفريقي  أصل  من  األمريكيني  املسلمني  ضد  التمييز  تم  كام 
نظر  وجهة  بحسب  خطرين  لكوهنم  العرشين  القرن  يف 
عنرصيني  يكونوا  أن  إىل  يميلون  كانوا  لذلك  األمريكيني. 
يف  السود  ضد  رسوًخا  وأكثر  جدية  أكثر  عنرصية  من  كجزء 
أوالً.  فأنت أسود   ، إذا كنت مسلاًم أسود  املتحدة.  الواليات 
ومن ثم فإن تقاطعك مع هويتك اإلسالمية جعلك ُينظر إليك 

عىل أنك متشدد وعنيف بشكل خاص.
من  العلنية  اإلسالموفوبيا  حادثة  من  مستفاد  درس  أبرز  إن 
قبل السياسيني بحسب سحر عزيز هو أن اإلسالموفوبيا يتم 
الرتويج هلا عرب أنشطة خمتلفة، فهي جذابة للناخبني اليمينيني 
من  املرغوبة  الدعاية  وجتذب  اإلسالمي،  للوجود  واملعادين 

قبل هؤالء السياسيني. 
ُيظهر الكتاب أيضًا كيف تعامل الكاثوليك مع أحكام مسبقة 
سميث  آل  ترشح  عندما  العرشين.  القرن  أوائل  يف  مماثلة 
ملنصب الرئيس يف عام 1928 ، كانت اهلجامت ضده من قبل 
به  الوثوق  يمكن  ال  كاثوليكي  أنه  هي  املعارضني  املرشحني 
ولن يكون خملًصا أبًدا ألن والءه األول كان للبابا. لذا اليوم 
، حيتاج األمريكيون إىل أن يسألوا أنفسهم: هل هذا هو نوع 

البلد الذي نريده؟
 اإلسالموفوبيا يتم 

الترويج لها عبر أنشطة 
مختلفة، فهي جّذابة 

للناخبين اليمينيين 
والمعادين لإلسالم

،،

،،
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كما ســّجلتها باصرة الكرباســي

كربالء بين عهدين 

م��ن الثواب��ت في عال��م النثر أن الكتابة بش��كل ع��ام أدب وّض��اء يخوض بحره 
الكثي��ر وال يصل مرافئ��ه إال القليل، وهذا النفر القلي��ل يرتفع بعضهم فوق 

بعض درجات، بحسب الحقل الذي يحرث فيه األديب ويشتل فسائله.
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التي  النثرية  الكتابة  فنون  من  واحد  هو  الرحالت  وأدب 
كل  ويف  والتدوين،  الكتابة  اإلنسان  عرف  أن  منذ  شاعت 
سجل  عىل  ونقشوا  البلدان  جابوا  رحالة  اشتهر  وأدهبا  لغة 
الذاكرة مشاهداهتم وما التقطته عدسة أنظارهم وما رشح عن 
املتوىف  الواجهة أسامء مثل ماركو بولو  رؤاهم، وهلذا تقفز اىل 
سنة 1254م وفاسكودي غاما املتوىف سنة 1460م وفرديناند 
الطنجي  اللوايت  بطوطة  وإبن  1480م  سنة  املتوىف  ماجالن 

املتوىف سنة 1377م، وغريهم كثري.
فالقاسم املشرتك لكل هؤالء الرحالة بغض النظر عن الدوافع 
والبحار  األهنار  ويقطعون  البلدان  يف  السوح  اىل  دعتهم  التي 
يرون  عام  وانطباعاهتم  مشاهداهتم  يسجلون  أهنم  والوديان، 
إبداء  وبني  العيانية  الرؤية  بني  يزاوج  وبعضهم  ويسمعون، 
الرأي، وبعضهم يضع نفسه بمقام آلة التصوير والتسجيل يقيد 
ما يرى ويرتك وجهات النظر واالنطباعات لكتابات أخرى أو 

آلخرين ديدهنم التنقيب يف الرتاث.
وإىل جانب أدب الرحالت يتصدر عامل الكتابة أدب املشاهدات 
الذي جيمع بني املشاهدة الذاتية وبني الرؤية الشخصية، ويتميز 
هذا األدب أن العدسة فيه ذاتية الذبذبة، أي أن املشاهدة من 
داخل البيت عىل غرار "أهل مكة أدرى بشعاهبا"، حيث حيرر 
الكاتب واألديب مشاهداته عام جيري حوله يف املدينة او البلد 
أدبية  حتفة  حمربته  سجلته  ما  لتصبح  ظهرانيه  بني  يعيش  الذي 
قيمتها يف توثيقها للواقع االجتامعي وما يرشح عنه، متثل ذاكرة 
متجددة يعود اليها األبناء واألحفاد، وأدب املشاهدة هو أقرب 
اىل أدب املذكرات حيث يسجل املرء ذكرياته التي تنطوي عىل 

مشاهدات وتصورات ورؤى وقراءة ذاتية للواقع.
"كربالء كام شاهدت" يثبت فيه الفقيه آية اهلل  بني يدي كتاب 
مدينة  يف  مشاهداته  من  جانبًا  الكربايس  صادق  حممد  الشيخ 
كربالء املقدسة حيث مسقط رأسه يف العرشين من شهر اكتوبر 
ترشين األول عام 1947م حتى خروجه منها سنة 1971م، 
حديثا  صدر  املتوسط  القطع  من  صفحة   80 يف  والكتاب 
)2017م( يف كربالء املقدسة عن دار الوارث للطباعة والنرش 
وأرشفت عىل طباعته شعبة إحياء الرتاث الثقايف والديني بقسم 

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة.
ومضات مشعة

وعند مرورنا عىل عناوين هذا الكتيب وفهرسه ندرك املساحات 
بنظره اىل كربالء  الكربايس وهو حيدق  فيها عدة  التي تتحرك 
وزواياها يف منتصف القرن العرشين، وتتدحرج كرة العناوين 

عىل سّلم الفهرس عىل النحو التايل: مقدمة شعبة إحياء الرتاث، 
املقدمة، كربالء يف سطور، حدود مدينة كربالء التقريبية يف عام 
عام  يف  التقريبية  كربالء  مدينة  حدود  )1947م(،  1366ه� 
االكتفاء  اللهجة،  اللغة،  حمافظ،  متمٌع  )1971م(،  1391ه� 
واألرس،  العوائل  والغنى،  الفقر  االقتصادية،  احلركة  الذايت، 
الكبري،  مقام  األطفال،  النساء،  الرجال،  االحرتام،  خطاب 
النشاط  السياسة،  احلوزة،  التعليم،  الغريب،  موقع  الرتّحم، 
البالد،  تغري  الشتاء،  الصيف،  واخلريف،  الربيع  والضمور، 

اخلامتة، بني العتاب واحلنني.
الفهرس  بعناوين  مقارنة  الكتيب  صفحات  عدد  تنطوي  ربام 
عىل مفاجئة، فعدد السنني التي قضاها الكاتب بني أزقة مدينة 
ولكن  أوسع،  كتابا  تنتج  أن  يفرتض  السالم(  )عليه  احلسني 
عنرص املفاجئة سيزول إذا ما عرفنا أن باب “أضواء عىل مدينة 
 30 من  أكثر  يضم  وغريها  املشاهدات  هذه  فحوى  احلسني” 
إصدارات  ضمن  ملدان  اآلن  حتى  منها  طبع  خمطوطا  ملًدا 
يف  املخطوطة  مذكراته  جانب  إىل  احلسينية،  املعارف  دائرة 
إنام هي أشعة من  الصفحات  فإن هذه  ملدات عدة، وبالتايل 
شمس مضيئة، وعىل قلتها يستطيع القارئ أن يدرك الكثري من 
القضايا التي عاشتها مدينة احلسني )عليه السالم( يف العهدين 

امللكي واجلمهوري.
ما  عىل  حبها  هو  الرأس  مسقط  ملدينة  التوثيق  أولويات  ومن 
باحلسني وأخيه  تقدست  واملدينة حارضة علمية  فيها، وكيف 
احلب  وهذا  البرش،  شهداء  وخرية  السالم(  )عليهام  العباس 
يطلعنا الكربايس عىل بعض مكنوناته يف املقدمة بقوله: )كربالء 
تلك املدينة التي أحببتها فاحتضنتني، وواسيتها فغذتني، فكان 
منها وهي  أنني جزء  أشعر  متباداًل، وكنت  وبينها  بيني  احلب 
جزء منِّي، فكنت والزلت أحنُّ إىل تلك النخيل واألشجار وإىل 
تلك األبواب واجلدران التي كانت تضم األقرباء واألصدقاء 
والوالء،  الصفاء  وأهل  والشعراء  والعلامء  واألدباء  والزمالء 
وإىل تلك احلوانيت والطرقات، حيث كانت تسّلم عيلَّ وأسلِّم 
هواها  يف  اهلائم  املشاهد  ويرسح  واللمز(،  بالغمز  ولو  عليها 
بجوار  أرضها  )ُخلقت عىل  برتاهبا:  املعجونة  حمدثا عن طينته 
الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  اهلل  عبد  أيب  وموالي  سيدي  مرقد 
العباس )عليهام السالم( روحي هلام الفداء، وُجبلت من تربتها 
عرب  واألخالق  واألدب  واملعرفة  احلرية  وتنشقُت  ومائها، 
هوائها، فكانت سخية كريمة جادت بكل ما لدهيا من األمور 

املعنوية واملادية(.
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كربالء هي أّمي الحنونة وأب��ي الحريص علّي، وهي الصديقة 
التي ال أس��تغني عنها في الش��دائد والمح��ن، والزلت أحمل 
مع��ي تربتها أس��جد عليها لله ش��اكًرا، تمنحن��ي الطمأنينة 
مت��ى ما ح��دث ل��ي حادث، ف��إن كن��ت في ُعس��ر التج��أت إلى 
الثاوي��ن فيها حس��ين وعباس وش��هداء كرام ليش��فعوا لي 

إلى خالقي ليرفع عّني المكاره والمحن(..

يا ترى يف مثل هذه األجواء احلميمية كيف تكون املدينة بالنسبة 
اىل من ولد فيها؟ هذا ما خيربنا به املشاهد: )هي أّمي احلنونة 
يف  عنها  أستغني  ال  التي  الصديقة  وهي  عيّل،  احلريص  وأيب 
عليها هلل  أسجد  تربتها  معي  أمحل  واملحن، والزلت  الشدائد 
شاكًرا، متنحني الطمأنينة متى ما حدث يل حادث، فإن كنت 
يف ُعرس التجأت إىل الثاوين فيها حسني وعباس وشهداء كرام 
فكربالء  واملحن(  املكاره  عنّي  لريفع  خالقي  إىل  يل  ليشفعوا 
أنامل  حباهلا  بأطراف  عّلق  من  وكل  الكربايس  اىل  بالنسبة 
الوالء: )قبلتي وبوصلتي التي ترشدين نحو الصواب وإىل ما 

أصبو إليه(.
ثقافات وأمور أخرى

ولغات  ثقافات  مدينة  بوصفها  العاملية  املدن  بعض  تشتهر 
خمتلفة، وال خترج مدينة كربالء عن هذا الوصف حيث تستقبل 
الزائرين من كل الثقافات ولغات العامل، وهذا اخلاصية وّفرت 
والسيام  هبا،  والتحدث  اللغات  عىل  التعرف  قدرة  لسكاهنا 
للذين هم عىل التامس مبارش مع الزائرين من كسبة وعاملني 
وموظفني وخدمة يف العتبات املقدسة وأمثاهلم، ولذلك فليس 
الفارسية أو األردوية،  اللغة  الغريب أن جتد من يتحدث  من 
يتكلم  أن  يفضل   .. )الكربالئي   : بأنًّ الكربايس  يتذكر  وهنا 
العربية  اللغة  السائدة كانت  فاللغة االجتامعية  لغة،  بأكثر من 
هي  عندهم  البيت  لغة  كانت  العوائل  من  فكثري  خالف،  بال 
عن  ختتلف  بالطبع  والتي  الكربالئية  باللهجة  الفارسية  اللغة 
اللهجة اإليرانية، وحتى العرب األقحاح آنذاك كانوا يعتربون 

اللغة الفارسية لغة ناعمة يستخدموهنا يف مواقع النعومة، وربام 
املدن  بعض  بينام  مفرداهتا،  بعض  باستخدام  ولو  أيضا  الغزل 
فيها  املقيمون  الفرس  كان  مثال  األرشف  كالنجف  املجاورة 
يلتزمون التحدث باللغة العربية وباللهجة املحلية، ولعل ذلك 
ناتج عن كثرة ارتباط العوائل الكربالئية باإليرانيني القادمني 
منهم  املقيمني  وكثرة  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  مرقد  لزيارة 

بجواره(.
بلدان  من  الزائرين  مع  اليوم  التعامل  عن  الناتج  الواقع  هذا 
خمتلفة، حّرك عجلة االقتصاد بخاصة كام شاهد الكربايس أن: 
)املدينة هلا مركزيتها من حيث أهنا مدينة مقدسة ومهوى ماليني 
األسبوعية  ومناسباهتا  وداخله،  العراق  خارج  من  الزائرين 
تكمن بيومي اخلميس واجلمعة، مضافني اىل املناسبات الدينية 
والزيارات املوسمية التي قد تبلغ عرشين مناسبة سنوًيا، فإن 
حركة السوق كانت رائجة واملنتوجات املحلية كانت مطلوبة، 
وتباع من خالل هذه األسواق، وإىل جانب ذلك فإن األعامل 
اليدوية كانت قائمة عىل قدم وساق، ومل أجد بيًتا وإن كان من 
أهل الثراء أو من األعيان والعلامء إال وأعامل النسيج واخلياطة 
وصناعة الرتب والسبح واملهافيف واحلياكة وما إىل ذلك قائمة 
فيه، وربام اختلفت صورهتا من بيت إىل آخر بحيث يف العادة 
الرتفيه  اىل  باإلضافة  حاجاهتم  بسد  يقومون  الثراء  أرباب  أن 

مثل احلياكة(.
بل )وكان التعليم عىل مثل هذه األعامل رضورة بيتية، وكاماًل 
الزواج،  إقباال عىل  أكثر  املذكورة  املهن  للمرأة، وتعد متعّلمة 
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الم��دن  بع��ض  تش��تهر 
مدينة  بوصفها  العالمية 
ثقافات ولغ��ات مختلفة، 
كرب��الء  مدين��ة  تخ��رج  وال 
حي��ث  الوص��ف  ه��ذا  ع��ن 
تس��تقبل الزائرين من كل 

الثقافات ولغات العالم..

وتسرتزق  لآلخرين  تعمل  كانت  فإهنا  الفقرية  العوائل  وأما 
فإن  ولذا  ومصانع(،  معامل  كلها  البيوت  كانت  هنا  ومن  هبا، 
املنزلية  للشؤون  العراقية  املرأة  وعموم  الكربالئية  املرأة  تعلم 
مبارشة  عالقة  له  وهذا  الرائج  هو  كان  الثالثة،  األلفية  قبل 
تدخل  أن  قبل  القريب  العهد  سمة  كان  الذي  املبكر  بالزواج 
األفكار املضادة الواردة من الرشق والغرب حتت مدعى الثقافة 
واحلضارة واملدنية، من هنا كام يف مشاهدات الكربايس: )وأما 
تعلم  عليهن  وكان  حميضهن،  أول  يف  يتزوجن  فكن  البنات 

واجباهتن يف بيت الوالدين كمقدمة لبيت الزوجية(.
العوائل  بعض  لدى  اليد  ذات  وقلة  الفقر  رغم  عام  وبشكل 
واألرس، فإن االكتفاء الذايت هو سمة البيت العراقي فيام مىض، 
والسيام وأن الشكر يف الرساء والرضاء والقناعة والرضا واحلمد 
عىل كل حال من اخلصال التي كان يتصف هبا البيت الكربالئي 
بخاصة والعراقي بعامة، وما أكرم ال� )الكان( لو بقي احلال عىل 
ما كان عليه، ولكن القناعة كنز ال يفنى وبدوهنا يفنى كل مجيل، 
فإن  هنا  من  معاذيره،  ألقى  ولو  بصرية  نفسه  عىل  واإلنسان 
املحقق الكربايس عندما عاد اىل مسقط رأسه عام 2003م بعد 
األمر خمتلًفا  الفؤاد: )وجدت  ما ال يرس  رأى  الغيبة  من  عقود 
متاًما يف مدينتي بعد أن عدتُّ إليها بعد نحو مخس وثالثني سنة، 
فأصبح  والعباد،  البالد  وجه  غرّي  الذي  النظام  بسقوط  وذلك 
واملعامل  تغرّيت  قد  النفوس  ورأيت  كئيًبا،  ا  مغربًّ العراق  وجه 
األقوال  وتناقصت  اآلمال،  ذلك  عند  فخابت  هتّدمت،  قد 

باألعامل(.
عن  الكربايس  املحقق  يسطرها  قليلة  غري  مشاهدات  وثمة 
مدينة نابضة باحلياة، وقد ُكتب عن كربالء الكثري، بقي القليل 
لإلمهال،  اآلخر  هو  تعرض  القليل  وهذا  الكثري،  منه  وضاع 
وقد أحسنت إدارة العتبة احلسينية صنًعا عندما أنشأت “شعبة 
عنها  املسؤول  تعبري  وحسب  والديني”،  الثقايف  الرتاث  إحياء 
األستاذ )إحسان خضري عباس( يف بيان عمل الشعبة كام جاء يف 
التعريف بالشعبة: )إن الغرض عىل املستوى البعيد ليس إحياء 
التي اندثرت يف  الثقايف فحسب، بل حماولة نرش اآلثار  الرتاث 
إحيائها  إىل  احلاجة  باتت  والتي  السنني  مّر  عىل  كربالء  مدينة 
ماّسة يف يومنا هذا، ألهنا تعكس مدى التطور العلمي والثقايف 
لتلك املدينة وأثرها يف نرش الوعي يف تلك املنطقة(، وهو مرشوع 
يمثل نبتة طيبة ألحياء الرتاث وتذكري األبناء واألجيال بام خطه 

اآلباء وتركه األجداد.
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وتناولت الكثري من الدراسات شخصية االمام عيل )عليه السالم( 
بالبحث والدراسة اال اهنا مل تتمكن من اإلملام بكل جوانبه، السيام 
أثر  ملا  البالغة( اجلامع  التي تضمنها كتاب )هنج  الفكرية  اجلوانب 
فيام كان  السالم( من خطب ورسائل وعهود وحكم..  عنه )عليه 
هدف الرشيف الريض من مجعه لنهج البالغة لتبيان فصاحة االمام 
بأنه  مقدمته  يف  وصفه  فقد  البالغية،  ومقدرته  السالم(  )عليه  عيل 
وبسبب  ومولدها(،  البالغة  ومنشأ  وموردها  الفصاحة  )مرشوع 
السالم(  )عليه  اإلمام  بأحقيته  ّصح  نصوص  من  النهج  حواه  ما 
نصوص  تضمنته  وما  الصحابة  من  غريه  دون  املسلمني  خالفة  يف 
اخرى من وصف ألمور مستقبلية ومن جتسيد رائع وبراعة أسلوبيٍة 

يف وصف بعض احلرشات والطيور واحليوانات.
وجاء كتاب )فكر االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كام يبدو 
يف هنج البالغة( للكاتب )د. خليل منصور العريض( والصادر عن 
مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة عام 2018، 
بخمسة ابواب كان أوهلا دراسة ما دار حول نصوص هنج البالغة 
من جدل يف مدى صحة نسبتها لإلمام عيل )عليه السالم(عىل ان 
هذا الباب كان منطلقا لألبواب االربعة االخرى من خالل النظر يف 
النصوص وحماكمتها يف ضوء اآلراء املثبتة واآلراء النافية التي دارت 
حوهلا.. أما الباب الثاين فقد قّسم اىل ثالثة فصول، بني فصل اهتم 
بدراسة مفهوم االمامة يف فكر االمام عيل )عليه السالم( مع عرض 

لفكرة احلكومة وامهيتها وفصل ثاٍن يف مواقف االمام الفكرية جتاه 
عرصه وعالقته باخللفاء الثالثة قبله وموقفه من املناوئني حلكومته 
اثناء خالفته وفصل ثالث يف تصور االمام )عليه السالم( ملؤسسات 
اندماج  من  يتولد  وما  باحلكومة  وعالقتها  الدولة  ومفهوم  الدولة 
واجليش  وال���وزراء  بالوالة  تتعلق  سياسية  قضايا  يف  املفهومني 

والقضاء.
دراسة  يف  منها  االول  فصول،  ثالثة  اىل  قّسم  فقد  الثاين  الباب  اما 
والفصل  خاصة،  الكويف  واملجتمع  عامة  االسالمي  املجتمع  حالة 
عىل  الرتكيز  مع  النهج  اورده��ا  كام  اخللقية  القيم  دراسة  يف  الثاين 
كان  فيام  والتقوى(،  واحل��ق  )العدل  ه��ي:  ث��الث  خلقية  دعائم 
الفصل الثالث يف حتليل ما عرض له من افكار تربوية فردية وارسية 
واجتامعية.. وكان الباب الرابع  فقد جّزئ اىل ثالثة فصول االول 
كان عن القضايا الكالمية املتعلقة بالعقيدة يف اربعة حماور رئيسة، 
والفصل الثاين يف دراسة الفكر التأميل وتداعي االفكار والغيبيات، 
الثالث يف نظرة االمام )عليه السالم( إىل احلياة، وكان  الفصل  أما 
خامس االبواب، يف ثالثة فصول، الفصل االول يف االنواع االدبية 
التي وردت يف )النهج( وما متيز به كل نوع، والفصل الثاين يف ابرز 
والفصل  النهج،  نصوص  هبا  متيزت  التي  االسلوبية  اخلصائص 

الثالث يف اخلصائص الفنية ممثلة يف الصورة وقيمتها الفكرية..

يعدُّ اإلمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( من أبرز أعالم التاريخ االسالمي فهو من كلّفه الرسول )صلى 
الله عليه واله وسلم( بالكثير من جالئل المهمات المتعلقة بروح الدعوة فأثبت جدارته وصدق ايمانه 
السياسية  القضايا  من  الكثير  في  بمشورته  االخذ  على  وعثمان  وعمر  بكر  ابو  عّول  كما  اطالعه،  وسعة 
واعتمدوا على فتاواه الفقهية بإضافة الى توليه الخالفة لفترة دامت خمس سنوات )35- 40 ه�/ 656- 
األمة  شهدتها  التي  الكبرى  الفتنة  على  مسلطا  سيفا  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  خاللها  كان  م(   661

اإلسالمية بعد رحيل النبي األكرم )صلى الله عليه وآله(.

فكر اإلمام علي بن أبي طالب 
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كما يبدو في نهج البالغة
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املكتبة  رف��وف  هبا  تتزيَّن  التي  النوعية  اإلص��دارات  من 
اإلسالميَّة، ومن فيِض الكفيل ساقي العطاشى ومن أروقة 
ة  احِللَّ ُتراث  بمركز  متمثلًة  واإلنسانيَّة  اإلسالميَّة  املعارف 
ألهل  امُلصباح  )إيضاح  كتاب  سة  امُلقدَّ العبَّاسيَّة  العتبة  يف 
الطويسِّ  للشيخ  املتهجد  الصالح - رشح خُمترص ُمصباح 
الكريم  عبد  بن  عيل  الدين  هباء  للسيِّد  ه(–"  رسَّ س  )ُق��دِّ
اجلزء  يصدر  816ه���(  سنة  ا  )حيًّ النييّل  احلميد  عبد  بن 
ِمنه بتحقيق األستاذ الدكتور عيل عبَّاس األعرجّي  ل  األوَّ
ُتراث  مركز  يف  التحقيق  وحدة  وتعليق  وضبط  ومراجعة 

ة. احِللَّ

مسلم بن عقيل

إصدار الجزء االول
ــاح  ــب ــص ــُم إليــــضــــاح ال

ألهل الصالح

صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

التاب����ع ألمان����ة مس����جد الكوف����ة المعظ����م 

والم����زارات الملحق����ة بها، كتاب مس����لم بن 

عقيل )عليه الس����ام( في ضمير الشعراء 

الشعبيين للكاتب احمد الكعبي.

ويحتوي الكتاب على مقدمة تحدث فيها 

الكات����ب عن دور وس����يرة ومس����يرة الس����فير 

مس����لم بن عقيل )عليه السام( وموقف 

هاني بن عروة )رضوان الله عليه( وكذلك 

مواق����ف اه����ل الكوفة م����ن قي����ادة وريادة 

مس����لم )علي����ه الس����ام( ث����م ع����رج عل����ى 

الش����عر الش����عبي واالدب الحس����يني في 

احي����اء المجال����س الحس����ينية المباركة وذكر 

الشخصيات الطالبية من بني هاشم.

فيم����ا جاء الكت����اب في مائة ش����اعر ترجمته 

وقصيدته في بطل كوفان.
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في رثاء السّيد عبد المطلب

نِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه َوامْلُنَْخنَِقُة( )املائدة: 3(، و"امْلنخنقة"  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َوالدَّ يقول اهلل )سبحانه وتعاىل(: )ُحرِّ
هي التي خَتْنُُق فتموت، وال ُتدرك ذكاهتا.

تِي اْنَخنََقْت بَِأْخنَاِقَها َحتَّى مَتُوَت". ويف احلديث: "امْلُنَْخنَِقُة ِهَي الَّ
نَُق به واستعري هنا للموت،  نَاُق"، فاخِلنَاُق بالكرس: حبل خُيْ وفيه: "اْطُلْب لِنَْفِسَك َأَمانًا َقْبَل َأْن َتْأُخَذَك اأْلَْظَفاُر، َوَيْلَزَمَك اخْلِ
وال بعد أن يراد باألظفار هنا املنية كام يف قول الشاعر )خويلد بن خالد( يف قصيدة يرثي هبا بنيه اخلمسة وقد ماتوا بالّطاعون 

يف يوم واحد:
وإذا املنّيُة أنشبْت أظفاَرها ** ألفيَت كلَّ متيمٍة ال تنفُع

نُُقُه" من باب َقَتَل، و"َخنَِق" من باب َتِعَب: اغتاض. و"َخنََقُه خَيْ
نُُق" ومنه اخلُنَاُق واخلُنَاُق كُغَراب: داء يمنع منه نفوذ النفس إىل الرئة والقلب. و"اخلَنُِق" بكرس النون: مصدر قولك "َخنََق خَيْ

و"املِْخنََقُة" بكرس امليم: القالدة، وُسّميت بذلك؛ ألهّنا تطيف بالعنق وهو موضع اخلَنِْق.
املصدر: ممع البحرين للعالمة الشيخ فخر الدين الطرحيي )159/5(.

َأِرْقلللللللللللللُت لِلللللللَصلللللللْوِت َنلللللائِلللللَحلللللٍة بِللللَلللللْيللللٍل
َفلللللَفلللللاَضلللللْت ِعلللللنْلللللَد َذلِلللللللُكلللللللْم ُدُملللللوِعلللللي
َعللللللللىَل َرُجلللللللللللٍل َكلللللللِريلللللللٍم َغللللللللللرْيِ َوْغللللللللٍل  
امْلَلللللَعلللللايل ِذي  َشللللْيللللَبللللَة  اْللللللَفللللليَّلللللاِض  َعللللللىَل 
نِللللْكللللٍس  َغللللللللرْيِ  امْلَللللللللَواطِللللللللِن  يِف  َصللللللللللُدوٍق 
َشللللْيللللَظللللِملللليٌّ  َأْرَوَع  اْللللللللَبلللللللاِع  َطللللللِويللللللِل 
ُفللللُضللللوٍل  ِذي  َأْبللللللَلللللللَج  اْلللللَبللللْيللللِت  َرفِللللليلللللِع 
لللللللللدِّ َللللللْيلللللَس بِللللللللِذي ُوُصللللللللوِم   َكللللللِريللللللِم اجْلَ
لللللللْللللللللِم ِمللللللللْن َنلللللَفلللللٍر كِلللللللللَراٍم  َعللللظِلللليللللِم احْلِ
َفلللللَللللللْو َخلللللَللللللَد اْمللللللللللللُرٌؤ لِلللللَقلللللِديلللللِم جَمْللللللٍد 
لللللَيلللللايِل  لللللللًدا ُأْخلللللللللللللَرى الللللللَّ َللللللللَكلللللللاَن ُمَللللللللِّ

للللِعلللليللللِد َعللللللللىَل َرُجلللللللللللٍل بِلللللللَقلللللللاِرَعلللللللِة الللللصَّ
ي َكلللللُملللللنْلللللَحلللللِدِر اْللللللَفلللللِريلللللِد  َعلللللللىَل َخلللللللللدِّ
َللللللللُه اْللللللَفلللللْضلللللُل امْلُللللللبِللللللنُي َعلللللللىَل اْللللَعلللبِللليلللِد
ُجللللللوِد ُكللللللللِّ  َواِرِث  للللللللللللرْيِ  اخْلَ َأبِلللللليللللللِك 
َسلللنِللليلللٍد  َواَل  امْلَللللللللَقللللللللاِم  َشلللللْخلللللِت  َواَل 
َحِلللللليللللللٍد َعللللللللِشللللللللرَيتِللللللللِه  يِف  ُملللللللللَطلللللللللاٍع 

لللللللللُروِد  احْلَ َمللللللِن   الللللللزَّ يِف  اللللللنَّلللللاِس  َوَغلللللْيلللللِث 
ِد َوامْلَللللللللُسللللللللوِد َيللللللللللللُروُق َعللللللللىَل امْلُللللللللَسللللللللوَّ
َخللللللللَضللللللللاِرَمللللللللٍة َملللللللللللاَلِوَثلللللللللللٍة ُأُسلللللللللللوٍد 
لللللللُللللللللوِد اخْلُ إىَل  َسلللللبِللللليلللللَل  اَل  َوَللللللللكِلللللللْن 
لللللللَسلللللللِب اللللتَّللللِللليلللِد لِللللَفللللْضللللِل امْلَللللللْجللللللِد َواحْلَ

جّد نبّينا األعظم

ما معنى الُمْنخِنقُة؟ من بطون الُكتب
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ضريحَك يحّفزني .. 

يستنطقني..  يستنفر كلّ حس فيَّ

حسين... يا 

سيِّدي، تركُت عىل باب عتبتك كلَّ أحالمي.. وروحي تسألَك عن بّصارٍة جديدة 
وصخات،  جزع،  يمسكني  نورك  عمق  يف  توغلت  وكلام  والعينني؟!.  للقب 
وكلامت.. وأنا أرى وانسى، وأبكي كأين أسمع صوتا خفيًا.. فأرفع رأيس حتت قبتك 
وأضع يدي عىل يدي وأمسك شباك مقدسك، وبني رجفة ورجفة اسابق الزائرين 
لتقبيل رضيح جدثك.. تدفعني ايادهيم بأطراف اصابعهم فتحفزين .. تستنطقني لغة 

كالشمع، أشعلها ترضعات. 
سيِّدي، أقُف أمام مشهدك لُتطفئ خويف، وتتقبل عشقي، فعشقي بمعرفتك ال تكفيه 
دفاتري واوراقي، ألين مل أر نورًا أمامي غري نورك.. فأطوف حول جدثك وأغرق يف 

حكمتك.. وكلُّ يشء يّف غريٌق يف ضيائك.. حتى نداءايت صارت شهقات. 
سيِّدي،  خيّل روحي برهًة حتلم برضاك بني أجنحة نورك.. َسربها كي ترحل فيك، 
تقتفي مآثرك االوىل وتصغي بوجع لصدى يربق خلف جدثك.. لتجزع اجلزع كلَّه، 
وتبكي البكاء كلَّه. وألهنا عارفة بحقك، ورصينة بمعرفتك تتصل عىل مدار الوقت 
بنظرة منك،  أفوز  أن  بأحزانك مع مواليك وزائريك وخدمتك، وبدوهنم.. مقابل 

مقابل ان يغفر اهلل يل باسمك. 
شتاٍت،  يف  وأنا  والوطن  يؤوب،  هواَك  اىل  وقلبي  وتذوب  أنفايس  جتَهُش  سيِّدي، 
تتناهبنا األآلم وفخاخ الفساد، حتى تركت فينا جراحًا بال ضامد وايامًا من رماد.. 
غزهتا  التي  أرواحنا  وترتق  الفقراء،  أوجاع  تشذب  وأنفاسك  اهلل  ُلطف  غري  يبق  مل 

شياطني االنس بملذات احلياة.
سيِّدي، الصمُت يف حرضتك كالمًا، واهلمس قرب جدثك توسالت ترتل اآليات، 
ومع كل نفس السالم عليك.. وأمجل، وأنقى، وأحىل، وأطيب املناداة السالم عليك، 
يا ابا عبد اهلل. ألصل اليك بوجٍه حيمل الصدق يف الفعل والقول والعمل.. وأكون 

زائرا، خادما كنخلة ال متيل مع كل ريح وال تصدق القش اذا نثروه احلاقدون.. 

حيدر عاشور

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

47



م��ن ح��ي��در أم���ر ال��ص��ادر    
ه���ال���ع���ل���م ل��ل��ع��ب��اس

قصة قصيدة

للشاعر الشهيد السيد علي الموسوي الكاظمي 

ترفع  السالم(  )عليهام  اجلوادين  اإلمامني  مرقد  مأذنتا  كانت 
ملؤه  صوت  لالستعباد،  ال  حرية  صوت  شجن،  صوت 
التفاؤل واملحبة ، صوت مؤثر يف صدور الذين آمنوا وعملوا 

الصاحلات..
حسن  حممد  احلجة  العالمة  بيده  أخذ  الصوت،  هذا  صاحب 
اجلامهري  قلوب  يف  األثر  له  ليكون  رسه(؛  )قّدس  ياسني  آل 
ولريفع الظالمة عن أهل بيت النبي )عليهم السالم( من عىل 
الشهيد )عباس  القدير  الرادود  أنه صوت  نعم  واملنائر،  املنابر 

العاريض(  تغمده اهلل برمحته.
النجف  ضواحي  من  املشخاب  مدينة  يف  1951م  عام  ولد 
الكاظمية  مدينة  اىل  الكريمة  أرسته  مع  وأنتقل  االرشف، 
يف  درس  املبارك،  عمره  من  األول  العقد  يف  وهو  املقدسة 
ملا هلذه  الروحانية  تلك األجواء  وتأثر يف   ، الرسمية  مدارسها 

املدينة من قداسة ومكانه يف قلوب الناس.
وجتويده  ترتيله  يف  وبرع  الكريم  القران  تالوة  أحكام  أخذ 
واالبتهاالت(  واملناجاة  االدعية  )قراءة  أي  التمجيد  ومارس 
وخاصة يف شهر رمضان املبارك يف احلرضة الكاظمية املقدسة .

كان له ميل نحو املنرب احلسيني وقراءة القصائد الرثائية، التقى 

السيد  الشاعر  أمثال  هبم  وتأثر  منهم  وتعلم  الكبار  بالشعراء 
صادق االعرجي ، املال حمسن الزراع ، احلاج عباس عاشور ، 

املال حيدر االنباري الكاظمي وغريهم .
الرسول  عبد  )الشيخ  الشهيد  بأسلوب  وتأثر  اخلطابة  مارس 
العبادي(  رمحه اهلل، وتعلم من علوم وبالغة احلجة آل ياسني  

طيب اهلل ثراه وهو من اعالم وعلامء الكاظمية املرشفة.
الرادود  بأسلوب  متأثرًا  1965م  عام  احلسيني  املنرب  أرتقى 
املرحوم  والرادود   ، اهلل  رمحه   ) النجفي  وطن  الشيخ  القدير) 
)عدنان الطيار النجفي( رمحه اهلل، وكانت للمرتَجم له عالقة 

طيبة مع الذين تأثر هبام .
النظام املقبور الذي حكم العراق بالنار واحلديد مل يكن غافال 
يف  واحلسيني  القرآين  نشاطه  خالل  من  العاريض  شهيدنا  عن 

الكاظمية وضواحيها ومالس بغداد واطرافها..
الديني  باملرجع  مستمرة  لقاءات  العاريض  للشهيد  وكان 
الشاعر  برفقة   ) رسه  )قّدس  الصدر  باقر  حممد  الشهيد  السيد 
ُأعدم  الذي  الكاظمي  املوسوي  عيل  السيد  االديب  الكبري 
ليكونا  واملذهب  لالسالم  النحر  قدم  وكالمها  1982م،  عام 

مشعلني للحرية واإلنسانية.

يرويها/ أحمد الكعبي
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كان ملجالسه التأثري يف قلوب حمبي وأتباع أهل البيت )عليهم 
1979/12/17م  بتاريخ  أعتقاله  اىل  أدى  مما  السالم(، 
يف  ال  أثر  عىل  له  يعثر  ومل  1400ه�  حمرم   25 ليوم  املوافق 

املعتقالت وال املقابر اجلامعية ..
وفكر  وأتقان  بدراسة  نظمت  اخلالدة  القصائد  ضمن  ومن 
أهل  أفكار  لبث  الوحيدة  النافذة  املنرب  وكان  عالية  وثقافة 
التي  االعالم،  العلامء  وتوجيهات  السالم  عليهم  البيت 
االنباريني يف حق موالنا  أنشدها من عىل منرب عزاء موكب 
وسيدنا أيب الفضل العباس عليه السالم، ومن نظم الشاعر 

الشهيد السيد عيل املوسوي الكاظمي:

هلكذا  ويرتمحوا  يدعوا  أن  الكرام  القراء  السادة  من  نرجو 
والتعسف،  والظلم  الطغيان  بوجه  سيوفًا  كانوا  رجال 

والتحقوا بركب الشهادة والشهداء السعداء.
كتابنا  يف  العاريض  عباس  الشهيد  عن  وكتبت  ذكرت  وقد 
الثالث(،  اجلزء  احلسيني  املنرب  رواد  قرأه  ما  )أشهر  املطبوع 
حسن  السيد  داخل  السيد  اخلطيب  العالمة  سامحة  له  قدم 

اخلرضي صاحب موسوعة )معجم اخلطباء( .

مللللن حللليلللدر أملللللر اللللصلللادر
حلللللللسللللللني أيللللللنللللللفللللللذ أملللللللللره

بللللنللللصة الللللللقللللللران أيلللبلللرش
حيلللملللل ملللفلللهلللوم اللللفلللكلللرة

تللنللظلليللملله واصللللللل  أو  زمللللله 
تلللشلللهلللد وكلللفلللاتللله اخللللطلللرة

هللالللعلللللم مللشللعللل تللضللحلليللة ملللن املللصللدر
وبلللليلللله اللللللتلللللزاملللللات احللللللللرب تللتللقللرر

واهللللللللللادي ملللللن سلللللملله بلللجلللف حلليللدر 

هللالللعلللللم ملللضلللملللون اللللفلللتلللح عللنللوانلله 
سلللجلللل مللللواقللللف خللللالللللده أبلللمللليلللدانللله 
والللللفللللتللللح أيللللللله ُمللللنللللزللللله بلللقلللرانللله 

هلللاللللعلللللللم للللللعللبللاس 

هلللاللللعلللللللم للللللعللبللاس 

هلللاللللعلللللللم للللللعللبللاس 

هلللاللللعلللللللم للللللعللبللاس
أو يكشللف عنللوان الثللورة

مللضللمللون يب  واللللفلللتلللح 
الثورة عللنللوان  أويكشف 

ومللللنللللتللللص بللالللتللظلليللم
أويكشللف عنللوان الثللورة
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الى روِح الشهيد )علي كاظم سيف داخل المعموري( 

أيها الشهيد
ى لَك هذا البهاُء الُمغدُق.. وأنت في عمر الزهور  أنَّ
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داعَب عمَق الحرب، وضَع في عينيه أفكارا بريئة، وحماساً، 
ُمرعب  يا  السماء..  باختيار  واستشهادا  مالئكية،  وأجنحة 
الدواعش!.. لحمك المتناثر سينمو في حدائق متوسطة 
الصدوق، وجهك سيكون في كل أزهارها، ومن فتحات 
ابتسامتك تطير فراشات روحك حول المقربين والمقربات 
من أقرانك ومحبيك واهلك.. سيراك الجميع حتماً، وأنت 
بالورود أيها المجاهد الصغير.. سيقولون في كل  تتلّذذ 
لقفزاتك،  لصرخاتك،  طيفك،  لخطى  الخير  صباح  صباح: 
لبطوالتك.. خسرت، ربحت، انظر الى من صعد انت.. فقد 
فاستشهدت  يعملوه،  أن  يستطيعوا  لم  ما  عملت 
بمعرفة وضحيت بمعرفة، وعلى طاعة المرجعية الدينية 
يغيرك  ولم  شروطاً  تضع  لم  المقدسة  وفتواها  العليا 
مال أو سلطة أو مستقبل. تركت دراستك، وتمردت على 

شبابك لتكتب لك تاريخا ال ينسى. 

آه، يا ولدي ما أخّف جسدك وأنت حتمل أرسارك الفتية اىل 
ومل  الزهور.  عمر  يف  وأنت  امُلغدُق،  البهاُء  هذا  لَك  أنَّى  اهلل. 
يبق من حيايت غري ذكراك.. حيرضين ألُف أنني، بمجرد النظر 
عنك  أتغّيب  أن  اعتد  مل  وجهك..  يف  والتفكري  ص��ورك  يف 
وال  بترضعات  أغلو  وقد  مغمومًا،  الرضيح  أدخل  طوياًل، 
أخفي نواياي. ويف كل حمفل لذكراك تأخذين حرائق الشعِر، 
وتنزل  وجودك  فيحّل  بالشعر،  واثقلهم  باالحرتام  فيثقلوين 
عىل  الرسعة  مهسات  سجل  عن   احلديث  تبدأ  صورتك  من 
يف  الكبري  الُرعب  تزرع  التي  املميتة  وصوالتك  الصد  سواتر 
الداعيش. وبذات الوقت تزرع حمبتك يف قلوب  غربان الرش 
املجاهدين من رسايا الدفاع الشعبي، بنفس الروح الطيبة التي 
بثها عقلك املتزن بني طلبة واساتذة الصدوق. كان فكرك ما 
زال يلمع عىل األوراق، وخيالك يبحر يف نيل رشف الشهادة. 
كنت حتب ان تكتب عن الشهداء وتطيل وقوفك امام شهداء 
الطف تتحدث معهم بلغة الترضع والسالم، وحتلم ان تكون 
فيك،  الشهادة  دم  وجرى  يراك..  كيف  اإلمام  لرتى  شهيدًا 
وما أن جاء نداء اجلهاد الكفائي، وأطرقت مسامعك الفتوى 
غرية  فيك  علْت  الشهداء،  سيد  رضيح  فضاءات  من  املباركة 
أمامي  وركعت  بروحك،  املذهب  روح  ونضجت  العقيدة، 

ودموعك حارة وجسدك يلتهب من احلامسة: 

ارض  من  اطلق  السامء  قانون  وهذا  قانون،  رجل  انت  أيب   -
ال  وقد  نداؤُه  يتكرر  ال  قد  كربالء،  السامء  وعاصمة  احلسني 
املؤمنني  قلوب  تعاىل  اهلل  خيترب  واحدة،  مرة  العمر  يف  اال  يأيت 
قيمة  لإلنسان  يكن  مل  اذ  للحياة  قيمة  ال  الشهادة..  قرابني  يف 

في صورك والتفكير 

في وجهك.. لم اعتد أن 

أتغّيب عنك طويالً، أدخل 

الضريح مغموماً، وقد أغلو 

بتضرعات وال أخفي نواياي. 

وفي كل محفل لذكراك 

تأخذني حرائق الشعرِ..

،،

،،
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باألرض  مرتبطة  نظرة  هو  والوطن،  الدين  وذاكرة  ذاكرته  يف 
الشهادة  لغة  تعزف  رأيس  وسامء  ك��روح،  وبالسامء  كجسد، 
بزغ  الشاعر  أيب  يا  واليوم  اتساعًا  ت��زداد  يوم  وكل  اخلالدة، 

شمسها وال بد من االستشهاد.
احلشد  برسايا  ملتحقان  "املعموريني"  وقمر  شمس  وذهب 
العسكري،  بشكلها  تدريباته  يكمل  مل  انه  ورغ��م  الشعبي، 
يرفع  املوت  اىل حيث  اىل رجال اشداء، ذهب  واملعارك حتتاج 
السالم- ويعمل  البيت -عليهم  شعار االستشهاد بحب أهل 
بعقيدة االمام احلسني -عليه السالم- فعال نجم قوته وشجاعته 
يف - جرف النرص- كان من الفرسان الذين ال يشّق هلم غبار 
وال يرتك وراه جرحيا او شهيدا وال يسلم أي )داعيش( تكفريي 
العراقية  وغريته  لعطفه  االهايل  عرفته  بندقيته،  رصاص  من 
احليدرية احلسينية العباسية!. ال يرتك قتاال، دائم الصوالت آناء 
الليل واطراف النهار كان يرعب هبا خاليا )داعش( النائمة يف 
جحور االرض وماري النفايات، يكشف مبكرا كل خمططاهتم 
اإلم��ام  مدينة  بابل  من  ال��ق��ادم  الكربالئي(  ب�)عيل  فعرف 
والرمادي  االنبار  مناطق  تنكره  وال  السالم(..  احلسن)عليه 
بكل قطعاهتا.. كيف كان شبل أسد ال يقهر؟!. يقاتل، وصوت 
لسانه. كان جيدمها رضورة  يلهج هبام  زيارة عاشوراء ووارث 
مطلقة، اليقني املطلق، فبهام يشتت كل مجع رشير خلونة العراق 
رصاص  فالزيارتان  الوطن  تراب  يمّس  من  كل  هبام  وجيندل 
دائم يف قلب االعداء والنواصب، متزق نظامهم اخلبيث، وعىل 
السواتر سجادة وسبحة وتربة كربالء عىل ارض خرضة تشّق 
قلب ساترهم الصلب، املشمئّز من االرهاب والذبح واحلرق 

واملساكني  الفقراء  حساب  عىل  والتضليل  بالتكفري  امللتهب 
والناس اآلمنني بأوطاهنم.  

أبدا لن ترحل عن قلبي أهيا االبن اجلميل، فقد جئت اىل زيارة 
أبناء الرضيح الرشيف  اليوم بدال عنك وشاهد حفاوة  االمام 
كيف يفتخرون بشبابك وعطائك؟! كأنك موجود عند شهداء 
الطف تزورهم وختدم معهم، وقد حتققت رؤياي حني رأيتك 
عشاق  تساعد  الشهداء  شباك  عند  واقفا  املالئكة  بأجنحة 
احلسني عىل اداء الزيارة وفروض الدعاء.. ها أنا اراك يف قلبي 
يوم  رمضان،  عرش  الثامن  بيوم  تذّكرين  وانت  عليك،  واسّلم 
أجازتك األخرية. كيف جاءك اتصال من اخوتك املجاهدين 
يدعونك لرتك االجازة استعدادا لصد هجوم موسع عىل منطقة 
–احلصيبة الرشقية- يف حمافظة األنبار؟!. رأيت ابتسامتك التي 
عىل  كنت  كيف  شاهدتك  مشمس!..  صباح  يف  الزهرة  تشبه 
عجالة تّودعني وتّودع كل من تراه أمامك، اوصلتك اىل حيث 
بقلبي، وكنت  اشتعلت  قد  النار  وأنا  احلشد وذهبت  سيارات 
عىل يقني ان هذا هو قدومك االخري اىل بابل وكربالء والنجف. 
كل يشء يؤكد هذا الشعور اوهلا قولك: يا أيب سأرفع رأسك 
يف االستشهاد من اجل الدين والوطن واملقدسات... قلت لك 

بقلب جزوع وصوت خمنوق: تليق بك الشهادة يا عيل!.
القلق، وانت ترسل صور االنتصارات وتسألنا  وبدأت رحلة 
نبأ  جاء  حتى  صورك،  وتكررت  الشهداء،  سيد  عند  الدعاء 
الكبري يف -احلصيبة- مفخخات ال تعد وال حتىص،  االشتباك 
دواعش ومرتزقة وخونة شّدوا عزيمتهم من اوليائهم واسيادهم 
العراق.. كان هجومهم ممتلئا باحلقد،  الكارهني لكل يشء يف 

ذهب الى حيث الموت يرفع شعار االستشهاد بحب أهل البيت 
-عليهم السالم- ويعمل بعقيدة االمام الحسين -عليه السالم- 

فعال نجم قوته وشجاعته في - جرف النهر- كان من الفرسان 
الذين ال يشّق لهم غبار وال يترك وراه جريحا او شهيدا وال يسلم أي 

)داعشي( تكفيري من رصاص بندقيته

،،
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بصوالتكم  حقدهم  نار  تطفئون  واملجاهدون  أنت  وكنت 
الرشيفة وانتم حتصدون اجسادهم العفنة وتفجرون رؤوسهم 
العراق  كل  الفضية  الشاشات  عرب  شاهدكم  وقد  اخلاوية.. 
ان ال  قاسمني  املوت  امام هليب  العامل! كيف تصمدون  وكل 
الوطن..  تراب  من  ينال  وال  املقدسات  اىل  –داعيش-  يعرب 
اململوءة  املوت  صهاريج  فأرسلوا  اخرتاقكم  يستطيعوا  فلم 
الصابر  الشعبي  احلشد  مقدمة  من  نالت  املتفجرات..  بأقوى 
اجلرحى  من  انقاذه  يمكن  ما  انقاذ  دورك  فكان  والصامد، 
حسدك  وبسالتك  شجاعتك  هنا  كانت   .. الشهداء  واخالء 
عليها كل اقرانك، مل هتدأ ومل تتوقف عن جهادك حتى صباح 
يوم اجلمعة املصادف 10 / 7 / 2015م املوافق 23 رمضان 
تتكرر  واملفخخات  املطر  مثل  الرصاص  كان  1436ه���... 
يا  -لبيك  تنادي  وانت  انقالبا،  االرض  فتقلب  باجلو  فتعبث 
ام  يا  -لبيك  بعلم  مشدود  زهراء- ورسك  يا  لبيك  حسني- 
البنني.. كل من شاهدك قال ان البطل )عيل كاظم سيف داخل 
ويقاتل.   وينقذ  وينهض  حيتمي  الزئبق  مثل  كان  املعموري( 
الذين  –الداعشية-  القناصة  برصاص  جسدك  امتأل  حتى 
يقتلون الشجعان أمثالك، وحني سقطت شهيدا اراد زميلك 
جاءت  ولكن  االمان  منطقة  اىل  خيليك  ان  املصاب  املجاهد 
جسدك  فوق  وانفجرت  بذات  نحوك  مرسعة  املفخخة  تلك 
قد  حلمك  يشء  منك  يبق  مل  جسدك؟  هنايُة  أهذه  الطاهر.. 
تطاير يف السامء، فقد تضاعف استشهادك، فالتحقت بموكب 
فرسان الطف الدامي، الذين بكت عليهم السامء دمًا فامتزج 
واألرض  والدم،  الدمع  من  سامء  فلعينيك  الزكية..  بدمائهم 
لتكون  فوقها  ما  اىل  رفعتك  ألهنا  ببطوالتك،  وتفتخر  حتتفل 
بدمك،  املخضوب  شبابك  رقة  من  وهذا  مزارك،  السامء  كل 
بدم  كانت  السموات  برب  االلتقاء  رقة  الن  عقيدتك,  ويقني 
استقباله  عند  اهلل  حيبه  ما  وهذا  الوطن،  وهواء  برتاب  ممزوج 
الشهداء ومن حيبهم اىل جواره.. وهذا ما ال نعرفه من رس اهلل 

العظيم. 
يا من  "عيل"،  الشهيد  اليوم  "عيل" اسمك  اسمك  يا من  لك 
الدينية  املرجعية  تقول  املخلصون،  ويتذكره  اآلخرون  جيهله 

العليا: عيل منا.

 ويقول احلشد الشعبي: عيل أنا.
 وتقول السامء: عيل منا.

يف  املنثور  ودم��ك  تصورك،  والسحب  حتسدك،  واالرض   
ساحات الرشف افضل الدماء فهو دم الكرم حيملك مبتهجًا 
الرشيقة  اينام حّل ذكر اسمك تنهض روحك  بصوٍت عاٍل.. 
بربيق اللمعان.. فالكائن الوحيد يف العامل خيتاره الناس بحب، 
يا  وأنا  الشهيد..  هو  وجهه  يتغري  أن  وبدون  بود  ويذكرونه 
عىل  املذبوح  الطري  نياح  أنوح  وبأشعاري  بك،  افتخر  ولدي 
بقيل   هبا  اشعر  أحسها،  سعادة  ملسات  البكاء  ويف  فراقك.. 

ألنني أب لشهيد..
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َر  إن هناك حجابًا صلبًا من الكفر بني نفس اإلنسان واحلقائق، والكفر لغويًا الغطاء والسرت، ف�)َكفَّ
اليشَء تعني: َغّطاه وسرته(، وهذا ما ينطبق عىل اإلنسان الكافر، فهو حيجب عن نفسه احلقائق 
الواضحة، ويغطيها بحجاب هواه عرب أوهام زائفة ومتنيات باطلة، وهنا يكمن أصل املشكلة التي 
تواجهه من قبل كرس قرشهتا الصلبة واتصاله مبارشة بتلك احلقائق من أجل استبيان جوهرها، 
ووضوح  عنه،  احلجب  انكشاف  يف  املؤمن  قلب  يكون  منه  النقيض  وعىل  هبدهيا،  واالهتداء 

جوهرها.
لذلك فإّن قلب الكافر ال يمكنه استيعاب احلقائق.. لضيق يف صدره وحمدودية الرؤية لديه بسبب 
عدم انزياح الستار عن بصريته. فكيف يرى ويستوعب مضامني القدرة اإلهلية املهيمنة عىل كل 
يشء؟ وكيف يتسنى له أن يتعرف عىل دقائق اخللق وأرسار الوجود، وهو بذاته قد أغلق عىل نفسه 

املغاليق، وكبَّل عنده البرص والبصرية بكفره؟ 
َفَقاَل  ِمنُْهْم  ُمنِْذٌر  َجاَءُهْم  َأْن  َعِجُبوا  )َبْل  تعاىل:  قوله  يف  كام  منذر  جاءه  إذا  يتعجب  فإنه  لذلك 

لَِك َرْجٌع َبِعيٌد(. ٌء َعِجيٌب * َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَراًبا َذٰ َذا يَشْ اْلَكافُِروَن َهٰ
فاإلنسان يف تكذيبه احلق؛ ال جيد أمامه إال الباطل؛ فيزيده قلقا عىل قلقه، واضطرابا فوق اضطرابه، 
كفره،  بجدار  اصطدمت  إليها؛  ليطمئن  فكرة  له  الحت  وكلام  ختبطه،  إىل  اضافة  اعمى  وختبطًا 
وتكرست عىل صخرة الواقع وتالشت، بعكس املؤمن الذي خرق بإيامنه حجاب الكفر، وعاش 

احلقائق ، وتعرف عليها مبارشة بينام عجز عن التوصل إليها حتى الفالسفة واملفكرون.
وهنالك فرق شاسع بني نظرة اإلنسان العادي إىل السامء وبني نظرة املؤمن، فاألول قد تشغله كثرة 
القدرة  فيها، وتتجسد حلّسه  الكوين  الصنع واإلعجاز  براعة  املؤمن جيذبه  بينام  وبريقها،  النجوم 
العظيمة الكامنة خلف مثل ذلك االبداع، فتذهله دقة النظم يف تسيري تلك االجرام الساموية والتي 
يبلغ حجم بعضها مضاعفًا حلجم األرض مئات املرات وربام آالف، فال يملك حينئذ سوى أن 

نَا َما َخَلْقَت َهذا َباطِاًل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر(. يسجد هلل قائاًل: )َربَّ
ومن خالل تلك النظرة وإىل ما ورائها يتصل قلب املؤمن بحقائق اخللق الكربى وباهلدف األسمى 
فشيئًا  شيئًا  املدارك  لديه  فتتفتح  ذلك،  كل  وراء  من  وباحلكمة  أجله،  من  اخلليقة  وجدت  الذي 
وتتسع، وينرشح هلا صدره، فيمتلك سالح الصرب فال يعبأ كثريًا بام قد يقع عليه من مصائب الدنيا 
ورزاياها، ألنه مدرك إن مقدرها مليك مقتدر، فالصرب افراز حتمي لإليامن وامتالك ملعدنه الذي 
كلام استخرج منه يبقى ثابتًا.. فنقرأ يف الدعاء املأثور:) اللهم صل عىل حممد وآله، وهب يل ثبات 
اليقني، وحمض االخالص، ورشف التوحيد، ودوام االستقامة، ومعدن الصرب، والرضا بالقضاء 

والقدر(.
فاذا ما سقطت حجب الكفر واجلحود ما بني اإلنسان واحلقائق؛ فسوف ينطلق قلبه يف رحاب 
احلقيقة ويتسامى، فعن حفص بن غياث إنه قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: يا حفص إن من 
صرب صربا قليال، وإن من جزع جزعا قليال، فان اهلل تبارك وتعاىل بعث حممدا صىل اهلل عليه وآله 
فأمره بالصرب والرفق، فقال: ) اصرب عىل ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال * وذرين واملكذبني(، 

ثم قال: )عليك بالصرب يف مجيع امورك(.
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ُتعّد المكتبات من أهم المعالم التي تدل على مستوى 
العال��م،  ش��عوب  ل��دى  والثقاف��ي  الحض��اري  التق��دم 
وأصبحت المكتبة العامة للعتبة الحس��ينية المقدسة 
م��ن المكتب��ات الكبي��رة والمهم��ة ف��ي الع��راق والتي 
تحتوي على نفائس المصاح��ف الخطية والمخطوطات 
النادرة والتي تناس��ب احتياجات المطالعي��ن والباحثين 
برفده��ا بآالف المص��ادر والمراجع العلمي��ة واألكاديمية 
في مختلف العلوم اإلسالمية واإلنسانية والتطبيقية.

"150 ألــف" عنــوان
تــرّف بأجنحتهــا فــي مكتبــة العتبــة الحســينية

الشــيخ علــي الماجــدي: 

نعمل علــى افتتاح فــروع للمكتبة فــي المحافظــات العراقيــة

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع حتدث ملجلة )األحرار(، أمني مكتبة العتبة احلسللينية املقدسللة الشلليخ عيل املاجدي، قائاًل: 
"أصبح��ت املكتب��ة منظوم��ة ثقافية وواجهة حضاري��ة تعكس الفكر اإلس��المي األصيل يف املجتمع م��ن خالل تلبية 
احتياج��ات الباحث��ني وتوفري مصادر املعلوم��ات املطلوبة واخلدمات املتميزة، كام تتطل��ع إىل التميز والريادة يف مال نرش 
املعرفة والثقافة اإلس��المية يف صفوف املجتمع والرقي إىل مصاف املكتبات العاملية املتقدمة بام يتناسب مع املكانة الدينية 

والروحية والعقائدية للعتبة احلسينية املقدسة".

االحرار/ حسين نصر - تصوير: علي الرحيالتي 
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قــراءة الكتــب..

 كيــف ولمــاذا؟

يرى الدكتور نرص الدين النقيب بأّن عالج ظاهرة العزوف عن 
القراءة رضورة ملّحة يف وقتنا احلايل؛ لتدارك املوقف ومس��ايرة 

الركب املعريف والعلمي.
ومن أهم اإلجراءات العملي��ة الكفيلة بتنمية عادة القراءة لدى 

شبابنا، يلّخصها النقيب بالنقاط التالية:
1-  معرفة أمهية القراءة والوعي بكوهنا أهم الوسائل يف حتصيل 

العلم.
2- قراءة م��ا متيل إليه النفس كالقصص والس��ري والرتاجم مع 
الت��دّرج يف القراءة وعدم اليأس من غياب الفهم  واالس��تئناس 
املتدرج واملسرتسل، فالفهم واالس��تفادة من الكتب ال يأيت إال 

بعد تدرج وصرب.
3- حتقيق الش��مولية والتوازن وإعطاء القراءة واالطالع حقها 

من األوقات.
4- إنشاء مكتبة منزلية خاصة والتعّود عىل اقتناء الكتب وزيارة 

املعارض واملكتبات.
5- احل��رص عىل املش��اركة يف األج��واء العلمية، واملس��ابقات 

الثقافية وإعداد البحوث وإنجاز الدروس التعليمية.
6- االط��الع عىل مقدمة الكت��اب ومعرفة املنهج واألس��لوب 
الذي س��ار عليه املؤلف يف كتابه للوصول إىل مضمون الكتاب 

والتفاعل معه.
7- التح��يّل بالصرب واملثاب��رة مع اجلّد يف طل��ب العلم والقراءة 

والتحصيل وعدم اليأس وامللل.

وأضاف، بأن "مكتبة العتبة احلسينية تضم اليوم )150 ألف 
عنوان(، و)40 ألف رسالة ماجستري(؛ باإلضافة اىل مموعة 
من املصاحف واملخطوطات الن��ادرة، وأضيفت هلا مموعة 

من الكتب يف خمتلف أنواع العلوم واآلداب".
وتابع املاج��دي، "زّودت املكتبة باألجهزة اآللية احلديثة من 
حاس��بات متطورة واجهزة تصوير واستنساخ وانظمة برمية 
متقدم��ة، مع اس��تحداث ش��عب ووح��دات فنّي��ة ختصصية 
لتؤدي دورها يف تقديم اخلدمات الفكرية واملعرفية للباحثني 
وطلب��ة العلم بام ينعك��س إجيابا عىل الوعي املع��ريف والثقايف 

العام للمجتمع". 
عن األهداف التي يسعى هلا قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
من خالل هذه املكتبة، أشار املاجدي إىل اهلدف األول يتمثل 
"برتسيخ ثقافة القراءة يف املجتمع وايصال العلم واملعرفة اىل 
كاف��ة انحاء العامل من خالل تأس��يس مكتب��ات فرعية تعمل 
ضمن األهداف والرس��الة للمكتبة األم يف كربالء املقدسة، 
ولذلك تم إنش��اء املكتبات يف حمافظات االخرى منها )بابل، 
واسط، الديوانية("، مؤكدًا عىل التطلع نحو "التميز والريادة 
يف م��ال نرش املعرفة والثقافة اإلس��المية يف صفوف املجتمع 
والرقي إىل مصاف املكتبات العاملية املتقدمة بام يتناس��ب مع 
املكانة الدينية والروحية والعقائدية للعتبة احلسينية املقدسة".

وع��ن اخلدم��ات التي تقدمه��ا املكتب��ة للباحث��ني ورّوادها، 
بحس��ب املاجدي هي وحدة اإلعارة، حيث تقوم "بمساعدة 
الباحث��ني واملطالع��ني وتقديم الكت��ب املطلوبة هل��م )إعارة 
الكت��ب( من خالل البحث واس��رتجاع مص��ادر املكتبة عن 
طريق الربنامج اآليل )كوها( وكذلك توفري كافة مستلزمات 
القرطاسية هلم كام وتقوم برتتيب وتنظيم املصادر وإرجاعها 
اىل الرف��وف وإرش��اد الباحثني للوصول اىل مص��ادر املكتبة 
الورقي��ة، وايض��ًا خدم��ة االستنس��اخ، نظرًا لوقفي��ة الكتب 
واملصادر يف املكتبة، وعدم إمكانية اعارهتا خارجيًا، تم توفري 
خدمة االستنساخ وتصوير مصادر املكتبة وفق ضوابط حتفظ 

حقوق امللكية الفكرية، مقابل اجر زهيد".
ون��ّوه إىل أن "املكتبة تتن��اول خمتلف املوضوعات كالتفس��ري 
واحلديث والفق��ه واصوله والطب واهلندس��ة والرياضيات 
والزراعة وكتب اللغة واألدب والنق��د والتاريخ واجلغرافيا 
وغريه��ا م��ن مطب��وع وخمط��وط وكذل��ك املص��ادر الرقمية 

وبلغات االجنبية متعددة فضاًل عن اللغة العربية".
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وس��ط التس��ابق امللحوظ بني مواقع التواصل االجتامعية جلذب 
انتباه املتلقني بأس��اليب وطرق خمتلفة تصل حتى لس��بل جتردت 
من حقيقة واقعن��ا االجتامعي وأصالته، ويف ظ��ل تغييب الوعي 
املجتمع��ي املقصود وذلك بطرق التش��تيت واس��تحالل اوقات 
املتلق��ني بجره��م وراء برام��ج ومسلس��الت موج��ة ملجتمعاتنا 
املحافظة عىل وجه اخلصوص، كام وقد ال يكون جليًا للبعض من 
ش��بابنا ِعظم املس��ؤولية املناطة هبم كأفراد يف احلفاظ عىل جوهر 

متمعاتنا املستقبلية كوهنم اللبنة األساس للمستقبل.
م��ن هنا تنطلق مهمة كل فرد فينا، فعليه أن يتحىل بالوعي الالزم 
ليكون ذا بصمة يف إفش��ال أي خمطط ناعم للنيل من معتقداتنا أو 
حتى رسقة دقائق وساعات ايامنا الثمينة، كام عليه أيضًا أن يتقن 
فن االنتق��اء يف العامل االفرتايض الذي ينَم مس��توى نمو األفكار 
والعق��ول، ف��أن تضغط ع��ىل زر املتابعة يف أي موق��ع يعني أنك 
اوليت تلك اجلهة س��معك وبرصك، األمر الذي سيكون ذا تأثري 
عميق عىل ش��خصيتك بشكل بطيء مع نفوق الوقت، فاحلرص 
أش��د احلرص ع��ىل أن تكون متذوق��ًا حكيام ومتلقيًا كيس��ًا لكل 
ما يع��رض أمامك لتحصن نفس��ك من تأثري ما ه��و دارج اليوم 
ع��ىل بعض املواق��ع واملنصات التي قد تكون عب��ارة أيادي خفية 
مغرضة هتدف بش��كل عام للنيل م��ن متمعاتنا من الداخل فلقد 
س��لك معنا األعداء كل س��بل احلروب حت��ى يف اإلعالم الباردة 

والتي هي أشد وقعا واعظم خطرًا.

ِذي َوِس��َع  ق��ال أمي��ر المؤمني��ن )علي��ه الس��الم(: "…َوالَّ

باً ُس��ُروراً إاِلَّ َوَخَلَق  َدَع َقلآْ ��َواَت َما ِمنآْ َأَحٍد َأوآْ َصآْ ُعُه األآْ َس��مآْ

فاً، َفإَِذا َنَزَلتآْ بِ��ِه َناِئَبٌة َجَرى  ��ُرورِ ُلطآْ الل��ُه َلُه ِمنآْ ذِلَك السُّ

ه…". ُرَدَها َعنآْ ِحَدارِِه َحتَّى َيطآْ َماِء ِفي انآْ َها َكالآْ إَليآْ

المصدر: البحار: 241، وسائل الشيعة 4: 1281

اإلمام  لمرقد  ن��ادرة  ُتراثّية  ص��ورة 

ال��ح��س��ي��ن -ع��ل��ي��ه ال���ّس���الم- من 

جهة باب القبلة، تعود إلى بداية 

السبعينّيات من القرن الماضي..

االنتكاس.. عالمات   من 

السرور  قلوب بعضكم  أودعوا 

اإللكتروني  االنتقاء  فّن 

 أن تس��مع األذان فال تس��تجيب،  وأن تفوتك صالة 
الفج��ر وال ُتبايل،  وأن هتُجَر الق��رآن وال ختاف،  وأن 
ُيمن��ع عنك اخل��ري وال هتتم،  وأن حُترم م��ن الُصحبة 
وال  الذن��ب  تفع��ل  تفتقده��ا،  وأن  وال  الصاحل��ة 
حت��زن  وأن  ال  يك��ون ل��ك ورد ق��رآن وتس��بيح وال 

تستوحش"..  فاللهم ثباتًا فإن القلوب بيدك.

زهراء المرشدي

أدهم الشرقاوي



االنتصار  من مصاديق 

ال ينبغ��ي ألحد يف عالقاته االجتامعية االعتداء عىل حقوق اآلخرين وتضييعها، 
كام جيب عىل الفرد أال يتنصل من مسؤولياته، ويف أدبيات اإلسالم حيفظ االلتزام 
بأداء "حق الناس" مصالح اجلميع، كام أن النش��اطات االجتامعية تتبلور استناًدا 

إىل املسؤوليات املتقابلة.
يقول اإلم��ام الرضا )عليه الس��الم(: »صاحب النعمة جيب علي��ه حقوق، منها 
الزكاة يف ماله، ومنها املواس��اة إلخوانه، ومنها الصلة لرمحه، والتوس��عة لعياله، 
وغ��ري ذلك من احلقوق«، ثم قال )عليه الس��الم(: »ربام ص��ارت إيل النعمة، فام 

أهتّنأ هبا حتى أعلم أين قد أديت ما جيب عيل فيها«.
ويق��ول )عليه الس��الم( يف حدي��ث آخر، حمذًرا الش��يعة من الته��اون يف حقوق 
إخواهنم، داعًيا إياهم إىل احرتام حقوقهم، إذ ّصح بأن املتهاونني بعظيم حقوق 

إخواهنم يف اهلل ليسوا من الشيعة.

االنتظار في 

تحمل 
المسؤولية

ان اح��د املصادي��ق املادي��ة ملناقب االقت��داء بعامل ع��ادل جامع للش���رائط 
واالمتث��ال لرأي��ه الرشعي ونصح��ه االجتامع��ي والذي يعرب عن��ه بالفقه 
]التقلي��د[ ما س��جله التاريخ من الن��رص  الذي عد من اب��رز االحداث يف 
عرصن��ا ذاك الذي ش��هده اهل الع��راق اليوم من انتصار ع��ىل اعتى عدو، 
واملرجعي��ة رساج هداي��ة ومم��ر يربط املؤم��ن االثنا عرشي بخات��م األئمة 

واحلجج امليامني )عليهم السالم(.

آليت عىل نفيس أن ال أنسى إلقاء التحية عليك 
قبلة  باجتاه  يسرية  انحناءة  مع  مساَء،  صباَح 
عن  تعبريًا  رأيس  عىل  كفي  أضع  ثم  الرحيل، 
وتقريب  الوقت  لترسيع  التوسل  بل  الرتجي، 

موعد اللقاء.
ما إن أقف معتداًل قلياًل إال وأراك عىل اجلانب 
اآلخر، تتوارى شيئًا فشيئًا خلف ابتسامة حائرة 

ال تبوح بأمٍر غري معلوم.
هيبتك  لكن  لسؤالك،  عارمة  رغبة  تتملكني 
وتثنيني  الفكرة،  تلك  من  الرجوع  عىل  جتربين 

عن رغبتي تلك.   
أتأرجح بني إقبال عىل نشوة الترصيح بك يف مأل 
من الناس، وبني إعراض عن أصل احلديث مع 

أيٍّ منهم.
بيومك  التفكري  عند  داخ��يل  يف  حيدث  ما  يشء 
منتظريك  عدة  من  سأكون  هل  ترى  املوعود، 

ويف زمرة ناصيك حقًا؟! 
اجل��واب  مستوى  عىل  أك��ون  أن  من  أبعد  إين 
اآلن. لعل األيام هي من جتيب يف حلظة يدخرها 
القدر. فالكلامت تتغول أحيانًا لتصبح أكرب من 

أن تقال. 
يا هلول املسافة بني صدق املكاشفة ونية العمل. 
حال  واجل��س��د  ال���روح  ب��ني  ذاهت��ا  املسافة  إهن��ا 

االنفصال.
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