انتصار الوحدة الوطنية

شجرة زرعها اآلباء ليجني ثمارها االبناء

العتب��ة الحس��ينية تنظ��م مؤتمرًا
علميًا دوليًا حول زيارة االربعين

مراسيم عاشورائية اقامها طلبة جامعة
كربالء في الصحن الحسيني

العتبة الحسنية المقدسة
تنجز شارع الشهيد أحمد زيني

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
العتبة احلسينية ترسل قافلة مساعدات للعوائل النازحة

تواصل العتبة الحسينية المقدسة دعمها اللوجستي واالنساني الى
العوائل المتضررة و النازحة في المخيمات منذ ص��دور الفتوى
المباركة

صفحة26
مركز هباء الدين العاملي لألحباث التارخيية

تجد اتباع اه��ل البيت (عليهم السالم) في بقعة م��ا ..تجد
حيثما ُ
حركة علمية واقتصادية ساخنة وتاخذ مركزيتها بجدارة من
تراثها الذي يحي ارضها ،مدينة بعلبك اللبنانية احتضنت المهاجر
حبيب ال ابراهيم ليثبت له تاريخا تراثيا في هذه المدينة..

صفحة36
ملكة القلوب

تتأتئ الحروف وتسجد في محراب عظمتك،وتنطق القلوب
فتسمو والهة إلى سماء رفعتك!
فمن ِ
أنت؟!

صفحة 40
كيف تقضي على امللل؟

يشعر العديد من األشخاص بالملل نتيجة الروتين في جميع
مجاالت الحياة األمر الذي يؤدي للشعور باإلحباط ،وعدم
القدرة على العمل واإلنتاجية باإلضافة إلى اإلصابة ببعض
المشاكل الصحية..

حكمة العدد

االشراف اللغوي :حسن العوادي
التنضيد اإللكتروني :حيدر عدنان

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

قال احل�سني (عليه ال�سالم):
الغيبة �إدام كالب النار.

كلمة التحرير

َف ِإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ َکالمِنا َالتَّبَعُونا

هذه العبارة هي الدستور والمنهم السليم والقويم لوسائل االعالم التي منهجها نشر ثقافة اهل
البيت عليهم الس��ل��ام  ،هذه المقولة الرائعة تجن�� ��ب االعالم الدخول في المهاترات والتنابز
بااللقاب  ،والتهكم على االخرين .
نعم هناك من يكذب علينا وقد ينسب لنا ما ال يوجد فينا فاذا ما ظهرت محاسن اقوال
اهل البيت عليهم السالم للمأل فانهم سيتبعون اهل البيت عليهم السالم وال يصدقون
ما يقال عنهم وعنا .
الس�� ��يد السيس�� ��تاني حفظه اهلل انموذجا  ،فباخالقه وس�� ��يرته وحكمته ال يمكن الي
وس�� ��يلة اعالم تصدق خبرا يمس من مكانته وس�� ��رعان ما ينتقصون من ينال منه ،
ه�� ��ذا النه التزم بالعبارة اعاله وترجمها في اقواله وافعاله بافضل مصداق جعلنا نقطف ثمار
حكمته التي درت علينا كل الخير وابعدت عنا ارهاب الدواعش .

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 الحج

لنختم القرآن الكريم
ِ
﴿ بِ ْس ِم هّ
يم ﴾
الر مْ َ
الر ِح ِ
ح ِن َّ
اللِ َّ

يم ﴿َ ﴾١ي ْو َم َت َروْنهَ َ ا َت ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْر ِض َع ٍة َعماَّ َأ ْر َض َع ْت َو َت َض ُع
الس َ
َيا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
اع ِة شيَْ ٌء َع ِظ ٌ
اس ات َُّقوا َر َّب ُك ْم إِ َّن َز ْلزَ َل َة َّ
ارى َو َل ِ
ُك ُّل َذ ِ
اب ال َّل ِـه َش ِديدٌ ﴿َ ﴾٢و ِم َن ال َّن ِ
اس َمن
ـك َّن َع َذ َ
ارى َو َما ُهم بِ ُس َك َ
اس ُس َ��ك َ
ات حمَْ لٍ حمَْ َل َها َو َت َرى ال َّن َ
��اد ُل فيِ ال َّل ِ
يد ﴿ُ ﴾٣كتِ َب َع َل ْي ِه َأ َّن ُه َمن َت َ��ولاَّ ُه َف َأ َّن ُه ُي ِض ُّل ُه َويهَْ ِد ِ
ان َّم ِر ٍ
يجُ َ ِ
ـ��ه بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َو َي َّتبِ ُع ُك َّل َش ْ��ي َط ٍ
يه إِلىَ َع َذ ِ
اب
الس ِ
ب ِّم َن ا ْل َب ْع ِ
ث َفإِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاكم ِّمن ُت َر ٍ
��اس إِن ُكن ُت ْم فيِ َر ْي ٍ
��ع ِ
اب ُث َّ��م ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم
ري ﴿َ ﴾٤ي��ا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
َّ
َ
َ
لأْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِمن ُّم ْض َغة مخُّ َ َّل َقة َو َغيرْ ِ مخُ َ َّل َقة ِّل ُن َبينِّ َ َل ُك ْم َو ُنق ُّر فيِ ا ْر َحا ِم َما َن َش ُاء إِلىَ أ َجلٍ ُّم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ط اً
فْل ُث َّم لت َْب ُل ُغوا
ض َه ِ
نكم َّمن ُيت ََو ىَّف َو ِم ُ
َأ ُش��دَّ ُك ْم َو ِم ُ
نكم َّمن ُي َر ُّد إِلىَ َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َكيْلاَ َي ْع َل َم ِمن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْ��ي ًئا َو َت َرى الأْ َ ْر َ
امدَ ًة
يج ﴿﴾٥
َفإِ َذا َأنزَ ْلنَا َع َل ْي َها مْالَا َء ْاهت ََّز ْت َو َر َب ْت َو َأن َبت ْ
َت ِمن ُك ِّل َز ْو ٍج هَبِ ٍ

تفسيرالسورة

( )1يا أهيا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الس��اعة يشء عظيم ،وجاء يف االحتجاج عن النبي صىل اهلل عليه
وآله معارش الناس التقوى التقوى إحذروا الساعة كام قال اهلل عز وجل إن زلزلة الساعة يشء عظيم .
( )2يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عام أرضعت قيل هو تصوير هلوهلا والضمري للزلزلة واملقصود الداللة
ع�لى أن هوهلا بحيث إذا دهش��ت التي ألقمت الرضيع ثدهيا نزعت��ه عن فيه وذهلت عنه وتضع كل ذات
مح��ل محلها جنينه��ا ،ويف القمي قال كل ام��رأة متوت حاملة عند زلزلة الس��اعة تضع محله��ا يوم القيامة
وترى الناس سكارى كأهنم سكارى وما هم بسكارى عىل احلقيقة وقرئ سكرى فيهام ولكن عذاب اهلل
شديد )3( ..ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم خياصم ويتبع كل شيطان مريد متجرد للفساد وأضله
العري ..يف القمي قال املريد اخلبيث قيل نزلت يف النرض بن احلارث وكان جدال يقول املالئكة بنات اهلل
والقرآن أساطري األولني وال بعث بعد املوت وهي تعمه وأرضابه )4( ..كتب عليه عىل الشيطان أنه من
تواله تبعه فأنه يضله أي كتب عليه إضالل من يتواله ألنه جبل عليه وهيديه إىل عذاب الس��عري باحلمل
عىل ما يؤدي إليه..
( )5ي��ا أهي��ا الناس إن كنتم يف ريب من البع��ث إمكانه وكونه مقدورا فإنا خلقناك��م أي فانظروا يف بدو
خلقكم فإنه يريح ريبكم من تراب بخلق آدم منه وبخلق األغذية املتكون منها املني عنه ثم من نطفة مني
من النطف وهو الصب ثم من علقة قطعة من الدم جامدة ثم من مضغة قطعة من اللحم وهو يف األصل
ق��در م��ا يمضغ ،يف الكايف عن الباقر عليه الس�لام النطفة تكون بيضاء مث��ل النخامة الغليظة فتمكث يف
الرحم إذا صارت فيه أربعني يوما ثم تصري إىل علقة قال وهي علقة كعلقة دم املحجمة اجلامدة متكث يف
الرحم بعد حتويلها من النطفة أربعني يوما ثم تصري مضغة قال وهي مضغة حلم محراء فيها عروق خرض
مشتبكة ثم تصري إىل عظم وشق له السمع والبرص ورتبت جوارحه خملقة وغري خملقة .

هكذا يقولون يا ح�سني
هنالك كلامت نرددها بش��كل تلقائي
ق��د تكون عفوي��ة وقد تك��ون جماملة
وق��د تك��ون مقص��ودة الم��ر م��ا ،
وهنالك كلامت يك��ون الفعل ابلغ يف
الدليل عليه��ا وافضل من نطقها واذا
اجتمع االم��ران الفعل والنطق يكون
الناطق قد بلغ ذروة التعبري الصادق .
يا حسني هلا صداها الذي هيز عروش
بل انه يف وقت ما اصبح هتمة باخليانة
ملن يرددها من قبل طواغيت االرض
وقائلها اذا ما اراد ان جيعل تاثريها يف
اقىص درجاهتا فعليه بالفعل املدروس
والرشع��ي املق��رون بنطقه��ا فيك��ون
ق��د اوجع قل��وب احلاقدين  ،نحن ال
نتعج��ب عندما نس��مع ان هنالك من
يرتح��م عىل يزي��د فهذا ام��ر طبيعي ،
ونح��ن ال نتعج��ب اذا م��ا علمن��ا ان
هنالك من خيفي حبه للحس�ين خوفا
من املنافقني  ،ويف نفس الوقت كذلك
نحن ال نتعجب اذا ما علمنا ان الكثري
الكث�ير مم��ن اهت��دوا اىل مذهب احلق
بفضل احلس�ين عليه السالم  ،ولكننا
نت��امل عندم��ا يك��ون الص��وت العايل

الناطق ياحسني هو شكال ال مضمونا
واالتعس م��ن ذلك عندما اليفهمون
ابعاد كلمة يا حسني .
واذا م��ا اردن��ا ان نك��ون صادق�ين
برصاخن��ا ياحس�ين فلنقرن��ه بالعمل
الس��ليم والذي يكون الرتمجة احلقيقة
ملكنون قلب من قال ياحسني .
حيجم الفساد االداري
فالوزير عندما ّ
وامل��ايل ويت��ورع ع��ن الرسق��ات فانه
يكون قد نادى باعىل صوته ياحس�ين
 ،واملوظ��ف عندم��ا حي�ترم املراج��ع
وينهي له معاملته من غري رشاوى او
متاطل فانه نادى باعىل صوته ياحسني
 ،واملس��لم عندما يتكفل يتيم ويغدق
عليه بالعطف وسد حاجته من ملبس
اوم��اكل فانه يك��ون ق��د اعطى اهبى
ص��ورة لكلم��ة ياحس�ين  ،وعندم��ا
نك��ف عن الغيب��ة والنميمة ونواظب
ع�لى العمل الصالح نك��ون قد احيينا
ذك��ر احلس�ين  ،واذا ن��ادى املؤذن اهلل
اكرب ن�ترك ما بايدينا لنقول ياحس�ين
نحن لبين��ا نداء اهلل وتركنا م��ا بايدينا
من عمل الجل اقام��ة الصالة والتي

اقمته��ا وان��ت وس��ط س��احة الوغى
وحييط ب��ك الردى  ،عندما ال ننتخب
الفاس��د يف االنتخاب��ات املقبلة نكون
ق��د قلن��ا ياحس�ين بص��دق  ،وعندما
نبتع��د ع��ن كل م��ا ي�سيء للش��عائر
احلس��ينية م��ن ترصف��ات ق��د تكون
عفوي��ة او معتادة وال نعلم س��لبياهتا
نكون قد اعطينا حق احلسني يف قولنا
ياحسني  ،ونداؤنا ياحسني كاننا نقول
للحسني عليه السالم انظر ماذا فعلت
انا ؟ ،واال ملاذا اناديه اليس الستنرصه
بالفع��ل والق��ول ؟ وكلمت��ه اال م��ن
ن��ارص ينرصنا س��ارية املفعول يف كل
زمان وم��كان اهنا كلمة حية س��تجد
صداه��ا بش��كل حقيقي عن��د ظهور
ول��ده االم��ام احلجة عج��ل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف .
ياحس�ين ه��و ن��داء من��ا اىل احلس�ين
نقص��د منه��ا انن��ا نحب��ك يا حس�ين
واحل��ب احلقيق��ي ه��و ال��ذي يرتجم
عىل مفردات حياتن��ا لتجد تاثريها يف
الوس��ط االجتامعي ال��ذي نحن جزء
منه وغري ذلك فاهنا لقلقة لسان .

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
في /29محرم الحرام1439/هـ الموافق 2017/10/20م

ال أصحابًا كأصحاب الحسين

موقف آخر ال يقل تجسيدًا
لروعة وعظمة العطاء

نستعرض يف هذه اخلطبة بعض ًا من صفات
ومقومات الشخصية االيامنية واجلهادية
ألصحاب االمام احلسني (عليه السالم)
بعد ان استعرضنا ثالث صفات هلم يف
اخلطبة السابقة وهي :
 -1ال��وع��ي وال��ب��ص�يرة بحقائق الدين
وقياداته احل ّقة.
 -2اجلرأة يف اختاذ املوقف احلق والثبات
عليه.
 -3ش��دة احل��ب هلل تعاىل واالستئناس
بلقائه.
وهذا االستعراض لصفاهتم هو لغرضني:
 -1االي��ف��اء بجزء م��ن حقهم يف ختليد
ذكراهم وشامئلهم االهلية.
 -2حتفيز االخرين لالقتداء وذلك ألن
البعض قد يتصور ان صفات املعصوم
وخصاله يصعب عىل االنسان العادي
ان يقتدي هبا لتومهه ان املعصوم بام هو
معصوم خيتلف عن بقية البرش ويمكن
من جتسيد تلك الصفات االهلية يف حني
يعرس او يصعب عىل االخرين االقتداء به
والتجسيد لصفاته ولو بمرتبة ما -ولكن
حني يعرض له اشخاص من غري املعصوم
جيسد هذه الصفات فان ذلك – ربام-
وهو ّ
ادعى للتأثري والتحفيز للنفس لتجسيد
تلك الصفات.
الصفة الرابعة :االخالص للقيادة احلقة
وصدق النية

والوفاء أال وهو موقف
جون مولى ابي ذر
الغفاري ،فقد جاء يستأذن
الحسين (عليه السالم)..
فقال (عليه السالم)( :يا
جون انما تبعتنا طلبًا
للعافية فأنت في اذن
مني )..فوقع على قدميه
يقبلهما ويقول :انا في
الرخاء ألحس قصاعكم،
وفي الشدة أخذلكم..
أصحاب

االمام

(عليه

السالم) من صدقهم في
حبهم له بذلوا مهجهم
وعرضوا أنفسهم لشدة
ّ
آالم الجراح وما كان
ذلك إال لذوبانهم في حب
االمام (عليه السالم)...
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فهؤالء االصحاب قد أخلصوا لإلمام
(عليه السالم) منذ اول سريهم معه وحتى
استشهادهم فهم مطيعون له ومنقادون
ألوامره يف كل صغرية وكبرية وعىل الرغم
من ان الكثرة الكاثرة من الناس كانت
أما يف معسكر العداوة واحل��رب لإلمام
(عليه السالم) او اخلذالن له وترك نرصته
وواج��ه��وا خمتلف الضغوط االجتامعية
والنفسية والفكرية ولكن مع ذلك كانت
شدة اخالصهم تعطيهم روح الصمود
واملقاومة حتى آخر حلظات حياهتم..
ونراهم حني اشتد البأس وعاينوا احلتوف
واملنايا ثبتوا خملصني موقنني..
فهذا عابس الشاكري خاطب االمام (عليه
السالم) قائال ً :
ُ
(أ ّم��ا بعد فإنيّ ال أخ�برك عن الناس وال
أغرك منهم ،واهللِ
أع َلم ما يف أنفسهم وما َ
أحدّ ثك عماّ أنا ُم ّ
وط ٌن نفيس عليه ،واهلل
وألقاتلن معكم
ألجيب ّنكم إذا دعوتم،
َ
ِ
وألرض َب ّن بسيفي دونكم ،ح ّتى
َعدُ َّوكم،
ألقى َ
اهلل ،ال أريد بذلك إ ّ
ال ما عند اهلل).
فهم مجيع ًا كانوا يعلمون اهنم سوف ال
ينالون بذلك ماال ً وال جاه ًا وال عقار ًا وال
سلطة وال مزية دنيوية أبد ًا ..بل كان جل
مههم رضا اهلل تعاىل ورضا احلسني (عليه
السالم) كام عرب بذلك عابس يف آخر قوله
( :ال أريد بذلك إال ما عند اهلل)..

صدىالجمعة
خامس ًا  :الوفاء التام لإلمام احلسني

(عليه السالم):

فلقد كان من شدة وفائهم ان الرجل
منهم كان يقف امام سيد الشهداء (عليه
السالم) يقيه النبال والسهام ثم يلتفت
اىل االمام وهو مثخن باجلراح ويقول له :
أوفيت يا بن رسول اهلل ؟
فيقول له االمام (عليه السالم) ( :نعم..
انت امامي يف اجلنة فاقرأ رسول اهلل عني
السالم واعلمه اين يف األثر).
ً
وم��وق��ف آخ��ر ال يقل جتسيدا لروعة
وعظمة العطاء والوفاء أال وهو موقف
جون موىل ايب ذر الغفاري ،فقد جاء
يستأذن احلسني (عليه السالم)..
فقال (عليه السالم) ( :يا جون انام تبعتنا
طلب ًا للعافية فأنت يف اذن مني)..
فوقع عىل قدميه يقبلهام ويقول :انا يف
ال��رخ��اء أحل��س قصاعكم ،ويف الشدة
أخذلكم ..اىل آخر كالمه..
وحينام قتل وق��ف عليه اإلم��ام (عليه
السالم) وقال:
(ال��ل��ه��م ب� ّ�ي��ض وج��ه��ه وط��ي��ب رحي��ه،
واح�شره مع حممد (صىل اهلل عليه وآله
وعرف بينه وبني آل حممد (صىل
وسلم) ّ
اهلل عليه وآله وسلم))..
فكان من يمر باملعركة يشم منه رائحة
طيبة أزكى من املسك.
وموقف آخر ملحمد بن بشري احلرضمي
وه��و م��ع احل��س�ين (عليه ال��س�لام) يف
كربالء ،قد أرس ابنه بثغر الري فقال:
عند اهلل احتسبه ونفيس ،ما كنت أحب
ان يؤرس وأن��ا أبقى بعده ،فسمع قوله
احلسني (عليه السالم) فقال له ( :رمحك
اهلل أن��ت يف ح� ٍّ
�ل من بيعتي فاعمل يف
فكاك ابنك)..
وه��ن��ا ي��ت��ج�لى ص���دق ال����والء وعمق
املحبة وشدة الوفاء فاالب يف مثل هذه
اللحظات وحيركه شدة احلب البنه ولكن
يؤثر القتل مع احلسني (عليه السالم) عىل
امرين بقاؤه حي ًا وفكاك ابنه..
جت� ش��دة ال��وف��اء ألح��د اصحابه
فهنا ّل�ىّ
ً
فيقول  :أكلتني السباع ح��ي�ا إن أنا
فارقتك..

سادس ًا  :الذوبان يف حب االمام ونسيان
األهل واألحبة
فأصحاب االم��ام (عليه ال��س�لام) من
صدقهم يف حبهم لإلمام (عليه السالم)
وعرضوا أنفسهم لشدة
بذلوا مهجهم ّ
آالم اجلراح وما كان ذلك إال لذوباهنم
يف حب االم��ام (عليه السالم) والنابع
من اعتقادهم بمقام ومنزلة وكامل آل
الرسول (ص�لى اهلل عليه وآل��ه وسلم)
واهنم بضعته ..وهو احلب الذي جعل
سعيد بن عبداهلل احلنفي يدافع عن االمام
احلسني (عليه السالم) يف صالته يتل ّقى
ث�لاث ع�شرة نبلة يف جسده وطعنات
سيوف ورماح ويصمد ثم حينام سقط
رصيع ًا من جراحه كان شعوره انه –
ربام -مل ِ
يف حق الوفاء لسبط رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) فيسأله (عليه
أوفيت يا بن رسول اهلل ؟
السالم) :
ُ
وه��ذا احل��ب وذوب���ان صاحبه يف سيد
الشهداء (عليه السالم) هو الذي جعل
األم ترسل ولدها للقتال بني يدي االمام
احل��س�ين (عليه ال��س�لام) وحينام عاد
أرصت عىل استشهاده وقالت له:
ّ
ال أرىض حتى ُتقتل بني يدي احلسني
(عليه السالم)..
وه��و ال���ذي جعل ذل��ك األب ال��ذي
أرس ولده فدعاه االمام (عليه السالم)
للرحيل لفك أرسه فأجابه :
أكلتني السباع حي ًا إن أنا فارقتك يا أبا
عبداهلل..
وه��ذا بخالف الكثرة واألغ��ل��ب من
الناس حينام يؤثرون أوالدهم وزوجاهتم
وعشريهتم وجتارهتم عىل اجلهاد يف سبيله
والتضحية من اجل االسالم..
ُ
طبع ًا اخواين من اليشء املفرح واملسرِ ان
مثل هذه املواقف نجدها االن عند هؤالء
الرجال الذين يقاتلون عصابات داعش
فكثري من العوائل من االباء واالمهات
الذين حيثون ابنائهم عىل القتال ،كثري
من الشباب الذين يأنسون بالقتال ضد
عصابات داعش..
هو يأيت هنا اىل زوجته واوالده ال يأنس

هبذه االجواء وال يستطيع ان يصرب يرتك
يقطع اجازته ليذهب للقتال ،فمجرد ان
يسمع ان املعركة بدأت وهو يف اجازة
يقضيها مع عائلته واوالده وت��رى يف
بعض االحيان ان احد اطفاله مرىض
فرتاه يرتكهم ويذهب ويقاتل..
وبعض من اجلرحى ت��راه يستجعل ان
ُيطبب م��ن اج��ل ان يعود اىل املعركة
والبعض يأيت باخيه اىل املستشفى ويرتكه
ال يبقى معه ويرافقه ويذهب اىل املعركة
ليقاتل..
وكذلك االب مع ابنه وكثري من هذه
املواقف هذه يف الواقع نامذج علينا ان
نقتدي هبا كام اقتدى ه��ؤالء الرجال
ب��اص��ح��اب االم�����ام احل��س�ين (عليه
السالم)..
سابع ًا  :شدة اعتنائهم بالعبادات ومنها
الصالة
ألن روح العبودية هلل تعاىل هي العبادات
وخصوص ًا الصالة لذلك اخواين فعندما
حل ظهر يوم عاشوراء واخلطر حمدق
باحلسني (عليه السالم) واصحابه ،قال
احد اصحاب احلسني (عليه السالم)
ب��ع��دم��ا ال��ت��ف��ت اىل ح��ص��ول ال���زوال
للشمس ..قال لالمام (عليه السالم)  :يا
ابا عبداهلل روحي لك الفداء ارى جيش
العدو يقرتب منكم ..واقسم انك لن
تقتل قبل ان اقتل انا ان شاء اهلل كام احب
ان اصيل قبل ان اذهب اىل جوار اهلل..
فرفع االم��ام (عليه السالم) رأس��ه اىل
السامء وق��ال  :ذك��رت الصالة جعلك
اهلل من املصلني الذاكرين ..نعم ..هذا
اول وقتها ..ثم قال  :سلوهم ان يكفوا
عنا حتى نصيل ..فاملطلوب منا ان هنتم
بالعبادات وبالصالة خصوص ًا ونستشعر
امهيتها وكوهنا ق��وام الدين ونعطيها
استحقاقها من االه��ت�مام ..وال نقدّ م
غريها عليها..
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يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�شيخ الكربالئي ينا�شد القيادات والنخب ال�سيا�سية للعمل على تقوية اللحمة الوطنية ،ويدعو
القيادات الكردية لتوحيد �صفوفهم والتعاون مع احلكومة االحتادية على �أ�س�س د�ستورية
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
خطيب وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  29محرم الحرام
1439هـ الموافق 2017/10/20م ،تحدث سماحته في خطبته قائال:

يعلم اجلميع مستجدات االيام األخرية
عىل الساحة السياسية واألمنية ،وما
ت� ّ�م من اع��ادة انتشار اجليش العراقي
والرشطة االحتادية يف حمافظة كركوك
وبعض املناطق االخرى.
وإذ نعبرّ عن تقديرنا العايل حلسن ترصف
االط��راف املختلفة إلمتام هذه العملية
ب��ص��ورة سلمية ،وت��ف��ادي االص��ط��دام
املسلح بني االخوة االعزاء الذين طاملا
عملوا جنب ًا اىل جنب يف سبيل مكافحة
االرهاب الداعيش.
ونود ان نؤكد عىل ان هذا احلدث املهم
ال ينبغي ان حيسب ان��ت��ص��ار ًا لطرف
وانكسار ًا لطرف آخر ..بل هو انتصار
تم توظيفه
للعراقيني كل العراقيني فيام اذا ّ
ملصلحة البلد دون املصالح الشخصية
او الفئوية ،واتخُ ذ منطلق ًا لفتح صفحة

جديدة يتكاتف فيها اجلميع لبناء وطنهم
ورقيه وازدهاره.
ان قدر العراقيني بمختلف مكوناهتم
من عرب وك��رد وتركامن وغريهم هو
ان يعيشوا بعض ًا مع بعض عىل ربوع
ه��ذه االرض العزيزة ،وليس امامهم
فرصة لبناء غ� ٍ
�د افضل ينعمون فيه
باألمن واالستقرار والرخاء والرفاه اال
مع تضافر جهود اجلميع ّ
حلل املشاكل
املرتاكمة عرب السنوات املاضية ،مبني ًا عىل
اسس العدل واالنصاف ،واملساواة بني
مجيع العراقيني يف احلقوق والواجبات،
وبناء الثقة بينهم بعيد ًا عن النزعات
التسلطية والتحكم االثني او الطائفي،
واالحتكام اىل الدستور الذي ُي ّ
شكل –
بالرغم من نواقصه -العقد الذي حظي
بقبول اغلب العراقيني حني االستفتاء
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عليه ،فالبد من احرتامه ورعاية كافة
مواده وبنوده ما مل يتم تعديله وفق اآللية
املنصوص عليها فيه.
ومن هنا فإننا نناشد اجلميع – وال سيام
القيادات والنخب السياسية -العمل
عىل تقوية اللحمة الوطنية عىل اسس
دستورية ،وتعزيز اوارص املحبة بني
مكونات الشعب العراقي من خالل
تأمني مصالح الكل من دون استثناء،
واالبتعاد عن التعاطي االنتقامي مع
االح���داث االخ�ي�رة ،وختفيف التوتر
يف املناطق املشرتكة ،وتسهيل ع��ودة
ال��ن��ازح�ين اىل بيوهتم ،واحل��ف��اظ عىل
املمتلكات العامة واخلاصة ومنع التعدي
عليها ،وجلم أية مظاهر توحي بالعنرصية
او الطائفية سواء بنرش مقاطع مصورة
او صوتية او رف��ع الفتات او اطالق

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

شعارات او حرق صور او اعالم او غري
ذلك..
وندعو اجلهات املعنية اىل اختاذ االجراءات
املناسبة ملالحقة من يقومون هبذه االعامل
الال أخالقية التي ترض بالسلم االهيل
والعيش املشرتك بني ابناء هذا الوطن.
كام اننا ندعو احلكومة االحتادية اىل ان
تعمل املزيد لتطمني املواطنني الكرد باهنا
ستوظف كل طاقاهتا يف سبيل محايتهم
ورعايتهم عىل وج��ه امل��س��اواة مع بقية
العراقيني ،ول��ن تنتقص من حقوقهم
الدستورية شيئ ًا.
وندعو القيادات الكردية الكريمة اىل
توحيد صفوفهم والعمل ع�لى جت��اوز
االزمة الراهنة عرب التعاون مع احلكومة
االحتادية وفق االسس الدستورية.
آملني ان يفيض ذل��ك اىل حلول عادلة
ومقنعة للجميع بعون اهلل تعاىل.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ومجيع املعنيني اىل
االخذ هبذه التوجيهات السديدة والوطنية
وان يوفقنا لذلك انه سميع جميب واحلمد
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله
الطيبني الطاهرين.
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خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

انتصار العراقيين

إن ما حصل يف كركوك مؤخر ًا من عملية
عسكرية ..هبذا الشكل وهبذه الكيفية التي
رأينامها ..بإعادة انتشار للقوات األمنية..
جيش ورشطة وحشد وبصورة سلمية،
فتم من خالهلا استعادة هيبة الدولة،
وف���رض سلطتها االحت��ادي��ة وسيادهتا
عىل مجيع انحاء املدينة ،وبعض مناطق
أخرى من حمافظات دياىل وصالح الدين
واملوصل وفق الدستور والقانون ..أقول؛
إن ما حصل هو الشك يعد نرصا ليس
جلهة دون غريها أو ملكون بعينه ..بل نرصا
جلميع العراقيني ..بعربه وكرده ومسحييه
وتركامنه ،ومجيع طوائفه وأعراقه وإثنياته
لكن قد يتبادر اىل الذهن سؤال هنا ومفاده:
مل��اذا ال يعد ه��ذا اإلن��ج��از الكبري نرصا
ل��ق��وات اجليش وال�شرط��ة واحل��ش��د عىل
قوات البيشمركه؟
قبل اإلجابة عن مثل هكذا سؤال علينا
التوقف قليال للتفكري  ..ولعل أول ما
يتبادر اىل الذهن إن القضية عراقية بحتة؛
يعني طرفاها يعملون ضمن منظومة
ال��ق��وات األمنية العراقية ،وإن كانت
لكل منها مهامت خمتلفة ..بل وبني إخوة
جتمعهم مشرتكات ك��ث�يرة ..ليس أوهلا
طبع ًا تاريخ نضايل طويل ضد الدكتاتورية
والقمع والظلم والتهميش يف الفرتات
السابقة ،ولن يكون آخرها ما شهدناه
م��ؤخ��را م��ن مقاتلتهم جنب ًا اىل جنب
لإلرهاب الداعيش واالنتصار عليه.
إن طريف النزاع يف هذا األمر مها إخوة يف
الدين والوطن  ..لكن – مع األسف -
فرقتهم السياسات الباطلة ،ووقعوا حتت
تأثري التضليل الثقايف ..نتيجة مطامع

شخصية وشهوات املال والسلطان عند
قادهتم ،لكن قطع ًا سيجمعهم الوطن،
وفع ً
ال مجعهم؛ فانترصا مع ًا ..بانتصار ارادة
السالم عىل ارادة القتال ،وانتصار نوازع
احل��ب عىل احل��رب ..فهل هناك انتصار
أو هزيمة فيام بينهم كعراقيني حق ًا ..هل
يمكن أن ينترص عراقي عىل عراقي آخر؟!
األكيد بمنطق العقل والضمري بأن هناك
انتصارا حق ًا لكالمها مع ًا ،كام شهدنا
بتوحدمها يف مقارعة اإلره��اب الداعيش
وهزيمته أو هزيمة لكالمها يف حالة
دخوهلام – ال سمح اهلل – يف نزاع مسلح
فيام بينهام ..أكيد تسقط جراءه الضحايا،
وتسيل فيه الدماء.
إذن؛ فال وجود لنرص ألحدمها عىل اآلخر
كوهنم إخوتنا يف ال��دي��ن ،ورشك��اءن��ا يف
الوطن.

لحمة وطنية

إن م��ا وق��ع م��ن أح���داث ك��رك��وك ،وما
صاحبها وحلقها من تطورات سياسية
هامة عىل واقع البلد ومستقبله ،وقبلها
يف استفتاء االنفصال املشؤوم عىل العراق
والعراقيني وال��ذي ك��ان ينذر باملخاطر
الكبرية عىل حارض البلد ومستقبله  ..وملا
كان حيمله هذا االستفتاء ويرتتب عليه من
بوادر ونوايا للتقسيم والتمزق ومن ثم ما
يعقبه الحمالة من رصاعات ونزاع مستمر
عىل األرض وامل���وارد وغ�يره��ا ،خاصة
تزامنه مع دخول ارسائيل وقوى الرش عىل
خط األزمة لتأجيجها والنفخ عىل مجرها
كام هو دأهبم.
أق���ول ،إن م��ا ح��دث م��ن انتصار باهر
للعراقيني جيب أن يفتح الباب واسع ًا

بقلم :طالب عباس الظاهر

لتدشني مرحلة جديدة من تاريخ العراق
احلديث ،إذا ما كانت الرغبة خملصة عند
سياسيينا وقادتنا وحكامنا من أجل استثامر
ه��ذا احل��دث الكبري يف سبيل اع��ادة بناء
الوطن عىل أسس العدالة االجتامعية بني
مجيع أطياف الشعب العراقي ،والنظرة اىل
األمور عىل أسس املساواة واملحبة بني مجيع
مكوناته ..بعيدا عن التعصب املذهبي او
العرقي أو ضيق املصالح الفئوية واحلزبية.
إن حدث ًا كبري ًا مثل استفتاء األكراد ،والذي
أجري مؤخر ًا ،وبشكل منفرد والرامي
اىل التقسيم ،وحماولة اقتطاع املحافظات
الشاملية من العراق ..بفرض األمر الواقع
عىل احلكومة االحتادية وعىل العراقيني
مجيع ًا ،بالرغم من كل املعارضة الكبرية
له من قبل العراق ودول اقليمية جارة
وكربى بإمجاع دويل ،ومعارضة له حتى
من داخل املكون الكردي نفسه ،ورفضه
هلذا االستفتاء من خالل عدم املشاركة فيه،
وكانت من تداعياته قضية كركوك.
أقول؛ إن حدث مهم كهذا البد أن يدعو
ساسة البلد اىل املراجعة واعادة احلسابات،
وال��ق��راءة للواقع وف��ق رؤي��ة موضوعية
جديدة ،والعمل عىل اعادة الثقة بني أبناء
الشعب العراقي ،وزرع بوادر املحبة بني
مكوناته ،وافشاء واقع العدل واملساواة
يف احلكم ..بمحاولة تأمني مجيع املصالح
ولكافة ابنائه من دون استثناء ،واجي��اد
احللول العادلة واملقنعة ،ليتسنى توظيف
مجيع اجلهود اخل�يرة يف البلد وتظافرها
من أجل نموه وازدهاره وتطوره ،وكام يف
املثل ..فـ «رب ضاره نافعة».

الكذب
سؤال العدد

هل يجوز الكذب لكي ال ادفع الضرائب لدولة اجنبية ؟

سؤال العدد السابق
ما حكم اكل الدجاج اذا كان مذبوح َا بالصاعقة الكهربائية وما هو
حكمه لبقية اللحوم ؟
الجواب  :حرام ال يجوز أكله .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال :ما هو تعريفكم للكذب؟
اجل��واب :حي��رم الكذب وه��و  :اإلخبار
بام ليس بواقع  ،وال فرق يف احلرمة بني
ما يكون يف مقام اجلدّ وما يكون يف مقام
اهلزل ما مل ينصب قرينة حالية او مقالية
عىل كونه يف مقام اهلزل واال ففي حرمته
اشكال .
ولو تكلم بصورة اخلرب  -هز ً
ال ـ بال قصد
احلكاية واإلخبار فال بأس به ومثله التورية
بأن يقصد من الكالم معنى من معانيه مما
له واقع  ،ولكنه خالف الظاهر ،كام أنه
جيوز الكذب لدفع الرضر عن النفس او
عن املؤمن ،بل جيوز احللف كاذب ًا حينئذ،
وجي���وز ال��ك��ذب اي��ض � ًا ل�لإ ص�لاح بني
املؤمنني ،واألحوط  -وجوب ًا – االقتصار
فيهام عىل صورة عدم تيسرّ التورية  ،واما
الكذب يف الوعد  ،بأن خيلف يف وعده
فاالحوط االجتناب عنه مهام امكن ولو
بتعليق الوعد عىل مشيئة اهلل تعاىل او
نحوها ،واما لو كان حال الوعد باني ًا عىل
احللف فالظاهر حرمته ،بالفرق يف ذلك
بني الوعد مع االهل وغريها عىل االحوط
.

ال��س��ؤال :هل الكذب جائز يف ح��ال ما
لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أرسة من
التفكك ؟ عل ًام أنه مشدد بقسم ؟
اجلواب :نعم جائز واألحوط التورية مع
اإلمكان .
السؤال :هل جيوز الكذب من باب املزاح
عموم ًا؟
اجلواب :ال جيوز الكذب مطلق ًا اال لدفع
رضر.
السؤال :هل جيوز ان احلف كذبا ملنع
حدوث مشكلة ام ال؟
اجلواب :جيوز اذا كان يتوقف عليه دفع
رضر كبري.
السؤال :هل يعاقب اهلل الشخص اذا اجرب
عىل الكذب يف مواضع حمرجة اذا سئل
عنها خاصة اذا كان املقابل يسال كثريا عن
اشياء الختصه ؟
اجلواب :الجيوز الكذب اال اذا كان لدفع
رضر.

اعداد /محمد حمزة جبر

السؤال :اذكروا لنا بعض ما ورد يف حرمة
الكذب ؟
اجلواب :قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه
املجيد( :ا ِ ّن�م�ا يفرتي الكذب ا ّل��ذي��ن ال
ُيؤمنون) وقال تعاىل( :فأعقبهم نفاق ًا يف
قلوهبم اىل يوم يلقونه بام أخلفوا اهلل ما
وعدوه وبام كانوا يكذبون).
وعن رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآل��ه أنّه
قال« :كربت خيانة أن حتدث أخاك حديث ًا
هو لك به مصدِّ ق ،وأنت له به كاذب».
وعنه صىل اهلل عليه وآله« :الكذب ينقص
الرزق».
ّ
وعن ِ
االم��ام عيل عليه السالم« :ال جيد
العبد طعم ِ
االي�مان ح ّتى ي�ترك الكذب
هزلة وجدّ ه».
وعن ِ
االمام السجاد عليه السالم« :اتّقوا
الكذب الصغري منه والكبري ،يف ّ
كل جدٍّ
الرجل اذا كذب يف الصغري
وهزل ،فاِ ّن ّ
اجرتأ عىل الكبري».
وع��ن ِ
االم���ام العسكري عليه السالم:
«جعلت اخلبائث ك ّلها يف بيت وجعل
مفتاحها الكذب».

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون یؤ ّكد لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعمه للخطوات الدستورية للحفاظ على وحدة العراق..
• قيادة شرطة كربالء المقدسة تحث اصحاب المواكب الحسينية على ضرورة التعاون االمني مع القوات االمنية
من اجل حماية ارواح وممتلكات زائري أربعينيته اإلمام الحسين الخالدة...
• الحشد الشعبي يسيطر على سد الموصل والقرى المحيطة به خالل عمليات فرض القانون في شمال العراق...
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومديرية التعبئة في هيئة الحشد الشعبي تبحثان إمكانية اقامة دورات تدريبية وتطويرية لمنتسبي الهيئة...
االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تكلف اكثر من  700مبلغ ديني خالل زيارة االربعين ودائرة صحة مدينة كربالء تعقد اجتماعا موسعا
لوضع الخطط المتكاملة لها..

الشيخ الكربالئي يطلع على تفاصيل االستطالع الذي قام به لواء علي االكبر غرب االنبار
اطلع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة س�ماح��ة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ع�لى تفاصيل االستطالع
ال��ذي قام به ل��واء عيل االك�بر يف قاطع
القائم غرب حمافظة االنبار أكد ذلك امر
اللواء (عيل احلمداين)،مضيفا تم رشح
االمور بشكل دقيق لسامحته.
وأضاف احلمداين :ان الشيخ الكربالئي
اكد عىل مشاركة لواء عيل االكرب لدوره
الكبري يف كل املعارك وحترير االرايض
من زمر عصابات (داعش) االرهابية.
مشريا اىل ان رئيس هيئة احلشد الشعبي
(ابو مهدي املهندس) ومن خالل اتصال
هاتفي اكد عىل مجيع االمكانات لبدء
العمليات وفق التوقيتات املحدد هلا.

000

باالرقام
لوحة تسجيل يعلن مدير مرور
كربالء (نور بدر النوري) جاهزيتها
لتوزيعها على اصحاب المركبات قريبا.

1500

4 000

دوالر وبعضها(  ) 1000دوالر سعر
اإلبرة الواحدة ضد السرطان في
عموم العراق...

باالرقام
7 51
333

باالرقام

شكوى تتعلق بسوء استخدام مواقع
التواصل االجتماعي في محكمة استئناف
ذي قار االتحادية.

600

ألفًا و( ) 132نازحًا ،يعودون إلى ديارهم المحررة
في محافظة نينوى...
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منطقة عشوائية في محافظة بغداد مهددة
بالغرق بسبب األمطار في موسم الشتاء المقبل.

مليار دينار تخصص وزارة العمل والشؤون االجتماعية
للمقترضين في نينوى....

سماحة السيد علي السيستاني یدعو زوار األربعين
إلى االهتمام بتعاليم الدين وااللتزام بالصالة

أصدر مكتب سامحة املرجع الديني األعىل آية اهلل السيد عيل السيستاين
توصيات للمشاركني بمراسيم زيارة أربعينية األمام احلسني عليه السالم.
وجاء يف التوصيات ينبغي أن يلتفت املؤمنون الذين وفقهم اهلل هلذه الزيارة
الرشيفة ليكونوا أسوة وقدوة للناس وحجة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم
ويقتدوا بأفعاهلم .من مقتضيات هذه الزيارة -مضافا إىل استذكار
تضحيات اإلمام احلسني( عليه السالم) يف سبيل اهلل تعاىل ـــ هو االهتامم
بمراعاة تعاليم الدين احلنيف من الصالة واحلجاب واإلصالح والعفو
واحللم واألدب وحرمات الطريق وسائر املعاين الفاضلة لتكون هذه
الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة يف سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين تستمر
آثارها حتى الزيارات الالحقة وما بعدها فيكون احلضور فيها بمثابة
احلضور يف جمالس التعليم والرتبية .كام ينبغي االهتامم وااللتزام بالصالة،
وال ينبغي أن يتشاغل املؤمن عنها يف أول وقتها بطاعة أخرى فإهنا أفضل
الطاعات ،وعىل الزوار اإلكثار من ذكر اهلل يف مسريهتم وحتري اإلخالص
يف كل خطوة وعمل.

مدن الزائرين في كربالء المقدسة
تعلن استعدادها الستقبال زوار األربعين الخالدة
اعلنت ادارة مدن الزائرين يف كربالء املقدسة اهنا عىل جهوزية
تامة الستقبال زوار ايب عبداهلل احلسني (عليه السالم) يف زيارة
االربعني املرتقبة،أكد ذلك (عبد االمري طه القرييش) مدير مدينة
االمام احلسني عليه السالم للزائرين ،مضيفا ان املدن عىل اهبة
االستعداد الستقبال الزوار حيث اكملت كافة االستعدادات
املطلوبة من خالل توفري كافة املستلزمات من املفروشات
واألغطية وكل ما حيتاجه الزائر ،اضافة اىل ختصيص كادر طبي
متخصص يتواجد عىل مدار الساعة لإلرشاف حتسبا للحاالت
الطارئة ،منوها اىل وجود فعاليات متنوعة خالل الزيارة منها
اقامة معرض خاص بصور شهداء احلشد الشعبي ،وتسجيل
اسامء الشهداء جلمعها ووضعها يف شباك االمام احلسني عليه
السالم.

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعلن استعادة كامل حقول كركوك النفطية

اعلن نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي (ابو مهدي املهندس) استعادة كامل احلقول النفطية يف حمافظة
كركوك .ونقل موقع احلشد يف بيان عن املهندس قوله ,إن هناك اتصاالت مكثفة مع وزارة النفط
إلعادة موظفي الرشكات النفطية يف كركوك ،ومجيع االهايل اىل مناطقهم ،مبين ًا ان سلطة الدولة
ستفرض بكل حمافظة ومدينة وحسب توجهات القائد العام للقوات املسلحة للقوات االمنية
واحلشد الشعبي .وأضاف املهندس ،ان السلطة االحتادية فرضت يف كركوك بالكامل وال عودة
بمقدراهتا وثرواهتا  ،مشريا ان استهداف احلشد اعالميا هو جزء من
ألي تسلط حزيب او جهوي
ّ
استهداف الدولة العراقية عرب مهامجة اجليش العراقي يف فرتات سابقة .ومتكنت القطعات العسكرية
املشرتكة ,من السيطرة عىل مجيع مناطق حمافظة كركوك ,فض ً
ال عن املنشآت احليوية فيها.

قالوا:

قالوا:

كاظم فنجان الحمامي (وزير النقل):
وقعنا اتفاقية لخدمات النقل الجوي بين العراق وأفغانستان
لتوثيق العالقة االقتصادية الثنائية وفتح آفاق تعاون جديدة
بمختلف مجاالت النقل والتجارة.

بشرى عاشور(عضو مجلس محافظة كربالء):
وزارة الهجرة تصر على إقامة مشاريع إليواء النازحين بالمحافظة،
والمشاريع ليست ذات جدوى بسبب إن أعداد النازحين الذين سكنوا في
كربالء قد تراجع في المجمع األول الذي نفذته الدولة بقيمة  4مليارات
و 500مليون دينار من الموازنة االتحادية.

محمد إقبال (وزير التربية)
العراق يعاني من نقص حاد في البنى التحتية واألبنية المدرسية ،ألن
نسبة النمو السكاني تصل الى  % ٢،٥كل عام أي ما يقارب دخول أكثر
من  ١٥٠ألف طالب للمدرسة.

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية ترسل قافلة مساعدات
للعوائل النازحة
االحرار /حسنين الزكروطي

ت��واص��ل العتبة احلسينية امل��ق��دس��ة دعمها
اللوجستي واالنساين اىل العوائل املترضرة و
النازحة يف املخيامت منذ صدور الفتوى املباركة
 ،حيث بادرت شعبة التبليغ الديني التابعة اىل
قسم الشؤون الدينية يف العتبة املقدسة اىل ارسال
وجبات اخرى من املساعدات الغذائية و الطبية
وغريها اىل خميامت النازحني يف حمافظة نينوى،
بحسب ما اكده مسؤول شعبة التبليغ والتعليم
الديني الشيخ فاهم االبراهيمي قائال :أن هذه
املبادرة االنسانية جاءت وفق توجيهات مبارشة
من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسنية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي(دام عزه)
الذي اكد عىل رضورة مساندة هذه العوائل
وايالءها االهتامم املطلوب.
واضاف االبراهيمي :أن العتبة احلسينية املقدسة
واصلت خالل الفرتة املاضية سد احتياجات هذا
املخيم وتزويده بام حتتاج اليه العوائل النازحة من
مواد غذائية وطبية وغري ذلك ،اضافة اىل وجود
مبادرات كبرية من اجل اعادة هذه العوائل اىل
مناطقها السكنية يف القريب العاجل بعد حترير
مناطقها من دنس عصابات داعش االجرامية.
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العطاء الحسيني

العتبة الحسنية المقدسة
تنجز شارع الشهيد أحمد زيني

انهت الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية مؤخّ رًا
وبالتعاون مع بعض دوائر الدولة العمل على انجاز شارع الشهيد
احمد زيني (رحمه اهلل) ال��ذي يبلغ طوله ( 800متر) وبعرض (6
ونصف متر) والرابط بين منطقة المخيم وحي النقيب حيث يعد
هذا الشارع مهم بالنسبة للزائرين واهالي المنطقة سيما بعد
المباشرة في بناء صحن العقيلة زينب «عليها السالم» والذي ادى
لغلق اغلب الشوارع المؤدية للعتبة الحسينية المقدسة.

االحرار /قاسم عبد الهادي  -تصوير /صالح السباح

ويف هذا السياق حتدث املرشف عىل انجاز
الشارع املهندس حسني رضا مهدي من
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية
املقدسة قائ ً
ال :أنجزت الكوادر اهلندسية
والفنية يف العتبة احلسنية املقدسة شارع
الشهيد امح��د زيني ال��ذي يوصل منطقة
املخيم املتصلة بالعتبة احلسنية املقدسة وحي
النقيب (شارع املحافظة القديم)».
واضاف :تم انجاز العمل يف هذا الشارع
احل��ي��وي م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون م��ع اغلب
دوائ��ر الدولة يف حمافظة كربالء املقدسة
ومنها مديريات (البلدية ،املجاري ،املاء،
الكهرباء) إلنشاء البنى التحتية واعامل
التبليط ،حيث يبلغ ط��ول ه��ذا الشارع
املحاذي لنهر اهلنيدية القديم الذي قامت

العتبة احلسنية املقدسة مؤخرا بتغليفه 800
مرت وعرضه  6ونصف مرت ،حيث سيخدم
هذا الشارع أهايل كربالء املقدسة ودوائر
الدولة لالستفادة منه بعملية الوصول اىل
العتبة احلسينية ألداء مراسيم زيارة االمام
احل��س�ين «عليه ال��س�لام» خصوصا بعد
االعامل التي بدأت يف انشاء صحن العقيلة
زينب وبسببها تم غلق شارع قبلة االمام
احلسني وشارع الشهداء».
وب�ي�ن م��ه��دي ق��ائ�لا :بالنسبة ل��دخ��ول
االل��ي��ات فهذا ال��ش��ارع سيكون البديل
ورب�ما البديل الرئييس من اجل الدخول
اىل العتبتني املقدستني وب���دوره سيخدم
الكثري من املواطنني وخاصة سكنة املنطقة
وسيكون الشارع الوحيد لدخول االليات
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والعجالت اىل العتبة احلسنية املقدسة،
وملسنا تعاون ًا جيد ًا من قبل اهايل املنطقة».
ومن جانب اخر أعرب عدد من اهايل املنطقة
عن سعادهتم الغامرة بإنشاء هذا الشارع
الذي سيقدّ م خدمات جليلة للمواطنني
ول���زوار االم��ام احلسني «عليه السالم»،
مثمنني ب��ذل��ك ال���دور الكبري والفعال
الذي تبذله العتبة احلسنية املقدسة يف كافة
جوانب احلياة وهدفها النهوض بالواقع
االقتصادي والبيئي والنفيس للمواطن،
مطالبني اخواهنم املواطنني باحلفاظ عىل
نظافة الشارع وظهوره بمظهر يليق بسمعة
كربالء سيام وانه يبعد امتار معدودة عن
حرم االمام احلسني «عليه السالم».

العطاء الحسيني

مراسيم عاشورائية اقامها طلبة جامعة كربالء
في الصحن الحسيني
بصوت واحد ونغم حزين يعصر القلب ويهدر الدموع ،والهتافات تتزين بالعهد والوفاء لبنت رسول اهلل
من خالل القول (ابد واهلل يا زهراء ما ننسى حسينا) وهتافات حسينية اخرى ،جسدها اساتذة العلم
و طالبه ،من خالل الموكب الحسيني السنوي الذي تنظمه جامعة كربالء في شهر محرم الحرام
بمشاركة كوادرها التدريسية و االدارية اضافة الى الطلبة من جميع الكليات واالقسام ،بالتنسيق مع
قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبتين المقدستين .تقرير :حسنين الزكروطي تصوير :احمد القريشي
جملة االح���رار ح�ضرت ه��ذه املراسيم
واج���رت جمموعة م��ن ال��ل��ق��اءات كان
اوهل��ا مع رئيس جامعة كربالء االستاذ
الدكتور منري محيد السعدي الذي قال:
نعزي صاحب العرص و الزمان (عجل
اهلل فرجه) و االمة االسالمية و مراجعنا
العظام هب��ذه املناسبة االليمة اال وهي
ذكرى فاجعة الطف التي استشهد فيها
ابن بنت خري خلق اهلل ابو عبد اهلل احلسني
واخ���وه اب��و الفضل العباس (عليهام
السالم) و اوالده واصحابه امليامني ،يف

هذا الشهر احلزين و املؤمل عىل حمبي اهل
البيت(عليهم السالم) يقيم اساتذة وطلبة
جامعة كربالء سنويا موكبا لتجديد البيعة
مع ايب االحرار(عليه السالم) ،ونحن
بدورنا نقول ان هذه املناسبة تنقل العربة
من خالل االتعاظ بمنهج االمام احلسني
و االلتزام بالقيم االسالمية التي جاء هبا
من عند رسول اهلل (صىل اهلل عليه و اله).
واض���اف ال��س��ع��دي :ان ث���ورة االم��ام
احل��س�ين(ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) ج���اءت من
اجل ترسيخ دعائم الرسالة املحمدية
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والوقوف امام الظلم والطغيان من خالل
قوله املعروف (إين مل أخ��رج أرش ًا وال
بطر ًا وال ظامل ًا وال مفسد ًا إنام خرجت
لطلب االصالح يف أمة جدي أريد أن امر
باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية
ج��دي وأيب ع�لي ب��ن أيب ط��ال��ب) فهذه
الداللة والعربة يف قوله دليل عىل الرسالة
التي تنقل الفكر االس�لام��ي احلقيقي
والتطرف
وال��ذي يبتعد عن االره��اب
ّ
وكل الترصفات التي ترض االنسانية.
فيام قال احلاج مازن الوزين مسؤول شعبة

العطاء الحسيني

املواكب يف العتبة احلسينية املقدسة :بدأ
تأسيس وإن��ط�لاق ه��ذه امل��ب��ادرة يف سنة
2005م ـ 2006واول م��ن عمل عىل
تفعيلها الشهيد اكرم الزبيدي الذي كان
له ال��دور الكبري يف التنسيق مع رؤساء
اجلامعات العراقية من اج��ل ان يكون
هلم دور مهم يف نقل الرسالة احلسينية اىل
العامل امجع من خالل طلبة واساتذة العلم،
ومنذ ذل��ك ال��وق��ت وامل��س�يرة الطالبية
احلسينية تبدأ باالنطالق السنوي لتجديد
الوالء والبيعة اليب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) ،و من خالل هذه الثلة املباركة من
األستاذة والطلبة نحاول ان نوصل رسالة

اسالمية
ح��س��ي��ن��ي��ة
اىل ال���ع���امل امج��ع
ب����أن االس��ل��ام ه���و دي��ن
حمبة وتسامح بعيد ًا عن التطرف
واالره��اب كام حياول البعض تشوهيها،
فاحلسني (عليه ال��س�لام) ليس للشيعة
فحسب بل هو رسالة ربانية انطلقت من
الرسالة املحمدية التي جاء هبا رسولنا
الكريم.
أما الطالب عيل جاسم كاظم من كلية
الرتبية الرياضية ي��ق��ول :نحن كطلبة
اكاديميني نحاول ان نوصل رسالة مهمة اىل
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العامل
ب�����������أن
ايب االح������رار
اس��ت��ش��ه��د م���ن اج��ل
ال��دف��اع عن االس�لام و ن�صرة احل��ق من
خالل الوقوف امام الظلم واالستبداد،
و ان الدين االسالمية الذي جاء به نبينا
الكريم هو دين حمبة وتسامح».

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تنظم مؤتمرًا علميًا دوليًا

حول زيارة االربعين

برعاية املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي (دام عزه) نظم مركز كربالء
ل��ل��دراس��ات والبحوث امل��ؤمت��ر العلمي
الدويل لزيارة االربعني حتت شعار(زيارة
االربعني املعاين والدالالت ) عىل قاعة سيد
االوصياء يف الصحن احلسيني الرشيف
وتم خالله القاء كلامت ومناقشة بحوث

االحرار /حسين نصر  -تصوير /احمد القريشي

خت��ص زي���ارة االرب��ع�ين ،وس��ط حضور
شخصيات دينية واكآدمية واعالمية.
وق��ال سامحة الشيخ الكربالئي خالل
كلمته يف املؤمتر اصبح من الواضح للجميع
ان اعظم حتشيد عقائدي وايامين وعاطفي
أيضا يف زيارة االربعني من خالل تصاعد
اعداد الزائرين من عام اىل عام ومن داخل
العراق وخارجه اىل ما يقارب ( )12مليون
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وهو عدد ليس بالقليل ويف تصاعد مستمر
يف كل عام والعمل عىل كيفية توظيف هذا
التحشيد يف مجيع جماالته للهدف املنشود
من اجلوانب الدينية واالخالقية والفكرية
والوطنية ونحن لدينا الطاقات الفكرية
والتي تكتمل بوضع االل��ي��ات املناسبة
لتوضيح هذه االفكار املطروحة وجعلها
فاعلة ومؤثرة يف هذا احلشد للوصول اىل
االه��داف املطلوبة أوهل��ا اح��داث الوعي
العقائدي وكيفية حتويل هذه املامرسات اىل
تغيري يف شخصية املامرس هلا واما اجلانب
االخر كيفية تكييف املامرسات الشعائرية
التي تتناغم وتنسجم مع االحكام الرشعية
ويف نفس ال��وق��ت ع��دم اصطدامها او
تنايف بعض امل�مارس��ات لألمور الرشعية
واالخالقية والعقائدية وغريها واما االمر
الثالث هو كيفية التعبئة العقائدية والوطنية

العطاء الحسيني

فحينام
يف م��س��ال��ة
نتأ مل
الفتوى للجهاد الكفائي ضد عصابات
داعش واالستجابة العظيمة هلذه الفتوى
نجد ان كثري ًا من مبادئ مدرسة الطف
تتجسد يف هؤالء املقاتلني ،اما املجالس
والشعائر احلسينية فلها التأثري الكبري يف
املجاهدين من خالل تأثريها يف الوعي
الوطني للمقاتلني هذا ما وجدناه يف قصص
الشهداء؛ حيث نشاهد املقاتلني وبالرغم
من مرور ثالث سنوات عىل املعركة إال
أننا نجد نفس االندفاع واحلامس يف سوح
الوغى ،وهناك كثري من الرجال يبحثون
عن وسيلة تساعدهم بالذهاب اىل القتال،
وعليه جيب ان نديم هذا االيامن» ،مبينا ان
هناك الكثري من التحديات التي واجهها
الشعب العراقي ونجح فيها ،موضحا
«ان زي���ارة االرب��ع�ين اصبحت عاملية
فكيف نستثمرها؟ ..ان العتبة احلسينية
املقدسة اخذت يف دعوة شخصيات عاملية
وصحفيني عندما شاهدوا كربالء والزيارة
بعينهم ف��أخ��ذوا يكتبون ع��ن الشعرية
بصورة تأثر يف اجلمهور اخلارجي ،موكدا
عىل امهية عقد ورشات عمل ومؤمترات
تبني امهية ومكانة زي��ارة االربعني وان
ال تكون بمقربة عىل وقت الزيارة فمن

املفرتض ان تكون قبلها بعدة اشهر كي
نستطيع ان نوظف نتائج هذه املؤمترات
والندوات وتكون مؤثرة باملوسم الذي
يليها كذلك عىل املتخصصني ان حيددوا
ال�شرحي��ة املستهدفة م��ن ه��ذه امل��ؤمت��رات
والبحوث وكيفية التأثري فيهم.
فيام بني األستاذ عبد االمري عزيز القرييش
م��دي��ر م��رك��ز ال��دراس��ات وال��ب��ح��وث يف
كربالء :ان املركز ومنذ سنوات عدة يعمل
عىل إعداد ملف زيارة االربعني وبشكل
كبري خ��اص��ة فيام يتعلق بتسجيل هذه
الزيارة يف منظمة اليونسكو وهذا املؤمتر هو
تتويج جلهود املركز يف هذا املضامر العطاء
هذه الزيارة بام تستحق من مكانة وامهية
باعتبارها زيارة مليونية عظيمة مضيفا ان
امهية الشعائر احلسينية التي اصبحت تأخذ
امهيتها ي��وم بعد ي��وم من خ�لال اجلموع
املليونية الزاحفة اىل كربالء ألحياء هذه
الزيارة واليوم يف هذا املؤمتر قدم اكثر من
( 50بحث ًا) من خمتلف االقالم االكاديمية
من اجلامعات العراقية كافة فضال عن
البحوث املشاركة من ال��دول االخ��رى
كالبحرين واي��ران وسوريا والسعودية
ومجيعها تؤرخ زيارة االربعني وتبني امهيتها
ومكانتها السامية والتي جسدت الكرم
وااليثار والعطاء والتعايش السلمي.
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من جهته بني السيد حممد عيل احللو عضو
اهليئة العليا ملوسوعة زيارة االربعني :ان
جل ما تقوم به العتبة احلسينية املقدسة
من م��ؤمت��رات ون���دوات عاملية تصب يف
خدمة املذهب ومن خالل مؤمترنا العلمي
هذا اود توضيح بعض االمور كانت هي
اهلدف من اقامة هذا املؤمتر العاملي او ًال
 حفظ وتوثيق زي��ارة االرب��ع�ين ومجعممارساهتا كشعرية دينية اجتامعية ورصد
تأثرياهتا عىل مستوى الفرد واملجتمع ثاني ًا
 إظهار دور زي��ارة االربعني يف الرتاثاحلضاري للعراق والعامل وتوضيح أبعادها
ومقاصدها وآثارها االجتامعية والثقافية
واحلضارية يف ثقافة جمتمعاتنا االسالمية
ثالثا -دراسة خمتلف االبعاد املرتتبة هلذه
الشعرية املباركة وتوظيف مبدأ التعايش
واحلوار والتسامح الديني رابع ًا -الوقوف
عىل املتطلبات االساسية للزيارة وتأمني
احتياجاهتا يف خمتلف املجاالت خامس ًا
 تسجيل وقائع الزيارة ضمن الرتاثالعاملي.
يذكر أن املؤمتر شهد طرح بعض البحوث
العلمية واألكاديمية التي هتتم بالواقع
اخلدمي واجل��غ��رايف وال�ترب��وي والنفيس
لزيارة االربعني ،كام تم توزيع شهادات
تقديرية عىل املشاركني.

األدبية

« لهفي على الحسن الزاكي »

حسين عيسى آل فرجه

ل����ه����ف����ي ع�����ل�����ى احل�����������س�����ن ال��������زاك��������ي وم���������ا ف���ع���ل���ت
�����س����ق����ت����ه ب�����غ�����ي����� ًا ن����ق����ي����ع ال�����������س�����م ال ����س���ق���ي���ت
ف�����ق�����ط�����ع�����ت ك���������ب���������د ًا ل����ل����م���������ص����ط����ف����ى ورم���������ت
���ى
ول�����ل�����ح�����������س��ي��ن ح������ن���ي��ن م���������ن ف������������������ؤاد �����ش����ج� ً
هلل رزء اب�����������ن ب������ن������ت امل�����������ص�����ط�����ف�����ى ف���ل���ق���د
�إم��������������������ام ح����������ق م����������ن اهلل ال������ع������ظ������ي������م ل����ه
ال���������زاه���������د ال������ع������اب������د الأواب م�������ن خ���ل�������ص���ت
وال����������واه����������ب امل������������ال ال ي����ب����غ����ي ع����ل����ي����ه �����س����وى
ق���������د ق������ا�������س������م اهلل م���������ا ق���������د ك������������ان مي���ل���ك���ه
وال������ق������ا�������ص������د ال�����ب�����ي�����ت مل حت�����م�����ل�����ه راح�����ل�����ة
وذوي امل������ن������اق������ب ال ي����ح���������ص����ي ل�����ه�����ا ع����������دد ًا
�أو�����������ص����������ى ب������ع���ت��رت������ه ال����������ه����������ادي و�أك����������������د م���ا
مل ي�����ب�����غ �أج�����������������ر ًا ل�������ه �إال امل��������������ودة يف ال�����ـ
ث�����������������ارات ب�����������در وي��������������وم ال������ف������ت������ح �أدرك���������ه���������ا
رزء ت��������ه��������ون ل����������ه االرزاء �أج�����م�����ع�����ه�����ا
ي����������ا �آل �أح����������م����������د ال ي������ن������ف������ك رز�ؤك����������������م
�أن���������ت���������م �����س����ف����ي����ن����ة ن�����������وح وال��������ن��������ج��������اة ب���ك���م
دي��������ن��������ي والك����������������م وب��������ع��������د امل����������������وت ح����ب����ك����م
اهلل �أن���������������������زل ف������ي������ك������م وح���������ي���������ه وع������ل������ى
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ب���������ه الأع�����������������������ادي وم������������ا الق������������ى م���������ن امل�����ح�����ن
�������ص������وب احل������ي������ا م�������ن غ�������������وادي ع�������ار��������ض امل�������زن
ف�������������������ؤاد ب�����������ض�����ع�����ت�����ه ال������������زه������������راء ب������احل������زن
ب�������ال�������وج�������د م�����������ض�����ط�����رم ب���������احل���������زن م����رت����ه����ن
�أ�����ض����ح����ى ل�����ه ال�������ص���ب���ح ع�����ن ن�������ص���ب ال����دل����ي����ل غ��ن��ي
ري�������ا��������س�������ة ال��������دي��������ن وال�������دن�������ي�������ا ع������ل������ى ����س�ن�ن
هلل ن��������ي��������ت��������ه يف ال�������������������س���������ر وال��������ع��������ل��������ن
ث���������������واب ب���������ارئ���������ه ال��������رح��������م��������ان م���������ن ث���م���ن
م��������ن��������ه ث�����ل�����اث����������� ًا ب�����ل�����ا خ���������������وف وال م��ن�ن
خ�����م�����������س����� ًا وع�������������ش������ري������ن وال�������ن�������ح�������ار ل����ل����ب����دن
ي��������������راع ذي ف������ط������ن �أو ق�����������ول ذي ل�������س���ن
�أو������������ص�����������ى وج�����������ذرن�����������ا م���������ن غ��������اب��������ر ال�����ف��ت��ن
ق�������رب�������ى ،ف��������ج��������اوزه ب����ال����ب����غ���������ض����اء والإح������������ن
م���������ن �آل ط�������اه�������ا ب������ن������و ع���������ب���������ادة ال������وث������ن
ع��������ن ع����ظ����م����ه وه����������و ح�����ت�����ى ال��������ي��������وم مل ي���ه���ن
ي�����ه�����ي�����ج يل ذك������������ر �أ���������ش��������ج��������ان ت�������ؤرق������ن������ي
ول����ي���������س يف ال����ب����ح����ر م������ن م����ن����ج ������س�����وى ال�������س���ف���ن
ذخ����������ري �إذا ������ص�����رت ره��������ن ال����ل����ح����د وال����ك����ف����ن
والئ����������ك����������م ب�������ن�������ي الإ��������������س������ل������ام ح�����ي����ن ب����ن����ي

األدبية

كركوك  00وحريق األزمات
وفي فوهة الطبول

رحيم الشاهر

ك���������رك���������وك 00ه�������ل ب�����ع�����د ال�����ن�����زي�����ف ن�������زي� ُ
������ف؟!
������ك ل������ل������ط������ب������ول ق����������������وار ٌع
ف�������������أم������������ام ب�������ي�������ت� ِ
ه�����������ذي ال������ب������ق������ي� ُ
������دن�������ا
�����ة م���������ن ج������م������اج������م ول� ِ
��������ك ،ه���������ل ت������ري������ن ه����م����ام����ه����ا؟
ُو�������ض������ع������تْ �أم���������ام� ِ
ح���������ظ ال����������ع����������راق ع������ل������ى احل�����������������روب ُم�������ق�������د ٌر
������������������روب ك�������ه�������و َل�������ه و������ش�����ب�����ا َب�����ه
�أع��������ط��������ى احل�
َ
ب������ن������ت ال����������ع����������راق �أف��������ت��������ن� ٌ
�������������ت ب������ن������ا؟!
�������ة ان�
ِ
ال������������ك������������ر ُد �أخ������������������������وان ب�����������س�����ن�����ة ط����ي����ف����ن����ا
ف������ال������ن������ف� ُ
�����ط م������ال������ع������ق ال���������ع���������راق ر�������ض������اب������هُ
ُ
�����ب
ح���������� ّم����������ال����������ه ح�������������� ّم�
�������������ال وزر م������ت������ع� ٍ
ي��������ه��������ب ال��������ق��������ب��������ور ل����������ول����������ده وم�����������ش�����ان�����ق�����ا
ُ
مب�����ط�����ع�����م
�أف���������ل���������ا ت�����������ران�����������ا ك���������اجل���������ي���������اع
ٍ
�أف���������ل��������ا ت�����������ران�����������ا ح��������ام��������ل����ي���ن ح�����ط�����ام�����ن�����ا
ك����������رك����������وك م������������ازال������������ت ق����������ب����������وري غ�����������ض� ً
����ة
يف ن�������ه�������ر ن������ف������ط������ك ت�������������ش������رب���ي��ن دم��������اءن��������ا
����ف)
م���������������ازال (ي������ع������ق������وب������ي) ي�������ئ�������ن( ب�����ي�����و������س� ٍ
ج�������������������ودي ع��������ل��������ي ب��������ع��������اق��������ل ي�����������ا ج������دت������ي

ُ
وي�����������ض�����ي�����ف!
ي�����ع�����ط�����ي ال����������ع����������راق دم������������������اءه
��������ك ت�����ل�����ت�����ظ�����ي و ُت�������خ�������ي� ُ
������ف!
وط���������ب���������ول ح���������رب� ِ
ُ
����������ات ��������س�������ي� ُ
������وف!
ج������ئ������ن������ا ب�������ه�������ا وال�����ل�����اه�����������ب�
ُ
��������������وف
�������ك ل������ل������ب������ن���ي��ن وق�
ف��������������أم�������������ام ب��������ي��������ت� ِ
اخل����������ي����������ول ُ
ُ
�أع�����ل����ام����������ه ف�����������وق ُ
����������وف!)
(ط�����������ف�
ُ
��������روف؟!
�أع�������ط�������ى ال�����ر������ض�����ي�����ع ف�����ك�����م ه�������و امل���������ع�
�����������������ت ف�������ات�������ن� ٌ
ُ
��������������وف؟
������ة ون��������ح��������ن دف�
�أم �أن�
ِ
ُ
���������������روف!
ب�������������ش������ذا ال����������ع����������راق ق�������������ص������ائ������دٌ وح�
ُ
��������وف!
ن�������ف�������ط ال������������ع������������راق ُم������������ب������������ددٌ خم���������ط�
أن�����������������������������وف ك������ث������ي� ُ
�����ف!
دخ����������ان����������ه ف�������������وق ال
ِ
ف���������ب����������أي ن������ف������ط �أم���������ك���������ن ال������ت�������������ش������ري� ُ
�����ف؟!
ُ
��������وف!
ال�����������������������زا ُد م�������ن�������ا وال���������ب���������ط���������ون ت���������ط�
ُ
���������وف؟!
م�������ت���������������س�������ول���ي���ن وك��������ف��������ن��������ا م����������ل����������ه�
ُ
���������������ف
���������ر وردي�
وال�������������دف�������������نُ ع��������ن��������دي ح����������اف� ٌ
ورب������ي������ع������ن������ا ب��������أ��������س�������ى ال����������دم����������اء خ�������ري� ُ
������ف!
���������اء خ�����ن�����������س�����ائ�����ي ل���������ظ���������ا ُه �������ص������ن� ُ
�����وف!
وب����������ك�
ُ
�أوال ُد اب��������ن��������ك ل�����ل�����خ�����������ص�����وم �������س������ي� ُ
�����وف!

21

عاشوراء في العالم

لو سالوك

ل
و

س
أ
ل
و
ك
ما هي المدرسة التفكيكية وهل
هنالك إشكال في تعلمها؟!

يستطيع الفيلسوف ان يشكك بأي يشء
ويثبت أي يشء كالميا ولكن عىل مستوى
االسس العلمية فاهنا تكون بني الرفض
واجل��دل والقبول  ،فالفيلسوف اليمكن
ان تؤخذ كلامته قاعدة نصية  ،نعم البعض
منهم يايت بمفاهيم تتامشى والشارع املقدس
وهذا ال اشكال فيه  ،ولكن لكثرة مباحث
الفالسفة فاهنم حياولون بشتى الوسائل
اكتشاف مدارس خاصة هبم للتعامل مع
املفاهيم وتراث وحضارات االمم ومنها
املدرسة التفكيكية .
التفكيكية  :مدرسة ادبية نقدية نشأت يف
فرنسا عىل يد الفيلسوف الفرنيس جاك
دريدا وهي حركة ما بعد حداثية حتاول ان
هتز االسس امليتافيزيقية للحضارة والفلسفة
االنسانية وذلك لكشف مقدار الالتعني
االختياري يف مفاهيمها الثنائية وتعترب

الفكرة االساسية للمدرسة التفكيكية يف
اهنا تنظر اىل الثقافة والفلسفة االنسانية
كنصوص ،القصة نص ،والقصيدة نص
والكتاب الفلسفي نص واللوحة الفنية
ن��ص وامل��ب��ن��ى امل��ع�ماري ن��ص وت���رى ان
احلضارة االنسانية حفظت وانتقلت عىل
شكل ماليني النصوص وتنظر املدرسة
التفكيكية اىل ان الكتابة شكل ادنى من
اش��ك��ال اي��ص��ال املعنى وتفضل عليها
الصوت تبعا مليتافيزيقا احلضور.
وق��ي��ل :اهن��ا منهج اديب نقدي ومذهب
فلسفي معارص يذهب اىل القول باستحالة
الوصول اىل فهم متكامل او عىل االقل
متامسك للنص ايا كان ،فعملية القراءة
والتفسري للنصوص هي عملية اصطناعية
حمضة يقوم هبا القارئ الذي يامرس التفسري
وبذلك يستحيل وجود نص متامسك او
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متجانس .
والتفكيكية اذا تم توظيفها كامدة للتشكيك
يف النصوص الدينية واالعتقادية ونزع
طابع السلطة عن النص الديني واحالته
اىل جم��رد ن��ص ع���ادي ومعاملته كنتاج
ان��س��اين وتسطيح املفاهيم وال���دالالت
العقائدية والرشعية والتالعب بالكلامت
والعبارات وتفكيك العالقات التي تعطي
للنص وحدته وروحه وتفسريه تبعا للعدة
املفاهيمية املستعملة يف منهج التفكيك
فال جيوز التعاطي مع النتائج املرتتبة عىل
تطبيق ه��ذا املنهج وام��ا اذا مورست يف
نطاق معريف اخر غري الدين من دون ان
يرتتب عىل ممارستها أي نزاعات اجتامعية
او رصاعات  ..فال اشكال .
املصدر/مركز االبحاث العقائدية.

حوارات

الشيخ محمد تقي الفقيه

الشيخ حبيب المهاجر

مركز بهاء الدين العاملي لألبحاث التاريخية
يغوص في عمق التاريخ ليستخرج آللئ التاريخ الشيعي في الشام ولبنان
تجد اتباع اهل البيت (عليهم السالم) في بقعة ما ..تجد حركة علمية واقتصادية
حيثما ُ
ساخنة وتاخذ مركزيتها بجدارة من تراثها الذي يحي ارضها ،مدينة بعلبك اللبنانية
احتضنت المهاجر حبيب ال ابراهيم ليثبت له تاريخا تراثيا في هذه المدينة حيث الجامع
الذي ال زال شاخصا ببنائه القديم وهو يحمل المهاجر وبقربه مركز بهاء الدين العاملي
وخلفه مسكن حفيده الدكتور الشيخ جعفر المهاجر القائم على هذا المركز  ،التقينا
مرة اخرى للحديث عن نشاطات هذا المركز .
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حوارات
يقول الشيخ املهاجر تاريخ الشيعة الزال غري واضح يف هذه
املنطقة والبد لنا ومن يتصدى هلذه املهمة الغوص يف كل ما له
عالقة بتاريخ هذه املنطقة لنعمل عىل اجتاهني اكتشاف اجلديد
وتصحيح اخلطا  ،حيث ال زالت هنالك مفاهيم تارخيية ال
اساس هلا من الصحة
وعليه فاملركز متخصص لالبحاث وال��دراس��ات التارخيية
واالجتامعية عن تاريخ الشيعة يف املنطقة الشامية عموما
واللبنانية خصوصا والدراسات امليدانية عىل مراكز الشيعة يف
املنطقة  ،ولنا موقع عىل شبكة التواصل االجتامعية للنقاشات
واالستفسارات
وماهي الوسائل واملصادر التي تعتمدوهنا ؟
كل كتب التاريخ واملخطوطات واستخدام الرتابط فيام بينها
وحتى الرسوم البيانية والتخطيطية كام ترى عىل السبورة ،
ووض��ع االش���ارات عىل أي معلومة حمل شك او حتتاج اىل
توضيح ،
واين جتد هذه ؟
البحث يف املكتبات التي فيها خمطوطات قديمة مثال مكتبة
املرعيش واالطالع شخصيا عىل االثار واملقامات التي هلا عالقة
بالتشيع يف هذه املنطقة .
وكيف يكون التوثيق؟
يكون عرب مؤلفات وكتب صدرت عن املركز وجمموعة منها
معروضة يف الصالة
هذه نشاطات املركز فقط ؟
نعم هنالك كتب فقهية واصولية صدرت عن املركز وليس
تارخيية فقط ،وهنالك نشاطات اجتامعية تقام يف املركز اضافة
اىل دورات تعليمية منها مثال عن الزراعة.

سيرة مختصرة للشيخ بهاء الدين العاملي

هب��اء ال��دي��ن حممد ب��ن حسني احلارثي املعروف بـالشيخ
البهائي أو هباء الدين العاميل ( 953هـ 1030 -هـ) عامل
دين وفقيه ورياضيايت وفيلسوف شيعي ولد يف  18شباط
1547م بمدينة بعلبك اللبنانية.
ثم سافر
درس املراحل ّ
األولية للعلوم الدينية يف لبنانّ ،
إىل مدينة اصفهان لتحصيل العلوم ،وقد حظي باحرتام
عينه يف منصب شيخ اإلسالم يف
الشاه عباس الصفويّ ،
ثم َّ
الدولة الصفوية ،وقد انتفع من اإلمكانيات التي تو َّفرت
التشيع.
للدولة الصفوية ،فاستفاد منها يف خدمة
ّ
لقد قىض الشيخ البهائي ثالثني سنة من حياته يف السفر،
حيث سافر إىل املدن واألقطار املختلفة ،للدراسة وزيارة
العتبات املقدّ سة.
من أساتذته:
الشيخ عبد العايل الكركي ،ابن املحقق الكركي.
أبوه ،الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي.
الشيخ أمحد الكجائي ،املعروف ببري أمحد.
الشيخ عبد اهلل اليزدي.
من تالمذته
حممد بن إبراهيم ال��ش�يرازي ،امل��ع��روف بصدر
الشيخ ّ
هّ
املتألني.
حممد تقي املجليس.
الفيض الكاشاين.
حممد صالح املازندراين.
* السيد نظام الدين أمحد بن زين العابدين العلوي العاميل:
من وجوه تالمذة الشيخ البهائي قرأ عىل مري حممد باقر
الداماد ،له من املؤلفات[( :]4سيادة األرشاف)( ،املنهاج
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حوارات

الصوفية)( ،مصقل الصفا يف الرد عىل
النصارى)( ،املعارف اإلهلية)( ،كشف
احلقائق)( ،مفتاح الشفا)( ،النفحات)،
(العروة الوثقى).
* السيد بدر الدين بن أمحد احلسيني
ال��ع��ام�لي األن���ص���اري :س��ك��ن بطوس
ودرس فيها ومات فيها ،من املعارصين
ّ
للحر العاميل ،ي��روي احلر العاميل عن
تالمذته عنه .درس ع�لى الشيخ هباء
الدين العاميل ،ومن مؤلفاته (حاشية
عىل األحداث املشكلة) و(رشح اإلثني
عرشية الصوفية) و(رشح اإلثني عرشية
الصالتية) و(رشح زبدة األصول للشيخ
البهائي) وله رسالة أسامها (عيون جواهر
النقاد يف حجية أخبار اآلحاد) .كان حيا
عام  1025هجرية.
* الشيخ زين الدين بن حممد بن احلسن
بن الشهيد الثاين :ولد عام  1009هجرية
واخ ُتلف يف تاريخ وفاته بني األع��وام
 1062أو  1064أو  1074هجرية.
درس ع�لى وال���ده الشيخ حممد حسن
صاحب املعامل وع�لى الشيخ البهائي،
وج��اور بمكة ف�ترة وم��ات فيها ودفن
هناك ،وهو من أساتذة احلر العاميل.
* السيد حسني ب��ن حممد ب��ن ع�لي بن
احلسني بن أيب احلسن املوسوي العاميل
اجلبعي :درس عىل وال��ده وعىل الشيخ
البهائي ،سافر إىل إي���ران (أصفهان)
وأص��ب��ح شيخ اإلس�ل�ام فيها (أق�ضى
���درس يف احل�ضرة
ال��ق��ض��اة) وك���ان ي� ّ
الرضوية يف مدينة مشهد ،تويف يف العام
 1069هجرية.
* الشيخ عبد اللطيف بن عيل بن أمحد
بن أيب جامع العاميل :له مصنفات منها

(كتاب ال��رج��ال) و(جامع األخبار يف
إيضاح االستبصار) ،درس عىل صاحب
املعامل وصاحب امل��دارك والشيخ هباء
الدين العاميل ،تويف يف منتصف القرن
الثاين عرش اهلجري.
* الشيخ حسني بن عيل بن حممد احلر
العاميل (عم صاحب الوسائل) :سافر
إىل أصفهان وسكن بدار الشيخ البهائي
ودرس عليه ،وكان الشهيد الثاين جدّ ه
أل ّمه وهو ابن بنت الشيخ حسن صاحب
املعامل.
* الشيخ نجيب الدين عيل بن حممد بن
مكي العاميل اجلبييل اجلبعي :درس عىل
كل من:الشيخ حسن صاحب املعامل
والسيد حممد صاحب امل��دارك والشيخ
هباء الدين العاميل ،له عدة مؤلفات منها:
(رشح الرسالة اإلثني عرشية ألستاذه
الشيخ حسن صاحب املعامل) كام مجع
دي��وان أس��ت��اذه الشيخ حسن صاحب
املعامل ورتّبه ،وله أيضا (منظومة شعرية
ضمنها وصفا لرحلته ،وهي تزيد عن
 2500ب��ي��ت� ًا) ،وم��ن كتبه (رس��ال��ة يف
حساب اخلطأين) كام وأن له ديوان شعر.
من أقوال العلامء فيه:
 ق��ال الشيخ حم� ّ�م��د تقي املجليس،األول ( :كان شيخ
املعروف باملجليس ّ
الطائفة يف زمانه ،جليل القدر ،عظيم
ال��ش��أن ،كثري احلفظ ،ما رأي��ت بكثرة
علومه ،ووف��ور فضله ،وعلو مرتبته
أحد ًا).
 قال الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميليف أمل اآلم��ل( :حاله يف الفقه والعلم
والفضل ،والتحقيق والتدقيق ،وجاللة
القدر ،وعظم الشأن ،وحسن التصنيف،
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ورشاقة العبارة ،ومجع املحاسن أظهر من
أن يذكر ،وفضائله أكثر من أن حترص،
متبحر ًا ،جامع ًا كام ً
ال.)...
وكان ماهر ًا ّ
 قال الشيخ األميني يف الغدير( :شيخاإلس�ل�ام ،هب��اء امل ّلة وال��دي��نُ ،
وأستاذ
األس��ات��ذة واملجتهدين ،ويف شهرته
الطائلة صيته الطائر يف التض ّلع من
العلوم ،ومكانته الراسية من الفضل
والدين ،غنى عن تسطري ألفاظ الثناء
عليه ،ورسد مجل اإلطراء له.)...
الزبدة
من مؤلفاته من الكتب الدينيةُّ :
يف األص���ول ،رشح األرب��ع�ين حديث ًا،
اإلمامية ،واما
ايس يف فقه
العب ّ
ّ
اجلامع ّ
الكتب االدبية واللغوية منها :املخالة،
الكشكول ،أرسار البالغة.
وله من الكتب العلمية وغري ذلك من
القصائد واملثنويات واألراجيز واحلوايش
وال�ش�روح ،وجلملة من تآليفه ُكتبت
تعليقات العلامء ورشوحهم وترامجهم
نمت عن
بلغت مئة ومخسني مؤلف ًاّ ..
البهائي،
شدّ ة اعتنائهم بام كتبه الشيخ
ّ
وإكبارهم له يف جهتَي الدين والعلم.
تاريخ وفاته:
ك��ان ذل��ك يف اصفهان سنة  1030أو
لكن الشيخ حممد بن
 1031هجريةّ ،
احلسن احل��ر العاميل ّأك��د وف��ات��ه بسنة
 1035هجر ّية ،وق��د ُنقل جثامنه من
اصفهان إىل مشهد اإلم��ام عيل الرضا
(عليه السالم) عم ً
بوصيته ،فدُ فن يف
ال
ّ
داره القريبة من احلرضة املرشفة ،وقربه
معلوم ُيو َقف عنده لقراءة الفاحتة ِمن قبل
زوار املوىل عيل الرضا (عليه السالم).
ّ

ضواهر اجتماعية

دراجات نارية يقودها اطفال
مع بدء العام الدرايس اجلديد متمنني كل املوفقية لكل طلبتنا
االعزاء ونحن سعداء عندما نراهم يواظبون عىل احلضور اىل
املدرسة قبل ان ّ
يدق اجلرس .
ولكننا نرى مظاهر اصبحت معتادة يف الشارع العراقي السيام
الكربالئي اطفال يف االبتدائية يقودون الدراجات النارية
ويمرقون بني العجالت وباقىص رسعة والعجب العجاب ان
البعض منهم يكون معه راكب او راكبني والدراجة خمصصة
لراكب واحد هو السائق بل البعض منهم يكون برفقتهم
نساء وحجاهبن يتطاير يف اهلواء
سالت رجل املرور عن هذه الظاهرة فقال اهنا ميؤوس منها ،
اذا رجل املرور يقول هذا من هو املسؤول اذ ًا؟

ماهو اختصاص طبيب الخفر؟
ان اخلفارة الليلة او الطوارئ اصبحت بحال افضل مما كانت عليه قبل سنتني يف
املستشفى احلسيني يف كربالء وان كانت الشكاوى عىل التنظيف اال ان السبب هو لقلة
الكادر بسبب التقشف ولكن الذي يثري التساؤل ماهو اختصاص طبيب اخلفر ؟
فقد رايته يعالج كل احلاالت املرضية واغلب عالجاته ادوية مهدئة ،او مغذي ،او
االوكسجني ،وقد سمعت ومل ار ان البعض ساءت حالته بسبب عدم تناول الدواء
املطلوب خالل مرضه الذي ال يسمح له بان يتاخر عالجه عرش ساعات مثال حلني
بداية الدوام يف املستشفى .

معاناة اصحاب الدور من عمال البناء

اغلب من يروم بناء دار او ترميم دار يعاين من ترصفات بعض عامل البناء
من حيث رداءة العمل او التبذير يف مواد البناء او عدم االهتامم بالوقت او
التاخري املتعمد حتى يزيد من ساعات العمل فياخذ اجرة اكثر من استحقاقه
 ،ولو اتفق بشكل مقطوع أي مقدار من املبلغ خالل مدة معينة فان اتم
املقاول البناء بالوقت املحدد لوحظ البعض منهم ال يستخدم املواد املتفق
عليها  ،او انه ينجز العمل بفرتة قياسية اقل بكثري لو كانت باالجر اليومي .
مثل هذه االشكاالت ليس هلا قانون عىل االغلب االع��م فاهنا تنتهي
باملشاجرة مع غمط حق احدهم او كام يقال يشكل ذمة احدهم االخر ،
وبالنتيجة فان هذه االعامل نتائجها سلبية عىل كل االطراف  ،فلامذا ال نلتزم
بام نتفق عليه وان تكون هنالك مكاتب معتمدة وملتزمة بتشغيل العامل كام
هو احلال يف اخلارج وعىل غرار مكاتب تشغيل سيارات االجرة ؟
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مقاالت

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خالصة
كلامت
حمفوظة أو توجيه
كلامت
جمرد نطق
ال يبدو الدعاء ّ
ٍ
ٌ
حمطة لقضاء حاجة فقط ..الدعاء
من القلب ..مثلام ال يبدو إنه
فلسفة الوجود ،والدعاء حمنة اإلنسان ،والدعاء حاجة إلثبات هذه
الفلسفة ،مثلام هو حاج ًة ملعاونة ومساعدة اإلنسان عىل جتاوز املحنة
والضيق ..ربام يلجأ اإلنسان اىل الدعاء يف ساعة الضيق واحلاجة،
ولكنه أيضا يريده ابتغاء الوسيلة لتحقيق الغاية يف االتصال مع
اآلخر املدعو له وإليه ،وهي احلاجة الدائمة يف إثبات الكينونة،
ٌ
جمرد نطق كلامت ..وهلذا فإن
وبالتايل فهي
ثقافة ووع� ٌ
�ي وليس ّ
الدعاء ومن منظور الثقافة هو فهم ما يقال سواء ما قيل صم ًتا أو
مهاما مجاعي ًة أو فردي ًة ..أدعي ًة متصل ًة أو غاي ًة
رسا ًّ
جهرا ..عالني ًة أو ًّ
ً
ٍ
انتباها ملعضلة أو اخلروج منها ..احلارض أو الغائب ..املهمة
رسيع ًة..
ً
الكبرية والصغرية ..ال يشء يمنع حصول الدعاء ألن بعض أوجهه
ّ
التوكل واالستناد واإلسناد واملعاونة ،ولذا فهو ميزان الوعي
هو
واتزان الثقافة ،مثلام هو نقطة االرتكاز لفعل الديمومة بني الطرفني
يف حالة الكالم من الداعي اىل املدعو له.
التوجه اىل اهلل سبحانه وتعاىل
املختص هو
وألن الدعاء يف وجهه
ّ
ّ
فان املهمة الثقافية تكاد تكون أكثر اهتامما يف املنطق واللغة والفطرة
والنية .فالدعاء اىل اهلل يكون يف حالة استنفا ٍر دائ ٍ��م مع العقل
ٍ
اتصال،
والعاطفة ،ويف تنويه الذات عىل إنه حاج ًة اىل بقاء العبد عىل
اس َأن ُت ُم ا ْل ُف َق َراء إِلىَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ
كونه هو الضعيف والفقري ( َيا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ُه َو ا ْل َغنِ ُّي الحْ َ ِميدُ ﴾ وهو ما يعني إن القوة دائام تكون مع املدعو إليه
لتكون منه العطايا ،وهذه مهمة حتتاج اىل استنفار الوعي والثقافة
شائع اليوم إن يكون
باعتبار إن الدعاء ليس حمصل ًة وقتي ًة ،كام هو
ٌ
ٍ
ٍ
توعوية من الزمة
مهمة
العبد قري ًبا من اهلل يف حلظة احلاجة ،بل اىل
اإليامن  ..وهلذا فإن الدعاء وإن كان إنشاء ٍ
صلة بني اخلالق واملخلوق
لكي يو ّفقه أو يعطيه املراد ،أو يعطيه ما يدعو من أجله ،فإن اتصال
ٍ
ارتباط وهو الذي ندعو اىل أن يكون فيه وع ًيا
العبد يبقى يف حالة
ملاهية الدعاء ،ليس عىل اعتبار إن حدوده هي االستجابة فقط ،بل
حدوده هي اإلدامة واستمرارية الدعاء ،سواء أكانت االستجابة
مؤجلة اىل حني ..ولذا فان االستخفاف بالدعاء ليس
حلظوية او ّ
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علي لفته سعيد

ُ
ثقافة الدعاء
وبوصلة اإليمان

من مهام الوعي باخللق وصلة االرتباط التي
يريد العبد انشاءها ألهنا قد تكون القطيعة،
وبالتايل سيكون الفعل املعاكس هو املخالف
(﴿و َق� َ
ملا يرجو من اإليامن
�ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونيِ
َ
ين َي ْس َتكْبرِ ُ َ
ون َع ْن ِع َبا َدتيِ
َأ ْست َِج ْب َل ُك ْم إِ َّن ا َّل ِذ َ
ون َج َه َّن َم َد ِ
َس َيدْ ُخ ُل َ
ين).
اخ ِر َ
وهو من ٍ
جهة أخرى وسيلة ايامنية ليس ً
رشطا
استجابة ٍ
ٍ
آنية،
أن يكون فيه العبد بحاجة اىل
بل هي نجا ٌة مستمر ٌة وإن كانت ايضا حاج ًة
ولكنها واقعة حتت وعي اإلنسان العبد إنه
ضعيف أم��ام اخل��ال��ق ..وم��ا ق��ول الرسول
األعظم (ص�لى اهلل عليه وآل��ه) إلاّ كشف
لديمومة احلاجة ،كي يبقى اإلنسان عىل صلة
العبادة مع اهلل «أال أد ّلكم عىل سالح ينجيكم
�در أرزاقكم ؟ قالوا :بىل،
من أعدائكم وي� ّ
قال :تدعون ر ّبكم بالليل والنهارّ ،
فإن سالح
املؤمن الدعاء» فضال عن إن الدعاء يف احد
أوجهه قوة وسالحا ومواجهة وإدامة للنرص
والقوة ذاهتا ..وهو ما يثبته قول اإلمام الرضا
(عليه السالم)« :عليكم بسالح األنبياء،
فقيل :وما سالح األنبياء؟ قال :الدعاء».
إن ما نقصده بالثقافة ال تعني كيفية الدعاء
أي الدعاء هو
واللغة وميزاهنا وإعراهبا ،ألنه ّ
الفطرة التي تنطلق من القلب الصايف اىل اهلل
حيث تتمركز القوة وبالتايل فإن هذه الفطرة
ٌ
كفيلة بأن تعطي معاين الدعاء وقوهتا ،ولكن
دور يف حتريك
الثقافة هي ان يكون للدعاء ٌ
العطاء اإلن��س��اين ،مثلام تزيد من الصفاء
الروحي وتعطي دف ًقا لالشتغال املعريف،
ومتنح الذات فرصة للعمل بأخالق الدعاء
أمر حتمي..
أو آداب الدعاء وهو ٌ
إن الدعاء بوصلة اإلنسان نحو اخلالق وهو
املحطة التي تأيت بعد الصالة يف إدامة الصلة،
أمر يراد منه زيادة منحة السالم وفسحة
وهو ٌ
األمل وقوة اإليامن.

مقاالت

فجر النهضة ..ح: 6

األمل بعد الضياع

حسين علي الشامي

فاح عطر الشهادة عند ظهر عاشوراء ،ورضجت االجساد الطاهرة بمسك الدماء،
حينها كشف احلسني سوء النوايا وخسة اجليش االموي الذي ختىل عن انسانيته بكل
تعامالته مع الساقطني عىل ارض كربالء  .احلسني  ،واخوانه  ،أبنائه  ،و اصحابه
مل يبقى للعقائل منهم أحد اال ا ُملوصات هبن  -عقيلة اهلاشميات زينب  ، -واالمام
العليل زين العابدين  .اجتمعت آفات املوت واملحنة عند ظهر الفاجعة  ،العطش و
اجلوع والوحوش االنسية التي مل تراعي اي حرمة لرسول اهلل تعاىل ِ
بآل بيته الكرام
 ،حرقوا اخليام عىل العيال  ،وسلبوا ما يف مقدورهم سلبه ومل يبقَ آلل النبي سوى
اخلدر و خيمة السامء ..مر الليل مظل ًام متشح ًا بحمرة دموع السامء  ،يبكي احلسني
مكسوفة خج ً
ٌ
ال من هول
واله الشهداء  ،حتى الصباح كانت السامء تنوح  ،والشمس
املصاب وامل ما صار  ..أعلن الغافلني اخلارجني نرصهم املغشوش  ،و طاروا بأجنحة
فرحتهم الغشيمة لقتلهم الغريب بعد قلة النارص وخذالن الصديق  ،لكن هيهات
فهم ال يعلمون ما يعلم احلسني  ،فهو السائر عىل ارض احلكمة حيث الطف التي
بدأت لكي ال تنتهي  ،فالضياع الذي رأه يزيد وهلهل له ابن سعد وشمر مل يكن
ضياع واقعي  ،انام كان امل الدم الذي انتفضت الضامئر به لتعود اىل رشدها ف ُيفضح
ٍ
سبي
وأي
الظامل و َيسقط ما بني أيديه ضعف ًا وندما  ..رحلة السبا بدأت ُ ،
سباء ذاك ٌ
سبي هدم القصور عىل
مزعوم  ،تصوره عبيداهلل بن ابيه ويزيد املخزي يف عقر داره ٌ .
ملوكها  ،وفضح الفاجرين فرفع ِ
مر عنهم  ،فأي موت هيدد زين العابدين الذي
اخل ُ
صاح بالظامل  :أبا لقتل هتددين يا ابن زياد أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من
اهلل الشهادة  ..ليعلن السجاد نرص النهضة مع اوىل املواجهات الكالمية يف عقر دار
الطغيان  ،و أمتت زينب اخلطاب بوجه يزيد  ،وكان حديثها العظيم رصخة مزقت
راية نفاقه  ،وشتت صلب افكاره  ،وكأن الطري عىل رأسه  ،فال يعرف من منطق
فواهللِ ال متحو ِذ ْك َرنا ،وال تمُ يت وح َينا ..
االجابة حديث َ :
دع يزيد الواهية  ،فهاجت
عىل أعتاب هذا اخلطاب مزقت رايات السواد  ،وانتهت ُب ُ
ارض الشام وضاقت بام رحبت  ،فرأس احلسني  -رأس اخلارجي الذي ادعاه يزيد
– عرفه الشاميني من يكون فهو إبن احلقيقة الظاهرة َ ،
وأية االسالم النبيلة  ،لقد
جترأت الكوفة بطاغيها السفياين ابن زياد وشيعته  ،والشام بيزيدها الفاسق  ،فذبحوا
بيضة الدين ورفعوا رأس احلقيقة عىل سنان الرماح َفاع ْت َّم به رصح ًا  ،لكن االن
انتهى كل يشء وتغيري ما كان بحسبان يزيد  ،ليحدث اول نرص لقطرات الدم عىل
زروع ُتنشئ جي ً
ال من رماد وحتيي عظام بعد
نصل السيوف احلادة  ،فأفكار احلسني
ٌ
طول ٍ
ُ
فترشق شمس الضمري عند ذكر احلسني ليتغري الواقع املرير رغم الليايل
فناء ،
احلالكة التي حاطت الرباءة املزعومة ظل ًام وطغيان ًا .
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عالم وأثر
ٌ
اإلمام الحسين وأصحابه
المؤرخون بتعداد أصحاب اإلمام الحس��ين (عليه السالم) المستشهدين بين يديه في كربالء،
اهتم
ّ
ّ
المشرف في يوم عاشوراء ،وقد خص
وذكروا في مؤلفاتهم طرفًا من تراجمهم وأش��ادوا بموقفهم
ّ
قديم��ا وفي الحقب��ة المتأخرة ـ جماعة م��ن العماء أيضًا مؤلفات خاصة بأس��ماء م��ن حضر في كربالء
واستش��هد في يوم عاش��وراء فذكروهم بأس��مائهم وأوصافهم وما يتعلق بهم من تاريخ حياتهم
وترجمة أحوالهم.

َّ
ولعل أق��دم مؤلف يف هذا املوضوع هو
رسالة الفضيل بن الزبري األسدي الكويف
(من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق)،
التي حققها األستاذ العالمة السيد حممد
رضا احلسيني اجل�لايل ونرشفها يف نرشة
(تراثنا) العدد الثاين بعنوان (تسمية من
قتل مع اإلمام احلسني) وقد احتوت عىل
ذكر ( 107شخص ًا) من أصحاب احلسني
(عليه السالم).
كام أن من أشهر ما بأيدينا يف هذا املوضوع
هو كتاب (إبصار العني يف أنصار احلسني)،
لعالمة األدب وال��ت��اري��خ الشيخ حممد
ترجم فيه
الساموي (ت ـ  1370هـ) ،فقد
َ
لـ ( 113شخص ًا) من املقتولني بكربالء.
ويأيت كتاب (اإلمام احلسني ـ عليه السالم
ـ وأصحابه) للعالمة احلاج الشيخ فضل
عيل القزويني (ت  1367ه��ـ) ،وحتقيق
سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري،
متوسع ًا يف تناول هذا املوضوع (القديم ـ
ّ
اجلديد) ،حيث تناول العالمة القزويني
يف هذا الكتاب سرية اإلمام احلسني (عليه
السالم) من حني خروجه من مكة وصو ً
ال
إىل كربالء واستشهاده وما جرى عليه من

كالم وخطب وأحداث ووقائع ،وكذلك
تناول أحداث الشام وبعدها وصو ً
ال إىل
املدينة ،وقد تناول األصحاب احلارضين
يف كربالء ذك��ور ًا وإن��اث� ًا الشهداء وغري
الشهداء ،وأدرج فيه من ُقتل يف سبيله
قبل حادثة الطف وبعده من دون احلضور
بكربالء ،باإلضافة إىل تناول مقتل اإلمام
احل��س�ين نفسه ورسد األح����داث التي
رافقته واملنازل التي قطعها يف مسريته،
منذ اخلروج من مكة املكرمة وحتى هناية
الواقعة ،وقد ذكر من الرجال احلارضين

( 170رج ً
ال) ،ومن النساء ( 48أمرأة)،
إضافة إىل ذكر ترمجة من حرض يوم الطف
ومل يفز بالشهادة فيه ومل يستشهد وعددهم
( 12شخص ًا) وهم كام ذكرهم املؤلف
واملحقق( :إبراهيم وحممد ابنا مسلم بن
عقيل ،حسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،رجل أسرّ ومل يذكر اسمه ،رجل
يسمه ،زيد بن حسن
ذك��ره الطربي ومل ّ
بن عيل بن أيب طالب ،ضحاك بن عبد اهلل
املرشقي ،عقبة بن سمعان ،عيل بن احلسني
بن عيل ،حممد بن احلسني بن عيل ،حممد
بن عيل الباقر ،حممد بن عمر بن احلسن
بن عيل ،موقع بن ثاممة بن ريال األسدي
الصيداوي).
ويمتاز ه��ذا الكتاب بحسب ما ق��دّ م له
(املحقق األشكوري) باإلحاطة والشمول
امل��ؤرخ��ون واملناقشة
وال��دق��ة فيام نقله
ّ
اجلادة يف كثري مما نقلوه أو استنتجوه من
االح����داث ،وال يكتفي ب�سرد الوقائع
واستعراض ما جرى رسد ًا متتابع ًا من دون
الوقوف عند كل واحد منها وقوف باحث
متأمل ،كام صنعه أكثر مؤلفي املقاتل يف
العرص املتأخرة ،بل وقف عند كل حادثة ـ

خطرية أو حقرية ـ ليدقق يف جزئياهتا بل وحتى يف بعض ألفاظها
وضبط مشتقاهتا.
قسمه
يتألف هذا الكتاب املوسوعي املهم من أربعة أجزاء ،وقد ّ
مؤ ّلفه القزويني إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي:
القسم األول :يف األصحاب الذكور احلارضين بكربالء.
القسم الثاين :يف مقتل سيد الشهداء (عليه السالم).
القسم الثالث :يف من حرض الواقعة من نساء أه��ل البيت
وغريهن.
ّ
وعمل املحقق األشكوري عىل الرجوع إىل املصادر التي رجع
إليها املؤلف ،فرجع إليها وإىل غريها باملقدار املمكن واملتوفر
وأثبت أسمها وحمل النقل عنها يف التعاليق ،كام علق عىل الكتاب
بحسب احلاجة املاسة إليه من دون التوسع يف النقل والتعليق.
توجه اإلمام احلسني إىل العراق إجاب ًة لدعوة أهل الكوفة
لقد ّ
متوجه إىل مرصعه بأرض الطف
ظاهر ًا ،ولكنه كان يعلم أنه
ّ
وأنه ستصيبه الشهادة مع أهل بيته ونفر من خلص أصحابه،
كان يعلم يقين ًا بإخبار من جده وأبيهام (عليهام أفضل الصالة
وال��س�لام) ،ولقد خ��رج من مكة ّ
موطن ًا نفسه عىل الشهادة
هياب مما ينتظره من رضوب املصائب
واستقبال املوت ،غري ّ
واملحن التي سرتد عليه وعىل أهل بيته وأصحابه.
خرج اإلم��ام احلسني وقد صحبه مجاعة كبرية يظن أكثرهم
أنه سيقدم عىل ملك وسلطان ،وسيكون هلم اجلاه العريض
أمية والسيطرة عىل
واألم��وال الوافرة بسبب الغلبة عىل آل ّ
الكوفة أو باألحرى عىل العراق ،أما أهل البيت ونفر يسري من
األصحاب فكان دافعهم يف مرافقته نرصته والقيام بخدمته مهام
آلت إليه سفرهتم نحو العراق ،إهنم كانوا يعتقدون جازمني أنه
إمام مفرتض الطاعة جيب الوقوف إىل جنبه وإقامة العدل حتت
رايته.
ولقد خيرّ (عليه السالم) مصاحبيه يف مناسبات شتى بني اإلقامة
معه أو االنرصاف إىل حيث يشاؤون وأخربهم يف منازل عديدة
من املواقع التي كانوا ينزلون هبا عن النتيجة التي تنتظرهم
ومصريه ومصري من يصحبه من القتل والشهادة ،وينقل أن آخر
هذه املواقف اإلخبارية كان يف ليلة عاشوراء التي خطب احلسني
السبط يف أصحابه وحل بيعته ن رقاهبم وأذن يف انرصاف من
يريد منهم االنرصاف وصارحهم كام صارحهم مرار ًا من ذي
قبل ـ أن ليس يف غد تلك الليلة إال القتل واملوت حتت ظالل
السيوف واألسنة.
تفرق كثري من األعراب والغوغاء الذين صحبوا احلسني (عليه
السالم) من مكة املكرمة والتحقوا به يف الطريق ،وبقي معه أهل
بيته واخل ّلص من أصحابه ،كام أن بعض الرجال انزاحوا إىل
معسكره يف ليلة عاشوراء ويومه ،وصمد هؤالء الصفوة للقتال
حتى استشهدوا بأمجعهم ووفوا بام عاهدوا اهلل تعاىل عليه من
نرص ابن بنت نبيه واملقامة أمام جيش الضالل وأعداء اإلسالم،
تقربوا إىل اهلل وواسوا الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله
وبذلك ّ
القيم.
أحداث كثرية ومواقف متعدّ دة ستجدوهنا يف هذا الكتاب ّ

يحرم��ون التأوي��ل ويرتكبونه..
وينفون المجاز ويستعملونه!!
الشيخ علي الكوراني
قام مذهب ابن تيمية يف التجسيم عىل أساس باطل وهو
حتريم تأويل صفات اهلل تعاىل ووجوب محلها عىل ظاهرها
احليس املادي!
ين ُي َبايِ ُعو َن َك إِ َّنماَ
فقالوا إن يد اهلل يف قوله تعاىل( :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ون َ
اهلل َيدُ اهللِ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم َف َم ْن َن َك َث َفإِ َّنماَ َي ْن ُك ُث َعلىَ
ُي َبايِ ُع َ
اهدَ َع َل ْي ُه َ
اهلل َف َس ُي ْؤتِ ِ
يه َأ ْجر ًا َع ِظي ًام)
َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ ْو ىَف بِماَ َع َ

(س��ورة الفتح )10 :معناها أن اهلل تعاىل له يد كأيدينا!
وخالفوا بذلك املسلمني الذين قالوا إن معنى ( َيدُ اهللِ َف ْو َق
َأ ْي ِدهيِ ْم) قدرته فوق قدرهتم ,تعاىل اهلل أن يكون حسي ًا له
جوارح حسية مثلنا!
حرموه عندما يضيق
لكنك تراهم يرتكبون التأويل الذي َّ
هبم الدليل ،أو عندما يصلون إىل فضائل أه��ل البيت
(عليهم السالم) الذين ال حيبوهنم ،أو إىل مطاعن بني أمية
الذين حيبوهنم!
وقد اضطروا بسبب هذا األساس الباطل إىل إنكار وجود
املجاز يف القرآن والسنة ،فكل األلفاظ بزعمهم جيب أن
حتمل عىل معناها اللغوي املادي ،وال جيوز أن حتمل عىل
معان جمازية ،أو تؤول!
فعندما يقول القرآن أو احلديث (يد اهلل وعني اهلل ووجه
اهلل) فمعناه عندهم أن اهلل تعاىل له يد وعني ووجه حقيق ًة
ال جماز ًا!
وعندما يقول (كل يشء هالك إال وجهه) فمعناه عندهم أن
اهلل يفنى ويبقى وجهه فقط!!
لكن عندما يقول النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)( :ألست
أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا بىل .فقال (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) :من كنت مواله فعيل مواله) .تراهم حيملن
عليها مساحيهم ومعاول تأويلهم حتى ال يبقوا هلا معنى!!
قال شيخهم ابن باز يف فتاويه( :382/4:الصحيح الذي
عليه املحققون (من هم؟) أنه ليس يف القرآن جماز عىل احلد
الذي يعرفه أصحاب فن البالغة ،وكل ما فيه فهو حقيقة
يف حمله).
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الشيخ جعـفـر المهاجـر

اخلجل ،فـي ما يبـدو ،هو ما ح� َ
َ
�ال بني
ألنا
اجلميع وبني البوح باحلقيقة الرهيبة .هّ
تعني أن تلك الفظائع املَهولـة قـد ارتكبها
ٌ
يف بالد اإلسالمُ ،
إخـوان هلـم
زئي ًا،
وإن ُج ّ
يف الديـن.
ُ
لـم
خ��رج
املغول من منغوليا ،بعـد أن ّ
ســياســي ًا
شم َلهم جنكيز خان ووحّـدهم
ّ
ٍ
عـامدها
تنظيمية
قاعـدة
واجتامعــي ًا ،عـىل
ُ
ّ
ّ
شـــريعـ ُتهم املـوروثـــة ا ُملسماّ ة (الياسـا).
بعد أن كانوا قبائل ُمنشغل ًة باملنازعات
واحلروب يف ما بينها يغـزو ُ
بعضها بعض ًا.
وهبـذه الوسـيلة أنشـأ دول � ًة سـرعان ما
الرتكية التي
ضمت إليها دولة خ��وارزم
ّ
ّ
ُ
تنبسط عـىل كل آسـيا الوسطى (ما
كانت
وراء النهر) باإلضافة إىل إيران .وبذلك
ص��ارت منغوليا الصغرية دول � ًة عظمى،
هلا من املوارد بالرجال واملال والسالح ما
ضارع ُيعاد ُله من ا ُملحيط اهلادي
ليس له ُم
ٌ
حتى اواسـط أوروب���ا .اجتهت ف��ور ًا إىل
مغولية عالمَ ّية .ومن ذلك
إقامة امرباطور ّي ٍة
ّ
طبع ًا غـزو العا َلـم اإلسالمي.
يف السنة  656هـ 1257 /م اجتاحوا
ال��ع��راق ف��د ّم��ـ��روه ت��دم�يرا ،وق��ض��وا عىل
العباسية .ومنها إىل أقطار الشام،
اخلالفة
ّ

من المغول إلى «داعـش»!
حيث قضوا عـىل اإلم��ارات الكثرية فيه
حرب ًا أو استسالم ًا .إىل أن وصلوا إىل عني
مـر ٍة
جالوت يف فلسطني .وفيها ذاقوا ّ
ألول ّ
طعم اهلزيمة عـىل يـد املامليك املرصيني،
فانطلق الناجون منهم ُمهرولني ُت ِ
الحـقهم
فرسان املامليك حتى اجتازوا هنر الفرات.
دور
وهنا انتهى دور االجتياحات ليبـدأ ُ
املغولية احلاكمة يف العراق وإيران.
الدُ َول
ّ
وممّـا ينطوي عـىل كبري معنى أن أولئك
سميهم اليوم املغول سماّ هم أسال ُفنا
الذي ُن ّ
كائية
أدبيات
تارخيية و ُب ّ
ّ
يف ما تركوا لنا من ّ
 :الترت .وذل��ك اس� ٌ�م مل ي� ِ
�أت من الفراغ
بالتأكيـد ،يعني ّ
أن أولئك الذين تعامل
ِ
معهم الناس يف بالئهم كانوا من الشعوب
الترت ّية الواسعة االنتشار .وبنا ًء عىل ماقاله
اإلسالمية ،مادة
هوتسام يف دائرة املعارف
ّ
«تـتـر»ّ ،
فإن املغول كانوا ُيعرفون يف الصني
وال��ع �المَ اإلس�لام��ي وال��روس��ي��ا وغـرب
أوروب��ا باسم التـتـر .وما ه��ؤالء إال من
ـهوب آسية
كية التي تقطن ُس َ
الشعوب الترُ ّ
والعثامنيون ظ ّلوا مـدة طويلة ال
الوسطى.
ّ
يؤثِــرون أن ُيط َلق عليهم اســم ُتــــــرك بل
وأكـثــر من ذلك أهنــم (العثامنيني)
َتــتَـــر.
ُ
كانوا يف السنة األخرية التي سبقت الثورة
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عـىل ُحكم اخلالفة ،عـندما أصبح مبـدأ
القومية له املكانة ُ
األوىل عـنـدهم  ،تناقشوا
ّ
يف ما إذا كانوا ُيطلقون عـىل أنفسـهم اسم
ُتـرك أم تـتـر.
وهكـذا ،فعنـدما خـرج عسكر هـوالكو
يقود
خروجه الثاين ُمتجه ًا إىل العراق كان ُ
َ
جيش ًا خليط ًا من الشعوب ،ا ُملتقاربة لغ ًة
ِ
وطباع ًا ،واملتعا ِر َفـة أثناء تارخيها الطويل.
ولكن أكثر
كان قاد ُتـه من املغـول ،نعـم،
ّ
واخلوارزمية ا ُملسلمني.
املقاتلني من التـتـر
ّ
انضموا إىل اجليـش الزاحــف ال��ذي ال
تحُـركهم شـهو ُة السّـلب وال ّنهـــب.
ُي َ
قهـرّ ،
ومن هنا فعنـدما طلب هوالكو من اخلليفةُ
ا ُملستعصم العبايس أن ُيرسـل وفـد ًا من
ِقـ َب ِـلـهُ ،ملناقشته يف السـبب الـذي دعاه
لغـزو عاصمة اإلسـالم وعـصيان أمـر
اخلليفة (وهــــذه البادرة من هوالكــو
القارئ اللماّ ح فهم مغـزاه،
يفـوت
أمـر ال
َ
ُ
ٌ
تعارض بني
ظهور
يتفادى
كان
ّـه
ن
وكأ
ُ
قسـم ال ُيستهان به من عسكره وبني
ضمري
ٍ
اقتحام عاصمة دار اإلسالم وما يقتضيه)،
 وجـدَ الوفـدُ يف ِقـبـالــه ُعـلام َء دين ،ممّنكانوا يف ِركاب هوالكو ،يجُ ادلونه بالقرآن
شـرعـية هـذا اخلليفة
واحلديث والرشيعة يف
ّ
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واستحقاقه
امل�����ن�����ص�����ب
وعــدله ِ
وحفاظه للدولة
وشعـبها ،وم��ا إىل ذل���ك .وك� ّ
��أن ذلك
متهيـد أو مقـدّ ٍ
ٍ
ا ِ
مة أو
جلـدال كان بمثابة
تسـويغ الستباحة بغـداد وما ار ُتكـب فيها
ٍ
َ
حصل ما حصل
من فظائع .وما نـدري هل
بمجـرد السكوت (عالمة
بفتوى منهم أم
ّ
ّ
الرىض)؟ وعـىل كل حال ّ
فـإن الشـواهـدَ
ّ
عـىل ُوجـود ُمســـلمني يف اجليــش املغويل
وقعت عليه
كثرية جـــــدّ ًا .ومن أبرز ما
ُ
من ذلك ،أن هوالكو عنـدما دخـل بعلبك
ُصلح ًا ،بتوسّـط ابن املدينة تقي الدين
احلشائيش ،الذي كان هو اآلخـر يف ِركاب
هوالكو ،ولّـى عـليها أحـدَ ُأمـراء عسـكـ ِره
واسمه بدر الدين يوسف اخلوارزمي .ثم
كان ان استنهض عالِ ُـمـهـا البطل ابن مليّ
حــرب عـصابات
األنصاري ونظّـم وقـا َد
َ
أمـر
ناجحة ضـدّ ا ُملحتلني ،فـأوكـل إليه َ
قــتال ا ُملجاهـدين.
رب يف
ّ
يمنح ا ُملتأمّـل احلاذق حظّـ ًا أك َ
لكن ما ُ
تقدير عـديـد املسلمني يف اجليش املغويل،
هو أن هـذا عـنـدما وصل إىل سهل عني
جالوت وجـد املامليك وقـد قطعوا عـليه
ُ
املعركة ا ُملرتقبة
تقع
الطريق هناك كي ال َ
ُ
سيوف
عـىل أرضهم .ورسعان ما حمقـتهم
املامليك ِ
احلـداد كام نعرف .وما من ٍ
ريب
عنـدنا يف ُبطولة املامليك يومـذاك .وعـىل
فإنم كانوا ُيقاتلون عن امتيازاهتم
كل حال هّ
َ
ولكن احلسْـم الرسيع
الطبقية العسكر ّية.
ّ
ّ

للمعركة
ُّ
يـدل عـىل
ّ
أن امل��غ��ول
مل ي��ك��ون��وا يف
مثل عديدهم الكبري
يوم استباحوا العراق .ممّـا
الظن القوي بأن قس ًام
يدفع يف اجتاه
ّ
ُ
ُ
ستهان به من َج ْـمعهم كان قـد انكفأ
ال ُي
راجع ًا إىل حيث أت��ى ،بعـد أن امتألت
الدروب
وبعـدت هبم
ُ
أيدهيم من النهبُ ،
الطويلة عن بالدهم .هؤالء كانوا من الذين
التحقـوا هبم ومل يكونوا منهم .والقراء ُة
ُ
الدقـيقة لنصوص املؤرخني عن املعركة
ظهر هّأن��م كانوا مجيع ًا يف عني جالوت
ُت ُ
من املغول ،ومل ُ
يكن فيهم َمـن ُي َ
ذك ُـر من
َ
الفعل
املسلمني .والنتيجة هلـذا التحليل أن
واألثــر للجيش املغويل يف العـراق ،وربام
َ
إىل ّأول الشام ،كان للمسلمني من تـتـ ٍر
وخوارزمية وليس للمغـول .وعـنـدما
ّ
انفصل عـنهم هؤالء مخـدوا وانتهوا كقوة
ٍ
قاوم.
بطـش ال ُت َ
دائ ًام كانت عالقة اجلزء الرشقي من العا َلـم
اإلسالمي (مرص والشام والعراق وإيران)
بالشعوب ال�ترك� ّ�ي��ة بمختلف أسامئها
فيلية .حيث الكائن
عالق ًة فلن َُس ّـمها ُط ّ
ٍ
لغرض واحـد هو
الطفييل يتع ّل ُق ُبمضيفه
ُ
املغولية األوىل،
امتصاص دمائه  :الغزوة
ُ
ّ
دول��ة املامليك ،ثم ال��غ��زوة الثانية بقياد
غـازان ،والثالثة بقيادة تيمور لنكُ ،وصو ً
ال
أن العالمَ
إىل الليل العثامين الطويل .أي ّ
اإلسالمي عانى خمتلف صنوف البالء
منهم مـدة ستة قـــرون ونصف .انحـدر
أثناءها انحـدار ًا ثابت ًا يف اجتاه االنحطاط يف
كل شـيء .خصوص ًا عـىل أيدي العثامنيني
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أسـاس االفرتاق النهائي
الذين أسّـــسوا
َ
اإلسالمية.
احلـا ّد العمودي بني املذاهب
ّ
رسمي ًا إىل أهل
وذلك إذ ص ّنفوا املسلمني
ّ
أتباع أحـد املذاهب األربعة حصرْ اً
م ّلة هم ُ
ٍ
امتيازات خاصة باملذهب احلنفي،
مع
وخارجني عـىل امل ّلة وهم كل َمـن سـواهم.
وبنوا عـىل ذلك أن وضعوا ّأو َل تنظ ٍ
ري
رسـمي لإلضطهاد عـىل قاعـدة االختالف
ّ
ُ
آثاره الفاعلة حتى
تـزال
ال
ّـا
مم
املذهب،
يف
ُ
اليوم يف كل االجتاهات التكفري ّية .ويف
ا ُملقابل ليس هلم (أي للعثامنيني) أدنى
اإلسالمية ،حتى
ُمسامهة فكر ّية يف املعارف
ّ
باق ،وال عاملٌ
كتاب ٍ
يف مذهبهم احلنفي .ال ٌ
ذو أثـر.
أمـر َ
آخـر ال غـنى عن ذكـره يف هـذا السياق.
ٌ
هو أن القتل كان عـنـد ُأولئك مجيع ًا مفهوماً
آخـر مخُ تلف ًا عن كل ما لـدى َمن عـداهم
من البشـر .وكأنّـه كان فـنّـا يؤ ّدونه ُ
بتلـذذ،
يتدربون عـىل إتقانِه منذ نعومة أظفارهم.
ّ
ُ
والذين قتلوا عـىل أيدهيم من املسلمني هم
تصور .ليس
فوق كل إحصاء بل فوق كل ُّ
هـذا هو محَ ّ
َـط كالمنا .فنحن العرب أيض ًا
عـنـدنا َقـتَـ َلـة سـفّـاحون ،ال قـيمة عنـدهم
(احلجاج ،مث ً
ال) .ولكن
للحياة البرشية
ّ
فلنالحظ أن تيمور لنك ،ذلك السّـفاح
أكثر مـمّـا َ
أي
قـتل ُّ
الذي قـتـل من البرش َ
إنسـان َ
غـرم ًا
آخـر يف كل التاريخ ،وكان ُم َ
ببناء األهرامات بجامجم قتاله ،هو عـنـد
قومـه و ُّيل من أوليـاء اهلل .وحتى اليوم ّ
فإن
ربكون
قربه يف سـمرقنـد َ
مقصـدٌ للزائرين يت ّ
به و ُيقـدّ مونه بني أيـدي صلواهتم.
ــه وضحاياه،
ذلك التاريخ األسـود ،أربا َب ُ
والسلوكية للهـول
اخللفية الفكر ّية
هو
ّ
ّ
الذي يهُـدّ دنا اليوم .إنّـنـا إذ ننظر مذهولني
ٍ
شخص ُيطلق حليته وحيفو شاربيه اتباع ًا
إىل
للسـ ّنة النبوية ،وهو يرفع رأسـ ًا برشياً
ُ
ِ
َ
ً
يـذبـح طفال ،أو
ُمـكـبّـر ًا ُمتفاخـر ًا ،او
َ
ٍ
بحاجة إىل
يسبي فتا ًة ليبيعها باملزاد ،لسنا
َ
لنعرف من أين استقى حوافـزَ ه
تأمـل
كبري ُّ
ُ
ُ
حـرك واملـوجّــه.
َ
وفكـره امل ّ

مشاركات

ملك��ةالقل��وب
رجاء محمد بيطار

ت��ت��أت��ئ احل�����روف وت��س��ج��د يف حم���راب
عظمتك،وتنطق القلوب فتسمو واهلة إىل
سامء رفعتك!
فمن ِ
أنت؟!
ي��ا أيتها الساكنة منذ األزل يف أع�ماق
وج��دان��ن��ا ،نخط ح��روف ن��ورك بمسك
العشق عىل صفحات القلوب.تتسامى
ب� ِ
�ك الكائنات ،يا لغز احل��ق املعشّ ش يف
حنايا الصرب ،وأحجية اهلدى املتهادية عىل
ضفاف الصحراء ،بني املدينة والكوفة،
وبني مكة وكربالء! من ال��والدة للوفاة،
ومن الوفاة للحياة التي دوهنا كل حياة،
كنت وال ِ
ِ
زلت نرباس ًا للهداة ،وبني مهدك
وحل��دك ومقامك يف عليني ويف قلوب
العاشقني ،ت�شرق أل��ف ن��ج��وى وأل��ف
صالة .كلام وقف البالء لريمي البرش ،وشدّ
ِ
برزت له ،وكلام
يف كبد قوسه سه ًام وانتظر،
هبيم
تزايد البالء وانترش ،وعبق الظالم بليلٍ ٍ
رب
بال قمر ،بزغ نورك ...ومحلت األمانة ،ص َ
األم الشهيدة خلف باهبا العنيد ،وفصاحة
األب الشهيد يف حمرابه املجيد ،ونزف الكبد
املفري بنار السم الصديد ،وسمو العطاء

املتطاير مع كفوف كفيلك نحو السامء،
وشموخ الرأس املرفوع عىل القناة بعدما
ُطحن اجلسم حتت حوافر العتاة ،و ُترك بال
ٍ
غسل وال ٍ
يومئذ،
كفن فوق تلك الفالة..
انترص الوريد عىل احلديد ،وفشل سوط
البغي أن خيرس الصوت املنذر بالوعيد...،
وانطلق وعد احلق من جديد!
إيه يا ملكة القلوب
ونرتسم
كلام وقفنا نستجيل طلعة العظامء،
ّ
خطى األنبياء واألولياء ،ونقدّ م أرواحنا
قرابني عىل مذبح الفداء ،انطلق نداؤك!
وتشوقت
وكلام رزحنا حتت نري املحال،
ّ
لدوي
أفئدتنا لعزم يزلزل اجلبال ،أنصتنا
ّ
نبضك!
مواليت ،يا كل النور املشعشع عرب ظلامت
التاريخ ،يا جذوة الطهر الفاطمية ،ولسان
الصدق العلوي ،وشقيقة الصرب احلسني،
وآه��ة العشق احلسينية! إي��ه زينب! من
ِ
ِ
لوعتك
ظمئك أترعتِنا ،ومن زف��رة
ري
ّ
ِ
نفخت ال��روح يف جثاميننا الساكنة.من
ِ
دمعتك اجلارية ّ
تغذت بحور واليتنا ،ومن
ِ
صوتك امللهوف استقرأنا نقطة بدايتنا،
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ِ
ّ
ص�برك املجبول بطينة
فأطل الفرج .من
ِ
خدرك
امللكوت استنشقنا عبري احلياة ،ومن
الصامد أمام صلف الطاغوت استلهمنا
املر واخرضّ اليباس
وحي النجاة ،فحال لنا ّ
وغدت جنة الفردوس لنا ،وإن مل نرها بعد.
يا عنوان احلق املبعثر فوق الصعيد ،ويا
رسالة الشهادة املجلجلة بدماء الشهيد ،يا
رس الوجود احلسيني ،ويا جناح التضحية
العباسية .ب� ِ
�ك نكتشف معنى اليقني،
ونح ّلق يف سامء السابقني ،ونقف عند علياك
خاشعني ،ونفهم حقيقة احلسني! لسمو
عزتك نطأطئ الرؤوس ،وبطهر عنفوانك
نزكي النفوس ،وحتت منرب صربك نصمت،
ثم ننطق مستلهمني صدى صوتك املنطلق
من ذاك الزمان احلزين ،ليقطع كل فيايف
السنني ،ويصل إلينا نرب ًة تضمحل أمامها
كل ن�برات اخلاشعني ،فننبض يف حديقة
قلبك ،ونذرف أرواحنا فوق خد كربك،
ونعلن والءنا لقدس دربك ،علـنا نروي
ظمأك األب��دي ،ال��ذي مل يعرف بعد ري
العباس واحلسني ،إال هلاث االنتظار.

مشاركات

في سبيل دولة مدنية

بقلم :عباس الصباغ

الدولة املدنية يف ابسط جتلياهتا هي دولة
املواطن واملواطنة الفعالة ودولة احلقوق
وال��واج��ب��ات املنصهرة يف ب��ودق��ة العقد
االجتامعي  ،وهي دول��ة اهلوية الوطنية
احلاضنة للهويات الفرعية مع عدم هتميش
اي منها  ،وه��ي دول��ة ال��ت��داول السلمي
للسلطة واق��رار القانون وتثبيت السيادة
وجعل الدستور مرجعية قانونية عليا ودولة
الفصل بني السلطات وارساء العدالة عن
طريق القضاء النزيه  ،واقرار حرية العقيدة
والفكر والتعبري  ،وهي دولة احلكم الرشيد
املتأيت عن طريق انتخابات ديمقراطية
شفافة  ،وه��ي ال��دول��ة العابرة للقومية
الشوفينية والطائفية املقيتة واجلهوية الضيقة
واحلزبية املؤدجلة والعشائرية واملناطقية
سيئة الصيت  ،وهي دولة (غري عميقة)
ال تعبث بأمنها واستقرارها املليشيات
وعصابات اجلريمة املنظمة والنزاعات
العشائرية  ،وهي الدولة الناجحة التي تقدّ م
احلد االدنى من متطلبات االمن والعيش
الكريم ملواطنيها  ،وهي الدولة املزدهرة
ماليا واقتصاديا وتتنوع موارد الريع فيها
ويكون اقتصادها مستقرا وناميا ،وهي
الدولة التي هلا هوية سياسية واقتصادية
واضحة املعامل وجاذبة لالستثامرات وحمققة
مستوى معييش مقبوال لعموم مواطنيها
بتوزيع عادل ملواردها حيقق رفاهية عامة

للجميع مع استيعاب نسب البطالة واألمية
وتطبيق قوانني العدالة وفق مبدأ املواطنة
واحرتام حقوق االقليات الصغرية وكرامة
املرأة  ،وتضمن التنوع والتعددية واحرتام
احلريات الدينية والثقافية واخلصوصيات
املكوناتية  ،كوهنا ق��ادرة عىل اح�ترام كل
احلساسيات واالعتبارات بغض النظر عن
انتامءاهتم القومية أو الدينية أو الفكرية.
الدولة ويف التوصيف املتعارف عليه عامليا
هي جمموعة من األفراد يامرسون نشاطهم
عىل إقليم جغرايف حمّدد وخيضعون لنظام
سيايس معينّ متفق عليه فيام بينهم يتوىل
شؤون الدولة ،وترشف عىل مجيع االنشطة
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي
هت��دف إىل تقدمها وازده��اره��ا وحتسني
مستوى مواطنيها وبكال التوصيفني
(الدولة والدولة املدنية) مل تقم يف العراق
ومنذ تأسيس دولته احلديثة ()1921
حتى االن دولة مجيع العراقيني او دولة
الرفاهية بقياسات ترتقي اىل معايري الدولة
او الدولة املدنية كحد ادنى  ،فقد قامت
الدولة الدستورية الشكلية ودولة العشرية
ودول��ة القرية واحل��زب الواحد والقائد
االوح��د والقائد ال�ضرورة  ،وأصحاب
الدكاكني احلزبية واملتعكزين عىل الطائفية
واملناطقية والقومية الشوفينية واملناطقية
الضيقة والنوازع الشخصية .
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وللوصول اىل مصاف الدول التي توسم
بالدول املدنية او حتقيق احلد االدن��ى من
توصيف الدولة املجرد كدولة  ،جيب عىل
الفرقاء السياسيني العراقيني العمل بمبدأ
تشكيل حكومة اغلبية سياسية ّ
يشكل الفائز
يف االنتخابات حكومة اغلبية سياسية تقود
ّ
ويشكل اخل��ارس فيها
البلد اىل بر االم��ان
حكومة ظل تقوم بمراقبة االداء احلكومي
وتقويم اعوجاجه  ،فضال عن االنعتاق من
التخندق العرق ـ طائفي وتغليب املصلحة
الوطنية العليا عىل املصالح االنوية الضيقة
وتفعيل مبدأ املحاسبة والشفافية للقضاء
عىل ظاهرة الفساد قدر املمكن  ،واسرتجاع
االموال املنهوبة لصالح احلق العام وتقديم
احلد املقبول ملستوى معييش كريم يليق
بالشعب ال��ع��راق��ي ال���ذي ع��ان��ى الكثري
وم��ازال يعاين  ،وااله��م من كل ماتقدّ م
اعادة صياغة العملية السياسية وفق مبدأين
رئيسيني ومها اعتامد النظام الرئايس بدل
الربملاين املعتمد النتاج السلطات والذي
اثبت فشله الذريع يف عراق مابعد التغيري ،
والثاين نبذ املنهج التحاصيص  /التشاركي
ال��ذي اثبت فشله هو االخ��ر يف تشكيل
توليفة حكومية تدير دول��ة ناجحة إن مل
تكن مدنية مائة باملائة وهو ما يطمح اليه
العراقيون بعد عقود عجاف من الالدولة
بتوصيفها املجرد .

حسينيون حول العالم

حملة تبرع بالدم في والية تكساس األمريكية إليصال االبعاد
االنسانية في قضية عاشوراء

اقامت اجلالية املسلمة يف والية تكساس االمريكية محلة للتربع بالدم هبدف ايصال االبعاد االنسانية للقضية
العاشورائية والتي تنظم للسنة اخلامسة عىل التوايل الستشعارها بان هذه االنشطة يمكنها ترسيخ مبادئ
وأهداف الثورة احلسينية يف النفوس السيام لدى االمريكيني .وقال (حسني عباس) مسؤول محلة
التربع بالدم يف مركز علم  :انه منذ مخس سنوات ونحن نقيم هذا الربنامج هنا يف والية تكساس
من اجل تعريف املجتمع االمريكي بقضية االمام احلسني عليه السالم ومظلومية اهل البيت عليهم
السالم وأحداث واقعة الطف االليمة وإليصال رسائلها االنسانية للعامل امجع .من جانبها بينت
الدكتورة (هنا رزوي) احدى املنظامت حلملة التربع بالدم ،ان اهلدف من اقامة هذه احلملة هو إليصال
رسالة املحبة والعدالة والسالم لواقعة الطف فاجلميع هنا يتربع بالدم قربانا لوجه اهلل عز وجل ونرصة
لثورة االمام احلسني عليه السالم.

خبيرة ألمانية تشيد بمستوى وأداء مركز االمام الحسين لترميم وصيانة المخطوطات
أشادت خبرية املخطوطات يف كلية العلوم التطبيقية يف جامعة برلني (روز كاوه) ،بمستوى
وأداء مركز اإلمام احلسني (عليه السالم) لرتميم وصيانة املخطوطات التابع لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة .وقالت «روز كاوه» أن الزيارة شهدت التباحث حول مرشوع
عقد اتفاقية بني إدارة املركز من جهة واجلامعة األملانية من جهة أخرى .كام بينت اخلبرية أنه
تم االطالع عىل طبيعة األعامل يف املركز ومراحل سريها وكيفية التعامل مع املخطوطات
اإلسالمية ،معربة عن سعادهتا باألعامل اجلارية من أجل املحافظة عىل املخطوطات من
العوامل البيئية واملناخية املختلفة ،مشرية إىل أن الطرق املتبعة يف املركز يف التعامل مع
املخطوطات وفقا للمعايري العاملية .من جهته ،رحب مدير املركز (مناف التميمي) بفكرة
التعاون مع جامعة برلني الذي سينعكس بصورة إجيابية عىل عمل املركز بصورة عامة.

صور والنبطية تحاكيان تاريخ مرقد االمام الحسين بلغة مؤرخ كربالئي

ضمن فعاليات مهرجان االسبوع الثقايف الثاين الذي أقامته االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة يف جنوب لبنان ،حتت عنوان (العطر احلسيني يفوح باجلنوب اللبناين) ،القى
املؤرخ (سعيد رشيد زميزم) حمارضتني يف منطقتي صور والنبطية حتاكيان تاريخ مرقد
االمام احلسني (عليه السالم) ،منذ االستشهاد اىل الوقت احلايل .وذكر زميزم ،ان اغلب
املعلومات التي ُطرحت كانت غري معروفة لدى احلارضين حيت تناولنا تواريخ وتفاصيل
وأسامء الذين اعتدوا عىل قرب االمام احلسني (عليه السالم) ،عرب التاريخ لرواد معرض
الكتاب والصور ،فكان هناك اهتامم وحب املعرفة لدى اللبنانيني ،اضافة اىل رشح مفصل
لتاريخ كربالء املقدسة ومراحل التشييد والتطوير التي شهدها الصحن احلسيني الرشيف
من قبل الكوادر الفنية واهلندسية واخلدمية لالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
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ابتكار جديد يهدف الى تش��ييد جدران مش��روع صحن العقيلة باس��تخدام تربة كربالء
كشفت املالكات اهلندسية يف االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن ابتكار جديد
هيدف اىل تشييد بعض اجل��دران اخلاصة بمرشوع صحن العقيلة (عليها السالم) من
خالل استخدام تربة ارض املرشوع الواقع اىل جانب الصحن احلسيني املطهر .وقال مدير
املرشوع املهندس (عباس البيايت) :ان املالكات اهلندسية والفنية العاملة يف املرشوع متكنت
من ابتكار طريقة جديدة تقوم عىل االستفادة من تربة ارض املرشوع لتحويلها اىل مادة
الطابوق لتشييد جدران وابنية الصحن.
واوضح ان االبتكار ينصب عىل إعادة غسل وتنظيف رمال تربة صحن العقيلة وتنقيته
وعزل احلبيبات اخلشنة عرب معدات خاصة وأحواض ترسيب اعدت هلذه الفكرة بعد
عمليات حفر بعمق ثامن أمتار الستخراج الرتبة األكثر نقاء .مشريا اىل ان العملية تتطلب
إضافة خاصة للرمال النظيفة قبل إعادة استخدامها يف صناعة الطابوق باستخدام أجهزة
حديثة خاصة هبذه العملية.
ويذكر ان تربة كربالء املقدسة املحيطة بمرقدي االمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس
(عليهام السالم) متتاز بخصائص جيولوجية فض ً
ال عن قداستها.

(الفالس��فة والعلماء واألدباء والمفكرون)..يؤكدون ان ثورة اإلمام الحس��ين كونية
في قيمها ومبادئها وإنسانيتها

ّ
العلامة الشيخ أسد حيدر:

احلسني استهان باحلياة ،اعتزاز ًا
ب��دي��ن��ه ،وح��رص � ًا ع�لى كرامة
ٍ
بعزيمة وثبات،
ُأ ّمته ،فقابلهم
وإرصار عىل مواجهة األخطار
مهام كان نوعها..

أحمد حسين يعقوب
(محامي ُأردني)
دمعت عيناي عىل احلسني عليه السالم فقادين
جرحي النازف اىل التشيع

سيد أمير علي ( كاتب ومفكر هندي):

هزت العامل اإلسالمي
إن مذبحة كربالء قد ّ
هز ًا عنيف ًا ،ساعد عىل تقويض دعائم الدولة
ّ
ُ
األمو ّية.
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كيف تقضي على الملل؟
ماجدة الكامل

يشعر العديد من األشخاص بامللل نتيجة الروتني يف مجيع جماالت احلياة
األمر الذي يؤدي للشعور باإلحباط ،وعدم القدرة عىل العمل واإلنتاجية
باإلضافة إىل اإلصابة ببعض املشاكل الصحية ،مثل االكتئاب ،ولذلك ال
بدّ من اتباع بعض الطرق التي تقيض عىل امللل لتجنب العديد من املشاكل
النفسية ،واالجتامعية.
أما كيفية التخلص من امللل :فاالستغراق يف أحالم اليقظة تنقلك إىل مكان
هادئ وبعيد عن اهلموم واملشاكل ،وكل هذا بنا ًء عىل أحالمك ،وختيالتك
الشخصية ،حيث تساعدك عىل ختيل األمور التي ال تستطيع حتقيقها عىل
املتكررة ممن حييطون بك.
التعرض لإلزعاجات
ّ
أرض الواقع دون ّ
كذلك كتابة ما تشعر به لتستطيع التنفيس عام جيول بخاطرك ،وما تشعر
به من مشاعر داخلية عن طريق الكتابة ،وذلك يعتمد عىل طريقة الكتابة،
حيث من املمكن جتهيز دفرت مذكرات خاص بك تستطيع اللجوء إليه عند
احلاجة ،كام ان رؤية ألبومات الصور يف حالة قرارك البقاء يف املنزل ،حيث
إهنا تساعد عىل استعادة الذكريات اجلميلة التي تضفي الكثري من الرسور،
والبهجة ،كذلك يمكنك االط�لاع عىل الكتب املتنوعة من القصص،
والروايات ،والكتب التعليمية املفضلة لك.
اضافة اىل ما تقدم فان التنزه والرحالت الصغرية لدقائق معدودة بالدراجة،
ّ
املفضلة التي حتيي
أو السيارة ،أو عىل األق��دام ،بالذهاب إىل املناطق
ذكرياتك اجلميلة ،حيث خيفف اخلروج ورؤية األشخاص ،والطيور يف
أعشاشها القلق ،وهيدئ األعصاب ،عالوة عىل متعة التقاط الصور اجلميلة
خاص ًة عند التقاط الصور
الذي يؤ ّدي إىل حتسني املزاج ،والتقليل من امللل ّ
مع السامء ،أو األزهار ،أو األشجار وغريه ،ونرشها عىل مواقع التواصل
االجتامعي ،وتلقي التعليقات املحفزة ،التي تزيد الثقة بالنفس ،وخت ّلصك
من امللل.
كذلك التسوق حيث يعترب من أفضل العالجات املستعملة من أجل
القضاء عىل امللل من خالل التوجه إىل املحالت التجارية التي تقدم العديد
من اخلصومات ،مما يرفع املعنويات خالل بضع دقائق ،باإلضافة إىل اختيار
اهلدايا ،واملالبس اجلديدة ،وإذا مل ترغب يف اخل��روج من املنزل فيمكن
التسوق عرب اإلنرتنت ،او االستامع إىل القرآن الكريم بأصوات جهورية
حيث إهنا تنقلك إىل عامل آخر بعيد عن العامل الواقعي.
متابعة التكنولوجيا احلديثة يمكن االطالع عىل االكتشافات ،واالخرتاعات
التكنولوجية احلديثة ،األمر الذي يساعد عىل معرفة أمور جديدة تزيد
ثقافتك التكنولوجية>
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كتاب التنمية البشرية
في القرآن الكريم

كيف تكون صداقات ناجحة؟

قد يكون السؤال عن كيفية ان يكون اإلنسان صداقات ناجحة عفويا؟ لكن للبحث
او الوقوف عند االجابة عليه يبادر اىل اذهان العديد منا عدم مصاحبة الشخص الذي
ال نعرف عنه شيئ ًا فليست كل عالقات الصداقات التي يقوم هبا اإلنسان خالل حياته
تدوم فرتة طويلة معه ،حيث ّ
إن اخللل يكون يف الطريقة التي بدأ فيها الصداقة ،أو
قد تكون من خالل املعايري اخلاطئة التي اختذها من أجل احلكم عىل عالقته هبذا
الشخص ،حيث ّ
إن الكثري من األصدقاء يفضلون مصادقتك من أجل احلصول عىل
مصلحة مؤقتة ،ومن ثم اللجوء إىل غريك ،وبالتايل البد لإلنسان أن يكون حذر ًا
خالل ترصفاته وخالل عالقاته باآلخرين.
وجدير باإلنسان التذكر دوم ًا أن الصديق هو العني التي يرى الدنيا من خالهلا ،كام
أن املرء عىل دين خليله ،فالبد لإلنسان أن يكون حريص ًا يف صداقاته ،وأن حيذر
من أصدقاء السوء ،كام أن الناس تأخذ عن الشخص من خالل أصدقائه الذين
يصادقهم ،ومن أوىل اخلطوات التي جيب أن يأخذها الشخص بعني االعتبار خالل
مصادقته لآلخرين هي أن يكون اإلنسان عىل معرفة هبذا الشخص من قبل ،فال يقوم
اإلنسان بمصادقة شخص ال يعرف عنه شيئ ًا ،وذلك من أجل تفادي أن يكون هلذا
الشخص مايض يسء واجلميع عىل علم به ،فيكون األمر جامع ًا له أيض ًا ،ويتم احلكم
عليه من اآلخرين عىل أنه مثل هذا الشخص.
وللتواصل يف صداقاتك عليك ان ال تدع االبتسامة تفارق وجهك فغالب ًا هي الطريق
إىل قلوب اآلخرين ،وهي بمثابة إشارة للحصول عىل حمبة اآلخرين ،كام أن االبتسامة
تعطي الشخص املقابل لك انطباع ًا بأنك شخص جيد وحنون ،وال تكن الضغينة
عىل أحد ،لذا ستجد من اآلخرين التامس دائم لإلعذار يف حالة التقصري يف أمر ما.
كذلك التقرب من اآلخرين :يتطلب منك ان حماولة أن تكون قريب ًا من الشخص
الذي تريد أن تتخذه صديق ًا لك ،حيث ّ
إن القرب يعطي املجال للشخص بأن جيد
نقاط التشابه بينه وبني صديقه ،فاإلنسان يكون دوم ًا بحاجة إىل شخص ما من أجل
تبادل األحاديث معه دون الشعور بالضيق ،أو دون الشعور باحلرج أثناء احلديث
معه ،فأساس عالقات الصداقة الناجحة هي التشابه الكبري بني األصدقاء ،كام أهنا
تكون مؤرش ًا جيد ًا عىل استمرار عالقة الصداقة ،ومن املمكن أن يكون أفضل مؤرش
عىل التشابه بني األصدقاء أن يكونوا يف نفس العمر مث ً
ال ،ولكن هذا ليس أمر ًا قطعي ًا،
فالبعض يكون هناك اختالف كبري يف األعامر ،وهم ينعمون بعالقة صداقة جيدة
جد ًا.
فحاول أن تنال حمبة اآلخرين بالتقرب من اآلخرين ،كام أن هناك طرق كثرية من
أجل أن يعرب اإلنسان من خالهلا عن حمبته لآلخرين ،ومن أمهها الكلمة الطيبة التي
أوىص هبا الرسول (صىل اهلل عليه وآله) فهي جتعل منك حمط إعجاب للجميع.
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َ
بحث الدكتور ط�لال فائق ال��ك�مايل يف
موضوعة التنمية البرشية ،ألمهيتها بالوقت
احل��ارض ،وعمل الكاميل ونتيجة اهتاممه
الكبري عىل ربط موضوع التنمية البرشية
بام جاء من آيات قرآنية كريمة تقرتن هبا أو
ّ
تؤكد عىل أمهية التنمية البرشية يف حياة بني
املميز التنمية البرشية
اإلنسان ،فكان كتابه ّ
يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية).
وض��م الكتاب تعريف ًا رصحي�� ًا للتنمية
عرفها بأهنا :عبارة عن
البرشية ،حيث ّ
عمليات إجرائية منظمة عىل وفق رؤية
فكرية منتخبة هتدف لتطوير القوى الكامنة
يف اإلنسان بصقلها وتوجيهها نحو حتقيق
طموحاته بغية إشباع حاجاته املرشوعة يف
شتى جماالت احلياة.
وأكد املؤلف إن موضوع التنمية البرشية
ه��و اإلن��س��ان ،ب��ل ه��و م��وض��وع ملفهوم
مركب ،يكون فيه اإلنسان هو الوسيلة
واهل��دف يف الوقت نفسه ،مشري ًا إىل ان
االنطالقة األوىل ملفهوم التنمية البرشية
كانت مع ال��والدة األوىل لإلنسان ،ألنه
جمبول عىل االرتقاء بنفسه وجمبول عىل أن
يطرق جماالت احلياة كافة باحث ًا عن ذاته.
إن تأصيل التنمية البرشية قد ورد يف
الكتاب والسنة املطهرة بشكل واضح
وجيل وال سيام عىل املستوى الفكري ال
الفردي.

آثار وتراث

تاريخ موجز لخطوط
السكك الحديدية في العراق
إعداد /علي الشاهر

ر ّبام يكون العراق هو البلد الوحيد الذي
ال هيتم بموضوع النقل بالقطار وتطوير
السكك احلديد بالوقت احلارض ،وكذلك
بالنسبة الهتامم املسافرين به وتفضيلهم
التنقل باستخدام املركبات (السيارات)
عىل عكس دول العامل وح ّتى القريبة منا
مثل إيران ،إال ّ
أن هذه الوسيلة القديمة
هلا آثار باقية يف العراقُ ،
حيث كان يمتلك
رشكة سكك حديدية ،تربطه بالعامل.
لقد كانت الفكرة األوىل إلن��ش��اء هذا
املرشوع ،قد بدأت منتصف القرن التاسع
عرش املايض ،عندما ّ
فكرت بريطانيا إنشاء
خط سكك حديدي يربط البحر األبيض
املتوسط بخليج البرصة ،وإن كان هذا

مهد إلنشاء ِ
الس ّكة
املرشوع مل ينجح إال أنّه ّ
احلديدية املعروفة بـ ّ
(سكة حديد الفرات)
والتي تبعها مشاريع سكك أخرى ،بتفكري
وختطيط بريطاين أيض ًا هيدف للوصول
إىل العراق وربط الرشق األوسط بالعامل،
ففي سنة  1856ميالدية ،أسس الربيطاين
ويليام أندروير رشكة السكة احلديدية يف
العراق ،وفتحتها احلكومة العثامنية التي
كانت متس ّلطة عىل البلد ،وكانت هذه
السكة تنطلق من االسكندرية (مرص)
إىل البرصة (العراق) ،ومل تبقَ إال لفرتة
قصرية.
ويقال وبحسب امل��ص��ادر التارخيية ّ
أن
بريطانيا أعادت النظر هبذه ّ
وقررت
السكة ّ
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تتفرع وتصل إىل حلب واملوصل
أن
ّ
وبغداد والبرصة ،خصوص ًا بعد افتتاح
قناة السويس سنة  ،1869وبعد سنتني
من افتتاح القناة ،تقدّ مت رشكة روسية
متخصصة بمجال السكك بمرشوع مدّ
سكة حديدية من طرابلس وص��و ً
ال إىل
بغداد ولكن املرشوع فشل ،ليأيت بعدها
ثم
مرشوع سكة حديد األناضول ،ومن ّ
م�شروع سكة حديد (حلب ،املوصل،
وتم
بغداد ..وتنتهي باخلليج العريب)ّ ،
تدشني القسم األول منه فعلي ًا سنة 1914
ولكن مل يكن ط��ول اخل��ط س��وى (119
كيلومرت) ،ويف هذه الفرتة كان ال يزال
العراق ي��رزح حتت االستعامر الربيطاين

آثار وتراث

يطور
الذي تزايد أطامعه يف البلد وأخذ ّ
من مرشوع سكك احلديد ليعمل عىل هنب
ونقل ثروات العراق ورسقتها إىل اخلارج،
وق��د ّأك��د ذل��ك الدكتور مصطفى جواد
يف كتاب دليل اجلمهورية العراقية لسنة
 ،1960حيث ور َد أن اجليش الربيطاين
هو من عمل عىل إنشاء وتطوير السكك
احلديدية يف ال��ع��راق ،بجلب املعدات
الالزمة من العربات والقاطرات ،وقد
تفرعت هذه اخلطوط الداخلية ،فكانت
ّ
بني البرصة والنارصية ،ومن البرصة إىل
ثم من الكوت إىل بغداد،
العامرة ،ومن ّ
وص��و ً
ال إىل احل��دود اإليرانية ـ العراقية
وحتديد ًا يف منطقة (خانقني).

ب��ع��د ع���ام  1920وخ����روج االح��ت�لال
الربيطاين وتأسيس اململكة العراقية ،أعيد
النظر بموضوع سكك احل��دي��د ،حيث
أصبحت احلاجة ملحة له لتن ّقل الناس
وتم
ونقل البضائع بني حمافظة وأخ��رىّ ،
إج���راء تغيريات كثرية وإل��غ��اء خطوط
واستحداث أخرى بديلة بحسب مقتىض
احلاجة ،ح ّتى أصبح هنالك خطوط نقل
تصل إىل أربيل.
كام سنحت تأسيس اجلمهورية العراقية
األوىل ،عىل تأسيس خطوط سكك جديدة
تم وضع حجر األساس
ومتطورة ،حيث ّ
لسكة حديدية جديدة سنة  1960وتطوير
خط بغداد البرصة أو ما تسمى بعملية
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(التعريض) حيث ّ
أن أغلب اخلطوط
احلديدية القديمة قد انشئت بعرض (مرت
واحد فقط) ،ولكن جيب القول أن خطوط
السكك احلديدية بقيت حت��ت إرشاف
االحتالل الربيطاين ،حتى سنة 1936
وأحلقت إدارة السكك بوزارة املواصالت
واالشغال سابقا أي وزارة املواصالت
الحقا  .ويف سنة  1953صدر قانون يقيض
بجعل ادارة السكك مصلحة مستقلة يتوىل
ادارهت���ا نيابة عن احلكومة جملس ادارة
ويعد املدير العام املرجع االعىل لشؤون
املؤسسة وتتبعه شعبة املحاسبات ورئاسة
التدقيق ورئ��اس��ة احل��ق��وق واالرايض
واملطبعة واهلندسة وشعبة القوة املسؤولة
عن تشغيل وصيانة القاطرات والعربات
والشاحنات والكاشفات االلية ،وكانت
معامل الشاجلية تضم  17قس ًام يدير كل
قسم مهندس خمتص كام ان هناك شعبة
النقليات وشعبة احلركة وشعبة التجارة،
كام كان عدد موظفي السكك بعد قيام
ثورة  14متوز  1958حوايل  3500واما
العامل فبلغ عددهم حواي  20000كلهم
من العراقيني وبعد ال��ث��ورة افتتح عبد
الكريم قاسم مرشوع انشاء سكة حديد
بغداد –البرصة العريض الذي كان ينتهي
عند ساحل اخلليج العريب يف ميناء ام قرص
وذلك يف اوائل سنة  1960وقد جهز اخلط
بأحدث القاطرات واملقطورات املرحية.
هذا تاريخ موجز لتاريخ خطوط السكك
احل��دي��دي��ة يف ال��ع��راق ،حيث ال يمكن
حرصها أبد ًا ،وسنس ّلط يف موضوع قادم
ان ش��اء اهلل تعاىل ،آلية العمل بخطوط
ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة وب��ع��ض الطقوس
والعادات املرافقة هلا.
-------------* تاريخ السكك احلديد يف العراق /حممد
إبراهيم حممد.
* دليل اجلمهورية العراقية لسنة .1960
* تاريخ السكك احلديدية يف العراق/
ا .د .إبراهيم خليل العالف.

الواحة

يكتبها :حيدر العبيدي

* كيف القضاء عىل ظاهرة املدرس اخلصويص ..؟
ال تقولوا بتعاون البيت واملدرسة!..
فذلك يشء ال حيل إال بالقانون!
أهم مؤسسة هي مؤسسة التعليم بكل مستوياته،
* ّ
واإلص�لاح فيها واجب وطني ..فالدولة قادرة عىل
ان تنشئ مرشوع ًا معامري ًا وترصف عليه املليارات ثم
تكتشف عدم صالحيته فيسهل عليها اهلدم واعادة
البناء ..ولكن يف جمال التعليم ال تستطيع فعل ذلك
الن االنسان غري البناء.
* التعليم ليس بمستوى ما يرصف عليه ،وثامر ما
نزرع فيه ليست بالنضج املطلوب ..املهم الرتكيز اوال
عىل املؤسسة التعليمية ،وان يعاد النظر يف االدارات
واملناهج ..بات اجلميع يعرف ان مستوى الكثريين
من خرجيي اجلامعات دون مستوى الطموح ..فكيف
بطلبة وزارة الرتبية.
* تدرج عىل ألسنة املواطنني بني حني وآخر معاناة
مراجعاهتم لبعض مستشفيات ال��ع��راق االهلية
واحلكومية ،وسوء التعامل وفاحشة الغالء فبعض
العمليات يصل إىل مبالغ عالية جدا والنتيجة عىل
وضعها؛ إذا مل يصحبها املوت بسبب خطأ يف وصف
العالج ..فالشكوى من عامة الناس ،والدولة تعرف
بذلك الغالء يف االدوية والعمليات بشكل هائل خالل
السنوات االخرية.

القناعة كنز األتقياء

دغدغات

كان السيد حمسن االمني العاميل املجتهد الكبري قد ش َيد يف سوريا
مدارس للبنني والبنات يف املفاهيم الدينية والعلوم احلديثة وأنشأ
مجعيات خريية كجمعية رعاية االيتام والفقراء ومجعية االحسان،
ال ِ :
حتى بعث أحد وزراء ابنته لتدرس يف مدرسته قائ ً
افضل
الكامل اخللقي يف هذه املدرسة عىل اي مدرسة اخرى.
ويف عهد االحتالل الفرنيس لسوريا عرض الفرنسيون عىل السيد
حمسن االمني (رمحه اهلل) وظيفة عالية هي منصب رئاسة العلامء
وجملس االفتاء براتب كبري وسيارة ودار وسيعة ،فكان جوابه
للضابط الفرنيس -:انني موظف عند اخلالق العظيم وسيد
االكوان  ،ومن كان كذلك ال يمكن ان يكون موظفا عند املفوض
السامي وان املعاش الكبري واملركز اخلطري والدار املنيفة والسيارة
الرفيهة  ..كل ذلك قد اغناين اهلل عنه بالقناعة .
قصص وخواطر من اخالقيات العلامء ص523

من طرائف جحا

هاهتا تسعة وال تزعل:
أن شخص ًا أعطاه تسعة دراهم بد ً
رأى حجا يف منامه ّ
ال من عرشة كان يطلبها منه فاختلفا ،وملا احتدم بينهام اجلدال انتبه من نومه
مذعور ًا فلم ير يف يده شيئ ًا ،فتكدر والم نفسه عىل طمعها ،ولك ّنه عاد فاستلقى يف الفراش وأنزل حتت اللحاف ومدّ إىل خصمه
املوهوم قائ ً
ال :هاهتا تسعة وال تزعل!
نواة البلح:
رأته امرأته يأكل متر ًا وال خيرج نواه ،فقالت :ماذا تصنع كأنيّ بك تأكل التمر بنواه؟! فقال هلا :طبع ًا آكله بنواه ألن البائع وزنه مع
النواة ،ولو أخرج نواه ملا باعه بسبع دراهم ،أما وقد أعطيته الثمن دراهم بيض ًا ،فهل أرمي يف الزقاق شيئا اشرتيته بدرامهي؟!
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الواحة

عالم الطفولة..

صورة وتعليق
مجل��س حس��يني ف��ي مرق��د اإلم��ام
الحسين (عليه السالم)

دروس من الحياة

أحمد علي

ِ
مشاكل ُهو َ
* ِعند َما ُ
اإلنسان عف ِو ًيا َ ،يقع بِ
فهمها ،
ال َي ُ
يكون ّ
اثة بِ ِ
ﻷن الن َقاء بِ ِ
داخله  ،لمَ ِ
يصل إىل اخل َب ُ
داخلهم.
* هناك نوعان من الشقاء األول هو أال حتصل عىل ما تتمناه،
والثاين أن يأتيك ما كنت تتمناه وقد تأخر الوقت وتغيرّ ت
أنت ..
*احلياة أقرص من أن تهُ درها مع أشخاص تربر هلم أفعالك
حيبك سريى اخلري فيك و من يبغضك لن
طيلة الوقت  ،من ّ
تستطيع إرضائه
* أعد النظر يف أفكارك جتاه احلياة  ،واستعد ابتسامتك
املرشقة  ،فمهام كان ماضيك مليئا باملشاكل  ،فإن املستقبل
مفعم باألمل بإذن اهلل.
* عود نفسك أن تعمل بال تشجيع وان تنجز دون تصفيق
وأن تثق بنفسك برصف النظر عن راي اآلخرين بك.
* مهام كانت مكانة الشخص عندك ومهام كان مهم يف
حياتك  ،ال تقبل أن يتعامل معك بأكثر من لون  ،الرصاحة
والوضوح والصدق أساسيات مهمة جد ًا يف حياتك ..
* النوافذ التي تؤملك اغلقها حتى وإن كانت تطل عىل منظر
مجيل!!

إعداد /حممد محزة جرب

الطفولة عامل مجيل ،ميلء بالرباءة ،يتعلم فيه األطفال الكثري
من املعارف والثقافات من خالل البيئة التي يعيشوهنا،
وهكذا تبنى شخصيتهم املستقبلية ،وه��ذه جمموعة من
املعلومات وامل��ع��ارف املفيدة لتثقيف أطفالنا وزي��ادة
معارفهم:
 .1هل تعلم أن البكترييا تنشط يف الليل كثري ًا ،خاص ًة يف فم
اإلنسان النائم؟ لذا فاحرص عىل أن يقوم طفلك بتنظيف
أسنانه بالفرشاة واملعجون.
 .2ه��ل تعلم أن أشعة الشمس صباح ًا تكون غنية
بالفيتامينات ،التي تقوي اجلسم ،خصوص ًا فيتامني()D
ال��ذي يقوي العظام؟ أم��ا وق��ت الظهرية فتكون أشعة
الشمس ضارة للغاية؛ فهي تتفاعل مع طبقة امليالنني يف
البرشة وتكسبها لون ًا داكن ًا ،كام أهنا حتتوي عىل األشعة فوق
البنفسجية ،التي تصيب اإلنسان باألمراض املرسطنة إن
َ
طفلك فرتات
تعرض هلا بشكل مبارش ،لذا عليك تعريض
حمددة ألشعة الشمس.
 .3هل تعلم أن النوم مبكر ًا ،واالستيقاظ مبكر ًا يزيد من
عمر اإلنسان ،وهو مهم للطفل.
 .4هل تعلم أن رشب كأس من احلليب يومي ًا يف الصباح؛
حيميك من اإلص��اب��ة بالكساح ،كام يقيك من هشاشة
العظام ،فاجع ْله ضمن الوجبات الصباحية اليومية للطفل.
 .5هل تعلم أن ترك املصباح منري ًا عند النوم ،يسبب
األرق ،ويؤثر بشكل سلبي عىل العينني ،كام يؤثر عىل اجلهاز
العصبي بالسلبية ،بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند
االستيقاظ ،اطفئ مصباح غرفة طفلك ونم مطمئ ّن ًا.
 .6هل تعلم أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنني
مرت ،تؤدي إىل ضعف البرص ،وهي عادة سلبية تؤثر عىل
أطفالنا ..فاحذرها.
 .7هل تعلم أن قص األظافر من سنن الفطرة ،فع ّلموا
أوالدكم عليها.
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ضيوف مرقد أبي األحرار (عليه السالم)
ندعوكم لزيارة مركز البيع المباشر
ال��ت��اب��ع لقسم اإلع�ل�ام بالعتبة الحسينية
المقدسة والكائن داخل الصحن الحسيني من
َ
ستجدون ما
جهة باب الرأس الشريف ،حيث
يل ّبي احتياجاتكم المعرفية من الكتب الدينية
المتنوعة ،فض ًال
والثقافية والمجالت واإلصدارات
ّ
عن معرض التحفيات واألقراص الليزرية.

