عليه السالم

وانتصرت (ال) الحسين

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
لو خُليتْ ُقلبتْ..
يكرُم مواطنًا واسطيًا
سماحة الشيخ الكربالئي ّ
ألمانته ويدعو ان يكون قدوة للجميع

صفحة 20
خالل زيارتهِ ملركز اإلمام احلسني لصيانة املخطوطات..

وفد مصري مختص بشؤون التراث
يشيد بتجربتِه البارعة
ُ
رئيس التحرير

جمال الدين الشهرستاني

سكرتير التحرير
علي الشاهر

هيئة التحرير

طالب عباس /حيدرعاشور
حسين النعمة

المراسلون

حسين نصر/قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي

االشراف اللغوي
حسن العوادي

التصوير

صفحة32
كربالء وروحها الثورية ضد االستبداد

كانت مدينة كربالء المقدسة بروحها الثورية ال تطيق
حكم المماليك أو األتراك ،وقد ُوصفت المدينة بأنها «بعيدة
عن حكم الحكومة التركية) فقد ثارت كربالء ثورة عنيفة
في عام  1820ـ ..1823

صفحة 40

ثقافة املكان وصناعة الذاكرة
ال يعد المكان مكانًا إذا غابت الذاكرة ..وال تعد الذاكرة مهم ًة
مجرد ذاكرة ،ولكنه
بغياب المكان ..ليس هذا بمعنى إن المكان ّ
جزء من الروح ..فالمكان جغرافية والذاكرة تاريخ..
ٌ

شعبة التصوير

االرشيف

محمد حمزة/ليث النصراوي

حكمة العدد

قال الإمام احل�سني
(عليه ال�سالم)

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

خللق ا َ
«ا ُ
حل َ�سن عباد ٌة».
وانتصرت (ال) الحسين

كلمة التحرير

شكر ًا (عبد اهلل عذاب)

������خاص أمناء يؤّدون مس������ؤوليتهم ،ليقولوا كلمة
عندما يريد الباطل أن يس������ود في مكان ما،
البد من أش ٍ
َ
فهنالك ّ
أجل أن تبقى المبادئ والقيم والفضائل الرائعة والجميلة هي السائدة ،وعمل الخير وتأدية األمانات إلى
الحق ،من ِ
تميز اإلنس������ان المؤمن والتي دعا إليها اإلسالم المحمدي
أهلها ،من أجمل هذه الفضائل واألخالق الرفيعة التي ّ
األصيل وأوصى بها أهل البيت (عليهم السالم) وما كان خروج اإلمام الحسين (عليه السالم) يوم عاشوراء إال
فعله (عامل النظافة) المواطن الواس������طي (عبد اهلل عذاب
من أجل تثبيت وترس������يخ هذه المبادئ العليا ،فما ُ
حس������ن) من عمل الخير أصبح في عين اهلل (س������بحانه وتعالى) ورضا مرجعيتنا الرش������يدة ،فهذا الرجل
وجد مبلغًا كبيرًا من المال ،وبالرغم من سوء حالته المعيشية ومرض والدته واألجور القليلة التي
َ
يرجع المال إلى أهله ،حيث أجهد نفس������ه فع ًال في
أن
إال
������ه
س
نف
على
أبى
ه
ن
أ
إال
عمله،
في
يتقاضاها
ّ
َ
وأرجع إليه أمانته الثقيلة ،فكم اليوم نحتاج إلى مثل هذا الرجل
وجده
البحث عن صاحب المال حّتى ُ
َ
كرم
األمين ،حّتى يس������ود الخير في كل مكان ،فهو كما يقول س������ماحة الشيخ الكربالئي عندما ّ
(عبد اهلل) أنه «قدوة لنا جميعًا» ...فهل يتعظ من هم بموقع المسؤولية؟!

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش  -قسم االعالم  -العتبة احلسينية املقدسة
*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني ()896رقم االيداع يف دار الكتب
والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009
*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني
أو عن طريق هاتف املجلة07711173603
*إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين a h r a r w e e k l y 2017 @ g m a i l. c o m
*حتميل املجلة االلكرتونية( )pdfمن موقع املجلة www.a h r a r .imamhussain.org

سورة األنبياء

لنختم القرآن الكريم
ِ

امثيل ا َّلتي َأن ُتم لهَ ا ِ
وم ِه ما ِ
بيه َو َق ِ
قال لأِ َ ِ
دين ﴿َ ﴾٥٣
إِذ َ
هـذ ِه ال َّت ُ
عاك َ
قال َل َقد ُكن ُتم
فون ﴿ ﴾٥٢قالوا َو َجدنا آبا َءنا لهَ ا عابِ َ
ِ
ين ﴿ ﴾٥٤قالوا َأ ِجئتَنا بِ َ
الل ِعبنيَ ﴿َ ﴾٥٥
َأن ُت��م َوآباؤُ ُكم يف َض ٍ
نت ِم َن اّ
الل ُمب� ٍ
�ماوات
الس
احلقِّ َأم َأ َ
قال َبل َر ُّب ُكم َر ُّب َّ
َو َ
رض ا َّلذي َف َط َر ُه َّن َو َأنا َعىل ذلِ ُكم ِم َن الشّ ِ
األ ِ
رين ﴿﴾٥٧
دين ﴿َ ﴾٥٦و َتال َّل ِـه لأَ َ كيدَ َّن َأصنا َم ُكم َبعدَ َأن ُت َو ّلوا ُمدبِ َ
اه َ
ريا لهَ ُ ��م َل َع َّل ُهم إِ َل ِ
��ن ّ
يه َي ِ
رج َ
الظالمِ نيَ ﴿ ﴾٥٩قالوا
عون ﴿ ﴾٥٨قالوا َم��ن َف َع َل هـذا بِآلهِ َتِنا إِ َّن ُه لمَ ِ َ
َف َج َع َل ُه��م ُج��ذا ًذا إِ اّل َكب ً
َ
َ
َ
ذك ُر ُهم ُي ُ
َس ِمعنا َف ًتى َي ُ
شه َ
قال َل ُه إِ
براهيم ﴿ ﴾٦٠قالوا َفأتوا بِ ِه َعىل أعينُ ِ ال ّن ِ
لت
نت َف َع َ
دون ﴿ ﴾٦١قالوا أأ َ
اس َل َع َّل ُهم َي َ
ُ
َ
لوهم إِن كانوا َي ِ
براهي��م ﴿َ ﴾٦٢
نط َ
هـ��ذا بِآلهِ َتِنا يا إِ
قون ﴿َ ﴾٦٣ف َر َجعوا إِىل َأ ُنف ِس�� ِهم
ري ُهم هـذا َفاس��أ ُ
قال َبل َف َع َل ُه َكب ُ
ُ
الء َي ِ
مت ما هـؤُ ِ
ون ﴿ُ ﴾٦٤ث َّم ُن ِكس��وا َعىل ُر ِ
قون ﴿َ ﴾٦٥
َفقالوا إِ َّن ُكم َأن ُت ُم ّ
قال َأ َفتَع ُب َ
نط َ
الظالمِ َ
دون ِمن
ءوس ِ��هم َل َقد َع ِل َ
دون ال َّل ِـه َأ َفال َت ِ
دون ِمن ِ
ِ
عق َ
دون ال َّل ِـه ما ال َين َف ُع ُكم َشيئًا َوال َيضرُ ُّ ُكم ﴿ُ ﴾٦٦أ ٍّف َل ُكم َولمِ ا َتع ُب َ
لون ﴿ ﴾٦٧قالوا َح ِّرقو ُه
َوانصرُ وا آلهِ َت َُكم إِن ُكن ُتم ِ
نار كوين َبر ًدا َو َسال ًما َعىل إِ
لناه ُم
براهيم ﴿َ ﴾٦٩و َأرادوا بِ ِه َكيدً ا َف َج َع ُ
فاعلنيَ ﴿ُ ﴾٦٨قلنا يا ُ
َ
لوطا إِلىَ َ
َ
ين ﴿َ ﴾٧٠و َن َّجينا ُه َو ً
األ ِ
باركنا فيها لِلعالمَ نيَ ﴿﴾٧١
األخسرَ َ
رض ا َّلتي َ

تفسيرالسورة

( )52إذ قال البيه وقومه ما هذه التامثيل التي أنتم هلا عاكفون حتقري لش��أهنا وتوبيخ عىل إجالهلا فإن التمثال صورة ال
روح فيها )53( ،قالوا وجدنا آبائنا هلا عابدين فقلدناهم  )54( ،قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني لعدم استناد
الفريقني إىل برهان )55( ،قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني كأهنم ألستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله عىل
وجه املالعبة فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به )56( ،قال بل ربكم رب الس�ماوات واالرض الذي فطرهن إرضاب عن
كونه العبا بإقامة الربهان عىل ما ادعاه وأنا عىل ذلكم من الش��اهدين من املحققني له واملربهنني عليه فإن الش��اهد من
حتقق اليشء وحفظه )57( ،وتاهلل الكيدن أصنامكم ألجتهدن يف كرسها ولفظ الكيد وما يف التاء من التعجب لصعوبة
األم��ر وتوقفه عىل نوع م��ن احليل بعد أن تولوا مدبرين إىل عيدكم ولعله قال ذل��ك رسا )58( ،فجعلهم جذاذا قطاعا
فع��ال بمعن��ى مفعول كاحلطام من اجل��ذ وهو القطع وقرء بالك�سر إال كبريا هلم لألصنام لعلهم إلي��ه يرجعون)59( ،
قال��وا حني رجعوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني )60( ،قالوا س��معنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له إبراهيم)61( ،
بمرأى منهم لعلهم يشهدون بفعله أو قوله )62( ،قالوا حني احرضوه ءأنت فعلت هذا
قالوا فأتوا به عىل أعني الناس
ً
بآهلتنا يا إبراهيم )63( ،قال بل فعله كبريهم هذا فاس��ئلوهم إن كانوا ينطقون يف العيون عن الصادق عليه الس�لام إنام
ق��ال إبراهيم إن كانوا ينطقون فكبريهم فعل وإن مل ينطقوا فلم يفعل كبريهم ش��يئا فام نطقوا وما كذب إبراهيم)64( ،
فرجع��وا إىل أنفس��هم وراجعوا عقوهلم فقالوا فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظامل��ون بعبادة ما ال ينطق وال يرض وال
ينفع ال من ظلمتموه )65( ،ثم نكسوا عىل رؤسهم قيل يعني إنقلبوا إىل املجادلة بعدما استقاموا باملراجعة شبه عودهم
إىل الباطل بصريورة أس��فل اليشء مس��تعليا اىل أعاله لقد علمت ما هؤالء ينطقون فكيف تأمر بسؤاهلم وهو عىل إرادة
القول )66( ،قال أفتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم ش��يئا وال يرضكم إنكار لعبادهتم هلا بعد إعرتافهم بأهنا مجادات
ال تنف��ع وال ترض فإنه ينايف االلوهية )67( ،أف لك��م وملا تعبدون من دون اهلل تضجر منه عىل إرصارهم بالباطل البني
واف صوت املتضجر ومعناه قيحا ونتنا أفال تعقلون قبح صنيعكم )68( ،قالوا أخذا يف املضارة ملا عجزوا عن املحاجة
حرق��وه ف��إن النار أهول ما يعاق��ب به وانرصوا آهلتكم باألنتقام هل��ا إن كنتم فاعلني إن كنتم نارصي��ن هلا نرصا مؤزرا،
( )69قلنا يا نار كوين بردا وسالما ذات برد وسالم أي ابردي بردا غري ضار عىل إبراهيم )70( ،وأرادوا به كيدا مكرا
يف إرضاره فجعلناه��م االخرسين أخرس من كل خارس عاد س��عيهم برهانا قاطعا عىل أهنم ع�لى الباطل وإبراهيم عليه
الس�لام عىل احلق وموجبا ملزيد درجته واستحقاقهم أش��د العذاب )71( ،ونجيناه ولوطا إىل االرض التي باركنا فيها
للعامل�ين إىل الش��ام قيل بركته العامة إن أكثر األنبياء بعثوا فيه فانت�شرت يف العاملني رشايعهم التي هي مبادي الكامالت
واخل�يرات الدينية والدنيوية ولكث��رة النعم فيها واخلصب الغالب ،ويف الكايف عن الصادق عليه الس�لام ما يقرب من
صدر هذا احلديث عىل حذف واختصار )72( ،ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة .

�أخالق وعبادة �س ّيد ال�شهداء يوم عا�شوراء

يق��ول الش��يخ جعفر التس�تري ان هلذه
اخلصائص خصوصية ظهرت يف صفاته
وعبادات��ه ي��وم عاش��وراء باخلصوص،
وهي منش��أ مجيع اخلصائ��ص ،أال وهي
امتثال��ه خلطاب خاص به م��ن اهلل تعاىل
قد امتثل بعبادة خاصة به يف يوم واحد،
وحتقق��ت بالنس��بة اليه ألط��اف خاصة
يف مقاب��ل اج��زاء تلك العب��ادة او لنقل
العبودية للرب.
وهي عبادة ما حتققت من احد قبله ،وال
حتصل الحد بع��ده ،وهي عبادة جامعة
ملا يتصور م��ن العبادات البدنية الواجبة
واملندوب��ة ،ظواهرها وبواطنها ،روحها
وصورهتا ،واتى بأكمل افراد كل واحد
منها.
فع َب��د اهلل تع��اىل بجميع مف��ردات تلك
َ
الكلم��ة وتراكيبه��ا ،وهبيئ��ة اجتامعه��ا
يف ظرف ي��وم واحد ،واظه��ر مع ذلك
في��ه مجيع م��كارم االخ�لاق والصفات
احلس��نة ،متالئمها ومتضاده��ا ،بأكمل
افراده��ا ،واضاف اىل ذلك حتمل اعظم
الش��دائد واالبتالء احلاصل لكل مبتىل،
والصرب عليها بأكمل انواعه ،بل الشكر
عليه��ا بأكم��ل وجوهه ،وح��ازت هذه
العب��ادات م��ن كل مزي��ة وخصوصي��ة
موجب��ة للفضيل��ة ازكاه��ا واس��ناها،
وزادت عىل ذلك كل خصوصية للعبادة
يف الش��دة الت��ي هي م��ن خصوصيات

بعض االنبياء (عليهم الس�لام) والذين
باهى اهلل (تعاىل) هبم مالئكته.
لذل��ك حصل��ت ل��ه م��ن مجي��ع ذل��ك
خصوصية عبادة مل يكن له رشيك فيها،
وبس��ببها اخت��ص بن��داء خ��اص بقوله
عز وج��ل« :ي��ا أيته��ا النف��س املطمئنة
ارجع��ي إىل رب��ك راضي��ة مرضي��ة»،
واخت��ص برضاه عن رب��ه تعاىل ورضاه
عنه «راضية مرضية» ،واختص بعبودية
خاصة وجنة خاصة منسوبة اىل اهلل تعاىل
(فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي).
وهن��ا نق��ول :نعل��م ان اهلل ج��ل جالله
ك ّل��ف عب��اده بحس��ب مراتبه��م،
ودرجاهت��م ،ومصاحله��م ،فجعل لكل
نبي رشعة ومنهاج��ا له ،وألمته ،ولكل
منهم خصائص بالنس��بة اىل اوصيائهم،
كام جعل اهلل تعاىل امللة احلنيفية السمحة
الس��هلة لنبينا حمم��د املصطفى صلوات
اهلل عليه وآله ،ولكن جعل له خصائص
كث�يرة تبلغ اح��دى وعرشي��ن او ازّ يد،
وجع��ل الوصيائ��ه (عليه��م الس�لام)
بالنس��بة اىل ما يتعلق بامامته ودعوته اىل
الدين احكاما خاصة مثبتة( ،يف صحف
مكرمة .مرفوعة مطهرة .بايدي س��فرة.
كرام بررة) فجعل ل��كل واحد يف ذلك
تكليفا خاصا ّبينه هلم يف صحيفة خمتومة
باثنت��ي عرشة خامت��ا من ذهب مل متس��ه
الن��ار ج��اء بالصح��ف جربئي��ل (عليه

الس�لام) اىل النبي (صىل اهلل عليه وآله)
قبل وفاته.
وقال :يا حممـد! هذه وصيتك اىل النخبة
م��ن اهل بيت��ك ،ق��ال (ص�لى اهلل عليه
وآله) :وم��ن النخبة؟ ق��ال :عيل بن ايب
وول��ده ،فدفعها النبي اىل س��يد
طال��ب ُ
الوصيني عيل وامره ان يفك خامتا منها،
ويعمل بام فيه ،ثم دفعها اىل ابنه احلس��ن
فف��ك خامتا فعمل بام في��ه ،ثم دفعها اىل
اخي��ه احلس�ين ففك خامت��ا ،فوجد فيه:
ان اخرج بقوم للش��هادة ،ال شهادة هلم
ِ
وارش نفس��ك هلل تع��اىل .اي
اال مع��ك،
بمعنى :بع نفس��ك هلل ،ثم دفعها اىل عيل
ب��ن احلس�ين صل��وات اهلل عليهام ففك
خامتا فوجد فيه :اطرق واصمت والزم
منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقني.
وملا كان من التكليف املختص باحلسني
(علي��ه الس�لام) «ب��ع نفس��ك» واملراد
ب��ه يف خص��وص ي��وم القت��ال ،فالب��د
ان جيم��ع يف ذل��ك اليوم ب�ين كل عبادة
بدني��ة وقلبي��ة وفعلية وتركي��ة ،واجبة،
ومستحبة بانواعها واقسامها واصنافها،
واشخاصها ،املش�تركة بني وبني غريه،
واملختصة به (عليه الس�لام) ،فاستحق
املعامل��ة الكلية مع اهلل تعاىل ،وان يعطيه
كل م��ا يمكن ان يعطي��ه املخلوق ،وقد
فعل ذلك.

صدىالجمعة

الخطبة الدينية األولى ،لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي
في الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 2017 - 9 -15

العلم
عليك بالعمل بعد ِ

اهلل يريد بنا اليسر
وهذه اإلرادة بفعل
بعث األنبياء والمرسلين
واألوصياء ،وهو ال يريد
بنا العسر ..نعم نحن
قد نسيء ونجعل أنفسنا
في عسر ،أما العسر فهو
ليس من اهلل (تبارك
وتعالى)

ّ
نتكلم عن األدعية بصورة عامة ،لكن شيئًا ُجمع واشتهر بعنوان
حتى أنها ُنعتت أنها زبور آل محمد ،نتيجة للعمق
(الصحيفة السجادية)ّ ،
تفردت بها هذه الصحيفة المباركة ،ولذلك هذه الصحيفة
واألهمية التي ّ
ندعي أنها صالحة أن تكون منهاجًا تربويًا ،وهي بإمكا ِنها أن ّ
تحل
ّ
مجموعة هائلة من المشاكل الحياتية اليومية ،وأرجو أن نلتفت إلى
هذه النكتة التي تميزت بها الصحيفة السجادية.

أي كيف تكون منهج ًا تربوي ًا ،وكيف
تكون صاحلة حلل بعض املشكالت التي
يمر هبا الفرد ،نالحظ هنا أن مقتىض
إيامننا باهلل (تبارك وتعاىل) وحمدوديتنا،
أن اإلنسان بعد أن رزقه اهلل نعمة العقل،
أيض ًا أراد منه أن يستثمر هذه النعمة ما
دام يف هذا العامل (عامل التكليف) ،ونحن
إذا رمينا ببرصنا إىل عمق التاريخ ،نرى
أن هنالك حقيق ًة ال مفر منها ،وهذه
احلقيقة طالت األنبياء واملرسلني وايض ًا
الفراعنة والكافرين واملنافقني ،أال وهي
مفر
حقيقة (امل��وت) ،وهذه احلقيقة ال ّ
منها ،فنحن حم��دودون ولنا طموحات
ولكنها ال يمكن أن حتقق دائ ًام ،فاإلنسان
قد يمر يف هذه الدنيا بام شاء وحياول أن
يؤسس لنفسه مملك ًة وحي��اول أن يرى
نفسه سعيد ًا وحياول وحياول ..ولكن يف
النتيجة نحن مفارقو هذه الدنيا شئنا أم
أبينا ،املسألة ليست من اختيارنا ،فنهاية

قدرتنا على فهم القرآن
قدرة متفاوتة ،وواحد
يريد أن يفهم القرآن
ويدخل من الباب ،وآخر
يريد أن يفهم القرآن
ويتس ّلق الجدار فأحدهم
غير اآلخر
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االجل هي هناية كل حي إال اهلل (تبارك
وتعاىل) (ويبقى وجه ر ّب ِ
ك) ،وبغري ذلك
فإنّك ميت وإهنم ميتون ،ال نقوى ،عىل
ر ّد هذا القانون (فكل نفس ذائقة املوت)،
فكل نفس وبلطف اهلل تبارك وتعاىل به أن
ييرس له سبل املعيشة ،بمقدار ما يؤهله
أن ينتقل إىل احلياة الثانية ،فاهلل تعاىل يريد
بنا اليرس وال يريد بنا العرس ،اهلل يريد بنا
اليرس وهذه اإلرادة بفعل بعث األنبياء
واملرسلني واألوص��ي��اء ،وه��و ال يريد
بنا العرس ..نعم نحن قد نيسء ونجعل
أنفسنا يف عرس ،أما العرس فهو ليس من
اهلل (تبارك وتعاىل) ،فالرمحة اإلهلية واسعة
ج��د ًا ،وبمقتىض ذلك برزت الصحيفة
ٍّ
كحل لالنطالق وف��ق هذه
السجادية
القاعدة ،ونحن عندنا القرآن الكريم،
وهذا هو الكتاب الساموي الذي جاء به
النبي (صىل اهلل عليه وآله) وهو معجزة
اإلسالم الباقية ،وهو فيه كل يشء ،نعم

صدىالجمعة
أن قدرة الناس عىل فهم القرآن قدرة
متباينة ،ولذلك القرآن الكريم قد ٌّ
كل
يستفيد منه من ٍ
جهة ،فأمري املؤمنني (عليه
السالم) يف إحدى معاركه عندما ُاجرب
عىل التحكيمّ ،نبه بعض من أشري إليه أو
أراد أن يدخل يف التحكيم ،فقد ّنبهه إىل
محال ذو أوجه ،فأنت
أن القرآن الكريم ّ
تستدل بالقرآن وأن��ا استدل بالقرآن،
ّ
يتبع ْ
ض ،لكن
والشك أنه حق واحلق ال ّ
نحن طرفان متباينان فأنت تستدل به
وأنا أيض ًا ،هذا منتهى اجلدل ال ينتهي
والقرآن كتاب ال يرد ،وهو كتاب اهلل
تعاىل ،فقدرتنا عىل فهم القرآن قدرة
متفاوتة ،وواحد يريد أن يفهم القرآن
ويدخل من الباب ،وآخر يريد أن يفهم
القرآن ويتس ّلق اجل��دار فأحدهم غري
اآلخر ،وعندنا هنج البالغة هذا الكتاب
ِ
فيه بعض ما بينه أمري املؤمنني (عليه
السالم) عىل شكل خطب أو مواعظ
أو قصار الكلامت ،وم��ا مجعه السيد
الرشيف (قدس اهلل نفسه الزكية) حماو ً
ال
أن حيفظ بعض تراث أمري املؤمنني (عليه
السالم) والبعض اآلخر مبثوث يف كتب
الروايات األخرى ،لكن كتعامل ألمري
املؤمنني مع الدنيا كحقيقة وإنقاذنا منها،
نعم هنج البالغة حيل املشكلة ،واإلنسان
صغى وعمل بام أراده أم�ير املؤمنني
(عليه السالم) ،فتجد فيه الزهد وخلقة
اهلل ت��ع��اىل ،وه��ذه العظمة ،وجت��د فيه
تعريف لشخصية النبي (صىل اهلل عليه
وآل��ه) ،وأيض ًا الكتب البليغة للحاكم
كعهده (عليه السالم) ملالك ،وتوجيهه
لوالته؛ من حيث كيف يكون الوايل
مع رعيته وممث ً
ال ألمري املؤمنني ،وأمثال
ذل��ك من امل��ع��ارف اإلهلية الضخمة،
املشكلة أننا أما نقرأ أو ال نعرف كيف
نقرأ ..أو أننا نقرأ ولكن ال نعرف كيف
نفهم ،هذه املشكلة.

ثم ج��اءت أيض ًا الصحيفة السجادية
ّ
التي متثل بحق منهج ًا تربوي ًا صاحلاً،
للذي يتأمل كيف يتعامل مع حقائق
اإلم��ام السجاد (عليه السالم) ويضع
هذه احلقائق بشكل دقي وأداء وعبارات
وع�لى شكل دع��اء ،ولذلك أخ��ويت يف
مقام الرتبية أن اهلل تعاىل حيتج علينا
ويقول أنا بينت قرآن ًا ومن خالل النبي
واألئمة املعصومني وهذا البيان بأوىف
بيان ،علينا أن نستثمر هذا البيان.
طبع ًا العلوم البرشية ارتقت ،والكثري من
العلوم اليوم يف رسعة كبرية جد ًا ،ونتأثر
هبا ال شك ،وتفد علينا وجيب أن نأخذ
منها السمني الذي فيها فعال علم يتناغم
مع ما عدنا من معارف وتراث فكري،
امللبس للباس
وعلينا أن نفرز اهلزيل ّ
علمي وهو ليس كذلك ،ولذلك عمق
األفكار التي ندعي أننا نملكها ،وكام قلنا
سابق ًا مث ً
ال دعاء مكارم األخالق لإلمام
زي��ن العابدين (عليه ال��س�لام) ،فهذا
الدعاء ندعي أنه برنامج تربوي أفضل
مما موجود يف بعض الربامج حتت عنوان
(التنمية البرشية) نعم التنمية البرشية
قدرات وتطور القابليات فهذا امر جيد،
واإلن��س��ان عليه أن يطور نفسه شيئ ًا
فشيئ ًا ،ولكن مقاييس التطوير ما هي؟،
هذه نقطة مهمة ،الصحيفة السجادية
ودعاء مكارم األخالق يضعان النقاط
األساسية ملقاييس التطوير بشكل د ّقي
للذي يريد أن يتابع عليه أن هيتم به
خطو ًة خطوة ،وأنا قلت هذه معارف
ُألقيت عىل شكل دع��اء لظرف عاشه
اإلم���ام السجاد (عليه ال��س�لام) بعد
واقعة الطف األليمة ،ولكن العمق
ال��ذي تتوفر فيه ه��ذه األدع��ي��ة عمق
غري موجود يف بقية املعارف ،ومن هنا
كانت احلاجة رضورية أخويت ،حتى أن
وصايا العلامء كانت ّ
تؤكد عىل االهتامم

هبذه الكتب املهمة والتي متثل عمق ًا يف
الفكرة والطرح ،وتشخيص املسائل
املهمة االبتالئية ..فكيف نقرأ؟ وإذا
قرأنا البدّ أن نفهم ..وإذا فهمنا جيب
ورثه
أن نعمل ،فمن عمل بعدما فهم ّ
اهلل ما ال يعلم ،اإلنسان عليه بعد أن
يفهم أن يعمل ،خصوص ًا وأن بعض
األم��ور ال تبقى غايتها بعد أن تستقر
يف ال��ذه��ن ،وإنّ�ما غايتها أن اإلنسان
يامرسها عم ً
ال خ��ارج��ي� ًا حتى تتبني
اآلثار ،فاإلنسان يعرف ما هي الصدقة
ويعرف أج��رة الصدقة ،وأن الصدقة
يف ال�سر تطفئ غضب ال��رب ،ولكن
اإلنسان عندما يتأمل يف هذا املعنى ال
حي ّقق الصدقة ،البدّ أن خيرج اإلنسان
من ماله شيئ ًا بعنوان الصدقة ،وبعنوان
الرس ال يتحدث هبا ً
دائ�ما فهذا املقدار
وهبذه اخلصوصية تطفئ غضب الرب،
اإلن��س��ان يرتكب ذنب ًا فيغضب عليه
اهلل (تبارك وتعاىل) ،فكيف يبعد هذا
الغضب؟..
اإلنسان عمليا ووجداني ًا ي��رى ن��ار ًا،
فكيف يطفئ هذه النار ،ال ملجرد أن
يعمل بسكب املاء عىل النار ليطفئها،
فليعلم ثم يفكر أيام ًا معدودة وأشهر ًا
فالنار ال تنطفئ ملجرد علمه ،نعم عليه
أن يعلم ويأيت باملاء ويسكبه عىل النار
فتنطفئ ،هذه املعارف مبنية أن اإلنسان
يعلم حتى يكون عىل بصرية من أمره،
ف��إذا ِ
علم ال تنتهي غاية العلم إال أن
استقر املطلب يف ذهنه البد أن يامرس
ما علم ،ولذلك أخويت لدينا تراث هائل
ونحن مسؤولون عن هذه الكلامت التي
حتل مجيع املشاكل ،ولكن املشكلة أننا ال
نقرأ وأننا ننبهر باملعارف األخرى بال
تثبت ونفزع هلا ،أو ال أكلف نفيس أن
ّ
اد ّقق بام عندي.
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يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�سيد ال�صايف :املقابلة ما بني الأمرين �أمر االعت�صام بفوائده اجلمّة ،و�أمر
التفرقة لتداعياته ال�سيئة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  23ذو الحجة 1438هـ
الموافق 2017/9/15م تحدث قائالً:

اخويت اخوايت يف البدء نقدم احر التعازي
واملواساة اىل ذوي ضحايا العملية االرهابية
يف ذي ق��ار مع دعائنا ومتنياتنا للجرحى
بالشفاء العاجل .ان العدو الداعيش بعد
ان تم سحقه عىل اي��دي ابطال العراق يف
ساحات الوغى حياول االنتقام من املدنيني
االب��ري��اء هب��ذه االع�م�ال الوحشية ،وعليه
فمن الرضوري ان تتخذ احلكومة املركزية
واملسؤولون يف املحافظات اجراءات مناسبة
وجدية بحامية املواطنني من االرهابيني.
قبل ان انتقل اىل الفقرة الثانية اخواين طبع ًا
ه��ذا امل��وض��وع م��وض��وع التفجريات هو
اسلوب اجلبناء ،وه��ذا االس��ل��وب حيتاج
من اجلهات االمنية ان تكون ح��ذرة ألن
االنسان الشجاع حتى وان عدو ًا له طريقة يف
التعامل مع عدوه ،اما االنسان اجلبان الدينء
ال توجد عنده طريقة معينة دائ ًام حياول ان
يغدر ..دائ� ً
ما حياول ان يستهدف االبرياء،
فال فرق عنده بني طفل رضيع او شيخ كبري،
اصال ً هو خارج عن منطق االنسانية ،فالبد
ان يكون هناك رصد دائم حلركته ومنع من
ان يصل اىل اهدافه ألن هذا العدو كام اظهر

نفسه من خالل هذه العمليات واشباهها من
سنني يستهدف االزقة واملدارس واالسواق
واالطفال ّ ..
مهه االكرب ان حيصد اكثر ارواح
ممكنة ..وال��ن��اس ال ختلوا من جتمعات يف
االس��واق واملواكب والزيارات وبالنتيجة
هذه املسألة مسألة مهمة تكلمنا عنها كثري ًا.
البد ان يكون االخوة املعنيون بمستوى عايل
من احلرفية واملهنية ،وان تتكاتف االجهزة
االمنية فيام بينها ملنع تكرر مثل هذه احلالة..
طبع ًا معنويات الضحايا واقع ًا انا قبل نصف
ساعة تكلمت مع احد عوائل املصابني..
واقع ًا معنويات عالية جد ًا لكن هذا املقدار
وح��ده ال يكفي الشك ه��ؤالء معنوياهتم
م�ا كبرية وت��ك��ون دائ� ً
تكون دائ� ً
م�ا يف حالة
االستعداد للتضحية ..لكن عىل اجلهات
األمنية ان ال جتعل ه��ذا املشهد يتكرر..
بالنتيجة آباء وامهات مفجوعني حيبوا ان
يعيشوا يف امن وامان وهذا من ابسط احلقوق
هلم.
ع�لى ك��ل ح��ال اس��أل اهلل سبحانه وتعاىل
ان يعني القائمني عىل ذل��ك لغرض منع
التكرر ..ونجدد تعازينا ألرس الضحايا
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االعزاء ودعائنا للمرىض بالشفاء بحق حممد
وآله.
قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران
(و ْاعت َِص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَّ ِ جمَ ِيع ًا َوال َت َف َّر ُقوا
َ :
َ
َ
ِ
ِ
للهَّ
ُ
َ
َوا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة ا َعل ْيك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أ ْعدَ ا ًء َفأ َّل َف
َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِخْ َوان ًا َو ُك ْن ُت ْم
َعلىَ َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم ْن ال َّنا ِر َف َأ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك
ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم تهَ ْ َتدُ َ
ون (.)103
هذه اآلية املباركة متر عليكم كثري ًا ويقرأها
عادة الناس يف مورد ما تشري اليه اآلية أال
وهو االعتصام بحبل اهلل وعدم التفرقة..
اآلي��ة الرشيفة تنبهنا اىل مشكلة التفرقة..
اآلية الرشيفة يف مقام ان تأمر استعملت فعل
(و ْاعت َِص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَّ ِ جمَ ِيع ًا)
االمر قالت َ
ألمهية االعتصام ومعنى االعتصام هو
االنسان ان يلجأ ..اعتصمت بك اين اعاين
من مشكلة فاعتصمت بك اعتقاد ًا مني انك
حتل هذه املشكلة ،واهلل تبارك وتعاىل ال شك
عم املعتصم به ..نتمسك باهلل تبارك وتعاىل
نِ َ
((و ْاعت َِص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَّ ِ
واخلطاب ال حيدد َ
جمَ ِيع ًا) ،كلكم اجلأوا اىل هذا االعتصام ألن
هب��ذا االعتصام ستكون هناك ق��وة ِ
ومنعة
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ِإ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه وَ َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون

معتصمني ال
وهب��ذا االعتصام ستكونون
َ
خوف عليكم.
ثم تبدأ اآلية تنهانا عن خالف ذلك تقول :
(وال َت َف َّر ُقوا) الحظوا املقابلة ما بني االمرين
َ
اجلمة ،وأمر التفرقة
بفوائده
االعتصام
امر
ّ
لتداعياته السيئة ،القران الكريم ليس له
مصلحة فينا وانام ارشاد وتعليم وتوجيه منه
لنا ،ان هذه الطريقة طريقة التفرق ..طريقة
غري جمدية لكم ،وستجعلكم يف مشاكل تلو
مشاكل بخالف االعتصام ..ثم القرآن ينبه
اىل خصوصية هذه املقابلة بني االمرين قال
(و ْاعت َِص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَّ ِ جمَ ِيع ًا) هذا الشق
َ :
االول الذي قلنا هذا االمر عبرّ عنه االلزام
(وال َت َف َّر ُقوا)
او االرش��اد يف مقابل ق��ال َ
يف مقابل ان ينهانا عن التفرقة ثم القران
ّ
��روا نِ ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ
يذكر يقول َ
(وا ْذ ُك ُ
َ
َ
ُك ْن ُت ْم أ ْعدَ ا ًء َفأ َّل َف َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم) االنسان يف
بعض احل��االت ينسى ..عندما ننتقل من
ظرف زمان اىل آخر ننسى ،االنسان يف حالة
املرض جتده يعطي لنفسه مواثيق والتزامات
اذا كان مريض ًا ،ثم بعد ذلك اهلل تعاىل يمن
عليه بالصحة ..سينسى تلك احلالة التي كان
فيها وينسى الوعود ويتنكر للوعود التي كان
يعطيها لنفسه ..ملاذا؟! ألن هذه احلالة حالة
ان ننسى اشبه بالوضع الطبيعي يف بعض
احل��االت ،القرآن الكريم ينبه هذه مشكلة
البد ان حتلها اهيا النايس ..اذكر يف املقابل
نحن غافلون وغري ملتفتني..
��روا نِ ْع َم َة اللهَّ ِ
القران الكريم يقول َ
(وا ْذ ُك� ُ
َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْعدَ ا ًء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم)..
ما ماهي النعمة قالت (إِ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْعدَ ا ًء َف َأ َّل َف
َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم) اآلية مل تقول فصاحلكم ،العدو
مع عدوه ،العداوة ال تبقى وهي غري حمببة،
اذا احد ح��اول ان جيمع قالوا (صاحلهم)

اآلية مل تقل كنتم اعدائ ًا فصاحلكم ،التفتوا
للدقة هناك نكتة يف هذه اآلية ألن املصاحلة
قد يبقى يف النفس يشء ،ولذلك عندما
تكون هناك مشكلة بني اثنني بعد املصاحلة
يقول اغسل قلبك وابرئ الذمة وال يطمئن
يريد ان يسمعها ..حتتاج املصاحلة يشء آخر.
القران يقول (إِ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْع���دَ ا ًء َف َأ َّل َف َبينْ َ
ُق ُلوبِ ُكم) اين ُ
األلفة؟ يف القلوب ،بمعنى اهنا
ْ
ألفة حقيقة وألفة واقعية ،ألنه كنتم اعداء
وكانت مصاحلكم ش ّتى ..االن اعتصموا
واجعلوا مصريكم واح���د ًا ،متسكوا باهلل
واعتصموا باهلل ،وامجعوا انفسكم وتذكروا
انكم كنتم اعداء ..اهلل تعاىل بينّ لكم وجاء
لكم برشعة ومنهاج فأ ّلف بني قلوبكم
ليس امر ًا ظاهري ًا ..بل واقعي ًا ..بني القلوب
املتنافرة تكون هناك ُأل��ف��ة ..ان القلوب
اذا تنافر و ّده��ا تكون كالزجاج املنكرس ال
يرجى بعد ذل��ك ع�لاج��ه ..ال��ق��ران يقول
(ا ّلف بني قلوبكم) ان القلوب احدها يألف
االخر الن اهلل تعاىل واحد وهو الذي امرنا
ان نعتصم بحبله .قال تعاىلَ ( :ف َأ ْص َب ْح ُت ْم
بِنِ ْع َمتِ ِه إِخْ َوان ًا) هبذه النعمة االن اصبحتم
اخوانا ..اخواين لفظ (االخ) من االلفاظ
املهمة ومن االلفاظ املهمة فيها نحو من
العالقة الكبرية واملهمة بني املتنافرين يف
الوقت الذي متنافر معك اصبح اخ ًا لك..
ولذلك قصة ان احد العلامء قبل  400سنة
ج��اءه احد املؤمنني طالب ًا منه ان يشفع له
بحاجة عند بعض السالطني فاستجاب
وكتب (اىل اخي فالن) أي اىل السلطان..
عندما وصل الكتاب اىل السلطان اهتم هبا
السلطان كثري ًا وق��ال سأدفن هذه الورقة
معي ..حتى عندما يأتيني امللكان اقول ان
الشيخ الفالين او العامل الفالين عبرّ عني بأين
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أخاه .انام املؤمنون اخوةَ ( ،ف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه
إِخْ َوان ًا) وهذا التعبري مجيل االخ وأخيه يفتش
عن مصلحته ..حي��اول ان يداريه ويمنحه
النصيحة (حب ألخيك ما حتب لنفسك)
(و ُك ْن ُت ْم َعلىَ َش َفا ُح ْف َر ٍة
هذا التعبري البليغَ .
ِم ْن ال َّنا ِر َف َأ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ْم
آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم تهَ ْ َتدُ َ
ون) أوشكتم ان تسقطوا
لكن اهلل تعاىل تدارككم ،حفرة اش��ارة اىل
السقوط االنسان سقط يف احلفرة من خيرجه
(و ُك ْن ُت ْم َعلىَ َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم ْن
بعد ذلك ،يقول َ
ال َّنا ِر َف َأ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها) ..الحظوا فضل اهلل
تعاىل ،االنسان ينسى عليه ان يتذكر ..كل
انسان يف حياته جمموعة مشاكل  ..ثم ينظر
نعمة اهلل سبحانه وتعاىل عليه حتى يزداد
شكر ًا هلل تبارك وتعاىل ..وهذه من اخالق
العقالء ان االنسان دائ ًام يراقب نفسه ويتذكر
اين كان واين اصبح ..القران الكريم يف هذه
اآلي��ة يستعرض ح��ال ه��ؤالء الذين كانوا
يتنافرون وكانوا اعداء اهلل تعاىل مجعهم عىل
منهج واحد ورصاط واحد ..وهذا التدرج
هب��ذه الفضائل والنِعم ثم يبني كنتم عىل
وشك السقوط واهلل تعاىل هو الذي انقذكم
منها .هذا استعراض اخواين ينفعنا يف حياتنا
مجيع ًا  ..يف مجيع االمور االنسان يستعرض
فضل اهلل سبحانه وتعاىل عليه ..اهلل يرجوا
ان هنتدي واهلل تعاىل بينّ وحيتج علينا .نسأل
اهلل سبحانه وتعاىل ان يمن عىل هذا البلد
املبارك بأن نتخلص من مجيع االرهابيني،
وان يشد عىل ايادي اخوتنا االبطال االعزاء
الذين يقاتلون وحيرروا مجيع مناطق عراقنا
احلبيب ..نسأل اهلل تعاىل هلم النرص املؤزر..
سائلني اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل دوام التوفيق
واحلمد هلل رب العاملني.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

التوحد ال الفرقة)
(خيارنا
ّ
كلنا تقريبا يتذكر ومنذ نعومة أظفارنا..
احلكمة من وراء حكاية العيص عندما تكون
عصية عىل
جمتمعة بحزمة قوية ،وكيف إهنا
ّ
الكرس ،بينام تكون نفس العيص ضعيفة
وسهلة الكرس عندما تكون متفرقة؛ أي
واحدة ..واحدة.
إذن فمن مصلحة َم ْن أن نكون متفرقني
وجمزئني؟
طبعا ،ال حيتاج هذا األمر اىل تفكري طويل ..
ألن اجابته واضحة ..إذ ال خيدم هذا سوى
أولئك األرشار أعداء العراق ،الذين ال حيبون
اخلري هلذا الشعب ،ويفرحهم متزقه وتفرقه ..
تناحر أبنائه ..شيوع الفوىض واخلراب فيه..
بل يغيظهم انتصاره ،ويبكيهم فرحه خاصة
فرحة انتصارنا الباهر ال��ذي أذه��ل العامل
عىل ارهابيي داعش ..فقد علمتنا التجارب
املتتالية ،بأن األرشار لن يرتكونا بسالم..
نعيش يف بلدنا بأمن وأمان ،وكنا نتساءل ماذا
يطبخون لنا بعد داعش؟!
لقد رأينا رؤي��ة العني ،وملسنا ملس اليد..
كيف إهنم حياولون بشتى الطرق واألساليب
اخلبيثة املاكرة ..أن يزرعوا الفتنة بني مكونات
الشعب الواحد ..كرد وع��رب ومسحيني
وتركامن وصابئة ويزيديني وغريهم ،والدين
الواحد ..سنة وشيعة ،والطائفة الواحدة..
شيعة وشيعة .عرفنا كيف يفكرون ليل هنار
كيف حياولون استغالل الفرص السانحة من
أجل حتطيمنا ،ومع األسف الشديد البعض
منا تبهره وعودهم ،ختدعه ألسنتهم؛ فيكون
مغفال تنطيل عليه أساليب مكرهم اخلفية
وخمططاهتم اخلبيثة؛ فيكون أداة التنفيذ..
بقصد أو من دون قصد ،من حيث يدري أو
ال يدري ،ومطية من أجل زرع ألغام الفتنة

والتناحر والتمزق بني مواطني البلد الواحد.
(اعتصموا)
فعل أمر يشري اىل االلتجاء واالحتامء بركن
حصني م��ن خ�لال التامسك والتوحد يف
مواجهة أخطار األعداء الذين يريدون الرش
هبذه األمة ،ومن أجل محاية أهداف نبيلة ختدم
الناس واحلياة ،وختدم مصاحلهم يف الدنيا
واآلخ��رة ،وهو خطاب رباين اىل املسلمني
مجيع ًا جيعلهم أقوياء ،وأصحاب منعة يف
دولتهم أمام أعدائهم يف حالة املواجهة ..
وطبعا من أبلغ شواهد هذا االعتصام باهلل
تعاىل ..توحدنا يف مواجهة ارهابيي داعش،
وقد نتج عن هذا التوحد االنتصار املبهر،
فلوال الفتوى املباركة وه��ذا التوحد؛ ملا
استعطنا دحر هذه الزمر الباغية املجرمة يف
اجتياحها لثلث العراق تقريب ًا ،هبذا الزمن
القيايس الذي ال خيطر بحسابات أي خبري
عسكري أو حملل اسرتاتيجي يف العامل.
(ال تفرقوا)
ويف مقابل اعتصموا ..ال تفرقوا؛ وهي بمعنى
التشتت يف التوجه ،واالختالف يف الكلمة،
واعتصموا هنا يف موضع أمر بالنهي أيض ًا،
ومن ثم التحذير من العواقب الوخيمة ملثل
هذا األمر ..أمر الفرقة والتناحر والتباغض..
وما يتبعه ويرتتب عليه من آثار سلبية ..إذ إن
ذلك يؤدي بالنتيجة اىل الضعف والضعة
واالهنيار والتشتت ،وبالتايل عدم القدرة
عىل مواجهة األعداء يف اللحظات احلرجة
واحلاسمة يف تقرير املصري.
ولو تساءلنا ماذا سيكون وضع العراق لو مل
نتوحد يف مواجهة داعش وننترص عليه؟
طبع ًا ،وكام يف نوايا تلك العصابات الداعشية
اإلرهابية وشعاراهتا املعلنة منها والرسية..

بقلم :طالب عباس الظاهر

فقد كانت تستهدف اجلميع بفكرها العدواين
امل��ت��ط��رف ،ومل يسلم أح��د م��ن اجرامها
ووحشيتها وتطرفها ،لقد أثبتوا للعامل بأهنم
اع��داء احلياة  ..أع��داء التحرض ..أع��داء
اإلنسانية.
إذن ،ليكون هذا حافزا ملزيد من التوحد بني
مكنونات هذا البلد من عرب وكرد وتركامن
وي��زي��دي�ين وصابئة وغ�يره��م م��ن أع��راق
وإثنيات ..حتت خيمة عراق عزيز موحد.
(أخالق العقالء)
من صفات العاقل أن ال ينسى وهو يف زمن
الرخاء واليرس ،ال ينسى ما كان عليه يف أزمان
مرت عليه لفرتات طويلة
الشدّ ة والعرس التي ّ
من الزمن ،وقد فرجها اهلل تعاىل عليه برمحته،
لقد َم َّن اهلل تعاىل عىل هذا الشعب بالنرص
املؤزر عىل عصابات داعش اإلجرامية ،ومن
قبلها باحلرية والعتق من أغالل الطغيان،
لكي يكونوا إخ��وة يف الدين وال��وط��ن ..
فالعراق وط��ن خري معطاء يسع اجلميع،
وال يضيق عىل أحد من أبنائه ..لذا سبيلهم
للمحافظة عىل هذه النعمة نبذ لغة التهديد
والتصعيد بينهم ،واالحتكام اىل لغة حوار
موضوعي هادئ ،وأن يتشاركون يف رسائه
ورضائه ..ويضعون يد بيد من أجل مصاحله
عيص
العليا ..ويتصدون لألعداء كحزمة
ّ
قوية متامسكة ،ال عيص متفرقة ضعيفة..
تكون مطمع األعداء لكرسها الواحدة بعد
األخ��رى ال سمح اهلل ،نتيجة أوه��ام تزين
للبعض أطامعهم ،أو خدع ومكائد حاقدة
تنطيل عليهم ،فال جمال للعداوة والبغض
والتناحر ،ألن ه��ذا ال خي��دم س��وى أع��داء
العراق  ..ليكون خيارنا التوحد ال الفرقة.

القبور
سؤال العدد

 :ما حكم الوقوف على القبور من غير علم ؟

سؤال العدد السابق
هل يجوز استخدام السحر في عمل الخير ودحر الشيطان في بعض النفوس؟

الجواب  ::ال يجوز .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال  :ماهي االعامل املستحب فعلها
للميت ؟
اجلواب  :زيارة القرب ورشه وقراءة القرآن
وفعل اخلريات له .
السؤال  :هل جيوز ختريب او ازالة بناء
بعض القبور التي علم اندراس ميتها ؟
اجلواب  :جيوز اال اذا كان عنوان يقتيض
املنع كاهلتك او الترصف يف ملك الغري
بال مسوغ .
السؤال  :ما حكم زيارة القبور للحائض
و احلامل و ما افضل مايمكن عمله عند
زيارة القبور ؟
اجل���واب  :جي��وز ذل��ك هل�ما و يمكنكم
مراجعة آداب الزيارة املكتوبة يف كتب
الزيارات يف اعامل زيارة القبور كمفاتيح
اجلنان .
السؤال  :توجد يف منطقتنا مقربة موقوفة
لدفن املؤمنني وتعترب الوحيدة ألهايل

املنطقة :
آ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها؟
ب ـ هل جيوز ختريب أو إزالة بناء بعض
القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ جتديد بناء القرب بعد إندراسه بسبب
العوامل الطبيعية ،فام هو احلكم يف ذلك؟
د ـ ما هو حكم وضع ألواح من الرخام
بحجم القرب يكتب اسم امليت وتاريخ
ال��وف��اة وبعض اآلي��ات القرآنية مما ال
يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يالحظ عىل بعض القبور وجود بعض
خواص ومستلزمات امليت موضوعة أو
مثبتة
عليها مثل (املالبس ،العكاز ،النعال ،قربة
املاء ،بعض القنينات الفارغة ،الفرش ...
ال��خ) حيث يالحظ أن بعضها جديد،
وحيث تسبب هذه توسيخ املقربة بعد
فرتة من الزمن .فام هو حكم وضعها؟
وما حكم إزالتها من قبل غري أهل امليت
أو من قبل القائمني عىل املقربة؟
و ـ ينوي القائمون عىل املقربة بعمل

اعداد /محمد حمزة جبر

مم��رات فيها لتسهيل عملية الدخول
واخل��روج منها وتفادي َا من امل�شي عىل
القبور وعدم ختريبها ،فام احلكم يف ذلك؟
وما هو حكم وضع عمود إنارة يف وسط
املقربة لتسهيل عملية الدفن لي ً
ال؟
اجلواب :آ ـ ال بأس به ما مل خيالف وقفيتها
ومل يزاحم دفن اآلخرين فيهام.
ب ـ جيوز إال إذا كان هناك عنوان يقتيض
املنع كاهلتك أو الترصف يف ملك الغري
بال مسوغ.
ج ـ يكره جتديد القرب بعد اندراسه اال قبور
االنبياء واالوصياء والصلحاء والعلامء .ا
د ـ ال مانع منه.
ه��ـ ـ جي��وز وضعها م��ا مل خيالف رشط
الوقف أو يمنع عنه املتويل ومنه يظهر
حكم إزالتها.
و ـ أم��ا وض��ع أعمدة اإلن��ارة فال بأس
به وأما عمل املمرات فجائز أيض ًا ما مل
يزاحم الدفن فيها
أو يتوقف عىل ختريب ما ال جيوز ختريبه.

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• انتخاب العراق بمنصب نائب الرئيس خالل مشاركة وزارة الثقافة أعمال الدورة الـ 22الجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في الصين...

• وزارة العمل والشؤون االجتماعية تناقش تفعيل دور االعالم في ابراز اولويات انجازات البرنامج الحكومي تثقيف المستفيدين من
رواتب الحماية االجتماعية ومعالجة االشكاليات من خالله.
• مدينة انتويربن البلجيكية تستقبل نسخة شباك ضريح اإلمام الحسين عليه السالم وعرضه في حسينية الزهراء قبل نقله الى أحد المتاحف البلجيكية...
• مديرية تربية محافظة كربالء المقدسة تؤكد ان طالب المدارس سيتسلمون هذا العام كتبًا منهجية متكاملة مع بداية العام الدراسي الجديد..
• اهالي الموصل يزورون مرقد االمام الحسين (عليه السالم) وتقديم الشكر للقوات االمنية وأبطال الحشد الشعبي لتضحياتهم الكبيرة من اجل تحرير مدينتهم من االرهاب...

لواء علي األكبر يتفقد عوائل الشهداء في مدينة البصرة
زار آمر لواء عيل االكرب اللوء عيل احلمداين والوفد املرافق له عوائل الشهداء
الذين سقوا بدمائهم الزكية ارض الوطن  ،وكانت الزيارة هذه املرة لعوائل
الشهداء يف حمافظة البرصة .وقال احلمداين  :يتوجه قادة ومشايخ اللواء بعد كل
معركة اىل عوائل الشهداء ملواساهتم والوقوف عىل احواهلم.
وأضاف  :كانت زيارتنا هذه اىل عدد من عوائل الشهداء الذين استشهدوا يف
معركة حترير تلعفر ،مؤكدا عىل ان الزيارات مستمرة اىل العوائل التي ضحت
بأبنائها يف سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته  ،مشريا اىل املواقف الطيبة التي
يتمتع هبا مقاتلو اللواء والدور املرشف يف كل املعارك التي خاضوها.
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هيئة الحشد الشعبي تبحث مع العمليات المشتركة االستعدادات العسكرية المقبلة
اجتمع نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي ابو مهدي املهندس مع العمليات املشرتكة
بشأن الوجهة املقبلة للعمليات ،أكدت ذلك وكالة نحن اخلرب مضيفة ان (ابو
مهدي املهندس) بحث مع قيادة العمليات املشرتكة االستعدادات العسكرية
لتحرير ما تبقى من االرايض املغتصبة بيد داعش االرهايب.
وأضافت ان اجلانبني بحثا ايضا تنظيف املدن املحررة من العبوات الناسفة واأللغام
وتامني عودة العوائل النازحة ملناطق سكناهم.

باالرقام
32

دولة تشارك في أعمال المؤتمر
الخامس عشر لخدام المنبر الحسيني
في مدينة أصفهان اإليرانية...

75

مليار دينار بكلفة مشروع الطريق الحولي
في محافظة كركوك...

باالرقام
32.83
110

مليون برميل يوميًا من نفط الخام
عام  2018حسب توقع منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك)...

ترليون دينار موازنة العراق العام المقبل...

باالرقام
60

شركة سعودية استثمارية في الدورة الرابعة
واألربعين لمعرض بغداد الدولي ....
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نائبا من اصل  204صوتوا على رفض استفتاء
اقليم كردستان...

لواء الطفوف يطهر قريتي حجيرة الشمالية والجنوبية غرب الموصل
طهرت قوات لواء الطفوف اللواء الثالث عرش يف احلشد الشعبي قريتي ام حجرية
الشاملية واجلنوبية قرب املحلبية غرب مدينة املوصل .وقال آمر لواء الطفوف قاسم
مصلح  :ان قوات اللواء انطلقت وفق االهداف املرسومة لتطهري القريتني غرب
مدينة املوصل ،وذلك بعد ورود معلومات استخبارية بتواجد عدد من االرهابيني
يف تلك القرى .وأكد «مصلح» ان اللواء أعلن تطهري تلك القرى بوقت قيايس.

وزارة التجارة تبحث مع الجانب االمريكي تعزيز العالقات
التجارية واالقتصادية بين البلدين
اكد وزير التخطيط  /وزير التجارة وكالة الدكتور سلامن اجلمييل ان مجيع العقود
التي تربمها وزارة التجارة مع الرشكات االجنبية واخلاصة بتجهيز القمح والرز
جيب ان تكون مطابقة للمواصفات العراقية التي اليمكن جتاوزها باي حال
من االحوال  ،باالضافة إىل ان اسعار الرشاء ختضع للبورصة العاملية والرتكيبة
السعرية ملاديت القمح والرز ،جاء ذلك خالل لقاء الوزير اجلمييل بالوزير املفوض
للشؤون االقتصادية يف السفارة االمريكية ببغداد الري ميمونت ،وأوضح بيان
اصدره املكتب االعالمي ان اجلمييل بحث مع ميمونت اليات وإجراءات توقيع
مذكريت التفاهم بني اجلانبني العراقي واألمريكي اخلاصتني باسترياد القمح والرز
من الواليات املتحدة االمريكية ألغراض البطاقة التموينية من جانبه ابدى
مسؤول امللف االقتصادي يف السفارة االمريكية يف بغداد الري ميمونت رغبة
بالده يف تطوير عالقاهتا الثنائية مع العراق يف اجلوانب االقتصادية والتجارية ..
مشددا عىل رضورة االرساع يف توقيع مذكرات التفاهم املشرتكة بني البلدين.

ناقشت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي آليات التقييم
العلمي وسبل ارتقاء املجالت العلمية العراقية اىل العاملية
عرب تطبيق معايري سكوباس .وقال وكيل الوزارة للشؤون
االدارية الدكتور حممد عطية الرساج خالل اجتامعه بلجنة
السياسات العليا ان الوزارة تسعى لتطبيق املعايري الالزمة
يف نرش البحوث العلمية للباحثني يف املجالت العراقية
بدال من نرشها يف جمالت اجنبية وتطبيق املعايري الالزمة
لدخول حمركات البحث الرصينة مثل سكوباس كفيل
باالنتقال بتلك املجالت من املحلية اىل العاملية ،مؤكدا
عىل رضورة التوسع العمودي وتطوير اساليب التدريس
والبنى التحتية والبحثية واملعلوماتية وتوفري البيئة العلمية
املناسبة ،وأمهية تأسيس املركز الوطني للتدريب لتوفري
ال���دورات ال�لازم��ة جلميع االختصاصات وبمختلف
املستويات الوظيفية عرب اعتامد مناهج عاملية حديثة بام
يسهم يف تطوير العمل يف كافة تشكيالت الوزارة.

قالوا:

قالوا:

(إياد عالوي) نائب رئيس
الجمهورية:مساحة األراضي المزروعة في
العراق تراجعت بنسبة ...%75

وزارة التعليم العالي تناقش آليات التقييم العلمي
وتطوير المجالت العلمية العراقية

(رحاب العبودة) النائبة عن محافظة البصرة :امانة مجلس
الوزراء تعامل  2000معلم بصري كمواطنين احتياط...

(خالد المفرجي) نائب محافظة كركوك :ندعو العقالء
والحكماء ورئاسة اقليم كردستان الى التهدئة وإعطاء فرصة
للحوار وتجنب التصعيد

العطاء الحسيني

ليت ُق ْ
لو ُخ ْ
لبت..
يكر ُم مواطنًا واسطيًا
سماحة الشيخ الكربالئي ّ
ألمانته ويدعو ان يكون قدوة للجميع

االحرار /حسين نصر ـ تصوير /صالح السباح

يضرب مثاالً
وبين من يعيش ظروفًا صعبة للغاية إال أنّه
بين من ينتهزُ مكان مسؤوليته ليسرق أتعاب الناس وحقوقهم،
َ
َ
ُ
والمحب للخير هي التي تسود ،لتحصد جائزتها في الدنيا واآلخرة،
األمين
الرجل
رمزية
أن
إال
ًا،
د
ج
متنافران
أمران
باألمانة،
ًا
ر
كبي
ّ
ّ
وجد ماالً ضخمًا مرم ّيًا
رجل من أهالي مدينة واسط يدعى (عبد اهلل عذاب حسن) عندما
فتجس ْ
ّ
دت هذه الفضيلة اإلنسانية في ٍ
َ
النفايات ليرجعه فورًا إلى أهله.
بين
ِ

(عبد اهلل) ..عامل نظافة ،يعيش ظروف ًا
معيشة سيئة تشبه ظروف زمالئه يف نفس
العمل ،إال ّ
ظروفه
أن هذا الرجل مل متنعه
ُ
الصعبة أن يامرس دور اإلنسان احلقيقي،
فيؤدي األمانات إىل أهلها ،وهو العمل
الصالح ال��ذي كان بعني ورض��ا املرجعية
الدينية العليا ،حيث استقبل سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي يف مكتبه بالصحن
احلسيني الرشيف ،الرجل األمني (عبد اهلل)

وعائلته ،تكري ًام واعتزاز ًا به وألمانته.
نحيي
ويقول الشيخ الكربالئي« :نحن ّ
ونثمن ونقدر باحرتام كبري املبادئ التي
يتحىل هبا جناب املواطن عبد اهلل (أبو عيل)
وحقيقة نتم ّنى ان الكثري من املسؤولني
ومن هم يف موقع املسؤولية ومن يتصدّ ون
إلدارة االم��ور يف البالد ان يقتدوا هبذا
املواطن ،ونحن ايض ًا نعتربه قدوة لنا ،حينام
قصته التي تناولتها قناة
شاهدنا وسمعنا ّ
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آسيا الفضائية حيث أثارت فينا اإلعجاب
والتقدير والتحفيز يف االقتداء هبذه املبادئ
جتسدت يف هذا املواطن».
التي ّ
لىّ
ويضيف الشيخ الكربالئي« ،لقد حت هذا
الرجل بالع ّفة والزهد يف الدنيا واالعراض
عن حطام الدنيا مع احتياجه الشديد اىل
امل��ال ،ومع ما ي��راه يف والدته من املرض،
ومع ما يراه يف اوالده من احلاجة الكبرية
فهناك ضغط نفيس يمر به االنسان حينام

العطاء الحسيني
يرى اطفاله وعائلته بحاجة اىل الثياب واىل
املرصوفات واىل املسكن وحينام يكون هبذه
احلاجة الشديدة ويعرض امامه املال ولكن
نفسه تأبى وتتعفف عن احل��رام» ،مبين ًا ان
«كثري ًا من الناس يف مثل هذا املوقف يمكن
ان يعيشوا حالة من ال�صراع فالشيطان
يدعوه اىل ان يمد يده اىل املال ،وصوت اخلري
والصوت االهلي وصوت العفة والنزاهة
يدعونه اىل ان يكون متعفف ًا عن هذا احلرام،
فيتحمل ويصرب عىل ظروفه الصعبة».
ويتابع سامحته حديثه قائ ً
ال« :هذا نموذج
للمواطن البسيط الفقري وه��و ق��دوة اىل
االخرين وقدوة اىل املسؤولني ،فالنموذج
الطبيعي هو ان يكون املسؤول ق��دوة اىل
االخرين لكن اصبح االن املواطن (عبد اهلل)
هو ق��دوة لآلخرين ،ونحن ندعو وسائل
االعالم ان يقدّ َم كقدوة واسوة يقتدى به من
املواطنني واملسؤولني خصوص ًا مع الظروف
التي يمر هب��ا ال��ع��راق يف ال��وق��ت احل��ارض
والذي حيتاج اىل ابراز جمموعة من املبادئ
عىل رأسها الع ّفة والنزاهة واالخالص».
ّ
ويؤكد سامحته أن «ما شاهدناه يمثل منهج ًا
رائع ًا من هذه املبادئ االساسية ولذلك
نحن من اجل ان نظهر امهية هذه املبادئ
ونظهر املواطن القدوة يف جتسيد هذه املبادئ
دعوناه اىل العتبة احلسينية املقدسة من اجل
تكريمه والتعبري عن االعتزاز به واالفتخار
ب��ه كنموذج حيتذى ب��ه ،ون��دع��و وسائل
االعالم ان يركزوا عىل هذه احلالة كنموذج
مبادئ يقدم اىل املسؤولني اوال ًواملواطنني
االخرين ثاني ًا» ،موضح ًا أننا «بحاجة ان
نثقف املواطن واملسؤول اوال ً عىل ان يتحىل
هب��ذه امل��ب��ادئ وان يكون ق��دوة لالخرين
ونحن شاهدنا املكان الذي يسكن به االخ
عبد اهلل واملستوى املعييش الصعب له ولكنه
اعاد املال لصاحبه مؤدي ًا رشف األمانة».
قصته يف األمانة
ويرسد املواطن (عبد اهلل) ّ
قائ ً
ال« :أعمل موظف ًا يف البلدية بأجر يومي
كعامل تنظيف ،ودائ ًام عندما اقوم بتنظيف
الشوارع ومحل النفايات عنها ،أقوم بتمزيق
اكياس االوس���اخ ،وك��ان أن مزقت احد
أكياس النفايات املرمية يف منطقة (احلوراء)

اجل املعيشة وال اقبل بأن اخذ أي مبلغ من
احلرام بالرغم من صعوبة حالتي املعيشية،
صحيح أنني وجدت هذا املبلغ الكبري من
امل��ال ،إال انني مل ام��دَّ يدي عليه ،وعندما
أرجعته إىل مالكه ،فرح فرح ًا شديد ًا ووضع
املال أمامي وقال يل خذ منه ما تشاء ،إال أنني
رفضت أيض ًا».
ويضيف عبد اهلل« ،ترشفت بلقاء الشيخ
الكربالئي وات�شرف باملرجعية الرشيدة
والتفاتتها ،وهذا التكريم يعترب رفعة رأس
يل وفخر أمام أهيل وأقربائي وجرياين الذين

بمحافظتي واس��ط ،ووج��دت مبلغ ًا من
امل��ال فأخذته اىل البيت ،ويف اليوم التايل
احتجت مبلغ ًا من املال فذهبت واقرتضت
من احد االخوة ومل اتقرب اىل املال الذي
وجدته ،فبدأت بالبحث عن صاحب املال
وبمساعدة عمي وكان هناك كتاب طابو مع
مبلغ املال فبعد البحث واالتصال وصلنا
اىل الشخص صاحب املال وذهبنا واعطيناه
املال وكان املبلغ ( 16مليون دينار)».
ويبني عبد اهلل ،ان «ظروفه الصعبة نسبة
لعمله كأجري يومي وبراتب قليل يف البلدية،
ونفقات والدته املريضة ومبلغ إجيار بيتهم
ال��ذي يسكنون فيه ،إال ّ
أن املبادئ احلية
والرشيفة ال يمكن متوت بأي ظرف من
الظروف ،واحلمد هلل أنا اجاهد واعمل من
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بترصيف وأمانتي ،وأن��ا أدع��و اهلل
أعجبوا
ّ
تعاىل أن حيفظ لنا املرجعية واحلشد الشعبي
املبارك».
فيام قالت والدة (عبد اهلل ع��ذاب)« :نحن
ال نقبل باملال احلرام ،فاملال يزول والدنيا
زائلة ولكن احلرام ال نقبل به رغم ظروفنا
الصعبة ،واحلمد هلل أن ولدي قد أرجع املال
لصاحبه وهذه بالطبع ثمرة تربيتي ألبنائي
وحمبة
منذ الصغر عىل الصدق واألم��ان��ة
ّ
الناس».

العطاء الحسيني

نشاطات كبيرة للعتبة الحسينية

في رعاية الجرحى وعوائل الشهداء
استضافة عوائل الشهداء من
حمافظة البرصة
ضمن برامج شعبة رعاية ذوي الشهداء
واجلرحى املستمرة يف استضافتها لعوائل
الشهداء االبرار لزيارة العتبات املقدسة يف
مدينتي كربالء والنجف االرشف ،حيث
استقبلت الشعبة وفد من عوائل الشهداء
من حمافظة البرصة وك��ان باستقباهلم يف
مدينة االم���ام احل��س�ين «عليه ال��س�لام»
للزائرين م��س��ؤول الشعبة احل��اج امحد
رسول وبرفقة السيد حيدر اخلطيب وملدة
يومني وبواقع ( )15عائلة مقسمني عىل
( )55زائ��ر ًا وبالتنسيق مع مؤسسة آمنة
لرعاية االيتام يف حمافظة البرصة ،وكان
برنامج اليوم االول بعد االسرتاحة التوجه
للعتبة العباسية لزيارة مرقد ايب الفضل
العباس «عليه السالم» ثم التوجه إلداء
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صالة العشاءين مجاعة وزيارة مرقد االمام
ايب عبد اهلل احلسني «عليه ال��س�لام» ثم
التربك بمضيفه الرشيف واحلضور ملجلس
عزاء يف الصحن الرشيف وذكر لشهدائنا
االب��رار ،بعدها العودة والتهيؤ لربنامج
اليوم التايل وهو التوجه ملدينة النجف
االرشف لزيارة مرقد امري املؤمنني «عليه
السالم» وكذلك زي��ارة قبور شهدائهم
االبرار ثم التربك بمضيف العتبة العلوية
املقدسة ثم العودة ملدينتهم حاملني معهم
عبق ارضحة ائمة اهلدى «عليهم السالم».
زيارة حمافظة املثنى
عم ً
ال بفتوى املرجعية الدينية يف وصاياها
لتفقد عوائل الشهداء االبرار ومتابعتهم
ورعايتهم وتلبية احتياجاهتم فهم من حثّوا
ابنائهم وآبائهم للجهاد وكام وصفتهم
املرجعية يف احدى خطبها باهنم اصحاب

العطاء الحسيني
االي��ادي الطاهرة ،تواصل شعبة رعاية
ذوي الشهداء واجلرحى التابعة اىل االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة دعمها
وتواصلها مع عوائل الشهداء االبرار يف
زيارات ميدانية مستمرة يف كل املحافظات،
فقد قام وفد من الشعبة املتمثل باحلاج
امحد رسول وبرفقة السيد حيدر اخلطيب
واملشايخ الكرام بزيارة تفقدية لالطالع
عىل االح���وال املعيشية التي تعاين منها
عوائل شهداء احلشد الشعبي والقوات
االمنية يف حمافظة املثنى وتلبية احتياجاهتم
املنزلية من اثاث وترميم وغريها ،اىل ذلك
ّحت��دث اخ الشهيد (حممد كاظم نعيمة
الظاملي) مع الوفد القادم شاكر ًا تواصلهم
املستمر وزياراهتم املباركة هلذه العوائل
الكريمة وتلبية كل ما حيتاجونه حمملهم
أمانة سالمه ملمثل املرجعية الدينية سامحة
الشيخ الكربالئي لعطفه االبوي جتاههم
ومتابعته لعوائلهم سائ ً
وجل
ال املوىل ّعز ّ
ان حيفظ القائمني عىل هذه اخلدمة املباركة،
فيام تواصل إدارة الشعبة عملها املستمر
ايضا بزيارة اجلرحى من احلشد الشعبي
السيام احلضور يف جمالس الفاحتة للشهداء
وك��ذل��ك إق��ام��ة ال�برام��ج والنشاطات

احلسينية املقدسة حمافظة البرصة حلضور
جملس فاحتة الشهيدين سهيل عبد اهلل
املوسوي احد شهداء احلشد الشعبي من
لواء عيل االكرب «عليه السالم» الذي نال
رشف الشهادة يف قاطع عمليات حترير
عيال زغريون
املوصل – البعاج ،والشهيد ّ
عودة الساعدي احد ابطال لواء الطفوف
الذي نال رشف الشهادة يف قاطع عمليات
حترير املوصل – تل اجلحش وهو أحد

السيد اخلطيب كلمة باسم العتبة املقدسة
موضحا خالهلا (عظيم منزلة الشهداء
االب��رار وأج��ر املجاهدين املرابطني عىل
الساتر ،مستشهدا ذلك بآيات من الذكر
احلكيم) اذ ق ّلد ال��وف��د ال��ق��ادم عائلتي
الشهيدان راية متربكة بقبة سيد الشهداء
«عليه السالم» تعظيام للتضحيات اجلسيمة
ال��ت��ي ق��دّ م��ه��ا اوالده����م ن�صرة ل�لأرض
والعرض ،اىل ذلك استأنس ذوهيام هبذه

االخرى كالسلة الرمضانية وكسوة العيد
واملخيامت الكشفية لأليتام وغريها التي
تصب يف خدمة عوائل شهدائنا االبرار.
زيارة حمافظة البرصة وحضور جملسا فاحتة
مواساة لعوائل الشهداء االب��رار وإكراما
لتضحيات ابنائهم زار وف��د من العتبة

املغدورين الثالثة الذين طالتهم يد الغدر
اجلبانة بعد تأديتهم ال��واج��ب املقدس
وعودهتم ملنازهلم ،وقد حرض وفد الزيارة
عضو جملس إدارة العتبة املقدسة احلاج
فاضل عوز والسيد حيدر اخلطيب وبرفقة
السادة اخلدم واملشايخ الكرام حيث القى

امل��ب��ادرة القيمة إلدارة العتبة املقدسة
ملتابعتها لعوائل الشهداء وتقديم يد العون
واملساعدة هل��ذه الرشحية الكريمة التي
اعطت ابنائها تلبية لنداء املرجعية ونرصة
الدين واملقدسات.
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العطاء الحسيني
َ
بعضهم َ
حبهم لفن الرس��م..
فنيًا
عبروا عن ّ
وآخرون ّ
أبرز شخصية (اإلمام) ّ
ْ

َ
َ
يقيمون معرضًا تشكيليًا احتفا ًء
فنانون شباب
بأمير المؤمنين (عليه السالم)
يل) اإلنسان والفكر والعدالة،
احتفا ًء بـ (ع ٍ
ارتأت جمموعة أهل البيت (عليهم السالم)
ِ
سرية اإلمام عيل
الشبابية للفن ،استذكار
بن أيب طالب (عليه السالم) ،من خالل
إقامتها ملعرض فني يف منطقة بني احلرمني
الرشيفني بكربالء.
املجموعة الشبابية التابعة ملؤسسة (البدور
املنرية لإلغاثة والتنمية) ،استطاعت إيصال

ٌ
حارض دائ ًام ومهم بالوقت
الفن
رسالتها أن ّ
َ
ليحفل بتجسيد الشخصيات اإلنسانية
ذاته
ُ
ُ
حيث أب��رز الفنانون الشباب
العظيمة،
شخصية أمري املؤمنني
وعرب لوحاهتم الفنية
ّ
ِ
(عليه ال��س�لام) وصفات وم��ب��ادئ هذا
سحرت شخصيته وحياته
الرجل الذي
ْ
األعدا َء قبل األصدقاء.
جملة (األح���رار) ،زارت املعرض الذي

األحرار /قاسم عبد الهادي ـ تصوير /صالح الس ّباح
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ُ
ِ
أروقة
وجتولت بني
أقيم ليوم واحد فقطّ ،
الفن والصفحات املرشقة لبطل اإلسالم
ِّ
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،وحتدّ ث
هلا الشيخ مهدي احلمداين مدير مؤسسة
البدور املنرية قائ ً
ال« :بالتعاون مع شعبة
معرض كربالء الدويل بقسم النشاطات
العامة بالعتبة احلسينية املقدسة ،أقامت
جمموعتنا الشبابية أول معرض تشكييل

العطاء الحسيني

يستذكر سرية وحياة اإلمام أمري املؤمنني
(عليه ال��س�لام) وم��ن بينها ذك��رى عيد
الغدير األغر وتنصيبه ولي ًا وخليف ًة عىل
املسلمني» ،مبين ًا ان «اهل���دف األسمى
للمعرض هو خدمة الدين االسالمي
ومذهب اه��ل البيت (عليهم السالم)
والتواصل مع رشحية الشباب وتعريفهم
ب��ال��ش��خ��ص��ي��ات اإلن��س��ان��ي��ة العظيمة،
خصوص ًا بعدما شهدت الفرتة االخرية
إمه��ا ً
ال واضح ًا يف هذا اجلانب وأعني به
نرش الفن وبتعابري خمتلفة عن حياة اهل
البيت (عليهم السالم) ،سواء كان األمر
متعمد ًا او غري متعمد من قبل البعض».
ويضيف احلمداين« ،الفنان هو شخص
مبدع وه��ذه االب��داع��ات واملواهب البد
َ
وتستثمر بالشكل الصحيح
ستغل
ان ُت
َ
من خالل توفري الفرص املتاحة يف ضوء
الرشيعة االسالمية» ،بحسب قوله.
تضمن
وأوض��ح احلمداين ان «املعرض
ّ
خمتلف التعابري واللوحات التشكيلية عن
حياة اإلم��ام عيل (عليه ال��س�لام) وعيد
الغدير االغ��ر ،وقد ش��ارك فيه رسامون
ورس�مات من حمافظات (ب��غ��داد واحللة
وذي قار وكربالء) ،وكان عدد اللوحات
املشاركة هو  45لوحة عدا الرسم احلر
الذي بلغ عدده  6لوحات».
ُ
ويقف احل��م��داين م� ّ�رة أخ��رى عىل أمهية
املعرض وهدفه ،إذ ّ
يؤكد إنه «رسالة لنرش

تعاليم أه��ل البيت (عليهم ال��س�لام)»،
مضيف ًا ان «خططنا املستقبلية تتمثل بإقامة
دورات تطويرية للرسامني سواء داخل
او خ��ارج كربالء» ،مشري ًا إىل ان «ختام
املعرض شهد تكريم الفائزين للوحات
الثالثة االوىل بشهادات تقديرية من قبل
العتبة احلسينية املقدسة وبعض اجلوائز
العينية».
من جهته حتدّ ث املشارك حسني رياض طه،
أحد طلبة طب االسنان يف كلية احلسني
اجلامعة قائ ً
ال« :يعد هذا املعرض فرصة
كبرية للشاب من اج��ل اب��راز مواهبهم
وخاصة انه تزامن مع عيد الغدير االغر
لذلك ان اغلب لوحاتنا كانت تتحدث
عن سرية أمري املؤمنني (عليه السالم) ،وقد
تظهر فيها
شاركت بلوحتني فقط؛ األوىل
ُ
اإلمام علي ًا (عليه السالم) مع سيفه ذي
الفقار والثانية تناولت موضوعة اإلمام
عيل أيب األيتام ،واستخدمت فيها مواد
ّ
(السكر والشاي والبهارات
بسيطة بينها
وايضا السكر امللون)».
وتابع حديثه« ،اهل��دف من اقامة هكذا
معارض هو لتوعية الشباب واالهتامم
بمواهبهم واعطائهم فرصة لإلفصاح
عنها خصوصا من الناحية الدينية بعيد ًا
عن الرسومات االخرى التجريدية اضافة
اىل االهتامم باللوحات اخلاصة باحلشد
الشعبي ويل عدة لوحات يف هذا املوضوع،
ألنه لوال احلشد الشعبي لربام مل نستطع
تشكيل هذا املعرض بأمان».
ويستطرد طه يف حديثه ،أن «هوايته بالرسم
والتشكيل جعلته يذهب إىل استخدام
وسائل فنية جديدة ،من بينها (الرسم
بالظالل) وال��ذي يتضمن ختريم الورقة
وقصها بواسطة الشفرة وتسليط الضوء
عليها ليخرج الرسم عىل احلائط اخللفي

19

او اي خلفية كانت ،اما الرسم بالطريقة
الثانية بواسطة السكر والشاي والبهارات
حيث استطعت من خالهلا احلصول عىل
ألوان خمتلفة لرسم لوحة مجيلة».
ط��ه استثمر فرصة حديثه معنا ،ليبينّ
أن هوايته مع الرسم بدأت بعمر الثامين
حمبي الرسم
سنوات ،ويقول« :أن��ا من ّ
والتشكيل وأعدّ جمال دراستي وهي (طب
األسنان) ف ّن ًا أيض ًا كون أن مجال األسنان
ونظافتها يرسم لوحة البسمة اجلميلة عىل
ِ
وجوهنا» ،خمتت ًام حديثه بمطالبته بإقامة
«دورات تقوية ومعارض مستمرة للفنانني
الشباب وتسليط الضوء عليهم ،خصوص ًا
ع�بر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام امل��ت��ع��دّ دة لتصل
املتذوقني وص ّناع
رسالتهم وأنشطتهم إىل
ّ
ْ
اجلامل».

العطاء الحسيني

زيارته لمركز اإلمام الحسين لصيانة المخطوطات..
خالل
ِ

بتجربته البارعة
يشيد
وفد مصري مختص بشؤون التراث
ِ
ُ

األحرار /حسنين الزكروطي  -عدسة /خضير فضالة

ضمن سلسلة ال��وف��ود الرسمية وغري
الرسمية التي تستقبلها العتبة احلسينية
املقدسة ع�لى م��دار السنة ،ت�شرف وفد
خمتص يف ترميم وصيانة املخطوطات
االثرية من مجهورية مرص العربية الشقيقة
بزيارة العتبة احلسينية املقدسة واالطالع
عىل مركز االمام احلسني (عليه السالم)
لرتميم وصيانة املخطوطات ورع��اي��ة
الباحثني ،وق��د ج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة من
اجل تقوية األوارص والتواصل يف املجال
العلمي بني البلدين واالط�لاع عىل اهم
الدراسات الفنية والعملية التي يقوم هبا
املركز طيلة االعوام السابقة ،ويف السياق
نفسة ق��ام اح��د الباحثني باملركز بتقديم

بحث يطرق ألول مرة يف العراق كان باسم
(انواع الصبغات املستخدمة يف املنسوجات
االثرية وميكانيكية تلفها) ،والذي قابله
اشادة كبرية من قبل الوفد الزائر.
جملة االح���رار ح�ضرت ه��ذه ال��زي��ارة و
اجرت جمموعة من اللقاءات كان اوهلا مع
مدير مركز االمام احلسني لرتميم وصيانة
املخطوطات ورع��اي��ة الباحثني مناف
التميمي قائ ً
ال« :اليوم ترشفنا باستقبال وفد
خمتص برتميم وصيانة املخطوطات االثرية
من مجهورية مرص الشقيقة ،وجاءت هذه
الزيارة هبدف التعرف عىل طبيعة االعامل
او البحوث الفنية والعلمية التي يقوم
هبا املركز ،وقد عمدنا اىل تعريف الوفد
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الزائر بطبيعة عملنا واالجهزة التي يتم
العمل هبا واالستفادة من املالحظات التي
يقدمها الوفد من اجل احلفاظ عىل سالمة
املخطوطات الرتاثية اإلسالمية والعربية
والعراقية باخلصوص».
اما اللقاء الثاين فكان مع الدكتورة داليا
عبد العال ،رئيسة قسم الرتميم االويل يف
متحف مرص الكبري والتي قالت« :تواجدنا
اليوم يف دولة العراق الشقيقة وخاصة يف
حمافظة كربالء املقدسة بعد املشاركة يف
مؤمتر الكفيل الدويل للمتاحف ،و كان لنا
الرشف بالقدوم اىل مركز االمام احلسني
الذي اثبت بأنه مركز يضاهي املختربات
العربية والعاملية م��ن خ�لال االج��ه��زة

العطاء الحسيني

املستخدمة يف الدراسات اىل جانب وجود باحثني
يعملون عىل بناء مدرسة تراثية حقيقية من اجل
تأمني املخطوطات االثرية واحلضارية يف البلد».
واضافت عبد العال« :اثناء عميل امليداين زرت
الكثري من املختربات العاملية يف دول خمتلفة وقد
رأيت بأن هذا املركز ال يقل امهية عن املراكز العاملية
خاصة ان العاملني يف هذا املركز لدهيم محاس كبري
لتقديم االفضل يف املستقبل».
فيام حتدث الدكتور امحد زغري ،الباحث البايلوجي
يف مركز االمام احلسني قائ ً
ال« :قدّ مت أمام الوفد
بحثي اجلديد بعنوان (انواع الصبغات املستخدمة
يف املنسوجات االثرية وميكانيكية تلفها) ،والذي
يطرق ألول مرة يف العراق حيث تناول الصبغات
النباتية القديمة املستخدمة يف املنسوجات ،فكان
موضوع مركز االم��ام احلسني (عليه السالم) هو
دراسة املنسوجات االثرية يف متحف الكفيل من
خالل العينات املوجودة ،واثناء الدراسة عمدت
اىل جلب مادة صوف حديثة وتلوينها باملصبوغات
النباتية القديمة ،وقد استخدمت يف هذه الدراسة
مخسة انواع من الصبغات منها صبغة (الزعفران،
النينة ،الكركم) وغريها».
«تم استخراج نظام السيالب (جهاز
وأضاف زغريّ :
قياس التغري اللوين) ،بعد ذلك اجري عليها عملية
التقادم الزمني من خالل عرضها وفق اجواء مناخية
مناسبة ،وقد اثبتت الدراسة ان بعض الصبغات
منها (النينة) حتتاج اىل ( 80ساعة) لتصبح نسيج ًا
متقادم ًا اضافة اىل صبغة الكركم ال��ذي اثبتت
الدراسات اهنا االرسع تأثر ًا باألجواء املناخية وقد
احتاجت اىل مخس ساعات فقط لتصبح نسيج ًا
متقادم ًا ،موضح ًا ،ان «هذه الدراسة تبينّ لنا كيفية
احلفاظ عىل سالمة الصبغات يف املنسوجات األثرية
التي حتفظ يف املتاحف اثناء تعرضها للظروف
املناخية اخلارجية».

االرتقاء بمستويات المرأة ثقافيًا
وزيادة مهاراتها التقنية
هبدف االرتقاء بمستويات املرأة ثقافي ًا وزيادة مهاراهتا التقنية واإللكرتونية،
اهنى مركز احل��وراء زينب (عليها السالم) لرعاية الفتيات ،دورة تعليم
أساسيات التصميم باستخدام برنامج الفوتوشوب باشرتاك ُنخـبة مميزة من
املتطلعات لتعلم الربامج الكمبيوترية.
وأوضحت مديرة مركز احل��وراء زينب (عليها السالم) ومدربة ال��دورة
املهندسة س��ارة حممد قائل ًة« :ت��أيت هذه ال��دورة ضمن سلسلة دورات يف
جماالت متعددة منها (االسعافات االولية ،برامج احلاسوب ،فنون اخلياطة)
يقدمها مركز احلوراء زينب عليها السالم لإلناث للنهوض بواقع املرأة يف
خمتلف جماالت احلياة ..واعتمدنا فيها عىل الدروس النظرية والتطبيق العميل
يف ايصال املعلومات والتأكد من استيعاب املتدربات هلا من خالل اجراء
اختبارات تقييمية لكل متدربة ،هتدف هذه الدورة لالرتقاء باملرأة من كافة
اجلوانب (الدينية ،الثقافية ،العلمية ،املهنية والتكنلوجية) وإلكساهبا موهبة يف
جمال التصميم الذي نالحظ ازياد احلاجة اىل ذوات االختصاص فيه يف اآلونة
األخرية ،ويف خمتلف املفاصل العملية».
من جهتها بينت املتدربة (تبارك أنور) الطالبة يف كلية الطب سبب التحاقها
بالدورة قائلة « التحقت هبذه الدورة ألتعلم كيفية استخدام هذا الربنامج
واتطلع اىل ان اكون موهوبة يف جمال التصميم وابارك ملركز احلوراء زينب
عليها السالم جهودهم املبذولة وقد وفقوا يف إيصال املعلومات بشكل يدل
عىل مصداقية عملهم وحرصهم الشديد عىل استفادة املتدربات وكانوا مصداق ًا
لقول الرسول (ص) زكاة العلم نرشه ،ونأمل املزيد مثل هذه الدورات التي
تنمي املواهب وتصقلها»
أما املهندسة (رب��اب حسن) إحدى املشاركات فأضافت قائلة « ان هذه
ال��دورات ترتقي بمستوى امل��رأة فشكرا للعتبة احلسينية لتوفري الظروف
املالئمة النجاحها وشكرنا املوصول اىل مركز احلوراء زينب عليها السالم
الذي أبدى تفاني ًا ومحاس ًا يف عمله يف ايصال املعلومات اىل املتدربات بشكل
يسهل استيعابه واالستفادة منه مستقب ً
ال».
يذكر ان مركز احلوراء مستمر يف اقامة خمتلف الدورات املجانية لالناث..
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مقاالت

ثقافة المكان وصناعة الذاكرة

ال يعد املكان مكان ًا إذا غابت الذاكرة ..وال
تعد الذاكرة مهم ًة بغياب املكان ..ليس هذا
جزء من
جمرد ذاكرة ،ولكنه ٌ
بمعنى إن املكان ّ
ال��روح ..فاملكان جغرافية والذاكرة تاريخ،
والتاريخ حتليق يف روح احلقيقة ،واحلقيقة
ثبات يف امل��ك��ان ..ل��ذا ف��إن اه��ت��زاز صدقية
التاريخ تؤ ّثر عىل املكان ،مثلام تؤ ّثر عىل حقيقة
الذاكرة وانفعالية اجلغرافية ..فالرواية مثال
حتتاج املكان ألنه حيمل ذاك��رة شخوصها،
وحت��ت��اج تفاصيل ال��ذاك��رة ل�ت�روي تاريخ
الشخصيات وما حيمله الزمان اجلغرايف من
وعي حيدّ د أمهية العالقة الرتابطية ما بني هذه
املسميات ..من هنا يبدو املكان ظاهر ًا يرتبط
ايضا بالعاطفة مثلام يرتبط بالعقل ..ومن هنا
سيكون السؤال ..هل حيتاج املكان اىل ٍ
ثقافة
ٍ
مواءمة ما بني العقل والعاطفة؟
تكون منطقة
ٍ
ّ
اإلجابة ستكون بكل تأكيد بحسب املكان
ذاته ،وبحسب الذاكرة والذكريات واملنطق
اجلغرايف لألحداث التي جرت عىل خارطة
املكان ..مثلام ستكون هذه األحداث ملهم ًة
يف تكوين تفاصيلها أو خادش ًة هلا ،بمعنى إن
املهمة واملؤ ّثرة ختتلف عن التفاصيل
التفاصيل ّ
��زورة التي يصنعها البعض،
اخلاملة أو امل� ّ

إلضفاء صفة خاصة عىل املكان ،من خالل
تفعيل العاطفة الزمانية والتغ ّريات اجلغرافية..
ٍ
حقيقة ليس
حتولت اىل
فمدينة مثل كربالء ّ
ٍ
منبع ملجريات جديدة..
فقط ذاكراتية ،بل اىل ٍ
ٍ
كون ما جرى عليها من أحداث تارخيية أو
ٍ
زمانية يف حتديد املهمة القاموسية ،أضفت
عىل املكان قدسي ًة جعلت من الوعي اجلمعي
أن يسعى الستخالص العرب من كينونة هذه
األح���داث التي ارتبطت ب��ح� ٍ
�دث تارخيي
وزم��اين ..فاحلدث معركة الطف والزمان
عاشوراء واملكان كربالء والعاطفة هي الفهم
اجلمعيّ ..
وكل هذا أ ّثر عىل الوعي والثقافة
التكوينية لألحداث ،وهي ٌ
ثقافة مؤ ّثر ٌة بشكلٍ
أو بآخ ٍر عىل االرتكاز العقيل واملنطق املكاين
ٍ
مدلول كوين ..بمعنى إن املكان هنا
ليتسع اىل
ّ
اكتسب درجته القطعية من األحداث التي مل
ٍ
ذاكرة ،بل اىل ما يمكن أن يمنحه من
جمرد
تعد ّ
ٍ
ّ
ٍ
حارض وتطلع مستقبلٍ واعتامد
ثبات ورؤية
ماضوي ..عىل العكس من األماكن األخرى
التي شهدت مث ً
ال أحداث ًا تارخيي ًة ،ولكن ليس
فتحول املكان اىل
بعظمة ما حصل يف كربالءّ ،
ٍ
ٍ
منطق ذاكرايت
حتول اىل
مدلول ثوري ،مثلام ّ
ويتطرق اىل
يعيد تفاصيله يف الثقافة اجلمعية،
ّ
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علي لفته سعيد

معناه اجلغرايف يف املدلول الطقيس.
إن املكان وإن اختلف الكثري من املنظرين
والباحثني والنقاد حوله واصدروا عنه كتب ًا
�رات هبدف
ع��دي��د ًة ،بل وأقيمت عنه م��ؤمت� ٌ
حتليل هذا االرتباط ما بني اإلنسان واملكان،
وبني الذاكرة وتفاصيل املكان ،وبني أمهيته
واستغالله ،وبني تعريفه عىل إنه الوطن وبني
إن كان حيمل ّ
كل الذاكرة املرتعة بإحساس
االنتامء اىل املكان ..يبقى تعريفه مثال يف لسان
العرب «املوضع ،وتعني التوسع املكاين،
وتطلق عىل وكنات الطري واملنازل ونحوها»
ٍ
ارتباطات
وهنا تعريف املكان خالص ًا بدون
معينية أو معيشية ،وألن للمكان عالقة مع
الزمان فإن االختالف سيكون إن الزمان هو
ٌ
ٌ
مادي واملكان
ومالحظة أي إنه غري
إدراك
ّ
مادي ..وهلذا فإن حركة التدوين واإلحساس
ّ
��م ح��ص��ول األح���داث
ب��امل��ك��ان يتبع م��ا ت� ّ
وتشعباهتا وأمهيتها ومكانتها وإدراكها.
ّ
لتقبل
إن امل��ك��ان
ٌ
روح تستلهم العاطفة ّ
ٌ
مدلوالهتا ،مثلام هو عقل لديمومة تفاصيله..
وكالمها املكان واألحداث يصنعان التاريخ
مثلام يصنعان الذاكرة.

مقاالت

فجر النهضة..ح1

العقائل في الطريق الى كربالء..
يبحر اهل املنطق يف منطقهم ويغوص اهل السياسة يف بحر خداعهم
كي يوجدوا حلوال منطقية خترجهم من سوداوية املحن التي قد ُتنهي
احالمهم وتخُ في تراثهم.
الشعوب ُتغرر ،و ُتضطهد ،وقد تهُ زهم قراراهتم ،وتحُ دد مصائرهم،
ضيع رغباهتم بيد الرساق فتكون
فتقع بسالسلِ الوحشية اسريةَ ،ت ُ
ُ
تفاحة ناضجة وطيبة بيد احلاكم املتغطرس ..
عم الظالم  ،واختفى غسق الفجر  ،عند اعالن يزيد حاكام  ،فامتت
افح االوباش حاكمهم مبايعني له ببيعة موت الضمري
الضامئر َ ،
وص َ
 ،فاحلاكم يزيد ..
ٍ
َ
أنحط كثري ًا  ،فدوائر املجون يف كلِ
زاوية منه  ،الفسق ،اخلمر ،انتهاك
املحارم ،واستباحة الدماء وكل هذا قليل بنظرهم  .طالبوا له بالبيعة
متناسني كل هذا واكثر  ،مغيض النظر عن فجره ومحاقته وقيادة القردة
مللكه ..
ٌ
صيحة جاءت من املدينة  :مثيل ال يبايع مثله  .فاهتز عرش
اال ان

حسين علي الشامي

الطغيان ..
هناك بارض كوفان سفريا للحسني  ،ورسائل جاءت تعلن اهنا مع
احلسني  ،أهليها مستعدين منتظرين ! متى سيدي القدوم ؟
خرج ابو عبداهلل  ،والعشاق هناك اعرتضوه ،منعوه  ،لكنه صاحب
موقف وارادة  ،و آخر يقول :سيدي عىل االقل اترك عقائل اهلاشميني
هنا..
ً
رد احلسني كان عظيام  ،فهو الرجل االيب املقتدر  :شاء اهلل ان يراهن
ُ
سبايا ..
ابو عبد اهلل رجل العفة وال�شرف اطلق سهم النرص منذ ان انطلق
 ،فصيحات زينب ال زالت هناك تدك عرش الطغيان و اىل االبد ،
وفاطم وام كلثوم يف كل خطوة ترددان محد ًا هلل عىل نعمة االمل ..
فهن عقائل الرسالة وسيدات اخلامر نصبت هلن يف كل بقعة قبة ،وكلامت
العلم تتدفق سيل جرف امال ُ
الظلاَ م  ،لتكتمل صورة عاشوراء فيهن
 ،ومنهن الشام بات اليوم تعرف من هو احلسني؟!
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مصائب الروهينغا!

رحيم الشاهر

�����������اف
اح������������م������������لْ دم�����������������������اءك ف���������������وق �أك������������ت�
ِ

وام���������������������ض ب�������ع�������ي�������دا ه����������ارب����������ا (ح�����������������ايف)!

( ال������������ب������������و ُذ) ي�����ه�����ج�����م ال����������س����ل����اح ي������������رد ُه

���������اف
�إال ه������������روب������������ا �����������ص����������وب �إ�����������س����������ع�
ِ

امل�����������س�����ل�����م�����ون ت������ق������ات������ل������وا ف����ا�����س����ت���������ض����ع����ف����وا

������ل�������اف!
يف غ�����������اب�����������ة غ�������������������ص���������تْ ب����������������أج�
ِ

�������������ص������������اروا غ����������������ذاء رائ����������ج����������ا ل�����ذئ�����اب�����ه�����م

�����ل�����اف!
ف������ت������خ������ا�������ص������م������وا يف م��������������وت �أ�������������س�
ِ

�أوج��������������������������ا ُع ���������س����ي���رك الت�������ط�������ي�������ق ب�����ع��ي��ره�����ا

وج����������������������راح ن���������زف���������ك ده�����������������ش��������ة اخل���������������ايف!

ام�����������������ش ب�������ع�������ي�������دا ف�������ال�������ب�������ح�������ا ُر غ������ري������ق� ٌ
�����ة

�������������راف
ت�������ط�������ه���ي���ر ع����������رق����������ك ج����������������ور �إ���������������س�
ِ

ْ
������ث�������ر ب�����ح�����ظ�����ك ب�����ال�����ط�����غ�����ام وق����������د ب��������دتْ
واع�

�آح������������������اده������������������م

آالف!
� ِ

ٌ
����������������������������ارق) ي������ح������م������ي ح��������م��������اك ب��ب��ره�����ا
(الط�

(و�������������ص������ل�����اح دي����������ن����������ك) م���������ي� ٌ
��������ت (غ��������������ايف)

������ر �������س������اع������دا يف �����س����اح����ه����ا
ان������ه�������������ض و��������ش������� ّم� ْ

�������اف!
وك��������م��������ا (حل������������ي������������د َر) زح������������ف �أ���������س��������ي� ِ
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األدبية

علمتنا

الى :معلمنا الكبير – دام ظله -

ي�����������ا ��������ص�������ان�������ع ال������ن�������������ص������ر امل���������ب����ي����ن حت����ي����ة
ر حت����ي����ة
ي�����������ا اي���������ه���������ا ال�����������رج�����������ل ال��������ك��������ب����ي��� ُ
������ة
ان���������������ا مل �أح������������� ّب�������������ك ح�
��������������ب ع�������اط�������ف� ٍ
ّ
������ة
ان���������������ا مل �أح������������� ّب�������������ك ح�
��������������ب ع�������اط�������ف� ٍ
ّ
������ة
ان���������������ا مل �أح������������� ّب�������������ك ح�
��������������ب ع�������اط�������ف� ٍ
ّ
ل����������������والك وال���������ف���������ت���������وى ال��������ت��������ي اط����ل����ق����ت����ه����ا
داوي�������������������ت ج����������رح���������� ًا ن�����������ازف����������� ًا مب����������ه����������ارة ٍ
ي���������ا واه�����������ب����������� ًا ل�����ل�����������ش�����ع�����ب وق������������د ع��������زمي��������ة ٍ
ي��������ا �������ص������ان������ع امل��������ج��������دَ امل����������ؤث���������ل يف ال�����������ورى
ع������ل������م������ت������ن������ي ان ال��������������ق��������������وايف ث�������������������ورة ٌ
ع�����ل�����م�����ت�����ن�����ي ان اج������ت������ل������ي������ك ق�������������ص������ائ������د ًا
ع������ل������م������ت������ن������ا ان اجل������������ه������������اد ع��������ق��������ي��������دة ٌ
ع�����ل�����م�����ت�����ن�����ا ان ال���������������ش�������ه�������ادة َ ج����������������ذوة ٌ
اذه��������ل��������ت ب����ال���������ص����م����ت اجل�����م�����ي�����ل وح�����ك�����م�����ة ٍ
ت����غ���������ش����ى م������ه������اب������ ُت َ
������ك ال�������ع�������ي�������ون ب�����وق�����ده�����ا
(اال�ؤك ال�����ب�����ي�����������ض�����اء ط�������وق�������ت ال��������دُ ن��������ا)
اال�ؤك ال�����ب�����ي�����������ض�����اء ط�������وق�������ت ال���������دُ ن���������ا)
اين ارى ف�������ي�������ك ال������������ع������������راق و������ش�����ع�����ب�����هُ
اين ارى ف�������ي�������ك ال�����������ع�����������راق ب���������أ���������س��������ر ِه
ي���������ا م�������ال�������ك������� ًا ع��������ر���������ش ال�������ق�������ل�������وب حت������ي������ة ً
���������وب ج����م����ي����ع����ه����ا
مت������ل������ك������ت ق������ل������ب������ي وال����������ق����������ل�
َ

اياد الياسري

ل����������ك م����������ن حُم�������������ب يف غ����������رام����������ك ُم����ت����ع����ب����ا
���������������ب ل���������ل���������دن���������اء ِة م���������ا ح���ب���ا
ل���������ك م���������ن حُم
ٍ
ان ال��������ع��������واط��������ف ق���������د جت������������يء وت�����ذه�����ب�����ا
ل�������ك�������ن ارى ل������ل������ح������ق دوم������������������� ًا ُم����غ���������ض����ب����ا
ل�����ك�����ن ر�أي��������ت��������ك �����س����ي����ف���� ًا يف امل��������ك��������اره م�������ا ن���ب���ا
ك�����������ان ال�����������ع�����������راقُ ع��������ن ال�����������وج�����������و ِد ُم����غ����ي����ب����ا
ف�����ل������أن�����������ت ح���������ق��������� ًا ل���������ل���������ج���������راح ُم�����ط�����ب�����ب�����ا
م���������ن ج������������دك ال�����������ك�����������رار َع�����������زم����������� ًا ُم����ل����ه����ب����ا
�أي امل����������ك����������ارم ان������������ت ل�����������س�����ت ل������ه������ا اب���������ا؟
خ������ي���ل��ا ً �������ص������ع������اب������ ًا ي����ق����ت����ح����م����ن اال�����ص����ع����ب����ا
ت�������ل�������دُ ال�������رج�������ول�������ة وال��������ك��������رام��������ة َ والأب�������������ا
ت������ن������ف������ح ع����������ب�����ي����ر ًا م����������ن ���������ش��������ذاه��������ا ط����ي����ب����ا
������ب احل��������ي��������اة وت��������ذك��������ي ف�����ي�����ه�����ا م��������ا خ���ب���ا
ت�������ه� ُ
ُت������ن������م������ى اىل ورع ٍ ق�������������ص������رنَّ االع�����ج�����ب�����ا
ف��������ال��������ن��������و ُر وق��������������دٌ يف ج�����ب�����ي�����ت� َ
����ك م���������ا خ���ب���ا
م������ن مل ي����ن����ل م������ن �����س����ب����ب ج����������ودك م���ك�������س���ب���ا ؟
م�������ن مل ي�����ن�����ل م�������ن ف����ي���������ض ن����ب����ع����ك م���������ش����رب����ا ؟
ار�������������ض������������ ًا م��������ب��������ارك��������ة و��������ش�������ع�������ب������� ًا ط����ي����ب����ا
َ
��������������������ورت يف ج������ن������ب������ه ف�����������ج�����������ر ًا ارح�������ب�������ا
ن�
ل�����������ك م�����������ن حُم��������������ب يف ه�����������������واك ُم������ع������ذب������ا
رغ����������م احل��������ق��������ود �����س����ت����ب����ق����ى ق���������ائ���������د ًا و�أب����������ا
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يا حسين..

كربالء عادت لتشهد ليلة بلون فجيعتك
�أغفر يل �سيدي ،انني �أج��يء يف ليلة قيامك الكبري ،ليلة بدء
اجيء والنار على �صدري ملتهبة ،وروحي جزعة ونف�سي
فجيعتك،
ُ
مكروبة� ،سيفي بكائي وكلُّ ثروتي �شعو ٌر وندم ،انحني بهما امام
اعتاب ابوابك� ،أم�سح تراب �أقدام املالئكة واالنبياء وال�صاحلني،
و� ُ
أ�ضغط اليدين ب�شدة على ار�ضك و�أ�شرب الدموع من عيون املوالني
املتوهجني بالألمْ .
�أغفر يل �سيدي ،كنت جال�سا يف ح�ضرتك ،ففوجئت مب�شهد ر ًّو َعني
وجحظت عيناي يف اال ُفقْ بني قبتك وال�سماء على ا�صوات الطبول
�شيء يف فمي
ال�شيء يف يدي ،وال
احلزينة ،لر�ؤية راية ظ ّلتني،
َ
َ
اال بقايا �صوت واحد ي�صرخ بجزع (يا ح�سني ) ،وامتزج �صوتي
مع اال�صوات ،كقيامة ُعظمى احتوت كل ف�ضاءات �ضريحك بلون
الدم وهي تغطيني نف�سها بال�سواد اعالنا لل�سري على جراحات
عا�شوراء الدم ،وموت العامل احلي وهو ي�شاهد طقو�س �شعائرك،
وانت يف العامل احلقيقي متهد الطرق للراحلني اليك بذات الدماء
الزاكيات ،ما اروعه من توفيق الهي.
عفوك �سيدي ،نحن ن�ستذكر ب�أ�سى موجوع ا�ست�شهادك ،وكربال�ؤك
�شهد العامل ب�أنك حي ،ونحن نحتمي
تعود لت�شهد ليلة فاجعتك ،و ُت ْ
بعقيدتك فمن مل يعرفها �أو مل يغرتف من غديرها ُغرفة ،مل تورق
تربة روحه ،ومل تزهر..فما �أعظم يومك ونحن نرى العامل من
نافذة قبتك والعيون حتت�ضن كل �شيء والأذان ين�ساب �إليها �صدى
هتاف ا�سمك وهو يطوف حول ال�ضريح لي�صعد باجتاه ال�سماء..
�أي قوة ميلكون و�أي حب كبري ي�سكن حنايا القلوب..كلمات ،كلمات
ما �أطيبها وهي تت�سلق وتطري وتبحث عن منفذ ال�صعود �إىل �سماء
امللك و�أنت تعي�ش حلظة ال�شعور برحلة بد�أ احلزن ؟
تخرج �صالتي عن �صمتها وت�أخذ �شكل ال�صراخ
�سيدي ،هذا اليوم
ُ
املوجوع  :باركنا يا اهلل (باحل�سني) ...باركنا يا اهلل (باحل�سني)،
ونحن نبد�أ الطواف على اجلروح ،ك�أن الطف عاد اليوم من جديد
رج ُعه امل�شت ِعلْ  ،متنح �سيدي
بهي الغياب له ْ
�شديدُ العقاب..غفو ٌر ٌّ
لظاك -ع�شقا -و�سحرا للموالني وه��م يت�سابقون يف خدمتك
ب�أ�صناف تده�ش العقول وحتري القلوب لها.
هنا �شعرت باحلزن  ...؟ نعم و�س�أوا�صل حزين على �سيد �شباب
اجلنة ما بقيتُ حيا.
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يوم َ
مأتم
لك فينا ُ
كل ٍ

ُ
������������������ل ع�������������������ام ل��������������ك ف��������ي��������ن��������ا م��������������������أ ُ
مت
ك�
����������������م
���������������������م دائ�
����������س���������ي���������دي ف�������������ق�������������دُ ك هَ
ٌ
ٌ
جن��������������������ر ُع ال����������ه����������م ب���������������آه��������������ات اال���������س��������ى
ك����������ي� َ
���������ف ال ن�������ب�������ك�������ي ع��������ل��������ى م�����ع�����دن�����ن�����ا
�أ�����������س����������ف���������� ًا ف�����������ق�����������دُ ك ي�����������ا م�������������������والي اذ
ت���������� ّب����������ت ال���������دن���������ي���������ا ف������ل�����ا �أم�����������������������نَ ل����ه����ا
هلل ������������س�����������راج����������� ًا ن��������ّي��������رّ ًا
ك�����������ن�����������تَ وا ِ
ا�����������س����������ف���������� ًا ف�������������ق�������������دُ ك ي�������������ا ��������س�������ي�������دَ ن�������ا
وح�����������������ش��������ة ن����������ح����������نُ ب��������ه��������ا يف ل����������وع����������ة ٍ
ٌ
َ
َ
��������ي���������ن م��������������ن ُك�������ن�������ا
����������������������وت ب�
����������������������ال م�
ح�
ً
َ
ُ
���������ر ال�����ن�����ق�����ى
ا���������س��������ف��������ا ي�����������و ُم�����������ك ي����������ا ط����������ه� َ
اب��������������ن
وب����������������������������دون ا�����������س����������م����������ك دون
ِ
َ
ح���������������������ال ل�����ن�����ا
ق�������������د ف����������ق����������دن����������اك ف������ل������ا
ب�����������ال�����������ك�����������رام�����������ات ب��������� َل���������غ���������ت امل������ن������ت������ه������ى
َ
ُ
����������������ك ف�������ي�������ن�������ا م������������������أ ُ
مت
��������������������وم ل�
����������������ل ي�
ك�
ٍ
هلل ي�����������ا اب������������������نَ ال������ك������رم������ا
ف�������������������س����ل����ا ُم ا ِ
و��������������س������ل������ام اهلل ي������������ا اب���������������ن االت�������ق�������ي�������ا
ُ
و������������������س��������ل��������ا ُم اهلل م���������������ا دام ل�����ن�����ا

سليم كريم كريمش

وب���������������������������دونِ ا���������س��������م��������ك �إ ّن�����������������������ا َع�������������������دَ ُم
ف��������ي��������ك واالي���������������������������ام ع���������������ش�������ن�������اه�������ا َد ُم
ي�������ع���ت���ري�������ن�������ا احل�����������������������زنُ ُن������������ك������������وى �أ ُ
مل
�������م
ِ
ف��������ب��������ه ال���������������س�������ل�������وى ل����������ن����������ا ..وال��������ق�������� ِي� ُ
َ
����������������تَ
����������������تَ
������م
�
ل
������
�
������ع
�
ال
�
ان
��������ز
�
��������ع
�
ال
��������ر
�
��������ش
�
�
ان�
ُ
ُّ
�������������������ب ال������������ َع������������دَ م
ت���������� ّب����������ت ال���������دن���������ي���������ا وت�
َّ
ك��������ن��������تَ ل�����ل����اح���������������������س����������انِ ...ان����������تَ ال��������ك��������ر ُم
����م
ا��������س�������ف������� ًا ف������������ق������������دُ ك ..ان���������������تَ ال�����ب�����ل������� َ����س� ُ
َ
ُت���������ق��������� ِل ُ
�����م
���������ق ال������������ب�
�����������ال وف�������ي�������ه�������ا َع������ل������ق� ُ
��������م���������هُ ي��������������������زدا ُد ف�����ي�����ن�����ا ال�������ك�������ر ُم
و َم��������������ن ه� ُّ
ن����ن���������س����ج����م
ا���������س��������ف�������� ًا ب������������ع������������دَ َك ال ..
ُ
َ
����م
���������ب ال�����ع�����ل� ُ
ال������ ُت������ق������ى ت������� ّب�������ت اال��������س�������م�������اء ت� ّ
����م
�
����ه
�
����ل
�
����ت
�
����س
ه�����������ي ل�������ل�������دن�������ي�������ا ال���������ر����������ض���������ا ن�������
ُ
����م
ول�
������������������������روح ال ِآل ان������������������تَ ال�����ب�����ل�����������س� ُ
ِ
������م
وع��������ل��������ى ������ش�����خ�����������ص�����ك ت���������������ا َه  ..ال������� َك������� ِل� ُ
������م
ل�����������ك وال���������رح���������م���������ة ي���������������ش�������دوه�������ا ال�������ف� ُ
َ
�������������ك وال����������غ����������ف����������ران م����������ا دا َر ال��������������د ُم
ل�
ٌ
����������م
������������ق ي�������ن�������ب��������� ُ������ض او ب�
خ�������������ا ِف�
َ
�����������������اح َف� ُ
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الحزن التي ال تنتهي..
أعوام
ُ
ِ

وتتبعها تاريخيًا
المآتم الحسينية
ّ
كان تاريخنا مض ّرجا بالدماء
مهمان ،وإن
في التاريخ اإلسالمي عامان للحزن
َ
ّ
ولكن نشير هنا من حيث التسمية إلى هذين العامين ،فقد أطلق
والويالت،
ْ
عم النبي
السالم)
(عليه
طالب
أبو
فيه
توفي
الذي
العام
على
المسلمون
َ
ّ
(صلى اهلل عليه وآله) ووفاة السيدة خديجة (عليها السالم) زوجته بعام الحزن،
أما العام الثاني الذي أطلق عليه المسلمون بـ (عام الحزن) فهو عام (61
للهجرة) ذكرى استشهاد ريحانة المصطفى اإلم��ام الحسين (عليه
السالم) على أرض كربالء.
األحرار /خاص

ُ
وم���ن���ذ ذل����ك ال��ع��ام
وحتى سنتنا اهلجرية
اجل��دي��دة (1439
ونحن
للهجرة)،
ُ
نجدد الذكرى بعام
ّ
ِ
احلزن هذا ،خصوصاً
��رم
خ��ل�ال ش���ه���ري حم� ّ
ُ
حيث نقيم
احل��رام وصفر،
امل��آت��م احلسينية وال��ع��زاءات
إحيا ًء لذكرى اإلم��ام املظلوم أيب
األحرار (عليه السالم) ،وهي بالتأكيد
تتصل اتصا ً
ال مبارش ًا بتلك املآتم التي
ُأقيمت بذكراه احلزينة ،منذ مقتله (عليه
السالم) ،حيث ُأقيمت وعرب طوال تلك
السنوات ومن خمتلف املحبني واملوالني
وآل البيت واألئمة املعصومني (عليهم
السالم) مآتم حسينية عزائية ،وبحسب
الباحثني بالشأن اإلس�لام��ي ،يمكننا
مطالعة تاريخ املأتم احلسيني يف مقاطع
زمنية خمتلفة:
1ـ منذ استشهاد اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ،وحتى مقتل قاتليه.
2ـ تأسيس األئ��م��ة (عليهم السالم)
للمأتم احلسيني بوصفه شعري ًة دينية
لسن
وذلك عرب توفري األرضية املناسبة ّ
امل��أت��م م��ن قبل اإلم���ام زي��ن العابدين
(عليه السالم)  ،وبناء أرك��ان املأتم يف
عهد اإلمامني الباقر والصادق (عليهام
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السالم) ،واتساع دائ��رة املآتم يف عهد
اإلم��ام�ين ال��ك��اظ��م وال��رض��ا (عليهام
السالم).
3ـ منذ تأسيس املأتم ،حتى أخذه طابع
شعرية دينية رسمية.
ً
ً
4ـ أخ��ذ امل��أت��م طابعا رسميا بظهور
حكومات شيعية قوية يف القرنني الرابع
واخلامس.
5ـ فقدان احلكومات الشيعية القوية من
القرن السادس وحتى العارش.
6ـ حكم الصفوييني يف القرنني العارش
واحلادي عرش.
 .7احلكم العثامين.
ومع توايل السنوات ،أقيمت هذه املآتم
العزائية ،وبطقوسها املتشاهبة نوع ًا ما،
إىل أن وصل العهد إىل حكومة البعث
التي حاولت النيل من مثل هذه املظاهر
والطقوس الدينية ،ومرة أخرى وبعد
س��ق��وط ال��ص��ن��م ،ع���ادت م��ن جديد،
حيث ننتظر سنوي ًا شهر حمرم احل��رام،
لنوقد شموع حزننا ونحيي املصيبة
احلسينية العظيمة التي أبكت السامء
واألرض ،وأول��ي��اء اهلل ورس��ل��ه قبل
وقوعها ،وقد وردت روايات تتحدّ ث
ع��ن ب��ك��اء إب��راه��ي��م اخلليل ،وعيسى
وح��واري��ي��ه ،وحممد املصطفى ،وعيل
املرتىض ،وفاطمة الزهراء عىل اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،أما بالنسبة ملسار

دراسات
اإلمام وأصحابه مرضّ جني بدمائهم.
2ـ بكاء أهل الكوفة عند رؤيتهم أهل بيت
اإلمام أرسى ،وحني سامع خطبهم.
3ـ إق��ام��ة امل��أت��م يف ال��ش��ام ،عند وص��ول
األرسى من أهل بيت اإلم��ام إىل جملس
يزيد ويف بيته.
4ـ إقامة املأتم عند قرب اإلمام حني عودة

تأسيس هذه املآتم وتتبعها تارخيي ًا ،فقد
حدد الباحث الدكتور حممد صالح مراحل
تارخيية لتأسيس املأتم احلسيني:
املرحلة األوىل :املأتم من االستشهاد وحتى
مقتل القاتلني ـــــــ
بنا ًء عىل التقاليد املتبعة يف املجتمعات
البرشية ،تقيم عائلة القتيل املأتم عليه ،ومل
يكن أهل بيت اإلم��ام احلسني استثنا ًء يف
ذلك ،بل اتسعت دائرة مأتم اإلمام احلسني
ملا له من صلة بالنبي ومكانة اجتامعية ،حتى
وخاصة الصحابة والتابعون
أقام له الناس ـ
ّ
وسمي عام استشهاده عام احلزن.
ـ املآتمّ ،
مثّلت هذه املآتم التي استمرت حتى مقتل
قاتليه ،مآتم أهل بيته بصورة خاصة ،ومل
تأخذ طابع الس ّنة أو الشعرية ،لكن املهم
يف بحثنا هو اجلهود التي بذهلا األئمة جلعل
هذه املآتم شعائر دينية لكافة الناس ،وهذا
ما نتناوله يف املقاطع التالية.
املآتم املقامة يف املرحلة األوىل:
1ـ مأتم أهل بيت احلسني يف ساحة القتال
عند غروب العارش من حمرم ،بعدما وجدوا
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مارين
أه��ل بيته م��ن ال��ش��ام إىل املدينة ّ
بكربالء.
5ـ إقامة املأتم يف املدينة حني سامع أهلها
بكاء أم سلمة عىل احلسني ،والتي ُنبأت
بمقتله يف املنام.
6ـ املآتم التي أقامتها أم سلمة وأهل املدينة
بعد إعالن احلكومة نبأ استشهاد اإلمام.
7ـ املآتم التي أقامها بنو هاشم ،كالتي
أقامها ابن عباس وحممد بن احلنفية وبنات
عقيل ونساء بني هاشم.
8ـ املآتم التي أقامها أهل املدينة عند عودة
أهل بيت اإلمام إليها.
9ـ املآتم التي أقامتها نساء اإلمام.
10ـ املأتم الذي أقامته ّأم البنني ،ألبنائها
الشهداء يف البقيع.
ً
11ـ بكاء آل عبد املطلب ونواحهم يوميا يف
العام الذي استشهد فيه اإلمام ،ويف ذكرى
استشهاده لثالثة أعوام ،ومشاركة بعض
الصحابة والتابعني يف تلك املجالس.
12ـ حداد أهل البيت حتى ورود نبأ موت
ابن زياد.
زي احلداد.
13ـ ارتداء أهل البيت ّ
14ـ بكاء بعض الصحابة والتابعني،
احلس َ
ني ،وحزهنم عليه.
التوابني ونواحهم عىل قرب احلسني
15ـ بكاء ّ
يف طريقهم إىل قتال أهل الشام ...يتبع.

تقرير

بيد حزينة
شهر األحزان العاشورائية
ُ
يطرق األبواب ِ
ُ

ٌ
واستعدادات سنوية
طقوس وتقاليد
ٌ
إلحياء الفاجعة األليمة
ِ

الأحرار /ح�سنني الزكروطي ـ ت�صوير� /أحمد القري�شي

الحاج مازن الوزني

َ
وب) (الحج ..)32/شعار تتخذه االمانتان العامتان
(ذ ِل َك وَ َمن يُ َع ِّظ ْم َش َع ِائ َر ال َّل ِه َف ِإ َّن َها ِمن َت ْقوَ ى ا ْل ُق ُل ِ
الحسينية والعباسية المقدستان وكافة محبي أهل البيت (عليهم السالم)؛ إلحياء فاجعة الطف االليمة في
شهر محرم الحرام ،حيث تبدأ مراسيم الحزن والعزاء ،بتبديل الراية الحسينية من الحمراء إلى السوداء
ونشر مظاهر الحداد واألسى.
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تقرير
ومع إحياء هذه املناسبة العظيمة بالطقوس
َ
والتفجع ملقتل سيد
الدينية وإظهار احلزن
ّ
الشهداء (عليه السالم) ،إال ّ
أن مثل هذا
االستذكار السنوي ،ما هو إال استذكار
ل��ـ (ال احل��س�ين) العظيمة التي أطلقها
(عليه السالم) بوجه الظلم واالستبداد
األموي ومن أجل إعالء كلمة اإلسالم،
عندما قال (مثيل ال يبايع مثله) ،ومقولته
(عليه السالم)( :واين مل اخرج ارشا وال
بطرا وال مفسدا وال ظاملا ،وانام خرجت
لطلب االص�لاح يف ام��ة ج��دي ،اري��د ان
آمر باملعروف واهني عن املنكر فمن قبلني
بقبول احل��ق ف��اهلل اوىل ب��احل��ق ،وم��ن رد
عيل هذا اصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني
القوم باحلق ،وهو خري احلاكمني) ،ومنذ
ذلك الوقت ليومنا هذا تستمر املواكب
احلسينية يف مجيع انحاء العامل وخاصة يف
مدينة كربالء املقدسة اىل احياء هذا الواقعة
االليمة يف شهر حمرم احلرام متحدين كل
لتستمر املسرية
طغاة العرص وشذاذ اآلفاق؛
ّ
احلسينية ،وتبقى راية احلسني عالية خ ّفاقة.
وي��ق��ول م��ع��اون رئ��ي��س ق��س��م الشعائر
وامل��واك��ب احلسينية يف ال��ع��راق و العامل
االسالمي احلاج مازن الوزين :ان «لقسم
امل��واك��ب ع��دة اس��ت��ع��دادات يتخذها يف
كل سنة خاصة يف شهر حمرم احلرام لعل
ابرزها نرش ال��راي��ات ال��س��وداء يف داخل
احلرم احلسيني الرشيف اضافة اىل منطقة
ما بني احلرمني ال�شرف�ين ،كذلك جتهيز
راي��ة ايب االح��رار (عليه السالم) كام هو
معروف يف اوىل ليايل حمرم احلرام خاصة
ان مراسيم تبديل الراية اصبحت قضية
ينتظرها العامل امجع كون ّ
أن االمام احلسني
(عليه السالم) ال يمثل املسلمني فحسب
وإنام كل األحرار يف العامل ،واكرب دليل عىل
كالمي هذا ما حيدث يف الزيارة املليونية
السنوية (االربعينية) حيث نرى الوافدين

اىل مدينة كربالء وهم من خمتلف االطياف
واجلنسيات».
ويضيف ال��وزين :نسعى دائ ًام اىل ان ننقل
الشعائر احلسينية اىل العامل بشكل يليق
باإلمام احلسني (عليه السالم) ابتدا ًء بتنظيم
امل��واك��ب وفقي ج��دول زمني ومكاين،
وانتها َء بعزمنا إليصال الرسالة احلسينية
للشعوب م��ن خ�لال قصائد الشعراء
والردات احلسينية والتي تستذكر القضية
احلسينية وتقف بوجه احلركات اإلرهابية
تشوه سمعة
التي حتاول بشتى الطرق ان ّ
االسالم والشيعة بوجه اخلصوص».
ورد ًا عىل كيفية التنسيق رؤساء املواكب مع
العتبة احلسينية والضوابط التي تضعها،
جييب الوزين ،ان «سامحة املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ويف االجتامعات السنوية التي
تعقد مع رؤساء املواكب احلسينية دائ ًام ما
ّ
يؤكد عىل رضورة احياء هذه الشعائر مع
ما يتناسب مع مبادئ ايب عبد اهلل احلسني
(عليه السالم) النه يمثل رمز لإلنسانية
مجعاء».

فيام حتدّ َث السيد عيل الغريفي احد افراد
موكب طرف باب السالملة قائ ً
ال« :نستقبل
شهر حمرم احلرام يف كل عام ونحن نعزي
موالتنا الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها
ال��س�لام) هب��ذا امل��ص��اب اجل��ل��ل اال وهو
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استشهاد ايب االح����رار االم���ام احلسني
واخيه العباس (عليهام السالم) و اصحابه
امليامني ،وكام يعلم اجلميع ان لكل خملوق
يف ه��ذه الدنيا يفرح وحي��زن بطريقة او
بأخرى كل حسب بيئته اخلاصة ،ونحن يف
مدينة كربالء املقدسة خاصة يف هذا الشهر
العظيم ،نقوم بتجهيز بعض النشاطات
الدينية التي حتمل كل واحدة منها معنى
خاص ًا ،ففي اليوم االول من هذا الشهر
تعمل مجيع امل��واك��ب احلسينية اىل ايقاد
املصابيح الكهربائية والنفطية يف التكية –
التكيات ،التي تعرب عن الرتحيب بدخول
موكب االمام احلسني (عليه السالم) اىل
مدينة كربالء كـرمز للنور عرب االزم��ان،
كذلك اخلروج بمسرية عزاء حتمل يف طيتها
قراءة الردات احلسينية اىل مرقد ايب الفضل
العباس (عليه السالم) ثم السري نحو مرقد
ايب االح��رار (عليه السالم) التي تكون
املحطة النهائية النتهاء العزاء ،وتبدأ هذه
املسرية من يوم الثالث من حمرم اىل اليوم
العارش وهو العزاء واحلزن العظيم».
فيام يبينّ احلاج أبو عيل الكربالئي ،أحد
َخدمة اإلمام احلسني (عليه السالم)َّ ،ان
«الطقوس الدينية التي اعتاد الكربالئيون
عىل إحيائها بقيت كام هي والتي توارثناها
عن آبائنا وأجدادنا ،حيث تعبرّ عن حالة
حمبي أهل
احل��زن واألس��ى التي تصيب ّ
وتفجعهم ملصيبة
البيت (عليهم السالم)
ّ
سيد شباب أهل اجلنة (عليه السالم)»،
مستدرك ًا بالوقت ذات��ه ،ان «هنالك من
حياول تشويه الطقوس العاشورائية وحياول
الصاق التهم الشنيعة هبا ،إال ّ
أن الطقوس
األصيلة تبقى ثابتة كثبات املؤمن عىل
ٍ
بشغف كل
احلق ،وهي طقوس ننتظرها
َ
لنحزن ونتأسى ولنردد (ال احلسني
عام،
ـ وهيهات م ّنا ال��ذ ّل��ة) ض��دَّ االستكبار
واجلربوت».

عالم وأثر
ٌ
تب عن المقتل الحسيني
أبرز ما ُك َ
الطفوف والمعروف بكتاب ُ
الملهوف علي َقت َلى ّ
ال ُّلهوف على قت َلى ّ
«اللهوف» أحد مؤلفات السيد ابن طاووس (المتوفى سنة  664هـ)
الطفوف أو َ
والذي يتعرض فيه لترجمة حياة اإلمام الحسين (عليه السالم) وبيان سيرته ،ويعدّ من كتب المقاتل المشهورة في الوسط الشيعي؛ ولما
كان المؤلف يهدف إلى تعريف المسافرين والزائرين بما جرى في عاشوراء من هنا ابتعد عن التفصيل واإلطناب في البحث مكتفيا باالختصار
واالشارات الخاطفة للقضايا ،ولنفس الهدف قام بحذف أسانيد الروايات التي أوردها في الكتاب مكتفيا بذكر اسم الراوي األخير.

وقد عنون الكتاب بعناوين خمتلفة ،ويرجع
ذلك إىل اختالف النسخ أو ً
ال ،وإىل نفس
املؤلف ثاني ًا ،ألن املؤلف ابن طاووس ذكر
لكتبه عدة أسامء أو اس ًام واحد ًا مع التغيري
فيه.
وأسامء هذا الكتاب كام ورد يف املخطوطات
واملصادر الذاكرة له هي( :اللهوف عىل
قتىل الطفوف ،امللهوف عىل قتىل الطفوف،
امللهوف عىل قتل الطفوف ،اللهوف يف
قتىل الطفوف ،امللهوف عىل أهل الطفوف،
املسالك يف مقتل احلسني) ،كام ورد عىل
غالف بعض النسخ ،وبناء عىل قول ابن
ط��اووس يف املقدمة :ووضعته عىل ثالثة
مسالك ،وذكر الشيخ الطهراين أن اسم
اللهوف عىل قتىل الطفوف أشهر تلك
العناوين.
اسلوب التأليف :ملا كان املؤلف هيدف

إىل تعريف املسافرين والزائرين بواقعة
ع��اش��وراء م��ن هنا ابتعد ع��ن التفصيل
واالطناب يف البحث مكتفي ًا باالختصار
واإلش��ارات اخلاطفة للقضايا مع حذف
املكررات وال��رواي��ات املتفرقة ،ولنفس

اهلدف قام بحذف أسانيد الروايات التي
أورده���ا يف الكتاب مكتفي ًا بذكر اسم
الراوي األخري ،حتى ظهر الكتاب وكأنه
متن تارخيي رسدي.
يشتمل الكتاب عىل:
* مقدمة ،تعرض فيها للحديث عن عظمة
ع��اش��وراء ومنزلة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) وثواب البكاء وإقامة العزاء عليه.
* املسلك األول :تعرض فيه للوقائع
واالح�����داث ال��ت��ي ج���رت ق��ب��ل واق��ع��ة
عاشوراء من والدة اإلمام احلسني (عليه
السالم) وحتى يوم العارش من حمرم.
* املسلك الثاين :ذكر فيه وقائع يوم العارش
من املحرم وحتى استشهاد اإلمام احلسني
(عليه السالم).
* املسلك الثالث :بحث فيه ما وقع بعد
انتهاء املعركة من إرسال رؤوس شهداء

كربالء إىل الكوفة وس��وق عائلة احلسني
(عليه السالم) اسارى إىل يزيد بن معاوية
(لعنه اهلل) يف الشام ومن الشام إىل املدينة.
خصائص الكتاب :مع اصطباغ الكتاب
بالصبغة القصصية ،إال أن السيد ابن
طاووس مل يورد يف كتابه اللهوف ما ورد يف
غريه من الكتب من القصص والوقائع املبالغ
فيها ،ومن مميزات الكتاب أنه انفرد بتدوين
مواضيع وحوادث مل يشاركه فيها غريه من
كتب املقاتل كرسالة اإلمام احلسني (عليه
السالم) لبني هاشم ،وقوله (عليه السالم)
خمرب ًا عن شهادته «إن اهلل شاء أن يراين قتيال»
وغري ذلك من األبحاث التي تعزز بعض
عقائد الشيعة من قبيل علم اإلمام بالغيبيات
بتعليم من اهلل ورسوله (صىل اهلل عليه وآله).
وللسيد ابن طاووس كتاب آخر غري اللهوف
هو «كتاب اللطيف» ذكره ضمن أعامل يوم
العارش من املحرم من كتاب إقبال األعامل.
نبذة عن حياة املؤلف :السيد رىض الدين،
عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس ،من
أحفاد اإلمامني احلسن املجتبى واإلم��ام
السجاد (عليهام السالم) ،ولد يف احللة يف
اخلامس عرش من حمرم سنة  589هـ ق ،تل ّقى
العلم منذ نعومة اظفاره عىل يد كل من :أبيه
وجده ورام بن أيب فراس حيث تتلمذ عليهام
يف مقدمات العلوم ،وبعد الفراغ حرض
دروس اساتذة احللة ،وملا اشتدّ عوده ونال
ّ
حظ ًا واف��ر ًا من العلم اشتاق لطلب املزيد

منه فحرض عند كبار العلامء وعلامء اللغة
واألخالق ،وقد متكن السيد من تربية الكثري
من التالمذة ،وتأليف الكثري من املصنفات
التي بلغت اخلمسني مؤلف ًا يغلب عليها
االهتامم بموضوع الدعاء والزيارة.
ت��ويف اب��ن ط���اووس يف ب��غ��داد سنة 664
للهجرة عن عمر ناهز اخلامسة والسبعني
ثم نقل جثامنه إىل النجف األرشف ودفن يف
حرم اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم).

كربالء :اصدار جديد
عن الحشد الشعبي
لمؤلفه المحامي مهدي حسن السندي

صدر يف كربالء وضمن اصدارات مجعية اهلداية
الثقافية كتاب احلشد الشعبي الوطني ظهري اجليش
العراقي البطل من تأليف املحامي مهدي حسني
السندي ال��ذي مجع فيه مواضيع ختص املرحلة
احلالية التي يمر هبا العراق وحماربته داع��ش يف
املوصل ودور احلشد الشعبي واجليش العراقي
االيب.
واكد مؤلف الكتاب عىل دور املرجعية الدينية يف
التصدي هلذه اهلجمة التكفريية عىل العراق وشعبه
ومواجهتهم للدواعش ودور الفتوى التارخيية
للمرجعية ضدهم.
واضاف ،انه وضع هذه الباقة العطرة من الكلامت
تطيبا خلواطرهم ومواسا ًة ملا عانوه من اجل وطنهم
وللسواعد السمر التي دحرت الغزاة االوباش
جرذان داعش وضباع حكومات دول اخلليج.

كتاب في دقائق..
إسبانيا العربية (األندلس) ـ إضاءات على تاريخها وفنونها
تأليف :برنهارد وإلن ويشو ـ ترجمة :صفاء كنج2014 /
يرى املؤلفان أن تاريخ األندلس أو إسبانيا حتت احلكم اإلسالمي هو تاريخ مل
يكتب بعد ،فاملواد املتوفرة بكميات كبرية ال يزال معظمها يف خمطوطات وباملقارنة
مل يرتجم سوى عدد قليل فحسب من النصوص العربية القليلة التي تم نرشها بأي
من اللغات األوربية وإىل أن يتم إخراج كل هذه الوثائق القيمة املتعلقة بإسبانيا
واملخبأة حالي ًا يف مكتبة األسكوريال ويف مكتبات أوربية أخرى وكذلك يف مرص
واملغرب ،إىل أن يتم إخراجها إىل النور ونرشها فالبدّ أن يتم التعامل مع كل ما
يقال عن تلك الفرتة األكثر أمهية من التاريخ بوصفه مؤقت ًا وقائ ًام إىل ٍ
حد كبري عىل
احلدس والتخمني ،ومها يضيفان يف املقدمة :مل نكن نصل إىل إسبانيا حتى الحظنا
أن الفن اإلسالمي العائد للفرتات األوىل يف إشبيلية ،كان خمتلف ًا بصورة ملفتة عن
الفن اإلسالمي األول يف قرطبة ،مل نجد أحد ًا قادر ًا عىل أن يرشح لنا سبب ذلك
ولقد تطلب األمر ثامين سنوات من الدراسة لنتوصل إىل االستنتاجات املطروحة
يف هذا الكتاب ،ورغم اإلعاقة التي واجهناها بسبب جهلنا باللغة العربية ،فقد
ّ
متكنا من تسليط الضوء عىل فرتة غري مكتشفة من تاريخ إسبانيا.

شواهد من التاريخ

كربالء وروحها الثورية ضد االستبداد

كانت مدينة كربالء المقدسة بروحها الثورية ال تطيق حكم المماليك أو األتراك،
وقد ُوصفت المدينة بأنها «بعيدة عن حكم الحكومة التركية) فقد ثارت كربالء
ثورة عنيفة في عام  1820ـ  1823وكان داود باشا قد عين فتح اهلل خان حاكمًا
لقصبة كربالء ووضع في المدينة حامية مؤلفة من ( )500شخص.

وتشري املصادر املحلية اىل حدوث مترد
ضد احلاكم بسبب سوء سلوكه وعدم
اح�ترام��ه لقدسية املدينة واستخدامه
القسوة يف جباية الرضائب االمر الذي دفع
الكربالئيني اىل التآمر عىل احلاكم وقتله .
وعني داود باشا بد ً
ال عنه عيل أفندي لكنه
مل يستطع اع��ادة النظام وتطبيق سياسة
الشدة التي عزم داود باشا عىل تطبيقها
 ،فأبدل بسليامن أغا الذي أدت سياسته
اىل ح��دوث اخل�لاف بينه وب�ين السيد
حسني نقيب كربالء ،فعزل أيض ًا وعني
بدله السيد عبد الوهاب حممد عيل آل
طعمة  ،ولكن االمور مل تستقر يف املدينة
 ،فقرر داود باشا ارس��ال قوة عسكرية
ألعادة النظام واستحصال أموال اخلزينة
وح��ل التشكيالت العسكرية املحلية
فحارص املدينة عام  . 1824كل ذلك
أدى اىل انبثاق أشهر احلوادث التي مرت
عىل كربالء بعد حادثة الوهابيني يف سنة
 1241هـ وعرفت بحادثة املناخور ـ
واملناخور كلمة خمففة عن (مريأخور )
يراد هبا أمري االصطبل أو رئيس اخليلية

ـ وذل��ك يف عهد ال��وايل داود باشا عام
 1241هـ  1825 /م واستمر حصارها
حتى عام  1244هـ  1828 /م  .وسببها
هو أن الوايل داود باشا ملا شاهد ضعف
الدولة العثامنية واستقالل كثري من الوالة
بواليتهم أمثال حممد عيل باشا يف مرص
واستقالل عيل باشا ذلتيل تبه يف ألبانيا
 ،طمع هذا الوايل باستقالله يف العراق
فأخذ يشيد البنايات واجلوامع ،وذلك
ان الدولة العثامنية كانت يف ذلك الزمن
ضعيفة الح��ت�لال اجليش االنكشاري
واس��ت��ق�لال ال��ب�لاد القاصية واشغاهلا
بمحاربة العصاة يف البلقان وطموح حممد
عيل وايل مرص اىل االستقالل واستقالل
عيل باشا ذلتيل تبه يف ألبانيا  .وكان واليا
عيل ال��ع��راق آن ذاك داود باشا وكان
مشهورا بالدهاء وفرط الذكاء .اال انه
كان شديد احل��رص عىل االنسالخ من
جسم الدولة  ،واالستقالل بالعراق اسوة
بمن تقدمه؛ فسعى ب��ادئ ذي بدئ اىل
جلب قلوب االهايل بام انشأ من العامرات
ّ
ونظم
والبنايات واجل��وام��ع والتكايا،
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جيشا كبريا وسلحه عىل الطراز احلديث .
حينئذ قام بعد ذلك يدعوا الناس اىل بيعته
 .ولكثرة ما كان لديه من االعوان بايعته
اكثر مدن العراق العريب اال ـ ( كربالء )
واحللة  .اذ رفعا راية العصيان  .وحاول
اقناعها فلم يستطع  .وعند ذلك جهز
جيش ًا ضخ ًام بقيادة أمري اصطبله وكانت
عشرية عقيل تعضده فأخضع القائد احللة
واستباح محاها هم جاء كربالء فحارصها
يقو عىل افتتاحها
ثامنية عرش شهرا ومل َ
حلصانة سورها ومناعة معاقلها وملا رأى
ذلك أقلع عنها ثم كر عليها ثانيا وثالثا
فلم يفز بأمنيته اال بعد حصار طالت
مدته أرب��ع سنوات من سنة  1241اىل
سنة  1245كان قبلها قد استنجد بعرب
عقيل القصيم واالحساء  ،الذين عسكروا
عىل صدر ( احلسينية ) وامر داود باشا
بقطع املاء عن كربالء وأمر أيضا اعراب
الشامية أن يقطعوا طريق املدينة وينهبوا
السابلة فيها  ،وقد ضيقوا احلصار عىل
املدينة وقطعوا االتصال اخلارجي هبا ،
فعند ذلك مل ير االهايل بد ًا غري الصلح

شواهد من التاريخ

مع داود باشا  ،فدخل االخ�ير كربالء
ظافرا  .وكانت نتيجة كل ذلك أن أرس
نقيب كربالء ( السيد حسني بن مرتىض
آل دراج ) وأرسل إىل بغداد حيث سجنه
داود باشا هناك .
وجاء يف كتاب (نزهة االخوان يف وقعة
بلد القتيل العطشان ـ للسيد حسن
الكليدار ـ )  :لقد اح�صي ع��دة وقائع
وقعت بني الفريقني  .كان الفوز هبا من
نصيب الكربالئيني واهن��زام جند داود
باشا  .نذكر تفصيلها بالتسلسل .
فالواقعة االوىل هي واقعة ـ القنطرة ـ
قتل فيها من اجلند ثامنية عرش رجال ومن
االهلني رجالن .
الواقعة الثانية :واقعة (املشمش) وقد
سميت ب��ذل��ك ألن اجل��ن��د ق��ص��دوا ان
ينهبوا ،كام افسدوا الزرع من قبل  .وخرج
االهلون عىل عادهتم اىل اجلناة فاقتتلوا
يف أرض اجلويبه  ،وظهر البلديون عىل
اجلنود وهزموهم بعد ان قتل وجرح
منهم اخللق الكثري .
والثالثة :واقعة اهليايب ،وهي من أعظم
الوقائع وأشدها هوال  .غطيت عىل أثرها
أرض اجلويبه وما يليها من أرض احلر
واهليايب بجثث القتىل  .وقد استمرت
املعركة من الصبح اىل الظهر  .واهنزم
اجلند بعد أن قتل وجرح منهم مجع غفري .
ومن مجلة اجلرحى القائد الشهري صفوق ـ
وهو قائد احلملة ـ  ...وملا حتقق داود باشا

من انكسار محلته بقيادة صفوق  .عندئذ
عقد ل��واء احلملة اىل ـ املناخور ـ وكان
هذا بصريا باحلرب  ،مشهورا بالرضب
والطعن  .سبق له فتح احللة وماردين .
فخرج من بغداد بـ( )1500فارس مزود
املدافع والقنابل  ،وانفذ داود عىل أثره من
أصناف جنوده  ،اىل طلبه  ،والداوديه ،
واالرسيه  ،والرتكية واليوسفية  .ونقل
اجلند معسكرهم اىل جهة احلر  .ووصل
املناخور اىل كربال فسد عنها املاء ليومه
 .وفيه تقدم اىل املدينة فأطلقت قنابله
عليها فهامجه الكربالئيون ففر اصحابه
واغتنمت مريهتم  .وه��ذه الواقعة هي
الرابعة .
والواقعة اخلامسة :واقعة ( االط��واب )
نسبة اىل املدافع  .وتسمى أيضا بوقعة
باخيه  .وهي واقعة عظيمة دامت ست
ساعات  .اطلقت فيها (  ) 46قذيفة
مدفع  .وقيل اكثر من ذلك  .ومل تصب
أحدا بل كانت تقابل من جانب االهلني
باهلزء والسخرية  .وقد جرح فيها الكثري
من أف��راد العشائر  .وقد أغ��ارت خيل
املناخور عىل املدينة مرات عديدة وباءت
كلها بالفشل  .وق��د خ��رج االه��ل��ون
فأصابوا من أعدائهم وع��ادوا ومل يقتل
منهم اال شخص واحد  ،وجرح أربعة
أشخاص  .وقد كف اجلند عن القتال .
الواقعة السادسة  :واقعة ( املخيم ) وهي
واقعة عظيمة أيضا  .تبادل فيها الفريقان
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اطالق قذائف املدفعية  .دمر عىل اثرها
احدى مدافع العدو وقد ابتدات املعركة
منذ الفجر  .ومل متض ساعة حتى اهنزم
العدو ثم عاودوا القتال بعد ساعة  ,فكثر
القتىل واجلرحى منهم ففر اجلند أيضا .
وقد أصيب يف هذه املعركة أربعة قتىل من
االهلني.
الواقعة السابعة  :واقعة (الراية) اقتتل
فيها الفريقان خارج البلدة انترص فيها
االهلون واستولوا عىل خيوهلم ومدافعهم
وبنادقهم.
الواقعة الثامنة :واق��ع��ة (بني حسن)
وهي عظيمة أيضا وذل��ك ان املناخور
أحس بعجز جيشه وختاذهلم  .فعدل اىل
االستنجاد بالعشائر واجابه فيمن اجاب :
بنو حسن ـ ضامنني للمناخور فتح املدينة
 ،حتى تقدموا أمامه بعد عشاء اآلخرة .
من جهة املخيم ومتكنوا من عبور االهنار
وتسلق اجلدران  .ونشبت احلرب بينهم
وبني االهلني  .ومحل فرساهنم  ،ومحل
اجلند ث�لاث م��رات  .فأخفق اجلميع
وجرح منهم مجاعة .
ُ
وذكر عن قوة أهل املدينة ما نصه « كان
الكربالئيون يملكون أربعة آالف بندقية
جيدة صاحلة لالستعامل وثالثني ألف
بندقية رديئة غري صاحلة لالستعامل ..
وكان لدهيم مخسة عرش طوب (مدفع) » .

مشاركات

أمة اقرأ ال تقرأ
علي محمد العكيلي

يقول الكاتب امل�صري املعروف نجيب
حمفوظ ،احلائز عىل جائزة نوبل يف االدب
 :ان اكرب هزيمة يف حيايت هي حرماين من
متعة القراءة بعد ضعف نظري».
وأقول  :هلل درك يا نجيب ..ما اروعك وما
اروع احاديثك االدبية اللطيفة التي تالمس
شغاف القلب وكم انت دقيق يف وصفك
هذا ليتك يا حمفوظ اليوم بيننا لرتى واقع
الكتاب املر الذي ال يرس عدو ًا وال صديق
وكيف هجرناه نحن معرش الشباب وهو
خري جليس وانيس واستبدلناه بتفاهات
م��ا ان��زل اهلل هب��ا م��ن سلطان كأالركيلة
وبرامج الوات ساب والوي جات والنوم
العميق لساعات طويلة حتى تصحرت

افكارنا وخارت عزائمنا وجتمدت عقولنا
واصبحت الثقافة يف واد ونحن يف واد
آخ��ر وال نعرف من الثقافة غري اسمها
فثقافتنا هل تعلم يا نجيب (برشلونية) او
(مدريدية) بامتياز وال صوت يعلو فوق
صوت امللكي او الكتلوين يف حني نسمع
ان الشاب الياباين يقرأ ثامنية كتب خالل
الشهر الواحد.
اتسائل كيف لنا ان نحذو ح��ذوك اهيا
النجيب؟ ومن اين لنا ان نأيت بتلك االرادة
الفوالذية التي رافقتك حتى حلت بك
اهلزيمة النكراء والنكبة الكربى إال وهي
ضعف نظرك.نحن نعلم حد اليقني وابعد
من اليقني ان من يتسىل بالكتب مل تفته
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سلوى لكن يبدو ان سلوى تزوجت وربام
ماتت وما عاد هلا وزن او قيمة يف قواميس
حياتنا وبرامج يومياتنا هذا اذا كنا نمتلك
خطوط وبرامج هادفة (اللهم ال تشاؤم).
اتسائل مستغرب ًا  :متى نحدث ث��ورة يف
املفاهيم من خالل الوعي واملعرفة ؟
ومتى نتصالح مع الكتاب والكتابة وملاذا
هذا العزوف املريب؟ أليس من الواجب
التصالح مع الكتابة فنحن أحق الناس
هبا من غرينا ألهن��ا من اخ�تراع اسالفنا
السومريني؟وملاذا الكتاب حمصور عىل
النخبة فقط ؟ وما رس اندثار املقولة الشهرية
«مرص تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ ؟

مشاركات

ج
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َ
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ْ
ٌ
ْ
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ي
َ
غ
َ
ُ
ت
فر
زيد علي كريم الكفلي

مع سائر األيام ثمة بريق نلمحه فيمأل أنظارنا يف حلظة وتشتعل به وقودا يف داخلنا يف حلظة اخرى فيخالطها شعور غريب خيرج من
االعامق  ،فتشمئز به األنفس  ،وجترح به القلوب ،فيجرف معه مشاعر وآالم نازفة  ،وربام تؤدي بصاحبها إىل التهلكة وتكون هنايتها
حزينة ومفجعة تلك هي الكلمة اجلارحة...
فكثري من املواقف والكلامت تنطلق من األفواه دون مراعاة مشاعر الناس ،فتكون كاحلجارة :إما تصنع منها بناء شاخما وإما ترتكها
ترتاكم فتدفنك  ،وكم سهم جارح حفر أخاديد يف االرواح وترك وش ًام يف النفوس مدى احلياة  ،وعجبا كل العجب من شخص كلامته
دائ ًام ليست هلا حالوة ال يعرف للنصح باب ًا وال للمجاملة إصالحا ،وكم هي مؤذية الكلامت اجلارحة التي يتلفظ هبا املتفوه فترتك املا
واضحا يف قلوب البرشية فرتاه يتجدد يف كل ذكرى أو موقف مشابه ،وقد تكون تلك الكلامت اجلارحة صدرت من أحد والدينا أو
أقاربنا أو يف حميطنا التعليمي أي إهنا من أشخاص يفرتض هبم أن يكونوا مصدر أمان نفيس فإذا به حيدث العكس ويكونون مصدر
أمل ال يربح  ،ولو اراد ازالته لبقي اثره ولو بعد حني وخصوصا لو كانت الكلمة قد سمعها من شخص قريب ألنه صاحب قيمة عند
املقابل وهذه هي الصدمة بعينها  ،وكم اذكر بعض الكلامت الثقيلة يف املزاح حتى أحيانا ال استطيع ان انساها اال بعد مرور الوقت ...
وما امجل الكلامت الطيبة واأللفاظ احلسنة والعبقة التي ترتك االثر الكبري يف النفوس ويطيب هبا اخلاطر لو احس االنسان يف اثرها
وكيف ال واهلل عز وجل يقول يف كتابه { وقولوا للناس حسنا }  ،فتبقى الكلمة الطيبة صدق ًة تطيب هبا النفوس وتسعد هبا القلوب
وتؤيت ثامرها وجتعل اآلخرين يف قمة املحبة واالحرتام  ،وهنيئ ًا ملن يزرع للناس حسنا ويكون ذكرى طيبة يف نفوس اآلخرين.

ُ
االنسان والنفس اللوامة !..

نــــور حيدر

يشعر اإلنسان بالذنب ،حني يقرص بعمله نتيجة الضغوطات اخلارجية مرورا باألحداث التي تدور حوله ،فرتتفع يف داخله النفس
ُ
اللوامة فيجزع ،ومن الطبيعي ان جيزع ألنه جمموعة من املشاعر تنسجم مع قيمه وتقاليده وأنامط تربيته فيعكسها سلوكا أخالقيا ملن
حوله ...سابقا هناك مقاييس وحدود تعلمناها من الذين يتحسسون الذنب  ،كشعور األستاذ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻيقدم ﻟﻄﻠﺒﺘﻪ اﻤﻟﺎدة
اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺔ فيذهب وﻗته ووقتهم ﺳﺪى .ﻛﺎﻤ يشعر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ إذا ﺗﻔﻮﻩ ﺑﻜﻠمة ال تليق ﻋﻨﺪﻣﺎ خياطب أﺳﺘﺎذﻩ ،وﻫﺬا احلال يعد ﻣﻦ
ﻣﺆﺮﺷات اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷﺧﻼﻗﻲ اجليد وﻣﻦ عالمات الرقي االجتامعي وهي تركيب من مشاعر مضطربة تدور تدور حول الذات واهتامها
ﺑﻜﻞ ما يستحق اﻟﻠﻮم واﻟﻌﻘﺎب .وﻗﺪ يكون ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ ﺗﻀﺨﻢالضمري ،وﻗﺴﻮﺗﻪ وﺗﺰﻣﺘﻪ .
وبام نحن عىل اعتاب االنتخابات ،املواطن يشعر بعقدة الذنب النتخابه أشخاصا غري صاحلني للعمل السيايس والوطني ،يكون
ترصفهم بضغط ﻣﻦ دواﻓﻊ غري شعورية ﻤﺗﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ إﻰﻟ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي يعيشونه ،أي متتد إىل ما هو حمجوز ومكبوت يف العقل
الباطن ،املصيبة يف هذه العقدة مرسخة بعقول البعض من ضعفاء النفوس الذين يبيعون وطنهم بحفنة يسرية من األموال ،لتحقيق
منهاج اعداء العراق يف قتل أبناء جلدهتم التي يعرفها العامل دون ان يرف هلم جفن ..واملصيبة االكرب املواطن يعرف ما حيصل حوله
بالعلن والرس وعىل املكشوف لكنه يقف صامتا ينتظر َ
البط َل الذي سيحقق أهدافه ويمد البساط من حتت قدميه دون ان يرفعهام.
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ّ
(عز وجل)

الجرأة علىالكفر باسم اهلل
إعداد /عبد الرحمن الالمي

يا أصحاب الفضيلة:
ال يتو ّرع الكثير من الرجال والشباب وحتى الصغار ِمن أن يذكر اسم الجاللة بأقذع األلفاظ ،في حالة
الغضب وغيرها ،وكذلك باقي أسماء أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم أجمعين ،فماذا تقولون
لهم؟ وبماذا تنصحونهم وتنصحون أولياء أمورهم؟
يقول سماحة السيد محمد أبو غنيمه:

مسؤولية الوالد ْين ،فعىل اآلباء واألمهات أن يع ّلموا أبناءهم عىل األلفاظ احلسنة ،وأن يزرعوا يف
هذه
ّ
السالم) حتى ال تكون هذه األسامء يف
قلوهبم ّ
حب اهلل (تباركت أسامؤه) وكذلك املعصومني (عليهم ّ
«ولاَ تجَ ْ َع ُلوا اللهَّ َ ُع ْر َض ًة
معرض االستهانة باهلل ،وأن جي ّنبوهم من كثرة اليمني باهلل عىل أتفه األشياءَ ،
لأِ َ ْيماَ نِ ُك ْم َأ ْن َتبرَ ُّ وا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْص ِل ُحوا َبينْ َ ال َّن ِ
يم»(/224البقرة)
اس َواللهَّ ُ َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
ويقول سماحة الشيخ ستار الزهيري:

بأي موقف سيقف اإلنسان يوم القيامة وقد جعل اهلل (تبارك وتعاىل) خصمه املبارش؟! «َ ..ذلِ َك َي ْو ٌم
ّ
ُ
يفيض عليه بالنعم فيتحدّ اه
منعم
ود»(/103هود) وكيف ير ّد عىل
مجَ ُْم ٌ
اس َو َذلِ َك َي ْو ٌم َمشْ ُه ٌ
ٍ
وع َل ُه ال َّن ُ
بالنكران والعدوان؟!ّ ،
يتحول اىل مسلوب الكرامة
لسب أ ّمه وأبيه ،فكيف
كل غيو ٍر
ٍ
شهم يغضب ّ
ّ
ّ
السالم)؟!
(عز
سب املوىل ّ
والقدر يف ّ
وجل) وأهل البيت األطهار (عليهم ّ
ِ
ُ
البيت رش ُفنا ،فإن جتاوزنا عليهم فال رشف لنا.
أهل

ويقول سماحة الشيخ عبداهلل المنصوري:

كنت يف طريقي إىل اجلامع وكان بعض الشباب جالسني عىل قارعة الطريق ،فسمعت أحدهم ذكر
بني؟! سكت الشاب
اسم اجلاللة بسوء،
فوقفت بقرهبم وس ّل ُ
ُ
مت عليهم ،قلت له :ملاذا كفرت يا ْ
ضامن أن
وطأطأ برأسه اىل األرض ،فقلت له :أراك قريب ًا من الشيطان بعيد ًا عن الرمحن! فهل أنت
ٌ
وعود لسانك عىل لعن الشيطان.
تعيش اللحظة القادمة وأنت عىل هذه البعد من الرمحن؟ استغفر اهلل ّ
ويقول سماحة السيد ياسر الموسوي:

ّ
إن اهلل قد أحسن إلينا إحسانا كبري ًا بأن وهبنا احلياة وأغدق علينا نعمه ظاهرة وباطنة فهل هذا جزاء
االحسان؟!
ّ
وجل) خري دليل وبرهان عىل عدم توفيقهم يف
(عز
ولنا يف ما جرى عىل أولئك
املتجرئني عىل اهلل ّ
ّ
سيئة َّ
ومنكدة.
احلياة الدنيا ،وراحوا اىل اهلل بخامتة ّ
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ويقول سماحة السيد غالب الحسني:

فليعلم هؤالء ّ
يضيعوه فيام ال ُيفيدهم ،أو فيام ُيزيدهم خسار ًا ،وعليهم أن
أن اعامرهم رأس ماهلم ،فال ّ
التجريء
يتخيرّ وا أصدقاءهم بتمحيص ،وأن جيتبوا صحبة األرشار وجمالستهم ،فإنهّ م يع ّلموهم عىل
ّ
عىل اهلل (تبارك وتعاىل) واالستهانة بأسامئه املقدّ سة.
ّ
وجل) توبة نصوح ًا ،وليعاقب نفسه بالصوم أو الصالة أو
(عز
وعىل ا ُملبتىل هبذا الداء أن يتوب اىل اهلل ّ
التصدّ ق ك ّلام رجع اىل هذا الذنب الكبري.
ويقول سماحة الشيخ محمد جواد الكندي:

السيئة ،ألنهّ م
الذنب ليس ذنب الشباب! وإنّام ذنب اآلباء واأل ّمهات ،فهم َمن ع ّلموهم عىل هذه العادة ّ
وجدوهم يذكرون اهلل بأسوأ األلفاظ عند الغضب فق ّلدوهم.
أن األوالد نسخة عنهام يف ّ
فعىل الوالد ْين أن يعلام ّ
كل يشء ،وجيب عليهام أن يتوبا من هذه الصفة ،وأن
يتعامال مع األوالد برفق لرتكها.

ويقول سماحة الشيخ محمد العبودي:

البدّ أن ّ
نوضح هلم قداسة هذا االسم املبارك وما يكتنزه من األرسار ،ونحثّهم عىل ترك اليمني يف غري
رب األرباب وملك
األم بني اآلخرين ،فام بالك باسم ّ
حم ّلها ،ونلفتهم اىل ظاهرة االنحراج من ذكر اسم ّ
امللوك؟!
يتحملون من العقوبة ،ألنّه َمن ِ
أم َن العقاب أساء األدب.
والبدّ من معاقبتهم عىل ذلك بام
ّ

ويقول سماحة الشيخ أسامة التميمي:

ّ
إن مثل هؤالء فقدوا قيمتهم اإلنسانية ،حينام يتجرؤون عىل شتم اخلالق املطلق! َف َخ َلت نفوسهم وقلوهبم
الرب الكريم .فاستسهلوا الكفران به .وعالج مشكلتهم هو بتذكريهم فضائل اهلل ونعمه
من عظمة هذا ّ
التي ال تعدّ وال تحُ ىص ،فإنهّ م لو التفتوا اىل هذه الناحية لبدّ لوا الكفران شكر ًا هلل صباح ًا ومسا ًء.

ويقول سماحة الشيخ مرعي مدلج:

جيب أن نتسلسل معهم كاآليت :أو ً
الّ :
نوجههم لالستغفار من تلك االفعال .ثاني ًا :نحدّ ثهم
بكل هدوء ّ
وحمبته لإلنسان ،بذكر النعم التي منحهم إ ّياها ومنها ذلك اللسان .ثالث ًا:
عن عطف اهلل (تبارك وتعاىل) ّ
(عز ّ
العدو (الشيطان)
وجل) باأللفاظ البذيئة .رابع ًا :نبينّ هلم
تعرضهم للباري ّ
ّ
نحدّ ثهم عن عظيم خطر ّ
ّ
وأن فعلهم هذا ُيريض إبليس ،ومع الوقت سوف يتغيرّ سلوكهم بإذن اهلل.
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وسيلة أم غاية؟
د .حسنين جابر الحلو

ان املتلقي بجميع عناوينه يأخذ من التلفاز
وشبكات التواصل االجتامعي بام يتناغم مع
معطياته من جهة  ،وما يؤثر به سلبا أو إجيابا
من جهة اخرى  ،وهذا مانشاهده اليوم يف
معرض االحداث التي تلقي هبا القنوات
الفضائية من خالل عرضها يف نطاق معني
أفكار متعددة من شأهنا االطاحة بفكرة
أو صناعة أيدلوجية  ،والقنوات الفضائية
العربية قد نجحت يف استقطاب مشاهد
يتناغم مع طرحها وهاك االمثلة :
 برامج تشويه املعتقد  :وهي كثرية وروجهلا البعض من أجل فائدة معينة  ،وبكثرهتا
صنعت مجهورا  ،ولكن باستمرارها فقدت
مجاهري ًا.
 برامج ماحتت التفاهي :وهي برامجمتعددة املسميات من شأهنا تسميم العقول
وتضييع ال��وق��ت  ،ت��ارة ب��إث��ارة واخ��رى
بموسيقى وثالثة بمسابقة غنائية  ،مما يرسق
وقت املشاهد.
برامج كالسيكية :وه��ي االخ��رى تأخذ
من وقت املشاهد  ،نعم صنعت مجهورا ،
ولكن مجهور ساذج حيب التكرار واليمل
منه  ،بحيث إذا ظهر (أ) عىل الفضائية

(س) سيتابعه بعد دقائق عىل الفضائية
(ب) وهكذا .
ب��رام��ج سياسية لقطبية واح���دة  :وهي
مدعومة مأجورة توظف جلهة معينة ( وما
أكثرها ) .
كذلك مواقع التواصل االجتامعي وهم
أيضا منقسمون اىل :
 تواصل ف��ارغ  :ويتم بني اف��راد قلقنيالوقت هلم اال لتضييعه.
 تواصل ترفيه  :من اجل الضحك الزائفوالرتفيه التافه .
 تواصل رصاع  :ويتم بني السذج املغررهبم بأي ايدلوجية معينة .
 تواصل عقائدي :بني فريقني كل يدعياالحقية .
 تواصل كاذب :وهو االتعس النه يضمربداخله نوايا غري مكشوفة.
هذه وأمثاهلا جيلس الفرد يف غرفة احتضار
تستمر لساعات وهو بني قيل وقال  ،غري
منتج ال لكلمة وال ملوقف واليعرض ليشء
يستفاد منه بنو البرش  ،ويبقى احلال عىل
ماهو عليه أليام وليايل  ،فالغزو الفكري
والتكنلوجي مستفيد من هذا كله  ،الن
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املاليني من الناس أشرتكوا بتطبيق أو لعبة
معية أو دخول ممول وغريه  ،من هذا نجد
ان االخر فهم نقطة ضعفنا وجعلنا ننتظر
كثريا يف غرفنا من غري أن نتحرك اىل االمام
 ،ولكن االمل معقود يف العائلة املسلمة
التي استطاعت جماهبة هذا املد من خالل
عدة وسائل  ،منها التدريب العائيل ملعرفة
الصحيح من اخلطأ  ،وكذلك إخضاع
األبناء إىل باقة من املوجهات العقيدية
والدينية  ،وعدم ترك احلبل عىل القارب
البد من مالحظة دقيقة ملا يشاهده األبناء
يف هذه الشاشة ،واألخطر اليوم وسائل
التواصل االجتامعي كيف يمكن أن ُنفهم
أب��ن��اءن��ا خطورهتا يف واقعنا والتصدي
الفكري هلا و لكل قادم عن طريق احلكمة
واملوعظة احلسنة  ،ألن العنف والتسلط ال
ينفع يف تغيري القناعات والسيام للمراهقني
وه��م الفئة املستهدفة م��ن قبل بعض
القنوات للوصول إىل تغيريات أيديولوجية
من خالل الرقص عىل ج��راح العوائل ،
وأن شاء اهلل بمحافظة عوائلنا عىل الثوابت
سيعرف اجليل مستقبال أهنم مل يسقطوا كام
أراد البعض.

مناسبة وحدث

1439

ُ
محرم
أحزان العالمين في ّ

ُ
ّ
تتوشح فيه المكانات
معه إلى بداية سنة هجرية جديدة،
ندخل
شهر مح ّرم الحرام..
ُ
والزمانات بالسواد حزنًا على س ّيد الشهداء (عليه السالم) ،ولهذا الشهر أهميته
كان ال يمثل التاريخ الصحيح لبداية أول سنة هجرية ،إذ ينقل
وقدسيته العظيمة ،وإن
َ
التاريخ أن الهجرة حدثت في بداية شهر ربيع األول ،ولكن تم الركون إلى شهر مح ّرم
شهر من شهور السنة.
بعد ِه أول
الحرام ِّ
ٍ
االول من حمرم
وفيه ّ
تتوشح العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية بالسواد ،وتستبدالن الراية احلمراء لقبة مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) من
الراية احلمراء إىل الراية السوداء إيذان ًا بقدوم موسم األحزان العاشورائية.
وفيه :ولد الشيخ حسني بن عبد الصمد اهلمداين العاميل اجلبعي والد الشيخ البهائي يف سنة  918للهجرة.
الثاين من حمرم
وفيه :من سنة  60للهجرة ّ
حل اإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه بأرض كربالء.
وفيه :توفيّ العامل الزاهد الشيخ ورام بن أيب فراس صاحب كتاب تنبيه اخلواطر ،يف احللة سنة  605للهجرة.
وفيه :من سنة  1251هـ تويف العامل اجلليل سليامن عرصه الشيخ حسني نجف التربيزي وكان امام مجاعة يف املسجد اهلندي بالنجف .
الثالث من حمرم
نبي اهلل يوسف (عليه السالم) من ُّ
مرت ،فأدلت دلوها فخرج مع الدلو.
اجلب عىل يد القافلة التي ّ
وفيه :خالص ّ
وفيه :وصل عمر بن سعد أرض كربالء مع أربعة آالف مقاتل ملحاربة اإلمام احلسني (عليه السالم).
الرابع من حمرم
وفيه :من سنة  1298هـ تويف العامل الفاضل السيد عيل بن السيد اسامعيل املوسوي القزويني.
اخلامس من حمرم
وفيه :عرب كليم اهلل موسى بن عمران (عليه السالم) البحر ملّا انفلق له و ُاغرق فرعون وجنوده.
وفيه :من سنة  1310هـ تويف العامل اجلليل الشيخ أمحد بن عيل أكرب املراغي ،تويف بالوباء الذي ّ
حل بأهايل النجف .
السادس من حمرم
وفيه :توفيّ السيد الريض الذي مجع خطب االمام عيل (عليه السالم) يف كتاب أسامه بـ «هنج البالغة» ،وهو حممد بن احلسني نقيب
العلويني يف بغداد.
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روبوتات تزرع وتحصد دون تدخل البشر!...
متكن العلامء يف بريطانيا من تطوير روبوتات قادرة عىل زراعة املحاصيل
والعناية هبا وحصادها دون أي تدخل برشي .ويف اختبار هلذه اآلالت،
متكنوا من االعتامد عليها بشكل كامل يف زراعة هكتار كامل من األرض
يف مقاطعة بريطانية بمحصول الشعري ،واستطاعت اآلالت القيام بجميع
مهامت الزراعة واملراقبة والعناية باملحصول دون أي تدخل برشي .وقام
خرباء يف جامعة هاربر آدمز الربيطانية من حتويل جرار زراعي وحصادة
إىل روبوتني متطورين ذاتيي احلركة مزودين بربامج الذكاء االصطناعي
والكامريات البرصية واحلرارية وأجهزة االستشعار القادرة عىل مراقبة
نمو النباتات وحتليل عنارص الرتبة ،كام تقوم تلك اآلالت بزراعة البذور
وحراثة األرض وحصاد املحاصيل بصورة مستقلة متاما .ويذكر أن علامء
من الواليات املتحدة قاموا منذ مدة بخطوة مماثلة ،عندما استطاعوا تطوير
روبوت زراعي صغري مزود بمستشعرات خاصة وأجهزة  ،GPSخمصص
ملراقبة نمو النباتات يف احلقول الزراعية.

ترجح وجود حياة في كواكب أخرى!...
إشارات من مجرة بعيدة ّ
التقط فلكيون يبحثون عن حضارات يف كواكب أخرى 15
إشارة غامضة قوية ومتكررة من جمرة قزمة تبعد  3مليارات
سنة ضوئية .مؤكدين إن الدفقات الراديوية الرسيعة ،كام
يسميها العلامء ،قد ال تكون من حضارة فضائية غريبة ،ولكنها
ّ
تثبت أن أجهزهتم تعمل عىل الوجه املطلوب ،وجاهزة اللتقاط
أي إشارات تدل عىل حياة يف عوامل أخرى إن وجدت.كانوا
يعتقدون يف البداية أن الرشقات يمكن أن تكون بقايا مستعر
أعظم عمالق تأيت الدفقات الراديوية الرسيعة من عمق الفضاء،
وال تستمر إال مييل ٍ
ثوان .والتقط علامء من جامعة كاليفورنيا ـ
بريكيل يف التجربة اجلديدة  15إشارة أخرى .التقط أحدث
اإلشارات تلكسوب غرين بانك يف غرب فرجينيا يف الواليات
املتحدة .ويشارك مع هذا التلسكوب  9ماليني متطوع يف أنحاء

ربعوا بام يف كومبيوتراهتم من برامج احتياطية ،لتحليل
العامل ت ّ
البيانات اآلتية من التلسكوبات .تم التقاط  15رشقات راديو
رسيعة من قبل مرصد البنك األخرض

حرب عالمية ثالثة ربما تخرج من باطن األرض!...
حذرت خرباء وكالة الفضاء األمريكية ناسا من حرب عاملية ثالثة تفجرها الطبيعة حتت أقدام البرشية وتقود إىل نتائج كارثية عىل
كوكب األرض .ويرى اخلرباء أن ثوران بركان هائل قد يؤدي إىل عواقب أكثر مأساوية من تلك التي قد يسفر عنها سقوط نيزك
عىل الكرة األرضية .وأكد خرباء ناسا أن ثوران مثل هذه الرباكني قد يسفر عن حلول (الشتاء الربكاين) الذي قد يودي بحياة ماليني
الناس والقضاء عىل املحاصيل .لكن (ناسا) أكدت أن خرباءها يعملون يف الوقت احلايل عىل إعداد خطة خاصة للحيلولة دون
ثوران بركان (يلوستون) حيث يدرسون إمكانية زيادة حجم املياه يف نبع مياه دافئة بفوهة الربكان من أجل تربيده.
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علماء يستخدمون فيروس (زيكا) لعالج سرطان الدماغ!..

قال علامء أمريكيون إن فريوس
زي���ك���ا ،امل���ع���روف ب��خ��ط��ورت��ه
وبالتلف البالغ ال��ذي قد خيلفه
يف أدم��غ��ة ال��رض��ع ،ق��د يكون
عالج ًا جديد ًا لرسطان الدماغ
لدى البالغني.وحتى اآلن ،اعترب
فريوس زيكا دا ًء هيدد صحة البرش

عىل مستوى العامل ،وليس كدواء.
غري أن أبحاث ًا حديثة أظهرت أن
ال��ف�يروس يمكن أن يستهدف
ويقتل بصورة انتقائية نوعا من
اخلاليا الرسطانية التي يصعب
عالجها يف أدمغة البالغني .ويف
جتربة باملخترب متكن فريوس زيكا

من تقليص أورام خبيثة يف أدمغة
فئران بالغة ،دون أن يؤذي خاليا
الدماغ األخرى .وأفادت دورية
الطب التجريبي بأنه عىل الرغم
من أن جتربة الفريوس عىل البرش
ما تزال أمر ًا بعيد ًا نسبي ًا ،إال
أن اخل�براء يعتقدون
أنه يمكن أن يتزامن
حقن فريوس زيكا
يف ال��دم��اغ مع وقت
إج��راء العمل اجلراحي
إلزال���ة األورام القاتلة.
ويبدو أن العالج بزيكا ناجح
يف املخترب ع�لى عينات خلاليا
رسطانية مأخوذة من البرش.

دراسة تؤكد اللحية مفيدة للصحة وتزيد الوجه شبابًا وجاذبية!

توصلت دراسة أعدها علامء يف جامعة كوينزالند
أن اللحية مفيدة للصحة ،اضافة اىل اهن��ا تقي
الوجه بنسبة  90إىل  % 95من أشعة الشمس فوق
البنفسجية وتؤخر عوارض الشيخوخة وظهور
التجاعيد السيام يف الوجه ،وحتافظ عىل وجه أكثر
شباب ًا وجاذبية .كام أهنا تقلل بنسبة معقولة خطر
اإلصابة بـ رسطان اجللد أقلها يف حميط الوجه.
إىل ذلك ،توصلت بعض اإلحصاءات إىل نتيجة
مفادها أن الرجل (امللتحي) أكثر جاذبية من غريه!

وأظهرت الدراسة ،التي شارك يف تأليفها دكتور
(أنتوين يل) من جامعة غالكسو ،ودكتور سان
تاالماس ،من جامعة سانت أن��دروز ،أن اللحية
يمكن أن تعوض عن مالمح الوجه الصغرية أو
الضعيفة .وأكد الباحثون أن الوجوه امللتحية التي
تم إدخال تعديالت عىل صورها لتصغري حجم
الفك فيها كانت أكثر جاذبية .أما الوجوه احلليقة
مع فك صغري فتم تصنيفها باعتبارها األقل جاذبية.
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تعلمي فن الكالم فجمال المرأة في لسانها
السعادة قرار ،وأول من يتخذه أنت حينام
تفكرين باجتاه إجي��ايب نحو ذات��ك ونحو
اآلخرين ،املوروثات الفكرية التي تشدك
إىل امل��ايض وأن��ت تسقطني ضعفك عىل
الظروف قد تكون فيها يشء من الصواب
لكنها تتحول وبفعل إرادة اإلنسان إىل
حمطات بناء تصنع منك شخصية متميزة،
وه��ن��ا تضع ب�ين ي��دي��ك «جم��ل��ة العائلة»
خالصة جتارب شخصية وآراء لفالسفة يف
علم األخالق وعلامء النفس فهموا طبيعة
النفس اإلنسانية ،وقبل أن نأخذك إىل
بعض هذه الرؤى والتأمالت نبحث معك
حالة الصدق مع النفس واالنفتاح الشفاف
مع اهلل سبحانه ،فحينام يفكر اإلنسان يف بناء
نفسه ينبغي أن ينطلق من حمطات الضعف
ويشكر ربه عىل نعم كثرية ،ال تقفي مكتوفة
اليدين عاجزة عن فهم موقعك يف احلياة،
انطلقي شاكرة هلل سبحانه ألنك
قطعت مشوار احلياة حمققة
الكثري م��ن اإلن��ج��ازات،

وأعطيت السعادة ملن حولك ،خططت
ألشياء قد آتت ثامرها ،نعم كثرية تستحق
منك الشعور بالبهجة والثقة كي تتصاحلي
مع نفسك..
يبدأ الربنامج:
رسالة شكر هلل ومحده عىل النعم الكثرية
فاهلل يعاهد عبده إن شكر النعم والتزم
بتسخريها ملا يرضيه سينال مكافآت مجة
لن ختطر عىل باله ،ففي كل صباح قفي
أمام النافذة وتأميل الكون الفسيح وعظمة
اخل��ال��ق يف منحك نعمة البرص السليم
والساعدين القويني والساقني املشدودين،
القامة السليمة ،أنظري للعامل برؤية متفائلة،
ال تكتأيب ولو رسا من شائبة يف وجهك
أو امتالء يف بدنك ،أشياء بسيطة تعكر
مزاجك  ،أنظري إىل النواحي اإلجيابية يف
ظاهرك وباطنك ،إنك حمملة بكم هائل من
النعم ال يقدرها إال من يفقدها.
• اشحذي يف روحك الطاقة اإلجيابية
حينام تضعني م��وازن��ة بني النقاط
امل��ث��م��رة يف ح��ي��ات��ك واجل��وان��ب
ال��س��ل��ب��ي��ة س��ت��ج��دي��ن أن
السلبيات قليلة مقياس ًا
لإلجيابيات ل��ذا دوين
يف م��ف��ك��رة صغرية
إنجازاتك التي
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شعرت بالرضا عنها وأعطيها األمهية كأن
((ساعدت ابني عىل النجاح بتفوق))(( ،
قدمت مساعدة مالية بسيطة جلارة عزيزة
)) (( رتبت املالبس الشتوية املبعثرة يف
خزانات الثياب)) هذا اجلانب سيحفز
تطلعاتك لتتجهي دوم�� ًا يف ه��ذا االجت��اه
فريتفع تقديرك لذاتك.
• تعلمي ف��ن إدارة ال��وق��ت وترتيب
األولويات وعمل جدول زمني لزياراتك
االجتامعية وأعاملك اليومية حتى تتخليص
من الفوىض وضياع الوقت واجلهد يف
هوامش األشياء دون املحتوى والقضايا
اهلامة.
• اعلمي أن كل ج��زء فيك حيتاج إىل
تدريب وت��روي��ض ،عقل ،جسد ،روح،
ق��ل��ب ،إق��رئ��ي ،غ��ذي عقلك بالثقافة
واملعلومات كي تتنامى شخصيتك وحتى
يكون لديك حضور اجتامعي ولسان بليغ
وفكر منسق ،فالعلم ينشط اجلهاز العصبي
ويستحث املوصالت العصبية عىل ممارسة
ن��ش��اط��ه��ا ،واجل���س���د يف

تنمية بشرية
حاجة إىل رياضة يومية ،كالرتوض يف الطبيعة
مشي ًا عىل األق��دام مدة نصف ساعة يومي ًا ثم
خصيص نصف ساعة للتأمل مع التنفس العميق.
• تعاميل مع اآلخرين بلغة احلب واالح�ترام،
إن فكرتنا ع��ن ال��ن��اس ت��أيت بناء ع�لى نظرتنا
نحن هلم  ،فلو جئت ب��روح حمبة صادقة حت ًام
سيودك اآلخرون ،فال حمل للعدوانية والتصادم
فاهلل يوصينا يف كتابه الكريم أن نتعامل حتى مع
عدونا بمحبة كام يف قوله تعاىل (( :ادفع بالتي هي
أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ويل محيم)).
• تعلمي فن الكالم فجامل امل��رأة يف لساهنا،
كالمها ،قالوا(( :كوين مجيلة واصمتي)) فكم
من حسناء أتلفت حسنها بسبب أسلوهبا الفج
ولساهنا اجل��اف وطريقتها املنفرة يف معاملة
اآلخرين ،كلام كان أسلوبك مجيل ،طيل ،مهذب،
أحبك ال��ن��اس ،اطلبي دائ� ً
ما ب��أدب مستخدمة
عبارات رقيقة ( إذا سمحت ،ممكن ،من فضلك،
إذا تكرمت) حتية الناس صباح ًا مسا ًء تعطيك
هالة من االحرتام والتودد ،مصافحة الصديقات
بحرارة مع الضغط عىل الكف يعرب عن حمبتك
هلن ،اعتذري بلطف إن أخطأت ،استأذين من
صاحب الشأن إذا أردت أن تأخذي شيئ ًا ،حتى
إذا قمت من مكان أنت مدعوة فيه لطفي األجواء
بعبارات مجيلة تدل عىل رغبتك يف البقاء لكن
لظرف ما تضطرين املغادرة ،ال تشعري اجلالسني
أنك ضجرة ،ملولة ،مزعوجة ،إذا حتدث أحدهم
انصتي وال تقاطعي فاهلل خلق لنا أذنني ولسان
واحد لنسمع أكثر مما نتكلم ،إذا دخلت يف نقاش
ال تغضبي ،أب��دي املوافقة واالح�ترام للطرف
اآلخر ثم أضيفي رأيك واقرتاحك ،فاملهم هو
االتفاق عىل نقطة مشرتكة ال االختالف وفرض
الرأي وإثبات الذات.
• خططي حلياتك وأهدافك وأحالمك وحددي
فرتة زمنية لكل هدف حتى يتحقق ألن األهداف
دون هناية زمنية أشبه باحللم ،فمث ً
ال فكرت بالسفر
هلذا الصيف خططي لذلك ،رتبي امليزانية املادية،
حددي الفرتة كي تتناسب مع اجلميع ،اختاري
الوسيلة والسكن ،فإذا ما أتى الصيف يتم تنفيذ
خطة السفر ،كذلك يف حال خطة التسوق حددي
احتياجاتك وامليزانية ،السوق املناسب ،تصفية
املالبس القديمة ،كيفية الترصف هبا ،املهم أن
تترصيف دوم ً��ا بطريقة منظمة ،مرتبة ،منسقة،
بعيدة كل البعد عن االرتباك والفوىض.

مزالق الطريق ومزالق الشيطان

يف سري الناس يف الطرق نجدهم قد احتاطوا من اماكن االنزالق (من ماء او
اوحال) فإذا مر احدهم بمكان فيه خطر االنزالق نجد ُه شديد احلرص عىل
تثبيت قدميه لئال يسقط عىل االرض او حياذر من انزالق اطارات مركبته لئال
ينحرف وينزل من سواء السبيل اىل طريق غري ُمعبد يؤدي به اىل االصطدام
بجدار او بسيارة اخرى او بجسم آخر ويحُ ��ذر بعضهم البعض اآلخر من
االنزالق  ..هذا يف اجلانب املادي احليس.
اما يف اجلانب املعنوي الروحي فإننا ال نرى ذلك احلرص اال عند القليل يف
سريهم عىل جادة الرشيعة املقدّ سة فهنالك سعي حثيث ودائب للشيطان
اللعني عىل اغواء بني آدم قال تعاىل حكاية عن الشيطان الرجيم ( َق َ
ال َفبِماَ
َأ ْغ َو ْيتَنِي َ
أل ْق ُعدَ َّن لهَ ُ ْم صرِ َ َ
يم ( – )16سورة االعراف) فاملنزلقات
اط َك المْ ُ ْست َِق َ
الشيطانية كثرية ومتعددة قد وضعها ابليس امللعون يف طريق الناس حتى
ينحرفوا ويصيبهم الزيغ والزلل وجيانبوا جادة الرشع االسالمي احلنيف ومن
والعجب ونحوها..
ُ
تلك املنزلقات الرياء والغرور والتكبرّ
ً
اذن فليكن حرصنا (نحن اآلدميني) عىل جت ّنب املنزلقات التي تردينا بعيدا عن
طريق احلق والفضيلة ،اما السالكني لطريق الشيطان فقد رضوا به اماما.
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طرق و معلومات منزلية مفيدة

الرسم على الزجاج
أفكار آالء عادل

ِ
إليك أختنا (ر ّبة البيت) هذه احلصيلة من جتارب وخربات تساعدك يف املنزل بشكل عام واملطبخ بشكل
خاص ،ومن هذه املعلومات املنزلية اهلامة واملفيدة و البسيطة .
 لسلق البطاطا برسعة قومي بتقشري حبة البطاطا من جهة واحدة فقط قبل السلق . للحصول عىل مكعبات نقية من الثلج اغيل املاء قبل جتميده. للتخلص من رائحة امللفوف أثناء الطبخ ضعي قطعة خبز فوق امللفوف يف الوعاء . إلطالة عمر الشمعة وذلك قبل استعامهلا علينا بوضع الشمعة بالثالجة لفرتة وجيزة . من الطرق التي تبني بأن السمك طازج وهو مالحظة اخلياشيم فإذا كانت محراء فهي طازجة وإذاكانت غري محراء فهي غري طازجة .
 تستخدم املياه املغلية وذلك بوضع املالبس فوقها وذلك إلزالة راحة الدخان عنها . املاء والزيت ال خيتلطان أبد ًا وإن اردنا ذلك فيجب علينا اضافة قطعة من الصابون اليهام . تعترب الطامطم نوعا من اخلرضاوات. كرات الدم احلمراء عديمة اللون بعكس ما هو متعارف عليه بأن لوهنا محراء . للحفاظ عىل اخلبز من أن يصاب بالتعفن علينا وضع قطعة من التفاح معه. إلزالة رائحة السمك من اليدين قومي بغسل اليدين بقليل من خل التفاح . قومي بمضغ العلكة ملنع الدمع عند تقشري البصل . حتى جتعيل الليمون يعطي أكرب كمية ممكنة من العصري ضعيه يف ماء ساخن ملدة ساعة قبل عرصه . لسلق البيض برسعة أكرب أضيفي القليل من امللح إىل املاء . ملعرفة ما إذا كان البيض الطازج ضعي البيضة يف املاء ،فإن رسبت بشكل أفقي فإهنا طازجة ،وإنرسبت بشكل مائل ،فإن عمرها  4-3أيام ،وإن رسبت بشكل عمودي ،فإن عمرها  10أيام ،وإن
طفت فإهنا فاسدة .
 لتقشري البطاطا احللوة برسعة قومي بوضعها يف املاء البارد فور ًا بعد نضجها . للتأكد من صالحية املرشوم (الفطر) ريش قلي ًال من امللح عىل الفطر ،فإذا حتول لونه للون األسود،
فإنه جيد ،وأما إن حتول لونه لألصفر فإنه سام .
 للتخلص من النمل ضع قرش اخليار يف مكان خروجالنمل . للتخ ّلص من العلكة عن املالبس ضع الثياب يف جممد الثالجة ملدة ساعة. إلزالة احلرب عن املالبس ضعي كمية من معجون األسنان عىل بقعة احلرب ،واتركيه حتى جيف متام ًا،ثم اغسليه كاملعتاد .
 جلعل الشعر يلمع أضيفي ملعقة صغرية من اخلل للشعر ثم اغسليه جيد ًا .إعداد /حممد محزة جرب

الحركة النقدية في كربالء

دونها /سلمان هادي آل طعمه
ّ

يف العرشينات كان أبرز ناقد عرفته األوساط الكربالئية هو السيد هبة الدين احلسيني وزير املعارف األسبق وذلك بام نرشه عىل
صفحات جملة (املرشد) من تعريف بالكتب الصادرة يف حينها ونقدها نقد ًا موضوعي ًا  .وكان ممن عالج موضوع النقد أيض ًا مشكور
األسدي بام نرشه عىل صفحات جريدة (الغروب) و (الندوة) الصادرتني يف كربالء ،وكان إذ ذاك طالب ًا باجلامعة املرصية.
ويقف الدكتور صالح جواد الطعمة يف اخلمسينات عىل عتبة النقد إضافة إىل اهتامماته بالشعر والقصة واملقالة  .فله بحوث نقدية
نرشت يف جمالت الفكر واهلاتف والثقافة اجلديدة واألديب واآلداب .
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صورة وتعليق
صورة لزائري اإلمام الحسين سنة 1916

(تمن) على الرز؟!
لماذا يطلق العراقيون كلمة ّ
العراق هو البلد الوحيد الذي يطلق شعبه كلمة ( ّمتن) عىل الرز
والسبب يعود اىل ايام احلرب العاملية األوىل ،عندما رفض اهل
البرصة الوطنيون ان يمولوا قطعات اجليش الربيطاين يف البرصة
بكميات من الرز تكفي لسد حاجة اجلنود عندها كتب املارشال
الربيطاين اىل وزارة الدفاع يف انكلرتا ان يزودوهم بالرز ،فتم ارسال
كميات كبرية من الرز الفاخر املسمى (بسمتي) معبأ يف اكياس
يتوسطها خط امحر مرسوم عليه شكل كارتوين لعرشة رجال يمسك
احدهم بيد االخر وكتب حتت الرسم ( )Ten Menأي (عرشة
رجال) ،فكان اجلندي االنكليزي يقول للعاملني العراقيني عندما
يقومون بتفريغ احلمولة من الباخرة Come on bring Ten
 Menوكانت لغة اجلندي االنكليزي مدجمة فتقع بأذن العراقي
(تم من) فظن العراقي ان هذه الكلمة معناها رز ومنذ ذلك اليوم
ومجيع العراقيني اصبحوا يطلقون اسم (متن) عىل الرز!!

يكتبها /الشيخ محمود الصافي

َ
لك يا ولدي

اعلم يا ولدي العزيز...
ان الفضول يف كل يشء مذموم ،لذا عليك ان تدرك ان هناك سبعة اشياء ان تركتها منحت سبعة غريها وهي مهمة.
اذا تركت فضول الكالم منحت احلكمة .واذا تركت فضول النظر منحت خضوع القلب.
واذا تركت فضول الطعام منحت لذة العبادة .واذا تركت حب الدنيا منحت حب اآلخرة.
واذا تركت االشتغال بعيوب غريك منحت االشتغال باصالح عيوب نفسك .
واذا تركت عداوة الناس منحت املحبة .واذا تركت احلسد منحت الراحة.
واعلم ان هذا لك  ...يا ولدي ...
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إ
عالن
سي
ما
ّ
لتصبح حقيقة
تتوهج
أحالمكن
ّ
َ
يمكن ألخواتنا الكريمات زيارة مركزنا واالطالع على أنشطته
الثقافية المتنوعة والمشاركة في دوراته التطويرية

المكان /كربالء المقدس��ة ـ شارع الشهداء ـ فرع مكتب ممثلية
المرجع األعلى السيستاني (دام ظله الوارف)

