ُ
العتبة الحسينية المقدسة تحتفي بافتتاح جامعة وارث األنبياء

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
مراسيمُ استبدال راية مرقد اإلمام

من الحمراء إلى السوداء
تتجدد على م��دى ( 13عامًا) إي��ذان�ًا بقدوم
شعيرة
ّ
موسم األحزان

صفحة22
توصل توصيات
شعبة التبليغ الديين
ُ
خالل مؤمترها السنوي الثامن ُ
املرجعية العليا للمب ّلغني

محرم الحرام وإحياء مناسبة استشهاد اإلمام الحسين
مع حلول شهر ّ
(عليه السالم) التي تشهد توافد الماليين من الزائرين من داخل
وألهمية نشر الوعي الديني والثقافي بين الزائرين.
العراق وخارجه،
ّ

صفحة36

بعدما افنوا امجل ايام حياهتم يف خدمة الوطن املتقاعدون

اكرب الشرائح املتضررة جمتمعي ًا
يعد المتقاعدون من اكبر ش��راح المجتمع العراقي الذين
طالهم الظلم وال�ض��رر نتيجة تطور المجتمع ال��ذي يسير
بصورة عكسية مع حياتهم اليومية ..

صفحة 40

كيف حنبب أطفالنا بالصالة؟
في مرحلة الطفولة المتوسطة (ما بين الخامسة والسابعة)
يمكن تحبيبهم بالكالم البسيط اللطيف الهادئ عن نعم اهلل
تعالى وفضله وكرمه (المدعم بالعديد من األمثلة)..

حكمة العدد

قال الإمام احل�سني
(عليه ال�سالم)

بال�سالمٌ».
«البخيل مَن َب ِخل ّ

االشراف اللغوي
حسن العوادي

وانتصرت (ال) الحسين

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

كلمة التحرير

احياء الذكرى املطلوب

ال نس�� ��تطيع ان نحث المحبين على ذكرى الحس�� ��ين عليه الس��ل��ام النه يعيش بضمائرهم
ولكننا نحب ان تحيا ذكراه في اعمالنا  ،واذكروا الحسين عليه السالم ان الطاغية االموي
كان على استعداد ان يمنح الحسين عليه السالم ما يريد على ان يبايعه ( انها صورة للفساد
والرش�� ��اوى الت�� ��ي كثيرا ما تح�� ��ث المرجعية على وأدهما) ،اال ان مبدا الحس�� ��ين عليه
السالم ال يمكن ان يقبل بهكذا خطوة فاسدة  ،الحر الرياحي منحه عبيد اهلل ابن زياد
كل االمتي�� ��ازات كقائد معركة  ،في لحظة رفضها وانضم الى جيش الحس�� ��ين
عليه الس��ل��ام ليجسد مبدأ الحس�� ��ين في حياته  ،بينما اللعين عمر بن سعد عندما
تحدث مع الحس�� ��ين عليه الس��ل��ام ذكر له المنح ( الرش�� ��وة) التي سيغدق عليه بها
يزيد لمقاتلته اياه ( هنا دعا الحس�� ��ين عليه الس��ل��ام عليه اال يحصل على ما يريد)،
واخيرا لم ينل ما اراد من الدنيا واالخرة النه ليس صاحب مبدأ.
نام�� ��ل ان يعي�� ��ش المواطن والموظف والمس�� ��ؤول ه�� ��ذا المبدأ العظيم لك�� ��ي يحيي ذكرى
الحسين عليه السالم بافضل صورة ...انها صورة من صور احياء الذكرى االليمة بمأساتها
والعظيمة بمبادئها.
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
ِ

عقوب ِ
َ
وحينا إِ َلي ِهم ِف َ
لناهم َأئِ َّم ًة يهَ َ
َو َو َهبن��ا َل ُه إِ
عل
س��حاق َو َي
ناف َل ًة َو ُك اًّل َج َعلنا صالحِ �ينَ ﴿َ ﴾٧٢و َج َع ُ
َ
دون بِ َأم ِرن��ا َو َأ َ
الز ِ
الص ِ
اخل ِ
َ
دين ﴿َ ﴾٧٣و ً
لوطا آ َتينا ُه ُحكماً َو ِعلماً َو َن َّجينا ُه ِم َن ال َقر َي ِة ا َّلتي كا َنت
الة َوإيتا َء َّ
كاة َوكانوا َلنا عابِ َ
ريات َوإِ َ
قام َّ
��وء ِ
وم َس ٍ
عم ُل َ
فاس��قنيَ ﴿َ ﴾٧٤و َأ َ
نوحا إِذ نادى ِمن
دخلنا ُه يف َر َ
اخلبائِ َث إِنهَّ ُ م كانوا َق َ
الصالحِ نيَ ﴿َ ﴾٧٥و ً
محتِنا إِ َّن ُه ِم َن ّ
َت َ
وم َس ٍ
بل َفاست ََجبنا َل ُه َفن ََّجينا ُه َو َأه َل ُه ِم َن َ
َق ُ
الك ِ
وء
الع ِ
ظيم ﴿َ ﴾٧٦و َنصرَ نا ُه ِم َن ال َقو ِم ا َّل َ
ذين َك َّذبوا بِآياتِنا إِنهَّ ُ م كانوا َق َ
رب َ
َ
ِ
رث إِذ َن َف َش��ت ِ
احل ِ
امن فيِ َ
فيه َغن َُم ال َقو ِم َو ُك ّنا لحِ ُ ِ
يامن إِذ يحَ ُك ِ
مجعنيَ ﴿َ ﴾٧٧وداوو َد َو ُس َ��ل َ
دين
كم ِهم
قناهم َأ َ
غر ُ
ش��اه َ
َفأ َ
الط َ�ير َو ُك ّنا ِ
جل َ
حن َو َّ
يامن َو ُك اًّل آ َتينا ُحكماً َو ِعلماً َو َس َّ��خرنا َم َع داوو َد ا ِ
﴿َ ﴾٧٨ف َف َّهمناه��ا ُس�� َل َ
فاعلنيَ ﴿﴾٧٩
بال ُي َس ِّ��ب َ
أس ُكم َف َهل َأن ُتم ِ
حصن َُكم ِمن َب ِ
يح ِ
بوس َل ُكم لِ ُت ِ
عاص َف ًة تجَ ري بِ َأم ِر ِه إِلىَ
رون ﴿َ ﴾٨٠ولِ ُس َل َ
شاك َ
َو َع َّلمنا ُه َص َنع َة َل ٍ
الر َ
يامن ّ
َ
األ ِ
باركنا فيها َو ُك ّنا بِ ُك ِّل يَش ٍء عالمِ نيَ ﴿﴾٨١
رض ا َّلتي َ

تفسيرالسورة

( )72ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ،يف املعاين عن الصادق عليه السالم يف هذه اآلية قال ولد الولد نافلة ،ويف القمي
نافلة قال ولد الولد وهو يعقوب عليه السالم وكال جعلنا صاحلني .
( )73وجعلناهم أئمة يقتدى هبم هيدون الناس إىل احلق بأمرنا  .يف الكايف عن الصادق عليه السالم إن األئمة يف كتاب اهلل
عز وجل إمامان قال اهلل تبارك وتعاىل وجعلناهم أئمة هيدون بأمرنا ال بأمر الناس يقدمون ما أمر اهلل قبل أمرهم وحكم اهلل
قبل حكمهم قال وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار يقدمون أمرهم قبل أمر اهلل وحكمهم قبل حكم اهلل ويأخذون بأهوائهم
خ�لاف م��ا يف كتاب اهلل وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإق��ام الصالة وإيتاء الزكاة من عطف اخل��اص عىل العام وكانوا لنا
عابدين موحدين خملصني يف العبادة ولذا قدم الصلة  )74( .ولوطا آتيناه حكام وعلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل
اخلبائِ َث ،يف القمي قال كانوا ينكحون الرجال إهنم كانوا قوم سوء فاسقني )75( ..وأدخلناه يف رمحتنا إنه من الصاحلني .
( )76ونوحا إذ نادى إذ دعا اهلل عىل قومه باهلالك من قبل من قبل من ذكر فاس��تجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب
العظيم الغم الش��ديد وهو أذى قومه والطوفان )77( ..ونرصناه جعلن��اه منترصا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إهنم كانوا
قوم س��وء فأغرقناهم أمجعني لتكذيبهم احلق وإهنامكهم يف الرش )78( ..وداود وس��ليامن إذ حيكامن يف احلرث يف الزرع أو
الكرم إذ نفش��ت فيه غنم القوم رعته ليال وكنا حلكمهم حلكم احلاكمني واملتحاكمني ش��اهدين )79( ..ففهمناها س��ليامن
وكال آتين��ا حكام وعلام ..يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام يف هذه اآلية ق��ال إنه كان أوحى اهلل عز وجل إىل النبيني قبل
داود إىل أن بع��ث اهلل داود أي غنم نفش��ت يف احلرث فلصاحب احلرث رق��اب الغنم وال يكون النفش إال بالليل فإن عىل
صاحب الزرع أن حيفظ زرعه بالنهار وعىل صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود بام حكم به األنبياء عليهم السالم
من قبله فأوحى اهلل عز وجل إىل سليامن عليه السالم أي غنم نفشت يف زرع فليس لصاحب الزرع إال ما خرج من بطوهنا
وكذلك جرت السنة بعد سليامن وهو قول اهلل تعاىل وكال آتينا حكام وعلام فحكم كل واحد منهام بحكم اهلل عز وجل .
( )80وعلمناه صنعة لبوس لكم عمل الدرع وهو يف األصل اللباس لتحصنكم من بأس��كم وقرء بالتاء والنون فهل أنتم
شاكرون ذلك .
يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام إن أمري املؤمنني عليه الس�لام قال أوحى اهلل إىل داود عليه السالم إنك نعم العبد لوال
إن��ك تأكل من بيت املال وال تعمل بيدك ش��يئا قال فبكى داود عليه الس�لام أربعني صباحا فأوح��ى اهلل إىل احلديد أن لن
لعبدي داود فأالن اهلل له احلديد فكان يعمل يف كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثالثمأة وستني درعا فباعها بثالث
مأة وستني ألفا واستغنى من بيت املال .
( )81ولس��ليامن وس��خرنا له الريح عاصفة شديدة اهلبوب يقطع مسافة كثرية يف مدة يسرية كام قال غدوها شهر ورواحها
شهر جتري بأمره .

تو�صيات عا ّمة
من املرجعية الدينية العليا
املحرم احلرام لعام  1439هـ
للخطباء واملب ّلغني يف �شهر ّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني الطاهرين
(( َٰذلِ َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اللهَّ ِ َفإِنهَّ َ ا ِمن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب))
ٍ
ُّ
حركة قادها
اعظم
يطل علينا ش��هر حمرم احلرام ونس��تذكر من خالله َ
املصلح��ون يف جمال تطوي��ر املجتمعات وبع��ث ارادة االمم واصالح
االوضاع ،اال وهي احلركة احلس��ينية املباركة ،واس��تذكار هذه احلركة
املبارك��ة يلقي ع�لى عواتقنا نحن اتباع االمام احلس�ين ب��ن عيل (عليه
الس�لام) مس��ؤولية كربى وهي مس��ؤولية احلفاظ عىل اس��تمرار هذه
احلرك��ة وترس��يخ اثاره��ا وابعاده��ا يف النفوس والقل��وب ،وال خيلو
انس��ان حس��يني من نوع من مس��ؤولية س��واء كان عاملا دينيا او مثقفا
او متخصص��ا يف جمال من جماالت العلوم املادية واالنس��انية املختلفة،
ف��كل منا يتحمل مس��ؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة احلس��ينية املباركة
من خ�لال اصالح نفس��ه واهل��ه وارسته وم��ن خالل قيام��ه بتوعية
املجتمع الذي حوله بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع احلس��يني
العظي��م ،ولك��ن اخلطب��اء يتحملون املس��ؤولية الك�برى بلحاظ اهنم
جيس��دون الوجه االعالمي حلركة عاش��وراء وملرشوع س��يد الشهداء
(علي��ه الس�لام) ،ولذل��ك نحتاج ان نتوق��ف قليال لنتس��اءل :هل ان
املنرب احلس��يني يقوم بتجس��يد وتفعيل هذه املس��ؤولية بام ينس��جم مع
مقتضي��ات الزمان ومس��تجدات العرص بحيث حيقق االثار احلس��ينية
الرشيفة يف النفوس والقلوب؟
وانطالقا من هذه النقطة نس��تذكر بعض االرش��ادات والنصائح لكل
من يعلو منرب سيد الشهداء (عليه السالم):
 -1تن��وع االطروح��ات ،فان املجتمع حيت��اج اىل موضوعات روحية
وتربوية وتارخيية وه��ذا يقتيض ان يكون اخلطيب متوفرا عىل جمموعة
م��ن املوضوع��ات املتنوع��ة يف احلقول املتع��ددة تغطي بع��ض حاجة
املسرتشدين من املستمعني وغريهم.
 -2ان يك��ون اخلطي��ب مواكبا لثقاف��ة زمانه ،صوهذا يعني اس��تقراء
الش��بهات العقائدية املثارة بكل س��نة بحسبها واس��تقراء السلوكيات
املتغ�يرة يف كل جمتم��ع ويف كل ف�ترة متر ع�لى املؤمنني ،ف��ان مواكبة ما
يستجد من فكر او س��لوك او ثقافة جتعل االلتفاف حول منرب احلسني
(عليه السالم) حيا جديدا ذا تأثري وفاعلية كبرية.
 -3حت��ري الدقة يف ذك��ر اآليات القرآني��ة او نقل الرواي��ات الرشيفة
م��ن الكتب املعتربة او حكاية القص��ص التارخيية الثابتة حيث ان عدم
التدقي��ق يف مصادر الروايات او القصص املطروحة يفقد الثقة بمكانة
املنرب احلسيني يف اذهان املستمعني.
 -4ان يرت ّفع املنرب عن االس��تعانة باألح�لام وبالقصص اخليالية التي
تيسء اىل س��معة املنرب احلس��يني وتظهره انه وس��يلة اعالمية هزيلة ال
تنسجم وال تتناسب مع املستوى الذهني والثقايف للمستمعني.

 -5ج��ودة االع��داد ،ب��أن يعن��ى اخلطيب عناي��ة تامة ب�ما يطرحه من
موضوع��ات من حيث ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان س��لس
واض��ح واختي��ار العب��ارات واالس��اليب اجلذابة لنفوس املس��تمعني
واملتابع�ين ،فان بذل اجلهد الكبري م��ن اخلطيب يف اعداد املوضوعات
وترتيبه��ا وعرضها بالبيان اجلذاب سيس��هم يف تفاعل املس��تمعني مع
املنرب احلسيني.
 -6ان ت��راث اه��ل البي��ت (عليهم الس�لام) كله عظي��م مجيل ولكن
مه��ارة اخلطيب وابداع��ه يربز باختي��ار النص��وص واالحاديث التي
تش��كل جاذبي��ة جلمي��ع الش��عوب عىل اخت�لاف ادياهنم ومش��ارهبم
الفكرية واالجتامعية انتهاجا ملا ورد عنهم (عليهم السالم) ّ
(إن الناس
لو علموا حماس��ن كالمنا التبعونا) ،وحماسن كالمهم هو تراثهم الذي
يتحدث عن القيم االنسانية التي تنجذب اليها كل الشعوب بمختلف
توجهاهتا الثقافية والدينية.
 -7طرح املش��اكل االجتامعية الش��ائعة مش��فوعة باحلل��ول الناجعة،
فليس من املستحسن ان يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة
التفكك االرسي او مش��كلة الفجوة بني اجليل الشبايب واجليل االكرب
او مشكلة الطالق او غريها ،فان ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من
املنرب يف دور تغيريي فاعل ،لذلك من املأمول من رواد املنرب احلس��يني
استش��ارة ذوي االختصاص من اهل اخلربة االجتامعية ومحلة الثقافة
يف عل��م النف��س وعلم االجت�ماع يف حتديد احللول الناجعة للمش��اكل
االجتامعي��ة املختلف��ة ليكون عرض املش��كلة مش��فوعة باحلل عرضا
تغيريي��ا تطويريا ينقل املنرب من حالة اجلمود اىل حالة التفاعل والريادة
والقيادة يف اصالح املجتمعات وهتذيبها.
 -8ان يتس��امى املن�بر احلس��يني عن اخل��وض يف اخلالفات الش��يعية
س��واء يف جمال الفكر او جمال الش��عائر فان اخل��وض يف هذه اخلالفات
يوج��ب انحياز املن�بر لفئ��ة دون اخرى او اث��ارة ف��وىض اجتامعية او
تأجيج االنقس��ام ب�ين املؤمنني ،بينام املن�بر راية لوح��دة الكلمة ورمز
للنور احلس��يني الذي جيمع قلوب حمبي س��يد الشهداء (عليه السالم)
هي مسار واحد وتعاون فاعل.
 -9االهتامم باملس��ائل الفقهية االبتالئية يف جمال العبادات واملعامالت
من خالل عرضها بأسلوب شيق واضح يشعر املستمع بمعايشة املنرب
احلسيني لواقعه وقضاياه املختلفة.
 -10الرتكي��ز عىل أمهية املرجعية واحلوزة العلمي��ة والقاعدة العلامئية
التي هي رس قوة املذهب االمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.
نس��أل اهلل تبارك وتعاىل للجميع التوفيق خلدمة طريق س��يد الش��هداء
(عليه الس�لام) وان جيعلنا مجيعا وجهاء باحلس�ين (عليه الس�لام) يف
الدنيا واالخرة.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل حممد واله الطيبني الطاهرين.

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
في /1محرم الحرام1439/هـ الموافق 2017/9/22م

التفجّ ع على الحسين الشهيد

هل ان البكاء للتنفيس
عن االحزان والفجائع في
النفوس حينما يستذكر
المؤمن مصيبة الحسين
(عليه السالم) وهل هو
لنيل االجر والثواب فقط؟

يجد المتتبع للكثير من الروايات الواردة عن النبي (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) وآله االطهار حينما يتعرضون لمصيبة ومقتل سيد الشهداء
(عليه السالم) االهتمام الكبير بالبكاء والتباكي ألجل مصيبته ..بل
لم نجد مثل هذا التأكيد في حق بقية المعصومين وحتى رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم).

رس ذل��ك؟ وهل للبكاء ارتباط
فام هو ُّ
بجوهر القضية احلسينية وادامة مبادئها
عىل مر االزمنة والعصور؟ وهل يراد
من البكاء اث��ارة االشجان والعواطف
فقط جتاه مقتله (عليه السالم) وأهل بيته
واصحابه؟ أم هناك اه��داف اخرى هلا
صلة ببقاء جذوة وحرارة الثورة احلسينية
داخ��ل القلوب بحيث حت��رك االرادة
وهتز الضامئر وحتيي القلوب لكي تبقى
ّ
رسالة احلسني (عليه السالم) يف مبادئها
حية تفعل فعلها وتؤثر تأثريها
االساسية ّ
يف ضمري االمة ووجداهنا.
هل ان البكاء للتنفيس عن االح��زان
والفجائع يف النفوس حينام يستذكر
املؤمن مصيبة احلسني (عليه السالم)
وهل هو لنيل االجر والثواب فقط؟..
وان كان هذا أمر ًا مس ّل ًام وورد فيه الكثري
من ال��رواي��ات إال أن��ه ليس هو جوهر
املسألة..
ويمكن التذكري بمجموعة من ِ
احل َكم يف

ان العمل الموعود عليه
ّ
يمثل نقطة استحقاق
للجنة ،وفاعلية هذه
النقطة تمامًا منوطة
بأن ال يكون هناك نقاط
مقابلة توجب استحقاق
النار بارتكاب االعمال
التي أوعد عليها(..الى
آخر الجواب الذي ورد في
اإلجابة)..
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هذه الظاهرة:
او ً
ال :ان البكاء ع�لى احل��س�ين (عليه
السالم) يعترب تأسي ًا واقتدا ًء بالنبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) وآله االطهار ،وقد
أمر اهلل تعاىل باالقتداء بالنبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) بوجه عام..
ول اهللِ
رس ِ
قال تعاىل ( :لقد كان َلكم يف ُ
واليوم
ُأس��وة َحسنة لمِ ن كان يرجو اهلل
َ
وذك��ر َ
اهلل ك��ث�ير ًا) – االح��زاب
االخ��ر
َ
.-21
ولقد ثبت بالتواتر ان رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) كان يعلم بام جرى
عىل احلسني (عليه السالم) بعده وبكى
عىل مصابه يف عدة مواطن ولعن قاتليه
وعرب عنهم بأرشار االمة ،وكذلك بكاء
ابنته الزهراء (عليها السالم) واإلمام
ام�ير املؤمنني (عليه السالم) واحلسن
السبط (عليه السالم) ..وأما بكاء االئمة
عليهم السالم بعده فمعروف ومشهور..
وورد يف ال��رواي��ات ان االئمة عليهم

صدىالجمعة
السالم كانوا اذا حل العارش من املحرم
كان احلزن والبكاء يرى واضح ًا عليهم
وينبهون اصحاهبم اىل احياء هذه االيام
بالبكاء واحلزن وإقامة املجالس والندب
للحسني (عليه السالم)..
حيث ورد يف اح��وال االم��ام الصادق
(عليه السالم) انه كان اذا ذكر جده
احلسني (عليه السالم) او ذكر عنده ال
ُيرى ضاحك ًا طيلة ذلك اليوم وتغلب
عليه الكآبة واحلزن..
وقد ورد عن الصادق (عليه السالم)
انه قال ألحد اصحابه بعد ان سأله عن
سبب حزنه حينام دخل عليه يوم العارش
من املحرم فوجده كاسف اللون باكي ًا
حزين ًا..
فقال (عليه السالم) له ( :أو غافل أنت
عن هذا اليوم ال��ذي قتل فيه احلسني
(عليه السالم) فمن جعله يوم حزنه
ومصيبته جعل اهلل له يوم القيامة يوم
وق��رت بنا يف اجلنان
فرحه ورسوره
ّ
عينه).
فكيف ال حيسن البكاء عىل احلسني
واحلزن واحلداد عىل مصابه بعد ان بكاه
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وأهل
بيته االطهار عليهم السالم وهل يسوغ
للمؤمن ويصح منه ان يرغب عن
التأيس بآل البيت عليهم السالم بعد ان
ثبت عنده ان يوم احلسني (عليه السالم)
ك��ان م��ث��ار ًا للحزن وم��دع��اة لالسى
والبكاء بالنسبة هلم عليهم السالم دائ ًام
ويف كل االحوال واملناسبات..؟!
ثاني ًا :حتقيق رجاء املؤمن بنيل االجر
والثواب :
ونذكر هنا جواب ًا لسؤال ورد بشأن رأي
سامحة املرجع الديني االع�لى آية اهلل
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين
– دام ظله -حول صحة احلديث الوارد
عن االمام جعفر الصادق (عليه السالم)
( :من بكى او تباكى عىل احلسني (عليه
السالم) وجبت له اجلنة)..

فقد ورد يف اجلواب :
نعم ورد يف احاديث متعددة – مجلة
منها معتربة -الوعد باجلنة ملن بكى عىل
احلسني (عليه السالم)  ..كام يف بعضها
مثل ذلك ملن تباكى عليه او أنشد شعر ًا
فتباكى عليه..
وال غ��راب��ة يف ذل��ك اذ ال��وع��د باجلنة
قد ورد يف احاديث الفريقني يف شأن
مجلة من االع�مال ،ومن املعلوم انه ال
ي��راد بذلك ان يشعر املكلف باألمان
من العقوبة حتى لو ترك الواجبات
وارت��ك��ب امل��ح��رم��ات ،وكيف يشعر
بذلك مع ما ورد من الوعيد املغلظ
يف اآليات بالعقوبة عىل مثل ذلك ،بل
املفهوم من ه��ذه النصوص يف ضوء
ذلك ان العمل املفروض جيازى عليه
باجلنة عند وقوعه موقع القبول عنده
سبحانه ،وتراكم املعايص قد يمنع من
قبوله قبوال ً يفيض به اىل الفوز باجلنة
والنجاة من النار.
وبتعبري آخر :ان العمل املوعود عليه
يمثّل نقطة استحقاق للجنة ،وفاعلية
هذه النقطة متام ًا منوطة بأن ال يكون
هناك نقاط مقابلة توجب استحقاق
ال��ن��ار بارتكاب االع�م�ال التي أوع��د
عليها(..اىل آخر اجلواب الذي ورد يف
اإلجابة)..
التفتوا اخ��واين اذا وقع البكاء موقع
القبول عند اهلل تعاىل وقد القبول عند
اهلل ت��ع��اىل م��ن فعل ال��ب��ك��اء م�شروط
ومنوط اذا مل حيصل ت��رك الواجبات
وفعل املنكرات..
لذلك علينا ان نلتفت ونفهم ان البكاء
الصادق احلقيقي ال��ذي يريده النبي
(صىل اهلل عليه وآل��ه وسلم) واالئمة
االطهار هو ان نطيعهم ونتوالهم يف
مجيع االم��ور حينئذ يكون هذا البكاء
نافعنا وشفيعنا..
ثالث ًا :تعظيم الشعائر والثناء عىل جهاد
االمام (عليه السالم) وتعزيز عظمته

وتكريم مقامه أمام الرأي العام وبقية
الشعوب:
الظاهرة االنسانية التي تعبرّ لالخرين
عن عظيم املنزلة وعظمة هذا االنسان
االنسانية هو بواسطة البكاء عليه لذلك
نحن نأمل اخواين ان يكون لدينا تعريف
لبقية الشعوب وبقية افراد املجتمع ممن
ال يعرفون عظمة االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) حيث مطلوب منا ان نبني
لالخرين فالناس يروننا نبكي ً
دائ�ما
ونلبس السواد..ملاذا تبكون؟! علينا
نعرف االخ��ري��ن اننا حينام نبكي
ان ّ
ط��وال هذه السنني ألننا فقدنا انساناً
عظي ًام جد ًا كان فقده له تأثري كبري عىل
املبادئ االنسانية وعىل ديمومة الرسالة
املحمدية ،االنسانية بتاممها فقدت هذا
االنسان العظيم ،نحزن عىل ان قوى
الرش قتلت قوى اخلري ..
يف مقابل ذلك االنسان الذي ال نجد
الناس يبكون عليه دليل عىل عدم وجود
مكانة ومنزلة له كام ورد يف احلديث :
(ميت ال بواكي له ال اعزاز له) أي ال
احرتام له..
وبينوا ان احد حكم البكاء عىل االمام
احلسني (عليه السالم) ولكي يتضح من
خالهلا ِعظم املبادئ فعظم الشخصية
من عظم املبادئ التي حيملها ..فاذا
بينا ذلك تأثر ذلك االنسان ال��ذي ال
يعرف االم��ام احلسني (عليه السالم)
بمبادئ االمام احلسني (عليه السالم)
وقد يصبح موالي ًا لالمام احلسني (عليه
السالم) ويتبنى مبادئ االمام احلسني
(عليه السالم) فكان البكاء دعوة اىل
االخرين واىل بقية املجتمعات لتبني
مبادئ الثورة احلسينية وهي وسيلة من
وسائل بيان عظمة االمام احلسني (عليه
السالم) ومبادئه والعمل هبا كمنهاج
للحياة.
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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�شيخ الكربالئي يورد �ست مبادئ عا�شورائية ،وعالمة احل�سيني ال�صادق
تطبيقها ً
عمليا يف حياته
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
خطيب وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  1محرم 1439هـ
الموافق 2017/9/22م ،تحدث سماحته في خطبته قائال:

ها نحن ندخل موسم عاشوراء بكل ما
حيمله من دالالت وممارسات متثل االنتامء
اىل مدرسة ال البيت عليهم السالم والتي
جسدت جوهر وكلية املسرية املحمدية،
كام ورد يف احلديث عن النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) ( :حسني مني وأنا من
حسني).
وقد عشنا هذا املوسم العاشورائي لسنني
املحصلة التي كان ينبغي
ط��وال فام هي
ّ
ان نخرج هبا من خالل ممارستنا لشعائره
وامل��ش��ارك��ة يف أح��زان��ه؟ وم��ا ه��ي تلك
التغيريات اجلوهرية التي يبحث عنها من
حيمل روح االنتامء الصادق ملدرسة االمام
احلسني (عليه السالم)..
اهيا اإلخوة واألخوات املفجوعون بمصيبة
سيد الشهداء (عليه السالم) ال يكون يوم
خروجكم من عاشوراء كيوم دخولكم
 ..وال يكون خروجكم من شهري حمرم
احل���رام وصفر اخل�ير كيوم دخولكم يف
شهريكم ه��ذان  ..ان��ظ��روا اىل انفسكم
وممارساتكم واعاملكم ومواقفكم كيف هي
بعد ان تنتهوا من موسم عاشوراء  ..هل

اثرت ممارسة هذه الشعائر وهذه االحزان
وهذا البكاء عىل انفسنا وعىل مواقفنا؟
سأذكر جمموعة من املبادئ التي البد أن
نرتمجها والتي نسمعها يف جمالسنا ونقرأها
يف الكتب  ..الذي يكون صادق ًا يف والئه
وانتامئه لإلمام احلسني (عليه السالم)؛
حيول هذه املبادئ التي
عالمة صدقه ان ّ
يسمعها يف املجالس والتي يقرأها ..ان
حيوهلا من مسموعات ومقروءات اىل واقع
حي متجسد يف حياته ..ان فعل ذلك كان
صادق ًا يف بكائه ،وك��ان صادق ًا يف حزنه
لإلمام احلسني (عليه السالم) ،وان مل يفعل
ذلك فام هو بصادق انام هي جمرد دعوى
الوالء لإلمام احلسني (عليه السالم).
اذكر هنا بعض هذه املبادئ التي جيب ان
نرتمجها يف حياتنا:
أو ً
ال :تبني ومم��ارس��ة العدل واالص�لاح
ورفض ومكافحة الظلم والفساد واجلور:
وال ينحرص ذلك يف جمال معني من جماالت
احلياة وال برشحية معينة من رشائح املجتمع،
وان كانت تتأكد لدى بعض منها ..فيتأكد
ذلك عند احلاكم والرئيس ومن يتوىل أمور
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أي جمموعة من الناس ،فظلمه وعسفه
وجوره هو االخطر واالشد فتك ًا وجرم ًا،
وعدله االكثر خري ًا ونفع ًا ..وهكذا رئيس
العشرية ورب العائلة ثم الفرد العادي يف
تعامله مع اآلخرين.
ثم يعمم ليشمل الشعب والقوم مع بقية
الشعوب واالق��وام والعشرية مع العشرية
والعائلة م��ع العائلة االخ���رى ..وأول
مرتكزات النهضة احلسينية احلفاظ عىل
ممارسة العدل واالنصاف مع اجلميع ..مع
من حتب ومع من تكره ومع عائلتك ومع
ارحامك وبني جنسك وهكذا.
فاإلنسان احلسيني الصادق هو الذي ال
يظلم احد ًا ..طفال ً او شاب ًا او كبري ًا  ،عائلته
او غريها ،عشريته او شعبه ،رجال ً او امرأة،
بل مع ما حوله من الكائنات.
ثاني ًا :صدق الوالء واالنتامء العقدي :وهو
يتمثل يف صدق العقيدة يف التوحيد والنبوة
واالمامة والعدل واملعاد اىل ان يصل اىل
تفاصيل مبادئ النهضة احلسينية املمتدة عرب
خط االمامة حتى يصل اىل االمام املهدي
(عليه السالم) فال يصح االنتامء للحسني

صدىالجمعة
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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

(عليه السالم) من دون صدق االنتامء خلط
ورسالة مجيع ائمة اهل البيت عليهم السالم
وآخرهم االم��ام املهدي (عليه السالم)
وال يصح االنتامء له (عليه السالم) من
دون الرجوع اىل من امر بالرجوع اليهم
من الفقهاء الصاحلني والعلامء العاملني
الزاهدين يف الدنيا الراغبني يف االخ��رة،
وال يكون الرجوع اليهم من دون عمومية
االهتداء هبدهيم يف خمتلف جماالت احلياة
واالسرتشاد بتوجيهاهتم يف كافة ابتالءات
الفرد واالمة كام اوىص بذلك االئمة عليهم
السالم ..فالتبعيض يف ذلك يرض بصدق
االنتامء اىل خط ومدرسة اهل البيت عليهم
السالم..
ثالث ًا :مبدأ القبول بالقيادة الصاحلة ورفض
القيادة الفاسدة :ويتأكد ذل��ك يف طبقة
املتصدين للمواقع االوىل واملهمة يف قيادة
املجتمع  ..فاإلمام احلسني (عليه السالم)
عبرّ بقوله( :ومثيل ال يبايع مثله) ..بتعبري
جامع للرفض التام واملقاطعة الكاملة
للقيادة الفاسدة بكل اركاهنا سواء الدينية
او االجتامعية او السياسية..
معنى ذلك انكم اهيا احلسينيون الصادقون
أي قيادة فاسدة سواء كانت يف جمال الدين
او السياسة او الرتبية او يف بقية املجاالت
عليكم بالرفض هلذه القيادة الفاسدة بل
اكثر من ذلك عليكم ان ال ّ
متكنوا حتى
مقدمات التمكني للفاسدين ال تعطوا جمال
حلصول هذه املقدمات..
واسعوا بكل الوسائل ان جتعلوا هؤالء ال
يستحوذون عىل مقدرات الناس والسلطة.
وطاملا اوصت املرجعية الدينية العليا ان
يكون هناك اختيار وان االن��س��ان خيتار
الرجل الصالح النزيه الكفوء القادر عىل

خدمة الناس اما االنسان الفاسد ..فالن
سيكون سبب ًا يف تعييني ..فالن سبب ًا يف
اعطائي هدية ..فالن من عشرييت وفالن
من منطقتي ..هذا مبدأ اعتامده يف ايصال
هؤالء اىل مواقع القيادة يتعارض مع صدق
االن��ت�ماء ل�لإم��ام احلسني (عليه السالم)
ويتعارض مع مبدأ (مثيل ال يبايع مثله)..
ه��ذه الكلامت الثالث تعني رف��ض لكل
قيادة فاسدة يف الدين او الرتبية او السياسة
او املجاالت االخ��رى ..ويف نفس الوقت
التمكني للصاحلني والنزهييني ان تكون
مقدرات االمور بيدهم..
راب��ع�� ًا :تفعيل م��ب��دأ االص�ل�اح واالم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر :تعرفون ان
االم��ام احلسني (عليه السالم) من مجلة
املبادئ وااله��داف التي خرج من اجلها
هي ان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر،
هذا الواجب من اعظم الواجبات الدينية
ان تركه الناس ُس ّلط االرشار والفاسدين
مقدرات امور الناس ..قد االنسان
عىل
ّ
يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يواجه
مقاطعة ويواجه زعل من االخرين ويواجه
نفور من االخ��ري��ن..ال يكون ذلك سبب ًا
لعدم القيام هبذا الواجب..طبع ًا مع تو ّفر
الرشوط لذلك علينا ان نلتفت خصوص ًا
يف املناطق املقدسة ال يقول االنسان هذا
االمر ال يعنيني يف داخل البيت يف الشارع
يف السوق يعمل االنسان اذا كان حسيني ًا
صادق ًا بواجبه يف النهي عن املنكر اذا رأى
شيئ ًا من هذه الظواهر ويدعو اىل االلتزام
باملعروف.
خامس ًا :رعاية املبادئ االنسانية حتى يف
حال احلرب :نرجوا ان تتوقفوا عند موقف
مسلم بن عقيل حيث كان بمقدور مسلم
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بن عقيل ان يقتل عبيد اهلل بن زياد بكل
سهولة ولكن كان لديه مبدأ وقف حائال
ً امامه دون ان يفعل ذلك الفعل وهو انه
ليس يف االسالم غدر وفتك حيث رفض
العمل بمبدأ الغدر والفتك بعدوه مع ان
ذلك كان سيجنبه القتل وحيقق له النرص
العسكري ،الحظوا ه��ذا املوقف خ ّلد
مسلم بن عقيل واعطى هلذه الثورة مسريهتا
الصحيحة ،االسالم ليس فيه غدر وفتك.
جتسد ذلك لدى االمام احلسني (عليه
وقد ّ
السالم) واصحابه يف مجيع مراحل معركته
مع الباطل حتى يف اشد الظروف قساوة
وبالرغم من ممارسات العدو الوحشية معه
ومع اصحابه ..فنراه يسقي اف��راد عدوه
وخيوهلم املاء.
وهذه الثقافة كانت يف مقابل ثقافة التوحش
والغدر واهلمجية ألعدائه (عليه السالم)..
وقد عرب االمام الصادق (عليه السالم) يف
حديثه خماطب ًا عامر بن ايب االحوص:
(اما علمت ان امارة بني امية كانت بالسيف
والعسف واجل���ور ،وان امارتنا بالرفق
والتآلف والوقار وحسن اخللطة والورع
واالجتهادّ ،
فرغبوا الناس يف دينكم وفيام
انتم عليه)( ..اخلصال .)355-354
س���ادس��� ًا :ت��روي��ض ال��ن��ف��س ع�لى الصرب
والتحمل وعدم استعجال النتائج وترك
االحباط واليأس واجلزع :ان هنضة االمام
احلسني (عليه السالم) تع ّلمنا ان النتائج قد
ال تظهر يف حياة االنسان بل قد تكون بعد
جيل او اكثر وان العمل مع الصرب سيثمر
النتائج املرجوة ال حمالة..
وورد يف احلديث ( :ال يعدم الصبور الظفر
وان طال به الزمان)..

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

درس عاشوراء
ُ
درس عاشور اإلهلي ليس كبقية الدروس
احلياتية األخرى أو حدث كبقية األحداث
مهام بلغ حجمها وأث��ره��ا ع�لى احلياة
واإلن��س��ان ،إن�ما عظمته تكمن يف جتدده
وتفاعله وتناميه املستمر مع متغريات
العرص ..بل إنه أحدث بعد وقوعه منعطفا
كونيا يف حياة اإلنسان عىل هذه األرض..
إذ يعتمد ه��ذا ال���درس يف صميمه عىل
استمرارية رصاع اخلري والرش ..ففي ظاهر
األمر إن الرش قد أنترص مادي ًا عىل اخلري
بمقتل اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه
عليهم السالم ،ويف احلقيقة إن الرش هو من
اهنزم معنوي ًا واىل األبد.
ففي كل عرص هناك ظامل ،ويف كل عرص
هناك مظلوم  ..يعني لكل زم��ان هناك
(يزيد) ولكل زم��ان هناك (حسينيون)
منذ قابيل الرش وقتله ألخيه هابيل اخلري..
وآلخر الزمان ..لذلك ّ
فإن درس عاشوراء
مازال يقض مضاجع الطغاة اينام كانوا.
درس ع��اش��وراء احلسني عليه السالم
مج��ع يف طياته مجيع ش��ؤون احل��ي��اة وما
بعد املامت ،شمل الرجل وامل��رأة ،الشيخ
ال��ع��ج��وز وال��ط��ف��ل ال��رض��ي��ع ،ال��ش��اب
والشابة ،والصبي والصبية ،احلر والعبد
وه��ك��ذا ،لكن طبع ًا هناك ت��ف��اوت بني
الناس بدرجة االستفادة من هذا الدرس
العاشورائي ،وكل منا يأخذ حسب ِجدِّ ه
ومثابرته واجتهاده ،والفائز منا َم ْن حيدث
عند دخوله يف هذا الدرس تغيرّ جوهري
 ..بمعنى خيرج من درس عاشوراء ليس
كام دخل ،بصورة أدق يتغري نفسي ًا نحو

األفضل ،وحي��اول اص�لاح نفسه بعدما
يراجعها ..يراجع سلوكه وترصفاته ..
ويراجع صالته وعباداته عىل ضوء وقائع
عاشوراء.
( اإلصالح)
هناك نوعان من اإلصالح :اصالح ذايت
داخيل يعني عىل مستوى اصالح النفس،
وإص�لاح خارجي عىل مستوى اصالح
األهل واألقرباء والغرباء ،وحركة احلسني
عليه السالم إنام قامت من أجل اإلصالح
يف أمة جده املصطفى صل اهلل عليه وآله
وسلم ،لذا قال قولته الشهرية ( إِ ّن��ى لمَ ْ
َ
��ر ْج َأشرِ ً ا َوال َب َط ًراَ ،وال ُم ْف ِسدً ا َوال
أ ْخ ُ
ظالمِ ًاَ ،وإِ َّنام َخ َر ْج ُت لِ َط َل ِ
الح يف
ب
اإلص ِ
ْ
ُأ َّم ِة َجدّ ي).
إذن ،الكل معني باإلصالح يف مستواه
ال��داخ�لي واخل���ارج���ي م��ع � ًا ،وإن يكن
اإلص�لاح األول سببا للثاين .لكن من
سيكون أق��در عىل اإلص�لاح عىل سبيل
املثال هل هو رئيس الوزراء أو الوزير أو
املحافظ أم املواطن العادي؟
طبعا ال حيتاج هذا اىل إجابة؛ فبقدر قوة
املنصب التنفيذية والترشيعية ستكون
امل��س��ؤول��ي��ة ..وب���ذات ال��وق��ت سيكون
احلساب عسري ًا غدا عند الوقوف بني يدي
اهلل تعاىل.
احلسني عليه السالم ضحى بكل يشء،
قدم كل ما يملك ومل يبق شيئا من أجل
اإلصالح  ..هتكت حرمه ،وسبيت نساؤه
 ..حتى طفله الرضيع ذبح بني يديه!
أنت أهيا املسؤول  ..يا صاحب السلطة

بقلم :طالب عباس الظاهر

والرئاسة  ..ماذا قدّ مت لشعبك وألمتك؟
فقط لبست السواد وبكيت عليه وترجو
هب�ما شفاعة احلسني عليه ال��س�لام يوم
الورود؟!
هل احلسني عليه السالم الذي بكى حتى
عىل اعدائه وهم يرومون قتله حمتاج للبس
أحق
سوادنا أو ذرف دموعنا؟ أم نحن ُّ
ببكائه علينا؟!
(التبعيض)
مما الشك فيه نحن أمة مرحومة بوجود
أئمة اهلدى عليهم أفضل الصالة والسالم
سيام بقية اهلل األعظم اإلمام احلجة املنتظر
عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،ومن ثم
امتداده يف شخصية املرجع الديني األعىل
(دام ظله الوارف) بام يمثله من حيوية يف
مواكبة مستجدات العرص ،وهو امتداد
ألصل من أصول الدين وهو اإلمامة ،أم
نأخذ ببعض ونرتك بعض؟
ولقد اثبتت التجارب العديدة التي الجمال
حلرصها او تعدادها إنه رجل زهد ..رباين،
ال يرجو من متاع احلياة الدنيا إال بأقل
الكفاف ،ولو مل نحسب للمرجع األعىل
السيد السيستاين من الفضل سوى فتواه
العظيمة يف اجلهاد الكفائي لكفاه هذا.
إذن ،ملاذا ال نأخذ بنصائح وتوجيهات هذا
جرب؟ ليقود عراقنا اىل
الرجل احلكيم ا ُمل ّ
بر األمان كام يف أزمات خانقة كثرية مرت
علينا؟
سيام وقد قال أمري املؤمنني عليه السالم:
(املشاورة راحة لك وتعب لغريك).

اللمس
سؤال العدد

هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟

سؤال العدد السابق
ما حكم الوقوف على القبور من غير علم ؟
الجواب  :اليحرم .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال :ما حكم مالمسة (يد بيد) بني
اثنني خمطوبني؟
اجلواب :حرام قبل العقد.

عىل هذا االختصاص مما يتوفق عىل إنقاذ
نفس حمرتمة يف املستقبل وانحرص ذلك
بالكشف املذكور جاز بمقدار الرضورة .

السؤال :هل جيوز لألجنبي ان يالمس
املرأة التي ينوي الزواج منها ؟
اجلواب :ال جيوز .

السؤال  :هل يمكن للطالبة يف الكلية
الطبية ان تفحص امل��ري��ض باللمس
اليدوي عل ًام بان هذا الفحص يعتمد عليه
يف االمتحان؟
اجلواب :اذا علمت ان تع ّلمها يؤدي ايل
انقاذ نفس حمرتمة ول��و يف املستقبل فال
بأس.

يسوغ
ال��س��ؤال  :هل العقم عند امل��رأة ّ
هلا املعاجلة عند الطبيب االجنبي مع ما
يالزمها من ملس ونظر؟
يسوغ هلا ذلك اال اذا كان عدم
اجلواب  :ال ّ
االنجاب يستوجب هلا حرج ًا ومشقة بالغة
ال تتحمل عادة او كان التوقي من اصابتها
ببعض االم��راض النفسية او غريها او
معاجلتها من بعض االمراض املصابة هبا
فع ً
ال متوقف ًا عيل االن��ج��اب ،فيجوز هلا
ٍ
حينئذ ان تراجع الطبيب االجنبي هلذا
الغرض مع توقفه عليه.
السؤال  :هل جيوز كشف عورة رجل أمام
ممرضات وممرضني وذلك ألجل الدراسة،
وأن الرجل غري مريض أو مصاب أو
عكس ذلك؟
اجل��واب  :ال جي��وز إال إذا توقف عليه
احلصول عيل االختصاص الطبي يف حقل
معني وعلم طالب الطب ان حصوله

ال��س��ؤال  :إذا المست ي��د املسيحي أو
اهلندويس يد املسلم وكانت مرطوبة فهل
تتنجس يد املسلم؟
اجلواب  :ال تتنجس بالنسبة للمسيحي إال
مع العلم بتنجس يده بنجاسة ولو سابق ًا
وأما مس اهلندوس برطوبة فهو موجب
للنجاسة.
السؤال  :ما حكم من يعمل مع الكافر
فيلمس أحدمها اآلخر مع وجود العرق؟
اجلواب  :ال مانع ما مل يمس الكافر غري
الكتايب برطوبة مرسية.
السؤال  :هل جيوز ملس اسامء اهلل احلسنى
واسامء املعصومني (عليهم السالم)؟

اعداد /محمد حمزة جبر

اجلواب  :جيوز مع الطهارة.
السؤال  :هل جيب الغسل عىل من ملس
ال عظمي ًا كام ً
هيك ً
ال جمرد ًا عن اللحم؟
اجلواب  :ال جيب الغسل بمسه.
السؤال  :هل جيب الغسل عىل من ملس
جزء ًا مقطوع ًا من جسد (حلم وعظم)؟
اجل��واب  :ال جيب الغسل بمس القطعة
املبانة من امليت او احلي وان كانت مشتملة
عىل العظم واللحم معا وان كان الغسل
أحوط استحبابا.
السؤال  :ما حكم ملس الرجل جلسد امرأة
مسلمة اجنبية بحائل بال رضورة وال قصد
الريبة ،وما هو احلكم ان احتمل حصول
الشهوة قهر ًا؟
اجلواب  :ال جيوز مع عدم األمن .
السؤال  :ممرضة مسلمة تعمل يف عيادة
طبية ،تلمس بطبيعة عملها أجساد
الرجال ،مسلمني وغري مسلمني ،فهل
جيوز هلا ذلك ،وهل هناك فرق بني ملس
جسد مسلم وملس جسد غريه؟
اجلواب  :ال جيوز للمرأة أن تلمس جسد
االجنبي ،مسل ًام كان أم غريه إ ّ
ال إذا كانت
هناك رضورة رافعة للحرمة.

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• هروب داعش اإلرهابي إلى راوة والقائم والعبادي يتوعدهم بالموت والهزيمة فيما القوات تحرر ناحية الريحانة غربي األنبار..

•مديرية شرطة كربالء تعلن عن ثالثة أطواق محكمة وآالف العناصر اﻷمنية لحماية الزائرين في محرم الحرام وبإسناد طيران الجيش...
• شيوخ ووجهاء عشائر الفرات األوسط تتعهد باللجوء الى الطرق السلمية والقانونية في حل الخالفات والنزاعات العشائرية....
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن السماح لخريجي السنة السابقة ممن ليس لديهم قبول مركزي بالتقديم الى الجامعات....
• للمرة األولى ...العراق يترأس مؤتمر المادة  14من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية...

لواء علي األكبر يحرر  6قرى خالل عمليات التقدم بإتجاه غرب الحويجة
حررت قطعات لواء عيل األكرب بمشاركة الفرقة التاسعة يف اجليش العراقي
 15كيلو مرتا مربعا و  6قرى غرب احلوجية وكبدت عنارص تنظيم داعش
اإلرهايب خسائر يف األرواح واملعدات ،أكد ذلك آمر لواء عيل االكرب اللواء
عيل احلمداين،مضيفا ان اه��م القرى التي حررهتا ق��وات اللواء هي قرى
رساج الكربى،ورساج الصغرى ،حساروس ،فاطمة ،فوحة ،العدله ،خرباين
املحمودية مبينا ان قوات اللواء انجزت الصفحة األوىل من املرحلة الثانية من
التحرير ،مشريا اىل ان اللواء سيطر عىل برج اتصاالت لداعش يف قرية خرباين
املحمودية بوقت قيايس.

000

قوات الحشد الشعبي تبدا بتطهير عكاشات بعد تحريرها

اعلن قائد عمليات احلشد الشعبي يف حمافظة األنبار ان قوات احلشد انجزت
مهمتها يف حترير ناحية عكاشات بمشاركة اجليش العراقي ورشطة احلدود بوقت
قيايس حيث تم تفجري عجلة مفخخة وارس اربعة ارهابيني خالل العملية .وقال
قاسم مصلح يف ترصيح :متكنت قوات احلشد الشعبي واجليش العراقي ورشطة
احلدود من انجاز مهمة حترير ناحية عكاشات وقطع مسافة ( )٧٠كم وتفجري عجلة
مفخخة وقتل عدد من االرهابيني .وأشار قائد عمليات احلشد الشعبي يف األنبار
قاسم مصلح اىل ان فصائل احلشد الشعبي املشاركة يف عملية حترير عكاشات هي
رسايا اجلهاد وعصائب اهل احلق وكتائب حزب اهلل وبعض الفصائل.

باالرقام
3000
4،5

مشروع وهمي في بغداد يكشفها
عضو مجلس محافظة بغداد
فرحان قاسم...

مليون دوالر أمريكي منحة يابانية طارئة
لعوائل الموصل النازحة..

باالرقام

92 %
8

نسبة األراضي العراقية المعرضة للتصحر
طبقا إلحصائية رسمية...

ماليين نسمة عدد سكان بغداد حسب وزارة التخطيط
والتعاون االنمائي...

باالرقام

5
6

ماليين دوالر قرض دولي تحصل عليه وزارة
النقل لدعم مشاريعها بالمناطق المحررة...

طن من معجون الطماطم إاليراني تتلفه دائرة
صحة كربالء لعدم صالحيته لالستهالك البشري

انطالق عملية اسوار سامراء و فرقة العباس القتالية تتحرك بإتجاه بساتين منطقة السيد غريب
قامت فرقة العباس (عليه السالم) القتالية واللواء  74يف اجليش العراقي وبإسناد
من قبل طريان اجليش عملية اسوار سامراء لتطهري مناطق السيد غريب والفرحاتية
والرفعيات الواقعة اىل الغرب من مدينتي بلد والدجيل التي تعرف بكثافة االشجار
ووعورة االرض ،أكد ذلك اعالم الفرقة وأضاف ان هذه العملية هتدف اىل تامني
هذه املناطق بعد اخلروقات االمنية التي شهدهتا املنطقة يف الفرتة املاضية  ،مشريا اىل
اشرتاك فوج طوارئ ورشطة قضاء الدجيل يف هذه العمليات.

مؤمنة في موازنة 2018
رواتب الموظفين والمتقاعدين ّ

أكدت وزارة املالية ،أن موازنة العام املقبل  2018أمنت مرتبات
ْ
موظفي الدولة واحلامية االجتامعية واملتقاعدين والبطاقة التموينية
وإدام��ة متطلبات االم��ن وال��دف��اع والصحة .وق��ال املفتش العام
للوزارة ،ماهر البيايت يف ترصيح صحفي :إن ال��وزارة اخذت عىل
عاتقها توفري املبالغ املخصصة كمرتبات للموظفني واملتقاعدين
والعاملني يف مؤسسات الدولة اضافة اىل مرتبات احلامية االجتامعية
ومتطلبات االمن والدفاع والصحة .وأضاف البيايت ان رئيس الوزراء
حيدر العبادي شدد خالل اجتامعه باملالك املتقدم للوزارة بخصوص
مرشوع قانون موازنة عام  ،2018عىل رضورة املراجعة الدقيقة
هلا وحتقيق املزيد من ضغط النفقات التشغيلية للرئاسات الثالث
وال���وزارات واجلهات غري املرتبطة ب��وزارة وباحلد االدن��ى لضامن
تأمني النفقات االساسية ويف مقدمتها مرتبات وأجور مجيع العاملني
يف الدولة واملتقاعدين ،فضال عن تأمني األم��وال اخلاصة بالبطاقة
التموينية واحلامية االجتامعية ومتطلبات االمن والدفاع.

قامت إح��دى الفتيات املسلامت يف والي��ة مشيغن األمريكية
بمرشوع فريد وهو تصميم قدح خمصص لألطفال حياكي ذواهتم.
وقد ذكرت علياء ّبزي املصممة وصاحبة امل�شروع :ان فكرة
القدح ببساطة هي كلام يرشب الطفل املاء يتذكر اإلمام احلسني
(عليه السالم) ،وليس ذلك فقط ،بل ً
وأيضا يسأل ما قصة هذا
القدح؟ من هو اإلمام احلسني وكيف كانت تضحيته؟ .
واض��اف��ت ان األط��ف��ال املسلمني ال��ذي يعيشون يف الغرب
يمتلكون الكثري من األبطال اخلياليني الذين عرفوهم من الرسوم
املتحركة ،ما أردته يف هذا املرشوع هو تقديم بطل حقيقي خالد
وهو إمامنا احلسني (عليه السالم) لكي يتعلموا منه الكثري يف
التعليم ختتلف من جيلٍ آلخر ،جاءت
أساليب
حياهتم ،وألن
ِ
َ
هذه الفكرة املحفزة لألطفال ليطبقوا ما ورد عن إمامنا الصادق
(عليه السالم) الذي قال :ما رشبت ما ًء باردا إ ّال وتذكرت عطش
احلسني بن عيل (عليهام السالم).

قالوا:

قالوا:

(عامر الفايز) عضو اللجنة االقتصادية النيابية:
ان أبرز سلبيات قانون التأمينات االجتماعية أنه ألغى قانون
التقاعد الموحد وقانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة
العسكرية وإن إصدار هيئة التقاعد العامة تعليمات بهذا الشأن
أمر غير قانوني.

تقدم تصميمًا فريدًا يذ ّكر
فتاة مسلمة بأمريكا ّ
بعطش اإلمام الحسين (عليه السالم)

(جبار اللعيبي) وزير النفط:
الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية اصبحت اليوم هي
المجهز الرئيس للوقود التشغيلي (البنكر) لجميع البواخر وناقالت
النفط والغاز التي تدخل الموانئ العراقية.

(سلطان بن سعيد المنصوري) وزير االقتصاد اإلماراتي:
أن العالقات االقتصادية بين اإلمارات والعراق شهدت نموًا
متزايدًا على مدى السنوات الماضية...

العطاء الحسيني

مراسيم استبدال راية مرقد اإلمام الحسين
ُ

من الحمراء إلى السوداء
تتجدد على مدى ( 13عامًا) إيذانًا
شعيرة
ّ
بقدوم موسم األحزان
األحرار /قاسم عبد الهادي

انطالق ًا من ق��ول االم��ام الصادق (عليه
السالم) (احيوا امرنا رحم اهلل من احيا
امرنا) واستقبا ً
ال لشهر حمرم احل��رام وما
ج��رى فيه م��ن مصائب ع�لى اه��ل البيت
(عليهم السالم) باستشهاد االمام احلسني
وأهل بيته وأصحابه ،وتعظي ًام لشعائر اهلل
(سبحانه وتعاىل) ،أقامت االمانة العامة
للعتبة احلسينية امل��ق��دس��ة ،اح���دى اهم
الشعائر واملراسيم احلسينية اال وهي شعرية
تبديل الراية احلسينية احلمراء املعربة عن
الثأر اىل الراية السوداء املعربة عن احلزن
والعزاء ،وسط حضور اآلالف من املحبني
واملوالني.
وقد افتتحت املراسيم العاشورائية؛ بتالوة
معطرة من آيات القران الكريم تالها مقرئ
العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني
احل��اج اس��ام��ة لكربالئي ،وبعدها ألقى
سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي كلمة
جاء فيها :السالم عىل القتيل املظلوم السالم
عىل املغسل بدم اجلباه السالم عىل الشيب
اخلضيب السالم عىل الراس املرفوع السالم
عليك يا ابا عبد اهلل ،يف هذه الليلة حيث
حيل علينا شهر االح��زان ورزاي��ا املصائب
بمقتل سيد ال��ش��ه��داء (عليه ال��س�لام)

واه��ل بيته ال��ك��رام ،اهي��ا االخ��وة املعزون
ايتها االخ��وات املعزيات لنعود قلي ً
ال اىل
تلك الليلة ولنكن بني يدي االمام الرضا
(عليه السالم) حينام وصف قتل احلسني
وخاطبنا هبذا اخلطاب ،حيث يكتب احد
اصحاب االمام الرضا عنه (عليه السالم)،
ان (حم��رم كان فيه اهل اجلاهلية حيرمون
فيه الظلم والقتال) ،ويقول االمام الرضا
الحد اصحابه ان (كنت تريد ان تكون يف
الدرجات العليا من اجلنان فاحزن حلزننا
وافرح لفرحنا وعليك بواليتنا) ،ولذا أهيا
األخوة واألخوات لنعش بقلوبنا ووجداننا
تلك اللحظات التي عاشها االمام احلسني
(عليه السالم) وهو يستغيث لنرصته وال
جييبه احد اال عليل كربالء االمام السجاد
(عليه السالم) ،فها هم انصارك واحباؤك
ورجالك يف جبهات القتال يقاتلون ضد
عصابات داع��ش فقد عاشوا بأرواحهم
وقلوهبم تلك االستغاثة وان كانت قبل
 1400سنة فأجابوا بدمائهم وارواحهم،
وأوصيكم أهي��ا األخ��وة أن حتافظوا عىل
دينكم ونرصكم وصالتكم وحافظوا عىل
االمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ايتها
حجابكن
املؤمنات الزينبيات حافظن عىل
ّ
وكونن عونا لرجالكن املقاتلني».
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من جهته قال احل��اج فاضل ع��وز ،عضو
جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة ،وأحد
مؤسيس شعرية استبدال الراية احلسينية:
«اع��ت��ادت مدينة االم���ام احلسني (عليه
السالم) منذ سنوات عىل استبدال الراية
احلمراء لقبة املرقد احلسيني الطاهر وذات
الداللة الكبرية عىل أن هذا الشهيد مل ُيأخذ
بثأره بعد من قبل الواعد هلا بالثأر أال وهو
ام��ام زماننا (عجل اهلل فرجه الرشيف)
إىل الراية السوداء املؤذنة بقدوم موسم
األحزان والعزاء ،إال أن ذلك مل يكن عرب
مراسيم خاصة هبذه الشعرية».
وأضاف عوز« ،بنا ًء عىل توجيهات سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي وسامحة
السيد امحد الصايف بوضع مراسيم خاصة
هلذه املناسبة ،فقد تم تشكيل جلان خمتصة
لغرض االس��ت��ع��داد وهتيئة املستلزمات
املطلوبة إلحياء هذه املناسبة وبدأ العمل
هبذه املراسيم منذ سنة  ٢٠٠٤وحتى يومنا
هذا ،واصبحت مناسبة يقصدها املحبون
واملوالون من خمتلف حمافظات العراق ومن
ال��دول العربية واإلسالمية ،والن االمام
احلسني «عليه السالم» للجميع فان خمتلف
االديان واملذاهب تشارك يف هذه املراسيم».
واما بخصوص الدالالت كام يوضح عوز،

العطاء الحسيني

فإن «رفع هذه الراية داللة عىل اعالن احلزن
وكام اسلفنا عىل آل بيت املصطفى (عليهم
أف��ض��ل ال��ص�لاة وال���س�ل�ام) ،والفاجعة
الكربى التي ليس هلا مثيل عرب االالف
السنني علام ان الراية جتدّ د سنويا وهتدى اىل
احد املؤسسات واحلسينيات خارج العراق
للتربك هبا ،وقد ترشفت بتبديل راية االمام
احلسني منذ بداية العمل هبذه املراسيم وهذا
فضل من اهلل سبحانه وتعاىل ونعمة من
نعمه (وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها).
وحول سؤالنا له عن شعوره باملشاركة يف
هذه الشعرية املباركة فقد أوض��ح احلاج
فاضل عوز قائ ً
ال« :حني يرد سؤالكم عن
الشعور فهنا تتزاحم العبارات والكلامت
عن اجلواب الن هذه نعمة يف حقيقة االمر،
واقوهلا بكل عقيدة ان هذه اللحظات ال
حتسب من العمر والشعور الكبري الذي ال
يمكن وصفه حيث عند رفع الراية يرد عىل
البال حجم املصيبة الكبرية واالسى والظلم
عىل ال بيت الرسول وهم يف رمضاء كربالء
غرباء ال نارص هلم وال معني».
استقبال شهر حمرم بقلوب صادقة
بر بعض املؤمنني مم��ن ح�ضروا هذه
وع� ّ
املراسيم املباركة عن رشارة حزهنم وحرارة

قلوهبم ون��ادوا بأصوات صادقة (لبيك يا
حسني  ...لبيك يا حسني) من اجل توحيد
الصفوف للوقوف بوجه االعداء الظاملني
الذين حياولون النيل من انصار اهل البيت
(عليهم السالم) مستلهمني بذلك عزمهم
وارادهت��م من عزم احلسني (عليه السالم)
يوم عاشوراء وانصاره الذين وقفوا مع ابن
بنت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) بوجه
يزيد واتباعه ,ليهتفوا مرة اخرى بصوت
واح��د (هيهات منا الذلة  ...هيهات منا
الذلة).
وق��ال احل��اج مصطفى اهل��ر« :رغ��م ميض
( 14قرن ًا) عىل الثورة احلسينية اخلالدة
لكنها ستبقى ابد الدهر شمس ًا مضيئة تنري
دربنا ونستلهم منها القوة واالرادة ملواجهة
اإلره��اب ال��داع�شي ,سائلني البارئ (عز
وجل) ان يكفي العراق رش االرشار وكيد
الكفار وط��وارق الليل والنهار انه سميع
جميب».
حممد جالل« :اليوم يقف داعش
فيام قال ّ
ومن حوهلم ضد اتباع كل من يسري عىل
هنج اهل البيت (عليهم السالم) مذهولني،
وهذا االمر يزيد من ارصارنا وحبنا وسرينا
ع�لى املنهج احل��ق ال���ذي يسري عليه كل
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االحرار يف العامل ونؤكد هلم باننا سائرون
عىل درب الشهادة والعقيدة إلصالح امتنا
وانفسنا ونحن صادقون إلحياء ذكرى
استشهاد االم��ام احلسني (عليه السالم)
وعىل بركة اهلل نستقبل عاشوراء احلسني
بقلوب صادقة مؤمنة ملحاربة العنارص
املتوحشة التكفريية».
ومن خالل تلك الشعائر احلسينية املباركة
ٍ
واحد من اجل وحدة
نقف االن يف صف
وكرامة العراق ،وهناك من كانوا يقفون
حت��ت قبة احل��س�ين (عليه ال��س�لام) هبذه
املناسبة االليمة يف العام السابق ها هم
االن يقفون يف جبهات القتال ملحاربة
الزمر التكفريية الظاملة سائلني اهلل ان يتقبل
عملهم وان يرحم الشهداء منهم ,وقد قدم
انصار احلسني يف هذا اليوم هدية متواضعة
له وهي حترير جزء كبري من مناطقنا املحتلة
يف شامل العراق من دنس العنارص االرهابية
بعد ان استلهموا ص�بره��م وعزيمتهم
من صرب وعزيمة احلسني (عليه السالم)
ووقوفه ضدّ الطغاة ورفض الذلة والظلم.

العطاء الحسيني

دعمًا للحركة العلمية في العراق..

ُ
العتبة الحسينية المقدسة تحتفي
بافتتاح جامعة وارث األنبياء
وتخريج عناصر كفوءة لخدمة المجتمع
رفد الحركة العلمية
تأكيدًا على دو ِرها الريادي في ِ
ِ
ّ
احتفت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بافتتاح (جامعة
المهمة،
القطاعات
في
ْ
ّ
وارث األنبياء) التي ستكون إضافةً
وتحت
مهمة على مستوى التعليم العالي في العراق،
َ
ّ
لصنع مستقبل مشرق).
عنوان بارز ومهم (معًا
ِ
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ُ
اإلعالن
ع���ن اف��ت��ت��اح
ه���ذا ال�ص�رح العلمي
أقيم
تم خالل حفل هبيج َ
اجلديدّ ،
عرص ي��وم األرب��ع��اء املوافق ( 20أيلول
مقر اجلامعة الكائن عىل
 ،)2017يف ّ
طريق (كربالء ـ بغداد) ،بحضور سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ومعايل وزير
التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ
ٍ
وعدد كبري
الدكتور عبد الرزاق العيسى،
من األكاديميني والباحثني واملثقفني ،و مل
اهتامم العتبة احلسينية املقدسة بإقامة
يكن
ُ
ْ
�دَ
مثل ه��ذه املشاريع العلمية ول��ي� هذه
ِ
عليه بدأ بتف ّتح
فحلم القائمني
اللحظة،
ُ
وتواصل إدارة العتبة املقدسة مع كافة

املؤسسات
ال����ع����ل����م����ي����ة
والثقافية ،والتأكيد املستمر
عىل أن يأخذ الشباب دوره��م عىل
كا ّفة األصعدة ،وبدء ًا من االختصاصات
وضعت ثمرهتا جامعة وارث األنبياء
التي
ْ
تضم أربع كليات هي (كلية اهلندسة
حيث ّ
بأقسامها (اهل��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة ،اهلندسة
امليكانيكية ،هندسة طب احلياة) ،وكلية
اإلدارة واالقتصاد بقسميها (املحاسبة
وإدارة األع�مال) ،وكلية القانون وكلية
التمريض).
ب��دأت بقراءة
فعاليات حفل االفتتاح
ْ
آيات من القرآن الكريم تالها عىل مسامع
احلارضين ،مقرئ العتبتني املقدستني احلاج
عادل الكربالئي ،لتأيت بعدها كلمة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد امل��ه��دي الكربالئي والتي
ابتدأها بتقديم الشكر واالمتنان جلميع
االخوة احلارضين من الذين شجعوا إدارة
العتبة احلسينية إلقامة املزيد من املشاريع
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ا لعلمية ،
وال��ذي يعطي
انطباع ًا كام قال سامحته:
بأن «هناك اهتامم ًا و جدية ورغبة
وإرادة وعزيمة لالهتامم بالتعليم اجلامعي،
فلذلك شكرنا وتقديرنا للجميع عىل
حضورهم املبارك وشكر خاص لألخوة
يف وزارة التعليم العايل وجلنة التعليم
االه�لي ألننا وجدنا منهم تفهماّ ً ألمهية
مثل هذه اجلامعات يف حياتنا خصوصا
يف التعاون واالنسجام بالعمل اضافة
اىل رسعة االج��راءات التي اخت��ذت» ،كام
قدّ م سامحته شكره للمسامهني الفاعلني
يف ظ��ه��ور ه��ذه اجل��ام��ع��ة وه��م االخ��وة
يف قسم التعليم العايل بالعتبة احلسينية
املقدسة وكذلك االخوة يف قسم املشاريع
االسرتاتيجية الذي انجزوا هذه اجلامعة
خالل مخسة اشهر وكل الذين سامهوا يف
هذا احلرم اجلامعي ،معرب ًا عن أمله بأن
«تكون هناك املزيد من املشاريع النوعية يف
االختصاصات االخرى».
وأض��اف سامحة الشيخ الكربالئي« ،ال
يخَ فى عليكم اخواين ما للتعليم اجلامعي
من امهية يف حياة الفرد و املجتمع ،وأود
ان ألفت النظر اىل مسألة مهمة اال وهي ان
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وتطور الشعوب ال يقترص
ُرقي وازدهار
ّ
عىل احلرم اجلامعي فحسب؛ وإنام االهتامم
بالتعليم اجلامعي والوصول اىل املخرجات
املطلوبة ُيعطي التقدّ م والتطور والوعي
يف مجيع جم���االت احل��ي��اة ،ألن االه��ت�مام
بالتعليم اجلامعي يف جمال احلياة االجتامعية
واالقتصادية والسياسية ومجيع جماالت
احلياة يعطي النتائج اجليدة واملتميزة ُلرقي
وتقدّ م املجتمع».
ً
وتابع سامحته قائال« :لو تأ ّملنا يف احلديث
مصدر ِّ
ُ
كل خ ٍ
واجلهل
ري
(العلم
الذي مفاده
ُ
ُ
ِّ
مصدر ك��ل ٍ
رش) ،لوصلنا إىل مبتغانا،
ُ
بمعنى آخر ان االهتامم بالتعليم اجلامعي
وخمرجاته يعطينا تطورا وازدهار ًا يف مجيع
جماالت احلياة حيث ال يقترص عىل مسألة
العلوم األكاديمية كالطب واهلندسة
والكيمياء وغري ذلك من هذه العلوم،
لذلك اذا اردن��ا ان نعرف جمتمع ًا ترقى
وحت�ّض�رّ يف مجيع امل��ج��االت وك��ان��ت له
العزة ،فعلينا ان نبحث عن مدى اهتاممه
ّ
يف التعليم اجلامعي ومدى ارتقائه يف هذا
املجال ،بمعنى اخ��ر ان احل��رم اجلامعي
يعطينا فرد ًا متحرض ًا او جمتمع ًا متحرض ًا
الن جماالت احلياة كلها تعطينا السعادة
والرقي و االستقرار للمجتمع».

ويتساءل سامحة الشيخ الكربالئيْ :
هل
كل تعليم جامعي يوصل هل��ذه النتائج
امل��رج��وة؟ ..فيجب قائ ً
ال:
و االه���داف
ّ
«بالطبع كال ألنه البد ان تكون هناك اسس
ومبادئ يعتمد عليها التعليم اجلامعي
حتى نصل اىل هذه النتائج ،ولعل املبادئ
واالس���س جي��ب ان ترتكز ع�لى حمورين
اساسيني هي متانة العلم ومتانة آليات
التدريس ومدى كفاءة الكوادر ،واجلانب
ال��ث��اين الب��د ان ي��راف��ق اجل��ان��ب العلمي
االكاديمي هو االهتامم باملبادئ والقيم
الرتبوية التي جيب ان ترافق عملية التعليم،
لذلك نجد يف اآليات القرآنية اهنا تلفت
النظر اىل امهية التالزم واملقارنة بني هذين
املرتكزين يف اربعة آيات ثالثة منها قدّ مت
الرتبية والتزكية عىل التعليم و اية واحدة
قدّ مت التعليم ،وهذا التقديم ِ
فيه اشارة اىل
امهية الرتبية و املبادئ و القيم التي البد ان
تراق وتصاحب عملية التعليم العايل كام
(ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فيِ الأْ ُ ِّم ِّينيَ
يف قوله تعاىل ُ
ِ
ِ
َ
ُ
ِّ
ِ
ِ
َر ُسولاً ِّم ْن ُه ْم َي ْتلو َعل ْيه ْم آ َياته َو ُيزَ كيه ْم
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن َكا ُنوا ِمن
َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َق ْب ُل َل ِفي َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
ني] {اجلمعة }2/فنرى
ان التزكية ُقدّ مت عىل التعليم لذلك البد
ان يكون هناك اهتامم هبذين اجلانبني».
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كام كان ملعايل وزير التعليم العايل والبحث
العلمي األس��ت��اذ الدكتور عبد ال��رزاق
العيسى كلم ًة هبذه املناسبة ،قال فيها« :بعدَ
ميض قرابة ال��ـ ( 15عام ًا) عىل خالص
العراق من حكم النظام الشمويل ،نجد
شبابنا اليوم خيوضون واحدة من اقدس
معارك التحرير للخالص من احتالل
مهجي بربري اتى من جمهل التاريخ حماو ً
ال
مسخ اهلوية الوطنية واعادة بلدنا العزيز اىل
هبمة الغيارى من
العصور املظلمة ،ولكن ّ
شباب هذا الوطن املعطاء ،فإن هذه املعركة
قد اقرتبت من هناياهتا من خالل حترير
آخر ش ٍ
رب من ارض العراق ،ويف مثل هذا
ً
الظرف نحن ندرك متاما ّ
ان استعادة اهلوية
الوطنية يف كل املفاصل ما زالت متثّل مطلباً
حاس ًام وجوهري ًا نسعى اليه مجيع ًا».
وأض���اف معاليه« ،لكي نتجاوز اهل��وة
املعرفية التي فصلتنا عن العامل اخلارجي
املتمدن بسبب السياسات الكارثية لنظام
البعث الصدامي ،ا ْذ خرس العراق خالل
العقود املاضية فرص ًا تارخيي ًة للتواصل
م��ع ال��ع��امل امل��ت��ق��دّ م وخت��ل��ف حت��ت وط��أة
احل��روب واالزم���ات عن التطور اهلائل
ال��ذي شهد العامل من اقصاه اىل اقصاه
ويف مجيع املجاالت العلمية واملعرفية،
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ويف ه��ذا املفصل التارخيي ال��ذي نعيشه
يف ب�لاد احل��ض��ارة ب�لاد م��ا ب�ين النهرين
الذي اسس للحضارة البرشية قبل آالف
سيكون لزام ًا علينا ان نعي َ
ُ
عظ َم
السنني،
املهمة امللقاة عىل عاتقنا ونحن نسري يف
ّ
الرقي والتحضرّ  ،كام ّ
ان
ساحات
اىل
بلدنا
ُ
أوىل مالمح استعادة اهلوية الوطنية التي
نسعى اىل ترسيخها هي خطوة تفعيل دور
العراق معرفي ًا والتي ستكون هي املفتاح
يف ان يكون دور العراق يف القطاعات
النظرية و لعلمية و التطبيقية» ،مشري ًا إىل
ان «االنفتاح املعريف يف العراق بلغ خالل
السنوات االخرية مراحل متقدمة اال ان
احلديث عن قطف الثامر مل حين أوانه بعد،
وثم الكثري من األعامل التي جيب علينا ان
ّ
نشعر باالطمئنان اال انّنا
ان
قبل
ننجزها
َ
عىل الطريق الصحيح بعون اهلل تعاىل».
ولفت العيسى إىل ان «النمو السكانيّ
َ
املتزايد وكذلك أعداد اخلرجيني من التعليم
الثانوي وملحدودية الطاقة االستيعابية
للجامعات احلكومية فض ً
ال عن تزايد

احلاجة ألع��داد املالكات العلمية والتي
حتمل مجيع التخصصات احلديثة ولتلبية
املتطلبات الفعلية لسوق العمل واملسامهة
يف حتقيق اه��داف التعليم العايل برزت
احلاجة اىل تأسيس تعليم رديف للتعليم
احلكومي يقوم بإنشائه القطاع اخلاص
ُ
�ش�رف ال�����وزار ُة بشكل ك��ام��لٍ عىل
وت�
العملية االكاديمية فيه ،وهلذه االسباب
تم الرشوع بإنشاء العديد من اجلامعات
والكليات االهلية منذ مدة طويلة ،وبعد
مرور ما يقارب الثالثني عام ًا عىل تأسيس
التعليم االه�لي نجد ان ه��ذا القطاع قد
ن�ما بشكل مضطرب بحيث ان اع��داد
اجلامعات والكليات االهلية اصبح االن
( 7جامعات) و ( 46كلية) ،اضافة اىل
معهد واحد فقط للدراسات العليا ،فض ً
ال
التوس ِع احلاصل يف استحداث اقسا ٍم
عن
ّ
بمختلف التخصصات منها اهلندسية
والطبية كذلك ذات التخصصات العلمية
احلديثة و التي بلغت اعدادها بحدود (356
قس ًام)» ،مؤكد ًا ّ
التوسع جاء لتلبية
ان «هذا
ّ
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احلاجة الفعلية لتوفري فرص دراسية لكافة
ابناء هذا الشعب بمختلف املحافظات
وللذين مل ُيو ّفقوا يف التعليم احلكومي،
وهذا بالتأكيد كان سبب ًا يف استيعاب تلك
اجلامعات والكليات االهلية نسبة كبرية
من ابنائنا الطلبة ب��دل ان يكون هناك
وازع هلم للسفر اىل خارج العراق لغرض
التعليم وال��ذي ستكون نتائجه بالتايل
غري اجيابية اقتصادي ًا واجتامعي ًا ،لضخامة
املهمة املناطة بالتعليم اجلامعي االهيل
اتساع اهدافه ودوره املطلوب يف املجالني
توخي الدقة
العلمي والرتبوي ولغرض ّ
يف االرشاف واملتابعة املهمة واملستمرة
عىل تلك املؤسسات التعلمية ونشاطاهتا
وتطورها بات من الرضورية اصدار قانون
جديد يؤطر عمل هذه املؤسسات لذا كان
اص��دار قانون التعليم االهيل رقم ()25
لسنة 2016م وذل��ك ما يدل عىل عناية
الوزارة هلذا القطاع».
من جهته أوضح السيد أفضل الشامي،
معاون األم�ين العام للعتبة احلسينية يف
جمال الشؤون الثقافية واملرشف عىل جامعة
(وارث األنبياء) قائ ً
الّ :
ان «اجلامعة هي
كيان أكاديمي علمي تأست سنة ()2017
ومعرتف هبا من قبل وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وهناك رؤي��ا ان تكون
جامعة وارث االنبياء (عليه السالم)
متميزة علمي ًا ومن بني افضل اجلامعات
العراقية احلكومية واالهلية ،وأما رسالتها
فستصل ع�بر م�لاك��ات علمية وبحثية
كفوءة ،ومالكات إدارية مؤهلة ،مع اعتامد
التعليم اإللكرتوين كأساس يف العملية
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التعليمية».
أما أه��داف اجلامعة كام ذكرها الشامي،
فهي «تسعى إىل إع��داد مالكات برشية
مؤهلة متخصصة يف مجيع احلقول املعرفية
تلبي حاجات املجتمع ومتطلبات
املختلفة ّ
التنمية املستدامة ،فض ً
ال إىل هدف إرساء
املسؤولية االجتامعية والتفاعل مع املجتمع
وتقديم خدمات علمية وبحثية متميزة
له ،باإلضافة إىل تشجيع العمل اجلامعي
الفعالة يف بيئة
داخل اجلامعة واملشاركة ّ
اجلامعة خللق االبداع والتميز العلمي».
وأض���اف ال��ش��ام��ي أن «م��ن األه���داف
األخ���رى للجامعة ،حتقيق ال��ع��دال��ة يف
التعامل م��ع ش���ؤون اهليئة التدريسية
واهليئة اإلدارية والطلبة ،وتطوير وتأهيل
املالكات التدريسية والفنية واالداري��ة
بالشكل ال��ذي خيلق بيئة جامعية مميزة،
فض ً
ال عن االهتامم بالبحث العلمي وفتح
�دم املسرية
مراكز علمية
متخصصة خت� ُ
ّ
العلمية داخل العراق وخارجه».
ولفت الشامي إىل أن «من االمتيازات
اخلاصة باجلامعة ،أهنا تقوم بتخفيض نسبة
( )%10من األجور يف حال دفعها لعامني
دراس��ي�ين ،وختفيض نسبة ( )%10من
االجور يف حال وجود شقيقني متزاملني
يف اجلامعة ولكليهام ،فض ً
ال ع��ن قيام
اجلامعة بتخفيض ما نسبته ( )%10من
األجور للطلبة الثالثة االوائل لكل قسم
من االقسام الدراسية ،باإلضافة إىل تنظيم
سفرات علمية وسياحية اىل البلدان ذات
اجلامعات الرصينة للطلبة الثالث االوائل
عىل الكلية ،وتوفري أقسام داخلية للطلبة
والطالبات من خارج املحافظات وبأسعار
مناسبة وبجودة عالية».
فيام بني الربوفسور نوفل االعرجي ،رئيس
جامعة وارث األنبياء (عليه السالم)ّ ،
ان
«اجلامعة ستكون من اجلامعات الرائدة يف
البالد ،وبرعاية مبارشة من قبل سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،خصوص ًا
مؤسسني
وق��د ت� ّ�م اختيارها عن طريق ّ
اس��ات��ذة يف اختصاصات خمتلفة وهلم
خربات كبرية يف التعليم العايل» ،مبين ًا ان
«اجلامعة ستكون ضمن املواصفات العاملية
من ناحية املساحات والوسائل التعليمية

والقياسات العاملية يف مساحة القاعات
والتربيد ووسائل التعليم كلها تم اخذها
بنظر االعتبار حيث هناك قاعات دراسية
بقياسات خمتلفة ،أما بالنسبة للمختربات
فستكون أيض ًا ضمن املواصفات القياسية
وتغطي املناهج الدراسية التي ستكون هي
األخرى متميزة ،ويكون الرتكيز االكرب
عىل اجلانب العميل التطبيقي باإلضافة اىل
اجلانب النظري».
وأشار األعرجي إىل أن «اجلامعة ستضم
أقسام ًا داخلية للطالبات داخل اجلامعة
تستوعب حوايل ( 160طالبة) ،وهناك
اق��س��ام داخلية للطلبة خ��ارج اجلامعة
جمهزة باألثاث ووسائل الراحة للطالب
ّ
والطالبات وحتت سيطرة اجلامعة ،وأما
ما يتعلق بموضوع نقل الطلبة من األقسام
الداخلية إىل اجلامعة فهناك باصات لنقلهم
جمان ًا».
ّ
وأك��د األعرجي أن «توجيهات سامحة
الشيخ الكربالئي تقيض ب��أن ال تكون
اجلامعة مؤسسة ربحية وان كانت هناك
ارباح فسيتم تطوير اجلامعة هبا وتوسيع
ال��ك��ل��ي��ات وحت��س�ين ال��وض��ع ال���درايس
والتعليمي وإرسال البعثات وبقية االمور
االخ��رى» ،مضيف ًا ان «اجلامعة ستضم
ك���وادر م��ن أرق���ى االس��ات��ذة م��ن ذوي
اخل�برة وباختصاصات خمتلفة واغلبهم
من خرجيي جامعات بريطانيا واجلامعات
العاملية االخرى ،وستسعى اجلامعة لتأهيل
الطلبة اىل ال��دراس��ات العليا يف العراق
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او خارج العراق وحتى يتم هتيئة كادر
مستقبيل للجامعة ،ايض ًا سيكون هناك
ارتباط مع اجلامعات االجنبية لتطوير
الواقع التدرييس وطرائق التدريس».
وكشف األعرجي عن «تأسيس اجلامعة
ملركز خاص لتأهيل الطلبة منذ املرحلة
األوىل وح ّتى التخرج ليصبح قادر ًا عىل
إدارة األعامل والتعامل مع الناس وتطبيق
أخالقيات العمل واملهنة ،والتعاقد مع
الرشكات لتأمني العمل ،حيث سيكون
باستطاعته االعتامد عىل نفسه والعمل
اخل��اص وه��ذه التجربة تم تطبيقها يف
االردن و نجحت حيث يتجمع بعض
املهندسني بعد خترجهم وانشأوا رشكة
صغرية وت��ط� ّ�ور عملهم وه��ك��ذا لبقية
االختصاصات».

أصداء وترحيب كبير..

وع�لى مستوى األص���داء التي حصدهتا
جامعة وارث األنبياء منذ اإلع�لان عن
افتتاحها ،فقدْ ّأكد الكثري من األكاديميني
والباحثني عىل أ ّ
مهية افتتاح مثل هذه
اجلامعات األهلية لتكون رديفة وساندة
مع اجلامعات احلكومية يف استيعاب طلبة
اإلع��دادي��ات ،وصناعة جيل جديد من
الشباب الكفوئني.
وب�ين الدكتور سعد ال��ع��ط��راين ،عضو
املجلس االس��ت��ش��اري ل���وزارة التعليم
العايل للجامعات االهليةّ :
ان «جامعة
وارث االنبياء (عليه السالم) متثّل اضاف ًة
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كبرية للمجتمع االكاديمي العراقي؛ حيث
ُأ ّسست اجلامعة وفق أسس علمية رصينة
وستضم مستلزمات عملية تعليمية ناجحة
ان شاء اهلل تعاىل ،كام ستكون اضافة مهمة
يف تقديم خدمة تعليمية رصينة ألبناء هذه
املحافظة واملحافظات العراقية األخرى»،
مؤسسة
مضيف ًا ان «هذه اجلامعة ليست ّ
جيد ًا
ربحية وانام هدفها أن تقدّ م تعلي ًام ّ
ورصين ًا وع��ايل املواصفات بأقل تكلفة
ممكنة عىل الطالب».
من جهته حتدّ ث الدكتور حممد الرساج،
وكيل وزارة التعليم ال��ع��ايل والبحث
العلمي للشؤون االداري��ة ،قائ ً
ال« :نبارك
ملحافظة كربالء وللعتبة احلسينية املقدسة
هذا ال�صرح الكبري ،بافتتاح جامعة من
اجل��ام��ع��ات املتميزة يف ال��ع��راق والتي
ُأضيفت اىل سجل وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي».
وأضاف الرساج« ،أصبح التعليم االهيل
اليوم م��وازي� ًا للتعليم احلكومي ،وهذا
هو منهج كل ال��دول املتقدمة ،وبحسب
اعتقادي الشخيص سيكون التوجه نحو
ه��ذا اجلامعة بشكل كبري خاصة ألهنا
متتاز باملشاريع الكبرية واملتميزة كيف ال
وان اجلهة الراعية هلا هي العتبة احلسينية
املقدسة».
وشاركهام احل��دي��ث ،األس��ت��اذ الدكتور
م��ن�ير مح��ي��د ال��س��ع��دي ،رئ��ي��س جامعة
كربالء قائ ً
ال« :حقيقة ومن خالل زيارتنا
للجامعة؛ وجدت السري فيها عىل الطريق
الصحيح ألننا بأمس احلاجة جلامعة تنافس
اجلامعات احلكومية بكل املستويات سواء
االفقي او العمودي ،ويف جامعة وارث
األنبياء وم��ن حلظة الدخول االوىل جتد
بالفعل اجواء جامعية متميزة من خالل
البيئة اجلامعية وكان لنا الرشف بزيارة عدد
من مرافق اجلامعة والقاعات الدراسية
وق��اع��ات االس��ت��اذة واالق��س��ام الداخلية
والتي وجدناها تلبي احلاجة عىل الرغم من
اهنا وليدة جديدة من خالل الوقت القصري
والفكرة الرسيعة لكنها ّ
متخضت عن يشء
كبري يليق هبذه املدينة املقدسة وحتت ظالل
العتبة احلسينية املقدسة».
وتابع حديثه« ،وجدنا القاعات الدراسية

مؤثثة بشكل كبري من خالل الرحالت
وامل��ع��دات ومنها ال��س��ب��ورات الذكية
والتفاعلية اضافة اىل ورش العمل وهتيئتها
تلبي متطلبات التدريس العميل
بحيث ّ
والنظري يف وقت واحد ،اضافة اىل توفر
الساحات الرياضية بشكل مجيل جدا
ملبي للطموح ويدخل البهجة
وبشكل ّ
يف قلوب الناظرين ،وفيام خيص الكوادر
التدريسية فنحن سعداء يف جامعة كربالء
بان يكون هناك تعاون كبري بني جامعة
كربالء وجامعة وارث األنبياء ،ولدينا
عدد من التدريسيني الذين نذروا انفسهم
بتقديم اجلهود خ�لال العطل الصيفية
بشكل طوعي ،وهناك حلقات للتعاون
بإعارة عدد من التدريسيني ذوي القابلية
العلمية العالية واخلربة الكبرية للمسامهة
بالنهوض هبذه اجلامعة».

مستقبل مشرق..
لصنع
معًا
ٍ
ِ

* جامع��ة (وارث األنبي��اء) كي��ان علمي،
ٌ
مع�ترف هب��ا م��ن قب��ل وزارة التعلي��م
الع��ايل والبح��ث العلم��ي بموج��ب
الكتاب املر ّق��م ( )4727الص��ادر بتاريخ
(.)2017/7/10
�ح اجل��ام��ع��ة ال��ش��ه��ادات حسب
* مت��ن� ُ
التخصصات وكام ييل:
ـ بكالوريوس يف العلوم اهلندسية.
ـ ب��ك��ال��وري��وس يف ال��ع��ل��وم اإلداري����ة
واملحاسبة.
ـ بكالوريوس يف العلوم القانونية.
ـ بكالوريوس متريض.
َ
رشوط القبول العامة
تطبق اجلامعة
* ّ
املتبعة يف وزارة التعليم العايل والبحث
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العلمي ،وكام ورد يف دليل الطالب للقبول
اإللكرتوين ،والتي تتمثل بحيازة املتقدم
عىل شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية
أو الشهادة املعدّ لة هلا رشيطة التصديق
من وزارة الرتبية العراقية ،مع رضورة
احلصول عىل معدل عام يسمح للطالب
الدراسة يف أي ختصص وضمن احلدود
تقرها ال���وزارة ،فض ً
ال ب��أن يتحلىّ
التي ّ
الطالب بالسلوك والسمعة احلسنة ،وأن ال
يكون مقبو ً
ال يف دراسة أخرى.
* ستكون احلدود الدنيا للقبول يف كليات
اجلامعة ،كلية التمريض بمعدل (،)%70
وطب احلياة بمعدل ( ،)%80كلية القانون
واالدارة واالقتصاد بمعدل ( ،)%50كلية
اهلندسة بمعدل (.)%60
تم إنشاء بناية اجلامعة عىل مساحة (48
* ّ
ً
جمهزة
دون�م�ا) ،وتضم قاعات دراسية ّ
بأحدث وسائل التدريس ،ورش هندسية
وخمتربات فنية ،نادي للطلبة ،مكتبة عامة،
صحية،
أقسام داخلية للطالبات ،خدمات
ّ
م�لاع��ب ري��اض��ي��ة ،ح��دائ��ق وس��اح��ات،
مصلىّ باإلضافة اىل بنايات إدارية وخدمية
متنوعة.
* تسعى اجلامعة إىل تأهيل اخلرجيني
باخلربات العلمية والعملية ووضع خطط
دراسية واستخدام مناهج أكاديمية تتالءم
مع متطلبات سوق العمل ومواكبة التطور
التكنولوجي ،باإلضافة إىل املسامهة يف
إجي��اد ف��رص عمل للخرجيني للعمل يف
الدوائر واألقسام التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة ودوائر الدولة والقطاع اخلاص.

العطاء الحسيني

خالل مؤتمرها السنوي الثامن

ّ
ُ
ُ
للمبلغين
توصل توصيات المرجعية العليا
شعبة التبليغ الديني
تقرير /حسنين الز كروطي تصوير /محمد القرعاوي
ّ
وتحث على مواجهة األفكار المنحرفة
حمرم احلرام وإحياء مناسبة
مع حلول شهر ّ
استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم) التي
تشهد توافد املاليني من الزائرين من داخل
العراق وخ��ارج��ه ،وأل ّ
مهية نرش الوعي
الديني والثقايف بني الزائرين ،أقامت شعبة
التبليغ الديني يف قسم الشؤون الدينية
بالعتبة احلسينية املقدسة ،مؤمترها السنوي
الثامن للمبلغني واملبلغات ،عىل قاعة خاتم
األنبياء بالصحن احلسيني الرشيف.
وش��ه��د امل��ؤمت��ر ح��ض��ور س�ماح��ة امل��ت��ويل
الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ عبد املهدي
الكربالئي وشخصيات دينية وعلامئية ،من
أساتذة احلوزة العلمية الرشيفة وخطباء
املنرب احلسيني ،والذي أقيم هذا العام حتت
شعار (م��ن هنج االم��ام احلسني نستلهم
العزيمة لإلصالح وبناء املجتمع املثايل)،
وشهد مشاركة اكثر من ( )450مبلغ
ومبلغة من خمتلف املحافظات العراقية
هب��دف التأكيد عىل دور املبلغ يف توعية
ّ
واحلث
وتثقيف املجتمع بالعلوم الدينية
عىل االقتداء بسرية أهل البيت (عليهم

السالم) ومبادئهم القيمة.
وق���د ط���رح س�ماح��ة ال��س��ي��د حم��م��د باقر
اإليرواين بعض املفاهيم اخلاصة بالتبليغ
الديني قائ ً
ال« :ونحن يف شهر حمرم احلرام
شهر املنرب احلسيني الذي يلقي الضوء عىل
مذهب اهل البيت (عليهم السالم) رغم
العواصف الشديدة التي تنتابه من كل
جانب يبقى هذا املذهب صامد ًا بربكة
احل��وزة الرشيفة واملنرب احلسيني» ،مبين ًا
«عندما نشاهد اخواننا املبلغني يف بالد
الغرب وايضا يف الوطن العريب وإقامة
املجالس احلسينية فهذا أمر ملفت للنظر
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ومهم كون أن هذه املظاهر وسيلة لبقاء
مذهب احل��ق ،كام أن بقاء وديمومة هذا
املذهب سببه احلوزة العلمية الن وظيفتها
توعية وتثقيف املجتمع من خالل سنن
اهل البيت (عليهم السالم) واملواقف التي
م� ّ�روا هبا طيلة حياهتم من اجل االقتداء
هبم والسري عىل هنجهم يف ّ
حل املشاكل
وحتمل االمل يف
االجتامعية والوقوف عليها ّ
املواقف الكبرية والقاسية».
«مر املنرب احلسيني طوال
وأضاف اإليرواين َّ
(عز
اوجه بحمد هلل ّ
هذه السنني بأدوار بلغ ّ
وجل) بالوقت احلارض ،بيدَ انه رغم ذلك
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حيتاج لبعض االمور التي من املناسب ان نلتفت اليها وأحد هذه
األمور هو سمو اهلدف اي حتديد اهلدف ،فحينام يأيت طالب احلوزة
العلمية من اجل التع ّلم جيب ان يكون اهلدف االسايس لديه هو
رضا اهلل (عز وجل) وخدمة الدين من خالل ايصال تعاليم اهلل
اىل الناس».
فيام حتدّ ث فضيلة الشيخ فاهم اإلبراهيمي ،مسؤول شعبة التبليغ
الديني قائ ً
ال« :بحلول شهر حمرم احل��رام شهر الدمعة عىل ايب
عبد اهلل احلسني (عليه السالم) ،بادرت شعبتنا إىل إقامة مؤمترها
السنوي الثامن ،والذي هيدف إىل اللقاء باألخوة املبلغني وخطباء
املنرب احلسيني ،وايصال وصايا وتبليغات املرجعية الدينية العليا
هلم ألداء مهامهم التبليغية خالل هذا الشهر املبارك ،وأمهية
الرتكيز عىل رشحية الشباب خصوص ًا يف ّ
ظل وجود احلركات
العقائدية اإلحلادية واملنحرفة».
وأضاف االبراهيميّ ،
ان «أبرز االمور التي تم تداوهلا يف هذا
املؤمتر هو رضورة ان يكون اخلطيب موهوب ًا يف ايصال روايات
اهل البيت (عليهم السالم) والتأكيد عىل الشبهات وحلها مع
وج��وب ان يتحلىّ اخلطيب او املب ّلغ بمبادئ االئمة االطهار
(عليهم السالم) ألهنم الوسيلة الوحيدة للوصول اىل رضا اهلل
(عز وجل)».
َّ
أما الشيخ هادي البهاديل ،أحد أساتذة احلوزة العلمية فقد قال:
«اجلميع يعرف ان العراق يمر بمجموعة من اهلجامت الفكرية
التي هتدف إىل تشويه مذهب أهل البيت (عليهم السالم) ،اضافة
اىل ظهور احلركات االحلادية يف اآلونة االخري ،وهنا يأيت دور هذا
املؤمتر يف الرتكيز عىل هذه املوضوعات ومناقشتها بني املبلغني
ليقوموا بدورهم يف إرشاد وتوعية املجتمع».
من جهتها ّأكدت املبلغة (العلوية أم ليث) من وحدة آداب الزيارة
التابعة لوحدة التبليغ النسوي يف العتبة احلسينية عىل «رضورة
وج��ودة هكذا مؤمترات وتوصيات مستمرة خاصة ان العلامء
واملبلغني احلارضين يف هذا املؤمتر يمتلكون كل املقومات التي
نستطيع االستفادة منها اثناء نقل املواقف االنسانية والبطولية التي
رافقت االئمة االطهار (عليهم السالم) طيلة حياهتم».

الشيخ فاهم اإلبراهيمي

اكثر من  50قصة تشارك
في مسابقة القصة القصيرة
لمهرجان تراتيل سجادية

شاركت اكثر من ( )50قصة يف مسابقة القصة القصرية ملهرجان
تراتيل سجادية الدويل الرابع الذي يتناول حياة اإلمام السجاد
(عليه السالم) وتراثه الفكري والعقائدي.
وتعد املسابقة اول مبادرة ثقافية من نوعها عىل صعيد املهرجانات
الدولية املقامة عربيا يف سرية اهل البيت (عليهم السالم) كوهنا
خمصصة يف احلقوق اخلمسني التي ثبتها اإلمام عيل بن احلسني
السجاد (عليه السالم) يف دستور عرف يف كتب التاريخ بزبور
آل حممد – (رسالة احلقوق).
وحت��دث مجال الدين الشهرستاين رئيس اللجنة التحضريية
للمهرجان ،أن «املسابقة اطلقت منذ شهر شباط من العام احلايل
بعد تشكيل جلنة من خرباء يف الرسد القصيص مهمتها فحص
النصوص املشاركة» ،وتابع الشهرستاين «شهدت املسابقة
مشاركة عربية من ارب��ع دول هي مرص وسوريا والبحرين
والسعودية اضافة اىل العراق».
وبني الشهرستاين ان «املسابقة ج��اءت لتسليط الضوء عىل
حياة االمام السجاد (عليه السالم) يف كتابة القصة القصرية..
ولتفعيل وتشجيع الكتابة القصصية عند االدب��اء الشباب
والراسخني يف كتابة القصة القصرية ..وكذلك لرفد الساحة
الثقافية بمنتج اديب ملتزم باحلقوق التي ارساها اإلمام السجاد
(عليه السالم)».
ويذكر ان جلنة اخلرباء وضعت ضوابط للمشاركة بغية اخلروج
بمنتج اديب ملتزم يتناول احلقوق اخلمسون التي ثبتها اإلمام عيل
السجاد (عليه السالم).
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مركز كربالء للدراسات والبحوث
يفتح ملف الهجوم الوهابي على المدينة ويدعو إلى تجريمه
ُ

ّ
نظم مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع المركز الوثائقي
للدفاع عن المقدسات اإلسالمية ندوة ثقافية بعنوان (الهجوم الوهابي على مدينة كربالء المقدسة في
عام  1802ميالدي) ،وذلك على قاعة س ّيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف ،وسط حضور شخصيات
دينية واكاديمية واجتماعية واعالمية.
االحرار :حسين نصر  /تصوير /صالح السباح

وحتدّ ث األستاذ عبد األمري القرييش ،مدير
مركز كربالء للدراسات والبحوث قائ ً
ال:
« ُتعقد هذه الندوة من اجل تسليط الضوء
عىل جمزرة كربالء التي قام هبا الوهابية
قبل اكثر من ( 200عام) ،هذه املجزرة
التي تأخذ كل ابعادها ضد االنسانية،
حينام قام الوهابيون بقتل اكثر من عرشين
الف من اهايل كربالء باإلضافة اىل ابادة
وتدمري الرضيح الرشيف ورسق��ة كنوز
العتبة احلسينية املقدسة» ،مضيفا ان «مركز
كربالء للدراسات والبحوث وبالتعاون
مع مركز الدفاع عن املقدسات ،أعدّ ملف ًا
يتضمن الكثري من الوثائق املوجودة
وثائقي ًا
ّ

يف االرشيف العثامين واهلندي والربيطاين
تم
والتي ّ
دونت هذه اجلريمة النكراء ،ا ْذ ّ
تشكيل فريق قانوين دويل إلع��داد هذا
امللف وتقديم شكوى اىل حمكمة اجلنايات
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الدولية للنظر يف هذه اجلريمة اإلنسانية،
وهنا أدعو احلكومة العراقية املتمثّلة بوزارة
اخلارجية ووزارة حقوق االنسان وجملس
القضاء االعىل اىل دعم ومساندة املركز يف
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هذا املسعى».
وب�ين القرييش ّ
ان «ال��ن��دوة س ّلطت االض��واء عىل عدّ ة
تساؤالت وأمهها هو العدد احلقيقي ملقاتيل احلركة الوهابية
عىل مدينة كربالء ،والتوقيت الفعيل والزمني للهجوم عىل
املدينة ،إضافة إىل أسباب اختيار مدينة كربالء عن بقية
املدن العراقية ،وكذلك تسليط الضوء عىل اجلرائم التي
ارتكبتها احلركة الوهابية ملدينة كربالء وعدد ضحايا هذا
اهلجوم العدواين واملجازر التي ارتكبتها احلركة الوهابية
وراح ضحيتها الكثري من علامء مدينة كربالء ومن بينهم
العامل اجلليل (عبد الصمد اهلمداين) كبري املحققني الذي
كان يعد كبري املحققني يف كربالء خالل تلك الفرتة».
فيام بني الدكتور قاسم شعيب عباس ،أستاذ العلوم
السياسية بجامعة النهرين ،ان «هذه الندوة تنطلق من دراسة
التاريخ عرب نقد وحتليل املواقف التارخيية ،وكام ذكر أحد
املؤرخني األملان قائال (أن كل التاريخ ..تاريخ معارص)،
أي ان دراس��ة أي حادثة تارخيية وحتليلها حتلي ً
ال علمي ًا
الستثامرها يف الوقت احلارض ،ومركز كربالء للدراسات
والبحوث حياول الرتكيز عىل هذه احلادثة (هجوم الوهابية
تعرضت هلا املدينة املقدسة
عىل كربالء) والفواجع التي ّ
جيرم هذه االعامل
عرب التاريخ ،من أجل إصدار قرار دويل ّ
وإرجاع الكنوز الثمينة التي متت رسقتها من املرقد احلسيني
عاملي ًا جيب احلفاظ عليه».
الطاهر باعتبارها تراث ًا ّ
وأضاف عباس« ،نتمنى حتقيق هذا املطلب كي نمنع مثل
هكذا جرائم ،ونحن نعلم أن جريمة الوهابية مل تكن
الوحيدة ،فقد هجموا عىل العراق أكثر من ( 25مرة)
ح ّتى بداية ثورة العرشين ومن بعد الثورة ،ونحن نتعرض
متكررة وبعناوين خمتلفة ومنها تنظيم داعش
هلجامت
ّ
االرهايب الذي َ
قتل ّ
ورشد العراقيني ودنّس أراضيهم ،لذا
نحن بحاجة لوقفة عامة لصد هذه اهلجامت الرببرية ضد
االنسانية».

االحرار /حسنين الزكروطي

ضمن سلسلة الوفود الرسمية وغري الرسمية التي تستضيفها العتبة
احلسينية املقدسة عىل مدار العام ،استقبل مسؤول شعبة التبليغ والتعليم
الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ
فاهم االبراهيمي وفدا اكاديميا وثقافيا من ابناء مدينة تكريت يف إطار
مراسيم زيارة قام هبا للعتبتني املقدستني.
ويف هذا السياق حتدث مسؤول شعبة التبليغ الديني الشيخ فاهم
االبراهيمي :أن العراق اليوم بحاجة كبرية اىل ان يكون يد ًا واحدة ضد
احلركات االرهابية التي حتاول بشتى الطرق النيل من قدسية هذا البلد
وتارخيه احلضاري ،ولعل الظروف الصعبة التي يمر هبا البلد يف الوقت
احلارض جتعل اجلميع امام مسؤولية كبرية ،مشيدا بالوقت نفسه بجهود
اخلريين من الطبقة املثقفة التي متثل حجر اساس وحلقة تواصل بني
افراد الشعب الواحد ،منوها اىل دور املرجعية العليا وعطائها يف بناء
جسور املحبة والتسامح ونبذ الطائفية والعدوان.
واكد االبراهيمي :ان أمكانية تعزيز هذا العمل ينتج من خالل فتح
منافذ عديدة للحوار ومناقشة الوقائع كام هي بعيدا عن إمالءات
االعداء الذين ال يريدون بالعراق وأهله اال رشار.
الوفد من جانبه أشاد باجلهود اخلرية التي تبذهلا العتبة احلسينية املقدسة،
مثمنني دور سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي(دام
عزه) ودعمه الشامل ملشاريع التعايش السلمي بشكل أمثل ،كام اثنوا
عىل الدور الكبري الذي تقوم به العتبة احلسينية املقدسة من خالل دورها
الفاعل يف جتسيد مبادئ االخوة والتسامح اضافة اىل تعزيز السلم االهيل
بني العراقيني امجع بغض النظر عن انتامءاهتم املذهبية.
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محبي أهل البيت (عليهم السالم)..
سعيًا لديمومة الحراك الثقافي والتواصل مع ّ

تقيم أسبوعًا ثقافيًا في لبنان
العتبة الحسينية
ُ
وسط حضور جماهيري كبير
األحرار /خاص
صوب البلدان العربية واإلسالمية،
توجه بوصلتها
وأخذت
نشطت العتبة الحسينية المقدسة ثقافيًا
ْ
ْ
ّ
َ
تساهم مساهمةً فاعلةً في تقديم صورة جديدة ومغايرة لثقافة وفكر أهل البيت (عليهم
من أجل أن
َ
فكانت أسابيعها الثقافية
السالم) ،وترسيخ هذه الثقافة الناضجة لدى المجتمع وخصوصًا األجيال الشابة،
ْ
ومتجددة لمفهوم الثقافة اإلسالمية الرصينة.
صور ًة ح ّية
ّ
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أسبوع الثقافة واملعرفة ،هذه املرة كان يف
املحبني واملوالني
لبنان ،وسط آالف من
ّ
التوا ّقني للتواصل مع الفكر احلسيني وبكلِّ
ُ
يتصل بشخصية اإلمام احلسني (عليه
ما
السالم) وسريته وحياته الرشيفةُ ،
تم
حيث ّ
االستعداد له ّ
مبكر ًا فيام ُقوبل من اللبنانيني
مميز لفعالياته
برت ّقب ومشاركة وحضور ّ
وأنشطته املتعدّ دة.
انطلقت فعاليات األسبوع الثقايف الثاين
ْ
(العطر احلسيني يفوح يف
حت��ت شعار
ُ
اجل��ن��وب ال��ل��ب��ن��اين) ،وك� َّ
��أن رس��ال��ة هذا
أرادت أن ّ
توضح كيفية التعاطي
املهرجان
ْ
املحركة
اجلديد مع القضية احلسينية بعدّ ها
ّ
للثورة واملقاومة ضدّ الظلم واالستكبار
العاملي ،وخصوص ًا جنوب لبنان أرض
سكنت أبد ًا بل
املقاومة اإلسالمية التي ما
ْ
تقارع الظلم واالستعامر وتدافع عن
ظلت
ُ
ْ
ّ
والئها وأحقيتها باألرض واحلياة وصنع
السالم.
واستثمر الشيخ عيل القرعاوي التواجد
َ
واحلدث الثقايف هذا ،ليلقي كلمة العتبة
احلسينية املقدسة ،والتي ّأك��د فيها عىل
رضورة رص ال��ص��ف��وف ب�ين املسلمني
كلمتهم وال��ت��ي ّأك���دت عليها
وتوحيد
ْ
املرجعية الدينية العليا ،ملواجهة اخلطر
الثقايف القادم واملحا ِول أبد ًا لتشويه صورة
املحمدي األصيل ،الذي ناضل
اإلسالم
ّ

سيد الشهداء (عليه
واستشهد من أجله ّ
السالم) وقدّ م روحه وأرواح بنيه وأهله
وأصحابه قربان ًا إلعالء كلمة اإلسالم.
وت��واص��ل حفل االفتتاح بإلقاء قصائد
شعرية رائعة لشعراء من العراق ولبنان،
كام شهد حفل انطالق االسبوع افتتاح
معرض الكتاب ال��ذي شمل إص��دارات
العتبة احلسينية ،فض ً
ال عن افتتاح معرض
الصور الذي القى الثناء الكبري من قبل
احلارضين.
السيد مج��ال الدين الشهرستاين ،رئيس
وفد العتبة احلسينية املقدسة بينّ ان «العتبة
املقدسة حترص عىل التواصل مع حمبي أهل
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البيت (عليهم السالم) يف كل أنحاء العامل،
ومنها تواصلها مع دول��ة لبنان وإقامتها
هل��ذا األس��ب��وع الثقايف ال��ذي يساهم يف
احلراك الثقايف والديني» ،مضيف ًا ان «العتبة
املقدسة دع��ت املئات من الشخصيات
الدينية والسياسية والشعبية ومن خمتلف
الطوائف يف لبنان وهناك تنسيق عال مع
اجلهات احلكومية ومنظامت املجتمع املدين
إلنجاح ه��ذا النشاط الثقايف ال��ذي يقام
للمرة الثانية».
وأوض���ح ال��ش��ه��رس��ت��اين ،ان «فعاليات
استمرت ملدة مخسة أيام،
األسبوع الثقايف
ّ
ختللتها إقامة معرض للكتاب وأم��ايس
شعرية وحم��ارضات ثقافية بحثية تناقش
تاريخ مدينة كربالء املقدسة» ،مبين ًا أن
يميز نشاط هذا العام هو املشاركة
«أبرز ما ّ
النوعية للضيوف وع�لى مستوى عال
ايض ًا».
ويستمر الشهرستاين يف حديثه مؤكد ًا ان
َ
«اهلدف من إقامة األسبوع الثقايف سنوي ًا
هو أن رسالة اإلمام احلسني (عليه السالم)
ّ
لكل البرشية وليست مقترصة بفئة دون
اخرى وال بجيل دون اخر كام هي رسالة
ج��ده حممد (ص�لى اهلل عليه وال���ه) وهي
رسالة االس�لام فنحن وبتوجيه املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة وجدنا
من الرضوري اقامة اسبوع ثقايف يف لبنان
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نجمع فيه كافة الطوائف ورجال السياسية
ليتعرفوا عىل مدى مخسة ايام عىل خمتلف
النشاطات التي تقوم هبا العتبة املقدسة».
وضمن فعاليات األسبوع الثقايف ،قدّ م
الباحث واملؤرخ الكربالئي سعيد رشيد
زميزم حم��ارضات ثقافية بام خيص تراث
مدينة كربالء والقضية احلسينية اخلالدة
وت��ط��ور بناء امل��رق��د احلسيني الرشيف،
حيث ت��م تقديم حم��ارضت�ين يف مدينتي
صور والنبطية حتاكيان تاريخ مرقد االمام
احلسني (عليه السالم) منذ االستشهاد اىل
الوقت احلايل.
وب�ّي�نّ زميزم أن «أغلب املعلومات التي
ُطرحت كانت غري معروفة لدى احلارضين
حيت تناولنا تواريخ وتفاصيل وأسامء
الذين اعتدوا عىل قرب االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) ع�بر التاريخ واي��ض��ا ت��م طرح
مراحل التشييد التي شهدهتا العتبة احلسينية
املقدسة» ،مضيف ًا« ،كام قدّ منا رشح ًا مفص ً
ال

عن تاريخ كربالء املقدسة لرواد معرض
الكتاب والصور فكان هناك اهتامم وحب
اطالع لدى اللبنانيني ملعرفة تاريخ مدينة
كربالء اضافة اىل مراحل التطور التي مرت
بالعتبة احلسينية املقدسة».
ومن بني أبرز فعاليات األسبوع الثقايف،
رفع راي��ة اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
يف منطقة قانا بجنوب لبنان والقريبة
من احل��دود الفلسطينية املحت ّلة ،وقال
مسلم ع��ب��اس صكبان ،رئ��ي��س اللجنة
التحضريية« :مع قرب حلول شهر حمرم
احل��رام واالي���ام األليمة عىل شيعة أهل
البيت (عليهم السالم) ،ترشفت قرية قانا
جنوب لبنان بإقامة مراسيم رفع الراية
احلسينية (السوداء) إيذان ًا بقدوم موسم
األحزان العاشورائي ،بالتنسيق مع بلدية
املحافظة وبحضور كبري من أهايل القرية
ومسؤوليها».
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ِ
جانبه بني حممد عطية ،مدير بلدية قرية
من
قانا :ان «القرية شهدت جمازر إنسانية عامي
( ،)2006 – 2000من قبل االحتالل
اإلرسائييل بحق ساكنيها ،حيث تبعد مسافة
( )30كم عن فلسطني املحتلة» ،مضيف ًا،
اننا «نترشّ ف برفع هذه الراية العظيمة يف
قريتنا ونشكر العتبة احلسينية املقدسة هلذه
اخلطوة املباركة».
من جهته أكد الشيخ حممد فيض غندور،
عضو اهليئة اإلسالمية الفلسطينية ،ان
العتبات املقدسة يف العراق متثل رشف
االمة االسالمية بكل مكان واملرجعية تنرش
الوحدة اإلسالمية.
وقال غندور :أن «دور العتبات املقدسة يف
العراق ساهم بشكل كبري يف دحر اجلامعات
اإلرهابية ،و نرش فكر الوحدة اإلسالمية
بني املسلمني بفضل وجود مراجع متزنة
وذات رؤية مستقبلية حتث عىل نرش املحبة
واالخوة بني االمة االسالمية».
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واضاف غندور« ،نأمل من املرجعية الدينية
العليا باملزيد من نرش الفكر الصحيح
لدحض اهلجمة الرشسة والكبرية ،وبدورنا
نحن لدينا الثقة الكبرية وااليامن بآل البيت
(عليهم ال��س�لام) ال��ذي��ن ول��د اإلس�لام
بسببهم ومن اجلهم».
وتابع غندور« ،اننا نرسل نداء اىل العرب
توحدوا بظل ال البيت (عليهم السالم)،
وهم املخلص من تلك االزمات واملشاكل
ملواجهة التكفرييني الذين طالت ايادهيم
العتبات املقدسة يف العراق التي متثل رشف
االمة االسالمية بكل مكان».
وقد اختتمت فعاليات األسبوع الثقايف يف
لبنان ،بإقامة حفل خاص يف جممع التحرير
يف منطقة بنت جبيل التابعة ملحافظة النبطية،
وابتدأ احلفل بتالوة آي من الذكر احلكيم،
ثم ألقى جمموعة من الشعراء يتقدمهم
الشاعر العراقي نجاح العرسان ثم جمموعة
من الشعراء اللبنانيني من خمتلف الطوائف
قصائدهم التي استلهمت قضية اإلمام
احلسني (عليه السالم) وثورته اإلنسانية.
لتأيت بعدها كلمة العتبة احلسينية املقدسة
القاها الشيخ مصطفى م�صري العاميل
وال��ت��ي ق��دم فيها ع��رض � ًا م��وج��ز ًا ألب��رز
الفعاليات التي أقيمت عىل مدى اربعة
أي��ام ،وم��ن ثم توجه بالشكر والعرفان

جلهود اجلهات الساندة إلنجاح االسبوع
الثقايف».
ثم قدم وفد العتبة احلسينية املقدسة عدد ًا
م��ن اجل��وائ��ز التقديرية ،ل�لإخ��وة الذين
سامهوا يف إنجاح هذا الكرنفال الثقايف،
لتأيت بعدها إعالن أسامء الفائزين بمسابقة
قرعة زيارة العتبات املقدسة يف العراق.
ومن جانبه بني رئيس وفد العتبة احلسينية
املقدسة مج��ال ال��دي��ن الشهرستاين ،ان
«اللبنانيني طالبوا العتبة احلسينية املقدسة
باستمرار اقامة تلك النشاطات ملا هلا من
امهية كربى يف تعزيز التواصل بني الشيعة
والطوائف األخرى ونرش علوم اهل البيت
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(عليهم السالم) وبيان جهود ومشاريع
العتبة املطهرة يف دعم احلراك الثقايف».
وحتدّ ث مسلم عباس صكبان رئيس اللجنة
التحرضية لألسبوع الثقايف قائ ً
ال :أن «من
اولويات ادارة العتبة املطهرة التواصل
مع خمتلف الطوائف يف املحيط اإلقليمي
عرب اقامة العديد من االنشطة والفعاليات
واليوم شهدت لبنان ختام االسبوع الثقايف
الثاين حيث ختللته العديد من األنشطة
التي نجحت يف ايصال فكر ومنهج االمام
احلسني (عليه السالم) اىل خمتلف الطوائف
من خالل مشاركتها باألسبوع الثقايف».

مقاالت

ّ
ُ
والتفكر في أحوال األمم الماضية
فلسفة التاريخ

ّ
ٌ
تجربة ث ّرة وحية لمن يريد أن يستشرف الحاضر ويعرف ما ستؤول عليه األحداث ،فالزمن
الشك أن التاريخ
دوار ،ومن أراد أن يقرأ طالع المستقبل فعليه بالتاريخ ففيه ِع َب ٌر كثيرة لمن اعتبر ،خصوصًا إذا
كما يقال ّ
ما
قرأت ج ّيدًا أحوال األمم الماضية وتفكّ رت بها ،وهذا ما يدعى حديثًا بـ (فلسفة التاريخ) .علي الشاهر
َ
وتضع موسوعة الويكيبيديا الثقافية تعريف ًا
ُ
موجز ًا لـ (فلسفة التاريخ) بأهنا «تعترب أحد
أقسام الفلسفة وهتتم بدراسة التاريخ من
منظور فلسفي ،وتعريفها العلمي :دراسة
األسس النظرية للمامرسات والتطبيقات
والتغريات االجتامعية التي حدثت عىل
مدى التاريخ ،وفلسفة التاريخ مثلها مثل
باقي التخصصات الفلسفية األخرى ،مثل
فلسفة العلم وفلسفة الدين ،ومن الفالسفة
الذين اهتموا هبذا املجال الفيلسوف األملاين
هيگل والفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو».
وأول سؤال تطرحه فلسفة التاريخ هو ،هل
ّ
مر الزمان؟ أو ما
هناك معنى ملا حدث عىل ّ
يسمى بالتاريخ؟ وقد تعدّ دت تفسريات
ّ

الفالسفة واألج��وب��ة وت��غ�ّي�رّ ت مع ميض
الوقت.
وأرى أن ال��ق��رآن الكريم عندما تناول
َق َصص األمم الغابرة ،وأكد عليها مرار ًا
وتكرار ًا ،فهو يدعونا هنا إىل أن نقف عندها
فنتفكر هبا ونأخذ ِ
ّ
العرب َة منها ودراسة
دائ ًام
جتربتها فر ّبام ستعاد ذات األحداث لذات
األسباب أو متشاهبها يف وقت آخر مستقب ً
ال،
عرصي
خصوص ًا وإن القرآن الكريم كتاب
ّ
ونظام صالح ِّ
لكل زمان ،ومل يكن ما جاء
فيه والعياذ باهلل لغوا وفائض ًا ،فاالطالع
عىل أحوال األمم القديمة وكيف عاشت
وماتت ستعطيك دائ ًام دروس ًا جديدة.
ْ
ويف تراث النبي (صىل اهلل عليه وآله) وأهل

30

البيت (عليهم ال��س�لام) ،نجدُ تأكيدهم
يف ذكر أحداث األمم املاضية ،كقوم نوح
وصالح وثمود وع��اد وموسى وعيسى
نبينا األكرم أفضل الصالة
(عليهم وعىل ّ
مغبة الوقوع يف
والتسليم) والتحذير من ّ
نفس اخلطايا واالعتبار منها ،كام أن لدينا
كتب ًا اشتهرت حتت اسم (املالحم والفتن)
وم��ا س��ت��ؤول عليه حياتنا ،وم��ث� ً
لا آخ� َ�ر
عن (فلسفة التاريخ) ما نجده يف وصية
اإلم��ام أمري املؤمنني البنه احلسن (عليهام
ّ
التفكر يف أحوال
السالم) وهو حيثّه عىل
ا ُالمم املاضية ،إذ يقول أمري املؤمنني (عليه
رت
ني إنيّ وإن مل ُأكن ُع ِّم ُ
السالم)ْ :
(أي ُب َّ
نظرت يف أعامهلم،
عمر من كان قبيل ،فقد
ُ
َ

مقاالت
ورست يف
وف��ك��رت يف أخ��ب��اره��م،
ُ
�دت كأحدهم ،بل
آثارهم ،حتى ُع� ُ
ك��أين بام انتهى إ َّيل من أمورهم قد
ُع ِّمرت مع ّأوهلم إىل آخرهم،!!)..
فام أبلغ قوله (عليه السالم) خصوص ًا
عمرت مع أوهلم
عندما يقول (قد ّ
إىل آخ��ره��م) ،أي عشت جتربتهم
بعدما فكرت يف أخبارهم ورست
يف آثارهم ،كام أن هنالك نظرية يف
فلسفة التاريخ قد ُنسبت إىل اإلمام
عيل (عليه السالم) وتسمى بنظرية
(التكوير والتكرير) ،فهناك من يرى
املهمة حتدث كل قرن أو
أن األحداث ّ
كل قرنني ،وآخرون يعدّ ون (الدهر)
وحدة زمنية تصل لـ ( 1200سنة)،
وأن جمرى التاريخ وإحداثه الواقعة
يتكرر بعد كل اثنى عرش قرن ًا
منها ما ّ
قمري ًا ،ورأي آخر يقول أن مث ً
ال ما
ح� َ
�دث يف هجوم املغول عىل بغداد
وتكرر مرة ثانية يف وقتنا
قد ُأعيد
ّ
احلايل ،وأن هنالك تأثري كبري حلركة
الكواكب ودوران األفالك يف جمرى
ه��ذه األح���داث ،وفعلي ًا ال يمكن
اإلحاطة بصورة شاملة بموضوعة
متشعب
(فلسفة ال��ت��اري��خ) ك��ون��ه
ّ
ولكن يبقى هدفنا التأكيد
وصعب،
ْ
عىل أمهية الرجوع إليه وأخذ ِ
العظة
وال��ع�برة منه ،وك�ما أك��د م��ن خالل
خطب ورسائل األئمة املعصومني
(عليهم السالم) هبذا اخلصوص أن
التاريخ حمايد يف قوانينه وال يتغيرّ وال
حيايب؛ بل جتري عقوبات اهلل (سبحانه
وت��ع��اىل) وفق ًا لقواعد مشاهدة يف
التاريخ ترتك آثارها عىل األمم.

فجر النهضة ..ح2
الصرخة التي قتلت حرملة
حسين علي الشامي

صحراء نينوى الزالت منبهرة ،وفرات كربالء الزال يبكي دما ًء ،عطشان يبوح بأمل عطشهم،
والطري ينوح بالسامء ،حتى السهم يبكي ما فعلت بنفيس أنا؟!
رضيع لوجه ابيه الذي يطلب املاء ،اسقوه عطشان فقد
نظرات من
رقبة بيضاء الحت له ،و
ٌ
ٍ
نشف حليب امه ،وانتهى حتى لؤلؤ دمعها.
حاولت كثريا كي ُتسقيه لكنها مل تستطع ،فعيوهنا هنر نشف من حرارة شمس الصيف احلارق،
وهو االن بني يدي  ..اسقوه ،وحتلوا ببعض االنسانية ان كنتم متلكون بعض منها!!
جتلجلت االصوات ،وصاح معدوم املروءة من هناك :حرملة اقطع لسان القوم!!
لكنها الصدمة  ..قطعت اوداج الصغري ،دماؤه بدأت تسيل :اهلي خذ حتى ترىض فاحتضنت
ُ
املالئكة كفي الرمحة ،وصوت الطفل الزال يصيح ،وحرملة حمبوس الضمري ،هرب لكل مكان
َع َل ُه ينسى ذلك الصغري ،لكنه يف النهاية اسري ،ماذا يفعل لعنة حتيط به من كل مكان ،حمبوس يف

كهف اجلحيم ،وبالنهاية قتله صوت احلق وصار عربة لكل مناع ذميم ،لتبقى رصخة الصغري
سهم ذبح حرملة من الوريد.
لن يتيه االنسان باختيار الصواب ،فاحلقيقة مهام كان حياول املناعون ظهورها ستبقى ٌ
ألقة براقة
اىل اخر االزمان ،فها ال امية حاولوا بكل ما اوتوا تغري زمكانية الواقعة وحقيقتها لكنها غريت
مسار تفكري العاملني .
ٍ
ظلمة يخُ لدُ فيها ابد ًا ،حتى لو كلفه
ومن الالزم عىل كل انسان ان خيتار لنفسه طريقا ينقذه من
الروح ،وتغمره املصائب اىل الودجني ،فالبالء نعمة ال يناهلا اال الصابرون ،والتضحية التي
قدمها احلسني تستحق ان جتد امللبيني احلقيقني الذين من خالهلم تستمر قضيته.
حافظوا عىل اطفالكم واجعلوهم ثمرة عبد اهلل الرضيع  ..اجعلوهم مستقبله الباهر الذي
ينافس الظاملني ،فيمنعهم نومهم اهلانئ ليكون لنا موقف اصيل ..ابدعوا وتفننوا بتغيري الواقع،
فالرضيع رصخة غريت حال املمرتين ،وكشفت واقع املترشذمني ..اهبروا العامل فينا ،فلنا البد
ٍ
مهذب يبعدُ ُه عن طريق الفاجرين.
بتعليم
فتي ،يعرف احلق بحقائقه
ٍ
ان يولد يف كل يوم حسيني ّ
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ُ
واقعة الطف

ُ����ج����ب����ا
م���������ر ب�����ال�����ط�����ف�����وف
ِّ
وع�������������ز �أه������ل������ه������ا ال����ن َ
ْ

خ����ي����ام����ه����م �أح��������رق��������ت ب�������ل �أ������ص�����ب�����ح�����ت ت����رب����ا

ّ
�����ل����ا ت�����������س�����اءل�����ت ع����ن����ه����م م�������ن ه�����م�����ا �����ص����رع����ا
ه

ب����ي���ن ال�����������ص�����ف�����ا م����ل����ت����ق����اه����م ك����������ان ذا رح����ب����ا

وال�����������س�����ع�����ي ج����������اء م������ق������ام������ ًا ع����ن����ه����م����ا �����ش����رف����ا

م�������ن ك���������ان ق����ب����ل����ه����م����ا ق�������د ن���������ال ذي ال����رت����ب����ا

ه��������������ذا و������������س�����������ام �أع���������������������دّ اهلل م�����ف�����خ�����رة

ل������ك������ل م���������ن ق���������������ارع ال������ت������ك������ف���ي��ر م���������ا ره���������اب

�أع�������ن�������ي احل�����������س��ي��ن �أب�����������ا الأح�����������������رار �����س���� ّي����ده����ا

وال�������������س������اع������د الأمي���������������ن ال�����ع�����ب�����ا������س م���ل���ت���ه���ب���ا

ت������ل������ق������اه يف احل�������������رب ي�������ل�������وي م��������ن ي�������ب�������ارزه

وي�����ق�����ط�����ع ال����������ر�أ�����������س ذو ������ش�����ق��ي��ن ال ع���ج���ب���ا

وراي������������������ة ال������ن�������������ص������ر يف مي��������ن��������اه ح����ام����ل����ه����ا

ي����خ����ي����ف ف����ي����ه����ا ر�ؤو���������������س ال�����������ش�����رك م������ا وج���ب���ا

�������ض������ح������ت ب�������أرب������ع������ة
�أم ال������ب������ن���ي��ن ال�������ت�������ي
ّ

م��������ا ه����� ّم�����ه�����ا ق����ت����ل����ه����م ب��������ل ف�����وج�����ئ�����ت ع���ج���ب���ا

م�����������س��ي��ره�����م
ر�أ�������������������س احل�������������س���ي��ن م���������������دار يف
ُ

ف���������وق ال�����ق�����ن�����ا م�������ذ ع�����ل�����ى يف اخل���������د ذ ����ض���رب���ا

�أم�������������ا ������ض�����ح�����اي�����ا �أب�������������ي الأح��������������������رار جم��������زرة

ر�������ض������ي������ع و�أخ���������������������وان وم�����������ن ����ص���ح���ب���ا
ط������ف������ل
ٌ

ل������������واله م��������ا �أ�������ص������ب������ح الإ�����������س�����ل����ام م���ن���ت�������ش���را

������ش�����رق�����ا وغ��������رب�������� ًا ك���������ذا ال�����ب�����ل�����ق�����ان وال�����ع�����رب�����ا

م��������ه��������ي��������ب ال م�������ث�������ي�������ل ل��������هُ
ل�����������ه م�������������������زار
ٌ

ع����������ام ع�����ل�����ى ع������������ا ْم ي����ع����ل����و جم����������ده ال�������س���ح���ب���ا

ه�����������ذا الإم��������������������ام واب��������������ن ال������ل������ي������ث ح������ي������درة

ً
أ����������ص����ل����ا ،ك���������ذا ال���ن�������س���ب���ا
ي����ك����ف����ي����ه م�����ف�����خ�����رة �

ف������ق������ف ب�����ح�����������ض�����رت�����ه م���������ا ك��������ن��������تَ ت������أم�����ل�����ه

ي����ج����ي����ب دع�����������وى ال�����������ذي ي������دع������و و�إن ����ص���ع���ب���ا

32

األدبية

ابو الفضل هو الساقي

اب������������������و ال��������ف�����������������ض��������ل ه��������������و ال���������������س�������اق�������ي
اب���������������������������و ال������������ف�������������������������ض������������ل ب�������ك�������ف�������ي�������ه
رم�������������������������ى امل�������������������������������اء ع�������������ل�������������ى امل�������������������اء
لأخ��������������������������������ل��������������������������������اق ب����������������������������ه مت����������ت
ك�������������ف�������������ي�������������ل احل��������������������������������������رة زي������������ن������������ب
ال�������������ي�������������ه ان�������������ظ�������������ر ق�����������م�����������ر ه�������ا��������ش�������م
غ���������������ي���������������ور ق������������������د وف������������������������ى ال������������دي������������ن
������������������س�����������������ج�����������������اي�����������������اه ت����������غ����������ذي����������ن����������ا
�إىل ال���������ع���������ب���������ا����������س ق�������������م ف��������أ��������س�������م�������ع
ح�������������������س����ي����ن ال�������������������س���������ب���������ط ال �أم�����������ن�����������ا
ك������������م������������اال������������ن������������خ������������ل ب���������ل���������ا و�����������ص����������ف
ه����������������و ال�����������ع�����������ب�����������ا������������س مل ي������خ�������������ض������ع
ه������������������و ال������������ع������������ب������������ا�������������س ق������������������د وف������������ى
ب���������ع���������ك�������������������س ال���������������������ش����������م����������ر دن������������ي������������اه
ام��������������������������������ان ال�������������������������ش������������م������������ر حم����������ك����������وم
ام�������������������������������ان ال�����������������������ش�����������م�����������ر م�������������������������ردود
ه��������������������ي ال�����������������ط�����������������ف اي���������������������������ا دن����������ي����������ا
ك�������������م�������������ا ال����������������������ق����������������������ران يف ح�������ف�������ظ
ح�������������������س����ي����ن ال���������������������س����������ب����������ط م���������������ص�������ب�������اح
ح���������������������س�����ي����ن ال�����������������������س�����������ب�����������ط ل��������ل��������ي��������وم

علي جودة الرفاعي

ٌ
م���������������ث���������������ـ���������������ال ل�������������ل�������������وف�������������ا ب����������اق����������ي
ب�����������������س��������ب��������اق
ال�����������ع�����������ل�����������ي�����������ا
�إىل
�أب���������������������������������ى ���������������ش��������������رب��������������ا لأخ�������������ل�������������اق
اب���������������������و ال���������ف�������������������ض���������ل ف�����������ت�����������ى راق����������������ي
ال����������������ي����������������ه ان����������������ظ����������������ر ب��������������أع�������������م�������������اق
ب����������ق����������ل����������ب ان���������������ظ���������������ر ال�������������������س���������اق���������ي
ح��������������������م��������������������اه ك����������������ي����������������د ف�����������������������س�����������اق
ب����������������������������������اك����������������������������������رام ل����������ع���������������������ش����������اق
ان���������������������������������ا ل�����������������������������س��������������ت ب���������������������������������ذواق
ل�����������������������ه ال������������������دن������������������ي������������������ا ب���������������اف���������������اق
ب��������������ل��������������ا م�������������������ث�������������������ل ب�������������ع�������������م������ل������اق
الغ����������������������������������������������������������راء واب������������������������������������������������واق
مب�����������������������������ص��������������داق
احل���������������������������������ق
اىل
وري������������������������������ق������������������������������ات ب����������������������اح����������������������راق
ب��������������������اح��������������������ب��������������������اط واخ���������������������ف���������������������اق
ح���������������������������س������ي������ن ل������������ل������������ج������������ن������������ي الق���������������ي
ل������������ه������������ا االخ������������������������������������رى ب������������ا�������������ش������������راق
ح���������������������س�����ي����ن ال���������������������س����������ب����������ط يل ب������������اق
ب��������������اح��������������ق��������������اق
احل���������������������������������ق
اىل
اىل ال���������������ب���������������اط���������������ل ب����������������ازه����������������اق
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األدبية

ُ
ُ
اسمع صوتًا منك في أذني
أكاد

ا�صغي لنف�سي� ،أرهف ال�سمع ،ا�سمع �صوتك يف �أذين ،ا�شعر ان كفك
قد ج�ست يل النب�ض،ونواح قدمي ي�أتي من القلب يذكرين ان اردد
�أ�سمك الأما ال تنتهي ،حتى متنحني �سند الوالء ،كان النور كل النور
حويل ،و�أنا �أُ رّ
كث ر�ؤية لنف�سي يف مملكة في�ضياته ،والأيدي اخلفية
تعطيني اميانا و�أمانا وامال ،ا�شع خاللهما ر�ضا واطمئنان...
علي ان �أت�صرف بر�ؤية وحذر� ،أية هفوة �أرتكبها كفيلة ان
بات ّ
تفقدين النور الذي ان�ساب اىل قلبي ،وعذوبة اال�صغاء ل�صوته
من وراء غري منظور.
�سوف ،ا�سكب كل روحي عند اعتاب �أبوابه ،وازحف نحو جدثه
ب�صمت ،واعرتف ان �صوته كال�شم�س �أيقظني ،دائما يوقظني يف
كل مكان ،ف�شم�سهُ الطاهرة ايقظت وطهرت كل العامل ،ايقظت
ال�ضمائر امليتة �أ�صال يف طف كربالء ،وال زالت تطاردهم خيول
ال�شم�س ما تهد�أ �صوالتها ،معلنة ان زمني املا�ضي وامل�ستقبل قائمان
يف اللحظة احلا�ضرة ،وهما كوكبان يف فم اخللو ْد.
أظلُ � ،
�س� ُ
أخيط يف ح�ضرته املقد�سة �أ�صوات ًا جديدة ملفردات
كتاباتي ،و�أح��ف��ر يف وجهي عينني ثانيتني مبللة بدمع يحمل
ا�سمك،ع�سى ان التحف بنعمة الب�شارة ،التي �سمعتها كثريا عرب
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حيدر عا�شور

منابر الهدى:
*"اذا تراكمت الذنوب عليك واحرتت يف �أمرك وعجز ل�سانك عن
اال�ستغفار وت�صد�أ قلبك ال تي�أ�س واطرق باب احل�سني ..ا�سمع نعي
او اقر�أ زيارة عا�شوراء ،اقر�أ �شيئا عما جرى على (احل�سني وال
احل�سني) ،اواجل�س لوحدك ونادي يا ح�سني ،ب�أي طريقة توجه
نحو احل�سني ،تو�سل باحل�سني ،وابك على احل�سني فالبكاء على
احل�سني بحد ذاته ا�ستغفار ،والدمعة على احل�سني كافية لإزالة
جبال من الذنوب..اجعلوا احل�سني و�سيلتكم اىل اهلل وانظروا
اللطف والرحمة الذين �ستح�صلون عليهما"...
با�سمك العيون ال ترى اال طريق اجلنة ،واالذان ال تتلقى �صوت
ال�شيطان ،ورزقك ي�أتي من حيث ال تعلم..
�س�أبقى ،يا �سيد العذاب واالحزان املكفنّة بلون الرتاب� ،أ�س�ألك ان
ي�صري
تتقبلني وتزيح �سواد القلوب عني ،ومتنحني بع�ض الدفء ّ
اخلفي الثمني ،مت�سلحا ب�سرك العظيم،
يل �أمل ،واحتفظ بر�ضاك
َّ
لتبقى العيون وال�شفاه ت�صدح امتنانا بالتوفيقات التي مل�ستها من
في�ض كراماتك يف حلظة �شم انفا�سي لعطر ح�ضرتك .فاالكرث
توفيقا هو االكرث عمرا يف �صحن خدمتك.

األدبية

تركت الخلق طرا في هواك

ت�����������رك�����������ت اخل�����������ل�����������ق ط�����������������را يف ه�������������واك

و �أي���������ت���������م���������ت ال���������ع���������ي���������ال ل�������ك�������ي �أراك

ف��������ل��������و ق������ط������ع������ت������ن������ي يف احل����������������ب �إرب����������������ا

مل������������ا م����������������ال ال����������������ف�����������������ؤاد �إىل ���������س��������واك

ف��������خ��������ذ م�����������ا �������ش������ئ������ت ي�����������ا م������������������والي م����ن����ي

�أن��������������������ا ال�����������ق�����������رب�����������ان وج��������ه��������ن��������ي ن������������داك

�أت���������ي���������ت���������ك ي�����������ا �إل�����������ه�����������ي ع�������ن�������د وع�����������دي

م������ن������ي������ب������ا ع�������ل�������ن�������ي �أح������������ظ������������ى ر���������ض��������اك

�أن��������������������ا امل�����������������ش��������ت��������اق ل������ل������ق������ي������ا ف������خ������ذين

وه��������������������ل

م���������ن���������ي���������ة

�إال

ل��������ق��������اك

�أق��������������������������دم ك�������������ل م�������������ا ع�����������ن�����������دي ف�������������داء

وم���������������������������ايل

رغ��������������ب��������������ة

�إال

ف�����������������داك

������س�����ل�����ك�����ت ال���������ك���������رب و الأه������������������������وال درب���������ا

و ج��������ئ��������ت م������ل������ب������ي������ا �أخ������������ط������������و خ������ط������اك

وط���������ل���������ق���������ت احل�������������ي�������������اة ب�����������س�����اك�����ن�����ي�����ه�����ا

وع����������ف����������ت الأه����������������������ل م�����ل�����ت�����م�����������س�����ا ق�����������راك

��������������������ن
ت��������ع��������ه��������دت ال��������������وف��������������اء ب��������ك��������ل َد ْي
ِ

َ
ُ������������������ك ي�������������وم ع���������ا����������ش���������ورا �أت�������������اك
َو َد ْي������������������ن

ف��������ه��������ذي �أخ������������وت������������ي ��������ص�������رع�������ى �����ض����ح����اي����ا

و

ه��������ن��������اك

وه�������������������ذا ط�������ف�������ل�������ي ال���������ظ���������ام���������ي ذب������ي������ح������ا

ف���������ه���������ل وف������������ي������������ت ي��������������ا رب������������������ي ع�������ل������اك؟

وه�����������������ذي ن�������������س������وت������ي ح���������������س�������رى ������س�����ب�����اي�����ا

حت��������م��������ل��������ت ال�����������ب�����ل�����اي�����������ا م���������������ن ع���������������داك

مي���������������وت �أح���������ب���������ت���������ي و ج�������م�������ي�������ع ق������وم������ي

و ي������ب������ق������ى ال����������دي����������ن ي���������رف���������ل يف ه����������داك

يل

�أوالدي
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ق���������������راب�������ي�������ن

بعدما افنوا اجمل ايام حياتهم في خدمة الوطن

المتقاعدون ...
اكبر الشرائح المتضررة مجتمعيًا

الأحرار /قا�سم عبد الهادي

يعد المتقاعدون من اكبر شراح المجتمع العراقي
الذين طالهم الظلم والضرر نتيجة تطور
المجتمع الذي يسير بصورة عكسية مع حياتهم
اليومية بما في ذلك ارتفاع اسعار البضائع،
المتقاعدون جل اعمارهم تجاوزت الستين
عاما وبهذا فاألغلبية منهم يعانون من سوء
وتدهور الحالة الصحية مما يتطلب توفير
وعناية خاصة تختلف عن باقي الشرائح االخرى،
وما يزيد همومهم وحسرتهم ان بعض وسائل
االعالم تتناقل هنا وهناك اخبار كاذبة بزيادة
رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية وتحسين
وضعهم المادي وهو مجرد حبر على ورق ولم
يتم تطبيقه في واقع الحال.
وقال املتقاعد حممد عباس هادي :نحن املتقاعدون نمثل اكرب
رشائح املجتمع العراقي الذي صابنا اجلفاء واالمهال احلكومي
نتيجة تطور املجتمع وزي��ادة االسعار بشكل كبري فاصبحنا
ال حيلة لنا بمواكبة هذا التطور واالزدهار وعدم قدرتنا عىل
توفري ابسط سبل الراحة يف حياتنا اليومية وما نحصل علية من
احلكومة ال يسد اجور «السكاير» فقط ،وهبذا اصبحنا نعتمد
عىل جهودنا الذاتية بمامرسة االعامل اليومية البسيطة من اجل
سد الفراغ احلاصل للنهوض بواقعنا االقتصادي ونحن نعيش
اخر ايام حياتنا بعدما افنينا امجلها يف خدمة الوطن ،ونطالب
املسؤولني عىل ادارة امور البلد من اجياد صورة حل مناسبة
تليق بنا وتسد احتياجاتنا وان الكثري منا ربام يعيش اخر ايام
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حياته بعدما وصل اغلبنا لسن الكهولة.
ومن جهة اخرى حتدث املواطن املتقاعد ماجد حسني قائال:
افنيت امجل ايام حيايت خلدمة البلد ملدة  39عاما بالتامم والكامل
وحتملت حرارة الصيف الالهب وبرودة الشتاء القارص من اجل
العراق ولكن مع كل االسف عىل من ال يقدر هذه الرشحية التي

ربام ال تعمر اكثر من بضعة سنوات قادمة
بسبب جت��اوز اع�مار االغلبية منا الستني
عاما ،وكثريا ما نسمع ومن خالل وسائل
االع�لام التي اصف اغلبها بالكاذبة بان
هناك زي��ادة يف خمصصاتنا الشهرية ومل نر
اي��ة زي��ادة حقيقية وال منحا وال قروض
مساعدة تعيننا عىل سد فراغنا والنهوض
بواقعنا االقتصادي وما نعانيه من سوء
وتدهور وضعف العائد امل��ايل لنا ،نحن
رشحية مهمة وال ختتلف عن باقي رشائح
البلد ولدينا عوائل كبرية حتتاج اىل معونة
من قبلنا اضافة اىل متطلبات احلياة وصعوبة
العيش فيها ،وما نواجه وبشكل مستمر من
قبل احلكومات املتعاقبة ال يليق بنا اطالقا
وهو بصمة عار سيخلدها التاريخ بحق من
امهل هذه الرشحية من املواطنني.
متقاعدون متوفون لم تستحق
عوائلهم صرف الراتب الشهري

وم��ن جهتها حتدثت مديرة دائ��رة تقاعد
حمافظة ك��رب�لاء املقدسة فضيلة عباس
احلسناوي قائلة :جيب االه��ت�مام برشحية
امل��ت��ق��اع��دي��ن اس���وة ب��االه��ت�مام احل��اص��ل
للموظفني هب��دف احل��ص��ول ع�لى نسب
متقاربة من املستوى املعييش جلميع طبقات
املجتمع ،وان احلكومة املحلية يف مجيع
حمافظات العراق مل تبدي اية اهتامم جتاه هذه
الرشحية املهمة من رشائح املجتمع ،ونحن
بدورنا دائ��رة تقاعد كربالء نعترب دائ��رة
تنفيذية للقانون املسن جتاههم ،وهناك عدة

الشهرية قليلة جدا لذلك يكون تقاعدهم
قليل مقارنة باألخرين ،وبالنسبة ملنح
روات��ب املتقاعدين يكون هناك معادلة
حتسب حسب سنوات اخلدمة لكل منهم
ورضبه يف الراتب االسمي يضاف هلا الغالء
املعييش اضافة اىل ذلك الشهادة االكاديمية.

فقرات يف القانون نقوم بتطبيقها عىل واقع
احلال فبعض املتقاعدين املتوفني مل تستحق
ارسهم رصف الراتب الشهري هلم او هناك
خلل او نقص واض��ح يف ام��وره االداري��ة
وعىل العكس من ذلك هناك متقاعدون
متوفون تستحق عوائلهم رصف الراتب
الشهري ك��أن يكون ل��دى ارسه��م بنت
مطلقة او اطفال قارصين او عاطلني عن
ال عالقة لنا بصرف السلف
العمل او ما شابه ذلك.
وتذك��ر احلس��ناوي ،بالنس��بة لدائرتنا ليس
هلا اي��ة عالقة برصف الس��لف للمتقاعدين
الحد االدنى واالعلى للرواتب او البي��ع هل��م بالتقس��يط ودورن��ا رصف
وتضيف احلسناوي ،ارتباطنا مبارش مع رات��ب املتقاعدي��ن املتف��ق علي��ه م��ن قب��ل
دوائ��ر الدولة ونعتمد يف رصف رواتب الدولة واملس��ن بقانون خاص ،وان الراتب
املتقاعدين عىل الراتب االسمي له عندما اخلاص باملتقاعدين ربام يكون قابل للزيادة
ك��ان موظف ًا يف ال��دول��ة ،وبالنسبة للحد او النقص��ان حس��ب القان��ون اخلاص هبم
األدنى لرواتب املتقاعدين هو  400الف ب�ما يف ذلك هن��اك مكافاة هل��م وتنمح لكل
دينار للذين مل تتجاوز خدمتهم اخلمسة متقاع��د جدي��د وتصل اىل ع�شرون مليون
عرش عاما او الذين مل حيصلوا عىل اية دينار تقريبا وهو جمموع  12راتب ش��هري
كان يس��تلمه خالل اخلدمة ،وبالنسبة لعدد
شهادة اكاديمية وعىل العكس من هذا فان
املتقاعدين ففي حمافظ��ة كربالء فقط وصل
هناك متقاعدين يصل راتبهم الشهري اىل
العدد اىل  100الف متقاعد ،ولدينا رشائح
مليون واربعامئة الف دينار او مليون وثامن خمتلف��ة م��ن املتقاعدي��ن وه��م (املدني��ون،
مائة الف دينار ،وارى ان ذلك استحقاق العس��كريون ،اجلي��ش املنح��ل ،الكيان��ات
طبيعي هلذه الرشحية التي افنت ايام حياهتا املنحل��ة ،الرشطة ،الس��جناء السياس��يون،
يف خدمة الوطن.
الشهداء ،ش��هداء احلشد الش��عبي ،شهداء
ولفتت احلسناوي إىل أن «هناك موظفني الدفاع ،ش��هداء الرشطة ،ش��هداء مؤسسة
من دوائرهم تكون رواتبهم عالية امثال الش��هداء) ولكل من ه��ؤالء امتياز وقانون
موظفي دائ��رة الكهرباء او دائ��رة النفط خاص به يميزه عن االخر.
لذلك يكون تقاعدهم عايل ايضا وهناك
البد من كلمة أخيرة
ّ
بعض املتقاعدين رواتبهم غري كافية الهنم
ومستمرة،
كانوا مظلومني يف دوائ��ره��م ورواتبهم وتبقى معاناة املتقاعدين قائمة
ّ
وب��د ً
ال من إيفاء ح��قّ من أفنى حياته يف
خدمة وطنه ،فاألمر حيدث بالعكس للكثري
سيام يف مبلغ ال��رات��ب التقاعدي
منهمّ ،
وعدم كفايته لسدّ حاجاهتم الرضورية يف
ظل احلياة الصعبة واملتطلبات املعيشية ،كل
هذه املعاناة نضعها عىل طاولة املسؤولني
من أجل النظر هبا وإنصاف هذه الرشحية
االجتامعية املهمة.
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استطالع

الزيارات الدينية بين اس��تثمار الثقافة
والتقارب بين الشعوب استطالع :علي لفته سعيد
شهد العراق بعد عام  2003الكثير من الفعاليات الدينية التي كانت غائبة في زمن النظام السابق والتي تعد شعائر وعقائد
وممارسات سواء كانت دينية او اجتماعية او هي فعاليات يراد منها تلبية نداء روحي ..ومن بين هذه الفعاليات المسير الى
المراقد المقدسة وخاصة في كربالء خالل زيارة العاشر من محرم الحرام او زيارة أربعينية استشهاد االمام الحسين (عليه
السالم) وكذلك مسيرة الوالء بمناسبة ذكرى والدة االمام المهدي المنتظر (عليه السالم) ..مثل هذه الفعاليات كانت في
بدايتها بال رابط أو بال تنظيم بحكم ما يمكن ان يطلق عليه ردة فعل لفعل قاس من قبل اجهزة النظام السابق ولكنها
مع مرور السنوات صارت اكثر تنظيما من تلك البدايات االولى ..ولكن السؤال الذي يمكن ان يطرح ..هل باإلمكان استثمار
مثل هذه الزيارات والفعاليات بطريقة ثقافية لتوعية المجتمع والتحول من االحتفال بردة فعل الى فعل إيجابي ..وهل يمكن
لظاهرة المشي ان تكون هي بحد ذاتها فعالية لزيادة جرعة االلتزام الديني واالخالقي خاصة وان المرجعية الدينية العليا
تصدر تعليمات مع كل زيارة وتؤكد على ضرورة االلتزام بها؛ أن كانت تخص الهتاف او الصالة او ارتداء المالبس ،بمعنى كيف
يمكن وضع حلول او مقترحات لتكون هذه المناسبات ومنها المشي الحسيني كما يطلق عليه اكثر فاعلية وفائدة؟

38

استطالع
سيكون مؤثرا لآلخرين وهكذا بالنسبة
للفعاليات األخ��رى ،وهناك اثر للمطالعة
للذين يقرأون اثناء الزيارة وأثناء املسري وهو
ما يعني اسقاط االثر عىل االخرين ،ويؤكد
يف النهاية انه البد من استثامر الزيارة بكل
ما يمكن ان يتيح هلذا االستثامر من وعي
وثقافة يف سبيل اظهار الوجه احلقيقي هلذه
الشعائر والتأثري السلمي هلا.
ثقافة متجذرة
فرصة االستثامر
الباحث الدكتور سليم جوهر يبينّ من جهته
الشيخ الدكتور ع��زام الربيعي االستاذ يف
ان «الثقافة واهلوية مفهومان حييالن اىل واقع
احلوزة العلمية وجامعة اهل البيت (عليهم
واح��د منظور ًا اليه من زاويتني خمتلفتني،
السالم) يقول :ان الزيارات بحد ذاهتا فرصة
للتقارب الثقايف واحل��ض��اري والشعوب
االخرى التي تتوافد اىل هذه املدينة ورغم
اننا نشرتك معهم بالكثري من الصفات أال اننا
نختلف معهم فهم حيملون افكار ًا وعادات
وتقاليد وهذه كلها تصبح مؤثرة والبد من
التأثري هبم أيضا ثقافيا ولذلك تكون فرصة
للتالقح؛ وألهن��ا فرصة عبادية وسياسية
وثقافية وفكرية وهو أمر مهم لتثوير الوعي
الثقايف بني ال��زوار ومنهم رشحية الشباب
واالستفادة املتبادلة بني ال��زوار ذاهت��م كام
فريتبط الدفاع عن استقاللية الثقافة بشكل
يف موسم احل��ج والعمرة التي ي��أيت اليها
جوهري يف الدفاع عن اهلوية ،وممارسات
احلجاج من كل مكان وبلد وف��ج عميق
الثقافة مثل خصائص النوع حيملها أعضاؤها
ولذلك تشمل الزيارة الرشوحات العديدة
ويتولون نقلها اىل أعضاء آخرين ،وكلام كرب
والثقافات املتعددة.
عدد األفراد الذين حيملون الثقافة تعاظمت
ويشري الربيعي اىل ان «هناك مرحلة أخرى
فرصة الثقافة يف البقاء ونقلها ،فتنترش الثقافة
للزيارة ومنها مقدمات الزيارة لتأديتها مشيا
عندما تساعد عىل البقاء وسد االحتياج،
او راكبا وامليش البد ان يوفر فرصة اخرى
فاإلنسان جوهريا كائن ثقايف ،بحسب قوله.
للثقافة والتأثري وفيها جمال أوسع؛ ّ
الن هناك
ويضيف الدكتور جوهر« ،جيب أن تتجسد
اياما ومسافات ويشارك فيها زوار من دول
يف كل سنة مسرية راجلة من كل انحاء
عديدة فضال عن كوهنا متثل فرصة أخرى
ال��ع��راق قاصدين زي���ارة احل��س�ين (عليه
لعقد صداقات وتعارف بني ال��زوار سواء
السالم) ،بل وتعممت هذه الشعرية لكي
أكانوا عراقيني ام غري عراقيني وه��و أمر
تشمل امليش اىل مراقد األئمة املعصومني
حيتاج اىل أوليات ايضا إذا ما كانت الثقافة
اآلخرين».
أحد أوجهها القراءة ،والبد للزائر أن يث ّقف
ويبينّ جوهر ان «ال��ع��راق شهد تقلبات
نفسه قبل كل يشء ّ
ويطلع عىل التاريخ
كثرية من فتوحات وتغيري دول واختفاء
والرتاث االسالمي واالجتامعي والطريقة
مدن واستحداث غريها ،وكوارث عديدة
والسبيل لكي يكون مؤ ّثر ًا يف وسط اآلخر.
وظهور ظواهر واختفاء اخرى ،لكن بقت
ويعطي الدكتور الربيعي مثا ًال ّان «الزائر
مظاهر شعائر احلسني (عليه السالم) حمافظة
املثقف ح�ين ي��رم��ي األوس���اخ يف مكاهنا
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عىل وجودها واستمرارها وباألخص زيارة
األربعني املباركة».
ويتساءل الدكتور جوهر :ما ال��ذي جيعل
هذه الشعائر مستمرة واملالحظ اهنا تزداد؟
وجييب إن قوة أية ظاهرة او استمرارها ،دينية
كانت ام اجتامعية ال تأيت من قناعة املعتقدين
هبا فحسب ،وليس بالرضورة من رشعيتها،
وإنام من مصداقيتها وقدرهتا عىل جتسيد رؤى
ومشاعر وأفكار املشاركني بالواقع املعاش،
وكذلك بقدرهتا عىل التعبري عن حاجات
الناس وآماهلم ،وكوهنا ثقافة متجذرة يف
الذاكرة املجتمعية وحتاكي الوجدان الفردي
واجلمعي االجتامعي لذا ال يمكن فصلها أو
قطعها عن جذورها التارخيية التي نشأت
فيها»ّ ،
موضح ًا ان «للزيارة جاذبية طبيعية
عند ضحايا الظلم واالض��ط��ه��اد ،وه��ذه
اجلاذبية تنبع من اهتاممها بمعاناة اإلنسان
املظلوم واملقهور ومن قدرهتا يف التحول
من مركزية الذات (موضوع االنفعال املتأمل)
اىل مركزية (الواقع) عرب آلياهتا الداخلية
وهي أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت
عىل ديمومة ال��وج��ود الشيعي يف العراق
واستمراريته».
فلسفة الزيارة
الكاتب والناقد صباح حمسن كاظم يعتقد
ان للزيارات «فلسفة ،وحتمية التأكيد
ع�لى فضل زي���ارة األرب��ع�ين ه��و لتجديد
العهد والنرصة واالقتداء واإلتباع والوالء
واملودة آلل البيت األطهار (عليهم السالم)
(عز
والتكليف اإلهلي الذي فرضه البارئ ّ
وج��ل) يف القرآن الكريم عىل اإلنسانية
واملؤمنني ( :قل ال أسألكم عليه أجر ًا إال
امل��ودة يف القربى) (الشورى  ،)23مضيف ًا
ان «الكثري م��ن اآلي���ات الرشيفة ألزمت
بإتباعهم ومواالهتم ونرصهتم والسري عىل
منهجهم وعقيدهتم فهم من اهلداة املهديني
وكام ورد من وصايا وأحاديث متواترة صح
متنها وسندها عن النبي العظيم حممد (صىل
اهلل عليه وآل��ه) تويص بحقهم وتقديمهم
وإمامتهم وإتباعهم».
ويشري كاظم اىل ّان «ال��زي��ارة بحد ذاهتا
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تلبي صوت احلق ون��داء الفضيلة ولسان
اإلص�لاح لقائد اخللود وللرصخة اهلادرة
باحلق (أال من نارص ينرصنا) ..فمن ّ
املؤكد
أن زي��ارة املريد واملحب واملتبع وامل��وايل
تعكس ج���ذوة العشق بأفئدة م��ن يسري
آالف ومئات الكيلومرتات من دول اجلوار
عابر ًا احلدود صوب كعبة األح��رار أو من
القادمني الزائرين من الفاو إىل كربالء ومن
كل النوافذ والطرق حتث اخلطى متزودة من
الرسادق واملواكب بكل اخلدمات املجانية
والسخاء واجلود احلسيني الذي ال ُيقارن
بأي كرنفال أو احتفاء أو طقوس بكل تأريخ
البرشية ،وال ِّ
بكل الزيارات التي حتصل عند
كل شعوب األرض».
�وض��ح كاظم ّ
وي� ّ
إن «أح��د أرسار انتصار
حشدنا املقدس فتوى اجلهاد التي أطلقها
اإلمام السيستاين وقد استلهم عشاق احلسني
(عليه السالم) الدروس من واقعة الطف يف
التضحية لِيبهروا العامل بصور العطاء عند
حتريرهم أرض الرافدين من رجس داعش
وقبلها القاعدة والزرقاوي والبعث املقبور».
ويميض بقوله إن «الشحنات والطاقات
التي تتمخض من ال��والء احلسيني عزائم
واندفاعات ُتالزم األح��رار وهم يصولون
عىل أعداء اهلل كام صال سيد األحرار (عليه
السالم) ،مؤكد ًا ان «إعادة إنتاج القيم واملثل
ينبغي أن يكون بتلك الزيارات املليونية وإال
يتم
ما الفائدة من العناء وتعب املسري إن مل ْ
اإلص�لاح االجتامعي والثقايف والسيايس
ووقف الفساد الذي نخر بجسد البالد».
املسريات الوالئية

أم��ا الشاعر والكاتب عيل حسني اخلباز
فيعتقد ان «ظاهرة الزيارات الدينية تتنامى
مع كل جيل كوهنا زيارات والئية وتؤخذ
من بنية العرص سامهتا الظاهرية وتستمد من
التأريخ حيويتها ومعناها وجوهر انتامءها».

ولك ّنه يتساءل :هل استطعنا ان ننقل اىل العامل
هذه الظاهرة العراقية الوطنية اإلنسانية؟
وهي ظاهرة فريدة بام متتلك من مجاهريية
كونية اجتازت معايري حدودها اجلغرافية
عالوة عىل الرتكيز عىل الرؤية الفكرية التي
فتحت آفاق ًا ذهنية واسعة من خالل رشحية
املثقفني ،مبين ًا ان «بعض االقالم املأجورة
التجمعات املليونية
حاولت ان تربط هذه
ّ
وهذه احلشود اجلامهريية بأهنا ختضع لعملية
الالوعي ،واعترب اولئك البعض أن هذه
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املسالة ترتبط بجهل شعبي عام ،نقول يا ترى
أي وعي هو اك�بر من املرحلة التضحوية
واية ثقافة هي اكرب من ثقافة املضحني واية
ظاهرة تلك التي استطاعت ان جتمع هذه
احلشود دون قيادات سياسية أو أصحاب
اجلاه االجتامعي ،هذه املسرية ينظمها الوعي
اجلامهريي ويسيرّ ها االيامن احلقيقي ،وليس
هناك ظ��اه��رة تستطيع ان تتنامى وتكرب
وتصبح ضمري ًا مجاهريي ًا ما مل تكن متعالقة
باميض وحارض ومستقبل االمة».
ويرى اخلباز ان «هذه الشعائر تطالب االنسان
ان يكون صاحب موقف اجتاه التاريخ واجتاه
الواقع الوالئي» ،ويأيت بقول ألحد املفكرين
بام مفاده إن (العراقيني هم ام��راء الزيارة
االربعينية) وهم مطالبون بتحمل أعباء هذه
اهلوية االيامنية والتمسك برشف هذه املهمة
كي ال جتري ألطراف قد يكون سعيهم منمقا
حلسابات أخرى ال يعرف طعم الزيارة اال
من عاش هبجتها وسار مئات الكيلومرتات
يراها كم هي قصرية أمام خطواته ليشعر
بلذة احلياة ومتعة املشاركة مع الناس ،ومن
خالل هذا املسري يستطيع االنسان ان يعرف
ماذا تعني هنضة احلسني ويستطيع ان يدرك
ملن كان النرص حينها».

مشاركات

الطريق نحو المعرفة

ابجدية الدم...
واقعة الطف انموذجا

يتميز االنسان عن غيرة من المخلوقات ( :بثقافة المعرفة) وهي تتكون
نتاج التراكم واالكتساب المعلوماتي عند اإلنسان وهذا الشيء ال يمكن
سرقته وتقليده  ،وهذه المعرفة موجودة عند كل إنسان وتحتاج الى
بحث دائم فهي ال تبحث عن احد البد من اكتشافها والعثور عليها وفتح
أبوابها التي أصابها الصدأ  ،أما المفاتيح التي نحتاجها للوثوب خلف
هذه األبواب هي :

* (العقل)  :هو مفتاح املعرفة الذي جيعل اإلنسان يدرك بفطرته العقلية كل
يشء – فاملعرفة ال تأيت لإلنسان قبل أن يتعلم كيف يستعمل عقله والقوة
املكنونة يف داخل هذا العضو الصغري. -
* املران الصحيح لتقوية ولتنمية املعرفة عند اإلنسان هي (التجارب) التي
خيوضها سواء أكانت جيدة أم سيئة فهام يعطيان لإلنسان املعرفة وامليزان
للتفريق بني اليشء الصالح والطالح .
* تتكون املنظومة املعرفية عند اإلنسان ولنراها عبارة عن تطبيق البد هلا من
يشء هو ( :تقوية احلس واالستيعاب املعريف) وهذا يتكون من خالل نرش
املعرفة وتبادل اخلربات مع من يتملك تلك املعرفة .
* والبد هلذه املعرفة من تواصل وطريق صحيح تسلكه لتبقى تدور يف مدارها
الصحيح وتكمن هذه الفكرة يف ( :تنشئة اإلنسان) اجتامعيا وتربويا وتقويم
كل سلوكياته ومعتقداته .
* وللحصول عىل نتائج وخامتة صحيحة هلذه املعرفة البد هلا قطب واحد
تدور حوله وال حتيد عنه وهو ( :اإلخ�لاص هلل) فهذه هي حقيقة املعرفة
وأصلها احلقيقي .
هذه هي قواعد املعرفة لكل يشء  ،تفيد اإلنسان يف معرفة اهلل جل شأنه
صاحب املعرفة الكربى  ،وتفيد اإلنسان يف معرفة النفس وما ختفيها من
أرسار  ،تفيد اإلنسان يف معرفة من يعيش معه من الناس  ،احلياة هذه الرحلة
القصرية حتتاج اىل معرفة من اإلنسان حتى يكون يف الطريق الصحيح أما اذا مل
ي َق ّوم معرفته بالشكل الصحيح سار يف طريق آخر وهناية هذا الطريق اخلرسان
واهلالك اإلهلي  .فنجاة اإلنسان يف مدى التزامه ومعرفته باهلل  ،قال تعاىل َ { :يا
نج ُ
ار ٍة ُت ِ
يم (ُ )10ت ْؤ ِمن َ
يك ْم ِم ْن َع َذ ٍ
ُون
اب َألِ ٍ
َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ين َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َعلىَ تجِ َ َ
بِاللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه َوتجُ َ ِ
اهدُ َ
ون فيِ َسبِيلِ اللهَّ ِ بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ُنف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن
ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون} [الصف . ]11-10

يبدو ان االصالة والعراقة يف هذا البلد الكريم مل تقترص
عىل اول حرف وأول نقطة يف كلمة ُرسمت قواعدها
عرب التاريخ  ،بل اتضح ان اول نقطة كانت حتت باء
ابجديته هي قطرة من دم��اء سالت عىل ارض��ه لكي
تروي مع هنر فراته عطش ارض مل ترتوي اىل االن .
فام ان حيل احلصب واجلدب  ،إال تقاطرت تلك الدماء
الندية حتملها قطرات ماء عذب ف ُتحيي االرض والزرع
.وما كانت تسمية العراق بـ(بلد السواد) اال عندما
متازجت هاتان القطرتان معا لتحميه من التحوالت
املناخية والعصور اجلليدية ..ابجدية الدماء هذه رغم
قسوة احرفها وأثرية نحتها  ،حكت لنا قصة عشق
وحرية ارض  .قصة عشق للشهادة ارتسمت عىل ارض
الفراتني.
ولعل واقعة كربالء لسنة  61هـ كانت خري دليل
عىل خصوبة هذه االرض يف اخراج الرجال وان ماء
الفرات جيري يف عروق االنفس الزكية وكأهنا املحرك
الذايت له ،وأية قطرة هوت نبتت حملها شجرة احلياة
اخلالدة  .وحرية ارض تكحلت بعيون مغربة ارهقتها
سنني الظلم واجلور من حكم هدام من مقابر مجاعية
وهتك احلرمات  ،م��رورا بمن هلفوا خلف املصالح
الشخصية تاركني اشالء وطن ممزق يبحث عن خرقة
قامش وكرسة خبز  ..وما ان خرج الينا ارهاب (داعش)
ووحشيته  ..حتى هبت سواعد اوالد املحررات
تستنهضهم رصخات املخدرات  ،وحمفوظني بدعاء
الشيبة ،رافعني علم النرص براية اهلل اكرب  .مذيقني اعداء
الدين والوطن مر اهلوان  .وستبقى هذه االرض تعلم
العامل امجع ابجدية احلياة ومنبع الفضائل والتضحيات
 ،رغم بائه املدماة  ،و ستعود نقطة الباء عني حلوة،
ال نقطة دم لكي تسقي االجيال من ماء التضحيات
ويعود الوطن جسدا واحدا .
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عالم وأثر
ٌ
العلم واإليمان
ُ
من كتاب (دور العقيدة في بناء اإلنسان)

تربط العقيدة العلم باإليامن ،فالعلم بدون
إي�مان كغرس بال ثمر ،العلم يدعو إىل
االيامن ،وااليامن بدوره حيث عىل العلم،
والفصل بينهام يؤدي إىل عواقب ال حتمد
عقباها ..يقول الشهيد مرتىض املطهري:
«قد أثبتت التجارب التارخييةّ ،
أن فصل
العلم عن االي�مان قد أدى إىل أرضار ال
يمكن تعويضها ،جيب معرفة االيامن عىل
ضوء العلم ،وااليامن يبتعد عن اخلرافات
يف نور العلم ،وبفصل العلم عن االيامن
يتحول االي�م�ان اىل اجل��م��ود والتعصب
َ
االع��م��ى وال���دوران بشدة ح��ول نفسه،
وعدم الوصول إىل مكان ،واملكان الفارغ
من العلم واملعرفة ينقلب فيه املؤمنون
اجلهلة إىل آلة بيد كبار املنافقني ،والذي
رأينا ونرى نامذج منهم يف خوارج صدر
ِ
االس��ل�ام ،واالدوار التي تلت بصور
خمتلفة ..والعلم بال إيامن رساج يف منتصف
الليل بيد لص لرسقة أفضل البضائع،
فإن ِ
وهلذا ّ
االنسان العامل بال إيامن اليوم ،ال

تأليف :عباس ذهيبات

خيتلف عن اجلاهل بال إيامن يف َ
االمس أقل
االختالف ،من حيث طبيعة َ
االساليب
َ
واالفعال وماهيتها».

وعليه فالعلم بحاجة إىل االيامن كحاجة
اجلسد إىل روحَ ،
ال ّن العلم لوحده عاجز
بطبيعته عن بناء ِ
االنسان الكامل ،فالرتبية
العلمية اخل��ال��ص��ة تبني نصف إنسان

ال إنسان ًا ك��ام� ً
لا ،وتصنع إنسان ًا قد
يكون قوي ًا وق��ادر ًا ولك ّنه ليس فاض ً
ال
ب��ال�ضرورة ،هي تصنع إنسان ًا ذا بعد
واحد ،هو البعد املادي ،أما ِ
االيامن فإنّه
يصوغ الشخصية يف خمتلف َ
االبعاد.
ولقد بلغ اغرتار َ
االوربيني بالعلم حد ًا
وصل إىل حد التأليه والعبادة ،وإن مل
يقيموا شعائره العبادية يف كنائسهم،
وملّا كان الدين يرتكز عىل قواعد غيبية،
خارج نطاق املادة ،اعتربوه ظاهرة غري
علمية.
وع�لى ه��ذا َ
االس���اس ظهر بينهم داء
توجه
الفصل بني الدين والعلم ،وهو ّ
غريب عن منهج ِ
االس�ل�ام« ،وليس
أدل عىل هذا التامسك بني االيامن والعلم
امللحة ،يف ال��دي��ن إىل
م��ن ه��ذه ال��دع��وة ّ
طلب العلم واالستزادة منه يف كل مراحل
العمر ،ويف ِّ
كل احلاالت ..ومن هذه القيمة
الكبرية التي يعطيها الدين للعلم والعلامء.
وإذا كان هناك رصاع بني العلم والدين

يف بعض فرتات التأريخ ،كام حدث ذلك
يف تأريخ املسيحيةّ ،
فإن ذلك ال عالقة له
بالدين ،وإنّام هو لون من ألوان االنحراف
عن الدين ،وال يكون الدين مسؤو ً
ال عام
يرتكب الناس بحقه من انحراف».
أن بعض َ
ومما يؤسف لهّ ،
االصوات ترتفع
هنا وهناك تنادي بالفصل بني العلم
أن ُأوربا ّ
والدين ،بدعوى ّ
تنكرت للدين
فتقدمت علمي ًا وحضاري ًا ،ونحن متسكنا
بالدين فتخ ّلفناّ ،
إن عقول ه��ؤالء إما
قارصة عن إدراك وظيفة العلم الذي هو
أداة لكشف احلقائق املوضوعية ،وتفسري
الواقع تفسري ًا حمايد ًا بأعىل درجة من الدقة
والعمق .أو ّ
أن هذه العقول جاهلة بمنهج

ِ
االسالم الذي ما انفك يدعو إىل العلم،
وأغلب الظن أهنا عقول مأجورة ُتردد
مزاعم َ
االعداء واحلاقدين عىل ِ
االسالم،
ّ
وتغض الطرف عن العواقب الروحية
جراء فصل
اجلسيمة ،التي حصلت من ّ
العلم عن الدين« :وأوضح َ
االمثلة عىل
ذلك ،هذا العرص الذي نعيش فيه ،العرص
الذي وصل فيه التقدم العلمي واملادي
ذروته ،ووصلت ِ
االنسانية إىل حضيضها
من التقاتل الوحيش والتخاصم الذي
يقطع أوارص ِ
االنسانية ،وجيعلها تعيش يف
رعب دائم وخوف من الدمار ،كام وصلت
إىل احلضيض يف تصورها ألهداف احلياة
وغاية الوجود ِ
االنساين وحرصها يف ال َّلذة

واملتاع ،وانحطاطها ـ تبع ًا هلذا التصور ـ إىل
ّ
أحط دركات االنحالل اخللقي والفوىض
اجلنسية التي يعف عنها احليوان».
فإن العقيدة ِ
وعليه ّ
االسالمية هلا فضل
كبري عىل مناهج الرتبية التي تسعى لبناء
ِ
االنسان ،لتأكيدها عىل دور االيامن والعلم
مع ًا يف بناء شخصية ِ
االنسان ،وبفصل
العلم عن االي�مان يغدو ِ
االنسان كإبرة
مغناطيس تتأرجح بني الشامل واجلنوب،
ٍ
بحاجة ماسة إىل قوة تتمكن
وعليه فهو
من إجياد ثورة يف ضمريه ،ومتنحه اجتاه ًا
أخالقي ًا حيقق إنسانيته ،وه��ذا عمل ال
يتمكن منه العلم بمعزل عن الدين.

ّ
المبكي
الطفيات ..الشعر ُ
انفرد الباحث الدكتور عيل كاظم املصالوي بمصطلح أديب
جديد أسامه (الطفيات) ،وذلك يف كتابه (الطفيات ..املقولة
واإلج��راء النقدي) ،والطفيات مصطلح آثر الباحث نسبته
للقصائد املتضمنة وصف ًا لواقعة الطف وما جرى فيها من فاجعة
حلت باإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه ،وال
ريب أن هذا املصطلح يشمل مجيع القصائد التي بكت احلسني
َ
(عليه السالم) وتفجعت بمقتله يف تلك الواقعة األليمة منذ
حلوهلا سنة إحدى وستني للهجرة وإىل اآلن.
ويرى املصالوي أن مسألة إطالق املصطلح وحتديده مسألة
مهمة ،ولكن األهم منها هو أن يأخذ هذا املصطلح (الطفيات)
ّ
جمراه يف حقله حتى يصبح ظاهرة ال يمكن جتاوزها ،وذلك يتم
باستعامل عدد من الباحثني واألدباء هذا املصطلح وتركيزه يف
الذاكرة األدبية حتى ال ينسى أو هيمل ،هذا طبعا إذا استسيغ
وتقبل بقبول حسن ،وإال فباب املرتادفات ال يغلق ،بحسب
قوله.
والذي جعل الباحث يستأثر هبذا املصطلح أمور عدة أبرزها أن
واقعة الطف شكلت منعطف ًا تارخيي ًا مهام يف حياة الشيعة بشكل
خاص ،وحياة املسلمني بشكل عام ،فقد كان يوم الطف دلي ً
ال
دامغ ًا عىل ظلم بني أمية ألهل بيت النبوة ،وتوجوا ظلمهم بقتل
احلسني (عليه السالم) ومن معه يف واقعة الطف الشهرية ،فكان
هذا اليوم يوم ظالمة الشيعة الذين راحوا يستمدون قوهتم
وصربهم وتصدهيم إلعدائهم من ذلك اليوم الرهيب.

ّ
التوتر؟
كيف تتعامل مع
يقدّ م املؤ ّلفان (كاري كوبر وستيفن باملر) ،يف كتاهبام (كيف
تتعامل مع التوتر؟) أساليب واسرتاتيجيات ّ
متكنك من التعامل
مع األسباب املثرية للتوتر ،فالكتاب هيدف للحدِّ من التوتر
بأسلوب يتسم بالعملية ،والسهولة يف القراءة ،وسوف يعيد
وضعك يف موقع السيطرة عىل حياتك ،ويمدّ ك بفهم عميق
للدوافع النفسية للتوتر ،وتداعياته البدنية؛ بام يمنحك القدرة
عىل صياغة ّ
خطتك الشخصية وحتسني حالتك واالرتقاء
بأدائك يف العمل.

شواهد من التاريخ

يوم عاشوراء في رواية صاحب كتاب (الفتوح)

كتاب ألفه المؤرخ اإلسالمي
في البدء ،فإنّ (الفتوح)
ٌ
(أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي) (المتوفى سنة 314
للهجرة) ،ويعتبر أثره الوحيد الذي وصل أليدينا ،وفيه
يتناول أحداثًا وأخبارًا تبدأ من حادثة السقيفة وتنتهي
��ردة ،أخبار
بعصر هارون العباسي ،وتضمنت (أخبار ال ّ
الخالفة ومقتل عثمان ،أخبار صفين ،أخبار الغارات ،أخبار
واقعة كربالء) ،وما يهمنا اآلن هي اخبار ووقائع هذه
الحادثة االنسانية المفجعة وخصوصًا ما حصل يوم
العاشر من محرم الحرام سنة  61للهجرة ،والتي اعتمد
فيها المؤرخ (ابن اعثم) على ما كتبه بعض المؤرخين
أمثال (أبي مخنف ،هشام الكلبي ،الواقدي ،المدائني
ونصر بن مزاحم) ،ولكن دون أن يذكر هذه المصادر
التاريخية وجعلها لنفسه ،وتتوفر اآلن عدة مخطوطات
من «الغارات» و»وقعة صفين» بشكل منفصل والتي
اعتبرها الباحثون من تأليف (أبي مخنف) لتشابهها
الكامل مع آثاره لدى مقارنتها برواياته.

وقد حتدّ ث ابن أعثم يف سرية عاشوراء عن
عددي بني املعسكرين (معسكر
عدم تكافؤ
ّ
اإلم��ام احلسني ـ عليه السالم ـ ومعسكر
وجلي ًا منذ
األمويني) حيث كان واضح ًا
ّ
بداية املعركة ،قال :فوثب أصحاب احلسني
ٍ
يومئذ
فخرجوا من ب��اب خندقهم ،وه��م
اثنان وث�لاث��ون ف��ارس� ًا وأرب��ع��ون راج� ً
لا،
والقوم اثنان وعرشون ألف ًا ال يزيدون وال
ينقصون ،فحمل بعضهم عىل بعض فاقتتلوا
ساعة من النهار محلة واحدة ،ح ّتى قتل من
أصحاب احلسني ّنيف ومخسون رج ً
ال ـ رمحة
ثم صاح احلسني :أما من
اهلل عليهم ـ ...قالّ :
ٍ
يذب
مغيث يغيثنا لوجه اهلل؟ أما من ٍّ
ذاب ّ
عن حرم رسول اهلل؟
الرياحي قد أقبل
احلر بن يزيد
قال :فإذا ّ
ّ
يركض فرسه ح ّتى وقف بني يدي احلسني،
كنت ّأو َل من
فقال :يا ابن بنت رسول اهلل! ُ
خرج عليك ،أفتأذن يل أن أكون ّأول مقتول

بني يديك ،لعليّ أبلغ بذلك درجة الشهداء
فأحلق بجدّ ك صىل اهلل عليه وآل��ه وسلم؛
فقال احلسني (عليه السالم) :يا أخي إن تبت
كنت ممّن تاب اهلل عليهمّ ،
التواب
إن اهلل هو ّ
الرحيم.
ُ
وبعد انقضاء املعركة األوىل ،بقي من
أصحاب اإلمام احلسني عليه السالم رجال
قالئل أخ��ذوا ي�برزون إىل امل��ي��دان فارس ًا
ً
وراج�ل�ا بعد راج���ل ،ح ّتى
بعد ف���ارس،
اس ُتشهدوا ،وكان ّأول من تقدّ م إىل القوم
الرياحي واستشهد بعد أن قاتل
احلر بن يزيد
ّ
ّ
ثم برز إىل امليدان برير بن
جيش ابن سعدّ ،
خضري اهلمداينّ ،وبعده كان وهب بن عبد
الكلبي ثالث من برز لقتال القوم ،ح ّتى
اهلل
ّ
ُأثخن باجلراح ،واستشهد ،وك��ان الرابع
خالد بن وهب ،واخلامس شعبة بن حنظلة
ثم برز بالرتتيب :عمرو بن عبد
التميميّ ،
ّ
األسدي،
املذحجي ،ومسلم بن عوسجة
اهلل
ّ
ّ
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قرة
وقرة بن أيب ّ
وعبد الرمحن بن عبد اهللّ ،
الغفاري ،ومالك بن أنس الباه ّ
يل ،وعمرو
ّ
�ي ،وحبيب ب��ن مظاهر
ب��ن م��ط��اع اجل��ع��ف� ّ
الغفاري،
ذر
ّ
األس��دي ،وح� ّ
ّ
�وي موىل أيب ّ
األصبحي ،ويزيد بن
وأنيس بن معقل
ّ
واحل��ج��اج بن م�سروق،
مهاجر
اجلعفيّ ،
ّ
احلنفي ،وزهري بن القني
وسعيد بن عبد اهلل
ّ
يل ،وهالل بن رافع البج ّ
البج ّ
يل ،وجنادة
األنصاري ،وعمرو بن جنادة،
بن احلارث
ّ
برزوا ك ّلهم إىل امليدان وقاتلوا ح ّتى ُقتلوا.
وأ ّم��ا الذين استشهدوا يف رك��اب اإلم��ام
احلسني (عليه ال��س�لام) م��ن بني هاشم،
فأوهلم عبد اهلل بن مسلم بن عقيل (وهذه
ّ
ال��رواي��ة مغايرة ج��د ًا ع�ّم�اّ وص��ل صحيحاً
لنا وهو خ��روج عيل األك�بر ـ عليه السالم
ـ من بني هاشم حتى قاتل ـ عليه السالم ـ
ثم برز
واستشهدَ ) ،ويكمل (أبن أعثم)ّ :
إىل امليدان ثاني ًا وثالث ًا جعفر بن عقيل وعبد

شواهد من التاريخ
الرمحن بن عقيل ،ح ّتى استشهدا ،وبعدهم
حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن
بالرتتيب برز ّ
أيب طالب ،وعون بن عبد اهلل بن جعفر بن
أيب طالب ،وعبد اهلل بن احلسن بن ع ّ
يل بن
أيب طالب ،وعمر بن ع ّ
يل بن أيب طالب،
وعثامن بن ع ّ
يل بن أيب طالب ،وجعفر بن

املسمى بـ ع ّ
يل األك�بر ،وقد كان عمره يف
ّ
ً
ّ
كربالء  23عاما ،ألن والدته كانت سنة 38
والشاب الذي استشهد يف كربالء
للهجرة،
ّ
هو ع ّ
يل األصغر ،والطفل الشهيد هو عبد
املؤرخني عىل االعتقاد ّ
بأن
اهلل .كام أن أكثر ّ
ع ّ
يل األكرب هو الذي استشهد بكربالءّ ،
وأن

وجدي رسول اهلل أكرم من مشى
ونحن رساج اهلل يف اخللق يزهر
وفاطمة أمي ساللة ٍ
أمحد
جعفر
وعمي يدعي ذو اجلناحني
ُ
وفينا كتاب اهلل أنزل صادق ًا
وفينا اهلدى والوحي واخلري يذكر

يل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن ع ّ
ع ّ
يل بن أيب
والعباس بن ع ّ
يل بن أيب طالب ،و
طالب،
ّ
يل بن احلسني بن ع ّ
ع ّ
يل بن أيب طالب ،برزوا
مجيع ًا إىل ميدان القتال وقاتلوا ح ّتى ُقتلوا.
ومل يذكر ابن أعثم من أوالد اإلمام احلسن
(عليه السالم) الذين استشهدوا يف كربالء
س��وى عبد اهلل ب��ن احل��س��ن ،بينام نجد يف
ٍ
لثالثة من أوالده عليه
مصادر ُأخرى ذكر ًا
السالم ،وهم عبد اهلل بن احلسن والقاسم بن
احلسن وأبو بكر بن احلسن ،وثالثتهم قضوا
شهداء يف كربالء.
ويف خرب ابن أعثمُ ،ذكر ّ
أن لإلمام احلسني
عليه السالم ولدين باسم ع ّ
يل ،أحدمها كان
يف السابعة من عمره ،واآلخر كان رضيع ًا،
واستشهد يف حضن أبيه اإلمام احلسني عليه
السالم .ولكن يف املصادر ُ
األخ��رىُ ،ذكر
ّ
أن اسم الطفل الرضيع الذي استشهد يف
كربالء كان ُيدعى عبد اهلل .وكذلكّ ،
فإن
حي ًا أيض ًا من أوالد اإلمام احلسني
الذي بقي ّ
السجاد عليه السالم،
عليه السالم هو اإلمام ّ
والذي ذكره الشيخ املفيد يف كتابه اإلرشاد،
والطربيس يف كتابه إعالم ال��ورى ،أنّه هو
ّ

اإلمام زين العابدين عليه السالم هو ع ّ
يل
األصغر ،وأ ّما أنّه عليه السالم كان يبلغ من
ٍ
سنوات يف كربالء ،فهذا أمر ال
العمر سبع
حقيقة له.
ومما يذكره ابن اعثم يف كتابه أن اإلمام احلسني
(عليه السالم) استوى عىل فرسه ،وتقدم حتى
واجه القوم وقال :يا أهل الكوفة قبح ًا لكم
وترحا ،وبؤسا لكم وتعس ًا ،استرصختمونا
واهل�ين فأتيناكم موجبني فشحذتم علينا
سيف ًا كان يف أيامننا ،وجئتم علينا نار ًا نحن
أرضمناها عىل عدوكم وعدونا ،فأصبحتم
وقد آثرتم العداوة عىل الصلح من غري ذنب
كان منا إليكم ،وقد أرسعتم إلينا بالعناد،
وتركتم بيعتنا رغبة يف الفساد ،ثم نقصتموها
سفه ًا وض ّلة لطواغيت األمة وبقية األحزاب
ونبذة الكتاب ،ثم أنتم هؤالء تتخاذلون عنا
وتقتلونا ،أال لعنة اهلل عىل الظاملني.
قال :ثم تقدّ م احلسني حتى وقف قبالة القوم
وسيفه مصلت يف يده وانشأ من نفسه عازم ًا
عىل املوت وهو يقول:
هاشم
أنا ابن عيل اخلري من آل
ٍ
كفاين هبذا مفخر حني أفخر

ونحن والة احلوض نسقي والتنا
بكأس رسول اهلل ما ليس ينكر
أكرم شيعة
وشيعتنا يف الناس ُ
خيرس
ومبغضنا يوم القيامة ُ
ق��ال ،ثم إنه دعا إىل ال�براز فلم يزل يقتل
كل من خرج إليه من عيون الرجال حتى
قتل منهم مقتلة عظيمة ،ق���ال ،وتقدم
الشمر بن ذي اجلوشن ـ لعنه اهلل ـ يف قبيلة
عظيمة ،فقاتلهم احلسني بأمجعهم وقاتلوه
حتى حالوا بينه وبني رحله ،قال :فصاح
هبم احلسني :وحيكم يا شيعة آل سفيان،
إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد
فكونوا أحرار ًا يف دنياكم هذه ،وارجعوا إىل
أحسابكم إن كنتم أعوانا كام تزعمون ،قال:
فناداه الشمر بن ذي اجلوشن ـ لعنه اهلل ـ :ماذا
تقول يا حسني؟ قال :أقول أنا الذي أقاتلكم
وتقاتلوين ،والنساء ليس لكم عليهن جناح
وجهالكم عن
فامنعوا عتاكم وطغاتكم
ّ
حيا! إىل ختام
التعرض حلرمي ما دم��ت ّ
وحز رأس ابن بنت نبي اهلل
معركة الفجيعة ّ
(صىل اهلل عليه وآله).
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عالمية عاشوراء واإلعالن الصارخ لذكرى ليالي محرم الحرام وعمق الدالالت الشيعية
أكثر من عشرة آالف راية ُحسينية ترفع في شوارع ومنازل القطيف السعودية
شهدت حمافظة القطيف يف السعودية حركة كبرية ملحبي اهل البيت
(عليهم السالم) حيث أشارت مواقع الكرتونية اىل رفع االهايل أكثر من
عرشة آالف راية ُحسينية عىل منازهلا ويف شوارعها ،يف رسالة واضحة لكل
املجاميع التكفريية تؤكد فيها ان ثورة احلسني (عليه السالم) مستمرة مهام
زادت جرائمهم .ومل تقترص فعاليات القطيف عىل رفع الرايات بل اقيمت
مواكب للعزاء واللطم ،و املحارضات الدينية من اول يوم من ايام شهر
حمرم احلرام .
ويذكر ان املدن السعودية تشهد اقامة مراسيم العزاء احلسيني بشكل سنوي
وخاصة يف شهري حمرم وصفر لتقام عىل طوال هذين الشهرين حيث تشهد
ذروة تلك املجالس احلسينية .

طلبة الدراسات العليا يحيون عاشوراء في حيدر اباد الهندية
ّ
إن املثل العليا والقيم الساعية التي جسدّ ها اإلمام احلسني (عليه
ّ
السالم) يف الطف ،جعلت السائرين عىل هنجه،واملرتبطني به حييون
يتأسى هبا الناس.
ذكراه،وينرشون مآثره  ،باعتبارها خري أسوة ّ

ومن هذا املنطلق ،اخذت ثلة من الطلبة احلسينيني املقيمني يف اهلند
 حيدر اباد عىل عاتقها وبمساعدة اجلالية العراقية املتواجدة هناكمن كل طوائف ومذاهب الشعب العراقي ,اقامة املجالس احلسينية
من اول يوم حمرم احلرم.
وقال أحد منظمي املجالس احلسينية هناك :نحن مستمرون بأحياء
الشعائر احلسينية طيلة ايام ليايل حمرم ,من خالل اقامة املجالس
واملحارضات الدينية والتثقيفية للنهوض بقضية االمام احلسني
وليعرف العامل ان احلسني ضحى بالغايل والنفيس من اجل اهداف
رسمها ملستقبل االمة االسالمية .يذكر ان مواكب الطلبة العراقيني
املتواجدين يف اهلند هم من طلبة الدراسات العليا وان املشاركني
فية من كافة طوائف ومذاهب الشعب العراقي املتواجدين يف اهلند
ليربهنوا للعامل ان احلسني علية السالم للجميع وال يوجد فرق بني
العراقيني وال بني مذاهبهم او قومياهتم.

العراقيون يحيون ليالي شهر محرم الحرام في امريكا
تلبية لنداء (هل من نارص ينرصنا) بدأت اجلالية العراقية
املسلمة يف والي��ة تكساس االمريكية احياء ليايل شهر
حمرم احلرام واقامة شعائره الدينية اذ توشحت املساجد
واحلسينيات بالسواد ورفعت االع�لام والالفتات ايذانا
بتجديد البيعة أليب االحرار (عليه السالم).
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ايران في اجواء محرم الحرام وعاشوراء
تشهد انحاء اجلمهورية االسالمية االيرانية إقامة مواكب ومراسيم العزاء بمناسبة
العرشة االوىل من شهر حمرم احلرام ذكرى استشهاد سيد الشهداء االمام احلسني (عليه
السالم) .وتستمر نشاطات املساجد واحلسينيات واملواكب حتى هناية شهر صفر ،اال
أن ذرة مراسم العزاء تبدأ يف االيام العرشة االوىل من شهر حمرم وحتى مراسم أربعينية
استشهاد االمام احلسني(عليه السالم) يف شهر صفر ،حيث خترج املواكب احلسينية اىل
الشوارع بمشاركة بعض اتباع الديانات الساموية االخرى وخاصة املسيحيني من طائفة
األرمن ويتم توزيع النذور حب ًا واحرتاما لإلمام احلسني(عليه السالم) وثورته اخلالدة.
وتستمر التحضريات إلحياء عاشوراء يف مجيع املدن والقرى االيرانية حيث تقام يف
هذه االيام مراسم تقليدية منها مراسم تسمى بالتعزية خواين(الشبيه) وهي عبارة عن
متثيل أحداث عاشوراء ،ومراسم ختليد ذكرى عبد اهلل الرضيع عيل االصغر ابن االمام
احلسني(عليه السالم) يف طهران ومدن ايران االخرى.

أفواج باآلالف يحيون مراسم عاشوراء في العاصمة الروسية
حمرم احلرام ،إكتظت مساجد و قاعات و بيوت ومكتبات
عىل مدى األيام األوىل من شهر ّ
جهزت إلقامة عزاء سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني يف العاصمة الروسية و يف أكثر من
( )14مدينة من مساحة الفدرالية الروسية.
الطبيعة اجلغرافية وطول وبعد املسافات فرضت طابع تعدد جمالس العزاء يف العاصمة
موسكو .طالب وأبناء اجلاليات العربية لبنانيون وعرب شاركوا يف إحياء طقوس حمرم ،وقد
استمرت املجالس بوترية متصاعدة ،أفواج تستبدل أفواجا لرتفع أصواهتا بنداء (يا حسني)
معلنة استمرار ثورة احلق عىل الباطل.
يقول الشيخ قاصف وهو إمام مسجد يف موسكو :مثيل ال يبايع مثله هبذا أعلن اإلمام احلسني
ثورته الرشيفة و اليوم لن نبايع قوى اهليمنة التكفري والظالم...فيام قال قارئ العزاء أذري
فريد حممدي :اليوم كربالء مستمرة واإلسالم كالشجرة رواها اإلمام احلسني بدمائه الزكية
كي تستمر فيها احلياة وجهادنا مستمر يف سوريا و العراق و فلسطني و لبنان و وعد اهلل حق.

الهولنديون المسلمون يحيون أيام محرم الحرام

يتدفق املسلمون وبكل قومياهتم من الرجال والنساء واألطفال يف اململكة اهلولندية وكام هو حاهلم يف كل عام اىل مدينة الهاي
للمشاركة يف املسرية العاشورائية تتقدمهم رايات الوالء تصاحبها هتافات احلزن وتلبية النداء للحسني الشهيد عليه السالم.
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كيف نحبب أطفالنا بالصالة؟
يف مرحلة الطفولة املتوسطة (ما بني اخلامسة والسابعة) يمكن حتبيبهم
بالكالم البسيط اللطيف اهلادئ عن نعم اهلل تعاىل وفضله وكرمه (املدعم بالعديد
من األمثلة) ،وعن حب اهلل تعاىل لعباده ،ورمحته؛ جيعل الطفل من تلقاء نفسه
يشتاق إىل إرضاء اهلل ،ففي هذه املرحلة يكون الرتكيز عىل كثرة الكالم عن اهلل
تعاىل وقدرته وأسامئه احلسنى وفضله ويف املقابل ،رضورة طاعته ومجال الطاعة
ويرسها وبساطتها وحالوهتا وأثرها عىل حياة اإلنسان ..ويف نفس الوقت
البد من أن يكون هناك قدوة صاحلة يراها الصغري أمام عينيه ،فمجرد رؤية
األب واألم والتزامهام بالصالة يومي ًا ،دون ضجر ،أو ملل يؤ ّثر إجيابي ًا يف نظرة
الطفل هلذه الطاعة ،فيحبها حلب املحيطني به هلا ،ويلتزم هبا كام يلتزم بأي عادة
وسلوك يومي ولكن حتى ال تتحول الصالة إىل عادة وتبقى يف إطار العبادة،
البد من أن يصاحب ذلك يشء من تدريس العقيدة ،ومن املناسب هنا رسد
قصة اإلرساء واملعراج ،وفرض الصالة ،وكذلك رسد قصص األئمة االطهار
وتوجيههم نحو االلتزام بالعبادات وتعلقهم بالصالة ،ومن املحاذير التي ِّ
نركز
عليها دوما االبتعاد عن أسلوب املواعظ والنقد الشديد أو أسلوب الرتهيب
والتهديد؛ فالبد من التعزيز اإلجيايب ،بمعنى التشجيع له حتى تصبح الصالة
جزء ًا أساسي ًا من حياته.
ومن االمور التي جيدر مراعاهتا مثال يف فصل الشتاء وجود املاء الدافئ ،فقد
هيرب الصغري من الصالة هلروبه من املاء البارد ،هذا بشكل عام؛ وبالنسبة
للبنات ،فنحببهم بأمور قد تبدو صغرية تافهة ولكن هلا أبعد األثر ،مثل توفري
سجادة صغرية خاصة بالطفلة ..ويمكن إذا الحظنا كسل الطفل أن نرتكه
يصيل ركعتني مثال حتى يشعر فيام بعد بحالوة الصالة ثم نعلمه عدد ركعات
الظهر والعرص فيتمها من تلقاء نفسه ،كام يمكن تشجيع الطفل الذي يتكاسل
عن الوضوء بعمل طابور خاص بالوضوء يبدأ به الولد الكسول ويكون هو
القائد ويضم الطابور كل األفراد املوجودين باملنزل يف هذا الوقت.
ويالحظ أن تنفيذ سياسة التدريب عىل الصالة يكون بالتدريج ،فيبدأ الطفل
بصالة الصبح يومي ًا ،ثم الصبح والظهر ،وهكذا حتى يتعود بالتدريج،
وذلك يف أي وقت ،وعندما يتعود عىل ذلك يتم تدريبه عىل صالهتا يف أول
الوقت ،ويمكن استخدام التحفيز لذلك ،فنكافئه بشتى أنواع املكافآت،
وليس بالرضورة أن تكون املكافأة ما ًال ،بأن نعطيه مكافأة إذا صىل فروضه
ولو قضاء ،ثم مكافأة عىل الفروض اخلمس إذا صالها يف وقتها ،ثم مكافأة إذا
صىل الفروض اخلمس يف أول الوقت ،كام جيب أن نعلم أطفالنا أن السعي إىل
الصالة سعي إىل اجلنة ،والتواصل مع املوىل القدير.
أما البنني ،فتشجيعهم عىل مصاحبة والدهيم (أو من يقوم مقامهم من الثقات)
إىل املسجد او املزارات املرشفة او العتبات املقدسة ،يكون سبب سعادة هلم؛
أو ًال الصطحاب والدهيم ،وثاني ًا للخروج من املنزل كثري ًا ،ويراعى البعد عن
األحذية ذات األربطة التي حتتاج إىل وقت وجمهود وصرب من الصغري لربطها
أو خلعها ..ويراعى يف هذه املرحلة تعليم الطفل بعض أحكام الطهارة البسيطة
مثل أمهية التحرز من النجاسة كالبول وغريه ،وكيفية االستنجاء ،وآداب قضاء
احلاجة ،ورضورة املحافظة عىل نظافة اجلسم واملالبس ،مع رشح عالقة الطهارة
بالصالة اضافة اىل أمهية متابعة الطفل أثناء الوضوء ،وتدريبه عىل ذلك عملي ًا.
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كوني زوجة مثالية

يتعرض الزوجان إىل العديد من املشاكل والتي تكون ناجتة عن سوء
ّ
الفهم ،أو الغرية ،أو عدم االتفاق الفكري وغريها ،لذلك جيب عليهام
أن يترصفا بمثالية وحكمة حل ّلها دون اللجوء إىل الطالق أو أحد األهايل،
وخصوص ًا الزوجة ،ويوجد العديد من النصائح التي جيب اتباعها لتكون
الزوجة مثالية ،وهذا ما سنذكره يف هذا املقال.
ِ
عليك التعبري عن االحتياجات اخلاصة واملشاعر
لتكوين زوجة مثالية
ِ
ِ
ِ
ِ
ومشاعرك اخلاصة،
أفكارك
زوجك
عليك أن تشاركي
املختلفة ،كام جيب
واالبتعاد عن التلميحات واالهتامات املختلفة ،وكذلك جت ّنب الشجار
ِ
الدائم ،فإنّه ليست ّ
كل مشكلة تستحق الوقوف عليها ،بل ُي ّ
عليك
فضل
مناقشتها هبدوء ،ومناقشة األمور باحرتام وروية ،وجت ّنب استخدام األلفاظ
السيئة أو الرصاخ عند املشادات الكالمية ،فال تتحدثي عن األمور السلبية
يف الزوج أمام اآلخرين أو األصدقاء؛ ّ
ألن ذلك خيلق شعور ًا سيئ ًا لديه،
ِ
ِ
عليك
بأي طريقة ،بل جيب
وعليك عدم املحاولة يف تغيري شخصية الزوج ّ
وسلبياته.
بإجيابياته
تقبله كام هو
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ثمة نصائح أخرى لك سيديت ،فعليك مواجهة األزمات والصعوبات
املختلفة مع زوج� ِ
�ك ،مث ً
ال :فقدانه لوظيفته ،أو فقدانه لألموال ،أو
فقدانه ألحد أقاربه وغريها ،جدير ِ
بك مساندته والوقوف معه يف حمنته
هذه والتحيل باملرونة ،اضافة اىل اشعار الزوج باالهتامم به والعمل عىل
ِ
ِ
أنجبت العديد من األطفال ،لبي احتياجات
احتياجاته ،حتى ولو
توفري
ِ
ِ
لديك رغبة يف ذلك
زوجك ،وخصوص ًا يف العالقة احلميمة ،وإذا مل يكن
ِ
زوجك ،وكوين صديقة خملصة له،
حدثيه هبدوء وعقالنية ،وتقريب من
واستمعي إىل مشاكله اخلاصة وحاويل ح ّلها بعقالنية ،وفاجئيه بني ٍ
فرتة
وأخرى بالعديد من املفاجآت مثل :السفر إىل اخلارج ،أو دعوته إىل مائدة
النفسية
مميزة ،حاويل أن تتعاميل مع الضغوط
ّ
خاصة ،أو إهدائه هد ّية ّ
ِ
التي تواجهينها هبدوء؛ ّ
وقتك
وخصيص من
ألن ذلك يؤثر سلب ًا عليه،
ّ
ِ
ِ
ِ
لزوجك ،فمهام ِ
عليك
عملك ،جيب
كنت مشغولة أو مضغوطة يف
اخلاص
ختصيص وقت ًا خاص ًا ورومانسي ًا ،و ُيمكن ذلك مرة واحدة أو مرتني
أن ّ
أسبوعي ًا ،ويساعد ذلك عىل توطيد عالقتكام وتقويتها ،لذا اجعيل غرفة
ِ
زوجك يف الوقت املناسب ،يف
نومكام غرفة مميزة وخاصة ،وحتدثي مع
ِ
أمر هام جيب أن ختربيه لزوجكُ ،ي ّ
فضل أن ختتاري الوقت
حال كان
لديك ٌ
ِ
املناسب ِ
بأخطائك يف حال حدثت مشكلة
لك وله للتحدث به ،واعرتيف
ِ
بينك وبني زوجك ،وال تلقي اللوم واملسؤولية كامل ًة عليه ،وافتخري به
أمام الناس ،فأن ذلك يزيد يف مودته ِ
اليك وحتدثي باخلري دائ ًام عنه وعن
أهله ،ألن ذلك خيلق شعور ًا مجي ً
ال لديه ،ال تكثري بطلباتك املادية من
ِ
ِ
بمظهرك اخلارجي
زوجك ،ألن ذلك يزيد من اعباؤه املادية ،واهتمي
جيد ًا ،وابتعدي عن الشكوى والتذمر أمامه بشكلٍ دائم.
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كيف يبايع الحسين؟
السيد ه ّبة الدين الشهرستاني

غريب واهلل ّ
أن يزيد املشهور بالسفاسف
حممد
والفجور يريد التقمص بخالفة النبي ّ
(صىل اهلل عليه وآل��ه) املبعوث لتكميل
مكارم األخالق ،وذلك يف حياة احلسني
(عليه السالم) ابن ذاك النبي وحبيبه.
فيزيد يعلم نفسية احلسني ويعلم ّ
أن
ص��در احل��س�ين (عليه ال��س�لام) أصبح
بركان ًا قريب االنفجار ،ومع ذلك ال يقنع
بسكونه وسكوته عام هو فيه ،بل يريد منه
فوق ذلك ك ّله أن يعرتف له باخلالفة عن
الرسول ،وهل ذاك إ ّ
ال رابع املستحيالت؟
ّ
فإن اعرتاف احلسني (عليه السالم) بخالفة

يزيد عبارة أخ��رى عن ّ
أن احلسني ليس
باحلسني «أي ّ
إن معنى قبوله البيعة ليزيد
بيع دين ج��دّ ه ،وكل جم��ده ،وكل شعور
رشي��ف للعرب ،وك��ل حق للمسلمني،
وك��ل آم��ال لقومه يبيعها مجعاء برىض
يزيد عليه» وهذا حمال عىل احلسني (عليه
السالم) وعىل كل أبطال الفضائلّ ،
فإن
قبوله بيعة يزيد عبارة أخرى عن اعرتافه
بتساوي الفضيلة وال��رذي��ل��ة ،واستواء
العدل والظلم ،واحت��اد احلق والباطل،
ومتاثل النور والظالمّ ،
وأن العلم واجلهل
مستويانّ ،
وأن اخلفيف والثقيل سيان يف
امليزان ،فهل يسوغ بعد هذا كله سكوته
وسكونه؟!
وق��د يزعم البسطاء ّ
أن احلسني (عليه
السالم) لو استعمل التقية وصافح يزيد
التّقى ببيعته ّ
رش أمية ،ونجا من مكرها،
وصان حرمته ،وحفظ مهجته ،لكن ذلك
وهم بعيد ،فإن يزيد املتجاهر بالفسوق
ال يقاس بمعاوية الداهية املتحفظ ،فبيعة
مثل احلسني (عليه السالم) ملثل يزيد غري
جائزة بظاهر الرشيعة ،ولذلك خت ّلف عن

هل تعلم؟

بيعته سعد بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن
بن أيب بكر ،وعبد اهلل بن عمرو ،وعبد
اهلل بن الزبري ،أيض ًا فأنكروا عىل معاوية
استخالف يزيد وامتنعوا عن بيعته حتى
فارقوا احلياة ،وكان سيدنا احلسني (عليه
السالم) أوىل هبذا االمتناع واإلنكار.
وأ ّما مع ّ
غض النظر عن التكليف الرشعي
ومطالبة وج��ه غ�ير التمسك بظواهر
الكتاب والسنة فنقولّ :
إن التحري يف
الوثائق التارخيية والكتب املعتربة يؤدي إىل
االعتقاد ّ
بأن سيدنا احلسني (عليه السالم)
كان يعلم بانطواء خصومه عىل نية التش ّفي
من قتله ،وقد رصح يف ِ
مواطن عدّ ة ّ
بأن بني
أمية غري تاركيه حتى لو كان يف جحر ضب
الستخرجوه وقتلوه ،وقال (عليه السالم)
للعكرمي يف بطن عقبة« :ليس خيفى ع ّ
يل
الرأي ولكنهم ال يدعونني حتى خيرجوا
هذه العلقة من جويف» وأكد ابن زياد نية
التش ّفي من قتل احلسني (عليه السالم) يف
كتابه البن سعد قائ ً
ال« :حل بني احلسني
وأصحابه وبني املاء فال يذوقوا منه قطرة».

إعداد /حممد محزة جرب

* ّ
أن إسامعيل عليه السالم ّأول من ركب اخليل.
* ّ
سمي بذلك ألنّه جمُ ع فيه خلق آدم ،وقيل الجتامعه فيه مع حواء يف األرض.
أن يوم اجلمعة ّ
* ّ
السالم.
أن ّأول من كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم هو سليامن عليه ّ
متوسط عمر رمش العني الواحد يقارب  90يوم ًا ،عل ًام ّ
* ّ
أن رموش عني اإلنسان تتجدّ د دائ ًام.
أن
ّ
* ّ
مرة.
أن القدس ّ
تم احتالهلا عىل مدى ال ّتاريخ ّ 24
أن دموع اإلنسان عند بكائه حت ّفز اجلسم عىل إفراز مواد ّ
* ّ
يتم إفرازها من قبل املخ.
مسكنة لألمل ،حيث ّ
* ّ
اجلنوبية.
قارة أمريكا
جبلية هي سلسلة جبال األنديز ،ويبلغ طوهلا حوايل  7000كم ،حيث تقع يف ّ
ّ
أن أطول سلسلة ّ
األم من ّأول األصوات التي يستطيع ّ
* ّ
الطفل متييزها عن باقي األصوات.
أن صوت ّ
مكتبية بسيطة ،مثل اهلاتف أو الطابعة.
الزجاج لتوليد طاقة تكفي لتشغيل أجهزة
* أنّه يمكن استخدام خاليا ّ
ّ
* ّ
مستمر ًا.
حالي ًا ،ومازال اكتشاف هذه األنواع
أن عدد أنواع احليوانات املوجودة عىل األرض يصل إىل حوايل  12-11مليون نوع معروف ّ
ّ
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صورة وتعليق
المستوصف السيار
في المناطق الريفية ـ العراق 1972 -

أص��ل تس��مية (صاب��ون ّ
الرقي)!
من التسميات التي شاعت عندنا يف العراق( ،صابون الر ّقي)،
ويظن البعض أن هذا الصابون يصنع من ثامر (الرقي) نسبة إىل
ّ
لونه األخرض ،فيام أنه باألصل مصنوع من زيوت نباتية وعىل رأسها
(زيت الزيتون) وأيض ًا أوراق نبات الغار ،إ ْذ أن أصل هذه التسمية
(الرقي) تعود إىل مركز صناعة هذا الصابون الفاخر الذي ال نزال
نستخدمه حتى وقتنا احلارض ،وهذا املكان هو مدينة (الرقة) يف
سوريا التي تبعد ( 200كلم) عن مدينة حلب ،والتي تعد من املدن
املهمة واملشتهرة بزراعة أشجار الزيتون.
الصناعية ّ

يكتبها /الشيخ محمود الصافي

َ
لك يا ولدي

اعلم يا ولدي العزيز...
ان االعامل تنظر عند اهلل (عز وجل) ،وال خيفى عليه يشء وهو عىل كل يشء قدير  ،فال جتعل موصلتك اال ملن يكون حجة عليك
يوم القيامة  ،وان ال يكون بوجودك غريب ًا  .واعلم يا ولدي  ...ان الغربة يف ستة مواطن  ,املسجد غريب بني قوم ال يصلون فيه ،
واملصحف غريب يف دار قوم ال يقرؤون منه  ،والقرآن غريب يف جوف فاسق  ،واملرأة املسلمة غريبة يف يد رجل فاسق ظامل يسء
اخللق  ،والرجل املسلم الصالح غريب يف يد امرأة ردية سيئة اخللق  ،والعامل غريب يف قوم ال يسمعون منه .
واعلم يا ولدي  ...إن اهلل تعاىل ال ينظر إليهم يوم القيامة .
وهذا لك  ...يا ولدي ...
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إ
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سي
ما

إعالن ذهبي

ُ
مشر ْق
لصنع
جامعة وارث األنبياء (عليه السالم) ..معًا ِ
مستقبل ِ
ٍ

فتح أبوا ِبها لخريجي
تعلن رئاسة جامعة (وارث األنبياء) في محافظة كربالء المقدسة ،عن
ُ
ِ
اإلعدادية الراغبين للدراسة فيها من محافظة كربالء وخارجها للعام الدراسي الجديد (،)2018 – 2017
وعبر كل ّياتها األربع (كلية الهندسة بفروعها ـ الهندسة المدنية ـ الهندسة الميكانيكية (تبريد
وتكييف) ـ هندسة طب الحياة)( ،كلية اإلدارة واالقتصاد بفرعيها ـ المحاسبة ـ إدارة األعمال)( ،كلية
القانون) و (كلية التمريض).
بالنسبة للحدود الدنيا لمعدالت قبول الطلبة فستكون:
كلية الهندسة ـ قسم طب الحياة بمعدّ ل ( )80بالمئة.
كلية الهندسة ـ قسم الهندسة الميكانيكية وقسم الهندسة المدنية
بمعدل ( )60بالمئة.
كلية التمريض بمعدل ( )70بالمئة.
كلية اإلدارة واالقتصاد بمعدل ( )50بالمئة.
علمًا أن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،وتضم أقسامًا داخلية لكل
من الطلبة والطالبات.

المكان /جامعة وارث األنبياء ـ طريق (كربالء ـ بغداد) ـ بالقرب
من مدينة سيد األوصياء (عليه السالم) العصرية للزائرين.
لالستفسار /يرجى االتصال على الرقم (.)07734896226
أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني ) ( i n f o @ u o w a . e d u . i q

