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دررٌ من الوصّية العظيمة
إحياء القلب بالموعظة

كيفية الموازنة بين الدنيا واآلخرة؟
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

تعضيداً للتعاون المشترك بين الطرفين
الخفاج��ي يس��تضيف وف��داً رفيع المس��توى 

من وزارة العمل والشؤون االجتماعية
أنفس���نا وأهلنا..لي��ست مج������������������ّرد شعاراٍت 
"18 كردي��اً"  يتلّق��ون العالج في مستش��فيات 

العتبة الحسينية مجاناً

، وتوفيُقُه ال ُيسبق" "أقداَر اهلل )عّز وجّل( ال ُتغاَلب، وإرادُته ال ُتَردُّ
اإلمام المهدي )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(

المصدر: بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٩١

األقدار والتوفيقات

مشروع "المدينة الصناعية" يخطو بنجاح
كي��ف ش��ّجعت العتب��ة الحس��ينية عل��ى تطوي��ر 

اإلنتاج المح�������ّلي في البلد؟

ترجمان
الغرب يضطهد المرأة واإلسالم يكرمها

مركز الصادق األمين الثقافي.. 
شمس تشرق على "غرب نينوى"



جهِدها  قصارى  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  بذلْت 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  السّيدة  بسرية  للتعريف 
عرب براجمها ومهرجاناهتا الثقافية والدينية ومن بينها مهرجان )كوثر 

العصمة( الدويل الذي عشنا من خاللِه أيامًا فاطمية بامتياز.
عربية  دول��ًة   )23( من  وأكاديميون  ومثقفون  باحثون  شهد  لقد 
حجَم   - بأنفسهم   – الفاطمي  مهرجاننا  حرضوا  ممن  وإسالمية، 
الذي  االهتامم  ومدى  املقدسة،  احلسينية  العتبة  من  النابع  العطاء 
تبديه أمانتها املوّقرة يف سبيل إحياء أمر أهل البيت )عليهم السالم( 
ونرش تعاليمهم احلّقة يف أرجاء العامل أمجع، ودعوا عرب منرب املهرجان 
االستثنائي واملمّيز املسلمني كافة إىل املسامهة أكثر بدعم هذه اجلهود 
احلقيقي  االمتداد  يمثلون  الذين  الطاهرة  العرتة  بسرية  والتعريف 

للنبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( ورسالته اإلنسانية العظيمة.
بقّوة منذ زوال  املقدسة دافعت  العتبة احلسينية  أّن  القول  ونستطيُع 
بعّدها  احلقيقية  مكانتها  عن  العراقيني،  صدور  عىل  اجلاثم  الظالم 
بأنوار  ييضُء  واحلضاري  الفكري  لإلشعاع  ومركزًا  دينيًا  رصحًا 
العصمة  ينبَع كوثر  فكان البد وأن  السالم(،  اإلمام احلسني )عليه 
الفاطمية من رضيح ولِدها ومرقده الطاهر، إليصال رسالة السامء 
واجلامعات  الدينية  املؤسسات  عىل  وجيب  مجيعًا،  األرض  أهل  إىل 
فكري  نشاط  تأسيس  سبيل  يف  اجلهود  هذه  تعضيد  كاّفة  واملراكز 

وديني ينبهر به كّل من يبرُص بعني احلقيقة.
عبد  الشيخ  سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  أعلن  وعندما 
مؤسسة  تأسيس  عن  الفاطمي  املهرجان  خالل  الكربالئي  املهدي 
إىل  النساء  ودع��ا  التخصصية  والبحوث  للدراسات  أبيها(  )أم 
القيام بمهامها، ترك لدّي انطباعًا باهرًا، ملا حتمله هذه  حتّمل أعباء 
الدعوة من رسالتني عظيمتني.. أوالمها: التأكيد عىل رضورة دراسة 
البحثي  العمل  عرب  السالم(  )عليها  الزهراء  الصديقة  وحياة  سرية 
املؤسسايت القائم عىل األسس العلمية الرصينة، وثانيهام: دفع املرأة 
اهلائلة يف  إمكاناهتا  احلقيقية وتكشف عن  لتأخذ مكانتها  الزهرائية 
جمال البحث والدراسة فهي األجدر للقيام هبذه املهّمة لنرصة قضية 

البضعة الطاهرة )صلوات اهلل وسالمه عليها(.

هديُة ال�سماء وكوثُر العطاء
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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كام وعدنا يف عدد األسبوع السابق من جملة األحرار بالعودة 
والتكملة هلذا املوضوع اخلطري ثانية، أال وهو بروز ظاهرة 
تعاطي بعض الشباب للمواد املخدرة، من  خالل ترويج 
الشباب  وخداع  هبا  واملتاجرة  اآلفة  هلذه  املغرض  البعض 
وضعف  املستنقع،  هذا  يف  للسقوط  وجّرهم  باألكاذيب 
وال  الظاهرة،  هلذه  املروجني  هؤالء  ملثل  الردع  يف  القانون 
خيفى طبعًا خطورة مثل هذا األمر عىل املجتمع من خالل 
بني  خاصة  انتشارها  أو  أوساطه،  بني  الظاهرة  هذه  تنامي 
أفراد هذه الرشحية املهمة والفاعلة يف املجتمع وهي رشحية 

الشباب.
وأيضا وكام عودنا اخلطاب املرجعي من خالل منرب اجلمعة 
املقدسة،  العليا يف كربالء  املرجعية  املبارك عىل لسان ممثيل 
قضية  أو  مشكلة  أو  لظاهرة  اخلطاب  هذا  يتناول  فحني 
قيم  متس  كوهنا  هلا،  اإلصالح  حماولة  يعني  فإنه  حساسة 
املجتمع ومبادئه، وتعود بالرضر.. سواء عىل حياة املواطنني 
أنفسهم، أو تؤثر سلبًا عىل مصالح البالد، وبالتايل فإن هذا 
والعباد  البالد  عىل  حرصه  من  ينطلق  إنام  املبارك  اخلطاب 

معًا.. حينام يسّلط الضوء عىل مثل تلك املشاكل والظواهر 
ثم  ومن  املجتمع،  يف  خلفياهتا  عن  الكشف  أو  والقضايا، 

حماولة وضع واقرتاح احللول املمكنة هلا.
اخلطبة  يف  التناول  خ��الل  وم��ن  اخلطاب  ه��ذه  ن��رى  ل��ذا 
الثانية ملمثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
املوافق  القعدة1440ه�  1ذو  وبتاريخ  توفيقاته(  دامت   (
2019/7/5م يتطرق يف الفقرة األوىل من خطبته تلك إىل 
معاجلات ثالث ملواجهة خطر مثل هذه الظاهرة اخلطرية، 
يف  فأكثر  أكثر  وانتشارها  تفشيها  دون  احليلولة  اجل  ومن 

كيان املجتمع وهو يقول:
" نذكر هنا بعض اخلطوات املطلوبة عسى أن تكون نافعة 

يف هذا املجال:
اواًل : 

أول يشء نحتاج إليه هو وجود رادع قانوين وعقايب صارم 
يكفي يف احلدِّ من رسعة انتشار هذه الظاهرة، وأوضح هذه 
خطرية  وظواهر  جريمة  كانت  إذا  هناك  اخواين،  القضية 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة تدمير الطاقات البشرية في المجتمع 

وبالخصوص شريحة الشباب 
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من  فيه  وترشيع  قانون  هناك  يكون  أن  البد  املجتمع؛  يف 
التي حتّد من هذه الظاهرة  االحكام ما فيها من قوة الردع 
واجلريمة ابتداًء من مرحلة الترشيع والتقنني لألحكام إىل 

التطبيق والتنفيذ".
مفاصل  من  مهم  مفصل  إىل  الشيخ  سامحة  يشري  وهنا 
ما  توفر  رضورة  وهو  أال  اخلطرة  الظاهرة  هلذه  املعاجلة 
يسمى بقوة الردع القانوين هلا؛ إن أفتقد الشخص يف نفسه 
إىل قوة الردع األخالقي، للحّد من انتشارها هذه الظاهرة، 
" من أمن العقاب  ومصداق هذا الطرح يف القول املأثور: 
أساء الترصف"  فهذا القول عادة نطلقه دائاًم عىل كل من 
التقاليد،  أو  أو األعراف  النظام  أو  القانون  يتجاوز حدود 
بمعنى عندما ال يكون هنالك قوة قانونية تتمثل يف التأديب 
التجاوزات  ارتكاب  عند  وللمخالفني  للمجرمني  والردع 
مع  متناسبة  العقوبة  شّدة  تكون  أن  وجيب  واملحذورات، 
قوة الرضر عىل الناس واملجتمع، وعندما ال يكون هنالك 
تناسب بني اجلرم والعقوبة؛ أكيد حتّل الفوىض بدل النظام 
بالترصف عىل  واملتجاوز  املخالف  ويبدأ  املجتمع،  هذا  يف 

أو  يوقفه  قانون  ال  إذ  غابة..  يف  كأنه  مزاجه  وعىل  هواه 
حياسبه وال ضمري يردعه.. بل قد يتامدى أكثر وأكثر دون 

توقف عند حدود دين وأخالق وضمري. 
" املشكلة أين اخواين؟! 

كام يذكر ذلك عدد من املسؤولني، اول يشء ربام يف مرحلة 
االحكام يف اطار القانون او تطبيق هذه االحكام القانونية 
االحكام  هذه  ردع  يف  كفاية  عدم  وهناك  ضعف  هناك 
بسبب  املواد  هبذه  يتاجروا  ممن  الكثري  هناك  للمجرمني، 
جشعه وطمعه باملال ورسعة التحصيل عىل املال يتجرأ يف 
نرش هذه الظاهرة، البد أن يكون هناك قوة ردع يف القانون 

بحيث تكفي لردعه عن ممارسة هذه الظاهرة.
ضعيف  او  خفيف  بمستوى  عقوبات  احيانًا  هناك  نجد 
املواد،  الذين يتجارون هبذه  بحيث ال تؤثر يف ردع هؤالء 
هذه املرحلة األوىل ليست بمستوى من التأثري بحيث تردع 

هؤالء هذا اوالً ".
وهنا يأيت باب التسامح يف القانون من خالل اصدار العفو 
العقوبة  وتطبيق  قضائيًا،  ادانته  من  مدة  بعد  املجرم،  عن 

البد أن يكون هناك قانون وتشريع فيه من األحكام ما فيها من قوة 
الردع التي تحّد من هذه الظاهرة والجريمة ابتداًء من مرحلة التشريع 

والتقنين لألحكام إلى التطبيق والتنفيذ

،،
،،
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بحقه من خالل احلكم بالسجن ملدد تتناسب وطبيعة جرمه 
املجرمني  مثل هؤالء  ما يشجع  املجتمع، وهو  ورضره يف 
إن  وجدوا  بعدما  احلياة  يف  األسلوب  لذات  العودة  عىل 
ملثل  مبارش  غري  تشجيع  وهو  وضعيفة،  سهلة  العقوبة 
هؤالء للعودة لإلجرام ثانية، عىل أمل اإلفالت من العقوبة 

بالعفو.
نجده  ما  وه��ذا  التطبيق،  مرحلة  يف  ربام  الثاين  "اليشء 
حتى  عليه  حُيكم  التعاطي  بجريمة  امُلدان  هذا  ان  بمجرد 
احكام  خالل  من  العقاب  من  منُه  يفلت  قريبًا  بابًا  جيد 
وُيدان وحُيكم عليه  يثبت عليه  ان  بمجرد  املتكررة،  العفو 
حتى وجَد بابًا قريبًا فتح لُه وفلَت من العقاب، هذه املرحلة 

الثانية التي ُتضعف القانون يف التأثري الرادع".
اخلط  عىل  ودخوله  واملايل  اإلداري  الفساد  دور  يأيت  وهنا 
انتشار  من  واحل��دّ  واملعاجلة  ال��ردع  عملية  يف  سلبا  ليؤثر 
خالل  من  الشباب،  رشحية  بني  املخدرات  تعاطي  ظاهرة 
املنتمني  اجلهات  أو  املواد،  هبذه  املتاجرين  املجرمني  دفع 

واملحسوبني عليها للرشاوي، ومن ثم دخول املحسوبيات 
وطبيعة  القانوين  الردع  وأحكام  قوانني  ضد  واملنسوبيات 

االحكام القضائية الصادرة.
املواد  هبذه  يتاجرون  الذين  بعض  ان  الثالثة:  املرحلة   "

ان  يستطيعوا  الدولة  يف  متنفذين  مع  عالقاهتم  بسبب 
القانون،  يف  هلم  املجعولة  العقوبات  من  برسعة  يفلتوا 
هلؤالء  كافية  ومنع  ردع  قوة  فيه  القانون  يكون  ال  لذلك 
بنسبة  وُتعالج  الظاهرة  هذه  ختف  بحيث  يتاجرون  الذين 

ما".
أخريًا، لنا عودة أخرى هلذا املوضوع املهم واخلطري بذات 
الوقت لتناول فقريت ثانيًا وثالثًا أيضا، وهي من اخلطوات 
املطلوبة يف اخلطاب املرجعي املبارك ملعاجلة ظاهرة انتشار 
وآخر  اهلل،  إن شاء  املجلة  قادمة من  اعداد  املخدرات ويف 
خلقه  خري  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد  أن  دعاءنا 

أمجعني حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين. 

كما يذكر ذلك عدد من المسؤولين، اول شيء ربما في مرحلة األحكام 
في اطار القانون او تطبيق هذه االحكام القانونية هناك ضعف وهناك 

،،عدم كفاية في ردع هذه األحكام للمجرمين 
،،
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عىل  يرتتب  ما  الرضاع  من  الصلة  عىل  ترتّتب  هل  السؤال: 
الرضاع رمحًا جتب صلته  الرحم، فهل يكون األخ من  صلة 

وحيرم قطيعته؟
عدا  الرحم  أحكام  عليه  يرتّتب  وال  رمح��ًا،  ليس  اجل��واب: 

جواز النظر وحرمة النكاح، وإن كانت صلته حسنة.
يف  البيت  يدخل  أن  الرضاعة  من  لألخ  جيوز  هل  السؤال: 

حضور البنات وكذلك األم من دون حجاب؟
اجلواب: إذا ثبت الرضاع بمقدار انتشار احلرمة فهو كاألخ 

من النسب.
ابن  أي:  حفيدها،  األب(  )أّم  اجلّدة  أرضعت  إذا  السؤال: 

ولدها، فهل حترم عىل احلفيد بنات عّمه؟
اجلواب: نعم، ألهنّن بنات أخيه من الرضاعة.

السؤال: اجلّدة )أم األم( إذا أرضعت ابن بنتها، فهل حترم عىل 
املرتضع بنات خالته؟ وهل يسّمى هذا املرتضع سبط اجلّدة؟

اجلواب: حترمن عليه، ألهّنّن بنات أخته من الرضاعة، وهو 
سبط اجلّدة.

أخيها رضاعًا  وبنت  أختها  ابن  إمرأة  أرضعت  إذا  السؤال: 
كاماًل مستوفيًا للرشوط، فهل حيرم تزويج ابن أختها من بنت 

أخيها اللَذين ارتضعا منها؟
اجلواب: نعم، إذا كان رضاعها بلبن فحٍل واحد.

أو  تنقص  سنة  أّمه  صدر  من  االبن  ابن  رضع  إذا  السؤال: 
أبيه( علاًم  )أم  الرضع من صدر جّدته  تلك  بعد  أّيامًا،  تزيد 

أهّنا أرملة وعمرها يناهز اخلمسني سنة أو أكثر، فهل جيوز له 
الزواج من ابنة عّمه؟

اجلواب: الرضاع املذكور يف مفروض السؤال ال ينرش احلرمة 
فيحّق هلام الزواج.

السؤال: من الرضاع الذي ينرش احلرمة ما أنبت اللحم وشّد 
قد  كان  إذا  ذلك  معرفة  إىل  الوصول  يمكن  فكيف  العظم، 
رضع من مرضعة ومن أّمه مّدة طويلة، كام لو كان قد رضع 
من املرضعة سبع أو ثامن رضعات ومن أّمه كذلك ملّدة طويلة 
مّدة  الطعام  ويأكل  العدد  بعض  املرضعة  من  يرتضع  أو 

طويلة؟
اإلرضاع  إىل  العظم  وشّد  اللحم  نبات  استند  إذا  اجلواب: 
وأّما  التحريم،  يوجب  مل  امرأتني  من  الرضاع  إىل  أو  وغريه 
لو استند مقدار من اإلنبات والشّد إىل كلٍّ من األمرين كان 

موجبًا للحرمة.
دون  من  لإلرضاع  نفسها  إجيار  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 

موافقة زوجها؟
زوجها،  إجازة  إىل  حاجة  غري  من  ذلك  هلا  جيوز  اجل��واب: 
نعم لو أوجب ذلك تضييع حّقه توّقفت صّحة اإلجارة عىل 

إجازته.
السؤال: هل جيوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال األجانب 

يف حال عدم وجود مكان منزوي؟
اجلواب: جيوز مع التسرّت عنهم.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريال������������������رض������������������اع
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النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداَء  َتُكوُنوْا  لِّ َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلَنُكْم  {َوَكَذلَِك   

ُكنَت  تِي  الَّ اْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما  َشِهيًدا  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن 
ُسوَل مِمَّن َينَقِلُب َعىَل َعِقَبْيِه َوإِن  بُِع الرَّ َعَلْيَها إاِلَّ لَِنْعَلَم َمن َيتَّ
لُِيِضيَع   ُ اهللَّ َكاَن  َوَما   ُ اهللَّ َهَدى  ِذيَن  الَّ َعىَل  إاِلَّ  َلَكبرَِيًة  َكاَنْت 
اآلية  البقرة  )سورة  ِحيٌم}  رَّ َلَرُءوٌف  بالنَّاِس   َ اهللَّ إِنَّ  إِيَمَنُكْم 

.)143
لقد مجعت رسالة االسالم شتات أمة صنعت منها احلضارة 
يف  يعيشون  االسالم  قبل  العرب  كان  فقد  العامل  يف  االقوى 
فحوهلا  واطرافها،  العربية  اجلزيرة  ارض  من  متناثرة  مناطق 
الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله( يف مدة قياسية جدا اىل 

امة شاهدة عىل الناس بالقسط والعدل.
شتات  ويلملم  طاقاته،  االنسان  يف  يفجر  الكريم  فالقرآن 
ينبض  حٌي  كتاب  وأنه  سيام  ال  واح��دة،  راية  حتت  البرشية 

بالفاعلية والروح اىل يوم القيامة.
فاهلل سبحانه وتعاىل وعد االنسان بالثواب، وتوعده بالعقاب؛ 
بمعنى ان اخلالق املتعال مل خيلق االنسان ليفنى، وانه مل جيعل 

حدوده يف الدنيا اذ هذه االخرية ليست اال وسيلة من وسائل 
بني البرش، لريقوا هبا اىل ما هو اعىل وارقى.

وحينام يفتح القرآن مثل هذا االفق الواسع اما االنسان، فانه 
يبعث فيها الروح والعزم واالرادة، ثم انه يدعوه اىل اجلهاد؛ 
اىل  يدعوه  انه  ثم  واالرادة،  والعزم  الروح  فيه  يبعث  فانه 
اجلهاد؛ هذه الفريضة املقدسة التي ال تعني القتال فقط، بل 
احلياة، فهي  املزيد من اجلهد يف كافة مناحي  بذل  تعني  هي 
تعني االنفاق واالحسان والعطاء والتغلب عىل هوى النفس 
الرشير  اهلوى  من  التحرر  لغرض  الشيطان..  ووس��اوس 

وقود الباطل.
ان  سيعلمون   – االهلية  البصرية  هذه  وعرب   – املؤمنني  ان 
امامهم افاقًا واسعة، وان عليهم ان يبلغوها، ويعلمون ايضا 
ان اجلهم حمدود يف هذه الدنيا، وبالتايل فاهنم سيغطون عىل 
انفسهم ما استطاعوا حتى يفجروا طاقاهتم املودعة فيهم من 
خالقهم  ورضا  والتطور  احلكمة  معدن  اىل  فيصلوا  اهلل  قبل 

عنهم.

والدينية،  واالقتصادية  االجتامعية  الناحية  من  املرأة  حقوق  قضّية  الكريم  القرآن  تناول 
ل حقوقها أيام تفصيل، وأعطاها من االمتيازات واالستحقاقات القدر الذي ينسجم  وفصَّ
مع طبيعتها ووظيفتها احلياتية وفطرهتا الدينية، وأّكد عىل حقوقها يف املواضع التي ُيَظنُّ أن 
نفسه قد يكون خصاًم كالويل والزوج وغريمها،  يمنح احلق  الذي  فيها؛ وذلك ألن  تضيع 
وأكد عىل حقوقها املالية سواء يف باب املرياث أو الزوجية، وكانت سورة النساء نموذجا 
النََّساء  {َوآُتوْا  سبحانه:  فقال  املرأة،  حق  يف  القرآن  إليها  يدعو  التي  االجتامعية  للعدالة 

ِريًئا )النساء: 4(}. ْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا مَّ ٍء مِّ َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِن ِطْبَن َلُكْم َعن يَشْ

آللئ قرآنية

حقوق المرأة..

اعداد: حسين النعمة

القرآن
سبي�لنا ال�ى الرقي
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إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/10التجارة القرآنية
التجارة بالمنظور القرآني 

فان  للتجارة  "تعرضوا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  يقول 
فيها غنى لكم عاّم يف ايدي الناس".. وعرف القران الكريم 
يتم  وكيف  واحلرض  السفر  يف  الرشاء  يتم  كيف  املداينة  بأية 
االجتار ويقول امري املؤمنني )عليه السالم(: "الفقه قبل املتجر 
جتنبا لالرتطام بالربا"، ووصف )عليه السالم( التجار: "اهنم 
مواد املنافع واسباب املرافق"، وكام ورد برسالته الشهرية اىل 
ليس  التي  السليمة  احلرة  التجارة  اىل  ويدعو  االشرت  مالك 

فيها دهاء ومكر وسوء.
سبحانه  يريدها  التي  التجارة  عن  يتحدث  الكريم  والقران 
وتعاىل حيث وصفها اهنا جتارة لن تبور وحينئذ يكون رشيكا 
ان  السالم(  )عليه  الناطق  القران  يقول  كام  هبا  القائم  مع 
التجارة التي يريدها اهلل سبحانه وتعاىل هي التجارة السائرة 
بالعلم واملعرفة. وهذا ما يظهر يف قوله )عليه السالم(: "من 
"ان  السالم(:  )عليه  وقوله  الربا"،  يف  ارتطم  فقه  بغري  اجتر 
العامل بغري علم كالسائر عىل غري طريق، فال يزيده بعده عن 
الطريق الواضح اال بعدا من حاجته, والعامل بالعلم كالسائر 
عىل الطريق الواضح".. وهناك من رصح بان امري املؤمنني 
مجيل  وصف  وهذا  االسواق،  برتشيد  اهتم  السالم(  )عليه 

التجارة  الدولة يف  يصلح استعامله عند احلديث عن تدخل 
اضافة اىل صالحه بتوضيح معنى التجارة باملفهوم القرآين.

يف  السالم(  )عليه  جوالته  خالل  من  الرتشيد  هذا  ويأت   
احللف  وجتنب  واملوازين  املكاييل  وتفقد  يوميا,  االس��واق 
عند البيع ألنه ينفق السلعة, ويمحق الربكة,  والتأكد من البيع 
املشرتين,  مع  والتعامل  البيع  املعلومة, وحسن  االسعار  وفق 
كثريه,  فيحرم  الربح,  قليل  التاجر  ي��رد  ب��اال  هلم  والنصح 
يف  وردت  كام  اهلل،  بآيات  وتذكريهم  االحتكار  من  واملنع 
القرآين  باملفهوم  التجارة  القول بان  القرآن والعمل بام جيب 
وبالتايل  العلم  العلمي؛ آلنه حيث عىل  والتقدم  يتعارض  ال 
وخمرجاهتا,  االلكرتونية  بالتجارة  يسمى  ما  مع  يتعارض  ال 
او  الناس  غش  وع��دم  واحل��رام  احل��الل  وفق  تتم  مادامت 
عند  "املؤمنون  الرشيف:  للحديث  وتطبيقا  فيها,  املتعاملني 
وجيب   ." حالال  حرم  او  حراما  احل  رشطا  إال  رشوطهم 
ألعامل هذا احلديث االلتزام بام جاء  بقوله سبحانه وتعاىل: 
َوَهَذا  َحاَلٌل  َهَذا  اْلَكِذَب  َأْلِسَنُتُكُم  َتِصُف  مِلَا  َتُقوُلوْا  {َواَل 

اهلّلِ  َعىَل  وَن  َيْفرَتُ ِذيَن  الَّ إِنَّ  اْلَكِذَب  اهلّلِ  َعىَل  وْا  َتْفرَتُ لِّ َحَراٌم 
اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن )النحل/116(}. 

جعل القرآن الكريم العالقة باملرأة عالقة مقدسة ال يمكن 
الزوجية  احلياة  ينهي  أن  أراد  فإذا  الزوج،  هلوى  ختضع  أن 
احتال عىل احلقوق املالية لزوجته، وأخذ ما أعطاها أو بعضه 
املجهول،  للمصري  األخرى  الزوجة  ويرتك  أخرى  ليتزوج 
فيأيت القرآن ليعالج هذا العرض اجلانبي والسلوك الطارئ 
وأنه  باملعروف،  املعارشة  عىل  بالتأكيد  الزوجية  احلياة  عىل 
فقال  لصاحبه  حمفوًظا  يبقى  احلق  فإن  ذلك  يمكن  مل  إذا 
َوآَتْيُتْم  َزْوٍج  َكاَن  مَّ َزْوٍج  اْستِْبَداَل  ��ُم  َأَردتُّ {َوإِْن  سبحانه: 
َوإِْثاًم  َتاًنا  هُبْ َأَتْأُخُذوَنُه  َشْيًئا  ِمْنُه  َتْأُخُذوْا  َفاَل  ِقنَطاًرا  إِْحَداُهنَّ 
بِينا َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَض َبْعُضُكْم إىَِل َبْعٍض َوَأَخْذَن  مُّ
تكلم  فحني   ..{)21  ،20 َغِليًظا)النساء:  يَثاًقا  مِّ ِمنُكم 
سبحانه يف سورة البقرة عن الفراق الذي سببه الزوجة وأن 

{َفإِْن  تعاىل:  قوله  يف  املذكور  -وهو  منها  املال  أخذ  للزوج 
ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهلّلِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك 
ُهُم  َفُأْوَل�ئَِك  اهلّلِ  ُحُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن  َتْعَتُدوَها  َفاَل  اهلّلِ  ُحُدوُد 
امِلُون)البقرة: 229(} بنيَّ يف هذه اآلية أن الطالق الذي  الظَّ
يمكن  ال  زوجية  مشاكل  عن  وال  عرشة  سوء  عن  ينتج  مل 
للزوج أن يأخذ فيه شيئا من املرأة، وقوله سبحانه: {َوَأَخْذَن 
والعالقة  احلياة  هذه  أن  عىل  تنبيه  هو  َغِليًظا}  يَثاًقا  مِّ ِمنُكم 
عالقة مقدسة، ال يمكن الترصف فيها بمقتض اهلوى وما 
اهلل عليه  النبي )صىل  املعنى  أكد هذا  العواطف، وقد  متليه 
وآله( وسلم فقال: "فاتقوا اهلل يف النساء؛ فإنكم أخذمتوهن 
عليهن  ولكم  اهلل،  بكلمة  فروجهن  واستحللتم  اهلل،  بأمان 

أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه".

ودائٌع من وحي القرآن

خالف المرأة وضمان حقوقها
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حنت  املأمولة  رفعتها  بلغت  اذا  النفس  ان 
االرض  عىل  السحاب  حنان  االخرين  عىل 
والشمس عىل الكواكب، وهذا ما كان يتحىل 
به االمام احلسني عليه السالم، حيث وجد عىل 
كاهله الرشيف بعد وقعة الطف اثرًا بليغًا كانه 
جرح من عدة صوارم متقاربة، وحيث عرف 
الشاهدون انه ليس من اثر جرح عادي، سألو 
عيل ابن احلسني عليه السالم عن ذلك فقال: 
"هذا مما كان ينقل اجلراب عىل ظهره اىل منازل 

االرامل واليتامى واملساكني".
 ويذكر هبذه املناسبة ايضا ان ماال وزعه معاوية 
بني الزعامء والوجهاء، فلام فصلت احلاملون، 
هؤالء  امر  معاوية  بحرضة  اجلالسون  تذاكر 
احلديث  انتهى  حتى  االم��وال  اليهم  املرسل 
: واما  اىل احلسني عليه السالم، فقال معاوية 
احلسني فيبدأ بأيتام من قتل مع ابيه بصفني فان 

بقي يشء نحر به اجلزر وسقى به اللبن.
عليه  احلسني  اع��داء  ال��د  من  ك��ان  ومعاوية 
يعرتف  ان  اىل  االن  يضطر  ولكنه  السالم 

بكرمه وسخاءه، حيث ال جيد دون ذلك مهربا.
الكرم واللطف والعون، حتى  يبلغ احلسني عليه السالم يف  البعيد  واىل هذا املدى 

ليقف عدوه الكذاب عىل املنرب ويشهد ويشيد بسجاياه املباركة.

املصدر/ االمام احلسني عليه السالم قدوة واسوة �� تأليف: السيد حممد تقي املدريس )42/1(

جاء يف النصوص عن أهل البيت )عليهم الّسالم( أّنه : كان بني احلسن واحلسني طهر ومحل وأقّل الطهر عرشة أّيام ، وكان 
احلمل سّتة أشهر ، وهو أقّل ما ُيمكن منه ، وقد رّصح أهُل البيت )عليهم الّسالم( بأّنه مل يولد هلا إاّل احلسني وعيسى فالذي 
كان بني والديت احلسن واحلسني من التفاوت هو »سّتة أشهر وعرشة أيام« وهو ما جاء الترصيُح به يف املأثور من تاريخ 

أهل البيت )عليهم الّسالم(.

املصدر/ احلسني عليه السالم سامته وسريته ��� املؤلف : السيد حممد رضا  اجلاليل  )28/1(

عون الضعفاء االمام الحسين 

بين الحسن والحسين 
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يف بداية احلديث من الرضوري أن نشري اىل أن األحاديث 
تبارك  اهلل  هبا  اختص  خاصة  ميزة  عن  تكشف  الرشيفة 
وتعاىل اإلمام احلسني عليه السالم  بدور وتأثري خاصني يف 
اهلداية إليه والتقريب منه جل وعال من بني مجيع الوسائل 
السالم  عليه  فله  األخ��رى،  املقدسة   واألب��واب  اإلهلية 
اإلسالم  قادة  مجيع  بني  من  هبا  تفرد  وخصوصيات  مزايا 
أن  رغ��م  أمج��ع��ني-،  عليهم  اهلل  صلوات   - املعصومني 
الرشعية،  النصوص  بذلك  منه كام ترصح  بعضهم أفضل 
لوسيلته  الرشيفة تكشف عن ختصيص  األحاديث  أن  إال 

يف اهلداية هلل تبارك وتعاىل وبلغة رصحية.
رسه:  قدس  الغطاء  كاشف  آل  حسني  حممد  الشيخ  يقول 
"وقد كان لنفس النبي صىل اهلل عليه وآله ولذوات األئمة 

سالم اهلل  عليهم علقة خاصة باحلسنٍي بخصيصة وليست 
لبعضهم مع بعض، فلقد كانت هلم هلجة خاصة يف ذكره 
أرسارهم،  بعض  عىل  ووقف  بأخبارهم  أنس  من  يعرفها 

وهذه ميزة قد امتاز عليه السالم هبا، ومزية قد تفرد هو هبا.
احلسني  أن  اىل  يشريون  مجيعًا  عليهم  اهلل  صلوات  وكانوا 
به  يستبني  ال��ذي  اإلهل��ي  الرس  مستودع  هو  السالم  عليه 
الدين ويميز اهلل به اخلبيث من الطيب واحلق من الباطل... 
وما تبني الرشد من الغي واهلدى من الضالل إال باحلسني 
النبي صىل  بعد  األمر  ارتبك  فقد  واال  عليه،  اهلل  – سالم 

بالنابل  احلابل  واختلط  املسلمني  عامة  عىل  وآله  عليه  اهلل 
– سالم اهلل  واحلق بالباطل، سيام بعد صلح أخيه احلسن 

عليه - الذي كان أيضًا بأمر من ااهلل سبحانه.
النهضة  تلك   - عليه  اهلل  سالم   – احلسني  هنض  ولكن 
الظالم،  من  النور  وانتزع  األوهام  سحب  فقشع  الباهرة 

وأصحر باهلدى لطالبه وباحلق الضائع لناشده.

املصدر/ خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل ��� 
تاليف: عرفان حممود )9/1(

الخصائص الحسينية
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األمراُض النفسّية
الشيخ محمد تقي فلسفي )رحمه الله(

يعتبُر اإلس��الُم االنحرافاِت الخلقية والصفات 
الرذيل��ة أمراضاً، ولهذا وردت آي��ات كثيرة في 
القرآن الكريم تعّبر عنه��ا باألمراض، إنه يعتبر 
وص��ف  ف��ي  فيق��ول  مرض��اً  والخ��داع  المك��ر 
ِذيَن آََمُنوا َوَما  َه َوالَّ المنافقي��ن: )ُيَخاِدُعوَن اللَّ
َيْخَدُع��وَن إاِلَّ َأْنُفَس��ُهْم َوَم��ا َيْش��ُعُروَن * ِفي 
ُه َمَرًض��ا َوَلُهْم  ُقُلوبِِه��ْم َم��َرٌض َفَزاَدُه��ُم اللَّ
َعَذاٌب َأِليٌم بَِما َكاُنوا َيْكِذُبوَن( )البقرة: 9 و10(.

بالرقة  التكّلم  من  النبّي  نساء  القرآن  منع  عندما  وكذلك 
الذين  طمع  من  اخلوف  ناحية  من  ذلك  عّلل  فإنه  واللني 
فنراه  معنى  للرشف  يدركون  وال  وزنًا  للعفة  يعرفون  ال 
َمَرٌض(  َقْلبِِه  يِف  ِذي  الَّ َفَيْطَمَع  بِاْلَقْوِل  خَتَْضْعَن  )َفاَل  يقول: 

)األحزاب: 32(.
وهكذا يرّصح االمام عيلٌّ )عليه السالم( بالنسبة إىل احلقد، 

قائاًل: "احلقُد داٌء دوّي ومرٌض مويّب".
النفس:  هوى  متابعة  إىل  بالنسبة  السالم(  )عليه  ويقول 

ُدفنٌي". داٌء  "اهلوى 
خطر  يقّل  "ال  الصدد:  هبذا  الغرب  علامء  أحد  يقول  فيام 
احلسد عن ميكروب الطاعون الرئوي؛ ألنه جيعل صاحبه 
املنفعة  جللب  العمل  من  أكثر  اآلخرين  إلرضار  يعمل 
الصفات  من  وغريمها  والبغضاء  احلقد  وهكذا  لنفسه، 

الرذيلة تعترب معاول هدامة ال أكثر".

مظاهر األمراض النفسية
أثرها  يظهر  النفسية  واالنحرافات  الروحية  األمراض  إن 
مظاهر  منها  ولكل  يشء  كل  قبل  نفسه  املريض  روح  عىل 
وعوارض خاصة، فاالضطراب، واحلَرية، واالستيحاش، 
احلاالت  من  ُتعّد  ونحوها  واجلبن،  واليأس،  واجلمود، 
واالنحرافات  االضطرابات  هذه  أثر  يشتد  وقد  املرضية، 
نفوسهم  يعّمرون  للذين  وخصوصًا  اجلنون،  إىل  فيؤدي 
بآمال طوال، ويبقون يف أرس امليول املفرطة جيب أن يعلموا 
الداء  أهنم مصابون بمرض خلقي وانحراف روحي، هذا 

ة
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ن 
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ماذا نستنتج؟
1� إن الروح واجلسد مرتبطان، ويؤّثر كلٌّ منهام عىل اآلخر.
يف  أمراضًا  املذمومة  والصفات  الرذيلة  األخالق  تعّد   �2

ُعرف الدين والعلم.
3� هلذه األمراض � مضافًا إىل عوارضها الروحية � آثار عىل 

اجلسد فتؤدي إىل انحراف صّحة املصابني هبا أيضًا.

إن األمراض الروحية 
واالنحرافات النفسية 
يظهر أثرها على روح 

المريض نفسه قبل كل 
شيء ولكل منها مظاهر 

وعوارض خاصة...

،،

،،

إىل  األحيان  بعض  يف  جيّر  وقد  أحيانًا،  اجلنون  إىل  يؤدي 
"من  السالم(:  )عليه  عيّل  اإلمام  يقول  احلتمي،  املوت 

جرى يف عنان أمله عثر بأجله".
وما  البعيدة،  الطويلة  آماهلم  حتف  قتلوا  الذين  أكثر  وما 
أكثر الرجال والنساء املنتحرين لعدم حتقيق أمنياهتم وعدم 

وصوهلم إىل آماهلم غري الناضجة!!.

تأثير السلوك في الجسم
واألثر الثاين لألمراض اخللقية هو رد الفعل احلاصل منها 
يف أجساد املصابني هبا، فالرجل اليسء اخللق ليس مأسورًا 
يؤثر يف  االنحراف  ذلك  إن  بل  فقط،  الروحي  لالنحراف 

جسمه فيصاب بعوارض خمتلفة.
القطعية  املسائل  من  القضية  هذه  يعترب  احلديث  العلم  إن 
املسّلمة، و"هناك بعض العادات التي تقلل من القدرة عىل 
احلياة، كاألنانية واحلسد والتعّود عىل االنتقاد يف كّل يشء 
واحتقار اآلخرين وعدم االطمئنان هبم؛ ألّن هذه العادات 
النفسية السلبية تؤثر عىل اجلهاز السمبثاوي الكبري والغدد 
عملية  اختالالت  إىل  تؤدي  أن  وبإمكاهنا  الداخلية، 

وعضوية أيضًا".
قد  )عليهم  السالم(  البيت  أهل  عن  املنقولة  الروايات  إن 
السيئة  األخالق  بأن  ورّصحت  الناحية  هذه  عىل  أّكدت 
املثال  سبيل  وعىل  وضعيفًا،  مريضًا  صاحبها  جسد  جتعل 
املؤمنني  أمري  االمام  عن  الواردة  الروايات  بعض  نذكر 
)عليه السالم( حول احلسد وتأثريه اليسء يف أبدان احلساد: 
و"احلسد  األجساد"،  سالمة  عن  احلّساد  لغفلة  "العجب 
دائم  و"احلسود  اجلسد"،  يفني  و"احلسد  اجلسد"،  يذيب 

السقم"، و"احلسود أبدًا عليل".
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تواصالً لما ُطرِح في األس��بوع الماضي من وصية أمير المؤمنين اإلمام علي بن ابي 
طالب البنه االمام الحس��ن المجتبى )عليهما الس��الم( وهو َيعظُه بوصية اشتملت 
على نقاط عشر والتي سميت بالذهبية ألنها خالصة العارفين المتشوقين لسبيل 
رب العالمي��ن واس��تكماالً لم��ا بدأ به الش��يخ الكربالئ��ي وهو يعيد مضامي��ن الوصية 

كمنفعة وخصوصا ماً يخص المواعظ القلبية:

الملتقى األسبوعي

درٌر من الوصّية العظيمة
إحي��اء القل��ب بالموعظ��ة

إعداد/ عيسى الخفاجي    -   تصوير : احمد القريشي
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1- َأْحِي َقْلَبَك بِامْلَْوِعَظِة.
َهاَدِة. 2- َوَأِمْتُه بِالزَّ

3- وقّوِه باليقني.
ْكَمِة. ْرُه بِاحْلِ 4- َوَنوِّ

5- َوَذهللُِّْ بِِذْكِر امْلَْوِت.
6- وبرّصُه فجائع الدنيا.
7- وحذرُه صولة الدهر.

8- وفحش تقلب الليايل وااليام.

9- واعرض عليه اخبار املاضني.
10- وذّكرُه بام اصاب من كان قبلك من االولني.

والثانية  االوىل  باملوعظة  املقصود  ان 
َهاَدِة(  )َأْحِي َقْلَبَك بِامْلَْوِعَظِة َوَأِمْتُه بِالزَّ
هي ان االنسان الذي يتصف باحليوية 
والنشاط واهلّمة والعمل ويؤدي دوره 
انسان  عليه  نطلق  احلياة  يف  ووظيفته 
املجتمعات  عىل  نطلق  وكذلك  حي، 
التي تتصف باحليوية والنشاط واهلّمة 
انسان  وهناك  حي  جمتمع  بانه  العالية 
من  والنقيض  العكس  عىل  وجمتمع 
ويتصف  واهلمة  والنشاط  احليوية 
وال  والتعطيل   واخلمول  بالكسل 
يف  ادواره  او  حياته  يف  وظائفه  يؤدي 
بانه  للمجتمع  ويقال  كسول  انسان  علية  فيطلق  املجتمع 
التسميتني  بإطالق  مهم  دور  هنا  وللقلب  وميت  ُمعّطل 

مثل حي او ميت او نشط او معّطل. 
املقدمة:  هذه  بعد  الكربالئي  الشيخ  سامحة  هنا  وتساءل 
ما هو املقصود من إحياء القلب؟ وما هي وظيفته ودوره 

االسايس يف احلياة؟ 
والفهم  والوعي  واالدراك  للعلم  هو  االوىل:  الوظيفة 

حلقائق احلياة بمالبساهتا وظروفها.
الوظيفة الثانية: أودع اهلل تعاىل يف القلب وحلكمة ومصلحة 

الموعظة والتفّكر 
والتدبر لدروس وتجارب 

االمم الماضية خير 
وسيلة ألحياء القلب 

وتصوبيه باالتجاه 
الصحيح.
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فيه ميوالً ورغبات وتطلعات واماين وآمال، بعض هذه 
والعدل واالحسان  الكامل واخلري  تقوده نحو  الرغبات 
احلسنة  الصفات  هذه  من  ذلك  وغري  والعّفة  والرمحة 
واىل  القسوة  واىل  الظلم  اىل  تقوده  امليول  هذه  وبعض 
البطش واىل غري ذلك من هذه الصفات السيئة ، هذان 
الدوران او الوظيفتان ان احييت او فعّلت بشكل جيد 
االنسان  عندها  سيكون  واالدراك  العلم  آلية  مسألة  يف 
من  يصل  واحيانا  نفسه  وينفع  وحيويا  ونشطا  فاعال 
الفاعلية والنشاط ان يكون مؤثرا يف االخرين وفاعال يف 
االخرين ،وخصوصا يف حمال التعلم وحتصيل املعارف.

هي  فاعال  وجتعله  القلب  حتّيي  التي  الوسائل  خري  ان 
املوعظة التي يؤكد عليها االمام )عليه السالم( اي اخذ 
الدروس والعرب التي ينتفع هبا االنسان يف مفاصل حياته 
املطلوب  االتعاظ  هذا  اىل  للوصول  طرق  عدة  وهناك 

إلحياء القلب:
ومشاهدها  احلياة  لصور  واملعاينة  املشاهدة  أوال: 
املختلفة وتقلباهتا وحال الناس واالمم، فهناك من ينظر 
واالعتبار،  والوعي  البصرية  بعني  الناس  احوال  اىل 
بمعنى التأمل والتدبر يف احوال السابقني من الصاحلني 
واصحاب الصفات احلسنة فتنبعث فيه اهلّمة والعزيمة 
ينظر نظرة  الغالب   انسان وهم يف  لالقتداء هبم وهناك 
بسيطة سطحية ال حياول ان يتوقف عندها ويتأمل فيها 

لكي ينتفع منها حلياته.
االمم  احوال  يف  والتأمل  القرآن  يف  القراءة  ثانيًا: 
تعاىل  اهلل  عصوا  الذين  مضوا  الذين  واالفراد  واالقوام 
وانبيائه ومصائرهم وما آلت اليه امورهم والذين كانوا 
واالفعال  واحلسد  والعجب  والغرور  بالتكرب  يتصفون 
كانوا  الذين  االفراد  الصاحلني  االفراد  ومصائر  السيئة 
ومرافقة  الصالح  والعمل  والورع  بالتقوى  يتصفون 
االنبياء واالولياء لكي ينتفع  املتدبر منها يف حياته، فريى 
باجتاه  واهلّمة  العزيمة  فتتولد   ومصريه  ومآله  الصالح 
تكوين النفس وصالحها وتوجيه تطلعايت نحو اهلل تعاىل 
امليول  كل  عن  واالبتعاد  واخلري  والكامل  الصالح  نحو 
التي تؤدي باإلنسان اىل التسافل والنقص والرش وحماولة 

ُاضعافها وُاماتتها وهذا فيه احياء القلب باملوعظة.
ثالثًا: توسعة رقعة مصادر الوعظ والنصائح سواء كان 
من خالل حضور جملس حسيني او لقاء شخص عامل او 
حتى من شخص عادي وهنا يرشدنا االمام عليه السالم 
بأن اهلل سبحانه وتعاىل اودع يف قلوبنا القدرة عىل التعّقل 
فال  احلياة  حلقائق  والوعي  والفهم  واالدراك  والتعّلم 

ينبغي تعطيل القلب يف علمه وادراكه .
ويف ختام امللتقى خاطب الكربالئي احلارضين بقوله:

اخواين اقرأوا صفحة واحدة من سرية املاضني واالمم 
دروس  منها  واستنبطوا  وتفّكروا  فيها  وتأملوا  املاضية 
عابرة  قراءة  صفحة  مئة  تقرؤون  مما  افضل  العربة  
ورغباتكم  ميولكم  وصوبوا  شيئا،  منها  تنتفعوا  ال 
تكونوا  وال  الصحيحة  بالوجهة  وامانيكم  وتطلعاتكم 
وانغمسوا  املاديات  نحو  توجهوا  الذين  كأولئك 
بملذاهتم املحرمة الذين فقدوا بوصلة التوجيه السليم.. 
بِاْلَيِقنِي(  ِه  )َوَقوِّ فيقول:  السالم(  )عليه  االمام  ويضيف 
العقائدية  اجلوانب  يف  وخصوصا  قلبك  استخدم  اي 
التي  القوة  لُه  واجعل  اليقني   به  وادخل  والعلمية  
فيها  النجاح  تستطيع من خالهلا مواجهة احلياة وحتقيق 
من  بك  تنتقل  ان  بإمكاهنا  التي  فهي  جماالهتا  مجيع  يف 
مرحلة الشك والرتدد والتزلزل اىل الثبات واحلق حينئذ 
احلياة  به معرتك  تواجه  ان  تستطيع  قويًا  قلبًا  لك  يكون 
وتفاصيلها وان تكون مهيآ لالنتصار عىل كل طارئ واال 
فسيكون لك قلب ضعيف ال تستطيع ان تواجه به احلياة 

وحينئذ مصريه الفشل واحلزن واهلالك.

من يتصف بالحيوية والنشاط 
يسمى انسان حي ومجتمع حي 

على عكس الكسل والخمول 
فّيعرف على انه انسان ميت 

ومجتمع ميت .
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املرجعية  "أساطني  كتاب  السويرسية  الوطنية  املكتبة  تضّم 
فيها  اإلسالمي  األرشيف  اىل  األرشف"  النجف  يف  العليا 
وتعتمده مصدر رئيس عن املسلمني الشيعة أتباع آل البيت 
)عليهم السالم(، وكلفت جمموعة من األكاديميني العراقيني 
واألملانية  والفرنسية  اإلنكليزية  اللغات  اىل  الكتاب  لرتمجة 

وقالت نفتخر هبؤالء العظامء.
 والكتاب بحث تأرخيي عن أساطني املرجعية العليا للشيعة، 
وأساطني تعني أعظم عظامء العلم والفقه يف التأريخ، وتناول 
املؤلف املختص، أعاظم فقهاء الشيعة يف كل العصور الذين 
زعياًم  منهم  واحد  كل  وأصبح  اجلعفري  املذهب  تزعموا 
لكل  أعىل  ومرجعًا  األرشف  النجف  يف  العلمية  للحوزة 

املسلمني الشيعة يف العامل.
وهم حسب تسلسلهم التارخيي: 

أوالً: الشيخ حممد رضا آل ياسني "قديسًا".
ثانيًا : الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء "داعية".

ثالثًا: السيد حمسن احلكيم "زعياًم".
رابعًا : السيد أبو القاسم اخلوئي "أستاذًا".

خامسًا : السيد عيل احُلسيني السيستاين "املرجع األعىل".
وأكد املؤلف ان األلقاب التي متيز هبا أعاظم مراجع الشيعة 
يف التأريخ "أساطني املرجعية العليا" هي ألقاب ربانية ختص 
كل واحد منهم وال تشمل الثاين، وخيصهم هبا اإلمام املهدي 

وهم وكالء عرصهم لإلمام.
مثاًل السيد عيل احلُسيني السيستاين يف 8 - 8 - 1992 بعد 
أن صىل عىل أستاذه اخلوئي بوصية منه صالة اجلنازة أصبح  
زعيم احلوزة العلمية ومرجع عام للشيعة وُيطلق عليه لقب 
لقب  نال  الذي  الوحيد  هو  اخلوئي  والسيد  األعىل  املرجع 
وحده  احلكيم  حمسن  والسيد  األساتذة  أستاذ  وهو  األستاذ 

وهذه  وهكذا..  الطائفة"  "زعيم  الزعيم  لقب  نال  الذي 
األلقاب هي ألقاب ربانية ختص هؤالء األعاظم خيصهم هبا 
اإلمام املهدي وهم عىل ارتباط به ونوابه عىل شيعته اخللص.

املؤلف يف سطور
حممد  الربوفيسور   هو  الكتاب  مؤلف  ان  بالذكر  جدير 
حسني عيل الصغري، ولد يف النجف األرشف عام 1940م، 
وأكمل   ،1952 عام  النجف  يف  العلمية  باحلوزة  والتحق 
عام  اخلوئي  لإلمام  العايل  اخلارج  بالبحث  العلمية  دراسته 
الطبقة  شعراء  من  الصغري  الربوفيسور  ويعترب   ،1975
جامعات:  يف  العليا  دراسته  أكمل  وقد  العراق،  يف  األوىل 
الدكتوراه  الربيطانية، وحصل عىل  بغداد والقاهرة ودرهام 
يف اآلداب ومرتبة الرشف األوىل عام 1979، ونال درجة 
األستاذية )الربوفيسور( عام 1988، والربوفيسور املؤلف 
أهل  عن  كتاب  ألحسن  األوىل  العاملية  اجلائزة  عىل  حائز 

البيت )عليهم السالم( عام 2005.

بأعظم خمسة مراجع للشيعة في التاريخ 

وتؤرشف حياتهم في مكتبتها الوطنية

سويسرا تفتخر
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عل��ى الطري��ق الرابط بي��ن مدينتي كربالء المقدس��ة والنجف األش��رف، اس��تثمرت العتبة 
الحسينية المقدسة مساحة أرضية تقدر بنحو )30 ألف متر مربع( إلنشاء المدينة الصناعية 
الت��ي تعّد أكبَر مش��اريعها في القّطاع الصناعي الهادف للتش��جيع عل��ى اإلنتاج المحّلي 

وتشغيل األيدي العاملة.
المش��روع األبرز الذي يتبع قس��م اإلنتاج الصناعي في العتبة المقّدسة إلى جانب معامل 
ومصان��ع أخ��رى، خط��ا خط��واٍت ناجحة وحقيقي��ة على مس��ار التط��ّور وإدارة عجل��ة اإلنتاج 

المهم لتغطية احتياجات السوق المحلية.

كي��ف ش��ّجعت العتبة الحس��ينية عل��ى 
تطوي��ر اإلنت��اج المح�������ّلي في البل��د؟

 " عية لصنا ا ينة لمد ا " ع و مش��ر
يخط��و بنج��اح

األحرار/ حسنين الزكروطي - تصوير/ وحدة المصورين
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نظرة قريبة على المشروع
 6( املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الصناعية  املدينة  تضّم 
بالبناء،  يدخل  الذي  )البلوك(  بصناعة  خاصة  معامل( 
ومعمل )الكايش(، ومعمل ال� )B.R.C( اخلاص بصناعة 
مشبك  صناعة  معمل  إىل  باإلضافة  املعدنية،  األسيجة 
اخلرسانات اإلسمنتية، ومعمل جتميع وصناعة الثالجات، 
ومعمل صناعة االثاث، ومعمل صناعة األبواب اخلشبية.

الرصينة، وُجّهزت  املواصفات  املعامل وفق  تنفيذ  وجرى 
املشاريع  من  جعلته  التي  واخلدمات  التقنيات  بأحدث 

النوعية يف العراق.
معمل صناعة البلوك:

عام  من  الثاين  كانون  شهر  يف  املعمل  هذا  افتتاح  جرى 
مرّبع(،  مرت  آالف   3( ل�  تصل  مساحة  عىل  2020م، 
اخلاصة  والكربستون  واملقرنص  البلوك  مادة  ينتج  والذي 
ب� )األرصفة، السواقي(، حيث يعمل عرب خطني إنتاجيني، 

وتصل انتاجية اخلط الواحد ل� )1.000( قطعة يف الساعة، 
 125( ل�  الواحد  للخط  املقرنص  مادة  إنتاجية  تصل  بينام 

مرتًا مربعًا( يف الساعة.
وهيدف هذا املعمل للحّد من استرياد املنتجات التي تدخل 
خالل  من  اخلاص  القطاع  دور  وتنشيط  التحتية،  بالبنى 
استثامر مصادر املواد الطبيعية، فيام يعّد واحدًا من املشاريع 
املهمة واملسامهة يف رفد السوق واملؤسسات باإلنتاج املحيل 

ذات اجلودة العالية.
معمل صناعة الكاشي

� جرى إنشاء املعمل عىل مساحة تبلغ )3 آالف مرت مربع(، 
ويضمُّ مجلونات كبرية بعدد )2( وساحات خزن خارجية، 
يف  مربع(  مرت   500( ل�  تصل  بطاقة  الكايش  مادة  وينتج 

الساعة الواحدة.
املشاريع  قسم  إرشاف  حتت  املرشوع  هذا  إنشاء  وجرى 
)فاكيل  رشكة  وتنفيذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 

يايب( الرتكية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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معم��ل إنت��اج مش��بّكات حدي��د التس��ليح ال��� 
:)BRC(

تّم إنشاء املعمل عىل مساحة تصل ل� )5 آالف و760 مرتًا 
ب�  خاص  واحد  إنتاج،  خطوط   )3( عىل  وحيتوي  مربعًا(، 

)درفلة احلديد والتحزيز( وخّطني ل� )حلام احلديد(.
 plc(( إلكرتوين  برنامج  ضمن  املعمل  تشغيل  جيري 
 20( ال�  تفوق  انتاجية  وبطاقة  اكفاء،  مهندسني  وبإرشاف 

طنًّا( يف اليوم الواحد.
مشاريع قيد اإلنجاز

نسبة للمساحة الكبرية التي تتمّتع هبا املدينة الصناعية، ومن أجل 
فتح خطوط إنتاجية جديدة، فقد جرى العمل عىل تأسيس معملني 

آخرين داخل املدينة ويتمثالن ب�:
1� مستودع معمل الثالجات

الذي ال يزال العمل جاٍر يف إنشاء مستودع املعمل، حيث بدأت 

املبارشة به يف تاريخ )2019/8/19م(،  عىل مساحة تصل ل� )8 
آالف و350 مرتًا مرّبعًا(.

2- مستودع معمل االخشاب
بدأ  الذي  واألساسية  املهمة  املعامل  من  واحدًا  املعمل  هذا  ويعّد 
املدينة  إدارة  وتسعى   ،)2020/3/15( تاريخ  يف  بتنفيذه  العمل 
إلنشاء مستودع ضخم عىل مساحة )5 آالف و760 مرتًا مربعًا(، 
والديكورات  اخلشبية  باألبواب  املحلية  السوق  رفد  ومهمته 

املنزلية.
أهداف وتطّلعات

الرضورية  املواد  توفري  عىل  الصناعية  املدينة  إنشاء  يشّجع 
والبنائية،  اإلنشائية  العمليات  يف  الداخلة  وخصوصًا 
عن  ناهيك  العراق  خارج  من  استريادها  عن  واالستغناء 
كلفتها العالية، أضْف إىل ذلك أن مثل هذه املشاريع تشّجع 
أيضًا عىل استقطاب الرشكات االستثامرية العاملية بعد توفري 
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البيئة املناسبة هلا.
كام أّن من أهداف مثل هذه املشاريع الكبرية، تشغيل األيدي 
املدينة  وّفرت  إذ  للشباب،  العمل  فرص  وتوفري  العاملة 

الصناعية عرب معاملها السّتة فرصًا لقرابة األلف شاب.
التنمية  لتحقيق  حضارية  واجهًة  الصناعية  املدن  وتعّد 
ودعمها  عليها  التشجيع  جدًا  الرضوري  ومن  املستدامة، 
خرباء  وبحسب  كوهنا  واإلمكانيات،  الطاقات  بكل 
يف  املتبع  الريعي  االقتصاد  إلهناء  مقّدمات  تعّد  اقتصاديني 
العراق، والذي يتمثل يف االعتامد عىل مصدر واحد للدخل، 
من خالل االعتامد عىل املوارد الطبيعية مثل النفط واملعادن 
له  تسعى  ما  وهو  بتطويره،  االهتامم  دون  وغريها  واملياه 
العتبة احلسينية املقدسة يف خلق اقتصاد حقيقي وإسهامها يف 

التشجيع عىل اإلنتاج املحيل يف خمتلف القطاعات.
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استقبلَ رئيس قسم اإلعالم في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس عاصم الخفاجي، 
بالتأهيل  الخاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  رعاية  دائ��رة  في  التربوي  التأهيل  قسم  من  وف��داً 
الشريف،  الحسيني  بالصحن  القسم  مقر  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة  التابع  الطبي 
المؤتمر  ومناقشة  والوزارة،  المقدسة  العتبة  بين  المشترك  التعاون  لتعزيز  الزيارة  هذه  وجاءت 
الذي ستحتضنه العتبة المطهرة في المستقبل، والخاص بذوي اإلعاقة الجسدية وكيفية إذكاء 

الوعي المجتمعي في البالد.

ى  لمس��تو فيع ا ًا ر فد جي يس��تضيف و لخفا ا
عي��ة جتما ال ن ا و لش��ؤ ا لعم��ل و ة ا ر ا ز م��ن و

في��ن لطر ك بي��ن ا لمش��تر ن ا و ًا للتع��ا تعضي��د

ر األح��رار/ حس��نين الزكروط��ي � تصوي��ر/ حس��ين العط��ا
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وأّكد اخلفاجي خالل لقائه بالوفد إن "العتبة احلسينية دائاًم 
اخلدمات  تقدم  التي  املوضوعات  عىل  منفتحة  كانت  ما 
الرضورية للمجتمع العراقي بكافة رشائحه، وخصوصًا ما 
الذي  "اللقاء  أن  إىل  منها"، مشريًا  باجلانب اإلنساين  يتعلق 
مجعه مع  مدير قسم التأهيل الرتبوي يف دائرة ذوي االعاقة 
كان  له  املرافق  والوفد  بالتأهيل  اخلاصة  واالحتياجات 
تواجه  التي  املعوقات  الكثري من  إجيابيًا، وطرح من خالله 
التي  واملقرتحات  واملحاور  املهمشة،  شبه  الرشحية  هذه 
سيتم تناوهلا يف املؤمتر الذي ستقيمه العتبة احلسينية املقدسة 

يف األشهر القليلة القادمة".  
كامل  الدكتور  الرتبوي  التأهيل  قسم  مدير  عرب  جانبه  من 
آفاق  وفتح  املباركة  الزيارة  هبذه  سعادته  عن  صديق  حممد 

التعاون الكبري واملثمر مع العتبة احلسينية املقدسة.
"لقاءنا مع  إن  ل� )األحرار(:  وقال صّديق يف حديثه خّصه 
رئيس قسم اإلعالم بالعتبة املقدسة وفريقه من العاملني يف 
املشرتك  التعاون  توثيق وتوطيد  مبادرة  القسم، كان ضمن 
ما بني وزارة العمل والشؤون االجتامعية والعتبة احلسينية".
الذي  للمؤمتر  اإلعداد  اللقاء  أطراف  "تناولنا يف  وأضاف، 
سيتم عقده من قبل العتبة املطهرة واملحاور التي سيتضمنها، 
كذلك الربامج واخلدمات املشرتكة واخلاصة بذوي اإلعاقة 

يف  االجتامعي  الوعي  إذكاء  وكيفية  اخلاصة  واالحتياجات 
حقوقهم، وااللتزامات التي ترتتب عىل الوزارات واجلهات 

املعنية واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية".
العراق  يف  اخلاص  األويل  التقرير  "توصيات  أن  إىل  وأشار 
الذي تم حتديد )69( مالحظة، ووزارات الدولة وهيئاهتا 
عىل  جاهدة  تعمل  الرسمية  وغري  الرسمية  واملؤسسات 
تنفيذها وحتقيقها، وجتاوز اهلفوات املوجودة، وسيتم تزويد 
املؤمتر،  بمحاور  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي  هيئة 
كذلك سيتم رفع مجلة من املقرتحات والطلبات وخمرجات 
االجتامع الذي جرى اليوم اىل أمانة العتبة احلسينية املطهرة، 
آملني من العيل القدير ان حيفظ اجلميع خدمة هلذه الرشحية 

املهمة وجلميع العراقيني".
ملا هلا من امهية  اللقاءات  ونّوه صديق إىل أمهية اجراء هذه 
النوع  هذا  اقامة  جدًا  ال��رضورّي  "من   قال:  حيث  كبرية 
راعية  جهة  ألهنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  اللقاءات  من 
وهي  االعاقة،  ذوي  من  االشخاص  فقط  وليس  للجميع 
املؤسسات  بني  واملثمر  املشرتك  للتعاون  توثيق  ايضا  متثل 
وال��رؤى  النظر  وجهات  لتبادل  اخلدمة  بتقديم  املعنية 
وامكانيات حتقيقها وبالتايل وتعود باملنفعة للمجتمع بشكل 

عام".
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ال��م��ق��ّدس��ة  ال��ح��س��ي��ن��ي��ة  ال��ع��ت��ب��ة 
الواقع.. أرض  على  طبّقتها 

18 كردي��ًا"  و"
يتلّق��ون الع��اج ف��ي مستش��فياتها مجانًا

م��ّر الع��راق بظ��رف أمني قاه��ر بع��د الع��ام )2006( تمّثل ب��إذكاء ن��ار الطائفي��ة المقيت��ة ومحاولة 
زرع الخ��راب بي��ن أبن��اء الطوائ��ف والمكّون��ات العراقية، بش��يعتها وس��ّنتها ومس��يحييها وكردها 
وتركمانها، وس��عت غربان الشّر إلى تهديم الجس��ور بين األخوة واألبناء، إال أّن المرجعية الشيعية 
الش��ريفة كان له��م بالمرص��اد، فأطل��ق حينها المرج��ع األعلى السيس��تاني )دام ظل��ه( خطاباته 
وفت��واه الداعي��ة إلى ل��ّم الش��مل العراقي وتحري��م دم��اء العراقيين، ووصف المس��لمين الس��ّنة 

بأنفسنا، والمسيحيين بقوله: أنتم جزٌء مّنا.

األحرار/ هيأة التحرير

ش��عاراٍت  مج���������������ّرد  وأهلنا..لي��س��ت  أنفس�����نا 
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الحوار والوحدة ينطلقان من أرض القداسة
يف  والكبري  الفاعل  الدور  له  كان  املقّدسة  احلسينية  العتبة 
ترمجة خطابات ووصايا املرجعية العليا عىل أرض الواقع، 
السنوات،  تلك  إبان  مجيعًا  نتذكره  خاصًا  برناجمًا  وأعدت 
الوطنية(، ولذا كانت  )املصاحلة  جاء متساوقًا مع مرشوع 
السنّية  املحافظات  من  والوجهاء  العشائر  شيوخ  قوافل 
الطاهرة كربالء  البقعة  والكردية هتبط يف كّل يوم برحاب 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  راية  حتت  لتتوّحد  املقّدسة 

وتستلهم منه القّوة والصمود بوجه املخططات اإلرهابية.

فتوى الدفاع الكفائي حفظت جميع العراقيين
ومل يتوّق��ف األم��ر عن��د هذا احل��د، رّب��ام ظهر األم��ر جلّيًا 
وواضح��ًا بعد إص��دار الفت��وى التارخيية العظيم��ة لإلمام 
السيستاين بالدفاع الكفائي، وهّب أبناء املحافظات الشيعية 
والعتبات املقدس��ة وطالب احل��وزات الرشيفة للدفاع عن 

أبناء املحافظات السنّية وحتى الكردية.

ثّم ال ننسى املئات من العوائل النازحة من طوائف خمتلفة 
احتضنتها كربالء املقدسة، وقّدمت العتبة احلسينية أفضل 
اخلدمات هلم خالل حمنتهم التي مّروا هبا ومل تتخّل عنهم يف 
حّتى  الكاملة  الرعاية  لرعايتهم  وسعت  الظروف،  أحلك 
عودهتم املباركة إىل مناطقهم السكنية بعد حتريرها بالكامل 

من دنس اإلرهابيني.

عالج مجانّي لجميع العراقيين
وحشدنا  األمنية  لقواتنا  الساحق  االنتصار  وبعد  واليوم، 
العتبة  ترمجت  اإلرهابية،  داعش  عصابات  عىل  املبارك، 
عرب  العراقية  املكّونات  مجيع  من  املرشف  موقفها  احلسينية 
القريب، فرصنا  قبل  البعيد  التي شملت  الطّبية  مشاريعها 
العالج  يتلقون  السنّية  الطائفة  من  وأبناَءنا  أخوتنا  نرى 
وارث  مؤسسة  وأبرزها  املقدسة  العتبة  مستشفيات  يف 
الدولية ملعاجلة األمراض الرسطانية، وليس ذلك فحسب، 
فالكثري من أبناء املكّون الكردي شاهدهم الناس بلباسهم 
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الشعبّي وهم إىل جانب أطفاهلم الصغار يتلّقون العالج يف 
مستشفيات العتبة املطهرة.

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وّج��ه  امل��ايض،  األسبوع  يف 
واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي باستقبال )18( مريضًا مصابًا بالرسطان 
بعالجهم  والتكّفل  العراق  كردستان  اقليم  حمافظات  من 

)جمانًا( عىل نفقة العتبة احلسينية املقدسة.
ارساهلم  تم  الذين  امل��رىض  مع  حديثه  يف  سامحته  وق��ال 
"أعرّب  العراق:  كردستان  إقليم  صحة  وزارة  مع  بالتنسيق 
عن سعاديت واعتزازي بأن تتوىل مؤسساتنا الطبية والصحية 
يف حمافظة كربالء املقدسة العناية والرعاية الكاملة ألخوتنا 
وأبنائنا املرىض ومن شتى املحافظات العراقية السيام إقليم 
والصحية  الطبية  اخلدمات  تقديم  عىل  والعمل  كردستان 

والعالجية واإلنسانية هلم".
مجيع  يف  والتمريضية  الطبية  املالكات  نويص  "كام  وأشار 
احلسينية  للعتبة  التابعة  والطبية  الصحية  املؤسسات 
يؤكد  التي  العامة  االنسانية  النظرة  من  وانطالقا  املقدسة، 
عليها دائام سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني 

وال  استثناء،  دون  من  العراقيني  مجيع  برعاية  السيستاين، 
لذلك  القومي،  أو  واملذهبي  الديني  انتامئهم  إىل  ينظر 
الدولية لعالج االورام تستقبل  ان مؤسسة وارث  جتدون 
مجيع العراقيني من الشامل اىل اجلنوب وهم حيظون برعاية 

طبية وإنسانية خاصة وعىل حد سواء".

المظّلة األبوية للمرجعية العليا
أفضل  وتقديم  باملرىض  باالهتامم  االطباء  "أوصينا  وتابع 
عن  فضاًل  والعالجية،  والتشخيصية  الطبية  اخلدمات 
ننظر  أننا  حيث  واالخالقية،  والنفسية  االنسانية  الرعاية 
االبوية  واملظلة  االنسانية  النظرة  من  انطالقًا  للجميع 

للمرجعية العليا".
بني  أنفسكم  "ستجدون  إنكم  الكربالئي  الشيخ  وب��نّي 
"بمناسبة وصول الوجبة األوىل من  أنه  أهاليكم"، مضيفًا 
املرىض من حمافظات إقليم كردستان أويص املسؤولني يف 
هيئة الصّحة والتعليم اجلامعي بأن يكون العالج )جمانيًا( 
جلميع القادمني من املرىض يف هذه الوجبة وتتكّفل العتبة 

احلسينية بنفقاته".
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وترّج��ل الف��ارس 
ع��ن صه��وة العل��م والباغ��ة

الدكتور أحمد العلياوي
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عاَش الصغيُر ُممَتحناً بالبيئة 
القاسية، بين ِدين وفير، ودنيا 

شحيحة، بين صوٍت فخم، وجوٍع 
مكتوم، تجدُه شيخاً وشاعراً 

ومؤلفاً وأستاذاً جامعياً، حاضراً 
مجالس العلماء، وحلقات الدرس، 

وصفوف التدريس وهو يمنح 
اللقاءات ملحاً أليامٍ شاحبة 

العروق.
يتنّقل الصغيُر في أحاديثه، 

ووسُع لغته ذاكرٌة متَّقدة، تلمُع 
بالمواقف، واألحداث، واألسماء، 

واألشعار، وهو يجوُب أزقة الزمن 
ث  في النجف الالهبة صيفاً، ليتحدَّ

عن قصص ونوادر قادمة من 
أقصى هذه المدينة المؤتلفة 

بالمختلف، المزدانة بأمير 
المؤمنين اإلمام علي بن أبي 

طالب )عليه السالم(.
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يقسو  العليا،  الدراسات  أستاذًا يف  الصغري  لقد عرفُت 
املدح   ُيسمعك  العريكة،  لنّي  املراس،  صعب  وحينو، 
قريبًا  وصعبًا،  سهاًل  األحوال،  كل  يف  وهو  والذم، 
شفيقًا، يعتني بطالبه، مثلام يعتني بأبنائه الذين فقدهم 
تكرارًا، وهم يكربون بني يديه، حييط هبم السقاُم الذي 
ال دواء له، وال فكاك منه إال باملوت، وهو يرى كيف 
طالبه  نحن  بنا  اتصل  حتى  يموت،  وال  يموُت  الولد 
ذات مرة، ليقوَل: تعالوا لدفن أخيكم.. لقد مات ابني 

بعد عرشين عامًا من الرقود يف الفراش.
األدبية  املنصة  ويمأل  ويناقش  وحيارض  الصغرُي  يؤلف 
حنجرته  وكأن  والصويّت،  اللغوي  األداء  من  بسيٍل 
ومل  عنهم،  نسمع  الذين  العرب،  اخلطباء  بأيام  متصلٌة 
نسمع منهم، فرتى يف الرجل نسخًة من خطابة سالفة، 
بيت  مائة  عىل  يزي����د  ملا  متتد  النَّفس،  طويلة  وقصيدة 
اعتاد  التي  اإلنشادية  الشعرية  املباراة  يف  زيادًة  ونيف، 
عليها الشعراء يف النجف األرشف، يف بيئتها االحتفالية 

بالشعر.

عشُت مع الصغري مدًة من الزمن، نتتلمُذ عىل يديه، ثم 
الرحلُة معه  الدكتوراه، فكانت  أرشف عىل رسالتي يف 
الشعرية يف رثاء  الصورة  أدرُس  بني سهل ووعر، وأنا 
احلسني )عليه السالم( شعر النجف األرشف يف القرن 
العرشين انموذجًا، إذ كنت أبحُث يف  بيئة النجف التي 
أعيُش فيها حارضًا، ألجد يف الصغري دلياًل عىل املايض، 
إذ حيرض ذلك املايض مثل كتاب مراجعات، أو مسلسل 
الشعر والشعراء،  يتنّقل بني حمطات  مشاهد، والصغري 
بحرفة  العامرة  النجفية  واملنتديات  والفقهاء،  واحلوزة 

اللغة والشعر واألدب والتاريخ والفقه.
والبيان،  البالغة  ومؤلفات  األبناء،  أسقام  بني  ومن 
وحياة األئمة وإعجاز القرآن، وحمافل الشعر، وجمالس 
الرتاثيني  األساتذة  من  واحدًا  الصغرُي  رحل  األدب، 
روافد  بني  جيمع  وهو  منطلقًا،  الرتاث  حيملون  الذين 
برحيله  ليزيد  اجلامعية،  والدراسة  العلمية،  احلوزة 
منّا،  تأخذ  العلامء  خسارتنا، ويعيد ألذهاننا أن خسارة 

بقدر ما أعطى العامِلُ.. وهذا هو الفقد.
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ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ت��ق��ي��م م��ه��رج��ان  ال��ع��ت��ب��ة 
الث��اني الثق����������افي الدولي  كوثر العصمة 

احتف��اًء بال��والدة المباركة لس��ّيدة نس��اء العالمين

األحرار/ قاسم عبد الهادي - أحمد الوراق
تصوير/ وحدة المصورين
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أربعة أيام نورانية
تضّمن مهرجان كوثر العصمة الدويل، 
)الثقافية،  الفعاليات  من  العديد 
اليوم  وختلل  والفنية(  األدبية  العلمية، 
االفتتاح،  حفل  عن  فضاًل  منه  األول 

العقيلة  صحن  يف  فني  معرض  إقامة 
فيه  ُعرضت  السالم(  )عليها  زينب 
)العراق،  من  خطية  لوحة   )160(
ُعامن،  سلطنة  البحرين،  السعودية، 
لوحة  بينها  كان  واالمارات(  الكويت 

ابتهاجاً بالذكرى العط��رة لوالدة بضعة النبي المختار )صلى الله عليه وآله( فاطمة الزهراء )عليها 
الس��الم( وتعظيماً لمكانتها اإللهية، أقامت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مهرجان 
كوث��ر العصم��ة الثقافي الدولي بنس��خته الثانية، بمش��اركة دولية من )23( دولة عربية وإس��المية 

وأجنبية.
المهرج��ان ال��ذي أقيم للفترة م��ن )13 – 16 كانون الثاني 2023( تحت ش��عار )فاطمة الزهراء عليها 
الس��الم هدية الس��ماء وكوثر العط��اء(، يأتي إلحياء ه��ذه الذك��رى المتوّقدة باألفراح والمس��ّرات، 
واستذكار األدوار العظيمة لسيدة نساء العالمين )عليها السالم( واستحضار مواقفها المشّرفة، 
انطالقاً من حديث اإلمام الصادق )عليه الس��الم(: "ش��يعتنا خلقوا من فاض��ل طينتنا وعجنوا بماء 

واليتنا يفرحن لفرحنا ويحزنون لحزننا".
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السالم(  )عليها  الزهراء  مسبحة 
عرضًا  أمتار   3( بأبعاد  وتطريز  خط 
األكرب  اللوحة  وتعد  طوالً(،  ومرتين 
بني نظرياهتا يف العامل، كام جرى طباعة 
السيدة  عن  رقمية  لوحة   )101(
من  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 
والتصميم  العريب  اخلط  دمج  خالل 

 )25( من  اكثر  استالم  وتم  الرقمي، 
حمافظات  خمتلف  من  تشكيلية  لوحة 
لوحات  جمموعة  وعرض  العراق، 
التنمية  لقسم  الفيلوغرافيا  فن  من 
وعمل  للشباب،  املجتمعي  والتاهيل 
 )3 يف   5( بقياس  )نحت(  جمسم 
الرشيفة  النبوية  احللية  واستالم  مرت، 

بحجم )14( مرتًا عىل عدد املعصومني 
)عليهم السالم(، وتم تقسيم املعرض 
العريب  )اخلط  هي  اجنحة  عدة  اىل 
كتب  معرض  االسالمية،  والزخرفة 
فاطمة  السيدة  بشخصية  متخصصة 
اللوحات  السالم(،  )عليها  الزهراء 
الرقمية، اللوحات التشكيلية، معرض 
فعاليات  من  وكذلك  الطفولة(، 
كربى  احتفالية  اقامة  هي  االول  اليوم 
)عليها  الزهراء  فاطمة  والدة  بمناسبة 
السالم( يف صحن العقيلة زينب )عليها 
السالم(، فضال عن حفل التعارف بني 

الوفود املشاركة.

م��ن  اكث��ر  اس��تالم  ت��م 
تش��كيلية  لوح��ة   )25(
من مختل��ف محافظات 
وع��رض  الع��راق، 
م��ن  لوح��ات  مجموع��ة 

فن الفيلوغرافيا..
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التع��رف بش��خصية الزه��راء 
)عليها السالم(

الدينية  املرجعية  ممثل  ألقاها  كلمة  ويف 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
الكربالئي، رّحب فيها بالوفود املشاركة 
مهرجان  اليوم  "يقام  وقال:  باملهرجان، 
كوثر العصمة الثقايف الدويل الثاين ألجل 
العاملني  نساء  سيدة  وسرية  ذكر  إحياء 
)عليها السالم( من االولني واالخرين، 
ومن خالل ذلك أقول ان االرسار االهلية 
)عليها  الزهراء  شخصية  يف  جتلت  التي 
خصوصًا  مجيعًا  منا  تستدعي  السالم( 
هذه  استجالء  والعلم  الفضل  أهل 
تعميق  عىل  والعمل  النورانية  العظمة 
ودقة التعريف بشخصيتها وكيف نصل 
الفرد  لدى  الرسالية  معاملها  تفعيل  اىل 

واملجتمع وخصوصا عامل املرأة".
التوقف  ينبغي  أنه  إىل  سامحته  وأشار 
ظواهر  ثالث  عند  طوياًل  والتأمل 
السالم(  )عليها  الزهراء  شخصية  يف 

العظيمة:
)عليها  الزهراء  قدسية  ظاهرة  االوىل: 
حتّدث  بحيث  عظمتها،  أرسار  السالم( 
ومتميز  رسايّل  دور  عن  الكريم  القرآن 
الرساالت  تاريخ  عرب  مهامت  لنساء 
والروحي  املعنوي  وتكاملهن  الساموية 
والرسايل ولكن وصف النبي )صىل اهلل 
بأهنا  السالم(  )عليها  فاطمة  واله(  عليه 
سيدة نساء العاملني من االولني واالخرين 
يف  وأعمق  اوسع  وآفاقًا  ابعادًا  يعطي 
تكامل احلركة الرسالية لألنبياء )عليهم 
االرقى  النموذج  وان  مجيعا  السالم( 
يف  جتىل  انام  الرسالية  املرأة  يف  واالكمل 

والتي  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 
خالل  من  واالمامة  النبوة  خط  استمر 

كينونتها النورانية العظيمة.
الزهراء  مظلومية  ظاهرة  الثانية: 
املظلومية  اظهار  ان  السالم(،  )عليها 
اىل  والدعاة  الساموية  الرساالت  لقادة 
االصالح املجتمعي من الوسائل القرآنية 
االهلية التي يراد منها التفاعل الوجداين 
صاحب  مع  للمجتمع  والعاطفي 
الرسالة املظلوم بغري حق، كام ان استدرار 
العاطفة واثارة املشاعر من خالل اظهار 
هذه املظلومية ال يراد منه اثارة العواطف 
التفاعل  منه  يقصد  بل  فقط  املجردة 
الرسالة الساموية  الوجداين مع صاحب 
يف رسالته وقضيته واثبات حقة ورشعية 
ظلمها  اجلها  من  التي  اطروحاته 

االخرون.
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حتتل  الكاملة،  القدوة  ظاهرة  الثالثة: 
يف  ومهمة  خطرية  مكانة  القدوة  مسألة 
القناعة  منطلق  متثل  فهي  االنسان  حياة 
واالندفاع الذايت نحو االتصاف والسري 
نحو الكامل والذي يمثل ارضية صاحلة 
جلميع البرش بمختلف طاقاهتم الفكرية 
املفاهيم  لتجسيد  واجلسدية  والنفسية 
وغريها،  واملعيشية  والرتبوية  الفكرية 
من  اعظم  تأثريا  متلك  القدوة  وظاهرة 
تأثري القاء احلجج والرباهني والنظريات 
اذا  ولذلك  البرشي،  املجتمع  لغالب 
وجد االنسان ضالته يف شخصية انسانية 
حتمل مجيع مكوناته الغريزية والعاطفية 
فأنه  الكامل  صفات  فيها  وجتسدت 
انجذابا فطريا يسوقه  سينجذب نحوها 
اإلقناعي  التأثري  من  اكثر  الكامل  نحو 

للحجة والربهان.

اإلع��الن ع��ن تأس��يس مركز 
تخصصي

وذكر الشيخ الكربالئي، "بعد ان تباركنا 
بتأسيس جامعة باسم الصديقة الطاهرة 
السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  وهي 
للبنات وعمال يف املحاور املذكورة التي 
أم  مؤسسة  تأسيس  نعلن  ليها  تعرضنا 
اخلاصة  والبحوث  للدراسات  أبيها 
تعاىل  اهلل  )صلوات  الطاهرة  بالصديقة 
التي  النشاطات  خمتلف  تتوىل  عليها( 
والتحقيق  البحث  من  بمزيد  تعنى 
الزهراء  ومقامات  فضائل  يف  والنرش 
)عليها السالم( وكيفية صناعة وصياغة 
يف  املجتمع  يف  الفاطمية  الشخصية 
خمتلف رشائحه ووضع االليات لتفعيل 
حركة  يف  الرسايل  الفاطمي  الدور 

املجتمع بصورة عامة".

مسابقات سنوية للكتاب
الفاطميات  النساء  سامحته  ودعا 
الرسالة  هّم  حيملن  اللوايت  الفاعلة 
الفاطمية للمجتمع النسوي "ليشاركن 
يف  املهام  هذه  اداء  أعباء  حتمل  يف 
داخل  من  أكّن  سواء  املؤسسة  هذه 
بأن   موضحًا  خارجه"،  أو  العراق 
التحديات  ظل  يف  "يأيت  التأسيس  هذا 
التي  واالخالقية  والرتبوية  الثقافية 
اخذت هتدد الكيان االرسي والنسوي 

بصورة عامة اكثر من ذي قبل".
املجال  فتح  عن  نعلن  "كام  وأضاف، 
كتاب  ألفضل  سنوية  مسابقة  إلجراء 
رسالة  او  يطبع  خمطوطة  او  يكتب 
عن  تكتب  قصة  او  رواية  او  جامعية 
للمسامهة  السالم(  )عليها  الزهراء 
عن  املعارص  الثقايف  الوعي  مزيد  يف 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

34



السالم(  )عليها  الزهراء  شخصية 
متخصصة  جلان  ذلك  ألجل  وتشكل 
للبدء هبذه النشاطات املهمة خالل هذا 
القادم  املهرجان  ليكون  اهلجري  العام 

باكورة هذه الفعاليات املهمة".
الس��الم(  )عليه��ا  الزه��راء 

قيمة الحياة
ومن جهته حتدث حمافظ كربالء املقدسة 
املهندس نصيف جاسم اخلطايب قائاًل: 
"من مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( 

من امتداد الرسالة وعظمة االمامة من 
مقام  إىل  نتقدم  والوفاء  العطاء  كربالء 
تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  احلجة  االمام 
العظام  مراجعنا  وإىل  الرشيف(  فرجه 
بالتهاين  واالنسانية  االسالمية  واالمة 
بوالدة  العطرة  والذكرى  والتربيكات 
رحيانة رسول اهلل فاطمة الزهراء )عليها 

الق��دوة تملك  ظاهرة 
تأثي��را اعظ��م م��ن تأثير 
القاء الحجج والبراهين 
لغال��ب  والنظري��ات 

المجتمع البشري..

واآلرصة  النبوة  روح  فهي  السالم(، 
مرشوع  عظيمني  إهليني  مرشوعني  بني 

النبوة ومرشوع اإلمامة".
أن  نؤكد  املكان  هذا  "من  وأضاف، 
مرشوع  هو  العظيم  الزهراء  مرشوع 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعيل 
واهنا  السالم(،  )عليه  طالب  ايب  بن 
ان  عظيمة  رسالة  توصل  ان  أرادت 
وواجب  فضيلة  هو  احلق  عىل  الثبات 
وان التذكري باحلق هو فضيلة وواجب 
فضيلة  هو  احلق  نرصة  وان  ايضًا 

وواجب".
الس��الم(  )عليه��ا  الزه��راء 

هدية السماء
وبدوره حتدث رئيس اللجنة التحضريية 
كاظم  عيل  احلقوقي  للمهرجان 
التهاين  بأزكى  "نتقّدم  قائاًل:  سلطان 

العرص  صاحب  مقام  اىل  والتربيكات 
الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل  والزمان 
بمناسبة  العليا  الرشيدة  واملرجعية 

والدة الزهراء )عليها السالم(".
املهرجان  "يتضمن  سلطان،  وأوضح 
وحملية  وعربية  دولية  مشاركات 
املشاركة  الدول  جتاوزت  وقد  واسعة، 
آسيا  قارات  من  دولة   )23( من  أكثر 

وأوروبا وأفريقيا".
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املهرجان  فعاليات  "ضمن  وأضاف، 
بالبحوث قدمت  هناك مسابقة خاصة 
لنا اكثر من )130( بحثا، وقد دخلت 
اختيار  وتم  بحثا   )89( املسابقة 
طرحت  فائزة  بحوث  عرشة  افضل 
املسابقة  ناحية  ومن  املهرجان،  يف 
 )80( من  اكثر  وصلت  الشعرية 
)لبنان،  الدول  خمتلف  من  قصيدة 
السعودية(  البحرين،  ايران،  سوريا، 
القيت  قصائد  عرشة  منها  اختيار  تم 
تعد  التي  الشعرية  االمسية  خالل  من 
وكذلك  املهرجان،  فعاليات  احدى 
والذي  التشكييل  الفني  املعرض  هناك 
التشكييل  والفن  العريب  اخلط  يتضمن 
وكذلك معرض باإلصدارات اخلاصة 
فضال  السالم(،  )عليها  بالزهراء 
مثل  االخرى  الفعاليات  بعض  عن 

الضيوف  وجوالت  القرانية  االمايس 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  عىل 

ومعامل مدينة كربالء عامة.
إعالن الوالء للسيدة 

الزهراء )عليها السالم(
يف  املشاركة  الوفود  لكلمة  وبالنسبة 
املهرجان القاها الكاتب والباحث مروان 
خليفان من االردن واملقيم يف السويد جاء 
فيها: "نيابة عن الوفود املشاركة يف مهرجان 
الثاين،  الدويل  الثقايف  العصمة  كوثر 
اتقدم اليكم بالتهنئة بمناسبة ميالد بضعة 
املصطفى فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
اجتمعنا  املقدس  النوراين  املكان  هذا  يف 
لنحيي مولدها، هتافتت الوفود من شتى 
ارجاء املعمورة وقدمت من اوروبا واسيا 
وافريقيا، َتعُد اللحظات والساعات حتى 
جاءوا  الرشيف،  املكان  هذا  اىل  يصلوا 

وقلوهبم تنبض ويزداد خفقاهنا كلام اقرتبوا 
من هذه البقاع الطاهرة، باسمهم أقول جئنا 
والعجز  والتبجيل  والوالية  املحبة  لنعلن 
هنا  الذكرى،  صاحبة  فضائل  ادراك  عن 
لنعود  والفكري  الروحي  الزاد  نكتشف 
اىل بالد الغربة القاحلة وقلوبنا تتوقد من 
نورها املبارك فتيضء دروبنا امللفعة بالعتمة 
احلياة  زوابع  وسط  اهلداية  طريق  وترسم 

املادية".

بإحي��اء  ُنش��ارك  حي��ن 
فإنن��ا  الذك��رى  ه��ذه 
قي��م  بإحي��اء  نش��ارُك 
العّفة والطهارة والصبر 
والمعرف��ة  والعب��ادة 

والتضحية والفداء..
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االمتداد االخالقي االنساني
السالم(  )عليها  "الزهراء  بأن  وأوضح 
تعّد مدرسة لألجيال نساًء رجاالً قدوة 
كامالت  من  اليه  وصلت  بام  للجميع 
االمتداد  اهنا  سنها،  صغر  من  بالرغم 
االخالقي االنساين يف كل زمان ومكان، 
لغضبها  اهلل  يغضب  التي  ابيها  ام  فهي 
ويرىض لرضاها، اشبه الناس باملصطفى 
هي  اليِه،  الناس  واحب  وُخلقًا  خلقًا 
احلديث  يف  كام  منُه  وبضعة  قلبه  مهجة 
يأخذ  منه واجلزء  اهنا جزء  اي  الرشيف 
صفة الكل، انتقلت جينات اعظم انسان 
اليها فلم ترث صفاته البدنية فحسب بل 
كانت قطعة من روحه وعقله ورسعان 
ما التحقت البضعة به )ص( ألهنا بضعة 

منُه".
وبني خليفات بأن "الضيوف املشاركني 

يف هذا املهرجان جاءوا من )23( دولة 
املناسبة  هذه  إلحياء  متلهفني  متعطشني 
بفيوضاهتا  لالرتواء  عطشى  املباركة، 
واحاديثها  كلامهتا  هبا  تسخر  التي 
وسريهتا، جاؤوا ومشاعر الفرح واالمل 
والقلم  اللسان  ويعجز  نفوسهم  تطرق 
بيت  اهل  مع  العالقة  هذه  وصف  عن 
النبوة، فام رُس هذا االنجذاب اليهم وما 
الرسمدي  العشق  اللهفة وهذا  رُس هذه 

ألهل هذا البيت الطاهر".
هذه  بإحياء  ُنشارك  "حني  وأضاف 
العّفة  قيم  بإحياء  نشارُك  فإننا  الذكرى 
واملعرفة  والعبادة  والصرب  والطهارة 
والتضحية والفداء، فخطبتها الغّراء كنز 
تزخر  حيث  بعد،  قعرُه  ُيدرك  مل  معريف 
وتارخيية  توحيدية  بمواضيع  كلامهتا 
يف  فتتجىل  الزهراء  بالغة  اما  وفقهية، 

تتدفق عاطفتها وحرارة تعبريها فكلامهتا 
خُمتارة شديدة املوقع يف القلوب وهذا ما 
دعا احد كبار اهل اللغة اىل رشح قراءة 

هذه اخلطبة يف مصنف خاص".
"تقديم  رضورة  عىل  خليفات  وأكد 
الزهراء )عليها السالم( للعامل وتعريفهم 
واعامل  معمقة  دراسات  خالل  من  هبا 
ليطلع  وترمجتها  ودبلجتها  ممتعة  درامية 
ليطلع  االصيلة،  ثقافتها  عىل  العامل 
للمرأة،  ديننا  تكريم  عىل  االخرون 
فثقافة العرص هي ثقافة الصورة فيمكن 
درامية  بصورة  االفكار  تلك  صياغة 
يعشق  الذي  املعارص  اجليل  يف  مؤثرة 
الصورة، اضافة اىل ذلك تم تقديم اكثر 
تتعلق  املهرجان  هلذا  بحثًا   )125( من 
السالم(  )عليها  بالزهراء  فاطمة  بقضية 

فهو احتفال علمي عاملي".

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

37



مس��اٍع لنش��ر ثقاف��ة أه��ل البي��ت 

الثقاف��ي..  األمي��ن  الص��ادق  مرك��ز 
ش��مس تش��رق عل��ى "غ��رب نين��وى"

يع��د مركز الصادق األمين )صلى الله عليه وآل��ه( الثقافي الواقع غرب نينوى، 
أحد مراكز شعبة المدارس الدينية التابعة لقسم الشؤون الدينية في للعتبة 
الحس��ينية المقدس��ة، وان فكرة تأسيس��ه ناتج��ة عن ضرورة ديني��ة ووطنية 
اقتضاه��ا العم��ل الميدان��ي ف��ي تل��ك المناط��ق، إذ تفتق��ر لوج��ود المراك��ز 

الثقافية الهادفة والتي تخدم المواطنين بشكل عام والمؤمنين خاصة.
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بّث روح التسامح
الوقفة  هذه  لنا  كانت  املركز،  عن  أكثر  تفصيالت  وملعرفة 
املهمة مع إدارة مركز الصادق األمني )صلوات اهلل وسالمه 

عليه(.
 وقال فضيلة الشيخ خليل العلياوي: ال خيفى عىل اجلميع ان 

مركز الصادق االمني عبارة عن مؤسسة ثقافية تعمل حتت 
راية العتبة احلسينية املقدسة وبتوجيهات متوليها الرشعي 
الكربالئي، حيث هيتم بجميع  املهدي  الشيخ عبد  سامحة 
النشاطات الثقافية مستهدف مجيع رشائح املجتمع املوصيل 
الدعوة  خالل  من  واألدي��ان  واألطياف  األلوان  بمختلفة 
الرشائح  تلك  بني  وال��ود  واملحبة  التسامح  روح  بث  اىل 
مستمدين العزم من مثوى سليل العرتة وفيوضات مرقده 

األقدس.
مركز  عليها  يعمل  التي  املحاور  عن  العلياوي  وحت��ّدث 

الصادق األمني، والتي تتضمن:
محور التبليغ الديني والشعائر الحسينية

أوالً: حمور التبليغ الديني والشعائر احلسينية، والذي ينقسم 

اىل عدة فروع هي:
� املدارس الدينية )مدرسة نور اهلدايا الرجالية والتي تضم 

سبعني طالبًا موزعني عىل مرحلتني(.
� الدورات الدينية )الدورات الصيفية، حيث خترج هلذا العام 
الدورات  اىل  باإلضافة  وطالبة،  طالبا   )1200( من  أكثر 
الفقهية والعقائدية عىل طول السنة بمعدل )60( يوما لكل 

دورة واحدة ولكال اجلنسني الرجال والنساء.
� إحياء والدات وشهادات أئمة أهل البيت )عليهم السالم( 

من خالل إقامة املآتم واالحتفاالت.
الدورات  اقامة  عىل  عملها  يقترص  التي  القرآنيني  رابطة   �

القرآنية للرجال والنساء.
� الربامج االلكرتونية التي تعتمد عىل بث حمارضات فقهية 
التواصل  منصات  يف  املركز  مواقع  عرب  وقرآنية  وعقائدية 

االجتامعي.
اقامة  يشمل  الذي  السنوي  الرشعي  التكليف  مهرجان   �

حفل لتتويج الفتيات البالغات سن التكليف.
اقامة  عىل  عملها  يقترص  التي  احلسينية   الشعائر  رابطة   �
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التنسيق بني اهليئات واملواكب احلسينية لغرض احياء مآتم 
اهل البيت )عليهم السالم(.

محور السلم المجتمعي
املحور  هذا  يف  العمل  وان  املجتمعي:  السلم  حمور  ثانيا: 
ودع��م  السلمي  التعايش  روح  ب��ث  خ��الل  م��ن  يكون 
االستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف واإلرهاب, 
منترشة يف عموم  بمساعدة جلان خمتصة  تطبيقه  يتم  حيث 
املكونات  مجيع  استهداف  خالل  من  يتم  نينوى  حمافظة 
التسامح والتعايش  ثقافة  واألطياف يف املحافظة وترسيخ 
وحماربة  وعرقيا  دينيا  املتنوع  املجتمع  أبناء  بني  السلمي 
الفكر املتطرف من خالل إقامة مؤمترات وندوات وورش 

عمل.
محور اإلعالم والعالقات العامة

عاتقه  ويكون عىل  العامة:  والعالقات  اإلعالم  ثالثا: حمور 
تغطية نشاطات املركز وإدارة صفحاته عىل مواقع التواصل 
االجتامعي والتنسيق وفتح آفاق التعاون املشرتك مع اجلهات 
تطبيق  تسهيل  لغرض  احلكومية  الدوائر  وكذلك  الدينية 

برامج وأنشطة املركز.

محور رعاية الشباب
هذا  يف  العمل  ويتلخص  الشباب:  رعاية  حم��ور  راب��ع��ًا: 
خاصة  برامج  وضع  خالل  من  بالشباب  االهتامم   املحور 
للعتبات  دينية  وسفرات  عمل،  وورش  تثقيفية  ودورات 
املقدسة باالضافة اىل املخيامت الكشفية واجللسات احلوارية 

والتوعوية التي يتم فيها استضافة فضالء احلوزة العلمية.
محور التربية والتعليم

املحور  هذا  عمل  ويكون  والتعليم:  الرتبية  حمور  خامسًا: 
من  جمموعة  وكذلك  تلعفر  تربية  مديرية  مع  بالتعاون 
اجلامعات السيام جامعة تلعفر من خالل إقامة برامج تنموية 

يف األماكن املذكورة أعاله.
محور النشاطات العامة

سادسًا: حمور النشاطات العامة: وان عمل هذا املحور يشتمل 
عىل عدة نقاط ابرزها:

الصادق  أخذ مركز  القاعدة وداعش، حيث  توثيق جرائم   �
)داعش  اإلرهاب  خلفه  ما  توثيق  عاتقه  عىل  الثقايف  األمني 
والقاعدة( من مآيس وجرائم يف حق اإلنسانية والبنى التحتية 
فريق  خالل  من  ذلك  عىل  العمل  تم  حيث  العبادة،  ودور 
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متخصص ألكثر من عام شملت أغلب مناطق نينوى.
� الزيارات امليدانية اىل القوات األمنية من اجليش والرشطة 
واحلشد الشعبي، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية لألجهزة 
األمنية بجميع اصنافها والتي تنترش يف حمافظة نينوى الغرض 
منها الدعم املعنوي للمقاتلني والتنسيق بينهم وبني اجلهات 
احلكومية من جهة وبينهم وبني النخب املجتمعية من أجل 

تعزيز االمن واالستقرار.
المحور الخدمي والصحي

سابعًا: املحور اخلدمي والصحي: كان وال زال من أولويات 
بمسامهة  املقدسة  احلسينية  العتبة  مظلة  حتت  املركز  عمل 
مجيع  من  واملتعففة  الفقرية  العوائل  دعم  اخلريين  بعض 
األطياف ال سيام  من املكون االيزيدي الذي تعرض لإلبادة  
تقديم  اىل  باإلضافة  داع��ش,  تنظيم  سيطرة  أي��ام  اجلامعية 
أما فيام  الناجية من قبضة داعش،  املالية للعوائل  املعونات 
خيص اجلانب الصحي كان للعتبة احلسينية املقدسة اهتامما 
األمني  الصادق  مركز  خالل  من  نينوى  بمحافظة  كبريا 
الثقايف حيث بني فرتة واخرى يتم تزويد املؤسسات الصحية 

بالعالج وبعض املستلزمات باإلضافة إىل عالج الكثري من 
املرىض يف مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة وعىل حساهبا 
اخلاص وال خيفى دور املركز أيام كورونا من خالل توفري 
كميات كبرية من التعقيم والكاممات والكفوف لتشمل عدة 

جوانب بام فيها املدارس وبقية املؤسسات.
احياء ذكر اهل البيت )عليهم السالم(

وان مركز الصادق االمني الثقايف � غرب نينوى التابع لشعبة 
للعتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الدينية  امل��دارس 
اهل  ذكر  بإحياء  الدؤوب  عمله  يواصل  املقدسة  احلسينية 
والوفيات  ال��والدات  خالل  من  السالم(  )عليهم  البيت 
يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  شهادة  ذك��رى  ومنها 
اخلطيب  بمشاركة  متتالية  ايام  ثالثة  وملدة  نينوى  حمافظة 
احلسيني سامحة الشيخ عيل الدريعي والرادود احلسيني مله 
حسني العكييل،  وأن املركز يسعى لبيان مظلومية اهل البيت 
)عليهم السالم( من خالل إحياء هكذا مناسبات يف هكذا 
مدينة بالتحديد كوهنا حتتوي عىل مزيج خمتلف من النسيج 

االجتامعي من قوميات واديان خمتلفة.

الشيخ خليل العلياوي
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تباع  سلٌع  أهنّن  عىل  النساء  إىل  املادي  العامل  نظَر  لطاملا 
للرغبات، وعدم  تترّصف وفقًا  أن  وتشرتى، وجيب عليها 
احلق يف اختاذ قراراهتا، بينام حتّب املرأة بشكل طبيعي احلياء 

والعّفة منذ أن خلقها اهلل تعاىل.
وهلا  حمرتم  كيان  فاملرأة  اإلسالمي،  املنظور  وفق  أنه  إال 
وك��  للمجتمع،  السالم  ختلق  من  فهي  الكاملة،  حقوقها 
)أم( وضع اهلل تعاىل اجلنّة حتت أقدامها، وجيب عىل األبناء 
وحث  حقوقها  للمرأة  اإلسالم  وكفل  رضاها،  ينالوا  أن 
كان  فقد  والالئقة،  احلسنة  املعاملة  يعاملها  أن  الرجل  عىل 
السيدة  البنته  ينهض  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرمحة  نبي 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( ويقّبل يدها ويقول: "اشتم 

منها رائحة اجلنّة".
املرأة  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  وصف  وباملثل، 
وحّث  ذلك،  غري  تكون  أن  ينبغي  وال  ورحيانة  زهرة  بأهنا 

املجتمع إىل النظر للمرأة بالطريقة الصحيحة.
ويف الوقت ذاته، فإن دين اإلسالم مل حيرم املرأة من العمل 
وأكد  وحجاهبا،  عّفتها  عىل  حتافظ  أن  برشط  املنزل  خارج 
وحتى  والدينية  الثقافية  أدوارها  حتقيق  يف  حريتها  عىل 

السياسية.
لكّن العامل الغريب دأب عىل أن يدفع املرأة لتحقيق أهداف 
للدمار  بذلك  وعّرضها  سيئة،  مادية  ورغباٍت  )رشيرة( 
األم  انتِزع حّق  لقد  األساسية..  فانتهك حقوقها  واجلهل، 
ورشفها واحرتامها، وتعّرضت لإلذالل وحتى بيعها، ويف 
األكثر  املأوى  تعترب -  التي  تعد األرسة  مل  البيئة،  مثل هذه 

أمانًا – أمينة عىل املرأة.
العامل  حياول  الكربى،  اجلريمة  هذه  عىل  التسرّت  أجل  ومن 
الرأي  يصبح  ال  حتى  املرأة  حقوق  شعار  رفع  دائاًم  املادي 

العام أكثر وعًيا هبذا الفساد الكبري.

ترجمان
ال����غ����رب ي��ض��ط��ه��د 
ال���م���رأة واإلس����ام 

مها يكر
بقلم: رحيمة يزداني

الم��رأة  من��ح  الغ��رب  أّن  الكثي��روَن  يعتق��ُد 
حقوقه��ا وحّريته��ا م��ن خ��الل تجريدها من 
حجابه��ا وعّفتها، ولك��ن في الواق��ع، كانت 
حي��ث  ل��إذالل،  يتعّرض��ن  م��ا  دائم��اً  النس��اء 
اس��تخدم الغ��رب المرأة كأداة وس��لعة وهو 
أكبر وأسوء ظلم تتعّرض له، بوصفها مخلوق 
بشري لها كرامة وحق، ومن حّقها أن تصل 

إلى الكمال اإلنساني وتكون محترمة.
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واحلياة  "املرأة  بشعار  املادّي  العامل  يأيت  األحيان  بعض  يف 
لكن  واحلرية،  احلياة  برشى  النساء  ويعطي  واحلرية" 
اإلسالمي  املجتمع  نساء  أن  ويعتقدون  غافلون  الغربيني 
واخلراب،  واملزيفة  الفاسدة  الشعارات  هبذه  ينخدعن 
نساء  بسيدة  اقتدين  املسلامت  النساء  أن  يعرفون  ال  لكنهم 
وبالتايل  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الصديقة  العاملني 
لن  األسلحة  وحتى  الفارغة  الشعارات  هذه  مثل  فإن 
تنجح أبدًا ولو بنسبة قليلة يف إبعاد املرأة عن بيئتها وحياهتا 
أّمهّن  فضائل  يف  انغمسَن  الفاطميات  ألّن  احلقيقية؛ 
فاطمة  فعندما تكون  نعم  السالم(،  الزهراء )عليها  فاطمة 
العظيمة وزينب الكربى )عليهام السالم( قدوة للمرأة فإّن 
فهم  يف  متيّقظة  وتكون  للحياة،  صحيحًا  سيكون  فهمها 
اهلل  هبا  كلّفها  والتي  هلا  املوكلة  باملهام  والعمل  املواقف، 

تعاىل ووضعها عىل عاتقها.
الرتف،  يف  تفكر  كانت  إذا  أهنا  املسلمة  املرأة  وستعرف 

والرغبات العابرة، واالستسالم ملشاعر ال أساس هلا، فإهنا 
ال تستطيع أن تسري عىل هذا النحو؛ جيب أن تتخّلص من 
نحو  لتنطلق  اصطيادها..  حياول  الذي  العنكبوت  نسيج 

فضاء احلرية احلقيقية.

عندما تكون فاطمة 
العظيمة وزينب الكبرى 
)عليهما السالم( قدوة 

للمرأة فإّن فهمها 
سيكون صحيحاً للحياة

وتكون متيّقظة في فهم 
المواقف

،،

،،
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هو  ما  عىل  معاندا  وص��واب  حق  عىل  انه  معتقدا  نشأ  فهو 
عليه، مل يبحث ويسأل ومل يقرأ ويتصل باملؤمنني ومل يناقش 
اهل العلم واملفكرين ومل يفتح مفاتيح وسائل العلم وقنواته 
العلم  وسائل  ان  اذ  يده  متناول  ويف  بيته  يف  وهي  وتفرعاته 
سالح ذو حدين، اما للخري واما للرش واليوم عند اهل العقل 
ايدهيم  مناول  ويف  بيوهتم  يف  االهلية  النعم  من  ُتعد  وااليامن 
كمثل املوبايالت وما فيها من منافع كثرية وفيها خمتلف انواع 
املواقع والعلوم عىل مواقع االنرتنيت وتفرعاته الكثرية فهذه 
اخلري  عوامل  من  فأهنا  وآخرته  لدنياه  االنسان  استغلها  لو 

ترافق حياة االنسان يف حله وترحاله.. 
ويقول مؤلف كتاب )معتقدات خالفية يف الدين – بحوث 
بمقدمة  حديثه  معرض  يف  القرييش  صالح  الشيخ  مقارنة( 
كتابه بطبعته الثانية لعام 2021م  والصادر عن قسم اخلطابة 
الوارث  دار  يف  واملطبوع  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية 

للطباعة والنرش يف كربالء املقدسة بقطعه الوزيري:
بعضها  عقائدية  مفاهيم  بمباحثه  الكتاب  هذا  "يتناول 
دين  يف  دخيلة  مفاهيم  االخ��ر  والبعض  االص��ل  اسالمية 
االسالم  احكام  مع  امتزجت  واملعتقد  املنشأ  وثنية  االسالم 
واحلديث  التفسري  يف  خاصة  بظروف  وتداخلت  ومفاهيمه 
الرتغيب  السرية وما شابه ذلك بوسائل  واالخبار وقصص 
ارادوا هلا متحيص وغربلة وكنتيجة لإلمهال  والرتهيب ممن 
مذاهب  الواحد  االسالمي  الدين  صار  والفطري  العقيل 

متناحرة وفرق متنافرة وطوائف متباعدة ولكل قوم مذهب 
يتبعوه وامام يقلدوه".

ببرصه  يقرأ  ان  الواعي  للمسلم  بد  "ال  املؤلف:  ويضيف 
والقومية  املذهبية  عصبياته  عن  ويبتعد  بعقله  ويستقرأ 
والعرقية وان يتبني البدع وطرق االنحرافات التي رسمها له 

اقوام يتمظهرون باإلسالم ويطعنون به".
فيام يشتمل الكتاب يف توضيح معنى العنوان ومقاصده عىل 
ستة عرش مبحث جاءت بعد مقدمة الكتاب واالهداء بخط 
اليه  ذهب  ما  جيل  بشكل  وضحت  بخامتة  وانتهى  مؤلفها 

املؤلف وتم استعراضه..
 اما اهم املباحث: املبحث االول بعنوان: )النية(، واملبحث 
االذان  يف  الثالث  واملبحث  الوضوء،  آية  توضيح  يف  الثاين 
واالقامة، واملبحث الرابع يف تكبرية االحرام وصالة اجلنائز، 
واملبحث  اهلل،  ويل  عليا  ان  شهادة  يف  اخلامس،  واملبحث 
السادس يف حي عىل خري العمل، واملبحث السابع يف البسملة، 
التاسع،  الثامن يف اجلمع بني الصالتني، واملبحث  واملبحث 
يف  )آم��ني(  قول  يف  العارش  واملبحث  الصالة،  يف  التّكتف 
الصالة، واملبحث احلادي عرش يف صالة الرتاويح، واملبحث 
الثاين عرش يف مفهوم البدعة وتأثريها، واملبحث الثالث عرش 
يف  عرش  الرابع  واملبحث  وافطاره،  املسافر  صالة  تقصري  يف 
اختالف ام خالف، واملبحث اخلامس عرش يف حديث الفرقة 

الّناجية، واملبحث السادس عرش يف انوار عىل الرّصاط.  

ُيعتبر الدين االسالمي دين البشرية اذ ال يقتصر على العرب وحدهم وال على الشرق كدين فحسب؛ انما 
لسكان المعمورة جميعها شرقها وغربها انسها وجّنها، اذ يوجد اليوم في المسلمين قاِصر ومقّصر، 
فأما القاصر هو الذي ال يمتلك وسيلة المعرفة والعلم بسبب اميّته البصرية ومداركه العقلية وال يعرف 
ان هناك اختالفات عند البشر بين الحق والباطل وصار اليوم محدود جدا في عصر العلم والتطور  وهناك 

المقّصر الذي يمتلك الوسائل العلمية الممكنة لأليمان لكنه أُمّي البصيرة تابعا لعقل غيره.

معتقدات
 خافية في الدين

قراءة: عيسى الخفاجي
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صدر عن جممع اإلمام احلسني )عليه السالم( العلمي التابع 
اىل العتبة احلسينية املقدسة كتاب )طب األئمة املعصومني( 
التعلكربي  موسى  بن  ه��ارون  حممد  ايب  رواي��ة  إع��داد  من 
االسكايف  مه��ام  بن  حممد  عيل  وأيب  ه�   385 سنة  املتوىف 
الشيخ مهدي جواد  املتوىف سنة 336 ه� وحتقيق  البغدادي 

الدلريي.
وقتنا  ويف  األوىل  القرون  يف  الطب  الكتاب  ويستعرض 
عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  رواي��ات  اىل  مستندا  احلارض 
حمتواه  يف  ويرد  السالم(  )عليهم  املعصومني  واألئمة  وآله( 
ذكر االمراض وعالجها عن طريق االعشاب مع ذكر بعض 

خصائص  االعشاب وكيفية استخدامها.
املبارش  البيع  معرض  يف  متوفر  الكتاب  ان  اىل  االشارة  جتد 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف النجف االرشف - شارع 

الرسول.

تعّرف اين توجد 
أقدم نسخة من كتاب 

نهج البالغة 

طب األئمة 

حُيتَف��ظ يف مكتبة آية اهلل العظمى الس��يد ش��هاب الدين 
املرع��يش النجفي يف قم املقدس��ة، حتت الرقم )3827( 
اقدم نس��خة من كتاب هنج البالغة بخط النسخ وعليها 
ح��وايش عدي��دة لعّله��ا من الناس��خ، كام عليه��ا إجازة 

الشيخ حممد بن عيل بن أمحد بن بندار. 
ونرش مركز احلر العاميل خرب وجود النسخة النفيسة من 
كتاب "هنج البالغة" الذي مجعه السيد الريّض )رضوان 
اهلل عليه( س��نة 469 ه� )أو 499 ه�( عىل يد احلسني بن 
احلسن بن احلس��ني املؤّدب القّمي، وهو قريب جّدا من 
عرص الس��يد الريّض وأخيه السيد املرتض )رضوان اهلل 

عليهام(.
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ي�������ا اهي���������ا ال�����ن�����اع�����ي ل����ف����ق����د اهل���������ادي 
وج���ن���ت���ي ي����غ����ط����ي  ق������د  دم�����ع�����ي  ان  زد 
ح����ي����ث ال����ت����آم����ر وال����دس����ي����س����ة م��ن��ه��ج��ا

ب���ع���ل���م���ه  االن��������������ام  ف����������اق  م�������ن  والن 
حم���م���د  ال�����ن�����ب�����ي  آل  م�������ن  وال������ط������ه������ر 
ق���دي���م���ه ب���������ات  احل������ق������د  ذاك  وك�����������أن 
ف������������������أراذل اب��������ن��������اء ه������ن������د ورث�����������وا

ف���ت���ف���ن���ن���ت زم���������ر ال�����ل�����ئ�����ام ب���ظ���ل���م���ه���م 
وم������ئ������ات م������ن ت����ل����ك امل����ش����ان����ق ن��ص��ب��ت
ال����ت����ش����ي����ع م���ذه���ب���ا ق��������ال   وك����������أن م������ن 
ول������ك������ل م�������ن ي������دع������و ل������دي������ن حم���م���د
وت����س����اب����ق����ت زم��������ر ال�����ض�����الل�����ة ي���وم���ه���ا
ن����ض����ره ي�����ق�����ل  اذ  ح������ق������دا  ل����ت����ص����ب 
وخي�����������ر ن������ج������م ب������ال������ش������ه������ادة ف����ائ����ز

ت����ت����ع����اق����ب االي�������������ام ع�������رب ع����ص����وره����ا 

اب���������ن ال��������رس��������ول وم�����ف�����خ�����ر ال������زه������اد 
ل������ك������ن االم������������������ًا حت������ي������ط ف������������ؤادي
ال�����ع�����ب�����اد يف  ت������غ������ت������ال  وارذال 
ح������������رب جي��������اب��������ه غ������������رة احل������س������اد
ل����ل����ق����ت����ل وال�������ت�������رشي�������د واالب��������ع��������اد
ح������ق������د ج�������دي�������د ص�����������ار ل�������الوغ�������اد
االح�������ق�������اد  يف  ل�����ل�����ع�����ب�����اس  اب��������ن��������اء 
اج�������س�������اد ق�������د دف������ن������ت م�������ع االوت�����������اد
اب������ط������ال ق������د ص����ل����ب����وا ع������ىل االع����������واد
االن�������������داد يف  ل�����ل�����ظ�����الم  ب����������ات  ق��������د 
ل����ل����س����ج����ن وال����ت����ق����ي����ي����د ب�����االص�����ف�����اد
واالحل��������������اد ال�����ت�����ك�����ف�����ر  ن�����������رة  يف 
وي�������م�������وت م����س����م����وم����ا ع�������يل اهل���������ادي
اب�������دل�������ت ث���������ويب ي�����وم�����ه�����ا ب������س������وادي 
واحل�������ق�������د م��������������وروث م�������ن االج�����������داد

محمد سناء االعرجي 

في ذكرى 
استشهاد  
االمام علي 
j الهادي
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أنَت وحدَك لي ضوء ال توصف فتنتُه
وأنا العبد اللجوج في عفوك

حسين... يا 

َسيِّدي، ها أنا أتكّرُر يف ارمتائي عىل ساعِد نورك، فأنَت وحدَك يّل ضوء ال توصف فتنته.. 
مّلا يرتاءى يّل اين أراك وجهًا لوجه؛  روحي متأل حدقات عيوين انبهارًا، متأل أمخص قدمي 
مع  الدموع  فتخرج  اهلل،   اىل  أتوسل بك  وانتشار ضوئك.  بابك  بني  فقريًا  فأقف  خوفًا. 
الروح مغصًا منزوعًا من قلبي.. واعد لك من جروحي ونبض أوجاعها لغًة من رأيس، 

نقيًة، ناميًة، أخاطب هبا كل جالٍل فيك. 
املاء، أسلك الصعاب لنيل شفاعتك.  أنا يف نور رمحتك كقارب يرتجرج وسط  َسيِّدي، 
ففي وطني الذي خّربته سياسة اخليانات أتعذب، ال أدري إىل أية جهة تسوقني األقدار، 

وأنا اللجوج يف عفوك.
 آه، ملن ال جيد عونًا يف بقائِه وفنائِه.. آه، ملن يطري بني األرض والسامء كحرشة يصنع األزيز 

ويميض خمّربا ومتخّربا. 
أهيا األنسان الَبطِر: ال متِش يف األرض هوانًا.. "إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر".*

َسيِّدي، ها أنت هنا يف قلب رضحيك متنحني رشيف، وأنا أقسم لك باإلخالص والتفاين يف 
خدمتك، أرفع راية إنسانيتك فوق رأيس وال أبيع دمي، أو أدوُر به بني الغافلني والباغني 

والطامعني ببلدي.. كل أحالم أمنيايت أن أموت خادما يف روضتك.
َسيِّدي، أبدًا ذكراك مقيمة يف نفيس.. حمفورة يف قلبي، تصهر روحي، وأنسج من تاريخ 
الطفوف قالئد جزع وأمل وحزن دائم يف صدري.. وأْصبغها بلون النواح، وال ينُْقصني غرُي 

اإلحساس بطيب الشفاعة.. جنة حقة، حني تنثْر عيلَّ ضياءَك.. ألْسمعْك ُبشارة رضاك.
بني  مرئّيا  فأجدك  أقرأها  الدموع،  يف  أغرق  زيارتك  افتُح  فاهتديت،  عشقتك  َسيِّدي،   
شدة  من  عيني  بطرف  دمعة  تقرؤين  زيارتك  أغلق  أكرب،  أعشقك  والكلامت..  احلروف 

الشوق إليَك، فتستل الروح من جسدي فأنام مسرتحيًا، وضوؤك يمأل قلبي.  
* )سورة لقامن: 18(.
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النجف  يف  اجلمهور(  )عزاء  يف  القصيدة  هذه  قراءة  تم 
حميي  رسول  احلاج  كان  والذي  1970م،  سنة  األرشف 
آخرين  مع  العزاء  هذا  مؤسيس  أحد  )ت2002م(  الدين 
منهم: الشاعر عيل التالل،  احلاج عباس سدر كام قال يف 
حقه الباحث عباس الرتمجان قائال: ) البطل املجاهد املؤمن 
صاحب املواقف البطولية املشهورة يف التفاين والدفاع عن 
حق أهل البيت عليهم السالم ( ، عباس محد ، سامل محد، 
عيسى مهدي الصائغ، عباس حسون ومن ضمن اللجنة 
الرتمجان  عباس  احلاج  الدكتور  الرادود  للتأسيس  املنظمة 
النجف  يف  العزائية  املواكب   ( كتابه  يف  مذكور  هو  كام 

االرشف تارخيها ، مرشوعيتها ، كيفيتها( )ص 40(.
ذكرى  قبل  اجلمهور(  عزاء  )جملس  تأسيس  صادف  وقد 
بفرتة  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  شهادة 
وجيزة، و ذكر يل الباحث األستاذ أمحد عبد األمري جواد 
رسول  احلاج  بني  االتفاق  حينها  "تم  قائاًل:  الدين  حميي 
حميي الدين والشيخ عيل التالل عىل أن يكون نظم قصيدة 
الوكفه  وقصيدة  التالل،  للشاعر  )اجللوس(  الكعدة 

)اللطم( عىل احلاج رسول حميي الدين ويقوم الثاين بقراءة 
القصيدتني، ومتت القراء حينها، ومل تستمر هذه االتفاقية 
الشعر  رسول  احلاج  يقرأ  بدأ  بعدها  املناسبة،  هذه  يف  إال 
للمرحوم الشاعر الشيخ هادي القصاب النجفي صاحب 
ديوان اهلداية احلسينية ..ثم أتفق عزاء )اجلمهور احلسيني( 
للمرحوم  والشعر  الطيار(  )عدنان  املرحوم  الرادود  مع 
عيل التالل وهو )عيل بن حسني بن عيل بن يوسف التالل 
املشاكل  يعالج  متيقض  وأديب  مؤمن  وهو  القصاب 
له  وطبع  قصائده(،  يف  والدينية   والسياسية  االجتامعية 
األول،  اجلزء  التالل(  عيل  شعر  يف  اآلل  )مصائب  ديوان 
عليهم  واله  النبي  رثاء  يف  التالل  حسني  )عيل  وديوان 

السالم( اجلزء الثاين من أإعداد الكاتب أمحد الكعبي .
الذي  السالم(  )عليه  املهدي  مسجد  يف  املوكب  هذا  مقر 
شيده املرحوم احلاج مهدي البهبهاين الرجل املحسن الذي 
قام بتشييد الصحن الزينبي الرشيف آنذاك، ثم انتقل مقر 
املوكب اىل حسينية الدكتور الشيخ أمحد الوائيل )رمحه اهلل ( 

وهو من ابرز املواكب يف النجف االرشف .

أول تمرد  عالدين
هـــذا جـــزاء النبي

قصة قصيدة

للشاعر المرحوم الحاج  رسول محيي الدين النجفي 

يرويها/ أحمد الكعبي
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النجف  خارج  عزاء  جملس  مع  اتفق  رسول  احلاج  اما 
األرشف يف حينها )احلمزة الغريب( .

وكان مستهل قصيدة الكعدة للمرحوم عيل حسني التالل:
علكت من أوهلا أوهل�������ا أول��ها     
مسؤولية خطرة فتنة باب الزهرة    
علكت من أوهلا منهو اليتحم�لها    

وكان مستهل قصيدة الوكفة للمرحوم رسول حميي الدين:
 أول مترد ع�����الدين          ه��ذا ج����زاء النبي
أول جنني الينصاب        أول صدر أول باب

                             هذا ج���زاء النبي
يا منق������������ذ األمة التعايش جهل
وخمرض الص�����������حرا ابنبت األمل
ومنور الظلمة بشع�������������اع األزل
امداوي الك������لوب اتآكلت بالعلل
امصحي البداوه اهلد جسمه��ا الشلل
ملبسها ت���������اج السيطرة اعله الدول
مطعمه�����������ا بعد الطرق والقد عسل
ابحفرة امل���������������وؤدة الفراغ احلصل

ادفنت الرذي����������لة وهيه ص��ارت بدل
بسام وج�������������������ودك للخ�لود ارحتل
لن دولة اإلس��������������������الم تصبح مثل
السخرية األقدار مس��������������������رح هزل

انسابت األفع�����������������ى من سقيفة هبل
قذفت الس���������������������م ابدار خري العمل
ضلع انكس��������������������ر وبنار باب اشتعل
واقتحمو وأخ�����������������������رجو منا الفحل

ال جعفر ال محزة اليوم هيرول ينادي يا ق��وم 
الزه������رة اصيح يا أيب وجنني يرفس بالباب 
يبناي وال�������دكم وين تتنشد امن احلسني���ن 

                             هذا ج���زاء النبي

وقد تناول احلاج رسول حميي الدين يف القصيدة )أول مترد 
عالدين( االحداث التي حصلت بعد رحيل النبي األعظم 
االطهار  بيته  أهل  عىل  جرى  وما  واله(  عليه  اهلل  )صىل 

)عليهم السالم(.
والقصيدة قرأت أكثر من مناسبة لطلب اجلامهري احلسينية، 
املرجع  مكتب  سوريا  ويف  بغداد  العاصمة  يف  قرأها  فقد 
ظّله(،  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  الديني 

بحضور رجال العلم والفضيلة واالدب واملعرفة.
للحاج  والوالء  املسرية  )أناشيد  ديوان  القصيدة يف  نرشت 
الدين(، وهو مطبوع مرتني ومتوفر يف مكتبة  رسول حميي 
قرب  احلويش  سوق  االرشف  النجف  يف  العبايس  حسني 

جامع اهلندي.
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إلى روِح الشهيد السعيد )زكي فرحان حسان شداد القطراني( 

وحقق الله لك ما تمنيت..
���ا وبشرك بما انتظرت
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روحك  وتدور  ترزق  حيا  ستكون  أنك  أبي  يا  تعلم  أكنت 
ملك  أي  ومع  ستظهر  تهليل  أي  في  أنت  أين  حولنا، 
سماوي ستكون، ومن أي نجمة ستلمع، لقد تعبت وأنا 
هنا  بوجودك  تبشرني  منك  إشارة  منتظرا  للسماء  أنظر 
الباكون على رحيلك.. كيف اقنعهم أنك  بين كل هؤالء 
حي ترزق وأني منتظرك؟.. ها هي راية العتبة الحسينية 
الجهاد  رجال  الوارف  ظلها  وتحت  جاءت  قد  المقدسة 
الدفاع الكفائي.. ها هم أصدقاءك المجاهدون يحملون 
راية لواء الحادي عشر علي األكبر )عليه السالم( ويهزجون 
ال  ِلَم  أنت  أين  الحسينية..  وخدمتك  وقيادتك  ببطوالتك 
أبي  جسدك..  دون  حاضرة  روحك  ِلَم  الباسم،  وجهك  أر 
أني أراك في كل الوجوه.  فعطر ُأبوتك ما زلُت أتنشقه، 
أتنفس عبق حنانك، ابحث عنك بين هذه الجموع الحاضرة 

لتأبينك. م�تأكٌد من وجود روحك. 

هيا يا أيب أحرض وشاركني العزاء. قلبي الذي تركته صغريا 
وتتسارع  خيفق  انه  الفراق،  هذا  التحمل  عىل  له  قدرة  ال 

نبضاته مع كل قبلة حمب من أحبابك وأصدقاءك وجماليك. 
يف  عالقة  دماغي،  خاليا  يف  حمفورة  منك  كلمة  كل  أيب، 
رأيس كاهلواء ترسي يف رشياين، أشعر هبا بك، خاصة تلك 
كلامت التي قلتها يل كأنك زرعتها يّف نبات حر بعطر خاص 
مْن  يقدرها  أن  جديرة  وقوة  الناس،  بني  المعة  وإنسانية 
عرفوك مثيل وأنت تكرر عىل مسامعي: أبني الشهم نحن ال 

نبايل إن وقعنا عىل املوت او وقع املوت علينا. 
يف  أراك..  أكن  مل  حني  أال  معناه  استوعب  مل  كبري،  كالم 

الالوعي ظل يرددها كلامت أبيه، عينيه تتقلب يف حماجرها، 
تسمع  ال  واألهازيج  الشعر  وصوت  العايل  التهليل  رغم 
أذنيه شيئًا وال يرى.. هتاوى عىل مكان جلوسه عدة مرات، 
خائر القوى متعب النفس، ودموعه قد جفت عىل وجنتيه 
أبيه،  عينا  رتا عىل  متسمَّ أجفانه، وحدقات عيناه  وصلبت 
بشكل  منه  تقرتب  وأهنا  حيدثها،  وهو  حتدثه  الصورة  كأن 
وبدأ  امللتاعة،  روحه  يمسك  يعد  فلم  فيها،  فهام  غريب 
يتحدث بصوت عاٍل كالم غري منطقي، ولكن كان صوت 
ذكرياته، ودوى  ملكوت  القلب.. رسح يف  يمس شغاف 
صوت أبيه براسِه، وأخذ باالرتفاع بشكل حجب عنه كل 

أبي، في قرار القلب أن اإلمام 
الحسين )عليه السالم( يلقي 

بضوء الرحمة في األنفس القريبة 
ألنفاسه. فالعظيم يعّظم من 
حوله، فال شيء يجعلنا عظماء 
غير ألم عظيم � وهو الم ما زال 

ساريا في كل عظيم.

،،

،،
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األصوات إال ما يسمعه من أبيه، وهو يقول له  هبدوء: 
أبني إن فتوى الدفاع اجلهاد الكفائي، كانت فرصة   -
عظيمة يل ال تتكرر كي ارحل إىل اهلل كام حيب اهلل أن يرى 
عبده املؤمن. وقد حققت مبتغاي، وأين ألراك وأحزن عىل 
حزنك.. قم يا أبني وافتح صدرك للقادمني من أجيل وقل 
سلمتم.  كلام  السالم  عليكم  يرد  ي��رزق،  حي  أيب  إن  هلم، 
يناديك خلدمة  فهو  املستقبل  عينيك  وافتح  يا ولدي  أهنض 
الشهادة  فطعم  باالستشهاد..  وأرغب  واملذهب،  الوطن 
شفاء..  واستجابتها  دع��اء،  فذكرها  خملدة،  وحياهتا  حلو 
وعقيدته  وطنه  بوعي  خيدم  واملتعلم  متعلم،  رجل  وأنت 

بشكل أكرب.. أما أنا فقد اثبت والئي للعقيدة واملذهب. 
وأعلم يا أبني إن الشهادة يف سبيل اهلل كانت أمنية أحلم أن 
تتحقق، منذ الوهلة األوىل لقبويل جماهدا يف سبيل اإلنسانية، 

االنسانية التي مجعت) الوطن والرشف واملقدسات(.
جيش  يف  جنديا  أكون  أن  العهد  بدعاء  اهلل  أدعو  يوم  كل    
املنتظر من أجل ان يسود العدل عىل االرض وتنتهي ازمات 
والفاسدين.  والباغني  املارقني  من  حتريرها  بعد  البالد 
فالوطن ممتلئ بالغربان، وجتار الدم يغزلون الفواجع يف أكباد 
الفقراء، يرتكون جرحًا ال يلتئم يف كل صدر.. وصدري مل 
حريصا  ان  "جهاد" ادعوك  ولدي،  أكرب..   أمل  يتحمل  يعد 
متسك  فيه  العهد  دعاء  والتنسى  اوقاهتا،  يف  صالتك  عىل 
حضور  عىل  مواضبا  كن  زماننا..  لإلمام  والوالء  بالعقيدة 

املجالس احلسينية وال تنساين بدعائك ياولدي. 
التي  الغفرية  اجلموع  بني  ه��دوء  يف  جيلس  "جهاد"  ك��ان 
احتشدت يف املنطقة تستذكر يوم استشهاد أبيه الذي ترك كل 
الشهادة.. واملنطقة  الفوز بوسام  يشء وراء ظهره من اجل 

السنوي. وبدأ  التأبني  ايام كانت جتهز هلذا  برمتها منذ عدة 
احلديث عن سرية جهاده منذ حترير وتطهري)بلد، وسامراء 
وأغلب مناطق وقرى ومدن وأرياف حمافظة صالح الدين، 
جرف الصخر، الكرمة والفلوجة، جزيرة اخلالدية( وأغلب 
وحني  اإلرهابية..  عصابات)داعش(  دخلتها  التي  املناطق 
جاء حديثهم عن معارك احلوجية والرشقاط، شامل حمافظة 
صالح الدين التي استمرت ثالث عىل التوايل دون انقطاع، 
استعادة  من  بفرسانه  عرش  احلادي  األكرب  عيل  لواء  ومتكن 
أعداد  وقتل  عائلة  مئة  يقارب  ما  وإجالء  القرى  عرشات 
كبرية من الدواعش، وتدمري أكثر من عرشين سيارة مفخخة 

وعدد آخر من العجالت العسكرية التابعة لإلرهاب..
 توقفوا احلديث وعال النحيب فالشهيد البطل)زكي فرحان 
حسان شداد القطراين( أيب جهاد.. كان له دورا بطوليا حني 
بني  نظريها  قلة  بصولة  للدواعش  الدفاعية  اخلطوط  كرس 
األبطال.. كان ذلك صباح يوم السبت املصادف: 9/23/ 
صولته  فكانت   .. 1439ه���  م  حم��رّ  3 واملوافق   م   2017
أخر  إىل  اللواء  قوات  دخول  طريق  هبا  رسم  التي  األخرية 
منفذ للدواعش الذي يعترب وكرهم الذي ال يمكن اقتحامه 
بسهولة.. وما أن تم عمله البطويل حتى أخذته عبوة ناسفة 
اليب  البطويل  بمستوى  يكون  ملن  نصبها  قد  )داعش(  كان 
جهاد.. هكذا هي مقاييس احلرب فالشجاع فقط من يعطي 

روحه كقربان لزمالئه يف اجلهاد..
يرهف  وهو  احلقيقي  وعيه  إىل  جهاد  ع��ودة  حلظة  كانت   
السمع هلذه البطولة الفريدة ألبيه.. استعاد نفسه حني تعاىل 
يف  املشاركني  صوت  وك��أن  بالصلوات،  احلضور  هتاف 
التعزية امتص صدى أوجاع خاليا عقله املشدود اىل صورة 

 وأعلم يا أبني إن االستشهاد في سبيل الله تع�������الى.. كانت 
أمنية أحلم أن تتحقق، منذ الوهلة األولى لقب�����ولي مجاهدا 
في سبيل اإلنسانية، اإلنسانية التي جمعت ) الوطن والشرف 

والمقدسات(

،،

،،
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

52



عرب  حتدثه  كانت  كأهنا  االحتفاء  منصة  فوق  الشاخمة  ابيه 
حلظة  تتجسد  كانت  أبيه  روح  حقيقة  إن  أو  للعني،  العني 

اهليام بالنظر اىل الصورة..
من  تنهمر  الصامته  الدموع  ارساب  وعادة  نفسه  اىل  انتبه 
حينام  شهق  آث��اره��ا..  أخ��ر  ومتحي  خديه  لتنخر  جديد 
تناهى اىل سمعه الدور القيادي ألبيه وهو يقاتل )داعش( 
من  شرب  كل  ويف  واملدن  والسهول  واجلبال  الصحراء  يف 
االرض العراق اغتصبها )داعش االرهايب(. تلك املعارك 
بمصاف  وشهيدا  بطال  القطراين(  )زكي  من  صنعت  التي 
احلرام،  حمرم  ايام  يف  بالشهادة  اهلل  وأكرمه  الطف.  شهداء 
أيام عاشوراء اإلمام احلسني، وخط اسمه بمرمر من رضيح 
احلسيني  الصحن  من  انطلق  لواء  مع  قاتل  النه  احلسني، 
الرشيف باسم لواء عيل االكرب القتايل، فكتب باسم العتبة 
تلك  وصلت  باسال.  حسينيا  شهيدا  املقدسة  احلسينية 
باله فقد استوقفته  الكلامت اىل مسامع جهاد، مل تغب عن 
فرأى فيها شيئا غريبا، رس تنبؤ والده بالشهادة وهو يغرس 
والدين  الوطن  وخدمة  املذهب  وحب  املستقبل  عقله  يف 

والعقيدة.
رغم تعاىل اصوات الشعراء واهازجيهم الوالئية، رفع عيناه 
تنم عن بكائها الصامت،  ابيه، كانت  من جديد اجتاه عينا 
ابتسامة كأنه يراها الول  ووجه كان مستنريا وشفته تطلق 
الصورة وكأنه  بينهام صدى تلك  املسافات  امتصت  مرة.. 
أيب،  أبنه:  عليه  وي��رد  باجلنة.  فزت  لقد  جهاد  له:  يقول 
ما  كل  وسأنفذ  أنساك  أن  يمكنني  ال  بك..  أنا  فزت  لقد 
تعلمته منك من حب وتضحية.. ولن أتراجع عن حديس 
قلبي  احلديث..  وتشاركنا  بيننا جتلسنا  هنا  أنك  وشعوري 
ومتسد  رأيس،  شعرات  وتداعب  تالمسه  اآلن  بك  يشعر 

بيدك الطاهرة رأس ومتسح هبا وجهي..
وبدأت  فيك،  يشء  كل  تذكر  تذكرك..  اليوم  البرصة  أيب، 
استحي ممن يقول يل كيف حالك، ونور عيني ال يستطيع 
أن يرى عيونك.. قل يل ماذا أفعل كيف ارد عىل إحبابك 
وأنَت أصبحت كيل أنا.. أينام اذهب اسمع اسمك، فيزاد 

يقيني أنك معي يف داخيل.. 

هنا نقف لنكشف الطيبة البرصاوية عىل سجيتها املعروفة، 
مل  إن  فهي  وحدها  اللغة  يف  صياغتها  يمكن  ال  فاحلقيقة 
تتولد يف العقول فال يمكن أن تتواجد يف األلفاظ والروح. 
يلقي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أن  القلب  قرار  ويف 
يعّظم  فالعظيم  ألنفاسه.  القريبة  األنفس  يف  الرمحة  بضوء 
من حوله، فال يشء جيعلنا عظامء غري أمل عظيم � وهو امل ما 

زال ساريا يف كل عظيم. 
بأمل،  ممزوجة  األب��وة  ذروة  إىل  وصلت  أنني  إليه  وخّيل 
وانك تركت األرض بام فيها لرتتقي مللكوت السامء، بعني 
يب   تلقاين  كلام  فكنت  باملسؤولية.  الشعور  وعني  اخلشوع 
تكرر عشقك األبدي للشهادة وطواف جثامنك يف حرمي 
احلسني وأخيه أيب الفضل العباس عليهام السالم. فالعودة 
إىل خدمة زوار كربالء يف ليال حمرم احلرام التي تعود اخلدمة 
فيها بكل موكب حسيني كانت مرهونة هبذا النذر العظيم. 
ما أسعدك، وأسعد املجاهدين الذين يرون الشهادة مرحلة 
إىل حياة خملدة وطاهرة وجميدة، إن إنسان مثلك يا أيب الذي 
أن  يمكن  ال  الصابرين  املقاتلني  املجاهدين  هؤالء  يشبه 
يروا احلياة اإلنسانية ااّل أهنا يشء مقدس وعظيم. فالسالم 

عليك أهيا الشهيد السعيد.. ورمحة اهلل وبركاته.
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ــة  ــوازن ــم كــيــفــيــة ال
بين الدنيا واآلخرة؟

بقلم: طالب عباس الظاهر

إن من الصفات المهمة في شخصية اإلنسان المؤمن هي امتالكه لتلك النظرة الشاملة لجميع 
ش��ؤون الحياة وشجونها، ولما بعد الموت والبعث والحساب، والتسليم في كل أموره لمشيئة 
الل��ه والقدر بنفس راضية مطمئنة، لبعث روح اإليجابية في نفس��ه وفي غيره، وتمّيزه باالعتدال 
والموضوعي��ة بتل��ك الرؤية دون تط��رف تجاه أمر وقضي��ة، أو طائفة وِعرق، كما ول��ه القدرة على 
مواجهة غزوات الجهل مما يزرعه الشيطان وينفثه في طريقه، ومحاربة بكل الوسائل والقضاء 

عليه في نفسه للخروج من النظرة السلبية إلى اإليجابية في مسيرة الحياة.

أما فاقد اإليامن فنظرته سلبية جتزيئية وحمدودة لألمور، إذا ما 
أصيب بمش��كلة جزع وغامت يف عينه احلياة، وال يعود يرى 
م��ن احلياة إال بمنظار الس��وداوية واليأس، ونس��ى إن لليوم 
وجهان وجه لليل مظلم، البد وأن يعقبه وجه لنهار مرشق، 
وعليه أن يصرب يف الرّضاء، ويش��كر يف الرّساء، فمن صرب قد 

ص��رب، ومن مل يصرب فقد كفر، كون الدنيا دار ابتالء وامتحان 
وعناء، ال دار مثوبة واس��تقرار وراحة. وأمامنا جتربة األنبياء 
والرس��ل واألئمة من بعدهم فكم عانوا )عليهم السالم ( يف 

حياهتم؟ 
 نع��م، عندما يفقد اإلنس��ان اإلي��امن تتضخم عن��ده األنوية 
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بح��ب االس��تئثار والش��هوات، ويتش��وه تقدي��ره لألم��ور، 
ويضيق صدره، وأفقه ينح��رس فيتحول عنده األمر التافه إىل 
أم��ر عظيم، واألمر العظي��م إىل تافه.. بزعم��ه إنه عليم بكل 
يشء بسبب غروره الداخيل ونزغ الشيطان يف خلده، وتزيينه 
للقبيح وتقبيحه للحسن يف نظره، وإن  قبح الغرور عنده ويف 
نفس��ه إنام هو ثقة بالنفس ليس إال، وإن اخللل يف نظرة الناس 
إليه وحس��دهم مللكاته ومواهبه املزعومة، وتصويرها له بأهنا 
كلها حس��نة ومجيلة وليس��ت مذمومة ومرفوض��ة.. بادعائه 
العل��م دون أن يدرك بأن اإلعرتاف باجله��ل إنام هي خطوته 

األوىل نحو املعرفة.
فالرؤية الش��املة عن��د املؤمن تلعب دورًا اساس��يًا يف تطوره 
املع��ريف، وتؤث��ر إجيابًا عىل خمتل��ف أبعاد حيات��ه، كام وتعمل 
عىل اس��تقراره النفيس والروحي بحيث إهنا تلغي بروز تلك 
التناقضات املوهومة يف شخصيته عرب مسريته باحلياة، وحيّصنه 
ورعه من االنتقال أو التحّول يف اعامله ويف س��لوكياته ما بني 
التق��وى العالية.. باخل��وف والرجاء، واالنحدار الش��ديد.. 
بالغفلة والنس��يان، أي يكون خط اعامل اخلري يف مس��ريته يف 
احلياة بخط بياين متوازن ال صعود فيه كبري وال نزول شديد.

بين��ام نجد أّن البعض ممن يضع��ف اإليامن لديه تتحول حياته 
إىل كتلة من املش��اكل واملتناقض��ات والتقلبات ما بني احلالل 

واحلرام.. عرب ما تصوره له حمدودية الرؤية لديه بأن الظروف 
إنام تظلمه، فهو إن انش��غل بعم��ل للدنيا فقد القدرة عىل أداء 
واجبات��ه لآلخ��رة، وإذا أقب��ل عىل أم��ر خري أقبل متكاس��اًل 
يبحث عن أس��باب جيعله��ا ذريعة مع نفس��ه للرتاجع وعدم 

اإلقدام نحو اهناء مثل ذلك العمل. 
نعم، ان رسالة املؤمن حتّتم عليه بأن ال ينشغل بالعمل للدنيا 
عن تزكية نفس��ه، بل عليه اإلقرار بالتوافق بني مجيع جوانب 
حياته النفس��ية والروحية واجلس��دية، واعطاء كل جانب ما 

يستحقه من األمهية، وحماولة التوازن فيام بينها.
 ولنا هبذا الصدد أسوة حسنة وقدوة صاحلة بعلامئنا األعالم، 
فهم يف الوقت الذي ينصب جّل اهتاممهم بدراس��ة املواضيع 
الفقهي��ة هن��ارًا، والتعب��د والتهجد لي��اًل.. ليس��تمّدوا الطاقة 
الروحية واحليوية من خالقهم؛ ال يفوهتم األداء لدورهم عىل 
املس��توى االجتامعي والس��يايس وغريمها من جوانب احلياة. 
فاإلنس��ان م��ن دون اتصال باهلل س��بحانه وتع��اىل ومن دون 
االستمداد من  نوره ورمحته وألطافه يتحول هذا اإلنسان إىل 
موجود تافه وضائع.. تتقاذفه األهواء واملش��اكل كمن يسري 
يف ظ��الٍم دامس بغري ه��دًى وال دليل، مما ي��ؤدي به باألخري 
إىل فقدانه لثقته بنفس��ه وينهار داخليًا، حينئذ حيكم عىل نفسه 

باالنتحار املعنوي وخسارة الدنيا واالخرة معًا.   

الرؤية الشاملة عند 
المؤمن تلعب دوراً 

اساسياً في تطوره 
المعرفي، وتؤثر إيجاباً 

على مختلف أبعاد 
حياته، كما وتعمل على 

استقراره النفسي 
والروحي

،،

،،
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يعة شر

اإلعام في اللغة: هو اإلخبار بالشيء بغرض أخذ العلم بالموضوع، وفي 
االصطالح: هو اإلخبار بقصد اإلشاعة لغرٍض ما بالوسائل المعّدة لذلك. 

وهو مأخوذ من أعلَم بمعنى أخبر، تقول أخبر زيد عمراً بأن العدو قد هاجم 
البلدة، ولكن اإلعالم من حيث التطبيق والتعامل هو: " عملية ايصال ما 

يهم ايصاله من األخبار الى أكبر عدد ممكن من الناس، ليكون له مردود في 
الغرض الذي من أجله ُأريد إشاعة الخبر "، والخبر من وجهة نظر اإلعالميين 

ع، ولذلك يمثلون دائما  هو اإلخبار بأمر فيه شيء من الغرابة أو خالف المتوقَّ
بأن الخبر هو أن تقول: " اإلنسان عّض الكلب "، أما إذا قلت: " الكلُب عّض 

االنسان " فليس بخبر ألنه أمر مألوف، وأما األول فليس بمألوف.

اإلع���������ام 
)2–1(

لمحّق��ق م��ة ا لعا م��ن فك��ر ا
س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا
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إذ  األويل،  منظوره  من  خرج  األيام  هذه  يف  واإلعالم 
الوسائل اإلعالمية ُتستخدم  ألغراض خارجة  أصبحت 
أصبح  احلرص:  ال  املثال  سبيل  فعىل  املنشود،  اهلدف  من 
تروجيًا  أو  الوسيلة،  صاحب  أو  للحاكم  دعائية  وسيلة 
لنرش  وسيلة  معنوية،  أو  مادية  كانت  سواء  ما،  لبضاعة 
الدعارة والفساد، طريقا لكشف الشخصيات والنفوس، 
وسيلة  وثقافية،  علمية  وسيلة  ه،  والتفكُّ للرتفيه  وسيلة 
يف  اخلارجة  األمور  من  غريها  اىل  وجتارية،  اقتصادية 
خروجها  يعني  وال  له،  أريد  الذي  الغرض  من  األساس 
لقوانني  اخرتاقا  بل  والتطور،  احلياة  ملفاهيم  اخرتاقا 
من  أكرب  فائدة  منها  الكثري  يف  وربام  اإلعالم،  مهنة 
عامل  يف  اإلعالم  استقل  أجله  من  الذي  املنظور  الغرض 

االختصاص.
وعىل أي حال فإن اإلعالم بات من أخطر الوسائل إن مل 
يكن أخطرها بعد أن تطورت وسائل اإلعالم، وأصبحت 
ختاطب الشعوب أمرا ميرسًا بحيث مل يعد هناك ما يفصل 
بني حدوث الواقعة وحواس الشعوب إال ثواين معدودة 
إن مل تكن أقل، وأصبح  اىل حد كبري خارجا من السيطرة 
االتصاالت   وسائل  صناعة  يف  العلمي  التطور   بعد 
قرية  العامل أصغر من  املرئية واملسموعة واملقروءة، وبات 
من  مبارشة  أخبارها  استيعاب  يمكن  صغرية  غرفة  بل 
عن  نتحدث  عندما  ونحن  املستخدمة،  الوسائل  خالل 
والواقع  احلقيقة  أرض  عىل  هو  كام  معه  نتعامل  اإلعالم 
أو  املثايل  اإلعالم  عن  األحكام  بيان  لدى  نتحدث  وال 
الذي دخل  نتحدث عن اإلعالم  اإلعالم اإلخباري، بل 
النهار،  وأطراف  الليل  آناء  مدى  وعىل  البيت  زوايا  كل 
وامليوعة  والتبشري  واألخبار  الدعاية  من  متكتل  كهجني 
الينا هذه  التي حتمل  الوسيلة  النظر عن  والتثقيف، بغض 
من  واملرشقة  القائمة  صورهتا  يف  واالشارات  املعلومات 
خالل مناهجها املختلفة جلميع الطيف البرشي ومراحله.

إن اإلعالم بالرغم من أنه الوسيلة امُلثىل لتثقيف الناس إال 
أنه أصبح أداة ذو حّدين، واختلط فيه احلابل بالنابل حتى 
املعلومة  تكون  وقد  الطيب،  عن  منه  اخلبيث  يميَّز  يعد  مل 
الواحدة حتمل اىل الرباعم أكثر من إشارة ملغومة إال أهنا 
معسولة تارة بالثقافة وأخرى بالرتفيه أو غري ذلك، عسى 
وتصنع  العقول  وتدير  النفوس  وتغرّي  القلوب  تدخل  أن 
ه  املوجِّ لصالح  النتائج  وحتصد  السلوك،  وتقنن  األفكار 
وسلطة  اخلفاء  جنح  وحتت  الستار  وراء  من  خيطط  الذي 

املمول بسخاء.
بعض  أو  اخلطابة  غري  يملكون  ال  القدامى  كان  بعدما 
القصاصني وسيلة أخرى لإلعالم، أصبحت الوسائل يف 
استيعاهبا  يمكن  متنوعة وخمتلفة  بحيث ال  يومنا احلارض 
املجتمع  أو  الفرد  االنسان  أويت  مهام  هبا  اإلحاطة  وال 
قيد  االيامن  فيه  يكون  الذي  املضاد  باإلعالم  إال  قوة  من 
الفتى، وهذا كالقابض عىل اجلمرة يف ظروف باتت أشبه 

باجلحيم.
األخبار  نرشات  عىل  يقترص  ال  اإلعالم  عن  احلديث 
التي  املسموعة واملنتقاة، حيث مل يرد منها ايصال احلقيقة 
موجهة  تكون  أن  منها  أريد  بل  اإلعالم  أسس  من  هي 
يشاء  ما  منها  ليستقطع  املرشف  فيأيت  معينة،  بوجهة 
وموضوعا  أخرى  عىل  مجلة  ويقدم  بالكلامت  ويتالعب 
املحلل  ليأيت  ذلك  يتصدى  بل  احلقائق،  لقلب  آخر  عىل 
الاليشء  من  ليخلق  أو...  أو..  االجتامعي  أو  السيايس 
كاملبرصين  النوايا  ويقرأ  اخليال  عامل  يف  وحيّلق  شيئا، 
احلق  ويمحق  يشء،  ال  اليشء  من  خيلق  أو  والسحرة، 
الرسوم  وتأيت  واللمز،  وبالغمز  والتعليق  بالتشكيك 
دورها  لتأخذ  بإحياءاهتا  املركبة  الرسوم  أو  املتحركة 
اىل  برسالتها  وتطغي  األحيان  بعض  يف  والساخر  املؤثر 

املشاهدين والقراء.
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من مضام��ني ثقافات العامل ع��ىل مرِّ العص��ور االعتامد عىل 
مرتك��زات متجذرة تن��م عن طبيعة الس��لوكيات األمم وما 
تتوارث��ه جيال بعد جي��ل كالع��ادات والتقالي��د واالعراف 
وحيث اختالف ثقافة اهل الرشق عن اهل الغرب حس��ب 
املوق��ع اجلغرايف واحلق��ب التارخيي��ة والزمني��ة إال ان هناك 
الكث��ري من األم��م التي عاش��ت يف عصور ظالمي��ة مهجية 
بربرية مل تصل هلا احلضارة والتمدن، وهناك اطوار للعصور 
بحس��ب احلقب الزمنية لكل حقبة، فمنذ فجر الس��الالت 
وانفتاح احلضارات عىل بعضها البعض من خالل رحالت 
االستكش��اف والغ��زوات واحل��روب تأث��رت يف م��ا بينها 
حي��ث ان بدأ االحتكاك وكس��ب املعرفة والعلوم يف خمتلف 
املج��االت، والثقافة هلا تعريفات كث��رية لغة واصطالحا هلا 
أنواع وفوائ��د وخصائص ال نود التش��عب هبا نأخذها عىل 
عجالة واالختصار الثقافة ه��ي كل ما يضئ العقل وهيذب 
ف  ال��ذوق وينم��ي موهب��ة النقد؛ أّم��ا يف االصط��الح فُتعرَّ
الثقاف��ة ع��ىل أهّنا نظام يتك��ّون من جمموعة م��ن املعتقدات، 
واإلجراءات، واملعارف، والس��لوكيات الت��ي يتّم تكوينها 
ومش��اركتها ضم��ن فئة معين��ة، والثقاف��ة الت��ي يكّوهنا أّي 
شخص يكون هلا تأثري قوي ومهم عىل سلوكه وتدّل الثقافة 

عىل جمموعة من السامت التي متّيز أّي جمتمع عن غريه.

يقول اإلمام الضامن عيل بن موس��ى الرضا )عليه الس��الم( 
عن ابيه عن آبائه عن أمري املؤمنني )عليهم الس��الم(: "اربعة 
من قرص اجلنة يف الدنيا: املس��جد احلرام، ومس��جد الرسول 
االكرم )صىل اهلل عليه وآله( ومسجد بيت املقدس، ومسجد 

الكوفة".. 
المصدر: وسائل الشيعة – للحر العاملي: ج5 ص 283

صورة وتعليق:
حلقة درس )الكتاتيب( وتعود هذه 
حلقات  وكانت   ..1899 ال��ى  الصور 
الدس هذه لتعليم القرآن الكريم 

في المدن المقدسة

عم  النِّ تمام 

رضوية شذرات 

الثقافات..

االعتقاد بتامم حس��ن الظن باهلل هو االدراك بأن النعم 
ليست مادية فقط فاملزاج اهلادئ نعمة.. واليوم العادي 
نعمة.. والقدرة عىل إنجاز عمل يف وقت قصري نعمة.. 
والقلب الرقيق نعمة.. وس��المة النفس جتاه األخرين 

نعمة ايضا.
والصحة والعافية واألمان افضل النعم..

ضياء ابو الهيل 
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االشورية( )المدينة  الذاكرة  من 

ملا اس��تعَرت احلرب العاملية األوىل س��نة 
1333 ه� انتدبه استاذه الشيخ الشريازي 
التقي - أعىل اهلل مقامه- ليمثله يف بعض 
املهامت اخلاص��ة، وأوفده إىل إيران، ويف 
ش��هر ش��وال من س��نة 1335 ه � خرج 
بصحبة أس��تاذه مهاجرين من س��امراء، 
والس��يد  الكاظمي��ة،  يف  م��دة  وأقام��وا 
ع��اد  بعده��ا  الظ��ل،  مالزم��ة  يالزم��ه 

إىل كربالء بصحبة أس��تاذه الش��يخ الش��ريازي يف 18 صف��ر 1336ه  مع بقية 
رج��ال العلم وطلبته وفيها كان��ا عىل موعد مع إطالق ال��رشارة األوىل لثورة 
العرشين من صحن اإلمام احلس��ني )عليه السالم( ضد االحتالل االنكليزي 
-ليبقى هذا املكان املقدس منبع الرفض للظامل واملحتل فوقف اخلراس��اين إىل 
جانب املريزا والزمه يف مجيع املواقف وعمل حتت قيادته وتوجيهاته وش��ارك 
يف العم��ل هبا فكان من جنود ث��ورة العرشين وكان معتمدا ومرافقا مش��اركا 

ألستاذه الشيخ الشريازي يف جهاده.

ف��ي االن��ت��ظ��ار

من أعام الحوزة 
الخراساني هادي  محمد  السيد 

نم��رود االس��م العرب��ي الالح��ق للمدين��ة اآلش��ورية، الت��ي تعد 
موقع��ا اس��تراتيجيا عل��ى بع��د س��تة أمي��ال إل��ى الش��مال من 
النقط��ة الت��ي يلتق��ي فيها نه��ر دجلة ورواف��ده ال��زاب الكبير، 
ويعتق��د علماء اآلثار أن المدينة أعطيت اس��م نمرود في العصر 
الحديث، وتقع على مساحة 360 هكتارا )890 فدانا(، والتي عثر 
عل��ى أطاللها ضمن امتداد واحد كيلومتر من القرية اآلش��ورية 

في العصر الحديث من Noomanea في محافظة نينوى.
وبدأ تواجد الحفريات األثرية في الموقع في عام 1845م، وعلى 
فت��رات بي��ن الحين واآلخ��ر في ع��ام 1879م، ثم من ع��ام 1949م 
فصاعدا تم اكتش��اف القبر الملكي للنم��رود للمرة األولى في 
ش��هر أبريل من عام 1989م من قبل بعث��ة من الوزارة العراقية 
لآلث��ار والت��راث، كم��ا ت��م اكتش��اف العديد م��ن القط��ع الهامة، 
مع معظ��م القطع التي ت��م نقلها إلى المتاح��ف في العراق 

وخارجه، في عام 2013م.

أمنيايت  أج��راس  امليالد  رسوة  عىل  عّلقُت 
وحتت ظالهلا، أوقدت شموع ذكريايت. املجد 
يف  أرسرهتا  السالم..  األرض  وعىل  العال  يف 
نفيس، لكّن عربة تكرست يف صندوق القلب، 

وأجشهُت للبكاء فرحًا مسكونًا باحلزن.  
نعم أنت سالم األرض وأماهنا، وعيدك عيد 
العامل كله. جمدك ال يضاهى وسعدك ال جيارى 
ووعدك ال خيلف، ويومك الندّي آٍت ال ريَب 
السابق  وأن��ت  عنك  املتأخرون  نحن  فيه.. 
نحن  ي��ب��ارى..  ال  ال��ذي  وعلمك  بحلمك 
الريح  نسابق  إلننا  وغفلتنا؛  بجهلنا  املبطئون 
بعصياننا ومتردنا. فالُطْف بنا وارأْف بحالنا.. 

رمحاك ما خاب من رجاك!
ولّيه  ألن��ك  يمنع؛  وهب��ا  يعطي  ال��رّب  بيدك 
بِشاملنا  خرسناه  ما  بيمينك  فلتعطنا  احلميد.. 

يا آخر الرجاء.
مسيح آمالنا يتعمد بنهر انتظارك الطاهر. يقف 
يف الصف األول بني الشائقني لظهور نورك، 
يرنو إىل عيده األسعد يوم الصالة خلفك، بينام 
األشجار تتزين باهلدايا واألماين. واألجراس 

كالبالبل تغرد فرحًا بقدومك البهي.
وانترص  انرصنا  النرص،  وراي��ة  الفخر  آية  يا 
وصدق  حبك  بجالل  املؤمنة  بقلوبنا  لدينك 

وعدك..

أنَت مياُدنا 

ي 
ام

س
ال

در 
حي
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المدرس�������ة
الم�ازندرانية

تعلُن مدرس��ة الش��يخ محم��د مه��دي المازندران��ي )المدرس��ة المازندرانية( 
التابع��ة لممثلي��ة المرجعية الدينية العليا في مدينة كربالء المقدس��ة، عن 

فتح التسجيل للدراسة الحوزوية فيها لمرحلة )التمهيدي والمناهج(.
عنوان ال��م��درسة: كربالء المقدسة � خلف المخيم الحسيني الشريف.

األعمار المقبولة : أن ال يزيد عمر المتقّدم عن )25 سنًة(.
مدة التق���������ديم: للفترة من )1 رجب األصب - 30 من شهر رمضان المبارك(.

أهم الش���������روط: أن يكون متفّرغاً للدراسة الحوزوية.
علماً أن المدرسة توّفر السكن والطعام مجاناً لطلبتها الكرام

للمزيد من المعلومات التواصل على التلكرام:  

@ R r A a D d 20


