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قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
اجناز ترشيق العامود الثالث من االربعة داخل احلرم الشريف....

انجزت الكوادر الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
ترشيق العمود الثالث من مشروع نصب القبة الجديدة لمرقد االمام
الحسين (عليه السالم)..

صفحة24
استشهاد مسؤول فصيل القناصني يف لواء علي األكرب

بعد أن حصد أرواح ( )380إره��اب�ي�ًا ،كانت معركة الحويجة
هي األخيرة للمجاهد البطل (علي جياد) أبو تحسين الصالحي،
م�س��ؤول فصيل القناصين ف��ي ل��واء علي األك�ب��ر التابع للعتبة
الحسينية المقدسة.

صفحة34

كربالء ..االسم واملعنى
يذكر السيد العالمة هبة الدين الشهرستاني ان (كربالء)
ُ
منحوتة م��ن كلمتي (ك��ور ب��اب��ل) بمعنى مجموعة قرى
بابلية..

صفحة 36
اتباع أهل البيت (عليهم السالم) يف مدينة تكساس االمريكية
بدأ اتباع اهل البيت عليهم السالم في المراكز االسالمية
والحسينيات ف��ي م��دي�ن��ة ت�ك�س��اس االم��ري�ك�ي��ة مجالسهم
الحسينية خالل شهر المحرم الحرام..

حكمة العدد

االشراف اللغوي
حسن العوادي

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

قال احل�سني (عليه ال�سالم):
ُ
«�شك ُر َك ِل ِنعم ٍة �سا ِلف ٍة
يقت�ضي نعم ًة �آنف ًة».

كلمة التحرير

الشمس ال حتتاج اىل شهادة النهار!

النصيحة امر حس�� ��ن والدين هو النصيحة ولكن هنالك مسلمات بديهية يعلمها المكلف
او المس�� ��لم انها حسنة او سيئة او واجبة  ،فهل يعقل ان يسال سائل هل الصالة واجبة
عل�� ��ى المكل�� ��ف العاقل ؟ وهذا بعينه ينطبق على هذا الس�� ��ؤال ،ه�� ��ل هنالك ضرورة
للتعايش الس�� ��لمي بين العراقيين ونبذ التفرقة والطائفية والعيش في ظل وطن
واحد موحد ؟
اننا لسنا في حاجة لتش�� ��خيص االخطاء لبعض ما يجري على الساحة العراقية
بل بحاجة الى حلول س�� ��ريعة وجذرية تضمن حقوق كل العراقيين من الفاو
الى زاخو ومن الرطبة الى خانقين  ،والسيما اذا علمنا ان المستفيد الوحيد من
كل ما يتعرض له الوطن هم اعداء االسالم متمثلة بالصهيونية!!
تأكيد لوحدة العراق وضرورة التعايش السلمي وحل اإلشكاالت
وجاءت خطبة الجمعة
ً
بين الحكومة االتحادية واالقليم.

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
ِ
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اش ِعنيَ ﴿.﴾٩٠

تفسيرالسورة

( )81ولس��ليامن وس��خرنا له الريح عاصفة شديدة اهلبوب يقطع مسافة كثرية يف مدة يسرية كام قال غدوها شهر ورواحها
ش��هر جتري بأمره ،يف القمي قال جتري من كل جانب إىل االرض التي باركنا فيها قال إىل بيت املقدس والش��ام وكنا بكل
يشء عاملني فيجريه عىل ما يقتضيه احلكمة )82( ..ومن الش��ياطني من يغوصون له يف البحار وخيرجون نفائسه ويعملون
عمال دون ذلك ويتجاوزون ذلك إىل أعامل اخر كبناء املدن والقصور وإخرتاع الصنائع الغريبة لقوله تعاىل يعملون له ما
يشاء من حماريب ومتاثيل وكنا هلم حافظني عن أن يزيغوا عن أمرنا أو يفسدوا عىل ما هو مقتىض جبلتهم )83( ..وأيوب
إذ ن��ادى ربه أين مس��ني الرض وهو بالفتح ش��ايع يف كل رضر وبالض��م خاص بام يف النفس كمرض وه��زال وأنت أرحم
الرامحني وصف ربه بغاية الرمحة بعد ما ذكر نفسه بام يوجبها واكتفى بذلك عن عرض املطلوب لطفا يف السؤال قيل وكان
روميا من ولد عيص بن إس��حاق إس��تنبأه اهلل وكثر أهله وماله ثم ابتاله اهلل هبالك أوالده وذهاب أمواله واملرض يف بدنه
ويأيت ذكر قصته يف س��ورة ص إن ش��اء اهلل تعاىل )84( ..فاستجبنا له فكشفنا ما به من رض بالشفاء من مرضه وآتيانه أهله
ومثلهم معهم ،يف الكايف عن الصادق عليه السالم إنه سئل كيف اويت مثلهم معهم قال أحيى له من ولده الذين كانوا ماتوا
قبل ذلك بآجاهلم مثل الذين هلكوا يومئذ رمحة من عندنا عليه وذكرى وتذكرة للعابدين )85( ..وإسامعيل وإدريس وذا
الكفل هو يوشع بن نون ،رواه يف العيون عن الرضا عن أمري املؤمنني عليه السالم يف خرب الشامي كل هؤالء من الصابرين
عىل مشاق التكاليف وشدائد املصائب )86( ..وأدخلناهم يف رمحتنا النبوة يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة إهنم من الصاحلني.
( )87وذا النون وصاحب احلوت يونس بن متي إذ ذهب مغاضبا لقومه ملا برم لطول دعوهتم وش��دة ش��كيمتهم ومتادي
إرصارهم مهاجرا عنهم قبل أن يؤمر به كام سبق قصته يف سورته فظن أن لن نقدر عليه قيل أي لن نضيق عليه أو لن نقيض
علي��ه بالعقوب��ة من القدر أو لن نعمل فيه قدرتنا وقيل هو متثيل حلاله بح��ال من ظن أن لن نقدر عليه يف امر مراغمة قومه
من غري إنتظار ألمرنا أو خطرة شيطانية سبقت إىل ومهه فسمي ظنا للمبالغة فنادى يف الظلامت أن ال إله إال أنت سبحانك
إين كنت من الظاملني قيل أي لنفيس باملبادرة إىل املهاجرة .
( )88فاستجبنا له ونجيناه من الغم بأن قذفه احلوت إىل الساحل وأنبت اهلل عليه شجرة من يقطني وكذلك ننجي املؤمنني
من عموم دعوا اهلل فيها باإلخالص وقرء بنون واحدة وتشديد اجليم ،وورد يف الفقيه واخلصال عن الصادق عليه السالم
عجبت ملن يفزع من أربع كيف ال يفزع إىل أربع إىل قوله عليه الس�لام عجبت ملن اغتم كيف ال يفزع إىل قوله تعاىل ال إله
إال أن��ت س��بحانك إين كن��ت من الظاملني ( )89وزكريا إذ ن��ادى ربه رب ال تذرين فردا وحيدا ب�لا ولد يرثني وأنت خري
الوارثني فإن مل ترزقني من يرثني فال ابايل به )90( ..فاستجبنا له ووهبنا له حييى وأصلحنا له زوجه ،ويف القمي يف روايته
قال كانت ال حتيض فحاضت إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات يبادرون إىل أبواب اخلري ويدعوننا رغبا ورهبا .

ُ
يختم
فتح اهلل وبنا
بنا َ
ُ

عبارة قاهلا االمام احلس�ين عليه الس�لام
ل��وايل املدين��ة عندما طلب من احلس�ين
عليه السالم ان يبايع يزيد فكان الرفض
القاط��ع من قبل��ه عليه الس�لام وضمن
رده ع�لى الوليد ه��ي هذه العب��ارة التي
اتوق��ف عندها ( بنا فت��ح اهلل وبنا خيتم)
كلم��ة بن��ا يعن��ي جمموع��ة  ،واملجموعة
بحك��م القرين��ة التي مع كلم��ة بنا وهي
فتح اهلل وتعني الرس��الة الس�ماوية وهذه
تعني حممد وعرتته عليهم افضل الصالة
والس�لام وبام ان احلس�ين عليه الس�لام
اش��ار بكلمة بنا أي ان��ه من حممد وحممد
منه وهذا مصداق حديث س��يد الكونني
( حس�ين مني وانا من حس�ين ) والفعل

فت��ح هو فعل م��اض  ،اما الفع��ل الثاين
وه��و خيت��م أي املض��ارع أي ان خت��ام
التبليغ س��يكون عىل ي��د واحد من عرتة
املصطفى وهذا اشارة واضحة اىل االمام
احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف بانه
سيكون اخلاتم لالوصياء عليهم السالم
يف تثبيت دعائم االسالم وحتقيق العدالة
ونرش االحسان ووأد اجلور والظلم.
هذه العب��ارة هي امر مق�ضي والن وايل
املدين��ة يعل��م ان احلس�ين عليه الس�لام
ينط��ق حقا ف��ان مقتىض احلال ه��و الرد
عىل طلب الوليد وان ما يس��عى اليه هو
واس��ياده االمويون اليتحق��ق حتى وان
تاخر ظهور احلق فان زوالكم امر حمتوم

مهام تسلطتم وظلمتم املسلمني .
ب��ايب انت يام��والي ويا س��يدي ابا عبد
اهلل احلسني كثر اللغط والنقاشات حول
هنضة احلسني عليه الس�لام واملنايا التي
نالت��ه فكيف هو علم هبا ف��ان قيل انه ال
يعلم نقول لقد حتقق ما قاله احلسني عليه
الس�لام وهذا حجة دامغة عىل املنكرين
وعليهم التوبة وااللتحاق بركب االمام
الس��جاد عليه الس�لام الن��ه الويص من
بع��د ابي��ه عليه الس�لام  ،ولك��ن العمى
طغى عىل برصه��م وبصريهتم فتامدوا يف
غيهم حت��ى هتاوت س��لطتهم بدعوات
احلوراء زينب عليها السالم .

صدىالجمعة

الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي،
في الصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ (.)2017/9/29

هناك مساحة خصصها
األئمة (عليهم السالم)
ال تتعرض لبقية فضائل
شخصية اإلمام الحسين
(عليه السالم) وإنما الحث
والتأكيد على مسألة مهمة
أال وهي مسألة شهادته
ومظلوم ّيته ،كأنّ واقعة
ّ
الطف أراد األئمة لها أن
ُتقرأ طو ًال من جهة ما قبل
اإلمام وفي امتداد التاريخ
إلى ما بعد اإلمام.......

ُ
ثورة الحزن العاشورائي
أن مسألة عاشوراء هذه املعركة أو الفاجعة
أو الواقعة ،التي حدثت يف مثل هذا الشهر
الرشيف ،ويف مثل هذه األيام كانت هناك
إرهاصات للقتال إىل أن جاء يوم العارش
من حمرم ذلك اليوم الذي ُقتل فيه اإلمام
احلسني (عليه السالم) ويقول الرضا :هو
اليوم الذي أقرح جفوننا وأسبل عيوننا،
وأذل عزيزنا).
واليوم نعرض موضوعة مهمة من مواضيع
عاشوراء وما أكثرها من موضوعات أال
وهو موضوع احلزن العاشورائي ،فهذا
املشهد إىل اآلن مل ُيكشف النقاب عن
كل ما فيه ،وإنام نحن نتعامل مع املشهد
العاشورائي وفق جمموعة ٍ
مبان ومبادئ
بينّ بعضها األئمة اهلداة عليهم السالم،
وإذا جئنا إىل تراث األئمة الذي يتعلق
باإلمام احلسني (عليه ال��س�لام) ،تراث
ضخم جد ًا يمتدّ إىل  255سنة ،باملقدار
العلني ،من النبي (صىل اهلل عليه وآله)
إىل آخر يوم من حياة اإلمام العسكري
(عليه السالم) ،ثم هناك عرشات السنني
أيض ًا ابتدأها اإلمام املهدي (عليه السالم)
بالواسطة عن طريق السفراء ،ونقف عند
فرتة الـ  255سنة ،فهناك ت��راث ضخم
لألئمة األطهار (عليهم السالم) فقه َا
وعقائد ًا وسلوكا وكل ما يتع ّلق بشؤون
احلياة ،وقد أفرد األئمة األطهار (عليهم
السالم) كمية كبرية من ال�تراث تتع ّلق

هناك ثقافة عند شيعة أهل
البيت (عليهم السالم)،
أذكاها النبي وأمير
المؤمنين واإلمام الحسن
واإلمام زين العابدين إلى
اإلمام الحسن العسكري
(عليهم السالم) ،وهي
ثقافة الحزن والبكاء على
سيد الشهداء...
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بسيد الشهداء (عليه السالم) ،وبالتحديد
ب�ما يتع ّلق بقضية استشهاده ،فاإلمام
ّ
الشك ّ
وأن لديه
احلسني (عليه السالم)
تراث ضخم يف الفقه والعقائد واألخالق،
ومتثّلت يف شخصيته كل معاين الفضيلة،
لكن امللفت للنظر مع هذا الكم اهلائل
هناك مساحة خصصها األئمة (عليهم
السالم) ال تتعرض لبقية فضائل شخصية
اإلمام احلسني (عليه السالم) وإنام احلث
والتأكيد عىل مسألة مهمة أال وهي مسألة
ّ
ومظلوميتهّ ،
الطف
كأن واقعة
شهادته
ّ
أراد األئمة هلا أن ُتقرأ طو ًال من جهة ما
قبل اإلمام ويف امتداد التاريخ إىل ما بعد
اإلم���ام ،ول��ذا هنالك حالة غري دخيلة
وإن�ما هي أصيلة نستطيع أن نعبرّ عنها
باملشهد ،أو مشهد احلزن العاشورائي،
اهتم به األئمة
مشهد احلزن احلسيني الذي ّ
(عليهم السالم) ومن قبلهم النبي (صىل
اهلل عليه وآله) عندما أخربه جربئيل (عليه
السالم) بمكان وزمان استشهاد اإلمام
فالنبي (صىل اهلل
احلسني (عليه السالم).
ّ
عليه وآله) يف بداية حياة اإلمام احلسني
(عليه السالم) وحضور أمري املؤمنني إىل
معركة صفني ،وهي حمصورة بني سنوات
 35سنة وع�شري��ن سنة ،واإلم���ام عيل
ذكر هذه القضية ،والنبي (صىل اهلل عليه
وآله) والذي هو خاتم األنبياء واملرسلني
وارتقى إىل مقامات هائلة ،لكن يف قضية

صدىالجمعة
اإلمام احلسني (عليه السالم) أظهر هذا
وبينه وأنبأ عنه ،وأم�ير املؤمنني
احل��زن ّ
ال��ذي ت�ضرب بصربه األم��ث��ال ،ولكنه
بينّ هذا احلزن وظهر عىل وجهه وعىل
عينيه املباركتني فدمعتا ،وجئنا إىل اإلمام
احلسن املجتبى (عليه السالم) واملحنة
التي استشهد فيها معروفة لك ّنه كان
يوم كيومك يا أبا عبد اهلل)،
يقول (ال َ
هناك ثقافة عند شيعة أهل البيت (عليهم
السالم) ،أذكاها النبي وأم�ير املؤمنني
واإلم��ام احلسن واإلم��ام زين العابدين
إىل اإلم��ام احلسن العسكري (عليهم
السالم) ،وهي ثقافة احلزن والبكاء عىل
سيد الشهداء ،فهل هذه الثقافة وهل
هذا البكاء بكاء عفوي؟ ناشئ من قضية
حادثة وقعت وانتهى األمر؟ أو البد من
وجود رس يف هذا املشهد العاشورائي؟
هذه اجلريمة التي حدثت يف يوم الطف
التي هي فاجعة من جهة وواقعة من جهة
أخ��رى ،فالقوم نزلوا للقتال من جهة،
ومعركة من جهة ،فهؤالء وهؤالء كانت
بينهام أيض ًا اشتداد ح ّتى محي الوطيس يف
حدثت
معركة الطف ،هذه اجلريمة التي
ْ
ما هو جزاؤها؟ هل هناك جزاء ويغلق
امللف العاشورائي ،أو ال ليس هناك
جزاء حمدّ د؟ السؤال واضح ،والسؤال
قضية مرتبطة ديني ًا ،ملاذا؟ ألن اإلمام
يف ّ
احلسني (عليه السالم) له منصب وموقع،
فهو تار ًة اإلمام احلسني بن عيل بن أيب
طالب ابن فاطمة الزهراء وهو ما أمجله
وأفضله من نسب ،وتارة اإلمام احلسني
له موقع ومنصب وم��ق��ام ،ه��ذا املقام
وهذا املنصب ليس ملك اإلمام ،بحيث
يستطيع أن يتنازل عنه ،وإنام ذلك املوقع
هو املقام والرتبة التي رتّبها اهلل تبارك
وتعاىل له وألبيه وأخيه وألوالده ،فهذا
املقام غري مرتبط يف عامل األرض فقط،
هذا املقام مرتبط بعامل اآلخ��رة ،باعتبار
املوقع هو موقع امتداد إىل النبوة ،والنبوة
هي عبارة عن سفارة إهلية وليست سفارة
ب�ين شخص وآخ���ر ،وإن�ما موقع إهلي
كاإلمامة (إين جاعلك للناس إماما)
فاجلعل يف هذا املوقع هلل تبارك وتعاىل،

وردود الفعل إزاء جريمة عاشوراء
عصية عىل أفهامنا وماذا سريتب الشارع
امل��ق��دس م��ن ردود فعل ع�لى جريمة
عاشوراء؟ ،نحن ال نستطيع أن ندرك
ر ّدة الفعل ،فعل الشارع عىل ما حدث
ّ
ويوضح
يف كربالء ،إىل أن الشارع يبينّ
أن قضية عاشوراء قضية هلا خصوصية
ال تتكرر يف التاريخ ال قب ً
ال وال بعد ًا،
فحكمة النبي يف قوله (احلسن واحلسني
إمامان قاما أو قعدا) ،وهذا غري مرتبط
بقضية اخلالفة الظاهرية ،ولكن اإلمامة
هذه مسألة غري قابلة للتنازل ،اإلمام
احلسن مل يكن خليفة بمعنى االستخالف
مقابل معاوية أو اخلالفة الظاهرية،
وإن�ما إم��ام� ًا ،وه��ذا عنوان اإلمامة من
املسؤول عنه قطع ًا ليس نحن ،نعم نحن
مسؤولون أن نحفظ وأن ندافع ونلجأ
إىل النرصة ،لو كانت اإلمامة بحاجة
لنا ،لكن اإلمامة كمنصب فهي منصب
إهل��ي ،لذلك عندما ن��أيت إىل الزيارات
نرى هناك فقرات غري مرتبطة بالعامل
األريض ،وإن�ما بعامل امللكوت (بكت
السامء ومن فيها واألرض ومن فيها وما
بينهام) ،و (أشهد أن دماءكم سكنت يف
أظ ّلة العرش) ،بل أن الرواية تقول أن
مجيع األنبياء يستأذنون اهلل يف أن يزوروا
احلسني (عليه السالم) فالحظوا مشهد
احل��زن العاشورائي ،ال يقول مالئكة
شداد غالظ ،بل قال شعث ُغرب يندبون
اإلمام احلسني أي يبكونه ،فأبشع جريمة
حدثت يف التاريخ وأكرب تعدّ ي عىل مقام
قضية الطف ،فهذا احلزن،
اهلل تعاىل هي ّ
وعندما يتضح املطلب أكثر ستعرف
أن مسألة احلزن مسألة قرينة للمؤمن،
وال خري يف مؤمن ال حيزن عىل احلسني
(عليه السالم) ،ألن هذه سنة من األنبياء
والنبي (صىل اهلل عليه وآله) واألئمة إىل
أن يرث اهلل األرض ومن عليها حتت
مقام اإلمام املهدي (عليه السالم) ومن
أهدافه األساسية أنه جيعل واقعة الطف
يف مرشوعه وال يمر عليها مرور الكرام
أب��د ًا ،واقعة الطف مرشوع مهم عنده،
ونقرأ يف زي��ارة ع��اش��وراء التي تطلب

النرصة مع إم��ا ٍم منصور من أهل بيت
حممد (صىل اهلل عليه وآل��ه) ،ويف نفس
الزيارة قال :وأن يرزقني طلب ثارك،
مع إمام هدى ظاهر ناطق باحلق منكم،
وأسأل اهلل بحقكم وبالشأن الذي لكم
عنده أن يعطيني بمصايب بكم أفضل
ما يعطي مصاب ًا بمصيبته ،مصيب ًة ما
أعظمها وأعظم رزيتها يف اإلسالم ويف
مجيع ال��س��م��وات واألرض) ،فاحلزن
العاشورائي الب��د وأن يبقى جي��ري يف
دمنا ،وهذا احلزن الذي له القدرة عىل أن
يميز احلق من الباطل وهذه املجالس التي
ّ
ُتعقد إلثارة الشجى واحلزن كان يطلبها
اإلمام الصادق (عليه السالم) ،فاإلمام
يريد أن يبكي ،وعندما ج��اء الشاعر
يصور عبد اهلل الرضيع لإلمام،
وأراد أن ّ
ج��اءت واح��دة من العلويات قدّ مت
طف ً
ال تذكر ًة بعبد اهلل الرضيع ،واإلمام
يتفاعل ويبكي ،فالدمعة عىل احلسني
هلا فعلها الكثري ،واحل��زن العاشورائي
س ّنة األنبياء وفعل النبي (صىل اهلل عليه
وآله) ،ولذلك إذا سمعت أحد ًا يريد أن
يفرغ واقعة الطف من احلزن العاشورائي
فهذا أص ً
ال ال يفهم شيئ ًا وليس له ارتباط
ال من قريب وال من بعيد بواقعة الطف،
احلزن العاشورائي ليس فيه ضعف ،وإنام
هو عبارة عن ثورة وحالة رفض ،والذي
يرتجم قول ال إله إال اهلل ،ونحن ال نريد
إال هذا الوجود املبارك وامتداده ،ولذلك
الذين جلسوا حتت منابر سيد الشهداء
يتشبه ببعض
اآلن كل واحد منهم يريد أن ّ
أصحاب احلسني (عليه السالم) وها هم
قد حفظوا البالد والعباد ،فهؤالء يف هذه
األي��ام كانوا يامرسون الشعائر وكانوا
يركضون يف الركضة اخلالدة (ركضة
طويريج) ،وكانوا يبكون ويلطمون وما
أصبحت َخطر ًا
أن شعروا بأن املسألة
ْ
فلبسوا القلوب عىل الدروع ،واآلن هم
يف ساحات الوغى ،فدمعة احلسني (عليه
السالم) عبارة عن ث��ورة ،وهي وجود
مقدّ س وج��ود ينتج ،وهي حتافظ عىل
مبادئ احلسني (عليه السالم).
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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 ِ

ن�صا ً
ال�سيد ال�صايف :تدعو املرجعية جميع االطراف اىل االلتزام بالد�ستور العراقي ً
وروحا ،واالحتكام اىل
املحكمة االحتادية العليا يف ما يقع من املنازعات بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كرد�ستان
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  8محرم الحرام 1439هـ
الموافق 2017/9/29م تحدث قائالً:

اخ��ويت اخ���وايت اع��رض ع�لى مسامعكم
الكريمة األمر التايل املتعلق بأوضاع البلد
االخرية :
م��ا ان جت��اوز الشعب العراقي الصابر
املحتسب حمنة االرهاب الداعيش أو كا َد
ان يتجاوزها ..بفضل تضحيات الرجال
االب��ط��ال يف ال��ق��وات املسلحة ،والقوى
املساندة هلم ،حتى اصبح ولألسف الشديد
يف مواجهة حمنة جديدة تتمثل يف حماولة
تقسيم البلد ،واقتطاع شامله بإقامة دولة
مستقلة ،وقد متت منذ ايام أوىل خطوات
ذل��ك بالرغم من كل اجلهود واملساعي
النبيلة التي ُبذلت يف سبيل ثني االخوة يف
اقليم كردستان عن امليض يف هذا املسار.
إن املرجعية الدينية العليا التي طاملا أكدت
عىل رضورة املحافظة عىل وحدة العراق
ارض � ًا وشعب ًا ،وعملت ما يف وسعها يف
سبيل نبذ الطائفية والعنرصية ،وحتقيق
التساوي بني مجيع العراقيني من خمتلف
املكونات تدعو مجيع االطراف اىل االلتزام
بالدستور العراقي نص ًا وروح ًا واالحتكام

يف م��ا يقع م��ن امل��ن��ازع��ات ب�ين احلكومة
االحتادية وحكومة االقليم مما يستعىص
عىل احلل بالطرق السياسية اىل املحكمة
االحت��ادي��ة العليا ك�ما تقرر يف الدستور
وااللتزام بقراراهتا واحكامها.
وهي حتذر من ان القيام بخطوات منفردة
باجتاه التقسيم واالنفصال وحماولة جعل
ذلك أم��ر ًا واقع ًا سيؤدي بام يستتبعه من
ردود افعال داخلية وخارجية اىل عواقب
غري حممودة متس بالدرجة االساس حياة
أعزائنا املواطنني الكرد ورب�ما ي��ؤدي اىل
ما هو اخطر من ذلك ال سمح اهلل ،كام
ان��ه سيفسح املجال لتدخل العديد من
االط��راف االقليمية والدولية يف الشأن
العراقي لتنفيذ أجندهتا ومصاحلها عىل
حساب مصلحة شعبنا ووطننا.
اننا من موقع املحبة واحلرص عىل مصالح
مجيع ابناء الشعب العراقي ندعو االخوة
املسؤولني يف االقليم اىل الرجوع اىل املسار
الدستوري يف حل القضايا اخلالفية بني
احلكومة االحتادية وحكومة االقليم.
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ك�ما ن��دع��و احلكومة العراقية وال��ق��وى
السياسية املمثلة يف جملس النواب اىل ان
تراعي يف مجيع قراراهتا وخطواهتا املحافظة
عىل احلقوق الدستورية لإلخوة الكرد
وعدم املساس بيشء منها ..
ونؤكد عىل املواطنني الكرام بأن التطورات
السياسية االخ�يرة ال جيوز ان تؤثر سلب ًا
عىل العالقة املتينة بني ابناء هذا الوطن من
العرب والكرد والرتكامن وغريهم ..بل
ينبغي ان تكون مدعاة ملزيد من التواصل
فيام بينهم والتج ّنب عن كل ما يمكن ان
ييسء اىل اللحمة الوطنية بني املكونات
العراقية.
نسأل اهلل العيل القدير ان يأخذ بأيدي
اجلميع اىل ما فيه اخلري والصالح انه سميع
جميب ..اللهم اغفر لنا ذنوبنا وك ّفر عنا
سيئاتنا ..واغفر للمؤمنني واملؤمنات وآخر
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

صدىالجمعة
صدى الجمعة

ِ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
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خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

(استفتاء االنفصال)
ب��ات م��ن املعلوم للجميع؛ إن سلسلة
املشاكل واملحن ج��راء م��ؤام��رات اع��داء
العراق احلاقدين ..كانت والتزال مستمرة
عىل أبناء ه��ذا الشعب األيب ..الصابر،
ول��ن هي��دأ هلم ب��ال يف مناصبتنا مثل هذا
العداء السافر أو يطيب هلم خاطر ،قبل أن
يرونا -ال سمح اهلل -متفرقني ومتناحرين
ومقسمني  ..تنهش بنا أنياب الفتن.
نعم ،ليس سه ً
ال عليهم تقبل واقع انتصارنا
الباهر ال��ذي حتقق ويتحقق عىل أرض
الواقع من خالل دحر بقايا فلول اإلرهاب
الداعشية ،من اجل تطهري آخر شرب من
أرضنا الطهور من أرجاسها ،والزال هذا
االنتصار حمط ذه��ول وإعجاب وتقدير
مجيع الرشفاء يف العامل.
أق��ول ،ليس سه ً
ال عليهم تقبل مثل هذا
الواقع  -واقع االنتصار -املتحقق بفضل
دماء الشهداء الزكية وتضحيات األبطال
اجلسيمة ،وبفضل وح��دت��ن��ا ..بتوحد
جهودنا ،وتوحد كلمتنا ،وهم يعضون
علينا األصابع من الغيظ  ،ليس سه ً
ال
عليهم تقبل كل هذا؛ فطلعوا علينا بفتنة
االستفتاء يف اقليم كردستان العراق..
الرامي اىل اقتطاع جزء من أرض العراق،
وزرع أسفني التمزيق ألرضه وشعبه اىل
دويالت ممزقة ومتناحرة.
(المساواة)
ما برح صوت املرجعية الدينية العليا يدعو
اىل العدالة وامل��س��اواة بني مجيع اطياف
الشعب العراقي من جنوبه اىل شامله ،ومن
غربه اىل رشقه  ..عربه وك��رده وتركامنه
وايزيديه وشبكه وغريها من األقليات
العرقية واألثنية ..بل ومنذ بداية التغيري

تفوت فرصة سانحة؛ إال
وحلد اآلن ،ومل ِّ
وتطالب باملساواة بني مجيع ابناء الشعب
العراقي ومكوناته  ..من حيث كوهنم
عراقيني فحسب.
حتى أكتسب ه��ذا ال��ص��وت – صوت
املرجعية الدينية العليا -بمرور التجارب
وامل��ح��ن ..اح�ت�رام اجلميع ب�لا استثناء،
والثقة املطلقة من قبل مجيع اطياف الشعب
العراقي سواء دينية أو عرقية ،والتقدير
العايل جلميع توجيهاته ..وص��ار بحق (
صامم أم��ان) العراق والعراقيني مجيع ًا ..
بموجب معطيات عديدة لعل أمهها.
أو ً
ال :حكمة وعدالة وموضوعية النظرة
اىل األم��ور ..بأفق واسع ،وأب� َّ�وة حقيقية،
وحب خالص  -لوجه اهلل تعاىل  -جلميع
العراقيني بغض النظر ع��ن املعتقد أو
ِ
العرق وغريمها من االختالفات يف الطيف
العراقي.
ثاني ًاُ :بعد النظر يف توجيهاهتا احلكيمة،
وتنزهها عن أية أغ��راض دنيوية زائلة..
فض ً
ال عن الشخصية او الفئوية سوى
اخلوف والرجاء ،وابتغاء مرضاة اهلل تعاىل.
ثالث ًا :زهدها بمغريات احلياة الدنيا حدّ
الكفاف ..إذ يكون اهل��م كل اهل��م متجه
نحو فئات الشعب املحرومة واملظلومة
واملسحوقة ،ومل نشهد قط طلبا او دعوة
فيها نوع من املصلحة الذاتية أو املكسب
الشخيص او الفئوي.
رابع ًا :اكتساب الرؤية واحلكم عىل األمور
واألح��داث الستقراء واض��ح رغم بعده
املستقبيل  ..وكثري ًا ما يكون خافي ًا عن
أذهان الكثريين منا ..وأحسبه تسديد إهلي
وكام قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:

بقلم :طالب عباس الظاهر

ور َي ْس ِط ُعَ ،و َعىل لِ ِ
(عىل لِ ِ
سان
َ
سان المْ ُ ْؤ ِم ِن ُن ٌ
ِ
ِ
َ
المْ ُناف ِق ش ْي ٌ
طان َي ْنط ُق).
( شراكة )
لطاملا وقفت املشاكل والصعوبات بوجه
الساسة العراقيني عرب تعاقب احلكومات
من بعد التغيري ،لكن بفضل احلوار البناء،
واملناقشة والتفاوض ب��روح التفاهم تم
تذليل مثل تلك املشاكل ،ومن ثم القضاء
عىل تلك الصعوبات وتسيري دفة احلكم.
وك��ان��ت ه��ن��اك ت��ف��امه��ات ب�ين ال��ف��رق��اء
السياسيني عىل املشاركة يف احلكم ،وحماولة
الوصول اىل صيغة اتفاق يف األمور املختلف
عليها ،بغض النظر عن االستحقاقات
االنتخابية لكل مكون أو كتلة.
أما االنفراد باختاذ القرار من طرف واحد،
والترصف بفرض األمر الواقع من دون
موافقة الرشكاء كام يف استفتاء كردستان
ال���ع���راق ،وم���ن دون غ��ط��اء دس��ت��وري
وقضائي باجتاه االنفصال أو التقسيم؛
فهو أمر تم رفضه من قبل اطراف وطنية
واقليمية ودولية ..وهو أمر يرضّ باملواطنني
الكرد قبل غريهم ،ومن ثم يفتح علينا
خطورة باب التدخالت اخلارجية يف شأننا
الداخيل ..اقليمية ودولية لتنفيذ اجنداهتا
ومصاحلها عىل حساب مصلحة العراق.
أملنا أن ال تؤثر مثل ه��ذا التقاطعات
السياسية عىل اللحمة الوطنية بني أبناء
الشعب العراقي الواحد ..بعربه وكرده
وتركامنه وأيزدينه وغريهم ..بعيد ًا عن
الترصف املنفعل؛ وعن التشنج والعصبية..
ّ
بل جيب املحاولة عىل التواصل ،ومتتني
أوارص املحبة والتسامح بني املكنونات
مجيع ًا يف عراق واحد موحد.

الجعالة
سؤال العدد

هل يجوز شراء سندات من البنوك بارباح شهرية او سنوية ؟

سؤال العدد السابق
هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟
الجواب  :ال يجب.

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال  :ما هو تعريفكم للجعالة ؟
اجلواب  :اجلعالة هي  ( :االلتزام بعوض
معلوم ـ و لو يف اجلملة ـ عىل عمل كذلك)
 ،و هي من اإليقاعات و البد فيها من
اإلجياب أما عام ًا مثل  :من رد دابتي أو
بنى ج��داري فله كذا  ،أو خاص ًا مثل :
إن خطت ثويب فلك كذا  ،و ال حيتاج إىل
القبول ألهن��ا ليست معاملة بني طرفني
حتى حيتاج إىل قبول بخالف العقود
كاملضاربة و املزارعة و املساقاة و نحوها .
السؤال  :حيصل اتفاق بني صاحب حمل
بيع االخشاب او غريها مع انسان آخر انه
اذا جاء بشخص اىل املحل لرشاء املواد فان
صاحب املحل يعطيه مبلغ ًا حسبام يعتقده
هو فهل حيل له هذا املبلغ وهل يدخل
بعنوان اجلعالة او االجرة ؟
اجل��واب  :يمكن تصحيح ذلك بعنوان
اجلعالة اذا مل يكن املبلغ جمهو ً
ال متام ًا وا ّ
ال
مل يصح حتى هبذا العنوان .
السؤال  :ان��ا صاحب حمل جت��اري لبيع
االدوات االحتياطية الكهربائية وغريها
وي��أيت شخص ويطلب مني بيع حاجة
تعود له ويثمنها بثمن ما حسب تقديره ثم
نبيعها بسعر اعىل مما حدده الشخص .فهل
جيب ع ّ
يل اخباره بثمن البيع واعطاءه اياه

ام ال .هو راض بالثمن الذي حدده من
غري اعرتاض ؟
اجلواب  :يف مفروض السؤال جيب عليك
دفع متام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو
عني سعر ًا معين ًا وجعل الزائد عليه جع ً
ال
لك ازاء قيامك ببيع البضاعة صح وتكون
ٍ
حينئذ لك .
الزيادة
السؤال  :تاجر مجلة يعرض بضاعته عند
جتار املفرد باسلوب النسبة (اي ان له نسبة
من االرباح حتدد حسب كمية البيع) هل
ان املعاملة صحيحة يف حالة تغري االسعار
واذا كانت باطلة فام حكم ماجري منها
حلد االن ؟
اجلواب  :اذا كان مرجع ذلك اىل (اجلعالة)
اي جيعل لبائع املفرد نسبة حمددة من الربح
فال ضري يف ذلك ،فيستحق بتلك النسبة
وان تغريت االسعار اال اذا ك��ان بينهام
رشط يقتيض تغري النسبة بتغري السعر .
السؤال  :هل جيوز اخذ مقدار من املال
عيل اجراء صيغة النكاح؟ ومن اي باب او
العقود الرشعية يدخل هذا العنوان ؟
اجل��واب :جيوز ويمكن خترجيه من باب
االجارة واجلعالة ونحومها.

اعداد /محمد حمزة جبر

السؤال  :يريد االول رشاء بضاعة فيستعن
بثان لرشائها ،فيذهب الثاين مع االول ايل
ثالث ـ اتفق معه الثاين سلف ًا عيل ان يضيف
للثاين عمولة عىل السعر االسايس الذي
يبيع به الثالث بضاعته فيام لو اتاه االول
منفرد ًا او غريه ـ فيتم البيع وال�شراء .ما
املرتتب الرشعي عيل عمل كل من الثاين
والثالث؟ وما حكم العمولة التي اضافها
الثالث للثاين؟
اجل��واب  :اذا كان الثالث قد عني جع ً
ال
للثاين اي الوسيط فيام لو احرض له مشرتي ًا
ففعل ذل��ك استحق عليه اجلعل بغض
النظر عن الثمن الذي يتفق عليه الطرفان
االول والثالث .
ال��س��ؤال  :مؤسسة خريية متنح قروض ًا
بفائدة قليلة ت�صرف ع�لى العاملني يف
املؤسسة ،وال يستحصل املسامهون يف
راس مال املؤسسة عيل يشء من الربح
فهل هناك طريق لتصحيح االقرتاض منها
دون الوقوع يف الربا ؟
اجل��واب :يمكن ذل��ك ب��ان يقرر املتقدم
بطلب ال��ق��رض (ج��ع� ً
لا) للعاملني يف
املؤسسة ازاء قيامهم باستحصال موافقة
املسامهني يف راس ماهلا عىل طلب القرض،
وه��ذا (اجلعل) يمكن ان يكون بمقدار
الفائدة املنظورة .

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• إيران وتركيا وسوريا يرفضون االستفتاء الكردي والخطوط اللبنانية والمصرية واألردنية تعلق رحالتها الى كردستان العراق بناء على طلب السلطات العراقية...

• البرلمان يُ لزم رئيس الوزراء باتخاذ اإلجراءات الدستورية للحفاظ على وحدة العراق والعبادي يؤكد ان االعتداء
على أي مواطن كردي هو اعتداء علينا...
• قلق في الشارع الموصلي بسبب تداعيات االستفتاء وانعكاسه على توفير المواد الغذائية والوقود النفطية ما تسبب سلبا على حياة االهالي...
•وزارة التجارة العراقية تكشف عن اعتمدها على المنتج الوطني في توفير المفردات التموينية والزراعة ترفض تحويل جنس األرض الزراعية إال بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
•الشركة العامة لسكك الحديد تعلن تسيير قطارين بين بغداد -كربالء اسبوعيًا بمناسبة حلول شهر محرم الحرام ،وتهيئة عجالت لنقل الزائرين من المحطة الى العتبتين المقدسين.

إحياء زيارة عاشوراء المباركة وسط أجواء أمنية وخدمية ناجحة
أحيا املاليني من حمبي أهل البيت (عليهم السالم) من داخل العراق وخارجه ،زيارة عاشوراء املباركة ،ذكرى استشهاد
اإلمام احلسني (عليه السالم) يف مدينة كربالء املقدسة ،وسط إجراءات أمنية وخدمية ناجحة إلمتام هذه الزيارة املباركة.
ُ
اخلطة األمنية هلذا العام باحليوية واملرونة ،وخصوص ًا يف مسألة إغالق الطرق قبل يوم واحد فقط من الزيارة
واتسمت
ْ
عكس األعوام السابقة ،مع توفري األجواء املناسبة للزائرين الوافدين ،فيام خصصت العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان
ال عن وزارة النقل العراقية ،آليات متعددة لنقل الزائرين من حماور خمتلفة وصو ً
فض ً
ثم من كربالء إىل بقية
ال إىل كربالء ،ومن ّ
املحافظات األخرى.

000

باالرقام
77

مليون دوالر استعادها مصرف
الرشيد من إحدى المؤسسات المالية
العربية التي حاولت االستحواذ عليه.
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دولة تشارك في معرض بغداد الدولي
بدورته الرابعة واألربعين الشهر
المقبل...

باالرقام
19
465

مليون دينار مبيعات الشركة العامة
لتجارة المواد االنشائية في محافظة
المثنى ليوم واحد...

صحفيًا استشهدوا في العراق خالل الـ( )14سنة الماضية..

باالرقام
10
3

سنوات سجن بحق ّ
موظف زوّ ر ملكية عقار في
سامراء وسجّ له باسمه.

وزراء و( )289مديرًا عامًا وعضوًا بمجالس
المحافظات تحت التحقيق لتورطهم بقضايا فساد.

قوات لواء ّ
الطف في محافظة صالح الدين تثمن دور
مبلغي لجنة االرشاد بتقديم الدعم المستمر للمقاتلين

الحشد الشعبي يعلن انتهاء المرحلة االولى من
عمليات الحويجة بتحرير  1200كم2

ثمن آمر ومقاتلو قوات لواء الطف دور مبلغي جلنة االرشاد والتعبئة
للدفاع عن العراق واملقدسات بتقديمهم الدعم اللوجستي واملعنوي
ونقل وصايا وتوجيهات مراجعنا العظام لكافة املرابطني يف ساحات
اجلهاد ،رشق بيجي يف حمافظة صالح الدين .ونقل مسؤول جلنة االرشاد
(الشيخ عادل السوداين) مباركة املرجعية الدينية العليا للمواقف البطولية
للمقاتلني الذين لبوا نداءها املبارك وقدموا التضحيات اجلسيمة يف سبيل
حترير االرض من دنس داعش ،مستمدين الشجاعة والتضحية من سيد
الشهداء عليه السالم ،جاء ذلك خالل كلمته يف احلفل التكريمي من قبل
آمر لواء الطف املقاتل املهندس هاشم التميمي يف مقر اللواء يف رشق
بيجي يف حمافظة صالح الدين .وشارك يف التكريم السيد امحد السعيدي
مسؤول حمور الطوارئ والشيخ حممد البيضاين والشيخ بادي الشوييل
والشيخ سعد احلصناوي مسؤول حمور الستمئة والشيخ رشيد الوائيل
مسؤول حمور تل عبطة وبعض من فضالء جلنة االرشاد والتعبئة للدفاع
عن عراق املقدسات التابعة للعتبة العلوية املقدسة.

اعلنت قيادة احلشد الشعبي انتهاء املرحلة االوىل من عمليات
حترير قضاء احلوجية بتحرير  1200كم 2من ناحية الزاب وأيرس
الرشقاط  .أكد ذلك بيان قيادة احلشد الشعبي ،مضيفا متكن
ابطال احلشد الشعبي والقوات األمنية من حترير املنطقة بوقت
قيايس خالل ثالثة أيام و إجالء آالف العوائل الذين كانوا يف
مناطق يسيطر عليها التنظيم االجرامي وجعلهم دروعا برشية،
مبينا أن القوات املتجحفلة متكنت من انجاز الواجب خالل 72
ساعة .وأشار البيان بالشكر والعرفان للمرجعية الرشيدة املتمثلة
بآية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين (دام ظله) وكل من أسهم
يف دعم تشكيالت احلشد الشعبي والقوات األمنية واجليش
العراقي يف معركته ضد اإلرهاب.

مجلس محافظة كربالء يصوت على منع المظاهر
المسلحة في المدينة

صوت جملس حمافظة كربالء املقدسة عىل ق��رار بمنع أية قوة
عسكرية ال متلك مقار داخل احلدود اإلداري��ة للمحافظة من
التحرك فيها ،اال بالتنسيق مع قيادة العمليات.
وقال (عالء اجلراح) مدير اعالم املحافظة :ان جملس املحافظة
صوت عىل قرار يقيض بمنع حترك أية قوة عسكرية داخل احلدود
اإلدارية للمحافظة إال بالتنسيق مع قيادة العمليات والقيادات
األمنية يف املحافظة ،مشريا اىل ان القرار يأيت ملنع املظاهر املسلحة،
وخشية استغالل الباجات التعريفية األمنية والصفات األمنية
واحلشد الشعبي لتنفيذ عمليات إرهابية.

قالوا:

قالوا:

(أحمد أبو الغيط) األمين العام لجامعة الدول العربية:
ان الجامعة العربيّة تأسف إلجراء االستفتاء
وتدعو الحتواء تداعياته

جمال الدين الشهرستاني ،مسؤول إعالم العتبة الحسينية:
وفود اعداد غفيرة من الزائرين لهذا العام مع تزايد ملحوظ
في االعداد عما جرت عليه زيارة العاشر من محرم من كل عام

(بريت مكغورك) المبعوث االميركي للعراق:
التحضيرات جارية لعقد مؤتمر المانحين الدولي إلع��ادة اعمار
المناطق المحررة من داعش في العراق

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة ...
انجاز ترشيق العامود الثالث من االربعة
داخل الحرم الشريف
انجزت الكوادر الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ترشيق العمود الثالث من
مشروع نصب القبة الجديدة لمرقد االمام الحسين (عليه السالم) وذلك لغرض إضافة مساحة واسعة
حول مرقده الشريف من اجل تسهيل انسيابية مرور الزائرين قرب الشباك الحسيني المقدس،
وبالتعاون مع شركة الكوثر الخيرية .
األحرار /حسين نصر

وقال املهندس حممد حسن كاظم ،مسؤول
قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة
املقدسة :بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،ب��ارشات املالكات اهلندسية
والفنية بالتعاون مع رشكة الكوثر اخلريية
بمرشوع توسعة احلرم الداخيل وترشيق
(تنحيف) االعمدة الطابوقية واضافة قبة

جديدة حيث ان القبة ستكون بارتفاع
يقل عن ارتفاع املنارة بـ ( )3مرت حيث
ان فرق االرتفاع حالي ًا بني املنارة والقبة(
 ) 7مرت فسيتم رفع القبة حوايل(  ) 4مرت،
ولتوسيع املساحة بني األعمدة والشباك
املقدس وتقوية االعمدة الطابوقية وتأيت
هذه التوسعة بسبب التزاحم الكبري يف
الزيارات املليونية للمنطقة بني الشباك
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املقدس واالعمدة التي ترفع القبة الرشيفة
لتخفيف االختناقات بني الزائرين مضيفا
ان الكوادر اهلندسة تعمل حاليا عىل اضافة
مرتين اىل املساحة القديمة التي تساعد
عىل انسيابية احلركة حول الشباك الرشيف
بدون تزاحم الزائرين  ،مبينا ان أعمدة
القبة الرشيفة اجلديدة تستطيع ان حتمل
اكثر من ( )220طن .

العطاء الحسيني

ازاحة الستار عن بوابة مرقد السيد محمد
في بلد بعد تعرضها ألعمال ارهابية
أزاحت العتبة العباسية املقدسة الستار عن
ْ
الباب اجلديد ملرقد السيد حممد بن اإلمام
عيل اهل��ادي (عليهام ال��س�لام) املعروف
بـ «ب��اب احلمد» ليحل حمل الباب الذي
تعرض للتخريب نتيجة اهلجوم اإلرهايب
الذي وقع عىل املرقد الطاهر يف شهر متوز
من عام  2016م.
الباب الذي ّمتت صناعته يف مصنع العتبة
العباسية املقدسة لصناعة أبواب وشبابيك
األرضحة واملزارات الرشيفة ،قدمته العتبة
العباسية املقدسة كهدية من َخدَ مة ايب

الفضل العباس (عليه السالم) ملرقد السيد
حممد (عليه السالم).
ويف كلمة له يف املناسبة اكد االمني العام
للعتبة العباسية املقدسة السيد حممد
األشيقر ان صناعة ب��اب احلمد ملرقد
السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي (عليهام
السالم) بأنامل خدمة ايب الفضل العباس
(عليه السالم) هو برهان آخر عىل مقدرة
العقل العراقي والفرد العراقي اذا توفرت
له مقومات العمل واملساحة املناسبة عىل
االبداع.
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من جهته ,قال االمني اخلاص للمرقد عباس
البلداوي ان «االي��ادي العراقية املخلصة
والنظيفة تستطيع فعل املستحيل ,وتنفيذ
املشاريع بجودة وات��ق��ان ع��ال ومنافسة
الرشكات العاملية الكربى».
وشهد حفل ازاحة الستار مشاركة واسعة
لشخصيات دينية وثقافية واكاديمية
وممثلني عن العتبات املقدسة وامل��زارات
الرشيفة ,كام شهد احلفل تكريم املشاركني
يف صناعة الباب اجلديد.

العطاء الحسيني

بحضور اكثر من ( )400شخصية عشائرية
شعبة التبليغ الديني تقيم مؤتمرها العشائري الثاني
(العشائر العراقية تستيضء بفكر املرجعية
يف تصحيح السنن العشائرية) شعار اختذته
شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم
الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة
يف مؤمترها الثاين الذي اقيم عىل قاعة خاتم
االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف
حول مسألة الديات العشائرية ،وقد شهد
املؤمتر طرح جمموعة من التساؤالت حول
موضوع الدية يف احلوادث املتعمدة وغري
املتعمدة اجاب عليها السيد حممد باقر بحر

تقرير /حسنين الزكروطي  -تصوير  /احمد القريشي

العلوم االستاذ يف احلوزة العلمية بالنجف
االرشف ،بحضور اك��ث��ر م��ن ()400
شخصية عشائرية من املحافظات اجلنوبية
 ،ويأيت اهلدف من اقامة هذا املؤمتر من
اجل تصحيح بعض االعراف او السنن
العشائرية وخاصة املتعلقة بموضوع
الديات ،كذلك تقوية الرتابط االجتامعي
ب�ين املرجعية الدينية العليا و رؤس��اء
العشائر العراقية من اجل الوصول اىل
طرق تستطيع من خالهلا النهوض بالواقع
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االجتامعي والثقايف للبلد واالرتقاء به
نحو االفضل.ويف كلمة القاها االستاذ يف
احلوزة العلمية بالنجف االرشف السيد
حممد باقر بحر العلوم :اليوم نترشف بلقاء
شيوخ قبائلنا االعزاء الذين لطاملا وقفوا
بجانب احلق يف الدفاع عن املبدأ و العقيدة
و الوطن  ،ه��ذه العشائر التي ضحت
بدمائها الرشيفة من اجل النهوض بتاريخ
هذا البلد العزيز سواء يف الزمن املايض
او احلارض  ،ومنذ بداية القرن العرشين

العطاء الحسيني

و العشائر تعترب السند االك�بر للدين و
للمرجعية العليا  ،ومازال ابنائها وليومنا
ه��ذا يلبون ن��داء املرجعية يف ال�سراء و
الرضاء  ،ان هذا الصمود الذي تتسم به
عشائرنا ما هو اال دليل عىل عمق االيامن
و املحبة و االرتباط بني املرجعية والعشائر
العربية.
رأي الفقه يف موضوع الدية والقصاص
ويف االجابة عن بعض التساؤالت التي
طرحت حول موضوع الدية يف احلوادث
املتعمدة وغري املتعمدة خاصة عند بعض
العشائر التي تطالب بدية القتيل و يف نفس
الوقت تريد القصاص من القاتل فكانت
االج��اب��ة من السيد بحر العلوم قائال:
ال جيوز ان تأخذ الدية ويف نفس الوقت
تطالب بالقصاص الن النوبة ال تصل اىل
الدية اال بعد التنازل عن القصاص.
ويف ه��ذا السياق حت��دث مسؤول شعبة
التبليغ والتعليم الديني الشيخ فاهم
االبراهيمي قائال :بتوجيه من املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ُعقد مؤمتر
شيوخ العشائر الثاين  ،وتايت الغاية من
عقد ه��ذا املؤمتر من اج��ل تصحيح او
تعديل بعض امل��س��ارات العشائرية و
تقوية عالقتها بالعتبة احلسينية املقدسة
 ،وكام لبوا نداء املرجعية العليا وقدموا
التضحيات يف سبيل هذا الوطن كذلك
اعلنوا والئهم واستعدادهم لتلبية نداء
املرجعية يف تصحيح املسارات العشائرية
وخصوصا القضايا املتعلقة ب(الديات).

واض��اف االبراهيمي :لقد شهد املؤمتر
حضور اكثر من ( )400شخصية من
عشائر املحافظات اجلنوبية ،حيث تم
مناقشة االخ��وة االع��زاء حول القضايا
التي حيرمها ال�شرع يف م��وض��وع الدية
وكذلك ماهي الطرق املناسبة لتعويض
عائلة القتيل و االمور االخرى ،وسنعمل
باأليام القادمة بعون اهلل اىل فتح دورات
تثقيفية وتوعوية اكثر بالتعاون مع شيوخ
عشائرنا ال��ك��رام للوصول اىل اهل��دف
املنشود اال وهو االرتقاء ببلدنا احلبيب
نحو االفضل.
ف��ي�ما حت���دث ال��ش��ي��خ ع��دن��ان االس���دي

منسق اعامل العتبة احلسينية املقدسة يف
املحافظات العراقية قائال :ان املؤمتر
الذي عقد اليوم هو مكمل للمؤمترات
التي تعقدها العتبة احلسينية املقدسة
هبدف زرع املحبة و تبادل االفكار بني
الشيوخ للوصول اىل االهداف املنشودة
وهي وحدة هذا البلد ومحاية مقدساته،
ونحن واقفون امام هذا البلد العظيم ويف
هذا املكان املقدس جيب علينا ان نكون
دعاة اىل احلق والعدل وإصالح جمتمعنا
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والنهوض به نحو االف��ض��ل ،واض��اف
االسدي  :اليوم تم مناقشة بعض االمور
السلبية اخلاصة بموضوع العشائر خاصة
يف حاالت احلزن والفرح وكثرة استخدام
ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة و التي تسببت اىل
اصابة وقتل اناس أبرياء ،كذلك مناقشة
موضوعات الفصول العشائرية ورضورة
االعتامد عىل فتوى املرجعية الرشيدة يف
اق��رار السنن العشائرية يف موضوعات
الفصول وما غريها.
يشاركه يف احلديث الشيخ منعم العاديل
قائال :اليوم حرضنا املؤمتر الثاين للعشائر
العراقية لبيان دور وتوجيهات املرجعية
الرشيدة بالسلوك و االعراف العشائرية
 ،بفضل اهلل ه��ن��اك ت��واص��ل كبري بني
العشائر و املرجعية الدينية و خري شاهد
عىل كالمي هذا ما قام به ابناء العراق
عندما ت��ع��رض البلد وامل��ق��دس��ات اىل
خطر ،حيث سطروا اروع املالحم يف
تقديم ابناء و ام��واهل��م يف سبيل نرصة
العراق و املقدسات من ايادي عصابات
داعش االجرامية ،واليوم بعد االنتهاء
من معارك التحرير ،علينا ان نلتفت اىل
البناء الفكري للمجتمع وفق الضوابط
والقيم االجتامعية وحسب توجيهات
املرجعية الدينة العليا ،و الشعب الذي
استجاب لنداء املرجعية ودفع الدماء من
خالل حترير االرض واملقدسات ال يمكن
ان ال يلتزم بتوجيهات املرجعية و تطبيق
االحكام الرشعية.

العطاء الحسيني

مجمع الفردوس السكني..
ّ
جهود للعتبة الحس��ينية في
ٌ
المساهمة بحل أزمة السكن

األحرار /قاسم عبد الهادي ـ عدسة /صالح السباح

للنهوض ب��واق��ع اإلس��ك��ان وح��ل أزم��ة
السكن يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،تواصل
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
مشاريعها السكنية واالستثامرية بإنشاء
جممع ال��ف��ردوس السكني ال��ذي يقع يف
حمافظة كربالء املقدسة وحتديدا يف منطقة
ب��اب طويريج وال��ذي حيتوي عىل سبع
ابنية عمالقة تتكون كل واحدة من عدد
من الشقق السكنية التي تباع للمواطنني
بالتقسيط املريح.
ولتسليط الضوء عليه بشكل اكرب جملة
«االحرار» التقت املهندس محودي جاسم
مح��ودي ،مدير م�شروع جممع الفردوس
السكني التابع لقسم املشاريع اهلندسية
وال���ذي حت��دث ق��ائ� ً
لا :جممع ال��ف��ردوس

املهمة التي
السكني من املشاريع اإلسكانية ّ
تنجزها العتبة احلسينية ،وتبلغ مساحته
الكلية بحدود ( 7193مرت مربع) مشيد ًا
عليها سبع ابنية سكنية مساحة الواحدة
منها  450اىل  500مرت مربع ،بتنفيذ
مبارش من قبل رشك��ة خ�يرات السبطني
للتجارة واملقاوالت واالستثامر التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة بعد فسخ العقد
م��ع رشك��ة اس�ترات��وس االي��ران��ي��ة بسبب
االزمة املالية بناءا عىل االتفاق الذي تم
حسب حمرض االجتامع الذي عقد بتاريخ
 ،2016/4/27وق��د ت��م العمل وفق
الية التنفيذ املبارش لتقليل النفقات ومتت
املبارشة يف كافة االبنية».
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نسب انجاز متزايدة
واض����اف :بالنسبة للعمل يف االبنية
االرب��ع��ة االخ�ي�رة اكتمل اهليكل العام
وبطوابقه االربعة عرش مع األسطح ،اما
بالنسبة للبنايات الثالث االمامية فالعمل
متواصل فيها مع اعامل التقطيع والفنشن
والكهربائيات والصحيات وكذلك اعامل
أجهزة التربيد ومد انابيب التربيد واعامل
الكساء وبشكل عام العمل سائر عىل قدم
وساق ،ويف بعض االحيان يستمر حتى
اي��ام اجلمع والعطل الرسمية يف سبيل
انجاز املرشوع بأرسع وقت ممكن ،حيث
بلغت نسبة انجاز املرشوع بشكل عام 40
 %وبالنسبة للبنايات الثالث االمامية فان
العمل متواصل فيها ونسبة االنجاز بلغت

العطاء الحسيني
ما يقارب ال .% 55

تأثري االزمة املالية
وينقصنا بعض التخصيصات املالية (واحلديث حلمودي) :الن املرشوع
ضخم وكلفته التقديرية االوىل بحدود  54مليون دوالر ،ونفذت رشكت
اسرتا توس االيرانية جزء ًا منه بحدود  52سقف واستلمت رشكة خريات
السبطني العمل بعد اهناء العقد مع الرشكة االيرانية خالل الفرتة االخرية
وبارشنا األعامل بصب ما يقارب  40سقف ًا ،وقمنا بإنجاز معظم االعامل فيه،
ومن خالل الوارد املايل من بيع الشقق بإمكاننا اكامل باقي اجزاء املرشوع.
مكونات متعددة
وبني محودي :أن البناية الواحدة تتكون من اربعة عرش طابق ًا ،بالنسبة للرسداب
ّ
ومضخات املياه وكذلك مواقف
فانه حيتوي عىل اخلدمات مثل خزانات املاء
السيارات ،اما الطابق االول فيحتوي عىل غرف االستعالمات واالنتظار
وكذلك مكان للعب االطفال وايضا حيتوي عىل شقة سكنية واحدة فقط،
وبالنسبة للطابق االول وحتى الطابق الرابع عرش فتحتوي عىل ثالث شقق
بنفس التصميم بالنسبة جلميع البنايات ،وبالنسبة ألحدى البنايات التي
تقع عىل الشارع العام فأهنا حتتوي عل مول بخمسة طوابق ومن الطابق
السادس فصاعد ًا فان الواحد منهم حيتوي عىل ثالثة شقق سكنية اسوة بباقي
الطوابق ،وبالنسبة للشقق السكنية فهناك عدة انواع وبمساحات خمتلفة منها
بمساحة  125واخرى بمساحة  143مرت وثالثة بمساحة  190مرت حسب
رغبة املشرتي ،وبعض الشقق حتتوي عىل غرفتني للنوم والبعض االخر
ِ
ثالث غرف ،وبالنسبة للسقوف الثانوية فأهنا حتتوي عىل ديكور
حتتوي عىل
مجيل بنوعية عالية اجلودة واالرضية جلميع البناية من املرمر ،ويف حال توفر
التخصيصات املالية فان العمل سيتم انجازه بالنسبة للبنايات الثالث االوىل
هناية عام .2018
انجاز العمل حتت ارشاف رشكة خريات السبطني
وعن تفاصيل العمل املنجز من قبل رشكة خريات السبطني الذي بدأ فعال
بتاريخ  2016/5/28يستمر املهندس محودي جاسم بحديثه قائال :تم فعليا
استكامل صب  2400مرت مربع من االسس اخلاصة بالشارع الكونكريتي،
واستكامل صب  46سقف ًا مع االعمدة لكل االبنية والشارع الكونكريتي ،مع
استكامل بناء قواطع بالثرمستون  22طابق لألبنية الثالث االمامية ،والعمل
مستمر يف مد كافة االنابيب الكهربائية مع انابيب االنرتنت واالنرتكوم
ومنظومة االطفاء بواقع  15طابق ،باإلضافة إىل املبارشة باألعامل الصحية
(اع�مال املاء واملجاري) حيث تم اكامل طابقني كنموذج وم��ازال العمل
مستمر ًا».
ويضيف« ،العمل مستمر يف اعامل مد أنابيب أجهزة التربيد مع العوازل
والكيبل ،واعامل البياض باجلض والبورك مستمرة يف  9طوابق ،واكامل
احلفر للجزء االخري من الشارع مع فرش اجللمود والسبيس وتم اكامل احلدل
وصب طبقة التعمية للجزء الوسطي لالسس بسمك  40سنتمرت والعمل
مستمر يف االسس بسمك مرت واحد ،فض ً
ال عن استمرار اعامل تثبيت القالب
مع حديد التسليح للبادلو (البتلو) يف الرسداب ،وصب (الر ّباط) إلحدى
البنايات ،كذلك أعامل احل��دادة مستمرة فيام خيص الزوايا فوق االبواب
والشبابيك  21طابق مع اعامل االطار احلديدي (الفريامت) للشبابيك».
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األدبية

يا ثرى كربال
ان ي����������������وم ال���������ط���������ف���������وف ي����������������وم ف������ري������د
و�����������ص����������داه ال�������ره�������ي�������ب ا�������ض������ح������ى ن���������ش����ي����دا
ي�����������ا اب��������������ا ال�����������������ش��������ه��������ادة ي�����������ا رم��������������ز ط����ه
ي�������������ا ث������������������رى ك�����������رب�����ل�����ا اع�����������ف�����������ر خ���������دي
يف ب�����������ي�����������وت اذن اهلل ان ت�������رف�������ع
ا��������������ش�������������رق ال���������ف���������ج���������ر ف�������ي�������ه�������ا ج���������ه���������ارا
ل��������������ك � ٌأم ي��������������ا ح�����������������س����ي���ن ر�ؤوم
م��������������ن ال�������������������س���������م���������اء ت��������ل��������ق��������ت ع������ل������وم������ا
ه�����������ي ك������ال�������������ش������م�������������س ت������ع������ل������و ارت�������ف�������اع�������ا
ج������������دك������������م اح������������م������������د اب��������������وك��������������م ع�����ل�����ي
ه��������������������������ؤالء ال�����������ع�����ل�����ا وان�������������ت�������������م م�������ع�������ايل
اي����������ه����������ا ال���������������س�������ب�������ط ت�������ب�������ق�������ى خ��������ل��������ودا
خ�����������������س���������أ ال�����������ظ�����������امل�����������ون ان����������������ت �������ش������ع������اع
ف�������ع�������ل�������و ك������������ل م�������ن�������ك�������ر وا��������س�������ت�������ب�������اح�������وا
ه����������ك����������ذا ان����������������ت يف ع��������ل��������و وات�����������������س��������اق
ان������������ت ك���������ل االم��������ن��������ي��������ات ل�����ل�����م�����ج�����د ت���ب���ق���ى
ان�����������������ت ك�������ع�������ب�������ة امل�����������ج�����������د ان�����������������ت رم���������ز
ام�������������������ة زي������������ن������������ب ������������ص�����������داه�����������ا ع�������ل�������وا
�����������س����������وف ي�������ب�������ق�������ى حم����������������رم رم����������������ز ح��������زن
ك������������ل م������������ن ح��������������������ارب احل�����������������س����ي���ن �����ش����ق����ي
ان ع�������م�������ر اخل�����������ل�����������ود ي���������زه���������و وي�������زه�������و
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هادي جبار سلوم

�أرق ال�������ع�������ق�������ل ف�������احل���������������س���ي���ن ������ش�����ه�����ي�����دٌ
وه�������������������و ل������������ل������������آن ط������������������������ارف وت��������ل��������ي��������دُ
ت�����������ص�����ن�����ع ال�����ن�����������ص�����ر ق���������د ع������ل�����اك اخل�������ل�������و ُد
ع�������ل�������ى ال�����������ص�����ع�����ي�����د ان�������������ت رك�������������ن �������ش������دي������دُ
ف������ي������ه������ا رج������������������ال �أُ َب������������������������������������ َو ٌّة وج���������������دود
�إن�����������������ه ال����������وح����������ي وال���������ك���������ت���������اب امل������ج������ي������دُ
وه����������������ي ال���������ب���������ت���������ول ون����������ع����������م ال��������ول��������ي��������دُ
ت�������خ�������ل�������ب ال��������ع��������ق��������ل وه���������������ي ال������ن�������������ش������ي������دُ
ه��������������ي ن�������������������ور اهلل ق�������������������ول ���������س��������دي��������دُ
اخ���������ت���������ك���������م زي�����������ن�����������ب د ّوت رع�����������������و ُد
ع�����������ش�����ق�����ك�����م ال ي�����������������ذوب م�������ن�������ه احل�������دي�������د
ك�������������ل ع������������������ام وم������������������ا ل����������������������واك وع���������ي���������دُ
أ������������س ������ش�����دي�����دُ
ان������������ت رم������������ز اجل���������ه���������اد ب������������ ٌ
ح���������رم���������ة ال�����������دي�����������ن وان������������������ت ال�����������ش�����ه�����ي�����د
وال���������ط���������غ���������اة ال��������ع��������ت��������اة وه�������������ي ال�����ع�����ب�����ي�����دُ
�����������ش����������اخم���������� ًا وم����������ن����������ك ق����������������ول ر��������ش�������ي�������دُ
ان���������������������ت ع����������������ز ات�������������ت�������������ك ال����������������وف����������������و ُد
ك�������ل�������م�������ا م�������������ر يف �������س������م������ع������ن������ا ي���������زي���������دُ
وان��������ت�����������������ص��������ار وال���������ث���������ي���������اب وه�������������ي ��������س�������و ُد
ك�����������ل م�����������ن ن�������ا��������ص�������ر احل���������������س���ي���ن ������س�����ع�����ي�����دُ
ه������������و ع���������������زم يف م���������������س�������ال�������ك ال حت������ي������دُ

األدبية

امنح صوتك خطوتي حيث تراني وال اراك!..

حيدر عاشور

عفوا� ،سيدي روح��ي يف ح�ضرتك هائمة ،والقلب يحلم قرب
جدثك الطاهر ،اخاف عليه ال�صحو ،قبل ان يذهب اجل�سد دون ان
متنحني ّ
�صك االنتماء احلقيقي لعقيدتك ،وتنطفئ العيون قبل ان
ترى اليقني ..انك رحمة اهلل الوا�سعة وباب جناة االمة..
عفوا� ،سيدي هكذا تعلمتُ بالفطرة العظيمة ،وتدربت كحمامة
ح�ضرتك ال�شريفة ،ان تطري حولك ،وحتلق عاليا فوق قبتك،
وت�سري خجولة معي ،كلما تفتح باب التوفيق لزيارتك ،وا�شار اىل
القلب اىل الروح حاجة النف�س اىل التطهر ،حينها تبكي العيون
بال �سبب �أو مبليار �سبب ،مطلعه كربالء التي تغذت ار�ضها من اول
نقطة من دمك الطاهر ،وال تزال ترتوي وحتت�ضن قوافل ال�شهداء
تب بالدم
با�سمك ،غ�صة ت�سحق العامل ب�أوجاعها ،لتولد �أثرا ُك َ
فيه تنمو ب��ذور االجيال احل�سينية التي جتمع ما بني الفطرة
واحلقيقة لعقيدة م�أثر كربالء ،ليتعلموا حب االر�ض والوطن..
وطريق احل�سني.
عفوا� ،سيدي هكذا تفتحت �أعيوننا !..وحت�س�ست حوا�سنا ،تنتف�ض
حلظة عزا�ؤك ،من�ضي على منهجك كي نعلم االخرين طعم املكوث

بجوارك �صرخة حلثهم على اكت�شاف �سر علوك ،فال قيمة للخ�شب
ام��ام الذهب ولكن عندما تو�شك على الغرق �ستم�سك باخل�شب
وترتك الذهب ،فال�صالة حتت ف�ضاءات مملكتك النجاة من الغرق
والطريق امل�ستقيم اىل جنان رب العاملني...
عفوا� ،سيدي� ،صوتك منارات الهدى ب�شرت االن�سانية بك ،و�صاحت
اال�سرار االلهية �أهوالها ،من عرفك بها فاز بايات اهلل ،ومن مل
يعرفك خلط بني الطريق والآي��ات...م��ن عرفك ،راءك مفعم
بدمك ،وك�أنه ي�سمعك بو�ضوح وق��وة ،ان �صدى �صوتك مرجت يف
العاملني ،ويح�سون بيدك يف �أيديهم ،هو دمك الويف يوجب الوفاء.
ُ
الظل دعوة ..لي�س يف اجلمر من رم��اد ،يف
عفوا� ،سيدي لي�س يف
ال�ضريح ع�صاتي ا�شق بها بحر ذنوبي وا�ستكني ،ال�ضريح يف �شفتي،
ادمنت �أول اال�شراق يف بوح النُدامى ،عمدين �سيدي ما بقيت ،ارتل
�سورة احلزن يف ال�ضريح ،روحي االن مو�صولة به ال يجر�ؤ الزمان
ان يخمد روحانيتها...
عفوا� ،سيدي امنح �صوتك خطوتي حيث تراين وال �أراك ،حيث
انتظر االجابة  ..االجابة �ست�أتي حاملة هديتي �،صك قبويل.
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األدبية
مكي كاظم الجزائري

كنف حضرة
الجالل المهيب

شعر واقعة الطف
طالب عباس الظاهر

علي �أن �أم�شي وحدي يف ذلك الطريق،
�شقَّ َّ
فبع�ضه موح�ش،
والبع�ض الآخر ينب�ض باحلياة،
لكن جذوة ال�شوق ال تب َّع�ض،
يف داخلي حياة مفعمة باحلب لذلك احلبيب..
تع�صف بي ب�شعور �أو بغري �شعور.
هذه الروح ال يطفئ �شوقها ..
�إال حني حتط الرحال يف كنف ح�ضرة اجلالل املهيب.
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تناول الأدب واقعة الطف ب�أجنا�سه املختلفة ،و�أعلن الأدباء انتمائهم
العقائدي الأ�صيل من خالل نتاجهم الأدبي املدون حول �أحداث واقعة
الطف اخلالدة ..متناولني �أدق تفا�صيلها بكثري من التدقيق الر�ؤيوي
والر�صد الفني.
وقد حقق ال�شعراء �إجناز ًا �شعري ًا �ضخم ًا يف ملحمة كربالء بح�س مرهف
ولغة م�ؤثرة ،وب�أ�سلوب تراجيدي من خالل ق�صائدهم ال�شفافة ..املفعمة
باحلب وال��والء للح�سني اخلالد وثورته املقد�سة ،ف�أبدعوا يف تكوين
�صورة وا�ضحة حلقيقة ال�صراع ،وما جرى يف يوم العا�شر من املحرم �سنة
61هـ ،وغطوا جميع جوانبها تقريبا ..و�سواء �أكان ذلك بلغة مبا�شرة
او عرب الإ�شارة البليغة ،وب�أ�سلوب يجدد ا�شتغاله با�ستمرار ..لي�ستجيب
ملتطلبات احلداثة.
لقد متكّن املبدع احل�سيني من ا�صطياد اللحظات املثرية ،وعك�سها بلغة
�أدب��ي��ة عالية ..بعيد ًة عن الت�سجيل التاريخي اململ ،والإن�شائية
الباردة ..والتقريرية واملبا�شرة اجلامدة.
و�إذا ما كان ح�ضور ال�شعر يف �أدبنا العربي عن الواقعة �أكرث و�ضوح ًا من
غريه من �أجنا�س الأدب؛ فلأننا �أو ًال �أمة �شاعرة بالأ�سا�س ،ولأن ال�شعر
ل�صيق الوجدان الإن�ساين يف كل زمان ومكان� ،أكرث من بقية فنون الأدب
و�أعني بذلك النرث وال�سرد.
لقد تناول املبدعون م�أ�ساة كربالء ،وفجائع ملحمة الطف بانفعال
عاطفي م�ؤثر ..ب�صدقه وبالغته ،وهو ما ترك �أبلغ الأثر يف املتلقني
ملثل هذا ال�شعر ..حلقيقية تفاعله يف �أدبهم ..من خالل ر�صد م�شاهد
الواقعة ،وم�أ�ساة الأطفال والن�ساء ..خا�صة بعدما و�ضعت املعركة
�أوزارها ،با�ست�شهاد احل�سني و�أهل بيته و�أ�صحابه عليهم ال�سالم ،وبد�أت
رحلة ال�سبي اىل ال�شام.
وهو ما عمل على حفظ حرارة احلزن والأ�سى متقدة على ال��دوام يف
قلوبهم وقلوب املوالني ،حتى بغري موا�سم احلزن يف �شهري عا�شوراء
و�صفر ..رغم تقادم الزمن ،ومنهج الطم�س املمنهج عرب الزمن الذي عمل
به نا�صبو العداء للح�سني عليه ال�سالم ونه�ضته املباركة ب�شكل خا�ص،
وملنهج �أهل البيت عليهم ال�سالم ب�شكل عام.
ومهما حاول ويحاول الطغاة ف�إنهم ال ي�ستطيعون ولن ي�ستطيعوا ،لأن
الدم عندما ميتزج مع الفكر لتحقيق غاية �سماوية ،تبقى تلك احلقيقة
جتوب الآفاق  ،وتتغلغل يف القلوب والوجدان ،وتغزو ال�ضمري الإن�ساين
احلي ..املتعط�ش �أبدا للخري واملحبة وال�سالم.

األدبية

ثأر التش ّيع

ي���������ا زائ��������������������ر ًا ق�������ب������ر ًا ب�������أف�������������ض������ل م�����و������ض����� ِع
�������س������ ّل������م ع������ل������ى ت������ل������ك ال�������ق�������ب�������ور وق�����������ل ل���ه���م
وان��������ظ��������ر ب����ن����ف���������س����ك ب����ي���ن ا�������ض���ل��اع������ي ال����ت����ي
وحت��������������ر م���������ا ب����ي����ن ال�������������ش������غ������اف ف������ه������ل ت������رى
ّ
غ�����������ص�����ن ال�����ن�����دى
ع������ق������دٌ م�������ن ال�������ي�������اق�������وت يف
ِ
َ
ع��������ط��������رك م��������ن ب�����ع�����ي�����د ف���������أرت��������وي
وا����������ش���������م
ُ
ث��������وب�������� ًا ت�����������س�����رب�����ل�����تَ
اجل������������������راح ف���������أزه��������رت
َ
ُ
وال����������ك����������ف ال�����ت�����ي
واال����������ص���������ب���������ع امل��������ب��������ت��������و ُر
ُ
َ
ُ
خم����ا�����ض����ه����ا
ف��������ب��������ات ع�����ل�����ى ال���������������والء
ه�������������زّ ت
ُ
وال�����������ق�����������رط يف اذن ال�������ف�������ت�������اة و������س�����ل�����ب�����هُ
ط������ن������ب اخل���������ي���������ا ِم �أت������������ت ع���ل���ى
وال����������ن����������ا ُر يف
ِ
ُ
����������رادق ت�����اف�����هٌ
ال���������������������س
وي���������������ص�������ول م��������ا ب����ي���ن
ِ
ُ
ت���������اف���������ه اج������ت�����ر�أ
اي
ق���������ل يل ب���������ر ّب���������ك ُ
ٍ
َ
أن�����������ك ان ُق�������ت�������ل�������ت ف�������إن������ه������م
ظ��������ن��������وا ب������������
ّ
خ�����������ض�����ب�����ت ال����ث���رى
ال ب��������ل دم�������������������ا�ؤك ح����ي���ن
ّ
امل�������ب���������������ض������� َع ���������ش��������دُ ُه
ي������ل������ئ������م اجل���������������رح
م���������ا
ُ
ن��������أت�������ي�������ك زح���������ف��������� ًا ك���������ي ن�������������ض������يء ّق�������ب�������ة ً

خضير البياتي

�أر�أي�������������������������تَ روح��������������ي يف ث������ن������اي������ا امل�����������ض�����ج����� ِع
ث�������������������أ ُر ال������ت�������������ش������ي������ ِع ث�������و ُب�������ن�������ا مل ُي��������ن��������ز ِع
َع�����������ش�����ق�����ت ح�����������س�����ي�����ن����� ًا وه������������ي ب����ي����ن االذرع
غ������ي������ر احل���������������س���ي���ن م��������ك��������ان��������هُ ي �أ������ض�����ل�����ع�����ي
َ
مل�������ث�������ل�������ه مل ُت������ر�������ض������ع
�������ي������ر ال���������ب���������ت���������ول
غ
ِ
ُ
ع������ب������ق������ ًا ُي�������������س������ك������نُ روع���������ت���������ي و َت�������������ص������دُ ع������ي
ٌ
ق���������ب���������ة م�����������ن ع�������������س������ج������د ُم������ت�������������ض������و ِع
ل�����������ك
َ
ار��������������������ض ب����ل����ق����ع
ف����������������وق
��������س�������ال�������ت دم����������اه����������ا
ٍ
َ
ع���������ا����������ش ب����ي����ن االد ُم������������������ ِع
ف����������أت���������ت ب���������ث����������أر
م��������ا َ
زال ��������ص�������وت������� ًا داوي������������������� ًا يف م�������س���م���ع���ي
ّ
وال������ر�������ض������ ِع
������ش�����ب�����لِ ال�����ر������س�����ال�����ة وال�����ن�����������س�����اء
اب�����������������ص��������ع او اف��������������������د ٍع او اك��������������ر ٍع
م����������ن
ٍ
ّ
ال�������ر��������ض�������ع
وع����������������دا ع�������ل�������ى
ق����������������وم ب�������ق�������ت�������لِ
ٍ
ق������ت������ل������وا ال������������������والء وم������������ا ل���������ه م���������ن م������دّ ع������ي
ج�����ئ�����ن�����ا �������س������ي������وف������ ًا م���������ا ل������ن������ا م���������ن م����ه����ج���� ِع
وال������������ث�������������أر ال ي�����������ش�����ف�����ى اذا مل تجَ������������د ِع
ّ
م�����ب�����������ض����� ِع
�������ي������ر
ف�����������س�����ي�����وف�����ن�����ا ل��������ل��������ث���������أر خ
ُ

23

من ارض المعركة

عين الصقر (أبي تحسين الصالحي)..
في
وداع ِ
ِ
شجاعة عراقية ّ
ُ
العالم
تبهر
تتحول إلى أسطورة
فذة
ُ
ْ

حصد أرواح أكثر من ( 320إرهابيًا) ،كانت معركة الحويجة هي األخيرة للمجاهد البطل (علي جياد) أبو
بعد أن
َ
ُ
ختامها ،هذا الرجل ذو الـ ( 64عامًا) مسؤول فصيل القناصين في لواء
مسك
كان هو
ِ
تحسين الصالحي أو َ
علي األكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة ،الذي ضرب لنا مث ً
بالتصدي
ال في الرجولة والشجاعة العراقية
ّ
ألعداء اإلنسانية والسالم ،فخ ّلدت رصاصاته المباغتة ذكراه ،وليرحل إلى ر ّبه وبارئه شهيدًا سعيدا ،يوم
األحرار /علي الشاهر
الجمعة الماضية ،الموافق لـ (.)2017/9 /29

نعت األمانة العامة للعتبة احلسينية
وقد ْ
املقدسة وآمرية ل��واء عيل األك�بر (عليه
َ
رحيل ه��ذا املقاتل األش��وس،
ال��س�لام)
ِ
عراقي
االحتفاء به كرم ٍز
فيام أعلنت عن
ّ
ضم سالح القناص الذي
ْ
وكشفت عن ّ
ِ
ُ
يقاتل به يف املعارك ضد اإلره��اب،
كان
ضمن املقتنيات األثرية والنفيسة
ليكون
َ

ملتحف اإلم��ام احلسني (عليه السالم)،
مذكر ًا األجيال القادمة بأسطورة عراقية
ّ
ّ
فذة أسمها (أبو حتسني الصاحلي) ،الذي
�ت كلامته األخ�ي�رة (سأبقى مقات ً
ال
ك��ان� ْ
يف خ��دم��ة ال��وط��ن للدفاع ع��ن األرض
حي ًا حتى آخر قطرة
واملقدسات ما ُ
دمت ّ
من دمي).
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وكان من أبلغ وعظيم منزلة هذا الرجل
أقيم له
عند اهلل ،ذلك التشيع املهيب الذي َ
ُّ
األكف عالي ًا وهي
يف كربالء ،حيث محلته
تطوف به عند سدرة املنتهى ،حيث مرقد
اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس
(عليهام السالم) ،قبل أن ي��وارى الثرى
َ
ِ
حمبيه ،كام
وي�ترك حزن ًا عميق ًا يف
نفوس ّ

من ارض المعركة
صه
خيص ُ
أيض ًا مع يوم (عيل األكرب) الذي ّ
حمبو أهل البيت (عليهم السالم) احتفا ًء
ّ
بالبطل احلسيني (عيل األكرب) ابن اإلمام
احلسني (عليهام السالم) الذي استشهد بني
يدي وال� ِ
�ده بمعركة الطف اخلالدة ،فهي
شملت هذا
لعم ِرنا مكارم وهدايا ر ّبانية
ْ
النقي فخ ّلدت ذكرا ُه ما
العراقي
الرجل
ّ
ّ
ُ
األبطال والرشفاء.
حيا
نعت مديرية إع�لام هيئة احلشد
وق��د
ْ
الشعبي ،ال��ق��ائ��د امل��ج��اه��د اب��و حتسني
الصاحلي ال��ذي ارتقى سلم الشهادة يف
قاطع عمليات احلوجية.
وقالت يف بياهنا« :تتقدم مديرية اعالم
هيئة احلشد الشعبي بمشاعر املواساة اىل
لواء عيل األكرب اللواء الـ ( )11يف احلشد
باستشهاد القائد املجاهد (أب��و حتسني
الصاحلي) مسؤول فصيل القناصني يف
اللواء ،والذي ارتقى س ّلم الشهادة دفاع ًا
عن الوطن واملقدسات يف قاطع عمليات
احلوجية ،هنيئ ًا له وسام الشهادة رزقه اهلل
منازل الصاحلني وأهل��م عائلته الكريمة
وحمبيه الصرب والسلوان».
وزمالءه ّ

العزم والقوة اللذان تركهام يف نفوس
هو
ُ
َ
جهادهم ضد
يواصلون
الذين
املقاتلنيَ ،
َ
ْ
أعتى العصابات اإلرهابية.
احلية واملشاهدَ امللفتة للنظر
كام أن
َ
الصور ّ
رافقت حياة أيب حتسني ،كا َنت مثار
والتي
ْ
ِ
إعجاب الناس ،وخصوص ًا من العاملني يف
السلك العسكري ،فشخصية هذا الرجل
ِ
أرواح
وقدرته الفائقة عىل القنص وسلب
ِ
ِ
اإلرهابينيَ
مصاف الرجال
جعلته يكون يف
ُ
الشجعان الذين ُيرضب هبم املثل يف الصرب
ْ
ِ
والبأس الشديد عندَ
النزال ،كان
والقوة
ّ
ُ
(رمحة اهلل عليه) طاملا ُ
ينشدُ اهلدو َء والسكين َة
فرائس ُه واحدة تلو واحدة ،ح ّتى
ليصطا َد
َ
عمت ِ
عليه السكينة والراحة األبدية عندما
ّ
ِ
اخللد
روحه الطاهرة إىل ج ّنات
عرجت
ُ
ْ
ِ
والنعيم ،وإن َ
كان يوم استشهاده يؤشرّ
حظي هبا هذا الرجل،
إىل كرامة أخ��رى
َ
فهذا املقاتل املنتمي ل��ل��واء ع�لي األك�بر
ِ
َ
الوقت
فارق احلياة يف
(عليه السالم) قد
الذي يحُ ي فيه املاليني من الشيعة ذكرى
استشهاد اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
َ
فكان حق ًا من أنصا ِر سيد الشهداء وأيب
األح��رار ،بل أن األغ��رب من ذلك وكام
تزامن
املقربون منه أن يوم استشهاده
َ
يقول ّ
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حوارات

الشيخ جعفر المهاجر
يهاجر في اعماق التاريخ ليبحث عن الحقيقة
التقينا به في مقرعمله المجاور لمسكنه في بعلبك لتبادل اطراف الحديث معه حول سيرته ،وحول ما
يخص تراث اهل البيت عليهم السالم  ،وكنا نروم استهالل اللقاء بموسوعته موسوعة اعالم الشيعة اال
انه بدانا الحديث عن التاريخ الشيعي في بالد الشام ،ومن خالل بحوثه فانه يطرح اراء بخالف ما هو متعارف
عليه بخصوص تاريخ الشيعة في بالد الشام .
كيف ترى تاريخ التشيع يف بالد الشام؟
التاريخ اب��ن السلطة وتارخينا يتقاطع
م��ع ت��اري��خ السلطة الن كتبة التاريخ
خيضعون الرادة السلطة وهلذا جتد الكثري
من التحريفات يف االح��داث والوقائع
وال��رواي��ات  ،وبسبب ه��ذا التاريخ جتد
شحة يف كتب تاريخ الشيعة يف الشام ،وقد
تنفس التاريخ الشيعي من القرن الثاين اىل
القرن الرابع للهجرة .

ماذ حدث بعد القرن الرابع للهجرة ؟
يف ال��ق��رن اخل��ام��س سقطت ال��ش��ام بيد
السالجقة ( العنرص الرتكي) وله الدور
السلبي يف حماربة التاريخ الشيعي فالعنرص
الرتكي هو من دمر العراق وليس املغول
فاالتراك هم الترت اما املغول فهم القادة
 ،اضف اىل ذلك غلطة الدولة العباسية
التي منحتهم ام��ت��ي��ازات وصالحيات
عبثوا م��ن خالهلا بالتاريخ االسالمي
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الشيعي واصبحت له اليد الطوىل يف تغيري
خارطة السياسة العباسية ،ولو اطلعت
عىل تارخيهم جتده ميلء بالدماء وخال من
االنجازات باستثناء الفارايب .
اليس التشيع دخل جبل عامل ايام ايب ذر
(رض) ؟
ايام ايب ذر مل يكن هنالك سكان يف جبل
عامل  ،نعم ق��د يكون اب��و ذر م��ر عىل
جبل عامل اال ان النزوح اىل تلك املنطقة

حوارات
كان بعد عام اجلامعة واول من نزح اليها
اهلمدانيون اضافة اىل محص وطرابلس
وبعلبك  ،حتى ان يف بعلبك سبعة ابواب
مثال باب مهدان وهذا يعني اهنا تؤدي اىل
منطقة فيها مهدانيون  ،باب محص  ،باب
طرابلس وهكذا  ،وحتى التشيع يف تاريخ
ايران بحاجة اىل تنقيح .
ومسار الشيعة يف العراق كيف تنظر اليه ؟
الشيعة يف العراق ايضا له تاريخ ولكن عىل
مستوى التاريخ السيايس بعد الغيبة ارى
ان الفقه السيايس للشيعة بدأ يف احللة يف

متكلم أي ضليع يف علم الكالم وهذا
يتقاطع مع الفقه .
لنعود اىل موسوعتكم اعالم الشيعة (ثالث
جملدات ) ماهو اجلديد فيها ؟
لقد انتقيت األع�لام الشيعة فقط عىل
عكس اعيان الشيعة فالسيد حمسن العاميل
وكان صادقا وبذل جهدا مباركا لكن هذا
اليعني انه التوجد مؤاخذات عىل اعيان
الشيعة فانه مثال جعل تيمورلنك من
اعيان الشيعة وكذلك ابو فراس احلمداين
وذك��ر ديوانه الشعري وغريهم وهؤالء

طبقات اع�لام الشيعة للشيخ اغا بزرك
الطهراين ؟
يبقى الطهراين املؤسس االول لطبقات
اعالم الشيعة وتصانيفهم ولو ان االجل
تاخر عن السيد عبد العزيز الطباطبائي
لكن هو خليفة الطهراين  ،فلقد وضع
موسوعة ل�لاع�لام والتصانيف تعترب
االساس لدراسة اعالم الشيعة وامتنى من
يقوم بتحقيق املوسوعتني .
وموسوعة طبقات الفقهاء للشيخ جعفر
السبحاين؟

القرن السادس للهجري ايام املحقق احليل
والعالمة ابن طاووس وهذا جاء بفضل
ابو عيل ابن الطويس ......
هنا قاطعته بالكالم قائال :ان كتب التاريخ
تتحدث ع��ن ضعف احل���وزة بعد وف��اة
الطويس جعلها تنتقل اىل احللة مع ظهور
العالمة احليل....
اجابنا  :هذا غري صحيح هنالك تقاطع بني
الفقه وعلم الكالم الشيخ املفيد فقيه وله
تاريخ بالفقه الشيعي بينام السيد املرتىض

ليسوا من اعيان الشيعة
ماذا يعني عندك التشيع ؟
التشيع ليس له معنى حم��دد بل له عدة
معاين يف زم��ن خالفة االم��ام عيل عليه
السالم ينظر اليه تشيع سيايس ،ويف زمن
االم��ام الصادق تشيع فكري ،ويف زمن
االمام الكاظم تشيع تنظيمي  ،ومن هذا
املنطلق نبحث عن تاريخ الشيعة واالمامة
يف الشام .
نعود العالم الشيعة اين موسوعتك من

ان��ه م�شروع ذك��ي ج��دا م��ن قبل الشيخ
سبحاين النه زج اسامء االع�لام الشيعية
كاساس يف املوسوعة اضافة اىل اعالم
املسلمني من املذاهب االخرى الن اغلب
موسوعة االعالم االسالمية يكون اعالم
الشيعة عىل اهلامش واالساس غريهم .
هنالك مرشوع نقوم به يف قم وكام تعلم
قم زاخ��رة باملؤسسات واملعاهد البحثية
املرشوع هو مجع كل االجازات الصادرة
عن واىل العلامء .
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حوارات

السيرة الذاتية
هو الشيخ حممد جعفر بن احلاج سليامن بن الشيخ
حبيب بن حممد بن حسن بن إبراهيم بن حسن
ياسني ،ويرتفع بأصوله البعيدة إىل قبيلة مهدان
اليامنية.
أصل العائلة من بلدة حنويه العاملية ،وكانت ُتعرف قبل ذلك
بآل إبراهيم ،ولكن بعد اإلحصاء الرسمي تم تسجيل هذا فرعهم بآل
(املهاجر) حيث كان جدهم الشيخ حبيب مهاجرا وقت اإلحصاء.
جده العالمة الشيخ حبيب آل إبراهيم املهاجر العاميل ()1965 - 1886
تلقى علومه االكاديمية األوىل يف بعلبك ،ثم اتجّ ه لدراسة العلوم اإلسالمية
فهاجر إىل النجف األرشف عام  1952جتى سنة  1962حيث حرض عىل
كبار أساتذهتا ،ونال إجازات من بعضهم.
أبرز أساتذته :السيد ابو القاسم اخلوئي ،السيد حممد باقر الصدر ،الشيخ
حممد رضا املظفر ،السيد حممد تقي احلكيم ،الشيخ حممد تقي األيرواين (
قدست ارسارهم الرشيفة)
وخترج منها سنة  1962حام ً
ال إجازة يف
سنة  1957انتسب إىل كلية الفقه ّ
اإلسالمية .وبعد سنني من هجرته عاد إىل موطنه
اللغة العربية والدراسات
ّ
يف بعلبك عام  ،1962حيث تابع رسالة جدّ ه الشيخ حبيب آل إبراهيم
يف اإلرشاد والتبليغ .وإىل جانب تو ّليه مهام القضاء الرشعي يف املحكمة
اجلعفرية يف بعلبك منذ العام  ،1963عمل يف جمال البحث والتصنيف
وأخرج العديد من الكتب واألبحاث التي قاربت العرشين كتابا غالبها يف
جمال الرتاجم والتاريخ .
ولشغفه بالبحث التارخيي أس��س مركز هب��اء الدين العاميل لألبحاث
والدراسات التارخيية واإلجتامعية الذي انبثق عنه دار هباء الدين للطباعة
والنرش.
ٍ
عـدد من اجلامعات يف بريوت حيث اهتم بدراسة اللغات وآداهبا.
انتسب إىل
ُ
ً
وخترج من إحداها حامال درجة دكتوراه دولة من الدرجة األوىل يف التاريخ.
ّ
سنة  2004تقاعد من سلك القضاء ل ُيعينّ قايض رشف يف املحكمة اجلعفرية
العليا.
ُ
مؤلفاته
له ما يقارب ال  25مؤلفا غالبها يف التاريخ الثقايف الشيعي والرتاجم ومنها:
املهاجر العاميل  -الشيخ حبيب آل إبراهيم :سريته ،شيعة لبنان و املنطلق
احلقيقي لتارخيه  ،التأسيس لتاريخ الشيعة يف لبنان وسوريا ،ستة فقهاء
أبطال ،اهلجرة العاملية إىل إيران يف العرص الصفوي ،موسوعة أعالم الشيعة
(يف ثالث جملدات)
وغريها من املؤلفات
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ظواهر اجتماعية

مقاهي األركيلة
هذه الظاهرة اخذت تنترش يف كثري من حمافظاتنا العزيزة ومن غري
رقابة ومراعاة ضوابطها  ،واملسالة يف التوعية قبل املنع ملا يرتتب
من ارضار اجتامعية وصحية عىل مرتادي هذه املقاهي وذوهيم ،بل
البعض منها اصبحت مكان جتمع العاطلني الذين قد يقدمون عىل
ترصفات خمالفة للقانون نتيجة اختالطهم بمن ال يتورع من الرشع
والقانون .
نرجو من اجلهات املعنية الرقابة ووضع الضوابط هلذه املقاهي حتى
ال تكون بؤرة للفساد ،كام وان االعالم عليه واجب لتوضيح اثار
هذه السموم التي يعتقد من يتناوهلا اهنا ختفف من مشاكله .

تصرفات غير الئقة
تصدر ترصفات من قبل بعض الشباب ويف االماكن العامة غري
الئقة سواء كان باحلركات او احلديث بصوت عال وحتى بكلامت
بذيئة بحيث اهنا تلفت انتباه االخرين وقد حيرج من يكون بصحبته
عائلته نتيجة هذه الترصفات .
املكان العام له ذوق عام النه وسط جو عام وهذا يتطلب من
اجلميع ان يراعوا من يستخدم هذا احلق العام اما احلركات غري
الالئقة فاهنا تعكس صورة سلبية عىل من يقوم هبا بل حتى عىل
املجتمع  ،فمسالة احلرية ليست معناها الفوضوية فاحلقوق اهم من
احلرية .

االستغــــــــــــــــــــــــــــالل

ناسف اسفا شديدا ملن يعتقد انه املوسم فيستغل هذه الظروف ملضاعفة ما
حيتاج اليه املواطن سواء كانت خدمة ام بضاعة وهي بحوزته  ،فبدال من
التعاون والتكاتف االجتامعي نرى ان البعض وهم القلة يضاعف اسعار
خدماته او بضاعته اضعاف مضاعفة وفوق حد املعقول  ،وهنا فان املضطر
لرشاء هذه البضاعة يكون مرغام عىل دفع السعر املفروض عليه ونفسه غري
مطمئنة وغري راضية عىل الرشاء ،بل هنالك ظاهرة استغالل الغريب من
قبل بعض ضعيفي النفوس اذا طلب منهم يشء ما.
هذه الظواهر ضابطتها االخالق اكثر من القانون فاذا لن نرتاحم فيام بيننا
كيف سريمحنا اهلل عز وجل ؟
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مقاالت

ُ
ُ
ُ
الثقافي
والدليل
الحسينية
الثورة
ّ
مل يعد يكفي استذكار الثورة احلسينية
ع�لى إهن��ا م��ق��اوم� ٌ�ة ض��دّ الظلم ،أو إهنا
ٌ
هتاف مستمر من أجل إبقاء الثورة ذكي ًة
ٍ
وعي
كبناء حتتاج اىل
يف عنفواهنا ..الثورة
ٍ
الستكامل اجلوانب الفعلية ،التي ترتقي
اىل مستواها ..مثلام حتتاج اىل فعلٍ ثقا ٍ
يف
يقابل ال��وع��ي املتحصل منها ..وألن
الثورة احلسينية هي فعل عقائدي يراد هلا
أن تتحول اىل فعلٍ إنساين فإن األهم يف
ٌ
مقابل حتى
رد
اإلدراك هو أن يكون هناك ٌ
لو مل يكن موازي ًا له يف االجتاه ومناسب ًا له
بالقوة ،أذا ما افرتضنا إن الثورة احلسينية
ٌ
مدلول ساموي لدليلٍ ح ّقاين مستمر،
هي
ٍ
لسبب ديني مثلام
مسبب عقائدي
وهي
ٌ
سبب ديني ملسبب اجتامعي ..أن
هي
ٌ
ٌ
مبنية عىل ما قاله
الثورة كفعلٍ مل تكن
السيف يف احلرب ،وما قالته الكتب وما

�ؤرخ��ون وم��ا أفصح عنه ك ّتاب
ّ
دون��ه امل� ّ
السلطة  ،ألن احل��روب ال يمكن إدراك
مسمى
ال��رب��ح فيها ،مهام ك��ان ن��وع أو
ّ
ٍ
وثقافة
وعي
االنتصار ،بل بام تفرزه من
ٍ
واتسا ٍع يف ال��رؤى واملحمول التارخيي
ٍ
حرب ال تعني
أي
هلا ،إذا ما أخذنا إن ّ
بالرضورة أن تكون رابح ًة ،وقد يكون
ال��س��اع��ون اىل احل���رب ي��رب��ح��ون هدف
احل��رب ،لكنهم خي�سرون الوعي الثقايف
هلا بمدلوله التارخيي ..لكن هذه الثورة
التي نريدها أن تكون مقدس ًة انترص فيها
الدم ..بمعنى انترص فيها اخلارس كمفهو ٍم
عسكري ..ومن هنا يتضح إن هناك وعي ًا
أنتج لنا مفهوم ًا جديد ًا ملاهية االنتصار
وكيفية االنتصار وأمهية الديمومة ..لذلك
فإن األكثر أمهية يف معرفة الفعل الثقايف
للثورة احلسنية مل يتم األخذ به ،إلاّ عىل
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علي لفته سعيد

اعتبار إهنا استذكار ديني يتط ّلب حتشيد ًا
مجاهريي ًا ،يف حني أن هناك دالل ً��ة كافي ًة
ٍ
طريق لفعلٍ ثقايف
من أجل رسم خارطة
واقع
يمكن منه تبلور وعي جمتمعي إلنتاج ٍ
يعتمد يف بنائه عىل الثورة ،ألهنا أساس ًا هي
أحد أضالع الرسالة الساموية التي جاء
هبا الرسول األعظم حممد (ص) ..وما
نقصده هبذه الداللة هي أمهية قول (ال)
ٍ
ٍ
إنسانية من جهة
رصخة
حتولت اىل
التي ّ
واىل دليلٍ
مادي عىل أن املجتمع يمكن له
ٍّ
ان يستلهم دروس هذه الثورات ..وألن
(ال) التي قيلت يف حلظة تباين الوعي
بني املعسكرين ..املعسكر الباحث عن
استمرارية السلطة حتى لو كانت عرب
احل��رب والقتل وب��ث ال��رع��ب ،والتي
مل تكن هي الوحيدة عرب التاريخ التي
يتصارع فيها اخلري والرش أو الثبات عىل

مقاالت

التحول والتغيري أو السلطة واملعارضة..
ّ
وكذلك بني املعسكر الباحث عن الفكر
اخلاص ألمهية احلياة ،ليس بمفهومها
الساموي البحت بل بمفهومها الدنيوي
أي��ض��ا وب�ين املعسكر ال���ذي سيجني
احل��رب أو ال��ث��ورة يف وجهي املعادلة
أو العملة التي تقف وراء ّ
ٍ
حرب
كل
يكتب هلا أن تكون ملمح ًا تارخييا..
وحني نضع معادلة واستبيان ريايض
بني املعسكرين وحلظة االنقسام بني
الـ(نعم ) جتنب احلرب وال��ـ(ال) تؤدي
اىل القتل ..ولكن ما بني األوىل التي
التورع
تؤ ّدي اىل االهتامم بالسلطة وعدم ّ
بخوض احلرب وزي��ادة القتل واتّساع
االنحدار اىل اهلاوية باملجتمع ..وبني
الثانية التي تؤدي جتنب احلرب وتقليل
القتل واحلفاظ عىل هوية املجتمع ،ولو
كان الطريق هو بالتضحية ،واخلوف
م��ن حت� ّ�م��ل ذن��ب القتل وال��ت��أث�ير عىل
الوعي املجتمعي والثقافة املستحصلة
املستقبلية عىل اعتبار ان النتائج دائام ما
يمكن قراءهتا بعد وقف احلرب ..وهو
طريق ال يسلكه إلاّ األح���رار ..وهلذا
كان من األمهية بمكان أن يتم استلهام
هذه ال��ـ(ال) عىل إهنا مفتاح الثورات،
ومفتاح جتنب خوض احلرب واالعتامد
ٍ
عىل الثقافة كر ّدة فعلٍ
مناهضة للحرب،
والتع ّلم من استنكار الطغيان ايضا
بطرق سلمية ،بذات القدر الذي جعل
الطريق اىل االستذكار يبدأ من خالل
اهلتافات والتحليالت التي جعلت
ٍ
مديات
تتشعب اىل
منطقية الصورة،
ّ
أوسع حتى بات الوصول اىل قناعة إن
ر ّدة الفعل مل تكن مناسبة.

فجر النهضة ..ح:3

القرار الصعب والخيار االسلم
حسين علي الشامي

تدور رحى الدنيا  ،يوم لك ويوم عليك  ،وتتخلخل معطياته خيارات جسام  ،اما ان تنقل
يشء يذكر غري السقوط من الشهباء .
االنسان اىل عامل العلياء  ،أو هتبط به ارض ًا  ،ليس له ٌ
هناك عىل كل امرء ان يدرس موقف اخليار  ،وحيصن نفسه من زلة االيام ،فريتفع بنفسه اىل
اسمى غايات االنسان كي يكون حقا انسان .
قد يضعنا الزمان امام خيار صعب فيه نكون او ال نكون  ،ننجح او نخرس واي خرسان ذلك
اخلرسان العظيم  ،اذ قد يبيع املرء اخرته وخيتار دنيا الزوال  ،فيكون من حطام جهنم و اللعن
حييطه من كل مكان .
وقف الرجل البارع اما خيار اجلنة او النار فارتعدت فرائص حمياه كأنه زلزال يدك امليدان ،
ومن حوله ثعالب الطغيان  ،أحدهم :لو سألوين من اشجع الفرسان ما عدوتك !!
الفارس االن امام اخليار اما يكون حرا كأسمه او يموت عبدا للامل  .لكنه يف النهاية اختار ،
ومىض مطأطئ الرأس كأنه سنان كرست نبله وغار يف رمل واقع اجلهل الذي يساومه عىل دينه
لكنه عرف املراد فقال  :موالي انا من جعجعت بك  ،وحارصتك وقطعت عنك املاء  ،هل يل
من توبة مادام يف العمر بقية  ،دعني اكون اول اضحية تفديك سيدي حسني !!
انتهى الكالم واختار الصواب قبل االهنيار و الوقوع بربكة الندمان  ،فربز كانه شهاب يبحث
عن موت امحر يطوف بسيفه كالربكان  ،ملتهب املشاعر لبيك داعي اهلل .
ارتفع الفارس فوق مجامجهم  ،وعيون الغدر حتوم به  ،ويف هناية املطاف سقط الفارس شهيد ًا،
لكنه يبقى ضمري ًا مسرتجع ًا من فم الشيطان  ،وعزاء ًا قائ ًام اىل يوم املبعث  ،وجاء االمام حييه
حر يف الدنيا واالخرة .
عىل بطولته وهيديه جائزة االحسان  :انت حر كام اسمتك امك ٌ ،
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عالم وأثر
ٌ
ُ
الشيخ محمد طه نجف (قدس سره)
( 1323 – 1241هـ)
محمد بن
محمد رضا بن الشيخ
محمد طه بن الشيخ مهدي بن الشيخ
الشيخ أبو مهدي،
ّ
ّ
ّ
الحاج نجف علي ،المولود في مدينة النجف األشرف سنة  1241للهجرة ،وعائلة آل نجف أصلها
واستقر بها ،ومنه
من مدينة تبريز ،هاجر جدّ هم األكبر نجف علي إلى مدينة النجف األشرف
َّ
تكوّ نت عائلة آل نجف.

مكانته العلمية :كان الشيخ نجف طويل
الباع يف العلوم الدينية واألدب��ي��ة ،واسع
االط�لاع يف التاريخ ،واللغة ،واحلكمة،
وأشعار العرب ،وغريها ،إ ّ
تفوق يف
ال أنّه َّ
الفقه ُ
واألصول ،واحلديث والرجال ،وبرع
ِّ
مصاف أعالم
وعدَّ يف
فيها منتهى الرباعةُ ،
عرصه الناهبني.
أساتذته :نذكر منهم (الشيخ عبد الرضا
الطفييل ،الشيخ م��رت�ضى األن��ص��اري،
السيد حسني
السيد حسني بحر العلوم،
ّ
ّ
الكوهكمري ،خاله ،الشيخ جواد نجف،
الشيخ حمسن خنفر).
تالمذته :نذكر منهم (الشيخ آق��ا بزرك
السيد عبد احلسني رشف الدين
الطهراينّ ،
املوسوي العاميل ،الشيخ حسن ابن صاحب
اجلواهر ،الشيخ مرتىض كاشف الغطاء،
الشيخ هادي كاشف الغطاء ،الشيخ عبد
حممد سعيد
احلسني ال��ب��غ��دادي،
السيد ّ
ّ
حممد جواد البالغي).
احلبويب ،الشيخ ّ

حممد حسني
مرجعيته :بعد وف��اة الشيخ ّ
الكاظمي رجع الناس إليه يف التقليد ،ال
مرجعا ً
بارزا يف مدينة
سيام يف العراق ،وكان
ً
النجف األرشف يف أ ّي��ام��ه ،كام انترشت
رسالته العملية يف البالد العربية وإيران،
وغريمها.
صفاته وأخالقهُ :ع��رف الشيخ حممد طه
ب��ال��ورع وال��ص�لاح ،وال��زه��د وال��ع��ب��ادة،
وحسن ُ
اخللق والتواضع ،وسالمة الذات
وطهارة النفس ،فعلامء آل نجف ك ّلهم عىل
هذه الشاكلة ،ورثوا ذلك خل ًفا عن سلف،
ريا عن كبري.
وصغ ً
ونقل عنه أنّه كان مثا ً
والتحمل
ال للصرب
ّ
تعرض خالل حياته إىل
يف سبيل اهلل ،حيث َّ
ابتالءات عظيمة ،وهي :فقدان البرص يف
أواخر عمره ،وموت ولده الوحيد الشيخ
مهدي ،فلم يظهر عليه اجل��زع ،بل س َّلم
نت بثالث:
أمره هلل وصرب ح ّتى قال :اِم ُت ِح ُ
فقدت ولدي ،وذهاب برصي ،والرياسة –

أي املرجعية .-
وك���ان م��ع � ِرض��ا ع��ن م���ل� ّ
��ذات ال��دن��ي��ا،
مقترصا عىل
وزخارفها ،ومباهجها ،وكان
ً
املأكل اجلشب ،وامللبس اخلشن ،وكان له
ميل يف نظم الشعر.
مؤلفاته :نذكر منها (إتقان املقال يف أحوال
الرجال ،رشح كتاب الزكاة من الرشائع،
اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،الفوائد السنية
والدرر النجفية ،رشح منظومة بحر العلوم،
الدعائم يف ُ
األصول ،نعم الزاد ليوم املعاد،
حاشية عىل امل��ع��امل ،رسالتان يف احلبوة،
حوايش املدارك ،رسالة يف التقية ،حوايش
اللمعة).
حممد طه نجف (قدس
وفاته :توفيّ الشيخ ّ
رسه) يف الثالث عرش من ش��وال 1323
هـ بمدينة النجف األرشف ،ودفن بجوار
مرقد الشيخ حسني نجف يف الصحن
احليدري لإلمام عيل (عليه السالم) من
جهة باب القبلة.

الوثائق الرسمية لثورة اإلمام الحسين (عليه السالم)
يضم هذا الكتاب بني دفتيه مجيع الوثائق الرسمية التي تتعلق بثورة
اإلمام احلسني عليه السالم من الكتب واخلطب والبيانات ،التي ترتبط
هبذه الثورة ،سواء كانت صادرة عن احلسني عليه السالم أو أصحابه،
أو عن املسؤولني يف احلكم آنذاك ،منذ أن أعلن ثورته يف املدينة إىل يوم
مرصعه يف كربالء.
وقد بذل مؤلفه السيد عبد الكريم القزويني جهد ًا كبري ًا يف ضبطها
وتنظيمها ،مع حمافظته عىل الرتتيب الزمني هلذه الرسائل واخلطب
والبيانات ،وقد وفق إىل حد ما يف ضبطها النصيّ والزمني.
وهي ـ بحسب اعتقاد مؤلف الكتاب ـ أول حماولة دراسية يف باهبا،
يستفاد منها :الثائر ،والفدائي ،والكاتب ،واألدي��ب ،واخلطيب،
والناقد االجتامعي; ألنهّ ا تعطي صور ًا ونامذج عن الذهنية والعقلية
التي عاشت وعارصت فرتة الثورة املقدسة.

ُ
ثالثة كتب تنموية

أو ً
ال :كتاب الرس ..للكاتبة روندا بايرن
األفكار يمكن أن تصبح حقائق عندما
تركز عليها بتفكريك ,يمكن من خالل
قوانني العقل الباطن وخطوات حتقيق
الرس جذب السعادة والثروة والصحة،
وتوضح الكاتبة روندا بايرن اخلطوات
الالزمة للجذب وما عليك فعله لتصل
هل��دف �ك ,ج��ذب امل���ال ,ج��ذب الرشيك,
جذب احلبيب ,جذب الصحة واحلياة
الرائعة.

ثاني ًا :كتاب املوهبة ال تكفي أب��د ًا..
لـلكاتب جون سى .ماكسويل
إن كثري ًا من الذين بدأوا بأفضلية عىل
اآلخ��ري��ن ي��ف��ق��دون تلك األفضلية،
ألهنم يعتمدون عىل موهبتهم بد ً
ال من
تنميتها وتطويرها ومع م��رور الوقت
نرى الرتاجع لدهيم يف شتى املجاالت،
فهم يفرتضون أن املوهبة وحدها سوف
تبقيهم يف املقدمة ،ولكنهم ال يدركون
احلقيقة وهي أهنم لو ركنوا إىل موهبتهم
فقط ،فرسعان ما سيسبقهم اآلخ��رون
ويتفوقون عليهم لكن الذي ال يعلمه ،أن
املوهبة أكثر شيوع ًا مما يظنون ،وكام يقول
أح��د املختصني« :أن املوهبة أرخص
من ملح الطعام وما يميز املوهوبني عن
الناجحني هو الكثري من العمل اجلاد»،
لذلك إن أي شخص يرغب يف حتقيق
النجاح حيتاج ألكثر من جمرد املوهبة؛ إذن
ما الذى يتطلبه النجاح؟ وهل يستطيع
أي إنسان أن حيقق النجاح؟ وكيف تفيد
املواهب يف حياتنا اليومية فلذلك جيب أن

ال نقف عن تطوير أنفسنا.
ثالث ًا :كتاب  30قانون للمذاكرة الفعالة..
للكاتب أمني حممود صربي
يف هذا الكتاب يعرفنا الكاتب عىل اهم
النقاط التي تعني الطالب عىل املذاكرة
الفعالة وعىل فهم وحفظ املادة العلمية
بطريقة علمية.

شواهد من التاريخ

االسم والمعنى
كربالء..
ُ
األحرار /متابعات

يذكر السيد العالمة هبة الدين الشهرستاين
ُ
ان (ك��رب�لاء) منحوتة م��ن كلمتي (ك��ور
وبابل) بمعنى جمموعة قرى بابلية ،وقال
األدي���ب اللغوي (ان��س��ت��اس الكرميل):
(وال��ذي نتذكره فيام قرأناه يف بعض كتب
الباحثني ان كربالء منحوتة من كلمتني
من (كرب) و(إل) أي حرم اللـه او قدس
اللـه).
ومن اقدم الشعر الذي ذكرت فيه كربالء
ق��ول معن ب��ن اوس امل��زين م��ن خمرضمي
وعمر حتى ادرك عرص
اجلاهلية واالسالم ّ
ً
عبد اللـه بن الزبري وصار مصاحبا لـه ،وقد
كف برصه يف آخر عمره.
وذك���ر ي��اق��وت احل��م��وي ه��ذا الشعر يف
(النوائح) من معجمه للبلدان و(املعرب)
وذكره قبلـه ابو الفرج االصبهاين يف ترمجة
معن من االغ��اين ( 63 :12دار الكتب)
وقال يف قصيدة طويلة:

إذا هي حلت كربالء فلعلعا
فجوز العذيب دوهنا فالنوائحا
وقال يف كالمه عىل الكوفة :قال أبو عبيدة
معمر بن املثنى :ملا فرغ سعد بن أيب وقاص
من وقعة رستم بالقادسية وضمن أرباب
القرى ما عليهم بعث من أصحاهبم ومل
يسمهم حتى ي��رى عمر فيهم رأي��ه ،كأن
الدهاقني ناصحوا املسلمني ،ودلوهم عىل
عورات فارس ،واهدوا لـهم واقاموا لـهم
االس��واق ،ثم توجه سعد نحو املدائن اىل
يزدجرد وقدم خالد بن عرفطة حليف بني
زهرة بن كالب ،فلم يقدر عليه سعد حتى
فتح خالد ساباط امل��دائ��ن ،ثم توجه اىل
املدائن فلم جيد معابر فدلوه عىل خماضة عند
قرية الصيادين اسفل املدائن فأخاضوها
اخليل حتى ع�بروا ،وه��رب ي��زدج��رد اىل
اصطخر ،فأخذ خالد كربالء عنوة وسبى
أهلها ،فقسمها سعد بني اصحابه ،ونزل عىل
قوم يف الناحية التي خرج سهمة فأحيوها،
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فكتب بذلك سعد اىل عمر ،فكتب اليه
عمر ان حولـهم .فحولـهم اىل سوق حكمة
ويقال اىل كويفة ابن عمر دون الكوفة.)...
ولقائل ان يقول :إن العرب أوطنوا تلك
البقع قبل الفتح العريب ،فدولة املناذرة
باحلرية ونواحيها كانت معارصة للدولة
الساسانية الفارسية ويف محايتها وخدمتها.
واجلواب :ان املؤرخني مل يذكروا لـهم انشاء
قرية سميت هبذا االسم (كربالء)؛ غري ان
وزن كربالء ُأحلق ب��االوزان العربية ونقل
(فعلال) (فعلالء) يف الشعر حسب ،فاالول
موازن جلحجحى وقرقرى وقهقرى والثاين
موازن لعقرباء وحرمالء ،زيد مهزة كام زيد
برنساء.
أما قول األب اللغوي انستاس الكرميل
ما معناه :أن كربالء منحوتة من (كرب)
و(ال) ،فهو داخل يف اإلمكان ،ألن هذه
البقاع قد سكنها الساميون وإذا فرسنا
(ك���رب) بالعربية أي��ض��ا دل ع�لى معنى

(القرب) فقد قالت العرب( :كرب يكرب
كروب ًا أي دنا) وقالت (كرب فالن يفعل
وكرب ان يفعل أي كاد يفعل ،وكاد تفيد
القرب ،قال ابن مقبل يصف ناقته:
فبعثتها تقص املقارص بعدما
كربت حياة النار للمتنور
وجاء يف لسان العرب :كرب االمر كروبا:
دنا ...وكل يشء دنا فقد كرب ،وقد كرب
ان يكون وك��رب يكون وكربت الشمس
للمغيب :دنت ،فكرب البابلية قريبة من
العربية.
وإذا فرسنا (ال) ك��ان معناه (ال���ه) عند
الساميني أيضا ،ودخول تفسري التسمية يف
اإلمكان ال يعني أهنا هي التسمية احلقيقية
ال غريها ،الن اللغة والتاريخ متعاونان دائ ًام
فهي تؤيده عند احتياجه إليها وهو يؤيدها
عند احتياجها إليه ،فهل ورد يف التاريخ
إن موضع كربالء كان (حرم الـه) قوم من
األق��وام الذين سكنوا العراق؟ أو مقدس
الـه لـهم؟ ال جييبنا التاريخ عن ذلك ،ومن
األسامء املضافة إىل (ال) بابل واربل وبابيل.
وعىل حسبان (كربال) من األسامء السامية
اآلرامية أو البابلية ،تكون القرية من القرى
القديمة الزمان كبابل واربيل ،وكيف ال
وه��ي من ناحية (نينوى) اجلنوبية! قال
ي��اق��وت احل��م��وي( :ن��ي��ن��وى بكرس اولـه
وسكون ثانية وفتح النون وال��واو بوزن
طيطوى ..وبسواد الكوفة ناحية يقال هلا
نينوى منها كربالء التي قتل هبا احلسني،
ريض اللـه عنه.
وقال يف كتاب لـه آخر( :نينوى موضعان:
بكرس ال��ن��ون وي���اء ساكنة ون���ون اخ��رى
مفتوحة وواو والف ممالة ،نينوى بلد قديم
كان مقابل مدينة املوصل .ونينوى كورة
كانت بأرض بابل منها كربالء التي قتل هبا
احلسني بن عيل عليهام السالم -ونينوى من
االسامء اآلشورية).
وال نشك يف ان نينوى السفىل سميت
باسم نينوى العليا إحدى عواصم الدولة
اآلش��وري��ة املشهورة يف التاريخ ،سميت
ام��ا ملعارضتها وام��ا إلدام��ة ذك��راه��ا ،عىل
عادة الناس يف تسمية البلدة التي ينشئوهنا
بعد املهاجرة من بالدهم واجل�لاء عنها
ويسموهنا باسم بلدهتم التي هاجروا منها،

وهذا معروف قدي ًام وحديثا ،وهو من امجل
رضوب الوفاء ،وان كان لغري األحياء.
ونقل بعض الفضالء قول أحد الباحثني يف
تاريخ كربالء القديم وهو (كل ما يمكن
ان يقال عن تارخيها القديم اهنا كانت من
أمهات مدن طسوج النهرين الواقعة عىل
ضفاف هنر باالكوباس (الفرات القديم)
وعىل أرضها معبد للعبادة والصالة ،كام
يستدل من األس�ماء التي عرفت هبا قدي ًام
كعمورا ،ماريا ،صفور ًا ،وقد كثرت حولـها
املقابر ،كام عثر عىل جثث موتى داخل اوان
خزفية يعود تارخيا إىل قبل العهد املسيحي،
وأما األقوام التي سكنوها فكانوا يعولون
ع�لى ال��زراع��ة خلصوبة تربتها وغ���زارة
مائها لكثرة العيون التي كانت منترشة يف
أرجائها).
ومن املعلوم ان كربالء ليست عىل ضفة
الفرات وال عىل ضفافه ،فالقائل لو قال
(كورة كربالء) لكان القول علمي ًا.
ومما يدل عىل قدم كربالء أيضا ووجودها قبل
الفتح اإلسالمي ما ذكره اخلطيب البغدادي
بسنده اىل أيب سعيد التيمي قال( :اقبلنا مع
عيل (عليه السالم) من صفني فنزلنا كربالء،
فلام انتصف النهار عطش القوم) وروى
بعد ذلك بسنده أيضا عنه قال( :أقبلت من
االنبار مع عيل نريد الكوفة وعيل يف الناس،
فبينام نحن نسري عىل شاطي الفرات اذ جلج
يف الصحراء فتبعه ناس من أصحابه واخذ
ناس عىل شاطئ املاء ،فكنت ممن أخذ مع
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شواهد من التاريخ
عيل حتى توسط الصحراء ،فقال الناس:
يا أمري املؤمنني إنا نخاف العطش ،قال :إن
اللـه سيسقيكم ،وراهب قريب منا ،فجاء
عيل إىل مكانه فقال :احفروا هاهنا فحفرنا،
وكنت فيمن حفر ،حتى نزلنا ـ يعني عرض
لنا حجر ـ فقال عيل :ارفعوا هذا احلجر،
فأعانونا عليه حتى رفعناه ،فإذا عني باردة
طيبة ،فرشبنا .فرجع ن��اس وكنت فيمن
رجع ،فالتمسناها فلم نقدر عليها ،فقال
الراهب :ال يستخرجها إال نبي أو ويص.
واملهم من هذا احلديث أن اإلمام عليا عليه
مر بكربالء ولج يف الصحراء قبل
السالم ّ
سنة أربعني الـهجرية ،ومل يذكر أحد من
املؤرخني إنشاء مدينة باسم كربالء يف أثناء
تلك السنني األربعني.
ومن املواضع التي عرفها العرب قديام قرب
كربال (الطف) قال ياقوت احلموي( :الطف
بالفتح والفاء مشددة وهو يف اللغة ما ارشف
من ارض العرب عىل ري��ف ال��ع��راق)...
وقال أبو سعيد( :سمي الطف ألنه مرشف
عىل العراق من اطف عىل ال�شيء بمعنى
اط��ل ،والطف طف الفرات أي الشاطئ
والطف ارض من ضاحية الكوفة يف طريق
الربية فيها كان مقتل احلسني بن عيل وهي
ارض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون
ماء جارية منها الصيد والقطقطانة والرهيمة
وعني مجل وذواهتا.
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اتباع أهل البيت (عليهم السالم) في مدينة تكساس االمريكية
يرفعون راية الحزن في شهر المحرم الحرام
بدأ اتباع اهل البيت عليهم السالم يف املراكز االسالمية واحلسينيات يف مدينة
تكساس االمريكية جمالسهم احلسينية خالل شهر املحرم احلرام ،اضافة اىل
رفع راية احلزن الرسمدي عىل فاجعة استشهاد سيد شباب اهل اجلنة
وأهل بيته وصحبه االطهار عليهم السالم ،يف شوارع املدينة وعىل
رشفات بيوهتم.
وذكر (عباس املسافري) مسؤول مركز االمام عيل عليه السالم يف
مدينة تكساس ان مركز االمام عيل عليه السالم له خصوصية لدى
ابناء اجلالية العراقية وحمبي اهل البيت عليهم السالم ملا يضمه
من برامج وانشطة دينية وثقافية باللغة العربية تنقل هلم اجواء
كربالء العاشورائية  .فيام اوضح (حممد صادق) احد ابناء اجلالية
العراقية ،ان من ضمن االستعدادات هي هتيئة قاعات خمصصة
للرجال والنساء وملختلف اجلنسيات ،وتغطية اجلدران ببوسرتات
حتمل كلامت العزاء والدروس املستلهمة من القضية احلسينية  ،مشريا
اىل تكاتف اجلميع وعملهم دون كلل او ملل بتوفري ماحيتاجونه إلحياء تلك
الفاجعة االليمة .

الحسينيات والمراكز االسالمية في السويد تقيم مجالس العزاء على سيد الشهداء
اقامت اجلالية املسلمة يف السويد جمالسها احلسينية طيلة ايام شهر حمرم احلرام
حيث يف احلسينيات واملراكز االسالمية ،حيث شهدت ايام العرشة االوىل من
شهر املحرم اقبال العديد من اجلاليات منها املسيحية والصابئة لتقديم العزاء
بمصاب سيد شباب اهل اجلنة االمام احلسني عليه السالم.وقال الدكتور
قاسم درويش عواد مسؤول حسينية الزهراء ان اجلالية العراقية يف مدينة
اسكلستونا السويدية نصبت رسادق العزاء واحلزن ملصاب ال البيت عليهم
السالم بذكرى استشهاد االمام احلسني عليه السالم حيث نقوم بإقامة جمالس
العزاء واملحارضات الدينية  .موضحا ان» احلسينية شهدت
اقباال واسعا من ابناء اجلالية املسلمة يف السويد لتقديم
العزاء بفاجعة اهل البيت عليهم السالم فضال عن
التحضريات التي يقوم هبا املحبون واملوالون بتوفري
خدمة الطعام والرشاب اىل املعزين.
واجلدير بالذكر ان مملكة السويد تضم العديد
من احلسينيات واملراكز االسالمية التي بدورها
تقيم العزاء طيلة شهر حمرم احلرام من خالل اقامة
املجالس احلسينية واملحارضات الدينية .
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سهل نينوى يقيم مجالس العزاء بعد تحريرها من تنظيم (داعش االرهابي)
عادت املواكب احلسينية وجمالس العزاء إىل سهل نينوى بعد حتريرها من عصابات
داعش اإلرهابية مع حلول شهر حمرم احلرام الذي شهد أبشع حادثة عرفتها اإلنسانية
بحق أهل بيت النبوة صلوات اهلل عليهم .أكد ذلك( عباس البيجواين) مسؤول أحد
املواكب احلسينية رجعت املدينة كسابق عهدها إىل إقامة املواكب احلسينية بذكرى
استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم).
فيام قال الشيخ (حسن الشبكي) القيادي يف احلشد الشبكي :أن هذه االجواء
اإليامنية جتعل من املؤمن ينهل منها معاين الرفعة والسمو السيام وأهنا تستذكر املثل
والقيم العليا والدروس اإلنسانية للثورة احلسينية التي باتت منارا تنري درب الثائرين
واملنترصين لتعرب عن عمق املحبة والوالء لعشاق سيد الشهداء .مشريا إىل أن هذه
املامرسات من شأهنا أن تبني للعامل أن احلق بينّ مهام حاول البعض إخفاءه ،مشيدا
بدور املوالني يف إقامة املواكب احلسينية بعد عودهتم إىل مناطق سكناهم.
(الفالس��فة والعلماء واألدباء والمفكرين)..يؤكدون ان ثورة اإلمام الحس��ين كونية في قيمها ومبادئها وإنس��انيتها

ّ
ِّ
والمفك ُر
اع ُر
الش ِ
اإليرا ِن ُّي(ناصر خسرو)

أنا املغموم و املتأمل من دم
احلسيـــــن فكيف يريدون أن
أفرح و أنا الدامي؟
أنـــا الـــمحتار مــن أعــاملــك
ربــــام أو ما خال ذلك أن يبقـــى
منك مهــي

محمد علي جناح (مؤسس دولة
جوزيف هاشم (صحفي وناشط
سياسي لبناني):

يا اب��ن فاطمة و ع�لي! وه��ل عظمة أرف��ع من
هذه القلل؟ يا من ورث��ت العظمة و اخلصال
السامية كلها ،مل ختدعك وساوس الدنيا امللونة،
وضحيت بروحك العظيمة نذر َا ،لو مل تكن ملا
رفرف أي لواء إهلي....لست إمام الشيعة فقط
رفعت
بل قائد لكل اخلالئق و العباد الذين
َ
مكانة إيامهنم إىل القلل.

باكستان)

ال جت��د يف ال��ع��امل م��ث� ًَ
�اال للشجاعة أفضل
من تضحية و ج��رأة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم).
أتصور أن عىل كافة املسلمني أن يتأسوا هبذا
الشهيد الذي ضحى بنفسه يف أرض العراق.
هبار (اديب و الشاعر ايراين)
يف حمرم أهلونا ينقلبون
جلل العامل بكاء و نياح األرض جهر ًَا
حتى و يف ذكرى عطاشى كربالء
جيعل اجلدول من مياه العني هنر ًَا
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ّ
فن المجاملة
املجاملة هي نوع من ترطيب األجواء وكسب ود املقابل ،وهي تتضمن القدرة عىل استاملة
ِ
للمجامل والتي تستوجب من األول احرتام
املقابل (املجا َمل) من خالل الشخصية اجلذابة
حمبب ًا وأجواء لطيفة عىل احلوارات بينهام ،سيام تلك املفعمة
األخري ،عدا كوهنا ُتضفي شعور ًا ّ
بكلامت املديح والثناء.
وكي ال نبخس املجاملة حقها ،علينا أن ال نختزل مفهومها بأن ال نكون غليظي التعامل
فقط ،فذلك ملمح اويل هلا ،إذ إن مضامينها كثر ،ال اقلها ،اهنا البداية لكسب الوقت وحتويل
جمريات احلوار صوب ما نرغب بعد كسب و ّد املقابل باملودة ال بالقرس الفكري.
وعليه فهي سلوك انساين يقوم من خالله الفرد منا بالتعبري (اشارة او لفظة او ترصفا) عن
حسن التعامل والتو ّدد يف احلديث مع اآلخر عىل ان يكون ذلك دون مقابل لئال تعد متلق ًا،
ِ
نجامل ،كوهنا ـ املجاملة ـ ستعطي
نحب ان ُنجا َم ْل فيجب أن
ودافعنا يف ذلك هو أننا كام
ّ
ع ّنا انطباعا طيبا ،إذ من خالهلا ومن خالل مراعاتِنا ألحاسيس املتلقي هلا ،سنحقق نجاحاً
اجتامعية.
ومقبولية
ّ
واملجاملة كلمة رديفة للمداراة ،وهو جزئية مهمة من جزئيات ايامن الفرد منا ،وبالتايل
فهي من مندوبات الشارع املقدس ،إذ نجد كثري ًا مما رصح به القرآن الكريم بخصوص
(و َل ْو
التعامل بالرفق وقول احلسنى للناس ومنها ما اشار له القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
خفي ًا عىل أحد
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك) و(وقولوا للناس حسنا) ،وليس ّ
ان لفظة الناس الواردة يف النص القرآين تنرصف جلميع الناس دونام متايز ،وللمعرتض عىل
حمبة له ،يف حني اهنا امام املخالف وسيلة للجذب
ذلك نقول أن بشاشة الوجه أمام املؤمن ّ
واملداراة والكسب لقلبه وبالتايل إليامنه.
وللسنة النبوية العطرة قولتها يف ذلك حيث قال (صىل اهلل عليه وآله)( :مداراة الناس نصف
اإليامن والرفق هبم نصف العيش) ،ويف حديث آخر( :أمرين ريب بمدارة الناس كام امرين
بأداء الفرائض).
وألمري املؤمنني (عليه السالم) قول عظيم فيها إذ يقول( :رأس احلكمة مداراة الناس) ويف
حديث آخر (سالمة الدين والدنيا يف مداراة الناس) ،وهو قريب جد ًا ممّا قاله صادق اهل
البيت (عليهم السالم) (جماملة الناس ثلث العقل).
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صفحتك الشخصية
تؤثر على فرص عملك!..
وج��دت دراس��ة حديثة أن احلسابات
الشخصية ع�لى م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االج��ت�ماع��ي ت��ؤث��ر ع�لى ف���رص عمل
األشخاص املتقدمني للحصول عىل
وظائف معينة .وقال أكثر من نصف
اخلرباء يف املوارد البرشية ،أن املعلومات
يعرف فيها
الشخصية والطريقة التي َ
املستخدمون عن أنفسهم عىل املواقع
االج��ت�ماع��ي��ة مثل (فيسبوك وتويرت
وانستغرام) ،تؤثر عىل فرص توظيفهم
ه��ذا وم��ن املمكن أن ت��أيت الطلبات
املقدمة للحصول عىل مقابلة عمل
بالرفض ،وبعد إطالع أرب��اب العمل
عىل صفحات املتقدمني الشخصية عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،قال (أندي
سمنر) منفذ هذه الدراسة :أن «املزيد من
املوظفني وأصحاب العمل يبحثون عن
طرق جديدة الختيار الشخص والعمل
املناسب ،لذا يقدم غوغل أكثر مما يمكن
أن تقدمه السرية الذاتية ،وأكدت نتائج
الدراسة أن احلسابات الشخصية عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،يمكن أن
تلعب دورا سلبيا أو إجيابيا يف إعطاء
الباحثني عن الوظائف فرصة للعمل يف
رشكة ما».

تنمية بشرية

أنمي ذكاء طفلي؟
كيف ّ

ٍ
ٍ
يتنوع ّ
عديدة،
بأصناف
ويتصور
الذكاء
ّ
ّ
ٍ
فقد يظهر أحدها عند فرد من أفراد األرسة
وال يظهر عند غريه ،فيام يمتلك اآلخرون
أن��واع � ًا أخ��رى من ال� ّ�ذك��اءات بام جيعل
األف��راد مجيعهم أذكياء بمواقف وأماكن
ٍ
ٍ
خمتلفة.
وأزمنة
ٍ
قدرات
فيام يظهر ذكاء األطفال بامتالكهم
معي ٍ
نة تنعكس يف تعامالهتم ومهاراهتم يف
ّ
حتليل املعلومات ،واكتساب املعارف،
ّ
وحل املشكالت ،وفهم املواقف ،وحتليلها،
كام يظهر ذكاء ّ
وترصفاته
الطفل بسلوكياته
ّ
عليمية،
اليومية ،وتعاطيه مع البيئات ال ّت
ّ
ّ
ويتحصل
شخصيته،
وانعكاساهتا يف
ّ
ّ
الذكاء عند ّ
ّ
الطفل بالوراثة التي يكتسبها
من والديه أو ً
يتأخر بتفاعل
نمى أو ّ
ثم ُي ّ
الّ ،
البيئة التي يعيشها ّ
الطفل مع استعداده
الوراثي ،لينتج عن ذلك تقدّ م وتزايد يف
الذكاء التي يمتلكها ّ
معدّ الت ّ
الطفل إذا
بالرعاية وال ّتدريب؛ أو
ما اقرتنت الوراثة ّ

الرعاية واتّسمت
ّ
تأخر وفتور إذا ما غابت ّ
البيئة بالفتور واخلمول ،واجلدير ذكره ّ
أن
تأثري البيئة املحيطة يضعف مع تقدّ م الفرد
بالعمر.
ويمكن االس��ت��دالل ع�لى ذك��اء ّ
الطفل
بمراقبة نشاطاته وسلوكياته ومعاينتها،
ستدل عىل ذكاء األطفال بمؤشرّ ٍ
ّ
ات
إذ ُي
بالسعادة
سلوكي ٍة عا ّم ٍة تتمثّل باملجمل ّ
ّ
والفضول واالستمتاع باللعب ،وتفيد
هذه املؤشرّ ات يف تشخيص حالة ّ
الطفل
ومتييزه ،ليصار إىل تقييم ذك��اء ّ
الطفل
وقياسه إذا ما أظهرت سلوكياته انحراف ًا
ملموس ًا إجيابي ًا أو سلبي ًا ،ويعتمد يف ذلك
عىل اختبارات ومقاييس ّ
الذكاء املعدّ ة
ٍ
ٍ
علمية ،ويمكن تنمية
فائقة وطرائق
بعناية
ّ
الغذائية
ذكاء الطفل عرب مراعاة احتياجاته
ّ
املعرفية واملهار ّية ،وفيام
وحاجات دماغه
ّ
ييل بعض ّ
الطرق املفيدة يف تنمية ذكاء
األطفال:
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قص ٍة أو م��وض��و ٍع يفيد ّ
الطفل
ك��ق��راءة ّ
ويثري عقله يومي ًا قبل نومه ،وتشجيع
اهتامماته ورعايتها واح�ت�رام فضوله
شخصية ّ
الطفل
التعرف إىل
وإشباعه،
ّ
ّ
وتفكريه وم��ا يشغله ويستثري انتباهه
التعرف إىل
ويسرتعي دوافعه ،وحماولة
ّ
اآلليات واالسرتاتيجيات املناسبة لتعليمه
واملالئمة لنمط تفكريه وقدراته ،كذلك
حثّه وتشجيعه لتع ّلم إح��دى املهارات
التفاعلية،
الفنية أو الرياضية أو األلعاب
ّ
ّ
املنزلية
وإرشاكه يف ال ّنقاشات واحلوارات
ّ
املهمة وامل�لائ��م��ة لتفكريه،
واألرس ّي����ة
ّ
�س�ماح له بمتابعة احل���وارات األبو ّية
وال� ّ
ال��ب� ّن��اءة واهل��ادف��ة ،وامل��واض��ي��ع الرتبوية
ٍ
ٍ
طويلة
فرتات
والعلمية ،حيث يعترب قضاء
ّ
مع األبناء حم ّفز ًا مهماّ ً
ومعزز ًا لتنمية ذكاء
ّ
األطفال وتقويته؛ إذ يسهم قرب الوالدين
م��ن أطفاهلم وجمالستهم هل��م يف تقوية
العاطفية عند ّ
الطفل وإشباعها،
الرابطة
ّ
ّ
وتنمية ال ّنمو الدّ ماغي وحتسينه.
وجدير بالذكر أن مراعاة توفري اإلمكانات
وحبه له،
التي تشعره بحاجته إىل التع ّلم ّ
فمشاركته األلعاب ّ
هنية واملهار ّية التي
الذ ّ
خميلته وتوسيع مداركه،
تسهم يف إنضاج ّ
كألعاب املقارنة وتبادل األدوار وال ّتفريق
الروضة
وغريها ،كذلك انتقاء املدرسة أو ّ
التي سيلتحق هبا ّ
الطفل يف دراسته؛ إذ يقع
عاتق سعادة ّ
الطفل وأمنه ال��دّ رايس عىل
التعليمية ،واملطلوب من
املدرسة وبيئتها
ّ
مية
هذه املؤسسة مراعاة ال ّنشاطات التع ّل ّ
املعتمدة عىل اللعب وال ّتفاعل ،وإكساب
ّ
ذاتي ًة وأمان ًا وسعادة ،ح ّتى
الطفل ثق ًة ّ
يرغب ال ّتعليم ويألفه ،وال يكون عليه أمر ًا
ال ومم ً
ثقي ً
ال.

آثار وتراث

ّ
ٌ
ٌ
متحشدة
وذكريات
بيت قديم

األحرار /علي الشاهر
عدسة /حكمت العياشي

بيت قديم يعود لحقبة
عندما تدخل عميقًا إلى أزقة شارع السدرة في مركز مدينة كربالء المقدسة ،يلفت نظرك ٌ
َ
وأصبح أثرًا قديمًا
أهله
رحل عنه
بابه بعد أن
عشرينيات القرن الماضي،
ُ
مبني من الطابوق المحلي وقد غُ لقت ُ
َ
ٌّ
ٌ
صاحبه؟
يفتحه أمام السائحين ليتع ّرفوا على حكاية هذا البيت ومن هو
بابه أو
لكنّه
مهمل ال أحد يأتي فيدقّ
ُ
ُ
ُ
لقد َ
مقر ًا مهماّ ً يف
كان هذا البيت يمثّل ّ
وقته ،عندما ك��ان ق��ادة ث��ورة العرشين
جيتمعون ف��ي��ه ،م��ن أج��ل ال��ق��ي��ام هبذه
نجحت يف التصدّ ي
الثورة العظيمة التي
ْ
لالحتالل الربيطاين ،ومن بعدها إعالن
اس��ت��ق�لال ال��ع��راق وت��أس��ي��س اململكة

املحب لآلثار والرتاث،
العراقية ،والناظر
ّ
الباب جيد ًا ،فيجد مكتوب ًا يف
سيتفحص
َ
ّ
السيد نور بن السيد
أعاله (دار الزعيم ّ
عزيز اليارسي التي خرجت منها وثيقة
الثورة العربية الكربى) ،وحسن ًا فعل
زمييل (امل��ص��ور الفوتوغرايف حكمت
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اقتنص صورة هذه الدار
العيايش) ،عندما
َ
ليتعر َف اجليل اجلديد عىل قادتنا ورموزنا
ّ
الوطنية الذين كان هلم الفضل الكبري يف
التصدي لالستعامر الربيطاين وط��رده
فلم تكون ثورة العرشين
هنائي ًا من البلدْ ،
وح��ده��ا ه��ي النقطة املهمة يف تارخينا

آثار وتراث
وخصوص ًا بداية القرن العرشين املايض،
َ
حتركات ومواقف سياسية وجهاد
فهنالك ّ
الذين نذروا أرواحهم من
ال ُينسى هلؤالء
َ
ِ
الوطن وترابه.
أجل
وسبقَ إن ك��ان للسيد اليارسي موقفه
ّ
امل�شرف من االستفتاء الربيطاين الذي
أجرته بريطانيا عام  1918وأرادت منه
البقاء يف العراق بعد كسب التأييد من
املؤ ّيدين واملتم ّلقني وخائني الوطن،
حيث كان قطبا من أقطاب املعارضة يف
العراق يف مقاومة االحتالل الربيطاين.
السيد ن��ور ال��ي��ارسي من ف��روع شجرة
السيد
علوية يرتقي تسلسل حلقاهتا إىل
ّ
احلسني ذو الدمعة بن زيد بن اإلمام عيل
السالم) ،بن الشهيد
زين العابدين (عليه ّ
السبط احلسني ب��ن ع�لي ب��ن أيب طالب
علية القوم
(عليهام السالم) ،وأهله من ّ
ومساكنهم موزعة بني املشخاب وكربالء
ومناطق الفرات األوسط.
السيد (نور) من كبار الشخصيات
لقد كان ّ
العراقية يف بداية القرن امل��ايض ،وزعيم

ال��س��ادة آل ي��ارس ،ولِ��د يف أري��اف قرى
مدينة الديوانية سنة 1834م يف بيت
السادة اليارسيني الذين توارثوا املكانة
الكبرية يف عيون أهل القرى ،وقد ظهرت
أمارات الرهافة واملواقف الصادقة عىل
وجهه منذ اكتامل شبابه ،فصار موضع
تقدير لدى شيوخ الفرات ،وك��ان كثري
التهجد والعبادة وم��ارس التجوال يف
مرابع العشائر الفراتية ،وهو غني من مال
وعقار متوارث ومن زروع اجداده ،وزّ ع
بعضها عىل املساكني واملحتاجني من فقراء
الريف ،وكان شغوف ًا بالذرية ويتشوق
لكثرهتا يف بيوته ،فولِد له (مخسة وعرشون
ولد ًا) ،وكل ولد صار شجرة له ذراري،
وكلهم يفتخرون بانتامئهم إىل الذرية
سيد حمرتم يف مكانه.
الرشيفة ،وكلهم ّ
وت��روي وثائقه أن (بيته أضحى اشبه
بمقام يأتيه الناس افواج ًا لين ّفسوا عن
جراحاهتم) ،ويوم سمع بنبأ اجلهاد الذي
السيد حممد سعيد احل ّ��ب��ويب عام
اعلنه
ّ
 1914ه��رع مرتدي ًا زي السادة وبيده
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فشجع االف الفالحني
سيف اجلهاد،
ّ
عىل قتال االنكليز ونثر ل�يرات الذهب
مساعدة للثوار .ويف ثورة العرشين كان
السيد علوان
املجاهد االول مع رفيقه
ّ
اليارسي والشيخ عبدالواحد حاج سكر
خوام عبد العباس وشعالن أبو
والشيخ ّ
والسيد حمسن
اجل��ون وغثيث احلرجان
ّ
السيد نور
أب��و طبيخ وغ�يره��م ،إال أن
ّ
اليارسي كان اكثر املؤثرين بني طبقات
الفالحني والفقراء ،إذ انفق املال الكثري
عىل بناء اجلوامع وامل��دارس ومؤسسات
اخلري ،ومل يبخل ومل يرتدد يف الدفاع عن
املظلومني واملعذبني يف االرياف ،كام كان
أحد اعضاء الوفد املفاوض مع احلسني بن
عيل رشيف مكة ايام االحتالل االنكليزي
 .وقد رافق جميء امللك فيصل االول من
احلجاز إىل العراق ليكون ملك ًا للعراق
وكانت تكاليف سفر الوفود (عرشة آالف
السيد نور اليارسي
لرية ذهبية) دفعها
ّ
(رمحه اهلل تعاىل).

الواحة

أسرار جديدة عن الماء!

يقول اهلل عز وجل يف كتابه احلكيم»:وجعلنا من املاء كل يشء
حي ًا» ،إذ ّ
أن املاء هو سبيل احلياة عىل وجه األرض ،وبه تعيش
الكائنات وتستمر فمن شجر إىل برش إىل ما بالبحر ،واإلنسان
حيتاج املاء يف جسده كي يعيش وتعمل أعضاؤه  ،ولكن هل
تعلم عن املاء كل يشء؟ بالتأكيد ال ،فاملاء عنرص طبيعي ال زال
حتت البحث واالكتشاف ،وهنا نرسد لك بعض املعلومات
التي تتعلق به :
ً
* هل تعلم أنه ذكر يف القران ثالثة وعرشون اسام للامء وهي
(املغيض ،الصديد ،ماء املهل ،ماء األرض ،ماء الرشب،
املاء األجاج ،املاء الطهور ،املاء غري اآلسن ،املاء املهني ،املاء
املبارك ،املاء احلميم ،املاء املنهمر ،املاء املسكوب ،ماء الغور،
ماء املعني ،ماء الفرات ،ماء الغدق ،املاء الداف ،ماء الثجاج،
ماء الرساب ،ماء مدين ،ماء السلسبيل ،ماء الينابيع و األهنار).
* هل تعلم أن املاء املالح يشكل  %1من ماء االرض.
ً
* هل تعلم ان باستطاعة اإلنسان ان يعيش شهر ًا كامال بدون
غذاء ،لكنه لن يستطيع العيش سبعة أيام دون ماء.
* هل تعلم أن املاء يشكل ثلثي وزن اإلنسان وأن بالزما الدم
تتكون من  %90من املاء ،بينام نسبة املاء يف العظام تشكل .%22
* يعترب املاء املذيب الطبيعي للمعادن والعنارص الطبيعية.
* املاء منظف حيث يغسل اجلسم من السموم واملواد الرسطانية،
ثم خيرجها عىل شكل بول.
* هل تعلم أن مياه األمطار التي تأيت من السحب هي أنقى أنواع
املاء عىل وجه األرض ،وبعد دخوهلا الغالف اجلوي تتلوث بفعل

عنرص الكربيت وعوادم املصانع وقد تكون «املطر احلميض».
* هل تعلم أن رشب املاء عىل معدة فارغة يعالج الكثري من
األمراض مثل :الصداع ،وآالالم املفاصل ،والسمنة  ،ورسعة
رضب��ات القلب ،التهاب السحايا ،الربو ،السل ،السكري،
اإلمساك ،والعيون ،والرحم ،والرسطان...
* احذر من رشب املاء وأنت واقف فإنه يسبب عرس اهلضم؛
بسبب سقوطه دفعة واح��دة يف قاع املعدة ،وح��اول أن ترشبه
جالس ًا وعىل دفعات حتى تنبه الكبد بنزول املاء وال تسبب له
التليف الكبدي.

َ
حروف الحسين
المسيحية تتهجى
ّ

إيامن كاظم احلجيمي

مللحمة عاشوراء أرسار ما زالت خمبئة بني رمال احلرب يف تلك الظهرية التي نزلت هبا الشمس لتسجد فوق رداء احلسني (عليه
السالم).
عند ضفاف الفرات حيث غفت السهام يف جسد قربة املاء ،ذاك ُ
اجلرح الذي مل ُيرتق فسال منها الظمأ يبحث عن قطرة غرية من جبني
ايب الفضل (عليه السالم) يبلل هبا شفاهه ..يفتش عن ظل لراية حبيب بن مظاهر يغفو حتتها ليسرتيح من ثورة العطش التي هتكت
به.
بينام القدر يتكئ عىل عصا ملوسى يتوسلها سحرها ليشق من األرض فرات ًا ..يحُ يي به ضمري ًا مات دون احتضار يرتقب سوط عيسى
ليحيا من جديد كام أحيا املوت وهب ًا (رضوان اهلل عليه) لتتسلق روحه فوق مئذنة الصليب بينام قدمه ثابت ًة كام املسامري التي نقشت
روحها فوق أعواد محلت جسد املسيح لتنعي حسينا..
ُ
ليس ما حدث خيا ً
ال بل رسائ ً
ٌ
رسائل أخرس هبا صوت الورق ومل ُيسمع حينها
ال بعث هبا االنبياء لرسول السالم وسبط آخر الرسل،
أمر بأن حيز رأس احلسني (عليه السالم) ،فأقرتب من جسده الرشيف قليال
اال متتمة ذاك النرصاين يف معسكر يزيد لعنه اهلل والذي َ
حتى فقد صوابه وهوى السيف من يديه دون شعور ليشق سوادة اجليش هارب ًا مما رآه.
فلام ُسأل عن سبب رفضه لفعل ما أومر به ..ليخترص عذره مهرو ً
ال  ..يرصخ يف وجوههم ان نور وجهه اشغلني عن فكرة قتله ...ذاك
هو احلسني باب اهلل الذي منه يؤتى فهو (عليه السالم) مل ُ
يك حكر ًا لطائفة او دين.
بل هو رسالة اهلل يف أرضه ليقرأها اجلميع بتهجي حروف اخللود والشموخ ..من الف النرص اىل ياء يومنا هذا ..فام زالت تلك العقيدة
تقرأها عيون كربالء كل ما َّ
حل عاشوراء!!
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الواحة

صورة وتعليق
ص��ورة بانورامية لمنظر بغ��دادي على نهر
دجلة بداية القرن العشرين

ُ
بنفس��ك
اصنعه
حام��ل الص��ور..
ِ
ُ

هناك أشكال عديدة حلامل الصور ،والتي يمكن صناعتها يف البيت
باستخدام أشياء بسيطة ،ولكن أسهلها باستغالل األسالك الرفيعة
أو السلك املطيل بالنحاس يف عمل أشكال مميزة ،بحيث يكون طيات
السلك هي املاسك للصور ،كام يمكن تثبيت السلك عىل حجر ملون
أو قطعة خشبية أو أي قطعة ديكور يف املنزل.
أما من ّ
يفضل استخدام األخشاب يف ديكور املنزل ،فباستخدام قطع
َ
عائلتك
مربعة أو دائرية مفرغة من املنتصف ستكون ماسك ًا رائع ًا لصور
َ
وأصدقائك.
ويمكننا استغالل أي يشء مكون من قطعتني مكملني لبعضهام البعض
يف املنزل ،نعم فقط نقوم بتثبيته بأداة الصقة أو مغناطيس ونضع الصورة
يف منتصفهام ،هبذه الطريقة سيتشكل لدينا حامل للصور بشكل خمتلف.

يكتبها /الشيخ محمود الصافي

َ
لك يا ولدي

اعلم يا ولدي العزيز...
إن قراءة القرآن له أثرة يف النفس  ,وكذلك جيعلك يف نشاط ووعي مستمر .واعلم يا ولدي إن للقرآن قلب وهي سورة (يس)
فاقرأها فإن فيها عرش بركات  :ما قرأها جايع إال شبع  ,وال ظمآن إال روي  ,وال عار إال كيس  ,وال أعزب إال تزوج  ,وال خائف إال
أمن  ,وال مريض إال برء  ,وال حمبوس إال أخرج  ,وال مسافر إال أعني عىل سفره  ,وال تقرأ عند ميت إال خفف اهلل عنه  ,وال قرأها رجل
عىل ضالة إال وجد طريقها.
فخذ عني نصيحتي كي توفق إنشاء اهلل  ...وهذا لك يا ولدي .
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إ
عالن
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

