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حقيقُة القلوب

البهائي والشهرستاني واعتصام
سيرة ثالثة مهندسين 

وضعوا بصمتهم في األضرحة المطهرة
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مؤتمر النجم االعالمي التوثيقي..
إحياء لمس��يرِة ابط��ال لبوا ن��داء مرجعيته��م وذادوا عن 

دينهم ووطنهم

"ثالث ال يهنأ لصاحبهن عيش: الحقد، والحسد، وسوء الخلق"

الم(– ميزان الحكمة - ج ٣ - الصفحة ٢٢١٧ أمير المؤمنين )عليه السَّ

متى ال نهنأ العيش؟ 

أصداء كلمة الشيخ الكربالئي
أمير المؤمنين            يعّلمنا األسلوب األمثل للكالم

رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة 
يقيم فعالية  مرصد الحسيني الصغير الفلكي

يستذكر الشاعر الراحل هادي الربيعي
القاص والروائي علي حسين عبيد 



اطمئْن يا ُبني، �ش��تعوُد العافية جل�ش��ِمك قريبًا مب�ش��يئة اهلل تعاىل 
وبركات املوىل �ش��يد ال�ش��هداء )عليه ال�ش��لم(، وال حتزْن اإْن امتلأ 
وجهك بال�ش��حوب، فحني نوقُد لك �ش��معة االأفراِح ب�شفاِئك �شتزهُر 

م��ّرة   اأخ��رى.
�ش��معُت ه��ذا احلدي��َث املل��يَء بالتف��اوؤل واالأم��ل، من اأح��د االأطباء 
ال�ش��رطانية،  االأورام  لع��لج  الدولي��ة  وارث  موؤ�ش�ش��ة  يف  العامل��ني 
كان يح��ّدث ب��ه �شبّيًا اأخَذ املر�ُض منه ماأخذًا كب��رًا، وت�شاقط �شعُر 
راأ�شه، فبدا �شاحبًا يطّوقُه احلزُن وقد غادرِت البهجُة قلبه ووجهه 
ال��ريء، اإال م��ن عينيِه اللتني كانت��ا تبحثاِن يف زواي��ا الغرفة التي 
يتلّق��ى العنايَة داخلها عن اأمٍل يبُث فيه احلما�شة مّرة اأخرى.. اإّنها 

العافي��ة.
تك��ّرر امل�شهُد م��ّرة اأخرى، اأخَر املمثلَة اخلا�ش��ة للأمني العام للأمم 
املتحدة )ال�شّي��دة جينني بل�شخارت( خلل زيارته��ا للموؤ�ش�شة اأّنه 
حزيٌن ملّا اأ�شبح عليه ويتوّجع كثرًا من اأملِه، اإال اأّنه ا�شتدرَك قائًل: 
اأف��رُح يف كلِّ م��ّرة ي��زورين فيه��ا االإم��اُم احل�شني )علي��ه ال�شلم( يف 

اأحلم��ي.
رمّب��ا مل تعرف زائرُته الكلَم الذي ختم به ال�شغر حديثه، ولكّنها 
وح��ني احت�شنت��ُه واآخري��َن من االأطف��ال الذي��ن يتلّق��ون العلَج يف 
ه��ذه املوؤ�ش�شة الت��ي اأن�شاأتها العتب��ة احل�شينية املقّد�ش��ة، علمْت اأّن 
مثَل ه��ذه اجلهود التي ُتبذل برعاية املرجعي��ة الدينية العليا لكل 
العراقيني ب��ل ا�شتثناء وال متييز، حتمًا �شتثمُر ب�شاتني من العافية 
ي�شم��و فيه��ا نخُل االإخل���ض والوفاء م��ن العاملني والقائم��ني عليها 
وحت��ت ظلله��ا تتفّت��ح اأزاه��ُر االأقحواِن م��ن الذيَن ح��ّل ال�شفاء يف 

اأج�شاده��م   ال�شعيف��ة.
اأما م��ا نفهمُه نحن، فاإّن م�شاريَع طّبيًة به��ذا احلجم والتطّور اأ�شدُق 
ر�شال��ة اطمئنان تر�شلها االأمانة العامة للعتب��ة احل�شينية املقّد�شة 
للم�شاب��ني بهذا املر���ض الفّتاك، اأْن ال تخافوا.. ف��اإّن "يدًا من وراء 
ال�شريِح" �شتم���ضُّ اأج�شادكم.. ال حتزنوا وافرحوا فاحل�شنُي )عليه 

ال�ش��لم(   قري��ٌب   منك��م.

ر�شائل اطمئنان
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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نبيلة  قيم  من  إليه  تدعو  بام  احلقيقية  الثقافة  إن  الشك 
تسميتها  ويمكننا  األمم  مفاخر  من  تعدُّ  سامية  وأهداف 
رشط  نصدقه..  للثقافة  م��ّدٍع  وكل  ادع��اء  كل  ال  ثقافة، 
الثقافة احلقيقية وصدق االدعاء هبا.. املحافظة عىل اهلوية 
املؤمن،  ولإلنسان  األصيل  للمجتمع  األصيلة  الثقافة 
وحماولة الرفع من شأنيته كإنسان مكرم من قبل اهلل تعاىل، 
يف  تعاليمها  جاءت  التي  الفضائل  لشأن  رفعها  ثم  ومن 
وليس  حقيقة  الثالثة..  الساموية  األديان  ورساالت  كتب 
ادعاًء كام نشهد يف عرصها الراهن من قبل بعض الثقافات 
قيمته  من  وحتط  اإلنسان،  بوجود  تنحدر  التي  املزيفة 

كإنسان بدل ان ترفعه.
والشهوات  الغرائز  رك��اب  يف  السري  خالل  من  وذل��ك 
تفرضه  أن  حتاول  كام  هلام،  واملربمج  املغرض  والرتويج 
خمتلفة  عنوانني  حتت  اليوم  املادية  الثقافات  تلك  مثل 
وخمتلقة، وحتت ذرائع وحجج شتى منها احلرية والتقدمية 
والتحرض وغريها. رغم إن فسحة العمر مهام كانت فهي 

قصرية، والبد من استغالهلا بام ينفع اإلنسان يف حياته ومن 
بعد مماته.

العكس  إىل  تدعو  إنام  باحلقيقة  والثقافات  املواقع  وتلك 
متاما مما ترفع من شعارات بّراقة مزيفة قد ينخدع هبا بعض 
شبابنا، خاصة يف خضم توفر املؤثرات بوسائل االتصال 
االجتامعي احلديثة وسهولة وتوفر التواصل  بشكل واسع.

السيد  لسامحة  امل��ب��ارك  اجلمعة  منرب  م��ن  خطبة  ففي 
امح��د ال��ص��ايف ب��ت��اري��خ 24 ش���وال 1440ه����� امل��واف��ق 

2019/6/28م حتدث عن هذا املوضوع قائاًل:
التواصل  وس��ائ��ل  جهة  م��ن  ثقافتنا  ع��ن  نتحدث   "   

الثقافية  وسائلنا  من  هذه  إن  اآلن  الحظوا  االجتامعي.. 
صغريا  او  كبريا  والشخص  والشابة  والشاب  اصبحت، 

عمومًا يقيض وقتًا كبريًا امامها.
مبادئ  يعني  حقيقية  مبادئ  نؤسس  ان  نحتاج   ً اوال 
اجتامعية.. كُل انسان مّنا حريص عىل وقته يعني حريص 
طموحِه،  بعض  ُيلبي  بام  العمر  هذا  يقيض  ان  عمره  عىل 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول الشباب والتأثر بوسائل االتصال الحديثة 
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بقلم/ طالب عباس الظاهر



فرتة  يف  أري��د  ما  كل  حققت  يقول  أن  يستطيع  ال  االنسان 
العمر، دائاًم اخواين العمر مسافتُه الزمانية أقل من طموحاتنا 

دائاًم العمر هكذا..
فامذا علينا ان نفعل جتاه هذه املشكلة؟  البد ان نأيت اىل تلك 
االولويات يف حياتنا ونحرس هذه االولويات حتى نقلل من 
ما  بمقدار  االولويات  هذه  ونجعل  الزائد  االهتامم  مساحة 
تتامشى مع عمرنا ومع وقتنا حتى نستفيد من كل وقت يمر 

بفائدة تنعكس علينا" .
تكون  تكاد  اجتامعية  مشكلة  إىل  السيد  سامحة  يتطرق  ثم 
صغرية  سن  يف  األبناء  ترك  وهي  املجتمع  يف  اليوم  شائعة 
البداية ببعض األلعاب املسلية،  يلعبون بأجهزة االتصال يف 
تلك  مثل  عىل  ب��اإلدم��ان  شبيه  حالة  لدهيم  تصبح  حتى 
األجهزة وتلك األلعاب، ألنه بعد فرتة ال يمكن لألبوين منع 
لالنفتاح  مقدمة  وهي  األجهزة  تلك  استخدام  من  األطفال 
الوسائل  تلك  يف  ما  بكل  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل 
من خماطر أخالقية وقيمية، نتيجة افراز الثقافات الغريبة عىل 

أخالق وقيم جمتمعنا املحافظ وديننا احلنيف.     
وهذه  املراهقة  عملية  تسبق  اخرى  مشكلة  عندنا  اليوم   "

املشكلة هي مشكلة انشغال االوالد بأعامر صغرية بام ُيتعارف 
من  مساحة  يأخذ  الطفل  هذا  ويبقى  احلديثة  االجهزة  هبذه 
حياته كثرية يف ان ينشغل فتبدأ تنصهر عندنا شخصية جديدة 
مل نألفها سابقًا بحيث اذا منعت منُه هذا اجلهاز يبدأ بالرصاخ 
والعويل والعائلة حتافظ تريد ان ُتسكتُه ُترجع اجلهاز لُه مرة 
صوت  ألن  تدابري  تتخذ  ال  لكن  تشكو  العائلة  طبعًا  ثانية، 
لُه  اجلهاز  بإرجاع  فُيسكتونه  العائلة  ُيزعج  بالبكاء  الطفل 
الطفل  هذا  عرشًا..  أو  أربعًا  أو  ثالثًا  او  سنتني  ينتظرون  ثم 
يستطيع  نفسيًا وستكون هناك مشكلة.. ال األب  سيتمرض 
هذه  تشكو  وعندما  تعالج  ان  تستطيع  األم  وال  ُيعالج  ان 
االرسة اىل ارسة اخرى جتدها تعاين من نفس املشكلة فَيهون 

اخَلطب واملشكلة باقية لكن هيون اخلطب لشياع املشكلة".
ثم يبدأ هذا الطفل واملراهق املرتاد ملواقع التواصل االجتامعي، 
ووسائل  ملواقع  واملتابعة  التصفح  يف  وقته  جّل  والقايض 

اليوم عندنا مشكلة أخرى تسبق عملية المراهقة وهذه المشكلة 
هي مشكلة انشغال األوالد بأعمار صغيرة بما ُيتعارف بهذه االجهزة 

الحديثة ويبقى هذا الطفل يأخذ مساحة من حياته كبيرة

،،
،،
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له  تروج  ما  خالل  من  ثقافته  بأخذ  االجتامعي..  التواصل 
مثل هذه املواقع والوسائل ، ومن ثم تتشكل شخصيته وفق 
مثل  كانت  ولو  حتى  عربها،  ويتأثر  ويتابع  ويرى  يقرأ  ما 
اكرب  لعلها  وتلك  واقعنا،  عن  وشاذة  منحرفة  الثقافة  تلك 
الرتبوي   االنحسار  إن  ..إذ  الراهن  عرصنا  يف  التحديات 
لدور األبوين يف البيت، واملعلم يف املدرسة، والكتاب أثناء 
الصحيحة،  الثقافة  اجلديد  النشء  ثقافة  تشكيل  يف  القراءة 
سيؤدي الحمالة إىل ظهور ثقافات هجينة وممارسات دخلية 
مرور  مع  لكنها  واجتامعيا،  دينيا  مرفوضة  وسلوكيات 
الوقت والزمن والتكرار تصبح  كأمر مفروض علينا  وواقع 

البد من تقبله!. 
عندما يكب الطفل يبدأ يعّب عن هذه الثقافة التي تؤخذ من 
التواصل االجتامعي.. حقيقة هناك  الفيس بوك وتؤخذ من 

ثقافة يشء يعني هجني ماذا فيها هذه الثقافة؟!

أو  بالسوء عن شخص آخر  يتحدث  الحظوا اآلن شخصًا 
عن جهة اخرى، جمموعة كبرية ال تعرف ذلك الشخص وال 
فتجد  بسوء  يتكلم  الذي  هذا  مع  تكون  اجلهة  تلك  تعرف 
الشتيمة  غري  والكالم  ال��الذع  والكالم  والشتيمة  الُسباب 
بحيث يقيض هذا العمر هذا اللسان يتعّود عىل ان ال يتكلم 
من  الفحشاء  عىل  تتعود  االذن  وه��ذه  النايب  بالكالم  إال 
القول، مع ان هذه الوسائل واقعًا وسائل ممتازة لو استغلت 

االستغالل األمثل".
أخريًا، البد لنا من وقفة أخرى وعودة ثانية لنفس املوضوع 
لتكملة احلديث عن مشكلة أخذ النشء اجلديد لثقافته عرب 
عن  بعيدًا  االجتامعي  التواصل  مواقع  تشيعه  أن  حتاول  ما 
مفاهيم  من  له  وترّوج  وغريها،  والقراءة  واملدرسة  األرسة 
تشيعه  أن  حتاول  وما  شاذ،  وسلوك  منحرفة  ألهنا  مرفوضة 

من ثقافات غريبة عىل قيم أمتنا ومبادئ ديننا اإلسالمي. 

الحظوا اآلن شخصاً يتحدث بالسوء عن شخص آخر أو عن جهة أخرى، 
مجموعة كبيرة ال تعرف ذلك الشخص وال تعرف تلك الجهة تكون مع 

،،هذا الذي يتكلم بسوء فتجد الُسباب والشتيمة والكالم الالذع
،،
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يف  كام  للحي  احلي  من  بالعضو  التّبع  جيوز  هل  السؤال: 
للكافر  املسلم  من  سواء  بالوصّية،  للحي  املّيت  ومن  الكلية، 
أم العكس؟ وهل ختتلف األعضاء يف هذه املسألة عن بعضها 

البعض؟
ببدن  إلحلاقه  جسمه  أجزاء  ببعض  احلي  تّبع  أّما  اجل��واب: 
غريه فال بأس به إذا مل يكن يلحق به رضرًا بليغًا، كام يف التّبع 

بالكلية ملن لديه كلية أخرى سليمة.
فال  ببدن احلي  منه إلحلاقه  بوصّية  املّيت  وأّما قطع عضو من 
بأس به إذا مل يكن املّيت مسلاًم أو من بحكمه أو كان مّما يتوقف 
عليه إنقاذ حياة مسلم، وأّما يف غري هاتني الصورتني ففي نفوذ 
الوصّية وجواز القطع إشكال، ولكن ال تثبت الدية عىل املبارش 

للقطع مع الوصية عىل كّل تقدير.

السؤال: ما حكم التّبع بنصف الكبد لألخ مع معرفة بعض 
املضاعفات للمتّبع نفسه؟

املتّبع أو خطر  بليغ عىل  فيه رضر  إذا كان  اجلواب: ال جيوز 
عىل حياته، وإاّل فال مانع.

التّبع  يوّد  من  بني  التنسيق  املستشفى  يف  وظيفتي  السؤال: 
وهناك  لذلك،  املحتاجني  وبني  مّيتًا  أو  حّيًا  أعضائه  ببعض 
صور جيوز فيها التّبع كام ذكرتم يف املسائل املستحدثة وهناك 

صور ال جيوز، وعميل يشمل اجلميع ومنها أن يكون التنسيق 
بعض  أخذ  عىل  بالنبض  قلبه  بقاء  مع  رسيرّيًا  املّيت  أهل  مع 
من  عضو  إنقاذ  أو  مسلم  حياة  إنقاذ  ألجل  إّما  منه  األعضاء 

األعضاء، فهل عميل حمّلل؟
يف  وقلبه  رئتيه  استمرار  مع  دماغّيًا  املّيت  ولكن  اجل��واب: 
وظائفهام وإن كان ذلك عىل تركيب أجهزة اإلنعاش الصناعّية 
ال يعّد مّيتًا، وحيرم قطع عضو منه إلحلاقه ببدن احلي مطلقًا.أّما 
بالنسبة للحي فال يشء عليك إن مل يلحق باملتّبع رضرًا بليغًا، 

وكذا بالنسبة إىل املّيت إذا توقف عليه حياة مسلم .

مويت  حال  يف  بأعضائي  أتّبع  أن  أستطيع  هل   �  ١ السؤال: 
رسيرّيًا إىل أشخاص حيتاجون إليها؟

٢ � هل أستطيع أن أتّبع بأحد أعضائي أو بجزٍء منه بإراديت 
الشخصية ودون مقابل إىل أحد األشخاص املحتاجني إليها؟

اجلواب: ١ � املّيت دماغّيًا مع استمرار رئتيه وقلبه يف وظائفهام 
� وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة اإلنعاش الصناعّية 

� ال يعّد مّيتًا، وحيرم قطع عضو منه إلحلاقه ببدن احلّي مطلقًا.
٢- ال جيوز إن كان قطعه يلحق بك رضرًا بليغًا كام يف قطع 
قطع  يف  كام  كذلك  يكن  مل  إذا  فيام  وجيوز  اليد،  وقطع  العني 
قطعة من اجللد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتني ملن لديه 

كلية أخرى سليمة، وجيوز أخذ املال بإزاء اجلزء املقطوع.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريإه��������داء األع����ض����اء

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

7



ُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا}،  َ ُسوُل َيا َربِّ إِنخَّ َقْوِمي اتخَّ {َوَقاَل الرخَّ

ويغرّي  اإلنسان  حياة  لتنظيم  ل  املنزخَّ اهلل  كتاب  الكريم  القرآن 
إسالمي  ضمري  إىل  وضمريه  إسالمية  عقيدة  إىل  عقيدته 
باالهتامم  إاّل  ذلك  يتحقق  وال  إسالمي،  سلوك  إىل  وسلوكه 
بالقرآن الكريم اهتاممًا ينسجم مع دوره الرسايل وينسجم مع 

ثقله يف احلياة.
وفهم  وإمعان  بتدّبر  بقراءته  الكريم  بالقرآن  االهتامم  ويبدأ 
يتدرج  ثّم  أدن��ى،  كحدٍّ  آياته  بعض  وحفظ  الظاهرة  معانيه 
بعض  ومعرفة  املحكمة  تفاسريه  عىل  ب��االط��الع  االه��ت��امم 

بواطنه، واالطالع عىل أسباب النزول وموارده.
عىل  واالستمرار  بتدّبر  القرآن  ق��راءة  هو  املشرتك  والقدر 
واملحافل  املجالس  يف  القرآنية  باآليات  واالستشهاد  القراءة 
واملنتديات، وتأيت املراحل الالحقة بأن يكون التفكري تفكريًا 

قرآنيًا، والعواطف عواطف قرآنية، والسلوك سلوكًا قرآنيًا.
واالهتامم بالقرآن الكريم رضورة رشعية وعقالئية، وقد اعتاد 
بدستورهم  االهتامم  اإلنسانية  احلياة  مراحل  مجيع  يف  العقالء 

عىل اختالف دياناهتم وعقائدهم وإن كانت وضعية، فاألوىل 
طريق  هلم  رسم  الذي  اخلالد  بدستورهم  االهتامم  باملسلمني 
من  وأنقذهم  واآلخ��رة،  الدنيا  يف  واالستقامة  واهلداية  احلق 
ظلامت الوهم واخلرافة، ومن االنحراف واخلطيئة لينهض هبم 

يف التوجه إىل الكامل والسمو واالرتقاء
واآلية التي افتتحنا هبا بحثنا بّينت حزن وشكوى يبثها النبي 
هجران  من  وجّل(  )عّز  اهلل  يدي  بني  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
التمسك  املسلمني  وعىل  به،  االهتامم  وع��دم  للقرآن  األّم��ة 
بالقران الكريم كالم اهلل سبحانه وتعاىل جالء لألنفس، فهذه 
القرآن  ألّن  مستمرة؛  هذا  يومنا  إىل  زالت  ال  التي  الشكوى 
يف  أو  واملآتم،  املقابر  يف  إاّل  يقرأ  ال  املسلمني  من  كثري  عند 
أّنه  عىل  إاّل  القرآن  مع  يتعاملون  وال  والترشيفات،  املراسم 
جمموعة أوراد وأذكار، يتلونه تالوًة جمّردة عن الروح، غافلني 
تاركني  البّناءة،  براجمه  هاجرين  وحمتواه،  لّبه  عن  متغافلني  أو 

التفكر به والتأمل فيه باعتباره الدستور اإلهلي.

يقول السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان – ج 15 – الصفحة 244 يف تفسري 
وعميانا"،  صام  عليها  خيروا  مل  رهبم  بآيات  ذكروا  إذا  "والذين  تعاىل:  قوله 
اليشء  لزوم  كناية  اآلية  يف  وكأهنا  عليها  السقوط  هو  األرض  عىل  اخلرور 

واالنكباب عليه.
من  حسنة  موعظة  أو  حكمة  من  رهبم  بآيات  ذك��روا  إذا  والذين  واملعنى: 
يبرصون؛  يسقطوا عليه وهم صم ال يسمعون وعميان ال  مل  أو وحي  قرآن 
واتعظوا  بحكمتها  فآمنوا  بصرية  عن  هبا  فأخذوا  وتعقلوها  فيها  تفكروا  بل 

بموعظتها وكانوا عىل بصرية من أمرهم وبينة من رهبم..

آللئ قرآنية

اإليمان بحكمة الله

بقلم: ضياء ابو الهيل

ال تهجروا القرآن  
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تجارة االفراد  وتجارة الشركات

من التأمل والتدبر بين اآليات القرآنية

إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/6

بقلم: ضياء ابو الهيل

التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

َلَطاء  ْن اخْلُ جاء ذكر الرشكة يف القرآن الكريم بقوله: {َوإِنخَّ َكثرًِيا مِّ
اِت  احِلَ الصخَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الخَّ إاِلخَّ  َبْعٍض  َعىَل  َبْعُضُهْم  َلَيْبِغي 
ا ُهْم ..)ص/24(}، وقد وردت أحاديث نبوية كثرية عىل  َوَقِليٌل مخَّ
استحباب العمل بالرشكة, فقوله )صىل اهلل عليه و آله( عن اهلل بأنه 
من  اآلخر خرجت  أحدمها  فإن خان  الرشيكني  ثالث  "أنا  قال: 
بينهام"، وان عدم متتع هذه الرشكات بالشخصية املعنوية املعروفة 
بعرصنا, ال يعني اطالقا ان فقهائنا  املسلمني, كانوا جيهلون التصور 
القانوين للشخصية املعنوية  فاهنم منحوها اىل بيت املال و املسجد 
وايضا اىل الوقف اال ان منحها للرشكات آنذاك مل يكن مطلوبا, 
وذلك لعدم حتقق احلاجة اليها كام نرى حاجتها اليوم  وتفصيلها 

بني جتارة االمس وجتارة اليوم..
فقد كانت جتارة قريش يف اكثرها تقوم عىل البيع والرشاء, وحسب 
وهي  متطورة  تعد  منها  كان  رشاي" والتي  "بياع  الدارج  القول 
من  تراه  ما  وتستورد  هناك  لتبيع  والبحار,  املسافات  ترتق  التي 
رشكات  صارت  اليوم  ولكن  العربية،  اجلزيرة  اىل  لتجلبه  هناك, 
متلك  ولكنها  العادية،  االم��وال  متلك  ال  فهي  باملعرفة  تتعامل 
وهذه  اخرتاع  ب��راءات  ولدهيا  االب��داع  عىل  االنسانية  القدرات 

تكون بمثابة راس مال هذه الرشكات, وبموجبها تتاجر فصارت 
غنية باألموال املعنوية مثل رشكة مايكروسوفت وغريها كثري وان 
ظهور هذه الرشكات النوعية ال يعني اختفاء الرشكات الرأساملية 
يميل  املحيل,  ام  العاملي  أكان  سواء  االقتصاد  صار  وقد  الكبرية، 
الرشكة  تسمى  العمالقة،  الرشكات  السيام  رشكات  ظهور  اىل 
الرشكات  هذ  مثل  وان  للحدود،  والعابرة  اجلنسيات  متعددة 
الدول  نفوذ حتى عىل  هلا  ميزانية دول، وصار  تتجاوز  ميزانيتها 
يف توجيه سياساهتا الداخلية واخلارجية, بل وصل االمر اىل ظهور 
مصطلح  جتارة من دون تاجر, بمعنى هناك جتارة يف الواقع, ولكن 
يتمثل بالرشكة، فالرشكة  انسان وانام شخص معنوي  ال يديرها 
املسامهة قد تتألف من آالف املسامهني لكنهم ال يزاولون العمل 
التجاري بأسامئهم ومن قبلهم مبارشة؛ وانام ينتخبون جملس ادارة 
هلا، وهذا ينتخب املدير ومن يعاونه للقيام بأعامل الرشكة، ولكن 
هذا العمل التجاري الذي يقومون به ليس بأسامئهم الشخصية، 
وال جيوز لدائني الرشكة الرجوع عليهم للمطالبة بديوهنم, سواء 

أكانوا يف الرشكة هبذه الصفة ام بدوهنا.

سيجزي و سنجزي، )سيجزي(: جاءت بصيغة الغائب - )سنجزي(: جاءت بصيغة املتكلم.. والسؤال :- ما الغاية من جميئهام 
اِكِريَن}آل عمران:144، وقوله تعاىل:{.. َوَسَنْجِزي  ُ الشخَّ هباتني الصيغتني يف اآليتني املباركتني، يف قوله تعاىل: {.. َوَسَيْجِزي اهللخَّ

اِكِريَن}آل عمران145؟.. الشخَّ
الوعد املؤكد، فكأّن اهلل يريد أن يقول-  العادي إىل  الوعد  الثواب هلم هو تدرج من  التأكيد للوعد اإلهلي بإعطاء  اجلواب:- 
وببساطة- "أنا ضامن جلزائهم وثواهبم"، ثّم إنه جاء يف تفسري "جممع البيان" يف ذيل هذه اآلية عن اإلمام الباقر )عليه السالم( أنه 
قال: إنه أصاب عليًا )عليه السالم( يوم "ُأحد" إحدى وستون جراحة، وأن النبي )صىل اهلل عليه وآله( أمر أم سليم وأم عطية أن 
تداوياه، فقالتا إنا ال نعالج منه مكانًا إاّل انفتق مكان آخر، وقد خفنا عليه، فدخل )صىل اهلل عليه و آله( واملسلمون يعودونه وهو 
قرحة واحدة فجعل يمسحه بيده، ويقول: "إن رجاًل لقي هذا يف اهلل فقد أبىل وأعذر" وكان القرح الذي يمسحه )صىل اهلل عليه 
و آله( يلتئم، وقال عيل )عليه السالم(: "احلمد هلل إذ مل أفر ومل ُاَوِل الدبر" فشكر اهلل له ذلك يف موضعني من القرآن وهو قوله 

اِكِريَن}آل عمران: 145. اِكِريَن}آل عمران: 144 ، وقوله تعاىل:{... َوَسَنْجِزي الشخَّ ُ الشخَّ تعاىل: {...َوَسَيْجِزي اهللخَّ
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عّبأ احلسني "عليه السالم" أصحابه وصىّل هبم صالة الغداة، وكان معه اثنان وثالثون فارسًا، وأربعون راجاًل.

فجعل زهري بن الَقني يف ميمنة أصحابه، وحبيب بن مظاهر يف ميرسة أصحابه، وأعطى رايته العباس بن عيل أخاه.
وجعلوا البيوت يف ظهورهم ، وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت حيرق بالنار خمافة أن يأتوهم من ورائهم.

الليل،  ُأيت بقصب وحطب إىل مكان من ورائهم منخفض كأّنه ساقية، فحفروه يف ساعة من  وكان احلسني عليه السالم 
فجعلوه كاخلندق، ثّم ألقوا فيه ذلك احلطب والقصب، وقالوا: إذا َعَدوا علينا فقاتلونا ألقينا فيه النار كيال نؤتى من ورائنا، 

وقاتلنا القوم من وجه واحد، ففعلوا وكان هلم نافعًا.

املصدر/ احلسني "عليه السالم" يف مواجهة الضالل األموي وإحياء سرية النبي "صىّل اهلل عليه وآله" وعيل "عليه السالم" 
�  املؤلف : سامي البدري )91/1(

فرصة  اغتنامه  خالل  من   - السالم  عليه  احلسني  اإلمام  عرض  لقد 
الكامل  الناطق واإلنسان  القرآن  نموذجًا كاماًل من  الثمينة -  كربالء 

وجعلها يف مرأى البرشّية، وخلق ملحمة منقطعة النظري.
 هذه امللحمة التي جتّلت فيها أنواع اخلصال اإلنسانّية السامية ؛ مثل: 
"الصرب والثبات، واإليثار والتضحية، والكرامة وعّزة النفس واإلباء، 
ظّل  يف  النفيس  واالطمئنان  اهل��دوء  عىل  واحلفاظ  التحّرر،  وطلب 
والبطش،  والقسوة  واجلرائم  الرذائل  أنواع  وأمام  الظروف،  أصعب 
وقد جتّلت بشكل أثار إعجاب املالئكة إزاءها وقد كان هذا العرض 
رصحيًا وواضحًا وسافرًا وعاّمًا، إىل درجة بحيث إّن أعداء اإلمام عيّل 
الصورة  تشويه  يستطيعوا  مل  السالم  عليهم  البيت  وأهل  السالم  عليه 
بشكل  اإلهلّية  ثورته  تصوير  أو  السالم  عليه  احلسني  لإلمام  الوّضاءة 

آخر.

املصدر/ الّصحيح من مقتل سّيد الّشهداء و أصحابه عليهم الّسالم �� 
تأليف: الشيخ حممد الري شهري املحّمدي )13/1(

تعبئة الحسين          ألصحابه..

عرض نموذج من اإلنسان الكامل والقرآن الناطق 
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هي ثورة بدأت ساخنة، واستمّرت حمافظًة عىل سخونتها.. 
يف  فساٌد  ثّمة  وطاملا  الكوكب،  هذا  فوق  ظلٌم  َثّمة  طاملا 
احلكم، وطاملا ثّمة عبٌث يف العقائد. وهي ثورة لن تربد أبدًا، 
نك  بل هي يف َغَليان دائٍب.. سّيام يف هذا العرص، عرِص الضخَّ
حيث  كثرية،  لشعوٍب  وال��رتوي��ع  واالضطهاد  والظلم 
العقائد واألديان،  العبُث يف  احلرّيات، وبان جلّيًا  انُتِهكت 
املفاسد واالنتهاكات  تثبيت  األديان يف  بل واستغالل هذه 

البرشّية. 
لكّل  واحلقُّ  احلّق،  أجل  ِمن  ثاَر  الّسالم(  )عليه  فاحلسني 
مرضاة  أجل  ِمن  ثار  الّسالم(  )عليه  واحلسني  الشعوب، 
ال  احلسني  ثورة  فكذلك  اجلميع،  خالق  اهلل  دام  وما  اهلل، 
املظلومون  اهلل...  َخْلق  لكّل  هي  بل  معنّي،  بأحٍد  تتّص 
املذاهب  كّل  من  عون  واملروخَّ واملقهورون  واملضطهدون 
والبقاع.. يتوّجهون يف كّل رغباهتم إىل جوهر ثورة احلسني 
عليه الّسالم، ففي اجّتاههم الفطرّي وروٌد إىل منبع الكرامة 
ماهّية  تعّينت  قد  دامت  وما  واألمان.  والعدل  واإلنصاف 
ثورة احلسني عليه الّسالم هبذه )املعاين(.. أفال جَيدر اعتبار 
احلسني شهيدًا: لكّل األديان والعقائد اإلنسانّية األخرى؟!.

لذا جديٌر بقدسّية رسالة احلسني )عليه الّسالم( أن يقّدمها 
العامَل  إىل  اإلس��الم،  تاريخ  يف  ما  كأنصع  اإلسالمّي  العامَلُ 

القيم  سبيل  يف  شهيٍد  ألعظم  شهادٍة  وكأعظم  املسيحي، 
إقليمّية ضّيقة،  أو  أّي غرٍض  الصافية اخلالية من  اإلنسانّية 
عليه  اهلل  صىّل   « حمّمٍد  رسالة  ِص��دق  عىل  شاهٍد  وكأبرز 
ما  أدّل عىل  السابقني.وليس  األنبياء  « وكلِّ رساالت  وآله 
لسحر شهادة احلسني عليه الّسالم من قوِة جذٍب للشعور 
أخذ  حينام  يزيد،  إىل  القيرص  رسول  حادثة  من  اإلنسايّن، 
منه،  َمرأًى  بالقضيب عىل  الطاهر  احلسني  ثغر  ينكث  يزيد 
ِفعلَته:  مستعِظاًم  له  قال  أن  إاّل  القيرص  رسول  من  كان  فام 
إّن عندنا يف بعض اجلزائر)مدن( حافَر محار عيسى، ونحن 
نحّج إليه يف كّل عام من األقطار وهندي إليه النذوَر ونعّظمه 
كام تعّظمون كتبكم، فأشَهُد أّنكم عىل باطل!)2( فأغضب 
يزيَد هذا القول، فأمر بقتله، فقام رسول القيرص إىل الرأس 
الطاهر وقّبله، وتشّهد الشهادتني ) أشهد أن ال إله إاّل اهلل، 
وأشهد أّن حمّمدًا رسول اهلل (، وعند قتله سمع أهُل املجلس 
من الرأس الرشيف صوتًا عاليًا فصيحًا يرّدد: ال حوَل وال 

قّوة إاّل باهلل!

املصدر/ احلسني "عليه السالم" يف الفكر املسيحي 
تأليف: املفكر املسيحي أنطوان بارا.

ثورة سيد الشهداء )عليه السالم(
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.

حقيقُة القلوب
* السيد عادل العلوي )رحمه الله(

ق��ال اإلمام زين العابدين )عليه الس��الم(: "َعِجبُت 
عامِ ِلَمَضرَِّتِه وال َيحَتِمي ِمَن  ِلَمن َيحَتمي عِن الطَّ

الذنِب ِلَمَعرَِّتِه".
أق��ول: س��يدي وم��والي، العج��ب كلُّ العجب في 

عصرنا الراهن.

وهذا  والفضاء  الذّرة  عرص  يف  اإلنسان  أعجب  فام 
الصنوبري  بقلبِه  اهتّم  قد  اهلائل،  التكنولوجي  التقّدم 
التي  العامل  يف  املستشفيات  أكثر  فام  االهتامم،  غاية 
ُاعّدت ملعاجلة القلب؟، وما أعظم العمليات اجلراحية 
عىل القلب؟، وما أكثر موت الفجأة بالسكتة القلبية؟ 
اإللكرتونية  األجهزة  يف  العلمي  التطّور  أضخم  وما 
االختصاصيني  األطباء  أكثر  وما  القلب؟  ملعاجلة 
ملعاجلة القلب؟ وما أكثر األموال الطائلة التي ُترصف 
من أجل القلب؟ كل هذا ليبقى القلب أليام معدودة 
أخريًا  وإنه  الفناء،  عاقبته  أن  يعلم  والكل  إال،  ليس 
من حظ الرتاب وديدان القرب، ومع هذا فام أن أحّسوا 
بوجع يف قلوهبم، رسعان ما ذهبوا إىل األطباء، وبذلوا 
الدعاء،  إىل  يتوّجهون  منهم  واملؤمنون  بذلوا،  ما 
والنحيب،  وبالبكاء  باالهتامم  تبالغ  والعوائل  واألرس 
القلبية  املبتىل باجللطة أو السكتة  ورعاية حال املريض 
التي هي ترّسبات يف رشايني القلب، فكّل هذا االهتامم 
لقلٍب صنوبري مّيت، ولكن مع كل األسف قد غفلوا 
النار،  أو  اجلنّة  الساكن يف  الباقي،  املعنوي  القلب  عن 

وهذا من العجب العجاب.
"اْعَلْم  قال:  السالم(  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن 
َماِم ِمَن  َيا ُفاَلُن، َأنخَّ َمنِْزَلَة اْلَقْلِب ِمَن اجْلََسِد، َمنِْزَلَة اإْلِ

النخَّاِس، اْلَواِجُب الطخَّاَعُة َعَلْيِهْم...".
بِنَِياِط  َق  ُعلِّ "َلَقْد  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  وقال 
َذلَِك  َوُهَو  فِيِه،  َما  َأْعَجُب  ِهَي  َبْضَعٌة  ْنَساِن  َاإْلِ َهَذا 
ِمْن  َوَأْضَدادًا  ْكَمِة  َاحْلِ ِمَن  َمَوادخَّ  َلُه  َأنخَّ  َوَذلَِك  َاْلَقْلُب 
َهاَج  َوإِْن  َالطخََّمُع،  ُه  َأَذلخَّ َجاُء  َالرخَّ َلُه  َسنََح  َفإِْن  ِخاَلفَِها، 
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َاْلَيْأُس  َمَلَكُه  َوإِْن  ْرُص،  َاحْلِ َأْهَلَكُه  َالطخََّمُع  بِِه 
بِِه  اِْشَتدخَّ  َاْلَغَضُب  َلُه  َعَرَض  َوإِْن  َاأْلََسُف،  َقَتَلُه 
َظ،  َض َنيِسَ َالتخََّحفُّ َضا َالرِّ َاْلَغْيُظ، َوإِْن َأْسَعَدُه َالرِّ
َلُه  َسَع  اِتخَّ َوإِِن  َاحْلََذُر،  َشَغَلُه  َاخْلَْوُف  َغاَلُه  َوإِْن 
َأَصاَبْتُه ُمِصيَبٌة َفَضَحُه  َوإِْن  ُة،  َاْلِغرخَّ اِْسَتَلَبْتُه  َاأْلَْمُر 
ْتُه  َعضخَّ َوإِْن  َاْلِغنَى،  َأْطَغاُه  َماالً  َأَفاَد  َوإِْن  َاجْلََزُع، 
َاْلَفاَقُة َشَغَلُه َاْلَباَلُء، َوإِْن َجَهَدُه َاجْلُوُع َقَعَدْت بِِه 
َبُع  َالشِّ بِِه  َأْفَرَط  َوإِْن  ْعُف،  َالضخَّ بِِه  وَقَعَد  َعُة  َالضخَّ
إِْفَراٍط  َو ُكلُّ  ُمرِضٌّ  بِِه  َتْقِصرٍي  َفُكلُّ  َاْلبِْطنَُة،  ْتُه  َكظخَّ

َلُه ُمْفِسٌد".
وروى أنس بن مالك قال، قال رسول اهلل )صىل 
ُه  اهلل عليه وآله(: "ناجى داوُد )عليه السالم( َربخَّ
ِخزاَنُتَك؟  َفَأيَن  ِخزاَنٌة  َمِلٍك  لُِكلِّ  إهلي،  َفقاَل: 
قاَل )َجلخَّ َجالُلُه(: يل ِخزاَنٌة أعَظُم ِمَن الَعرِش، 
ِمَن اجلَنخَِّة، وأزَيُن  ، وأطَيُب  الُكرِسِّ ِمَن  وأوَسُع 
ِمَن امَلَلكوِت؛ أرُضَها امَلعِرَفُة، وَسامُؤَها اإِليامُن، 
وُنجوُمَها  امَلَحبخَُّة،  وَقَمُرَها  وُق،  الشخَّ وَشمُسَها 
مَحُة،  الرخَّ وَمَطُرَها  الَعقُل،  وَسحاهُبَا  اخلَواطُِر، 
وأشجاُرَها الّطاَعُة، وَثَمُرَها احِلكَمُة، وهَلا أرَبَعُة 
أال  ضا،  َوالرِّ رُب  َوالصخَّ َواحِللُم  الِعلُم  أبواٍب: 

وِهَي الَقلُب".
فيه هو  الطاقة  العبد بذل غاية  فالذي جيب عىل 
وغريها  والشكر  والذكر  باملعرفة  القلب  عبادة 
فاملرغوب  البدنية  العبادة  وأما  عباداته،  من 
رشعًا االقتصاد ال اجلهد الشديد، وأما تلطيف 
صفاهتا  كرائم  من  يتبعها  وما  باملعرفة  القلب 
والطاقة؛  الوسع  بقدر  اإلدمان  فيه  فاملرغوب 

حتى يصري حاله كامل قال اإلمام الصادق )عليه السالم( يف 
َشْوقًا  مَلَاَت  َعنْيٍ  َطْرَفَة  اهللخَِّ  َعِن  َقْلُبُه  َسَها  "َلْو  العارف:  حق 
اِرِه، َوَمْعِدُن َأْنَواِرِه،  إَِلْيِه، َواْلَعاِرُف َأِمنُي َوَداِئِع اهللخَِّ َوَكنُْز َأرْسَ
َوَدلِيُل َرمْحَتِِه َعىَل َخْلِقِه، َوَمطِيخَُّة ُعُلوِمِه، َوِميَزاُن َفْضِلِه َوَعْدلِِه، 
َلُه ِسَوى اهللخَِّ،  ْنَيا، َواَل ُمؤنَِس  َوالدُّ َوامْلَُراِد  اخْلَْلِق  َغنَِي َعِن  َقْد 
َواَل ُنْطَق َواَل إَِشاَرَة َواَل َنَفَس إِالخَّ بِاهللخَِّ َوهللِخَِّ َوِمَن اهللخَِّ َوَمَع اهللخَِّ، 

ٌد". ٌد، َوِمْن َلَطاِئِف َفْضِلِه ُمَتَزوِّ دِّ َفُهَو يِف ِرَياِض ُقْدِسِه ُمرَتَ

فإذا انكشفت عن قلبه أغشية األوهام، وارتفعت عنه احلجب 
الظلامنية، وجتّلت فيه أنوار مجال الصفات، وسبحات جالل 
الذات، وبرق له ال مع كثري الربق، ال يمكنه الغفلة والسهو، 
اجلاملية  الصفات  خصوص  بتجّليات  قلبه  أحوال  وينقلب 
باخلوف  قلبه  رياضة  يتوىّل  جالل�ه(  )جّل  واهلل  واجلاللية، 
يف  الصدق  مقعد  يورده  حتى  الطريق  هذا  من  والرجاء 
النبيني  مع  النور  جنة  األعىل  الفردوس  يف  ويسكنه  جواره، 

والشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيقًا.
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أصداء كلمة الشيخ الكربالئي

أمي��ر المؤمني��ن يعّلمنا األس��لوب األمثل للكالم

م��ن أجمل وصايا النصح واالرش��اد ب��ل من اروعها على االطالق هي وصي��ة امير المؤمنين 
ال��ى ول��ده الحس��ن )عليهم��ا الس��الم(، اذ وصلنا ال��ى الفصل الثال��ث منها فيق��ول )عليه 
ِه َأْي ُبَنيَّ َوُل��ُزومِ َأْمرِِه َوِعَماَرِة َقْلِب��َك بِِذْكرِِه َواالِْعِتَصامِ  الس��الم(: )َفإِنِّي ُأوِصي��َك بَِتْقَوى اللَّ

ِه إِْن َأْنَت َأَخْذَت بِِه(. بَِحْبِلِه َوَأيُّ َسَبٍب َأْوَثُق ِمْن َسَبٍب َبْيَنَك َوَبْيَن اللَّ

الملتقى األسبوعي

إعداد/ عيسى الخفاجي � تصوير/ أحمد القريشي
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ُلّب الوصية، بأمرين اوهلام اجياد  ع الويص يف بيان  هنا رَشّ
)قلب  االخر  قلب  يف  للدخول  وحمببة  مناسبة  طريقة 
املستمع امُلخاطب(  حتى يستطيع املتحدث من خالهلا بث 
التفاعل  افكار لضامن  او  وصية او موعظة او نرش مبادئ 
هذا  ُيتخذ  وان  الغري  من  هبا  والعمل  وعاطفة  قلبا  معها 
االسلوب مبدأ اساسيا حياتيا يستطيع من خالله ان يؤثر 
يف حميطه وعائلته  واوالده او يف أصدقائه او ابناء جمتمعه 
العقلية يكون هذا  القناعة  القلب وحتصل  يتفاعل  وحينام 
ممّهدًا لتطبيق  الوصايا او املواعظ التي تأثر هبا ، اما االمر 
الثاين فالبد ان نوّلد ) امُلخاطب(  لديه الثقة واالطمئنان بان 
هذا املتكلم املويص الناصح الواعظ ال يريد له اال اخلري، ال 

كانت  مهام  شخصية  مصلحة  يريد 
حينئذ يتولد لديه االطمئنان والثقة 

بأمهية كالمه ونصحه . 
من  ايضا  املؤمنني  امري  ويعلمنا 
خالله وصيته لولده عىل االسلوب 
االختصار  وهو  النصح  يف  االمثل 
او  الكالم  يف  التطويل  وعديم 
نصحه  من  ينرصف  لئال  التأخري 
لضيق  االكرتاث  عدم  او  بالرشود 
الوقت  وبذلك ال يويل اهتامما هبذه 

الوصايا واالفكار لكوهنا طويلة ،

إذن ما هي الطريقة الفضىل إليصال 
يستجيب  بحيث  والرأي  االفكار 

امُلخاطب من الناحيتني الفكرية والذهنية؟
 وجييب سامحته عن هذا التساؤل:

من اهم املحاور االساسية التي ذكرها امري املؤمنني يف هذا 
الصدد يف الوصايا بأن جُتمل وتتلخص يف جمموعة كلامت 
شعر  اذا  حتى  والقلب  اللب  هو  ما  منها  ويؤخذ  قصرية 
بأن  واملخترص  املجمل  الكالم  هذا  خالل  من  امُلخاطب 
هذه الوصايا امُلجملة متثل املحور االساس يف حياته وهي 
يلتزم هبا وخالفها هبا  مل  وان  وترتبط هبا سعادته  االخطر 
شقائه وهالكه، وهذه متثل حماور اساسية ليست هامشية 
وال فرعية او ثانوية ، بل هي مهمة وخطرية جدا يف حياته، 
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لذا  يوّفر له االستعداد لكي هيتم بتفاصيل الوصايا  وعىل 
العكس ان كانت طويلة فانه ال يشعر بأمهيتها لضيق الوقت 
الفائدة املرجوة  فيرتكها وحينئذ ينتفي الغرض وال حتصل 
املحاور  بأهم  واوىص  السالم  عليه  االمام  شّدد  لذلك    ،
وهي التقوى فقال )فاين اوصيك بتقوى اهلل ( ، ولو تتبعنا 
واستقصينا موارد لفظ التقوى ومشتقاته يف القرآن الكريم 
يتبني اهنا جاءت تارة باألمر بالتقوى واحلث عليها، وتارة 
آخر   املتقني، يف حني جاءت بموضع  ببيان صفات  اخرى 
وغري  عنها  ينتج  وما  واالخرة  الدنيا  يف  التقوى  ثامر  ببيان 
ذلك من االمور لوجدنا ان هناك )239( موردًا يف القرآن 
الكريم ورد فيه لفظ التقوى ومشتقاته، ويعزى سبب هذا 
االهتامم هو اخلوف واحلذر بشدة من عدم االلتزام بالتقوى 
)عليه  املؤمنني  أمري  ورسائل  وكلامت  خطب  وحسب 

السالم(.
ويكمل الشيخ الكربالئي كالمه قائاًل:

كثري من املؤمنني يؤدي الواجبات ولكن ال ُيبايل وال يكرتث  
يف كثري من االحيان بالوقوع يف املحرمات واملعايص وترك 
به  وحيرتز  االنسان  حيفظ  الذي  واليشء  الواجبات،  بعض 
االكرتاث  وعدم  والالابالية  التحلل  حالة  يف  الوقوع  من 
التقوى  َمَلَكة  حتصيل  خالل  من  هو  انام  تعاىل  اهلل  بطاعة 
الكريم  القران  يف  االهتامم  هذا  جاء  لذا  التقوى،  وصفة 
وكذلك  واالوصياء  االنبياء  اهتاممات  عىل  وانعكس 
لذا   ، بالتقوى  الشديد  اهتاممهم  يف  السالم  عليهم  االئمة 
فالتقوى يف  التقوى  كلمة  والتمعن يف  التعرض  لزاما  صار 
اللغة بمعنى )جعل النفس يف وقاية عام خُياف منُه وحُيذر(، 
فالطبيب يويص االنسان بالتحرز وصون نفسه وجسمه عن 
الوقوع يف االمراض والعلل واجتناب اكالت معينة وجتنب 
النفس  املعدي وكذلك جعل  املرض  بأصحاب  االختالط 
يف اجواء صحية لئال تقع حتت طائلة العلل التي تودي ربام 
للهالك ، وكذا يقول االب البنه حتّرز من صداقة اصدقاء 
السوء لكي حتفظ نفسك وتصوهنا من الوقوع يف االنحراف 
البداية  من  النفس  صيانة  تكون  ان  وجيب  االخالقي، 

باألمور  الوقوع  بعد  وليس  واملعاجلة  التشخيص  لسهولة 
املنحرفة املهلكة.

وصف  من  جاء  ما  إىل  الكربالئي  الشيخ  سامحة  أشار  كام 
وحول  السالم،  )عليه  املؤمنني  امري  لسان  عىل  للتقوى 
مفهوم معنى التقوى، بقوله )عليه السالم(: )َفإيِنِّ ُأوِصيَك 
بَِتْقَوى اهللخَِّ َأْي ُبنَيخَّ َوُلُزوِم َأْمِرِه( حيث قال: إنه يتضح لنا من 

ذلك مدى امهية التقوى وكيف نحّصل التقوى.
ملتقاه  بختام  هيم  وهو  الكربالئي  الشيخ  سامحة  ينتقل  ثم 
الفكري والعقائدي بذكر كالم  أمري املؤمنني )عليه السالم( 
فيقول: )َوِعاَمَرِة َقْلبَِك بِِذْكِرِه(، مبينًا أن كلمة عامرة القلب، 
االشياء  من  القلب  ان  يفرتض  السالم(  )عليه  االمام  كأن 
التي تصاب بالعامرة او اخلراب ، اي له نوع من احلياة وله 
نوع من املوت وله قد تكون احيانا حالة من اإلثامر والعطاء 
وحالة من اجلدب وعدم العطاء ، فاذا اذا كان لدى القلب  
الصادقني  واخلوف  والرجاء  الصحيحة  واالفكار  العقائد 
وكان حيمل احلب احلقيقي الصادق بعيدًا عن احلسد والِكرب 
وغري  والنفاق  والُبغض  واحلقد  والبخل  الفاسدة  والعقائد 
ذلك من هذه الصفات السيئة والرذائل حينئذ يكون القلب 
قد ُعّمر مثل األرض اخلصبة التي ُتنبث الشجر املثمر الذي 

فيه العطاء واخلري لآلخرين.

وجدنا ان هناك 239 
مورداً في القرآن الكريم 

ورد فيه لفظ التقوى 
ومشتقاته، ويعزى سبب 
هذا االهتمام هو الخوف 

والحذر بشدة من عدم 
االلتزام بالتقوى..
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آالُم العظماء
بقلم: مجتبى الصافي

نحن  هلذا  يقاسيه،  الذي  األمل  بقدر  عظياًم  اإلنسان  يكون 
نتفاعل مع كربالء أكثر من غريها، نحُن نفهم كربالَء؛ ألن 
أمل اإلمام احلسني )عليه السالم( أمل واضح ورصيح، بينام 
ال نفهم ما عاناه الرسول حممد )صىل اهلل عليه وآله( مثاًل، 

يصعب علينا ذلك.
فيحتاج  وبعري!  شاة  عىل  بحضوره  أصحابه  يتنازُع  فحني 
أن يذّكرهم بأنه هو )روحي فداه( أثمن من الشاة والبعري، 
هذا أمل ال نفهمه، كذلك ال نفهم أملَ عيّل )عليه السالم( بىل 
نحن نعرف ما قد يتسّبب به سيٌف ينزل عىل هامته الرشيفة 
ماء  يمتزج  أن  معنى  نعرف  ال  لكننا  اهلامة،  لتلك  ونبكي 
يفقد  ان  بعد  ذلك  يفعل  أن  معنى  نعرف  ال  بدمعه،  البئر 
بينام يف  هامته،  نبكي جلرح  نحن  السالم(،  )عليها  فاطمة 
مات  التي  وآالم  جّيدًا،  نفهمه  احلسني..  أمل  نفهم  املقابل 
حتبُّ  ما  كأكثر  حتّبها  إهنا  جّيدًا،  الرباب  تعرف  رضيعها 
من كربالء، فالرباب هي سيدهتا يف املعاناة، بال الرباب مل 

الذي يعجز  أن األَب  لثانية واحدة، كام  احلياَة وال  حتتمل 
احلسني  لقلِب  حصل  قد  ما  متامًا  يفهم  ولده،  محاية  عن 

)عليه السالم( والسيوف تنهال عىل جسد عيل األكرب.
بالتحديد،  األب  هذا  زاوية  هي  كربالء  من  الزاوية  هذه 
أخاه  فقد  الذي  األخ  صلبًا،  إيامنه  يبقى  فقط  خالهلا  من 
يتحّسس يف ظهره بعض الكرس الذي يف ظهر احلسني منذ 
سقط العباس )عليهام السالم(، فكرُس احلسني جيرب كرَسه، 
أو أولئك الذين سحقتهم احلياة قبل أْن تصل قربتهم اىل 
من  هو  كان  العباس  أن  كيَف  يفهمون  حيّبون  من  أفواه 
القربة!،  سقطت  أْن  بعد  بعينه  ليستقّر  السهم  عن  يبحث 
وحدها  هي  أعينهم،  تصيب  التي  بالسهام  يفخرون  إهنم 

تعزي ضعفهم!.
جيعل  ما  وحده  هو  الوجع،  هذا  األمل،  هذا  املعاناة،  هذِه 

العظامء، كّل العظامء عظامًء.
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اإلم��ام السيس��تاني للمس��يحيين:
 أنتْم ج��زٌء مّن��ا ونح��ُن ج��زٌء منك��م

أخوتن��ا 
ف��ي اإلنس��انية والوط��ن

األحرار/ هيأة التحرير
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بتاري��خ الثان��ي من ش��هر آب ع��ام )2004 م(، أص��در مكتب المرج��ع الديني األعلى 
س��ماحة آية الله العظمى الس��يد علي الحسيني السيس��تاني )دام ظّله( بياناً، 
اس��تنكَر في��ه االعت��داءات اآلثم��ة الت��ي طال��ت الكنائ��س المس��يحية ف��ي بغداد 

والموصل على أيدي العصابات اإلرهابية.
ومن��ذ هذا التاريخ وما قبل��ه وإلى اآلن، والمرجعية الش��يعية العليا تنظر النظرَة 
ذاتها ألخوتنا في اإلنس��انية والوطن، ولعلّ م��ا دار خالل اللقاء الذي جمع اإلمام 

السيستاني ببابا الفاتيكان فرنسيس يختصر كلّ الكالم.

وحدة واستقرار العراق
الكنائس  من  عدد  تعّرض  بأن  سامحته  أشار  املذكور،  البيان  يف 
سقوط  عن  أسفرت  آثمة  العتداءات  واملوصل  بغداد  يف  املسيحية 
اإلجرامية  األعامل  مسلسل  من  حلقة  األبرياء،  الضحايا  عرشات 

التي يشهدها العراق العزيز وتستهدف وحدته واستقراره.
ودعا إىل "رضورة تضافر اجلهود وتعاون اجلميع - حكومة وشعبًا 
- يف سبيل وضع حّد لالعتداء عىل العراقيني وقطع دابر املعتدين".

كام وأّكد سامحته عىل "وجوب احرتام حقوق املواطنني 
الدينية ومنها حّقهم  األقليات  املسيحيني وغريهم من 

يف العيش يف وطنهم العراق يف أمن وسالم".

املشاركة السياسية
كام ويظهر عرب لقاء دار يف شهر ترشين األول من العام 
األعىل  املرجع  سامحة  اهتامم  مدى   ،)2004( ذاته 
هلم  يكون  وأن  االنتخابات  يف  املسيحيني  بمشاركة 

متثيلهم السياس.
فقد بحث املرجع األعىل أوضاع املسيحيني ومشاركتهم 
يف العملية االنتخابية خالل اجتامعه مع وفد من رؤساء 
والرسيانية  األرثوذكسية  األرمنية  املسيحية  الكنائس 
الكلداين  البطريرك  برئاسة  العراق  يف  األرثوذكسية 

عامنوئيل ديل.
أن  أجل  "من  فأنه  الرشيدة،  املرجعية  بيان  وبحسب 
التي  العراقي  الشعب  االنتخابات خمتلف رشائح  متّثل 
ستتكفل بكتابة دستوره الدائم شجع املرجع السيستاين 
البطاركة عىل حّث أتباعهم للمشاركة يف االنتخابات".
كام وأّكد سامحته لرؤساء الكنائس "األخوَة الوطنية بني 
العراقيني مجيعًا مسلمني ومسيحيني وغريهم من أتباع 
الديانات األخرى يف عراق واحد يتمّتع مواطنوه مجيعًا 
باألمن والسالم واالستقرار واحلرية واالستقالل التام 

الناجز".
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جائزة نوبل للسالم
املرشفة  املواقف  وبعد   )2005( العام  من  آذار  شهر  ويف 
أطلقت  املسيحيني،  أخوتنا  مع  العليا  الشيعية  للمرجعية 
جمموعة من املسيحيني العراقيني املغرتبني يف أمريكا، عريضة 
نوبل  جلائزة  السيستاين  األعىل  املرجع  لرتشيح  اإلنرتنت  عرب 

للسالم.
ويف العام ذاته، أرسل املرجع األعىل برقية إىل أمني رس دولة 
السفري  وإىل  سودانو،  أنجيلو  الكاردينال  الفاتيكان  حارضة 
فيلوين،  فرناندو  األساقفة  رئيس  آنذاك  العراق  يف  الرسويل 
للتعبري عن تعازيه بوفاة البابا يوحنّا بولس الثاين، مذّكرًا بأنه 

"نقل رسالة السالم وشّجع احلوار بني األديان، وبأّن )البابا( 
كان حمرتمًا جدًا جلميع األديان".

مواجهة اإلرهاب األعمى
العراق  مسيحيو  واجهه  الذي  األكرب  التهديد  أن  شّك  وال 
داعش  عصابات  سيطرة  الواحد،  الوطن  أبناء  من  كغريهم 
اإلرهابية عىل عدد من املحافظات العراقية، وقبل ذلك بمدة 
قليلة من العام )2014( أعرب املرجع األعىل السيستاين عن 
تضامنه الكامل مع املسيحيني العراقيني يف لقاٍء أقيم يف النجف 
مع وفد من مجاعة مسيحية، مؤكدًا أّنه "من الرضوري احلفاظ 
عىل وجود اجلامعات املسيحية األصلية يف البالد وأن العنف 
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الذي يقعون ضحاياه يمثل هتديدًا للعراق بأرسه".
أما يف العام )2017(، فقد وقفْت املرجعية الدينية العليا موقفًا 
متضامنًا مع عودة املسيحيني إىل ديارهم وقراهم، وكان ذلك 
عرب ممثل املرجعية سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، يف لقاء 
مع وفد مسيحي من املوصل، والذي أّكد "دعم كّل املبادرات 
إىل  واآلشوريني  الكلدان  املسيحيني  عودة  لصالح  املطلوبة 
ديارهم وقراهم املنترشة يف سهل نينوى، بمجرد أن تتم هزيمة 

عنارص داعش اإلرهايب بالكامل.
لقاء األديان

أما تاريخ السادس من آذار من العام )2021(، حفل بأّول لقاء 
املسيحيني  العامل وزعيم  املرجع األعىل للشيعة يف  تارخيي مجع 

والبابوية الكاثوليكية )احلرب األعظم(،وُوِصف باللقاء العظيم.
وقد أّكد املرجع األعىل السيستاين للبابا فرنسيس عىل "اهتاممه 
أمن  يف  العراقيني  كسائر  املسيحيون  املواطنون  يعيش  بأن 

وسالم وبكامل حقوقهم الدستورية".
كام أشار إىل جانب من الدور الذي قامت به املرجعية الدينية 
حوادث  يف  واألذى  الظلم  ناهلم  الذين  وسائر  "محايتهم  يف 
السنني املاضية، والسيام يف املدة التي استوىل فيها االرهابيون 
عىل مساحات شاسعة يف عدة حمافظات عراقية، ومارسوا فيها 

أعامالً اجرامية يندى هلا اجلبني".
الكاثوليكية  الكنيسة  وأتباع  األعظم  للحرب  سامحته  ومتنّى 

ولعامة البرشية "اخلري والسعادة".
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إحياء لمس��يرِة  ابط��ال لّب��وا  ن��داء مرجعيته��م 
وذادوا   ع��ن  دينه��م  ووطنه��م

مؤتم��ر النج��م اإلعالم��ي التوثيق��ي..
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لزام��اً علين��ا ان ن��رد ول��و جزءاً بس��يطاً م��ن الَدين ال��ذي تركوه عل��ى عاتقن��ا واثقلوا به 
كاهلنا، حين س��قطوا ش��هداَء لننعم برغيد العيش بفضلهم، وواجب علينا ان نخّلد 
أسماءهم ونوثق مواقفهم النبيلة، لنؤّطر بها لوحات بطوالتهم ونوسم صفحات 
تاريخن��ا بتلك المش��اهد المش��رفة، ونضمن عدم تزيي��ف هذه الحقائ��ق واالنتصارات 

لتصل الى االجيال الالحقة كما يجب ان تصل.

األحرار/ نمير شاكر – تصوير: صالح السباح - محمد الخفاجي
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هذا هو لسان حال من ال ينكرون فضل شهدائنا علينا، وهذا ما اعتدنا 
عليه من العتبة احلسينية املقدسة بان تكون سباقة ملثل هكذا مبادرات، 
امللبيني لفتوى  لتوثيق بطوالت  � االعالمي  النجم   � اذا اطلقت مؤمتر 
فوهة  مع  االعالم  فوهة  تتعانق  )عندما  شعار  حتت  الكفائي  الدفاع 
البنادق.. تصنع ذاكرة االجيال، وكان الشاب )سجاد نجم الفتالوي( 
شهيد االعالم احلريب لقناة كربالء الفضائية ولواء عيل االكرب هو ايقونة 
احلسيني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل  اقيم  الذي  املؤمتر،  هذا 
الرشيف بحضور االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ "حسن 
فضال  املحافظة،  يف  األمنية  القيادات  من  وجمموعة  العباجيي"  رشيد 
العراقية،  املحافظات  كليات اإلعالم ومن خمتلف  أساتذة وطلبة  عن 
خمرجات  ودراسة  االكاديمية  بالطرق  التوثيق  اساليب  لتطوير  سعى 
من  استذكار  عن  فضال  امللبون  ابداه  الذي  والعزم  النرص  وحمركات 

ضحى ألجل العراق واهله.
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جملة "االحرار" حرضت املؤمتر والتقت مع أمني العتبة احلسينية 
املقدسة الذي رصح قائال: "سجاد نجم" أحد أبطال اإلعالم 
تغطيته  خالل  استشهد  الذي  الفضائية  كربالء  قناة  يف  احلريب 
األبطال  شهداؤنا  ُينسى  ال  ولكي  تلعفر  قضاء  حترير  ملعارك 
ومقدساته،  العراق  حفظ  أجل  من  بأرواحهم  جادوا  الذين 
ذكرى  لتخليد  التوثيقي  اإلعالمي  "النجم  املؤمتر  هذا  عقدنا 

شهدائنا االبرار وتليد بطوالهتم".
صباحية  وبجلستني  ناقش  املؤمتر  "ان  العباجيي:  وأضاف 
خارج  من  منها  ثالث  بحثية  ورقة  عرشة  مخس  ومسائية 
العراق، وكانت مقسمة عىل ستة حماور رئيسة أبرزها  "اإلعالم 
"دور  جانب  إىل  االنتصارات"،  حتقيق  يف  النفسية  وتأثرياته 

التوثيق يف إدامة ذاكرة النرص لدى الرأي العام وغريها".
شعبة  ومسؤول  التحضريية  اللجنة  عضو  حتدث  جانبه  ومن 

التوثيق احلريب اإلعالمي "حازم فاضل" قائال: "اقامت العتبة 
املطهرة مؤمترًا اعالميًا توثيقيًا ملعرفة ادوار االكاديميني، وماذا 
يدور بخلدهم من افكار لغرض توسعة نطاق التوثيق احلريب 
التي  بالتوصيات  واخلروج  العليا  املرجعية  ولفتوى  للبطولة 
تفيد املجتمع واالعالميني واصحاب القرار فضال عن االدباء 

وغريهم.
العراق  خارج  من  باحثني  ثالثة  املؤمتر  يف  شارك  واضاف: 
و)15( باحثًا من خمتلف اجلامعات العراقية منها جامعة بغداد 
وجامعة بابل وجامعة املستقبل وغريها، وهذه اجلهات أنتجت 
بحوثًا قيمة من شأهنا ان تضيف اىل عملية التوثيق االعالمي 

الكثري".
وعىل صعيد متصل بني رئيس احتاد االدباء والكتاب يف كربالء 
املقدسة االديب "سالم البناي": "ان هذا املؤمتر من املؤمترات 

العبايجي: لكي ال ُينس��ى ش��هداؤنا األبطال الذين جادوا بأرواحهم 
من أجل حفظ العراق ومقدساته، عقدنا هذا المؤتمر..
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املهمة والرضورية لتوثيق االنتصارات، وايضا توثيق املآثر 
وان  الشعبي،  احلشد  ابطال  هبا  ضحى  التي  والبطوالت 
كي  املؤمتر  هذا  اقامة  يف  نجحت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املهمة  التارخيية  اللحظات  هذه  توثيق  االعالم  يستطيع 
لألجيال القادمة واهناء اجلدل الذي قد حيدث يف املستقبل".

وتابع البناي: ان احلشد الشعبي ادى دورًا بطوليًا يف استعادة 
هذه االرض من زمر داعش االرهايب، ولذلك نحن نرى ان 
االعالم مهم جدا يف توثيق هذه اللحظات كونه ال يمكن 
يف  الفوتوغرافية  والصورة  املكتوبة  احلقائق  هذه  تزييف 
االجيال  يفهم  ان  نريد  كام  لذا  االنتصارات  هذه  توثيق 
ورضورهتا  بالفتوى  واالشادة  وطبيعتها  املعركة  هذه  امهية 

وحتميتها التي ادت اىل هذا االنتصار.

النجم  ملؤمتر  العلمية  اللجنة  رئيس  حتدث  جانبه  ومن 
قائال:  القيم  كامل  الدكتور  االستاذ  التوثيقي  االعالمي 
شاركت  التي  العلمية  البحوث  اوراق  عىل  االطالع  "بعد 
العتبة  تقيمه  والذي  التوثيقي  االعالمي  النجم  مؤمتر  يف 
 )19( املشاركة  البحوث  بلغت  حيث  املقدسة  احلسينية 
افراز )15( بحثًا واستبعاد )4( بحوث كوهنا ال  بحثًا، تم 
االخر  والبعض  العلمية  الكتابة  طبيعة  مستوى  اىل  ترتقي 
التي  العلمية  املعايري  ووفق  علميا،  وليس  بحتا  ادبيا  كان 
التي كانت  الفائزة  اللجنة تم اختيار املوضوعات  وضعتها 
هو  املؤمتر  من  االساس  املحور  و  املؤمتر  روح  عن  معربة 
مراعية  البحوث  كانت  كذلك  احلريب،  االعالمي  التوثيق 

للكتابة العلمية واملنهجية للبحث.

البّن��اي: االع��الم مهم جدا في توثي��ق هذه اللحظات كون��ه ال يمكن تزييف 
هذه الحقائق المكتوبة والصورة الفوتوغرافية في توثيق هذه االنتصارات
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األحرار/ حسنين الزكروطي � تصوير/ محمد القرعاوي
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س��ة  لمقد ا لحس��ينية  ا لعتب��ة  ا
وّف��رت مش��اريع وخدم��ات كب��رى

 لس��دِّ حاج��ات الن��اس

القائم بأعمال الس��فارة الهولندي��ة في الع��راق:
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"االحرار"  جملة  التقت  الزيارة  هذه  حول  اكثر  وللحديث 
للعتبة  يل  زي��ارة  أول  "هذه  ق��ال:  وال��ذي  برونك  روخ��اس 
تواجدي  أي��ام  آخ��ر  يف  اتيت  ولألسف  املقدسة  احلسينية 
بالعراق، لذا أقدم شكري عىل هذه التجربة وال يسعني القول 
عن العتبة املقدسة إال بأهنا أكرب من مؤسسة دينية واجتامعية، 
واملزارع  واجلامعات  املستشفيات  ولدهيا  اخلدمات  تقدم  إذ 
وترسل رسالة تسامح وتعاون ومساعدة لآلخرين واحلقيقة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اشكر  وانا  رأيته  بالذي  ملهم  انا 

والقائمني عليها مرة أخرى الحتضاين اليوم".
بالقدسية  تشعر  حيث  مقدس  املكان  "هذا  حديثه،  وتابع 
العبادة  مكان  يف  يعبدون  العابدين  وت��رى  تدخل  عندما 

ويطلبون قضاء حوائجهم".
يرسل رسائل  املكان  هذا  بأن  "بالنسبة يل شعرت  وأضاف، 

تسامح قوية وهذا مهم جدا لنا، ولسعادة اإلنسانية".
أرض  اىل  العودة  عند  ايصاهلا  تريد  التي  الرسالة  هي  وما 

الوطن )هولندا(؟
ويتفهم  البعض  بعضنا  نحرتم  أن  جيب  إننا  إيصاله  أريد  ما 
األمر  هناية  ففي  رصاعات  يف  ندخل  ال  وان  البعض  بعضنا 
نحن نعيش عىل كوكب واحد، وجيب علينا أن نسعى للعيش 
وحيبون  ودودين  التقيتهم  الذين  الناس  كل  وارى  بسالم، 

بعضهم البعض".
وكذلك  واملسلمني،  اإلسالم  عن  خاطئة  فكرة  لديه  البعض 
لنا  تصف  كيف  آم��ن،  وغري  مستقر  غري  كبلد  العراق  عن 

تدعو  ان  املمكن  من  وهل  العراق،  يف  حاليا  وانت  شعورك 
أصدقاءك لزيارة كربالء املقدسة؟

أجاب برونك، بأن "العراق لديه تاريخ كفاحي ضد العنف 
جتاه  وشعوري  املأساوية  العنف  احداث  بعض  له  وصارت 
وانا  السالم  وحيبون  ومساملون  لطفاء  اهنم  البلد  هذا  ابناء 
جدا حزين بداخيل بعد امتامي سنتني من اخلدمة ومل أزر هذه 
املدينة، وامتنى ان ازور العراق بصفتي الشخصية وان ألتقي 

هبؤالء األشخاص اللطفاء".

عّبر القائم بأعمال السفارة الهولندية في العراق 
)روخاس برونك( عن إعجابه الكبير بما تقدمه العتبة 
الحسينية المقدسة من  مشاريع إنسانية وخدمية 

وعمرانية ألهالي كربالء والعراقيين والزائرين.
جاء ذلك خالل تشّرفه بزيارة العتبة الحسينية المقدسة 

بعد دعوة وجهها له رئيس قسم اإلعالم، المهندس 
عباس عاصم الخفاجي، وتضّمنت لقاءه بنائب األمين 

العام للعتبة المقدسة الدكتور عالء أحمد ضياء الدين 
وحديثاً مهماً عن العراق وكربالء المقدسة.
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األحرار/ عبد الله الشيباوي 

وف��د م��ن جمهوري��ة س��احل الع��اج 
لحس��يني ق��د ا لمر ة ا ر ي��ا ف بز يتش��ّر

برام��ج واتفاق��ات تخ��دم المس��لمين

شعبة  استقبلت 
التابعة  األفريقية  النشاطات 

العتبة  ف��ي  الدينية  ال��ش��ؤون  لقسم 
جمهورية  من  وف��داً  المقدسة  الحسينية 

دينية  م��ش��اري��ع  ف��ت��ح  ب��ه��دف  ال���ع���اج،  س��اح��ل 
الزائر  الوفد  وتألف  المسلمين.  تخدم  وثقافية 
العاج  ساحل  جمهورية  رئيس  مستشاري  من 
وسفيري السالم األستاذ حسن فرحات والسّيدة 

الشيخ  استقبالهم  في  وكان  وت��را،  سلمات 
الشؤون  قسم  رئيس  الصافي  أحمد 

الدينية في العتبة المقدسة.
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وشهدت الزيارة إجراء عدة لقاءات وزيارات للوفد من أمهها 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  لقاء 
العمل  يف  الرشوع  عىل  االتفاق  وتم  الكربالئي،  املهدي  عبد 
الطلبة  بتسجيل  واملبارشة  هناك  حديثًا  املفتوحة  باملؤسسة 
واحلوزوي،  األكاديمي  اجلانب  يف  اليها  باالنضامم  الراغبني 
السالم(،  )عليه  االنبياء  وارث  معهد  يف  الطلبة  قبول  كذلك 
باإلضافة اىل اتفاق أويل عىل وهب أرض لإلمام احلسني )عليه 
هناك،  املقدسة  احلسينية  العتبة  باسم  رسميًا  تسجل  السالم( 
بأعامل  القائم  ملفاحتة  العراقية  اخلارجية  وزارة  مفاحتة  كذلك 

السفارة لتعزيز سبل التعاون والتبادل بني البلدين.
العتبة  مشاريع  لبعض  زي��ارات  الزائر،  الوفد  وأج��رى  كام 
احلسينية املقدسة الطالعهم عىل ما تقدمه يف اجلانب الصحي 
زار  حيث  للزائرين،  املقّدمة  اخلدمات  عن  فضاًل  والتعليمي 
الرسطانية،  األورام  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  الوفد 
وفريدة  متطورة  أجهزة  من  حتويه  ما  إعجابه  الوفد  وأب��دى 
تقديم  اىل  باإلضافة  االوسط،  والرشق  العراق  يف  نوعها  من 
العتبة  من  مدعومة  وبأسعار  للمواطنني  الصحية  اخلدمات 
جامعة  زي��ارة  عن  فضاًل  جمانية،  وأخ��رى  املقدسة  احلسينية 

الكبري،  العميل  الرصح  هذا  عىل  واالط��الع  للبنات  الزهراء 
من  تقدمه  ملا  املقدسة  احلسينية  العتبة  دور  عىل  الوفد  وأثنى 
يف  وخصوصًا  األكاديمي  التعليم  جمال  يف  كبرية  خدمات 
يرقى  واقع  وخلق  النسوية  الطاقات  وإظهار  املرأة  دور  إبراز 

بمكانتها يف املجتمع كوهنا نواته وعنرصًا مهام يف تنميته.
كام وحصلت عدة زيارات اخرى بينها ملعهد الزهراء )عليها 
السالم( للعلوم القرآنية الذي يعنى باملبلغات، واطالع الوفد 
قارة  من  خصوصا  االجنبيات  الطالبات  مراحل  كافة  عىل 
املستويات  وحسب  العلمية  براجمهن  عىل  والتعرف  افريقيا 
املعمول هبا يف املعهد، فضاًل عن زيارة متحف العتبة احلسينية 
يف  املعروضة  املقتنيات  عن  تعريفية  بجولة  والقيام  املقدسة 

املتحف وحقبها الزمنية. 
وأجرى وفد ساحل العاج زيارة أخرى لشعبة املعاهد الدينية 
التابعة لقسم الشؤون الدينية التي تضّم معهد وارث االنبياء 
كبرية  أع��دادًا  يضم  والذي  املبلغني،  إلعداد  السالم(  )عليه 
البيت  اهل  علوم  بتعّلم  يترّشفون  الذين  األفارقة  الطلبة  من 

)عليهم السالم(.
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إلى "بالس��خارْت"

م��ن "جّن��ات" 

رسائل اطمئنان ترسلها العتبة الحسينية 
بعالج مرضى السرطان

نالِت الطفلة العراقية )جّنات( ش��هرًة واس��عة على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل 
اإلع��الم، بع��د تحقي��ق المرج��ع الدين��ي األعلى س��ماحة آي��ة الل��ه العظمى الس��ّيد علي 
السيس��تاني )دام ظل��ه( حلمه��ا بلقائ��ه، إذ طلب��ت ذلك بلس��انها من ممث��ل المرجعية 
الرشيدة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، خالل تلّقيها للعالج في مؤسسة وارث 

الدولية لعالج األورام السرطانية.

األحرار/ أحمد الوراق وقاسم عبد الهادي
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افتتاحها، قّدمت املؤسسُة  القصرية من  الفرتة  وخالل هذه 
 56( من  ألكثر  عالجها  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة 
بلغت  فيام  العراقية،  املحافظات  خمتلف  من  مراجع(  ألَف 
 12( املؤسسة  قدمتها  التي  املجانية  الطبية  اخلدمات  كلفة 
ملياَر دينار عراقي(، وهو ما أثار دهشة وإعجاب سياسيني 
مشاريع  هبكذا  انبهارهم  عن  عرّبوا  أجانب،  ودبلوماسيني 
الشيعية  املرجعية  من  ب��إرشاف  املقدسة  العتبة  تنجزها 

الرشيفة.
كانت املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق، 
املرشوع  زارت  من  آخر  هي  بالسخارت،  جينني  السّيدة 
عليها  بدا  وقد  السطور،  هذه  كتابة  حتى  الكبري،  الطّبي 

اإلعجاب واالنبهار واضحني.

يل  "اسمحوا  قائلًة:  )األح��رار(  ل�  األممية  املمثلة  ورّصحت 
بسبب  تأثرت  قد  حقيقة  أنني  إذ  إحساس،  أشارككم  أْن 
املحادثات مع املرض الصغار الذين يقاتلون ألجل حياهتم، 
ورأيت اهتامم األطباء العظامء والدعم الكبري الذي يتلّقونه 

يف هذه املؤسسة".
سنعود  أننا  أؤّكد  اليوم،  شاهدته  ما  "بعد  القول،  وتابعت 

بزيارة ثانية مرة أخرى".
فيها  الدولية  وارث  "مؤسسة  بأّن  بالسخارت  وأضافت 
هذه  كل  تتحد  بأن  وخصوصًا  جدًا،  ورضوري  مميز  عمل 
املعرفة واخلربات من مجيع أنحاء العامل هو حّقًا نعمة مهداة 

هلذا البلد".
واختتمت حديثها قائلة: "أنا منبهرة ومتأثرة جدًا".
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العراق، للوصول اىل أعىل  وتطمُح املؤسسة الكربى والبارزة يف 
من  آب  شهر  يف  افتتاحها  منذ  إليه  سعت  ما  وهو  للشفاء،  نسبة 

العام )2021(.
احلسينية  للعتبة  التابعة  الطبي  والتعليم  الصحة  هيئة  وذك��رت 
"بناء عىل توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل  املقدسة، أنه 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الصحية  اخلدمات  أفضل  تقديم  املؤسسة  تواصُل  الكربالئي، 

والطبية والتوعوية للمرض املصابني بالرسطان".
رمزًا  الطبية  املؤسسة  العراق،  يف  األملاين  السفري  اعتب  جهته،  من 

مهاّمً للعراق وليس ملدينة كربالء املقدسة فقط.
أّكد  "ما شاهدته خالل زياريت للمؤسسة  إن  ل� )األحرار(:  وقال 
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للبلد مستقبل  العراق ممكن جدًا، وسيكون  التقدم يف  أن  يل 
جّيد".

التقنيات  وفق  يعمل  املستشفى  أن  أيضًا  فخور  "أنا  وتابع، 
األملانية، ولكن األهم من ذلك هي اخلربات الطبية العراقية 

املوجودة فيه".
الصعبة  األمراض  "من  تعد  الرسطان  أمراض  أن  إىل  ولفَت 
جدًا، وخصوصًا بالنسبة لألطفال املصابني، لذلك فإن وجود 

مثل هذا املستشفى مهم للغاية لرعاية املرض والعناية هبم".
املتمّيزة،  اجلهود  هذه  عىل  املستشفى  إدارة  "اهنئ  وأضاف، 
وأمتنى هلم دوام النجاح، وكذلك أشكر إدارة العتبة احلسينية 

هلذا اإلسهام الكبري يف شفاء مرض الرسطان بالعراق".
كام وشاركه الرأي ذاته، السفري الياباين يف العراق، سوزوكي 
يف  ما  "أهم  إّن  قائاًل:  )األح��رار(  ل�  رّصح  ال��ذي  كوتارو، 
مؤسسة وارث الدولية هو تقديم العالج جلميع العراقيني بال 
متييز، وكذلك حجم اخلدمات الكبرية املقدمة للمرض، وهو 

ما أسعدين للغاية".

فيام وصف السفري الرويس يف العراق، إيلبوس كوترا، خطوة 
شكره  مقدمًا  والشجاعة،  باإلجيابية  الدولية  املؤسسة  إنشاء 

للعتبة احلسينية املقدسة إلقامة هكذا مشاريع طبية متطّورة.
وقال ل� )األحرار(: "املستشفى عىل مستوى عاملي وتفاجأت 

بام تقّدمه من خدمات للمرض".
عىل  كبريًا  دورًا  اليوم  تلعب  احلسينية  "العتبة  بأن  وأضاف 
ومشاريعها  ومواردها  بخرباهتا  والعالجي  الطبي  املستوى 

الفريدة واملمّيزة".
وختم حديثه بالقول: "ليبارك اهلل تعاىل هذه األنفاس واجلهود 

الطيبة".
ويف الصدد ذاته، قال عضو برملان الشباب العريب، عطاء اهلل 
مرشوع  هكذا  أجد  أن  أتوّقع  أكن  إدرييس ل� )األحرار(: "مل 
"لدينا  املغرب  يف  بأننا  مضيفًا،  العراق"،  يف  وكبري  ممّيز  طّبي 
مثل  لوجود  جدًا  تفاجأت  ولكني  العراق،  عن  آخر  تصّور 

هذه املشاريع الطبية العظيمة".
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يقيم فعالية 
مرصد الحسيني الصغير الفلكي

األحرار/ ياسر الشمري ونمير شاكر

تصوير/  محمد الخفاجي
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رعاية وتنمية الطفولة
 في العتبة الحسينية المقدسة 
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أقام قسم رعاية وتنمية الطفولة، أحد أقسام العتبة الحسينية المقدسة، فعالية 
مرصد الحسيني الصغير الفلكي داخل متنزه الحسين الكبير وسط المحافظة 

الطالع األطفال على العلوم الفلكية ومشاهدة النجوم والكواكب بصورة حقيقية 
عبر التلسكوب وجوانب أخرى تعليمية وترفيهية بحضور فريق متخصص بالرصد 

ومهتم بالجانب الفلكي والفضاء إضافة إلى مشاركة عدد من العوائل الكربالئية 
مصطحبين أطفالهم وصغارهم.
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احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  رئيس  وقال 
املقدسة منتظر عباس الرشيف ل� )األحرار(: "النشاط هو عبارة 
متنزه  عىل  نقيمه  الذي  الفلكي  الصغري  احلسيني  املرصد  عن 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف حمافظة كربالء وهو عبارة عن 
عملية ممازجة فيام بني إحساس الطفل باملتعة والرتفيه واللعب 
ويف نفس الوقت الرتكز عىل اجلوانب التعليمية خاصة بالعلوم 
أن  إىل  حيتاج  الطفل  معلوم  وكام  الفلكية  العلوم  عىل  وركزنا 
اللعب موّجهًا  باللعب ويف نفس الوقت جيب أن يكون  يتعلم 
ال أن يكون اللعب عشوائيًا"، مبينًا "استعانينا بفريق متخصص 
من البرصة لنصب )قبة فلكية( مؤقتة وهذه القبة يتم فيها عملية 
علوم  تص  التي  واملعلومات  والفضاء  للنجوم  استعراض 
تقديم  مع  األطفال  قبل  من  ومشاهدة  رسدية  بطريقة  الفضاء 

رشح خاص هلذه العملية". 

خالل  من  الفلكي  باملرصد  خاص  آخر  ركن  "هناك  مضيفًا 
حقيقي  ورصد  فعلية  ومشاهدة  حقيقية  تلسكوبات  توفري 
للنجوم والكواكب يشاهدها األطفال بشكل مبارش", موضحًا 
"هذا النوع من التعليم يبقى عالقًا يف الذهن لفرتات أطول من 

األمور التي تلقى بشكل مبارش", متابعًا "هنالك جوانب أخرى 
ترفيهية وممتعة وتعليمية لألطفال أيضًا منها جانب )احلكوايت( 
نفس  تربوية ويف  تعليمية  يتضمن طرح جمموعة قصص  الذي 
القصة  نفس  يف  تطرح  حركية  وجوانب  أسئلة  هنالك  الوقت 
"إن هناك جانبًا  الفكرية", الفتًا إىل  املسابقات  إضافة إىل بعض 
خاصًا بأعامل الرسم والتلوين واألعامل اليدوية واألصباغ هذه 
نمطية  نكرس  أن  ونحاول  األطفال  جتذب  التي  املمتعة  األمور 

اللعب فقط بل دجمنا بني اللعب والتعلم".
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زيارة اإلمام الحسين حلم تحّقق بفضله

دوران:  األلماني  المستبصر 

احلسني )عليه السالم( لإلنسانية مجعاء
ومن تلك الوجوه التي قصدت كربالء وترشفت بزيارة االمام 
احلسني )عليه السالم( هو الزائر األملاين )أور دوران( البالغ من 
الكبري  التعبري عن شعوره  العمر )36 عامًا( والذي مل يستطع 
بالعظيمة  املدينة  واصفًا  هنا،  إىل  باحلضور  اجلياشة  واملشاعر 

وزيارته هلا بالرمحة الربانية امُلهداة.
"أمجل يشء حدث يف حيايت هو  إن  ل� )األحرار(:  قال  دوران 
زيارة كربالء املقدسة التي تعد املدينة األكثر روحانية يف العامل؛ 
ملا هلا من قدسية كبرية متثلت بوجود مرقد اإلمام احلسني )عليه 
السالم( سيد االحرار والثوار الذي رفض الظلم والطاغوت 
حتى وصل به احلال انه ضحى بنفسه وأهل بيته وأصحابه يف 

سبيل الدين واحلرية.
خصوصية كربالء

العراق  إىل  له  األوىل  هي  الزيارة  "هذه  بأن  دوران  وأوضح 
وكربالء املقدسة"، مضيفًا، "شخصًا أمتنّى لكل إنسان موجود 

وما  عظمتها،  ويشاهد  كربالء  يزور  أن  االرضية  الكرة  عىل 
جيري تقديمه من خدمات جمانية لزائرهيا الوافدين من خمتلف 

بلدان العامل".
يل  حتّقق  ما  "أعظم  إهنا  بالقول:  هذه  زيارته  دوران  ويصف 

خالل حيايت".
والقوة  الربانية  والرمحة  اهليبة  بعيني  "رأيت  حديثه،  وتابع 
والعظمة يف هذه املدينة املقدسة، ومل يتحّقق ذلك إال بفضل من 
اهلل )سبحانه وتعاىل( وبركات اإلمام احلسني )عليه السالم(".

حقيقة جيب نقلها
ال بد يل من نقل الصورة احلقيقية التي عشتها يف العراق وكربالء 

إىل أهيل وأبناء بلدي أملانيا، قال دوران.
وتابع بأّن "ما شاهده هنا خيتلف عام سمعه عرب وسائل اإلعالم 
خمتلفة  فاحلقيقة  املخاطر،  من  واقعه  يشوب  وما  العراق  حول 
شعائرهم  ويؤدون  للزائرين  األمن  توفري  جيري  فهنا  متامًا، 

وعباداهتم بحرية وسالم".

كربالء هذه المدينة المقدسة واآلمنة 
التي يفدها الماليين من الزوار الكرام 
سواء أكانوا من داخل العراق وخارجه 

السيما خالل الزيارات المليونية ومنها 
زيارة االربعين المباركة فهي ال تقتصر 

على المسلمين فحسب؛ بل أن غير 
المسلمين ومن مختلف الديانات 

األخرى يتشرفون بزيارتها.

ترجمان

األحرار/ قاسم عبد الهادي � تصوير/ أحمد القريشي
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وأضاف، سأقول ألصدقائي بعد عوديت "من ال يزور العراق 
وكربالء اإلمام احلسني )عليه السالم( خيرس الكثري".

معجزة وحرية
املقدمة  اخلدمات  وجدت  كيف  له:  سؤالنا  معرض  ويف 

للزائرين بكل عام والعتبة احلسينية خاصة؟ 
قال دوران: إهنا "معجزة، ويف واقع احلال ان ما قدمته املواكب 
جمانية  خدمات  من  خاص  بشكل  املقدسة  احلسينية  والعتبة 
اإلمام  بفضل  هذا  وكل  اطالقًا،  يوصف  ال  يشء  للزائرين 
بنفوس  ذلك  تعزيز  يف  الكبري  ودوره  السالم(  )عليه  احلسني 

حمبيه وأتباعه".
وكيف راودتك فكرة دخول االسالم ؟

يقول: انا احب املسلمني والدين االسالمي بشكل عام، وان 
كانت  حيث  مسلمني،  مجيعهم  أصبحوا  أليب  وجدي  والدّي 
هلام فكرة كبرية بدخول االسالم وبعد بحثهم والتمعن جيدا يف 
ذلك قرروا حتويل الفكرة اىل واقع حقيقي من خالل دخوهلم 

اخلاصة  الكتب  من  الكثري  قرأت  وشخصيا  احلق،  الدين 
الصاحلني،  ضياء  الكريم،  )القران  ومنها  االسالمي  بالدين 
)عليهم  املعصومني  حياة  عن  اخرى  وكتبا  البالغة(  هنج 
السالم(، كام وكان جلدي دور كبري يف ذلك من خالل رشحه 
بالروايات  كالمه  معززا  واملسلمني  االسالمي  الدين  عن  لنا 
البيت  املعتمدة، لذا اصبحت عائلتنا دائمة احلديث عن أهل 

)عليهم السالم(.
ترمجة: حسني عيل عبد حبيب

رأيت بعيني الهيبة 
والرحمة الربانية والقوة 

والعظمة في هذه 
المدينة المقدسة..

،،
،،
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يس��تذكر الش��اعر هادي الربيعي
Kالقاص والروائي علي حسين عبيد 

في مطالع كتاباتي األدبية الضعيفة، كنت أعاني من الش��عور بالقلق ممن سبقوني إلى حومة 
الكلمة، الس��يما أصحاب التج��ارب المهمة، أولئك الذين تتردد أس��ماؤهم في الوس��ط الثقافي، 
بإعج��اب مدعوم بهيبة واحترام، إذ أن أس��ماءهم تش��ّع في س��ماء الصفح��ات الثقافية، والنقاد 
يتكالب��ون عل��ى نصوصهم لقراءته��ا نقديا، كان هذا الش��عور المقلق يتلّبس��ني بق��وة، وهو ما 

يعاني منه أغلب المبتدئين.
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قلقي  يمتص  أن  من  متكن  الربيعي  هادي  الراحل  األدي��ب 
التنافس  من  نوع  إىل  التكويني  الرصاع  حيّول  وأن  وخماويف، 
أن  يمكن  احلقيقي ال  فاملبدع  واإلبداع،  باملبدعني  يليق  الذي 
تنافسا  خيوض  إنه  نعم  اآلخرين،  مع  مؤذيا  رصاعا  خيوض 
فعله  ما  وهو  مطلوب،  بل  وارد  أمر  وه��ذا  معهم،  إبداعيا 

الشاعر الراحل هادي الربيعي معي.
معروفا،  اساًم  الراحل  شاعرنا  كان  األدبية  رحلتي  بداية  يف 
وجتربته اإلبداعية تنوعت بني الشعر والرسد والنقد والكتابة 
التلفزيونية واإلذاعية، وكان ذا حظوة يف العالقات املتباَدلة بني 
األدباء واملثقفني، فقد كان رمحه اهلل بسيطا متواضعا يف تعامله، 
املتعددة، ومع  منظخَّم وحريص عىل اشتغاالته  أنه منضبط  كام 
اللحظة  هذه  حتى  معه  األول  لقائي  أتذكر  زلت  ال  كّله  هذا 

رغم مرور نصف قرن عىل هذا اللقاء.
كنت الزلت أحبو يف بدايايت، وكنت أقرأ كتاباته وأرى صوره 
عىل  رأيته  يوم  ذات  منه،  وخشيتي  إعجايب  فيزداد  منشورة 
لكنني  يعرفني  يكن  مل  أسكنُه،  الذي  احلي  يف  هوائية  دراجة 
أعرفُه، مل تكن تفصل بيني وبيته سوى أمتار، لكنني خشيت 
هبا،  بادرين  التي  اخلطوة  تلك  أعظم  وما  معه،  التحدث  من 
لن  الوّد  كلامت  من  وسيال  ترحيبا  مطلقًا  باسمي  ناداين  حني 

أنساه.
نزل من دراجته، وقادين من يدي إىل بيته القريب، إننا نسكن 
خويف  أو  قلقي  ولعل  رمضان(،  )حي  اسمه  واحد  حي  يف 
من الكبار جعلني أجهل سكنُه قريبا مني، وصلنا إىل بيته، مل 

يرتكني عند الباب، بل أدخلني مبارشة معه إىل بيته.

شعريا  حمورا  شكلت  التي  بزوجته  فوجئت  دخويل  حلظة  يف 
بْت  دًا بام أسامه ب� )نورندا(، وقد رحخَّ دالليا مهام يف أشعاره، جمسخَّ
يب كأنني من أفراد العائلة، أدخلني الربيعي إىل صومعته التي 
من  جدران  ثالث  متأل  الكتب  حيث  اجلاحظ،  صومعة  تشبه 

الغرفة، تتعاىل يف رفوف كثرية تالمس السقف.
صور  الكتب،  رائحة  باإلبداع،  يوحي  الغرفة  يف  يشء  كل 
الكاسيت  أرشطة  واملحلية،  العاملية  اللوحات  الكتاب،  كبار 
تضاعف  املكتبة،  من  حّيزا  أخذت  التي  والثقافية  اإلذاعية 
أَر مثلها سابقا،  التي مل  قلقي أكثر وأنا أصطدم هبذه األجواء 
الربتقال،  عصري  من  كأسا  بنفسه  حامال  يل  أقدم  دقائق  بعد 
إنه يأيت يل بالعصري بنفسه، إذن  فقفزُت من مكاين كامللدوغ، 

كم أنا واهم بشأن حالة الرصاع بني اجلدد واألقدمني؟
اهل��دوء  ع��يلخَّ  أضفت  وع��ذوب��ة  بجامل  املحّبب  حديثه  ب��دا 
واالطمئنان، إنه يتحدث معي كأنني كاتب مهم، قرأ القصص 
ُتنرش  كانت  التي  النصوص  عىل  واطلع  نرشهتا،  التي  القليلة 
يل يف صفحة املواهب اجلديدة، أشاد بأكثر من قصة ونص أو 
خاطرة، أكد يل ب�أنني أمتلك املوهبة واللغة واخليال املطلوب، 
موهبة  )أنت  حييت:  ما  أنساه  ال  ما  الواحد  باحلرف  وقال 

سوف تفرض نفسها بقوة يف عامل الرسد رشط أن تستمر(.
حني خرجت من بيت الراحل هادي الربيعي، شعرت بأنني 
أوسع  من  اإلبداع  قلعة  يدخل  أن  يمكنه  متاما،  آخر  شخص 
ذلك  بعد  عشتها  التي  الزهو  حالة  أتذكر  زلت  وال  أبواهبا، 
اللقاء، وكيف زرع الثقة يف أعامقي، ومنحني زمخا ال ينضب 

يف مواصلة رحلة اإلبداع.

كل شيء في الغرفة يوحي باإلبداع، 
رائحة الكتب، صور كبار الكتاب، اللوحات 
العالمية والمحلية، أشرطة الكاسيت 
التي أخذت حّيزا من المكتبة، تضاعف 
قلقي أكثر وأنا أصطدم بهذه األجواء 

علي حسين عبيدالتي لم أَر مثلها سابقاً..
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يبني  القصرية  القصة  بأسلوب  الكتابة  اختياره  سبب  وعن 
ألسلوب  اختياري  سبب  الكريم  للقارئ  "يتضح  البلداوي 
القصة يف صياغة مفردات هذا البحث املهم، فمع ان املتعارف 
وفق  عىل  البحوث  هذه  مثل  تناول  والباحثني  املؤلفني  عند 
النمط التقليدي املتعارف لكتابة مثل هذه البحوث، اي بتقسيم 
الكتاب اىل فصول تقسم اىل دليل اول وثاين وثالث وهكذا، ثم 

يتم استعراض االشكاالت املتعلقة بكل دليل وجياب عليها".
القصص  من  ع��دد  عىل  املحتويات  قائمة  يف  البحث  وض��م 
والتي  الدالئل  من  عدد  وعىل  خمتلفة  عناوين  محلت  القصرية 
كان اوهلا افضلية السيدة الزهراء )عليها السالم( والدليل الثاين 
والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع عىل ادلة تفضيلها 
)عليها السالم( وجاء يف الدليل الثامن بعض فضائلها السببية 
والنسبية فيام جاء يف الدليل التاسع من ادلة تفضيلها ليس ألحد 
من البرش ولدان مها سيدا شباب اهل اجلنة والدليل العارش جاء 
اهنا وامها سيدتا نساء اهل اجلنة اما الدليل احلادي عرش تناول 
انحصار ذرية النبي )صىل اهلل عليه واله( منها ومن بعلها )عليهام 
السالم( فيام جاء الثاين عرش متضمنًا ان االئمة )عليهم السالم( 
االئمة  وام  األئمة  سيد  زوجة  اهنا  عرش  الثالث  اما  ذريتها  من 
)عليهم السالم( فيام تضمن الدليل الرابع عرش ان املهدي )عليه 

السالم( من ذريتها واما اخلامس عرش االئمة افضل من االنبياء 
والزهراء افضل منهم فالزهراء افضل من االنبياء ويأيت الدليل 
افضل  واله(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  النبي  ان  عرش  السادس 
ايضًا،  اخللق وفاطمة بضعة منه فتكون افضل من مجيع اخللق 
واما السابع عرش ان االئمة )عليهم السالم( حجة عىل االنبياء 
)عليهم السالم( وبقية البرش والسيدة الزهراء )عليها السالم( 
حجة عليهم فتكون حجة عىل اجلميع وهي افضل من اجلميع، 
فيام يأيت الدليل الثامن عرش اهنا )عليها السالم( مثل القران يف 
احلجية والرشاد والعصمة واما التاسع عرش اهنا )عليها السالم( 
من اهل الذكر الذين امر اهلل سبحانه بسؤاهلم والدليل العرشون 
تضمن وجه االستدالل بمصحف فاطمة عىل افضليتها )عليها 
السالم( والدليل احلادي والعرشون  تضمن وجه االستدالل 
هبذه االحاديث عىل افضلية السيدة الزهراء )عليها السالم( واما 
الدليل الثاين والعرشون تضمن استشهادها )عليها السالم( يف 
سبيل اهلل سبحانه وتعاىل واما الدليل الثالث والعرشون واألخر 

فتضمن شفاعتها ملحبيها ونرصهتا ألوليائهم يوم القيامة.
وانتهى البحث بخامتة وقائمة تضمنت ابرز ما احتوى الكتاب 
فضاًل عن قائمة بإصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف 

العتبة احلسينية املقدسة.     

شكل  على  صياغته  تمت  بحث  واالنبياء  والرسل  المالئكة  على  السالم"  "عليها  الزهراء  السيدة  تفضيل 
قصة قصيرة لم يغفل كاتبه عن الجنبة العلمية واألدلة الرصينة في االستدالل واالحتجاج.. صدر عن قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة لمؤلفه الشيخ وسام برهان البلدواي عام 

.2014
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صدر العدد السابع عرش من جملة الدليل الصادرة املعتمدة من 
قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ألغراض 
النرش والرتقية العلمية عن مؤسسة الدليل التابعة اىل العتبة 
احلسينية املقدسة وهي جملة تصصية تعنى بالقضايا العقدية 

والفكرية، وقد أحتوى هذا العدد عىل بحوث علمية منها:
حمسن  )حممد  نقد  عرض  وامليتافيزيقيا..  والعلم  الدين 

اإلبراهيمي(. 
)إبراهيم  ونقد  عرض  املسترشقني..  عند  القرآن  مصادر 

إنغوم(.
)فهد  املعارص  اإلسالمي  الفكر  عىل  وأثرها  الرتاث  أنسنة 

عبدالقادر عبد اهلل اهلتار(. 
نزعة األنسة عند حممد أركون وحامد أبو زيد.. مقاربة نقدية 

)عيل حسن هذييل(.
األنسنة والرتبية.. دراسة حتليلية نقدية )خالد صالح حنفي 

حممود(.
كرامة اإلنسان يف ضوء الرؤية الكونية التوحيدية واألنسنة 

)عادل لغريب(.

ت��ح��ق��ي��ق ك��ت��اب 
نهج البالغة

بحوث علمية رصينة 
تتبنى نشرها مجلة الدليل

ص����در عن مؤسس����ة علوم نه����ج البالغة 

التابع����ة الى العتبة الحس����ينية المقدس����ة 

كتاب نهج البالغة، تحقيق األستاذ الدكتور 

والكت����اب  الفرطوس����ي،  مه����دي  ص����الح 

تحقي����ق جديد على نس����خة خطية فريدة 

وهي )نس����خة بغداد(، نسخها ابن نازويه 

القم����ي ت )556 ه�����( وقابله����ا المحق����ق 

على خمس نس����خ خطية وأربعة ش����روح 

وبهامش التحقيق شرح السيد فضل الله 

الراون����دي ت )571 ه�����( وال����ذي يعد من 

أوائل ش����روح نهج البالغ����ة، ويقع الكتاب 

في ثالثة أجزاء.

ا أن الكتاب متوفر في مقر المؤسسة 
ً

علم

ومعارض الكتاب التابعة للعتبة الحس����ينية 

المقدسة.
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رشُح الوالء

د. علي حسين يوسف

شعر/ عدنان الموسوي

امَل�����الم�����ا  َع�����ن�����َك  َدْع  ال�������الئِ�������ُم  ���������ا  أهيهَّ
س������������ادَة اخل������ل������ِق وأرك����������������اَن اهُل��������دى 
َدًم�������ا َب�����َك�����ي�����ن�����اُه�����ْم  إْن  َت����ُل����م����ن����ا  ال 
ن�����ي�����ا ع����ل����ي����ِه����ْم َوَرَم����������ى  ج������������اَرِت ال�����دُّ
ال�����ُق�����َرى  أمهَّ  َدَه����������ى  ق�����د  ������ط������ٍب  خِلَ ي�����ا 
ي�������ُن ب�������ِه َث����������وَب األَس�������ى  َل������بِ������َس ال�������دِّ
ُم�����ع�����ِوَل�����ًة اهُل������������دى  داُر  َوَغ���������������َدت 
َأح��������������َرَق األن��������������ذاُل ب������اًب������ا َك���������ْم ب����ِه

َوَه������������َوت ل���������ألرِض بِ�����ن�����ُت امُل���ص���َط���ف���ى 
َأَب���������ت���������اُه ان������ُظ������ر ملَِ���������ا ق������د َص�����نَ�����ُع�����وا 
احَل����ش����ا يف  َج����ن����ي����نً����ا  م�����نِّ�����ي  أس�����ق�����ط�����وا 

ال����كِ����رام����ا  َن����ب����ك����ي  م�����أمتً�����ا  أق����م����ن����ا  إن 
َم���َق���ام���ا  أع�����َط�����ى  ال�����ُع�����ىَل  َربُّ  ������������ْم  َوهَلُ
؟  ُي�����الم�����ا  أن  كِ������راًم������ا  ل���ل���ب���اك���ي  ك����ي����َف 
ه�����ُر ِس��ه��ام��ا  َن����ح����َوُه����ْم ِم�����ن َغ���������دِرِه ال�����دهَّ
َوبِ������������ِه َي�������ث�������ِرُب ق������د َش������بهَّ������ت رِضام�������ا 
ي��������ُن َع�������������زاًء ق������د َأَق������ام������ا  وب���������ِه ال��������دِّ
ُم������ذ أت������ى ل������ل������َداِر َم������ن َص�������ىلهَّ َوَص�����ام�����ا

َس����الم����ا  ُي����ل����ق����ي  امُل����ص����َط����ف����ى  ط�����ه  راَح 
َف�����َع�����ال ِم���ن���ه���ا ال�����نِّ�����دا َت���ش���ك���و ال���لِ���ئ���اَم���ا 
َج������������اَوُزوا احَل�������دهَّ وُق�������ْم ع�����ايِ�����ْن َط���َغ���ام���ا 
�����ام�����ا ُهَ َق������ه������ًرا  أيب  ي�����ا  ق������������اُدوا  ُث���������مهَّ 

في مصاِب الزهراء

أحبُّ األبوذّية حّبًا مّجًا؛ بسبب اجلناسات التي ال تتوافر حّتى للحاذقني يف فنون البالغة العربّية.
كانوا  الفصيح حينام  متداول بني شعراء  ملا كان  تطّورًا طبيعّيًا  أهّنا كانت  أعتقُد  لذا  قبل كّل يشء،  اجلناس  األبوذّية عىل  ترتكز 
يستعملون لفظتني بمعنيني خمتلفني، بمعنى أنخَّ مبلغ وما وصل إليه شاعر القريض كان جناسني فقط، كام ورد يف قول أيب حممد 

اخلازن:
م َشعروا بالنخَّق��ِص ما َشَعُروا م ارتاض���وا ملا َقَرض���������وا   أو أهنخَّ                                      َق��ْوٌم لو أهنخَّ

تني، األوىل كانت بمعنى أحّسوا، والّثانية كانت بمعنى نظموا الّشعر. رت لفظة )شعروا( مرخَّ ففي هذا البيت تكرخَّ
وقول اآلخر: 

ُعوا    صدوَر الع��وايل يف ُصُدور الكتائِب                                      إَِذا اخلَْيُل جاَبْت َقْسَطَل احلَْرِب َصدخَّ
يف هذا البيت ُكّررت كلمة صدور مّرتني، األوىل كانت بمعنى مقّدمة الرماح، واألخرى كانت بمعنى صدور املقاتلني.

وهنا نلحظ أنخَّ غاية ما بلغه الّشاعر الفصيح كان لفظتني أّما صاحب )األبوذّية( فالبّد له أن يلتزم بثالثة ألفاظ متجانسة وهذا 
ركن بل الرّشط األساس للنّظم عندهم.

الجناس بين الفصيح واألبوذّية
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أشعُر بخفقاِن القلب.. 

كلما تعتصرني آهات الكلمات باسمك

حسين... يا 

َسيِّدي، كّلام أتأمل تدفعني روحي اال ان أزور مرقدك.. فتمنحني ما يروقني من هدوٍء، 
وأنا أحتمي بنور جدثك.. وبدون أي تفكري تنقني الَعربة وأجهش بالبكاء.  أستغفُر 

لنفيس عسى ان يتوقف نزيف غفلتها املدّون عىل صفحات قلبي. 
فمْن يل غريَك ُينجيني إذ زامحني قدري؟!. 

َسيِّدي، يف حرضتك أكون بطيئًا ُمرتبكًا، أطوف وأترضع، وأمهس وأوشوش وأقرُأ 
ما ال يسمع، وال يفهمُه غري قلبي، وتسمعه املالئكة عني، وروحي ممُْسوسة منُكرسة.. 
وعيناي تسافر ما بني قبتك وفتحات شباكك.. وتبقى تدور، وتدور فالوصول اليَك 
ايف ينطق باسمك، يعلُن عن انت  حمال.. ويبقى صوت ُحنجريت احلزين املْسُلول الصخَّ

مواله. 
فمْن يل غريك يكتبني عىل لوِح القبول زائرًا ؟!.

الكلامت باسمك، وأنا مل أزل  ين اهات  تَتعرصخَّ القلب.. كلام  َسيِّدي، اشعُر بخفقاِن 
داخل رضحيك، واألمل ال يفارقني، فكّلام أقرتب من معرفتك اشعُر بخفقاِن القلب، 
بالصلواِت واالستغفار، وأعود لزهوي، وأنا أخاطب أعامقي: حيايت  فيغرد لساين 

تشبه الكرة تتوجع من الرضبات وال أستطيع رّد قسوهتا إال يف مقدسك. 
فمْن يل غريك خيفف عني قسوة احلياة، ويبرشين بمعجزة انني إنسان؟!.

َسيِّدي، كأين بصاليت عند رأسك الرشيف أحُس ضياءات الرضيح تعانقني، ووجوه 
زائريك بعيوهنم تصافحني، وهتيل عىل قلبي نسائم أثرية.. ففاض الكون من حويل 

وصار مكاين جنة. ما أقرب جنة اهلل مني وأنا يف جنتك؟!. 
فمْن يدخلني اجلنة اذا مل تشفع يّل؟!

َسيِّدي، يف رضحيك أصغي لنفيس، وأرهف السمع، لسامع صوتك يف قلبي، وأغمض 
عيني كي اشعر ان كفك قد جّست يل نبيض.. هو ذا أملي، أمحلُه فوق روحي وأميض 
كي   بقلبي  وَأهتّجاَك  الروح،  من  نثلم  ما  ُأرمّم  نورك،  حيث  انضوي  أعمى،  اليك 

خيّضل جسدي ُهنْيهة بنور ترابك: يا آخر أمل يل قبل ممايت.

حيدر عاشور

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

45



أسمه  أيضيع  يزيد  راد 
حسين  يضيع  وش��ل��ون 

قصة قصيدة

للشاعر النجفي الشيخ محسن علي بيج )بيك( 

تربية  يف  الكبري  األثر  له  يزال  وال  كان  الذي  احلسيني  املنرب 
النفوس، رغم قّلة اإلمكانيات اإلعالمية والتوثيقية يف الزمن 
حمبي  بني  وانتشارها  وطباعتها  الدواوين  عن  فضاًل   ، املايض 

أهل البيت )عليهم السالم(.
ما  أدَون  لكي    ، 2000م  عام  منذ  ساعدي  عن  شّمرت  وقد 
املنابر  لرواد  وقصائد  وآثار  كتابات  من  تدَوينه  علينا  جيب 
وكربالء  االرشف  والنجف   ، عموما  العراق  يف  احلسينية 
املقدسة خصوصا.. ومن هؤالء الذين ُعِرفوا بوالئهم وحمبتهم 
القدير  الرادود  وفعال  قوال  احلسيني  للمنرب  احلقيقي  واالنتامء 
برمحته  تعاىل  اهلل  )تغمده  النجفي  شريوزة  جاسم  الشهيد 

وحرشه مع شهداء العقيدة والوالء( .
آل  مهدي  بن  لويت  بن  حممد  بن  جاسم  الشهيد  الرادود  هو 
اىل  النسب  به  وينتهي  املعروفة،   النجفية  األرس  من  شريوزة، 
القرييش، ولد يف النجف االرشف عام 1947م يف حملة اجلديدة 
)عليه  للحسني  االنتامء  عنواهنا  طيبة  أرسة  يف  وترعرع  الثانية، 

السالم (.
منابر اخلطباء  املطالعات اخلارجية واجللوس حتت  أعتمد عىل 
العلامء  جمالس  وارتياد  وفعلهم،  بقوهلم  والتأثر   ، الكبار 

الرادود  شهيدنا  يريده  ملا  والسداد  التوفيق  لطلب  ومزامحتهم 
املجاهد جاسم .

بدأ الترشف بخدمة املنرب احلسيني يف العقد الثاين من عمره بعد 
تشجيع االرسة الكريمة، واألصدقاء واالقارب ليكون صوتًا 

عاليًا لنرصة آل حممد )عليهم أفضل الصالة والسالم( .
القابجي، واملال  ، وسيد كاظم  الرادود  أداء فاضل  اىل  أستمع 
عبد املحمد النجفي وغريهم ، حتى صقل مواهبه أمام اجلمهور 

احلسيني يف النجف االرشف .
السقاية،  عزاء  وموكب  الشوشرتلية،  احلسينية  منرب  وأرتقى 
أصحاب  من  النجفيني  أنظار  فلفت  اخلبازين،  عزاء  وموكب 
املواكب؛ إلخالصه، وإيامنه ، وصربه بني يدي احلسني )عليه 

السالم( .
قضاء  ثم   ، 1978م  عام  واسط�   � الكوت  حمافظة  إىل  ُدعي 
يف  جمالسه  عن  فضال   ،� خرنابات   � دياىل  حمافظة  و  النعامنية، 

كربالء املقدسة  والكاظمية املرشفة.  
ُدعي اىل أحياء ليايل عاشوراء يف مملكة البحرين عام 1979م، 
بني  السالم  عليه  احلسني  االمام  رثاء  يف  باهرًا  نجاحًا  فحقق 

اجلمهور البحريني بقوة أدائه ، وحسن سلوكه ، وثراء أدبه .

يرويها/ أحمد الكعبي
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احلكم  ضد  البطولية  ومواقفه  وشجاعته  بصالبته  ُعرف 
وحماربة  واحلديد  بالنار  العراق  حكم  الذي  اجلائر  البعثي 
املنرب احلسيني ، حيث ُاعتقل مرتني  بسبب القصائد احلسينية 
هادي  الشيخ  منهم  الكبار  الشعراء  من  مجٌع  له  نظمها  التي 
النجفي،  شبع  أبو  احلسني  عبد  والشاعر  النجفي،  القصاب 
والشاعر عبد الرضا سياب الشكرجي، واحلاج رسول حميي 
الدين، واحلاج معني السباك والشيخ عدنان جدي، وحمسن 
عيل بيج )بيك(، واألخري كان من أقرب الشعراء له ملا حيمل 

من صفات شاعرية وإنسانية ..
االعتقال األول : 1979م وبعد احلجزلعدة أيام  والتعهدات 
ُأفرج عنه من دائرة االمن، عاد اىل إحياء املجالس احلسينية 
الشهيد  الكبري  اخلطيب  برفقة  به  حيوط  الذي  اخلطر  رغم 

السيد جواد شرب النجفي )طيب اهلل ثراه ( .
االعتقال الثاين : 1982 م وبعد التعذيب اجلسدي والنفيس  
)شنقًا  بحقه عام 1983م  اإلعدام  السجن، صدر حكم  يف 

حتى املوت( دون أن يودع أطفاله، وأرسته الكريمة .
أعقب أربعة أبناء أكربهم ) املهندس أمحد جاسم( .

مجيل  )شاب  بقوله:  الرتمجان  عباس  الدكتوراحلاج  ذكره 
الصورة فقري احلال ، سليم الذات ، كان يشتغل عامال بسيطا 
يف البناء، قرأ يف بعض املواكب يف النجف وبعض املدن، القى 

أس��م��ه ي��ض��ي��ع  ي���زي���د  راد 
ج��ال��راي��ة أو  أب���رحم���ه  راس����ه 

وي����زي����د ال���ظ���اه���ر ظ��ل��م��ه
خ�����ارج ك����ال أب����ن اهل����ادي

ي��ت��ي��رس ال����ع����ال����رم����ح  راس�������ه  أرسار 
ع�����امل ال���غ���ي���ب أي���ع���ل���م ب��ي��ه��ا أوأب�����رص
ي��ك��در رسه�����ا  ب�����اب  ي���ف���ت���ح  راد  ل����و 
ي��ف��ض��ح ال�����يل ب���أس���م ال����ع����دل ي��ت��س��رت

حسني  أيضيع  وش��ل��ون 

حسني  أيضيع  وش��ل��ون 

وش��لون أيضي��ع حس��ني
أوالي��ة أب��كل  وي��دور 

الع��ني أتش��وفه  ماض��اع 
أو نور ايش��ع ابكل وادي

عليه القبض البعثيون املجرمون ( .
شريوزة  )جاسم  النويني:  جاسم  الشيخ  الرادود  عنه  وقال 
املنرب  خدمة  يف  ذوبانًا  واألكثر  بيننا،  صوتا  األقوى  كان 

احلسيني ( .
وقد  احلسينية،  جمالسه  يف  أنشدها  التي  القصائد  أبرز  ومن 

أثرت كلامهتا يف املجتمع النجفي الكريم:
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الى روِح الشهيِد السعيد )عباس هاشم مشتت الفيصالوي( 

رجٌل بألِف ُمجاهٍد
َبَطُل  فوج )سبع الدجيل(
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أي احتدام في الروح؟ فالوجع هم اسمه الوطن، وصوته 
عقيدة ومذهب.. يكتظ حولهما الحاقدون، يجيدون عصر 
الذبح نخباً لنواصٍب غسلوا وجوهم بدماء من قالوا عليا 
ولي الله. أرأيتم كيف الناصبين العداء يتسللون لتشيعنا، 
لم  التزال  السؤال  وعالمة  وننفى؟.  نتفرق  كي  وتوسلوا 
المريضة  الغد  بأمنيات  البالد  أمس  سرقوا  من  عن  ترفع 
ألرضهم،  المخلصين  ضياع  بالفتاتهم  رسموا  بالتشاؤم، 
فضاعت االرض وتهدد الشرف، واصبحت المقدسات على 
شفى االنهيار لوال فتوى الدفاع الكفائي لتجعل عواصف 
يسميهم  من  رؤوس  لقطف  القوة  تبتكر  العقيدة 
والموت  لالستشهاد،  الرجال  ومضى  ب�)داعش(.  الباغين 
صادق(  )ابو  الشجاع  هذا  ومنهم  واثب.  عيونهم  في 
الذي ولد من عشق كربالء، وصبر جبل الصبر، وشرب دمع 

عيون الباكين على المذبوح عطشان عند نهر الفرات.

أبى هذا امُلجاهد أن يكّحَل النوم جفونه، وبدا له وكأنام قامت 
الكلامت  وبدأت  أحالمه.  كل  أيقظت  غليان  ثورة  داخلِه  يف 

املكتوبة عىل قلبه تنطلق من فمِه هبيام عجيب: 
َسيِّدي يا حسني، أّي أمل أن أراك، وأي أمل أن ال أراك.   -
والريح  معرفتك،  إال  التكوين  كامل  يشء  الكون  يف  يعد  مل 
 – –يزيدية  ريح  اهنا  خلودك.  من  االنتقام  تعاود  الصفراء 
وتعيد  والصور،  باألشكال  السامة  األفاعي  تنضج  دموية 

بحقٍد مصيبة كربالء والطف وعاشوراء.
كان  وكيف  الطفولة،  ذكريات  ذهنه  يف  عامت  شديد  وبأمل 
يتشبث بأخوته اخلمسة وأبيه ان يأخذه اىل زيارة اإلمام احلسني 
السلطة  وقسوة  سطوة  من  عليه  خيافون  وهم  السالم(  )عليه 
وامل��وت.  واخل��وف  باألخطار  امللغوم  والطريق  الصدامية، 
أخوته  فخاطر  الزيارة،  منعوا  قد  البعثي  الشيطان  جنود  كان 
حتى  إلمامهم  العهد  ألداء  كربالء  مدينة  اىل  بالذهاب  وأبوه 
يرّصون  كيف  شاهدهم  حني  نصيبهم.  من  احلتف  كان  ولو 
عىل الذهاب؟!. أطفأت األنوار عمره الغّض وهو ابن ثالث 

عرشة سنة، وروحه أخذت تيضء، وبدأ حيّدث نفسه:
- الذي ال يغامر بيشء .. ال يملك شيئًا!. ومن يملك يشء 
راسخ يف قلبه ووجدانه عليه ان يضحي من أجله بال تردد.. 
بل يذهب بيقينه حيث هناية يعرفها حتاًم. وعىل املرء ان يقاوم 

ان من يقتل في سبيل 

العرض واألرض والمقدسات 

يّعد شهيداً.. هذه الكلمات 

حّققت ل�ه الحلم األزلي 

الذي يراوده في لقاء من 

يحّب مخضباً بدمِه

،،

،،
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وان  أرضه،  عىل  أوصيائه  وعشق  اهلل  يف  يرغب  عندما  أهواءه 
التعسف  ظل  يف  مغامرة  السالم(  احلسني)عليه  زيارة  كانت 
السلطوي.. يا حمىل املغامرة والشهادة يف طريقك يا سَيدي، أبا 
عبد اهلل . محل راية " السالم عليك يا ساقي عطاشى كربالء" 

وخرج إىل درب كربالء وهو مل يبلغ احللم بعُد...
افاق من غيبوبة الطفولة لينظر اىل بناته الثالث، وابنه الوحيد 
اهلل  مع  دائام  صادقا  ليكون  صادق  اسم  اختار  فقد  "صادق" 

مزخرفة  كلامت  ذكرياته  تكن  مل  السالم(..  واحلسني)عليه 
عادية، بل هي نمو عقيدة راسخة يف عشق اإلمام احلسني)عليه 
فالغرية احلسينية كانت  السالم( األبدي، وبال منازع ومنافس 
غذاؤه الذي كرب منه حتى اصبح رجال يكني باخلادم احلسيني. 
حتى  احلسنة  واملوعظة  احلكمة  احلسيني  املنرب  من  ارتضع  فقد 
اصبح قلبه معّلقا منذ فتوته – بكربالء كمدينة ال تشبها مدينة- 
ما  وعشق  حيًا..!  زال  ما  وعهد  وهوية  مراسيم  وعاشوراء- 
بعد  السالم(.  احلسني)عليه  اهلل  عبد  أيب  ملعشوقه  عشق  بعده 
هذا االمتالء احلسيني، اذا ارد ان حيكم حسبام يرى، فان العامل 
فيه بناة ظل يبنون االنسان من أجل حياة تكون خريا من هذا 
العرض  سبيل  يف  يقتل  من  " ان  قال  من  ومنهم  الفاين،  العامل 
ل�ه  حّققت  الكلامت  هذه  شهيدا".  يّعد  واملقدسات  واألرض 
فقد  بدمِه.  خمضبًا  حيّب  من  لقاء  يف  يراوده  الذي  األزيل  احللم 
تعّلم ان األوصياء واألنبياء ومن حيبهم اهلل اىل جواره مل يذهبوا 

اليه إال مرضجني بالدماء. فاجلنة حتتاج اىل قربان لدخوهلا.  
عام  فيها  ولد  التي  البرصة  قضاء–حيانية-  "عباس"  ترك 

1984، ووّدع فلذات كبده وابنه ووالديه وأخوته املجاهدين 
يف حب الوالية ليلتحق بلواء عيل األكرب)عليه السالم( ) فوج 

سبع الدجيل(. 
املؤمنني  املجاهدين  كبار  ِع��داد  يف  لوجوده  كبري  بفخر  شعر 
اإلسالم  مبدأ  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  ان  يؤمنون  الذين 
الكفائي لإلمام  الدنيا وهنايتها.  وفتوى اجلهاد  وهنايته، وعتبة 
"السيستاين" هي طريق احلق لغاية اجلنة. امتزجت دقات قلبه 
احلسينية  األي��ادي  تطلقه  الذي  الصاخب  الرصاص  بدقات 
العراق ومرتزقة  )داعش( وخونة  املغتصبني من  فلول  لسحق 

العرب واألجانب. 
بدأت شمس "ايب صادق" البطولية ترشق عىل مجيع – سواتر- 
أمحلها  كي  صلب  كرجل  ببندقيته  هيمز  وهو  والعز،  الرشف 
يتوقف  وال  فوهتها  تتجّمر  القتالية،  طاقتها  فاق  مرهقا  جهدا 
الدواعش، مما شّكل خطرا هيدد  وهو جيندل أعدادا كبرية من 
كل من ّضل طريقه، واعتقد ان ارض العراق واحلسني سهلة 
ملن يريد املرور هبا كعدو ومغتصب. فأطعمهم برصاصه خوفا 
بألف رجل. كان كاملرمر  يتخيلونه رجال  ورعبا حتى جعلهم 
املاء.  يف  يسقط  كمن  أصابه؛  وإذا  الرصاص،  خيرتقه  ال  صلبا 
انه خيرتقه ولكن ال جيرحه. ويشبه غصن شجرة مثمرة يسقط 
يف املياه، فيطفو حمموال عىل أوراقها. هكذا امتأل "أبو صادق" 
بأوسمة اجلراح التي كثرت يف جسمه، ورغم خطورهتا مل هيتّم 
هبا فأنفاسه قد عانقت اهلل واحلسني واجلنة.  لكنه يعيد قوته وال 
ينقطع عن القتال، كأن املرمر  الذي ال يموت والغصن حتّول 

كان يشعر بفخر كبير لوجوده بين كبار المجاهدين الذين يؤمنون 
ان اإلمام الحسين)عليه السالم( مبدأ اإلسالم ونهايته، وعتبة 

الدنيا ونهايتها.  وفتوى الجهاد الكفائي لإلمام "السيستاني" 
هي طريق الحق لغاية الجنة

،،

،،
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الدينية  مهامه  يف  وجود  للموت  وليس  حر  طني  يف  بذرة  اىل 
والوطنية.  

وكانت سامء جبال "مكحول" تبدو كغطاء آمن بعد ان طّهرها 
) فوج سبع الدجيل(، وتنّفس املجاهدون أنفاس انتصاراهتم، 
فقد حرروا األهل والعرض من ظلم )داعش( الدموي. لكن 
امليعاد قد أوجب الرحيل واملنية ال تعرف الوقت والزمن فهام 
مكتوبان يف شجرة اهلل بسامء من وصلت ورقته حد السقوط.. 
خالق  اىل  والترضع  بالصالة  هائم  وهو  الصباح  انبلج  ان  ما 
الصباح  دع��اء  جهوري  بصوت  منشدا  واألرض��ني،  السامء 
إرشاقة  أول  بدء  مع  وب��دأ  السالم(..  )عليه  املؤمنني  ألمري 
للشمس هجوما عىل مكحول كانت غربان )داعش( متشحة 
لذة  بالسواد، حتمل حقد األقدمني واملعارصين، ويف عيوهنم 
للذبح وسفك للدماء، وعطش غريب للموت، ويف ترصفاهتم 
مهجية الطامع بخريات العراق، رغم توحد راياهتم السود إال 
الكل ال يشبه  أهنم خمتلفون يف األجناس والطباع واهلويات، 
الكل وهدفهم حتقيق مآرهبم الدنيوية وأمال أسيادهم بالقضاء 

عىل كل ما هو شيعي يف العامل..
الشعبي  احلشد  كوكبة  مع  والتحق  مكانه  من  "عباس"  فّز 
عزيزهم  وجيندل  كبارهم  حيصد  وب��دأ  اجلبال  عىل  املرابط 
السواتر.. لكن  بالصعود واخرتاق  ويسحق كل متجرئ هيّم 
البرشية  األلغام  قوة مستميتة من  قد جهزت  )داعش( كانت 
كل  صد  بندقيته  تستطع  مل  املفخخة  اجلبلية  والسيارات  احلية 
هذا اإلرهاب.. والكثرة تغلب الشجاعة، ورغم توفر الفرصة 
يف  املجاهدين،  من  وراءه  من  عىل  خاف  أنه  اال  لالنسحاب 
نداء:  الدخان جاءت رصخت  االنفجارات وصعود  هيجان 
املجاهد  ص��ادق  أب��و  استشهد  لقد   – حسني  يا   - أك��رب  اهلل 
مضاجع  واق��ّض  ارع��ب  ال��ذي  الشجاع  الرجل  البرصاوي 

الدواعش ليايل وهنارات طويلة..
عرجت روح )عباس هاشم مشتت الفيصالوي("أيب صادق" 
من جبال مكحول، اىل ملكوت اهلل وذمته الرحيمة، وسّجل 
يف سجالت احلشد املقدس شهيدا، ليكون صباح يوم األحد 
املصادف 17 / 1 / 2016م املوافق 7 ربيع الثاين 1437ه� 
ويكني  ملواله،  بعشقه  اهلل  اىل  يرجع  أن  أمنيته  لتحقيق  يوما 

إال  يعرفها  ال  وبطموحاٍت  العليا،  الدينية  املرجعية  بشهيد 
واضحا  ذلك  وكان  وعاشوراء.  والطف  بكربالء  امليلء  قلبه 
من قدرة اهلل بمنح جثامنه عطرا فواحا يشّمه البعيد والقريب، 
كمسريته  البرصة  اىل  كربالء  من  متّدد   مهيب  بتشيع  وحظي 
وجنود  عشائر  الطريق  جانبي  وعىل  احلسني،  اإلمام  ملعشوقه 
يف  دفن  ان  اىل  واحلسني  العراق  راي��ات  حيملون  وجماهدون 
يتجدد  لروحه  وأذكار  تتوقف،  مل  إيامن  برحلة  السالم  وادي 
حتى نال ما متناه فقد عانقت أنفاسه أرضحة األئمة مجيعا بعد 

ان عانقت اجلنتني )كربالء وجنة السامء (. 
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قابلني أحد األدباء مل أره من فرتة فسألته عن أحواله وعن 
آخر إنجازاته الثقافية فقال يل متذمرًا باحلرف الواحد: لقد 
الثقافة!  قلت مندهشًا كيف يكون ذلك؟ فردخَّ عيلخَّ  تركت 

قائاًل:
ولآلخرين؟  للمثقف  حتققه  الذي  وما  الثقافة؟  تفيد  بامذا 
يف  وقلت  كبري  باهتامم  هذا  قوله  وتأملت  حقًا  صدمت 
نفيس ما الذي جرى هلذا األديب املثقف ليرّصح هبذا القول 
ويفصح عن الال جدوى التي استحوذت عىل ثقافته وأدبه 

وهذا ما دعاين لكتابة هذا املقال..

ومثلها  الغرب  يف  الثقافات  من  كاّمً  هناك  أن  البدهيي  من 
خيفى  وال  وأهدافها  ألواهنا  اختلفت  ثقافات  الرشق..  يف 
علينا أن هناك إنجازًا ضخاًم أنجزته البرشية يف جمال األدب 
والعلوم والفنون وحلقب تارخيية متعاقبة.. ثقافات ارتقت 
اىل  رمته  سلطان  من  هبا  اهلل  انزل  ما  وثقافات  باإلنسان 
كل  حققت  الذي  ما  هو..  هنا  املطروح  والسؤال  هاوية.. 
هذه الثقافات لإلنسان..؟ وهو املتلقي األوحد يف أْن تقّومه 
العقد  ًمن  وحمّصنا  ومؤثرًا  فاعاًل  ًسوّيًا  إنسانا  منه  وجتعل 

واآلفات والتشتت والضياع.

بقلم: كفاح وتوت

الثقافة الملتزمة
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الثقايف   الرتف  يستهوهيم  ممن  املثقفني  من  الكثري  إن 
وعن  واقعهم  عن  بعيدة  ثقافات  عىل  يتعكزون 
ومثاًل  قمة  وعّدها  مثاًل  الغربية  كالثقافة  جمتمعهم 

أعىل للثقافات يف العامل وأتساءل هنا:
من  األصليني  أصحاهبا  الثقافة  هذه  أفادت  ماذا 
املفكرين واألدباء قبل أن يستفيد منها مجهور العامة ؟ 
وملاذا اقرتنت بعض الشخصيات الثقافية بسلوكيات 
اىل  اآلخر  البعض  اىل  األمر  ووصل  أخالقية  غري 
وبالغربة  هبم  حييط  الذي  الكبري  بالفراغ  الشعور 

داخل النفس فقرروا إهناء حياهتم منتحرين.
إنخَّ الثقافة التي ال تفيد صاحبها كيف ستفيد اآلخرين 
واملثقف الذي ال يتحىل  بسلوكيات ترتقي به كإنسان 
أوالً فام جدوى ثقافته أصاًل وما جدوى االحتفاء هبا 
نعمل  نبتكر؟ وال  ملاذا نستورد وال  والتطبيل هلا..؟ 
تارخينا  هذا  موجودون..  أننا  للعامل  ونقول  فننتج 

وهذا إنجازنا.
يعزفون  ملاذا  أدري  ال  املثقفني  من  العديد  إن   
ويعّدون  وأصالتهم  جذورهم  عن  ويبتعدون 
التخلف  حاالت  من  حالة  أصوهلم  اىل  الرجوع 
فتصبح االساطري ديدهنم وشغلهم الشاغل متناسني 
أن الكثري من علوم القرآن الكريم وعلوم أهل البيت 
األطهار )عليهم السالم( ورجاالت الفكر والعلامء 
للتقدم  األساس  كانت  التاريخ  مّر  عىل  املسلمني 
قد  املسترشقني  من  الكثري  وأّن  العامل  يف  العلمي 
رأسها  الرشقية وعىل  الثقافات  مع  وتعاطفوا  تأثروا 
احلضارة اإلسالمية والتمجيد برجاهلا الذين كان هلم 
الدور الكبري يف توهجها وانطالقها اىل العامل وتناسوا 
والتي  التاريخ  يف  احلضارات   من  العديد  أن  أيضا 
أوردها القران الكريم قد وصلت اىل ما وصلت اليه 
وأفِلت  تناثرت  ما  رسعان  ولكنها  وتقدم  رقي  من 
كوهنا ابتعدت عن أهم يشء يف الوجود وهو التوحيد 

واإليامن بوجود اخلالق األوحد.
   إن االطالع والتعرف عىل ثقافات العامل أمر ال غبار 
عليه ال ألجل إعالن التبعية واالنتامء هلا بل الكتساب 
والسلبيات  اإلجيابيات  وملعرفة  والتجارب  اخلربات 

وما جرى وما سيجري ومن منطلق اآلية الكريمة: 
{وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا}، والبد أن نؤكد 

ونتساءل: ما هو دور املثقف واألديب يف قضية غاية 
ال  أصيلة  ثقافة  ترسيخ  عىل  العمل  وهي  األمهية  يف 
واالعتقاد  األزمان,  تغرّيها  وال  األهوال  تزعزعها 
إذا  اال  زائلة  االنسان  تدم  ال  ثقافة  كل  أّن  بحتمية 
كانت  ملتزمة دينيا وأخالقيًا واجتامعيًا, وأّن الرضورة 
التارخيية ترمي عىل أكتاف املثقفني مسؤوليات كبرية 
والرجوع  حساباهتم  يعيدوا  أن  يف  عليهم  وحتّتم 
وتراثه  الثقافية  كنوزه  أعامق  يف  والغور  التاريخ  اىل 
األصيل وبدون ذلك ليس لرتفهم وجمدهم الثقايف أية 
قيمة فتكون ثقافتهم التي أحرقوا أعامرهم هبا شكلية 
غري مرتبطة بمشاكل اإلنسان احلقيقية وبالواقع الذي 
يعيشونه وضائعة متخبطة ال جدوى منها مادامت ال 
وال  اإلنسان  سلوك  تقّوم  وال  راسخة  أفكارًا  حتمل 
طريق  اىل  دلياًل  له  تكون  وال  اجلاد  العمل  عىل  حتّثه 
اهلداية واحلق املبني  وال تقّوي الصلة بينه وبني خالق 
واجلامل  العقل  وواهب  األشياء،  ومبدع  الكون 
خالل  من  يتجسد  هدف  اإلنسان  لوجود  ليكون 
ذلك  عند  العميل  باجلانب  النظري  اجلانب  اقرتان 
وله  الواقع  يف  رسوخًا  وأكثر  منتجًا  الفكر  سيكون 
مالمح  فتتحدد  األجيال  تتناقله  عليا  وقيمة  قدسية 
املجتمع وتوجهاته وآفاقه نظريًا وعمليًا يقول َعّز من 
اإلنسان  الذي خلق *خلق  باسم ربك  {اقرأ  قائل: 
بالقلم*  علخَّم  األكرم*الذي  وربك  اقرأ  علق*  من 

علخَّم اإلنسان مامل يعلم}.
تسللت  وأفكار  ثقافات  عىل  نسمو  أن  علينا  فكم 
نتألق   أن  علينا  كم  إنسانيتنا..  بعض  فمسخت  الينا 
بتجسيد ما نقرأ وما نكتب بسلوكياتنا وأعاملنا التي 
واحلضاري  الفكري  وجودنا  وحتّصن  هويتنا  حتدد 
وأعقل  بأقوم  لتفتك  اآلفات  عليه  هيمنت  عامل  يف 
ما  فكل  ذلك  وبخالف  اإلنسان  وهو  املخلوقات 
وجودنا  هدفية  عن  بعيدة  ثقافية   مفاهيم  من  نتلّقاه 
ترفًا ليس اال ومصريها اىل الزوال وما كان هلل أبقى 

وأنفع.
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يذهُلن��ا كلُّ ما نراه بأعيننا اليوم من جمال العمران والهندس��ة والبناء في العتبات المقدس��ة 
والم��زارات الش��ريفة، يس��حرنا ذلك الس��طوع الذي يش��عُّ من أواوينه��ا وقبابها ومنائره��ا، لكننا 
وعل��ى األغل��ب ال نعرف المصّم��م األّول لهذه العم��ارات وأّول معمارّي هندَس بأس��لوب جمالّي 

فائق بريَقها الخالد.
تأخذنا هذه المقّدمة الموجزة لنقف عند سيرة بعض المعماريين والمهندسين الذين أسهموا 

بتصميم األضرحة الشريفة ألهل البيت )عليهم السالم( وذراريهم وأتباعهم المخلصين.

س��يرة ثالثة مهندس��ين 
وضع��وا بصمته��م ف��ي األضرح��ة المطه��رة

رّبام يعّد الش��يخ البهائي حممد بن حس��ني ب��ن عبد الصمد العام��يل )953 - ١030( ه� صاحب املؤلف��ات والصناعات 
املبهرة، أشهر هؤالء املعامريني، حيث وضَع التصميم اخلارجي الذي يبدو عليه اليوم رضيح اإلمام عيّل )عليه السالم(، 
ويقال بأنه عىل هيئة أس��د رابض، عىل اعتبار أّن صاحب املكان الطاهر هو أس��د اهلل الغالب عيل بن أيب طالب )صلوات 

اهلل وسالمه عليه(.
أم��ا املرقد احلس��يني الطاهر، فقد م��ّرت عليه عّدة عامرات، إال أننا مل نحصل عىل أس��امء أولئ��ك املعامريني املبدعني، فيام 

أعّدها لألحرار/سالم الخالدي
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ق����

واعتصام والشهرس��تاني  البهائي 
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ب����اخ����ت����ص����ار
بقلم: سامي جواد كاظم

كلُّ العامرات السبع للحائر احلسيني املقدس ُكتبت باسم 
أمري أو س��لطان أو خليفة، إال الع��امرة الثامنة التي بدأت 
س��نة )2003( وال زال��ت، قد ُكتبت باس��م الش��يخ عبد 
امله��دي الكربالئي وم��ن معه من األخي��ار القائمني عىل 
العتبة احلسينية املقدسة من بعد 2003 وحتى يومنا هذا.

وق��د ورد يف روضة الواعظني: ق��ال النبي )صىل اهلل عليه 
وآله(: "إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: علم 

ينتفع به، أو صدقة جتري له، أو ولد صالح يدعو له".
اذًا ثالث��ة خي��ارات ويبق��ى ذكر اإلنس��ان، فاخليار األول 
والثاين تشمل الشيخ عبد املهدي الكربالئي، وأما الثالث 
نع��م قد ال يك��ون له ول��د بال��والدة لكن ل��ه أوالد أيتام 

يدعون له.
وق��ال أم��ري املؤمنني )عليه الس��الم( عن الدني��ا: هيهات 
غّري غريي، ال حاجَة يل فيك، قد طلقتِك ثالثًا ال رجعة 

فيها".
الش��يخ الكربالئي يقيض يومه بني العبادة وقضاء حوائج 
املحتاج��ني واجل��والت ع��ىل املش��اريع، وإنج��از الربيد 
واللقاء بضيوف العتبة املقدسة، ومل نسمع بأنه جماز ألجل 

الراحة أو السفر، نعم قد يأخذ إجازة ولكنها مرضّية! 
وقال )عليه الس��الم(: "يا بيضاء غري غريي، ويا صفراء 
غري غ��ريي"، البيض��اء والصفراء اي الذه��ب والفضة 
اي امل��ال وهذا املال ال��ذي بني يدي الش��يخ عبد املهدي 
الكربالئ��ي مل ت��دُن نفس��ه من��ه ومل يمل��ك منها م��ا يتيح 
الفرصة للمتقّول��ني بالتهّجم عليه ال يمل��ك قصورًا وال 
أراٍض وال أرصدة، وقبل سقوط الطاغية كان الكربالئي 
مالحقًا من أقزام الطاغية وبعد س��قوط الطاغية استهدفه 
اإلرهاب ويف إحداها كاد أن يفقد حياته، ويف اعتداء آخر 
ع��ىل داره متّكنت الرشطة م��ن معرفة اجل��اين وطلبوا من 
الش��يخ الكربالئي تقديم دعوى إللقاء القبض عىل املتهم 
وحماكمته، إال أنه رفض وعفا عنه، أما التس��امح واإليثار 
واحلرص ودعم كل من خيدم احلسني )عليه السالم( فإهنا 

صفات ال تفارقه، هذا باختصار.

يربز اس��م مهم ترك أثرًا مهاًم يف العامرة الثامنة للعتبة املقدسة 
التي جرت ما بعد العام )2003(، وهو السيد الدكتور حممد 
عيل الشهرستاين )رمحه اهلل( الذي يعد صاحب فكرة تسقيف 
الصحن احلس��يني املطّه��ر، وهي أول جتربة تشهدها العتبات 
واملزارات الرشيفة وت��م العمل هبا يف مزارات أخرى أبرزها 

صحن أيب الفضل العباس )عليه السالم(.
والس��ّيد الشهرس��تاين، ه��و حممد ع��يل بن حمم��د صالح من 
موالي��د مدين��ة كربالء املقدس��ة ع��ام )1932 – 2011 م(، 

حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف جمال اهلندسة املدنية.
ومن أهّم إنجازاته التي س��جلها ل��ه التاريخ: اخرتاع املحرك 
الدوراين يف انكلرتا سنة )1963م(، وإنشاء املؤسسة العلمية 
للخدم��ات اإلس��المية يف أوربا، باإلضاف��ة إىل خدماته التي 
قدمها حلجاج بيت اهلل احلرام واملتمثلة يف عمل أكرب خزانات 
معدنية للامء يف العامل لبيت اهلل احلرام بمكة املكرمة، كام تشهد 
��َس اجلامعة  ل��ه مش��اريعه الكثرية يف لبن��ان وإيران حيث أسخَّ
العاملي��ة للعلوم اإلس��المية وكذلك اجلامع��ة التكنولوجية، 
وصّمم وأنشأ أكرب مركٍز إسالميٍّ شيعيٍّ يف العامل، وهو الذي 
وضع وأرشف عىل خمططات إعامر وتوسعة العتبة الكاظمية 
املقدس��ة، ووضع خمططات مرشوع بن��اء الصحن الكاظمي 
اجلديد، ولصربه وجلده اس��تطاع بمقدرة فائقة عمل الكثري 
من املشاريع العمرانية يف كربالء املقدسة فقد خطط وأرشف 
عىل امل��رشوع الكبري لتس��قيف صحن مرقد اإلمام احلس��ني 
)عليه الس��الم(،  وكذلك املرشوع الكبري إلعادة إعامر مرقد 
اإلمامني اهلادي والعسكري )عليهام السالم( فوضع خططه 
اهلندسية وراح يرشف عىل األعامل التي استمرت لياًل وهنارًا.

أما املعامري القدير الدكت��ور إيرج اعتصام، من مواليد إيران 
)1930 – 2022(، فقد ُاشتِهر بوضع تصميم مسجد )شاه 
جراغ( يف مدينة شرياز، والذي يضّم رضحيي األخوين أمحد 

وحممد ابني اإلمام الكاظم )عليهم السالم(.
اعتصام، حاص��ل عىل درجة الدكتوراه يف اهلنّدس��ة املعامرية 
ع��ن جامع��ة فلورنس��ا ع��ام )1960 م(، وعم��ل خب��ريًا يف 
التخطي��ط اإلقليم��ي ملنظمة األمم املتح��دة، فضاًل عن كونه 

أستاذًا للهندسة يف اجلامعات اإليرانية.
كام ترك ع��ددًا مهاًم من املؤلفات، أبرزها ترمجة كتاب )النرس 
ذي الرأس��ني، من املايض إىل املس��تقبل، العامرة اإلس��المية( 

وغريها.
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يعُة شر

إن اإلنس��ان من��ذ أن ُخلق ب��ل من قبل أن ُيخلق مره��ون باللطف اإللهي، فإن لطفه س��بحانه 
وتعال��ى ال يمكن حصره في مرحلة دون أخ��رى فألنه الله اللطيف بعباده والرحيم بهم فإنه ال 
يت��رك عباده بل يحبهم ويغدقهم برحمته ولطفه وال يتركهم حتى بعد أن افترقت أرواحهم 
ع��ن أجس��ادهم بل ترك لهم فس��حة زمني��ة طويلة ليتج��اوزوا ع��ن خطيئاته��م ويبتعدوا عن 

عاقبة السوء.

االستش��ارة في اللغة هو طلب الش��ور والنصيح��ة ممن هو ناصح بما عن��ده من الخبرة 
ف��ي الموضوع الذي يس��أل عن��ه، وهذا المعنى ه��و المعنى المصطل��ح عند الفقهاء 
وأه��ل الش��رع، وقد وردت المفردة في الق��رآن الكريم في ثالث صي��غ وهي ال تحيد عن 
المعن��ى اللغ��وي أواله��ا وردت ف��ي التعامل مع األمة م��ن قبل القي��ادة ويخاطب بها 

الرسول )صلى الله عليه وآله( كأعلى قيادّي في اإلسالم.

 االستش��ارة
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا
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من  وتعد  املجاالت  مجيع  يف  واردة  االستشارة  ان  والشك 
عىل  َيدلُّ  ذلك  بان  القول  ويمكن  رشعًا  املطلوبة  األمور 
ذلك  عىل  ويتعلموا  املشاورة  عىل  يتطبع  أن  أراد  اإلسالم  ان 
يتم  ان  خطأ  يف  اإلنسان  يقع  ال  ان  أمهها:  كثرية  ألسباب 
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  عن  ورد  وقد  بينهم،  فيام  التعاون 
وآله(: "ما من رجل يشاور أحدًا إال هدى إىل الرشد" )تفسري 
نور الثقلني: 584/4(، وقال )عليه أفضل الصالة والسالم( 
األنوار:  )بحار  املشاورة"  من  أوثق  مظاهرة  "ال  أيضًا: 
وتطيع  الرأي  ذا  تستشري  ان  "احلزم  أيضًا:  وقال   ،)105/78
أمره" )البحار: 105/75(، إذًا فالصواب والرشد واحلزم يف 
استشارة ممن فيه الرشد والصواب واحلزم، وقال النبي األكرم 
لعيل )عليه السالم( عندما بعثه إىل اليمن: "يا عيل ما حار من 
 ،)100/75 األنوار:  )بحار  استشار"  من  ندم  وال  استخار 
فاملستشري حتى وان اخطأ ال يندم الأه قام بام عليه وسأل عن 
حيق  فال  مهمته  يف  ينجح  ومل  وإذا  واخلربة  االختصاص  ذوي 
استشار  "من  السالم(:  الكاظم )عليه  قال  معاتبته ولذا  ألحد 
)البحار:  عاذرًا"  اخلطأ  وعند  مادحًا،  الصواب  عند  يعدم  مل 
حيجب  ان  لإلنسان  يصح  ال  أخرى  جهة  ومن   .)104/75
يف  التفكري  من  فالبد  إياه  منحه  تعاىل  فانه  العقل  عن  نفسه 
عىل  فقط  ويعتمد  العقل  يعطل  وال  املوضوع  ودراسة  األمر 
املستشري من دون ان يفّعل عقله وقدراته ومن هنا قال اإلمام 
أمري املؤمنني: شاور قبل ان تعزم، وفكر قبل ان تقدم"، وقال 
)عليه السالم( أيضًا: "إذا أنكرت من عقلك شيئًا فاقتِد برأي 

عاقل يزيل ما أنكرته".
ومن جهة أخرى فان الذي يستشري كاملستخري فان اهلل قد يلهم 
املستشار عن طريق املستشار وقد روى احلسن بن اجلهم قال 
الكاظم   – أباه  فذكرنا  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  عند  كنا 
ال  عقله  "كان  السالم(:  )عليه  الرضا  – فقال  السالم(  )عليه 
– كتبة عن  توازي به العقول وربام شاور األسود من سودانه 
عبيدة – فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: "ان اهلل تبارك وتعاىل 
ال  فالعاقل   ،)319 األخالق:  )مكارم  لسانه"  عىل  فتح  ربام 
املؤمنني  أمري  اإلمام  بذلك  رصح  كام  املشاورة  عن  يستغني 
السالم(  )عليه  وقال  احلكم(  غرر  )راجع  السالم(  )عليه 
أيضًا: حق عىل العاقل ان يضيف إىل رأيه رأي العقالء، ويضم 
اإلنسان  فان  التنفيذ  ناحية  ومن  احلكامء"،  علوم  علمه   إىل 

أمامه ثالثة أمور العقل واالستشارة واالستخارة.
القيام  يريد  فيام  بجد  والتفكري  األمر  بدراسة  يقوم  ان  فالبد 
حل  إىل  توصل  فان  وصعاهبا  األمور  مهام  يف  وباألخص  به 
يرضيه عزم وتوكل عىل اهلل ومع هذا فيمكنه االستشارة وهو 
ما  إىل  يتوصل  مل  وان  عقله،  إىل  غريه  عقل  يضم  ان  األفضل 
العمل  يف  وخربة  ذلك  يف  باع  له  من  يستشري  ان  عليه  يقنعه 
فانه كام قال الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: "احلزم ان يستشري 
يرتفع  مل  فان   ،)105/75 )البحار:  أمره"  وتطيع  الرأي  ذا 
وما  وتعاىل  سبحانه  اهلل  واستشاره  االستخارة  إىل  جلأ  حترّيه 
ال  ان  فعليه  عمله  يف  ينجح  مل  إن  وحتى  خريه،  ففيه  اهلل  أهلمه 
االستخارة  وأخريًا  االستشارة  ثم  التفكري  يف  بذل  عىل  يندم 
"ولعل  االفتتاح:  دعاء  يف  ورد  كام  ولعله  حكمة  ذلك  يف  الن 
ورد  كام  األمور" أو  بعاقبة  لعلمه  يل  خري  هو  عني  أبطأ  الذي 
يف كتاب اهلل وعسى ان تكرهوا شيئًا هو خري لكم وعسى ان 
مصالح  بالذات  االستشارة  يف  الن  لكم"؛  رش  هو  شيئًا  حتبوا 
أخرى أمهها اطمئنان النفس وعدم الندم وانبعاثها من جديد، 
البد  ولكن  االستشارة  بدون  إليها  يصل  ال  قد  خربة  وكسب 
اهاًل  املناسب لالستشارة بحيث يكون  من ان خيتار الشخص 
لذلك فد ورد عن الرسول )صىل اهلل عليه وآله( انه قال ألمري 
املؤمنني )عليه السالم(: "ال تشاور جبانًا ما به يضعف عليك 
وال  غايتك  عن  بك  يقرص  فانه  البخيل  تشاور  وال  املخرج، 

تشاور حريصًا فانه يزين لك رشها" )البحار: 304/73(.
تعّد  )املستشار(  للمشري  صفاٍت  املعصومون  أورد  وقد  هذا 
قال  حيث  السلبية،  الصفات  قبال  يف  الثبوتية  الصفات  من 
اهلل"،  خيافون  الذين  حديثك  يف  "شاور  السالم(  )عليه  عيل 
ترشد"،  اهلل  الذين خيشون  أمورك  "شاور يف  قال:  أخرى  ويف 
وقال الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: "اسرتشدوا من شاورت 
ذوي التجارب"، إىل غريها من الرشوط التي جيب ان تتوفر يف 
املشري ورد من اإلمام الصادق )عليه السالم(: "ان املشورة ال 
الذي تشاوره  ان يكون  فأوهلا  اال بحدودها األربعة...  تكون 
عاقاًل والثاين ان يكون حرًا متدّينًا، والثالث ان يكون صديقًا 
مواخيًا، والرابع ان تطلعه عىل رسك فيكون علمه به كعلمك 
ثم يرّس ذلك ويكتمه" )مكارم األخالق: 318(، هذه محلة من 
االرشادات التي وردت من املعصومني )عليهم أفضل الصالة 

والسالم( فمن اتبعها ال يندم ومن أعرض عنها ندم.
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كل��اّم مّرت ذكراك بخاطري مّل أس��تطع كظم َغي��يِض كاّم َكَظمت، 
فأّن��ا بلحظاِت ذكِر ما َجرى عليك ُبركان انتقام، وأنَت بس��جوِن 

الطواغيت، أمَضيت أياًمًا وأعواًما.
هُتي��ج  لوعتي، َس��اقك املَرضوض بثقِل احلدي��د، وَيذرُف دمعي 
أحتِجازك وسَط ظالٍم َشديد، حينام أمتّثل َسجَدتك الطويلة رغم 
ج��راح القيود، وقيامك يف قعِر الس��جون عىل هيأِة الراكع ألجل 
السجود، ما كان ذاك عن أخاللك بالقياِم، بل هو َشأن الطامورة، 
أن حَتن��ي ظهَر اإلمام، وأّن ُتضّيق عىل أنفاس��ِه العطرات، بكِل َما 
هِبا ِمن قوٍة، كي يرتك التس��بيِح والصل��وات، ولكّن أّنى هلا هذا؟ 
وهو الذي َس��أل اهلل تعاىل، بلساٍن خاش��ٍع أن يفرغُه لعبادتِه َوقد 
َفَع��ل، حّتى ُعّد َراهَب َبني هاش��م.. وأي راهٍب هذا الذي ُينقُل 
ِمن س��جٍن إىل س��جٍن، ويف ُمقلتِه جيري األَسى جَمرى الدمع، ِمن 
بنِي أهداِب اجِلفن، إّنُه احلنني إىل األحبة، يف أياٍم َعِصَفت هِبا رياُح 
الغرب��ة، و َيلتُف حولك الظالم بس��كونِه امُلخيف، ليمنَح رَصيَر 
الَسالس��ل عنفواهنا، وليس��دل الليل س��تارُه احلالك، عىل ثيابِك 
امُلمزقات بأنياب القيود وأظفارها.. س��يدي يا موسى بَن َجعفر، 
أيُّ امُلعان��اة أق��ف عندها وأهيا أذك��ر، َفكلها حت��زُّ بالنفِس وُتريق 
الدموع، ولكّن اش��دها أملًا احتضارك بالسِم وحدك، بنَي جدَران 
وظ��الم، وَق��د أدَمى امُلعصم قي��دك، وَما زلَت ع��ىل تلك احَلال، 
ُيغش��ى عليك وَتفيق َبعَد حني، حّتى َوَفيَت بِوعدك ألبِن ِسويد، 
وتّم الفرج لروحك امُلعذبة، حيُث استقرت هّناك بجناِن اآلخرة، 
أما اجلس��د، َفَقد حَتَرَر ِمن س��جوِن الدنيا ولكّنُه مّل َيتحرر ِمن آثاِر 

القيود.

اَس ِحي��َن َتْنزِلُ بِِهم  ��الم(: "َوَلْو َأنَّ النَّ قال أمي��ر المؤمنين )عليه السَّ

اِتهْم،  ِهْم بِِص��ْدٍق ِمْن ِنيَّ َع��ُم، َفزُِعوا إَِلى َربِّ َق��ُم، َوَتُزولُ َعْنُهُم النِّ النِّ

َوَوَلٍه1 ِمْن ُقُلوبِهْم، َلَردَّ َعَلْيِهْم ُكلَّ َشارٍِد، َوَأْصَلَح َلُهْم ُكلَّ َفاِسٍد"2.

1-   الوله:  )الحزن(. المحكم والمحيط البن سيده: 4/ 425، مادة )وله(.

2-   نهج البالغة )تح�: قيس العطار(: 396، ضمن خطبة )178(، ومنهاج 

البراعة للراوندي في: 2/ 168، وشرح نهج البالغة البن ابي: 10/ 61.

تنفذه  التوحد  اضطراب  لعالج  مركز 

في  المقدسة  الحسينية  العتبة 

م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ص��رة ي��س��ع ل������)400( 

مستفيد بمساحة )17500م2(.

 ما هو المرض الصامت؟

لو أنهم فعلوا هذا..

َسجين ذك���رى 

 هن��اك م��رض صامت، اس��مه "التعّود ع��ىل الّنعمة" وله 
مظاهر: 

 -أن تألف نِعَم اهلل عليك وكأهنا ليست نَِعام..
 -أن تتعود الدخول عىل أهلك وجتدهم بخري فال تش��كر 

اهلل عىل ذلك..
 -أن تشرتي ما تريد دون شكر امُلنعم..

 -أن تستيقظ وأنت يف أمان دون أن حتمد اهلل، لذا " اجعل 
احلمد رفيقك لتستمر النعمة".

بقلم: إيمان صاحب

أدهم الشرقاوي
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ماذا لو؟.. 

يدل ظاهر املقطع املتقدم يف دعاء كميل بكل وضوح ان املراد بنور املستوحش��ني هو 
اهلل سبحانه وتعاىل، واملقصود من الظلم مجع الظلمة، وفيها احتامالن:

1 - أن يلت��زم ببقاء لفظ الظلمة عىل ما هو علي��ه من الظلمة احلقيقية كظلمة الرحم 
وظلمة البحار وظلمة الليل.

2 - أن يكون املقصود من الظلم يف العبارة املذكورة معنى أوسع لتشمل حتى الظلمة 
املجازية، فيكون س��بحانه وتعاىل نورًا للمستوحشني يف الكرب واملهامت، وكل من 
تظل��م الدنيا يف عينيه، وتن�زل به نازلة، وحتل به كارثة ليجد نفس��ه وحيدًا يعاين آالم 

الوحدة وكرب الوحشة، فال جيد ملجأ يلجأ إليه سوى اهلل سبحانه وتعاىل.

االنتظار في 

الظلم المستوحشين في  نور  يا 

ماذا لو استبدلت )أنا آسف( ب�)شكرا لك(!..
فبدال من قولك: آسف لتأخري، تقول: شكرا النتظاري.

وب��دال م��ن قولك: آس��ف إلثق��ايل عليك، تق��ول: ش��كرا الهتاممك يب، 
وهكذا..

ه��ذه الطريقة ل��ن تغري تفك��ريك أو طريقة حياتك فحس��ب؛ بل س��تطور 
عالقاتك باآلخرين ألنك ستمنحهم االمتنان والشكر عوضا عن السلبية.

آليت عىل نفيس أن ال أنسى إلقاء التحية عليك 
قبلة  باجتاه  يسرية  انحناءة  مع  مساَء،  صباَح 
عن  تعبريًا  رأس  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 نارصيك 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.

التصريح نشوة 

ي 
الم

س
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ك��ّف حامل الراية، تحفة فنية تعود للعهد المغولي، وقد ُنقش عليها 
اس��م المول��ى أب��ي الفضل العب��اس )علي��ه الس��الم(، ويت��م رفعه في 

مواكب العزاء لشهر محرم الحرام منذ سنوات طويلة.


