


كلمة العدد2

بسم اهلل الرحمن الرحيم
من عل��ى أعواد ه��ذه املنص��ة املباركة بري��اض إمامي 
اله��دى والرحم��ة موس��ى بن جعف��ر الكاظ��م ومحمد 
ب��ن عل��ي اجل��واد  نرف��ع أزكى وأعط��ر آي��ات التهاني 
والتبريكات مبناس��بة حلول عيد بيع��ة الغدير الى موالنا 
صاح��ب العصر والزمان  والى جميع مراجعنا العظام 
ال سيما سماحة املرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى 
السيد علي احلسيني السيستاني )دام ظله(، كما نهنئ 
س��ماحة املرجع الديني آية اهلل الفقيه الس��يد حس��ن 
الس��يد إس��ماعيل الصدر )دام ظله( والعالم اإلس��امي 

كافة بهذه املناسبة السارة والعظيمة لدى املسلمن..
في هذه األيام املباركة أكتمل نصاب الرسالة اإللهية، 
واكتحل��ت ع��ن النب��وة احملمدية بن��ور الوالي��ة املباركة، 
وامت��أت الس��موات واألرض بالتهلي��ل والتكبي��ر، ي��وم 
ارتفع��ت به راية احلق والعدل تُرفرف في س��ماء غدير خم 

على رؤوس األشهاد.
ال��كل ينصت بإذعان وإقرار ألمر اهلل ووحيه، ويس��تمع 
الى لس��ان نبي��ه الصادق األم��ن وهو يتل��و عليهم النبأ 
العظيم، وبيان رب العاملن بعد أن نزل عليه جبريل األمن 
ع��ن اهلل بقوله تعالى )يا أيها الرس��ول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رس��الته واهلل يعصمك 
م��ن الناس(، فنادى  بع��د أن أخذ بيد علّي  فرفعها 
حت��ى باَن بي��اُض إبطيهما وعرفه الق��وم )أيها الناس َمن 
أولى الناس باملؤمنن من أنفس��هم؟( قالوا : اهلل ورسوله 
أعل��م..، قال : )إن اهلل موالي وأنا مول��ى املؤمنن وأنا أولى 
بهم من أنفس��هم فم��ن ُكنُت مواله فه��ذا علٌي مواله( 
يقولها ثاث م��رات وقيل أربع، ثم قال : )اللهم واِل من 
وااله.. وع��اد من عاداه.. وانصر من نصره، واخذل من خذله، 
وأدر احلق معه حيث دار أال فليبّلغ الش��اهد الغائب(.. فأقر 
اجلميع له بالبيعة وتقاط��رت التهاني عليه حتى قال له 
اخلليف��ة الثاني عمر بن اخلطاب وه��و يهنئه ويبايعه )بٍخ 
ب��ٍخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمس��يت موالي ومولى 
كل مؤمٍن ومؤمنة...(، كما قال حينها َحبر األمة عبد اهلل 

بن عباس :) أوجبت واهلل في أعناق القوم (.
لق��د كان يوم الغدي��ر نصراً هلل ولرس��وله وللمؤمنن 
الذي��ن بذل��وا أرواحه��م للدفاع عن اإلس��ام وال��ذود عن 
حياض��ه، حيث تتجه أنظارهم الى رمز التضحية واجلهاد 
الفدائ��ي األول ف��ي اإلس��ام، الص��ارم البت��ار.. حامل ذي 
الفق��ار..، البطل ال��ذي دحر الرجال وقه��ر األبطال وجّدل 
صنادي��د قريش م��ن الكفار، وه��و صاحب الك��ف الباذل 
وامليزان الع��ادل..، والصادع بأمر اهلل والناصر ألمينه وخامت 

رساالته.
إني ألجد نفس��ي حائرا تائها في ه��ذا اخلضم الهائل، 
والبح��ر املتاطم من العظم الذي أذه��ل التأريخ وحتيرت 

في س��ّره العقول، فها هو القلم يج��ف مداده..، وها هي 
يداي ترتع��د إجاالً وهيبة لرجل ي��كاد يكون احلديث عنه 
ه��و احلديث عن الزمان بأس��ره..، فلقد مأ الدنيا وش��غل 
الناس.. يدور معه احلق حيثما دار وهو الشجاعة بأقدمها، 
واملكارم بأجمله��ا، واحلكمة بأمتها، وهو اإلنس��ان بعينه 
بكل ما تعني��ه هذه الكلمة من معاني س��امية، الرجل 
الذي ينادي في الناس )أيها الناس من آذى ذمياً فقد آذاني(، 
ويحضرني حديث للكات��ب واملفكر املصري الكبير عباس 
محمود العقاد حن ُس��ئل عن عل��ّي  فقال )يكفي أن 

علياً ولد في الكعبة وقتل واستشهد في احملراب(.
مس��يرة طويلة م��ن اجملد ضاق��ت بها آف��اق املفكرين 
والُكّتاب،فه��ا ه��و ابن أب��ي احلديد املعتزل��ي يتحدث عن 
عل��ّي  قائاً )ما أقول في رجل تُع��زى إليه كل فضيلة 

وتنتمي إليه كل فرقة،وتتجاذبُ��ُه كل طائفة، فهو رئيس 
الفضائ��ل وينبوعه��ا، وأب��و ُعذره��ا، وس��ابق مضمارها، 
ومجل��ي جلس��اتها، وكل م��ن ب��رع فيه��ا بع��ده فمنه 
أخذ...(، فه��و فلتة من فلتات الزمن،كما قال عنه الكاتب 
الفيلس��وف )برنادش��و( لقد قالوا عنه الكثير الكثير من 
املس��لمن وغير املسلمن، وليس لنا في هذه العجالة إالّ 

هذا النزر اليسير.
هكذا يبقى علي بن أبي طالب  نبراس��ا مضيئا ميأ 
آف��اق التأريخ الى أبد الدهر يهتدي به املهتدون، حيث كان 
ُجّل حرصه على وحدة اإلس��ام وعزت��ه، وتوحيد الكلمة 
ورّص الص��ف وب��ث روح األخ��وة والتحابُب ونب��ذ التفرقة 
والتناح��ر، وما أحوجنا اآلن ال��ى أن نقتفي خطاه ونهجه، 
وترس��يخ مفاهيمه في العطاء والوحدة، وبناء مستقبل 

زاهر لبلد عانى ما عاناه من محن وصعاب..
في��ا موالي يا أمي��ر املؤمنن ما أقول عن��ك إالّ كما قال 
هاتفا صاحب ملحمة الغدير الكاتب بولس سامة: )فيا 
أبا احلس��ن ماذا أقول فيك..، وما حي��ال عظمتك إالّ مدّرة 
عل��ى النيل خجل��ى من عظم��ة األهرام، حق��ا إن البيان 

ليسفُّ وإن شعري حلصاة في ساحلك يا أمير الكام..(
إن عيد بيعة الغدير.. هو ليس عيداً للمس��لمن فقط 

بل عيد لإلنسانية جمعاء...
وآخ��ر دعوانا أن احلم��د هلل رب العاملن وصلى اهلل على 

نبينا املصطفى محمد وآل بيته الطيبن الطاهرين.

                              خادم اإلمامن الكاظمن
                  األمن العام للعتبة الكاظمية املقدسة

                      األستاذ احلاج فاضل علي األنبا ري
                             17/ذي احلجة/1428ه�

الحم��د هلل رب العامل��ني، وصلى اهلل على س��يد األنبياء واملرس��لني 
أبي القاس��م محمد وعلى آل بيته الطيب��ني الطاهرين وأصحابه األخيار 

املنتجبني.
نفتتح نوافذ »منرب الجوادين« بأهازيج الفرح والبهجة وزغاريد األعياد 
الس��ارة ليطل علين��ا أريج املحبة والوالء آلل البي��ت األطهار ، حيث 
تدلي األمانة العامة للعتبة الكاظمية املطهرة بدلوها بكلمة إيمانية ألقاها 
أمينها العام خادم اإلمامني الكاظمني األستاذ الحاج فاضل علي األنبا ري 

بمناسبة حلول عيد بيعة الغدير امليمون ...
وهذا نصها :



3 مناقب وكرامات

عقب استش��هاد اإلمام الرضا  اضطرب الن��اس مبن يخلف اإلمام 
فيه��م، ومل��ا كان وقت موس��م احل��ج اجتمع فقه��اء بغ��داد واألمصار 
وعلماؤهم وكانوا ثمانني رجالَ قاصدين احلج ثم قصدوا املدينة ليشاهدوا 
أبا جعفر اجلواد  فأتوا دار جعفر الصادق  وكانت فارغة، فدخلوها 
ث��م جلس��وا على بس��اط كبير، وخ��رج إليهم عبد اهلل بن موس��ى بن 
جعف��ر فجلس في ص��در اجمللس وقام من��ادٍ وقال: هذا أبن رس��ول اهلل-

مش��يراً إلى عبد اهلل بن موسى- فمن أراد السؤال فليسأله فُسئل عن 
هم  أش��ياء وأجاب عنها بغير اجلواب، فورد على الشيعة ما حيَّرهم وغمَّ
واضط��رب الفقهاء وقاموا وهّم��وا باالنصراف، وقالوا في أنفس��هم لو 
كان أب��و جعفر  هاهنا فيكمل جواب املس��ائل مل��ا كان من عبد اهلل 
م��ا كان من اجلواب بغي��ر الواجب .. فُفتح عليهم ب��اب من صدر اجمللس 
ودخل احد تالمذة اإلمام وقال: هذا أبو جعفر  فقاموا إليه بأجمعهم 
واس��تقبلوه وسلموا عليه فدخل  وعليه قميصان وعمامة بذؤابتني 
وفي رجليه نعالن فجلس وامس��ك الناس كلهم فقام صاحب املس��الة 
وس��أله عن مس��ائله فأجاب عنها باحلق ففرحوا ودعوا ل��ه واثنوا عليه 
وقال��وا: إن عم��ك عبد اهلل قد أفت��ى بكيت وكيت فق��ال: ال اله إال اهلل 
يا ع��ّم، انه عظيم عند اهلل إن تقف غداً ب��ني يديه فيقول لك لَم تفتي 

عبادي مبا لم تعلم وفي األمة من هو اعلم منك..؟ 
وذك��ر في بح��ار األنوار انه:جيء بابي جعفر  إلى مس��جد رس��ول 
اهلل  بعد استش��هاد أبيه الرضا  وهو طفل وجاء إلى املنبر ورقى 
من��ه درجه ثم نطق فقال: أنا محمد بن عل��ي الرضا أنا اجلواد أنا العالم 
بأنس��اب الناس في األص��الب أنا اعلم بس��رائركم وظواهركم وما انتم 
صائرون إليه، علٌم منحنا به قبل خلق اخللق أجمعني وبعد فناء السموات 
واالرضني ولوال تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضالل ووثوب أهل الش��ك 
لقل��ت قوالً تعجب منه األول��ون واآلخرون ... إن تقّل��د اإلمام اجلواد عليه 
الس��الم إلمامة املس��لمني وهو صبي كان معج��زة بذاته...فلقد كانت 
حتركاته احلكيمة تضمن الوصول إلى الهدف املطلوب على أحسن وجه 
إلع��داد األمة وطالئعها إعداداً رس��الياً من خالل تعمي��ق البناء الفكري 
للجانب العقائدي في شخصية املسلم في الدعوة إلى التوحيد اخلالص 
ومكافح��ة الغلو الذي انتش��ر عند البعض وتعمي��ق البناء العلمي من 
خالل إجاباته على االستفسارات العلمية واالستفتاءات الفقهية التي 
كانت تستجد للطائفة الش��يعية واألمة اإلسالمية آنذاك، واالهم من 
ذلك مالحظة نشاطه عليه السالم في إكمال األدوات للمنهج العلمي 
التي تش��كل القواعد األصولية لفهم الش��ريعة واستنباط إحكامها، 
وكان روح��ي فداه يرك��ز على تعميق البناء الترب��وي لألمة بنقل أحاديث 
أجداده خصوصا أمير املؤمنني  ملا حتويه من توجيهات تربوية عميقة 
ومؤث��رة ... كما عّلم اإلمام ش��يعته ضرورة اعتم��اد احلكمة في العمل 
ومراعاة عامل الزمن في اتضاح األش��ياء، فلألم��ور مراحل زمنية ينبغي 
إن مت��ر بها حتى تكتمل وع��دم االلتفات إلى هذا اجلانب يفس��د العمل 
ويجهضه قبل متامه، حيث قال : »إظهار الش��يء قبل إن يستحكم 

مفسدة له«.
 ورك��ز اإلمام على ضرورة ابتعاد املس��لم عن مجاراة الظاملني والركون 
إليه��م ودع��ا إل��ى رفضه��م واالبتع��اد عنهم فق��د روى  ع��ن أمير 
املؤمنني  قوله: »العامل بالظلم واملعني له والراضي به شركاء .. من 

استحسن قبيحا كان شريكا فيه«. 
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كلم��ات رددتها ام��رأة عابدة بعد إن كان��ت جارية... 
كلمات تصف بها راهب بني هاش��م اإلمام موسى بن 
جعفر  وهو في سجن هارون العباسي الذي تنوعت 
ضغوطه على اإلمام وهو في أوج احملنة يتحدى كبريائه 
بكل صالبة وش��دة حتى فشل هارون بكل ما أوتي من 

حول وقوة... واليك عزيزي القارئ الرواية بالتفصيل:
 بينما كان اإلمام موس��ى ب��ن جعفر  يرزح حتت 
ضل الضغوط واملضايقات في قعر السجون العباسية 
أرسل إليه اخلليفة هارون العباسي جارية وضاءة بارعة 
في اجلمال واحلس��ن، بيد احد خواص��ه لتتولى خدمة 
  اإلمام ظاناً انه سيفتنت بها فلما وصلت إليه قال
ملبعوث هارون: قل لهارون »بل انتم بهديتكم تفرحون 
ال حاج��ة لي في هذه وال في أمثالها« فرجع الرس��ول 
ومعه اجلارية وابلغ هارون قول اإلمام فارتاع غضباً وقال 
له: ارجع إليه وقل له: ليس برضاك حبسناك وال برضاك 
أخدمن��اك وات��رك اجلارية عن��ده وانص��رف. فرجع ذلك 
الشخص وترك اجلارية عند اإلمام  وابلغه مقالته، 
ثم أرس��ل هارون خادما له إلى السجن ليتفحص حال 
اجلاري��ة فلم��ا أنتهى إليها رآها س��اجدة لربها ال ترفع 
رأسها وهي تقول في سجودها: قدوس قدوس... فمضى 
اخلادم  مس��رعا فاخبره بحالها فقال هارون: س��حرها 
واهلل موسى بن جعفر، عليَّ بها.. فجيء بها إليه وهي 
ترتعد قد ش��خصت ببصرها نحو السماء وهي تذكر 
اهلل ومتجده... فقال لها هارون ما شأنك؟ قالت: شأني 
الش��أن البديع أني كنت عنده واقفة وهو قائم يصلي 
ليله ونه��اره »تعني اإلمام روحي ف��داه« فلما انصرف 
ع��ن صالته قلت ل��ه هل لك حاج��ة اعطيكها؟ فقال 
اإلمام : وما حاجتي إليك؟ قلت : إني أدخلت عليك 
حلوائج��ك. فقال اإلمام  فما بال هؤالء وأش��ار بيده 
إل��ى جهة... فالتف��تُّ فاذا روضة مزه��رة ال ابلغ آخرها 
من أوله��ا بنظري فيها مجالس مفروش��ة بالوش��ي 
والديباج وعليها ُوَصفاء ووصايف لم أر مثل وجوههن 
حسنا وال مثل لباس��هن لباسا عليهن احلرير األخضر 
واألكاليل والدر والياقوت وفي أيديهن األباريق واملناديل 
ومن كل الطعام... فخررت س��اجدة حتى اقامني هذا 
اخلادم فرأيت نفسي حيث كنت... فقال لها هارون وقد 
أترعت نفسه باحلقد : يا خبيثة لعلك سجدت فنمت 
فرأي��ت هذا في منامك ! قالت ال واهلل يا س��يدي رأيت 
هذا قبل س��جودي فس��جدت من اجل ذلك... فالتفت 
هارون إلى خادمه وأم��ره باعتقالها وإخفاء احلادث لئال 
يس��معه احد من الن��اس... فأخذها اخل��ادم واعتقلها 
عنده فأقبلت عل��ى العبادة والصالة فإذا ُس��ئلت عن 

ذلك قالت »هكذا رأيت العبد الصالح«.
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وآتيناه الحكم صبياهكذا رأيت العبد الصالح
    اإلمام الكاظم    اإلمام الجواد



فاسألوا أهل الذكر4
 مللن كان تللاركا الصللاة لفترة غير 
قصيللرة، تصللل الللى ثاثني سللنة وبدأ 
يصلللى.. ما جواز ان يدفع في حياته ماالً 
ملللن يقوم بقضاء تلك الصللاة املتروكة 
علما بأنلله مقتدر صحيللا؟ وهل هناك 
فرق في ان يكون صاحب املسللألة رجا 

ام امرأة؟
� ال يصح قض��اء الصالة عن احلي حتى 
لو لم يكن قادراً والواجب عليه هو القضاء 
بنفسه ولو تدريجا بحيث ال يقع في حرج 
واذا خ��اف املوت وع��دم متكنه م��ن امتامه 

فليوص بذلك.
 اذا فاتللت الصاة في السللفر فهل 

تقضى في البلد متاماً او قصراً؟
� تقضى قصراً.

 شخص منذ بلوغه حتى العشرين 
كان يتهاون في امر صاته فكانت تفوته 
الصاة او كان ال يؤديها عصياناً كل ذلك 
من دون قضللاء فما حكملله االن وهو ال 

يعرف الصلوات الفائتة وعددها؟ 
� يقض��ي ما يتيق��ن بانه ق��د فاته من 
الفرائض وال يلزم قضاء ما يشك في فواته 
منه��ا وال يجب رعاية الترتيب في القضاء 
إال ب��ن الظهر والعصر من يوم واحد وكذا 

املغرب والعشاء.
 مللا هو حكم من يسللتيقظ يومياً 
بعد طلوع الشللمس فيصلللي الصبح 

قضاءاً؟
� عليه ان يستعمل منبهاً كي ال يكون 
تركه للصالة في وقتها عن تساهل فيها.

 مضى شللهر رمضللان املاضي ولم 
ً. ومرّت  اُوفق لصيامه ألني كنللت مريضا
السللنة املاضية ولم اقضه ألني ال أعلم 
أنللي امتكن مللن القضللاء أو ال.. فما هي 

وظيفتي؟
� إذا كان عدم القضاء خلوف الضرر.. فال 
شيء عليك. إال إذا انكشف لديك اآلن إنه 
كان ميكنك القض��اء.. فيجب القضاء في 
ه��ذه الص��ورة. وأما في فرض الش��ك فال 

شيء عليك. 
  هل يجوز للمراة ان تباشر من قبل 
طبيب امراض نسائية رجل مع العلم ان 
الطبيبات املوجللودات اقل خبرة وكفاءة 

منه؟
� يجوز مع االضطرار إلى املعاجلة.

 توجد عندي رسللائل كثيرة اريد ان 
اتلفها اال انهللا حتتوي على كلمة لفظ 
اجلالة )اهلل ( فهللل يجوز لي حرقها مع 
العلم ان املنطقة التي اسللكن فيها ال 
يوجد فيهللا نهر جاري حتى ارميها فيه 

أفتوني بذلك؟
� ادفنها في تربة طاهرة واليجوز حرقها 

اذا كان فيها لفظ اجلاللة. 
 اشتريت ساح من أحد األشخاص 
فتبني أن الساح قد أستلمه من النظام 
السللابق و قللد إشللتريته منلله لغرض 
الدفاع عن النفس فما حكم شراء هذا 

الساح؟
� اليج��وز ويج��ب ارجاعه ال��ی اجلهات 

املعنية بذلك. 
 مللا حكم من قطع الصاة الواجبة 

و النافلة؟
� يجوز في الواجبة لضرورة ولو عرضية 

و جتوز في النافلة مطلقاً. 
 كيف نعرف منتصللف الليل؟ وهل 
السللاعة الثانية عشرة مسللاًء عامة 
عليلله، كما هللو شللائع اآلن عند بعض 

الناس؟ 
� منتص��ف الليل ه��و منتصف ما بن 
غروب الش��مس وطلوع الفجر، فإذا غربت 
الش��مس في الساعة الس��ابعة مساًء، 
وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً، 
كان منتصف تلك الليلة في متام الساعة 
احلادي��ة عش��رة والنصف مس��اًء، فاملتبع 
لتحدي��د منتص��ف اللي��ل ه��ي مواعيد 
الغروب والطلوع اخملتلفة باختالف األزمنة 

واألمكنة.
  هل جتفيللف الرطوبة بعد الوضوء 

مكروه؟ أم يستحب عدم التجفيف؟
 � لم يثبت شيء من احلكمن. 

 هل يضر تعدد الغرفات بالوضوء مع 
احتاد الغسلة؟

� ال يضر، نعم الصب الزائد على استيالء 
املاء على جميع العضو املغسول � بحيث 
ال يبقى مجال لإلستطهار � ال يعتبر جزءاً 

من الغسلة وإن قصد جزئيته لها. 

  هل يضر تكرار املسللح على الرأس 
بالوضوء أي املرة الثانية؟

�  ال يض��ر إال إذا انتقلت بلة املمس��وح 
إلى اليد في املرة الثانية واختلطت ببلتها 

ثم مسح القدم بهذه البلة.
  شللخص مللات في حادثة سلليارة 
فغسلللوه وكفنوه وعندمللا أرادوا دفنه 
وجدوا أن الكفن ملوث بالدم الذي يخرج 
من رأسلله، فهل يجب تبديل الكفن في 

هذه احلالة؟
� يلزم إزالة النجاس��ة بغس��ل أو قرض 
إذا لم يفس��د الكف��ن وإذا لم ميكن وجب 

تبديله مع اإلمكان.
 هل يجللوز ملصلي الواجبة ان ينقل 

نيته الى القضاء؟ 
� يجوز مالم يتضيق وقت االداء. 

 هل يجوز ملن يقضي الصاة الفائتة 
ان ينقل نيته الى االداء؟ 

� ال يجوز.  
 إذا أراد قضللاء صللاة في غير وقتها 
كمن يقضي الظهر ليللاً فهل عليه ان 

يجهر بها؟ 
� يقض��ي م��ا ف��ات كم��ا ل��و أراد االداء 
في الوق��ت فيقضي الظهري��ن في املثال 

اخفاتاً. 
 مللا هللو الوقللت الللذي يكللون بني 

الطلوعني؟ 

� بن طلوع الفجر و طلوع الشمس. 
 يتاجللر بعللض املسلللمني بنسللخ 
خطية من القللرآن الكرمي يجلبونها من 
البلدان االسامية. فهل يجوز ذلك. واذا 
كان املانع منه حرمة بيع القرآن للكافر 
فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح 
املعاملللة؟ وعلى فللرض اجلللواز فكيف 

نتحلل من هذا القيد؟ 
� ال نرخ��ص ف��ي ذلك من حي��ث كونه 

اضراراً بتراث املسلمن و ذخائرهم. 
 ما حكم اجللود الطبيعية املستوردة 

من الهند؟ 
� محكومة بالطهارة. 

 كيللف اسللتطيع أن اتخلللص من 
الصحللف و اجملات التللي مكتوب فيها 

آيات قرآنية؟ 
� ميكن إبادتها باملبي��دات الكيمياوية و 

إلقاؤها في البحر أو الصحراء و دفنها.
 ما هو مقدار الكر؟ 

� يكفي بلوغه س��تة و ثالثن ش��برا »و 
هو ما يعادل 384 لترا تقريبا«.

 ما حكم مللن أراد ان يخلع قميصه 
أمام الرجال و النساء؟ 

� الينبغي ذلك بل اليجوز إذا كان بقصد 
إثارة النساء.

 هل يجوز أخذ االشللياء من محات 
غير اسامية بدون علم أصحابها؟ 

� اليجوز.
هل يجوز التبرع بالدم للمرضى، وهل 

يجوز أخذ العوض عليه؟
� يجوز في كليهما.

 هللل يجللوز للمحللدث باألصغر أو 
  األكبر مس أسم اهلل تعالى أو رسوله

إذا كان مكتوباً على األوراق النقدية؟ 
� حرمة مس أسم اجلاللة وسائر أسمائه 
وصفاته تعالى على احمل��دث مبنية عندنا 
عل��ى االحتي��اط اللزوم��ي واحلاق أس��ماء 
بأس��مائه    واملعصوم��ن   النب��ي
تعال��ى في ذل��ك مبن��ي عل��ى االحتياط 
االس��تحبابي وال فرق في ذلك بن املكتوب 
منها عل��ى األوراق النقدي��ة وغيرها، نعم 
حرم��ة مس كتاب��ة اآلي��ات القرآنية على 
احملدث ثابتة في غي��ر املكتوب على األوراق 
النقدي��ة وأم��ا فيها فمبني��ة عندنا على 

االحتياط اللزومي.
 هللل الطفللل او الطفلة حتت سللن 

املراهقة إذا عمل خير يؤجر عليه ام ال؟
� نعم، وهو مستحب.

 انا في صاتي احيانا تراودني افكار 
شيطانية او أسهو و كلما اردت االبتعاد 
عنها، تعاودني هذه االفكار، فهل تصح 

صاتي، فاذا لم تصح ما احلل؟ 
� صالتك صحيحة و حاول التركيز على 

فهم ما تقول.
 هللل يجللوز شللرعاً أن نَتَبَنّى طفاً 

لنرعاه؟
� ال مان��ع منه، ولكن ال بد من التحفظ 

على نسبه.
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كان هناك س��اعتان خش��بيتان في الصحن الكاظمي الش��ريف واحدة على باب امل��راد واألخرى على 
باب القبلة، وفي خمس��ينات القرن املاضي لوحظ إن البرجني اخلش��بيني، قد تنخرا بفعل حشرة األرضة 
ولتق��ادم الزمن على األخش��اب التي تكون الهيكل اضطرت اجلهة املس��ؤولة في ذلك الوقت إلى رفع 
هذين البرجني مع االحتفاظ مباكنتي الس��اعة، وكان التوقيت املعمول في الس��اعة احدهم توقيت 
عربي واآلخر انكليزي، وكان يشرف على عملية التوقيت والصيانة وإدامتها أسرة) بيت الساعاتي( 
وكان جدهم الشيخ إبراهيم خبيرا في الساعات وأستاذا بارعا في توقيتها وتصليحها وكان 
هناك أيضا الس��يد محمد رضا احليدري الساعاتي الذي أمضى سنوات طويلة في تصليح 
س��اعات العتب��ة الكاظمية املقدس��ة، وقد مت حفظ هذه الس��اعات في مخ��ازن العتبة 

املقدسة لسنوات عديدة.
وف��ي عام1968م تبرع نخبة من اخليرين املؤمنني ببناء وتش��ييد برج الس��اعة وكان 
االقت��راح من قب��ل الفنيني واملهندس��ني واخلب��راء، وكان بناء البرج عل��ى جانب باب 
القبل��ة لك��ي ال يحجب البرج إذا ما وضع فوق الباب رؤي��ة القبتني الذهبيتني واملآذن، 
ومت تكليف األس��طة احلاج )رش��يد مجيد عباس( وكان من البارعني في بناء املساجد  
واملنائر والتغليف بالقاش��اني والذهب فوضع هذا الشكل والتصميم من قبله وقد 

قوبل عمله باملوافقة.
ث��م بدأ بحفر األس��س م��ن الغرفة احلالية أس��فل البرج وكان عب��ارة عن صب 
أعمدة كونكريتية ورّباطات)جسور كونكريتية على شكل مراحل( وصوال لألحواض 
واملقرنص��ات والرأس ثم التغليف بالقاش��اني وكان االنتهاء من العمل س��نة1970م 

فنصبت عليه إحدى املاكنتني احملفوظتني في مخزن العتبة املطهرة.
ول��م يتم تنفيذ البرج الثاني بس��بب السياس��ة الطائفي��ة للحكم البائد 
ومن��ع املتبرعني ومطاردتهم فأُهملت العتبة املباركة ولم يجرِ عليها أي إعمار 
أو تغيير.ومنذ ع��ام1970-2006 لم يجرِ على هذا البرج العظيم واجلميل أي عملية 
صيان��ة ونتيجة له��ذا اإلهمال بدأ القاش��اني املزخرف بالتخلخل والتس��اقط 
تدريجيا بس��بب تلف واندثار )مونة( اجلص فبادر الس��ادة املسؤولون في الروضة 
الكاظمية املقدس��ة بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي على إعادة صيانة هذا 
البرج وإنقاذه من التلف وسقوط الكاشي النفيس والثمني بعد سقوط النظام 

.
 ومت اإليعاز إلى ابن االس��طة رشيد »عبد الرس��ول رشيد مجيد« بالبدء بقلع 
الكاش��ي بدقة واحملافظة عليه من الكس��ر عند قلعه إلرجاع��ه مرة ثانية بعد 
تنظيف الكاش��ي واجلدران والربط باملس��امير مع تثبيت الكالليب بالكونكريت  
ثم الربط باألس��الك النحاس��ية واجلص والبورك ومت بعون اهلل اجناز صيانة برج 
الس��اعة بنس��بة90% ومت أوال قلع اجلدران القدمية للغرف��ة الواقعة حتت البرج 
وفوق الس��ور وتغيير املتآكل منها وزرق حديد )ش��يلمان( وبناء جدران سميكة 
بعرض)36سم( بالطابوق واجلص ثم صيانة سقف السور داخل الغرفة املتكون 
من ربط سقفي قدمي ولوحظ إن فيها خسف وتصدعات كثيرة فرفع هذا الربط 
القدمي وعوض بوضع حديد ش��يلمان وربط الطابوق باجلص اجلديد ثم البدء بقلع 
الكاش��ي القاش��اني في البدنة األولى والبدنة الثانية وإعادته مجددا ثم البدنة 

الثالثة.
وم��ن اجلدير بالذكر أن نوضح بان رأس البرج )برج املئذنة( كان مدوراً من ناحية 
الش��كل ومتصدعاً وآيالً إلى الس��قوط ، فتم رفعه كليا حت��ى ظهرت الصبة 

الكونكريتية املسلحة للرأس وأعيد بناؤه بحلة جديدة.
ومت هذا العمل بجهود الكادر الهندس��ي املؤلف من األس��تاذ رئيس املهندسني 
األقدم عبد الكرمي عبد الوه��اب الچوخچي واملهندس علي صالح واملهندس دري 

محمد خلف.
وال ننسى الدور الكبير واملتابعة واجلهود التي بذلها األخوة في األمانة العامة 
للعتبة الكاظمية املقدس��ة متمثل��ة باحلاج فاضل علي االنب��اري األمني العام 
للعتبة  ولم يتبقى سوى إعادة القاشاني بشكل فني متميزً بحيث ال يغير أي 
شكل أو نقش، وأعطيت عمرا جديدا بفضل اهلل وصيانة املقرنصات وبياض 
الداخ��ل باجل��ص وتركيب حجرات حديدية حول البرج وم��ن ثم رفع الهياكل 
احلديدية من موقعها وإظهار هذا البرج بحّلته اجلديدة وبعدها يتم تشغيل 
ماكنة الس��اعة وس��يتم االنته��اء من العمل وتس��ليمه إل��ى إدارة العتبة 

الكاظمية املقدسة خالل األسابيع القادمة أن شاء اهلل تعالى. 

مئذنة الساعة
عقاربها تنفض غبار الزمن
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يهدف هذا املشروع إلى توسيع الصحن 
الكاظمي الشريف باجتاه باب املراد والذي 
يش��تمل عل��ى صح��ن ومجم��ع خدمي 
وإداري، وهذا املشروع مازال قيد التصميم 
ومن املقرر تنفيذه بإدارة وإش��راف األمانة 
العام��ة للعتب��ة الكاظمي��ة املقدس��ة 
  إلى جانب مش��روع باب العس��كريني
الذي س��يضاف إل��ى الصحن الش��ريف 

كمدخل م��ن مداخل العتبة املقدس��ة، 
ومتت املباش��رة بهذا املشروع وبتمويل من 
قبل ديوان الوقف الش��يعي، وإليكم نبذة 

مختصرة عن اقسام هذا املشروع:
القسم األول »مدخل العسكريني«:

جام��ع  تهيئ��ة  إع��ادة  يت��م  حي��ث 
العسكريني وصيانته من جميع النواحي 
عبر قل��ع األرضية القدمية وتقويتها منعا 

للتخسفات وإكس��ائها بحجر املرمر ذي 
املناشئ العاملية ، وتعرية اجلدران وتبييضها 
وطالئها بعد مد ش��بكة جديدة ألسالك 
كهربائية وهواتف حي��ث ال تؤثر عمليات 
التس��ليك على جمالية اجلدران. وس��وف 
تتم عملية تفعيل ب��اب اجلامع وتأهيلها 
لتك��ون احدى مداخل الصحن الش��ريف 
مما يس��هم في امتصاص زخم الزوار أثناء 

املناس��بات الدينية أو في األي��ام العادية 
وحتوي��ل عمليات التفتي��ش واألمانات إلى 
داخ��ل اجلام��ع وبص��ورة غير منظ��ورة مما 
يش��كل خطوة هامة في تطوير اخلدمات 

التحتية للعتبة الكاظمية املقدسة.
القسم الثاني »صحن باب املراد«:

من املقرر بناء صحن يعتبر من الناحية 
املعمارية مدخالً للصحن األس��اس، ومن 
الناحي��ة النفس��ية والروحي��ة مقدم��ًة 
للتهيؤ واالستعداد للدخول إلى الفضاءات 
املقدس��ة الداخلية حي��ث إن التدرج في 

مشروع تطوير منطقة صحن باب المراد

خالفا لسواها من األماكن، متتاز عتبات املعصومني  بخصوصية ال جتدها في غيرها من 
العتبات املقدسة من الناحية العمرانية والروحية، فالذهب يزدان مبنائر مشاهد املعصومني 

ويستمد بريقه من تشرفه بطالئها وتزداد نفاسته وهو يزين أرجاء هذه العتبات.
متت��از جدران العتبات بالزخارف التي نقش��ت عليها لتزيدها جماال ورونقا جتعلك تش��عر 
أنها ليس��ت محض زخارف بل قطع من اجلنان تنبض باحلياة، في حني تقتبس األنوار الباهرة 
واألحجار النفيسة نورها ورونق جمالها من تسبيحات املؤمنني التي ترتقي من الضريح إلى 
عنان الس��ماء. ومش��روع إبدال مرمر احلرم املطهر واحد من املشاريع املهمة التي تهدف إلى 

صيانة اجلدران الداخلية واألرضيات.
أم��ا خطوات عمل هذا املش��روع فيمكن إيجازه��ا بإبدال مرمر اجل��دران واألرضيات باملرمر 
اجلدي��د وإضاف��ة حزام من اآلي��ات القرآنية على ج��دران احلرم وعلى ارتفاع )80( س��م، يعلوه 
ح��زام آخر مكون من )النقوش باملرايا( أو ما يطلق عليه لفظة )العينكاري(، ميثل حزام اآليات 
القرآني��ة دقة العمل احلرفي ومدى اهتمام األمانة العامة للعتب��ة بالتراث واحلرفية وأصالة 
العمل وبشكل غير مطروق سابقاً، ويتكون هذا احلزام من القاشاني املعرق واملشابه لألواوين 
اجلديدة في الصحن الش��ريف، وقبل الش��روع بإكساء اجلدران س��يتم تعبئة قنوات خاصة 
ألس��الك الكهرباء )قابلة للفحص مس��تقبالً(، وبطريقة جتعل من هذه األسالك تبدو كجزء 
من��ه لتظهر نق��وش املرايا كقطعة واحدة تغطي هذه التأسيس��ات الكهربائية متاما، ومن 
التعديالت التي س��تراعى عند إكس��اء اجلدران بإعداد املرمر اخلاص به��ذه اجلدران وتغليفها 
بعدد صحيح من املرمر دون احلاجة إلى استخدام أجزاء مبتورة منه لتغطية املساحة الباقية، 
وكمثال تقريبي يوضح كالمنا أكثر أن اجلدران تكسى بثالثة أو أربعة أحجار من املرمر وال يتم 

اعتماد اكسائها بثالثة أحجار ونصف احلجر لتأثير هذا اجلزء املبتور على جمالية اجلدران. 

إبدال مرمر الحرم الداخلي للعتبة



			

7 إعمار العتبة

باش��رت الك��وادر الهندس��ية للعتب��ة الكاظمية 
املقدس��ة برفع ش��باك الغرف��ة الوس��طية للجانب 
األعل��ى م��ن الباب بعدم��ا تهرأت بفعل تق��ادم الزمن 
وعوامل اجلو ونخره بآفة األرضة مما ش��كل بقاؤه على 
ه��ذا احلال خط��ورة س��قوطه وانهياره عل��ى الزائرين 

فضال عن تشويهه جلمالية الباب.
أم��ا آلية العم��ل فقد كانت عبر رس��م خطة لرفع 
اجلزء العلوي من الشباك وهو عبارة عن قوس أندلسي 
أصابه التلف ليتبني بعد حتريك هذا القوس انهيار اجلدار 
الذي يحمل هذا القوس بس��بب استشراء آفة األرضة 
وبشكل خفي ال ميكن اكتشافه إالّ برفعه.. أما اخلطوة 
الت��ي أعقبتها فيمك��ن تلخيصها بتفري��غ الطابوق 
من احلجرة واس��تبداله بطابوق جدي��د ومادة »اجلص« 
ليك��ون حال مؤقت��ا ريثما يتم إقرار طريقة هندس��ية 
جتعل��ه بعيدا عن االنهيار مس��تقبال م��ع التيقن من 
عدم احتمال سقوطه مستقبال وإزالة خطره بشكل 
نهائي في حني تضمن��ت اخلطوة الهامة من الصيانة 
زرق جسر فوالذي بسمك )8( اجن حتت اجلدار تتم تقويته 
بحدي��د البناء )الش��يلمان( ووض��ع إزارات من الطابوق 
منع��ا لتجمع الرطوبة ويعالج كل هذا بالربط بحديد 

التقوية املس��مى )باچات( التي يتم صهرها مع جسر 
اإلسناد وبشكل محس��وب الكفاءة من ناحية حتمله 
أثقال البناء التي تعلوه وصوال إلى السطح املكون من 
أحجار تدعى )الرمب��اة( العريضة يتم بناؤها بالطابوق 
الفرش��ي واجلص ومن ثم يتم تغليف اجلدار ونقش��ه 
باآليات القرآنية ومما هو جدير بالتنويه عنه هو أن اجلدار 
قد انهار وبش��كل غير متوقع وتساقط جزء كبير منه 

أثن��اء رفع��ه في ح��ني لم 
يص��ب أي عامل بأي خدش 
أو أذى يذكر وه��ذه كرامة 
	! من كرام��ات اإلمامني
حي��ث ق��در اخملتص��ون أن 
هذا احل��ادث لو حدث خارج 
أرجاء العتبة لتس��بب في 
ضرر بلي��غ ألولئك العمال 
اخمللصني الذين شّمروا عن 
س��واعدهم إلمت��ام مهمة 
األعم��ار ، واحلم��د هلل رب 

العاملني.

مشروع إعمار باب األنباريين

الوصول إلى مركز الفضاء القدس��ي من 
مستلزمات االعداد الروحي للزائرين خالل 
حركته��م باجت��اه املرك��ز، وه��ذا الصحن 
اجلدي��د الذي يتناس��ب ط��والً وعرضاً مع 
تناس��ب الصحن املركزي للحرم الشريف 
ول��ه نف��س مهم��ة الصح��ن الكاظمي 
كمحط��ة للعبادة والتأمل وقراءة األدعية 
املأث��ورة والقدرة على اس��تيعاب الزيارات 
املليوني��ة الس��نوية لإلمام��ني )( أيام 
استشهادهما واملناسبات الدينية األخرى 
الت��ي ال تقل أهمي��ة عن الذك��رى املؤملة 

لشهادة اإلمامني موسى الكاظم ومحمد 
. اجلواد

اخلدم��ي  »اجملم��ع  الثال��ث  القس��م 
واإلداري«:  

حيث سيكون موقعه إلى 
ميني الباب من جهة الدخول 
الكاظمي��ة  العتب��ة  إل��ى 
املطهرة في حني يقع جامع 
العسكريني إلى يسار الباب 

من نفس اجلهة.
وقد ُصمم هذا املبنى ليكون على ثالث 

طوابق:
طابق حتت األرض يضم خدمات العتبة، 
أما الطابقان األول والثاني فيحويان قاعات 
متع��ددة األغ��راض وأجنحة 
اجتماع��ات  وقاع��ة  إداري��ة 
إضاف��ة إل��ى أقس��ام أخرى 
تكون معينا لألمانة العامة 
للعتبة الكاظمية ليتسنى 
له��ا تقدمي أفض��ل اخلدمات 

للزائرين من خاللها . 
ومن القضاي��ا البالغ��ة األهمية والتي 

سيباشر بعالجها في هذا املشروع تغيير 
واجه��ة ب��اب امل��راد وإعادتها إلى س��ابق 
عهدها فيكون مطابقا لباب املراد القدمية 
م��ن نواح��ي الط��راز املعماري والِنس��ب 
واألبع��اد حفاظ��ا على تراثية ه��ذه الباب 
الت��ي تعد باباً من أبواب رحمة اهلل لعباده 
ومنف��ذا من مناف��ذ اس��تجابة دعاء ذوي 
احلاجات ، وسيتم توحيد الواجهات املطلة 
على ش��ارع ب��اب امل��راد بإدخ��ال العناصر 
اإلس��المية في املواق��ع الالزمة لذلك دون 

املساس بالطراز األثري لهذه الواجهات.

المشروع يهدف 
إلى توسيع الصحن 
الكاظمي الشريف

الواجهة العليا للباب
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ه��ذه األرض املقدس��ة الت��ي ال يخل��و 
ش��بر فيها من ومضات وبريق وألق العترة 
الطاهرة، التي تعتبر املركز املهم للعتبات 
املقدس��ة في عاصم��ة الس��ام، يتوافد 
عليها مختلف اجلنس��يات من كل صوب 
وحدب، حش��ود ملؤ ها اللهفة والش��وق 
يعبرون مس��افات ما وراء البحار والقارات 
ويتحملون كل املصاعب ومش��قة السفر 
ليتبركوا بهذا املقام الشريف وليتوسلوا 
إل��ى اهلل بباب احلوائج... )السالم عليكما 

السللالم  اهلل،  وليَّللي  يللا 
عليكمللا ياحّجتللي اهلل، 
السللالم عليكما يا نوري 
اهلل فللي ظلمللات األرض 

أشللهد إنكما قللد بلغتما عللن اهلل ما 
حملكمللا وحفظتمللا ما اسللتودعتما 
وحللتمللا حللالل اهلل وحرمتمللا حللرام 
اهلل وأقمتمللا حللدود اهلل وتلومتللا كتاب 
اهلل وصبرمتللا على األذى فللي جنب اهلل 

محتسللبن حتللى أتاكما اليقللن، أبرأ 
إلللى اهلل من أعدائكمللا واتقرب الى اهلل 

بواليتكما(.
الكاظمية

 أطلقت هذه التسمية قدميا على هذه 
املنطقة املقدسة نسبًة الى االمام موسى 
بن جعفر  امللقب بالكاظم الشتهاره 
بكظ��م الغي��ظ، وق��د م��رت الكاظمية 
مبواقف عديدة من االنش��اء والعمران، وقد 
وصفه��ا  الرحال��ة اب��ن بطوط��ة املتوفي 
777ه���: )وفي ه��ذا اجلانب 
الغربي من بغداد قبر اإلمام 
موس��ى الكاظم بن اإلمام 
جعفر الصادق ووالد اإلمام 
علي بن موسى الرضا  والى جانبه قبر 
حفيده اإلمام محمد اجلواد ، والقبران 
داخل الروضة( كما أطلق عليها تس��مية 
) مقب��رة قريش( وذلك عند انش��اء مدينة 
بغداد س��نة 145ه� وملا توفي ابن املنصور 

الدوانيق��ي »جعفر االكبر« س��نة 150ه� 
كان قد دفن فيها، واليزال القسم الغربي 
م��ن صح��ن الروض��ة املقدس��ة يس��مى 
)صح��ن قري��ش( ال��ى يومنا هذا... وش��يد 
في الصحن الش��ريف اكثر من )76( غرفة 
وتنته��ي الغرفة بايوان صغير ومس��تقل 
من اج��ل تدريس ط��اب العل��م واملعرفة 

بجمي��ع فروعه��ا ي��وم 
كانت املراقد املقدس��ة 
وجامع��ات  كم��دارس 
العلم  بط��اب  زاخ��رة 

واملعرف��ة... هذه امل��دارس التي كانت حتت 
اش��راف ورعاي��ة علم��اء احل��وزة العلمية 

الشريفة. 
تاريخ إنشاء املشهد الشريف

ذك��رت معظم كتب التاريخ انه اليوجد 
تاري��خ بالضب��ط يع��ن انش��اء العم��ارة 
االول��ى ح��ول ضري��ح اجلوادي��ن  لكن 
العناية حتققت منذ عهد البويهن س��نة 
336ه�، وفي سنة 433 ه� تعرض املشهد 
الش��ريف الى عملية س��طو وتخريب من 
قبل اع��داء اهل البيت والعت��رة الطاهرة، 

ماف��ي  ونهب��وا  )فدخل��وا 
م��ن  الش��ريف  املش��هد 
ذه��ب  ومحاري��ب  قنادي��ل 

ذلك...فادركه��م  وغي��ر  وس��تائر  وفض��ة 
اللي��ل وعادوا ومل��ا كان الغد أحرقوا جميع 
مافي الضريحن والقبتن والس��اج الذي 
عليهما واحترق مايقابلها ويجاورهما من 
قب��ور، وفي اليوم الثالث م��ن صفر حفروا 
الضري��ح لنقل رفاتهما ال��ى مقبرة أخرى 
فحال الهدم بينهما وب��ن معرفة القبر(، 
وبع��د ذل��ك وفي س��نة 444ه� ق��ام  )ابو 
احلارث الباسري( )وامللك البويهي( بترميم 
املش��هد الش��ريف وحينما غرقت بغداد 
س��نة )466ه���( غرق املش��هد الش��ريف 
وتهدم س��وره فتبرع )مس��لم ب��ن قريش 
ب��ن ب��دران العقيل��ي( بالف دين��ار انفقت 
عل��ى عمرانه، وفي س��نة 622ه� احترقت 
قب��ة االمام��ن فش��رع اخلليف��ة )الظاهر 
بأم��ر اهلل( في عمارة املش��هد وامتها ابنه 

وف��ي س��نة  ب��اهلل(  اخلليفة)املس��تنصر 
646ه� غرقت الكاظمي��ة مرة اخرى فامر 
)املس��تعصم باهلل(في عمارة السور وأمر 
الدين  بإص��اح املش��هد الش��ريف)مؤيد 
محمد بن العلقمي(. وق��د تلتها عمارات 
أخ��رى فف��ي س��نة 926ه��� ج��دد عمارة 
)اس��ماعيل الصفوي(  الكاظمي  املشهد 
وقد متيزت بالطراز احلديث. 
وفي زمن الدولة العثمانية 
أواخر  )فرهادميرزا(في  قام 
القرن 12 للهجرة بتطوير 
املرقد الشريف وجتديد سور املشهد وتزينه 

بكتابة االيات الكرمية على السور.
من دفن فيها

باألضاف��ة ال��ى قبر اجلوادي��ن  يوجد 
قبر الش��يخ )املفيد محم��د بن محمد بن 
النعم��ان( الذي تولى رئاس��ة األمامية في 
  وقته واملتوفي في س��نة 413ه� وكان
أستاذ الش��ريف الرضي، وكذلك دفن في 
ثراها الشيخ )محمد بن محمد الطوسي 
نصير الدين( املتوفي سنة 672ه� وكذلك 
قبران ينسبان الى الشريف الرضي وأخوه 
الروض��ة  املرتض��ى خ��ارج 
ليس��ا  وهم��ا  املقدس��ة 
بعضهم��ا  ع��ن  بعيدي��ن 
اال بامت��ار معدودة، كذلك دف��ن في ثراها 
مجموعة من العلماء منهم سماحة آية 
اهلل العظمى الس��يد اس��ماعيل الصدر 

. »الكبير«
باب احلوائج

ويلقب االم��ام الكاظم  عند الناس 
ب�)ب��اب احلوائ��ج( ويعتبر عامة املس��لمن 
بانه احد ابواب أستجابة الدعاء والتوسل 
به عند اهلل تعالى وكما يروى عن ابي علي 

اخلال )الشافعي(:
»ماهّمني أمر فقصدت قبر موس��ى بن 
ل اهلل تعالى  جعفر فتوس��لت به إال َسهَّ

لي«....
 في رحاب األمام الكاظم

ولد أمامنا  بقرية »األبواء« )وتقع بن 
مكة واملدينة( وكنيته ابو احلس��ن والقابه 

في رحاب الجوادين
   السالم عليكما يا كاظم الغيظ ويا جواد األئمة ورحمة 
اهلل وبركات��ه، حش��ود من الن��اس يأتون م��ن كل فج عميق 
وعلى مدار أيام السنة من محافظات العراق... أرض العتبات 
املقدس��ة ومن أنحاء العالم اإلس��المي والعربي، التي تأبى 
األقدام أن تس��ير ف��ي روضاتها إال أن تخل��ع نعليها، روضة 

طاهرة، نقية فيها اجساد طاه��رة مطه��رة.

أول تسمية أطلقت 
عليها مقبرة قريش

 عرف اإلمام الكاظم
 بـ »باب الحوائج«

كانت..والزالت مدرسة 
زاخرة بالعلم والعلماء



معامل العتبة10

املش��هد الكاظمي الشريف ميتاز مبيزة  
خاص��ة إذ ال تخل��و أي واجه��ة أو طابوقة 
ظاه��رة أو مخفية في س��ور الصحن من 
عالم��ة بصمتها يد املعم��ار احلاذق داخل 
احلرم الش��ريف م��ن عبق تاري��خ مقدس 
يجعل لهذه األركان ما مييزها عن سواها. 

تل��ك آية من آي��ات اهلل 
العظيمة أن جعل س��ابع 
ذل��ك    املعصوم��ن 
املتعب��د في كوخ بس��يط 
له مش��هد عظي��م تعلو 

منائ��ره لتس��تنزل الرحم��ة م��ن عن��ان 
السماء. 

وعندم��ا تأت��ي من ب��اب القبل��ة... ترى 
النور الذي يس��طع ليش��ق عنان السماء 
س��رعان ما تدرك انها أحدى أبواب اجلنان، 
فعن��د الدخ��ول تتماث��ل أمامن��ا البوابة 
الداخلية للحرم الطاهر الشريف، املطلة 
من الطارمة اجلنوبية بأعمدتها الثمانية 
املتوجة بالت��اج املذهب املقرنص واملوزعة 
عل��ى نصفن أربع في اجله��ة اليمنى من 

الباب ومثلها في اجلهة اليسرى. 

وعلى اجله��ة اليمنى ايوان��ان صغيران 
يتوس��طهما ب��اب مذهب��ة متماثلة مع 

اجلهة اليسرى.
وأنت ترفع راسك إلى أعلى قوس الباب 
ترى ف��ي الزاوي��ة اليمنى مربع��ا محاطا 
بعناصر زخرفية إس��المية يتوسطها في 
هذا املربع الطغراء وعليها 
الهج��ري   1322 التاري��خ 
يقابلها في اجلهة اليسرى 

طغراء أخرى مماثلة لها.
قدماك  تخطو  وعندما 
دخ��وال م��ن ب��اب األنباري��ن ف��ي اجله��ة 
الغربي��ة يقع نظرك عل��ى الطارمة ومتتاز 
بأنه��ا حتمل طاب��ع املاضي اجملي��د محلى 
بأزهار احلاضر الس��عيد، وهي حتمل نفس 
الطابع واملواصفات للطارمتن الش��رقية 
واجلنوبي��ة أي »باب املراد وباب القبلة« من 
زخرفة وهندس��ة وتقطي��ع فني مدهش 
وروعة الفك��رة اإلبداعي��ة املطبقة على 

البناء.
تسند هذه الطارمة ثمانية عشر عمودا 
»ركيزة« متوجة بالت��اج املقرنص املذهب 

تس��عة على اجلهة اليمنى وسبعة على 
اجلهة اليسرى ويتوسطها عمودان كبيران 
يرفعان الطارمة. في وس��طها باب وستة 
اواوين مزججة مقس��مة بالتساوي على 
مين وش��مال الباب، وه��ي مغلفة بقطع 
املرايا الفنية اخملتلفة األشكال. ومت بناؤها 
سنة 1332ه�، وان س��قفها مقسم إلى 
أربعة أقسام متس��اوية ومتناظرة شكال 

ومس��احة وتقوس��ا وإنها مغطاة باملرايا 
اخلالبة املمتعة ومزججة بشكل بديع.

اما القس��م الوس��طي العلوي فيزيد 
س��طح  ع��ن  ارتفاع��ه 
الطارمة بأكثر من مترين 
وواجه��ة الطارمة طليت 
الزاهية  واأللوان  باألصباغ 
عنق��ود  منه��ا  ويتدل��ى 

كاللؤلؤ. 
أما »اإليوان« ال��ذي ينتصب حتته الباب 
املقرن��ص فان��ه الب��اب الوحي��د املعمول 
من األق��واس العربية اإلس��المية ومطرز 
بطابوق قاشاني مزجج بأشكال وأحجام 
مختلف��ة.  وافاريز من آي��ات القرآن الكرمي 
الواجه��ة  أعل��ى  ف��ي منتص��ف  ويق��ع 
مستطيل جميل مزخرف تتوسطه دائرة 
كبيرة في وسطها عالمة »طغراء« والتي 
حتاط بافريز من الزخرفة العربية اإلسالمية 

اجلميلة مؤرخة بتاريخ 1332ه�. 
فما هي الطغراء... وما تاريخها... وكيف 
ب��دأت بالظهور في الهندس��ة املعمارية 
وعل��ى واجهات القصور واملتاحف واملراقد 

املقدسة؟
ذكرت املصادر العربية أن أول من افتتح 
رس��الة بالبس��ملة من األنبياء هو النبي 
س��ليمان »«. وأول م��ن كتب : أما بعد 
فهو ق���س بن س��اعدة األي��ادي وأول من 
طب��ع الكتاب عمرو بن هند وكانت العرب 
تقول في افتتاح كتبها وكالمها »بسمك 
اللهم« وجرى األم��ر على ذلك حتى نزلت 
اآلية الكرمية »انه من سليمان وانه بسم 
اهلل الرحمن الرحيم« فصارت البداية بها 

سنة إلى يومنا هذا.

ولقد عم��ل بها األتراك املغ��ول عندما 
اعتنقوا اإلسالم، حتى جاء السالجقة ثم 
آل عثمان، فاتخذوا الطغراء ش��عارا لهم، 
واألوراق التي ال حتمل هذا الشعار ال تعتبر 
وثيقة رسمية نافذة املفعول.  ونسبوا لهذا 
الشعار القدسية والعظمة، واستحدثوا 
وظيف��ة خاصة في البالط باس��م«طغرا 

چكمك«أي »صانع الطغراء«. 
والطغراء من اخلطوط العربية اجلميلة 
وغالب��ا ما يك��ون بخط الثل��ث او االجازة 
وش��كله قريب من ش��كل ابريق القهوة 
وهو خط قدمي تطورت هيئته الى ان وصلت 
الى شكلها االخير بروعة ورشاقة ويكون 
فيه ألف��ات ثالث او المات ث��الث مرتفعة 
وقبض��ة كاالبريق وفم وبقي مس��تعمال 
الى عهد اخر السالطن العثمانين، وأول 
من اس��تعمله م��ن امللوك هو ملكش��اه 
الفارس��ي، بعدما قام بتصميمه الشاعر 
واخلطاط املعروف مولى الدين فخر الُكتاْب 

الذي َخلَف نظام امللك في الوزارة.
لقد كان هذا الشعار جميال إلى حد ما 
فاتخذه اغلب احلكام املسلمن رمزا لهم 

وأول من تبعهم في ذلك مماليك مصر.
 وقد جاء في بعض الروايات أن الطغراء 
ش��ّبهوها  كم��ا  الطي��ر«  »رأس  تعن��ي 
األس��اطير،  تع��ددت  بالعنق��اء، ومهم��ا 
فان رس��م الطغراء كان ش��عاراً ملراسيم 
الس��الطن العثمانين وعالمة لهم وهي 
من أجمل الش��عارات اخلطي��ة دون مثيل 
لذل��ك بولغ ف��ي تذهيبها 
وتزويقها وأشهرها طغراء 
»العثمان��ي  الس��لطان 
سليمان القانوني« وكانت 
تلحق به��ا جملة »املظفر 
طغ��راء  وهن��اك  دائم��اً« 
الس��لطان محمد الثالث في اسطنبول 
وق��د كان��ت م��ن الكب��ر بحي��ث غطت 

مساحتها جدار غرفة بكامله.  
لقد تطورت أش��كال الطغراء وتغيرت 
على مر الس��نن حتى وصل��ت في أواخر 
أي��ام الدول��ة العثمانية التركي��ة إلى ما 
نراه��ا عليه الي��وم هنا على ب��اب القبلة 
الداخلي��ة وه��ي حتت��ل مكان��ا على مين 
ويسار الباب الداخلي املؤدية إلى الضريح 
موس��ى  لإلمام��ن  الش��ريف  الطاه��ر 
الكاظم ومحمد اجلواد »«.  وقد أرخت 

عام 1322ه�. 

 بدائع اخلط العربي »زين الدين املصرف«
     تاريخ املشهد الكاظمي »الشيخ محمد

      حسن آل ياسن «.
 تاريخ الكاظمية »الشيخ عباس فيض«

     السالجقة تاريخهم وحضارتهم
 تأليف »تاماال تالبوت رايس«

 ترجمة »لطفي اخلوري وابراهيم الداقوقي«
 مراجعة »عبد احلميد العلوجي«

بصمة اإلبداع في العتبة الكاظمية المقدسة
الطغراء

أول من افتتح رسالة 
بالبسملة هو النبي 
 سـلـيـمـان

املصادر

كانت األوراق التي ال 
تحمل هذا الشعار ال 
تعتبر وثيقة رسمية



11 تراجم وسري

ول��د ف��ي أصفه��ان من م��دن إيران س��نة 
)1258ه�( ونش��أ به��ا، وملا بلغ التاس��عة من 

عمره الش��ريف توفي والده فاحتضنه أخوه 
األكب��ر الس��يد محم��د عل��ي اجملته��د، وقد 
جهد ف��ي تربيت��ه وتعليمه حت��ى وصل إلى 
درج��ة عاليه م��ن األدب والعلم ف��ي املنطق 
وس��طوح الفقه واألصول والرياضيات، وعند 
بلوغه التاسعة عش��ر من عمره توفي أخوه 
الس��يد محمد علي فتتلم��ذ بعد ذلك على 
يد العالمة الش��يخ محمد باقر األصفهاني 
صاح��ب كتاب )هداية املسترش��دين( وحضر 
محاضراته في الفقه واألصول حضوراً كامالً 
لثمان س��نني تقريباً على ما رواه البعض من 
العلماء، وكان من خاصته، وصرح الشيخ انه 

أحرز ملكة االجتهاد.
ث��م هاج��ر إل��ى النجف األش��رف س��نة 
)1271ه���( وحج بي��ت اهلل احل��رام في نفس 
السنة وحضر البحوث على يد مجموعة من 
العلماء األعالم أمثال )الشيخ مهدي بن علي 
بن الشيخ األكبر كاش��ف الغطاء، والشيخ 
راضي محمد آل خضر النجفي( ثم الزم اجملّدد 

الش��يرازي مدة حياته ُمرّوجاً للدين وحافظاً 
وعون��اً  للمش��تغلني  ومس��اعداً  للعلم��اء 
للضعف��اء واملس��اكني وكان يوص��ل احلقوق 
الش��رعية إلى أهلها بال مّنة وال شرط، وكان 
ينهل من أساتذته عباب العلوم فيغوص في 
أسرارها مرهف العزم في استخراج مخبآتها، 

نافذ الهمة في جمع أشتاتها.
وكان كلم��ا ذهب إلى مدين��ة يجتمع إليه 
علم��اء تلك املدين��ة ألخذ العل��وم والدروس 
والبح��وث عل��ى يدي��ه ف��ي م��دن س��امراء 

والكاظمية والنجف وأصفهان.
وعندما بلغ أس��تاذه الش��يرازي الكبر في 
العم��ر والضع��ف ع��ن التدريس بع��ث إلى 
الس��يد إس��ماعيل الص��در وطل��ب منه أن 
يقوم مقامه بالتدري��س وتولي املهام واألمور 
الديني��ة مع اإلمامني اآليتني الس��يد محمد 
األصفهان��ي والش��يخ مي��رزا محم��د تقي 
الش��يرازي وفي هذا اجملال ميك��ن أن يقال: قلَّ 
م��ن ل��م يَس��َتِفد ِمنُه م��ن أه��ل العلم في 
العراق، ألنه كلما سافر ودخل بلداً يشرع في 
التدريس ويحضر مجالس فضالئها والسيما 
ف��ي مدينة الكاظمية املقدس��ة أيام إقامته 
فيه��ا، وأصبح من مراج��ع التقليد في اغلب 

األطراف. 

أخالقه: 
كان آي��ة ف��ي األخ��الق احلس��نة ومواقفه 
كثيرة في مكارم األخالق، فكان زاهداً متوكالً 
على اهلل ومتواضعاً وكان دائما ال يفصح عن 
ش��خصيته ملن ال يعرفه إذا أري��د منه العون 
واملش��ورة وإعط��اء النصح وال��دروس، وكان 
كرمي��اً عفيفاً حتى في اش��د الظروف، ودائما 
يوصي أهله وأوالده والقريبني منه:))إن العلم 
واالنتس��اب إل��ى األكاب��ر وش��رف العائلة ال 
ينبغي أن يكون سبب غرور الرجل وتكبره، بل 
الواج��ب عليه كلما ارتف��ع عند الناس درجه 
ازداد تواضعه هلل وان خي��ر ُمعرِّف للرجل بني 

الناس علمه وتقواه.
وفاته:

توف��ي ف��ي مدين��ة الكاظمية املقدس��ة 
س��نة)1338ه�( بعد أن أقام فيه��ا، ودفن في 
مقبرت��ه املش��هورة ف��ي ال��رواق الكاظم��ي 
املطهر بعد تشييع مهيب وحافل ضم جميع 
الطبقات، وقامت مجالس الفاحتة على روحه 
الطاه��رة في جميع أنحاء الع��راق ودامت ما 
يقارب الش��هر، وأقيم��ت مجالس التأبني في 
س��ائر البالد اإلس��المية كإيران  وأفغانستان 
والهند وجبل عامل في لبنان، وقد رثاه الكثير 

من الشعراء واألدباء.

»السيد إسماعيل الصدر»الكبير
ابن السيد صدر الدين بن السيد صالح بن السيد إبراهيم شرف الدين

هو الس��يد إسماعيل بن الس��يد حيدر بن 
الس��يد إس��ماعيل بن الس��يد صدر الدين بن 

السيد صالح بن السيد شرف الدين إبراهيم.
ولد في مدينة الكاظمية املقدس��ة في 10 
رمضان س��نة 1340ه� ، ترعرع في كنف والده 
وتتلمذ على يديه وأخذ السيد إسماعيل علمه 
من جماعة من العلماء وقرأ السطوح على يد 
عمه السيد اإلمام محمد جواد الصدر واحلجة 
املي��رزا عل��ي الزجناني، وبعد إكمال الس��طوح 
تأه��ب للهجرة الى النجف األش��رف ، وقد بلغ 
درجة عالية من الفضل أكبر نسبيا بكثير من 
مستوى دراسته للسطوح ، وكان يتمتع بذكاء 
ونبوغ منذ صغر س��نه ، وقد ألف قبل هجرته 
الى النجف األش��رف )رس��الة في طهارة أهل 
البيت( و )رس��الة في حك��م القبلة للمتحير( 
ت��دالن على نضج��ه العلمي ودقة اس��تيعاب 
عالية ت��دل عل��ى جديته في مرحل��ة البحث 
اخلارج ،وقد أطلع الش��يخ آية اهلل محمد رضا 
آل ياسني على الرسالة األولى وذكر أن هذا بوادر 
االجتهاد. وفي النجف األش��رف حضر الس��يد 
إسماعيل أبحاث العلماء )الشيخ محمد رضا 
آل ياس��ني ، الش��يخ محمد كاظم الشيرازي ، 
السيد محس��ن احلكيم ، السيد عبد الهادي 
الشيرازي ، السيد أبو القاسم اخلوئي، والشيخ 
مرتضى آل ياس��ني(. وقد أجيز بإجازة االجتهاد 
من الس��يد عبد الهادي الش��يرازي والش��يخ 
مرتضى آل ياس��ني ، وقد كتب آية اهلل السيد 
احلكيم بشأنه في جواب جماعة يسألونه عن 
حاكم ش��رعي يرجعون إليه ف��ي مرافعاتهم 

يشهد بأنه حاكم شرعي نافذ احلكم.
الس��يد  العظم��ى  اهلل  آي��ة  ش��رع  وق��د 
إس��ماعيل الص��در في تدري��س البحث اخلارج 
وحض��ر عن��ده جماع��ة م��ن الطلب��ة نصف 

دورة كامل��ة ف��ي األصول اخل��ارج ، وقد انقطع 
تدريس��ه هذا برجوعه ال��ى مدينة الكاظمية 
حوالي سنة 1380ه� حيث أصبح هناك محور 
العلم والدين ، ومركزا لزعامتها الدينية ، وقد 
ب��دأ في الكاظمي��ة بحثه في التفس��ير كان 
يحض��ره أكثر م��ن مائة طالب م��ن اجلامعيني 
واملثقف��ني إضافة إل��ى تدريس��اته األخرى في 
الفقه واألصول لعدد م��ن علماء املنطقة في 
الكاظمية وبغداد ، وقد ازدهرت احلياة العلمية 
وأس��اليب العم��ل الديني والتبلي��غ على يده 

ازدهارا كبيرا.
خلقه:

كان السيد إس��ماعيل الصدر )رحمه اهلل( 
يكل��ف نفس��ه ف��وق م��ا 
تكلف عادة ، فهو املتهجد 
املتعب��د ال��ذي يقبل على 
عبادته إقباال عظيما ، وهو 
املدرس الذي يبذل من اجلهد 
في تدريسه الشيء الكثير 
الدين��ي  املس��ؤول  ، وه��و 
الذي مي��ارس مس��ؤولياته 

ويتفاعل معها بكل وجدان��ه وهمته.وبالرغم 
من املس��ؤوليات الدينية واالجتماعية الكبيرة 
والكثي��رة املضنية التي كان��ت على عاتقه إالّ 
أنه كان من أحس��ن خلق اهلل استقباال للناس 
ومن أوس��عهم صدرا في املعاملة معهم. وقد 
ذكر الشهيد آية اهلل العظمى السيد محمد 
باقر الصدر أخاه السيد إسماعيل في ترجمته 
حي��ث ق��ال )كان آي��ة ف��ي ال��ذكاء والفطنة 
وحضور الذهن وس��رعة البديهية، ومن األفذاذ 
ف��ي خلقه وتواضع��ه وطيب نفس��ه وطهارة 
روحه ونقاء ضمي��ره وامتالء قلبه باحلب واخلير 
جلميع الناس( ، ويقول السيد الشهيد محمد 

باقر الصدر عن مس��يرته مع ش��قيقه السيد 
إسماعيل الصدر )رافقته أكثر من ثالثني سنة 
كم��ا يرافق االبن أب��اه والتلميذ أس��تاذه واألخ 
أخاه في النس��ب وأخاه في اآلمال واآلالم وفي 
العل��م والس��لوك ، فلم أزدد إالّ إميانا بنفس��ه 
الكبي��رة وقلب��ه العظي��م الذي وس��ع الناس 
بحبه ، ولكنه لم يس��ع الهموم الكبيرة التي 
كان يعيش��ها م��ن أج��ل 
دين��ه وعقيدته ورس��الته 
القل��ب  ه��ذا  فأُْس��ِكت   ،
الكبي��ر في وق��ت مبكر( ، 
ويق��ول أيض��ا ) كن��ت أراه 
وهو في قمة شبابه منكبا 
 ، التحصي��ل والعلم  على 
وال يعرف طع��م النوم في 
الليل إالّ س��ويعات ، وال ش��يئا م��ن الراحة في 
النهار ، مك��دودا باس��تمرار ، متناميا باتصال 

يزداد علما يوما بعد يوم( .
داخ��ل  وعن��د مراجعتن��ا حليات��ه اخلاص��ة 
عائلته الش��ريفة وجدنا أن الس��يد إسماعيل 
الصدر  ق��د تكفل برعاي��ة وتربية وتعليم 
وتهذيب ش��قيقه الس��يد محمد باقر الصدر 
وشقيقته العلوية السيدة آمنة الصدر )قدس 
اهلل أرواحه��م( ، فق��د كان األب احلنون واملربي 
الفاضل واألس��تاذ اجلليل واملعلم القدير حيث 
كانت آثاره وجهوده واضحة وجلية في عائلته 

الكرمي��ة والدلي��ل على هذا م��ا وصل إليه 
ش��قيقاه من الرفعة واملكان��ة العالية في 
اجملتم��ع والرضا والقبول عن��د اهلل عز وجل 
مبا ختم به حياتهما الطاهرة باالستشهاد 
في س��بيل اهلل وفي س��بيل دين��ه احلنيف 

على يد الطاغية اللعني صدام .
مؤلفاته :

لق��د خّل��ف الس��يد ع��دداً كبي��راً م��ن 
املؤلفات التي متثل مبجموعها تركة علمية 

من أنفس التركات ومنها:
1.بُلغ��ة الراغب��ني، وه��و ش��رح فقه��ي 

استداللي يحوي عدة مجلدات.
2.فوائد في الفقه واألصول.

3.رسالة في »أسباب اختالف اجملتهدين«.
4.فصل اخلطاب في حكم أهل الكتاب.

وكان السيد إسماعيل الصدر ينشر علمه 
ويس��تقبل الناس حل��ل قضاياهم ف��ي اجلامع 
الهاش��مي في الكاظمية املقدس��ة وكان يأّم 
الن��اس فيه لصالة اجلماع��ة، وقد اهتم باجليل 
الناش��ئ واألطف��ال اهتماماً كبي��راً وقد رزقه 
اهلل م��ن األطف��ال بنت��اً وولدين هما الس��يد 
حسني والسيد حيدر وقد أخذ سماحة املرجع 
الديني آية اهلل الفقيه الس��يد حسني الصدر 
)دام ظله( دور والده ف��ي اجملال املعرفي والعمل 
الدين��ي، وقد لعب دوراً مميزاً بهذا اخلصوص في 

مدينة الكاظمية املقدسة.
وفاته: 

توفي الس��يد إسماعيل الصدر )رحمه اهلل( 
بنوب��ة قلبية في 6 ذي احلجة س��نة )1388ه�( 
وُشّيَع جثمانه الطاهر تشييعاً ضخماً ومهيباً 
في مدن الكاظمية وكربالء والنجف األش��رف 
ودفن في النجف األش��رف قريباً من جده أمير 
املؤمن��ني علي بن أب��ي طالب )عليه الس��الم( 
وأقيم��ت له اجملالس التأبيني��ة في عدة أماكن 

داخل العراق وخارجه...

املصادر:)رساالت إسالمية، ج12، عادل العلوي(، )بغية 
الراغبني، ج1(، )أمل اآلمل(، )األعيان، ج3(، )صحيفة صوت 

الكاظمية، العدد26، لسنة 1415ه�(.

بن السيد حيدر الصدر السيد اسماعيل

كان آية في الذكاء 
والفطنة وحضور الذهن 

وسرعة البديهية

 »ضريح السيد إسماعيل الصدر »الكبير



مبناس��بة حلول عي��د بيعة الغدي��ر في الثامن عش��ر من ذي 
احلج��ة ، وبرعاية كرمية من لدن س��ماحة املرجع الديني آية اهلل 
الفقيه السيد حسني السيد إسماعيل الصدر )دام ظله( أقامت 
األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة حفال مركزيا بهيجا 
بحضور الس��يد أمني عام العتبة والسادة أعضاء مجلس اإلدارة 
ورج��ال الدي��ن األفاضل وش��يوخ العش��ائر وجمع م��ن الوجهاء 
والش��خصيات الثقافي��ة واالجتماعي��ة وجم��وع حاش��دة من 
املؤمن��ني الذين توافدوا لهذا احلفل تباعا ، ه��ذا وقد ابتدأ احلفل 
بتالوة معطرة من آي الذكر احلكيم للقارئ احلاج محمد حس��ني 
الش��امي ، ثم تال احل��اج فاضل االنباري أمني ع��ام العتبة كلمة 
العتبة بهذه املناسبة مهنئا صاحب العصر والزمان  وجميع 
علمائنا األعالم وال سيما سماحة آية اهلل العظمى السيد علي 
احلس��يني السيس��تاني )دام ظله الوارف( وجميع املسلمني في 
مشارق األرض ومغاربها بهذه الذكرى العطرة ، ثم اعتلى منصة 
احلف��ل مجموعة من الش��عراء الذين أبدعوا في هذه املناس��بة 
بقصائد متميزة أش��ادت باملناقب الفذة ليعس��وب الدين وقائد 
الغر احملجلني علي بن أبي طالب  حيث تال الشاعر عامر عزيز 

االنباري قصيدة هزت مشاعر احلاضرين جاء فيها :
عنك انحدار الســــيل من أقصاُه 

حاشــــــاك أن يعلوك إاّل اهلُل
واملصطفى الــهادي فأنت ربيـــبُه

يلقـــــاك يف العليـــا كما تلقاُه
يا واحد الثقــلني ليس كمثـــــله 

عبـٌد تمـُر على النجوم خطاُه

بعد ذلك ألقى الش��اعر األستاذ عاصف الفتالوي قصيدة جاء 
فيها :

قلبي وعقلــــي فيك ملتحــــــماِن 
منذ احتويتـــــهما سيصطحباِن

وكأن مجـــــــُدك جنة كونــــية 
شعــري بها كشـــقائق النعمان

ومنها أيضا :
يوم الغـــــدير تثاقلـــت صلواتها 

وعلــت بأدمـــغة الرجال يداِن
قيل اشهدوا وهـــوى بالٌل فوقهم

فتشـــهدوا ُطرًا بخــــــري أذاِن
وقد كانت للش��عراء الشعبيني مس��اهمات متميزة في هذه 
املناس��بة ،إذ ألقوا قصائد تزخر مبحبة أمير املؤمنني  وتصف 
يوم الغدير أوصافا جتعل السامع يشعر أنه يشهد بيعة حقيقية 

جتري أمامه ولم متض عليها أربعة عشر قرنا من الزمان..
وقد ش��ارك فيها الش��عراء )يحيى العالق ، ش��اكر التميمي ، 

علي الالمي ، ناجي العتابي( مع مش��اركة طيبة للمنش��د املاُل 
وس��ام الكاظم��ي واملنش��د احلاج طارق هوبي واملنش��د س��امر 

االنباري.
وتلق��ى احلفل العش��رات م��ن برقي��ات التهنئة م��ن األحزاب 
السياس��ية والهيئات الرس��مية واملواكب احلس��ينية واجملالس 
البلدية وشيوخ العش��ائر والوجهاء وأساتذة اجلامعات والوجوه 
االجتماعي��ة والثقافية وروابط الش��عراء والُكّتاب واملثقفني من 
بغداد ومحافظات القطر ،جدد أصحابها البيعة لوصي الرسول 
األم��ني  وقدموا خالله��ا أصدق التهاني للمس��لمني عموما 
وللعتبة الكاظمية بش��كل خاص داعني املول��ى عز وجل أن مين 
على بل��د األنبياء واألوصياء واألئمة األطهار باليمن واالس��تقرار 

والفرح الدائم.
وأختت��م احلف��ل البهي��ج بقيام الس��يد أم��ني ع��ام العتبة 
الكاظمية املقدس��ة وعدد من الس��ادة أعض��اء مجلس اإلدارة 
بتوزيع الش��هادات التقديرية على خريجي الدورة اإلعالمية التي 

أقامها ديوان الوقف الشيعي في الكاظمية املقدسة.

األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة
تحيي احتفالية يوم الغدير األغر

استقبل س��ماحة املرجع الديني آية اهلل الفقيه السيد 
حسني السيد اسماعيل الصدر »دام ظله«  املفكر اإلسالمي 
»هاني فحص« في قاعة جامع الهاش��مي وبحضور حشد 
كبي��ر من مثقف��ي الع��راق، وتوجه بعده��ا الضيف الكرمي 
لزيارة اإلمامني الكاظمني ، وكان في استقبال سماحته 
احلاج فاضل علي األنباري األم��ني العام للعتبة الكاظمية 
 املقدس��ة, وبعده��ا توجه الضيف إلى ضري��ح اإلمامني
ألداء مراس��م الزيارة و الصالة داخل الضريح املبارك بعدها 
جتول الضيف مع السيد األمني في أروقة الصحن الشريف، 
واستمع إلى ش��رح موجز حول االجنازات و املشاريع التي مت 

اجنازها و املشاريع املستقبلية للعتبة املطهرة.
وقد بارك س��ماحته كل اجلهود التي بذلها األمني العام 
للعتب��ة الكاظمي��ة املقدس��ة و أعض��اء  مجل��س اإلدارة 
و العامل��ني في ه��ذه العتبة املقدس��ة و دورهم املتميز في 

. خدمة هذا الصرح املقدس لإلمامني
و بعدها توجه س��ماحة املفكر اإلسالمي بصحبة احلاج 
فاض��ل األنب��اري  إلى مضي��ف اجلوادين  تب��ادال خاللها 
األفكار و املقترحات التي تؤدي إلى تطور العمران في العتبة 
املطهرة و التي تصب في خدمة زوار اإلمامني و تقدمي أفضل 

اخلدمات لهم.
وف��ي نهاي��ة الزيارة ودَّع س��ماحة الس��يد هاني فحص 
بحف��اوة متمنني ل��ه زي��ارة مقبولة وس��المة الوصول إلى 

وطنه.

المفكر اإلسالمي هاني فحص
في رحاب الكاظمية المقدسة

الموسوي.. ينجو من أيادي اإلرهاب
للوقوف على مالبس��ات احلادث ال��ذي تعرض له احد 
خطباء العتبة الكاظمية املقدس��ة س��ماحة الس��يد 
عم��ار املوس��وي، أج��رت »منب��ر اجلوادين« لق��اءا خاصا 
مع س��ماحته لي��روي لنا تفاصيل احل��ادث الذي أدى الى 
استش��هاد س��ائقه اخل��اص وإصابة س��ماحته بجروح 

متفرقة.
 باس��م األمان��ة العام��ة للعتب��ة الكاظمي��ة 
املقدس��ة نتق��دم إليكم بالتهنئة على س��امتكم 

وجناتكم ، هل باإلمكان أن تصف لنا هذا احلادث؟
� في البداية أقدم ش��كري واعتزازي وامتناني الكبير 
الى األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة واألخوة 
العامل��ني فيها على مش��اعرهم الصادقة والس��امية 
والنبيل��ة التي ش��اطرتنا األح��زان واآلالم ، وال ش��ك أن 
اإلره��اب قد استش��رى ف��ي اجملتمع العراق��ي الذي كان 
يس��وده األمن واالس��تقرار واألخّوة والتعايش املش��ترك 
فأصب��ح اإلرهاب ال يفرق بني إنس��ان وإنس��ان ،ألن هدف 
اإلره��اب القض��اء عل��ى اإلنس��ان جس��داً وفك��راً ، أما 
تفاصيل احل��ادث فيمكن تلخيصها بزرع عبوة ناس��فة 
متطورة نوع )C4( مغناطيسية ذات قوة انفجارية عالية 
في السيارة اخلاصة بنقلنا دائما وقد وضعت حتت مقعد 
الس��ائق ومت تفجيره��ا ع��ن بُع��د وذلك بعدم��ا قطعنا 
مس��افة 500 م فنجوت من املوت بأعجوبة واستشهد 

سائقي.
 ك��م ه��ي ع��دد احمل��اوالت الت��ي تع��رض له��ا 

سماحتكم؟
� هذه احملاولة هي الرابعة من ناحية الترتيب والثانية 
من حيث اخلطورة إذ س��بقتها محاولة استشهد فيها 
الش��هيد املرحوم عبد الكرمي لعيبي قبل س��تة أش��هر 
وفي هذه احملاولة استش��هد املرحوم الش��هيد حس��ني 

ضياء رحمه اهلل.
خ��ط  ع��ن  س��يثنيكم  احل��ادث  ه��ذا  ه��ل   

أهل البيت ؟
� يق��ول ب��در ش��اكر الس��ياب )إن الرزايا عط��اء وإن 
املصيب��ات لبعض الكرام هداياك ف��ي خافقي ال تغيب 
هداي��اك مقبولة هاته��ا( ، هذه احلوادث ه��ي هدايا من 
اهلل س��بحانه وتعال��ى وه��ي تزيدنا إص��رارا وعزمية في 
خدمة أه��ل البيت )عليهم الس��الم( وإلميان��ي بأن هذا 
الطري��ق هو طريق ذات الش��وكة فما زلن��ا ننتهج نهج 

احلس��ني وترفرف علينا راية العب��اس  ويزيدنا عزمية 
ص��وت زينب  فما زلنا نوجه خطابنا الى كل الطغاة 
واإلرهابيني مرددين قولها )أس��ع سعيك وناصب جهدك 
فو اهلل لن متحو ذكرنا وال متيت وحينا فما أيامكم إالّ عدد 
وال جمعكم إالّ بدد إني ألس��تصغر قدرك واس��تعظم 
تقريعك واس��تكثر توبيخك( ألننا نحن حقيقة اإلنسان 

وهم الوهم املتالشي.
 مت اس��تهدافكم مل��رات عديدة وس��ؤالنا هو هل 
من وراء ذلك احلادث إس��كات صوتك��م الذي يصدح 

بخدمة أهل البيت ؟
� ال ش��ك أن صوت احلسني هو صوت اهلل الذي يريدون 
أن يطفئوا به نوره بأفواههم وصوت احلس��ني هو صوت 
الس��ماء وه��و ص��وت كل رس��ائل األنبياء وه��و صوت 
اإلنس��ان املظلوم ض��د ظامليه كما قال اإلم��ام علي )ع( 
الق��وي عندي ضعي��ف حتى آخذ منه احل��ق والضعيف 
عن��دي قوي حتى آخذ ل��ه احلق، وما زلنا نق��ول ونردد ما 
قاله اإلمام احلسني  : واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء 

الذليل وال أقر لكم إقرار العبيد.
 في نهاية اللقاء نتمنى لس��ماحتكم الش��فاء 

العاجل والعودة الى رياض املنبر احلسيني؟
� أش��كر لك��م ه��ذه الزي��ارة وأمتنى لك��م املوفقية 

والنجاح خدمة إلعالء كلمة اإلسالم واملسلمني.
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