قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
مساحة الشيخ الكربالئي يتلقى مناشدةً من مساحة العالمة الكشمريي

تلقى سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي ،مناشدة العالمة السيد مرتضى الكشميري
لدعوته في عقــد مؤتمر عالمي بمناسبة ذكرى زيارة أربعين االمام
الحسين عليه السالم .

صفحة24

مرور كربالء :توجد (  )10,000لوحة خصوصي و( )4436لوحة محل
ال زالت ارقام السيارات غير موحدة في البلد؛ فهنالك اكثر من
نوع لهذه االرقام بعضها يسمى االلماني هو الحديث واخر القديم
زمن الطاغية وهنالك الرقم االسود وان كانت قليلة جدا ،اضافة
الى السيارات التي بدون ارقام  ،وصنف اخر هي ارقام شمال العراق

صفحة34

احلسني ..ثورة و صرخة مدوية بوجه الدكتاتورية والطغيان والفساد واإلرهاب

ان رجال شجاعا رفض الرضوخ للطغيان والجبروت االستبدادي
وتجاهل القمع والتهميش كان يحمل شعارا ورسالة انسانية..
ظل صداها يتردد ..عبر رياح السنين وعلى امتداد ( )1400عام
تستذكر الشعوب االسالمية خاصة وامم العالم عامة..

صفحة 40

االختالفُ يف اللغة

االختالف في اللغة :هو تباين الرأي في شيء واحد فال خالف
فيما اذا تباين رأي اثنين في شيئين ،وعند الفقهاء هو التعارض
في الدعاوي في الملكية والحقوق وما الى ذلك.
وقد جاء الشرع لحل الخالف أساسًا وذلك حينما وضع القوانين
واالحكام لكي يعرف كل واحد حدوده وموازينه.

حكمة العدد

االشراف اللغوي :حسن العوادي
التنضيد اإللكتروني :حيدر عدنان

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

قال احل�سن (عليه ال�سالم):
بينكم وبني املوعظة
حجاب الع ّزة

كلمة التحرير

مناسبة ال تقدّر بثمن

كل االمم والمنظمات والمؤسسات تبذل ما بوسعها من اجل اقامة مهرجان او مؤتمر يستقطب
اهتمام المعنيين لتحقيق اهدافهم التي قد يكون البعض منها الفائدة منه س������وى الترفيه ان لم
تسخر هذه الفعاليات لغايات لالمد البعيد .
تكن هنالك منظمات سرية ّ
ولكننا نعيش مناس������بات اسالمية تجتمع بها العقول والقلوب وبشكل طوعي من اجل احياء
هذه المناسبات ،ولعل اروعها واالكثر الفاتا للنظر هي الزيارة االربعينية التي تتجسد
بها كل معاني التضحية والس���ل��ام والوئام وتجديد العهد  ،هذه المناسبة تتطلب منا
ان نحييها بافضل صورها بل نستغلها للنهوض بواقعنا المعاصر وبكل مجاالته  ،هذه
المناس������بة التي تلتئم فيها القلوب بش������كل عفوي وال توجد جهات راعية لها اال كلمة
ياحس������ين  ،يجب ان تستغل من قبل الجميع الظهار قيم الرسالة المحمدية من خالل
محط
التضحية الحسينية  ،هذه المناسبة التي اصبح صداها عالميا وارضيا وسماويا  ،اصبحت ّ
انظ������ار كل العالم وهم يتابع������ون هذه الجموع المليونية ومختلفة االدي������ان والمذاهب واالعراق
التقدر بثمن
والقوميات وهي تس������ير على اقدامها صوب ابي االحرار عليه السالم  ،انها مناسبة ّ
اتاحها لنا الحسين عليه السالم لكي نظهر من خاللها عمق الرسالة المحمدية للمأل.

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
ِ
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يحُ َ َّل ْو َن ِف َ
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تفسيرالسورة

( )16وكذلك أنزلناه أنزلنا القرآن كله آيات بينات واضحات وأن اهلل هيدي به من يريد..
( )17إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واملجوس والذين أرشكوا إن اهلل يفصل بينهم يوم القيامة
باحلكوم��ة بينه��م وإظه��ار املحق منهم م��ن املبطل وجزاء كل بام يلي��ق به إن اهلل عىل كل يشء ش��هيد عامل به مراقب
ألحواله..
( )18ينقاد ألمره والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس ،وكثري حق عليه العذاب
بكفره وابائه عن الطاعة واالنقياد ومن هين اهلل فام له من مكرم إن اهلل يفعل ما يش��اء ،ورد يف التوحيد عن الصادق
عن أبيه عن أمري املؤمنني عليهم السالم أنه قيل له إن رجال يتكلم يف املشية فقال ادعه يل قال فدعي له فقال له يا عبد
اهلل خلقك اهلل ملا ش��اء أو ملا ش��ئت قال ملا شاء قال فيمرضك إذا ش��اء أو إذا شئت قال إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء
أو إذا ش��ئت قال إذا ش��اء قال فيدخلك حيث يش��اء أو حيث شئت قال حيث يشاء قال فقال ع ّ
يل عليه السالم له لو
قلت غري هذا لرضبت الذي فيه عيناك .
( )19فوج��ان خمتص�مان املؤمنون والكافرون اختصموا يف رهبم ،يف القمي قال نح��ن وبنو امية نحن قلنا صدق اهلل
ورسوله وقالت بنو امية كذب اهلل ورسوله..
( )20يصه��ر ب��ه ما يف بطوهنم واجللود أي يؤثر من فرط حرارته يف باطنهم تأثريه يف ظاهرهم فتذاب به أحش��اءهم
كام تذاب به جلودهم..
( )22كلام أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب احلريق النار البالغة يف االحراق..
( )23إن اهلل يدخ��ل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها االهنار  ،واس��ند االدخال إىل اهلل مؤكدا
تعظيام لش��أن املؤمنني حيلون فيها من أس��اور مجع أس��ورة وهي مجع س��وار من ذهب ولؤلؤ وقرئ بالنصب وبرتك
اهلمزة االوىل ولباسهم فيها حرير .

الثورة احل�سينية والأثر الإمياين

يف ّ
كل ع��ام ن�مارس ذات الطق��وس ،مثلام
ن��ر ّدد ذات الش��عارات ،ونم�ضي قدم ًا يف
ٍ
بص��ورة أو
عملي��ة مالحق��ة األثر اإليامين
ٍ
وبطريق��ة أو بأخ��رى باس��تغالل
بأخ��رى
مرة ،أو اس��تهالل املنطق
املنطلق العاطفي ّ
العقالين ال��ذي يتخذ من الذك��رى ذاكرةً
وهدف�� ًا ..ويف ّ
كل عام نبحث عن أنفس��نا
يف خض��م الضياع الذي نعيش��ه ،فنجد يف
مثل ه��ذه املناس��بات الدينية حلظ��ة تنوي ٍر
احتجاج ت��ار ًة أخ��رى ،ما
ت��ار ًة ،وحلظ��ة
ٍ
وع�بر ًة يف امتزاج
دام��ت الذك��رى ِع�بر ًة َ
واقع
احلال��ة الوجدانية مع العقلي��ة إلنتاج ٍ
ال يس�ير بحذافري ما يراد ،بقدر ما نريد أن
نس�ير نحن إلي��ه ،ألننا نبحث عن أنفس��نا
وس��ط ضوء املناس��بة التي تعدّ واحد ًة من
أك�بر املناس��بات الت��ي تش��هد احتفاالت
وممارسات طقوس ربام عىل مستوى العامل.
يف ّ
كل ع��ا ٍم ح�ين حت�ين ذكرى استش��هاد
ٍ
ٍ
مزدوجة
عملي��ة
اإلمام احلس�ين نرشع اىل
ب�ين البحث عن الذات املفقودة ،والبحث
عن خي��ارات االلتص��اق باإلي�مان ،وبني
البح��ث ع��ن فرص��ة التامه��ي م��ع الثورة
هبدف مواصلة عملية التغيري التي حيتاجها
الواق��ع الراهن ،وبني دالل��ة الرفض التي
أطلقه��ا اإلمام احلس�ين يف وجه الس��لطة
ح�ين رف��ض املبايع��ة ع�لى أس��اس أن ال
مس��ايرة مع الفاسدين ،وبني أن نجد تلك
ومهي
حتولت اىل مسا ٍر
النقطة الغيبية التي ّ
ٍّ
يب ال يمل��ك الول��وج اىل حيثياته وال
ضب��ا ٍّ
يمكن الوث��وق بالوص��ول إىل التفاصيل،
ٌ
حاصل
مثلام ال يمكن الركون اىل إن ما هو
ق��ادر عىل اإلتي��ان بتفاصيل املايض،
اآلن
ٌ
فنبق��ى يف حم��اوالت البح��ث ع��ن النقطة
املهمة التي س�� ّلطت عليها الثورة احلسينية

الض��وء ،أال وهي مقاوم��ة الظلم ..ولكن
رغ��م هذا ظ ّلت ه��ذه املقاومة حمصور ًة يف
عملي��ة جلد ال��ذات التي جي��د الكثري من
الن��اس إهنا ضا ّلتهم يف التأكيد عىل الوالء،
وترس��يخ ًا لإلي�مان ،وتوضيح ًا للمأس��اة،
ورس� ً
ما للمعان��اة ،وطريق�� ًا للمواصل��ة،
ٍ
شعارات
وإعالنا للتحدّ ي ،لذا فأهنا محلت
ٍ
وهتافات متنقل ًة ما بني املايض الذي
خمتلف ًة
األولون ،والتي كانت ش��عارات أو
أتى به ّ
أدعية تذكريية متس��اوقة مع عظم الفاجعة
وهتويل اللغة ..وبني الش��عارات احلارضة
الت��ي ير ّدده��ا الناس اآلن عىل أس��اس إن
مستمر يف استثامر الثورة احلسينية
االرتباط
ٌّ
الت��ي انطلق��ت رشارهتا من حلظ��ة رفض
اإلمام احلس�ين للمبايع��ة ،يف تلك اجلملة
املش��هورة الت��ي محل��ت (الءه��ا ) الكبرية
ٍ
ين وتربية
بعن��وان
س�ماوي ،وتأكي��د إنس��ا ّ
ّ
عائلية ومس�يرة إيامنية يف بيت النبوة ،حتى
ّ
لكأن املش��اركة يف االحتفاالت يف عنواهنا
األس��مى ،إن تل��ك ال��ـ ( ال) كان��ت أث��ر ًا
ملواصلة االحتجاج وإن كانت أحد أوجهه
هي جلد ال��ذات ،ألهنا تعطي مدلو ًال عىل
إن الث��ورة يف احتفاالهتا حزن ًا وبكا ًء ،رغم
إن الكث�ير حيملون بعض املامرس��ات عىل
إهنا مغاال ٌة أو إهنا محلت معها ما هو خارج
م��زاح عن اهلدف
س��ياق الثورة ،وم��ا هو
ٌ
األس��مى لإلي�مان ،فدخل��ت عليه��ا تلك
يتقبلها
املامرسات الوالئية ،ما ال يمكن أن ّ
العقل ،وما رفضتها املراجع الدينية  ،ألننا
ندرك إن احلقيقة دائ ًام حيوم حوهلا املنافقون
من أجل تش��وهيها ،وال يمكن تربئة أعداء
الثورة ذاهتا م��ن صهيوني��ة وكراهية دينية
من حماولة غرس ه��ذه املخالفات عىل إهنا
احلقيقة ،والتي ساهم فيها املخيال الشعبي

عيل لفته سعيد

ٍ
جه��ة وم��ا يلقف��ه البع��ض يف ترديد
م��ن
مسلم هبا ،وهو
املخالفات عىل إهنا حقائق
ٌ
األمر الذي دع��ا فيه املرجع الديني األعىل
السيد عيل السيس��تاين اىل اصدار تعليامت
أو فق��رات داخ��ل ٍ
مه��م ج��دا وهو
بي��ان
ٍّ
رضورة احلف��اظ عىل الثورة احلس��ينية من
تلك الدواخ��ل التي تريد تش��ويه احلقيقة
وتن��زع ثوب التحدي وجتعله ثوب ًا عادي ًا أو
مهله ً
ال ،وبالتايل تك��ون الثورة مزاح ًة عن
هدفه��ا يف مقاومة الس��لطة الدكتاتورية أو
ٍ
مناسبات للذكرى.
جمرد
الفاسدة وجعلها ّ
إن ممارس��ة الش��عائر حتتاج اىل فع��لٍ عقيلٍّ
ٍ
ٍ
واقعية
ممارس��ة
يتح��ول الش��عار اىل
لكي
ّ
خترج م��ن إطاره��ا اإلحتفائ��ي اىل نطاقها
يتحول
العميل يف عدم القبول بالظلم ،وإن ّ
الصم��ت اىل لغ��ة تغي�ير يف الواق��ع ،ليس
بالرضورة أن يكون ضدّ الس��لطة فقط بل
تثوي��ر ًا وتغي�ير ًا وتطوير ًا للواق��ع املعاش،
ألن اهلدف من الثورة مل يكن فقط مواجهة
واقع مري ٍر
الظل��م ،بل بام خ ّلفه الظل��م من ٍ
عىل االنسان،ولذا فإن ثورة اإلمام احلسني
إن أردنا أن تكون ملهم ًة للتغيري ،علينا أن
ٍ
وقتي اىل منهاج
نحول الشعارات من
ّ
ترديد ّ
ّ
عملٍ رشيطة أن نتخلص من تلك الدخيلة
ٍ
مغ��االة أو حتى خزعبالت ،كام
عليها من
يسميها البعض ،ألن احلسني أسمى من أن
ّ
ينطلق بثورته الكبرية التي كتب هلا اخللود
من أجل أن تبقى أس�يرة املخيال الشعبي،
الذي صدّ ق م��ا قاله األع��داء ..ولذا فقد
ٍ
مراجعة
ح��ان الوقت لك��ي نقوم بعملي��ة
ٍ
حقيقية لألسس الصحيحة للثورة ،لنأخذ
هبا وما عداها نش�ير إىل إهن��ا خارج نطاق
االستلهام واإليامن.

صدىالجمعة

الخ ُ
ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
طبة االولى لصالة ُ
في /13صفر1439/هـ الموافق 2017/11/3م

من جملة اهداف زيارة

ُ
كرنفال األربعين

االربعين هو تجديد العهد
والطاعة

والوالء

ألهل

حمبي وعشاق اهل البيت
يتوافدُ املاليني من ّ
وحمبي االمام احلسني (عليه
عليهم السالم
ّ
السالم) قاصدين كربالء املقدسة لزيارة
اتعرض يف ُ
اخلطبة
االربعني ..وأو ّد ان ّ
االوىل اىل ما ينبغي ان يلتزم به الزائرون
املرجوة،
يف هذه الزيارة لتحقيق االهداف
ّ
البد ان يكون هناك وعي والتفات للزائر
لألهداف والثامر التي يرجوها من وراء
ه��ذه ال��زي��ارة وامل�شي عىل االق���دام سري ًا
لزيارة االمام احلسني (عليه السالم) وان
يتعرف الزائر عىل الوسائل التي يصل من
خالهلا اىل االهداف التي يريدها اهلل تعاىل
ورسوله واالئمة االطهار واالمام احلسني
عليهم السالم وحي��رص عىل حتقيق هذه
االهداف.
الشك ان من مجلة اهداف زيارة االربعني
هو جتديد العهد وال��والء والطاعة ألهل
البيت عليهم السالم عامة ولإلمام احلسني
(عليه السالم) خاصة ومعناه ان الزائر
يعاهد االم��ام احلسني (عليه السالم) ان
يديم والءه وطاعته وانقياده ملبادئه وسريته
وان جي��دّ د االستعداد الكامل للتضحية
وال��ف��داء والطاعة املطلقة واالستجابة
الستنصار احلسني (عليه ال��س�لام) أي
االستجابة الستنصار احلق والدفاع عنه
ومن اجل حتقيق هذه االهداف فانه ينبغي
عىل الزائر ان يلتزم بمجموعة من االمور
لكي يصل اىل هدفه:

البيت عليهم السالم عامة
ولإلمام الحسين (عليه
السالم) خاصة ومعناه
ان الزائر يعاهد االمام
الحسين (عليه السالم)
ان يديم والءه وطاعته
وانقياده لمبادئه وسيرته
وان

يجدّ د

االستعداد

الكامل للتضحية والفداء
والطاعة المطلقة...

االهتمام

التام

بأداء

الواجبات الشرعية بالشكل
الذي يرضى اهلل سبحانه
وتعالى وخصوصًا اداء
الصالة في اول اوقاتها
وعدم

التهاون

بها

واالستخفاف بها..
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 -1ان يأيت قرب احلسني (عليه السالم)
ب���روح ط��اه��رة ون��ف��س غ�ير م��ل� ّ�وث��ة فإن
قربه يضم تلك الروح الطاهرة والنفس
القدسية لإلمام احلسني (عليه السالم)
وحيث ان االنسان ال خيلو من الذنوب
دائ ًام (وخري اخلطائني التوابون) فعىل الزائر
توجه اىل اهلل
ان يبتدئ رحلة السري وقد ّ
تعاىل بتوبة صادقة والعزم عىل االقالع عن
الذنوب واملعايص وتشديد املراقبة للنفس
التوجه اىل آخر
وعليه ان حيافظ عىل هذا
ّ
زيارته بل اىل ما بعدها..
 -2الب��د ل��ل��زائ��ر ال��ك��ري��م وألص��ح��اب
امل��واك��ب م��ن االخ��ل�اص يف زي��ارهت��م
التقرب اليه
وخدمتهم هلل تعاىل وقصد
ّ
فيتوجهون بنية خالصة له تعاىل يف
وحده
ّ
مجيع احوال زيارهتم وخدماهتم وعزائهم
ومواكبهم وال يطلبون بذلك جاه ًا وال
مدح ًا وال ثناء ومقتىض ذلك عدم التفاخر
والتزاحم مع االخ��ري��ن او ايذائهم او
التشاحن معهم عىل امر من امور العزاء او
اخلدمة فإن الربكات والفيوضات االهلية
وذخر العمل هلم يوم القيامة مرهون هبذا
االخالص..
 -3ان زيارة االمام احلسني (عليه السالم)
وجمالس احلسني (عليه السالم) انّام هي
لتخليد ذك��ره وسريته ومبادئه وه��ي يف
ال��واق��ع تذكري بالتعاليم االهلية والقيم
االخالقية وم��ب��ادئ اجل��ه��اد والتضحية

صدىالجمعة
واالي��ث��ار وال��ف��داء (القيم السامية عىل
نحو العموم) فالبد عند الرشوع بالزيارة
استذكار عظمة وقدسية هذا العمل فالبد
من احرتامها وتوقريها واجالهلا وذلك
يكون باالستعداد هلا بالتسمية والطهور
اجلسامين والروحي وباالستغفار والذكر
والتسبيح والبكاء والتباكي وان نعيش
االجواء احلزينة التي تثري عندنا الدمعة
واالسى واالبتعاد عن كل ما يوهن هذه
ّ
يستخف هبا من ضحك وهلو
املراسم او
وكالم زائد.
 -4التعامل مع االخرين يف اقىص غايات
االخ�لاق الفاضلة والصفات احلميدة
احلسنة من التعاون والتسامح واالحرتام
املتبادل واملحبة وااليثار والكالم الطيب
والتحمل وسعة الصدر وان
والصرب
ّ
يقوم بتقديم العون واملساعدة لكل من
حيتاج اليها من كبار السن والعجزة
والنساء واالطفال او الضعفاء او املعاقني
او املتعبني م��ن س�ير الطريق وبذلك
ستكون الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة
يف سبيل تربية النفس عىل هذه االخالق
تستمر آثارها يف الزيارات الالحقة..
ونرجو االلتفات اىل نقطة مهمة حيث
ان ه��ذه ال��زي��ارة ب���دأت تشهد توافد
املاليني من ال��زوار من خ��ارج العراق
ومن جنسيات ع�شرات ال��دول لذلك
نويص الزائرين الكرام بالتعامل معهم
بأقىص صفات االخ�لاق الفاضلة من
االحرتام والتقدير واملساعدة واملعاونة
وحتملهم اذا صدرت
هلم مادي ًا ومعنوي ًا ّ
منهم بعض اهلفوات او الكالم اجلارح
بسبب التعب او زمحة الطريق وليظهروا
هلم سمو االخالق التي تعكس النموذج
والقدوة لالقتداء بأهل البيت (عليهم
يرسون االئمة االطهار
السالم) وبذلك ّ
(عليهم السالم) وينقلون اىل شعوهبم
كيف ان زوار احلسني (عليه السالم)
عىل درجة عالية من االلتزام واالخالق
العالية.
 -5ان يراقب نفسه يف اقواله وافعاله
وحركاته بل حتى يف مالبسه وهندامه

املحرمات
ومشيه وان يعزم عىل ترك
ّ
ومنها الغيبة والكذب والبهتان والنميمة
والفحش يف القول والتناحر واالهتامات
الباطلة واالعتداء عىل حقوق االخرين
املادية واملعنوية وكذلك عدم النظر اىل
حرم اهلل من النساء وزينتهن وجت ّنب
ما ّ
املحرم مع
املحرم والكالم
االختالط
ّ
ّ
النساء وخصوص ًا يف حاالت االزدحام
الشديد.
 -6االه��ت�مام ال��ت��ام ب���أداء الواجبات
الرشعية بالشكل الذي يرىض اهلل سبحانه
وتعاىل وخصوص ًا اداء الصالة يف اول
اوقاهتا وعدم التهاون هبا واالستخفاف
هبا فقد ورد بام مضمونه (ليس منا من
ّ
استخف بصالته) وهي عمود الدين
ومعراج املؤمنني ان قبلت قبل ما سواها
وان ر ّدت ر ّد ما سواها وينبغي االلتزام
هبا يف أول وقتها فإن احب عباد اهلل اليه
ارسعهم استجابة للنداء اليها وال ينبغي
ان يتشاغل املؤمن يف اول وقتها بطاعة
اخرى فأهنا افضل الطاعات وقد ورد
عنهم (عليهم السالم) (ال تنال شفاعتنا
ّ
مستخف ًا بالصالة) وقد جاء عن االمام
احلسني (عليه ال��س�لام) ش��دة عنايته
بالصالة يف يوم عاشوراء حتى انه قال ملن
ذكره هبا يف اول وقتها ّ
ّ
(ذكرتني بالصالة
جعلك اهلل من املصلني) فصلىّ يف ساحة
القتال مع شدة الرمي.
 -7املأمول من الزائرين الكرام استثامر
فرصة وجود اهل الفضيلة وطلبة احلوزة
العلمية يف النجف االرشف يف اماكن
كثرية عىل طول الطريق للتبليغ فيبادرون
بالسؤال عن امور دينهم ويستفرسون
ع��ن االح��ك��ام الرشعية وال يصيبهم
اخلجل واالستحياء من ال��س��ؤال عن
أي امر يف مورد االبتالء هلم ولرياجعوا
اعامهلم العبادية من الوضوء والغسل
والصالة والقراءة ويعرضوها حتى ال
يبقى عىل خطئه وغفلته ثم جيد بعد عمر
طويل ان عباداته كانت باطلة فيندم عىل
ذلك وحي��اول التدارك فال يتمكن ألنه
اصبح يف وضع ال يتمكن من ذلك.

 -8االهتامم بحفظ النظام وعدم االيذاء
يف طريق الزائرين واملحافظة عىل نظافة
االم��اك��ن التي تتواجد فيها املواكب
ومواقع االك��ل والطبخ واحل��رص عىل
ع���دم االرضار ب��ال��ط��رق واالرص��ف��ة
واالم��وال العامة واالشجار يف الطرق
رقي الزائرين ويعكس
فإن ذلك دليل ّ
حالة حضارية وسلوكا راقيا ،واحلرص
عىل عدم التدافع واالزع��اج لآلخرين
وحتمل هفوات بقية الزائرين وسعة
ّ
الصدر واحللم من اساءات االخرين..
 -9عىل النساء املؤمنات السائرات اىل
كربالء ان جيعلن زينب عليها السالم
قدوة حسنة هلن ومثال رائع ًا هلن فأهنن
اذا رسن يف ه��ذا الطريق م��واس��اة هلا
وألهل بيت النبوة وال يشء ادعى لرضا
زينب عليها السالم ورسورها من حفاظ
الزائرة عىل عفتها وحجاهبا وكرامتها
وان تكون مثاال يف احلياء واحلشمة
واالج��ت��ن��اب م��ن ك��ل م��ا ي��ن��ايف السرت
والعفة من لبس املالبس غري املحتشمة
املنهي
املحرم او الكالم
او االختالط
ّ
ّ
عنه مع الرجال او الضحك يف الطريق
يكن متفرغات اىل اهلل تعاىل
بل ينبغي ان ّ
وان يشغلن انفسهن طول الوقت والسري
عىل الطريق بذكر اهلل تعاىل والتسبيح
والتحميد والصالة عىل حممد وآل حممد
وان يظهرن املزيد من احلزن واالسى عىل
ّ
وتذكر
مصاب احلسني (عليه السالم)
ما جرى عىل بنات الويص والرسالة من
ذل االرس ومهانة السبي ولوعته ومعاناة
اجلوع والعطش.
 -10وينبغي للزائرين بل عليهم االنتباه
واملندسني ومن
واحلذر من االرهابيني
ّ
يريدون احلاق االذى للزائرين الكرام
وقد يلجأون اىل اسلوب اخلداع للزائرين
بأن ينادي ان هنالك حزاما ناسفا وغرضه
ان يتدافع الزائرون ويرتاكضوا فيسقط
بعضهم عىل بعض ممّا قد يؤدي اىل ازهاق
ارواح بعض الزائرين (حفظهم اهلل تعاىل
مجيعا).
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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 ِ

الكربالئي ي�شك ُر جمي َع امل�ساهم َني يف �إحيا ِء زيار ِة الأربع َني ،ويدعو لإدام ِة التوا�ص ِل فيها
ال�شي ُخ
ُّ
بني الوال ِء احل�سين ِّي واالنتظا ِر ا ِّ
ملهدوي
تحد َث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
ّ
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة
الجمعة في
خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  / 13صفر1439 /هـ
ُ
الموافق 2017/11/3م تحدث قائالً:

األمر االول :
ُ
حمبي
يف ه��ذه االي���ام ّ
يتوجه امل�لاي�ين م��ن ّ
وعشاق االمام احلسني (عليه السالم) سرياً
عىل االقدام  ..لزيارة مرقده الطاهر واستالم
نتوجه
نرحب هبم؛ ّ
رضحيه املقدس ،وإننا إذ ّ
بالشكر والتقدير العاليني جلميع الذين
يسامهون يف إحياء هذه الزيارة العظيمة،
وانجاحها من الزائرين الكرام ،واصحاب
مواكب العزاء واخلدمة ،واالجهزة األمنية،
وال��ف��رق الطبية ،واالدارات املحلية يف
خمتلف املحافظات والسيام حمافظتي كربالء
املقدسة والنجف االرشف ،والعاملني
يف املنافذ احلدودية واملطارات ،ومنتسبي
العتبات امل��ق��دس��ة العلوية واحلسينية
والعباسية والكاظمية عىل ما يقدّ مونه من
جهود طيبة ،وخدمات كبرية ،وتسهيالت
يتقبل من
واضحة سائلني املوىل عز وجل ان ّ
الزائرين الكرام ومن كل من كان له دور يف
إنجاح هذه الزيارة املباركة.
األمر الثاين :
ُ
زائر األربعني بني الوالء احلسيني واالنتظار

املهدوي..
كيف نستطيع من خالل زيارة االربعني ان
نديم التواصل بني مبادئ النهضة احلسينية
ومقومات االنتظار املهدوي الصادق؟
ّ
متهد مفردات الزيارة االربعينية
وكيف
ِّ
للجمع بني صدق ال��والء لإلمام احلسني
(عليه السالم) ،وقوة االرتباط بإمام العرص
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)؟
نحن يف الوقت احلارض يف وقت االنتظار
ع��ن��دن��ا ش��ي��ئ��ان ع��ن��دن��ا امل��ؤم��ن حسيني
وم��ه��دوي ..فهل من املمكن ان ّ
نوظف
زي���ارة االرب��ع�ين فيجمع ه��ذا ال��زائ��ر بني
شيئني  :بني صدق ال��والء لإلمام احلسني
فرقوا  :لدينا زائر
(عليه السالم) ،اخواين ّ
لإلمام احلسني (عليه السالم) حمب لإلمام
احلسني (عليه السالم) وشيعي ألهل البيت
عليهم السالم ،ولدينا ُمنتظر نحن الواحد
ِم ّنا ِ
منتظر ،كيف يستطيع هذا الزائر من
خالل زيارة االربعني ان جيمع بني صدق
والئه لإلمام احلسني (عليه السالم) ويف
مقومات االنتظار
نفس الوقت جيمع معه ّ
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الصادق ،عندنا انتظار كاذب ؟! نعم ،عندنا
انتظار صادق حقيقي وعندنا انتظار كاذب،
هذه الزيارة يستطيع االنسان ان يكون زائر
صادق حقيقيا ِ
ويقوي االرتباط بينه
منتظرا ّ
وبني االمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف..
التفتوا اخواين ما هي قيمة االنتظار ومرتبة
االنتظار عند اهلل تعاىل..
هناك اح��ادي��ث جيب ان نتأ ّمل فيها وما
هي املعاين التي وردت فيها  :فقد ورد يف
احلديث (( :أفضل عبادة املؤمن انتظار فرج
اهلل) هل هذا االنتظار العادي الذي يكون
عند الكثري م ّنا هو هذا افضل العبادة ؟ ال
ما ممكن..
يف حديث آخ��ر ( :م��ن م��ات منكم وهو
ِ
منتظر هل��ذا األم��ر كمن هو مع القائم يف
فسطاطه.)..
علينا ان نبحث أي مرتبة من مراتب االنتظار
املطلوبة حتى يصل اىل هذه املنزلة ..طبع ًا من
جممل االحاديث اذا تأ ّملنا فيها هذا ِ
املنتظر
املؤمن العامل املخلص لإلمام الصادق

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

يف انتظاره واستعداده ان االمام (عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف) اذا ظهر يكون مستعد ًا
للوقوف معه يف وسط ضجيج اعالمي كبري
وحيرف حركة االمام (عليه السالم)
ّ
يشوه ّ
عن مسارها الطبيعي واحلقيقي ..فهو وا ٍع
ويعرف وال تنطيل عليه هذه االمور  ..ايض ًا
لديه استعداد فهو ر ّبى ّ
ووطن نفسه عىل ان
يكون يف أي حلظة عىل استعداد للوقوف
ونرصة االمام (عليه السالم) ..
ما هي الوسائل حتى نجمع بني صدق الوالء
لإلمام احلسني (عليه السالم) واالنتظار
الصادق لإلمام املهدي (عليه السالم)  :هناك
جمموعة من االمور نذكر البعض منها:
أوال  :استشعار وح��دة املبدأ عند االمام
احلسني (عليه السالم) وعند االمام املهدي
املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) :
فاإلمام احلسني (عليه السالم) خرج لطلب
االص�لاح يف امة جده (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) بعد انتشار الظلم بكل أشكاله
مسمياته
والفساد واالن��ح��راف بمختلف
ّ
والقيام املهدوي انّام هو مللء األرض عدال
وقسط ًا بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا وفساد ًا..
يتحمل مشقة
والسائر عىل درب االربعني انّام ّ
ومعاناة السري ليصل اىل مقصوده عند االمام
احلسني (عليه السالم) جمّدد ًا عهده ووالءه له
بإدامة مبادئ هنضته ،لتحقيق اهلدف املذكور
وحيث ان إمام عرصه (عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف) ينتظر اإلذن االهلي لتحقيق هدف
اإلمام احلسني (عليه السالم) ايض ًا فإن ذلك
ّ
سيشكل عامل جذب وشوق نحو ظهوره،
ويستدعي قوة االرتباط به (عجل اهلل تعاىل

فرجه الرشيف)..
وان مسرينا لتحقيق مبدأ االمام احلسني (عليه
السالم) البد ان يكون حتت قيادة إهلية وهي
يف وقتنا احلارض قيادة االمام املهدي (عجل
اهلل تعاىل فرجه الرشيف) ونوابه من الفقهاء
العدول الذين تتوفر فيهم هذه الرشوط..
ثانيا  :اخواين حينام تنتهون من زيارة االربعني
ال تنسوا االمام احلسني (عليه السالم) يف كل
أوقاتكم ..فهناك من االذك��ار والزيارات
ت� ّ
�ذك��رن��ا ب��اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
وخصوصا زيارة عاشوراء..
ال تنسوا اهي��ا االخ���وة واالخ���وات زي��ارة
عاشوراء والتو ّقف عند بعض مبادئها املهمة
التي وردت يف مبدأ امل��واالة (اين سلم ملن
ساملكم وحرب ملن حاربكم وويل ملن واالكم
وعدو ملن عاداكم)..
ايض ًا اخ��واين الزائر ال��ذي يريد ان يكون
حسيني ًا مهدوي ًا نأمل ان جيمع مع زي��ارة
ع��اش��وراء ودع��اء العهد ،هل ت��ري��دون ان
تتواصلوا مع االمام الغائب عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف؟ وهل يريد الواحد منكم ان
يكون مهدوي ًا يف كل ازمنته ويف كل يوم فاقرأ
دع��اء العهد فهو تواصل مع االم��ام (عليه
السالم) فقد ورد يف الدعاء :
(اللهم إين اج��دّ د له يف صبيحة يومي هذا
عهد ًا وعقد ًا وبيعة له يف عنقي ال أحول عنها
وال أزول ابد ًا).
الحظوا اخواين عهد مع االمام احلسني (عليه
السالم) يف زيارة عاشوراء وعهد مع االمام
املهدي (عليه السالم) يف دعاء العهد  ..وهذا
يتط ّلب ان ّ
يوطن االنسان الزائر نفسه عىل ان
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يكون دائ ًام عىل استعداد لنرصة االمام (عليه
السالم) وال��وق��وف معه ،وخ��روج االم��ام
املهدي (عليه السالم) يمثل امتدادا لنهضة
االمام احلسني (عليه السالم) ..
الح��ظ��وا اخ���واين بعض االع�م�ال العبادية
نحتاج اليها وه��ي ال تك ّلفنا الكثري من
الوقت فلتكن بعض ساعاتنا او دقائق يومنا
نتواصل مع االمام احلسني (عليه السالم)
يف زي��ارة ع��اش��وراء ،ونتواصل مع االم��ام
املهدي (عليه السالم) بدعاء العهد ،ولكن
م��ع ال��وع��ي ب��م��ف��ردات ه��ذه ال��زي��ارة وهو
جتديد العهد مع االمام الغائب (عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف) حتى يكون االنسان
املنتظر امل��ؤم��ن جي��دّ د العهد واالستعداد
وي��ك��ون ه��ذا االس��ت��ع��داد م��ت��ج��دّ د ًا لنرصة
االم���ام ،وال��وق��وف معه طبع ًا م��ن خالل
الورع وااللتزام بأداء الواجبات الرشعية،
واالبتعاد عن امل��ح� ّ�رم��ات ،وال��وق��وف مع
اهل الصالح الذين يريدون نرش الصالح
والعدل واالستقامة ،والوقوف بوجه الظلم
واالن��ح��راف وال��ف��س��اد ..كلها تثبت هذا
االستعداد لنرصة االمام (عليه السالم) وتأيت
زيارة االربعني تعطينا هذا االستعداد بام متثّل
فيها من هذا التجسيد ملبادئ االمام احلسني
(عليه السالم) واالخالق الرفيعة ..
نسأل اهلل تعاىل ان يوف ّقنا ان نكون حسينيني
مهدويني نجمع بني األمرين ..اللهم اجعلنا
من انصاره واعوانه واحلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

واالنتظار
زائر اإلمام الحسين عليه السالم
ُ
ُ
إن عظمة تضحيات اإلمام احلسني عليه
ال��س�لام يف واق��ع��ة ال��ط��ف اخل��ال��دة يوم
عاشوراء تتجلىّ يف هذا االستمرار للدين
اإلسالمي احلق رغم كل موجات املحاربة
والتزييف والتحريف ،واستمرار هذا
النهج املحمدي األصيل ووصوله ليومنا
هذا ،ال  ..بل واستمراره آلخر الزمان ..
حيث ظهور قائم آل حممد عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف ..بقيام احلجة املنتظر باألمر
اإلهلي ،وقيادته لدولة العدل الكونية عىل
دماء اإلمام احلسني وأهل
األرض ،ولوال ُ
بيته ودماء أصحابه عليهم السالم ملا بقي
لإلسالم هذا الوهج ..وملا كان ألصحاب
احلقيقة هذا الظهور الساطع  ..بل ملا كان
هلم هذه األسبقية يف اهلداية واتباع منهج اهلل
والتمسك بالدعاة اىل سبيله
تعاىل القويم،
ّ
وهم األئمة املعصومون عليهم السالم.
قيمة االنتظار
الشك إن انتظار الفرج ولفظة ( ِ
منتظر)
ليس كلمة تقال أو أمال يرجتى دونام عمل
خملص دؤوب ،ودون استعدادات ..فإن
مقومات عديدة عىل
لالنتظار الصادق ّ
الزائر احلسيني الصادق وهو يقصد مشي ًا
زيارة اإلمام احلسني عليه السالم تقويتها
يف نفسه خاصة وطريق املسري يمتدّ احيانا
عىل مدى أيام وأسابيع وملسافات طويلة
ج��دا ،وه��ي أن يرتبط ب��اإلم��ام الغائب
بفكره وشعوره ،وأن يكون متهيئا لظهوره
املبارك من خالل االبتعاد عن كل ذنب
من شأنه أن يق ّلل من ثواب زيارته واعامله
وع��ب��ادات��ه، ،وأن يستعد نفسي ًا لفكرة
النرصة واالستعداد هلا وهتيئة مستلزماهتا،
فعن أم�ير املؤمنني (عليه ال��س�لام) انه

قال(:املنتظر ألمرنا كاملتشحط بدمه يف
سبيل اهلل).
وع��ن اإلم���ام السجاد(عليه ال��س�لام)
حيث قال ضمن حديث له عن القضية
املهدوية( :إن أهل زمان غيبته القائلني
بإمامته واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل
كل زمان ،ألن اهلل تبارك وتعاىل أعطاهم
من العقول واألفهام ما صارت به الغيبة
عندهم بمنزلة العيان وجعلهم يف ذلك
الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله بالسيف ،أولئك
املخلصون حق ًا وشيعتنا صدق ًا والدعاة اىل
دين اهلل عز وجل رس ًا وجهر ًا).
وحدة املبدأ
عند خروج اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف سريفع راية مكتوبا
عليها هذا الشعار ( :يا لثارات احلسني)
ملاذا؟
ألن مظلومية جده اإلم��ام احلسني عليه
السالم ال تدانيها مظلومية يف التاريخ
البرشي ..حتى أضحت وقود ًا لكثري من
التحرر العاملي ،ومنذ وقوعها
ث��ورات
ّ
وآلخ��ر الزمان ،وكذلك مشع ً
ال هيتدي
بنوره مجيع الثائرين واألح��رار ،وغدت
كذلك هنضته املباركة رمزا عاملي ًا لالنتصار
عىل الظلم والظاملني يف العامل.
إن اسم احلسني عليه السالم وحده يمثل
ّ
ويقض مضاجع الطغاة
رعب ًا للظاملني..
واملستكربين ع�لى ه��ذه األرض ،فهذا
غاندي حمرر اهلند رغم كونه ليس مسلام،
لكنه قال قولته الشهرية ( :تعلمت من
احلسني كيف أكون مظلوما فأنترص).
الري��ب إن هنضة اإلم���ام احلسني عليه

بقلم :طالب عباس الظاهر

السالم يف ي��وم ع��اش��وراء متثّل االمتداد
الطبيعي لرسالة جده املصطفى صىل اهلل
عليه وآله ( حسني مني وانا من حسني)،
وإن هنضة اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل
فرجه الرشيف هي أيضا امتداد طبيعي
لنهضة جده احلسني عليه السالم ،حتى
قيل (:اإلسالم حممدي النشأة  ..حسيني
االستمرار  ..مهدي االنتصار).
( يا لثارات احلسني) إن هلذا الشعار طبعا
دالالت واسعة نستقيها من قول اإلمام
احلسني عليه السالم ( ..وأين مل أخرج
أرش ًا وال بطر ًا وال مفسد ًا وال ظامل ًا ،وإنام
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي)،
يعني هنا املعني بنهضة اإلمام احلسني عليه
السالم هو اإلصالح العام ،وهو مفهوم
شامل يعنى بإصالح اخلراب اينام وجد..
ومسمياته وأساليبه
بل وبكل اشكاله
ّ
الثقافية والفكرية والنفسية واالجتامعية
واالقتصادية وغريها ،عىل مستوى الفرد
واملجتمع ..وهو بالتايل اص�لاح داخيل
للنفس اإلن��س��ان��ي��ة واخل��ارج��ي ويعنى
بالسلوك اإلنساين.
أما اإلم��ام املنتظر(عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف) فستكون هنضته من أجل أن
َت ُظلْماً
( َي ْملأَ ُ الأْ َ ْر َ
ض ِق ْس ًطا َو َعدْ لاً َكماَ ُم ِلئ ْ
��و ًرا) ،يعني ثورة عىل الظلم واجلور
َو َج� ْ
بعدما متتلئ األرض هبام من أجل قيام دولة
القسط والعدل اإلهلي ..وهذا كله هو ذاته
ما خرج اليه اإلمام احلسني عليه السالم
واستشهد من أجله يف يوم عاشوراء.

أحكام المفقود زوجها
سؤال العدد

اذا عقد شخص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل أن
يدخل بها فهل تجب عليها عدة ؟

سؤال العدد السابق
هل قاعدة (كثير الشك) تجري في العبادات و المعامالت؟
الجواب :ال يعتنى بشكه مطلقًا .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
إعداد /محمد حمزة جبر

السؤال  :ما حكم الزوجة املفقود زوجها ؟
اجلواب  :من تعلم زوجته بحياته ولكنها
ٍ
حينئذ
ال تعلم يف أي بلد هو ،وحكمها
لزوم الصرب ِ
واالنتظار اىل ان يرجع إليها
زوجها أو يأتيها خرب موته ،أو طالقه ،أو
ارت��داده؛ فليس هلا املطالبة بالطالق قبل
ذلك وان طالت املدة ،بل وان مل يكن له
وليه
مال ينفق منه عليها ومل ينفق عليها ّ
من مال نفسه .نعم إذا ثبت لدى احلاكم
الرشعي انّه قد هجرها تارك ًا أداء ما هلا من
تعمد اخفاء موضعه
احلقوق الزوجية ،وقد ّ
لكي ال يتس ّنى للحاكم الرشعي ـ فيام إذا
رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به
ويلزمه باحد َ
االمرين؛ اما اداء حقوقها ،أو
طالقها .ويط ّلقها لو تعذر إلزامه بأحدمها؛
ففي هذه احلالة جيوز للحاكم الرشعي ان
يط ّلقها فيام إذا طلبت منه ذلك ،فان حكم
هذا املفقود حكم غريه املتقدّ م يف املسألة
(.)٣٥٧من كتاب املنهاج اجلزء الثالث.

السؤال  :امراة غاب عنها زوجها او فقد،
وبعد ميض اكثر من ارب��ع سنوات عىل
فقده تزوجت بدون االستئذان من احلاكم
الرشعي وبدون طالق رشعي ،ثم حرض
زوجها االول ،فهل جيب عليها فراق الثاين
العودة اىل االول بعد االعتداد من الثاين؟
ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاين
بعد طالق رشعي ،لكن بدون االذن من
احلاكم الرشعي؟
اجل���واب :زواج��ه��ا من الثاين باطل عىل
التقديرين وحترم عليه مؤبد ًا مع الدخول
عىل االحوط وتعود اىل االول بعد االعتداد
من الثاين .
السؤال  :امراة غاب زوجها ومدة غيابه
اثنتا عرشة سنة ومل تعلم خربه من حني
غيابه فهل هلا ان تتزوج بعد الرخصة من
جنابكم الكريم او ماذا جيب ان تعمل ؟
اجلواب :اذا كان قد تم الفحص عنه اربع
سنوات مع وقوع جزء من الفحص باذن

احلاكم الرشعي ومل يعثر عىل خرب منه ومل
يكن للزوج املفقود مال ينفق منه عليها ومل
ينفق وليه عليها من مال نفسه فيجوز هلا
ٍ
حينئذ ان تطالب احلاكم الرشعي بالطالق
فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من
غري حداد فاذا انتهت العدة جاز هلا الزواج.
السؤال  :هل جيب عىل الزوجة العدة اذا
تبني موت الزوج املفقود قبل انقضاء املدة
او بعده قبل الطالق؟
اجلواب  :إذا تبني موت الزوج املفقود قبل
انقضاء املدة أو بعده قبل الطالق وجب
عليها عدّ ة الوفاة ،وإذا تبني بعد انقضاء
العدّ ة اكتفى هبا ،س��واء أك��ان التبني قبل
التزويج من غريه أم بعده ،وس��واء أكان
موته املتبني وقع قبل الرشوع يف العدّ ة أم
بعدها أم يف اثنائها أم بعد التزوج من الغري،
واما لو تبني موته يف اثناء العدّ ة فهل يكتفى
بامتامها أو تستأنف عدّ ة الوفاة من حني
التبني؟ وجهان أوجههام الثاين .

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• اإلعالن عن عزم الحكومة على تخفيض وقود البنزين واستبداله بالغاز السائل ألغلب أنواع المركبات
• وزير الداخلية يطلع المتولي الشرعي لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على تفاصيل الخطة االمنية والخدمية الخاصة بالزيارة
االربعينية والعمل المشترك من اجل انجاحها...
مفتشية الداخلية :ضبط مزور و 3معقبين متلبسين بترويج معامالت مرورية ببغداد
• الشركة العامة لسكك حديد العراق تعلن عن تسيير  23قطارًا لنقل الزوار خالل الزيارة األربعينية ،تنطلق من محطة
البصرة الى كربالء (منطقة عون) وبالعكس مرورا بالمحافظات الجنوبية.

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد جهوزيتها لقبوالت طلبة الدور الثالث للدراسة االعدادية في الجامعات العراقية..

العتبة الحسينية المقدسة تثني على جهود أبطال عمليات تحرير غرب االنبار
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اثنى وفد االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل جهود ابطال احلشد الشعبي واجليش العراقي يف قاطع عمليات حترير راوة والقائم
ملا حيرزون من تقدم رسيع يف تطهري ارايض غرب االنبار .أكد ذلك السيد (افضل الشامي) معاون االمني العام للعتبة خالل جولته
امليدانية بمنطقة عكاشات باجتاه القائم ،مضيفا شاهدت الروح املعنوية العالية التي يمتلكها املجاهدون ،التي أهلتهم ليكونوا امثلة
حيتذى هبا .ونقل الشامي رسالة املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) اىل مقاتيل لواء
عيل االكرب املرابطني يف السواتر االمامية باجتاه القائم .فيام قال آمر لواء عيل االكرب اللواء (عيل احلمداين):ان رسالة املتويل الرشعي
اىل مواقع الصد بمنطقة عكاشات تدل عىل اهتامم املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي باملجاهدين من ابناء اللواء ،مؤكدا أن ابطال
اللواء مستمرون يف تطبيق التعليامت والتوصيات التي صدرت من قبل املرجعية الدينية يف احلفاظ عىل االموال اخلاصة والعامة ومد
يد العون للنازحني واملواطنني يف املناطق املحررة.

باالرقام
105
700

مدرسة تستأنف الدوام المدرسي في
محافظة كركوك بعد عودة إدارتها
للحكومة االتحادية..
مبلغ ديني تكلفه االمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة خالل زيارة االربعين
لتفقه الزائرون بالمسائل الشرعية
المعمول بها.

باالرقام
18
650

دولة وأكثر من(  ) 688شركة تشارك في معرض
بغداد الدولي بدورته الـ(  ) 44ووزارة التجارة
العراقية تعلن عن نجاح فعالياته...

قنينة دم مختلفة األصناف تبرع بها الزائرون الوافدون
إلحياء شعائر زيارة أربعينية الحسين لمصرف الدم الرئيسي
لصحة كربالء المقدسة لدعم جرحى الحشد الشعبي..

باالرقام
400
4000

شجرة زرعها متطوعون كربالئيون في المنطقة
الصحراوية الفاصلة بين محافظتي كربالء واالنبار
بهدف القضاء على ظاهرة التصحر...

موكب خدمي ،منها اكثر من ( )3000موكب مسجل ضمن
قاعدة بيانات قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبتين
الحسينية والعباسية المقدستين لخدمة زائري األربعين...

أهم توصيات المؤتمر األول للحوار العالمي حول
اإلرهاب الذي نظمته هيئة الحشد الشعبي

معتمدو المرجعية الدينية یحثون المقاتلين
على االلتزام بوصاياها وتوجيهاتها
ّ
حث معتمدو املرجعية الدينية العليا يف جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع
عن العراق واملقدسات ،املقاتلني املرابطني يف تل عبطه ومطار الثريا
(أج ثري) عىل االلتزام بالضوابط الرشعية ووصايا سامحة السيد عىل
ظله).
السيستاين (دام ُ
وقال السيد (مثنى احلكيم) معتمد املرجعية الدينية عضو اللجنة :ان
قافلة عامر بن يارس التابعة لألمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة تواصل
تنفيذ توجيهات املرجعية الدينية العليا برفد كل ما حيتاجه املقاتلون يف
املعركة ،وجتهيزهم باملواد الغذائية وغريها من االحتياجات األخرى
وبصورة مستمرة ،مضيفا ان مبلغي جلنة اإلرشاد والتعبئة نقلوا سالم
ودع��اء املرجعية الدينية العليا جلميع املقاتلني وحثهم عىل االلتزام
بالضوابط الرشعية ووصايا املرجعية الدينية العليا.

نظمت هيئة احلشد الشعبي املؤمتر األول للحوار العاملي حول
اإلرهاب يف العاصمة بغداد ،واختتم بالتوصيات اآلتية:
اوال  :التأكيد عىل أن اإلرهاب أزمة دولية وليست عراقية،
والبد من العمل عىل حتجيمه.
ثانيا :العمل عىل تفعيل قرارات جملس األمن وخصوصا
القرار  2253من أجل جتفيف منابع اإلرهاب املالية الداخلية
واخلارجية.
ثالثا  :االستفادة من زخم االنتصارات املتحققة عىل يد قوات
احلشد الشعبي واجليش واألجهزة األمنية يف حتقيق سيادة
القانون عىل كامل األرايض العراقية.
رابعا :دعوة الدول للسيطرة عىل املؤسسات الدينية املتطرفة
 000ال تؤمن بالتعددية والتعايش ،وحثها ع�لى دعم
التي
املؤسسات الدينية املعتدلة التي تؤمن ببناء اإلنسان روحيا
وأخالقيا.
خامسا  :يؤكد املؤمتر عىل رضورة إنصاف ضحايا اإلرهاب
ممن اغتصبت مناطقهم أو ممن قاتل اإلرهاب.
سادسا :يؤكد املؤمتر عىل دعم ع��ودة النازحني للمناطق
املحررة.
سابعا :العمل عىل تعزيز املنظومة اإلعالمية ضد اإلرهاب
من خالل تبني محلة إعالمية دولية ملكافحة الدعاية واحلرب
النفسية.

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يشيد بدور المواكب الحسينية
اشاد ابو مهدي املهندس نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي بدور املواكب احلسينية التي تقدم الدعم
واإلسناد اىل مقاتيل احلشد منذ انطالق العمليات االوىل يف جرف النرص ،وذلك خالل لقائه بالوفد
الصحفي االجنبي املشارك يف املؤمتر العاملي االول لدعم احلشد يف العاصمة العراقية بغداد ،وقال
املهندس :ان مقاتيل احلشد الشعبي يتقاضون نصف احلقوق التي يتقاضها اقراهنم يف اجهزة الدولة
االخرى يف الدفاع والداخلية ،الفتا اىل ان اغلب قيادات احلشد تعمل دون اي ختصيصات مالية
او راتب شخيص هلم.مشريا اىل امتالك اهليئة اقوى جهاز استخبارات واقوى سالح مدفعية عىل
مستوى البالد ،فضال عن تطور اجهزة الطبابة ،منوها اىل ان اغلب العمليات العسكرية جتري
بشكل علمي ومدروس ومنظم ولدينا داخل اهليئة خربات ومحلة شهادات عليا.

قالوا:

قالوا:

•حيدر العبادي(رئيس الوزراء العراقي) :
إن كل الحدود العراقية يجب أن تبقى من دون
استثناء تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد...

• (جورج بوستن) الممثل الخاص لألمين العام لمنظمة
األمم المتحدة  :سنطالب اليونسكو بدعم يحافظ على
الكنوز التاريخية الموجودة بالعتبة الحسينية المقدسة...

•(فرانك بيكر) السفير البريطاني في بغداد:
إن وجود عراق «مستقر وآمن ومزدهر في قلب المنطقة العربية
سيكون نعمة لألمن واالستقرار في المنطقة...

العطاء الحسيني

سماحة الشيخ الكربالئي يتلقى مناشد ًة من سماحة العالمة الكشميري
ُ
ويوعز بتشكيل لجنة لذلك
لعقد مؤتمر عالمي عن زيارة األربعين،

عامر نوري ـ موقع العتبة الحسينية المقدسة

تلقى سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي،
مناشدة العالمة السيد مرتىض الكشمريي
لدعوته يف عقــد مؤمتر عاملي بمناسبة ذكرى
زيارة أربعني االمام احلسني عليه السالم .
وق��ال الشيخ الكربالئي يف بيان له :إننا
نثمن ونقدر هذا الوالء احلسيني واالهتامم
البالغ وسعة األفق يف تشخيص متطلبات
القضية احلسينية بام يتناسب وحجم ونـوع
التحديات املعارصة .
وأض�����اف س�ماح��ت��ه يف ب��ي��ان��ه للعالمة
ال��ك��ش��م�يري ،إن��ك��م أج��دت��م يف انبثاق
فكرة عقد مؤمتر أربعيني عاملي حترضه
شخصيات إسالمية م��ن خمتلف العامل
االسالمي وأمريكا وأوربا ،إليصال رسالة
االربعني لكل شعوب العامل –مهام أمكن –
للتعريف بجوهر وصميم القضية احلسينية
لتتفاعل معها هذه الشعوب بام يساهم يف
إرواء ظمئها املعريف والثقايف والرتبوي

واالجتامعي.
ّ
وأكــد سامحته عىل استعداده للتعاون
والتنسيق والتحضري لعقد املؤمتر العاملي
األول م��ع س�ماح��ة ال��س��ي��د الكشمريي
واالخوة العاملني معه ومع اإلخوة االعزاء
املسؤولني يف األمانة العامة للعتبة العباسية
املقدسة.
وأوضـح الشيخ الكربالئي ،ستشكل جلنة
من األخ��وة ،السيد األم�ين العام ونائبه
والسيد افضل الشامي والدكتور طالل
الكاميل واحل��اج فاضل عوز واحل��اج زهري
عبد الكريم إضافة اىل الشيخ عيل الفتالوي
وسامحة الشيخ رائــد احل��ي��دري لعقــد
اجتامعها األول بعد زيارة األربعني لوضع
األسس التحضريية هلذا املؤمتر.
وتابع البيـان  ،ييل ذل��ك ،عقــد اجتامع
آخر مع األخــوة يف األمانة العامة للعتبة
العباسية املقدسة للوصول اىل رؤية موحدة
وبعدها يتم إطالع السيد الكشمريي عىل
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النتائج.
ودعا الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،اهلل
سبحانه وتعاىل ،أن يتقبل أعامل وخدمة
وسعي العالمة السيد مرتىض الكشمريي،
بأحسن قبول وأن يطيل اهلل بعمـره بأتم
الصحة وأهنأ العافية ويزيد اهلل يف توفيقاته.

العطاء الحسيني

العتبتان الحسينية والعباسية تشاركان في مهرجان (يوم الحسين) بالهند

السيد سعد الدين البناء :نسعى لنكون مصداقًا لقول المعصوم
(الناس صنفان إما ٌ
نظير َ
أخ َ
لك في الخلق)
لك في الدين أو
ٌ

َ
تكون ُحسيني ًا ومصداق ًا لصفة املوايل
أن
احلقيقي ،يعني أن ت��ك� َ
�ون أكثر إنسانية
ويتسع قل ُب َك ّ
لكل البرش ،ثم تسعى
وسامحة،
ُ
ُ
البعض خلقها
اهل��وة التي حياول
لتجسري ّ
َ
عمن هم أما (أخو ٌة لك يف الدين
إلبعادك ّ
ٍ
أو نظراء َ
وبحمد اهلل
لك يف اخللق) ،وهذا
تعاىل وبركات اإلمام احلسني (عليه السالم)
قد سعت إليه وح ّققتاه األمانتان العامتان
للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني،
َ
فكان هلام ذلك احلضور والتواصل مع مجيع
ِّ
املحبني واملوال َ
ولكل من يؤمن باحلرية
ني
ّ
لبني البرش.
التوفيقات اإلهلية ،وبالتنسيق مع
وضمن
ُ
أح��د رج��ال اهلند وه��و األخ أغ��ا سلطان
املحرتم ،شارك وفد من العتبتني املقدستني
أقيم
يف مهرجان (ي��وم احل��س�ين) ال��ذي َ
األسبوع املايض يف مدينة بنغالور اهلندية،
َ
وسط حضور
بنسخته اخلامسة والعرشين،
كب ٍ
ري ملحبي أهل البيت (عليهم السالم)
وشخصيات أخرى من خمتلف الطوائف

(األخ
دت مقولة
جتس ْ
ِ
واألديان باهلند ،حيث ّ
وجتمع احلارضين حول
والنظري) ،والتفاف ّ
املبادئ اإلنسانية العالية والقيم املثىل والتي
دعا إليها اإلسالم وبقية األديان األخرى.
وفد العتبتني املقدستني استثمر تواجده،
وقام برفع رايتي اإلمام احلسني وأخيه أيب
الفضل العباس (عليهام السالم) يف مسجد
عسكري باملدينة املذكورة ،وسط هتافات
(لبيك يا حسني).
احلارضين بـ ّ
وخص السيد سعد الدين البناء ،ممثل العتبة
ّ
احلسينية املقدسة ،جملتنا بترصيح قال فيه:
املحبني واملوالني ال يمكن
«ان احلضور بني ّ
وصفه ،خصوص ًا ّ
كله شغوف
وأن العامل ُ
بذكر اإلمام احلسني (عليه السالم) وتعظيم
قضيته ومبادئه السامية» ،مبين ًا ان «العتبتني
املقدستني كان هلام حضور مميز خالل هذا
املهرجان وألقيت خالله كلمتا املشاركة،
كام تزامنت مع زيارتنا القيام بفعاليات
وأنشطة أخرى من بينها إهداء راية اإلمام
احلسني (عليه السالم) إىل مسجد عسكري
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األحرار /علي الشاهر

بمدينة بنغالور ،فض ً
ال عن إج��راء زيارة
خاصة لطفلتني مصابتني بأمراض القلب يف
مدينة الريانا الطبية ،كانت العتبة احلسينية
ق��د أرسلتهام وق��د أج��ري��ت هل�ما العملية
وتك ّللت بالنجاح واحلمد هلل ،بالتعاون
منظمة ( – Ho is Hussainمن
طبع ًا مع
ّ
هو احلسني) وهي منظمة إنسانية تتألف من
جمموعة أطباء يقومون بجمع التربعات
املالية لغرض معاجلة األطفال املصابني
بأمراض القلب من هم بأعامر دون سن
العارشة».
وأض���اف البناء« ،أجرينا زي���ارة أخ��رى
للمريضة الشابة املوصلية (أليفة) التي
تعرضت هلجوم إره��ايب يف أط��راف مدينة
املوصل ُ
وأصيبت بالشلل ،وقد ّتبنت العتبة
احلسينية املقدسة عملية عالجها وإرساهلا
بصحة
إىل اهلند واحلمد هلل هي اآلن تنعم
ّ
جيدة ،وتم ترتيب إج��راءات عودهتا إىل
العراق وقد وصلت برفقة وادهلا إىل البلد
يوم (.»)2017/11//1

العطاء الحسيني

آالف المواكب والحسينيات
المقامة من ابناء الجنوب..
تقدم خدماتها الحسينية
ّ
طيلة أيام زيارة االربعين المباركة
األحرار /حسنين الزكروطي  /تصوير /حسنين الشرشاحي ـ حسن خليفة

ينتظر محبو اهل البيت (عليهم السالم) بفارغ الصبر حلول ايام زيارة
ليشدوا الرحال الى قبلة هواهم
االربعين المباركة من كل عام هجري،
ّ
وعشقهم االبدي تقربا ومحبةً الى الباري (ع ّز وجل)..
وبين مواكب خدمية وعزائية ومسيرة مليونية يحتشد لها العراقيون
والعرب واالجانب تنطلق من اقصى جنوب العراق (البصرة) ومن شماله
الى مدينة العشق كربالء المقدسة ..كانت جولة «االحرار» االولى من الجنوب
ارض الخير واالخيار والرجال الذين دأبوا على توفير كل ما يلزم في مواكب
حسينية تقدم للزائرين ما لذَّ وطاب من المأكل والمشرب وأماكن للراحة
وعالجات طبية ،دون اي تفريق قومي او طبقي او ديني.

وأج���رت «االح�����رار» جمموعة
ل��ق��اءات مع اصحاب املواكب
وكفالئها ،كان اوهل��ا مع احلاج
س��ج��اد لفتة اجل��اب��ري مسؤول
موكب «خدمة احلسني رشف لنا»
يف مدينة النارصية منطقة العربات
الذي قال« :ان كل ما نقدمه يف
هذه اخلدمة املباركة نعده قلي ً
ال،
أمام ما ضحى به سيدنا وإمامنا
أبو عبد اهلل احلسني (عليه السالم)
يف ماله واصحابه وعياله ونفسه،
لتثبيت الدين املحمدي االصيل

16

ِ
ونرصة احلق عىل الباطل» ،مضيفا
«نحن شيعة أهل البيت (عليهم
السالم) نعمل سويا عىل تقديم
اخل��دم��ة اىل زائ���ري ايب عبد اهلل
(عليه السالم) السائرين اىل قربه
الرشيف يف ايام االربعني».
وكان ثاين اللقاءات مع احلاج عبد
الكاظم السعيدي مسؤول موكب
«قرية الوفاء» حيث قال« :بدأنا
بناء هذا املوكب الصغري قبل ثامن
سنوات بواسطة جمموعة خرية
من االه��ايل واالص��دق��اء ،ومنذ

ذلك اليوم نحن نعمل عىل تقديم اخلدمة
اىل الزائرين املتوجهني اىل قبلة االحرار
مدينة ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم)».
واض��اف السعيدي :نبدأ باخلدمة يف كل
عام يف الثاين من شهر صفر ،ونستمر اىل
اخر زائر يمر يف هذه املنطقة ،وبعد ذلك
نتوجه اىل مدينة كربالء املقدسة ألداء
الزيارة ،وباخلتام نسأل اهلل العزيز القدير
بحق هذه االيام العظيمة واملباركة ان يثبتنا

خلدمة زوار اإلمام احلسني (عليه السالم)
وان يرفع الغمة عن هذه االم��ة وينرص
حشدنا الباسل وقواتنا االمنية التي ترابط
يف ساحات الوغى من اجل تطهري بلدنا
احلبيب من دنس العصابات االجرامية».
ويف ح��دي��ث م��ع احل���اج لطيف جويد
مؤسس موكب «االمام عيل» من حمافظة
ذي قار قال« :بداية تأسيس املوكب كانت
يف ع��ام 1970م ،وب��ع��د س��ق��وط حكم

ألهل البيت (عليهم السالم) ،وخالل هذه
االيام املباركة نسعى اىل التقرب اىل اهلل (عز
وجل) من خالل تقديم الطعام والرشاب
هلم ،وتوفري الراحة الكرب عدد من زائري
اإلمام (عليه السالم)».
وأج���اب ج��وي��د ع��ن الغاية م��ن ارشاك
الشباب واألطفال يف خضم هذه اخلدمة
ِ
هؤالء هم قادة املستقبل ،لذا
قائال« :ان
نسعى اىل ان تكون تربيتهم حسينية وعىل
املبادئ التي توارثناها من ابائنا».
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العطاء الحسيني

الطاغية امللعون يف عام 2003م وظهور
املواكب احلسينية بشكل كبري ،جتزأ املوكب
ٍ
واحد منها
اىل عدة مواكب واصبح كل
خيدم الزائرين يف منطقة معينة ايامنا بتوفري
خدمة ألكرب عدد من الزائرين.
واضاف جويد« :بمرور الوقت بادرنا ببناء
حسينيات السرتاحة الزائرين خصصت
للرجال والنساء اضافة اىل مفرزة طبية
وصحيات ،بجهود اخل�يري��ن واملحبني

العطاء الحسيني

بعد ان قطعوا آالف الكيلومترات زحفا نحو كربالء..

عشرون دولة عربية واجنبية،
يش��ارك مواطنوها في زيارة
االربعين المباركة

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :احمد القريشي – قاسم العميدي

كدأبهم عشاق اإلمام الحسين (عليه السالم) من كافة المدن
العراقية وال��دول العربية واالسالمية؛ بل ومن كافة اصقاع
العالم غربا وشرقا ..بين زائر وخادم تجشم عناء السفر قاطعا
آالف الكيلومترات؛ بل وعشرات اآلالف متوجها الى محافظة
كربالء المقدسة لزيارة اإلمام الحسين (عليه السالم) في ذكرى
اربعينيته المباركة..

وعن اعداد املواكب التي بارشت باخلدمة
احلسينية طيلة ايام الزيارة ،حتدث احلاج
رياض نعمة السلامن رئيس قسم الشعائر
واملواكب يف العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني« :استعداد ًا الستقبال مناسبة
الزيارة األربعينية املباركة ،فقد بدأ عملنا
من يوم  25من شهر حمرم اىل العارش من
شهر صفر ،استالم طلبات يشمل املواكب
احلسينية وف��ق ال��ي��ات وض��واب��ط حم��ددة

سابقا ،وبوجود تنسيق مبارش مع الدائرة
القانونية يف رشطة كربالء املقدسة ،اضافة
اىل وجود مكاتب يف خمتلف املحافظات
تابعة اىل االمانتني العامتني يطلق عليها
اسم ممثلية قسم الشعائر واملواكب والتي
تسهل عىل املواكب عملية التسجيل».
ّ
واض��اف السلامن :ان «اع���داد املواكب
احلسينية اخلدمية والعزائية بدأت بالتزايد
بشكل كبري يف السنوات االخ�يرة ،حيث
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كانت اع���داد امل��واك��ب يف ب��داي��ة سقوط
النظام البائد قرابة ( )700موكب خدمي
وع��زائ��ي ،ام��ا يف السنة السابقة فقد بلغ
عدد املواكب املشاركة يف زيارة االربعني
قرابة ( ،)8450ويف هذه السنة ازدا َد عدد
املواكب بشكل كبري بحيث وصل عددها
حلدّ االن اكثر من عرشة آالف موكب،
فيام بلغ عدد املواكب احلسينية التي حتمل
جنسيات عربية واجنبية اىل أكثر من ()130
موزعة عىل عرشين دولة ،وشهدت هذه
الزيارة ايضا مشاركة دولة تايالند ألول
مرة يف زيارة اربعني االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) ،مشريا يف الوقت نفسه اىل ان
قسم الشعائر واملواكب احلسينية مل يتوقف
عند توفري االماكن واملسريات العزائية
فحسب؛ بل شملت وظائفه ايضا تقديم
الطعام والرشاب املجاين اضافة اىل اماكن
اسرتاحة وايواء الزائرين ،مع توفري شعبة

العطاء الحسيني

جعفر العمام

علي شاكر

تسمى غرفة العمليات خاصة للمواكب يف
حال احتياجهم للامء او االسعاف االويل
اذا تطلب االمر ،كذلك توفري مفارز طبية
للزائرين بالتنسيق مع دائرة صحة كربالء
املقدسة».
عربيا التقت جملة «االحرار» باحلاج جعفر
العامم صاحب موكب «اه��ايل االحساء»
وال��ذي ق��ال« :بفضل اهلل ترشفنا بخدمة
زائ��ري ايب عبد اهلل للسنة ال��ع��ارشة عىل
التوايل ،حيث يقوم املوكب سنويا بتقديم
الطعام وال�شراب طيلة اي��ام وجودنا يف
كربالء ،منذ يوم  25لغاية  20من شهر
صفر» ،مبينا ان «اهلدف الرئييس من هذه
اخلدمة املباركة هو التقرب اىل اهلل (ع ّز
وجل) والركوب بسفينة نجاة االمة وباب
رجائها».
ام��ا احل��اج عيل شاكر ال��ط��واش مسؤول
موكب عزاء «اه��ايل البحرين» فقال :ان
«موكب ع��زاء اه��ايل البحرين تأسس يف
مخسينيات القرن املايض ،حيث كانت لدينا
حسينية يف كربالء متثل مقرا إلقامة العزاء
احلسيني آن��ذاك ،ولكن بعد جميء احلكم
الصدامي املقبور انقطت ه��ذه اخلدمة
بسبب االوضاع السياسية التي كان يتبعها
الطاغية يف ذلك الوقت ،وبعد 2003م
وسقوط حكم الظلم واالستبداد بدأنا
باسرتجاع املواكب احلسينية وليومنا هذا،

مجتبى اليماني

حيث نعمل عىل تقديم الوجبات الغذائية
اىل الزائرين يف مجيع الزيارات واملناسبات
التي تقام يف العراق سنويا».
وق���ال ال��زائ��ر جمتبى ال��ي�ماين م��ن موكب
«يضم
«الرسول االعظم» الهايل اليمن»:
ّ
موكبنا جمموعة من الشباب من اهايل اليمن
جاءوا هبدف املشاركة واملسامهة يف خدمة
زوار ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم)،
حيث يتواجد املوكب يف مدينة كربالء
للسنة اخلامسة عىل التوايل ،ويقدم الطعام
والرشاب عىل ثالث وجبات طيلة اليوم».
واض��اف «ان الشعور ال يمكن وصفه
بالكلامت الن اخلدمة التي نقدمها يف هذه
املناسبة املليونية كقطرة يف بحر مقارنة بام
قدمه االمام احلسني (عليه السالم) واخوه
أبو الفضل العباس (عليه السالم) والعرتة
الطاهرة للدين والبرشية».
اجنبيا كان لـ «االح��رار» لقاء مع احلاج
عيل حممد فارس مسؤول موكب احلسن
املجتبى يف ستوكهومل السويدية وال��ذي
ق��ال :يعد موكب احلسن املجتبى (عليه
السالم) ال��ذي تأسس يف ع��ام -1997
1998م يف العاصمة السويدية ستوكهومل
اول موكب حسيني كربالئي يقام يف
السويد ،حيث كانت بدايته تتمثل بمامرسة
الشعائر احلسينية من خالل مجع العراقيني
املتواجدين يف السويد» ،مشريا اىل «اهنم
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علي محمد فارس

استمروا بإقامة الشعائر احلسينية لغاية
2003م اي قبل ت��اري��خ سقوط حكم
الطاغية ،وبعدها رجعنا اىل موطن ايب
االح��رار (عليه السالم) من خالل فكرة
بناء موكب حسيني خلدمة الزوار يف ايام
زيارة االربعني ،ومنذ ذلك الوقت وليومنا
ه��ذا نحن نعمل خ�لال اي��ام تواجدنا يف
مدينة كربالء عىل تقديم اخلدمات من
طعام ورشاب اىل الزائرين الكرام».
واكد فارس :عىل امهية مبادراهتم كجالية
عراقية يف الغرب حيث تسعى هذه اجلالية
لبناء اجيال يكونون حمبني ألهل البيت
(عليهم السالم) ويقتدون هبم ويسريون
بتعاليمهم».
وم��ن تايلند يشارك موكب «حمبي اهل
البيت (عليهم ال��س�لام)» ال��ذي تأسس
سنة  1433هـ وبارش هذه السنة ألول مرة
بتقديم خدماته يف العراق لزوار ايب عبد اهلل
(عليه السالم) وعنه حدثنا احد العاملني
نؤسس
فيه الزائر «أتيد»« :كان حلام ان
َ
موكبا نستطيع من خالله ان نشارك يف
اخلدمة احلسينية  ،وبشغف ترشفنا هذا
ال��ع��ام ان نكون عصبة وع�لى قلتنا بان
نوفق للمشاركة بتقديم اخلدمات الصحية
واماكن ملعاجلة املتعبني من السفر اىل االمام
احلسني (عليه السالم)».

األدبية

قصيدة رثاء الى الشهيد (ابو تحسين الصالحي)
من ابطال لواء علي االكبر (عليه السالم)
هادي جبار سلوم

�������ز ْع�������� َن� َ
اب�����������ا حت�����������س��ي��ن ال ت��������ف� َ
�����ر
�������ك احل������ف� ُ
���������داء وم����������ن �����س���������س����ت����ان م���ن���ه���ج���ه
ل������ ّب������ى ال����������ن�
َ
ٌ
�������������ة
��������ر وارف�
������س�����م�����ا ف�������ف�������اط� ُ
������م وه�����������ي ال���������غ� ُ
وم�����������ن ع������ل������ي االك�������ب������ر امل����������ق����������دام �����ص����ول����ت����ه
����ر
اب���������ا اجل�������ه�������اد وان�����������ت
ُ
ال���������ش����م���������س وال�����ق�����م� ُ
ع������ ّل������م������ت اج������ي������ال������ن������ا ن������ب���ل��ا ً وت���������ض����ح����ي����ة
اب����������ا حت�����������س��ي��ن ان����������ت
ُ
ال�����ن�����������س�����ر ع�����ا������ص�����ف�����ة ً
ي���������ا ق��������اط��������ع ال������ع������م������ر اورادا ون�����اف�����ل�����ة
ان ع�������س���ع�������س ال�����ل�����ي�����ل ف������امل������ح������راب ق���ب���ل���ت���ك���م
ان�������������������ش���������ودة ال�������ل�������ي�������ل ق�������������������ر�آن وادع��������ي��������ة
ه������ن������ا ق��������ب��������اب لأه���������������ل ال������ب������ي������ت �����ش����اخم����ة
حل����������ي����������در ه������������اط������ل�����ات م������������ن ������س�����ح�����ائ�����ب�����ه
وه�����������و االم����������������ام ال��������������ذي ن�������رج�������و ب���ح���ك���م���ت���ه
اب�����������ا اجل���������ه���������اد ارى يف اجل�����������و ب���������ارق���������ة ً
�����س��ل�اح����ك ال����ق����ن���������ص ه������ا ع����ن����د احل���������س��ي�ن غ����دا
م��������ع ال������ن������ف������ائ�������� ِ�����س وه�����������و اخل��������ل��������دُ اج����م����ع����ه
ويف احل��������وي��������ج��������ة م�������ه�������د ان�������������ت ط�����ال�����ب�����ه
�������رق��������ة
ق�����������د ��������ش�������ي�������ع�������وك ب���������اك���������ب���������اد حم� ّ
ز ّف��������������وك يف ح�����������ض�����رة ي�������ا م�������ن ح����ل����م����ت ب���ه���ا
���ر
ث�����ي�����اب�����ك�����م ������س�����ن�����د������س وا��������س�������ت���ب���رق خ���������ض� ُ
وه�������ي�������ئ�������ة احل���������������ش�������د ارك��������������������ان مب�����ع�����رك�����ة
ن�����ع�����م يف ج������������وار اب����������ي احل���������س����ن��ي�ن ي�������ا ب���ط���ل
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����ر
�������ي جم���������������دُ ك ال�����ع�����ط� ُ
ي���������ا �������ص������احل������ي ع��������ل� ُّ
�������ر
ح������ي������ث ا�������س������ت������ج������اب لأم�������������ر اهلل م��������� مِؤت� ُ
وح����������ي����������د ٌر وه�����������و خ����ي���ر ال�������ن�������ا��������س ي������زده������ر
���ر
و ِم�������ن�������ح�������ة ٌ ُ م��������ا ب������ه������ا م�����������نٌّ وال �����ض����ج� ُ
�������ر ُع�������ري�������ان م������ن اه��������ل ال����ن����ه����ى ح������ذ ُر
وال��������ده� ُ
ان������������ت ال�����������ش�����ه�����ي�����د وال���������������������واح ل������ك������م غ������رر
ح�����������س�����ب�����ت ان ف���������م ال�����ب�����رك�����������ان ي���ن���ف���ج���ر
ت����������ب����������ارك اهلل يف دن����������ي����������اك ي����������ا ق����م����ر
وان ب���������دا ال���������ص����ب����ح ف���ال���ت�������س���ب���ي���ح وال����ظ����ف����ر
ون������غ������م������ة ال������ف������ج������ر م��������ن ا�������ش������ذائ������ه������ا خ�ب�ر
ول�������ل���������������ص�������ح�������اب�������ة اج�����������������������داث وحم�����ت�����ف�����ر
ف����ي����ن����ا اب���������ن �����س���������س����ت����ان ف�����ي�����ه ت����ل����م����ع ال�����غ�����رر
حت�������ري�������ر م�����وط�����ن�����ن�����ا وال�������������ش������ع������ب ي���ن���ت�������ص���ر
ت�������وح�������ي ب���������أن��������ا م��������ن ال�����ت�����ح�����ري�����ر ن���ن���ت�������ص���ر
يف م�������ع�������ر��������ض ه����������و ل����ل���اج��������ي��������ال م����ف����ت����خ����ر
���ر
�������ش������واه������دٌ ل����ي���������س مت�����ح�����و ذك�������ره�������ا ال���� ُع���������ص� ُ
ف����ل���ا ���������ض��������رار ب�����������ذي ال�������دن�������ي�������ا وال �����ض����رر
���������ظ�����ل����ال وح�������ق�������ل ٍ وه�����������و ي������زده������ر
م���������ن ال� ِ
�����ص����ح����ن احل�����������س��ي��ن ودم������������ع ال������ع���ي��ن ي����ن����ح����د ُر
م����������ن احل����������ري����������ر وت��������ي��������ج��������ان ل�������ك�������م در ُر
ف���ي���ه���ا ال�����دواع�����������ش ق�����د ب����������اءوا وق�������د خ�������س���روا
وا���������س��������م��������اء ل������ك������م غ������رر
ان�����������ت ال�����������ش�����ه�����ي�����د
ٌ

األدبية

يا حسين...
َن ْم في صوتي انت الشهيد الحي

وجليالت العقائل و�أم��ي��ن� ُ�ة اهلل
قالتها بفخر �سيدة امل�صائب،
ِ
واملو َّثقة:
�سيديْ ،
من يف �صوتي ان��ت ال�شهيد احل��ي ،الباغون يغلقون يدي
باالغالل ويفتحون فمي ،الكون الناطقة العا�شورائية وال�شهادة
على قتلة ارهقهم الذبح ،وامل��ؤرخ��ون الذين يتحدون احلقيقة،
وز ّوروا التاريخ على رف��وف ،وتكتّموا على د ِم وليهم بال�صمت
الرخامي املهاب.
واجل��ر�أة تكفي لالنفتاح على احلقيقة ،احلقيقة بدمك الذي ال
ينتهي ،والعامل جماميع تهوى اليك ،زاحفون من كل حدب و�صوب
نحو نحرك ال��ذي مل ين�شف نزفه ..وا�سمك ب��اذن اهلل يتجدد،
و�ضريحك بكف اهلل قد ُرف��ع ،وتعاد ق�صتك ،واملالئكة جتل�س
ومت�شي بيننا يف الالمكان ،واجلميع ينتظر الث�أر :الآن يظهر� -سوف
يظهر الآن..

حيدرعاشور

ْ
من يف �صوتي ايها ال�شهيد احلي ،انت الآن �أكرب من الزمان واملكان،
ا�ستفاق دمك يف دماء املاليني من ال�شهداء مقت�سمني معك اال�سم
واملكان ،فوق جبهتهم نكهة الع�شق االلهي م�شرقة ،وبني اجنحتهم
َرانَ التعفف والتزهد.
�أيتها امل�سبية القادمة اىل �أر�ض الطفوف ،كيف �ست�ضعني الر�أ�س
قرب اجل�سد ...؟
ايها القادمون ملوا�ساة الوجع واجلزع والأمل ،ماذا �ستقولون ل�سيدة
قافلة الع�شق املدماة..؟
�أيتها الأيام والليايل القادمات كيف �ستواجهني كربالء ..؟ وكيف
�ستكون بك ار�ض ال�شهداء؟
ماذا �ستقول الأر�ض..؟ وهي عارفة �أي ج�سد ي�سكن داخلها ،والبدر
ي�سهر عليه وتدفئه مر�آة �شم�س احلياة...
ْ
من يا م��والي ،يف �صوت العا�شقني ايها ال�شهيد احل��ي..ان العامل
اج��زم ال��ي��وم ان��ك ���ص��ورة اهلل وه��وي��ة رحمته ومرتكز االمي��ان،
و�آياته الباهرات ومثبت الدين بـ(العقيدة واملذهب) حتى ا�صبحت
و�أم�سيت الطريق القومي اىل اهلل و�سفينة النجاة ود�ستور احلياة،
فكنت �سيد العامل يف كل االزمان ،والكمال املطلق يف حياة امل�ؤمنني
وهم يتنف�سون ال�سر االك�بر الكامن يف القلوب ،فتوحد ال�صوت
احل�سيني با�سمك(يا ح�سني) بكل �أل�سنة ال��ك��ون يف �ضريحك
العظيم.
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األدبية

في اربعين السبط
������ر م��������ن ُ
احل������������������زنِ ي�������ج�������ري دومن�������������ا َك����ل����ل
ن�������ه� ٌ
���������س��������راع�������� ًا وق�����������د ملّ�����������ت ع����زائ����م����ه����ا
جت�����������ري ِ
جت���������ري ل�����ت�����روي ������ض�����م����� ًا ف����ي����ه����ا وق���������د َع� َ
�����زم������ت
������ر ُي������������������ر ّوي ن������ف������و�������س������ ًا ت����ق����ت����ف����ي اب�����������د ًا
ن�������ه� ٌ
ط�����اب�����ت ع����ل����ى ال����ف����ع����ل ت�����رج�����و ف����ي����ه َم�����ك�����رم�����ة ً
ف�������ي�������ه اك��������ت��������ح��������ال ل�������ه�������ا ف�������ي�������ه �����س��ل�ام����ت����ه����ا
ي���������ا ن������ه������ر ي���������ا ر�أيَ الأُب�������������������������ا ِة وف����ع����ل����ه����ا
جت���������ري
ال�����ن�����ف�����و������س ب�������ه جت���������ري ع�����ل�����ى ث�����ق�����ة ٍ
ُ
ك�����ي�����م�����ا َت��������������������� َؤب اىل م���������راب���������ع ِ �أن������ف�������� ٍ�����س
يف ارب���������ع����ي����ن ال�����������س�����ب�����ط م���������ن �آل ال������������ورى
يف ارب����������ع�����ي����ن ال�������������س������ب������ط مت�������������ض������ي ام�������������ة ٌ
يف ارب���������ع����ي����ن ال�����������س�����ب�����ط مت�����������ض�����ي ن�����ه�����������ض�����ة ٌ
ر ع������ل������ى هُ ������������������داه ج���م���ي���ع���ن���ا
خ��������ط� ٌ
�������و ي�������������س���ي�� ُ
��������ط��������و ع������ل������ى ُرغ��������������م ال�������� ُع��������ت��������اة م������ن������ادي������ ًا
َخ
ٌ
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سليم كريم كريمش

ك� ُ
����������ل
ال������ن������ف������و�������س ب��������ه ت�������������ش������ت������اقُ ل���ل����أم�������لِ
ِ
ت�������رن�������وا و��������ص�������وال ً اىل جن���������لِ االم��������������ام ع���ل���ي
ان ال�������و��������ص� َ
������ول ال��������ي��������ه ..اح�������������س������نُ ال����ع����م����لِ
االزل
ال�������ر��������س�������ول و��������س������� َّر الآل يف
�������س������ َّر
ِ
ِ
ِم�������������نَ احل�������������س���ي��ن م��������ن امل������ح������م������ول يف املُ�������ق�������لِ
َ
����وب
ال�������ق�������ول يف ال����ع����م����لِ
م������ن ك������ل زي��������غ ٍ ي�����������ش� ُ
����ي�����ر
������ر ي��������ا خ�
ال������ن������ف������و�������س لأم�������ث�������لِ
ِ
َ
ي��������ا ن�������ه� ُ
���������������زم وح�
يف ج�������ري�������ه�������ا ع�
������������������زم ِم�������������ن غ�������لِ
ٌ
ٌ
������ح�������ت وه����������������ذا ي��������و ُم��������ه��������ا اذ ي����ن����ج����ل����ي
��������ض� َّ
ي���������رج���������ون و���������ص����ل���ا ً ل�����ل�����ح�����������س��ي��ن ب���������ن ع���ل���ي
ي�����ع�����ل�����و ِن�����������داه�����������ا خ�������اف�������ق������� ًا ل���������ك ي���������ا ويل
ن�����ح�����و ال���������ع����ل����اء ..ت������زي������د يف اخل������ط������و اجل����ل����ي
������������ب ������س�����ب�����ط امل���������ص����ط����ف����ى اب����������ن ال��������ويل
يف ُح�
ِ
ه������ي������ه������ات ل���������ن ن������ن�������������س� َ
�����اك ي���������ا اب���������������نَ ع���ل���ي

األدبية

ثم كان اللقاء

ميعاد كاظم الالوندي

�أنا مل �أعد كما �أنا حينما دعاين للوداع� ..شاخت طفولتي مذ مرر و�سكك احت�شدت بنظرات راحت ت�سرتق خدور ال�سموات وابواق
كفه الر�ؤوم على ر�أ�سي
ال�سرور �صارت تنك�أ جراحات الطهر والتبجيل..
ا�ستن�شقت رئتاي هواء اليتم وانا بعد ال زلت الجئة بني يديه
الليل �سكن للآمنني لكنه عبث ًا ي�سكّن روع الفاقدين
ثم كان ما جرى ..ووا�ضيعتاه مما جرى!
وما بني جمال�س الكفر واجلربوت تتبدد حلظاتها ك�أوراق اخلريف
على خطى ال�سبي ٌاريقت م�شاعرها ح�سرات..
املتك�سرة..
�سفرية ..حمطات اغرقتها احداق ا�سرية
وعلى �أدمي اخلربة باتت حتت�ضر!
طوت خلفها اعز ما متلك بل كل ما متلك� ..ضحكاتها� ..آمالها..
�أخدت تخط ب�أ�صبعها الهزيل موعد لقاء ،و�أظنه كان و�شيكا او
العابها� ..سنينها االربع ثم رحلت..
هكذا انب�أها �صوت ال�صدى جلبل ال�صرب..
نعم رغم ًا عنها رحلت تبحث عن نهاية لوجودها ..فلي�س بعد
قال لها ان �شم�سك ودعتنا لتزهر يف عامل �آخر..
�شم�سها املنحورة من وجود!!
انت �ستعود ..فابتهجي
لكنها لأجلك ِ
حملت الفرات بعينيها ف�أطلقته طوفان ًا حمارب ًا جاب ام�صار الدنيا ،احللم ُيداهم اليتيمة النائمةٌ ..
�شوق ا�سعر ف�ؤادها
فتقدحت على اثره ميا�سم للعزاء ..فوق كل حبة رمل �صرخة
كان هنا وجه بثغر مبت�سم كهالل عيد يتوق اليه الوالهون
وبكاء..
مملكة املجون تفزع ل�صرخاتها ،والطاغوت مرتعد من �سطوة
بوابة املدينة امل�ش�ؤومة تنفرج
بكائها ..ا�سكتوها وبعثوا لها ما يكتم ه�سي�سها واىل االبد..
وعلى قالعها مكر يرت�صد �أعياه االنتظار
ها هو امل�سافر يعود م�ضرج ًا على �صحن من ذهب..عناق مل يطول،
فانت�شى حاملا ا�شرقت اقمار وجنوم ..يا لهول الفجيعة!
و�شكوى حلبيب ا�ضناها فراقه
طرقات اكتظت بعواء ال�شياطني
عتاب وحنني و�أنني ...ثم كان اللقاء!
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تقرير

االحرار /حسين نصر – تصوير /حسنين الشرشاحي

مرور كربالء :توجد (  )10,000لوحة خصوصي و()4436
لوحة حمل و( )3000لوحة أجرة
وتدعو اصحاب المركبات لتثبيت لوحات عجال ِتهم
ال زالت ارق��ام السيارات غري موحدة يف
البلد؛ فهنالك اكثر من نوع هلذه االرقام
بعضها يسمى االمل��اين هو احلديث واخر
القديم زمن الطاغية وهنالك الرقم االسود
وان كانت قليلة جدا ،اضافة اىل السيارات
التي بدون ارقام  ،وصنف اخر هي ارقام
شامل العراق ،ومن املؤكد هذه االرق��ام
جيب ان تكون هلا سجالت واوليات حتى
يمكن الرجوع اليها الي حدث طارئ،

وعىل جانب اخر فان مديريات املرور يف
كافة املحافظات تعمل عىل تسهيل انجاز
معامالت اص��ح��اب امل��رك��ب��ات اخلاصة
باحلصول عىل الرقم ،وبغية التعرف عىل
آلية العمل التقت جملة (االح��رار) العقيد
«عيل عباس كريم اجلشعمي» مدير املرشوع
الوطني لتسجيل املركبات يف مرور كربالء
وال��ذي حت��دّ ث قائ ً
ال« :امل�شروع الوطني
لتسجيل امل��رك��ب��ات استلم ()10000
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لوحة خصويص  )3000( ،لوحة أجرة ،
( )4436لوحة محل ،وقد بارشنا بطباعة
وتثبيت اللوحات اخلصويص وف��ق الية
عمل رسيعة ومستمرة والعمل صباحا
وم��س��ا ًء ،ل��ذا ن��دع��و االخ���وة اصحاب
املركبات اىل مراجعة مرور كربالء لتثبيت
لوحات عجالهتم ،وتكون االسبقية يف
املراجعات حسب اقدمية تاريخ املعاملة
وخصصنا مكان ًا لتثبيت اللوحات وفق

تقرير

انسيابية رسيعة ال يتأخر املراجعون فيها،
واىل االن تم توزيع اكثر من ()1000
لوحة .
واض��اف «ان لوحات سيارات االج��رة
تم طباعتها وقريب ًا سيتم وضع آلية عمل
لتوزيعها عىل أصحاب السيارات ،اما
ل��وح��ات ال��س��ي��ارات احل��م��ل ف��ق��د متت
املبارشة يف طباعتها ،مضيفا» ان مرور
كربالء حتتاج ( )13000لوحة خصويص
استلمت ( )10000لوحة ووعدنا املدير
العام بتسليمنا ( )3000لوحة املتبقية
لسد النقص» ،مشريا اىل ان انواع لوحات
السيارات يف مرور كربالء هي (األملاين،

رقم احلكومي  ،رقم االنشائية ،والفحص
املوقت (الرقم االس��ود) ،الرقم القديم)
مبينا» ان ال��ل��وح��ات الفحص املؤقت
قليلة جدا يف كربالء وحاليا يتم حتويلها
اىل الرقم االملاين ،والسيارات التي حتمل
لوحات (اربيل ،سليامنية  ،دهوك ) ان
القرار السابق جاري املفعول يف جتواهلا
يف شوارع حمافظة كربالء املقدسة ويمكن
ترويج معامالت حتويلها اىل كربالء ودفع
الرسوم املرتتبة عليها وبعدها يستلم لوحة
كربالء».
فيام بني النقيب احلقوقي رياض احلمداين
م��دي��ر اع�ل�ام وع�لاق��ات م���رور كربالء
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املقدسة :ان «مديرية امل��رور يف حمافظة
كربالء املقدسة أص��درت ج��دو ً
خاص ًا
ال
ّ
بأيام تثبيت لوحات املركبات يف املحافظة،
حيث خصص ي��وم يف االس��ب��وع لكل
متأخرة لفرتة شهرين من السنة
معاملة
ّ
املاضية مثال الشهر السادس والسابع لسنة
 2016يراجع يوم االثنني من كل اسبوع
وهكذا تباعا حسب اجل��دول املعلن يف
املديرية لتاليف الزخم  ،ويعتمد اجلدول
يف ترتيب مراجعة اصحاب اللوحات
السيارات باألسبقية يف البصمة انجاز
املعاملة السنوية».

مقاالت

ماذا قال اإلبراهيمي وهيكل عن السيد السيستاني؟

جوزيف كونراد

محمد حسنين هيكل

أسفي عىل الذين مل يعرفوا قيمة توجيهات
السيد السيستاين ،اسفي عىل بعض الذين
يتناولون احلديث وجيتهدون ويقرتحون
عىل السيد السيستاين ،اسفي عىل كل مثقف
حيكم عىل مرجعيتنا دون معرفته بحقائق
االمور ،واحلق يقال ان هنالك مثقفني من
بقية املذاهب واالديان االخرى عرفوا منزلة
هذا الرجل ال��ذي سيكون للتاريخ وقفة
وضاءة معه وحتديدا السنوات الثالث التي
مرت بعد سقوط الطاغية ،امتنى من املقربني
ّ
من سامحته توثيق احلرف الذي يقولون مع
الضيوف ونحن نعلم ان هنالك الكثري من
اجللسات واللقاءات بوفود وشخصيات
عربية واجنبية ونحن عىل ثقة تامة ان فيها
من احلوارات الرائعة التي جتعلنا نفتخر هبذا
املرجع احلكيم .
بعد السقوط م��رت ع�لى ال��ع��راق ثالث
يع اصحاب املناصب امهيتها اال
ازمات مل ِ
وه��ي تسليم السيادة وتشكيل احلكومة
وكتابة الدستور  ،لدرجة ان بريمر امتعض
من مواقف السيد واشتكى عليه يف البيت
االبيض بانه يعرقل مؤامرته .
وخري الشهادة ما شهد به الطرف املخالف
وال اق��ول االع���داء  ،ه��ذه قصة لقاءين
لشخصني هلم مكانتهم عىل املستوى الثقايف
والقيادي واملهني والسيايس يف العامل العريب
والعامل اهنام االخ�ضر االبراهيمي وحممد
حسنني هيكل  ،هذان العلامن اذا ما ذكرا
فان ثقافتهام ومواقفهام تنال ثناء وسائل
االعالم والشخصيات املسؤولة يف املنظامت

المرجع االعلى السيستاني

العاملية بال تردد.
مسالة التقاء االخرض االبراهيمي بالسيد
السيستاين بخصوص تسليم السيادة
واالنتخابات وكتابة الدستور تكررت
وكانت له ح��وارات كثرية مع السيد ومن
امل��ؤك��د خ��رج ب���راي معني ع��ن شخصية
السيستاين وزميله ايضا السيد حسنني
هيكل التقى بالسيد وكان له راي فيه  ،انقل
لكم ما يقوالن عن لقائهام من جريدة الرشق
االوسط يف  2012/11/5ع .12396
يقول السيد االخرض االبراهيمي بعد عامني
من لقائه السيد السيستاين اثناء حضوره يف
كواالملبور عن هذا اللقاء « عندما التقيت
به يف منزله املتواضع يف النجف وجدته حاد
الذكاء وغزير املعرفة لقد كانت جتربة مذهلة
بالنسبة يل ويمكنني القول ان معلوماته
وتأويالته غري العادية لألحداث اذهلتني،
وبعدها توجهت اىل القاهرة فالتقيت
األستاذ حممد حسنني هيكل واخربته عن
لقائي بالسيد السيستاين فابتسم هيكل
وروى يل قصة لقائه بالسيد وكانت اغرب
من قصتي قائال »:كنت احتدث (هيكل) مع
السيد السيستاين واقتبس (السيد السيستاين
) قوال إلدوارد سعيد فقلت له هل سمعت
عنه؟ فقال نعم ق��رأت كتابه االسترشاق
وكذا مقاالت له عن جوزيف كونراد ،يقول
هيكل لقد فاجأين اىل احلد الذي جعلني
اصدق ان شخصا ما قد نبت له قرنان يف
راسه وال اصدق هذا االمر.
اتعجب ام ال اتعجب؟ ،اتعجب عن الراي
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األخضر اإلبراهيمي

السلبي الذي كانا حيمالنه االخرض وهيكل
عن مرجعية النجف لدرجة اعرتافهام بانه
اذهلهام ،واتعجب من راي هيكل السلبي
ال��ذي يصدق ب��ان شخصا ما قد نبت له
قرنان يف راسه وال يصدق غزارة علم السيد
السيستاين ،وال اتعجب من وسائل اعالمنا
التي مل تستطع ان تظهر للعامل مكانة املرجعية
العليا يف النجف  ،وكثريا ما سمعت وقرات
ث��ن��اء واع��ج��اب شخصيات غربية غري
اسالمية من وسائل اعالم غربية عن السيد
السيستاين.
ّ
يبقى السؤال هل وثقت لقاءات السيد
مجيعها واهن��ا سرتى النور ام ننتظر سامع
اجلديد من الضيوف ان كانوا منصفني مثل
االبراهيمي وهيكل؟
-----------------------* ادوارد وديع سعيد ( 1نوفمرب 1935
القدس  25 -سبتمرب ُ )2003منظر أديب
فلسطيني وحامل للجنسية األمريكية .كان
أستاذا جامعيا للغة اإلنكليزية واألدب
املقارن يف جامعة كولومبيا يف الواليات
املتحدة األمريكية.
* جوزيف كونراد أديب إنجليزي بولندي
األصل ولد يف ما يعرف بأوكرانيا البولندية
ع��ام  1857عمل باملالحة ثم انتقل إىل
إنجلرتا واستمر يف عمله بالبحر .تويف عام
 1924بنوبة قلبية وترك  13رواي��ة و28
قصة قصرية.

ضواهر اجتماعية

ال تستخدم منصبك

مراجعة دوائر الدولة امر طبيعي وال يمكن الي مواطن ان يستغني عن هذه املراجعة او انه مل يراجع دائرة  ،ومن رضوريات
مراجعة دوائر الدولة مثال النجاز معاملة نقل ملكية عقار ،رشاء سيارة  ،اصدار هوية  ،وغريها  ،الظاهرة التي يؤسف هلا
وناسف لصاحبها ان البعض منهم عند مراجعته لدائرة ما يستخدم هويته الدالة عىل منصبه بغية االرساع بانجاز معاملته ومن
ليس له منصب يبقى ينتظر يف الطابور ساعات وحتى ايام بل واسابيع  ،وهنا ال تتحقق العدالة بني املواطنني .
الكل مسؤول والكل بحاجة اىل توعية  ،املوظف ،املراجع ،وصاحب املنصب  ،ولالعالم مسؤوليته اخلاصة يف توعية اجلميع .

ُ
مؤامرةالفيس��بوك
هذا املوقع الذي اخذ اجلهد واملال واوقات
الفراغ واالع��ص��اب من كل مستخدميه
بدون استثناء  ،هذا املوقع حتت رقابة الـ
(  )CIAاالمريكية ويعني ان هنالك جلان ًا
متخصصة لدراسة ما ينرش هذا املوقع ليس
املقصود متابعة الكل ولكن متابعة دول او
مناطق ملعرفة طبيعة الثقافة لتلك املنطقة،
ادارة الفيسبوك تتالعب بخصوصيات
املشرتكني مجيعهم وفق دراساهتا وتوجيه
عقول املشرتكني وفق مزاجها  ،ومن منكم
مل يالحظ هذا عىل صفحته الشخصية ؟
هنالك مواضيع هزيلة او هدامة جتد هلا
عدد قراء كبري ًا ومتابعني اكثر وهذه االرقام
من اختالقات ادارة الفيسبوك  ،واملواضيع
املؤثرة جتد قراءها ال يتجاوزون اصابع اليد
الواحدة حيث االدارة هي من تلغي عدد
القراء واملتابعني ،ويف بعض االحيان تغلق
املوقع املؤثر اجيابا بحجة تامني احلساب.
يف كتاب (ح���روب العقل) كتب حتت
ع��ن��وان (ت���اري���خ س��ي��ط��رة احل��ك��وم��ات
واإلع�لام واجلمعيات الرسية عىل العقل
ومراقبة وإدارة شؤون الناس) وقد ذكر
مؤ ّلفا الكتاب (م��اري د .جوبز ،الري

ف�ل�اك�م�ان) جتربة
ق��ام��ت هب��ا ادارة
الفيسبوك بالنصب
واالح�����ت�����ي�����ال
ع�ل�ى امل��ش�ترك�ين
وال����ت��ل�اع����ب
بخصو صيا هتم
وق�����د ك��ش��ف��ت
ذلك جهة حمايدة
ون���ددت باالمر
ف��اع��ت��ذرت ادارة
الفيسبوك ،لك ّنها مل تكف.
ن��ح��ن ن��س��ت��خ��دم ه���ذا امل��وق��ع
الشباع رغبة ويف بعض االحيان
ننرش خصوصياتنا التي ختدم هذه االجندة
املتامرة ،ال تعتقد انك شخص عادي ال
تؤثر عىل املجتمع ،امل يصادفك طلب
صداقة وافقت عليه مل يرسل اليك صاحب
الطلب طلبه؟ امل تأتك ـ وافق فالن عىل
طلبك للصداقة ـ وانت اصال مل ترسل له
طلبا بذلك؟ امل يكن بني اصدقائك اسامء
ال تعرفها اصال تشاركك املواضيع والراي
وتستدرجك لثقافة معينة دون معرفة
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هوياهتم؟
امل ت��أت��ك
اش��ع��ارات بتحديث
معلوماتك؟ امل َتر الدخول القوي عندما
تستبدل صورتك الشخصية؟ ،وغريها من
االالعيب التي تعتمدها ادارة الفيسبوك .
ه��ذه التجربة بل التجارب م��رت علينا
مجيع ًا ،نعم هنالك من حيسن استخدام
الفيسبوك الن��ه ليس م��ن الصحيح ان
يكون كله سيئ ًا الن هذا يعني ال يتابعه اال
السيئون ،وهنالك من ظاهره اجيايب وباطنه
سلبي مثل من يدعي التدين وهو دجال.

تراث أهل البيت

بهلول والطائفية!!
الدروس البهلولية فيها حكمة وموعظة واحىل ما فيها اهنا تأيت قصصية تشبيهية حتى يتقبلها االخر ويقتنع هبا
 ،وصادف هبلول يف احدى املقاهي نقاش ًا حا ّد ًا بني اثنني والبقية تنظر اليهم ،وموضوع النقاش لالسف طائفي
وال يعلمون خطورة هكذا نقاش  ،وملا راوا هبلو ً
ال طلب احدهم ان يكون هبلول هو الشاهد واحلكم عىل صحة
االدعاءات والروايات .
قال هلم هبلول قبل ان اكون احلكم يل طلب بسيط.
قالوا ما هو؟
قال بالقرب منا ملعب لسباق الركض ما رايكم نذهب لنامرس هذه الرياضة ونعود بعد ساعة لنكمل ما تريدون؟
وافق اجلميع وذهبوا اىل امللعب وطلب ان يكون السباق بني الذين كان حوارهم طائفي ًا وعند االستعداد وقبل
االنطالق مهس هبلول باذن االول قائال :عندما تنطلق اثناء الركض حاول ان تسقط املتسابق الذي بجنبك حتى
تفوز انت بالسباق.
فرفض رأي هبلول.
تركه هبلول وذهب اىل الثاين ومهس باذنه نفس ما قاله لالول فرفض ايضا رأي هبلول.
تركهام هبلول ليكمال السباق.
بعدما اكملوا السباق عادوا اىل مقهى وبدأ هبلول بالكالم فسأل االول :ملاذا رفضت ما قلت لك قبل ان تنطلق؟
فقال له لو نفذت ما قلت اعترب خارس ًا
فقال هبلول للثاين وانت ملاذا رفضت؟
فاجابه اعترب خارس ًا.
فقال هبلول اذا جتاوز احدكم عىل اآلخر خترسان السباق والبقية يفوزون.
وهذا نقاشكم الطائفي فانكام خارسان الن كل واحد فيكم يتجاوز عىل االخر فاالجدر بكام ان يلتفت كل
شخص فيكام اىل نفسه اىل عمله اىل عبادته حتى يفوز ال ان يتجاوز عىل اآلخرين!!.

سراج الكلمات
ُ
* قال عيسى (عليه السالم)  :يا معرش احلواريني ! ..كم من رساج أطفأته الريح  ،وكم من عابد أفسده العجب.
* ال توجد شجرة مل هيزها ريح ،وال يوجد إنسان مل هيزه فشل ،لكن توجد اشجار صلبة ،ويوجد أشخاص اقوياء ،فكن منهم!
َّ
فـتـذكر أن كل ما ُتريد لحِ اقـه ،ومجيع ما ختشى فواته ،بِـ َيـد من وقـفـت أمامه! تأ َّمـلـها مرة أخرى!
* إذا استعجلـت يف صالتك،
فرحا باهلد َّية ُمشرتهيا ،يسابق اللحظات لريقب أثرها ،فال ختذله مهام كانت!
* أكثر ال ّناس ً
* ال جتعل جوالك نقطة عبور لشائعة ،أو غيـبة لِ ُـمسلم ،أو كذب فـتبـلغ اآلفاق ،فأوزارها حمسوبة عليك بلمسة مل تكن يف احلسبان ،بل
* (شبكة الرساج)
					
اجعله نقطة تفتيش حتجز األذى عن إخوانك املسلمني.
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تراث أهل البيت

ُ
الواعظ النفسي
عن اإلمام عيل عليه السالم ( :من كان له من نفسه واعظ كان عليه من اهلل حافظ).
(ابن آدم ،ال تزال بخري ما كان لك واعظ من نفسك ،وما كانت املحاسبة من ّ
مهك ،وما
وعن اإلمام عيل زين العابدين عليه السالم َ :
عز ّ
وجل ،ومسؤول فأعدَّ جواب ًا).
ميت ومبعوث وموقوف بني يدي اهلل ّ
كان اخلوف لك شعار ًا ،واحلزن لك دثار ًا ،ابن آدم ،إنك ّ
وقال اإلمام حممد الباقر عليه السالم ( :من مل جيعل اهلل له من نفسه واعظ ًا ،فإن مواعظ الناس لن ُتغني عنه شيئ ًا).

النبي آدم و الكلمات األربع

ادق (عليه السالم ) أ َّن ُه َق َ َ
ُر ِو َي َع ْن اإلما ِم َج ْع َفر ْب ِن ٍ
الص ِ
السالم ) َأنيِّ
حممد َّ
ال  « :أ ْو َحى اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل إِلىَ آ َد َم (عليه َّ
َّ
َس َأجمْ َ ُع َل َك ا ْل َكلاَ َم فيِ َأ ْر َب ِع َك ِلماَ ٍ
ت.
َق َ
ال َ :يا َر ِّب َو َما ُه َّن ؟
احدَ ة ِفيماَ َب ْينِي َو َب ْين ََك َ ،و َو ِ
احدَ ة َل َك َ ،و َو ِ
احدَ ة ليِ َ ،و َو ِ
ال َ :و ِ
َق َ
احدَ ة ٌ ِفيماَ َب ْين ََك َو َبينْ َ ال َّن ِ
اس .
ٌ
ٌ
ٌ
َق َ
ال َ :يا َر ِّب َب ِّي ْن ُه َّن ليِ َح َّتى َأ ْع َل َم ُه َّن .
َ
َ
َ
َ
َ
َق َ
ال  :أ َّما ا َّلتِي ليِ َفت َْع ُبدُ نيِ لاَ تُشرْ ِ ُك بيِ َش ْيئ ًا َ ،و أ َّما ا َّلتِي َل َك َفأ ْج ِز َ
يك بِ َع َم ِل َك أ ْح َو َج َما َت ُك ُ
ون إِ َل ْي ِه َ ،و أ َّما ا َّلتِي َب ْينِي
اس َفترَ ْ ضىَ لِل َّن ِ
َو َب ْين ََك َف َع َل ْي َك الدُّ َعاء ُ َو َعليَ َّ الإْ ِ َجا َبة ُ َ ،و َأ َّما ا َّلتِي َب ْين ََك َو َبينْ َ ال َّن ِ
اس َما َت ْرضىَ لِ َن ْف ِس َك َ ،و َت ْك َر ُه لهَ ُ ْم
َما َت ْك َر ُه لِ َن ْف ِس َك».

ادع بهذا الدعاء
ُ

عن عبد اهلل بن سنان قال :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم يرى ،وال إمام
هدى ،وال ينجو منها إال من دعا بدعاء الغريق.
قلت :كيف دعاء الغريق؟
قال :يقول  :يا اهلل ،يا رمحن يا رحيم ،يا مق ّلب القلوبّ ،ثبت قلبي عىل دينك.
فقلت :يا اهلل يا رمحن يا رحيم ،يا مقلب القلوب واالبصار ،ثبت قلبي عىل دينك
قال :إن اهلل عز وجل مقلب القلوب واالبصار ،ولكن قل كام أقول لك:
يا مق ّلب القلوب ّثبت قلبي عىل دينك.

عندما يتج��اوز الخطأ فهو إنس��ان رائع ،ولكن األروع ه��و الذي يحذر
اآلخرين من الوقوع في الخطأ نفسه
ال تقرأين قراءة سطحية
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عالم وأثر
ٌ
العالم��ة الفضلي من خالص��ة المنطق
إلى منطق الخالصات
حسن الخليفة*

كتاب (خالصة املنطق) من أوائل ما ألف
شيخنا العالمة الفضيل ـ ضمن مرشوعه
املنهجي ال��رائ��د ـ فقد ص��درت طبعته
النجفية األوىل منذ ما يربو عىل نصف
َّ
قرن ،..عندما كان شيخنا العالمة الفضيل
أستاذا يف ثانوية منتدى النرش ،ويف كلية
الفقه ،..إضافة إىل احلوزة العلمية بالنجف
َ
األرشف ،..وما أن صدر الكتاب حتى
أصبح من مقررات الدرس يف مادة (علم
املنطق) عابرا النجف إىل عديد من بلدان
العامل التي حتتاج رصوحها العلمية إىل مادة
يف (علم املنطق) لـ(دراسة قواعد التفكري
الصحيح) فتجد بغيتها يف هذا الكتاب.
إن��ه (آل���ة ال��ع��ل��وم) أو (األورغ���ان���ون)
باليونانية ،هكذا ك��ان يطلق عليه منذ
أرس��ط��و (ت 322ق.م) وبحسب ما

يوضح الفارايب(ت 950م) ويؤيده ابن
سينا(ت1037م) مطلقا عليه اسم (خادم
العلوم).
وهو أعني ـ علم املنطق ـ الذي يركز عىل
(التعريف) و(االس��ت��دالل) ،يمكنه أن
يساعد عىل(( التفكري السليم يف البحث
والنقد ،وتقييم اآلراء وتقدير األدل��ة
وال�ب�راه�ي�ن يف خمتلف جم���االت الفكر
اإلن��س��اين)) بحسب م��ا ينص أستاذنا
العالمة الفضيل يف كتابه الذي أخذته عنه،
فأفادين مرتني:
1ـ يف استقاء العلم من صاحب الكتاب
نفسه ،مع ما يمتلك من ثقافة العلم وخربة
تدريسه.
2ـ ال��ت��ع��رف ع�لى أخ��ط��اء ال��ع��ل��م قبل
ص��واب��ات��ه ،...وه��و م��ا حي��رص استاذنا
الدكتور الفضيل عىل تقديمه للطالب بعيدا
عن غلو (أصحاب الصناعة) ،ولكي يزرع
يف طالبه روح النقد والتفكري واإلبداع،...
و تلك من األمور الرتبوية التي ينفرد هبا
أستاذنا القدير ،..وهي حقا من الصفات
التي تستحق الذكر والدراسة يف شيخنا
العالمة الفضيل؛ كوهنا من أرسار صناعة
العلامء املفكرين املبدعني ،...ال التقليديني
االتباعيني!!...؟

ول��ذل��ك م��ن التطبيقات م��ا يصعب
ح�صره يف س�يرة أستاذنا العلمية املربية
اهل��ادف��ة،....ك��ان دائ�ما يكرر هذه املقولة
(زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون).
بعد (خ�لاص��ة امل��ن��ط��ق) ك��ان��ت سلسلة
من اخلالصات التي هي فعال من (خري
الكالم) عىل قاعدة (ما قل ودل) ،..من
تلك الكتب مثاال ال حرصا:
1ـ خمترص النحو
2ـ خمترص الرصف
3ـ تلخيص البالغة
4ـ تلخيص العروض
5ـ املوجز يف علم التجويد
6ـ خالصة علم الكالم
7ـ خالصة احلكمة اإلهلية
وإىل غري ذلك من كتب (املبادئ) يف (الفقه
وأصوله) ونحوها من املناهج والكتب
والدراسات واألبحاث التي مهام بلغت
من (احلجم) ال تتنازل عن رشط (اإلجياز)
و(التلخيص) مع (التكثيف) و(التبسيط)
استجابة ملذهب (االقتصاد) يف (البيان
والتبيني) ال��ذي دع��ا إليه اجلاحظ (ت
255ه) و تلك ميزة تالزم (املوسوعيني)،..
أمل يقل الشيخ ال ِّن َّفري (ت  ) 345عبارته

الدين والتمدين والوزير شربتلي السعودي
الشهرية ( :إذا اتضحت الرؤيا ضاقت
العبارة).
وتلك هي أيضا ميزة يف إجابات شيخنا
الفقيه املحسن الفضيل (ت1409ه��ـ)
التي كانت تصدر عنه يف بيان مكثف
مقتصد بسيط عىل أشد املسائل تعقيدا
يف الفقه واألص���ول والفلسفة وعلم
الكالم.
أرى أن موهبة (االقتصاد البياين) عند
شيخنا العالمة الفضيل كانت زرع
شيخه األول وأب��ي��ه ،..فنعم الشيخ
األستاذ املريب الذي كان يسجل مآخذه
عىل من يؤلف فيعقد عبارته ويطيل يف
ما يكتفى بالوجيز منه ،...إنه الزخرف
الذي يمجه العقالء وأهل الذوق.
وع�لى طريقة ( ال��ض��د يظهر حسنه
الضد )...كان الفقيه املتكلم املحسن
الفضيل يشهد لتلميذه وابنه شيخنا
العالمة الفضيل بتلك امليزة يف كتاباته
الدالة املفيدة التي تربى عليها األجيال
من الطلبة واستطاعت أن تصنع العلامء
ــ بام يسجله عىل كتابات (أهل الزخرف)
التي تفتقر إىل تلك امل��ي��زة ،...والذي
يعرف الشيخ املحسن الفضيل (قدس
رسه) يعرف فيه خصلة (الرصاحة)
وع��دم املحاباة أو املجاملة يف العلم
والدين.
رح��م اهلل شيخينا املربيني اجلليلني
(امل��ح��س��ن واهل����ادي) ع�لى م��ا أحسنا
وهديا ،..وبذال وأفادا...
وألس��ت��اذن��ا العالمة الشيخ الدكتور
عبد اهلادي الفضيل كل الثناء والتقدير
عىل (منطق اخلالصات) يف مرشوعه
التجديدي ال��رائ��د ال��ذي انطلق مع
(خالصة املنطق) حمققا النجاح تلو
النجاح عىل مدى مخسة عقود!!...؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*رئيس منتدى كاظم اخلليفة للقراءة
واإلبداع.

الدين والتمدين كتاب من تأليف الشيخ حممد عيل احلوماين (أبو الرضا) اللبناين العاميل
( ،)1964 - 1898كاتب وأديب وشاعر من جبل عامل  ،يف العام  1922هاجر إىل
النجف ،فدرس علوم املنطق والبالغة واللغة ،وكان من أساتذته يف هذه املرحلة :الشيخ
حممد تقي صادق (النجف) ،الشيخ حممد عيل نعمه (النجف) ،السيد حممد حممود األمني
(لبنان) ،السيد حسن يوسف (لبنان) .
هذا الكتاب بخمسة اجزاء ،املؤلف فقري مال لكنه غني نفس وعلم ومعرفة وقوي احلال
ووطني بامتياز وله نقد لبعض رجال السياسة ،وبعدما أصدر ديوانه الالذع باهلجاء
(ديوان فالن) بحق بعض هؤالء الساسة ويف مقدمتهم رئيس احلكومة اللبنانية آنذاك
رياض الصلح ،تم نفيه يف العام  1945ـ وانتقل إىل دمشق ثم عامن فطهران فبغداد ،ويف
العام 1947م ذهب إىل الواليات املتحدة األمريكية ومنها إىل مرص حيث استقر هناك.
ترك مرص عام 1961م ،وعاد إىل الوطن ،ثم مل يلبث أن تويف يف احلادي عرش من نيسان
1964م ودفن يف حروف .
هذا الكتاب الذي عنوانه دين ومتدين متنه جمموعة روائع رسول اهلل صىل اهلل عليه واله
واالمام عيل عليه السالم  ،والنه فقري مال فان السيد حسن عباس رشبتيل (الذي يعترب
أول من محل لقب «معايل» ،إضافة إىل لقب «وزير دولة فخري» ،وذلك بنا ًء عىل أمر
أصدره امللك عبدالعزيز آل سعود يف عام  ، )1934الوزير السعودي طبعه عىل نفقته
اخلاصة سنة  1959وهذا يدل عىل مدى اعتقاد واعجاب الوزير السعودي هبذا الكتاب،
هذا الوزير السعودي ليس وهابي ًا انه سني قمة يف االعتدال وحب االحسان للغري بل
انه يقول اوالدي واموايل فداء للقدس ـ واليوم نأسف للمواقف املتخاذلة بحق القضية
الفلسطينية.
ضمنه
هذا الكتاب الرائع عموما والذي ال خيلو من بعض املالحظات واملؤاخذات اال انه ّ
عبارة رائعة بعد صفحة العنوان مبارشة بل انه العنوان احلقيقي للكتاب بل اكثر من ذلك
(عرف ُ
وع َ
يل) هذه
اهلل
بمحم ٍد ُ
خيترص الكتاب كله يف هذه العبارة اال وهي ُ
حممدٌ بع ٍ
رف ّ
ّ
العبارة التي ال تتفق وادبيات الوهابية كان هلا تأثري قوي بالوزير السعودي السيد حسن
عباس رشبتيل رمحه اهلل وهلذا السبب تكفل يف طباعة اربعة جملدات من الكتاب من اصل
مخسة ( الثاين ،الثالث ،الرابع ،واخلامس) .
هذا الوزير يعطي داللة عىل الثقافة السعودية الدينية يف ذلك العهد الذي كان نوعهام
بعيدا عن الطائفية فهذا الوزير الذي يصفه امللك عبد العزيز باملحسن الكبري ،فهل
تستطيع املؤسسة الدينية السعودية اعادة طبعه باعتباره مطبوع ًا سابقا بأموال سعودية؟!
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دولة األدارسة العلوية في بالد المغرب
( 375 - 172هـ ) ()2-2
علي الشمري

حني وصل إدريس بن عبد اهلل املغرب،
استقر يف مدينة (وليىل) عند كبريها عبد
احلميد بن إسحاق يف غرة ربيع األول
سنة 172هـ (788م) ،فدعا عبد احلميد
عشريته أوربه – وهي أكرب عشائر الرببر
– لبيعته ،فكانوا أول من بايعه يوم اجلمعة
 4رمضان 172هـ.
بيان إدريس األول:
أعلن إدريس دعوته إىل املغاربة ،وأغلبهم
قبائل بربرية شديدة البأس تتقدمها قبيلة
أوربه بزعامة عبد احلميد إسحاق ،ونرش
إدريس بيانه األول ومما جاء فيه:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ..احلمد هلل رب
العاملني ال��ذي جعل النرص ملن أطاعه،
وعاقبة السوء ملن عانده ،وال إله إال اهلل
املتفرد بالوحدانية ..وصىل اهلل عىل حممد
عبده ورسوله وخريته من خلقه وآله
الطيبني ،أما بعد:
ف��إين أدع��وك��م إىل كتاب اهلل وسنة نبيه
صىل اهلل عليه وآله ،واىل العدل يف الرعية
والقسم بالسوية ورفع املظامل واألخذ بيد
املظلوم وإحياء السنة وإماتة البدع وإنفاذ
حكم الكتاب عىل القريب والبعيد..
اعلموا يا معارش الرببر إين أتيتكم وأنا
املظلوم امللهوف الطريد الرشيد اخلائف

املوتور الذي كثر واطره وقل نارصه وقتل
أخوته وأب��وه وج��ده وأه��ل��وه ،فأجيبوا
داعي اهلل عز وجل إذا يقول (:ومن ال
جييب داعي اهلل فليس بمعجز يف األرض
وليس له من دونه من أولياء أولئك يف
ضالل مبني) .
أعاذنا اهلل وإياكم من الضالل وهدانا إىل
سبيل الرشاد ،وأنا إدريس بن عبد اهلل بن
احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
عم رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) ،..هذه
ّ
دعويت العادلة غري اجلائرة فمن أجابني فله
ما يل وعليه ما ع َّ
يل ،ومن أبى فحظه أخطأ
وسريى ذلك عامل الغيب والشهادة ،إين مل
أسفك دم ًا وال استحللت حمرم ًا وال ما ً
ال
واستشهدك يا أكرب الشاهدين واستشهد
جربيل وميكائيل إين أول من أجاب
وأناب ،فلبيك اللهم لبيك مزجى اجلبال
رسابا بعد أن كانت ص ًام صالب ًا ،وأسألك
النرص لولد نبيك إنك عل كل يشء قادر
وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.»..
ولقد القت دعوة إدري��س العلوي هذه
جتاوب ًا رسيع ًا وواسع النطاق يف صفوف
قبائل ال�برب��ر ،وبانت م��ؤرشات نجاح
مرشوعه السيايس ،وهو بدوره راح يضع
اللبنات األوىل لكيان دولته الشيعية –
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العلوية اجلديدة واألوىل من نوعها بعد
حكومة جده أمري املؤمنني اإلمام عيل بن
أيب طالب (عليه السالم).
ويف عهد إدريس األول هذا انتظم للدولة
جيش كثيف وقوي أخضع من حوله من
بالد املغرب األقىص الكثري من األقاليم
واملدن السيام البالد التي مل تكن دخلت
يف اإلسالم بعد ،كبالد (تارال) وحصون
(فنلندا) و(مديوقة) و(هبلوله) وقالع
(غياثة) وبالد (فازار) ،ثم تقدم فأخضع
تلمسان يف املغرب األوسط ،وهبذا متكن
أمره واستقر حكمه وأرسى قواعد الدولة
العلوية الفتية ،ونجح يف أن يقيم ملك ًا
وطيد ًا دعامته العدل وإنصاف الناس.
املواجهة العباسية املضادة
ومؤامرة هارون العبايس
مع تعاظم قوة الدولة األدريسية ،أدرك
هارون بأن العمل احلريب ال جيدي نفع ًا،
وقد كان عليه من العسري إنفاذ جيوش
عباسية للقضاء عىل حركة إدريس التي
راح��ت ت��زداد ق��وة يوما بعد ي��وم ،لبعد
املسافة ووع��ورة الطرق ،كام إن هارون
تردد كثري ًا بشأن مقاتلة إدريس وأتباعه
إيقان ًا منه لصعوبة االشتباك مع قبائل
شديدة البأس واملتمرسة باحلرب ،لذا

فإنه سلك طريق ًا آخر وجلأ إىل املكيدة
وال��غ��در ،حني ق��رر وصمم عىل اغتيال
زعيم هذه احلركة والدولة الشيعية الفتية.
وي��روي أبو الفرج األصفهاين روايتني
ح��ول اغتيال إدري���س ،ال��رواي��ة األوىل
تذهب إىل أن اخلليفة العبايس ه��ارون
استشار وزيره حييى بن خالد الربمكي يف
أمر إدريس ،فتعهد هذا بأن يكفيه األمر،
ونجح حييى الربمكي يف إغراء أحد زعامء
الفرق الشيعية (الزيدية) ،وهو سليامن
بن جرير اجلزري بأن يغتال إدريس بن
عبد اهلل بالسم ،فخرج سليامن إىل بالد
املغرب ونجح يف التظاهر بأنه خارج
عىل العباسيني ،وكسب ثقة إدريس حتى
اطمئن األخري إليه ،وملا حانت الفرصة
لسليامن يف تنفيذ جريمته ،أعطا إلدريس
قارورة زعم أن هبا عطر ًا من العراق ،فشم
سم شديد
إدري��س ال��ق��ارورة ،وك��ان هبا ٌ
فامت ،وفطن أنصاره إىل املؤامرة فقتلوا
سليامن ،بعدما أمسكوا به حني هروبه.
أما الرواية الثانية لألصفهاين ،فتذهب
إىل أن هارون قد وجه إليه الشامخ موىل
املهدي وكان طبيب ًا فتظاهر إلدريس بأنه
من الشيعة ،ثم نجح يف قتله بالسم ،فامت
يف سنة 177ه���ـ793/م ،ولكن موته مل
يقض عىل مرشوع الدولة اإلدريسية الذي
عمل وبذل جهده له ،إذ أن أتباعه صمموا
عىل االحتفاظ باستقالهلم ،وتولـــى راشد
موىل إدري��س الذي رافقه يف رحلته منذ
بادئ األمر أمر القوم والدولة –مؤقت ًا،-

وكان إدريس قد خلف امرأ ًة له حام ً
ال،
وم��ا لبثت أن وض��ع��ت غ�لام � ًا سموه
إدريس أيض ًا ،وبايعه الرببر باإلمامة حني
نشأ وك�بر ،ف��ويل أمرهم أحسن والي��ة،
وبذلك استمرت أول جتربة علوية ناجحة
يف الوصول إىل احلكم دون أن يتمكن
خلفاء هذا العرص من القضاء عليها ،إذ
بلغ عمرها  203سنوات.
األهداف التي قصدهتا دولة األدارسة
 )1مناهضة احلكم األموي يف األندلس،
وهو ما حتقق بالفعل.
 )2الدعوة للدولة العلوية وللمذهب
الشيعي ،وتأكيد ًا حلق آل البيت اهلاشمي
امل��ح��م��دي يف ح��ك��م امل��س��ل��م�ين ،وهنا
فكونوا
نجحوا يف القيام هبا إىل حد بعيد ّ
دولة بجميع مظاهرها وتلقبوا بألقاب
اخل�لاف��ة واإلم��ام��ة مثل (ال��ن��ارص لدين
اهلل) و(املأمون) و(املستنرص) و(املتأيد)،
وب��س��ط��وا ن��ف��وذه��م ع�لى كثري م��ن بالد
األن��دل��س ،فكانت عاصمتهم مالقة،
وملكوا اجلزيرة اخلرضاء وقرطبة واشبيلية
وغرناطة واملرية وقرمونة ورندة وأعامهلا،
ومن مدن املغرب األخرى.
 )3إح��ي��اء ذك��رى واق��ع��ة ط��ف كربالء
الدامية وقضية استشهاد اإلمام احلسني
بن عيل بن أيب طالب (عليهام السالم)،
فكام ي��روي امل��ؤرخ��ون واملؤلفون ،فإن
رشق األن��دل��س ،بلنسية وم��ا جاورها
كانت تقيم املآتم احلسينية يف حمافل مهيبة
بمناسبة ليايل عاشوراء من كل سنة ،عرب
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صور ومراسيم متنوعة ذات تأثري عاطفي
ومحاس مثري يف وقع النفوس.
 )4ك�ما ه��و اهل���دف يف ن�ص�رة الشيعة
وال��ع��ل��وي�ين وختليصهم م��ن مسلسل
االضطهاد والقمع والقتل ،فإن إدريس
ب��ن عبد اهلل واألدارس�����ة ق��ص��دوا من
حركتهم ودولتهم هذه ،حترير قبائل الرببر
أيض ًا مما تعانيه من سوء معاملة واضطهاد
من احلكام الفاحتني ،وبالذات من عامل
األمويني والعباسيني.
نتائج قيام الدولة اإلدريسية
 -1بفضل األدارس��ة انترش اإلس�لام يف
هذه املنطقة ،التي مل يكن يستقر قدم الدين
فيها ،وقد بلغ كل مكان.
 -2قيام احلركة العلمية ،حيث أنشأت
املدارس واملكتبات.
 -3توسيع حركة العمران وتأسيس
املدن ،مما أدى إىل التوسع يف حتضري البالد
وازدهار املدينة.
 -4تعميمهم اإلسالم بني القبائل الرببرية
وترسيخ أوارصه فيها ،حتى أصبحت
من أشد قبائل املغرب األق�صى شكيمة
وأحسنها ب�ل�ا ًء يف ال��دف��اع ع��ن بيضة
اإلس�لام ،يف حني كان احلكام الفاحتني
قبل ذلك يعاملون الرببر أسوأ معاملة،
كام إن األدارسة تزوجوا من نساء الرببر
بام فيهم زعيمهم إدريس ،حيث أنجبت
له ولد ًا ،كام صار هلؤالء أوالد ومن هؤالء
أحفاد من أمهات بربريات اندجموا هم
وأحفادهم من بعدهم يف القبائل الرببرية،
ويقول غري واحد من املؤرخني واملؤلفني
يف صدد اندماج أعقاب إدري��س األول
يف قبائل الرببر (ترببر ول��ده) ،وهؤالء
هم الذين قاموا بنرش الدعوة إىل الدين
احلنيف يف تلك األقطار الشاسعة ،فانشأ
دولتني من أشهر ال��دول اإلسالمية يف
تلك البالد.
 -5ت��وارث هذه القبائل وال��دول التي
أقامتها فيام بعد ك��ـ(دول��ة املوحدين
وبني مرين واملرابطني) واىل اليوم والء
أئمة أه��ل بيت حممد(عليهم السالم)
واإلخالص هلم ،وما أكثر بيوت العلويني
عىل اختالف بطوهنم يف املغرب ،وما زالوا
يتمتعون بحرمة وافرة.

مشاركات

الحسين ..ثورة و صرخة مدوية
بوجه الدكتاتورية والطغيان والفساد واإلرهاب
ك��ان رج�لا شجاعا رف��ض ال��رض��وخ
للطغيان واجلربوت االستبدادي وجتاهل
القمع والتهميش ك��ان حيمل شعارا
ورسالة انسانية ..ظل صداها يرتدد..
عرب رياح السنني وعىل امتداد ()1400
عام تستذكر الشعوب االسالمية خاصة
وام��م العامل عامة واقعة طف كربالء
املقدسة ومأساهتا التي سطرها االمام
(احلسني (ع) واصحابه امليامني ملحمة
بطولية قل نظريها واصبحت رساجا
وهاج ًا ينري درب الثائرين يف بقاع العامل
امجع ومن كافة االدي��ان واملذاهب يف
مشارق االرض ومغارهبا .وكل من يريد
ان حيطم االغالل والقيود وينشد احلرية
والعدالة االجتامعية وينبذ العبودية
واخل��ن��وع ،وحتقيق القيم االنسانية،
والعيش الرغيد لالنسان بعزة وكرامة.
عندما رف��ع االم��ام احلسني (ع) لواء
الثورة وشهر سيفه بوجه احلاكم الظامل
اجلائر املستبد ،انام كان هدفه انساني ًا
عميق ًا يتمثل يف اص�ل�اح م��ا يمكن
اصالحه يف احوال امته والناس مجيعا،
التي اخذت باالنحدار والتدين ،والفساد
جسد الدولة وحكومتها
املسترشي يف ّ
الباغية ،ولتحقيق العدالة وترسيخ
القيم االخ�لاق��ي��ة ،واح�ت�رام االنسان
ألخيه االنسان ،واحلسني يف ثورته ضد
االضطهاد والدكتاتورية العفنة ،انام
جسد تلك احلقيقة الناصعة الساطعة
للثوار العظام وق��ادة الثورات عىل مر
التاريخ .وها هو سفر الرتاث االنساين
املديد واحلافل بالبطوالت ،يفخر بامثرة
احلسني (ع) املجاهد بالقول والفعل
إلس��ق��اط ج�بروت الباطل ،واحقاق

غانم عبد الواحد جاسور

احلق ،واحلسني(ع) الذي ارخص دمه،
هو نار تطوق الطغاة وتؤرق املستبدين
يف كل عرص واىل االزل .واحلسني (ع)
باستشهاده واص��ح��اب��ه ،اطلق دع��وة
متجددة تستنهض املظلومني واملعدمني
وطالب احلق والعدالة االنسانية ،عىل
مقارعة اجلبارين والتمسك بقيم العدالة
والكرامة االنسانية.
مل تكن واقعة كربالء وقائدها الصلب
الثابت ع�لى امل��ب��ادئ االنسانية شأنا
كربالئيا حمدودا وال عربيا اسالميا جمردا
بل عاملي اهنا نموذج فذ من التضحية
وااليثار ،اهنا امثولة انسانية ذات ابعاد
عاملية وع�بر االج��ي��ال الالحقة .ومن
هنا وج��د املناضلون من اج��ل احلرية
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احلقيقية يف اخ�لاق��ي��ات احل��س�ين ويف
ارخاص الغايل والنفيس ،ورفضه رفضا
قاطعا للمغانم واملغريات والرتهيب،
وتفضيله امل��وت والشهادة عىل الذل
واهل���وان ،وج��دوا يف ذل��ك وغ�يره من
خصال ثورية تربوية انسانية اصيلة،
نموذجا حيتذى ،وحافزا قويا عىل طريق
حترير شعوهبم من العبودية واالحتالل،
ومنهجا للدفاع عن حقوق املظلومني
والفقراء املحرومني ونرصهتم وبسط
احلق والعدل يف كل حني .ومل تكن هذه
االخالق والصفات الرفيعة ،اال ثمرة
من ثامر مدرسة وهنج ثابتني يف االنسان
واحرتامه ،ومعارضة الظلم واغتصاب
احل��ق��وق ،ورف���ض االن��ان��ي��ة واجلشع

مشاركات
والفساد االخ�لاق��ي والسيايس،
وشجب التالعب بالقيم الدينية
السامية واالنسانية ،وتوظيفها
خلدمة احلاكم املستبد الظامل املتهور.
لقد كانت جريمة عظمى اقرتفها
اجل�ل�ادون بحق احل��س�ين واهله
واصحابه االوف��ي��اء ،جريمة ظل
جبني البرشية يندى هل��ا ع�لى مر
السنني .ويف املقابل بقيت هذه
املأثرة مشعال ينري درب الثائرين
يف مقارعة اجلالدين ومعين ًا ثر ًا
لكل املناضلني الساعني اىل اصالح
املجتمع وخري االنسانية ,يستلهمون
ام��ث��ول��ة يف اجل�����رأة وال��ص�لاب��ة
والشجاعة والصمود والتحدي يف
وجه الظلم والطغيان واالستبداد
واع��داء االنسانية وهناك جمموعة
كبرية ال تعد وال حتىص من القادة
العظام واملفكرين والفالسفة
وال��ب��اح��ث�ين اخ����ذوا م��ن منهج
ث��ورة احلسني (ع) قبسا ومنهجا
خل�لاص شعوهبم من االستبداد
والظلم والعيش بكرامة ،وهؤالء
مل يكونوا مسلمني بل كانوا من
دي��ان��ات متعددة خمتلفة بل قسم
منهم يعبدون ما يشاؤون ،الذين
اخت��ذوا من ن�براس ث��ورة احلسني
طريقا لتحرير شعوهبم من الذل
واالنعتاق.

تنويه /اآلراء الواردة يف هذه
املقاالت متثل ك ّتاهبا وال متثل
بالرضورة رأي إدارة املجلة،
وه���ي ب���اب م��ف��ت��وح آلراء
املشاركني األعزاء.

الحس��ين (عليه الس�لام)
ُ

مدرس��ة مفتوحة األبواب
عل��ىم��راألزم��ان

وفاء الكبسي

اإلمام ُ
احلسني (عليه السالم) مدرسة مفتوحة األبواب عىل مر األزمان ألنه مدرسة
اإلنسانية ،مدرسة الرمحة ،مدرسة األمان والرتاحم واألخوة الصادقة ،بل هو مدرسة
احلق لكل زمان ومكان ،وهو قيمة إنسانية عاملية ليست حكرا عىل اإلسالم فكام كان
جده رسول اهلل (صىل اهلل عليه وعىل آله ) رمحة للعاملني فهو كان قيمة إنسانية عظيمة
يتعلم منها كل إنسان سواء كان مسل ًام أم غري مسلم ،إن من أراد أن يعرف اإلسالم
احلقيقي فليعرف ُ
(احلسني بن عيل) فهو شمعة اإلسالم التي احرتقت لتيضء للعامل نور
اهلداية ،وهو ضمري كل األديان الساموية ،وهو قيمة إنسانية عظيمة فحقا أن ُ
احلسني
(عليه السالم)هو ظاهرة كونية عظيمة عرفها األحرار ،ومدرسة مفتوحة تعلموا منها
حتى وإن مل يكونوا مسلمني هذه حقيقية فالزعيم اهلندي (غاندي) قال :لقد دققت النظر
يف صفحات كربالء واتضح يل أن اهلند إذا أرادت أن تنترص فعليها أن تقتدي باإلمام
ُ
احلسني  .لقد عرفه الغرب وتأثروا به واقتدوا به يف ثوراهتم ضد كل ظلم وانتصارا لكل
مظلوم ،ألنه ظاهرة كونية ضد الظلم والفساد واجلربوت عىل مدى األزمان.
اإلمام ُ
احلسني (عليه السالم) خرج لتصحيح مسار األمة التي انحرفت نتيجة فئة ضالة
حرفت مسار الرسالة ،فكان البد من خروجه ومن ثورته بوجه الظامل الطاغية يزيد
فلوال ثورة ُ
احلسني ألجهز األمويون عىل اإلسالم ،فلم حيارب اإلمام من أجل أهداف
دنيوية وإنام خرج لالصالح كام قال« :إين مل أخرج أشرّ ا والبطرا والمفسدا والظاملا وإنام
ورغم مظلوميته العظيمة هو وأهل بيته(عليهم
خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي»ُ .
السالم) إ ّ
ال أن ثورته حققت هدفني مهمني األول هو :إنه أوضح للعامل مظلوميته
ومظلومية أهل بيته وأحقيتهم يف استالم إدارة األمة اإلسالمية ألنه كامل للدين وإمتام
للنعمة ،فحادثة غدير خم معروفة ومتواترة وال ينكرها إ ّ
ال جاحد أو كافر ..والثانية  :إنه
فضح زيف حكم بني أمية وحقدهم الدفني عىل اإلسالم ورسول اهلل الذي جتىل يف آل
البيت عليهم السالم .لكل عرص ُحسني وكربالء ويزيد الطاغية ،وكام انترص الدم عىل
السيف انترص دم الشهيد عىل كل أسلحة (داعش) االرهايب.
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إحياء اليوم العالمي للطفل على الطريقة العاشورائية في العاصمة طهران
أقامت مؤسسة (فرهنكرسا) الثقافية مراسيم عاشورائية خاصة باألطفال حتت عنوان (األطفال
العاشورائيون) ،وذلك لتزامن اليوم العاملي للطفل مع شهر حمرم احلرام وأيام عاشوراء اخلالدة يف
العاصمة االيرانية طهران ،ما أدى إىل إحياء هذا اليوم بشكل خمتلف عن باقي أعوامه ،فيام عرض
املصور اإليراين (جمتبى حيدري) بعدسته صورا عن (مشاية األربعني) خاصة بزوار اربعينية اإلمام
احلسني يف العام املايض ،اطلق عليها عنوان (عيوننا والدهشة) ،اضافة اىل عرض مرسحي لفرقة
عراقية حاكت يف ادائها الفني واقعة الطف ونقلت للجمهور االيراين أمهية فن التمثيل يف نقل
وتقريب األحداث الغابرة بنظرة فنية معارصة تستقطب اهتامم اجلميع .وحرض املراسيم شخصيات
ايرانية وعدد كبري من السياح األجانب

(طريق الجنة) و(انا معكم) تطبيقات بتقنيات عالية لتوثيق زيارة األربعين إعالميًا
عند وج��وده يف اي نقطة كانت .فيام اطلقت
شبكة الكفيل العاملية املوقع الرسمي لألمانة
العامة للعتبة العباسية املقدسة خدمات تطبيق
(انا معكم) عىل اهلواتف الذكية لتوثيق زيارة
األربعني إعالمي ًا وفتح ٍ
افق أوسع للمشاركة
يف ه��ذا احل��دث الكبري وجاعل ًة إي��اه متاح ًا
لكافة الزائرين ،إضافة اىل خدمات جديدة
تتيح للمستخدم املشاركة بمقطع صوري او
فيديوي او نيص خالل الزيارة وبعد تقييمها
من قبل ٍ
رفعها أو ارشفتها
يتم ُ
جلنة متخصصة ّ
تبع ًا ألبواهبا عىل نافذة (أنا معكم) يف الشبكة.

أصدرت املكتبة الرقمية التابعة اىل مكتبة الروضة احليدرية يف االمانة العامة للعتبة
العلوية املقدسة تطبيقا تقنيا جديدا عىل أجهزة اهلواتف الذكية (االندرويد) خاص ًا
بزيارة األربعني ،أكد ذلك (عيل لفتة) مسؤول املكتبة ،مضيفا التطبيق التقني اجلديد
يساعد برنامج(طريق اجلنة) زوار أيب عبد اهلل احلسني عىل االستامع إىل زيارات األربعني
وزيارة عاشوراء وأالدعية ،إضافة اىل متابعة توجيهات املرجعية الدينية العليا اخلاصة
بزوار األربعني ،والتعرف عىل أجوبة املسائل الرشعية التي حيتاجها الزائر ،ووجود
فقرة خاصة بحساب الطريق تساعد الزائر ملعرفة ما تبقى من الطريق اىل كربالء املقدسة
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العتبتان الحسينية والعباسية تنافسان الشركات العالمية

شاركت العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان يف معرض بغداد الدويل
بدورته ال��ـ( ،)44حيث شهد املعرض منافسة واسعة للعديد من الرشكات
العاملية واملحلية يف االستثامر والزراعة والصناعة واإللكرتون ،وقال الشيخ
(عيل الكرعاوي) ممثل العتبة احلسينية املقدسة يف املعرض :إن مشاركة العتبة
املطهرة شملت خمتلف نتاجاهتا الدينية والثقافية لنرش مبادئ الثورة احلسينية
السيام تعاليم وأخالق أهل البيت عليهم السالم .فيام بني املهندس جعفر
اخلياط ممثل العتبة العباسية املقدسة يف املعرض ،أن مشاركة العتبة املقدسة يف
املعرض تأيت لعرض نتاجاهتا الصناعية والزراعية والتكنولوجية أمام رجال
األعامل واملستثمرين يف املعرض.فيام شاركت شعبة اإلعالم احلريب يف جمموعة
قنوات كربالء الفضائية التابعة للعتبة احلسينية بجناح خاص داخل املعرض
ضم مقتنيات صحفية لشهداء اإلعالم احلريب فضال عن بعض األسلحة التي
يستخدمها العدو الداعيش يف املعارك.
واجلدير بالذكر أن شعبة اإلعالم احلريب التابعة ملجموعة قنوات كربالء تشارك
يف كل عام يف معرض بغداد الدويل هبدف توضيح الصورة احلقيقية لإلعالم
الصادق وعرض انتصارات احلشد الشعبي ضد العصابات اإلجرامية.

محمد حبيب العبيدي(مفتي الموصل) سنة ( 1922ـ :)1963
فاجعة كربالء يف تاريخ البرشية نادرة كام أن صانعيها ندرة ،فقد رأى احلسني بن عيل من واجبه
التمسك بس ّنة الدفاع عن حق املظلوم ومصالح العامة استناد ًا إىل حكم اهلل يف القرآن ،وما جاء عىل
لسان الرسول الكريم ،ومل يتوان عن اإلقدام عليه؛ فضحى بنفسه يف ذلك املسلخ العظيم ،وصار
عند ر ّبه «سيد الشهداء» ،وصار يف تاريخ األيام «قائد ًا للمصلحني» ،ونال ما كان يتط ّلع إليه ،بل
وحتى أكثر من ذلك.

عبد الحميد جودة السحار ( أديب مصري):
مل يكن بوسع احلسني أن يبايع ليزيد ويرضخ حلكمه؛ ألن مثل هذا العمل يعني تسويغ الفسق
والفجور وتعزيز أركان الظلم والطغيان وإعانة احلكومة الباطلة ..مل يكن احلسني راضي ًا عىل
هذه األعامل حتى وأن سبي أهله وعياله وقتل هو وأنصاره.

البروفسورة سيدة زينب الجعفري
(زعيمة الشيعة في بنغالديش وأستاذة جامعية):
ال ينحصر أفق االمام الحس��ين العظيم بعامل الزمان وال بحدود المكان وضربت أطناب خيمته جذور التاريخ وعلى
مساحة الفضاء المفتوح ليسع الجميع وال يستثني قومية أو ّ
ملة ،وال دينا أو مذهبًا.
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أحبب ابني بي؟
كيف ّ
بقلم :هبة سعيد

يوفره الوالدان ألبنائهم من أهم األمور التي متنح
احلب الذي ّ
األبناء شعور ًا بالراحة واالستقرار ،كام يعد سبي ً
ال لتفادي
الكثري من املشكالت ،التي قد تؤثر عىل الطريقة الصحيحة
لنمو الطفل ،إال ّ
أن الكثري من اآلباء جيهلون كيفية التعامل مع
أبنائهم ،األمر الذي حيدث تباعد ًا بينهم ،مما يؤثر عىل طريقة
تواصلهم ،وين ّفر األبناء منهم ،فال يرغبون بالتواصل معهم،
لذلك يلجأ الكثريون إىل البحث عن الطرق التي جيعلون فيها
أبناءهم حيبوهنم ،وهذا ما سنعرفكم عليه يف هذا املقال الذي
نبني خالله االجابة عىل اهم سؤال متكننا كسب حمبتهم ،وهو:
كيف أجعل ابني حيبني؟
ختصيص وقت له..
يفرتض من الوالدين ختصيص ٍ
وقت ألطفاهلام ،سوا ًء من أجل
تناول الغداء معهم ،أو ملامرسة بعض التامرين الرياضية معهم،
كالسباحة ،أو امليش ،أو لعب كرة القدمّ ،
يقوي العالقة
ألن ذلك ّ
معهم ،ويشعرهم باهتامم الوالدين ،وبحبهام ،مما ينعكس إجياب ًا
عليهم.
تنمية ثقتهم بأنفسهم..
تنمية ثقة األوالد بأنفسهم ،وتشجيعهم ،وتقدير جهودهم،
ونتائج أفعاهلم ،واالحتفال بإنجازاهتم ،واالفتخار بكل فعل
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جيد يقومون به ،وعدم جتاوزه وكأنه أمر عاديّ ،
ألن الطفل
ّ
يعدّ ه حدث ًا مه ًام حياته ،ومن املمكن أن يظل يف ذاكرته إىل أن
يكرب.
تعليمهم التفكري اإلجيايب..
يفرتض بالوالدين تعليم أوالدهم التفكري اإلجيايب ،واالبتعاد
ٍ
بطريقة الذعة ،وسؤاهلم عن كيفية
عن معاتبتهم وانتقادهم
قضائهم ليومهم إن كانوا يف املدرسة ،أو احلضانة ،أو الروضة،
إضاف ًة إىل رضورة إشعارهم بإجيابيتهم ،وبأهنم تعلموا شيئ ًا
جديد ًا.
مشاركتهم الذكريات..
ينبغي بالوالدين إخراج ألبوم الصور ،وقص احلكايات ألبنائهم
عن كل الفرتات التي ال يذكروهنا حينام كانوا صغار ًا ،وإخبارهم
أهنم يشء مجيل يف حياة والدهيم ،وأهنم حيبوهنم ،باإلضافة إىل
رضورة االندماج معهم أثناء لعبهم ،ومشاركتهم الغداء،
وتبادل احلديث معهم ،وسامعهم ،وإعارهتم االهتامم ،والرتكيز
معهم ،وجتنب إمهال النظر إليهم.
ترك حرية االختيار هلم..
ينبغي ت��رك جم��ال لألطفال ليختاروا فيه كل األم��ور التي
يفضلوهنا ،كاختيار املالبس ،أو األلعاب املفضلة ،أو كيفية
قضاء بعض أوقاهتم ،ألن ذلك يثبت احرتام الوالدين لقرارات
أبنائهم.
التداخل معهم يف حياهتم اليومية..
جدير بالوالدين التعرف عىل جدول األطفال اليومي ،وخاصةً
فيام يتعلق باملدرسة ،ليسألوهم بشكلٍ خاص عن كل ما فعلوه،
وأال يكتفوا بالسؤال العام ،ممّا يشعرهم باهتامم الوالدين،
باإلضافة إىل رضورة احتضاهنم وتقبيلهم كل يوم ،مع عدم
نسيان االبتسام يف وجوههم ،ألن ذلك يعني هلم الكثري.
التعبري عن حب الوالدين هلم..
يفرتض بالوالدين أن يكتبوا ألوالده��م ورق��ة يعربون فيها
عن حبهم ،ويشجعوهنم ،ويضعوهنا بجانبهم وهم نائمون
أو يف حقائبهم ،ليشعروهم بأهنم يفكرون هبم حتى وهم غري
موجودين ،باإلضافة إىل رضورة الترصف معهم بطريقة مناسبة
ألعامرهم ،ومستوى تفكريهم.
التغايض عن أخطاء الطفل..
عىل الوالدين أن يع ّلموا أوالدهم الصواب ،وأن يبدؤوا معهم
يوم ًا جديد ًا ،وأن ينسوا أخطاءهم املاضية ،ويمنحوهم فرص ًة
جديد ًة للتكفري عن خطئهم ،ومنحهم فرصة املحاولة يف
إصالحه.

تنمية بشرية

من اين يأتي الذكاء؟
بقلم :مواهب الخطيب

يقول رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه):
«ختريوا لنطفكم فأن العرق دساس» ..ويف
حديث آخر« :اخل��ال احد الضجيعني»،
فاألم مسؤولة عن توريث الذكاء للولد،
وهو ما أكدته األبحاث التي قام هبا علامء
ال��وراث��ة ،ح��ول خاصية توريث الذكاء
كغريه من القدرات العقلية التي يمتلكها
اإلن��س��ان ،وه��ي م��ن األم���ور امل��وروث��ة،
وأن  %80من الذكاء م��وروث ،و%20
مكتسب.
ومما أكدته األبحاث ايضا أن األشخاص
األذكياء مدينون ألمهاهتم وليس آلبائهم،
كام أن األش��خ��اص قلييل ال��ذك��اء تكون
أم��ه��اهت��م ه��ن امل���س���ؤوالت ع��ن ذل��ك،
وتوضح األبحاث أن اجلينات التي يرثها
الطفل عن أم��ه هي التي تلعب ال��دور
احلاسم يف حتديد ذك��اء الطفل أكثر من
اجلينات التي يرثها الطفل عن أبيه ،حيث
إن اجلينات التي حتدد ذكاء األبناء ترتكز يف
الكروموسوم.
وهكذا تؤكد األبحاث التي مل تصل إىل
هنايتها بعد ،أن علم الوراثة الذي أكد قبل
ذلك أن الرجل هو املسؤول عن حتديد

جنس اجلنني ،فهو يؤكد حاليا أن األم هي
املسؤولة عن نقل جينات الذكاء لألبناء..
وقد توصل العلامء اىل أن أخطر فرتة يف
نمو املخ هي التي ينمو فيها اجلنني يف بطن
أمه ،حيث ينمو املخ أقىص درجات النمو،
وه��ذا النمو يتطلب التغذية الصحيحة
التي توفر الكميات الكافية من السعرات
احلرارية والربوتني ،خصوصا يف مراحل
احلمل األوىل ،ومن هنا كان عىل األم أن
تزيد كمية الربوتني التي تتناوهلا يوميا
من « 55إىل  75جرام ًا» عن طريق زيادة
كميات اللحم والسمك والدجاج واجلبن
واملكرسات؛ أما األم النباتية فعليها أن
ترفع من نسبة الربوتني النبايت يف طعامها
املوجود يف البقوليات مع إضافة اللبن
والبيض إىل غذائها.
الكثريون يتساءلون :ما مفهوم الذكاء؟
الذكاء هو بناء الشخصية ،هو املقدرة
عىل التمييز بصورة جيدة ،واملقدرة عىل
إج��راء تبادالت عىل االنفعال والتخيل
واإلب��داع واالبتكار واالنفجار يف موجة
من الغضب أو السعادة ،الذكاء ليس شيئ ًا
يلقاه اإلنسان كأي عضو من أعضائه أو

39

الصفات اجلسدية التي متيزه؛ بل هو مقدرة
قابلة للتطوير والتنمية ،وكل كائن ال بد له
لكي يصبح ذكي ًا أن ينمي ذك��اءه وهذا
معناه أن هناك عملية بناء ذاتية للذكاء.
هناك عدد من اخلاليا العصبية يبلغ عددها
 100مليار خلية لكل منها ما يقرب من
مائة وح��دة اتصال بغريها من اخلاليا
العصبية ،لكنها غ�ير منسقة ،وخ�لال
األع����وام األوىل ترتفع ع��دد وح��دات
االتصال بني اخلاليا العصبية من بضعة
مئات إىل بضعة عرشات من اآلالف.
واجلدير بالذكر أن حجم املخ عند الطفل
هو  %30من احلجم النهائي للمخ ،بمعنى
آخر :أن نمو املخ بعد الوالدة عند البرش
أهم بكثري من نموه عند احليوانات الثدية،
حيث يبلغ حجمه عند والدهتا  %70من
حجمه النهائي ،وبالتايل فهناك عملية بناء
مستمرة للمخ من حيث حمتوى خالياه
العصبية ووح��دات االتصال بني اخلاليا
العصبية ،وهي هائلة من حيث عددها
لدرجة يستحيل معها أن تكون مربجمة
مسبق ًا بواسطة اجلينات املتوارثة التي ال
تتضمن أكثر من  50ألف معلومة.

مقاالت

ُ
االختالف في اللغة
الشيخ محمد صادق الكرباسي

االختالف يف اللغة :هو تباين الرأي يف يشء
واح��د فال خالف فيام اذا تباين رأي اثنني
يف شيئني ،وعند الفقهاء هو التعارض يف
الدعاوي يف امللكية واحلقوق وما اىل ذلك.
وقد جاء الرشع حلل اخلالف أساس ًا وذلك
حينام وضع القوانني واالحكام لكي يعرف
كل واحد حدوده وموازينه.
و ُت��ع��د االدي���ان كلها ه��ي مصدر الترشيع
والتقنني وأما النظام املدين فهو منبعث من
النظام االهلي ،وبام ان الرساالت السابقة هي
متقدمة عىل القوانني الوضعية ،فإهنا بالتأكيد
ُاخ��ذت من رس��االت السامء ،ف��آدم (عليه
السالم) عندما هبط اىل االرض ان��زل اهلل
عليه االلواح التي فيها االحكام ليتمكن من
العيش ضمن نظام اجتامعي يتعلق بشخصه
وجمتمعه.
قد حيصل التعارض واالخ��ت�لاف ،والب��دّ
للنظام احلضاري ان يكون قد وضع هلذا
اجلانب ايض ًا قوانني بموجبها يمكن حل
مثل هذه اخلالفات التي قد حتصل ،وألحد
األمور التالية :
سن القوانني حيث مل يتمكن
 -1النقص يف ّ
املقنن من الوصول اىل عمق املسائل ،فلذلك
جيد القانون نفسه عاجز ًا عن حل كل فروعه،
وه��ذا السبب ال يمكن تصوره يف االدي��ان
الساموية ألن واضعها هو اهلل سبحانه وتعاىل.
 -2الكذب والتحايل عىل الواقع من قبل
احد االط��راف او مجيعهم لكسب مادي او
معنوي.
 -3السهو والغفلة ،فهناك َم ْن يسهو لعدم
حترير ما قام به او يغفل يف حلظة ما او حيصل
ل��ه جهل م� ّ
�رك��ب فيتصور أم���ور ًا ه��ي غري

واقعية.
 -4تعارض القانون العام بالقانون اخلاص،
ويعود هذا التعارض تارة اىل احد االسباب
السابقة وقد ال تكون تلك االسباب نفسها
بل ّان القوانني حمكمة ال خلل فيها وبياهنا
جاء واضح ًا والطرق املوصلة جاءت سليمة
وليس هناك جهل ّ
مركب او كذب او سهو او
غفلة ولكنه من املوارد الشاذة والنادرة التي
قلام حتصل ،ولكنه يوجب التعارض كام يف
مسألة النقص احلاصل يف اإلرث والذي حي ّله
الرشع بإيراد النقص عىل من ال فرض له وهو
اسلوب علمي يف حل التعارض.
والبد من االشارة اىل أمرين :
االول  :ان ال جمال للبقاء عىل اخلالف والنزاع
وترك احلبل عىل الغارب.
الثاين :ان الوصول اىل احلقيقة امر صعب ال
يمكن لالنسان كإنسان ان يصل اليها بسهولة
البت فيه
وان وصل اىل ما وصل اليه ال يمكن ُّ
وباألخص يف اخلالفات البينية.
ولكن عدم حسم األمر رضره أكثر من احلكم
حسب األدلة جلهتني:
األوىل :ألن الوصول اىل احلقيقة غري ممكن
بالوسائل املتاحة والنتفاء علم الغيب.
الثانية :إننا م��أم��ورون بالظاهر وتطبيق
ال��ق��وان�ين ويف ذل��ك مصلحة ك�برى لسري
األمور وعدم تعكرها.
ومن هذا البحث يتولد السؤال التايل:
ّ
إن االمام املعصوم (عليه السالم) القريب
من مصدر الغيب هل له ان حيكم بالواقع
واحلقيقة او عليه العمل بالظواهر واالحكام
املتبعة حسب ادواهت��اّ ،ان البحث يف مثل
هذا االمر يوصلنا اىل اهنم سالم اهلل عليهم
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مأمورون بالعمل بالظواهر وعدم اعتامدهم
عىل الغيب حتى وان علموا به او ُأعلموا
بذلك ،فالرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
وسائر االئمة (عليهم السالم) كانوا كذلك
ولكن هناك فرق يف احلالتني ،فاألوىل كانت
عىل عهد الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
حيث كان مدعوم ًا بالوحي فإن نزل الوحي
اخذ به ألنه أمر إهلي البدّ من اتباعه ،وأما بعد
انقطاع الوحي فال أمر إهلي مبارش بل ُأمروا
بأن يتبعوا األدلة الرشعية يف إثبات ا ُملدعى،
مطبق ًا يف عهد اإلمام امري
وهذا ما نجده كان ّ
املؤمنني (عليه السالم).
التطرق إليه هنا هي مسألة
ومما يستوجب
ّ
أدوات النزاع واخلالف والرصاع من الناحية
الرشعية.
البينة  :وهي عبارة عن الشهود العدول
ّ -1
لصالح املدعي يف املدعى.
 -2اإلقرار :واملراد به إقرار املدعى عليه بام
يدّ عيه املدعي.
ِ -3
احل ْلف :وهو ال َق َسم عىل إنكار املنكر او
ر ِّده عىل املدعي ليحلف عىل ُمدّ عاه.
 -4ال � ُق��رع��ة  :وق��د ورد يف احل��دي��ث ّان
ال ُقرعة لكل أمر ُمشكل ،وللقرعة أشكاهلا
وتفاصيلها ومواردها ال يمكن احلديث عن
كل مسائلها إال يف رشيعة خاصة هبا.
ولكن بعد تطور العلم ف� ّ
�إن هناك وسيلة
اخ��رى من وسائل املعرفة التي توصل اىل
احلقيقة او الواقع أال وهو التحليل ،حيث
يمكن الكشف عن نسب الولد او وجود
احلمل او معرفة القاتل او السارق او ما شابه
ذلك ،فهو وسيلة علمية جيب ان تؤخذ بعني
االعتبار.

مقاالت

بقعة ضوء
حينام يمتزج اجلنون هبوى العشق احلسيني
تبدأ رحلة الوفاء اىل أيب عبد اهلل اإلمام
احلسني (عليه السالم) بأربعينيته؛ لريسم
زائريه يف مسريهتم الراجلة لوحة عزاء
حتري العقول وتدهش العامل ،لوحة جتتمع
فيها القلوب بحب اإلمام احلسني (عليه
ال��س�لام) عىل خمتلف اللغات واأللسن
وامل��ذاه��بَ ،ف ُتسابِق القلوب خطوات
األقدام وتصدح احلناجر ،ويندب احلال
كل حم��ال ...فتهتف األرض يف اآلف� ِ
�اق
مزجمر ًة بكلمتها كام قاهلا اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) (هيهات منا الذلة).
واستعداد ًا وسعي ًا الستمرار هذه الرحلة
عىل مر الزمان ،تبدأ القلوب املحبة ألهل
البيت (عليهم السالم) بتوشيح املنازل
وجدران الشوارع واألزقة بالسواد حزن ًا
عىل مصيبة اإلمام احلسني (عليه السالم)
وأهل بيته الكرام ،ويبدأ اصحاب املواكب
واهليئات احلسينية بإقامة جمالس العزاء
وتقديم اخلدمات للزائرين ورفع الرايات
وتعليق الشعارات احلسينية عىل مداخل
اهليئات أو عىل اجلدران املجاورة هلا أو حتى
عىل اجلسور واألعمدة الكهربائية ،وذلك

يف العرشين من صفر من كل عام؛ لِ ُت َخ ِلد
تلك اجلموع الغفرية برحلتها ذك��رى مل
حيصل مثيلها يف التاريخ وهي ذكرى عودة
سبايا أهل البيت (عليه السالم) ومعهم
الرؤوس الطاهرة؛ ليدفنوها مع األجساد
املقطعة التي قطعت من أجل احلفاظ عىل
الدين واحلرية وانتشال املسلمني من وحل
الظاملني.
����م اإلم���ام
ف��زي��ارة األرب��ع�ين ال��ت��ي َو َّس َ
العسكري (عليه ال��س�لام) هبا املؤمنني
ات المْ ُ ْؤ ِم ِن خمَ ْ ٌسَ :صلاَ ُة
حني
قال(:عال َم ُ
َ
َ
��ار ُة الأْ ْر َب� ِ�ع� َ
ين ،والتخمتم
الخْ َ ْم ِسنيََ ،و ِز َي َ
فيِ ا ْل َي ِمنيَ ،و َت ْع ِف ُري الجْ َ بِ ِ
نيَ ،والجْ َ ْه ُر بِبِ ْس ِم
�م) ،قضية جوهرية
اللهَّ ِ ال َّ��رحمْ َ ِ��ن ال� َّ�ر ِح��ي� ِ
واسرتاتيجية ،وحيدة يف ذاهتا ،طاشت فيها
األق�لام ،وأبحرت هبا العلامء ،وحتريت
هبا األلباب ،ال يمكن حرصها والقول
فيها بأهنا جمرد ذكرى تارخيية عابرة تأخذ
صداها يف وقتها وتنتهي ،فهي قضية حتتم
علينا كمسلمني احلفاظ عليها من التشويه
واإله��ان��ة يف كل ح�ين ،وتلزمنا بالفطنة
واالنتباه لكل األم��ور املشينة هبا ،فهناك
أمور ال متت للقضية احلسينية بصلة متام ًا،
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ُألفت الفتالوي

وال تليق بقدسية اإلمام املعصوم وال حتى
بواقعة الطف التي مل ولن حتدث فاجعة
مثلها عىل مر العصور ،مثل هذه األمور
َك َمثل شعار وض��ع ع�لى أح��د مداخل
اجلسور الرئيسية يف كربالء (ليش ليش
حسني يصري بيك كل هذا منو يستاهل)،
أو الظاهرة التي انترشت اليوم وبكثرة
وال نجد هلا من رادع ،وهي بيع املتجولني
لبالونات صغرية من النايلون لألطفال
(النفاخ)ُ ،ن ِق َ
ش عليها صورة اإلمام احلسني
(عليه السالم) واسمه ،وعند انتهاء الطفل
من اللعب هبا تتلف وترمى يف القاممة،
أو تلك القصائد التي تسمى باحلسينية
وهي ذات ايقاع غنائي ومصحوبة بآالت
موسيقية تطرب هلا القلوب قبل األسامع.
أهكذا نعلن وفاءنا لإلمام الذي ضحى
بدمه الطاهر من أجل أن نحيا بكرامة؟؟؟.
جي��در بنا أن نعي من هو اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) وابن من ،فهو إمام مفرتض
الطاعة؛ لذا جيب علينا املحافظة عىل مبادئه
السامية التي خطها بدمائه الزكية ،واحلد
من األمور التي حتاول أن تشني لشخصه
ٍ
بقصد أم بغري قصد.
وقضيته ،سواء كانت

الواحة

ال تحجب شمسي بظلك!!

يقال ان االسكندر الكبري (ملك مقدونيا) ّم��ر يوم ًا
بالفيلسوف (ديوجني) فوجده جالس ًا يف برميله يستحم
بأشعة الشمس ،فوقف االسكندر أمامه قائ ً
ال:
 أنا امللك اإلسكندر الكبري.. وأنا ديوجني .. ألست خائف ًا مني؟! هل أنت رجل صالح أم رشير؟! بل أنا رجل صالح.. ومن خياف من الصالح إذ ًا!!ثم سأله االسكندر :هل تعيش يف هذا الربميل فقط لكي
تلفت انتباه الناس وإعجاهبم بك؟!
ق��ال ديوجني :وه��ل فع ً
ال تريد أن��ت فتح ب�لاد فارس
وتوحيد كل بالد اإلغريق ..أم تفعل ذلك فقط لتنال
اإلعجاب؟
ابتسم االسكندر وقال :هذا برميل ميلء باحلكمة.
فقال ديوجني :أمتنى لو كان لدي بدل هذا الربميل امليلء
باحلكمة ..نقطة واحدة من احلظ اجليد..
للحكمة طعم مر ..وأحيان ًا تؤدي بك إىل اهلالك ..بينام
احلظ يفتح لك أبواب ًا وحيقق لك سعادة ما كنت حتلم
هبا!!!
أعجب اإلسكندر ..الذي يعرف جيد ًا معنى احلظ..
بكالم ديوجني ،ثم أخربه أن يطلب منه ما يشاء ليلبيه له..
فأجابه ديوجني هبدوء :أريد منك شيئ ًا واحد ًا...
إنك اآلن تقف أمامي وحتجب عني أشعة الشمس..
لذا ال حترمني من اليشء الوحيد الذي ال تستطيع منحي
إياه ...فال حتجب شميس بظلك!!

فروق لغوية
األبدي :الذي ال هناية ُله.
األزيل :الذي ال بداية له.
األمدي :الذي ال بداية وال هناية له.

هل تعلم؟

•أول معمل لتكرير البرتول كله كان يف مرص سنة 1913م.
•أول طائر عرف يف األرض هو الغراب.
•أول من وضع أسس علم النحو هو أمري املؤمنني (عليه السالم).
•أول سيارة تدور بالبنزين كانت يف عام 1895م.
•أول من استعمل ساعة اليد من الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف
احلرب العاملية األوىل.
•أول من اكتشف هواء الزفري السام هو بنيامني فرانكلني.
•أول من اكتشف املطاط هم األسبان  ,منذ أكثر من 450عام ًا.
•أول من اكتشف األكسجني هوجوزيف بريستيل يف آب عام  1774م.

ُ
التعايشالسلميبينالسنةوالشيعة!!

الصورة ملسجد وحسينية يف مدينة الساموة ،مركز حمافظة املثنى اجلنوبية،
غالبية سكان املدينة من الشيعة ،ويوجد أيض ًا من الطائفة السنية عوائل
كثرية وشخصيات حمرتمة حيرتمهم أه��ل املدينة ..املسجد األق��رب
يف الصورة ،هو حسينية (شهداء الطف) ،يقيم فيها الشيعة صالهتم
وحمارضاهتم وجلسات الذكر ،أما املسجد األبعد هو مسجد (شهداء
اجل�سر) وه��و تابع للطائفة السنية ،يقيمون فيه الصالة واجللسات
والرتاويح يف رمضان ،ويتم ّتع املصلون يف املسجدين بكامل حريتهم،
تسجل حادثة واحدة عن تعرض ،أو نيل يعكر مزاج التعايش بينهام.
ومل ّ
* من صفحة الكاتب (انامر رمحة اهلل) عىل موقع الفيس بوك.
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الواحة

صورة وتعليق
مرقد اإلمامين الكاظمين قديمًا
صورة من األرشيف

ْ
اجعل القراءة عادة
هناك عدد من االسرتاتيجيات لزراعة عادة القراءة وجعلها
أقوى:
.1خ��ذ معك كتابا أينام ذهبت :إن محل كتاب معك هو
بداية جيدة .وهبذه الطريقة يمكنك أن تقرأ كلام وجدت
نفسك متلك بعض الوقت  ،حتى لو انك مل تقرأ سوى بضع
صفحات أثناء تنقلك يف حمطات احلافالت.
.2اإلنتقال من التلفزيون إىل القراءة :إن خفض استهالكك
الوقت املقيض عىل اإلنرتنت فكرة جيدة ،كذلك استبدال
الوقت الذي تقضيه عىل التلفاز ألنه يوفر املزيد من الوقت
للقراءة.
 .3قراءة الكتب التي هتمك :هناك كتب ممتعة وتستحوذ
عىل اهتاممكم وستزيد من اهتاممك يف القراءة ،إذا مل تكن
قد وجدت نمط الكتب املناسب بالنسبة لك  ،ال تستسلم
وواصل البحث.
.4ختصيص ساعة للقراءة كل يوم :االنتظام هو املفتاح يف
تطوير عادات جديدة .حاول ختصيص ساعة واحدة بعد
العشاء أو قبل النوم كل ليلة ،وواظب عىل هذه العادة.

معادلة اخالقية ...
تعلمها يحبك ُ
والناس
اهلل
ُ

 أنا أقول 10=5+5 أنت تقول 10=4+6 هو يقول 10=3+7 هي تقول 10=2+8وأنتم تقولون 10=1+9

الكل صح لكن بطرق خمتلفة ،إذا خالفتك ..ال يعني أنني عىل

خطأ ..أو أنك عىل خطأ ..اختالف وجهة نظر فقط ..االحرتام
والتقدير وأجب النتيجة و احلل وأحد
معظم مشاكلنا تقع بسببني :
-1مقصود مل يفهم!....
-2مفهوم مل يقصد ! ..
واحلل خطوتان:

-1أستفرس عن قصده
-2وأحسن الظن به

وقد ذكر اهلل هدا احلل يف سورة احلجرات :
{ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ُت ِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة َف ُت ْصبِ ُحوا َعلىَ َما َف َع ْل ُت ْم َن ِ
اد ِمنيَ }
ض َّ
ريا ِّم َن َّ
الظ ِّن إِ َّن َب ْع َ
الظ ِّن إِ ْث ٌم}
{ َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
اجتَنِ ُبوا َكثِ ً
ين آ َمنُوا ْ
واملعنى و اخلالصة من ذلك؟
اذا خالفتك يف التعبري...فال ُخينك التفسري

43

a

