ُ
األربعين
زيارة َ
انموذج إسالمي عالمي

مستشفى السفير تجري عملية
نوعي��ة لش��ابة موصلي��ة تعاني
من مرض نادر

المرجعية
ليست سلطة تنفيذية

الحكومـة شـيء
والـوطـن شـيء آخـر

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
مستشفى السفري جتري عملية نوعية لشابة موصلية تعاني من مرض نادر

اعلنت مستشفى سفير الحسين عليه السالم الجراحي التخصصي
في مجال الجراحة العامة وجراحة المجاري البولية ,التابع للعتبة
الحسينية المقدسة في كربالء عن نجاح عملية جراحية معقدة
ونادرة لشابة من اهالي الموصل.

صفحة20

عنوان السماحة ورمز الوفاء

ك�������������ش������ف ال�������������زم�������������انُ م��������������آث�������������ر ًا وم��������رات��������ب�������� ًا
و�أع��������������������������اد ل�����ل�����إ�����������س�����ل����ام وج�����������ه����������� ًا غ�������ائ�������ب������� ًا
����������ه
ق�
��������������������وم مي�����������ده�����������م احل���������������������س�����ي���� ُ
ن ب�����������روح� ِ
ٌ
ع������������زم������������ ًا وا�����������ش����������ع����������اع���������� ًا جم��������������������د ًا الح������ب������ا

صفحة36

العالمة الشيخ عبد احلسني احللي سرية جيب أن ُتحكى لألجيال

عبارٌة واحدة كانت تكفي لخوض غمار حياة وسيرة قائلها،
وعلم من أعالم مدينة الحّلة
شموخ
لنقف أمام
عظيم ٍ
ٍ
ٍ
حّتى َ
عطاء
�دت ك�ب��ار رج��ال ال��دي��ن ال��ذي��ن م�ل�أوا ال��دن�ي��ا
ال�ت��ي ول � ْ
ً
كبيرًا ،عندما قال....

صفحة 40

احلكومـة شـيء والـوطـن شـيء آخـر

لألسف الشديد يجهل الكثير منا الفرق بين الوطن والحكومة
فيسقط أخطاء حكومته على الوطن  ،فإن
التي تحكمه ُ ،
جيدًا  ،وإن أساءت ساء الوطن!!!
أحسنت الحكومة صار الوطن ّ
مع العلم إن من ظلم وبغى وطغى وس��رق وه��دم وقتل ليس
العراق بل افراد في حكومة العراق

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

الطريق مرسوم والعيون غافلة

منذ ان اعلنت المرجعية العليا في النجف االش�� ��رف انها ستتوقف عن الخطاب السياسي حال
الحاضر اال اذا اس�� ��توجب االمر  ،ونحن نرى التخبط الذي عليه السياس�� ��يون في كثير من
بامس الحاجة للنصيحة ،واخرها كانت ازمة شمال العراق .
ازماتهم وهم ّ
ول�� ��و تتبع�� ��وا خطاب المرجعية من بعد الس�� ��قوط بكل حيثياته م�� ��ن بيانات وخطب جمعة
ولق�� ��اءات مع وفود فانهم س�� ��يجدون ضالتهم والن البعض منهم ل�� ��م يلتفت الى نصائح
المرجعي�� ��ة حتى ب�� � َّ�ح صوتها فقد آلت على نفس�� ��ها المرجعية ان يك�� ��ون خطابها عند
الضرورة.
لديك�� ��م ازمة ولديكم دس�� ��تور ومحكمة اتحادية  ،فلم�� ��اذا تتعقد االزمة وتصل الى ما
وصلت اليه في ش�� ��مال العراق؟ هل الرجوع الى الدستور والمحكمة االتحادية بحاجة
الى ارش�� ��اد؟ الم تضعوا انتم انفسكم اطراف االزمة الدستور؟ الم تشكلوا المحكمة االتحادية
وصوتم عليها في البرلمان؟ فان كانت هذه االمور ال تلجأون اليها لحل االزمات فما الفائدة
ّ
من تشريعها؟
ولو عادوا الى كل نصائح المرجعية سيجدون االفق البعيد الذي ينظر اليه السيد السيستاني،
لو انهم التزموا بها في حينها لما ظهرت االزمات اليوم.
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
ِ

جال نوحي إِ َلي ِهم َف َ
ما آ َمنَت َقب َل ُهم ِمن َقر َي ٍة َأه َلكناها َأ َف ُهم ُي ِ
رس��لنا َقب َل َك إِ اّل ِر اً
هل ِّ
اس��ألوا َأ َ
ؤم َ
الذك ِر
نون ﴿َ ﴾٦وما َأ َ
لون َّ
لناهم َج َس��دً ا ال َي ُأك َ
َ
الوعدَ
إِن ُكن ُت��م ال َتع َل
��م َصدَ ُ
م��ون ﴿َ ﴾٧وم��ا َج َع ُ
عام َوما كان��وا خالِ َ
الط َ
قناه ُم َ
دين ﴿ُ ﴾٨ث َّ
كر ُكم َأ َف�لا َت ِ
يكم ِكتا ًبا ِ
رسفنيَ ﴿َ ﴾٩ل َق��د َأنزَ لنا إِ َل ُ
عق َ
ش��اء َو َأه َلكنَا ا ُمل ِ
لون ﴿َ ﴾١٠و َكم َق َصمنا
نج ُ
َف َأ َ
يناه��م َو َمن َن ُ
فيه ِذ ُ
ضون ﴿ ﴾١٢ال َت ُ
أسنا إِذا ُهم ِمنها َي ُ
رك َ
ِمن َقر َي ٍة كا َنت ظالمِ َ ًة َو َأ َ
نش��أنا َبعدَ ها َقو ًما َ
ركضوا
آخ َ
رين ﴿َ ﴾١١ف َل اّم َأ َح ّس��وا َب َ
س��اكنِ ُكم َل َع َّل ُكم ُت َ
فيه َو َم ِ
ارجع��وا إِىل ما ُأت ِرف ُتم ِ
لون ﴿ ﴾١٣قالوا ي��ا َوي َلنا إِنّا ُك ّنا ظالمِ �ينَ ﴿َ ﴾١٤فام زا َلت تِ َ
َو ِ
س��أ َ
لك
لناهم َحصيدً ا ِ
دين ﴿﴾١٥
عواهم َح ّتى َج َع ُ
َد ُ
خام َ

تفسيرالسورة

( )6كيف يؤمنون ومل يؤمن من كان قبلهم باآليات حتى هلكوا .
( )7فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون قيل هو جواب لقوهلم هل هذا إال برش مثلكم .
يف الكايف عن الباقر عليه الس�لام قيل له إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل عز وجل فاس��ألوا أهل الذكر إهنم اليهود
والنصارى قال إذن يدعوكم إىل دينهم ثم قال وأومأ بيده إىل صدره نحن أهل الذكر ونحن املسؤولون.
( ) 8وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نفي ملا إعتقدوه أن الرسالة من خواص امللك .
( ) 9ثم صدقناهم الوعد أي يف الوعد فأنجيناهم ومن نش��اء يعني املؤمنني هبم ومن يف إبقائه حكمة كمن س��يؤمن
هو أو واحد من ذريته وأهلكنا املرسفني يف الكفر واملعايص .
( ) 10لقد أنزلنا إليكم يا قريش القرآن فيه ذكركم صيتكم أو موعظتكم أفال تعقلون فتؤمنون .
( ) 11وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها بعد إهالك أهلها قوما آخرين مكاهنم .
( ) 12فلام أدركوا شدة عذابنا إدراك املشاهد املحسوس إذا هم منها هيربون مرسعني .
( ) 13ال تركضوا عىل إرادة القول أي قيل هلم إستهزاء وارجعوا إىل ما أترفتم فيه من التنعم والتلذذ واألتراف إبطار
النعمة ومساكنكم التي كانت لكم لعلكم تسألون .
( ) 14قالوا يا ويلنا إنا كنا ظاملني .
( ) 15فام زالوا يرددون ذلك ويقول يا وييل حتى جعلناهم كالنبت املحصود خامدين ميتني من مخدت النار ،ومعنى
لعلكم تسألون أي تسألون شيئا من دنياكم فإنكم أهل ثروة ونعمة وهو إستهزاء هبم .
يف الكايف عن السجاد عليه السالم لقد أسمعكم اهلل يف كتابه ما فعل بالقوم الظاملني من أهل القرى قبلكم حيث قال
وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وإنام عنى بالقرية أهلها حيث يقول وأنشأنا بعدها قوما آخرين فقال عز وجل فلام
أحس��وا بأس��نا إذا هم منها يركضون يعني هيربون قال فلام آتاهم العذاب قالوا يا ويلنا إنا كنا ظاملني قال وأيم اهلل إن
هذه عظة لكم وختويف ان اتعظتم وخفتم .
وعن الباقر عليه الس�لام قال إذا قام القائم وبعث إىل بني امية بالش��ام هربوا إىل الروم فيقول هلم الروم ال ندخلكم
حت��ى تتنرصوا فيعلق��ون يف أعناقهم الصلبان فيدخلوهنم ف��إذا نزل بحرضهتم أصحاب القائم عليه الس�لام طلبوا
األمان والصلح فيقول أصحاب القائم عليه الس�لام ال نفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم منا قال فيدفعوهنم إليهم
فذل��ك قوله ال تركضوا إىل قوله لعلكم تس��ئلون قال يس��أهلم الكنوز وه��و أعلم هبا قال فيقولون ي��ا ويلنا إىل قوله
خامدين أي بالسيف وهو سعيد بن عبد امللك األموي صاحب هنر سعيد بالرحبة .
ويف القمي ما يقرب منه قال وهذا كله مما لفظه ماض ومعناه مستقبل وهو مما ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله .

زيار ُة الأر َبعني امنوذج �إ�سالمي عاملي
ُ
يزحف��ن؛
حجي��ج كالس��يل
حش��ود
ٍ
ِ
كعب��ة العش��ق والف��داء ،فيطوفون
نحو
يك،لبيك يا
ملب�ين يف حمراب الدم��اءَّ :لب
َّ
س��يد الش��هداء ..ويس��عون بني شمس
اإلباء املحم��دي وقمر الوف��اء العلوي،
ويص ّل��ون خلف مق��ام وارث األنبياء..
ملؤه��م الفخ��ر والعنف��وان غ�ير مبالني
بط��ول الطريق وأهواله وأتعاب اجلس��د
وآالم��ه ..إهن��ا الزي��ارة األربعيني��ة وما
أدراك م��ا الزي��ارة األربعينية؟! ،هي من
أعظم الش��عائر احلس��ينية التي أوصلت
رس��الة النداء احلس��يني للعامل ،هي ثورة
عش��ق اهلي ه��ادرة جتم��ع أنص��ار احلق
ع�لى اخت�لاف ملله��م وتوجهاهت��م من
كل جهات املعمورة ،لتثبت أن احلس�ين
–عليه الس�لام -جذوة ألق للثائرين ال
ٍ
ُ
خل��ق نبوي ال
وفيض
ينطف��ئ وهجه��ا
ينفد أبد ًا ..وألجل أن نحصل عىل ثمرة
طيب��ة من هذه الزي��ارة املباركة ،ونوايس
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) يف هذا
املص��اب اجللل حقَّ املواس��اة ..فلنتذكر
ونح��ن متجه��ون إىل أيب عب��د اهلل مل��اذا
خ��رج مضحي�� ًا تلك التضحي��ة الكربى
مع ُ
اخل َّل��ص من أهل بيت��ه والثلة املؤمنة
من أصحابه..كي تكون لنا دستور حياة
(وللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة
كريم��ة ملؤها التقوى والعزة َ

َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ) (املنافقون.)8/
• خ��رج احلس�ين (علي��ه الس�لام)
لإلص�لاح آم��ر ًا باملع��روف ناهي�� ًا ع��ن
املنكر ..فلنكن ونح��ن متجهون بقلوبنا
وش��خوصنا إن ش��اء اهلل تعاىل ممن ائتمر
وانته��ى واس��تجاب لدع��وة اإلصالح
يف مجي��ع جوانب��ه الفكري��ة والعقائدي��ة
واألخالقية ..فنكون هبذا ممن لبى دعوة
احلسني واستغاثته لنرصة اإلسالم.
• خرج احلس�ين (عليه الس�لام) منادي ًا
للعمل بالقرآن بعد أن عادت جاهلية بنية
أمية اجله�لاء بنية اإلس�لام بمكائدها..
فلنك��ن ونح��ن نعي��ش ذكرى الش��هادة
ممن نن��ادي بالقرآن والتمس��ك بتعاليمه
وخصوص�� ًا ونح��ن نعي��ش يف بح��ور
جاهلية الق��رون احلديثة وهي حتمل بني
أمواجها س��ي ً
ال جارف ًا م��ن االنحرافات
املختلف��ة الت��ي عاث��ت باألرض فس��اد ًا
وأهلكت احلرث والنسل..
• خرج احلس�ين (عليه الس�لام) إحيا ًء
لس��نة رس��ول اهلل (ص�لى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) ..بع��د أن ح��اول الطلق��اء
وأبن��اء الطلقاء إماتته��ا ،وال زال مدهم
وطغياهن��م إىل اآلن حي��اول تدنيس تلك
الس��نة املطهرة بشتى أساليب الشياطني،
واس��تن بس��نة حممد
فلنك��ن مم��ن أحي��ا
َّ

صادق مهدي حسن

(ص�لى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ونتقي
رش كل س��نة ابتدعه��ا الظامل��ون يف كل
زمان ومكان ..ليطمس��وا معامل اإلسالم
احلنيف .فلتكن زي��ارة األربعني املباركة
انموذج ًا إس�لامي ًا عاملي ًا ..ولتكن زيار ًة
نقية من كل شائبة تعكر صفوها ،ونصنع
منه��ا نقطة انطالق إيامنية كربى لتهذيب
النفوس وتوحيد الصفوف ألن احلس�ين
عليه الس�لام مل يكن لطائفة دون أخرى
بل وليس للمس��لمني فحس��ب ،إنام هو
لإلنس��انية مجع��اء ..وم��ا أروع أن نكون
ممن نال رشف دعاء اإلمام الصادق عليه
السالم لزوار سيد الشهداء عليه السالم
((...فارح��م تلك الوج��وه التي غريهتا
الش��مس ،وارح��م تل��ك الوج��وه التي
تتقلب ع�لى حفرة أيب عب��د اهلل ،وارحم
تلك األعني التي خرجت دموعها رمحة
لنا ،وارحم تلك القل��وب التي جزعت
واحرتق��ت لن��ا ،وارحم تل��ك الرصخة
التي كانت لنا ،اللهم إين أستودعك تلك
األنف��س وتلك األب��دان حت��ى نوافيهم
ع�لى احلوض يوم العط��ش)) ..أما واهلل
ٌ
اها
رفيع
إ َّنه
(و َما ُي َل َّق َ
وأجر جزيل َ
لرشف ٌ
ٌ
اها إِلاَّ ُذو َح ٍّظ
إِال ا َّل ِذ َي��ن َصبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّق َ
يم) (فصلت.)35/
َع ِظ ٍ

صدىالجمعة

الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي
في الصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ / 6صفر المظفر 1439 /هـ ،الموافق 2017/10/27

ُ
الصحيفة السجاديةٌ ..
نسق تربوي

بعض األحيان يكون
الجهل أخطر موارد

َّبينا سابق ًا بإجياز أن ادعية اإلمام السجاد
(عليه السالم) هي ثمرة يانعة من ثامر
واقعة الطف بعد شهادة ابيه ،ومن أهم
املضامني التي احتوهتا هو االهتامم الكبري
يف تربية االمة وإيقاظها من غفلتها وتركيز
تلك املعارف اإلهلية يف جسد هذه االمة
بعد شهادة االمام احلسني(عليه السالم)،
فبعد شهادة االمام أصبحت األمة مصاب ًة
بنوع من اخلنوع ونوع من الشعور بأهنا
فقدت إرادهتا ،ان االمة اذا فقدت ارادهتا
ال تستطيع ان تدافع حتى عن نفسها،
وال تستطيع ان تتعاطى مع االح��داث
تعاطي ًا بناء ،وانام تعيش مستسلمة ذليلة ملا
َّ
يتحكم هبا ،وحياول أن
اصاهبا ،ويأيت من
األمرين
يسومها
ّ
ولذلك حتتم عىل املصلح أن يبحث دائ ًام
عن الوسائل الناجعة إليقاظ االمة ،فاذا
كانت خانعة سواء حتت سيف او سلطان
جائر أو حتت فقر أو جهل،
يف بعض األح��ي��ان يكون اجلهل أخطر
موارد اخلنوع ،فإذا كان االنسان جاهال
غري عامل فتكون قيادته سهلة ،فالكثري من

الخنوع ،فإذا كان االنسان
جاهال غير عالم فتكون
قيادته سهلة ،فالكثير
من األطروحات التي
يتبناها الظلمة مبنية
على سياسة التجهيل،
المغالطات

وسياسة

وقلب الحقائق العلمية،
لغرض القيادة..
الحظوا

النسق

تتعامل

به

الذي
الصحيفة

المباركة فهو نسق تربوي
ورابطة مع نهج البالغة
تجده

نسيجا

واحدا

واربطة مع حديث النبي
وتجده نسيجا واحدا ،هذه
االشكاالت بعض ما جاد
بها التاريخ ومن المشاكل
الكبرى القوة التي كانت
يفرضها السلطان..

6

األطروحات التي يتبناها الظلمة مبنية
عىل سياسة التجهيل ،وسياسة املغالطات
وقلب احلقائق العلمية ،لغرض القيادة.
فكانت مهمة االمام السجاد(عليه السالم)
جراء ذلك مهمة شاقة؛ فاذا نام االنسان
عىل باطل واعوجاج فمن الصعب جد ًا
ان ُينصح و ُيعاد اىل احلق ،ومن الشواهد
عىل ذلك ،يف مثل هذه االيام -ايام حمرم
وصفر -كان دخ��ول السبايا اىل الشام،
وكان أغلب الناس يظنون دخوهلم عيدا
والبعض منهم ال يعرف أي عيد هذا،
بمجرد أن امر السلطان الناس باخلروج،
خرجت فهي ال تعرف من دينها اال من
خالل ما قاله السلطان ،أهدي رأس االمام
احلسني عليه السالم ورأس اخوته واهل
بيته اىل مركز السلطة يف الشام والناس
فرحون ،فكل ما يف ظن هؤالء ان رجال
قد خ��رج عىل اخلليفة ،واخلليفة انترص
عليه وهم يشكرون اهلل تعاىل عىل نرصته
اخلليفة ،فمن الصعب ان يأيت االنسان
بطريقة ما إلعادة مثل هؤالء اىل نصاهبم،
فاملسألة ليست مسألة نصح فحسب،

صدىالجمعة
فاجلهد الذي بذله االمام السجاد (عليه
السالم) جهد شاق.
أحيانا يبخل علينا التاريخ مع أمهيته
الكربى ،وأحيانا جيود علينا ،ويرجع
ذلك اىل من يكتب عنه وظرف من يقوم
بالكتابة
التاريخ مهم ويف بعض احلاالت يكون
بخي ً
ال ويف بعض احلاالت يكون جواد ًا
بحسب من يكتب وبحسب ظرف من
يكتب لكن م��ع ذل��ك ت��رى ب�ين احلني
واآلخ��ر أم��ورا تلفت انتباه الناس من
قضايا مغيبة وأح��داث مغلوطة ،لكي
يفهم االنسان التاريخ بشكل صحيح.
فالصحيفة تارخيها مهم جد ًا فمن طبيعة
املعارف التي احتوهتا وطريقة طرحها
علنيا ،ومل
باعتبار أن هذا العمل مل يكن ّ
يكن مأذون ًا له لكن لكون االم��ام هو
املسؤول االول.
قال (سالم اهلل عليه) من مجلة ما قاله يف
دعائه عن الشدة (اللهم انك كلفتني من
نفيس ما انت ُ
املك به مني وقدرت عليه
اغلب من ق��دريت) من طبيعة البرش أن
يتقدم يف بعض العلوم ويتأخر يف علوم
أخ��رى ،بعض النظريات تتكلم بواقع
وأخرى عىل العكس منها مع أن الواقع
ال يتغري له ثوابته.
فاالمام يتكلم يف صلب العقيدة ويبني
عىل شكل دعاء ما هو اليشء الذي نب ِّينه
عقائدي ًا الشك والري��ب ان اهلل تبارك
وتعاىل اعطانا بعض االفعال والصالحية
والقابلية بحيث نكون نحن مسؤولني
عن فعل الفاحشة اذا قمنا واهلل حياسبنا
عليها ،االنسان املؤمن يرى ان اهلل تعاىل
هيأ له هذه االدوات وسخرها له
بعد ان َّ

وهو خمتار يف بعضها  ،فاهلل مسؤول عن
اخللق و متفضل عليه.
وقال االمام (اللهم انك كلفتني من نفيس
ما انت املك به مني) واقع ًا انا مملوك لك
حتى يف هذا العمل الذي أعمله ،فاملسألة
مثل تأجري شخص معني ملدة ساعة أو
ساعتني مقابل اجر معني ،فاملستنتج من
هذا الفعل ان عمل هذا الرجل مملوك
للمستأجر وهو صاحبه ،وهذا املوضوع
عندما يمس شغاف القلب والفكر كيف
ستكون طريقة للدعاء.
ويف واقعة الطف يقول :نعم الرب ربنا
الح��ظ��وا ه��ذه امل��درس��ة عندما تتكون
معطياهتا الفكرية تكون بيشء واحد ،مع
ذلك يضاعف اهلل احلسنة بعرش امثاهلا
بعض االع�مال اهلل يكافئ عليها لكن
ال يبني كيف يكافئ كالصوم مث ً
ال قال
الصوم يل ما هو حجم املكافأة ال نعلم.
عندما تأيت اىل االدعية مجيع ًا ترى ان هناك
فارقا مهام بني شعار رفع يف مقابل امري
املؤمنني وشعار رف��ع يف مقابل االم��ام
احلسن وشعار رف��ع يف مقابل االم��ام
احلسني وجت��د ك�لام ومفاهيم االئمة
عليهم السالم ختتلف عن ذل��ك مجلة
وتفصيال ،يقول معاوية :انام قاتلتكم ال
لتصوموا ولتصلوا وانام ألتأمر عليكم.
اليشء املهم البد ان نعرف كيف نعتقد
باهلل تعاىل البد لالنسان ان يتواضع وان
يعي ان هناك مسألة ،الحظوا النسق
الذي تتعامل به الصحيفة املباركة فهو
نسق تربوي ورابطة مع هنج البالغة جتده
نسيجا واحدا واربطة مع حديث النبي
وجتده نسيجا واحدا ،هذه االشكاالت
بعض ما جاد هبا التاريخ ومن املشاكل

ال��ك�برى ال��ق��وة ال��ت��ي ك��ان��ت يفرضها
السلطان ،وهناك فرق بني أمر يفرضه
السلطان وأمر يفرضه احلق ،خصوص ًا
االشياء التي هلا عالقة بحياة الناس،
فاإلمام (عليه السالم) يتعامل مع قضية
التكليف ويقول انت كلفتني بام انت
أعمل به مني ،وقال :قدرتك عليه اغلب
من قدريت وهذه املسألة املهمة.
ك��ان��ت يف ع�صر النبي داوود (عليه
السالم) ام��رأة فقرية ال وايل هلا وهذه
تنسج النسيج وتبيعه ،ويف بعض االيام
نسجت نسيج ًا عىل ان تبيعه فجاء غراب
واخذ هذا النسيج وطار مل يبق عندها اي
يشء ،فذهبت اىل نبي اهلل داوود وقالت
له :يا نبي اهلل اليس اهلل تعاىل عاد ً
ال؟ قال
بىل ،قالت :فاين عدل اهلل يف ذلك ،اطرق
نبي اهلل داوود ويف ه��ذه االثناء دخل
رج��ل وق��ال هناك ثالثة نفر يف الباب
يطلبون الدخول ،فدخلوا ومعهم رصة
من الذهب ،قالوا نحن يف مركب وهذا
املركب انثقب ثقب ًا وبدأ املاء يصعد الينا،
فكل واحد منا نذر نذر ًا ،إن اهلل أنجانا
سنتصدق هبذا الذهب ،ويف هذه االثناء
جاء غراب ورمى هذه النسيج وسددنا
هذا الثقب وسلمنا ،وان��ت نبي ضعه
حيث تشاء ،فقال النبي داوود للمرأة:
هذا عدل اهلل.
الغرض من ذل��ك عندما نؤمن ان اهلل
ق���ادر ع�لى ك��ل يشء ،ول��ذل��ك التأمل
الصادق اجلاد يف الكثري من هذه املطالب
العلمية من تساوى يوماه فهو مغبون غري
االنسان الذي يتأمل.
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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�سي ُد ال�صايف يدعو للمقاتلني بالن�صر النهائي على الفلول الداع�شية ،وينبّه على مراعاة بع�ض
الأمور بخ�صو�ص زيارة الأربعني
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
َ
الجمعة
الجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف  /6صفر الخير1439 /هـ الموافق
تحدث قائال:
2017/10/27م ّ

اخويت اخوايت اعرض عىل حرضاتكم بعض
االمور املتعلقة بزيارة االربعني ..وقبل ذلك
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ّ
يمكن االخوة
املقاتلني وهم االن خيوضون حرب ًا رضوس ًا
عىل ما تب ّقى من الفلول الداعشية..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يك ّلل جهودهم
بالنرص امل��ؤزّ ر قريب ًا ،وتزف برشى النرص
النهائي عىل هذه الطغمة االرهابية ..سائلني
يتغمد
اهلل تعاىل هلم مجيع ًا بالتوفيق وان ّ
ويمن عليهم
الشهداء وحيفظ اجلرحى
ّ
بالعافية..
ومن باب التنبيه ان هؤالء االخوة هلم هذا
الفضل فيام فعلوا جزاهم اهلل خري ًا ،وكان
البعض منهم حريص ًا كل احلرص عىل ان
يشارك اخوته الزائرين يف هذه املامرسات
لكن حال دون ذلك بقاؤهم يف اجلبهات
..نسأل اهلل تعاىل هلم ايض ًا املثوبة املضاعفة
 ..مثوبة ما هم فيه االن و مثوبة ما يتمنون..
انبه
واقع ًا هناك بعض االم��ور احببت ان ّ

عنها ..بعضها من باب التأكيد عىل هذه
الزيارة القادمة ان شاء اهلل تعاىل التي يفصلنا
عنها قرابة االسبوعني.
 -1الب��د من احلفاظ عىل اج��واء الزيارة
بام هي زيارة ،واالهتامم بأجواء الزيارة..
انتم تعرفون ان اجواء الزيارة ختتلف عن
االج��واء العادية ..املقصود ان االنسان
ّ
عندما ّ
وخيطط ويبدأ
يتوكل عىل اهلل تعاىل
ويعزم عىل ان يأيت لسيد الشهداء (عليه
السالم) عليه ان حيافظ عىل هذه االجواء
اخلاصة املوسومة بزيارة االربعني؛ أي حالة
التفجع ،وحالة املواساة ،وحالة احلصول
ّ
عىل األجر عند القدوم اىل سيد الشهداء
(عليه السالم) ،وهناك اجواء يف هذه الفرتة
املعينة البد من املحافظة عليها؛ حتى يستقيم
ّ
املرجوة من سعيه
له العمل وتتح ّقق الفائدة
ّ
الكريم املبارك.
 -2االهتامم وهذا موجود وانا اذكره من
باب التأكيد ال من باب التأسيس ،وهو
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التأكيد عىل تلك االخالق الرفيعة العالية
التي محلتها قصة واقعة الطف وحقيقة
هذه االخالق حتتاج اىل متابعة منا ،بعض
اه��ايل م��واك��ب اخل��دم��ة اذا مل يكن الكل
يتمتعون بأخالق عالية جد ًا يف التواضع
وخدمة الزائرين والتعامل االب��وي مع
اجلميع وكذلك االخوات يف املضائف ايض ًا
يتعاملن مع اخواتنا الزائرات تعامال يف
منتهى االخالق والروعة.
ال��ذي نتمنى ونطمح اليه ان ه��ذا اجلو
اخل��اص من التعامل ي�ترك ه��ذه البصمة
االخالقية العالية اىل ما بعد الزيارة ..كام
كنا نقول يف شهر رمضان ففي شهر رمضان
يتحمل اجلوع والعطش لكن بعد
االنسان
ّ
ان ينتهي شهر رمضان اذا تأخر الغداء عنه
ساعة جتده عصبي املزاج ويفعل األفاعيل..
هذا غري صحيح ..مادام االنسان يستطيع،
اذن فليفعل وهذه حالة من الكامل ..هذه
االخالق العالية التي يتمتع هبا االخوة اهل

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

املواكب واالخوة املشاة الزائرون واقع ًا هذه
يب هذه االخالق ،وتكون
االجواء هي التي تر ّ
املحببة
هذه البصمة االخالقية اجليدة اجلميلة ّ
 ،االنسان يأخذه معه اىل ما بعد الزيارة وهذا
ناتج اجيايب جد ًا.
 -3االمام احلسني (عليه السالم) صاحب
مرشوع واختار مرشوعه بدقة ونجح فيها
أيام نجاح وهذا املرشوع كان ينتقي اصحابه
واحد ًا واحد ًا ويتكلم ويتعامل معه  ..االمام
احلسني (عليه السالم) ّ
نظم اموره بشكل فاز
فوز ًا هائال ..نحن ال ندرك اال بعض ما فاز به
االمام احلسني (عليه السالم) اما البقية الباقية
ال زالت كل سنة نستكشف شيئ ًا جديد ًا ،هذا
التنظيم الرائع لسيد الشهداء وحلركة سيد
الشهداء (عليه السالم) بحيث اخذ العائلة
وهذه االدوار التي كانت دور زينب عليها
السالم ودور االمام السجاد (عليه السالم)
ويوم الطف كذلك هذه الرتبية اهلائلة حيث
حتى يف الوغى كانوا يستأذنون احلسني (عليه
السالم) حتى يربزوا ..اتأذن يل يا بن رسول
اهلل ،فالحظوا حتى يف حالة احلرب ويف هذه
احلالة مل خيرجوا عن هذه الرتبية التي ر ّباهم
االم��ام احلسني (عليه السالم) ،نحن ايض ًا
ُنحب ان ير ّبينا االمام احلسني (عليه السالم)
والش��ك ان��ه ر ّبانا واالم��ام احلسني (عليه
السالم) اوجد فينا كل ما يمكن ان ينقذنا يف
الدنيا ويف االخرة..
املرجو ان ال نغفل عن هذه الرتبية يف املحافظة
ّ
عىل االمالك العامة واملحافظة عىل النظافة..
هذا املرشوع احلسيني ينصب مسري ًا وزيارة

يف االستفادة من سيد الشهداء (عليه السالم)
يف كل ما يتع ّلق به (عليه السالم) وهذا الزائر
احلسيني االمام احلسني (عليه السالم) ير ّبيه
عىل جمموعة ِخصال ..الصالة يف وقتها  ..ان
يكون نظيف الرسيرة ونظيف اهلندام..
نعم عندنا بعض الروايات تقول اذا زرت
االم��ام احلسني (عليه السالم) تعال هبيئة
مصيبة ..هذا ليس عالقة بام اقول لكن زائر
احلسني (عليه السالم) البد ان يتميز  ..يقول
انا زائ��ر للحسني ..نضيف انفسنا لإلمام
احلسني (عليه السالم) ال شك ان االمام
احلسني (عليه السالم) ر ّبانا بأن ّ
ننظم امورنا
وان نكون دقيقني وان نبتعد عن كل ما ييسء
ألنفسنا قبل ان ييسء لآلخرين.
 -4فرصة لكثري من االخوة االعزاء الذين
عندهم حياء يف األسئلة الرشعية..
هناك حياء ممدوح اخواين مثال االنسان حيرتم
اباه ..فهذا حياء ممدوح نقول له جزاك اهلل
خري ًا  .حيرتم اجلريان حيرتم اخاه ..هذا حياء
مم��دوح وهناك حياء مذموم ..ان االنسان
يستحي ان يسأل عن امور دينه ..وهذا احلياء
غري مقبول ..امور دينك حتتاج ان تسأل عنها
ولذلك هذه الطرق خصوص ًا املشاة بحمد
اهلل تعاىل هناك الكثري من حمطات التبليغ التي
هنضت هبا احلوزة الدينية يف النجف االرشف
وارسلت اكثر من  1000مب ّلغ ومب ّلغة عىل
طول الطرق وهم يتصدّ ون لإلجابة عن كل
ما يتعلق باملسائل الرشعية..
الرجاء من االخوة الزائرين ال يستحون من
السؤال الديني خطأ ان االنسان يستحي هذا
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حياء مذموم وليس حياء ممدوحا..
 -5توصية لألعزة املواكب واملشاة احلذر
احل��ذر من استهداف االرهابيني لكم ألن
ه��ؤالء بعد ان عجزوا ول ّقنهم اخوتكم
دروس�� ًا يف القتال واهلل ال ُتنسى وجعلهم
ينهزمون هزيمة نكراء ،بعد ان فشلوا يف
تلك الساحات وساحات الشجعان فشلوا
ألهنم جبناء حياولون ان يستهدفوا الزوار
كام صنعوا قبل فرتة يف احد املطاعم وقتلوا
الناس االب��ري��اء ..بعض املناطق قد تكون
مفتوحة وبعض الذين ينهزمون من املعارك
قد جيدون يف هذه املناطق مأوى آمنا حتى
يتحينوا الفرصة الستهداف الزائرين وهذا
الفعل تكرر كثري ًا..
عىل االخ��وة اصحاب املواكب ان يتمتعوا
باحلس األمني اضافة اىل احل��س اخلدمي
وكذلك االخوان االعزة الزائرين ..فقالمة
اظفر من اظافركم تسوى مجيع الدواعش
وم��ن خلفهم. .ح��رص � ًا عليكم االخ��وة
االعزاء البد ان هيتموا كثري ًا باحليطة واحلذر
واالجهزة االمنية البد ايض ًا ان تكون يف
مستوى املسؤولية..
نسأل اهلل تعاىل ان يصل االخ��وة الزائرون
يتقبل منهم يف
اىل مقاصدهم واهلل تعاىل ّ
امن وامان ..نسأل اهلل تعاىل ان يرينا يف هذا
البلد كل خري وان اهلل تعاىل يك ّلل كل جهد
ُيبذل من اجل الدفاع عنه بنجاح وأرانا اهلل
تعاىل واياكم بلد ًا مستقر ًا آمن ًا واحلمد هلل رب
العاملني.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

(أجواء الزيارة)
ُ
أجواء الزيارة؟
ماهي
ُ
مثلام لبعض األمكنة أج��واؤه��ا اخلاصة
كتواجدنا يف الزيارة قرب رضيح اإلمام
احلسني عليه السالم  ..ملا حيفل به هذا
املكان من قدسية ،ويفرضه علينا من أجواء
روحانية ..متلؤنا هيبة وجالال لصاحب
ونترصف
القرب الرشيف؛ فنتحرك هبدوء،
ّ
برزانة ،وال نتكلم ..إال للرضورة مهس ًا.
أقول؛ مثلام لبعض األمكنة هيبتها ..فإن
هناك باملقابل يفرتض أن تكون أجواء
خاصة وهيبة أيضا لبعض املناسبات،
كيوم العارش من املحرم ،ويوم األربعني،
وغريمها من املناسبات اجلليلة.
ولكن م��ن امل��ؤس��ف م��ا ن��راه أحيانا من
ترصف بعض الناس عىل هواه يف وسط
ّ
أجواء املصيبة وهو سائر اىل رضيح اإلمام
متحمال مشاق
احلسني عليه السالم ..
ّ
املسري الطويل ،وقاطع ًا مسافات بعيدة..
فرتاه يغفل عن نفسه إنه يشارك يف عزاء
وحييي مصيبة ..وأي عزاء؟ وأية مصيبة
أكرب من مصيبتنا بسيد الشهداء؟! أو تراه
يترصف بشكل غري الئق بشخص يشارك
ّ
يف فاحتة شخص متوىف من عامة الناس..
فكيف وال��ع��زاء أليب األح����رار وسيد
واملعزى اإلمام
الشهداء عليه السالم؟
ّ
املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف؟!
(ارتقاء)
إن شعرية املسري نحو قرب أيب عبد اهلل احلسني
عليه السالم مشي ًا عىل األق��دام إلحياء
زيارة األربعني بكل ما تنطوي عليه هذه

املناسبة من دالالت املواساة ألهل البيت
عليهم السالم ،كام وإن قطع املسافات
الطويلة باجتاه كربالء ،لبضعة أيام وربام
حتمل مشاق
اسابيع ،وما يرتتّب عليه من ّ
احلر الالهب أو الربد القارس ،والصرب
ّ
عىل الظروف القاسية ..تعطي اإلنسان قوة
حتمل
نفسية وروحية من خالل تعوده عىل ّ
ّ
واملشاق وقسوة الظروف.
الصعاب
إض��اف��ة طبعا للسمو األخ�لاق��ي ،فال
ينبغي أن تنتهي كل هذه الفوائد بمجرد
انتهاء مراسيم الزيارة  ..بل البد لنا أن
نتحصل من ورائها عىل فوائد أكرب وأكثر
ّ
استمرارا يف حياتنا بعد ي��وم عاشوراء
ويوم زيارة األربعني ،وسنحصل عىل هذا
بالفعل عندما نحاول أن نعيش احلدث..
بإحساسنا ومشاعرنا وتفكرينا ..وأن
تعرض هلا
نحاول أن نتمثّل املصائب التي ّ
أهل البيت عليهم السالم يف رحلة السبي،
ومن ثم نحاول أن نرتقي بمعرفتنا ،نرتقي
بسلوكنا ،نرتقي بأخالقنا.
(اصالح)
لقد كان احلسني عليه السالم ّ
خيطط بدقة
لكل حركة يتحركها ،وكل خطوة خيطوها
نحو كربالء ..منذ خروجه األول من مكة
واملدينة وحتى حلظة استشهاده سالم اهلل
عليه عىل ثرى طف كربالء ،أقول مل يرتك
شيئ ًا إال واستثمره يف خدمة مرشوعه
العظيم  ..مرشوع اإلصالح اهلائل الذي
قاده ونجح فيه نجاحا منقطع النظري.
وال ّ
أدل عىل هذا النجاح يف هذا املرشوع

بقلم :طالب عباس الظاهر

اإلهلي الباهر؛ إننا وبعد أكثر من أربعة
ق��رون ونصف تقريب ًا نكتشف املسترت
من األه���داف ،واجل��دي��د من األساليب
التي أراد عليه السالم أن يثبتها للتاريخ
بشكل عميل واضح ال خيفى عن البرص أو
البصرية إال ما كان خيشاها من رمد احلقد
أو الضالل ..لكي تكون حجر أساس يف
هنضة كونية شاملة ..وما زال هناك الكثري
الكثري من األرسار ممّا مل يكتشف حلد اآلن.
وعىل هذا أحسب بأنه كلام كان التنظيم
أكرب يف احياء الشعائر؛ كلام كان أثرها
ابلغ وأك��ث��ر ع�لى أرض ال��واق��ع ..وكلام
كانت حتتسب لكل شخص أو أم��ر أو
يشء حسابه؛ كلام كانت فوائدها أكرب من
الثناء اجلميل والثواب اجلزيل  ..بل وأكثر
مقبولية عند اهلل تعاىل وعند اإلمام احلسني
ضحى من أجله بام
عليه السالم ال��ذي ّ
ضحى ..فلم ِ
وضحى
يبق لنفسه شيئا إال
ّ
ّ
به.
ننوه ب��أن إقامة ال�سرادق
وال يفوتنا أن ّ
والتكايا ،واملشاركة يف الطبخ ،وإقامة
ال��ع��زاءات يف خدمة زوار أيب عبد اهلل
احلسني عليه السالم ..ال جيب أن خت ّلف
وراءها أرضار ًا باملمتلكات العامة ..سواء
أ كانت حدائق أم أرصفة أم ش��وارع أم
ساحات وغ�يره��ا ،ناهيك عن إح��داث
أرضار باملمتلكات اخلاصة ،فهذا األمر
يتناىف مع منهج اإلصالح لإلمام احلسني
عليه السالم.

كثير الشك
سؤال العدد

هل قاعده كثير الشك تجري في العبادات و المعامالت؟

سؤال العدد السابق
السؤال  :هل يجوز الكذب لكي ال ادفع الضرائب لدولة
اجنبية ؟
الجواب  :ال يجوز .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال  :ما حكم كثري الشك ؟
اجل��واب  :كثري الشك ال يعتنى بشكه،
سواء أ كان الشك يف عدد الركعات  ،أم يف
األفعال  ،أم يف الرشائط  ،فيبني عىل وقوع
املشكوك فيه إال إذا كان وجوده مفسد ًا
أو موجب ًا لكلفة زائ��دة كسجود السهو
فيبني عىل عدمه  ،كام لو شك بني األربع
واخلمس بعد الدخول يف الركوع ،أو شك
يف أنه أتى بركوع أو ركوعني مث ً
ال ـ فيام
يشتمل عىل ركوع واحد يف كل ركعة ال
مثل صالة اآليات ـ فإن البناء عىل وجود
األكثر مفسد فيبني عىل عدمه .
ال��س��ؤال  :من ك��ان كثري الشك يف عدد
الركعات هل يشمله ه��ذا احلكم ففي
النافلة حيث أن من شك بني األوىل و
الثانية فإنه جيوز أن يبني عىل أهنا األوىل أو
يبني عىل أهنا الثانية أم ال بل يبني عىل أهنا
الثانية و يكملها ؟
اجلواب  :ال يعتنى بالشك ويمكنه ان يبني
عيل إهنا الثانية .
السؤال  :هل يطلق عىل الساهي يف الثالث
او االربع يف الفرائض كثري الشك ؟

اجلواب  :نعم هو كثري الشك .
السؤال  :ما عالج الشك ؟
اجل��واب  :عدم االعتناء به و البناء عىل
الصحة و االكتفاء باملقدار املتعارف .
السؤال  :هل جيب عىل كثري الشك ان
يصيل صالته باجلامعة ؟
اجلواب  :الجيب اال ان يتوقف اتياهنا عىل
االقتداء فيجب عندئذ .
السؤال  :انا دائام يف الصالة الرباعية اشك
يف عدد الركعات اي انسى هل صليت
اربع ركعات ؟ فهل اسجد سجديت السهو
بعد اهناء صاليت ؟
اجل��واب :مع كثرة الشك ابني عىل اهنا
الرابعة واكميل صالتك وال جتب سجدتا
السهو يف هذه احلاالت.
السؤال  :هل جيب ازال��ة االوس��اخ حتت
اضافر اليد والقدم يف حالة الوضوء ؟
اجل���واب  :إذا ك��ان ال��وس��خ غ�ير مرئي
بالظاهرال جيب وإ ّ
ال فتجب إن كان مانع ًا
من وصول املاء إىل البرشة.
السؤال  :عندما اسجد يف صاليت احيانا
يبان يل باين سجدت  ٣سجدات واحيانا

اعداد /محمد حمزة جبر

ال اع��رف كم مرة سجدت فاسجد مرة
اخرى فام حكمي ؟
اجلواب  :اذا كنت كثري الشك فال تعتن
بالشك وإال فمع الشك يف انك سجدت
او ال فيجب السجود.
السؤال :انا كثري الشك يف الوضوء فعندما
انتهي من الوضوء اتاكد من مجيع االعضاء
هل فيها ماء ام ال فام حكم ذلك ؟
اجل��واب  :وض��وؤك حمكوم بالصحة وال
تعتن بالشك .
ال��س��ؤال  :ماهو املرجع يف ص��دق كثرة
الشك ؟
اجلواب  :املرجع يف صدق كثرة الشك هو
العرف والظاهر صدقها بعروض الشك
أزي��د مما يتعارف عروضه للمشاركني
مع صاحبه يف اغتشاش احلواس وعدمه
زيادة معتد ًا هبا عرف ًًا  ،فإذا كان الشخص
يف احل��االت العادية ال متيض عليه ثالث
صلوات إال ويشك يف واح��دة منها فهو
من أفراد كثري الشك.

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
بضم مركز اإلمام الحسين لصيانة وترميم المخطوطات الى المراكز الدولية المعنية بحفظ المخطوطات...
• منظمة األمم المتحدة تتعهد ّ
• الحشد الشعبي والقوات األمنية يقتحمان مركز قضاء القائم وسط انهيار كبير في صفوف العدو وقائد عمليات يؤكد ان تحرير غرب األنبار
يؤمن الحدود بين العراق وسوريا....
• بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية  ،الحشد الشعبي يعقد مؤتمرًا عالميًا حول اإلرهاب في العاصمة بغداد..
• المرجعية الدينية العليا تدعو اصحاب المواكب الحسينية والزائرين والقوات االمنية الى اخذ الحيطة والحذر اثناء زيارة االربعين الخالدة .

• وزارة الداخلية تؤكد ان نهاية العام المقبل ستشهد تحويل جميع دوائر االحوال المدنية في بغداد والمحافظات الى اصدار البطاقة الوطنية...

لواء الطفوف يجهّ ز مستشفى سنجار بالمستلزمات الطبية واألدوية

000

جهز لواء  13الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مستشفى سنجار باملستلزمات واألدوية والكوادر الطبية ،
ّ
أكد ذلك (ابو صادق الباهيل) مساعد آمر اللواء ،مضيفا ان ابطال لواء الطفوف حتركوا باجتاه املنطقة بعد مناشدة اهايل سنجار،
وعند دخول املنطقة وطرد بقايا داعش االرهايب ،وإعادة احلياة هلا بعد انسحاب حزب العامل الكردستاين منها ،قدمنا املساعدات
اإلنسانية ،بعد ان وجدنا املستشفى خيلو من األدوية الطبية التي ختص االطفال والكبار ،وتم جتهيزه بام يسد احلاجة ألنه املستشفى
شكر اهايل سنجار لواء الطفوف لتجهيزه املستشفى باملستلزمات واألدوية الطبية والكادر الطبي،
الوحيد باملنطقة .من جهته
َ
مناشدا اهايل سنجار بالرجوع إىل املنطقة .وباجلدير بالذكر أن لواء الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يعمل
عىل مسك االرض وحفظ االمن يف منطقة سنجار وتقديم املساعدات الرضورية التي حيتاجها األهايل .

باالرقام
3

باالرقام

سلف للمتقاعدين يطلقها مصرف
الرافدين عبر فروعه في بغداد
والمحافظات وفق ضوابط وشروط...

150

كاميرة للمراقبة االمنية في كربالء
المقدسة ،بإمكانها أن ُتربط على البطاقة
الوطنية ومنظومة المرور مستقبال ...

55

1029

ألف نازح في النجف االشرف ومن محافظات
مختلفة ،بعضهم ال ينوي الرجوع الى
مناطقهم االصلية ألسباب شخصية...

ألف منتسب أمني لتأمين الحماية لزوار اربعينية االمام
الحسين المتوجهين الى مدينة كربالء المقدسة...

باالرقام
100
250

مليون دينار منحة مالية شهريًا يخصصها وزير النفط
للمواطنين المصابين باألمراض السرطانية ولتوفير
األدوية والمستلزمات الطبية الضرورية..تشفى..

مليون دينار يخصصها مجلس الوزراء شهريا لـ ()9
مراكز طبية تخصصية في العراق...

ّ
ّ
المقدسة تفتتح
الحسينية
االمانة العامة للعتبة
معرضها الصوري في العاصمة الفرنسية باريس

افتتح وفد االمانة العامة للعتبة احلسيني ّة املقدس ّة اجلمعة  6صفر 1439هـ
املعرض املصور وذل��ك عىل قاعة مؤسسة الغدير الثقافية اإلسالمية
بالعاصمة الفرنسية باريس ،وقال (حسن عيل كاظم ) رئيس الوفد يف
كلمة االفتتاح  :ان املرجعية الدينية العليا كان هلا الدور الكبري يف حفظ
وح��دة العراق ،وترسيخ ثقافة التعايش السلمي ،مشريا اىل مساعي
العتبات املقدسة يف رعاية املجتمع العراقي من النواحي الرتبوية والثقافية
واإلنسانية وغريها .منوها اىل الدور الفاعل للعتبة احلسينية املقدسة يف
بناء الوطن مثلام كان هلا الدور املتميز يف بناء اإلنسان ،ومكافحة الفساد
بكافة اشكاله وترسيخ روح األخوة ،مبينا ان ابناء العتبة املقدسة حيملون
شعاعا من تراث اإلمام احلسني ليقدموه هدية لبالد املهجر .وقام الوفد
بعرض فيلم وثائقي عن كربالء وآثارها وتراثها ،الطالع اجلالية يف فرنسا
عىل تاريخ املدينة العريقة .ومن ثم نرش راية اإلمام احلسني أمام احلضور
للتربك هبا ،وسط أجواء ايامنية وتفاعل كبري من قبل احلضور.

ابطال الحشد الشعبي يجهضون تعرضًا عنيفا
لـ(داعش) في صحراء الحضر
اجهض ابطال احلشد الشعبي من قوات اللواء الثالث والثالثني
تعرضا واسعا لعنارص تنظيم (داعش) االرهايب عىل صحراء
احلرض (جنوب غرب نينوى) ،أك��دت ذلك اع�لام احلشد
الشعبي ،مضيفا ان التعرض كان مصدره جبال مكحول
(شامل صالح الدين) ،حيث متكنت قوات احلشد الشعبي من
صد القوة املهامجة ،من بينهم عدد كبري من االنتحاريني  ،فيام
ال يزال البعض اآلخر منهم حمارصين يف شق جنوب غرب
صحراء نينوى.

جامعة كربالء تعقد مؤتمرها الدولي الثاني لزيارة االربعين الخالدة

شهدت جامعة كربالء وبالتعاون مع االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة،
ومؤسسات وهيئات دينية خمتصة بزيارة االربعني ،انعقاد املؤمتر الدويل الثاين لزيارة
االربعني اخلالدة ،بمشاركة العديد من املستشارين والباحثني من جامعات البالد،
فضال عن اجلامعات االيرانية املختلفة ،وبحث املؤمتر االبعاد االجتامعية والثقافية
واملعنوية هلذه الزيارة وتأثريها عىل الزائرين واملشاركني..وقال دكتور (هاشم نارص)
عميد كلية العلوم االسالمية يف جامعة كربالء :ناقش املؤمتر العديد من البحوث التي وصلت من اجلامعات االيرانية والعراقية والتي جتاوز
عددها (  ) 60بحثا،موضحا ان البحوث تم اختيارها من قبل جلان خمتصة ،مبينا ان اهلدف من املؤمتر هو اشاعة ثقافة التسامح والوحدة الوطنية.
فيام قال الباحث عبد االمري القرييش  :بدأت بعض اجلهات االكاديمية توثق الزيارة االربعينية بدفع وتشجيع من العتبة احلسينية املقدسة ،وارض
كربالء هي املوقع اجلغرايف املقصود للزائرين .ونتمنى من اجلامعات العراقية استنهاض هذه القيم االنسانية عرب رسائل املاجستري والدكتوراه.

قالوا:

قالوا:

• (جواد البوالني) رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية :
ندعو مصرفي الرافدين والرشيد لمنح قروض ميسرة للطلبة
وتخفيف األعباء المالية عن كاهل عوائلهم من اجل إعداد جيل
علمي قادر على خدمة البلد مستقب ًال....

• (خالد الفالح) وزير الطاقة السعودي:
إن عالقات العراق مع الـسعـودية تشهد (نموا مطردا)
في كافة المجاالت خاصة في قطاعات الطاقة والنفط
والتجارة والصناعة....

• (إبراهيم الجعفري) وزير خارجية العراق :
ان لحشد الشعبي حقيقة انسانية وعسكرية على األرض ،وهو ليس
وهما بل هو قوة موجودة تتحرك على االرض من أجل انقاذ العراق.

العطاء الحسيني

مستشفى السفير تجري
عملية نوعية لشابة موصلية
تعاني من مرض نادر

عامر نوري ـ موقع العتبة الحسينية المقدسة

اعلنت مستشفى سفري احل��س�ين عليه
ال��س�لام اجل��راح��ي التخصيص يف جمال
اجلراحة العامة وجراحة املجاري البولية,
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف كربالء
عن نجاح عملية جراحية معقدة ونادرة
لشابة من اهايل املوصل.
وق��ال اخصائي جراحة القلب والصدر
والرشايني الدكتور صفاء العيل :إن «صالة
العمليات يف مستشفى السفري شهدت
نجاح عملية معقدة ج��دا وم��ن النوادر
لشابة من اهايل املوصل» ,مبينا ان »,العملية
جترى ألول مرة يف كربالء املقدسة».
متالزمتان يف آن واحد
وتعاين الشابة املوصلية من توافق مرضني
معا يف جسمها مما ادى اىل تفاقم حالتها

الصحية وتدهورها ,حيث عانت طيلة
السنوات املاضية من متالزمتني يف آن
واحد  ,موضحا ,ان» املتالزمة االوىل هي
مرض ما يعرف بمخرج الصدر واملتالزمة
االخرى تعرف بالضلع الرقبية « ,مشريا»,
حتصل ألول م��رة ان نكشف عن حالة
مرضية فيها هذان املرضان سويا».
واضاف العيل« ،تصاحب املرض امل شديد
وثقيل عىل املريضة سببها املتالزمتان من امل
شديد وخدر يف الكتف والذراع والعضد
وصعوبة استكامل ال��ذراع حيث سببت
هلا االصابة قرص يف ال��ذراع مع صعوبة
يف التنفس والتي اصاهبا باليأس وعدم
االحتامل لصعوبة املرض».
عدة مراجعات غري جمدية
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مراجعات ع��دي��دة استمرت ع�لى م��دار
العامني لألطباء يف كافة انحاء العراق
وب��دون استجابة تذكر حيث طرقت كل
االب���واب املمكنة يف املؤسسة الصحية
العراقية من ذوي االختصاص يف اجلملة
العصبية واملفاصل ,باإلضافة اىل تناوهلا
العديد من االدوية العالجية ,مل تكن ذات
جدوى حسب ما افاد به العيل.
ويقول الدكتور صفاء العيل إن» املريضة
ذات السبعة عرش عاما بعد مراجعتها
ل��ذوي االختصاص عىل م��دى سنوات
مضت وج��دت ضالتها اخ�يرا يف كربالء
عند مستشفى سفري احلسني عليه السالم
املجاور ملرقد االمام احلسني عليه السالم
اذ بعد االطالع عىل حالتها املرضية واجراء

الفحوصات الكاملة تم تشخيص
حالتها املرضية والعمل ضمن
ف��ري��ق إلج���راء ت��دخ��ل جراحي
رسيع لتخليصها من معاناهتا التي
الزمتها طويال».
واستخدم اجل��راح العيل طريقة
فريدة من نوعها وتستخدم ألول
مرة يف كربالء بمستشفى السفري
حيث تم فتح فتحة صغرية فوق
عظم الرتقوة وايضا فتحة اخرى
تشوه قد
حتت العظم لتاليف اقل ّ
حيصل.
واع��ت�بر االخ��ص��ائ��ي ان «ه��ذه
العمليات ال ختلو من املخاطر
ع�ل�ى ص��ح��ة امل��ري��ض اذ تكون
الفتحات التي احدثت يف العملية
قريبة جدا من االوردة والضفرية
العصبية والرئة ويف بعض االحيان
تكون االوردة والضفرية العصبية
مالصقة لعظم الرقبية».
وخيتم اخصائي جراحة القلب
والصدر والرشايني الدكتور صفاء
العيل ,ان» عملية الشابة املوصلية
تكللت بالنجاح الباهر وبدون
اي مضاعفات تذكر واملريضة
ح��ال��ي��ا بصحة ت��ام��ة وتستعيد
عافيتها تدرجييا اذ تم رفع الضلع
الرقبية ومعاجلة ما يعرف بمخرج
الصدر ,بعد ساعة ونصف الساعة
استغرقتها العملية يف صالة
العمليات» ,واشاد العيل »,بكادر
املستشفى والفريق املتخصص
حلالة املريضة ومجيع العاملني يف
كافة املجاالت لتعاوهنم املثمر
الذي افىض اىل هذا االنجاز».

العطاء الحسيني

اإلرشاد االسري في الديوانية يختتم دورته الثانية

في تأهيل المقبلين على الزواج
والمتزوجين الجدد األحرار /سجاد العوادي

اختتم مركز االرشاد االرسي يف مدينة الديوانية؛ التابع للعتبة احلسينية املقدسة دورته الثانية يف
تأهيل عدد من الشباب املقبلني عىل الزواج واملتزوجني اجلدد عىل قاعة املركز.
وقال األستاذ امحد عباس معاون مدير املركز :جاءت الدورة ضمن عملنا اإلرشادي للحدّ من
املشاكل االرسية وامهها مشكلة الطالق التي اخذت معدالهتا ترتفع يف اآلونة األخرية نتيجة
جهل الطرفني او احدمها باملهارات األساسية للحياة الزوجية.
وأضاف قائ ً
ال :تناولت الدورة مخسة حماور أسهمت يف بناء صورة متكاملة لدى الشباب
املشاركني يف هذه الدورة وهي املحور النفيس واالجتامعي والصحي والتنموي ،اذ تناول كل
منها جانب ًا من حياة الشاب الزوجية وتصحيح بعض املفاهيم اخلاصة بكل حمور.
من جانبهم اثنى املشاركون يف الدورة عىل املعلومات املقدمة اثناء الدورة
آملني من املركز تكثيف جهوده لنرش ثقافة التوافق بني افراد االرسة.
هذا ويواصل مركز االرشاد االرسي يف الديوانية ،براجمه التي أسس من اجلها يف املدينة
والرامية اىل النهوض بواقعها االرسي واالجتامعي.
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ضمن استعداداتها لزيارة االربعين المباركة..
العتبة الحسينية المقدسة ُتهيئ سرداب
الشهداء الستقبال الزائرين

االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :صالح السباح

تواصل الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة عملها من اجل توفير الراحة التي
يحتاجها الزائر الكريم اثناء تأدية مراسيم زيارة االربعين المباركة.
وباشر الهندسيون والفنيون في العتبة الحسينية المقدسة بتجهيز سرداب الشهداء الذي يمتد من
باب الكرامة الى باب الرجاء بمساحة تبلغ ( )1200متر مربع ،ويعد السرداب واحدا من المشاريع المهمة التي
تعمل العتبة المقدسة على اتاحة خدماته للزائرين قبيل زيارة االربعين المليونية..
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ويف ه��ذا السياق حت��دث م��س��ؤول قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة
(حممد حسن كاظم) قائال« :من املشاريع
اخلدمية املهمة التي تعمل العتبة احلسينية
املقدسة عىل انجازها م�شروع ال�سرداب
الواقع حتت الصحن احلسيني املرشف»،
موضحا ان «ال��ك��وادر اهلندسية والفنية
بارشت باملرحلة الثانية من املرشوع الكبري
الذي يضم اربعة رساديب حتت الصحن
احلسيني الرشيف ،ومتثلت املرحلة االوىل
بإنجاز رسداب االمام احلجة (عجل اهلل
فرجه الرشيف) الذي يقع بني باب السدرة
وال��ك��رام��ة ،وال�س�رداب الثاين املعروف
باسم رسداب الشهداء الذي تبلغ مساحته
بحدود ( )1200مرت مربع».
واض��اف كاظم« :بدأنا العمل باملرشوع
قبل ( )8اشهر ،وكان العمل متواصل من
اجل هتيئته الستقبال الزائرين يف الزيارة

االربعينية املباركة هلذا العام والتي تشهد
اقبال املاليني من الزائرين اىل مدينة ايب
االحرار(عليه السالم)».
فيام حتدث املهندس املنفذ للمرشوع عن
رشكة ارض القدس اهلندسية عيل حسني
اخلفاجي قائال« :نحن يف خدمة املوىل
ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) ،ومن
واجبنا توفري سبل الراحة للزائر الكريم
اثناء تأديته الزيارة».
وتابع اخلفاجي« :االن نعمل عىل تغليف
جدران الرسداب اضافة اىل هتيئة السالمل
الكهربائية التي ستعمل عىل نقل الزائر
الكريم من الصحن احلسيني الرشيف
اىل الرسداب وبالعكس ،اىل جانب وضع
شباك حياذي قرب ايب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) داخل الرسداب يستطيع الزائر ان
يؤدي الزيارة من الداخل».
واض���اف اخلفاجي« :سريتبط رسداب
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ال��ش��ه��داء يف احل��ائ��ر ال�شري��ف مستقبال
برسداب احلجه (عجل اهلل فرجه الرشيف)
ال���ذي ان��ج��ز مسبقا ،وسيكون جاهزا
الستقبال الزائرين يف زي��ارة االربعني
القادمة ان شاء اهلل».

العطاء الحسيني

أثير رعد

ميثم البطران

الشيخ علي القرعاوي ،وفد العتبة الحسينية

انطالق فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ
َ
أنظار زائريه..
لفت
تسجل حضورًا
والعتبة الحسينية
ّ
َ

()44

االحرار /فيصل غازي – تصوير /علي السالمي

يحسب
تشكّ ل مشاركة العتبة الحسينية المقدسة بجناح خاص لها في معرض بغداد الدولي ،نشاطًا
مهمًا ُ
ّ
ُ
ين ألنشطتها الثقافية والفكرية،
للقائمين عليها،
حيث ستكون على تواصل مباشر َ
مع الزائرين والمتلقّ َ
وتستطيع بذلك إيصال رسالتها الهادفة إلى التعريف بفكر أهل البيت (عليهم السالم) ،وفي هذا العام كان
لها أيضًا الحضور الفاعل خالل معرض بغداد الدولي بدورته الـ ( ،)44بمشاركة ( )18دولة عربية وأجنبية وأكثر من
( )400شركة محلية وأجنبية تحت شعار حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها ،للفترة من ( )31 – 21تشرين األول.
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وق��ال السيد عيل ماجد مسؤول جناح
العتبة احلسينية املقدسة :ان «مشاركة
العتبة املقدسة يف هذا العام متميزة من
حيث مساحة اجل��ن��اح التي وصلت لـ
( )90م�تر ًا تم رف��ده بمختلف نتاجات
ضم (مركز وارث
اقسام العتبة املقدسة ،إذ ّ
للطباعة ،شعبة الفن احلسيني ،مؤسسة
هنج البالغة ،قسم رعاية وتنمية الطفولة،
اصدارات مركز كربالء للدراسات ،قسم
الشؤون الفكرية ،دار القرآن الكريم ،قسم
خمصص ًا
اإلعالم) ،مضيف ًا ان «هناك جناح ًا ّ
لقسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة
وجناح ًا آخر بشعبة اإلعالم احلريب».
فيام بني االع�لام��ي اث�ير رع��د من جناح
االع�لام احل��ريب ،ان «معرض ل��واء عيل
االك�بر التابع للعتبة احلسينية املقدسة
يف احل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي امل���ب���ارك خمصص
لالنتصارات وعرض جمموعة من الغنائم
استوىل عليها اللواء من عصابات داعش
اثناء مشاركته يف عمليات حترير االرض
العراقية من جرف النرص وحتى احلوجية
وعرض غنائم األجهزة الالسلكية للمناداة
واسلحة داع��ش املختلفة والطائرات
املسرية املختصة برمي العبوات الناسفة
ووثائق تدين داعش باإلجرام ضد املدنيني

ويعرض صور أهم املعارك التي شارك
فيها اللواء باحلرب ضد داع��ش والتي
وثقتها خلية االعالم احلريب».
من جهته بني ياسني كريم من جناح قسم
الصيانة :ان» جناح قسم الصيانة حيتوي
ع�لى املنتوجات اخل��اص��ة بالقسم وهي
خواتم من املرمر احلسيني وخواتم من
االحجار الكريمة لكال اجلنسني وساعات
جدارية عمل يدوي يف مادة املينا وراية
مت ّربكة يف قبة االمام احلسني (عليه السالم)
ٍ
وسجاد خطت
وأوان بمختلف االشكال ّ
عليه آي��ات ق��رآن��ي��ة ،فض ً
ال ع��ن عرض
علب من املرمر ُنقشت عليها اسامء اهل
البيت (عليهم السالم) ،كذلك عرض
اكسسوارات من صناعة معامل القسم».
فيام أعرب عامد اجلشعمي من جناح شعبة
الشهداء واجلرحى عن سعادته باملشاركة،
مبين ًا ان «امل��ش��ارك��ة االوىل للشعبة يف
معرض بغداد ال��دويل ،والتي تضمنت
توزيع بروشور (ف��ول��در) ّ
يوضح عمل
شعبة الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية
املقدسة وع��رض اف�لام وثائقية ملا تقوم
فيه الشعبة من زي��ارات مستمرة لعوائل
الشهداء والتواصل معهم واه��داء راية
االمام احلسني (عليه السالم) هلم ،فض ً
ال
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عن تقديم الدعم امل��ادي واللوجستي
ورعاية اجلرحى ومعاجلتهم».
بينام قال ميثم البطران ،مسؤول جناح
قسم الطفولة« :شارك قسم رعاية الطفولة
بعرض اص��دارات خاصة بعامل الطفولة
وعرض قرطاسية املدرسة من (حقائب،
اق�لام ،اصباغ ودفاتر) وكل ما حيتاجه
التلميذ يف امل��درس��ة ،وم��ش��ارك��ة شعبة
الفن احلسيني باللوحات الفنية احلسينية
وامل��ن��اظ��ر اهل��ادف��ة اىل رس���االت خمتلفة
ولوحات خاصة ببطوالت احلشد الشعبي
املباركة وطبعت العدد من اللوحات بعد
ان راقت للزائرين للكرام وعرضت يف
اروقة معرض بغداد الدويل من رسم حممد
اليساري».
كام شاركت مؤسسة هنج البالغة يف عرض
إصداراهتا املتخصصة والتي وصلت ألكثر
من ثالثني عنوان ًا».
وبينّ فالح حسن من جناح دار الوارث
للطباعة ان «مشاركتنا خمتصة بعرض
منتوج القسم ومن أ ّ
مهها طباعة املنهاج
ال��درايس هلذا العام باالتفاق مع وزارة
الرتبية لكافة املراحل واملواد الدراسية».

األدبية

عنوان السماحة ورمز الوفاء

ك���������ش����ف ال��������زم��������انُ م���������آث��������ر ًا وم�����رات�����ب����� ًا
������ه
ق�
������������وم مي�������ده�������م احل�������������س���ي�� ُ
ن ب�������روح� ِ
ٌ
م�������ن �آل اح������م������د ع�������رق�������هُ و�������ض������ي������ا�ؤ ُه
روح�����������������هُ وف������������������ؤا َده
احل����������ق �أم�������������س������ى َ
ق�������د ك���������ان ل����ل����ت����ق����وى �إم���������ام��������� ًا رائ�����������د ًا
ٌ
وال�������ف�������ت�������و ُة ُ
ن����ا�����ص����ع
دل�������ي�������ل
اجل�������ل�������ى
ٌ
م���������رتْ ع����ل����ى ال������دي������ن احل����ن����ي����ف م�����واق� ٌ
����ف
َ
���ه م�������س���ت���ن���ك���ر ًا
وق���������ف ال�����ه�����م�����ا ُم ب���������ص����وت� ِ
ار����������ض ال����ط����ف����وف ف����ه����ل ت�������ص�ي�ر م����ع����اب����ر ًا
ب�������دم ال���������ش����ه����ادة را������س�����م����� ًا ت����ل����ك ال�������ص���وى
�����ص����م����ت����ت ج������م������وع ال�����ن�����اع�����ق��ي��ن ب���غ��� ّي���ه���م
�إنّ االم����������������ام ي�����������ذل ك��������ل ك������ري������ه������ة ٍ
اب����������ن����������ا�ؤه ح�����ف�����ظ�����وا االم���������ان���������ة ك����لَّ����ه����ا
ع���������ري ال�������������ص������دور دروع��������ه��������م امي����ان����ه����م
ب������ذل������وا ن����ف����و�����س����ه����م م�������ه�������ور ًا ك������ي ي������روا
ي����ت����ن����اف���������س����ون ع����ل����ى ال�����������ش�����ه�����ادة د�أب�����ه�����م
أع�������ل�������ي ي������ا جن������ل ال�����������ش�����ه�����ادة وال�����ف�����دا
�
ُّ
ق�������د ك�����ن�����ت ل����ل���ازم��������ان درع�������������� ًا واق������ي������ ًا
���ر وازده��������ى
ا�����س����ق����ط����تَ يف ي� ِ
������د َم�������ن ت����ك����اب� َ
���ه
�����ه و�����س����م����ائ� ِ
ع�����������ا َد ال���������ع���������راقُ ب������ار�������ض� ِ
وب�����ف�����ك�����رك احل��������ر اال������ص�����ي�����ل ����س���ن���ق���ت���دي
ذخ���������������ر ًا �����س����ت����ب����ق����ى ع��������امل�������� ًا وم�����ف�����ك�����ر ًا
ف������اه������ن�������أ ف�����دي�����ت�����ك ك������وك������ب������ ًا م����ت�����أل����ق���� ًا
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صالح رديف علي

و�أع����������������اد ل���ل���إ�������س���ل��ام وج�������ه������� ًا غ����ائ����ب���� ًا
ع�������زم������� ًا وا�������ش������ع������اع������ ًا جم������������د ًا الح����ب����ا
ذاك ال���������ض����ي����اء ي���������ض����وع م�������س���ك��� ًا ذائ�����ب����� ًا
ح���������س����ن����ت م�����ن� ُ
����اق�����ب�����ه ه�����م�����ام����� ًا ح�����ادب�����ا
������ص�����انَ ال�������ش���ري���ع���ة َ �أن ت����ك����ون م������آرب����� ًا
ل��������ل��������واردي��������ن م������ن������اه���ل��ا ً وم����ن����اق����ب����ا
����ر واالمي������������������انُ ف�����ي�����ه حت�����ارب�����ا
ف�����ال�����ك�����ف� ُ
وم������ع������ات������ب������ ًا وم������ب�������������ص������ر ًا وم�������ؤ ِن������ب������ا
�����ره������ا ت�������راب�������ا خ���ا����ض���ب���ا
وح�����������س��ي��ن ع������ف� ّ
ل������ل������ح������ق واالمي����������������������ان ح�������ق�������ا رات�������ب�������ا
���������������اب ن����اع����ق����ه����م اث������ي������م������ ًا م���ذن���ب���ا
واجن�
َ
������ره�������ا م���ت���ج���اوب���ا
ب�����زغ�����ت وي����ح���������س� ُ
���م ام� َ
م�����ت�����زاح�����م��ي��ن اىل اخل�������ط�������وب م���ن���اك���ب���ا
ال ي��������أب�������ه�������ون اذا ال�������ع�������دو ت���ك���ال���ب���ا
درب ال���ف�������ض���ي���ل���ة م�������س���ت���ق���ي���م���ا �أرح�����ب�����ا
َ
ب���ن���ج���ي���ع���ه���م درب ال������ه������داي������ة ارح�����ب�����ا
ج�����اب�����ه�����تَ ط������اغ������وت ال�������زم�������ان م���غ���ا����ض���ب���ا
َ
ذاك ال�������������ض������را َم ال�ل�اه���ب���ا
م����ت����ج����اه��ل�ا ً
ح�����ت�����ى ت�������ه�������اوى ُم�������رغ�������م������� ًا م���ت���خ���اب���ي���ا
ل����ل����م����خ����ب����ت��ي�ن ول�������ل�������ت�������ق�������ا ِة م����ط���� ّي����ب����ا
م������ا زال �������ص������و ُت� َ
�����ك م���ل���ه���م���ا و ُم���������ؤ ِدب��������ا
رم� َ
���������ز اال������ص�����ال�����ة يف احل������ي������اة وك����وك����ب����ا
�����س����ل����م����ت مي����ي����ن����ك اذ زرع�����������ت اط����اي����ب����ا

قادمون يتوسلون
عاهدوك ووفاء العهد من �صفات امل�ؤمنني
ان ي�أتوك �سري ًا زحف ًا يف يوم االربعني
تركوا االهل والعيال و�شدوا الع�صاب على اجلبني
وكتبوا يف اعالمهم وقبله القلب لبيك يا ح�سني
�ساروا اليك من كل الطوائف واالديان
يا �آية اهلل الواحد الرحمن
�ساروا اليك وزادهم ال�شوق
بعد ما ذاقوا مرارة احلرمان
�ساروا و�أكفانهم على اكتافهم
لعلهم على درب امل�سري يتو�سمون ال�شهادة
فتكون ذنوبهم قد ُغفرت بذلك منذ الوالدة
ينتظرون بلهفة هذا اليوم من كل عام
انفا�سهم حنني وت�سبيحاتهم تو�سل بلفظ اجلاللة
ان يطوي بهم الزمان ليطفئ نار اال�شتياق
من بعد نوم كانت دموعهم الو�سادة
�ساروا اليك حتميهم الرمال من ذئاب ال�صحراء
ُ
االر�ض وتظ ّللهم ال�سماء
ُتقَّبل اقدامهم
ومت�سح على وجوههم ن�سائم معطرة
واملالئكة ترتقي بهم اىل العلياء ارتقاء
و�شعاراتهم اننا مع احل�سني ال ُن�ضام
ال نقبل بالهوان وال ُ
الذل وال اال�ست�سالم
جا�ؤوك يحملون همومهم ب�صحيفة من االحزان
يدعون ،يبكون ،يتو�سلون بك اهلل
اما �آن الظهور ل�صاحب الزمان؟

محمد عبد العظيم الكعبي
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األدبية

األدبية

الحسين من حيث جراحنا

علي جودة الرفاعي

ن���������ش����ك����و (ال��������ظ��������م��������اء) وح��������و ُت��������ن��������ا ر ّي��������������انُ
من�����������ش�����ي ع������ل������ى ������ش�����م�����م اجل������������������راح ق������واف���ل��ا
ول��������ظ��������ى ال������ق�������������ص������ائ������د م�����������اي�����������زال م�����ك��ب��را
ٌ
ُن�����������س�����ب�����ى و ُن��������ق��������ت� ُ
�������ل ،وال��������ع��������ي� ُ
������ش�����ري�����دة
�������ال
���������ع ق�������������ل�������������دوه ب������ن������ح������ره
ه�����������������ذا ر�����������ض����������ي� ٌ
ي��������ه��������ب ال��������ك��������ف��������وف ت����ف����ان����ي����ا
ع������ب������ا�������س������ن������ا
ُ
���ح����هُ
ٌ
(وه����������������ب) ب�����ن�����ا �����ص����ل����ى احل�����������س��ي��ن م���������س����ي� ُ
�����ر
وح�������دي�������ث�������ن�������ا ب��������امل��������وج��������ع��������ات م�������������س������ام� ٌ
وت�������ن�������ا��������س�������ل�������تْ ب������ط������غ������ات������ن������ا �أوج��������اع��������ن��������ا
ُ
ر
�����ك ي����������اط����������ف�
ه���������������ذا �������ص������ه������ي������ل� ِ
���������وف م������ك���ب�� ٌ
ف�������اظ�������م��������أ ع������ل������ى ب������ح������ر ال����������ع����������راق جم�����ن�����دال
�����م
وام���������������س�������ح ع������ل������ى غ�����������رر اجل����������ي����������ا ِع ف�������إن������ه� ْ
ق����ب���������ض����تْ ع�����ل�����ى �����ش����ي����ب ال���������ع���������راق( ح�������رام� ٌ
������ل)
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ك�������م " ي�������ا ح���������س��ي�ن " ي����ق����ول����ه����ا ال�������ظ�������م��������آنُ ؟!
ف������ه������ن������ا ال�����������ع�����������راق ط�������ف�������وف�������ه الأح����������������������زانُ
وج��������راح��������ن��������ا ب�����ل�����ظ�����ى ال�������ط�������ف�������وف �أذانُ !
وب��������ن��������زف��������ن��������ا ي���������ت���������ج���������دد ال���������������ع���������������دوانُ !
وال��������ك��������ه� ُ
�������ل م������ن������ا ب������ال������ر�������ص������ا�������ص ُي�����������������دانُ !
ب�������وف�������ائ�������ه ق���������د اق�������������س������م (ال���������������د ّي���������������انُ )!
(وجل����������������������������ون)يف ه������ي������ه������ات������ن������ا �إزم�������������������������انُ !
ورب�������ي�������ع�������ن�������ا خ���������اب���������ت ب����������ه الأغ�������������������ص���������انُ
وول���������ي���������دن���������ا م����������ن ن�����������س�����ل�����ن�����ا ال�������ط�������غ�������ي�������انُ !
!وع�������ل�������ى ال������ط������ف������وف ت�����ب������� ْ����س�����م� َ
����ل ال������رح������م������نُ !
ف������ع������ل������ى ف����������رات����������ك �أط���������ب���������ق���������تْ �أوث����������������������انُ !
م����������ن ع���������زه���������م ت���������ه���������وي ب�������ه�������م �أرك������������������������انُ !
وب���������������������ص����������دره ق�����������د ج������ع������ج������ع اخل���������������������ذالنُ !

األدبية

ّ
وكأن شمسًا قد هوَ ْت»
« َر َح َل الرضا
َر َح َل الر�ضا وك�أنّ �شم�س ًا قد ه َوتْ
و عرا احليا َة ّ
تخ�شع ٌ و �سكونُ
يذبح كوكب ًا
ـــم ُ ُ
ال�س ّ
لهفي و ذاك ّ
ني
فيفي�ض فوق الثغر ِ منه �أن ُ
لهفي و ُيغم�ض ُ عي َنه �ألمَ ًا و يف
ني
ال�سموم ِ َ�سخ ُ
جمر ُ
�أح�شا ِئه ُ
َق ِدم اجلوا ُد على َجناح ِ كرامة ٍ
�إذ ْ قد دنا لإما ِمنا التكفني ُ
بكاء مفا ِرق ٍ و ُمو ِّدع ٍ
َبــكــَيا َ
حتى �أظل ّ على الإمام ِ يقني ُ
َ
فت�سربل
بحز ِنه ِ
الطهر اجلوا ُد ُ
ُ
هم �آل ُ بيت ٍ ك ّلهم حمزونُ
ْ
و تحَ ِ ّن ُ فاطمة ٌ لنور ِ �شقي ِقها
ف ُيــقلــّــُها نحو ال�شقيق ِ حنني ُ
تدر ِ �أنّ َ
ْ
وقد
املوت �سا َبقـــَها ْ
مل ْ
�سكــَن َ الرثى البن ِ الر�سول ِ
ني
َجب ُ
ف�ضجتْ بالبكاء ِ عيونــُها
َعرفتْ
ّ
و على الر�ضا تبكي الدهو َر عيونُ
و ر�أتْ له نع�ش ًا ميثــّل موتـــَه ُ
ملأت ْ ُورود ٌ َمتنــَه و غ�صون ُ
َوقعت ْ عليه ت�ض ّمه و ت�ش ّمه ُ
أ�ضالع رجفت ْ لها و ُمتونُ
و� ٌ
ٌ
�سبع م�ضتْ حلقت ْ به ِ حمزونة ً
مل ْ يجد ِ يف �آال ِمها الت�سكني ُ
فهي الغريبة ُ والغريب ُ �شقيقــُها
لهما ف�ؤادي ُم َ
فجع ٌ و حزين ُ
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تسقيف الصحن الحسيني الشريف ساهم بالتوسعة

منذ ان استلمت االمانة العامة احلالية ادارة العتبة احلسينية املقدسة خططت للنهوض هبذه العتبة املقدسة التي كانت مهملة متاما يف
زمن الطاغية هذا ناهيكم عن االعتداءات االجرامية التي وقعت عىل العتبة يف االنتفاضة الشعبانية  ،هذا من جهة ومن جهة اخرى
هو حرمان الزائر الكريم من ابسط اخلدمات التي هي من استحقاقه عند زيارة كربالء املقدسة وقد حثت احاديث املعصومني عليهم
السالم عىل خدمة زائر احلسني عليه السالم .
هلذا كان من اولويات ادارة العتبة توفري اكرب قدر ممكن من اماكن الزيارة ومكيفة وكاملة االنارة من اجل راحة الزائر عند ادائه
الصالة والزيارة  ،مرشوع تسقيف الصحن احلسيني الرشيف اشبه بمرشوع توسعة  ،حيث ان الزائر الكريم ال يستطيع اداء الصالة
والزيارة عند املطر والربد واحلر الشديد فنرى الصحن احلسيني فارغ من الزائرين  ،بينام بعد تسقيف الصحن وتزويده بمنظومة تربيد
مركزية استوردت من مناشئها االصلية مع ثريات عمالقة من اجود االنواع واالنارة الرائعة اضافة اىل النقوش االسالمية التي تتامشى
ونقوشها القديمة جعلت من املمكن استغالل الصحن الرشيف ليس للصالة والزيارة فاهنا اعطت اجواء من الروحانية التي سامهت
يف قدسية املكان املقدس اصال  ،بل اصبح باالمكان اقامة النشاطات واملهرجانات والتي بالفعل اقيم العرشات منها مثال مهرجان
ربيع الشهادة السنوي وربيع الرسالة السنوي وتراتيل سجادية السنوي واستبدال الراية السنوي واملحافل القرانية وال يغرب عن
بالنا صالة اجلمعة واجلامعة واملامرسة العبادية اليومية وغريها من املهرجانات  ،التي لوال التسقيف لتعرس اقامتها اذا ساءت االحوال
اجلوية .

حوارات

االمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة ترتقي بالمنتج الزراعي....

(مصنع الجود لتكنولوجيا الزراعة الحديثة)
يتصدر المشاريع الريادية في كربالء المقدسة
َّ

تخَ ْ ُطو االمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة
خطواهتا املستقبلية نحو االرتقاء باملنتج
الوطني ,حماولة إعادة الروح إليه من خالل
منجزاهتا املهمة التي ألقت بظالهلا عىل
الواقع املعييش ملدينة كربالء املقدسة ,فكانت
نقطة حتول يف انعاشها اقتصادي ً ,ا وذلك من
خ�لال إنشاء مشاريع مهمة وفعالة عىل
ارض الواقع مما جعلها شواخص عمرانية
بارزة ومميزة يف مدينة كربالء املقدسة بشكل
خاص والعراق بشكل عام .أمهها املشاريع
الصناعية التي أخذت حيز ًا كبري ًا يف السوق

املحلية يف اجلودة والتنافس.
جملة (االح���رار) سلطت الضوء عىل احد
اه��م مشاريع العتبة العباسية املقدسة،
املرشوع الريادي يف املحافظة (مصنع اجلود
لتكنولوجيا ال��زراع��ة احلديثة) ال��ذي يعد
واحد ًا من املنشآت النادرة يف عموم البالد.
وللتعرف عىل املفاصل اخلاصة باملصنع ،
كان اللقاء مع األستاذ املهندس (ميثم عيل
البهاديل) املدير العام للمصنع ,ليتحدث عن
اهليكلية االدارية والصناعية والفنية للمجمع
بصورة عامة فقال:
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ان (جممع اجلود لتكنولوجيا الزراعة
احل��دي��ث��ة),ه��و اح��د تشكيالت رشكة
الكفيل لالستثامرات العامة ،أنشئ عىل
مساحة تصل إىل ( 12000م ،)2وبارش
بالعمل الفعيل يف الشهر ال��س��اب��ع لعام
(2014م) ،بعد هتيئة امل�شروع واالتفاق
عىل التفاصيل واملبارشة بتنفيذ املجمع منذ
عام (2012م) ,بدأت فكرة التأسيس برؤية
سامحة املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة
العباسية املقدسة السيد (امح��د الصايف )
كان غالبا ما يطرق اليها يف خطب اجلمعة،

حوارات

مؤكدا عن امهية اسرتاتيجيات (امن الوطن،
واألم��ن الدوائي واألم��ن الصحي واألمن
الغذائي واألمن الزراعي),موضحا ان البلد
الذي يفقد إحدى هذه املقومات سيكون
تابع ًا أو عرضة إىل املساومات السياسية عىل
قراره السيايس.
عىل أساس هذه الرؤية للسيد (الصايف) تم
اطالق املجمع لتأمني مفهوم األمن الزراعي
أو األم��ن الغذائي وبالتايل تأمني الغذاء
وتأمني مستلزمات اإلنتاج الزراعي بعيد ًا
عن الضغوطات واملساومات السياسية,
والنهوض بواقع القطاع ال��زراع �ي ,نرى
اليوم املجمع اخذ عىل عاتقه إنتاج األسمدة
الزراعية واملخصبات إضافة إىل تطوير
اإلنتاج احليواين .
• ما هي خطوط اإلنتاج داخل املجمع ...؟
تنقسم خطوط اإلنتاج إىل جمموعة حماور,
منها اخلط األول (معمل إنتاج األسمدة
الزراعية النوعية) وه��و املحور الزراعي
وينقسم إىل إنتاج نبايت وأخر إنتاج حيواين
 ,أما اإلنتاج الزراعي أو النبايت لدينا إنتاج
األس��م��دة الذائبة تصل الطاقة اإلنتاجية
بحدود ( 15إىل  20طنا يومي ًا) وخط إنتاج
األسمدة السائلة يصل لغاية ( 40000ألف
لرت يومي ًا) أما األسمدة يف حالة املعلقات أو
املعاجني تصل بحدود ( 20أو  18طنا يومي ًا)
حسب التوليفات أما اخلط الثاين الذي خيدم
القطاع النبايت وهي املبيدات اإلحيائية ونحن
يف عملنا ابتعدنا عن املبيدات الكيمياوية.
إما اخلط الثالث وهو اخلط الصناعي وهي
املحسنات واإلض��اف��ات العلفية (معمل
إنتاج املكمالت الغذائية لإلنتاج احليواين),

أما اخلط الرابع وهو (معمل إنتاج املنظفات
املنزلية والصناعية) الذي نعمل به حالي ًا
وهو إنتاج املنظفات املنزلية وخط اإلنتاج
الصيدالين واملفاوضات مع وزارة الصحة
العراقية عىل إنتاج املعقامت واملطهرات
الصيدالنية .
• كيف تقيمون كفاءة وجودة املنتج...؟
جممع اجلود يمتلك خمتربين (خمترب بايلوجي)
و (خمترب كيميائي) أدوارمه����ا بالتقييس
والسيطرة النوعية وبقياس الكفاءة يتم تقييم
املنتج النهائي،وهذه العملية تلعب دورا
مهام يف جانب البحث والتطوير ,ودراس��ة
الواقع الزراعي العراقي ميدانيا ،من خالل
معرفة طبيعة األرايض والتحديات املوجودة
فيها (امللوحة واآلفات) ،أما اجلانب األخر
فهو جمموعة ك���وادر هندسية وزراع��ي��ة
لدهيا خربات طويلة ضمن رشكات عاملية
واخ��ذوا عىل عاتقهم تنفيذ جتارب حقلية
مع املزارعني وبعقد ندوات مع املديريات
والشعب الزراعية وندوات أخرى يف داخل
العتبة العباسية املقدسة ومع الدوائر الرئيسية
املرتبطة بوزارة الزراعة العراقية.
• هل هناك رشاكة أو تعامل مع القطاع
احلكومي ..؟
حلد هذه اللحظة ال يوجد تعامل مع القطاع
احلكومي ألسباب نجهلها ،ويفرتض أن
تكون جتارب املجمع معتمدة من اجلهات
ذات العالقة ،ال يوجد أي تعاون ونقوهلا
ب��أمل !..هناك صد بوجه املجمع لألسباب
جمهولة ,رغم ان منتج جممع اجلود مطلوب
من دول كـ(املغرب وليبيا ومرص وسلطنة
عامن ولبنان) وال نستطيع تصدير انتاجنا
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هلذه البلدان بسبب بسيط وهو هذه الدول
تطلب شهادة تسجيل األصناف يف بلد املنشأ
وحلد هذه اللحظة أكثر من ثامنية أشهر يف
حماولة مع ال��وزارة بمنحنا شهادة تسجيل
األصناف يف العراق لكي يتم تصدير املنتج
هلذه الدول التي تعرف قيمته وهذه يعكس
سمعة جيدة للبلد وتوفري العملة الصعبة.
• كيف تتم عملية تسويق منتجات املجمع
داخل العراق ؟
ً
لدينا مراكز بيع املبارش حاليا ثالث مراكز
يف كربالء ووكالء يف العديد من حمافظات
العراق بعد حترير املحافظات التي كانت
تسيطر عليها (عصابات داعش اإلرهابية)
فتحنا عدة مراكز منها يف الفلوجة والرطبة
ومدينة املوصل ومركزان يف مدينة كركوك
 ,وتتم عملية التسويق م��ن خ�لال جتهيز
الوكالء ،ومراكز البيع بام حتتاجه من مواد
او حسب طلب الوكيل إضافة اىل التثقيف
باملنتجات من خالل بعض التجارب امليدانية
يف املناطق عىل حساب املجمع .
• هل هناك ندوات يقيمها جممع اجلود من
اجل عرض منتجاتكم؟
نعم ،إقامة املجمع ب��إع��داد ورش عمل
ميدانية بعد تنفيذ التجارب كجوالت
حقلية ويكون التحرك باجتاه منطقة زراعية
ما ويسمى (يوم حقل) ندعو القائمني عليه
من موظفني معنيني ،إضافة إىل جمموعة من
املزارعني وتكون مفتوحة كخطوة أوىل أما
اخلطوة الثانية نعقد ن��دوات يف مديريات
الزراعة ,والعتبة العباسية املقدسة تأخذ عىل
عاتقها تنظيم ال��ن��دوات وتدعوا اجلهات
الرسمية واملزارعني اليها .
• كلمة توجهها للجهات املعنية يف الزراعة؟
نطمح ان تلتفت للمجمع اجلهات التي
هلا نفوذ عىل امل��زارع منها وزارة الزراعة
العراقية واالحتاد العام للجمعيات الفالحية
يف العراق أن خللق تعاون مشرتك خلدمة
مصلحة البلد وخدمة القطاع الزراعي
وخدمة الفالح البسيط الذي حيتاج للدعم
النوعي من اج��ل رق��ي اإلن��ت��اج الزراعي
وصول البلد إىل مرحلة االكتفاء الذايت من
زراعة.

حوارات

االمام السجاد
خادم للحجيج

هنالك عظامء يتواضعون بل يبتهجون يف خدمة االخرين  ،وهنالك صغار يتكربون
ويقومون بحركات خدمية لكي يلفتوا انتباه االخرين باهنم خيدموهنم  ،ونحن
مقبلون عىل زيارة االربعني ومن بني اهبج مظاهرها هي تلك اخلدمات الرائعة التي
تقدم للزائرين عىل طول طرقهم املؤدية اىل رضيح سيد الشهداء عليه السالم نود ان
نستلهم العرب من موقف لالمام السجاد عليه السالم وحكايته مع قوافل احلجيج.
كان اإلمام زين العابدين عليه السالم يرتصد قوافل احلجيج القادمة من أماكن بعيدة
مارة باملدينة ،فيعرض خدماته عليها جمانا فيلتحق باحداها طوال الطريق اىل مكة
ّ
فيقوم بخدمتهم لدرجة اهنم يكنون له كل االحرتام واملحبة وهم ال يعلمون انه امام
زماهنم ابن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وكانت رحلتهم تستغرق عرشة ايام  ،أو
أكثر ،فيقوم االمام بتلبية خدماهتم من هتيئة الطعام واملرشب وحتى رعاية االبل وما
حيتاجونه من خدمات .
وتشاء الصدف ان هذه القافلة تلتقي مع قافلة اخرى فيها من يعرف االمام السجاد
عليه السالم فيسالوهنم من هذا الذي خيدمكم  ،فيقولون رجل حمسن وطيب
صادفناه يف املدينة تربع خلدمتنا  ،فيقول هلم :لو كنتم تعرفون من هذا ملا اختذمتوه
خادم ًا توجهون إليه األوامر والنواهي ...إنّه عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
عليه السالم ،إنّه ابن رسول اللهَّ صىل اهلل عليه وآله .وعندها كان هيرع أهل القافلة
فينكبون يق ِّبلون يديه ورجليه ،ويقولون :يا بن
إىل اإلمام زين العابدين عليه السالم،
ُّ
رسول اللهَّ ادع لنا اللهَّ أن ال يعذبنا يوم القيامة عىل جسارتنا ،وسوء أدبنا بحقك ،فنحن
جربت ذلك
الذين جيب أن نقوم بخدمتك وإطاعة أوامرك .فيقول عليه السالم :لقد ّ
سابق ًا ،فكلام سافرت مع قافلة يعرفونني فإهنم ال يدعونني أقوم بخدمتهم .ولذا
فأنا أرغب دائ ًام أن أسافر مع قافلة ال يعرفني أحد منهم ،حتى أمتكن أن أحصل عىل
سعادة خدمة املسلمني ورفقاء الطريق .
هنا جيب ان نتعلم التواضع يف خدمة الناس الهنا من بركات اهلل عز وجل علينا اذا
ما قبلت خدماتنا لزوار سيدي ايب عبد اهلل احلسني عليه السالم  ،وجيب ان ال نكون
مرائني غايتنا الفات نظر الناس ونتحدث عن ما قمنا به من خدمات ونستانس ممن
يمدحنا امامنا.
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االم��امالرض��ا
بي��نالمأم��ون
واب��ين��ؤاس

علمت مكان عيل بن
قيل أليب نواس ! ..قد
َ
أخ��رت
موسى الرضا بني املسلمني فلامذا ّ
مدحه ،وأنت شاعر زمانك ،وقريع دهرك؟..
فأنشأ يقول :
طر ًا
قيل يل أنت أوحد الناس ّ
يف فنون من كالم النبيه
لك من جوهر الكالم بديع
يثمر الدر يف يدي جمتنيه
فعالم تركت مدح ابن موسى
َ
جتمعن فيه
واخلصال التي ّ
قلت :ال أهتدي ملدح إمام
كان جربيل خادم ًا ألبيه
الرضا عليه السالم من
وملّا
استقر املقام باإلمام ِّ
ّ
الرضا
خراسان ،التفت املأمون ذات يوم إىل ِّ
عليه السالم ،وق��ال :إنيّ قد رأيت أن أعزل
نفيس عن اخلالفة ،وأجعلها لك وأبايعك،
الرضا عليه السالم:
فقال له ِّ
«إن كانت هذه اخلالفة لك ،وجعلها اهلل لك،
فال جيوز أن ختلع لباس ًا ألبسكه اهلل ،وجتعله
لغريك ،وإن كانت اخلالفة ليست لك ،فال
جيوز لك أن جتعل يل ما ليس لك!»

ضواهر اجتماعية

مسموح وممنوع
هنالك شوارع تسمح لوقوف السيارات عىل جانبيه فيقوم بعض
االخوة اصحاب املحالت بمنع وقوف السيارات امام حملهم مع
العلم عرض الرصيف تقريبا مخسة امتار  ،وهذا يسمى جتاوزا عىل
احلق العام  ،االمر االخر يقومون بوضع طابوق او حاوية نفايات او
صناديق تالفة ملنع الوقوف وهذه االشياء ال تدل عىل مظهر حضاري.
بينام العكس هنالك شوارع يمنع وقوف السيارات عىل جانبيها فنجد
سيارات خمالفة وتقف من غري مباالة اذا علمت عدم وجود رشطي
مرور  ،وهنالك ايضا من يوقف سيارته امام باب مراب سيارة عائد
للبيت بالرغم من ان صاحب البيت كتب عىل الباب رجاء ال تقف
هنا النه باب ( كراج).

نفايات ذات قيمة
التبذير يزيل النعم مع صفة اخوان الشياطني هذا هو حال املبذر  ،لالسف الشديد ايام احلصار التي مرت عىل العراق استغل
العراقيون كل طاقاهتم ومواردهم املادية يف سبيل سد احلاجة وعدم التبذير حتى باملسامر الواحد  ،وكانت الثالجة والغسالة واملجمدة
هلم زيارات متكررة للمصلحني دون كلل او ملل .
اقول لالسف الشديد اليوم اذا عطل أي جهاز منزيل يتم رميه يف النفايات ورشاء جديد بدله ويف بعض االحيان باالقساط وكثريا
ما نرى غساالت او طباخات مرمية مع النفايات  ،اما املجمدات اصبحت تستخدم بسطية للباعة املتجولني  ،واما االثاث املنزيل
اخلشبي او البالستيكي او املعدين فان منظره وهو مرمي اىل جنب حاويات النفايات اصبح مالوفا .
قد يربر املواطن ان كلفة تصليح اجلهاز تقارب من ثمن اجلديد مع عدم ضامن جودة التصليح  ،هذا االمر يعود خللل يف ثقافة
االسترياد بالرغم من ان بعض الرشكات متنح ضامن ملدة سنة مثال وكاهنا تعلم ان اجهزهتا عمرها سنة وشهر حيث بعد سنة تعطل
وترمى مع النفايات .
لو كانت هنالك سيطرة نوعية عىل جودة االجهزة املستوردة مع ناسيس رشكات تستثمر التالف منها او حتى تصدرهيا لدول جتيد
صناعة تدوير النفايات حتى يمكننا وضع رقعة يف االقتصاد املخرم.

موبايل جديد

ظاهرة جديدة غريبة هي ان التطور الرسيع يف صناعة تكنلوجيا املوبايالت
واحلاسبات واالي��ب��ادات بحيث ان اجلديد لو فتح فقط من علبته واستخدم
ملدة ساعة تصبح قيمته نصف قيمة اجلديد  ،والبعض مدمن عىل جتديد جهازه
باستمرار فكيف اذا كانت هذه االجهزة شهريا تصنع رشكاهتا اجهزة جديدة
فيقوم الباذخون باستبدال اجهزهتم اضافة اىل الشباب الذين مرصوفهم من
اهاليهم فيقومون بالضغط عليهم الستبدال موبايالهتم  ،وهنالك فقراء ال اعلم
كيف يعيشون يستخدمون اجهزة باهظة الثمن ويبدلوهنا مع كل جديد .
اال توجد توعية للحد من هذه الظاهرة التبذيرية التي تثقل كاهل املواطن وعائلته
وحتى االقتصاد العراقي الن استرياد هذه االجهزة بالعملة الصعبة ؟!!!!
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مقاالت

المرجعية
ليس��ت س��لطة
تنفيذية

سامي جواد كاظم

حاملا اعلن السفري الرابع الشيخ عيل بن
حممد السمري رض���وان اهلل تعاىل عليه
(القرن الثالث اهلجري ـ  329هـ)انتهاء
الغيبة الصغرى وب��دات مرحلة املرجعية
لتاخذ دوره���ا يف ن�شر الفقه االسالمي
الصحيح وفق مدرسة اهل البيت عليهم
السالم الثقل الثاين بعد القرآن الثقل االول
املالحظ عىل سرية املراجع قدست ارواح
الراحلني منهم واطال اهلل يف عمر الباقني
انه مل يتم ختصيص مكان او زمان للمرجع
فالزمان يكون حاملا يمنح الثقة من بقية
الفقهاء باعلميته وانقياد الناس له يكون
مرجع ًا ،ومكانه يكون حمل سكنه وليس
ح�صرا بالعتبات املقدسة واحل�لي واحللة
شاهدنا عىل هذا.
واملالحظ يف سرية املراجع ال توجد فيها
انقالبات وثورات واغتياالت فيام بينهم،
واما ادعاء املرجعية فهذا امر غري مألوف
عند املراجع الكبار؛ الن للمرجع تسديدا
غيبي ًا جيعل الناس تنقاد له بشكل طبيعي.
واملغفول عنه ان البعض يعتقد ان املرجعية
هي سلطة تنفيذية اي يريد من املرجع ان
يقلب الوضع راسا عىل عقب وفق فتوى،
او يعاقب م��ن مل يلتزم ،وه��ن��ا مشكلة
املتطفلني والغافلني بل ومعهم املدسوسون،
فاملرجعية ليست لدهيا سيف عىل رقاب
الناس بان ينفذوا ما تامرهم به واال فان
كل املراجع متفقون عىل كيفية الوضوء
واىل االن هنالك من ال حيسن وضو َءه ،نعم
للمرجعية ثقل علمي يقود من اتبعها نحو
بر االمان وليست مشكلتها ممن ال يتبعها او
من يواعدها فيخلف وعده.
ان مرجعية السيد السيستاين حفظه اهلل هي
كمرجعية األصفهاين والشريازي واليزدي

بل اكثر حمنة خلبث الدخالء عىل الوطن
واثارة النعرة الطائفية ،قد تكون حمنتها من
بعض مؤيدهيا اكثر من خمالفيها وذلك لعدم
التزامهم بام تنصح به املرجعية ،ودليلنا
عندما اوص��دت باهبا بوجه من خذلوا
الشعب العراقي ،ومن املؤسف من يطالب
بفتوى من املرجعية وفق مزاجه لينتقم من
سوء ادارة بعض السياسيني للبلد ،وكانه
اعلم وادرى من املرجعية ،فلو كنت كذلك
فاقدم انت ومن يتفق معك عىل ما تطالب
به املرجعية ،فالطبيب الذي يصف الدواء
للمريض ال سلطة له عىل املريض ان مل
يتناول الدواء .
القوة تتجسد يف ثالثة احلكيم وحكمته ومن
يعمل هبا ،االوالن متوفران والثالث حمل
نقاش ،وتتاثر قوة احلكمة صعودا ونزوال
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حسب قوة من عمل هبا ،ففي ازمة النجف
 2004عندما التزم اجلميع او االغلب بنداء
السيد السيستاين بالتوجه للنجف االرشف
تم انقاذ النجف من كارثة حقيقية  .وحمنة
سقوط ثالث حمافظات بيد داعش والتي
واجهتها املرجعية بفتوى اجلهاد الكفائي
والن االستجابة جاءت باملستوى املطلوب
ثامر الفتوى جاءت رائعة واندحر داعش
حمنة اخرى تواجهها املرجعية هي تاويل
كالمها او بياناهتا او تنسيب ك�لام هلا مل
يصدر منها  ،فاملتصيدون باملاء العكر
يسارعون للنقد مع الكالم اجل��ارح حتى
يصدر بيان من املرجعية تؤكد كذب ما
نسب هلا .
وختاما فاملرجعية منهل ملاء عذب فمن شاء
فليرشب ومن شاء فليرتك.

مقاالت

العلماني
الذي يساوي
الرجل مع المراة باالرث
هنالك ترويج اعالمي لفكرة العلامنية
والليربالية بخصوص مظلومية امل��راة يف
االسالم واوهلا عدم مساواهتا مع الرجل
باالرث  ،وقد تاثر هبذا الفكر بعض حكام
ال��دول العربية منهم حاكم تونس الذي
اص��در ق��راره بمساواة الرجل مع امل��راة
باالرث معتقدا انه رفع احليف عن املراة
 ،سبق وان احلاكم العراقي عبد الكريم
قاسم اصدر نفس القرار يف حينها  ،وهذا
ان دل عىل يشء فانام يدل عىل عدم فهمهم
للدين االسالمي وترشيعاته .
اقول :االرث هو اشبه بالصدقة النه حيصل
عليه االنسان من غري ان يعطي هذا جانب
 ،وجانب اخر هنالك فرق بني املساواة
والعدالة  ،فاملساواة ال حتقق العدالة يف كثري
من االحيان ومنها االرث ،اضافة اىل ذلك
ان التقسيم االهلي لالرث هبذه الصورة هو
ترشيع ضمن ترشيعات اخرى تلزم الرجل
بواجبات دون املراة  ،واالمر الذي غاب
عن عقلهم هنالك حاالت يكون للمراة
اكثر من الرجل مثال أن جيتمع األبوان مع

بنت واحدة وال تكون للميت أخوة تتو ّفر
فيقسم
فيهم ال�شروط املتقدمة للحجب ّ
املال مخسة أسهم ،فلكل من األبوين سهم
واحد وللبنت ثالثة أسهم ،أي ان البنت (
املراة) اكثر من االب ( الرجل)!!! ،ولو
كان الوارثون اب املورث وبنت املورث
تكون حصة االب( الرجل) ربع االرث
وحصة البنت ( املراة ) ثالثة ارباع  ،كيف
سيعالج العلامين هذا االمر؟
حالة اخرى إذا مل يكن للميت ابن أو بنت
بال واسطة كان اإلرث ألوالدمه��ا فريث
حصة أبيه وإن كان أنثى ،ويرث
ولد االبن ّ
حصة أ ّمه وإن كان ذكر ًا
ولد البنت ّ
االمر االخر مسالة تقسيم االرث ليست
مسالة ملزمة للوارثني بل يمكنهم التقسيم
فيام بينهم ب��ال�ترايض ك��ان يعطوا للبنت
اكثر من الولد حلاجتها املاسة للامل ،كام
وان الرجل او املراة الذين يؤمنون بفكرة
امل��س��اواة يستطيعون تقسيم امالكهم
بالتساوي بني االبناء قبل وفاهتم .
االمر الثالث هل قيمة االنسان بام يمنح
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من مال ؟ فلو منح شخص مليون دينار
واخر مئة الف دينار هل االول افضل من
الثاين؟ ان قلت نعم اقول االول منح هذا
املبلغ ملرضه والثاين حلاجته لطعام هنا من
هو االفضل ؟ اليس السليم افضل من
املريض؟
ول��و حصل ال�ترايض فيام بينهم بتقسيم
االرث بالتساوي فهذا امر الباس به  ،اما
ارغام الورثة عىل التقسيم بالتساوي مع
عدم رضا الوارثني فانه بخالف الترشيع
االهل��ي  ،فالترشيع االهل��ي ج��اء بمنتهى
العدالة ومن اجل البرشية
اىل االن تتخيط الدول العلامنية يف الثبات
عىل قانون لالرث يضمن حقوق املورثني
 ،ففي بريطانيا مثال جيعلون االرث من
حق االبن الكبري حتى ال تتشتت االموال
وتصبح العائلة اق��ل مستوى م��ادي مما
كانت عليه ،ويف املانيا االرث من حق من
يويص به املتوىف ،ويف امريكا مثال يورثون
الكالب وجياعهم بني املتسولني وتشكيل
عصابات.

عالم وأثر
ٌ
العالمة الشيخ عبد الحسين الحلي
سيرة يجب أن ُتحكى لألجيال
عبارة واحدة كانت تكفي لخوض غمار حياة وسيرة قائلهاّ ،
ٌ
َ
لنقف
حتى
ْ
وعلم من أعالم مدينة ّ
ولدت كبار
الحل��ة التي
عظي��م
ش��موخ
أمام
ٍ
ٍ
ٍ

رج��ال الدين الذين مألوا الدنيا عطا ًء كبيرًا ،عندما قال( :ان االجتهاد
الكامل يتوقف بنوع خاص على معرفة الفنون اﻷدبية) ،وهي لعم ِرنا
ْ
ْ
صدرت عن العالمة
وأهمها ،خصوصًا وأنها
قيلت
أبلغ الكلمات التي
ّ
الشيخ عبد الحسين الحلي (قدس سره).

فهو آية اهلل العظمى الشيخ عبد احلسني بن
قاسم بن صالح بن حممد عيل بن حسن بن
ٍ
أرسة ُتعرف باحللة (آل هليل)،
هليل من
شمر ،من
ينتهي نسبه اىل كعب وقيل اىل ّ
أعظم علامء احللة ،ولد فيها عام 1300هـ
وقيل 1299ه��ـ (1882م) ،وبدأ دراسته
وع��م��ره ث�ماين سنني ،وق��د أتقن ال��ق��راءة
والكتابة ودخل املدرسة الرشدية وأكمل
صفوفها األربعة يف ثالث سنني ،وأضاف
اىل دراسته الرصف والنحو وعلم املنطق
عىل يد أحد فضالء احللة.
ثم انتقل لطلب العلم اىل النجف االرشف
يف سنة 1314هـ (1896م) .وما اكتملت
سنة 1320ه��ـ (1900م) (وك��ان عمره
عرشين عاما حينها) إال وهو «من يومئ

اليه يف اتقان فنون العلم والتفوق عىل
ذوي السن م��ن الفضالء املشهورين»،
وذلك حسبام اشارت السرية الذاتية للشيخ
عنه صهر ُه األستاذ تقي
املكتوبة ،وحتدّ ث ُ
البحارنة.
وقد تتلمذ الشيخ احليل عىل يد عدد من
شيوخ الفقه املشهورين يف النجف مثل
املحقق الشيخ مال حممد كاظم اخلراساين،
والشيخ حممد ذه��ب ،والسيد حممد بن
السيد حممد تقي آل بحر العلوم الطباطبائي،
وتقدم يف دروس الفقه تقدما كبريا جعل
استاذه يكلفه بكتابة درس��ه ال��ذي يلقيه
عليهم من كراسته ويعلق عليه رشحا يف
«تبرصة العالمة».
كام أن الشيخ احل�لي قد تتلمذ بعد ذلك
عىل يد العالمة الشيخ فتح اهلل الشريازي
االصفهاين النجفي املدعو بـ (شيخ الرشيعة)
اذ الزمه أكثر من  17عاما حصل بعدها

عىل اجازة من الشيخ الشريازي يف الرواية،
كام درس علم الكالم واحلكمة النظرية
عىل يد العالمة السيد أمحد الكربالئي ،ويف
الرياضيات وعلم اهليئة عىل الشيخ مهدي
من آل قفطان.
ويقول عنه البحارنة انه ،كان شديد الذكاء
رسيع احلفظ ،وقد حيفظ اخلطبة أو املقطوعة
الشعرية اذا سمعها ملرتني ،ويستحرض
ال�شيء الكثري من قواميس اللغة وكتب
الفقه والشواهد الشعرية ،أما موهبته يف
الشعر ونظمه له ،كام أن له مواقف وطنية
مرشّ فة من بينها اشرتاكه يف الثورة العراقية
الكربى ع��ام  1920ومحله السالح مع
ِ
للذود عن الوطن.
املقاتلني
يف سنة  1956ق��دم الشيخ عبداحلسني
احليل اىل البحرين ،وأصبح قايض التمييز
الرشعي اجلعفري يف حماكمها ،وقد حفلت
مدة وجوده يف البحرين بجهود ومبادرات

احليل سواء يف جمال التمييز الرشعي أو يف
جمال تدريس الفقه ،أو املشاركة يف انشطة
البحرين األدبية من خالل نادي العروبة،
ومواسم االدب والثقافة والشعر واخلطابة.
كام ساهم يف صحيفة (البحرين) ثم يف جملة
(صوت البحرين) ،وكان جملس الشيخ
منارة للعلم اذ كان يأنس ملجالسه الشباب
املتعلم باالضافة اىل مشايخ العلم وطالبه.
وللعالمة احليل مؤ ّلفات عديدة ،أشهرها
كتاب «النقد النزيه» الذي ُطبع يف النجف
األرشف ،وي��ت��ض� ّ�م��ن رد ًا ع�لى اآلراء
االصالحية للزعيم االس�لام��ي السيد
حمسن األمني فيام يتعلق بالشعائر احلسينية.
وكذلك كتابه الذي تصدّ ر كتب الرشيف
الريض املطبوعة يف منتدى النرش ،حيث
كان من أروع ما ُكتب عن حياة الرشيف
الريض (قدس رسه) ،وقد أشار الدكتور
زك��ي مبارك يف كتابه «عبقرية الرشيف
الريض» اىل مقدمة احليل بوصفها مرجع ًا
للبحث واعترب أن منتدى النرش بإصداره
هذا الكتاب قد مأل فراغ ًا يف املكتبة العربية

وأنه مل جيد حاجة بعد تلك الدراسة القيمة
إىل تأليف املزيد.
ومن مؤلفاته األخرى:
 -1الفلك القديم واحلديث ،وهو كتاب
وجيز يف علم اهليئة ،ومل يعثر عىل النسخة
بعد.
 - 2ينابيع االحكام يف علم اصول الفقه،
ونسخته موجودة حتتاج اىل حتقيق.
 - 3رسالة عملية يف االحكام الرشعية
املتعلقة بالعبادات والطهارة اىل غري ذلك
وتتكون م��ن نحو  101صفحة وهي
موجودة ،وردت يف بعض املراجع حتت
اسم «اللمحات القدسية».
 - 4منظومة يف االخ�لاق واآلداب من
الف بيت ،وماتزال مفقودة .
 - 5م��ص��ارع ال��ك��رام يف وف��ي��ات النبي
واألئمة عليهم السالم ،وماتزال مفقودة.
 - 6الشجرة امللعونة ،وهو خمطوط فلسفي
يرد فيه عىل (النصويل) وهو غري موجود.
 - 7دين الفطرة ،وهو خمطوط ديني فلسفي
يالئم روح العرص احل��ارض من جزءين:

األول يف آراء امللل الكربى يف العامل وهو
موجود بخط احل�لي .وال��ث��اين يف حماسن
الرشيعة االسالمية أصوال وفروع ًا ،وهو
ما يزال مفقودا.
 - 8االصنام املعبودة يف االس�لام ،وهو
خمطوط يتعرض فيه ألصل الشيعة ويرد
عىل أمحد أمني يف كتابه «فجر االسالم».
 - 9خمطوط يف علم التفسري يتناول ما
يعم التأويل يف القرآن وترتيب السور
خمالفة لرتتيب النزول والقراءات ورسم
املصحف الرشيف وكتابته اىل غري ذلك
واملوجود منه صفحات ال تتجاوز اثنتي
عرشة صفحة.
 10خمطوط يتضمن تراجم للعلامء واألدباء
ورواة احلديث وغريهم ويتكون من 32
صفحة وهو موجود.
 - 11رس��ال��ة يف ت��رمج��ة اس��ت��اذه (شيخ
الرشيعة) مل نجد هلا اثر ًا.
 -12ديوان شعر احليل :واالصل منه يف
العراق واملوجود بخط ابنه حممد هادي
وحيتاج إىل مقارنته باألصل لتصحيح
االخطاء ،وفيام عدا ذلك قام احليل بنفسه
باعداد مقدمة عن س�يرة حياته ووضع
ّ
ولعل
عناوين القصائد ومناسباهتا...
الديوان هو ايرس مؤلفات احليل للنرش.
فقد كان (قدس رسه) أديبا شاعر ًا فحالً،
كتب يف أغراض الشعر ،إال أنه مل يحُ فظ لنا
من شعره إال القليل ،ومن أشهر أبياته:
حتملت ما تفنى النفوس به
هلا ّ
حي من بقيت أوطانه و َفني
يا ّ
ٍ
للذب عنه وما
غمرة خض ُتها
كم
ِّ
ِ
ِ
الزمن
بالنفس يف يو ٍم من
غامرت
ُ
ٍ
اشتملت هبا
كنت
ونار
ُ
حرب له ُ
ُ
ُ
ِ
ً
كاملاء أف ِر ُغه بردا علـــــى بدين
ُ
إن عربدَ
قمت له
املدفع
الرشاش ُ
ُ
ٍ
خوف ومن ِ
جبن
قمت من
شوق ًا وما ُ
وإن دوت يف فم الرشاش زجمر ٌة
حسب ُتها نغم َة األوتا ِر يف أذين
ودفن
تويف احليل يف البحرين عام ُ ،1956
الذكر الطيب واآلثار
يف مقربة املنامة ،تارك ًا
َ
العظيمة.

شواهد من التاريخ

دولة األدارسة العلوية في بالد المغرب
( 375 - 172هـ ) ()2-1

الباحث علي الشمري

مر الش��يعة خالل مس��يرتهم التاريخية بمراحل صراع سياس��ي وجهاد عس��كري متعددة ومتعاقبة ،ضد
ّ
مختلف أشكال أنظمة الحكم والهيمنة التي تسلطت على رقاب أمة المسلمين باسم الدين والدستور،
وتعرض الش��يعة خاللها أللوان األذى والعدوان ،وقد أصيبوا وأصابوا ،والحرب سجال كما يقال ،ولكنهم
احتملوا أكثر من غيرهم.
وك��ان للشيعة خ�لال تارخيهم مواقف
مشهودة ،وبطوالت مرصودة ،تشعبت
وتفرقت وان��ت�شرت يمين ًا وي��س��ار ًا ،يف
مصادر التاريخ املختلفة.
إن احلديث عن تاريخ الشيعة إنام هو مسألة
يف غاية األمهية ،ذلك ألن التاريخ بمجمله
هو حياة الشعوب واألمم ،بام يف ذلك أمة
املسلمني ،فتاريخ الشيعة جزء ال يتجزأ
من مسلسل مسرية التاريخ اإلسالمي عىل
امتداد الـ 14قرن ًا ونيف املنرصمة ،ووقائع
وأدوار التاريخ الشيعي ال زالت تشغل
إىل اليوم أث��ر ًا وحيز ًا هامني يف املجالني
الديني  -العقائدي ،والواقع السيايس
واالقتصادي واالجتامعي للعامل اإلسالمي
عىل صعيديه الشعبي والرسمي.

اختذ جهاد الشيعة أحيان ًا شكل الثورة من
أجل وضع املبادئ والتعاليم ،موضع التنفيذ
العلمي اإلجيايب ،وقد اعتاد املسلمون أن
حييوا حياة ديمقراطية ومتسكوا أبد ًا بحرية
الرأي والتعبري ،ملا كفلته تعاليم اإلسالم
الرشيدة ،وعىل امتداد فرتيت حكم الدولة
األموية (132-41ه���ـ750-661/م)،
والدولة العباسية (656-132هـ-750/
1258م) شهد جهاد الشيعة قيام حركات
وث��ورات عديدة ومتتالية ،اختذ الغالب
منها طابع املقاومة املسلحة ،وشاركت
فيها معظم تشكيالت اجلامعات الشيعية
بمختلف ق��واه��ا السياسية وقواعدها
اجلامهريية العريضة الناقمة والغاضبة،
وانعكست ه��ذه ال��ث��ورات ع�لى جممل
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األحداث السياسية يف التاريخ اإلسالمي،
وك��ان هل��ا شأهنا وتأثريها يف املجاالت
احلضارية ،وخاصة الدينية والفكرية،
وكان من نتاج هذه الثورات واالنعكاسات
دولة إسالمية عظمى هي الدولة الفاطمية
التي يفخر كل مسلم بحضارهتا وبدورها
العاملي ،إذ ال زالت القاهرة عاصمة مرص،
وجامعة األزه��ر العريقة فيها ،تشهدان
عىل أجماد الفاطميني ،وكذا احلال بالنسبة
لبالد املغرب وساحة شامل أفريقيا التي
شهدت قيام عدة دول شيعية – علوية
كانت بمثابة خيمة ومظلة آمنة لعموم
شعوب أمة املسلمني ،كدولة األدارس��ة
ودول����ة احل��م��ودي�ين ،إض��اف��ة إىل دول
أخ��رى شهدهتا مناطق وأقاليم أخرى

شواهد من التاريخ
من اخلارطة اجلغرافية للبالد اإلسالمية
مرتامية األط���راف ،كالدولة البوهيية يف
إيران والعراق والدولة احلمدانية يف سوريا
وشامل العراق والدولة الزيدية يف اليمن..
وغريها.
استفادة الدعوة العباسية من جهاد الشيعة
يف العرص األموي
استرتت الدعوة العباسية وراء الدعوة
للرضا من آل حممد (صىل اهلل عليه وآله)،
بعد أن عهد أبو هاشم بن حممد بن احلنفية
من أبناء اإلمام عيل بن أيب طالب ،بوصيته
وعهده إىل حممد بن عيل العبايس ،وقد
استفاد العباسيون من جهود الشيعة التي
بذلوها طوال العرص األم��وي ،وقد كان
كفاحهم وثوراهتم من معاول هدم الدولة
األموية وهدف الرضا من آل حممد (صىل
اهلل عليه وآله) واملناداة بحقهم الرشعي
والتارخيي يف محل ل��واء اإلس�لام وحكم
املسلمني ،وهو ذات اليشء الذي استغله
العباسيون لصالح خمططاهتم ومشاريعهم
السياسية ،وكسبوا ب��ه والء كثري من
املسلمني الذين يريدون حتويل اخلالفة إىل
البيت اهلاشمي ،أي بيت الرسول (صىل
اهلل عليه وآله).
وخ�لال ف�ترة انتشار ال��دع��وة العباسية
(132-100ه����ـ) قامت ث��ورات شيعية
عنيفة ،شغلت حل��د كبري األم��وي�ين من
التفرغ ملواجهة الدعوة العباسية اآلخذة
يف االتساع واالنتشار ،كام استنفدت هذه
الثورات كثري ًا من جهود الدولة األموية،
مما دعم الدعوة العباسية ،وأوصل دعاهتا
وقادهتا العباسيني إىل سدة احلكم وقيادة
دولة املسلمني حتت عنوان والفتة الرضا
آلل حممد(عليهم ال��س�لام) واالنتصار
للشيعة والعلويني منهم عىل وجه التحديد،
ورفع الظلم والغبن اللذين حلقا هبم.
وتطورت األمور ،وأثمر الكفاح وسقطت
الدولة األموية سنة 132هـ750/م ،وقام
حكم الدولة العباسية ،واتضحت احلقيقة
وتبلورت األوضاع مسفرة عن تنكر زعامء

بني العباس لكل الشعارات والوعود التي
قطعوها عىل أنفسهم ،فثارت أشجان
العلويني ،وظهر السخط ل��دى عموم
الشيعة عىل العباسيني ،وأدرك��ت الشيعة
أن العباسيني قد استفادوا من جهودهم،
وأهن��م خدعوهم باستئثارهم باخلالفة
واحلكم دون العلويني ،مما أدى إىل قيام
ح��رك��ات الشيعة الثورية التي شهدها
العرص العبايس ،واألول منه بالذات.
دول الشيعة
عىل مدى قرون طويلة من تسلط بني أمية
وبني العباس عىل زمام دولة املسلمني،
وكنتيجة للمعارضة السياسية املتواصلة،
واملقاومة املسلحة العنيدة ،من جانب
الشيعة بقيادة العلويني ،فقد أثمرت
ج��ه��وده��م ع��ن ن��ج��اح��ات ع���دة متثلت
بإقامتهم عدة كيانات سياسية مستقلة،
ت��ط��ورت أش��ك��اهل��ا وات��س��ع��ت رقعتها
اجلغرافية تدرجيي ًا لتصبح دو ً
ال هامة
وب��ارزة يف اخلارطة اإلسالمية والعاملية
وقتذاك ،حيسب هلا خصومها وأعداؤها
ألف حساب ،ومل يكن من السهل اليسري
احتواء هذه الدول أو القضاء عليها ،إذ
أن العديد منها ترسخت واستعىص أمر
التغلب عليها ،وك�ما هو احل��ال بالنسبة
للدولة الفاطمية وال��دول��ة اإلدريسية
والدولة البوهيية.
دولة األدارسة يف بالد املغرب
 حركتا إدري��س وحييى ابني عبد اهلل يفعهد اخلليفة العبايس هارون:
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شهد عهد اخلليفة هارون العبايس حركتني
شيعيتني قام هبام أخوان مها إدريس وحييى
ابنا عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن اإلمام
عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) .فقد
ق��ام حييى بحركته يف امل�شرق اإلسالمي
(بالد الديلم  -إي��ران) بينام ثارت حركة
أخوه إدريس يف بالد املغرب اإلسالمي.
واألخوان مها شقيقا حممد النفس الزكية
وإبراهيم واللذان أعلنا ثورهتام عىل عهد
اخلليفة املنصور ،وسالت دماؤمها يف املدينة
امل��ن��ورة ببالد احل��ج��از وال��ب�صرة جنوب
العراق.
 حركة إدريس بن عبد اهلل:نجا إدريس بن عبد اهلل (كام أخوه حييى)،
يف موقعة فخ الدامية ،التي ترتبت عىل
االنتفاضة الشيعية ضد سلطة احلاكم
العبايس موسى اهلادي والتي شهدهتا مكة
بقيادة العلوي الثائر احلسني بن عيل بن
احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن
بن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم)،
سنة 169هـ والتي استشهد فيها ما يقارب
من مائة شهيد من أهل بيته.
ويف الوقت ال��ذي جلأ فيه حييى إىل بالد
الديلم يف إيران ،جلأ أخوه إدريس باجتاه
الغرب ،فخرج مع موىل له يدعى راشد
وانضام إىل قافلة حجاج مرص ومنها توجها
استقرا فيها.
إىل املغرب التي
ّ
هناك تتمة يف احللقة الثانية.

مشاركات

الحكومـة ش��ـيء والـوطـن ش��ـيء آخـر
بـقـلـــم  :عـلــي مـحـمــد الـعـكـيـلـي

لألسف الشديد جيهل الكثري منا الفرق
بني الوطن واحلكومة التي حتكمه  ،ف ُيسقط
أخطاء حكومته عىل الوطن  ،فإن أحسنت
جيد ًا  ،وإن أساءت
احلكومة صار الوطن ّ
ساء الوطن!!! مع العلم إن من ظلم وبغى
وطغى ورسق وهدم وقتل ليس العراق بل
افراد يف حكومة العراق  ،وحتى لو كانت
بالس ّيئني باملقابل جيب ان
حكومتنا مليئة ّ
نتذكر ان وطننا ميلء باملفكرين واحلكامء
والعلامء واهل املبدأ والضمري احلي  ،وال
دخل هلذا بتلك اطالق ًا..
لو نبحث اسباب ذلك بحث ًا دقيق ًا لوجدنا
ان األساليب الظالمية التي اتبعتها زمرة
البعث ما قبل  2003يف حتجيم املجتمعات
ثقافي ًا ،وما هلذه الساسية ا ُملتبعة من اثر
واضح عىل الشخصية الوطنية العراقية،
وما خلفته الحق ًا من انعكاسات سلبية
كبرية وخطرية عىل السلوك وطريقة التفكري
عند املواطن العراقي ،وه��ذه االساليب
تشبه إىل حد كبري اساليب النازية يف تعاملها
مع اجلمهور ،حيث كان وزير إعالم هتلر
”جوزيف غوبلز“ يقول « كلام سمعت
كلمة ثقافة حتسست مسديس » اما ما بعد
 2003اس ُتخدمت األكاذيب عرب وسائل

اإلع�ل�ام امل��أج��ورة بطرق شتى لتصوير
العراق وطن ًا يأنف اإلنسان من االنتامء
إليه ،وجعلوا بتضليلهم خيال املواطن عنه
غائب ًا ،والوعي عنه سائب ًا ،وهو يف احلقيقة
البلد الذي حيق لنا أن نفتخر به .
ال خيتلف اثنان بإن العراق ّأول البلدان سكن ًا
وحضارة واكثرها ُمنجب ًا لعظامء التأريخ من
األنبياء واألئمة والصاحلني والعلامء ،وما
زال معطاء رغم ظروفه االستثنائية ،ويف
هذا االجت��اه تخُ ربنا اإلحصائيات الدينية
والنسبية بحقيقة هامة وهي أن أنبياء اهلل
تعاىل _ الـ  124ألف نبي إ ّم��ا عراقيون
ال وفص ً
أص ً
ال ودم ًا وحل ًام وثقافة ومعيشة
ومدفن ًا ،وإ ّم��ا أن تكون أصوهلم من هذه
أئمة
األرض  ..العراق املقدس ،كذلك ّ
اهل��دى االثنا عرش (ص��ل��وات اهلل عليهم
أمجعني) الذين نتفاخر باالنتساب إليهم ّ
أن
أصلهم من هذه األرض ،ونصفهم ُدفنوا
فيها ،وخامتهم ( عجل اهلل فرجه الرشيف )
سي ّتخذ العراق وطنه الذي ُولد فيه عاصمة
دولته العاملية .
الواجب علينا حيتم ان نفرق بني احلكومة
الزائلة وال��وط��ن الباقي و ان نميز بني
الصالح والطالح والغث والسمني وان
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نعرف متام املعرفة انه ال حيق لنا ال ديني ًا
وطني ًا وال أخالقي ًا أن نمقت بلدنا ،او
وال
ّ
نتذمر منه ،فنحن بذلك نكون كمن يمقت
أ ّمه وأباه ،ويتنكر ألصله ،وخيون اليد التي
أعطته وأوجدته ور ّبته ،وال يفعلها إ ّ
ال
شيطان.
ونختم حديثنا هبذه املقولة املنسية ألحد
احلكامء يصف فيها عظمة العراق وأهله :
ورسة األرض
« أ ّما العراق فمنارة الشرّ قّ ،
وقلبها ،إليه حت��ادرت املياه ،وبه اتّصلت
النضارة ،وعنده وق��ف حد االع��ت��دال،
فصفت أمزجة أهله ،ولطفت أذهاهنم،
مرساهتم،
واحتدت خواطرهم ،واتّصلت ّ
فظهر منهم ال��دّ ه��اء ،وق��وي��ت عقوهلم،
وتثبتت بصائرهم ،و َقلب األرض العراق،
الزمان ،وهو مفتاح
وهو املجتبى من قديم ّ
ال�ّش�رّ ق ،ومسلك ال ّنور ،وم�سرح العني،
ومدنه املدائن وما واالها ،وألهله أعدل
ُ
الروائح ،وأفضل األمزجة،
األلوان ،وأنقى ّ
وأطوع القرائح ،وفيهم جوامع الفضائل،
وفوائد امل�برات ،وفضائله كثرية لصفاء
جوهره ،وطيب نسيمه ،واعتدال تربته،
وإغداق املاء عليه ،ورفاهية العيش به » .

مشاركات

رسالة ثورة الطف

استرشاف املواقف العاشورائية يتجاوز
مفاهيم االطر الزمانية واملكانية للفعل
التارخيي ،وان واقعة الطف خصوص ًا،
واحلركة احلسينية عموم ًا بعد العارش من
حمرم ،وما رافق السبايا من االطروحات
اخلطابية يف جمليس (يزيد بن معاوية)
و(عبيد اهلل بن زي��اد) شكلت منعطف ًا
تارخيي ًا حلفظ رسالة النهضة يف املوجود
االنساين بعد وقوعها أمام حتمية االختيار
بني العودة اىل اجلاهلية االوىل وبني امليض
ُقدم ًا يف ارشاقات البناء للوجود االسالمي
(دين ودولة) حتى تأيت اللحظة احلاسمة
ٌ
سيد فيها االسالم فكر ًا وسلوكا
والتي ُت ّ
ويصبح غالب ًا عىل كل ما سواه يف ربوع
االرض..
تنسجم دوم ًا
مسارات الثورة الرسالية
ُ
مع اهدافها النبيلة ،ويسمو الثائرون يف
دنيا املجد وع��وامل اخللود تألق ًا ،احلسني
(عليه السالم) يف ثورته املباركة ما اراد
االصالحات اجلزئية يف االم��ة وما اراد
ان ُي��ص��در ق���راره يف ال��ث��ورة ح�ين بلغه
نبأ استشهاد سفريه واب��ن عمه مسلم
بن عقيل ..ان العزم واالرادة الفاعلة
والتحدي كانت ُت��راف��ق مسريته دوم � ًا

ومنذ خروجه من مكة ،ان هذه املحاور
قد ال تستحق التضحيات اجلسام ،وال
يمكن ان ُتقنع اح���د ًا كمربر لنهضته
الكربى ،فاجلراحات التي نزفت والدماء
التي ٌاريقت واالرواح التي فاضت ّ
تدل
عىل ان احلسني (عليه السالم) صاحب
قضية ك�برى ،اننا ح�ين نفهم احلسني
كإمام معصوم ُمسدد من قبل اهلل تعاىل
ونفهم منهجيته الرسالية عند ذاك نكون
قد فهمناه عىل وضوح الرؤية يف حجم
التضحيات الكبرية بالنفس واالوالد
واالخوان وابناء العمومة واالصحاب،
عند ذلك ُندرك انه صاحب مرشوع كبري
يتجسد يف االهداف الواضحة :
اهلدف االول :االرادات احلسينية الرسالية
يف عودة االمة لكتاب اهلل وسنته الرشيفة.
اهلدف الثاين :االرادات احلسينية الرسالية
يف اسقاط الالمرشوعية للسلطة االموية
اجلائرة واخلالفة الوراثية.
اهلدف الثالث :إيقاف الزحف اجلاهيل
وعودة االمة اىل احلياة االسالمية
االم��ام احلسني (عليه السالم) طلع عىل
الدنيا بفكر رس��ايل وسلوك اسالمي،
وحتىل بأعىل درج��ات الفداء والتضحية
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محمد عبد الهادي ال محبوبه

وبقى عىل مر الدهور من اعمدة الزمن
صدى البطولة واالباء..
وحني نتساءل هل رسنا عىل هنجه اجلهادي
يومنا هذا دعت الرضورات اللتزام خط
اجلهاد احلسيني ؟
اجلواب  :نعم ..نعم ..أقول ..متى ؟
اجل����واب  :ح�ين ع����ادت ك��رب�لاء من
جديد ..وحني غزا االره��اب الداعيش
االم��وي ال��ع��راق ارض�� ًا وشعب ًا  ،فقتل
االبرياء وسفك الدماء واستباح احلرمات
واملقدسات وسلب االم��وال وع��اث يف
االرض فسادا ،فلزام ًا علينا ان ُنحيي
انتصارات القوات العراقية البطلة وقوات
احلشد الشعبي املجاهدة ب��دء ًا بصاحب
القرار وصانع االنتصار سيدُ نا املفدى
االم��ام السيستاين – دام ظله ال��وارف-
م��رور ًا بالرجال الرجال الذين فضلهم
اهلل عىل القاعدين اج��ر ًا عظي ًام ،سواء
من قىض نحبه او من ينتظر وم��ا بدلوا
تبديال..سيدي يا ابا االحرار :ما اكربت
اجلراحات اال سموا  ،وما اكربت الدماء
اال عطا ًء وما اكربت كربالء إال الق ًا..

حسينيون حول العالم

(هو الحسين) مهرجان شعري في مدينة االحساء السعودية
نظمت حسينية الشهداء يف حمافظة االحساء السعودية وللسنة السابعة مهرجانا شعريا خاصا بالقضية
احلسينية بمشاركة نخبة من شعراء اململكة العربية السعودية بعنوان (هو احلسني) .وقال (جاسم حسني)
املرشف عىل املهرجان :ان حسينية الشهداء وللسنة السابعة عىل التوايل تقيم مهرجانا شعريا حسينيا
يضم نخبة من الشعراء احلسينيني حيث صدحت حناجرهم بحب اإلمام احلسني (عليه السالم ).
فيام قال الشاعر (باسم العيثان) :ان املهرجانات التي ختصص لإلمام احلسني (عليه السالم) هلا أثر
كبري يف نفوس املشاركني ،إذ تعرب عن مسرية اإلمام عليه السالم وعن تضحيته يف سبيل الدين والقيم
اإلسالمية الصحيحة .وعدّ اخلطيب احلسيني الشيخ (عبد اهلل البحراين) املهرجان واحدا من أهم
املهرجانات التي تقام يف حمافظة االحساء لكونه يضم نخبة من الشعراء احلسينيني الذين تناولوا القضية
احلسينية عرب صورهم الشعرية.

مجالس عزاء حسينية في مدينة مالمو السويدية بطريقة تعليمية
أقامت مؤسسة اإلمام املهدي املنتظر
(ع��ج��ل اهلل ت��ع��اىل ف��رج��ه) يف مدينة
ماملو السويدية جمالس ع��زاء حسينية
وحم���ارضات دينية للجالية املسلمة
بطريقة تعليمية لرتسيخ القضية
احلسينية لدهيم .
وقال الشيخ (كاظم العمري خطيب
املنرب احلسيني ) ينبغي الرتكيز عىل
مسألة الرتبية يف حياة أه��ل البيت
(عليهم السالم) واستلهام الدروس
والعرب من هنجهم القويم ونقلها بصورة
قصصية مع ربط الدروس احلسينية يف
احلياة (تطبيقيا) وليس (نظريا) فقط
إىل االرسة املسلمة يف الغرب .ويذكر
أن اتباع هذا األسلوب يف املحارضات
الدينية بطرح االسئلة عليهم جيعلها
حمببة يف للنفوس وتثري اهتاممهم يف
املواظبة عىل حضورها بشكل مستمر
ما يرتجم ح��رص املؤسسة عىل بناء
جيل إسالمي يواجه التيارات واألفكار
الغربية من خالل تعليمهم اللغة العربية
واملبادئ اإلسالمية .
املصدر /قناة كربالء الفضائية.
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حسينيون حول العالم

العثور على كلمتي (اهلل) و(علي) بمالبس جنائزية من عصر الفايكنغ
عثر علامء يف السويد داخل مقابر تعود إىل عرص الفايكنغ عىل مالبس جنائزية
مطرزة بنص حيتوي عىل حروف عربية أثارت تساؤالت جديدة بشأن تأثري
اإلسالم يف الدول االسكندنافية قديام .واحتوى النسيج املكتشف واملصنوع
من خيوط احلرير والفضة عىل تطريز عريب لكلمتي اهلل و عيل .وتوصلت أنيكا
الريسون ،الباحثة يف علم النسيج األثري يف جامعة أبساال ،إىل نتائجها بناء عىل
إعادة فحص بقايا مالبس جنائزية لرجل وامرأة عثر عليها خالل أعامل حفائر
بمقابر يف منطقة بريكا وغامال أبساال يف السويد خالل أواخر القرن التاسع
عرش ومنتصف القرن العرشين.وتقول الريسون مل أستطع حتديد املعنى عندما
رأيتها ،ثم تذكرت أنني أمام نص قديم مكتوب باخلط الكويف العريب ،واحتوى
النص عىل كلمتني ،عرفت واحدة منهام بفضل استعانتها بزميل إيراين وهي
كلمة (عيل) رابع اخللفاء الراشدين ،يف حني استعصت قراءة الكلمة األخرى
املجاورة لالسم ،وفجأة شاهدت كلمة اهلل مكتوبة بطريقة انعكاسية.

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

ي��ول��ي��وس ف��ل��ه��اوزن
(مستشرق ألماني)

ق��ال يف كتابه (هن��ض��ة ال��دول
العربية) :بالرغم م��ن القضاء
عىل ثورة احلسني عسكري ًاّ ،
فإن
الستشهاده معنًى كبري ًا يف مثاليته،
فعا ًال يف اس��ت��درار عطف
وأث��ر ًا ّ
كث ٍ
ري من املسلمني عىل آل البيت.

اج���ن���ات���س غ����ول����د ت��س��ي��ه��ر

(مؤرخ إنجليزي)
ادوارد جيبون
ّ

الرغم من
قالّ :إن مأساة احلسني ــ ّ
املروعة عىل ّ

تقادم عهدها ــ تثري العطف وهتّ��ز النفس من
أضعف الناس إحساس ًا وأقساهم قلب ًا....

(مستشرق هنغاري)

قال يف كتابه (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم):
«قام بني احلسني بن عيل والغاصب ُ
األموي

زودت ساحة كربالء تاريخ
ٌ
نزاع دا ٍم ،وقد ّ
اإلسالم ٍ
بعدد من الشهداء ...اكتسب احلداد
عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفي ًا».
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ما هو التفكير؟
بقلم :زين العابدين سليم

ّ
أول س��ؤال يتبادر إىل ذهن القارئ
إن ّ
حني يرشع بقراءة املوضوع ،ماذا يعني؟
لكي يستطيع بعد ذلك فهم املواضيع
املتع ّلقة به ولكي نلقي الضوء عىل هذا
نعرفه:
املوضوع (التفكري) البد لنا أن ّ
فام هو التفكري وماذا نعني به؟ وقد خرج
الباحثون وال��دارس��ون بتعاريف كثرية
للتفكري ِمن أشهرها تعريف جون ديوي
ال��ذي يقول« :إن التفكري هو ال ّنشاط
العقيل الذي يرمي إىل حل مشكلة ما»،
تعريف فتحي ج���روان« :ال ّتفكري هو
املرئية
سلسلة من النشاطات
العقلية غري ّ
ّ
يتعرض ملثري
التي يقوم هبا الدّ ماغ عندما ّ
يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر
من احلواس اخلمس ،بحث ًا عن معنى يف
املوقف أو اخل�برة ،وهو سلوك هادف
ّ
القابليات
يتشكل من داخل
وتطوري،
ّ
والعمليات
الشخصية
وال��ع��وام��ل
ّ
ّ
اخلاصة
املعرفية ،واملعرفة
املعرفية وفوق
ّ
ّ
ّ
باملوضوع الذي يدور حوله التفكري..
وتعريف اخر« :التفكري هو عبارة عن
العمليات العقلية الداخلية
جمموعة من
ّ

التي هت��دف إىل ح��ل مشكلة أو اتخّ ��اذ
قرار أو البحث عن املعنى أو الوصول
إىل هدف معينّ  ،وغالب ًا ما يسبق هذه
العمليات القيام بفعل معينّ أو النطق
ّ
بقول معينّ ».
السابقة لوجدنا
لو الحظنا ال ّتعريفات ّ
أنهّ ا تلتقي يف ّ
أن التفكري هو نشاط عقيل
يبحث عن حل ملشكلة ما وهو أبسط
تعريف للتفكري يمكن أن يدركه العقل،
ونالحظ يف تعريف فتحي ج��روان ّ
أن
التعريف مل يتطرق للتفكري فحسب
بل تعدّ اه إىل ذكر خصائصه من خربة،
ٌ
ّ
ٌ
هادف
سلوك
وتشكل ،وألنّه
وتطور،
ّ
نستنتج من هذا أن الباحثني والدّ ارسني
حينام يتطرقون لتعريف مصطلح ما فإهنم
ختصصه وبحثه وما
يعرفونه كل حسب ّ
ّ
يركز عليه فيه ،فنجد ديوي ّ
ّ
ركز فقط عىل
أنّه نشاط عقيل يرمي حلل مشكلة ما وقد
ّ
ركز عىل حل املشكلة كهدف هلذا ال ّنشاط
يف حني أن فتحي ج��روان ّ
رك��ز عىل أنّه
نشاط عقيل يثار فيه ال��دّ م��اغ بواسطة
واح���دة أو أكثر م��ن احل���واس اخلمس

للبحث عن معنى أو موقف أو خربة
وشمل التعريف ذكر خصائص التفكري
:وهي اخلربة والتطور ..إلخ.
واهل��دف من التفكري أيض ًا اخت��اذ قرار
ويسبق عملياته عادة اللفظ أو القول،
ال� ّت��ف��ك�ير عملية عقلية منظمة وهل��ا
خصائص نستطيع أن نستنتجها من
السابقة :فالتفكري عملية
التعاريف
ّ
تعتمد عىل عدد من العمليات من خالل
النشاط العقيل ،وهو سلوك ه��ادف إذ
إنه يتم هلدف وهيدف إىل حل مشكلة،
وه��و عملية يمكن تعلمها وتطويرها
بالتدرب عليها ،ويعتمد التفكري عىل
عمليات عدة تساعد يف حل املشكلة مثل
التحليل والتصنيف وغريها ،والتفكري
عملية يمكن أن ت��ق��اس وت�لاح��ظ إذ
يمكن قياسها بواسطة االختبارات ،وهو
بذلك عملية يقوم هبا الفرد ضمن اإلطار
االجتامعي والثقايف املحيط به ،وبذلك
طبيعة التفكري متيل إىل النمو والتطور كلام
نضج الفرد وتعلم.

كيف تكون شخصية جذابة ومؤثرة؟

ّ
إن ّأول سؤال يتبادر إىل ذهن القارئ حني يرشع بقراءة املوضوع،
ماذا يعني؟ لكي يستطيع بعد ذلك فهم املواضيع املتع ّلقة به ولكي
نعرفه :فام هو
نلقي الضوء عىل هذا املوضوع (التفكري) البد لنا أن ّ
التفكري وماذا نعني به؟ وقد خرج الباحثون والدارسون بتعاريف
كثرية للتفكري ِمن أشهرها تعريف جون دي��وي ال��ذي يقول:
«إن التفكري هو ال ّنشاط العقيل الذي يرمي إىل حل مشكلة ما»،
العقلية
تعريف فتحي جروان« :ال ّتفكري هو سلسلة من النشاطات
ّ
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يتعرض ملثري يتم استقباله
غري ّ
املرئية التي يقوم هبا الدّ ماغ عندما ّ
عن طريق واحدة أو أكثر من احلواس اخلمسة ،بحث ًا عن معنى
ّ
يتشكل من
يف املوقف أو اخلربة ،وهو سلوك هادف وتطوري،
املعرفية وفوق
والعمليات
الشخصية
القابليات والعوامل
داخل
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلاصة باملوضوع الذي يدور حوله التفكري..
املعرفية ،واملعرفة
ّ
ّ
العمليات
وتعريف اخر« :التفكري هو عبارة عن جمموعة من
ّ
العقلية الداخلية التي هتدف إىل حل مشكلة أو اتخّ ��اذ قرار أو

تنمية بشرية

كيف تنمي ذاتك؟
بقلم :االء جرار

هناك مئات الطرائق التي م��ن املمكن
أن ي ّتبعها الفرد لتطوير ذاته ،ولكن عىل
الشّ خص ا ّلذي يسعى لتطوير ذاته بجد ّية
جيد ًا ما هي األمور ا ّلتي يو ّد أن
أن يعرف ّ
يطورها يف ذاته ،وحيتاج إليها يف حياته،
ّ
ً
فمثال قد يكون الشخص يفتقد ملهارات
معينة ولكن يف احلقيقة هو ليس بحاجة إىل
ّ
عملي ًا يف حياته ،مع ال ّتأكيد
املهارات
هذه
ّ
عىل ّ
أن اإلنسان جيب أن تكون لديه معرفة
ولو بسيطة بأغلب أمور احلياة ،ومن هنا
ُيقال ّ
خيتص
يعرف بأن
ّ
بأن العلم يمكن أن ّ

ٍ
متميز ًا به،
الفرد
بمجال بعينه ،وأن يكون ّ
ويعرف الكثري عنه ،بينام الثّقافة تعني أن
ٍ
يعرف الفرد عن ّ
يشء يف احلياة ولو
كل
بقد ٍر بسيط.
أهم األمور التي جيب
وتطوير الذات من ّ
أن ّ
يركز عليها الفرد؛ أل ّن��ه يعدّ العامل
األول لرفع املعنو ّيات ،ورف��ع مستوى
ّ
تقدير الشّ خص لنفسه ،وكذلك تطوير
ّ
ألن املجتمعات
املجتمعات حضار ّي ًا؛
ال تتقدّ م اّإل من خ�لال تأهيل أفرادها
وتطويرهم ،ومن طرائق تطوير الذات

البحث عن املعنى أو الوصول إىل هدف معينّ  ،وغالب ًا ما يسبق
العمليات القيام بفعل معينّ أو النطق بقول معينّ ».
هذه
ّ
السابقة لوجدنا أنهّ ا تلتقي يف ّ
أن التفكري هو
لو الحظنا ال ّتعريفات ّ
نشاط عقيل يبحث عن حل ملشكلة ما وهو أبسط تعريف للتفكري
يمكن أن يدركه العقل ،ونالحظ يف تعريف فتحي جروان ّ
أن
التعريف مل يتطرق للتفكري فحسب بل تعدّ اه إىل ذكر خصائصه
ٌ
ّ
ٌ
هادف نستنتج من هذا
سلوك
وتشكل ،وألنّه
وتطور،
من خربة،
ّ

ما جيب أن يعرف الشخص متام ًا ما هي
قدراته ،وما هي األمور ا ّلتي هو بحاجة
إىل تطويرها وتنميتها يف ذاته ،إن كانت عىل
الشخصية ،أو صعيد العمل ،أو عىل
صعيد
ّ
صعيد الشّ كل ،أو غريه من جماالت احلياة
األخرى ،كام جيب أن ال يش ّتت الشخص
يطورها يف
نفسه بني األمور ا ّلتي جيب أن ّ
ّ
ويفضل أن
حيب
ذاته ،وبني األمور ا ّلتي ّ
يطورها داخله ،وهذا يعني أنّه إذا تط ّلب
ّ
ً
معين ًا فعليه
ال
جما
الشخص
ر
يطو
أن
العمل
ّ
ّ
أن يعطيه األولو ّية ،ويعمل عىل تطويره،
وه���ذه خ��ط��وة يف اتجّ ���اه تطوير األم��ور
يطورها يف
األخرى ا ّلتي ّ
حيب الشخص أن ّ
األساسية للشّ خص
ذاته؛ فالعمل هو البنية
ّ
وعليه أن يعطيه األولو ّية.
بعض األمور قد تكون ثانو ّية ولك ّنها قد
ّ
تشكل عام ً
أساسي ًا يف رفع الثّقة بال ّنفس،
ال
ّ
وتطوير ّ
ال��ذات ،وه��ذا يعني ّ
أن الشكل
ال قد ال يكون عام ً
مث ً
شخصية
أساسي ًا يف
ال
ّ
ّ
الفرد ،ولكن العمل عىل الظهور بمظهر
وم ٍ
رض لل ّنفس بالدّ رجة األوىل يرفع
الئق ُ
ينكب عىل
من ثقة اإلنسان بنفسه ،وجيعله
ّ
تطويرها يف جماالت أخرى.
احلاسوبية،
تعد اللغة القو ّية ،واملهارات
ّ
والقدرة عىل استخدام اإلنرتنت ،ومواكبة
التكنولوجيا يف عرصنا احلايل عام ً
أساسي ًا
ال
ّ
للعمل وغريه من جماالت احلياة؛ لذا تعدّ
أمور
دورات مهارات احلاسوب واللغة
ٌ
خاصة إذا تط ّلب
أساسية،
ها ّمة بدرجة
ّ
ّ
عمل الشخص أن تكون لديه مهاراتٍ
لغو ّية يف أكثر من لغة ،عىل األقل يف لغة
ثانية غري اللغة األم.

أن الباحثني والدّ ارسني حينام يتطرقون لتعريف مصطلح ما فإهنم
ختصصه وبحثه وما ّ
يركز عليه فيه ،فنجد
يعرفونه كل حسب ّ
ّ
ركز فقط عىل أنّه نشاط عقيل يرمي حلل مشكلة ما وقد ركزّ
ديوي ّ
عىل حل املشكلة كهدف هلذا ال ّنشاط يف حني أن فتحي جروان
ّ
ركز عىل أنّه نشاط عقيل يثار فيه الدّ ماغ بواسطة واحدة أو أكثر
من احلواس اخلمس للبحث عن معنى أو موقف أو خربة وشمل
التعريف ذكر خصائص التفكري :وهي اخلربة والتطور.
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آثار وتراث

المواقع األثرية في قضاء الهندية

الباحث عزيز جفات الطرفي

العراق بلد احلضارات ،ومنارة الشـرق،
وسرُ َّ ة األرض وقلبها كام وصفه أحد
تبوأ
املعنيني يف العقد الثاين للهجرة ,فقد ّ
مركز ًا مرموق ًا بني حوارض العامل القديم
ٍ
عطاءات يف خمتلف
ملا قدَّ مه لإلنسانية من
العلوم واآلداب والفنون ،وكذلك بالنسبة
لآلثار والرتاث.
فمدنه وقصباته وصحاريه تزخر بالكثري
من اآلثار التي تدل عىل العمق الغائر يف
التاريخ ودوره الفاعل يف حتريك عجلة
تطورها
احلضارة اإلنسانية نحو مقرتبات ّ
وتقدمها ،وقضاء اهلندية أو مركز مدينة
طويريج واحد من املدن الواقعة يف قلب
العراق ،ويعد حارضة مهمة من حوارض
بالد ما بني النهرين ،وقد شهدت املنطقة
إنشاء مراكز تراثية تدل عىل عمق هذه
املنطقة حضاري ًا ،وكون القضاء يف الوقت
احلارض يشتمل عىل ناحيتني مها اجلدول
الغريب ومركزها منطقة الرجيبة ،وناحية
اخلريات التي يقع مركزها يف منطقة شط
ملة ،واللذان يشتمالن عىل مواقع أثرية

يمكن إمجاهلا بالتايل:
خان النخيلة (خان الربع) :اسمه القديم
خان النخيلة وقد ورد ذكره يف الكتابات،
أما تسميته خان الربع فلكونه يقع عىل
مسافة( )20كم من كربالء باجتاه النجف
األرشف والتي تبلغ املسافة بينهام ()80
كم ،وهو بناء شامخ عىل كثابني الصحراء
ورم��اهل��ا ع�بر عقود طويلة م��ن الزمن،
ومن املعامل األثرية املدهشة يف تصميمها
امل��ع�ماري واهل��ن��ديس ال���ذي يستند عىل
فن العامرة االسالمية .استعمل يف بنائه
الطابوق الفريش واجلص والنورة ،عىل
شكل أقواس رائعة .وهو حمطة اسرتاحة
مهمة للزائرين واملسافرين القادمني من
أم��اك��ن بعيدة يف احل��ل وال�ترح��ال يبلغ
ط��ول ضلع اخل���ان(  )85م�ت�ر ًا ،أحيط
زود بأربعة أبراج
بسور بارتفاع ( )2مرتِّ ،
خمروطية يف أركانه األربعة ،يمتد من باب
اخل��ان رواق��ان غاية يف اجل�مال واإلتقان
فتحت فيهام األواوين والتي تفتح بدورها
عىل الساحة الرئيسة ،وق��د استخدمت
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القباب يف سقف األواوين ،وزينت مجيعها
بزخارف حجرية يف غاية الدقة واالنسجام
وهي من روائع الزخارف يف فن العامرة
االسالمية التي عاجلت يف تزيينها كل
التغريات اجلوية من ترصيف مياه األمطار
واملجاري ومازالت تعمل حلد اآلن دون
أي خلل.
للخان مدخل رئيس واحد يتوسط اجلهة
الشـرقية ،وهو مستطيل الشكل ،سقف
بعقد مدبب تبلغ سعة فتحته ( )6أمتار،
يؤدي املدخل إىل قبة نصف كروية يبلغ
ط��ول نصف قطرها ( )6أم��ت��ار مز َّينة
بمقرنصات وأقواس زخرفية من اآلجر،
وعن يمني وشامل الداخل إىل اخلان رواقان
فتحت فيهام األواوين والتي يتقدمها ٌّ
صف
آخر من األواوين والتي تفتح عىل الساحة
الرئيسة للخان مكونة من رواقني مغلقني،
كام يوجد يف صحن اخلان بئر ويف وسطه
دكتان مرتفعتان عن مستوى بناء اخلان
ألجل الصالة ،وهي مرتفعة لتكون بعيدة
عن متناول احليوانات.

آثار وتراث
أم��ا تاريخ تشييده فلم نحصل عىل نص
تأرخيي مؤكد يف ه��ذا امل��وض��وع ،وال��رأي
املسجل يف دائرة اآلثار ّ
مشيده املرحوم
أن ّ
حممد شمسة عام 1300هـ املوافق 1883م
كمبادرة خريية لزوار العتبات وهناك رأي
شيده شخص من بيت كبه،
يذكر أن الذي َّ
ورواي��ة ثالثة مفادها َّ
أن ال��ذي شيد اخلان
شخص فاريس وهو الذي قام ببناء خانات
عديدة عىل طريق زائري العتبات املقدسة
لغرض إيوائهم ومحايتهم.
 -2آث��ار اجلنازة أو تل عديل :تقع هذه
امل��واق��ع يف مقاطعة اجل��ن��ازة ضمن ناحية
اخلريات عىل يسار الذاهب من كربالء إىل
النجف يف منطقة قريبة من خان النص(ناحية
احليدرية).
 -3تل عديل :وهو أحد املواقع األثرية
املذكورة يف دليل اآلثار العراقية ،وموقعه
أيض ًا ضمن ناحية اخلريات.
 -4تل (ايشان) عجوزة :يقع يف مقاطعة
اجلنازة بالغرب من مساكن عشرية گريط يف
منطقة تسمى االيشان عىل اسم هذا املوقع
األثري .
 -5الشمطونية :تل أثري يقع يف مقاطعة
الشمطونية احلدودية بني ناحية اخلريات
وناحية احليدرية وهو مسجل يف دائرة اآلثار.

 -6ايشان أبو بغال :وهو تل أثري يقع يف
مقاطعة أبو بغال املشغولة حالي ًا من قبل
عشرية الدعوم يف ناحية اجلدول الغريب.
 -7تل أبو تفيجة :وهو من املواقع األثرية
املسجلة يف املديرية العامة لآلثار.
 -8ت��ل األمح���ر ُ
��م���ر) :م��وق��ع أث��ري
(احل� ُ
مسجل يف املديرية العامة لآلثار ،يقع يف
هناية مقاطعة(  )23البهانية الغربية ،بجوار
أرايض عشرية بني طرف يف ناحية اجلدول
الغريب.
 -9ايشان ارخ��ي��ت :من امل��واق��ع األثرية
املسجلة يف املديرية العامة لآلثار.
 -10ايشان أوالد الكاظم :يقع ضمن
أرايض قضاء اهلندية وهو تل أثري بالقرب
منه مرقد منسوب ألوالد االم��ام الكاظم
–عليه السالم-
 -11تل أبو حديبة :تل أثري مسجل يف
املديرية العامة لآلثار.
 -12ايشان أب��راز الكبري و الصغري :يقع
كال املوقعني يف هناية مقاطعة الصخر التابعة
إداري ًا إىل ناحية اجلدول الغريب ،والتي حتد
مقاطعة(  )52وهور منصور ومها من املواقع
األثرية املسجلة يف املديرية العامة لآلثار.
 -13تل ابن احلمزة :يقع يف مركز قضاء
اهلندية بالقرب من مقام( أبو هاشم) وكانت

فيه مقربة لدفن األطفال ،وهو من املواقع
املسجلة يف دائ��رة اآلث��ار العامة،
األثرية
َّ
وكذلك مؤرش يف خارطة الكادستورا ضمن
مقاطعة حمرم عيشة.
 -14تل احلجيمية األوىل  ,تل احلجيمية
الثانية  ,ايشان اخلان  ,ايشان أم طوب :وتقع
ه��ذه املواقع يف مقاطعة أم ط��وب التابعة
إداري ًا إىل مركز قضاء اهلندية.
 -15تل أوالد الرضا :يقع ضمن مقاطعة
النتفهات التابعة إداري��� ًا إىل مركز قضاء
اهلندية وبالقرب منه مرقد منسوب إىل أوالد
اإلمام الرضا-عليه السالم ,-وهذه املواقع
مسجلة يف دليل اآلثار العراقية الصادر عام
1970م من قبل وزارة الثقافة واالع�لام ,
بغداد ص . 150-149
 -16خ��ان الوقف :يقع يف مركز مدينة
اهلندية عىل ضفاف هنر ال��ف��رات اليمنى
جنوب املدينة ،وقد شيد اخلان إليواء قوافل
املسافرين وتم بناؤه بأبعاد  60× 50مرت ًا .
 -17خان العقيلة يقع جنوب مدينة اهلندية،
وهو مالصق خلان الوقف املتقدم ذكره ،وقد
ذكرت سنة تشييده وهي 1324هـ املوافق
1906وتصميمه يشبه خان الوقف لكنه
أقل منه مساحة ..

أول من سكن الغاضرية
ّ

أول من سكن الغارضية هم بنو غارضة.
وهو اسم المرأة من بني عامر ،وهي قبيلة من بني أسد ،وحي
من صعصعة ،وبطن من ثقيف ،وهم الذين اش�ترى منهم
اإلمام احلسني (عليه السالم) األرايض التي فيها قربه بستني
ألف درهم ،وتصدّ ق هبا عليهم ،ورشط عليهم أن يرشدوا إىل
ويضيفوا من زاره ثالثة أيام.
قربه،
ّ
والغارضيات هي عدّ ة أهنر صغرية تتفرع من هنر واحد أصله
هنر الفرات ،كانت تروي األرايض واملزارع التي تزرعها بنو
غ��ارضة ،فنسبت إليها .وتقع هذه امل��زارع للقادم من قصبة
املسيب عىل اليسار من جهة خان العطييش رشق ً��ا ،وتتصل
باملرقد املاثل املشهور (عون بن عبد اهلل) غرب ًا ،وبمقام اإلمام
جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم) قبلة.
ويروى أن هذا النهر أصله من هنر العلقمي الذي مصبه من
الفرات ويصل إىل رشقي كربالء ومرقد سيدنا العباس بن عيل
(عليهام السالم).

وقيل :ان هذه املنطقة كانت تسمى قبل اإلسالم بـ (الغارضية)
وبعده بـ (الغارضيات).
املصدر /األوائل ـفي اإلمام احلسني (عليه السالم) وكربالء ـ
بقلم :فاضل عرفان
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الواحة

دغدغات

يكتبها :حيدر العبيدي

• في مدارسنا مشاكل

بعد م��رور أكثر من شهر عىل بداية العام ال��درايس
اجلديد  ،2018-2017بدأت تظهر يف بعض مدارسنا
جمموعة من املشاكل نتيجة تفاقم النواقص املدرسية،
كان من املفرتض تالفيها قبل بداية العام الدرايس
بمدة كافية ،حتى ال تؤثر سلبا عىل التحصيل العلمي
والرتبوي للطلبة..
من املشاكل صف يف احدى املدارس يتجاوز ()50
طالبا.
من النواقص صف بال (رحلة) جلوس..ومدرسة بال
سياج ..وطلبة بال مناهج مدرسية.

• المواط��ن والبلدي��ة ف��ي خدم��ة
المدينة المقدسة

نحن عىل اعتاب زيارة االربعني املليونية ،ونحتاج اىل
محالت للتنظيف يومية ،من اجل اظهار مدينة احلسني
بام يليق هبا من نظام ونظافة..بلدية كربالء أكيد أعدت
خطة واسعة للتنظيف ،ولكن من الرضوري ان يساهم
اجلميع يف نجاحها ،وهذا ال يتم اال بمشاركة كافة
املؤسسات واجلهات احلكومية واهليئات واملواكب
احلسينية اخلدمية بكل حسب منطقته ..هذه احلمالت
ال يمكن ان حتقق اهلدف املرجو منها اال اذا بدأ املواطن
بنفسه.

َد ْين مثل صبير!
شكوت إىل رس��ول اهلل
عن أمري املؤمنني (عليه السالم) ق��ال:
ُ
(صىل اهلل عليه وآله) َد ْين ًا كان ع ّ
يل ،فقال :يا عيل قل( :اللهم اغنني
ِ
ِ
َ
سواك) ،فلو كان عليك مثل
عمن
حرام َك
بحاللِ َك عن
وبفضل َك ّ
قضاء اهلل َ
عنك.
صبري د ْين ًا
ُ
أعظم منه.
وصبري جبل باليمن ليس باليمن أجل وال
َ

هل تعلم؟
ي��ت��م اس��ت��خ�لاص ال��زع��ف��ران
م��ن زه���رة تسمى Crocus
 sativusويعد من أغىل التوابل
حيث أن 250000- 70000
زهرة تنتج منه حوايل500جرام
فقط!!

يقال /أ ّمهات الكتب.
الصواب /أ ّمات الكتب.
ألن أ ّمات تستعمل ملا ال يعقل ،و أمهات تستعمل ملن يعقل.

لوح��ة IvanTheTerrible
تعود هذه اللوحة الفنية لعام  1885م ،ويظهر فيها إيفان الرابع من
قيارصة روسيا وأكثرهم دموية ّ
وشك ًا يف القرن الـ 16ممسك ًا بابنه الذي
قتله بواسطة عصا حديدة اثر مشاجرهتام حول قضية سياسية.
برعب شديد وند ٍم عظيم ينطلق األب إىل ابنه ليضمه إىل صدره ضاغط ًا
بشدة عىل اجلرح آم ً
ال أن ينهض ابنه الغايل ويزول هذا الكابوسَ ،عيناه
جسده
تقوالن كل يشء ،الذعر املمتزج بالدموع والندم ،األمر الذي ّ
الفنان إيليا بشكل عظيم ،هذه اللوحة جتعلك تتساءل كيف لفنان أن
تكمن عظمة الفن.
ُيظهر مالمح الندم واهللع هبذه املثالية؟ هنا ُ
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للفنانIlia Repine :

الواحة

صورة وتعليق
موكب الوحدة الحسينية
ألهالي البصرة ـ كربالء 1958

قصة
حدثت عام 1935

ال ترمي قشور الرمان

أثبتت التجارب العلمية أن لقشور الرمان فوائد مذهلة يف
معاجلة العديد من األمراض التي تصيب اإلنسان ،وهذه
قائمة رسيعة بفوائدها:
 -1تعالج قشور الرمان قرحة املعدة.
 -2تعالج قرحة االثني عرش.
 -3تستخدم يف عالج التهاب اللوزتني.
 -4تستخدم يف عالج احلمى.
 -5تعالج البواسري.
 -6تعد من اروع العالجات لالسهال املزمن والدزنرتي
االميبي.
 -7تستخدم يف عالج التعرق الزائد.
 -8تساعد يف عالج رائحة الفم.
 -9تساعد يف عالج اجلروح.
 - 12تستخدم يف عالج األكزيام وااللتهابات اجللدية.

شمر ولد اسمه
كان للشيخ «عجيل الياور» شيخ مشايخ قبيلة ّ
«صفوگ» ،وقد رفض صفوگ مواصلة الدراسة يف مرص رغم
إحلاح أبيه.
ينقل الدكتور «كامل السامرائي» نصيحة الشيخ عجيل الياور
البنه صفوگ:
 الدراسة يا ابني خري من املشيخة حتى لو خضعت لك كلشمر لوحدها  ..الشهادة اآلن هي
عشائر العراق ال عشائر َّ
األساس ،واملشيخة يشء جانبي ال أسايس...
ثم يكمل الشيخ عجيل الياور:
 قبل كم سنة دعتني (مس بيل) اىل العشاء يف بيتها ،وأعلمتنيإن جاللة امللك فيصل األول سيكون من ضيوفها ،ورتبت
مكاين بني رستم حيدر وجعفر العسكري ليرتمجا يل ما ال أفهمه
من حديث باإلنكليزية ،ثم قدمت املس بيل ورقة للملك فيصل
و َّقع يف ظهرها ثم ناوهلا للمندوب السامي الربيطاين الذي
وقعها هو اآلخر ،وملا وصلت الورقة لرستم حيدر وقع عليها
باسمه ثم كتب اسمي إىل جانب اسمه وابتسم يل وقال( :أنا
وقعت بدال َ
عنك شيخنا) وال يمكن أن تتصور ما حصل يل يف
هذه اللحظة فقد متنيت املوت فجأة.
يقول الشيخ عجيل الياور ،إنه بعد هذه احلادثة استقدم (مال)
من املوصل وحبس نفسه معه يف خيمة ملدة  4أشهر مل يغادرها
إال بعد أن تعلم القراءة والكتابة وصار يقرأ اجلريدة كأي أفندي.
يكمل الشيخ الياور قائ ً
ال :آنذاك رصت أعد نفيس شيخا بحق
وحقيقة!
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