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دررٌ من الوصّية العظيمة
بصيرُة قلب المؤمن

ال تكسروا  أجنحَة الفراشات
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

بمناسبة والدة السيدة فاطمة الزهراء
المقدس��ة  الحس��ينية  العتب��ة  إع��ام 

يحتفي باألطفال األيتام

مولُد أمير المؤمنين  في البيت الحرام

»خالطوا الناَس ُمخالطًة إْن مّتْم َمَعَها َبَكوا عليكم، وإْن عشتم َحّنوا إليكم«

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - 

المصدر: نهج البالغة: حكمة 10

األثر الطيب

العتبة الحسينية تحيي ذكرى رحيل
سماحة المرجع  الكلبايكاني

ونجلُه يؤّكد: أبي كان كثيَر الدعاء للعراقيين

مهني في دائرة صحة كرباء يكتشف طريقة جديدة 
لتح�������������ديد )جرع( الع�اج  لمرضى األورام السرطانية

ملف خاص 
عن الوالدة المشرفة لإلمام علي



يف كّل مّرة خيطر يف بايل سؤال واحد: ملاذا خيشى القوُم ذكَر عيلٍّ )عليه السالم( 
النبّي  بعد  من  الرشعي  واخلليفة  الويّص  بأّنه  والتصديق  بفضائله  والتعريف 

األكرم )صىل اهلل عليه وآله(؟
سؤال يف حّد ذاته يرعُبهم، فكيف إذا تكّلموا ونطقوا عنه بكلمة واحدة؟!.

ظّلت حماوالُت املنافقني وناصبي العداء ألهل البيت )عليهم السالم( كام هي 
منُذ أّول انقالٍب عىل وصّية املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( وسلب حّق العرتة 
الطاهرة، وتطّور األمر فيام بعد إىل احلّد الذي يسبُّ خطباء الزور والسوء علّيًا 
)عليه السالم( عىل املنابر، ويومهون الناس بأّن علّيًا.. أمري املؤمننَي ال يصيّل، 
وصّدق الساذجون ما يلعُق به املنافقون عىل ألسنتهم، بل واألدهى من ذلك 
وقفوا  ذلك  ومع  وصّيه  بحق  قاله  ما  املصطفى  النبّي  مع  شهدوا  آخرين  أن 
وويّص  املؤمنني  أمري  فضَل  العامل  يعرف  ال  أن  أجِل  من  هذا  كل  ض��ّده!... 

رسول رب العاملني.
وسّيد  املؤمنني  أمري  ملوالنا  العطرة  ال��والدة  ذكرى  األي��ام  هذه  نعيش  وإْذ 

املوحدين )عليه السالم(، يعود نفس السؤال: ملاذا خيشوَن عليًا..؟!
وملاذا حياولون يف كّل مرة إخفاء رّس اهلل تعاىل عىل جدار الكعبة.. أعني شقَّ 
أّن ليس سوى عيل  ليثبَت  العلوية،  آيات اإلعجاز  آيًة من  بقى  الذي  اجلدار 
)عليه السالم( رّشفه اهلل تعاىل بأن تكون والدته يف جوف الكعبة املطّهرة، وإْذ 
هي وسعتُه ووسعت أّمه الطاهرة النجيبة، فقد وسع قلُبه ملكوَت اهلل األعظم 
نعَم األخ والصهر والويصُّ واملساند واملدافع عن  العاليات، وكاَن  وأرساره 
الشقَّ  غّطوا  إن  يشء  به  يرضُّ  وال  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  السامء  رّب  رسول 
أو أبقوه.. فعيلٌّ هو نفسُه عيّل الذي مل يعرف العامُل أبدًا كمثلِه.. حاكاًم عاداًل 

وإمامًا مبينًا وإنسانًا عظياًم.
وإذا كان جواُب الساذجني يوم اهنال الشّقُي برضبته املسمومِة عىل رأس أيب 

تراٍب يف املحراب: أَو كاَن عيلُّ ُيصيّل؟!
فكيَف ال حياول احلّساُد األباليُس حمَو كّل يشٍء فيه رائحٌة من عيّل!!

ال�سالُم على اأمني اهلل
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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تعددت حماوالت األرشار من أجل تدمري األمم والشعوب 
وبشتى  وجمتمعنا،  وشعبنا  أمتنا  ومنها  واملجتمعات 
عىل  يمّر  ال  مما  الشيطانية..  والطرق  املاكرة  األساليب 
اخلاطر، وال يمكن معرفته وتشخيصه بسهولة.. سواء يف 
والشاذة،  واملنحرفة  الضالة  لألفكار  للرتويج  االستمرار 
املجتمع،  يف  النفيس  والتخاذل  االنحالل  ظواهر  وإشاعة 
الشباب خاصة، مما خيلق  والتفسخ األخالقي بني أوساط 
فجوة وفرقة وتناحر يف كيان األمة، ومن ثم  تفيش حالة من 
التمزق والفرقة داخل النسيج املجتمعي الواحد وغري ذلك 

الكثري.. الكثري.
استمرار  هو  واملحاوالت  األساليب  تلك  أخطر  ولعل 
التجهيل لتمرير املخططات الشيطانية، ألن العلم واملعرفة 
والظالميني  الظالم  ق��وى  ختشاه  ما  أش��ّد  هي  والثقافة 
السائرين يف ركاهبم من األذناب، كون اجلهل أساس كل 
تعمل  ما  وهذا  اإلنسان،  ونفس  األمة  بكيان  حتل  مصيبة 
عليه طوال أزمان متعاقبة يف حماربة العلم واملعرفة والثقافة 
احلقيقية وحماولة اجياد بدائل مزيفة عنها من أجل خلق بيئة 
املخططات  لتمرير  والتطرف  واملرض  اجلهل  من  مناسبة 

ونتج  ذل��ك  يف  وأذن��اهب��ا  القوى  تلك  ونجحت  اخلبيثة، 
واألمراض  واملخاطر  التحديات  من  كبرية  جمموعة  عنه 
بكيان  تعصف  ومازالت  كانت  التي  املزمنة  االجتامعية 
ظاهرة  استفحال  آخرها  او  أوهلا  يكون  ولن  وال  األم��ة، 

التعاطي للمخدرات بني رشحية الشباب. 
دامت   ( الكربالئي  املهدي  عبد  للشيخ  خطبة  ويف  لذلك 
املوافق  اآلخ��رة1440ه���  مج��ادي   23 بتاريخ  بركاته( 
الظاهرة  هل��ذه  جم��ددا  سامحته  تعرض  2019/3/1م، 
للمخدرات،  والتعاطي  اإلجت��ار  ظاهرة  ج��دًا..  اخلطرية 
هو  وكام  مؤسف،  وشعبي  مريب  حكومي  صمت  وسط 
دأب اخلطاب املرجعي يف تناوله ألشد املخاطر التي تتهدد 
وبالتايل  اإلسالمي،  املجتمع  كيان  وانتشارها  بربوزها 
الشيخ  سامحته  تناول  وقد  املسلم،  اإلنسان  وقيم  أخالق 
هذا املوضوع سابقًا أيضا، كام وجرى التنبيه والتحذير من 

خطورته املستفحلة أيضًا وهو يقول:
خطرية  ظاهرة  إىل  نتعرض  واالخ���وات..  االخ��وة  اهيا   «
ظاهرة  وهي  أال  املجتمع  يف  واالتساع  باالنتشار  بدأت 
الشباب  رشحية  هتدد  التي  للمخدرات  والتعاطي  اإلجتار 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة اإلتجار والتعاطي للمخدرات
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عدد  يطرح  حيث  العراقي  واملجتمع  العراقية  واالرسة 
ان  واالجتامعي  واالخالقي  األمني  بالشأن  املعنيني  من 
هذه الظاهرة من حيث االجتار والتعاطي بدأت باالنتشار 
االلتفات  ع��دم  اي��ض��ًا  يصاحبها  بحيث  كبرية  ب��ص��ورة 
بمعاجلتها..  الكايف  االهتامم  وعدم  خطورهتا  إىل  والتنّبه 
الواقع  يف  اخلطرية  اآلفة  هلذه  الرتويج  وهذا  االنتشار  هذا 
حارضهم  يف  الشباب  رشحي��ة  خصوصًا  املجتمع  هت��دد 
بّينا إنُه حينام لدينا ظاهرة خطرية  ومستقبلهم، املشكلة كام 
هتدد املجتمع، ولكن هناك تنّبه هناك إلتفات إىل خطورهتا 
وهناك اهتامم كايف بمعاجلتها.. هذا خيفف من املشكلة وحيد 
الظاهرة اخلطرية  يعاجلها ولكن مثل هذه  أن  منها ويمكن 
والفتاكة  واملدمرة  اخلطرية  اآلثار  من  بعضًا  سنذكر  والتي 
انتشارها  للمجتمع واالرسة والشباب حينام ال يرتافق مع 
واتساعها االلتفات والتنّبه اىل خماطرها العظيمة يف خمتلف 

جماالت احلياة«.
تكون  أن  املجتمع  له  يتعرض  أن  يمكن  ما  أخطر  نعم، 
الرضبة واالستهداف املغرض لقيمه ومبادئه ومثله العليا، 
متهيدًا لرضب دينه احلنيف يف الصميم، فالدين هو عامد كيان 
بوجه  وصمودها  وعزهتا  ومتاسكها  قوهتا  ومصدر  األمة 
ختدير  إىل  سبيال  والداخلية..  اخلارجية  التحديات  اعتى 
وحشوها  واملنحرفة،  املتطرفة  املستوردة  باألفكار  العقل 

بفهم خاطئ وغري صحيح عن مفاهيم  كاحلضارة واحلرية 
والديمقراطية والتقدم وغريها الكثري.

فهل احلضارة ال تقوم إال من خالل التحلل األخالقي؟ أم 
التعري  احلرية الوجود هلا إال مع خلع احلجاب ويف شبه 
باملالبس الفاضحة؟ أم الديمقراطية يف تشبه الرجال بالنساء 
املالبس؟!  وموضة  أو  الشعر  بقصات  بالرجال  والنساء 
وغري ذلك الكثري الكثري من مظاهر دخيلة عىل واقع جمتمعنا 
املحافظ، وربط هذه األفكار باإلجتار والتعاطي باملخدرات 
سهاًل  سيكون  املغالطات  هذه  ملثل  الرتويج  إن  إذ  وثيق.. 
عىل عقل مدمن عىل التعاطي لشتى املواد املخدرة،  ومعتل 
صحيًا خاصة بعد تعبئته واغراقه بسيل من مفاهيم هجينة 

يف الثقافة املنحرفة والشاذة واملتطرفة.          
»اخواين هذه الظاهرة ليست خماطرها عىل اجلانب الصحي 
فقط.. بل عىل اجلانب العقيل والثقايف والفكري والصحي 
وبالتايل  الشباب،  لطبقة  خصوصًا  والنفيس  واالخالقي 
املعنية  اجلهات  من  اهتامم  وعدم  تنّبه  هناك  يكون  ال  حينام 
باملقدار الكايف للحد من هذه الظاهرة ومعاجلتها .. حينئذ 
املجتمع  عىل  خطرية  بكارثة  ُتنذر  الفتاكة  الظاهرة  هذه 
الحظنا  اذا  خصوصًا  احلياة..  جماالت  خمتلف  يف  العراقي 
ُهم  الشباب  هؤالء  الشباب  رشحية  تستهدف  اهنا  وتتبعنا 
ينشدونه،  الذي  مستقبلها  يف  األمة  أمل  وهم  االّمة  عامد 

 يطرح عدد من المعنيين بالشأن األمني واألخاقي واالجتماعي إن 
هذه الظاهرة بدأت باالنتشار بصورة كبيرة ويصاحبها عدم االلتفات 

والتنّبه إلى خطورتها وعدم االهتمام الكافي بمعالجتها

،،،،
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يف  فإهنا  الرشحية  هذه  الظاهرة  هذه  تستهدف  حينام  لذلك 
الواقع ُتنذر بكارثة خطرية عىل املجتمع.. بل تعد اآلن أكثر 
املشاكل االجتامعية خطورة ملا هلا من آثار يف خمتلف جماالت 

احلياة«.
يف  لألسباب  املرجعي  اخلطاب  يف  التشخيص  دور  ويأيت 
انتشار هذه الظاهرة اخلطرية بني أوساط الشباب خاصة من 
خالل خطبة سامحة الشيخ، قبل التطرق إىل طرق املعاجلة، 
ومن ثم اقرتاح احللول يف هذا اخلطاب املرجعي.. للحيلولة 
دون تفاقم املشكلة واتساع رقعة مثل هذه الظاهرة اخلطرية 
القادمة، وهو  باملخاطر  ينذر  مما  فأكثر مما هو حاصل  أكثر 
كل  يف  عليه  تعودنا  املبارك  اخلطاب  هذا  يف  ثابت  منهج 
املراحل ويف كل األزمات ويف كل األوقات.. وهو ينبع من 
اخالص التوجه يف البذل يف مرضاة اهلل تعاىل.. ابراء للذمة، 
للحفاظ عىل  التارخيية  باملسؤولية  والشعور  احلرص  جراء 
انواع  من  نوع  أي  عن  بعيدًا  اإلس��الم،   أمة  األمة..  كيان 
املزايدة واالستهالك اإلعالمي، والبحث عن دور بارز يف 

األزمات.
» وهنا نتعرض إىل أسباب الظاهرة وما هي طرق العالج 
هذه  بمعاجلة  ب��االه��ت��امم  املعنية  امل��ؤس��س��ات  ه��ي  وم��ن 

الظاهرة.. هذه الظاهرة هلا بعدان خطريان: 
ضعاف  بعض  نجد  حينام  هبا،  املتاجرة  هو  االول:  الُبعد 
النفوس وهم ُكثر يف الوقت احلارض حياولون احلصول عىل 
والرتويج  االجتار  الكثري من خالل  للامل  الرسيع  الكسب 

هلذه املخدرات بكل أنواعها..
يتعاطون  الذين  االشخاص  الضحية..  هي  الثانية  الفئة 
مع هذه الظاهرة ألسباب عديدة سنذكر بعضًا منها.. هنا 
نحتاج إىل عالجني يرتافقان معًا ِعالج لإلجتار والرتويج هلا 

وعالج التعاطي والبد ان يرتافق احلالن معًا.
ولنا عودة أخرى إن شاء اهلل هلذا اخلطاب املرجعي املهم، 
له  التتمة  بقية  تناول  سيتم  املتاحة  املساحة  ولضيق  ولكن 
يف عدد املجلة القادم لتكملة املطلب املهم يف هذا اخلطاب 

املرجعي املبارك.

اخواني هذه الظاهرة ليست مخاطرها على الجانب الصحي فقط.. بل 
على الجانب العقلي والثقافي والفكري والصحي واألخاقي والنفسي.. 

،،خصوصاً على طبقة الشباب
،،
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السؤال: ما حكم رشاء املأخوذ بالقامر او الرسقة أو املعامالت 
الباطلة؟

اجلواب: ال يصح رشاؤه، وان تسّلمه املشرتي وجب عليه 
ان يرّده اىل مالكه.

السؤال: ما ُحكم بيع املكيل و املوزون باكثر منه؟
بكيلو  احلنطة  من  غرام  كيلو  يبيع  كأن  حراٌم  هو  اجل��واب: 

غرامني منها.
السؤال: هل جيوز التعامل بالبورصة؟

نفسه ولكن البد من رعاية  فيه يف حّد  اشكال  اجلواب: ال 
رشوط جواز املعاملة وصحتها ومن ذلك:

تتعامل  التي  والبنوك  الرشكات  مع  االشرتاك  جيوز  ال   -1
بالربا مع من ال جيوز اخذ الزيادة منه الن االشرتاك يف رأس 
ان  اال  به من معامالت ربوية  تقوم  فيام  الدخول  يعني  ماهلا 

يعلن عدم رضاه بالدخول فيها.
تستثمرامواهلا يف  التي  الرشكات  مع  االشرتاك  2- ال جيوز 

جهات حمرمة كبيع اخلمور واىل غري ذلك.
3- ال جيوز أن يكون كّل من املبيع والثمن دينًا يف الذّمة قبل 
العقد لعدم  أن يكون كالمها مؤجلني يف  العقد كام ال جيوز 

صّحة بيع الدين بالدين.
السؤال: لدي مبلغ من املال يقدّر بمليون دينار واعطيته اىل 
التاجر برشط اي يعطيني مئة دوالر أرباح كل شهر مع ضامن 

اصل املبلغ، فام حكم هذه املعاملة؟

اجلواب: هي ربا وحرام .ولكن جيوز إعطاء املال هلم بعنوان 
كالنصف  املشاع  بالكرس  بينكام  والربح  )مضاربة(  التشغيل 

والثلث.
عقد  ابرام  طريق  عن  املطلوبة  النتيجة  اىل  الوصول  ويمكن 

املضاربة مع تضمنه عدة رشوط:
مصاحلة  يف  املال  صاحب  عن  وكيال  العامل  يكون  ان   )1(
حصته املئوية من الربح عىل تقدير ظهوره يف هناية كل شهر 

بمبلغ معني من املال.
)2( ان هيب العامل اىل املالك مقدارا معينا من املال يف هناية 

كل شهر إن مل يتحقق خالله يشء من الربح.
للخرسان  جابرة  الربح  من  املالك  حصة  تكون  ال  ان   )3(

املتأخر.
)4( ان ال يفسخ املالك املعاملة اىل هناية املدة املحددة هلا.

)5( ان يكمل العامل رأس املال من ماله اخلاص اذا طرأ عليه 
النقصان وقد انتهت مدة املضاربة او اراد العامل فسخها.

السؤال: جرى اتفاق بني صاحب حمل جتاري وصاحب راس 
املال حيث اشرتط صاحب املحل )الذي مل يدفع ومل يؤد عماًل 
سوى تقديم حمله( أخذه ثلث االرباح وعدم حتمله اخلسارة، 

فام ُحكم مثل هذا التعاقد؟
اجلواب: هذه املعاملة فاسدة وعىل تقدير وقوعها فال يستحق 
حمله  مثل  اجرة  ااّل  املال  راس  صاحب  عىل  املحل  صاحب 

وتكون مجيع االرباح لصاحب رأس املال.

المحّرمة متابعة/ محمد حمزة الجبوريالمعامالت 

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

7



إبراهيم الذي يبعد عن الكعبة بعدة أمتار وعليه قبة  إن مقام 
ذهبية صغرية هو عبارة عن هذا احلجر الذي طبعت علية قدما 
إبراهيم )عليه السالم( وعندما أرتفع بناء البيت كان إبراهيم 
العلوي  البناء  ليكمل  باهلواء  به  لريتفع  احلجر  هذا  يقف عىل 
اهلل  أمره  عندما  السالم(  )عليه  إبراهيم  أن  وقيل  والسقف، 
هذا  عىل  وقف  قد  احل��رام  بيته  حلج  الناس  يدعوا  أن  تعاىل 
احلجر وأرتفع به لألعىل ليوازي قمة جبل أيب قبيس املجاور 
له  الناس للحج بعدما قال  نادى  لبيت اهلل احلرام ومن هناك 
تعاىل  واهلل  التبليغ،  وعلينا  النداء  عليك  إبراهيم  يا  تعاىل  اهلل 
عليه  قدمه  ليطبع  إبراهيم  قدم  حتت  يلني  احلجر  هذا  جعل 
للدور  خاصة  قدسية  ولينال  الناس  أمام  شاخصا  يبقى  لكي 
الذي لعبه ببناء البيت فجر اليوم العارش من ذي احلجة، وعلم 
إبراهيم )عليه السالم( أن منامه الذي تكرر عليه لثالث ليايل 
هو أمر من اهلل تعاىل ليذبح أبنه قربانا لبيته احلرام اهلل تعاىل أراه 
ان قربانه يوم العارش من ذي احلجة هو ولده إسامعيل )عليه 
الصافات  ما توضحه اآلية )102( من سورة  السالم( وهذا 
يِف  َأَرى  إيِنيِّ  ُبَنيَّ  َيا  َقاَل  ْعَي  السَّ َمَعُه  َبَلَغ  )َفَلامَّ  تعاىل:  لقوله 
ُتْؤَمُر  َما  اْفَعْل  َأَبِت  َيا  َقاَل  َتَرى  َماَذا  َفانُظْر  َأْذَبُحَك  َأينيِّ  امْلََناِم 

إبراهيم عىل ذبح  ابِِريَن( وأقدم  الصَّ ِمَن   ُ اهللَّ َشاء  إِن  َسَتِجُديِن 
السكني  تؤثر  ومل  ذبحه  يف  جادا  رقبته  عىل  السكني  وَأَمرَّ  ابنه 
ليكرم  الوحي  بكبش عظيم. ونزل  تعاىل إسامعيل  اهلل  وفدى 
إبراهيم وإسامعيل )عليهام السالم( باإلمامة اإلهلية اهلادية ثم 
أكرمه بان جعله هو األب األول لكل األنبياء الذين سيبعثون 
للبرشية من بعده والنبي  حممد )صىل اهلل عليه وآله( خامتهم 

وأهل بيته األثنا عرش من صلبه أيضا.
وهكذا فان فجر يوم العارش من ذي احلجة هو أعظم يوم يف 
تاريخ الرساالت اإلهلية ويف تاريخ أيب األنبياء إبراهيم )عليه 
جعلها  التي  املسلمة  واألم��ة  بالنبي  أيضا  ويرتبط  السالم( 
ويف  بيته..  أهل  وهم  بعده  من  الناس   عىل  شاهدة  تعاىل  اهلل 
اهتامم  تستحق  عاشورائها  وفجر  الليايل  هذه  فان  ذلك  ضوء 
موسى  موعد  اىل  تعاىل  اهلل  أضافها  وقد  هبا  ليقسم  تعاىل  اهلل 
فقد كان واعده ثالثني ليلة من  شهر ذي القعدة وأمتها بعرش 
من  شهر ذي احلجة وهذا ما تتكلم عنه سورة األعراف فقال 
تعاىل {َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلثنَِي َلْيَلًة َوَأمْتَْمَناَها بَِعرْشٍ َفَتمَّ ِميَقاُت 
َلْيَلًة َوَقاَل ُموَسى أَلِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي  َأْرَبِعنَي  ِه  َربيِّ

بِْع َسبِيَل امْلُْفِسِديَن )األعراف/142(}.. َوَأْصِلْح َواَل َتتَّ

ضمن  العيش  هي  السوي  اإلنسان  أمنيات  أرقى  لعليِّ 
حياة طيبة وأن تكون له ذرية طيبة وعاقبة طيبه يف اآلخرة 
وهذه األمنيات الرشيفة السامية ال يمكن تصور حتققها 
دون السري يف الطرق اآلمنة التي يقول القران عنها بأهنا 

))سبل السالم(( أي طرق اهلل غري امللتوية.
اتبع وقصد رضوان الرب، ضمن السري يف الطرق  ومن 
اىل  الظلامت  من  خيرجه  ان  اهلل  عىل  حقا  وك��ان  النزهية 

السيئة  ب��األخ��الق  تتجسد  ق��د  التي  الظلامت  ال��ن��ور، 
والنور  والفساد  وباجلهل  والعصبية  واألنانية  وبالظلم 
هو نور الرمحة واإلحسان والكرم.. فهل أطمأنت نفسك 
اىل هذا الوعد اإلهلي املثري وصدقت بام يريد القرآن لك 
– ولو للحظة  سعادة يف الدنيا واآلخرة؟ بل هل ختيلت 
واحدة – وجودك يف أمه نقية من األخالق السيئة والظلم 

واألنانية، ملؤها النور والرمحة والكرامة؟!.

آللئ قرآنية

سبل السالم..

إعداد: حسين النعمة

إعداد: أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ���  ح/2
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي -ح/12التجارة القرآنية

التجارة بالمنظور القرآني 

أحّل  إال رشطًا  »املؤمنون عىل رشوطهم  الرشيف:  احلديث 
حرامًا أو حّرم حالاًل«، ان هذا احلديث يشري اىل ان املرشع 
عىل  إبرامها  يمكن  التي  العقود  عىل  النص  يشأ  مل  الرباين 
سبيل احلرص, الن هذا النهج خيالف سنة احلياة، فلكل وقت 
املجتمع تصري له حاجات ويتم إجابتها عن طريق الرشوط 

التي يضمنوها عقودهم إضافة اىل األعراف.
ان هذه احلاجات واألعراف غري مستقرة ومن طبيعتها التطور 
وعدم الثبات، ولذا فاإلنسان يتمتع بحرية التعاقد من خالل 
ما يتم االتفاق عليه من رشوط، وال حيد هذه احلرية التعاقدية 
إال رشطا احل حراما أو رشطا حرم حالال، وان أساس هذا 
َوَعْهِدِهْم  َماَناهِتِْم  أِلَ ُهْم  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  قوله  هو  احلديث 
َراُعوَن )املؤمنون/8(}، والقياس يف ذلك عند خمالفة العقد 
أو بعبارة أخرى عندما تكون رشوطه خمالفة للقرآن أو السنة 
الرشط  اىل  أضاف  من  الفقهاء  من  وهناك  الرشيفة،  النبوية 
الذي يؤدي اىل جهالة موضوع العقد أو حمله, و بعبارة أخرى 
جهالة احد العوضني وفقا ملقتىض العقد، ولكن قيل بان هذه 
حتت  تنضوي  التعامل  يف  الرشوط  هذه  لصحة  اإلضافات 

 ، والسنة  الكتاب  اجلهالة ختالف  إليهام الن  املشار  الرشطني 
وَر َوإَِذا  ِذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ وما داموا ال يشهدون بالزور {َوالَّ

وا ِكَراًما )الفرقان/72(}. ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ َمرُّ
هذا من جهة ومن جهة أخرى فبام ان التجارة نشأت أساسا 
الكريم  القرآن  فان  التجارية  والعادات  األعراف  بموجب 

أكد ذلك  أيضا.
فالتجارة بطبيعتها متيل اىل العرف ويعني ما اصطلح التجار 
تنشا  التي  التجارية  العالقات  تنظيم  يف  كقاعدة  إتباعه  عىل 
التجارية  العادة  مصطلح  بني  يفرق  ال  من  وهناك   . بينهم 
والعرف التجاري، ولكن يمكن القول ان العرف ينشا أوال 
كعادة ثم يتأصل, فيصري عرفا، ويف هذه احلالة البد إال خيالف 
استبعاده  تم  إذا  إال  ملزما  يكون  وحينئذ  والسنة  الكتاب 
بالنص عليه يف العقد ويشرتط هنا أيضا إال يكون االستبعاد 
بموجب  به  معمول  هو  ما  وهذا  السنة،  أو  للكتاب  خمالفا 
القوانني الوضعية، فمثال بموجب قانون التجارة العراقي ال 

جيوز أيضا خمالفة العرف التجاري لنص ترشيعي آمر. .

يصف اهلل تبارك اسمه كتابه الكريم بأنه نور وكتاب مبني، 
والنور ال ينفع إال من له برص والكتاب ال يقرأه إال العاقل 
فإذا مل تكن لإلنسان عني بارصة وعقل سليم فانه يعجز عن 

درك معاين القرآن وفهم حمتواه.
أو  ال��يشء  يعني  والكتاب  كتاب  حقيقته  القرآن  ان  ثم 
احلقائق  تبني  ومبينه  واضحة  ثوابت  وللقرآن  الثابت  األمر 

وتكشف خطوط احلياة وأصوهلا العامة.
هو  من  ولكن  بالقرآن؛  اهلل  هيدي  أي  اهلل((  به  هيدي  ))ثم 

املستعد لتقبل هذه اهلداية؟..
وعلم  ومحاس  برغبة  اندفع  أي  رضوانه((  اتبع  ))من  انه 

وراء كتاب اهلل فقد ترى رجال هيدي الناس الطريق فانه ال 
هيتدي إال من استمع له واتبعه. أما الذي حيجم عن إطاعته 
فانه يضيع فال هيتدي كذلك القرآن ))هيدي به اهلل من اتبع 
رضوانه(( أي اندفع برغبة ومحاس وعلم وراء كتاب اهلل فقد 
ترى رجال هيدي الناس الطريق فانه ال هيتدي إال من استمع 
له واتبعه، أما الذي حيجم من إطاعته فانه يضيع فال هيتدي، 
كذلك القرآن ))هيدي به اهلل من اتبع رضوانه(( فبحث عن 
رضوانه جل جالله وأراد ان يريض ربه وان يرىض عنه ربه.
))اىل سبل السالم(( فهداية الرب اجلليل تنتهي اىل الطرق 

اآلمنة وحتقيق األهداف السامية يف الدنيا واآلخرة..

ودائٌع من وحي القرآن

نور وكتاب مبين..
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  إّن من صفات اهلل تعاىل العدل؛ فلذلك َجعل 
وإّن  احلّق  وإلحقاق  للجزاء  يومًا  املعاد  يوَم 
لعباده  ينتقم  اهلل تعاىل يمهل وال هيمل فإن مل 
من  هلم  مقتّص  فهو  الُدنيا  دار  يف  الصلحاء 
نارٌص مؤَيد لعبادِه  خصومهم يف اآلخرِة وإّنه 
صالح  اهلل  نبي  قوَم  أّن  روي  فقد  الصاحلني. 
قد عقروا ناقته فأنزل اهلل عذابه الرّباين عليهم 
بعد ثالثة أيام )َفَعَقُروَها َفَقاَل مَتَتَُّعوا يِف َداِرُكْم 

اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب(. َثالَثَة َأيَّ
منترصًا  عليهم  غضبه  فأنزل  نبّيه  ناقة  عقروا 
من  للثأر  ينربي  َم��نْ  ينرُص  ال  فكيف  لنبّيه 
مِلَْن  ينتقُم  قتلة أوالد األنبياء واألوصياء وهو 
ضّحى بدمه وآل بيته وأوالده من أجل بسط 
 .. بدستوره  واحلكُم  األرض  عىل  اهلل  رشيعة 
عليه السالم  احلسني  لإلمام  غضب  اهلل  إّن 
فُكسفت الشمس ملرصعه ومطرت السامء دمًا 

عبيطًا ... وكادت األرض أن متيَد بأهلها
عن أيب حمّمد اهلاليل قال : رشك مّنا رجالن يف 
دم احلسني بن عيل ريض  اهلل  عنها فأّما أحدمها 
فابتيل بالعطش فكان لو رشب راويًة ما روي.

وعن أيب زرعة بسنده قال : جاء رجل يبرش الناس بقتل 
احلسني فرأيته أعمى ُيقاد.

قال احلّجاج: َمْن كان له بالء فليقم. فقام قوم يذكروا وقام 
حسن.  بالء  فقال:  حسني.  قاتل  أنا   : فقال  أنس  بن  سنان 
يأكل  فكان  عقله  وذهب  لسانه  فاُعتقل  منزله  إىل  ورجع 

وحيدث يف مكانه.
وقال األعمش: أحدث رجل من أهل الشام عىل قرب احلسني 

بن عيّل فأبرص من ساعته.
وعن الزهري : أّنه مل يبَق أحد مّمن قتل احلسني إاّل عوقب يف 
الدنيا قبل اآلخرة ؛ إّما بالقتل أو سواد الوجه أو تغيري اخللقة 

أو زوال امللك يف مّدة يسرية.
معاش     ك��امل   : امل��ؤل��ف   ��� ال��ن��ب��ي)ص(  رحي��ان��ة  احلسني  امل��ص��در/ 

)173/1(

 ملا وقف عليه السالم ورأى االعداء رفع يديه قائال : »اللهم 
انت ثقتي يف كل كرب ورجائي يف كل شدة وانت يل يف كل 
امر نزل يب ثقة وعدة , كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل 
انزلته  العدو  فيه  ويشمت  الصديق  فيه  وخيذل  احليلة  فيه 
فكشفته  سؤال  عمن  اليك  مني  رغبة  اليك  وشكوته  بك 

وفرجته فانت ويل كل نعمة ومنتهن كل رغبة«.

جزاء من قتل الحسين »عليه  السالم«

أول دعاء لإلمام الحسين يوم عاشوراء
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ما جرى عىل االمام احلسني عليه الّسالم يف اليوم العارش من 
الطاهر،  البرش، وال سّيام من سفك دمه  املحّرم فوق تصّور 
ودماء أهل بيته وأصحابه، وقتله عطشانًا شعثًا مغربًا غريبًا 
وحيدًا ثاكاًل مكروبًا مستضعفًا، يستغيث فال يغاث، ويستجري 
فال جيار، ويستعني فال يعان، ويسمع رصاخ أطفاله وعياله 
مّما القاه عليه  إىل غري ذلك  األع��داء،  وهم بني اآلالف من 
الّسالم من الشّدة والقسوة اّلتي مل يكن هلا نظري يف التاريخ، 
به  اإلنسان�ّية؛ خجاًل وحياء، وهذا خمتّص  هلا جبني  وَيْندى 

عليه الّسالم، مل يفز به نبّي من األنبياء، وال ويل من األولياء.
لزيارته عليه  الّسالم فضائل خاّصة  األئّمة عليهم  وقد ذكر 

الّسالم فاقت كّل الفضائل، وفوائد كثرية أخروية ودنيوية، 
خالل  من  األح��وال  مجيع  يف  تعاىل  باهلل  الزائر  ربط  حمورها 
اإلمام احلسني عليه الّسالم، باعتباره داعيًا إىل اهلل تعاىل؛ فقد 
اهلل  داعي  لّبيك  »وقل:  الّسالم:  عليه  زياراته  بعض  يف  ورد 
سبعًا، وقل: إن كان مل جيبك بدين عند استغاثتك، فقد أجابك 
قلبي وسمعي وبرصي...«، فهو الداعي إىل اهلل تعاىل، وإىل 
اهلدى  أئّمة  بإمامة  واالعتقاد  ورسالته،  بالرسول  اإلي��امن 

عليهم الّسالم.
مسلم  الشيخ  بحث:   �� السامء  من  حتفة  عاشوراء  زيارة  املصدر/ 

الداوري )21/1(

هو الداعي إلى الله..
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لماذا ال نقّلد اإلمام المهدي 
بدل »الفقهاء«؟!

سماحة الشيخ عباس الجشعمي

المعص��ومِ  اّتب��اع  أّن  في��ه  ش��ّك  ال  مّم��ا 
توات��رت  ق��د  واج��ب،  أم��ر  الس��ام،  علي��ِه 
المعص��وم  فاإلم��ام  الّرواي��ات،  علي��ِه 
)عليِه الس��ام( هو المرجع للّن��اِس كاّفًة 
باألصال��ة، وم��ا مرجعّي��ة الفقه��اِء إالّ ِمن 

تفّرعاِت مرجعّيِتهم )عليهم السام(.

غري أّن هذا ال يعني إلغاء دوِر الفقهاِء؛ ألّن وجود الفقهاِء 
واحلاجة إليهم، ليس خمتّصًا بزمِن الغيبة، فقد كان الفقهاء 
ايضًا،  حارضة  وبصمتهم  احلضوِر  زمِن  يف  موجودين 
ففي زمِن األئمة اهلداة الباقِر والّصادِق والكاظِم والّرضا 
لفقهاِء  كان  الّصغرى  الغيبِة  زمِن  إىل  السالم(  )عليهم 
الطائفِة األثر الكبري وهلم الفضل العظيم يف ترسيِخ معاملِ 
الدين وبياهِنا للنّاِس كاّفة، لقد كانت هنالك طبقات من 
)عليهم  اهلدى  أئّمة  عليهم  يعتمد  كان  الذين  الفقهاِء 
السالم( يف بياِن معاملِ الدين من الفقِه والعقيدِة والتفسرِي 
وغرِيها للنّاس، وِمن أجِل توثيِق ما أقول سأرسد للقارئ 

مجلًة من الرواياِت التي تدّل عىل ذلك:
رسحان  بِن  داود  عن  اهلل(  )رمحه  العاميل  احلّر  روى  فقد 
إّن   ...« يقول:  السالم(  )عليِه  اهلل  عبِد  أبا  سمعت  قال: 
زرارة،  أعني  وأمواتًا،  أحياًء  زينًا  كانوا  أيب  أصحاب 
العجيل  وبريد  املرادي،  ليث  وِمنهم  مسلم،  بن  وحمّمدًا 
بالِقسط،  القّوامون  هؤالِء  بالقسط(،  القائلون  )هؤالِء 
)وسائل  املقّربون«  أولئك  الّسابقون  الّسابقون  هؤالِء 
)عليِه  قوله  فإّن   ،)145  /27( العاميل(  احلّر   - الشيعة 
بالِقسط(  )القائلون  وأرضابِه  زرارة  حقيِّ  يف  السالم( 
علوِم  ِمن  محلوه  ما  للناِس  يقولون  فهؤالِء  بالعدِل،  أي 
السنّة  يطابق  بام  أي  بالعدِل  السالم(  )عليهم  البيت  أهِل 
يف  ويبّثوهنا  البيت  أهِل  أحاديث  حيملون  فهم  املطّهرة 
السالم  عليهم  البيت  أهِل  مقاصد  هلم  ويبّينون  الناِس 
ومراداهتم، ِمن غرِي تأويل باطل، وال جيادلون أو يامرون 
)عليهم  حمّمد  آِل  علوم  الناِس  إىل  ينقلون  أهّنم  أي  فيها، 

السالم(، والناس تأخذها عنهم وتلك وظيفة الفقهاء. 

ة
���ا

���ي
حل

وا
ن 

ي���
�د

ال��

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

12



عىل  القيومّيِة  صفة  أعطاهم  وهنا  بالِقسط(  )القّوامون 
الدين وال شّك أّن األئّمة االثنا عرش )عليهم السالم( هم 
القّوامون عىل الديِن كام ورد يف األحاديِث عن أهِل البيت 
والنيابة  املقامّية  هلم  أّن  هنا  منها  واملراد  السالم(،  )عليهم 
عن أئّمِة أهِل البيت يف محِل وتبليِغ الديِن القّيِم إىل الناِس 
كتابِه  يف  تعاىل  اهلل  قال  كام  إليهم  الناِس  رجوِع  ووجوِب 
الكريم )لقد أرسلنا رسلنا بِالبِيناِت و أنزلنا معهم الِكتاب 
اهلل(  )رمحه  املفيد  وروى  بِالِقسِط(،  النّاس  لِيقوم  واملِيزان 
الوليد ، عن  بِن  بِن عيسى، عن أمحد  عن سعد، عن حمّمِد 
عيّل بِن املسّيِب اهلمداين قال: قلت للّرضا )عليِه السالم(: 
شّقتي بعيدة، ولست أصل إليك يف كليِّ وقت، فِمّمن آخذ 
عىل  املأموِن  القّمّي  آدم  ابِن  زكرّيا  ِمن  قال:  ديني؟  معامل 
قِدْمنا  انرصفت  فلاّم  املسيب:  بن  عيّل  قال  والّدنيا،  الديِن 
عىل زكرّيا بِن آدم، فسألته عاّم احتجت إليه )االختصاص: 
32/1(، وداللة الروايِة عىل تنصيِب زكرّيا بِن آدم )رمحه 
اهلل( كفقيٍه واضحة ال ختفى؛ ألّن السؤال كان عّمن ينوب 
عن اإلماِم )عليِه السالم( يف أخِذ معاملِ الديِن عنه وهذا ما 

ال يتسنّى لكليِّ أحد بل خلصوِص الفقهاء. 
عن  نصري،  بِن  حمّمِد  عن  اهلل(  )رمحه  العاميّل  احلّر  وروى 
بِن  واحلسِن  املهتدي  بِن  العزيِز  عبِد  بِن عيسى، عن  حمّمِد 
عيّل بِن يقطني مجيعًا، عن الّرضا )عليِه السالم( قال: قلت: 
ال أكاد أصل إليك أسألك عن كليِّ ما أحتاج إليه ِمن معاملِ 
ديني، أفيونس بن عبِد الّرمحن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه 

ِمن معاملِ ديني؟ فقال: نعم )وسائل الشيعة 27/ 147(.
أيب  عن  النحوّي  مسلم  بِن  معاِذ  عن  أيضًا  العاميّل  وروى 
اجلامِع  يف  تقعد  أّنك  بلغني  قال:  السالم(  )عليِه  اهلل  عبِد 
فتِفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل 
أن أخرَج، إيّن أقعد يف املسجِد فيجئ الرجل فيسألني عن 
اليشِء فإذا عرفته باخلالِف لكم أخربته بام يفعلون، وجيئ 
عنكم،  جاء  بام  فأخربه  وحبيِّكم  بموّدتِكم  أعرفه  الّرجل 
وجييء الّرجل ال أعرفه وال أدري من هو فأقول: جاء عن 
بني  فيام  قولكم  فُأدخل  كذا،  فالن  عن  وجاء  كذا،  فالن 
ذلك، فقال يل: اصنًع كذا فإيّن كذا أصنع )وسائل الشيعة 

.)234 /16
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ال ن��زالُ ننهل من الوصية العلوي��ة الناصعة لإلمام أمير المؤمنين إلى ولده اإلمام الحس��ن 
المجتب��ى )عليهما الس��ام(، لنس��تغرق أكثَر في معانيه��ا ودالالتها وآثاره��ا، ونأخذ عنها 
الدروَس العظيمة، إْذ يواصل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربائي قراءته الخاصة للوصية، 

ووصل إلى كامه )عليه السام( )ونّوره بالحكمة وقّوِه باليقين(.
إذن ما الفرق بين وّقوِه باليقين وّنوره بالحكمة؟

الملتقى األسبوعي

درٌر من الوصّية العظيمة
بصي��رُة قل��ب المؤم��ن

إعداد/ عيس��ى الخفاجي 
تصوير/ محمد القرعاوي
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ان  االنسان  عىل  جيب  التي  املعارف  من  نوعان  هنالك 
حيصل عليها وهي العلوم النظرية يف جمال االعتقاد والفكر 
ان  عليه  التي  وهي  العقلية  او  العملية  والعلوم  واملعرفة 
والسلوك  والترصف  العمل  ميدان  يف  ويكتسبها  يتعلمها 
والصفات التي جيب او ينبغي ان يتحىل هبا، و)قّوه باليقني( 
مرتبة   اىل  ترتقي  لكي  والعلوم   املعارف  تلك  وّظف  اي 
االعتقاد بوجود اهلل تعاىل وصفاته واملعاد والنبوة واالمامة 
فيقوى القلب حتى يكن مهيئًا ان يصمد ويثبت ويقوى يف 

جمالني:
اىل  االحيان  من  كثري  يف  االنسان  يتعرض  االول:  املجال 
لديه  كان  فان  العقائد  جمال  يف  والشبهات  الشكوك  إثارة 
ويستطيع  يقوى  فأنه  املعارف  والبصرية هبذه  اليقني  مرتبة 
احلق  بني  التمييز  ويستطيع  عليه  تنطيل  وال  يواجهها  ان 
مل  والذي  املتزلزل  املهزوز  االنسان  عكس  عىل  والباطل 

يف  يكون  الذي  اليقني  ملرحلة  يصل 
ضعف من مرتبة االعتقاد والذي ربام 
يف  يقع  ان  واىل  االرتداد  اىل  به  يؤدي 

الظاللة بعد اهلداية.
اليقني  صاحب  يشعر  الثاين:  املجال 
بمعرفة اهلل سبحانه وتعاىل ان ا اهلل دائم 
مصائب  من  الدنيا  به  نزلت  مهام  معه 
اذ  وصعوبات  وحتديات  ومشاكل 
بتفوق  املّعوقات  يتجاوز  ان  يستطيع 
امتأل  الذي  قلبه  قوة  بفضل  ونجاح 
باليقني وبخالفه ممن ليس لدهيم هذه 
واالحباط  باليأس  يصاب  فانه  الرتبة 
وربام  حياته  يف  فيفشل  قلبه  لضعف 
التعاسة  اىل  االعتقاد  به ضعف  يؤدي 

والشقاء . 
والشواهد  االدلة  من   كثري  وهناك 
اليقني  وضعف  بقوة  تتنوع  حياتنا  يف 
فقر  من  االنسان  عىل  بضالهلا  فرتمي 

وغنى او من هداية اىل ضالل.
اآليات  من  الكثري  وردت  وقد 
املؤمنني   امري  عن  واحاديث  القرآنية 
واملعصومني )عليهم السالم( ان املعرفة واحلكمة هي نور 
والسلوكيات  االعامل  نحو طريق  تسدد  اليل  القلب وهي 
والشجاعة  كالعدل  املحببة  االجيابية  والترصفات 
تكن  كأن  واملواصفات  والتوكل  والصرب  واالخالص 
الصاحلة وحسن اخللق،  يف  تتعامل باألعامل  رحيام حمسنا 
املقابل االعامل واالفعال والترصفات والسلوكيات التي ال 
تكون صاحلة يكون سبب نشأهتا اجلهل ومن القلب اخلايل 
لنور املعرفة واليقني لذلك جتد امليول والغرائز والشهوات 
والعملية  النظرية  العلوم  اىل  اضافة  باليقني  امليلء  فالقلب 
سيكون االنسان حينئذ ان يضع اليشء املناسب يف موضعه 

املناسب وكذلك فيام خيص الترصف..
الوصية  يف  آخر  ملوضع  الكربالئي  الشيخ  سامحة  وانتقل 
فقال: )وذّلل�ه بذكر املوت( املقصود فيه اجلانب املعنوي اي 
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ان القلب بام فيه من غرائز وميول قد خيرج احيانا عن 
حد االعتدال اىل الطغيان والتمرد والعصيان والتكرب 
القلب  ينتقل هذا  والغرور والعجب والظلم واحيانا 
من مرحلة الطغيان والتكرب اىل التمرد عىل اهلل سبحانه 
وتعاىل وعىل القيم الفاضلة والصحيحة للمجتمع او 
وتودي  عظيم   خطر  يف  االنسان  توقع  وهذه  العقائد 
به اىل اهلالك واحيانا يفقد الصواب لتوجيهه واالمام 
القلب  غرائز  عىل  سيطرته  عىل  والشباب  ولده  حيث 
وما فيه وتذكريه باملوت دائام وانه سيفارق هذه الدنيا 
وهذه الغرائز  جيب ان يّروض او تذلل حتى يكون يف 

طريق االمان وبعيدا عن املنزلقات .
التذكري باملوت نوعان عمل لساين وعميل

فاللساين  بمعنى ان االنسان يقرأ آيات قرآنية تتحدث 
وروايات  احاديث  اخرى  واحيانا  والفناء  املوت  عن 
اجواء  يعيش  ان  جيب  املوت  بعينه  يشاهد  واحيانا 
التذكري من خالل تشييع ميت او حضور جملس فاحتة 
او مأتم واحيانا نحرض دفنا مليت وان نستحرض املوت 

لكنه يعيش يف اجواء ثانية.
ووعي  بيقظة  التذكري  يعيش  من  فهناك  العميل:  اما 
سيجري  املاضيني  عىل  جرى  ما  ان  ويشعر  وبصرية 
ان  يستحق  اجله  من  يشء  هناك  وليس  حتام  عليه 
يف  يغرق  او  يتغطرس  او  يتعجرف  او  يتكرب  االنسان 

الشهوات واالهواء املهلكة وغري ذلك .
والتفّكر  لنفسه  املوت  ذكر  من  االنسان   إكثار  إن 
القلب ذلوال ومن  ينتظره  جيعل  بعامل  وحساب آخر 
مفهوم  اىل  نتعرض  اننا  علام  عليه  السيطرة  السهولة 
االوقات  معظم  يف  بامليول  والتحكم  السيطرة  فقدان 
غرائزنا  عىل  والسيطرة  القدرة  لنا  تكون  ان  فيجب 
اي  عنا  يصدر  ال  حتى  باستمرار  انفسنا  ونراجع 
ترصف او حكم خاطئ ، فلذلك مسألة تذليل القلب 
بذكر املوت هي عامة وشاملة للجميع ال نتصور اهنا 

خاصة بأشخاص.
عىل  يطلع  ربام  االنسان  أحيانًا  قائاًل:  سامحته  وأكمل 
وتارة  هبا  العلم  له  وحيصل  الدينا  وفجائع  مصائب 
هبذه  البصرية  الواعي  العلم  من  مرتبة  لديه  انسان 
)عليه  يقول  لذا  ببصريته  فيتقبلها  واملصائب  الفجائع 
ره صولة الدهر  السالم( )وبرّصُه فجائع الدنيا، وَحذيِّ
وفحش تقلب الليايل وااليام( ،كم من دول وشعوب 

بينها  فيام  والسالم  واالمن  االستقرار  حالة  عاشت 
فجأة انقلب احلال اىل حال من احلرب وسفك الدماء 
حالة  عاش  البرش  من  وكم  والنسل  احلرث  وهالك 
وباء  اىل  تعرض  فجأة  واذا  والسالمة  الصحة  من 
وحالة من انتشار الوباء بحيث فقد الكثري من االحبة 
واالعزة،وكم وكم و كثري من املصائب والفجائع التي 
حادة  تكون  واحيانا  هلا   ويتعرض  االنسان  تفاجئ 

وشديدة. 
لذا حيثنا االمام هنا ان جتعل قلبك ونفسك تنظر بعني 
لك  فيكن  القلب  خالل  من  بالبارصة  ال  البصرية 
بقضاء  التام والكامل  منها وااليامن  الوعي واالعتبار 
اهلل وقدره ورزقه وما خطط له ملستقبلك فال ختطيطك 
بواقع  تتعامل  ان  بد  ال  خيالك،  وال  طموحك  وال 
ناس  ال  االعتبار  من  شديدة  مقربة  عىل  وكن  احلياة 
او مال او سلطة  القمم وسقطوا بسبب جاه  كانوا يف 
و االعرتاف بالفناء يف جمالني احدهم يقر بالفناء لكن 
عمله وسلوكه وترصفاته تؤكد عدم اقراره وكأن الدنيا 
هو  القضية  هذه  يف  الرئيس  واحلاكم  زائلة   غري  باقية 
القلب فخذ اعرتافه بان الدنيا زائله وان عمر االنسان 
القرار واالعرتاف  ، احصل من  امتد فهو قصري  مهام 
ضوء  عىل  االثر  ورتب  واخطأ  اذنب  بانه  نفسه  من 
هذا االقرار القلبي بترصفاتك وسلوكياتك اخلارجية 
انسان يسلك ويترصف ترصف  احيانا   ، احلياة  لواقع 
انه اخطأ  او يعرتف عىل نفسه  يقر  ان  يقبل  خاطئ ال 
االقرار  ان حيصل عىل  اوال  البد  كبرية  مشكلة  وهذه 
ثم  اخلطيئة  وارتكب  واخطأ  اذنب  انه  واالعرتاف 
كذلك  واحلال  اخلطأ  هلذا  والتدارك  االصالح  حيصل 
بواقعها  احلياة  مع  ويتعايش  يتعامل  الذي  لإلنسان 
واعرتاف  اقرار  عىل  حيصل  ان  جيب  اذ  وتفاصيلها 
سلوكياته  عىل  متاما  ينعكس  حتى  القلب  اعامق  من 
وترصفاته  و قد عرض سامحته الكثري من االمثلة التي 

تدعم كالمه. 
ويف اخلتام أكد سامحة الكربالئي عىل االنسان ان ينتبه 
تتقلب  بل  له  تستقر  دائام وال  له  االمور ال تصفى  ان 
مهلكة يف  تقلبات  التقلبات   ان حيذر من هذه  وعليه 
الدنيا واحيانا تقلبات من اهلل تعاىل ليس بسوء اختيار 
االنسان وعليه ان  يتحملها ويتعامل مع الواقع االمور 

االخرى.
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الديني  املرجع  مكتب  أصدَر 
الشيخ  اهلل  آية  سامحة  الكبري 
ظله  )دام  النجفي  بشري 
اخلميس  يوم  الرشيف(، 
التجاوز  فيه  دان  بيانًا  املايض، 
عىل مقدسات املسلمني بحرق 

القرآن الكريم يف السويد.
وفيام ييل النص الكامل للبيان: 

إىل حكومة وشعب الّسويد..
ما  الغيارى  جبني  له  يندى  ممّا 
جتّرؤ  من  األّيام  هذه  شاهدناه 
احلق  أعداء  اجلهلة  بعض 
ورموزنا  الكريم  القرآن  عىل 
العقالء  فنذّكر  وعليه  الّدينّية، 
يف حكومة وشعب الّسويد بام 

ييل:
واالعتداء  اإلساءة  إّن  أّوالً: 
البرش  املاليني من  عىل مشاعر 

اإلنسان  حقوق  من  ليست 
تقف  الّرأي  ُحرية  أّن  العقالء عىل  تسامل  فقد  وحريته بيشء، 

عند احرتام اآلخرين..
فهنا  الكتب،  حرق  من  فرتات  البرشّية  عىل  مّرت  لقد  ثانيًا: 
تأريخ  يف  الفرتات  أسوء  أهّنا  )املتحرّضة(  الّشعوب  نذّكر 

احلضارات، ولُيعلم أّن فاعليها هم أكرب جمرمي الّتأريخ.
املقّدس لقوٍم هو إعالن  العّزة والكتاب  إّن حرق رمز  ثالثًا: 
اإلرهاب  أعامل  يف  يصّب  مهجي  فعل  فهو  ضّدهم،  حرب 

واإلرهابيني.
حصل  قد  الّشنيع  الفعل  هذا  أّن  عندنا  األمل  يزيد  ممّا  رابعًا: 

لدوافع سياسّية؛ فإنه تم بأبشع استغالل وأشنع طريقة.

خامسًا: ال شّك أّن الدولة الّسويدّية ترفض اإلساءة لرموزها 
الّسيادّية كالعلم والّسفارات.. وغريها، فكيف تقبل باإلساءة 
ألعظم رمز عند املسلمني.. وال حول وال قّوة إاِّل باهللّ العيّل 

العظيم.
بالودان(،  )راسموس  يدعى  دنامركي  متطّرف  وأقدَم 
األسبوع املايض، عىل إحراق نسخ من القرآن الكريم ملّرتني، 
أوهلام قرب السفارة الرتكية يف السويد، والثانية أمام مسجد يف 
العاصمة الدنامركية كوبنهاغن، وهو ما أشعل غضبًا واسعًا 
عىل  جترؤه  بسبب  العامل،  دول  خمتلف  يف  املسلمني  مجيع  بني 

املقّدسات اإلسالمية.

فعل همجي وإعالن حرب ضّد المسلمين

بقلم: السّيد رضوان الرضوي

المرجع النجفي يعلق على حرق القرآن في السويد:
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األحرار/ أحمد الورّاق

ونجلُه يؤّكد: أبي كان كثيَر الدعاء للعراقيين

ف��ي رحاب الصح��ن الحس��يني المقّدس، وبحض��ور جمع م��ن العلماء وأس��اتذة وطلبة 
الحوزة الشريفة وشخصيات رسمية وشعبية، أقامت العتبة الحسينية المقدسة، في 
األس��بوع الماضي، محف��اً خاصاً بإحياء الذكرى الس��نوية األولى لرحي��ل المرجع الديني 

الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني )قّدس سّره(.

العتبة الحسينية تحيي ذكرى رحيل
سماحة المرجع  الكلبايكاني
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استشهاد  فاجعة  إحياء  مع  تزامَن  الذي  املبارك  املحفُل 
العام  األمني  حرضه  السالم(،  )عليه  اهلادي  عيل  اإلمام 
العباجيي،  رشيد  حسن  األستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
حممد  الشيخ  سامحة  الراحل  املرجع  نجل  مشاركة  شهد 

حسني الكلبايكاين وعائلة الفقيد.
ويف كلمة قّيمة تالها خالل املحفل املبارك، حتّدث العباجيي 
عن سرية وحياة اإلمام اهلادي )عليه السالم( وما قّدمه من 
أدوار عظيمة خالل فرتة إمامته الرشيفة ومن ثم استشهاده 

عىل أيدي الفئة الظاملة.
املرجع  الراحل  الفقيد  سريِة  إىل  العباجيي  تطّرق  كام 
اهلل  الرشيفة )رضوان  مناقبه  من  بعضًا  وذكر  الكلبايكاين، 
تعاىل عليه(، مؤكدًا عىل العلوم اجلّمة هلذا املرجع اهلامم ما 
قّدمه من خدمات يف نرش علوم أهل البيت )عليهم السالم( 

والدفاع عن شيعتهم.
وأضاف ان »االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تسعى 

املؤمترات  اىل عقد  والعلمية  الفكرية  من خالل مؤسساهتا 
وامللتقيات لعلامئنا االعالم إلبراز عظيم مكانتهم ودورهم 
يف زمن الغيبة لكي ننهل من نعيم تراثهم وسريهتم بأبعادها 

الروحية والعقائدية والفكرية«.
وأوضح ان »إحياء تراث العلامء يعني احياء الدين واالمة 
الحياء  اليوم  »نجتمع  مبينا  وكرامتها«،  وعزهتا  وجمدها 
الشيخ لطف  العظمى  اهلل  اية  السنوية عىل رحيل  الذكرى 
اهلل الصايف الكلبايكاين )قدس رسه( الذي يعد من مراجع 
الفقه  يف  اخلارج  البحث  تدريس  اساتذة  وابرز  التقليد 

واالصول«.
وما  كانت  واطروحاته  الراحل  الفقيد  »رسالة  أن  وبني 
والشعبي  الرسمي  املستوى  عىل  واسعا  صدى  تلقى  تزال 
والدويل، وكانت تدعو اىل مجع وتوحيد صفوف املسلمني 
ويدعوهم اىل كلمة سواء جتمعهم عليها ويدعو اىل تعظيم 

وإظهار الدين االسالمي«.
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انشاء  اىل  يدعو  كان  الفقيد  »املرجع  أن  اىل  وأشار 
جامعات خاصة باملرأة للتحصني العلمي وللحفاظ عىل 
حرمتها وعفتها وقد اقتفت هذا االثر الفكري والرتبوي 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  الكبري  املرجع  هبذا 
انشاء  خالل  من  الفاطمي  النهج  هذا  فتبنت  املقدسة 
وباختصاصات  للبنات  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة 
باملرأة  خاص  مستشفى  وكذلك  متقدمة،  وعلمية  طبية 
وجلميع االختصاصات ووفرت افضل االجهزة العلمية 
والتشخيصية والعالجية لبناء جيل حيمل املبادىء والقيم 
التي دعت هلا سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء )عليها 

السالم( وحيافظ عىل حرمة املرأة«.
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حسن  حممد  الشيخ  اهلل  آية  الفقيد،  نجل  وألقى  هذا 
االمانة  اىل  هبا  تقدم  وعرفان  شكر  كلمة  الكلبايكاين 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومتوليها الرشعي سامحة 
ومجيع  العام  وأمينها  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الكوادر التي سامهت يف إقامة هذا احلفل املبارك، وشكَر 
سامحته العراقيني كافة عىل كرمهم وعطائهم، مؤكدًا أن 
كان  رسه(  )قدس  الكلبايكاين  الصايف  املرجع  »سامحة 
بالشكر  تقّدم  كام  وشعبه«،  للعراق  والدعاء  الذكر  دائم 
والثناء للسادة العلامء والشيوخ االجالء ومجيع من حرض 
وساهم يف أحياء الذكرى السنوية لرحيل والده )رضوان 

اهلل تعاىل عليه(.
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باألطفال  المقدسة  الحسينية  العتبة  إعام  لقسم  التابع  اليتيم  وثقافة  إعام  مركز  احتفى 
االيتام من خال احتفاال بهيجا احتضنه منطقة ما بين الحرمين الشريفين شارك فيه عددا كبيرا 
من االطفال االيتام وجموع من الزائرين الكرام، ابتهاجاً  بالوالدة العطرة لسيدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء )عليها السام(. وقد تضمن االحتفال مسابقة في طرح األسئلة واإلجابة عليها 

من قبل األطفال حصرا وتقديم هدايا عينية لهم من أجل ادخل الفرحة والسرور بداخلهم. 

المقدسة  الحسينية  العتبة  إع��الم 
يحتفي باألطفال األيتام 

ء  ا ه��ر لز طم��ة ا ة فا لس��يد ة ا د ال س��بة و بمنا

الهــادي – تصوير/ صالح الســباح تقريــر/ قاســم عبد 
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يــة األيتــام • دور كبيــر فــي رعا
ويف هذا السياق حتدث معاون رئيس قسم اإلعالم للشؤون 
عىل  خيفى  ال  قائاًل:  كاظم(  عيل  )حسن  األستاذ  اإلداري��ة 
اجلميع إن األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بشخص 
املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 
عزه( تعمل جاهدًا عىل الرقي باملجتمع عامة ال سيام رشحية 
األيتام املهمشة التي فقدت أعز ما متلك يف حياهتا، ونحن يف 
قسم إعالم العتبة احلسينية املقدسة من خالل )مركز اعالم 
وثقافة اليتيم( نواصل دعمنا هلم وتذليل كل الصعاب من 
إقامة  خالل  من  املستقبل،  يف  قادة  وجعلهم  هتيئتهم  أجل 
بشكل  والعلمية  والتوعوية  الرتبوية  واملسابقات  الندوات 

مستمر.
•الُهَتــاُف بحــب فاطمــة )عليهــا الســالم(

فيام حتدثت مسؤولة مركز إعالم وثقافة اليتيم األستاذة)االء 
عىل  سريا  االنطالق  احلفل  منهاج  تضمن  قائلة:  طاهر( 
االمام  قبلة  باب  اىل  وصوال  احلسيني  املخم  من  االق��دام 
احلسني )عليه السالم(، وكان املسري حافال باهلتافات بحب 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( واملوىل أيب عبد اهلل احلسني 

العظيمة للرشحية  السيدة  )عليه السالم(، وماذا تعني هذه 
الفاقدة لرعاية االم وربام رعاية االب او كالمها، وايضا ان 
هذه الرشحية هي بأمس احلاجة اىل ايادي املجتمع من اجل 
العطف  اىل  احلاجة  بأمس  اجلهود واحتواء من هم  تضافر 
واحلنان والرعاية. مضيفة إىل ان املركز سباق يف مبادرات 
املرسحية  واألع��امل  املحافل  تقديم  يف  عام  من  اكثر  منذ 
السالم(،  )عليها  رقية  السيدة  استشهاد  يف  واملهرجانات 
كبرية  فنية  أع��امل  إىل  إضافة  املنحر(  )شهيدة  ومهرجان 
وأفالم وثائقية، وإقامة خميم صيفي خاص باأليتام. وهناك 
مدينة  داخل  سواء  االيتام  برشحية  خاصة  مستقبلية  خطط 
كربالء او خارجها من خالل املهرجانات املحلية ومن ثم 
املهرجانات الدولية من اجل كسب الرأي العام دعام لليتيم 
االعداد  ازدياد  االعتبار  بنظر  اخذنا  لو  املهمش  العراقي 

بشكل هائل.
ويذكر إن العتبة احلسينية املقدسة ارتأت استحداث مركزا 
وثقافة  اعالم  )مركز  مسمى  حتت  االيتام  برشحية  خاصا 
اليتيم( حيضن مواهب األيتام ويكون الراعي هلم من خالل 

نشاطاته اليومية املستمرة.
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خاصًا  برنامجًا  تطلق  االجتماعية  التنمية  شعبة 
بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

م��ع ارتفاع نس��ب حاالت الطاق وضعف االواصر االس��رية ف��ي اآلونة االخيرة، س��عت االمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة من خال شعبة التنمية االجتماعية التابعة لقسم التنمية والتأهيل 
االجتماعي الش��بابي في العتبة المقدس��ة الى تقليل هذه النسب ورسم خارطة طريق لعاقة 

زوجية ناجحة ومترابطة، حيث اطلقت الشعبة برنامج )مودة الشباب(.

األحرار/ أحمد الوراق - تصوير: صاح السباح

برنامــج )مــوّدة الشــباب( يرســم خارطــة طريــق 
لعالقــة زوجيــة ناجحــة 
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بالتعاون مع قسم الشؤون الدينية وهيأة الصحة والتعليم 
الطبي ومركز االرشاد االرسي، واملتضمن تأهيل االخوة 
ندوات  اقامة  الزواج، من خالل  املقبلني عىل  واالخوات 
الرشعي  املحور  وهي  رئيسية  حماور  اربع  تناقش  حوارية 
النفس  بعلم  اخلاص  االجتامعي  واملحور  املايل  واملحور 

واملحور الصحي وملدة ثالثة ايام خالل الشهر الواحد. 
االجتامعية  التنمية  شعبة  مسؤول  حتدث  املجال  هذا  ويف 
أرس  صناعة  "هبدف  زيارة" قائاًل:  محودي  "كرار  االستاذ 
ذات ادراك ومستوى عايل من الوعي وخالية من املشاكل 
ومتسلح  بالوعي  متكامل  جمتمع  بناء  يف  املسامهة  وبالتايل 
بالقيم االسالمية، اطلقت شعبة التنمية االجتامعية برنامج 
احلسينية  العتبة  يف  املنتسبني  لألخوة  الشباب(،  )مودة 

املقدسة من هم مقبلني عىل الزواج".
النسب  قراءة  بعد  الربنامج  هذا  اقامة  فكرة  جاءت  مبينًا: 
اجلهات  قبل  من  تنرش  التي  الطالق  حلاالت  املئوية 

احلكومية ومدى اخلطورة العائدة بالسلب عىل املجتمع، 
مؤكدا: هذا الربنامج سيكون االول والفريد من نوعه يف 
احلسينية  العتبة  منتسبي  سيشمل  اوىل  وكمرحلة  العراق 

املقدسة وان شاء اهلل سيعمم عىل املجتمع بشكل كامل.
ومن جهته حتدث مسؤول شعبة النشاطات الدينية التابع 

الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم 
املسائل  اهم  الربنامج  ندوات  تضمنت  قائاًل:  مكي  عيل 
الفقهية التي ختص الشاب املقبل عىل الزواج وماهي منافع 
الزواج وما هي اخلطوات التي جيب ان تتبع قبل االقرتان 
احلقوق  عن  ايضُا  وتكلمنا  الزوجية  عش  اىل  والدخول 

الزوجية يف املنظور االسالمي.
تعريف  هو  املحارضات  هذه  من  اهلدف  ان  واضاف: 
االخوة الشباب بام عليهم وماهلم من حقوق، وجدنا من 
خالهلا ان هناك مجلة من املشاكل االرسية ناشئة من اجلهل 
عىل  املقبلني  االخوة  نعِرف  فنحن  والواجبات،  باحلقوق 
الزواج هبذه املسائل لكي يتحصن اجلميع ونضمن ديمومة 

حياة ارسية خالية من املشاكل واملتاعب.

تهدف الدورة لصناعة أسر ذات ادراك 
ومستوى عالي من الوعي وخالية 

من المشاكل وبالتالي المساهمة 
في بناء مجتمع متكامل بالوعي 

ومتسلح بالقيم االسالمي..

،،

،،
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وليُد بيِت الله
ملــف  خــاص 

عــن الــوالدة الميمونــة لإلمــام علــي

الملف: هــذا  في  تقرأون 

وليــد الكعبــة

اإلمــام علــيٌّ ابــن أبــي طالــب فــي أبصــار المستشــرقين

مولــُد أميــر المؤمنيــن فــي البيــت الحــرام

وليد الكعبة المشــرفة أســد اللــه الغالب علي بن أبي طالب
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وليد الكعبة

شاءت إرادة العلّي القديران ُيقبلَ يوم الثالث عشر من شهر رجب األصب 
وتكون الكعبة الش��ريفة على موعد لتزداد ش��رفاً بمولد سيد االوصياء 
علي بن ابي طالب » عليه السام » بين جدرانها ، حينما التجأت فاطمة 
بنت اس��د الى البيت العتيق وجلة مس��تجيرة بالله من شدة مخاضها، 
، إنِّي مؤمنة بك وبما  رامقة السماء بطرفها متضرعة لله تناجي ..« يا ربِّ
ي إبراهيم وأنَّه  قة بكام جدِّ جاء من عندك من رسل وكتب، وإنِّي مصدِّ
بن��ى البي��ت العتيق، فبح��قِّ الذي بنى ه��ذا البيت وبح��قِّ المولود الذي 
في بطني اال ما يس��رت عليَّ والدتي« ، وما إن انتهت من كامها حتى 
انشق لها جدار الكعبة، ونوديت بنداء خفي: »أن يا فاطمة ادخلي بيت 
ربك«.. فدخلت وارتأب الصدع من ورائها تاركاً اثراً ليدّل على تلك الكرامة 

والوالدة الميمونة في جوف الكعبة.
بقلم/ سامر قحطان القيسي
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عىل  وليدها  السالم(  )عليها  أسد  بنت  فاطمة  وضعت 
اليامين،  والركن  الباب  بني  الكائنة  احلمراء  الرخامة 
وساعدها يف الوالدة بامر اهلل، حّواء ومريم بنت عمران 
وآسيا بنت مزاحم وأم موسى »عليهن السالم«، وقد خر 
»أشهد  يقول:  وهو  والدته  ُبعيَد  السالم«  »عليه  ساجدا 
حممدًا  أن  وأشهد  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  اله  ال  أن 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، خُتتم به النبوة وخُتتم يب 

الوصية«.. حتى تالقفته أيدي مريم بنت عمران »عليها 
آسيا  بعُد  من  وتناولته  اجلنة،  بطيب  وضمخته   « السالم 
بنت مزاحم ولّفته بثوب من اجلنة، حتى انشق نفس الركن 
من اجلدار بعد ميض ثالثة أيام من دخول فاطمة  لتخرج 
حاملة وليد الكعبة عيل بن أيب طالب »عليه السالم« وهو 

ملفوف بثوب من اجلنة ومضمخ بطيبها بأمر من اهلل.
متثل هذه اللوحة الفنية رفيعة املستوى مشهدًا أثرييًا جاء 
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به الفنان كتشبيه خلروج السيدة فاطمة بنت أسد »عليها 
السالم« من الكعبة املرشفة بعد والدهتا أمري املؤمنني عيل 
للمالئكة  تشبيهي  تصوير  حوهلام  ومن  السالم«  »عليه 
الورود  وتنثر  حتتفل  كانت  والتي  احلرام  بالبيت  احلافة 
لبعض  تشبيه   ، عن  فضال  املبارك  املولود  هبذا  وتترشف 
بأمر اهلل ممن ساعدن فاطمة بنت  نسوة اجلنة احلارضات 
اسد يف وضع وليدها ، ويظهر من خلفها الشق يف جدار 
آيات اهلل  قائام اىل االن كآية من  اثره  الذي مازال  الكعبة 
والربهان  بالدليل  وتثبت  املولود  هذا  عظمة  تؤكد  التي 
االك��رم  ال��رس��ول  مم��ات  بعد  املؤمنني  أم��ري  مظلومية 
»صلوات اهلل عليه واله« وخمالفة وصيته من بعده بالوالية 

لعيل » عليه السالم«.
املعارصالدكتور  املنمنامت  فّن  رائد  إب��داع  من  اللوحة 
الورق  عىل  االكريلك  بألوان  نفذها  فرشجيان،  حممود 
املقوى بابعاد » 56*81.5 سم« تعترب احدى روائع فن 
الفنان  فيها  حقق  احلارض،  وقتنا  يف  االسالمية  املنمنامت 
وصلت  حتى  واملعاجلة  والشكل  املوضوع  يف  الفرادة 
للمتلقي ، رسمت بدقة شديدة ومزيج من  الدهشة  حد 
االلوان املتجانسة حقق فيها الفنان حركات هادئة خمتلفة 

كاسبًا إّياها عمقًا تعبرييًا مؤثرًا .
الفنان  أن  يتخّيل  أن  و  البّد  اللوحة  هلذه  الناظراملتأمل 
وهو يرسم كان حياول النفاذ إىل ادق تفاصيل هذا احلدث 
الدقيقة  بالديناميكية  اللوحة  هذه  متيزت  حيث  العظيم، 
التصوري  السطح  عىل  واالج��واء  االشكال  معاجلة  يف 
للفنان  النفسية  للحالة  اهل��ادئ  الطابع  عكست  والتي 
السالم«  »عليهم  البيت  بأهل  املطلق  واعتقاده  بتأثره 
والتي  السالم«،  »عليه  املؤمنني  امري  والدة  وباخلصوص 
بالفرح  بشعوره  الذاتية  رؤيته  عن  للتعبري  به  دفعت 
والغبطة ومن ثم ارتسامها عىل اجواء اللوحة وروحيتها 
بشكل مميز ، وهذا ما انعكس عىل خطوط اللوحة اللينة 
بالصقل  املميز  النهائي  شكلها  ثم   ومن  اهلادئة  والواهنا 

والنعومة واالشكال الشبه دائرية يف بعض جوانبها.
مع  متتزج  التصويري  السطح  هذا  يف  احلدث  موضوعية 

البنية الذاتية الواضحة عند فرشجيان ، ويف الوقت نفسه 
كانت ألواهنا تتسم باحليادية الغامقة والفاحتة لتتناسب مع 
املوضوع  ختدم  التي  خطوطها  أما   ، الذاتية  املعاجلة  تلك 
املستقيمة  اخلطوط  فكانت  املنمنامت«  »فّن  واألسلوب 
خطوط  مع  عالقة  يف  دائرية  والشبه  اللينة  والقوسية 
دالالت  م��ع  تتامشى  وال��ت��ي  املنحنية  امل��الب��س  طيات 
اللوحة وموضوعها الروحي املقدس ، وعكست الفضاء 
الزهور  ل��ون  امتداد  خ��الل  من  خلفها  من  املنظوري 
املتمثل  الرئييس  الشكل  حميط  يف  املالئكية  واالجنحة 
اخللفية  مع  واندماجه  السالم«  »عليهام  وام��ه  بالوليد 

املتمثلة بجدار الكعبة.
طرحت اللوحة الفنية رؤية الفنان الروحية الذي امتزجت 
فيها جمموعة من اخلربات الفنية االكاديمية مع نشأته وما 
توارثه من عادات وتقاليد وعقيدة دينية خالصة، ظهرت 
بشكل جيل يف املعاجلة الفنية الذاتية الجزاء اللوحة والبنية 
لألمل  الفنان  تطلعات  عىل  بوضوح  الدالة  التأويلية 
بوالية  وايامنه  بعقيدته  بتمسكه  احلياتية  ورؤيته وعاطفته 
فمن  السالم«،  »عليه  طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
املؤكد ان الذي يدافع عن حبه ومعتقده بفكره وفنه فهو 
يرتجم ثبات عقيدته وايامنه  ويصل هبام إىل مصاف السمو 
 ، فرشجيان  اعامل  اغلب  ميز  ما  وهذا  والرقي،  والرفعة 
يف حماوالته لرتمجة معتقداته وافكاره لتكون ارثا قصصيا 

صوريا تتناقله االجيال املتعاقبة فيام بعد .

طرحت اللوحة الفنية رؤية 
الفنان الروحية الذي امتزجت 

فيها مجموعة من الخبرات 
الفنية االكاديمية مع 

نشأته وما توارثه من عادات 
وتقاليد وعقيدة دينية 

خالصة..

،،
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مولُد أمير المؤمنين 
في البيت الحرام

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

30



عن جابر بن عبد اهلل األنصاري )رضوان اهلل تعاىل عليه( 
قال: سالُت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عن ميالد عيلٍّ 

بن أيب طالب )عليه السالم( فقال:
»آْه آْه َسَأْلَت َعَجبًا َيا َجابُِر َعْن َخرْيِ َمْوُلوٍد ُولَِد َبْعِدي َعىَل 
ُسنَِّة امْلَِسيِح إِنَّ اهللََّ َتَعاىَل َخَلَقُه ُنورًا ِمْن ُنوِري َوَخَلَقنِي ُنورًا 
ُلَق  خَيْ َأْن  َقْبِل  ِمْن  َوَخَلَقنَا  َواِحٍد  ُنوٍر  ِمْن  َوِكاَلَنا  ُنوِرِه  ِمْن 
َواَل  َعْرٌض  َواَل  ُطوٌل  َكاَن  َواَل  َمْدِحيًَّة  َوَأْرضًا  َمْبنِيًَّة  َساَمًء 
ُظْلَمٌة َواَل ِضَياٌء َواَل َبْحٌر َواَل َهَواٌء بَِخْمِسنَي َأْلَف َعاٍم ُثمَّ 
ْسنَاُه  َس َذاَتُه َفَقدَّ إِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َسبََّح َنْفَسُه َفَسبَّْحنَاُه َوَقدَّ
َفَخَلَق  َلنَا  َذلَِك  َتَعاىَل  اهللَُّ  َفَشَكَر  ْدَناُه  َفَمجَّ َعَظَمَتُه  َوجَمََّد 
َواْلبَِحاَر  َفَبَطَحَها  َواأْلَْرَض  َفَمَسَكَها  اَمَء  السَّ َتْسبِيِحي  ِمْن 
َفَجِميُع  بنَِي  امْلَُقرَّ امْلَاَلِئَكَة  َعيِلٍّ  َتْسبِيِح  ِمْن  َوَخَلَق  َقَها  َفَعمَّ
َعزَّ  َتَعاىَل  إِنَّ اهللََّ  َيا َجابُِر  َوِشيَعتِِه  لَِعيِلٍّ  امْلَاَلِئَكُة  َسبََّحِت  َما 
ا  َفَأمَّ السالم(  )عليه  آَدَم  ُصْلِب  يِف  بِنَا  َفَقَذَف  َنَقَلنَا  َوَجلَّ 
ا َعيِلٌّ َفاْسَتَقرَّ يِف َجانِبِِه  َأَنا َفاْسَتْقَرْرُت يِف َجانِبِِه اأْلَْيَمِن َوَأمَّ
)عليه  آَدَم  ُصْلِب  ِمْن  َنَقَلنَا  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  إِنَّ  ُثمَّ  اأْلَْي��رَسِ 
إاِلَّ  ُصْلٍب  ِمْن  َنَقَلنِي  َفاَم  الطَّاِهَرِة  اأْلَْصاَلِب  يِف  السالم( 

ِمْن  َتَعاىَل  َأْطَلَعنَا اهللَُّ  َحتَّى   َكَذلَِك  َنَزْل  َفَلْم  َمِعي  َعِلّيًا  َنَقَل 
َظْهٍر َطاِهٍر َوُهَو َظْهُر َعْبِد امْلُطَِّلِب ُثمَّ َنَقَلنِي ِمْن َظْهٍر َطاِهٍر 
َفَلامَّ  آِمنَُة  َوِهَي  َرِحٍم  َخرْيَ  َواْسَتْوَدَعنِي  اهللَِّ  َعْبِد  َظْهُر  َوُهَو 
َما  َوَسييَِّدَنا  إهَِلَنَا  َوَقاَلْت  ْت  َوَضجَّ امْلَاَلِئَكُة  ِت  اْرجَتَّ َظَهْرُت 
دًا  َباُل َولِييَِّك َعيِلٍّ اَل َنَراُه َمَع النُّوِر اأْلَْزَهِر َيْعنُوَن بَِذلَِك حُمَمَّ
ِمنُْكْم  َعَلْيِه  َوَأْشَفُق  بَِولِييِّي  َأْعَلُم  إيِنيِّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  َفَقاَل 
َهاِشٍم،  َبنِي  ِمْن  َطاِهٍر  َظْهٍر  ِمْن  َعِلّيًا  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  َفَأْطَلَع 
َماِن  الزَّ َذلَِك  يِف  َرُجٌل  َكاَن  ِحِم  الرَّ يِف  َيِصرَي  َأْن  َقْبِل  َفِمْن 
ْيُقَباُن َوَكاَن  َوَكاَن َزاِهدًا َعابِدًا ُيَقاُل َلُه امْلُْثِرُم ْبُن َزِغيٍب الشَّ
مَلْ  َسنًَة  َوَسْبِعنَي  ِماَئَتنْيِ  َتَعاىَل  اهللََّ  َعَبَد  َقْد  اْلُعبَّاِد  َأَحِد  ِمْن 
يِف  َأْسَكَن  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  إِنَّ  َحتَّى  َأَجاَبُه  إاِلَّ  َحاَجًة  َيْسَأْلُه 
ِه َفَسَأَل اهللََّ َتَعاىَل َأْن  ْكَمَة َوَأهْلََمُه بُِحْسِن َطاَعتِِه لَِربيِّ َقْلبِِه احْلِ
امْلُْثِرُم  بِِه  َبرُصَ  َفَلامَّ  َطالٍِب  َأَبا  َتَعاىَل  اهللَُّ  َفَبَعَث  َلُه  َولِّيًا  ُيِرَيُه 
َأْنَت  َلُه َمْن  َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل  َقاَم إَِلْيِه َوَقبََّل َرْأَسُه َوَأْجَلَسُه َبنْيَ 
َفَقاَل  هِتَاَمَة  َقاَل َأييِّ  هِتَاَمَة  ِمْن  َفَقاَم َرُجٌل  َتَعاىَل  َيْرمَحَُك اهللَُّ 
ِمْن َعْبِد َمنَاٍف ُثمَّ َقاَل ِمْن َهاِشٍم َفَوَثَب اْلَعابُِد َوَقبََّل َرْأَسُه 
ِذي مَلْ ُيِمْتنِي َحتَّى َأَرايِن َولِيَُّه ُثمَّ َقاَل  َثانَِيًة َوَقاَل احْلَْمُد هللَِِّ الَّ
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بَِشاَرُتَك  فِيِه  إهِْلَامًا  َأهْلََمنِي  اأْلَْعىَل  اْلَعيِلَّ  َفإِنَّ  َهَذا  َيا  َأْبرِشْ 
َفَقاَل َأُبو َطالٍِب َوَما ُهَو َقاَل َوَلٌد ُيوَلُد ِمْن َظْهِرَك ُهَو َويِلُّ 
اْلَعامَلنَِي َفإِْن  امْلُتَِّقنَي َوَويِصُّ َرُسوِل َربيِّ  اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ إَِماُم 
اَلَم  السَّ ِمنيِّي  َفَأْقِرْئُه  َظْهِرَك  ِمْن  اْلَوَلَد  َذلَِك  َأْدَرْكَت  َأْنَت 
اَلَم َوَيُقوُل َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  َوُقْل َلُه إِنَّ امْلُْثِرَم َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
ُة َوبَِعيِلٍّ َتتِمُّ  دًا َرُسوُل اهللَِّ بِِه َتتِمُّ النُُّبوَّ إاِلَّ اهللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ
امْلَْوُلوِد  َهَذا  اْسُم  َما  َوَقاَل:  َأُبو َطالٍِب  َفَبَكى  َقاَل  اْلَوِصيَُّة، 
َقاَل: اْسُمُه َعيِلٌ َقاَل: َأُبو َطالٍِب إيِنيِّ اَل َأْعَلُم َحِقيَقَة َما َتُقوُل 
َهاٍن ُمبنٍِي َوَداَلَلٍة َواِضَحٍة َقاَل امْلُْثِرُم َما ُتِريُد َقاَل ُأِريُد  إاِلَّ برُِبْ
َأْن َأْعَلَم َما َتُقوُلُه َحقٌّ ِمْن َربيِّ اْلَعامَلنَِي َأهْلََمَك َذلَِك َقاَل َفاَم 
َهَذا  َمَكانَِك  يِف  ُيْطِعَمَك  َأْن  َتَعاىَل  اهللََّ  َلَك  َأْسَأَل  َأْن  ُتِريُد 
َقاَل َأُبو َطالٍِب ُأِريُد َطَعامًا ِمَن اجْلَنَِّة يِف َوْقتِي َهَذا َقاَل َفَدَعا 
ُه َقاَل َجابٌِر َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َفاَم اْسَتَتمَّ امْلُْثِرُم  اِهُب َربَّ الرَّ
ُدَعاَءُه َحتَّى ُأويِتَ بَِطَبٍق َعَلْيِه َفاِكَهٌة ِمَن اجْلَنَِّة َوِعْذُق ُرَطٍب 
اَنًة  اٍن َفَجاَء بِِه امْلُْثِرُم إىَِل َأيِب َطالٍِب َفَتنَاَوَل ِمنُْه ُرمَّ َوِعنٍَب َوُرمَّ
َأَسٍد )عليها السالم(  بِنِْت  َفاطَِمَة  إىَِل  ِمْن َساَعتِِه  ُثمَّ هَنََض 
َسْبَعَة  هِبِْم  َوَتَزْلَزَلْت  اأْلَْرُض  ِت  اْرجَتَّ النُّوَر  اْسَتْوَدَعَها  َفَلامَّ 

وا  ٌة َفَفِزُعوا َفَقاُلوا ُمرُّ اٍم َحتَّى َأَصاَب ُقَرْيشًا ِمْن َذلَِك ِشدَّ َأيَّ
نُوَن َلنَا  بِآهِلَتُِكْم إىَِل ِذْرَوِة َجَبٍل َأيِب ُقَبْيٍس َحتَّى َنْسَأهَلُْم ُيَسكيِّ
َأيِب  َجَبِل  َعىَل  اْجَتَمُعوا  َفَلامَّ  َقاَل  بَِساَحتِنَا  َوَحلَّ  بِنَا  َنَزَل  َما 
َفَتَساَقَطِت  اْضطَِرابًا  َوَيْضَطِرُب  اجًا  اْرجِتَ َيْرَتجُّ  َوُهَو  ُقَبْيٍس 
ُثمَّ  َلنَا  َطاَقَة  اَل  َقاُلوا  َذلَِك  َنَظُروا  َفَلامَّ  َوْجِهَها  َعىَل  اآْلهِلَُة 
َأنَّ  اْعَلُموا  النَّاُس  َا  َأهيُّ هَلُْم  َوَقاَل  اجْلََبَل  َطالٍِب  َأُبو  َصِعَد 
ْيَلِة َحاِدثًا َوَخَلَق  اهللََّ َتَعاىَل َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْحَدَث يِف َهِذِه اللَّ
َلُه  َوَتْشَهُدوا  بِالطَّاَعِة  َلُه  وا  َوُتِقرُّ ُتطِيُعوُه  مَلْ  َفإِْن  َخْلقًا  فِيَها 
َيُكوَن  اَل  َحتَّى  بُِكْم  َما  َيْسُكْن  مَلْ  َوإاِلَّ  ِة  امْلُْسَتَحقَّ َماَمِة  بِاإْلِ
َفَبَكى  بَِمَقاَلتَِك  َنُقوُل  ا  إِنَّ َطالٍِب  َأَبا  َيا  َقاُلوا  َسَكٌن  بِتَِهاَمَة 
ِة امْلَْحُموَدِة  ِديَّ ي َوَسييِِّدي َأْسَأُلَك بِامْلَُحمَّ َوَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل إهَِلِ
ْلَت َعىَل هِتَاَمَة  ِة اْلَعالَِيِة َواْلَفاطِِميَِّة اْلَبْيَضاِء إاِلَّ َتَفضَّ َواْلَعَلِويَّ
مْحَِة، َقاَل َجابٌِر َقاَل َرُسوُل اهللَِّ )صىل اهلل عليه  ْأَفِة َوالرَّ بِالرَّ
َكاَنِت  َقْد  النََّسَمَة  َوَب��َرَأ  احْلَبََّة  َخَلَق  ��ِذي  الَّ اهللَِّ  َفَو  وآله( 
َشَداِئِدِهْم  ِعنَْد  هِبَا  َفَيْدُعوَن  اْلَكِلاَمِت  َهِذِه  َتْكُتُب  اْلَعَرُب 
يِف اجْلَاِهِليَِّة َوِهَي اَل َتْعَلُمَها َواَل َتْعِرُف َحِقيَقَتَها َحتَّى ُولَِد 

َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب )عليه السالم(.
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يف كّل عام، حيتفُل ماليني األشخاص حول العامل بالذكرى 
منذ  االجتامعية  بعدالته  ُعرف  عظيم  رجل  مليالد  السنوية 
فيهم  بمن  العاملي  الفكر  قادة  أقّر  وقد  اآلن،  حتى  قرون 
التكويني  اإلصالحي  بعمله  عالنية  املتحدة  األمم  أعضاء 
حول اإلدارة السياسية ومحاية حقوق األقليات ومتكني املرأة 
خالل فرتة حكمه، هذا الرجل ليس إال عيل بن أيب طالب 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  األكرم  النبّي  عم  ابن  السالم(  )عليه 

وآله( ووصيه وصهره.
ُولِد اإلمام عيل )عليه السالم( سنة )23 قبل اهلجرة( املوافقة 
تغيريات  وأحدث  املكّرمة،  مّكة  يف  ميالدية(   600( ل�سنة 
جذرية حول السياسات املالية والنقدية التي دعمت مفاهيم 
اخلليفة  السالم(  )عليه  ويعترب  للجميع،  والعدالة  املساواة 
الرشعي املبارش أو اإلمام بعد رحيل النبي األكرم )صىل اهلل 

عليه وآله(.
باالحرتام  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  حيظى 
ليس فقط كقائد عادل، ولكن أيضًا ملعرفته الواسعة يف الدين 
سياساته  وتتجىل  والبالغة،  واألدب  اإلسالمية  والرشيعة 
بارزة أرسلها إىل عامله عىل  وأفكاره يف احلكومة يف رسالة 
 658( سنة  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  األشرت  مالك  مرص 

ميالدية(.
حتدي  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إرث  استمرار  ومع 
األمني  أصدر  اليوم،  حتى  العامل  أنحاء  مجيع  يف  االضطهاد 
العام لألمم املتحدة كويف عنان قرارًا تارخييًا عام )2002( 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اخلليفة  »يعد  فيه:  قال 
النبّي حممد )صىل  بعد  البرشية  تاريخ  أعدل حاكم ظهر يف 
اهلل عليه وآله(«، وقد دعت املنظمة العاملية حلقوق اإلنسان 
حكام العامل إىل االقتداء بأسلوب اإلمام عيل )عليه السالم( 
االجتامعية  العدالة  روَح  أظهر  الذي  احلكم  يف  اإلنساين 

والسالم.
يذكر اإلمام عيل )عليه السالم( يف رسالته أّن الناس نوعان: 
)اإلنسانية(،  اخللق  يف  لك  نظري  أو  الدين  يف  لك  أخو  إما 
غري  من  الناس  معاملة  عىل  السالم(  )عليه  فيها  حث  وقد 

املسلمني بالصدقة واإلحسان، مؤكدًا عىل رضورة املساواة 
بني املسلمني وغري املسلمني يف احلقوق والواجبات.

أقوال  املتحدة بشكل خاص سّتة  األمم  منظمة  لقد ذكرت 
العامل،  قادِة  عىل  توزيعها  جرى  السالم(  )عليه  عيل  لإلمام 
والتحدث  واملحكومني،  احلاكم  بني  التشاور  تشمل  وهي 
العدالة  وضامن  األخرى،  اخلاطئة  واألفعال  الفساد  علنًا 
للجميع، وحتقيق التنمية املحلية، واالهتامم بسعادة ورفاهية 
ومساعدة  واملحتاجني  للفقراء  حُيسَن  أن  فينبغي  الناس(، 

الرشفاء.
النظر  يتم  وكام هو احلال مع أي حركة عدالة اجتامعية.. مل 
إىل جهود اإلمام عيل )عليه السالم( بلطٍف من قبل القوى 
لعمله  املعارضة  زرع  من  ومتّكن  الوقت  ذلك  يف  السياسية 

حول احلكم والعدالة واملساواة.
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  تعّرض  عامًا(   63( ال�  سّن  ويف 
الفجر  صالة  أداء  أثناء  مسموم  بسيف  واالغتيال  للهجوم 
يف جامعة الكوفة، واستشهد بعد يومني بتاريخ )29 كانون 
الثاين 661 ميالدية( وُدفن يف مرقده الرشيف بمدينة النجف 

األرشف.

القائد الحكيم والمثال النبيل لإلنسانية

بقلم: السّيد رضوان الرضوي

اإلمام علي 
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فة لمش��ر لكعب��ة ا لي��د ا و

 أسد الله الغالب 
علّي بن أبي طالب

مك��ة المكرم��ة التي كّرمها الل��ه تعالى ببيت��ه العتيق الذي أعاد بن��اءه النبي إبراهي��م وابنه النبي 
إس��ماعيل )عليهما السام( فكانت معبداً لله الواحد األحد، وكل األنبياء والرسل أوصوا أقوامهم 
بح��ج البيت الحرام لحرمته ومكانته عند الله س��بحانه , وألن مكة هي أم القرى وجنة الس��ام في 
الماض��ي والحاض��ر ومعق��ل األدب والش��عر والفصاح��ة العربية ومركز توس��ط القواف��ل وراحتهم 
الذاهبين إلى الش��ام أو الى الجنوب أي اليمن )رحلة الش��تاء والصيف( وكانت محطة عبادة سنوية 

له في الماضي والحاضر وسّمي بموسم الحج .

 ويف الي��وم الثالث عرش من ش��هر رجب املحرم يف الس��نة 
23 قبل اهلجرة املباركة )600م( أحس��ت الس��يدة فاطمة 
بنت أس��د بن هاشم )عليها الس��الم( بوجع الوالدة وهي 
زوج��ة مؤمن قريش أب��و طالب بن عبد املطلب )واس��مه 
احلقيق��ي عم��ران وليس عبد من��اف ألن اس��م مناف من 
أس��امء األصنام ح��ول الكعبة املرشفة( وهو عم الرس��ول 
األك��رم حمم��د )صىل اهلل علي��ه وآله( , وأن الس��يدة فاطمة 
بنت أس��د يف وقته��ا كانت  يف الش��هر التاس��ع من احلمل 

وأقبلت إىل املس��جد احلرام وطافت ح��ول الكعبة املرشفة 
ث��م وقفت للدع��اء والت��رضع إىل اهلل تعاىل ليس��هل عليها 
الوالدة املبارك��ة، فكانت النس��اء يف اجلاهلية قبل الوالدة 
حيججن إىل الكعبة ومن ثم يتقربن اىل أصنام قبائلهّن التي 
تنتم��ي إليها واملوج��ودة حول الكعب��ة  ويقّدمن النذور!، 
لكن الس��يدة الكريمة فاطمة بنت أس��د هي وزوجها كانا 
من املقربني لدين النبي إبراهيم )عليه السالم( وهم سدنة 
الكعبة املرشفة واحدًا بعد آخر فكانوا ال يعبدون األصنام 

 بقلم/ محمد الموسوي  

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

34



واألوث��ان ويعرفون أهنا ال تنفع وال ترّض، فقالت الس��يدة 
فاطمة بنت أسد )عليها السالم( أمام الكعبة هبذا الدعاء: 
)ي��ا رب إين مؤمن��ة بك وبكل كتاب أنزلته وبكل رس��ول 
أرس��لته ومصدقة بكالم��ك وكالم جدي النب��ي إبراهيم 
اخلليل عليه الس��الم وقد بنى بيتك العتيق وأس��ألك بحق 
أنبيائ��ك املرس��لني ومالئكتك املقربني وبح��ق هذا اجلنني 
ال��ذي يف أحش��ائي إال ي��رست عيل والديت(   ف��كان هناية 

دعاء الس��يدة فاطمة .
فعن اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( قال: كان بعض 
بني هاشم ومنهم العباس بن عبد املطلب من املوجودين 
هناك ألنه ساقي احلجيج يف اجلاهلية ويف اإلسالم وبعض 
ف��رأوا  احل��رام  اهلل  بيت  ب��إزاء  جالسني  العزى  عبد  بني 
)املستجار(  املسمى  اجلانب  من  الكعبة  جدار  انشقاق 
الكعبة  ج��وف  إىل  أس��د  بنت  فاطمة  السيدة  ودخلت 
بوليدها اجلديد وليد  الفتحة والتصقت وولدت  وعادت 

منه  يمكن  بابًا  للكعبة  إن  واملعروف  هناك  )عيل(  الكعبة 
اجلدار  إنشق  بل  يفتح  مل  الباب  الدخول واخلروج ولكن 
بقدرة اهلل سبحانه ألن اهلل عىل كل يشء قدير وهو أوضح 
عىل  موجودًا  يزال  ال  األثر  وان  العادة  خرق  عىل  وأدق 
الكعبة يف  بناء  يومنا هذا، رغم جتديد  الكعبة حتى  جدار 
خالل هذه السنني املاضية واحلجاج يلتصقون هبذا اجلدار 
وليد  بحّق  حوائجهم  قضاء  يف  تعاىل  اهلل  إىل  ويترّضعون 
املرشفة  الكعبة  داخل  النور  ُولِ��د  حيث  املرشفة  الكعبة 
الوحيد  والوليد  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  يعترب  ولذلك 
سبحانه  اهلل  خلق  منذ  املرشفة  الكعبة  داخل  ولد  الذي 

البرشية واىل اآلن.
وبرسوله  الكريم  وبالقرآن  باهلل  نؤمن  املسلمون  ونحن   
الطبيعة  وراء  ما  والتي هي  للعادة  اخلارقة  األمور  فنتقبل 
من  كمية  أكرب  يتضمن  الذي  الكريم  القرآن  يف  املذكورة 
احلوادث فمنها خلق آدم وحواء بدون أب وأم، وكذلك 
سفينة نوح، والنار التي وضعوا فيها النبي إبراهيم )عليه 
بردا  تعاىل  اهلل  فجعلها  قومه  أصنام  كرس  عند  السالم( 
)عليه  موسى  النبي  عصا  وكذلك  إبراهيم،  عىل  وسالما 
والعيص  احلبال  وابتالعها  ثعبان  إىل  وتغريها  السالم( 
وبعدها  تسعى  أهنا  فرعون  سحرة  إىل  خييل  كانت  التي 
حني  وكذلك  كانت،  كام  العصا  أصله  إىل  الثعبان  عاد 
ولد  الذي  األكم  بإبراء  السالم(  )عليه  عيسى  النبي  قام 
أعمي واألبرص وإحياء املوتى بإذن اهلل سبحانه وغريها 

يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب 
أنزلته وبكل رسول أرسلته ومصدقة 

بكالمك وكالم جدي النبي إبراهيم 
الخليل عليه السالم وقد بنى 

بيتك العتيق وأسألك بحق أنبيائك 
المرسلين ومالئكتك المقربين 

وبحق هذا الجنين الذي في 
أحشائي إال يسرت علي والدتي

،،

،،
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إرادة  إىل  املستندة  والطبيعة  للعادة  اخلارقة  احلوادث  من 
وقدرة اهلل سبحانه وأن مجيع املوجودات خاضعة ومطيعة 
قبول  يكون  واخل��وارق  العادات  فمن   . تعاىل  اهلل  إلرادة 
انشقاق جدار الكعبة املرشفة لدخول السيدة فاطمة بنت 
أسد حتى تضع وليدها اإلمام عليًا )عليه السالم( وهذا 
داخل  والدة  ألول  حدثت  وألهنا  ولولدها  هلا  ترشيف 
بعده  وال  اإلسالم  قبل  ال  حتدث  مل  ألهنا  املرّشفة  الكعبة 
أكدها  قبوهلا ولذلك  واملراد  اإلهلية  املعجزات  وألهنا من 
واملسترشقني  العرب  والكتاب  واملؤرخني  الباحثني  كافة 
من كل احلوادث واملعجزات ومنها معجزة والدة اإلمام 
الكعبة  ج��وف  يف  ال��س��الم(  )عليه  طالب  أيب  ب��ن  ع��يل 
وعن  أسد،  بنت  فاطمة  السيدة  ألمه  جدارها  وانشقاق 
قبل  والشعراء من  األدباء  به  تغنّى  العظيمة  الظاهرة  هذه 
ومنها قول الشاعر السيد احلمريي حيث قال يف قصيدته 

املطولة يف هذا املوضوع:
ول�دته يف ح�رم اإلله وأمن����ه  

                                            والبيت حيث فناءه واملسج���د
بيضاء طاهرة الثياب ك�ريم�ة         

                                            طابت وط�اب وليدها واملول��د
ما ُلفَّ يف خرق القوابل مث�له        

                                            إال اب�ن آمن�ة ال��������نبي حم�م��د
ثالثة  السالم(  )عليها  أسد  بنت  فاطمة  السيدة  وبقيت 
بنت  )آسيا  عيل  اإلم��ام  والدة  حني  معها  وكانت  أي��ام 
ومريم  فرعون  أمرأة  وهي  رسًا  اهلل  عبدت  التي  مزاحم 
ثامر  من  أكلها  وكان  والدهتا  يرست  حيث  عمران(  بنت 
املكرمة وضواحيها  مّكة  اجلنة وأرزاقها، وانترش اخلرب يف 
وازدحم الناس يف املسجد احلرام ليشاهدوا مكان احلادثة 
منه  اجل��دار  انشق  قد  كان  ال��ذي  املوضع  من  فخرجت 
الزاهر  القمر  كأنه  عيل  اإلم��ام  وليدها  الرشيفة  وبيدها 
أختارين  وجل  عز  اهلل  إن  الناس  )معارش  هلم:  فقالت 
فكان  قبيل(  املختارات ممن مىض  من خلقه وفضلني عىل 
مولده يف أرشف بقاع األرض ويف أرشف بيت من بيوت 
اهلل التي تعبد له، فأستقبل أبو طالب السيدة فاطمة مهنئا 
هلا بسالمة الوالدة وأخذ وليده احلبيب وضمه إىل صدره 

من   )300( له  ونحر  عيل  ابنه  وليمة  إىل  الناس  ودع��ا 
أخذه رسول  ثم  اهلل رشفه،  والغنم ألن  البقر  اإلبل ومن 
اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( وقّبله ومحد اهلل عىل ظهور 
هذا املولود الذي كان يعلم أنه سيكون له أحسن عون له 
ووزيره وأول مؤمن به وبرسالته وبنرش دينه الذي سيبعث 
به والطفل الذي أختار اهلل له الكعبة مولدًا له فأنطق لسانه 
يوم والدته كام كلم عيسى )عليه السالم( الناس وهو يف 
السالم( كام ولد داخل بيت  املهد وإن اإلمام عليًا )عليه 
اهلل احلرام فقد خرج من هذه الدنيا إىل الرفيق األعىل من 
بيت اهلل أيضا يوم شهادته، وعندما بلغ اإلمام عيل عمره 
الرشيف مخس سنوات احتضنه ورباه رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه واله( إىل يوم زواجه من بنت رسول اهلل حممد )صىل 
السالم( يف  الزهراء )عليها  السيدة فاطمة  اهلل عليه وآله( 
عيل  اإلمام  حياة  تقسيم  ويمكن  للهجرة،  الثانية  السنة 

)عليه السالم( إىل مخس مراحل هي:
1 - مرحلته من الوالدة حتى بعثة الرسول األكرم )صىل 

اهلل عليه وآله(.
2 - ومن بعثة الرسول حتى اهلجرة املباركة .

3- ومن اهلجرة واملشاركة يف كافة الغزوات حتى رحيل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

4 - من رحيل رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( حتى 
يوم خالفته. 

يوم  حتى  السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام  خالفة  ومن   -  5
استشهاده يف املحراب.

انتشر الخبر في مّكة المكرمة 
وضواحيها وازدحم الناس في 

المسجد الحرام ليشاهدوا مكان 
الحادثة فخرجت من الموضع 

الذي كان قد انشق الجدار منه 
وبيدها الشريفة وليدها اإلمام 

علي كأنه القمر الزاهر..

،،

،،
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هو  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  اإلمام 
املاسة الكربى كام سامه ذاك احلكيم وهو سيد العرتة الطاهرة 
واآلخ��رة  الدنيا  يف  أم��ري  وه��و  الثابت..  املبارك  وأصلها 
التاريخ  امتداد  عىل  املؤمنني  مجيع  تشمل  الدنيا  يف  وإمارته 
منذ  األزمان  به  وتأيت  األيام  به  أتت  ومن  واحلارض،  الغابر 
آدم عليه السالم واىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.. ما 
عدا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. فكل املؤمنني من أنبياء 
ال  أمريهم  السالم  عليه  هو  وصاحلني  وشهداء  وأوصياء 
منازع... فاألمري أمري واإلمام إمام مهام طالت األيام ومهام 

أبعدته.
اخلط  يمثلون  الذي  السالم  عليهم  واألوصياء  واألنبياء 
متامًا  الثابتة  احلقائق  هذه  يدركون  الكون  هذا  يف  اإلهل��ي 
متام  يلتزموهنا  بل   � اجلحود  من  وحاشاهم   � جيحدوهنا  فال 
مالئكة  أعظم  به  افتخر  كام  ذلك  يف  الفخر  وهلم  االلتزام 
عليهم  البيت  أهل  اىل  باالنتساب  السالم  عليه  جربئيل  اهلل 
من  وغريه  الرشيف  الكساء  حديث  قصه  ما  وهذا  السالم 
كان  وهكذا  والصحيحة.  املعتربة  النورانية  األح��ادي��ث 

األنبياء واألوصياء عليهم السالم يتوسلون بوجوده املبارك 
العظامء  فإن  وشدائدهم..  رضائهم  يف  وجل  عز  اهلل  اىل 
يعرفون قدر بعظهم البعض واألنبياء عليهم السالم يعرفون 
أفضل وسيلة وأقوى حبل اىل اهلل هو الرسول اخلاتم حممد 
صىل اهلل عليه وآله األطهار ألهنم العلة الغائية للكون وهم 
السالم:  عليهم  يقولوا  أمل  واخللق..  الوجود  أسباب  أحد 
املستقيم..  ال��رصاط  ونحن  املثىل..  اهلل  اىل  الوسيلة  نحن 
ونحن حبل اهلل املمدود بني السامء واألرض.. وهم العروة 
الوثقى التي ال انفصام هلا.. وهم سفينة النجاة لألمة. وهم 

باب النجاة للملة.
بأفضل  تكون  السالم  عليهم  واألوصياء  األنبياء  فاستجابة 
وسيدهم  اهل��دف  اىل  املوصلة  الطرق  وأنجح  الوسائل 
وخامتهم كثريًا ما قال صىل اهلل عليه وآله: إذا أحببتم استجابة 
دعائكم فابدؤوه واختموه بالصالة التام غري املبتورة.. وهي 
الصالة عىل حممد وآله فإهنا أحد أهم عالمات قبول الدعاء 

والتهيؤ الستجابته.
نقطة ضوء.. إنه ال يقاس بآل حممد أحد أبدًا.

الماسُة الكبرى
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وقد وصفه العاش��قون. إنه كان بعيد املدى، شديد القوى، 
يتفج��ر العل��م من جوانب��ه، وتنط��ق احلكمة م��ن نواحيه، 
يستوحش من الدنيا وزهرهتا، ويس��تأنس بالليل وظلمته.
كان واهلل غزي��ر العربة، طويل الفكرة، يقلب كفه، ويعاتب 
نفس��ه، يعجبه من اللباس ما قرص، ومن الطعام ما خشن.
وكان واهلل جييبن��ا إذا س��ألناه، ويأتين��ا إذا دعون��اه، ونحن 
واهلل م��ع تقريبه لنا، وقربه منا ال نكلمه هيبة له. يعظم أهل 
الدين، وحيب املساكني ال يطمع القوي يف باطله، وال ييأس 
الضعيف من عدله.فأش��هد لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد 
أرخى الليل س��دوله، وغارت نجوم��ه، وقد مثل يف حمرابه 
قابض��ًا ع��ىل حليت��ه يتململ متلم��ل اخلائف، ويبك��ي بكاء 
احلزين فكأين اآلن أس��معه يقول: يا دني��ا إيّل تعّرضِت، أم 
إيّل تش��ّوقت هيهات هيهات، ُغّري غريي لقد أبنتك ثالثًا 
ال رجعة يل فيك، فعمرك قصري، وعيشك حقري، وخطرك 
كب��ري. آه من قّلة الزاد، ووحش��ة الطري��ق. هل من حمب أو 

متبع للنبي و آله عليهم الس��الم من يقرأ و يتعظ؟

عيل ابن أيب طالب )عليه السالم( ذلك اإلنسان العظيم 
الذي جتسد فيه اإلسالم قوال وفعال. أول املسلمني إسالما 
وأقدمهم إيامنا. داحر الكفر بسيفه ذو الفقار. ال تأخذه يف 
اهلل لومه الئم .وهو نفس الرسول بنص القران الكريم.من 
أشجع املسلمني.قال فيه الرسول )اهلل صىل اهلل عليه واله(: 
)ياعيل ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق( فسالم 
عليه حني ولد يف الكعبة وحني استشهد يف حمراب الصالة 

وحني يبعث حيا.
أفكر يف حديث نبوي رشيف بحق أمري املؤمنني علية 
السالم وهو )يا عيل ال يعرفك إال اهلل وأنا وال يعرفني إال 
اهلل وأنت وال يعرف اهلل إال أنا وأنت( إما احلديث األخر 
)يا عيل لوال خمافتي أن يقال فيك كام قيل يف عيسى بن مريم 
لقلت فيك مقالة جعلت الناس يأخذون الرتاب من حتت 
احلديثني  هبذين  عاقل  كل  فكر  لو   ) به  يتربكون  قدميك 

لوصل إىل ساحل بحر عيل بن أيب طالب سالم اهلل عليه.
السالم عليك يا أمري املؤمنني قال رسول اهلل صىل اهلل 

بقلم/  نور  حيدر العبيدي

االعت��راف فضيل��ة.. وم��ن لم يعرف عليه أن يس��أل إذا كان جاه��ا في معرفة التاري��خ وال يقرأ وال 
يكتب. ومن يقرأ ويكتب عليه أن يبحث في أصول العلم ومن جميع المنابع ويرجع من حيث بدأ 
بالقران الكريم سيجد حق اليقين إن علي بن أبي طالب، هو أمير المؤمنين، خليفة رسول الله 
وحجته على أرضه، وابن عم رسول الله )صلى الله عليه واله(، وزوج فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين، ووالد س��يدي ش��باب أهل الجنة، ريحانتا رس��ول الله، الس��بطين الش��ريفين الحس��ن 

والحسين. 

العظيم اإلنسان 
وفعالً قوالً  اإلسالم  فيه  الذي تجّسد   
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مهام  واهلل   – بابه  وعيل  العلم  مدينة  إنا  وسلم  واله  عليه 
الباب  عتبت  تصلوا  الن  العلم  يف  بلغتم  ومهام  وصفتم 

ولن تعرفوا قدر عيل عليه السالم.
وهذا يوم الغدير األغر عيد املسلمني كافة ومن حمبي 
عيل بن أيب طالب عليه السالم  فعىل هذا األساس، عّممه 
خاّصة  هبيئة  اليوم  هذا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
ُتعرب عن العظمة واجلالل، وتّوجه بيده الكريمة بعاممته 
أّن  تلويٌح  وفيه  العظيم،  املحتشد  ذلك  يف  )السحاب( 
بإمرة كإمرته )صىل اهلل عليه   � بالفتح   � املتّوج هبا مقيَّض 
بعده.فكانت  من  مقامه  وقائٌم  عنه  مبّلغ  أّنه  غري  وآله(، 
عليه  عيل   فأصبح   واإليامن  الكفر  بني  حاجزٌة  العاممة 
السالم العامئم تيجان العرب،  بام أّن هذا اليوم يوٌم أكمل 
اهلل به الدين وأتّم النعمة عىل عباده، حيث ريض بموالنا 

حيدو  للهدى،  َعلاًم  ونصبه  عليهم،  إمامًا  املؤمنني  أمري 
ويقيهم  مستقيم،  حّق  ورصاط  السعادة  سنن  إىل  باألمة 
يوم  بعد  جتد  فلن  الضالل،  ومهاوي  اهللكة  مساقط  عن 
املبعث النبوي يومًا قد ُأسبغت فيه النعم ظاهرًة وباطنه، 
وشملت الرمحة الواسعة، أعظم من هذا اليوم الذي هو 
د تلك الدعوة القدسية. فرع ذلك األساس املقّدس ومسديِّ

كان من واجب كّل فرد من أفراد املال الديني القيام بشكر 
إليه  والتزّلف  الشكر،  مظاهر  من  بأنواع  النعم  تلكم 
وبّر  وصوم  َصالة  من  القَرب  من  له  يتسنّى  بام  سبحانه 
الوقت  يناسب  بام  باليوم  واحتفال  وإطعام  رحم  وصلة 

واملجتمع. 
اللهم احرشنا مع عيل ابن ايب طالب )عليه السالم(..

فحبك يا عيل إيامن وبغضك كفر.
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بقلم/ جعفر رمضان

تص��ّدى بعض م��ن الكتاب الغربيين للموروث اإلس��امي، حي��ث تناولوا القرآن الكري��م، والحديث 
الش��ريف، والس��يرة النبوي��ة، والتاريخ االس��امي، وغيره��ا من الدراس��ات التاريخي��ة والعقائدية 
والفكري��ة، وكان لإلم��ام علي مس��احة في دراس��اتهم، فمنهم من تناوله من خال الس��يرة 

النبوية، ومنهم من درسه على وفق مسيرة حياته من المولد حتى االستشهاد.  

طالب  أبي  ابن  عليٌّ  اإلمام 
المستش������رقين أبصار  في 
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جورج جرداقحنا فاخوريميخائيل نعيمة

السالم(  )عليه  علّيًا  اإلمام  الغربيني  الكتاب  تناول  اذ 
واقتصاديًا،  وعسكرًا  وفكريًا  علميًا  متعددة،  جوانب  من 
ومصادر  نبوية  أحاديث  من  نصوصهم  استمدوا  وقد 
من  "أرندنك"  الغريب  الكاتب  حاول  حيث  إسالمية، 
التارخيي  العمق  صفة  بيان  النبوية  االحاديث  خالل 
"عليهم  البيت  وآل  عيل  االمام  مكانة  عىل  الدالة  لأللفاظ 
كالم  يف  نجد  "أننا  فاخوري:  حنا  يؤكد  فيام  االسالم"، 
االمام عيل ثورة معنوية تفرد له مكانًا خاصًا يف أدب ذلك 
ومجاالً  أدبية  متعة  كالمه  من  جتعل  معنوية  وثورة  العهد 

فنيًا".
الغريب دي بور وقف كثريًا  الكاتب  كذلك نالحظ ان 
َامْلُْؤِمِن  ُة  َضالَّ ْكَمُة  َاحْلِ  ": عيل  االمام  قول  عىل  كتاباته  يف 
يف  متمعنا  فكان  َالنيَِّفاِق"،  َأْهِل  ِمْن  َلْو  َو  ْكَمَة  َاحْلِ َفُخِذ 
)عليه  عيل  لإلمام  والسياسة  واالجتامع  والفلسفة  احلكمة 
السالم(، وهلذا يقول ميخائيل نعيمة: إّن "عليًا من عاملقة 
ان  يبدو  ومكان"،  زمان  كل  يف  والبيان  والروح  الفكر 
ميخائيل نعيمة ادرك امليزات التي يتحىل هبا هذا العمالق 
العظيم هي التي جعلته ان يكون قمة بني القمم ان مل يكن 
تنوعه وثراه جعله يغور يف كل مرافق احلياة،  اعالها الن 
اال وتناوهلا بدقة فرتاه يتحدث بالسياسة والرتبية والتعليم 
جعلت  مما  وهذا  االخرى،  االنسانية  املثل  وكافة  والشعر 

ألنه  الفكر،  يف  االعىل  مثلها  عيل  االمام  املعتزلة  فرقة 
حكمة وافرة املعنى، مجيلة املبنى، يأخذها عقله ال لون هلا، 
وال رسم فتمر يف خميلته فاذا هي صورة مجيلة ترتجرج فيها 
احلياة، فهو حكيم قبل كل يشء، وحكيم يف مجيع مواعظه 

وخطبه.
"املسترشقون  كتابه  يف  البنداق  صالح  حممد  اعتمد 
وترمجة القرآن الكريم" من أقوال االمام عيل )عليه السالم( 
وصفًا دقيقًا كقوله عىل سبيل املثال ال احلرص:" إن القرآن 
تنقيض  وال  عجائبه،  تفنى  ال  عميق،  وباطنه  أنيق،  ظاهره 
غرائبه، وال تكشف الظلامت إالّ به"، كذلك قائاًل: "ِكَتاُب 
َأْرَكاُنُه  َدُم  هُتْ َوَبْيٌت الَ  لَِساُنُه  َيْعَيا  َناطٌِق الَ  َأْظُهِرُكْم  َبنْيَ  َاهللَِّ 
املؤرخني  من  الكثري  وكتب  َأْعَواُنُه..."،  َزُم  هُتْ الَ  ِعزٌّ  َو 
املسيحيني يف اجلانب العلمي والفكري لإلمام عيل ابن ايب 
كتابه  حّتى" يف  "فيليب  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل  طالب 
" تاريخ االدب  العرب"، وحنا فاخوري يف كتابه  "تاريخ 
صوت  عيل  "االمام  كتابه  يف  جرداق  وجورج  العريب"، 
"ولقد  قائاًل:  حتى"  "فيليب  يؤكد  اذ  االنسانية،  العدالة 
اعتبار عيل نرباس احلكمة والشجاعة  املسلمون عىل  اتفق 
اجلامل  موضع  التصوف  واهل  الفتيان  من  فرق  فوضعته 

النفيس وختيلته مثاالً عاليًا".
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خمُس س��نوات م��ن العمل والجه��د المضاعف 
أّدت بالس��يد حي��در الطباطبائ��ي أح��د العاملين 
ف��ي دائ��رة صح��ة كرب��اء المقدس��ة إل��ى ايج��اد 
فك��رة جديدة لحس��اب ج��رع الع��اج الكيمياوي 
تبل��ورت  حي��ث  الس��رطانية،  األورام  لمرض��ى 
الفك��رة باس��تخدام معادل��ة )موليس��تر( والتي 
تعتم��د على كتلة وطول المري��ض لتحديد الجرع 
المناسبة كحل بديل فيما لو تعّذر إيجاد النسب 
بالوسائل االلكترونية الحديثة لذى أطلقت عليه 
الموق��ع البدي��ل.. الطباطبائ��ي ومن خ��ال حوار 
خ��اص م��ع مجلة )االح��رار( وص��ف المش��روع بأنه 

صدقة جارية لخدمة المرضى.  

ة  يد جد يقة  طر يكتشف  ء  با كر صحة  ة  ئر ا د في  مهني 

لتح�������������ديد )جرع( الع�الج 
لمرضى األورام السرطانية

حوار/ قاسم عبد الهادي
تصوير/ أحمد القريشي
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األحرار/ كيف بدأت الفكرة ؟
فكرة  تبلورت  )2017م(  عام  بداية  يف  الطباطبائي/ 
خاصة بطريقة حساب اجلرعة الدوائية حسب كتلة وطول 
املريض مقسمة عىل )3600( حتت اجلذر الرتبيعي وتسمى 
يف  نفسة  بالعام  اشرتكت  انني  حيث  )موليسرت(،  معادلة 
اقيم يف مدينة األمام  الذي  الثاين  التمرييض  العلمي  املؤمتر 
 Body Mass( بمرشوع  الطبية  السالم(  )عليه  احلسني 
Index( / )الكتلة املثالية للجسم( وعرضته عىل الدكتور 

وشجعني  به  إعجابه  وأبدى  املوسوي  كرار  االختصاص 
املذكورة  بطريقة معادلة موليسرت  املرشوع  نفس  عىل عمل 
حدثت  إذا  فيام  البديل  باملوقع  املرشوع  واسميت  أعاله، 
الكوارث الطبيعية )ال سمَح اهلل( أو احلروب اإللكرتونية 
الصفحات  هتكري  أو  تام  انقطاع  اىل  تؤدي  بدورها  والتي 
البديل  هو  به  قمت  الذي  املرشوع  فيكون  اإللكرتونية، 
عناء  ودون  وسهولة  بيرس  الرسطانية  اجلرع  نتائج  إلجياد 

لذلك، وهناك حماولة لتسجيله كرباءة اخرتاع.
األح��رار/ عوام��ل النج��اح الت��ي س��اعدتك بإنجاز 

مشروعك ونجاحه ؟
انجاح  عىل  ساعدت  عوامل  عدة  هناك  الطباطبائي/ 
وكرامة  االهلي،  والتوفيق  العناية  راسها  وعىل  املرشوع 
كلام  اين  اذ  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب  سيدي 
واجهت صعوبة يف العمل، وأصل اىل طريق مسدود أتوجه 
اىل سندي وسيدي اىل ايب االحرار )عليه السالم( ألستمد 
ال  بشكل  املعونة  تأتيني  احلال  ويف  واملساعدة،  العون  منه 
واالمتنان  الشكر  رد  عن  وعاجزًا  مبهورًا  وأبقى  يصدق 
العمل،  يف  وزمالئي  االطباء  مساعدة  عن  فضال  إليه، 
املنجز  العمل  والعزيمة رغم صعوبة  ناهيك عن اإلرصار 
حيث أنه حيتوي عىل ما يقارب )12000( معادلة رياضية 

جذرية.
األح��رار/ ماه��ي الصعوبات الت��ي واجهتها اثناء 

البحث والمطالعة ؟
توفر  قلة  واجهتها  التي  الصعوبات  من  الطباطبائي/ 
عىل  املرشوع  احتواء  كذلك  بالبحث،  اخلاصة  املصادر 

)12000( معادلة جذرية وهي من أصعب املعادالت وان 
املراتب، وحيتاج  الناتج يكون عبارة عن رقم عرشي كثري 
اىل التقريب الن املرشوع هو عبارة عن عمل ريايض بحت، 
القرص  عملت  حينام  جدًا  كبرية  صعوبة  واجهت  كذلك 
الوزن مع طول  أطبق  انني كنت  باملرشوع، حيث  اخلاص 
املريض وأثبت الناتج ألنتقل اىل وزن وطول جديد وناتج 
مما  السابق  والطول  بالوزن  اخلاصة  النتيجة  تتغري  جديد 
أضطر إلعادة ما سبق مرارا وتكرارا حتى أصل اىل النتيجة 

الدقيقة. 
األح��رار/ هل ت��م العمل بمش��روعكم وتطبيقه 

على ارض الواقع ؟
ردهة  يف  خصوصًا  تأكيد،  وبكل  نعم  الطباطبائي/ 
فقط  يتحدد  ال  املرشوع  ان  حيث  هبا  أعمل  التي  احلروق 
باجلرع الرسطانية ومن املمكن استخدامه الستخراج جرع 

املضادات احلياتية ويكون أكثر دقة.
األحرار/ ما هو تقييم عملكم من قبل الجهات 

المختصة؟
عايل  وتقييم  واسعًا  قبوالً  القى  املرشوع  الطباطبائي/ 

من قبل املختصني باألورام، وكل ذلك موثق ومؤرشف.
س: في الختام ماذا تحب ان تقول؟

)االحرار(  ملجلة  والتقدير  الشكر  كل  الطباطبائي/ 
االسبوعية وكادرها عىل اتاحتهم يل هذه الفرصة من اجل 
وصحتي  وقتي  من  أخذ  الذي  مرشوعي  عن  االفصاح 
وراحتي اليشء الكثري، ليكون صدقة جارية خلدمة مرىض 
بالصحة  وعليكم  علينا  ومّن  وإياكم  اهلل  عافانا  األورام 
واألمان، علاًم أن كل ما تم رصفه من مال قد عوضني اهلل 
به خري تعويض، وطموحي أن يعمم مرشوعي عىل مستوى 
حمافظات العراق من خالل وزارة الصحة العراقية وأمنيتي 
املؤمترات  يف  بمرشوعي  أشرتك  أن  تتحقق  أن  وعسى 
برقم  تسجيله  تم  قد  املرشوع  بأن  علاًم  والدولية،  املحلية 
 �  9922  �  21  �  331  �  6( العلمية  الكتب  دار  يف  ايداع 
978(، ومتت طباعة )13( نسخة ووزعت عىل املؤسسات 

الصحية التابعة لدائرة كربالء املقدسة.
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يف هذا املضامر وحماولة يف كشف أسباب وتداعيات انعدام 
الثقة وطرح األنموذج القيم صدر عن مؤسسة علوم هنج 
كتاب  املقدسة عام 2017  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة 
)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  رؤية  يف  السيايس  )الفكر 
يف  املوسوي  عبد  مجيل  عيل  الدكتور  للمؤلف  السالم(( 
يف  األوىل،  طبعته  يف  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة 
السيايس  الشأن  يف  املختصني  بعض  عّدها  للدار  حماولة 
أسمى  يمثل  سيايس  نظام  عن  البحث  باجتاه  جادة  خطوة 
أروقة  بني  بجولة  وبدأ  العليا،  بالقيم  التمسك  درج��ات 
املجال  يف  املختصني  وحم��اورة  والعاملية  املحلية  املكتبات 
العاملي،  السيايس  التاريخ  لدراسة  حماولة  يف  السيايس 
الساسة من خالهلا  ان هناك موجة حضارية يسعى  فوجد 
اىل إدارة الدول دون االكرتاث ألي قيمة دينية أو إنسانية، 
عنه  يعرب  ما  ذواهتم وهذا  بتمحور كل يشء يف  لتصورهم 
كل الطواغيت، كام وجد موجة حضارية ثانية يتخذ الساسة 
القيم ذريعة ملخططاهتم  للسيطرة عىل ثروات شعوب العامل 
منطلقني من نظرة متعالية يقسم بموجبها العامل اىل قسمني، 
الربع  الغربية يف  يتمثل باحلضارة  التاريخ  عامل فوق سقف 

األول من القرن الواحد والعرشين، وعامل أخر يكون حتت 
سقفه  حتت  تستظل  التي  احلضارات  ألن  التاريخ  سقف 
منافسًا  سياسيًا  موجًا  متتلك  وال  حم��دودة  بأهنا  توصف 
ملوجة  بالتفكري  الباحث  بدَء  هنا  من  الغربية..  للحضارة 
حضارية ثالثة يكون حمورها قّيام وحُتقُق أحالم وطموحات 
األمم، وكانت تلك موجة الفكر السيايس االسالمي التي 
األمثل  أنموذجها  وكان  األول،  اإلسالم  صدر  يف  سادت 
)عليه  عيل  اإلم��ام  وال��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  بعد 

السالم(.
وخامتة،  فصول  وثالثة  ومدخاًل  مقدمة  البحث  وتضمن 
لذلك  السيايس  الفكر  معامل  عن  األول  مسارين  يف  وأتى 
ان  حاولت  التي  النامذج  يف  البحث  واآلخ��ر  األنموذج، 
معطيات  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  الفكر  ذلك  تستوعب 
أجزاء،  ثالثة  األول  املدخل  شمَل  وقد  السيايس،  الواقع 
السيايس  املجال  يف  تدخل  التي  املفاهيم  بعض  تناولت 
واحل��ض��ارة  وموضوعاهتا  والسياسة  الفكر  كمفهوم 
يف  السيايس  الفكر  مالمح  يف  البحث  كذلك  ومميزاهتا، 
أم غربية وحماولة  أكانت رشقية  القديمة سواء  احلضارات 

بين  للثقة  فقدان  أزمة  عن  ناجمة  مستمر  انقسامٍ  حالة  في  اإلنساني  المجتمع  يعيش 
يتناحر  الشعوب والحكومات والدول المتجاورة والمتباعدة والحضارات واألمم، وجميع من 

ويختلف ويدعي اّنه يجسد القيم العليا، ويتخذ منها ذريعة في إقصاء اآلخر.

الفكر السياسي 
في رؤية اإلمام 

علي بن أبي طالب
قراءة: حسين النعمة
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جديد  ف��س��ي��ل 
من الدليل

صدر حديثًا العدد )18( بنسخته االلكرتونية 
م��ن جمل��ة الدلي��ل املعتم��دة من قب��ل وزارة 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي العراقية 
ألغراض النرش والرتقية العلمية، وهي جملة 
ختصصية تعنى بالقضايا العقدية والفكرية..

وجتدر اإلشارة اىل أن املجلة العلمية املحكمة 
تص��در ع��ن مؤسس��ة الدلي��ل للدراس��ات 
والبح��وث العقدي��ة التابعة للعتبة احلس��ينية 
املقدس��ة، واجلدي��ر بالذك��ر أن��ه تم فهرس��ة 
املجل��ة يف منص��ات ومواق��ع إلكرتوني��ة كام 
يمكن حتميلها من موقع املجالت األكاديمية 

العلمية العراقية. 

اسبقية  تثبيت  امكانية  حول  تساؤالت  عن  االجابة 
الوجود السيايس يف حضارة معينة من دون غريها من 
احلضارات الرشقية القديمة، ورصَد اجلزء الثالث من 
هذا املدخل أوضاع العرب قبل اإلسالم خصوصًا يف 
اجلغرايف  موقعها  أمهية  حمددا  العربية  اجلزيرة  منطقة 
من  به  يتمتعون  كانوا  وما  سكاهنا  ومزايا  االمم  بني 

ثقافة فكرية وعقائدية.
احلضارة  وجود  االول  الفصل  يف  الباحث  وتناول 
اإلسالمية وفيام إذا كانت عددًا يضاف اىل احلضارات 
خمتلف  يف  نوعية  نقلة  تشكل  إهنا  أو  عليها  السابقة 

املجاالت، السيام الفكر السيايس..
عيل  اإلمام  عن  احلديث  الثاين  الفصل  يف  تناول  فيام 
)عليه السالم( وأثره يف رسم صورة مرشقة لإلسالم 
وبيان مسامهاته السياسية الفاعلة يف ظهور أول دولة 
وآله(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  اىل جانب رسول  إسالمية 
وحرصه الكبري يف احلفاظ عليها من بعده وتصحيح 
اإلسالمية،  الدولة  قيادة  االمام  تسليم  عرب  مسارها 
منهام يف هنج  األول  الفصل جزئني جاء  مضمنا هذا 
عرب  مرتكزاته  بعض  كشف  وحماولة  اإلمام  سياسة 
ان  عىل  وتأكيده  وحكمه  وخطبه  نصوصه  متابعة 
ووسائل  اه��داف  يف  ح��ارضة  رشعية  سمة  تكون 
الساسة للوصول اىل السلطة، وتطرق اجلزء الثاين اىل 
التي أسسها اإلمام )عليه  مفهوم املعارضة السياسية 
فيام  عمليًا  ومارسها  نظري،  مستوى  عىل  السالم( 
مواجهة  حالة  اويف  السلطة  خارج  املعارض  كان  اذا 

السلطة للمعارضة السياسية.
التي  الدولة االنموذج  اثر  الثالث  الفصل  وتناول يف 
التاريخ  مريِّ  عىل  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  قادها 
جزئني،  اىل  اجل��زء  ه��ذا  وقسَم  اإلس��الم،  السيايس 
وذهب األول اىل حتديد الدول التي كان هلا اثر سلبي 
يف مواجهة هنج االمام عيل )عليه السالم( السيايس، 
وتناول يف اجلزء الثاين اثر اإلمام عيل )عليه السالم( 

عىل رواد الفكر السيايس القديم واملعارص..
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النََّج�����ِف ع��ى  ال��َب��ي��ض��ا  ال��ُق��بَّ��ِة  ص��اح��َب  ي��ا 
ُك���������ُم َلَعلَّ اهل�����ادي  احَل���َس���ِن  َأب����ا  زوروا 
َف��َم��ْن َل���دي���ِه  ال���نَّ���ج���وى  ُت���ْس���َم���ُع  ملَِ����ن  زوروا 
إذا َوَص����ْل����َت   َف����اْح����ِرْم   َق�����ْب�����َل        َت��ْدُخ��َل��ُه
ُق��بَّ��تِ��ِه َح�����وَل  َس��ْب��ع��ًا  طِ��ْف�����������������������َت  إذا  َح���تَّ���ى 
عى ال��س�����������������������������الِم  اهلل  م���ن  َس������الٌم  وُق�����ل 
ب��ل��������������������������دي م���ن   َ م�����والي  ي���ا  أت���ي���ُت���َك  إينيِّ 
ْ َعُلَق�������ت  ف��َم��ن  ال��وث��ق��ى  ال���ُع���روُة  �����َك  ألَنَّ
ُت��ل��ي�����������������������ت  إذا  احُل���س���ن���ى   أس�������امءَك  وإنَّ 
ُم��ن��َت��َق��������������������������������ٍص  َ غ���ري  ش�����أٌن  ش���أَن���َك  ألنَّ 

ُش��ِف��ي َل����َدي����َك  واْس���َت���ش���ف���ى  َق������ُرَك  زاَر  َم����ن 
َل����ف  حُت����َظ����ون ب�����األج�����ِر   واإلق������ب������اِل  وال����زُّ
ُكِف��������ي َل���دي���ِه  َم��ل��ه��وف��ًا  ب���ال���َق���ِر  َي������زرُه 
وُط������ِف َح���وَل���ُه  َس��ْع��ي��ًا  واْس�����َع  ُم��َل��بيِّ��ي�����������������ًا 
َفِق��������ِف َوْج���َه���ُه  َت��ْل��ق��ى  ال���ب���اَب  ��������������ْل  ت��أمَّ
َأه��������������ِل ال���س���الِم َوأه�����ِل ال��ع��ل��ِم وال��ش�����������َرِف
م��س��ت��م��س��ك��ًا م���ن ح���ب���اِل احَل�����قيِّ ب��ال��ط�����������������َرِف
َيِ��������������������������������ِف ومَل  ُي��ش��ق��ى  َف���َل���ن  ي�������داُه    هب���ا 
ن�����������������ِف ع���ى م���ري���ٍض ُش��ف��ي ِم���ن ُس��ق��ِم��ِه ال��دَّ
ُمنَكِس�����������ِف غي������َر  ن���وٌر  ن�����وُرَك  وإنَّ 

شعر: الحسين ابن الحّجاج البغدادي

ِة الَبيضاِء يا صاحَب الُقبَّ
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بمولد اإلمام المهيب .. 
أطهر روحي بفيض روحانية ضريحك

حسين... يا 
َسييِّدي، أنزوي بذايت وألغي املسافة والزمن بيني وبني االمل، وأطهر روحي بفيِئ روحانية 
واضح  غري  رصخة  جدثك  عند  هبا  اتكّور  ترضعات  اللوامة  لنفيس  وأرسم  رضحيك، 

صداها، وصورة انسان يأمل ان تصطفيه ارضك فيكون انسان..
َسييِّدي، أنا هو.. هل تراين أعفر جبيني برتبتك..؟ هل تراين أدوس ترابك آمنا كالزائرين..؟ 
هل ترى روحي تتباهى أهنا خلقت عىل ارض طهور كارضك..؟! وجزعت نفيس بأول 

صوت نطق اسمك، وظلت لوامة جزوعة حزينة حتى نالت خدمتك.
َسييِّدي، أرى كل يشء وال أراه يف ليلة رجب حيث ولد فيها عيل املرتىض، تشهد يل كنت 
االوهام،  كل  روحي  عن  وفكت  الرغبات،  كل  جسدي  يف  كرست  اجلنة،  بلون  ليلة  يف 
القلب شوقا وحبا ورضا، جعلتني أهيم بني  وعطلت منظومة االماين يف نفيس، ففاض 
الروضتني كأنني أرى كل يشء وال أراه..ِ اهنا حاسة اجلامل تشم رائحة وجود عيل ويل اهلل 

وال أراه..
القبول، فمن  الليلة من حالوة الشعور بمشهد  القبول، كم تذيقك  ايه يا حاسة  َسييِّدي، 
السنون  أثار تركتها  العيون، وعىل اجلبني  الوجوه ويف  الدعاء ضوءا عىل  ينساب  االكف 

تتوهج نورا، فينفجر يف القلب قبوال ال مرّد له...
َسييِّدي، انت معي هنا  يف رحاب مقدسك، كأنني أرى كل يشء وال أراه.. أرى أن والدك 
االمام املهيب، وقائد الغر املحجلني.. حيمل يوم مولده السهم باهتزازاته يفقع عيون كل 

من ال يعرفه حق اليقني.
 َسييِّدي، والدة ويل اهلل لعنُة اهلل تقضُّ مضاجع الناصبني. هي درس يشبه درس عاشوراءك، 
الباقية يف اليقني. فحق معرفتك سيدي، صربًا يتوهج كأنُه اجلَمْر بالروح. وقلوبنا براعٌم 

ندية تقهقر أعداءك، وكاجلبال نجثم باحلق عىل قلوهبم حتى يظهر اهلل نرصه باملنتظر.
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املجالس  يف  االحرار  أفواه  هبا  ورصخت  احلناجر،  رّددهتا 
األرض،  بقاع  يف  زينبي  لكل  شعارًا  فصارت  احلسينية، 
قصيدة منذ قراءهتا واىل يومنا هذا ُجعلت بسملة القصائد 

الزينبية يف إحياء تلك املجالس املباركة.
املنرب  أعمدة  من  الرادود،  الرضا  عبد  احلاج  قرأها  فقد 
احلسيني ومدرسة من مدارس الرثاء الزينبي، عرفه القايص 
والداين، قلده العديد من رواديد املنرب احلسيني يف العراق..

الرادود جعله  الرضا  به عبد  متيز  الذي  الثاكل  واألسلوب 
متفّردًا دون غريه من رواديد عرصه، ومنشدي دهره، حيث 
حدثني يف لقاء مجعني به قال فيه: )ارتقيت املنرب احلسيني ويل 
من العمر عرش سنني ومل أتأثر بشخص من القراء الكرام(،

أما الرادود عبد الرضا النجفي فقد قرأ يف األطراف األربعة 
العامرة(  احلويش،  املرشاق،  )الرباق،  االرشف  بالنجف 
الصوت  قوة  من  به  يتمتع  ملا  املحرم  من  األوىل  العرشة  يف 

وحسن األداء وإخالص النية.
بسيطة  واإلعالمية  والفنية  العملية  اإلمكانيات  وكانت 
ولكنه تفّرد باألسلوب الثاكل احلزين املبكي من عىل منابر 

النجف االرشف ومواكبها العريقة وعزياهتا التارخيية ..
الرضا  عبد  احلاج  املرحوم  وبني  بيني  اللقاءات  تعددت 

زي������ن������ب ي�������ا غ���رب���ي���ة
الله شمصيبة 

قصة قصيدة

للشاعر الشيخ عبد الحسين أبو شبع النجفي 

يرويها/ أحمد الكعبي
التي  القصائد  قصص  عن  حديثه  خالل  ومن  الرادود 
اجلامهري  أمام  الرشيف  احليدري  الصحن  يف  ُقِرأت 

املحتشدة .
وقد حدثني عن قصيدة )زينب ياغريبة - اهلل شمصيبة( 
يف  اخلطيب  وحتدث  حسينيًا  جملسًا  )حرضت  قائاًل: 
حينها عن وضع وموقف السيدة زينب )عليها السالم(  
السالم(،  )عليه  احلسني  أخيها  مقتل  بعد  العارش  ليلة 
وليلة الوحشة والغربة، وكانت السيدة العظيمة تندب 
أباها االمام عليًا ابن أيب طالب )عليه السالم(  كام نقل 
يف الروايات عن تلك املأيس واملجازر التي حصلت يف 
يف  واملوقف  منزيل  اىل  رجعت  قال:  ثم  الدماء،  كربالء 
خميلتي مل أهدأ ودموعي عىل خدي جتري وكيف حصل 

ذلك املوقف الذي ال يستطيع أحد أن يصفه.
النوم واليقظة  : وبني  الرادود  الرضا  يقول احلاج عبد   

رّددت هذا املستهل املعروف :
زينب يا غريبة    اهلل شمصيبة

وجهج يزينب وين     مذبوح اخوج حسني 
اهلل شمصيبة 

الشاعر  اىل  مرسعًا  وذهبت  وكتبت  نومي  من  هنضت 
النجفي  شبع  أبو  احلسني  عبد  الشيخ  املرحوم  الكبري 
بالفرائد  غريه  دون  متيز  الذي  برمحته(،   اهلل  )تغمده 
شيعة  وأسامع  قلوب  يف  خالدًة  تزال  ال  التي  الشعرية 
الشاعر عبارة  إن  . ويقال  السالم(  البيت )عليهم  اهل 
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عن فنان يرسم لوحته بمنتهى الدقة اخذًا دواته من طف 
احلسني )عليه السالم(.

فقال  املستهل؟  عليه  وقرأ  فاستشعر  سمع  بام  فأخربه 
فقال  ما هو؟  له  فقال  نقص!  فيه  املستهل  أن  الشاعر  له 

الشاعر: )واجلثة سليبة( ثم يرجع اهلل شمصيبة.
ليلة  الرشيف  العلوي  الصحن  يف  القصيدة  هذه  ُقِرأت 
احلادي عرش من حمرم احلرام عام 1970م لطرف الرباق 
بحضور اجلامهري احلزينة ورددهتا بقلوب مكلومة ودموع 

جارية عىل مصيبة عقيلة بني هاشم )عليها السالم(.
كام ُقِرأت يف سوريا عىل طور اللطم ) البحر الطويل( عام 
2003م يف مؤسسة السيد حممد رضا شرب شقيق اخلطيب 

الشهيد سيد جواد شرب ) طيب اهلل ثرامها(.
الكبري  الوقع  الصيت  وذائعة  الرائعة  القصيدة  هلذه  كان 
واملؤثر يف قلوب شيعة أهل البيت )عليهم السالم(  فضال 
وسباكته  خياله  يف  ما  جّسد  الذي  الشاعر  إحساس  عن 
عرب  التي  بالقصيدة،  سطرها  التي  القوايف  يف  وعنفوانه 
غالب  احلاج  النجفي  الرضا  عبد  املرحوم  نجل  عنها 
العامل  يف  املحبني  أنشودة  أصبحت  )القصيدة  إن  بقوله: 
اإلسالمي الشيعي(، وقال أيضا الرادود القديراحلاج أبو 
بشري النجفي: )هذه أيقونة احلزن العاشورائي املتجدد( .
ونقف عىل البيت األول من القصيدة التي التزال شعرًا 

متجددًا زينبيًا: 

الغاضرية  ــن  أم أبحالج  أشــصــار  زيــنــب  يــا  أه 

أشلون ليلة أمس مرت والنهار وهالمسية 

أمس كضيتي الليل أوداع ويه أهل الحمية 

المتألمــة للعايلــة 

ألبن أمج أو لمخيمة

جفــن عايــف منامه

أطفــال وتســكتين 

بهــا الليلــة الرهيبة

األطفال تصرخ بالضمة 

وصية  أو  توديع  أبين 

لـــــــــوداع الـــنـــشـــامـــه 

وتــــودعــــيــــن أبـــطـــال 

ــة  ــب ــي ــص ــم ـــــلـــــه ش ال

الرادود  الرضا  عبد  احلاج  الكبري  الرائد  عن  كتبت  وختامًا 
اجلزء  احلسيني  املنرب  رواد  قرأه  ما  )أشهر  املوسوم  كتايب  يف 
الدار  مؤسسة  قبل  من  بريوت  يف  مرتني  وطبع  األول( 
البيضاء ومكتبة طريق املعرفة، ومن يريد االطالع عىل أهم 
الرضا  عبد  احلاج  قبل  من  قرأت  التي  واالشعار  القصائد 

الرادود )رمحه اهلل( فلرياجع الكتاب املذكور .
ومن نافلة القول فقد تبنى الرادود القدير احلاج املال باسم 
الكربالئي، طباعة ديوان املرحوم احلاج عبد الرضا النجفي 
أيدي  وبني  العامة  املكتبات  يف  ونرشه  اخلاصة،  نفقته  عىل 
خدام املنرب احلسيني أعتزازًا منه باملوروث الشعري الشيعي 

احلسيني.
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الى روح الشهيد السعيد )كمال محمد بليبل هيجل الظالمي(

وكاَن يحمل دمه بيدِه.. 

منتظرا سفره الى الله
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وحشية  داعشية  أرواح  بقايا  يطارد  وهو  الموت،  يخاف  يعْد  لم 
وال  الشمس،  أشعة  تطهرها  وال  طاهر،  ماء  يمسها  ال  شبحية، 
عظمة  تؤرخ  كانت  العفنة  موتاهم  وجثث  القمر،  ضوء  يرشدها 
المجرمون  اال  األرض  بعمق  يبق  لم  وانتصاراته.  الشعبي  الحشد 
السلفية،  بأفكارهم  تائهين  اوهامهم  بحر  في  الهائمون 
بدخول  يتجرؤوا  ان  يحلمون  وهم  بالمقلوب  مقلوبة  عقولهم 

كرباء. 
كان دائماً يهمس معه نفسه: أيها الغربان السود، يا بقايا نفايات 
العالم)داعش( ال قدرة لكم على عشاق كرباء.. هم رجال يستظلون 
بّظل مقدساتها، وغبارهم يعتنق النور في صدروهم، وارواحهم 
معلقة مثل البيرق فوق منائرها، وعيونهم باقية مفتوحة على 
الحسين)عليه  الشهداء  سيد  أنفاس  نبضها  وقلوبهم  الوطن.. 
-رميثة  مدينة  من  القادم  )عابس(  الملقب  أنا  يردد:  وظل  السام(. 
يا  الموت  غير  لكم  سبيل  فا  النتن،  وجهكم  في  يقف  السماوة- 

أوغاد النواصب، يا ورثة قطع الرؤوس، وأكل األكباد.

بالوفاء  ممزوجًا  زاهد،  جماهٍد  ِعظة  روحه  يف  يمتلك  كان 
جهادِه..  يف  اهلل  حلزب  خملصا  العليا،  الدينية  للمرجعية 
يرى  اهلل  أن  بيقني  نحوه  وزح��ف  االستشهاد،  فلتحف 
ظلم  من  املظلومني  ستخلص  الكفائي  الدفاع  فتوى  إن 
يف  مقاتال  فشارك  املجاهدين..  درب  وييضء  الدواعش 
الشعبي.  احلشد  رسايا  قوات  من  واالربعني  السابع  لواء 
ونفذ عمليات حترير ومتشيط وتطهري حدود مدينة سامراء 
منهم  اهلاربني  ومالحقة  األنبار،  حمافظة  لرشقي  وصوال 
والعثور  بقوة  اهلياكل  منطقة  ومسك  الفلوجة  ألطراف 
عىل أنفاق ومضافات وتدمريها، وقصف جماميع )داعش( 
بصواريخ األشرت يف السجارية رشقي املنطقة. كانت هذه 
تكريت  شامل  يف  اجلهادية  صوالته  جانب  اىل  العمليات 
وعمليات  مكحول،  جبال  واطراف  وكركوك  والعوجة 
ببطوالت  هبا  ع��رف  وق��د  وامل��وص��ل،  تلعفر  يف  خاصة 
انفرادية قّل نظريها.. مل يغادر سواتر الصد ألي سبب كان، 
ومل يدرك معركة اال وكان يف قلبها، وال يسمع عن تسلل 
امللتوية..  لقطع طرقهم  الضاربة  اليد  وكان  اال  إلرهابيني 
حدود  يمشط  ت��ردد  بال  الستشهاد  جاهزا  هكذا  وظل 
وتلمع  هدفه  فيبلغ  هبوهبا،  بداية  يف  كالعاصفة  الوطن 
عن  يسألونه  وحني  بصمت،  منترصا  ويتألأل  بطوالته، 

 لم يغادر سواتر الصد 
ألي سبب كان، ولم 

يدرك معركة اال وكان 
في قلبها، وال يسمع 

عن تسلل إلرهابيين 
اال وكان اليد الضاربة 

لقطع طرقهم 
الملتوية..

،،

،،
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صمته فيقول: يف كل صولة ومعركة أمحل دمي بيدي، كي 
اسافر اىل اهلل خمضبا به.. روحي والشهادة تسريان معا. يل مع 
االستشهاد موعد أبدي يعيش يف لبي وهذا يقيني ومستقبيل 

الذي انتظر.
القدر  كان  بعقيدهتا،  السامية  نفسه  قوة  أمام  خشوع  ويف 
امام  املطلقة  الصعوبات.. وشجاعته  اجتياز كل  يمكنه من 
عدو ال يرحم قانونا عادال من اهلل يفرض عليه اطاعته حلامية 
اخالصه  شدة  ومن  املميتة..  االرض  جراثيم  من  البرشية 
لبالده ومذهبه كانت الشهادة أعىل مراتب يكافئ هبا من اهلل.

ها هي معارك الرشف املرّوعة التي ال يفصح عنها االعالم 
االصفر لكي ال يسمع من هم يف وهم دولة اخلرافة فيخافوا 
يقف  مل  االنتصارات  هذه  كل  رغم  الشعبي..  احلشد  بئس 
اخلطر عن الوطن، فام حيمله )داعش( من حقد حول وداخل 
االبطال  واالح��ي��اء  الشهداء،  قرابني  تفضحهم  أس��واره 
يطاردون احلرباء املتحرضة عىل شكل ارهاب يف كل مكان 
كان  كربالء  مدينة  وملحور  اهلي.  نور  يظللها  عاصفة  بقوة 
حلاميتها رضورة ملحة ملا هلا للعامل امجع وله بشكل خاص، 
الذي يذوب حبها يف كيانه وما عليه اال يكون  املدينة  فهي 
نفسه  تسول  من  كل  حماسبة  أجل  من  مرابط  حدودها  يف 
اخرتاقها واخرتاق أمنها... كل يوم له مع رفاقه املجاهدين 
واقتناص  احلرب،  خملفات  من  االرض  تطهري  يف  دوريات 

دواعش يف مضافات تح6ت االرض. 
كان ينفذ عمليات استباقية بالغة العنف حتى اصبح الصوت 
امُلرعب لكل خائن وداعيش يف منطقة جرف الصخر وعمق 
يف  القتالية  بتجربته  يفهم  مثله  فمجاهد  اجلزيرة.  صحراء 
الدواعش  خيتبئ  أين  اإلره��اب،  دمرها  التي  املدن  اغلب 

اقتناصه.  سهل  هدفا  جيعلهم  يشء  وأي  خيرجون  ومتى 
فكانت قرى)الفاضلية، وعبد ويس، والفارسية، واحلجري، 
-ج��رف  ناحية  يشكلن  التي  والبهبهاين(  وصنيديج، 
بال  لوائه،  وعيون  عينيه  حتت  بابل  مدينة  شاميل  الصخر- 
قيادته..  انظار  حتت  كانت  وواردة  ش��اردة  فكل  منازع.. 
فكان أخر هتديد ورد استخباريا ظهور عدد من الدواعش 
–البهبهاين- تستهدف مدينة كربالء  بمضافة رسية بمنطقة 
استعدادا  شكلت  ومهته  مؤكدة  كانت  املعلومات  املقدسة. 
ال يوصف من االندفاع والرجولة.. كان يوم الثالثاء املوافق 
6 / 12/ 2022م واملصادف 12مجاديب األول 1444ه� 
خرج البطل )كامل حممد بليبل هيجل الظاملي( مع جمموعته 
ان  وما  كربالء،  مغاوير  قوات  تسانده  املضافة،  مكان  اىل 
عطا  املجاهد)هاين  الروحي  زميله  مع  اشتبك  دارا  وصل 
متجها  عليهم  القضاء  من  قصري  وقت  يف  استطاع  عبيد( 
كل  يف  سالحه.  رفيق  يتقدم  شديد  بحذٍر  املضافة  صوب 
اهلل  مع  احلتمي  اللقاء  يف  يرسح  كان  املضافة  باجتاه  خطوة 
ترسي  نجوى  الدائم.  وملكها  السامء  رب  جالله-  -جل 
يعرفها  فاملنطقة  للقاء..  مهمة  آخر  هذه  تكون  ان  خياله  يف 
من  تقرتب  كي  الساموة  مدينة  من  القادمة  نفسه  يعرف  كام 
عىل  مقدساته  جلميع  قربانا  دمه  بتقديم  رضاه  وتنال  اهلل 
االرض. كان يسري هبدوء رجل متمكن كيس ودمث بصمته 
توجيهات  هلا  القيادة  ان  يعتقد  كان  هاتفه  رن  وسكونه.. 
انتابه  عائلته،  صوت  ليسمع  اخللوي  جهازه  فتح  جديدة. 
فرح داخيل وشعور غريب بالوداع كأن مملكة السامء بدأت 
ويمنحه  الزمن..  هذا  من  حلظات  بعد  شهيدا  اسمه  تكتب 
الصافية  بالقلوب  املمزوجة  النادرة  ال��وداع  فرصة  الزمن 

كان موقفا صعب جداً لروحه الراحلة ان يسمع صوت أخيه 

الوحيد، يقول له: أخي كمال، طالْت غيبتك هذه المرة، متى 

تعود إلى مدينتك -الرميثة-  كي نذهب إلى كرباء نزور سيدي 

االمام الحسين)عليه السام(....

،،

،،
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وهي حتمل اشواقها اىل من حتب بلحظة ال تشبها حلظات 
الوداع  فرص  اهلل  هبا  يفتح  التي  االهلية  النوادر  من  فهي 
له  املحب  – املؤمن  اختيار عبده  – اثناء  اهلل  النهائي. الن 
يرشح صدره وخيفي حزنه ويرتقب صعوده اليه كام حيب ان 
يراه خمضبا بدمه. هي كانت فرصة ذهبية ان يعلن ملن حيب 
السامء تستعد ان تستقبله  أنه قد يغادرهم عريسا فمالئكة 

لتقيم عرسه الساموي.
صوت  يسمع  ان  الراحلة  لروحه  جدًا  صعب  موقفا  كان 
أخيه الوحيد، يقول له: أخي كامل، طالْت غيبتك هذه املرة، 
كربالء  إىل  نذهب  كي  -الرميثة-   مدينتك  إىل  تعود  متى 
وذكرناك  السالم(..  احلسني)عليه  االم��ام  سيدي  ن��زور 

ونحن نخطط ليوم عرسك.
ان  يعلم  كأنه  التفاؤل  كلامت  رغم  يئن  كان  أخيه  صوت 
االخ��وة  فقلوب   اليوم  ه��ذا  سيحدث  جلال  أم��را  هناك 

واالمومة تشعران بالفراق اذا اقبل عىل احباهبم. 
عندك  اليوم  أكون  قد  يقني:  وكله  هادئ  بصوت  فأجابه 
كربالء  اىل  بكاء  دون  مع  اذهب  تراين  ما  فيكيف  أخي  يا 
منك  بالقرب  دائام  أنني  وختيلني  االخرية.  زياريت  ولتكن 

مهام ابتعد عنك فأنت أخي وابن أمي وأيب الوحيد.
من  أكثر  يقرتب  حياة،  وال  احلياة  بني  فاصلة  حلظة  هي 
دقات  يسمع  ان  عسى  السمع  يرهف  الداعشية،  املضافة 
قلوب اخلائفني من املوت خلف ستار هذه املغارة املرجتفة 
بعد تصفية كل حيواناهتا املتوحشة. وضع خطة االقتحام، 
واحتامل يف داخلها ارسى او خمطوفني، او نساء واطفال.. 
قال لزميله )هاين(: انت قف يف باب املضافة وسأدخل اىل 

عمقها فقوات قريبة منا لتكملة املدامهة معًا..
الدواعش  من  اثنان  ظهر  حتى  رفيقه  مع  كالمه  يكمل  مل 
وحول  بالبنادق  ومتسلحني  الناسفة  بالعبوات  حمملني 
وحني  وبينهم،  بينه  االشتباك  دار  ناسف،  حزام  جسمهم 
وجدوا انفسهم حمارصين من أسد ال هيزم فجروا انفسهم 
حوهلا،  يشء  كل  تأكل  عاصفة  لتعلو  املضافة  مدخل  يف 
اجسادها  من  االرواح  ليسلخ  التفجري  عصف  واستمر 

لتصعد اىل سامء اهلل مغسولة طاهرة برتاب االرض..
مل يظل من اجلسد يشء فقد اخذته ريح العصف. مل يبق اال 

سبعة  لواء  –عابس-  عن  يبحثون  فاجلميع  وكنيته،  اسمه 
واربعون.. اسمه الذي اعتادوا ان يدل عليه من بني مئات 
مثل  ي��زأر  وهو  صوته  اىل  ضحكته  اىل  اشتاقوا  االس��امء. 
بروحه  الساموة  اىل  رجع  فقد  أخيه  عىل  يكذب  مل  االسد. 
العاشقة اىل )كربالء والرميثة(، ووىف بعهد زيارته االخرية 
ملواله وعشقه الروحي.. كأن كل يشء استجاب له وانقاد 
لترضعه. فمن أجل الدين والوطن واملقدسات ارتفع اسمه 
يف قوة العقيدة والتضحية من أجل مبادئها السامية. كانت 
طوال  واالئمة  احلشد  وراي��ات  واريافها  وقراها  الساموة 
ليلة  املدينة قد ازهرت باملشيعني، كانت  الطريق ويف قلب 
واضواؤها قد احتدت كي تستقبل جثامنه وتلقي عليه ضوء 

كل االهازيج يف حب الوالية والشهيد العريس.
اعالن  وبعد  سنة  هناية  الشعبي،  احلشد  عابس  تشيع  كان 
تطهري اصعب املناطق يف يشء فيه من التوفيق االهلي الذي 
يسبب االسباب ملحبي لقاء اهلل شهداء... سالم اهلل عليك 

أهيا الشهيد السعيد ورمحة اهلل وبركاته.       
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ال تكسروا 
أج��ن��ح��َة ال��ف��راش��ات

بقلم/ يقين محمد

إّن عالم الفراشــات عالم واسع في جميع أنظمته وقواعده، وكذلك هي التربية 
رحبــة بما فيها مــن فيض المحبة والرحمة واالنضباط، لكن لألســف الشــديد نرى 
البعــض ال يولي هــذا العالم نصيباً من االهتمــام، وال ُيعّد النجاح بمشــروع التربية 
إنجازاً، فهناك ظاهرة يتعرض لها األطفال تكسر أجنحتهم بكل بساطة، وأتساءل 
كيــف ألب أو أم رؤوم القــدرة علــى ضرب ريحانــة قلبهما؟ وألي ســبب؟ وهل من 

مبّرر؟

رّب��ام يفتق��ران إىل املعرفة بمناه��ج الرتبية، فيلجآن ألس��هل 
الطرق إلطفاء غليلهام، ويا له من فعل شنيع!

ولو متّعنا قليال يف سرية األولياء عليهم السالم سنالحظ إهنم 
ُكلف��وا_ رغم دوره��م العظيم_ برتبي��ة أوالدهم يف الدرجة 
األوىل, وورد يف الرواي��ات هني عن رضب األطفال وحدود 

العقوب��ة عند ارتكاب اخلطأ، إذ ش��كى أحده��م ابنه إىل أيب 
احلسن موسى عليه الس��الم فقال: "ال ترضبه، واهجره وال 
تط��ل" )بحار األن��وار: 99/101( أي أّن املعاجلة تكمن يف 
ال��رادع النفيس وليس األذى اجلس��دي، فالرضب له حدود 

وضوابط وضعها اإلسالم ومل ترتك جزافًا.
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على الوالدين التحّلي بالصبر 
والحكمة وسعة الصدر في 

رحلتهم التربوية، واتباع 
الخطط المنهجية المأخوذة 

من أهل االختصاص، فكيف 
نستشير ونسأل ونبحث في 

أمور عدة

،،

،،

فكيف يتناس��ى البع��ض تكليفه يف حلظة غضب لكرس جناح فراش��ة رقيقة مفعمة 
بطاقة جبارة؟

وج��اءت الدراس��ات احلديثة لتثبت التأثري الس��لبي لرضب األطف��ال عىل نموهم 
االجتامعي والعاطفي والعقيل، فعليه البّد أن يعرف املريب وضع خطط وبدائل عن 
هذا األس��لوب، كأن جيهز كل مس��تلزمات الطفل قبل اخلروج معه جتنبا ألي نوبة 
بكاء، وتفهم مش��اعر الصغري وس��لوكياته،  فحب االستطالع واالكتشاف وحب 

متلك األشياء حاجات فطرية له ال جيب أن ُتفرّس مشاغبة أو عنادًا.
ل��ذا فعىل الوالدي��ن التحيّل بالصرب واحلكمة وس��عة الص��در يف رحلتهم الرتبوية، 
واتب��اع اخلط��ط املنهجية املأخوذة من أهل االختصاص، فكيف نستش��ري ونس��أل 
ونبح��ث يف أمور عدة كرشاء عقار أو التس��وق والطبخ، وال نط��رق أبوب املراكز 

االستشارية، وكيف نخطط لذاك وال نخطط هلذا؟
ْسُئوُلوَن(  ُم مَّ البد أن نعد العدة ما اس��تطعنا، فهم أمانة اهلل تعاىل لدينا )َوِقُفوُهْم إهِنَّ
)الصاف��ات: 24(، وليس كام يعرب البعض )هو ابن��ي وأترصف معه بام حيلو يل!(، 
فك��م هو مجيل أن تعتني بفراش��تك وحتافظ عليها غري مكس��ورة اجلناح لتحلق يف 
فضاء الوطن، وتصنع جنديًا ينرص إمام زمانك وجتتهد يف تنشئته تنشئة تليق بعرص 

الظهور، فراشة قائدة يف بستان األمل.
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يعة شر

م عليهم، واإلمام هو الُمقتدى،  اإلمام��ة ف��ي اللغة: مأخوذة من أمَّ الناَس إذا تقــدَّ
واإلمامة هي الرئاســة العامة، واإلمام أيضاً هو الطريق الواضح، واإلمام ُيطلق على 
الذكــر والمؤنــث، واإلمامــة فــي المصطلح هــو المنصب الشــرعي الذي يتــواله َمن 
يختاره الله تعالى لذلك، واإلمامة أيضاً المنصب الديني والرسمي الذي تختاره األمة، 
والمــراد عند اإلمامية هــو المنصب المنصوص عليه من قبل الرســول )ص( وهو آله 

األطهار )عليهم السالم( ليكونوا أئمة وقادة لألمة إلى نهاية العالم.

اإلمامة
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار

ع�
م��

الرسول  بمنزلة  بأهنم  عرشية  االثنا  اإلمامية  وتعتقد 
الوحي  عليهم  ينزل  وال  أنبياء،  ليسوا  أهنم  إال  )ص( 
)ص(،  النبي  خصائص  هلم  وليس  الترشيع  جمال  يف 
وتقريرهم  وفعلهم  قوهلم  أنَّ  يف  )ص(  كالنبي  ولكنهم 
وِسلُمهم  واجبة،  وإطاعتهم  معصية،  وخمالفتهم  حجة، 
)ص(،  للرسول  حرب  وحرهبم  )ص(  لرسول  ِسْلٌم 
الرسول  وطاعة  )ص(  الرسول  طاعة  من  طاعتهم  وأن 
أمر  وقد  لغضبهم،  يغضب  اهلل  إنَّ  اهلل،  من طاعة  )ص( 

وال  الدين،  عن  خروج  عليهم  واخلروج  بمودَّهتم،  اهلل 
النسيان،  وال  الغفلة  وال  اخلطأ  وال  املعصية  فيهم  جيوز 
م عليهم  التقدُّ َدَنس، وال جيوز  وهم معصومون من كل 
غريهم  اختيار  جيوز  وال  احلُكم،  يف  وال  الصالة  يف  ال 
َمن  بعد  األرض  يف  َمن  أعلم  وهم  رون،  ُمطهَّ لإلمامة، 
الوالية  هلم  وأقدسهم،  وأعدهلم  وأقضاهم  سبقهم، 
الوالية  هلم  كام  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  بأمر  التكوينية 
والية،  أية  توازهيا  ال  مطلقة  عامة  وواليتهم  الترشيعية، 
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حييدون  وال  بالظاهر  مأمورون  يشء،  عليهم  خيفى  وال 
يأكلون  برٌش  دار، وهم  أينام  فاحلق معهم  أبدًا،  عن احلق 
عبيد  وهم  ويتناسلون  وينكحون  املاء  ويرشبون  الطعام 
ُمكلَّفون  الرشع،  أحكام  من  العباد  عىل  ما  عليهم  اهلل، 
وجيب  اهلل،  مه  حرَّ ما  عليهم  حيرم  اهلل،  عه  رَشّ ما  بكل 
بل  الرشعية،  تطبيق  عىل  حريصون  اهلل  أوجبه  ما  عليهم 
الناس  إرشاد  عليهم  جيب  كام  ذلك،  عليهم  الواجب 
األُمة، والعمل عىل إزالة الباطل وأهله ما داموا قادرون 
وبرسول  هبم  اخللق،  عىل  اهلل  حجة  وُهم  ذلك،  عىل 
َومن  نجى  اّتبَعُهم  َمن  اخللق،  عىل  اهلل  أنعم  )ص(  اهلل 
خاَلَفُهم هوى، خرؤهم وبوهلم ودمهم نجس، أصحاب 
كرامة ومنزلة، هلم وجلّدهم الرسول )ص( الشفاعة عند 
بإذن  عربهم  التوسل  جيوز  اهلل،  عند  ُمقّربون  وُهم  اهلل 
وحُيرشون،  وُيبعثون  يموتون  عنده،  جاٌه  هلم  حيث  اهلل 
ُساللة آباءهم وُأمهاهتم من أطهر األنساب والسالالت، 
األوصياء،  خاتم  املهدي  وسبطه  األنبياء  خاتم  جّدهم 
فيهم،  اخلُمس  ص  خصَّ اإلسالم،  نور  بزغ  بجّدهم 
الزكاة عليهم، ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال  م  وحرَّ
عند  أحياء  أمواهتم  احلق،  عن  للدفاع  بأنفسهم  يبخلون 
حمفوظ  ومقامهم  إليهم،  مقاالتنا  يسمعون  ُيرزقون،  اهلل 
وال  أحكامها،  هلا  كاملساجد  ومشاهدهم  موهتم،  بعد 
وُهم  ين،  الديِّ من  جزء  ذكرهم  إحياء  تدنيسها،  جيوز 
آذاهم  من  الرشف،  كّل  فيهم  والرشف  القوم،  سادة 
فقد آذى الرسول، وَمن آذى الرسول فقد آذى اهلل جل 
اهلل  من  كرامتهم  مقتول،  أو  مسموٌم  إال  منهم  ما  وعال، 
الشهادة، مصابيح اهلداية وسفن النجاة، َمن ركبها نجى 
وَمن ختلَّف عنها غرق وهوى، عددهم كأسباط موسى 
عدالً  األرض  ويمأل  احلق  دولة  يقيم  خامتهم  وعيسى، 

وقسطا كام ملئت ظلاًم وجورًا.
لآليات  أما  مطابقة  أوردناها  كلمة  كل  فإن  وبالطبع 
بروايات صحيحة  أو مدعومة  التي وردت يف فضائلهم 
يف  لذكرها  جمال  وال  )ص(  حممد  النبي  إىل  ُمسلسلة 

َمن حيمل هذه  مثل  أن  قوله  نريد  ما  ولكن  املوجز،  هذا 
جمال  يف  له  بأّن  شك  ال  اخلصوصيات  وهذه  الصفات 
ما  وهذا  األحكام،  من  واسعة  مساحة  والفقه  الترشيع 
لبيان األحكام  الذي ُخّصص  الكتيب  بيانه يف هذا  نريد 

وبمقامهم. بشخصهم  املتعلقة 
النبوة  ومما جيب ذكره هنا أن مقام اإلمامة أهم من مقام 
العزم  ُأويل  أنبياء  للنبوة خصائص فكل نبي من  رغم أن 
اإلمام  أن  كام  إمام،  نبي  كل  ليس  ولكن  أيضًا  إمام  هو 
من  ُيفهم  ومما  بنبّي،  ليس  اخلاتم  الرسول  َخَلَف  الذي 
فقد  واحلُكم،  الرئاسة  مقام  هو  اإلمامة  مقام  أن  ذلك 
وشيث  وُعزير  وحزقيل  إلياس  كام  نبيًا  أحدهم  يكون 
وغريهم إال أنه ليس بإمام، وأما مثل النبي إبراهيم فهو 
فإنه  )ع(  طالب  أيب  بن  عيل  وأما  ثانيًا،  وإمام  أوالً  نبي 
إمام ليس نبّي، وقد نصَّ الرسول )ص( عىل ذلك حيث 
ال  أنه  إال  موسى  من  هارون  بمنزلة  ِمنّي  »أنت  له:  قال 
إلبراهيم  وتعاىل  تبارك  اهلل  وقال   ]......  [ بعدي«  نبيَّ 
إِينيِّ  َقاَل  َُّهنَّ  َفَأمَت بَِكِلاَمٍت  ُه  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتىَل  ﴿َوإِِذ  )ع(: 
ذلك،  ل  فتأمَّ  ،]124 ]البقرة:  إَِمامًا﴾  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك 
ِكَتاُب  َقْبِلِه  ﴿َوِمْن  )ع(:  موسى  حق  يف  أخرى  يف  وقال 
ُموَسٰى إَِماًما َوَرمْحًَة﴾ ]األحقاف: 12[، فهو إمام وكتابه 
ِكَتاُب  َقْبِلِه  َوِمن  نُْه  ميِّ َشاِهٌد  ﴿َوَيْتُلوُه  أيضًا:  وقال  إمام، 

ُموَسٰى إَِماًما َوَرمْحًَة﴾ ]هود: 17[.
ُيطلق  الكريم  القرآن  يف  اإلمام  أن  أيضًا  ذكره  جيب  ومما 
َة  َأِئمَّ تعاىل: ﴿َفَقاتُِلوا  قال  فقد  إمام خري وإمام رّش،  عىل 
]التوبة:12[،  َينَْتُهوَن﴾  ُهْم  َلَعلَّ هَلُْم  َأْياَمَن  اَل  ُْم  إِهنَّ اْلُكْفِر 
النَّاِر  إِىَل  َيْدُعوَن  ًة  َأِئمَّ ﴿َوَجَعْلنَاُهْم  يقول:  أخرى  ويف 
إشارة  يف   ،]41 ]القصص:  وَن﴾  ُينرَصُ اَل  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم 
َنْدُعو  إىل فرعون موسى )ع(، ويقول جل وعال: ﴿َيْوَم 
فاسُتخدمت   ،]71 ]اإلرساء:  بِإَِماِمِهْم﴾  ُأَناٍس  ُكلَّ 
فمن  وامُلقتدى،  القائد  بمعنى  اللغوي  بمعناها  املفردة 
اقتدى بمن قاده إىل النار كان إماَم ضالل، وَمن اّتبع َمن 

قاده إىل اجلنة فهو إمام خري وهدى.
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جلس��ت إىل جن��ب أمه��ا بوق��ار وس��كينة وهي ختف��ي مفاتن 
جسدها اجلميل بخامٍر فضفاض، وعباءٍة قد أغلقت أزرارها؛ 
لتقط��ع دابر أي افتت��ان، فهي ت��رى أنَّ املرأة جوه��رة ال ُتقدر 
بثم��ن، ومجاهلا هبة من اهلل تع��اىل منحها إّياه لينظر كيف حتافظ 
علي��ه وتصونه، وكانت تصطحُب أّمه��ا لعرضها عىل الطبيب 
ملش��اكَل تع��اين منها يف القلب، ويف خض��ِم حديثها الودود مع 
ه��ا، وهي تالطفها، وحت��اول أْن ختفف من أمله��ا ومعاناهتا،  أميِّ
لفتت انتباهها شابٌة متربجة كأهّنا يف ليلة زفافها وعطرها ينترش 
يف املكان ليش��مه كلُّ من كان داخل قاع��ة االنتظار، وهي جترُّ 
عج��وًزا هرمة بُعن��ٍف وختاطبها بكلامٍت قاس��ية وتقول: هيا.. 
هيا.. لقد تعبُت منك وم��ن ادعائك املرض، لقد حرمتني من 
س��فرة مع صديقايت تًبا لِك، أما آن األوان لتمويت وترحييني!.. 

وبعض كلامٍت أخرى مل ُتفهم..
أذهلن��ي املنظر، والحت أمام عين��ّي بعض صور عذابات يوم 
القيامة الت��ي تطال العاق بالوالدين، وهول ما س��يصيب هذه 
الفت��اة، إىل أن ط��رق مس��امعي صوُت طفٍل صغ��ري يبكي بني 
يدي أمه، وقد حاولت إس��كاته ومعاجلته بش��ّتى أنواع احلنان 
املعهود من كّل أٍم، وكانت هذه الرصخة قد دخلت أذين الفتاة 
األخرى، فنظرُت إليها نظرَة تأّسٍف وكأهنا قرأت أفكاري عن 
ُبعد، وأدارت بوجهها بالتفاتٍة حانيٍة إىل وجه أّمها، واغرورقت 

عيناها بالدموع، وسالت، كأهنا ترجتي العفو والغفران.

��اِد  سَّ عن اإلمام عيل )عليه الس��الم( أّنه قال: »اْلَعَجُب لَِغْفَلِة احْلُ
َعْن َساَلَمِة اأَلْجَساِد«.

واملعنى: ألّن الغالب أّن احلس��د إّنام يكون بالغنى واجلاه وس��اير 
قينات الدنيا. فرتك احلّس��اد احلس��د بصّحة اجلسد مع كوهنا أكرب 
نع��م الدني��ا حمّل التعّج��ب. والف��رق أّن تلك نعم مش��اهدة يقّل 
الغفل��ة عنها وينفرد املحس��ود هب��ا. وأّما نعمة الصّح��ة فمعقولة 

تكثر الغفلة عنها ومشرتكة..

صورة وتعليق:

  اَل تْستِح ِمن إِعَطاِء القِليل..

َفِإنَّ الحرماَن أقل ِمنُه.

جميلة ظاهرة 

   حديث ومعنى..

العيون نصح 

تش��جيع الطالبات عىل ارت��داء العب��اءة أصبح ظاهرة 
مجيل��ة ومفرحة، باألمس يف العتبة العباس��ية وقبلها يف 

العتبة احلسينية واليوم يف العتبة الكاظمية..

بقلم: حنان الزيرجاوي

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

58



أول خطوة لشراء الذمم

بعد أن أصبحت حمط أنظار العامل، وفود حملية وعربية وأجنبية صارت 
تقصد زيارة املش��اريع اإلس��رتاتيجية للعتبة احلس��ينية املقدسة، ومنها 
مزرع��ة ف��دك للنخي��ل تلك امل��رشوع اهلادف بتحس��ني البيئ��ة ودعم 
اإلنتاج الزراعي وإعادة العراق اىل التصنيف العاملي يف إنتاج التمور.

وق��د زار املزرع��ة وفٌد ممثٌل عن األم��م املتحدة لألغذي��ة, برفقة  نائب 
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء امحد ضياء الدين.. 
ومن جهته أش��اد األس��تاذ ع��يل رضا قري��يش مدير برنام��ج األغذية 
العامل��ي التابع لالم املتح��دة يف العراق بمرشوع مزرع��ة فدك للنخيل 
وما س��يضيفه للواقع الزراع��ي خاصة بعد تناقص أع��داد النخيل يف 

حمافظات العراق .
هذا ويعد مرشوع مزرعة فدك للنخيل التي رشعت به العتبة احلسينية 

املقدسة منذ عام ألفني وستة عرش من املشاريع اإلسرتاتيجية املهمة.

ف��ي االن��ت��ظ��ار

المقدسة العتبة  ضيافة  في 

»وإّن االبتع��اد ع��ن العلم��اء والصلح��اء يس��مح لناهب��ي الدين أن 
يغتنموا الفرصة؛ لكي يشتروا اإليمان وأهله بأثمان بخسة«.

كلمة عميقة للشيخ محمد تقي بهجت )قدس سره(.

رؤيتك  سوى  عليه  أحرص  ما  لدي  ليس 
قبل الرحيل. ألتحف الليل شاكيًا ما أالقيه 
يف غمرة النهار من إمهال لوجدي وإغفال 
لوجودي، فيام أنت تربض عىل ختوم الصرب 

الباردة.
شعور  بال  ي��زول،  ال  ال��ذي  اهل��ّم  هل��ذا  يا 
أبيضُّ  مرة  الرمادية،  احلياة  لعبة  أم��ارس 
عىل  أرتّد  كليهام  ومع  أملًا  أسوّد  ومرة  أماًل 

نفيس كعواء ريح يف جوف الصحراء.
أحاول ترميم ما بقي مني استعدادًا للقائك 
ذات  آٍت  أنك  يقيني  املجهول.  حافة  عىل 
هذه  ك��ل  غيبتك  التي  تلك  تشبه  حلظة 
السنني. إهنا سبب لبقائي حتى اآلن عىل قيد 
ختلف  لن  أنك  الوحيد  وعزائي  االنتظار. 
للمستضعفني  عهدك  تنسى  ولن  وع��دك 
ترث  ول��س��وف  املجيد  بيومك  احل��امل��ني 

األرض عام قليل.
بطلعتك،  فاحُمها  شئَت  إن  بصمة  للوقت 
وللغياب شيفرة إن ُرمَت فّكها بغرتك. يا 
غائبًا مل َيِغْب عن ملٍل، ويا راحاًل ما رحَل 
عن بطٍر، وإنام هو يف الغيب مذكور، ولدى 
الئميك  أبصار  عن  خفيَت  منظور.  الذكر 

فانكشفت عىل بصائر منتظريك.    

يا راحالً ما َرحَل
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أضرار المخدرات 
على المجتمع العراقي

آثار التعاطي على المجتمع:

المرجعية العليا تضع العالجات لها:

أسباب التعاطي :

التفكك األسري

الحروب والنزاعات

الهجرة والتهجير 

االزمات االقتصادية

تدهور البنى التحتية

الفقر والبطالة

اتساع ظاهرة العنف

غياب القانون

االنحراف واالبتزاز

ارتفاع معدالت ضياع األبناءاتساع الخافات
الطاق

قانون��ي  رادع  وج��ود  يج��ب   
وعقاب��ي ص��ارم يكف��ي ف��ي 
الحدِّ من س��رعة انتش��ار هذه 
الظاه��رة، والبد م��ن أن يكون 
هناك قانون وتشريع فيه من 
األحكام الرادعة التي تحد من 

هذه الظاهرة والجريمة.

 يجب ملء الفراغ لدى الشباب، 
قات��ل  ف��راغ  احيان��اً  فهن��اك 
يس��تطيعون  ال  الش��باب  ل��دى 
بم��ا لديهم طاق��ة وحيوية ان 
ُيفرغ��وا طاقاته��م ف��ي ام��ور 
بحاج��ة  فه��م  ل��ذا  مفي��دة، 

لبرامج تنموية

التوعي��ة  ال��ى  الحاج������������������ة 
واالهت����������م��ام  المجتمعي��ة 
الكاف��ي لمعالج��ة مثل هذه 
ابت��داًء م��ن األس��رة  الظواه��ر 
والجامع��ة  المدرس��ة  ال��ى 
التي  ووسائل اإلعام وغيرها 
يجب ان تلقى منها اهتماما.
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